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 वालषाक नगर लवकास योजना  

आ.व.२०७४/०७५ 

नगर पररषद् लमल िः- २०७३/९/२२ ग े बाट पारर  गररएका लनर्ायहरु  

 

 



ऄपी नगरपाििका कार्ाािर् दाचुािाको अ.व.२०७४/०७५ को नीित, कार्ाक्रम तथा बजेट बक्तव्र् 

    अदरणीर् प्रमखु ऄितिथ ज्र्,ू िवििष्ठ ऄितिथ ज्र्ू, राजनिैतक दिका प्रमुख एवं प्रितिनिध ज्र्हूरु, सुरक्षा 

िनकार्का प्रमुख एवं प्रितिनिध ज्र्ू, िवििन्न कार्ाािर्का कार्ाािर् प्रमखु ज्र्ूहरु, एकीकृत र्ोजना तजुामा सिमितका 

पदािधकारी ज्र्हूरु, पत्रकार बनृ्दहरु, नगरपाििकाका कमाचारी िमत्रहरु, समाजसेवी, बुििजीबी,िगार्त समस्त 

नगरवासी दाजुिाइ िददी विहनीहरु ।  

सवाप्रथम नेपािको सनु्दर सुदरू पििमको.  प्रदिे नं. ७ को िहमािी िजल्िामा ऄविस्थत दाचुािा िजल्िाको 

एक मात्र नगरपाििका ऄपी नगरपाििकाको चौथो नगरपररषद एवं नीित, बजेट तथा कार्ाक्रम सावाजिनिककरण 

समारोहमा अफ्नो व्र्स्त समर् ईपिव्ध गराइ नगरपररषदको सोिा र महत्व बढाइ िदनहुुने प्रमखु ऄितिथ, िबििष्ठ 

ऄितिथ िगार्त सम्पूणा ऄितिथ एवं नगरवासीहरुिाइ ऄनगरपाििकाको तर्ा बाट स्वागत एवं अिार व्र्क्त गना 

चाहान्छु । 

र्हााँहरुको ईपिस्थितमा र्स नगरपाििकाको अ.व.२०७४/०७५ को प्रस्तािवत नीित कार्ाक्रम तथा बजेट 

प्रस्तुत गना पाईाँदा मिाइ ऄसाध्र् ैखिुी एवं सन्तुष्टी महससु िएको छ । र्स ऄवसरमा म राष्ट्रको सम्बिृी, िवकास, 

समानता, न्र्ार् र प्राजतन्त्रको िािग प्राणको अहुती िदन ेज्ञात ऄज्ञात बीर िहीदहरु प्रित िावपणूा श्रदाञ्जिी व्र्क्त 

गना चाहान्छु । 

सािवकका ५ वटा गा.िव.स. हरुिाइ समार्ोजन गरर २०७१ सािमा नेपाि सरकारिे घोषणा गरेका नेपािका 

७२ वटा संगै र्ो नगरपाििका घोषणा गरे र्ता र्स नगरपाििकाको िवकास िनमााण,ईन्नती र प्रगतीको िािग र्ोगदान 

गनुा हुने सम्पणूा महानुिावहरुिाइ अिार,कदर एवं ईच्च सम्मान गना चाहान्छु । र्स नगरपाििकािे हाि सम्म ३ वटा 

नगरपररषद ्सम्पन्न गरर चौथो नगरपररषद समारोहमा अमागी अ.व.२०७४/०७५ मा सम्पन्न गनुा पने नीित, र्ोजना 

कार्ाक्रमहरुको सावािनिककरण गद ैती नीित कार्ाक्रमहरुिाइ सम्पन्न गनाको िािग िाग्न ेऄनमुािनत बजेट समेत प्रस्तुत 

गरेको छु ।  

नेपाि सरकारको प्रचिित ऐन िनर्म, कार्ािबिध र िनदिेिकामा व्र्वस्था िए ऄनरुुप नगरपाििकािे पौष 

मसान्त िित्र सहिािगतात्मक र्ोजना तजुामाका चरणहरु ऄविम्बन गरर सोही मसान्त िित्र तािकु मन्त्रािर् संघीर् 

मािमिा तथा स्थानीर् िवकास मन्त्रािर्मा पठाईन ुपन ेव्र्वस्थािाइ हु- बह ुिागु गद ैर्स ऄिघ ३ वटा नगरपररषद, 

बािषाक पररषदहरु सम्पन्न गरर सकेको छ । गत बषा २०७२/०७३ को र्थाता अर् व्र्र् ऄनमुोदन चािु बषा 

२०७३/०७४ को संसोिधत बजेट कार्ाक्रम र अगामी अिथाक बषा २०७४/०७५ का िािग ऄनमुािनत बािषाक 

नीित,र्ोजना,कार्ाक्रम र बजेट स्वीकृत गने प्रकृर्ामा छौ ।  

  अदरणीर् प्रमखु ऄितिथ ज्र्,ू िवििष्ठ ऄितिथ ज्र्ू, ऄितिथ ज्र्हूरु, 

 नगरपाििका स्थानीर् िनकार्को दोश्रो तहमा रहकेो िविेस गरर स्थानीर् सरकारका रुपमा पररकल्पना 

गररएको िहर ईन्मुख र जनताका अधारितु पवुााधारहरु ििक्षा, स्वास््र्, िवधतु, सडक, सञ्चार अिदको पहचु 



िएका क्षेत्रमा स्थापना गरर स्थानीर् जनता अरै्िे अफ्ना िवकास िनमााण ईन्नित प्रगित र सम्बिृी अरै्िे गन े

िहसाविे स्थापना गररएको ऄवस्था एकाितर हो िने ऄको ितर कररव १९ बषा ऄिध दिेख स्थानीर् िनकार्को िनवााचन 

निइ केवि केही िसिमत कमाचारीहरुबाट भ्र्ाइ, नभ्र्ाइ, सिक, नसिक, जनताका िवकास िनमााण िगार्तका सेवा 

सिुवधाका कामहरु गनुा पने पररिस्थित छ । जनतािे छानेका जन प्रितिनिधिे गनुा पने काम हाि जन प्रितिनिधहरुको 

ऄनुपिस्थितमा गनुा पछा  । ती काम कावााहीहरु जित जन-ईत्तरदार्ी हुनु पने हो त्र्ित हुन नसकी रहकेो िवषम र ऄसहज 

पररिस्थित छ । ऄतः ऄब स्थानीर् िनकार्को िनवााचन ऄपररहार्ा र ऄित अवयकर्क िइ सकेको व्र्होरा र्स ऄवसरमा 

सबै साम ुराख्न चाहान्छु ।  

 

 

 

प्रमखु ऄितिथ ज्र्,ू एवं ऄितिथ ज्र्ूहरु,  

र्समा प्रस्तुत नीित, र्ोजना, कार्ाक्रम र बजेट सबै नगरवासीहरुको बिस्त स्तरको सामिुहक सहिािगतामा सो 

काममा खिटएका सामािजक पररचािकहरु, संघ सस्थाहरु, एकीकृत र्ोजना तजुामा सिमितको परामिा तथा राजनैितक 

दिहरुको सकृर् सहिािगता सिहत र्हााँ हरु साम ुप्रस्तुत िएको छ । बिस्त स्तरबाट र्ोजना  माग हुदा कररब ठुिा 

साना र्ोजना कार्ाक्रमहरु ४८५ वटा छनौट िइ अएको कुरा र्हााँहरु समक्ष राख्न चाहान्छु । ती र्ोजना र कार्ाक्रमहरु 

सबैिाइ कार्ाान्वर्न गने हो िन े िनक्कै धेरै बजेट अवयकर्कता पने हुदा बिस्त स्तरबाट पिहिो प्राथिमकतामा पारर 

समावेि िइ अएका र्ोजना र कार्ाक्रमहरुिाइ अ.व. २०७४/०७५ को र्ोजना र कार्ाक्रम बनाइ कार्ाान्वर्न गने दृढ 

ऄठोट रहकेो व्र्होरा व्र्क्त गना चाहान्छु ।  

ऄपी नगरपाििका  दमुाग िहमािी िजल्िा दाचुािामा रहकेो एक मात्र नगरपाििका िएकोिे हाम्रा 

अवयकर्कताहरु धेरै बढी र ती अवयकर्कताहरु पररपतुी गनाको िािग चािहने बजेट ऄपेक्षकृत िनकै कम रहकेो छ । 

घााँटी हरेर हाड िनल्न ुिने झै हामीिे पिन हाम्रो बजेट, केन्रबाट प्राप्त िसता र िनिता बजेट र अन्तररक अम्दानी हरेी 

र्ोजना र कार्ाक्रम संचािन गनुा पने हुन्छ । र्ो नगरपाििका िखारै नर्ााँ स्थापना िएको नगरपाििका िएकोिे हामीिे 

हाम्रा  ििक्षा, स्वास््र्, सरसर्ाइ,र्ातार्ात, िबधतु, संचार, कृिष, वन, वातावरण िगार्तका िवषर्मा गना चाह ेजित 

िबकास िनमााण सकेका छैनौ । त्र्समा पिन २०७० साि ऄसार २ गते महाकािी नदीमा अएको प्राकृितक िवपित्तिे 

र्ो नगरपाििका का िवििन्न के्षत्रिाइ के्षत िवच्छेद वनाइ िददा सबै जसै के्षत्रमा पनुःिनमााण गनुा पन े ऄवस्था छ । 

नगरपाििकाबाट जनताका ऄपेक्षाहरु िनकै धेरै िएता पनी हामी संग नगरपाििकाको अवािधक गुरु र्ोजना नहुनु, 

सडकगरुु र्ोजना बनाईन ेपर्ात्न गदाा पनी िवििन्न कारणिे ऄसर्ि हुन,ु नगरपाििकाको अफ्नो व्र्विस्थत िवन र 

र्थेष्ट जन िक्ती नहुन,ु  एकीकृत सम्पित्त कर िाग ुगने िन्ने गत नगरपाररदक्ो िनणार् व्र्विस्थत रुपमा कार्ाान्वर्न गना 

नसक्न ुर न्र्ूनतम ्रुपमा हुन ुपन ेनगरपाििकाको अन्तररक अर् नहुन ुअिद र्स्तै र्स नगरपाििकाका समस्र्ाहरु हुन 

।  

जनु सुकै समस्र्ाको सामाधानको िािग नगरपाििकाको अन्तररक अर् बिृी गनुा िनतान्त अवयकर्क छ । 

हाि नगरवासीहरुिाइ न्र्ुन  मात्रमा सेवा सिुवधा िदइ रहकेो िएता पिन ििवयकर्मा नगरपाििका स्तरका ईच्च सेवा 

सिुवधाहरु िदनको िािग अन्तररक अर्मा बिृी गरर अत्मिनिार हुन ऄित अवयकर्क छ । नगरबासीहरुका 



अवयकर्कता पिुताको िािग एकीकृत सम्पित्त कर िागु गना नगरवासीिाइ पररचािित गदै िैजान ुपन े िवषर् िनतान्त 

अवयकर्क रहकेो व्र्होरा र्हााँ हरु साम ु िवनम्रता पवुाक राख्न चाहान्छु । हामीिे हाम्रो नगरको हरेक वडा केन्रिाइ 

र्ातार्ातिे जोड्न ु पदाछ । किम्तमा पिन नगरवासीिे ििक्षा, स्वास््र्, र्ातार्ात, िवधतु, संचार र सरसर्ाइ, 

खानेपानीका सुिवधाहरु पाईन ुपदाछ िन्न ेनगरपाििकाको मान्र्ता हो । र्सै गरर नगरपाििका प्रवेि िार, नगरपाििका 

सिा हि, खेि मैदान, पाका , खलु्िा स्थि, िपकिनक स्पोटा, हााँट बजारका साथै Land fill  site अजका 

अवयकर्कताहरु हुन । 

अदरणीर् महानिुावहरु, त्र्सैिे ऄब म हाम्रा मािथका अवयकर्कताहरुिाइ पररपतुा गनाका िािग र्स 

नगरपाििकािे र्स अ.व. र अगामी अ.व.मा ििन ुपन ेनीितका सम्बन्धमा प्रकास पाना चाहान्छु । र्ी नीितहरुको 

बारेमा छिर्ि गरर रहदा नेपािको संिवधान, रािष्ट्रर् र्ोजना अर्ोगिे िनधाारण गरेका परर-सचुकहरु, स्थानीर् 

स्वार्तत्त िासन ऐन र िनर्माविी, स्थानीर् िनकार् श्रोत पररचािन एवं व्र्वस्थापन कार्ािविध, स्थानीर् िनकार् 

अिथाक प्रिासन िनर्माविी, नेपाि सरकार ऄथा मन्त्रािर्, तािकु मन्त्रािर् संघीर् मािमिा तथा स्थानीर् िवकास 

मन्त्रािर्बाट प्राप्त मागा दिान, नगरपाििकािे र्स ऄिघ िोगेका ऄनिुवहरु, िवषर्गत कार्ाािर्, संघ संस्था, नागररक 

समाज र राजनिैतक दिका सझुावको अधारमा र्स नगरपाििकाको समग्र िवकासको िािग ििइन े नीितहरु ति 

प्रस्तुत गने ऄनमुित माग्दछु । 

 

 

िनणार् नं. १ िमित २०७३/९/२० गते बसेको नगरबोडाको बैठकबाट तपिििमा ईल्िेिखत नीित कार्ाक्रम 

ऄनुसार िनम्न बोिजमको गत अ.व.को र्थाता चाि ु अ.व.को संिोिधत र अगामी अ.व.को प्रस्तािवत बजेट र 

कार्ाक्रम ऄनमुोदन गरी नगरपररषदमा पेि गने िनणर् गररर्ो  ।  

तपिििः- 

क) १. मखु्र् नीित - 

 नगरपाििकािे र्स नगरका नगरबासीहरुको ईन्नती प्रगती र सवााङ््रिगण िवकासका िािग र्स ऄगाडीको नगर 

पररषदबाट पाररत गरेका नीितहरु हु-बहु िाग ुगद ैििगनेछ ।  

 जनु सुकै िवकासको िािग मुख्र् अधार मािनएकको सडक  र्स नगरपाििका का सबै वडाहरुमा िबस्तार गना 

िवगतमा केही कारणवस स्वीकृत हुन नसकेको नगर के्षत्रको नगर गुरु र्ोजना मन्त्रािर्बाट स्वीकृत गराइ सोही 

अधारमा कार्ाान्वर्न गद ैििगन ेछ ।  

  नगर के्षत्र िित्र सरसर्ाइ र खानेपानीको ऄवस्था सदुृढ बनाईन एक र्ोजना तर्ार गरी सावाजिनक, नीिज 

सहिािगता (PPP) Model मा संचािन गने नीित ििआन ेछ । 

 नगर क्षेत्र िररको वास्तिवक सम्िावना, सवि पक्ष, िनवाि पक्ष, चुनौती र ििवयकर्मा र्ोजनाबि रुपमा 

नगरपाििका का हरेक िवकास िनमााणका कार्ाहरुिाइ िनरन्तर जनचाहाना र वास्तिवकतामा अधाररत िइ 



गनाको िािग अविधक नगर िवकास गुरु र्ोजना िनमााण गरी िागु गररन ेछ । सोही गरुु र्ोजनाको अधारमा 

नगरको बिस्त िवकास संस्कृित,सभ्र्ताका संरचना, प्राकृितक मनोरम स्थि संरक्षण, ढि िनमााण, सरसर्ाइ, 

व्र्ापाररक केन्र,  बस पाका  िगार्तका पुवााधारहरु िनमााण गने नीित ििआनेछ । 

 नगरपाििका के्षत्र िित्र प्राप्त हुने स्थानीर् श्रोतको ईिचत प्रर्ोग, िदगो र िरपदो तररकािे पररचािन गना सो को 

संरक्षण सदपुर्ोग एवं व्र्वस्थापन गन ेनीित ििआनेछ । 

 र्ो नगरपाििका सुन्दर सुदरू-पििम क्षेत्रको मनोरम स्थि िएको हुदााँ हुद ैपनी िौगोििक बनावटका दृिष्टिे ईच्च 

पहाडी ि-ुसखृिाको िबचमा ऄविस्थत िएको हुाँदा र्स िित्र िनमााण हुने िवनहरु र िवकास िनमााणका 

संरचनाहरुिाइ प्राकृितक प्रकोप िनर्न्त्रण गने गरर र िवन अचार संिहता पािना गने गरी िनमााण गररद ैििगन ेछ 

। 

 नगरपाििका िित्र सु-िासनका मुख्र् अधारहरु जन सहिािगता, पारदििाता, जवार्दिेर्ता िगार्तका 

सावाजिनक सुनवुाइ, सिमक्षा र सामािजक पररक्षण जस्ता िवषर्हरु िाग ुगद ैििगनेछ । 

 नगरपाििकाबाट िदआने सेवा सिुवधा एवं िवकास िनमााणका कार्ामा भ्रष्टाचार िनु्र् सहनिििताको नीित िाग ु

गनाको साथै कार्ाािर्को काममा पिहिे अईने पिहिो सेवा ग्राहीिाइ पिहिो मािन सेवा सुिबधा िदइनछे । 

पवुाधार एवं प्रवधानात्मक नीितः- 

 नेपाि सरकारबाट र्स नगरपाििकामा समेत संचािन िइ रहकेा ठुिा पवुााधार िवकास र्ोजनाहरुिाइ र्स 

नगरपाििकाबाट र्स पिछ संचािन र कार्ाान्वर्न गदाा हाि सम्म ठुिा पवूााधार िवकास र्ोजना नपुगेका 

वडाहरुिाइ जस्तै वडा न.ं७,९, १०, १५, १६ र १७ िाइ प्राथिमकतामा रािख कार्ाान्वर्न गररनेछ । र्स ऄगाडी 

ऄधरुा रहकेा ठुिा पवुााधार र्ोजनाहरुिाइ समेत प्राथिमकता िदद ैििगने छ । (वडा नं. ८ झसु्कु िसचाइ कुिो)  

 र्स नगरपाििकामा संचािन िइ रहकेो सडक सौर्ा बत्ती कार्ाक्रमिाइ नगरपाििकाको ऄन्र्घना बस्ती िएको 

क्षेत्रमा समेत िबस्तार गद ैििगन ेछ ।  

 नगरपाििका िित्र िवजिुी नगपगेुका बस्तीहरुमा िबजिुी परु् र्ाईनका िािग साना िघु-जििवद्यतु अर्ोजनािाइ 

सहर्ोग परु् र्ाइ त्र्स्ता बस्तीहरुमा िबजुिी परु् र्ाईद ैििगनेछ । 

 नगरको र्त्र तत्र छररएका खानेपानी पाइपहरु, खिुा र िररएको ढि व्र्विस्थत गने कार्ा ऄगािड बढाइने छ । 

 सम्बिन्धत िनकार्हरु संग समन्वर् र सहकार्ा गरी घरको छतमा र्त्र तत्र रहकेा िवधतु तार र ऄव्र्विस्थत पोिहरु 

व्र्वस्थापन गरी सो बाट हाि िइ रहकेो क्षितिाइ हटाआने व्र्वस्था िमिाआनेछ । 

 नगर िित्र ईत्पादन हुने र्ोहोरको ईपर्कु्त र प्रिावकारी िवसजान गना नगरपाििकािे नगरवासीहरुको 

सहिािगतामा ईिचत Land fill site खोिज संचािनमा ल्र्ाइने छ । 

 नगरपाििकािे र्स ऄिघ संचािन गरेका िनरन्तर र ऄधरुा र्ोजनाहरुिाइ प्राथिमकता िदइ पुरा गररने छ  । 

 नगर क्षेत्रमा प्रबेििार, सिा हि, पाका , िपकिनक स्पोटा, बस पाका , व्र्विस्थत मासु पसि, ईिचत स्थानमा वकृ्षा 

रोपण र हररर्ािी र्ुक्त नगर िनमााण गने नीित ििइनछे । 

सामािजक िवकास, संरक्षण र पररचािन नीितः- 

 वातावरण मैत्री, बािमैत्री, ऄपाङ्ग मैत्री र मिहिा मैत्री जस्ता स्थानीर् िासनका सवि पक्षहरु र्स नगरपाििका 

िित्र पिन संचािन गना िवििन्न कार्ाक्रमहरु मार्ा त ऄगाडी बढाईद ैििगने छ । 

 समाजमा िवद्यामान रहकेो छाईपडी पथाा, छुवाछुत अिद हटाईन चेतनामिुक कार्ाक्रमहरु संचािन गना 

प्रािथिमकता िदआने छ । 



 सम्बिन्धत संघ संस्था, कार्ाािर् संग समन्वर् गरर गिावती मिहिाका र बािबाििकाका िािग पोषण कार्ाक्रम र 

सनुौिा हजार िदनका कार्ाक्रमिाइ महत्व िदइ िागु गररनेछ । र्स वषा वडानं. ७ िाइ नमुना पोषण वडा घोषणा 

गना कार्ाक्रम संचािन गररनेछ । नगरपाििकामा पोषण व्र्वस्थापन गना नगर स्तररर् पोषण िनदिेक सिमित गठन 

गररने छ । 

 स्थानीर् िनकार् श्रोत पररचािन तथा व्र्वस्थापन कार्ािविध २०६९ पररमाजान सिहत २०७२ मा व्र्वस्था िएको 

ििक्षत बगाको िािग िविनर्ोजन गररएको रकम सोही वगािाइ प्रत्र्क्ष र्ाइदा पगु्ने के्षत्रमा िगानी गरी पुणा रुपमा 

कार्ाान्वर्न गने नीित ििआनेछ । 

 नगर के्षत्रमा ईत्कृष्ट काम गन े ईपिोक्ता सिमितिाइ हौसल्िा प्रदान गना एवं ऄब हुने नगरपाििकाका काम 

कारवाहीिाइ प्रश्रर् गना एवं पे्ररणा प्रदान गना गत/िवगत अ.व.मा ईत्कृष्ट काम गने ईपिोक्ता सिमितिाइ र्ोजना 

संचािनमा ईपिव्ध गराएको प्रिावकारी िमतव्र्र्ी एवं पारदििाताका अधारमा सम्मान गने नीित ििइनेछ । 

कृिष, वन, वातावरण तर्ा ः- 

 नगरपाििका क्षेत्र िित्र थुपै्र कृिष पिुपािन र वन संरक्षण र सम्बधानका थपैु्र सम्िावना रहकेा छन ् ऄतः र्ी 

क्षेत्रहरुिाइ नगरपाििका िित्र िवकिसत, व्र्विस्थत र िरपदो वनाईन अवयकर्क र्ोजना र िक्रर्ाकिापमा 

नगरपाििकाको समेत सहिािगता जनाइ र्ी क्षेत्रहरुिाइ ऄगाडी बढाईन ेनीित ऄविम्बन गररनेछ । 

 िजल्िा कृिष िवकास कार्ाािर्, िजल्िा पि ुसेवा कार्ाािर्, िजल्िा वन कार्ाािर् संग समन्वर् गरी नगर के्षत्र 

िित्रका कृषकहरुिाइ कृिषा ईत्पादन बिृी गना िनम्न कार्ाक्रमहरु िाग ुगररने छन ्। 

१. िवषािद िनमुािन सप्ताह संचािन गने । 

२. प्राङ्गाररक मि र गोठे मि व्र्वस्थापन एवं प्रर्ोगमा जन चेतना मुिक कार्ाक्रम संचािन गने । 

३. कृिष बजार तथा हााँट बजार संचािन गन े। 

४. िब.स. २०७५-०८५ िाइ र्िरु्ि दसक मनाईन र्िरु्ि नसारी िनमााण गने । 

५. धान िदवि मनाईन े। 

६. पक्की पोिि हाईस िनमााण गने ।  

७. नगर िित्र  बाङ्गाबगर, खिंगा बजार र गल्रै् के्षत्रमा व्र्विस्थत मास ुपसि संचािन गना िगाइने छ । 

८. िजल्िा वन कार्ाािर्को साझेदारीमा नगर के्षत्र िित्र बकृ्षा रोपण, हररर्ािी पाका  िनमााणका साथै बाढी 

पिहरो िनर्न्त्र गनुा पने स्थानहरुमा बााँस िगार्तका बोट िवरुवाहरु बकृ्षा रोपण गन ेनीित ििइने छ । 

नगरपाििकाको अन्तररक र वाह्य नीितः- 

 नगरपाििकाको िािग व्र्विस्थत िवन िनमााण गना अवयकर्क पने जग्गादाताको सामिुहक खोिज गरी िनिलु्क 

जग्गा प्रदान गने जग्गादातािाइ ईिचत सम्मान र जग्गा संरक्षण िवकासका काममा सहिािग गराईने नीित ििआने छ । 

 नगरपाििकामा रहकेो जनििक्तको किमिाइ पररपतुी गना िवद्यमान पदपतुी सिमितिाइ ऄझ कृर्ाििि बनाइ 

ररक्त पदपतुी गने कार्ा ऄिघ बढाआने छ । 

 कार्ाािर्को न्र्नू अन्तररक अर्िाइ बिृि गना कर बुझी मात्र ििन ेहािको प्रकृर्ािाइ पररवतान गरी कर बझु्न 

जान े (घर दिैोमा कर) को सेवा िदने नीित ििइनेछ । हाि कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाईन नसकेको एकीकृत सम्पित्त कर 

िाइ िाग ुगना जनचेतना मुिक कार्ाक्रम ल्र्ाइ सो कर ऄन्र् कर पिती िन्दा बैज्ञािनक र िवश्वसिनर् िएको कुरा 

जानकारी िदद ैर्स नगरपाििकामा पिन िाग ुगद ैििगनेछ । 

 अन्तररक अम्दानीका िािग करका दररेटहरु रहकेो िकताब ऄनुसचूी सिहत र्ोजना पिुस्तकामा प्रकािन गररनछे 

। सो प्रकािनका िािग  नगरपाििका स्तररर् राजश्व परामिा सिमितिे िदएका सझुावहरु सिहत करका दरहरु 



िनधाारण गरर कार्ाान्वर्मा ल्र्ाइने छ साथै स्वीकृती दररेटहरु नगरपाििका Website: apimun.gov.np  र कर 

िाखामा सबैिे दखे्ने गरी रािखनछे ।  

 राजश्व सझुाव सिमितिे िदएको परामिा ऄनसुार नगरपाििकाको िहरी क्षेत्र िित्र नगरपाििका र्ोहोर मैिा 

संकिन हुने स्थान ऄन्तगातका व्र्वसािर्क घरधनी, नेपाि सरकारका कार्ाािर्, संघ संस्थाहरुबाट र्ोहोर मैिा 

व्र्वस्थापन िुल्क िगाइ र्ोहोर िबसाजन गने नीित ििआने छ ।  

   ऄपी नगरपाििकािाइ पनी िवकािसत नगरपाििकाको श्रेणीमा परु् र्ाईन िछमेकी नगरपाििका र िमत्र 

नगरपाििका संग सम्बन्ध, समन्वर् गरी मैित्रपणुा िेटघााँट मार्ा त ऄनिुव साटासाटका साथै िवकास िनमााणका 

काममा सदिाव कार्म गने नीित ििआनछे । 

िविवधः- 

 नगरपाििकािाइ खलु्िा िदसा मकु्त बनाईन सम्बिन्धत संघ संस्थाहरुको सहर्ोग ििइ खिुा िदसा मुक्त के्षत्र 

घोषणा गना बााँकी वडाहरु खुिा िदसा मुक्त गद ै ििगन े छन ् । सावाजिनक िौचािर् अवयकर्क िएको ठाईाँमा 

क्रमिः िनमााण र संचािन गदै ििगने छ । ODF  घोषणा गदाा िवद्यािर्मा संचािनमा नअएका िौचािर्हरु 

प्रर्ोगमा ल्र्ाईन प्रर्त्न गररनेछ । हाि महाकािी नदी जस्तो पिवत्र नदीमा िसद ैढि िमसाईन ेगरेका ९३ वटा 

नगरवासी दाज ुिाइ िददी बिहनीहरुिाइ ODF गना सहर्ोग परु् र्ाईनका िािग नगरपाििकाबाट अव्हान गने । 

र्ही माग मिहना िित्र नगरपाििका ODF गरर सक्न ुपने िएकोिे अजको २५ िदन िित्र अ-अफ्नो सेप्टी टंकी 

वनाइ नदीमा ढि निमसाईन समेत र्स ऄवसरमा हािदाक ऄनरुोध गना चाहान्छु । 

 िविेस गरी प्राइमरी कक्षामा पढ्ने बािबाििकाहरुका िािग  हाििाइ केही नमनुाका रुपमा ECD कक्षा संचािन 

गररने छन ्। 

 स्वास््र् सेिवकाहरुिे पुर् र्ाएको र्ोगदानको कदर गद ै िनजहरुिाइ ऄझ स्वास््र् सेवामा ईत्पे्रररत गना प्रोत्साहन 

स्वरुप सहर्ोग गररनछे ।  

 सहरी स्वास््र् इकाइ केन्रिाइ व्र्विस्थत गना र मिहिा मैत्री र पणुा खोप नगरपाििका घोषणा गना अवयकर्क 

कदम चाििने छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ख) बजेटः- 



अदरणीर् महानिुावहरु,  

  ऄब म गत अिथाक बषा २०७२/०७३ को अर् व्र्र् प्रकास पाना चाहान्छु । अिथाक बषा २०७२/०७३ मा 

र्स नगरपाििकामा कुि अर् रु.६,१७,७९,२९०।२८ र कुि व्र्र् रु.५,७१,१४,८५०।३० िएको छ जसमा 

केन्रबाट प्राप्त चाि ुर पूाँजीगत, अन्तररक चाि ुर पूाँजीगतको साथै सामािजक सुरक्षा ित्ता रकम समेत समावेि छ । 

र्स नगरपाििकािे अ.व.२०७२/०७३ मा संचािन गरेका र्ोजना र कार्ाक्रमहरुको प्रगित िववरण पाना छुटै्ट 

समाबेि गरेको छु । 

  चािु अिथाक वषा २०७३/०७४ को िािग गत पररषद बाट जम्मा रु.६,६१,४०,०००।- ऄनमुान गररएको िथर्ो 

ईक्त बजेट  संघीर् मािमिा तथा स्थानीर् िवकास मन्त्रािर्को प्राप्त ऄिख्तर्ारी एवं ऄन्र् दात ृिनकार्को ऄिख्तर्ारी 

ऄनुसार र चाि ुअ.व.२०७३/०७४ को मंिसर मसान्त सम्मको प्राप्त अन्तररक अर्को समेत िवशे्लषण गरी चािु 

अिथाक बषा २०७३/०७४ को िािग संिोिधत बजेट तर्ार गरर पेि गरेको छु । जस ऄनसुार अन्तररक तर्ा  रु. 

