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ljifo ;"rL 

l;=g+=  zLif{s k]h g+= 

!= v08 – !  kl/ro  ! 

@= sfu]Zj/L dgf]x/f gu/kflnsf leqsf ;8s ;~hfn  * 

#= cfly{s jif{ @)&%÷)&^ df ePsf ultljlwx¿ af/] ;dLIff @^ 

 #=! k"jf{wf/ @^ 

#=!=! ;8s @^ 

#=!=@ k'n sNe6{ @& 

#=!=# vfg]kfgL tyf ;/;kmfO @& 

#=!=% pmhf{ @& 

#=@  ;fdflhs ljsf; @* 

#=@=! lzIff @* 

#=@=@ ;fdflhs ;'/Iff eQftkm{M @( 

#=@=# :jf:Yo tkm{M @( 

#=@=$ nlIft ju{ #) 

#=#  cfly{s ljsf; #@ 

#=#=! s[lif #@ 

#=#=@ kz'kG5L #@ 

#=#=$ ko{6g snf wd{ ;+:s[lt tkm{ ## 

#=#=% ;xsf/L ## 

#=$  /fh:j kl/rfng tkm{ ## 

#=%  ;'zf;g tyf ;"rgf k|ljlw #% 

#=^  gu/kflnsfsf] rfn'vr{sf] ljj/0f #% 

#=&  ;+3 tyf k|b]z ;zt{ cg'bfg ;lxtsf] s'n rfn' vr{sf] ljj/0f #% 

#=*  k'FhLut vr{sf] ljj/0f #^ 

#=(  a]?h'sf] l:ylt #^ 

#=!)  ljQLo If]qsf d'Vo pknlAwx¿ #^ 

$= gu/kflnsfsf] ljsf;sf r'gf}tLx¿ tyf ;+efjgf #& 

 $=!  gu/kflnsfsf] ljsf;sf r'gf}ltx¿ #& 

 $=@  gu/kflnsfsf] ljsf;sf cj;/ / ;Defjgfx¿ #* 

%=  ah]6 gLlt tyf sfo{qmdsf p2]Zox¿ #( 

 %=! ah]6sf p2]Zox¿ #( 

 %=@ gu/ ljsf; of]hgfsf k|d'v gLltx?M $) 

^= of]hgf 5gf}6sf cfwf/x¿ $) 

&= cf=j= @)&^÷)&& sf] cfDbfgL / vr{sf] ;+lIfKt ljj/0f $! 

*=  cfly{s jif{ @)&^÷)&& df gu/kflnsfdf ;+rfng x'g] k|d'v sfo{qmdx¿ $$ 
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 *=!  ;+u7g ;+/rgf Pj+ Joj:yfkg ;DaGwL $$ 

 *=@  ljQLo Joj:yfkg $% 

 *=#  >f]t kl/rfng tyf Joj:yfkg $^ 

 *=$  ko{6g ljsf; $& 

 *=%  of]hgf tyf sfo{qmd $& 

 *=^  s[lif, jg, jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg $* 

 *=&  pBf]u, Jofkf/ tyf Joj;fo $( 

 *=*  nlIft ju{ ;DaGwL lg0f{o $( 

 *=(  k"jf{wf/ lgdf{0f ;DaGwL %) 

   *=(=! ;8s tyf k'n %) 

   *=(=@ zx/L ljsf;, vfg]kfgL, 9n lgsf; tyf ;/;kmfO{ %) 

 *=!)  u}/;/sf/L %) 

 *=!!  :jf:Yo %) 

 *=!@  ljB't  %! 

 *=!#  lzIff tyf v]ns'b  %! 

 *=!$  ;'zf;g %! 

(= cf=j= @)&^÷)&& sf nflu gu/ ;efn] kfl/t u/]sf ljz]if k|:tfjx¿ %! 

cg';"rLx¿ 

 ! cf=j= @)&%÷)&^sf] h]i7 d;fGt;Dd ;+sng ePsf] cg'bfg tyf /fhZjsf] ljj/0f  %$ 

 @ cf=j= @)&%÷)&^sf] h]i7 d;fGt;Ddsf] vr{sf] ljj/0f %^ 

 # cf=j= @)&^÷)&& sf] gLlt tyf sfo{qmdx¿ ^@ 

 $= j8f :t/Lo ah]6 l;lnª tyf dfu{bz{g !)@ 

 %= gu/kflnsfsf] b/jGbL tflnsf !!# 

 ^= cfly{s P]g !!^ 

 &= ljlgof]hg P]g !&# 

 *= jflif{s sfo{qmd sfof{Gjog tflnsf @*% 

!) sfu]Zj/L dgf]x/f gu/kflnsfsf] k|ltj4tf @(%  

!! ljifout ;ldltx? @(* 

!@ k'glgdf{0f sfo{sf] k|ult ljj/0f  #)! 

!# lgjf{lrt kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL #)@ 

!$ gu/:t/Lo of]hgfx? #)$ 

!% sfu]Zj/L dgf]x/f gu/kflnsfsf] clkn  #)& 
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खण्ड१पररचय 

नगरकोपररचय: 

गणतन्त्र नेपालको प्रदशे नं. ३ को काठमाड ौँ जिल्लाको उत्तर परू्वमा अर्जथित यस कागेश्वरीमनोहरा

नगरपालिकार्डा नं. १ (साजर्कको गागलफेदी गा.जर्.स.) मा अर्जथित ऐजतहाजसक धाजमवक थिल कागशे्वरी 

महादरे् मजन्त्दर र मनोहरा खोलाको नामबाट नामाङ्कन गररएको हो । यस नगरपाजलका जमजत २०७१ साल मजंसर 

१६ गते नेपाल सरकारको मजन्त्रपररषदको जनणवयबाट साजर्कको गोठाटार, मलूपानी, डाौँछी, भद्रर्ास, आलापोट र 

गागलफेदी गा.जर्.स.हरुलाई समायोिन गरी गठन गररएको हो । 

जर्जर्ध धाजमवक, साौँथकृजतक, प्राकृजतक श्रोतहरुको पजहचान बोकेको यस नगरपाजलका २७ ° ४१' २०” 

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

छ । समदु्री सतहबाट १२९७ जमटर दखेी २२५८ जमटर उचाईमा रहकेो यस नगरपाजलका िम्मा २८.८० र्गव 

जकलोजमटर के्रफलमा फैजलएको छ । यस नगरपाजलको परू्वमा शंखरापरु नगरपाजलका, दजक्ण परू्वमा भक्तपरु 

जिल्लाको मध्यपरु जिमी नगरपाजलका र चाौँगनुारायण नगरपाजलका, दजक्ण पजिममा काठमाड ौँ महानगरपाजलका 

र  उत्तर पजिममा गोकणशे्वर नगरपाजलका पदवछ । यस नगरपाजलकाको हार्ापानी समजशतोष्ण प्रकारको छ । 

भ गोजलक जहसाबले समिल िजमनदखेी जशर्परुी लेकसम्मको अर्जथिजत रहकेो छ । 

यस नगरपाजलको के्रजभर मखु्य धाजमवक तिा ऐजतहाजसक थिलहरु क्रमश: कागेश्वरी महादरे् मजन्त्दर, 

नर्तनधाम, चम्पक जर्नायक मजन्त्दर, काष्ठभरैर् मजन्त्दर, सोमजतिव, गीता मजन्त्दर, तेिजर्नायक गणशे मजन्त्दर, 

जसद्धकाली मजन्त्दर, महाौँकाल भरैर् मजन्त्दर, कोल्मतेश्वर, िली बालकुमारी मजन्त्दर सािै अन्त्य दरे्ी-दरे्ता, गमु्बाहरु 

िथता थिलहरु रहकेा छन ्। त्यसै गरी यस नगरपाजलका अन्त्तगवत पने मखु्य नदीहरु बाग्मती र मनोहरा रहकेा छन ्

भने सोको अलर्ा साना खोलाहरु र्ासकुी, झरुर्ा, ढकाल, कागशे्वरी, महादरे् लगायत जनयजमत पानीको र्हार् 

रहने अन्त्य साना खोल्सा खोल्सीहरु समते रहकेा छन ्। 

प्रशासजनक जर्भािन अनसुार यस नगरपाजलकामा न  र्टा र्डाहरु रहकेा छन ् । कागशे्वरी मनोहरा 

नगरपाजलकाले गरेको घरधुरी जनगणना सवेक्षण, २०७५ अनसुार यस नगरपाजलकामा िम्मा १०२२३५ 

िनसङ्ख्या रहकेो छ । 
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कागेश्वरीमनोहरानगरपालिकाकोवडागतजनसंख्यालववरण 

लस.नं. वडानं. जनसंख्या 

मलहिा पुरुष तेस्रोलिङ्गी जम्मा 

१ १ ३३१३ ३४७१ ० ६७८४ 

२ २ १७१० १७५८ ० ३४६८ 

३ ३ १४०२ १५३० ० २९३२ 

४ ४ ३७८२ ४००२ १ ७७८५ 

५ ५ ४७४१ ५०३६ ३ ९७८० 

६ ६ ६३६१ ६५२४ १ १२८८६ 

७ ७ ९३०३ ९७४३ ० १९०४६ 

८ ८ ५३४० ५६९२ ० ११०३२ 

९ ९ १३६४४ १४८७८ ० २८५२२ 

जम्मा ४९,५९६ ५२,६३४ ५ १,०२,२३५ 

(स्रोत:कागेश्वरीमनोहरानगरपालिका,घरधुरीजनगणनासवेक्षण,२०७५) 

यस नगरपाजलकाको औसत िनघनत्र् ५३०७.७३३ व्यजक्त प्रजत र्गव जकलोजमटर रहकेो छ । 

कागेश्वरीमनोहरानगरपालिकाकोवडागतजनघनत्वलववरण 

लस.नं. वडानं. जनसंख्या के्षत्रफि(वगगलक.लम.) जनघनत्व 

१ १ ६७८४ ९.८२ ६९१.०० 

२ २ ३४६८ १.५५ २२३७.४१ 

३ ३ २९३२ १.६१ १८२१.११ 

४ ४ ७७८५ २.९६ २६३०.०६ 

५ ५ ९७८० ४.२२ २३१७.५३ 

६ ६ १२८८६ ३.०३ ४२५२.८० 

७ ७ १९०४६ २.४२ ७८७०.२४ 

८ ८ ११०३२ १.७२ ६४१३.९५ 

९ ९ २८५२२ १.४६ १९५३५.६१ 

जम्मा १,०२,२३५ २८.८० ४७,७६९.५९ 

(स्रोत:कागेश्वरीमनोहरानगरपालिका,घरधुरीजनगणनासवेक्षण,२०७५) 
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कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकाले गरेको घरधुरी जनगणना सवेक्षण, २०७५ अनसुार यस 

नगरपाजलकामा िम्मा २६१६६ घरधरुी रहकेा छन ्। 

कागेश्वरीमनोहरानगरपालिकाकोवडागतघरधुरीलववरण 

लस.नं. वडानं. घरधुरीसंख्या घरधुरीप्रलतशत 

१ १ १५१५ ५.७८ 

२ २ ७५२ २.८७ 

३ ३ ६८३ २.६१ 

४ ४ १७९६ ६.८६ 

५ ५ २३९७ ९.१६ 

६ ६ २९४२ ११.२४ 

७ ७ ४९०१ १८.७३ 

८ ८ ३०२६ ११.५६ 

९ ९ ८१५४ ३१.१६ 

जम्मा २६१६६ १०० 

(स्रोत:कागेश्वरीमनोहरानगरपालिका,घरधुरीजनगणनासवेक्षण,२०७५) 

िातिाजतको जहसाबले ब्राम्हण, के्री, तामाङ, नेर्ार, राई, मगर, कामी, साकी, दमाई, गरुुङ्, शपेाव, िारु, 

मथुलीम, ठकुरी आजदको र्सोर्ास रहकेो पाईन्त्छ । कुल िनसङ्ख्याको ३६.१०% िनसंख्या रही यस 

नगरपाजलकामा के्री िातीको बाहुल्यता रहकेो छ ।  

कागेश्वरीमनोहरानगरपालिकामावसोवासगनेलवलिन्नजातजालतकोलववरण 

लस.नं. जातजालत संख्या प्रलतशत 

१ क्ेरी ३६९०६ ३६.१० 

२ ब्राम्हण ३०३२५ २९.६६ 

३ तामाङ १००१७ ९.८० 

४ नेर्ार ८९३७ ८.७४ 

५ राई २४४४ २.३९ 

६ मगर २१५९ २.११ 
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७ कामी १६८० १.६४ 

८ साकी १०९४ १.०७ 

९ दमाई/ढोली ९९९ ०.९८ 

१० गरुुङ ९१० ०.८९ 

११ शपेाव ७१४ ०.७० 

१२ िारू ६३४ ०.६२ 

१३ जलम्ब ु ६२७ ०.६१ 

१४ यादर् ५८३ ०.५७ 

१५ सनुरु्ार ५५८ ०.५५ 

१६ ठकुरी ५२८ ०.५२ 

१७ ब्राम्हण (तराई) ४०० ०.३९ 

१८ सन्त्यासी ३७१ ०.३६ 

१९ घती/भिुले ३५३ ०.३५ 

२० उपलब्ध नभएको ३३३ ०.३३ 

२१ मथुलीम २७३ ०.२७ 

२२ माझी १६९ ०.१७ 

२३ तेली १३८ ०.१३ 

२४ सोनार ९१ ०.०९ 

२५ हिाम/ठाकुर ९१ ०.०९ 

२६ कन ु ७८ ०.०८ 

२७ सधुी ७४ ०.०७ 

२८ कोईरी ७० ०.०७ 

२९ िामी ५७ ०.०६ 

३० रािर्शंी ५६ ०.०५ 

३१ कलर्ार ५४ ०.०५ 

३२ कटर् े ४८ ०.०५ 

३३ कायथि ४४ ०.०४ 

३४ दनरु्ार ३७ ०.०४ 
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३५ मारर्ाडी ३० ०.०३ 

३६ कुमाल ३० ०.०३ 

३७ रािपतु २७ ०.०३ 

३८ जधमाल २५ ०.०२ 

३९ कुमी २४ ०.०२ 

४० धनकु १८ ०.०२ 

४१ जिरेल १६ ०.०२ 

४२ चमार/हररिान/राम १६ ०.०२ 

४३ बाजनया १६ ०.०२ 

४४ लोहार १३ ०.०१ 

४५ दसुाध/पासर्ान/पासी १२ ०.०१ 

४६ कन/ुहलरु्ाई ११ ०.०१ 

४७ ठाकुर ११ ०.०१ 

४८ िकाली १० ०.०१ 

४९ मल्हा १० ०.०१ 

५० केर्त ९ ०.०१ 

५१ भोटे ९ ०.०१ 

५२ ब्रह्म/ुबाराम ु ९ ०.०१ 

५३ हलरु्ाई ९ ०.०१ 

५४ धोर्ी ८ ०.०१ 

५५ बराई ७ ०.०१ 

५६ पहाडी ७ ०.०१ 

५७ चेपाङ्ग/प्रिा ६ ०.०१ 

५८ दराई ६ ०.०१ 

५९ बधाई ६ ०.०१ 

६० बादी ६ ०.०१ 

६१ राउत ५ ०.०० 

६२ तािपरुरया ५ ०.०० 
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६३ कलर्ार ५ ०.०० 

६४ मसुहर ४ ०.०० 

६५ धागड/झागड ४ ०.०० 

६६ धजुनया ४ ०.०० 

६७ सनुार ४ ०.०० 

६८ बङ्गाली १ ०.०० 

६९ िनै १ ०.०० 

(स्रोत:-कागेश्वरीमनोहरानगरपालिका, घरधुरीजनगणनासवेक्षण, २०७५) 

८२.९० प्रजतशत साक्र दर रहकेो यस नगरपाजलकामा १६ र्टा सामदुाजयक जर्द्यालयहरु मध्ये ७ र्टा 

जर्द्यालय आधारभतू तहसम्म र ९ र्टा जर्द्यालयमा माध्याजमक तहसम्मको पठन पाठन हुने गरेको छ । त्यसैगरर 

संथिागततफव  ६३ र्टा जर्द्यालयहरु रहकेा छन ्िस मध्ये २० र्टामा आधारभतू तहसम्म पठन पाठन हुने गरेको 

छ भने ४३ र्टामा माध्याजमक तहसम्म पठन पाठन हुन ेगरेको छ । यसैगरी १ गमु्बा जर्द्यालय र १ र्टा मजहला 

गजृहणी जर्द्यालय समते संचालनमा छन ्। 

औशत १७०० जमजलजमटर बषाव हुने यस नगरपाजलकाको परू्वतफव  रहकेो मनोहरा फाौँट र पजिमतफव  रहकेो 

र्ाग्मती फाौँट कृजष उपिका लाजग महत्र्पणूव माजनन्त्छन ् । यहाौँको महत्र्पणूव कृजष उत्पादनमा धान, गहुौँ, म समी 

तिा र्मे समी तरकारी र गोलभडेा खतेी रहकेा छन ्। यस के्र भ ैबग्ने नदी तिा खोलाहरुको पानीबाट जसंचाई 

सजुर्धा उपलब्ध गराउन सके कृजष के्रको व्यर्सायीकरण हुन ग ैिनताको िीबनथतरमा िप सधुार हुने सम्भार्ना 

संगसंग ैरहकेो छ । 

थर्ाथ्य सेर्ातफव  यस नगरपाजलकामा ५ र्टा थर्ाथ्य च की, ३ र्टा चाल ुअर्थिामा रहकेा शहरी 

थर्ाथ्य केन्त्द्र, १ प्रािजमक थर्ाथ्य केन्त्द्र, २ र्टा बजिवङ् सेन्त्टर, १ आयरु्जेदक जचजकत्सालय, २० र्टा खोप 

जललजनक र १३ र्टा गाौँउघर जललजनक रहकेा छन ्। जनकट भजर्ष्यमा २ बजिवङ्ग सेन्त्टर र १ र्टा नगर अथपताल 

सञ्चालनमा आउदछैन ्। 

सम्पणूव र्डाहरुमा सडक सञ्िाल पगुकेो यस नगरपाजलकाजभर िम्मा २७१.८० र्गव जकलोजमटर सडक 

दरुी रहकेो छ । 

कागेश्वरीमनोहरानगरपालिकामारहेकासडकहरुकोवलगगकरण 

लस.नं. सडककोप्रकार लक.लम प्रलतशत 

१ कालो परे सडक ५४.४७ २०.०४ 

२ कच्ची सडक १४१.३८ ५२.०२ 



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

      
 
 

३ ग्राबेल सडक ५४.७३ २०.१४ 

४ ढुङ्गा जबछ्याईएको गोरेटो बाटो ०.१० ०.०४ 

५ गोरेटो बाटो २१.१२ ७.७७ 

िम्मा २७१.८० १०० 

(स्रोत:कागेश्वरीमनोहरानगरपालिका,घरधुरीजनगणनासवेक्षण,२०७५) 

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

सञ्चालनमा रहकेा छन ्। 

यस नगरपाजलकाको सबै र्डाका घरधरुीमा जर्धतु सजुर्धा पगुकेो छ । संचार के्रतफव  ईन्त्द्रायणी 

एलसचेञ्ि, चार्जहल एलसचेञ्ि र गठ्ठाघर एलसचेञ्िबाट जबतररत मोबाईल टेजलफोनमा ९६ प्रजतशत भन्त्दा बढी 

िनताको पहुौँच पगुकेो छ । जनम्न जलजखत माध्यमहरु माफव त यस नगरपाजलकाबारे िानकारी प्राप्त गनव सजकन्त्छ: 

लस.नं. माध्यम लववरण 

१ र्रे्साईट www.kageshworimanoharamun.gov.np 

२ फेसबकु पेि www.facebook.com/kageshworimun 

३ मोर्ाईल एप IOS : कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका 

Android:  Kageshworimanohara Municipality 

४ टोल जि नं. १६६००१२७७७७ 

५ अजडयो नोजटस बोडव १६१८०१४४५१२४२ 
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कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 
सडक सञ्जाि 

वडानं.१अन्तगगतकासडकहरु 

लस.नं वडानं. सडककोनाम 

१ १,२,३ , ४ कागशे्वरी चक्रपि 

२ १,३ , ४ ब्रह्मखले गागलफेदी सडक 

३ १,२ ,३ जमतेरी मागव 

४ १ ,२ 

च ताररटार मजुखया ओरालो 

सडक 

५ १,२ िन मागव 

६ १,२ 

िजडबजुट बालजबकास 

कृष्णमजन्त्दर सडक 

७ १ ,२ भोलेटार सयूवमण्डली सडक 

८ १,२ 

कृष्णच र बथनेत गाौँउ ठूला 

जढक सडक 

९ १,२ ठूलाजढक हले्िपोष्ट सडक 

१० १,२ सयूव मण्डली सडक 

११ १,२ सयूवमण्डली साना गाउौँ सडक 

१२ १ ढकालगाउौँ सडक 

१३ १ सान्त्टारी सडक 

१४ १ सान्त्टारी तामाङ्ग मागव 

१५ १ कटुर्ा सडक 

१६ १ जसजद्ध गणशे ठाडो सडक 

१७ १ रामिानकी मागव 

१८ १,२  भोलेटार सडक (क) 

