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पय�टन, कृ�ष‚ �श�ा र खेलकूदको �वकास,सम�ुनत ह�रयाल�य�ुत कागे�वर� मनहरा नगरपा�लकाको व�लयो आधार 

 

कागे�वर� मनहरा नगरपा�लकाको दो�ो नगरप�रषदमा  

काय�कार� अ�धकृत प�ुषो�तम अ�धकार��यूले ��तुत गनु� भएको  

आगामी आ�थ�क वष� २०७३।०७४ को 

नी�त तथा काय��म र बजेट व�त�य 

�द�तय नगरप�रष�बाट पा�रत आगामी आ.व.२०७३/०७४ को नी�त‚ काय��म तथा बजेट साव�ज�नक�करण 

समारोहका �मुख अ�त�थ, सं�वधानसभाका माननीय सभास��यूह�, �दपक �साद कँुईकेल र रामे�वर फुयाल�यू‚ 

�थानीय �वकास अ�धकार� �ी �तथ�राज भ�राई�यू, 

काय�कार� अ�धकृत�यूह�, 

राजनै�तक दलका �मुख�यूह� तथा पदा�धकार��यूह�,  

सुर�ा �नकायका �मुख�यूह�,  

सा�वक गा.�व.स.का पूव� जन��त�न�ध�यूह�,  

काया�लय �मुख�यूह�, �व�भ�न संघ सं�थाका �मुख तथा ��त�न�ध�यूह�,वडा नाग�रक म�चका संयोजक तथा 

��त�न�ध�यूह�‚ वडा स�चव‚ सामािजक प�रचालक‚ लगायत नगरपा�लकाका कम�चार�ह�‚ स�चारकम�, समाजसेवी, 

मानवअ�धकारकम�, नाग�रक समाजका ��त�न�ध, बु��िजवी एवं उपि�थत म�हला तथा स�जनव�ृद ।  

कागे�वर� मनहरा नगरपा�लकाको �द�तय नगरप�रष�बाट पा�रत आगामी आ.व. २०७३।०७४ को नी�त तथा काय��म 

र अनुमा�नत बजेट �लएर यस साव�ज�नक�करण समारोहमा सा�ा�कार भएकोछु । 

 

�द�तय नगर प�रष�बाट आगामी आ.व. २०७३।७४ को ला�ग कागे�वर� मनहरा नगरपा�लकाको �वीकृत 

वा�ष�क नगर �वकास योजना, नी�त‚ काय��म तथा अनुमा�नत बजेट साव�ज�नक�करण काय��ममा हा�ो 

आम��णलाई �वीकार गर� पा�नु भएका ��ेय �मुख अ�त�थ�यू, �वशेष अ�त�थ�यू, अ�त�थ�यू लगायत स�पूण� 

महानुभावह�मा कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका काया�लय तथा मेरो �यि�तगत तफ� बाट समेत हा�द�क �वागत एवं 

अ�भवादन �यक्त गद�छु ।   

 

सव��थम, मुलूकको राि��यता, साव�भौमस�ता, अख�डता, राि��य �वा�धनता, गणत��, �वत��ता तथा शाि�त र 

सम�ृ�का ला�ग जीवन उ�सग� गनु�हुने �ात अ�ात श�हदह���त भावपूण� ��ा�जल� अप�ण गन� चाह�छु ।  

 

साथै यस ग�रमामय सभामा नगरपा�लकाको �मुखको है�सयतले नगरपा�लकाको सम� �वकासको ला�ग माग�दश�नको 

�पमा रहने आगामी आ�थ�क वष� २०७३।०७४ को नी�त तथा काय��म र बजेट ��तुत गन� पाउँदा मैल ेआफूलाई 

गौरवाि�वत महसुस गरेको छु । यसै अवसरमा हा�ा अथक �यासह�मा हरदम �नद�शन र सहयोग �दान गनु�हुने 

माननीय सभास��यूह�, राजनै�तक दल, सरोकारवाला �वकास साझेदारह�, समाजसेवी एवं नगरवासी स�पूण� 

आदरणीय दाजुभाई, �दद�ब�हनीह� तथा �वकास अ�भय�ताका �पमा रहेका �थानीय �नकाय, सरकार� काया�लय तथा 

गैरसरकार� सं�थाह�को भू�मका ��त नगरपा�लकाको तफ� बाट हा�द�क कृत�ता �य�त गद�छु । 
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नगर प�रचयः- 

राजधानी काठमा�ड�को उ�तर पूव�मा अवि�थत यस नगरपा�लका �व.सं. २०७१ माग� १६ गते नेपाल सरकार म��ी 

प�रष�को �नण�य�वारा गोठाटार, मूलपानी, डाँछ�, भ�वास, आलापोट र गागलफेद� गा.�व.स.लाई �मलाएर गठन 

ग�रएको हो । यस नगरपा�लकाको नामांकन सा�वक गागलफेद� गा.�व.स. हालको वडा न ं१ मा अवि�थत ऐ�तहा�सक 

धा�म�क �थल कागे�वर� महादेवको मि�दर र  मनहरा नद�को नामले कागे�वर� मनहरा रहन गएको �यहोरा 

यहाँह�लाई �मरण गराउन चाह�छु । यस नगरपा�लकाको पूव�मा शंखरापुर नगरपा�लका र भ�तपुर िज�लाको 

चाँगुनारायण नगरपा�लका‚ पि�चममा काठमा�ड� महानगपा�लका वडा नं ३५ र गोकण��वर नगरपा�लका‚ उ�तरमा 

�स�धुपा�चोक िज�ला पद�छ भने द��णमा म�यपुर�थमी नगरपा�लका पद�छ । यस नगरपा�लका हाल १ दे�ख १६ 

वडामा �वभािजत भई २७.६ वग� �क.�म. �े�फलमा फै�लएको छ । यस नगरपा�लका उप�यकाको अ�य�तै उव�र कृ�ष 

�े� भएको नगरपा�लका हो । पूव� तफ� को मनहरा फाँट र पि�चम तफ� को बागमती फाँट कृ�ष उपज उ�पादनका ला�ग 

��स� छन ् । यहाँ आलु, गोलभेडा‚ मौसमी तथा बेमौसमी तरकार� धान, गहँु पया��त मा�मा उ�पादन हु�छ । 

नगरपा�लका �भ� पन� गागल र �शवपुर� लेकको केह� भाग काठमा�ड�को खानेपानीको मूल�ोत �भ� पद�छ । 

सम�शतो�ण हावापानी भएको यस नगरपा�लकाको  औसत वषा� १२५ �म�ल�मटरस�म रहेको पाई�छ । कागे�वर� 

मनहरा नगरपा�लका �भ� ब�ने मू�य नद�मा बागमती  र मनहरा  भएता प�न यी नद�का अलवा अ�य सहायक 

नद�ह�मा का�े खोला, झ�वा खोला, ढकाल खोला, कागे�वर� खोला, घ�े खोला, महादेव खोला लगायत अ�य 

�नय�मत पानी ब�न ेखोला खो�सीह� पद�छन ् । कुनै समयमा ठू�ठुला राजकुलाह� स�चालन भई �हउँद वषा�दमा 

पानी ला�ने मनहरा फाँट, बागमती फाँट अ�हले �सचंाई सु�वधाबाट बि�चत हुन पुगेता प�न केह� भागमा भने �सचंाई 

पुगेको दे�ख�छ । अ�यवि�थत वसोवास र नयाँ आवास �े� �व�तारले मनहरा र बागमती �कनारमा रहेको उव�र 

ज�गा घनाव�तीका �पमा प�रणत भई शहर�करण तफ�  �व�तार हँुदै गएको दे�ख�छ । यस नगरपा�लकाको मु�य 

धा�म�क तथा ऐ�तहाँ�सक �थलह�मा कागे�वर� मि�दर, च�पक �वनायक मि�दर, का�ठभैरव, सोम�तथ� गीता मि�दर‚ 

तेज �वनायक, महाँकाल भैरव, थल� बालकुमार�  रहेका छन ्। हाल कृ�ण �णामीह� �ारा �न�म�त नवतमपुर�धाम 

आ�त�रक तथा वा�य धा�म�क पय�टकको ला�ग संझन यो�य �थानको �पमा �वकास भईरहेको छ  साथै औसत 

फरा�कलो ज�मन‚ जनघन�व धेरै नभएको र �ाकृ�तक ह�रयाल� यु�त भएकोले उप�यका �भ�का अ�य नगरपा�लका 

भ�दा यो नगरपा�लका समु�नत दे�ख�छ । नेपालको न�सा ज�तो आकारमा र�ह उ�तर द��ण भई फै�लएको यस 

नगरपा�लकाको वडा नं.१ दे�ख १६ स�मको आ�थ�क सामािजक साँ�कृ�तक भौगो�लक अवि�थ�तमा �व�वधता रहेको 

छ । �ाकृ�तक सौ�दय�ले भ�रएको साथै नेपालकै �ेता यूगको �मरण गराउने राम जानक� मि�दर यसै नगरपा�लकाको 

वडा नं. २ गागलफेद�मा �न�म�त भएको छ ।   
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घरधुर� तथा जनसं�याः- 

वडा न ं

१-१६ 

घरधुर� म�हला प�ुष जनसं�या 

ज�मा  १४३४० ३००२१ ३०२२६ ६०२४७ 

 

वडा न ं

१-१६ 

�ा�हण ��ी नेवार तामाङ/मगर/गु�ङ/राई/शेपा� था� मुसलमान कामी/दमाई ठकुर�/स�यासी/दशनामी अ�य ज�मा 

ज�मा १९७०६ १९२५० ६४५५ ९३२९ ३८५ ९५ १५२२ ४०४ ३१०१ ६०२४७ 

 

भूगोल तफ� ः- 

वडा नं ज�मा �े�फल खेती यो�य ज�मन 

१‚२ र १४ १०.९ वग� �क.�म. ५८० हे�टर 

३ र १५ १.५ वग� �क.�म. ६३ हे�टर 

४ र १६ १.७ वग� �क.�म. ५७ हे�टर 

५‚ ६ र ७ ५ वग� �क.�म. ३२० हे�टर 

८‚ ९ र १० ३.९ वग� �क.�म. १७४ हे�टर 

११‚ १२ र १३ ४.६ वग� �क.�म. २५५ हे�टर 

ज�मा २७.६ वग� �क.�म. १४४९ हे�टर 

 

�श�ा तफ� ः- 

सा�रता ��तशत ८०.९ ��तशत 

�नातकस�म पढाई हुनेः-  

१) काि�तपुर कलेज, थल� 

२) स�हद आदश� कलेज, भ�वास 

३) गा�धी तुलसी कलेज, काँडाघार� 

४) मदन आ��त �म�ृत ��त�ठान �ा�व�धक �श�ालय‚ ईचोट‚ गोठाटार 

उ�च मा.�व.स�म पढाई हुनेः-  

१) गा�धी आदश� उ.मा.�व., काँडाघार� 

२) नेपाल राि��य �नमा�ण उ.मा.�व., मूलपानी 

३) आदश� उ.मा.�व., भ�वास 

४) �स��गणेश उ.मा.�व., सातघ�े‚ गागलफेद� 

५) तेज �वनायक उ.मा.�व., ईचोट‚ गोठाटार 

मा�य�मक स�म पढाई हुनेः-  

१) आन�द भैरब मा.�व. मूलपानी 

२) काि�त भैरव मा.�व, थल� 

३) बाल�वकास मा.�व. आलापोट 
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४) बाल उ�ार  मा.�व., गागलफेद� 

�न.मा.�व. पढाईने �व�यालय सं�या  ४ 

�ाथ�मक पढाईने �व�यालय सं�या  ६ 

�वा��य तफ� ः- 

क) �वा��य चौक�, आलापोट 

ख) �वा��य चौक�, गागलफेद� 

ग) �वा��य चौक�, भ�वास 

घ) �वा��य चौक�, थल� 

ङ) �ाथ�मक �वा��य के��, मूलपानी 

च) �वा��य चौक�, गोठाटार 

कृ�ष तथा पशु सेवा के�� तफ� ः- 

कुनै प�न छैन 

खानेपानी तफ� ः- 

क) डाँछ� भ�वास खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना   

ख) भैमाल खानेपानी आयोजना‚ गोठाटार  

ग) सा�वक आलापोट र गागलफेद� व�ती�तर�य साना खालका खानेपानीह�  

घ) मूलपानीमा जनता आफ� ले �नजी धारा तथा उप�यका खानेपानीले �वतरण गरेको अ�ोसो�धत पानी र वडा नं ९ 

को केह� भागमा उप�यका खानेपानीबाट �वत�रत पानी । 

�वधुत तफ� ः- 

सवै वडाका घरधुर�मा �वधूत सु�वधा पुगेको । 

संचार तफ� ः- 

इ��ायणी ए�सचे�ज, चाब�हल ए�सचे�ज र ग�ाघर ए�सचे�जबाट �वत�रत मोवायल टे�लफोनमा ९५ ��तशत भ�दा 

वढ� जनताको पहँुच पुगेको । 

सडक संजाल तफ� ः- 

१) जोरपाट� साँखु सडक 

२) पे�सी ��हखेल सडक  

३) कागे�वर� च�पथ 

४) �तवार�टोल चाँगुनारायण सडक 

५) ��केट मैदान वोडे सडक  

६) थल� गोकण� सडक  

७) गा�धी महानटार मूलपानी सडक 

८) गा�धी वीरे��चोक मूलपानी सडक 

 

��तावह�ः- 

१. आ.व. २०७३/०७४ को अनुमा�नत बजेट नी�त तथा काय��म पा�रत गन� । 

२. कर द�तुर लगायत अ�य सेवा शु�क स�व�धमा । 

३. २०७२ मं�सर मसा�तस�मको �नण�य तथा आ�दानी र खच� अनुमोदन गन� । 
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४. खु�ला �दशामु�त तथा जन�वा��य �व��न वारे । 

५. नगरपा�लकाको संगठना�मक �व�प र कम�चार� काय� �ववरण वारे । 

६. कम�चार� �व�नयम स�व�धमा । 

७. ए�वुले�स संचालन एवं �यव�थापन स�व�धमा । 

८. लागत जनसहभा�गता मुलक काय��म तथा समुदायमा रहेका टोलसुधार स�म�तह� प�रचालन स�व�धमा ।  

९. नगर�तर�य गु�योजना बनाउने स�व�धमा । 

१०. पय�टन �वकास गु�योजना स�व�धमा । 

११. खानेपानी तथा सरसफाई गु�योजना DPR तयार गन� स�व�धमा । 

१२. नगर�तर�य खेलकुद गु�योजना स�व�धमा । 

१३. नगर�तर�य सडक गु�योजना स�व�धमा । 

१४. मे�ो �णा�ल लागू गन� स�व�धमा । 

 

उपि�थत महानुभावह�,  

सव��थम म चालु आ.व. २०७२/०७३ को �म�त २०७२ साल मं�सर मसा�त स�मको यथाथ� आय र �यय �ववरण 

��तुत गन� अनुम�त चाह�छु । चालु आ.व.२०७२/०७३ को मं�सर मसा�तस�मको यथाथ� आय तफ�   आ�त�रक �ोत 

१ करोड ७७ लाख १४ हजार ७ सय ४ �पैया ‚ सामािजक सरु�ा काय��म तफ�  ९२ लाख ८० हजार ८ सय र के���य 

अनुदान तफ�  ४ करोड ५४ लाख ४८ हजार  र गत वष�को िज�मेवार� सर� आएको २ करोड ५३ लाख १४ हजार ४ 

सयसमेत कूल आ�दानी ९ करोड ७७ लाख ५७ हजार ९ सय ४ �पैया भएको छ । �य�तै २०७२ साल मं�सर मसा�त 

स�मको खच� तफ�  पूवा�धार �वकास तथा पूँजी गत काय��म खच� तफ�  ८५ लाख २६ हजार २ सय ४४ �पैयाँ‚ चाल ु

खच� तफ�  ६८ लाख ८४ हजार ५ सय ९६ �पैयाँ र सामािजक सुर�ा काय��म अ�तग�त ८५ लाख ६१ हजार २ सय 

समेत ज�मा खच� २ करोड ३९ लाख ७२ हजार ४० �पैयाँ खच� भएको छ ।  

संघीय मा�मला तथा �थानीय �वकास म��ालय अ�तग�तको �थानीय �नकाय �व�तीय आयोगबाट ग�रन े �यूनतम 

शत� मापन तथा काय�स�पादन मू�या�कनमा यस नगरलाई उ�कृ�ट नगरको �पमा ��तुत गन� अ�भयान साथै �म�त 

२०७२ साल बैशाख १२ गते गएको �वनाशकार� भूक�पबाट पु�न गएको अपूरणीय जनधनको ��तबाट �वच�लत नभई 

�सगंो नगरपा�लकाको पुनः�नमा�ण गन� काय�मा �ढता �य�त गद� म र मेरो नेत�ृवको �स�गो नगरपा�लका लागन् े

�व�वास �लएको छु । ��तुत अ�भयानमा राजनी�तक दल‚ �व�भ�न सरकार�‚ गैर सरकार� संघ सं�था‚ नाग�रक 

समाज‚ बु��िजवी‚ समाजसेवी लगायत अ�य सरोकारवाला समेतको सहकाय� र सहयोगको अपे�ा गरेकोछु । 

 

उपि�थत महानुभावह�,  

अब म यस सु�दर नगरपा�लकाको द�घ�का�लन योजना स�हतको स�ब�ृद नगरको �पमा �वकास गन� मूल ल�य 

पय�टन, कृ�ष‚ �श�ा र खेलकूदको �वकास, समु�नत ह�रयाल�यु�त कागे�वर� मनहरा नगरपा�लकाको ब�लयो आधार 

भ�ने नारालाई आ�मासाथ गद� आगामी आ�थ�क वष� २०७३।०७४ को ला�ग नी�त तथा काय��म र योजना तजु�मा गदा� 

देहाय अनुसारका आधारह� अबल�बन ग�रएको गत वष�को नारालाई नै �नर�तरता �दने �यहोरा �नवेदन गन� चाह�छु 

। 

नेपालको सं�वधान, २०७२ ले �न�द��ट गरेको रा�यका �नद�शक �स�ा�त र नी�तह�, �थानीय �वाय�त शासन ऐन, 

२०५५ तथा �नयमावल� २०५६, �थानीय �नकाय �ोत प�रचालन तथा �यव�थापन काया��व�ध‚ २०६९ �थानीय �नकाय 

आ�थ�क �शासन ऐन‚ २०६४  र सो को �नयमावल�‚ साव�ज�नक ख�रद ऐन‚ �नजाम�त सेवा ऐन‚ अ�य काया��व�ध‚ 

आचार सं�हता लगायत �व�भ�न �नद�शनह�‚ आव�धक योजनाका ल�य, उदे�य तथा �े�गत नी�तह�, राि��य 
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योजना आयोग र तालुक म��ालय िज.�व.स. िज�ला �शासन काया�लय �वषयगत काया�लयह�बाट �ा�त नी�तगत 

माग� �नद�शनह�, �च�लत कानूनको अ�धनमा रह� बनेका �नद��शकाह�, माननीय सभास� लगायत �थानीय 

राजनी�तक दलह�बाट �ा�त सुझाव‚सम�वय र सहकाय�मा नगरपा�लकाको �वकासको �ाथ�मकताका �े�ह�मा 

आधा�रत रहेर योजना छनौट गदा� सव�पछ�य‚ सव�दल�य‚ नाग�रक सचेतना के��‚ वडा नाग�रक म�चका संयोजकह� 

तथा पदा�धकार�ह�‚ वडा काया�लयको ��य� सहभा�गतामा �बषयगत स�म�त हँुदै एक�कृत योजना तजु�मा स�म�तमा 

�व�ततृ छलफल र �ाथ�मक�करण हँुदै आएका योजना तथा काय��मह�लाई समेट� आगामी आ�थ�क वष�को बा�ष�क 

नगर �वकास योजनाको �ा�प तयार पा�रएको छ । योजना छनौटलाई �वकेि��करणको मुलमम� अनु�प योजना 

छनौट गदा� व�ती�तर हँुदै वडा काया�लयह�बाट छनौट भई आएका योजनाह�लाई हुबहु ए�ककृत योजना 

स�म�तमाफ� त प�रष�ा �वीकृतीको ला�ग पेश ग�रएको �यहोरा अनुरोध गद�छु । आगामी आ�थ�क वष�को बजेट नी�त 

तथा काय��म तयार� गन� �ममा मैले उपल�ध �ोत र साधनको �नय�मतता, �मत�य�यता, �व�धको शासन र 

औ�च�य समेतलाई �याल गर� अ�धकतम उपयोग गद� नगरवासीह�ले ��य� अनुभू�त गन� स�ने न�तजामुखी 

काय��मह�लाई �ाथ�मकतामा रा�ने �यव�था �मलाएको छु । 

 

आदरणीय महानुभावह�, 

अब म आगामी आ.व. २०७३।०७४ को ला�ग नगर�त�रय �मुख �े�गत नी�त तथा काय��म र अनुमा�नत बजेट 

��तुत गन� अनुम�त चाह�छु । 

नगरवासीह�को माग र आव�यकता ब�ने �म जार� रहेको �वगतको �वनासकार� भूक�प र वत�मान राज�नतीक 

अव�थाले तुलना�मक �पमा आ�त�रक राज�व संकलन हुन नस�दा नगरवासीह�का �वकास �नमा�णका माग र 

उपल�ध �ोत साधनको �मता बीच स�तुलन कायम गन� क�ठनाई हुदै आएको छ । यस स�दभ�मा पूँिजगत 

अनुदानलाई बाँडफाँडको आधार तय गदा� �थानीय �नकाय �ोत प�रचालन तथा �यव�थापन काय��व�ध २०६९‚ को 

दफा ७ उपदफा २ मा �यव�था भए अनुसार जनसं�याका आधारमा ५० ��तशत भूगोलका(�े�फल) आधारमा १० 

��तशत  र भा�रत ग�रवी २५ ��तशत‚ भा�रत आ�त�रक कर �यासमा १५ ��तशत आधार मानी व�ती �तर�य‚ वडा 

�तर�य एक�कृत योजना तजु�मा स�म�त हँुदै सहभा�गतामूलक योजना तजु�मा �कृयाबाट नगरप�रषदमा �ा�त 

योजनाह�लाई अ�रस  गन� �यव�था �मलाउने �यास गरेकोछु । �थानीय �वाय�त शासन ऐन तथा �नयमावल�ले 

गरेको �यव�था बमोिजम आ�त�रक राज�व संकलन र प�रचालन गन� तफ�  काया�लयको �मता �व�तार ग�रनेछ ।  

 

नी�त तथा काय��म 

१.पूवा�धार �वकास नी�तह�ः 

१.१ सडक तथा यातायातः 

उप�यका नगर �वकास स�म�तले उप�यका�भ� तय गरेको ब�ती�तर�य सडक‚ दईु वा दईु भ�दा बढ� वडालाई जो�न े

सडक‚ यस नगरपा�लकाको भौ�तक पूवा�धार �वकासमा मह�वपूण� भु�मका रा�ने सडक र रा�यले तोकेको राजमाग� 

तथा सहायक माग�को चौडाईलाई आधारमानी सडकह�को चौडाई तो�कनेछ । 

१.१.१ सडकको चौडाई तो�कएका सडक छेउमा �नमा�ण हुने संरचनाको घर न�सा पास गदा� नयाँ घरको �नमा�ण 

स�व�धमा व�ती �वकास सहर� योजना तथा भवन �नमा�ण स�वि�ध आधारभूत �नमा�ण मापद�ड‚ २०७२ लागू 

ग�रनेछ । 
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१.१.२ बागमती र मनहरा नद� �कनाराह�मा ढल �नकास स�हतको क�रडोर �नमा�ण गन� क�रडोर साथै उ�त �े�मा र 

नगरपा�लकाको  अ�य स�भा�य �े�मा आधु�नक‚ सु�वधा स�प�न एवं भूक�प ��तरोधा�मक व�ती �वकास काय��म 

अगा�ड बढाईनेछ । 

१.१.३ नगर�े� �भ�का �व�भ�न नगर�तर�य सडकह�लाई राि��य योजना िज�ला�तर�य तथा नगर�तर�य वजेट तथा 

काय��म माफ� त �मश कालोप� गद� जाने काय�लाई �ाथ�मकताकासाथ लागू ग�रनेछ । 

१.१.४ नगर यातायात गु�योजना तयार गर� सोह� अनु�प यातायात सेवा संचालनको वातावरण �नमा�ण ग�रनेछ । 

१.१.५ लागत सहभागीताका आधारमा व�ती�तर�य सडक �व�तारको योजना काया��वयनमा �याईनेछ । 

१.१.६ मु�य सडक र सहायक सडक छेउमा �नमा�ण भएका घर क�पाउ�डको पानी �यवि�थत नगर� सोझै सडकमा 

छो�ने काय�लाई �न��सा�हत गर� कानूनी दायरामा �याईनेछ । 

१.१.७ �नमा�ण स�प�न भई हाल चालु हालतमा रहेको सडकको �तरो�नती गन�‚ सडकको �याक खोल� हाल 

संचालनमा नआएको सडकको �थानीय आव�यकता बमोिजम संचालनका ला�ग मम�त रकमको �यव�था गन� र नयाँ 

�नमा�ण हुने सडकको हकमा �थानीय नगरवासीको सहमती र सहकाय�मा आव�धक सडक मम�त सुधार काय��ममा 

�व�नयोिजत वजेट अनुसार �वशेष जोड �दईनेछ । 

१.१.८ यस नगपा�लकाको पुवा�धार �वकासको मू�य मे�द�ड बागमती को�रडोर र मनहरा को�रडोरका स�व�धमा हाल 

गोकण��वर मि�दरस�म �नमा�ण भएका सडक तथा ढल �यव�थापनलाई सु�दर�जलस�म �व�तार गन� र मनहरा 

को�रडोरको �समा�कन रेखा�कन चाँडो भ�दा चाँडो स�प�न गर� उ�त �थानमा ढलस�हतको क�रडोर �नमा�ण काय� 

सु� गन� स�वि�धत �नकायको सहकाय� र सहयोगमा आव�यक �यव�था �मलाईनेछ । 

१.१.९ साव�ज�नक यातायातको पा�क� �ग �थललाई �यवि�थत गन� कामलाई �वशेष �ाथ�मकता �दई �व�भ�न संघ 

सं�थासंग सहकाय� ग�रनेछ । 

१.१.१० नगरपा�लकाले के�ह अ�तरवडा �तर�य र केह� अध� नगर�तर�य सडक �नमा�ण काय�लाई �वशेष �ाथ�मकताका 

साथ अगाडी बढाईनेछ । 

२.१.१ खानेपानी तथा ढल �नकासः 

२.१.२ नगर�भ�का पानीका �ोतह�को प�हचान गर� व�ती�तरमा एक�कृत खानेपानी योजना तथा काय��म संचालन 

गन� नगर�तर�य गु�योजनाको DPR तयार गन� काय� अ�घ बढाईने छ । 

२.१.३ यस नगरपा�लका �भ� खानेपानीलाई सबै नगरवासीको �यूनतम आव�यकता बमोिजम प-ुयाउन हाल 

स�चालनमा भएका खानेपानीका �ोतको �यव�थापन �वतरण लाइनको मम�त, सुधार, �वतरण ���या र �यव�थापन 

सुधारको काय�लाई आगामी आ.व.मा प�न �नर�तरता �दईनेछ । 

२.१.३ हाल के.यु.के.एल.ले काठमा�ड� नगरपा�लकामा �वतरण गरेको खानेपानीको मूल�ोत कागे�वर� मनहरा 

नगरपा�लका तथा गोकण��वर नगरपा�लका�भ� रहेको �शवपुर� जलाधारबाट �ा�त हुने पानी हो । �यसर� आएको 

पानीबाट के.यू.के.एल.ले �ा�त गन� रकमबाट �भा�वत �े�मा खानेपानी �यवि�थत गन� उसको िज�मेवार� भएको हँुदा 

यस नगरको खानेपानी �यवि�थत गन� आव�यक सहकाय�लाई अगाडी बढाईनेछ । 

२.१.४ मेल�ची खानेपानी योजनासँग यो �े� ��य� जो�डएको हँुदा मेल�ची योजनासंग �भा�वत अ�य �े�ले पाए 

सरहको सु�वधा यस नगरपा�लकाले प�न �ा�त गन� आव�यक पहल ग�रनेछ । साथै भैमाल खानेपानीको आव�यक 

सुधार तथा मम�तको लागी �थम र �वषेश प�रष�बाट ओभरहेड �याँक� काट� प�छाउने काय�को ला�ग रकम 

�व�नयोजन ग�रएकोमा सं�वि�धत उपभो��ता स�म�तबाट �शष�क प�रवत�न गर� पानी सुि�दकरण गन� २ वटा य�� 

फेन� काय�मा �शष�क प�रवत�न गर� पाउँ भनी माग �नवेदन भई आएकोले योजनाको �शष�क प�रवत�न गन� �नण�य 

ग�रयो । 
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२.१.५ ब�दो शहर�करण र व�ती �वकाससंगै ढलको �यव�थापन यस नगरपा�लका �भ�को मू�य सम�याको �पमा 

रहेको छ । यस �ममा नगर�े� �भ�का सवै टोल र व�तीमा ��मक �पमा ढल �नकासको काय��मलाई शहर� 

�वकास म��ालय र अ�तग�तका �नकाय माफ� त संचालनमा �याईनेछ र खानेपानी ढल �नकास खु�ला �दशामु�त र 

सरसफाई स�व�धी जनचेतनामूलक �व�वध काय��म संचालन ग�रनेछ साथै आलापोटमा संचा�लत खानेपानीलाई 

एक�कृत गर� �यवि�थत खानेपानी संचालन ग�रनेछ । 

२.१.६ आ.व. २०७०/०७१मा सा�वक गागलफेद� गा.�व.स.मा प�रष�ा योजना �वीकृत भई िज.�व.स.काठमा�डौबाट 

�ा�व�धक मू�याँकन भई भू��तानी बाँक� रहेको सा�वक आलापोटबाट पुँवारगाउँ सडकको �.७५‚०००।०० रकम यस 

चालु आ.व.मा भु��तानी �दने �नण�य ग�रयो । साथै आलापोट ए�ककृत खानेपानीको महुान संर�ण र �ोत थप 

