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खण्ड १ परिचय 

१. नगिको परिचयः  

गणतन्त्र नेपालको सङ्घीय राजधानी काठमाडौंको उत्तर परू्वमा अर्स्थित यस कागेश्वरी मनोहरा 

नगरपास्लका र्डा नं. १ (सास्र्क गागलफेदी गा.स्र्.स.) मा अर्स्थित ऐस्तहास्सक‚ धास्मवक थिल कागशे्वरी 

महादरे् मस्न्त्दर र मनोहरा खोलाको नामबाट नामाङ्कन गररएको हो । कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका स्मस्त 

२०७१ मसं्सर १६ गते नेपाल सरकार मस्न्त्रपररषदको स्नणवयबाट सास्र्क गोठाटार‚ मलूपानी‚ डााँछी‚ भद्रर्ास‚ 

आलापोट र गागलफेदी गा.स्र्.स.हरुलाई समायोजन गरी गठन गररएको नगरपास्लका हो ।  

स्र्स्र्ध धास्मवक, सााँथकृस्तक, प्राकृस्तक श्रोतहरुको पस्हचान बोकेको यस नगरपास्लका २७ ° ४१' २०” 

दखेी २७ ° ४६' ३३” उत्तर अक्ांश र ८५ ° २१' ४५”  दखेी ८५ ° २८' १९” परू्ी दशेान्त्तरमा अर्स्थित रहकेो 

छ । समदु्री सतहबाट १२९७ स्मटरदसे्ख २२५८ स्मटर उचाईमा रहकेो यस नगरपास्लका जम्मा २८.८० र्गव 

स्कलोस्मटर क्ेरफलमा फैस्लएको छ । यस नगरपास्लकाको परू्वमा शङ्खरापरु नगरपास्लका दस्क्ण परू्वमा भक्त्त्तपरु 

स्जल्लाको मध्यपरुस्िमी नगरपास्लका र चााँगनुारायण नगरपास्लका‚ दस्क्ण पस्िममा काठमाडौं महानगरपास्लका 

र उत्तर पस्िममा गोकणशे्वर नगरपास्लका पदवछ । यस नगरपास्लकाको हार्ापानी समस्शतोष्ण प्रकारको छ । 

भौगोस्लक स्हसाबले समिल जस्मनदसे्ख स्शर्परुी लेकसम्मको अर्स्थिस्त रहकेो छ ।  

यस नगरपास्लकाको के्रस्भर मखु्य धास्मवक तिा ऐस्तहास्सक थिलहरु क्रमश: कागशे्वरी महादरे् मस्न्त्दर, 

नर्तनधाम, चम्पक स्र्नायक मस्न्त्दर, काष्ठभरैर् मस्न्त्दर, सोमस्तिव, गीता मस्न्त्दर, तेजस्र्नायक गणेश मस्न्त्दर, 

स्सद्धकाली मस्न्त्दर, महााँकाल भरैर् मस्न्त्दर, कोल्मतेश्वर, िली बालकुमारी मस्न्त्दर साि ैअन्त्य दरे्ी-दरे्ता, गमु्बाहरु 

जथता थिलहरु रहकेा छन ्। त्यसै गरी यस नगरपास्लका अन्त्तगवत पने मखु्य नदीहरु बाग्मती र मनोहरा रहकेा छन् 

भने सो को अलर्ा साना खोलाहरु बासकुी, झरुर्ा, ढकाल, कागशे्वरी महादरे् लगायत स्नयस्मत पानीको बहार् 

रहने अन्त्य साना खोल्सा खोल्सीहरु समते रहकेा छन ्। 

प्रशासस्नक स्र्भाजन अनसुार यस नगरपास्लकामा नौ र्टा र्डाहरु रहकेा छन ् । कागेश्वरी मनोहरा 

नगरपास्लकाले गरेको घरधरुी जनगणना सर्के्ण, २०७५ अनसुार यस नगरपास्लकामा जम्मा १,०२,२३५ 

जनसङ्ख्या रहकेो छ । 



æ:jR5, ;kmf, x/fe/f, agfcf}+ sfu]Zj/L dgf]x/fÆ 

 2     
 
 

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिकाको वडागत जनसखं्या लवविण 

लस.नं. वडा नं. 
जनसखं्या 

मलहिा पुरुष तेस्रो लिङ्गी जम्मा 

१ १ ३३१३ ३४७१ ० ६७८४ 

२ २ १७१० १७५८ ० ३४६८ 

३ ३ १४०२ १५३० ० २९३२ 

४ ४ ३७८२ ४००२ १ ७७८५ 

५ ५ ४७४१ ५०३६ ३ ९७८० 

६ ६ ६३६१ ६५२४ १ १२८८६ 

७ ७ ९३०३ ९७४३ ० १९०४६ 

८ ८ ५३४० ५६९२ ० ११०३२ 

९ ९ १३६४४ १४८७८ ० २८५२२ 

जम्मा ४९,५९६ ५२,६३४ ५ १,०२,२३५ 

(स्रोत: कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, घरधुरी जनगणना सवेक्षण, २०७५) 
यस नगरपास्लकाको औसत जनघनत्र् ५३०७.७३३ व्यस्ि प्रस्त र्गव स्कलोस्मटर रहकेो छ । 

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिकाको वडागत जनघनत्व लवविण 

लस.नं. वडा नं. जनसखं्या के्षत्रफि (वगग लक.लम.) जनघनत्व 

१ १ ६७८४ ९.८२ ६९१.०० 

२ २ ३४६८ १.५५ २२३७.४१ 

३ ३ २९३२ १.६१ १८२१.११ 

४ ४ ७७८५ २.९६ २६३०.०६ 

५ ५ ९७८० ४.२२ २३१७.५३ 

६ ६ १२८८६ ३.०३ ४२५२.८० 

७ ७ १९०४६ २.४२ ७८७०.२४ 

८ ८ ११०३२ १.७२ ६४१३.९५ 

९ ९ २८५२२ १.४६ १९५३५.६१ 

जम्मा १,०२,२३५ २८.८० ४७,७६९.५९ 

(स्रोत: कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका, घिधुिी जनगणना सवेक्षण, २०७५) 
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कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाले गरेको घरधरुी जनगणना सर्के्ण, २०७५ अनसुार यस नगरपास्लकामा 

जम्मा २६१६६ घरधरुी रहकेा छन ्। 

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिकाको वडागत घिधुिी लवविण 

लस.नं. वडा नं. घिधुिी सखं्या घिधुिी प्रलतशत 

१ १ १५१५ ५.७८ 

२ २ ७५२ २.८७ 

३ ३ ६८३ २.६१ 

४ ४ १७९६ ६.८६ 

५ ५ २३९७ ९.१६ 

६ ६ २९४२ ११.२४ 

७ ७ ४९०१ १८.७३ 

८ ८ ३०२६ ११.५६ 

९ ९ ८१५४ ३१.१६ 

जम्मा २६१६६ १०० 

(स्रोत: कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका, घिधुिी जनगणना सवेक्षण, २०७५) 

जातजास्तको स्हसाबले ब्राम्हण, क्ेरी, तामाङ, नेर्ार, राई, मगर, कामी, साकी, दमाई, गरुुङ्, शपेाव, 

िारु, मथुलीम, ठकुरी आस्दको र्सोर्ास रहकेो पाईन्त्छ । कुल जनसङ्ख्याको ३६.१०% जनसंख्या रही यस 

नगरपास्लकामा के्री जातीको बाहुल्यता रहकेो छ ।  
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कागेश्विी मनोहिा नगिपालिकामा वसोवास गने लवलिन्न जातजालतको लवविण 

लस.नं. जातजालत सखं्या प्रलतशत 

१ क्ेरी ३६९०६ ३६.१० 

२ ब्राम्हण ३०३२५ २९.६६ 

३ तामाङ १००१७ ९.८० 

४ नेर्ार ८९३७ ८.७४ 

५ राई २४४४ २.३९ 

६ मगर २१५९ २.११ 

७ कामी १६८० १.६४ 

८ साकी १०९४ १.०७ 

९ दमाई/ढोली ९९९ ०.९८ 

१० गरुुङ ९१० ०.८९ 

११ शपेाव ७१४ ०.७० 

१२ िारू ६३४ ०.६२ 

१३ स्लम्ब ु ६२७ ०.६१ 

१४ यादर् ५८३ ०.५७ 

१५ सनुरु्ार ५५८ ०.५५ 

१६ ठकुरी ५२८ ०.५२ 

१७ ब्राम्हण (तराई) ४०० ०.३९ 

१८ सन्त्यासी ३७१ ०.३६ 

१९ घती/भजुले ३५३ ०.३५ 

२० उपलब्ध नभएको ३३३ ०.३३ 

२१ मथुलीम २७३ ०.२७ 
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लस.नं. जातजालत संख्या प्रलतशत 

२२ माझी १६९ ०.१७ 

२३ तेली १३८ ०.१३ 

२४ सोनार ९१ ०.०९ 

२५ हजाम/ठाकुर ९१ ०.०९ 

२६ कन ु ७८ ०.०८ 

२७ सधुी ७४ ०.०७ 

२८ कोईरी ७० ०.०७ 

२९ िामी ५७ ०.०६ 

३० राजर्शंी ५६ ०.०५ 

३१ कलर्ार ५४ ०.०५ 

३२ कटर् े ४८ ०.०५ 

३३ कायथि ४४ ०.०४ 

३४ दनरु्ार ३७ ०.०४ 

३५ मारर्ाडी ३० ०.०३ 

३६ कुमाल ३० ०.०३ 

३७ राजपतु २७ ०.०३ 

३८ स्धमाल २५ ०.०२ 

३९ कुमी २४ ०.०२ 

४० धनकु १८ ०.०२ 

४१ स्जरेल १६ ०.०२ 

४२ चमार/हररजान/राम १६ ०.०२ 

४३ बास्नया १६ ०.०२ 
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लस.नं. जातजालत संख्या प्रलतशत 

४४ लोहार १३ ०.०१ 

४५ दसुाध/पासर्ान/पासी १२ ०.०१ 

४६ कन/ुहलरु्ाई ११ ०.०१ 

४७ ठाकुर ११ ०.०१ 

४८ िकाली १० ०.०१ 

४९ मल्हा १० ०.०१ 

५० केर्त ९ ०.०१ 

५१ भोटे ९ ०.०१ 

५२ ब्रह्म/ुबाराम ु ९ ०.०१ 

५३ हलरु्ाई ९ ०.०१ 

५४ धोर्ी ८ ०.०१ 

५५ बराई ७ ०.०१ 

५६ पहाडी ७ ०.०१ 

५७ चेपाङ्ग/प्रजा ६ ०.०१ 

५८ दराई ६ ०.०१ 

५९ बधाई ६ ०.०१ 

६० बादी ६ ०.०१ 

६१ राउत ५ ०.०० 

६२ ताजपरुरया ५ ०.०० 

६३ कलर्ार ५ ०.०० 

६४ मसुहर ४ ०.०० 

६५ धागड/झागड ४ ०.०० 
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लस.नं. जातजालत संख्या प्रलतशत 

६६ धसु्नया ४ ०.०० 

६७ सनुार ४ ०.०० 

६८ बङ्गाली १ ०.०० 

६९ जनै १ ०.०० 

(स्रोत:- कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका, घिधुिी जनगणना सवेक्षण, २०७५) 

९६.१६ प्रस्तशत साक्र दर रहकेो यस नगरपास्लकामा १६ र्टा सामदुास्यक स्र्द्यालयहरु मध्ये ७ र्टा 

स्र्द्यालय आधारभतू तहसम्म र ९ र्टा स्र्द्यालयमा माध्यास्मक तहसम्मको पठन पाठन हुने गरेको छ । त्यसैगरर 

संथिागततफव  ६३ र्टा स्र्द्यालयहरु रहकेा छन ्जस मध्ये २० र्टामा आधारभतू तहसम्म पठन पाठन हुने गरेको 

छ भने ४३ र्टामा माध्यास्मक तहसम्म पठन पाठन हुने गरेको छ । यसै गरी १ गमु्बा स्र्द्यालय र १ र्टा मस्हला 

गसृ्हणी स्र्द्यालय समते संचालनमा छन ्। 

औशत १७०० स्मस्लस्मटर बषाव हुने यस नगरपास्लकाको परू्वतफव  रहकेो मनोहरा फााँट र पस्िमतफव  रहकेो 

र्ाग्मती फााँट कृस्ष उपजका लास्ग महत्र्पणूव मास्नन्त्छन ् । यहााँको महत्र्पूणव कृस्ष उत्पादनमा धान, गहुाँ, मौसमी 

तिा र्मेौसमी तरकारी र गोलभडेा खतेी रहकेा छन ्। यस के्र भ ैबग्ने नदी तिा खोलाहरुको पानीबाट स्संचाई 

ससु्र्धा उपलब्ध गराउन सके कृस्ष के्रको व्यर्सायीकरण हुन ग ैजनताको जीर्नथतरमा िप सधुार हुने सम्भार्ना 

संगसंग ैरहकेो छ । 

थर्ाथ्य सेर्ातफव  यस नगरपास्लकामा ५ र्टा थर्ाथ्य चौकी, ३ र्टा चाल ुअर्थिामा रहकेा शहरी 

थर्ाथ्य केन्त्द्र, १ नगर अथपताल, २ र्टा बस्िवङ् सेन्त्टर, १ आयरु्से्दक स्चस्कत्सालय, २२ र्टा खोप स्क्त्लस्नक र 

११ र्टा गााँउघर स्क्त्लस्नक रहकेा छन ् । स्नकट भस्र्ष्यमा िप २ र्टा बस्िवङ्ग सेन्त्टर र र्डा नं. १ स्थित दगुवम 

बथतीमा १ र्टा शहरी थर्ाथ्य केन्त्द्र सञ्चालनमा आउाँदछैन ्। 

सम्पणूव र्डाहरुमा सडक सञ्जाल पगुकेो यस नगरपास्लकास्भर जम्मा २७१.८० र्गव स्कलोस्मटर सडक 

दरुी रहकेो छ । 
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कागेश्विी मनोहिा नगिपालिकामा िहेका सडकहरु 

लस.न.ं सडकको प्रकार कक.लम 
१ कालो पत्र ेसडक ६२.३२ 
२ कच्ची सडक १३६.७१ 
३ ग्राबेल सडक ६७.६१ 

 

यस नगरपास्लकामा रहकेा २ र्टा पश ु सेर्ाकेन्त्द्रहरु मध्ये एक गागलफेदी र अको मलुपानीमा 

सञ्चालनमा रहकेा छन ्। 

यस नगरपास्लकाको सबै र्डाका घरधरुीमा स्र्धतु ससु्र्धा पगुकेो छ । संचार के्रतफव  ईन्त्द्रायणी 

एक्त्सचेञ्ज, चार्स्हल एक्त्सचेञ्ज र गठ्ठाघर एक्त्सचेञ्जबाट स्बतररत मोबाईल टेस्लफोनमा ९६ प्रस्तशत भन्त्दा बढी 

जनताको पहुाँच पगुकेो छ । स्नम्न स्लस्खत माध्यमहरु माफव त यस नगरपास्लकाबारे जानकारी प्राप्त गनव सस्कन्त्छ: 

लस.न.ं माध्यम वववरण 
१ वेबसाईट www.kageshworimanoharamun.gov.np 

२ फेसबुक पेज www.facebook.com/kageshworimun 

३ मोवाईल एप IOS : कागेश्वरी मनोहरा नगरपाललका 
Android:  Kageshworimanohara 

Municipality 

४ टोल फ्रि नं. १६६००१२७७७७ 

५ अडडयो नोटटस बोडड १६१८०१४४५१२४२ 
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कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका अन्तरगतका 
२. सडक सञ्जाि 

 

वडा न.ं १ अन्तगगतका सडकहरु 
लस.न.ं वडा न.ं सडकको नाम 

१ १,२,३ , ४ कागेश्वरी चक्रपि 

२ १,३ , ४ ब्रह्मखेल गागलफेदी सडक 

३ १,२ ,३ स्मतेरी मागव 

४ १ ,२ 

चौताररटार मसु्खया ओरालो 

सडक 

५ १,२ जन मागव 

६ १,२ 

जस्डबसु्ट बालस्बकास 

कृष्णमस्न्त्दर सडक 

७ १ ,२ भोलेटार सयूवमण्डली सडक 

८ १,२ 

कृष्णचौर बथनेत गााँउ ठूला 

स्ढक सडक 

९ १,२ ठूलास्ढक हले्िपोष्ट सडक 

१० १,२ सयूव मण्डली सडक 

११ १,२ सयूवमण्डली साना गाउाँ सडक 

१२ १ ढकालगाउाँ सडक 

१३ १ सान्त्टारी सडक 

१४ १ सान्त्टारी तामाङ्ग मागव 

१५ १ कटुर्ा सडक 

१६ १ स्सस्द्ध गणशे ठाडो सडक 

१७ १ रामजानकी मागव 

१८ १,२ भोलेटार सडक (क) 

१९ १ भोलेटार सडक 

२० १ ढकाल गल्ली 

२१ १,२,३ ठुलास्ढक सडक (ख) 

२२ १,३ झाङ्गाझोली गल्ली 

२३ १ ठुलास्ढक र्ास्हरी गल्ली 

२४ १,३ ठुलास्ढक सडक (क) 

२५ १ पाल्पाली मागव 

२६ १ स्भमेश्वर मागव 

२७ १ कृष्ण गल्ली 

२८ १ संस्र्धान मागव 

२९ १ ठुलास्ढक कृस्ष सडक 

३० १ संस्र्धान गल्ली 

३१ १ पोखरी मागव 

३२ १ सरु्ेदी गाउाँ कृस्ष सडक 

३३ १ सेस्तदरे्ी मागव 

३४ १ लास्कलाघटे्ट खोला सडक 
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३५ १ सातघट्टे गल्ली 

३६ १ कुाँ इकेल गाउाँ सडक 

३७ १ स्िङ्गटोल सडक 

३८ १ भोलावबोट सडक 

३९ १ कप्तान मागव 

४० १ स्िङ्गटोल सडक (क) 

४१ १ सयूव मागव 

४२ १ र्जमुागव 

४३ १ खकव  मागव 

४४ १ लोकतान्त्रीक शस्हद मागव 

४५ १ एकान्त्त मागव 

४६ १ कागेश्वरी मस्न्त्दर मागव 

४७ १ रुम्टा मागव 

४८ १ कुाँ इकेल गाउाँ ठाडो सडक 

४९ १ 

कुाँ इकेल गाउाँ ठाडो सानो 

गल्ली 

५० १ कुलापारी सडक 

५१ १ 

कुाँ इकेल गाउाँ स्शर् मस्न्त्दर 

तल्लो गल्ली 

५२ १ सस्हद पाकव  मागव 

५३ १ चौलागाई गल्ली 

५४ १,२ काभ्रे पुाँर्ार गाउाँ सडक 

५५ १ रायमाझी मागव 

५६ १ कृष्ण मस्न्त्दर मागव 

५७ १ परु्ारगाउाँ ठाडो गल्ली 

५८ १ स्सस्द्ध गणशे मागव 

५९ १ भोलावबोट सडक (क) 

६० १ भोलावबोट गल्ली 

६१ १ चौतारा गल्ली 

६२ १ गागल दरे्ी थिान मागव 

६३ १ सरथर्ती मागव 

६४ १ फुलर्ारी मागव 

६५ १ अयावल गल्ली 

६६ १,२ कटुर्ा काभ्रे सडक 

६७ १ ठुलास्ढक दसे्र्थिानमागव 

६८ १,२ जन मागव(क) 

६९ १ स्पपल डााँडा मलु सडक 

७० १ स्पपल डााँडा सडक (क) 

७१ १ स्पपल डााँडासडक (ख) 

७२ १ स्पपल डााँडा सडक (ग) 

७३ १ अस्धकारी गाउाँ सडक 

७४ १ सनुार गाउाँ सडक 

७५ १ अयावल गाउाँ सडक 



æ:jR5, ;kmf, x/fe/f, agfcf}+ sfu]Zj/L dgf]x/fÆ 

 10     
 
 

७६ १ ठाडो बाटो सडक 

७७ १ खरीटोल सडक 

७८ १ चौलागाई टोल सडक 

७९ १ कृष्ण नगर सडक 

८० १ पाताली इन्त्द्रायस्ण सडक 

८१ १ राम जानकी गल्ली 

८२ १ राम जानकी टोल मागव 

८३ १ सयुवमखुी टोल मागव 

८४ १,२ दरे्ीथिान सडक 

८५ १ जनचेतना मागव 

८६ १ जन थर्ाथ्य मागव 

८७ १ कृस्ष सडक सहायक मागव 

८८ १ समन्त्र्य मगव 

८९ १ मस्णस्लङ्गेश्वर सडक 

९० १ अस्धकारी गल्ली 

९१ १ दधुेगाउाँ खहरे सडक 

 

 

 

 

 

वडा न.ं २ अन्तगगतका सडकहरु 

लस.न.ं वडा न.ं सडकको नाम 
१ १,२,३,४ कागेश्वरी चक्रपि 

२ २,३ स्नस्खलधाम सडक 

३ २,३ स्मलन मागव 

४ १,२,३ 

जथपरु कृष्ण चौर कृष्ण मस्न्त्दर 

सडक 

५ २,३ स्मतेरी मागव 

६ २,३ पसु्सनडोल स्नस्खल धाम सडक 

७ २ 

नाटेश्वरी बागमस्त स्र्.पी 

संग्राहलय 

८ २,३ गणशे मस्न्त्दर बागमती सडक 

९ २ चौतारीटार स्भरी सडक 

१० १,२ 

चौतारीटार मसु्खया ओरालो 

सडक 

११ १,२ जन मागव 

१२ १,२ 

जस्डबसु्ट बालस्र्कास कृष्ण 

मस्न्त्दर सडक 

१३ २ रोरागेंटार सडक 

१४ २ ठुलाखेत सडक 

१५ २ टार सडक 

१६ १,२ भोलेटार सयुवमण्डली सडक 

१७ २ गैररसेरो स्सन्त्धसेुरो सडक 

१८ २ आकासी सडक 

१९ २ कान्त्ले आकाशे मागव 

२० १,२ 

कृष्णचौर र्थनेत गाउाँ ठुलास्ढक 

सडक 

२१ २ नािेश्वरी मागव 
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२२ २ इतादरे्ी मागव 

२३ १,२ ठुलास्ढक हले्िपोष्ट सडक 

२४ २ िापा गाउाँ स्भरी सडक 

२५ २ िापा गाउाँ बथनेत गाउाँ सडक 

२६ २ बथनेत टोल मागव 

२७ १,२ हले्िपोष्ट स्बस्मरे सडक 

२८ १,२ सयूवमण्डली साना गाउाँ सडक 

२९ २ सयूवमण्डली दरे्ी मस्न्त्दरसडक 

३० २ तामाङ्ग गाउाँ मागव 

३१ १,२ भोलेटार सडक ‘क’ 

३२ १,२,३ ठुलास्ढक सडक ‘ख’ 

३३ १,२ काभ्रे परु्ार गाउाँ सडक 

३४ १,२ काभ्रेचोक कटुर्ा सडक 

३५ २ माझ आकासी मागव 

३६ २ तखााँचे मागव 

३७ २ गणशे पोखरी बारपाक सडक 

३८ १,२ बागमस्त्त कोररडोर 

३९ २ स्पप्ल खोल्सा खहरे सडक 

४० १,२ दसे्र्थिान सडक 

४१ २ सेतीदरे्ी मागव 

४२ २,३ प्रगस्त मागव 

४३ २ कान्त्ले अकासी सडक 

४४ २ नयााँ बस्थत मागव 

४५ २ अमरनाि मागव 

४६ २ धारापाखा हले्िपोष्ट सडक 

 

वडा न.ं ३ अन्तगगतका सडकहरु 
लस.नं. वडा नं. सडकको नाम 

१ ३,४ भद्रशे्वर मागव 

२ १,२,३,४ कागेश्वरी चक्रपि 

३ ३,४ दरूसंचार भद्रर्ास मागव 

४ ३,४ एकता मागव 

५ १,३,४ ब्रम्हखेल गागल सडक 

६ ३,४ स्रर्ेणी मागव 

७ ३ भद्रा मागव 

८ ३ भटमासे स्र्.पी मागव 

९ ३ क्त्याम्पस मागव 

१० २,३ स्नस्खलधाम सडक 

११ ३ आदशव मागव 

१२ २,३ स्मलन मागव 

१३ ३ स्शर् मागव 

१४ १,२,३ दरे्ी मागव 

१५ २,३ स्मतेरी मागव 

१६ २,३ स्चसापानी मागव 

१७ १,३ महादरे् खोला मागव 

१८ ३ शभु मागव 

१९ ३ खररर्ोट मागव 

२० ३ स्रयगुा मागव 

२१ ३ बागमती कोररडोर 

२२ ३ सनुम मागव 

२३ ३ स्र्न्त्दर्ास्सनी मागव 

२४ ३ तलुसी मागव 

२५ ३ मैरी मागव 

२६ ३ पस्र्रा मागव 

२७ ३ कास्लन्त्चोक मागव 
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वडा न.ं ४ अन्तगगतका सडकहरु 

लस.नं. वडा नं. सडकको नाम 

१ ४ मनोहरा मागव 

२ ४ गंगालाल मागव 

३ ४ िली नयााँगाउाँ मागव 

४ ४ स्संह मागव 

५ ४ कोलमतेश्वर मागव 

६ ४ कल्चेकोटी मागव 

७ ४ ढुल्धारा मागव 

८ ४ चौलानारायण मागव 

९ ४ सनु्त्दरी मागव 

१० ४ साईधारा मागव ‘क’ 

११ ४ पानी टयाङकी मागव 

१२ ४ भतुम्परु मागव 

१३ ४ नर् गणशे मागव 

१४ ४ चम्पक स्र्नायक मागव 

१५ ४ स्भमसेनथिान मागव 

१६ ४ कागेश्वरी मनोहरा चक्रपि 

१७ ४ बाघधारा मागव ‘क’ 

१८ ४ ओम शास्न्त्त ‘क’ मागव 

१९ ४ महशे्वर मागव 

२० ४ दरूसंचार भद्रर्ास मागव 

२१ ४ एकता मागव 

२२ ४ सफा मागव 

२३ ४ सानोधारा मागव 

२४ ४ ढुङ्गेधारा ‘क’ मागव 

२५ ४ दरे् मागव 

२६ ४ डोल मागव 

२७ ४ स्पपलबोट मागव 

२८ ४ साउने पाँधेरो मागव 

२९ ४ प्लास्नङ्ग मागव 

३० ४ ब्रह्मखेल गागल सडक 

३१ ४ जास्तकन मागव 

३२ ४ नयााँ मागव 

३३ ४ चााँगनुारायण मागव 

३४ ४ फुलर्ारी मागव 

३५ ४ ठूलो स्पपल मागव 

३६ ४ गणशे भैरर् मागव 

३७ ४ खटडोल मागव 

३८ ४ साईधारा मागव 

३९ ४ नारायण मागव 

४० ४ बाग्मती मागव 

४१ ४ महादरे् मागव ‘ख’ 

४२ ४ संरक्ण मागव 

४३ ४ ढुङ्गेधारा ‘ख’ मागव 

४४ ४ स्सम मागव 

४५ ४ दरे्ी मागव 

४६ ४ सत्याटार मागव 

४७ ४ स्रर्ेणी मागव 

४८ ४ भकुन्त्डेश्वर मागव 

४९ ४ महादरे् मागव ‘क’ 

५० ४ स्सम पाँधेरो मागव ‘क’ 

५१ ४ टार मागव ‘क’ 
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५२ ४ राधा कृष्ण मागव 

५३ ४ खरी पोखरी मागव 

५४ ४ चम्पक थकुल ‘क’ 

५५ ४ चम्पक थकुल ‘ख’ 

५६ ४ ओम शास्न्त्त ‘ख’ मागव 

५७ ४ प्रगती मागव ‘क’ 

५८ ४ प्रगती मागव ‘ख’ 

५९ ४ तल्लो मागव ‘ख’ 

६० ४ र्ोस्जनी मागव ‘ख’ 

६१ ४ बदु्ध मागव ‘ख’ 

६२ ४ कामधेन ुमागव 

६३ ४ पाखा मागव 

६४ ४ खहरे मागव 

६५ ४ भैरर् मागव 

६६ ४ गणशे मागव 

६७ ४ उज्यालो मागव 

६८ ४ बाघ धारा मागव ‘ख’ 

६९ ४ स्पप्ले मागव 

७० ४ गस्हरीटोल मागव 

७१ ४ श्री लक्ष्मी मागव 

७२ ४ अनन्त्तेश्वर मागव 

७३ ४ ओम मागव 

७४ ४ ब्रम्ह मागव 

७५ ४ स्दप मागव 

७६ ४ स्शर् मागव 

 

वडा नं. ५ अन्तगगतका सडकहरु 

लस.नं. वडा नं. सडकको नाम 

१ ५ मनोहरा मागव 

२ ५ गंगालाल मागव 

३ ५ राधा कृष्ण मागव 

४ ५ िली नयााँ गााँउ मागव 

५ ५ कोलमतेश्वर मागव 

६ ५ सयुव स्करण मागव 

७ ५ िली मलुपानी मागव 

८ ५ गजरकोट मागव 

९ ५ कल्छीकोट मागव 

१० ५ महादरे् डोल मागव 

११ ५ दरे्ीटार मागव 

१२ ५ भैरर् मागव 

१३ ५ ढुकुरधारा मागव 

१४ ५ पषु्प मागव 

१५ ५ स्सन्त्डोल मागव 

१६ ५ बथतेको स्ढक मागव 

१७ ५ ऋषशे्वर मागव 

१८ ५ बालकुमारी मागव 

१९ ५ स्भमादरे्ी मागव 

२० ५ राधा नगर मागव 

२१ ५ श्री कृष्ण मागव 

२२ ५ आकाश दरे्ी मागव 

२३ ५ सगनु टोल मागव 

२४ ५ क्त्याम्पस मागव 
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२५ ५ हररकुण्ड मागव 

२६ ५ ढुङ्गेधारा मागव 

२७ ५ पलाञ्चोक मागव 

२८ ५ ठूलोधारा मागव 

२९ ५ छायााँचौर मागव 

३० ५ कपरुबोट मागव 

३१ ५ पाँधेरी मागव 

३२ ५ स्भमबारी मागव 

३३ ५ रोका गााँउ मागव 

३४ ५ नारायणटार मागव 

३५ ५ स्सन्त्ध ुमागव 

३६ ५ खहरे मागव 

३७ ५ छौडाल मागव 

३८ ५ हात्तीटार मागव 

३९ ५ स्र्द्यमस्पठ मागव 

४० ५ जौटार मागव 

४१ ५ हात्तीटार मागव ‘ख’ 

४२ ५ पयुाँटार मागव 

४३ ५ पञ्च कन्त्या मागव 

४४ ५ पखेरो मागव 

४५ ५ स्शर् मागव 

४६ ५ पाञ्चायन मागव 

४७ ५ खरानीटार मागव 

४८ ५ सगनुटोल मागव 'क' 

४९ ५ डााँफे मागव 

५० ५ मयरु मागव 

५१ ५ पारीर्ारी मागव 

५२ ५ दाण्चाली मागव 

५३ ५ स्मर मागव 

५४ ५ पासाङ्ग मागव 

५५ ५ प्रभ ुमागव 

५६ ५ स्र्द्यालय मागव 

५७ ५ प्लानीङ्ग मागव 

५८ ५ पसु्णवमा मागव 

५९ ५ कृष्ण मागव 

६० ५ सगरमािा मागव 

६१ ५ जलकाली मागव 

६२ ५ भस्ि मागव 

६३ ५ गजरकोट खरानीटार मागव 

६४ ५ मनुाल मागव 

६५ ५ एकता नगर मागव 

६६ ५ शस्ि मागव 

६७ ५ मन्त्दीर मागव 

६८ ५ उत्तर गया मागव 

६९ ५ र्गरु्ा मागव 

७० ५ धारा मागव 

७१ ५ स्शर् मन्त्दीर मागव 

७२ ५ कैलाश मागव 

७३ ५ कम्पनी मागव 

७४ ५ पण्डीत मागव 

७५ ५ र्लुाकी मागव 

७६ ५ स्सद्धाश्रम मागव 

७७ ५ जरेुली मागव 

७८ ५ पञ्चबदु्ध मागव 
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७९ ५ आाँगेटार मागव 

८० ५ र्ास्टका मागव 

८१ ५ सहयोगी मागव 

८२ ५ र्ोस्जनी धारा मागव 

८३ ५ र्ोस्जनी मागव 

८४ ५ स्मलापर मागव 

८५ ५ स्समाना मागव 

८६ ५ शभु मागव 

८७ ५ महालक्ष्मी मागव 
 

वडा नं. ६ अन्तगगतका सडकहरु 

लस.नं. वडा नं. सडकको नाम 

१ ६ भैमाल मागव 

२ ६ गोदारगााँउ स्पपलबोट मागव 

३ ६ स्क्रकेट ग्राउण्ड मागव 

४ ६ मनोहरा मागव ‘क’ 

५ ६ मैचाखेल मागव 

६ ६ चखण्डोल मागव 

७ ६ रामजानकी मागव 

८ ६ गंगालाल मागव 

९ ६ जौटार मागव 

१० ६ ठाढुङ्गेश्वर मागव 

११ ६ चारधाम मागव 

१२ ६ मनकामना हाईट मागव 

१३ ६ मनकामना मागव ‘क’ 

१४ ६ सहमस्त मागव 

१५ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव 'C5' 

१६ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव  'C1' 

१७ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव 'A1' 

१८ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव 'A' 

१९ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव 'A2' 

२० ६ अयावलगााँउ मागव ‘क’ 

२१ ६ अयावलगााँउ मागव 

२२ ६ सहयोगी मागव 

२३ ६ स्शर्पाञ्चायन मागव 

२४ ६ बोधी मागव 

२५ ६ चाणक्त्य मागव 

२६ ६ जगत मागव 

२७ ६ कृष्ण मागव 

२८ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव 'B2' 

२९ ६ नागिान मागव 

३० ६ प्रगस्तस्शल मागव 

३१ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव 'B8' 

३२ ६ रमाईलो मागव 

३३ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव 'C' 

३४ ६ स्सजवनास्शल मागव 

३५ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव  'C2' 

३६ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव 'B' 

३७ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव  'C6' 

३८ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव 'C4' 

३९ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव 'B1' 

४० ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव 'B5' 

४१ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव 'B3' 

४२ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव 'C10' 
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४३ ६ र्ैकुण्ठ मागव 

४४ ६ खस्तर्डा टोल मागव 

४५ ६ गजरेुल डााँडा मागव 

४६ ६ बाबाचोक मागव 

४७ ६ स्मलनचोक मागव 

४८ ६ मलुपानी मागव 

४९ ६ घरमनुी मागव 

५० ६ र्ाचनालय मागव 

५१ ६ र्ाचनालय मागव ‘क’ 

५२ ६ नागदह मागव 

५३ ६ फुयालडााँडा मागव 

५४ ६ भञ्ज्याङ्ग मागव 

५५ ६ स्रकोण मागव 

५६ ६ स्तर्ारी टोल मागव 

५७ ६ ठूलाघर मागव 

५८ ६ नागधारा मागव 

५९ ६ पैंयबुोटे मागव 

६० ६ कामीडााँडा मागव 

६१ ६ सप्तऋस्ष मागव 

६२ ६ स्मलन एकता मागव 

६३ ६ लक्ष्मीनारायण मागव 

६४ ६ भैरर्कुण्ड मागव 

६५ ६ मसु्खयागााँउ मागव 

६६ ६ सेरुर्ा मागव 

६७ ६ माझर्ारी मागव 

६८ ६ प्लास्नङ्ग मागव 

६९ ६ प्लास्नङ्ग मागव ‘ख’ 

७० ६ स्र्शङ्ुखेटोल मागव 

७१ ६ क्त्लब मागव 

७२ ६ थर्तन्त्र मागव 

७३ ६ सेती दरे्ी मागव 

७४ ६ झलु चोक मागव 

७५ ६ दरे्कोटा मागव 

७६ ६ झलु स्सम मागव 

७७ ६ मलु्खा मागव 

७८ ६ ढकाल गााँउ मागव 

७९ ६ भि टोल मागव 

८० ६ स्र्चारी मागव 

८१ ६ डुमा दरे्ी मागव 

८२ ६ खररबोट मागव 

८३ ६ खहरे मागव 

८४ ६ तफुायन गणशे मागव 

८५ ६ राधा कृष्ण मागव ‘क’ 

८६ ६ पालीघर मागव 

८७ ६ र्रपीपल मागव 

८८ ६ ढुङ्गेल गााँउ मागव 

८९ ६ ढुङ्गेल गााँउ मागव ‘क’ 

९० ६ जौटार मागव ‘क’ 

९१ ६ ढुङ्गेसााँघ ुमागव 

९२ ६ नागर्ेली मागव 

९३ ६ बेसी मागव 

९४ ६ अग्रगमन मागव 

९५ ६ नागढुङ्गा मागव 

९६ ६ चौर मागव 
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९७ ६ महालक्ष्मी मागव ‘क’ 

९८ ६ महालक्ष्मी मागव ‘ख’ 

९९ ६ प्रगती मागव 

१०० ६ स्शर् मागव 

१०१ ६ पासीखेल मागव 

१०२ ६ सयूव मागव 

१०३ ६ लाहुरे मागव 

१०४ ६ कणले मागव 

१०५ ६ स्सद्धािव मागव 

१०६ ६ संगम मागव 

१०७ ६ प्रणामी मागव 

१०८ ६ बदु्ध मागव 

१०९ ६ स्सदे्धश्वर मागव 

११० ६ स्मलनसार मागव 

१११ ६ जागरुक मागव 

११२ ६ संयोग मागव 

११३ ६ श्रीराम मागव 

११४ ६ शभुलाभ मागव 

११५ ६ आदशव मागव 

११६ ६ पानीट्याङ्की मागव 

११७ ६ अस्भलेख मागव 

११८ ६ डुमादरे्ी मागव ‘क’ 

११९ ६ ढुङ्गेधारा मागव 

१२० ६ पणूव मागव 

१२१ ६ स्र्श्वनाि मागव 

१२२ ६ चखण्डोल मागव ‘क’ 

१२३ ६ अस्धकारी गााँउ मागव 

१२४ ६ सहयोगी मागव ‘क’ 

१२५ ६ मसु्खयागााँउ मागव ‘क’ 

१२६ ६ पररयार टोल मागव 

१२७ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव 'B4' 

१२८ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव 'B6' 

१२९ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव 'B7' 

१३० ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव 'A3' 

१३१ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव  'C7' 

१३२ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव  'C3' 

१३३ ६ ग्रीनस्हल स्सटी मागव 'C8' 

१३४ ६ चन्त्द्र मागव 

१३५ ६ सयुव मागव ‘क’ 

१३६ ६ नर्दगुाव मागव 

१३७ ६ र्डा मागव 

१३८ ६ नमनुा मागव 

१३९ ६ मनकामना मागव ‘ख’ 

१४० ६ र्डा स्समाना मागव 

१४१ ६ करन्त्डोल मागव 

१४२ ६ करन्त्टोल मागव ‘ख’ 

१४३ ६ स्क्रकेट डााँडा मागव ‘क’ 

१४४ ६ स्क्रकेट डााँडा मागव ‘ख’ 

१४५ ६ र्नर्ास्टका मागव 

१४६ ६ बााँसडोल मागव 

१४७ ६ राधाकृष्ण मागव ‘ख’ 

१४८ ६ कञ्चन मागव 

१४९ ६ स्र्न्त्दर्ास्सनी मागव 

१५० ६ अस्भरल मागव 

१५१ ६ पासीखेल मागव ‘क’ 
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१५२ ६ अग्रगमन मागव ‘ख’ 

वडा नं. ७ अन्तगगतका सडकहरु 

लस.नं. वडा नं. सडकको नाम 

१ ७ मनोहरा मागव 

२ ७ जगतजंग मागव 

३ ७ भैमाल मागव 

४ ७ खानेपानी मागव 

५ ७ मसु्िनाि मागव 

६ ७ प्रभाग मागव 

७ ७ बजरंगर्ली मनोहरा मागव 

८ ७ स्शर्म ्मागव 

९ ७ बजरंग मनोहरा मागव 

१० ७ नमनुा मागव 

११ ७ नमनुा मागव ‘क’ 

१२ ७ ओम नगर मागव 

१३ ७ मनकामना मागव 

१४ ७ स्र्ष्टगाउाँ मागव 

१५ ७ अमरस्संह र्ोडे मागव 

१६ ७ चौतारी मागव 

१७ ७ मसु्ि मागव 

१८ ७ रानी कुर्ा मागव 

१९ ७ बजरंगर्ली मागव 

२० ७ हरहर महादरे् मागव 

२१ ७ घनामंगल मागव 

२२ ७ बम्रचारीणी मागव 

२३ ७ शान्त्तीस्दप आदशव मागव 

२४ ७ पणुव स्र्नायक मागव 

२५ ७ पणुव स्र्नायक मागव ‘ख’ 

२६ ७ मनमोहन मागव 

२७ ७ स्झंगटीघर मागव ‘क’ 

२८ ७ स्गता मस्न्त्दर मागव 

२९ ७ सोमस्तिव मागव 

३० ७ राधाकृष्ण मागव 

३१ ७ लक्ष्मी नारायण मागव 'क' 

३२ ७ भदौरे मागव 

३३ ७ कुलो मागव 

३४ ७ पेट्रोल पम्म मागव 

३५ ७ तखा टोल मागव 

३६ ७ तखा टोल मागव 'ख' 

३७ ७ गोदार गाउाँस्पपलर्ोट मागव 

३८ ७ मलुपानी स्पपलर्ोट मागव ‘क’ 

३९ ७ स्नलर्ाराही मागव 

४० ७ मनोहरा मागव ‘क’ 

४१ ७ महााँकाल सयपरी मागव 

४२ ७ लक्ष्मी नारायण मागव 

४३ ७ मलुपानी मागव 

४४ ७ अमरस्संह स्फकल मागव 

४५ ७ र्ाचली मागव 

४६ ७ मसु्िनाि मागव 

४७ ७ सजृनशील मागव 

४८ ७ कागत्यानी मागव 

४९ ७ लालीगुाँरास टोल मागव 

५० ७ पोखरी मागव 



æ:jR5, ;kmf, x/fe/f, agfcf}+ sfu]Zj/L dgf]x/fÆ 

 19     
 
 

५१ ७ पोखरी टोल मागव 

५२ ७ गैरीगाउाँ मागव 

५३ ७ गैरीगाउाँ मागव ‘क’ 

५४ ७ राणा र्थती मागव 

५५ ७ चन्त्द्रघण्टा मागव 'क' 

५६ ७ सजृनशील रायमाझी मागव 

५७ ७ सजृनशील रायमाझी मागव ‘क’ 

५८ ७ शान्त्तीस्दपमागव 

५९ ७ नर्दगुाव मागव 

६० ७ चन्त्द्रघण्टा मागव 

६१ ७ ढुङ्गेधारा अर्ाल मागव 

६२ ७ पणूव स्र्नायक मागव ‘क’ 

६३ ७ पणूव स्र्नायक मागव ‘ग’ 

६४ ७ के.सी. गाउाँ मागव 

६५ ७ स्झंगटीघर मागव 

६६ ७ रायमाझी मागव 

६७ ७ ओम शान्त्ती मागव 

६८ ७ घनामगंल र्थती मागव 

६९ ७ हजरुको धारा मागव 

७० ७ संगम हातेमाले मागव ‘ख’ 

७१ ७ संगम हातेमाले मागव 

७२ ७ संगम मागव 

७३ ७ ओम नगर मागव ‘क’ 

७४ ७ सनुौलो मागव 

७५ ७ नमनुा मागव ‘ग’ 

७६ ७ ओम नगर मागव ‘ख’ 

७७ ७ संगम हातेमाले मागव ‘क’ 

७८ ७ स्सस्द्ध स्र्नायक मागव 

७९ ७ नमनुा मागव ‘ख’ 

८० ७ दरर्ार मागव 

८१ ७ स्र्ष्टगाउाँ हाईट मागव 

८२ ७ नयााँर्थती मागव 

८३ ७ दरबार मागव ‘क’ 

८४ ७ दरबार मागव ‘ख’ 

८५ ७ न्त्यौपाने टोल मागव ‘क’ 

८६ ७ खड्का गाउाँमागव 

८७ ७ दोर्ाटो मागव 

८८ ७ सनु्त्दर मागव 

८९ ७ न्त्यौपाने टोल मागव 

९० ७ श्री स्शर् गणशे मागव 

९१ ७ मनकामना मागव ‘क’ 

९२ ७ मनकामना मागव 'ख' 

९३ ७ स्बष्ट गााँउ मागव  ‘क’ 

९४ ७ स्बष्ट गााँउ मागव  ‘ख’ 

९५ ७ प्रगती बथती मागव 

९६ ७ मलुपानी स्पपलर्ोट मागव 

९७ ७ मलुपानी स्पपलर्ोट मागव 'क' 

९८ ७ आनन्त्द भरैर् मागव 

९९ ७ आनन्त्द भरैर् मागव 'क' 

१०० ७ भदौरे मागव 

१०१ ७ काकी हाईट मागव 

१०२ ७ बथनेत गााँउ मागव 

१०३ ७ एकता बथती मागव 

१०४ ७ स्ग्रन हाइट मागव 
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१०५ ७ स्र्शास्न्त्त मागव 

१०६ ७ स्बष्ट गााँउ मागव  ‘ग’ 

१०७ ७ स्शतल मागव 

१०८ ७ स्गता मस्न्त्दर मागव ‘ग’ 

१०९ ७ प्रगस्त नगर मागव 

११० ७ प्रगस्त नगर मागव (क) 

१११ ७ महााँकाल सयपरी मागव 

११२ ७ नागेश्वर मागव 

११३ ७ नातेश्वर मागव 

११४ ७ नागेश्वर मागव ‘क’ 

११५ ७ स्नलर्ाराही बथती मागव 

११६ ७ दोबाटो मागव 

११७ ७ मेरी ल्याण्ड मागव 

११८ ७ गणशेायनम मागव 

११९ ७ साहशी मागव 

१२० ७ स्मतेरी मागव 

१२१ ७ हनमुान मागव 

१२२ ७ एकता बथती मागव 

१२३ ७ खरी गाउाँ मागव 

१२४ ७ डााँडा गााँउ मागव 

१२५ ७ स्मलन चोक मागव 

१२६ ७ पािीभरा मागव 

१२७ ७ खेल मैदान मागव 

१२८ ७ स्गता मस्न्त्दर मागव ‘ख’ 

१२९ ७ स्गता मस्न्त्दर मागव ‘क’ 

१३० ७ माछापछेु्र मागव 

१३१ ७ शैल्यपरुी मागव 

१३२ ७ ब्रम्हयणी मागव 

१३३ ७ स्शर्म मागव 

१३४ ७ घट्ट मागव 

वडा नं. ८ अन्तगगतका सडकहरु 

लस.नं. वडा नं. सडकको नाम 

१ ८ गोठाटार मागव 

२ ८ भैमाल मागव 

३ ८ आदशव मागव 

४ ८ पणूव स्र्नायक 

५ ८ मन मोहन मागव 

६ ८ कल्याण मागव 

७ ८ आनन्त्द नगर मागव 

८ ८ िानािली मागव 

९ ८ स्रर्ेणी मागव 

१० ८ भैरर् मागव 

११ ८ नाईटार मागव 

१२ ८ स्फकल मागव 

१३ ८ गौरी शंकर मागव 

१४ ८ दरे्ल धारा मागव 

१५ ८ गौरीनाि मागव 

१६ ८ खसुावनी बोट मागव 

१७ ८ स्नल बाराही मागव 

१८ ८ तेज स्र्नायक मागव 

१९ ८ स्र्द्यालय मागव 

२० ८ ढुङ्गेधारा मागव 

२१ ८ इचोट मागव 

२२ ८ कामडोल मागव 

२३ ८ नर्तनधाम मागव 
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२४ ८ स्र्ल्लीगाल मागव 

२५ ८ सहज मागव 

२६ ८ स्र्नायक मागव 

२७ ८ एकता मागव 

२८ ८ स्र्न्त्दर्ासीनी मागव 

२९ ८ मदन आस्श्रत मागव 

३० ८ स्र्रभद्र क्त्लर् मागव 

३१ ८ रामस्सता मागव 

३२ ८ र्ालास्पठ मागव 

३३ ८ गहुशे्वरी मागव 

३४ ८ स्सताराम मागव 

३५ ८ स्समडोल मागव 

३६ ८ बाग्मती करीडोर 

३७ ८ श्री स्र्रभद्र मागव 

३८ ८ स्र्रभद्र मागव 

३९ ८ श्री कृष्ण मागव 

४० ८ राधा कृष्ण मागव 

४१ ८ श्रजृना मागव 

४२ ८ ओम मागव 

४३ ८ श्री ओम मागव 

४४ ८ बदु्ध मागव 

४५ ८ स्सद्धी स्र्नायक मागव 

४६ ८ बाग्मती मागव 

४७ ८ हत्यामोचन मागव 

४८ ८ राम जानकी मागव 

४९ ८ श्रजृनस्शल मागव 

५० ८ संसारी मागव 

५१ ८ ससु्र्धा मागव 

५२ ८ नागररक मागव 

५३ ८ नाईटार मागव 

५४ ८ स्मलीजलुी मागव 

५५ ८ पस्र्र मागव 

५६ ८ सानो स्फकल मागव 

५७ ८ खहरी मागव 

५८ ८ बाराही मागव 

५९ ८ आशापरेुश्वर मागव 

६० ८ स्समाना मागव 

६१ ८ र्र स्पपल मागव 

६२ ८ हररत मागव 

६३ ८ शशुान्त्ती मागव 

६४ ८ रमाईलो मागव 

६५ ८ हाईट मागव 

६६ ८ नर्दगुाव मागव 

६७ ८ दगुाव मागव 

६८ ८ जय हत्यामोचन मागव 

६९ ८ श्री हत्यामोचन मागव 

७० ८ दशहरा मागव 

७१ ८ श्री जानकी मागव 

७२ ८ श्री राम मागव 

७३ ८ स्सताराम मागव 'क' 

७४ ८ श्री लक्ष्मी मागव 

७५ ८ स्शर्शस्ि मागव 

७६ ८ स्र्काश कोष मागव 

७७ ८ दरु्ाचौर मागव 
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७८ ८ बेसी मागव 

७९ ८ डोल मागव 

८० ८ नर् श्रजृना मागव 

८१ ८ स्शर् शमाव मागव 

८२ ८ सनुौलो मागव 

८३ ८ स्झगाँटी मागव 

८४ ८ सफल मागव 

८५ ८ गोकणशे्वर मागव 

८६ ८ संगम मागव 

८७ ८ स्मलन मागव 

८८ ८ कलघट्ट मागव 

८९ ८ हररयाली मागव 

९० ८ राम नगर मागव 

९१ ८ सोमतीिव मागव 

९२ ८ गीता मन्त्दीर मागव 

९३ ८ ओम स्र्नायक मागव 

९४ ८ कथतरुी मागव 

९५ ८ शास्न्त्तद्धीप मागव 

९६ ८ सानो डोल मागव 

९७ ८ किरेु मागव 

वडा नं. ९ अन्तगगतका सडकहरु 

लस.नं. वडा न.ं सडकको नाम 

१ ९ मनोहरा मागव 

२ ९ जगतजंग मागव 

३ ९ गोठाटार मागव 

४ ९ सहकाली मागव 

५ ९ स्दघावय ुमागव 

६ ९ भैमाल मागव 

७ ९ प्रगस्त मागव 

८ ९ अमरार्ती मागव 

९ ९ महानटार मागव 

१० ९ भगर्ती मागव 

११ ९ नमनुा मागव 

१२ ९ सम्र्सृ्द्ध मागव 

१३ ९ सगुन्त्ध मागव 

१४ ९ खानेपानी मागव 

१५ ९ ओमपकुार मागव 

१६ ९ खड्का गााँउ मागव 

१७ ९ आदशव मागव 

१८ ९ भकुृटी मागव 'क' 

१९ ९ अमरापरुी मागव 

२० ९ सम्र्दृ्धशील मागव 

२१ ९ स्सजवनशील मागव 

२२ ९ संकटमोचन मागव 

२३ ९ रत्नलक्ष्मी मागव 

२४ ९ ढुङ्गेधारा मागव 'क' 

२५ ९ मसु्िनाि मागव 

२६ ९ आशापरुी मागव 

२७ ९ प्रभाग मागव 

२८ ९ शास्न्त्तनगर मागव 

२९ ९ स्सस्द्ध महाकाली मागव 

३० ९ पाटीचौर मागव 

३१ ९ स्शर्सनु्त्दर मागव 
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३२ ९ गोधलुी मागव 

३३ ९ स्शर्नगर मागव 

३४ ९ स्हमालयन मागव 

३५ ९ सनस्सटी मागव 

३६ ९ मसु्िनाि मागव 'क' 

३७ ९ मनमती मागव 

३८ ९ चन्त्द्र सयूव मागव 'ख' 

३९ ९ चन्त्द्र सयूव मागव 'क' 

४० ९ ज्र्ालादरे्ी मागव 

४१ ९ चौतारी मागव 

४२ ९ गोधलुी गल्ली 

४३ ९ र्ीरभद्र मागव 

४४ ९ गहुशे्वरी मागव 

४५ ९ कााँडाघारी गल्ली 

४६ ९ कााँडाघारी मागव 

४७ ९ उज्र्लनगर मागव 

४८ ९ गौरीशंकर मागव 

४९ ९ लक्ष्मी मागव 

५० ९ मसु्िनाि मागव 'ख' 

५१ ९ रायमाझीटोल मागव 

५२ ९ ॐ नमः मागव 

५३ ९ पोखरी मागव 

५४ ९ खड्का गठुी गल्ली 

५५ ९ पािीभरा मागव 

५६ ९ उज्र्लनगर मागव 'घ' 

५७ ९ उज्र्लनगर मागव 'ग' 

५८ ९ सयूव गल्ली 

५९ ९ चन्त्द्र गल्ली 

६० ९ चन्त्द्रसयूव मागव 

६१ ९ नीलस्गरी मागव 'क' 

६२ ९ नीलस्गरी मागव 'ख' 

६३ ९ स्शर् मस्न्त्दर मागव 

६४ ९ गणशे मागव 

६५ ९ संकट मोचन गल्ली 

६६ ९ स्दघावय ुगल्ली 

६७ ९ गणशेाय गल्ली 

६८ ९ बङ्खलामखुी गल्ली 'क' 

६९ ९ बङ्खलामखुी गल्ली 'ख' 

७० ९ रक्ा स्र्नायक मागव 

७१ ९ मनोहरा नमनुा मागव 

७२ ९ थटारपोल गल्ली 

७३ ९ श्री अगसरा मागव 

७४ ९ गोधलुी मागव 

७५ ९ स्शर्सनु्त्दर गल्ली 

७६ ९ घनामंगल मागव 

७७ ९ नागेश्वर गल्ली 

७८ ९ हात्तीडााँडा मागव 

७९ ९ भकुृटीनगर मागव 'क' 

८० ९ भकुृटीनगर मागव 'ख' 

८१ ९ सनु्त्दर स्शखर मागव 

८२ ९ गोकुलधाम मागव 

८३ ९ सद्भार् मागव 

८४ ९ सत्कार मागव 

८५ ९ श्रजृनानगर मागव 
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८६ ९ एकतानगर मागव 

८७ ९ बोहोरा टोल मागव 

८८ ९ शास्न्त्त मागव 

८९ ९ प्रगस्तनगर मागव 

९० ९ ज्योस्तष मागव 

९१ ९ एकता मागव 

९२ ९ अक्रा थकूल मागव 

९३ ९ स्छमेकी मागव 

९४ ९ स्शर् मागव 

९५ ९ सनराईज मागव 

९६ ९ प्रभाग गल्ली 

९७ ९ आदशव मागव 

९८ ९ आदशवनगर मागव 

९९ ९ खोला मागव 

१०० ९ स्र्द्यालय मागव 

१०१ ९ ढुङ्गेधारा मागव 'ख' 

१०२ ९ सामदुास्यक गल्ली 

१०३ ९ श्रीराम मागव 

१०४ ९ ज्र्ालामसु्ख दरे्ी गल्ली 

१०५ ९ खड्रका गााँउ गल्ली 

१०६ ९ सगुन्त्ध मागव 

१०७ ९ नमनुा मागव 

१०८ ९ कृष्णनगर मागव 

१०९ ९ क्त्लर् मागव 

११० ९ नयााँ बथती गल्ली 

१११ ९ पडुासैनी टोल मागव 

११२ ९ ओस्पटार मागव 

११३ ९ िापागााँउ मागव 

११४ ९ नस्र्नटोल मागव 

११५ ९ मकाल ुमागव 

११६ ९ अन्त्नपणूव मागव 

११७ ९ दनावल बथती मागव 

११८ ९ राडर मागव 

११९ ९ दाहाल गााँउ मागव 

१२० ९ स्बश्रान्त्ती मागव 

१२१ ९ खहरे मागव 

१२२ ९ बंगलामखुी गल्ली 

१२३ ९ ढुङ्खेधारा मागव 'ग' 

१२४ ९ चापागााँउ गल्ली 

१२५ ९ कलमिली मागव 

१२६ ९ शास्न्त्तदीप मागव 

१२७ ९ सहयोगी मागव 

१२८ ९ स्शर्शस्ि मागव 

१२९ ९ अस्कव ड गल्ली 

१३० ९ प्रणामी मागव 

१३१ ९ संजेल गााँउ मागव 

१३२ ९ स्रर्ेणी मागव 

१३३ ९ स्रशस्ि मागव 

१३४ ९ उज्र्लनगर मागव 'क' 

१३५ ९ उज्र्लनगर मागव 'ख' 

१३६ ९ सगरमािा मागव 
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३. आलथगक वषग २०७६/०७७ मा िएका गलतलवलधहरू बािे समीक्षा 
 

आस्िवक र्षव २०७६/०७७ मा यस नगरपास्लकामा मखु्यतः परू्ावधार स्नमावण एर् ं शसै्क्क गणुथतर र्सृ्द्ध, 

प्रकोप व्यर्थिापन, खानेपानी व्यर्थिापन, सडकको थतरर्सृ्द्ध, कृस्ष तिा पशपुन्त्छी स्र्कास कायवक्रम, 

लस्क्त र्गवको सशस्िकरण एर् ंक्मता स्र्कास र जनथर्ाथ्य सम्बन्त्धी स्र्स्भन्त्न कायवक्रमहरू सम्पन्त्न भएका 

छन ्। जसको म यहााँ संस्क्प् त स्र्र्रण तपस्सल बमोस्जम छ । 

३.१ पूवागधाि 

३.१.१ सडक 

(१) यातायात परू्ावधार तफव  आ.र्. २०७६/०७७ को आषाढ मसान्त्त सम्ममा नगरथतरीय ३६ र्टा सडक 

स्नमावण कायवका लास्ग रु.१,०९,९१,७३,६०७।३८ को ल.ई. थर्ीकृत भई बोलपर आह्वान भएकोमा 

१८ र्टा सडक स्नमावण कायवका लास्ग रु.२६,९९,७०,५९०।७५ मा सम्झौता भई स्नमावण कायव 

सञ्चालन भएकोमा रु.४,२६,९०,९४८।९२ रकम भिुानी भएको छ भने बााँकी १८ र्टा सडक 

स्नमावण कायवको बोलपर मलू्याङ्कनको प्रस्क्रयामा रहकेो छ ।  

(२) र्डाथतरीय योजनातफव  ८७ र्टा सडक स्नमावण कायवका लास्ग रु.१६,४३,२१,९४९।६३ को ल.ई. 

थर्ीकृत भई उि योजनाहरुको लास्ग नगरपास्लका श्रोतबाट रु.१०,९६,०७,०००।०० रकम 

स्र्स्नयोजन भएकोमा रु.७,८४,२९,९९२।४२ भिुानी भएको छ । 

(३) थिानीय परू्ावधार स्र्कास कायवक्रमतफव  यस नगरपास्लका अन्त्तगवत १ र्टा सडक स्नमावण कायवका 

लास्ग रु.२०,००,०००।– बजटे स्र्स्नयोजन भएकोमा रु.२४,८३,६११।– मा सम्झौता भई 

रु.१९,२०,०००।– भिुानी भएको छ । 

(४) बागमती प्रदशे सरकारको सशतव अनदुानतफव  ३ र्टा सडक स्नमावण कायवका लास्ग रु. १ करोड बजटे 

स्र्स्नयोजन भएकोमा २ र्टा सडक स्नमावण कायवका लास्ग उपभोिा सस्मस्त माफव त योजना 

कायावन्त्र्यन हुने गरी रु.८८,०९,९०१।६७ को ल.ई. अनसुारको कायव गनव रु.७०,००,०००।०० बजटे 

स्र्स्नयोजन भएकोमा रु.६६,७७,४९३।- भिुानी भएको छ । १ र्टा सडक स्नमावण कायवका लास्ग 

बागमती प्रदशे सरकारको सशतव अनदुान रु.४०,००,०००।– मा नगरपास्लका श्रोतको 
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रु.५,६३,९५,५६३।३१ रकम िप गरी बोलपर आह्वान भएकोमा रु.३,५२,८२,१२४।५८ मा 

सम्झौता भई रु.३१,१७,०००।- भिुानी भएको छ । 

(५) प्रदशे परू्ावधार स्र्कास कायवक्रमतफव  यस नगरपास्लका अन्त्तगवत ५ र्टा सडक स्नमावण कायवका लास्ग 

रु.१,८०,००,०००।– बजटे स्र्स्नयोजन भएकोमा ३ र्टा सडक स्नमावण कायवका लास्ग प्रदशे 

परू्ावधार स्र्कास कायवक्रमबाट स्र्स्नयोस्जत रु.१,५०,००,०००।– मा नगरपास्लका श्रोतको 

रु.३,०६,१२,५३१।९० रकम िप गरी रु.४,५६,१२,५३१।९० ल.ई. थर्ीकृत भई बोलपर आह्वान 

भएकोमा रु.२,६६,८२,४५९।५५ मा सम्झौता भई रु.१,१८,५५,८१३।४७ भिुानी भएको छ । 

बााँकी २ र्टा सडक स्नमावण कायवका लास्ग रु.३०,००,०००।– बजटे स्र्स्नयोजन भएकोमा उपभोिा 

सस्मस्तमाफव त योजना कायावन्त्र्यन हुने गरी रु.३७,८७,०३७।०२ मा सम्झौता भएकोमा 

रु.२८,७५,७८८।– भिुानी भएको छ । 

३.१.२ िवन 

१. भर्न स्नमावण तिा ममवत कायवतफव  आ.र्. २०७६/०७७ को आषाढ मसान्त्त सम्ममा नगरपास्लकाको 

प्रशासनीक भर्न सस्हत १३ र्टा भर्न स्नमावण तिा ममवत सम्बस्न्त्धत कायवका लास्ग 

रु.१,५९,८७,१०,१२१।९५ को ल.ई. थर्ीकृत भई बोलपर आह्वान भएकोमा १० र्टा भर्न स्नमावण 

कायवका लास्ग रु.७,२६,८५,९००।०२ मा सम्झौता भई स्नमावण कायव सञ्चालन भएकोमा 

रु.१,०३,५५,७०७।६७ रकम भिुानी भएको छ भने बााँकी ३ र्टा भर्न स्नमावण कायवको बोलपर 

मलू्याङ्कनको प्रस्क्रयामा रहकेो छ ।  

२. र्डाथतरीय योजनातफव  ७ र्टा भर्न स्नमावण तिा ममवत कायवका लास्ग नगरपास्लका श्रोतबाट 

रु.९४,९६,०००।०० रकम स्र्स्नयोजन भएकोमा रु.१,०८,८६,२७३।८७ मा सम्झौता भई 

रु.४८,१०,५३८।६४ भिुानी भएको छ । 

३. थिानीय परू्ावधार स्र्कास कायवक्रमतफव  यस नगरपास्लका अन्त्तगवत २ र्टा भर्न ममवत तिा संरक्ण 

कायवका लास्ग रु.२०,००,०००।– बजटे स्र्स्नयोजन भएकोमा रु.२४,९५,८७०।६८ मा सम्झौता भई 

रु.१९,२०,०००।– भिुानी भएको छ । 
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३.१.३ खानेपानी तथा सिसफाई 

(१) कााँडाघारी खानेपानी आयोजनाका लास्ग आर्श्यक पने स्ड.आई. पाइप, एच.स्ड.स्प.ई. पाइप, स्ड.आई. 

पाइप र एच.स्ड.स्प.ई. पाइपको लास्ग आर्श्यक पने स्फस्टङ्ग सप्लाई गने कायव तिा पाइप लाइन खन्त्ने 

पनुे कायवका लास्ग रु.५,४६,४३,०१४।७८ को ल.ई थर्ीकृत भई बोलपर आह्वान भएकोमा 

रु.४,५४,७५,९८७।७० मा सम्झौता भएकोमा रु.५६,४४,६९१।२६ भिुानी भएको छ । 

(२) भमैाल खानेपानी आयोजनाको स्डप बोररङ्ग गने कायवका लास्ग रु.४९,६६,८२५।९४ को ल.ई. थर्ीकृत 

भई बोलपर आह्वान भएकोमा रु.३४,१६,८३७।५०मा कायव गने गरी योजना सम्झौता भएको छ ।  

(३) बागमती प्रदशे सरकारको स्र्शषे अनदुानतफव  थर्ीकृत योजना सातघटे्ट खानेपानी आयोजना स्शषवकमा 

स्र्स्नयोस्जत रु.३९,९९,०००।- रकमबाट उि खानेपानी आयोजनाका लास्ग आर्श्यक पने 

एच.स्ड.स्प.ई. पाईप सप्लाई गरी खन्त्ने पनुे समते कायवका लास्ग रु.३९७०३५५।४३ को ल.ई.  थर्ीकृत 

भई बोलपर आह्वान भएकोमा रु.३४,४८,४२१।०० मा सम्झौता भई रु.२१,८५,४२०।०० भिुानी 

भएको छ । 

(४) खानेपानी तिा सरसफाईतफव  आ.र्. २०७६/०७७ मा र्डाथतरीय योजनातफव  ४ र्टा योजनाका लास्ग 

नगरपास्लका श्रोतको रु.७४,९१,०००।– बजटे स्र्स्नयोजन भई रु.९१,९२,७९१।२१ मा सम्झौता 

भएको छ ।  

(५) थिानीय परू्ावधार स्र्कास कायवक्रमतफव  हास्त्त डााँडा खानेपानी योजनाको लास्ग आर्श्यक पने 

एच.स्ड.स्प.ई. पाईप सप्लाई गरी खन्त्ने पनुे समते कायव गनव रु.१०,००,०००।– स्र्स्नयोजन भई 

रु.१२,४३,२०१।९० मा योजना सम्झौता भएकोमा रु.७,२३,४३८।९४ भिुानी भएको छ ।   

३.१.४. शैलक्षक पूवागधाि लनमागणतफग   

१. शसै्क्क परू्ावधार स्नमावणतफव  आ.र्. २०७६/०७७ मा र्डाथतरीय योजनातफव  ३ र्टा योजनाका लास्ग 

नगरपास्लका श्रोतको रु.४५,७५,०००।– बजटे स्र्स्नयोजन भई रु.५७,२६,१००।१० मा सम्झौता 

भएकोमा रु.३८११३२२।– भिुानी भएको छ ।  

२. प्रदशे परू्ावधार स्र्कास कायवक्रमबाट शसै्क्क परू्ावधार स्नमावणतफव  रु.२८,८०,०००।– स्र्स्नयोजन भई 



æ:jR5, ;kmf, x/fe/f, agfcf}+ sfu]Zj/L dgf]x/fÆ 

 28     
 
 

रु.३५,८१,०८९।४५ मा सम्झौता भएकोमा रु.२७,६४,८००।– भिुानी भएको छ ।  

३. थिानीय परू्ावधार स्र्कास कायवक्रमबाट शसै्क्क परू्ावधार स्नमावण कायवका लास्ग रु.३०,००,०००।– 

स्र्स्नयोजन भई रु.३८,४३,७२३।७९ मा योजना सम्झौता भएकोमा रु.२७,११,१८१।८० भिुानी 

भएको छ ।  

३.१.५. सँस्कृलत सम्पदा पूवागधाि लनमागणतफग  

१. साँथकृस्त सम्पदा परू्ावधार स्नमावणतफव  आ.र्. २०७६/०७७ मा नगरपास्लका श्रोतबाट र्डाथतरीय 

योजनातफव  ३ र्टा योजनाका लास्ग नगरपास्लका श्रोतको रु.२६,८४,०००।– बजटे स्र्स्नयोजन भई 

रु.३४,०५,३५५।०५ मा सम्झौता भएकोमा रु.११,३६,६४०।– भिुानी भएको छ । 

२. थिानीय परू्ावधार स्र्कास कायवक्रमतफव  ३ र्टा साँथकृस्त सम्पदा परू्ावधार स्नमावण कायवका लास्ग 

रु.५०,००,०००।– रकम स्र्स्नयोजन भई रु.६३,९५,५९२।३८ मा योजना सम्झौता भएकोमा 

रु.४४,९९,४०३।४४ भिुानी भएको छ ।   

३.१.६ पयगटन पूवागधाि लनमागणतफग  

१. पयवटन परू्ावधार स्नमावणतफव  आ.र्. २०७६/०७७ मा नगरपास्लका श्रोतबाट र्डाथतरीय योजनातफव  ३ र्टा 

योजनाका लास्ग नगरपास्लका श्रोतको रु.४५,४५,०००।– बजटे स्र्स्नयोजन भई रु.७५,८५,९५२।३४ 

(५०-५० लागत जनसहभास्गता समते) मा सम्झौता भएको छ । 

२. प्रदशे परू्ावधार स्र्कास कायवक्रमतफव  ३ र्टा पयवटन परू्ावधार स्नमावण कायवका लास्ग रु.६८,८०,०००।– 

रकम स्र्स्नयोजन भई रु.७९,२०,५४७।७६ मा योजना सम्झौता भएकोमा रु.५४,०८,०००।- भिुानी 

भएको छ ।   

३.१.७ पुि कल्िटग 

(१) आ.र्. २०७६/०७७ मा नगरपास्लकाथतरमा २ र्टा Pedestrian Bridge स्नमावण कायवका लास्ग 

रु.१,२५,४७,१२०।८१ को ल.ई. थर्ीकृत भई बोलपर आह्वान गररएकोमा हाल उि बोलपर 

मलू्याङ्कनको क्रममा रहकेो छ ।  
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३.१.८ खेिकुद पूवागधाि लनमागणतफग  

१. खलेकुद परू्ावधार स्नमावणतफव  आ.र्. २०७६/०७७ मा नगरपास्लका श्रोतबाट र्डाथतरीय योजनातफव  ३ 

र्टा योजनाका लास्ग नगरपास्लका श्रोतको रु.८,८०,९४०।– बजटे स्र्स्नयोजन भई रु.११,०९,४८१.८५ 

मा सम्झौता भएकोमा रु.८,४१,९२०।– भिुानी भएको छ । 

२. यस नगरपास्लकाको र्डा नं. १ मा Futsal स्नमावण कायवका लास्ग रु.७०,२४,८४२।२४ को ल.ई. 