१९ १ भोलेटार सडक 

२० १ ढकाल गल्ली 

२१ १,२,३ ठुलाजढक सडक (ख) 

२२ १,३ झाङ्गाझोली गल्ली 

२३ १ ठुलाजढक र्ाजहरी गल्ली 

२४ १,३ ठुलाजढक सडक (क) 

२५ १ पाल्पाली मागव 

२६ १ जभमशे्वर मागव 

२७ १ कृष्ण गल्ली 

२८ १ संजर्धान मागव 

२९ १ ठुलाजढक कृजष सडक 

३० १ संजर्धान गल्ली 

३१ १ पोखरी मागव 

३२ १ सरु्देी गाउौँ कृजष सडक 

३३ १ सेजतदरे्ी मागव 

३४ १ लाजकलाघटे्ट खोला सडक 

३५ १ सातघटे्ट गल्ली 

३६ १ कुौँ इकेल गाउौँ सडक 

३७ १ जिङ्गटोल सडक 

३८ १ भोलावबोट सडक 

३९ १ कप्तान मागव 

४० १ जिङ्गटोल सडक (क) 

४१ १ सयूव मागव 

४२ १ र्िमुागव 

४३ १ खकव  मागव 

४४ १ लोकतान्त्रीक शजहद मागव 

४५ १ एकान्त्त मागव 

४६ १ कागशे्वरी मजन्त्दर मागव 

४७ १ रुम्टा मागव 

४८ १ कुौँ इकेल गाउौँ ठाडो सडक 
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४९ १ 

कुौँ इकेल गाउौँ ठाडो सानो 

गल्ली 

५० १ कुलापारी सडक 

५१ १ 

कुौँ इकेल गाउौँ जशर् मजन्त्दर 

तल्लो गल्ली 

५२ १ सजहद पाकव  मागव 

५३ १ च लागाई गल्ली 

५४ १,२ काभ्र ेपुौँर्ार गाउौँ सडक 

५५ १ रायमाझी मागव 

५६ १ कृष्ण मजन्त्दर मागव 

५७ १ परु्ारगाउौँ ठाडो गल्ली 

५८ १ जसजद्ध गणशे मागव 

५९ १ भोलावबोट सडक (क) 

६० १ भोलावबोट गल्ली 

६१ १ च तारा गल्ली 

६२ १ गागल दरे्ी थिान मागव 

६३ १ सरथर्ती मागव 

६४ १ फुलर्ारी मागव 

६५ १ अयावल गल्ली 

६६ १,२ कटुर्ा काभ्र ेसडक 

६७ १ ठुलाजढक दजेर्थिान  मागव 

६८ १,२ िन मागव(क) 

६९ १ जपपल डाौँडा मलु सडक 

७० १ जपपल डाौँडा सडक (क) 

७१ १ जपपल डाौँडासडक (ख) 

७२ १ जपपल डाौँडा सडक (ग) 

७३ १ अजधकारी गाउौँ सडक 

७४ १ सनुार गाउौँ सडक 

७५ १ अयावल गाउौँ सडक 

७६ १ ठाडो बाटो सडक 

७७ १ खरीटोल सडक 

७८ १ च लागाई टोल सडक 

७९ १ कृष्ण नगर सडक 

८० १ पाताली इन्त्द्रायजण सडक 

८१ १ राम िानकी गल्ली 

८२ १ राम िानकी टोल मागव 

८३ १ सयुवमखुी टोल मागव 

८४ १,२ दरे्ीथिान सडक 

८५ १ िनचेतना मागव 

८६ १ िन थर्ाथ्य मागव 

८७ १ कृजष सडक सहायक मागव 

८८ १ समन्त्र्य मगव 

८९ १ मजणजलङ्गशे्वर सडक 

९० १ अजधकारी गल्ली 

९१ १ दधुेगाउौँ खहरे सडक 

लस.नं वडानं. सडककोनाम 

१ १,२,३,४ कागशे्वरी चक्रपि  

२ २,३ जनजखलधाम सडक 

३ २,३ जमलन मागव 

४ १,२,३ 

िथपरु कृष्ण च र कृष्ण 

मजन्त्दर सडक 

५ २,३ जमतेरी मागव 

६ २,३ 

पजुसनडोल जनजखल धाम 

सडक 
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७ २ 

नाटेश्वरी बागमजत जर्.पी 

संग्राहलय 

८ २,३ गणशे मजन्त्दर बागमजत्त सडक 

९ २ च तारीटार जभरी सडक 

१० १,२ 

च तारीटार मजुखया ओरालो 

सडक 

११ १,२ िन मागव 

१२ १,२ 

िजडबजुट बालजर्कास कृष्ण 

मजन्त्दर सडक 

१३ २ रोरागेंटार सडक 

१४ २ ठुलाखते सडक 

१५ २ टार सडक 

१६ १,२ भोलेटार सयुवमण्डली सडक 

१७ २ गरैरसेरो जसन्त्धसेुरो सडक 

१८ २ आकासी सडक 

१९ २ कान्त्ले आकाश ेमागव 

२० १,२ 

कृष्णच र र्थनेत गाउौँ 

ठुलाजढक सडक 

२१ २ नािेश्वरी मागव 

२२ २ इतादरे्ी मागव 

२३ १,२ ठुलाजढक हले्िपोष्ट सडक 

२४ २ िापा गाउौँ जभरी सडक 

२५ २ िापा गाउौँ बथनेत गाउौँ सडक 

२६ २ बथनेत टोल मागव 

२७ १,२ हले्िपोष्ट जबजमरे सडक 

२८ १,२ सयूवमण्डली साना गाउौँ सडक 

२९ २ 

सयूवमण्डली दरे्ी मजन्त्दर  

सडक 

३० २ तामाङ्ग गाउौँ मागव 

३१ १,२ भोलेटार सडक ‘क’ 

३२ १,२,३ ठुलाजढक सडक ‘ख’ 

३३ १,२ काभ्र ेपरु्ार गाउौँ सडक 

३४ १,२ काभ्रचेोक कटुर्ा सडक 

३५ २ माझ आकासी मागव 

३६ २ तखाौँचे मागव 

३७ २ गणशे पोखरी बारपाक सडक 

३८ १,२ बागमजत्त कोररडोर 

३९ २ जपप्ल खोल्सा खहरे सडक 

४० १,२ दजेर्थिान सडक 

४१ २ सेतीदरे्ी मागव 

४२ २,३ प्रगजत मागव 

४३ २ कान्त्ले अकासी सडक 

४४ २ नयाौँ बजथत मागव 

४५ २ अमरनाि मागव 

४६ २ धारापाखा हले्िपोष्ट सडक 
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वडानं.३अन्तगगतकासडकहरु 

लस.नं वडानं. सडककोनाम 

१ ३,४ भद्रशे्वर मागव 

२ १,२,३,४ कागशे्वरी चक्रपि 

३ ३,४ दरूसंचार भद्रर्ास मागव 

४ ३,४ एकता मागव 

५ १,३,४ ब्रम्हखले गागल सडक 

६ ३,४ जरर्णेी मागव  

७ ३ भद्रा मागव 

८ ३ भटमासे जर्.पी मागव 

९ ३ लयाम्पस मागव 

१० २,३ जनजखलधाम सडक 

११ ३ आदशव मागव 

१२ २,३ जमलन मागव 

१३ ३ जशर् मागव 

१४ १,२,३ दरे्ी मागव 

१५ २,३ जमतेरी मागव 

१६ २,३ जचसापानी मागव 

१७ १,३ महादरे् खोला मागव 

१८ ३ शभु मागव 

१९ ३ खररर्ोट मागव 

२० ३ जरयगुा मागव 

२१ ३ बागमजत्त कोररडोर 

२२ ३ सनुम मागव 

२३ ३ जर्न्त्दर्ाजसनी मागव 

२४ ३ तलुसी मागव 

२५ ३ मरैी मागव 

२६ ३ पजर्रा मागव 

२७ ३ काजलन्त्चोक मागव 

 

वडानं.४अन्तगगतकासडकहरु 

लस.नं वडानं. सडककोनाम 

१ ४ मनोहरा मागव 

२ ४ पषु्पलाल मागव 

३ ४ िली नयाौँगाउौँ मागव 

४ ४ जसंह मागव 

५ ४ कोलमतेश्वर मागव 

६ ४ कल्चेकोटी मागव 

७ ४ ढुल्धारा मागव 

८ ४ च लानारायण मागव 

९ ४ सनु्त्दरी मागव 

१० ४ साईधारा मागव ‘क’ 

११ ४ पानी टयाङकी मागव 

१२ ४ भतुम्परु मागव 

१३ ४ नर् गणशे मागव 

१४ ४ चम्पक जर्नायक मागव 

१५ ४ जभमसेनथिान मागव 

१६ ४ कागशे्वरी मनोहरा चक्रपि 

१७ ४ बाघधारा मागव ‘क’ 

१८ ४ ओम शाजन्त्त ‘क’ मागव 

१९ ४ महशे्वर मागव 

२० ४ दरूसंचार भद्रर्ास मागव 

२१ ४ एकता मागव 

२२ ४ सफा मागव 

२३ ४ सानोधारा मागव 

२४ ४ ढुङ्गधेारा ‘क’ मागव 
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२५ ४ दरे् मागव 

२६ ४ डोल मागव 

२७ ४ जपपलबोट मागव 

२८ ४ साउने पौँधेरो मागव 

२९ ४ प्लाजनङ्ग मागव 

३० ४ ब्रह्मखले गागल सडक 

३१ ४ िाजतकन मागव 

३२ ४ नयाौँ मागव 

३३ ४ चाौँगनुारायण मागव 

३४ ४ फुलर्ारी मागव 

३५ ४ ठूलो जपपल मागव 

३६ ४ गणशे भरैर् मागव 

३७ ४ खटडोल मागव 

३८ ४ साईधारा मागव  

३९ ४ नारायण मागव 

४० ४ बाग्मती मागव 

४१ ४ महादरे् मागव ‘ख’ 

४२ ४ संरक्ण मागव 

४३ ४ ढुङ्गधेारा ‘ख’ मागव 

४४ ४ जसम मागव 

४५ ४ दरे्ी मागव 

४६ ४ सत्याटार मागव 

४७ ४ जरर्णेी मागव 

४८ ४ भकुन्त्डेश्वर मागव 

४९ ४ महादरे् मागव ‘क’ 

५० ४ जसम पौँधेरो मागव ‘क’ 

५१ ४ टार मागव ‘क’ 

५२ ४ राधा कृष्ण मागव 

५३ ४ खरी पोखरी मागव  

५४ ४ चम्पक थकुल ‘क’ 

५५ ४ चम्पक थकुल ‘ख’ 

५६ ४ ओम शाजन्त्त ‘ख’ मागव 

५७ ४ प्रगती मागव ‘क’ 

५८ ४ प्रगती मागव ‘ख’ 

५९ ४ तल्लो मागव ‘ख’ 

६० ४ र्ोजिनी मागव ‘ख’ 

६१ ४ बदु्ध मागव ‘ख’ 

६२ ४ कामधेन ुमागव 

६३ ४ पाखा मागव 

६४ ४ खहरे मागव 

६५ ४ भरैर् मागव 

६६ ४ गणशे मागव 

६७ ४ उज्यालो मागव 

६८ ४ बाघ धारा मागव ‘ख’ 

६९ ४ जपप्ले मागव 

७० ४ गजहरीटोल मागव 

७१ ४ श्री लक्ष्मी मागव 

७२ ४ अनन्त्तेश्वर मागव 

७३ ४ ओम मागव 

७४ ४ ब्रम्ह मागव 

७५ ४ जदप मागव 

७६ ४ जशर् मागव 
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वडानं.५अन्तगगतकासडकहरु 

लस.नं

. वडानं. सडककोनाम 

१ ५ मनोहरा मागव 

२ ५ पषु्पलाल मागव 

३ ५ राधा कृष्ण मागव 

४ ५ िली नयाौँ गाौँउ मागव 

५ ५ कोलमतेश्वर मागव 

६ ५ सयुव जकरण मागव 

७ ५ िली मलुपानी मागव 

८ ५ गिरकोट मागव 

९ ५ कल्छीकोट मागव 

१० ५ महादरे् डोल मागव 

११ ५ दरे्ीटार मागव 

१२ ५ भरैर् मागव 

१३ ५ ढुकुरधारा मागव 

१४ ५ पषु्प मागव 

१५ ५ जसन्त्डोल मागव 

१६ ५ बथतेको जढक मागव 

१७ ५ ऋषशे्वर मागव 

१८ ५ बालकुमारी मागव 

१९ ५ जभमादरे्ी मागव 

२० ५ राधा नगर मागव 

२१ ५ श्री कृष्ण मागव 

२२ ५ आकाश दरे्ी मागव 

२३ ५ सगनु टोल मागव 

२४ ५ लयाम्पस मागव 

२५ ५ हररकुण्ड मागव 

२६ ५ ढुङ्गधेारा मागव 

२७ ५ पलाञ्चोक मागव 

२८ ५ दलु्धारा मागव 

२९ ५ छायाौँच र मागव 

३० ५ कपरुबोट मागव 

३१ ५ पौँधेरी मागव 

३२ ५ जभमबारी मागव 

३३ ५ रोका गाौँउ मागव 

३४ ५ नारायणटार मागव 

३५ ५ जसन्त्ध ुमागव 

३६ ५ खहरे मागव 

३७ ५ छ डाल मागव 

३८ ५ हात्तीटार मागव 

३९ ५ जर्द्यमजपठ मागव 

४० ५ ि टार मागव 

४१ ५ हात्तीटार मागव ‘ख’ 

४२ ५ पयुौँटार मागव 

४३ ५ पञ्च कन्त्या मागव 

४४ ५ पखरेो मागव 

४५ ५ जशर् मागव 
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४६ ५ पाञ्चायन मागव 

४७ ५ खरानीटार मागव 

४८ ५ सगनुटोल मागव 'क' 

४९ ५ डाौँफे मागव 

५० ५ मयरु मागव 

५१ ५ पारीर्ारी मागव 

५२ ५ दाण्चाली मागव 

५३ ५ जमर मागव 

५४ ५ पासाङ्ग मागव 

५५ ५ प्रभ ुमागव 

५६ ५ जर्द्यालय मागव 

५७ ५ प्लानीङ्ग मागव 

५८ ५ पजुणवमा मागव 

५९ ५ कृष्ण मागव 

६० ५ सगरमािा मागव 

६१ ५ िलकाली मागव 

६२ ५ भजक्त मागव 

६३ ५ गिरकोट खरानीटार मागव 

६४ ५ मनुाल मागव 

६५ ५ एकता नगर मागव 

६६ ५ शजक्त मागव 

६७ ५ मन्त्दीर मागव 

६८ ५ उत्तर गया मागव 

६९ ५ र्गरु्ा मागव 

७० ५ धारा मागव 

७१ ५ जशर् मन्त्दीर मागव 

७२ ५ कैलाश मागव 

७३ ५ कम्पनी मागव 

७४ ५ पण्डीत मागव 

७५ ५ र्लुाकी मागव 

७६ ५ जसद्धाश्रम मागव 

७७ ५ िरेुली मागव 

७८ ५ पञ्चबदु्ध मागव 

७९ ५ आौँगटेार मागव 

८० ५ र्ाजटका मागव 

८१ ५ सहयोगी मागव 

८२ ५ र्ोजिनी धारा मागव 

८३ ५ र्ोजिनी मागव 

८४ ५ जमलापर मागव 

८५ ५ जसमाना मागव 

८६ ५ शभु मागव 

८७ ५ महालक्ष्मी मागव 

वडानं.६अन्तगगतकासडकहरु 

लस.नं. वडानं. सडककोनाम 

१ ६ भमैाल मागव 

२ ६ गोदारगाौँउ जपपलबोट मागव 

३ ६ जक्रकेट ग्राउण्ड मागव 

४ ६ मनोहरा मागव ‘क’ 

५ ६ मचैाखले मागव 

६ ६ चखण्डोल मागव 

७ ६  रामिानकी मागव 

८ ६ पषु्पलाल मागव 
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९ ६ ि टार मागव 

१० ६ ठाढुङ्गशे्वर मागव 

११ ६ चारधाम मागव 

१२ ६ मनकामना हाईट मागव 

१३ ६ मनकामना मागव ‘क’ 

१४ ६ सहमजत मागव 

१५ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव 'C5' 

१६ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव  'C1' 

१७ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव 'A1' 

१८ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव 'A' 

१९ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव 'A2' 

२० ६ अयावलगाौँउ मागव ‘क’ 

२१ ६ अयावलगाौँउ मागव 

२२ ६ सहयोगी मागव 

२३ ६ जशर्पाञ्चायन मागव 

२४ ६ बोधी मागव 

२५ ६ चाणलय मागव 

२६ ६ िगत मागव 

२७ ६ कृष्ण मागव 

२८ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव 'B2' 

२९ ६ नागिान मागव 

३० ६ प्रगजतजशल मागव 

३१ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव 'B8' 

३२ ६  रमाईलो मागव 

३३ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव 'C' 

३४ ६ जसिवनाजशल मागव 

३५ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव  'C2' 

३६ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव 'B' 

३७ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव  'C6' 

३८ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव 'C4' 

३९ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव 'B1' 

४० ६ ग्रीनजहल जसटी मागव 'B5' 

४१ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव 'B3' 

४२ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव 'C10' 

४३ ६ र्कुैण्ठ मागव 

४४ ६ खजतर्डा टोल मागव 

४५ ६ गिरेुल डाौँडा मागव 

४६ ६ बाबाचोक मागव 

४७ ६ जमलनचोक मागव 

४८ ६ मलुपानी मागव 

४९ ६ घरमनुी मागव 

५० ६ र्ाचनालय मागव 

५१ ६ र्ाचनालय मागव ‘क’ 

५२ ६ नागदह मागव 

५३ ६ फुयालडाौँडा मागव 

५४ ६ भञ्ज्याङ्ग मागव 

५५ ६ जरकोण मागव 

५६ ६ जतर्ारी टोल मागव 

५७ ६ ठूलाघर मागव 

५८ ६ नागधारा मागव 

५९ ६ पैंयबुोटे मागव 

६० ६ कामीडाौँडा मागव 
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६१ ६ सप्तऋजष मागव 

६२ ६ जमलन एकता मागव 

६३ ६ लक्ष्मीनारायण मागव 

६४ ६ भरैर्कुण्ड मागव 

६५ ६ मजुखयागाौँउ मागव 

६६ ६ सेरुर्ा मागव 

६७ ६ माझर्ारी मागव 

६८ ६ प्लाजनङ्ग मागव 

६९ ६ प्लाजनङ्ग मागव ‘ख’ 

७० ६ जर्शङ्ुखटेोल मागव 

७१ ६ ललब मागव 

७२ ६ थर्तन्त्र मागव 

७३ ६ सेती दरे्ी मागव 

७४ ६ झलु चोक मागव 

७५ ६ दरे्कोटा मागव 

७६ ६ झलु जसम मागव 

७७ ६ मलु्खा मागव 

७८ ६ ढकाल गाौँउ मागव 

७९ ६ भक्त टोल मागव 

८० ६ जर्चारी मागव 

८१ ६ डुमा दरे्ी मागव 

८२ ६ खररबोट मागव 

८३ ६ खहरे मागव 

८४ ६ तफुायन गणेश मागव  

८५ ६  राधा कृष्ण मागव ‘क’ 

८६ ६ पालीघर मागव 

८७ ६ र्रपीपल मागव 

८८ ६ ढुङ्गले गाौँउ मागव 

८९ ६ ढुङ्गले गाौँउ मागव ‘क’ 

९० ६ ि टार मागव ‘क’ 

९१ ६ ढुङ्गसेाौँघ ुमागव 

९२ ६ नागर्लेी मागव 

९३ ६ बेसी मागव 

९४ ६ अग्रगमन मागव 

९५ ६ नागढुङ्गा मागव 

९६ ६ च र मागव 

९७ ६ महालक्ष्मी मागव ‘क’ 

९८ ६ महालक्ष्मी मागव ‘ख’ 