५२,५९,१७१।३४ बाह्य तर्ा  रु.११,९१,८०,०००।– गरी जम्मा  रु.१२,४४,३९,१७१।३४ संिोिधत ऄनमुान बजेट 

तर्ार गरी पेि गरेको छु ।  ईक्त संिोिधत अर् बजेट ऄनुसार चाि ुतर्ा  रु. ४,३५,६३,१७१।३४ र पुाँजीगत तर्ा  रु. 

८,०९,२०,०००।– बजेट खचा ऄनमुान गरेको छु ।  चाि ुअ.व.मा संचािन हुने ११७ वटा र्ोजना र कार्ाक्रमहरुको 

िवरण छुटै्ट समावेि छ । 

अदरणीर् प्रमखु ऄितिथ ज्र्,ू ऄितिथ ज्र्हूरु र महानिुावहरु, 

ऄब म अगामी अिथाक बषा २०७४/०७५ का िािग श्रोतको अर् व्र्र्, संघीर् मािमिा तथा स्थानीर् िवकास 

मन्त्रािर्बाट प्राप्त बजेट िसििङ एवं मागा दिान र िवििन्न िनकार् एवं दात ृ िनकार्बाट प्राप्त हुने बजेट ऄनमुान र 

नगरपाििकाको अन्तररक अर् बिृीबाट प्राप्त हुने अर् िाइ ऄनमुान गरी अगामी अ.व.२०७४/०७५ का िािग 

कुि बजेट रु.१५,०२,३७,०००।–  अर् व्र्र्को  ऄनमुान गरर प्रस्तािबत गना चाहान्छु । जस मध्र् े चाि ु खचा 

रु.४,९४,९०,०००।  र पुाँजीगत खचा रु.१०,०७,४७,०००।-  को ऄनमुािनत अर् व्र्र् समावेि गरेको छु ।  अ.व. 

०७४/०७५ मा संचािन हुन े१८१ वटा र्ोजना र कार्ाक्रमहरुको िववरण छुटै्ट पानामा समावेि गरेको छु ।  

र्स नगरपाििकाको अ.व. २०७२/०७३ को िेखा पररक्षण प्रितवेदन प्रस्तुत कताा िेखा पररक्षक श्री िवष्ट्णु दत्त 

जोिीिे पेि गरेको िे.प.प्रितवेदन छुटै्ट समावेि गरेको छु । सो िेखा पररक्षण प्रितवेदन ऄनुसार केही पेयककी वेरुजु 

बाहके ऄन्र् बेरुज ुनरहकेो व्र्होरा समेत जानकारी गराईन चाहान्छु ।   

ऄन्तमा, नगरपाििकाको र्ो गररमामर् पररषद सम्मन्न गनाको िािग समर् प्रदान गनुा हुने प्रमखु  ऄितिथ ज्र् ू,िवििष्ठ 

ऄितिथ ज्र्ू, सिहत ऄितिथ ज्र्हूरु र नगरवासी दाजुिाइ िददी बिहनीहरुमा हािदाक कृतज्ञता ज्ञापन गना चाहान्छु । 

पररषदको िािग नीित र्ोजना, कार्ाक्रम र बजेट िनमााण कार्ामा सहर्ोग पुर् र्ाईन ु हुने सम्पणूा कमाचारी िमत्रहरु, 

सबादिीर् प्रितिनिध ज्र्हुरु, िवषर्गत कार्ाािर्का प्रमखु पदािधकारी ज्र्ूहरु, एकीकृत र्ोजना तजुामा सिमित, संघ, 

संस्था, राजश्व परामिा सिमित, बिस्त स्तर नगरबासी दाज ुिाइ िददी बिहनीहरु, वडा नागररक मञ्च, नागररक सचेतना 

केन्र, सामािजक पररचािकहरु, ऄन्र् सबै सरोकारवािा विुिजीबी, सामाजसेबी, प्रित नगरपाििकाको तर्ा बाट 

अिार र धन्र्बाद व्र्क्त गना चाहान्छु नगरपाििकािे र्हााँ हरुको सकरात्मक साथ सहर्ोग एवं मागा दिानको सधै 

ऄपेक्षा गरेको गरेको छ । मािथ ईल्िेिखत नीित र्ोजना कार्ाक्रम र बजेट कार्ाान्वर्नमा पिन र्हााँहरु सबैको साथ 

सहर्ोग र मागा दिानको खााँचो रहन ेकुरा राख्द ैिवदा हुन्छू धन्र्वाद ।   



ग) नगरपाििकाको चाि ुअ.व.को बािषाक कार्ाक्रमः-  

 

 
cf=j= 072.073 sf] cg'dflgo / oyfy{, 073.074 sf] z+;f]lwt cg'dfg / cfufdL cf=j= 074.075 

sf] k|:tfljt cfo  ljj/)f  
?= xhf/df 

cfo 
lzi{fs 
g+= 

cfo ljj/)f 

072.073 sf] 2073.074sf] ;+zf]lwt cf=j= 
074.075 
sf] nflu 
k|:tfljt 

oyfy{ cfo cg'dflgt 
d+l;/ d;fGt 
;Ddsf] 
oyfy{ 

;+;f]wg 

  ;'? df}Hbft 2408.280 0   1979.17134 0 

1 cfGt/Ls >f]t            

1=1 :yfgLo s/           

1=1=1 dfnkf]t 306.92467 400 57.478 500 500 

1=1=2  #/ s/ 295.456 315 42.785 500 500 

1=1=3 axfn s/ 9.787 80 3.920 100 100 

1=1=4 lj^f}/L s/ 0.00 0 0 50 50 

1=1=5 Joj;fo s/ 380.00 60 839.400 12 1300 

1=1=6 ;jf/L s/     0 0 0 

1=1=6=1 
;jf/L btf{ tyf 
jflif{s s/ 

0.00 260 0 50 60 

1=1=6=2 k^s] ;jf/L s/ 0.00 30 0 50 60 

1=1=7 ;DkQL s/ 0.00 0 0 0 0 

1=1=8   dgf]/Ghg s/ 0.00 20 0 30 40 

1=1=9 lj!fkg s/ 0.00 20 0 50 60 

  hDdf   1185 943.583 2280 2670 

1=2 ;]jf z'Ns   0   0   

1=2=1 ;jf/L kfls{~ z'Ns 0.00 0 0 50 80 

1=2=3 ko{^g ;]jf z'Ns 0.00 150 0 20 30 

  
dx;'n tyf ;]jf 
z'Ns 

  0 0 100 120 

1=2=4 
;fj{hlgs ;'ljwf 
pkof]u ;]jfz'Ns 

0.00 0 0 20 20 

1=2=5 

;fj{hlgs ;+/rgf 
dd{t ;+ef/ ;]jf 
z'Ns 

0.00 150 0 0 0 

1=2=6 
crn ;DkQL 
d'Nof~\sg z'Ns 

15.829 200 4.00 50 0 

1=2=7 :yfgLo ljsf; z'Ns 0.00 100 0 0 0 



1=2=8 cGo ;]jf z'Ns 0.980 100 0 0 60 

  hDdf   700 4.00 240 310 

1=3 b:t'/       0   

1=3=1 
btf{ tyf gljs/)f 
b:t'/ 

50.825 100 8.650 100 120 

1=3=2 gS;fkf; b:t'/ 162.568 100 3.750 300 220 

1=3=3 
l;kmf/L; tyf 
aS;f}gL b:t'/ 

132.045 60 54.250 100 100 

1=3=4 gftf k|dfl)ft b:t'/ 7.100 50 5.300 30 50 

1=3=5 cGo b:t'/ 64.815 100 0 100 150 

  hDdf   410 71.950 630 640 

1=4 laqmL        0   

1=4=1 rfn' ;DkQL laqmL  0.00 60 0 10 20 

1=4=2 :yfoL ;DkQL laqmL 0.00 0 0 30 50 

1=4=3 cGo laqmL 0.00 0 0 20 40 

  hDdf   60 0 60 110 

1=5  ;|f]t kl/rfng       0   

1=5=1 
;fj{hlgs lghL 
;fem]bf/L 

0.00 0 0 10 20 

1=5=2 cGo ;|f]t kl/rfng 0.00 60 0 10 30 

  hDdf   60 0 20 50 

1=7 cGo cfo       0   

1=7=1 b)* h/Ljfgf 0.00 40 0 30 50 

1=7=2 
ef*f tyf jxfnaf^ 
cfo 

0.00 40 0 0 0 

1=7=3 w/f}^L hkmt 0.00 0 0 0 0 

1=7=5 k]ZsL  kmLtf{ 0.00 0 0 0 0 

1=7=6 cGo ljljw cfo 6.700 20 0 20 50 

  hDdf   100 0 50 100 

  cfGt/Ls hDdf  1433.02967 2515 1019.533 3280 3880 

  s'n hDdf 3841.30967     5259.17134 3880 

2 jfXo >f]t           

2=1 cg'bfg           

2=1=1 
g]kfn ;/sf/af^ 
k|fKt cg'bfg 

          

2=1=1=1 zzt{ cg'bfg           

  rfn' 0         



  ;f=;'= cg'bfg z;t{ 12529.400 13500 10436 31309 35000 

  k'lh+ut 0 0   0 0 

  
:yfgLo ljsf; zNs 
sf]if 

8743 8738 
0 

0 0 

  ;f}o{ ;*s aQL 1000 0 0 2126 3000 

  ejg lgdf{)f cg'bfg 0 10000 0 5000 20000 

  

kSsL ;*s kSsL 
(nsf &'nf 
k"jf{wf/hGo cg'bfg 

0 0 
0 

9216 10000 

  
gu/ If]q k"jf{wf/ 
ljsf; sfo{qmd 

0 0 
0 

15466 20000 

2=1=1=2 lgzt{ cg'bfg 0 0   0   

  rfn' 4100 4100 1366 4100 4510 

  k'lh+ut 17567 17567 11378 24918 27547 

2=1=1=3 cGo gub cg'bfg 0 0 0 0 0 

2=1=1=4 j:t'ut cg'bfg 0 0 0 0 0 

2=2=1 lh=lj=;= cg'bfg 0 0   0 0 

2=2=1=1 zzt{ cg'bfg 0 0 0 0 200 

  
emf]=k' kfl/>lds 
cg'bfg 

0 0 0 90 100 

  
ljleGg cfof]hgfsf 
nflu 

186 500 0 200 500 

2=2=1=2 lgzt{ cg'bfg 0 0 0 0 0 

2=2=1=3 cGo  cg'bfg 0 0 0 0 0 

2=2=1=4 j:t'ut cg'bfg 0 0 0 0 0 

2=3=1 cGo cg'bfg 0 0 0 0 0 

2=3=1=1 
cGo lgsfoaf^ k|fKt 
x'g] cg'bfg 

0 0 0 0 900 

2=4=1 
j:t'ut cg'bfg tyf 
k|fljlws ;xfotf 

0 0   0 0 

2=4=1=1 j:t'ut ;xfotf 0 0 0 0 0 

2=4=1=2 k|fljlws ;xfotf 0 0 0 0 0 

3=1 

  dfnkf]taf^ 
/fhZj af+*kmf*af^ 
cfo 

1554.63098 2200 0 2500 3000 

3=1=1 

 lh=lj=;=af^ >f]t 
pkof]u s/af^ 
af+*kmf* 

0 20 0 50 50 

3=1=2 laqmL af^ kmf*af+* 0 0 0 50 50 



4=1 j}b]lzs ;xfotf 0     0 0 

4=1=1 
;zt{ cg'bfg 
Pnlhl;l*lk 

2141 5000 400 2105 3000 

4=1=2 
lgzt{ cg'bfg 
Pnlhl;l*lk 

0 0 0 0 0 

4=1==3 j:t'ut cg''bfg 0 0 0 0 0 

4=1=4 
;f]em} e'QmfgL -;*s 
af]*{_ 

620.354 2000 0 3500 3500 

5=1 cGo cg'bfg 0 0 0 0 0 

6=1 cGo lgsf;f 0 0 0 0 0 

  zflGt ;ldlt cg'bfg 36.500 0 0 50 0 

7=1 qm)f tyf ;fk^L 0 0 0 0 0 

7=1=1 a}s qm)f -:jb]]zL_ 0 0 0 0 0 

  gu/ ljsf; sf]if 841.500 0 0 5000 0 

7=1=2 cGo qm)f -:jb]zL_ 0 0 0 0 0 

  nfut ;xeflutf 5640.51672 0 0 13500 15000 

 afXo hDdf  /sd 54959.902 63625.00 23580 119180 146357 

  s'n hDdf 58802.21137 66140.00 24599.533 124439.17134 150237 
 

 

 

 

घ) नगरपाििकाको अगामी अ.व.को प्रस्तािवत कार्ाक्रमः- रु. हजारमा  

Joo 
lzi{fs 
g+= 

Joo ljj/)f 

cf=j= 
2072.073 sf] 

2073.074sf] ;+zf]lwt 
cf=j= 

074.075 sf] 
nflu k|:tfljt oyfy{ Joo cg'dflgt 

d+l;/ d;fGt 
;Ddsf] oyfy{ 

vr{ 

;+zf]lwt 
cg'dflgt vr{ 

  
g]kfn ;/sf/ g=kf= 

rfn' cg'bfg 
          

21111 tnj 2925.6904 3800 1582.136 3350.754 4020.905 

21112 :yfgLo eQf 736.810 1100 312 646.650 775.980 

21113 dx+uL eQf 200 250 49 90 180 

21114 lkmN* eQf 0 0 0 0 0 

21119 cGo eQf 160 175 100 12.596 15.1152 

21121 kf];fs 75 125 0 112.500 135 

22111 kfgL tyf lah'nL 2.4996 100 0 150 150 

  hDdf 4100.0000 5550 2043.136 4100 4992 



  
g=kf= cfGtl/s >f]t 
/ lh=lj=; 

    0     

21111 tna 0 0 0 1489.224 1787.069 

21112 :yfgLo eQf 0 0 0 215.550 258.660 

21113 dx+uL eQf 0 0 0 30 36 

21119 cGo eQf 0 0 300 100 120 

21120 lhG;L ;'ljwf 0 0 0 0 0 

21121 kf];fs 0 0 0 112.500 135 

  sd{rf/L sNof)f sf]if 255.71504 400 0 500 500 

21122 vfBfGg 0 0 0 0 0 

21123 cf}iflw pkrf/ 0 0 0 0 0 

22111 kfgL tyf lah'nL 8.7584 0 0 150 150 

22112 ;+rf/ dx;'n 29.897 100 0 100 120 

22120 ef*f 117.931 200 30 150 180 

22211 O{Gwg 182.286 200 33.189 250 300 

22212 ;+rfng tyf dd{t 200 200 0 200 200 

22213 ladf ;jf/L ;fwg 0 50 0 100 120 

22311 sfof{no ;+DaGwL vr{ 250 250 76.43 300 360 

22313 k':ts ;fdu|L vr{ 0 0 0 25 30 

22314 O{Gwg cGo k|of]hg 25 50 0 50 60 

22411 ;]jf k/fdz{ vr{ 30.560 50 0 50 60 

22412 cGo ;]jf vr{ 405 500 0 200 200 

22510 tflnd tyf uf]i&L 0 0 0 150 100 

22511 sd{rf/L tflnd 0 50 0 50 60 

22512 ;Lk ljsf; tflnd 12.718 0 0 50 60 

22522 
cGo sfo{qmd vr{ -
kl/ifb ;d]t_ 

98.999 100 0 100 100 

22531 cf}iflw vl/b 0 0 0 0 0 

22611 cg'udg d'Nof+sg 152.665 150 118.540 150 150 

22612 e|d)f vr{ 48.255 50 0 50 60 

22613 
ljlzi^ JolQmsf] e|d)f 
vr{ 

0 0 0 50 60 

22614 cGo e|d)f vr{ 0 0 80 0 0 

22711 ljljw vr{ 100 100 0 300 300 

22911 e}k/L cfpg] vr{ 0 0 0 0 0 

  sd{rf/L kbk"lt{ vr{ 0 0 0 300 300 



  
emf]=k'=;+/If)f 
kfl/>lds 

66 0 0 90 100 

  
gu/ oftfoft 
u'?of]hgf lgdf{)f 

0 0 0 600 500 

  hDdf     638.159   6406.72880 

27111 ;f=;'= eQf ljt/)f 12492.800 13500 8653 31309 35000 

  ;f=;'= lh=lj=;= lkmtf{ 151.40 0 0 0 0 

  ;f=;= a]]?h' 152.700 0 0 0 0 

  hDdf   15950   37221.274   

26312 

:yflgo zf;g tyf 
;fd'bflos ljsf; 
sfo{s|d -Pnlhl;l*lk_ 

2141 5000 0 0 3000 

  
;fdflhs 
kl/rfnsx?sf]] tna 

0 0 711.275 780 0 

  

;fdflhs 
kl/rfnsx?sf]]  
'+;+rf/ / kf]zfs 

0 0 0 58 0 

  

:yflgo txdf 
;fdflhs kl/rfng 
ultljlw ;b"( / 
cWofjlws ug{ 

0 0 0 25 0 

  
:yflgo ;]jf k|bfossf 
sd{rf/Lx?sf] tna 

0 0 0 339 0 

  

;fdflhs 
kl/rfnsx?sf] Ifdtf  
ljsf; 

0 0 0 85 0 

  

gu/ ;fdflhs 
kl/rfng cg'udg 
;ldlt vr{ 

0 0 0 50 0 

  
j*f gful/s d`r 
nlh:^Ls cg'bfg 

0 0 0 68 0 

  

cf=j=2072.073 df 
u&g ePsf gf;s]nfO{ 
nlh:^Ls ;xof]u 

0 0 0 100 0 

  g=kf= afn e]nf 0 0 0 10 0 

  
/fhZj zfvf 
Joj:yfkg vr{ 

0 0 0 100 0 

  
O{lGhlgo/sf] nflu 
tna 

0 0 0 390 0 

  afnd}qL g=kf sfo{qmd 0 0 0 100 0 

  hDdf Pnlhl;l*lk 0 0 0 2105 0 



cg'bfg 

  
;fdflhs kl/rfng 
z;t{ cg'bfg lkm|h 

500 0 0 0 0 

  lkmtf{ vr{ /lhi^]zg 139.04564 0 40.894 0 0 

  
;fj{hlgs ;+:yf lgzt{ 
cg'bfg 

57.00000 0 0 50 60 

  
;fj{hlgs u}/ ljlQo 
;+:yf ;xfotf 

0.00000 0 0 36.89734 31.27439 

  
zflGt ;ldlt cg'bfg 
vr{ 

36.500 0 0 50 0 

  hDdf rfn' vr{ 17654.23008 26500 12114.503 43563.171 ######## 

  
k'lhut sfo{qmd vr{ 
tkm{ 

0.00000         

  zzt{ k'lhut cg'bfg 0.00000         

  ejg lgdf{)f 0 0 0 5000 20000 

29311 kmlg{r/ tyf lkmSr;{ 58.942 100 0 200 200 

29411 ;jf/L ;fwg 6.641 0 0 300 0 

29511 d]l;g/L cf}hf/ 139.958 200 0 200 200 

29611 ;fj{hlgs lgdf{)f vr{ 35858.58039 38805 1122.270 0 0 

  ;f=lg=zzt{ 0.00000   0 0 0 

  
kSsL (n kSsL k'n 
lgdf{)f 

0.00000 0 0 9216 10000 

  ;f}o{ ;*s aQL 0.00000 0 0 2126 3000 

  
gu/ If]q ljsf; 
k"jf{wf/ 

0.00000 0 0 15466 20000 

  :yflgo ljsf; z'Ns 0.00000 0 0 0 0 

  ;*s af]*{ 0.00000 0 0 3500 3500 

  gu/ ljsf; sf]]if 0.00000 0 0 5000 0 

  ;f=lg=lgzt{ 0.00000     0 0 

  g=kf= cg'bfg 0.00000 0 0 24918 27547 

29621 k'+lhut ;'wf/ vr{ 0 535 0 500 500 

29711 
k'lhut cg';Gwfg 
tyf k/fdz{ 

47.897 0 0 500 300 

29712 
;km\^j]o/ lgdf{)f / 
vl/b vr{ 

0 0 0 500 500 

  nfut ;xeflutf 0 0 0 13500 15000 

  hDdf k'lhut vr{ 36112.01839 39640 1122.27 80926 100747 

hDdf ?= 57866.24847 66140 13236.773 124489.17134 150237.00 



 

 

 

 

िनणार् नं. २ राजश्व सुझाव सिमितबाट प्राप्त प्रितवेदन र सुझाव ऄनुसार अगामी अ.व.२०७४/०७५ दिेख िाग ुहुने 

गरी तपििि बमोिजमको राजश्व प्रक्षेिपत दररेट नगरपररषदमा पेि गने िनणार् गररर्ो ।  

                                                                    तपिििः 

 

१. मािपोत तथा घरजग्गा कर िनधाारण कार्ाको िािग ऄपी नगरपािािे िसमिटएको सम्पणुा ि-ुिागिाइ िौगोििक अधारमा िनम्न ऄनसुार 

िविाजन गरी कर िनधाारण गदाा ईपर्कु्त दिेखने िएकोिे ईक्त क्षेत्रिाइ तपििि वमोिजम िौगोििक क्षेत्र िनधाारण गरी दहेार् वमोिजम 

करहरुका दररेटहरु िनधाारण गररर्ो   ।  

 

तपिििः 

             १.      (क) वगा िहरी क्षेत्र 

         २.      (ख) वगा िहर ईन्मखु ग्रामीण मैदानी ि-ुिागको क्षेत्र 

३.      (ग) वगा िहर ईन्मखु ग्रामीण ि-ुिागको क्षते्र 

४.      (घ)  वगा िेकािी ग्रामीण ि-ुिागको क्षेत्र 

मािथ ईल्िेिखत वगा वमोिजम तपििि वमोिजमको ि-ुिािगर् क्षते्रिाइ समेिटएकर िनधाारणका िािग प्रस्ताव पेि गररएको छ ।  

१.    (क) वगा िाहरी क्षेत्रः 

 वडा न.ं ११ को सम्पणूा ि-िाग, वडा न.ं १२ को िखरकोट क्षेत्र बाहके ऄन्र् सम्पणूा ि-ुिाग र वडा न.ं गल्रै् धौििगाड खोिा दिेख ईत्तरी ि-ुिागको 

क्षेत्र । 

२.    (ख) वगा िहर ईन्मखु ग्रामीण मैदानी ि-ुिागको क्षते्रः 

धौििगाड खोिा दिेख नमस्कार, िकम्तडी, खेटे्टबगर, मिसनबािुवा, वडा नं. १३ मदैानी समथर ि-ुिाग वडा नं. १५ रैत्र्ौडा दिेख मौरेईडा गाडतक 

खोिा सम्मको मैदानी ि-ुिाग, वडा न.ं१६ को कटाि दिेख ऄिसगडा सिहतको मदैानी ि-ुिाग वडा न.ं १७ को सरुकडा, काकडा, िसमि सम्मको 

मैदानी ि-ुिाग र वडा न.ं ६ को श्रीबगर मैदानी ि-ुिागको सम्पणूा क्षते्र । 
 

३.  (ग) वगा िहरईन्मखु ग्रािमण ििरािो ि-ुिािगर् क्षेत्रः 

सािवक ब्रहमदवे हाि ऄपी नगरपाििका वडा नं. १,२ र ३ को परैु क्षेत्र, सािवक छापरी गा.िव.स. हाि ऄपी नगरपाििका वडा न.ं ४,५ र ६ को 

कोट, कौतोिी र िायककु छापरीको ि-ुिािगर् क्षेत्र, सािवक कााँटै गा.िव.स. हाि ऄपी नगरपाििका वडा न.ं ७,८ र ९ को परैु क्षते्र वडा न.ं १० को 

सम्पणूा ि-ुिाग, वडा नं. १३ को धौििगाड क्षेत्र मल्िा िकम्त८, वडा न.ं १५ को थाििगाड, ओखिगाडा, मदरेु सािवक धाप गा.िव.स. वडा नं. ७,८ 

परैु ि-ुिाग र ९ को मिसनी र सौकेिारडा बाहकेो ऄन्र् िाग, वडा न.ं १६ थाम ुर वडा न.ं १७ को धौकोट क्षेत्रको ि-ुिागको सम्पणूा क्षेत्र । 

 

 

४.         (घ) ग्रािमण िेकािी ि-ुिािगर् क्षते्रः 

सािवक धाप गा.िव.स. वडा नं. ९ को मिसनी, सौकेिारडाको क्षते्र, सािवक धाप. वडा नं. ३ हाि वडा न.ं १६ को दोपख,े डाडा, बजार्नी,   हाि 

ऄपी नगरपाििका वडा न.ं ८ को मलु्िा मैखोिी, घटै्टखोिा, मानाकोट, ग्रारकु, र झसु्कु क्षते्र,  हाि वडा न.ं३ को दह, बबा   

    मालपो  दर 

 



 क्र.स. खेत तर्ा  पाखो तर्ा  कैिर्र्त 

 
के्षत्र 

ऄव्व

ि 
दोर्म िसम चाहार पाचौ ऄव्वि दोर्म िसम चाहार पाचौ 

 

 
क २५ २० १५ १० ७ २० १५ १० ७ ५   

 
ख २० १५ १० ७ ५ १५ १० ७ ५ ३   

 
ग १५ १० ७ ५ ३ १० ७ ५ ३ २   

 
घ १० ७ ५ ३ २ ७ ५ ३ २ १   

 नोटः १. मािपोत रकम रु.१००।– िन्दा कम हुने िएमा न्र्नूतम ्रु.१००।– कार्म गरी 

मािपोत ऄसुिी गररनेछ ।  

    २.  प्रत्र्ेक अिथाक बषाको जेष्ठ मसान्त िित्र घरजग्गा धिनिे मािपोत बझुाइ 

सक्न ुपनेछ । 

      २. जषे्ठ मसान्त िित्र मािपोत वझुाईने जग्गाधनी जषे्ठ मसान्त पिछ िनम्न वमोिजम मािपोत घरकार रकममा थप 

जररवाना  

ििइ मािपोत र घरकर ऄसिु ईपर गररने छ । 

स्वीकृ  घरकरको दर प्रल  लाका दरले 
      

क्षेत्र कच्ची 

िटन िसिेटको छानाको  

R.C.C. फे्रस स्टक्चर कैिर्र्त 
माटोको िचनाइ 

िसमेन्टको 

िचनाइ 

(क) वगा 

ऄ ३० पैसा प्रित वगा िर्ट ४० पैसा प्रित वगा िर्ट 

५० पैसा 

प्रित 

वगािर्ट 

६० पैसा प्रित वगा िर्ट   

अ २५ पैसा प्रित वगा िर्ट ३५ प्रित वगा िर्ट 
४५ पैसा 

,, 
५५ पैसा प्रित वगा िर्ट   

(ख) वगा २५ पैसा प्रित वगा िर्ट ३० पैसा प्रित वगा िर्ट   ५० पैसा प्रित तिा   

(ग) वगा २० पैसा,, २५ पैसा,, 
३० पैसा 

,, 
४० पैसा ,,   

(घ) वगा ५ पैसा ,, २० पैसा,, 
३० पैसा 

,, 
३५  पैसा ,,   

 

 

 जररवानाको दर 

       

क्र.स. दिेख सम्म 
जररवाना 

प्रितित 
कैिर्र्त 

       १ ऄसाढ १  ऄसाढ-१५  १५.००%   
       



२ ऄसाढ १६ ऄसाढ-२० २०.००%   
       ३ ऄसाढ-२० ऄसाढ मसान्त सम्म २५.००%   
       ऄसाढ मसान्त पिछ वक्र्ौता रकम कार्म गरी बक्र्ौता ३०% थप रकम ऄसिु 

ईपर गररनेछ । 

      ४. क)  ५ वषा सम्म बक्र्ौतामा 

४५% 

          
ख) १० बषा सम्म बक्र्ौता ६०% 

          
ग) १५ वषा सम्म बक्र्ौता ७०% 

          घ) १५ बषा िन्दा मािथ ८०%  का दरिे बक्र्ौता मािपोतमा थप रकम ििइ ऄसिु 

ईपर गररनेछ ।  

 

      
  (क) ऄ. धौििगाड दिेख िवरेन्र वन सम्म, महाकािी राजमागाको दार्ा वार्ाँ िकनारा संग जोिडएका व्र्वसािर्क िवनहरु र िवरेन्र वन दिेख घााँट 

बजार सम्म मिु बजार सडकका दार्ााँ बार्ााँ बनेका व्र्ापाररक प्रर्ोजनाका िािग बनेका घरहरु दाचुािा ितंकर सडक िवरेन्र वन दिेख बांङ्गावगर 

सम्म र िित्र गल्िीमा रहकेा व्र्ापाररक घरहरु बांङ्गाबगर ितंकर राजमगा दिेख खानपेानी ट्र्ांकी जान ेििित्र गल्िी सडका दार्ााँ बार्ााँ घरहरु । 

 

 अ. मािथ प्रकरण ऄ वाहकेका सम्पणूा घरहरु  
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२६

. घरधनीबाट बािषाक रु. २० एकमसु्ट संकिन गररनेछ । 

२७

. 

र्स नगरपाििका क्षेत्रिित्र वाहािमा बस्न ेव्र्िक्त संस्र्ा/व्र्वसार्ीहरुिे घरधनी संग िएको बाहाि सम्झौता रकमको मािसक २% 

हुन अईने रकम नगरपाििकािाइ बाहाि कर बझुाईन ुपनछे । साथै संस्था वा व्र्वसार्ीिे व्र्वसार् वा संस्था नवीकरण गदाा 

बाहाि सम्झौता पत्र र बाहाि सम्झौता बमोिजम हुन अईन ेरकम एक मसु्ट नगरपाििकामा बझाए पिात संस्था वा व्र्वसार् 

दताा/निवकरण गररनछे ।  

२८

. 

नगरपाििकाको सावाजिनक स्थानमा कुनै पिन िनमााण सामग्री राख्न वा थमुाना को िािग न.पा.बाट पवुा स्वीकृती ििन ुपनेछ । र्दी 

कुनै व्र्िक्त वा संस्थािे िनमााण सामिग्र थपुाना स्वीकृत ििन अएमा प्रित वगा िमटर रु.५। का दरिे दस्तुर ििइ राख्न पाईने छ । तर 

कुनैव्र्िक्त वा संस्थािे नगरपाििकाको िस्वकृती बेगर िनमााण सामग्री थपुारेमा नगरपाििकािे जनु सकैु बेिा र्सरी थपुारेको सामग्री 

ईठाइ सोझै जर्त गना सक्नेछ ।िनमााण इजाजत पत्र ििइ घर बनाईदा र्ो व्र्वस्थािे कुन ैऄसर पन ेछैन । 

क्र.स. सेवाको िकसम 

अगामी अ.व. 