गन�को ला�ग यसै आ�थ�क वष�मा �वशेष काय��म संचालन ग�रनेछ । 

२.१.७ डाँछ� भ�वास खानेपानी योजनाको सेवा �व�तार लगायत �पउन यो�य बनाउनको लाग ठोस काय� अ�घ बढाईने 

छ । 

२.१.८ नगरपा�लका �े� �भ�का पर�पारगत धारो‚ कुवा‚ ईनार‚ पँधेरो‚ पोखर� लगायत खानेपानीका �ोतह�को 

संर�णमा यसै आ�थ�क वष�बाट काय� �ार�भ गन� गर� त�यांक संकलन गर� ए�ककृत गु� योजना तयार ग�रनेछ । 

३ �श�ाः 

३.१.१ यस नगर �े� �भ� रहेका साव�ज�नक �े�का शै��क सं�थाको शै��क गुण�तर‚ �व�याथ� सं�या र भौ�तक 

पूवा�धार तथा आव�यक जनशि�तको आँकलन गर� नगरवासीको सहयोग र सम�वयबाट पूवा�धारको �वकास गर� 

गुण�तर�य �श�ा �दानमा �वशेष काय��म र बजेटको �यव�था ग�रनेछ । 

३.१.२ ल��त वग�मा �व�नयोिजत बालबा�लकाको ला�ग छु�याईएको रकम सामुदा�यक तथा साव�ज�नक �व�यालय 

स�चा�लत बालबा�लकाका �े�मा �कूलले बनाएका काय��मलाई �ो�साहन हुने गर� पूवा�धारको सधुार र 

�यव�थापनमा �व�यालयमा अ�ययन गन� बालबा�लकालाई आधार मानी �व�नयोजन ग�रनेछ । 

३.१.३ म�हलाका ला�ग �व�नयोजन हुने रकमबाट म�हला सा�र क�ा‚ लोकसेवा तयार� क�ा ज�ता काय��म 

संचालन �ाथ�मकताका साथ ग�रनेछ । 

३.१.४ यस नगरपा�लका �भ� पन� सामूदा�यक कलेजह�को �यव�थापन सुधार‚ पूवा�धार �वकास र गुण�तर�य शै��क 

काय��ममा जोड �दईनेछ। 

३.१.५ CTEVT लगायत �व�यालय�तरबाट �ा�व�धक �श�ाको थालनी गन� काय�लाई थप �ो�साहन र सहयोग 

ग�रनेछ। 

३.१.६ यस नगरपा�लकामा रहेका सामूदा�यक मा.�व. तथा उ�च मा.�व. वाट एस.एल.सी. पर��ामा सव��कृ�ट न�तजा 

�याउने एक मा.�व.लाई आगामी आ.ब. ०७३/७४ मा �ो�साहन �व�प एकमु�ट �.१०००००।०० (एक लाख) उपल�ध 

गराईनेछ । 

 

४ �वा��यः 

४.१.१ नगरवासीह�को सु�वा��यका ला�ग �व�छ र सफा वातावरण कायम गन� �वा��य स�व�धी जनचेतना 

जगाउने काय�लाई �ो�सा�हत ग�रनेछ । 

४.१.२ बालबा�लका र म�हला �वा��यका �े�मा म�हला �वा��य �वयंसे�वका‚ नगर�े�मा काय�रत �वा��य सं�था र 

�वा��यकम�ह�संगको सहकाय�मा �व�भ�न पोषण खोप‚ �वा��य �श�वर‚ �वा��य �श�ा गुण�तर�य �वा��य सेवा 

�व�तार काय��म संचालन ग�रनेछ । नगरपा�लका�भ� �नमा�णा�धन �ाथ�मक �वा��य के�� र �ाथ�मक �वा��य 
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के��ह�को भौ�तक तथा �मता �व�तारको काय��ममा जोड �दईने छ । य�ता �वा��य सं�थाको गुण�तर�य सेवाको 

सु�नि�चतताको ला�ग अनुगमन �णाल�लाई �भावकार� बनाईनेछ । 

४.१.३ मूलपानीमा हाल �नमा�ण भैरहेको �वा��य के�� �वगत दे�ख स�चालनमा आएका �वा��य चौक�मा सेवा 

सु�वधा थप गन� र मात�ृशशु काय�कता�लाई �ो�साहन हुने काय��म स�चालन गन� काय��म स�हतको बजेट �यव�था 

ग�रनेछ । 

४.१.४ यस �े�मा सा�वकका गा.�व.स.ह�ले संचालनमा �याएका ए�बुले�स र अ�य संघसं�थाले संचालन गरेको 

सेवालाई सबै नगर �े�मा प-ुयाउन स�कने गर� गुण�तर�य ए�बुले�स स�चालनको �यव�था ग�रनेछ । 

४.१.५ खु�ला �दशामू�त नगरपा�लकाको ला�ग सा�वक गा.�व.स.ह�ले सु� गरेका काय��मलाई अगा�ड बढाई सन 

२०१६ �भ� खु�ला �दशामू�त नगरपा�लका घोषणा ग�रनेछ । 

४.१.६ आलापोट �वा��य चौक�को भौ�तक पूवा�धारको �वकास भई सकेको अव�थालाई म�य नजर गद� आलापोट 

�वा��य चौक�मा व�थ��ग से�टर संचालन गन� द� जनशि��त स�हत आव�यक वजेटको �यव�था ग�रने छ र 

�यूनतम १२ शैयाँको अ�पतालको ला�ग �वशेष पहल ग�रनेछ । 

४.१.७ यस नगरपा�लका �भ�का सवै �वा��य चौक�ह�मा अ�याव�यक औष�धको अभाव हुन न�दनका ला�ग िज�ला 

जन�वा��य काया�लयको सम�वय स�हत अ�याव�यक काय� ग�रनेछ ।    

४.१.८ �ा�मण म�हलाह�को �वा��य सम�या प�हचान गर� रोग �नदान गन�का ला�ग म�हला ल��त �वा��य 

�श�वरह� राि��य तथा अ�तराि��य गैरसरकार� सं�थासंग सम�वय गर� संचालन ग�रनेछ । 

 

५ कृ�षः 

५.१.१ कृ�ष पेशा नगरवासीह�को �मुख पेशा म�ये एक हो । जी�वकोपाज�नका ला�ग पर�परादे�ख ग�रदै आएको 

धान, गहँु‚ आलु, मकै, कोदो लगायतका खेती पशुपालनमा ठूलो सं�यामा नगरवासीह� संल�न हँुदै आएको छ । तर 

कृ�षको आधु�नक�करण र �यवसा�यकताले पूण�ता पाउन सकेको दे�खदैन यस स�दभ�मा आधु�नक �वषाद�र�हत 

�यवसा�यक खे�तलाई �ाथ�मकता �दईनेछ। 

५.१.२ �सचंाईको �व�तार, कृ�ष उपजह�को बजारमा पहँुच, उ�नत जातको वीउ �वजन, मलको उपल�धता, माटो 

प�र�ण र कृ�ष �वमा ज�ता काय��म माफ� त �यवसा�यक कृ�ष �व��नमा जोड �दईनेछ । 

५.१.३ कृ�ष सेवा के��‚ पशु सेवा के�� र कृ�ष उपज बजार �व�तारका ला�ग यस नगरपा�लका �भ� उपयु��त �थान 

छनौट गर� स�वि�धत �नकाय संग सम�वय गर� नगरपा�लकाले आ�नो �ोतबाट समेत सेवा सु�वधा �व�तार गन� 

�यव�था �मलाईनेछ । 

५.१.४ यस नगरपा�लका हालस�म उप�यका �भ� रहेका नगरपा�लका म�ये सवैभ�दा वढ� कृ�षउपज उ�पादन हुने 

कृ�ष यो�य ज�मन भएको र नगरवासीह�को आ�दानीको �मुख �ोत कृ�ष उपजनै भएको हँुदा कृ�षलाई आधारमानी 

�व�भ�न काय��मह� अगा�ड �याईनेछ ।   

५.१.५ �वगत दे�ख संचालनमा आउन स�ने कुलोको संचालन �यव�थापन कृषक समुहलाई �ो�सा�हत गन� र �डप 

वो�र�गमा अनुदानको �यव� था ग�रनेछ । 

५.१.६ �वषाद�र�हत �यावस�यक कृ�ष उपज उ�पादन गन� कृषकलाई �ो�सा�हत ग�रनेछ । कृ�ष उपज के��ह� यस 

नगरपा�लकाको आव�यकता बमोिजम थप गन� �ो�सा�हत ग�रनेछ ।  कृ�ष उपज संकलन के�� �थापना ग�रनेछ । 

५.१.७ कृ�ष सेवा के�� र पशु सेवा के��ह� यस नगरपा�लकाको आव�यकता बमोिजम थप गन� स�वि�धत 

�नकायमा पहल गन� र नगरपा�लकाले आ�नै �ोतबाट सेवा सु�वधा ब�ृ� गन� काय��म बनाईनेछ । 
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५.१.८ पशु �वमा काया��मका स�व�धमा कृषक र स�वि�धत �वमा स�व�धी �नकायसंग सम�वय गर� पशु �वमा 

काय��म संचालन ग�रनेछ । 

५.१.९ पशु वधशालालाई वै�ा�नक र �यवि�थत ढंगबाट संचालनमा �याउन साझेदार खोजी गर� साझेदार� काय��म 

संचालन ग�रनेछ । 

५.१.१० का�ा फाँट �सचंाई आयोजनालाई यसै आ.व.बाट तदा�कताकासाथ अगाडी बढाईनेछ साथै मनहरा फाँट �सचंाई 

र बागम�त डोल �े� �सचंाई आयोजनाको स�भा�यता अ�ययनको साथ स�वि�धत �नकायसंग सम�वय गर� �सचंाई 

सम�या समाधानमा ठोस काय� अगाडी बढाईनेछ । 

५.१.११ यस नगर�े� �भ�का कृषकह�लाई उ�नत �जा�तका सुधार ग�रएका न�ल गाई तथा भैसी उ�पादन र 

उ�पादक�व ब�ृ�का ला�ग कृ�तम गभा�धान सेवालाई सव�सुलभ र सहज बनाईनेछ । �यसका ला�ग यसै नगरपा�लका 

�भ�का �ा�व�धक जनशि��तसंग सहकाय� गन� िज�ला पशु सेवा काया�लयसंग अ�याव�यक सुझावका साथ अगाडी 

बढ�नेछ । 

 

 ६  पय�टनः 

६.१.१ ��श� कागे�वर� मि�दर‚ नेपाल ��टको नाममा रहेको पय�टक�य सेवा सु�वधा स�प�न यु�त गोकण� फरे�ट 

�रसोट� तथा अ�तराि��य �तरको ग�फकोस� रहेको गोकण� वन लगायत अ�तराि��य �वमान�थल समेत रहेको यस 

नगरपा�लकामा पय�टक�य ग�त�व�ध संचालन र �व��नको मह�वपूण� ग�त�यका �पमा �वकास गन� स�कने ठूलो 

स�भावना रहेको ग�फकोस� र मूलपानीमा �नमा�णा�धन अ�तराि��य �तरको ��केट मैदान रहेकोले यस तफ�  थप 

पहल ग�रनेछ ।  

६.१.२ सरकार�‚ �नजी तथा दात ृ �नकायह�संगको सहयोग र सहकाय�मा यस नगरपा�लकाको नागाजु�न �शवपुर� 

राि��य �नकु�जको म�यव�त� �े�मा पन� वडा नं १ र २ मा होम-�टे स�हतको धा�म�क पय�टन‚ ��केट ग�फ स�हत 

अ�य खेलकूद पूवा�धारह�को �वकास गर� खेलकूद पय�टन �वध�नको नी�त र काय��म अगा�ड बढाईनेछ । 

१.६.३ नगर�े��भ� रहेका साव�ज�नक प�त� ज�गाह�को लगत रा�ख भू-उपयोग न�सांकन गर� यस नगरलाई 

आधु�नक सु�वधा स�प�न खेलकूद शहर (Sport City) को �पमा �वकास गन� र यसबाट खेलकूद पय�टन �वध�नको 

नी�त तथा काय��म अगाडी बढाईनेछ । 

६.१४  धा�म�क तथा पुराताि�वक मह�वका पुराना मठ मि�दरको िजण��ार भौ�तक पूवा�धारको �वकासका ला�ग 

गु�योजना बनाउने काय��म आगामी आ.व.मा प�न �नरन�तरता �दईने छ । 

६.१.५ �शवपुर� जलाधार �े��भ� पन� कागे�वर� धाम म�णचुड लगायतको �े�लाई समेट� पाक�  तथा �पक�नक 

�पोट�का योजना बनाईनेछ । 

६.१.६ �शवपुर� राि��य �नकु�जबाट �भा�वत �े� घो�षत गराई सो �नकु�जबाट �ा�त रकमलाई सोह� �े�को पय�टन 

�वकासमा खच� गन� �कृया �मलाईनेछ । 

१.६.७ कागे�वर� मि�दर �े�को �वकासलाई गु�योजना बनाइ धा�म�क पय�टन �वकास ग�रनेछ । 

१.६.८ यस नगरपा�लका �े�को मा�थ�लो भूगोलमा वसोवास गन� तामाङ जा�तह�को संकृ�त संर�णका ला�ग 

नगरपा�लका वडा नं. १ मा तामाङ साँ�कृ�त सं�ाहलय �नमा�णका ला�ग नेपाल सरकार पय�टन तथा संकृ�त 

म��ालय‚ पय�टन �वभाग‚ पय�टनबोड� लगायत स�वि�धत �नकायसंग आव�यक सम�वय गर� बढाईनेछ । 

१.६.९ नगरपा�लका �े� �भ�का ऐ�तहा�सक तथा पुराताि�वक �े�ह�को �वशेष संर�ण गद� धा�म�क पय�टन �वध�न 

गन� काय�लाई अगाडी बढाईनेछ ।  

 

७ वातावरण तथा �वप� �यव�थापनः 
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७.१.१ पया�वरणीय मह�व बोकेका उप�यकाका धा�म�क र ऐ�तहा�सक दईु �मुख नद�ह� बागमती र मनहराको 

छेउछाउमा �दषुणज�य उ�योग तथा �यवसाय संचालन, अ�यवि�थत व�ती �वकास, ब�दो जनसं�या र भू-�य हँुदै 

जाने �म ब�दो छ । नगरपा�लकाको पि�चम र द��ण भएर व�ने यी र �यनका सहायक नद�ह�को �व�छता र 

सु�दरता कायम रा�न �दषुण �नय��ण तथा नद� संर�ण काय�लाई �वशेष �ाथ�मकताका साथ संचालन ग�रनछे । 

यस काय�मा अ�धकार स�प�न बागमती स�यता एक�कृत �वकास स�म�त लगायतका �व�भ�न  राि��य अ�तराि��य 

संघ सं�थासंगको सहयोग र सम�वयलाई जोड �दईनेछ ।     

७.१.२ फोहरमैला �यव�थापन यस नगरपा�लकाको �मुख वातावरणीय सम�याका �पमा रहेको छ । फोहरमैलाको 

उ�पादनमा कमी (Recycle) �शोधन (Recycle)  पुनः�योग (Reuse) लगायतका काय�ह�लाई टोल र वडादे�खनै 

�ो�सा�हत गर� वै�ा�नक र �यवि�थत फोहरमैला संकलन र �यव�थापनको काय�लाई अगाडी बढाईनेछ । यस काय�मा 

टोल सुधार स�म�त‚ म�हला समुह‚ युवा समुह लगायत सामािजक संघ सं�थाको सहभा�गता र सकृयतालाई 

�ो�सा�हत ग�रनेछ साथै फोहर मैला �यव�थापनको ला�ग उपयु��त �थानमा �या�ड�फ�ड साईटको खोिज ग�रनेछ ।  

७.१.३ पया�वरणीय स�तुलन एवं यस नगरपा�लकालाई �व�छ सफा हराभरा कायम रा�न ब�ृारोपण तथा वालउ�यान 

�नमा�ण ज�ता वातावरण मै�ी काय�लाई अगा�ड बढाईनेछ । यस �ममा �वषाधीको �योग र वनफडानी ज�ता 

काय�लाई �न��सा�हत गन� �वशेष �यान �दईनेछ ।  

७.१.४ वायो �याँस‚ सुधा�रएको चुलो‚ लगायतका वैकि�पक उजा�ह�‚ सौय� उजा�को �व��न माफ� त हा�ो नगर उ�यालो 

नगर काय��म संचालनमा �याईनेछ । यस काय��म संचालनको ला�ग वैकि�पक उजा� �व��न के��‚ राि��य तथा 

अ�तराि��य संघसं�थाह�संगको सहयोग र सहकाय�मा जोड �दईनेछ । 

७.१.५ �वनी �दषुण, वायु �दषुण ��य �दषुणलाई �नय��ण गन� तफ�  आव�यक काय��म �याईनेछ । �लाि�टक 

�योगलाई �न��सा�हत ग�रनेछ । 

७.१.६ माटो, ढंुगा, वालुवा र �ग�ी ज�ता ख�नजज�य तथा �कृ�तज�य उ�योग संचालनका ला�ग उ�योगको आकार 

�कार हेर� �ारि�भक वातावरणीय प�र�ण (IEE) र वातावरणीय मू�यांकन (EIA) अ�नवाय� गद� लाने तफ�  आव�यक 

तयार� ग�रनेछ । 

७.१.७ भूक�प, बाढ�, प�हरो तथा आगलागी ज�ता �वप�ह� �युनीकरण तथा �तनबाट हुन स�ने जनधनको ��तबाट 

वचाउन नाग�रक सचेतनाका काय��म आयोजना ग�रनुका साथै �वप� �यव�थापनका ला�ग आव�यक तयार� 

ग�रनेछ। 

७.१.८ शौचालय नभएका घरधुर�को सं�या एि�कन गर� आव�यक सुझाव र सहयोग माफ� त १ घर १ शौचालय 

काय��मलाई यसै आ�थ�क वष� �भ� स�प�न ग�रनेछ । 

७.१.९ घरघरबाट �न�कने फोहोरको �यव�थापन र फोहोरलाई मोहरमा प�रणत गन�का ला�ग �व�भ�न संघसं�थासंग 

सम�वय गर� जनचेतान लगायत अ�य काय��म अगा�ड बढाईनेछ । 

७.१.१० द�लत‚ जनजा�त तथा �वप�न समुदायह�को व�तीह�मा उ�यालो काय��म �भावकार� �पमा अगाडी 

बढाईनेछ‚ �यसका ला�ग �व�भ�न �नकायसंग आब�यक सम�वय ग�रनेछ । 

७.१.११ नगर �भ�को फोहरलाई �यवि�थत गन� अक� �यव�था नभएस�म हाल फोहरो �यव�थापन गर� आएका 

संघसं�थासंग सहकाय� गर� �यव�थापन ग�रनेछ । 

 

८ व�ती �वकास तथा भवन �नमा�णः 
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८.१.१ �नयमानुसार नभएका न�सापास �वपर�त �नमा�ण भएका न�सा र �फ�डमा फरक �पले �नमा�ण भएका तथा 

�फ�डमा बाटो नभएका लगायतका �नमा�ण भएका संरचनाह� न�सापासको ला�ग पेश भएका उ�त संरचनाह� 

�ा�व�धक�पले न�सापास गन� उपयु�त छ, छैन �ा�व�धकबाट �न�र�ण गर� पेश हुने ��तवेदन अनुसार न�सापास 

गन� उपयु�त दे�खएमा १००० ��वायर �फटस�म �.५०००‚ १००० ��वायर �फट भ�दा माथी २००० ��वायर 

�फटस�म � १०००० र २००० ��वायर �फटभ�दा मा�थ सबैलाइ � १५००० ज�रवाना गर� न�सापास गर� �दने । 

८.१.२ आवा�सय क�ची अ�थायी टहरा �नमा�ण गदा� � २००० र क�ची घर �नमा�ण �. ३००० द�तुर �लइ �वीकृ�त 

�दने । 

८.१.३ नेपाल सरकार उप�यका �वकास �ा�धकरण र नगर �वकास स�म�तले तोके अनु�पको मापद�ड र भवन 

�नमा�ण आचारसं�हताको पूण� पालना हुने गर� भूक�प ��तरोधा�मक भवन �नमा�णलाई मा� �वीकृ�त �दान गन� र 

न�शापास गन� काय� कडाईका साथ लागु ग�रनेछ । 

८.१.४ नगरपा�लका �भ� ज�गा �ल�ट�ग तथा �ला�न�ग गन�का ला�ग अ�धकार �ा�त �नकायमा दता� भई मापद�ड 

पूरा गरेका �यवसा�यक सं�थाह�लाई मा� तो�कएका सवै मापद�ड  पूरा गन� शत�मा �वीकृती �दान ग�रनेछ । य�ता 

काय�बाट साव�ज�नक प�त� ज�गा अ�त�मण नहुने र वातावरणीय �पमा असर नपन� तफ�  पूण� सतक� ता अपनाईनेछ। 

८.१.५ �वीकृत न�सा भ�दा बढ� �नमा�ण काय� स�प�न भएको दे�खएमा �वीकृत भ�दा बढ� दे�खएको भवन �नमा�ण 

आचारसं�हता २०६४ लाई आधारमानी �नमा�ण स�प�न �सफा�रस तथा �माणप� �दने । 

८.१.६ ब�ती �वकास शहर� योजना तथा भवन �नमा�ण स�ब�धी आधारभूत मापद�ड २०७२ को १७ नं. बमोिजम 

आधारभूत �नमा�ण मापद�डलाई सा�वक गा.�व.स.ले आ-आ�ना छु�ै मापद�ड लागु गर� �नमा�ण �वीकृत �दएका 

भवनमा यस आधारभूत �नमा�ण मापद�ड भ�दा कमजोर मापद�डमा �नमा�ण भएका भवनलाई सुर��त बनाउन 

सुझाब �दने‚ ��ता�वत भवन तथा ज�गा �वकास मापद�डह� २०७१ आषाढ मसा�तस�म �थानीय �नकायकै 

मापद�डलाई मा�यता �दइने २०७१ �ावणदे�ख आधारभूत �नमा�ण मापद�ड २०७२ लागु ग�रनेछ । 

 

९ ल��त वग� काय��मः 

९.१.१ बालबा�लका �श�ा‚ �वा��य लगायतका बाल अ�धकारका �े�मा �व�भ�न शै��क संघसं�था सामूदा�यक संघ 

सं�था तथा गैर सरकार� संघसं�थासंगको सहकाय�मा आएका �व�भ�न काय��म संचालन ग�रनेछ । 

९.१.२ म�हलाह�को हक अ�धकार र नेत�ृव �वकासका ला�ग ता�लम‚ �शपमूलक �ान‚ अ�ययन �मण‚ अ�तरकृया‚ 

गो�ठ� लगायतका काय��म संचालन ग�रनेछ । य�ता काय��म संचालनका ला�ग म�हला समूह तथा म�हलासंग 

स�वि�धत संघ सं�थाह�संगको सहकाय� र साझदेार�मा जोड �दईनेछ । 

९.१.३ आ�दवासी, जनजा�त, द�लत पछाडी पा�रएका वग� र समुदायको हक र अ�धकारको ला�ग �य�ता वग� र 

सामुदायको समावे�शकरणका ला�ग ल��त वग�को स��य सहभा�गतामा �व�भ�न काय��म संचालनमा �याईनेछ । 

नगरपा�लकाको ग�त�व�धमा य�ता वग� र समुदायको मूल �वाह�करणको नी�त अवल�वन ग�रनेछ। 

९.१.४ नगर�े��भ� रहेका अ�पसं�यक समुदायको प�हचान गर� �तनको मूल �वाह�करणका ला�ग आव�यक 

काय��मको तजु�मा ग�रनेछ । 

९.१.५ व�ती वडा हँुदै नगरप�रष�ा पेश हुन आएका ल��त समुहका (म�हला‚ बालबा�लका‚ आ�दवा�स जनजा�त‚ 

द�लत) काय��मह� र नगर�तर�य काय��मह� �ाथ�मकताका आधारमा संचालन ग�रनेछ ।  

९.१.६ भाषा साँ�कृ�तक‚ भेषभुषा संर�णमा �वशेष काय��म काया��वयन ग�रनेछ । 

९.१.७ यस नगरपा�लका �भ� छुवाछुत मू��त समाज �नमा�णका ला�ग �वशेष जनचेतना मुलक काय��म अगाडी 

बढाईनेछ । 
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१० युवा तथा खेलकूद 

 

१०.१.१ रा�य �नमा�णको मह�वपूण� िज�मेवार� वहन गन� स�ने युवा वग�को �श�ा र �वा��यसंग स�वि�धत 

काय��मह� साथै खेलकूद र रोजगार� �जृनामा सहयोग ग�रने काय��म युवा माफ� त संचालन गनु�का साथै युवा 

नेत�ृव �वकास र �वकास �नमा�णका काय�मा युवाह�को  स��य सहभा�गतालाई �वशेष �ाथ�मकता �दईनेछ ।  

१०.१.२ यस नगर�े� �भ�का �थानीय युवाह�को आब�यकताका आधारमा साना तथा ठूला खेलमैदान �नमा�ण र 

संर�णका काय�लाई �वशेष मह�वकासाथ अगाडी बढाईनेछ । 

 

११ साव�ज�नक स�प�त संर�णः 

११.१.१ नगरपा�लका �े� �भ�का साव�ज�नक प�त� ज�गा‚ राजकूलो‚ पाट�पौवा‚ धाराकुवा‚ सडक‚ मि�दर‚ सामूदा�यक 

भवन‚ सामूदा�यक �व�यालय कलेज लगायतका साव�ज�नक स�प�तको लगत रा�ने र न�सांकन गन� र �तनीह�को 

संर�णका ला�ग �व�भ�न काय��मह� संचालनमा �याईनेछ । साव�ज�नक संप�त अ�त�मण गन� र हानी नो�सानी 

पु-याउने �यि�त वा संघसं�थालाई कानूनी कारवाह�को दायरामा �याईनेछ सो को ला�ग वजेटको �यव�था ग�रएकोछ 

। 

११.१.२ नगरपा�लकाको भ-ूउपयोग न�सा र अ�पका�लन तथा द�घ�का�लन एक�कृत �वकास योजना आगामी आ.व. 