थर्ीकृत भई बोलपर आह्वान भएकोमा रु.३५,०६,६२३।१३ मा सम्झौता भएको छ । 

३. यस नगरपास्लकाको र्डा नं. ५ र र्डा नं. ६ को खलु्ला थिानमा व्यायामशाला थिापना गनेका लास्ग 

आर्श्यक पने Out Door Fitness Equipment खररद गरी जडान गने कायवका लास्ग रु.२८,३५,१७०।- 

को ल.ई. थर्ीकृत भई बोलपर आह्वान भएकोमा रु.२७,९१,१००।- मा सम्झौता भएको छ । 

३.१.९ ढि व्यवस्थापनतफग  

१. आ.र्. २०७६/०७७ मा ढल व्यर्थिापनका लास्ग नगरपास्लका श्रोतबाट र्डाथतरीय योजनातफव  १३ र्टा 

योजनाका लास्ग नगरपास्लका श्रोतको रु.१,४१,१७,०००।– बजटे स्र्स्नयोजन भई रु.२,४२,८४,९३२।५६ 

(५०-५० लागत जनसहभास्गता समते) मा सम्झौता भएकोमा रु.१,८१,४६,९२७।- भिुानी भएको छ । 

३.१.१० लवपद् व्यवस्थापनतफग  

१. आ.र्. २०७६/०७७ मा स्र्पद ्व्यर्थिापनका लास्ग नगरपास्लका श्रोतबाट र्डाथतरीय योजनातफव  ९ र्टा 

योजनाका लास्ग नगरपास्लका श्रोतको रु.५९,५०,०००।– बजटे स्र्स्नयोजन भई रु.७२,८५,७०५।२३ मा 

सम्झौता भएकोमा रु.१४,४६,६७१।- भिुानी भएको छ । 

३.२.१ लशक्षा 

१. आधारभतू तहका थर्ीकृत दरर्न्त्दीका र राहत अनदुानमा कायवरत १९७ जना स्शक्कका लास्ग तलर् 

भत्ता अनदुान मा रकम रु.८,७१,४५,३८८।१ स्र्द्यालयको खातामा स्नकासा भएको । 

२. माध्यस्मक तहका थर्ीकृत दरर्न्त्दीका राहत अनदुानमा कायवरत प्रास्र्स्धक धारका प्रस्शक्क समते ८१ 

जना स्शक्कका लास्ग तलर् भत्ता अनदुान मा रु.४,८८,१५,०००। उपलब्ध गराइएको । 

३. प्रारस्म्भक बाल स्र्कास सहजकतावहरुको पाररश्रस्मक तिा स्र्द्यालय कमवचारी व्यर्थिापन अनदुान परू्व 
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प्रािस्मक कक्ाका सहयोगी कायवकतावको प्रस्त मस्हना २३ जनाका लास्ग प्रस्त मस्हना रु. ६०००।- का 

दरले १३ मस्हनाको प्रस्त व्यस्ि रु. १०‚०००।- पोशाक भत्ता र्ास्षवक १ पटक गरी खचव भएको रकम 

रु.२०,२४,०००।- का सािै नगरपास्लकको आन्त्तररक श्रोतर्ाट इस्सडी स.का.का लास्ग मास्सक 

रु.३०००।- का दरले (मास्सक रु.६९,०००।-)‚ र्ास्षवक रुपमा रु.८,९७,०००।- (अक्रेस्प आठ लाख 

सन्त्तानब्बे हजार मार) प्रोत्साहन अनदुान उपलब्ध गराइएको । माध्यस्मक तहका स्र्द्यालयमा कायवरत ९ 

जना लेखा कमवचारी र ९ जना स्र्द्यालय सहयोगी कमवचारीका सािै आधारभतू तहमा कायवरत 

कमवचारीका लास्ग पाररश्रस्मक रु.१५,१९,०००।- (रु. पन्त्र लाख उन्त्नाइस हजार मार) सस्हत जम्मा 

रु.३५‚४३,०००।- (अक्रेस्प पैंस्तस लाख स्रचालीस हजार मार) उपलब्ध गराइएको। 

४. स्र्द्यालय भौस्तक परू्ावधार स्नमावण अनदुान अन्त्तगवत नमनूा स्र्द्यालयका भौस्तक स्नमावणका लास्ग श्री 

आदशव मा.स्र् लाई जम्मा रु.१,५०,००,०००।- (रु. एक करोड पचास लाख) स्नकासा स्दइएको । 

५. सार्वजस्नक स्र्द्यालयका स्र्द्यािीहरुका लास्ग स्र्द्यालयलाई स्नःशलु्क पाठ्यपथुतक अनदुान कक्ा १-५ 

सम्म रु.७,९२,१७१।- (अक्रेस्प  सात लाख र्यानब्बे हजार एक सय एकहत्तर मार)‚ कक्ा ६-८ सम्म 

रु.११,५३,२७६।- (अक्रेस्प एघार लाख स्रपन्त्न हजार दइु सय छयहत्तर मार)‚ कक्ा ९-१० सम्म 

रु.६,५७,४१८।- (अक्रेस्प छ लाख सन्त्तारउन्त्न हजार चार सय अठार मार)‚ कक्ा ११-१२ 

रु.३,५०,०००।- (अक्रेस्प स्तन लाख पचास हजार मार) गरी जम्मा रु.२९,५२,८६५।- (अक्रेस्प 

उनान्त्तीस लाख बाउन्त्न हजार आठसय पैसठ्ठी मार) पाठ्यपथुतक अनदुान रकम उपलब्ध गराइएको । 

६. प्रस्त स्र्द्यािी लागतका आधारमा स्शक्ण सामाग्री एर्म ् कक्ा ८ को परीक्ा व्यर्थिापन अनदुान 

कायवक्रम रकम अन्त्तगवत जम्मा रु.४२,०९,९५०।- (रु. र्यास्लस लाख नौं हजार नौ सय पचास मार) 

उपलब्ध गराइएको। 

७. स्र्द्यालय सञ्चालन तिा व्यर्थिापन अनदुान तफव  १६ र्टै स्र्द्यालयका लास्ग जम्मा 

रु.१२,३३,०००।- (रु. बाह्र लाख तेस्त्तस हजार मार) स्नकासा गररएको । 

८. यस नगरपास्लकामा धास्मवक तिा परम्परागत स्र्द्यालय अन्त्तगवत १ गमु्बा स्र्द्यालय मार सञ्चालनमा  

रहकेोले रु.५,००,०००।- (पााँच लाख)‚ नमनूा गहृणी स्र्द्यालय १ (एक) का लास्ग रु.२,४१,०००।- 

(अक्रेस्प दईु लाख एकचालीस हजार मार) र सामदुास्यक स्सकाइ केन्त्द्र सञ्चालन अनदुानका लास्ग 

रु.२,००,०००।- (रु. दईु लाख) गरी रु.९,४१,०००।- (रु. नौं लाख एकचास्लस हजार) रकम उपलब्ध 
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गराईएको । 

९. स्र्द्यालयमा शसै्क्क गणुथतर सदुृढ एर्म ्कायवसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान उच्च शसै्क्क 

उपलस्ब्ध भएका स्र्द्यालयहरु लाई प्रोत्साहन र्ापत (छनोट भएका स्र्द्यालय) प्रस्त स्र्द्यालय रु.२ 

लाख का दरले एउटा स्र्द्यालयलाई प्रदान गररएको । स्शक्कले कक्ा कोठामा स्र्ताउने समय सधुार 

योजना कायावन्त्र्यनका लास्ग अनदुान १६ र्टै स्र्द्यालयका लास्ग प्रस्त स्र्द्यालय रु.२०००।- का दरल े

रु.३२०००।- (रु. बत्तीस हजार मार) माध्यस्मक स्र्द्यालयका लास्ग पथुतकालय थिापना‚ ICT 

प्रयोगशाला थिापना तिा स्र्ज्ञान प्रयोगशाला थिापना र व्यर्थिापन र्ापत छनौट भएका स्र्द्यालय ३ 

र्टा स्र्द्यालयलाई रु.६,५०,०००।- (रु. ६ लाख पचास हजार मार) का दरले जम्मा रु.१९,५०,०००।- 

(रु. उन्त्नाईस लाख पचास हजार मार)‚ गस्णत‚ स्र्ज्ञान र अंग्रेजी स्र्षयको स्क्रयाकलापमा आधाररत 

स्सकाई सामाग्री व्यर्थिापनका लास्ग स्र्द्यालयलाई अनदुान छनौट भएका स्र्द्यालय प्रस्त स्र्द्यालय 

र्ास्षवक रु.५० हजारका दरले ३ र्टा स्र्द्यालयलाई रु.१,५०,०००।– (रु. एक लाख पचास हजार 

मार)‚ गरी जम्मा रु.२३,३२,०००।- (रु.तेइस लाख बत्तीस हजार मार) स्नकासा गररएको । 

१०. नमनूा स्र्द्यालयको गरुु योजना अनसुार स्र्द्यालय भर्न स्नमावणका लास्ग रु. १ करोड ५० लाख 

उपलब्ध गराइएकोमा कायव प्रगस्तका आधारमा नमनूा स्र्द्यालय श्री आदशव मा.स्र् लाई परू्ावधार 

स्र्कासका लास्ग िप अनदुान रु.३७,६०,०००।- (रु. सैंतीस लाख साठ्ठी हजार मार) रकम स्नकासा 

भएको । 

११.  कक्ा १-८ मा अध्ययनरत सबै छारा १८४० र दस्लत स्र्द्यािी १७२ जनाका लास्ग गरै आर्ासीय 

छारर्सृ्त्त प्रस्त स्र्द्यािी र्ास्षवक रु.४००।- का दरले २०१२ जना स्र्द्यािीका लास्ग स्नकासा भएको 

रकम रु.८,०४,८००।- (रु. आठ लाख चार हजार आठ सय मार) र कक्ा १-१२ मा अध्ययनरत 

अपाङ्ग स्र्द्यािीकाहरुका लास्ग गरै आर्ासीय छारर्सृ्त्त क्रमशः १०००।- दरले ८० जनाका लास्ग 

रु.८०,०००।- गरी जम्मा छारर्सृ्त्त रकम रु.८,८४,८००।- (रु. एक लाख अठचास्लस हजार आठ सय 

मार) उपलब्ध गराइएको । 

१२. नगरपास्लकाको स्रोतर्ाट यस नगरपास्लका अन्त्तगवत सञ्चास्लत ३ र्टा सामदुास्यक क्त्याम्पस र ३ र्टा 

मा.स्र् लाई प्रस्त स्र्द्यालय संख्या व्यर्थिापन खचव रु.५,००,०००।- (रु पााँच लाख मार) गरी 

रु.३०,००,०००।- (रु. तीस लाख मार) उपलब्ध गराइएको । 
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१३. नगरपास्लकाको स्रोतर्ाट सामदुास्यक स्र्द्यालयलाई बस खररदका लास्ग प्रस्त स्र्द्यालय 

रु.२५,३६,०००।- श्री स्सस्द्ध गणशे मा.स्र् र श्री आदशव माध्यस्मक गरी २ र्टा स्र्द्यालयलाई 

रु.५०,७२,०००।- (रु. पचास लाख बहत्तर हजार मार) उपलब्ध गराईएको । 

१४. नगरपास्लकाको स्रोतर्ाट  ECD दसे्ख ५ कक्ा सम्मका स्र्द्यािीका लास्ग स्दर्ा खाजा र्ापत दोस्रो 

चौमास्सक सम्मका लास्ग रु.७२,००,०००।- लाख (रु. बहत्तर  लाख मार) अनदुान थर्रुप प्रदान 

गररएको । 

१५. नगरपास्लकाको स्रोतर्ाट कक्ा सधुार कायवक्रम अन्त्तगवत रु.५,००,०००। (रु. पााँच लाख मार) बाल 

उद्धार माध्यस्मक स्र्द्यालयलाई उपलब्ध गराइएको । 

१६. मा.स्र् तहमा २ र्टा स्न.मा.स्र् तहमा १ गरी जम्मा ३ जनालाई स्शक्क व्यर्थिापन गररएकोले सो 

र्ापतको पाररश्रस्मक रु.६,३७,०८०।- (रु. छ लाख सैंतीस हजार असी मार) नगरपास्लकाबाट भिुानी 

गररएको । 

३.२.२ सामालजक सुिक्षा ित्तातफग ः 

चाल ु आस्िवक र्षव २०७६/०७७ मा यस नगरपास्लकामा ज्येष्ठ नागररक अन्त्य १६५५ जना, जषे्ठ 

नागररक दस्लत १४१ जना, स्र्धर्ा मस्हला १४७५ जना र एकल मस्हला ७ जनालाई मास्सक 

रु.२०००।- का दरले, पणूव अपाङ्ग ९१ जनालाई मास्सक रु.३०००।- का दरले र अस्त अशि अपाङ्ग 

१२१ जनालाई मास्सक रु.१६००।- का दरले, ५ र्षव मसु्नका दस्लत बालबास्लका १४२ जनालाई 

मास्सक रु.४००।- का दरले र ज्येष्ठ नागररक औषस्ध उपचार खचव र्ापत २००१ जनालाई रु.१०००।- 

का दरले र्ास्षवक कररब रु. ९ करोड ५१ लाख ७३ हजार ६ सय भत्ता स्र्तरण गररएको छ । 

३.२.३ स्वास््य तफग ः 

(१) थर्ाथ्य संथिामा प्रससु्त गराउाँदा रु.२८००।– (४ पटक गभवजााँच) का दरले यातायात खचव ११० 

जना सतु्केरीलाई उपलब्ध गराइएको छ । 

(२) थर्ाथ्य संथिा र र्स्िवङ सेन्त्टरमा दक् जनशस्ि अभार्लाई कम गनव २ अनमी (SBA तास्लम 

प्राप् त) र सहयोगी ६ जना स्नयुि गरी सेर्ा प्रदान सहज बनाइएको छ । 

(३) थर्ाथ्य संथिाजन्त्य फोहोरमलैा व्यर्थिापनका लास्ग प्रत्येक थर्ाथ्य संथिामा संक्रमण 
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रोकिामका लास्ग आर्श्यक सामाग्री र प्रत्येक र्स्िवङ सेन्त्टरमा प्लासेन्त्टा स्पटको व्यर्थिा 

गररएको छ । 

(४) नगरपास्लका के्रमा मातमृतृ्युदरलाई शनू्त्य गने अस्भयान सञ् चालन पिात मात ृ मतृ्यकुो घटना 

२०७६ जठे मसान्त्तसम्म शनु्त्य रहकेो छ । 

(५) नगरपास्लका के्रमा पणूव खोप स्दगोपना सम्बन्त्धी थर्ाथ्य संथिा थतरमा गररन ु पने 

स्क्रयाकलापहरू संचालन भई कुनैपस्न बालबास्लका खोप लगाउनबाट बस्ञ् चत नभएको अर्थिा 

छ । 

(६) पररर्ार स्नयोजन सेर्ा अन्त्तगवत लामो अर्स्धको अथिायी साधन प्रयोग गनेको संख्या बढाउन 

सेटेलाइट क्त्याम्पको सरुुर्ात गररएबाट लक्ष्यको तलुनामा ९० प्रस्तशत उपलस्ब्ध प्राप्त भएको छ । 

(७) मलुपानी थर्ाथ्य केन्त्द्रलाई नगर अथपतालमा थतरोन्त्नती गररएको छ । 

(८) सबै र्डामा आधारभतू थर्ाथ्य सेर्ा प्रर्ाह गनव र्डा नं. ४, ७, र ८ मा शहरी थर्ाथ्य केन्त्द्र 

थिापना गरी आधारभतू थर्ाथ्य सेर्ा सबै जनताको पहुाँचमा परु् याइएको छ । 

(९) आमा सरुक्ा कायवक्रमको प्रभार्कारी कायावन्त्र्यनको लास्ग र्डा नं. ९ र ६ मा सरुस्क्त प्रससू्त 

सेर्ा सञ् चालनका लास्ग परू्ावधार तयार गररएको छ । 

(१०) आधारभतू थर्ाथ्य सेर्ाबाट जषे् ठ नागररकलाई लाभास्न्त्र्त गराउने उद्दशे्यले सञ् चालन गररएको 

मटुु, मधमुहे र उच्च रिचाप परीक्ण गररएको छ । 

(११) अत्यार्श्यक स्नशलु्क औषधी सबै थर्ाथ्य संथिामा स्नयस्मत रुपमा आपतुी गररएको छ । 

(१२) मलूपानी नगर अथपताललाई हाल कोरोना Dedicted Hospital बनाई Covid 19 रोकिाम / 

स्नयन्त्रणको लास्ग एम्बलेुन्त्स Dedicted सेर्ा संचालन गररएको छ ।  

(१३) प्रसतुी सेर्ा लगायत अत्यार्श्यक सेर्ाको लास्ग एम्बलेुन्त्स सेर्ा संचालन गररएको छ । 

(१४) बस्िवङ्ग सेन्त्टरबाट प्रसतुी सेर्ा प्रर्ाह गनवलाई गणुथतर सेर्ाको लास्ग सेर्ा प्रदायक अ.न.मी.को 

करार सेर्ा स्नयस्मत गररएको छ ।  

(१५) थर्ाथ्यका हरेक स्क्रयाकलापहरु थर्ाथ्य मन्त्रालयबाट पठाएको सशतव तफव को कायवक्रम ९०% 

उपलब्धी मलूक भएको । 



æ:jR5, ;kmf, x/fe/f, agfcf}+ sfu]Zj/L dgf]x/fÆ 

 34     
 
 

(१६) मलूपानी नगर अथपतालमा बैशाख दसे्ख २४ घण्टै सेर्ा प्रदान गररएको । 

(१७) कोरोना संक्रमण तिा रोकिामका कायवक्रम स्नयस्मत संचालन भइ रहकेो छ । 

३.२.४ िलक्षत वगग 

िलक्षत वगग 

(क) मलहिा 

१. लैङ्स्गक स्हसंा स्र्रुद्ध १६ स्दने अस्भयान कायवक्रम अन्त्तगवत नगरथतरीय मस्हला अस्धकारसंग 

सम्बस्न्त्धत काननुी व्यर्थिा स्र्षयक अन्त्तरस्क्रया तिा कमवचारीलाई सेतो ररर्न स्र्तरण तिा मस्हला 

अस्धकार तिा काननूी ब्यर्थिाबारे ससुसु्चत गररएको । यस स्शषवक अन्त्तगवत बजटे रु. १ लाख  

रहकेो । 

२. ९ र्टा र्डाथतरीय मस्हला संजाल तिा उपसस्मस्त गठन गरर जम्मा ८७१ जनाको आर्द्धता संगै 

सामास्जक जागरणमलूक कायवक्रमहरु संचालनमा सहयोगी भसु्मका स्नभावह गरेको जथतै रिदान, 

लैङ्स्गक स्हसंा स्बरुद्ध कायवक्रम । यस स्शषवक अन्त्तगवत बजटे रु. १ लाख ३५ हजार खचव भएको छ । 

३. अन्त्तरास्ष्ट्रय मस्हला स्दर्सको अर्सरमा स्कशोरी बिृत्र्कला तिा जषे्ठ नागररक आमाहरुका लास्ग 

म्यसू्जकल चेयर कायवक्रम गरर जम्मा १२० जनाको सहभागीता रहकेो स्ियो । यस स्शषवक अन्त्तगवत 

बजटे रु. ५१ हजार १ सय २२ रुपैया खचव भएको छ । 

(ख) दलित 

१. जास्तय भदेभार् तिा लैङ्स्गक स्हसंा स्र्रुद्ध २ स्दने तास्लम ८ र्टा र्डामा संचालन गरी जम्मा ३७१ 

जना लाभास्न्त्र्त भई जास्तय भदेभार् तिा लैस्गकं स्हसंा स्र्रुद्ध काननुी ब्यर्थिाबारे जानकार भएको । 

यस स्शषवक अन्त्तगवत बजटे रु. २ लाख ३२ हजार खचव भएको छ । 

(ग)  बािबालिका 

१. बालस्र्र्ाह स्र्रुद्ध अन्त्तरस्क्रया कायवक्रम ३२० जना बालबास्लकाहरुको सहभागीतामा सम्पन्त्न भयो। 

यस स्शषवक अन्त्तगवत बजटे रु. ३ लाख खचव भएको छ । 

२. नगरक्ेरस्भरका २३ र्टा बालगहृहरुमा अनुगमन (स्नयस्मत रुपमा) तिा बालगहृ संचालन मापदण्ड 

बमोस्जम बालगहै संचालनािव पषृ्ठ पोषण प्रदान गररएको छ । 

(घ)  ज्येष्ठ नागरिक 
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१. ज्येष्ठ नागररक स्मलन केन्त्द्र (स्दर्ासेर्ा) केन्त्द्र र्डा नं ८ मा संचालन गररएको। यस स्शषवक अन्त्तगवत बजटे 

रु. ५ लाख खचव भएको छ । 

२. नगरपास्लका क्ेरस्भरका १५१४ जना ६० र्षव उमरे परुा भएका ज्येष्ठ नागररकहरुलाई पररचयपर 

स्र्तरण गररएको छ । 

(ङ) अपाङ्गता िएका ब्यलिहरु 

१. अपाङ्गता भएका ब्यस्िहरुलाई हालसम्म मस्हला ६०, परुुष ७९ गरी जम्मा १३९ जनालाई र्स्गवकृत 

पररचयपर स्र्तरण गरीएको छ । 

२. समदुायमा आधाररत पनु: थिापना कायवक्रम संचालन गरर अपाङ्गता भएका ४० जना ब्यस्िहरुलाई 

मन्त्टेश्वरी तिा र्केरी तास्लम प्रदान गररएको । यस स्शषवक अन्त्तगवत बजटे रु. ३ लाख खचव भएको छ । 

३. अपाङ्गता भएका व्यस्िहरुका लास्ग पररचयपर स्र्तरणका लास्ग घरदलैो कायवक्रम स्नयस्मत संचालन 

गररएको छ । 

४. अपाङ्गता अस्धकार सम्बन्त्धी ब्रसुर प्रकाशन तिा स्र्तरण गररएको छ । 

(च) द्वन्द्व प्रिालवत ब्यलिहरु 

१. ५ जना (मस्हला-२, परुुष ३) द्वन्त्द प्रभास्र्त व्यस्िहरुलाई औषधी उपचार तिा थर्रोजगार व्यर्सायका 

लास्ग रु. ३० हजारका दरले जम्मा रु. १ लाख ५० हजार उपलब्ध गराईएको छ । 

३.३ आलथगक लवकास 

३.३.१ कृलष 

१. साना स्सचाई ममवत संभार कायवक्रम अन्त्तगवत ३ र्टा स्संचाई आयोजना सम्पन्त्न भई घरधरुरको ८.४५ 

हके्त्टरमा स्संचाई ससु्र्धा िप भए संग ैकृस्ष उत्पादन तिा उत्पादकत्र्मा बसृ्द्ध गनव सफल रहकेा । 

२. माटो पररक्ण स्शस्र्रमा ३०० घरधरुरले माटो पररक्ण गरी आफ्नो खते र्ारीको आर्थिा तिा र्ाली 

स्र्रुर्ाको लास्ग आर्श्यक खाध्यतत्र् व्यर्थिापनमा सक्म भई माटोको अर्थिा माटोमा मलखाद 

प्रयोग गने तररका तिा माटोमा स्र्कृस्त आउने कारण र असर बारे जानकार रस्ह माटो सधुारका 

कारुयक्रम तफव  अग्रसर रहकेो । 

३. स्र्स्भन्त्न तरकारी तिा खाध्यान्त्न र्ास्लहरुको मलू/उन्त्नत स्र्उ स्र्तरण कायवक्रमबाट यस नगरपास्लका 
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के्रमा स्र्उ प्रस्तथिापन दरमा र्सृ्द्धसंग ैउत्पादन तिा उत्पादकत्र्मा समते बसृ्द्ध । 

३.३.२ पशुपन्छी 

कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका पश ु सेर्ा शाखाको आ.ब.२०७६/०७७ को र्ास्षवक कायवक्रम अनसुार २०७६ 

श्रार्ण मस्हना दसे्ख २०७७ असार मसान्त्त सम्मको भए गरेका कायवको प्रगस्त स्र्तरण तपस्शल बमोस्जम भएको 

ब्यहोरा अनरुोध छ । 

तपलशि: 

क्र.स. कायगको लवविण ईकाई जम्मा प्रगलत कैलफयत 

१ पश ुउपचार सेर्ा संख्या २२५०  

२ नश्ल सधुार सेर्ा संख्या ४८००  

३ प्रयोगशाला सेर्ा (गोर्र पररक्ण) संख्य २१५  

 माघ मस्हनाको ७ गतेदसे्ख ९ गते सम्म ८२ र्टा पश ुबथतहुरुको रोग पररक्णका लास्ग नमनूा संकलन 

गरर स्स.स्भ.एल. मा पठाईएको र जस अनसुार सबैमा नेगसे्टभ (कुनै रोग नभएको) दसे्खयो । 

 माघ मस्हनाको २४ गतेका स्दन १ स्दने पश ुथर्ाथ्य स्शस्र्र संचालन गररयो जस अनसुार २०८ कृषक 

पररर्ार लाभास्न्त्र्त हुनकुा सािै ५१२ र्टा पश ुर्थतहुरुमा उपचार सेर्ा पाए । 

 खोरेत रोग स्र्रुद्ध खोप कायवक्रम फाल्गनु ६ गते दसे्ख २१ गते सम्म र्डा नं १ दसे्ख र्डा नं ९ सम्म 

गाईमा ३५९४,भसैी २९४, बाख्रा ३६४० बंगरु ३२ र्टा गरर जम्मा ७५६० र्टामा खोप सेर्ा स्दईयो । 

 स्मस्त २०७६।११।१२ गते दसे्ख २०७६।११।१४  गते सम्म कुखरुा तिा बाख्रा पालन तास्लममा २५ 

जना कृषकहरुको सस्क्रय सहभास्गतामा सम्पन्त्न भयो । 

 स्मस्त २०७६।११।१२ गते दसे्ख २०७६।११।१४ गतेसम्म कुखरुा तिा बाख्रा पालन तास्लममा २५ 

जना कृषकहरुको सस्क्रय सहभास्गतामा सम्पन्त्न भयो । 

 स्मस्त २०७६।०८।१८ गते का स्दन दसे्ख स्बकेस्न्त्द्रकृत आयोजना सहयोग ईकाईको आयोजनामा 

कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका पश ुसेर्ा शाखा गागलफेदी द्धारा र्डा नं १ गागलफेदीको प्रास्र्स्धक 



æ:jR5, ;kmf, x/fe/f, agfcf}+ sfu]Zj/L dgf]x/fÆ 

 37     
 
 

सहयोगमा आयोस्जत बाख्रापालन कृषक पाठशाला कायवक्रम संचालन भईरहकेो छ । 

३.३.३ सहकािी  

आ.ब २०७६/०७७ आषाढ मसान्त्तसम्मको सहकारी शाखा अन्त्तगवत भएको प्रगस्त स्र्र्रण 

 सहकारी स्र्भागबाट दताव भएका सहकारी संथिाहरु -----------  ४३ र्टा 

 यस नगरपास्लकामा दताव भएका सहकारी संथिाहरु -----------  १२ र्टा 

 जम्मा सहकारी संथिाहरु –----------------------------------- ५५ र्टा 

 बचत तिा ऋण सहकारी संथिा ----------------------------- ३९ र्टा 

 बहुउदे्धश्यीय सहकारी संथिा-----------------------------------  ७ र्टा 

 कृस्ष सहकारी संथिा------------------------------------------  ५ र्टा 

 उपभोिा सहकारी संथिा-----------------------------  १ र्टा (संचालनमा नरहकेो) 

 अन्त्य स्सपमलुक सहकारी संथिा--------------------  १ र्टा 

 साधारण सभा गरेको जानकारी गराउने सहकारी संथिाहरु ------------  ३७ र्टा 

 साधारण सभा सम्बन्त्धमा जानकारी नगराउने सहकारी संथिाहरु -----  १७ र्टा 

 साधारण सभा गनवलाई रोस्कएको बारेमा जानकारी गराउने सहकारी संथिा – १ र्टा 

 सम्पकव मा नआएका सहकारी संख्या ----------------------------------  ३ र्टा 

 CoPoMis पासर्डव स्लने सहकारीको संख्या –------------------------- ११ र्टा 

 प्रदशे अन्त्तगवत दताव भई यस कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकामा कायवके्र बनाई संचालनमा रहकेो 

सहकारी संथिाहरु –----------------------------------------------  ४५ र्टा 

३.४ िाजस्व परिचािनतफग  

(१) संघीय अनदुानतफव  समानीकरण रु. १८ करोड १५ लाख सशतव रु. २३ करोड ५८ लाख २१ हजार , 

समपरुक रु. १ करोड ३३ लाख र स्र्शषे अनदुान रु. २ करोड राजथर् र्ााँडफााँड रु. ६ करोड ९ लाख 

७६ हजार ९ सय १५ रुपैया छ पैसा गरी जम्मा रु. ५१ करोड १५ लाख ९७ हजार ९ सय १५ रुपैया छ 
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पैसा र प्रदशे अनदुानतफव  समानीकरण रु. १ करोड ०८ लाख ७९ हजार, सशतव रु. १ करोड ८५ लाख 

०७ हजार, समपरुक रु. १ करोड ९९ लाख ६१ हजार, स्र्शषे रु. ३९ लाख ९९ हजार  र राजथर् 

र्ााँडफााँड रु. ४१ करोड १२ लाख ६१ हजार ७ सय ९६ रुपैया ९० पैसा  गरी जम्मा रु. ४६ करोड ४६ 

लाख ०७ हजार ७ सय ९६ रुपैया ९० पैसा  प्राप् त भएको छ । 

(२) चाल ुआस्िवक र्षवको जठे मसान्त्तसम्ममा जम्मा रु.१३ करोड ४१ लाख ९३ हजार ५ सय ६४ रुपैया ८१ 

पैसा आन्त्तररक राजथर् संकलन भएको छ । 

आ.र्. २०७६/०७७ मा आन्त्तररक आय रु. १८ करोड ८३ लाख ४४ हजार, राजश्व बााँडफााँडबाट रु. २१ 

करोड ३३ लाख ११ हजार, संघीय सरकारतफव  स्र्स्त्तय समास्नकरण अनदुान रु. १८  करोड १५ लाख, सशतव 

अनदुान रु. १९ करोड ४० लाख, समपरूक २० करोड, स्र्शेष अनदुान ५ करोड तिा प्रदेश सरकारतफव  स्र्स्त्तय 

समास्नकरण अनदुान रु. १ करोड ०८ लाख ७९ हजार, सशतव अनदुान रु. ७५ लाख ०७ हजार  समपरूक 

अनदुान रु. ३८ लाख,  अन्त्तर थिानीय तहबाट सशतव अनदुान रु. १ करोड, नगद जनसहभास्गता रु. ५ करोड गरी 

कुल रु. १ अबव ५७ करोड १८ लाख जसमा चाल ूखचवतफव  रु. ३३ करोड ५५ लाख ९२ हजार र पूाँस्जगततफव  रु. 

१ अबव २३ करोड ६२ लाख ०८ हजार को अनुमास्नत आय व्यय स्र्र्रण नगर सभामा पेश गरी थर्ीकृत भएको 

स्ियो ।  

पाररत भएको बजटेका अस्तररि संघीय शसतव तफव  बजटे रु. ४ करोड १८ लाख २१ हजार िप भई  रु. 

२३ करोड ५८ लाख २१ हजार कायम भएको र राजश्व बााँडफााँड (मालपोत) मा रु. १५ करोड ७५ लाख िप भई 

रु. २५ करोड ७५ लाख कायम भएको छ । 

संसोस्धत अनमुास्नत रु. १ अबव ८२ करोड ६० लाख ८२ हजार ४ सय २४ मध्ये आ.र्. २०७६।०७७ को 

जषे्ठ मसान्त्तसम्म रु. १ अबव २७ करोड ४४ लाख २६ हजार ७ सय ६७ रुपैया ९५ पैसा आम्दानी हुन गएको छ । 

२०७७ जषे्ठ मसान्त्तसम्मको खचव चालतूफव  रु. २८ करोड १७ लाख ९४ हजार १ सय ८९ रुपैया ५७ पैसा र 

पूाँजीगततफव  रु. २६ करोड ०९ लाख ९९ हजार अिावत १८.३८ प्रस्तशत बजटे खचव भएको छ ।  

आस्िवक र्षवको अन्त्तमा कुल आय रु. १ अबव ४४ करोड ०५ लाख ७० हजार ९ सय १५ रुपैया ८१ पैसा 

प्राप्त हुन आएको छ जसमध्ये संघीय सरकारतफव  रु. ४५ करोड ०५ लाख २१ हजार, प्रदशे सरकारतफव  रु. ५ 

करोड ३३ लाख ४६ हजार, संघीय राजश्व बााँडफााँडतफव  रु. ६ करोड ०९ लाख ७६ हजार ९ सय १५ रुपैया ०६ 
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पैसा, प्रदशे राजश्व बााँडफााँडतफव  रु. ४२ करोड ८६ लाख १५ हजार ५ सय ७८ रुपैया ९० पैसा प्राप्त भएको छ । 

आन्त्तररक आयतफव  रु. १६ करोड १ लाख १ हजार ७ सय ७५ रुपैया २५ पैसा, गत र्षवको अल्या रु. २६ करोड 

८६ लाख ४७ हजार, जनसहभास्गता रु. १ करोड ८३ लाख ६२ हजार ३ सय ११ रहकेो छ । त्यथतै कुल खचव रु. 

७७ करोड १८ लाख ६२ हजार ८ सय ५६ रुपैया ३९ पैसा मध्ये चालतूफव  रु. ३२ करोड ०४ लाख ०८ हजार ७ 

सय ४४ रुपैया ३७ पैसा (७८.८४ प्रस्तशत) र पूाँजीगततफव  रु. ४५ करोड १४ लाख ५४ हजार १ सय १२ रुपैया 

०२ पैसा (३१.८० प्रस्तशत) भएको छ ।  

३.५ नगिपालिकाको चािु खचगको लवविण  

यस शीषवकमा नगरसभाबाट बजटे रकम रु. १६ करोड ६१ लाख ३४ हजार स्र्स्नयोजन भएकोमा तेश्रो 

नगरसभामा पेश भई संशोधन भएको रु. १९ करोड ५१ लाख ३४ हजार ८ सय मार कायम रहकेोमा २०७७ जेठ 

मस्हना सम्ममा रु. १० करोड ८५ लाख १० हजार १ सय ९१ रुपैया ३८ पैसा खचव भइ स्र्स्त्तय प्रगती ५५.६० 

प्रस्तशत हुन पगुकेो छ । 

३.६ संघ तथा प्रदेश सशतग अनुदान सलहतको कुि चािु खचगको लवविण 

यस स्शषवकमा कुल बजटे रु. ४० करोड ६४ लाख १२ हजार ८ सय स्र्स्नयोजन भएकोमा २०७७ जठे 

मस्हना सम्ममा रु. २८ करोड १७ लाख ९४ हजार १ सय ८९ रुपैया ५७ पैसा खचव भइ स्र्स्त्तय प्रगती ६९.३४ हुन 

गएको छ । यस अन्त्तगवत स्शक्ा थर्ाथ्य कृस्ष लगायतका खचवहरु समार्शे भएको छ । 

३.७  पँुजीगत खचगको लवविण  

यस स्शषवकमा नगर तफव को र सशतव गरी कुल बजटे रु. १ अर्व ४१ करोड ९६ लाख ६९ हजार ६ सय २४ 

रुपैया स्र्स्नयोजन भएकोमा २०७७ जठे मस्हना सम्ममा रु. २६ करोड ०९ लाख ९९ हजार ६ सय ०७ रुपैया ०२ 

पैसा खचव भई स्बस्त्तय प्रगती १८.३८ प्रस्तशत हुन गएको छ । यस अन्त्तगवत स्शक्ा थर्ाथ्य कृस्ष लगायतका 

खचवहरु समार्शे भएको  छ । 

३.८ बेरुजुको लस्थलत 

आ.र्. २०७१/०७२ दसे्ख आ.र्. २०७५/०७६ सम्मको कायम भएको बेरुज ुरु. ८,४८,१३,५५४.१४ मध्ये रु. 

७१,५१,१३०।- संपरीक्ण भई स्नम्नानसुार रु. ७,७६,६२,४२४।१४ बााँकी रहकेो छ । 

आ.व. २०७१/०७२ देलख आ.व. २०७५/०७६ सम्मको कुि बेरुजु 
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लस.नं. आ.व. लनयलमत गनुगपने प्रमाण नपुग असिु गने पेश्की जम्मा 

१ २०७१/०७२ ४९११०८६.०० ९८५२०३.०० १५१९५.०० ०.०० ५९११४८४.०० 

२ २०७२/०७३ ०.००  ४१३५४६४.०० ७६९७४०.१२ १२००००.०० ५०२५२०४.१२ 

३ २०७३/०७४ ४७९२१४.०० ४८०८२४३.२८ १०५८२९०.५२ ०.०० ६३४५७४७.८० 

४ २०७४/०७५ १४४७६२१८.०० १३२८१४०.०० ५९००५६.२२ ९६००००.०० १७३५४४१४.२२ 

५ २०७५/०७६ १९७४१८५८.०० ४१००५२०.०० ६३८६८२१.०० ९६९८५३२.०० ३९९२७७३१.०० 

  न.पा.जम्मा ३९६०८३७६.०० १५३५७५७०.२८ ८८२०१०२.८६ १०७७८५३२.०० ७४५६४५८१.१४ 

  

२०७१/०७२ 

(सालवकका ६ 

वटा गा.लव.स.) १२८१०४६.०० १७७६११४.०० ४०६८३.०० ०.००  ३०९७८४३.०० 

  जम्मा ४०८८९४२२.०० १७१३३६८४.२८ ८८६०७८५.८६ १०७७८५३२.०० ७७६६२४२४.१४ 

३.९ सुशासन तथा सूचना प्रलवलध 

(१) नगरपास्लकाका काम कारर्ाहीलाई पारदशी, उत्तरदायी र स्जम्मरे्ार बनाउन सार्वजस्नक सनुर्ाई, 

सार्वजस्नक परीक्ण लगायतका कायवहरू सम्पन्त्न भएका छन ् । तर आ.र्. २०७६।०७७ को अधव 

र्ास्षवक सस्मक्ा २ र्टा हुनपुनेमा कोरोना भाइरस (कोस्भड – १९) महामारीका कारण हुन सकेन । 

(२) नगरपास्लका र र्डा कायावलयलाई आधसु्नक प्रस्र्स्धसाँग जोड्ने र सेर्ा प्रर्ाहलाई सरल र सहज बनाउन 

सर् ैर्डामा इमले, इन्त्टरनेट सस्हतको ससु्र्धा परु् याउने कायव भसैकेको छ । 

(३) नगरपास्लका तिा र्डा कायावलयहरुबाट प्रर्ाह हुने सबै सेर्ालाई स्छटो छररतो बनाउन छररतो 

व्यर्थिापन (Leam Management) को पद्धस्त अर्लम्बन गररएको छ ।  

(४) गनुासो पेस्टका तिा गनुासो सनु्त्ने अस्धकारीको व्यर्थिालाई प्रर्ाभकारी बनाइएको छ ।  

(५) नागररकको सचूनाको हकलाई प्रत्याभतु गनवको लास्ग सूचनाको र्स्गवकरण तिा सचूना प्रर्ाहलाई 

सचूना अस्धकारीको व्यर्थिासस्हत िप प्रभार्कारी बनाइएको छ । 
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४. नगिपालिकाको लवकासका चुनौतीहरु तथा संिावना  

४.१ नगिपालिकाको लवकासका चुनौलतहरू 

(१) नेपालको संस्र्धान, थिानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोस्जमका समग्र अस्धकार क्ेरमा 

प्रभार्कारी रुपमा कायव गनव,   

(२) सात तहको योजना प्रस्क्रया परूा गरी योजना माग, छनौट, प्रािस्मकीकरण र कायावन्त्र्यनमा जाने 

स्र्द्यमान काननूी व्यर्थिा अनरुुपको उत्तरदास्यत्र् परूा गनव स-साना योजनालाई र्डा तहबाट 

सम्बोधन गनव लगाई मझौला आकारको योजनामा नगरपास्लकाको बजटेलाई केस्न्त्द्रत गनव, 

(३) उपभोिा सस्मस्त माफव त संचालन गररने कायवक्रम स्पच्छे फरक-फरक उपभोिा सस्मस्त रहाँदा 

स्तनीहरूलाई प्रशासस्नक तिा प्रास्र्स्धक रुपमा सहयोग उपलब्ध गराउन, 

(४) उपभोिा सस्मस्तको काम कारर्ाहीमा पारदशीता, जर्ाफदहेीता र अिवपणूव जनसहभास्गता कायम 

राख् न,  

(५) ठेक्त्का तिा उपभोिा सस्मस्त माफव त गररने कायव समयमा सम्पन्त् न गनव,  

(६) ग.ैस.स. क्ेरको बजटे, कायवक्रमलाई नगरपास्लकाको स्र्कास योजनामा समार्ेश गनव, 

(७) गणुथतरीय, मापदण्डयिु स्दगो एस्ककृत स्र्कासको अर्धारणालाई कायावन्त्र्यन गनव,  

(८) नगरर्ासीको बढ्दो आकांक्ालाई सम्बोधन गनवका लास्ग नगरपास्लकाको आन्त्तररक आयमा 

अपेस्क्त र्सृ्द्ध  गनव, 

४.२ नगिपालिकाको लवकासका अवसि ि सम्िावनाहरू 

मास्ि उस्ल्लस्खत चनुौस्त रहाँदा रहाँद ै पस्न यस नगरपास्लकाको सामास्जक, आस्िवक, र्ातार्रणीय तिा 

भौगोस्लक स्र्स्शष्ठताको कारण अर्सर र सम्भार्ना धेरै रहकेा छन ्।  

कागशे् र्री मनोहरा नगरपास्लकाको अिवतन्त्रको मरेुदण्ड कृस्ष हो र कृस्षको आधारलाई थिानीय स्रोत र 

साधनमा आधाररत उद्योगधन्त्दाले टेर्ा स्दई रहकेोले यसलाई स्र्शाल अर्सरको रुपमा स्लन सस्कन्त्छ । 
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(१) त्यथतै कृस्ष एर् ंगरै कृस्ष प्रणालीमा आधाररत सीप र्सृ्द्ध गरी िप रोजगारी एर् ंआय आजवनको 

अर्सर पस्न प्रखर रुपमा दखेा परेको छ ।  

(२) व्यर्सास्यक तिा गणुथतरीय स्शक्ण संथिाको स्र्कास गरी नगरपास्लकालाई व्यर्सास्यक शसै्क्क 

केन्त्द्र (Hub) बनाउन सस्कने कायवमा नगरपास्लका, ग.ैस.स., सामदुास्यक संघसंथिा तिा स्नजी 

क्ेरसाँग सरकारी स्नजी साझदेारी (Public Private Partnership, PPP) को अर्धारणा 

अनसुार स्र्कासमा समन्त्र्यात्मक सहभास्गता बढाउन सस्कने अर्सर रहकेो छ । 

(३) स्संचाई परू्ावधारका स्र्कासका सम्भार्नाहरू रहकेाले जीस्र्कोपाजवनका लास्ग िप आधारहरू 

स्सजवना गरी उत्पादन र उत्पादकत्र् बढाउन सस्कने सम्भार्ना छ । 

(४) गरै सरकारी संथिाहरूको व्यर्सास्यक र लक्ष्यमलूक कायवशलैीले समन्त्र्य र सहकायवमा 

प्रभार्काररता दसे्खएको छ । 

(५) सहकारीको दररलो आधारका रुपमा रहकेो कृस्ष, दगु्ध, फलफूल खतेी, नगदरे्ाली उत्पादनको 

प्रशथत सम्भार्ना रहकेोले सामदुास्यक पररचालनमा दक्ता दखेाउन सस्कने अर्सरहरू रहकेोछ । 

५. बजेट, नीलत तथा कायगक्रमका उदे्दश्यहरू 

उल्लेस्खत चनुौस्त र अर्सरलाई स्र्शे्लषण गदाव स्तनलाई सम्बोधन गनव आ.र्. २०७६/०७७ को बजटेमा 

रास्खएको उद्दशे्य तिा कायावन्त्र्यन गदाव अर्लम्बन गररने प्रमखु के्रगत नीस्तहरू प्रथततु गनव चाहन्त्छु । 

५.१ प्रस्तालवत बजेटका उदे्दश्यहरू 

(क) स्दगो स्र्कासको लास्ग आस्िवक, सामास्जक, भौस्तक परू्ावधार तयार गने, 

(ख) सेर्ा प्रर्ाहमा जनताको सहज पहुाँच र्सृ्ि गने, 

(ग) आन्त्तररक क्मता स्र्कास र सदुृढीकरणमा जोड स्दने, 

(घ) लस्क्त एर् ंसमार्ेशी स्र्कासको अर्धारणालाई आत्मसात गने, 

(ङ) सन्त्तसु्लत स्दगो स्र्कासमा जोड स्दने, 
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(६) योजना छनौटका आधािहरू 

आस्िवक र्षव २०७७/०७८ को बजटे, नीस्त तिा कायवक्रम तजुवमा गदाव नेपालको संस्र्धान, थिानीय सरकार 

सञ् चालन ऐन, २०७४, अन्त्तर सरकारी स्र्त्त व्यर्थिापन ऐन, २०७४ , प्रदशे सरकारबाट जारी गररएको नीस्त 

तिा कायवक्रम २०७७, नगरपास्लकाको योजना तजुवमा सम्बन्त्धी मागवदशवन, २०७५ र यस नगरपास्लकाको 

बजटेको क्ेर तिा स्समा २०७६ ले स्नस्दवष्ट गरेको योजना तजुवमा प्रस्क्रयालाई पणूवतः अर्लम्बन गररएको छ । 

त्यसै गरी राजनीस्तक दल, स्र्षयगत कायावलय, गहै्रसरकारी संथिा, नागररक समाज र्डाथतरीय योजना तजुवमा 

प्रस्क्रयाबाट प्राप्त सझुार्हरूलाई समते योजना तजुवमाको आधार स्लइएको छ । योजना तजुवमा गदाव र्थतीथतरबाट 

प्रािस्मकतासाि र्डामा पेश भएका योजना तिा कायवक्रम मध्ये र्डाथतरबाट प्रािस्मकता साि प्रथततु गरेका 

योजनाहरूलाई नै सम्र्ोधन गने गरी स्र्स्भन्त्न स्र्षयगत सस्मस्त, बजटे तिा कायवक्रम तजुवमा सस्मस्त र नगर 

कायवपास्लका हुाँद ैनगरसभामा प्रथततु भएको व्यहोरा अनरुोध गनव चाहन्त्छु ।  

७. आलथगक वषग २०७७/०७८ मा नगिपालिकामा संचािन हुने प्रमुख कायगक्रमहरू 

अब म आस्िवक र्षव २०७७/०७८ मा नगरपास्लकामा संचालन हुने प्रमखु कायवक्रमहरूको संस्क्प्त स्र्र्रण 

जानकारी गराउने अनुमस्त चाहन्त्छु ।  
 

नगिसिाका प्रस्तावहरु 

१. आ.र्. २०७७/०७८ को नीस्त तिा कायवक्रम पाररत सम्बन्त्धमा । 

२. आ.र्. २०७७/०७८ को स्र्स्नयोजन ऐन पाररत सम्बन्त्धमा । 

३. आ.र्. २०७७/०७८ को आस्िवक ऐन पाररत सम्बन्त्धमा । 

४. नगरपास्लका तिा नगर प्रमखुबाट भएको प्रशासस्नक स्नणवयहरु अनमुोदन गने सम्बन्त्धमा । 

५. स्र्स्भन्त्न ऐन, स्नदसे्शका, कायवस्र्स्ध, मापदण्डहरु पाररत तिा संशोधन सम्बन्त्धमा । 

६. केस्न्त्द्रय तिा प्रदशेथतरीय योजना छनौट सम्बन्त्धमा । 

७. लेखा सस्मस्तको प्रस्तर्देन अनुमोदन सम्बन्त्धमा । 

८. योजना बैंक (Project Bank) सम्बन्त्धमा । 

नगिसिाका लनणगयहरु 

१. नगरसभामा नगर प्रमखु कृष्णहरर िापाज्यबूाट स्मस्त २०७७।०३।०७ मा प्रथततु गनुव भएको स्नम्न 
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बमोस्जमका आ.र्. २०७७/०७८ का नीस्त तिा कायवक्रम उपस्थित नगर सभाका सदथयहरुबाट 

सर्वसम्मतले पाररत गररयो ।  

आ.व. २०७७।०७८ का मुख्य नीलत तथा कायगक्रमहरु 

नीलत तथा कायगक्रमका आधािहरू 

कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको आगामी आ.र्. २०७७/०७८ को नीस्त तिा कायवक्रम तजुवमा गदाव 

संघीय तिा प्रदशे सरकारले स्लएको लोक कल्याणकारी अर्धारणा, संस्र्धानले पररकल्पना गरेको समाजर्ाद 

तफव को यारा, र्तवमान सरकारले स्लएको "समधृ्द नेपाल सखुी नेपाली" बनाउने दीघवकालीन उद्दशे्य र स्र्कासको 

क्रममा आस्िवक‚ सामास्जक र मानर् स्र्कासका दृस्ष्टले पछास्ड परेका समदुायहरूलाई प्रािस्मकतामा राख्दै 

नगरर्ासीको सर्ोपरी स्हतलाई केन्त्द्र भागमा राखी तयार पाररएको छ । 

सशुासन लोकतन्त्रको आधारथतम्भ भएकोले कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाका कायवहरूमा पारदस्शवता, 

आस्िवक अनशुासन तिा सामास्जक न्त्यायलाई असं्गकार गद ै भ्रष्टाचारमिु स्र्स्धको शासन व्यर्थिाको 

ससु्नस्ितता गररनेछ । थिानीय जनताको जीर्नथतर मास्ि उकाथन थिानीय ज्ञान, सीप र क्मतालाई प्रश्रय स्दन े

नीस्त अर्लम्बन गररनेछ । नगरका भौस्तक तिा सामास्जक उत्िानका योजनाहरू बनाउाँदा र्ातार्रणीय पक्लाई 

स्र्शेष ध्यान स्दइनेछ । नगर स्नमावणको कायवमा समदुाय, सहकारी, गरैसरकारी तिा स्नजी क्ेर प्रदशे तिा संघीय 

सरकार लगायत साझदेार संघ संथिाहरूको सहकायव आर्श्यक हुने हुनाले सहभास्गता मलूक साझदेारीलाई प्रश्रय 

स्दने र बहुलगानीको सम्भार्ना बढाउने कायवहरूलाई प्रािस्मकता स्दइ स्दगो स्र्कास लक्ष्य प्रास्प्तको लास्ग नीस्त 

तिा कायवक्रम तय गररएको छ ।  

अस्घल्लो र्षव पाररत गररएको नीस्त तिा कायवक्रमलाई मतूव रुप स्दनको लास्ग नगरपास्लकाले केही ऐन, 

कायवस्र्स्ध स्नमावण गनुवका सािै दीघवकालीन महत्र्का कायवहरूको सरुुर्ात भएको जानकारी गराउन चाहन्त्छु । यस 

नगरपास्लकाको नीस्त, योजना तिा कायवक्रमहरू पस्हचान गने, नीस्तगत स्नणवय गने, काननुी प्रबन्त्ध गने तिा 

कायावन्त्र्यनलाई प्रभार्कारी रुपमा कायवसम्पादन गनव नगरसभा, नगर कायवपास्लका, नगर प्रमखु, नगर उपप्रमखु, 

प्रमखु प्रशासकीय अस्धकृत, स्र्षयगत सस्मस्तहरू, र्डा अध्यक्, नगर कायवपास्लकाका सदथय तिा र्डा 

सदथय, शहरी योजना आयोग, स्र्ज्ञ सल्लाहकारहरू र आर्श्यकतानसुारको स्र्षय के्रगत कमवचारी संयन्त्रबाट 
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कायव भई आएको व्यहोरा अर्गत नै छ । नगरद्वारा सम्पास्दत कायवहरूमा आर्श्यक सहयोग परु् याउन थिानीय 

राजनीस्तक दल, बसु्द्धजीस्र्, थर्यंसेर्ी, नागररक समाज र आम संचारको भसू्मका अझ महत्र्पणूव रहकेो छ । 

यी सबै पक्लाई ध्यान स्दई नेपालको संस्र्धान, थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, स्र्स्भन्त्न 

स्र्षयगत काननुहरू, कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको आ.र्. २०७६/०७७ को नीस्त तिा कायवक्रममा कोस्भड-

१९ महामारीको प्रकोपबाट उत्पन्त्न स्र्शषे पररस्थिस्तका कारणबाट समग्र स्र्कास स्नमावण संचालनमा आएको 

कस्ठनाईको सस्मक्ात्मक मलू्याङ्कन, नेपाल सरकारको नीस्त तिा कायवक्रम, प्रदशे सरकारर्ाट प्राप्त सझुार् तिा 

मागवदशवन चाल ुआर्स्धक योजना, स्दगो स्र्कास लक्ष्य र स्र्स्भन्त्न व्यस्ित्र्हरूबाट प्राप्त सझुार्हरू समतेलाई 

आत्मसात गरी आ.र्.२०७७/०७८ को नीस्त तिा कायवक्रम तजुवमा गररएको छ । नगरपास्लकाका आर्श्यकता 

तिा नगरर्ासीको चाहनालाई आत्मसात गद ै स्र्कासका क्ेरमा केही नयााँ अर्धारणा तयार गरर असल 

अभ्यासहरूलाई स्नरन्त्तरता स्दई योजना तिा कायवक्रमहरूको सञ्चालन गररनेछ । आस्िवक र्षव २०७७/०७८ 

परू्ावधारयिु व्यर्स्थित नगरको पररकल्पनामा आधाररत योजना तिा कायवक्रमहरू सञ्चालन र्षवको रुपमा 

पररलस्क्त गररएको छ । 

नोर्ले कोरोना भाइरस (कोस्भड - १९) का कारण स्र्श्व अिवतन्त्रका सािै नेपालको अिवतन्त्रमा समते 

चाल ुआस्िवक र्षवमा गम्भीर असर परेको दसे्खयो । यसको भय र सन्त्रास बााँकी नै रहकेोले आगामी आस्िवक 

र्षवमा समेत यसले अिवतन्त्रमा आघात पाने स्नस्ित छ । कोरोना महामारीको असरलाई न्त्यनूीकरण गरी जनजीर्न 

सामान्त्य बनाउने कायव चनुौतीपूणव छ । नेपाल सरकार तिा बागमती प्रदशे सरकारर्ाट नगरपास्लकाका लास्ग प्राप्त 

हुने अनदुान, अन्त्य कायवक्रमगत श्रोत तिा राजथर् र्ााँडफााँडको रकममा कमी हुने गरी श्रोतको ससु्नस्ितता प्राप्त 

भएको छ । सािै नगरपास्लकाको आन्त्तररक श्रोतमा कमी आउने तिा बाह्य श्रोत ब्यर्थिापन समते चनुौतीपणूव 

हुने दसे्खएको छ । यथतो अर्थिाले स्र्पदप्णूव महामारी स्नयन्त्रणमा िप लगानी गनुवपने अर्थिा छ भने अकोतफव  

नगरको स्र्कास र सेर्ा प्रर्ाहका सािै आम नगरर्ासीहरुको अपेक्ा अनरुुप कायव पद्धस्त ब्यर्थिापनमा श्रोत 

पररचालन िप चनुौतीपणूव बन्त्न ेस्नस्ित छ ।  

यस स्र्षम पररस्थिस्तमा नगर सरकारको पस्हलो प्रािस्मकता नगरर्ासीको थर्ाथ्य सरुक्ा र जीर्नको 

रक्ा रहकेो छ । चाल ुआस्िवक र्षवको अस्न्त्तम चौमास्सकमा नोर्ले कोरोना भाइसको कारण जधु्न ुपरेको असहज 

पररस्थिस्तलाई मध्यजनर गरी आस्िवक र्षव २०७७/०७८ को नीस्त तिा कायवक्रम र बजटेबाट यिोस्चत सम्र्ोधन 
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गने रणनीस्त नगर सरकारको रहनेछ । 

अन्त्यौल र जोस्खमपणुव अर्थिामा कोस्भड -१९ को महामारी प्रकोपमा अग्रपंस्िमा रहरे सेर्ा गनुवहुन े

स्नर्ावस्चत पदास्धकारी‚ स्चस्कत्सक‚ नसव‚ आम थर्ाथ्यकमी‚ सरुक्ा स्नकायहरु‚ राष्ट्रसेर्क कमवचारीहरु‚ 

स्नमावण व्यर्सायी लगायत सम्र्ध्द सबै पक्को अग्रणी भसू्मकाको म उच्च सम्मान गदवछु । अत्यार्श्यक र्थतु 

तिा सेर्ाको आपसु्तवमा संलग्न सबै धन्त्यर्ादको पार हुनहुुन्त्छ । बन्त्दाबन्त्दीको अर्स्धमा अग्रथिानमा रहरे 

नेततृ्र्दायी भसू्मका स्नर्ावह गने नगर उपप्रमखु‚ र्डा अध्यक्‚ स्नर्ावस्चत जनप्रस्तस्नस्धहरु‚ राजनैस्तक दलका 

नेतागण तिा कायवकतावहरु‚ थर्यम ्सेर्कहरु प्रस्त म स्र्शषे कृतज्ञता व्यि गदवछु । 

“समदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली” को रास्ष्ट्रय आकांक्ा सस्हतको स्र्कासका लक्ष्यहरु हास्सल गनव कागशे्वरी 

मनोहरा नगरपास्लकाले प्रभार्कारी भसू्मका स्नर्ावह गनेछ । “कृस्ष, स्शक्ा, पयवटन र परू्ावधार कागशे्वरी मनोहरा 

समसृ्द्धको मलू आधार” भन्त्ने नगरको मलू नारालाई साकार पाद ै नगर के्रलाई नेपाल कै उत्कृष्ट समधृ्द‚ 

व्यर्स्थित‚ ससु्र्धा सम्पन्त्न प्रस्र्स्धमरैी‚ र्जै्ञास्नक‚ सनु्त्दर सफा हराभरा कागशे्वरी मनोहरा बनाउने समग्र नीस्त 

तिा कायवक्रम स्बच उस्चत तालमले आर्श्यक छ । यसिव‚ आस्िवक र्षव २०७७/०७८ बजटे स्नमावण गदाव 

नगरर्ासीले अनुभतूी गनव सक्त्ने गरी सशुासन र स्र्कासलाई संथिागत गने प्रर्न्त्ध स्मलाइनेछ । 

स्र्श्वमा कोरोना भाईरसले महामारीको प्रभार् पाद ै गदाव हामीलाई पस्न यसले प्रभास्र्त नै बनायो । 

नगरपास्लकाले यसर्ाट बच्न आफुले गरेको प्रयास र नगरर्ासीहरु थर्ःतफुतव रुपमा जागरुक भएर गरेको 

सहयोगर्ाट नगरका बासीन्त्दा केही हदसम्म भएपस्न राहतको अनभुर् गरेका छन ्। त्यसै क्रममा नगरपास्लकाले 

आर.डी.टी र स्प.स्स.आर परीक्ण गरी नगरबासीमा थर्ाथ्य चेतना फैल्याउन गरेको हामो प्रयास स्जल्लाम ैउत्कृष्ट 

र प्रशसंस्नय रहकेो कुरा अर्गत गराउन चाहन्त्छु । 
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आ.व. २०७७/०७८ मा नगिपालिकािे अविम्वन गने नीलतहरु देहाय अनुसाि प्रस्ताव गरिएको छ  

आलथगक लवकास 

कृषि तथा पशुपालन  

१. नगरपास्लकास्भर रहकेा सबै प्रकारका दताव रहकेा कृस्ष फमव, स्कसान समहू, मस्हला कृस्ष समहू र 

नीस्ज स्कसानको स्हतमा बास्ल स्बमा, पश ु स्बमामा स्कसानले व्यहोने र सबै पशपुालनमा तिा कृस्ष 

फमवमा रहकेो स्कसानको स्हतमा मलखााँद, उन्त्नत स्बउ स्बजन र कृस्षमा प्रयोग हुने यास्न्त्रक उपकरण 

उपलब्ध गराउन अनदुानको व्यर्थिा गने नीस्त स्लइने छ ।  

२. कृस्षलाई हालको अर्थिामा प्रािस्मकता स्दई स्र्षादी रस्हत व्यर्सास्यक खसे्त, बजारको व्यर्थिा, 

केन्त्द्र सरकारको नीस्त बमोस्जम खाद्य बास्लको मलु्य स्नधावरण सस्हतको कायव योजना कृस्ष शाखा 

माफव त कायावन्त्र्यनमा ल्याइने छ ।  

३. सामदुास्यक र्न, नीस्ज जग्गा, तिा कृस्षसंग सम्बस्न्त्धत मस्हला तिा कृषक समहूको सहकायवमा 

नगरपास्लकास्भर नगदरे्ाली अलैची, अदरु्ा, बेसार, अमसृो खसे्तको प्रर्द्धवन गनव अनदुानको 

व्यर्थिा गररने छ ।  

४. कृस्ष उत्पादनलाई र्दृ्धी गनव, माटो पररक्ण खाली जग्गा राख्ने स्नरुत्सास्हत गरी जग्गा आर्दी – 

प्रकृया अगास्ड बढाई बेरोजगार यरु्ालाई कृस्ष फमवमा आकस्षवत हुने पररयोजना सञ्चालन गनव स्र्स्त्तय 

के्रसंग सहकायव गने कायवक्रम यसै र्षवबाट लाग ुगररनेछ ।  

५. नगरस्भर उत्पादन भएका कृस्ष उपजको सरुस्क्त स्शत भण्डारको व्यर्थिा, उपयिु थिानमा संकलन 

तिा स्र्तरण सस्हतको कृस्ष बजारको व्यर्थिाका लास्ग सम्बस्न्त्धत स्नकाय IUDP को DPR माफव त 

सहकायवमा कायवक्रम लाग ुगररनेछ ।  

६. “थर्थ्य मास ु थर्थ्य स्जर्न” को नारा सािवक गनव नगरपास्लकास्भर नीस्ज क्ेरको सहकायवमा 

आधसु्नक बधशाला स्नमावण, छाडा पश ु व्यर्थिापन, सामदुास्यक कुकुर बन्त्ध्याकरण लगायतका 

कायवक्रमलाई लाग ुगररनेछ ।  

७. बाली, पश ु तिा पस्न्त्छमा दसे्खने महामारी स्नयन्त्रणका लास्ग जनचेतना मलुक कायवक्रम, सहकारी 

तिा गहै्र सरकारी स्नकायसंगको सहकायवमा रोकिाम तिा प्रर्द्धवनात्मक कायवक्रम लाग ुगररनेछ । 
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८. नेपाल सरकार भसू्म ब्यर्थिा सहकारी तिा गररर्ी स्नर्ारण मन्त्रालयको स्नदेशन बमोस्जम यस 

नगरपास्लका स्भरका जग्गा धनीहरुले कृस्ष प्रयोजनका लास्ग आफु खशुी कृस्ष योग्य जस्मन छुट्याउन 

पाउने गरर एकपल्ट मौका स्दने । यसरी कृस्षको लास्ग छुट्याइएको १ रोपनी भन्त्दा मास्िको जग्गा १० 

र्षव सम्म अन्त्य प्रयोजनमा ल्याउन नपाउने, त्यसरी कृस्ष प्रयोजनमा प्रयोग हुने जग्गालाई नेपाल 

सरकारले उपलब्ध गराएको कृस्षका सहुस्लयतहरु र नगरपास्लकाले पस्न स्संचाई, मलखाद,् उन्त्नत 

स्र्उस्र्जन, कृस्ष कायवमा प्रयोग हुने यास्न्त्रक सामानमा अनदुान र मालपोत दथतरुमा छुट स्दने र सो 

दसे्ख बाहकेका अन्त्य जग्गा मार घर घडेररका लास्ग प्रयोग गनव अनमुस्त स्दने । यसरी अनुमस्त स्ददंा 

उि जग्गा स्कत्ताकाट (खस्ण्डकरण) गदाव ०-४-०-० (चार आना) सम्म मार गने । अशंर्ण्डा, 

अदालतको स्नणवयले दास्खला खारेज, मोही र्ााँडफााँडको स्नणवयबाट, नेपाल सरकारको यो स्नदशेन 

आउनपुरू्व संयिु नाममा रहकेो जग्गा दतावफारी ०-२-२-० (दईु आना दईु पैसा) सम्म मार गनव 

सम्बस्न्त्धत स्नकायलाई स्सफाररस गने नीस्त स्लइनेछ । 

९. पश ु तिा व्यर्सास्यक कृस्ष फमवलाई व्यर्सास्यक र आधसु्नकीकरण गनव चाहने कृषक, कृस्ष फमव, 

पशपुालक र व्यर्सायलाई नगरपास्लकाको तफव बाट अनदुानको व्यर्थिा गररनेछ ।  

१०. स्र्श्वभरी फैस्लएको कोरोनाका कारणले कामका लास्ग बैदसे्शक रोजगारमा गएका र काम बन्त्द भ ैघर 

फस्कव एका नगरर्ासी यरु्ाको रोजगारी ससु्नस्ित गनव स्नजले प्राप्त गरेको ज्ञान, स्नजसंग भएको आस्िवक 

तिा भौस्तक श्रोतका आधारमा िप तास्लमको आर्श्यकता दसे्खएमा तास्लमको व्यर्थिा गरी 

स्र्स्त्तय संथिाको सहकायवमा आय मलूक कृस्ष कायवका लास्ग समन्त्र्य र सहज कतावको भसू्मका 

स्नर्ावह गररनेछ । 

११. स्शस्क्त बेरोजगार, बैदसे्शक रोजगारबाट फस्कव एका यरु्ालाई कृस्ष तिा पशपुालन व्यर्सायमा 

आकस्षवत गनव, स्सपमलूक तास्लम स्र्स्त्तय संथिाको सहयोगमा सहुस्लयत ऋणको व्यर्थिा र कृषकले 

उत्पादन गरेको उत्पादनको समसु्चत बजारको व्यर्थिापन र मलू्य कायम गने क्रममा कायवक्रम तयार 

गरी बजटेको व्यर्थिा गररनेछ ।  

१२. नेपाल सरकार तिा प्रदशे सरकारले ल्याएका कायवक्रमको प्रभार्कारी अनगुमन तिा कायावन्त्र्यनमा 

समन्त्र्यकारी भसू्मका स्नर्ावह गरी नगरपास्लकाले आर्श्यक श्रोतको व्यर्थिापन गनेछ ।  

१३. नगरपास्लकास्भर रहकेो कृस्ष योग्य जस्मनमा परुातन स्संचाई प्रणालीको प्रर्द्धवन, ममवत र थतरर्दृ्धीका 
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लास्ग आर्श्यक बजटेको व्यर्थिा गरी व्यर्सास्यक कृस्षलाई प्रािस्मकता स्दइनेछ ।  

१४. नगरपास्लकास्भर कम्तीमा ५ रोपनी जग्गामा व्यर्स्थित कृस्ष खतेी गरेमा रु. १ लाख नगद अनदुान र 

२० रोपनी जग्गामा आधसु्नक खतेी गरेमा रु. ५ लाख नगर अनदुान स्दइनेछ ।  

आधारभूत स्वास््य र सरसफाई 

१. नगरस्भर रहकेा थर्ाथ्य संथिाको जनशस्िको उस्चत व्यर्थिापन, औषधी उपकरणको उपलब्धता र 

भौस्तक परू्ावधारको स्नमावणमा कायवक्रम बनाई आर्श्यक बजेटको व्यर्थिापन गररनेछ । 

२. मलूपानी प्रािस्मक थर्ाथ्य केन्त्द्रलाई नगर अथपताल सञ्चालन गनव आर्श्यक पने जनशस्ि र 

उपकरणको व्यर्थिाका लास्ग आर्श्यक बजटेको व्यर्थिा गररनेछ ।  

३. नगरपास्लकास्भर रहकेा सामास्जक संथिाले सञ्चालनमा ल्याएका एम्बुलेन्त्स, नगर मातहत रहकेा 

एम्बलेुन्त्सलाई सञ्चालन योग्य बनाई, ममवत योग्य नभएका एम्बलेुन्त्सको स्ललाम गरी पयावप्त व्यर्थिा 

गन,े आर्श्यकता अनसुार िप प्रस्र्स्धयिु एम्बलेुन्त्स खररद गने, शब बाहनको समते व्यर्थिा गने र 

हालको अर्थिामा संक्रस्मतलाई मध्येनजर गरी कोरोना डेस्डकेटेड एम्बलेुन्त्सको व्यर्थिालाई 

प्रभार्कारी रुपले सञ्चालनमा ल्याइने छ । 

४. बालबास्लका र मस्हला थर्ाथ्यका के्रमा मस्हला थर्ाथ्य थर्यंसेस्र्का‚ नगर क्ेरमा कायवरत 

थर्ाथ्य संथिा, स्शक्ण संथिा र थर्ाथ्यकमीहरूसाँगको सहकायवमा स्र्स्भन्त्न पोषण खोप‚ थर्ाथ्य 

स्शस्र्र‚ थर्ाथ्य स्शक्ा लगायत गणुथतरीय थर्ाथ्य सेर्ा स्र्थतार गनव छुटै्ट थर्ाथ्य सेर्ा कोष 

थिापना गरी स्र्शेष कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । उि कोषमा नगरपास्लकाको तफव बाट आगामी 

आ.र्.को लास्ग रु. २५,००,०००/- स्र्स्नयोस्जत गररनेछ । 

५. आलापोट र िलीमा सञ्चालनमा रहकेा बस्िवङ्ग सेन्त्टरको सेर्ा ससु्र्धा स्र्थतार गरी गोठाटार 

थर्ाथ्य चौकी र नगर अथपतालमा समेत बस्िवङ्ग सेन्त्टरको स्र्थतार गररनेछ । 

६. "गणुथतरीय थर्ाथ्य नागररकको अस्धकार" भन्त्ने मलू मन्त्रलाई आत्मसात गरी थर्ाथ्य सेर्ामा 

सबैको पहुाँच परु् याउने, थर्ाथ्य बीमा कायवक्रमलाई प्रभार्कारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ । नेपाल 

सरकारबाट स्र्स्भन्त्न थर्ाथ्य ईकाइमा स्दइद ै आएको स्र्स्भन्त्न प्रकारका स्नःशलु्क औषस्धमा 

नागररकको पहुाँचलाई ससु्नस्ित गररनेछ सािै थर्ाथ्यलाई योग साँग जोड स्दने स्नस्त स्लईनेछ । 

७. नगरके्रस्भर गहै्रकाननुी रुपमा सञ्चास्लत स्क्त्लस्नक तिा औषस्ध पसलहरूलाई स्नयमन गरी काननुी 
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दायरामा ल्याइनेछ । अथपताल तिा थर्ाथ्य संथिाहरूबाट प्रर्ाह हुने सेर्ालाई चथुत, पारदशी, 

जनउत्तरदायी र जर्ाफदहेी बनाउन नागररक संलग्नतामा सेर्ा प्रर्ाहको मलू्याकंन गने व्यर्थिा लाग ू

गररनेछ । अथपताल स्र्कास सस्मस्त तिा थर्ाथ्यसाँग सम्बस्न्त्धत व्यर्सास्यक संथिाहरूलाई िप 

स्जम्मरे्ार र जर्ाफदहेी बनाइनेछ । थर्ाथ्य संथिाहरूको सेर्ा प्रर्ाहलाई चथुत र स्जम्मरे्ार बनाउन 

र्ास्षवक रुपमा सामास्जक परीक्ण गररनेछ । 

८. बाल तिा मात ृमतृ्यदुर घटाउन थर्ाथ्य तिा पोषण स्शक्ा, प्रजनन थर्ाथ्य, सरुस्क्त माततृ्र्, बाल 

तिा स्शश ुथर्ाथ्य सेर्ाका कायवक्रमहरू प्रभार्कारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

९. "म स्जउाँछु, स्नरोगी जीर्न" भन्त्ने अस्भयानको सरुुर्ात गरी मस्हनामा एक पटक थर्ाथ्य जााँच गनव 

हरेक नागररकलाई अस्भप्रेररत गने, सन्त्तसु्लत र पोषणयिु खानपानका लास्ग जनचेतना फैलाउने र 

थर्ाथ्य जााँच गने बानीको स्र्कास गनव प्रर्द्धवनात्मक कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । आधारभतू 

थर्ाथ्य सेर्ा जनताको मौस्लक अस्धकारको रुपमा रहकेोले थर्ाथ्य संथिाबाट स्नःशलु्क प्रदान हुाँद ै

आएको प्रािस्मक तिा आधारभतू थर्ाथ्य सेर्ालाई िप प्रभार्कारी बनाउाँद ैलस्गने छ । 

१०. यस नगरपास्लकाको र्डा नं. १ मा रहकेो मास्िल्लो क्ेरमा जनजाती बसोबास क्ेरमा थर्ाथ्य 

सेर्ाको पहुाँच परु् याउन आधारभतू थर्ाथ्य केन्त्द्र यसै र्षव थिापना गररनेछ । 

११. नागररकको आधारभतू थर्ाथि सम्बन्त्धी हकको प्रत्याभसू्त गनव एर् ंजनप्रस्तनीस्ध र नागररकहरुर्ीचको 

सामीप्यता प्रर्धवनका लास्ग मेयरसाँग थर्ाथ्य सेर्ा जनता घरदलैो सेर्ा कायवक्रम संचालन गररनेछ । 

१२. नगरपास्लकामा कोस्भड - १९ को संक्रमण स्नयन्त्रण तिा अन्त्य सरुर्ा रोगको महामारी स्नयन्त्रण गनव 

आर्श्यक परू्ावधार तिा थर्ाथ्य सम्बन्त्धी संयन्त्र स्र्कासको कायवलाई प्रािस्मकता स्दईनेछ । 

१३. कोस्भड- १९ मिु कागशे्वरी मनोहरा बनाउन पस्हलो प्रािस्मकता भएको छ । रोकिाममा अपनाउनपुने 

थर्ाथ्य सजगताको स्बषय, परीक्ण, औषधी उपकरण, क्त्र्ारेन्त्टाईन स्नमावण, जनशस्ि जथता पक्मा 

स्र्शेष प्रािस्मकता स्दई नगर स्भरका कुनै व्यस्िको ज्यान जाने अर्थिा आउन नस्दन नगरपास्लका 

दृढतापरू्वक लागकेो छ र यो कायवले स्नरन्त्तरता पाउनेछ ।  

१४. गणुथतररय थर्ाथ्य सेर्ाको पहुाँचको लास्ग थर्ाथ्य संथिाको परु्वधार स्र्कास हुन अस्नर्ायव रहकेो र 

यस सन्त्दभवमा केन्त्द्र र प्रदशेसंगको समन्त्र्यमा भ्रद्रर्ास तिा गागलफेदी थर्ाथ्य चौकीको ससु्र्धा 

सम्पन्त्न भर्न स्नमावण गररने छ । 
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१५. प्रत्येक र्डामा थर्ाथ्य सेर्ाको पहुाँच परु् याई गणुथतरीय थर्ाथ्य सेर्ा स्दने उद्दशे्यले संचालनमा 

रहकेा र्डा नं. ४, ७ र ८ को शहरी थर्ाथ्य केन्त्द्र (आधारभतू थर्ाथ्य सेर्ा केन्त्द्र) भर्न केन्त्द्र र प्रदशे 

सरकारको समनं्त्र्यमा ससु्र्धा सम्पन्त्न भर्न स्नमावण गररनेछ ।  

१६. बाल तिा मात ृ मतृ्यदुर घटाउने उद्दशे्यले कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका अन्त्तरगत बस्िवङ सेन्त्टरमा 

सरुस्क्त प्रससु्त सेर्ा स्लन आउने आमा र नर्जात स्शशकुो थर्ाथ्य प्रर्वधनको लास्ग आमा नर्जात 

स्शश ु पोषण प्रोत्साहन कायवक्रमको ब्यर्थिा गररने छ । यस कायवक्रममा छोरीको जन्त्म भएमा 

प्रोत्साहन थर्रुप रु.२०००।- रकम पोषण खचवको ब्यर्थिा गररने छ ।   

१७. नगरपास्लका के्रस्भर रहकेा थर्ाथ्य संथिाहरुबाट स्नथकन े स्चस्कत्साजन्त्य फोहरमलैाको बैज्ञास्नक 

ढंगले ब्यर्थिापन गनव नेपाल सरकार र प्रदशे सरकार संग सहकायव गररनेछ । 

१८. स्र्द्यालय तहर्ाट र्ालर्ास्लकाहलाई थर्थ्य जीर्नशलैी अपनाउन उत्प्रेररत गनव समग्र थर्ाथ्य 

सरसफाई र पोषण प्रर्धवन, मानस्सक थर्ाथि, स्कशोर स्कशोरीको यौन तिा प्रजनन थर्ाथ्य 

अर्थिामा सधुार गरी स्जर्नशलैीमा सकारात्मक पररर्तवन ल्याउने उद्दशे्यले एक स्र्द्यालय एक नसव 

कायवक्रमको स्नरन्त्तरता र स्र्थतारको लास्ग प्रदशे सरकार संग समन्त्र्य र सहकायव गररने छ । 

१९. सास्र्कमा प्रत्येक गास्बसमा मस्हला थर्ाथ्य थर्यंम सेस्र्का कोष रहँाँद ैआएकोमा नगरपास्लका 

हुँाँदा बखत प्रत्येक र्डामा छररएका मस्हला थर्ाथ्य थर्यंम सेस्र्का कोष लाई एस्ककृत गरँी 

नगर मस्हला थर्ाथ्य थर्यंम सेस्र्का कोष रहने गरँी ब्यर्थिापन गररने छ ।   

२०. आफ्नो घर भएका नगरर्ासीको हकमा पररर्ारका सदथयहरुका लास्ग घरमा नै आइसोलेसन कोठाको 

प्रर्न्त्धका लास्ग आम नगरर्ासीलाई आव्हान गररनेछ । नगरपास्लकाबाट स्र्श्व थर्ाथ्य संगठन र 

नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड एर्म ्सरुक्ा स्र्स्धका लास्ग होम आइसोलेसन रुम मापदण्ड समते 

जारी गररनेछ । होम आइसोलेसनमा रहकेा तर थर्ाथ्य अर्थिा सामान्त्य दसे्खएका नागररकको 

स्नयस्मत थर्ाथ्य जााँच, परीक्ण र औषस्ध उपचारका लास्ग नगरपास्लकाबाट स्र्शषे थर्ाथ्य घमु्ती 

टोली टोल बथतीमा नै उपलब्ध गराउने नीस्त स्लइनेछ ।  

२१. स्र्श्वमा भयार्ह रुपमा फैस्लएको Covid – 19 को संक्रमण रोकिाम र उपचारका लास्ग आर्श्यक 

जनशस्ि र व्यर्थिापनका लास्ग बजटेको व्यर्थिापन गररनेछ ।  

२२. स्र्पद जोस्खम न्त्यनूीकरण तिा व्यर्थिापन ऐन, २०७४ को दफा १७ सो को स्नयमार्ली २०७५ को 
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दफा ८ बमोस्जम गस्ठत कागेश्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको थिानीय स्र्पद व्यर्थिापन सस्मस्तलाई 

स्र्श्वव्यापी महामारीको रुपमा फैस्लएको कोरोना भाइरसबाट पनव गएको प्रभार्बाट कोही पस्न 

नगरर्ासी भोकै नरहुन भन्त्ने उद्दशे्यबाट खडा गररएको राहत कोषलाई भोस्लका स्दनमा यथता अन्त्य 

महामारीबाट समते नगरर्ास्सलाई प्रभार्कारी रुपमा सञ्चालन गनव सहज होस ् भन्त्ने उद्दशे्यले 

आर्श्यक औषधी तिा यास्न्त्रक उपकरण खररद गनव मेयि स्वास््य लवपद कोष खडा गरी सो 

कोषमा जम्मा भएको खचवलाई प्रभार्कारी रुपमा खचव गररनेछ ।  
 

षशक्षा के्षत्र: 

१. हाल स्र्द्यमान शसै्क्क बेरोजगार घटाउन, उद्यमशीलताको स्र्कास गनव र रोजगारीको स्सजवना गनव 

आगामी पााँच र्षवस्भर नगर क्ेरका कम्तीमा चार र्टा स्र्द्यालयमा प्रास्र्स्धक तिा व्यर्सास्यक स्शक्ा 

सञ्चालन गररनेछ । 

२. नगरके्रस्भर शसै्क्क संथिा सञ्चालनको अनमुस्त स्दने प्रस्क्रयालाई व्यर्स्थित र र्ैज्ञास्नक बनाइनेछ । 

स्र्द्यालयको भौस्तक अर्थिामा सधुार ल्याउाँद ैशैस्क्क गणुथतरमा जोड स्दइनेछ । सामदुास्यक तिा 

संथिागत स्र्द्यालयमा डे्रस कोड लाग ुगररनेछ (कक्ा १-८ सम्म सामदुास्यक र संथिागत स्र्द्यालयमा 

डे्रस कोडमा टाई नराख्ने)  । 

३. नगर के्रस्भर रहकेा सार्वजस्नक के्रका शसै्क्क संथिाको शसै्क्क गणुथतर‚ स्र्द्यािी संख्या र भौस्तक 

परू्ावधार तिा आर्श्यक जनशस्िको आकंलन गरी नगरर्ासीको सहयोग र समन्त्र्यबाट पूर्ावधारको 

स्र्कास गरी गणुथतरीय स्शक्ा प्रदान गनव एक स्शक्ा स्र्कास कोष थिापना गरी स्र्शषे कायवक्रम 

सञ्चालन गररनेछ । उि कोषमा नगरपास्लकाको तफव बाट आगामी आ.र्.को लास्ग रु. 

२५,००,०००।- स्र्स्नयोस्जत  गररनेछ ।  

४. नगरपास्लकाको प्रास्र्स्धक स्शक्ाको स्र्कासका लास्ग CTEVT द्वारा थर्ीकृत प्राप्त र्डा नं. ८ मा 

संचास्लत मदन आस्श्रत प्रास्र्स्धक स्र्द्यालय, र शखंरापरु पोली टेस्क्त्नकल इस्न्त्ष्टच्यटु साँग समन्त्र्य गरी 

कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । सािै िप एक प्रास्र्स्धक स्र्द्यालय थिापनाको लास्ग पहल गररनेछ ।  

५. प्रास्र्स्धक‚ व्यर्सास्यक‚ स्सपमलूक‚ रोजगारमलूक एर् ंजनमखुी स्शक्ाको स्र्कास गद ैलैजाने नीस्त 

अर्लम्बनका सािै सामदुास्यक स्र्द्यालयको गणुथतर र्सृ्द्ध गरी स्नजी स्र्द्यालयसाँग प्रस्तथपधाव गने 

र्ातार्रण सजृना गररनेछ । 
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६. यस नगरपास्लकाका थिायी बास्सन्त्दा दस्लत‚ स्र्पन्त्न, जहेने्त्दार स्र्द्यािीको अध्ययनमा प्रोत्साहन गनव 

ईस्न्त्जस्नयररङ्ग र स्चस्कत्सा स्र्ज्ञान स्र्षयको Bachelorlor Level मा अध्ययनरत त्यथता बढीमा ५ 

जना स्र्द्यािीहरूलाई जनही रु.१,००‚०००।- उपलब्ध गराइनेछ । सािै आस्िवक कारणले अध्ययन 

गनव नसकेका स्र्पन्त्न र्गवलाई समते प्रोत्साहन गररनेछ । 

७. प्रारस्म्भक बाल कक्ाको अनुभर् सस्हत कक्ा १ मा भनाव हुने दरलाई र्सृ्द्ध गनव नेपाल सरकारले तोके 

बमोस्जमको सङ्ख्यामा प्रारस्म्भक बाल कक्ामा स.का.को व्यर्थिा तिा स्नजहरूलाई आर्श्यक 

तास्लम उपलब्ध गराइनेछ । सािै ECD का स.का.हरुलाई प्रोत्साहन थर्रूप मास्सक रुपमा 

नगरपास्लकाको तफव बाट िप भत्ता उपलब्ध गराइने कायवलाई स्नरन्त्तरता स्दईनेछ । सािै स्नःशलु्क तिा 

अस्नर्ायव आधारभतू स्शक्ा कायावन्त्र्यनको लास्ग िप कायवक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ ।  

८. कक्ा कोठाको स्शक्ण स्सकाईलाई बालमरैी तिा आधसु्नक प्रस्र्स्धमरैी बनाउाँद ै लैजानेतफव  

कायवक्रमहरू लस्क्त गररनेछ ।  

९. प्रधानाध्यापक तिा स्शक्कसाँग नस्तजामा आधाररत कायव सम्पादन करार गरी स्सकाई उपलस्ब्ध 

र्सृ्द्धलाई अस्नर्ायव गररने छ ।  

१०. नगर के्रस्भर सञ्चालनमा रहकेा सामदुास्यक स्र्द्यालयहरूमा न्त्यनू स्र्द्यािी भएका स्र्द्यालयहरूलाई 

स्नस्ित समयार्स्धस्भर तोस्कएको स्र्द्यािी संख्या परु् याउन नसकेमा नस्जकको सामदुास्यक 

स्र्द्यालयमा समायोजन गररने र्ा सार्वजस्नक स्नजी साझदेारीमा सञ्चालन गने व्यर्थिा स्मलाइने छ । 

सािै यसरी समायोजन हुाँदा खाली रहने भर्न र जग्गालाई आम्दानीको श्रोतको रुपमा स्र्कास गरी 

प्राप्त आम्दानीबाट सामदुास्यक स्र्द्यालयको गणुथतर स्र्कासमा खचव गररने व्यर्थिा स्मलाइनेछ ।  

११. स्र्द्यािी स्टकाउ दरमा र्सृ्द्ध गद ै स्सकाई उपलस्ब्धमा सधुार ल्याउन आधारभतू तहको अस्धकतम 

कक्ा ५ सम्म सामदुास्यक स्र्द्यालयमा अध्ययनरत स्र्द्यािीका लास्ग स्दर्ा खाजाको व्यर्थिा 

गररनेछ ।   

१२. स्र्द्यालय स्शक्ाको पहुाँच तिा गणुथतर स्र्कासका लास्ग सुझार् सस्हतको स्लस्खत प्रस्तर्ेदन तयार 

गनव नगर स्शक्ा सस्मस्तबाट गस्ठत स्सफाररश सस्मस्तद्वारा स्सफाररश गरेको कायवक्रमहरूलाई स्नरन्त्तर 
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कायावन्त्र्यन गद ैलस्गनेछ ।  

१३. गरीबी र अभार्का कारण स्र्द्यालय जान नसकेका बालबास्लकालाई स्र्द्यालय भनावको र्ातार्रण 

स्सजवना गरी स्र्द्यालयमा भनाव गररनेछ । नगर क्ेरस्भर सरकारी, गहै्रसरकारी र स्नजी तर्रबाट स्र्तरण 

गद ै आईरहकेो छारर्सृ्त्तलाई प्रभार्कारी स्नयमन गद ै गरीब, दस्लत, छारा, जनजास्त, लोपोन्त्मखु 

जातजास्त, अल्पसंख्यक र जहेने्त्दार स्र्द्यािीका लास्ग छारर्सृ्त्त स्र्तरणलाई र्जै्ञास्नक बनाई एकद्वार 

प्रणाली माफव त स्र्तरण गररनेछ । 

१४. स्शक्ा अनगुमन सस्मस्तलाई शसै्क्क गणुथतर स्र्कास गने प्रयोजनका लास्ग प्रेररत गररनेछ र 

स्र्द्यालयहरूको स्नरन्त्तर स्नयमन अनगुमन गनव लगाइने छ । 

१५. थिानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपथुतक तयार गरी यसै शसै्क्क सरबाट लाग ूगररने छ । 

१६. बतवमान कोरोना संक्रमण र यसको सम्भास्र्त स्दघवकास्लन असरर्ाट बालबास्लकाको शसै्क्क 

अर्थिामा पने प्रभार्लाई न्त्यनू गनव स्र्द्यसु्तय स्शक्ण सामाग्री स्र्कास, उत्पादन, अनलाईन स्शक्ा 

प्रदान गने, सबै सार्वजस्नक माध्यस्मक स्र्द्यालयहरुमा सचूना प्रस्र्धी प्रयोगशाला र सबै सामदुास्यक 

स्र्द्यालयमा उच्चगस्तको ईन्त्टरनेट ससु्र्धाको व्यर्थिा गररनेछ । 

१७. स्र्द्यालय स्शक्ालाई मयावस्दत र व्यर्स्थित र्नाउद ै गणुथतररय स्शक्ा प्रदान गनव स्शक्क तास्लमको 

व्यर्थिाका सािै स्नरन्त्तर स्नरीक्ण अनगुमनको व्यर्थिा गररनेछ । 

१८. नगरपास्लकाको समग्र शैस्क्क गणुथतर सधुार गनव नगरपास्लका भरमा सञ्चास्लत सामदुास्यक 

स्र्द्यालयहरुले स्लने स्र्द्यालय तहका कक्ा १ दसे्ख ७ सम्म र ९ कक्ाका रैमास्सक  तिा बास्षवक 

परीक्ाहरुमा एकरुपता ल्याउन नगरथतररय पररक्ा सस्मस्त गठन गरर सो माफव त कायव गररनेछ । सािै 

बास्षवक परीक्ाफल प्रकाशन पिात नस्तजा स्र्शे्लषण प्रस्तर्देन समते तयार गररनेछ । 

१९. नगरके्र स्भरका सर् ैसंथिागत स्र्द्यालयहरुको मापदण्ड र्नाई र्स्गवकरण गररनेछ । आधारभतु तहको 

अन्त्त्य कक्ा ८ मा स्लईने बास्षवक परीक्ालाई अझ ैव्यर्स्थित गद ैनस्तजा स्र्शे्लषण गररनेछ । 

२०. नगरपास्लकाले चाल ु आ.र्.मा सामदुास्यक तिा संथिागत स्र्द्यालयका स्र्द्यािीहरुलाई थिानीय 

पाठ्यक्रम स्नःशलु्क उपलब्ध गराईनेछ । 
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पययटन  

१. गोकणशे्वर र शखंरापरु नगरपास्लकासाँगको सहकायवमा एकीकृत पयवटन परू्ावधार कायवक्रम अन्त्तगवत 

कागशे्वरी धामको स्र्कास (गरुुयोजना, EIA, धास्मवक पयवटन प्रर्धवन, साहस्सक खलेको प्रर्धवन‚ धास्मवक 

र्न स्नमावण) र ग्रामीण पयवटनलाई प्रर्द्धवन गद ैअगास्ड बढने नीस्त स्लइनेछ । सािै सस्हद पाकव  गोकणवको 

नेततृ्र्मा नगरपास्लका के्रस्भर Sister पाकव को रुपमा अगास्ड बढेको लोकतास्न्त्रक सस्हद पाकव ‚ जषे्ठ 

नागररक पाकव  चखण्डोल‚ पस्र्र र्न भद्रर्ासलाई समेत अगास्ड बढाउाँद ैिप अन्त्य क्ेरमा समते पाकव को 

सम्भाव्यता अध्ययनलाई रास्ष्ट्रय शस्हदपाकव  माफव त अगास्ड बढाइनेछ । 

२. प्रस्सद्ध कागशे्वरी मस्न्त्दर‚ नेपाल ट्रष्टको नाममा रहकेो पयवटकीय सेर्ा ससु्र्धा सम्पन्त्न गोकणव फरेष्ट ररसोटव 

तिा अन्त्तरास्ष्ट्रयथतरको गल्फकोसव रहकेो गोकणव र्न, स्नमावणास्धन रास्ष्ट्रयथतरको मलुपानी स्क्रकेट 

मदैान, नर्तनधाम तिा कोलमतेश्वर क्ेरमा रहकेो लक्ष्मी ह्याग्रीब मस्न्त्दरको स्र्षयमा व्यापक प्रचार 

प्रसार र आर्श्यक परू्ावधार स्र्कास समते गरी पयवटकलाई आकस्षवत गने कायवक्रमहरू सञ्चालन गररने 

छ । 

३. सरकारी‚ स्नजी‚ तिा दात ृ स्नकायहरूसाँगको सहयोग र सहकायवमा यस नगरपास्लकाको गागलफेदीमा 

होम-थटे तिा तामाङ संग्रहालय सञ्चालन गने प्रकृया आगामी आ.ब. बाट सरुु गररनेछ । 

४. प्रस्सद्ध पयवटकीय थिल कागशे्वरी महादरे् मस्न्त्दरमा र्षवमा एक पटक लाग्ने काग े अष्टमी मलेामा 

सार्वजस्नक स्र्दा स्दइनेछ । 

५. नगरपास्लका क्ेरस्भर रहकेा सबै पर्व तिा जाराहरूको संरक्ण र स्र्कासको लास्ग बजटेको व्यर्थिा 

गररनेछ ।  

६. लोकतास्न्त्रक शस्हदपाकव  स्नमावण कायवलाई यस आ.र्. मा शरुु गरर DPR बमोस्जमको कामलाई 

स्नरन्त्तरता स्दइनेछ । 

७. मास्िल्लो गागल क्ेरमा पयवटनको स्र्कासका लास्ग होमथटे सञ्चालन गनव स्नमावण गररने तामाङ 

संथकृस्त झल्कने घरको नक्त्सा पास दथतरुमा छुटको व्यर्थिालाई स्नरन्त्तरता स्दइनेछ । 

८. नगरपास्लकाको आस्िवक सम्र्सृ्ध्दका लास्ग अन्त्य पास्लकाहरु साँग भस्गनी सम्र्न्त्ध तिा सहकायव कायम 

गन ेतफव  आर्श्यक पहल गररनेछ । 
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९. कागशे्वरी धामलाई आधारमास्न शखंरापरु र गोकणशे्वर नगरपास्लकासंगको सहकायवमा एस्ककृत पयवटन 

परू्ावधार सस्मस्त गठन गरी सो सस्मस्त माफव त नगरपास्लकाको समग्र धास्मवक, सााँथकृस्तक पयवटन प्रर्द्धवन 

गनव कायवक्रम ल्याइनेछ ।  

उद्योग 

१. नगरके्रमा घरेल,ु साना तिा मझौला उद्योग सञ्चालन, स्नयमन र अनुगमनका लास्ग प्रभार्कारी 

संयन्त्रको स्नमावण गरी कायावन्त्र्यन गररनेछ । 

२. थिानीय कच्चा पदािवमा आधाररत लघ ुउद्यम तिा स-साना घरेल ुउद्योगहरूको थिापनामा समदुाय एर्ं 

स्नजी के्रलाई प्रोत्सास्हत गने र त्यथता उद्योगलाई र्ातार्रण अनकूुल बनाउन जोड स्दइनेछ । 

३. बजार मागमा आधाररत थर्रोजगार सजृना हुने उद्यम सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गनव बजार केन्त्द्रहरूमा 