२०७४/७५ का 

िागी प्रस्तािवत 

दररेट 

२९ ईद्योग दताा िसर्ाररि    



२९.१ ५ हसा पावर सम्मको ईद्योग १००० 

२९.२ १० हसा पावर सम्मको ईद्योग १५०० 

२०.३ १५ हसा पावरसम्मको ईद्योग २००० 

२०.४ १५ हसा पावर िन्दा मािथका ईद्योग ३००० 

३० बैदिेिक प्रर्ोजनका िािग प्रमािणत 

 ३०.१ जन्म िमित २५० 

३०.२ िववािहत/ऄिववािहत प्रमािणत ३०० 

३०.३ ठेगाना नाम र्रक चाररित्रका प्रमािणत ५०० 

३१ व्र्वसार् दताा िसर्ाररि 

 

  ३१.१ 

कृिष,पिपुािन जन्र् र्मा/ईद्योग वािषाक कारोबार ३ िाख 

सम्ममा ५०० 

  ३१.२ 

कृिष,पिपुािन जन्र् र्मा/ईद्योग वािषाक कारोबार ३ िाख 

मािथ १००० 

  ३१.३ वन पैदावार जन्र् ईद्योग वाषाक कारोबार ३ िाख सम्ममा १००० 

  ३१.४ वन पैदावार जन्र् ईद्योग वाषाक कारोबार ३ िाख मािथ २००० 

  ३१.५ 

दिैनक ईपिोग्र् खाद्य पदाथा ईद्योग बािषाक कारोबार ३ 

सम्ममा ५०० 

  ३१.६ दिैनक ईपिोग्र् खाद्य पदाथा ईद्योग बािषाक कारोबार ३ मािथ ७५० 

  ३१.६ ग्र्ारमेन्ट्स ईद्योग वािषाक कारोबार ३ िाख सम्म ५०० 

  ३१.७ ग्र्ारमेन्ट्स ईद्योग वािषाक कारोबार ३ िाख मािथ ७५० 

  ३१.८  ग्र्ास विल्डङ,िग्रि,सटर ईद्योग बािषाक कारोबार ३ सम्म ५०० 

  ३१.९ ,,िग्रि,सटर ईद्योग बािषाक कारोबार ३ मािथ ७५० 

  ३१.१ खकुुरी/ कैची/चाकु िान ईद्योग २००. 

  ३१.११ िसमेन्ट टार्ि, व्िक,हाडावेर्र सम्मन्धी ईद्योग ७००. 

  ३१.१ 
ऄगरबत्ती,मैन बत्ती,पाईरोटी, दाना, डेरी, होजरी, दािमोठ, 

पिुडर्ाघर, दाना डेरी बाकसमा 
३००. 

  ३१.१ के्रसर ईद्योग  १०००. 
 

 

व्यवसायीक कर     

िस.नं. 

सेवाको िकिसम 
अगामी 

अ.व.२०७४/०७५ 

कैिर्र्त  

१ कम्र्टुर िबक्री पसि १५०० ३ िाख बािषाक कारोबर  

२ कम्र्टुर ममात पसि १००० ,, 



३ िट.िी िफ्रज िबक्री पसि १५०० ,, 

४ िट.िी िफ्रज ममात पसि १००० ,, 

५ रेिडर्ो मोवाइि क्र्ाल्कुिेटर  िबक्री पसि १००० ,, 

६ रेिडर्ो मोवाइि क्र्ाल्कुिेटर ममात  पसि ८०० ,, 

७ घडी ऄिडर्ो तथा क्र्ासेट ममात एवं िबक्री ८०० ,, 

८ गाडी ममात हावा िने पसि १५०० ,, 

९ जतु्ता चप्पि िबिक्र पसि ५०० ,, 

१० मोटर साइकि  ममात तथा िबिक्र ५०० ,, 

११ साइकि ममात पसि ५०० ,, 

 माि बस्तु तथा सेवाकव थोक िबके्रता    
 

िस.नं. सेवाको िकिसम   ,, 

१ ५ वटा वस्तु तथा सेवाको थोक िबके्रता १५०० ,, 

२ ३ िन्दा वढी ५ िन्दा ति िडिर िबके्रता १००० ,, 

३ १ िन्दा वढी ३ सम्मको डििर िबके्रता ८०० ,, 

४ १ मात्र सामानको िवके्रता ५०० ,, 

 औषधी पसि   

१ थोक िवके्रता १००० ,, 

२ खरुा िबके्रता ७५० ,, 

३ साना खरुा पसि ५०० ,, 

४ दन्त िचिकत्सक ८०० ,, 

५ चस्मा पसि ३५० ,, 

व्र्वसािर्क कर 

१ सामान्र् िचर्ा,नास्ता पसि ५०० ३ िाख िन्दा कम करोबार 

२ खाना,िचर्ा, नास्ता होटि ८०० ,, 

३ खाना िचर्ा नास्ता िमठाइ पसि १००० ,, 

४ ििु िमठाइ पसि ८०० ,, 

५ 

खाना सिहत रेस्टुरेन्ट र िससोटा (बािषाक कारोबारको 

अधारमा) १००० ,, 

६ बास मात्र िएको िजमा १००० १० वेड सम्म 

७ बास मात्र िएको िजमा १५०० १० वेड िन्दा मािथ 

८ मिदरा िवक्री होटिमा िवको तोडी ३००० ३ िाख सम्म कारोबार िएमा 

९ मिदरा मात्र िबक्री गन ेपसि िसिवन्दी ५००० ,, 



१० मिदरा सप्िार्सा १०००० ,, 

११ मिदरा सिहत ररसोटा तथा गमु्बा संचािन गररएको होटि ६००० ,, 

१२ टेन्ट हाईस क्र्ाटररङ १००० ,, 

१३ सनुचााँदीका गहना िनमााण तथा ममात पसि १००० ,, 

१४ सनुचााँदीका गहना िबक्री जेिसा १५०० ,, 

१५ कपडा सिहतको िसिाइ सेन्टर  १००० ,, 

१६ िसिाइ सेन्टर  ५ मेिसन िन्दा मािथ ८०० ,, 

१७ िसिाइ सेन्टर  ५ मेिसन िन्दा मिुन ५०० ,, 

  सैलचन   ,, 

१ व्र्टुीसपिार (ताििम सिहत िदने) ८०० ,, 

२ व्र्िुट पिार पसि मात्र ८०० ,, 

३ सैिन (कपाि काट्न ेसिहत मात्र) १०००   

फेन्सी  था लकराना अन्य पसलहरु ,, 

१ दिैनक ईपिोग्र् सामग्री थोक िबके्रता पसि १५०० ,, 

२ खरुा सामान िबके्रता १००० ,, 

३ िसरक डसना िबक्री गने पसिको १००० ,, 

४ झोिा तथा कस्मेिटक समान (प्िािष्ट बाहके) ५०० ,, 

५ रे्न्सी स्टोर तर्ारी कपडा िबक्री १०००   

६ िगफ्ट तथा कस्मेिटक पसिमा १००० ,, 

७ 

प्िाइ,िससा, कापेट,िसमेन्ट िसररर्ा पाइप िगार्त ऄन्र् 

पेिन्टङ सामग्री सिहतको पसि १२०० ,, 

८ प्िाइ, िससा, कापटे सामानको िवक्री १००० ,, 

९ र्िनाचर नमााण व्र्वसार् १००० ,, 

१० र्िनाचर सप्िार्सा  १५०० ,, 

११ िडजेि पेरोि पसिमा ८०० 

नेपाि सरकारिे तोकेको दररेटमा िबक्री 

गने र तोकेको दररेट िन्दा बढीमा िबकी 

गनेमा बढेको रेटको प्रितितका 

हासाविे बिृि गरर व्र्वसार्ीकर ऄसिु 

गन े

१२  एि.पी. ग्र्ास िसिेन्डर सप्िार्सा ३५०० ,, 

१३  एि.पी. ग्र्ास िसिेन्डर पसि २५०० ,, 

१४ िडजेि पेरोि सप्िार्सा सािमा १००० ,, 

१५ ऄटो मेकािनक्स तथा इिन्जिनर्ररङ गाडी पाटास ३००० ३ िाख सम्मको पिुजमा 

१६ र्ोटो स्टुिडर्ो १०००  ,, 



१७ पि ुऔषधी पसि (एग्रोिटे) १२००  ,, 

१८ व्िक,रङ,टार्ि र तारावार पोटा पसिमा १२०० ,, 

१९ पोिििथन पाइप तथा ऄन्र् सामानको पसिमा १००० ,, 

२० मैन बत्ती, ऄगरबत्ती र बचार पसिमा ४०० ,, 

२१ मसिा पसिमा ३६० ,, 

२२ कुटानी िपसानी चक्की ५०० ,, 

२३ कुटानी चक्की ३०० ,, 

२४ माछा मास ुपसि १०००  ,, 

२५ तरकारी र्िरु्ि साग सब्जी पसि ५००  ,, 

२६ ऄण्डा िवक्री पसि ४००  ,, 

२७ छािा संकिन िबक्री १०००  ,, 

२८ इटा िडपो तथा संकिन केन्र ३०००  ,, 

२९ डोका नाङिो िकारी प्िािप्टक तथा वेत बााँसका समानहरु १०००  ,, 

३० वािुवा िगट्टी ढुङ्गा (डिण्ड र िसमेन्ट समेत) ६०००  ,, 

३१ हाडा वेर्र पसि १२००  ,, 

३२ पसु्तक स्टेिनरी खिेकुद सामिग्रको िबक्री पसि १०००  ३ िाख सम्मको पिुजमा 

३३ र्ोटो कर्ी िेिवनेिन व्र्ािण्डङ सेवा ५००  ,, 

३४ स्कुनर र पिु हाईस दवैे िएको १००० 

 ,, 

३५ पिु हाईस मात्र ५०० 

 ,, 

३६ कपडा पसि रे्न्सी पसि १००० 

 ,, 

३७ रसार्िनक मि िबई िबजन िकटनासक औषधी िबक्री ५०० 
 ,, 

३८ िििडर्ो िमिक्सङ ५०० 
 ,, 

३९ बेररङ ररपार्ररङ तथा िबक्री ५०० 
 ,, 

४० मेिसनरी सामान िबक्री (मोटर,जनरेटर,अदी ख श्रेणी) १००० 

 ,, 

४१ कृिष मोटर ममात ५०० 

 ,, 

४२ रेिमटेन्स सेवा मिन रान्सर्र २००० 

 ,, 

४३ िधतोपत्र कारोबार १००० 
 ,, 

४४ कवाडी व्र्वसार् १००० 
 ,, 

४५ टुर एण्ड रिल्स ८०० 
 ,, 



४६ मोिवि िग्रज िबक्री १००० 

 ,, 

४७ कुरीर्र एण्ड कागो सेवा १००० 

 ,, 

४८ रंगरोगन िबक्री िबतरण १००० 

 ,, 

४९ िेटनरी सेवा ५०० 
 ,, 

५० जिडवढुी वन्र् जन्तु ईद्योग (खोटो िगार्त) ५००० 
 ,, 

५१ पदाा कापेट र्िनािसङ १००० 
 ,, 

५२ व्र्वसार्ीक कृिष र्मा ५०० 

 ,, 

५३ गामने्ट ईद्योग ५००० 

 ,, 

५४ अल्मोिनर्म रे्िब्रकेिन ईद्योग ५००० 

 ,, 

५५ डेरी दगु्ध तथा दगु्ध सम्बिन्ध ऄन्र् व्र्वसार् ५०० 
 ,, 

५६ िाडा पसि ५०० 
 ,, 

५७ कुखरुा पोल्टी र्मा १५०० 
 ,, 

५८ माछा पािन व्र्वसार् १५०० 

 ,, 

५९ ररचाजा काडा िबके्रता ५०० 

 ,, 

६० सतुी जन्र् पदाथा वा बस्तुमा  २००० 

 ,, 

६१ बाख्रा पािन व्र्वसार्/ईद्योग ५०० 
 ,, 

पनुिः- व्र्सािर्क करहरुको सम्बन्धमा बािषाक कारोबार ऄकं ३ िाख िन्दा मािथ िएमा ०.५० प्रितित थप कर िाग्ने छ ।  

मिदरा र सतुी जन्र् व्र्वसार् बाहके ग्रािमण क्षते्रमा मािथ ईल्िेिखत व्र्वसािर्क करमा ५% थप व्र्वसार् कर िाग ुहुन ेछ । 

 

 

  िविेसज्ञ तथा परामिा सेवा   
 ,, 

१ िचकत्सक २००० 

 ,, 

२ िबमा ऄििकताा ५०० 

 ,, 

३ किवराज दताा निवकरण १००० 

 ,, 

४ इन्जीिनर्र १५०० 
 ,, 



५ काननु व्र्वसार्ी १००० 

 ,, 

६ िेखा पररक्षक २००० 

 ,, 

७ कम्र्टुर एनाििष्ट तथा प्रोग्रमार २००० 

 ,, 

८ सिेर्र  २००० 
 ,, 

९ ऄनवुादक २००० 
 ,, 

१० पि ुिचिकत्सक २००० 
 ,, 

११ िेर्र दिाि २००० 

 ,, 

१२ सामान ढुवानी कताा तथा कम्पनी २००० 

 ,, 

१३ संस्थागत पेन्टर ५००० 

 ,, 

१४ ऄनसुन्धान कताा तथा परामिा दाता  २०० 
 ,, 

 

 

    

सञ्चार तथा ऄन्र् सेवाहरु तर्ा    

१ टेििर्ोन,रङकि,मोवाइि सेवा प्रदार्क कम्पनी २०००  

२ एर्.एम.प्रिारण १००० 
 

३ पत्रपत्रीका प्रकािन ८०० 
 

४ िबमा कम्पनीहरु २००० 
 

५ िघ ुिवत्त कम्पनी १५०० 
 

६ ऄन्तरािष्ट्रर्  संस्था व्र्वसािर्क कारोबार गन े ५००० 
 

७ रािष्ट्रर्  संस्था व्र्वसािर्क कारोबार गन े २०००   

८ िबजिुी पाठ पजुाा तथा सामग्री िबक्री गन ेपसिमा  १०००   

९ छापाखाना तथा प्रकािन प्रसारण १०००   

१० िडिजटि छापाखाना ८००   

११ साइवर,नेट, र्ोन सेवा ५००   

बैंक र्ाइनान्स िवित्तर् संस्थाहरु   

१ क.वगाको बैंक वा िवित्तर् संस्था १००००   

२ ख.वगाको बैंक वा िवित्तर् संस्था ८०००   

३ ग.वगाको बैंक वा िवित्तर् संस्था ६०००   



४ घ.वगाको बैंक वा िवित्तर् संस्था ४०००   

लनजी लवद्यालय  सरं्ालन (बालषाक एकमचष्ट)   

िस.नं. सेवाको िकिसम (ििक्षा तर्ा ) 

चाि ु

अ.व.२०७३/०७४ 

को  

कैिर्र्त  

१ क. क्र्ाम्पस १०००   

२ मा.िव. ८००   

३ ख. प्रा.िव.  ५००   

४ ताििम तथा ऄनसुन्धान केन्र २०००   

५ कम्र्टुर टाइिपङ तथा िाषा प्रििक्षण संस्था २०००   

६ ट्र्सुन सेन्टर १५००   

७ ऄन्तरािष्ट्रर्  गैर सरकारी ििैक्षक संस्था ३०००   

लनमाार्  था उद्योग  फा   

िस.नं. 

सेवाको िकिसम (ईद्योग तर्ा ) 

अगामी अ.व. 

२०७४/०७५ 

कैिर्र्त  

१ व्िक,रङ,टार्ि र तारावार पोटा ईद्योगमा ५००० 

  २ पोिििथन पाइप तथा ऄन्र् सामानको ईद्योगमा १५००० 

३ मैन बत्ती, ऄगरबत्ती र बचार ईद्योग ५००   

४ मसिा ईद्योग ५००   

५ व्िक,रङ,टार्ि र तारावार पोटा पसिमा १२००   

६ पोिििथन पाइप तथा ऄन्र् सामानको पसिमा १०००   

७ मैन बत्ती, ऄगरबत्ती र बचार पसिमा ४००   

८ मसिा पसिमा ३६०   

९ होम पाइप बािषाक ६०००   

१० झोिा तर्ारर गने ईद्योग (प्िािप्टक बाहके) १०००   

११ कन्र्ोक्सनरी ईद्योग १०००   

१२ र्िनाचर ईद्योग (सो रुम सिमि) १५००   

१३ र्िनाचर ईद्योग (सो रुम) १२००   

१४ बन्सो प्रर्ोग गरी काठ िचरान गन ेसिमि २०००   

१५ िग्रि सटर ईद्योग अल्मोिनर्म समते १५००   

१६ गिैचााँ ईद्योग बािषाक ५००   

१७ चीनी ईद्योग इटा िट्टा ईद्योग  १००००   

१८ माटोको िाडा वनाईने व्र्वसार् ५००   



१९ िगट्टी चाल्न ेसिहत ग श्रेणीको डबि प्िान्ट क्रसर ईद्योग ४०००   

२० िगट्टी चाल्न ेनिएको डबि प्िान्टईद्योग ३०००   

२१ िगट्टी बािुवा चाल्न ेमात्र िएको ३०००   

२२ िगट्टी कुट्ने िसङ्गि प्िान्ट ईद्योग १५००   

२३ दोहोरी सााँझ पर्ाटन ईद्योग २०००   

२४ क्र्ारे् तथा र्ास्टरु्ट १०००   

२५ िोजनािर् ८००   

 िवज्ञापन कर   

१ केबिु व्र्वसार्मा ५००० ,, 

२ इन्टरनटे सेवा प्रदार्क बािषाक १००० ,, 

३ वािपने्ट िवज्ञापन प्रित वगा िर्ट १० ,, 

४ व्र्ानर छापाइ अट्स पसि ५०० ,, 

  िनमााण व्र्वसार्ी तर्ा       

  क. श्रेणीको ८०००   

  ख. श्रेणीको ६०००   

  ग. श्रेणीको ४०००   

  घ. श्रेणीको २०००   

  

ङ. श्रेणीको िनमााण व्र्वसार्ीको ठाईाँसारर दस्तरु बािषाक 

करको २५%       

  मनोरंजन कर        

१ 

िसनेमा हि,िििडर्ोहि,सााँस्कृितक प्रदिान हि िथर्टर संिगत तथा मनोरंजन प्रदिान स्थानको प्रवेि िलु्कमा कुि 

ईठेको रकमको ३%  

२ ख. जाद ुसका स,चटक अदीमा प्रतिदन ५००   

३ व्र्वसािर्क िििडर्ो कर प्रित िििडर्ो बािषाक ३००   

बाहाि र िबटौररक कर 

१ 

नगरपाििका क्षेत्र िित्र घर, पसि, ग्र्रेज गोदाम,टहरा,छप्पर, कारखाना, जग्गा, पोखरी परैु वा ऄिंिक रुपमा वाहािमा िदएमा सम्बिन्धत 

धनीबाट बाहाि रकमको २% िे हुन अईने रकम 

२ 

नगरपाििका क्षेत्रको सावाजिनक जग्गा ऐिानी जग्गा बाटोको छेईमा ऄस्थाइ पसि थाप्न िदए वार्त प्रित वगािर्ट मािसक िबटौरी कर 

रु.१०।- 

 

ऩार्कीङ शलु्र्क  

नगरपाििकािे वरेन्र वनमा िनमााण गरेको पाका मा र्ातार्ातका साधन पाकीङ गरेवार्त दहेार् वमोिजमको िलु्क ििनेछ ।  



 

 

िनणार् नं. ३ अ.व.२०७३/०७४ मा तपििमा ईल्िेिखत बजेट बाडर्ााँड सिहत अर्ोजना तथा कार्ाक्रम 

कार्ाान्वर्नका िागी ऄनमुोदन गने िनणार् गरीर्ो ।  

dlxnf nlIft sfo{qmd tyf of]hgfx?   

l;=g+ of]hgf tyf sfo{qmdsf] gfd &]ufgf  a:tL ^f]n 
cg'dflgt 
nfut ? 
x= 

nlIft 
;d'x  

s}lkmot  

s_ k"jf{wf/ ljsf; sfo{s|d            

1 
uf]/Lof vnf] dd{t tyf 
kfgL wf/f lgdf{)f  jf*{ g++ 1 sfsL{ ufp+ 104 

dlxnf 
nlIft    

2 
k|;'lt Joj:yfkg pk :jf:Yo 
rf}sL %fk/L  

jf*} g+= 
5 %fk/L  100 ,,   

3 
cf/=l;=l;=k'n lgdf{)f dNnf] 
tNnf] k/vf]nf ckL–4 sf]^   100     

4 
k|;'lt u[x ;]nf Joj:yfkg 
;fdu|L v/Lb    

jf*{ g+= 
9 ;]nf  90 ,,   

5 
;fd'bflos ejg lgdf{)f 
cfdf ;d'x clk 14 lglzn 80 ,,   

6 

cfw'lgs # \̂^ lgdf{)f 
dflnsfh'{g / eujtL s[lif 
;d'x  clk 17 

l;dn / 
sfs*f 80 ,,   

7 
;'wf/LPsf] r'nf] lgdf{)f 
sfo{qmd 50 j^f  clk 10 

afh 
hfoem'n  80 ,,   

8 vfg]kfgL dd{t #^\̂ ] vf]nf  jf*{ g+= 8 d'Nnf  90 ,,   

9 
&'nf vf]nf wf}sf]^ vfg]kfgL 
of]hgf  clk 17 wf}sf]^ 200 ,,   

10 
l;/f* vfg]kfgL of]hgf 
hfoem'n clk 10 hfoem'n 100 ,,   

11 
yfnLuf* ljB't gx/ dd{t 
of]hgf  

clk 15 yfnL uf* 150 
,, 

  

12 

vfg]kfgL dd{t of]hgf wfk 
db'/]  

clk 15 wfk db'/] 50 
,, 

  

    hDdf ?  1224 ,,   

िस.नं. 

सेवाको िकिसम 
अगामी 

अ.व.२०७४/०७५ 

कैिर्र्त  

१ बस, रक,िरी र ऄन्र् हिेव गाडीमा  दिैनक  २०   

२ िाडाका कार जीप, भ्र्ान मा दिैनक १५   

३ ऄन्र्मा दिैनक १०   



v_ ;fdflhs Ifdtf ljsf; 
sfo{s|d        ,,   

1 
Psn dlxnfsfnfuL hgr]tgf 
d'ns tflnd  clk 12 df]xtL  95 ,,   

2 
Ifdtf tyf g]t[Tj ljsf; 
tflnd 100 hgf  clk 15,  wfk 90 ,,   

3 
un}rf , :jL^/ ^f]kL a'gfO{ 
tflnd sfo{qmd  jf*{ +g+= 

6 

wDkGof/ 
%fk/L >Lau* 
;Nof*L  90 ,,   

4 
l;nfO{ s^fO{ tflnd dlxnf 
zzlQms/)f ;d'x 15 hgf  jf*{ g++ 7 

a*fnL 
ufp 
kG*f]/f  80 ,,   

5 
Ao"^L kfn{/ tflnd sfo{qmd 
;+rfng  clk 11 vn+uf 85 ,,   

6 
s[lif l;k lasf; tflnd 
lzv/ dlxnf cfdf ;d'x 
30 hgf  

clk 16 cl;u*f 80 
,,   

7 
dlxnf ;zlQms/)f hgr]tgf 
d'ns sfo{qmd  

clk 13   50 
,, 

  

    hDdf ?  570 ,,   

u_ cfly{s, l;k ljsf; sfo{s|d        ,,   

1 
j[Iff /f]k)f tyf af+w 
kmnkm"n tyf af]^ vl/b jf*{ g++ 1 af^d'gL  80 ,,   

2 kz'kfng tyf kz' vl/b 
jf*{ g+= 
2  l;dnL  100 ,,   

    hDdf ?  180 ,,   

s,v,/ u sf] dlxnf nlIft lalgof]hgf ?  1974     

afnaflnsf nlIft sfo{qmd tyf of]hgfx?   

l;=g+= of]hgf tyf sfo{qmdsf] gfd &]ufgf  a:tL ^f]n 
cg'dflgt 
nfut ? 
x= 

nlIft 
;d'x  s}lkmot  

s_ k"jf{wf/ ljsf; sfo{s|d            

1 
v]ns'b ;fdu|L vl/b sfo{qmd 
of]hgf  clk 1 

af/afh 
pdfla 100 

afnaflnsf 
nlIft   

2 v]ns'b d}bfg lgdf{)f  clk 2 v]tL  100 ,,   

3 v]ns'b d}bfg lgdf{)f  clk 6 nf:s' vf]nf 100 ,,   

4 
lkmN* lgdf{)f of]hgf 
lg=df=lj= em':s'  clk 8 em':s'  120 ,,   

5 
#]/ kvf{n lgdf{)f of]hgf 
p=df=lj= sf+^}  clk 9 

x':s/ 
p=df=lj= 100 ,,   



6 
#]/ kvf{n lgdf{)f of]hgf 
;d}hL k|f=lj= dfgfsf]^ clk 9 dfgfsf]^ 80 ,,   

7 
v]ns'b ;fdu|L tyf lkmN* 
lgdf{{)f  

clk 10 afh   100 
,, 

  

8 
p=df=lj= vn+ufdf k':ts 
vl/b sfo{qmd  

clk 11 
gd'gf 
p=df=lj= 130 

,, 
  

9 
huGgfy k|f=lj= uNkm}} df 2 
sf]&] ejg lgdf{)f  clk 13 uNkm}+ 100 ,,   

10 
zf}rfno tyf vfg]kfgL 
lgdf{)f of]hgf  clk 14 

eujtL afn 
Sna k|f=lj= 
r] ]̂u*f  50 ,,   

11 
v]n ;fdu|L ljifout k':ts 
tyf k':tsfno lgdf{)f  clk 15  

z}No lzv/ 
afn Sna 
p=df=lj= wfk 50 ,,   

12 
kmlg{r/ lgdf{)f tyf dd{t 
of]hgf  clk 16  

/fgLxf/ afn 
Sna yfd'  80 ,,   

13 
k':tsfno lgdf{)f tyf 
z}lIfs ;fdu|L vl/b  clk 17  

nfnL u'/fz 
afn Sna 
wf}+sf]^   50 ,,   

14 
;fd'bflos cWoog s]Gb| 
k':tsfno 

clk 11 vn+uf 50 
,, 

  

15 lg=df=lj= kf}Gofvf]nf  clk 14 kf}Gofvf]nf  100 ,,   

16 
e"jg]Zj/L  k|f=lj=kG*f]/f  
lkmN* dd{t of]hgf  

clk 7 kG*f]/f  50 
,, 

  

17 
k|f=lj= yfnLuf* lkmN*f dd{t 
yfnLuf* 

clk 15 yfnL uf* 100 
,, 

  

18 
ef}lts ;"wf/ of]hgf k|f=lj= 
bx  

clk 4 %fk/L  100 
,, 

  

19 laBfno ejg lgdf{)f aaf  clk 4 %fk/L  50 ,,   

    hDdf ?  1610     
v_ ;fdflhs Ifdtf ljsf; 
sfo{s|d            

1 

s'ntdf k/]sf 
afnaflnsfnfO{ r]tgf d'ns 
sfo{qmd  clk 12 vn+uf 70 

afnaflnsf 
nlIft   

2 

clt lakGg tyf ul/a 
afnaflnsfsfnfuL %fqa[tL 
sfo{qmd  clk 3 

nl^gfy k|flj 
af]x/L ufp+ 50 ,,   

3 
emf]nf kf]iffs sfkL snd 
vl/b-lakGg afnaflnsf _  clk 5 

lg=df=lj= 
%fk/L  70 ,,   



4 o'uaf]w k':tsfno  clk 11 vn+uf 50 ,,   

    hDdf ?  240     

s, v, sf] afnaflnsf nlIft lalgof]hgf ?  1850     

cGo afu{ nlIft sfo{qmd tyf of]hgfx?   

l;=g+= of]hgf tyf sfo{qmdsf] gfd &]ufgf  a:tL ^f]n 

cg'dflgt 
nfut ? 
x= 

nlIft 
;d'x  s}lkmot  

s_ blnt nlIft sfo{s|d            

1 
cf/g vl/b of]hgf 2 j^f  

clk 10  
&'n 
;NNffwf/  100 blnt   

2 hflto lae]b ;DalGw tflnd  clk 11 vn+uf 100 ,,   

3 #)^fkfn dlGb/ lgdf{)f   clk 13 uNkm}+ #^\̂  100 ,,   

4 bDkmf vnf] dd{t b]pvnf  clk 1 b]pvnf  100 ,,   

5 cf/g u[x dd{t s's'*kftn clk 1 s's'* kftn 100 ,,   

6 
>L u)f]z lg=df=lj= l;dnL 
#]/ kvf{n / af^f] lgdf{)f  clk 2 l;dnL 390 ,,   

    hDdf ?  890     

v_ h]i& gful/s nlIft sfo{s|d            

१ 
h]i& gful/sx?nfO{ *:gf 
sDdn hs]^ vl/b  clk 3 af]x/L ufp+  80 

h]i& 
gful/s   

२ *:gf hs]^ sDdn vl/b  clk 4 %fk/L  50 ,,   
३ *:gf hs]^ sDdn vl/b  clk 5 %fk/L  70 ,,   
४ *:gf hs]^ sDdn vl/b  clk 6 %fk/L  80 ,,   

५ 
dlGb/ lgdf{)f of]]hgf 
nl^gfy b]atf *f]afnL ufpF    clk 8 sf+ }̂  80 ,,   

६ 
*l)fgfy b]atf dlGb/ lgdf{)f 
of]hgf  clk 8 d"Nnf  100 ,,   

७ 
h]i& gful/snfO{ ;Ddfg 
sfo{qmd  clk 10 afh 50 ,,   

८ 
h]i& gful/s Ifdtf lasf; 
sfo{qmd  

clk 15, 
lglzn wfk  80 ,,   

९ 

h]i& gful/s cGt/s[of 
sfo{qmd tyf ;fd'blos ejg 
lgdf{)f of]hgf  clk 16 cl;u*f 60 ,,   

१० 

h]i& gful/s Ifdtf lasf; 
sfo{qmd clkml;on ;fdu|L 
vl/b tyf h]i&fno lgdf{)f  clk 17 sfs*f 60 ,,   

११ 
dxfb]a dlGb/ ef}lts ;'wf/ 
of]hgf  clk 11 tNnf;}g  200 ,,   



    hDdf ?  910     

u_ अऩाङग रक्षऺत कामयक्रभ             

१ 

cfkf*=u d}qL ;fdu|L vl/b 
tyf ckf*=u %fqa[t[ 
sfo{qmd  

clk g=kf= 
k'/}  wfk  500 ckf*+u   

२ 
zlxb :d[tL ejg lgdf{)f 
of]hgf  clk 8 d"Nnf  70 h]i&   

    जम्भा रु  570     

घ_ अन्म पऩछडीएका फगय रक्षऺत 
कामयक्रभ             

१ 
&'n('*=uL vfg]kfgL of]hgf 
sk*fkfgL afh  clk 10 af+h 200     

२ 
nl^gfy b]atf dlGb/ dd{t 
kf/L sf]^   clk 4 sf]^   100     

३ l*an] dlGb/ lgdf{)f  clk 10 hfoem'n 100     

    जम्भा रु  400     

कुर जम्भा पिननमोजजत यकभ रु क ख ग य घ सभेत  2770     

              