०७३/७४ �भ� तयार ग�रनेछ । 

 

१२.�शास�नक �यव�थापन तथा सशुासन 

१२.१.१ नगरपा�लकाको आ�त�रक �शासन चु�त र द�ु�त कायम गन� सके मा� नगरवासीलाई �छटो, छ�रतो, सरल 

र �भावकार� ढंगले सेवा सु�वधा उपल�ध गराउन स�क�छ भ�ने �व�वासका साथ नवग�ठत यस नगरपा�लकामा 

�शास�नक संरचनाको �नमा�ण गर� तदनु�प कम�चार�ह�को �यव�था गर� �भावकार� काय� �वभाजनलाई सु�नि�चत 

ग�रनेछ । सोह� बमोिजम ��ता�वत दरव�द�लाई �वीकृत ग�रनेछ । 

१२.१.२ अनुभवी �मतावान र �वयंमा उ��े�रत कम�चार� �वना नगरवासीले चाहेज�तो नगरपा�लकाले �भावकार� 

ढंगले सेवा सु�वधा �वाह गन� सम�या हुने हँुदा कम�चार�ह�को �मता र ब�ृती�वकासका काय��मह� संचालनमा 

�याईनेछ । असल काम गन� कम�चार�लाई �ो�साहन तथा ग�ती कमजोर� गन�लाई �न��सा�हत ग�रने नी�त �लईने छ 

। 

१२.१.३ वै�ा�नक ��व�धयु�त सेवा �वाह गन� ��व�ध �शपयु�त काया�लय �वना आजको आधु�नक गुण�तर�य र 

पारदश� हुन स�दैन । तसथ� नगरपा�लकाको �भावकार� काय� संचालनलाई ��व�धयु�त र �मतावान बनाउन 

आव�यक �यव�था �मलाईनेछ । 

१२.१.४ �वके���करणको �स�ा�त अनु�प नगरवासीले स�भव भएस�मका नगरपा�लकाबाट पाउने सेवा सु�वधा घर 

निजक टोल टोलमा �ा�त गन� स�ने �यव�थाका ला�ग यसै आ�थ�क वष� दे�ख नगरपा�लकाका बढ� जनघ��व र 

�शास�नक कामको चापलाई हेर� �मशः सवै वडा काया�लयह� छु�ा छु�ै संचालनमा �याईनेछ । यसर� वडा काया�लय 

संचालनको ला�ग आव�यक काय�लयह� संभव भएस�म निजकमा रहेका सरकार� तथा सामूदा�यक भवनह�मा रा�ने 

�यव�था �मलाईनेछ । संभव नभएका ठाउँमा �थानीय वडा नाग�रकम�च र सव�दल�य वैठकको �सफा�रसमा उपयु�त 

�थानमा रा�न आव�यक �नण�य �लईनेछ। 
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१२.१.५ यस नगरपा�लकाको नयाँ भवन �नमा�णका ला�ग सा�वकको डाँछ� गा.�व.स.को स�हद वन बा�टकामा भवन 

�नमा�ण गन� �वशेष प�रष�बाट �नण�य भएकोले आगामी आ.व.मा भवन �नमा�ण काय�को ला�ग नेपाल सरकारसंग 

आव�यक वजेट उपल�ध गराउन अनुरोध गन� �नण�य ग�रयो । 

१२.१.६ नगरपा�लका �े��भ� आधुनीक र वै�ानीक घर न�व�र�ग �णाल� लागू ग�रनेछ । 

१२.१.७ नगर�भ� संचालन ग�रने �वकास एवं �शास�नक काय�मा सदाचार र सुशासनलाई जोड �ददै वडा स�चवह�लाई 

आ-आ�नो कत��य ��त िज�मेवार र उ�तरदायी बनाईनेछ साथै वडामा हुने �शा�सनक खच�लाई प�न समयानुसार 

�यवि�थत ग�रनेछ । 

१२.१.८ सा�वक गा.�व.स मा काय�रत �थायी कम�चार�को पद खारेज भएको अब�थामा उ�त कम�चार�लाई �नजामती 

सेवा �नयमाबल� र यस नगरपा�लकाको कम�चार� �व�नयम अनुसार अबधी पुगेको अब�थामा �वत एक तह मा�थ�लो 

पदमा बढुवा गन�, सा�वक गा.�व.स.ले अ�थायी वा सेवा करार र अ�यमा काय�रत कम�चार�को हकमा नगरपा�लकाबाट 

�वीकृत दरब�द�मा �थायी गन�का लागी आ�तर�क र खु�ला ��ृया�ारा पद�थापन गन� �कृया अगाडी बढाईनेछ । 

१२.१.९ यस नगरपा�लकामा हाल मौजुदा कम�चार� दरब�द�ह�मा काय�रत �व�भ�न �ेणी र �तरमा काय�रत 

कम�चार�ह� र सामुदायीक �वकास शासन काय��म अ�तग�तका यस नगरपा�लकामा काय�रत सामािजक 

प�रचालकह�लाई �ो�साहन (अ�य) भ�ता �थम नगरप�रष�को �नण�य अनुसार उपल�ध गराईनछे ।  

१२.१.१० कागे�वर� मनहरा नगरपा�लकाको कम�चार� �व�नयमलाई नगरप�रष� स�प�न भएको ९० औ ं�दन�भ� तयार 

गर� नगरपा�लका बोड�बाट �वीकृत गराई लागू ग�रनेछ भ�न �थम नगरप�रष�ा �नण�य भएकोमा सो काय� स�प�न 

नभएकोले चालु आ.व.�भ� स�प�न गर� लागू गन� �नण�य ग�रयो ।  

१२.१.११ कागे�वर� मनहरा नगरपा�लकाको ऐ�तहा�सक प�हलो नगरप�रष� तथा साव�ज�नक�करण काय�मा ख��ने 

कम�चार�ह�लाई खाईपाई आएको तलबको कि�तमा प�� �दन दे�ख १ (एक) म�हना बराबरको तलब भ�ता रकम 

उपल�ध गराईएकोमा दो�ो नगरप�रष�ा प�न सोह� अनुसार उपल�ध गराउने �नण�य ग�रयो । 

१२.१.१२ यस नगरपा�लकामा काय�रत �थायी‚ अ�थायी तथा करार सेवामा काय�रत कम�चार�ह�लाई �ो�साहन अ�य 

भ�ता तथा यस नगरपा�लकामा उ�कृ�ट काय�स�पादन गन� ५ जना कम�चार�ह�लाई पुर�कृत गन� �यव�थालाई 

आगामी आ.व. २०७३/०७४ मा प�न �नर�नतरता �दईनेछ । 

१२.१.१३ आ.व.०७३/७४ को लेखा प�र�क �नयुि�त गन� तथा �नजको पा�र��मक �नयमानुसार भु�तानी �दने 

नगरपा�लका बोड�लाई अ�धकार �दने �यव�था �मलाईएकोछ । 

१२.१.१४ कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका गठनहुनु भ�दा अगाडी सा�वक गा.�व.स. रहदा दे�खकै अव�थामा काय�रत 

अ�थायी तथा करारका कम�चार�ह�लाई सेवा सु�वधा �दने स�व�धमा कम�चार� �नयमावल� तयार गदा� �यसमा सेवा 

सु�वधा स�वि�ध �यव�था गर� �नयमावल� तयार गन� �नण�य ग�रयो । 

१२.१.१५ नगरपा�लकामा हाल काय�रत सामािजक प�रचालकह�ले वडा काया�लयमा सामािजक प�रचालन स�वि�ध 

काय�को मू�याँकन गद� �नजह�को �थानीय शासन तथा सामुदायीक �वकास काय��म (LGCDP)को करार अव�ध 

समा�ती प�चात उ�नह�को शीप‚ �ान र �मतालाई नगरपा�लकाको काय�मा लगाउन �वशेष �ाथ�मकता �दने �नण�य 

ग�रयो । 

 

१३ आ�थ�क �शासन एवं सशुासनः 

१३.१.१ आ�त�रक आय ब�ृ�का ला�ग �च�लत ऐन कानूनको अ�धनमा रह� करको दायरालाई फरा�कलो बनाउदै 

ल�गने �यव�थालाई समय सापे� हुने गर� लागू गन� नी�त अवल�वन ग�रनेछ ।  
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१३.१.२ राज�व चुहावट र लेखा �नय��ण तथा नगरपा�लकाको स�पूण� काय�ह� एक�कृत क��युटराईज �णाल�बाट 

अगा�ड बढाईनेछ । 

१३.१.३ यसै आ�थ�क वष�बाट नगरपा�लकाको राज�व र अ�य द�तुरको संभा�यता अ�ययन काय�को सु�वात ग�रनेछ 

।   

१३.१.४ आ�त�रक लेखा प�र�ण चौमा�सक �पमा गराईनेछ एवं आ�दानी र �वकास खच�को �ववरण मा�सक �पमा 

साव�ज�नक ग�रनेछ । 

१३.१.५ सुशासन र सूचनाको हकलाई ��याभूत गद� नगरपा�लका माफ� त संचालन ग�रने हरेक आयोजना र 

काय��मको �ववरण लगायतका काय� �ववरण खु�ने गर� सूचना बोड� हरेक योजना�थलमा रा�खनेछ । 

१३.१.६ हरेक उपभो�ता स�म�त तथा काय��म स�प�न गन� संघसं�थाले सामािजक लेखा प�र�ण गनु� पन� 

�ावधानलाई �भावकार� �पमा काया��वयनमा �याईनेछ । 

१३.१.७ नगरवासी र �व�भ�न सरोकार प�संग �नय�मत �पमा साव�ज�नक सुनुवाईका मा�यमबाट तथा अ�य सूचना 

र संचारका मा�यमबाट नगरपा�लकाको ग�त�व�ध वारे जानकार� गराउने नी�त �लईनेछ । य�ता काय��म माफ� त 

गुनासा र ��तकृया संकलन गर� सुधारका �यासह�लाई अगा�ड वढाईनेछ । 

१३.१.८ �वकास �नमा�ण काय� संचालनको पारदश�ता, �भावकार� र �दगोपनाको अनुगमन तथा मु�यांकन काय�लाई 

�भावकार� �पमा अगाडी वढाईनेछ । 

१३.१.९ नगरपा�लकाले २०७३ साल �ावण १ गतेदे�ख आ�नो नगर�े�मा लगाउने कर द�तुर अनुसूचीमा �यव�था 

भए अनुसार लगाउने �यव�था �मलाएकोछु ।  

१४ �व�वधः 

१४.१.१ नेपाल ��टको अ�धनमा रहेको गोकण� �नकु�जलाई नगरपा�लकाको आ�दानीको �ोतको �पमा �याउने काय� 

ग�रनेछ । 

१४.१.२ दईु नगरपा�लका गोकण��वर र कागे�वर� मनहरा नगरपा�लकाको आधार �ोतको �पमा रहेको सु�दर�जल 

�वधुत गहृमा उ�पा�दत �वजुल� �व��बाट सरकारले �थानीय �नकायलाई उपल�ध गन� रोय�ट�लाई यस 

नगरपा�लकाको आ�दानीमा �याईनेछ । 

१४.१.३ नगरपा�लकाले साझदेार� र सहकाय� गदा� सं�था दता�‚ न�वकरण‚ लेखा पर��ण गरेका सं�थाह�संग मा� 

सहकाय� गन� �यव�था लागू ग�रनेछ ।  

१४.१.४ नगरको न�सा�कन र �यव�थापनबाट सबै �े�मा एक�पता �याउन मे�ो �णाल� अनुसार घर न�बर 

व�तीको नामांकरण लगायतका कामलाई आगामी आ.व.मा स�प�न ग�रनेछ । 

१४.१.५  उप�यका �वकास �ा�धकरणसँग सो स�म�तले बनाएका मा�टर �लान बमोिजम छुट बग�करण गर� सोह� 

बग�करण बमोिजम ज�गाको उपयोग गन� नी�त बनाइनेछ । 

१४.१.६ सा�वक गा.�व.स.प�रष�बाट स�चा�लत योजना िज.�व.स. तथा सरकारले स�चालन गरेको (रातो �कताबमा 

समावेश) योजना यस आ.व. दे�ख �व�भ�न �नकायबाट यस नगर �े�मा संचालन ग�रनेछ र बजेटलाई �यवि�थत र 

पारदश� बनाउन योजना अनुगमन काय�लाई अगा�ड बढाईनेछ । 

१४.१.७ �वकास पूवा�धार स�चालन गदा� �वप� �यव�थापनको प�लाई �ारि�भक चरणबाटै �ाथ�मकता �दई काय��म 

स�चालन ग�रनेछ, यसको ला�ग यस �े�मा काय�रत गैर सरकार� सं�थाह�लाई प�रचा�लत ग�रनेछ । 

१४.१.८ नगरपा�लकाबाट स�पा�दत योजना तथा काय��म र ग�त�व�धह�को सुचा� �पले नगरवासीलाई स�चार गद� 

सु-सू�चत गन� नगर �े�मा रहेका सामूदा�यक रे�डयो समेतका स�चार मा�यमह�लाई �व��न र �ो�सा�हत ग�रनेछ । 

संचार �े�संगको सहकाय�लाई �नर�तरता �दइनेछ । 
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१४.१.९ �वकास �नमा�णका काय�ह� संचालन गदा� �मागत: योजनाह�लाई औ�च�यताको आधारमा �नर�तरता �दने 

�यव�था �मलाएकोछु । नगरमा रहेको सडकको दायाँ-वायाँ उपयु�तताको आधारमा व�ृारोपण गर� �मश: यस 

नगरलाई ह�रत नगरको �पमा अगा�ड बढाइनेछ । 

१४.१.१० सडक �नमा�ण तथा मम�त स�भार काय�मा िज�वसको काया�लय, सडक �ड�भजन काया�लय, नगरपा�लका र 

स�बि�धत �नकायसंगको सम�वयमा दोहोरापना आउन न�दन चालु आ.व.मा आव�यक �यव�था �मलाइनछे ।  

१४.१.११ यस नगरपा�लकामा चालु आ.व.२०७२/०७३ मा पदपू�त�को काम स�प�न ग�रनेछ ।  

१४.१.१२ नगरपा�लका �े��भ� संचालन भएका तथा संचालन हुने योजना र काय��मह�को सम� अनुगमन र 

सुप�रवे�ण गन�का ला�ग �थानीय �ोत प�रचालन तथा �यव�थापन काय��व�ध २०६९ बमोिजम नगर सुप�रवे�क 

तथा अनुगमन स�म�त गठन गर� काय��व�ध�ारा �न�द��ट गरे बमोिजम काम, कत��य तथा अ�धकार �दान ग�र उ�त 

स�म�तलाई ��या�शल बनाईनेछ । 

१४.१.१३ �थानीय �वाय�त शासन ऐन‚ २०५५ को भाग ३ मा नगरपा�लका स�ब�धी �यव�थाको ९४ (२) ३ तथा 

�नयमावल� २०५६ को �नयम १६ र १७ बमोिजमका स�मतीह� र आव�यक कोषह� गठन ग�रनेछ । ग�ठत 

स�म�तह�को �ववरण अनुसूचीमा समावेश ग�रएको छ । 

१४.१.१४ आकि�मक र �वशेष अव�था सजृना भई कुनै �नण�य गनु� परेमा वजेट तथा नी�तगत ��तावमा प�रमाज�न 

वा संशोधन गनु�पन� भएमा नगरपा�लका बोड�लाई अ�धकार ��यायोजन गन� �नण�य ग�रयो । 

१४.१.१५ नगरपा�लकामा हुने बोड� बैठक स�म�तका‚ बैठकह� तथा अ�य बैठकह� ब�दा सहभागी सद�यह�लाई ��त 

बैठक ��त सद�य �.७००।०० भ�ता तो�ने �नण�य ग�रयो । 

१४.१.१६ चालु आ.व.को २०७२ साल मं�सरमसा�तस�ममा भएको आ�दानी खच�‚ नगरपा�लका बोड� तथा राजनी�तक 

संय��बाट भएका �नण�यह�लाई अनुमोदन गन� �नण�य ग�रयो । 

१४.१.१७ नेपाल सरकार म��ीप�रष�को �म�त २०७२।०४।२९ को �नण�य अनुसार æव�ती �वकास‚ शहर� योजना तथा 

भवन �नमा�ण स�ब�धी आधारभूत माग�दश�न २०७२Æ पा�रत गर� आि�वन १ गते दे�ख लागू गन� �नण�य ग�रयो उ�त 

�नण�य काया��वयन गदा� अंशव�डा बाटो �व�तारबाट बाँक� रहेको ज�गामा �वीकृत मापद�ड‚ ज�गा अ�ध�हण‚ 

बमोिजम घरन�शा पास हुन नस�ने अव�था दे�खएमा �यूनतम मापद�ड तो�क �वीकृत �दने �नण�य ग�रयो ।  

१४.१.१८ सौय� उजा� �णाल� जडान गदा� आवासीय भवनको हकमा तीन त�लास�म कि�तमा २०० वाट 

अ�नवाय� लाग ू गन� र अ�यको हकमा संघीय मा�मला तथा �थानीय �वकास म��ालय (नगरपा�लका 

योजना �यव�थापन शाखा ख) को  �म�त २०७२।०९।०७ को च.नं. ८९ को प�रप�ानसुार गन� �नण�य ग�रयो 

साथै वैकि�पक उजा� काय��मको ला�ग माग भई आए बमोिजम सरोकारवाला �नकायसंग सम�वय गर� 

सोलार व�ती रा�ने काय� अ�घ बढाउने �नण�य ग�रयो र सौय� ब�ती जडान गन� काय� २०७२ पौष २६ गत े

दे�ख लाग ूगन� �नण�य ग�रयो । 

१४.१.१९ आधारभूत माग�दश�न २०७२ �वीकृत हुनुभ�दा २०७२।०५।२५ अगाडी �नमा�ण भएका घरह�को न�शा पास गन� 

स�दभ�मा यस कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका �भ� �नमा�ण भएका घरह�को हकमा २०६४ को मापद�डको पु�ट� हुने 

आधारह�मा -�वजुल�को मीटर जडान कागज‚ सज��मन मुचू�का‚ लालपुजा�को �म�त‚ अंशव�डा �लखत‚ हाल कायम 

भएका �क�ताकाट भई आएका ज�गाह�मा) न�शा पास गन� । २०६४ को �वीकृत मापद�ड अनुसार न�शापास गर� 

�वीकृत न�शा भ�दा बढ� �नमा�ण भएका घरह�को हकमा मापद�डको प�र�ध�भ� थप �नमा�ण भएको भए द�तुर 

ज�रवाना �लई �नय�मत गन� र सो बाहेक अ�य भवन �नमा�णका स�ब�धमा �नय�मत ���याको काय� नगन� �नण�य 

ग�रयो ।  
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४.१.२१ मनोहरा र बागमती को�रडोरलाई �ाथ�मकता �दई सडक �नमा�णमा ए�ककृत बागमती स�यता �वकास 

स�म�त‚ सडक �वभाग‚ काठमा�डौ उप�यका �ा�धकरणसंग सम�वय गर� काय� अगाडी बढाउने �नण�य ग�रयो । 

१४.१.२२ एयरपोट� महानटार बाबाचोक सडक‚ �तवार�टोल �मलनचोक सडक‚ बीरे��चोक मूलपानी सडक‚ ��केट 

मैदान बोड े सडक‚ ��हखेल ए�सचे�ज जसपुर हँुदै आलापोट कृ�ण मि�दर �व.�प. चोक भ�वास श�शद आदश� 

�या�पस सडक‚ आलापोट स�ुदर� जल सडक‚ ��हखेल-सातघ�े �शवपुर� सडक जाने सडकह�लाई कि�तमा ११ 

�मटरको चौडा बनाउने काय�लाई सडक �व�तार आयोजनासंग सम�वय गर� यसै आ�थ�क वष�बाट �थानीय जनताको 

सहयोग समेतमा रेखाङकनस�हत �व�ता गन� काय�लाई अ�घ बढाउने साथै न.पा.को गागलफेद�दे�ख गोठाटारस�म 

यातायात संचालनमा स�वि�धत �नकायमा पहल गन� काय�लाई �नर�तरता �दने �नण�य ग�रयो ।  

१४.१.२३ �व�ापन कर‚ वातावरण कर र फोहरमैला �यव�थापन स�वि�ध ठे�का लगाउने काय� त�काल स�ु 

गन� साथै फोहरमैला �यव�थापनको ला�ग डि�प�ग साईडको खोिज गन� काय�लाई �नर�तरता �दने �नण�य 

ग�रयो । 

१४.१.२४ नेपाल सरकार‚ िज�ला �वकास स�म�त काठमा�ड� र नगरपा�लकासमेतको एकै �थानमा परेका काय��मलाई 

काय� गदा� चनेेज छु�याई छु�ाछु�ै काम तोक� काममा दोहोरोपना नपन� ग�र काय� अ�घ बढाउने �नण�य ग�रयो । 

१४.१.२५ वा�मती स�यता ए�ककृत �वकास स�म�तले सु�दर�जलदे�ख गोकण�स�मको भागमा सा�वक नापी २०२१ 

बमोिजम न�शाअनुसार नद�को पूरानो धारमा फका�ई पूवा�धार �नमा�णको काम गदा� बा�मती नद�को दायाँबायाँ अ�थाई 

बाटो �नमा�ण गदा� �यि�तह�को ज�गा �योग भए बापत ��तपू�त� �दएको र २०७० सालको बा�लको ��तपू�त� प�चात 

��तपू�त� न�दएको हँुदा ��तपू�त�को �यव�था गर� सो नद�को दायाँवायाँ २०/२० मीटर ज�गा अ�ध�हण गर� ��नवे�ट 

र बा�मती को�रडोर बनाउनको ला�ग काय��म समावेश गर� काम स�प�न गर��दनको ला�ग नेपाल सरकार एव ं

बा�मती स�यता ए�ककृत �वकास स�म�तलाई अनुरोध गन� तथा नद�को बहावलाई २० मीटर कायम गन� बा�मती 

स�यताले अ�ध�हण गरेको ४३ रोपनी ज�गासमेतलाई आधारमानी अ�य �े�मा समेत ज�गा अ�ध�हण गर� सडक 

�नमा�ण गन� काय� गर� लागु गन� स�बि�धत �नकायसँग माग गन� �नण�य ग�रयो । 

१४.१.२६ कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका वडा नं. १३ गोठाटार दे�ख मूलपानी‚ डाँछ�‚ भ�बास‚ आलापोट हँुदै 

गागलफेद� वडा नं.१ स�म सजह पहँुच हुने ढंगले मू�य नगर�तर�य सडक �नमा�ण काय�लाई �ाथ�मकताकासाथ 

कि�तमा ११ मीटर कायम गन� गर� काय� अ�घ बढाउने �नण�य ग�रयो । 

१४.१.२७ सडक �वभागले यस नगरपा�लका �भ� ब�ती �तर�य साना तथा ठूला सडकका योजनाह� संचालन 

गन� योजनाह�को �ववरण तथा काय�ता�लका माग गर� नगरपा�लकाको सम�वयमा काम अगाडी बढाउन े

�नण�य ग�रयो । 

१४.१.२८ घरज�गा कर �नधा�रण गदा� आवासीय �योजनमा आएका घर ज�गामा ८ आना स�मको 

ज�गालाई आवासीय मानी ज�गाको �े�फल गणना गर� कर �नधा�रण गन� र सो भ�दा बढ�लाई गणना 

नगन� तर �यवसायी �योजनमा रहेका घर ज�गाको हकमा जे ज�त घर ज�गाछ सो�ह बमोिजम 

म�ुया�कन गन� �नण�य ग�रयो ।  

१४.१.२९ उपभो�ता स�म�तल ेयोजना संचालन गदा� लगत इि�टमेट तयार गदा� नगरपा�लकाले �दने रकममा 

१५ ��तशत रकम वा जनसहभा�गता थप गर� ल.ई. तयार गन� र म�ूयाकंन गन� �नण�य ग�रयो ।  

१४.१.३० यस नगरपा�लकाको ला�ग आव�यक पन� �थायी जनशि��त पदप�ूत � गदा� आ.व. २०७३/०७४ मा 

बाँक� रहेका काम स�प�न गन� पदप�ूत � स�म�तलाई आव�यक पन� �. ५ लाख वजेट �व�नयोजन गन� 

�नण�य ग�रयो । 
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१४.१.३१ राज�व दररेट थपघट‚ संशोधन आ�द गनु�परेमा राज�व परामश� स�म�तको �सफा�रस �लई नगरपा�लका 

बोड�ले गन� �नण�य ग�रयो । 

४.१.३२ कुनै योजना काय��म संशोधन‚ प�रमाज�न गनु� परेमा साथै उपभो�ता स�म�त�ारा संचालन गनु� पन� 

योजनाह� उपभो�ता स�म�तले सचंालन नगरेमा वा हुन नसकेमा उ�त काय��म तथा योजना नगरपा�लका 

बोड�ले वैकि�पक उपाय अपनाई काया��वयन गन� �नण�य ग�रयो । 

१४.१.३३ िज�सी �नर��ण‚ �मनाहा‚ लगतक�ा टु�फु�‚ �ललाम‚ मम�त संभार गनु�परेमा नगरपा�लका बोड�लाई 

अ�धकार �दने �नण�य ग�रयो । 

१४.१.३४ नेपाल सरकारबाट �ा�त सशत� र �नशत� आ.व.०७२/७३ मा �ा�त रकमलाई छलफलबाट नगरपा�लका बोड�ले 

काय��म बनाई काया��वयन गन� �नण�य ग�रयो ।  

१४.१.३५ नगरपा�लकाको तफ� बाट अ�य कुनै सरकार� गैरसरकार� एवं साझेदार� �नकायसंग स�झौता गर� 

काय��मह� काया��वयन गनु� पन� भएमा उ�त स�झौता गन� नगरपा�लकाका काय�कार� अ�धकृतलाई 

अ�धकार ��यायोजन गन� साथै सरकार� गैरसरकार� कुनै योजना काय��म �ा�त हुने भएमा �य�ता योजना 

तथा काय��म गन� लगतप� काय��म �वीकृत भई आएमा नगरपा�लका बोड�ल ेकाया��वयन गन� �नण�य 

ग�रयो ।  

१४.१.३६ क�याणकार� कोषका स�ब�धमा नगरपा�लकामा काय�रत �थायी कम�चार�ह�ले खाईपाई आएको 

तलवलाई आधार मानी आ.व.को अ��यमा एक म�हनाको तलव बराबरको रकम क�याणकार� कोष खातामा  

रा�ने र सा�वकका गा.�व.स.मा रहेका क�याणकार� कोषमा रहेको रकम नगरपा�लकाको क�याणकार� 

कोषमा सान� �नण�य ग�रयो । 

१४.१.३७ नगरपा�लकाको आ�नो �ोतबाट �व�नयोजन गर� स�प�न गरेका योजनामा क�ट�जे�सी ३% र 

अ�य �ोतबाट �ा�त योजनामा ५% कामय गन� �नण�य ग�रयो साथै उ�त क�ट�जे�सीबाट ��त रकम र 

नगरपा�लकाबाट �व�नयोिजत योजनामा खच� नभएका चाल ुयोजनाको रकम रकमा�तर गर� उ�त रकम 

समेतबाट लागत सहभा�गतामा संचालन हुने योजनाका ला�ग खच� गन� �नण�य ग�रयो । 

१४.१.३८ घर न�सा पास द�तरुबाट �ा�त हुने आ�दानी र घरज�गा (ए�ककृत स�प�ती) करबाट �ा�त हुन े

आ�दानीको १५ ��तशत रकम स�वि�धत वडालाई पूँिजगत अनदुानमा थप गर� राज�व संकलनलाई 

�भावका�रता गराउने �नण�य ग�रयो । 

१४.१.३९ सा�वक गा.�व.स.ह�बाट न�सा पास भएको घरह�को न�सा पास �नमा�ण स�प�न �लन आउँदा 

घरको मोहडा प�रवत�न‚ �व�प प�रवत�न भएमा �नयमानसुार ज�मा ला�ने द�तरुमा सा�वक गा.�व.स.मा 

बझुाएको द�तरुको स�कल र�सद स�हत पेश हुन आएमा सा�वकमा बझुाएको द�तरु रकम क�ा गर� 

�नयमानुसार गन� �नण�य ग�रयो । 

१४.१.४० नगरपा�लका �े� �भ� �नमा�ण हुने भवनह�को न�सा बनाउदा वा �डजाईन गदा� स�वि�धत 

�ा�व�धकले नगरपा�लकामा स�ूचकृत हुन ुपन� �नण�य ग�रयो । 

१४.१.४१ परूानो घर �नय�मत गदा� भवन �नमा�ण मापद�ड २०६४ मा सेट�याक ५ �फट भएको तर यस 

नगरपा�लकामा गा�भएका सा�वकका गा.�व.स.ह�मा ३ �फट सेट�याक छोडी घर �नमा�ण भएकाल े�य�ता 

�नमा�ण भईसकेका घरह�को न�सा पास �नय�मत गदा� सेट�याक ३ �फट कायम गर� न�सापास �नय�मत 

गन� �नण�य ग�रयो ।  
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१४.१.४२ आ.व. २०७३/०७४ दे�ख स�ूचकृत हुन चाहने �यि��त‚ फम�‚ क�पनी‚ सघंसं�थाले स�ूचकृत वापत 

�.५००।०० द�तरु ला�ने �नण�य ग�रयो । 

१४.१.४३ कागे�वर� मनहरा नगरपा�लकामा वडाबाट‚ वडागत �पमा �सफा�रस भई आएका योजनाह�मा 

अ�य �नकायबाट समेत स�चालन हुन े गर� योजना �वीकृत भई आएमा तथा नगरपा�लकाको �थम 

प�रष� र �वशषेप�रष�बाट समेत वजेट �व�नयोिजत भई एउटै �कृ�तको योजनामा दोहोरोपना पन� गएमा 

नगरपा�लका बोड�को �नण�य अनसुार काया��वयन गन� । 

१४.१.४४ कागे�वर� मनहरा नगरपा�लकाको नामाकंन भएको कागे�वर� महादेव मि�दरको पर�परादे�ख 

च�लआएको मि�दरको दै�नक पजुा‚ �वशषे पजुा तथा �व�भ�न पव�मा संचालन ग�रने �न�य पजुाको ला�ग 

आव�यक पन� पजुा सामा�ी ख�रद गर� च�लआएको धा�म�क साँ�कृ�तक �रती�रवाजलाई �नर�तरता �दन 

पजुा संचालन गन�को ला�ग अ�य �वक�प नभएकोल ेसो काय�को ला�ग पूँिजगत काय��म खच� (बोड�को 

�नण�य गन� �शष�क) बाट एक लाख रकम �व�नयोजन गन� �नण�य ग�रयो । 

         उपि�थत महानुभावह�,  

    मैले आगामी आ�थ�क वष�को नगरपा�लकाको ��ता�वत �वीकृत नी�त तथा काय��मह�को बारेमा सं�ेपमा 

स�म�ा�मक �ववरण ��तुत गरे । यस स�ब�धी �व�ततृ नी�त तथा काय��म र बजेटको �ववरण वा�ष�क नगर 

�वकास योजना पुि�तकामा �का�शत भएको �यहोरा यस स�मा�नत सभालाई जानकार� गराउँदछु ।  व�ती वडामा 

भेला�वारा  ��य� जनसहभा�गतामा सव�दल�य‚ सव�पछ�य‚ वडा नाग�रक म�च‚ नाग�रक सचेतना के��‚ वडा 

काया�लयको ��य� संल�नतामा योजना छनौट ग�रएता प�न नगरपा�लकाको �स�मत �ोत र साधनको प�र�धले 

नगरवासीको आकां�ा अनुसारको योजना समावेश गन� नस�कएको �यहोरा अनुरोध गद�छु साथै आ.व. २०७२/०७३ को 

योजनामा �व�नयोिजत वजेटको योजना स�झौता भई चालु वष� �भ� योजना स�प�न गन� नस�ने काबुबा�हरको 

प�रि�थ�त सजृना भएका योजनाह�लाई आगामी आ.व. २०७३/०७४ मा समेत �नर�नतरता �दने �यहोरा अवगत 

गराउँदछु ।  

    अब म यस नगरपा�लकाको गत आ�थ�क वष�को आय–�ययको स�म�ा, चालु आ�थ�क वष�को मंसीर 

मसा�तस�मको अव�था र संशोधन तथा आगामी आ�थ�क वष�को ला�ग ��ता�वत आय �ययको अनुमान ��तुत गन� 

अनुम�त चाह�छु ।   

 

आगामी आ�थ�क वष� २०७३।०७४ का ला�ग नगरपा�लकाको कूल बजेट म�ये ठुलो �ह�सा बजेट नेपाल सरकारबाट 

�ा�त हुने के���य अनुदान नै हो । यसमा नगरपा�लकाको आ�नो आ�त�रक आय प�न समावेश गरेको छु । 

नगरपा�लकाको आ�त�रक आ�दानीका ला�ग �थानीय �वाय�त शासन ऐन तथा �नयमावल� बमोिजम नगरपा�लकाले 

लगाउन र संकलन गन� पाउने कर, द�तुर, सेवा शु�क समेतका आधारह� उपल�ध भए बमोिजम गत आ�थ�क वष�मा 

�वीकृत गर� �नधा�रण ग�रएको कर, द�तुर, सेवा शु�कका दररेटह� तथा �े�ह�लाई �म�त २०७२।०८।१३ मा वसेको 

राज�व परामश� स�म�तको वैठकले �वनाशकार� भूक�प र हालको �व�यमान राज�नतीक प�रि�थ�तले आ�थ�क 

कृयाकलाप �श�थल तथा संकु�चत भएकोले यथावत रा�ने सुझाव �ा�त भएकोले आगामी आ.व.२०७३।०७४ को ला�ग 

करका दर रेटह�लाई यथावत रा�ख आगामी आ�थ�क वष�को ला�ग बजेट ��ताव गरेको छु ।  

 

आगामी आ�थ�क वष� २०७३।०७४ को ला�ग नगरपा�लकाको आ�त�रक आ�दानी तफ�  ७ करोड‚ सामािजक सुर�ा तफ�  

३ करोड‚ नगरपा�लका अनुदान तफ�  ४ करोड‚ �थानीय �वकास शु�क १ करोड‚ �थानीय शासन तथा सामुदायीक 
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�वकास काय��म (LGCDP) ५० लाख समेत ज�मा १५ करोड ५० लाखको आय अनुमान ग�रएको छ । �य�तै �यय 

तफ�  सामािजक सुर�ा काय��म ३ करोड‚ �थानीय सामूदायीक �वकास काय��म तफ�  ५० लाख‚ चालु खच� तफ�  ३ 

करोड र पूँिजगत काय��म खच� तफ�  ९ करोड समेत ज�मा �यय १५ करोड ५० लाख हुने अनुमान ग�रएको छ । जुन 

चालु तफ�  २५ ��तशत र पूवा�धार �नमा�ण तथा पूँिजगत काय��म तफ�  ७५ ��तशत हुन आउँदछ । 

आगामी आ�थ�क वष� २०७३।०७४ को ��ता�वत आय �ययको �ववरण र नी�त तथा काय��म र योजनागत बाँडफाँडको 

�वीकृत �व�ततृ �ववरण वा�ष�क नगर �वकास योजना पुि�तकामा �का�शत ग�रएको �यवहोरा �नवेदन गद�छु ।  
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कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका काया�लय 

डाँछ�‚ काठमा�ड� 

२०७३/०७४ को ��ता�वत बजेट (पूंजीगत) 

�

.सं.  