लघ ुउद्यम कायवक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

४. पयावर्रण मरैी उध्योग सञ्चालनका लास्ग उध्योग व्यर्सास्यमरैी नीस्त ल्याई थिानीय रोजगारीको 

सजृना गररनेछ । 

षवत्त तथा सहकारी 

१. नगरपास्लका स्भरका सबै नागररकलाई सहज रुपमा स्र्त्तीय सेर्ामा पहुाँच थिास्पत गराउन आर्श्यक 

पहलकदमी स्लइने छ । 

२. सहकारीमा सबै नागररकको अपनत्र् कायम गराउन स्र्शेष भसू्मका खसे्लनेछ । नगर के्रका सबै 

सहकारीको अस्भलेख तयार गरी स्र्त्तीय अर्थिा र कारोबारको आधारमा सहकारी संथिाको र्गीकरण 

गररनेछ । 

३. नगरके्रमा नयााँ खलु्ने सहकारी संथिाको ईजाजत जारी र नर्ीकरण तिा सहकारी संथिाबाट हुने स्र्त्तीय 

जोस्खमको न्त्यनूीकरणका लास्ग स्नयस्मत अनुगमन र सपुररर्ेक्ण गररनेछ । 

४. नगरके्रस्भर हुने गरै बैंस्कङ आस्िवक कारोबारलाई स्नरुत्सास्हत र स्नयन्त्रण गररनेछ सािै एक र्डा एक 

र्ैंकको अर्धारणालाई अगाडी र्ढाईनेछ । 

५. स्र्पन्त्न मस्हला, भसू्महीन स्कसान, रोजगार स्र्हीन यरु्ा श्रस्मकलाई सहकारीको माध्यमबाट आय 
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आजवन गने माध्यम बनाई आस्िवकथतर सधुार गनव स्र्शषे कायवक्रम सञ्चालन गररने छ ।   

६. नगरस्भर स्र्स्भन्त्न टोल, बथतीमा कृषक समहू, मस्हला समहूहरूले समहू स्नमावण गरी दसै्नक तिा 

मास्सक बचत गद ै आएको समहूको आम्दानी, खचव र लगानीलाई संथिागत गनव सहकारी दताव गरी 

सञ्चालन गनव प्रोत्साहन गररनेछ ।  

७. सहकारी संथिाहरुको एस्ककरण तिा सञ्जाल गठनको कायवलाई प्रािस्मकता साि कायावन्त्र्यन  

गररनेछ । 

८. प्रास्र्स्धक ज्ञान प्राप्त, घरेल ुउध्योग सञ्चालन गने अनगुमन भएका थिानीय यरु्ा बेरोजगारलाई आय 

आजवन कायवक्रम संचालन गनव सहकारीको स्नस्ित रकम पररचालन गने कायवक्रमलाई यसै र्षवबाट लाग ू

गररनेछ ।  

भूषिसुधार नीषत 

१. नगरक्ेरस्भरका पस्तव जग्गाको अस्भलेख तयार गरी अद्यार्स्धक गररनेछ । 

२. नगरक्ेरमा सरकारी थर्ास्मत्र्मा रहकेा जग्गा जमीनमा भएको अस्तक्रमण बन्त्द गन े तिा अनस्धकृत 

रुपमा स्नमावण गररएका भौस्तक संरचना हटाइनेछ । 

३. सकुुम्र्ासी र भसू्महीनको पनुःथिापनाका लास्ग स्र्शेष प्याकेजको पहल गररनेछ । 

४. भसू्म प्रशासन सम्बन्त्धी सम्पणूव सेर्ालाई सरलीकृत, सूचना प्रणालीमा आधाररत गराई एकद्वार 

प्रणालीबाट प्रर्ाह गनव पहल गररनेछ । 

५. आर्ादी जग्गालाई बााँझो राख्ने परम्पराको अन्त्त्यका लास्ग काननु स्नमावण गररनेछ । 

६. नेपाल सरकारले आगामी आ.र्. २०७७/०७८ मा आफु मातहत रहकेा स्र्स्भन्त्न मालपोत 

कायावलयहरुलाई थिानीय तहमा हथतान्त्तरण गने कायव योजना रहकेोले यस नगरपास्लकाको भगूोल 

अन्त्तगवतका क्ेर समटेी मालपोत कायावलय ल्याउन पहल गरी आर्श्यक कायव योजना बनाई अस्घ 

र्ढाईनेछ । 

७. नगरपास्लकास्भर रहकेा सबै जग्गाको अस्भलेखीकरण नयााँ नापजााँच नभएका जग्गाको नापजााँचका 

लास्ग सम्बस्न्त्धत स्नकायको सहकायवमा यसै र्षवबाट नयााँ नापीको कायव सरुु गररनेछ ।  
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खेलकुद 

१. खलेकुद के्रको बहृत्तर स्र्कास र स्र्थतारका लास्ग एक र्डा एक खलेमदैानको नीस्त स्लइने छ । सािै 

फुटसल स्नमावणलाई समेत अगाडी र्ढाईनेछ । नगरपास्लकामा रास्ष्ट्रय थतरमा प्रस्तथपधाव गनव सक्त्ने 

खलेाडीको उत्पादन गनव आर्श्यक पहलकदमी स्लइनेछ । थर्थि‚ सक्म र अनुशास्सत नागररक तयार 

गनव खलेकुद तिा खलेाडीमा योजनार्द्ध लगानी गने र खलेकुदलाई अन्त्तवरास्ष्ट्रय के्रमा रास्ष्ट्रय सम्मान 

अस्भर्सृ्द्ध गने माध्यमको रुपमा स्र्कास गनव नगरथतरीय मयेर कप फुटर्ल र अन्त्तर नगरथतरीय स्क्रकेट 

प्रस्तयोस्गतालाई स्नरन्त्तरता स्ददं ैअन्त्य खलेकुद कायवक्रम तिा र्डा र नगरथतरीय खेलकुद मदैान समतेको 

परू्ावधार तयार गने कायवलाई स्नरन्त्तरता स्दइनेछ ।  

२. राज्य स्नमावणको महत्र्पणूव स्जम्मरे्ारी बहन गनव सक्त्ने युर्ा र्गवको स्शक्ा र थर्ाथ्यसाँग सम्बस्न्त्धत 

कायवक्रमहरू सािै खेलकुद र रोजगारी स्सजवनामा सहयोग गररने कायवक्रम यरु्ा माफव त सञ्चालन गनुवका 

सािै यरु्ा नेततृ्र् स्र्कास र स्र्कास स्नमावणका कायवमा युर्ाहरूको सस्क्रय सहभास्गतालाई स्र्शषे 

प्रािस्मकता स्दइनेछ । यरु्ा थर्रोजगारको कायवस्र्स्ध र्नाई स्र्त्तीय संथिाको सहकायवमा लगानीको 

व्यर्थिा स्मलाइनेछ । यरु्ा तिा खलेकुदका कायवक्रममा क्त्लब र सामदुास्यक संघ-संथिालाई सस्क्रय र 

स्जम्मरे्ार बनाई नगरको समग्र स्र्कासमा महत्र्पणूव योगदान परु् याउने यरु्ाहरूको श्रम‚ स्सप‚ योग्यता‚ 

क्मता र स्र्ज्ञतालाई सम्मान गने कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । यस नगरपास्लकालाई आधसु्नक ससु्र्धा 

सम्पन्त्न खलेकुद शहर (Sport City) को रुपमा स्र्कास गनव दीघवकालीन योजना बनाइनेछ ।   

३. नगरस्भर रहकेो िली चौर र मलूपानी चौरलाई थतरर्सृ्द्ध गरी नमनुा खलेकुद मदैान बनाउने कायव यसै र्षव 

सम्पन्त्न गररनेछ । खलेकुदको प्रर्द्धवनका लास्ग खले के्रसाँग सम्बस्न्त्धत स्र्स्भन्त्न स्नकायसाँगको समन्त्र्य 

तिा साझदेारीमा समय समयमा खलेकूद प्रस्तयोस्गतात्मक कायवक्रम, साहस्सक खलेका कायवक्रम 

सञ्चालन गररने तिा सहभास्गता जनाइनेछ । 

४. नगर खलेकुद स्र्कास सस्मस्तलाई प्रर्धवन सर्लीकरण गद ै खलेकुदका स्र्स्भन्त्न र्गवका (मस्हला, 

अपंाग, लैंस्गक तिा यौस्नक अल्पसंख्यक) खेलाडीहरुको रोष्टर तयार गररनेछ ।  
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खानेपानी तथा सरसफाई 

१. नगरपास्लकालाई सन ्२०२० स्भरमा नै पणूव सरसफाई के्र घोषणा गने उद्दशे्यका साि घरबाट स्नथकने 

ढल व्यर्थिापन सस्हतको पूणव सरसफाई के्र घोषणा गररनेछ । नगरर्ासीहरूको सु-थर्ाथ्यका लास्ग 

थर्च्छ र सफा र्ातार्रण कायम गनव थर्ाथ्य सम्बन्त्धी जनचेतना जगाउने कायवलाई प्रोत्सास्हत गररनकुा 

सािै उि कायवमा टोल स्र्कास संथिालाई समते सस्क्रय बनाइनेछ । आ.र्. २०७४/०७५ स्भर पणूव खोप 

र खलु्ला स्दशामिु (ODF) नगरपास्लका घोषणा सम्पन्त्न गरस्ँएकाले स्नयस्मत अनगुमनको सािै 

सबै र्डाहरूमा सार्वजस्नक शौचालय स्नमावण गदै POST ODF को कायवक्रमहरू अगास्ड बढाइने छ 

। थर्च्छ एर् ं आधारभतू गणुथतरीय खानेपानीको आपसू्तवलाई व्यर्स्थित गनव परुाना खानेपानी 

योजनाहरूको स्दगो संरक्ण एर् ंस्नमावणाधीन योजना समयम ैसम्पन्त्न गने व्यर्थिा स्मलाइने छ । 

२. खानेपानी तिा सरसफाई सुस्र्धामा सबैको पहुाँच ससु्नस्ित गनव बालमरैँी, लैंस्गक, अपांगमरैी र 

र्ातार्रण अनुकूल खालका संरचनाहरू बनाई सामास्जक समार्शेीकरण र स्दगो स्र्कासमा जोड स्दइने 

छ । खानेपानी महुान संरक्ण गनव र थर्च्छ राख्न थिानीय समदुायलाई प्रोत्सास्हत गररनेछ । थर्च्छ, 

सफा, हराभरा नगरपास्लका स्नमावण अस्भयानलाई स्नरन्त्तरता स्दइनेछ । टोलसधुार सस्मस्त, स्नजी क्ेर र 

गहै्रसरकारी क्ेरसाँगको सहकायव र सहभास्गतामा फोहोरमलैा व्यर्थिापन गरी फोहोरलाई मोहोर र्नाउने 

अस्भयान अन्त्तगवत फोहोरर्ाट कम्पोष्ट मल बनाउने कायवलाई अस्घ र्ढाईनेछ सािै नगरक्ेरको 

फोहोरमलैा व्यर्थिापनका लास्ग यसै र्षव फोहोरमलैा स्र्सजवनथिलको व्यर्थिा गरी सञ्चालनमा 

ल्याइनेछ । 

३. के.य.ुके.एल.ले काठमाडौं उपत्यकामा स्र्तरण गने खानेपानीको मलू श्रोत कागशे्वरी मनोहरा 

नगरपास्लका तिा गोकणशे्वर नगरपास्लकास्भर रहकेो स्शर्परुी जलाधारबाट प्राप्त हुने पानी भएकोले 

उि संथिामा यस नगरपास्लकाको शयेर लगानी र्सृ्द्ध गरी प्रभास्र्त के्रमा खानेपानी व्यर्स्थित गने 

कायवमा के.य.ुके.एल. साँगको सहकायवलाई िप स्र्थतार गररनेछ । सािै र्डा नं. ६ र ७ मा खानेपानीको 

र्कैस्ल्पक श्रोत नभएको हुाँदा खानेपानी स्र्तरणको लास्ग योजनामा समार्शे गनव पहल गररने छ ।  

४. नगरपास्लकास्भर संचालनमा रहकेा खानेपानी व्यर्थिापन सस्मस्तहरुलाई व्यर्स्थित ढंगले संचालन 

गनवको लास्ग नगरथतररय खानेपानी र्ोडव गठन गररनेछ । 
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सािाषिक सुरक्षा तथा ग्रािीण गरीबी न्यूनीकरण 

१. नगरपास्लकाबाट स्र्तरण हुने सबै प्रकारका सामास्जक सरुक्ा भत्ताको सहज प्रास्प्तका लास्ग घरदलैोमा 

सेर्ा परु् याउने नीस्त स्लइनेछ । सामास्जक सरुक्ा लाभग्राहीहरूको त्यांक अस्भलेखीकरणलाई भरपदो, 

स्र्श्वसनीय र चथुत दरुुथत बनाउन अनलाईन सफ्टर्येर प्रयोगको प्रभार्काररता बढाइने छ । 

२. नगरपास्लका गरीबी अनगुमन सचूना प्रणालीको प्रभार्कारी कायावन्त्र्यन गररनेछ । बदृ्ध, असहाय, 

एकल मस्हला, फरक क्मता भएका नागररक र बालबास्लकाको स्हतमा सामास्जक सधुार एर् ं

कल्याणकारी कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । सामास्जक सरुक्ा तिा व्यस्िगत घटना दताव प्रणाली 

सदुृढीकरण आयोजनालाई स्नरन्त्तरता स्दईनेछ सो को लास्ग रास्ष्ट्रय पररचयपर तिा पस्ञ्जकरण 

स्र्भागसाँग समन्त्र्य गररनेछ । सामास्जक सरुक्ा भत्ताका लाभग्राहीहरुको सचुी अद्यार्स्धक गदै 

पररमास्जवत स्नयमार्ली एरं् स्नदसे्शका अनरुुप सामास्जक सरुक्ा भत्ता स्र्तरण र व्यर्थिापनमा 

र्थतसु्नष्ठता  कायव गनव एम.आई.एस. अपरेटर र स्फल्ड सहायक लगायतका कमवचारीलाई पणूव रुपमा 

पररचालन गररनेछ । सामास्जक सरुक्ा भत्ता स्र्तरणमा गनुासो सनुरु्ाई संयन्त्र थिापना गरी समाजमा 

जोस्खममा रहकेा र्गवलाई थिानीय सरकारको संरक्कत्र्को प्रत्याभतू गररनेछ । स्र्गतका स्र्स्भन्त्न तहका 

सरकारका कायवक्रम तिा आयोजनाहरु माफव त समदुायथतरका समहुहरुलाई उपलव्ध गराईएको पूाँजी 

रकम र र्चतको अद्यार्स्धक गरी उि रकम रोजगारी स्सजवना, आय आजवन र उत्पादनमलूक कायवमा 

पररचालन गने स्र्षयलाई प्रािस्मकता स्दईनेछ । 

िषहला षवकास 

१. लैङ्स्गक समस्र्कासको अर्धारणालाई जोड स्दाँद ै नगरके्रस्भरका गहै्रसरकारी संघ संथिा, सहकारी, 

स्र्द्यालय जथता स्नकायहरूमा रहने सस्मस्त, संचालक र्ा व्यर्थिापन सस्मस्त एर् ं नगरपास्लकाबाट 

परू्ावधार  सामास्जक के्रमा गररने स्र्कास स्नमावण कायवका लास्ग गठन हुने उपभोिा सस्मस्त र्ा स्नमावण 

सस्मस्तमा कस्म्तमा ३३ प्रस्तशत मस्हला सहभास्गता रहने नीस्तलाई अस्नर्ायव गररनेछ । 

२. मस्हला स्र्कास कायवक्रमलाई मस्हलाको आस्िवक, सामास्जक, राजनैस्तक लगायत सर्ावङ्गीण 

स्र्कासमा टेर्ा पगु्ने गरी तास्लम‚ स्सपमलूक प्रस्शक्ण‚ अध्ययन‚ अन्त्तरस्क्रया‚ गोष्ठी‚ लगायतका 

कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । यथता कायवक्रम सञ्चालनका लास्ग मस्हला समहू तिा मस्हलासाँग 
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सम्बस्न्त्धत संघ संथिाहरूसाँगको सहकायव र साझदेारीमा जोड स्दइनेछ । 

३. स्र्पन्त्न तिा स्पछस्डएका र्गवका मस्हलाहरूलाई लस्क्त गरी उद्यमलशिता, सशिीकरणका 

कायवक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । मस्हलाहरूको सीप तिा क्मता स्र्कासमा सहयोग पुग्ने कायवक्रम 

र्डाथतरबाट सञ्चालन गररनेछ । 

४. मस्हला स्र्रुद्ध हुने सबै प्रकारका स्हसंा शोषण तिा स्र्भदे र बस्हष्करण स्र्रुद्ध शनू्त्य सहनशीलताको 

नीस्त अर्लम्र्न गरी स्तनको रोकिाम तिा स्नयन्त्रणका लास्ग काननुी उपचार प्रणालीलाई सहज स्छटो 

र सबैका लास्ग पहुाँच योग्य बनाउन पहल गररनेछ । 

५. लैङ्स्गक स्र्भदेलाई न्त्यनूीकरण गद ै मस्हलाहरूको मलूप्रर्ाहीकरणमा जोड स्दई लैङ्स्गक समतापणूव 

समाज स्नमाणवको लास्ग प्रोत्सास्हत गररनेछ । 

६. एकल मस्हलाहरूलाई थर्ार्लम्र्ी र सम्मानयिु बन्त्ने र्ातार्रण स्सजवना गनव आय आजवन, सीप स्र्कास 

र क्मता स्र्कासका कायवक्रम सञ्चालनमा जोड स्दइनेछ । 

७. मस्हला, दस्लत, आस्दर्ासी जनजाती लगायत लस्क्त र्गवका नगरथतरीय सस्मस्तहरू गठन गरी त्यथता 

र्गवको लास्ग योजना छनोट, कायावन्त्र्यन र अनगुमन मलु्याङ्कन गदाव तत ्तत ्सस्मस्तको स्सफाररस तिा 

सहभास्गतालाई प्रािस्मकता स्दइनेछ ।  

८. एकल मस्हला जसको स्नज बाहके अन्त्य कोहँी संरक्क पररर्ार नभएको, एकल मस्हला स्नजको 

संरक्णमा नाबालक बाल बच्चा मार रहछेन भने त्यथतो मस्हलाले स्नजका नाउँाँमा नक्त्सा पास गरँी 

घर स्नमावण गरेमा उि घर १००० र्.स्फ. सम्मको भए त्यसमा लाग्ने दथतरुमा ५०% सम्म छुट स्दने नीस्त 

स्लइनेछ । 

९. नेपाल सरकारले संचालन गने सर् ै स्कस्समका स्हसंा र दवु्यवर्हार स्र्रुध्दका अस्भयानमा सहकायव  

गररनेछ । 

१०. मस्हला स्हसंा, मानर् बेचस्र्खन तिा ओसारपसार लगायतका जोस्खम कम गनव सचेतनामलूक कायवक्रम 

स्नरन्त्तर गने, लैङ्स्गक स्र्भदे तिा सर् ैप्रकारका कुरीस्त तिा कुसंथकारको अन्त्त्यका लास्ग सामास्जक 

रुपान्त्तरणको अस्भयानमलूक कायवक्रम संचालन गररनेछ । 
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११. मस्हला उद्यमस्सलता सहस्जकरण केन्त्द्र थिापना गरी मस्हला उद्यमस्शलता कायवक्रम संचालन गररनेछ । 

१२. श्रस्मक मस्हलाहरुको ज्यालामा समानता कायम गरी लैङ्स्गक समानता एरं् पाररश्रस्मकमा 

भदेभार्रस्हतता ससु्नस्ितता कायम गररनेछ । 

बालबाषलका 

१. बालबास्लकाको स्शक्ा, थर्ाथ्यमा ध्यान स्ददं ै उनीहरूको शोषण स्र्रुद्ध जनचेतना अस्भर्सृ्द्ध हुने 

कायवक्रम सञ्चालन गद ैबालबास्लकालाई अस्नर्ायव रुपमा स्र्द्यालय जाने र्ातार्रण तयार गने नीस्त 

अर्लम्र्न गररनेछ । 

२. बाल स्शक्ा‚ थर्ाथ्य‚ बाल सहभास्गता‚ बाल संरक्ण‚ बाल अस्धकार लगायतका स्र्षयमा 

बालबास्लका लस्क्त स्र्स्भन्त्न शसै्क्क संघ-संथिा‚ सामदुास्यक संघ-संथिा तिा गरै सरकारी संघ-

संथिासाँगको सहकायव र समन्त्र्यमा स्र्स्र्ध कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

३. “बालश्रम मिु नगरपास्लका, उत्तरदायी श्रस्मक र स्जम्मरे्ार व्यर्सायी” भन्त्ने नाराका साि उद्योगी, 

व्यापारी एर् ंव्यर्सायीहरूको सहकायवमा र्ास्णज्य के्रको स्र्कास गररने छ ।  

४. नगरक्ेरका बालबास्लकाको क्मता अस्भर्सृ्द्धका लास्ग नेततृ्र् स्र्कास तास्लम, सडक नाटक जथता 

कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

५. नगरक्ेरका सार्वजस्नक जग्गामा सार्वजस्नक स्नजी साझदेारीअन्त्तगवत बाल बगै ाँचा र बाल उद्यानहरूको 

स्नमावण गररनेछ । 

६. प्रत्येक र्डामा कम्तीमा एउटा र नगरपास्लकाथतरमा नगर बाल सञ्जाल गठन गरी बालबास्लकामा 

अन्त्तरस्नस्हत प्रस्तभाको प्रथफुटन गराउनकुा सािै बालमरैी नगरको रुपमा स्र्कस्सत गराउने लक्ष्य 

रास्खनेछ । 

७. बालबास्लका सम्बन्त्धी नीस्त तिा योजना तजुवमा प्रस्क्रयामा नगरपास्लकाको बाल संजालका 

पदास्धकारी तिा बालबास्लकाका के्रमा स्क्रयाशील संघसंथिाहरूलाई सहभागी गराउने नीस्त 

स्लइनेछ । 

८. नगरथतरीय र र्डाथतररय बाल संरक्ण सस्मस्त गठन गरी सो को प्रभार्कारी पररचालनको व्यर्थिा 

स्मलाईनेछ । 

९. बाल संरक्ण गहृहरुको सदुृस्ढकरण अस्भलेखीकरण र सर्लीकरण गरी स्नयमन गद ै संरक्णको 
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ससु्नस्ितता स्दईनेछ । 

१०. सन २०३० सम्म बालस्र्र्ाह उन्त्मलुन गने रणस्नस्त २०७२ अनरुुप उपयिू कायवक्रम संचालन  

गररनेछ । 

११. स्हसंा पीस्डत तिा बेबाररसे सडक बालबास्लकाहरुको राहत‚ उध्दार तिा पनुःथिापनाका लास्ग 

स्नर्ारण कोष थिापना गरी कायव अगास्ड बढाइनेछ । 

अपाङ्गता भएका व्यषि  

१. नगरक्ेरमा रहकेा फरक क्मता भएका ब्यस्िहरूको लगत संकलन, अपेक्ा पस्हचानका लास्ग सचूना 

तिा त्याङ्क संकलन गरी उनीहरूको क्मता अस्भर्सृ्द्ध गने कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

२. नगरक्ेरस्भर स्नमावण गने सरकारी, गहै्र सरकारी स्नकाय तिा संघ संथिाका भर्न अपाङ्गमैरी बनाउन 

पहल गररनेछ । 

३. नगरक्ेरका 'क' र्गवका अपाङ्ग व्यस्िको थर्ाथ्य बीमा नगरपास्लकाले गने र थर्ाथ्य उपचारमा 

स्र्शेष छूटका लास्ग पहल गररनेछ । 

४. अपाङ्गता भएका नागररकहरूको जीर्नयापनको सहजताको लास्ग अपाङ्गताको प्रकृस्त अनसुार 

स्सपमलूक र व्यर्सास्यक तास्लम प्रदान गरी रोजगारीका अर्सरहरूमा पहुाँच स्र्थतार तिा 

आत्मस्नभवर बनाउने कायवक्रमहरूलाई प्रािस्मकता स्दइनेछ । 

५. अपाङ्गहरूका लास्ग सरकारी तिा गहै्रसरकारी तर्रबाट सञ्चालन हुने कायवक्रमहरूलाई एकीकृत 

गरी स्नयस्मत अनुगमन तिा स्नयमन गररनेछ । 

६. आफ्नो हरेचाह आफै गनव नसक्त्ने र्ा श्रम गनव नसक्त्ने अशि, असहाय, अपागतंा भएका व्यस्ि, 

मस्हला, बालबास्लकाहरुको पस्हचान गरी उस्नहरुको मयावस्दत जीर्नयापन एर् ं संरक्णका लास्ग 

लस्क्तर्गव संरक्ण कोष स्नमावण तिा पररचालन गने र सरकारर्ाट प्रदत्त सेर्ाहरुमा सहज पहुाँचको 

स्र्कास गररनेछ । 
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दषलत, आषदवासी िनिाषत तथा अल्पसंख्यक वगयको उत्थान 

१. जनजास्तहरूको भाषा, स्लस्प र साँथकृस्तको जगनेाव गद ै आस्दर्ासी जनजास्त हकस्हत संरक्ण र 

प्रर्द्धवनमा जोड स्दइनेछ । 

२. छुर्ाछुत तिा जातीय भदेभार्लाई न्त्यनूीकरण गनवका लास्ग चेतनामलूक कायवक्रमहरू सञ्चालन 

गररनेछ । नगरपास्लकास्भर दस्लतले परम्परागत रुपमा गद ै आइरहकेो पेशाको स्नरन्त्तरता, 

आधसु्नकीकरण एर् ंथर्रोजगारमलूक तिा स्सपमलूक कायवक्रमको लास्ग आर्श्यक पहल गररनेछ । 

३. नगरपास्लकास्भर हुने स्र्स्भन्त्न अर्सरहरूमा समार्ेशी आरक्णलाई आत्मसात गरी लाग ूगररनेछ । 

४. अल्पसंख्यक तिा स्पछडा र्गवको पस्हचान र अस्भलेखीकरण गरी उत्िानका कायवक्रमहरू सञ्चालन  

गररनेछ । 

५. नगरक्ेरस्भर रहकेा अल्पसंख्यक समदुायको पस्हचान गरी स्तनको मलू प्रर्ाहीकरणका लास्ग 

आर्श्यक कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

६. अल्पसंख्यक तिा स्र्पन्त्न र्गवलाई प्रत्यक् लाभ हुने तिा जनचेतनामलूक कायवक्रम सञ्चालन गनवमा 

स्र्शेष जोड स्दइनेछ । 

७. यस नगरपास्लकाका गररब तिा स्र्पन्त्न समदुायको उत्िानको लास्ग नगर गरीबी थतरीकरणको 

त्यांक तिा त्यांक स्र्भागको सचूना अनरुुप गररबी स्नर्ारण कायवक्रम ल्याउन सम्बस्न्त्धत 

स्नकायमा अनरुोध गररनेछ ।  

८. समाजमा कोही बस्हष्कृत नहोउन, सबै स्बथिास्पत आश्रयस्हन मानस्सक सन्त्तलुन गमुाएका र्ा संरक्ण 

स्र्स्हन भएका र्गवलाई सडक मानर्मिु गद ैआर्श्यक व्यर्थिापन गररनेछ । 

९. लैस्ङक समानताको लास्ग लस्क्त र्गव केस्न्त्द्रत आस्िवक शसस्िकरण (जीस्र्कोपाजवन, थर्रोजगार, 

रोजगारमलूक) कायवक्रम संचालन गररनेछ । 

१०. बेरोजगार स्र्पन्त्न दस्लतहरुको रोजगारीका लास्ग स्र्स्त्तय संथिाको सहयोगमा सीपमलुक तिा 

रोजगारीमलुक कायवक्रम संचालन गररनेछ । 

११. स्र्पन्त्न दस्लतहरुको पठनपाठनका लास्ग छारर्सृ्त्तको व्यर्थिा स्मलाउन पहल गररनेछ ।  
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ज्येष्ठ नागररक 

१. ज्येष्ठ नागररकको अनभुर् र सीपलाई सामास्जक तिा आस्िवक स्र्कासको कायवमा उपयोग गनव ज्येष्ठ 

नागररक अक्य कोषलाई स्नरन्त्तरता स्दाँद ै सामास्जक सरुक्ा र स्नःशलु्क औषस्ध स्र्तरणको कायवलाई 

स्नरन्त्तरता स्दइनेछ । 

२. ज्येष्ठ नागररक प्रस्तको सम्मान र सकारात्मक भार्नाको अस्भर्सृ्द्ध गराउन समदुाय थतरसम्म सरकारी 

तिा गहै्रसरकारी संथिाको समन्त्र्यमा सचेतनामलूक कायवक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । समाजमा 

स्र्स्शष्ठ योगदान परु् याउने जषे्ठ नागररकहरूलाई सम्मान गने पररपाटीलाई स्नरन्त्तरता स्दइनेछ । 

३. जषे्ठ नागररकहरुलाई संरक्णको आर्श्यकता र्मोस्जम उनँीहरुको मयावस्दत जीर्न कायम गनवको 

लास्ग जषे्ठ नागररक स्र्श्राम केन्त्द्र, स्दर्ासेर्ा केन्त्द्र, आर्ास गहृ स्नमावण, पररचालन तिा व्यर्थिापनको 

लास्ग आर्श्यक कायवक्रम स्नमावण गररनेछ । 

४. मस्हला, अपागंता भएका व्यस्ि र जषे्ठ नागररक सम्बन्त्धँी समाज कल्याण, संरक्ण एर् ंसशस्िकरण 

सम्बन्त्धँी एस्ककृत र पररमाणमखूी लस्क्त कायवक्रम संचालन गररनेछ । 

५. जषे्ठ नागररकका ज्ञान, सीप र अनभुर्लाई नयााँ पथुतामा हथतान्त्तरण गने कायवक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

युवा, श्रि तथा रोिगारी 

१. बढ्दो शसै्क्क बेरोजगारको संख्या घटाउन प्रयोगात्मक तिा व्यर्सास्यक प्रास्र्स्धक स्शक्ामा जोड 

स्दइने छ । 

२. नगरके्रका यरु्ालाई कुक, प्लस्म्र्ङ, र्ायररङ लगायतका स्सपमलूक तास्लम स्दई दक्, उद्यमशील र 

आत्मस्नभवर बनाउन जोड स्दइनेछ । 

३. नगर के्रमा सञ्चास्लत संघ, प्रदशे तिा ठुला नगरथतरीय आयोजनाहरूमा नगरपास्लकास्भरका 

यरु्ालाई रोजगारमा प्रािस्मकता स्दन जोड स्दइनेछ । 

४. प्रधानमन्त्री थर्रोजगार कायवक्रम माफव त युर्ा लस्क्त रोजगारी कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

५. कृस्षमा आधाररत उद्यमस्शलता माफव त मयेर स्र्शषे रोजगार कायवक्रम संचालन गररनेछ । 

६. नगर के्रमा श्रम शोषणको अन्त्त्य तिा श्रमको आपसू्तव ससु्नस्ितताका लास्ग न्त्यनूतम पाररश्रस्मक 

स्नधावरण गरी कायावन्त्र्यन गने व्यर्थिाका सािै स्नयमन गररनेछ । 

७. श्रम बजारमा भएको दक् कामदार अभार्को पररपसू्तवका लास्ग स्सपमलूक कामदारको उत्पादनको 
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नीस्त स्लइनेछ । 

८. नगरक्रेस्भर सञ्चालनमा रहकेा पेशा तिा व्यर्सायमा लगाउने कामदारको करार र सेर्ा ससु्र्धा 

स्नधावरणको लास्ग कडाइका साि स्नयमन तिा अनगुमन गररनेछ । 

९. रोजगारमा मस्हला सरुक्ाको सुस्नस्ितताको लास्ग पहल गररनेछ । 

१०. स्नकृष्ट प्रकृस्तका बालश्रमको अन्त्त्य गनवका लास्ग जनचेतनामलूक कायवक्रम संचालन गररनेछ सािै 

बालश्रम अन्त्त्यका लास्ग कडाईका साि अनगुमन तिा स्नयमन गररनेछ । 

११. बाल श्रस्मकको उद्धार र पनुःथिापनाका लास्ग सम्बस्न्त्धत स्नकायसाँग प्रभार्कारी समन्त्र्य गररनेछ । 

१२. नगरपास्लकास्भर असंगस्ठत अर्थिामा रहकेा श्रस्मकहरुको लगत अध्यार्स्धक गरी श्रस्मकसंग 

सम्बस्न्त्धत संघ संथिा र स्नकायसंग समन्त्र्य गनव नगरपास्लकाबाट छुटै्ट सस्मस्त गठन गररनेछ । सो 

सस्मस्तको कायव के्र कायवस्र्स्धबाट व्यर्स्थित गरी कायव शरुु गररनेछ । 

१३. अन्त्तरावस्ष्ट्रय तिा रास्ष्ट्रय श्रम बजारमा कोस्भड–१९ को प्रकोपका कारण संकुचन आई  रोजगारीको 

अर्सरर्ाट बस्ञ्चतमा परेका यरू्ाहरुलाई नगरपास्लकास्भर रोजगारी श्रजृना हुने कायवक्रम तय गरी 

थिानीय अिवतन्त्रको स्र्कास गद ैलस्गनेछ ।  

१४. नगरपास्लकास्भर सामदुास्यक, औद्योस्गक, व्यापाररक के्रमा हुने श्रमशोषण, यातना तिा स्हसंाको 

अन्त्त्य गनव अनगुमन संयन्त्रलाई प्रभार्कारी बनाईनेछ । 

१५. नगरपास्लकास्भर बसोर्ास गने सकुुम्र्ासी, द्वन्त्द्व प्रभास्र्त स्र्पदब्ाट प्रभास्र्त स्हसंा स्पस्डत व्यस्िको 

पस्हचान गरी नस्ँजहरुका आर्श्यकता र मागको सम्बोधन गनव आर्श्यक व्यर्थिा गररनेछ ।  

१६. नगर अन्त्तरगतका थनातकोत्तर गरेका बेरोजगार यँरु्ाहरुको लगत राख्ने र योग्यता अनरुुप स्र्कास 

स्नमावण तिा शैस्क्क स्र्कास कायवमा पररचालन गररनेछ ।  

१७. नगरपास्लकास्भर थिायी र्सोर्ास गने स्र्पन्त्न दस्लतहरुका लास्ग सामसु्हक उद्योग व्यर्साय 

संचालनका स्नस्मत्त उद्योग व्यर्सायको प्रकृती हरेी अनदुानको व्यर्थिा गररनेछ । 
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गैर सरकारी संघ संस्था  

१. नगरपास्लकास्भर कायवक्ेर बनाएर काम गने रास्ष्ट्रय तिा अन्त्तवरास्ष्ट्रय गहै्रसरकारी संथिाहरूलाई 

नगरपास्लकाको छातास्भर एकीकृत गरी कायव गररनेछ ।  

२. नगरपास्लकाको नीस्त तिा कायवक्रमसाँग मले नखाने, कायवक्रम सञ्चालनको परू्व थर्ीकृस्त नस्लएका 

तिा नगरपास्लकासाँग समन्त्र्य नगरी कायवक्रम सञ्चालन गने ग.ैस.स.लाई नगरक्ेरमा काम गनव पूणव 

रुपमा रोक लगाइने छ । कुनै पस्न ग.ैस.स.ले नयााँ योजना छनोट गदाव र्थती तिा र्डाथतरबाट 

स्सफाररस गररएका योजनालाई उच्च प्रािस्मकता स्दनपुने व्यर्थिा गररनेछ । 

३. गहै्रसरकारी र सामास्जक संघ संथिाबाट माग भई आएका कायवक्रम कायावन्त्र्यनका लास्ग लस्क्त क्ेर 

समट्ेन सक्त्ने प्रथतार्लाई पस्हलो प्रािस्मकता स्दइने छ । 

४. नगरपास्लकाको समग्र समसृ्द्ध हास्सल गनवका लास्ग स्र्कासका लास्ग हातेमालो अस्भयान सञ्चालन 

गरेर स्शक्ा, थर्ाथ्य, पयवटन, परू्ावधार स्र्कास र फोहोरमलैा व्यर्थिापन लगायतका के्रहरूमा 

गहै्रसरकारी संथिाको समन्त्र्यलाई अगास्ड बढाइने छ ।  

५. नगरपास्लकालाई कायवके्र बनाएका सबै ग.ैस.स.को त्यांक अद्यार्स्धक गरी दताव, नर्ीकरण एर् ं

स्सफाररसका लास्ग मापदण्ड बनाई कायावन्त्र्यन गररनेछ । 

६. गहै्रसरकारी संथिास्भर सशुासन कायम गराउाँद ैस्नयस्मत स्नयमन, अनगुमन तिा सपुररर्के्णका लास्ग 

नगरपास्लकास्भर छुटै्ट इकाईको गठन गररनेछ । नगरपास्लकाको  गस्तस्र्स्धमा गरैसरकारी संथिाहरूले 

परु् याई रहकेो योगदानलाई अझ व्यर्स्थित र पारदशी बनाउन प्रदशे तिा संघीय सरकारका स्र्षयगत 

कायावलयसाँगको सहकायवलाई अझ मजबतु बनाइनेछ । 

७. नगरमा कायवक्रम स्बथतार गने ग.ैस.स.हरूले स्र्कासको अर्थिामा पछास्ड परेका र्डा तिा र्थतीलाई 

प्रािस्मकता स्दनपुने नीस्त कायावन्त्र्यनमा कडाइ गररनेछ । 

८. ग.ैस.स.बाट भएका कामको अनगुमन प्रबन्त्ध तिा प्रगस्त समीक्ा गनव अस्नर्ायव गराइनेछ । 

९. अन्त्यर दताव भई बालगहृ संचालन गने गहै्र सरकारी संथिालाई नगरपास्लकास्भर अस्नर्ायव रुपमा दताव 

गरेर मार बालगहृ संचालन गनव स्दईने छ । 

१०. नगरथतररय गहै्र सरकारी संथिा सल्लाहकार सस्मस्त गठन गरी गहै्र सरकारी संथिाको परीचालन र 
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स्नयमनको व्यर्थिा स्मलाईनेछ । 

११. कोस्भड - १९ का कारण उत्पन्त्न असहज पररस्थिस्तको सामना गनव नगरपास्लस्भर स्क्रयास्शल 

गरैसरकारी संथिाहरुलाई पररपरुक भसू्मकामा पररचालन गररनेछ । 

पूवागधाि लवकास 

१. भवन षनिायण 

२. संघ, प्रदशे सरकार तिा स्जल्ला समन्त्र्य सस्मस्त काठमाडौंको सहकायवमा नगरपास्लकाको 

प्रशासकीय भर्न स्नमावण कायव अगास्ड बढाइनेछ । 

३. नगरपास्लका तिा अन्त्तगवतका र्डा कायावलयहरू मध्ये आफ्नै भर्न नभएका कायावलयहरूको भर्न 

स्नमावण कायव प्रािस्मकतामा रास्खनेछ । सािै जीणव अर्थिामा रहकेा स्र्द्यालय लगायतका अन्त्य 

भर्नहरूको ममवत कायव गररनेछ ।  

४. नयााँ र्डा कायावलयहरू स्नमावण गदाव बहुउपयोगी भर्न स्नमावणमा जोड स्दइनेछ ।  

५. सार्वजस्नक परू्ावधार तयार गदाव र्ालमरैी तिा अपाङ्गमैरी स्नमावणमा जोड स्दईनेछ । 

६. स्र्पदब्ाट स्र्स्त्तय जोस्खम कम गनव घर स्बमाको अर्धारणा ल्याईनेछ ।  

सडक - पुल  

१. काठमाडौ ाँ उपत्यका नगर स्र्कास प्रास्धकरणले उपत्यकास्भर तय गरेको बथती थतरीय सडक‚ दईु र्ा 

दईु भन्त्दा बढी र्डालाई जोड्ने सडक‚ यस नगरपास्लकाको भौस्तक परू्ावधार स्र्कासमा महत्र्पूणव 

भसू्मका राख्ने सडक र राज्यले तोकेको राजमागव तिा सहायक मागवको चौडाइलाई आधार मानी 

सडकहरूको स्समाङ्कन (Right Of Way) स्नधावरण गररनेछ । सािै त्यथता सडक छेउमा स्नमावण 

हुने संरचनाको घर नक्त्सा पास गदाव र्थती स्र्कास शहरी योजना तिा भर्न स्नमावण सम्बन्त्धी 

आधारभतू स्नमावण मापदण्ड २०७२‚ संशोस्धत २०७३ अनसुार यस नगरपास्लकाको कायवस्र्स्धमा 

आर्श्यक संशोधन गरी कायावन्त्र्यन गररनेछ । 

२. बागमती र महादरे् खोला स्कनाराहरूमा ढल स्नकास सस्हतको कोररडोर स्नमावण गनव पहल गद ैनगर 

क्ेरस्भरका स्र्स्भन्त्न नगरथतरीय सडकहरूलाई केन्त्द्रीयथतर‚ प्रदशेथतर तिा नगरथतर बजटे तिा 

कायवक्रम माफव त क्रमशः कालोपरे र ढलान गद ैजाने कायवलाई प्रािस्मकताका साि लाग ुगररनेछ । 
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३. नगर यातायात गरुुयोजनालाई पणूवता स्ददं ै सडकको मापदण्ड तोकी सोही अनरुुप यातायात सेर्ा 

सञ्चालनको र्ातार्रण स्नमावण गररनेछ । सािै काठमाडौ ाँ महानगरपास्लका, गोकणेशर नगरपास्लका 

र शखंरापरु नगरपास्लकासाँग सहकायव गरी अन्त्तर नगरथतरीय नगर बस सेर्ा सञ्चोलन गररनेछ ।  

४. मखु्य सडक र सहायक सडक छेउमा स्नमावण भएका घर कम्पाउण्डको पानी व्यर्स्थित नगरी सोझै 

सडकमा छोड्ने कायवलाई स्नरुत्सास्हत गरी त्यथता कायवलाई काननूी दायरामा ल्याइनेछ । 

५. नगरपास्लकाका सबै र्डामा सडक सञ्जाल परु् याइनेछ । सािै िप ग्रामीण/ र्डार्थती थतरका 

सडकहरूको स्र्थततृ सर्के्ण कायव गररनेछ । 

६. नगर के्रस्भरका नदी तिा खहरेमा मोटरेर्ल पलु स्नमावणको लास्ग स्र्थततृ पररयोजना प्रस्तर्देन 

(स्ड.स्प.आर.) तयार गररनेछ ।  

७. स्तलगगंा-ताम्रगगंा सडकलाई कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकासाँग जोड्ने गरी स्नमावण कायव अगास्ड 

बढाउन संघीय सरकारसाँग समन्त्र्य गररनेछ । 

८. बाटो कालोपरे गनव‚ ढलान गनव र ब्लक छाप्न सािै ढल स्नकासको लास्ग ५०-५० लागत 

सहभास्गताको कायवक्रमलाई प्रािस्मकताका साि अगास्ड बढाइनेछ । सािै ८०-२० जनसहभास्गतामा 

आधाररत कायवक्रममा स्नरन्त्तरता स्दइनेछ ।  

९. नगरपास्लकास्भर स्नमावण कायव गदाव अस्नर्ायव रुपमा गणुथतर परीक्ण गरेर मार भिुानी स्दने व्यर्थिा 

गररनेछ । 

१०. आगामी र्षव नगरपास्लकाबाट स्र्स्नयोजन भएका योजनामा ४% का दरले कन्त्टेन्त्जेन्त्सी कट्टा गरी सो 

रकम छुटै खातामा जम्मा गरी जम्मा भएको रकमबाट प्रास्र्स्धक सेर्ामा खचव गररनेछ । 

पूवायधार तथा शहरी षवकास 

१. र्डाथतरबाट छनौट भई स्सफाररस भई आएका नगरथतरका योजनाहरूलाई प्रािस्मकता एर्ं 

सम्भाव्यता अध्ययन र लाभास्न्त्र्त र्गवका आधारमा कायावन्त्र्यन गद ैजाने नीस्त स्लइनेछ । 

२. नगरथतरीय योजना छनोट गदाव दीघवकालीन रुपमा प्रभार् पाने योजनाहरूलाई छनोट गरी कायावन्त्र्यन 

गने नीस्त स्लइनेछ । 

३. अल्पकालीन एर् ं दीघवकालीन स्र्कासका योजना छनोट एर् ं प्रािस्मकीकरणमा आर्स्धक नगर 
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स्र्कास योजना तिा नगर स्र्कास गरुुयोजनालाई आधार मास्ननेछ । 

४. नगरपास्लकाको सम्पणूव पक्लाई समटेेर समग्र स्र्कास र समसृ्द्धका लास्ग यसै र्षव नगर स्र्कास 

गरुुयोजना तयार गररनेछ  । 

५. नगर भ-ूउपयोग नक्त्सा तयार गरी सोही अनसुार नगरको बाटोको चौडाइ कायम गररनेछ र मापदण्ड 

स्र्पररत थर्ीकृस्त नस्लई स्नमावण भएका पखावल र अर्धै रुपमा स्नमावण भएका संरचना हटाउने नीस्त 

स्लइनेछ । 

६. नगरपास्लकाबाट सञ्चालन हुने रु. ५ लाख भन्त्दा बढीका योजनाहरूमा अस्नर्ायव रुपमा आयोजना 

थिलमा योजना सम्बन्त्धी जानकारीमलूक बोडव राख्न लगाइने छ । 

७. रास्ष्ट्रय भर्न संस्हता २०६०, भर्न स्नमावण सम्बन्त्धी मापदण्ड २०७१, नगरपास्लकाबाट तयार 

गररएको र्थती स्र्कास तिा भर्न स्नमावण मापदण्ड २०७३, नक्त्सा पास कायवस्र्स्ध २०७३, शहरी 

योजना तिा भर्न स्नमावण सम्बस्न्त्ध आधारभतू मागवदशवन २०७२ लाई प्रभार्कारी रुपमा लाग ू 

गररनेछ । सािै यसमा समसामस्यक सधुार गररनेछ ।  

८. आगामी आ.र्.स्भर नगरपास्लकाको भ-ूउपयोग नीस्त सस्हत नगर स्र्कास योजना तजुवमा गररनेछ ।   

९. र्थती स्र्कास, शहरी योजना तिा भर्न स्नमावण सम्बन्त्धी आधारभतू मागवदशवन‚ २०७२ संशोस्धत 

२०७३ को आधारमा यस नगरपास्लकाले लाग ूगरेको कायवस्र्स्ध आर्श्यक संशोधन गरी २०६४ को 

मापदण्ड अगास्ड स्नमावण भएका, २०६४ को मापदण्डपस्छ स्नमावण भएका र २०७२ को मापदण्डपस्छ 

स्नमावण भएका संरचनाहरूलाई सास्र्कमा नक्त्सा पास भएको‚ नभएको यस्कन गरी फरक फरक 

प्रार्धानको आधारमा व्यर्थिापन र स्नयस्मत गने कायवलाई २०७८ असार मसान्त्तसम्मका लास्ग 

स्नरन्त्तरता स्दइनेछ ।  

१०. आर्ासीय र अथिायी टहरा स्नमावण थर्ीकृत नगरी गररने स्नमावण कायवलाई बन्त्दजे गररनेछ । सािै 

व्यर्सास्यक भर्नको र्गीकरण कायवस्र्स्ध व्यर्थिा गररनेछ ।  

११. नगरपास्लकास्भर नीस्ज के्रले जग्गा प्लास्नङ्गको लास्ग नगरपास्लकाको स्सफाररसमा अस्धकार प्राप्त 

स्नकायको थर्ीकृस्त स्लई कायव सञ्चालनको लास्ग नगरपास्लकाले स्नमावण गरेको कायवस्र्स्धको 
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प्रस्क्रया अर्लम्बन गनुवपने व्यर्थिा गरी यथता कायवबाट सार्वजस्नक पस्तव जग्गा अस्तक्रमण नहुने र 

र्ातार्रणीय रुपमा असर नपने तफव  पणूव सतकव ता अपनाइनेछ । 

१२. नगरको नक्त्साङ्कन र व्यर्थिापनबाट सबै के्रमा एकरुपता ल्याउन मसे्ट्रक प्रणाली अनसुार घर 

नम्बर‚ र्थतीको नामाकरण‚ सडकको नामाकरण लगायतका कायवलाई सबै र्डामा क्रमशः स्र्थतार 

गररनेछ ।   

१३. व्यर्स्थित शहरीकरणका लास्ग संघीय सरकारले अगास्ड बढाएको नयााँ शहरको अर्धारणालाई जोड 

स्दन बागमती र महादरे् खोला आसपास तिा अन्त्य सम्भाव्य क्ेरमा नगरपास्लकाले स्नजी-

सार्वजस्नक साझदेारी कायवक्रम अन्त्तगवत आधसु्नक ससु्र्धा  सम्पन्त्न तिा भकूम्प प्रस्तरोधात्मक र्थती 

स्र्कासको कायवलाई अगास्ड बढाइनेछ । 

१४. घरको नक्त्सा पास गने कायवलाई नगरर्ासीमरैी बनाई सहज र सरल तररकाले सम्पन्त्न गराउने 

व्यर्थिाका लास्ग Help Desk लाई िप व्यर्स्थित गररनेछ । 

१५. नगरपास्लका बाहके अन्त्य स्नकायबाट प्राप्त योजना कायावन्त्र्यन गदाव नगरपास्लका र उपभोिा 

सस्मस्तको लागत सहभास्गतामा परू्ावधारका कायवहरू सञ्चालन गररनेछ । सडक स्नमावणमा ५०-५०, 

स्र्द्यतुीकरणमा ६०-४०, खानेपानी तिा स्संचाई आयोजनामा ७०-३० प्रस्तशतको अनपुातमा 

आयोजनाहरूको कायावन्त्र्यन गररने नीस्त अर्लम्र्न गररनेछ । 

१६. भौस्तक परू्ावधार सम्बन्त्धी प्रोफाइल तयार गररनेछ । 

१७. इको पाकव का अलार्ा नगर के्रमा सनु्त्दर र व्यर्स्थित स्पकस्नक थिल तिा मनोरन्त्जन पाकव को  

स्नमावणको लास्ग स्र्थततृ सम्भाव्यता अध्ययन प्रस्तर्देन तयार गररनेछ । 

१८. यस नगरपास्लकाबाट नगरपास्लका घोषणा हुन ु भन्त्दा अगास्ड भएको मापदण्डलाई आधार मानी 

स्नमावण भएका घर‚ नगरको मापदण्ड लाग ुभई सडक स्र्थतार गदाव घर भत्केको अर्थिामा सो घरको 

मआुब्जा सरकारीथतरबाटै उपलब्ध गराउन सम्बस्न्त्धत स्नकायमा स्नयमानसुार स्सफाररस गने नीस्त 

अर्लम्बन गररनेछ । सािै भकूम्प पीस्डतहरूको नक्त्सा पास सम्बन्त्धमा असं्शयारस्भरका कुनै 

सदथयका नाममा जग्गा धनी कायम भएको तर सो जग्गामा असं्शयारले हक प्राप्त गने जग्गा भएमा 

त्यथतो जग्गामा जनु असं्शयारले घर स्नमावण गनव लागकेो छ उसैका नाममा नक्त्सा पास गदाव हाल 
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ठहररए बमोस्जमका असं्शयारहरूले र्डामा उपस्थित भई मञ्जरुीनामामा सस्हछाप गरीस्दएमा 

सम्बस्न्त्धत स्नर्देकका नाममा नक्त्सा पास हुने व्यर्थिा स्मलाइनेछ । 

१९. एकापररर्ारमा रहकेा कुनै असं्शयारको नाममा रहकेो घरजग्गा पररर्ारको स्र्च अशंर्ण्डा भई कुनै 

असं्शयारको नाममा कायम भएको र्ा दतावर्ाला परलोक भई हकर्ालाको नाममा नामसारी भई 

आएको घरजग्गामा नगरपास्लकाबाट पास भएको नक्त्सा नामसारी गदाव कायावलयबाट लाग्ने सेर्ा 

शलु्क बाहके अन्त्य शलु्क नलाग्ने प्रकृया यसै आ.र्.बाट लाग ु गररनेछ । आगामी आ.र्.मा समते 

स्नरन्त्तरता स्दईने छ । 

२०. नगरपास्लकाबाट सडक स्र्थतार तिा स्नमावणका क्रममा कुनै जग्गा धनीको नाममा रहकेो जग्गा सडक 

स्र्थतार हुन ुअस्घ मापदण्डको के्रफल भएपस्न सो सडक स्नमावण पस्छ उि जग्गाको मापदण्ड नपगु 

भएपस्न उि जग्गामा नक्त्सा पास गदाव मापदण्डमा छुट स्दईने नीस्त स्लइने छ । 

२१. थिानीय योजनाहरु नेपाल सरकारका योजनाहरुसाँग नर्ास्झने तर पररपरुक हुने गरी तजुवमा गररनेछ । 

षसचाई तथा ऊिाय 

१. उज्यालो नगर कायवक्रम अन्त्तगवत नगर के्रका मखु्य सडकमा रास्रकालीन समयमा पस्न आर्ागमनलाई 

सहज पानव सडक र्त्तीको व्यर्थिा गररने कुरालाई योजनाका रुपमा अगास्ड बढाइने छ । 

२. खतेीयोग्य जस्मनमा स्संचाई ससु्र्धा स्र्थतार गनव स्संचाई कुलाहरू ममवत सम्भार तिा नयााँ योजनाहरूको 

सम्भाव्यता अध्ययन गने कायवमा स्र्शेष सस्क्रयता अपनाइने छ । 

३. नेपाल स्र्द्यतु प्रास्धकरणको सहकायवमा नगरपास्लकास्भर रहकेा स्र्द्यतु लगायत अन्त्य स्र्तरण लाईनका 

नाङ्गा तारको सट्टामा भसू्मगत स्र्द्यतुीकरणको कायवलाई प्रािस्मकता साि अगास्ड बढाइने नीस्त 

क्रमशः अर्लम्बन गररद ैलस्गनेछ । 
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सूचना  तथा सञ्चार  

१. एफ.एम. तिा परपस्रकाको सञ्चालन ईजाजत तिा नर्ीकरणको छुटै्ट व्यर्स्थित मापदण्ड बनाइने छ 

भने नस्र्करण कायवका लास्ग व्यर्स्थित योजना स्नमावण गररनेछ । 

२. प्रशासकीय सशुासन कायम गनवका लास्ग कायावलयर्ाट प्रदान गररने सेर्ाहरु सचूना प्रस्र्स्ध सञ्जालमा 

एस्ककृत गराईनेछ । कागजस्र्हीन शासन (Paperless governance) थिास्पत गराईनेछ । 

३. कायावलयर्ाट थर्ीकृत गररएका घरनक्त्साहरुलाई स्डस्जटाईजेसन (Digitization) गरी सरोकारर्ालाहरु 

सबैको पहुाँचलाई ससु्नस्ित गररनेछ । नयााँ थर्ीकृत गररने घर नक्त्सा थर्ीकृत प्रणालीलाई पारदशी र 

सगुम्य र्नाउन सफ्टर्येर प्रणालीमा आर्ध्द गराईनेछ । 

४. नगरपास्लकाको र्थतगुत स्र्र्रण (Profile)  लाई थर्चास्लत प्रणाली (Automation) मा आर्ध्द 

गराईनेछ ।  

वन तथा वातावरण  

१. नाङ्गो डााँडा तिा खाली के्रहरूमा र्कृ्ारोपण गरी नगरलाई हराभरा बनाइने छ भने नगरपास्लकाले 

अर्लम्र्न गरेको "थर्च्छ सफा हराभरा, बनाऊ कागशे्वरी मनोहरा" अस्भयान अन्त्तगवत स्डस्भजन र्न 

कायावलय तिा सामदुास्यक र्न र आम नागररकसाँगको समन्त्र्य र साझदेारीमा "एक घर पााँच रुख" 

अस्भयान सञ्चालनलाई स्नरन्त्तरता स्दइनेछ । यसका अस्तररि र्कृ्ारोपण पररचय पर स्र्तरणको नीस्त 

स्लइनेछ । 

२. जनसहभास्गताको माध्यमबाट सामदुास्यक र्नको संरक्ण, स्दगो व्यर्थिापन तिा संथिागत सदुृढीकरण 

गररनेछ । 

३. आस्िवक रुपले महत्र्पूणव र नगर यातायात गरुुयोजनामा परेका सडकहरूको स्नमावण तिा ममवत सम्भार 

गदाव र्ातार्रणीय ह्रास हुन नस्दन र्ातार्रणीय अनकूुलनका कायवलाई साँगसाँग ै सञ्चालन गनव स्र्शेष 

ध्यान स्दइने छ ।   

४. नगरपास्लकामा संचास्लत प्रदषूण गने उद्योगलाई क्रमशः स्र्थिास्पत गने र नयााँ थिापनाको थर्ीकृस्त 

नस्दने नीस्त अस्ख्तयार गद ै पयावर्रणमा असर नपगु्ने ध्र्स्न तिा र्ातार्रण प्रदषूण नगने उद्योग 

थिापनाका लास्ग प्रािस्मकता स्ददं ैत्यथता उद्योगहरू थिापनँा गनव स्नस्ित क्ेर तोकी औद्योस्गक ग्राम 
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थिापनाको लास्ग पहल गररनेछ ।  

५. पयावर्रणीय महत्र् बोकेका उपत्यकाका धास्मवक र ऐस्तहास्सक दईु प्रमखु नदीहरू बागमती र मनोहरा 

तिा सहायक खोला खहरेहरू छेउछाउमा प्रदषूणजन्त्य उद्योग तिा व्यर्साय सञ्चालन‚ ढल स्मसाउने, 

अव्यर्स्थित र्थती स्र्कास‚ बढ्दो जनसंख्या र भ-ूक्य हुाँद ै जाने क्रम बढ्द ै गएकोले त्यथता के्रमा 

थर्च्छता र सनु्त्दरता कायम राख्न प्रदषूण स्नयन्त्रण तिा नदी संरक्ण कायवक्रमलाई अस्भयानको रुपमा 

स्र्शेष प्रािस्मकताका साि सञ्चालन गररनेछ । यस कायवमा अस्धकार सम्पन्त्न र्ाग्मती सभ्यता एकीकृत 

स्र्कास सस्मस्त लगायतका स्र्स्भन्त्न रास्ष्ट्रय अन्त्तरास्ष्ट्रय संघ-संथिासाँगको सहयोग र समन्त्र्यलाई जोड 

स्दइनेछ ।  

६. पयावर्रणीय सन्त्तलुन एर् ं यस नगरपास्लकालाई थर्च्छ‚ सफा हराभरा कायम राख्न थिान उपलव्ध 

भएका र्डाहरुमा र्कृ्ारोपण, बालउद्यान‚ र्न उद्यान, पोखरी, पाकव  स्नमावणजथता र्ातार्रणमरैी 

कायवलाई अगास्ड बढाइनेछ । यस क्रममा स्र्षादीको प्रयोग र र्न फाँ डानीजथता कायवलाई स्नरुत्सास्हत 

गनव स्र्शेष ध्यान स्दइनेछ । यथता कायवमा स्र्स्भन्त्न संघ-संथिाको सस्क्रय सहभास्गतामा जोड स्दइनेछ । 

सािै ४ स्फट भन्त्दा ठुला स्र्रुर्ा रोप्ने कायवलाई प्रोत्सास्हत गररनेछ । 

७. माटो‚ ढुंङ्गा‚ र्ालरु्ा र स्गट्टीजथता खस्नजजन्त्य, प्रकृस्तजन्त्य उद्योग सञ्चालनका लास्ग नगरपास्लकाले 

कायवस्र्स्ध तयार गरी सोही कायवस्र्स्ध बमोस्जम सञ्चालन अनमुस्त स्दइनेछ ।  

८. नगरपास्लका के्रस्भरका खलुा के्र, सरकारी तिा गरै सरकारी संघसंथिा, स्र्द्यालय, स्र्श्व स्र्द्यालयको 

कायावलय पररसर, नदी स्कनार, सडक स्कनार, सार्वजस्नक जग्गा, पस्तव तिा नदी उकासका थिलहरूमा 

र्कृ्ारोपण गरी हररत नगरको रुपमा स्र्कास गररने छ । 

९. र्ातार्रणीय सरसफाईको लास्ग प्लास्ष्टक मिु के्र घोषणाको लास्ग आर्श्यक कायव अस्घ र्ढाईनेछ । 

फोहरिैला व्यवस्थापन 

१. फोहोरमलैा व्यर्थिापन कायवलाई प्रभार्कारी रुपमा कायावन्त्र्यन गनव छुटै्ट फोहोरमैला व्यर्थिापन 

कोषको थिापना गररनेछ । गोकणशे्वर र शखंरापरु नगरपास्लकासाँग सहकायव गरी फोहोरमलैाको 

दीघवकालीन व्यर्थिापनको लास्ग काठमाडौं उपत्यका एकीकृत फोहोरमलैा व्यर्थिापन आयोजनासाँग 

सहकायव गने गरी स्र्गतमा भएको स्नणवय कायावन्त्र्यनको प्रगस्त अर्थिा, कायवयोजना र नगरपास्लकाको 
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तलुनात्मक लाभसमते अध्ययन गरी आर्श्यक भएमा सास्र्कको नीस्त पनुरार्लोकन गद ैफोहोरमलैा 

व्यर्थिापनको र्कैस्ल्पक उपायसमते अर्लम्बन गररनेछ ।  

२. फोहोरमलैा व्यर्थिापन यस नगरपास्लकाको प्रमखु र्ातार्रणीय समथयाका रुपमा रहकेोले नदीमा ढल 

स्मसाउने कायवलाई स्नरुत्सास्हत गररनेछ । फोहोरमलैाको उत्पादनमा कमी (Reduce)‚ प्रशोधन 

(Recycle) र पनुःप्रयोग (Reuse) लगायतका कायवलाई टोल र र्डादसे्ख नै प्रोत्सास्हत गरी र्जै्ञास्नक र 

व्यर्स्थित फोहोरमलैा सङ्कलन र व्यर्थिापनको कायवलाई अगास्ड बढाइनेछ । यस कायवमा टोल 

स्र्कास सस्मस्त‚ मस्हला समहू लगायत सामास्जक संघ-संथिाको सहभास्गता र सस्क्रयतालाई 

प्रोत्सास्हत गररनेछ । सािै फोहोरमलैा व्यर्थिापनको लास्ग नगरथतरीय योजना तय गरी उपयिु थिानमा 

फोहोर सङ्कलन केन्त्द्रको लास्ग सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ ।    

३. नगरपास्लका क्ेरस्भर अब बन्त्ने घर तिा भर्नहरूको शौचालय, सकस्पट र र्ािरुमको संरचना 

तोस्कएको मापदण्ड भएकोलाई मार नक्त्सा पास गररनेछ । 

४. नगरपास्लका के्रस्भर रहकेा थर्ाथ्य संथिाहरूबाट स्नथकने स्चस्कत्साजन्त्य फोहरमलैा र्ैज्ञास्नक ढंगले 

व्यर्थिापन गनव नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारसाँग सहकायव गररनेछ । सािै स्र्द्यमान काननूी व्यर्थिाको 

कडाइका साि पररपालना गराउन स्नयमनलाई प्रभार्कारी बनाइनेछ । 

िलस्रोत तथा भू-संरक्षण 

१. नगर के्रस्भरका पानीका श्रोतहरू पस्हचान गरी संरक्ण गररनेछ । एकीकृत खानेपानी योजना तिा 

कायवक्रम सञ्चालन गनव नगरथतरीय गरुुयोजना स्नमावणको कायव अस्घ बढाइनेछ । 

२. नगरपास्लकास्भर थर्च्छ सफा स्पउन योग्य खानेपानीलाई सबै नगरर्ासीको न्त्यनूतम आर्श्यकता 

बमोस्जम परु् याउन हाल सञ्चालनमा भएका खानेपानीका योजनाहरू डााँछी भद्रबास खानेपानी योजना, 

भमैाल खानेपानी योजना र आलापोट र गागलफेदीका साना श्रोतहरूको समेत व्यर्थिापन‚ पाईप 

लाइनको ममवत तिा सधुार र स्र्तरण व्यर्थिापनको कायवलाई आगामी आ.र्. २०७७/०७८ मा पस्न 

स्नरन्त्तरता स्दइनेछ । कााँडाघारी खानेपानी आयोजनालाई यस बषव सम्पन्त्न गनव आर्श्यक बजटेको 

व्यर्थिा गररनेछ ।  
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षवपद् / प्रकोप व्यवस्थापन  

१. नगर क्ेरस्भर आगलागीका घटनाहरूको स्नयन्त्रणको लास्ग दमकल, जनशस्ि व्यर्थिा तिा अस्ग्न 

स्नयन्त्रण सम्बन्त्धी तास्लम प्रदान गररने छ ।  

२. नयााँ बन्त्ने घर तिा भर्नहरू को लास्ग भकूम्प प्रस्तरोधात्मक स्डजाइनको नक्त्सा पास गने कुरालाई 

कडाइका साि लाग ूगररनेछ ।  

३. बाढी पस्हरोको रोकिाम तिा स्नयन्त्रणका लास्ग प्रदशे र संघीय सरकारका स्नकाय तिा गहै्रसरकारी 

स्नकायसाँग समन्त्र्य गरी स्र्शेष कायवक्रम लाग ूगररने छ । 

४. नगरपास्लकामा स्र्पदम्ा परेका व्यस्ि पररर्ारलाई राहत स्दन स्र्पद ् जोस्खम व्यर्थिापन कोषको 

थिापना गररनेछ । स्र्पदम्ा परेका नगरर्ासीहरूलाई तत्काल उद्धार तिा राहत सामाग्री स्र्तरण गनव 

आर्श्यक व्यर्थिा स्मलाइनेछ । 

५. नगरपास्लकाको स्र्पद ्व्यर्थिापन नीस्त, योजना एर् ंरणनीस्त तयार गररनेछ । 

६. नगरपास्लका तिा र्डाथतरका स्र्पद ्व्यर्थिापन सस्मस्तहरूको क्मता तिा स्र्पद ्व्यर्थिापन योजना 

तजुवमा कायवमा सहजीकरण गररनेछ । 

७. नगरपास्लकामा रहकेो स्र्पद ्व्यर्थिापन कोष तिा स्र्पद ्न्त्यनूीकरणमा संलग्न साझदेार संथिाहरूको 

सहयोगमा प्रकोप उद्धार सामग्रीहरू खररद तिा प्रकोप न्त्यनूीकरण कायवक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

८. नगरथतरीय स्र्पद व्यर्थिापन सम्बन्त्धी रणनीस्त तिा योजना तयार गरी भकूम्प‚ बाढी‚ पस्हरो तिा 

आगलागी जथता स्र्पदह्रु न्त्यनूीकरण तिा स्तनबाट हुन सक्त्ने जनधनको क्स्तबाट बचाउन नागररक 

सचेतनाका कायवक्रम सञ्चायन गरस्ँनकुा साि ैनगरथतरीय स्र्पद ् व्यर्थिापन ऐन बमोस्जमको छुटै 

कोष बनाई कायवस्र्स्ध माफव त कायवक्रम सञ्चालन गररने छ । 

९. नगरपास्लका क्ेरस्भर रहकेा पेट्रोल पम्प तिा ग्यााँस थटेशनहरूबाट सर्वसाधारणमा पनव सक्त्ने 

जोस्खमलाई न्त्यनूीकरण गनवका लास्ग जोस्खमयिु अर्थिामा रहकेा पेट्रोल पम्प तिा ग्यााँस 

थटोरहरूलाई सरुस्क्त बनाउने नीस्त अर्लम्बन गररनेछ । सो कायवको लास्ग सरोकारर्ालाहरूसाँग 

सहकायव गररनेछ ।     
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१०. बाढी, पस्हरो, भकू्यजथता प्रकोपबाट र्षनेी हुने गरेको धन जनको क्स्त न्त्यनूीकरणका लास्ग प्रदशे तिा 

संघीय सरकार र साझदेार संथिाहरू बीच समन्त्र्य गरी संरक्णका कायवक्रमहरू अगास्ड बढाइनेछ । 

११. स्बश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैस्लएको कोरोना भाईरसका कारण यस नगरपास्लकालाई सरुस्क्त 

राख्नको लास्ग आर्श्यक बजेटको व्यर्थिा गरी प्रकोप स्नयन्त्रणका लास्ग स्र्स्भन्त्न कायवक्रम संचालन 

गररनेछ । 

१२. हाल स्र्श्वव्यापी रुपमा आक्रान्त्त पारेको कोस्भड-१९ जथता महामारीको प्रकोपर्ाट आईपने 

जोस्खमलाई न्त्यसू्नकरण गनवको लास्ग नगरथतरीय स्र्पद ् व्यर्थिापन सस्मस्त गठन र स्र्पद ् प्रस्तकायव 

योजना स्नमावण तिा खोज उध्दारको लास्ग तास्लम र सामाग्रीको लागी बजटेको व्यर्थिा गररनेछ ।    

१३. कास्भड - १९ को प्रकोपका कारण नगर के्रमा खाद्य संकट उत्पन्त्न हँुन नस्दन नगर क्ेरलाई लस्क्त 

गरी खाद्य बैंकको अर्धारणालाई कायावन्त्र्यनमा ल्याइनेछ । नगर क्ेरमा भएको उत्पादनलाइ नगरमा 

उपयोग गनव र्डागत रणनीस्त तय गररनेछ ।  

१४. खाद्य बैंकको थिापना कृस्ष सहकारी तिा स्नजी के्रको सहकायवमा नगरपास्लकाबाट लागत 

साझदेारीका लास्ग लगानी गने नीस्त स्लइनेछ । यथतो खाद्य बैंकमा नगर क्ेरमा उत्पादन भएको खाद्य 

सामाग्री सँकंलन गरी खररद गने, थर्दशे र्ा स्र्दशेबाट आयात गररएको खाद्यन्त्न खररद गरी जगडेा 

राख्ने र र्डागत घर पररर्ार लगतको आधारमा स्र्क्री स्र्तरण गने ब्यर्थिा स्मलाइनेछ ।  

१५. नगर के्रका खाद्यान्त्न गोदाम तिा थटोरहरुको र्डागत रुपमा अनगुमन गरी खाद्य सामाग्रीहरुको 

अर्थिाको स्नरीक्ण गररनेछ । नगर के्रमा खाद्यान्त्नको सहज उपलब्ध हुने ब्यर्थिा स्मलाउनकुा सािै 

अथर्भास्र्क मलू्य बसृ्द्ध र काला बजारी स्नयन्त्रणका लास्ग नगरपास्लकाबाट स्नयस्मत बजार अनगुमन 

गनुवको सािै खाद्य आपसू्तव व्यर्थिालाई स्नयमन गररनेछ । 

भूकम्पपषिको पुनःषनिायण 

१. भकूम्पबाट क्स्तग्रथत भएका नगरके्रका ऐस्तहास्सक धास्मवक तिा परुातास्त्र्क सम्पदाहरूको 

पनुँःस्नमावणका लास्ग स्र्शषे पहल गररनेछ । 

२. नेपाल सरकार तिा प्रदशे सरकारसाँगको सहकायवमा एकीकृत नमनुा र्थती स्र्कासको कायवलाई 

प्रोत्साहन गररने छ । 
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३. संघीय सरकार तिा प्रदशे सरकारले तय गरेको मापदण्ड‚ स्नदशेन र कायवक्रमको आधारमा नगरपास्लका 

के्रस्भर भकूम्प पस्छको पनूःस्नमावण र एकीकृत पनुःलावभ कायवक्रमसाँग समन्त्र्य र सहकायव गद ैकायवक्रम 

सञ्चालन गररनेछ । 

४. भकूम्पबाट क्स्तग्रथत यस नगरपास्लकास्भरका थिानीय र्ास्सन्त्दाहरूले रास्ष्ट्रय पनुःस्नमावण 

प्रास्धकरणबाट स्र्तरण गररएको भकूम्प लाभग्राही अनदुान सम्झौता गरी रु.५०‚०००।- प्राप्त गरी 

मापदण्ड अनसुारको भकूम्प प्रस्तरोधी आर्ास स्नमावण गनव चाहमेा स्नमावण हुने भर्नको १००० (एक 

हजार) र्गवस्फटसम्मको क्ेरफलमा लाग्ने राजश्वलाई स्मनाहा गने व्यर्थिालाई आगामी आ.र्.मा समते 

स्नरन्त्तरता स्दइनेछ । 

सुशासन ि संस्थागत लवकास 

िानव संशाधन षवकास 

१. स्र्द्यमान कायवबोझ तिा कायव प्रकृस्तलाई समते मलू आधारमानी नगरपास्लकाको संगठन संरचनालाई 

आर्श्यकता बमोस्जम पनुरार्लोकन गनव ओ. एण्ड एम. गररनेछ । 

२. स्र्कास र सुशासन अस्भबसृ्द्ध गरी प्रभार्कारी सेर्ा प्रर्ाहको आधार केन्त्द्रको रुपमा थिापना गदै 

जनतालाई परु् याउन ुपने कृस्ष, स्शक्ा, थर्ाथ्य, स्र्द्यतु, खानेपानी तिा सरसफाई लगायतका सार्वजस्नक 

सेर्ा ससु्र्धाको प्रत्याभसु्त स्दन ु हाम्रो महत्र्पणुव भसू्मका रहन्त्छ । यसका लास्ग सरकारी, स्नजी, 

गरैसरकारी, सामदुास्यक के्रसाँग साझदेारी र सहकायव गने नीस्त स्लइनेछ । शास्न्त्त सरुक्ा, रोजगारी 

अस्भबसृ्द्ध, सामास्जक सरुक्ा र मानर् संसाधनको क्मता स्र्कासमा सहयोगी भसू्मका स्नर्ावह गदै 

थिानीय सरकारको संयन्त्रबाट प्रर्ाह हुने सेर्ालाई समार्शेी, व्यर्सास्यक, प्रस्तथपधी, सेर्ामखुी र 

थर्ार्लम्र्ी बनाउाँद ैसुशासनको संथिागत स्र्कासमा हामी प्रस्तर्द्ध छौं । 

संस्थागत क्षिता षवकास 

३. नगरपास्लकाको शास्न्त्त, सवु्यर्थिा, स्र्कास स्नमावण, सरसफाई, पयवटन प्रर्द्धवन तिा सेर्ा प्रर्ाहलाई 

सहज रुपमा जनतामाझ परु् याउन नगर प्रहरीको पररचालन गररनेछ ।  

४. नगर प्रहरीको काम, कतवव्य अस्तररि सेर्ा तिा सतव सम्बन्त्धी स्र्षयमा छुटै्ट काननु  बमोस्जमको भसू्मका 

प्रभार्कारी बनाइनेछ । 
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५. र्डा कायावलयहरूलाई सशि र प्रभार्कारी बनाउनका लास्ग तीन समहुमा र्गीकरण गरी र्डा थतरीय 

परू्ावधार स्नमावण र सेर्ा सञ्चालनको लास्ग न्त्यनूतम स्नशतव स्र्कास अनदुान उपलब्ध गराइने कायवलाई 

आगामी र्षवमा समते स्नरन्त्तरता स्दइनेछ ।  

६. नगरपास्लकास्भर सेर्ा प्रर्ाहमा सधुार, शास्न्त्त सवु्यर्थिा सदुृस्ढकरण र सशुासन प्रर्धवन गररनेछ । 

७. समदुायमा अर्ास्ञ्छत घटनाहरु घट्न नस्दनका लास्ग नेपाल प्रहरीसाँगको सहकायव बढाईनेछ । 

८. कोस्भड – १९ महामारीले रास्ष्ट्रय अिवतन्त्रलाई नै कमजोर बनाएको अर्थिामा थिायी कमवचारी 

दरबन्त्दी हरेफेर नगने संघीय सरकारको स्नणवय अनरुुप यस र्षवका लास्ग संगठन तिा व्यर्थिापन 

सर्के्ण गररएको छैन । स्र्शेष प्रकृस्तको ज्ञान र स्सप आर्श्यक पने कायवहरु सम्पन्त्न गनवका लास्ग 

अनसुचूी १ बमोस्जमको सेर्ा करार दरबन्त्दी कायम गररएको छ । 

९. यस नगरपास्लकाको र्डा नं. ६, ७, ८ र ९ मा तलुनात्मक रुपमा बढी जनघनत्र् भएको र सेर्ाग्राहीको 

चापलाई आधार मानी सास्र्क सहायकथतर पााँचौ तहको र्डासस्चर्को दरबन्त्दीबाट अस्धकृतथतर छैंटौं 

तहको दरबन्त्दी कायम गररएको छ । 

रािस्व पररचालन 

१. नगरपास्लकाको आन्त्तररक श्रोतको स्दगो व्यर्थिापनको लास्ग करको दायरा र के्र अस्भर्सृ्द्ध स्र्थतार  

गररनेछ ।  

२. करदाता स्शक्ा कायवक्रमलाई प्रभार्कारी बनाउाँद ै नगर क्ेरस्भरका सबै खाले व्यर्सायलाई करको 

दायरामा ल्याइनेछ । 

३. नगरके्रस्भर सञ्चास्लत खानी जन्त्य तिा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनको छुटै्ट मापदण्ड बनाई 

नगरपास्लकाको स्दगो आम्दानीको श्रोतको रुपमा स्र्कास गररनेछ । 

४. संस्र्धान तिा काननु प्रदत्त करका के्रलाई िप व्यर्स्थित र प्रभार्कारी बनाई स्र्त्तीय सबलीकरण र 

आस्िवक थिास्यत्र् कायम गररनेछ । 

५. नगर क्ेरस्भरका ग.ैस.स.हरूको नर्ीकरणको स्सफाररस, शलु्क, संथिाको र्ास्षवक स्र्त्तीय कारोबारको 

आधारमा मापदण्ड बनाई लाग ूगररनेछ । 

६. आन्त्तररक आय मजबुत नबनाएसम्म थिानीय तहहरू समदृ्ध र समनु्त्नत बनाउन नसस्कने भएकोले 
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राजश्व संभाव्यता अध्ययन कायवलाई ०७७/७८ मा समते स्नरन्त्तरता स्दई प्रचस्लत ऐन‚ काननुको 

अस्धनमा रही करको दायरालाई फरास्कलो बनाउाँद ैलस्गने छ ।    

७. नगरपास्लकास्भर रहकेा खानी, र्ास्संग, पानी लगायत प्राकृस्तक श्रोतमा आधाररत उद्योगहरूलाई 

व्यर्स्थित गद ैकरको दायरामा ल्याइनेछ ।  

८. यस नगरपास्लकाबाट स्नकासी हुने माटो, बालरु्ा लगायतका प्राकृस्तक श्रोतहरू र कर्ाडीजन्त्य 

र्थतहुरूको स्नकासी कर स्छमेकी नगरपास्लकाहरूसाँगको समन्त्र्यमा संकलन गने व्यर्थिा गररनेछ ।  

९. राजश्व चहुार्टमा स्नयन्त्रण, प्रभार्कारी लेखा, स्जन्त्सी तिा योजना व्यर्थिापनको लास्ग सफ्टर्ेयर 

जडान गररनेछ ।   

१०. स्शर्परुी नागाजुवन रास्ष्ट्रय स्नकुन्त्ज, सनु्त्दरीजल जलस्र्द्यतु गहृ र मलेम्ची खानेपानी आयोजनाबाट प्राप्त 

हुने राजश्व यस नगरपास्लकाले समते पाउने गरी व्यर्थिा गनव सरोकारर्ालाहरूसाँग आर्श्यक पहल 

गररने छ ।  

११. र्डा कायावलयबाट घरबाटो‚ चारस्कल्ला लगायत अन्त्य अचल सम्पस्त सम्बन्त्धी स्सफाररस स्दाँदा 

अस्घल्ला र्षवको बक्त्यौता कर जररर्ाना तिा अन्त्य दथतरु चिुा पिात मार स्सफाररस स्दने 

प्रस्क्रयालाई समते स्नरन्त्तरता स्दइनेछ ।  

१२. नगरपास्लका के्रस्भर संचास्लत सबै उद्योग व्यर्साय दताव र नर्ीकरणलाई प्रभार्कारी बनाउन घर 

दलैो अस्भयान सञ्चालन गरी करको दायरामा ल्याइने छ । 

१३. आन्त्तररक राजश्वको क्ेर फरास्कलो बनाउनको लास्ग राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रस्तर्देन स्लई 

सम्भाव्य क्ेर पस्हचान गरी घर र्हाल जथता करहरुलाई करको दायरामा ल्याउनतफव  पहल गररनेछ । 

१४. कोस्भड-१९ का कारणर्ाट न.पा.को चाल ुआ.ब. तिा आगामी आ.ब.मा राजश्व संकलन प्रभास्र्त 

हुने भएकोले आन्त्तररक आय अनमुानलाई यिािवपरक बनाईनेछ ।  

१५. नगरपास्लका गठन हुनभुन्त्दा अस्घ सास्र्कका गा.स्र्.स.हरुमा अक्य कोष तिा धरौटी खातामा रहकेो 

रकम अस्र्लम्र् नगरपास्लकाको खातामा ल्याई सदर थयाहा गररनेछ । 

१६. नेपाल सरकारले  स्मस्त २०७६।१२।११ गते दसे्ख लाग ु गरेको लकडाउनको कारण उि समयमा 

व्यर्सायहरु संचालन नभएकोले लकडाउन अर्स्धको घर र्हाल कर छुट स्दईनेछ ।  
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षवत्तीय िोषखि न्यूनीकरण 

१. आन्त्तररक स्नयन्त्रण प्रणालीलाई प्रभार्कारी बनाउन आन्त्तररक लेखा परीक्ण र कर परीक्ण कायवलाई 

िप प्रभार्कारी बनाइनेछ । 

२. आन्त्तररक लेखा परीक्ण चौमास्सक रुपमा गराई आम्दानी र खचवको स्र्र्रण सार्वजस्नक गरी Web-

site मा रास्खनेछ । साि ैसशुासन र सचूनाको हकलाई प्रत्याभतू गद ै नगरपास्लका माफव त सञ्चालन 

गररने हरेक आयोजना र कायवक्रमको स्र्र्रण खलु्ने गरी सचूना बोडव हरेक योजना थिलमा रास्खनेछ । 

३. उपभोिा सस्मस्त तिा कायवक्रम सम्पन्त्न गने संघ-संथिाले सामास्जक लेखा परीक्ण गनुव पने 

प्रार्धानलाई प्रभार्कारी रुपमा कायावन्त्र्यनमा ल्याइनेछ । सािै सबै जनप्रस्तस्नस्ध, थिानीय कमवचारी र 

उपभोिा सस्मस्तका पदास्धकारीले नगरपास्लकालाई बझुाउनु पने सबै कर अस्नर्ायव रुपमा बझुाउन ुपने 

व्यर्थिा गररनेछ ।  

४. सास्र्क गा.स्र्.स. हुाँदाका यस नगरपास्लकाका सम्पस्त्तहरू अद्यार्स्धक र व्यर्स्थित गद ै तत्कास्लन 

अर्थिामा र नगरपास्लका गठन भएपस्छ हालसम्म स्र्स्भन्त्न व्यस्ि, संथिा र उपभोिा सस्मस्तहरूको 