ऩ ूँजजगत आमोजना तथा कामयक्रभहरु   
अ_ साभदुानमक ऩ फायधाय मोजना तथा कामयक्रभहरु -शिऺा_ 

l;=g+= of]hgf tyf sfo{qmdsf] gfd &]ufgf  a:tL ^f]n 
cg'dflgt 
nfut ? 
x= 

nlIft 
;d'x  

s}lkmot  

१ 
%fk/L lg=df=lj= ejg dd{t 
4 sf]&]  

clk 5 %fk/L  500 ef}lts 
k"jf{wf/   

आ_ जरश्रोत बफकास य बफदु्धनतकयण मोजना तथा कामयक्रभहरु -शस िंचाइ_ 

१ 

l;+rfo{ s"nf] lgdf{)f of]hgf 
hf]nL vf]nf b]lv a*ufp 
;Dd clk 9 em':s'  500 

ef}lts 
k"jf{wf/   

ई_ जरश्रोत बफकास य बफदु्धनतकयण मोजना तथा कामयक्रभहरु -खानेऩानी_ 

1 
(s(Sof / l;df/ vf=kf=of] 
dd{t of]hgf  clk 3 af]x/L ufp+  500 

ef}lts 
k"jf{wf/   

२ vf=kf= of]hgf lgdf{)f  clk 15  
yfnLuf* '̂ 
kf] ]̂au* 500 

ef}lts 
k"jf{wf/   

३ vfg]kfgL of]hgf lgdf{)f  clk 17  

&'nf] vf]nf 
b]lv lx=df=lj= 
wf}sf]^ 500 

ef}lts 
k"jf{wf/   

४ 
;Nof* blnt a:tL vfg]kfgL 
lgdf{)f of]hgf  clk 14  ;Nof* 500 blnt   

इ_ जरश्रोत बफकास य बफदु्धनतकयण मोजना तथा कामयक्रभहरु -सयसपाई_ 



१ 
फजाय ऺेत्र सयसपाई र्कामयक्रभ 
य ओडिएप र्कामयक्रभ  

clk g=kf= 
k'/}  g=kf= 1000 

ef}lts 
k"jf{wf/   

ई_ जरश्रोत बफकास य बफदु्धनतकयण मोजना तथा कामयक्रभहरु -नपिकयणीम उजाय_ 

१ nB'hn ljB't d"Nnf clk 8 d"Nnf  500 
ef}lts 
k"jf{wf/   

उ_ जरश्रोत बफकास य बफदु्धनतकयण मोजना तथा कामयक्रभहरु -मातामात_ 

1 

पऩसससस फाटो ननभायण आङरा 
देखि चभि ेसम्भ clk 6 %fk/L  500 

ef}lts 
k"jf{wf/   

2 

lk=;L=;L= af^f] tyf (n 
lgsf; of]hgf  

clk 11 

wfsf^f]kL 
k;n b]lv 
dxfsnL ;Dd 500 

ef}lts 
k"jf{wf/   

उ_ जरश्रोत बफकास य बफदु्धनतकयण मोजना तथा कामयक्रभहरु -ऩयुाताजविक तथा सिंस्कृनतक ऺते्र_ 

१ a|Dxb]atf dlGb/ lgdf{)f  clk 2 v]tL  500 
ef}lts 
k"jf{wf/   

२ 
huGgfy dlGb/ lgdf{)f 
of]hgf  clk 13 uNKfm}+   500 

ef}lts 
k"jf{wf/   

        5500     

13 

बफशबन्न क्रभागत ऩ ूँजजगत आमोजनाहरुकारागी बफननमोजजत 
फजेट रु  ६००     

र्क lk=;L=;L= af^f] lgdf{)f 
of]hgf  clk 10 500 

*'u/L b]lv 
wgs'*f 
;Dd 

ef}lts 
k"jf{wf/ 

s|dfut 
of]hgf  

v kL=;L=;L= af^f] *l*of b]lv 
uf]?af;f  clk 16 100 

*l*of 
uf?af;f  

ef}lts 
k"jf{wf/ 

s|dfut 
of]hgf  

      600 ६१००     
प्रफद्धयनावभक कामयक्रभ तथा आमोजनाहरु  
अ_ -शिऺा_ 

l;=g+= of]hgf tyf sfo{qmdsf] gfd &]ufgf  a:tL ^f]n 
cg'dflgt 
nfut ? 
x= 

nlIft 
;d'x    

१ lg=df=la= lsDt*L ef}tLs 
;'wf/ clk 13 कर्कम्तिी  100 

k|a$gfTds 
tkm{ 

s|dfut 
of]hgf  

२ kmlg{r/ lgdf{)f p=df=lj= 
vn+uf   

clk 11 उभापि  400 k|a$gfTds 
tkm{ 

s|dfut 
of]hgf  

३ df=lj= af+h ef}lts ;"wf/ 
sfo{qmd 

clk 10  afh 200 
k|a$gfTds 
tkm{ 

  

४ lhNnf v]ns'b lasf; ;ldlt clk 11  vn+uf 100 k|a$gfTds 
tkm{   

आ_ -खानेऩानी_ 

१ vf=kf= dd{t of]hgf  clk 7 
फिारीगाउँ 
ऩन्िोया 
फढुीचौया  

100 
k|a$gfTds 
tkm{ s|dfut 

of]hgf  



२ vfg]kfgL dd{t of]hgf 
dfgfsf]^ 

clk 9 dfgfsf]^ 50 k|a$gfTds 
tkm{   

ई_ -नपिकयणीम उजाय_ 

1 
nf:s' bf];|f] hnlaB't of]hgf 
gx/ lgdf{)f 

clk 11 yfkfufp+ 250 k|a$gfTds 
tkm{   

ई_ -मातामात फाटो तथा ऩरु ऩरेुसा _ 

1 &f b]lv uf]u'g vf]nf ;Dd 
#f]/]^f] af^f] lgdf{)f of]hgf  

clk 13 lsDt*L 
vf]nf 100     

2 
lk=;L=;L= af^f] lgdf{)f 
of]hgf - s|dfut _  

clk 15 
/}vf]nf 
*fuf^f]n 100   s|dfut  

3 
lk=;L=;L= af^f] lgdf{)f hf]zL 
ufp+ 

clk 15 wfk  100     

4 
v] \̂̂ ]au* lk=;L=;L= af^f] 
lgdf{)f  

clk 13 v] \̂̂ ] au* 200     

5 
#f]=af= lgdf{)f wf}nL uf* 
l;/f* 

clk 13 
wf}nLuf* 
l;/f* 

100   
  

6 
#f]=af= lgdf{)f uf/fs' 
dfgfsf]^ 

clk 9 
uf/fs' 
dfgfsf]^  

100     

7 
#f]/]^f] af^f] lgdf{)f of]hgf 
e"jg]Zj/L k|f=lj= kG*f]/f 
b]lv af+;f*L ;Dd 

clk 7 
a*fnL ufp 
kG*f]/f  150     

8 
#f]=af= dd{t yfdwf/ b]lv 
dn]/f ;DDf 

clk 5 %fk/L  50     

9 lk=;L=;L= af^f] lgdf{)f dNnf 
lsDt*L  clk 13 भल्रा कर्कम्तिी 100   

s|dfut 
of]hgf  

10 
>Lau* b]lv cfo{#f^ ;Dd 
hfg] lk=;L=;L af^f] lgdf{)f  

clk 3 >Lau* 300     

11 sfs*f b]lv wf}sf]^;Dd 
lk;L=;L= af^f] lgdf{)f  clk 17 र्काँर्किा धौर्कोट  100   

s|dfut 
of]hgf  

12 
nf:s' vf]nf b]lv yfkfufp+ 
lk=;L=;L af^f] lgdf{)f 
of]hgf s|dfut  

clk 6 n:s' 
yfkfufp+ 200   

s|dfut  

13 cf/=;L=;L= k'n tyf af^f]  
lgdf{)f aaf vf]nf   

clk 4 
aaf 154     

14 
*'u/L b]lv ;Nof*L ;Dd 
lk=;L=;L af^f] lgdf{)f  

clk 6 
;Nof*L  200     

15 
Oh/ #f]/]^f] af^f] d}vf]nL - 
s|dfut _   

clk 8 d}vf]nL  100     

16 gfu b]lv l^d'/ kf^f;Ddf 
kL=;L=;L= af^f] lgdf{)f  

clk 3 
gfu 300   

  

उ साभदुानमर्क बिन बिन तपय  



१ k|x/L ;fd'bflos ejg 
lgdf{)f of]hgf  

clk 11 
af*=ufau* 

af*=ufau* 250     

२ a|Dx ;xsf/L ejg dd{t 
of]hgf  

clk 3 a|Dxb]a 100     

३ uf}/f b]la k'hg #/ lgdf{)f 
hfoem'n 

clk 10 hfoem'n 50     

ऊ_ शसिंचाइ तपय  

1 
ef/f*f l;+rfO{ of]hgf ut 
cf=a= sf] s|dfut  

clk 14 e/f*f  200 
  

s|dfut 
of]hgf  

२ 
uf]bf/f l;+rfO{ s'nf] lgdf{)f clk 13 lsDt*L   100   

s|dfut 
of]hgf  

3 kfO{k l;+rfO{ of]hfgf 
cf]Nof*L yf}*fvf]nf clk 14 cf]Nof*L  100   

s|dfut 
of]hgf  

४ a*' ufpF l;+rfO{ s'nf] 
lgdf{)f clk 13 

lsDt*L 
vf]nf 100   

s|dfut 
of]hgf  

              

जम्भा बफननमोजजत फजेट रु        
अन्तररक कोष बाट संचािनकािागी स्वीकृत कार्ाक्रम तथा र्ोजना  चाि ुअब २०७३।०७४ 

* मलहला ललि  योजना  था 

कायाक्रम  
        

  

िस.न. 
र्ोजना तथा कार्ाक्रमको नाम  

ठेगाना  गाईाँ टोि 
िबिनर्ोिजत 

रकम रु हजारमा  

मिहिा 

ििक्षत 
कैिर्र्त  

१ ढि िनकास र्ोजना िकम्तडी  ऄिप १३ िकम्तडी  १५ ,,   

२ बगड खानपेानी ममात र्ोजना      १५ ,,   

३ खानपेानी ममात र्ोजना  ऄिप १२ पणूाानन्द २५ ,,   

४ एगरमौरे पिु सेिा  ऄिप ९ सेिा  २०० ,,   

५ 
ढि िनकास तथा नािी ममात 

र्ोजना 
    ४५ ,, 

  

६ खेटे्टबगड िपिसिस बाटो िनमााण  ऄिप १३ खेटे्टबगड  ५० ,,   

७ 
घोरेटो बाटो िनमााण गाराकु 

मानाकोट  
ऄिप १० गाराकु ५० ,, 

  

    लबलनयोलज  बजेट रु  ४००     

* बालबाललका ललि  योजना 

 था कायाक्रम  
  

१ पसु्तकािर् िनमााण ईमािव  ऄिप  ईमािव  ४५     

२ 
ईमािव धापमा सौचािर् िनमााण 

र्ोजना  
ऄिप १५ ईमािव  २५   

  



३ मािव बााँजमा िौितक सधुार र्ोजना  ऄिप १० बााँज  २५०     

    लबलनयोलज  बजेट रु  ३२०     

* अन्यबगा ललि  योजना  था 

कायाक्रम  
  

१ माििकाजुान मिन्दर तथा घरेपखााि 

िनमााण र्ोजना  
    १५०   

  

२ 
िबििन्न ठाईाँको काठे पिु िनमााण 

र्ोजना  
    ७०   

  

३ नािी तथा ढि सरसर्ाइ र्ोजना      ३५     

४ दिित सौचािर् िनमााण राम िसह  ऄिप ११   ५०     

५ मिन्दर िनमााण बााँज  ऄिप १०   १५०     

    लबलनयोलज  बजेट रु  ४५५     

* भौल क पूबााधार  था 

प्रबाद्धनात्मक  फा  
        

  

१ िोराबगड बस स्टेन्डमा माटो 

िर्ििङ गन ेकार्ा 
ऄिप ११   ६००   

  

२ 
नगरपाििका सिा सम्मिेन 

कार्ाक्रम  
नपा    १५०   

  

३ खिुा िदसा मकु्त कार्ाक्रम  नपा    १५०     

४ माििकाजुान मिन्दर जने िपिसिस 

बाटो िनमााण र्ोजना  
ऄिप ११   ३००   

  

५ बाटो ममात मिसनी  ऄिप १४   १५     

६ अर िसिस पिु घटे्टखोिा  ऄिप ४   २००     

७ िकम्तडी मिन्दर ऄिप १३   १५०     

८ बााँज मिन्दर  ऄिप १०   १५०     

९ 
नगरपाििका सदस्र्ता िलु्क 

िकू्तानी  
नपा    ३०   

  

१० िनमािव पौन्र्ाखोिा  ऄिप १४   १००     

११ िरडा िसचाआ र्ोजना ऄिप १४   १००     

१२ र्िनाचर िनमााण ईमािव खिंगा   ऄिप ११   १००     

        २०४५     

* सडक बोडा नेपाल बाट 

संर्ाली  योजना  
        

  

१ िटंकर खेडा सडक ममात र्ोजना  ऄिप ११ िटंकर खडा  १०००     



२ 

ढि िनकास तथा िपिसिस बाटो 

िनमााण (दाचुािा िवकास संगठन 

दिेख िसचाआ गटे बाि मिन्दर दिेख 

ऐरेईडा  अमी ब्र्ारेक पछाडी 

मोहती टोि गल्र्ैं  मेन सडक दिेख 

परुानो तल्िो बजार िपिसिस रोड 

सम्म जनता बैंक दिेख ईद्योग 

बािणज्र् संघहुद ैमोहती सम्म ) 

ऄिप ११, 

१२, १३  
  ३५००   

  

        ४५००     

*  ठचला पूबााधार जन्य  योजनाहरु (पक्की सडक / पक्की नाला )    

१ 

बाङगाबगड खानपेानी ट्र्ांकी दिेख 

एन अइ टी को घर मिन्दर सम्म 

पक्की नािा र पक्की िपिसिस बाटो 

िनमााण र्ोजना 

ऄिप ११ बाङगाबगड  

ऄनुदान रु 

४४६९७६० 

िागत 

सहिागीता रु 

६२५८०० 

  

  

२ 

पक्की नािा िनमााण मोहती टोि  

ऄिप १२ मोहती  

ऄनुदान रु 

४४६९७६० 

िागत 

सहिागीता रु 

६२५८०० 

  

  

  
  

  १०१९११२०   
  

*  नगर िेत्र पूबााधार लवकास कायाक्रम  था  योजनाहरु     

१ 
िनिसि पौनेखोिा िद्य ुजि िवद्यतु 

नहर तथा पोि खररद र्ोजना  
ऄिप १४ िनिसि  

ऄनुदान रु 

३५०० 
    

नगरपाििका रु 

४०० 
  

  

जन सहिागीता 

रु ११०० 
  

  

२ 
सगनुाडी जकेुपानी सेरपाटा  

खानपेानी िनमााण र्ोजना  
ऄिप १,२,३ 

सगनुाडी 

जकेुपानी 

सेरपाटा  

ऄनुदान रु 

३५०० 
    

नगरपाििका रु 

५०० 
  

  

जन सहिागीता 

रु १००० 
  

  

३ 
िपिसिस सडक िनमााण श्रीबगड दिेख 

छापरी हुाँद ैबबा सम्म  
ऄिप ४,५,६ 

श्रीबगड 

छापरी बबा  

ऄनुदान रु 

३८५६६८० 
  

  

नगरपाििका रु 

७७१३३६ 
  

  

जन सहिागीता 

रु ३०८५३४४ 
  

  

४ 
िकम्तडी खोिा हुाँद ैमल्िा िकम्तडी 

सम्म िपिसिस सडक िनमााण र्ोजना  
ऄिप १३ िकम्तडी  

ऄनुदान रु 

४३००००० 
  

  

नगरपाििका रु 

८६०००० 
  

  



जन सहिागीता 

रु ३४४०००० 
  

  

*  सौया सडक बत्ती आयोजना      

१ 
अ.ब. २०७३/०७४ कािागी सौर्ा 

सडक बत्ती र्ोजनाकािागी  
नपा  

नपा िित्रको 

अवयकर्क 

घना बस्ती 

हरुमा  

ऄनुदान रु 

२१२६००० 
  

  

नगरपाििका रु 

४२५२०० 
  

  

जन सहिागीता 

रु ३१८९०० 
  

  

*  नगरपाललका कायाालय भवन लनमाार्     

१ 
अ.ब. २०७३/०७४ कािागी 

नगरपाििका िवन िनमााण   
नपा  खिंगा  ५० िाख    

  

*  समपचरक कोषको रकम लबलभन्न कोष  फा      

१ दिैव प्रकोप राहत कोष      १०००००     

२ कमाचारी कल्र्ाण कोष      १०००००     

३ ममात सम्िार कोष      १०००००     

४ वातावरण ब्र्वस्थापन कोष     १०००००     

५ गररिव िनबारण कोष     १०००००     

६ मिहिा तथा बाििबकास  कोष     १०००००     

७ संचार तथा परदििाता कोष     १५००००     

८ िसडीएर् कोष     ४०००००     

९ R.V.W.R.M.P. कार्ाक्रम     १०००००     

१० सावाजिनक िौचािर् साझेदारी कार्ाक्रम     ५०००००     

११ िबििन्न कार्ाक्रम मेिचङ र्ण्ड     १२०००००     

१२ दमकि आकाइ     १०००००     

१३ नगर िवकास कोष     ६२००००     

१४ सडकसोर्ा बत्ती कार्ाक्रम     ७०००००     

१५ नगर क्षेत्र पवुाधार िवकास कार्ाक्रम     ६५२४६०     

१६ सडक बोडा नपेाि     ५०००००     

१७ र्िनाचर तथा मिेसनरी खररद     २०००००     

१८ सवारी सानध खररद तथा ममात     ३०००००     

        ६०२२४६०     

 

 

 



   लनर्ाय नं. - ०४   अगामी अ.ब. २०७४।०७५ कािागी स्थानीर् स्वर्त्त िासन ऐनको दर्ा १११ को ईपदर्ा ४ बमोिजम 

वडा िेिा बाट छनौट िइ प्रथिमिककरण तोकी एिककृत र्ोजना तजुामा सिमितबाट समते प्राथिमिककरण िनधाारण गरर 

नगरपाििकामा िसर्ाररस िएका स्थानीर् िनकार् श्रोत पररचािन तथा व्र्वस्थापन कार्ािबिध २०६९ को बुाँदा  नं ८ बमोिजम 

पुाँिजगत बजटे खचा गना तोिकएका ििषाक बमोिजमका अर्ोजना तथा कर्ाक्रमहरु दहेार् बमोिजमका कार्ाहरु ऄन्तरगत तपििि 

बमोिजमका अर्ोजना तथा कार्ाक्रमहरुिाआ प्राथिमकताक्रम ऄनसुार कार्ाान्वर्न गने र क्रमागतकािागी स्वीकृत गरर अगामी 

अ.ब. मा कार्ाान्वर्नकािागी ऄनमुोदनका िागी पररषदमा पेि गने िनणार् गररर्ो । 

आ.ब.२०७४/०७५को बजेट बााँडफाड तथा योजना काययक्रमहरु वििरण 

क्र.स. वििरण बजटे कैफफयत 

  नपालाई प्राप्त कूल पूाँजीगत बजटे २७५४७०००   

क  कन्टेन्जने्सी खचय ३ प्रवतशत  ८२६४१०   

ख 

वबवभन्न कोषहरु तफय  

(आर्थथक प्रशासन वनयमािलीको वनयम ३३ रस्थानीय वनकाय स्रोत पररचालन तथा ब्यिस्तापन काययवबवध २०६९ को दफा ४६.१ 

अनसुार 

  

१ प्रकोप ब्यिस्थापन तथा दैिीय प्रकोप उद्धार वबशेष कोष     

२ sd{rf/L sNof)f ljif]z sf]if      

३ ममयत संम्भार वबशेष कोष 
    

५ िातािरण ब्यिस्थापन वबशेष कोष     

६ गररबी वनिारण तथा सामावजक पररचालन वबशेष कोष     

७ मवहला तथा बाल वबकास वबशेष कोष     

८ dfgj ;+;fwg ljsf; ljz]if sf]if      

ग सम्परुक कोष तफय                                                                                                 

१ संचार तथा पारदर्थशता कोष     

२ CDF समपुरक कोष     

३ नगर विकास कोष कालागी समपुरक कोष TDF     

४ नगर पूबायधार विकास कोषकालागी समपरुक कोष     

५ सौयय सडक बत्ती काययक्रमकालागी समपुरक कोष      

६ सडक बोडय नेपाल कालागी समपुरक कोष      

  मावथको वशषयक ख,ग  को जम्मा रकम ८९२०५९०   

घ लक्षीत समहु विकास तफय    

१ 

सबै जातजातीका वबपन्न िगयका मवहलाहरुको 

सशविकरण,रोजगारीमुक र आयमुलक आयोजना तथा काययक्रमहरु 

तफय  

१७८०००० १० प्रवतशत 



२ 

सबै जातजातीका वबपन्न िगयका वबपन्न बगयका बालबावलकाहरुलाई 

प्रत्यक्ष फाईदा पगु्ने आयोजना तथा काययक्रमहरु तफय  
१७८०००० १० प्रवतशत 

३ 

सबै जातजातीका आर्थथक रुपमा वबपन्न तथा आर्थथक एंि सामावजक 

रुपमा पछाडी परेका र पाररएका बगयका आयोजना तथा काययक्रम 

तफय  

२६७०००० १५ प्रवतशत 

  
जम्मा लक्षीत समहु बजटे ६२३०००० 

  

  

मावथको वशषयकहरु कन्टेन्जने्सी,वबशषे कोष,समपरुक कोष तथा 

लक्षीत समहु तफय को कूल वबवनयोजन 
१५९७७००० 

  

ङ आर्थथक, सामावजक एिम ्भौवतक पबूायधार विकास तफय  ६९४२००० 
  

च प्रिद्धयनात्मक काययक्रम तफय  ४६२८००० 
  

छ 
g]kfn ;/sf/ lgzt{ k"+hLut 
hDdf cg'bfg  २७५४७०००   

 

* मिहिा ििक्षत र्ोजना तथा कार्ाक्रमहरु  

िस.नं. र्ोजनाको नाम ठेगाना बस्ती/टोि 

ऄनमुािनत 

िागत रु. 

हजारमा  

ििक्षत समहु कैिर्र्त 

१ मिहिा िसिक्त्तकरण सम्बिन्ध ताििम कार्ाक्रम  ऄिप -१ 
बाटमनुी 

दईेखिा  
५० मिहिा    

२ तरकारी खतेी तथा पोिीहाईस िनमााण र्ोजना  ऄिप-२ बािनगाईाँ  ६० मिहिा    

३ िैङ्िगक िहसंा सम्बिन्ध जनचेतनामकु कार्ाक्रम ऄिप-३ बोहरीगाईाँ  ४० मिहिा    

४ ऄल्िो प्रसोधन ताििम कार्ाक्रम  ऄिप -४ परैु वडा  ६० मिहिा    

५ िसिाआ कटाआ ताििम कार्ाक्रम  ऄिप- ५ मल्िी मिेरा ५० मिहिा    

६ पोिीहाईस िनमााणा तथा िबउ िबजन खररद र्ोजना  ऄिप -६   ६० मिहिा    

७ गौरादवेी मिन्दर िनमााण र्ोजना कुाँ वर गाईाँ  ऄिप -७ कुाँ वर गाईाँ  ७५ मिहिा    

८ 
प्रसिुत व्र्वस्थापन सामग्री खररद स्वास््र् चौकी 

सेिा  
ऄिप -९ 

सेिा स्वास््र् 

चौकी  
५० मिहिा    

९ प्रसिुत व्र्वस्थापन स्वास््र् चौकी बाज   ऄिप -१० स्वास््र् चौकी बाज  ८० मिहिा    

१० ढि िनकास र्ोजना सनुाम टोि  ऄिप -११ सनुाम टोि  ८५ मिहिा    

११ एकि मिहिाहरुिाआ जनचेतना मिुक ताििम  अपऩ -१२   ५० मिहिा    

१२ बस्कािी मिन्दर दिेख कािका  गाईाँ सम्म िसचाआ कुिो  अपऩ -१३   ८० मिहिा    

१३  मिहिा सामदुािर्क िवन िनमााण  ऄिप -१४   ७५ मिहिा  क्रमाग



त  

१४ घरे पखााि  िनमााण र्ोजना स्वास््र् चौकी धाप  ऄिप -१५   १५० मिहिा    

१५ 
ऄदवुा बेसार खतेी तथा ग्राण्डर मिेसन खररद ििखर 

अमा समहु  
ऄिप -१६   ८० मिहिा    

१६ 
िसंचाआ कुिो ममात र्ोजना घटे्टखोिा दिेख बढुीचौरा 

सम्म  
ऄिप ७ बढुीचौरा  ६५ मिहिा    

१७ िसंचाआ कुिो िनमााण िनिसि ऐराड   ऄिप १४ ऐराड िनिसि  ६५ मिहिा    

१८ िसंचाआ कुिो ममात र्ोजना श्रीबगड  ऄिप ६ श्रीबगड  ६५ मिहिा    

१९ श्रीचन सामदुािर्क ऄध्र्र्न केन्र  ऄिप -१ ब्रम्हदबे  ६५ मिहिा    

२० घो.बा. िनमााण जाइझिु टुक्का दिेख िैंसाबाद ेसम्म  ऄिप १० बाज  ६५ मिहिा    

२१ खानेपानी ममात र्ोजना धामी गाईाँ  ऄिप ७ धामी गाईाँ  ६५ मिहिा    

२२ सधुारीएको घट्ट िनमााण र्ोजना गाडपारी थापाटोि  ऄिप १५ गाडपारी  ६५ मिहिा    

२३ मिन्दर िनमााण हुमििखर ठुिी बाज  ऄिप १० बाज  ६५ मिहिा    

२४ 
िसंचाआ कुिो िनमााण र्ोजना कैल्र्ाखोिा दिेख 

माणौधार  
ऄिप १३ दाम्का  ६५ मिहिा    

२५ गौरादवेी खिो िनमााण र्ोजना िकम्तडी  ऄिप १३  िकम्तडी  ८५ मिहिा    

२६ ऄन्तरपाटी मिहिा संजाि क्षमता िवकास कार्ाक्रम  ऄिप ११ न.पा परैु  ६५ मिहिा    

    लबलनयोलज  बजेट रु  १७८०     

* बािबाििका ििक्षत र्ोजना तथा कार्ाक्रमहरु  

िस.नं. र्ोजनाको नाम ठेगाना बस्ती/टोि 

ऄनमुािनत 

िागत रु. 

हजारमा  

ििक्षत समहु कैिर्र्त 

१ 
ऄितिबपन्न गररब तथा जहेन्दार बािबाििकािाइ 

छात्राबिृत कार्ाक्रम  
ऄिप -१ बाटमनुी  ४० 

बािबािि

का  
  

२ खिेकुद सामग्री खररद  र्ोजना  ऄिप-२ मा.िव िसमिी ५० 
बािबािि

का  
  

३ खिेमदैान िनमााण र्ोजना डेिििसर्स बाि क्िब  ऄिप-३ 
धामी 

बोहरीगाईाँ 
७० 

बािबािि

का  
  

४ 
बािबाििकाहरुिाआ झोिा कापी किम एव ंऄन्र् 

िौिक्षक सामग्री खररद  
ऄिप -४ 

बबा 

बािबाििका 
५० 

बािबािि

का  
  



५ 
पोषाक झोिा कापी किम खररद कार्ाक्रम  

ऄिप -५ 
िन.मा.िव. 

छापरी  
५० 

बािबािि

का  
  

६ 
खिेमदैान िनमााण र्ोजना िास्कु खोिा   

ऄिप -६ िास्कु  ७० 
बािबािि

का  
  

७ 
तटबन्ध िनमााण प्रा.िव िवुनेश्वरी पन्डोरा  

ऄिप -७ 
िवुन्श्वरी 

प्रा.िव 
७० 

बािबािि

का  
  

८ 
िवद्यािर् घरेपखााि िनमााण र्ोजना िनमािव मैखोिी  

ऄिप -८ 
िनमािव 

मखैोिी  
१४० 

बािबािि

का  
  

९ 
िवद्यािर् िवन ममात  माििकाजुान िनमािव झसु्कु  

ऄिप -९ झसु्कु  १४० 
बािबािि

का  
  

१० 
खिे मदैान िनमााण र्ोजना  

ऄिप -१०  घटे्टखोिा  ५० 
बािबािि

का  
  

११ 
खिेकुद सामग्री खररद ऄिप ११  

ऄिप -११ 
  

४० 
बािबािि

का  
  

१२ 
खिेकुद सामग्री खररद  

ऄिप -१२   ४० 
बािबािि

का  
  

१३ 
िनमािव िकम्तडी िौितक सधूार  

ऄिप -१३ िकम्तडी  १४० 
बािबािि

का  
  

१४ 
नव प्रितिा बािक्िब िनिसि र्िाम ेर्िनाचर 

िनमााण मा.िव. िनिसि  
ऄिप -१४ िनिसि  १४० 

बािबािि

का  
  

१५ 
माििकाजुान मािब धाप मा र्िनाचर खररद  

ऄपी-१५ धाप  ९० 
बािबािि

का  
  

१६ 
ऄिसगडा बाि क्िब तथा रानी हार बाि क्िबमा 

क्षमता िबकास कार्ाक्रम  
ऄपी-१६ 

ऄिसगडा 

थाम ु 
५० 

बािबािि

का  
  

१७ 
िगवती प्रािव कााँकाडा को घरे पखााि िनमााण  

ऄपी-१७ कााँकाडा  ७० 
बािबािि

का  
  

१८ 
िवद्यािर् घरेपखााि िनमााण मोित मिहिा संघ 

प्रा.िब. 
ऄिप ११ 

मोित मिहिा 

संघ प्रा.िब. 
४० 

बािबािि

का  
  

१९ 
िवद्यािर् घरेपखााि िनमााण प्रा.िब.गल्र्ैं   

ऄिप १३ प्रा.िब. गल्रै् ४० 
बािबािि

का  
  

२० 
िबद्यािर् र्िनाचर िनमााण प्रा.िब. धौिीगाड  

ऄिप १३ धौिीगाड  ४० 
बािबािि

का  
  

२१ 
िबद्यािर् सौचािर्  िनमााण िगवती  प्रा.िब. 