वजेट रकम बजेट रकम 

न�बर 
२०७१/०७२ 

को यथाथ� 

२०७२/०७३ को 

२०७३/०७४ 

को 

��ता�वत 

२०७२/०७३ 

को मंसीर 

स�मको 

यथाथ� 

२०७२/०७३ को 

संशो�धत 

अनमुान 

२०७२/०७३ को 

कायम हुने 

बजेट 

१ भवन �नमा�ण २९२२१ ० .००  ०।०० १०००००००।०० १०००००००।०० ०।०० 

२ फ�न�चर  २९३११ १३४३९६७।०० १७३८८४।०० २८२६११६।०० ३००००००।०० २५०००००।०० 

३ सवार� साधन २९४११ २८९२९००।०० ०।०० ४००००००।०० ४००००००।०० ०।०० 

४ मेशसनर� औजार २९५११ १३७११७७।०० १५५९४०।०० १०८४५०६०।०० ११००१०००।०० १५०००००।०० 

५ साव�ज�नक �नमा�ण २९६११ १२३७९२६०।२९ ७५३५९३५।०० २८७८६०६५।०० ३६३२२०००।०० २५८२१०००।०० 

६ पूँजीगत खच� (ल��त समूह) २९६११ ५३६९७१।१० ०।०० १९५५८०००।०० १९५५८०००।०० १३९०४०००।०० 

७ अ�ययन तथा पूँजीगत परामश� सेवा खच� २९७११  ०।०० २००००००।०० २००००००।०० ०।०० 

८ भैपर� आउने पुँजीगत खच� २९८११  ०।०० २५०००००।०० २५०००००।०० ८७५०००।०० 

९ आि�तक ऋणको सावाँ भु�तानी ३२२१० १४८८४१।०० ०।०० २५००००।०० २५००००।०० ०।०० 

१० नगरपा�लका अनुदान   ६६०४८५।०० २७४७०५१५।०० २८१३१०००।०० ३५४०००००।०० 

११ �थानीय शासन तथा सामुदा�यक �वकास काय��म   ०।०० ०।०० ०।०० ०।०० 

१२ �थानीय �वकास शु�क कोष   ०।०० ८७४३०००।०० ८७४३०००।०० १०००००००।०० 

        

ज�मा १८६७३११६।३९ ८५२६२४४।०० ११६९७८७५६।०० १२५५०५०००।०० ९०००००००।०० 
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कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका काया�लय 

डाँछ�‚ काठमा�ड� 

२०७३/०७४ को ��ता�वत बजेट (चालु)     

� .सं.  वजेट रकम 

बजेट 

रकम 

न�बर 

२०७१/०७२ को 

यथाथ� 

२०७२/०७३ को 

२०७३/०७४ को 

��ता�वत 

२०७२/०७३ को 

मंसीर 

स�मको 

यथाथ� 

२०७२/०७३ को 

संशो�धत 

अनमुान 

२०७२/०७३ को 

कायम हुने 

बजेट 

१ तलव २११११ ३९२५९१८।०० १५२८२९४।०० १३८८१७०६।०० १५४१००००।०० १०००००००।०० 

२ मंहगी भ�ता २१११३ १२२०००।०० ६७०००।०० ८४५०००।०० ९१२०००।०० ५०४०००।०० 

३ अ�य भ�ता (�ोसाहन) २१११९ १२८३७८८।०० ६८४७००।०० ४२८३३००।०० ४९६८०००।०० २६०००००।०० 

४ पोषाक २११२१ १३५०००।०० ०।०० ५७००००।०० ५७००००।०० ३१५०००।०० 

५ औषधी उपचार २११२३ ०।०० ४००००।०० २६००००।०० ३०००००।०० ०।०० 

६ पानी तथा �बजुल� २२१११ ११३६६०।२१ ७११६०।०० ३२८८४०।०० ४०००००।०० ३०००००।०० 

७ संचार महशलु २२११२ ९४१७६।०० २७३२४।०० ६२४६७६।०० ६५२०००।०० ३०००००।०० 

८ घर भाडा २२१२१ ८०००।०० २७६३१०।०० ६५९६९०।०० ९३६०००।०० ७०००००।०० 

९ अ�य भाडा २२१२२ ९०३२२।०० २०८४००।०० ३९१६००।०० ६०००००।०० ६०००००।०० 

१० इ�धन २२२११ २८३३१९।०० २१६३८६।०० १६३३६१४।०० १८५००००।०० ८०००००।०० 

११ स�चालन तथा मम�त सभंार २२२१२ ३२२५८३।०० २७०९९१।०० १५२९००९।०० १८०००००।०० १००००००।०० 

१२ काया�लय स�बि�धत खच� २२३११ ३११८०००।०० ९९३३४१।०० १५०६६५९।०० २५०००००।०० २००००००।०० 

१३ प�ुतक तथा सामा�ी २२३१३ ०।०० ०।०० १०००००।०० १०००००।०० ५००००।०० 

१४ इ�धन अ�य �योजन २२३१४ ०।०० ०।०० १०००००।०० १०००००।०० ५००००।०० 

१५ �न�म�त साव�ज�नक स�पि�तको संभार २२३२१ ०।०० ०।०० ५०००००।०० ५०००००।०० ०।०० 

१६ अ�य सेवा श�ुक २२४१२ १०१६६१०।०० ९१३९९०।०० ३०८६०१०।०० ४००००००।०० २०००००।०० 

१७ कम�चार� ता�लम २२५११ ०।०० ०।०० ५०००००।०० ५०००००।०० १०००००।०० 
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१८ सीप �वकास र जनचेतना ता�लम तथा गो�ठ� 

स�ब�धी खच� 

२२५१२ ०।०० ०।०० ५०००००।०० ५०००००।०० १०००००।०० 

१९ काय��म खच� २२५२२ ७५०००।०० १४३०००।०० ३५७०००।०० ५०००००।०० ५०००००।०० 
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खच� 
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३३ �फता� खच� (�ोत प�रचालन) १२ ०।०० ०।०० ८७५०००।०० ८७५०००।०० ०।०० 

३४ सशत� अनदुान (सामािजक सुर�ा)  १४०९१५२४।०० ८५६१२००।०० ११४३८८००।०० २०००००००।०० ३०००००००।०० 

३५ नगरपा�लका अनुदान  ८२०५९५१।०० ८८२६५५।०० ३७१७३४५।०० ४६०००००।०० ४६०००००।०० 

३६ �थानीय शासन तथा सामदुा�यक �वकास 

काय��म 

   ३९७४०००।०० ३९७४०००।०० ५००००००।०० 

ज�मा ३४९३१५६५।२१ १५४४५७९६।०० ६२५१३२०४।०० ७७९५९०००।०० ६५००००००।०० 
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कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका काया�लय 

डाँछ�‚ काठमा�ड� 

२०७३/०७४ को ��ता�वत आ�दानी     

� .सं.  आ�दानी शीष�क 

आ�दानी 

संकेत 

न�बर 

२०७१/०७२ को 

यथाथ� 

२०७२/०७३ को 

२०७३/०७४ को 

��ता�वत 

कै�फयत 

२०७२/०७३ को 

मंसीर 

स�मको 

यथाथ� 

२०७२/०७३ को 

संशो�धत 

अनमुान 

२०७२/०७३ को 

कायम हुने 

बजेट 

१ मालपोत तथा भमूी कर १ .१.१  ७५७९४२।३२ ५४४२९७।०० २९५५७०३।०० ३५०००००।०० १००००००।००  

२ घरज�गा कर १ .१.२  १०२५००।०० २७३९८५।०० १७२६०१५।०० २००००००।०० ३४५००००।००  

३ बहाल कर १ .१.३  ०।०० ०।०० १०००००।०० १०००००।०० ०।००  

४ �यवसाय कर १ .१.५  ८१०४०।०० २२६१३३।०० २२७३८६७।०० २५०००००।०० २५०००००।००  

५ सवार� दता� तथा वा�ष�क सवार� कर १ .१.६.१  ०।०० ०।०० १००००००।०० १००००००।०० ०।००  

६ पटके सवार� कर १ .१.६.२  ०।०० ०।०० ५००००।०० ५००००।०० ०।००  

७ �व�ापन कर १ .१.९  ०।०० ०।०० ५०००००।०० ५०००००।०० ०।००  

८ पय�टन सेवा श�ुक १ .२.३  ०।०० ०।०० १०००००।०० १०००००।०० ०।००  

९ अचल स�पि�त म�ूयाकंन सेवा श�ुक १ .२.६  ०।०० ०।०० ३२२६०००।०० ३२२६०००।०० २५०००००।००  

१० दता� तथा न�वकरण द�तरु १ .३.१  ६५००।०० ९१५०।०० ५३५८५०।०० ५४५०००।०० १०००००।००  

११ न�सा पास द�तरु १ .३.२  ४९८१८३७।०० ३६०९७२९।०० १६३९०२७१।०० २०००००००।०० २०००००००।००  

१२ �सफा�रस तथा व�सौनी द�तरु  १ .३.३  २२७४३४४२।२२ ३५२४५०७।०० १०३७५४९३।०० १३९०००००।०० २०००००००।००  

१३ नाता �मा�णत द�तरु १ .३.४  २१०४०।०० १३१००।०० ३६९००।०० ५००००।०० ५००००।००  

१४ अ�य द�तरु  १ .३.५  ६४२५०।०० १०६२४२।०० ७५८।०० १०७०००।०० ३०००००।००  

१५ अ�य �व�वध आय(पंजीकरण) १ .७.६  ११९२११।०० ३९५००।०० ६०५००।०० १०००००।०० १०००००।००  

१६ लागत सहभा�गता  ०।००  ३००००००।०० ३००००००।०० ०।००  

१७ कृ�ष सडक  ०।०० ०।०० २५०००००।०० २५०००००।०० ०।००  

१८ नेपाल ��ट रोय�ट�   ०।०० ०।०० ३००००००।०० ३००००००।०० ०।००  
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१९ सडक बोड�  ०।०० ०।०० १५०००००।०० १५०००००।०० ०।००  

२० जगेडा कोष  ०।०० ०।०० १००००००।०० १००००००।०० ०।००  

२१ नागाजु�न शीवपरु� राि��य �नकु�ज 

म�यवत� �े� काय��म 

 ०।०० ०।०० १००००००।०० १००००००।०० ०।००  

२२ वातावरण कर  ०।०० ०।०० १५०००००।०० १५०००००।०० ०।००  

२३ वैदे�शक सहायता तथा अ�य अनदुान  ०।०० ०।०० १२५४६००।०० १२५४६००।०० ०।००  

२४ �व�धुत तथा पानी रोय�ट�   ०।०० ०।०० ५००००००।०० ५००००००।०० ०।००  

२५ �ोत बाँडफाँड  ०।०० ३६३५२५०।०० २३६४७५०।०० ६००००००।०० ५००००००।००  

२६ रिज��ेशन श�ुक  ०।०० ५७३२८११।०० ४२६७१८९।०० १०००००००।०० १५००००००।००  

आ�त�रक आ�दानीको ज�मा २८८७७७६२।५४ १७७१४७०४।०० ६५७१७८९६।०० ८३४३२६००।०० ७०००००००।००  

बा�य �ोत  

नेपाल सरकारबाट अनदुान  

१ शशत� अनदुान (सामािजक सुर�ा)  १४२०३६००।०० ९२८०८००।०० १०७१९२००।०० २०००००००।०० ३०००००००।००  

२ नगरपा�लका अनुदान  १९००६७१५।०० ३२७३१०००।०० २९२६९०००।०० ६२००००००।०० ४०००००००।००  

३ �थानीय �वकास श�ुक कोष  ०।०० ८७४३०००।०० ०।०० ८७४३०००।०० १०००००००।००  

४ �थानीय शासन तथा सामदुा�यक 

�वकास काय��म 

 ५६०६९५१।०० ३९७४०००।०० ०।०० ३९७४०००।०० ५००००००।००  

बा�य �ोतको ज�मा ३८८१७२६६।०० ५४७२८८००।०० ३९९८८२००।०० ९४७१७०००।०० ८५००००००।००  

गत सालको िज�मेवार� ११३३६१२८।५० २५३१४४००।००  २५३१४४००।००   

कूल ज�मा ७९०३११५७।०४ ९७७५७९०४।०० १०५७०६०९६।०० २०३४६४०००।०० १५५००००००।००  
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आदरणीय उपि�थत महानुभावह�,  

��ता�वत बजेट एवं योजनाको तथा काय��मह�को �भावकार� काया��वयनको ला�ग आव�यक �मता �वकास, 

सं�थागत‚ नी�तगत र काय��व�धगत सुधारका काय�ह� गन� साथै आव�यकता अनुसार सरकार�, गैर सरकार� 

संघसं�था, �नजी �े�, नाग�रक समाज, सहकार� र उपभो�ता समेतको संयु�त सहभा�गता�मक सूचकमा आधा�रत 

अनुगमन एवं मू�या�कनको आव�यक �यव�था �मलाईनेछ । जसबाट बजेटको काया��वयनको सु�नि�चतता एवं 

पारद�श�ता र उ�तरदा�य�वको थप �ब��न हुने �व�वास गरेको छु ।  

    बजेट तथा काय��म तजु�मा गन� �ममा नगरि�थत राजनै�तक दलका �मखु तथा पदा�धकार�ह��यूह�को 

स��य सहभा�गता र प�ृठपोषण हा�ा ला�ग मह�वपूण� र�यो । �वकास��तको एकता, संवेदनशीलता, �े�गत 

सूचनाको जानकार� एवं राजनी�तक दलह�बीच रहेको उ�च�तर�य सम�वय र समझदार� हा�ा ला�ग काय� सफलताको 

कडी ब�यो । यस ��त हामी सदैव कृत� छ� । यस उदाहरणीय सहयोगको ला�ग कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका 

काया�लयको तफ� बाट हा�द�क आभार �य�त गद�छु ।  

    आ.व.२०७३।०७४ को ला�ग नगरपा�लकाले �वीकृत गरेका करका दररेटह�ः- 

�स.नं आ�दानीको �शष�क आ�दानी 

संकेत नं. 

करका दर कै�फयत 

१. मालपोत तथा भूमीकर १.१.१   

क. वडा नं. १र २ को पाखो वार�  ��त रोपनी �. २०।००  

ख. धान खेत बार�  ��त आना �. ७।००  

ग. आवासीय   ��त आना �. ७।००  

घ. �यवसायीक  ��त आना �. ७।५०  

२. घर ज�गा कर १.१.२   

क. घर ज�गा मू�या�कन दर    

ख.  पाको ईटा टायल ज�ता छानो भएको घर  ��त वग� �फट �. 

४००।०० 

 

ग. पाको ईटा �समे�ट जोडाई ढलान छानो भएको प�क� 

घर 

 ��त वग� �फट �. 

८००।०० 

 

 

घ. �प�लर �स�टमको प�क� घर  ��त वग� �फट �. 

१०००।०० 

 

३. स�प�त कर १.१.३   

क. �वस लाख स�म  कर नला�ने  

ख. �तस लाख स�म   �. ३००।००  

ग. पचास लाख स�म  ०।०५ ��तशत  

घ. एक करोड स�म  ०।२५ ��तशत  

ङ. एक करोड भ�दा मा�थ  ०।५० ��तशत  

४. वहाल कर १.१.४ वहाल रकमको २ 

��तशत 

 

५. �यवसाय कर १.१.५   

 �यापार�क व�तु    
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 चुरोट र�सी �वेलर� �भ�डयो �यासेट रेकड� तथा 

�लेयर आ�दको थोक तथा खु�ा �यापार 

   

क. चुरोट �डि�टलर� �वलर� उ�पादन  १५०००।००  

ख. �ुअर� ह�का पेय एजे�सी  ९०००।००  

ग. म�दरा चुरोट एजे�सी  ३०००।००  

घ. �वदेशी तथा �वदेशी म�दरा �व��  २०००।००  

ङ. सुन चाँद� पसल �वलर� सप  १५०००।००  

च. �भ�डयो �यासेट सी डी पसल  ७५०।००  

छ. प�थर मुगा �यापार सुन चादँ�को जलप लगाएका 

गरगहना 

 १०००।००  

७. �नमा�ण सामा�ी क�पयूटर �व�धुत सामान �यामेरा 

टे�ल�भजन रे�डयो काप�ट धातुका सामान  पे�ो�लयम 

पदाथ� ज�ता व�तुको थोक तथा खु�ा �ब�� गन� 

तथा मम�त 

   

क. टे�ल�भजन‚ रे�डयो‚ �हटर‚ ��ज‚ �यामेरा‚ वा�सङ 

मे�शन आ�द एजे�सी स�लायस� ईले��ो�न�स सामान 

 ३०००।००  

ख. �भ�डयो घ�ड बे�ने पसल  १०००।००  

ग. ��ज �यामेरा वा�सङ मे�सन टे�ल�भजन �हटर सब ै

भएको ईले��ो�न�स पसल 

 ३०००।००  

घ. ��ज �यामेरा वा�सङ मे�शन  टे�ल�भजन �हटर 

म�ये कुनै एक �कारको मा� पसल तथा साधारण 

ईले��ो�न�स पसल ओभन �ा�डर टो�टर आ�द 

�ब�� गन� 

 १५००।००  

ङ. ईले��ो�न�स सामान स�लायस� एजे�सी  ३०००।००  

च. ईले��ो�न�स सामान (�वजुल�को सामान)  १५००।००  

छ. साउ�ड माईक �पीकर पसल‚ भाडामा �दने‚ वाई�डीङ 

गन�  

 १५००।००  

ज. क��यूटर �ब��/एसे��ल�ङ क�पनी  ३५००।००  

८. रे�डयो ट� भी ��ज क��यूटर घडी �ेसर कुकर �हटर 

टे�लफोन सेट �व�धुत सामा�ी मम�त तथा �ब�� 

के�� 

   

क. च�मा घडी मम�त तथा �ब�� पसल   १०००।००  

ख. रे�डयो ईले��ो�न�स‚ अ�डयो �यासेट‚ �यामेरा‚ 

�हटर‚ �टेवलाईजर मम�त 

 १०००।००  

ग. ��ज‚ वा�सङ मे�शन‚ ट� �भ‚ क��यूटर मम�त  १५००।०० 

 

 

घ. �यूिजकल सामान वे�ने/मम�त  १०००।००  
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ङ. �टोभ‚ �याँस चु�हो‚ �ेसर कुकर मम�त  ५००।००  

च. एक भ�दा बढ� लेथ मे�शन स�हत सामान मम�त 

के�� 

 १०००।००  

९. �नमा�ण सामा�ी    

क. हाड�वेयर/वाथ�म सामान/ रंगरोगन 

स�लायस�/ई�टर�ाईजेज 

 ३०००।००  

ख. हाड�वेयर/वाथ�म सामान/ रंगरोगन/पसल  २०००।००  

ग. घरको छानामा वाटर �ु�फङ गन�  २०००।००  

घ. �ससा‚ भे�न�ता‚ ऐना पसल स�लायस�  ३०००।००  

ङ. �ससा‚ भे�न�ता‚ ऐना पसल/ऐनामा वु�ा भन�  १५००।००  

च. ईटा रोडा वालुवा ढु�गा �समे�ट ड�डी स�लायस�/�डपो  ३०००।००  

छ. ईटा रोडा वालुवा ढु�गा �समे�ट ड�डी माटो पाईप 

पसल 

 २०००।००  

ज. �युमपाईप उ�योग  ५०००।००  

झ. कं��ट‚ माव�ल‚ �समे�ट उ�योग  ५०००।००  

ञ. �कला क�जा जाल� पसल  १०००।००  

ट. �समे�ट �याल‚ �पलर‚ मू�त� �रङ  १५००।००  

ठ. आ�मु�नयम/फलामे �याल/��ल/सोलार उ�योग  ३०००।००  

ड. आ�मु�नयम/फलामे �याल/��ल/सोलार खु�ा �व��  १५००।००  

ढ. ताला साँचो बनाउने तथा मम�त  ५००।००  

ण. ज�ताको ब�स बनाउने तथा �ब�� मम�त  १०००।००  

त. �लाि�टकको सामान पसल ठुलो/स�लायस�  २५००।००  

थ. �लाि�टकको सामान पसल सानो  १०००।००  

१०. फ�न�चर तथा �लो�रङ    

क. समील �यवसाय/�याल ढोका बनाउन े  २०००।००  

ख. काठ दाउरा गोदाम/पसल  १०००।००  

ग. �लो�रङ तथा फ�न��सङ थोक/स�लायस�  ३५००।००  

घ. �लो�रङ तथा फ�न��सङ खु�ा  २०००।००  

ङ. काठ/ि�टल फ�न�चर उ�योग  ३०००।००  

च. काठ/ि�टल फ�न�चर शो�म  २०००।००  

छ. गल�चा उ�योग ई�टर�ाईजेज  ३०००।००  

ज. गल�चा पसल  २०००।००  

११. ई�धन    

क. पे�ोल �डजेल /मो�वल प�प  ३०००।००  

ख. �याँस‚ म��तेल �डपो  १०००।००  

ग. �याँस‚ म��तेल खु�ा �व�� गन�  १०००।००  

१२. ह�तकला    
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क. कला�मक मू�त�/�याि�ड�या�ट उ�योग  ३५००।००  

ख. �याि�ड�या�ट आयात �नया�त  ३०००।००  

ग. �याि�ड�या�ट सो�भ�नयर �यू�रयो पसल  २०००।००  

घ. साधारण घरेल/पेपर �याि�ड�या�ट/थांका उ�योग  २०००।००  

ङ. पेपर �याि�ड�या�ट पसल  १०००।००  

च. काठ र ढंुगाको मू�त� बनाउने र �ब�� गन�  २०००।००  

छ. तामा/�प�तल/आ�मु�नयम/�लाि�टक/ि�टल/भाँडा/�कचेन 

वेयर पसल 

 १०००।००  

ज. गाम��ट / पि�मना/ टे�शटायल  उ�योग  ४०००।०० 

 

 

झ  गाम��ट / पि�मना/ �वीटर पसल  १५००।०० 

 

 

ञ  �वीटर/ उनीको क�चासामान �ब��   १०००।००  

ट  जनसेवा   १०००।००  

१३. धारा �वजुल� रं�ग काठ डकम� �म��ी आपू�त� गन�     

क जनसेवा(�बलह� भू�तानी‚ �ाई�भ�ग लाईसे�स‚ 

सवार� साधन दता� न�वकरण नामसार� आद� स�पूण� 

सेवाह�) 

 १०००।००  

१४. दै�नक उपभोगका ख�य पदाथ� सूती कपडा आद�को 

थोक तथा ख�ा �यापार 

   

क �कराना / ख�या�न पसल  ५००।०० 

 

 

ख  खा�या�नको थोक �ब�� गन�/ �वतरक  २०००।००  

ग पाँउ बनाउने तथा �ब�� गन�  २००।००  

घ  गो�फुक� दालमोठ �च�स अचार उ�योग  ५००।००  

ङ गो�फुक� दालमोठ �च�स अचार पसल  ५००।००  

च अगरब�ती उ�योग  ५००।००  

छ फलफुल तरकार� सोडापानी पान पसल  २००।००  

ज फलफूल पसल जुस स�हत र खानेपानी खु�ा पसल  ५००।००  

झ खानेपानी ढुवानी सेवा/ �मनरलवाटर �वतरक / 

एजे�सी 

 १०००।००  

१५. �वशेष�‚ परामश� सेवा तथा अ�य �यवसा�यक सेवा    

१६. �च�क�सक    

क. डा�टर  २०००।००  

ख. क�पाउ�डर  १०००।००  

ग. क�वराज  १०००।००  

१ ईि�ज�नयर    
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क. क वग�  ३०००।००  

ख. कानून �यवसा�यक  २०००।००  

११ लेखाप�र�क    

क. क वग�  ५०००।००  

ख. ख वग�  ३०००।००  

ग. ग वग�  २०००।००  

घ. घ वग�  १५००।००  

ङ. द�त �चक��सक  २०००।००  

च. अनुस�धानकता� तथा परामश� सेवा  २०००।००  

छ. क�पूटर एना�ल�ट �ोगामर  ३०००।००  

ज. बीमा एजे�ट  ३०००।००  

झ. सभ�यर  ३०००।००  

ञ. अनुवादक  १०००।००  

ट. पशु �च�क�सक  १०००।००  

ठ. शेयर �ोकर  २०००।००  

१६. सामान ढुवानीकता� तथा क�पनी    

क. वा�य  ३०००।००  

ख. आ�त�रक  २०००।००  

ग. एयर काग�  ४०००।००  

१७. �नमा�ण �यवशाय    

क. क वग�  १००००।००  

ख. ख वग�  ५०००।००  

ग. ग वग�  ३०००।००  

घ. घ वग�  २०००।००  

१८. उ�पादन मुलक उ�योग    

 कोरा माल वा अध� �शो�धत माल खेर गईरहेका 

माल सामानको उ�योग वा �शोधन ग�र मालसामान 

उ�पादन गन� उ�योग  

   

१९. �यवसायमा    

क उ�योग  �. ४०००।००  

ख �यवसाय  �. २०००।००  

२०. उजा�मूलक उ�योग    

क जल�ोत वायु सौय� शि�त कोईला �ाकृ�तक तेल 

�याँस वायो�याँस तथा अ�य �ोतबाट उजा� पैदा गन� 

उ�योग तथा �यवसाय 

 �. ५०००।००  

२१. कृ�ष तथा वन ज�य उ�योग    

क कृ�ष �यवसाय (तरकार�‚ फलफूल माछा‚ मौर�पालन  �. ३०००।००  
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कुखुरापालन‚ गाईफम� बा�ाफम�‚ बंगुरपालन) आ�द 

उ�योग  

ख कृ�ष �यवसाय (तरकार�‚ फलफूल माछा‚ मौर�पालन 

कुखुरापालन‚ गाईफम� बा�ाफम�‚ बंगुरपालन) आ�द 

�यापार 

 �. १०००।००  

२२. ख�नज उ�योग    

क ख�नज उ�खनन ्तथा �शोधन उ�योग  �. १५०००।००  

ख ख�नज तथा �शो�धत सामानको �यापार   �. ५०००।००  

२३. पय�टन �यवसाय    

क पाँचतारे होटल  �. ३०००००।००  

ख चारतारे होटल  �. २०००००।००  

ग तीनतारे होटल  �. १०००००।००  

घ दईुतारे होटल  �. ७५०००।००  

ङ एकतारे होटल  �. ५००००।००  

च एपाट�मे�ट होटल  �. ५०००।००  

छ रे�टुरे�ट ए�ड बार‚ �रसोट� तथा दोहोर�साँझ  �. १००००।००  

ज त�दरु� फा�टफूड  �. ५०००।००  

झ होटल ए�ड लज  �. ३०००।००  

ञ भोजनालय/�याि�टन  �. १५००।००  

ट �मठाई पसल ठुलो  �. २०००।००  

ठ �चया �मठाई मःमः खाजा खाने पसल(सानो)  �. ५००।००  

ड गे�टहाउस/हो�टल  �. ३०००।००  

ढ �या�वन डा�सबार  �. १००००।००  

ण �े�क�ग एजे�सी/�े�क�ग सामान पसल  �. १०००।००  

त �ाभल एजे�सी   �. २५००।००  

थ पूलहाउस/�नूकर  �. २०००।००  

२४. सेवा उ�योग    

क चल�च� एक ि��न भ�दा बढ� भएमा  �. ५०००।००  

२५. ि��न    

क चल�च� एक ि��न  �. २०००।००  

ख सक� स  �. ५०००।००  

ग चल�च� �डि���यूटस�  �. २५००।००  

घ साव�ज�नक प�रवहन �यवसाय  �. १०००।००  

ङ  हवाई सेवा  �. ५०००।००  

२६. �नमा�ण उ�योग    

 सडक पूल रोपवे रेलवे ��लबस टनेल �पाईङ बजृ 

तथा औधो�गक �यापा�रक एवं आवास कमपे�स 
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आ�द �नमा�ण ग�र स�चालन गन� �यवसायमा 

क क वग�  �. १००००।००  

ख ख वग�  �. ८०००।००  

ग ग वग�  �. ६०००।००  

घ घ वग�  �. ३०००।००  

२७. स�चार सेवा    

क �नजी�े�को हुलाक सेवा कु�रयर स�भ�स  �. १५००।००  

ख �नजी �े�को टे�लफोन �या�स सेवा फोटोकपी 

मोवाइल फोन आइ एस डी एस ट� डी इमेल 

इ�टरनेट रे�डयो पेजीङ आ�द 

 �. १०००।००  

ग एफ.एम.‚ केवल नेटवक�  क�यू�नकेशन �डि���यूटस�  �. ५०००।००  

घ मोबाइल फोन एजे�ट  �. ३०००।००  

ङ मोबाइल फोन �ब�� तथा मम�त  �. १०००।००  

च �समकाड� �वतरक  �. १०००।००  

छ  मोबाइल फोन मम�त स�बि�ध ता�लम   �. ५००।००  

ज स�चार टावर �नमा�ण  �. १००००।००  

२८. छपाइ तथा �काशन     

क एमो�नया ���ट  �. १०००।००  

ख फोटोकपी  �. ५००।००  

ग अफसेट �ेस ��ि�ट�ग �ेस प�प��का �काशन लेटर 

�ेस �भिज�ट�ग काड� छा�ने  

 �. १०००।००  

घ  अफसेट �ेस ��ि�ट�ग �ेस �ा.�ल.  �. २०००।००  

ङ �ले�स बोड� ���ट  �. २०००।००  

च �ा�फ�स �डजाईन  �. २०००।००  

२९. �वि�तय सेवा     

 नेपाल सरकारको पूण� �वा�म�वमा रहेको वाहेक 

आ�थ�क कारोवार गन� ब�क 

   