नाममा रहकेो पेश्की असलु उपर गररनेछ ।   

५. नगरपास्लका कायावलयमा हालसम्मको बेरुजकुो अद्यार्स्धक लगत तयार गरी सोको फछौट गने सािै 

बेरुज ुआउनै नस्दने गरी आन्त्तररक स्नयन्त्रण प्रणालीलाई िप व्यर्स्थित बनाइने छ । सािै नगरथतरीय 

योजनाको सामास्जक पररक्ण नगरबाटै गररने कायवलाई अगाडी बढाइने छ । 

६. स्र्त्तीय जोस्खम न्त्यनूीकरण गनव आस्िवक प्रशासन ऐन तिा स्नयमार्लीको प्रभार्कारी कायावन्त्र्यनमा 

जोड स्दइनेछ । क्स्तपसू्तव सस्हतको नागररक सेर्ाको प्रत्याभसू्त गराइनेछ । सेर्ा प्रर्ाह र स्र्कास 

स्नमावणका काममा पारदस्शवता कायम गनव मस्हनै स्पच्छे प्रगस्त प्रस्तर्देन सार्वजस्नकीकरण, हरेक 

चौमास्सकमा सार्वजस्नक सनुुर्ाई, र्ास्षवक रुपमा सामास्जक पररक्ण, हरेक योजनाको सार्वजस्नक 

परीक्णजथता स्बषयलाई कडाइका साि लाग ू गररनेछ ।  

७. अनतु्पादक खचवलाई कटौती गरी चाल ुखचवमा स्मतव्यस्यता कायम गररनेछ । 

योिना, अनुगिन तथा िूल्याङ्कन 

१. नगर स्र्कास योजना तजुवमा गदाव जनतालाई प्रत्यक् फाइदा हुने तिा रोजगार प्रर्द्धवन हुने र आयमलूक, 



æ:jR5, ;kmf, x/fe/f, agfcf}+ sfu]Zj/L dgf]x/fÆ 

 82     
 
 

कृस्ष उत्पादन र्सृ्द्ध हुने, थिानीय साधन, सीप र क्मताको पररचालनबाट सञ्चालन हुने, र्ातार्रण 

संरक्णमा सघाउ पगु्ने र आस्िवक तिा सामास्जक रुपले स्पछस्डएका उस्त्पस्डत जास्त, आस्दर्ासी र 

जनजास्त, दस्लत र मस्हला एर् ं बालबास्लकाको लास्ग आयमलूक तिा स्सपमलूक र्ा क्मता 

स्र्कास, ससु्र्धामा र्सृ्द्ध हुने र्ा गणुथतर कायम हुने कायवक्रमहरूलाई प्रािस्मकता स्दइनेछ । 

२. योजना छनोट गदाव क्रमागत एर् ं अधरुा रहकेा योजनाहरू तिा िोरै रकममा ममवत सम्भार गरी 

पनुःसञ्चालनमा ल्याउन सस्कने योजनालाई पस्हलो प्रािस्मकता स्दइनेछ ।  

३. योजना छनोट गदाव उपभोिा सस्मस्तको तफव बाट नगद लागत सहभास्गता जटुने आयोजनालाई 

प्रािस्मकता स्दइनेछ । नगद सहभास्गता नजटुने गरी आयोजना थर्ीकृत भएमा योजना सम्झौता गरी 

जनसहभास्गता बराबरको काम गरेको प्रास्र्स्धक मलू्याङ्कन सस्हतको प्रस्तर्देन प्राप्त भएपस्छ 

कायवप्रगस्तको आधारमा रकम भिुानी स्दइनेछ । उपभोिा सस्मस्त माफव त सन्त्चालन हुने योजनामा २० 

प्रस्तशत जनश्रमदान अस्नर्ायव गनुव पने नीस्त स्लइएको छ । 

४. नगरपास्लका क्ेरस्भर अन्त्य सरकारी कायावलय, गहै्र सरकारी स्नकाय, स्नजी क्ेरहरूबाट सञ्चालन 

हुने गस्तस्र्स्धहरूको अनगुमनलाई अझ सदुृढ बनाउन सहभास्गतात्मक अनगुमन प्रणालीलाई जोड 

स्ददैं नगरपास्लकाबाट लाग ू गररएको अनगुमन तिा मलू्याङ्कन स्नदसे्शका, २०७५ को व्यर्थिा 

बमोस्जम अनगुमन गररने प्रबन्त्ध गररनेछ । 

५. नगरपास्लकाको आम्दानी तिा खचव मास्सक रुपमा सञ्चारका स्र्स्भन्त्न माध्यमबाट सार्वजस्नकीकरण 

गररनेछ ।   

६. योजना तजुवमा तिा कायावन्त्र्यनका हरेक चरणमा लैङ्स्गक मलू प्रर्ाहीकरण, सामास्जक 

समार्शेीकरण तिा समार्शेी सहभास्गतालाई ससु्नस्ित गररनेछ । 

७. उपभोिा सस्मस्तहरूलाई बढी स्जम्मरे्ार र जर्ाफदहेी बनाउन र्डा र्डामा उपभोिा सस्मस्त र 

पदास्धकारीहरूलाई अस्भमखुीकरण गररनेछ । 

८. स्र्गत आ.र्.को पेश्की फर्छ्यौट नगरेका उपभोिा सस्मस्त, व्यस्ि, संघसंथिालाई उि पेश्की फर्छ्यौट 

नगरेसम्म िप कायवक्रम र्ा अन्त्य कायवक्रम गनव सम्झौता नगने नीस्त अर्लम्बन गररनेछ । 

९. उपभोिा सस्मस्तको कायव सस्मस्तमा सबै मस्हला संलग्न भएमा सो सस्मस्तमाफव त गररने योजनाको 
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लागत सहभास्गतामा जनश्रमदान र्ापतको अशं १०% कायम गने नीस्तलाई स्नरन्त्तरता स्दइनेछ ।  

१०. परू्ावधार लगायत आपसी सहकायव र समन्त्र्यका स्र्षयहरूमा अन्त्य थिानीय तहसाँग समन्त्र्य गरी 

संयिु सस्मस्त गठन गरी कायव गररनेछ ।   

११. उपभोिा सस्मस्त गठन गदाव सो सस्मस्तका सदथयहरूमा कम्तीमा ३३ प्रस्तशत मस्हला हुनपुनेछ । 

सस्मस्तको अध्यक्, सस्चर् र कोषाध्यक् मध्ये कम्तीमा एकजना मस्हला पदास्धकारी अस्नर्ायव 

व्यर्थिा गरी योजना सञ्चालन गदाव सस्मस्तका पदास्धकारी बाहकेका व्यस्िहरूको एक अनगुमन 

सस्मस्त गठन गररनेछ । उि अनगुमन सस्मस्तको स्सफाररस स्र्ना योजनाको अस्न्त्तम स्कथता स्नकासा 

तिा फरफारक नगने नीस्तलाई स्नरन्त्तरता स्दइनेछ ।   

१२. उपभोिा सस्मस्त माफव त सञ्चालन गररने आयोजनाहरू थिानीय श्रमको उपयोग र पररचालनमा 

आधाररत हुनेछ । तर मसे्शनरी उपकरणको प्रयोग गनुव पने भएमा मापदण्डको आधारमा योजनामा 

गररने कामको नम्सव तिा लागत अनमुान थर्ीकृत गरी प्रयोग गनव सस्कने व्यर्थिा लाग ूगररनेछ ।   

१३. उपभोिा सस्मस्तबाट कायव सम्पन्त्न हुन नसक्त्ने जस्टल र प्रास्र्स्धक रुपमा कस्ठन प्रकृस्तका 

आयोजनाहरू बोलपरद्वारा स्नमावण व्यर्सायी छनौट गरी गराइनेछ ।   

१४. गणुथतरीय रुपमा कायव सम्पन्त्न गने उपभोिा सस्मस्तलाई मापदण्डको आधारमा परुथकृत गररने नीस्त 

अर्लम्बन गररनेछ । यथता सस्मस्तमा मस्हलाको संलग्नतालाई प्रोत्साहन हुने मापदण्ड बनाइनेछ ।  

१५. नगरस्भर रहकेा प्रदशे तिा संघीय सरकारका स्नकाय, नगरपास्लका तिा गरै सरकारी संथिा, स्नजी 

क्ेर, सामदुास्यक संथिाबाट सञ्चालन हुने कायवक्रम तिा आयोजना साझदेारीमा गनव सम्बस्न्त्धत 

स्नकायहरूसाँग सहकायव गररनेछ ।  

१६. आयोजना सञ्चालन गने स्नकायले सम्पन्त्न भइसकेका आयोजनाहरूको स्नयस्मत रेखदखे र ममवत 

संभार कायव आफैले गने र्ा त्यथता आयोजनाको थर्ास्मत्र्समेत सम्बस्न्त्धत उपभोिा सस्मस्त, 

सामदुास्यक संथिा र्ा गरैसरकारी संथिालाई हथतान्त्तरण गरी स्दगो सञ्चालन हुने व्यर्थिा  

स्मलाइने छ ।  

१७. र्ातार्रण अनकूुल स्र्कासको अर्धारणालाई अर्लम्बन गनव स्नजी के्र समेतको संलग्नतामा 

र्नजन्त्य पदािवको बैकस्ल्पक उपायको खोजी र बजारलाई प्रश्रय स्दइनेछ । 
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१८. आ.र्. २०७६/०७७ जषे्ठ मसान्त्त स्भर सम्पन्त्न भएका योजनाको खचवको अनुमोदन गरी सम्झौता भई 

सम्पन्त्न नभएका योजना २०७७ चैर मसान्त्तस्भर सम्पन्त्न गरी फरफारक समते गरी सक्त्ने स्नणवय   

गररयो । 

१९. आ.ब. २०७७।०७८ मा नगरपास्लकाबाट सम्पादन भएका रु. ५ लाख भन्त्दा बढी लागत अनमुान 

भएका योजना तिा कायवक्रमहरुको नगरपास्लका थतरीय अनगुमन सस्मस्तको अनगुमन पश् चात सो 

सस्मस्तको स्सफाररशको आधारमा नगरपास्लका कायावलयले तत्काल जााँचपास तिा फरफारक गने 

व्यर्थिा प्रथतार् गररनेछ । 

सशुासन तथा सेवा प्रवाह 

१. नगरपास्लकाबाट प्रर्ाह हुने सेर्ा ससु्र्धाको चथुतता, प्रभार्काररता, जर्ाफदसे्हता र स्र्कास 

स्नमावणका कायवहरूमा पारदशीता कायम गने हतेलेु एक स्र्शषे सशुासन नीस्त लाग ूगररनेछ । सेर्ा 

प्रर्ाहमा नागररकको गनुासो सुनरु्ाइलाई प्रािस्मकता स्दइनेछ । जर्ाफदहेीतालाई अस्भर्सृ्द्ध गनव सबै 

स्कस्समका औजारहरूको प्रयोग गरी लाग ूगररनेछ ।  

२. सदाचारयिु प्रशासन स्नमावणका लास्ग स्र्द्यतुीय शासकीय व्यर्थिा (E-goverance) लाग ूगररनेछ । 

नगरपास्लकाको समग्र स्र्कास स्नमावण र सेर्ा प्रर्ाहको अनुगमनलाई प्रभार्कारी बनाउन तिा उजरुी 

तिा गनुासोको उस्चत सनुरु्ाईका लास्ग तेश्रो पक्द्वारा अनगुमन पररयोजना लाग ू गरी सञ्चालन 

गररनेछ ।  

३. समग्र सेर्ा प्रर्ाहलाई गणुथतरीय, जनमखुी र पारदशी बनाउन हरेक र्डा कायावलय, स्र्द्यालय र 

थर्ाथ्य सेर्ाकेन्त्द्रहरूमा स्र्द्यतुीय हास्जरी र स्ससी क्त्यामरेा जडान गरी प्रभार्कारी अनुगमन गररनेछ ।  

४. नगरपास्लकामा कायवरत कमवचारीहरुको सेर्ा ससु्र्धा नेपाल सरकार तिा प्रदशे सरकारले तोके 

अनसुार न्त्यनूतम थकेल कायम गररनेछ । सािै नगरपास्लका, र्डा र सेर्ा केन्त्द्रहरूमा कायवरत 

कमवचारीहरूको मनोबललाई उच्च बनाउन क्मता स्र्कासका कायवक्रम सञ्चालन तिा दण्ड र 

परुथकृत गने नीस्तलाई स्नरन्त्तरता स्दइनेछ । 

५. यस नगरपास्लका अन्त्तगवत बसोबास गने स्र्स्भन्त्न क्ेरमा स्र्ज्ञता प्राप्त व्यस्ित्र्हरूको पस्हचान गरी 

उनीहरूको ज्ञान, स्सप, क्मता र अनभुर्लाई नगरपास्लकाको सर्ावङ्गीण स्र्कासमा पणूव उपयोगको 



æ:jR5, ;kmf, x/fe/f, agfcf}+ sfu]Zj/L dgf]x/fÆ 

 85     
 
 

लास्ग स्र्ज्ञ समहू गठन गररनेछ ।  

६. आन्त्तररक प्रशासनलाई चथुत र दरुुथत बनाउन सकेमार नगरर्ासीलाई स्छटो‚ छररतो‚ सरल र 

प्रर्ाभकारी ढङ्गले सेर्ा ससु्र्धा उपलब्ध गराउन सस्कन्त्छ भन्त्ने स्र्श्वासका साि नगरपास्लकामा 

व्यर्स्थित र प्रणालीगत प्रशासस्नक संरचनाको स्नमावण गरी तदनरुुप कमवचारीहरूको व्यर्थिा गरी 

प्रभार्कारी कायव स्र्भाजनलाई ससु्नस्ित गररनेछ ।  

७. नगरपास्लकास्भर कमवचारी संगठनको संरचनालाई O & M Survey गरी सोही आधारमा दरर्न्त्दी 

सजृना, पदपसू्तव र बढुर्ाको व्यर्थिा गररनेछ । सािै अनशुास्सत भई काम गने कमवचारीलाई प्रोत्साहन 

तिा अनशुासनहीन काम र गल्ती गने कमवचारीलाई स्नरुत्सास्हत/दस्ण्डत गररने नीस्त अर्लम्बन गररने 

छ । सािै प्रत्येक र्षव उत्कृष्ट काम गने कमवचारी छनोट गरी स्नजले खाईपाई आएको मास्सक सरुु 

तलब थकेल बराबरको रकम पुरथकार र प्रसंशा-पर प्रदान गररने छ ।   

८. अनभुर्ी‚ क्मतार्ान र थर्यंमा उत्प्रेररत कमवचारी स्र्ना नगरर्ासीले चाह े जथतो प्रभार्कारी र 

अनभुसू्तजन्त्य सेर्ा प्रर्ाह गनव समथया पने भएकोले प्रशासस्नक संयन्त्रलाई आधसु्नक प्रस्र्स्धयिु 

बनाउाँद ैसमायानकुुल तास्लम र प्रस्शक्णमा जोड स्दइनेछ ।  

९. नगरपास्लकाबाट सम्पास्दत हुने आस्िवक‚ प्रशासस्नक, स्र्कास स्नमावण र लस्क्त कायवक्रमहरूलाई 

पारदशी‚ स्जम्मरे्ार र उत्तरदायी बनाइनेछ । 

१०. स्र्केन्त्द्रीकरण र थर्ायत्तताको ममव र स्सद्धान्त्त अनरुुप नगरर्ासीले सम्भर् भएसम्म सेर्ा ससु्र्धा घर-

दलैो र टोल टोलमा प्राप्त गनव सक्त्ने अर्थिा सजृनाका लास्ग थिानीय सरकार सञ्चालन ऐनको 

व्यर्थिा र आर्श्यक अस्धकार प्रत्यायोजन माफव त र्डाथतरबाट सम्पादन हुने कायवलाई िप 

व्यर्स्थित गररनेछ । 

११. नगरपास्लकास्भर सञ्चालन गररने स्र्कास एर् ंप्रशासस्नक कायवमा सदाचार र सशुासनलाई जोड स्ददंै 

र्डा सस्चर्हरूलाई आ-आफ्नो कतवव्यप्रस्त स्जम्मरे्ार र उत्तरदायी बनाइनेछ सािै र्डामा हुने 

प्रशासस्नक खचवलाई र्डाको प्रािस्मकताको आधारमा खचव गने कायवको सरुुर्ात गररनेछ । 

१२. कमवचारी कल्याण कोषको व्यर्थिा गरी नगरपास्लकामा कायवरत थिायी र करारका कमवचारीले 

खाईपाई आएको तलबलाई आधारमानी प्रत्येक आ.र्.को अस्न्त्तममा एक मस्हना बराबरको रकम 
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उि कोषमा राख्ने व्यर्थिा गररने छ । सािै उि कोष सञ्चालनको लास्ग छुटै्ट कायवस्र्स्ध बनाइने छ ।  

१३. नगरर्ासी र स्र्स्भन्त्न सरोकारर्ाला पक्साँग स्नयस्मत रुपमा सार्वजस्नक सनुुर्ाई‚ समीक्ा, सामास्जक 

परीक्ण तिा अन्त्य सचूना र सञ्जालका माध्यमबाट नगरपास्लकाको गस्तस्र्स्ध बारे जानकारी गराउने 

नीस्त स्लइनेछ । यथता कायवक्रम माफव त गनुासा र प्रस्तस्क्रया संकलन गरी आस्िवक‚ प्रशासस्नक 

सधुारका प्रयासहरूलाई अगास्ड बढाइनेछ । 

१४. स्र्कास स्नमावण कायवको पारदस्शवता‚ प्रभार्कारीता र स्दगोपनाको अनगुमन तिा मलू्याङ्कन 

कायवलाई प्रभार्कारी रुपमा अगास्ड बढाइनेछ । 

१५. नागररक र्डापर अद्यार्स्धक गद ैउजरुी पेस्टकालाई िप व्यर्स्थित गरी गनुासो सनुुर्ाई प्रस्क्रयालाई 

प्रर्ाभकारी बनाइनेछ ।   

१६. थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यर्थिा गरे बमोस्जम नगर कायवपास्लकाले कायावन्त्र्यनमा 

ल्याएका कायवस्र्स्ध, कायवपास्लकाले गरेका स्नणवयहरु अनमुोदन गररयो । 

१७. नगरपास्लकाले पाररत गरेका नीस्तगत स्नणवय कायावन्त्र्यन गने अस्ख्तयारी नगर कायवपास्लकालाई स्दने 

स्नणवय गररयो । 

१८. थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २६ ले व्यर्थिा गरे बमोस्जम अन्त्तर थिानीय तह 

स्बचका साझदेारी कायवक्रम र योजना सञ्चालन गने स्नणवय गने अस्धकार नगर कायवपास्लकालाई स्दने 

स्नणवय गररयो । 

१९. क्स्तपसु्तव सस्हतको नागररक र्डापरको व्यर्थिा गरी नागररकलाई सुशासनको प्रत्याभसू्त गने 

स्र्षयलाई प्रािस्मकतामा रास्खनेछ । 

२०. सझुार् पेस्टका, गनुासो सनुरु्ाई ईकाई गठन तिा पररचालन सस्हत सशुासन सस्हत सशुासन  

कायम गररनेछ । 

२१. सेर्ा प्रर्ाहको स्र्स्ध र प्रस्क्रयालाई नोर्ले कोरोना भाइरसको जोस्खमलाई सकेसम्म कम गनव सक्त्ने 

बनाइन े छ । यसका लास्ग अनलाइन प्रस्र्स्ध, आलोपालो स्र्स्ध र टोकन पद्धस्तसाँग आर्द्ध गद ै

लस्गनेछ । नगरपास्लकाबाट प्रर्ाह गररने सेर्ालाई अत्यार्श्यक, स्र्शषे र सामान्त्य गरी र्गीकरण 

गररनकुा सािै सोही अनरुुप उच्च, मध्यम र न्त्यनू जोस्खम गरी सेर्ाको थतर स्नधावरण गद ैकायवकक्, 
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जनशस्ि र सेर्ाप्रर्ाहको स्र्स्ध स्नधावरण गने नीस्त स्लइनेछ । र्डा तिा नगर कायवपास्लकामा सेर्ा 

स्लन आउने सेर्ाग्राहीलाई समते नार्ले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र बचाउन 

नगरपास्लकाबाट थर्ाथ्य सरुक्ा मापदण्ड बनाई लाग ूगररनेछ ।  

२२. सेर्ा प्रर्ाह गने जनप्रस्तस्नस्ध तिा कमवचारीहरुको स्नयस्मत थर्ाथ्य परीक्ण गने ब्यर्थिा गररनकुा 

सािै संक्रमणको जोस्खम दसे्खएको अर्थिामा तत्काल त्यसको सम्र्ोधन गने पद्धस्तको स्र्कास 

गररनेछ । 

दररेट षनधायरण  

१. नगरक्ेरस्भर स्नमावण सामग्री, ढुर्ानी, कामदारको ज्याला तिा पाररश्रस्मकको र्जै्ञास्नक दररेट 

स्नधावरण गरी लाग ूगररनेछ । 

२. नगरके्रस्भर सञ्चालन हुने सार्वजस्नक सेर्ा, खाद्य तिा पेय पदािव लगायतको समयानकुुल 

मलू्यसचूी  स्नधावरण लाग ूगररने तिा प्रभार्कारी बजार अनगुमन तिा स्नयमन गररनेछ । 

सवारी षनयिन  

१. नगरक्ेरमा सञ्चालन हुने सडक यातायातका साधन रुट परस्मट जारी, खारेज गने, र्जै्ञास्नक भाडा दर 

तोक्त्ने कायवलाई सचुारु गररनेछ । 

२. अव्यर्स्थित पास्कव ङलाई स्नषेध गररनेछ । नगरपास्लकास्भर रहकेा सर्ारी पास्कव ङ्ग के्रलाई संघ तिा 

प्रदशे सरकारको सहकायवमा व्यर्स्थित गनव पास्कव ङ थिलहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी स्नमावण 

कायव अगास्ड बढाइनेछ । 

३. नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सहकायवमा ट्रास्फक स्नयमबारे जनचेतना अस्भर्सृ्द्ध गराइनेछ र ट्रास्फक 

व्यर्थिापनलाई प्रभार्कारी बनाइने छ । 

४. नगरपास्लका के्रस्भर रहकेा सार्वजस्नक यातायातको पास्कव ङ्ग थिललाई व्यर्स्थित गने कामलाई 

स्र्शेष प्रािस्मकता स्दई संघ, प्रदशे सरकार एर् ं नगर स्र्कास कोषको सहकायवमा नगर बसपाकव  

स्नमावण कायव अगास्ड बढाइनेछ । 
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नगरपास्लकाको मौजदुा थर्ीकृत दरबन्त्दी तास्लका 
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अनसुचूी - १ 
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको करार तर्ग को दरवन्दी तेरीज 
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आलथगक ऐन, २०७७ 

प्रस्तावनाः कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको आस्िवक र्षव २०७७/७८ को अिव सम्बन्त्धी प्रथतार्लाई 

कायावन्त्र्यन गने प्रयोजनका स्नस्मत्त थिानीय कर, शलु्क, दथतरु र जररर्ाना संकलन गनव छुट स्दन तिा अन्त्य आय 

संकलनको प्रशासस्नक व्यर्थिा गनव बाञ्छनीय भएकोले नेपालको संस्र्धानको धारा २३० बमोस्जम कागशे्वरी 

मनोहरा नगरपास्लकाको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संलक्षप्त नाम ि प्रािम्िः ( १) यस ऐनको नाम आस्िवक ऐन, २०७७ रहकेो छ । 

(२) यो ऐन २०७७ श्रार्ण १ गते दसे्ख कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका के्रमा लाग ुहुनेछ । 

२. सम्पलत्त किः कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाके्रस्भर अनुससू्च (१) बमोस्जम सम्पस्त्त कर लगाईने र 

असलू उपर गररनेछ । 

३. िूलमकि (मािपोत) : कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका क्ेर स्भर अनसुसू्च (२) बमोस्जम मालपोत कर 

लगाईने र असूल उपर गररनेछ । 

४. घि जग्गा बहाि किः कागेश्वरी मनोहरा नगरपास्लका क्ेरस्भर कुनै व्यस्ि र्ा संथिाले भर्न, घर, पसल, 

ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा र्ा पोखरी परैू र्ा आसं्शक तर्रले बहालमा स्दएकोमा अनसुसू्च (३) 

बमोस्जम घर जग्गा बहाल कर लगाईने र असूल उपर गररनेछ । 

५. व्यवसाय किः कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका क्ेरस्भर दताव र्ा ईजाजत प्राप्त गरी थिास्पत उद्योग, 

व्यापार, व्यर्साय, सेर्ा र यथतै प्रकारका जनुसकैु कारोर्ार गने व्यस्ि र्ा स्नकायलाई व्यर्सायको प्रकृस्त, 

आस्िवक कारोर्ार, थिान स्बशषे र लगानीका आधारमा अनसुसू्च (४) बमोस्जम व्यर्साय कर लगाई 

असलु उपर गररनेछ । त्यसरी व्यर्साय कर असलुी गदाव बैङक तिा स्बत्तीय संथिा र सुपरमाकेटहरुको 

हकमा प्रत्येक कारोर्ार थिलमा कारोर्ारको आधारमा अलग अलग ईकाइ मानी असुल उपर गररनेछ । 

६. जलडबुटी, कवाडी ि जीवजन्तु किः कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका क्ेरस्भर कुनै व्यस्ि र्ा संथिाले 

उन, खोटो, जस्डबटुी, बनकस, कर्ाडी माल र प्रचस्लत काननूले स्नषधे गरेका जीर्जन्त्त ुबाहकेका अन्त्य 

मतृ र्ा माररएका जीर्जन्त्तकुो हाड, स्सङ, प्र्ांख, छाला जथता र्थतकुो व्यर्सास्यक कारोर्ार गरेर्ापत 

अनसुसू्च (५) बमोस्जमको कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 
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७. सवािी साधन किः कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका क्ेरस्भर दताव भएका ररक्त्सा, ई ररक्त्सा र मनेरु्ल 

ररक्त्सा जथता सर्ारी साधनमा अनसुसू्च (६) बमोस्जम सर्ारी साधनकर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 

८. लवज्ञापन किः कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका के्रस्भर हुने सर् ै प्रकारको स्र्ज्ञापनमा अनसुसू्च (७) 

बमोस्जम स्र्ज्ञापन कर लगाइने र असलू उपर गररनेछ । 

९. मनोिञ्जन किः कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका के्रस्भर हुने र शलु्क स्लई सञ्चालन गररने जनुसकैु 

प्रकारको मनोरञ्जन कर प्रदशेले तोके बमोस्जम  लगाईने र असलु उपर गररनेछ । 

१०. बहाि लबटौिी शुल्कः कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका क्ेरस्भर आफुले स्नमावण, रेखदखे र्ा सञ्चालन 

गरेका र्ा सार्वजस्नक ऐलानी पस्तव जग्गा र्ा भर्नमा हाटबजार र्ा पसल र्ा सडक र्ा बाटो स्कनार र्ा 

स्र्शेष मेला पर्व र्ा अनसुसू्च (८) मा भएको व्यर्थिा बमोस्जम बहाल स्बटौरी शलु्क लगाई असलु उपर 

गररनेछ । 

११. पालकग ङ्ग शुल्कः कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका क्ेरस्भर कुनै सर्ारी साधनलाई पास्कव ङ ससु्र्धा 

उपलब्ध गराए र्ापत अनसुसू्च (९) बमोस्जम सर्ारी साधन पास्कव ङ्ग शलु्क लगाई असलु उपर गररनेछ । 

सािै सार्वजस्नक स्नजी साझदेारी अर्धारणा अनसुार पास्कव ङ व्यर्साय सञ्चालन गने व्यस्ि र्ा संथिाले 

नगरपास्लकाबाट परू्व अनमुस्त स्लएको हुनपुनेछ । 

१२. सेवा शुल्क, दस्तुि: कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाले स्नमावण, सञ्चालन र्ा व्यर्थिापन गरेको थिानीय 

सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १२ को (ङ) अनसुार अनसुसू्च (१०) मा उस्ल्लस्खत थिानीय 

परू्ावधार र उपलब्ध गराइएको सेर्ामा सेर्ाग्राहीबाट सोही अनसुसू्चमा व्यर्थिा भए अनुसारको शलु्क 

लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

१३. घिजग्गा िलजष्ट्रेशन शुल्कः कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका क्ेरस्भरका घर जग्गा र्ा अन्त्य सम्पस्तहरुको 

रस्जष्टे्रशन गदाव अनसुसू्च (११) बमोस्जम रस्जष्टे्रशन शलु्क लगाई असलु उपर गररनेछ । 

१४. कि छुटः कर छुट सम्बन्त्धी व्यर्थिा अनसुचूी (१२) बमोस्जम हुनेछ । 

१५. दण्ड जरिवानाः कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका क्ेरस्भर स्नषधे गररएका सार्वजस्नक सडक तिा 

फुटपािमा सर्ारी साधन पास्कव ङ र्ा व्यापार व्यर्साय र्ा फोहरमलैा गने तिा प्रचस्लत काननू स्र्परीतका 

कायव गनेलाई अनसुसू्च (१३) बमोस्जम जररर्ाना गररनेछ । कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका नगर 

कायवपास्लकाले समय समयमा यस व्यर्थिामा िपघट तिा पनुरार्लोकन गनव सक्त्नेछ । 
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१६. कि तथा शुल्क संकिन सम्बन्धी कायगलवलधः यस ऐनमा भएको व्यर्थिा यसै बमोस्जम र अन्त्यका 

हकमा यस ऐन साँग नबास्झने गरी कर तिा शलु्क संकलन सम्बन्त्धी कायवस्र्स्ध नगरपास्लकाको नगर 

कायवपास्लकाले स्नमावण गरर तोके बमोस्जम हुनेछ । 

१७. यसै ऐन बमोलजम िएको मालननेः यो ऐन जारी हुन ुअस्घ भए गरेका व्यर्थिाहरु यसै ऐन बमोस्जम भए 

गरेको मास्ननेछ । 

१८. लनयम वा कायगलवलध बनाउन सकनेः कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको नगर कायवपास्लकाले यस ऐनमा 

भएका व्यर्थिालाई कायावन्त्र्यन गनवका लास्ग आर्श्यक स्नयम र्ा कायवस्र्स्ध बनाउन सक्त्नेछ । 

१९.  सालवक बमोलजम हुनेः यस ऐनमा उल्लेख भएकोमा यसै बमोस्जम र यसमा उल्लेख नभएको हकमा 

सास्र्क बमोस्जम नै हुनेछ । 

२०. खािेजी: सास्र्कमा कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाले लाग ुगद ैआएका व्यबथिाहरु  यस ऐनसंग प्रस्तकुल 

दसे्खएमा प्रस्तकुल भएका हदसम्म खारेज हुनेछ । 

 

अनुसूची (१) 

घिको वनौटका आधािमा सम्पलत्त मूल्यांकन तथा किको दिः 

सम्पस्त्त कर प्रयोजनको लास्ग मलू्याड्कन गदाव  जग्गाको हकमा अनसुचूी १(ख) बमोस्जम र  भौस्तक संरचनाको 

हकमा अनसुचूी १(क)  बमोस्जम मलू्याङ्कन कायम गरी हुन आउने कुल मलू्यमा सम्पस्त्त कर अनसुचूी १(ग) 

बमोस्जम स्लइनेछ । 

(क)  िौलतक संिचनाको मूल्यांकन देहाय बमोलजम हुनेछ । 

 

क्र.स.ं 

 

घि को बनोटको वलगगकिण 

 

प्रलत वगग 

लफट रू. 

ह्रासकट्टी 

प्रलतशतमा 

(प्रलत वषग) 

कट्टी गने 

जम्मा वषग 

१ स्भर कााँचो बास्हर ईटामा माटोको जोडाइ भएका सबै 

स्कस्समका घर  र काठैकाठबाट बनेको घर   

५०० ३ २५ 
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२ स्भर बास्हर पाको ईटा र्ा ढुंगामा माटोको जोडाइ भएका सबै 

स्कस्समका घर   

६०० २ ३० 

३ स्भर बास्हर पाको ईटामा स्समने्त्ट छाना ढलान र्ा बज्रको 

जोडाइ भएका सबै स्कस्समका घर (व्यस्िगत हाउस्जंग समेत)  

९०० १ ७० 

४ आर.स्स.स्स. फे्रम थट्रक्त्चरबाट बनेका घर   १८०० ०.७५ १०० 

५ थटील फे्रम थटक्त्चर‚ फे्रस्र्ङ‚ ट्रस‚ फाइबर र्ा यथतै संरचना 

स्प्रफेक्त्स घर  व्यार्सायीक 

८०० ०.७५ १०० 

६ थटील फे्रम थटक्त्चर‚ फे्रस्र्ङ‚ ट्रस‚ फाइबर र्ा यथतै संरचना 

स्प्रफेक्त्स घर  आर्ासीय 

६०० ०.७५ १०० 

७ थटील फे्रम थटक्त्चर‚ आर.स्स.स्स. फे्रम थट्रक्त्चरबाट बनेका घर 

व्यार्सास्यक हाउस्जङ्ग तिा अपाटवमने्त्ट 

२५०० ०.७५ १०० 

 

(ख)  जग्गाको मूल्यांकन  

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका वडा नं. १ अन्तगगतका सडकहरूको मूल्याङ्कन दििेट 

क्र.स.ं सडकको नाम प्रलत आना मूल्य कैलफयत 

१ ब्रह्मखले गागल सडक रु. ६,००,०००।-   

  

  

  

  

ब्रह्मखले ठूलास्ढक सडक रु. ६,००,०००।-   

ठूलास्ढक सातघटे्ट कृस्ष सडक रु. ४,००,०००।-   

ठूलास्ढक सातघटे्ट कृस्ष सडक गोरेटो बाटो रु. १,७५,०००।-   

ठूलास्ढक सातघटे्ट कृस्ष सडक बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

२ ठूलास्ढक सातघटे्ट सडक रु. ४,००,०००।-   

  

  

  

ठूलास्ढक सातघटे्ट सडकसाँग जोस्डएका साना सडक रु. ३,००,०००।-   

ठूलास्ढक सातघटे्ट सडक गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   

ठूलास्ढक सातघटे्ट सडक बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

३ कागशे्वरी चक्रपि रु. ५,००,०००।-   
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कागशे्वरी चक्रपि साँग जोस्डएको कच्ची सडक रु. ३,००,०००।-   

कागशे्वरी चक्रपि साँग जोस्डएको गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   

कागशे्वरी चक्रपि साँग जोस्डएको बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

४ स्भरी पीच सडक रु. ३,००,०००।-   

५ ढकालगाउाँ सडक रु. ३,००,०००।-   

  

  

 ढकालगाउाँ सडक गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   

 ढकालगाउाँ सडक बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

६ पाताली लाकीला सडक रु. ४,००,०००।-   

  

  

 पाताली लाकीला सडक साँग जोस्डएका गोरेटो बाटो रु. ३,००,०००।-   

 पाताली लाकीला सडक साँग जोस्डएका बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

७ सातघटे्ट गागल शस्हद पाकव  सडक रु. १,५०,०००।-   

  

  

 सातघटे्ट गागल सडक साँग जोस्डएको गोरेटो बाटो रु. १,००,०००।-   

 सातघटे्ट गागल सडक साँग जोस्डएको बाटो नभएको रु. ५०,०००।-   

८ सातघटे्ट स्पपलडााँडा सडक मजरु्ा रु. २,००,०००।-   

  

  

 सातघटे्ट स्पपलडााँडा सडक साँग जोस्डएको गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   

 सातघटे्ट स्पपलडााँडा सडक साँग जोस्डएको बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

९ अस्धकारीगाउाँ-ठाडो सडक रु. २,००,०००।-   

  

  

 अस्धकारीगााँउ-ठाडो सडक साँग जोस्डएको गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   

 अस्धकारीगााँउ-ठाडो सडक साँग जोस्डएको बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

१० आलापोट सनु्त्दरीजल जनमागव सडक रु. ५,००,०००।-   

  

  

  

आलापोट सनु्त्दरीजल जनमागव सडक साँग जोडीएको कस्च्च 

सडक 

रु. २,५०,०००।-   

आलापोट सनु्त्दरीजल जनमागव सडक साँग जोस्डएको गोरेटो 

बाटो 

रु. १,५०,०००।-   
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आलापोट सनु्त्दरीजल जनमागव सडक साँग जोस्डएको बाटो 

नभएको 

रु. १,००,०००।-   

११ कागशे्वरी चक्रपि बाह्रस्बसे सडक रु..३‚५०‚०००।-   

  

  

  

अन्त्य कस्च्च सडक रु. २,५०,०००।-   

अन्त्य गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   

बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   
 

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका वडा नं. २ अन्तगगतका सडकहरूको मूल्याङ्कन दििेट 

क्र.स.ं सडकको नाम प्रलत आना मूल्य कैलफयत 

१ कागशे्वरी चक्रपि (कृष्णचौर गागल खण्ड) रु.५,००,०००।-   

२ परुानो र्डा कायावलयबाट सनु्त्दरीजल सडक (जनमागव) रु.५‚००‚०००।-   

३ २ नं. र्डा कायावलयबाट कागेश्वरी धाम सडक रु.३‚००‚०००।-   

४ कृष्णचौर बथनेतगाउाँ ठूलास्ढक सडक रु.३‚५०‚०००।-   

५ चौतारीटार हले्िपोष्ट सयूवमण्डली सडक रु.३‚५०‚०००।-   

६ फुयााँलगाउाँ कटुर्ा सडक रु.३‚००‚०००।-   

७ 
फुयााँलगाउाँ सयुवमण्डली सरु्देीगाउाँ सडक (कागशे्वरी चक्रपि 

खण्ड बाहके) 
रु.३‚५०‚०००।-   

८ स्र्ष्टगाउाँ फुयााँलगाउाँ िापागाउाँ आकाश ेसडक रु.३‚५०‚०००।-   

९ अन्त्य कच्ची सडक रु.३‚००‚०००।-   

१० गोरेटो बाटो  रु.१‚५०‚०००।-   

११ बाटो नभएको  रु.१‚००‚०००।-   
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कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका वडा नं. ३ अन्तगगतका सडकहरूको मूल्याङ्कन दििेट 

क्र.स.ं सडकको नाम प्रलत आना मुल्य कैलफयत 

१ आदशव मा.स्र्. स्रर्ेणीचोक सडक रु.५‚००‚०००।-   

२ स्रर्णेीचोक झााँगाडोल सडक रु.५‚००‚०००।-   

३ भटमासेबाट स्र्.स्प.चोक जाने सडक रु.५‚००‚०००।-   

४ कागशे्वरी चक्रपि (भीमसेनथिान कृष्णचौर खण्ड) रु.६‚००‚०००।-   

५ कागशे्वरी चक्रपि (कृष्णचौर गागल सडक खण्ड) रु.५‚००‚०००।-   

६ ब्रम्हखले गागल सडक (ठूलास्ढक सम्म) रु.६‚००‚०००।-   

७ कच्ची मोटर बाटो भएका जग्गाहरु रु.३,००,०००।-   

८ गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरु रु.२,००,०००।-   

९ बाटो नभएका जग्गाहरु रु.१,५०,०००।-   

 

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका वडा नं. ४ अन्तगगतका सडकहरूको मूल्याङ्कन दििेट 

क्र.स.ं सडकको नाम प्रलत आना मुल्य कैलफयत 

१ सााँख ुसडक रु.१४‚००‚०००।-   

२ कागशे्वरी चक्रपि (डााँछी भीमसेनथिान खण्ड) रु.८‚००‚०००।-   

२ कागशे्वरी चक्रपि (भीमसेनथिान कृष्णचौर खण्ड) रु.६‚००‚०००।-   

३ कच्ची मोटर बाटो रु.५‚००‚०००।-   

४ गोरेटो बाटो रु.३‚००‚०००।-   
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५ बाटो नभएको रु.२‚००‚०००।-   

६ पेप्सी सडक रु.१०‚००‚०००।-   

७ ब्रम्हखले गागलफेदी सडक रु.८‚००‚०००।-   

८ जथपरु सडक रु.५‚००‚०००।-   
 

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका वडा नं. ५ अन्तगगतका सडकहरूको मूल्याङ्कन दििेट 

क्र.स.ं सडकको नाम प्रलत आना मूल्य कैलफयत 

१ सााँख ुसडक रु.१७‚००‚०००।-   

२ 
सहायक स्पच 

रु.१०‚००‚०००।- 

  
१ राधाकृष्ण मागव 

 २ राधानगर  

 ३ भीममाडी  

 ४ स्मलनचोक मलूपानी   

 ५ िली स्संखडागाउाँ  

 ६ गजरकोट स्संखडागाउाँ  

३ पेप्सी ब्रम्हखले सडक रु.१२‚००‚०००।-   

४ कच्ची सडक रु.६‚००‚०००।-   

५ गोरेटो बाटो रु.४‚००‚०००।-   

६ बाटो नभएको रु.३‚००‚०००।-   
 

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका वडा नं. ६  अन्तगगतका सडकहरूको मूल्याङ्कन दििेट 

क्र.स.ं सडकको नाम प्रलत आना मूल्य कैलफयत 

१ पेप्सी – ब्रम्हखले रु.१२‚००‚०००।-   
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२ स्पपलबोट नस्लवङ रु.१५‚००‚०००।-   

३ मसु्खया गाउाँ – बाबाचोक रु.१३‚००‚०००।-   

४ बाबाचोक – स्मलनचोक रु.१३‚००‚०००।-   

५ स्तर्ारीटोल – चााँगनुारायण रु.१२‚००‚०००।-   

६ दक्ीणढोका-स्तर्ारीटोल रु.१८‚००‚०००।-   

७ स्ग्रनस्हलस्सटी स्भर रु.१६‚००‚०००।-   

८ र्डा स्भरका पक्त्की सडक रु.१०‚००‚०००।-   

९ र्डा स्भरका कच्ची सडक रु.८‚००‚०००।-   

१० गोरेटो बाटो रु.५‚००‚०००।-   

११ बाटो नभएको  रु.४‚००‚०००।-   

१२ बाल गीताञ्जस्ल थकूल दसे्ख पेप्सी ब्रम्हखले जोड्ने सडक रु.१४‚००‚०००।-   

 

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका वडा नं. ७  अन्तगगतका सडकहरूको मूल्याङ्कन दििेट 

क्र.स.ं सडकको नाम प्रलत आना मूल्य कैलफयत 

१ पेप्सी ब्रम्हखले रु.१८‚००‚०००।-   

२ माहान्त्टार तेजस्र्नायक बाबाचोक चााँग ुपलु सम्म  रु.१३‚००‚०००।-   

३ बोडे नस्लवग  रु.१५‚००‚०००।-   

४ का.म.न.पा.-३२ खहरे र्ीरेन्त्द्र चोक मलूपानी सडक  रु.१७‚००‚०००।-   

५ 
कागशे्वरी मनोहरा र्डा नं ९ कायावलय हुाँद ै र्ीरेन्त्द्र चोक प्रहरी 

कायावलयसम्म 
रु.१७‚००‚०००।- 
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६ गान्त्धी फोसवपाकव  तेजस्र्नायक सडक रु.१७‚००‚०००।-   

७ िापा चोक तेजस्र्नायक सडक रु.१२‚००‚०००।-   

८ हरहर महादरे् फोसवपाकव  तेज स्र्नायक रु.१५‚००‚०००।-   

९ बजरङ्गर्ली चोक फोसवपाकव  सम्म रु.१५‚००‚०००।-   

१० हजरुको धारा गणशे थिान रु.१५‚००‚०००।-   

११ अमरस्संह चोक (र्डा कायावलय) चापाबोट रु.१७‚००‚०००।-   

१२ राधाकृष्ण मस्न्त्दर चापाबोट रु.१२‚५०‚०००।-   

१३ लक्ष्मी नारायण चोक स्पपलबोट राधाकृष्ण मस्न्त्दर रु.१०‚००‚०००।-   

१४ पणूव स्र्नायक हजरुको धारा रु.१२‚५०‚०००।-   

१५ अमरस्संह चोक (र्डा कायावलय) बाट दस्क्ण बोडे जाने सडक रु.१७‚००‚०००।-   

१६ 
बाल गीताञ्जली थकूल दसे्ख चास्लसे दोबाटो हुाँद ैपेप्सी ब्रम्हखले 

सडक 
रु.१७‚००‚०००।- 

  

१७ बााँकी कच्ची मोटर सडकहरू रु.७‚००‚०००।-   

१८ गोरेटो बाटो रु.५‚००‚०००।-   

१९ बाटो नभएको रु.४‚००‚०००।-   

२०  स्भरी स्पच सडक रु.१०‚००‚०००।-   
 

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका वडा नं. ८  अन्तगगतका सडकहरूको मूल्याङ्कन दििेट 

क्र.स.ं सडकको नाम प्रलत आना मूल्य कैलफयत 

१ 
बडा नं. ९ स्समाना दसे्ख तेज स्र्नायक हुाँद ै गौरीनाि मस्न्त्दर 

सम्म सडक रु.१८‚००‚०००।-   

२ 
र्ागमती कोरीडोर दसे्ख मदन आस्श्रत प्रस्तष्ठान हुद ैफोसवपाकव  

सम्म सडक रु.१४‚००‚०००।-   
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३ र्ागमती कोरीडोरको बाटो रु.१८‚००‚०००।-   

४ बदु्धचोकबाट सेस्लव्रेसन आउने मागव रु.१०‚५०‚०००।-   

५ ॐ चोक, स्शर् चोक, स्करााँत चोक   सडक रु.९‚५०‚०००।-   

६ आदवशनगर स्र्नायकर्थती (नागररक साकोस) का शाखा बाटो रु.१०‚००‚०००।-   

७ तेज  स्र्नायक गटेदसे्ख अस्धकारी गाउाँ मलुपानी ६ जाने सडक रु.९‚५०‚०००।-   

८ चााँपको बोटदसे्ख स्फक्त्कल हुाँद ैअमरस्संह चोक सम्मको सडक रु.१०‚५०‚०००।-   

९ ढुङ्गधेारा आनन्त्द नगरका स्भरी सडक ४ स्मटरका सडक रु.१०‚००‚०००।-   

१० िामिली दसे्ख स्फक्त्कल जाने  सडक रु.९‚००‚०००।-   

११ 
तेज स्र्नायक चोक दसे्ख मदन आस्श्रत प्रस्तष्ठान हुाँद ैएअरपोटव 

जाने सडक रु.१४‚००‚०००।-   

१२ 
स्र्द्या स्र्कास–सुशान्त्त मागव तिा स्चप्लेगौडा जाने स्भरी 

सडक रु.९‚००‚०००।-   

१३ सास्बक १ को स्भरी सडक रु.९‚००‚०००।-   

१४ र ्याडर र्डा ८ –एअरपोटव सडक रु.१५‚००‚०००।-   

१५ चााँपाबोट दसे्ख तेज स्र्नायक मस्न्त्दर सम्मको सडक रु.९‚००‚०००।-   

१६ र्ीरभद्र – नर्तमधाम मागव रु.१०‚००‚०००।-   

१७ गौरीनाि चौक दसे्ख अस्धकारी टोल जाने बाटो रु.१०‚००‚०००।-   

१८ कागशे्वरी मनोहरा ८ का स्भरी कच्ची सडक रु.८‚००‚०००।-   

१९ कागशे्वरी मनोहरा ८ का गोरेटो सडक रु.५‚५०‚०००।-   
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२०  बाटो नभएको जग्गा रु.४‚००‚०००।-   

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका वडा नं. ९ अन्तगगतका सडकहरुको मूल्याङ्कन दििेट 

क्र.स.ं सडकको नाम प्रलत आना मूल्य कैलफयत 

१ पेप्सी ब्रम्हखले सडक रु.२०‚००‚०००।-  

२ खहरे र्ीरेन्त्द्रचोक सडक रु.१९‚००‚०००।-  

३ खहरे र्डा कायावलय महान्त्टार सडक रु.१८‚००‚०००।-  

४ खहरे र् याडर सडक रु.१७‚००‚०००।-  

५ स्नलस्गरी सनस्सटी सडक रु.१९‚००‚०००।-  

६ महान्त्टार तेजस्र्नायक सडक रु.१८‚००‚०००।-  

७ गान्त्धी चौकी मनोहरा मागव सडक रु.१८‚००‚०००।-  

८ सहायक पक्त्की मोटरबाटो रु.१०‚००‚०००।-  

९ कच्ची मोटर बाटो रु.८‚००‚०००।-  

१० गोरेटो बाटो रु.६‚००‚०००।-  

११ बाटो नभएको जग्गाको  रु.४‚००‚०००।-  

१२ र्डा कायावलय र्ीरेन्त्द्रचोक प्रहरी प्रभाग कााँडाघारी सडक रु.१७‚००‚०००।-  

१३ र्ीरेन्त्द्र चोक मलूपानी सडक रु.१७‚००‚०००।-  

(ग)  सम्पलत्त किको दििेट लनम्न बमोलजम कायम गरिएको छ । 

क्र.स.ं घि  जग्गा मूल्य किको दि कैलफयत 

१ पस्हलो १० लाखसम्म  रू.१००  प्रत्येक र्षवका लास्ग प्रत्येक 

घर  को र्ास्षवक रू.२०० २ त्यसपस्छको िप १० लाखसम्म  रू.२००   
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३ त्यसपस्छको िप ३० लाखसम्म  ०.०१ % स्र्पद ् व्यर्थिापन शलु्क 

बापत  लाग्नेछ । 

 

(अनसुसू्च १ (क) र १ (ख) 

बमोस्जमको राजश्व  रकम िाजश्व 

लशषगक नं. ११३१३ सम्पलत्त 

कि लशषगकमा दास्खला गनुवपनेछ 

।) 

४ त्यसपस्छको िप ५० लाखसम्म  ०.०२ % 

५ त्यसपस्छको िप १  करोडसम्म  ०.०३ % 

६ त्यसपस्छको ३ करोड सम्म   ०.०४ % 

७ त्यसपस्छको ५ करोड सम्म   ०.०८% 

८ त्यसपस्छको िपमा  ०.२०% 

पुनश्चः 

(१) स्र्पद व्यर्थिापन कोष बापत संकलन भएको रकम संकलन गदावको बखत छुटै्ट लवविण तयार गनुवपनेछ । 

(२) कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका क्ेरस्भर एक व्यस्िका नाममा दताव कायम रहकेा घर तिा जग्गाहरुलाई एक 

यसु्नट मानी कर स्नधावरण गररनेछ । 

(३) आर्ास्सयतफव  जग्गा मलू्याङ्कनको लास्ग घर र घरले चचेको जग्गाको बढीमा ८ आनासम्मको क्ेरफल 

मार समार्ेश गने, व्यार्सास्यकतफव  अपाटवमने्त्ट बाहकेको हकमा घर बनेको क्ेर (LFAR) को दईु गणुा 

के्र र अपाटवमने्त्टको हकमा तीन गणुा जग्गा मलू्यांकनमा समार्शे गरी सम्पस्त्त कर स्नधावरण गररनेछ । 

(४) अपाटवमने्त्टको हकमा व्यस्िको लास्ग १००० र्गवस्फटसम्म रू. २,०००।–‚ १००१ र्गवस्फट दसे्ख २००० 

र्गवस्फटसम्म रू. ३,५००।– र सो भन्त्दा मास्ि जस्तसकैु र्गवस्फट भएपस्न प्रस्त अपाटवमने्त्ट रू. ६,०००।– का 

दरले सम्पस्त्त कर स्नधावरण गने । व्यार्सास्यक अपाटवमने्त्टको हकमा अपाटवमने्त्ट उपयोगमा आएको तर हक 

हथतान्त्तरण भनैसकेको अर्थिामा सम्बस्न्त्धत व्यर्सायीसाँग घर र जग्गाको के्रफल समानपुास्तक रूपमा 

गणना गरी एकमषु्ठ सम्पस्त्त कर लगाउने । तर स्बक्रीको लास्ग रास्खएको थटकमा सम्पस्त्त कर नलाग्ने । 

(५) घर  स्नमावणको थिलगत अर्थिालाई आधार मानी सम्पस्त्त कर स्नधावरण गररनेछ । सम्पस्त्त कर स्नधावरण 

गदाव नागररकता, जग्गाधनी पजुाव, स्नमावण सम्पन्त्न/ प्रमाणीकरण/ स्नयस्मत प्रमाण पर, ब्ल ुस्प्रन्त्ट लगायतका 

कागजात संलग्न गनुवपनेछ  । 

(६) नेपाल सरकारको स्नणवय र्मोस्जम भएको लकडाउनका कारणले आ.ब. ०७६/०७७ सम्मको बााँकी 

बक्त्यौता २०७७ पौष मसान्त्तसम्म र्झुाउन ल्याएमा जररर्ाना छुट गररनेछ ।  
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अनुसचूी (५) 

 िूलमकि (मािपोत) को दििेट 

नगरपास्लका के्रस्भर दहेाय बमोस्जम भसू्मकर (मालपोत) लगाई असलू उपर गररनेछ । यस बमोस्जमको राजश्व  

रकम िाजश्व लशषगक नं. ११३१४ िूलमकि (मािपोत) लशषगकमा दास्खला गनुवपनेछ । 

(क)  कृस्ष प्रयोजनमा प्रयोग हुने प्रस्तर्द्धता गरेको जग्गामा प्रस्त  रोपनी रू.१६।- 

(ख)  आर्ास्शय प्रयोजनमा प्रयोग हुने जग्गामा प्रस्त  आना रू.२५ ।- 

(ग)  सास्र्क गागलफेदी गास्र्स र्डा नं. १,३ र २ को कुईकेलगाउाँका जग्गामा प्रस्त रोपनी रू. १००।- 

नोटः गत लवगतको िूलमकि (मािपोत) को बकयौता िकम कालतगक मसान्तसम्म बझुाउन आएमा चािु 

आ.व.कै दििेटमा असूि उपि गरिनेछ । 

अनुसचूी (३)  

घि जग्गा वहाि किको दििेट 

कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका के्र स्भरका कुनै व्यस्ि र्ा संघ सथिाले भर्न, जग्गा, गोदाम सेड आस्द आसं्शक 

र्ा परैु र्हालमा लगाएका धनीसंग स्नजले बहालमा लगाएको बहाल अकं रकमको १० प्रस्तशतका  दरले 

र्हालकर स्लइनेछ । नगरपास्लकाबाट तोस्कएको न्त्यनूतम र्हाल दर भन्त्दा कम नभएको र्हाल संझौता पेश 

भएकोमा सोही बमोस्जम र न्त्यनुतम दर भन्त्दा कम भएमा दहेाय बमोस्जम दरलाई आधार मानी बहाल कर 

स्नधावरण गररने छ । कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका क्ेर स्भर बनेका भौस्तक संरचना घरको सटर कोठाहरुको घर 

र्हाल कर असलुी प्रयोजनका लास्ग न्त्यनूतम मास्सक र्हाल दर स्नम्न बमोस्जम कायम गने । 

(अनसुसू्च ३ बमोस्जमको राजश्व  रकम िाजश्व लशषगक नं ११३२१ घि बहाि कि लशषगकमा दास्खला  

गनुवपनेछ ।) 

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका वडा नं. १,२ ि ३ अन्तगगतका सडकहरूमा बनेका घिहरूको  बहाि  दििेट 

प्रलत मलहना 

क्र.स.ं व्यवसालयक (प्रलत स्कवायि 

लफट रू.) 

आवालसय (प्रलत स्कवायि 

लफट रू.) 
कैलफयत 

१ २५।- १०।-  

२ जग्गा भाडा प्रस्त रोपनी प्रस्त र्षव रू. १०,०००।-  
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कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका वडा नं. ४ अन्तगगतका सडकहरूमा बनेका घिहरूको बहाि दििेट प्रलत 

मलहना   

क्र.स.ं सडकको नाम 
व्यवसालयक (प्रलत 

स्कवायि लफट रू) 

आवालसय (प्रलत स्कवायि 

लफट रू) 
कैलफयत 

१ सााँख ुसडक ४०।- २०।- 
 

२ 
कागशे्वरी चक्रपि (डााँछी 

भीमसेनथिान खण्ड) 
३०।- 

१०।- 
  

३ 
कागशे्वरी चक्रपि (भीमसेनथिान 

कृष्णचौर खण्ड) 
३०।- 

१०।- 
  

४ कच्ची मोटर बाटो १५।- १०।-   

५ गोरेटो बाटो १०।- ८।-   

६ पेप्सी सडक २०।- १०।-   

७ ब्रम्हखले गागलफेदी सडक २०।- १०।-   

८ जथपरु सडक १०।- ७।-   

९ िस्ल स्संखडा गााँउ के्र २०।- १०।-  

 

वागमती फाँट व्यवसालयक कृलष प्रयोजन  प्रलत िोपनी प्रलत वषग रू १०,०००।- 

अन्य व्यवसाय संचािन प्रलत िोपनी प्रलत वषग रू १२,०००।- 

ब्रह्मखेि िैिवस्थान व्यवसालयक कृलष प्रयोजन प्रलत िोपनी प्रलत वषग रू 

१२,०००।- 

 अन्य व्यवसाय संचािन प्रलत िोपनी रू १३,०००।- 

जग्गा 

बहािको 

हकमा 

 कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका वडा नं. ५ अन्तगगतका सडकहरूमा बनेका घिहरूको बहाि 

दििेट  प्रलत मलहना   

क्र.स.ं सडकको नाम 

व्यवसालयक 

(प्रलत स्कवायि 

लफट रू.) 

आवालसय (प्रलत 

स्कवायि लफट रू.) कैलफयत 

१ सााँख ुसडक ५०।- २५।-   

२ 
सहायक स्पच   

  
१. राधाकृष्ण मागव ३०।- १५।- 

 २. राधानगर ३०।- १५।-  
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 ३. भीममाडी ३०।- १५।-  

 ४. स्मलनचोक मलूपानी  ३०।- १५।-  

 ५. िली स्संखडागाउाँ ३०।- १५।-  

 ६. गजरकोट स्संखडागाउाँ ३०।- १५।-  

३ पेप्सी ब्रम्हखले सडक ४०।- २०।-   

४ कच्ची सडक २०।- १०।-   

५ गोरेटो बाटो - ७।-   

 

कृलष प्रयोजन प्रलत िोपनी  प्रलत वषग रू 

१५,०००।-व्यवसालयक प्रलत िोपनी  

प्रलत वषग रू २५,०००।- 

 

 जग्गा 

बहािको 

हकमा 

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका वडा नं. ६ अन्तगगतका सडकहरूमा बनेका घिहरूको बहाि दििेट 

प्रलत मलहना   

क्र.सं. सडकको नाम 

व्यवसालयक 

(प्रलत स्कवायि 

लफट रू.) 

आवालसय (प्रलत 

स्कवायि लफट रू) कैलफयत 

१ पेप्सी – ब्रम्हखले ४०।- २०।-   

२ स्पपलबोट नस्लवङ ३०।- १५।-   

३ मसु्खया गाउाँ – बाबाचोक २५।- १५।-   

४ बाबाचोक – स्मलनचोक २५।- १५।-   

५ स्तर्ारीटोल – चााँगनुारायण २५।- १५।-   

६ दक्ीणढोका-स्तर्ारीटोल ५०।- ३०।-   

७ र्डा स्भरका पक्त्की सडक २५।- १५।-   

८ र्डा स्भरका कच्ची सडक २०।- १०।-   

९ गोरेटो बाटो १५।- ८।-   

१० 
बाल गीताञ्जस्ल थकूल दसे्ख पेप्सी 

ब्रम्हखले जोड्ने सडक 
२५।- 

१५।- 
  

११ स्ग्रनस्हल स्सस्ट र्ररपरर सडक ४०।- २०।-  
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१२ स्ग्रनस्हलस्सटी स्भर - 
- प्रस्त घरको 

४०,०००।- 

 सडक अनुसाि १ तल्िा मालथका सटिहरुको हकमा िने िुई तल्िाको सटि िन्दा ३०% कम 

हुनेछ । 

 उद्योग व्यवसाय प्रलत िोपनी प्रलत वषग   रू.२५,०००।- 

 कृलष व्यवसालयक प्रयोजन प्रलत िोपनी प्रलत वषग  रू.१०,०००।- 

 

 

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका वडा नं. ७  अन्तगगतका सडकहरूमा बनेका घिहरूको बहाि 

दििेट प्रलत मलहना   

क्र.स.ं सडकको नाम 

व्यवसालयक 

(प्रलत स्कवायि 

लफट रू.) 

आवालसय 

(प्रलत स्कवायि  

लफट रू.) 

कैलफयत 

१ पेप्सी ब्रम्हखले ५०।- 
२५।- ५० स्मटर दााँया  

बााँया सम्म 

२ 
माहान्त्टार तेजस्र्नायक बाबाचोक चााँग ु

पलु सम्म  
४०।- 

२०।- 

  

३ बोडे नस्लवग  ५०।- २५।-   

४ 
का.म.न.पा.३२ खहरे र्ीरेन्त्द्र चोक 

मलूपानी सडक  
५०।- 

२५।- 

  

५ 
कागशे्वरी मनोहरा र्डा नं ९ कायावलय हुाँद ै

र्ीरेन्त्द्र चोक प्रहरी कायावलयसम्म 
४०।- 

२०।- 

  

६ गान्त्धी फोसवपाकव  तेजस्र्नायक सडक ४०।- २०।-   

७ िापा चोक तेजस्र्नायक सडक ३०।- १५।-   

८ हरहर महादरे् फोसवपाकव  तेज स्र्नायक ३०।- १५।-   

९ बजरङ्गर्ली चोक फोसवपाकव  सम्म ३०।- १५।-   

१० हजरुको धारा गणशे थिान ३०।- १५।-   

११ अमरस्संह चोक (र्डा कायावलय) चापाबोट ३०।- १५।-   

१२ राधाकृष्ण मस्न्त्दर चापाबोट ३०।- १५।-   

१३ 
लक्ष्मी नारायण चोक स्पपलबोट राधाकृष्ण 

मस्न्त्दर 
३०।- 

१५।- 
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१४ पणूव स्र्नायक हजरुको धारा ३०।- १५।-   

१५ 
अमरस्संह चोक (र्डा कायावलय) बाट 

दस्क्ण बोडे जाने सडक 
३०।- 

१५।- 

  

१६ 
बाल गीताञ्जली थकूल दसे्ख चास्लसे 

दोबाटो हुाँद ैपेप्सी ब्रम्हखले सडक 
३०।- 

१५।- 

  

१७ बााँकी कच्ची मोटर सडकहरू २०।- १०।-   

१८ गोरेटो बाटो २०।- १०।-   

१९ स्भरी स्पच सडक ३०।- १५।-   

 
कृलष प्रयोजन प्रलत िोपनी  प्रलत वषग रू.२०,०००।– ि व्यवसालयक प्रलत िोपनी  

प्रलत वषग रू. ३०,०००।- 

जग्गा बहािको 

हकमा 

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका वडा नं. ८  अन्तगगतका सडकहरूमा िहेका घिहरुको बहाि दििेट प्रलत मलहना   

क्र.स.ं सडकको नाम 
व्यवसालयक (प्रलत 

स्कवायि लफट रू) 

आवालसय (प्रलत 

स्कवायि लफट रू) 

कैलफयत 

१ 
र्डा नं. ९ स्समाना दसे्ख तेज स्र्नायक हुाँद ै

गौरीनाि मस्न्त्दर सम्म सडक ४०।- 

२०।- 

  

२ 
र्ागमती कोरीडोर दसे्ख मदन आस्श्रत 

प्रस्तष्ठान ३०।- 

१५।- 

  

३ र्ागमती कोरीडोरको बाटो ५०।- २५।-   

४ बदु्धचोकबाट सेस्लव्रेसन आउने मागव ३०।- १५।-   

५ ॐ चोक, स्शर् चोक, स्करााँत चोक   सडक ४०।- २०।-   

६ 
आदवशनगर स्र्नायकर्थती (नागररक 

साकोस) का शाखा बाटो ३०।- 

१५।- 

  

७ 
तेज  स्र्नायक गेटदसे्ख अस्धकारी गाउाँ 

मलुपानी ६ जाने सडक ३०।- 

१५।- 

  

८ 
चााँपको बोटदसे्ख स्फक्त्कल हुाँद ैअमरस्संह 

चोक सम्मको सडक ३०।- 

१५।- 
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९ 
ढुङ्गेधारा आनन्त्द नगरका स्भरी सडक ४ 

स्मटरका सडक २०।- 

१०।- 

  

१० िामिली दसे्ख स्फक्त्कल जाने  सडक २०।- १०।-   

११ 
तेज स्र्नायक चोक दसे्ख मदन आस्श्रत 

प्रस्तष्ठान हुाँद ैएअरपोटव जाने सडक ३०।- 

१५।- 

  

१२ 
स्र्द्या स्र्कास–सशुान्त्त मागव तिा स्चप्लेगौडा 

जाने स्भरी सडक ३०।- 

१५।- 

  

१३ सास्बक १ को स्भरी सडक २०।- १०।-   

१४ र ्याडर र्डा ८ –एअरपोटव सडक ३०।- १५।-   

१५ 
चााँपाबोट दसे्ख तेज स्र्नायक मस्न्त्दर सम्मको 

सडक ३०।- 

१५।- 

  

१६ 
गौरीनाि चौक दसे्ख अस्धकारी टोल जाने 

बाटो २०।- 

१०।- 

  

१७ कागेश्वरी मनोहरा ८ का गोरेटो सडक २०।- १०।-   

१८ 
 मलु सडक जग्गा भाडा दररेट प्रस्त रोपनी 

प्रस्त र्षव व्यर्सास्यक प्रयोजन र्ास्षवक रू.४०,०००।- 

१०० स्मटर 

दााँया र्ााँया 

१९ 

जग्गा कृस्ष प्रयोजनमा प्रयोग भएको र 

अथिायी टहरा स्नमावणमा प्रयोग भएको 

जग्गाको भाडा दर प्रस्त रोपनी प्रस्त र्षव र्ास्षवक रू.२०,०००।-   

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका वडा नं. ९ अन्तगगतका सडकहरुमा बनेका घिहरूको बहाि दििेट प्रलत मलहना   

क्र.स.ं सडकको नाम 

व्यवसालयक 

(प्रलत स्कवायि 

लफट रू) 

आवालसय 

(प्रलत स्कवायि 

लफट रू) 

कैलफयत 

१ पेप्सी ब्रम्हखले सडक ६०।- ३०।-  

२ खहरे र्ीरेन्त्द्रचोक सडक ५०।- २५।-  

३ खहरे र्डा कायावलय महान्त्टार सडक ४०।- २०।-  

४ खहरे र् याडर सडक ४०।- २०।-  
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५ स्नलस्गरी सनस्सटी सडक ५०।- २५।-  

६ महान्त्टार तेजस्र्नायक सडक ३०।- १५।-  

७ गान्त्धी चौकी मनोहरा मागव सडक ४०।- २०।-  

८ सहायक पक्त्की मोटरबाटो २०।- १०।-  

९ कच्ची मोटर बाटो १५।- १०।-  

१० गोरेटो बाटो १५।- १०।-  

११ 
र्डा कायावलय र्ीरेन्त्द्रचोक प्रहरी प्रभाग 

कााँडाघारी सडक ३०।- 

१५।- 

 

१२ र्ीरेन्त्द्र चोक मलूपानी सडक ५०।- २५।-  

 
कृलष प्रयोजन प्रलत िोपनी  प्रलत वषग रू.२०,०००।- 

व्यवसालयक प्रलत िोपनी  प्रलत वषग रू.३०,०००।- 

जग्गाबहािको 

हकमा 

 

पुनश्च:- वडा नं. १-९ सम्मका सलपङ्ग कम्पिेकस, होटि, हाउलजंग, बैंक, िेषु्टिेण्ट, पाटी प्यािेस ि 

व्यपारिक प्रयोजनका गोदाम ि अन्यको हकमा सम्झौता पत्रिाई आधाि मालननेछ । आ.ब. ०७६/०७७ 

सम्मको वाँलक वकयौता २०७७ पौष मसान्तसम्म वुझाउन ल्याएमा जरिवाना छुट लदइने छ साथै 

आ.ब.०७७/०७८ को घि वहाि किमा ५०% छुट लदईनेछ ।   
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अनुसचूी (४) 

व्यवसाय कि  दि िेट 

यस बमोलजमको िाजश्व लशषगक नं ११६१३ व्यवसाय िलजष्ट्रेशन दस्तुि लशषगकमा दालखिा गनुगपनेछ । 

क्र.स.ं लवविण दििेट रू. कैलफयत 

१ व्यापारिक वस्तु  

 १.१ िषदरा पसल  

 १.१.१ रक्त्सी स्बयरको स्डस्थट्रव्यटुर २५,०००।-   

१.१.२ रक्त्सी स्र्यरको िोक पसल १५,०००।-   

१.१.३ रक्त्सी स्र्यरको खदु्रा पसल १०,०००।-   

१.२ सुतीिन्य (धुम्रपान) पसल   

१.२.१ चरुोट, स्र्डी, ससु्तवजन्त्य पदािवको स्डलर  १५,०००।-   

१.२.२ चरुोट, स्र्डी, ससु्तवजन्त्य पदािवको िोक पसल  ८,०००।-   

१.२.३ चरुोट, स्र्डी, ससु्तवजन्त्य पदािवको खदुँर्ा पसल  ४,०००।-   

१.२.४ पान पसल १०००।- 

 १.३ हल्का पेय पदाथय पसल   

१.३.१ हल्का पेय पदािवको स्डलर १५,०००।-   

१.३.२ हल्का पेय पदािवको खदु्रा पसल ५,०००।-   

१.४ सुनचााँदी पसल   

१.४.१ सनुचााँदी पसल "क" श्रेणी २५,०००।- 

 रु १ करोड भन्त्दा  

बढी अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१.४.१.१   मोस्तमास्णक्त्यको स्र्स्भन्त्न पिर (रुबी मगुा ) ५,०००।- 

 

१.४.२ सनुचााँदी पसल "ख" श्रेणी १५,०००।- 

 रु ५० लाख भन्त्दा बढी 

अस्धकृत पुाँजी भएको 

१.४.३ सनुचााँदी पसल "ग" श्रेणी ५,०००।- 

 रु ५० लाख सम्म 

अस्धकृत पुाँजी भएको 
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१.४.४ चााँदी तामाको भाडा र्नाउने (टकटके) ५०००।- 

 १.५ औषलध व्यवसाय    

१.५.१  औषधी उद्योग १,००,०००।- 

 १.५.२ औषस्ध स्डस्थट्रव्यटुसव १५,०००।-   

१.५.३ औषस्ध िोक तिा स्डस्थट्रव्यटुसव १०,०००।-   

१.५.४ औषस्ध पसल (डाक्त्टर भएको) ५,०००।-   

१.५.५ औषस्ध  पसल (डाक्त्टर नभएको) २,०००।-   

१.५.६ 

अथपतालमा प्रयोग स्र्स्हन सामान (प्लास्थटक जन्त्य    

सग्रह) ५,०००।- 

 १.५.७ सस्जवकल सामानको स्बक्री पसल ५,०००।- 

 १.५.८ सस्जवकल सामानहरुको सप्लायसव १०,०००।- 

 १.६ आयुवेषदक औिषध पसल   

१.६.१ हर्वल उत्पादन तिा आयुर्से्दक औषस्ध िोक पसल ३,०००।-   

१.६.२ आयरु्से्दक औषस्ध  पसल १,०००।-   

१.७ एग्रोभेट पसल   

१.७.१ एग्रोभटे िोक पसल ३,०००।-   

१.७.२ एग्रोभटे  पसल १,५००।-   

१.७.३ पशपुालन गाई/भसैी  फमव (१० र्टा सम्म) ३,०००।-  

१.७.४ पशपुालन गाई/भसैी  फमव (१० र्टा मास्ि) ५,०००।-  

१.७.५ पशपुालन बाख्रा  फमव (१० र्टा सम्म) ५००।-  

१.७.६ पशपुालन बाख्रा  फमव (१० र्टा मास्ि) २,०००।-  

१.७.७ पोल्ट्री फमव (हााँस,कुखरुा,र्ट्टाई) १००० र्टा सम्म २,०००।-  

१.७.८ पोल्ट्री फमव (हााँस,कुखरुा,र्ट्टाई) १००० र्टा मास्ि ५,०००।-  

१.७.९ टकी, अष्ट्रीच, कास्लज (पालन)फमव १०,०००।-  

१.८ स्टेशनरी तथा पुस्तक पसल   

१.८.१ थटेशनरी तिा पथुतक स्डस्थट्रव्यटुसव ५,०००।-   
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१.८.२ थटेशनरी तिा पथुतक िोक पसल ४,०००।-   

१.८.३ थटेशनरी तिा पथुतक  पसल २,०००।-   

१.८.४ मदु्रण सामाग्री खररद स्र्क्री तिा कापी उद्योग ५,०००।-   

१.८.५ 

र्डा नं. १ दसे्ख ४ सम्मका थटेशनरी तिा पथुतक 

पसल १,०००।-   

१.८.६ मसलन्त्द सामानको होलसेल सप्लायसव ५,०००।- 

 १.९ षडपाटयिेन्टल स्टोर   

१.९.१ स्डपाटवमने्त्टल थटोर "क" श्रेणी २५,०००।- 

 रू १ करोड भन्त्दा 

बढी अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१.९.२ स्डपाटवमने्त्टल थटोर "ख" श्रेणी १५,०००।- 

 रू ५० लाख भन्त्दा 

बढी अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१.९.३ स्डपाटवमने्त्टल थटोर "ग" श्रेणी ५,०००।- 

 रू ५० लाख सम्म 

अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१. १० पूिा सािाग्री पसल   

१.१०.१ पजूा सामाग्री पसल "क" श्रेणी १,०००।- 

  रू ५ लाख भन्त्दा 

बढी अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१.१०.२ पजूा सामाग्री पसल "ख" श्रेणी ५,००।- 

  रू ५ लाख सम्म 

अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१.१०.३ ज्योस्तष परामशव २,०००।- 

 १. ११ कस्िेषटक पसल   

१.११.१ कथमसे्टक िोक पसल ५,०००।-   



æ:jR5, ;kmf, x/fe/f, agfcf}+ sfu]Zj/L dgf]x/fÆ 

 114     
 
 

१.११.२ कथमसे्टक  पसल ३,०००।-   

१. १२ िोटर तथा िोटरसाईकल पाट्यस षवक्री पसल   

१.१२.१ 

मोटर तिा मोटरसाईकल पाट्वस सामान स्बक्री "क" 

श्रेणी १५,०००।- 

   रू ५० लाख भन्त्दा 

बढी अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१.१२.२ 

मोटर तिा मोटरसाईकल पाट्वस सामान स्बक्री "ख" 

श्रेणी १०,०००।- 

   रू ५० लाख सम्म 

अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१.१२.३ मोटर  र्डी स्र्ल्डसव  २५,०००।- 

 १.१२.४ मोटरसाइकल ररकस्न्त्डसन हाउस ५,०००।- 

 १.१२.५ मोटर ररकस्न्त्डसन हाउस १०,०००।- 

 १.१२.६ मोटर  र मोटरसाइकल ररकस्न्त्डसन हाउस १५,०००।- 

 १.१३ लुषिकेशन षबक्री पसल   

१.१३.१ लसु्व्रकेशन स्डस्थट्रव्यटुसव १५,०००।-   

१.१३.२ लसु्व्रकेशन िोक पसल १०,०००।-   

१.१३.३ लसु्ब्रकेशन खदु्रा पसल ५,०००।-   

१. १४ ऊिाय    

१.१४.१ 

स्डजले पेट्रोल ३ र्टा भन्त्दा बढी नोजलबाट स्र्तरण 

गने भएको १५,०००।-   

१.१४.२ 

स्डजले पेट्रोल २ र्टा भन्त्दा बढी नोजलबाट स्र्तरण 

गने भएको १०,०००।-   

१.१४.३ 

स्डजले पेट्रोल १ र्टा भन्त्दा बढी नोजलबाट स्र्तरण 

गने भएको ५,०००।-   

१.१४.४ ५०० िान भन्त्दा बढी ग्यााँस स्सस्लन्त्डर भएको ५,०००।-   

१.१४.५ ५०० र्टा  सम्म ग्यााँस स्सस्लन्त्डर भएको ३,०००।-   

१.१४.६ २०० र्टासम्म ग्यााँस स्सस्लन्त्डर भएको १,५००।-   
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१.१४.७ २०० र्टाभन्त्दा कम ग्यााँस स्सस्लन्त्डर भएको १,०००।-  

१.१४.८ सोलार प्यानल पसल "क" र्गव १५,०००।- 

रू . ५० लाख भन्त्दा 

बढी अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१.१४.९ सोलार प्यानल पसल "ख" र्गव १०,०००।- 

   रू. ५० लाख 

सम्म अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१. १५ प्लाई तथा ग्लास हाउस   

१.१५.१ प्लाई  िोक स्बके्रता १०,०००।-   

१.१५.२ प्लाई  स्बके्रता ५,०००।-   

१.१५.३ ग्लास हाउस िोक स्ब्रकेता १०,०००।-   

१.१५.४ ग्लास हाउस स्र्के्रता ५,०००।-   

१.१५.५ र्डा नं. १ दसे्ख ४ सम्मका प्लाई तिा ग्लास पसल ३,०००।-   

१. १६ कपडा तथा फेन्सी पसल   

१.१६.१ कपडा, फेन्त्सी तिा व्याग िोक पसल १०,०००।-   

१.१६.२ कपडा, फेन्त्सी तिा व्याग पसल ५,०००।-   

१.१६.३ 

र्डा नं. १ दसे्ख ४ सम्मका कपडा, फेन्त्सी तिा व्याग 

पसल ३,०००।-   

१.१६.४ जतु्ता तिा चप्पल पसल "क" श्रेणी १०,०००।- 

रू. १० लाख भन्त्दा 

बढी अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१.१६.५ जतु्ता तिा चप्पल पसल "ख" श्रेणी ५,०००।- 

 रू. १० लाख सम्म 

अस्धकृत पुाँजी भएको 

१.१६.६ जतु्ता चप्पल ममवत गने ५००।-   

१.१७ धागो, टााँक र फस्नर पसल   

१.१७.१ धागो, टााँक र फथनर िोक पसल २,५००।-   

१.१७.२ धागो, टााँक र फथनर  पसल १,०००।-   
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१. १८ इलेक्ट्रोषनक षबक्री पसल   

१.१८.१ मोर्ाइल कम्पनी सेल्स / स्डस्थट्रव्यटुसव २५,०००।   

१.१८.२ इलेक्त्ट्रोस्नक पसल "क" श्रेणी १०,०००।- 

   रू. १० लाख 

भन्त्दा बढी अस्धकृत 

पुाँजी भएको 

१.१८.३ इलेक्त्ट्रोस्नक पसल "ख" श्रेणी ५,०००।- 

   रू. १० लाख 

सम्म अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१.१८.४ इलेक्त्ट्रोस्नक खदु्रा पसल १,०००।- 

 रू. ३ लाख भन्त्दा 

बढी अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१.१८.५ रेस्डयो, घडी, क्त्यालकुलेटर मार स्बक्री पसल १,०००।-   

१.१८.६ अस्डयो, स्भस्डयो, क्त्यासेट पसल १,०००।-   

१.१८.७ मोबाइल स्र्क्री पसल ५,०००।- 

 १.१८.८ मोबाइल ममवत तिा  स्र्क्री पसल ७,०००।- 

 १.१८.९ कम्प्यटुर सामाग्री स्र्क्री पसल/सप्लायसव २०,०००।- 

 १. १९ षवदु्यतीय सािाग्री पसल   

१.१९.१ स्र्द्यतुीय सामाग्री िोक पसल १०,०००।-  

१.१९.२ स्र्द्यतुीय सामाग्री पसल ५,०००।-  

१.१९.३ स्र्द्यतु तिा प्लस्म्र्ङ सामान  ७,५००।-  

 

 

१. २० हाडयवेयर/िेषशनरी/पेन्ट/सेषनटरी तथा िावयल पसल   
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१.२०.१ हाडवर्येर मसे्शनरी िोक पसल १,००,०००।- 

 रू.१ करोड भन्त्दा 

बढी अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१.२०.२ हाडवर्येर मसे्शनरी पसल "क" श्रेणी ५०,०००।- 

 रू ५० लाख भन्त्दा 

बढी अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१.२०.३ हाडवर्येर मसे्शनरी पसल "ख" श्रेणी २५,०००।- 

 रू.२५ लाख भन्त्दा 

बढी अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१.२०.४ हाडवर्येर मसे्शनरी पसल "ग" श्रेणी १०,०००।- 

रू.१० लाख भन्त्दा 

बढी अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१.२०.५ हाडवर्येर मसे्शनरी पसल "घ" श्रेणी ५,०००।- 

रू.१० लाख भन्त्दा 

कम अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१.२०.६ पेन्त्टको आस्धकारीक स्बके्रता १०,०००।-   

१.२०.७ पेन्त्टको स्बक्री पसल ५,०००।-   

१.२०.८ मार्वल टायल्स र सेस्नटरी पसल "क" श्रेणी ५०,०००।- 

 रू.५० लाख भन्त्दा 

बढी अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१.२०.९ मार्वल टायल्स र सेस्नटरी पसल "ख" श्रेणी २५,०००।- 

 रू.५० लाख भन्त्दा कम 

अस्धकृत पुाँजी भएको 

१.२०.१० पानी ट्याङकी गोदाम १०,०००।- 

 १.२०.११ पेन्त्ट्स उद्योग ५०,०००।- 

 १.२०.१२ प्लास्थटकका सामानको गोदाम १०,०००।- 

 १.२०.१३ स्र्स्भन्त्न सामान राख्ने गोदाम १०,०००।- 

  

१. २१ षस्टल, आल्िुषनयिको भाडा पसल   
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१.२१.१ स्थटल, आल्मसु्नयमको भाडा पसल "क" श्रेणी ८,०००।- 

रू.१० लाख भन्त्दा बढी 

अस्धकृत पुाँजी भएको 

१.२१.२ स्थटल, आल्मसु्नयमको भाडा पसल "ख" श्रेणी ४,०००।- 

 रू.१० लाख भन्त्दा कम 

अस्धकृत पुाँजी भएको 

१.२१.३ स्टनको र्ाकस बनाउने पसल २,०००।-   

१. २२ फ्लोररङ तथा फषनयषसङ पसल   

१.२२.१ फ्लोररङ तिा फस्नवस्सङ पसल "क" श्रेस्ण १५,०००।- 

रू. २५ लाख भन्त्दा 

बढी अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१.२२.२ फ्लोररङ तिा फस्नवस्सङ पसल "ख" श्रेस्ण १०,०००।- 

 रू.१० लाख भन्त्दा 

बढी अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१.२२.३ फ्लोररङ तिा फस्नवस्सङ पसल "ग" श्रेस्ण ५,०००।- 