चेटेगाडा  
ऄिप १४ चेटेगाडा  ४० 

बािबािि

का  
  



२२ 
नवज्र्ोती बाि क्िब क्षमता िबकास ताििम 

पौन्र्ाखोिा  
ऄिप १४ पौनेखोिा  ६५ 

बािबािि

का  
  

२३ 
घो.बा. िनमााण बसेडी दिेख मा.िब. िसमिी  सम्म  

ऄिप २ िसमिी  ३० 
बािबािि

का  
  

२४ 
घो.बा. ममात  प्रािव कोट कौतोिी दिेख प्रािव दह 

सम्म  
ऄिप ४ कोटकौतोिी  ४० 

बािबािि

का  
  

२५ 
घो.बा. ममात िखरकोट दिेख िनमािव जाआझिु सम्म   

ऄिप १० जाआझिु  ३० 
बािबािि

का  
  

२६ 
िबद्यािर् घरेपखााि िनमााण कोिधुार प्रािव मखैोिी  

ऄिप ८ मखैोिी  ४० 
बािबािि

का  
  

२७ 
बािमिैत्र स्थानीर् सािन सम्बन्धी ऄििमिुखकरण 

ताििम कार्ाक्रम  
ऄिप नपा  ऄिप नपा  ५५ 

बािबािि

का  
  

२८ 
पणूाखोप सहर्ोग कार्ाक्रम नगरपाििका िरी  

ऄिप नपा  ऄिप नपा  ४० 
बािबािि

का  
  

२९ 
िनरौिा टोि खानेपानी ममात र्ोजना  

ऄिप ११ िनरौिा टोि २० 
बािबािि

का  
  

    लबलनयोलज  बजेट रु  १७८०     

* जेष्ठ नागररक दिित एवं ऄपाङग  ििक्षत र्ोजना तथा कार्ाक्रमहरु  

िसनं. र्ोजनाको नाम ठेगाना बस्ती/टोि 

ऄनमुािनत 

िागत रु. 

हजारमा  

ििक्षत समहु कैिर्र्त 

१ 
जषे्ठ नागररकिाइ कम्मि डस्ना खररद तथा िबतरण 

कार्ाक्रम  
ऄिप -१ परैू वडा  २५ जषे्ठ   

२ जषे्ठ नागररक सम्मान कार्ाक्रम ऄिप-२ परैू वडा  २५ जषे्ठ   

३ 
ऄन्ध िवश्वास एव ंरुढीबादी परम्पराको ऄन्त्र् गना 

जनचेतना मिुक कार्ाक्रम  
ऄिप-३ 

धामी 

बोहरीगाईाँ 
२५ ऄन्र्   

४ डस्ना कम्बि बाल्टी जग खररद कार्ाक्रम  ऄिप -४   २५ जषे्ठ   

५ जषे्ठ नागररक हरुकािागी कम्बि डस्ना खररद  ऄिप -५ ऄिप -५ २५ जषे्ठ   

६ थमास खररद र्ोजना  ऄिप -६   २५ जषे्ठ   

७ जषे्ठनागररक सम्मान कार्ाक्रम कम्बि डस्ना खररद  ऄिप -७ परैु वडा  २५ जषे्ठ   

८ ऄपाङग ििप िवकास ताििम कार्ाक्रम  ऄिप -८ परैु वडा  ५० ऄपाङग   

९ अरन घर िनमााण तथा सामग्री खररद र्ोजना  ऄिप -९ मानाकोट ५० दिित   

१० १ कोठे िवन िनमााण हुनििखर मिन्दर ठुिी बाज  ऄिप -१०  बाज  १०० ऄन्र्   



११ जषे्ठ नागररक  चौतारा ममात र्ोजना  ऄिप -११ खिंगा  २५ जषे्ठ   

१२ जषे्ठ नागररकहरुिाआ सम्मान कार्ाक्रम  ऄिप -१२ ऄिप १२ २५ जषे्ठ   

१३ अरन मिसन खररद र्ोजना िकम्तडी  ऄिप -१३ िकम्तडी  ५० दिित   

१४ जषे्ठ नागररक ८० जनािाआ क्षमता िबकास ताििम  ऄिप -१४ िनिसि  ५० जषे्ठ   

१५ अधिुनक अरन खररद तथा िवन िनमााण  ऄिप १५ पोटेबगड  ५० दिित   

१६ 
जषे्ठनागररक क्षमता िवकास तथा  बैठक संचािन 

५० जनािाआ  
ऄिप -१६ परैु वडा  ५० जषे्ठ जषे्ठ  

१७ 
जषे्ठ नागररक क्षमता िवकास ५० जनािाआ कााँकडा 

िसमि  
ऄपी-१७ परैु वडा  ५० जषे्ठ   

१८ संर्कु्त वडा कार्ाािर् िवन ममात र्ोजाना  ऄिप २ ब्रम्हदबे  १०० ऄन्र्   

१९ संर्कु्त वडा कार्ाािर् िवन ममात र्ोजाना  ऄिप ५ छापरी  १०० ऄन्र्   

२० संर्कु्त वडा कार्ाािर् िवन ममात र्ोजाना  ऄिप ६ कााँटै  १०० ऄन्र्   

२१ संर्कु्त वडा कार्ाािर् िवन ममात र्ोजाना  ऄिप ११ खिंगा  १०० ऄन्र्   

२२ संर्कु्त वडा कार्ाािर् िवन ममात र्ोजाना  ऄिप १५ धाप  १०० ऄन्र्   

२३ 
डुङगरी समजैी मिन्दरमा मिु सडक दिेख PCC 

बाटो िन. 
ऄिप १० डुङगरी मिन्दर १५० ऄन्र्   

२४ 
ऄपाङग ििप िवकास ताििम तथा सामग्री खररद 

कार्ाक्रम  

१७ वटै 

वडा  
न.पा. परैु  २५० ऄपाङग   

२५ नेपाि रेडक्रस सोसाआटी िवन िनमााण  ऄिप ११ रेडक्रस  १५० ऄन्र्   

२६ नेपाि पत्रकार माहासंघ िवन िनमााण  ऄिप  खिंगा  १०० ऄन्र्   

२७ 
घो.बा. ममात धिुिओडार दिेख तल्िो कपडापानी 

सम्म  
ऄिप १० बाज  ४० ऄन्र्   

२८ 
िपिसिस बाटो िनमााण र्ोजना जगन्नाथ मिन्दर दिेख 

दाम्का सम्म  
ऄिप १३  गल्रै्  ४० ऄन्र्   

२९ मिन्दर ममात नौिोकेदारनाथ  दिित टोि  ऄिप ७ कााँटै  ४० ऄन्र्   

३० घोरेटो बाटो ममात र्ोजना पटमिा मवैाडी हुद ैडाडा  ऄिप १७ धौकोट  ४० ऄन्र्   

३१ गाइगोठ ममात तथा दगु्ध संकिन केन्र स्थापना  ऄिप १५  धाप  ४० ऄन्र्   

३२ घोरेटो बाटो ममात र्ोजना कााँकडा दिेख थापिा सम्म  ऄिप १७ कााँकडा ४० ऄन्र्   

३३ िपिसिस बाटो तथा ढि िनकास र्ोजना  ऄिप १५ रौत्र्ौडा  ४० ऄन्र्   

३४ िपिसिस बाटो तथा ढि िनकास र्ोजना  ऄिप १०  ठुिीबाज  ४० ऄन्र्   

३५ माििकाजुानमा सौचािर् िनमाार् र्ोजना  ऄिप ९ झसु्कु  ४० ऄन्र्   



३६ िपपि चौतारा िनमााण थाम ु ऄिप १६  थाम ु ४० ऄन्र्   

३७ 
िपिसिस बाटो िनमााण र्ोजना गसे गोदाम दिेख िटंकर 

सडक सम्म  
ऄिप ११ खिंगा  ४० ऄन्र्   

३८ सौचािर् िनमााण ब्रम्हकेदार मिन्दर िनिसि  ऄिप १४ सल्र्ाि ४० ऄन्र्   

३९ 
घोरेटो बाटो ममात सनु्तिागरैा दिेख तल्िो मिेरा 

सम्म  
ऄिप ५ मिेरा  ४० ऄन्र्   

४० हुस्कर दवेता मिन्दर ममात र्ोजना  ऄिप ३ बोहरीगाईाँ  ४० ऄन्र्   

४१ घोरेटो बाटो ममात नर्ाँ बस्ती नाग सल्िी ब्रम्हदबे  ऄिप ३ नागसल्िी  ४० ऄन्र्   

४२ ििूमराज मिन्दर ममात र्ोजना टुक्का  ऄिप १०  बाज  ४० ऄन्र्   

४३ घोरेटो बाटो ममात गजरुाडी दिेख थाकीि हुद ैिनिसि  ऄिप १४ िनिसि  ४० ऄन्र्   

४४ घोरेटो बाटो ममात थापाटोि दिेख सल्र्ाडी सम्म  ऄिप १४ थापाटोि  ४० ऄन्र्   

४५ ररितक अरन घर ममात  ऄिप १६  जामीरपािन  ४० ऄन्र्   

४६ िवन अचारसंिहता सम्बन्धी ताििम कार्ाक्रम  नपा  नपा  ८५ ऄन्र्   

    लबलनयोलज  बजेट रु  २६७०     

*   िौितक पबूााधारका र्ोजनाहरु  

िसनं. र्ोजनाको नाम ठेगाना बस्ती/टोि 

ऄनमुािनत 

िागत रु. 

हजारमा  

ििक्षत समहु कैिर्र्त 

१ 
खिे मदैान िनमााण र्ोजना मा.िब. िसमिी  

ऄिप -२ 
मा.िब. 

िसमिी  
५०० िौ.पबूााधार    

२ 
घरे पखााि  ममात तथा सौचािर् िनमााण र्ोजना 

ििटनाथ प्रा.िव. बोहरीगाईाँ  
ऄिप-३ बोहरीगाईाँ  ५०० िौ.पबूााधार    

३ RCC पिु िनमााण बबा  ऄिप -४ बबा खोिा  ५०० िौ.पबूााधार    

४ माििकाजुान मिन्दर िनमााण र्ोजना  ऄिप -५ छापरी  ५०० िौ.पबूााधार    

५ PCC बाटो िनमााण बडािीगाईाँ पनेर्ार खोिा सम्म  ऄिप -७ बडािी गाईाँ  ५०० िौ.पबूााधार    

६ िवन िनमााण र्ोजना िहरी स्वास््र् िक्िक मखैोिी  ऄिप -८ मखैोिी  ५०० िौ.पबूााधार    

७ 
डुङगरी दिेख बाज धमकुडा सम्म िपिसिस बाटो 

िनमााण र्ोजना ( क्रमागत )  
ऄिप -१०  बाज  ५०० िौ.पबूााधार  

क्रमाग

त  

८ गिबाब मिन्दर िनमााण  ऄिप -१२ ऐरान टोि ५०० िौ.पबूााधार    

९ नानापानी गौताड पाइप िसचाइ र्ोजना ऄपी-१४ मिसिन  ५०० िौ.पबूााधार    

१० कटाि खानेपानी र्ोजना ममात तथा िवस्तार  ऄिप -१६ कटाि  ५०० िौ.पबूााधार    



११ नगरपाििका िपकिनक स्पोटा िनमााण  नपा  नपा  ५००     

१२ नगरपाििका प्रबेिद्धार िनमााण  नपा  नपा  ९४२     

१३ Land Fill Site  िनमााण  नपा  नपा  ५००     

    लबलनयोलज  बजेट रु  ६९४२     

*   प्रवाद्धनात्मक  र्ोजनाहरु  

िसनं. र्ोजनाको नाम ठेगाना बस्ती/टोि 

ऄनमुािनत 

िागत रु. 

हजारमा  

ििक्षत समहु कैिर्र्त 

१ नौिोमाण्डौ मिन्दर िनमााण र्ोजना  ऄिप -१ 
  

३५० प्रबाद्धनात्मक    

२ 
PCC बाटो िनमााण काईिाखोिा दिेख धम्पनेरा 

नवर्गु प्रा.िव. सम्म  
ऄिप -६ धम्पनेरा  ३५० प्रबाद्धनात्मक    

३ िवद्यािर् िर्ल्ड िनमााण र्ोजना  हुस्कर ईमािव कााँटै  ऄिप -९ 
हुस्कर ईमािव 

कााँटै  
३५० प्रबाद्धनात्मक    

४ 
िपिसिस बाटो िनमााण गोिवन्द सदािकंर को घर दिेख 

िन्सार छुन े 
ऄिप ११ खिंगा  ३०० प्रबाद्धनात्मक    

५ दिेवस्थान मिन्दर िनमााण िकम्तडी  ऄिप -१३ िकम्तडी  ३५० प्रबाद्धनात्मक    

६ िसंचाआ नहर ममात तथा िवस्तार डांगाटोि  ऄिप -१५ डागाटोि ३५० प्रबाद्धनात्मक    

७ िवद्यािर् िवन ममात तथा सौचािर् िनमााण  र्ोजना ऄपी-१७ मािव धौकोट  ३५० प्रबाद्धनात्मक    

८ कुकुड पाति मिन्दर िनमााणा र्ोजना  ऄिप -१ बाटमनुी  १०० प्रबाद्धनात्मक    

९ खानेपानी ममात र्ोजना सल्िी  ऄिप-२ सल्िी  १०० प्रबाद्धनात्मक    

१० 
घोरेटो बाटो िनमााण ििटनाथ मिन्दर दिेख मिु बाटो 

पसेिा सम्म  
ऄिप -३ पन्तोिी  १०० प्रबाद्धनात्मक    

११ 
घोरेटो  बाटो िनमााण दह स्कुि दिेख ग्रािटेी रोपव े

कृिषा बाटो िनमााण  
ऄिप -४ छापरी  १०० प्रबाद्धनात्मक    

१२ 
िनजाङखोिा दिेख वडा कार्ाािर् सम्म घोरेटो  

बाटो  िनमााणा र्ोजना  
ऄिप -५ छापरी  १०० प्रबाद्धनात्मक    

१३ िद्य ुजििवद्यतु र्ोजना दोस्रो िास्कु खोिा  ऄिप -६ िास्कु  १०० प्रबाद्धनात्मक    

१४ ढि िनकास र्ोजना बडािीगाईाँ  ऄिप -७ बडािी गाईाँ  १०० प्रबाद्धनात्मक    

१५ नेपाि िवद्यतु प्रािि िाआन िवस्तार र्ोजना  ऄिप -८ परैु वडा  १०० प्रबाद्धनात्मक    

१६ गिैनाथ दवेता मिन्दर िनमााण िण्डारीगाईाँ  ऄिप -९ िण्डारी गाईाँ  १०० प्रबाद्धनात्मक    



१७ 
िवद्यािर् िर्ल्ड ममात तथा तारबार िनमााण र्ोजना 

हुनैनाथ मािव बाजमा  
ऄिप -१०  बाज  १०० प्रबाद्धनात्मक    

१८ 
नमनुा ईमािव खिंगामा पसु्तकािर् कोठा 

व्र्वस्थापन तथा िौितक सधुार  र्ोजना  
ऄिप-११ खिंगा  १०० प्रबाद्धनात्मक    

१९ माििकाजान मिन्दर ममात सधुार र्ोजना  ऄिप -१२ मोहती  १०० प्रबाद्धनात्मक    

२० िसराड खानेपानी ममात र्ोजना धौिीगाड िसराड  ऄिप -१३ िसराड  १०० प्रबाद्धनात्मक    

२१ खानेपानी र्ोजना िनमााण िनङि धार घटे्टबगर ऄपी-१४ िनङिधार  १०० प्रबाद्धनात्मक    

२२ PCC बाटो िनमााण जोयकर्ौडा खते  ऄिप -१५ जोयकर्ौडा  १०० प्रबाद्धनात्मक    

२३ खानेपानी टंकी िनमााण र्ोजना गडानी टोि ऄपी-१६ गडानी  १०० प्रबाद्धनात्मक    

२४ काकडी खोिा तटबन्ध  र बाटो िनमााण ऄपी-१७ काकाडा १०० प्रबाद्धनात्मक    

२५ िपिसिस बाटो िनमााण र्ोजना  डडीर्ा मौरेईडा  १५, १६ मौरेईडा  १०० प्रबाद्धनात्मक    

२६ िपपि चौतारा नगरपाका  िपपि बोट  ऄिप ११ खिंगा  ३७८ प्रबाद्धनात्मक    

२७ िसचाआ नहर ममात र्ोजना ओखिगाडा  ऄिप १५ ओखिगडा  ५० प्रबाद्धनात्मक    

    लबलनयोलज  बजेट रु  ४६२८     

आगामी आ.ब.कालागी क्रमाग  योजनाहरु  

१ 
िपिसिस बाटो िनमााण र्ोजना िटमरुपाटा दिेख 

बारबाज सम्म  
ऄिप ३ ब्रम्हदबे  ५० 

क्रमाग

त  

बजटेको ब्र्वस्थापन गना 

सिकएमा कार्ाान्वर्न हुन े 

२ 
िपिसिस बाटो िनमााण िास्कु दिेख छापरी वडा 

कार्ाािर् सम्म 
ऄिप ६ छापरी  ५० 

क्रमाग

त  
  

३ िपिसिस बाटो िनमााण मल्िी िकम्तडी  ऄिप १३ 
मल्िी 

िकम्तडी 
५० 

क्रमाग

त  
  

४ िसंचाआ र्ोजना िराडा  ऄिप १४ िरडा  ५० 
क्रमाग

त  
  

५ पाआप िसंचाआ र्ोजना थौडाखोिा ओल्र्ाडी  ऄिप १४ ओल्र्ाडी  ५० 
क्रमाग

त  
  

६ 
िपिसिस बाटो िनमााण डिडर्ा ऄिसगडा पन्तनगर 

गोरुबासा 
ऄिप १७ धाप  ५० 

क्रमाग

त  
  

७ अर. िस. िस. पिु मौरेईडा खोिा धाप  ऄिप १६ मौरेईडा  ५० 
क्रमाग

त  
  

८ आजर घोरेटो बाटो मैखोिी  ऄिप ८ मखैोिी  ५० 
क्रमाग

त  
  



९ 
िस्कु खोिा दिेख थापागईाँ सम्म िपिसिस बाटो 

िनमााण र्ोजना  
ऄिप ६ िास्कु  ५० 

क्रमाग

त  
  

१० ङुगरी दिेख सल्र्ाडी सम्म िपिसिस बाटो िनमााण  ऄिप ६ सल्र्ाडी  ५० 
क्रमाग

त  
  

११ 
िपिसिस बाटो िनमााण र्ोजना ऄिप १५ रैखोिा 

डााँगा टोि  
ऄिप १५ 

रैखोिा 

डागा टोि  
५० 

क्रमाग

त  
  

१२ गाराकु मानाकोट घोरेटो बाटो िनमााण  ऄिप १० गाराकु  ५० 
क्रमाग

त  
  

१३ PCC बाटो िनमााण र्ोजना धौिीगाड  ऄिप १३ धौिीगाड  ५० 
क्रमाग

त  
  

१४ जि िबद्यतु नहर ममात थािीगाड  ऄिप १४ थािी गाड  ५० 
क्रमाग

त  
  

१५ िसंचाआ कुिो ममात बडुटोि िकम्तडी  ऄिप १३ िकम्तडी  ५० 
क्रमाग

त  
  

१६ गौरादवेी पजुन घर ममात र्ोजना जआझिु  ऄिप १० जाआझिु  ५० 
क्रमाग

त  
  

१७ PCC बाटो िनमााण खेटे्टबगड  ऄिप १३ खटेे्टबगड  ५० 
क्रमाग

त  
  

१८ गोदारा िसचाआ र्ोजना िकम्तडी  ऄिप १३ िकम्तडी  ५० 
क्रमाग

त  
  

    लबलनयोलज  बजेट रु  ९००     

आगामी आ.ब. कालागी आन् ररक कोष  फा का योजनाहरु  

१ स्वर् ंसेिवका प्रोत्साहन कार्ाक्रम  १७ वटै वडा  नपा िरी  १०८     

३ करदाता ििक्षा कार्ाक्रम      १००     

७ न.पा.कमाचारी हरुकािागी क्षमता ऄििबिृद्ध कार्ाक्रम      १५०     

८ न.पा. कार्ाािर्का िागी मसेनरी  औजार खररद कार्ाक्रम      १००     

९ 

सिुासन तथा पारदििाता संचार  र सचूना हक सम्बिन्ध 

ताििम कार्ाक्रम      
२०० 

    

१० सा.प. प्रोत्साहन ित्ता      ५०     

११ िब.िप. प्रितष्ठान र्िनाचर तथा कम्प्र्टूर खररद  ऄिप ११   २००     

१२ माििकाजुान मिन्दर िनमााण र्ोजना थाम टुक्का बााँज  ऄिप १०   ४०     

१३ 

खानेपानी ममात हुनििखर मिन्दर बााँज ठुिी सल्िा 

कपडा पानी धमकुाँ डा   
ऄिप १० 

  
१४० 

    



१४ िनमािव िकम्तडी दिेख िसराड सम्म घोरेटो बाटो ममात      ८०     

१५ रौत्र्ौडा  िपिसिस बाटो तथा ढि िनकास  ऄिप १५   १००     

१६ खडक िसमार खानेपानी ममात र्ोजना  ऄिप १   ४०     

१७ िसचाआ कुिो ममात र्ोजना िनििि िबचघर  ऄिप १४   ५०     

१८ िसंचाआ कुिो ममात र्ोजना िकम्तडी दाम्का  ऄिप १३   ३०     

१९ अर िसिस पिु गडानी खोिा ऄिप १० ऄिप १०   ६०     

२० िनमािब मखैोिीमा िौितक सुधार ममात कार्ा ऄिप ८   ३०     

२१ 
घोरेटो बाटो ममात िनमािव पौन्र्ाखोिा दिेख िसराड 

खाििडाडा सम्म  
ऄिप १४   ६०     

२२ ििहद प्रितष्ठान ऄिप ११ ऄिप ११   १००     

२३ िसजानििि सहकारी कााँटै िवन ममात  ऄिप ९   ५०     

२४ िमू्र् ििूमराज मिन्दर ममात र्ोजना खटेे्ट बगड  ऄिप १३   ३०     

    लबलनयोलज  बजेट रु  १७१८     

१ ििक्षत मिहिा र्ोजना तथा कार्ाक्रम      १७८०     

२ ििक्षत बािबाििका  र्ोजना तथा कार्ाक्रम      १७८०     

३ ििक्षत जेष्ठ नागररक दिित ऄपाङग र्ोजना तथा कार्ाक्रम      २६७०     

४ िौितक पबूााधार र्ोजना      ६९४२     

५ प्रबाद्धनात्मक र्ोजना तथा कार्ाक्रम      ४६२८     

६ क्रमागत र्ोजनाकािागी िबिनर्ोिजत रु      ९००     

७ अन्तररक कोष बाट संचािन गररन ेर्ोजना तथा कार्ाक्रम      १७१८     

८   कूल जम्मा रु  २०४१८     

 

लनर्ाय नं. ५ प्रचिित ऐन िनर्म संग नबािझएको दहसम्म िवगतमा नगर पररषद ्बैठकबाट पाररत िइ कार्ाान्वर्नमा 

रहकेा िनर्िमत िनणार्हरुिाइ िनरन्तरता िदने िनणार् गररर्ो ।  

लनर्ाय नं. ६ अ.व.२०७२/०७३ को ऄन्तसम िेखा पररक्षण प्रितवदेन सिमितमा िववध िवषर्मा छिर्ि िइ 

नगरपररषद ्बैठकमा पेि िइ सोमा ईल्िेिखत पेयककी बजू ूईपर छिर्िगदाा ऄिन्तम िेखा पररक्षण प्रितवदेनमा 

औल्र्ाआएको पेयककी बेरुज ुिनगिमतताका िािग कावााही गना नगरपाििका बोडािाइ ऄिधकार प्रत्र्ार्ोजन तथा ऄिन्तम 

िेखा पररक्षण प्रितवदेनमा िदएका सझुाविाइ अगामी िदनमा कार्ाान्वर्न गद ैिैजाने  गरी समथान गने िनणार् गररर्ो ।  

लनर्ाय नं. ७ स्थानीर् स्वार्त्त  ऐन २०५५ को दर्ा १३५ तथास्थानीर् िनकार् अिथाक प्रिासन िनर्माविी २०६४ 

को िनर्म ३८ बमोिजम अ.व.२०७३/०७४ को ऄिन्तम िेखापररक्षण गनाका िनम्ती िेखापररक्षण िनर्कु्ती गना 

नगरपाििका बोडािाइ ऄिधकार प्रत्र्ार्ोजन गने  िनणार् गररर्ो ।  



लनर्ाय नं.८ र्स नगरपाििकामा कार्ारत सम्पणुा कमाचारीहरुको अ.व.२०७३।०७४ को तििब प्रितवदेन ऄनमुोदन 

गरर अगामी अ.व.२०७४।०७५ को तिबी प्रितवदेन पाररत गना नगरपाििका बोडािाइ ऄिधकार प्रत्र्ार्ोजन गने 

िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.९ र्स नगरपाििका के्षत्रिित्र रहकेा िवििन्न गरै सरकारी सघ ंसंस्थाहरुिे सम्पादन गने कार्ाक्रम तथा बजटे 

बमोिजम िवकास िनमााण सम्बिन्ध कार्ा तथा सेवा सिुवधा सम्बिन्ध कार्ाक्रमहरु नगरपाििकासग ं समन्वर् गरी 

कार्ाान्वर्न गने गराईने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.१० स्थािनर् िनकार् श्रोत पररचािन तथा व्र्वस्थापन कार्ािविध २०६९ को पररच्छेद ५ को बदुा न.ं 

३४(१) मा िएको व्र्वस्था बमोिजम गत अ.व.२०७२।०७३ मा िए गरेका िवििन्न कार्ाक्रम तथा अर्ोजनाहरुको 

नगरपाििका स्तररर् अर्ोजनाको सपुररवके्षण तथा ऄनगुमन सिमितबाट पेि गरेको ऄनगुमन प्रितवदेन सम्बन्धमा 

अवयकर्क छिर्ि ईक्त प्रितवदेनको सिमक्षा सिहतको िववरण संिघर् मािमिा तथा स्थािनर् िवकास मन्त्रािर्मा 

पठाईने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं. ११ स्थािनर् िनकार् श्रोत पररचािन तथा व्वस्थापन कार्ािविध २०६९ को पररच्छेद ५ को बदुा ं नं. 

३३(२)बमोिजमको सपुररवेक्षण तथा ऄनगुमन सिमित तपिसि बमािजम गठन गने िनणार् गररर्ो। 

                             तपिसि 

१.कार्ाकारी ऄिधकृत   संर्ोजक  

२. राजनैितक दिहरुमध्र्ेबाट एक मिहिा सिहत ितन जना      सदस्र् 

३.सम्बन्धीत वडा नागररक मन्चका एक मिहिा सिहत दइु जना   सदस्र् 

४. सम्बन्धीत नागररक सचेतना केन्रका एक जना मिहिा प्रितिनिध    सदस्र् 

५. िवषर्गत कार्ाािर्को प्रितिनिध एक जना                   सदस्र् 

६. नगर सिमितका एक जना                                 सदस्र् 

७. सम्बन्धीत र्ोजना साआड इन्चाजा                            सदस्र्    

८. र्ोजना िाखा प्रमखु                                     सदस्र् सिचव 

 

लनर्ाय नं.१२ स्थािनर् स्वार्त्त िासन  ऐन २०५५ को पररच्छेद ६ को ईपदर्ा ३ बमोिजम र्स नगरपाििकामा अ.व. 

२०७२।०७३ का िािग िस्वकृत िइ िनमााण कार्ा सम्पन्न िएका अर्ोजना तथा कार्ाक्रमहरुको जााँचपास तथा 

र्रर्ारक कार्ािाइ ऄनुमोदन गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.१३  स्थािनर् स्वार्त्त िासन ऐन २०५५ को पररच्छेद ६ को दर्ा १२४ बमािजम ममात संम्िारको व्र्वस्था 

िमिाईन सिकने प्रावधान रहकेो र सो सम्बन्धमा नगरपाििकाको गत अ.व. २०७२।०७३ िमित २०७२।९।२७ को 

पररषद ्बैठकबाट नगरपाििका द्रारा िनमााण िएका िौितक पवुााधार िवकास र्ोजनाहरुको िनर्िमत ममात संम्िार गना 

ममात संम्िार कोष स्थापना गरी सोही कोषबाट ममात संिारकार कार्ाक्रमहरु संञ्चािन गनै िनणार् िए बमोिजम 



अ.व. २०७२।०७३ मा कोष स्थापना िइ चाि ु अ.व. २०७३।०७४ मा ममात संिार कोष संञ्चािन कार्ािविध 

२०७२ तर्ार िइ सकेकोिे ईक्त कार्ािविध स्वीकृत गरी िाग ुगने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.१४ ममात संिार गना ममात संिार कोष स्थापना गररएको र साही कोषबाट मात्र ममात संिारका कार्ाक्रमहरु 

संचािन गना चाि ुअ.व. २०७३।०७४ दिेख कार्ाान्वर्नमा अईने रु ५००००० पााँच िाख िन्दा बढी ऄनदुान रकम 

िविनर्ोजन िएका सबै अर्ोजनाबाट ३ प्रितित ममात संिारका िािग कट्टा गरी ईक्त रकम ममात संिार कोषमा रकम 

जम्मा गरी कार्ाान्वर्न गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं. १५ ऄिप नगरपाििकाबाट संचािित र्ोजना तथा कार्ाक्रमहरुको जााँचपााँस कार्ािाइ सहजता प्रदान गने 

कार्ाका िािग स्था.स्वा. िासन ऐन २०५५ को दर्ा १२३ बमािजम दहेार्बमोिजमका पदािधकारीहरु रहने जाचाँपासाँ 

तथा र्रर्ारक सिमित गठन गने िनणार् गररर्ो । 

 कार्ाकारी ऄिधकृत   संर्ोजक 

 र्ोजना िाखा प्रमखु सदस्र् 

 अिथाक प्रिासन िाखा प्रमखु  सदस्र् 

 सम्बिन्धत संर्कु्त वडा कार्ाािर्को वडा सिचव  सदस्र् 

 सम्बिन्धत र्ोजनाको साआट आन्चाजा    सदस्र् सिचव 



लनर्ाय नं.१६ स्थािनर् िनकार् श्रोत पररचािन तथा व्र्वस्थापन कार्ािविध २०६९ पररच्छेद ४ बदुा नं. ३१ मा िएको व्र्वस्था ऄनसुार प्रत्र्ेक अ.व. को बािषाक 

कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न कार्ा ताििका िस्वकृत गरी कार्ाताििका बमोिजम र्ोजना तथा कार्ाक्रमहरु संचािन गनुा पने िएकोिे अ.व. २०७४।०७५ मा संचािन हुन े

िौितक पवुााधार सम्बिन्ध र्ोजनाहरुको बािषाक कार्ाान्वर्न कार्ा ताििका बमोिजम स्वीकृत गने िनणार् गररर्ो । 

                वािषाक कार्ा ताििका 

क्र

.स

. 