क मु�य काया�लय/अध� �वा�म�व  �. १५०००।००  

ख शाखा/उपशाखा  �. १००००।००  

ग फाइना�स क�पनीको बै��कङ कारोबार गन� मु�य 

काया�लय 

 �. ८०००।००  

घ फाइना�स क�पनीको बै��कङ कारोबार गन� शाखा 

काया�लय 

 �. ५०००।००  

ङ बहुउ�दे�शय सहकार� सं�था मु�य काया�लय  �. १०००।००  

च बहुउ�दे�शय सहकार� सं�था शाखा काया�लय  �. ५००।००  

छ बीमा क�पनी  �. ५०००।००  

ज �वदेशी मु�ा सटह� काउ�टर �धतोप� कारोबार  �. २०००।००  
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झ साधारण सहकार� सं�था  �. ५००।००  

ञ ऋण वचत सहकार� सं�था  �.१०००।००  

३०. �वा��य सेवा    

क न�श�ङ होम  ५०००।००  

ख. सहकार� अ�पताल   ५०००।००  

ग �याब तथा  औष�ध पसल  २०००।००  

घ �याब  २०००।००  

ङ औष�ध पसल  २०००।००  

च. जडीबुट� पसल  �.१०००।००  

छ. ि�ल�नक डा�टर भएको  �.२५००।००  

ज. द�त ि�ल�नक  �.२०००।००  

झ. दाँत बनाउने  �.१०००।००  

ञ. अ�पताल सामा�ी �ब��  �.२०००।००  

ट. ज�डबुट� उ�योग  �.३०००।००  

ठ. हव�ल सामा�ी ख�रद �ब��  �.१०००।००  

ड. �ाकृ�तक �च�क�सा के�� आयुव��दक‚हो�मयो�या�थक 

ि�ल�नक  

 �.२०००।००  

३१. �श�ा सेवा    

क. �व�व �व�यालय  �.१००००।००  

ख. �यापस  �.४०००।००  

ग. �ड�लोमा दे�खको टेि�नकल कलेज  �.५०००।००  

घ. उ�च मा. �व. तथा मा. �व.  �.३०००।००  

ङ. �न.मा.�व.  �.२०००।००  

च. �ा.�व.  �.१५००।००  

छ. पूव� �ा. �व.  �.१०००।००  

ज. ता�लम तथा अनुस�धान के��  �.२०००।००  

झ. ��श�ण तथा ईि��ट�यूट के��   �.२०००।००  

ञ. क��यूटर ��श�ण के��  �.२०००।००  

ट. भाषा/टाई�प�ग ��श�ण के��  �.२०००।००  

ठ. �यूसन से�टर  �.१०००।००  

ड. �टचस� �मोसन/एड कले�सन से�टर  �.२०००।००  

ढ. �ाई�भ�ग‚ सं�गत‚ डा�स तथा �यू�टपाल�र 

��याफोि�ड�ग आ�द ता�लम के�� 

 �.२०००।००  

ण. अ�तराि��य गै� सरकार� सं�था  �.५०००।००  

त. सामािजक संघ सं�था‚ �याट दता� नभएको  �.५००।००  

थ. सामािजक संघ सं�था‚�याट दता� भएको  �.१०००।००  

३२. यातायात सामा�ी �ब�� तथा मम�त    
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क. बस‚ �क‚ कार‚ हे�भ ईि�वपमे�ट मम�त  �.२५००।००  

ख. सवार� साधनको पाट�पुजा� पसल  �.२०००।००  

ग. मोटरसाईकल‚ टे�पो आ�द मम�त  �.१५००।००  

घ. �रसो�ल�ग गन� कारखाना वा पसल  �.१५००।००  

ङ. मोटर धुने वक� शप  �.१०००।००  

च. साईकल �र�सा तथा ठेलागाडा मम�त पंचट टा�ने  �.५००।००  

छ. वेि�डङ वक� सप‚लेथ मे�सन रा�ख मम�त गन�  �.१०००।००  

ज. �या�� चाज�  �.७५०।००  

झ. साईकल �र�सा बे�ने पसल  �.१०००।००  

३३. अ�य सेवा    

क. �व�ापन सेवा‚ माक� �टङ एजे�सी  �.१०००।००  

ख. �व�ापन तथा उ�सव आयोजना/ ईभे�ट 

अग�नाइजेशन 

 �.२०००।००  

ग. वैदे�शक रोजगार सेवा  �.४०००।००  

घ. �वदेशी रोजगार सेवा  �.२०००।००  

ङ. से�ेटर�यल स�भ�स  �.२०००।००  

च. हाउिजङ क�पनी तथा घर ज�गा ख�रद �ब��/ज�गा 

�ल�टङ 

 �.५०००।००  

छ. कलर �याव  �.२०००।००  

ज. फोटो �टु�डयो  �.१०००।००  

झ. �भ�डयो �ाफ�  �.१०००।००  

ञ. फोटो �ाफ�‚ �भ�डयो �ाफ�  �.१५००।००  

३४. नेपाल सरकारको पूण� �वा�म�वमा रहेको चल�च� 

डकुमे��� छायाँकन 

 कर नला�ने  

क. चल�च� छायांकन �वदेशी  �.३०००।००  

ख. चल�च� छायांकन �वदेशी  �.६०००।००  

ग. डकुमे��� छायांकन �वदेशी  �.२०००।००  

घ. डकुमे��� छायांकन �वदेशी  �.४०००।००  

ङ �गत छायांकन �वदेशी  �.१५००।००  

च. �गत छायांकन �वदेशी  �.३०००।००  

छ. टे�ल�भजन �यानलबाट छायांकन  �.१०००।००  

ज.  �गत रेक�ड �ङ  �.१०००।००  

झ. ��य ��य �ख�ने तथा स�पादन गन�  �.१०००।००  

ञ. फोटो तथा �ेम पसल  �.१०००।००  

ट. �भडीयो ए�युजमे�ट/गेम खेलाउने  �.१०००।००  

ठ. �यूट�पाल�र/ सैलुन ता�लम  �.१०००।००  

ड. �युट�पाल�र/सैलुन  �.५००।००  
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ढ. क�मे�टक पसल  �.१०००।००  

ण. �ाईि�लनस�  �.१०००।००  

त. आ�ट�स ए�ड �डजाईनर  �.१०००।००  

थ. आ�ट��ट  �.७५०।००  

द. �डजाईन से�टर  �.१०००।००  

ध. पशु वधशाला  �.२०००।००  

न. मासु पसल साधारण  �.७५०।००  

प. मासु पसल को�ड �टोर  �.१०००।००  

फ. मासु �शोधन गर� �ब�� गन�  �.२०००।००  

३५. अ�य �यवसाय    

क. पाक�  ि�ल�नक �पट  �.१०००।००  

ख. �या�सनो  �.१०००००।००  

ग. टुर अ�ेटर  �.२५००।००  

घ. मसाज पाल�र  �.१५००।००  

ङ. स�लायस� ई�टर�ाईजेज/आयात �नया�त/ �ा. �ल.  �.२०००।००  

च. �वशाल बजार/�डपाम��टल �टोर/सुपर माक� ट ठूलो  �.१५०००।००  

छ. सुपर माक� ट सानो  �.५०००।००  

ज. �ोसर/९९ माक� ट/�म�न माक� ट  �.३०००।००  

झ. �या���ग स�भ�स  �.२०००।००  

ञ. रे�टल स�भ�स  �.१०००।००  

ट. पाट� �यालेस  �.५०००।००  

ठ. �फ�नकल �फटनेस  �.५०००।००  

ड. िजम �लव  �.२०००।००  

ढ. फेसन स�बि�ध काय��म गन�  �.२०००।००  

ण. मोटर बे�ने पसल  �.५५००।००  

त. मोटर साईकल एजे�सी/बे�ने पसल/�रकि�डसन सो 

�म  

 �.४०००।००  

३६. अ�थायी हाटबजार वा घुि�त पसल    

 यस अनुसु�चमा अ�य� जुनसुकै कुरा ले�खएता प�न 

अ�थायी हाट बजार वा घुि�त पसल रा�ख ग�रन े

देहायको बमोिजमको कर ला�ने छ। 

   

क. घुि�त पसल  �.२५।००��त म�हना  

ख. चौपाया ��त गोटा   �.२।०० ��त पटक  

ग. हाँस कुखुरा आ�द ��त गोटा  �.१।०० ��त पटक  

घ. साग स�जी र फलफूल  �.२।०० ��त �दन  

ङ. अ�य  �.५।०० ��त �दन  

३७. मा�थको व�ग�करणमा नपरेका सेवा �यवसायको  �.१०००।०० दे�ख  
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कारोबार हेर� वा�ष�क �.५०००।०० स�म 

क. वेकर�/आइस��म पसल/क�फे�सनर�/डरे� उ�योग  �.३०००।००  

ख. वेकर�/आइस��म पसल/क�फे�सनर�/डरे� पसल  �.१०००।००  

ग. चाउचाउ उ�योग  �.५०००।००  

घ. चाउचाउ/क�फे�सनर�/�च�स आ�द �डि���युटस�  �.३०००।००  

ङ. �चया उ�योग  �.१०००।०० 

 

 

च. मसला उ�योग   �.१०००।००  

छ  मसला �प�ने तथा �या�क�ग गर� �ब�� गन�  �.१०००।००  

ज. पा�न तथा बरफ उ�योग  �. ५०००।००  

झ. रे�डमेट कपडा पसल ठूलो‚ सो �म  �. ५०००।००  

ञ. रे�डमेट कपडा पसल म�यम/ हो�से�स तथा 

स�लायस� 

 �.२०००।००  

ट रे�डमेट पसल सानो  �.१०००।००  

ठ लूगा तथा नेपाल� �वेटर पसल  �.१०००।००  

ड. बु�टक पसल  �.२०००।००  

ढ. कपडा पसल  �.१०००।००  

ण. ढाका टोपी पसल  �.१०००।००  

त. सु�चकार टेलस� ( कपडा समेत भएको)  �.२०००।००  

थ. सु�चकार टेलस�  �.१०००।००  

द. जु�ता कारखाना  �.२०००।००  

ध. जु�ता पसल  �.१०००।००  

न. �याग/ पस�/ पेट� उ�योग   �.२०००।००  

प. �याग पसल  �. १०००।००  

फ. जु�ता �सउने पसल  �.१०००।००  

ब. छालाको �याकेट मम�त तथा ��े  �.१०००।००  

भ. �सरक ड�ना फोम पसल ठूलो  �.२०००।००  

म. �सरक ड�ना फोम पसल सानो  �.१०००।००  

य. चुरा/ पोते/ �रवन/ धागो/ पसल  �.५००।००  

र. पात टपर� दनुा पसल  �.२००।००  

ल. माटोको भाँडाकुडा पसल  �.७००।००  

व. डोको डाला सुकुल मा��ा आ�द  �.५००।००  

श. चाकु स�खर पसल  �.५००।००  

ष. �लाि�टकको मेच तथा अ� मालसामानह� बु�ने 

पसल 

 �.१०००।००  

स. नस�र� �बउवीजन पसल  �.१०००।००  

ह. अ�वा�रयम पसल  �.१०००।००  
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�. �टेशनर�/पु�तक पसल खु�ा  �.५००।००  

�. �टेशनर�/पु�तक पसल होलसेल /स�लायस�  �.२०००।००  

� टाँक धागो पसल  �.५००।००  

�.क. होिजयार� मोजा �भ�ी ग�जी उ�योग  �.२०००।००  

३८. अ�य �यवासय    

क. धान‚ �चउरा‚ �पठो �मल  �.२०००।००  

ख. तेल पे�ने �मल  �.१०००।००  

ग. खेलौना बनाउने उ�योग  �.१०००।००  

घ. �ग�ट पसल  �.१०००।००  

ङ. बाजाका सामान बनाउने तथा मम�त गन�  �.१०००।००  

च. �य�ड तथा प�च ेबाजा   �.१०००।००  

छ. �शशु �शहार के��  �.१०००।००  

ज. ई�वीमे�ट/ औजार �ब�� पसल  �.१०००।००  

झ. कवाडी सामान ख�रद �ब��  �.१५००।००  

ञ. छाता भ�डार थोक �ब��  �.१५००।००  

ट. छाता पसल  �.१०००।००  

ठ. �यो�तष स�वि�ध काम गन�   �.१०००।००  

ड.  ए�सपी कारोवार गन�  �.४०००।००  

ढ होम �टे  �.१००।००  

ण. �याटु सेवा  �.२०००।००  

 सवार� दता� तथा वा�ष�क सवार� कर    

क ठेला गाडा �र�सा  �.१५।००  

ख. �कुटर/ मोटरसाईकल र अ�य दईु पां�े सवार�  �. १५०।००  

ग. �नजी कार तथा िजप  �.३००।००  

घ. भाडाका कार तथा िजप  �.४००।००  

ङ. �नजी �या�पो/ पावर �ेलर �या�टर   �.२००।००  

च. भाडाका �या�पो/ पावर �ेलर �या�टर   �.२५०।००  

छ. �निज तथा भाडाका माई�ोबस  �.५००।००  

ज. �नजी तथा भाडाका �मनी बस �ाभल बस �मनी �क  �.८००।००  

झ. �नजी तथा भाडाका ठुलो बस‚�क‚लहर� हेभी �ाभल 

बस ठूलो 

 �.२०००।००  

ञ. माथी उ�ले�खत �यवसायह�को वा�ष�क न�वकरण 

गदा� दता� शू�कको ५० ��तशत द�तुर ला�न े

   

ट. माथी उ�ले�खत �यवसायह�को �सफा�रस गदा�   �.१०००।००  

 पटके सवार� साधन  �.१००।००  

३९. �व�ापन कर    

क �व�ापन कर एक रंग  �.१००।०० ��त व. फ�  
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ख. �व�ापन कर दईु रंग  �.२००।०० ��त व. फ�  

ग. �व�ापन कर वहु रंग  �.३००।०० ��त व. फ�  

४०. पय�टन सेवा शु�क  �.२०।०० ��त पय�टक �वदेशीको 

हकमा 

 अचल स�पि�त मु�यांकन सेवा शु�क १.१.५   

क. � एक लाख स�म  �.१००।००  

ख. � दश लाख स�म  �.३००।००  

ग. � वीश लाख स�म  �.५००।००  

घ. � पचास लाख स�म  �.१०००।००  

ङ. � एक करोड स�म  �.२०००।००  

च. � एक करोड भ�दा मा�थ  ०।०५ ��तशत  

छ. घरबाटो �सफा�रस अंसव�डा  १०००।००  

ज. घरज�गा मू�यांकन �सफा�रस �व�याथ�  �.५००।००  

झ. घर ज�गा मू�यांकन �सफा�रस  ५००।००  

ञ. छुट ज�गा दता� �सफा�रस  ��त आना  �.१००।००  

४१. घरबाटो �सफा�रस आव�सय �योजन    

 क वग�    

क.  द��णढोका साँखु सडक  ��त आना �.७५०।००  

४२. ख वग�    

क. पे�सीकोला ��हखेल सडक  ��त आना �.६००।००  

ख. वोड ेनो�लङ सडक  ��त आना �.४००।००  

ग. �तवार� टोल चाँगु सडक  ��त आना �.४००।००  

घ. गा�धी माहानटार मूलपानी सडक  ��त आना �.४००।००  

ङ. कागे�वर� च�पथ सडक  ��त आना �.४००।००  

च. गा�धी वीरे��चोक हुदै मूलपानी सडक  ��त आना �.४००।००  

छ. सु�दर�जल आलापोट सडक  ��त आना �.४००।००  

ज. थल� �मलनचोक मूलपानी सडक  ��त आना �.४००।००  

झ. गोठाटार महादेव�थान अ�धकार� गाँउ हुदै दमुाखाल 

सडक 

 ��त आना �.४००।००  

ञ. गोठाटार के.सी. गाँउ हुदै �मलनचोक सडक  ��त आना �.४००।००  

ट. ��हखेल कागे�वर� सडक  ��त आना �.४००।००  

४३. ग वग�    

क. नयापाट� कृ�णचौर सडक  ��त आना �.३००।०० 

 

 

ख. वी पी चौक भ�वास सडक  ��त आना �.३००।००  

ग. सातघ�े �चसापानी सडक  ��त आना �.३००।००  

घ. सातघ�े अ�धकार� गाँउ सडक  ��त आना �.३००।००  
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ङ. सातघ�े �पपल बोट सडक   ��त आना �.३००।००  

च. आलापोट सुय� म�डल� ई��ायणी सडक  ��त आना �.३००।००  

 आलापोट कृ�णचौर हँुदै ठूला�ढक सडक  ��त आना �.३००।००  

छ. घ�ेखोला हँुदै ला�लका ई��ायणी सडक  ��त आना �.३००।००  

ज. पे�सी गजरकोट �सखंडा गाय ँसडक  ��त आना �.३००।००  

झ. सु�दर� जल ढकाल गाउँ पुँवारटोल हँुदै सातघ�े सडक  ��त आना �.३००।००  

ञ. गणेशमान ��त�ठन हँुदै ढकाल गाउँ सडक  ��त आना �.३००।००  

ट. गणेशमान ��त�ठान सानेटार� कृ�ण मि�दर सडक  ��त आना �.३००।००  

ठ. आलापोट दधुे गाउँ सडक  ��त आना �.३००।००  

ड. का�े पुँवार गाउँ सडक  ��त आना �.३००।००  

४४. नगरपा�लका �े� �भ�का व�ती �त�रय सडक    

क. चार �मटर भ�दा कम बाटो भएको  ��त आना �.२००।००  

ख. चार �मटर भ�दा मा�थ  ��त आना �.४००।००  

ग. छ �मटर भ�दा मा�थ  ��त आना �.५००।००  

४५. घरबाटो �सफा�रस �ल�टङ र �यापा�रक �योजन    

 क वग�    

 

क. द��णढोका साँखु सडक  ��त आना �.१०००।००  

४६. ख वग�    

क. पे�सीकोला ��हखेल सडक  ��त आना �.९५० ।००  

. 

 

ख. बोड ेनो�ल�ङ सडक   ��त आना �.९००।००  

ग. �तवार� टोल चाँगु सडक  ��त आना �.९००।००  

घ. गा�धी माहानटार मूलपानी सडक  ��त आना �.९००।००  

ङ. कागे�वर� च�पथ सडक  ��त आना �.९००।००  

च. गा�धी �वरे��चोक हुदै मूलपानी सडक  ��त आना �.९००।००  

छ. सु�दर�जल आलापोट सडक  ��त आना �.९००।००  

ज. थल� �मलनचोक मूलपानी सडक  ��त आना �.९००।००  

झ. गोठाटार महादेव �थान अ�धकार� गाँउ हुदै दमुाखाल 

सडक 

 ��त आना �.९००।००  

ञ. गोठाटार के.सी. गाँउ हुदै �मलनचोक सडक  ��त आना �.९००।००  

ट. ��हखेल कागे�वर�  सडक   ��त आना �.९००।००  

४७. ग वग�    

क. नयापाट� कृ�णचौर सडक  ��त आना �.८००।००  

ख. वी पी चोक भ�वास सडक  ��त आना �.८००।००  

ग. सातघ�े �चसापानी सडक  ��त आना �.८००।००  

घ. सातघ�े अ�धकार� गाँउ सडक  ��त आना �.८००।००  
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ङ. सातघ�े �पपलबोट सडक  ��त आना �.८००।००  

च. आलापोट सुय�म�डल� ई��ायणी सडक  ��त आना �.८००।००  

छ. आलापोट कृ�णचौर हुदै ठुलाढ�क� सडक  ��त आना �.८००।००  

ज. घ�ेखोला हुदै ला�लका इ��ायणी सडक   ��त आना �.८००।००  

झ. पे�सी गजरकोट �सखंडा गाँउ सडक  ��त आना �.८००।००  

ञ. सु�दर�जल ढकाल गाँउ पुवारटोल हुदै सात घ�े सडक  ��त आना �.८००।००  

ट. गणेशमान ��त�ठान हुदै ढकाल गाँउ सडक  ��त आना �.८००।००  

ठ. गणेशमान ��त�ठान सानेटार� कृ�ण मि�दर सडक  ��त आना �.८००।००  

ड. आलापोट दधुे गाँउ सडक  ��त आना �.८००।००  

ढ. का�े पुवारगाँउ सडक  ��त आना �.८००।००  

४८. नगरपा�लका �े� �भ�का बि�त �त�रय सडक    

क. चार �मटर भ�दा कम बाटो भएको  ��त आना �.८००।००  

ख. चार �मटर भ�दा मा�थ  ��त आना �.९००।००  

ग. छ �मटर भ�दा मा�थ  ��त आना �.१०००।००  

४९. दता� तथा न�वकरण द�तुर    

क. ज�म‚ �ववाह‚ म�ृयु‚वसाइँ सराइँ‚ स�ब�ध �व�छेद  �.५०।००  

ख. पूव� �ाथ�मक �व�यालय दता�  �.३०००।००  

ग. �ाथ�मक �व�यालय दता�  �.५०००।००  

घ. �न�न मा�या�मक �व�यालय दता�  �.७०००।००  

ङ. मा�या�मक �व�यालय दता�  �.१००००।००   

च. उ�च मा�या�मक �व�यालय दता�  �.११०००।००  

छ. �व�व �व�यालय दता�  �.१५०००।००  

ज. �व�यालय क�ा थप  �.१०००।००  

 न�सा पास द�तुर १.१.६   

५०. न�सा पास द�तुर आवासीय    

क. माटो जोडाइ टायल ज�ता छाना (अ�थायी टहरा)  ��त गोटा �.२०००।००  

ख. �स टहरा  ��तगोटा �.५०००।००  

ग. प�क� ई�ा माटोको जोडाइ  ��त व. फ� �.२।००  

घ. प�क� ई�ा �समे�ट जोडाइ  ��त व. फ� �.६।००  

ङ. �पलर �स�टम  ��त व. फ� �.८।००  

च. न�सा पास �माणप�  �.५००।००  

छ. मोहोडा प�रवत�न  �५००।००  

ज. न�सा ��त�ल�प �मा�णत  �५००।००  

झ. न�सा नामसार�   ��त व. �फ �.२।००  

ञ. �ा�व�धक सेवा शु�क  �.१५००।००  

ट. घर न�सा �ववेदन  �.१०००।००  

ठ. घर न�सा न�वकरण द�तुर  ��त व. �फ �.२।००  
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५१. न�सा पास द�तुर हाउिजङ र �यापा�रक  ��त व. फ� �.१५।००  

क. न�सा पास द�तुर हाउिजङ र �यापा�रक ब�न सकेको 

घरको हकमा 

 ��त व. फ� �.२०।००  

५२. पुरानो घर न�सा पास �नय�मत द�तुर २०६४ साल 

अषाढ मसा�त अ�घ बनेका 

   

क. माटो जोडाइ टाएल ज�ता छाना  ��त घर �.२००।००  

ख. प�क� ई�ा माटोको जोडाइ  ��त घर �.५००।००  

ग. पि�क ई�ा �समे�टको जोडाइ  ��त घर �.२०००।००  

घ. �पलर �स�टम  ��त घर �.५०००।००  

५३.  पुरानो घर न�सा पास �नय�मत द�तुर २०७१ साल 

अषाढ मसा�त अ�घ बनेका 

   

क. माटो जोडाइ टायल ज�ता छाना  ��त घर �.२००।०० १० 

��तशत 

थप 

ज�रवाना 

ख. प�क� ई�ा माटोको जोडाइ   ��त घर �.५००।०० १० 

��तशत 

थप 

ज�रवाना 

५४. प�क� इ�ा �समे�टको जोडाइ    

क. प�क� इ�ा �समे�ट जोडाइ  ��त व.फ�. �.१०।००  

ख. �पलर �स�टम  ��त व.फ� �.१२।००  

५५. �सफा�रस तथा ब�सौनी द�तुर १.१.७   

क. वैदे�शक अ�ययन �सफा�रस  �.१५००।००  

ख. वैदे�शक रोजगार �सफा�रस  �.५००।००  

ग. छा� विृ�त �सफा�रस आ�त�रक  �.१००।००  

घ. छा� विृ�त �सफा�रस वैदे�शक  �.५००।००  

ङ. नामसार� �सफा�रस  �.५००।००  

च. नाग�रकता �सफा�रस  �नःशू�क  

छ. कर चू�ता �सफा�रस  �.२००।००  

ज. घरकोठा खो�ने सेवा द�तुर  �.५००।००  

झ. तीन पु�त ेफोटो टाँस �सफा�रस  �.२००।००  

ञ. मोह� लगत क�ा �सफा�रस  �.२०००।००  

ट. मोह� नामसार� �सफा�रस  �.२००।००  

ठ. सज��मन मुचू�का �सफा�रस  �.५००।००  

ड. मू�ा मामीला दता�  �.५०।००  

ढ. अं�ेिजमा ग�रएका आ�त�रक �सफा�रस  �.१०००।००  
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ण. अं�ेिजमा ग�रएका वैदे�शक  �सफा�रस  �.१५००।००  

त. ज�गाध�न �माणपुजा� ��त�ल�प �सफा�रस  �.२००।००  

थ. �नवेदन द�तुर  �.१०।००  

द. अ�य �सफा�रस  �.२००।००  

५६. ए�वुले�स द�तुर    

क. १० �क.�म.स�मको  �.३००।००  

ख. १० दे�ख १५ �क.�म.स�म  �.५००।००  

ग. �यस प�छ ��त �क.�म.  �.३०।००  

५७. चार �क�ला �सफा�रस १.१.८   

 क वग�    

क. द��ण ढोका साँखु सडक   �.३००।०० ��त� आना  

५८. ख वग�    

क. पे�सीकोला ��हखेल सडक  �.२५०।०० ��त आना  

ख. बोड ेनो�ल��ग सडक  �. २००।०० ��त आना  

ग. �तवार� टोल चाँगु सडक  �.२००।०० ��त आना  

घ. गा�धी महानटार‚ मूलपानी सडक  �.२००।०० ��त आना  

ङ. कागे�वर� च�पथ सडक  �.२००।०० ��त आना  

च. गा�धी बीरे��चोक हँुदै मूलपानी सडक  �.२००।०० ��त आना  

छ. सु�दर�जल आलापोट सडक  �.२००।०० ��त आना  

ज. थल� �मलनचोक मूलपानी सडक  �.२००।०० ��त आना  

झ. गोठाटार महादेव�थान अ�धकार� गाउँ हुदै डुमाखाल 

सडक 

 �.२००।०० ��त आना  

ञ. गोठाटार के.सी. गाउँ हँुदै �मलनचोक सडक  �.२००।०० ��त आना  

ट. ��हखेल कागे�वर� सडक  �.२००।०० ��त आना  

५९. ग वग�    

क. नयाँ पाट� कृ�ण चौर सडक  �. १५०।०० ��तआना  

ख.  �वपी चोक भ�वास सडक  �. १५०।०० ��तआना  

ग. आलापोट सुय�म�डल� ई��ायणी सडक  �. १५०।०० ��तआना  

घ. आलापोट कृ�ण चौर हँुदै ठूलाढक� सडक  �. १५०।०० ��तआना  

ङ. घ�ेखोला हँुदै ला�लका ई��यणी सडक  �. १५०।०० ��तआना  

च. पे�सी गजकोट �सखंडा गाउँ जाने सडक  �. १५०।०० ��तआना  

छ. सु�दर�जल ढकालगाउँ पुँवारटोल हँुदै सातघ�े सडक  �. १५०।०० ��तआना  

ज. गणेशमान ��त�ठान हँुदै ढकालगाउँ जाने सडक  �. १५०।०० ��तआना  

झ. गणेशमान ��त�ठान हँुदै सानीटार� कृ�णमि�दरजाने 

सडक 

 �. १५०।०० ��तआना  

ञ. आलापोट दधुेगाउँ जाने सडक  �. १५०।०० ��तआना  

ट. का�ेपुँवार गाउँ सडक  �. १५०।०० ��तआना  
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६०. नगरपा�लका �े��भ�का व�ती �तर�य सडक    

क. ४ मीटर भ�दा कम चौडा भएको सडक  �.१००।०० ��तआना  

ख. ४ मीटर भ�दा माथी चौडा भएको सडक  �. १५०।०० ��तआना  

ग. ६ मीटर भ�दा माथी चौडा भएको सडक  �. २००।०० ��तआना  

६१. चर�क�ला �सफा�रस �ल�ट�ग र �यवसायीक 

�योजन 

   