 रू.१० लाख  सम्म 

अस्धकृत पुाँजी 

भएको 

१.२२.४ इन्त्टेररयर स्डजाइनर ५,०००।- 

 १.२३ थोक तथा एिेन्सी   

१.२३.१ स्र्स्र्ध स्र्षयका सामान सप्लायसव तिा एजने्त्सीहरू १०,०००।-   

२ . दैलनक उपिोगका वस्तु   

२.१ खाद्यान्न तथा षकराना   

२.१.१ खाद्यान्त् न सप्लायसव १०,०००।-   

२.१.२ आल,ु प्याज, लसनु, अदरु्ा िोक स्बके्रता ५,०००।-   

२.१.३ आल,ु प्याज, लसनु, अदरु्ा स्बके्रता २,०००।-   

२.१.४ खाद्यान्त्न स्कराना िोक पसल ५,०००।-   

२.१.५ खाद्यान्त्न स्कराना पसल २,०००।-   

२.१.६ 

र्डा नं. १ दसे्ख ४ सम्मका स्भरी सडकमा रहकेका 

साना स्कराना पसल १,०००।-   
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२.१.७ स्चया प्याकेस्जङ २,०००।- 

 २.१.८ चाउस्मन सस उद्योग ५०००।- 

 

२.१.९ 

खाद्यान्त् न सामाग्री उत्पादन तिा प्याकेस्जङ 

(ग्लकुोज,कस्फ,मसला) २,५००।-   

२.२ सागसब्जी पसल १,०००।-   

२.३ सुती कपडाको िात्र पसल   

२.३.१ स्सरक, डसना, तन्त् ना, र त्यसको खोल िोक पसल ५,०००।-   

२.३.२ स्सरक, डसना, तन्त् ना, र त्यसको खोल  पसल २,०००।-   

२.३.३ सस्टङ ससु्टङ तिा टेलररङ समते १०,०००।- 

  

२.४ षवशेिज्ञ परािशय तथा अन्य व्यवसाषयक सेवा   

२.४.१ स्नजी सेर्ा संचालन गने कन्त्सल्टेन्त्ट डाक्त्टर २,०००।-   

२.४.२ स्नजी सेर्ा संचालन गने मसे्डकल अस्फसर १,०००।-   

२.४.३ स्नजी सेर्ा  गने कस्र्राज १,०००।-   

२.४.४ होस्मयोपेस्िक डाक्त्टर १,०००।-  

२.५ कन्सल्ट्याण्ट सेवा   

२.५.१ इस्न्त्जस्नयररङ परामशव सेर्ा १०,०००।-   

२.६ कानून व्यवसायी   

२.६.१ ल फमव तिा काननू परामशव सेर्ा ३,०००।-   

२.७ िेखा पिीक्षण व्यवसाय तफग    

२.७.१ लेखा परीक्ण (स्स.ए.) १५,०००।-   

२.७.२ लेखा परीक्ण (आर.ए. ख श्रेणी) ५,०००।-   

२.७.२ लेखा परीक्ण (आर.ए. ग श्रेणी) ३,०००।-   

२.७.२ लेखा परीक्ण (आर.ए.घ श्रेणी) २,०००।-   
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२.८ दन्त षचषकत्सक सेवा   

२.८.१ डेन्त्टल सेर्ा"क" श्रेणी ५,०००।- 

 २ र्टा भन्त्दा बढी 

र्डेको सेर्ा भएको 

२.८.२ डेन्त्टल  सेर्ा "ख" श्रेणी २,०००।- 

  २ र्टा सम्म र्डेको 

सेर्ा भएको 

२.९ अनुसन्धानकताय तथा सेवा परािशयदाता   

२.९.१ अनसुन्त्धानकताव तिा सेर्ा परामशवदाता ५,०००।-   

२.९.२ कम्प्यटुर एनास्लष्ट तिा प्रोग्रामर ५,०००।-   

२.९.३ स्र्मा एजने्त्ट २,०००।-   

२.९.४ सभयेर २,०००।-   

२.९.५ नोटरी पस्व्लक अनरु्ादक २,०००।-   

२.९.६ पश ुस्चस्कत्सक १,०००।-   

२.९.७ शयेर दलाल २,०००।-   

२.९.८ ढुर्ानी कम्पनी तिा टान्त्सपोटव व्यर्साय ५,०००।-   

२.९.९ स्नकासी पैठारी व्यर्साय दताव १०,०००।- 

 २.९.१० संथिागत पेन्त्टर ३,०००।-   

३ . भवन षनिायण व्यवसाय   

३.१ स्मक्त्थचर मार भएको व्यर्साय ५,०००।-   

३.२ भर्न स्नमावण व्यर्सायी ५,०००।-   

३.३ रेस्डस्मक्त्स कंस्क्रट व्यर्साय २५,०००।-   

३.४ स्मक्त्चर र सटररङ सामान भएको ७,५००।-   

३.५ र्ाटर स्ड्रस्लङ (स्डप) ५,०००।-   

३.६ र्ाटर स्ड्रस्लङ (थयालो) २,५००।-   

३.७ ईनार र्नाउने ररङ कारखाना दताव १०,०००।- 

 ३.८ कंस्क्रट होलो व्लक कारखाना दताव १०,०००।- 
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३.९ ढुाँगाको टायल स्बक्री १०,०००।- 

 ३.१० स्समने्त्टको टायल उत्पादन / स्बक्री १०,०००।- 

 ४ . उत्पादनमूिक उद्योग   

४.१ प्लास्ष् टक उद्योग/ स्प.स्भ.स्स. / पोस्लस्िन पाइप उद्योग १,००,०००।-   

४.२ चप्पल उद्योग ५०,०००।-   

४.३ ड्राइङ उद्योग ५०,०००।-   

४.४ कपडा ड्राइङ उद्योग १०,०००।- 

 ४.५ ज्याकेट तिा व्याग उद्योग १०,०००।-   

४.६ साबनु उद्योग १०,०००।-   

४.७ गलैचा उस्न धागो प्रसोधन/गलैचा डाईङ उद्योग ५०,०००।- 

 ४.८ गलचैा उद्दयोग ५ तान सम्म ५,०००।- 

 ४.९ गलैचा उद्दयोग ५ तान भन्त्दा मास्ि २०,०००।- 

 ४.१० ह्यमू पाइप उद्योग ५०,०००।-  

४.११ प्लास्ष्टकको जार/बोतल/स्बको/ह्यागर र्नाउने उद्योग १०,०००।-  

४.१२ स्मस्नरल र्ाटर बोत्तल Re-cycle, Re-use फ्याक्त्ट्री ५,०००।-  

४.१३ काटुवन कागजको Re-cycle ५,०००।-  

४.१४ इको ब्लक इको प्लास्नङ कम्पनी १०,०००।-  

४.१५ उन कपास र कपडा पेल्ने उद्योग १५,०००।-  

४.१६ पस्श्मना उद्योग (१० तान सम्म) १५,०००।-  

४.१७ पस्श्मना उद्योग (१० तान मास्ि) ३०,०००।-  

४.१८ म्याटे्रस र्नाउने कारखाना १५,०००।-  

 

५. ग्रील आल्िुषनयि झ्याल ढोका उद्योग    
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५.१ 

थटील,आल्मसु्नयम, ग्रीलको झ्याल ढोका र्नाउने 

उद्योग २५,०००।-   

५.२ फलामको ग्रील व्यर्साय ५,०००।-   

५.३ 

आल्मसु्नयमको  झ्याल ढोका बनाउने 

कारखाना/पसल १५,०००।- 

 ५.४ UPVC उद्योग  १०,०००।- 

 ६. कृषि फिय तथा पशु आहार उद्योग   

६.१ कृस्ष फमव  १०,०००।-   

६.२ पशपुन्त्छी आहार उद्योग १०,०००।-   

६.२ पश ुआहर  स्बक्री केन्त्द्र २,०००।-   

६.३ कृस्षजन्त्य उध्योग तिा व्यर्साय दताव (साना) २,०००।- 

 ६.४ फलफुल तिा तरकारी व्यर्साय दताव १,०००।- 

 ६.५ घरेल ुकुस्टर उद्योग (ह्यास्न्त्डक्राफ्ट) २,०००।-   

६.६ अगरर्त्ती उद्योग १,०००।-   

६.७ मनैर्त्ती उद्योग १,०००।-   

६.८ अचार उद्योग १,०००।-   

६.९ अन्त्य कुस्टर उद्योग १,०००।-   

६.१० लोिा उद्योग १,०००।- 

 ६.११ साधारण परम्परागत आरन (कृषी औजार)उद्योग स्नःशलु्क 

 ६.१२ आधसु्नक प्रस्र्स्धयिु आरन (कृषी औजार)उद्योग १०,०००।- 

 ७ पेय पदाथय उत्पादन उद्योग   

७.१ स्मनरल र्ाटर उद्योग १०,०००।-   

७.२  पानी सप्लायसव २५,०००।-   

७.३ आइसस्क्रम उद्योग ५,०००।-   

८ कुटानी, षपसानी षिल   
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८.१ फ्लार्र स्मल १,०००।-   

८.२ सेलर स्मल १,०००।-   

८.३ तेल स्मल २,०००।- 

 ८.४ कुटानी, स्पसानी स्मल (होलर समते) २,०००।-   

८.५ मसला, स्चउरा स्मल १,०००।-   

९ डेरी उद्योग   

९.१ डेरी उद्योग  ५,०००।-   

९.२ डेरीजन्त्य सामाग्री पसल  २,०००।-   

 

१० उपिोग्य वस्तु उत्पादन उद्योग   

१०.१ कुस्कज/पाउरोटी/ नडुल्स उद्योग ५,०००।-   

१०.२ कुस्कज/पाउरोटी/ नडुल्स पसल २,०००।-   

१०.३ कन्त्फेक्त्सनरी उद्योग  ५,०००।-   

१०.४ कन्त्फेक्त्सनरी पसल २,०००।-   

१०.५ र्केरी उद्योग  ५,०००।-   

१०.६ र्केरी पसल २,०००।-   

१०.७ ससेज उद्योग १०,०००।-   

१०.८ दालमोठ उद्योग ५,०००।-   

१०.९ स्चप्स / लेजको सप्लायसव ३,०००।- 

 ११ . कृलष तथा वनजन्य उद्योग   

११.१ स-स्मल/प्लाइउड उद्योग १,००,०००।-   

 

११.२ काठ षबक्री षडपो   
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११.२.१ काठ स्बक्री स्डपो २५,०००।-  

११.२.२ काठको फस्नवचर / शोरुम (२० लाख पुाँजी सम्म) १५,०००।- 

झ्याल ढोका चौकोस 

समते 

११.२.३ काठको फस्नवचर/ शोरुम ( २० लाख पुाँजी मास्ि) ३०,०००।- 

झ्याल ढोका चौकोस 

समते 

११.३ फाइबि उद्योग/शोरुम २०,०००।-   

११.४ वेतवाँसको उद्योग/शोरुम ५,०००।-   

११.५ नसगिी( दुबो खेती समेत) ३,०००।-  

११.६ फूि(पुष्ट्प) पसि १,०००।-  

११.७ पशु वधशािा १५,०००।-   

११.८ पशु वध तथा लबक्री १०,०००।-   

११.९ माछा, मासु लबक्री पसि ५,०००।-   

११.१० अन्डा लबक्री पसि १,०००।-   

११.११ कृषक समुह दताग/नलवकिण २००।-  

११.१२ 

कोल्डस्टोि ( फिफुि तथा तिकािी लचस्यान 

केन्र) १०,०००।-  

१२ . पयगटन उद्योग 

 

  

१२.१ पाटी प्यालेस/ व्याङ्केट १०,०००।-   

१२.२ ससु्र्धा सस्हतको होटल/ररसोटव "क" श्रेणी ३,००,०००।- 

 रू.२५ करोड भन्त्दा 

बढी पुाँजी भएको 

१२.३ ससु्र्धा सस्हतको होटल/ ररसोटव "ख" श्रेणी २,००,०००।- 

  रू.१५ करोड भन्त्दा 

बढी पुाँजी भएको 

१२.४ ससु्र्धा सस्हतको होटल /ररसोटव "ग" श्रेणी १,००,०००।- 

 रू.१० करोड भन्त्दा 

बढी पुाँजी भएको 

१२.५ ससु्र्धा सस्हतको होटल / ररसोटव "घ" श्रेणी ५०,०००।- 

 रू.५ करोड भन्त्दा 

बढी पुाँजी भएको 
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१२.६ ससु्र्धा सस्हतको होटल /रेषु्टरा २५,०००।- 

 रू.१ करोड भन्त्दा 

बढी पुाँजी भएको 

१२.७ टे्रस्कङ कंपनी व्यर्साय दताव १०,०००।- 

 १३ . खाद्य तथा खाद्य सेवा उद्योग   

१३.१ फास्टफुड तथा क्ट्याफे   

१३.१.१ फाथटफुड तिा क्त्याफे "क" श्रेणी १५,०००।- 

 रू.२५ लाख भन्त्दा 

बढी पुाँजी भएको 

१३.१.२ फाथटफुड तिा क्त्याफे "ख" श्रेणी १०,०००।- 

 रू.२५ लाख भन्त्दा 

कम पुाँजी भएको 

१३.२ रेषु्टरााँ दोहोरी सााँझ/डान्त्स बार सस्हत २०,०००।-   

१३.३ होटेल एण्ड लज १०,०००।-  

१३.४ होटल /भोजनालय  २,०००।- 

 रू १ लाख भन्त्दा 

बढी पुाँजी भएको 

१३.५ स्मष्ठान्त् न भण्डार २,०००।-   

१३.६ क्त्याटररङ "क" श्रेणी १०,०००।- 

 रू १० लाख भन्त्दा 

बढी पुाँजी भएको 

१३.७ क्त्याटररङ "ख" श्रेणी ५,०००।- 

  रू १० लाख भन्त्दा 

बढी पुाँजी भएको 

१३.८ सामान्त्य स्चया नाथता पसल (थर्रोजगार) ५००।- 

 रू १ लाख भन्त्दा 

बढी पुाँजी भएको 

१३.९ पानीपरुी/ चटपटे पसल १,०००।- 

 १४. सेवा उद्योग   

१४.१  व्याण्ड बाजा १,०००।-   

१४.१.१ पञ्चेर्ाजा/बैण्डबाजा २,०००।- 

 १४.२ स्थक्रन स्प्रन्त्ट प्रेश २,०००।-   

१४.३ लेजर स्प्रन्त्ट प्रेश ३,०००।-   
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१४.४ अफ्सेट स्प्रन्त्टीङ प्रेश ५,०००।-   

१४.४ फ्लेक्त्स र व्यानर १,५००।-   

१४.५ स्सनेमा हल/हाईस्भजन ५,०००।-   

१४.६ कलर ल्यार् सेर्ा ५,०००।-   

१४.७ स्भस्डयो स्मस्क्त्सङ ५,०००।-   

१४.८ फोटो थटुस्डयो सेर्ा २,०००।-   

१४.९ टुर ट्राभल सेर्ा(मलुकु स्भर मार ) ५,०००।-   

१४. १० टुर ट्राभल सेर्ा(स्र्देश समते) १०,०००।-  

१४ .११ फोटोकपी/ साइर्र क्त्याफे २,५००।-   

१४. १२ कुररयर सेर्ा २०००।-   

१४. १३ Online shopping १०,०००।- 

 १५. सञ्चाि सेवा   

१५.१ टेस्लफोन, मोर्ाइल, इन्त्टरनेट सेर्ा प्रदायक कम्पनी १०,०००।-   

१५.२ केर्ल च्यानल प्रसारण १०,०००।-   

१५.३ एफ एम प्रसारण सेर्ा १०० के भी सम्म १०,०००।-   

१५.४ सञ्चार टार्र २०,०००।-  प्रस्त टार्र 

१५.५ मस्ल्टस्मस्डया हाउस प्रा ली ५,०००।- 

 १५.६ साइर्र २,०००।- 

 १६ . लवत्तीय सेवा/ शाखा लवस्ताि लसफारिश   स्शषवक 

१६.१ र्ास्णज्य बैंकको मखु्य कायावलय १,००,०००।-   

१६.२ र्ास्णज्य बैंक शाखा कायावलय (प्रस्त कायावलय)(क) ५०,०००।-   

१६.३ र्ास्णज्य बैंकको एक्त्सटेन्त्सन काउण्टर २५,०००।-  

१६.४ स्र्कास बैंक मखु्य कायावलय (ख) ५०,०००।-   

१६.५ स्र्कास बैंक शाखा कायावलय (प्रस्त कायावलय) २५,०००।-   



æ:jR5, ;kmf, x/fe/f, agfcf}+ sfu]Zj/L dgf]x/fÆ 

 127     
 
 

१६.६ स्र्कास बैंकको एक्त्सटेन्त्सन काउण्टर  १५,०००।-  

१६.७ फाइनान्त्स कम्पनी मखु्य कायावलय (ग) ३०,०००।-   

१६.८ फाइनान्त्स कम्पनी शाखा कायावलय (प्रस्त कायावलय) १५,०००।-   

१६.९ लघ ुस्र्त्त कम्पनीहरू (घ) १५,०००।-   

१६.१० र्ीमा कम्पनीको शाखा कायावलय (प्रस्त कायावलय) १०,०००।-   

१६.११ 

क, ख, ग , घ र्गवका बैक तिा अन्त्य स्र्स्तय संघ 

संथिा र गरै सरकारी संघ संथिाको, पूाँस्ज र्दृ्धी 

स्सफाररस र्ापत (सहकारी बाहके) 

शाखा स्र्थतार 

स्सफाररस को 

७५% 

 

१६.१२ 

क, ख, ग , घ र्गवका बैक तिा अन्त्य स्र्स्तय संघ 

संथिा र गरै सरकारी संघ संथिाको ठाउाँसारी स्सफाररस 

र्ापत (सहकारी बाहके) 

शाखा स्र्थतार 

स्सफाररस को 

५०% 

 

१६.१३ 

क, ख, ग , घ र्गवका बैक तिा अन्त्य स्र्स्तय संघ 

संथिा र गरै सरकारी संघ संथिाको  नामसारी/ नाम 

संशोधन स्सफाररस र्ापत (सहकारी बाहके) 

शाखा स्र्थतार 

स्सफाररस को 

२५% 

 १६.१४ रेस्मट्यान्त्स तिा मस्नचेन्त्जर १०,०००।-   

१६.१५ रेस्मट्यान्त्स(सब एजने्त्ट) ५,०००।- 

 १६.१६ स्र्स्त्तय सेर्ामा  ईन्त्भषे्टमने्त्ट १५,०००।- 

 
१६.१२ सहकारी (बाषियक कारोवारको आधारिा)   

१६.१२.१ रू १ करोडसम्म १,०००।-  

१६.१२.२ रू १ करोड दसे्ख ३ करोड सम्म ३,०००।-  

१६.१२.३ रू ३ करोड दसे्ख ५ करोड सम्म ५,०००।-  

१६.१२.४ रू ५ करोड दसे्ख १० करोड सम्म १०,०००।-  

१६.१२.५ रू १० करोड दसे्ख २० करोड सम्म १५,०००।-  

१६.१२.६ रू २० करोड भन्त्दा मास्ि २५,०००।-  

१६.१३ उत्पादन तिा सेर्ामलुक सहकारी संथिा १,०००।-   

१६.१४ मस्हला बचत तिा सहकारी संथिा १,०००।-   
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१६.१५ उपभोिा तिा थर्ाथ्य सहकारी संथिा १,०००।-  

१७ . स्वास््य सेवा   

१७.१ गरै सरकारी अथपताल/नस्सवङ होम १० र्ेड सम्मको २५,०००।-   

१७.२ गरै सरकारी अथपताल/नस्सवङ होम १० र्ेडभन्त्दा मास्ि ३०,०००।-   

१७.३ एम आर आइ, स्स स्ट थक्त्यान, अल्ट्रासाउण्ड स्क्त्लस्नक १०,०००।-   

१७.४ पोली स्क्त्लस्नक १०,०००।-   

१७.५ प्यािोलोजी  ल्यार् "क" श्रेणी ७,५००।- 

 रू १० लाख भन्त्दा 

बढी लगानी भएको 

१७.६ प्यािोलोजी ल्यार् "ख" श्रेणी ५,०००।- 

 रू १० लाख सम्म 

लगानी भएको 

१७.७ अक्त्यपुञ्चर, स्फस्जयोिेरापी, थर्ाथ्य स्क्त्लस्नक ५,०००।-   

१७.८ एक्त्सरे स्क्त्लस्नक २,०००।-   

१७.९ चश्मा पसल २,०००।-   

१७ .१० आई केयर सेन्त्टर २,५००।-   

१८ . लशक्षा सम्बन्धी सेवा   

१८.१ प्रास्र्स्धक स्शक्ालय २५,०००।-   

१८.२ क्त्याम्पस २५,०००।-   

१८.३ माध्यस्मक स्र्द्यालय १५,०००।-   

१८.४ आधारभतू स्र्द्यालय १०,०००।-   

१८.५ करारमा स्शक्क आर्देन दथतरु १,०००।- 

 

१८.६ ग्रेड र्सृ्द्ध पररक्ा दथतरु 

२,००।– प्रस्त 

स्र्षय 

 १८.७ स्शक्क कमवचारी करार अनमुती र समिवन ५,००।- 

 १८.८ स्र्षय पररर्तवन र स्र्षय िप ५,००।- 

 १८.९ सथिागत स्र्द्यालय नस्र्करण ( दताव दथतरुको) ५०% 
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१८.१० स्शक्क सरुर्ा सहमस्त स्सफाररस (न.पा. स्भर/र्ास्हर ) १,०००।- 

 

१८.११ 

स्र्द्यालय व्यर्थिापन  पदास्धकारी सदथय मनोनयन 

स्सफाररस १,०००।- 

 १८.१२ स्शक्क अस्भलेस्खकरण स्सफाररस ५,००।- 

 

१८.१३ 

१ सम्पस्त मलू्याङ्कन 

२ सम्पस्त मलू्यांकन प्रमाणीत स्सफारीस सेर्ा शलु्क 

प्रस्त हजार रु १ का दरले स्लइने तर र्दैसे्शक अध्ययन 

प्रयोजनका लास्ग लाग्ने शलु्कमा २५ प्रस्तशत छुट 

स्दइने ।  

 (अनसुचुी १० 

को १९ क मा 

अध्ययन भन्त्ने 

शब्द हटांइएको) 

स्सफाररश दथतरु 

१४२४३ 

 

१८.१४ मन्त्टेश् र्री तिा स्शश ुथयाहार केन्त्द्र १०,०००।-   

१८.१५ छार/छारार्ास १५,०००।-   

१८.१६ इस्न्त्थटच्यटु, तास्लम तिा अनुसन्त्धान केन्त्द्र १०,०००।-   

१८.१७ पोली टेस्क्त्नकल इस्न्त्थटच्यटु, प्रस्शक्ण समते १०,०००।-   

१८.१८ नस्सवङ, स्सएमए र एचए प्रस्शक्ण समते १५,०००।-   

१८.१९ ओजटेी दथतरु (चौिो तह) १,०००।- 

 १८.१९ ओजटेी दथतरु (पाचौ तह) १,५००।- 

 १९ . तालिम केन्र एवं पिामशग सेवा   

१९.१ एजकेुशनल कन्त्सल्टेन्त्सी सेर्ा १५,०००।-   

१९.२ कम्प्यटुर/इलेक्त्ट्रोस्नक्त्स तास्लम केन्त्द्र १०,०००।-   

१९.३ कम्प्यटुर स्डजाइस्नङ सेर्ा ५,०००।-   

१९.४ सर्ारी चालक तास्लम केन्त्द्र १०,०००।-   

१९.५ भाषा स्शक्ा इस्न्त्थटच्यटु, कोस्चङ सेन्त्टर ५,०००।-   

१९.६ र्दैसे्शक रोजगार सेर्ा (म्यानपार्र कम्पनी) ५०,०००।-  

२० . अटो सम्बन्धी सेवा   

२०.१ स्र्धतुीय सर्ारी साधन उत्पादन तिा स्बक्री स्र्तरण 
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२०.१.१ १ करोड सम्म २०,०००।- 

 
२०.१.२ १-१० करोड सम्म ३०,०००।- 

 
२०.१.३ १० करोड मास्ि ५०,०००।- 

 

२०.२ इस्न्त्जन/सर्ारी साधन ममवत "क" श्रेणी २५,०००।- 

रू.२५ लाख भन्त्दा 

बढी पुाँजी  लगानी 

भएको 

२०.३ इस्न्त्जन/सर्ारी साधन ममवत "ख" श्रेणी १०,०००।- 

 रू.२५ लाख भन्त्दा 

कम पुाँजी  लगानी 

भएको 

२०.४ मोटर साइकल ममवत ३,०००।-  

२०.५ पेस्न्त्टङ/डेस्न्त्टङ/र्से्ल्डङ सेर्ा १०,०००।-   

२०.६ व्यास्ट्र ममवत सेर्ा २,०००।-   

२०.७ सर्ारी साधन र्ास्सङ सेर्ा  ५,०००।-   

२०.८ मोटरसाईकल र्ास्सङ सेर्ा  २,०००।-   

२०.९ स्सट मसे्कङ तिा स्ग्रस्जङ सेर्ा ३,०००।-   

२०.१० लेि मसे्सन सेर्ा ५,०००।-   

२०.११ नोपास्कव ङ थिलमा मोटरसाईकल/थकुटर पास्कव ङ गरेमा ५,००।- 

 

२०.१२ 

नोपास्कव ङ थिलमा हभेी गाडी बस/ट्रक/स्टपर पास्कव ङ 

गरेमा १,०००।- 

 २०.१३ सार्वजस्नक थिलमा ठेला र्ा अन्त्य पसल राखमेा ५००।- 

 २१ . अन्य ममगत/ सेवा   

२१.१ स्टभी, डेक, स्फ्रज, कम्प्यटुर ममवत पसल ३,०००।-   

२१.२ मोर्ाइल ममवत पसल २,०००।-   

२१.३ रेस्डयो, घडी ममवत पसल १,०००।-   

२१.४ M.C.B बनाउन े ५,०००।- 
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२१.५ सेके्रटेररयल सस्भवस १०,०००।-   

२१.६  सेक्त्यरुरटी सस्भवस १०,०००।-   

२१.७ व्यसु्टपालवर सेर्ा व्यसु्टस्शयन तास्लम सस्हतको ५,०००।-   

२१.८ बसु्टक  ५,०००।-   

२१.९ साडी, कुिाव, सलमा बटु्टा भने ३,०००।- 

 २१.१० टेलररङ २,०००।- 

 २१.११ व्यटुी पालवर/ कथमसे्टक पसल २,०००।-  

२१.१२ सैलनु १,०००।-   

२१.१३ ड्राइस्क्त्लन सेर्ा मसे्सन सस्हतको ५,०००।-   

२१.१४ आटव व्यर्साय ५००।-   

२१.१५ स्डस्जटल आटव व्यर्साय १,०००।-   

२१.१६ अन्त्य आटव व्यर्साय/ िान्त्का १,५००।-   

२२. िाँडा तथा लकचेन सामाग्री   

२२.१ भााँडा तिा स्कचेन सामाग्री "क" श्रेणी ५,०००।- 

 रू ५ लाख भन्त्दा 

बढी पुाँजी भएको 

२२.२ भााँडा तिा स्कचेन सामाग्री "ख" श्रेणी ३,०००।- 

 रू ५लाख भन्त्दा 

कमपुाँजी भएको 

२३ . खेि तथा उपहाि सामाग्री   

२३.१ थपोट्वस, खलेौना, स्गफ्ट तिा फोटो फे्रम पसल ५,०००।-   

२३.२ थपोट्वस सामाग्री स्बक्री पसल ३,०००।-   

२३.३ थनकुर/पलु हाउस १५,०००।- 

 २३.४ जीम हाउस / स्फटनेश सेन्त्टर १५,०००।- 

 २३.५ फूटसल १५,०००।- 

 २३.६ स्गफ्ट स्बक्री पसल १,५००।-   

२३.७ खलेौना पसल १,०००।-   
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२३.८ फोटो फे्रम पसल ७५०।-   

२३.९ साइकल स्बक्री पसल ५,०००।- 

 २४ . संगीत तथा किा   

२४.१ संगीत तिा कला केन्त्द्र सेर्ा (कला, नतृ्य, मनोरञ्जन) २,५००।-   

२४.२ संगीत सामाग्री  स्बक्री पसल २,०००।-   

२५. कवाडी सामान खरिद लबक्री  ३०,०००।-  

२६. टेण्डि फािम दस्तुि 
सावगजलनक खरिद ऐन लनयममा 

व्यवस्था िए िए अनुसाि  

 

अनुसचूी-५ 

जलडबुटी, कवाडी मािसामान ि जीवजन्तु किको दििेट 

नगरपास्लकाले दहेायको दररेटमा जस्डर्टुी, कर्ाडी मालसामान र जीर्जन्त्त ुकर स्लनेछ ।  

लस.नं आम्दानीकोशीषगक किकादि कैलफयत 

१ स्झण्डु ।५० पैसा प्रस्तस्कलो  

 

 

 

 

यस बमोस्जमको राजश्व  रकम 

राजश्व स्शषवक नं. १४२१२ सरकारी 

सम्पस्त्त स्र्क्रीबाट प्राप्त रकम 

स्शषवकमा दास्खला गनुवपनेछ । 

२. गामटे टुक्रा ।५० पैसा प्रस्तस्कलो 

३. जलेको मोस्बल ।२५ पैसा प्रस्तस्कलो 

४. जटु र प्लास्ष्टक बोरा ।२० पैसा प्रस्तस्कलो 

५. कापेट टुक्रम ।५० पैसा प्रस्तस्कलो 

६. टायर ट्यरू् ।५० पैसा प्रस्तस्कलो 

७. िोरो स्टन ।५० प्रस्तस्कलो 

८. परुानो ड्रम ।५० के.स्ज. प्रस्तस्कलो 

९. परुानो कागज रू.१।०० प्रस्तस्कलो 

 

१०. धातुका टुक्रा   

(१) फलाम रू.२।०० प्रस्तस्कलो 
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(२) तामा‚ स्पत्तल रू.४।०० प्रस्तस्कलो 

(३) मसे्सनरी औजार रू.२।०० प्रस्तस्कलो 

(४) पोस्लस्िन पाइप रू.१।०० प्रस्तस्कलो 

(५) स्ससाको धलुो रू.४।०० प्रस्तस्कलो 

११. प्रचलित कानूनिे लनषेध गिेको बाहेक मिेका वा मारिएका पशुका 

(१) हाड रू.१।०० यस बमोस्जमको राजश्व  रकम 

राजश्व स्शषवक नं ११६३२ अखटेो 

पहरामा लाग्ने कर स्शषवकमा 

दास्खला गनुवपनेछ । 

(२) स्सङ रू.२।०० 

(३) छाला ठूलो रू.३०।०० प्रस्तगोटा 

(४) छाला सानो रू. १५।०० प्रस्तगोटा 

(५) पन्त्छीको प्र्ााँख रू. १।०० प्रस्तस्कलो 

                     अनुसचूी -६  

सवािी साधन किको दििेट 

 कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका क्ेरस्भर ठेगाना देखाइ दताव भएका यस नगरपास्लकास्भर चल्ने सर्ारी 

साधनहरू र तोस्कएको के्रस्भरका रुटहरूमा चल्ने स्र्द्यतुीय ररक्त्सा, अटो ररक्त्सा र म्यानअुल ररक्त्साहरूमा दहेाय 

बमोस्जम र्ास्षवक सर्ारी कर स्लइनेछ । 

यस बमोस्जमको राजश्व  रकम िाजश्व लशषगक नं ११४५१ सवािी साधन कि लशषगकमा दास्खला 

गनुवपनेछ । 

लस. नं. सवािीको लकलसम वालषगक रू. पटके 

१. स्र्द्यतुीय ररक्त्सा १,५००।-  

२. म्यानअुल ररक्त्सा १००।-  

 

अनुसचूी-७   

लवज्ञापन किको दििेट 
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नगरपास्लकाले दहेाय बमोस्जमको व्यर्थिा अनसुार स्र्ज्ञापन कर संकलन र व्यर्थिापन गनेछ । यस 

बमोस्जमको राजश्व रकम िाजश्व लशषगक नं ११४७२ लवज्ञापन कि लशषगकमा दास्खला गनुवपनेछ । 

क) लवज्ञापन कि लनम्नानुसाि हुनेः 

१. कुनै पस्न प्रकारका स्र्ज्ञापन गदाव नगरपास्लकाको परू्व थर्ीकृस्त स्लएर मार गनुवपनेछ । 

२. घरको छत र कौसीमा पररचयपाटी र्ा स्र्ज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छैन । 

३. घरमा झ्याल छोपेर पररचयपाटी र्ा स्र्ज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छैन । 

४. बाटोको स्समानादसे्ख दशस्फट स्भर तिा साँस्धयारको स्समानादसे्ख पााँच स्फटस्भर र सार्वजस्नक थिान र्ा 

संथिान र्ा कायावलय र्ा सार्वजस्नक सेर्ा प्रर्ाह गने थिानमा स्र्ज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छैन । 

५. सार्वजस्नक उत्तरदास्यत्र् अन्त्तगवत स्नमावण भएका जनुसकैु संरचनामा स्नमावण कतावको नाम बाहके 

रास्खएका जनुसकैु तस्थबर र्ा अक्रको स्र्ज्ञापन कर छुट नहुने । 

६. घर‚ जग्गा‚ व्यापाररक र्ा व्यार्सास्यक केन्त्द्र‚ होटल र्ा रेषु्टरेण्ट र्ा स्र्द्यालय र्ा स्सनेमा हल र्ा पेट्रोल 

पम्प र्ा जनुसकैु घरको स्भरी भागमा स्र्ज्ञापन गने प्रयोजनका लास्ग रास्खएका प्रचार सामाग्रीमा 

स्र्ज्ञापन कर छुट नहुने । 

७. सतुी जन्त्य‚ मस्दरा तिा नेपाल सरकारबाट प्रस्तबस्न्त्धत तिा कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका‚ नगर 

कायवपास्लकाबाट स्नषधे गररएका स्र्ज्ञापन प्रचार प्रसार गनव पाइने छैन । 

८. स्र्ज्ञापन सामग्री राख्न स्नषधे गररएको सतव उल्लंघन गरेमा रू.१०,०००।– सम्म जररर्ाना गरी त्यथतो 

स्र्ज्ञापन हटाइनेछ । 

ख) लवज्ञापनकि को दिः 

१. फ्लेक्त्सबाट तयार गररएको स्र्ज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रस्त र्षवप्रस्त र्गवफुट रू. १५०।०० 

२. होस्डङ्ग बोडव‚ स्नयोन साईन‚ ग्लोसाइन र यथतै स्र्ज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रस्त र्षव प्रस्त र्गव फुट रू. 

२५०।०० 

३. स्डस्जटल बोडवमा गररने स्र्ज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रस्त र्षवप्रस्त र्गव फुट रू. ३५०।०० 

४. माल बाहक सर्ारीसाधनको दायााँबायााँ भागमा अस्धकतम दश थक्त्र्ायर फुटसम्मको लास्ग प्रस्तस्दन 

रू.२५०।०० र थिायी रूपमा लेस्खएको र्ा छास्पएको प्रचार सामाग्रीको लास्ग प्रस्त र्षव प्रस्त र्गवफुट रू. 
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१५०/००  

५. खलेकुद मदैान‚ मलेा‚ जारा‚ पर्व र यथतै प्रकृस्तका कायवक्रममा हुने स्र्ज्ञापन प्रचार सामाग्रीको 

अस्धकतम पन्त्र स्दन र बीस थक्त्र्ायर फुटका लास्ग प्रस्तस्दन रू. ३५०।०० 

६. सर्ारी साधनको छत (अस्धकतम तीन फुट उचाई सम्म मार)‚ दईु पाङ्ग्रास्बचको भाग‚ पछास्डको सीसा 

(सीसाको जम्मा भाग मध्येको अस्धकतम पचास प्रस्तशत सम्म मार) मखु्य झ्यालको मास्िपरट्टको 

भसे्न्त्टलेशनमा स्र्ज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रस्त थक्त्याएर फुट रू. १५०।०० 

७. आकाशमा बेलनु‚ ज्याकेटमा र्ा बेलनु बोकेर गररने स्र्ज्ञापन (प्रस्तस्दन) रू.  २५०।०० 

८. अन्त्यको हकमा प्रस्त र्गवस्फट प्रस्त र्षव रू. ३५०।०० 

९. होटल तिा व्यापार व्यर्साय प्रर्द्धवन सम्बन्त्धी स्र्ज्ञापनहरूमा प्रस्त र्गव फुट रू. ५०० का दररेटमा 

कर स्लइनेछ । 

१०. शसै्क्क संथिाहरूले आफ्नो कम्पाउण्ड स्भर राख् ने स्र्ज्ञापन बाहके अन्त्य स्र्ज्ञापनमा प्रस्त र्गवफुट 

रू. ५००का दर रेटमा कर स्लइने छ । 

११. सेर्ा मलूक प्रचार प्रसार सामाग्रीहरूमा नगर कायवपास्लकाबाट स्नणवय बमोस्जम उल्लेस्खत दररेटमा 

५० प्रस्तशत छुट स्दन सस्कनेछ । 

१२. व्यापार व्यर्साय र्ा कायावलय रहकेो थिानमा पररचय खलु्ने स्र्र्रण सस्हतको २४ स्फट भन्त्दा 

बढीको स्र्ज्ञापन सामाग्री राख् न पाइने छैन । 

१३. थर्ीकृस्त नस्लइ रास्खएका स्र्ज्ञापन मलूक सामाग्री नगरप्रमखुको आदशेले जनुसकैु बखत हटाउन 

सस्कनेछ । यथतो सामाग्री हटाउाँदा लागकेो खचव समेत सम्बस्न्त्धत स्र्ज्ञापन राख्ने व्यस्ि, स्नकाय र्ा 

संथिाबाट असलू उपर गररनेछ । 

१४. थर्ीकृत समयार्स्धस्भर िप समयको लास्ग स्र्ज्ञापन मलूक सामाग्री राख् ने अनमुस्त स्लन आएमा 

लाग्ने दथतरुमा १० प्रस्तशतसम्म छुट स्दइनेछ । 

१५. नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारले तोकेको प्रचस्लत काननूको उल्लंघन हुने चालक तिा यारहुरू 

समतेको ध्यान स्खच्ने, भड्स्कलो, आाँखा स्तरस्मराउने गरी स्डस्जटल स्र्ज्ञापनका सामाग्री राख् न 

पाइने छैन । 

१६. स्र्ज्ञापन गने व्यस्ि र्ा संथिाले स्र्ज्ञापनका लास्ग थर्ीकृस्त स्लएको समयार्स्ध समाप्त भएको १५ 
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स्दनस्भर त्यथता सामाग्री हटाउनपुनेछ । अन्त्यिा नगरपास्लकाले हटाउन लगाउनेछ । यसरी हटाउाँदा 

लागकेो खचव समते सम्बस्न्त्धत व्यस्ि र्ा संथिाबाट असलू उपर गररनेछ । 

१७. स्र्ज्ञापन कर संकलन नगरपास्लका आफैं ले र्ा अन्त्य व्यस्ि, स्नकाय र्ा संथिासाँगको साझदेारीमा 

संकलन गनव सक्त्नेछ । 

१८. स्र्ज्ञापनकरबाट संकलन गररएको रकम प्रचस्लत काननू बमोस्जम प्रदशे संस्चतकोषमा जम्मा 

गररनेछ । 

अनुसचूी – ८ 

बहाि लबटौिी शुल्क 

नगरपास्लकाले प्रस्त र्गवस्फट प्रस्त मस्हना रु. २।– का दररेटमा र्हाल स्र्टौरीकर लगाउनेछ । यस 

बमोस्जमको राजश्व  रकम िाजश्व लशषगक नं ११३२२ बहाि लबिौटी कि लशषगकमा दास्खला गनुवपनेछ । 

अनुसचूी – ९ 

सवािी साधन पालकग ङ शुल्कको दििेट 

यस बमोस्जमको राजश्व  रकम िाजश्व लशषगक नं १४२४१ पालकग ङ  लशषगकमा दास्खला 

गनुवपनेछ । 

१. दईु पाङ्ग्रे प्रस्त घण्टा रु. १०।००  ४   तीन पाङ्ग्रे प्रस्त घण्टा रु. १५।०० 

२. चार पाङ्ग्रे प्रस्त घण्टा रु. २०।००  ५   ६ पाङ्ग्रे प्रस्त घण्टा रु. ३०।०० 

३. अन्त्य प्रस्त घण्टा रु. ५०।०० 
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अनुसचूी – १० 

सेवा, शुल्क ि दस्तुि 

लस.नं. आम्दानीको लशषगक किको दि कैलफयत 

१. प्रलतलिलप सेवा शुल्क   

क. कम्प्यटुर स्प्रन्त्टबाट प्रस्तस्लस्प स्लदााँ रू.३०।-   

ख. कायावलयको अस्भलेखको प्रस्तस्लस्प शलु्क प्रस्त कस्प रू.५।- A-4 साइज 

ग. कायावलयको अस्भलेखको प्रस्तस्लस्प शलु्क प्रस्त कस्प रू.१०।- A-3 साइज 

घ. स्नर्देन दथतरु रू.१०।-   

  िाजश्व लशषगक नं. १४२२९ अन्य प्रशासलनक सेवा शुल्क लशषगकमा दालखिा गनुगपनेछ । 

२. लसफारिस   

क. व्यर्साय दताव स्सफाररस रू.१,०००।-   

ख. उद्योग दताव स्सफाररस रू.२०००।-   

ग. घरबाटो स्सफाररस 
मलु्यांकन को रू. 

७५।- प्रस्त लाख 
  

घ. घरबाटो स्सफाररस अंशबन्त्डा रू.२०००।-   

ङ. चारस्कल्ला स्सफाररस 
मलु्यांकनको रू. 

२५।-प्रस्त लाख 

पस्हलाको सक्त्कल 

स्सफाररस सस्हत 

आएमा छ 

मस्हनासम्म स्नज 

व्यस्िले पनु: स्लदााँ 

दोहोरो शलु्क स्तनव 

नपने ।   

च. छुट जग्गा दताव स्सफाररस प्रस्तआनारू.५०।-   

छ. र्दैसे्शक रोजगार स्सफाररस रू.५००।-   

ज. छारर्सृ्त्त स्सफाररस 

स्न:शलु्क (गररब 

तिा जहेने्त्दार) अन्त्य 

रू५००।- 
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झ. नामसारी स्सफाररस रू१०००।-   

ञ. जग्गाधनी प्रमाणपजुाव प्रस्तस्लस्प स्सफाररस रू.१०००।-   

ट. जग्गाधनी पजुावमा घर कायम स्सफाररस रू.५००।-   

ड. नागररकता स्सफाररस स्न:शलु्क   

ढ. करचिुा स्सफाररस स्न:शलु्क   

ण. घरकोठा खोल्ने सेर्ा दथतरु रू.१०००।-   

त. तीनपथुते फोटो टााँस स्सफाररस रू.१०००।-   

ि. मोही लगत कट्टा स्सफाररस रू.२०००।-   

द. मोही नामसारी स्सफाररस रू.१०००।-   

ध. मोही बाडफााँड स्सफाररस रू.१०००।-   

न. स्र्धतु तिा धारा स्मटर जडान स्सफाररस (आर्ासीय) रू.५००।-   

प. स्र्धतुस्मटर जडान व्यर्सायीक थ्री फेज लाइन रू.१०,०००।-   

फ. स्र्द्यतु तिा धारा स्मटर नामसारी स्सफाररस र्ापत । रू.५००।- 
 

ब. TOD स्मटर जडान स्सफाररस रू.१५,०००।- 
 

भ. फरक -फरक नाम िर एकै प्रमास्णत स्सफाररस रू.५००।-   

म. फरक-फरक जन्त्मस्मस्त संशोधन स्सफाररस रू.५००।-   

य. 
आस्िवक अर्थिा स्र्पन्त्न / ज्येष्ठ नागररक/अपागतंा / 

दस्लत तिा जनजास्त प्रमास्णत स्सफाररस 
स्न:शलु्क   

र. आस्िवक अर्थिा सम्पन्त्न भएको प्रमास्णत रू. १०००।-   

ल. सजवस्मन मचुलु्का स्सफाररस रू.५००।- 
मतृ्य ुनाता प्रमास्णतको 

सजवस्मन बाहके ।  

  िाजश्व लशषगक नं. १४२४३ लसफारिस दस्तुि लशषगकमा दालखिा गनुगपनेछ ।  

३. लवद्याथी अध्ययन लसफारिस सँग सम्बलन्धत   

क. 
अगं्रेजीमा गररएका थर्दशेी तिा र्दैसे्शक स्र्द्यािी 

अध्ययन 
रू.२००।-   

ख. नाता कायम स्सफाररस रू.२००।-   

ग. करचिुा स्नःशलू्क   
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घ. सम्पस्त्त मलू्याङ्कन रू.२,०००।-   

ङ. र्ास्षवक आय प्रमास्णत रू.२००।-   

च. स्र्र्ास्हत/जन्त्म/ अस्र्र्ास्हत/ ठेगाना संशोधन स्सफाररस 
प्रस्त स्सफाररस 

रू२००।- 
  

छ. अन्त्य रू २००।-   

  िाजश्व लशषगक नं. १४२४३ लसफारिस दस्तुि लशषगकमा दालखिा गनुगपनेछ । 

४. एम्वुिेन्स दस्तुि   

क. १० स्क.स्म.सम्मको रू.३००।-   

ख. १० दसे्ख १५ स्क.स्म.सम्म रू.५००।-   

ग. त्यसपस्छ प्रस्त स्क.स्म. रू.३०।-   

  िाजश्व लशषगक नं. १४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा लबक्री लशषगकमा दालखिा गनुगपनेछ ।  

५. नाता प्रमालणत   

क. जीस्र्त नाता प्रमास्णत रू.५००।-   

ख. मतृ्य ुनाता प्रमास्णत रू.२००।-   

  िाजश्व लशषगक नं. १४२४५ नाता प्रमालणत लशषगकमा दालखिा गनुगपनेछ ।  

६. पञ्जीकिण   

क. जन्त्म‚स्र्र्ाह‚ मतृ्य‚ुबसाइाँ सराइाँ‚ सम्बन्त्ध स्र्च्छेद रू.१००।- 
घटना घटेको ३५ स्दन स्भर 

स्नःशलु्क 

  िाजश्व लशषगक नं. १४२४४ व्यलिगत घटना दताग लशषगकमा दालखिा गनुगपनेछ । 

७. 
न्यालयक सलमलतबाट कायगसम्पादन हुने स्थानीय सिकाि संचािन ऐन – २०७४ को दफा ४७(१) 

बमोलजमका मुद्दा 

क. स्नर्देन स्फराद दताव रू१००।-   

ख. प्रस्तस्लस्प प्रस्त पाना रू५।-   

ग. स्मलापर दथतरु रू१०००।-   

घ. जग्गा नापनक्त्सा दथतरु प्रस्त आना रू१००।-   
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  िाजश्व लशषगक नं. १४२२१ न्यायीक दस्तुि लशषगकमा दालखिा गनुगपनेछ । 

८. 
न्यालयक सलमलतबाट कायगसम्पादन हुने स्थानीय सिकाि संचािन 

ऐन २०७४ को दफा ४७ (२) बमोलजमका मुद्दामा 
  

क. स्नर्देन स्फराद दताव रू१०००।-   

ख. प्रस्तस्लस्पप्रस्त पाना रू५।-   

ग. स्मलापर दथतरु रू१०००।-   

घ. कोटवस्फ (अदालस्त दथतरु बमोस्जम) स्बगोबमोस्जम धरौटीबापत 

ङ. जग्गा नापनक्त्सा दथतरु प्रस्त आना रू२००।-   

  िाजश्व लशषगक नं. १४२२१ न्यायीक दस्तुि लशषगकमा दालखिा गनुगपनेछ ।  

९. लशक्षासँग सम्बलन्धत (संस्थागत)   

क. कक्ा आठको ग्रेड स्सट प्रस्तस्लस्प रू३००।-   

ख. जन्त्म स्मस्त, नाम िर पररर्तवन स्सफाररस रू३००।-   

ग. अनमुस्त परु्व प्रािस्मक रू१०,०००।-   

घ. अनमुस्त आधारभतू (१-५) रू१५,०००।-   

ङ. अनमुस्त आधारभतू (६-८) रू२०,०००।-   

च. अनमुस्त माध्यास्मक(९ - १०) रू२५,०००।-   

छ. अनमुस्त माध्यास्मक(११ - १२) रू५०,०००।-   

ज. नाम पररर्तवन (आ.स्र्) रू२५,०००।-   

झ. नाम पररर्तवन (मा.स्र्) रू५०,०००।-   

ञ. क्त्याम्पस स्सफाररस रू१०,०००।-   

ट. प्रमाणपर प्रमाणीकरण रू५००।-   

ड. कक्ा ८ को पररक्ा शलु्क (संथिागत) रू५००।-   

ढ. स्र्षयधार पररर्तवन र्ा िप (कक्ा ११-१२ ) रू५,०००।-   

ण. थिान पररर्तवन आउने/जाने (पुर्व प्रािस्मक) रू५,०००।- नगरपास्लका स्भर कै थिान 

पररर्तवनको हकमा ५० 

प्रस्तशत मार लाग्नेछ । 
त. थिान पररर्तवन आउने/जाने (आधारभतू १-८) रू२५,०००।- 
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ि. थिान पररर्तवन आउने/जाने (माध्यास्मक) रू५०,०००।-   

द. स्नयसु्ि तिा पदथिापना रू५००।-   

ध. स्शक्क सरुर्ा सहमस्त (न.पा बास्हर) रू१०००।-   

न. स्शक्क भनाव अनुमस्त रू५००।-   

प. लेखापररक्क स्नयसु्ि (आधारभतूसम्म) रू५००।-   

फ. लेखापररक्क स्नयसु्ि (माध्यास्मक) रू१०००।-   

ब. बैङ्कखाता नस्र्करण स्सफाररस रू५००।-   

भ. 
बैक खाता सचालन स्सफाररस नस्र्करण  

(सामदुास्यक स्र्द्यालय बाहके) 
५,००।- 

 

म. स्शक्ा सम्बन्त्धी अन्त्य स्सफाररस रू५००।-   
  

१०. िाजश्व लशषगक नं. १४२२३ लशक्षा के्षत्रको आयलशषगकमा दालखिा गनुगपनेछ   

१०. पशुसेवा सम्बषन्धत  

क. काडवदताव शलु्क रू१०।-   

ख. प्रयोगशाला पररक्ण रू१०।-   

ग. पोष्टमाटवम पश ु रू२००।-   

घ. पोष्टमाटवम पन्त्छी रू२५।-   

ङ. ओसार-पसार स्सफाररस प्रस्त पश ु रू१००।-   

च. ओसार-पसार स्सफाररस प्रस्त पन्त्छी रू१।-   

छ. पश ुमतृ्य ुस्सफाररस रू१००।-   

ज. पश ुबन्त्ध्याकरण प्रस्त पश ु रू१०।-   

झ. रेस्र्ज खोप प्रस्त पश ु रू१००।-   

 िाजश्व लशषगक नं. १४२२९ अन्य प्रशासलनक सेवा शुल्क लशषगकमा दालखिा गनुगपनेछ । 

११. कृषि सम्बन्धी     

क. रासायस्नक मल स्र्के्रता/दताव/नस्र्करण स्सफाररस रू५००।-   

ख. 
स्र्उस्र्जन कारोर्ार अनमुस्त पर/ दताव/नस्र्करण 

स्सफाररस 
रू५००।-   
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ग. 
खदु्रा स्र्षादी स्बके्रता अनमुस्त पर/ दताव/नस्र्करण 

स्सफाररस 
रू५००।-   

घ. कृस्ष शाखाका अन्त्य स्सफाररस रू५००।-   

 िाजश्व लशषगक नं. १४२४३ लसफारिस दस्तुि लशषगकमा दालखिा गनुगपनेछ । 

१२. संघसंस्था नवीकिण   

क. संघसंथिा दताव स्सफाररश रू.२०००।- 

टोल सधुार/टोल स्र्कास 

सस्मस्त सम्बस्न्त्धत र्डामा 

गदाव स्नःशलु्क 

ख. संघसंथिा नर्ीकरण स्सफाररश रू.१०००।-   

ग. संघसंथिा दताव रू.२०००।-   

  घ. बस व्यर्साय सस्मस्त दताव रू.१०,०००।- 
 

ङ. संघसंथिा नर्ीकरण रू.१०००।-   

च. संघ संथिा र गरै सरकारी संघ संथिा स्सफाररश  रू.२,०००।- 
 

छ. “घ” र्गवको स्नमावण व्यर्सायी इजाजत पर दथतरु रू.१०,०००।-   

ज. “घ” र्गवको इजाजतपर नर्ीकरण दथतरु रू.५,०००।- 

नस्र्करण दथतरुुको अर्स्ध 

गणना गनव आ. ब. लाई 

आधार मान्त्ने  

झ. 
“घ” र्गवको इजाजतपर नर्ीकरण  (म्याद नाघकेो 

छ मस्हनास्भर) 
रू.७,५००।-   

ञ. “घ” र्गवको इजाजतपर प्रस्तस्लस्प दथतरु रू.१०००।-   

ट. 
“घ” र्गवको स्नमावण व्यर्सायी नामसारी तिा नाम 

सशोधन  इजाजत पर दथतरु 
रू.२०००।- 

 

  िाजश्व लशषगक नं. १४२२९ अन्य प्र. सेवा शुल्क लशषगकमा दालखिा गनुगपनेछ ।  

१३. घि नकसा पास सँग सम्बलन्धत   

क. माटो जोडाइ टायल जथता छाना (अथिायी टहरा) आर्ासीय प्रस्त गोटा रू.१०००।-   

ख. माटो जोडाइ टायल जथता छाना (अथिायी टहरा) व्यार्सास्यक प्रस्त गोटा रू.५०००।-   

ग. ट्रस टहरा आर्ासीय प्रस्त गोटा रू.५०००।-   
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घ. ट्रस टहरा व्यार्सास्यक प्रस्त र्गवस्फट रू. १५।-   

ङ. पक्त्की ईटा माटोको जोडाइ प्रस्त र्.फी रू.२।-   

च. पक्त्की ईटा स्समने्त्ट जोडाइ प्रस्त र्.फी रू.६।-   

छ. फे्रम थट्रक्त्चर (आर्ासीय २००० र्.स्फ. सम्म) प्रस्त र्.फी रू.१०।-   

ज. फे्रम थट्रक्त्चर (आर्ासीय २००१ दसे्ख ३००० र्.स्फ.सम्म) प्रस्त र्.फी रू.१५।-   

झ. फे्रम थट्रक्त्चर (आर्ासीय ३००१ र्.स्फ. भन्त्दा बढी ) प्रस्त र्.फी रू.२०।-   

ञ. फे्रम थट्रक्त्चर (हाउस्जंग र व्यार्सास्यक २००० र्.स्फ. सम्म ) प्रस्त र्.फी रू२०।-   

ट. 
फे्रम थट्रक्त्चर (हाउस्जगं र व्यार्सास्यक २००१ दसे्ख 

३०००र्.स्फ. सम्म) 
प्रस्त र्.फी रू.३०।-   

ठ. 
फे्रम थट्रक्त्चर (हाउस्जगं र व्यार्सास्यक ३००० र्.स्फ. भन्त्दा 

बढी) 
प्रस्त र्.फी रू.३५।-   

ड. अपाटवमने्त्ट प्रस्तर्.फी रू.४०।-   

ढ. नक्त्सा स्नर्देन रू१०००।-   

ण. नक्त्सा संशोधन शलु्क प्रस्तर्.फी रू.१।-   

त. नक्त्सा नामसारी प्रस्तर्.फी रू.२।- 
 

ि. प्रास्र्स्धक सेर्ा शलु्क रू१५००।-   

द. स्नमावण सम्पन्त्न र आसं्शक स्नमावण सम्पन्त्न प्रमाण पर रू५००।-   

ध. नक्त्सा प्रस्तस्लस्प प्रमास्णत रू१०००।-   

न. नक्त्सा नर्ीकरण (DPC) प्रस्तर्.फी रू २।-   

प. स्नमावण सम्पन्त्न लगायतका अन्त्य प्रमाणपरको प्रस्तस्लपी दथतरु ५००।- 
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(१) एकल मस्हलाको थर्ास्मत्र्मा रहकेो स्नजी भर्नहरू स्नमावण गरेमा लाग्ने दथतरुमा १००० र्.स्फ. 

सम्मको भर्नमा ५० प्रस्तशत छुट स्दइनेछ र सो भन्त्दा मास्ि १० प्रस्तशत छुट स्दइनेछ । 

 (२) अपाङ्गको थर्ास्मत्र् रहकेो स्नजी भर्नहरू स्नमावण गरेमा लाग्ने दथतरुमा लाग्ने दथतरुमा १००० 

र्.स्फ. सम्मको भर्नमा ५० प्रस्तशत छुट स्दइनेछ र सो भन्त्दा मास्ि १० प्रस्तशत छुट स्दइनेछ । 

(३)  परू्व नक्त्सापास भएको प्रमाण पेश गरी ममवत हुने के्रफल खलुाई ममवत इजाजत माग भई ममवत 

सधुार इजाजत स्दाँदा सधुार ममवत हुने के्रको प्रस्त र्गव फुट हालको दररेटले शलु्क स्लइनेछ । 

(४) थर्ीकृत नक्त्साको म्याद िप गदाव अनमुस्त स्लाँदा लागकेो दथतरुको ५ प्रस्तशत दथतरु स्लई पनु: २ 

र्षवको लास्ग म्याद िप गररनेछ । 

 (५) सास्बक गा.स्र्.स. र नगरपास्लकाबाट नक्त्सा पास गरी र्ा नगरी मापदण्ड स्र्परीत स्नमावण भएका 

घरहरूको व्यर्थिापन र सो को शलु्क नगरपास्लकाको संशोस्धत भर्न स्नमावण प्रमाणीकरण 

कायवस्र्स्ध बमोस्जम हुनेछ । स्र्.सं. २०५० साल भन्त्दा अगाडी स्नमावण भएको घरको हकमा सो घर 

दताव गनव आएमा एकमषु्ट रू २०००।- स्लईनेछ । (६) नगरपास्लका क्ेरस्भर घरेाबेरा स्नमावण गनव 

नक्त्सापास दथतरु प्रस्त रस्नङ फुट पक्त्कीमा रु. १०।– र कच्ची र तारबारमा रु. ५ स्लइनेछ । 

(७) नगरपास्लकास्भर तारे होटल तिा थर्दशेी कच्चा पदािवमा आधाररत उद्योग संचालन गनव आउने 

व्यस्ि र्ा संथिालाई नक्त्सापास दथतरुमा ५० प्रस्तशत छुट स्दइनेछ । 

(८) नगरपास्लका के्रस्भर सामदुास्यक संथिाहरुले स्नमावण गने भर्नको नक्त्शापास दथतरुमा ५० 

प्रस्तशत छुट स्दईनेछ । 

(९) अंशर्णडा र्ा हकर्ालाको मतृ्य ुभई नामसारी भई आएको जग्गामा थर्ीकृत स्लई स्नमावण भएको 

नक्त्शा नामसारी गदाव  एकमषु्ट रू. १,०००।– मार लाग्नेछ । 

  
िाजश्व लशषगक नं. १४२४२ नकसापास दस्तुि लशषगकमा दालखिा 

गनुगपनेछ । 
  

१४. उद्योगदताग/ लसफारिश   

क. ५० हषव पार्र भन्त्दा मास्ि क्मता भएको रू.२०,०००।-   

ख. २० दसे्ख ५० हषव पार्रसम्म क्मता भएको रू.१५,०००।-   

ग. १० दसे्ख २० हषव पार्रसम्म क्मता भएको रू.१०,०००।-   

घ. १० हषव पार्र सम्मको क्मता भएको उद्योग रू.५,०००।-   

ङ. 
उद्योग/पेशा/व्यर्साय नामसारी, ठाउाँसारी, नाम 

संशोधन, पूाँस्ज र्सृ्द्ध स्सफाररश 
रू.२,०००।-   
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  िाजश्व लशषगक नं. १९६१३ व्यवसाय िलजष्ट्रेशन दस्तुि लशषगकमा दालखिा गनुगपनेछ ।  

१५. लनमागण सामाग्रीबाट हुने सडक अविोध दस्तुि   

  स्र्र्रण (प्रस्तस्दन प्रस्तर्गव स्फट)  स्पच सडक कच्ची सडक   

क. र्डानं. १ दसे्ख ४ सम्म रू.१.५०।- रू.१।-   

ख. र्डानं. ५ दसे्ख ९ सम्म रू २।- रू.१.५०।-   

  

नोट: सार्वजस्नक आर्ागमनमा बाधा पगु्ने गरी स्नमावण सामाग्री राख्न पाइने छैन । सडक के्रमा राख्नपुने 

भएमा तोस्कए बमोस्जमको शलु्क बझुाउन ुपनेछ । अन्त्यिा नगरपास्लकाले जनुसकैु बखत जफतगरी 

आम्दानी बाध्न सक्त्नेछ । 

  िाजश्व लशषगक नं. १४२४९ अन्य दस्तुि लशषगकमा दालखिा गनुगपनेछ ।  

१६. अन्य लसफारिस   

क. २० लाखसम्मको ठेक्त्का अनुभर् स्सफाररस रू.१,०००।-   

ख. २० लाखभन्त्दा मास्िको ठेक्त्का अनभुर् स्सफाररश रू.२,०००।-   

ग. भिुानी स्र्र्रण प्रमास्णत रू.५००।-   

घ. अथिायी बसोबास स्सफाररश रू.१,०००।-   

ङ. रोक्त्का फुकुर्ा स्सफाररश रू.५००।-   

च. 
र्डा/नगरपास्लकाबाट जारी भएका प्रमाणपर 

बैदसे्शक प्रयोजनको लास्ग प्रमास्नकरण दथतरु 
रू.५००।-   

छ. अन्त्य स्सफाररस दथतरु (मास्ि उल्लेख नभएका ) रू.५००।-   

  िाजश्व लशषगक नं. १४२४३ लसफारिस दस्तुि लशषगकमा दालखिा गनुगपनेछ ।  

१७. सडक कटान दस्तुि   

क. 

कनेक्त्सन होल कटान :     

(१) स्पच तिा स्पस्सस्स रू.५,०००।-   

(२) ग्राभले तिा कच्ची रू.२,५००।-   

ख. स्पच तिा स्पस्सस्स (प्रस्त रस्नङ स्मटर) रू.३,०००।-   

ग. ग्राभले/कच्चीसडक क्रस्सङमा (प्रस्त रस्नङ स्मटर) रू.५००।-   
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घ. 
ग्राभले/कच्चीसडक स्कनारा लाइस्नङ (प्रस्त रस्नङ 

स्मटर) 
रू.५०।-   

  

नोट: 

(क) इजाजत स्र्ना सडक कटान गरेको फेला परेमा लाग्ने दथतरुको दोब्बर जररर्ाना स्लइनेछ । त्यसरी 

इजाजत स्र्ना सडक कटान गरेको सचूना स्दने संघ संथिा र्ा व्यस्िलाई िप दथतरुको २५ प्रस्तशत 

परुथकार स्दइनेछ । 

  िाजश्व लशषगक नं. १४२४९ अन्य दस्तुि लशषगकमा दालखिा गनुगपनेछ ।  

१८. आय स्रोत मूल्याङ्कन लसफारिस   

क. र्ास्षवक रू. १० लाख सम्मको रू.१,०००।-   

ख. र्ास्षवक रू. २० लाखसम्मको रू.२,०००।-   

ग. र्ास्षवक रू. ३० लाखसम्मको रू.३,०००।-   

घ. र्ास्षवक रू ५० लाखसम्मको रू.५,०००।-   

ङ. र्ास्षवक रू. ५० लाख भन्त्दामास्िको रू.१०,०००।-   

  िाजश्व लशषक नं. १४२४३ लसफारिस दस्तुि लशषगकमा दालखिा गनुगपनेछ ।  

१९. सम्पलत्त मूल्याङ्कन लसफारिस  

१९.१ 

क. मलू्याङ्कन प्रमास्णत स्सफाररस सेर्ा शलु्क प्रस्त हजार रू. १ का दरले स्लइनेछ । तर र्दैसे्शक 

प्रयोजनका  लास्ग लाग्ने शलु्कमा २५ प्रस्तशत छूट स्दइनेछ । 

ख. घरजग्गाको मलू्याङ्कन यसै ऐनको अनसुचूी-१ बमोस्जम गररनेछ । 

ग. भौस्तक संरचनाको मलू्याङ्कन र्ा भौस्तक संरचनाको सम्बन्त्धमा स्सफाररस गनवका लास्ग 

नक्त्सापास प्रमाणपर र्ा नक्त्सापास दथतरु बझुाएको स्नथसा अस्नर्ायव पेश गनुवपनेछ । त्यथतो प्रमाण 

पेश गनव नसेकोको हकमा मौजदुा भौस्तक संरचनाको आकार प्रकारका धारमा लाग्ने नक्त्सापास 

दथतरु बरार्रको रकम जररर्ाना स्लइ मार स्सफाररस स्दइनेछ । कोही कसैले आफ्नो जग्गाको हक 

के्रभन्त्दा बास्हर पने गरी बनाएको भौस्तक संरचनाको मलू्याङ्कन गराइ कर शलु्क भिुान गनुवलाई 

उि जग्गाको थर्ास्मत्र् प्रास्प्तको आधार मास्नने  छैन । 
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१९.२ 

जग्गाधनी र्ा हकर्ालाको मतृ्यकुो कारण अशंबण्डा र्ा बकसपरबाट हुने हक हथतान्त्तरण बाहके 

रस्जष्टे्रशन पाररत प्रयोजनका लास्ग घरबाटो प्रमास्णत स्सफाररस गदाव रास्जष्टे्रशन पाररत प्रयोजनको 

लास्ग मालपोत कायावलयले कायम गरेको जग्गाको मलू्याङ्कन दरको आधारमा स्बक्री हुने जग्गामा 

मालपोत मलू्याङ्कनको ०.३० प्रस्तशतका दरले कम्तीमा रू. १०० नघट्ने गरी हुने आउने रकमको 

५० प्रस्तशत शसै्क्क स्र्कास कोष र ५० प्रस्तशत स्र्पद ्व्यर्थिापन कोषमा जम्मा गररनेछ । 

२०. प्राकृलतक स्रोत उपयोग ि लनकासी कि सम्बन्धी   

  
संकलन प्रस्त क्त्यसु्र्क 

स्फट 

स्नकासी प्रस्त 

क्त्यसु्र्क स्फट 

क. माटो रू.०.५०।- रू.१।- 

ख. बालरु्ा रू.३।- रू.६।- 

ग. ढुंगा रू.७५।- रू.१५०।- 

घ. खानी स्सफाररस र नर्ीकरण रू.५०,०००।-   

ङ. खानी अनमुस्त/दताव / नर्ीकरण रू.५०,०००।-   

च. र्ास्संग/स्फरस्फरे संचालन अनुमस्त रू.२,००,०००।-   

छ. र्ास्संग/स्फरस्फरे नस्र्करण रू.१,००,०००।-   

ज. प्लस्टङ स्सफाररस प्रस्त आना रू.१०,०००।- 

स्नर्देन दथतरु 

र्ापत रू. 

१,०००।- 

झ. 
स्नजी जग्गा व्यर्थिापन थर्ीकृस्त (१ रोपनी सम्म स्नस्ज 

प्रयोग र्ा कृस्ष प्रयोजन) 
रू.१०,०००।-   

ञ. 
स्नजी जग्गा व्यर्थिापन थर्ीकृस्त व्यर्सास्यक प्रयोजन 

प्रस्त रोपनी 
रू.५,०००।-   

ट. 
स्नजी जग्गा व्यर्थिापन थर्ीकृस्त एक रोपनी भन्त्दा मास्ि 

प्रस्त िप रोपनी 
रू.२,०००।- 

 

ठ. प्रशोस्धत स्पउने पानी प्रस्तस्लटर रू. ०.१०।-   
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ड. षडपो दताय तथा नषवकरण दस्तुर   

  
क. दईु र्ा सोभन्त्दा बढी स्नमावण सामाग्री स्र्तरण गने 

स्डपो दताव 
रू.५०,०००।-   

  
ख. दईु र्ा सोभन्त्दा बढी स्नमावण सामाग्री स्र्तरण गने 

स्डपो नस्र्करण दथतरु 
रू.२५,०००।-   

  ग. एक मार स्नमावण सामाग्री स्र्तरण गने स्डपो दताव रू.२५,०००।-   

  
घ. एक मार स्नमावण सामाग्री स्र्तरण गने स्डपो 

नस्र्करण 
रू.१०,०००।-   

  
िाजश्व लशषगक नं. १४२७२ खानी िोयल्टी ि १४२७३ जिस्रोत िोयल्टी लशषगकमा दालखिा 

गनुगपने । 

२१. नगि सूचना केन्रका सामाग्रीको दैलनक िाडादि   

क. हल भाडा रू.१५००।-   

ख. मस्ल्टस्मस्डया प्रोजके्त्टर रू.१०००।-   

ग. कम्प्यटूर रू.७००।-   

घ. ह्वाइटर सफ्ट र्ोडव रू.२००।-   

ङ. 

नगि िाजपत्र   

५० पेजसम्मको रू.१५।- 

 ५० पेज भन्त्दा मास्ि रू.३०।- 

  
िाजश्व लशषगक नं. १४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा लबक्रीबाट प्राप्त लशषगकमा दालखिा 

गनुगपनेछ  

२२. सवािी साधन िाडा 

क. 
स्ट्रपर प्रस्तघण्टा (सरकारी तिा न.पा.बाट गस्ठत उपभोिा सस्मस्तलाई)     

नोट: प्रस्त घण्टारू.   
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(क)  स्ट्रपर प्रयोग गनेले अग्रीम रकम जम्मा गनुवपनेछ । भाडा न.पा.को 

गटेबाट गएको समयदसे्ख स्फताव भएको समयको लगबकु भरेको 

आधारमा लाग ूहुनेछ । नगरपास्लकाको काममा उपभोिाबाट प्रयोग हुाँदा 

दसै्नक १० घण्टा र अन्त्यमा ८ घण्टाको१ स्सफ्ट हुनेछ । 

(ख)  स्ट्रपर प्रयोग गदाव लाग्ने इन्त्धन, ढुर्ानी भाडा तिाअपरेटर र हले्परको 

खरुाकी खचवको व्यर्थिा भाडामा लैजाने स्मलाउन ुपनेछ । 

६००।- 

  

  
िाजश्व लशषगक नं. १४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा लबक्रीबाट प्राप्त लशषगकमा दालखिा 

गनुगपनेछ ।  

२३. फोहिमैिा व्यवस्थापन सेवा शुल्क मालसक दििेटमा (भ्याटसलहत)   

क. र्डानं.१ दसे्ख ४ सम्म प्रस्तघर रू.२००।-   

ख. र्डानं. ५ दसे्ख ९ सम्म प्रस्त घर रू.३००।-   

ग. र्डानं.१ दसे्ख ४ सम्म प्रस्त खदु्रा पसल रू.३००।-   

घ. र्डानं. ५ दसे्ख ९ सम्म प्रस्त होलसेल पसल रू.३५०।-   

ङ. र्डानं.१ दसे्ख ४ सम्म सानो होटल (४ टेर्ल सम्म) रू.३५०।-   

च. 
र्डानं. ५ दसे्ख ९ सम्म ठूलो होटल (४ टेर्लभन्त्दा 

मास्ि १० टेर्लसम्म) 
रू.४५०।-   

छ. ठूलोहोटल रू.१,५००।-   

ज. अथपताल/नस्सवङहोम रू.२,०००।-   

झ. स्र्द्यालय तिा अन्त्य संथिा रू.५००।-   

 
िाजश्व लशषगक नं. १४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा लबक्रीबाट प्राप्त लशषगकमा दालखिा 

गनुगपनेछ । 

२४. मालथ नखुिेका अन्य लसफारिसमा रू.५००।- 

िाजश्व लशषगक नं. १४२४३ 

लसफारिस दस्तुि लशषगकमा 

दालखिा गनुगपनेछ ।  
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अनुसचूी – ११ 

घि जग्गा िलजष्ट्रेशन दस्तुि 

कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका क्ेरस्भर घरजग्गा र्ा अन्त्य सम्पस्त्तहरू दास्खला खारेज तिा नामसारी र रस्जष् टे्रशन 

शलु्क प्रदशे सरकार र कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाले तोके बमोस्जम हुनेछ । यस बमोस्जम प्राप्त राजश्व रकम  

लशषगक नं १४१७७ घिजग्गा िलजष्ट्रेशन दस्तुि स्शषवकमा दास्खला गनुवपनेछ । 

 

अनुसचूी – १२ 

छुट सम्बन्धी व्यवस्था 

२. आ.र्. ०७७/७८ को कास्तवक मसान्त्तसम्म कर दास्खला गने करदाताहरुलाई लाग्ने करमा १०% छुट स्दइनेछ । 

३. स्र्द्यािीहरूको र्दैसे्शक अध्ययन प्रयोजनको लास्ग मलू्यांकनमा दखेाएको घरभाडामा कर छुट हुनेछ । 

४. आ.ब. २०७६/०७७ को ३ मस्हनाको भाडा कर छुट गररनेछ । 

 

अनुसचूी – १३ 

जरिवाना 

१. गत आ.र्. सम्मको बक्त्यौता कर, दथतरु र महसलु चाल ुआ.र्.को दर बमोस्जम पौष मसान्त्तसम्म नर्झुाएमा 

सो पस्छ र्क्त्यौता रकममा िप १०% जररर्ाना लगाई असलु उपर गररनेछ । 

२. कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका क्ेरस्भर स्नषधे गररएको सार्वजस्नक सडक, फुटपािमा सर्ारी साधन पास्कव ङ 

र्ा व्यापार र्ा फोहोरमलैा गने व्यस्ि र्ा संथिालाई नगर कायवपास्लकाको स्नणवय अनसुार जररर्ाना स्लईनेछ । 

३. अनमुस्त नस्लई गरैकाननुी रुपमा फेला परेका र्ालरु्ा र माटो लगायतका प्राकृस्तक श्रोतको हकमा दहेाय 

बमोस्जमको जररर्ाना स्लईनेछ । 

अ. पस्हलो पटक 
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(क)  माटो प्रस्त स्ट्रपर - रू ८,०००।-,  स्मस्न स्ट्रपर - रू ६,०००।-,  स्मस्न ट्रक - रू ४,०००।– 

(ख) र्ालरु्ा प्रस्त स्ट्रपर - रू २४,०००।-, स्मस्न स्ट्रपर - रू १६,०००।-, स्मस्न ट्रक- रू ८,०००।– 

आ. पटक पटक दोहोररएमा पटकै स्पच्छे दोब्बर जररर्ाना स्लईनेछ । 

४. यस अनसुसु्च बमोस्जम गररने जररर्ानाको ४० प्रस्तशतले हुन आउने रकम परुथकार थर्रुप सहयोगी 

संथिालाई उपलब्ध गराईनेछ । 

५. सहकारी संथिाले काननु बमोस्जम बझुाउनपुने स्र्स्र्रण समयमा नबझुाएमा दहेाय बमोस्जम जररर्ाना 

गररने छः 

 साधारण सभाको स्र्र्रण १५ स्दन स्भर नबझुाएमा पस्हलो पटक रू ५,०००।- र्ा पुाँजीकोषको ०.१ 

प्रस्तशतमा जनु कम हुन्त्छ सो रकम असलु उपर गररनेछ । 

 सोही व्यहोरा पनु दोहोररएमा प्रत्येक पटक दोब्बर जररर्ाना लगाईनेछ । 

 मास्सक स्र्र्रण प्रत्येक मस्हनाको ७ गते पछी २० गतेसम्म बझुाएमा  रू. २००।- जररर्ाना, अको 

मस्हनाको ७ गतेसम्म बझुाएमा रू. ५००।- र पनूः सोही व्यहोरा दोहोराएमा प्रत्येक पटक दोब्बर 

जररर्ाना लगाइनेछ । 

 ऐन बमोस्जम बझुाउन ुपने अन्त्य स्र्र्रण तोस्कएको समयमा नबझुाएमा प्रिम पटक (१५ स्दन स्भर) रू 

५००।- र एक मस्हना सम्म पस्न नबझुाएमा रू. ५,०००।- जररर्ाना स्लईनेछ । 

यस बमोस्जम प्राप्त राजश्व रकम  लशषगक नं. १४३१२ प्रशासनीक दण्ड जरिवाना  स्शषवकमा दास्खला गनुवपनेछ । 
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लवलनयोजन ऐन‚ २०७७ 

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिकाको आलथगक वषग २०७७/०७८ को सेवा ि कायगहरूको िालग सलञ्चत 

कोषबाट केही िकम खचग गने ि लवलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनग बनेको ऐन  

थर्ीकृत स्मस्तः २०७७।०३।१० 

प्रस्तावनाः कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको आस्िवक र्षव ०७७/७८ को सेर्ा र कायवहरूको लास्ग सस्ञ्चत 

कोषबाट केही रकम खचव गने अस्धकार स्दन र सो रकम स्र्स्नयोजन गनव र्ाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संस्र्धानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोस्जम कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको नगरसभाले यो 

ऐन बनाएको छ । 

१. संलक्षप्त नाम ि प्रािम्िः(१) यस ऐनको नाम “कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको स्र्स्नयोजन ऐन, 

२०७७”रहकेो   छ । 

(२) यो ऐन२०७७ साल श्रार्ण १ गतेदसे्ख कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका के्रमा लाग ूहुनेछ । 

२. आलथगक वषग २०७७/०७८ को लनलमत्त सलञ्चत कोषबाट िकम खचग गने अलधकािः (१) आस्िवक र्षव 

०७७/७८ को स्नस्मत्त नगर कायवपास्लका, र्डा सस्मस्त, स्र्षयगत शाखाले गने सेर्ा र कायवहरुका स्नस्मत्त 

अनसुचूी १ मा उस्ल्लस्खत चाल ु खचव, पूाँस्जगत खचव र स्बत्तीय व्यर्थिाको रकम समेत गरी जम्मा रकम 

रु.१,६७,०५,६९,०००।- (अक्रेपी एक अबव सतसठ्ठी करोड पााँच लाख उनान्त्सत्तरी हजार मार) मा नबढाई 

स्नस्दवष्ट गररए बमोस्जम सस्ञ्चत कोषबाट खचव गनव सस्कनेछ ।  

३. लवलनयोजनः (१) यस ऐनद्धारा सस्ञ्चत कोषबाट खचव गनव अस्धकार स्दइएको रकम आस्िवक र्षव 

२०७७/०७८ को स्नस्मत्त कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लको नगर कायवपास्लका, र्डा सस्मस्त र स्र्षयगत 

शाखाले गने सेर्ा र कायवहरूको स्नस्मत्त स्र्स्नयोजन गररएको छ । 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भएता पस्न नगर कायवपास्लका, र्डा सस्मस्त र स्र्षयगत 

शाखाले गने सेर्ा र कायवहरूको स्नस्मत्त स्र्स्नयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपगु हुने दसे्खन 

आएमा नगर कायवपास्लकाले बचत हुने शीषवकबाट नपगु हुने शीषवकमा रकमान्त्तर गनव सक्त्नेछ । यसरी रकमान्त्तर 

गदाव एक शीषवकमा सो शीषवकको सरुु स्र्स्नयोस्जत रकमको २५% मा नबढ्ने गरी कुनै एक र्ा एक भन्त्दा बढी 

शीषवकहरूबाट रकमान्त्तर गनव सस्कनेछ । पूाँस्जगत खचव र स्र्त्तीय व्यर्थिातफव  स्र्स्नयोस्जत रकम सााँर्ा भिुानी 

खचव र व्याज भिुानी खचव शीषवकमा बाहके अन्त्य चाल ुखचव शीषवकतफव  सानव र स्बत्तीय व्यर्थिा अन्त्तगवत सााँर्ा 

भिुानी खचवतफव  स्र्स्नयोस्जत रकम ब्याज भिुानी खचव शीषवकमा बाहके अन्त्यर रकमान्त्तर गनव सस्कने छैन । 

तर चाल ुखचवतफव  एक शीषवकबाट चाल ुखचव तफव कै अको शीषवकमा र चाल ुतिा पूाँस्जगत खचव र स्र्त्तीय 

व्यर्थिाको खचव ब्यहोनव एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानव सस्कने छ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापस्न एक शीषवकमा सो शीषवकको सरुु स्र्स्नयोस्जत रकमको 

२५% मा बढ्ने गरी कुनै एक र्ा एक भन्त्दा बढी शीषवकहरुबाट रकम सानव परेमा नगरसभाको थर्ीकृस्त स्लनु  

पनेछ ।  

अनुसूची–१ 

(दफा २ साँग सम्बस्न्त्धत) 

नेपालको संस्र्धानको धारा २२९ (२) बमोस्जम 

संस्ञ्चत कोषबाट स्र्स्नयोजन हुने रकम 

रु. हजारमा 
क्र.स.ं अनुदान 

सखं्या 

शीषगकको नाम चािु खचग पूँजीगत खचग लवत्तीय 

व्यवस्था 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  नगर कायवपास्लका  

 

 

४३४२०४ 

 

 

 

१२३१३६५ 

 

 

 

५००० 

 

 

 

१६७०५६९ 

२  र्डा सस्मस्त 

३  स्र्षयगत सस्मस्त 

४  ऋणको सााँर्ा व्याज भिुानी 

५  लगानी (शेयर/ऋण) 
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अनसुचूी १ 

कागेश्वरी मनोहरा नगरपास्लका 

नगर कायडपाललकाको कायाडलय, काठमाडौँ 
आय तथा व्ययको प्रके्षपण 

आ.व. : २०७७/०७८ 

शीर्डक 
आ.व. २०७५/७६ 

को यथाथड (रु. मा) 

आ.व. २०७६/७७ 

को (सशंोधित) 

अनमुान (रु. मा) 

आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथड (रु. मा) 

आ.व. 

२०७७/७८ 

को 
अनमुान 

रु. 