९९ ६ प्रगती मागव 

१०० ६ जशर् मागव 

१०१ ६ पासीखले मागव 

१०२ ६ सयूव मागव 

१०३ ६ लाहुरे मागव 

१०४ ६ कणले मागव 

१०५ ६ जसद्धािव मागव 

१०६ ६ संगम मागव 

१०७ ६ प्रणामी मागव 

१०८ ६ बदु्ध मागव 

१०९ ६ जसदे्धश्वर मागव 

११० ६ जमलनसार मागव 

१११ ६ िागरुक मागव 

११२ ६ संयोग मागव 
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११३ ६ श्रीराम मागव 

११४ ६ शभुलाभ मागव 

११५ ६ आदशव मागव 

११६ ६ पानीट्याङ्की मागव 

११७ ६ अजभलेख मागव 

११८ ६ डुमादरे्ी मागव ‘क’ 

११९ ६ ढुङ्गधेारा मागव 

१२० ६ पणूव मागव 

१२१ ६ जर्श्वनाि मागव 

१२२ ६ चखण्डोल मागव ‘क’ 

१२३ ६ अजधकारी गाौँउ मागव 

१२४ ६ सहयोगी मागव ‘क’ 

१२५ ६ मजुखयागाौँउ मागव ‘क’ 

१२६ ६ पररयार टोल मागव 

१२७ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव 'B4' 

१२८ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव 'B6' 

१२९ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव 'B7' 

१३० ६ ग्रीनजहल जसटी मागव 'A3' 

१३१ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव  'C7' 

१३२ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव  'C3' 

१३३ ६ ग्रीनजहल जसटी मागव 'C8' 

१३४ ६ चन्त्द्र मागव 

१३५ ६ सयुव मागव ‘क’ 

१३६ ६ नर्दगुाव मागव 

१३७ ६ र्डा मागव 

१३८ ६ नमनुा मागव 

१३९ ६ मनकामना मागव ‘ख’ 

१४० ६ र्डा जसमाना मागव 

१४१ ६ करन्त्डोल मागव 

१४२ ६ करन्त्टोल मागव ‘ख’ 

१४३ ६ जक्रकेट डाौँडा मागव ‘क’ 

१४४ ६ जक्रकेट डाौँडा मागव ‘ख’ 

१४५ ६ र्नर्ाजटका मागव 

१४६ ६ बाौँसडोल मागव 

१४७ ६  राधाकृष्ण मागव ‘ख’ 

१४८ ६ कञ्चन मागव 

१४९ ६ जर्न्त्दर्ाजसनी मागव 

१५० ६ अजभरल मागव 

१५१ ६ पासीखले मागव ‘क’ 

१५२ ६ अग्रगमन मागव ‘ख’ 

वडानं.७अन्तगगतकासडकहरु 

लस.नं. वडानं. सडककोनाम 

१ ७ मनोहरा मागव 

२ ७ िगतिंग मागव 

३ ७ भमैाल मागव 

४ ७ खानेपानी मागव 

५ ७ मजुक्तनाि मागव 

६ ७ प्रभाग मागव 

७ ७ बिरंगर्ली मनोहरा मागव 

८ ७ जशर्म ्मागव 

९ ७ बिरंग मनोहरा मागव 

१० ७ नमनुा मागव 
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११ ७ नमनुा मागव ‘क’ 

१२ ७ ओम नगर मागव 

१३ ७ मनकामना मागव 

१४ ७ जर्ष्टगाउौँ मागव 

१५ ७ अमरजसंह र्ोडे मागव 

१६ ७ च तारी मागव 

१७ ७ मजुक्त मागव 

१८ ७ रानी कुर्ा मागव 

१९ ७ बिरंगर्ली मागव 

२० ७ हरहर महादरे् मागव 

२१ ७ घनामगंल मागव 

२२ ७ बम्रचारीणी मागव 

२३ ७ शान्त्तीजदप आदशव मागव 

२४ ७ पणुव जर्नायक मागव 

२५ ७ पणुव जर्नायक मागव ‘ख’ 

२६ ७ मनमोहन मागव 

२७ ७ जझगंटीघर मागव ‘क’ 

२८ ७ जगता मजन्त्दर मागव 

२९ ७ सोमजतिव मागव 

३० ७ राधाकृष्ण मागव 

३१ ७ लक्ष्मी नारायण मागव 'क' 

३२ ७ भद रे मागव 

३३ ७ कुलो मागव 

३४ ७ पेट्रोल पम्म मागव 

३५ ७ तखा टोल मागव  

३६ ७ तखा टोल मागव 'ख' 

३७ ७ गोदार गाउौँ  जपपलर्ोट मागव 

३८ ७ मलुपानी जपपलर्ोट मागव ‘क’ 

३९ ७ जनलर्ाराही मागव  

४० ७ मनोहरा मागव ‘क’ 

४१ ७ महाौँकाल सयपरी मागव 

४२ ७ लक्ष्मी नारायण मागव 

४३ ७ मलुपानी मागव 

४४ ७ अमरजसंह जफकल मागव 

४५ ७ र्ाचली मागव 

४६ ७ मजुक्तनाि मागव 

४७ ७ सिृनशील मागव 

४८ ७ कागत्यानी मागव 

४९ ७ लालीगुौँरास टोल मागव 

५० ७ पोखरी मागव 

५१ ७ पोखरी टोल मागव 

५२ ७ गरैीगाउौँ मागव  

५३ ७ गरैीगाउौँ मागव ‘क’ 

५४ ७ राणा र्थती मागव 

५५ ७ चन्त्द्रघण्टा मागव 'क' 

५६ ७ सिृनशील रायमाझी मागव 

५७ ७ सिृनशील रायमाझी मागव ‘क’ 

५८ ७ शान्त्तीजदप  मागव 

५९ ७ नर्दगुाव मागव 

६० ७ चन्त्द्रघण्टा मागव 

६१ ७ ढुङ्गधेारा अर्ाल मागव 

६२ ७ पणूव जर्नायक मागव ‘क’ 
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६३ ७ पणूव जर्नायक मागव ‘ग’ 

६४ ७ के.सी गाउौँ मागव 

६५ ७ जझगंटीघर मागव 

६६ ७ रायमाझी मागव  

६७ ७ ओम शान्त्ती मागव 

६८ ७ घनामगंल र्थती मागव 

६९ ७ हिरुको धारा मागव 

७० ७ संगम हातेमाले मागव ‘ख’ 

७१ ७ संगम हातेमाले मागव 

७२ ७ संगम मागव 

७३ ७ ओम नगर मागव ‘क’ 

७४ ७ सनु लो मागव 

७५ ७ नमनुा मागव ‘ग’ 

७६ ७ ओम नगर मागव ‘ख’ 

७७ ७ संगम हातेमाले मागव ‘क’ 

७८ ७ जसजद्ध जर्नायक मागव 

७९ ७ नमनुा मागव ‘ख’ 

८० ७ दरर्ार मागव 

८१ ७ जर्ष्टगाउौँ हाईट मागव 

८२ ७ नयाौँर्थती मागव 

८३ ७ दरबार मागव ‘क’ 

८४ ७ दरबार मागव ‘ख’ 

८५ ७ न्त्य पाने टोल मागव ‘क’ 

८६ ७ खड्का गाउौँमागव 

८७ ७ दोर्ाटो मागव 

८८ ७ सनु्त्दर मागव 

८९ ७ न्त्य पाने टोल मागव 

९० ७ श्री जशर् गणेश मागव 

९१ ७ मनकामना मागव ‘क’ 

९२ ७ मनकामना मागव 'ख' 

९३ ७ जबष्ट गाौँउ मागव  ‘क’ 

९४ ७ जबष्ट गाौँउ मागव  ‘ख’ 

९५ ७ प्रगती बथती मागव 

९६ ७ मलुपानी जपपलर्ोट मागव 

९७ ७ मलुपानी जपपलर्ोट मागव 'क' 

९८ ७ आनन्त्द भरैर् मागव 

९९ ७ आनन्त्द भरैर् मागव 'क' 

१०० ७ भद रे मागव 

१०१ ७ काकी हाईट मागव 

१०२ ७ बथनेत गाौँउ मागव 

१०३ ७ एकता बथती मागव 

१०४ ७ जग्रन हाइट मागव 

१०५ ७ जर्शाजन्त्त मागव 

१०६ ७ जबष्ट गाौँउ मागव  ‘ग’ 

१०७ ७ जशतल मागव 

१०८ ७ जगता मजन्त्दर मागव ‘ग’ 

१०९ ७ प्रगजत नगर मागव 

११० ७ प्रगजत नगर मागव (क) 

१११ ७ महाौँकाल सयपरी मागव 

११२ ७ नागशे्वर मागव 

११३ ७ नातेश्वर मागव 

११४ ७ नागशे्वर मागव ‘क’ 
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११५ ७ जनलर्ाराही बथती मागव  

११६ ७ दोबाटो मागव 

११७ ७ मरेी ल्याण्ड मागव 

११८ ७ गणशेायनम मागव 

११९ ७ साहशी मागव 

१२० ७ जमतेरी मागव 

१२१ ७ हनमुान मागव 

१२२ ७ एकता बथती मागव 

१२३ ७ खरी गाउौँ मागव 

१२४ ७ डाौँडा गाौँउ मागव 

१२५ ७ जमलन चोक मागव 

१२६ ७ पािीभरा मागव 

१२७ ७ खले मदैान मागव 

१२८ ७ जगता मजन्त्दर मागव ‘ख’ 

१२९ ७ जगता मजन्त्दर मागव ‘क’ 

१३० ७ माछापछेु्र मागव 

१३१ ७ शलै्यपरुी मागव 

१३२ ७ ब्रम्हयणी मागव 

१३३ ७ जशर्म मागव 

१३४ ७ घट्ट मागव 

वडानं.८अन्तगगतकासडकहरु 

लस.नं वडानं. सडककोनाम 

१ ८ गोठाटार मागव 

२ ८ भमैाल मागव 

३ ८ आदशव मागव 

४ ८ पणूव जर्नायक 

५ ८ मन मोहन मागव 

६ ८ कल्याण मागव 

७ ८ आनन्त्द नगर मागव 

८ ८ िानािली मागव 

९ ८ जरर्णेी मागव 

१० ८ भरैर् मागव 

११ ८ नाईटार मागव 

१२ ८ जफकल मागव 

१३ ८ ग री शकंर मागव 

१४ ८ दरे्ल धारा मागव 

१५ ८ ग रीनाि मागव 

१६ ८ खसुावनी बोट मागव 

१७ ८ जनल बाराही मागव 

१८ ८ तेि जर्नायक मागव 

१९ ८ जर्द्यालय मागव 

२० ८ ढुङ्गधेारा मागव 

२१ ८ इचोट मागव 

२२ ८ कामडोल मागव 

२३ ८ नर्तनधाम मागव 

२४ ८ जर्ल्लीगाल मागव 

२५ ८ सहि मागव 

२६ ८ जर्नायक मागव 

२७ ८ एकता मागव 

२८ ८ जर्न्त्दर्ासीनी मागव 

२९ ८ मदन आजश्रत मागव 

३० ८ जर्रभद्र ललर् मागव 
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३१ ८  रामजसता मागव 

३२ ८ र्ालाजपठ मागव 

३३ ८ गहुशे्वरी मागव 

३४ ८ जसताराम मागव 

३५ ८ जसमडोल मागव 

३६ ८ बाग्मती करीडोर 

३७ ८ श्री जर्रभद्र मागव 

३८ ८ जर्रभद्र मागव 

३९ ८ श्री कृष्ण मागव 

४० ८ राधा कृष्ण मागव 

४१ ८ श्रिृना मागव 

४२ ८ ओम मागव 

४३ ८ श्री ओम मागव 

४४ ८ बदु्ध मागव 

४५ ८ जसद्धी जर्नायक मागव 

४६ ८ बाग्मती मागव 

४७ ८ हत्यामोचन मागव 

४८ ८  राम िानकी मागव 

४९ ८ श्रिृनजशल मागव 

५० ८ संसारी मागव 

५१ ८ सजुर्धा मागव 

५२ ८ नागररक मागव 

५३ ८ नाईटार मागव 

५४ ८ जमलीिलुी मागव 

५५ ८ पजर्र मागव 

५६ ८ सानो जफकल मागव 

५७ ८ खहरी मागव 

५८ ८ बाराही मागव 

५९ ८ आशापरेुश्वर मागव 

६० ८ जसमाना मागव 

६१ ८ र्र जपपल मागव 

६२ ८ हररत मागव 

६३ ८ शशुान्त्ती मागव 

६४ ८  रमाईलो मागव 

६५ ८ हाईट मागव 

६६ ८ नर्दगुाव मागव 

६७ ८ दगुाव मागव 

६८ ८ िय हत्यामोचन मागव 

६९ ८ श्री हत्यामोचन मागव 

७० ८ दशहरा मागव 

७१ ८ श्री िानकी मागव 

७२ ८ श्री राम मागव 

७३ ८ जसताराम मागव 'क' 

७४ ८ श्री लक्ष्मी मागव 

७५ ८ जशर्शजक्त मागव 

७६ ८ जर्काश कोष मागव 

७७ ८ दरु्ाच र मागव 

७८ ८ बेसी मागव 

७९ ८ डोल मागव 

८० ८ नर् श्रिृना मागव 

८१ ८ जशर् शमाव मागव 

८२ ८ सनु लो मागव 
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८३ ८ जझगौँटी मागव 

८४ ८ सफल मागव 

८५ ८ गोकणशे्वर मागव 

८६ ८ संगम मागव 

८७ ८ जमलन मागव 

८८ ८ कलघट्ट मागव 

८९ ८ हररयाली मागव 

९० ८  राम नगर मागव 

९१ ८ सोमतीिव मागव 

९२ ८ गीता मन्त्दीर मागव 

९३ ८ ओम जर्नायक मागव 

९४ ८ कथतरुी मागव 

९५ ८ शाजन्त्तद्धीप मागव 

९६ ८ सानो डोल मागव 

९७ ८ किरेु मागव 

 

 

वडानं.९अन्तगगतकासडकहरु 

लस.नं वडानं. सडककोनाम 

१ ९ मनोहरा मागव 

२ ९ िगतिंग मागव 

३ ९ गोठाटार मागव 

४ ९ सहकाली मागव 

५ ९ जदघावय ुमागव 

६ ९ भमैाल मागव 

७ ९ प्रगजत मागव 

८ ९ अमरार्ती मागव 

९ ९ महानटार मागव 

१० ९ भगर्ती मागव 

११ ९ नमनुा मागव 

१२ ९ सम्र्जृद्ध मागव 

१३ ९ सगुन्त्ध मागव 

१४ ९ खानेपानी मागव 

१५ ९ ओमपकुार मागव 

१६ ९ खड्का गाौँउ मागव 

१७ ९ आदशव मागव 

१८ ९ भकुृटी मागव 'क' 

१९ ९ अमरापरुी मागव 

२० ९ सम्र्दृ्धशील मागव 

२१ ९ जसिवनशील मागव 

२२ ९ संकटमोचन मागव 

२३ ९ रत्नलक्ष्मी मागव 

२४ ९ ढुङ्गधेारा मागव 'क' 

२५ ९ मजुक्तनाि मागव 

२६ ९ आशापरुी मागव 

२७ ९ प्रभाग मागव 

२८ ९ शाजन्त्तनगर मागव 

२९ ९ जसजद्ध महाकाली मागव 

३० ९ पाटीच र मागव 
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३१ ९ जशर्सनु्त्दर मागव 

३२ ९ गोधलुी मागव  

३३ ९ जशर्नगर मागव 

३४ ९ जहमालयन मागव 

३५ ९ सनजसटी मागव 

३६ ९ मजुक्तनाि मागव 'क' 

३७ ९ मनमती मागव 

३८ ९ चन्त्द्र सयूव मागव 'ख' 

३९ ९ चन्त्द्र सयूव मागव 'क' 

४० ९ ज्र्ालादरे्ी मागव 

४१ ९ च तारी मागव 

४२ ९ गोधलुी गल्ली 

४३ ९ र्ीरभद्र मागव 

४४ ९ गहुशे्वरी मागव 

४५ ९ काौँडाघारी गल्ली 

४६ ९ काौँडाघारी मागव 

४७ ९ उज्र्लनगर मागव 

४८ ९ ग रीशकंर मागव 

४९ ९ लक्ष्मी मागव 

५० ९ मजुक्तनाि मागव 'ख' 

५१ ९ रायमाझीटोल मागव 

५२ ९ ॐ नमः मागव 

५३ ९ पोखरी मागव 

५४ ९ खड्का गठुी गल्ली 

५५ ९ पािीभरा मागव 

५६ ९ उज्र्लनगर मागव 'घ' 

५७ ९ उज्र्लनगर मागव 'ग' 

५८ ९ सयूव गल्ली 

५९ ९ चन्त्द्र गल्ली 

६० ९ चन्त्द्रसयूव मागव  

६१ ९ नीलजगरी मागव 'क' 

६२ ९ नीलजगरी मागव 'ख' 

६३ ९ जशर् मजन्त्दर मागव 

६४ ९ गणशे मागव 

६५ ९ संकट मोचन गल्ली 

६६ ९ जदघावय ुगल्ली 

६७ ९ गणशेाय गल्ली 

६८ ९ बङ्खलामखुी गल्ली 'क' 

६९ ९ बङ्खलामखुी गल्ली 'ख' 

७० ९ रक्ा जर्नायक मागव 

७१ ९ मनोहरा नमनुा मागव 

७२ ९ थटारपोल गल्ली 

७३ ९ श्री अगसरा मागव 

७४ ९ गोधलुी मागव 

७५ ९ जशर्सनु्त्दर गल्ली 

७६ ९ घनामगंल मागव 

७७ ९ नागशे्वर गल्ली 

७८ ९ हात्तीडाौँडा मागव 
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७९ ९ भकुृटीनगर मागव 'क' 

८० ९ भकुृटीनगर मागव 'ख' 

८१ ९ सनु्त्दर जशखर मागव 

८२ ९ गोकुलधाम मागव 

८३ ९ सद्भार् मागव 

८४ ९ सत्कार मागव 

८५ ९ श्रिृनानगर मागव 

८६ ९ एकतानगर मागव 

८७ ९ बोहोरा टोल मागव 

८८ ९ शाजन्त्त मागव 

८९ ९ प्रगजतनगर मागव 

९० ९ ज्योजतष मागव 

९१ ९ एकता मागव 

९२ ९ अक्रा थकूल मागव 

९३ ९ जछमकेी मागव 

९४ ९ जशर् मागव 

९५ ९ सनराईि मागव 

९६ ९ प्रभाग गल्ली 

९७ ९ आदशव मागव 

९८ ९ आदशवनगर मागव 

९९ ९ खोला मागव 

१०० ९ जर्द्यालय मागव 

१०१ ९ ढुङ्गधेारा मागव 'ख' 

१०२ ९ सामदुाजयक गल्ली 

१०३ ९ श्रीराम मागव 

१०४ ९ ज्र्ालामजुख दरे्ी गल्ली 

१०५ ९ खड्रका गाौँउ गल्ली 

१०६ ९ सगुन्त्ध मागव 

१०७ ९ नमनुा मागव 

१०८ ९ कृष्णनगर मागव 

१०९ ९ ललर् मागव 

११० ९ नयाौँ बथती गल्ली 

१११ ९ पडुासैनी टोल मागव 

११२ ९ ओजपटार मागव 

११३ ९ िापागाौँउ मागव 

११४ ९ नजर्नटोल मागव 

११५ ९ मकाल ुमागव 

११६ ९ अन्त्नपणूव मागव 

११७ ९ दनावल बथती मागव 

११८ ९ राडर मागव 

११९ ९ दाहाल गाौँउ मागव 

१२० ९ जबश्रान्त्ती मागव 

१२१ ९ खहरे मागव 

१२२ ९ बंगलामखुी गल्ली 

१२३ ९ ढुङ्खधेारा मागव 'ग' 

१२४ ९ चापागाौँउ गल्ली 

१२५ ९ कलमिली मागव 

१२६ ९ शाजन्त्तदीप मागव 
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१२७ ९ सहयोगी मागव 

१२८ ९ जशर्शजक्त मागव 

१२९ ९ अजकव ड गल्ली 

१३० ९ प्रणामी मागव 

१३१ ९ संिले गाौँउ मागव 

१३२ ९ जरर्णेी मागव 

१३३ ९ जरशजक्त मागव 

१३४ ९ उज्र्लनगर मागव 'क' 

१३५ ९ उज्र्लनगर मागव 'ख' 

१३६ ९ सगरमािा मागव  
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कागेश्वरीमनोहरानगरपालिकाकोयससम्मालनतनगरसिामाउपलथित

सिाध्यक्षज्यू,सिाकासदथयज्यूहरू, 

(१) नगरर्ासीहरूको आर्श्यकतालाई मतूवरुप जदने प्रयासमा सािवक योिना, बिटे, नीजत तिा कायवक्रम तय गनव 

हामीले सदरै् प्रयास गने छौं भन्त्ने सन्त्दभवमा तयार गररएको आगाजम आ.ब. २०७६/०७७ को र्ाजषवक बिटे, 

नीजत तिा कायवक्रम प्रथततु गने यस घजडमा इजतहासदजेख संघीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्र थिापनािव शहादत 

प्राप् त गने ज्ञात अज्ञात शजहदहरू प्रजत यस अर्सरमा भार्पणूव श्रद्धाञ्िली अपवण गदवछु ।  

(२) प्राजर्जधक दृजष्टले उपयकु्त र सामाजिक रुपमा सन्त्तजुलत एर् ं रािनैजतक रुपमा थर्ीकायव जर्कास प्राजप्तका 

लाजगसमन्त्र्य, कायम गद ै जर्कासका साझा गन्त्तव्य, प्रािजमकता चयन गनुवपने जर्जशष्ट अर्थिा, 

िनप्रजतजनजधहरू नगरपाजलकामा र्हाल भई सकेपजछ नगरर्ासीहरूको सन्त्तजुलत जर्कासको बढ्दो अपेक्ा, 

जथिर आन्त्तररक श्रोत, संघीय अनदुानमा जनभवर जर्कास कायवहरू गनुवपने अर्थिाका बीच आ.र्. 