कार्ा िववरण श्रावण िार ऄसोज कािताक मिंसर पसु माघ र्ाल्गनु चैत्र बैिाख जषे्ठ ऄषाढ 

१ अर्ोजनाको माग छनौट र िनणार्हरु             

२ अर्ोजना सव ेिडजाइन तथा िागत आिष्टमेट्ट तर्ार गने             

३ कार्ाक्रम पेि तथा स्वीकृित             

४ अर्ोजनाको कार्ा संचािन             

५ अर्ोजनाहरुको ऄनुगमन तथा जाचाँपााँस तथा 

र्रर्ारक 

            

 



लनर्ाय नं.१७ र्स ऄिप नगरपाििकािाइ खलु्िा िदिा मकु्त के्षत्र घोषणा गना प्रत्र्ेक बडाहरुमा त्र्ाङ्क संकिन 

गने कार्ा संर्कु्त वडा कार्ाािर् मार्ा त गरी िड.वास र दात ृिनकार् साँगको सहर्ोग र समन्वर् गरी नगरपाििकाको 

समते श्रोत पररचािन गरी कार्ाक्रम संचािन गने र र्सै ऄषाढ मसान्त  िित्र नगरपाििकाका क्रमिः सम्पणुा 

वडाहरुिाइ खलु्िा िदिा मकु्त के्षत्र घोषणा गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं. १८ र्स ऄिप नगरपाििकाको दहेार्का कार्ाक्रमहरुिाइ सावाजिनक िनिज साझदेारीको ऄवधारणा 

ऄनसुार संचािन गने िनणार् गरीर्ो । 

 र्ोहर मिैा व्र्वस्थापन 

 सावाजिनक िौचािर् िनमााण 

लनर्ाय नं.१९ नेपाि सरकारिे िनदिेित गरेको िनित ऄनसुार ििषक्षत वगा ऄन्तगातका अर्ोजनामा कम्तीमा १५ 

प्रितित िागत सहिािगता। जन सहिािगता नगद जटुाइ र्ोजना कार्ाान्वर्न गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.२० ऄिप नगरपाििकामा व्र्वसार् दताा गराईनेऽ घर नक्िा पास गने एव ंघर बहाि कर ितने िगार्तका 

आमान्दार एव ंऄसि करदातािाइ कदर पत्र सिहत सम्मान गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.२१  िजल्िा िस्थत िवषर्गत कार्ाािर् गरै सरकारी संघ संस्थाबाट अगामी  अ.व. २०७४।०७५ का 

िािग प्रस्तािवत कार्ाक्रम तथा बजटे नगर िवकास संर्ाजन ऄन्तगात ऄिनवार्ा रुपमा समाविे गना सम्बिन्धत 

िनकार्मा पत्राचार गरी प्राप्त र्ोजना तथा कार्ाक्रमहरुिाइ नगर िवकास र्ोजना ऄन्तगात समाविे गना ऄनरुाध गने 

िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं. २२ स्थािनर् पत्रीका एर्.एम. िगार्त ब्रोसर बिेुिटन जस्ता संचार माध्र्ममा सचुना एव ंजानकारी 

मिुक कार्ाक्रम प्रिावकारी रुपमा स्थािनर् िाषामा समते प्रिावकारी रुपमा प्रिारणका िािग रकमको व्र्वस्था 

िमिाइ पट्के तथा वािषाक रुपमा सम्झतैा गरी पारदििा गराआने व्र्वस्था गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.२३ सामािजक सरुक्षा ित्ता पाईने सबै व्र्िक्तहरुिाइ नेपाि बङ्िादेि बैंक मार्ा त ित्ता िवतरण गने 

व्र्वस्था िमिाईन न.पा. कार्ाािर्िाइ िनदेिन िदने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.२४ र्स नगरपाििकाको कार्ाािर् व्र्वस्थापनऽ संचािनऽ श्रोत साधनको व्र्वस्थापनको िािग र्स 

ऄिघको नगर पररषिाट स्वीकृत प्रिासिनक र प्रािविधक दरबन्दीहरुिाइ कार्म ै राखी कमाचारी पदपिुता प्रिक्रर्ा 

प्राथिमकतामा राखी र्सै चाि ुअ.व. मा पदपिूता प्रिक्रर्ा सरुु गना पदपिुता सिमितिाइ ऄनरुाध गने िनणार् गररर्ो । 

 

 



लनर्ाय नं.२५ स्था.स्वा.िासन ऐन २०५५ र िनर्माविी २०५६ र अ.प्र. िनर्माविी २०६५ र नेपाि सरकारको 

िनितगत िनणार् बमोिजम िजल्िा िवकास सिमित मार्ा त नगरपाििकािे प्राप्त गनुा पने रोर्ल्टी िगार्तका राजश्व 

बाडाँर्ााँडका रकमिाइ स्पष्ट िववाद रिहत िनर्िमत ईपिब्ध गराआिदन हुन सम्बिन्धत िनकार्मा ऄनरुोध गने िनणार् 

गररर्ो । 

लनर्ाय नं.२६ र्स ऄिप नगरपाििकामा  ररक्त रहकेो कम्प्र्टुर ऄपरेटर सहार्क स्तर पााँचौ तहमा चाि ुअ.व. 

२०७३ श्रावण १ गते दिेख करार सेवामा श्री करन िसह ंधामीिाइ िनर्िुक्त िदएकोिे ईक्त िनर्िुक्तिाइ नगरपररषद ्

बैठकबाट ऄनमुोदन गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.२७ र्स ऄिप नगरपाििकाको कार्ाािर् िवन कम्पाण्ड िित्रको सरसर्ाइ िगार्त रु्ि रोप्न कार्ाका 

िािग दिैनक ज्र्ािादारीमा श्री करन राम िहुारिाइ िनर्कु्त गररएकोिे ईक्त िनर्िुक्तिाइ नगरपररषद ् बैठकबाट 

ऄनमुोदन गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.२८ नगर के्षत्रका ऄसहार् बािबािीकाको िववरण ऄध्र्ाविधक गने र नगर के्षत्रका बाि श्रिमक िवरुद ्

जनचेतना ऄिधविृद्ध गना रकम िविनर्ोजन गरर जनचेतनामिुक कार्ाक्रम संचािन गने िनणार् गररर्ो । 

 

 

लनर्ाय नं.२९ र्स कार्ाािर्मा करारमा कार्ारत सवारी चािक र कम्र्टुर ऄपरेटर म्र्ाद समाप्त िएको िमित दिेख 

िाग ुहुनेगरर हाििाइ २०७४ ऄषाढ मसान्त सम्म थप गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.३० अ.व. २०७४।०७५ मा प्रस्ताव गररएको अर् बाहके कुनै श्रोतबाट रकम प्राप्त िएका पुंिजगत कार्ा 

गने ऄवस्था अएमा सो को िािग वडा स्तरबाट प्रस्ताव िइ अएका कार्ाक्रमहरु मध्र्ेबाट प्राथिमकताको 

अधारमा कार्ाक्रम छनौट गरी कार्ाान्वर्न गना नगरपाििका बोडािाइ ऄिधकार प्रत्र्ार्ोजन गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.३१ र्स ऄिप नगरपाििका ऄन्तगात कार्ारत पररषदक्ो तर्ारी तथा दोहोरो िजम्मवेारी बहन गरेका 

स्थार्ी  कमाचारीहरुिे कार्ाािर् समर्का ऄितररक्त समर् कार्ाािर्को कामकाज गनुापरेकोिे िनजहरुिाइ एक 

मिहना बराबरको तिब थप सुिवधा िदने र िबदाको िदन पिन खिटइ काम गने कमाचारीिाइ दिैनक ित्ता बार्त रु. 

५०० र खाजा बार्त रु. २५० कन्टेन्जने्सी र न.पा.को अन्तररक श्रोत बाट प्रोत्साहन स्वरुप ईपिब्ध गराईने  

िनणार् गररर्ो । 

 

 



लनर्ाय नं.३२ कन्टेन्जने्सी ििषाकमा वषाको ऄन्तमा खचा िइ रकम बााँकी रहन गएमा बााँकी रकम कमाचारी 

कल्र्ाण कोषमा जम्मा गने िनणार् गररर्ो । 

 

 

लनर्ाय नं.३३ अज ईपरान्त नगरपाििका सम्बिन्ध िवकास िनमााण िगार्त ऄन्र् कार्ा गना िनितगत िनणार् गनुा 

परेमा िनितगत िनणार् गरर कार्ाान्र्वन गना नगरपाििका बोडािाइ ऄिधकार प्रत्र्ार्ोजन गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.३४ अज बसेको नगरपररषद ्बैठकबाट गत अवमा संचािन गरर सम्पन्न िएका सम्पणुा र्ोजनाहरु तथा 

कार्ाक्रमहरुिाइ ऄनुमोदन गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.३५ र्स ऄिप नगरपाििकाको कार्ाािर् िवन िनमााण कार्ाका िािग अवयकर्क पने जग्गा 

नगरपाििकाको नाममा निएको कारणिे गत िवगत बषामा िवन िनमााण कार्ाकािािग प्राप्त ऄनदुान रकम िफ्रज 

हुन िएको र चाि ु अ.व. मा समेत िवन िनमााणका िािग रु ५० िाख बजटे प्राप्त हुन अएकोिे र्स 

नगरपाििकाको िवन िनमााण कार्ाका िािग अवयकर्क पने जग्गा र्स ऄिप नगरपाििकाको बाडा नं.१२ मा रहकेो 

सावाजिनक प्रित बााँझो जग्गा ििज प्रकृर्ामा ििइ िवन िनमााण कार्ा गना नगरपाििका बोडािाइ ऄिधकार 

प्रत्र्ार्ोजन गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.३६ नगर के्षत्रिित्र अधारितु सचुनाका िािग जनसङ्ख्र्ाको िगत र वैज्ञािनक घर नम्बररङ प्रणािी 

िाग ुगने िनणार् गररर्ो। 

लनर्ाय नं.३७ सचुनाको हक सम्बिन्ध ऐन बमोिजम सचुना सिुचकृत गरी प्रकािन गरी िौगोििक सचुना प्रणािी 

प्रर्ोगमा ल्र्ाईने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं. ३८ गत अ.व. २०७२।०७३ मा गरीएका सावाजिनका सनुवुाइ प्रितवदेन र चाि ु अ.व.को प्रथम 

चौमािसकमा गरीएको सा.स.ु प्रितवदेन ईपर अजको नगरपररषद्मा व्र्ापक छिर्ि गरीर्ो र सो प्रितवदेनिे 

िदएका सझुावहरुिाइ मागादिानका रुपमा ििइ अगामी िदनमा कार्ाान्वर्न गना नगरपािीका िाइ िनदेिन िदने 

िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं. ३९ र्स ऄिप नगरपाििकाको अन्तररक अर्मा विृद्ध गरी नगरपाििकाको समग्र िवकास िनमााणमा 

अत्मिनिार बन्न नगरपाििका िित्र रहकेा िवििन्न िकिसमका व्र्वसािर्हरुिाइ करको दार्रामा ल्र्ाईन चािु 

अ.व.मा करदाताहरुिाइ कर ििक्षा कार्ाक्रम िाग ुगना संचार तथा पारदििाता कार्ाक्रमबाट रु.५०००० खचा गरी 

कार्ाक्रम गने िनणार् गररर्ो । 

 



लनर्ाय नं. ४० अिथाक प्रिासन िनर्माविीको िनर्म १९ को ईपिनर्म १ (३) बमोिजम र्स न.पा.को िेखा 

प्रणािी प्रोदिावी िेखा प्रणािी साँग तादाम्र्ता हुनेगरी चाट्ास ऄर् ऄकाईन्टेन्स तर्ार पारी प्रर्ोगमा ल्र्ाईने र 

न.पा.को सबै सम्पत्ती िववरण र दार्ीत्व खिेुको ओपिनङ व्र्ािेन्स तर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाईने  िनणार् 

गररर्ो । 

 

लनर्ाय नं.४१ ऐनको दर्ा १११ (१) नगरपाििका क्षेत्रको िवकासका िािग अविधक र वािषाक िवकास र्ोजना 

तजुामा गनाका साथै दर्ा १११ को (२) बमोिजम र्ोजना तजुामा गदाा नगरको िवकास सन्तिुित र िनर्ोिजत 

तलु्र्ाईन अवयकर्कता ऄनसुार ि-ुईपर्ोग र ि-ुएिककरण जस्ता र्ोजना संचािनका िािग अवयकर्क पने नगर 

प्रोर्ाआि ऄध्र्ाविधक गने र ऐनको दर्ा १११ (६)च बमोिजम अविधक र्ोजना तजुामा गदाा िवकासका 

सम्िावनाका अधारमा िवििन्न िवषर् के्षत्रगत ऄल्पकाििन एवं िदघाकाििन िवकास कार्ाहरुका िािग अवयकर्क 

पने बस्ती िवकास गरुुर्ोजना नगर र्ातार्ात गरुुर्ोजना जनििक्त र अिथाक िवकास गरुुर्ोजना अिद तर्ार गरी 

सोही बमोिजम बािषाक कार्ाक्रम बनाइ कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाईने िनणार् गररर्ो  र जसका िािग अवयकर्क पने बजटे 

मिेचङ र्ण्डमा व्र्वस्थापन गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.४२ र्स नगरपाििकाको नगर र्ातार्ाता गरुुर्ोजना िनमााणका िािग अ.व.२०७१।०७२ मा िवर िट.िि. 

इिन्जिनर्ररङ कन्सल्टेन्सी ऄमरगढी ०५ डडेल्धरुा साँग सम्झैता िइ सम्झतैा ऄनुसार पिहिो िकस्ता बार्त िमित 

२०७२।०२।१० मा रु.१७५००० पेयककी ईपिब्ध गराएको र िमित २०७२।०३।३१ मा िदएको कार्ा प्रगित 

प्रितवदेन ऄनसुार पेयककी पे.र्. गरी रु.२१९७६५ िकु्तानी िएको र हािसम्म ईक्त िवर िट.िि. इिन्जिनर्रीङ 

कन्सल्टेन्सी ऄमरगढी ५ डडेल्धरुािे नगर र्ातार्ात गरुुर्ोजना तर्ार गरी नबझुाएको र िनज कन्सल्टेन्सीिाइ 

पटक-पटक कार्ाािर्बाट ताकेता गदाा पिन कार्ाािर्को पत्रको  बेवास्ता र िापरवािह गरी नगर र्ातार्ात 

गरुुर्ोजना िनमााण गना तर्ा  कुनै िकिसमको वास्ता नराखेको हुदााँ िनज कम्पनी िाइ कािो सिुचमा राखीिदन 

सम्बिन्धत िनकार्मा र्स पररषिाट ऄनरुोध गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.४३ अिथाक प्रिासन िनर्माविीको िनर्म १ र न.पा. ऄनदुान संचािन कार्ािविधिे िनिदाष्ट 

गरेबमोिजम न.पा.िे सम्पादन गरेका कामकारवाही सम्बन्धमा  सामािजक पररक्षण कार्ािविध ऄनसुार सामािजक 

परीक्षण बषाको ऄन्तमा  गने र सो कार्ाका िािग अवयकर्क पने बजटे सम्परुक कोषबाट व्र्वस्थापन गने िनणार् 

गररर्ो । 

लनर्ाय नं. ४४ अर्ोजना सम्पन्न िएपिछ र्ोजनाको जाचाँपााँस तथा र्ाँ रर्ारक गनुा पवुा सम्बिन्धत अर्ोजना 

स्थिमा नै र्ोजनाको सावाजिनक र सामदुािर्क पररक्षण गरी  र्ोजनाको जाचपास गरी ऄिन्तम िकु्तानी गने िनणार् 

गररर्ो। 

 



 

लनर्ाय नं.४५ र्स न.पा. कार्ाािर् र वडा कार्ाािर्मा कार्ारत सम्पणुा कमाचारीहरुको कार्ा िववरण ऄद्याविधक 

गरी सोही बमोिजम कार्ा िववरण कमाचारीिाइ ईपिब्ध गराइ कार्ा िववरणका अधारमा  कार्ा सम्पादन 

मलु्र्ाङ्कन िाग ुगरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाईने, कार्ा सम्पादन मलु्र्ाङकनका अधारमा कमाचारीिाइ प्रत्र्ेक बषा 

परुुस्कृत र दण्डको ऄवधारणा ऄबिम्बन गना न.पा. िाइ िनदेिन गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.४६ र्स न.पा. कार्ाािर्का िािग तपिसि बमोिजमको जनिक्ती ऄित अवयकर्क दखेीएकोिे हाि 

ईक्त जनििक्त ऄनुसारको पदमा करार सेवा सम्झतैा गरी कार्ा संचािन गने गराईने कार्ाका िािग न.पा. बोडाबाट 

करार सेवा ऄनमुोदनका िािग ऄनरुोध िइ अएकोिे न.पा. बोडाबाट करार सेवामा जनििक्त िनाा प्रकृर्ाका िािग 

िइ गरेका सम्पणुा िनणार्हरु एव ंकारवाही ऄनमुोदन गरीर्ो । 

                                  पलसल 

१.िसििि इिन्जिनर्र छटौ तह  -१( एक) जना (एि.िज.िस.िड.िप.ऄन्तगात) 

२.कम्र्टुर ऄपरेटर सहार्क स्तर पाचौं  -१ (एक) ( न.पा. अन्तररक तर्ा )  

३. स्वीपर १(एक) अन्तररक कन्टेन्जने्सी 

लनर्ाय नं. ४७  नगरपाििका कमाचारीहरुको अचार संिहता बनाइ कार्ाान्वर्न गना न.पा. बोडािाइ ऄिधकार 

प्रत्र्ार्ोजन गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं. ४८ ऄनगुमन सिमित गठन गरी र्स न.पा. को बजार के्षत्रमा रहकेा मास ुपसिहरुको मास ुव्र्वसार्ी ऐन 

बमोिजम प्रत्र्ेक चौमािसकको ऄिन्तम सातामा एक पटक ऄिनवार्ा रुपमा ऄनगुमन गने र अवयकर्क समर्मा 

समते  ऄनगुमन गने व्र्वस्थाका िािग न.पा.बोडा र न.पा. कार्ाािर्िाइ ऄिधकार प्रत्र्ार्ोजन गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं. ४९ न.पा. के्षत्रमा रहकेा दिैनक ईपिोग्र् खाद्य वस्तको थोक तथा खरुा व्र्ापार गने व्र्ापार व्र्वसािर् 

पसि हरुमा ऄनगुमन कार्ाका िािग ऄनुगमन सिमित गठन गरी प्रत्र्ेक चार मिहनाको एक पटक  र गरी बढीमा ३ 

पटक ऄिनवार्ा रुपमा गने व्र्वस्था िमिाईन न.पा. बोडािाइ ऄिधकार प्रत्र्ार्ोजन गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.५० नगर के्षत्रमा हुने िवन िनमााण कार्ा िस्वकृत नक्िा र रािष्ट्रर् िवन संिहता २०६० बमोिजम िए 

निएको स्थिगत िनरीक्षण गरी ऄिनर्िमत िनमााण कार्ा गने ईपर कारवाही व्र्वस्था सम्बिन्धत िनणार् । 

लनर्ाय नं.५१ िकुुम्प जोिखम ,न्र्िुनकरण पवुातर्ारी र िकुम्प प्रितरोिध िवन िनमााण सम्बिन्ध प्रििक्षण जनचेतना 

जगाईने कार्ाक्रम गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.५२ गत अ.व. २०७२।०७३ मा न.पा.बाट िएगरेका सेवा प्रवाह सम्बन्धमा िमित २०७३।०७।३० 

गतेका िदन िमिडर्ा िवकास समाज दाचुािाको सहिजकरणमा िएको सामािजक परीक्षण प्रितवदेन ईपर 

नगरपररषदक्ा व्र्ापक छिर्ि िइ अगामी िदनहरुमा न.पा. बाट िदआने सेवा प्रवाह ईक्त प्रितवदेनिाइ 

मागादिानका रुपमा ििइ संचािन गना न.पा. कार्ाािर्िाइ  िनदिैन गने िनणार् गररर्ो । 



लनर्ाय नं.५३ बािमतै्री स्था. िासन कार्ािविध २०६८ तथा िनदिेिका २०६९ बमोिजम अगामी दइु वषा िित्र 

बािमिैत्र नगर घोषणा गनाका िािग अवयकर्क सचुकहरु िाग ुगद ैजाने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.५४ र्स न.पा. के्षत्रमा रहकेो खािी जग्गा तथा सावाजिनक जग्गाको संरक्षण एवं ईिचत व्र्वस्थापनका 

िािग संर्कु्त वडा कार्ाािर् मार्ा त जग्गाको िगत ऄद्याविधक गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.५५ र्स नगरपाििकाका िवद्धुितकरण निएका वडा स्थानहरुमा िवद्धुत िाआन िवस्तारका िािग नेपाि 

िवद्धुत प्रािधकरण िाखा दाचुािािाइ ऄनरुोध गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.५६ व्र्िक्तगत घटना दताा ऄन्तगात बािबाििकाहरुको ऄिधकारकािािग बािबाििकाको जन्मदताा गन े

कार्ािाइ ऄििर्ानका रुपमा संचािन गना प्रत्र्ेक वडामा गइ चाि ुअ.व. को चैत्र मिहनाको तेश्रो हप्ता "जन्म दताा 

गराऔ, बािबाििकाको ऄिधकार सिुनिित गराऔ" िन्ने नाराका साथ साप्तािहक ऄििर्ान संचािन गने िनणार् 

गररर्ो । 

लनर्ाय नं. ५७  नेपाि सरकार ऄथा मन्त्रािर्द्रारा पारीत िइ िाग ु िएको कार्ा संचािन िनदिेिका २०७० 

बमोिजको खचा मापदण्ड िाइ नै ऄनसुरण गरी कार्ाान्वर्न गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.५८ स्थािनर् िनकार् श्रोत पररचािन व्र्वस्थापन कार्ािविध २०६९ को बदुााँ न.ं४९ को (७)मा िएको 

व्र्वस्था ऄनसुार प्रत्र्ेक बषा किम्तमा २ पटक न.पा.िे संचािन गरेको र्ोजना तथा कार्ाक्रम सेवा प्रवाहको 

सम्बन्धमा सावाजिनक सनुवुाइ गने ििनएको िएतापिन न्र्नुतम ्िता तथा कार्ासम्पादन मापन कार्ािविध २०६६ 

(संिोधन र पररमाजान सिहत)को सचुक नं.८ मा प्रत्र्ेक चौमािसकमा एक पटक ऄिनवार्ा गनुा पने व्र्वस्था 

बमोिजम नै सावाजिनक सनुवुाइ गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.५९ ऄिप नगरपाििका कार्ाािर्बाट पेि िएको गत िवगतको पररषिाट िस्वकृत िएको कमाचारी 

दरबिन्द संरचना मािथ छिर्ि गदाा न.पा.को पदपिुता सिमितिाइ िक्रर्ाििि बनाइ िस्वकृत दरबन्दी ऄनसुार 

प्रािविधक पद बाहके साधारण तर्ा  स्वीकृत दरबिन्दमा थप नहुने गरी िनर्मानसुार बढुवा खलु्िा र अन्तररक 

प्रकृर्ाद्रारा ररक्त दरबिन्द पदपिुता गने र िविषे बढुवा िएका कमाचारीहरुको तल्िो पद स्वतः समाप्त हुने हुदााँ 

न.पा.का कमाचाररहरुिाइ बढुवा िएको पदमा समार्ोजन गरी सो ऄनरुुप कामको िजम्मवेारी िदने गरी कार्ा गना 

न.पा. बोडा न.पा. कार्ाािर्िाइ िनदिेन िदने िनणार् गररर्ो । 
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लनर्ाय नं.६० र्स चाि ु अ.व.२०७३।०७४ मा प्राप्त हुन ेसम्पणुा पुंिजगत ऄनदुानबाट ३ प्रितितिे हुन अईने कन्टेन्जने्सी 

रकम तपिसि बमोिजमको अर् व्र्र् िववरण ऄनुमोदन गने िनणार् गररर्ो । 

                                                      पलसल 

िस.नं. अर् ििषाक रकम रु. िस.नं. व्र्र् ििषाक रकम रु. 

१ नगरपाििका िनिता ऄनदुान ७७४५४०।- १ सपुररवके्षण ऄनुगमन सम्बिन्ध 

कार्ाको िागी 

१०००००।- 

२ पक्की सडक पक्की नािा ििता 

ऄनदुान 

२७६४८०।- २ कार्ाािर् संचािन ईव ं व्र्वस्थापन 

खचा 

१०००००।- 

३ नगर िवकास पवुााधार ऄनदुान ३०९३२०।- ३ ई.स. गठन सम्बिन्ध खचा ५००००।- 

४ सौर्ा सडक बत्ती कार्ाक्रम ४२५२०।- ४ ई.स.हरुिाइ ताििम खचा  १०००००।- 

५ सडक बोडा  १३५०००।- ५ छपाइ खचा २०००००।- 

६ नगर िवकास कोष १४१०००।- ६ इन्धन ऄनगुमन खचा २०००००।- 

७ िवन िनमााण ऄनदुान ९६६००।- ७ प्रािविधक ईपकरण खररद एव ंममात १०००००।- 

जम्मा रकम रु. १९२५४६०।-  ८ िवििन्न िाखा ऄन्तगात ऄिििेख 

व्र्वस्थापन 

५१०००।- 

९ प्रितवदेन तर्ारी ५००००।- 

१० कार्ाािर् व्र्वस्थापन र्ाइििङ 

अदी 

२०००००।- 

११ सावाजिनक सनुवूाइ र सिमक्षा 

सम्बिन्ध खचा 

१०००००।- 

१२ सामािजक पररक्षण २००००।- 

१३ टेन्टर िवडवण्ड एव ंमलु्र्ांकन कार्ा १४१०००।- 

१३ िविवध खचा ५१३४६०।- 

जम्मा खर्ा रकम अिेरुपी उन्नाईस लाख पच्र्ीस हजार र्ार सय साठी मात्र । १९२५४६०।- 

 

 

लनर्ाय नं.६१ गत िवगत पररषिाट तर्ार गरी िस्वकृत गरीएका तपिसि बमोिजमका िविनर्माविी,िनदिेिका,कार्ािविधहरुिाइ 

िनरन्तरता िदइ कार्ाान्र्वन गने िनणार् गररर्ो । 

 पलसल 

 कमाचारी प्रिासन िविनर्माविी २०७२ 

 गररबी िनवारण तथा सामािजक पररचािन िविषे कोष संचािन िनदिेिका २०७२ 

 दिैवक प्रकोप ईद्दार िविषे कोष संचािन िनदिैिका २०७२ 

 ममात संिार िविेष कोष संचािन िनदिेिका २०७२  

 वातावरणी व्र्वस्थापन िनदिेिका २०७२ 

 कमाचारी कल्र्ाण कोष संचािन िनदिेिका २०७२ 

 िवन िनमााण मापदण्ड २०७२ 
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लनर्ाय नं.६२ र्स ऄिप नगरपाििकाको िमित २०७३।०३।२५ गते बसेको खररद सिमितको बैठकबाट र्स ऄिप 

नगरपाििकाको िािग अ.व.२०७३।०७४ को बािषाक खररद र्ोजना तर्ार गरी न.पा. बोडा मार्ा त पररषद्मा पेि हुन अएकोिे 

न.पा.को वािषाक खररद र्ोजना ऄनमुोदन गने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.६३ स्थािनर् स्वा.िा.ऐन २०५५ को दर्ा २३६ को ईपदर्ा २ िे िदएको ऄिधकार प्रर्ोग गरी नेपाि सरकारबाट 

नगरपाििका स्तररर् जोिखम संवदेनििि ि-ुईपर्ोग र्ोजना कार्ाान्वर्न कार्ािविध २०७३ तजुामा गरी सुंिघर् मािमिा तथा 

स्थािनर् िवकास मन्त्रािर् िसहदंरबार काठमाडौंबाट कार्ाान्वर्नका िािग प्राप्त िइ अएकािे ईक्त कार्ािविध र्स न.पा.मा र्सै 

पररषिाट ऄनमुोदन गराइ कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाईने िनणार् गररर्ो । 

लनर्ाय नं.६४  र्स ऄिप नगरपाििका ऄन्तगात सामािजक सरुक्षा कार्ािविध २०७२ बमोिजम ित्ता वा विृत्त पाईने 

नागररकहरुको मिु ऄिििेख ऄनसुार तपिसि बमोिजमको संङ्ख्र्ा रहकेोिे ईक्त सङख्र्ािाइ ऄनुमोदन गने िनणार् गररर्ो । 

 पलसल 

l;=g+
=  eQf a[lQ kfpg] lzif{sf] ljj/)f ;+o'Qm j*f sfof{nosf] gfd  

s}lkmot 70 aif{ dflysf h]i& gful/s  a|Dxb]a  %fk/L  sf+ }̂  vn+uf  wfk  
hDdf ;+Vof  

1s h]i& gful/s blnt =========dlxnf  5 4 6 3 7 25   

  अनिल्रो चौभाससर्क फाट थऩ हुने 0 0 0 0 0 0   

1v h]i& gful/s blnt ==========k'?if  7 5 4 4 8 28   

  अनिल्रो चौभाससर्क फाट थऩ हुने 0 0 0 0 0 0   

2s h]i& gful/s cGo==========dlxnf  50 58 63 87 110 368   

  अनिल्रो चौभाससर्क फाट थऩ हुने 1 1 1 3 6 12   

2v h]i& gful/s cGo===========k'?if   26 46 55 41 70 238   

 
अनिल्रो चौभाससर्क फाट थऩ हुने 6 3 2 3 4 18   

70 aif{ d'gLsf दशरत h]i& tyf cGo gful/s        0   

1 h]i& gful/s blnt =========dlxnf  17 7 7 9 19 59   

  अनिल्रो चौभाससर्क फाट थऩ हुने 1 2 2 1 1 7   

  h]i& gful/s blnt ==========k'?if  14 11 7 12 11 55   

  अनिल्रो चौभाससर्क फाट थऩ हुने 4 1 2 2 3 12   

2 lawjf dlxnf  65 91 73 141 120 490   

  अनिल्रो चौभाससर्क फाट थऩ हुने 5 8 3 15 10 41   
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3 Psn dlxnf 0 1 0 0 0 1   

  अनिल्रो चौभाससर्क फाट थऩ हुने 0 0 0 0 0 0   

4s k")f{ ckf*=u==================dlxnf  3 2 2 3 7 17   

  अनिल्रो चौभाससर्क फाट थऩ हुने 1 0 0 0 1 2   

4v k")f{ ckf*=u==================k'?if  1 3 8 6 9 27   

  अनिल्रो चौभाससर्क फाट थऩ हुने 0 0 0 0 0 0   

5s clt c;Qm ckf*=u ======dlxnf  1 2 1 1 2 7   

  अनिल्रो चौभाससर्क फाट थऩ हुने 2 4 0 0 2 8   

5v clt c;Qm ckf*=u ======k"?if 0 1 0 0 1 2   

  अनिल्रो चौभाससर्क फाट थऩ हुने 0 0 0 0 0 0   

6र्क nlIft afnaflnsf =========afns  17 26 18 23 43 127   

  अनिल्रो चौभाससर्क फाट थऩ हुने 9 6 2 8 13 38   

६ि nlIft afnaflnsf =====aflnsf  21 18 12 18 34 103   

  अनिल्रो चौभाससर्क फाट थऩ हुने 8 6 2 4 12 32   

hDdf eQf kfpg] JoflQmsf] ;+Vof  1717   
 

लनर्ाय नं. ६५. अ.व. २०७४/०७५ मा कार्ाान्वर्न हुने र्ोजना तथा कार्ाक्रमहरु मध्र्े र्स नगरपािाको श्रोत र साधनिे 

कार्ाान्वर्न गना नसिकने र्ोजना तथा कार्ाक्रमहरुिाइ नगरपाििका बोडा मार्ा त सम्बिन्धत कार्ाािर् तथा इिाका पररषद ्मा 

पठाईने िनणार् गररर्ो ।  

िसनं. र्ोजनाको नाम ठेगाना बस्ती/टोि 

ऄनमुािनत 

िागत रु. 