 क वग�    

क. द��ण ढोक साँखु सडक  �. ४००।०० ��तआना  

६२. ख वग�    

क. पे�सीकोला ��हखेल सडक  �. ३००।०० ��तआना  

ख. बोड ेनो�ल��ग सडक  �. २५०।०० ��तआना  

ग. �तवार� टोल चाँगु सडक  �. २५०।०० ��तआना  

घ. गा�धी महानटार‚ मूलपानी सडक  �. २५०।०० ��तआना  

ङ. कागे�वर� च�पथ सडक  �. २५०।०० ��तआना  

च. गा�धी बीरे��चोक हँुदै मूलपानी सडक  �. २५०।०० ��तआना  

छ. सु�दर�जल आलापोट सडक  �. २५०।०० ��तआना  

ज. थल� �मलनचोक मूलपानी सडक  �. २५०।०० ��तआना  

झ. गोठाटार महादेव�थान अ�धकार� गाउँ हुदै डुमाखाल 

सडक 

 �. २५०।०० ��तआना  

ञ. गोठाटार के.सी. गाउँ हँुदै �मलनचोक सडक  �. २५०।०० ��तआना  

ट. ��हखेल कागे�वर� सडक  �. २५०।०० ��तआना  

६३. ग वग�    

क. नयाँ पाट� कृ�ण चौर सडक  �. २००।०० ��तआना  

ख. �वपी चोक भ�वास सडक  �. २००।०० ��तआना  

ग. सातघ�े �चसापानी सडक  �. २००।०० ��तआना  

घ. सातघ�े अ�धकार� गाउँ जाने सडक  �. २००।०० ��तआना  

ङ. सातघ�े पीपलबोट सडक  �. २००।०० ��तआना  

च. आलापोट सुय�म�डल� ई��ायणी सडक  �. २००।०० ��तआना  

छ. आलापोट कृ�ण चौर हँुदै ठूलाढक� सडक  �. २००।०० ��तआना  

ज. घ�ेखोला हँुदै ला�लका ई��यणी सडक  �. २००।०० ��तआना  

झ. पे�सी गजकोट �सखंडा गाउँ जाने सडक  �. २००।०० ��तआना  

ञ. सु�दर�जल ढकालगाउँ पुँवारटोल हँुदै सातघ�े सडक  �. २००।०० ��तआना  

ट. गणेशमान ��त�ठान हँुदै ढकालगाउँ जाने सडक  �. २००।०० ��तआना  

ठ. गणेशमान ��त�ठान हँुदै सानीटार� कृ�णमि�दरजाने 

सडक 

 �. २००।०० ��तआना  

ड. आलापोट दधुेगाउँ जाने सडक  �. २००।०० ��तआना  

ढ. का�े पुँवार गाउँ सडक  �. २००।०० ��तआना  
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६४. नगरपा�लका �े��भ�का व�ती �तर�य सडक    

क. ४ मीटर भ�दा कम चौडा भएको सडक  �. २००।०० ��तआना  

ख. ४ मीटर भ�दा माथी चौडा भएको सडक  �. २५०।०० ��तआना  

ग. ६ मीटर भ�दा माथी चौडा भएको सडक  �. ३००।०० ��तआना  

६५. माथी उ�लेख नभएका सडकह�को हकमा देहाय 

अनुसारको घरबाटो द�तुर तथा चार�क�ला द�तुर  

   

क. �भ�� �पच सडक घरबाटो वापत �. ४००।०० ��तआना  

 �भ�� �पच सडक चार�क�ला �. २००।०० ��तआना  

ख. �ाभेलबाटो घरबाटो वापत �. ३५०।०० ��तआना  

 �ाभेलबाटो चार�क�ला �. १५०।०० ��तआना  

ग. कि�च सडक घरबाटो वापत �.३००।०० ��त आना  

 कि�च सडक चार�क�ला �.१००।०० ��त आना  

घ. गोरेटोबाटो घरबाटो वापत �. २५०।०० ��तआना  

 गोरेटोबाटो चार�क�ला �. १००।०० ��तआना  

ङ. बाटो नभएको घरबाटो वापत �.२००।०० ��तआना  

 बाटो नभएको चार�क�ला �. १००।०० ��तआना  

६६. नाता �मा�णत १.१.९   

क. िज�वत  नाता �मा�णत  �.५००।००  

ख. म�ृयु नाता �मा�णत  �.२००।००  

 

कागे�वर� मनहरा नगरपा�लकाको दो�ो नगरप�रष�ले आ�थ�क वष� २०७३।०७४ को ला�ग �वीकृत ९ करोड पूँिजगत 

वजेटबाट वडा भेला हँुदै‚ भेला�वारा �सफा�रस भई ए�ककृत योजना तजु�मा स�म�तबाट �नण�य भई आएका नगर�तर�य‚ 

वडा�तर�य‚ ल��त समुह (म�हला‚बालबा�लका‚ आ�दवासी जनजा�त लगायत) का देहाय अनुसारको योजना तथा 

काय��म संचालन गन� �नण�य ग�रयो । 

आ.व.२०७३/०७४ मा संचालन हुने नगर�तर�य काय��मह�ः- 

�स.नं. योजनाको �ववरण �वीकृत रकम कै�फयत 

१. कागे�वर� मनहरा नगरपा�लकाको नगर�तर�य खानेपानी आयोजनाह�को 

DPR तयार गन� काय��म 

१५ लाख  

२. पय�टन पूवा�धार �वकास (स�म�त) काय��म १८ लाख  

३. खेलकुद �वकास काय��म १८ लाख  

४. नगर�तर�य सडक काय��म २० लाख  

५. �वा��य तथा खुला �दशामु��त काय��म १४ लाख  

६. ��ता�वत नगरपा�लकाको भवन �नमा�ण �थल एवं साव�ज�नक प�त� 

ज�गाको संर�ण काय��म 

१० लाख  

७. �श�ा काय��म १५ लाख  

८. कृ�ष तथा �सचंाई काय��म १० लाख  

९. �वप� �यव�थापन काय��म ५ लाख  
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१०. ब�ृारोपण‚ पाक�  उ�यान काय��म ५ लाख  

११. लागत जनसहभा�गता काय��म ५० लाख २५ हजार  

१२. वडा नं.११‚१२ र १३ पूँिजगत काय��म (��तवडा २५ लाख) ७५ लाख  

१३. वडा नं. ५‚६‚७‚८‚९ र १० पूँिजगत काय��म (��त वडा २० लाख) १ करोड २० लाख  

१४. वडा नं १‚२‚३‚४‚१४‚१५ र १६ पूँिजगत काय��म ��त वडा १८ लाख) 

 

१ करोड २६ लाख  

१५. बोड� �नण�य अनुसार  काय�कार� अ�धकृतबाट काय��म संचालन ३४ लाख  

१६. मे�शनर� औजार  १५ लाख  

१७. फ�न�चर  २५ लाख  

१८. भैप�र आउने पूँिजगत काय��म ८ लाख ७५ हजार  

१९. कागे�वर� महादेव मि�दर वा�ष�क पूजा संचालन १ लाख  

 ज�मा  ५ करोड ८५ लाख  

आ.व.२०७३/०७४ मा संचालन हुने ल��त काय��मको  �वीकृत वजेट बाँडफाँडः-  

�स.नं. योजनाको �ववरण �वीकृत रकम कै�फयत 

१. म�हला ल��त काय��म ( वडा नं. ७‚८‚९‚१०‚११‚१२ र 

१३)��त वडा ५ लाख का दरले  

३५ लाख  

२. म�हला ल��त काय��म ( वडा नं. १‚२‚३‚४‚५‚६‚१४‚१५ र 

१६)��त वडा ४ लाख का दरले  

३६ लाख  

३. अ�य काय��म संचालन ७ लाख ५० हजार  

४. म�हला ल��त काय��म नगरपा�लका बोड�को �नण�यबाट ११ लाख ५० हजार  

 ज�मा                                       क ९० लाख   

१. बालबा�लका ल��त काय��म( वडा नं. ७‚८‚९‚१०‚११‚१२ र 

१३)��त वडा ५ लाख का दरले 

३५ लाख  

२. बालबा�लका ल��त काय��म( वडा नं. १‚२‚३‚४‚५‚६‚१४‚१५ 

र १६)��त वडा ४ लाख का दरले 

३६ लाख  

३. अ�य काय��म संचालन ७ लाख ५० हजार  

४. बालबा�लका ल��त काय��म नगरपा�लका बोड�को 

�नण�यबाट 

११ लाख ५० हजार  

 ज�मा ख ९० लाख   

१. आ�दवा�स जनजा�त काय��म(वडा नं.१‚५‚७‚८‚१०‚१५ र 

१६) ��त वडा ७ लाखका दरले 

४९ लाख  

२. आ�दवा�स जनजा�त काय��म(वडा नं.२‚३‚४‚६‚९‚११‚१२‚१३ 

र १४) ��त वडा ५ लाखका दरले 

४५ लाख  

३. अ�य काय��म संचालन १६ लाख  

४. आ�दवा�स जनजा�त काय��म नगरपा�लका बोड�को 

�नण�यबाट 

२५ लाख  

 ज�मा                                        ग १ करोड ३५ लाख  
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 ल��त वग�को कुल ज�मा                 (क+ख+ग) ३ करोड १५ लाख  

 

आ.व. २०७३/०७४ को ला�ग पुँजीगत तथा ल��त काय��मको ला�ग �वीकृत वजेटको बाँडफाँडको प�र�ध�भ� �सफा�रस 

भई आगामी आ.व.को ला�ग संचालन हुने योजना तथा काय��मको  वडा गत �ववरणः- 

पुँिजगत 

�स.नं. योजनाको नाम �व�नयोिजत �शष�क ठेगाना �वीकृत रकम  कै�फयत 

१ ढकालगाउँ सडक सडक वडा नं.१४ ३‚००‚०००।००  

२ सा�टार� सडक सडक वडा नं.१४ ३‚००‚०००।००  

३ दधुेगाउँ सडक सडक वडा नं.१४ ३‚००‚०००।००  

४ पुँवारगाउँ सडक सडक वडा नं.१४ २‚००‚०००।००  

५ भोल�टार सडक सडक वडा नं.१४ १‚००‚०००।००  

६ �व�मरे सानटार� कटुवा संयु��त 

�सचंाई 

�सचंाई वडा नं.१४ १‚००‚०००।००  

७ सानटार� ढकालगाउँ संयु��त खानेपानी खानेपानी वडा नं.१४ २‚००‚०००।००  

८ दधुे खानेपानी मम�त खानेपानी वडा नं.१४ १‚००‚०००।००  

९ पुँवार गाउँ खानेपानी खानेपानी वडा नं.१४ १‚००‚०००।००  

१० भोल�टार खानेपानी खानेपानी वडा नं.१४ १‚००‚०००।००  

११ ब�नेत गाउँ सडक सडक वडा नं.२ १‚००‚०००।००  

१२ गौतम ख�काको घरनिजकको कुलो 

�नमा�ण 

�सचंाई वडा नं.२ १‚५०‚०००।००  

१३ पूल दे�ख ला�कला सडक मम�त सडक वडा नं.२ १‚००‚०००।००  

१४ रामजानक� मि�दर मम�त मि�दर वडा नं.२ १‚००‚०००।००  

१५ घ�ेखोला जो�ने सडक सडक वडा नं.२ १‚००‚०००।००  

१६ सातघ�े जो�ने सडक सडक वडा नं.२ ३‚००‚०००।००  

१७ दामोदरको घरबाट थापागाउँ जाने 

सडक  

सडक वडा नं.२ १‚५०‚०००।००  

१८ पा�पाल� डाँडा जाने सडक सडक वडा नं.२ १‚००‚०००।००  

१९ �भमसेनथान मम�त सडक वडा नं.२ १‚००‚०००।००  

२० जोगीको कुट� दे�ख वडा काया�लय जाने 

सडक 

सडक वडा नं.२ १‚००‚०००।००  

२१ �भमे�वर मि�दर मम�त मि�दर वडा नं.२ १‚००‚०००।००  

२२ भोला�बोट ठाडोबाटो कँुईकेलगाउँ स�हद 

पाक�  जाने सडक 

सडक वडानं १ २‚५०‚०००।००  

२३ सातघ�े दोभान म�न�ल�गे�वर सडक 

मम�त 

सडक वडानं १ १‚००‚०००।००  

२४ महादेव सडक �नमा�ण गन� सडक वडानं १ १‚००‚०००।००  
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२५ वडा काया�लय अगाडी से�त देवी 

मि�दर �नमा�ण तथा कूलो �नमा�ण 

मि�दर तथा �सचंाई वडानं १ १‚००‚०००।००  

२६ बा��वसे दे�ख कटुवा जो�ने सडक‚ 

कुलो �नमा�ण‚ जगडोल‚ गा�चा‚ 

घ�बसपाक� ‚ वालुवा �भम देव वनगाउँ 

मेल�चीचोक‚ ढकालगाउँ‚ 

गागलफेद�‚अ�धकार� गाँउ जो�ने सडक 

सडक वडानं १ १‚००‚०००।००  

२७ घतु��ग टोल‚घोलेटोल‚हँुदै मुलखक�  

�चसापानी जो�ने सडक 

सडक वडानं १ १‚५०‚०००।००  

२८ �शवराम थापाको घर दे�ख सातघ�े 

कूलो �नमा�ण 

�सचंाई वडानं १ १‚००‚०००।००  

२९ सुनारटोल �भ�� टोल हँुदै �ी �सि�द 

गणेश मि�दर जो�नै सडक 

सडक वडानं १ १‚५०‚०००।००  

३० द�लत व�ती दे�ख �पपलडाँडा जो�ने 

सडक 

सडक वडानं १ १‚००‚०००।००  

३१ कागे�वर� मनहरा वडा नं.१ पय�ट�कय 

��त�ालय �नमा�ण 

��त�ालय वडानं १ १‚००‚०००।००  

३२ पट��कय पाहुना घर �नमा�ण गन� गु�बा 

प�रसर �भ� 

पाहुनाघर �नमा�ण वडानं १ ३‚५०‚०००।००  

३३ म�ण�ल�गे�वर �न.मा.�व भौ�तक 

�नमा�ण 

 वडानं १ १‚००‚०००।००  

३४ खेल मैदान मक� चौर �पपलडाँडा 

स�याउन े

चौर स�याउने वडानं १ १‚००‚०००।००  

३५ कृ�णचौर ब�नेतगाउँ ठुला�ढक सडक सडक वडा नं. ३ २‚००‚०००।००  

३६ नाथे�वर� बा�मती सडक सडक वडा नं. ३ १‚००‚०००।००  

३७ गै��सेरो सूय�म�डल� सडक सडक वडा नं. ३ १‚००‚०००।००  

३८ जनकको घरबाट सूय�म�डल� सडक 

उकालो ढलान 

सडक वडा नं. ३ २‚००‚०००।००  

३९ कृ�णचौर मुकु�द नापीतको घर सडक सडक वडा नं. ३ ५०‚०००।००  

४० सूय�म�डल� �वा��यचौक� सडक सडक वडा नं. ३ १‚००‚०००।००  

४१ ब�नेतगाउँ माझगाउँ सडक सडक वडा नं. ३ १‚००‚०००।००  

४२ थापागाउँ माझगाउँ सडक सडक वडा नं. ३ १‚००‚०००।००  

४३ भ�तलालको घरअगाडी ��शि�त सडक सडक वडा नं. ३ ५०‚०००।००  

४४ गणेशमि�दर नाईकेटोल सडक सडक वडा नं. ३ १‚००‚०००।००  

४५ ब�नेतगाउँ थापागाउँ �याक �नमा�ण सडक वडा नं. ३ ५०‚०००।००  

४६ �वा��यचौक� �तरो�नती �वा��य वडा नं. ३ १‚००‚०००।००  

४७ ए�ककृत खानेपानी योजना खानेपानी वडा नं. ३ २‚००‚०००।००  
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४८ बायोका ए�बुले�स स�चालन साव�ज�नक सेवा वडा नं. ३ १‚००‚०००।००  

४९ बेठ� बगर �सचंाई कृ�ष/�सचंाई वडा नं. ३ ५०‚०००।००  

५० �व�मरे सूय�म�डल� �सचंाई कृ�ष/�सचंाई वडा नं. ३ ५०‚०००।००  

५१ बगर थापाचौर मुहान �सचंाई  कृ�ष/�सचंाई वडा नं. ३ ५०‚०००।००  

५२ थापाचौर पुल तथा खेलमैदान संर�ण कृ�ष/�सचंाई वडा नं. ३ १‚००‚०००।००  

५३ फुयालगाउँ का�े कटुवा सडक सडक वडा नं.-१५ १‚००‚०००।००  

५४ ज�रबु�े बाल�वकास धुलेपुल सडक �ेन सडक वडा नं.-१५ १‚००‚०००।००  

५५ ठुलाखेत पोखर� सडक सडक वडा नं.-१५ १‚००‚०००।००  

५६ गणेशमि�दर बा�मती सडक सडक वडा नं.-१५ १‚००‚०००।००  

५७ चौतार�टार थापागाउँ सडक सडक वडा नं.-१५ १‚००‚०००।००  

५८ चौतार�टार मु�खयाओरालो खहरे सडक सडक वडा नं.-१५ १‚००‚०००।००  

५९ फुयालगाउँ साउनेपानी टार सडक सडक वडा नं.-१५ १‚००‚०००।००  

६० फुयालगाउँ धारापाखा थापागाउँ सडक वडा नं.-१५ १‚००‚०००।००  

६१ साउनेपानी का�े पुवारगाउँ सडक सडक वडा नं.-१५ १‚००‚०००।००  

६२ अमरनाथ माग� �सढ� �नमा�ण सडक वडा नं.-१५ १‚००‚०००।००  

६३ पोखर� आकासी सडक सडक वडा नं.-१५ १‚००‚०००।००  

६४ फुयालगाउँ पोखर� �धमालटोल द�लत 

ब�ती हँुदै त�लो आकासी सडक 

सडक वडा नं.-१५ ५०‚०००।००  

६५ खहरे कृ�णमि�दर सडक �याक 

�नमा�ण 

सडक वडा नं.-१५ ५०‚०००।००  

६६ आलापोट ए�ककृत खानेपानी योजना खानेपानी वडा नं.-१५ २‚००‚०००।००  

६७ � वा��यचौक� �तरो�नती �वा��य वडा नं.-१५ १‚००‚०००।००  

६८ बाल �वकास मा.�व. प�हरो  �श�ा वडा नं.-१५ १‚००‚०००।००  

६९ धुलेपुल �सचंाई कृ�ष/�सचंाई वडा नं.-१५ ५०‚०००।००  

७० खहरे �सचंाई कृ�ष/�सचंाई वडा नं.-१५ ५०‚०००।००  

७१ महादेवखोला बगर दायाबाँया �सचंाई कृ�ष/�सचंाई वडा नं.-१५ ५०‚०००।००  

७२ धुलेपुल वडा काया�लय चौतार�टार 

�सचंाई 

कृ�ष/�सचंाई वडा नं.-१५ ५०‚०००।००  

७३ बा�मती फाँट भटमासे चोक कृ�षसडक 

�नमा�ण 

सडक वडा नं. ४ ५‚००‚०००।००  

७४ थापाडाँडा �सम�सी सडक सडक वडा नं. ४ २‚००‚०००।००  

७५ ��वेणीमाग� �नमा�ण  सडक वडा नं. ४ ३‚००‚०००।००  

७६ �पपलको बोट ज�पुर सडक भु�य 

�नय��ण  

 वडा नं. ४ १‚००‚०००।००  

७७ �सम�सी पाट�चौर वाटो  सडक वडा नं. ४ १‚००‚०००।००  

७८ वडा नं. ४ र १६ �समाना रामकृ�ण सडक वडा नं. ४ १‚००‚०००।००  
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भ�डार�को घर निजकको बाटो  

७९ वा�मती ब�चरे म�वाफाँट �सचंाई �सचंाई वडा नं. ४ २‚००‚०००।००  

८० महादेव खोला क�भट �नमा�ण  वडा नं. ४ २‚००‚०००।००  

८१ कँुईकेल सापकोटा टोल बाटो �नमा�ण सडक वडा नं. ४ १‚००‚०००।००  

८२ का�लमाट� बा�मती फाँट ब�चरे कृ�ष 

सडक 

कृ�ष सडक वडा नं. १६ ५‚००‚०००।००  

८३ भ�े�वर भ��या�ग बाटोमा ढल 

�नमा�ण 

ढल �नकास वडा नं. १६ २‚००‚०००।००  

८४ एकताटोल प�व�वन सडक ढल �नमा�ण ढल �नकास वडा नं. १६ २‚००‚०००।००  

८५ एकताटोल खहरेमा क�भट� �नमा�ण  वडा नं. १६ २‚००‚०००।००  

८६ मखनटोल सडक �नमा�ण  सडक वडा नं. १६ १‚५०‚०००।००  

८७ पुडासैनी बरालटोल ठाक� डाँडा सडक ढल 

�नमा�ण 

ढल �नकास वडा नं. १६ २‚००‚०००।००  

८८ वडा नं. ४ र १६ ढंुगानागाउँ सडकमा 

ढल �नमा�ण 

ढल �नमा�ण वडा नं. १६ १‚५०‚०००।००  

८९ ठुलोग�ो �भ�ी बाटो �व�तार र ई�ा 

छा�न 

 वडा नं. १६ १‚००‚०००।००  

९० वडा नं. ४ र १६ �समाना भ�डार� 

पौडलेटोल बाटो �नमा�ण 

सडक वडा नं. १६ १‚००‚०००।००  

९१ सुसेको चौर बीच गाउँ हँुदै ज�पुर जाने 

सडकलाई 

सडक वडा नं.-५ ४‚००‚०००।००  

९२ सुवेद� टोल पौडेल टोल पहँुच माग� सडक वडा नं.-५ २‚५०‚०००।००  

९३ �रजालटार खानेपानी �या�क� जाने 

बाटो �नर�तर गन� थप 

सडक वडा नं.-५ २‚५०‚०००।००  

९४ �करण पि�डतको  

घर अगाडीबाट ढंुगे धारा जाने बाटो 

सडक वडा नं.-५ २‚००‚०००।००  

९५ सोम �लगंे�वर मि�दर �नमा�ण सं�कृ�त वडा नं.-५ ३‚००‚०००।००  

९६ ज�पूर सामुदा�यक म�हला भवन मम�त भवन वडा नं.-५ १‚००‚०००।००  

९७ सा�बक डाँछ� गा.�व.स.बाट भैरवथान 

जाने सडक 

सडक वडा नं.-५ १‚००‚०००।००  

९८ �बलचा घर मुनीको बाटो भैरव थान 

जाने सडक 

सडक वडा नं.-५ २‚००‚०००।००  

९९ प�चक�या मि�दर प�हरो रोकथाम  वडा नं.-५ १‚००‚०००।००  

१०० भकु�डे�वर मि�दर मम�त  वडा नं.-५ १‚००‚०००।००  

१०१ �सखंडा गाउँको रानाको �डलबाट 

बा�म�त हँुदै नयाँ पाट� स�मको बाटो 

�ाभेल‚ �ेन र वाल �नमा�णका ला�ग 

 वडा नं.-६ ७‚००‚०००।००  
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१०२ ABC भवन दे�ख पोखरेल डाँडा हँुदै 

गणेश �थानबाट बा�म�त स�मको 

बाटो �ाभेल‚ �ेन र वाल �नमा�णका 

ला�ग 

 वडा नं.-६ ७‚००‚०००।००  

१०३ राधाकृ�ण मि�दर दे�ख भुता�पूर हँुदै 

स�याटार च�पथ जोडी ख�ी पोखर� 

जाने सडक �ाभेल‚ �ेन र वाल 

�नमा�णका ला�ग 

 वडा नं.-६ ६‚००‚०००।००  

१०४ कपुरबासे सडक वाल‚ �ेन र 

�ाभेललाई 

 वडा नं.-७ ६‚००‚०००।००  

१०५ थल� चौरको उ�तरतफ�  ख�का टोल हँुदै 

�चनापाखा हँुदै वा�म�त घाट जाने 

सडकलाई 

 वडा नं.-७ ३‚००‚०००।००  

१०६ पे�सीकोला दे�ख कपूरबाटो हँुदै 

�वा��यचौक� �सखंडा गाउँ जाने सडक 

�ाभेल‚ �ेन �नमा�ण गन� 

 वडा नं.-७ ८‚००‚०००।००  

१०७ डुमखाल चौर दे�ख �भ�ी जौटार हँुदै 

मूलपानी खहरे सडक �ाभेल 

 वडा नं.-७ ३‚००‚०००।००  

१०८ सा�वक वडा नं. ३ दे�ख �ा�स�मटर 

ल�मीनारायण चोक स�मको बाटो �ेन 

तथा �ाबेल गन� । 

सडक र भौ�तक 

�नमा�ण 

वडा नं.-८ ४‚००‚०००।००  

१०९ सुकुमारको घरदेखी काक� डाँडा जाने 

बाटोमा �ेन तथा �ाभेल गन� । 

सडक र भौ�तक 

�नमा�ण 

वडा नं.-८ ३‚००‚०००।००  

११० अमर �सहंचोक दे�ख सोम �तथ� 

स�मको बाटोमा �ेन तथा �ाबेल गन�  

सडक र भौ�तक 

�नमा�ण 

वडा नं.-८ ३‚००‚०००।००  

१११ �ा�स�मटर ल�मीनारायण चोक दे�ख 

सा�बक वडा नं. १ को केशव थापाको 

घर (पे�सी ��हखेल सडक) स�मको 

बाटो �ने तथा �ाबेल गन�  

सडक र भौ�तक 

�नमा�ण 

वडा नं.-८ ७‚००‚०००।००  

११२ मुरार� थापाको घरदे�ख ह�रबोल 

ख�काको घर हँुदै बाल �गता�जल� 

�कूल स�म बाटो �नमा�ण गन� 

सडक र भौ�तक 

�नमा�ण 

वडा नं.-८ १‚००‚०००।००  

११३ �याम के.सी.को घरदे�ख पूव�प��को 

�ला�न�ग रोडमा �ाबेल गन�  

सडक र भौ�तक 

�नमा�ण 

वडा नं.-८ १‚००‚०००।००  

११४ तखाको राजकुलोको बाटो �नमा�ण गन� सडक र भौ�तक 

�नमा�ण 

वडा नं.-८ १‚००‚०००।००  

११५ बाबाचोक हँुदै दाहालगाउँ वाचानालय 

सडक 

सडक र भौ�तक 

�नमा�ण 

वडा नं.-९ ४‚५०‚०००।००  
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११६ बोगट�को घरदे�ख अ�धकार� गाउँ हँुदै 

नयाँब�ती �शव प�चायन म�द�र 

जो�ने सडक 

सडक र भौ�तक 

�नमा�ण 

वडा नं.-९ ४‚००‚०००।००  

११७ बाबाचोक देखी गजुरेल डाँडा एंव नेपाल 

डाँडा जो�ने सडक 

सडक र भौ�तक 

�नमा�ण 

वडा नं.-९ ४‚५०‚०००।००  

११८ सा�बक गा.�व.स. दे�ख नवदगुा� मि�दर 

हँुदै धारापाखा अ�धकार� गाउँ जो�ने 

सडक 

सडक र भौ�तक 

�नमा�ण 

वडा नं.-९ २‚५०‚०००।००  

११९ ख�तवडा डाँडाको क�रब २०० �मटर 

बाटो  

सडक र भौ�तक 

�नमा�ण 

वडा नं.-९ १‚५०‚०००।००  

१२० ��न�हल �सट� र प�चायन 

म�द�रसँगैको गोरेटो बाटोमा  

सडक र भौ�तक 

�नमा�ण 

वडा नं.-९ १‚००‚०००।००  

१२१ �तवार�टोल �भ�ी सडक सडक र भौ�तक 

�नमा�ण 

वडा नं.-९ १‚००‚०००।००  

१२२ बलराम के.सी.को घरहँुदै नयाँ ब�ती 

जाने बाटो �ाबेल गन� 

सडक र भौ�तक 

�नमा�ण 

वडा नं.-९ १‚००‚०००।००  

१२३ वर�पपल दे�ख पाट�टार चौरस�म 

सडक कालोप�े गन� 

सडक र बाटो 

भौ�तक �नमा�ण 

वडा नं.१० २०‚००‚०००।००  

१२४ �च�लेगौडा ढल �नकास ढल �नकास वडानं.११ ३‚००‚०००।००  

१२५ कृ�ण मि�दर जानेबाटो फरा�कलो गन� सडक वडानं.११ ४‚००‚०००।००  

१२६ चाँपाचौतारो दे�ख द��ण �फकल सडक सडक वडानं.११ २‚५०‚०००।००  

१२७ �कराँतचोक दे�ख रामजानक� मि�दर 

खहरे सडक 

सडक वडानं.११ ५‚००‚०००।००  

१२८ �जृना टोलको बाटो �ाभेल सडक वडानं.११ २‚५०‚०००।००  

१२९ ज�बुडाँडा मदनआ��त ��त�ठान – 

तेज�वनायक �कूल स�मको सडक 

कालोप� े

सडक वडानं.११ २‚००‚०००।००  

१३० सा�वक वडा नं १ को नयाँवि�तमा 

क�रव ५०० �म. सडक �ाभे�ल�ग 

सडक वडानं.११ २‚००‚०००।००  

१३१ तेज�वनायक चोकबाट महानटार जाने 

सडक साईट �ेन �नमा�ण 

सडक वडानं.११ २‚००‚०००।००  

१३२ ह�यामोचन बाटो �ाभेल गर� रो�हत 

�ल�बुको घर दे�ख ग�बु शेपा�को 

घरस�म ढंुगा हा�न  

 वडानं.११ २‚००‚०००।००  

१३३ हजुरको धारादे�ख गणेश�थान स�मको 

बाटो ढलान 

सडक वडा नं.१२ ८‚००‚०००।००  

१३४ मनमोहनचोक दे�ख रा�नधारा स�म सडक वडा नं.१२ ४‚००‚०००।००  
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ढल �नमा�ण 

१३५ बजरंगबल�चोक देखी ढंुगेधारा बाटोमा 

ढल हा�न 

सडक वडा नं.१२ ४‚००‚०००।००  

१३६ थापाचोकदे�ख गोठाटार               

पाट�स�मको बाटो ढलान 

सडक वडा नं.१२ ४‚००‚०००।००  

१३७ �झगंट�घर बाटोमा ढल तथा बाटो 

�व�तार 

सडक वडा नं.१२ ४‚००‚०००।००  

१३८ �पपलबोट चौतारो �नमा�ण चौतारो वडा नं.१२ १‚००‚०००।००  

१३९ हा�तीडाँडा भकुृट�नगर सडकमा 

�रटे�न�ग वाल स�हत कालोप� े

सडक वडा नं.१३ ३‚००‚०००।००  

१४० मनोहरा समाजको �हर��भाग निजक 

रहेको ढल 

ढल �नकास वडा नं.१३ ३‚००‚०००।००  

१४१ गा�धी आदश� उ.मा.�व.दे�ख वडा नं. 