२०७६/०७७ को बिटे तिा कायवक्रम यस गररमामय सभामा प्रथततु गनव गइरहकेो छु । 

(३) अनन्त्त संभार्नाहरू भएको यस नगरपाजलका ऐजतहाजसक, सांथकृजतक, धाजमवक कृजषिन्त्य सचूकहरूमा 

मलुकुकै अग्रणी थिानमा रहकेो, शहरीकरण हुौँद ैगएको अर्थिा, सहकारी माफव त खेती एर् ंउन्त्नत प्रजर्जध 

सजहतको कृजष पशकुा कायवक्रमहरूबाट दजेखएको समनु्त्नजतको संभार्ना समतेलाई आगामी नीजत तिा 

कायवक्रमले जर्कासको ढोकाको रुपमा हरेेको छ । त्यसै पररर्शेबाट आगामी आ.ब. २०७६/०७७ को 

लाजग “जैलवक प्रलवलधयुक्त कृलष, गुणथतरयुक्त पूवागधार, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको

लवकासकोआधार" भन्त् ने जर्कासको दृजष्टकोण तय गरेको व्यहोरा समते यस सभामा प्रथततु गनव चाहन्त्छु । 

(४) आ.ब. २०७६/०७७ को बिटे तिा कायवक्रम तय गद ै गदावको अर्थिामा कागशे् र्री मनोहरा 

नगरपाजलकाको आन्त्तररक आय, नेपाल सरकार तिा प्रदशेबाट प्राप्त हुने समानीकरण, सशतव, सम्परूक र 

जर्शेष अनदुानमा बढोत्तरी नभएको अर्थिा, रािथर् र्ाौँडफाौँड लगायतका श्रोतहरूमा अपेक्ा गरे अनरुुप 

र्जृद्ध नहुौँदा प्रािजमकतामा राजखएका जर्कास योिनाहरू कायावन्त्र्यन गनव नसकेको तीतो र्ाथतजर्कता हाम्रा 

साम ुछ ।  

(५) यथतै आजिवक र्षव २०७६/०७७ को बिटे नीजत तिा कायवक्रम तय गदाव हामीले हाम्रो नगरपाजलकामा 

असन्त्तजुलत जर्कासको कारण अझ ै पजन कजतपय र्थतीहरूमा खानेपानीको समथया, पलु सडक पलु 

लगायतका आधारभतू परू्ावधारको पहुौँच नपगुकेो लगायतका पक्हरूलाई प्रत्यक् हरेेर तद ् अनरुुप 

प्रािजमकतामा राख् ने प्रयास गररएको छ । यसले सन्त्तजुलत र समतामलूक जर्कासको आधार तयार गद ै

समदृ्घ कागशे् र्री मनोहरा नगरपाजलकाको अर्धारणालाई मतूवरुप जदने अपेक्ा गररएको छ । 
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१. आलिगकवषग२०७५/०७६मािएकागलतलवलधहरूबारेसमीक्षा 

उपजथित सभा सदथयहरू, 

अब म गत आजिवक र्षव २०७५/०७६ को कागशे् र्री मनोहरा नगरपाजलकाको समग्र जर्कास जनमावणका 

कायवहरूको संजक्प् त पनुरार्लोकन गने अनमुजत चाहन्त्छु ।  

प्रचजलत काननू बमोजिम २०७६ आषाढ १० गते नगरपाजलकाको बिटे प्रथततु गदाव चाल ु आजिवक र्षव 

२०७५।०७६ को िठे मसान्त्तलाई आधार मानी आजिवक, भ जतक तिा जर्त्तीय प्रगजतहरू  प्रथततु गररएको  

छ । चाल ुआजिवक र्षवको बाौँकी अर्जधको आजिवक भ जतक तिा जर्त्तीय प्रगजतहरू आगामी नगरसभामा 

प्रथततु गररनेछ ।  

आजिवक र्षव २०७५/०७६ को  यस अर्जध जभर यस नगरपाजलकामा मखु्यतः परू्ावधार जनमावण एर् ंशैजक्क 

गणुथतर र्जृद्ध, प्रकोप व्यर्थिापन, सडकको थतरर्जृद्ध, कृजष तिा पशपुन्त्छी जर्कास कायवक्रम, लजक्त र्गवको 

सशजक्तकरण एर् ंक्मता जर्कास र िनथर्ाथ्य सम्बन्त्धी जर्जभन्त्न कायवक्रमहरू सम्पन्त्न भएका छन ्। िसको 

म यहाौँ संजक्प् त जर्र्रण राख्न चाहन्त्छु । 

१.१ पूवागधार 

१.१.१सडक 

(१) यातायात परू्ावधार तफव  आ.र्. २०७५/०७६ को िठे मसान्त्त सम्ममा नगरपाजलकाथतरमा १०४ र्टा 

र र्डाथतरमा ९९ र्टा सडक योिनाहरू सञ्चालन भएको छ । नगरथतरीय सडक योिनामा रकम रु. 

३५ करोड ५९ लाख ४३ हिारको योिना सम्झ ता भएकोमा रु. ११ करोड ५४ लाख ६१ हिार 

खचव भएको छ ।  र्डाथतरीय सडक योिनामा बिटे रकम रु. १० करोड  ८२ लाख ४३ हिारको 

योिना सम्झ ता भएकोमा रु. ४ करोड ५९ लाख ३४ हिार खचव भएको छ ।   

(२) प्रदशे सरकार र थिानीय उपभोक्ता सजमजतको साझदेारीमा ४ र्टा सडक जनमावण गने कायवको लाजग 

रु. २ करोड ४५ लाख ९७ हिार को योिना सम्झ ता भई कायव संचालन भई रहकेो । 

(३) थिानीय परू्ावधार जर्कास साझदेारी कायवक्रम र थिानीय उपभोक्ता सजमजतको साझदेारीमा ४ र्टा 

सडक जनमावण गने कायवको लाजग रु. १ करोड ८६ लाख ६२ हिार को योिना सम्झ ता भई कायव 
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संचालन भएकोमा १ र्टा सडक जनमावण गने कायव सम्पन्त्न भई सकेको । 

१.१.२पुिकल्िर्ग 

(१) यातायात परू्ावधार तफव  आ.र्. २०७५/०७६ को िठे मसान्त्त सम्ममा नगरपाजलकाथतरमा २ र्टा र 

र्डाथतरका १ र्टा कल्भटव योिना सञ्चालन भएको छ । नगरथतरीय कल्भटव योिनामा बिटे रकम 

रु. १० लाख १३ हिार जर्जनयोिन भएकोमा रु. ७ लाख ९३ हिार खचव भएको छ । र्डाथतरीय 

कल्भटव योिनामा बिटे रकम रु. १२ लाख ०१ हिार जर्जनयोिन भएकोमा रु. १० लाख ७० हिार 

खचव भएको छ । 

१.१.४खानेपानीतिासरसफाइ 

(१) नगरपाजलकाबाट संचालन हुने सडक तिा परू्ावधार जनमावणका गरै संरचनागत कायवहरू उपभोक्ता 

सजमजत र संरचनागत कायवहरू जनमावण व्यर्सायी माफव त सञ्चालन गने नीजत अनरुुप जनमावण व्यर्सायी 

छन ट र उपभोक्ता सजमजत गठन गने कायव गररएकोछ ।  

(२) खानेपानी तिा सरसफाईतफव  आ.र्. २०७५/०७६ को िठे मसान्त्त सम्ममा नगरपाजलकाथतरमा ३ 

र्टा र र्डाथतरका ९ र्टा खानेपानी तिा सरसफाई योिना सञ्चालन भएको छ । नगरथतरीय 

खानेपानी योिनामा बिटे रकम रु. १ करोड २५ लाख २४ हिार जर्जनयोिन भएकोमा रु. १ लाख 

३४ हिार खचव भएको छ । र्डाथतरीय खानेपानी योिनामा बिटे रकम रु. ३९ लाख ०५ हिार 

जर्जनयोिन भएकोमा रु. ४ लाख ०२ हिार खचव भएको छ । 

(३) प्रदशे सरकार र थिानीय उपभोक्ता सजमजतको साझदेारीमा १ र्टा खानेपानी व्यर्थिापन गने योिना 

संचालन भई रहकेो । 

१.१.५ऊजाग 

(१) उिावतफव  आ.र्. २०७५/०७६ को िठे मसान्त्त सम्ममा नगरपाजलकाथतरमा २ र्टा सडक बत्ती िडान 

गन े योिना सञ्चालन भएको छ । नगरथतरीय सडक बत्ती िडान गने योिनामा बिटे रकम रु. ७ 

लाख ३१ हिार जर्जनयोिन भएकोमा िठे मसान्त्तसम्ममा भकु्तानी भएको छैन ।  
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आदरणीयसिासदथयहरू, 

१.२सामालजकलवकास 

अर् म सामाजिक तिा मानर् जर्कास कायवक्रम तफव को के्रमा भएको कायवक्रमबारे संजक्प्त जर्र्रण पेश गने 

अनमुजत चाहन्त्छु । 

१.२.१लशक्षा 

(१) नगरपाजलका अन्त्तगवत सञ्चाजलत जर्द्यालयमा अध्ययन अध्यापनमा संलग्न जर्द्यािी, जशक्कका 

सािै जर्द्यालय व्यर्थिापन सजमजत र जशक्क अजभभार्क संघ, र्ाजषवक परीक्ाको प्रगजत, भ जतक 

प्रगजत, आजिवक अन्त्य शजैक्क जर्र्रणहरू अध्यार्जधक भई सफ्टर्येरमा इजन्त्ट्र गररएको छ । 

नगरपाजलकाको शजैक्क सचूना सम्बन्त्धी सही सत्य र त्यगत सचूना समयमा नै सङ्कलन जर्शे्लषण 

र उपयोगका सम्र्न्त्धमा आर्श्यक िानकारी गराउने र जलने गरी नगरपाजलका क्ेरजभरका 

प्रधानाध्यापक, त्याङ्कसंग सम्र्जन्त्धत कायव गने जशक्क, कमवचारीहरूका लाजग EMIS सम्र्न्त्धी 

ताजलम सञ्चालन गररएको छ । 

(२) नगरपाजलका के्रजभरका आधारभतू जर्द्यालयका छारा २२८६ दजलत छार २२३ र माध्यजमक 

तहका र दजलत छार ११७ िना र अपाङ्ग ४५ िना गरी कुल िम्मा २६७१ िनाले 

रू.१०,८६,६००।- (अक्ेरूजप दश लाख  छयासी हिार छ सय रूपैया मार) छारर्जृत्त र्ापत प्राप्त 

गरेका छन ्। 

(३) आधारभतू तहका लाजग ४१६१ र माध्यजमक तहमा १२७१ गरी िम्मा ५४३२ िना जर्द्यािीका 

लाजग रू.२२,२२,०३२।- (अक्ेरूजप र्ाईस लाख र्ाईस हिार बत्तीस रूपैया) बराबरको जन:शलु्क 

पाठ्यपथुतक जर्तरण गररएको छ । 

(४)  नगरपाजलका अन्त्तगवत सञ्चाजलत सामदुाजयक जर्द्यालयमा प्रारजम्भक र्ालजर्कासमा अध्ययनरत 

४४९ िना जर्द्यािी सङ्ख्याका आधारमा रू. २,२४,५००।- र्ालजर्कास केन्त्द्रका जनजमत्त प्रदान 

गररएको छ । 

(५) यथतै माध्यजमक तह कक्ा ९ दजेख प्राजर्जधक जशक्ालाई प्रर्द्धवन गने उद्दशे्यले र्डा नं. १ गागलफेदी 

जथित जसजद्ध गणेश माध्यजमक जर्द्यालयमा प्राजर्जधक धार तफव  कृजष-र्ागर्ानी जर्षयको कक्ा 
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सञ् चालन गनव र र्डा नं. ९ काौँडाघारी जथित गान्त्धी माध्यजमक जर्द्यालयमा प्राजर्जधक धार तफव  

कृजष-र्ागर्ानी जर्षयको कक्ा सञ् चालन गनव आर्श्यक परू्ावधार तयार गनव जर्गत र्षवमा नै अनदुान 

जदइएकोमा यस बषव बररष्ठ प्रजशक्क २ िनाका लाजग रू. ८,८९,२००।- प्रजशक्क ४ िनाका लाजग 

रू. १५,८६,०००।- सहायक प्रजशक्क ४ िनाका लाजग रु.१२,२२,०००।- का सािै अध्यनरत 

जर्द्यािी सङ्ख्याका आधारमा िनही रु. ११,०००।- का दरले रू. १९,४०,०००।- गरी िम्मा रू. 

५६,३७,२००।- (अके्रूजप छपन्त्न लाख सैतीस हिार दईु सय मार) नगरपाजलका माफव त अनदुान 

उपलब्ध गराइएको छ । 

१.२.२सामालजकसुरक्षाित्तातफग ः 

चाल ुआजिवक र्षव २०७५।०७६ मा यस नगरपाजलकामा ज्येष्ठ नागररक १५२७ िना, दजलत ज्येष्ठ १३७ 

िना, एकल जर्धर्ा मजहला १४६२ िना र एकल मजहला ० िनालाई माजसक रु. १०००।- का दरले, 

पणूव अपाङ्ग ८१ िनालाई माजसक रु.२०००।- का दरले, र अजत अशक्त अपाङ्ग ११३ िनालाई 

माजसक रु. ६००।- का दरले, ५ र्षव मजुनका दजलत बालबाजलका १६१ िनालाई माजसक रु. ४००।- का 

दरले र ज्येष्ठ नागररक औषजध उपचार खचव र्ापत १८८६ िनालाई रु. १०००।- का दरले र्ाजषवक कररब 

रु. ६ करोड ३३ लाख ७० हिार भत्ता जर्तरण गररएको छ । 

१.२.३थवाथ्यतफग ः 

(१) जर्शेषज्ञ जचजकत्सकद्वारा घरदैलो थर्ाथ्य; सेर्ा कायवक्रम सञ् चालनबाट २०७६ िठे मसान्त्तसम्म 

१९०० िना लाभाजन्त्र्त भएका छन ्। 

(२) थर्ाथ्य संथिामा प्रसजुत गराउौँदा रु. २८००।- का दरले यातायात खचव १०१ िना सुत्केरीलाई 

उपलब्ध गराइएको छ । 

(३) थर्ाथ्य संथिा र र्जिवङ सेन्त्टरमा दक् िनशजक्त अभार्लाई कम गनव २ अनमी (SBAताजलम प्राप् त) 

र सहयोगी ६ िना जनयकु्त गरी सेर्ा प्रदान सहि बनाइएको छ । 

(४) थर्ाथ्य संथिािन्त्य फोहोरमलैा व्यर्थिापनका लाजग प्रत्येक थर्ाथ्य संथिामा संक्रमण रोकिामका 

लाजग आर्श्यक सामाग्री र प्रत्येक र्जिवङ सेन्त्टरमा प्लासेन्त्टा जपटको व्यर्थिा गररएको छ । 
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(५) नगरपाजलका क्ेरमा मातमृतृ्युदरलाई शनू्त्य गने अजभयान सञ् चालन पिात मात ृ मतृ्यकुो घटना 

२०७६ िठे मसान्त्तसम्म शनु्त्य रहकेो छ । 

(६) नगरपाजलका के्रमा पणूव खोप जदगोपना सम्बन्त्धी थर्ाथ्य संथिा थतरमा गररन ुपने जक्रयाकलापहरू 

संचालन भई कुनैपजन बालबाजलका खोप लगाउनबाट बजञ् चत नभएको अर्थिा छ । 

(७) पररर्ार जनयोिन सेर्ा अन्त्तगवत लामो अर्जधको अथिायी साधन प्रयोग गनेको संख्या बढाउन 

सेटेलाइट लयाम्पको सरुुर्ात गररएबाट लक्ष्यको तलुनामा ९० प्रजतशत उपलजब्ध प्राप्त भएको छ । 

(८) मलुपानी थर्ाथ्य केन्त्द्रलाई नगर अथपताल बनाउने प्रजक्रया अगाडी बढाइएको छ । 

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

गरी आधारभतू थर्ाथ्य सेर्ा सबै िनताको पहुौँचमा परु् याइएको छ । 

(१०)  आमा सरुक्ा कायवक्रमको प्रभार्कारी कायावन्त्र्यनको लाजग र्डा नं. ९ र ६ मा सरुजक्त प्रसजूत सेर्ा 

सञ् चालनका लाजग परू्ावधार तयार गररएको छ । 

(११)  मजहलाहरूको थर्ाथ्यलाई ध्यानमा राखी थतन तिा पाठेघर सम्बन्त्धी जथक्रजनङ लयाम्प सञ्चालन 

गरी ४००० मजहलाहरुको थर्ाथ्य चेकिाौँच गररएको छ । 

(१२)  आधारभतू थर्ाथ्य सेर्ाबाट िषे् ठ नागररकलाई लाभाजन्त्र्त गराउने उद्दशे्यले सञ् चालन गररएको 

मटुु, मधमुहे र उच्च रक्तचाप परीक्ण गररएको छ । 

(१३) अत्यार्श्यक जनशलु्क औषधी सबै थर्ाथ्य संथिामा जनयजमत रुपमा आपतुी गररएको छ । 

१.२.४िलक्षतवगग 

(क) मलहिा 

(१) प्रत्येक र्डाका मजहलाहरुलाई लजक्त गरर जसलाई कटाई, र्ायररङ्ग, Eco health pad, मोजत माला, 

मखमलको ितु्ता बनाउने ताजलम, र्केरी, काननूी परामशव, उदघोषण ताजलम िथता व्यर्साजयक र क्मता 

जर्कास सम्बन्त्धी ताजलम सञ्चालन गररएकोमा कररब १११० िना मजहलाहरु लाभाजन्त्र्त हुनकुा सािै 

ताजलमबाट जसकेको ज्ञानलाई व्यर्साजयक रुपमा समेत प्रयोगमा ल्याई आयआिवन गरेको । 
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(२) मजहलाहरुको लाजग नेततृ्र् जर्कास तिा क्मता अजभर्दृ्धी गनव लोक सेर्ा आयोग तयारी कक्ा संचालन, 

उद्घोषण क षल, ड्राइजभङ्ग तिा काननूी सचेतना िथता कायवक्रम संचालन गरी २०६ िना लाभाजन्त्र्त 

भएका छन ्। 

(३) यस जशषवक अन्त्तगवत रु. ४० लाख ०६ हिार रकम खचव भएको छ । 

(ख) दलित 

(१) दजलत र्गवको उत्िानका लाजग चाौँजद तामा जपत्तलको भाौँडा बनाउने र मखमलको ितु्ता बनाउने ताजलम 

सञ्चालन गररएकोमा कररर् ८१ घरपररर्ार लाभाजन्त्र्त भएका छन ्। 

(२) यस जशषवक अन्त्तगवत रु. ८ लाख ५६ हिार ५ सय रकम खचव हुने छ । 

(ग) बािबालिका 

१. नगरथतरमा बाल ललबहरुलाई पररचालन गरी बालबाजलकाका अनकुुल जर्कास प्रजक्रयालाई 

नीजतगत रुपमा अगाजड बढाउने कायवको सरुुर्ात भएको छ । िस अन्त्तगवत ९ र्टा बाल ललर् गठन 