हजारमा 
आय १,१५७,८३२,९४६.५४ १,८२६,०८२,४२४.०० १,४४०,५७०,९१५.८१ १६,७०,५६९ 

आन्तररक श्रोत ५०७,९६६,४८१.५१ ५९७,९२४,०००.०० ४४७,१११,४२१.८५ ८,५९,७९७ 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर १२,८७५,५५७.४७ १६,३५४,०००.०० १०,०१०,३१३.८४ १५,००० 

११३१४ भसु्मकर/मालपोत ८,९९५,८२८.०२ १०,०००,०००.०० ७,४१५,१०८.२१ १०,००० 

११३२१ घरर्हाल कर ८,७८१,२४५.०० १५,०००,०००.०० १४,७५३,७७९.६० १५,००० 

११३२२ र्हाल स्र्टौरी कर ०.०० ५०,०००.०० १,१४९,९४२.०० १,५०० 

११४७२ स्र्ज्ञापन कर १,५७९,०५७.४८ ०.०० ०.०० ० 

११४७३ अन्त्य मनोरञ्जन कर ७,६००.०० ०.०० ०.०० ० 

११६१३ व्यार्साय रस्जष्टे्रशन दथतरु ८,१३३,८५४.०० ०.०० ०.०० ० 

११६३२ अखेटोपहारमा लाग्ने कर १,०००.०० १०,०००.०० ०.०० ० 

१३४११ अन्त्य संथिागत आन्त्तररक 

अनदुान 
०.०० ०.०० ०.०० ६०,००० 

१४१५९ अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी ८३,९७७,०३४.८७ ५००,०००.०० ५१,७००.०० १०० 

१४२१९ अन्त्य सेर्ा शलु्क तिा स्बक्री १,८२३,३००.०० ०.०० ०.०० ० 

१४२२१ न्त्यास्यक दथतरू ०.०० ५,०००,०००.०० १२३,७४८.०० ५०० 

१४२२३ स्शक्ा क्ेरको आम्दानी ०.०० २०,०००,०००.०० १,६८२,५७१.०० २,००० 

१४२२४ परीक्ा शलु्क ०.०० १,१००,०००.०० ०.०० १,१०० 

१४२२५ यातायात क्ेरको आम्दानी ०.०० २,०००,०००.०० १८६,७००.०० २०० 
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१४२२९ अन्त्य प्रशासस्नक सेर्ा शलु्क ०.०० १,०००,०००.०० ६,८८०,००९.५१ १,५०० 

१४२४२ नक्त्सापास दथतरु ०.०० ७०,०००,०००.०० ६२,६२१,१४६.०० ७७,७७५ 

१४२४३ स्सफाररश दथतरु ९९,५७७,०६७.५१ २०,०००,०००.०० ३२,९८१,९५२.३३ ३०,००० 

१४२४४ व्यस्िगत घटना दताव दथतरु ०.०० १००,०००.०० ११९,५००.०० ९९ 
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२२५२२ कायवक्रम खचव ३३,३७६,२९२.१० ९२,८४८,८००.०० ४०,२८१,५०६.०० ५६,७९७ 

२२५२९ स्र्स्र्ध कायवक्रम खचव २२५,५५७.०० २,१००,०००.०० १,५३०,७८९.०० ८,१४२ 

२२६११ अनुगमन, मलू्यांकन खचव २०३,१९५.०० १००,०००.०० ९९,४०९.०० ४,२६४ 

२२६१२ भ्रमण खचव ८९,७८०.०० ०.०० ०.०० ३५४ 

२२७११ स्र्स्र्ध खचव ५,०००,०००.०० ५,६२९,२००.०० ५,४३६,४३७.०० ८,७५८ 

२२७२१ सभा सञ्चालन खचव १,०१९,७६९.०० ५००,०००.०० ५००,०००.०० १,१३० 

२५३११ शैस्क्क संथिाहरूलाई सहायता ७५,०००.०० ३,०००,०००.०० ३,०००,०००.०० ३०,७५५ 

२५३१२ थर्ाथि संथिाहरूलाई सहायता ०.०० ०.०० ०.०० २,०९४ 

२६३२१ थिानीय तहलाइ स्नःशतव 

पुाँजीगत अनदुान 
१५,०००,०००.०० ०.०० ०.०० ५,००० 

२६३२२ थिानीय तहलाइ सशतव पुाँजीगत 

अनदुान 
०.०० १३,७९१,०००.०० ३,९५९,१९०.००   
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२६४१३ अन्त्य संथिालाई सःशतव चालु 

अनदुान 
०.०० ०.०० ०.०० १०० 

२७१११ सामास्जक सुरक्ा ५६,४८०,०१८.०० १००,०००.०० ३५,०००.०० ३९५ 

२७११२ अन्त्य सामास्जक सरुक्ा ०.०० १,७२९,०००.०० ८२६,४२६.०० ६०२ 

२७२११ छारर्सृ्त्त ०.०० १,७७६,०००.०० ८८४,८००.०० १,३७५ 

२७२१२ उद्दार, राहत तिा पनुथिावपना 

खचव 
०.०० ०.०० ०.०० २७५ 

२७२१३ औषधी खररद खचव ०.०० ३,२१०,०००.०० १,९३२,४३५.०० १,४२५ 

२७२१९ अन्त्य सामास्जक सहायता ०.०० ०.०० ०.०० ५०० 

२८१४२ घरभाडा ३,००८,५३२.०० ४,७८०,०००.०० ४,६२०,१९४.०० ५,००० 

२८१४३ सर्ारी साधन तिा मेस्शनर 

औजार भाडा 
०.०० ०.०० ०.०० २०० 

२८१४९ अन्त्य भाडा १,४०५,५००.०० ५००,०००.०० १५०,०००.०० ५०० 

२८२११ राजथर् स्फताव ७६९,०४२.०० १,०००,०००.०० ३४६,६०५.०० ५०० 

२८२१९ अन्त्य स्फताव ०.०० ०.०० ४६,०८६,२८५.२३ ३५,००० 

२८९११ भैपरी आउने चालु खचव ०.०० ०.०० ०.०० ५५० 

पुँजीगत खचग ५६९,६५७,७७३.०० १,४१९,६६९,६२४.०० ४५१,४५४,११२.०२ १२,३१,३६५ 

३१११२ गैर आर्ासीय भर्न 

स्नमावण/खररद 
१९,९५८,८५७.०० ५११,१७४,६३३.०० ६५,०९४,०२८.०० १९,३५० 

३१११३ स्नस्मवत भर्नको संरचनात्मक 

सधुार खचव 
५४८,०००.०० ०.०० ०.००   

३१११५ फस्नवचर तिा स्फक्त्चसव १,८९३,२०५.०० ०.०० ०.००   

३११२१ सर्ारी साधन खररद १०,००९,३००.०० १०,६००,०००.०० ५,४५०,९००.००   

३११२२ मेस्शनरी तिा औजार २,८०३,४९२.०० ५,८००,०००.०० ५,४४६,०९५.०० ८५० 

३११२३ फस्नवचर तिा स्फक्त्चसव ०.०० ५००,०००.०० ४४९,३६९.०० ४४९,३६९ 

३११३१ पशुधन तिा बागर्ानी स्र्कास 

खचव 
१,७८२,०९१.०० ८५०,०००.०० ६७८,४११.००   

३११३२ अनसुन्त्धान तिा स्र्कास 

सम्बन्त्धी खचव 
०.०० ०.०० ०.०० ५०० 

३११३४ कम्प्यटुर सफ्टरे्यर स्नमावण तिा 

खरीद खचव 
०.०० ५००,०००.०० ०.०० १,०७० 

३११३५ पूाँजीगत परामशव खचव ०.०० ०.०० ०.०० १,६५० 

३११५१ सडक तिा पलू स्नमावण २०३,६८६,०८७.०० ७०९,६४६,३५९.०० ३१८,२२७,१४१.७५ ७,५१,३०५ 
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३११५३ स्र्धुत संरचना स्नमावण ०.०० ९,४८८,६३२.०० १,६६४,९३९.००   

३११५५ स्संचाइव संरचना स्नमावण ०.०० ०.०० ०.०० १,५०० 

३११५६ खानेपानी संरचना स्नमावण ९,८७७,५२९.०० ८४,८७९,०००.०० १७,८३०,६४१.२७ ९७,२९१ 

३११५७ र्न तिा र्ातार्रण संरक्ण ०.०० ३६१,०००.०० ०.०० २०० 

३११५८ सरसफाइव संरचना स्नमावण ०.०० ६००,०००.०० ०.०० १,३१४ 

३११५९ अन्त्य सार्वजस्नक स्नमावण ३१२,०३९,५५०.०० ७२,०३०,०००.०० ३२,६९२,०६७.०० ३,४४,९९७ 

३११६१ स्नस्मवत भर्नको संरचनात्मक 

सधुार खचव 
०.०० १,०५०,०००.०० १,०५०,०००.००   

३११७१ पूाँजीगत सुधार खचव सार्वजस्नक 

स्नमावण 
५,९९२,७५३.०० १०,६००,०००.०० १,७७७,८१०.०० ३०० 

३११७२ पूाँजीगत अनसुन्त्धान तिा 

परामशव 
९४८,४०९.०० १,५९०,०००.०० १,०९२,७१०.००   

३१५११ भैपरी आउने पूाँजीगत ११८,५००.०० ०.०० ०.०० ११,०३८ 

Financial expenditure 
(payment) 

      ५,००० 

३२१५१ संथिानमा शेयर लगानी ०.०० ०.०० ०.०० ५,००० 

बजेट बचत (+)/न्यून (-)         

गत वर्गको नगद मौज्दात         
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अनसुचूी २ 

कागेश्वरी मनोहरा नगरपाललका 
नगर कायडपाललकाको कायाडलय, काठमाडौँ 
राजस्व तथा अनुदान प्राप्ततको अनुमान 

आ.व. : २०७७/०७८ 

शीर्गक 
आ.व. २०७५/७६ 

को यथाथग रु. 

आ.व. २०७६/७७ 

को सशंोधधत 

अनमुान रु. 

आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथग रु. 

आ.व. 

२०७७/७८ को 
अनमुान रू. 

हजारमा 
आय ११५७८३२९४६.५४ १८२६०८२४२४.०० १४४०५७०९१५.८१ १६७०५६९ 

राजथर्       ११३१२४३ 

आन्त्तररक श्रोत ५०७९६६४८१.५१ ५९७९२४०००.०० ४४७१११४२१.८५ ८५४८९९.९ 

एकीकृत सम्पती कर १२८७५५५७.४७ १६३५४०००.०० १००१०३१३.८४ १५००० 

भसु्मकर/मालपोत ८९९५८२८.०२ १०००००००.०० ७४१५१०८.२१ १०००० 

घरर्हाल कर ८७८१२४५.०० १५००००००.०० १४७५३७७९.६० १५००० 

र्हाल स्र्टौरी कर ०.०० ५००००.०० ११४९९४२.०० १५०० 

        स्र्ज्ञापन कर १५७९०५७.४८ ०.००   ० 

        अन्त्य मनोरञ्जन कर ७६००.०० ०.००   ० 

        व्यार्साय रस्जष्टे्रशन दथतरु ८१३३८५४.०० ०.००   ० 

        अखेटोपहारमा लाग्ने कर १०००.०० १००००.००   ० 

अन्त्य संथिागत आन्त्तररक अनदुान ०.०० ०.००   ६०००० 

अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी ८३९७७०३४.८७ ५०००००.०० ५१७००.०० १०० 

 अन्त्य सेर्ा शलु्क तिा स्बक्री   १८२३३००.०० ०.००   ० 

न्त्यास्यक दथतरू ०.०० ५००००००.०० १२३७४८.०० ५०० 

स्शक्ा क्ेरको आम्दानी ०.०० २०००००००.०० १६८२५७१.०० २००० 

परीक्ा शलु्क ०.०० ११०००००.०० ०.०० ११०० 

यातायात क्ेरको आम्दानी ०.०० २००००००.०० १८६७००.०० २०० 

अन्त्य प्रशासस्नक सेर्ा शलु्क ०.०० १००००००.०० ६८८०००९.५१ १५०० 

नक्त्सापास दथतरु ०.०० ७०००००००.०० ६२६२११४६.०० ७७७७५.४७०५३ 
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स्सफाररश दथतरु ९९५७७०६७.५१ २०००००००.०० ३२९८१९५२.३३ ३०००० 

व्यस्िगत घटना दताव दथतरु ०.०० १०००००.०० ११९५००.०० ९९.९ 

नाता प्रमास्णत दथतरु ०.०० १०००००.०० ८६१००.०० १०० 

अन्त्य दथतरु ०.०० ३००००००.०० १६४२८७१.०० २००० 

व्यार्साय रस्जष्टे्रशन दथतरु ०.०० १०००००००.०० १४४७०७९२.०० १३००० 

प्रशासस्नक दण्ड, जररर्ाना र जफत ९७३२१३.०० २००००००.०० १३८३५६०.०७ २००० 

धरौटी सदरथयाहा ०.०० ३०००००.०० १४८२४०.०० ३०० 

 पूाँस्जगत हथतान्त्तरण   ०.०० १११४०००००.०० १०४२२५०.००   

स्नकासा स्फताव ०.०० १००००००.००   १०२.७५४९५ 

अनदुान स्फताव   ०.०० १००००.०० 
 

०.०० 

नगद २७५०९९९८७ ३०००००००० २६८६४७३३५.६० ६२२६२१.७७४५२ 

राजथर् बााँडफााँडबाट प्राप्त रकम ० ० ४८९५९२४९३.९६ २७०३४३.१ 

घरजग्गा रस्जष्टशेन दथतरु [राजथर् बााँडफााँड - 

प्रदशे सरकार ] 
०.०० २५७५०००००.०० ३९०४४५४९५.६७ १५०००० 

बााँडफााँड भइव प्राप्त हुने मलू्य अस्भबसृ्द्ध कर 

[राजथर् बााँडफााँड - संघीय सरकार] 
६०५८३६०२.०८ ९११०००००.०० ६०९७६९१५.०६ ७९९१०.१ 

बााँडफााँटबाट प्राप्त हुने सर्ारी साधन कर 

[राजथर् बााँडफााँड - प्रदशे सरकार ] 
१७३८०१२९.५० २२२११०००.०० २०१०१५५१.२३ २४४३३ 

११४७१ बााँडफााँटबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन 

कर [राजथर् बााँडफााँड - प्रदशे सरकार ] 
०.०० १००००.०० ०.०० ० 

११४७२ बााँडफााँटबाट प्राप्त हुने स्र्ज्ञापन कर 

[राजथर् बााँडफााँड - प्रदशे सरकार ] 
०.०० ५०००००.०० ०.०० ० 

बााँडफााँड भई प्राप्त र्न रोयल्टी [राजथर् 

बााँडफााँड - प्रदशे सरकार ] 
०.०० ५५९०००.०० ७१४७५०.०० १००० 

१४१५६ बााँडफााँड भई प्राप्त स्र्धतु सम्बन्त्धी 

रोयल्टीबाट प्राप्त हुने आय [राजथर् बााँडफााँड 

- संघीय सरकार ] 

०.०० ५०००००.०० ०.०० ० 

बााँडफााँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको स्र्स्क्रबाट 

प्राप्त हुने आय [राजथर् बााँडफााँड - प्रदशे 

सरकार ] 

०.०० ५०००००००.०० १७३५३७८२.०० १५००० 
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शीर्गक 
आ.व. २०७५/७६ 

को यथाथग रु. 

आ.व. २०७६/७७ 

को सशंोधधत 

अनमुान रु. 

आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथग रु. 

आ.व. 

२०७७/७८ को 
अनमुान रू. 

हजारमा 
अन्त्य आय ० ०   ६००० 

अन्त्य राजथर् २२६४७६.०० ३०००००.०० १९७३९५४.०० ५००० 

बेरूजू ०.०० १००००००.०० ७२६४२४.०० १००० 

अन्त्तर सरकारी स्र्त्तीय हथतान्त्तरण ० ०   ५२४३२६ 

संघीय सरकार ० ०   ४६४३०० 

स्र्षेश अनदुान चाल ु ९३५२०९०.०० ७०००००००.०० २०००००००.०० ३५००० 

शसतव अनदुान चालु २६४२१५९४५.६४ २३५८२१०००.०० २३५८२१०००.०० २३४४०० 

समपरुक अनदुान चालु ०.०० २००००००००.०० १३३०००००.०० १६७०० 

समास्नकरण अनदुान १६८९०००००.०० १८१५०००००.०० १८१५०००००.०० १७८२०० 

प्रदशे सरकार ० ०   ५००२६ 

शसतव अनदुान चालु २८६६९८७७.०० १८५०७०००.०० १८५०७०००.०० १३८३८ 

समपरुक अनदुान चालु ९७४७०००.०० २३७६२४२४.०० १९९६१०००.०० २५४४३ 

स्र्शेष अनदुान   ०.०० ३९९९०००.०० ३९९९०००.०० ० 

समास्नकरण अनदुान ८७९५०००.०० १०८७९०००.०० १०८७९०००.०० १०७४५ 

थिानीय तह ० ०   १०००० 

शसतव अनदुान चालु १०००००००.०० १०००००००.०० ०.०० १०००० 

बैदसे्शक ० ०   ० 

जनसहभास्गता ६७५३०८२१ ५००००००० १८३६२३११ १५००० 

नगद ० ०   १५००० 
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कागेश्वरी मनोहरा नगरपास्लका 

नगर कायवपास्लकाको कायावलय, काठमाडौ ाँ 

कायगक्रम / परियोजना अनुसाि बजेट लबलनयोजन 

आ.र्. : २०७७/७८                                                                                                                    रकम रू. हजारमा 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयो

जन रु. 

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका - ८०३३५४०११०१ 

१ पाररश्रस्मक कमवचारी (थिायी)   २११११ 

नेपाल सरकार - 

समास्नकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 

३३५०० 

२ पोशाक कमवचारी (थिायी र करार)   २११२१ 

नेपाल सरकार - 

समास्नकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 

१५०० 

३ महगंी भत्ता (थिायी र करार )   २११३२ 

नेपाल सरकार - 

समास्नकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 

३५०० 

४ पदास्धकारी बैठक भत्ता   २११४१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००० 

५ पदास्धकारी अन्त्य ससु्बधा   २११४२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
८७०० 

६ कमवचारी कल्याण कोष   २१२१४ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२५०० 

७ पानी तिा स्बजलुी   २२१११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५०० 

८ संचार महसलु   २२११२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१३०० 

९ इन्त्धन (कायावलय प्रयोजन)   २२२१२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२००० 

१० सर्ारी साधन ममवत खचव   २२२१३ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२५०० 



æ:jR5, ;kmf, x/fe/f, agfcf}+ sfu]Zj/L dgf]x/fÆ 

 165     
 
 

११ स्बमा तिा नर्ीकरण खचव   २२२१४ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४०० 

१२ 
मेस्शनरी तिा औजार ममवत सम्भार तिा 

सञ्चालन खचव 
  २२२२१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

१३ मसलन्त्द तिा कायावलय सामाग्री   २२३११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३००० 

१४ परपस्रका, छपाई तिा सचूना प्रकाशन खचव   २२३१५ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३१० 

१५ सेर्ा र परामशव खचव   २२४११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००० 

१६ 
सचूना प्रणाली तिा सफ्टरे्यर जडान / 

संचालन 
  २२४१२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७०० 

१७ 
अन्त्य सेर्ा शलू्क - करार कमवचारीको तलर् 

(नगर प्रहरी समेत) 
  २२४१९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२६५०० 

१८ 
न्त्यास्यक सस्मस्त- मेलस्मलापकतावको 

पाररश्रस्मक 
  २२४१९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

१९ आधारभतू सहकारी लेखापालन तास्लम   २२५१२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१६० 

२० 
न्त्यास्यक सस्मस्त- तास्लम तिा गोष्ठी 

(मेलस्मलाप कताव ४८ घण्टा तास्लम सस्हत) 
  २२५१२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

२१ 
सीप स्र्कास तिा जनचेतना तास्लम तिा 

गोष्ठी सम्बन्त्धी खचव 
  २२५१२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

२२ CoPoMIS थिापना र तास्लम   २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

२३ 
अपाङ्गता पररचय पर घरदलैो कायवक्रम -

मस्हला कायवक्रम 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४० 

२४ 
उपमेयर संग मस्हला उद्यमस्शलता तिा 

मस्हला सरुक्ा कायवक्रम-मस्हला स्र्कास 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

२५ 
जेष्ठ नागररक अन्त्तरपुथता सीप हथतान्त्तरण तिा 

सरुक्ा कायवक्रम -मस्हला स्र्कास कायवक्रम 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

२६ 

नगरथतरीय तिा र्डा थतरीय बाल संरक्ण 

सस्मस्त गठन तिा अन्त्तरस्क्रया-मस्हला 

स्र्कास 

  २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
९० 
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लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 

२७ स्र्स्र्ध कायवक्रम खचव   २२५२९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५०० 

२८ स्र्स्र्ध खचव   २२७११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२५०० 

२९ सभा सञ्चालन खचव   २२७२१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००० 

३० अन्त्तर थिानीय तह स्नःशतव पूाँजीगत अनदुान   २६३२१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५००० 

३१ अन्त्य सामास्जक सहायता   २७२१९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

३२ घरभाडा- र्डा तिा नगर तफव को   २८१४२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५००० 

३३ सर्ारी साधन तिा मेस्शनर औजार भाडा   २८१४३ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

३४ अन्त्य भाडा   २८१४९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

३५ राजथर् स्फताव   २८२११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

३६ अन्त्य स्फताव   २८२१९ 

राजथर् बााँडफााँड - 

प्रदशे सरकार - राजथर् 

बााँडफााँड - नगद 

५००० 

३७ अन्त्य स्फताव   २८२१९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०००० 

३८ 

क्रमागत योजना - नगरपास्लका क्ेरको 

Urban Base Map, Metric Addressing 

System, Socio Economic Census, 

Cadastral Land Parcel Digital Data, 

Thematic Resources Map, Municipal GIS 

Database आस्द तयार गने कायव 

  ३११३५ 

नेपाल सरकार - 

समास्नकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 

१६५० 

३९ 
५०/५० लागत सहभास्गताबाट संचास्लत 

योजना 
  ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५००० 

४० 
५०/५० लागत सहभास्गताबाट संचास्लत 

योजना 
  ३११५१ 

जन सहभास्गता - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५००० 
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लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 

४१ 

क्रमागत योजना - (संस्र्धान मागव) कृष्णकुटी 

दखेी ठूलास्ढकसम्म सडकमा ररटेस्नङ्ग र्ाल 

र साइड डे्रन सडक स्नमावण कायव 

  ३११५१ 

राजथर् बााँडफााँड - 

प्रदशे सरकार - राजथर् 

बााँडफााँड - नगद 

१८९१६ 

४२ 

क्रमागत योजना - २ नं. र्डा कायावलयबाट 

ढंुगेनचौरसम्म सडकमा ररटेस्नङ्ग र्ाल र 

साइड डे्रन स्नमावण कायव 

  ३११५१ 

राजथर् बााँडफााँड - 

प्रदशे सरकार - राजथर् 

बााँडफााँड - नगद 

१६५६० 

४३ 
क्रमागत योजना - आलापोट हले्ि पोष्ट दसे्ख 

सयुवमण्डलीसम्म सडक स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

राजथर् बााँडफााँड - 

प्रदशे सरकार - राजथर् 

बााँडफााँड - नगद 

१८४९२ 

४४ 
क्रमागत योजना - ईचोट मागव सडक स्नमावण 

कायव 
  ३११५१ 

र्ाग्मती प्रदशे - 

समास्नकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 

१०७४५ 

४५ 
क्रमागत योजना - एकता नगर कास्न्त्तपरु 

क्त्याम्पस सडक स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

राजथर् बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - राजथर् 

बााँडफााँड - नगद 

१०५६६ 

४६ 
क्रमागत योजना - एयरपोटव नगर सडक 

स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

राजथर् बााँडफााँड - 

प्रदशे सरकार - राजथर् 

बााँडफााँड - नगद 

१०३९६ 

४७ 

क्रमागत योजना - ओमपुकार टोल ओभरहडे 

पानी ट्याङ्की र्डा कायावलय फेस्मली 

क्त्र्ाटर डोटेल डेरी सडक स्नमावण कायव 

  ३११५१ 

राजथर् बााँडफााँड - 

प्रदशे सरकार - राजथर् 

बााँडफााँड - नगद 

१७१२४ 

४८ 
क्रमागत योजना - कृष्ण मस्न्त्दर – स्समल्सी - 

झााँगाडोल सडक स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

राजथर् बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - राजथर् 

बााँडफााँड - नगद 

८८०२ 

४९ 
क्रमागत योजना - कृष्णचौर-बथनेतगाउाँ-

ठूलास्ढक सडक स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

नेपाल सरकार - 

समास्नकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 

२२६६९ 

५० 
क्रमागत योजना - काभ्र ेपुर्ााँरगाउाँ सडक 

स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

राजथर् बााँडफााँड - 

प्रदशे सरकार - राजथर् 

बााँडफााँड - नगद 

१५६७१ 

५१ 
क्रमागत योजना - गागल बज्रयोस्गनी सडक 

स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७२६५ 
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५२ 

क्रमागत योजना - गागलफेदी बज्रयोस्गनी 

सडकमा ररटेस्नङ्ग र्ाल र साईड डे्रन स्नमावण 

कायव 

  ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
११८६५ 

५३ 
क्रमागत योजना - स्चप्लेगौंडा-स्शर्मस्न्त्दर 

सडक स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७६८० 

५४ 
क्रमागत योजना - ठूलास्ढक दसे्ख र्डा नं. १ 

को कायावलयसम्म सडक स्नमावण गने कायव 
  ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१३३८४ 

५५ 

क्रमागत योजना - डााँछीचोक चलन्त्टार 

थकुल-भरैर् मस्न्त्दर पेप्सीकोला ब्रम्हखेल 

सडक स्नमावण गने कायव 

  ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
८७०९ 

५६ 

क्रमागत योजना - ढंुगेलगाउाँ खहरे कल्भटव 

दसे्ख पेप्सीकोला ब्रम्हखेल सडक 

स्समानासम्म सडक स्नमावण कायव 

  ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५२१७ 

५७ 
क्रमागत योजना - तेज स्र्नायकचोक दसे्ख 

महान्त्टार सम्म सडक स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
८३९ 

५८ 
क्रमागत योजना - तेजस्र्नायक गेट दसे्ख 

स्नलबाराही मस्न्त्दर जाने सडक स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

राजथर् बााँडफााँड - 

प्रदशे सरकार - राजथर् 

बााँडफााँड - नगद 

९९६२ 

५९ 
क्रमागत योजना - तेजस्र्नायक फोसवपाकव  

(मनमोहन मागव) सडक स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१६२०० 

६० 
क्रमागत योजना - स्ररे्णीचोक-सयुवमण्डली 

जाने चोकसम्म सडक स्नमावण गने कायव 
  ३११५१ 

नेपाल सरकार - 

समास्नकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 

२६४८८ 

६१ 
क्रमागत योजना - िली स्मलनचोक सडक 

स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१६०७६ 

६२ 

क्रमागत योजना - नािेश्वरी बागमती सडक र 

बसपाकव  आलापोट थर्ाथ्य चौकी सडकमा 

ररटेस्नङ्ग र्ाल र साइड डे्रन स्नमावण कायव 

  ३११५१ 

राजथर् बााँडफााँड - 

प्रदशे सरकार - राजथर् 

बााँडफााँड - नगद 

१५३०७ 

६३ 

क्रमागत योजना - पेप्सीकोला ब्रम्हखेल 

सडक स्समाना दसे्ख गजरकोट स्संखडागाउाँ 

सडक स्नमावण कायव 

  ३११५१ 

राजथर् बााँडफााँड - 

प्रदशे सरकार - राजथर् 

बााँडफााँड - नगद 

८८८० 
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६४ 

क्रमागत योजना - पेप्सीकोला ब्रम्हखेल 

सडक स्समाना दसे्ख गजरकोट स्संखडागाउाँ 

सडक स्नमावण कायव 

  ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०००० 

६५ 

क्रमागत योजना - पूणव स्र्नायक क्त्लब - 

हजरुको धारा र स्पपलबोट – गोदारगाउाँ सडक 

स्नमावण कायव 

  ३११५१ 

राजथर् बााँडफााँड - 

प्रदशे सरकार - राजथर् 

बााँडफााँड - नगद 

८६८७ 

६६ 
क्रमागत योजना - पाताली लास्कला सडक 

स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

नेपाल सरकार - 

समास्नकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 

६९४४ 

६७ 
क्रमागत योजना - बाबाचोक दाहालगाउाँ 

बाचनालय सडक स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

नेपाल सरकार - 

समास्नकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 

५१०० 

६८ 
क्रमागत योजना - भद्रशे्वर महादरे् मस्न्त्दर दसे्ख 

दरुसंचार कायावलयसम्म सडक स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

राजथर् बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

राजथर् बााँडफााँड - 

नगद 

१७२८४ 

६९ 

क्रमागत योजना - मदन आस्श्रत प्रास्र्स्धक 

स्शक्ालय पूर्ी गेटबाट बागमती कोररडोर 

सम्मको सडक स्नमावण कायव 

  ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१३५३३ 

७० 
क्रमागत योजना - मनमोहन चोक दसे्ख 

बजरङ्गर्ली चोक सडक थतरोन्त्नती 
  ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
९२४२ 

७१ 
क्रमागत योजना - मलूपानी सडक स्नमावण 

कायव 
  ३११५१ 

राजथर् बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

राजथर् बााँडफााँड - 

नगद 

१६७६१ 

७२ 
क्रमागत योजना - राधाकृष्ण गौरीनाि मागव 

सडक स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१२४०० 

७३ 
क्रमागत योजना - लाहुरेचोक दसे्ख कााँडाघारी 

प्रहरी चौकीसम्म सडक स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

राजथर् बााँडफााँड - 

प्रदशे सरकार - राजथर् 

बााँडफााँड - नगद 

१४६२८ 
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७४ 

क्रमागत योजना - र्डा नं. ८ अन्त्तगवत पने 

Construction of 42 m Pedestrian 

Bridge 

  ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५२६० 

७५ 

क्रमागत योजना - र्डा नं. ८ अन्त्तगवत पने 

Construction of 52m Pedestrian 

Bridge 

  ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०२४ 

७६ 
क्रमागत योजना - स्र्ष्टगाउाँ दसे्ख गणेश मस्न्त्दर 

सम्म सडक स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

नेपाल सरकार - 

समास्नकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 

६००० 

७७ 
क्रमागत योजना - स्र्ष्टगाउाँदसे्ख 

अमरस्संहचोक सम्म सडक स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

राजथर् बााँडफााँड - 

प्रदशे सरकार - राजथर् 

बााँडफााँड - नगद 

८१०३ 

७८ 
क्रमागत योजना - शस्हद आदशव थकुलदसे्ख 

स्ररे्णीचोक सडक स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

नेपाल सरकार - 

समास्नकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 

८६७१ 

७९ 
क्रमागत योजना - सनु्त्दरीचोक स्दघावय ुटोल 

सडक स्नमावण कायव 
  ३११५१ 

राजथर् बााँडफााँड - 

प्रदशे सरकार - राजथर् 

बााँडफााँड - नगद 

१०११५ 

८० 

क्रमागत योजना - सुयवमण्डली जाने चोक - 

सातघटे्ट - शंखरापरु नगरपास्लकाको स्समाना 

सम्मको सडक (कागेश्वरी चक्रपि) स्नमावण 

कायव 

  ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२२१०३ 

८१ 

क्रमागत योजना - सयुवमण्डली जाने चोक - 

सातघटे्ट - शंखरापुर नगरपास्लकाको स्समाना 

सम्मको सडक (कागेश्वरी चक्रपि) स्नमावण कायव 

  ३११५१ 

नेपाल सरकार - 

समास्नकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 

२४१०३ 

८२ 

क्रमागत योजना - सुयवमण्डली दोबाटो 

सरेु्दीगाउाँ र्ास्सङ्ग चोकसम्म सडक स्नमावण 

कायव 

  ३११५१ 

नेपाल सरकार - 

समास्नकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 

१०८६४ 

८३ 

क्रमागत योजना - सुयवमण्डली दोबाटो 

सरेु्दीगाउाँ र्ास्सङ्ग चोकसम्म सडक स्नमावण 

कायव 

  ३११५१ 

राजथर् बााँडफााँड - सघंीय 

सरकार - राजथर् बााँडफााँड 

- नगद 

६१९२ 
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८४ 

क्रमागत योजना - स्संखडागाउाँ - नयााँगाउाँ 

सडकमा ररटेस्नङ्ग र्ाल र साइड डे्रन स्नमावण 

कायव 

  ३११५१ 

राजथर् बााँडफााँड - सघंीय 

सरकार - राजथर् बााँडफााँड 

- नगद 

१८५०० 

८५ क्रमागत योजना - स्सनडोल सडक थतरोन्त्नती   ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६०३० 

८६ 

स्फकलचोक सफलमागव घर नं. १०७ दसे्ख 

कल्याण मागव घर नं. १०० हुाँद ैस्फकल 

चोकसम्म सडक स्नमावण कायव 

  ३११५१ 

र्ाग्मती प्रदशे - 

समपरुक अनदुान चालु 

- नगद अनदुान 

५४४९ 

८७ 

मदन आस्श्रत प्रास्र्स्धक स्शक्ालयको परू्व 

गेटदखेी बागमती कोररडोरसम्म सडक स्नमावण 

कायव 

  ३११५१ 

र्ाग्मती प्रदशे - 

समपरुक अनदुान चालु 

- नगद अनदुान 

९९९८ 

८८ 
र्डा नं. १ दसे्ख र्डा नं. ९ सम्मको लास्ग 

ग्राभले गने कायव 
  ३११५१ 

नेपाल सरकार - 

समास्नकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 

६३०० 

८९ 
सडक बोडवको कायवक्रमको लास्ग 

नगरपास्लकाको तफव को बजेट 
  ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५०० 

९० थिानीय सडक तिा पलु   ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०००० 

९१ 
सरेु्दीगाउाँ - बगर लास्कला सडक स्नमावण 

कायव 
  ३११५१ 

र्ाग्मती प्रदशे - 

समपरुक अनदुान चालु 

- नगद अनदुान 

९९९६ 

९२ 

क्रमागत योजना - कााँडाघारी खानेपानी 

आयोजना अन्त्तगवत ७ र्टा ब्लकमध्ये गान्त्धी 

स्र्रेन्त्द्रचोक फोसवपाकव  सडक खण्डको 

उत्तरतफव  रहकेो ३ र्टा ब्लकमा खानेपानी 

स्र्तरणको लास्ग आर्श्यक पने एच.स्ड.स्प. 

पाइप खररद गने कायव 

  ३११५६ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५८७० 
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९३ 

क्रमागत योजना - कााँडाघारी खानेपानी 

आयोजना अन्त्तगवत ७ र्टा ब्लकमध्ये गान्त्धी 

स्र्रेन्त्द्रचोक फोसवपाकव  सडक खण्डको 

उत्तरतफव  रहकेो ३ र्टा ब्लकमा खानेपानी 

स्र्तरणको लास्ग आर्श्यक पने एच.स्ड.स्प. 

पाइप र स्ड.आई. पाइपको लास्ग आर्श्यक 

पने स्फस्टङ्गसहरु सप्लाई गने कायव 

  ३११५६ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५५६४ 

९४ 

क्रमागत योजना - कााँडाघारी खानेपानी 

आयोजना अन्त्तगवत ७ र्टा ब्लकमध्ये गान्त्धी 

स्र्रेन्त्द्रचोक फोसवपाकव  सडक खण्डको 

उत्तरतफव  रहकेो ३ र्टा ब्लकमा खानेपानी 

स्र्तरणको लास्ग आर्श्यक पने स्ड. आई. 

पाइप 

  ३११५६ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१२९५८ 

९५ 

क्रमागत योजना - कााँडाघारी खानेपानी 

आयोजना अन्त्तगवत ७ र्टा ब्लकमध्ये गान्त्धी 

स्र्रेन्त्द्रचोक फोसवपाकव  सडक खण्डको 

उत्तरतफव  रहकेो ३ र्टा ब्लकमा खानेपानी 

स्र्तरणको लास्ग एच.स्ड.स्प. र स्ड. आई. 

पाइप स्बर्छ्याउन माटो खन्त्ने र पुने कायव 

  ३११५६ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६००० 

९६ 

क्रमागत योजना - कााँडाघारी खानेपानी 

आयोजनाको ओभरहडे र अन्त्डरग्राउण्ड 

ट्याङ्की स्नमावण कायव 

  ३११५६ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
८४७७ 

९७ 

क्रमागत योजना - भमैाल गोठाटार खानेपानी 

आयोजना अन्त्तगवत खानेपानी स्र्तरणको 

लास्ग स्डप बोररङ्ग गने कायव 

  ३११५६ 

राजथर् बााँडफााँड - 

प्रदशे सरकार - राजथर् 

बााँडफााँड - नगद 

३५५२ 

९८ खानेपानी तिा सरसफाई   ३११५६ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१६००० 

९९ 

क्रमागत योजना - सातघटे्ट खानेपानी 

आयोजनाको लास्ग आर्श्यक पने 

एच.स्ड.पी.पाइप खररद गरी पाइप लाइन खन्त्ने 

पनेु कायव 

  ३११५८ 

राजथर् बााँडफााँड - 

प्रदशे सरकार - राजथर् 

बााँडफााँड - नगद 

१३१४ 
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१०० उज्यालो नगर कायवक्रम   ३११५९ 

राजथर् बााँडफााँड - 

प्रदशे सरकार - राजथर् 

बााँडफााँड - नगद 

५००० 

१०१ 

क्रमागत योजना - Construction of 

Aadharbhut swasthya sewa kendra and 

Ward no. 7 Office Building स्नमावण कायव 

  ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१११७० 

१०२ 
क्रमागत योजना - गान्त्धी आदशव माध्यस्मक 

स्र्द्यालय भर्नको तेश्रो तला िप गने कायव 
  ३११५९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०४७४ 

१०३ 
क्रमागत योजना - चााँपाबोट सामदुास्यक 

भर्न स्नमावण कायव 
  ३११५९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७३४६ 

१०४ 
क्रमागत योजना - िली चौरको गरुुयोजना 

अनसुारको स्नमावण कायव 
  ३११५९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४६६५ 

१०५ 
क्रमागत योजना - नगरपास्लकाको 

प्रशासस्नक भर्न 
  ३११५९ 

स्जल्ला समन्त्र्य सस्मती 

काठमाण्डौ - आन्त्तररक 

श्रोत - नगद 

६०००० 

१०६ 
क्रमागत योजना - नगरपास्लकाको 

प्रशासस्नक भर्न 
  ३११५९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
८३३०० 

१०७ 

क्रमागत योजना - नेर्ारी सााँथकृस्तक 

सामदुास्यक भर्न (भरैर् मस्न्त्दर) र नगरकोटी 

सााँथकृस्तक भर्न स्नमावण 

  ३११५९ 

नेपाल सरकार - 

समास्नकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 

३८२३ 

१०८ 
क्रमागत योजना - मलुपानी चौरको गरुुयोजना 

अनसुारको स्नमावण कायव 
  ३११५९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३४९७ 

१०९ 
क्रमागत योजना - मलूपानी नगर अथपताल 

परू्ावधार स्नमावण कायव 
  ३११५९ 

राजथर् बााँडफााँड - 

प्रदशे सरकार - राजथर् 

बााँडफााँड - नगद 

२७२६ 

११० 

क्रमागत योजना - मलूपानी नगर 

अथपतालको सभाहलमा Civil र 

Electrical सम्बन्त्धी कायव 

  ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१९९० 

१११ 

क्रमागत योजना - मलूपानी नगर 

अथपतालको सभाहलमा Furniture र AC 

सम्बन्त्धी कायव 

  ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१४६४ 
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११२ 

क्रमागत योजना - यस नगरपास्लका र्डा नं. 

५ मा खलु्ला थिानमा व्यायामशाला थिापना 

गनव आर्श्यक पने Out Door Fitness 

Equipment खररद गरी जडान गने कायव 

  ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१४५२ 

११३ 

क्रमागत योजना - यस नगरपास्लका र्डा नं. 

६ मा खलु्ला थिानमा व्यायामशाला थिापना 

गनव आर्श्यक पने Out Door Fitness 

Equipment खररद गरी जडान गने कायव 

  ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१४५२ 

११४ 
क्रमागत योजना - र्डा नं. १ मा 

Construction of Futsal at Gagalfedi 
  ३११५९ 

नेपाल सरकार - 

समास्नकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 

३६४७ 

११५ 
क्रमागत योजना - र्डा नं. ३ को थर्ाथ्य 

चौकी भर्न स्नमावण कायव 
  ३११५९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
८२८५ 

११६ 

क्रमागत योजना - र्डा नं. ४ अन्त्तगवत पने 

Aadharbhut swasthya sewa kendra 

को भर्न स्नमावण कायव 

  ३११५९ 

नेपाल सरकार - 

समास्नकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 

१९५८ 

११७ 
क्रमागत योजना - र्डा नं. ५ नं. को 

प्रशासस्नक भर्न स्नमावण कायव 
  ३११५९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७४५८ 

११८ 

क्रमागत योजना - र्डा नं. ८ अन्त्तगवत पने 

Aadharbhut swasthya sewa kendra 

को भर्न स्नमावण कायव 

  ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१८२६ 

११९ 
क्रमागत योजना - शस्हद आदशव क्त्याम्पस 

भर्न स्नमावण कायव 
  ३११५९ 

नेपाल सरकार - 

समास्नकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 

११४८३ 

१२० 
क्रमागत योजना - शस्हद आदशव क्त्याम्पस 

भर्न स्नमावण कायव 
  ३११५९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२७६८ 

१२१ 

क्रमागत योजना - शस्हद आदशव क्त्याम्पसको हाल 

स्नमावण भै रहकेो भर्नको पछाडीतफव  अग्लो 

भागमा ररटेस्नङ्ग र्ाल स्नमावण गने कायव 

  ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
११९० 

१२२ पूाँजीगत ममवत संभार   ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३७०० 
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१२३ परू्ी काठमाडौं नयााँ शहरी स्र्कास आयोजना   ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५००० 

१२४ पाकव  स्नमावण   ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५००० 

१२५ भपैरी आउने पूाँजीगत खचव   ३११५९ 

राजथर् बााँडफााँड - संघीय 

सरकार - राजथर् बााँडफााँड 

- नगद 

१८०५.१ 

१२६ भपैरी आउने पूाँजीगत खचव   ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३१९२.९ 

१२७ भर्न स्नमावण   ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०००० 

१२८ साँथकृस्त तिा पयवटन पूर्ावधार स्नमावण   ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२५०० 

१२९ स्र्पद ्व्यर्थिापन / कोरोना स्नयन्त्रण   ३१५११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०००० 

१३० शेयर खररद   ३२१५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५००० 

   जम्मा ११५४७५७ 
 

 

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका वडा नं. १ - ८०३३५४०१२०२   
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१३१ पानी तिा स्बजलुी १ २२१११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७५ 

१३२ संचार महसलु १ २२११२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७५ 

१३३ 
मेस्शनरी तिा औजार ममवत सम्भार तिा 

सञ्चालन खचव 
१ २२२२१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६० 

१३४ कायावलय सामाग्री तिा सेर्ाहरु १ २२३११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२७० 

१३५ परपस्रका, छपाई तिा सचूना प्रकाशन खचव १ २२३१५ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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१३६ 
क्मता अस्धबदृ्धी मस्हला बालबास्लका 

दस्लत अपाङ्ग आस्दबासी 
१ २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१९४ 

१३७ कागेश्वरी सास्हत्य सम्मेलन १ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

१३८ यरु्ा खेलकुद तिा संस्गत सामाग्री स्र्तरण १ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

१३९ 
कृस्ष पशसेुर्ा फलफुल स्बरुर्ा स्र्तरण 

तास्लम अर्लोकन भ्रमण 
१ २२६११ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२३७४ 

१४० स्र्स्र्ध अस्तिी सत्कार १ २२७११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२७० 

१४१ आधारभतू थर्ाथ्य सेर्ा संचालन १ २५३१२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५९४ 

१४२ आस्िवक सहायता १ २७२१२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

१४३ स्र्स्र्ध आकस्थमक खचव १ २८९११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२७७ 

१४४ स्कररयापुरी भर्न ट्रस स्नमावण ५ र्टा १ ३१११२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
८०० 

१४५ 
घाटेपाटी स्चत्ता स्नमावण र सार्वजस्नक 

शौचालय 
१ ३१११२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

१४६ िापागाउाँ स्कररयापरुी भर्न १ ३१११२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

१४७ भोलावबोट सामदुास्यक भर्न १ ३१११२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५० 

१४८ 
गत र्षवको योजना - कृष्णकुटी स्भमेश्वर सडक 

स्नमावण गने कायव 
१ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
११४५ 

१४९ र्डा नं १ सनुार बथती सडक १ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

१५० सान्त्टारी तामाङ्गटोल सडक स्नमावण १ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५७३ 

१५१ भरैर् मस्न्त्दर तल स्संचाई १ ३११५५ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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१५२ स्र्श्वराम अयावलको घरमसु्न स्संचाई १ ३११५५ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

१५३ कुईकेल गाउाँ खानेपानी १ ३११५६ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

१५४ 

गत र्षवको योजना - सास्र्क गागल ४ ममा 

एक घर एक धारा स्र्तरण गने क्रममा JCB 

ले क्स्त गरेको पाइप ममवत गने कायव 

१ ३११५६ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७७० 

१५५ 
गत र्षवको योजना - कागेश्वरी धाममा 

परू्ावधार स्नमावण कायव 
१ ३११५९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१९४० 

१५६ 
गत र्षवको योजना - कागेश्वरी मस्न्त्दरमा 

अष्टधातकुो कागको मतुी स्नमावण गने कायव 
१ ३११५९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७८८ 

१५७ 
गत र्षवको योजना - र्ाल उद्धार मा.स्र्.को 

कम्पाउण्ड र्ाल लगाउने कायव 
१ ३११५९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६०० 

१५८ 
गत र्षवको योजना - संस्बधान मागव संगैको 

पोखरी स्नमावण गने कायव 
१ ३११५९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३८५० 

१५९ ठूलो खोला र्ाल स्नमावण १ ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७०० 

१६० मस्णस्लङ्गेश्वर स्साँढी स्नमावण १ ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

१६१ 
र्डा नं १ सेस्त दरे्ी मस्न्त्दर गागल तिा 

सार्वजस्नक शौचालय 
१ ३११५९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

१६२ स्र्स्र्ध भपैरी योजना कायवक्रम १ ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००० 

१६३ सेस्त दरे्ी मस्न्त्दर सनुारटोल १ ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

  जम्मा २०९६५ 
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लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत लवलनयोजन रु. 

१६४ पानी तिा स्बजलुी २ २२१११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१८ 

१६५ संचार महसलु २ २२११२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१८ 

१६६ 
मेस्शनरी तिा औजार ममवत सम्भार तिा 

सञ्चालन खचव 
२ २२२२१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४० 

१६७ मसलन्त्द तिा कायावलय सामाग्री २ २२३११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१८५ 

१६८ परपस्रका, छपाई तिा सचूना प्रकाशन खचव २ २२३१५ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

१६९ सरसफाईसेर्ा शलु्क २ २२४१४ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१२ 

१७० 
कृस्ष कायवमा प्रयोग हुने औजार उपकरण 

खररद कौस्सखेस्त र कृस्ष तास्लम तफव  
२ २२५१२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१३४१ 

१७१ आधारभतु थर्ाथ्य सेर्ा संचालन तफव ः २ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

१७२ 
जनजाती क्मता स्र्कास सांथकृस्तक संरक्ण 

एरं् जारा व्यर्थिापन 
२ २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

१७३ 
मस्हला,बालबालीका दस्लत अपाङ्गता 

क्मता स्र्कास 
२ २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१३५ 

१७४ स्र्स्र्ध कायवक्रम खचव(आकस्थमक खचव) २ २२५२९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

१७५ स्र्स्र्ध खचव २ २२७११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२५० 

१७६ अन्त्य सामास्जक सुरक्ा(आस्िवक सहायता) २ २७११२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१३२ 

१७७ आलापोट सडक तिा डे्रन ममवत २ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

१७८ गणेश मस्न्त्दर बागमती सडक स्नमावण कायव २ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२५०० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत लवलनयोजन रु. 
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१७९ 

गत र्षवको योजना - कागेश्वरी चक्रपि 

आलापोट खण्डको कृष्णचौरदसे्ख राजभुाई 

श्रेष्ठको पसलसम्मको डे्रन स्नमावण कायव 

२ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१२४८ 

१८० 
गत र्षवको योजना - काभ्र ेकटुर्ा टार सडक 

स्नमावण कायव 
२ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१८०० 

१८१ 
गत र्षवको योजना - फुयाल गाउाँ काल्ले 

सडक स्नमावण कायव 
२ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

१८२ 
गत र्षवको योजना - फुयालगाउाँ टार नयााँ 

सडक स्नमावण कायव गने 
२ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
११६० 

१८३ 
गत र्षवको योजना - र्डा नं २ अन्त्तगवत 

सडक ममवत संभार कायव गने 
२ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३५० 

१८४ तल्लो आलापोट सडक ममवत संम्भार २ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७०० 

१८५ 
फुयालगाउ जस्डबटेु्ट, काभ्र ेसडक ममवत तिा 

स्नमावण 
२ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७२३ 

१८६ 
मास्िल्लो आलापोट तिा बायोका मागव 

सडक स्नमावण तिा ममवत सम्भार 
२ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७०० 

१८७ 
सयुवमण्डली बथनेतगाउ िापागाउ सडक 

ममवत तिा स्नमावण 
२ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७०० 

१८८ सयुवमण्डली स्भरी सडक स्नमावण २ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

१८९ आलापोट खानेपानी व्यर्थिापन २ ३११५६ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

१९० आलापोट मठ मन्त्दीर स्नमाणव तिा ममवत २ ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

१९१ 
गत र्षवको योजना - आलापोट थर्ाथ्य 

चौकी पररसरमा ढंुङ्गा छाप्ने कायव 
२ ३११५९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७०६ 

१९२ 

गत र्षवको योजना - फुयालगााँउ स्थित परुानो 

पोखरीमा लक्ष्मी प्रसाद दरे्कोटा शास्न्त्त पाकव  

स्नमावण गने कायव 

२ ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६८० 

  जम्मा १५७४८ 
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लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 

खचग 

शीषगक 
स्रोत लवलनयोजन रु. 

१९३ पानी तिा स्बजलुी ३ २२१११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

१९४ संचार महसलु ३ २२११२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४७ 

१९५ 
मेस्शनरी तिा औजार ममवत संभार तिा 

सञ्चालन खचव 
३ २२२२१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

१९६ मसलन्त्द तिा कायावलय सामाग्री ३ २२३११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२३० 

१९७ 
जनजास्त क्मता स्र्कास तिा आयमूलक 

कायवक्रम 
३ २२५१२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

१९८ 
मस्हला तिा र्ालर्ास्लका आयमलूक 

कायवक्रम 
३ २२५१२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

१९९ आधारभतू थर्ाथ्य सेर्ा संचालन ३ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१३८ 

२०० 

एक रोपनी सम्मको तरकारी खेती गनवका 

लास्ग टनेल प्लास्ष्टक अनदुान २० जनालाई 

स्र्तरण गने 

३ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

२०१ कृस्ष तास्लम ३ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०३ 

२०२ फलफुल स्र्रुर्ा स्र्तरण कायवक्रम ३ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

२०३ 
बाख्रापालनका लास्ग २० जनालाई स्र्तरण 

गनव 
३ २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

२०४ यरू्ा खेलकुद सामाग्री खररद ३ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१३९ 

२०५ 
स्र्स्र्ध कायवक्रम खचव (आकस्थमक खचव 

समेत) 
३ २२५२९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

२०६ स्र्स्र्ध खचव ३ २२७११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 

खचग 

शीषगक 
स्रोत लवलनयोजन रु. 
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२०७ अन्त्य सामास्जक सुरक्ा (आस्िवक सहायता) ३ २७११२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

२०८ हाते ट्याक्त्टर खररद ३ ३११२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५० 

२०९ ठूला गह्रो स्भस्र सडक तिा भटमासे सडक ३ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६०० 

२१० ढंुगाना गाउाँ स्भस्र सडक ढलान ३ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६०० 

२११ ढाके्रडााँडा बथती सडक ३ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६०० 

२१२ बकैनडााँडा सडक ३ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००० 

२१३ मननटार स्भस्र बाटो ३ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

२१४ स्र्स्भन्त्न पस्हरो तिा बाटो संरक्ण ३ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२६० 

२१५ सास्र्क र्डा नं. ७ ठाडो बाटो ३ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४०० 

२१६ कृस्ष सडक तिा कुलो स्नमावण ३ ३११५५ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७०० 

२१७ 
गत र्षवको योजना - खग्लाडोल धारा मलू 

संरक्ण गने कायव 
३ ३११५६ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

२१८ मलू संरक्ण ३ ३११५६ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

  जम्मा ६९६७ 
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लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 

२१९ पानी तिा स्बजलुी ४ २२१११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

२२० संचार महसलु(टेस्लफोन तिा ईन्त्टरनेट ४ २२११२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४५ 

२२१ 
मेस्शनरी तिा औजार ममवत सम्भार तिा 

सञ्चालन खचव 
४ २२२२१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७० 

२२२ 
मसलन्त्द तिा कायावलय सामाग्री(थटेशनरी 

तिा कायावलय संचालन सामाग्री) 
४ २२३११ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२२० 

२२३ परपस्रका तिा सचूना ४ २२३१५ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३० 

२२४ स्संखडागाउाँको पस्हरो स्नयन्त्रण अध्ययन ४ २२४११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

२२५ सरसफाईसेर्ा शलु्क ४ २२४१४ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

२२६ 

मस्हला बालबालीका जेष्ठ नागररक दस्लत 

जनजाती अपाङ्ग क्मता स्र्कास कायवक्रम 

तफव  

४ २२५१२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३२७ 

२२७ कृस्ष/पश ुसेर्ा कायवक्रम ४ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१७०७ 

२२८ 
गणेश भैरर् जारा व्यर्थिापन साँथकृती 

संरक्ण 
४ २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

२२९ स्र्स्र्ध कायवक्रम खचव ४ २२५२९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१६८ 

२३० अस्तस्ि सत्कार तिा स्र्स्र्ध खचव ४ २२७११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२४० 

२३१ अन्त्य सामास्जक सुरक्ा(आस्िवक सहायता) ४ २७११२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१३० 

२३२ 

गत र्षवको योजना - कुईकेल टोल स्भरी 

सडक ररटेस्नङ्ग र्ाल र पेप्सी सडक जोड्ने 

बाटो स्नमावण गने कायव 

४ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
११०० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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२३३ 

गत र्षवको योजना - ढंुगेधारा भण्डारीगाउाँ 

हुद ैस्दपक रोक्त्काको घरबाट ससेुको चौर 

स्नथकने माझगाउाँ सडक ढलान गने कायव 

४ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
९५९ 

२३४ 
गत र्षवको योजना - नाईकेटोल सुरे्दी टोल 

हुाँद ैबोझीनी धारा मागव स्नमावण कायव 
४ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००० 

२३५ ठूटे स्पपल बाटो ढलान परु्व तफव  ४ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३५० 

२३६ 
ढुङ्गेधाराबाट स्करण पस्ण्डतको घर सम्म 

जाने बाटो ढलान 
४ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१२० 

२३७ नमनुा टोल भरैर् थिान मागव सडक स्नमवण ४ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७०० 

२३८ नयााँ गाउ स्भरी सडक ४ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

२३९ 
महशे पोखरेलको घरबाट उत्तरतफव  

पोखरेलटोल जाने बाटो 
४ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२५० 

२४० 
ससेुको चौर गैरा टोल चााँपाटारी स्समल्सी 

र्डा नं ३ र ४ जोडने बाटो 
४ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००० 

२४१ 
दस्लत बथती ईनार स्नमावण नयााँपाटी स्मजार 

टोल 
४ ३११५६ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

२४२ 
राना गााँउको स्डल मसु्नको धारो संरक्ण 

टंयाकी स्नमावण 
४ ३११५६ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

२४३ 
कोलमतेश्वर कम्पाउण्ड र्ाल तिा शौचालय 

स्नमावण 
४ ३११५९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६०० 

२४४ खरी पोखरीको बााँकी स्नमावण कायव ४ ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७२९ 

२४५ 

गत र्षवको योजना - कोलमतेश्वर धाम 

ऐस्तहास्सक मस्न्त्दर पररसरमा आरती भर्न 

स्नमावण गन ेकायव 

४ ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५०० 

२४६ 

गत र्षवको योजना - कोलमोतेश्वर मागवको 

मरुलीको घरमनुी भकु्य स्नयन्त्रण तिा 

मस्न्त्दर कम्पाउन्त्ड र्ाल र पापाटीको 

स्डलबाट घरमनुी जानेबाटो स्नमावण कायव 

४ ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५४ 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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२४७ 
गत र्षवको योजना - राना गाउाँको स्डलको 

पस्हरो स्नयन्त्रण गने कायव 
४ ३११५९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००० 

२४८ 

गत र्षवको योजना - र्डा नं ४ मा थिायी 

बसोबास गने स्तिव प्रसाद स्सम्खडाको 

घरलाई पस्हरोबाट रोकिाम गने कायव 

४ ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

२४९ स्पत ृमातशृ्वर महादरे् मस्न्त्दर स्नमवण ४ ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४०० 

२५० भकुण्डेश् र्र महादरे् मस्न्त्दर ४ ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

  जम्मा १४७४९ 
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लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 

२५१ पानी तिा स्बजलुी ५ २२१११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

२५२ संचार महसलु(टेस्लफोन तिा ईन्त्टरनेट) ५ २२११२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

२५३ ठूलोधारा स्ढकुरे ट्रष्ट ५ २२२३१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२५० 

२५४ 
मसलन्त्द तिा कायावलय सामाग्री(कायावलय 

संचालन) 
५ २२३११ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२३० 

२५५ सचूना तिा परपस्रका ५ २२३१५ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

२५६ सरसफाईसेर्ा शलु्क ५ २२४१४ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

२५७ तास्लम अर्लोकन भ्रमण ५ २२५१२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५० 

२५८ आयआजवन मलुक तास्लम ५ २२५२९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४१० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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२५९ स्र्स्र्ध कायवक्रम खचव ५ २२५२९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
९० 

२६० स्शपमलुक तास्लम ५ २२५२९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

२६१ 
आय आजवन कृस्ष औजार खररद संचार 

स्बधतु तिा अन्त्य 
५ २२७११ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५४२ 

२६२ 
आस्िवक सहायता (र्डा सस्मस्तको स्नणवय 

बमोस्जम) 
५ २२७११ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

२६३ 
औषस्ध थर्ाथ्य उपकरण खररद चार 

स्बधतु तिा अन्त्य 
५ २२७११ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३६० 

२६४ मल स्बउ स्बजन तिा कौशी खेस्त ५ २२७११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

२६५ स्र्स्र्ध खचव(अस्तस्ि सत्कार) ५ २२७११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२५० 

२६६ कृष्ण नगर ढलान ५ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
८०० 

२६७ काभ्रबेोट सडक ५ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६०० 

२६८ खरी गाउाँ सडक ५ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६०० 

२६९ खरास्नटार बथतेकोस्ढक सडक ५ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२२० 

२७० 
गत र्षवको योजना - एकता नगर कास्न्त्तपरु 

कलेज जाने बाटो स्नमावण गने कायव 
५ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५०० 

२७१ 
गत र्षवको योजना - महादरे् टोल ढंुगेचौर 

सडक स्नमावण गने कायव 
५ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१६०० 

२७२ 

गत र्षवको योजना - र्डा नं. ५ िली हुद ै

र्डा नं. ४ स्संखडागाउाँ नयााँ गाउाँ जाने 

सडक स्नमावण कायव 

५ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०२१ 

२७३ 
गौरी शंकर आमा समुह भर्न पखावल 

स्नमावण 
५ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२५० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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२७४ जौटार सडक स्नमावण कायव ५ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००० 

२७५ फुलर्ारी मागव ५ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६०० 

२७६ बाल कुमारी टोल ढल तिा ढलान ५ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००० 

२७७ राधा कृष्ण मागव ५ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४०० 

२७८ सामदुास्यक बन ब्यर्थिापन ५ ३११५७ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

२७९ जलकाली सेर्ा समाज ५ ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
८०० 

२८० व्याडस्मन्त्टन कोटव तिा बगैचा स्नमावण ५ ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

२८१ सयूवस्करण टोल ब्लक स्बच्छाउने काम ५ ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

  जम्मा १६३२३ 
 

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिकावडा नं. ६ - ८०३३५४०१२०६ 

       

लस.

नं 

कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 

२८२ पानी तिा स्बजलुी ६ २२१११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३५ 

२८३ टेस्लफोन/ईन्त्टरनेट महसलु ६ २२११२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३० 

२८४ सार्वजस्नक सम्पस्त ममवत संभार ६ २२२३१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

२८५ 
मसलन्त्द तिा कायावलय सामाग्री (कायावलय 

सामान र सेर्ा) 
६ २२३११ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३१० 

 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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२८६ परपस्रका तिा सचूना प्रर्ाह ६ २२३१५ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२० 

२८७ 
मस्हला तिा बालबास्लका सम्बन्त्धी 

तास्लम गोष्ठी 
६ २२५१२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५४० 

२८८ यरु्ा खेलकुद कायवक्रम संचालन ६ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

२८९ 
कृस्ष तिा पशपुालन सम्बन्त्धी अनदुान / 

तास्लम 
६ २२५२९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७०० 

२९० स्र्स्र्ध कायवक्रम खचव ६ २२५२९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५५ 

२९१ स्र्स्र्ध खचव(अस्तस्ि सत्कार) ६ २२७११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

२९२ 
थर्ाथ्य तिा सरसफाई सम्बन्त्धी स्र्स्र्ध 

कायवक्रम 
६ २७१११ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३७० 

२९३ 
अन्त्य सामास्जक सुरक्ा(आस्िवक 

सहायता) 
६ २७११२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

२९४ अग्रगमन टोल सडक स्नमावण ६ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

२९५ अयावल गाउाँ/नमुनाचोक सडक स्नमावण ६ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४०० 

२९६ 
गत र्षवको योजना - भन्त्ज्याङ्ग दसे्ख 

स्क्रकेट मैदान जाने सडक स्नमावण कायव 
६ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१९४५ 

२९७ 
गत र्षवको योजना - मलुपानी हाईट 

शास्न्त्त मागव सडक स्नमावण कायव 
६ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७९६ 

२९८ घोडा तरे्ला टोल सडक स्नमावण ६ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

२९९ ठुलाघर गस्हरो सडक (कृस्ष सडक) ६ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

३०० ढकाल गाउाँ (कृस्ष सडक) सडक स्नमावण ६ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

३०१ तफुायन गणेश मागव ६ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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३०२ स्तर्ारी टोल सडक स्नमावण कायव ६ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

३०३ दर्ाडी टोल सडकमा ब्लक स्र्र्छ्याउने ६ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

३०४ नागर्ेली टोल सडक स्नमावण ६ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

३०५ पररयार टोल सडक स्नमावण ६ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

३०६ मसु्खया गाउाँ सडक स्नमावण ६ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

३०७ मनकामना टोल खानेपानी पाईप खररद ६ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

३०८ 
महालक्ष्मी टोल (कृस्ष सडक) सडक 

ममवत 
६ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४०० 

३०९ राधाकृष्ण मन्त्दीर जाने सडक ६ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

३१० रामजानकी टोल सडक ढल स्नमावण ६ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

३११ श्रजृना टोल सडक स्नमावण ६ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००० 

३१२ सडक तिा खानेपानी ममवत संभार ६ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

३१३ स्सस्द्धगणेश टोल (कृस्ष सडक) सडक ६ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

३१४ 
गत र्षवको योजना - अयावल गाउाँमा 

अथिायी प्रहरी स्बट स्नमावण कायव गने 
६ ३११५९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५०० 

३१५ 

गत र्षवको योजना - मनकामना 

मस्न्त्दरबाट अयावल गाउाँ जाने बाटोमा 

पस्हरो स्नयन्त्रण गने कायव 

६ ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००० 

३१६ नेर्ार खलः रि खररद ६ ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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३१७ 

गत र्षवको योजना - र्डा नं ६ का सम्पणुव 

घरहरुमा मेस्ट्रक प्रणालीबाट नम्बर 

सस्हतको पाता हाल्ने कायव 

६ ३१५११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०३८ 

  जम्मा १७०८९ 
 

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका वडा नं. ७ - ८०३३५४०१२०७ 

      

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिाप

को नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 

३१८ पानी तिा स्बजलुी ७ २२१११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६० 

३१९ संचार/ईन्त्टरनेट महसलु ७ २२११२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

३२० 
मेस्शनरी तिा औजार ममवत सम्भार तिा 

सञ्चालन खचव 
७ २२२२१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४० 

३२१ 
मसलन्त्द तिा कायावलय 

सामाग्री(कायावलय सामान र सेर्ा) 
७ २२३११ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

३२२ 
परपस्रका, छपाई तिा सचूना प्रकाशन 

खचव 
७ २२३१५ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३० 

३२३ 
आधारभतू थर्ाथ्य थर्ा तफव - कायावलय 

सरसफाई तिा फोहोर मैला व्यर्थिापन 
७ २२४१४ 
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आन्त्तररक श्रोत - नगद 
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आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१३० 

३२५ उन्त्नत स्बउ स्बजन खररद ७ २२५२१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२६२ 

३२६ जेष्ठ नागररक कायवक्रम ७ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

३२७ प्रजनन थर्ाथ्य सेर्ा कायवक्रम ७ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

३२८ पोषण सम्बन्त्धी कायवक्रम ७ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 
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१५० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिाप

को नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 



æ:jR5, ;kmf, x/fe/f, agfcf}+ sfu]Zj/L dgf]x/fÆ 

 190     
 
 

३२९ 

मस्हला बालबास्लका दस्लत अपाङ्गता 

तिा जनजातीको क्मता स्बकास तिा 

अन्त्य स्बस्बध कायवक्रम 

७ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३४० 

३३० यरु्ा खेलकुद कायवक्रम ७ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५० 

३३१ सडकमा छाडा कुकुरलाई भ्यासेक्त्टमी ७ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

३३२ 
थर्यंम सेस्र्का क्मता तिा अर्लोकन 

कायवक्रम 
७ २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७५ 

३३३ 
कृस्ष तास्लम तिा अन्त्य स्बस्बध 

कायवक्रम 
७ २२५२९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 
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आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 
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आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०१ 

३३६ 
थर्ाथ्य सम्बन्त्धी अन्त्य स्बस्बध 

कायवक्रम 
७ २२५२९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२४१ 

३३७ स्र्स्र्ध खचव(अस्तस्ि सत्कार) ७ २२७११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३३० 

३३८ 
अन्त्य सामास्जक सुरक्ा(आस्िवक 
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आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१४० 
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आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

३४० 
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स्बश्रान्त्ती पाकव  सम्म 

७ ३११५१ 
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आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००० 

३४१ 
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७ ३११५१ 
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आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१७९० 

३४२ 
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३४३ 

गत र्षवको योजना - िापा चोक दसे्ख 

फोसवपाकव  (जगतजंग मागव) सडक 

कालोपरे 

७ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१४०७ 

३४४ 

गत र्षवको योजना - स्बष्ट गाउाँ मलू 

सडकबाट मनकामना टोल हुद ैॐ नगर 

जाने बाटोमा ढल स्नमावण कायव 

७ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२२६५ 

३४५ स्ग्रनहाईट मागव सडक ७ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

३४६ स्गता मस्न्त्दर मागव सडक ७ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

३४७ तखा सडक स्नमावण ७ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

३४८ नबदगुाव टोल सडक ७ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 
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आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५८७ 

३५० 
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७ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
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आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७०० 

३५२ 
सडक ममवत सधुार तिा ढल र नाला 
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७ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
८०० 
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आन्त्तररक श्रोत - 
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३५४ 
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७ ३११५६ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

३५५ बम्बकुो सामास्जक स्नजी गठुी ७ ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

३५६ मनमोहन मागवपुर्व स्झगंटी घर ७ ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

३५७ 
लक्ष्मीनारायण मागव दस्क्णतफव  

राधाकृष्ण मस्न्त्दर 
७ ३११५९ 
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५०० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिाप

को नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 



æ:jR5, ;kmf, x/fe/f, agfcf}+ sfu]Zj/L dgf]x/fÆ 

 192     
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आन्त्तररक श्रोत - नगद 
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३० 

३६१ 
मेस्शनरी तिा औजार ममवत सम्भार 
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८ २२२२१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
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सािै अन्त्य थर्ाथ्य सम्बन्त्धी समदुायमा 
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५० 

३६६ 
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कायवक्रम 
८ २२५१२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५० 
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३६९ 

Covid-19 लगायत स्र्स्भन्त्न सरुर्ा 

रोग र स्कटजन्त्य रोग र्ा महामारीजन्त्य 

रोग स्नयन्त्रण 

८ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

३७० 
आदीर्ासी जनजाती- परम्परागत स्धमे 

बाजा खररद एरं् प्रस्शक्ण कायवक्रम 
८ २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

३७१ 

क्यरोग स्नयन्त्रणका लास्ग Mass 

Screening र घरधुरी सरे्क्ण 

कायवक्रम 

८ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

३७२ 

खोप तिा सरसफाई सम्बन्त्धी 

आमा/स्शशुहरुको थर्ाथ्य प्रर्धवन 

कायवक्रम 

८ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१० 

३७३ 
पशपुालन प्रोत्साहन तिा खोप 

कायवक्रम 
८ २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

३७४ पोषण सम्बन्त्धी कायवक्रम ८ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१० 

३७५ फलफूल स्बरुर्ा स्र्तरण ८ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

३७६ 
फोहोरमैला व्यर्थिापन सािै 

र्ातार्रणीय थर्ाथ्य प्रर्धवन कायवक्रम 
८ २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३३ 

३७७ 

मस्हला तफव - लैङ्स्गक स्हंसा स्बरुद्द सचेतना 

कायवक्रम, प्रथतार्ना लेखन, उदघोषण 

तास्लम, मनोसामास्जक स्र्मशव कायवक्रम 

८ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१७८ 

३७८ र्ातार्रण स्दर्स ८ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

३७९ स्र्स्भन्त्न स्दर्सहरु ८ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२५ 

३८० थर्ाथ्य स्शक्ा कायवक्रम ८ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
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आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५० 

३८२ 
सामदूास्यक कुकुर तिा बाच्छाबाच्छी 

व्यर्थिापन 
८ २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिाप

को नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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३८३ 
सामसू्हक व्यर्सास्यक टनेल खेती 

तास्लम 
८ २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७०० 

३८४ 
स्र्उस्र्जन स्र्तरण(कौसी खेती 

प्रोत्साहन तिा करेसाबारी प्रर्धवन) 
८ २२५२९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

३८५ थिास्नय मेला/पर्व ८ २२५२९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

३८६ अस्तस्ि सत्कार खचव ८ २२७११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२७६ 

३८७ 

र्डा नं ८ को घरहरुमा घर नं प्लेट र 

सडकहरुमा सडकको नामांकन भएको 

प्लेट राख्ने कायव 

८ २२७११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३६६ 

३८८ र्डा भलेा तिा सार्वजस्नक सुनरु्ाई ८ २२७२१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

३८९ 

बालबास्लका – बाल श्रम स्र्रुद्द 

कायवक्रम चेतनामलुक कायवक्रम तिा 

स्दर्सीय अस्भयान 

८ २७१११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२५ 

३९० अपाङ्ग- सहायक सामग्री स्र्तरण ८ २७२१२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२५ 

३९१ आस्िवक सहायता ८ २७२१२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

३९२ 
कायावलयका लास्ग आर्श्यक औषधी 

तिा औजार उपकरण खररद 
८ २७२१३ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

३९३ 
कृस्ष तिा पश ुसम्बन्त्धी आर्श्यकता 

भई आउने कायवक्रम 
८ २८९११ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२१३ 

३९४ भपैरी तिा आकस्ष्मक खचव ८ २८९११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६० 

३९५ स्फक्त्कल सामदूास्यक भर्न स्नमावण ८ ३१११२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००० 

३९६ 
आदशव टोल स्भरका मखु्य सडकमा 

ढल तिा मंगल ब्यर्स्थित गने कायव 
८ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५०० 

३९७ 
खोसावनीबारी मागव ढल तिा बाटो 

स्नमावण 
८ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिाप

को नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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३९८ ग्राबेल ८ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
८३९ 

३९९ 
स्चप्लेगौडादेस्ख स्शर् मस्न्त्दर एयरपोटव परू्व 

तफव को सडकसम्म सडक स्नमावण गने कायव 
८ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०७३ 

४०० 
ढुङ्गेधारा तिा पधेरो मलु संरक्ण तिा 

स्नमावण कायव गने 
८ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४०० 

४०१ 
स्बरभद्र कुण्डबाट नर्तनधाम जाने 

सडक स्नमावण गने कायव 
८ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५०० 

४०२ रामनगर टोल सडक स्नमावण ८ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५०० 

४०३ स्र्रभद्र क्त्लब मागव स्नमावण कायव ८ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२५०० 

४०४ 

स्र्रभद्र क्त्लर्को भर्न स्नमावण थिलमा 

पस्हरो स्नयन्त्रणको स्ग ग्यास्भङ्ग जाली 

भने र ढल राख्ने कायव गने 

८ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१३८९ 

४०५ 
सजृननस्शल मागव अन्त्तगवत सहायक 

सडकहरु स्नमावण कायव 
८ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६३९ 

४०६ सडक ममवत सम्भार तिा सरसफाई ८ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

४०७ 
सास्र्क गोठाटार गा.स्ब.स र्डा नं १ 

परुानो बस्थतको सडक स्नमावण कायव 
८ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
९२१ 

४०८ 
स्समडोल सेफ ड्राईस्भङ मागव सडक 

स्नमावण 
८ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

४०९ 

नर्तन धाम मागव दसे्ख रामजानकी मागव 

हुद ैस्शर्चोक सम्मको बथतीमा 

खानेपानी पाईप स्र्थतार गने कायव 

८ ३११५६ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६००० 

४१० तेजस्र्नायक मस्न्त्दर छाना स्जणोद्वार ८ ३११५९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४०० 

४११ 
स्र्रभद्र यरु्ा क्त्लबको जग्गा संरक्ण 

तिा भर्न स्नमावण गने कायव 
८ ३११५९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३००० 

४१२ 
स्शर्शमाव महादरे् परुातास्त्र्क मस्न्त्दर 

स्नमावण कायव 
८ ३११५९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२००० 

  जम्मा ३०८५२ 
 

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका वडा नं.  ९ - ८०३३५४०१२०९ 
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लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत लवलनयोजन रु. 

४१३ ज्येष्ठ नागररक ९ २१२१९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१३७ 

४१४ पानी तिा स्बजलुी ९ २२१११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

४१५ सडक बत्ती स्र्द्यतु महशलु ९ २२१११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

४१६ इन्त्टरनेट र फोन महशलु ९ २२११२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४० 

४१७ कायावलय सञ्चालन तिा ममवत ९ २२२२१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२५० 

४१८ परपस्रका थटेशनरी ९ २२३१३ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२५० 

४१९ 
कृस्ष औजार तिा कृस्षजन्त्य सामान 

खररद 
९ २२५२१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०४७ 

४२० कौशी खेती ९ २२५२१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

४२१ स्र्उ स्र्जन खररद ९ २२५२१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

४२२ अपाङ्ग ९ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

४२३ कृस्ष तास्लम ९ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

४२४ छाडा चौपाया व्यर्थिापन ९ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

४२५ दस्लत ९ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

४२६ बालबास्लका ९ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

४२७ मस्हला ९ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत लवलनयोजन रु. 
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४२८ सामदुास्यक कुकुरलाई बन्त्ध्याकरण ९ २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

४२९ 
थर्ाथ्य सेर्ा तफव - औषस्ध, औजार र 

स्शस्र्र संचालन तफव  
९ २२५२९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६८६ 

४३० स्र्स्र्ध खतव तिा अस्तस्ि सत्कार ९ २२७११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३५४ 

४३१ र्डा भलेा ९ २२७२१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
८० 

४३२ आस्िवक सहयोग ९ २७२१२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

४३३ स्र्द्यतुीय सामग्री खररद ९ ३११२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५० 

४३४ आशापरुी मागव ९ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

४३५ ओस्पटार नेर्ार गाउाँ मागव ९ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

४३६ ओपीटार मागव ९ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

४३७ 
क्रमागत योजना - आशापरुी सडक 

स्नमावण 
९ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१४९८ 

४३८ 
क्रमागत योजना - कलमिली सडक 

स्नमावण 
९ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

४३९ 
क्रमागत योजना - खड्का गाउाँ मागव 

सडक स्नमावण 
९ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१९९९ 

४४० 
क्रमागत योजना - गणेश क्त्लब मागव 

सडक स्नमावण 
९ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
९९६ 

४४१ 
क्रमागत योजना - भगर्ती मागव सडक 

स्नमावण 
९ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
९९६ 

४४२ 
क्रमागत योजना - सगुन्त्ध टोल सडक 

स्नमावण 
९ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
९९६ 

४४३ कााँडाघारी खाजा घर मागव ९ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत लवलनयोजन रु. 
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४४४ खड्का गाउाँ मागव ९ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

४४५ 

गत र्षवको योजना - सजृना नगर टोल 

सधुार सस्मस्तको क्ेरस्भर पने सडक 

कालोपर ेगने कायव 

९ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३००० 

४४६ ज्योस्तष मागव ९ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२४० 

४४७ 
डााँफेमागव ईन्त्टरलस्कंग ब्लक ढल 

स्बर्छ्याउने कायव 
९ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००० 

४४८ िापा गाउाँ सडक ९ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

४४९ प्रगस्त नगर ९ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

४५० प्रगती टोल सडक स्नमावण कायव ९ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

४५१ बोहरा टोल मागव ९ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

४५२ भकुृटी मागव ९ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

४५३ भमैाल क्त्लब मागव ९ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००० 

४५४ 
स्भमेश्वर थकुल र गान्त्धी मोड गल्ली सडक 

स्नमावण 
९ ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

४५५ स्शर्नगर मागव ९ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

४५६ संकट मोचन सडक ९ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५०० 

४५७ थर्ाथ्य चौकी मागव ९ ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

  जम्मा २५८१९ 
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लस.नं कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम 
कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 

४५८ 
ECD स.का. हरुका लास्ग िप पाररश्रस्मक 

अनदुानः १३ मस्हनाको ३००० का दरले 
  २११११ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
८९७ 

४५९ 

गत आ.बषवको बास्षवक प्रगती तिा चालु 

आ.ब. को कायवक्रम कायावन्त्र्यन पसु्थतका 

प्रकाशन स्र्धालयगत चौमास्सक स्नकासा 

समेस्टएको 

  २२३१३ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५० 

४६० 

थिानीय पाठ्यपथुतकः शैस्क्क सर २०७७ र 

२०७८ बैशाखमा स्र्तरण हुने २०७६ का 

स्र्द्यािी आधारमा अनमुान 

  २२३१३ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२२४१ 

४६१ 
स्र्धालय थतरीकरण फाराम स्र्कास तिा 

छपाई 
  २२३१५ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२० 

४६२ 
शैस्क्क क्त्यालेन्त्डर स्र्कासको बैठकको खाना 

खाजा खतव तिा क्त्यालेण्डर छपाई 
  २२३१९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

४६३ 

बैकस्ल्पक माध्यमको प्रयोग गरी रेस्डयो स्ट.भी. 