हजारमा  

१ ईन्नत जातका बाख्रा खररद कार्ाक्रम  ऄिप -१ कािका  गाईाँ २४० 

२ ईन्नत जातको बोका खररद कार्ाक्रम  ऄिप -१ बाटमनुी  १०० 

३ 
ऄितिबपन्न गररब तथा जहेन्दार बािबाििकािाइ 

छात्राबिृत कार्ाक्रम  
ऄिप -१ मा.िब. बारबाज  ११५ 

४ जषे्ठ नागररकिाइ टचािाइट जकेट खररद कार्ाक्रम  ऄिप -१ परैू वडा    

५ िामगडा अरन घर ममात र्ोजना  ऄिप -१ दईेखिा १५० 

६ अरन ममात बल्धोर्ा   ऄिप -१ बल्धोर्ा    

७ दिित सामदुािर्क िवन ममात  ऄिप -१ बाटमनुी ४०० 

८ िसमार काकीगाईाँ खानेपानी ममात र्ोजना  ऄिप -१ 
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९ 
श्रीचन सामदुािर्क ऄध्र्र्न केन्र २ कोठे िवन 

िनमााण र्ोजना  
ऄिप -१     

१० 
घोरेटो बाटो ममात  

ऄिप -१ 
राजबाटा दिेख 

चौपाती सम्म 
  

११ िबद्यािर् छात्राबास िनमााण र्ोजना  ऄिप -१ ई.मा.िव बारबाज    

१२ िबद्यतु टान्सार्रमर खररद र्ोजना  ऄिप -१     

१३ 
िप.िस.िस. बाटो िनमााण र्ोजना बर्िघर दिेख 

बिध्वर्ा सम्म  
ऄिप -१     

१४ कैिनाथ मन्दीर िनमााण र्ोजना कुकुडपाित ऄिप -१     

१५ घो. बा. िनमााण हसैैन दिेख र्ाििाटा सम्म ऄिप -१     

१६ िनजाङ िसचाइ नहर िनमााण र्ोजना ऄिप -१     

१७ घो.बा.िनमााण श्रीबगर दिेख कपाडा सम्म ऄिप -१     

१८ श्रीचन माण्डौ जाग्राम गहृ िनमााण र्ोजना  ऄिप -१     

१९ गोररि मिन्दर िनमााणा र्ोजना  ऄिप -१     

२० नौिो दवेता मिन्दर ममात र्ोजना  ऄिप -१     

२१ खानेपानी िनमााण र्ोजना िसमार खडका ऄिप -१     

२२ खानेपानी िनमााण र्ोजना िसमार खडका ऄिप -१     

२३ 
खानेपानी ममात  र्ोजना काकी गाईाँ ठुिाघर 

डोबािीकोट  
ऄिप -१ कािका  गाईाँ   

२४ िसिाआ ताििम कार्ाक्रम नर्ााँबस्ती खिेत ऄिप-२ खिेत ४०० 

२५ तरकारी खतेीकािागी िबई िबजन खररद  ऄिप-२ िसमिी िेरडा   

२६ िकूम्प प्रितरोिध २ कोठे िबद्यािर् िवन  िनमााण ऄिप-२ मा.िव िसमिी   

२७ बधृाश्रम कािागी ४ कोठे िवन िनमााण र्ोजना  ऄिप-२ परैू वडा    

२८ 
घरे पखााि िनमााण र्ोजना संर्ुक्त वडा कार्ाािर् 

ब्रम्हदबे  
ऄिप-२ 

संर्कु्त वडा 

कार्ाािर्  
  

२९ 
िप.िस.िस. बाटो िनमााण र्ोजना नर्ााँ बस्ती 

सामदुिर्क संस्था नागसल्िी   
ऄिप-२     

३० खानेपानी ममात  र्ोजना रोपाड गताड खतेी   ऄिप-२ खिेत   

३१         

३२ 
िप.िस.िस. बाटो  र्ोजना बासाड दिेख मा.िब. 

िसमिी सम्म  
ऄिप -२ बासाडी िसमिी    

३३ ढि िनकास खतेी  ऄिप-२ खिेत   

३४ मिन्दर िनमााण र्ोजना दगुाा िवानी  िसमिी  ऄिप -२ िसमिी     

३५ मिन्दर िनमााण र्ोजना दगुाा मिन्दर  दमेाण्डौं  ऄिप-२ दमेाण्डौ   

३६ िप.िस.िस बाटो िनमााण र्ोजना रोपाड बानीगाईाँ  ऄिप -२ बानीगाईाँ    

३७ घरे पखााि िनमााण र्ोजना प्रहरी चौकी  ब्रम्हदबे  ऄिप-२ प्रहरी चौकी    

३८ िप.िस.िस. बाटो िनमााण खतेी रोपाड बारबाज  ऄिप -२ खिेत दिेख   
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बारबाज  

३९ िसचाइ कुिो िनमााण र्ोजना खतेी  ऄिप -२ खिेत    

४० घरे पखााि िनमााण र्ोजना स्वास््र् चौकी ब्रम्हदबे  ऄिप -२ स्वास््र् चौकी    

४१ 
िप.िस.िस. बाटो िनमााण र्ोजना िटमरुपाटा दिेख 

वडा कार्ाािर् ब्रम्हदवे सम्म  
ऄिप -२ िटमरुपाटा    

४२ खानेपानी मिु संरक्षण र्ोजना नाग सल्िी  ऄिप -२ नागसल्िी    

४३ कोल्ड हाईस िनमााण र्ोजना िसमिी  ऄिप -२ िसमिी    

४४ िसंचाइ ट्र्ांकी िनमााण र्ोजना बानीगाईाँ ऄिप -२ बानीगाईाँ    

४५ 
खानेपािन मिु संरक्षणकािागी ग्र्ािवन जािीको 

बााँध िनमााण र्ोजना  
ऄिप -२ जोिीगाईाँ    

४६ गोरीर्ा घर ममात र्ोजना  ऄिप-३ बोहरीगाईाँ  ३०० 

४७ 
सामदुिर्क िवन िनमााण र्ोजना नागररक सचेतना 

केन्र  
ऄिप -३ बोहरीगाईाँ  ५०० 

४८ खिेकुद सामग्री खररद ििटनाथ प्रा.िव. बोहरी गाईाँ  ऄिप-३ ििटनाथ प्रा.िव.  १०० 

४९ िवद्यिुतर् घट्ट तथा अरन चक्की िनमााण र्ोजना  ऄिप-३ धामी बोहरीगाईाँ ४०० 

५० हुस्कर दवेता मिन्दर िनमााण र्ोजना धामी गाईाँ ऄिप-३ धामी गाईाँ  ५०० 

५१ 
िप.िस.िस. बाटो िनमााण र्ोजना मोितङगडा दिेख 

ब्रम्हदवेता मिन्दर सम्म  
ऄिप-३ धामी बोहरीगाईाँ ५०० 

५२ 
खानेपािन तथा सावाजिनक सौचािर् िनमााण 

र्ोजना  
ऄिप-३ िटमरुपाटा  ३०० 

५३ 
िनजाङखोिा दिेख श्रीबगड सम्म िसंचाआ नहर 

िनमााणा र्ोजना  
ऄिप-३ श्रीबगड  ६०० 

५४ िसंचाइ ट्र्ांकी िनमााण र्ोजना िटमरुपाटा  ऄिप -३ िटमरुपाटा  २५० 

५५ 
खानेपानी  िनमााण र्ोजना ठुिगडा िटमरुपाटा नाग 

चौपती  
ऄिप-३ 

ठुिगडा नाग 

चौपाती िटमरुपाटा 
५००० 

५६ खानेपानी िनमााण र्ोजना डोबािी कोट  ऄिप -३ डोबािीकोट    

५७ 
पोिीहाईस िनमााणा तथा िबउ िबजन खररद 

र्ोजना  
ऄिप -३ चोपाती  १५० 

५८ मिन्दर िनमााण र्ोजना िमूीराज श्रीबगड  ऄिप-३ श्रीबगड  ४०० 

५९ 
खानेपानी ममात र्ोजना िसमार दिेख बोहरीगाईाँ 

सम्म 
ऄिप -३ धामीबोहरीगाईाँ  १०० 

६० सआुट टोपी बनुाआ ििपिवकास ताििम कार्ाक्रम  ऄिप-४ दह कोट  २५० 

६१ 
बािबाििकाहरुिाआ झोिा कापी किम एव ंऄन्र् 

िौिक्षक सामग्री खररद  
ऄिप -४ कोटधार  १५० 

६२ 
बािबाििकाहरुिाआ झोिा कापी किम एव ंऄन्र् 

िौिक्षक सामग्री खररद  
ऄिप -४ दह   १०० 

६३ जषे्ठ नागररक प्रितषर्ािर् िनमााण ऄिप -४ बबा कोट हद  ५०० 

६४ अरन घर िनमााण र्ोजना कोट   ऄिप -४ कोट   २०० 
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६५ कृिषा औजार बोउ िबजन खररद तथा कृिषा ताििम  ऄिप -४ दह  १७१ 

६६ ग्रािटेी रोपव े िौितक संरचना ममात र्ोजना  ऄिप -४ छापरी  २४७ 

६७ 
पोिीहाईस िनमााणा तथा िबउ िबजन खररद 

र्ोजना  
ऄिप -४   १०० 

६८ 
िप.िस.िस. बाटो िनमााण र्ोजना कौतोिी मा.िव. 

दिेख प्रा.िव. दह सम्म  
ऄिप -४ 

कौतोिी दिेख 

दह सम्म 
२५०० 

६९ RCC पिु र PCC बाटो िनमााण क्रमागत  ऄिप -४ घटे्टखोिा  ८०० 

७० मिन्दर िनमााण र्ोजना  ऄिप -४   २५० 

७१ िबद्यािर् िवन िनमााण र्ोजना प्रा.िव. बबा  ऄिप -४ बबा १६०० 

७२ तटबन्ध िनमााणकािागी ग्र्ािवन जािी िने काम  ऄिप -४ रुिकु गाड  १००० 

७३ 
PCC बाटो िनमााण िवानी प्रा.िव. िटेनधार दिेख 

िचरु्र सम्म  
ऄिप -४ कोट   ३०० 

७४ 
कोट धार दिेख बबा सम्म PCC बाटो िनमााण 

र्ोजना  
ऄिप-४ कोट देिख बबा सम्म ७०० 

७५ मिन्दर िनमााण बबा ऄिप -४ बबा  २५० 

७६ RCC पिु गोगीनरा कोट  ऄिप -४ कोट ३०० 

७७ िवानी प्रा.िव. िर्ल्ड िनमााण र्ोजना  ऄिप -४ कोटधार  २५० 

७८ श्रीबगड दिेख कोटधार सम्म सडक िबस्तार र्ोजना  परैु  ४ ५ ६ परैु वडा  ६५०० 

७९ 
कौतोिी दिेख परखोिा हुद ैकोटधार सम्म गोरेटो 

बाटो  
ऄिप ४  कोट  ३०० 

८० 
नागररक सचेतना केन्रका मिहिाहरुकािागी अर् 

अजान सम्बिन्ध क्षमता िबकास ताििम  
ऄिप -५ तल्िी मिेरा  १०० 

८१ 
सनुौिा हजार िदनिित्रका अमा तथा बच्चा पोषण 

सहर्ोग तथा जनचेतना मिुक ताििम 
ऄिप- ५ छापरी  २२० 

८२ िौिक्षक सामग्री खररद कार्ाक्रम  ऄिप -५ प्रा.िव. मिेरा  १५० 

८३ 
मल्िी मिेरा दिेख िन.मा.िव. छापरी सम्म घो.बा. 

ममात  
ऄिप -५ मल्िी मिेरा ३०० 

८४ अरन घर िनमााण र्ोजना कौतोिी    ऄिप -५ कौतोिी  ३०० 

८५ सामदुिर्क िवन िनमााण तल्िी मिेरा  ऄिप -५ तल्िी मिेरा  ६२५ 

८६ ऄपाङग मतै्री सामग्री खररद र्ोजना  ऄिप -५ छापरी  १५० 

८७ 
मा.िव.कोट कौतोिी िवद्यािर् िवन तथाघरे 

पखााि िनमााण  
ऄिप -५ कोट कौतोिी  १८०० 

८८ छापरी िन.मा.िव. घरे पखााि िनमााण  ऄिप -५ छापरी  ४०० 

८९ घरे पखााि िनमााण स्वस््र् चौकी छापरी  ऄिप -५ छापरी  ५०० 

९० घरे पखााि िनमााण र िवन िनमााण  ऄिप -५ कोट कौतोिी  १८०० 

९१ 
PCC बाटो िनमााण िसन्तोिा गरैा दिेख तल्िा 

मिेरा सम्म  
ऄिप -५ 

िसन्तोिा गरैा 

मिेरा  
५०० 

९२ PCC बाटो िनमााण थाम दिेख संर्कु्त वडा ऄिप -५ छापरी  ५०० 
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कार्ाािर् सम्म  

९३ PCC बाटो काईिाधार दिेख कोटधार सम्म  ऄिप -५ छापरी  ५०० 

९४ श्रीबगड दिेख कोटधार सम्म सडक िबस्तार र्ोजना  ऄिप ४ ५ ६ छापरी  ५००० 

९५ सामदुिर्क िवन िनमााण तल्िी मिेरा  ऄिप -५ तल्िी मिेरा  ६०० 

९६ िबद्यािर् घरेपखााि िनमााण र्ोजना  ऄिप -५ प्रा.िव. मिेरा  ३०० 

९७ PCC बाटो िनमााण वडा कार्ाािर् दिेख कौतोिी सम्म ऄिप -५ छापरी  ३०० 

९८ संर्कु्त वडा कार्ाािर् िवन ममात  ऄिप -५ संर्कु्त वडा कार्ाािर्  २०० 

९९ अर् अजान सम्बिन्ध क्षमता िबकास ताििम  ऄिप -६   १०० 

१०० 
िबपन्न बगाका बािबाििकाहरुकािागी ििैक्षक 

सामग्री खररद र्ोजना  
ऄिप -६   १०० 

१०१ िहटर खररद र्ोजना  ऄिप -६   ५० 

१०२ 
तटबन्ध िनमााण िास्कु खोिा कााँकडी समजैी 

धौिढुङगा  
ऄिप -६ िास्कु  २००० 

१०३ खानेपानी िनमााण िास्कु खोिा  ऄिप -६ िास्कु  २५०० 

१०४ पिु ममात र्ोजना थापागाईाँ  ऄिप -६ िास्कु खोिा  ३५० 

१०५ िसचाइ कुिो िनमााण र्ोजना श्रीबगड  ऄिप -६ श्रीबगड  १९०० 

१०६ मिन्दर िनमााण िास्कु (दिित टोिा )  ऄिप -६  िास्कु  २०० 

१०७ िास्कु पिु मािथ तटबन्ध िनमााण  ऄिप -६ िस्कु खोिा  ३५० 

१०८ खिेमदैान िनमााण डुङग्री  ऄिप -६ डुङगरी  ५०० 

१०९ PCC बाटो िनमााण श्रीबगड  ऄिप -६ श्रीबगड  २०० 

११० PCC बाटो िनमााण िास्कु दिेख थापागाईाँ सम्म  ऄिप -६ िास्कु थापागाईाँ  १००० 

१११ PCC बाटो िनमााण बबा दिेख धम्पनेरा सम्म  ऄिप -६ धम्पनेरा  ३००० 

११२ PCC बाटो िास्कु क्रमागत  ऄिप -६ िास्कु  १००० 

११३ खानेपानी ममात ऄङगिे दिेख थापागाईाँ सम्म  ऄिप -६ थापागाईाँ  २५० 

११४ सामदुािर्क िवन  ऄिप -६     

११५ खिेकुद प्रििक्षण सामग्री खररद  ऄिप -६   २०० 

११६ 
स्वास््र् सम्बिन्ध जनचेतना मिुक ताििम 

कार्ाक्रम  
ऄिप -६   ३०० 

११७ RCC पिु िनमााण िापाखते  ऄिप -६   ५०० 

११८ 
प्रगितििि ना.स.के. सदस्र् हरुिाआ क्षमता 

ऄििबिृद्ध ताििम कार्ाक्रम  
ऄिप -६   १०० 

११९ ब्रहमदवेताको मिन्दर िनमााण धम्पनेरा  ऄिप -६   १०० 

१२० श्रीवगड किौन खा .पा. तथा सरसर्ाआ र्ोजना  ऄिप ६   १००० 

१२१ 

श्री िमूीराज दिेवस्थि मिन्दर तथा िववाह कुण्ड 

बता कुण्ड धािमाक स्थि र िटंकर सडक कैिाि 

मानसरोबर मागामा पने मिन्दर श्रीबगड  

ऄिप ६     
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१२२ 
िवद्यािर् घरेपखााि िनमााण प्रा.िव. ब्रहम मकैाश्वरी 

पन्डोरा  
ऄिप -७ मकैाश्वरी पन्डोरा    

१२३ 
नौिो कैिपाि दवेता मिन्दर िनमााण िससाान दिित 

बस्ती  
ऄिप -७ 

िससाान दिित 

बिस्त  
  

१२४ 
घोरेटो बाटो िनमााण कल्चौडे देिख सल्र्ाडी सम्म  

ऄिप -७ 
कल्चौडे 

सल्र्ाडी  
  

१२५ खानेपानी ममात बडािी गाईाँ  ऄिप -७ बडािी गाईाँ    

१२६ मिन्दर िनमााण नवदगुाा िवानी धामी गाईाँ  ऄिप -७ धामीगाईाँ    

१२७ झोिङुग ेपिु िनमााण र्ोजना कल्चौडेखोिा  ऄिप -७ कल्चौडे खोिा     

१२८ 
घटे्टखोिा दिेख बढुीचौरा सम्म िसंचाआ ममात 

र्ोजना  
ऄिप -७ बढुीचौरा    

१२९ खानेपानी िनमााण र्ोजना धामी गाईाँ बासाडी  ऄिप -७ बााँसाडी    

१३० मिन्दर िनमााण र्ोजना महादबे मिन्दर  ऄिप -७ बढुीचौरा    

१३१ सधूाररएको चिुो िनमााण र्ोजना  ऄिप -८ परैु वडा    

१३२ बाख्रा खोर ब्र्वस्थापन र्ोजना  ऄिप -८ परैु वडा    

१३३ िवद्यािर् घरेपखााि िनमााण र्ोजना प्रािव घटे्टखोिा  ऄिप -८ प्रािव घटे्टखोिा    

१३४ 
िवद्यािर् िर्ल्ड िनमााण र्ोजना कोिधुार  

ऄिप -८ 
िन.मा.िव. 

कोिधुार  
  

१३५ िवद्यािर् घरेपखााि िनमााण कोिधुार  ऄिप -८ प्रािव कोिधुार    

१३६ 
घोरेटो बाटो िनमााण िनमािव मैखोिी दिेख प्रािव 

घटे्टखोिा सम्म  
ऄिप -८ मखैोिि    

१३७ िवद्यतु िाआन िवस्तार िनमािव मखैोिी  ऄिप -८ िनमािव मखैोिी    

१३८ िवद्यािर् िवन ममात र्ोजना िनमािव मैखोिी  ऄपी -८ िनमािव मखैोिी    

१३९ न्र्ानो कपडा कम्बि डस्ना जेष्ठनागररक िाआ  ऄिप -८     

१४० अरन घर िनमााण दिित बस्ती मखैोिी  ऄिप -८     

१४१ िसिाआ मिेसन खररद कार्ाक्रम  ऄिप -८     

१४२ मिन्दर िनमााण र्ोजना हुनैनाथ दवेता मखैोिी  ऄिप -८     

१४३ मिन्दर िनमााण र्ोजना िमूीराज दवेता मलु्िा  ऄिप -८     

१४४ गोररि मिन्दर िनमााणा र्ोजना  ऄिप -८     

१४५ मिन्दर िनमााण र्ोजना दगुाािवानी मखैोिी  ऄिप -८     

१४६ 
घोरेटो बाटो िनमााण र्ोजना माधार दिेख प्रािव 

घटे्टखोिा सम्म  
ऄिप -८     

१४७ िसंचाआ ममात र्ोजना झसु्कु  ऄिप -८     

१४८ खानेपानी िनमााण र्ोजना मखैोिी  ऄिप -८     

१४९ र्िरू्ि खतेी तथा नसारी िनमााण र्ोजना  ऄिप -८     

१५० आजर घो.बा. मखैोिी        

१५१ िसंचाआ अर्ोजना झसु्कु िछडो खािीधार  ऄिप -८     
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१५२ घटे्टगाड िघ ुजििवद्यतु अर्ोजना नहर िनमााण  ऄिप -८     

१५३ ढि िनकास र्ोजना िचन्ढुिे एरान  ऄिप -८     

१५४ स्मिृत िवन िनमााण र्ोजना  ऄिप -८     

१५५ खानेपानी ममात र्ोजना सेिाकााँठा  ऄिप -८     

१५६ 
िवउिवजन खररद तथा कृिषा सम्बिन्ध ताििम 

संचािन नागररक सचेतना केन्र मानाकोट  
ऄिप -९ नासके मानाकोट    

१५७ मिन्दर िनमााण हुस्कर दवेता जाख  ऄिप -९ जाख    

१५८ खानेपानी िनमााण र्ोजना जाख  ऄिप -९ जाख    

१५९ 
मिहिा स्वास््र् स्वर्ं सेिवका  प्रोत्साहन ित्ता 

स्वास््र् चौकी सेिा  
ऄिप -९ 

स्वास््र् चौकी 

सेिा   
  

१६० 
खिेकुद सामग्री खररद र्ोजना िसजानििि बाि 

क्िब हुस्कर ईमािव कााँटै  
ऄिप -९ 

हुस्कर ईमािव 

कााँटै  
  

१६१ जषे्ठनागररक सम्मान कार्ाक्रम कम्बि डस्ना खररद  ऄिप -९ परैु वडा    

१६२ मिन्दर िनमााण हुस्कर दवेता जाख  ऄिप -९ जाख    

१६३ बबा ईजल्र्ा  दवेता मिन्दर िनमााण बडुगाईाँ  ऄिप -९ बडुगाईाँ    

१६४ 
घोरेटो बाटो िनमााण र्ोजना जाख िण्डारी गाईाँ 

ऄिप -९ 
जाख 

िण्डारीगाईाँ  
  

१६५ ििूमराज दवेता मिन्दर सेिा  ऄिप -९ सेिा    

१६६ पणूा सरसर्ाआकािागी जनचेतना मिूक कार्ाक्रम  ऄिप -९ परैु वडा    

१६७ ढि िनकास र्ोजना बडुगाईाँ ऄिप -९ बडुगाईाँ    

१६८ घोरेटो बाटो िनमााण सेिा दिेख बडुगाईाँ सम्म  ऄिप -९ सेिा बडुगाईाँ    

१६९ 
मिन्दर पररसर िित्र सौचािर् िनमााण माििकाजान 

मिन्दर ऄिप ९ झसु्कु  
ऄिप -९ झसु्कु    

१७० खानेपानी मिू संरक्षण ऄिप ९ गाराकु  ऄिप -९ गाराकु    

१७१ 
स्वास््र् चौिक सेिा कािागी कम्प्र्टुर तथा 

र्ोकपी िप्रन्टर खररद र्ोजना  
ऄिप -९ 

स्वास््र् चौकी 

सेिा   
  

१७२ 
मिु सडक झोिङुग ेपिु दिेख जाख गाईाँ सम्म 

PCC बाटो िनमााण र्ोजना  
      

१७३ सामदुािर्क िवन िनमााण र्ोजना झसु्कु  ऄिप -९ झसु्कु    

१७४ RCC पिु िनमााण घटे्टबगड मानाकोट  ऄिप -९ मानाकोट   

१७५ 
घरेपखााि िनमााण र्ोजना सजृनििि बचत तथा 

ररण सहकारी संस्था कााँटै  
ऄिप -९ 

सजृनििि 

सहकारी  
  

१७६ खानेपानी ममात र्ोजना ऄिप ९ कााँटै  ऄिप -९ कााँटै    

१७७ खानेपानी ममात ईमािव कााँटै  ऄिप -९ हुस्कर ईमािव कााँटै    

१७८ 
PCC बाटो िनमााण मिु सडक दिेख हुस्कर ईमािव 

सम्म  
ऄिप -९ कााँटै    

१७९ घोरेटो बाटो िनमााण िसराड  ऄिप -९ िसराड    
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१८० मदन िण्डारी स्मतृी िवन िनमााण  ऄिप -९     

१८१ श्री ििूमराज मन्दीर िनमााण र्ोजना  ऄिप-९     

१८२ मदन िण्डारी स्मतृी िवन िनमााण  ऄिप -९ सेिा    

१८३ सधुाररएको घट्ट िनमााण घटे्टखोिा  ऄिप -१०     

१८४ घोबा िनमााण बाज दिेख दोबाटो सम्म  ऄिप -१०     

१८५ घोबा िनमााण झोिुङग ेपिु दिेख तामाखानी  सम्म  ऄिप -१०     

१८६ घोबा िनमााण बाज दिेख िरेा सम्म  ऄिप -१०     

१८७ RCC  पिु िनमााण गडानी खोिा  ऄिप -१०     

१८८ घोबा िनमााण जाआझिु टुक्का दिेख िैंसाबाद ेसम्म  ऄिप -१०     

१८९ िसिाआकटाआ ताििम संचािन  ऄिप -१०     

१९० 
हुनैनाथ मािव बाजमा खिेकुद सामग्री खररद 

र्ोजना  
ऄिप -१०      

१९१ 
िनमािव जार्झिुमा िवन ममात खिे मदैान ममात 

साथै सामग्री खररद र्ोजना  
ऄिप -१०      

१९२ मिन्दर िनमााण िमूीराज जार्झिु िसराड  ऄिप -१०      

१९३ 
मिन्दर िनमााण माििकाजुान मिन्दर थाम टुक्का 

तामाखान  
ऄिप -१०      

१९४ ब्रह्म दवेता मिन्दर िनमााण घाट  ऄिप -१०      

१९५ घोबा िनमााण थािकि दिेख मिसिन िेक सम्म  ऄिप -१०      

१९६ 
मिन्दर िनमााण िमूीराज मिन्दर ऄखिजबन 

तामाखान  
ऄिप -१०      

१९७ 
घोरेटो बाटो ममात हुनििखर मिन्दर बाज दिेख ठुिी 

सल्िा ऄड कपडापानी हुद ैधमकुडा सम्म  
ऄिप -१०      

१९८ खानेपानी ममात र्ोजना दिित टोि ठुिधार  ऄिप -१०      

१९९ बाख्रा पािन र्ोजना  ऄिप -१०      

२०० घोरेटो बाटो िनमााण जार्झिु दिेख बाज सम्म  ऄिप -१०      

२०१ माििकाजुान हुनैनाथ मिन्दर बाज टुक्का   ऄिप -१०      

२०२ सल्िाधार वकृ्षारोपण  ऄिप -१०      

२०३ 
िपिसिस बाटो िनमााण घटे्टखोिा दिेख बाज ररङडा 

टुक्का सम्म 
ऄिप -१०      

२०४ पोििहाईस जआझिु टुक्का  ३ िपस  ऄिप -१०      

२०५ 
घोरेटो बाटो िनमााण खानेपानी ट्र्ांकी दिेख 

ििूमराज मिन्दर सम्म टुक्का  
ऄिप -१०      

२०६ िवद्यतु िाआन िवस्तार तथा ममात र्ोजना  ऄिप -१०      

२०७ 
ढि िनकास तथा िपिसिस बाटो िनमााण र्ोजना 

ठुिी बाज  
ऄिप -१०      

२०८ 
िसंचाआ कूिो ममात कुिा आजर दिेख धार टुक्का 

बाज  
ऄिप -१०      
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२०९ 
िपिसिस बाटो िनमााण मिु सडक दिेख कपडापानी 

हुद ैमािव बाज सम्म  
ऄिप -१०      

२१० िपिसिस बाटो झोिङुग ेपिु दिेख घाट सम्म  ऄिप -१०      

२११ 
ििुमराज मिन्दर घरे पखााि िनमााण तथा बकृ्षा रोपण 

जर्झिु 
ऄपी-१०     

२१२ 
मल्िा कुिाधार िसचाइ कुिो िनमााण बाज खोिा 

दिेख जर्झिु बेरधार दिेख िखरकोट सम्म 
ऄपी-१०   ५००० 

२१३ ब्रह्म दवेता मिन्दर िनमााण जर्झिु टुक्का ऄपी-१०   ७०० 

२१४ 
डुङगरी मिन्दरमा खानेपानी तथा २ वटै गटे मा 

टार्ि िबछ्र्ाईने काम  
ऄिप -१० 

डुङगरी धािमाक 

स्थि  
५०० 

२१५ िपिसिस बाटो िनमााण दोबाटो दिेख घटे्टखोिा सम्म  ऄिप -१०      

२१६ र्िरू्ि खतेी घरे बार र्ोजना ऄखिजबन  ऄिप -१०      

२१७ र्िरू्ि खतेी तथा नसारी िनमााण र्ोजना च्र्रूा  ऄिप -१०      

२१८ र्िरू्ि कोल्ड सेन्टर घाट  ऄिप -१०      

२१९ अकासे ट्र्ांकी िनमााण मिसिन  ऄिप -१०      

२२० िसंचाआ र्ोजना धौनेखोिा दिेख चौहङग ेसम्म  ऄिप -१०      

२२१ तामा खाना खानेपानी ममात र्ोजना  ऄिप -१०      

२२२ खानेपानी ममात कुिाआजर दिेख टुक्का बाज घाट  ऄिप -१०      

२२३ 
डुङगरी मिन्दरमा सावाजिनक सौचािर् तथा िर्ल्ड 

ममात र्ोजना  
ऄिप -१०      

२२४ ररङनेताि खानेपानी धारा िनमााण ऄिप -११ घााँट बाजर २०० 

२२५ मोती मिहिा संघ प्रािव िवन ममात ऄिप -११ 
  

३०० 

२२६ ऄपाङग हरुका िागी सामग्री खररद र्ोजना  ऄिप -११     

२२७ िनरौिाटोि खानेपानी ममात र्ोजना ऄिप -११   २०० 

२२८ 
िपपि चौतारा व्र्विस्थत तथा सिुद्धकरण कार्ाक्रम 

ितंकर खडेा िपपि बोट  
ऄिप -११     

२२९ घरेपखााि िनमााण र्ोजना महने्द ईमािव खिंगा  ऄिप -११     

२३० 
गसे गोदाम दिेख ितंकर सडक सम्म िप.िस.िस. 