भई सो ललर्मा २२५ िना र्ालर्ाजलका आर्द्ध भएका छन् ।  

२. ९ र्टा जकशोरी समहू गठन गरी र्ाजलकामरैी जर्द्यालय जनमावणको िालनी भएको छ ।  

३. यस जशषवक अन्त्तगवत रु. २,६५,०००।– (अक्रेजप दईु लाख पैंसठ्ठी हिार) रकम खचव भएको छ ।  

(घ) अपाङ्ग 

१. अपाङ्ग भएका व्यजक्तहरुलाई मागमा आधाररत हातेव्याग, झोला, खाम र ब्याजन्त्डङ्ग िथता 

व्यर्साजयक ताजलम १०० िनालाई प्रदान गररएको छ । 

२. ५८ िना अपाङ्गता भएका व्यजक्तलाई र्जगवकृत अपाङ्गता पररचय-पर प्रदान गररएको छ । 

३. यस जशषवक अन्त्तगवत रु. ४,५०,०००।– रकम जर्जनयोिन भएको छ । 

(ङ) जेष्ठनागररक 

१. नगरपाजलका क्ेरजभरका ११२१ िना ६० र्षव उमरे परुा भएका ज्येष्ठ नागररकहरुलाई पररचय-पर 
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जर्तरण भएको छ । 

२. २३३ िनालाई धाजमवक भ्रमण कायवक्रममा जर्जभन्त्न थिान लजगएको छ । 

(च) जनजालत 

(१) िनिाजतको क्मता अजभर्जृद्ध हुने कायवक्रम अन्त्तगवत परम्परागत जधम े बािा ताजलम संचालन 

गरेकोमा करीर् ३० घरपररर्ार यसबाट लाभाजन्त्र्त भएका छन ्। 

१.३आलिगकलवकास 

१.३.१कृलष 

(१) प्रधानमन्त्री कृजष आधजुनकीकरण पररयोिना अन्त्तगवत २ र्टा कृषक समहू, सहकारी तरकारी पकेट 

सजमजतलाई प्रथतार्नाको आधारमा टनेलमा तरकारी खेती कायवक्रम सञ् चालन भई १७ पररर्ार 

लाभाजन्त्र्त भएका छन ्। 

१.३.२पशुपन्छी  

(१) पश ु सेर्ा कायवक्रम अन्त्तगवत १००० पशपुन्त्छीको उपचार गने लक्ष्य रहकेोमा २०७६ िेठ मसान्त्त 

सम्म १७५९ पशपुन्त्छीको उपचार गररएको छ । 

(२) नश्ल सधुार कायवक्रम अन्त्तगवत २०००गाइभैंसीमा कृजतम गभावधान गने लक्ष्य रहकेोमा २०७६ िठे 

मसान्त्त सम्म ४६२० र्टा गाई, भैंसी र बाख्रामा कृजरम गभावधान सेर्ा उपलब्ध गराइएको छ । 

(३) नगरपाजलका के्रमा रहकेा मास ु पसल सधुार अन्त्तगवत १४८ पसल अनगुमन गरी केही पसल 

दताव/सधुारोन्त्मखु भएकोछ । 

(४) खोप सेवाः- गाई भैंसी भडेा बाख्रा गरी ५६८८ र्टामा खोरेत रोग जर्रुद्ध खोप कायव भएको छ । 

त्यसै गरी बाख्राहरुमा लाग्ने संक्रामक रोग P.P.R. जर्रुद्ध १२०० र्टा भेडा बाख्रामा खोप कायव 

भएको छ । २०० र्टा कुकुरहरुमा रेजबि रोग जर्रुद्ध एन्त्टी रेजबि जर्रुद्ध खोप कायव भएको छ । 

(५) नमूनासंकिनतिासंम्पे्रषणः- पशहुरुमा लाग्ने िनुेलो रोग तिा रगत पररक्णको लाजग नमनूा 

संकलन गरी केजन्त्द्रय पश ु रोग अन्त्र्षेण प्रयोगशाला जरपरेुश्वर काठमाडौंमा संम्प्रेषण गरी ररपोटवको 
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आधारमा १०३ र्टा पशहुरुलाई उपचार कायव गररएको छ । 

(६) प्रयोगशािा सेवाः- ३०० र्टा पशहुरुको गोबर पररक्ण गने लक्ष्य रहकेोमा ३०७ र्टा पररक्ण 

कायव गरी आन्त्तररक परजिर्ी जर्रुद्ध औषधी उपचार गने कायव भएको छ ।  

१.३.४पयगर्नकिाधमगसंथकृलततफग  

(१) पयवटन कला धमव सौँथकृजततफव  आ.र्. २०७५/०७६ को िठे मसान्त्त सम्ममा नगरपाजलकाथतरमा २४ 

र्टा र र्डाथतरका २० र्टा पयवटन कला धमव सौँथकृजत सम्बन्त्धी योिना/ िारा सञ्चालन भएको छ । 

नगरथतरीय पयवटन कला धमव सौँथकृजत सम्बन्त्धी योिनामा बिटे रकम रु. ३ करोड ७४ लाख १६ 

हिार जर्जनयोिन भएकोमा रु.२७ लाख ०८ हिार खचव भएको छ ।  

(२) प्रदशे सरकार र थिानीय उपभोक्ता सजमजतको साझदेारीमा १ र्टा पाकव  जनमावण गने कायव संचालन भई 

रहकेो । 

(३) ठेलका प्रजक्रयाबाट दईु र्टा पाकव  जनमावण कायव सम्पन्त्न भई सकेको छ । 

१.३.५सहकारी 

चाल ुआजिवक र्षवको िठेमसान्त्तसम्म नयाौँ सहकारी दताव ३ भई कुल सहकारी संख्या ४६ पगुकेो छ ।  साधारण 

सभाको जर्र्रण प्राप् त भएका सहकारी २८, साधारण सभाको जर्र्रण बझुाउन बाौँकी रहकेा संख्या १५, 

सम्पकव मा नआएका सहकारी संख्या ३ र दताव भएदजेख हालसम्म जर्र्रण नबझुाएका सहकारी संख्या १ र्टा 

रहकेा छन ्। CoPoMIS पासर्डव जलने सहकारीको संख्या ११ रहकेो छ । सहकारीका जसद्धान्त्त, सहकारी ऐन, 

जनयमका प्रार्धान र संथिा तिा पदाजधकारीहरूले पालना गनुवपने जर्षयक एक जदने अन्त्तरजक्रया गोष् ठी सम्पन्त्न 

भएको छ । सहकारी संघ, नगरपाजलका सािै सहकारी संथिाहरूबीच सहकायव र समन्त्र्यको उद्दशे्यले “सहकारी र 

थिानीय तहबीच अन्त्तरजक्रया” कायवक्रम जमजत २०७५ मसंीरमा सञ् चालन गररएको जियो । 

१.४ राजथवपररचािनतफग  

(१) संघीय अनदुानतफव  समानीकरण रु. १६ करोड ८८ लाख सशतव रु. २७ करोड ०६ लाख, समपरुक रु. ० 

र जर्शेष अनदुान रु. ३ करोड ९८ लाख रािथर् र्ाौँडफाौँड रु. ५ करोड १३ लाख गरी िम्मा रु. ५३ 

करोड १५ लाख र प्रदशे अनदुानतफव  समानीकरण रु. ६५ लाख, सशतव रु. १ करोड ७० लाख, समपरुक 
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रु. ३८ लाख र रािथर् र्ाौँडफाौँड रु. ० र रु. २ करोड ७३ लाख गरी िम्म्मा रु. ५५ करोड ८८ लाख 

प्राप् त भएको छ । 

(२) चाल ुआजिवक र्षवको िठे मसान्त्तसम्ममा िम्मा रु.११ करोड ४८ लाख ३४ हिार आन्त्तररक रािथर् 

संकलन भएको छ । 

(३) आजिवक र्षव २०७५।०७६ को िठे मसान्त्त सम्म संकलन भएको अनदुान तिा रािथर्को जर्र्रण 

अनसुचूी-१ मा समार्ेश गररएको छ । 

आ.र्. २०७५/०७६ मा आन्त्तररक आय रु. १४ करोड ३९ लाख, रािश्व बाौँडफाौँडबाट रु. १३ करोड १६ 

लाख ०४ हिार, संघीय सरकारतफव  जर्जत्तय समाजनकरण अनदुान रु. १६  करोड ८९ लाख, सशतव अनदुान रु. 

१७ करोड १८ लाख, समपरूक ३ करोड, जर्शेष अनदुान २, करोड तिा प्रदशे सरकारतफव  जर्जत्तय समाजनकरण 

अनदुान रु. ८९ करोड ९५ लाख, सशतव अनदुान रु.३ करोड ४० लाख ११ हिार  समपरूक अनदुान रु. १ करोड,  

जर्शेष अनदुान रु. ५ करोड अन्त्तर थिानीय तहबाट सशतव अनदुान रु. १ करोड, नगद िनसहभाजगता रु. ४ करोड 

०५ लाख र सामाजिक सरुक्ातफव  रु. ६ करोड गरी कुल रु. १ अबव ०३ करोड ७५ लाख ९५ हिार िसमा चाल ू

खचवतफव  रु. ३५ करोड ६९ लाख २२ हिार र पूौँजिगततफव  रु. ६८ करोड ०६ लाख ७३ हिार को अनमुाजनत 

आय व्यय जर्र्रण नगर सभामा पेश गरी थर्ीकृत भएको जियो ।  

अनमुाजनत रु. १ अबव ०३ करोड ७५ लाख ९५ हिार मध्ये आ.र्. २०७५।०७६ को िषे्ठ मसान्त्तसम्म रु. 

१ अबव १० करोड १९ लाख ३१ हिार आम्दानी हुन गएको छ । २०७६ िषे्ठ मसान्त्तसम्मको खचव चालतूफव  २९ 

करोड २७ लाख ५७ हिार र पूौँिीगततफव  रु. ६३ करोड २४ लाख ०१ हिार अिावत ४९ प्रजतशत बिटे खचव 

भएको छ ।  

िसमा प्रथताजर्त आय रु. १ अबव २९ करोड ५८ लाख २१ हिार मध्ये संघीय सरकारतफव  रु. ५३ करोड 

२६ लाख ८९ हिार, प्रदशे सरकारतफव  रु. ५ करोड ८६ लाख ७७ हिार, संघीय रािश्व बाौँडफाौँडतफव  रु.  ८ 

करोड ८९ लाख ७५ हिार प्रदशे रािश्व बाौँडफाौँडतफव  रु. १ करोड ७६ लाख २९ हिार, आन्त्तररक आयतफव  रु. 

२५ करोड २२ लाख ५२ हिार (मालपोत तिा ढुंगा जगटी बालरु्ाको करसमते), गत र्षवको अल्या रु. २७ करोड 

५० लाख ९९ हिार, काठमाडौं महानगरपाजलकाबाट रु. १ करोड, िनसहभाजगता रु. ६ करोड ०५ लाख रहकेो 

छ ।   
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आजिवक र्षवको अन्त्तमा कुल आय रु. १ अबव १५ करोड ७८ लाख ३२ हिार प्राप्त हुन आएको छ 

िसमध्ये संघीय सरकारतफव  रु. ४४ करोड ७१ लाख ६० हिार, प्रदशे सरकारतफव  रु. ४ करोड ७२ लाख ११ 

हिार, संघीय रािश्व बाौँडफाौँडतफव  रु.  ६ करोड ५ लाख ८३ हिार, प्रदशे रािश्व बाौँडफाौँडतफव  रु. १ करोड ७३ 

लाख ८० हिार प्राप्त भएको छ । आन्त्तररक आयतफव  रु. २३ करोड २८ लाख ६९ हिार (मालपोत तिा ढुंगा 

जगटी बालरु्ाको करसमेत), गत र्षवको अल्या रु. २७ करोड ५० लाख ९९ हिार, काठमाडौं 

महानगरपाजलकाबाट रु. १ करोड, िनसहभाजगता रु. ६ करोड ७५ लाख ३० हिार रहकेो छ । त्यथतै कुल खचव 

रु. ८८ करोड ९२ लाख २२ हिार मध्ये चालतूफव  रु. ३१ करोड ९५ लाख ६४ हिार (८१.४१ प्रजतशत) र 

पूौँिीगततफव  रु. ५६ करोड ९६ लाख ५८ हिार (६३.३६ प्रजतशत) भएको छ ।  

१.५सुशासन तिा सूचना प्रलवलध 

(१) नगरपाजलकाका काम कारर्ाहीलाई पारदशी, उत्तरदायी र जिम्मरे्ार बनाउन सार्विजनक सनुर्ाई, 

सार्विजनक परीक्ण लगायतका कायवहरू सम्पन्त्न भएका छन ्। 

(२) नगरपाजलका र र्डा कायावलयलाई आधजुनक प्रजर्जधसौँग िोड्ने र सेर्ा प्रर्ाहलाई सरल र सहि बनाउन 

सर् ैर्डामा इमले, इन्त्टरनेट सजहतको सजुर्धा परु् याउने कायव भसैकेको छ । 

(३) प्रदशे सरकारसौँगको सहकायवमा कायव सरुु भएको र यो कायव पजन चाल ूआजिवक र्षवको अन्त्तसम्ममा 

सम्पन्त्न हुनेछ ।  

१.६नगरपालिकाकोचािु खचगको लववरण 

यस शीषवकमा नगरसभाबाट बिटे रकम रु. १२  करोड ५१ लाख जर्जनयोिन भएकोमा दोस्रो नगरसभाबाट 

संशोधन भई रकम रु. १३ करोड ३१ लाख जर्जनयोिन भएकोमा हालसम्म रु. ७ करोड २६ लाख खचव भई 

जर्त्तीय प्रगजत ५४ प्रजतशत हुन पगुकेो छ । 

१.७संघतिाप्रदेश सशतग अनुदान सलहतको कुि चािु खचगको लववरण 

यस जशषवकमा कुल बिटे रकम रु. ३९ करोड २५ लाख  जर्जनयोिन भएकोमा हालसम्म रु. २९ करोड २७ 

लाख खचव हुन गई जर्जत्तय प्रगजत ३७ प्रजतशत हुन गएको छ । यस अन्त्तगवत जशक्ा, थर्ाथ्य, कृजष 

लगायतका खचवहरु समार्शे भएको छ । 
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१.८पुाँजीगतखचगकोलववरण 

यस जशषवकमा समानीकरण तिा सशतव गरी कुल बिटे रकम रु. ८९ करोड ९० लाख  जर्जनयोिन भएकोमा 

हालसम्म बिटे रकम रु. ३३ करोड ९६ लाख खचव हुन गई ३७ प्रजतशत जर्त्तीय प्रगजत हुन गएको छ । 

समानीकरण अनदुानमा कृजष, पश,ु जशक्ा र सशतव अनदुानमा थर्ाथ्य, र्ातार्रण, दगुवम  के्र जर्कास 

लगायतका शीषवकहरू समार्ेश भएका छन ्। 

१.९बेरुजुको लथिलत 

आ.र्. २०७३/०७४ को श्रेष्ताको अजन्त्तम लेखापरीक्ण हुौँदा कुल रु. १,३७,२५,९६८।– बेरुि ुकायम 

भएको मध्ये रु. ६९,६२,३०३।– आ.र्. २०७४/०७५ को लेखापरीक्ण हुौँदा संपरीक्ण भई रु. 

६७,६३,६८०।– बेरुि ुबाौँकी रहकेो ।  

आ.र्. २०७४/०७५ को श्रेष्ताको अजन्त्तम लेखापरीक्ण हुौँदा कुल रु. १,७७,३७,८८७।– बेरुि ुकायम 

भएको मध्ये रु. २,२६,४४१।७८ प्रजतजक्रया तिा प्रमाणबाट संपरीक्ण भई रु. १,७५,११,४४१।४९ बेरुि ु

बाौँकी रहकेो ।  

१.१०लवत्तीय के्षत्रका मुख्य उपिलधधहरू 

आदरणीय सभाध्यक् तिा सदथयज्यहूरू, 

अब म जर्त्तीय के्रका मखु्य उपलजब्ध प्रथततु गदवछु । 

(१) र्थती तिा र्डाथतरीय योिना तिुवमा भलेाबाट जसफाररस भई आएका योिनाहरूलाई प्रािजमकतामा 

राखी सबै सरोकारर्ालाहरुको सहभाजगतामा बिटे तिुवमा गने गररएको छ । 

(२) आय तिा खचवहरूलाई व्यर्जथित गनव आजिवक प्रशासन शाखामा सरू (SuTRA) सफ्टर्येर िडान 

गररएको छ । 

(३) आन्त्तररक जनयन्त्रण प्रणालीलाई प्रभार्कारी बनाई आन्त्तररक लेखापरीक्ण कायवलाई व्यर्जथित गनव 

आन्त्तररक जनयन्त्रण जनदजेशका जनमावण कायवलाई अगाजड बढाइएकोछ । 
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(४) जर्षयगत शाखा / कायावलय, ग.ैस.स., र्डा तिा सेर्ा केन्त्द्रहरूको बाजषवक समीक्ा गने गररएको छ । 

(५) आगामी आ.र्.को बिटे बाौँडफाौँड प्रजक्रयामा र्डालाई जर्जनयोिन गरेको बिटेमा सामाजिक 

जर्कासतफव को ५ % लजक्त र्गवलाई छुट्टयाई सोको ७० % परू्ावधारमा र ३०% क्मता जर्कास, आय 

आिवन तिा प्रर्द्धवनात्मक कायवक्रममा,  ५ % र्ातार्रण तिा जर्पद ् व्यर्थिापनमा, ५% सार्विजनक 

सेर्ा तिा क्मता जर्कास, ५ % उज्यालो नगर कायवक्रममा र ८०% परू्ावधार जर्कास कायवक्रममा 

जर्जनयोिन गररएको छ । 

(६) म्याजचङ्ग फण्ड र ममवत सम्भार कोष तिा अन्त्य कोषहरुको लाजग जनजित रकम जर्जनयोिन गररएको   

छ ।  

(७) आम्दानी तिा खचवको जनयजमत रुपमा माजसक, च माजसक र बाजषवक प्रजतर्देन तयार गरी प्रदशे तिा 

संघीय सरकारका सम्बजन्त्धत जनकायमा पठाउने गररएको छ । बेरुिकुो लगत अद्यार्जधक गने गररएको 

छ ।  

(८) खचवको सार्विजनकीकरणलाई जनरन्त्तरता जदइएको छ । 

(९) काननू बमोजिम नगरपाजलकाले लगाउने कर, दथतरु, शलु्क, भाडा, रोयल्टी र रािश्व बाौँडफाौँडबाट प्राप्त 

हुने आन्त्तररक रािश्वको दरलाई र्जै्ञाजनक बनाई त्यसको आधारलाई जर्थतार गनव कर प्रशासनमा सधुार 

गद ैकर संकलनमा र्डा कायावलयको भजूमका थपष्ट पाररएको छ । 

(१०) चाल ु आजिवक र्षव २०७५।०७६ को िठे मसान्त्तसम्म भएका खचव र प्राप्त उपलजब्धको जर्र्रण 

अनसुचूी-२ मा समार्ेश गररएको छ । 

२. नगरपालिकाको लवकासका चुनौतीहरू तिा संिावना 

माजि प्रथततु गररएको चाल ुआजिवक र्षवको २०७६ िठे मसान्त्त सम्मको अर्जधको आजिवक, जर्त्तीय 

तिा भ जतक जर्र्रणको आधारमा गररएको संजक्प्त समीक्ाको आधारमा समते जर्श् लषेण गदाव 

आ.र्.२०७६/०७७ को बिटे नीजत तिा कायवक्रम कायावन्त्र्यन गनव केही चनु ती तिा सम्भार्नाहरु 

रहकेो दजेखएको छ । िसको म यहाौँ संजक्प्त चचाव गनव चाहन्त्छु । 
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२.१ नगरपालिकाको लवकासका चुनौलतहरू 

(१) नेपालको संजर्धान, थिानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोजिमका समग्र अजधकार क्ेरमा 

प्रभार्कारी रुपमा कायव गनव,   

(२) सात तहको योिना प्रजक्रया परूा गरी योिना माग, छन ट, प्रािजमकीकरण र कायावन्त्र्यनमा िाने 

जर्द्यमान काननूी व्यर्थिा अनरुुपको उत्तरदाजयत्र् परूा गनव स-साना योिनालाई र्डा तहबाट सम्बोधन 

गनव लगाई मझ ला आकारको योिनामा नगरपाजलकाको बिेटलाई केजन्त्द्रत गनव, 

(३) पयावप्त प्राजर्जधक िनशजक्त नहुौँदा पजन तोजकएका कायवहरू समयमा र गणुथतरयकु्त रुपमा सम्पादन गनव, 

(४) उपभोक्ता सजमजत माफव त संचालन गररने कायवक्रम जपच्छे फरक फरक उपभोक्ता सजमजत रहौँदा 