अनलाईन अफलाईन माध्यमबाट स्शक्ण 

स्सकाई कार्यकव रम सञ्चालन 

  २२४१२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००० 

४६४ 

स्शक्क स्र्द्यािी अस्भलेख व्यर्थिापन 

सफ्रे्टयरः स्शक्क कमवचारी स्र्द्यािी उपस्थिस्त 

स्शक्कका प्रमाणपर अपलोड तलब भत्ता 

स्नकासा पररक्ाफल तयारी प्रकाशन गनव र 

आर्श्यकतानुसार र्डा तिा नगरपास्लकाको 

अनलाइन अर्लोकनसमेत गनव स्मल्ने 

सफ्टरे्यर स्र्कास सािै डाटा प्रस्र्ष्टी समेत 

  २२४१२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

४६५ EMIS Update २०७७ कायवशाला   २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

४६६ प्र.अ. बैठक ७६ स्र्द्यालय खाजा खचव   २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४४ 

४६७ प्र.अ. बैठक ७६ स्र्द्यालय खाना खचव   २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१३५ 

लस.नं कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम 
कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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४६८ 
स्र्द्यालय तहको स्र्षयगत सस्मस्त - अस्नर्ायव 

स्र्षय मार 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५० 

४६९ स्र्द्यालयथतरीय अस्तररि स्क्रयाकलाप   २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५० 

४७० 
स्शक्क तास्लम तिा प्रर्ोस्धकरण खाना खाजा 

खचव 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१७० 

४७१ 
कक्ा ८ को परीक्ा सञ्चालन, नस्तजा प्रकाशन 

तिा स्र्शे्लषण 
  २२५२९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१३०९ 

४७२ 
माध्यस्मक तहमा स्र्ज्ञान तिा कम्प्यटूर स्शक्क 

व्यर्थिापन 
  २२५२९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
११७० 

४७३ स्शक्ासंग सम्बस्न्त्ध स्र्स्र्ध कायवक्रम   २२५२९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१२ 

४७४ 

सामदुास्यक स्र्द्यालयको कक्ा १-७ र ९ 

कक्ाको र्ास्षवक परीक्ाका लास्ग सस्मस्त बैठक 

खाजा खाना खचव 

  २२५२९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

४७५ स्र्द्यालय अनगुमन तिा स्नरीक्ण खचव   २२६११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
८० 

४७६ 

स्र्धालय थतरीकरण फारामका आधारमा 

स्र्धालय अनगुमन तिा मलु्याङ्कन प्रस्त 

स्र्धालय 

  २२६११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३८ 

४७७ 
स्शक्क व्यर्थिापन स्नरन्त्तरता (१ स्न.मा. र २ 

मा तह) 
  २२७११ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६५३ 

४७८ 
स्शक्ा सस्मस्त बैठक खाजा तिा खाना 

(पदास्धकारी र आमस्न्त्रत समेत) 
  २२७११ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

४७९ 

उच्चथतरको CC Camera 25 & Digital 

Attendance Machine खररद एर्म् जडान 

व्यर्थिापन व्याट्री ब्याकअप भएकोः स्शक्क कमवचारी 

स्र्द्यािी उपस्थिस्त, स्नयस्मतता समेत नगरपास्लकाबाटै 

अनलाइन अर्लोकन समेत गनव स्मल्ने 

  ३११३४ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७५० 

४८० 

सामदुास्यक स्र्द्यालय इन्त्टरनेट ससु्र्धा 

व्यर्थिापन न्त्यूनतम ४० Mbps अिर्ा ५ 

MB/s थपीड 

  ३११३४ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३२० 

  जम्मा १०५८९ 
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लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वय

न हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 

४८१ कमवचारी जोस्खम भत्ता   २११३५ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
११०० 

४८२ 
बस्िवङ सेन्त्टरको लास्ग Night Duty 

प्रोत्साहन भत्ता 
  २११३९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

४८३ 

थिास्नय तह संचालन खचव (फम,फरमेट 

,फोटो कपी तिा आर्थयक सामग्री खररद 

तिा छपाई ) HMIS LMIS Master 

Register Form Formate 

  २२३१५ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

४८४ 
क्यरोग उपचार केन्त्द्रको लास्ग समान खररद ( 

माइक्रोशकोप , केस्मकल ,थलाइड ) 
  २२३१९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

४८५ 

क्यरोग व्याबथिापनमा स्नस्ज थर्ाथ्य संथिा 

साँग समन्त्र्य ( मेस्डकल कलेज, अथपताल, 

नस्सङ थयमम्पल संकलन) 

  २२३१९ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

४८६ 
स्नस्ज तिा गैर सरकारी थर्ाथ्य संथिा संग 

समन्त्र्य नस्र्बरण दताव, यातायात, फमव फरमेट 
  २२४१९ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

४८७ 
मस्हला थर्ाथ्य थर्यम सेस्र्कहरुलाई 

आधारभतु तालीम द्रोस्रो चरण 
  २२५१२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५० 

४८८ 
मस्हला थर्ाथ्य थर्यम सेस्र्कहरुलाई क्मता 

अस्भस्बस्द्ध तास्लम 
  २२५१२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

४८९ ETB कायवक्रम संचालन   २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१० 

४९० 
कमवचारीलाई इनफेक्त्सन स्प्रभने्त्सन तास्लम 

संचालन 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५० 

४९१ 
खोप/पोषण तिा पररर्ार थर्ाथ्यको अधव 

बास्षवक तिा बास्षवक सस्मक्ा 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

४९२ 
स्न:शलु्क थर्ाथ्य स्शस्बरहरु ( मस्हला तिा 

जेष्ठ नागररकको लास्ग ) 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

४९३ 
स्नःशलु्क थर्ाथ्य सेर्ाको लास्ग औषधी 

खररद 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२००० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वय

न हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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४९४ 

प्रास्बस्धक कमवचारीहरुलाई क्मता 

अस्भबसृ्िको लस्ग तास्लम ( Online 

reporting computer training ) 

  २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

४९५ 
बस्िवङ सेन्त्टर को थटाफ । अ.न.स्म. हरुलाई 

Clinical Update 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

४९६ 
स्बद्यािीहरुको स्भजन टेष्ट सस्हतको आखााँ 

स्शस्र्र 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

४९७ स्बद्यालय पोषण तिा सरसफाई कायवक्रम   २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

४९८ 

मलुपानी नगर अथपताल संचालन तिा 

ब्यर्थिापन ( कोस्भड १९ संक्रमन रोगिाम 

तिा उपचार ) 

  २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०००० 

४९९ 
मस्हला थर्ाथ्य थर्यम सेस्र्का कोष 

संचालन सम्बन्त्धी अस्भमसु्खकरण 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

५०० 
मस्हला थर्ाथ्य थर्यम सेस्र्कालाई प्रजनन 

थर्ाथ्य कायवक्रम 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

५०१ मानस्सक थर्ाथ्य तिा मनोपरामसव   २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

५०२ 

लुकेर बसेका क्यरोगी स्बरामी उपचार 

दायरमा ल्याउन स्शक्क , समाजसेर्ी 

म.थर्ा.से. पररचालन 

  २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

५०३ 
स्र्श्व थर्ाथ्य स्दर्स, HIV, कुष्ठरोग, क्यरोग 

लगाएत अन्त्य थर्ाथ्य स्दर्स मनाउने 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

५०४ 

थिास्नय थतररमा थर्ाथ्यस्शक्ा सामग्रीहरु 

(सरुस्क्तमाततृ्र्, नसने रोग, सने रोग, 

जलर्ाय ुप्रदसुण आस्द) जन चेतना कायवक्रम 

  २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

५०५ 

समदुायमा थर्ाथ्य सेर्ा प्रर्धवन अन्त्तरस्क्रया 

कायवक्रम (प्रजनन ्तिा बाल थर्ाथ्य, सरुर्ा 

तिा नसने रोग रोकिाम, स्नःशलु्क थर्ाथ्य 

लगाएत सेर्ा 

  २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

५०६ सरसफाई कायवक्रम तिा सामान खररद   २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वय

न हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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५०७ थर्ाथ्य संथिा थतरीय मास्सक बैठक   २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१३० 

५०८ 
थर्ाथ्य संथिाको स्चस्कत्थया जन्त्य फोहर 

ब्यर्थिापन कायवक्रम 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

५०९ सामदुास्यक थर्ाथ्य सेर्ा प्रर्धवन अस्भयान   २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६० 

५१० 

मस्हला थर्ाथ्य थर्यं सेस्र्कालाई मास्सक 

बैठक तिा आमा समहु बैठक संचालन गरे 

र्ापद यातायात खचव 

  २२६११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५०० 

५११ स्बस्भन्त्न जनचेतना तिा स्बस्बध   २२७११ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

  जम्मा १८५०० 
 

 

कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका - कृलष - ८०३३५४०१३०३ 

       

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 

५१२ 
कौस्श खेती कायवक्रम (तास्लम गमला मल 

कम्पोनेन्त्ट स्र्न तिा स्र्उ बेनाव स्र्तरण आस्द) 
  २२५१२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

५१३ 
२० रोपनी र्ा सो भन्त्दा मास्ि व्यर्सास्यक 

फामव तिा कृस्ष खेती 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

५१४ 
५ रोपनी र्ा मास्ि व्यर्सास्यक खेस्त गने 

कृषकको लास्ग अनदुान कायवक्रम 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

५१५ 
उन्त्नत आलुको स्र्उ ५०% अनदुानमा 

स्र्तरण 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४०० 

५१६ कृस्ष यन्त्र उपकरण ५०% अनदुानमा स्र्तरण   २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००० 

५१७ 
कृस्ष स्र्मा (स्र्मा शलू्कमा ५० प्रस्तशत 

अनदुान) 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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५१८ 

कृस्ष संग सरोकारर्ालाहरु संग बैठक/गोष्ठी 

(प्रास्र्स्धक अ.कृषक सहकारी एग्रोभटे 

तरकारी व्यापारी मल स्र्के्रता आस्द) 

  २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

५१९ गहुाँको स्बउ ५०% अनदुानमा स्र्तरण   २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

५२० 

गागलफेस्द पश ु सेर्ा केन्त्द्र- खोरेत रोग 

स्बरुद्ध खोप (भ्यास्क्त्सनेटरलाई पाररश्रस्मक 

समेत) 

  २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०० 

५२१ 
गागलफेस्द पश ु सेर्ा केन्त्द्र- प्रयोगशाला 

सेर्ा- गोबर परीक्ण 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७.५ 

५२२ 

गागलफेस्द पश ु सेर्ा केन्त्द्र- पश ु आहारा 

सेर्ा स्हउाँद े तिा बषे घााँसको स्बउ बेनाव 

स्र्तरण (ढुर्ानी समेत) 

  २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१४० 

५२३ 

गागलफेस्द पश ु सेर्ा केन्त्द्र- पशु नशल 

सधुार- कृस्रम गभावधान (गाई भैसी र बाख्रा) 

औषधी उपकरण खररद 

  २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१३५ 

५२४ 
गागलफेस्द पश ु सेर्ा केन्त्द्र- पश ु थर्ाथ्य 

उपकरण तिा औजार खररद 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 

५२५ 
गागलफेस्द पश ु सेर्ा केन्त्द्र- पश ु थर्ाथ्य 

सेर्ा- गाइनोकोलोजी 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३० 

५२६ 
गागलफेस्द पश ु सेर्ा केन्त्द्र- पश ु थर्ाथ्य 

सेर्ा- मेस्डकल उपचार 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२७३.५ 

५२७ 
गागलफेस्द पश ु सेर्ा केन्त्द्र- पश ु थर्ाथ्य 

सेर्ा- माइनर सस्जवकल 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
९ 

५२८ 
गागलफेस्द पश ु सेर्ा केन्त्द्र- पश ु थर्ाथ्य 

सेर्ा- सामदुास्यक कुकुर बन्त्ध्याकरण 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

५२९ 

गागलफेस्द पश ु सेर्ा केन्त्द्र- स्प.स्प.आर. 

खोप सेर्ा (भ्यास्क्त्सनेटरलाई पाररश्रस्मक 

सस्हत) 

  २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७५ 
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५३० 
गागलफेस्द पश ु सेर्ा केन्त्द्र- रास्ष्ट्रय तिा 

अन्त्तरावस्ष्टय स्दर्स मनाउने 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५० 

५३१ 
गागलफेस्द पश ु सेर्ा केन्त्द्र-पशु नशल 

सधुार-स्र्मा अनदुान 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३०० 

५३२ धानको स्र्उ ५०% अनदुान स्र्तरण   २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४०० 

५३३ 
नगरपास्लका क्ेर स्भरको कृस्ष प्रोफाइल 

तयारी तिा अध्यार्स्धक 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५० 

५३४ 
बषे (कागती अम्र्ा एभोगाडो अलैस्च आस्द 

कलस्म/स्र्उ स्र्तरण)- स्नशलू्क स्र्तरण 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४०० 

५३५ 

बषे तरकारी बास्लहरु(कााँक्रा, फसी, 

स्घरौला, लौका, बोडी, खसुावनी, गोलभडेा 

तिा करेला आस्द)-हाइस्व्रड स्कट १००% 

अनदुान 

  २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४०० 

५३६ मकैको स्र्उ ५०% अनदुानमा स्र्तरण   २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

५३७ 
मलुपानी पश ुसेर्ा केन्त्द्र- अन्त्य भपैरी आउने 

खचव 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
६४.९५ 

५३८ 
मलुपानी पश ुसेर्ा केन्त्द्र- खोप सेर्ा (खोरेत 

रोग) 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२२५ 

५३९ 
मलुपानी पश ु सेर्ा केन्त्द्र- खोप सेर्ा 

(स्प.स्प.आर) 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५ 

५४० मलुपानी पश ुसेर्ा केन्त्द्र- खोप सेर्ा (रेस्र्ज)   २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४० 

५४१ 
मलुपानी पश ु सेर्ा केन्त्द्र- गाई भसैी पालन 

तास्लम ३ स्दने तास्लम 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

५४२ 

मलुपानी पश ु सेर्ा केन्त्द्र- प्रयोगशाला 

संचालन, व्यर्थिापन र उपकरण केस्मकल 

ररयजेन्त्ट खररद 

  २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२०० 



æ:jR5, ;kmf, x/fe/f, agfcf}+ sfu]Zj/L dgf]x/fÆ 

 206     
 
 

५४३ 
मलुपानी पशु सेर्ा केन्त्द्र- प्रयोगशाला सेर्ा- 

िनेुलो पररक्ण 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
३० 

५४४ 
मलुपानी पशु सेर्ा केन्त्द्र- प्रयोगशाला सेर्ा- 

रगत पररक्ण 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४० 

५४५ 
मलुपानी पशु सेर्ा केन्त्द्र- प्रयोगशाला सेर्ा-

गोर्र पररक्ण 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५ 

५४६ 
मलुपानी पश ु सेर्ा केन्त्द्र- पश ु आहार सेर्ा 

स्मस्नरल ब्लक तास्लम तिा स्र्तरण 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

५४७ 

मलुपानी पश ु सेर्ा केन्त्द्र- पश ु नशल सधुार 

कृस्तम गभवधारण (गाई, भसैी, बाख्रामा) 

औषधी उपकरण आस्द 

  २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१००.०५ 

५४८ 
मलुपानी पश ुसेर्ा केन्त्द्र- पशु थर्ाथ्य सेर्ा 

गाइनोकोलोस्जकल 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२५ 

५४९ 
मलुपानी पश ुसेर्ा केन्त्द्र- पशु थर्ाथ्य सेर्ा 

मेजर सस्जवकल 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४० 

५५० 
मलुपानी पश ुसेर्ा केन्त्द्र- पशु थर्ाथ्य सेर्ा 

मेस्डकल उपचार 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२५० 

५५१ 
मलुपानी पश ुसेर्ा केन्त्द्र- पशु थर्ाथ्य सेर्ा 

माइनर सस्जवकल 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१५ 

५५२ 
मलुपानी पशु सेर्ा केन्त्द्र- मास ु तिा डेरी 

पसल अनगुमन 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०० 

५५३ 
मलुपानी पश ुसेर्ा केन्त्द्र- सामदुास्यक कुकुर 

स्नयन्त्रण 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
७०० 

५५४ 
सचूना प्रकाशन/ प्रसारण तिा स्डस्जटल 

कृस्ष app 
  २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
२३० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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५५५ 

स्हउदे ाँ तरकारर र्ास्लहरु (रायो मलुा चम्सरु 

पालुङ्गो धस्नयााँ गााँजर आस्द)-हाइस्व्रड 

स्कट १००% अनदुान 

  २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४०० 

५५६ 

स्हउदे ाँ फलफुल र्ास्ल (जापास्नज हलुर्ाबेद 

आरु आरुबखडा ओखर नाथपस्त स्कस्र् 

कलमी/स्र्उ स्र्रुर्ा स्र्तरण) स्नशलू्क 

स्र्तरण 

  २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
४०० 

  जम्मा १०००० 

प्रदेश सिकािबाट हस्तान्तरित कायगक्रम - ८०३३५४०१५०२ 

       

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 

५५७ 
प्रारस्म्भक बालस्र्कास कक्ाका 

स्शक्कहरुलाई प्रोत्साहन खचव 
  २११३५ 

र्ाग्मती प्रदशे - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१८२ 

५५८ 
मस्हला थर्ाथ्य थर्मं सेस्र्कालाई संचार 

खचव 
  २२११२ 

र्ाग्मती प्रदशे - शसतव 

अनदुान चा  लु - नगद 

अनदुान 

२९५ 

५५९ 

न्त्यनुतम सेर्ा मापदण्ड (Minimum 

Service Standard-MSS) 

सधुारकालास्ग थर्ाथ्य संथिा (प्रा. थर्ा. 

के./ ह.ेपोलाई सशतव अनदुान)) 

  २२३१९ 

र्ाग्मती प्रदशे - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

३०० 

५६० 

अपाङ्गता भएको व्यस्िहरुका लस्ग 

समदुायमा आधाररत पनुथिावपना सहयोग 

कायवक्रम 

  २२५२२ 

र्ाग्मती प्रदशे - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

३०० 

५६१ 
एक स्र्द्यालय एक नसव कायवक्रम संचालन 

स्नरन्त्तरता र स्र्थतार 
  २२५२२ 

र्ाग्मती प्रदशे - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१५६५ 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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५६२ 
बाबआुमा स्बस्हन बालबास्लका संरक्ण 

कायवक्रम 
  २२५२२ 

र्ाग्मती प्रदशे - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

९६ 

५६३ 
बाल स्र्र्ाह अन्त्त्यका लास्ग समदुाय 

पररचालन कायवक्रम 
  २२५२२ 

र्ाग्मती प्रदशे - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

३०० 

५६४ 
बालमैरी थिानीय तह घोषणा प्रोतसाहन 

कायवक्रम 
  २२५२२ 

र्ाग्मती प्रदशे - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

३०० 

५६५ 

थिानीय तहमा स्मस्न / स्डस्जटल मोबाइल 

माटो ल्यार् थिापना तिा परीक्ण कायव 

सञ्चालनको लास्ग सशतव अनदुान 

  ३११३२ 

र्ाग्मती प्रदशे - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

५०० 

५६६ स्ग्रनस्हल स्सटी मनकामना टोल सडक   ३११५१ 

र्ाग्मती प्रदशे - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

३००० 

५६७ स्मममाडी सडक   ३११५१ 

र्ाग्मती प्रदशे - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

३००० 

५६८ संगम हातेमालो समाजको संगम मागव   ३११५१ 

र्ाग्मती प्रदशे - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

४००० 

  जम्मा १३८३८ 

स्थानीय सिकािबाट हस्तान्तरित कायगक्रम - ८०३३५४०१५०३ 

       

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत लवलनयोजन रु. 

५६९ कागेश्वरीधाममा परू्ावधार स्नमावण कायव   ३११५९ 

काठमाडौ ाँ 

महानगरपास्लका - 

शसतव अनदुान चालु - 

नगद अनदुान 

५००० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत लवलनयोजन रु. 
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५७० 
र्डा नं. ६ स्थित फुयालगाउाँ चौरमा पाकव  

स्नमावण 
  ३११५९ 

काठमाडौ ाँ 

महानगरपास्लका - 

शसतव अनदुान चालु - 

नगद अनदुान 

५००० 

  जम्मा १०००० 
 

सघंीय सिकािबाट हस्तान्तरित कायगक्रम (शसतग अनुदान) - ८०३३५४०१५११ 

      

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वय

न हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 

५७१ 

आधारभतू तहका थर्ीकृत दरर्न्त्दीका 

स्शक्क, राहत अनदुान स्शक्क १६२ 

जनाका लास्ग तलब (स्र्शेष स्शक्ा पररषद 

अन्त्तरगतका स्शक्क/कमवचारीहरु समेत) 

  २११११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

७४२९२ 

५७२ 
आयरेु्द औषधालयको कमवचारीको 

पाररश्रस्मक 
  २११११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१८४८ 

५७३ 
एम. आइव. एस. अपरेटर र स्फल्ड सहायक 

पाररश्रस्मक तिा चाडपर्व खचव 
  २११११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१०९६ 

५७४ प्रास्र्स्धक सहायकको तलर्   २११११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

३६७ 

५७५ 

माध्यस्मक तहका थर्ीकृत दरर्न्त्दीका 

स्शक्क, राहत अनदुान स्शक्क ८३ जना 

लास्ग तलब (स्र्शेष स्शक्ा पररषद 

अन्त्तरगतका स्शक्क/कमवचारी,प्रास्र्स्धक 

धारका प्रस्शक्क समेत) 

  २११११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

४१३७८ 

५७६ रोजगार संयोजकको तलर्   २११११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

४६८ 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वय

न हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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५७७ 

थिानीय तहका थर्ाथ्य चौकी, प्रा.थर्ा.के. 

र अथपतालहरुमा कायवरत कमवचारीहरुको 

पाररश्रस्मक 

  २११११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

२३७५० 

५७८ 

आधारभतू तहका थर्ीकृत दरर्न्त्दीका 

स्शक्क, राहत अनदुान स्शक्क १६२ 

जनाका लास्ग पोशाक (स्र्शेष स्शक्ा 

पररषद अन्त्तरगतका स्शक्क/कमवचारीहरु 

समेत) 

  २११२१ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१६२० 

५७९ 
आयरेु्द औषधालयको कमवचारीको 

पोशाक भत्ता 
  २११२१ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

३० 

५८० 
एम. आइव. एस. अपरेटर र स्फल्ड सहायक 

पोशाक खचव 
  २११२१ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

३० 

५८१ प्रास्र्स्धक सहायकको पोसाक   २११२१ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१० 

५८२ 

माध्यस्मक तहका थर्ीकृत दरर्न्त्दीका 

स्शक्क, राहत अनदुान स्शक्क ८३ जना 

लास्ग पोशाक (स्र्शेष स्शक्ा पररषद 

अन्त्तरगतका स्शक्क/कमवचारी,प्रास्र्स्धक 

धारका प्रस्शक्क समेत) 

  २११२१ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

८३० 

५८३ 
रास्ष्ट्रय मस्हला थर्ाथ्य थर्यंसेस्र्का 

कायवक्रम ११८ जनालाई पोशाक प्रोत्साहन 
  २११२१ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

११८० 

५८४ रोजगार संयोजकको पोशाक   २११२१ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१० 

५८५ 

थिानीय तहका थर्ाथ्य चौकी, प्रा.थर्ा.के. 

र अथपतालहरुमा कायवरत कमवचारीहरुको 

पोषाक भत्ता 

  २११२१ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

५०० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वय

न हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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५८६ 

आधारभतू तहका थर्ीकृत दरर्न्त्दीका 

स्शक्क, राहत अनदुान स्शक्क १६२ 

जनाका लास्ग महगंी भत्ता (स्र्शेष स्शक्ा 

पररषद अन्त्तरगतका स्शक्क/कमवचारीहरु 

समेत) 

  २११३२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

३८८८ 

५८७ 
आयरेु्द औषधालयको कमवचारीको महगंी 

भत्ता 
  २११३२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

७२ 

५८८ 

माध्यस्मक तहका थर्ीकृत दरर्न्त्दीका 

स्शक्क, राहत अनदुान स्शक्क ८३ जना 

लास्ग महगंी भत्ता (स्र्शेष स्शक्ा पररषद 

अन्त्तरगतका स्शक्क/कमवचारी,प्रास्र्स्धक 

धारका प्रस्शक्क समेत) 

  २११३२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१९९२ 

५८९ 

थिानीय तहका थर्ाथ्य चौकी, प्रा.थर्ा.के. 

र अथपतालहरुमा कायवरत कमवचारीहरुको 

महगी भत्ता 

  २११३२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

११५० 

५९० 
एम. आइव. एस. अपरेटर र स्फल्ड सहायको 

लास्ग सञ्चार खचव 
  २२११२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

७ 

५९१ 
मेस्शनरी आजार तिा फस्नवचर ममवत सम्भार 

(सेर्ा केन्त्द्र सञ्चालानािव) 
  २२२२१ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

४२ 

५९२ 
मसलन्त्द सामान खररद (सेर्ा केन्त्द्र 

सञ्चालानािव) 
  २२३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

९० 

५९३ रोजगार सेर्ा केन्त्द्रको साँचालन खचव   २२३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

६४ 

५९४ 
स्र्रामीको लास्ग ओ.स्प.स्ड.स्टकट (कार्वन 

कपी सस्हतको ) छपाई 
  २२३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

७५ 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वय

न हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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५९५ 
सार्वजस्नक स्र्द्यालयका स्र्द्यािीहरुका 

लास्ग स्नशलु्क पाठ्यपथुतक अनदुान 
  २२३१३ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

६५१ 

५९६ 
सार्वजस्नक स्र्द्यालयका स्र्द्यािीहरुका 

लास्ग स्नशलु्क पाठ्यपथुतक अनदुान 
  २२३१३ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

४६० 

५९७ 
सार्वजस्नक स्र्द्यालयका स्र्द्यािीहरुका 

लास्ग स्नशलु्क पाठ्यपथुतक अनदुान 
  २२३१३ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

२७७८ 

५९८ 

दताव स्सस्र्र सञ्चालानािव सेर्ा प्रदायक 

छनौटको लास्ग स्र्ज्ञापन/सचूना प्रकाशन 

खचव 

  २२३१५ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

२५ 

५९९ 
सञ्चार सामाग्री प्रसारण तिा छपाइव 

(सञ्चार र पाँहुच अस्भयान सञ्चालान) 
  २२३१५ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१०० 

६०० नीस्तगत,प्रशासस्नक तिा ब्यबथिापन खचव   २२३१९ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१०० 

६०१ 

प्रारस्म्भक बाल स्र्कास सहजकतावहरुको 

पाररश्रस्मक तिा स्र्द्यालय कमवचारी 

व्यबथिापन अनदुान 

  २२३१९ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

९०३ 

६०२ 

बाह्य खोप केन्त्द्र बाट गणुथतररय खोप सेर्ा 

प्रदान गनव खोप केन्त्द्रमा ब्यर्थिापनको 

लास्ग फस्नवचर ब्यर्थिा, सम्बस्न्त्धत र्डा 

खोप समन्त्र्य सस्मस्त माफव त तयारी एरं् 

खररद, ३००० खोप केन्त्द्रमा प्रस्त खोप 

केन्त्द्र रु १०००० दरले, कस्म्तमा टेर्ल १, 

कुसी १ र सानो बेञ्च १ र हात 

  २२३१९ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

६० 

६०३ 
व्यस्िगत घटना दतावका दताव स्कताब 

स्डजीटाइवजेशनका लास्ग परामशव सेर्ा 
  २२४११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

२९३ 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वय

न हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 
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६०४ 

पशपंुक्ी आदीबाट हुने ईन्त्फुएन्त्जा, बडव फ्ल,ु 

AMR, स्सस्ष्टसकोस्सस, टक्त्सोप्लाज्मोस्सस 

आस्द स्र्स्भन्त्न सरुर्ारोग सम्बस्न्त्ध रोकिाम 

तिा स्नयन्त्रणका लास्ग सचेतना कायवक्रम 

  २२५१२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

२० 

६०५ 

स्बद्यालय थर्ाथ्य स्शक्ा, आमा समहू तिा 

थिानीय तहमा थर्ाथ्यका लास्ग 

सामास्जक व्यर्हार पररर्तवन प्रर्ध्दवन 

अस्भयान 

  २२५१२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१०० 

६०६ बायोग्यास जडान   २२५२१ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

२०० 

६०७ 

सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्र् र बजार 

प्रस्तथपधाव बसृ्द्ध गनवका लास्ग कस्म्तमा ५ 

जनाको समहुमा प्रस्बस्ध हथतान्त्तरण 

  २२५२१ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१४० 

६०८ सौयव उजाव प्रस्बस्ध जडान   २२५२१ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

३०० 

६०९ 

(१) आयोजना सम्बन्त्धी अस्भमसु्खकरण 

कायवक्रम सञ्चालन (२) दताव स्सस्र्र सञ्चालन 

सम्बन्त्धी अस्भमसु्खकरण/कायवशाला/तास्लम 

कायवक्रम सञ्चालन (३) गनुासो सनुुर्ाइ 

सम्बन्त्धी अस्भमसु्खकरण कायवक्रम सञ्चालन । 

सहभागीहरु: हरेक र्डाका प्रस्तस्नधी, थिानीय 

CSO, थिानीय स्नकायका अन्त्य क 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

२४५ 

६१० 

१) समाजमा रहकेा कुरीस्त, कुप्रिा, 

लैङ्स्गक स्हसंा, मानर् रे्चस्र्खन तिा 

ओसारपसार स्र्रुद्ध सचेतनामलूक 

कायवक्रम तिा अस्भयान संचालन 2) 

मस्हला स्र्कास कायवक्रमद्धारा प्रर्वस्दत 

मस्हला सहकारी संथिाहरुको सदुृढीकरण 

एरं् थिानीय तहको मस्हला उद्यमी संजाल 

थिापनाको लास्ग सहजीकरण 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१०० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वय

न हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 
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६११ 
Artificial Insemination सम्बन्त्धी 

कायवक्रम 
  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
१०० 

६१२ 
आयरेु्द सेर्ा कायवक्रम सम्बन्त्धी 

अस्भमखुीकरण कायवक्रम 
  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
१५० 

६१३ 

आस्िवक स्थिस्त कमजोर रहकेा 

पनुःउपचारमा रहकेा पी.स्ब.सी. 

स्बरामीहरुलाई उपचार अर्स्धभर पोषण 

खचव तिा सम्पकव  परीक्ण 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

३० 

६१४ 

उपचार केन्त्द्रहरुमा आकस्थमक अर्थिामा 

औसस्ध एरं् ल्याब सामाग्री ढुर्ानी, 

कायवक्रमका लास्ग आर्श्यक थटेशनरी, 

ट्याली सीट लगायतका फमव फरमेट 

फोटोकपी, कायवक्रमको स्नयस्मत अनुगमन 

तिा मलु्यांकन,थिलगत अनसु्शक्ण, 

क्यरोगका स्बरामीको चौमास्सक कोहटव 

स्र्शे्लषण र ई-स्ट.स्ब रज 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१४८ 

६१५ 

औलो तिा कालाजार माहामारी हुने 

क्ेरको छनौट गरी स्बषास्द छकव ने 

(रेथपोन्त्सीभ थपे्रइङ समेत), स्कटजन्त्य रोग 

स्नयन्त्रण कायवक्रमको अनगुमन एर्म ्

मलू्याङ्कन तिा स्कटजन्त्य रोग स्नयन्त्रणका 

लास्ग बहुस्नकाय अन्त्तरस्क्रया गने 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

३० 

६१६ कृषक दताव व्यर्थिापन कायवक्रम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
३०० 

६१७ 
कृस्ष सम्र्स्न्त्ध त्यांक अध्यार्स्धक 

कायवक्रम 
  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
५० 

६१८ 

कोस्भड १९ लगायत स्र्स्भन्त्न महामारीजन्त्य 

रोगहरुको रोकिाम, स्नयन्त्रण तिा स्नगरानीका 

लास्ग सरोकारर्ाला साँगको अन्त्तरस्क्रया तिा 

RRT, थर्ाथ्यकमी पररचालन 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

५० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वय

न हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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६१९ 
घटना दताव तिा सामास्जक सरुक्ा दताव 

स्शस्र्र सञ्चालन 
  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१२१२ 

६२० 
जेष्ठको नागररक लास्ग थर्ाथ्य प्रर्द्धवन 

कायवक्रम 
  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

७५ 

६२१ नयााँ बहुउद्देश्यीय नसवरी थिापना   २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

२०० 

६२२ नागररक आरोग्य कायवक्रम   २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१०० 

६२३ 

पणूव घटना दताव ससु्नस्ित गनव दताव स्सस्र्र 

पिात परुक दताव स्सस्र्र (Post 

Registration Camp) सञ्चालन 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

३९६ 

६२४ 

प्रस्तष्पधावमा छनौट भएका व्यर्साय 

स्र्कास सेर्ा प्रदायक संथिाहरु माफव त 

उद्यमीको थतरोन्त्नस्त (आर्श्यकता 

पस्हचानका आधारमा पनुतावजगी र 

एडभान्त्स सीप स्र्कास तास्लम कायवक्रम) 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

४०० 

६२५ 

प्रस्तष्पधावमा छनौट भएका व्यर्साय 

स्र्कास सेर्ा प्रदायक संथिाहरु माफव त लघ ु

उद्यम स्र्कास मोडेलमा नयााँ लघ ुउद्यमी 

स्सजवना गने 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१९६० 

६२६ परू्वकमव कायवक्रम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
१०० 

६२७ 
पशपुन्त्छी सम्र्स्न्त्ध त्यांक अध्यार्स्धक 

कायवक्रम 
  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
५० 

६२८ 

पास्लका थतरमा थर्ाथ्य संथिाहरुको 

मास्सक सचूना संकलन, भरेरस्फकेशन एरं् 

गणुथतर सधुार सािै चौमास्सक एरं् बास्षवक 

सस्मक्ा 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

२०० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वय

न हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 
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६२९ 

पास्लकाथतरमा खोप र सरसफाई प्रर्द््रधन 

कायवक्रमको सस्मक्ा, सकू्ष्मयोजना 

अध्यार्स्धक र पास्लका खोप समन्त्र्य 

सस्मस्तको अस्भमसु्खकरण समेत पास्लका 

थतरमा २ स्दन, र्डा खोप समन्त्र्य 

सस्मस्तको थर्ाथ्य संथिा, र्डा सतरमा 

अस्भमसु्खकरण १ स्दन तिा पणूव खोप 

ससु्नितताको लागी घरधरुी सर 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१९० 

६३० पोषण कायवक्रम   २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

५५० 

६३१ 

फलफूल दशक अन्त्तरगत थिानीय तहमा 

सनु्त्तलाजात (सनु्त्तला, कागस्त, जनुार) 

स्बरुर्ा रोपण अस्भयान कायवक्रम (५०% 

अनदुान) 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

९०० 

६३२ 
स्बद्यालय थर्ाथ्य स्शक्ा तिा स्र्द्यालय 

नसव पररचालन 
  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
२२ 

६३३ 

मस्हला, बालबास्लका तिा ज्येष्ठ नागररक 

मन्त्रालयको कायव क्ेर (मस्हला, बालबास्लका, 

अपांगता भएका व्यस्ि, जेष्ठ नागररक तिा 

यौस्नक तिा लैंस्गक अल्पसंख्यक) का त्यांक 

संकलन तिा अद्यार्स्धक गरर मस्हला, 

बालबास्लका तिा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयमा 

पठाउनका लास्ग 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१०० 

६३४ मात ृतिा नर्स्शश ुकायवक्रम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
८०९ 

६३५ 

मात ृतिा नर्स्शश ुकायवक्रम अन्त्तगवत 

आमा सरुक्ा, गभवर्ती उत्प्रेरणा सेर्ा, न्त्यानो 

झोला र स्नशलु्क गभवपतन कायवक्रम 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१२९१ 

६३६ 
राष्ट्रपस्त रस्नङ्ग स्शल्ड प्रस्तयोस्गता 

(थिानीय तहथतरीय) 
  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१०० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वय
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६३७ 

रास्ष्ट्रय मस्हला थर्ाथ्य थर्यंसेस्र्का 

कायवक्रम र्ास्षवक सस्मक्ा गोष्ठी र स्दर्स 

मनाउन ेखचव समेत 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१६६ 

६३८ 

रास्ष्ट्रय र थिानीय महत्र्का खाद्य तिा 

पोषण सरुक्ाममा टेर्ा परु् याउने र्ाली 

र्थतको साना व्यर्सास्यक कृस्ष उत्पादन 

केन्त्द्र (पकेट) स्र्कास कायवक्रम संचालन 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

२४०० 

६३९ रोजगार सेर्ा केन्त्द्रको सदुृढीकरण   २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१८९ 

६४० 
स्र्द्यालय आयुरे्द तिा योग स्शक्ा 

कायवक्रम 
  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

५० 

६४१ 
स्र्पन्त्न श्रस्मकको ज्याला (दसै्नक रु. 517 

* संख्या 100 * स्दन 100) 
  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

२२ 

६४२ 
स्र्पन्त्न श्रस्मकको ज्याला (दसै्नक रु. 517 

* संख्या 100 * स्दन 100) 
  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

५१७० 

६४३ 

स्र्स्भन्त्न सरुर्ारोग, नसने रोग, जनुोस्टक, 

मानस्सक थर्ाथ्य सम्बस्न्त्ध अन्त्तरस्क्रया 

कायवक्रम तिा स्दर्सहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer Days, 

आत्महत्या रोकिाम स्दर्स, मानस्सक 

थर्ाथ्य स्दर्स, अल्जाईमर स्दर्स, रेस्बज 

स्दर्स, स्र्श्व औलो स्दर्स) मनाउने 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१०० 

६४४ 

शैस्क्क पहुाँच ससु्नस्ितता, अनौपचाररक 

तिा र्ैकस्ल्पक स्शक्ा कायवक्रम 

(परम्परागत स्र्द्यालय, रै्कस्ल्पक 

स्र्द्यालय, साक्रता र स्नरन्त्तर स्शक्ाका 

कायवक्रम समेत) 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

२०१ 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वय
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६४५ 

शैस्क्क पहुाँच ससु्नस्ितता, अनौपचाररक 

तिा र्ैकस्ल्पक स्शक्ा कायवक्रम 

(परम्परागत स्र्द्यालय, रै्कस्ल्पक 

स्र्द्यालय, साक्रता र स्नरन्त्तर स्शक्ाका 

कायवक्रम समेत) 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१०१४ 

६४६ 

शैस्क्क पहुाँच ससु्नस्ितता, अनौपचाररक 

तिा र्ैकस्ल्पक स्शक्ा कायवक्रम 

(परम्परागत स्र्द्यालय, रै्कस्ल्पक 

स्र्द्यालय, साक्रता र स्नरन्त्तर स्शक्ाका 

कायवक्रम समेत) 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

२८५ 

६४७ 

थतनपायी आमालाई मात ृस्शश ुसरुक्ािव 

दगु्धर्द्धवक जस्डबटुीजन्त्य औषधी स्र्तरण 

सम्बन्त्धी कायवक्रम 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

५० 

६४८ 

थिानीय तह स्भरका 

थर्ाथ्यकमीहरु,म.थर्ा.थर्य.से. का लास्ग 

आधारभतू तिा आकस्थमक सेर्ा अन्त्तगवत 

आाँखा, नाक, कान, घाटी तिा मखु 

थर्ाथ्य सम्र्स्न्त्ध प्रािस्मक उपचार बारे 

अस्भमसु्खकरण / तास्लम 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१०० 

६४९ 

समदुायमा आधाररत नर्जात स्शश ुतिा 

बाल रोगको एकीकृत व्यर्थिापन 

(IMNCI) कायवक्रम सस्मक्ा तिा थर्ाथ्य 

संथिाहरुमा onsite coaching 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१०० 

६५० 

थर्ाथ्य चौकीको न्त्यनुतम सेर्ा मापदण्ड 

कायवन्त्र्यन, ससु्द्रढीकरण तिा सस्मक्ा 

(थर्ाथ्य चौकीको न्त्यनुतम सेर्ा मापदण्ड 

कायवक्रमको सस्मक्ा ) 

  २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

२५० 

६५१ गाउाँघर स्क्त्लस्नक सञ्चालन   २२५२९ 
नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
५० 

६५२ 
सधुाररएको चलुो (बायोमास) प्रस्बस्ध 

जडान 
  २२५२९ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनदुान 
२०० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वय
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६५३ 

आधारभतू तिा आकस्थमक सेर्ाको 

ससु्निततका लास्ग औषधीको आपसू्तव र 

उपयोग, सम्र्स्न्त्ध कायवक्रमहरुको अनुगमन 

तिा मलू्याङकन (अनुगमन मलु्याङ्कन 

तिा कायवक्रम कायावन्त्र्यन भ्रमण खचव) 

  २२६११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

५० 

६५४ 
एम. आइव. एस. अपरेटर र स्फल्ड सहायक 

दसे्नक भ्रमण भत्ता तिा यातायत खचव 
  २२६११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१५० 

६५५ 

थिानीय तहका कमवचारी र 

जनप्रस्तस्नस्धहरुको लास्ग अनगुमन तिा 

मलु्याकन खचव 

  २२६११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

७२ 

६५६ 
रास्ष्ट्रय मस्हला थर्ाथ्य थर्यंसेस्र्का 

कायवक्रम -११८ जनालाई यातायात खचव 
  २२६१२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

३५४ 

६५७ 

अन्त्य स्र्स्र्ध खचव - Mobilization of 

CSOs, Civic Groups, NGOs for 

increased social accountability 

  २२७११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

२० 

६५८ 
अन्त्य स्र्स्र्ध खचव-Periodic meeting 

costs of LGPCC 
  २२७११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
२२ 

६५९ 
कायावलयको आर्श्यकता अनसुार स्र्स्र्ध 

खचव 
  २२७११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
२५ 

६६० 
तोस्कएका स्र्द्यािीको स्दर्ा खाजाका 

लास्ग स्र्द्यालयलाई अनदुान 
  २५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
१०७८ 

६६१ 
तोस्कएका स्र्द्यािीको स्दर्ा खाजाका 

लास्ग स्र्द्यालयलाई अनदुान 
  २५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
१५२६ 

६६२ 
तोस्कएका स्र्द्यािीको स्दर्ा खाजाका 

लास्ग स्र्द्यालयलाई अनदुान 
  २५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
६५११ 

६६३ 

प्रस्त स्र्द्यािी लागतका आधारमा स्शक्ण 

स्सकाइ सामग्री एर्म ्कक्ा ८ को परीक्ा 

व्यर्थिापन अनदुान 

  २५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

८०५ 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वय

न हुने स्थान 
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६६४ 

प्रस्त स्र्द्यािी लागतका आधारमा स्शक्ण 

स्सकाइ सामग्री एर्म ्कक्ा ८ को परीक्ा 

व्यर्थिापन अनदुान 

  २५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

३४३३ 

६६५ 

प्रस्त स्र्द्यािी लागतका आधारमा स्शक्ण 

स्सकाइ सामग्री एर्म ्कक्ा ८ को परीक्ा 

व्यर्थिापन अनदुान 

  २५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

५६९ 

६६६ 

प्रारस्म्भक बाल स्र्कास सहजकतावहरुको 

पाररश्रस्मक तिा स्र्द्यालय कमवचारी 

व्यबथिापन अनदुान 

  २५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

६३८ 

६६७ 

प्रारस्म्भक बाल स्र्कास सहजकतावहरुको 

पाररश्रस्मक तिा स्र्द्यालय कमवचारी 

व्यबथिापन अनदुान 

  २५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

३८५६ 

६६८ 
स्र्द्यालय सञ्चालन तिा व्यर्थिापन 

अनदुान 
  २५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
१८९ 

६६९ 
स्र्द्यालय सञ्चालन तिा व्यर्थिापन 

अनदुान 
  २५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
२६७ 

६७० 
स्र्द्यालय सञ्चालन तिा व्यर्थिापन 

अनदुान 
  २५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
११३८ 

६७१ 

स्र्द्यालयमा शैस्क्क गणुथतर सुदृढीकरण 

एर्म ्कायवसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन 

अनदुान 

  २५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

९०९ 

६७२ 

स्र्द्यालयमा शैस्क्क गणुथतर सुदृढीकरण 

एर्म ्कायवसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन 

अनदुान 

  २५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

५४९२ 

६७३ 

स्र्द्यालयमा शैस्क्क गणुथतर सुदृढीकरण 

एर्म ्कायवसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन 

अनदुान 

  २५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१२८७ 

६७४ 
सामदुास्यक स्र्द्यालयका छाराहरुलाई 

स्नशलु्क थयास्नटरी प्याड ब्यर्थिापन 
  २५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

३६२ 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वय

न हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 
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६७५ 
सामदुास्यक स्र्द्यालयका छाराहरुलाई 

स्नशलु्क थयास्नटरी प्याड ब्यर्थिापन 
  २५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
५१२ 

६७६ 
सामदुास्यक स्र्द्यालयका छाराहरुलाई 

स्नशलु्क थयास्नटरी प्याड ब्यर्थिापन 
  २५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

२१८३ 

६७७ 

थर्ाथ्य संथिा नभएका र्डाहरूमा 

आधारभतू थर्ाथ्य सेर्ा केन्त्द्रहरुको 

संचालन खचव 

  २५३१२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१५०० 

६७८ 
थिानीय तहको लैस्गक स्हसंा स्नर्ारण 

कोषमा रकम 
  २६४१३ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१०० 

६७९ 

सार्वजस्नक स्र्द्यालयमा अध्ययनरत 

स्र्द्यािीहरुका लास्ग छारबसृ्त्त (आर्ासीय 

तिा गैरआर्ासीय) 

  २७२११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

२७३ 

६८० 

सार्वजस्नक स्र्द्यालयमा अध्ययनरत 

स्र्द्यािीहरुका लास्ग छारबसृ्त्त (आर्ासीय 

तिा गैरआर्ासीय) 

  २७२११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

९७४ 

६८१ 

सार्वजस्नक स्र्द्यालयमा अध्ययनरत 

स्र्द्यािीहरुका लास्ग छारबसृ्त्त (आर्ासीय 

तिा गैरआर्ासीय) 

  २७२११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

१२८ 

६८२ 

आधारभतू तिा आकस्थमक सेर्ाको लास्ग 

औषस्ध र थर्ाथ्य सरुक्ा सामग्री (PPE 

बाहके) खररद तिा औषस्ध लगायतका 

सामग्रीको ढुर्ानी तिा ररप्यास्कंग र स्र्तरण 

समेत 

  २७२१३ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनदुान चालु - नगद 

अनदुान 

९२५ 

६८३ आयरेु्स्दक औषधी खररद   २७२१३ 
नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
४०० 

६८४ 
मेस्डकल सामाग्री मेस्शनरी / उपकरण तिा 

औजार खररद 
  ३११२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
५० 

६८५ 
कागेश्वरी झो.प,ु कागेश्वरी मनोहरा 

नगरपास्लका, काठमाण्डौ 
  ३११५१ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
१५०० 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वय

न हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 
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६८६ 
ब्रम्हखेल गागलफेदी सडक खण्डको महादेर् 

खोला पलु, कगेश्वोरी न.पा ३-४ (DPR समेत) 
  ३११५१ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
२००० 

६८७ 
कुशेश्वर महादरे् मस्न्त्दर पयवटन पुर्ावधार 

कागेश्वरी ९ काठमाण्डौ 
  ३११५९ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
३०० 

६८८ 
मलूपानी चौर पाकव  कागेश्वरी नपा ६ 

काठमाण्डौ 
  ३११५९ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
१५०० 

६८९ स्र्द्यालय भौस्तक पुर्ावधार स्नमावण अनदुान   ३११५९ 
नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
७६२१ 

६९० स्र्द्यालय भौस्तक पुर्ावधार स्नमावण अनदुान   ३११५९ 
नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
१७९१ 

६९१ स्र्द्यालय भौस्तक पुर्ावधार स्नमावण अनदुान   ३११५९ 
नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
१२६६ 

६९२ 
हात्तीडााँडा मागव बालउद्यान स्नमावण 

कागेश्वरी मनहरा न.पा ९ काठमाण्डौ 
  ३११५९ 

नेपाल सरकार - शसतव 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
१५०० 

  जम्मा २३४४०० 

सघंीय सिकािबाट हस्तान्तरित कायगक्रम (लवषेश अनुदान) - ८०३३५४०१५१२ 

       

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

कायागन्वयन 

हुने स्थान 
खचग शीषगक स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. 

६९३ 
कााँडाघारी खानेपानी (पाईप लाइन स्र्थतार) 

आयोजना 
  ३११५६ 

नेपाल सरकार - स्र्षेश 

अनदुान चाल ु- नगद अनदुान 
२०००० 

६९४ शस्हद आदशव क्त्याम्पस भर्न स्नमावण   ३११५९ 
नेपाल सरकार - स्र्षेश 

अनदुान चाल ु- नगद अनदुान 
१५००० 

  जम्मा ३५००० 

सघंीय सिकािबाट हस्तान्तरित कायगक्रम (समपुिक अनुदान) - ८०३३५४०१५१३ 

      

६९५ 
कागेश्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको 

प्रशासस्नक भर्न स्नमावण 
  ३१११२ 

नेपाल सरकार - समपरुक 

अनुदान चाल ु- नगद अनुदान 
१६७०० 

  जम्मा १६७०० 

कुल जम्मा १६७०५६९ 
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नगरसभाले पाररत गरेका स्नणवयहरु 

 आ.र्. ०७७/७८ मा नगर कायवपास्लकाबाट स्नणवय भ ैकायावन्त्र्यनमा आएका स्नणवय तिा योजनालाई 

पाररत गररयो तिा भएका खचवको अनमुोदन गररयो । 

 उपत्यका स्र्कास प्रास्धकरणले थमाटव स्सटीका लास्ग प्रथतास्र्त गरेको यस नगरपास्लका र्डा नं. ४ 

सास्र्क डााँस्छ र्डा नं. ३ को कुईकेलगाउाँ अस्धकारी गाउाँ तिा डााँस्छ बजार, र्डा नं. ५ सास्र्क डााँस्छ 

र्डा नं. ८ गजरकोट, स्भमर्ारी, बालकुमारी र्डा नं. ९(ख) को स्घस्मरे गाउाँ पडुासैनी गाउाँ जौटार तिा 

९/ग घ र ङ सास्र्क डााँछी र्डा नं. ६ को सास्र्क मलूपानी र्डा नं. ६ र्डा नं. ७ र र्डा नं. ८ को 

भाग परुानो घनार्थती भएको र उि थिानमा जग्गा व्यर्थिापनका लास्ग उल्लेख्य जग्गा समेत 

नभएको हुाँदा उि थिानमा हाल थमाटव स्सटीले स्कत्ताकाट रोकेको हुाँदा न्त्यनूतम मापदण्ड सम्म 

स्कत्ताकाटका लास्ग फुकुर्ा गनव उपत्यका स्र्कास प्रास्धकरणलाई स्सफाररस गने स्नणवय गररयो ।  

 दोश्रो नगरसभाले र्डा नं. १ सास्र्क गागलफेदी गा.स्र्.स. र्डा नं. १ र २ का र्थतीमा जग्गा 

व्यर्थिापन तिा घडेरी खाने कायवमा रोक लगाएकोमा उि थिानमा उि कायव गनुवपने भनी सम्बस्न्त्धत 

जग्गा धस्नले आर्श्यक प्रकृया परुा गरी आएमा सञ्चालन गनव स्दने र दोश्रो नगरसभाले गरेको उि 

स्नणवयलाई संशोधन गने स्नणवय गररयो । 

 कागशे्वरी मनोहरा, गोकणशे्वर तिा शखंरापरु नगरपास्लकाले संयिु रुपमा गनव लागकेो एस्ककृत बथती 

स्र्कास कायवक्रमको स्नम्नानसुारको प्रथतार्लाई पाररत गने स्नणवय गररयो । 

काठमाडौं परू्ी के्रमा रहकेो कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका र्डा नं. १, २, ३ र ४, गोकणशे्वर नगरपास्लका 

र्डा नं. १, २ र ४ तिा शखंरापरु नगरपास्लकाको र्डा नं. ९ को कररब २६००० रोपनी जग्गालाई एकीकरण गरी 

जग्गा स्र्कास कायवक्रम संचालन गरी काठमाडौं उपत्यकाको परू्ी के्रमा व्यर्स्थित तिा आधसु्नक नयााँ शहर 

स्र्कास गने उद्दशे्यले तीनर्टै नगरपास्लकाले २०७६।१०।२० को समझदारी पर सस्हत आयोजनाको नाम “पुवी 

काठमाडौं नयाँ शहिी लवकास आयोजना” राख्ने तिा अध्यक् कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका प्रमखुलाई 

तोक्त्ने र उपाध्यक् गोकणशे्वर नगरपास्लका र शंखरापरु नगरपास्लका प्रमखु रहने गरी आयोजना व्यर्थिापन उप-

सस्मस्त गठन तिा अस्धकार प्रत्यायोजनको अनमुती माग गरी श्रीमान ् स्र्कास आयिुज्यलूाई सम्बोधन गरी 
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अनरुोध भई आएकोमा काठमाडौं उपत्यका स्र्कास प्रास्धकरण स्नयमार्ली, २०६८ को स्नयम १५ ले थिानीय 

तहले चाहमेा प्रास्धकरणको थर्ीकृती स्लई आफ्नो-आफ्नो के्रस्भरको कुनै भागमा जग्गा स्र्कास कायवक्रम 

संचालन गनव सक्त्नेछ भन्त्ने व्यर्थिा रहकेोले काठमाडौं उपत्यका स्र्कास प्रास्धकरण ऐन, २०४५ को दफा १६ 

अनसुार दहेाय बमोस्जम जग्गा एकीकरण आयोजना व्यर्थिापन उप-सस्मस्त गठन गने र उपभोिा सस्मस्तको 

सहयोगमा जनसहभास्गता जटुाई स्र्थततृ कायव योजना तयार पारी प्रास्धकरणबाट थर्ीकृत गराई आयोजना 

कायावन्त्र्यन गने र सोही ऐनको दफा २५ बमोस्जम प्रास्धकरणमा भएको अस्धकार प्रत्यायोजन गरी तपस्सल 

बमोस्जमको आयोजना व्यर्थिापन उप-सस्मस्त गठन गने स्नणवयका लास्ग प्रथतार् पेश गररएको हुाँदा सो प्रथतार् 

पाररत गने स्नणवय गररयो ।  

आयोजना व्यवस्थापन उप-सलमलत 

१. नगर प्रमखु, कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका     -  अध्यक् 

२. नगर प्रमखु,गोकणशे्वर नगरपास्लका     - उपाध्यक् 

३. नगर प्रमखु, शखंरापरु नगरपास्लका     - उपाध्यक् 

४. नगर उप प्रमखु,कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका    - सदथय 

५. नगर उप प्रमखु,गोकणेश्वर नगरपास्लका    - सदथय 

६. नगर उप प्रमखु,शंखरापरु नगरपास्लका     - सदथय 

७. प्रमखु प्रशासकीय अस्धकृत,कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका  - सदथय 

८. प्रमखु प्रशासकीय अस्धकृत,गोकणशे्वर नगरपास्लका   - सदथय 

९. प्रमखु प्रशासकीय अस्धकृत,शंखरापरु नगरपास्लका   - सदथय 

१०. र्डा अध्यक् र्डा नं. १, कागेश्वरी मनोहरा नगरपास्लका   - सदथय 

११. र्डा अध्यक् र्डा नं. २, कागेश्वरी मनोहरा नगरपास्लका   - सदथय 

१२. र्डा अध्यक् र्डा नं. ३, कागेश्वरी मनोहरा नगरपास्लका   - सदथय 

१३. र्डा अध्यक् र्डा नं. ४, कागेश्वरी मनोहरा नगरपास्लका   - सदथय 

१४. र्डा अध्यक् र्डा नं. १, गोकणशे्वर नगरपास्लका   - सदथय 

१५. र्डा अध्यक् र्डा नं. २, गोकणशे्वर नगरपास्लका   - सदथय 

१६. र्डा अध्यक् र्डा नं. ४, गोकणशे्वर नगरपास्लका   - सदथय 
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१७. र्डा अध्यक् र्डा नं. ९, शंखरापरु नगरपास्लका    - सदथय 

१८. काननूी सल्लाहकार, कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका   - सदथय 

१९. नायर् स्र्कास आयिु, काठमाडौं उपत्यका स्र्कास प्रास्धकरण  - सदथय 

२०. स्जल्ला आयिु, स्जल्ला आयिको कायावलय, काठमाडौं   - सदथय 

२१. अस्धकृत प्रस्तस्नस्ध, शहरी स्र्कास मन्त्रालय    - सदथय 

२२. अस्धकृत प्रस्तस्नस्ध, शहरी स्र्कास तिा भर्न स्नमावण स्र्भाग  - सदथय 

२३. प्रस्तस्नस्ध, स्जल्ला प्रशासन कायावलय, काठमाडौं    - सदथय 

२४. प्रमखु स्जल्ला समन्त्व्य सस्मस्तको कायावलय, काठमाडौं   - सदथय 

२५. प्रमखु मालपोत अस्धकृत, मालपोत कायावलय चार्स्हल   - सदथय 

२६. प्रमखु मालपोत अस्धकृत, मालपोत कायावलय सााँख ु   - सदथय 

२७. प्रमखु नापी अस्धकृत, नापी कायावलय चार्स्हल    - सदथय 

२८. प्रमखु नापी अस्धकृत, नापी कायावलय सााँख ु    - सदथय 

२९. उप प्रशासकीय अस्धकृत, काठमाडौं उपत्यका स्र्कास प्रास्धकरण  - सदथय 

३०. काननू अस्धकृत, काठमाडौं उपत्यका स्र्कास प्रास्धकरण   - सदथय 

३१. ईस्न्त्जस्नयर, काठमाडौं उपत्यका स्र्कास प्रास्धकरण   - सदथय 

३२. जग्गाधनी / मोही प्रस्तस्नस्ध – १/१ जना, कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका - सदथय 

३३. जग्गाधनी / मोही प्रस्तस्नस्ध – १/१ जना, गोकणशे्वर नगरपास्लका  - सदथय 

३४. जग्गाधनी / मोही प्रस्तस्नस्ध – १/१ जना,शंखरापरु नगरपास्लका  - सदथय 

३५. अस्धकृत प्रस्तस्नस्ध, गठुी संथिान     - सदथय 

३६. प्रस्तस्नस्ध, एस्ककृत बागमती सभ्यता स्र्कास आयोजना   -  सदथय 

३७. प्रास्धकरणले तोकेको आयोजना प्रमखु     - सदथय सस्चर् 

 यस नगरपास्लका र्डा नं. ७ सोमस्तिवमा रहकेो सशस्त्र प्रहरीले उपयोग गरी आएको जग्गा यस 

नगरपास्लकाको खलेकुद परू्ावधारका लास्ग अत्यार्श्यक भएकोले उि जग्गा र र्डा नं. १ गागलमा रहकेो 

गणशेमान स्संह प्रस्तष्ठानलाई उपलब्ध गराई आएको जग्गा उि प्रस्तष्ठानले हालसम्म उद्दशे्यमलूक ढंगले कुनै 

पस्न कायव अगास्ड नबढाएको हुाँदा उि जग्गा समते स्फताव स्लन आर्श्यक अस्ख्तयारी नगर 
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कायवपास्लकालाई स्दने स्नणवय गररयो ।  

 यस नगरपास्लकाको नगरसभाले २०७६ पसु मसान्त्तसम्म घर नक्त्शा स्नयस्मत गने स्नणवय भएकोमा सो स्मस्त 

स्भर स्नमावण भएका घरहरुको स्नयस्मत हुने काम नभएको दसे्खाँदा उि घरहरुबाट प्राप्त हुने घरजग्गा कर, 

नक्त्शा स्नयस्मत दथतरु लगायतका रकमहरु उठाउन समथया भएको हुाँदा आ.र्. २०७७/०७८ को आषाढ 

मसान्त्तसम्म खोल्ने स्नणवय गररयो । 

 नगरपास्लकास्भरका थर्ाथ्य, स्शक्ा लगायतका भर्न ममवत, स्नमावणमा उपभोिा सस्मस्तले कायव गदाव 

उपभोिा सस्मस्तले िप जनश्रमदान व्यहोनव नपने गने स्नणवय गररयो । 

 नगरपास्लकास्भर रहकेा सार्वजस्नक तिा सरकारी जग्गा सार्वजस्नक स्हतमा प्रयोग गनव जग्गा सम्याउाँदा 

स्नथकने माटो र्ालरु्ाको दररेट कायम गदाव माटो प्रस्त घनस्फट रु.५ र र्ालुर्ा प्रस्त घनस्फट रु. ११ 

नगरपास्लकाको आन्त्तररक राजश्व स्लने स्नणवय गररयो । 

 अन्त्तर थिानीय तह स्नःशतव पूाँजीगत अनदुान स्शषवकमा स्र्स्नयोजन भएको रु. ५०,००,०००।– रकम 

शखंरापरु नगरपास्लकालाई उपलब्ध गराउने स्नणवय गररयो । 

 नगरपास्लका थिापना काल (२०७१/०७२) दसे्ख (२०७५/०७६) सम्म सास्र्क र हालको व्यर्थिा अनसुार 

रस्जष्टडव अस्डटर/स्स.ए. र महालेखा परीक्कको कायावलयबाट भएको लेखा पररक्ण प्रस्तर्देनमा 

औलं्याइएका र्रेुज ु मध्ये अस्नयस्मत दसे्खएका तपसीलमा उल्लेस्खत खचवका र्रेुज ु दफाहरु तत्कास्लन 

पररस्थिस्त अनसुार खचव गरी काम सम्पन्त्न गरेको र स्हनास्मना हास्न नोक्त्सानी नभएकोले स्नयस्मतको लास्ग 

नगर कायवपास्लकाबाट पेश भए अनसुार आगामी स्दनमा प्रस्तर्देनमा उल्लेस्खत सुझार् तिा काननूी प्रकृया 

अपनाई खचव व्यर्थिापन गनव नगर कायवपास्लकालाई स्नदेशन गदैं उल्लेस्खत र्रेुजहुरु लेखा सस्मस्तको 

प्रस्तर्देन बमोस्जम स्नयस्मत गने स्नणवय गररयो । 
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आ.व. २०७१/०७२  तपलसि 

लस.नं. 
वेरुजु 

दफा 
वेरुजुको व्यहोिा 

बेरुजु िकम 

(रु.) 
कैलफयत 

१ ५-८-१ करकट्टी गररएको लेखाङ्कन नगररएको  ७३,०००।- लेखाङ्गन 

नभएतापस्न 

भिुानी नभएको 

२ ५-८-२ दस्लत मसु्ि मोचावलाई आस्िवक सहयोग स्दइएको २५,०००।-  

३ ५-८-४ फस्नवचर, कम्फ्यटुर मोटर साईकल लागत अनुमान 

र्गेर खररद  

१०,२८,९८१।-  

४ ५-८-५ म.ूअ.कर स्र्जक स्र्ना खररद  १७,०००।-  

५ ५-८-६ स्शलबन्त्दी दर भाउपर र्गेर मोटरसाईकल खररद । २,८७,९००।-  

६ ५-८-९ अनपुास्तक रकम कट्टा नगरेको (महानगरीय प्रहरी 

प्रभाग, कााँडाघारी) 

१,५०,०००।-  

७ ५-८-१३ पूाँजीगत कोषबाट तलब, आस्िवक सहयोग 

भिुानी 

२,९४,५००।-  

८ ५-९-२ पूाँजीगत कोषबाट तलब, आस्िवक सहयोग 

भिुानी 

२,६०,०००।-  

९ ५-९-१ स्रपाल स्र्तरण स्र्र्रण प्राप् त नभएको ९,१२,२०३।-  

१० ५-१०-२ (क) नागररक सचेतना केन्त्द्रहरुलाई भिुानी स्नयम 

संगत नभएको 

(ख) भकूम्प राहत सामाग्री स्र्तरण स्र्र्रण 

नभएको 

(ग) म.ूअ.कर स्र्जक नभएको (सामदुास्यक र्न 

उ.स. चखण्डोल ढुङ्गा रोडाको स्बल)  

२१,७५,०००।- 

 

१,३२,७०५।- 

५,००,०००।- 

 

  जम्मा ५८,९६,२८९।-  
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आ.ब. २०७२/०७३   

लस.नं. 
वेरुजु 

दफा 
वेरुजुको व्यहोिा 

लनयलमत वेरुजु 

िकम (रु.) 
कैलफयत 

१ १ २५ प्रस्तशत मालपोत रकम स्ज.स्र्.स. 

पठाउन ुपने 

७,१८,८९४।८३ तत्काल नपठाई कोष खाता मै 

रहकेो । हाल स्ज.स्र्.स. 

(स्ज.स.स.) बाट त्यथता रकम 

व्यर्थिापन नहुने भएकोले 

नगरपास्लकाबाटै अ.ल्या. भै 

स्र्स्नयोयाजन भएको ।  

२ ७ स्र्ल भरपाई र्गेर स्सस्द्धगणशे 

उ.मा.स्र्.लाई रु.७,००,०००।- र 

आलापोट खा.पा.यो.लाई 

रु.७९,२००।- अनदुान स्दएको ।  

७,७९,२००।-  

३ ८ स्र्ल भरपाई र्ेगर अनदुान  

कास्न्त्तपरु क्त्याम्पस, फस्नवचर  

५,००,०००।-  

४ ९ स्र्ल भरपाई र्गेर आदशव उ.मा.स्र्. रु. 

३,००,०००।- र आनन्त्द भरैर् मा.स्र्. 

लाई रु. ६,००,०००।- अनदुान स्दएको 

९,००,०००।-  

५ १० स्र्ल भरपाई र्गेर बाल उद्धार मा.स्र्. 

लाई अनदुान स्दएको 

४,००,०००।-  

६ ११ स्र्ल भरपाई र्गेर शस्हद आदशव 

क्त्याम्पसलाई अनदुान 

४,००,०००।-  

७ १२ स्र्ल भरपाई र्गेर नेपाल रास्ष्ट्रय 

स्नमावण उ.मा.स्र्.अनदुान  

७,००,०००।-  
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लस.नं. 
वेरुजु 

दफा 
वेरुजुको व्यहोिा 

लनयलमत वेरुजु 

िकम (रु.) 
कैलफयत 

९ १६ बाल स्र्कास मा.स्र्.सामान खररदको 

दास्खला ररपोटव नभएको 

३,००,०००।-  

१० १७ टण्डन टोल सडक स्नमावण उ.स.लाई 

चलानी स्बलबाट भिुानी 

१,५१,०००।-  

   ४८,५४,३५८.८३  

आ.ब. २०७३/०७४  

लस.नं. 
वेरुजु 

दफा 
वेरुजुको व्यहोिा 

वेरुजु िकम 

(रु.) 
कैलफयत 

१ १८-४ कमवचारी कल्याणकोष छुटै्ट खाता सञ्चालन हुनपुने । ७,००,०००।-  

२ १८-६ प्रस्तर्देन संलग्न नभएको- स्ग्रन कल्सल्ट प्रा.स्ल. २८,५०००  

३ १८-७ स्र्ज्ञापन दर फरक परेको 

सस्जलो स्मस्डया एण्ड सस्भवस 

५२,२०६।-  

४ १८-८ कोटेशन नस्लई मसलन्त्द र छपाईको भिूानी २,७७,००८।-  

५ १८-९ गाडी भाडा भिूानीमा अनुगमन प्रस्तर्देन नभएको । ५२,०००।-  

६ १८-१० मलूपानी सडक ग्राभल कायव- र्डा नं ८,९, १० ल.ई. 

नापी स्कतार् नभएको । 

७,५०,०००।-  

७ १८-१२ सम्झौता नभएको – कोटदरे्ी कन्त्थट्रक्त्सन एण्ड सप्लायसव १,६४,२५२।-  

८ १८-१३ प्रस्शक्ािी छनौटको आधार नभएको (जागरण मस्हला 

अस्भयान) 

१,५०,०००।-  

९ १८-१४ घटे्टखोला पातली - नापी स्कतार् नभएको  ७,००,०००।-  

१९ १८-१५ घटे्टखोला पातली - नापी स्कतार् र कायव सम्पन्त्न 

प्रस्तर्देन नभएको । 

१,००,०००।-  
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लस.नं. 
वेरुजु 

दफा 
वेरुजुको व्यहोिा 

वेरुजु िकम 

(रु.) 
कैलफयत 

११ १८-१६ नापी स्कतार् र कायव सम्पन्त्न प्रस्तर्देन नभएको । 

बैकुण्ठटाप ुचखण्डोल 

६,७६,०००।-  

१२ १८-१७ कायव सम्पन्त्न प्रस्तर्देन नभएको । 

दाहालगााँऊ स्भरी सडक ढल र्डा नं. १३ 

८,००,०००।-  

१३ १८-१८ कायव सम्पन्त्न प्रस्तर्देन नभएको । 

लास्कला सडक पस्हरो स्नयन्त्रण 

१५,००,०००।-  

                          जम्मा ४८,५६,४६६।-  

आ.ब.२०७४/७५    

लस.नं. 
वेरुजु 

दफा 
वेरुजुको व्यहोिा 

लनयलमत वेरुजु 

िकम (रु.) 
कैलफयत 

१ २७ अर्काश कोषमा ट्रान्त्सफर गनुवपने रकम कमवचारी 

कल्याण कोषमा ट्रान्त्सफर गरेको ।  

१५,००,०००।-  

२ ४८.१ रकमान्त्तर स्र्ना स्शषवक फरक पारी खचव लेखकेो 

(मस्हला थर्ाथ्य थर्यम सेस्र्का) 

४०,०००।-  

३ ४८.२ कायवक्रममा छुट्याएको भन्त्दा बढी खचव ८०,०००।-  

४ ५४ भकु्त् तानी स्दन बााँकी स्र्र्रण र्गेर गत आ.र्. को 

घरभाडा भिुानी 

७३,७००।-  

५ ७३ र्डा नं. ४,५,६ ब्रह्मखले जाने मोटर बाटो ममवत । सर्-

र्शे खररद ल.ई.र्ील का.स. प्रस्तर्देन नभएको 

२,२४,६६५।-  
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लस.नं. 
वेरुजु 

दफा 
वेरुजुको व्यहोिा 

लनयलमत वेरुजु 

िकम (रु.) 
कैलफयत 

६ ५९ स्शषवक फरक पारी खचव लेखेको अस्नयस्मत  

(क) तलबबाट पोशाकमा रु.२२,५००।- 

(ख) करार कमवचारीको पाररश्रस्मक 

तलबबाट ९९,७४,११७।- 

(ग) स्फल्ड भत्ता तलबबाट- १,६२,७६०।- 

१,०१,५९,३७७।

- 

 

७ ६० नगरसभा, नीस्त, बजेट कायवक्रममा खस्टएका कमवचारीहरुलाई 

स्दएको १ मस्हना बराबरको तलब रकम  

१०,१२,१४१।-  

८ ६६ उ.स. अध्यक्बाट कागजात प्रमास्णत नभएको कायव 

सम् पन्त् न र्गेर भिुानी  भर्न स्नमावण 

७,००,०००।- 

 

 

९ ६१ सामास्जक पररचालकलाई दोहोरो स्शषवकबाट भिुानी 

गरेको एल.जी.सी.डी.पी. बाट मास्सक रु. ८०००।- का 

दरले र राजथर्बाट रु. १२०००।-का दरले 

२,८८,०००।-  

१० ६२ १२ र १५ अगष्ट १९ र २६ जलुाई २०१७ को 

जनप्रस्तस्नस्तहरुको बैठकको खाजा र्ापतको खचव  

५८,३३४।-  

११ ६५ आस्िवक सहायता स्दएको रकम अस्नयस्मत  

यिु क्त्लर् सााँथकृस्तक कायवक्रम २५०००।- 

रत् न प्रसाद चापागाई औषधी उपचार ५००००।- 

 मस्मता दास दजी घर आगलागी २५०००।- 

खलेकुद पररषद ्कागशे् र्री स्क्रकेट २७५०००।- 

३,७५,०००।-  

१२ ७१ नगर प्रमखुको थर्ीकृतीमा शस्हद आदशव क्त्याम्पसलाई 

अनदुान स्दएको  

५,००,०००।-  

१३ ७२ नगर प्रमखुको थर्ीकृतीमा रास्ष्ट्रय आधारभतू 

स्बद्यालयलाई प्रयोजन नखलुाई  अनदुान स्दएको 

४,००,०००।-  
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                         जम्मा १५१२३२१७।-  

आ.ब. २०७५/०७६   

लस.नं. 
वेरुजु 

दफा 
वेरुजुको व्यहोिा 

लनयलमत वेरुजु 

िकम (रु.) 
कैलफयत 

१ १७ स्र्षयगत सस्मस्तको बैठक भत्ता अस्नयस्मत 

दसे्खएको 

१,४४,९२५।-  

२ १८ नगरसभा तयारी र संचालन समयको यातायात 

खचव 

२,४५,०००।-  

३ २० करार कमवचारीको यातायात भत्ता भिुानी ४,८०,०००।-  

४ २१ थर्ाथ्य केन्त्द्र र थर्ाथ्य चौकी तफव  चाल ु र 

पूाँजीगत खचव 

४,००,०००।-  

५ २३ थर्ीकृत कायवक्रम र्ेगर स्र्द्यालय भर्न स्नमावणको 

रकमबाट कम्पाउण्ड र्ाल स्नमावण खचव अस्नयस्मत 

दसे्खएको 

१९,७०,०००।-  

६ २४ स्र्स्भन्त्न कायवक्रम, बैठक, नगरसभा तयारी र 

संचालन र्ापतको होटल खचव स्मतब्ययी हुनपुने 

२१,००,७७४।-  

७ २५ बैठकमा उपस्थिस्त संख्या भन्त्दा बढी संख्याको 

खाजा खचव भिुानी 

९९,०००।-  

८ २८ अन्त्य प्रयोजन खचव, महानगरीय प्रहरी प्रभाग, 

सााँख,ु बौद्ध र कााँडाघारीका गाडी  ममवत  

५,९९,९९८।-  

९ २९ स्सलबन्त्दी दरभाउपर, बोलपर र्गेर सोझ ै

मालसामान खररद  

१,०८,९०,५५४।-  

१० ३२ उपभोिा सस्मस्त माफव त कायावलय भर्न स्नमावण १३,२७,१५१।-  

११ ३५ स्नमावण बाहकेको काम उपभोिा सस्मस्तबाट 

गराएको 

९,६१,०००।-  
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लस.नं. 
वेरुजु 

दफा 
वेरुजुको व्यहोिा 

लनयलमत वेरुजु 

िकम (रु.) 
कैलफयत 

१२ ३७ नगरपास्लका कायवक्ेर बास्हरको खेलाडीलाई 

प्रोत्साहन र्ापत भिुानी 

५०,०००।-  

१३ ४५.२ कुल कायव भन्त्दा सामान खररदमा बढी खचव 

(प्रधानमन्त्री रोजगार कायवक्रम) 

८,७२,४५६।-  

१४ ४५.१३ एक प्रयोजन/कायवक्रमको लास्ग थर्ीकृत रकम 

अको प्रयोजनमा खचव भएको(जषे्ठ नागररक) 

१,००,०००।-  

   २,०२,४०,८५८।-  

 नगरपास्लकाको स्र्धेयक सस्मस्तबाट स्सफाररस भै कायवपास्लकाबाट स्नम्नानसुारका स्र्धेयक तिा 

कायवस्र्स्धहरु, पस्हलो नगरसभा, दोश्रो नगरसभा र तेश्रो नगरसभाबाट पाररत भएका ऐन संशोधनका लास्ग 

पेश भई छलफल पस्छ पाररत भएको स्नणवय गररयो । 

लवधेयक तथा कायगलवलधबाट लनणगयका िालग आएकाः 

क. लवलिन्न लमलतमा वसेको लवधेयक सलमलतको वैठकबाट नगि कायगपालिकाको वैठकमा पेश गनगका 

िालग लनम्नानुसािका कानूनहरुको अलन्तम मस्यौदा तयाि िएको लथयो । 

१. कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका टोल स्र्कास सस्मस्त‚ उपभोक्त्त्ता सस्मस्त‚ बालक्त्लर्‚ कृषक समहू र 

मस्हला सञ्जाल गठन कायवस्र्स्ध स्र्धेयक‚ २०७६ 

२. कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाबाट गररने बजार अनगुमन स्नदेस्शका स्र्धेयक‚ २०७६ 

३. कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको उपभोक्त्त्ता सस्मस्त गठन पररचालन तिा व्यर्थिापन सम्बन्त्धी 

कायवस्र्स्ध स्र्धेयक‚ २०७६ 

४. कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका सरसफाई कायवस्र्स्ध स्र्धेयक‚ २०७६ 

५. कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका थर्ाथ्य संथिा दताव तिा सञ्चालन कायवस्र्स्ध स्र्धेयक‚ २०७६ 

६. नगर अथपताल सञ्चालन तिा व्यर्थिापन ऐन स्र्धेयक‚ २०७६ 
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७. कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको लस्क्त र्गव संरक्ण कोष सञ्चालन मापदण्ड स्र्धेयक‚ २०७७ 

८. परू्ी काठमाडौं जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पसु्लङ) आयोजनाका लास्ग "आयोजना कायावन्त्र्यन 

व्यर्थिापन कायवस्र्स्ध" स्र्धेयक‚ २०७७ 

९. कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको कमवचारी कल्याण कोष सञ्चालन स्र्स्नयम स्र्धेयक‚ २०७७ 

१०. कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको कमवचारी प्रशासन सम्बन्त्धी स्र्स्नयम स्र्धेयक‚ २०७७ 

११. कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका एस्ककृत खानेपानी बोडव गठन तिा सञ्चालन कायवस्र्स्ध स्र्धेयक‚ 

२०७७ 

१२. कृषक प्रोत्साहन तिा व्यर्सायीक कृस्ष प्रर्द्धवनका लास्ग राहत तिा अनदुान कायवस्र्स्ध‚ २०७७ 

१३. र्ातार्रण तिा प्राकृस्तक श्रोत संरक्ण स्र्धेयक, २०७७ 

ख. लवधेयक सलमलतको वैठकमा लवलिन्न शाखाबाट सुझाव ि कायगपालिकाबाट मौजुदा कानूनहरुमा 

संशोधन प्रस्तावहरुिाई अलन्तम रुप लदई कायगपालिकामा पेश गनगका िालग तयाि पारिएको समेत 

यस सिा समक्ष जानकािी गिाउन चाहन्छु । 

संशोधन प्रस्ताव लनम्नानुसाि िहेको छ ।  

क.  कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको आस्िवक कायवस्र्स्ध स्नयस्मत तिा व्यर्स्थित गनव बनेको काननू‚ 

२०७५ 

ख.  कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका नगर प्रहरी सम्बन्त्धी कायवस्र्स्ध‚ २०७४ 

ग.  नगर कायवपास्लकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्त्धी कायवस्र्स्ध‚ २०७४ 

घ.  कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको करारमा कमवचारी व्यर्थिापन सम्बन्त्धी कायवस्र्स्ध‚ २०७५ 

ङ.  कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका आस्िवक ऐन‚ २०७६ 

च.  कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका स्र्स्नयोजन ऐन‚ २०७६ 

छ.  कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका भर्न स्नमावण मापदण्ड‚ २०७५ 

ज.  कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका स्दर्ा खाजा सञ्चालन तिा व्यर्थिापन कायवस्र्स्ध‚ २०७६ 

झ.  आधाभतू स्शक्ा परीक्ा सञ्चालन तिा व्यर्थिापन कायवस्र्स्ध‚ २०७४ 

ञ.  कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका स्शक्ा ऐन‚ २०७५ 
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ट.  नगरपास्लका थर्ाथ्य तिा सरसफाई ऐन‚ २०७५ 

 

सशंोधन गरिएका लवषयवस्तुहरुः 

क.  कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको आस्िवक कायवस्र्स्ध स्नयस्मत तिा व्यर्स्थित गनव बनेको काननू‚ 

२०७५ मा  

१. आधाििूत लशक्षा पिीक्षा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन कायगलवलध‚ २०७४ मा सशंोधनः 

(१) पररच्छेद ३ बुंदा नं. (च) मा स्र्द्यालय "स्नरीक्क" शब्दको सट्टा स्शक्ा अस्धकृत शब्द प्रयोग गने । 

(२) कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका लदवा खाजा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन कायगलवलध‚ २०७६ सशंोधनः 

(१) खण्ड (क) को स्दर्ा खाजा उपलव्ध गराउने आधारहरुमा स्नम्न र्ाक्त्यांश िप गने । 

(क)  प्रमास्णत भएको स्र्ध्यािीको हास्जरीको आधारमा 

(ग)  सम्बस्न्त्धत "र्डा कायावलय" को सट्टा "सम्बस्न्त्धत स्र्द्यालय" प्रयोग गने । 

(२)  पररच्छेद ४ मा "र्डा कायावलय" को सट्टा " स्र्द्यालय" शब्द प्रयोग गने । 

(३)  परिच्छेद ५ मा ९ (ङ) को वाकयांश लनम्नानुसाि बनाउने 

तोस्कएको मापदण्ड तिा स्नयम अनसुार सम्बस्न्त्धत स्र्द्यालयलाई चौमास्सक रुपमा स्नकासा स्दन नगरपास्लकामा 

स्सफाररस गने र स्र्द्यालयले अस्भभार्कलाई रकम स्र्तरण गने स्नस्ित स्मस्त र समय तय गरी र्डा स्शक्ा 

सस्मस्तको रोहर्रमा मार स्र्तरण गने व्यर्थिा स्मलाउने । 

(३) पररच्छेद ५ (१२) मा थर्ीकृस्तको लास्ग नगरपास्लकामा पेश गने व्यर्थिा िप गने । 

३. नगि लशक्षा ऐन‚ २०७४ मा सशंोधन  

(१)  दफा २ को "ग" को र "घ" लाई स्नम्नानसुारको र्ाक्त्यले प्रस्तथिापन गने । 

(ग)  " स्र्द्यालय स्शक्ा" भन्त्नाले आधाभतू र माध्यस्मक दरु् ैतहको स्शक्ा बझु्न ुपदवछ । 

(घ)  "माध्यस्मक स्शक्ा" भन्त्नले कक्ा नौ दसे्ख कक्ा १२ सम्म र्ा सो सरहको स्शक्ालाई बुझ्न ुपदवछ । 

(२)  दफा २ को (ञ १) मा स्नम्नानुसारको र्ाक्त्य कायम गने । 

"लवद्यािय लनिीक्षक" िन्निे नेपाि सिकाििे खटाएका लशक्षा सेवाका अलधकृत सम्झनु पदगछ । 
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(३)  दफा २ (प) मा प्रयोग भएको चार पााँचको सट्टा "पााँच" शब्द प्रयोग गने । 

(३)  दपा ३ को उपदफा २ मा "स्सफाररस" शब्दको सट्टा "स्नणवय" शब्दको प्रयोग गने । 

(४)  दफा १५ "घ" को "सम्पणूव नगरस्भर" शब्दको सट्टा "नगरस्भर" शब्दको प्रयोग गने । 

(५)  दफा १५ (ञ) को "गठुी" शब्दको सट्टा  "सार्वस्जनक गठुी" शब्दको प्रयोग गने । 

(६)  दफा १५ (ठ) "स्शक्ा अस्धकारी"को सट्टा "स्शक्ा अस्धकृत" शब्दको प्रयोग गने । 

(७)  दफा १९ (ग) लाई स्नम्नानसुारको र्ाक्त्यले प्रस्तथिापन गने । 

लवद्यािय जाने ि लवद्यािय बालहि िहेका बािबालिकाको खण्डीकृत शैलक्षक त्यांक अध्यावलधक गिी 

पठाउने । 

(८)  दफा १९ (ङ) मा प्रयोग भएका "अनगुमन"‚ "स्नरीक्ण" शब्द हटाउने । 

(९)  दफा १९ (ड) को र्ाक्त्यबाट "प्रमखु प्रशासकीय" शब्द हटाउने । 

(१०)  दफा २० (८) (घ) मा प्रयोग भएको "प्रस्तस्नस्ध" शब्द हटाउने । 

(११)  दफा २० (ङ) को र्ाक्त्यांश सस्मस्तको स्सफाररसमा "नगर स्शक्ा" भन्त्ने र्ाक्त्यांश हटाउने । 

(१२)  दफा २० को उप दफा ९ को "तीन शसै्क्क सर" को सट्टा "तीन र्षव" प्रयोग गने । 

(१३)  दफा २२ को र्ाक्त्यांश "नगर पास्लकाबाट सहमस्तस्लई"लाई हटाउने । 

(१४)  दफा २२ (४) को "संशोधन" शब्द हटाउने । 

(१५)  दफा २९ (२) को "अस्नर्ायव" शब्द हटाउने । 

(१६)  दफा ३० (२) को र्ाक्त्यांशहरु "स्र्द्यालयले"‚ "प्रत्यक स्र्द्यालयले आफूउक्त्त्त सस्मस्तले उपलव्ध 

गराएको स्नस्ित आधार"‚ "स्र्र्रण नगर स्शक्ा सस्मस्तमा पेश" हटाउने । 

(१७)  दफा ३१ (२) को र्ाक्त्यांशको थर्रुप पररर्तवन गनव पाइनेछैन भन्त्ने र्ाक्त्यांश हटाउने । 

(१८)  दफा ३७ को दफा ४२ मा उल्लेख भएका "प्रचस्लत काननू बमोस्जम" र्ाक्त्याश ंहटाउने । 

(१९)  दफा २८ (१) मा रहकेो "राहत" शब्द हटाउने । 

(२०)  दफा ४० (१) को र्ाक्त्यांश "नगरपास्लकाले थर्ीकृत गरे बमोस्जम एक जना" हटाउने । 

(२१)  दफा ४० (३) बाट ५०  ९३ हटाउने । 

(२२)  दफा ४२ को स्पष्टीकिण हटाउने । 

(२३)  दफा  ४६ (३) को र्ाक्त्यलाई स्नम्नानसुारको र्ाक्त्यले प्रस्तथिापन गने । 
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"कानून बमोस्जम कसुर सम्र्न्त्धमा स्र्द्यालयको कुनै स्शक्क र्ा कमवचारी उपर मुद्दा हनेे अस्धकारी र्ा अदालत मुद्दा दायर 

भएमा त्यथतो स्शक्क र्ा कमवचारी त्यसरी मुद्दा दायर भएको स्मस्त दसे्ख मुद्दा अस्न्त्तम फैसला नभएसम्म स्नलस्म्बत हुनेछन ्। सो 

स्शक्क र्ा कमवचारी अदालतबाट कसुरदार ठहररएमा स्नजलाई यस ऐन बमोस्जम सजाय गररनेछ" । 

स्थानीय स्वास््य तथा सिसफाई ऐन‚ २०७५ संशोधन सम्वन्धमा । 

१. ५ (२) नगर थर्ाथ्य सेर्ा व्यर्थिापन तिा अनगुमन सस्मस्त र्ठैक गने भन्त्ने स्र्षय िप गनुवपने । 

२. १० (१) रेस्डयोलोजी भन्त्ने थिानमा रेस्डयोग्राफर हुनपुने । 

३. ७ (१) उल्लेख भएको व्यर्थिापन सस्मस्तको प्रमखु लेस्खएको ठाउाँमा अध्यक् हुनपुने । 

४. १६ (४) थर्ाथ्य अस्भयानकताव र थर्यंसेस्र्का लेस्खएकोमा मस्हला सामदुायीक थर्ाथ्य थर्यम सेस्र्का 

हुनपुने । 

५. २१ (२) कमवचारीहरुको सरुर्ा सम्र्न्त्धमा थर्ाथ्य शाखाले गनव सक्त्नेछ भन्त्ने उल्लेख भएकोमा 

नगरपास्लकाको कायावलयले सरुर्ा गनव सक्त्नेछ  भन्त्ने उल्लेख हुनपुने । 

६. १७ मस्हला थर्यमसेस्र्का भन्त्ने थिानमा मस्हला सामदुास्यक थर्ाथ्य थर्यमसेस्र्का हुनपुने । 

मस्हला सामदुास्यक थर्ाथ्य थर्यमसेस्र्का स्नयसु्क्त्त्तको सन्त्दभवमा उमरेको हद अन्त्यिा भएकोले २१ र्षव परुा 