३५ �समानास�मको ढल �यव�थापन 

ढल �नकास वडा नं.१३ ३‚००‚०००।००  

१४२ �या�गडोल खहरेदे�ख महानटारचोक 

ओपीटार हँुदै तेज�वनायक सडकमा ढल 

ढल �नकास वडा नं.१३ ३‚००‚०००।००  

१४३ वडा काया�लय पि�चम गएको ढल 

�नमा�ण काय� खहरेस�म 

ढल �नकास वडा नं.१३ २‚००‚०००।००  

१४४ घार�को बाटो कालोप� े सडक वडा नं.१३ ३‚००‚०००।००  

१४५ ओमपुकार सडक �रटे�न�ग वाल 

�नमा�ण 

सडक वडा नं.१३ २‚००‚०००।००  

१४६ ख�कागाउँ उकालो सडक ढलान सडक वडा नं.१३ २‚००‚०००।००  

१४७ मे�डकल चोक दे�ख �हर�चौक�स�म 

�रटे�न�ग वाल गर� कालोप�े गन� 

सडक वडा नं.१३ १‚५०‚०००।००  

१४८ सनराईज टोलको ढल रा�ख बाटो 

बनाउनुपन� �वनोद �सलवालको घर 

जो�ने सडक 

सडक वडा नं.१३ २‚००‚०००।००  

१४९ वडा नं. १३ भर� �ाभेल गन�  सडक वडा नं.१३ २‚००‚०००।००  

१५० दाहालब�ती �भ�को बाटो �व�तार वा 

�शवपाव�ती मि�दरमा सतल �नमा�ण 

गन� 

सडक/मि�दर वडा नं.१३ १‚००‚०००।००  

१५१ वडा नं.१३ को स�पूण� ढलको �नमा�ण  ढल वडा नं.१३ १‚००‚०००।००  

आ.व. २०७३/०७४ को ला�ग पुँजीगत तथा ल��त काय��मको ला�ग �वीकृत वजेटको बाँडफाँडको प�र�ध�भ� �सफा�रस 

भई आगामी आ.व.को ला�ग संचालन हुने योजना तथा काय��मको  वडा गत �ववरणः- 

ल��त समुहः- 
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�स.नं. योजनाको नाम �व�नयोिजत �शष�क वडा नं.१४ �वीकृत रकम कै�फयत 

१ से�तदेवी म�हला कृषक समुह म�हला वडा नं.१४ १‚००‚०००।००  

२ भोल�टार �वकास  समुह म�हला वडा नं.१४ १‚००‚०००।००  

३ दधुेगाउँ म�हला �वकास म�हला वडा नं.१४ १‚००‚०००।००  

४ ढकालगाउँ सानटार� म�हला �वकास म�हला वडा नं.१४ १‚००‚०००।००  

५ �नङमा पा�युम बौ�द जाने सडक बालबा�लका वडा नं.१४ १‚००‚०००।००  

६ अ�डापाट� वालउ�यान �नमा�ण बालबा�लका वडा नं.१४ १‚००‚०००।००  

७ भोल�टार वालउ�यायन �नमा�ण बालबा�लका वडा नं.१४ १‚००‚०००।००  

८ बालबा�लका �वकास सानटार� बालबा�लका वडा नं.१४ १‚००‚०००।००  

९ तामा�ग वि�त �वकास  जनजा�त वडा नं.१४ २‚५०‚०००।००  

१० सानटार� खहरे दधुेगाउँ जाने सडक जनजा�त वडा नं.१४ १‚००‚०००।००  

११ ढकालपाट� दे�ख सानटार� चनौटेस�म जनजा�त वडा नं.१४ १‚५०‚०००।००  

१२ म�हला ता�लम म�हला (�सपमूलक) वडा नं.२ १‚००‚०००।००  

१३ गागलफेद� खानेपानी म�हला (खानेपानी) वडा नं.२ २‚००‚०००।००  

१४ �भमे�वर म�हला  म�हला (�सपमूलक) वडा नं.२ १‚००‚०००।००  

१५ हष� �न.मा.�व. भौ�तक सुधार बालबा�लका वडा नं.२ १‚५०‚०००।००  

१६ भ�लवलको ला�ग चौर स�याउन े बालबा�लका वडा नं.२ १‚५०‚०००।००  

१७ खेलकुद सामान ख�रद बालबा�लका वडा नं.२ १‚००‚०००।००  

१८ पानी �वनाटार सडक �नमा�ण जनजा�त वडा नं.२ २‚५०‚०००।००  

१९ जनजा�त वि�तमा खानेपानी जनजा�त वडा नं.२ १‚५०‚०००।००  

२० जनजा�त म�हला (�सपमूलक) जनजा�त वडा नं.२ १‚००‚०००।००  

२१ म�हला �सपमूलक काय��म �सप �वकास वडानं १ १‚५०‚०००।००  

२२ म�हला कृ�ष अ�भमू�खकरण  �सप/ �मता 

�वकास 

वडानं १ १‚५०‚०००।००  

२३ सुनारगाउँ खानेपानी काय��म खानेपानी वडानं १ १‚००‚०००।००  

२४ �सि�द गणेश उ.मा.�व. भौ�तक �नमा�ण बालबा�लका वडानं १ ४‚००‚०००।००  

२५ नेपालटार खानेपानी तथा पाट� �नमा�ण जनजा�त वडानं १ १ ‚००‚०००।००  

२६ पेमा �या�ल�स�ग गु�बा �नमा�ण जनजा�त वडानं १ १‚५०‚०००।००  

२७ बालउ�दार मा.�व. जनजा�त वडानं १ २‚५०‚०००।००  

२८ सा�वक वडा नं. १ सडक �नमा�ण  जनजा�त वडानं १ १‚००‚०००।००  

२९ �ी �सि�द गणेश जा�ा �यव�थापन जनजा�त वडानं १ १‚००‚०००।००  

३० आयआज�न तथा �सपमुलक ता�लम सीपमुलक ता�लम वडा नं. ३ २‚००‚०००।००  

३१ �वा��य प�र�ण �वा��य वडा नं. ३ ५०‚०००।००  

३२ त�लो आलापोट �ा�मण म�हला 

खानेपानी सुधार/ईनार संर�ण 

खानेपानी वडा नं. ३ १‚००‚०००।००  

३३ ब�नेतगाउँ आहालको पधेरो संर�ण खानेपानी वडा नं. ३ ५०‚०००।००  

३४ �बप�न बालबा�लका शै��क काय��म बालबा�लका वडा नं.-३ १‚००‚०००।००  
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नाथे�वर�  

३५ बाल पोषण काय��म बालबा�लका वडा नं.-३ १‚००‚०००।००  

३६ �वप�न बालबा�लका छा�विृ�त काय��म  बालबा�लका वडा नं.-३ १‚००‚०००।००  

३७ �वा��यचौक� बाट �च��ेनपाक�  जाने 

सडक 

सडक वडा नं.-३ १‚००‚०००।००  

३८ द�लत शौचालय �नमा�ण  द�लत वडा नं.-३ १‚००‚०००।००  

३९ त�लो आलापोट �भ�ी सडक ई�ा छा�न े द�लत वडा नं.-३ १‚००‚०००।००  

४० द�लत जनजाती आयआज�न तथा 

सीपमूलक काय��म 

द�लत/जनजा�त वडा नं.-३ २‚००‚०००।००  

४१ गणेश भैरव जा�ा तथा सं�कृती संर�ण सं�कृ�त वडा नं.-३ १‚००‚०००।००  

४२ आयआज�न तथा �सपमुलक ता�लम सीपमुलक ता�लम वडा नं.१५ २‚००‚०००।००  

४३ म�हला �वा��य प�र�ण �श�वर 

स�चालन 

�वा��य वडा नं.१५ ५०‚०००।००  

४४ पहलेको पधेरो मम�त खानेपानी वडा नं.१५ ५०‚०००।००  

४५ म�हला �मता �वकास अ�भव�ृी 

काय��म 

�मता �वकास वडा नं.१५ १‚००‚०००।००  

४६ फुयालगाउँ धारापाखा बाल उ�धान 

�नमा�ण  

बालबा�लका वडा नं.-१५ ४‚००‚०००।००  

४७ �सगंारे ओपी सडक  सडक वडा नं.-१५ १‚००‚०००।००  

४८ �पपलबोट द�लत बि�त सडक सडक वडा नं.-१५ १‚००‚०००।००  

४९ द�लत समुदायमा ��तघर एक शौचालय 

काय��म 

द�लत वडा नं.-१५ २‚००‚०००।००  

५० गणेश भैरव जा�ा तथा सं�कृ�त संर�ण सं�कृ�त वडा नं.-१५ १‚५०‚०००।००  

५१ �सगंारे ओपी पधेरो �नमा�ण खानेपानी वडा नं.-१५ ५०‚०००।००  

५२ द�लत जनजाती आयआज�न तथा 

�सपमुलक काय��म 

सीपमुलक ता�लम  वडा नं.-१५ १‚००‚०००।००  

५३ भ�बास �वा��य के�� अनुदान  �वा��य वडा नं. ४ १‚००‚०००।००  

५४ आयुव�द औषधालय �यव�थापन    ५०‚०००।००  

५५ ना.स.के. माफ� त संचालन गन� गर� 

म�हलाका ला�ग आयआज�नका ला�ग 

सीप �वकास काय��म  

सीपमुलक वडा नं. ४ १‚००‚०००।००  

५६ म�हला �वा.�व.से�वका �वा��य 

आयुव�द �मता �वकास 

�वा��य वडा नं. ४ १‚००‚०००।००  

५७ �लाि�टक झोला र�हत काय��म कपडा 

कागजको झोला बनाउन म�हलाह�लाई 

ता�लम 

सीपमूलक ता�लम वडा नं. ४ ५०‚०००।००  

५८ ख�रबोट खानेपानी धारा र बाटो �नमा�ण खानेपानी वडा नं. ४ २‚००‚०००।००  
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नगरकोट� टोल 

५९ वडा काया�लयसँगैको वन �े�लाई 

बालबा�टका �नमा�ण 

बालबा�लका वडा नं. ४ २‚००‚०००।००  

६० भ�राई ढकालटोल बाटो ढल �नमा�ण ढल �नकास वडा नं. ४ १‚००‚०००।००  

६१ �ी आदश� उ.मा.�व. �शशुक�ा संचालन 

पोषण काय��म 

बालबा�लका वडा नं. १६ १‚००‚०००।००  

६२ ना.स.के. माफ� त संचालन गन� गर� आय 

आज�नका ला�ग म�हला �मता �वकास 

काय��म (ता�लम) 

सीपमूलक ता�लम वडा नं. १६ १‚००‚०००।००  

६३ �ी आदश� उ.मा.�व. भ�बास �शशु क�ा 

अगाडी बाल उ�धानमा टायल छा�ने 

काम  

बालबा�लका वडा नं. १६ २‚००‚०००।००  

६४ भटमासे �े�ठटोल ४ र १६ को �समाना 

सडकमा ढल साथै ई�ा छा�ने काम 

सडक वडा नं. १६ २‚००‚०००।००  

६५ एकताटोल म�हला भवन संर�ण ��ट 

�नमा�ण 

म�हला वडा नं. १६ १‚००‚०००।००  

६६ ढंुगानागाउँ धारो तथा बाटो �नमा�ण   वडा नं. १६ १‚५०‚०००।००  

६७ म�हला �वा.�व.से�वका �वा��य तथा 

आयुव�द �मता �वकास काय��म 

�वा��य वडा नं. १६ १‚००‚०००।००  

६८ �व�दाबा�सनी कटुवा धारो बाटो �नमा�ण  वडा नं. १६ १‚००‚०००।००  

६९ पया�वरण �लाि�टक झोला मु�त कपडा 

वा कागजको झोला बनाउन म�हला 

ता�लम 

सीपमूलक ता�लम वडा नं. १६ ५०‚०००।००  

७० म�हला �शष�कको ७० ��तशत रकम 

(जाि�तकान कुवा �नमा�ण) 

 वडा नं.-५ २‚८०‚०००।००  

७१ बाँक� अ�य काय��मलाई  वडा नं.-५ १‚२०‚०००।००  

७२ ल��त वष�को बालवा�लका �शष�कबाट 

(चल�टार �न.मा.�व.को भौ�तक मम�तका 

ला�ग) 

बालबा�लका वडा नं.-५ २‚८०‚०००।००  

७३ बाँक� अ�य काय��मलाई  वडा नं.-५ १‚२०‚०००।००  

७४ चलनटार ह�रयाल� सामुदा�यक वन तार 

लाई 

 वडा नं.-५ १‚००‚०००।००  

७५ बाघ धारा सामुदा�यक बन तार बारलाई  वडा नं.५ १‚००‚०००।००  

७६ आ�दवासी जनजाती म�हला द�लत लाई 

आय मुलक काय��मलाई 

 वडा नं.५ २‚९०‚०००।००  

७७ बाँक� अ�य काय��म  वडा नं.५ २‚१०‚०००।००  

७८ �ीराम पोखरेलको घरमुनी धारा  वडा नं.-६ ५०‚०००।००  



 

5 6  
 

७९ �सखंडा गाउँको ठुलो धारा �नमा�ण  वडा नं.-६ १‚८०‚०००।००  

८० बाँक� अ�य काय��म  वडा नं.-६ १‚२०‚०००।००  

८१ स�याटार धारा मम�त र �ेन �नमा�ण  वडा नं.-६ ५०‚०००।००  

८२ च�पक �वनायक �ा.�ल.को भवन मम�त 

बाल �वकास काय��ममा 

 वडा नं.-६ १‚८०‚०००।००  

८३ चौला नारायण �ा.�ल. भवन मम�त र 

बाल �वकास काय��म गन� 

 वडा नं.-६ ५०‚०००।००  

८४ माझ गाउँको कुवा �नमा�ण (�सखंडा 

गाउँ) 

 वडा नं.-६ ५०‚०००।००  

८५ बाँक� अ�य काय��म  वडा नं.-६ १‚२०‚०००।००  

८६ नयाँ गाउँ �भ�ी पहँुच माग� लाई ई�ा 

�ब�याउने र �ेन �नमा�णका ला�ग 

 वडा नं.-६ १‚८०‚०००।००  

८७ स�याटार पहँुच माग� �ब�तार  वडा नं.-६ १‚५०‚०००।००  

८८ कोलमते�वरबाट ज�गलछेउ हँुदै थल� 

जाने बाटो �नमा�ण 

 वडा नं.-६ २०‚०००।००  

८९ बाँक� अ�य काय��म  वडा नं.-६ १‚५०‚०००।००  

९० गजरकोट ढंुगे धारा �नमा�ण खानेपानी वडा नं.-७ १‚००‚०००।००  

९१ �समा डोल कुवा खानेपानी वडा नं.-७ ५०‚०००।००  

९२ काक� धारा सानो धारा खानेपानी वडा नं.-७ ५०‚०००।००  

९३ थापाको घर अगाडी ईनार खानेपानी वडा नं.-७ ८०‚०००।००  

९४ �हराकाजीको घर अगाडीको धारा खानेपानी वडा नं.-७ ७०‚०००।००  

९५ बाँक� अ�य काय��मलाई खानेपानी वडा नं.-७ १‚५०‚०००।००  

९६ �यूम पाईप �ब�याउने काय��मलाई  वडा नं.-७ २‚००‚०००।००  

९७ गजरकोट द�लत बि�तमा ईनार �नमा�ण  वडा नं.-७ ५०‚०००।००  

९८ रामशरणको घर अगा�डको ढल �नकास 

तथा धारा �नमा�ण 

 वडा नं.-७ ५०‚०००।००  

९९ जनपथ माग� द�लत बि�तको ढल‚ 

�ाभेल 

 वडा नं.-७ १‚५०‚०००।००  

१०० थल�को द�लत बि�तमा बाटो �ाभेल  वडा नं.-७ ४०‚०००।००  

१०१ बाँक� अ�य काय��मलाई  वडा नं.७ २‚१०‚०००।००  

१०२ बाल उ�थान काय��मको ला�ग (बाल 

कुमार� मि�दर पछाडी) 

 वडा नं.-७ ५०‚०००।००  

१०३ बाल उ�थान काय��मको ला�ग (थाईको 

चौर जगरकोट) 

 वडा नं.-७ ५०‚०००।००  

१०४ �वा��य चौक� डाँछ�  वडा नं.-७ २‚००‚०००।००  

१०५ ब�तकेो �ढक चौरलाई बालखेल �ाम  वडा नं.-७ ५०‚०००।००  
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�नमा�ण गन� 

१०६ बाँक� अ�य काय��मलाई  वडा नं.-७ १‚५०‚०००।००  

१०७ ता�लम काय��म   वडा नं.-८ १‚५०‚०००।००  

१०८ सा�बक वडा नं. १ के.सी. टोल मु�नको 

पधेरा पुन �नमा�ण गन� 

 वडा नं.-८ १‚००‚०००।००  

१०९ ल�मी नारायण चोकको धारामा मूल 

संकलन गर� �यवि�थत गन� र महाकांल 

धारा सुधार गन� 

 वडा नं.-८ १‚००‚०००।००  

११० तखाको धारामा मम�त गन� सोम�तथ�को 

धारोमा �या�क� रा�ख �यवि�थत गन� 

सा�वकको वडा नं. ३ को डोलको 

पधेरालाई �यवि�थत गन� 

 वडा नं.-८ १‚५०‚०००।००  

१११ बालवा�लकाको बहृत �हतको ला�ग लागु 

औषध स�बि�ध सचेतना काय��म गन� 

 वडा नं.-८ १‚५०‚०००।००  

११२ बालबा�लकाको �यव�थापनका ला�ग 

सामुदा�यक �व�यालयमा �काउट 

भवनको �नमा�ण गन� 

 वडा नं.-८ ३‚५०‚०००।००  

११३ आ�दवासी जनजा�त तथा द�लत 

वग�लाई �सपमूलक काय��म संचालन 

गन�  

 वडा नं.-८ २‚००‚०००।००  

११४ द�लत व�तीको टोलमा �पपलको बोटको 

बाटो दे�ख �ेन �नमा�ण गन� 

 वडा नं.-८ २‚५०‚०००।००  

११५ माहांकाल भैरब मि�दर पछा�डको प�त� 

ज�गामा द�लत ��यापु�ी �स �नमा�ण 

गन� 

 वडा नं.-८ १‚५०‚०००।००  

११६ युवा अ�भयान काय��म संचालन गन�  वडा नं.-८ १‚००‚०००।००  

११७ जाग�क म�हला समूहलाई �सप �बकास 

स�ब�धी ता�लम 

 वडा नं.-९ १‚००‚०००।००  

११८ नारायण क�ेलको घर हँुदै प�रयार 

टोलमा जाने सडक �ाबेल गन� 

 वडा नं.-९ १‚५०‚०००।००  

११९ सा�बक मूलपानी वडा नं. ४ ि�थत नयाँ 

ब�ती म�हला सामुदा�यक भवनको 

छाना ढलान गन� 

 वडा नं.-९ ३‚००‚०००।००  

१२० ��कोण �कूलसँगै बाल उ�यान पाक�  

�नमा�ण गन� 

 वडा नं.-९ १‚००‚०००।००  

१२१ बाबाचोक ि�थत म�हला द�लत एंव युवा 

सबैका ला�ग �नमा�णा�धन उ�यान र 

कुवा पुन �नमा�ण गन� 

 वडा नं.-९ २‚००‚०००।००  



 

5 8 
 

१२२ चख�डोल युवा �लवमा बालवा�लका 

तथा युवा सूचना के�� �नमा�ण गन� 

 वडा नं.-९ २‚००‚०००।००  

१२३ फुयाल डाँडाि�थत ढकालको धारोमा 

मुहान संर�ण एंव बो�र�ग �यव�था 

गन�  

 वडा नं.-९ १‚५०‚०००।००  

१२४ फुयाल डाँडा ��केट �ाउ�ड नारायणह�र 

दलुालको घर हँुदै ब�तीको घर �न�कने 

बाटो �ेन �नमा�ण एंव �ब�तार गन� 

 वडा नं.-९ २‚००‚०००।००  

१२५ चख�डोल सामुदा�यक वन सँगैको खाल� 

ज�मनमा �ब�ाम �थल खेलकुद मैदान 

�नमा�ण गन� 

 वडा नं.-९ १‚००‚०००।००  

१२६ म�हलाह�को �सपमूलक काय��म गन�  वडा नं.-१० १‚००‚०००।००  

१२७ जन�वा��य काय��म गन�  वडा नं.-१० १‚००‚०००।००  

१२८ डुमादेवी जाने बाटो �नमा�ण गन�   वडा नं.-१० २‚००‚०००।००  

१२९ सा�बक वडा नं.६ मा ख�रबोट बाल 

उ�यान �नमा�ण गन� 

 वडा नं.-१० १‚००‚०००।००  

१३० सा�बक वडा नं.६ मा बा�केटबल कोट� 

�नमा�ण गन� 

 वडा नं.-१० २‚००‚०००।००  

१३१ वर�पपल डाँछ� �समाना जाने बाटो  वडा नं.-१० १‚००‚०००।००  

१३२ आ�दवासी जनजा�त तथा द�लत 

वग�लाई �सपमूलक काय��म संचालन 

गन� 

 वडा नं.-१० १‚००‚०००।००  

१३३ झुलको धारा र फुयालगाउँको ढु�गेधारा  

मम�त गन� 

 वडा नं.-१० १‚००‚०००।००  

१३४ सा�बक मूलपानी वडा नं. ५ को 

द�लतब�तीमा बाटो �नमा�ण गन� 

 वडा नं.-१० २‚००‚०००।००  

१३५ महाल�मी टोलमा बाटो �नमा�ण   वडा नं.-१० १‚००‚०००।००  

१३६ सा�बक मूलपानी ९ �समानाको 

ढु�गेधाराबाट डाँछ� �समाना जो�ने 

सडक 

 वडा नं.-१० १‚००‚०००।००  

१३७ सा�बक मूलपानी ९ को खहरेको 

द��णतफ�  नयाँ �याक खो�ने 

 वडा नं.-१० २‚००‚०००।००  

१३८ �मलनचोक दे�ख राधाकृ�ण मि�दर जाने 

बाटो �ेन �नमा�ण गन� 

 वडा नं.-१० १‚००‚०००।००  

१३९ कमल थल� शाि�तमाग�  ढल �नकास वडानं.११ २‚००‚०००।००  

१४० का�लाको �डलमा रहेको ��यापु�ी 

भवनमा ढंुगा जाल� लगाउन 

पुवा�धार  वडा नं.११ १‚५०‚०००।००  
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१४१ म�हला सीपमूलक ता�लम (�सलाई 

बुनाई/कौशी तरकार�/ बेकर�) 

सीप �वकास वडा नं.११ १‚५०‚०००।००  

१४२ तेज�वनायक उ.मा.�व. बालबा�लका वडा नं. ११ २‚००‚०००।००  

१४३ बाल राि��य �न.मा.�व. बालबा�लका वडा नं.११ १‚५०‚०००।००  

१४४ बालबा�लकाका ला�ग क��यूटर ता�लम 

बालउ�यान �नमा�ण 

बालबा�लका  वडा नं.११ १‚५०‚०००।००  

१४५ खोसा�नी बार�मा रहेको पूरानो धारो 

मम�त 

जनजा�त वडा नं११ १‚५०‚०००।००  

१४६ दवुाकोट चौरदे�ख �कँरातचोक स�म 

जाने सडक ढल 

जनजा�त वडा नं.११ २‚००‚०००।००  

१४७ �ाइ�भ�ग तथा क��यूटर ता�लम जनजा�त  वडा नं.११ १‚५०‚०००।००  

१४८ पुण� �वनायक युवा �लवदे�ख  शाि�त 

�दप युवा �लव स�मको बाटो �व�तार 

गन� 

सडक वडा नं.१२ ३‚५०‚०००।००  

१४९ सीपमूलक ता�लम (�ाइ�भङ‚ उ�घोषण‚ 

बु�टक र क��यूटर) 

सीप �वकास वडा नं.१२ १‚५०‚०००।००  

१५० जगतजंगको दरवारको साव�ज�नक 

�थानमा बालउ�यान �नमा�ण 

बालबा�लका वडा नं.१२ ३‚५०‚०००।००  

१५१ बालबा�लकाका ला�ग खेलकुद स�बि�ध 

काय��म गन� 

बालबा�लका वडा नं.१२ १‚५०‚०००।००  

१५२ ओमशाि�त माग� सडक  जनजा�त वडा नं.१२ ३‚५०‚०००।००  

१५३ द�लतह�को ला�ग जु�ता बनाउने बाजा 

बजाउने ता�लमको ला�ग 

द�लत वडा नं.१२ १‚५०‚०००।००  

१५४ पुण� �वनायक युवा �लवदे�ख  शाि�त 

�दप युवा �लव स�मको बाटो �व�तार 

गन�  

सडक वडा नं.१२ ३‚५०‚०००।००  

१५५ म�हला ता�लम अ�तग�त (�ाइ�भ�ग र 

उ�घोषण) 

सीपमुलक ता�लम वडा नं.१३ १‚५०‚०००।००  

१५६ गा�धी आदश� उ.मा.�व.  बालबा�लका वडा नं.१३ १‚००‚०००।००  

१५७ बालबा�लकाको �मता व�ृ� �वकास बाल 

�लव माफ� त 

बालबा�लका वडा नं.१३ १‚००‚०००।००  

१५८ सा�वक वडा नं.९ को द�लत व�ती बाटो 

�नमा�ण 

म�हला वडा नं.१३ ३‚००‚०००।००  

१५९ द�लत‚ जनजा�त र आ�दवासीह�को 

ला�ग �ाइ�भ�ग र क��यूटर ता�लमको 

�यव�था गन� 

जनजा�त वडा नं.१३ १‚००‚०००।००  

१६० द�लत भवन (नव जागरण) �नमा�ण गन� भवन वडा नं.१३ ४‚००‚०००।००  
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दो�ो नगरप�रष�बाट केि��य�तरमा‚िज�ला�तरमा‚ईलाका�तरमा र नगर�तरमा �सफा�रस गन� 

योजनाह�ः- 

केि��य �तर�य योजनाः- 

१. पे�सीकोला ��हखेल सडक �नर�तरता 

२. लोकताि��क श�हदमाग� (��हखेल सातघ�े �चसापानी सडक) �नर�तरता 

३. वागमती क�रडोर (गोकण�–स�ुदर�जल) 

४. मनहरा क�रडोर 

५. नगरपा�लकाको भवन �नमा�ण 

६. ए�ककृत पय�टन पवूा�धार �नमा�ण‚ गागलफेद� 

७. बहृत कागे�वर� मनहरा खानेपानी योजना (नगर�तर�य खानेपानी योजना) 

८. वडा न.ं ७‚८‚९‚१०‚११‚१२ र १३ ढल �नमा�ण 

९. फोहरमैला �या�ड �फ�ड साईड �नमा�ण  

१०. आलापोट �वा��य चौक�लाई अ�पताल �नमा�ण 

११. �स��गणेश उ�च मा.�व. लाई �ा�व�धक �श�ालय �नमा�ण गन� स�यफा�रस गन�  

१२. का� ेकटुवा सातघ�े अ�धकार�गाउँ ख�ीपाखा पुँखुलाछ� सडक 

१३. नगर�तर�य छोटो दरु�का �मखु सडक 

१४. बागमती �सचंाई‚ मनहरा फाँट �सचंाई‚ कटुवा फाटँ �सचंाई  

१५. तामा�ग साँ�कृ�तक सँ�ालय �नमा�ण गागलफेद� 

१६. डाँछ� भ�वास खानेपानी �तरो�न�त 

१७. कृ�ष उपज सकंलन तथा �व�� के�� �थपना 

१८. महादेवखोला को�रडोर �नमा�ण वडा नं.२‚३‚४‚५‚ १४ र १५  

१९. बढुा�नलक�ठ वालवुा स�ुदर�जल सयू�म�डल� सडक 

२०. जगडोल भ��या�ग गा�चा घ�ेबसपाक�  वालवुा �हमदेव वनगाउँ मेल�ची ढकालगाउँ पवुारगाउँ 

गागलफेद� अ�धकार�गाउँ चौक� भ��या�ग सडक 

िज�ला �तर�य योजनाः- 

१. नो�ल��ग बोड ेसडक 

२. �तवार�टोल मलूपानी चाँग ुसडक 

३. कागे�वर� च�पथ �तरो��ती 

४. गा�धी महानटार तेज�वनायक सडक 

५. गा�धी मलूपानी सडक 

६. वागमतीपलू – तेज�वनायक – हरहरमहादेव सडक 

७. गोठाटार मलूपानी बाबाचोक �मलनचोक सडक 

८. हाउस – जसपरु –आलापोट कागे�वर�धाम सडक 

९. कृ�णचौर‚ ब�नेतगाउँ‚ ठूला�ढक‚ शा�खनटार ई��ायणी सडक 
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१०. भ�वास सर�वती मि�दरचोक‚ �तथ�चोक‚ थापाडाँडा �समि�स ��हखेल सडक 

११. भैमाल खानेपानी आयोजना �तरो�न�त 

१२. बा�हर� च�पथ (वालवुा नयापँाट� स�ुदर�जल गागलफेद� हँुदै पखुुलाखीजाने सडक) 

१३. �व.�प.चोक भ�मासे �ी आदश� उ�च मा.�व.सर�वती चोक सडक 

१४. आलापोट ए�ककृत खानेपानी आयोजना आलापोट 

१५. सातघ�े खानेपानी आयोजना गागलफेद� 

१६. गागलफेद� ए�ककृत आयोजना गागलफेद� 

१७. श�हदमाग� (आलापोट स�ुदर�जल सडक) 

१८. वालउ�ार मा.�व. भौ�तक पवूा�धार �वकास  

१९. बा�मती सा�टार� पवुाँरगाउँ का�े फुयालगाउँ सडक 

 

ईलाका �तर�य योजनाः- 

१. गोकण� �सखंडागाउँ नयागाउँ सडक 

२. राधाकृ�ण मि�दर ब�नेतगाउँ गोठाटार सडक 

३. अ�धकार�गाउँ ��केट मदैान ठूलाघर व�तकेो �ढक सडक 

४. आलापोट स�ुदर�जल सडक 

५. पे�सीकोला गीता मि�दर ब�नेतगाउँ सडक 

६. वडा न.ं १४ को गणेशमान अ�ययन ��त�ठान जानेबाटो 

७. यस नगरपा�लकाको वडा न.ं १३ र का.म.न.पा. ३५ को �समानाको खहरेमा ढलस�हतको सडक  

 