जतनीहरूलाई प्रशासजनक तिा प्राजर्जधक रुपमा  सहयोग उपलब्ध गराउन, 

(५) उपभोक्ता सजमजतको काम कारर्ाहीमा पारदशीता, िर्ाफदहेीता र अिवपणूव िनसहभाजगता कायम राख् न,  

(६) ठेलका तिा उपभोक्ता सजमजत माफव त गररने कायव समयमा सम्पन्त् न गनव,  

(७) ग.ैस.स क्ेरको बिटे, कायवक्रमलाई नगरपाजलकाको जर्कास योिनामा समार्शे गनव, 

(८) गणुथतरीय, मापदण्डयकु्त जदगो एजककृत जर्कासको अर्धारणालाई कायावन्त्र्यन गनव,  

(९) नगरर्ासीको बढ्दो आकांक्ालाई संर्ोधन गनवका लाजग नगरपाजलकाको आन्त्तररक आयमा अपेजक्त 

र्जृद्ध  गनव, 

२.२ नगरपालिकाको लवकासका अवसर र सम्िावनाहरू 

आदरणीय सभाध्यक् तिा सभा सदथयहरू, 

माजि उजल्लजखत चनु जत रहौँदा रहौँद ैपजन यस नगरपाजलकाको सामाजिक, आजिवक, र्ातार्रणीय तिा 

भ गोजलक जर्जशष्ठताको कारण अर्सर र सम्भार्ना धेरै रहकेा छन ् । िसलाई म यहाौँ संजक्प् त रुपमा 

प्रथततु गनव चाहान्त् छु । 

(१) कागशे् र्री मनोहरा नगरपाजलकाको अिवतन्त्रको मरेुदण्ड कृजष हो र कृजषको आधारलाई थिानीय 

स्रोत र साधनमा आधाररत उद्योगधन्त्दाले टेर्ा जदईरहकेोले यसलाई जर्शाल अर्सरको रुपमा जलन 
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सजकन्त्छ । 

(२) त्यथतै कृजष एर् ंगरै कृजष प्रणालीमा आधाररत सीप र्जृद्ध गरी िप रोिगारी एर् ंआय आिवनको 

अर्सर पजन प्रखर रुपमा दखेा परेको छ ।  

(३) व्यर्साजयक तिा गणुथतरीय जशक्ण संथिाको जर्कास गरी नगरपाजलकालाई व्यर्साजयक शजैक्क 

केन्त्द्र (Hub) बनाउन सजकने कायवमा नगरपाजलका, ग.ैस.स., सामदुाजयक संघसंथिा तिा जनिी 

क्ेरसौँग सरकारी जनिी साझदेारी (Public Private Partnership, PPP) को अर्धारणा 

अनसुार जर्कासमा समन्त्र्यात्मक सहभाजगता बढाउन सजकने अर्सर रहकेो छ । 

(४) जसंचाई परू्ावधारका जर्कासका सम्भार्नाहरू रहकेाले िीजर्कोपािवनका लाजग िप आधारहरू 

जसिवना गरी उत्पादन र उत्पादकत्र् बढाउन सजकने सम्भार्ना छ । 

(५) गरै सरकारी संथिाहरूको व्यर्साजयक र लक्ष्यमलूक कायवशलैीले समन्त्र्य र सहकायवमा 

प्रभार्काररता दजेखएको छ । 

(६) सहकारीको दररलो आधारका रुपमा रहकेो कृजष, दगु्ध, फलफूल खतेी, नगदरे्ाली उत्पादनको 

प्रशथत सम्भार्ना रहकेोले सामदुाजयक पररचालनमा दक्ता दखेाउन सजकने अर्सरहरू रहकेोछ । 

३. बजेर् , नीलत तिा कायगक्रमका उदे्दश्यहरू 

आदरणीय सभाध्यक् तिा सदथयज्यहूरू, 

उल्लेजखत चनु जत र अर्सरलाई जर्शे्लषण गदाव जतनलाई संर्ोधन गनव आ.र्. २०७६/०७७ को बिटेमा 

राजखएको उद्दशे्य तिा कायावन्त्र्यन गदाव अर्लम्बन गररने प्रमखु के्रगत नीजतहरू प्रथततु गनव चाहन्त्छु । 

३.१ बजेर्का उदे्दश्यहरू 

(क) जदगो जर्कासको लाजग आजिवक, सामाजिक, भ जतक परू्ावधार तयार गने, 

(ख) सेर्ा प्रर्ाहमा िनताको सहि पहुौँच र्जृद्घ गने, 

(ग) आन्त्तररक क्मता जर्कास र सदुृढीकरणमा िोड जदने, 

(घ) लजक्त एर् ंसमार्ेशी जर्कासको अर्धारणालाई आत्मसात गने, 
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(ङ) सन्त्तजुलत जदगो जर्कासमा िोड जदने, 

 

३.२ नगर लवकास योजनाका प्रमुखनीलतहरुः 

नगरपाजलकाले आ.र्. २०७६/०७७ को लाजग कृजष तिा पशजुर्कास, र्न तिा र्ातार्रण फोहरमलैा 

व्यर्थिापन, पयवटन, जर्पद ् व्यर्थिापन, ऊिाव, सामाजिक जर्कास अन्त्तगवत जशक्ा, थर्ाथ्य, मजहला तिा 

बालबाजलका, सामाजिक सरुक्ा, िषे्ठ नागररक, एकल मजहला, दजलत, आजदर्ासी िनिाजत, गररर्ी न्त्यजूनकरण, 

यरु्ा तिा खलेकुद, भाषा, साजहत्य, कला, संथकृजत, खानेपानी तिा सरसफाइ, उद्योग तिा व्यापार, सञ्चार क्ेर 

प्रर्वद्धन, संचार एर् ंसचूना प्रजर्जध, गरै सरकारी संथिा पररचालन भ जतक परू्ावधार जर्कास, संथिागत जर्कास एर्ं 

सशुासन, योिना अनगुमन तिा मलू्याङ्कन, रािथर् पररचालन, नगरपाजलकाको जर्त्तीय व्यर्थिापनलाई 

व्यर्जथित गनव अर्लम्र्न गररने अनसुचूी- ३ बमोजिमको नीजत तिा कायवक्रम यस सम्माजनत सभामा यस अजघ 

जमजत २०७६ असार १० गते प्रथततु भई सकेको  छ । जयनै नीजतहरूको आधारमा आजिवक र्षव २०७६/०७७ को 

बिटे तिा कायवक्रम प्रथततु गररएको छ । 

४. योजना छनौर्का आधारहरू 

आदरणीय सभासदथयहरू, 

आजिवक र्षव २०७६/०७७ को बिटे, नीजत तिा कायवक्रम तिुवमा गदाव नेपालको संजर्धान, थिानीय 

सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४, अन्त्तर सरकारी जर्त्त व्यर्थिापन ऐन, २०७४ , प्रदशे सरकारबाट िारी गररएको 

नीजत तिा कायवक्रम २०७६, नगरपाजलकाको योिना तिुवमा सम्बन्त्धी मागवदशवन, २०७५ र यस नगरपाजलकाको 

बिटेको क्ेर तिा जसमा २०७६ ले जनजदवष्ट गरेको योिना तिुवमा प्रजक्रयालाई पूणवतः अर्लम्बन गररएको छ । 

  नेपाल सरकारको पन्त्रौं योिना (२०७६/०७७ -२०८०/०८१), जदगो जर्कास लक्ष्य, नेपाल सरकारका 

जर्जभन्त्न क्ेरगत नीजतहरू, र जर्षयगत मन्त्रालयबाट प्राप्त मागवदशवन, योिना प्रािजमकीकरणका आधारहरू, 

थर्ीकृजत तिा कायावन्त्र्यन प्रजक्रयालाई आधारमानी आजिवक र्षव २०७६/०७७ को नीजत, बिटे तिा कायवक्रमहरु 

तिुवमा गररएको छ । 

त्यसै गरी रािनीजतक दल, जर्षयगत कायावलय, गहै्रसरकारी संथिा, नागररक समाि र्डाथतरीय योिना 
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तिुवमा प्रजक्रयाबाट प्राप्त सझुार्हरूलाई समते योिना तिुवमाको आधार जलइएको छ । योिना तिुवमा गदाव 

र्थतीथतरबाट प्रािजमकतासाि र्डामा पेश भएका योिना तिा कायवक्रम मध्ये र्डाथतरबाट प्रािजमकता साि 

प्रथततु गरेका योिनाहरूलाई नै सम्र्ोधन गने गरी जर्जभन्त्न जर्षयगत सजमजत, बिटे तिा कायवक्रम तिुवमा सजमजत 

र नगर कायवपाजलका हुौँद ैनगरसभामा प्रथततु भएको व्यहोरा अनरुोध गनव चाहन्त्छु । र्थती, र्डा तिा नगरथतरीय 

आयोिना छन टका मागवदशवन तिा आधारहरू अनसुचूी-४ मा प्रथततु गररएकोछ । 

५. आ.व.२०७६/०७६ को आम्दानी र खचगको संलक्षप्त लववरण 

आदरणीय सभा सदथयज्यहूरू, अब म आगामी आजिवक र्षवको आम्दानी र खचवको संजक्प्त जर्र्रण पेश गनव 

चाहन्त्छु । 

(क) आ.व.२०७६/०७७आयतफग देहायबमोलजमकोआयहुनेप्रथतावअनुमानगररएकोछ,- 

आलिगकवषग२०७६।०७७माहुनेअनुमालनतआय (रु. हिारमा) 

१ संघीयअनुदान ७१७६५९ 

(क) समानीकरण  अनदुान १८१५०० 

(ख) रािथर् बाौँडफाौँड ९११०० 

(ग) सशतव अनदुान १९४००० 

(घ) समपरुक अनदुान २००००० 

(ङ) जर्शेष अनदुान ५०००० 

(च) बाौँडफाौँड भई प्राप्त हुने जर्धतु सम्बन्त्धी रोयल्टी ५०० 

(छ) बाौँडफाौँड भई प्राप्त हुने र्न सम्बन्त्धी रोयल्टी ५५९ 

२ प्रदेशअनुदान ४४३९७ 

(क) समानीकरण  अनदुान १०८७९ 

(ख) रािथर् बाौँडफाौँड २२२११ 

(ग) सशतव अनदुान ७५०७ 

(घ) समपरुक अनदुान ३८०० 

(ङ) जर्शेष अनदुान ० 

३ आन्तररकस्रोततफग  ६८८३४४ 

(क) आन्त्तररक आय १८८३४४ 
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(ख) रािथर् बाौँडफाौँड (मालपोत) १००००० 

(ग) खानीिन्त्य पदािव ५०००० 

(घ) िन सहभाजगता ५०००० 

(ङ) बैंक म ज्दात ३००००० 

४ अन्य थिानीयतहअनुदान १२१४०० 

(क) जि.स.स. अनदुान १०६४०० 

(ख) महानगर अनदुान १०००० 

(ग) जर्जभन्त्न संघ संथिा तिा व्यजक्तबाट प्राप्त ५००० 

 कुिव्ययअनुमान १५७१८०० 

 

नगरपालिकाबार् कायगक्रमबनाइबााँडफााँडगनुगपनेरकम 

(क) समानीकरण  अनदुान (संघ) १८१५०० 

(ख) रािथर् बाौँडफाौँड (संघ) ९११०० 

(ग) बाौँडफाौँड भई प्राप्त हुने जर्धतु सम्बन्त्धी रोयल्टी ५०० 

(घ) बाौँडफाौँड भई प्राप्त हुने र्न सम्बन्त्धी रोयल्टी ५५९ 

(ङ) समानीकरण  अनदुान (प्रदशे) १०८७९ 

(च) रािथर् बाौँडफाौँड (प्रदशे) २२२११ 

(छ) आन्त्तररक आय १८८३४४ 

(ि) रािथर् बाौँडफाौँड (मालपोत) १००००० 

(झ) खानीिन्त्य पदािव ५०००० 

(ञ) बैंक म ज्दात ३००००० 

(ट) िनसहभाजगता ५०००० 

(ठ) जि.स.स. अनदुान १०६४०० 

(ड) जर्जभन्त्न संघ संथिा तिा व्यजक्तबाट प्राप्त ५००० 

 संघीय सरकारको समपरुक अनदुान २००००० 

 प्रदशे सरकारको समपरुक अनदुान ३८०० 

 जम्मा १३१०२९३ 
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सभाध्यक् एर् ंनगरसभा सदथयहरू, 

 अब म उपलब्ध आयका स्रोतको आधारमा जर्जनयोिन गररएको बिटेको संजक्प्त प्रथततु गदवछु । 

(ख) आलिगकवषग२०७६।०७७माहुनेअनुमालनत व्यय  (रु.हजारमा) 

१   अलनवायगदालयत्व 

   (क) पदाजधकारी कमवचारी पाररश्रजमक तिा सजुर्धा १०४०७७ 

  (ख) र्डा बिटे जसजलङ्ग  १३१८७८ 

  (ग) आ.र्. २०७५/०७६ का क्रमागत योिनाको भकु्तानी ३८७८२३ 

२   आलिगक के्षत्र 

   (क) उद्योग तिा र्ाजणज्य १०५० 

  (ख) पयवटन - 

  (ग) कृजष ३१६० 

  (घ) पशपुन्त्छी १८४० 

  (ङ) सहकारी ५५० 

३   सामालजक लवकास 

   (क) जशक्ा   

   (अ) 

आधारभतू तहका ५ कक्ा सम्मका बालबाजलकालाई 

खािा खचव तिा अन्त्य शजैक्क कायवक्रम २६७२० 

   (आ) सामदुाजयक जर्द्यालयहरूलाई सर्ारी साधन खररद ५००० 

  (ख)  थर्ाथ्य   

   (अ) 

मलूपानी थर्ाथ्य संथिालाई नगर अथपतालमा रुपान्त्तरण 

गन े २०००० 

  (आ) थर्ाथ्य सम्बन्त्धी अन्त्य कायवक्रम ४७६० 

  (ग) लजक्त र्गव १५८० 

४   पूवागधार लवकास  
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  (क) सडक पलु ९८७५५ 

  (ख) भर्न जनमावण ४०६४०० 

  (ग) खानेपानी १०००० 

५   वातावरण तिालवपद्व्यवथिापन 

   (क) र्ातार्रण तिा फोहरमलैा व्यर्थिापन - 

  (ख) जर्पद ्व्यर्थिापन ५००० 

६   साझदेारीमा गने कायवक्रम तिा जर्जर्ध १००००० 

७   कला, धमव, संथकृजत प्रर्द्धवन कायवक्रम १७०० 

    कुिजम्मा १३१०२९३ 

 

(१) आ.र्. २०७६/०७७ को लाजग तिुवमा गररएको बिटे नीजत तिा कायवक्रमले सडक, पलु, कृजष, पयवटन 

खानेपानी तिा सरसफाईलाई सर्ावजधक प्रािजमकतामा राजखएको छ । आजिवक र्षव २०७६/०७७ मा 

नगरपाजलका प्रदशे तिा संघीय सरकार समतेको कुल १ अबव ५७ करोड  १८ लाखको बिटे मध्य ेकुल 

पूौँजिगत तफव  रु. १ अबव २३ करोड ६२ लाख ०८ हिार (७८.६५ प्रजतशत)  र  कुल चाल ुतफव  रु. ३३ 

करोड ५५ लाख ९२ हिार  (२१.३५ प्रजतशत) प्रथतार्लाई अनमुोदन गररयो । 

६.आलिगकवषग२०७६/०७७मानगरपालिकामासंचािनहुनेप्रमुखकायगक्रमहरू 

आदरणीय नगरसभा सदथयज्यहूरू, 

अब म आजिवक र्षव २०७६/०७७ मा नगरपाजलकामा संचालन हुने प्रमखु कायवक्रमहरूको संजक्प्त जर्र्रण 

िानकारी गराउने अनुमजत चाहन्त्छु ।  

६.१ संगठनसंरचनाएवंव्यवथिापनसम्बन्धी 

(१) थिानीय तहको लाजग नेपाल सरकार मजन्त्रपररषद ्बाट जमजत २०७४/१२/१४ मा थर्ीकृत गररएको 

थिानीय तहमा सेर्ा प्रर्ाह सम्बन्त्धी व्यर्थिा-२०७४ बमोजिम १ लाखभन्त्दा कम िनसंख्या भएको 

नगरपाजलकाको लाजग थर्ीकृत अथिायी संगठन संरचना बमोजिमको कमवचारी व्यर्थिा भएकोमा 

नेपाल सरकारबाट थर्ीकृत दरबन्त्दीभन्त्दा बढीका कमवचारीहरू समेत समायोिन भई आएको तिा 

राजष् ट्रय िनगणना २०६८ मा भएको िनसंख्याको तुलनामा नगरपाजलकाले २०७५ मा गरेको घरधरुी 



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

      
 
 

सर्के्णको आधारमा भएको िनसंख्या र्जृद्ध तिा कायव क्ेरमा भएको जर्थतार र कायवबोझको आधारमा 

र्डा तहमा गररएको िप िनशजक्तको व्यर्थिाको आधारमा जर्गत दजेख यस नगरपाजलकामा कायवरत 

कमवचारीहरूको सेर्ा जनरन्त्तर आर्श्यक रहकेो तिा केही दरबन्त्दी समते िप गनुव परेकोले 

नगरपाजलकाको संगठन र जर्कास (Ogranization and Development) तयार भई लाग ू

नभएसम्मका लाजग  अनसुचूी-५ बमोजिमको थिायी तिा करार तफव को दरबन्त्दी थर्ीकृत गने प्रथतार् 

गरेको छु । 

(२) नगरपाजलका कायावलय, र्डा कायावलय तिा सेर्ा केन्त्द्रमा कायवरत  कमवचारीहरुको आ.र्. २०७६।०७७ 

को लाजग कायावलयले भाद्र मसान्त्तसम्म तलर्ी प्रजतर्देन पाररत गने व्यर्थिा जमलाएको छु । 

(३) नगरपाजलकाको जर्कासमा महत्र्पणूव योगदान परु् याएका एर् ं उत्कृष्ट कायव गने ग.ैस.स., संचारकमी, 

उपभोक्ता सजमजत, जर्षयगत शाखा प्रमखु, पयवटन व्यर्सायी, उद्योगी, जनमावण व्यर्सायीलाई सम्माजनत 

एर् ंपरुथकृत गने व्यर्थिा गरेको छु । 

(४) यस नगरपाजलका, र्डा तिा सेर्ा केन्त्द्रमा कायवरत कमवचारीहरु मध्ये २५ र्षव सेर्ा अर्जध परुा गरेका 

कमवचारीहरुलाई दीघव सेर्ा सम्मान प्रदान गने व्यर्थिा जमलाएको छु  । 

(५) नगर कायवपाजलकाबाट जर्जभन्त् न जमजतमा पाररत जनयमार्ली, जनदजेशका, कायवजर्जध र मापदण्डलाई 

थर्ीकृत गने  प्रथतार् गरेको छु । 

(६) नगरपाजलका र्डा र सेर्ा केन्त्द्रमा कायवरत करारका कमवचारीहरूलाई नेपाल सरकारबाट सम्बजन्त्धत 

तहको लाजग तोजकएको न्त्यनूतम तलर् थकेल जदने व्यर्थिा गररनेछ । 

६.२  लवत्तीयव्यवथिापन 

(१) नेपाल सरकार  तिा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुन ेअनदुान तिा अन्त्य जनकायहरूबाट प्राप्त हुने रकम 

िपघट भई आएमा र्ा नगरपाजलकाको आन्त्तररक कोष तफव  अनमुाजनत आय संकलन न्त्यनू भई बिटे 

कम भएमा प्राप्त बिटे एर् ं संकजलत आय िनु अनपुातमा िपघट हुन्त्छ सोही अनपुातमा प्रथताजर्त 

योिनाहरूको रकम िपघट गरी नगर कायवपाजलकाले कायवक्रम कायावन्त्र्यन गने  व्यर्थिा जमलाएको   

छु । 

(२) आ.ब. २०७६।०७७ मा र्रेुि ुफछ्यौट जर्शषे अजभयान सञ्चालन गने, तोजकए बमोजिमको न्त्यनूतम 

र्रेुि ुफछ्यौट गरेमा संलग्न कमवचारीहरूलाई प्रोत्साहन जदने व्यर्थिा गरेको छु ।  
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(३) आ.र्. २०७३/०७४ भन्त्दा अजघ नगरपाजलका कोष, अन्त्य कोष खाता र जर्कास अनदुानबाट 

सरकारी कायावलय, सामदुाजयक जर्द्यालय, परोपकारी संथिाहरु, हाल मतृ्य ु भईसकेका कमवचारी, 