भ ै४५ र्षव ननाघकेो हुनपुने । 

७. १७ (२) प्रोत्साहन भत्ता व्यर्थिा गरी स्र्दाई गदाव उमरे हद अन्त्यिा भएकोले ६० र्षव हुनपुने । 

८. १७ परुुष अस्भयान कताव व्यर्थिा सम्बन्त्धमा रास्ष्ट्रय नीस्तमा नभएको परुुष अस्भयान कतावको स्नयसु्क्त्त्त भन्त्न े

हटाउन ुपने । 

९. १७ मस्हला सामदुास्यक थर्ाथ्य थर्यम सेस्र्काको स्नयसु्क्त्त्तका लास्ग छनौट प्रस्क्रयामा समदुायमा रहकेो 

थर्ाथ्य आमा समहूको स्नणवयबाट हुनेछ भन्त्ने िप गनुवपने । 

१०. नेपालको संस्र्धान‚ २०७२ अनसुार आधारभतू थर्ाथ्य सेर्ालाई नागररकको मौस्लक हक प्रत्याभतू 

गररएकोले सेर्ाको पहुाँचलाई ससु्नस्ित गनव नगर सभाले ऐनको तजुवमा गरेको कुरा प्रथतार्नामा िप गनुवपने  

१. कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको आस्िवक कायवस्र्स्ध स्नयस्मस्त तिा व्यर्स्थित गनव बनेको काननू‚२०७५ को 

संशोधनको लास्ग तयार गररएका प्रथतार्ः 
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२. काननूको बुाँदा नं.२ (ङ) लगायत अन्त्य बुाँदाहरु "कायवकारी अस्धकृतको सट्टा प्रमखु प्रशासकीय अस्धकृत" 

शब्द प्रयोग गने । 

३. काननूको बुाँदा नं. २ (ठ) मा स्र्षयगत कायावलय को सट्टा "स्र्षयगत शाखा र्ा कायावलय" प्रयोग गने । 

४. बदुााँ नं. (भ) मा "नगरपास्लका सभाद्वारा" भन्त्ने शब्दको सट्टा "नगरसभाद्वारा" प्रयोग गने । 

५. पररच्छेद २ को उपबुाँदा नं. २ मा उपबुाँदा "ह" मा िप गरी "लेखा उत्तरदायी अस्धकृत भन्त्नाले प्रमखु 

प्रशासकीय अस्धकृतलाई बझुाउाँदछ" भन्त्ने स्र्षय िप गने । 

६. बुाँदा नं. २९ मा लेखापरीक्ण सहजीकरण सस्मस्तमा नगरपास्लकाको आस्िवक प्रशासन शाखाको प्रमखु सदथय 

रहने व्यर्थिा िप गने । 

२. कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका भर्न स्नमावण मापदण्डमा गनुवपने संशोधनका लास्ग संशोधन प्रथतार्ः 

१. र्डा नं. ७‚ ८ र ९ को हकमा घनार्थती भएको हुनाले भईू के्रको अनपुात (Floor Area Ratio ) २.५ 

कायम गने र जग्गा उपयोग अनपुात (Ground Coverage Ratio)६५ %  हुन ु पने व्यर्थिा कायम गन े

(दफा ३९ मा िप गने)  

२. दफा १० को उपदफा १०.६२ र १०.६३ को  व्यर्थिा गरी स्नम्न र्ाक्त्यांशहरु समार्ेश गने । 

क. १०.६२ गोकणव राज स्नकुञ्जसंग जोस्डएका स्कत्ता जग्गामा घर बनाउदा नक्त्सा पासका लास्ग छोड्नु पने दरुी ५ 

फीट कायम गनुव पनेछ । 

ख. १०.६३ नक्त्सा अनुमस्त स्लई अनुमस्त बमोस्जमको घर सम्पन्त्न नस्लएको‚ नक्त्सा अनमुस्त र घर स्नमावण फरक 

रहकेो‚ नक्त्सा नर्ीकरणको म्याद समाप्त भएको‚ त्यथतो घरले जस्त स्नमावण भएको छ त्यस्त भागको आसं्शक 

सम्पन्त्नता माग गरेमा प्रास्र्स्धक प्रस्तर्देनको आधारमा नगरपास्लकाले जररर्ाना दथतरु स्लन ुपनेछ । 

ग. १०.६४ एकल मस्हलाको हकमा नीजको नाममा नक्त्सा थर्ीकृत गने आएमा राजश्वको ५० %  छुट गने । 

घ. १०.६५ सास्र्क खहरे‚ राजकूलो‚ खोल्सी हाल कायम भएको बाटो हो भस्न सम्बस्न्त्धत र्डा कायावलयबाट 

स्सफाररस भ ैआएमा सो सम्बन्त्धमा हाल कायम भएको बाटो सरह मानी छोड्न ुपन ेसेट ब्याक छोड्न लगाई 

स्नमावण थर्ीकृत इजाजत पर जारी गने । 

ङ. दफा ३६ मा उप दफा ३६.१ र ३६.२ िप गरी स्नम्न र्ाक्त्यांशहरु िप गने 

१. ३६.१ सडकको मापदण्डमा भद्रर्ास- स्र्पी संग्रहालय भएको ५/५ मीटरलाई संशोधन गरी ४/४ मीटर कायम  

गररएको । 
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२. ३६.२ दरे्लधारो- अस्धकारीगाउाँ‚ स्क्रकेटमदैान ठूलाघर- र्थतेको स्ढक सडक भएको ५.५/५.५ मीटरलाई 

संशोधन गरी ३.५/३.५ मीटर कायम गररएको । 

३. दफा ३८ मा उप दफा ३८.१ को व्यर्थिा गरी स्नम्नानसुारको र्ाक्त्यांश िप गने । 

४. नगरपास्लका र्ा सम्र्स्न्त्धत सरकारी स्नकायले बाटो स्नमावण स्र्थतार गदाव सो बाटो बन्त्न ुअस्घ खरीद भएको र्ा 

स्कत्ताकाट भ ैथर्ास्मत्र् कायम भएको जग्गामा घरनक्त्सा पास गदाव प्रास्र्स्धकबाट स्सफाररस भ ैआए बमोस्जम 

नक्त्सा मापदण्डमा सरस्लकृत गररने । 

क. ३८.१ नेपाल स्र्धतु प्रास्धकरणबाट स्र्तररत ग्रीडलाइनबाट छाड्नपुने न्त्यनूतम दरुी स्र्धतु प्रास्धकरणको 

मापदण्ड बमोस्जम नै कायम गरी घर नक्त्सा पास गनुव पनेछ । 

३. नगि प्रहिी सम्बन्धी कायगलवलध‚ २०७४ मा संशोधन गनग तयाि गरिएको संशोधन प्रस्तावः 

१. कायवस्र्स्धको नाम संशोधन गरी "नगर प्रहरी सम्बन्त्धी कायवस्र्स्ध‚ २०७४" को सट्टा "कागशे्वरी मनोहरा 

नगरपास्लकाको नगर प्रहरी पररचालन कायवस्र्स्ध‚ २०७४" प्रयोग गने । 

२. "कायवकारी अस्धकृत" शब्दको सट्टा "प्रमखु प्रशासकीय अस्धकृत" शब्दको प्रयोग गने । 

३. पररच्छेद-७ को बुाँदा नं.३० मा "स्र्दा अस्धकार होइन" भन्त्ने र्ाक्त्यांशको सट्टा "स्र्दा अस्धकार होइन 

सहुस्लयत मार हो" भन्त्ने र्ाक्त्य प्रयोग गने । 

४. पररच्छेद-९ को बुाँदा नं ६७ मा सजाय समबन्त्धी व्यर्थिा उपबुाँदा नं. २ को "शारीररक िकाई हुने (फस्टक) 

सजाय गने" र्ाक्त्यांश हटाउने । 

४. नगर कायवपास्लकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्त्धी कायवस्र्स्ध‚ २०७४ 

१. बुाँदा न.ं २ को (च) को र्ाक्त्यलाई संशोधन गरी नगरपास्लका भन्त्नाले "कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकालाई 

सम्झन ुपदवछ" भन्त्ने र्ाक्त्य प्रयोग गने । 

२. "कायवकारी अस्धकृत" शब्दको सट्टा "प्रमखु प्रशासकीय अस्धकृत" शब्दको प्रयोग गने । 

५. करार प्रास्र्स्धक कमवचारी व्यर्थिापन गने सम्बन्त्धी कायवस्र्स्ध‚ २०७५ मा संशोधन  

१. बुाँदा नं. ६ मा प्रयोग गररएको बाक्त्यांशको सट्टा स्नम्न र्ाक्त्यांश प्रयोग गने । 

उपदफा (५) बमोस्जम एक आस्िवक र्षवको स्नस्म्त सेर्ा करारमा स्लन ु परेमा नीजको कायव सम्पादन गणुथतर‚ 

समयको पररपालना र स्नयस्मतता आचारण र अनुशासनको स्र्षयलाई आधार मानी प्रमखु प्रशासकीय 
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अस्धकृतले पनुःसरुु करार सरह मानी सम्झौता गनव सक्त्नेछ । 

तेस्रो नगरसभा भन्त्दा अगाडीसम्म पाररत भएका ऐन‚ कायवस्र्स्ध अनसुचूीमा रास्खएको छ । 
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व्यर्थिापन ऐन‚ २०७५ 

२०७५।०३।१० दसे्ख १३ दोस्रो 

नगर सभाद्वारा पाररत 

 

१२. नगर प्रहरी ऐन‚ २०७५ २०७५।०३।१० दसे्ख १३ दोस्रो 

नगर सभाद्वारा पाररत 

 

१३. थिानीय एफ.एम. रेस्डयो व्यर्थिापन तिा 

सञ्चालन ऐन‚ २०७५ 

२०७५।०३।१० दसे्ख १३ दोस्रो 

नगर सभाद्वारा पाररत 
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लस.नं. ऐन‚ लनयमाविी‚ लनदेलशका कायगपालिका वैठक लमलत कैलफयत 

१४. थिानीय तहमा सेर्ा प्रर्ाह सम्बन्त्धी व्यर्थिा 

गनव बनेको ऐन‚ २०७५ 

२०७५।०३।१० दसे्ख १३ दोस्रो 

नगर सभाद्वारा पाररत 

 

१५. न्त्यास्यक सस्मस्तले उजरुी‚ कारर्ाही स्कनारा 

गदाव अपनाउन ुपने कायवस्र्स्ध स्नयस्मत गनव 

बनेको ऐन‚ २०७५ 

२०७५।०३।१० दसे्ख १३ दोस्रो 

नगर सभाद्वारा पाररत 

(२०७४।११।२५) 

१३ औ ंका.पा.र्ठैक 

१६. जोस्खम न्त्यनुीकरण तिा स्र्पद ्व्यर्थिापन 

ऐन‚ २०७५ 

२०७५।०३।१० दसे्ख १३ दोस्रो 

नगर सभाद्वारा पाररत 

 

१७. थर्ाथ्य तिा सरसफाई ऐन‚ २०७५ २०७५।०३।१० दसे्ख १३ दोस्रो 

नगर सभाद्वारा पाररत 

 

१८. नगरपास्लका कायवस्र्भाजन स्नयमार्ली‚ 

२०७४ 

२०७४ साल असार ५ औ ं

का.पा. र्ठैक  

 

१९. नगरपास्लका कायवसम्पादन स्नयमार्ली‚ 

२०७४ 

२०७४ साल असार ५ औ ं

का.पा. र्ठैक  

 

२०. नगरपास्लका बैठक संचालन सम्बस्न्त्ध 

कायवस्र्स्ध‚ २०७४ 

२०७४ साल असार २५ औ ं

का.पा. र्ठैक  

 

२१. कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको भर्न स्नमावण 

मापदण्ड‚ २०७५ 

२०७४ साल भाद्र २१    २० औ ंका.पा. र्ठैक 

२२. कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको सहकारी 

कायवस्र्स्ध‚ २०७५ 

२०७५ साल माघ ०७   २० औ ंका.पा. र्ठैक 

२३. आस्िवक ऐन‚ २०७६ मा छुट भएका संशोधन २०७६ साल श्रार्ण १२ गते ३५ 

औ ंका.पा. र्ठैक  

 

२४. बालगहृ सञ्चालन कायवस्र्स्ध‚ २०७६ २०७६।१०।१५  ४२ औ ंका.पा. र्ठैक 

२५. जषे्ठ नागररक पररचयपर स्र्तरण तिा जषे्ठ 

नागररक कल्याण कायवस्र्स्ध‚ २०७६ 

२०७६।१०।१५   ४२ औ ंका.पा. र्ठैक 



æ:jR5, ;kmf, x/fe/f, agfcf}+ sfu]Zj/L dgf]x/fÆ 

 243     
 
 

लस.नं. ऐन‚ लनयमाविी‚ लनदेलशका कायगपालिका वैठक लमलत कैलफयत 

२६. बाल अस्धकार सस्मस्त गठन तिा सञ्चालन 

कायवस्र्स्ध‚ २०७६ 

२०७६।१०।१५  ४२ औ ंका.पा. र्ठैक 

२७. कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको उपभोक्त्त्ता 

सस्मस्त गठन‚ पररचालन तिा व्यर्थिापन 

सम्बस्न्त्धत कायवस्र्स्ध‚ २०७६ 

२०७६/०२/२१  

२८. जग्गा प्लस्टङ सम्बन्त्धी कायवस्र्स्ध‚ २०७६ २०७६ र्ैशाख ०८ गते  ३१ औ ंका.पा. र्ठैक 

२९. फोहोरमलैा व्यर्थिापन तिा सरसफाई 

कायवस्र्स्ध‚ २०७६ 

२०७६।०४।२९   ३६ औ ंका.पा. र्ठैक 

३०. कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको सार्वजस्नक 

खरीद स्नयमार्ली‚ २०७६ 

२०७६।०६।०१   ३७ औ ंका.पा. र्ठैक 

३१. असंगस्ठत के्रमा कायवरत श्रस्मक र्गव तिा 

असहायलाई उपलव्ध गराइने राहत सम्बन्त्धी 

मापदण्ड‚ २०७६ 

२०७६।१२।१८ - Video conference  

३२. नगरपास्लका अथपताल सञ्चालन तिा 

व्यर्थिापन ऐन‚२०७६ 

२०७६।०३।०६ मा  २०७६।०३।१० दसे्ख 

१३ दोस्रो नगर 

सभाद्वारा पाररत 

३३. कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका आस्िवक 

कायवस्र्स्ध‚ स्नयस्मत तिा व्यर्स्थित गनव बनेको 

काननू‚ २०७५ 

२०७६ असार ०६ गते ३४ औ ं

का.पा. र्ठैक  

२०७६।०३।१० दसे्ख 

१३ गते सम्मको तेस्रो 

नगर सभाले पाररत 

३४. कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका थर्ाथ्य संथिा 

दताव, नर्ीकरण, 

थतरोन्त्नती तिा सेर्ा िप सम्बन्त्धी कायवस्र्स्ध‚ 

२०७६ 

२०७६/११/३०  
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लस.नं. ऐन‚ लनयमाविी‚ लनदेलशका कायगपालिका वैठक लमलत कैलफयत 

३५. कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लका स्दर्ा खाजा 

सञ्चालन तिा व्यर्थिापन कायवस्र्स्ध‚ २०७६ 

२०७६/०९/१५ को का.पा 

र्ठैकबाट 

 

३६. थिानीय तहको प्रशासकीय कायवस्र्स्ध स्नयस्मत 

गने ऐन‚ २०७४ 

  

३७. पश ुसेर्ा सञ्चालन कायवस्र्स्ध   

३८. थिानीय स्र्पद ्व्यर्थिापन कोष सञ्चालन 

कायवस्र्स्ध 

२०७५/०३/१० दसे्ख १३ नगर 

सभाबाट पाररत 

 

 नेपालको संस्बधान २०७२ को धारा २१७ बमोस्जम कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको पस्हलो नगरसभाबाट 

गठन भएको यस न्त्यास्यक सस्मस्तले आ.र्.२०७६/२०७७ स्भर संचालन गरेको कायव प्रगती र 

आ.र्.२०७७/२०७८ का लास्ग प्रथतास्र्त स्नम्नानसुारका कायवक्रम पाररत गने स्नणवय गररयो ।  

कायगसम्पादन  

१. स्नर्देन (स्फराद दताव संख्या) 

 आ.ब.२०७५/०७६ बाट स्जम्मबेारी सरी आएका उजरुी-८५ 

 आ.ब.२०७६/०७७ जठे मसान्त्तसम्म नयााँ दताव भएका उजरुी-११३ 

 जम्मा उजुिी संख्या-१९८ 

२. थिानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) बमोस्जमका मदु्दा  

 घर, जग्गा स्समाना, बाटो तिा स्नमावण कायव सम्बन्त्धी दताव भएका उजरुी-८३ 

 ज्याला मजदरुी 

 जम्मा : ८६ 
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३. थिानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२) बमोस्जमका मदु्दा  

 लेनदने तिा रकम असलुी सम्बस्न्त्ध दताव भएको उजरुी-३० 

 हक संरक्ण सम्बस्न्त्ध दताव भएका उजरुी-२७ 

 सम्बन्त्ध स्र्च्छेद सम्बस्न्त्ध दताव भएका उजरुी-२ 

 घरेल ुस्हसंा सम्बस्न्त्ध दताव भएका उजरुी-३ 

 अन्त्य-५० 

 जम्मा-११२ 

४. कागशे्वरी मनोहरा न्त्यास्यक सस्मस्तबाट हालसम्म स्कनारा लगाइएको उजरुी                                                   

 तामले भएका उजरु-१४४ 

 स्मलपर भएका उजरुी-४२ 

 मलुतर्ी रास्खएका उजरुी-२५ 

 स्नणवय/पैसाला भएका उजरुी-१८ 

 चाल ुउजरुी संख्या-१५६ 

 चाल ुउजरुी मध्ये स्कनाराका लास्ग अस्न्त्तम चरणमा पगुकेा उजरुी-४८ 

५.  आर्श्यक कागजपरको व्यर्थिा  

६.  व्यर्स्थित र स्नयस्मत साप्तास्हक इजलास  

७.  प्रास्बस्धक, प्रशासकीय कमवचारी सस्हतको सस्चर्ालय  

८.  अदालतबाट अनगुमन र तास्लमको व्यर्थिा | 

९.  स्नणवय / फैसला कायावन्त्र्यनमा कायवपास्लकाको सहयोग  

१०.  सम्बस्न्त्धत कायावलयबाट कायव सम्पन्त्नमा सहयोग र समन्त्र्य 
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११.  सबै र्डामा मलेस्मलाप केन्त्द्रको गठन  

१२.  सबै मलेस्मलापकतावहरुलाई एक/एक सेट काननूी स्कताब प्रदान गररएको  

१३.  सबै मलेस्मलापकतावहरुलाई २ स्दने आधारभतू तास्लम स्दइएको  

चुनौती  

१.  पयावप्त स्रोत र परु्वधारको अभार् | 

२.  अनभुर्ी र दक् जनशस्िको खााँचो | 

३.  पयावप्त सचुना सष्प्रेष्ण अभार् | 

४. अस्धकार र कायवस्र्स्धमा अथपष्टता | 

५.  राजनैस्तक प्रभार् र दर्ार् | 

६. मलेस्मलाप सम्बस्न्त्ध तास्लमको अभार् | 

७. प्रहरी र अन्त्य पास्लकाहरुबाट समन्त्र्यको अभार् | 

अवसि  

१.   काम ,समय र खचवको बचत | 

२.   थिानीय थतरमा नै न्त्यायमा पहुाँच |  

३.   कोही हाने, कसैले स्जत्ने नभ ैसमदुायमा नै मेलस्मलापको आधारमा स्र्र्ादको समाधान | 

४.   मस्हला, बालबास्लका र जषे्ठ नागररकको उस्चत संरक्ण र तत्काल न्त्यायमा पहुाँच | 

५  सााँध –स्समाना बाटो स्नकासमा परेको स्र्र्ाद थिानीय थतरमा नै स्नणवय र स्शघ्र कायावन्त्र्यन | 

िाबी योजना  

 १.   मलेस्मलाप कतावलाई तास्लमको व्यर्थिा | 
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 २.   न्त्यास्यक सस्मस्तका सदथयलाई क्मता स्बकासका लास्ग अध्ययन – भ्रमण,अर्लोकन र तास्लमको 

व्यर्थिा | 

 ३.   मलेस्मलाप कताव र पदास्धकारीलाई आर्श्यक पाररश्रस्मक र भत्ताको व्यर्थिा  

 ४.   न्त्यास्यक सस्मस्तको काम कतवव्य र अस्धकार सम्पादन बारे नगरबासीमा जानकारी स्दलाउने 

५.   स्मलापर र फैसला कायावन्त्र्यनमा सहज र न्त्यायको अनभुतुी स्दलाउने 

६.   न्त्यास्यक सस्मस्त प्रस्त आम नागररकमा जानकारी गराउनुका सािै प्रचारप्रसारमखुी कायवक्रम र पयावप्त 

बजटेको व्यर्थिा  

िक्ष्य ि उदेश्य  

 १.  सर्वसलुभ न्त्याय । 

 २.  न्त्यायमा सबैको पहुाँच । 

 ३.  पारदशी न्त्याय प्रणाली ।  

 ४.  स्नष्पक् न्त्यास्यक सस्मस्त । 

अन्त्तमा,  

 यस नगरसभाको स्मस्त २०७७ आषाढ ७ गतेदसे्ख १० गतेसम्म नगरसभामा उपस्थित भई चौिो 

नगरसभा सफल पानव सहयोग गनुवहुने सम्पणूव अस्तस्िज्यहूरु, नगरसभाका सदथयज्य ू लगायत सम्पणूव सहयोगी 

संघसंथिा, कमवचारी स्मरहरुलाई लगाएत सम्पणूव महानुभार्हरु प्रस्त हास्दवक धन्त्यर्ाद व्यि गररयो ।
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नगिस्तरिय योजनाहरु 

        

लस.नं. योजनाको नाम वडा नं. कैलफयत 

१ शहीदपाकव  कुईकेल गाउाँ सडक १   

२ भोलावबोट बाल उद्धार सडक १   

३ मध्य गागल लोकमागव १   

४ बाह्रस्बस ेसातघट्टे सडक १   

५ सरु्ेदी गाउाँ हले्िपोष्ट सडक १   

६ अस्धकारीगाउाँ स्पपलडााँडा मणीचडु सडक १   

७ अस्धकारीगाउाँ स्पपलडााँडा सडक (सनुार खोल्चा हुदैं) १   

८ दधुेगाउाँ कृष्ण मस्न्त्दर सडक १   

९ ढकालगाउाँ पुाँर्ारगाउाँ सडक १   

१० पाताली लास्कला सडक १   

११ गणशे मस्न्त्दर बागमती सडक २   

१२ फुयालगाउाँ पोखरी आकासी सडक २   

१३ बसपाकव  धारापाखा हले्िपोष्ट २   

१४ स्सन्त्दसेुरो ओदान्त्ची सडक २   

१५ जररबटेु्ट बाल स्र्कास कृष्ण मस्न्त्दर सडक २   

१६ भटमास ेस्नस्खलधाम कृस्ष सडक थतरोन्त्नस्त ३   

१७ झागाडोल- पाटटी चौर सडक थतरोन्त्नस्त ३   

१८ चापटारी-स्पपलबोट सडक थतरोन्त्नस्त ३   

१९ पती जग्गा संरक्ण तिा पाकव  स्नमावण खेल मैदान स्नमावण  ३   

२० नयााँपाटी जथपरु सडक  ४   
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२१ योगा भर्न तिा मस्हला सामदुायीक भर्न  ४   

२२ ररजालटार बाटो ढलान  ४   

२३ सत्याटार मागव स्नमावण ४   

२४ बाघधारा कुईकेल टोल मािील्लो पधे ाँरो जाने बाटो ४   

२५ छाडा कुकुर बन्त्ध्याकरण ४   

२६ चौलानारायण थकुल बाट उत्तरतफव  र्ाग्मती जाने बाटो  ४   

२७ स्संखडागाउ नयानाँगाउ सडक स्नरन्त्तरता ४   

२८ स्संखडागााँउ पास्टवको स्डल हुद ैदस्क्ण तफव को सडक स्नमावण ४   

२९ चौलानारायण पाकव  स्नमावण  ४   

३० राधा कृष्ण मागव कालोपर ५   

३१ जलकाली सडक ५   

३२ ठुलो धारो सडक ५   

३३ 
स्ग्रनस्हलस्सटी गेट दखेी अस्धकारी गाउाँ हुदैं गजरेुल गाउ, नेपाल गाउाँ, 

स्क्रकेट मैदान सडक  
६   

३४ बाबाचोक दखेी पन्त्तको घर हुदै ाँ चास्लसेको गौडा सम्म ६   

३५ गौरीनाि मस्न्त्दर दखेी अस्धकारी गाउाँ बोडरव सम्म ६   

३६ डुमा दरे्ी मस्न्त्दर जाने सडक ६   

३७ पेप्सी सडकबाट गास्र्स धारा सम्म स्समाना सडक ६   

३८ राधाकृष्ण मस्न्त्दर जाने सडक ६   

३९ मनकामना मस्न्त्दर दखेी झलुचोक सडक ६   

४० 
मनोहरा मागव भद्रकाली पेट्रोल पम्प दसे्ख मलुपानी स्पपलबोट सम्म बाटो 

स्बथतार र सडक स्नमावण 
७   

४१ 
भैमाल मागव बालस्गताञ्जली हुाँदै ॐ शास्न्त्त भर्न मनोहरा मागव बाटो 

घटे्टपाखा बाटो स्नमावण 
७   
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४२ स्पपलबोट मागव गोदार गााँउ भदोरे हुाँद ैमनोहरा मागव सम्मको बाटो स्नमावण ७   

४३ स्झंगटी घर मागव हुाँद ैॐ शान्त्ती मागव घनामंगल मागव सम्म सडक स्नमावण ७   

४४ शान्त्ती स्दप आदशव मागव बाटो ७   

४५ दरे्लधारा उत्तर ६ ७ ८ को दस्क्ण स्समाना सडक ७   

४६ दरे्लधारा दस्क्ण सोमस्तिव चौर सम्म सडक स्नमावण ७   

४७ अमर स्संहचोक र्डा कायावलय हुद ैसोमस्तिव गेट बथनेत गााँउ सम्म सडक ७   

४८ 
स्काँ रात चोक स्द सेलेब्रसेन थकुल जाने बाटो (बागमस्त मागव) कालोपरे / 

ढलान 
८   

४९ स्र्रभद्र कुण्डबाट नर्तनधाम जाने मागव (नर्तनधाम मागव) कालोपर े ८   

५० गौरीनाि मागव (अस्धकारी टोल जाने बाटो) ढल तिा कालोपरे ८   

५१ 
गौरीनाि मागवदसे्ख परू्व तेज स्र्नायक मस्न्त्दर स्नथकने बाटो (खोसावनीबारी 

मागव) कालोपरे / ढलान 
८   

५२ तेज स्र्नायक सामदूास्यक भर्न तल्ला िप गरी सम्पन्त्न ८   

५३ ॐ चोक ट्रयाक खोल्ने कायव ८   

५४ 
आनन्त्दनगर ढुङ्गेधारा र्डा नं ७ स्समाना हुाँद ैस्फक्त्कल जाने बाटो 

कालोपरे / ढलान 
८   

५५ स्र्रभद्र क्त्लब मागव कालोपरे / ढलान ८   

५६ हत्यामोचन मागव कालोपरे / ढलान ८   

५७ सशुान्त्ती मागवबाट स्चप्लेगौडा जाने बाटो ढल व्यर्थिापन ८   

५८ िामिली मागव कालोपरे / ढलान ८   

५९ ॐ चोक दसे्ख बदु्द चोक दबुोको चौरसम्म बाटो कालोपरे / ढलान ८   

६० 
श्रमस्शल थकुलदसे्ख तेज स्र्नायक थकुल जाने दााँया बााँया बाटो / ढल / 

कालोपरे 
८   

६१ फुटसल स्नमावण  ८   

६२ स्शर्चोकदसे्ख सजृना टोल सम्म खानेपानीको दोस्रो चरणको कायव ८   

६३ परुानो ढुङ्गेधारा परुात्तास्त्र्क मठ मस्न्त्दर स्नमावण कायव ८   

६४ पाकव  स्नमावण / व्यायामशाला स्नमावण  ८   

६५ स्समडोल मागव कालोपरे / ढलान ८   

६६ आदवश टोल मागव कालोपरे ८   
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६७ खहरे व्यर्थिापन एयरपोटव स्समाना सम्म ९   

६८ कलमिली मागव ९   

६९ भगर्ती मागव ९   

७० स्चप्लेगौंडा - कालकुो पसल ९   

७१ कृष्ण मागव ९   

७२ सगुन्त्ध मागव ९   

७३ एयरपोटव नगर मागव ९   

७४ भकुृटी नगर मागव ९   

७५ अमरापरुी मागव ९   

७६ स्दघावय ुमागव ९   

७७ सम्र्सृ्द्धस्शल मागव ९   

७८ आशापरुी मागव ९   

७९ चौतारी मागव (र्डा नं. ९ र र्डा नं. ७ को स्समाना) ९   

८० कााँडाघारी चौकी अगाडीको टोल (प्रभाग टोल) ९   

८१ भकुृटी नगर मागव ९   

८२ गणशे क्त्लब भर्नमा ट्रथट स्नमावण ९   

८३ र्डा कायावलय ममवत तिा स्नमावण ९   

८४ सार्वजस्नक जग्गा व्यर्थिापन ९   

८५ सडक बत्ती ममवत तिा जडान ९   

८६ श्रीकृष्ण प्रणामी मस्न्त्दर भैमाल पनुःस्नवमावण ९   

८७ श्री बाल रास्ष्ट्रय आधारभतू स्र्द्यालयमा कम्पाउण्ड र्ाल स्नमावण ९   

८८ स्नलस्गरी स्शर् मस्न्त्दर संरक्ण ९   

८९ ओपीटार स्थित कालीमस्न्त्दर संरक्ण तिा स्नमावण ९   

९० थर्ाथ्य चौकीमा बस्िवङ सेन्त्टर संचालन ९   

९१ थर्ाथ्य चौकीमा ल्याब संचालन ९   

९२ थर्ाथ्य चौकीमा ट्रथट स्नमावण ९   
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नगिसिासगँ सम्बलन्धत लवषयगत सलमलत 

 

िेखा सलमलत 

(क) संयोजक  - श्री सदुशवन स्धमाल 

(ख) सदथय  - श्री डोलनाि पोखरेल 

(ग) सदथय  - श्री सनुकुमार नगरकोटी 

 

न्यालयक सलमलत 

(क) संयोजक  - नगर उपप्रमखु श्री स्र्न्त्द ुपडुासैनी स्संखडा 

(ख) सदथय  - श्री राजाराम पडुासैनी 

(ग) सदथय  - श्री अष्टलाल श्रेष्ठ 

 

नगि कायगपालिकासगं सम्बलन्धत लवषयगत सलमलतको लवविण 

 

िाजश्व पिामशग सलमलत  

(१) नगर उपप्रमखु श्री स्र्न्त्द ुपडुासैनी स्संखडा    - संयोजक 

(२) प्रमखु प्रशासस्कय अस्धकृत श्री स्गरीराज ज्ञर्ाली   -  सदथय 

(३) नगर कायवपास्लका सदथय श्री कला स्घस्मरे    -  सदथय 

(४) नगर कायवपास्लका सदथय श्री राजाराम पडुासैनी    -  सदथय 

(५) थिानीय उध्योग र्ास्णज्य प्रस्तस्नस्ध .......................  -  सदथय 

(६) थिानीय चेम्बर अफ कमशवका प्रस्तस्नस्ध ..................   -  सदथय 

(७) नगर कायवपास्लका लेखा अस्धकृत श्री बालकृष्ण दाहाल  -  सदथय सस्चर् 

 

श्रोत अनुमान तथा बजेट लसमा लनधागिण सलमलत 

(क) नगर प्रमखु श्री कृष्णहरर िापा     - संयोजक 

(ख) नगर उप-प्रमखु श्री स्र्न्त्द ुपडुासैनी स्संखडा    - सदथय 

(ग) प्रमखु प्रशासस्कय अस्धकृत श्री स्गरीराज ज्ञर्ाली   - सदथय 

(घ) श्री स्दलकुमार स्र्सङ्ुखे      - सदथय 

(ङ) श्री कमला दाहाल      - सदथय 
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(च) श्री स्र्न्त्दा चास्म्लङ्ग राई      - सदथय 

(छ) लेखा अस्धकृत श्री बालकृष्ण दाहाल    -  सदथय सस्चर् 

 

वालषगक बजेट तथा कायगक्रम तजुगमा सलमलत 

(क) नगर उपप्रमखु श्री स्र्न्त्द ुपडुासैनी स्संखडा      -  संयोजक 

(ख) श्री मकुन्त्द गजरेुल संयोजक सार्वजस्नक सेर्ा तिा क्मता स्र्कास सस्मस्त   - सदथय 

(ग) श्री प्रकाश फुयाल संयोजक आस्िवक स्र्कास सस्मस्त     - सदथय 

(घ) श्री जीर्न िापा संयोजक सामास्जक स्र्कास सस्मस्त     -  सदथय 

(ङ) श्री श्रीकृष्ण प्रसाद चापागाई ंसंयोजक परू्ावधार स्र्कास सस्मस्त     - सदथय 

(च) श्री राममस्ण पडुासैनी संयोजक बातार्रण तिा स्र्पद ्व्यर्थिापन सस्मस्त   - सदथय 

(छ) श्री कुन्त्दन खड्का संयोजक स्र्धायक सस्मस्त      - सदथय 

(ज) प्रमखु प्रशासस्कय अस्धकृत श्री स्गरीराज ज्ञर्ाली     -  सदथय सस्चर् 

 

लवधायक सलमलत  

(क) संयोजक  - श्री राजाराम पडुासैनी  

(ख) सदथय  - श्री कुन्त्दन खड्का 

(ग) सदथय  - श्री सारा पकुुव टी 

(घ) सदथय  - श्री ररता पडुासैनी 

(ङ) सदथय  - श्री सदुशवन स्धमाल 

(च) सदथय सस्चर् - श्री गोस्र्न्त्द प्रसाद शमाव 

 

सावगजलनक सेवा तथा क्षमता लवकास सलमलत 

(क) संयोजक  - श्री मकुन्त्द प्रसाद गजरेुल 

(ख) सदथय  - श्री ससु्नल कुईकेल 

(ग) सदथय  - श्री भाईकाजी अस्धकारी 

(घ) सदथय  - श्री मिरुा चापागाई 

(ङ) सदथय  - श्री गोमा स्र्सुंखे रोक्त्का 

(छ) सदथय सस्चर् - श्री सीता अस्धकारी 

 

सामालजक लवकास सलमलत 
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(क) संयोजक  - श्री जीर्न िापा 

(ख) सदथय  - श्री उमेश अस्धकारी 

(ग) सदथय  - श्री स्र्ना िापा 

(घ) सदथय  - श्री शस्मवला िापा काकी 

(ङ) सदथय  - श्री राजकुमार स्र्.क. 

(च) सदथय सस्चर् - श्री गोस्र्न्त्द प्रसाद शमाव 

 

पूवागधाि लवकास सलमलत 

(क) संयोजक  - श्री कृष्ण प्रसाद चापागाई 

(ख) सदथय  - श्री रामहरी गोतामे 

(ग) सदथय  - श्री मध ुघोरासाइनी 

(घ) सदथय  - श्री शान्त्ता स्र्शुंखे 

(ङ) सदथय सस्चर् - श्री सन्त्दशे कुमार ढकाल 

 

आलथगक लवकास सलमलत 

(क) संयोजक   - श्री प्रकाश फुयाल 

(ख) सदथय   - श्री रामेश्वर स्घस्मरे  

(ग) सदथय   - श्री कस्पल खनाल 

(घ) सदथय   - श्री रामप्यारी नगरकोटी 

(ङ) सदथय   - श्री रमा ढकाल 

(च) सदथय सस्चर्  -  श्री बालकृष्ण दाहाल 

 

लवपद् व्यवस्थापन सलमलत 

(क) संयोजक   - श्री राममस्ण पडुासैनी 

(ख) सदथय   - श्री दल बहादरु तामाङ  

(ग) सदथय   - श्री स्शर्राम बथनेत 

(घ) सदथय   - श्री सथुमा स्मजार 

(ङ) सदथय   - श्री बस्बता कुईकेल  

(च) सदथय सस्चर्  -  श्री माधर् खस्तर्डा 
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लनवागलचत पदालधकािीहरुको नामाविी 

लस.नं. पदालधकािीहरुको नाम‚ थि पद फोन नम्बि 

१ कृष्णहरर िापा नगर प्रमखु ९८५१०२७१२१ 

२ स्र्न्त्द ुपडुासैनी स्संखडा नगर उपप्रमखु ९८४३०१५७९९ 

३ मकुन्त्द प्रसाद गजरेुल र्डाअध्यक् र्डा नं. १ ९८५१०४८८६९ 

४ सदुशवन स्धमाल र्डाअध्यक् र्डा नं. २ ९८४१८१८२८३ 

५ राममस्ण पडुासैनी र्डाअध्यक् र्डा नं. ३ ९८४११६२३२२ 

६ भाईकाजी अस्धकारी र्डाअध्यक् र्डा नं. ४ ९८४१३६४३७४ 

७ राजाराम पडुासैनी र्डाअध्यक् र्डा नं. ५ ९८५१०९४९२२ 
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कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका  

प्रलतबद्धता  

हामी, संर्त ्२०७४ साल बैशाख ३१ गते सम्पन्त्न ऐस्तहास्सक थिानीय तहको स्नर्ावचनबाट स्नर्ावस्चत प्रदशे नं. ३ 

अन्त्तगवतका नगरपास्लका प्रमखु एर् ंउपप्रमखु र र्डा अध्यक्हरू संस्र्धानर्ाद, काननुको शासन, मानर् अस्धकार, 

मौस्लक हकको संरक्ण र प्रबद्धवन, सामास्जक न्त्याय तिा सशुासनयिु थिानीय शासनको अभ्यास र थिानीय 

तहको सदुृढीकरण माफव त ्सङ्घीय लोकतास्न्त्रक गणतन्त्रको संथिागत स्र्कास गनव र संघ, प्रदशे र थिानीय तहको 

सहकायव, सह अस्थतत्र् र समन्त्र्यमा आधाररत सम्बन्त्धप्रस्त दृढ रहदैं, स्नर्ावचनका समयमा सार्वभौम नागररक 

समक् गरेको प्रस्तर्द्दता अनुरुप थर्च्छ र सदाचारयिु सशुासनको प्रत्याभसू्त सस्हत थर्चास्लत कायवप्रणाली 

थिापना र अभ्यास गद ैथिानीय तहबाट प्रर्ाह गररने सेर्ामा स्नष्पक्ता, पारदस्शवता, प्रभार्काररता, स्मतव्यस्यता, 

जर्ाफदसे्हता एर् ं स्जम्मरे्ार शासन प्रणालीको प्रबद्धवन गनव प्रस्तबद्धता व्यि गद,ै थिानीय तह माफव त जनतालाई 

स्छटो, छररतो, प्रभाबकारी, गणुथतरीय सेर्ा प्रर्ाह गरी समार्शेी शासन, र योजनाबद्ध स्र्कास माफव त स्दगो शास्न्त्त 

र  संमसृ्द्ध हास्सल गनव, हामी नगरपास्लका प्रमखु, उपप्रमखु, नगर कायवपास्लकाका सदथय‚ र्डा अध्यक् र र्डा 

सदथयहरु स्नम्न प्रस्तबद्धता ब्यि गदवछौं, 

 

१. संस्र्धानसभाबाट संस्र्धान स्नमावण गने नेपाली जनताको कररब सात दशक अस्घदसे्ख व्यि चाहना अनरुुप 

जनस्नर्ावस्चत संस्र्धानसभाबाट नेपालको संस्र्धान जारी भएको खशुी व्यि गद ै संस्र्धानको प्रभार्कारी 

कायावन्त्र्यनमा अग्रसर रहनेछौं ।  

२. थिानीय समदुायको आस्िवक, सामास्जक, सााँथकृस्तक, स्र्कासका लास्ग थिानीय तहस्भरका प्राकृस्तक स्रोत 

साधनको अस्धकतम पररचालन एर् ं उपयोग गरी जनताको समग्र स्र्कास र आस्िवक समसृ्द्ध हास्सल गनव 

तत्परता व्यि गदवछौं । 

३. अन्त्तर थिानीय सरकारस्बच स्रोत‚ साधन र अनुभर्को आदानप्रदान‚ स्छमकेी नगरपास्लकासंग साझदेारीको 

प्रर्द्धवन‚ सार्वजस्नक-स्नजी साझदेारीको प्रबद्धवन‚ व्यर्स्थित शहरी स्र्कास‚ गणुथतरीय भौस्तक पबूावधार 

स्नमावण‚ उपभोिा हकस्हतको संरक्ण गद ै थिानीय उध्यमशीलता तिा रोजगारीको प्रबद्धवन गने प्रस्तर्द्धता 

व्यि गदवछौं । 
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४. सामास्जक सद्भार् र सस्हष्णतुालाई अक्ष्यणु राख्द ैथिानीय तहको मौस्लक ज्ञान स्सप तिा स्रोत र साधनको 

प्रयोगमा प्रािस्मकता स्दई थिानीय पस्हचानयिु र्थत ुतिा सेर्ाको उत्पादन, स्र्तरण तिा उपयोगलाई जोड 

स्ददं ैजनताको आय आजवन र्सृ्द्ध गरी जीर्नथतरमा सधुार ल्याउने प्रस्तबद्धता व्यि गदवछौं । 

५. अस्भयानमखुी स्र्कास पद्धस्तको असं्गकार गरी थिानीय तहमाफव त समाजमा व्याप्त असमानता, स्र्भदे, 

पछौटेपनको अन्त्त्य गने, स्दगो स्र्कासको लक्ष्य हास्सल गनव तिा थिानीय शासन प्रस्क्रयालाई जनमखुी, 

र्ातार्रणमरैी, र्ालमरैी, अपाङ्गमैरी, जषे्ठ नागररकमरैी, लैंस्गक समानता तिा सामास्जक समाबेशीकरणका 

मलू्य र मान्त्यता अनकुुल गने प्रस्तबद्धता ब्यि गदवछौं । 

६. थिानीय भाषा, साँथकृस्त, सास्हत्य, कला, जारा, पर्व, सम्पदा आस्दको प्रयोग, संरक्ण सम्र्द्धवन गद ै हाम्रो 

नगरपास्लकाको मौस्लक पस्हचानयिु पयवटन स्र्कासको आधार खडा गनव प्रस्तर्द्ध छौं । 

७. सरुस्क्त र्थती स्र्कास तिा एकीकृत र्थती स्र्कासलाई ससु्नस्ित गनवका लास्ग प्रचस्लत भर्न स्नमावण 

मापदण्ड र भर्न संस्हतालाई समयानकुुल सधुार एर् ंपररमाजवन गनव‚ भकूम्प प्रस्तरोधात्मक परू्ावधार तिा भर्न 

स्नमावण ससु्नस्ित गनव स्र्पद व्यर्थिापनका लास्ग पबूव तयारीका लास्ग दमकल‚ एम्बुलेन्त्सजथता सेर्ाहरु 

ससु्नस्ित गनव तिा अन्त्तर थिानीय सरकारस्बच समन्त्र्य गरी कायव गनव प्रस्तर्द्धता व्यि गदवछौं । 

८. नगरपास्लकाको आन्त्तररक आयलाई अस्भर्सृ्द्ध गनव तिा स्दगो र फरास्कलो आस्िवक स्र्कासका लास्ग 

सम्भास्र्त तुलनात्मक लाभका के्रहरु पस्हचान गरी सो मा आधाररत पस्हचानयिु थिानीय अिवतन्त्रको 

स्र्कास गनव नमनुा स्र्कास योजनामा जोड स्दने प्रस्तबद्धता व्यि गदवछौं । 

९. थिानीय शासनमा आधसु्नक सचूना प्रस्र्स्ध र स्र्धतुीय शासन प्रणालीको उच्चतम प्रयोग गरी थिानीय 

सरकारको एकल तिा साझा पहलमा Smart City/Smart Ward जथता नमनुा पररयोजना िालनी गनव 

सार्वजस्नक महत्र्का थिानहरुलाई wifi Free Zone र सबै र्डाहरुमा Internet ससु्र्धायिु र्डाको रुपमा 

स्र्कास गनव तिा आधसु्नक स्र्धतुीय सार्वजस्नक यातायातको व्यर्थिापन गरी सार्वजस्नक यातायातको 

भरपदो व्यर्थिा गनव प्रस्तर्द्ध छौं । 

१०. प्रदषुणमिु नगर स्नमावण, स्र्शषे कृस्ष उत्पादन, हररयाली प्रबद्धवन, प्लास्थटकको प्रयोगलाई स्र्थिापन, 

फोहोरको र्गीकरण र पनुवःप्रयोग, शहरी छेरमा कौसी खतेीलाई प्रर्द्धवन, Zero waste, waste to energy 

मा जोड, clean the city/Clean the Ward जथता अस्भयानमलूक कायवक्रमहरु संचालन गनव प्रस्तर्द्ध  छौं 

। 
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११. थिानीय तहमा हुने स्र्र्ादको स्छटो, छररतो, समाधान गरी थिानीय न्त्याय सम्पादनमा सबैको पहुाँचको 

ससु्निता गनव प्रस्तर्द्ध छौं । 

१२. थर्ाथ्य‚ स्शक्ा जथता अस्त संर्देनशील र साबवजस्नक सरोकार र चासोका स्र्षयसंग सम्बद्ध पक्हरुलाई 

समसु्चत ढङ्गले व्यर्थिापन गनव र सरोकारर्ालाहरुलाई घच्घच्याउन प्रस्तर्द्ध छौं ।  

१३. कागशे्वरी मनोहरा नगरपास्लकाको आस्िवक तिा सामास्जक महत्र्को रुपमा रहकेो‚ दस्क्ण ढोका सााँख ुसडक‚ 

लोकतास्न्त्रक सस्हद मागव‚ कागशे्वरी चक्रपि‚ पेप्सीकोला दरुसंचार जथपरु कृष्णचौर कागशे्वरी पयवटन सडकमा 

हाल भ ैरहकेा सडक स्र्थतारको काम स्छटो सम्पन्त्न गनव लगाउने‚ सडकको थतर र्सृ्द्ध गने कामलाई सम्बस्न्त्धत 

स्नकाय र नगरको आफ्नो श्रोतलाई समेत उपयोग गरी समयमै काम सम्पन्त्न गनव प्रस्तर्द्ध छौं । 

१४. स्क्रकेट मदैान बोडे सडक, महान्त्टार दरे्लधारा स्मलनचोक स्तर्ारी टोल मलूपानी चााँग ुनारायण सडक र खहरे 

गान्त्धी मलूपानी सडकको थतरोन्त्नस्त कायव सरुु भएको र यसलाई नगरको मापदण्ड बमोस्जम सम्पन्त्न गनव 

प्रस्तर्द्ध छौं । 

१५. कागशे्वरी मनोहरा नगरस्भर हाल रहकेा सबै खानेपानीका श्रोतहरुलाई एकीकृत गरी आर्श्यक पानीको श्रोत 

समते िप गरी प्रशोस्धत शदु्ध खानेपानी सबै नगरबासीका घरमा परु् याउन प्रस्तर्द्ध छौं । 

१६. असहाय‚ स्र्पन्त्न तिा दस्लत पररर्ारका लास्ग उच्च स्शक्ा अध्ययनको व्यर्थिामा सक्त्दो आस्िवक सहायता‚ 

सामदुास्यक थकुल‚ कलेजको थतरोन्त्नस्त‚ प्रास्र्स्धक स्र्षयका कक्ा सञ्चालनका लास्ग पूर्ावधार स्र्काससाँगै 

तास्लम प्राप्त स्शक्कको व्यर्थिा गनव प्रस्तर्द्ध छौं । 

१७. कागशे्वरी मनोहरा नगरके्रस्भर सचूना प्रस्र्स्धमा आधाररत सेर्ा प्रणालीलाई कायावन्त्र्यनमा ल्याउन 

अस्धकतम प्रयत्न गररनेछ । 

१८. जीर्नमखुी खतेीलाई स्र्षादी रस्हत व्यर्सास्यक खेतीतफव  उन्त्मखु गराई स्संचाई‚ मलखााँद र कृस्ष उत्पादन 

संकलन केन्त्द्रको व्यर्थिा‚ स-ुथर्ाथ्य स्र्मा नगरथतरीय पश ु थर्ाथ्य केन्त्द्र कृस्ष सेर्ा केन्त्द्रको थिापना र 

स्र्कासका लास्ग प्रस्तर्द्ध छौं । 

१९. नगरको भगूोल र जनसंख्यालाई ध्यानमा राखी कम्तीमा स्तन थिानमा सेर्ा ससु्र्धासस्हतको १५ श्यैयासम्मको 

नगरथतरीय हस्थपटल सञ्चालन गनव प्रस्तर्द्ध छौं ।  

२०. सामदुास्यक र्न‚ खलु्ला सार्वजस्नक जग्गालाई अस्धकतम उपयोग गरी हररयाली प्रर्द्धवन‚ पाकव  स्नमावण‚ आय 
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आजवनका र्कैस्ल्पक व्यर्थिा‚ स्र्पद ्व्यर्थिापन र फोहोरको उस्चत व्यर्थिापन प्रस्त प्रस्तर्द्ध छौं ।   

२१. सशुासनका लास्ग घसुखोरी‚ भ्रष्टाचार‚ स्ढलासथुती‚ नातार्ाद‚ कृपार्ाद तिा आस्िवक अपारदस्शवताबाट मिु 

प्रशासन‚ सेर्ा प्रर्ाहमा एकद्वार प्रणाली अर्लम्बन गररनकुा सािै नागररक र्डापरको समते व्यर्थिा 

स्मलाउन प्रस्तर्द्ध छौं । 

२२. सनु्त्दरीजल‚ गागल‚ मस्णचणु तिा जरस्संहपौर्ा समतेलाई समटेी सम्बस्न्त्धत गोकणशे्वर तिा शखंरापरु 

नगरपास्लकासंग सहकायव गरी एकीकृत पयवटनको स्र्कासका लास्ग परू्ावधार स्र्कास अगास्ड बढाउन प्रस्तर्द्ध 

छौं । 

२३. काठमाडौंका नगरपास्लकाहरुमा बस्नरहकेा परू्ावधारयिु खेलकुदका थिान मलूपानी स्क्रकेट थटेस्डयम‚ गोकणव 

गल्फ कोटव लगायत िप अन्त्य खलु्ला के्रमा आर्श्यक थटेस्डयम बनाउन सम्बस्न्त्धत स्नकायसंग सहकायव गनव 

प्रस्तर्द्ध छौं । 
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नगिसिासँग सम्बलन्धत लवषयगत सलमलत 

 

िेखा सलमलत 

(घ) संयोजक  - श्री सदुशवन स्धमाल 

(ङ) सदथय  - श्री डोलनाि पोखरेल 

(च) सदथय  - श्री सनुकुमार नगरकोटी 

न्यालयक सलमलत 

(घ) संयोजक  - नगर उपप्रमखु श्री स्र्न्त्द ुपडुासैनी स्संखडा 

(ङ) सदथय  - श्री राजाराम पडुासैनी 

(च) सदथय  - श्री अष्टलाल श्रेष्ठ 

 

नगि कायगपालिकासंग सम्बलन्धत लवषयगत सलमलतको लवविण 

िाजश्व पिामशग सलमलत  

(८) नगर उपप्रमखु श्री स्र्न्त्द ुपडुासैनी स्संखडा    -  संयोजक 

(९) प्रमखु प्रशासस्कय अस्धकृत श्री स्र्जयराज सरु्देी  -  सदथय 

(१०) नगर कायवपास्लका सदथय श्री कला स्घस्मरे    -  सदथय 

(११) नगर कायवपास्लका सदथय श्री राजाराम पडुासैनी   -  सदथय 

(१२) थिानीय उध्योग र्ास्णज्य प्रस्तस्नस्ध .......................  -  सदथय 

(१३) थिानीय चेम्बर अफ कमशवका प्रस्तस्नस्ध ..................  -  सदथय 

(१४) नगर कायवपास्लका लेखा अस्धकृत श्री स्र्नोद प्रसाद अस्धकारी -  सदथय सस्चर् 

श्रोत अनुमान तथा बजेट लसमा लनधागिण सलमलत  

(ज) नगर प्रमखु श्री कृष्णहरर िापा    - संयोजक 

(झ) नगर उप-प्रमखु श्री स्र्न्त्द ुपडुासैनी स्संखडा   - सदथय 

(ञ) प्रमखु प्रशासस्कय अस्धकृत श्री स्र्जयराज सरु्देी - सदथय 

(ट) श्री स्दलकुमार स्र्सङ्ुख े    - सदथय 
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(ठ) श्री कमला दाहाल     - सदथय 

(ड) श्री स्र्न्त्दा चास्म्लङ्ग राई     - सदथय 

(ढ) लेखा अस्धकृत श्री स्र्नोद प्रसाद अस्धकारी  -  सदथय सस्चर् 
 

वालषगक बजेट तथा कायगक्रम तजुगमा सलमलत 

(झ) नगर उपप्रमखु श्री स्र्न्त्द ुपडुासैनी स्संखडा     -  संयोजक 

(ञ) श्री मकुन्त्द गजरेुल संयोजक सार्वजस्नक सेर्ा तिा क्मता स्र्कास सस्मस्त  - सदथय 

(ट) श्री प्रकाश फुयाल संयोजक आस्िवक स्र्कास सस्मस्त     - सदथय 

(ठ) श्री जीर्न िापा संयोजक सामास्जक स्र्कास सस्मस्त     -  सदथय 

(ड) श्री श्रीकृष्ण प्रसाद चापागाई ंसंयोजक परू्ावधार स्र्कास सस्मस्त     - सदथय 

(ढ) श्री राममस्ण पडुासैनी संयोजक बातार्रण तिा स्र्पद ्व्यर्थिापन सस्मस्त  - सदथय 

(ण) श्री कुन्त्दन खड्का संयोजक स्र्धायक सस्मस्त     - सदथय 

(त) प्रमखु प्रशासस्कय अस्धकृत श्री स्र्जयराज सरु्देी    -        सदथय सस्चर् 

 

लवधायक सलमलत  

(ज) संयोजक  - श्री राजाराम पडुासैनी  

(झ) सदथय  - श्री कुन्त्दन खड्का 

(ञ) सदथय  - श्री सारा पकुुव टी 

(ट) सदथय  - श्री ररता पडुासैनी 

(ठ) सदथय  - श्री सदुशवन स्धमाल 

(ड) सदथय सस्चर् - श्री गोस्र्न्त्द प्रसाद शमाव 

सावगजलनक सेवा तथा क्षमता लवकास सलमलत 

(च) संयोजक  - श्री मकुन्त्द प्रसाद गजरेुल 

(छ) सदथय  - श्री ससु्नल कुईकेल 

(ज) सदथय  - श्री भाईकाजी अस्धकारी 

(झ) सदथय  - श्री मिरुा चापागाई 
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(ञ) सदथय  - श्री गोमा स्र्सुंख ेरोक्त्का 

(ढ) सदथय सस्चर् - श्री ऋस्षकेश स्तस्म्सना 

 

 

 

सामालजक लवकास सलमलत 

(छ) संयोजक  - श्री जीर्न िापा 

(ज) सदथय  - श्री उमशे अस्धकारी 

(झ) सदथय  - श्री स्र्ना िापा 

(ञ) सदथय  - श्री शस्मवला िापा काकी 

(ट) सदथय  - श्री राजकुमार स्र्.क. 

(ठ) सदथय सस्चर् - श्री गोस्र्न्त्द प्रसाद शमाव 

पूवागधाि लवकास सलमलत 

(च) संयोजक   - श्री कृष्ण प्रसाद चापागाई 

(छ) सदथय   - श्री रामहरी गोतामे 

(ज) सदथय   - श्री मध ुघोरासाइनी 

(झ) सदथय   - श्री शान्त्ता स्र्शुखंे 

(ञ) सदथय सस्चर्  - श्री सन्त्दशे कुमार ढकाल 

आलथगक लवकास सलमलत 

(छ) संयोजक   - श्री प्रकाश फुयाल 

(ज) सदथय   - श्री रामशे्वर स्घस्मरे  

(झ) सदथय   - श्री कस्पल खनाल 

(ञ) सदथय   - श्री रामप्यारी नगरकोटी 

(ट) सदथय   - श्री रमा ढकाल 

(ठ) सदथय सस्चर्  -  श्री स्र्नोद प्रसाद अस्धकारी 
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लवपद् व्यवस्थापन सलमलत 

(छ) संयोजक   - श्री राममस्ण पडुासैनी 

(ज) सदथय   - श्री दल बहादरु तामाङ  

(झ) सदथय   - श्री स्शर्राम बथनेत 

(ञ) सदथय   - श्री सथुमा स्मजार 

(ट) सदथय   - श्री बस्बता कुईकेल  

(ठ) सदथय सस्चर्  -  श्री सन्त्जीर् पडुासैनी 
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कागेश्विी मनोहिा नगिपालिका 

नगि कायगपालिकाको कायागिय 

डाँछी‚ काठमाडौं 

आ.ब. ०७४/७५ सम्मको पुनः लनमागण कायगको प्रगलत लवविण 

 

वडा 

नं. 

कुि 

िािग्राही 

संख्या 

प्रविीकिण 

िािग्राही 

संख्या 

पलहिो लकस्ता 

प्राप्त गने संख्या 

दोस्रो लकस्ता 

प्राप्त गने संख्या 

तेस्रो लकस्ता प्राप्त 

गने संख्या 

१ १२४१ २१ ११७१ ६९८ ४६१ 

२ ५४० ८ ४७८ २५१ १४५ 

३ ३१४ ३ ३०९ १६८ १२२ 

४ ५२५ २९ ४८८ २१८ १६३ 

५ ४६ ७ १४२ ५९ ४४ 

६ २९१ ४ २७८ १५३ १४० 

७ २१० ३ १९३ १०४ ८० 

८ २०४ ० १८९ ११३ ८३ 

९ १२१ ० १०४ ५६ ४३ 

कुि 

संख्या 

३५९२ ७५ ३३५२ १८२० १२८१ 
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लनवागलचत पदालधकािीहरुको नामाविी  

लस.नं. पदालधकािीहरुको नाम‚ थि पद फोन नम्बि 

१ कृष्णहरर िापा नगर प्रमखु ९८५१०२७१२१ 

२ स्र्न्त्द ुपडुासैनी स्संखडा नगर उपप्रमखु ९८४३०१५७९९ 

३ मकुन्त्द प्रसाद गजरेुल र्डाअध्यक् र्डा नं. १ ९८५१०४८८६९ 

४ सदुशवन स्धमाल र्डाअध्यक् र्डा नं. २ ९८४१८१८२८३ 

५ राममस्ण पडुासैनी र्डाअध्यक् र्डा नं. ३ ९८४११६२३२२ 

६ भाईकाजी अस्धकारी र्डाअध्यक् र्डा नं. ४ ९८४१३६४३७४ 

७ राजाराम पडुासैनी र्डाअध्यक् र्डा नं. ५ ९८५१०९४९२२ 

८ प्रकाश फुयाल र्डाअध्यक् र्डा नं. ६ ९८५१०५७५६० 

९ जीर्न िापा र्डाअध्यक् र्डा नं. ७ ९८४१८२०७८० 

१० श्री कृष्ण प्रसाद चापागाई ं र्डाअध्यक् र्डा नं. ८ ९८५११०७४६६ 

११ कुन्त्दन खड्का र्डाअध्यक् र्डा नं. ९ ९८४१६८८४८५ 

१२ ररता पडुासैनी मस्हला सदथय (नगर कायवपास्लका) ९८४१९१७१८० 

१३ बस्बता दाहाल कुईकेल मस्हला सदथय (नगर कायवपास्लका) ९८४१६८२०५२ 

१४ कमला दाहाल मस्हला सदथय (नगर कायवपास्लका) ९८४१४८२४७१ 

१५ मिरुा चापागाई मस्हला सदथय (नगर कायवपास्लका) ९८४९५१५८०९ 

१६ कला स्घस्मरे मस्हला सदथय (नगर कायवपास्लका) ९८४९६५४४६२ 

१७ स्र्न्त्दा राई अल्पसंख्यक सदथय (नगर कायवपास्लका) ९८४१२६८६५४ 



æ:jR5, ;kmf, x/fe/f, agfcf}+ sfu]Zj/L dgf]x/fÆ 

272 
 

१८ राजकुमार सनुार दस्लत सदथय (नगर कायवपास्लका) ९८५११११५४८ 

१९ स्दल कुमार स्र्शुंखे दस्लत सदथय (नगर कायवपास्लका) ९८५१०८८७२९  

२० रमा ढकाल मस्हला सदथय र्डा नं. १ ९८४९२०५५९२ 

२१ रामप्यारी नगरकोटी मस्हला सदथय र्डा नं. २ ९८४३१०६०७९ 

२२ श्री स्र्ना काँ डेल िापा (खरी) मस्हला सदथय र्डा नं. ४ ९८४९४१०२२० 

२३ श्री शस्मवला काकी िापा मस्हला सदथय र्डा नं. ७ ९८५११७७४०१ 

२४ कस्र्ता सनुार दस्लत मस्हला सदथय र्डा नं. १ ९८४९३२२०२३  

२५ तारा लोहार दस्लत मस्हला सदथय र्डा नं. २ ९८६२२५५८६० 

२६ कस्र्ता स्र्ष्ट सनुार दस्लत मस्हला सदथय र्डा नं. ३ ९८४९२८७५८६ 

२७ सथुमा स्मजार साकी दस्लत मस्हला सदथय र्डा नं. ४ ९८४१९४३९९१ 

२८ गोमा रोक्त्का स्र्शुंखे दस्लत मस्हला सदथय र्डा नं. ५ ९८०३५२१५७४ 

२९ स्सता काफ्ले स्र्शुखंे दस्लत मस्हला सदथय र्डा नं. ६ ९८६१०२८५४१ 

३० शान्त्ता स्र्शंखे दस्लत मस्हला सदथय र्डा नं. ७ ९८१३७७२१६९ 

३१ गनु केशरी श्रेष्ठ कोइराला दस्लत मस्हला सदथय र्डा नं. ८ ९८१००००७३२ 

३२ सारा पकुुव टी दस्लत मस्हला सदथय र्डा नं. ९ ९८०३०९६५७६ 

३३ बलराम खड्का सदथय र्डा नं. १ ९८४१७७६२४१ 

३४ दल बहादरु तामाङ सदथय र्डा नं. १ ९८६२२३९९२७ 

३५ आत्माराम बथनेत सदथय र्डा नं. २ ९८४१३७११३४ 

३६ स्शर्राम बथनेत सदथय र्डा नं. २ ९८४१२७७५५३ 
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३७ बद्री प्रसाद पडुासैनी सदथय र्डा नं. ३ ९८४९२१५४६६ 

३८ सनु कुमार नगरकोटी सदथय र्डा नं. ३ ९८४१४४५१८५ 

३९ प्रस्दप स्संखडा सदथय र्डा नं. ४ ९८४१६३०४८१ 

४० ससु्नल कुईकेल सदथय र्डा नं. ४ ९८४१४४५१८० 

४१ रामशे्वर स्घस्मरे सदथय र्डा नं. ५ ९८४१६५५७७२ 

४२ मध ुघोरासाइनी सदथय र्डा नं. ५ ९८४१२६३१९२ 

४३ उमेश अस्धकारी सदथय र्डा नं. ६ ९८४१८६०९७३ 

४४ कस्पल खनाल सदथय र्डा नं. ६ ९८४१०७४१८९ 

४५ लक्ष्मण परुी सदथय र्डा नं. ७ ९८४१२७०१८१ 

४६ सहदरे् काकी सदथय र्डा नं. ७ ९८४१३५११२७ 

४७ अष्टलाल श्रेष्ठ सदथय र्डा नं. ८ ९८५१००२२२३ 

४८ कृष्ण प्रसाद लम्साल सदथय र्डा नं. ८ ९८५१२३४३३४ 

४९ डोलनाि पोखरेल सदथय र्डा नं. ९ ९८४१४४००८२ 

५० रामहरी गोतामे सदथय र्डा नं. ९ ९८४१५४४०५४ 
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नगरस्तरीय योजनाहरु 

लस.नं. योजनाको नामहरु वडा नं. 

1  गागल (सयुवमण्डली चोक)-सातघटे्ट-शंखरापरु नगरपास्लकाको स्समाना सम्मको सडक १ 

2  परु्ारगाउाँ फुयालगाउाँ सडक १ 

3  कुईकेलगाउाँ सडक १ 

4  संस्बधान मागव १ 

5  ठुलास्ढक सडक १ 

6  सरु्ेदीगाउाँ सास्खन्त्टार सडक १ 

7  कृष्णचौर-बथनेतगाउाँ-ठूलास्ढक सडक १ र २ 

8  सनु्त्दरीजल आलापोट जनमागव सडक २ 

9  चौतारीटार सयुवमण्डली स्र्स्मरे सुर्ेदीगााँउ सडक २ 

10  गैस्ह्रसेरो ओदास्न्त्च सडक २ 

11  नािेश्वरी बाग्मती स्र्.स्प. संग्रहालय सडक २ 

12  कृष्णमस्न्त्दर स्मतेरीमागव स्समस्ल्स सडक २ 

13  खानेपानी स्फल्टर प्लान्त्ट स्नमावण २ 

14  बाल स्बकास मा.स्ब.को प्रास्र्स्धक स्शक्ालयको भर्न स्नमावण २ 

15  आलापोट थर्ा्य चौस्कको भर्न स्नमावण २ 

16  दरुसंचारदसे्ख भद्रशे्वरसम्म बाटो तिा कल्भटव स्नमावण ३ 

17  भट्मासे हुाँद ैस्चसापानी कृस्ष सडक स्नमावण ३ 

18  पाटीचौर लास्मडााँडा सडक स्नमावण ३ 
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19  चााँपटारी पाकव  स्नमावण ३ 

20  चााँपटारीबाट ब्रम्हखेल जाने सडक कल्भटव स्नमावण ३ 

21  थर्ा्यचौकीबाट भटमासे जाने सडक ढलान स्नमावण ३ 

22  ब्रम्हखेल ऐस्तहास्सक ढंुगेधारा स्नमावण ४ 

23  बाघधारा चोकदसे्ख ओमशास्न्त्त खरी पोखरी- कागेश्वरी चक्रपि जोड्ने बाटो  ४ 

24  िली नयााँ गााँउ सडक स्नमावण दबुै तफव को उकालो ढलान समेत ४ र ५ 

25  पेप्सीकोला ब्रम्हखेल सडक स्समाना दसे्ख गजरकोट स्संखडागाउाँ सडक ५ 

26  स्सन्त्डोल सडक ५ 

27  ढंुगेलगाउाँ खहरे कल्भटव दसे्ख जौटार-पेप्सीकोला ब्रम्हखेल सडकको स्समाना सम्मको सडक  ५ र ६ 

28  पेप्सी ब्रम्हखेल सडक स्समानादसे्ख फुयालगाउाँ स्र्धतु प्रास्धकरण कायावलय सम्म सडक ६ 

29  स्गतान्त्जली थकुल हुाँद ैपेप्सी ब्रम्हखेल सडक स्समानासम्म पक्त्की सडक स्नमावण ६ 

30  बाबाचोक गजरेुल गाउाँ स्पपलबोट सडक स्नमावण ६ 

31  ग्रीनस्हलस्सटी दखेी रमाईलो समाज हुाँद ैअस्धकारी गाउाँ सडक स्नमावण ६ 

32  गोठाटार स्पपलबोट दसे्ख अस्धकारी गाउाँ चााँपबोट सडक ६ र ८ को स्समाना ६ 

33  सास्बक ६ र ९ र्डा स्बचको खहरे करीडोर सडक ६ 

34  स्बशेश्वर महादरे् धमवशाला स्नमावण ६ 

35  गोकणशे्वर ७ र कागेश्वरी ६ को रामजानकी टोल स्समाना दसे्ख स्ग्रनस्हल सम्मको पक्त्की सडक ६ 

36  नागदह हाईट मनकामना मस्न्त्दर संरक्ण ६ 

37  स्ग्रनस्हलस्सटी दखेी मनकामना मस्न्त्दर सम्मको सडक ढलान ६ 

38  रास्ष्ट्रय स्नमावण मा.स्र्.को भौस्तक परू्ावधार तिा कक्ा स्र्थतार ६ 
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39  र्ोगटी टोलदसे्ख चखण्डोल सडक स्बथतार ६ 

40  नेपालगाउाँ दसे्ख स्क्रकेट ग्राउण्ड सम्मको सडक ६ 

41  सास्र्क मलुपानी र्डा नं. ६ परुानीको चौर र्ररपरी लगायतमा पाकव  स्नमावण ६ 

42  मााँझबारी-माहााँकाल सडक स्नमावण ६ 

43  स्मलनचोकको मनकामना मस्न्त्दर स्जणदे्धार ६ 

44  दस्लत बथती स्भर सडक स्बथतार ६ 

45  पेप्सी सडक दसे्ख डुमादरे्ी मस्न्त्दरसम्म सडक कालोपरे ६ 

46  भन्त्ज्याङ्ग दखेी स्क्रकेट ग्राउण्ड सडक ममवत सधुार ६ 

47  र्डा कायावलय भर्न स्नमावण ७ 

48  राधाकृष्ण गौरीनाि मागव ७ 

49  जगत जंग मागव तेज स्र्नायक ७ 

50  बजरङ्गबस्ल मागव रानीधारा ७ 

51  मनोहरा मागव स्बष्ट गााँउ तल्लो बथती सडक ७ 

52  स्पपलबोट मागव गोदार गााँउ ७ 

53  महााँकाल सयपरी बाल स्गताञ्जली ७ 

54  स्झंगटीघर मागव ७ 

55  जगतजंग मागव फोसवपाकव  परु्व गणेश थिान ७ 

56  मदन आस्श्रत प्रास्र्स्धक स्शक्ालय परू्ी गेटबाट बागमती कोररडोर सम्मको सडक ८ 

57  तेज स्र्नायक प्रर्ेशद्धार दसे्ख स्नलर्ाराही मस्न्त्दर एर्ं र्डा कायावलय परू्वको सडक कालोपरे ८ 

58  प्रस्तक्ालयबाट स्शर् शमाव मस्न्त्दर कालोपरे बालस्पठ मागव ८ 
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59  र्डा कायावलय-ढंङ्गेधारा हुाँद ैआशापरेुश्वर उत्तर तफव को बाटो कालोपर ८ 

60  तेजस्र्नायक फोसव पाकव  सडक स्नमावण (मनमोहन मागव) कालोपरे गने ८ 

61  र्ागमती करीडोर मदन आस्श्रत प्रास्र्स्धक स्शक्ालय (नर्तनधाम स्नमावण) ८ 

62  स्शर्चोक दसे्ख सजृना टोल सम्म खानेपानी पाईप लाईन स्र्थतार ८ 

63  आशापरेुश्वर एर्ं सहज मागव स्र्थतार तिा स्नमावण कायव ८ 

64  कमलिली- शास्न्त्तस्दप सामदुास्यक भर्न स्नमावण ८ 

65  स्नमावणास्धन-तेज स्र्नायक सामदुास्यक भर्न स्नमावण कायव ८ 

66  स्र्रभद्र सामदुास्यक भर्न स्नमावण कायव ८ 

67  स्र्रभद्र कुण्डबाट नर्तनधाम जाने बाटो स्नमावण तिा स्र्थतार ८ 

68  र्डा कायावलय भर्न एर्ं पाकव  स्नमावण ८ 

69  चााँपको बोटसंगै ज्येष्ठ नागररक भर्न स्नमावण ८ 

70  आदशव टोल स्र्रेन्त्द्रचोक सडक स्नमावण ८ 

71  आन्त्दनगर ढ्गेधारा र्डा नं. ७ स्समाना हुाँद ैस्फकल जाने बाटो ८ 

72  स्रर्ेस्णटोल स्फकलको स्नमावणास्धन सडक स्नमावण ८ 

73  सजृनाटोल  ढल तिा बाटो स्नमावण कायव ८ 

74  ॐ चोक ट्रयाक खोल्ने कायव ८ 

75  गोकणशे्वर मस्न्त्दर स्जणदेार तिा पाकव  स्नमावण ८ 

76  ढुङ्गेधारा संगै कृयापरुी भर्न स्र्थतार ८ 

77  ठुलाधारा संगै पाकव  स्नमावण एर्ं जग्गा संरक्ण ८ 

78  गौरीनाि मस्न्त्दर दसे्ख तेज स्र्नायक मस्न्त्दर स्नथकने स्भरी बाटो ८ 
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79  र्डा नं ५, ७ र ९ स्समानाका सडकहरु स्नमावण कायव ८ 

80  र्डा कायावलय मदन आस्श्रत जाने सडक परू्व -गेट ८ 

81  स्दघाय ुटोल मागव ९ 

82  ओम पकुार टोल मागव ९ 

83  धारा चौर र्डा कायावलय हुद ैएयर पोटव सडक ९ 

84  खड्का गठुी- काडााँघारी प्रहरी चौकी सडक ९ 

85  डोटेल डेरी र् याडर सडक ९ 

86  र् याडर दसे्ख मनोहरा नस्द सम्म खहरे ब्यर्थिापन  ९ 

87  स्क्रयापरुी भर्न स्नमावण ९ 

88  काडााँघारी खानेपानी आयोजनामा बोररङ्ग तिा स्फल्टर प्लान्त्ट ९ 



æ:jR5, ;kmf, x/fe/f, agfcf}+ sfu]Zj/L dgf]x/fÆ 

279 
 

"स्वच्छ‚ सफा हराभरा‚ बनाऔ ंकागशे्वरी मनोहरा" 

सम्पूणग नगिवासीहरुमा कागेश्विी मनोहिा नगिपालिकाको अलपि 

 सार्वजस्नक जग्गामा कोही कसैले स्र्ना इजाजत घर टहरा स्नमावण गरेको पाइएमा सो को जानकारी 

नगरपास्लकामा गराउन ुहुन सम्पणूव नगरबासीमा अनरुोध गररन्त्छ । 

 घर नक्त्साको ड्रङ्ग‚ स्डजाईन‚ नक्त्सा स्नमावण कायव गनव NEA मा सदथय भएका ईस्न्त्जस्नयरहरुबाट मार 

गनुव पनेछ । सािै भकूम्प प्रस्तरोधी घर स्नमावणको तास्लम स्लएका डकमी लगाई घर स्नमावण गनुवहुन 

अनरुोध गररन्त्छ । 

 आफ्नो पेशा व्यर्साय तिा घर बहाल कर समयम ै बझुाउन ु हुन अनरुोध छ । कोही कसैले कर छली 

गरेको र छल्ने प्रयास गरेको पाइएमा काननू बमोस्जम कारर्ाही अगास्ड बढाइने व्यहोरा समते जानकारी 

गराइन्त्छ । 

 नगरपास्लका के्रस्भर कुनै घर‚ टहरा‚ पखावल आस्द भौस्तक संरचना स्नमावण गदाव अस्नर्ायव रुपमा 

नगरपास्लकाबाट थर्ीकृस्त स्लएर मार गनुवहुन जानकारी गराइन्त्छ । 

 जग्गा सम्याउने‚ ढुंगा‚ र्ालुर्ा‚ माटो जथता खानीजन्त्य र्थतकुो उत्खनन ् तिा स्नकासी कायव गदाव 

अस्नर्ायव रुपमा यस नगरपास्लकाको स्सफाररस र थर्ीकृस्त स्लन ुपनेछ । यस्द स्सफाररस तिा थर्ीकृस्त 

नस्लई त्यथतो कायव गरेको पाइएमा आर्श्यक काननूी कारर्ाही अगास्ड बढाइने छ ।  

 व्यापार व्यर्साय गने सम्बस्न्त्धत सबैले अस्नर्ायव रुपमा PAN अिर्ा VAT मा दताव गरी 

नगरपास्लका/र्डा कायावलयबाट अस्नर्ायव रुपमा व्यर्साय दताव प्रमाण-पर स्लएर मार व्यर्साय 

सञ्चालन गनुवहुन जानकारी गराइन्त्छ । यस नगरपास्लकाबाट व्यर्साय प्रमाण-पर स्लएकाहरुको हकमा 

समयम ैनर्ीकरण गनुवहुन समते अनरुोध छ ।  

 यस नगरपास्लकाबाट स्र्स्भन्त्न स्कस्समको सामान Supply गनव‚ परामशव सेर्ा प्रदान गनव‚ ममवत सधुार 

कायव गनव र नक्त्सा स्डजाइस्नङ्ग आस्द गनवका लास्ग नगरपास्लकामा सचूीकृत भएकाहरुसंग मार कायव 

गररने भएकोले त्यथता प्रकृस्तका कायव गनव इच्छुक संघ‚ संथिा‚ कम्पनी‚ फमव आस्द सबैलाई यस 

नगरपास्लकामा सचूीकृत गनुवहुन जानकारी गराइन्त्छ । 

 यस नगरपास्लकाका घरधनीहरुले १० प्रस्तशतका दरले सम्बस्न्त्धत र्डा कायावलयमा समय म ैघर बहाल 

कर बझुाउन ुहुन अनरुोध छ ।  
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 आ.र्. ०७५।७६ दसे्ख यस नगरपास्लकामा सम्पस्त्तकर लाग ुभएकोले आफूले स्तनुव पने सम्पस्त्त कर र 

मालपोत समय म ैबझुाउन ुहुन अनरुोध छ । 

 घर / जग्गा बहाल कर‚ पेसा व्यर्साय कर समय म ैचिुा गरी असल नागररकको पररचय स्दऔ ं। 

 व्यर्साय दताव गनुव र कर स्तनुव नागररकको दास्यत्र् मार होइन सम्मान पाउने अर्सर पस्न हो ।  

 समय म ैजन्त्म‚ स्र्र्ाह‚ मतृ्य‚ु बसाइसराई र सम्बन्त्ध स्र्च्छेद दताव गरी आफ्नो स्र्र्रण अध्यार्स्धक गरौं 

। 

 आफ्नो घर आाँगन चोक बाटो सधैं सफा राखौं । 

 नेपाल सरकारको "एक घि एक लवरुवा" भन्त्ने अस्भयानलाई सािवक बनाउन सबै नगरर्ासीले आ-

आफ्नो जग्गामा रुख स्र्रुर्ा रोपौं‚ हररयाली बढाऔ ंर र्ातार्रण थर्च्छ राखौं । 

 आफ्ना पखुाव र आफ्नो महेनतले आजवन गरेको धन दरुुपयोग हुन नस्दन र सर्वसाधारणको थर्ाथ्य रक्ा 

गनव‚ खाध्य तिा उपभोग्य बथत ु खररद गदाव पररमाण‚ गणुथतर‚ मलू्यको सािै स्नम्न स्र्षयमा ध्यान 

परु् याउन समथत नगरबासीहरुमा हास्दवक अस्पल गदवछौं । 

 उत्पादन/उपभोग्य स्मस्त नभएको र्ा केरमटे गरेको बथत ुखररद नगरौं । 

 बथतकुो प्यास्कङ्गमा उत्पादनकतावको नाम‚ उत्पादन स्मस्त‚ अस्धकतम मलू्य (MRP) हरेी 

सामान खररद गरौं । 

 र्थतकुो उत्पादनमा प्रयोग भएको कच्चा पदािव‚ भण्डारण स्र्स्ध‚ उपभोग गने तररका‚ तौल 

उल्लेख छ/छैन राम्ररी हरेौं । 

 सामान खररद गदाव स्बल पाउन ुउपभोिाको अस्धकार हो । त्यसैले सामान खररद गदाव स्बल स्लन 

नभलुौं । 

 अखाद्य/कमसल उपभोग्य र्थतकुो उत्पादन र स्बक्री स्र्तरण भएको पाइएमा सम्बस्न्त्धत र्डा 

कायावलय/नगरपास्लका कायावलय/थिानीय प्रहरी कायावलयमा तरुुन्त्त खबर गरौं ।  

 नगरपास्लका कायावलय प्रस्त केही गनुासा अिर्ा सझुार् भए प्रत्यक् र्ा टोल स्फ्र नं. 

१६६००१२७७७७ मा फोन गरी ध्यानाकषवण गराई नगर स्र्कासका लास्ग सामसु्हक योगदान गरौं । 

"आफूिे संचािन गिेको जुनसुकै पेसा व्यवसाय सम्बलन्धत वडा कायागियमा आजै दताग गिी 

नगि लवकासमा सहिागी बनौं" 
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कायायन्वयन एव ंसहयोगका लाषग धन्यवाद । 

िप जानकारीका लास्ग यस नगरपास्लकाको फोन नं. ०१-४४-५१२४२‚ फ्याक्त्स नं. ०१-४४५०३५६ र 

र्भेसाइट www.kageshworimanoharamun.gov.np मा समते Log in गरी हनेव सस्कने छ । 

अन्त्तमा,  

 यस नगरसभाको स्मस्त २०७६ आषाढ १० गतेदसे्ख १३ गते सम्म नगरसभामा उपस्थित भई तेश्रो 

नगरसभा सफल पानव सहयोग गनुवहुने सम्पणूव अस्तस्िज्यहूरु, नगर सभाका सदथयज्य ू लगायत सम्पणूव कमवचारी 

स्मरहरुलाई हास्दवक धन्त्यर्ाद व्यि गरी यस नगरसभाको स्र्स्धर्त ्रुपमा सम्पन्त्न भयो । 
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æ:j:y hLjgz}nL ckgfpg] k|ltjåtf u/f} lg/f]uL jgf}Æ 

 

!_  /S;L r'/f]6 / ;'lt{hGo kbfy{sf] ;]jg gu/f} . 

@_  lgoldt Aofod u/f} . 

#_  :j:Yo / kf]ifLnf] vfgf vfcf}F . 

$_ lgoldt :jf:Yo k/LIf0f u/f+} . 

%_  xfdL / xfd|f] kl/jf/ / ;d'bfosf] :jf:Yo k|lt ;hu /xf+} . 

^_  :jf:Yo ;+:yfdf kfpg] ;a} k|sf/sf cf}ifwLx?sf] af/]df hfgsf/L lnO{ 

To;sf] pkof]u u/f+}, ;fy} :jf:Yo hfFr u/]/ dfq cf}ifwL ;]jg u/f}+ . 

&_  ;kmf ;'lås/0f ul/Psf] kfgL lkpg] afgL a;fnf} . ;fy} lgoldt rlk{sf] 

k|of]u u/L xft w'g] afgL a;fnf}+ . 

*_  ;g]{ tyf g;g]{ /f]ux?sf] af/]df hfgsf/L lnO{ oL /f]ux?sf] af/]df ;r]t   

/xf}+ . 

(_  cfˆgf afn aflnsfx?nfO{ ;Gt'lnt cfxf/ v'jfpg'sf] ;fy} lgoldt glhssf] 

:jf:Yo ;+:yfdf nlu lgoldt vf]k nufcf}+ . 

 

sfu]Zj/L dgf]x/f gu/kflnsf 

:jf:Yo zfvf 
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