नगर�तर�य योजनाः-  

१. थल��मलनचोक डुमाखाल मलूपानी खहरे सडक 

२. पे�सीकोला गजरकोट �सखंडागाउँ सडक 

३. बाबाचोक वर�पपल ढंुगेलगाउँ हँुदै थल� �न�कने सडक 

४. महानटारचोक वागमती को�रडोर �न�कने सडक 

५. नगर�तर�य कृ�ष तरकार� बजार �नमा�ण 

६. दरुसंचार एकनाल ेभ�े�वर सडक 

७. गणेश मि�दर बागमती सडक 

८. नाथे�वर� बागमती �व.�प.चोक सडक 

९. सातघ�े कँुईकेलगाउँ स�हदपाक�  सडक 

१०. सातघ�े अ�धकार� गाउँ सडक 

११. घ�ेखोला शा�खनटार ला�कला सडक 

१२. स�ुदर�जल सानोटार� पुँवारगाउँ कटुवा सातघ�े सडक 
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१३. ठूलाखेत सातघ�े आकासे ब�नेतगाउँ �समि�स सडक 

१४. फुयालगाउँ बसपाक�  का�े पुँवारगाउँ सडक 

१५. चौतार�टार �वा��य चौक� भवन सयु�म�डल� �व�मरे गागल सडक  

१६. भ�चोक �न�खलधाम सडक 

१७. �या�चाडोल सडक 

१८. ठुला�ढक सातघ�े कृ�ष सडक 

नगरपा�लका �थापना भएप�चात ्२०७१ पौष म�हना दे�ख २०७२ मं�सर मसा�त स�मको 

�यि�तगत घटना दता� �ववरणः  - 

�स .नं.  ज�म दता� सं�या म�ृय ुदता� 

सं�या 

�ववाह दता� 

सं�या 

बसाइँसराइँ 

दता� सं�या 

स�ब�ध 

�व�छेद दता� 

सं�या 

कै�फयत 

१ १३१८ २४५ ४०७ २१९ ३  

 

नगरपा�लकामा काय�रत कम�चार�को �ववरणः- 

�स .नं  नाम थर पद सेवाको �क�सम कै�फयत 

१ �ी पु�षोतम अ�धकार� काय�कार� अ�धकृत �नजाम�त  

२  �ी गणेश�साद गुराँगाई लेखा अ�धकृत �नजाम�त  

३ �ी वीर बहादरु ब�नेत शाखा अ�धकृत �नजाम�त  

४ �ी माधव ख�तवडा ना .सु.  �नजाम�त  

५ �ी �ीराम चौलागाई ईि�ज�नयर करार  

६ �ी �नर�जन पुडासैनी ईि�ज�नयर करार  

७ �ी स�जय बत�ला ईि�ज�नयर करार  

८ �ी रामे�वर दाहाल ना .सु .  �थायी  

९ �ी हेम �साद फुयाल ख�रदार �थायी  

१० �ी �ीराम �सखंडा ख�रदार �थायी  

११ �ी �वनोद पुडासैनी ख�रदार �थायी  

१२ �ी सुदश�न फुयाल ख�रदार �थायी  

१३ �ी �हू�छे नारायण �े�ठ ख�रदार �थायी  

१४ �ी शेखर खनाल सव -ईि�ज�नयर  करार  

१५ कृ�ण �साद गौतम क .अ.  करार  
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१६ �मना कोइराला स .क.अ.  करार  

१७ उ�म�ला �रजाल स .क.अ.  करार  

१८ च�दना ख�ी स .क.अ.  करार  

१९ द�पा उ�ेती स .क.अ.  करार  

२० भीमसेन संजेल का .सहायक  करार  

२१ मनहर� पुडासैनी का .सहायक  �थायी  

२२ न�वन अ�धकार� सा .प.  करार  

२३ सा�व�ी चापागाई �रजाल सा .प.  करार  

२४ शा�ती प�रवार सा .प.  करार  

२५ भगवती दलुाल सा .प.  करार  

२६ देवक� अया�ल सा .प.  करार  

२७ आरती फुयाल सा .प.  करार  

२८ क�वता ढकाल सा .प.  करार  

२९ देवच�� फुयाल  भे .स.  �थायी  

३० कालेभाई �मजार ह .स.चा.  करार  

३१ उदय �साद पुडासैनी ह .स.चा.  करार  

३२ राजु ढंुगेल ह .स.चा.  करार  

३३ सलमान गु�ङ हे .स.चा.  करार  

३४ अजु�न ढकाल का .स.  �थायी  

३५ नारायण फुयाल का .स.  �थायी  

३६ ह�रकृ�ण थापा का .स.  �थायी  

३७ उ�म�ला दाहाल का .स.  �थायी  

३८ हरेराम �घ�मरे का .स.  �थायी  

३९ शेर बहादरु भूजेल का .स.  �थायी  

४० �ी कृ�ण नगरकोट� का .स.  करार  

४१ सीता अया�ल का .स.  �थायी  

४२ र�न लाल का .स.  �थायी  

४३ राजाराम ला�मछान े का .स.  करार  

४४ श�म�ला वा�ले का .स.  करार  

४५ ऋतु घ�त�  �वीपर करार  

४६ कृ�ण बहादरु सुनुवार पाले करार  
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�म�त २०७२ साल �ावण दे�ख २०७२ मं�सर स�मको घरन�शा पासको �ववरणः-  

�स .नं.  न�शापास सं�या 

(नयाँ) 

न�शा 

नामसार� 

सं�या 

�नमा�ण 

स�प�न 

सं�या 

न�शा 

न�वकरण 

सं�या 

परुाना घर 

�नय�मत 

सं�या 

कै�फयत 

सं�या 

१ १९० ६८ २४४ ३ ४७  

 

�म�त २०७२ साल �ावण दे�ख २०७२ मं�सर स�मको नाता �मा�णत �यवसाय दता�को �ववरणः- 

�स .नं.  नाता �मा�णत सं�या �यवसाय दता� स�ंया कै�फयत 

१ ६७ ९०  

 

�म�त २०७२ साल �ावण दे�ख मं�सर मसा�त स�मको दता� चलानीको �ववरणः- 

�स .नं.  दता� सं�या चलानी सं�या कै�फयत 

१ ७३६ ६६५  

 

सामािजक प�रचालन ग�त�व�धः- 

�स .नं.  वडा नाग�रक म�च गठन सं�या नाग�रक सचेतना के�� गठन सं�या कै�फयत 

१ १४ ११  

�म�त २०७२ साल �ावण दे�ख सामािजक सुर�ा भ�ता बु�ने ल��त वग�को �ववरणः- 

सामािजक सुर�ा भ�ता �वतरणको �ववरणः- 

�स .नं.  द�लत 

जे�ठ 

नाग�रक 

सं�या 

अ�य 

जे�ठ 

नाग�रक 

सं�या 

�वधवा 

नाग�रक 

सं�या 

एकल 

म�हला 

सं�या 

पूण� 

अपा�ग 

सं�या 

आं�शक 

अपा�ग 

सं�या 

द�लत 

बालवा�लका  

ज�मा 

सं�या 

कै�फयत 

१ ७३ १५२५ १०१६ ० ४७ ५७ १११ २८२९  

 

�थम नगर प�रष�बाट आ�थ�क वष� २०७२/०७३ मा �व�नयोिजत पँूिजगत काय��मको �ववरणः- 

�स .नं.  योजनाको नाम ठेगाना �व�नयोिजत 

रकम 

अव�था कै�फयत 
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१ �स��गणेश उ .मा.�व.  १‚२ र १४ ७०००००।०० अनुदान गागलफेद� 

२ सु�दर�जल सा�टार� सडक १‚२ र १४ ३०००००।०० स�प�न गागलफेद� 

३ सा�वक गागलफेद� सुवेद�गाउँ 

ला�कलाचोकबाट �यामको घर 

स�म जाने सडक 

१‚२ र १४ ३०००००।०० स�प�न गागलफेद� 

४ पेम बहादरुको घरपछाडीको 

सडक 

१‚ २ र१४ २०००००।०० स�प�न गागलफेद� 

५ बा��बसे ठाडोकुलो सडक १‚ २ र १४ ३०००००।०० स�प�न गागलफेद� 

६ ए�ककृत खानेपानी योजना 

भोल�टार 

१‚ २ र १४ १०००००।०० स�प�न गागलफेद� 

७ भोला�बोट कँुइकेलगाउँ सडक १‚ २ र १४ १५००००।००   गागलफेद� 

८ कागे�वर� मि�दर जाने बाटो 

तथा पाट� �नमा�ण 

१‚२ र १४ ४०००००।०० चाल ु गागलफेद� 

९ करंणबहादरुको चोक दे�ख 

म�ण�ल�गे�वर अ�धकार� गाउँ 

जाने सडक 

१‚२ र १४ २५००००।०० चाल ु गागलफेद� 

१० बालउ�ार मा .�व.  १‚२ र १४ ४०००००।०० अनुदान गागलफेद� 

११ �वा��य चौक� फ�न�चर तथा 

फ�न��स�ग 

३ र १५ २०००००।००  आलापोट 

१२ कृ�णचौर‚ ब�नेतगाउँ  ठुला�ढक 

सडक 

३ र १५ ४०००००।००  आलापोट 

१३ आलापोट ए�ककृत खानेपानी ३ र १५ ३०००००।००  आलापोट 

१४ बाल �वकास मा .�व.  ३ र १५ ३०००००।०० अनुदान आलापोट 

१५ डाँछ� भ�वास खानेपानी 

आयोजना 

४ र १६ ५०००००।००  भ�वास 

१६ सर�वती म�द�र भ�मासे 

�या�पस पहँुच सडक  

४ र १६ २०००००।०० चाल ु भ�वास 

१७ श�हद आदश� कलेज ४ र १६ ४०००००।०० अनुदान भ�वास 

१८ आदश� उ .मा.�व.  ४ र १६ २०००००।०० अनुदान भ�वास 

१९ भ�वास भ�डार�टोल जाने सडक ४ र १६ १०००००।०० स�प�न  

२० सुसेचौर माझगाउँ हँुदै जसपुर 

सडक 

५‚६ र ७ २०००००।००  डाँछ� 

२१ दरुस�चार पे�सीकोला फुलबार� 

हँुदै चाँगुनारायण जाने सडकको 

खहरेको वाल �नमा�ण 

५‚६ र ७ ३०००००।००  डाँछ� 

२२ ��हखेल ढंुगेधारो सु�नल 

थापाको घर हँुदै जाने सडक 

५‚६ र ७ ३०००००।००  डाँछ� 

२३ ��हखेल ढंुगेधारो मम�त ५‚६ र ७ १५००००।००  डाँछ� 

२४ ��हखेल थापा र प�डीत टोल 

जाने बाटो ढलान 

५‚ ६ र ७ १५००००।००  डाँछ� 

२५ बाघधारा च�पथ सडक ५‚६ र ७ १५००००।००  डाँछ� 
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२६ सा�वकको डाँछ� वडा नं. ४ र ६ 

�थीत घाटेपाट�  

५‚ ६ र ७ १०००००।०० चाल ु डाँछ� 

२७ स�याटार घाटेपाट�  ५‚६ र ७ १५००००।००  डाँछ� 

२८ स�याटार बाटो ढलान ५‚६ र ७ १५००००।००  डाँछ� 

२९ डाँछ� �सखंडागाउँ अजु�नको घर 

अगाडी प�हरो �नय��ण 

५‚६ र ७ २५००००।०० चाल ु डाँछ� 

३० काि�तपुर �या�पस ५‚६ र ७ ५०००००।०० अनुदान डाँछ� 

३१ वा�लेको ढंुगेधारा  ५‚६ र ७ १०००००।००  डाँछ� 

३२ सानचौर� चौतारो ५‚६ र ७ १०००००।००  डाँछ� 

३३ द�लत ब�ती खानेपानी ५‚६ र ७ १५००००।०० चाल ु डाँछ� 

३४ थल� डुमाखाल उकालो ढलान 

तथा �ाभेल 

५‚६ र ७ १००००००।०० चाल ु डाँछ� 

३५ राधाकृ�ण मि�दर काक�गाउँ 

डाँडामा जाने सडक 

८‚९ र १० ६०००००।०० चाल ु मूलपानी 

३६ काक�गाउँ डाइ�ग निजकको नयाँ 

बि�त जाने सडक 

८‚ ९ र १० १५००००।००  मूलपानी 

३७ काक�गाउँ हँुदै गोदारगाउँ जाने 

सडकको अधुरो �ेन �नमा�ण 

८‚ ९ र १० २०००००।००  मूलपानी 

३८ बाबाचोक गजुरेल गाउँ हँुदै 

अ�धकार� गाउँ जाने सडक  

८‚ ९ र १० ३०००००।००  मूलपानी 

३९ आन�दभैरव मा .�व.  ८‚९ र १० ६०००००।०० अनदुान मूलपानी 

४० खहरेजौटार सडक ८‚९ र १० ३०००००।०० स�प�न मूलपानी 

४१ वरपीपल ढंुगेलगाउँ सडक ८‚९ र १० ३०००००।००  मूलपानी 

४२ राि��य �नमा�ण मा .�व.  ८‚९ र १० ६०००००।०० अनदुान मूलपानी 

४३ ढंुगेलगाउँ निजकको प�हरो 

�नय��ण  

८‚९ र १० १०००००।००  मूलपानी 

४४ �पपलबोट चौतारो रे�ल�ग तथा 

सुधार 

८‚९ र १० १०००००।००  मूलपानी 

४५ सोलार ब�ती  ११ ‚१२ र १३ १००००००।०००  गोठाटार 

४६ गा�धी तुलसी कलेज ११ ‚१२ र १३ ७०००००।०० अनुदान गोठाटार 

४७ हरहर महादेव �मलनचोक (फोस� 

बसपाक� ) सडक 

११ ‚१२ र १३ ५०००००।००  गोठाटार 

४८ वडा नं  .१३ द�लत व�ती जाने  

बाटो वाल �नमा�ण 

११ ‚१२ र १३ ३०००००।००  गोठाटार 

४९ बाल राि��य �न.मा.�व. अगा�ड 

�ेन �नमा�ण 

११ ‚१२ र १३ ३०००००।००  गोठाटार 

५० फोस�पाक�  ढल �नमा�ण ११ ‚१२ र १३ ३०००००।०० चाल ु गोठाटार 

५१ गोठाटार भैमाल खानेपानी ११ ‚१२ र १३ ५०००००।००  गोठाटार 

५२ बालराि��य �न.मा.�व. ११ ‚१२ र १३ २०००००।०० अनुदान गोठाटार 

५३ तेज �वनायक उ.मा.�व. ११ ‚१२ र १३ २०००००।०० अनुदान गोठाटार 
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५४ खहरे हँुदै ख�कागाउँ जाने सडक ११ ‚१२ र १३ ५०००००।०० स�प�न गोठाटार 

५५ कलमथल� शाि�तमाग� गोठाटार 

सडक 

११ ‚१२ र १३ २०००००।०० स�प�न  गोठाटार 

५६ मदन आ��त दे�ख नवतनधाम 

जाने सडक 

११ ‚१२ र १३ २०००००।००  गोठाटार 

५७ �वरभ�कु�ड  प�हरो �नय��ण ११ ‚१२ र १३ ३०००००।००  गोठाटार 

५८ सडक मम�त तथा �तरो�नती 

नगरपा�लका �े� भर एकमु�ट 

१ दे�ख १३ स�म २००००००।००  नगरपा�लका बोड�बाट 

�नण�य गन� गर� 

५९ संयु�त उपभो�ता स�म�त सडक 

�ाभेल वडा न.ं १२ गोठाटार 

 २९५०००।०० स�प�न  

६० तेज �वनायक उपभो�ता स�म�त 

�ाभेल वडा न.ं११ गोठाटार 

 ३०००००।०० सप�न  

६१ काँडाघार� महा�टार उपभो�ता 

स�म�त सडक �ाभेल वडा नं. 

१३ 

 ३०००००।०० स�प�न  

६२ �तवार�टोल पाट�टार मनोहरा 

सडक मम�त ९ र १०  

 ५०९२५०।०० स�प�न  

६३ सडक �ाभेल वडा नं. ६  ७५०००।०० स�प�न  

६४ ल�मी नारायण राधाकृ�ण 

मि�दर उपभो�ता स�म�त वडा 

नं. ८ 

 १७३६३५।०० स�प�न  

६५ सडक �ाभेल वडा नं. ६  ७५०००।०० चाल ु  

६६ सडक �ाभेल वडा नं. ७  १५००००।०० चाल ु  

�वषेश प�रष�बाट (२०७२।०५।२५)आ�थ�क वष� २०७२।०७३ ला�ग �वीकृत योजना तथा काय��मह� 

 

     १ �वा��य �े� तफ� ः- 

यस नगरपा�लका �भ� रहेका �वा��य के��ह�बाट काय��म तोक� रकम माग भई आएप�छ  

देहाय अनुसार रकम उपल�ध गराउने �नण�य ग�रयो । 

�स .नं  योजनाको नाम वडा न ं 

�व�नयोिजत 

रकम अवा�था 

क गोठाटार �वा��यचौक� ११‚१२ र १३ ४०००००   

ख मूलपानी �वा��यचौक� ८‚९ र १० २०००००   

ग डाँछ� �वा��यचौक� ५‚ ६ र ७ २०००००   

घ भ�वास �वा��य चौक� ४ २०००००   

ङ आलापोट �वा��य चौक� ३ ३०००००   

च गागलफेद� �वा��य चौक� १ र २ २०००००   
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छ 

म�हला �वयं से�वका अ�भमू�खकरण काय��म‚ �वा��य 

�श�वर‚ ओ .�ड.एफ .काय��म र अ�य  काय��मको ला�ग 

(प�छ �व�नयोजन गन� गर�)   ९११६०४   

  ज�मा   २४११६०४   

२ �श�ा �े� तफ� ः-       

          

क काि�त भैरव मा .�व .१०+२ काय��म संचालन गन�  ७ ६०००००   

ख अ�य काय��म (प�छ �व�नयोजन गन� गर�)   ६६३४८१२   

  ज�मा    ७२३४८१२   

३ खानेपानी तथा सरसफाई तफ� ः-       

�स .नं  योजनाको नाम वडा न ं 

�व�नयोिजत 

रकम कै�फयत 

क 

साव�ज�नक �पमा �योगमा रहेका पर�पारगत व�ती 

�तर�य ढंुगे धारा‚ कुवा‚ पँधेरो‚ईनार मम�त   ५०००००   

ख गोठाटार भैमाल खानेपानी �व�तार काय��म   ६०००००   

ग डाँछ� भ�वास खानेपानी �व�तार काय��म   ६०००००   

घ गागलफेद� खानेपानी योजना �व�तार काय��म   ५०००००   

ङ सानटार� ढकाल गाउँ खानेपानी योजना   २०००००   

च आलापोट संयु�त खानेपानी काय��म   ४०००००   

छ मूलपानी खानेपानी अ�धकार� गाउँ   २०००००   

ज 

अ�य काय��म  साथै कागे�वर� मनहरा न .पा .ए�ककृत 

खानेपानी योजना अ�ययनसमेत (प�छ �व�नयोजन गन� 

गर�)   ४२३४८१२   

४ ज�मा    ७२३४८१२   

क तथा �वप� �यव�थापन तफ� ः -   १५०००००   

ख कृ�ष‚ वन (प�छ �व�नयोजन गन� गर�) २११७४०६ 

 

ज�मा ३६१७४०६ 

फोहरमैला �यव�थापन‚ उजा� तथा वातावरण तफ� ः-  

नगरपा�लकामा �ा�त हुन आएको काय��म बमोिजम   ३६१७४०६   

५ सडक तथा ढल �नकास तफ� ः-       

�स .नं  वडा नं.   

�व�नयोिजत 

रकम कै�फयत 

क गोठाटार वडा नं.११‚ १२ र १३ 
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१ 

खहरे दे�ख द�लत व�ती हँुदै �बनोद मु�मीको घर 

अगाडीको सडक �ावेल   २०००००   

२ 

कालुको पसलबाट �बरभ� �लव �च�लेगौडा �वाइट 

हाउस सडक �ावेल   २०००००   

३ 

�करातचोक पुरानो खानेपानी काया�लय जाने सडकमा 

ढल रा�न े   ४०००००   

४ साहुको धारादे�ख आशापुरे�वर मि�दर जाने सडक �ाभेल    २०००००   

५ 

हजुरको धारा ख�कागाउँ रायमाझीटोल सडक �व�तार 

तथा ढल रा�न े   २०००००   

६ 

गो�व�द दाहालको घरदे�ख �ताप राणाको घरस�म सडक 

�ावेल   २०००००   

७ 

ख�कागुठ�देखी वडा नं. १२ र १३ को �समाना �वरे��चोक ढल 

रा�ने ।   ४०००००   

८ 

�वरे��चोक आशापुर� ब�ती पु�लसचौक� स�म ढल 

�यव�थापन    २०००००   

९ कृ�ण�णामी मि�दर �वरे��चोक सडक �ावेल   २०००००   

१० वडा नं. १३ काया�लय खहरे सडकमा ढल रा�न े   ३००००० 
 स�प�न 

 

ज�मा  २५००००० 

ख मूलपानी वडा नं.  ८‚ ९ र १० 

१ मूलपानी �पपलबोट �ा�सफरमर वडा न.ं ८   ३०००००   

२ थापागाउँ माझगाउँ सडक  वडा नं. ८   १५००००   

३ �तवर�टोल �भ�ी सडक वडा नं. ९   १०००००   

४ वाचनालय बाबाचोक सडक वडा नं. ९   १५००००   

५ बस�तको घरबाट डुमादेवी जाने सडक  वडा नं. १०   १५००००   

६ 

नवराज प�तको घरबाट �नलबाराह� हाउिज�ग वडा नं. 

१०   १०००००   

७ मुलपानी खहरे डुमाखाल जाने बाटो पि�चम वडा नं. १०   १५००००   

८ पे�सी सडक सोम�तथ� ब�नेत गाउँ सडक  वडा नं. ८   १५००००   

९ 

उ�व काक� वास ुवोहरा  गोदारगाउँ जाने सडक वडा नं. 

८   १५००००   

१० नवदगुा� मि�दर अ�धकार� गाउँ जाने सडक वडा नं. ९   १५००००   

११ तखा बोडेपुल वडा नं. ८   १५००००   

१२ महाकाल भैरव �ेन वडा नं. ८   १०००००   

१३ ट�डनटोल बाटो �नमा�ण वडा न.ं १०   १०००००   
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१४ गोठाटार पे�सी �फकलडाँडा सडक वडा नं. ८   १०००००   

  ज�मा    २००००००   

ग डाँछ� वडा नं. ५‚ ६ र ७ 

१ �रजालटार उकालो पानी �या�क�  बाटो ढलान वडा नं.५   १५००००   

२ गणेश�थान बा�मती सडक वडा न.ं ६   २५००००   

३ 

�सखंडागाउँ अजु�नको घर अगा�डको प�हरो �नय��ण वडा 

नं. ६   ५०००००   

४ 

वडा नं. ७ नेवारटोल �भममाडी गजरकोट सडक वडा न.ं 

७   २५००००   

५ ब�तेको �ढक दे�ख कपुरवासे सडक वडा नं.७   २५००००   

६ 
डाँछ� गा.�व.स. काया�लय भवन भैरवनाथ सडक वडा नं. 

८ १०००००   

  ज�मा    १५०००००   

घ भ�बास वडा नं. ४ 

१ 

दधुडेर� देखी थापाडाँडा हँुदै झांगाडोल जाने सडक 

कालोप� े   ७०००००   

२ 

सर�वती मि�दर भ�मासे �तथ�चोक सडक �रटे�न�ग 

वाल �नमा�ण   २०००००  चालु 

३ राजु कँुइकेलको घर पु�कर पौडैलको घर जाने सडक   १५००००   

४ रामकृ�ण नेपालको घरबाट सा�टार� जाने सडक   १५००००   

५ भ�डार�टोल जाने बाटो ढलान १००००० 

  ज�मा    १२५००००   

ङ आलापोट वडा नं. ३ 

१ नाथे�वर� मि�दर सडक ढंुगा छा�न े   २५००००   

२ चौतार�टारबाट थापागाउँ सडक   २०००००   

३ का� ेकटुवा सडक   २०००००   

४ �भमसेनपाट� म�वा खहरे सडक   २०००००   

५ सुय�म�डल� तामाङगाउँ �भ�� सडक   २०००००   

६ नाथेवर� बा�मती सडक ढलान   १०००००   

७ फुयालगाउँ धारा पाखो सडक   १०००००   

  ज�मा    १२५००००   

च  गागलफेद� वडा नं. १ र २ 

१ ढकालगाउँ सडक   २०००००   

२ ठुलाढ�क साखीनटार पशुसेवा सडक   १५००००   

३ सातघ�े �पपलडाँडा सडक   २०००००   

४ आलापोट थापाचौर सुवेद� गाउँ घ�ेखोला सडक   १०००००   
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५ का�े पँुवार गाउँ सडक   १५००००   

६ पा�पाल� डाँडा गैर� सेरा सडक   १५००००   

७ �स�ी गणेश क�भट� �नमा�ण    २५००००  चालु 

८ नवेकाक�को घर अगा�डको खोलामा ढल हा�न े   १०००००   

९ धुले पुल दधुेगाउँ सडक   १०००००   

१० गागल वडा नं. १ पानी�वनाटार सडक   १०००००   

  ज�मा    १५०००००   

छ मम�त संभार (आव�धक सडक मम�त सुधार समेत)   ३००००००   

ज 

अ�य काय��म (काय��म बमोिजम प�छ �व�नयोजन 

गन�)   १४६९६२४   

  ज�मा    २४४६९६२४   

६ युवा तथा खेलकुद पूवा�धार तफ� ः-       

क भौ�तक पूवा�धार तफ�    १०००००००   

ख खेलकुद काय��म तफ�    ८५२२१२   

  ज�मा    १०८५२२१२   

  पय�टन पूवा�धार तफ� ः-       

७ 

पय�टन गु�योजना र पूवा�धार (स�म�तले बनाएको 

काय��म बमोिजम)   ३६१७४०८   

८ संपदा संर�ण तफ� ः- 

१ 

कागे�वर� मि�दर रे�ल�ग तथा ज�गा �यव�थापन 

गागलफेद�   २०००००  स�प�न 

२ सम�ल�गेशवर �नमा�ण डाँछ�   ३०००००  चालु 

३ महाकाल भैरव िजण��ार‚ मूलपानी   १५००००   

४ मनकामना मि�दर �नमा�ण‚ मूलपानी   १०००००   

५ ओमशा�ती स�म�त‚ मूलपानी   ५००००   

६ �पपलबोट चौतारो रे�ल�ग‚ मूलपानी   १०००००   

७ �वरभ� कु�ड‚ गोठाटार   १०००००   

८ गणेश भैरव मि�दर वडा नं. ४   १०००००   

९ रामजानक� मि�दर‚ आलापोट   १०००००  चालु 

१० गीता मि�दर मलूपानी   ५००००   

११ पारषी देवी मि�दर गागल   १०००००   

१२ तेज�वनायक गोठाटार   १०००००   

१३ कृ�ण�णामी मि�दर आलापोट   १०००००   

१४ �स�ी �वनायक मि�दर‚ गोठाटार   ५००००   

१५ �वालादेवी मि�दर गोठाटार   १०००००   

१६ ��केटमैदान मनकामना मि�दर १००००० 

१७ �भमसेनपाट� मि�दर आलापोट १००००० 

अ�य (काय��म �ा�त भएप�छ �व�नयोजन गन�) १७१७४०८ 

  ज�मा    ३६१७४०८   

८ साव�ज�नक स�प�त संर�ण तफ� ः- 
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क अ�धकार� गाउँको �कूल पछाडीको प�हरो �नय��ण    २०००००   

ख वडा नं. ४ मननटारको प�हरो �नय��ण   ५०००००   

ग गागलफेद� मगरगाउँको प�हरो �नय��ण   १०००००   

घ ढकाल गाउँ व�ती प�हरो �नय��ण   १०००००   

ङ हरहरमहादेव मनहरा नद� कटान �नय��ण   २०००००   

च �तवार�टोल भू�य �नय��ण   २०००००   

छ सजृनाटोल नवतमधाम खहरे �नय��ण   २०००००   

ज का�े प�हरो �नय��ण   २०००००   

झ अ�य काय��म   १९१७४०८   

  ज�मा    ३६१७४०८   

 

अ��यमा,  

    हा�ो �नम��णालाई �वीकार गर� �य�त तथा अमू�य समयको बाबजुद यस काय��ममा पा�नु भएका 

आदरणीय �मुख अ�त�थ�यू तथा अ�त�थ�यूह� लगायत सवैमा हामी आभार� छ�। नगरपा�लकाको बजेट तथा 

काय��म तजु�माका �ममा सहभा�गतामूलक योजना तजु�मा �कृयाका सबै चरणह�मा सहभागी हुनुहुने सबै��त 

ध�यवाद �य�त गद�छु । साथै यस काय�लाई सफल र �भावकार� �पमा काया��वयन गन�का ला�ग स�ब� सब ै

प�बाट सदाझ� �नर�तर स�लाह, सहयोग र सुझावको अपे�ा गद� वा�ष�क नगर �वकास योजना तजु�मा काय�मा 

स��य एवं रचना�मक सहयोग पुया�उनु हुने राजनी�तक दल, �वषयगत काया�लय, गैर सरकार� �े�, स�चारकम� 

एवं नगरपा�लकाको काया�लयमा काय�रत मेरा स�पूण� कम�चार� साथीह�लाई ध�यवाद �दन चाह�छु । साथै 

ग�रमामय यस सभामा उपि�थत सबै �व�श�ट महानुभावह�लाई हा�द�क ध�यवाद �ापन गद� नी�त तथा 

काय��म ��तुत गदा� भएका कमी कमजोर� ��त �मायाचना मा�दै �व�छ सफा हराभरा सुशासन यु�त 

कागे�वर� मनहराको अनुभू�त सवै�े�बाट हुने आशाका साथ कागे�वर� मनहरा नगरपा�लकाको दो�ो नगर 

प�रष�को नी�त तथा काय��मको ��तु�त यह� अ��य गद�छु ।  

 

                                      ध�यवाद ।  

पौष, २४‚ २०७२  

   पु�षो�तम अ�धकार�  

   काय�कार� अ�धकृत 

   कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका काया�लय  

   डांछ�, काठमा�ड�। 

 