पदाजधकारी र व्यजक्तहरुलाई जदएको रु. १ लाख भन्त्दा िोरै रकमको पेश्की बेरुिकुो सम्बन्त्धमा 

आर्श्यक कागिातहरु र प्रमाण प्राप्त गनव नसजकने भनी थिलगत प्रजतर्देन, सिवजमन, र्डा 

कायावलयको जसफाररशमा कायावलयबाट जमनाहा गरी फछ्यौटका लाजग पेश हुन आएमा मतृ्यु 

भईसकेका व्यजक्त, कमवचारी, पदाजधकारी र व्यजक्तहरुको नाममा रहकेो पेश्की रकम जमनाहा गरी 

फछ्य ट गने प्रथतार् गरेको छु ।  

(४) नगरपाजलका र नगर कायवपाजलकाको जनणवय बमोजिम हालसम्ममा भएको सम्पणूव आम्दानी खचवलाई 

अनमुोदन गने प्रथतार् गरेको छु  । 

(५) रािश्व परामशव सजमजतको जसफाररस बमोजिम आगामी आजिवक र्षव २०७६।०७७ को कर, दथतरु, 

शलु्क तिा िररर्ाना सजहतको आजिवक ऐन अनसुचूी-६ मा प्रथततु गररएको छ । 

(६) आ.ब. २०७५/०७६ मा जर्जभन्त्न आयोिनाहरूसौँग सम्र्जन्त्धत कजन्त्टन्त्िने्त्सी खाता तिा अन्त्य कोषका 

खाताहरुबाट जर्जभन्त्न योिना प्रशासजनक व्यर्थिापन जशषवकहरुमा भएको खचवलाई अनुमोदन गने 

गरी बाौँकी हुन आएको बचत रकम संजचत कोषमा दाजखला गने प्रथतार् गरेको छु । सािै आगामी 

आजिवक र्षव २०७६/०७७ को लाजग  अनसुचूी- ७ बमोजिमको जर्जनयोिन ऐन प्रथततु गरेको छु । 

(७) यस नगरपाजलकाको महालेखा पररक्कद्वारा आ.र्. २०७४।०७५ को लेखापरीक्ण गरी जदएको 

लेखापरीक्ण प्रजतर्देन उपर छलफल हुौँदा प्रजतर्देनमा औलं्याएका बेरुिहुरू फछ्यौट तिा जनयजमत 

गनव गराउन नगर कायवपाजलकालाई अजधकार प्रत्यायोिन गनव प्रथतार् गरेको छु ।  

(८) आ.र्. २०७६/०७७ का लाजग र्ाजषवक खररद योिना २०७६ भाद्र मसान्त्तजभर तयार गरी लाग ुगन े

प्रथतार् गरेको छु । 

६.३ श्रोतपररचािनतिाव्यवथिापन 

यस नगरपाजलकाको संथिागत जर्कास एर् ंआन्त्तररक श्रोत पररचालन कायवलाई सदुृढ एर् ंप्रभार्कारी बनाई 

आय र्जृद्घ गराउन दहेाय अनसुार हुन प्रथतार् गरेको छु । 

(१) नगरपाजलकाको आन्त्तररक स्रोतको दायरा बढाउन श्रोत संभाव्यता अध्ययन गरी आयस्रोतको खोिी गने 

एर् ंप्रथतार् भएको कर, दथतरु, शलु्कका शीषवक बाहके अन्त्य के्रमा कर दथतरु, शलु्क लगाउन परेमा 
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रािथर् परामशव सजमजतको जसफाररशमा आगामी नगरसभाबाट अनमुोदन गने गरी नगर कायवपाजलकाबाट 

जनणवय गरी त्यथता स्रोतमा कर, दथतरु, शलु्क लगाउन प्रथतार् गरेको छु । 

(२) थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तिा अन्त्तर सरकारी जर्त्त व्यर्थिापन ऐन, २०७४ को 

अधीनमा रही नगरपाजलकाद्वारा आगामी आ.र्. २०७६/०७७ मा लगाउने जर्जभन्त्न कर, दथतरु, महशलु, 

जर्क्री आजदको ठेलका पट्टा तिा सोको लाजग आर्श्यक पने दररेट रािथर् परामशव सजमजतबाट जसफाररश 

भए बमोजिम गने गरी ठेलका पट्टा र्न्त्दोर्थत गनव र संसोधन तिा िप गनुव पने अर्थिा भएमा रािश्व 

परामशव सजमजतको जसफाररसमा संसोधन गनव नगर कायवपाजलकालाई अजधकार प्रत्यायोिन गने सािै 

चाल ुतिा आगाजम आ.र्. मा लगाइने ठेलका पट्टा जर्जर्ध कारणले नलागेमा र्कैजल्पक व्यर्थिा गने, 

रािथर् परामशव सजमजतको जसफाररश अनसुार संशोजधत मलू्याङ्कन थर्ीकृत गरी ठेलका व्यर्थिा गने 

समते अजधकार नगर कायवपाजलकालाई प्रत्यायोिन गने प्रथतार् गरेको छु । 

(३) नगर कायवपाजलका कायावलयले आ.र्. २०७७/०७८ सालको साउन १ गतेदजेख सम्पजत्त कर अनलाइन  

माफव त संकलन गनव लाजग आर्श्यक परू्ावधार तिा तयारीका लाजग आर्श्यक बिटे  जर्जनयोिन गरेको 

छु । 

(४) आन्त्तररक स्रोत, रािथर् बाौँडफाौँड तिा अनदुानबाट प्रथतार् गररएका योिना तिा कायवक्रमहरूको 

हकमा प्राप्त आम्दानीको आधारमा दहेाय बमोजिम कायवक्रम सम्झ ता र संचालन गररने प्रथतार् गरको  

छु । 

१. पारथपररक कोष 

२. थर्ाथ्य 

३. जशक्ा 

४. परू्ावधार 

५. कृजष तिा पशपुन्त्छी 

६. लजक्त र्गवको सशजक्तकरण 

७. सशुासन तिा संथिागत जर्कास 

८. साझदेारीमा गने कायवक्रमहरू 

६.४पयगर्नलवकास 
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(१) नगरपाजलका क्ेरजभरका पयवटकीय क्ेरहरुको प्रचार-प्रसारका लाजग डकुमने्त्ट्री जनमावण  गररनेछ । 

(२) यस नगरपाजलकाजभर रहकेा लोक संथकृजत संरक्ण तिा कागशे्वरी िारा, काजन्त्तभरैर् िारा, नेर्ार 

िाजतको र्ले चढाउने िारा िथता िारा र पर्व मनाउन आर्श्यकता हरेी नगर कायवपाजलकाबाट रकम 

व्यर्थिा गररनेछ । 

६.५योजनातिाकायगक्रम 

(१) आ.र्. २०७६।०७७ मा कुनै योिना नगरपाजलकाको बारम्बारको प्रयासबाट समते सञ्चालन हुन 

नसकेमा उक्त योिनामा जर्जनयोजित रकमलाई  नगर कायवपाजलकाले आर्श्यक संशोधन तिा 

पररमािवन गरी अन्त्य पुौँजिगत खचव पररचालनमा प्रयोग गनव सलने गरी जनणवय हुन प्रथतार् गरेको छु । 

(२) आ.ब. २०७६।०७७ मा नगरपाजलकाबाट सम्पादन भएका रु. १० लाख भन्त्दा बढीका योिना तिा 

कायवक्रमहरुको नगरपाजलका थतरीय अनगुमन सजमजतको अनगुमन पश् चात सो सजमजतको जसफाररशको 

आधारमा  नगरपाजलका कायावलयले तत्काल िाौँचपास तिा फरफारक गने व्यर्थिा प्रथतार् गरेको छु । 

(३) नगरपाजलकाथतरमा क्ेर तिा जर्षयगत योिना तिा रणनीजतक योिनाहरू तयार गरी नगर 

कायवपाजलकाले थर्ीकृत गने र तत्काल कायावन्त्र्यन गने व्यर्थिा जमलाएको छु । 

(४) आजिवक र्षव २०७५।०७६ का अधरुा योिना संघ तिा प्रदशे सरकार एर् ं जनिी के्रको सहकायवमा 

सम्पन्त्न गनव आर्श्यक बिटे व्यर्थिा गरेको छु । 

(५) क्रमागत योिनामा जर्गतमा काम भएको ठाउौँबाट चेनेि छुट्टयाई सो भन्त्दा अगाडीको भागमा मार िप 

काम गने, २० प्रजतशत रकम पजहलाको काम भएको के्रमा ममवत संभारमा खचव गने तिा ८० प्रजतशत 

रकम नयाौँ चेनेिमा कायव गनव जर्जनयोिन गने व्यर्थिा गरेको छु । 

(६) यस नगरपाजलका के्रजभर संचालनमा रहकेा ठेलका प्रजक्रया र्ा उपभोक्ता सजमजतबाट भए गरेका भ जतक 

जनमावण लगायतका काम कारबाहीको सार्विजनक लेखापरीक्ण अजनर्ायव हुनपुने व्यर्थिा गरेको छु । 

(७) चाल ु आजिवक र्षव २०७५/०७६ मा कुनै योिना सम्पन्त्न हुन नसकी भकु्तानी जदन बाौँकी रहमेा कायव 

प्रगजतको आधारमा आजिवक र्षव २०७६/०७७ को चैर मसान्त्तसम्म कायव सम्पन्त्न भएमा भकु्तानी जदने 

व्यर्थिा प्रथतार् गरेको छु । यथता योिनाहरूको अजन्त्तम सचूी नगर कायवपाजलकाले िाौँचबझु गरी 

संलग्न प्रमाणको आधारमा जनधावरण गने व्यर्थिा समते प्रथतार् गरेको छु । 

(८) आजिवक र्षव २०७६।०७७ मा उपभोक्ता माफव त सञ् चालन गररने कायवक्रमहरूमा कजन्त्टन्त्िने्त्सी र्ापत ४ 



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

      
 
 

प्रजतशत कट्टा गने प्रथतार् गरेको छु । 

६.६ कृलष, वन,वातावरणतिालवपद्व्यवथिापन 

(१) कृजष प्रसार कायवक्रमको लाजग रु. ३१ लाख ६० हिार जर्जनयोिन गरेको छु । 

(२) पश ुसेर्ा जर्कास कायवक्रम तफव  रु. १८ लाख ४० हिार जर्जनयोिन गरेको छु । 

(३) र्ातार्रण संरक्णका लाजग अजहले जनमावण भरैहकेा र्ा जनमावण हुने बाटोको फुटपािमा जर्रुर्ा लगाउने 

कायव सम्बजन्त्धत उपभोक्ता सजमजत र टोल सधुार सजमजतको सहकायवमा सञ्चालन गनुव पने एर् ं

जनमावणाधीन सबै भर्नमा २ र्टा जर्रुर्ा लगाउने व्यर्थिालाई घर जनमावण सम्पन्त्नसौँग आर्द्ध गने 

कायवलाई अजनर्ायव गरेको छु । 

(४) सरसफाई कायवक्रमलाई प्रभार्कारी बनाउन कुनै एक र्डालाई नमनूाको रुपमा छन ट गरी प्लाजष् टक र 

परुाना सामान व्यर्जथित र्डाको रुपमा रुपान्त्तरण गनव कायवक्रम सञ् चालन गने व्यर्थिा गरेको छु । 

(५) नगरपाजलकाका र्डाहरूमध्ये सरसफाईमा उत्कृष्ट र्डा, टोल सधुार सजमजत, सजमजत, संथिा र 

जनकायलाई र्ातार्रण तिा फोहरमलैा व्यर्थिापन सम्बन्त्धी मागमा आधाररत कायवक्रम सञ् चालन गनव 

रु. ५ लाख परुथकारको व्यर्थिा गरेको छु । 

(६) नगरपाजलका क्ेरमा आकजथमक रुपमा आई पने बाढी, पजहरो, आगिनी िथता जर्पद ्बाट जपजडतहरुलाई 

आर्श्यक सहयोग गनवका लाजग यस नगरपाजलकामा प्रकोप न्त्यजूनकरण तिा जबपद कोषका लाजग रु. 

५० लाख जर्जनयोिन गरेको छु । 

६.७ उद्योग,व्यापारतिाव्यवसाय 

१) लघ ु उद्यम जर्कासबाट छोटो समयमा सीप जसकी आय आिवन गने र यसबाट उनीहरूको 

जिजर्कोपािवनले सजुनजितता पाउने भएकोले यस कायवलाई प्रािजमकता जदई कायव गनव नगरपाजलकाले 

सीप जर्कास र आयआिवनका कायवक्रम लजक्त र्गवको बिटेबाट सञ्चालन गन े गरी व्यर्थिा 

जमलाएको छु । 

२) नगरपाजलका के्रमा लघ ुतिा मझ ला उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आर्श्यक नीजतगत व्यर्थिा 

नगर कायवपाजलकाले जमलाउने व्यर्थिा गरेको  छु । 

३) तलुनात्मक लाभका कृजष, पश ु तिा र्निन्त्य कच्चा पदािवमा आधाररत उद्योग थिापना गरी सत-

प्रजतशत थिानीय रोिगारी जसिवना गने उद्योगलाई पाौँच बषवसम्म नगरपाजलकाले लगाउने करमा 
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सहुजलयत जदने व्यर्थिा जमलाएको छु । 

६.८ िलक्षतवगगसम्बन्धीलनणगय 

(१) लजक्त र्गवका कायवक्रम संचालन गदाव ३० प्रजतशत रकम आयआिवन, सीप जर्कास र प्रर्द्धवनात्मक 

कायवमा र ७० प्रजतशत रकम भ जतक परू्ावधारका संरचनाहरु जनमावण गने गरर खचव गनव सजकने र  त्यथता 

योिनाहरु छन ट गदाव र्थती तिा र्डाबाट जसफाररस भई आएका योिनालाई प्रािजमकता जदई संचालन 

गने व्यर्थिा जमलाएको छु । 

(२) र्डा तहमा रहकेो बाल संिाललाई सामदुाजयक तिा संथिागत जर्द्यालयथतरमा बाल ललर् गठन गनव 

र्डाले प्रजत र्ाल ललर् गठन र्ापत रु. ५ हिार र त्यथता बाल ललर् संचालन गनव सम्बजन्त्धत र्डाले रु. 

५ हिार र्ाजषवक रुपमा प्रजत बाल ललर्  अनदुान जदने व्यर्थिा जमलाएको छु । 

(३) नगरपाजलका थतरमा रहकेो जकशोर जकशोरी संिाललाई र्डा र्डामा तिा जर्द्यालयथतरमा जकशोर 

जकशोरी संिाल गठन गनव र्डाले प्रजत जकशोर जकशोरी संिाल गठन र्ापत रु. ५०००।- र त्यथता 

जकशोर जकशोरी संिाल संचालन गनव सम्बजन्त्धत र्डाले रु. ५०००।- प्रजत जकशोर जकशोरी संिाल 

र्ाजषवक अनदुान जदने व्यर्थिा जमलाएको छु । 

६.९पूवागधारलनमागणसम्बन्धी 

६.९.१सडकतिापुि: 

(१) नगरर्ासीहरूलाई आधारभतू सेर्ा प्राप्त गनव र र्डा तिा नगरपाजलका केन्त्द्रसम्म बष ै भरर 

आर्तिार्त गनव सरल र सहि बनाउन नगरथतरीय सडक तिा पलु कायवक्रमतफव  सडकहरुलाई 

बहुबजषवय योिनाको रुपमा राखी सडकको थतरर्जृद्ध तिा पूर्ावधार जनमावण कायवलाई जनरन्त्तरता जदन 

रु. ४८ करोड ६५ लाख ७८ हिार बिटे जर्जनयोिन गरेको छु । 

६.९.२शहरीलवकास,खानेपानी,ढिलनकासतिासरसफाई 

(१) नगरपाजलका क्ेरजभर अब बन्त्ने घर तिा भर्नहरूको श चालय, सेजप्टक ट्याङ्कको संरचना 

भएकोलाई मार नलसा पास गने व्यर्थिा प्रथतार् गरेको छु । 

 

६.१० गैरसरकारी 

(१) नगर के्रमा सरकारी जनिी तिा गरैसरकारी संथिाहरूबाट सञ्चाजलत कायवक्रममा नगरपाजलकाको 
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साझदेारीको लाजग समपरुक कोष थिापना गनव आर्श्यक बिेट व्यबथिा गरेको छु । 

(२) ग.ैस.स.हरूले गरेका कायवहरूको जनयमन तिा समन्त्र्य गनव गै.स.स. पररचालन सम्बन्त्धी 

नगरपाजलकाथतरमा सजमजत गठन गने काननूी व्यर्थिा जमलाउने प्रथतार् गरेको छु । 

६.११ थवाथ्य 

(१) यस न.पा. अन्त्तगवत र्डामा कायवरत थर्ाथ्य थर्यं सेजर्काहरुलाई थर्ाथ्य जथिजत प्रजतर्देन जलई 

सम्बजन्त्धत थर्ाथ्य संथिा आउदा िाौँदा लाग्ने यातायात तिा खािा खचव र्ापत प्रजत मजहना रु. 

१०००।- का दरले सम्बजन्त्धत र्डाले उपलब्ध गराउने गरी प्रथतार् गरेको छु ।  

(२) मलुपानी थर्ाथ्य केन्त्द्रलाई १५ शयैाको नगर अथपतालमा जर्कास गरी संचालनका लाजग 

आर्श्यक परू्ावधार जनमावणका लाजग संघीय तिा प्रदशे सरकारसौँग सहकायवका लाजग आर्श्यक 

बिटे व्यर्थिा गरेको छु । 

(३) थर्ाथ्य र्ीमा कायवक्रम िप प्रभार्कारी बनाउन आर्श्यक पहल गररनेछ । सािै घर घरमा गई 

सबैलाई थर्ाथ्य जबमा गराउन उत्प्रेररत गनव अजभयान सञ्चालनका लाजग आर्श्यक बिटे 

व्यर्थिा गरेको छु । 

(४) एम्र्लेुन्त्स सेर्ा सञ् चालनको लाजग २ िान एम्बलेुन्त्स खररदको व्यर्थिा गरेको छु । 

(५) एउटा शर् बाहन खररद गने व्यर्थिा जमलाएको छु । 

६.१२ लवदु्यत :  

(१) नगरपाजलकाका र्डाहरूमा उज्यालो नगर अजभयानका लाजग नेपाल जर्द्यतु प्राजधकरण र उिाव 

मन्त्रालयसौँग साझदेारीमा कायव गनव रु. १ करोड जर्जनयोिन गरेको छु । 

६.१३ लशक्षातिाखेिकुद :  

(१) गणुथतरीय जशक्ा प्रर्द्धवन गद ैजशक्ामा सर्कैो पहुौँच परु् याउन थकुल बस लगायतका शजैक्क कायवक्रम  

सञ् चालन गनव रु. १ करोड बिेट जर्जनयोिन गरेको छु ।  

६.१४ सुशासन 

नगरपाजलकाजभर सुशासन तिा उत्तरदाजयत्र् प्रर्द्धवन, सामाजिक परीक्ण, तेश्रो पक् मलु्यांकन िथता 

कायवलाई बिटे जर्जनयोिन गरेको छु । नगरपाजलकाबाट सेर्ालाई प्रभार्कारी, समयर्द्ध र गणुथतरीय 

बनाउन अनसुचूी ८ बमोजिमको र्ाजषवक कायवसम्पादन ताजलका अनसुार काम गने प्रथतार् गरेको छु । 



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

      
 
 

७.आ.व.२०७६/०७७कािालगनगरपालिकािेपाररतगरेकालवशेषप्रथतावहरू 

उपजथित आदरणीय महानुभार्हरु, 

यस नगरपाजलका जनयजमत श्रोतहरुबाट सम्पन्त्न हुन नसजकने जनम्न जलजखत कायवहरु जनमावण तिा सञ्चालन 

गररजदन जर्शेष प्रथतार्का रुपमा संघीय तिा प्रदशे मन्त्रालय र सम्बजन्त्धत जनकायमा लेखी पठाउने प्रथतार् 

गरेको छु । 

(१) कृजषिन्त्य उद्योगको तलुनात्मक लाभको सम्भार्ना रहकेो यस नगरपाजलकालाई धान, आल ुको पकेट 

क्ेर घोषणा गरी कायवक्रम सञ् चालन गनव नेपाल सरकार, कृजष तिा सहकारी मन्त्रालयलाई अनरुोध 

गने । 

(२) कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका, गोकणशे् र्र नगरपाजलका, शंखरापरु नगरपाजलका र नेपाल सरकारको 

सहकायवमा २६ हिार रोपनी िग्गामा िग्गा एजककरण योिना सञ् चालन गने । 

(३) पयवटन प्रर्द्धवन गने उद्दशे्यले गागलफेदी- शजहद पाकव -धाप- जचसापानी हुौँद ैगोसाइकुण्ड िाने मागवलाई 