बाटो िनमााण 
ऄिप -११   १००० 

२३१ 
अर्वुदे कार्ाािर् दिेख दिरत नगर प्रा.वस. सम्म 

ढि िनकास तथा िप.िस.िस. बाटो 
ऄिप -११   १००० 

२३२ 
िपपिबोट दिेख महकािी मसान घााँट सम्म PCC 

बाटो िनमााण 
ऄिप -११ 

  
१००० 

२३३ समजैी मिन्दर िनमााण नर्ााँ बस्ती ऄिप -११   ५०० 

२३४ तेस्रो साना िहरी खानेपानी तथा सरसर्ाइ 

अर्ोजना  खिंगा दाचुािा  

ऄिप ११, 

१२, १३ 

बाङगाबगड खानेपानी 

ट्र्ाङकी,  बजारके्षत्र,  

ऐरान, मोहती ,गल्रै् 

हुदै िकम्तडी सम्म  

  

२३५ िपिसिस बाटो िनमााण िबिन दत्त जोिीको घर दिेख ऄिप -११     
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िोराबगड सम्म  

२३६ तल्िा सैन ढि िनकास र्ोजना  ऄिप -११     

२३७ िब.िप.प्रितष्ठान र्िनाचर तथा कम्र्टुर खररद र्ोजना ऄिप -११   ५०० 

२३८ िसिाआ कटाआ ताििम कार्ाक्रम  ऄिप -१२     

२३९ 
िपिसिस बाटो िनमााण माििकाजुान मिन्दर दिेख 

पिपुित ििि ुमिन्दर स्कुि सम्म  
ऄिप -१२ 

माििकाजुा 

मिन्दर  
३०० 

२४० ऄपाङगहरुिाआ सामग्री खररद र्ोजना  ऄिप -१२     

२४१ महादवे मिन्दर पनुः िनमााण  ऄिप -१२     

२४२ मोटर बाटो ऄस्पताि दिेख ऐरान सम्म  ऄिप -१२     

२४३ 
िपिसिस बाटो िनमााण िसराड देिख मिुसडक 

घटे्टखोिा सम्म  
ऄिप -१२     

२४४ नेपाि पत्रकार महासंघको िनव िनमााण ऄपी-१२     

२४५ 
िपिसिस बाटो िनमााण िखरकोट दिेख िबद्यािर् 

सम्म   
ऄिप -१२     

२४६ िपिसिस बाटो मिू सडक दिेख च्र्रूा मिेा सम्म  ऄिप -१२     

२४७ गोररर्ाखिो िनमााण िकम्तडी  ऄिप -१३     

२४८ खानेपानी ममात र्ोजना िकम्तडी  ऄिप -१३     

२४९ प्रािव गल्रै्मा घरपखााि िनमााण  ऄिप -१३     

२५० ऄपाङगहरुिाआ सामग्री खररद र्ोजना  ऄिप -१३     

२५१ िसचाइ र्ोजना मल्िा िकम्तडी दाम्का  ऄिप -१३     

२५२ घोरेटो बाटो िनमााण दाम्का िकम्तडी  ऄिप -१३     

२५३ िपिसिस बाटो गल्रै् दिेख कुटीर्ा हुद ैघट्ट सम्म  ऄिप -१३     

२५४ बडुटोि िसंचाआ र्ोजना िकम्तडी  ऄिप -१३     

२५५ 
कौिा खोिा दिेख मडौधार सम्म िसचाइ कुिो 

िनमााणर्ोजना 
ऄिप -१३     

२५६ जगन्नाथ मिन्दर िण्डारण घर िनमााण क्रमागत  ऄिप -१३     

२५७ सधुाररएको घट्ट िनमााण खोिा िकम्तडी  ऄिप -१३     

२५८ 
सधुाररएको घट्ट िनमााण ऄिप १४ िनङिाड र ऐराड 

समहुमा २ वटा  
ऄिप -१४     

२५९ 
अज अजान सम्बन्धी क्षमता िबकास ताििम 

नागररक सचेतना केन्र ४० जना  
ऄिप -१४     

२६० सौके टोि सधुाररएको घट्ट िनमााण र्ोजना ऄिप -१४     

२६१ 
सनौिा हजार िदन िित्रका अमा र िििहुरुको 

िािग पोषण सहर्ोग र जनचेतना मिुक ताििम 
ऄपी-१४     

२६२ वनमारा को िबगडे कोआिा िनमााण ताििम  ऄपी-१४     

२६३ 
नवज्र्ोती बाि क्िब क्षमता िबकास ताििम 

पौन्र्ाखोिा  
ऄिप -१४     
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२६४ 
िगवती बाि क्िब क्षमता िवकास ताििम ऄिप 

१४ चेटेगडा  
ऄिप -१४     

२६५ जषे्ठािर् िनमााण िनिसि मिसिन २ वटा  ऄिप -१४     

२६६ सधुाररएको अरन िनमााण सल्र्ाडी  ३ वटा  ऄिप -१४     

२६७ ऐराड िसचाइ नहर िनमााण र्ोजना ऄपी-१४     

२६८ थािगि िसचाइ टंकी िनमााण र्ोजना ऄपी-१४     

२६९ 
माििकाजुान मा.िव. िनिसि चार कोठे िवन ममात 

र्ोजना 
ऄपी-१४     

२७० 
िगवती प्रा.िव.चेटेगडा घरेपखााि तथा िचैािर् 

िनमााण र्ोजना 
ऄपी-१४     

२७१ 
माििकाजुान िन.मा.िव.पौनेखोिा घरे पखााि 

िनमााण र्ोजना 
ऄपी-१४     

२७२ खानेपानी र्ोजना िनमााण मिसनी कोरखोिा ऄपी-१४     

२७३ खानेपानी र्ोजना िनमााण घटे्टखोिा िनिसि ऄपी-१४     

२७४ साना बगर िसचाइ कुिो िनमााण र्ोजना ऄपी-१४     

२७५ जािमर बस्ती िसचाइ कुिो िनमााण र्ोजना ऄपी-१४     

२७६ 
िहरी स्वास््र् आकाइ िवन,िौचािर् िनमााण 

व्र्वसथापन सामग्री खररद र्ोजना 
ऄपी-१४     

२७७ िहरी स्वास््र् आकाइ पौनेखोिा  ऄपी-१४     

२७८ 
िनिसि दिेख पौनेखोिा सौके मिसनी सडक र्ोजना 

िनमााण 
ऄपी-१४     

२७९ नौिो कैिनाथ मिन्दर िनमााण सल्र्ाड  ऄपी-१४     

२८० िगवती मिन्दर ममात चेटेगडा  ऄिप -१४     

२८१ माििकाजुान मिन्दरमा सौचािर् िनमााण  ऄिप -१४     

२८२ टुक्का कुिो िनमााण र्ोजना ऄिप -१४     

२८३ घटे्टखोिा िवच नहर ममात िवस्तार र्ोजना ऄपी-१४     

२८४ ब्रम्हकेदार मिन्दरमा सौचािर् िनमााण  ऄपी-१४     

२८५ झोिङुग ेपिु ओल्स्र्ाडी खोिा  ऄिप -१४     

२८६ झोिङुग ेपिु मिसिन  खोिा  ऄिप -१४     

२८७ झोिङुग ेपिु साना बगर  ऄिप -१४     

२८८ झोिङुग ेपिु िेरेखोिा  ऄिप -१४ 
  

  

२८९ झोिङ्ुगपेिु सौके ऄिप -१४ 
  

  

२९० ओल्स्र्ाडी थौडाखोिा पाइप िसचाइ र्ोजना ऄपी-१४   १४०० 

२९१ िारडा िसचाइ र्ोजना ऄिप -१४   १५०० 

२९२ िटीनाथ मिन्दर िनमााण िनिसि ऄपी-१४     

२९३ 
गौराघर ममात तथा िौचािर् िनमााण र्ोजना 

िनिसि 
ऄपी-१४     



74 
 

२९४ 
घो.बा.िनमााण र्ोजना गजराडी दिेख थािगि हुद ै

िनिसि सम्म 
ऄपी-१४     

२९५ 
घो.बा. िनमााण र्ोजना िनिसि ठाहािे हुद ै

न्वािपानी सम्म 
ऄपी-१४     

२९६ घो.बा. िनमााण र्ोजना िििस्कटे्ट दिेख मिसनी सम्म ऄपी-१४     

२९७ 
घो.बा. िनमााण र्ोजना िन.मा.िव.पौनेखोिा दिेख 

िनिसि झो.प.ु सम्म 
ऄपी-१४     

२९८ 
घो.बा.िनमााण र्ोजना माििकाजुान मिन्दर दिेख 

गडानी सम्म 
ऄपी-१४     

२९९ 
घो.बा. िनमााण र्ोजना थाििगाड दिेख पौनेखोिा 

सम्म  
ऄपी-१४     

३०० िसचाइ नहर िनमााण र्ोजना सल्र्ाड दिित बिस्त ऄपी-१४     

३०१ गाईाँघर िक्िक िवन िनमााण र्ोजना पौनेखोिा  ऄपी-१४     

३०२ 
घो.बा.िनमााण र्ोजना मवाडी दिेख ओल्स्र्ाडी 

सम्म ऄपी-१४ 

    

३०३ 
घोरेटो बाटो िनमााण र्ोजना प्रा.िव.पौनेखोिा दिेख 

िसराड खाििडाडा 
ऄपी-१४     

३०४ RCC पिु घटे्टखोिा िनिसि िनङिाड चेटेगाडा  ऄपी-१४     

३०५ RCC पिु  जामीर  ऄिप -१४     

३०६ RCC पिु घटे्टखोिा तल्िो बाटो ऐराड  ऄिप -१४     

३०७ RCC पिु नाििगाड मल्िो  ऄिप -१४     

३०८ 
मिहिा स्वास््र् स्वर्ं सेिवका प्रोत्साहन तथा 

क्षमता ऄििबिृद्ध ताििम कार्ाक्रम  
ऄिप -१५   ३०० 

३०९ 
सनुौिा हजार िदनिित्रका अमा तथा बच्चा पोषण 

सहर्ोग तथा जनचेतना मिुक ताििम 
ऄिप -१५   ३०० 

३१० िलै्र् ििखर बाि क्िब क्षमता िवकास ताििम  ऄिप -१५   १५० 

३११ श्रोत केन्र धाप मा २ कोठे सौचािर् िनमााण  ऄिप -१५   ४०० 

३१२ 
िपिसिस बाटो िनमााण मिू सडक कोिीटोि दिेख 

महाकािी निद सम्म  
ऄिप -१५   ३०० 

३१३ 
िसिाआ कटाआ तथा गिैचा बनुाआ क्षमता िवकास 

ताििम नौिो प्रगितििि सहकारी  
ऄिप -१५   ५०० 

३१४ प्रहरी चौकी धाप व्र्वस्थापन सामग्री खररद र्ोजना  ऄिप -१५   ५८ 

३१५ ऄपाङगहरुिाआ सामग्री खररद र्ोजना  ऄिप -१५   २०० 

३१६ दगु्ध संकिन केन्र तथा गोठ सधुार व्र्वस्थापन  ऄिप -१५   २५० 

३१७ जषे्ठािर् िवन िनमााण तथा ऄन्तरिक्रर्ा कार्ाक्रम  ऄिप -१५   १००० 

३१८ िपिसिस बाटो र ढि िनकास र्ोजना रौत्र्ौडा  ऄिप -१५   ४००० 

३१९ खानेपानी िनमााण पजुारा टोि गाडापारी  ऄिप -१५   ७००० 

३२० िद्य ुजििवद्यतु ममात थाििगाड ओखिगडा  ऄिप -१५   ३००० 
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३२१ िसंचाआ कुिो िनमााण रौत्र्ौडा  ऄिप -१५   १००० 

३२२ िसंचाआ नहर िनमााण ििईडेबगड  ऄिप -१५   ६०० 

३२३ ढि िनकास र्ोजना जोयकर्ौडा  ऄिप -१५   १०५० 

३२४ मिू नहर ममात तथा िनमााण  ऄिप -१५   १००० 

३२५ 
सडक िनमााण थािीगाड दिेख थािीगाड प्रािव 

सम्म  
ऄिप -१५   ५००० 

३२६ िपिसिस बाटो िनमााण हुिाक घर दिेख गाईाँ सम्म  ऄिप -१५   ८०० 

३२७ 
िपिसिस बाटो िनमााण मिु सडक दिेख बसन्तपरु 

सम्म  
ऄिप -१५   ७५० 

३२८ 
माििकाजुान मिन्दरमा घरे पखााि तथा िवन  

िनमााण  
ऄिप -१५   ५४० 

३२९ हररचन मिन्दरमा िवन िनमााण गाडपारी  ऄिप -१५   ५०० 

३३० नौिो कैिनाथ मिन्दर िनमााण  ऄिप -१५   ५५० 

३३१ घरेपखााि िनमााण स्वास््र् चौकी धाप  ऄिप -१५   ५०० 

३३२ RCC पिु िनमााण गाडतक खोिा  ऄिप -१५   १०० 

३३३ PCC बाटो िनमााण डिडर्ा दिेख मौरेईडा सम्म  ऄिप -१५   ८०० 

३३४ खानेपानी र्ोजना िनमााण गाडपारी थाििगाड ऄिप -१५   ७०० 

३३५ 
थाििगाड दिेख थाम ुहुद ैधौकेटगडानी डाडा 

बजानीहुद ैदोपख ेनवािपानी सडक िनमााण ऄिप -१५   ६०००० 

३३६ 

ठगनु्ना डागाटोि पल्िो नहरखते िप.िस.िस.बाटो 

ऄपी-

१५,१६ र 

१७   १००० 

३३७ खानेपानी र्ोजना िनमााण डिडर्ा तल्िोबगर ऄपी-१५   ५०० 

३३८ धामीटोि िकमगरै िप.िस.िस. बाटो ऄपी-१५   १००० 

३३९ 

संर्कु्त वडा कार्ाािर्का १००/१०० जना गरी 

४०० मिहिा िाइ वनमारा झारबाट िबग्रेट बनाईने 

ताििमा ऄपी-१५   २००० 

३४० 

संर्कु्त वडा कार्ाािर् क्षेत्र िित्रका मिहिा तथा 

बािमिैत्र वडा िनमााण गना ऄनुदान र प्रािविधक 

सहर्ोग तथा बिथाङ र्िुनट स्थापना ऄपी-१५   ८०० 

३४१ घोरेटो बाटो िनमााण बिन्तपरु मदरेु  ऄिप -१५   १५० 

३४२ िसंचाआ नहर िनमााण पोटेबगड  ऄिप -१५   ८०० 

३४३ िसंचाआ नहर िनमााण ओखिगडा  ऄिप -१५   ५००० 

३४४ खानेपानी ममात र्ोजना ििखाड  ऄिप -१५   १००० 

३४५ खानेपानी र्ोजना ओखिगडा  ऄिप -१५   १५००० 

३४६ पाआप िसंचाआ धाप बगड खते  ऄिप -१५   ५०० 

३४७ िगवती मिन्दर िनमााण ितईडेबगड  ऄिप -१५   ५०० 
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३४८ बाििचन मिन्दर ममात  ऄिप -१५   ३०० 

३४९ रणसैनी िगवती मिन्दर िनमााण  ऄिप -१५   २६० 

३५० केदारनाथ मिन्दर िनमााण धाप  ऄिप -१५   २०० 

३५१ जगन्नाथ मिन्दर घरेपखााि  िनमााण कोिीटोि   ऄिप -१५   १५० 

३५२ 
िपिसिस बाटो िनमााण र्ोजना  क्रमागत  

ऄिप १५ रैखोिा 

डााँगा टोि  
    

३५३ 
सनु्तिा खिेत िबकास िबस्तार र प्रिोधन ताििम 

गडानी िगवती सनु्तिा समहु  
ऄिप -१६   ६०० 

३५४ 
ईन्नत पिपुािन बाख्रापािन खोर सधुार िनमााण 

तथा ताििम िगवित अमा समहु 
ऄिप -१६   ४०० 

३५५ 
मिहिा स्वास््र् स्वर्ं सेिवका प्रोत्साहन तथा 

स्वास््र् चौिक घरे पखााि िनमााण 
ऄपी-१६   ८०० 

३५६ माहुरी पािन तथा घर िनमााण ताििम  ऄपी-१६   ४०० 

३५७ 
िसिाइ बनुाआ ताििम तथा सामग्री खररद ििखर 

अमा समहु  
ऄपी-१६   ४०० 

३५८ कैिापित अमा समहु िसप िवकास ताििम ऄिप -१६   
  

३५९ 
सनुौिा हजार िदनिित्रका अमा तथा बच्चा पोषण 

सहर्ोग तथा जनचेतना मिुक ताििम 
ऄपी-१६   ३०० 

३६० 
सधुारीएको अरन घर िनमााण तथा सामग्री खररद 

जािमरपानी 
ऄिप -१६   ३५० 

३६१ िप.िस.िस.बाटो िनमााण दमाइ टोि  ऄिप -१६   ५०० 

३६२ सधुारीएको घट्ट दवेराम कोिी घटे्टखोिा िनमााण  ऄपी-१६   १५० 

३६३ ररितक पोल्टी र्मा सधुार िवस्तार जािमरपानी  ऄिप -१६   ३०० 

३६४ 
सजृनििि कृिषा समहु माहुरी पािन ताििम तथा 

अधिुनक घार खररद  
ऄिप -१६   २५० 

३६५ 
बाख्रा पािन व्र्वसार् सम्बिन्ध ताििम तथा ईन्नत 

जातका बाख्रा (नस्ि सधुार ) कार्ाक्रम ऄिप १६  
ऄिप -१६   ३०० 

३६६ िगवती सामदुार्क िवन तथा िान्षाघर िनमााण  ऄिप -१६   ५०० 

३६७ मष्ठ मिन्दर िवन िनमााण ऄिप १६  ऄिप -१६   ५०० 

३६८ माििकाजुान ििटनाथ बाििचन मिन्दर िनमााण  ऄिप -१६   १५०० 

३६९ िडबिे िगवती मिन्दर िसन्ने ओडार िनमााण  ऄिप -१६   ६०० 

३७० RCC पिु पनेखोिा  ऄिप -१६   ५५५ 

३७१ ऄिसगडा िसंचाआ कुिो ममात र्ोजना  ऄिप -१६   ६०० 

३७२ िपपि चौतारा िनमााण तथा िसबािर् मिन्दर िनमााण  ऄिप -१६   ५०० 

३७३ जािमरपानी िसंचाआ िाखा नहर िनमााण  ऄिप -१६   १५०० 

३७४ खानेपानी िनमााण र्ोजना ऄिसगडा बगड  ऄिप -१६   ८०० 

३७५ 
मिु सडक घटबजार दिेख ऄिसगडा थाम ुधौकोट 

हुद ैदोपख ेसम्म सडक िबस्तार  
ऄिप -१६   ५०००० 
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३७६ 
डिडर्ा थाम ुदोपख ेहुद ैदमौरा माििकाजुान पथमागा 

िनमााण  
ऄिप -१६   ६०० 

३७७ डिडर्ा कार्िपानी घोरेटो बाटो िनमााण र्ोजना  ऄिप -१६   ६०० 

३७८ थाम ुकुडपानी घोरेटो बाटो िनमााण  र्ोजना  ऄिप -१६   ६०० 

३७९ 
मनेरोड दिेख पन्त नगर िहमािर् मा.िव धौकोट 

सम्म PCC  बाटो िनमााण  
ऄिप -१६   ६०० 

३८० पनेखोिा पन्तनगर कुिो िनमााण र्ोजना  ऄिप -१६   ५०० 

३८१ 
जि िवद्यतु िाआन िवस्तार पोि खररद र्ोजना थाम ु

गराडी हुद ैमदरेु सम्म  
ऄिप -१६   ८०० 

३८२ ऄिसगडा बगर गोहार PCC बाटो िनमााण र्ोजना  ऄिप -१६   ५०० 

३८३ 
ऄिसगडा डड्र्ा गोरुवासा पन्तनगर 

पस.िस.िस.बाटो िनमााण 
ऄिप -१६ 

  

१६०० 

३८४ खानेपानी टंकी तथा िाइन िवस्तार कटाि ऄपी-१६   ५०० 

३८५ मस्ट दवेता मिन्दर दवेता मिन्दर िनमााण ऄपी-१६   ५०० 

३८६ कटाि िसचाइ कुिो िनमााण र्ोजना ऄपी-१६   ५०० 

३८७ सामदुािर्क वन िित्र बाटो िनमााण ऄपी-१६   ३०० 

३८८ खानेपानी ममात ऄिसगडा तल्िोबगर ऄपी-१६   ५०० 

३८९ खानेपानी ममात कटाि ऄपी-१६   ५०० 

३९० 
महाकिी नदी िकनारा पनीधारा दिेख जािमरपानी 

सम्म िप.िस.िस. बाटो िनमााण 
ऄपी-१६   ५०० 

३९१ थाम ुपनेखोिा खा.पा.मिु संरक्षण र्ोजना ऄपी-१६   ३०० 

३९२ क्षमता िवकास ताििम कृिषा सम्बन्धी ३० जनािाआ  ऄपी-१७   ३०० 

३९३ सधुाररएको पानी घट्ट िनमााण र्ोजना  ऄपी-१७   ३०० 

३९४ िबरुडा धनुे धारा तथा अाँगन िनमााण ठुिखोिा  ऄपी-१७   २०० 

३९५ 
सधुाररएको चिुो िनमााण २५ घरधरुी िाआ िगवती 

मिहिा समहु  
ऄपी-१७   १०० 

३९६ 
सनुौिा हजार िदनिित्रका अमा तथा बच्चा पोषण 

सहर्ोग तथा जनचेतना मिुक ताििम 
ऄपी-१७   ३०० 

३९७ 
खिेकुद सामग्री खररद िािीगुाँरास बाि क्िब 

धौंकोट  
ऄपी-१७   २०० 

३९८ पसु्तकािर् िनमााण िािी गुाँरास क्िब धौकोट  ऄपी-१७   १०० 

३९९ सधुाररएको अरन िनमााण दिित   ऄपी-१७   २०० 

४०० जषे्ठािर् िवन िनमााण  ऄपी-१७     

४०१ महाकिी िोकमागा दिेख िछडा सम्म िपिसिस बाटो  ऄपी-१७   १००० 

४०२ िहमािर् प्रािव दिेख कााँकडी खोिा सम्म घो बा िनमााण  ऄपी-१७   १००० 

४०३ बजानी दिेख ओखि सम्म घो बा िनमााण  ऄपी-१७   १२०० 

४०४ कााँकडी गाड दिेख जामारखािी सम्म घो बा िनमााण  ऄपी-१७   ५०० 



78 
 

४०५ िहरी स्वास््र् आकाआ िवन िनमााण ऄिप १७  ऄपी-१७   २५०० 

४०६ कााँकाडा धौकोट सडक िनमााण र्ोजना  ऄपी-१७   ५००० 

४०७ िहमािर् प्रािव दिेख दोपखेसम्म घो.बा. िनमााण  ऄपी-१७   ५०० 

४०८ कााँकडी गाडबाट तल्िोकााँकाडा िसंचाआ कुिो िनमााण  ऄपी-१७   ४००० 

४०९ काकाडा दिेख जोि ओदाि सम्म िप.िस.िस. बाटो िनमााण  ऄपी-१७   ५०० 

४१० काकडा धौकोट िप.िस.िस.बाटो िनमााण र्ोजना ऄपी-१७   १५०० 

४११ िगवती मिन्दरको िण्डारीघर िनामाण ऄपी-१७   ५०० 

४१२ खानपेानी र्ोजना गोरुवास दवेीथाम सरुडा ऄपी-१७   २०० 

४१३ सरुकडा िसचाइ कुिो ऄपी-१७   ५०० 

४१४ घो.बा. िनमााण िसमि दवेी थाप्िा सम्म ऄपी-१७   ५०० 

४१५ पट्मोिा मवाडी दिेख जोिीटोि हुाँद ैडााँडा घोबा िनमााण  ऄपी-१७   ५०० 

४१६ खानपेानी सङुरखािी ठुिीधार ऄपी-१७   ५०० 

४१७ िसमि िसचाइ कुिो िनमााण र्ोजना ऄपी-१७   ५०० 

४१८ जोिीटोि दवेी वम टोि सम्म प.िस.िस.बाटो िनमााण ऄपी-१७   ५१० 

४१९ काकडीगाड दिेख िवच काकडा िसचाइ कुिो िनमााण ऄपी-१७   ५०० 

४२० चौरर्ा दिेख धौकोट सम्म िपिसिस बाटो िनमााण  ऄपी-१७     

४२१ िसंचाआ कुिो ममात मल्िी िकम्तडी  िकम्तडी     

४२२ 
जेष्ठ नागररक समाज नपेाि िारा ऄन्तरिक्रर्ा संचािन  

कार्ाक्रम  
मल्िी िकम्तडी      

४२३ 
खानपेानी ममात तथा मिु संरक्षण ररङन ेताि घाट बजार  

जेष्ठ नागररक 

समाज  
    

४२४ िवद्यािर् घरे पखााि िनमााण जगन्नाथ प्रािव गल्र्ैं         

४२५ 
नेपािको सामदुािर्क िवकासका िागी चेतना मिुक 

कार्ाक्रम  
गल्रै्      

४२६ 
िास्कु पदम काकी को घर दिेख संर्कु्त वडा कार्ाािर् 

छापरी सम्म घो बा ममात  
      

४२७ िवद्यािर् र्िनाचर िनमााण र्ोजना सरस्वती प्रा.िव. श्रीबगड        

४२८ दाचुािा िजल्िा र्वुा सिमित दाचुािा      २०० 

४२९ नारी िदवस का िागी अिथाक सहर्ोग परैु नगरपाििका 

१७ वटै वडा हरुमा  
    २५० 

४३० मिु संरक्षण कााँटै  ऄिप ९     

४३१ ओम िािन्त बदृ्धाश्रम गोकुिेश्वर दाचुाि        

४३२ 
ऄन्तरपाटी मिहिा संजाि दाचुािाको मिहिाहरुिाआ 

चेतना ऄििबिृद्ध ताििम कार्ाक्रम  ऄिप दाचुािा      

४३३ डुङरी प्रर्ाटक पबूााधार िवकास िनमााण र्ोजना  ऄिप १०  डुङरी    

४३४ चौहङग ेसल्िा खानपेानी र्ोजना  ऄिप १० बाज  बाज    

४३५ 
बासकािी धमकुडा िसंचाआ र्ोजना ऄिप १०  

ऄिप १० 

धमकुडा  धमकुडा बाज   
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४३६ माििकाजान मिन्दर िबकास एवं व्र्वस्थापन  ऄिप ५ छापरी    

४३७ गाराकु मानाकोट खनेपानी र्ोजना  ऄपी-१० मानाकोट   

४३८ डडैर्ा धौकोट सडक र्ोजना ऄिप-१६ र १९     

४३९ बिवन्र्ा दिेख जािमर पौनेखोिा सडक ऄपी-१४     

४४० खानपेानी ममात र्ोजना िछडा-मोहती ऄपी-१२ र १३     

४४१ मािबेिा मोहती खानेपानी र्ोजना ऄपी-१० र १२     

४४२ हुनैनाथ मिन्दर िण्डारण घर िनमााण ऄपी-१३     

४४३ कल्चौडा खोिा दिेख िससाान टोि सम्म िसंचाइ र्ोजना ऄपी-७     

४४४ सेिा दिेख बढुीचौरा हुद ैदईेका कोठा सम्म घो.बा. िनमााण ऄपी-७     

४४५ ढि िनकास र्ोजना  ऄपी-९     

४४६ िठििबाज िसंचाइ र्ोजना िनमााण ऄपी-१०     

४४७ गाराकु दहु ैबाज सम्म सडक िनमााण ऄपी-१०     

४४८ झसु्कु सडक र्ोजना ऄपी-१०     

४४९ दगुाा मिन्दर िनमााण र्ोजना  ऄपी-१४     

४५० िेरागाडा दिेख मलु्िा सम्म सडक िनमााण र्ोजना ऄपी-८     

४५१ सेिा बढुीचौरा छापरी वडा कार्ाािर् सम्म सडक िनमााण ऄपी ७-५     

४५२ थाििगाड ओखिगाडा सडक िनमााण र्ोजना ऄपी-१५     

४५३ घटे्टबगर खोिा अ.िस.िस.पिु िनमााण र्ोजना ऄपी-९     

४५४ नगरपाििका िपकिनक स्पोटा छापरी  ऄपी-५     

४५५ खेटे्टखोिा हुद ैिछडा सम्म घोरेको बाटो िनमााण र्ोजना ऄपी-१३     

४५६ जोिीगाईाँ बाटमनुी बारबाज सडक र्ोजना ऄपी-१      

४५७ िवद्यतु प्रिारण िाइन िबस्तार र्ोजना बारबाज ऄपी-१      

४५८ बाटमनुी िसंचाइ र्ोजना  ऄपी-१     

४५९ बाि बगचैा िनमााण र्ोजना  ऄपी-१     

 

लनर्ाय नं.६६ नगर पररषद ्पिात नगर पररषदक्ो के्षत्रािधकार िित्र पने कुनै कार्ा गनुा पने िएमा सो कार्ा गने ऄको नगर पररषद ्

निएसम्म र्स नगर पररषदिे् गरेको िनणार् बाहकेको ऄन्र् िनणार् गना नगर पररषद्मा िनिहत ऄिधकार नगरपाििका बोडा र न.पा. 

कार्ाािर्िाइ ऄिधकार प्रत्र्ार्ोजन गने िनणार् का साथै अज बसेको चौथो नगर पररषद ्समापन िएको घोषणा गररर्ो ।   
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