प्रदशे र संघीय सरकारको सहकायवमा सञ्चालन गने गरी सम्बजन्त्धत जनकायमा पहल गने । 

(४) मध्यपरुजिमी नगरपाजलका, कागशे् र्री मनोहरा नगरपाजलका, चाौँगनुारायण नगपाजलका, शखंरापरु 

नगरपाजलका र संघीय सरकारको संयकु्त पहलमा मनोहरा नदीको दायाौँबायाौँ नयाौँ सहर आयोिना 

सञ् चलनको लाजग पहल गने,  

(५) नगरर्ासीहरूको आर्श्यकतालाई ध्यानमा राखी २०७९ सालजभर नगरपाजलकालाई उज्यालो नगर 

घोषणा गनव जर्द्यतुीकरणको कायवक्रम साझदेारीमा गने गरी नेपाल सरकार ऊिाव मन्त्रालयलाई अनरुोध 

गने । 

(६) पशपुजत के्र जर्कास कोष, अजधकारसम्पन्त् न र्ाग्मती सभ्यता जर्कास सजमजत, नेपाल नागररक 

उड्डयन प्राजधकरण र रक्ा मन्त्रालयसौँग समन्त्र्य गरी जतलगंगा- ताम्रगगंा र्कैजल्पक सडक जनमावणको 

लाजग सम्बजन्त्धत जनकायसौँग कायव गनव पहल गने, 

(७) अजधकारसम्पन्त् न र्ाग्मतीले र्ाग्मती नदीलाई गोकणवश्वर नगरपाजलकाको गोकणशे्वर दजेख गहुशे्वरी 

खण्डसम्म नदीको तटबन्त्ध जनमावण गदाव कृषकहरूको १८८ रोपनी िग्गा परेको सजमजतद्वारा प्रमाजणत 

भसैकेकोले  उक्त िग्गाको मआुब्िा जदन  नेपाल सरकार शहरी जर्कास मन्त्रालयलाई अनुरोध गने ।  
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उपजथित आदरणीय महानुभार्हरु,  

प्रथताजर्त बिटे एर् ंयोिनाको प्रभार्कारी कायावन्त्र्यनको लाजग आर्श्यक क्मता जर्कास, संथिागत, 

नीजतगत, कायवजर्जधगत सधुारका कायवहरु गनव सजकएमा कायवक्रमहरुको कायावन्त्र्यनको सजुनजितता, पारदजशवता र 

उत्तरदाजयत्र्को िप प्रर्द्धवन हुने जर्श्वास जलएका छौं । 

नगरर्ासीहरूको गणुथतरीय सेर्ा प्रजतको बढ्दो आकांक्ालाई परूा गनव हामीले आफूलाई अझ बढी 

उत्तरदायी, जिम्मेर्ार र िर्ाफदहेी बनाउद ै सरोकारर्ालाहरू बीचको सहकायव, समन्त्र्य, सझुार् र सहमजत 

अनकूुल र्ातार्रण थिापना गरी प्रभार्कारी ढंगका साि साधन पररचालन गरी नगरपाजलका िनताको सबभन्त्दा 

नजिकको र दजेखने सरकार हो भन्त् ने मान्त्यतालाई प्रमाजणत गरेर दखेाउन ुपने छ । यसै सन्त्दभवमा  आगाजम आजिवक 

र्षवको नीजत, योिना तिा कायवक्रम तिुवमा गदाव के्रगत एर्ं जर्षयगत जर्शषेज्ञता रहकेा जर्षयगत शाखा जनिी 

के्र तिा सहकारीहरूलाई जिम्मरे्ारी र उत्तरदाजयत्र् समु्पी अपनत्र् र्जृद्ध गनव प्रारम्भ दजेखनै सहभागी गराई 

एजककृत बिटे तिा कायवक्रम प्रथततु गरेको छु । 

यो प्रयासलाई सािवक तलु्याउन सहयोग परु् याउन ु हुने सर् ैनेपाल सरकार, प्रदशे सरकारका जर्षयगत 

जनकायका प्रमखुज्यहूरू, रािनीजतक दलका पदाजधकारीज्यहूरू, नगरपाजलकाको सभाका सदथयहरूको मागवदशवन 

हाम्रा लाजग महत्र्पणूव रहकेो व्यहोरा अनरुोध गद ै यस कायवमा सहयोग गनुव हुने सम्पणूव राष्ट्रसेर्क, ग.ैस.स., 

नागररक समाि, सञ्चारकमी एर् ंअन्त्य िनप्रजतजनजध र सरोकारर्ाला सबै जनकाय तिा व्यजक्तहरूप्रजत हाजदवक 

धन्त्यर्ाद जदन चाहन्त्छु ।  

अन्त्त्यमा, सभामा प्रथततु नगरपाजलकाको बिटे, नीजत तिा कायवक्रमलाई सफल र प्रभार्कारी रुपमा 

कायावन्त्र्यन गनव सम्र्द्ध सबै पक्बाट सदा झैं जनरन्त्तर सहयोगको अपेक्ा गद ैर्ाजषवक बिटे, नीजत तिा कायवक्रम 

तिुवमा कायवमा सजक्रय एर् ं रचनात्मक सहयोग परु् याउने र्थती तिा र्डाथतरका सम्पणूव नगरर्ासीहरू, जर्जभन्त्न 

जर्षयगत कायावलयका प्रमखु तिा प्रजतजनजधहरु, नगरपाजलका पररर्ार र यो गररमामय सभामा उपजथित सर्ै 

जर्जशष्ट महानभुार्हरूलाई हाजदवक धन्त्यर्ाद ज्ञापन गदवछु । 

धन्त्यर्ाद ्। 

जमजत २०७६ असार १० गते 
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५ ५  ५९५९७००  

क्र.सं. वडानं. राजथवरकम कैलफयत 

६ ६  ८३७०६४४  

७ ७  ९२२५१४३  

८ ८  ७३५३२६३  

९ ९   १३३७९४४२  

जम्मा ५४९३२४७४  

 

अनसुचूी २ 

आजिवक र्षव : २०७५/०७६  िठे मजहना सम्मको  खचव जर्र्रण 

व्यय 

शीषगक बालषगक बजेर् खचग खचग(%) 

चािु ३९,२५,१७,०००.०० २९,२७,५७,०८०.६९ ७४.५८ 

२११११ पाररश्रजमक कमवचारी १८,११,३७,०००.०० १४,१८,६७,४८९.५९ ७८.३२ 

२१११२ पाररश्रजमक पदाजधकारी ६५,६३,०००.०० ५४,०६,१०९.०० ८२.३७ 

२११२१ पोशाक १६,२३,०००.०० १४,३०,०००.०० ८८.११ 

२११२३ औषधी उपचार खचव १,१०,०००.००     

२११३१ थिानीय भत्ता ४,००,०००.००     

२११३२ महगंी भत्ता ३०,८६,०००.०० २३,५४,५८२.०० ७६.३ 

२११३३ जफल्ड भत्ता २,९०,०००.०० २,६८,४९०.०० ९२.५८ 

२११३९ अन्त्य भत्ता ८१,२७,०००.०० ७,८९,५००.०० ९.७१ 

२१२१४ कमवचारी कल्याण कोष ३०,००,०००.०० ३०,००,०००.०० १००. 

२१२१९ अन्त्य सामाजिक सरुक्ा खचव १२,५०,०००.०० १२,१०,८३२.०० ९६.८७ 

२२१११ पानी तिा जबिलुी ११,००,०००.०० ५,२७,३७७.८० ४७.९४ 

२२११२ संचार महसलु १५,००,०००.०० ५,८६,४०८.०० ३९.०९ 
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२२२१२ इन्त्धन (कायावलय प्रयोिन) २७,५०,०००.०० १९,५०,३२८.०० ७०.९२ 

शीषगक बालषगक बजेर् खचग खचग(%) 

२२२२१ मजेशनरी तिा औिार ममवत सम्भार 

तिा सञ्चालन खचव 
२५,००,०००.०० २२,३८,२८३.७० ८९.५३ 

२२३११ मसलन्त्द तिा कायावलय सामाग्री १,१४,६१,५००.०० ८२,०६,८८८.०० ७१.६ 

२२३१३ पथुतक तिा सामग्री खचव २,००,०००.०० १,३४,२५०.०० ६७.१३ 

२२३१९ अन्त्य कायावलय संचालन खचव २,५०,०००.००     

२२४११ सेर्ा र परामशव खचव १३,०५,०००.०० १०,४७,०००.०० ८०.२३ 

२२४१४ सरसफाई सेर्ा शलु्क १०,००,०००.०० १,८५,२४७.०० १८.५२ 

२२४१९ अन्त्य सेर्ा शलु्क १,३६,००,०००.०० ९७,६३,६२६.५० ७१.७९ 

२२५११ कमवचारी ताजलम खचव ५,००,०००.००     

२२५१२ सीप जर्कास तिा िनचेतना 

ताजलम तिा गोष्ठी सम्बन्त्धी खचव 
११,७७,०००.०० ९७,०००.०० ८.२४ 

२२५२२ कायवक्रम खचव ४,६५,७३,५००.०० २,८९,३८,२९१.१० ६२.१३ 

२२५२९ जर्जर्ध कायवक्रम खचव ३,०२,०००.०० १,६७,४२६.०० ५५.४४ 

२२६११ अनगुमन, मलू्यांकन खचव ३,३५,०००.०० १,३८,६००.०० ४१.३७ 

२२६१२ भ्रमण खचव १२,००,०००.०० ८९,७८०.०० ७.४८ 

२२७११ जर्जर्ध खचव ५०,८५,०००.०० ३५,३३,०४७.०० ६९.४८ 

२२७२१ सभा सञ्चालन खचव ३०,००,०००.०० ५,९६,८८५.०० १९.९ 

२५३११ शजैक्क संथिाहरूलाई सहायता ७५,०००.०० ७५,०००.०० १००. 

२६३३२ शसतव अनदुान २,००,०००.००     

२६४२१ सरकारी जनकाय, सजमजत, बोडव – 

पुौँिीगत जनःशतव अनदुान 
१,५०,००,०००.०० १,५०,००,०००.०० १००. 
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२६४२२ सरकारी जनकाय, सजमजत, बोडव – 

पजुिगत सःशतव अनदुान 
१६,००,०००.००     

शीषगक बालषगक बजेर् खचग खचग(%) 

२७१११ सामाजिक सरुक्ा ६,६५,१७,०००.०० ५,८४,१८,०००.०० ८७.८२ 

२८१४२ घर भाडा ३५,००,०००.०० २५,६२,०९८.०० ७३.२ 

२८१४९ अन्त्य भाडा १७,००,०००.०० १४,०५,५००.०० ८२.६८ 

२८२११ रािथर् जफताव ४५,००,०००.०० ७,६९,०४२.०० १७.०९ 

पूाँजीगत ८९,९०,९५,५९५.०० ३३,९६,४४,६००.०० ३७.७८ 

३१११२ भर्न जनमावण ४,९६,१२,६३८.०० ८५,६५,१९०.०० १७.२६ 

३१११३ जनजमवत भर्नको संरचनात्मक सधुार 

खचव 
७,६०,०००.०० ३,५४,०००.०० ४६.५८ 

३१११४ िग्गा जर्कास कायव १०,००,०००.००     

३१११५ फजनवचर तिा जफलचसव ३०,००,०००.०० ८,६३,६२७.०० २८.७९ 

३११२१ सर्ारी साधन १,८०,००,०००.०० ४,१९,३००.०० २.३३ 

३११२२ मजेशनरी तिा औिार ३०,५०,०००.०० १७,२३,७६०.०० ५६.५२ 

३११३१ पशधुन तिा बागर्ानी जर्कास 

खचव 
२५,२०,०००.०० ८,१४,२५०.०० ३२.३१ 

३११५१ सडक तिा पलू जनमावण २६,१५,८४,९७०.०० १०,८८,३२,७३१.०० ४१.६१ 

३११५६ खानेपानी संरचना जनमावण २,३२,००,०००.०० ६४,२५,५००.०० २७.७ 

३११५९ अन्त्य सार्विजनक जनमावण ५२,४०,६७,९८७.०० 
२०,९५,७९,३३३.०

० 
३९.९९ 

३११७१ पूौँिीगत सधुार खचव सार्विजनक 

जनमावण 
६८,००,०००.०० १०,००,०००.०० १४.७१ 

३११७२ पूौँिीगत अनसुन्त्धान तिा परामशव ४०,००,०००.०० ९,४८,४०९.०० २३.७१ 



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

      
 
 

३१५११ भपैरी आउने पूौँिीगत १५,००,०००.०० १,१८,५००.०० ७.९ 

जम्मा १,२९,१६,१२,५९५.०० ६३,२४,०१,६८०.६९ ४८.९६ 

 

आजिवक र्षव : २०७५/०७६ असार मजहना  सम्मको अनुमानीत आय / व्यय 

अनुमालनतआय  अनुमालनतव्यय  

  शीषगक खचग 

शीषगक अनुमालनत

आय 

चािु ३०,००,०० 

संघीय सरकार ४४,७१,६० २११११ पाररश्रजमक कमवचारी १५,६२,०० 

१३३११ समाजनकरण अनदुान १६,८९,०० २१११२ पाररश्रजमक पदाजधकारी ५८,९६ 

१३३१२ शसतव अनदुान २६,४२,१५ २११२१ पोशाक १४,५० 

१३३१३ जर्षशे अनदुान ९३,५२ २११२३ औषधी उपचार खचव  

१३३१४ समपरुक अनदुान  २११३१ थिानीय भत्ता  

१३३१५ अन्त्य अनदुान ४६,९२ २११३२ महगंी भत्ता २७,०६ 

प्रदशे सरकार ४,७२,११ २११३३ जफल्ड भत्ता २,९० 

१३३११ समाजनकरण अनदुान ८७,९५ २११३९ अन्त्य भत्ता १६,६२ 

१३३१२ शसतव अनदुान २,८६,६९ २१२१४ कमवचारी कल्याण कोष ३०,०० 

१३३१३ जर्षशे अनदुान  २१२१९ अन्त्य सामाजिक सरुक्ा खचव १२,३८ 

१३३१४ समपरुक अनदुान ९७,४७ २२१११ पानी तिा जबिलुी ७,८२ 

रािथर् बाडफाड ७,७९,६३ २२११२ संचार महसलु ७,०० 

१४१७८ सर्ारी साधन कर १,७३,८० २२२१२ इन्त्धन (कायावलय प्रयोिन) २३,०० 

१४१७९ अन्त्य बाौँडफाौँड हुने रािथर् ६,०५,८३ २२२२१ मजेशनरी तिा औिार 

ममवत सम्भार तिा सञ्चालन खचव 

२३,६९ 
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अन्त्तररक श्रोत ५०,७९,६६ २२३११ मसलन्त्द तिा कायावलय 

सामाग्री 

१,१४,०० 

११३१३ एकीकृत सम्पजत कर १,२८,७५ २२३१३ पथुतक तिा सामग्री खचव १,३४ 

 

अनमुाजनत आय  अनमुाजनत व्यय  

  शीषवक खचव 

११३१४ भजुमकर/मालपोत ८९,९५ २२३१९ अन्त्य कायावलय संचालन 

खचव 

 

११३२१ घरर्हाल कर ८७,८१ २२४११ सेर्ा र परामशव खचव १२,१७ 

११४५१ सर्ारी साधन कर (सर्ारी दताव, र्ाजषवक 

सर्ारी कर तिा पटके सर्ारी कर ) 

२२४१४ सरसफाई सेर्ा शलु्क २,६८ 

११४७२ जर्ज्ञापन कर १५,७९ २२४१९ अन्त्य सेर्ा शलु्क १,१२,९२ 

११४७३ अन्त्य मनोरञ्िन कर ७.०० २२५११ कमवचारी ताजलम खचव  

११६१३ व्यार्साय रजिष्टे्रशन 

दथतरु 

८१,३३ २२५१२ सीप जर्कास तिा िनचेतना 

ताजलम तिा गोष्ठी सम्बन्त्धी खचव 

१,५१ 

११६३२ अखटेोपहारमा लाग्ने 

कर 

१.०० २२५२२ कायवक्रम खचव ३,३३,७६ 

१४११४ सेर्ामलुक 

जनकायबाट प्राप्त ब्याि 

 २२५२९ जर्जर्ध कायवक्रम खचव २,२५ 

१४१२४ सेर्ामलुक 

जनकायबाट प्राप्त लाभांश 

 २२६११ अनगुमन, मलू्यांकन खचव २,०३ 

१४१५९ अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त 

बाौँडफाौँड नहुने रोयल्टी 

८,३९,७७ २२६१२ भ्रमण खचव ८९.०० 
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१४२१९ अन्त्य सेर्ा शलु्क तिा 

जर्क्री 

१८,२३ २२७११ जर्जर्ध खचव ५०,०० 

१४२४३ जसफाररश दथतरु ९,९५,०० २२७२१ सभा सञ्चालन खचव १०,१९ 

१४३१२ प्रशासजनक 

दण्ड,िररर्ाना र िफत 

९,७३ २५३११ शजैक्क संथिाहरूलाई 

सहायता 

७५.०० 

१४५२९ अन्त्य रािथर् ५९,०४ २६३३२ शसतव अनदुान  

अनमुाजनत आय  अनमुाजनत व्यय  

  शीषवक खचव 

१५१११ बेरूि ू २,२६ २६४२१ सरकारी जनकाय, सजमजत, 

बोडव – पुौँिीगत जनःशतव अनदुान 

१,५०,०० 

३२१२१ गत र्षवको नगद 

म ज्दात 

२७,५०,९९ २६४२२ सरकारी जनकाय, सजमजत, बोडव – पजुिगत 

सःशतव अनदुान 

अन्त्तर थिानीय तह १,००,०० २७१११ सामाजिक सरुक्ा ५,६४,८० 
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  ३१११४ िग्गा जर्कास कायव  
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अनुसूची-३ 

आलिगकवषग२०७६/०७७कोनीलततिाकायगक्रम 

 

नीलततिाकायगक्रमकाआधारहरू 

कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकाको आगामी आ.र्. २०७६/०७७ को नीजत तिा कायवक्रम तिुवमा गदाव 

संघीय तिा प्रदशे सरकारले जलएको लोककल्याणकारी अर्धारणा, संजर्धानले पररकल्पना गरेको 

समािर्ादतफव को यारा, र्तवमान सरकारले जलएको “समदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली” बनाउने दीघवकालीन उद्दशे्य र 

जर्कासको क्रममा आजिवक, सामाजिक र मानर् जर्कासका दृजष् टले पछाजड परेका समदुायहरूलाई प्रािजमकतामा 

राख्द ैनगरर्ासीको सर्ोपरी जहतलाई केन्त्द्र भागमा राखी तयार पाररएको छ । 

सशुासन लोकतन्त्रको आधारथतम्भ भएकोले कागशे् र्री मनोहरा नगरपाजलकाका कायवहरूमा 

पारदजशवता, आजिवक अनशुासन तिा सामाजिक न्त्यायलाई अजंगकार गद ै भष्ट्राचारमकु्त जर्जधको शासन 

व्यर्थिाको सजुनजितता गररनेछ । थिानीय िनताको िीर्नथतर माजि उकाथन थिानीय ज्ञान, सीप र क्मतालाई 

प्रश्रय जदने नीजत अर्लम्बन गररनेछ ।  नगरका भ जतक तिा सामाजिक उत्िानका योिनाहरू बनाउौँदा 

र्ातार्रणीय पक्लाई जर्शषे ध्यान जदइनेछ । नगर जनमावणको कायवमा समदुाय, सहकारी, गरैसरकारी तिा जनिी 

के्र प्रदशे तिा संघीय सरकार लगायत साझदेार संघसंथिाहरूको सहकायव आर्श्यक हुने हुनाले 

सहभाजगतामलूक साझदेारीलाई प्रश्रय जदने र बहुलगानीको सम्भार्ना बढाउने कायवहरूलाई प्रािजमकता जदइ 

नीजत तिा कायवक्रम तय गररएको छ ।   

अजघल्लो र्षव पाररत गररएको नीजत तिा कायवक्रमलाई मतूव रुप जदनको लाजग नगरपाजलकाले केही ऐन, 

कायवजर्जध जनमावण गनुवका सािै दीघवकालीन महत्र्का कायवहरूको सरुुर्ात भएको िानकारी गराउौँन चाहन्त्छु । यस 

नगरपाजलकाको नीजत, योिना तिा कायवक्रमहरू पजहचान गने, नीजतगत जनणवय गने, काननुी प्रबन्त्ध गने तिा 

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

प्रमखु प्रशासकीय अजधकृत, जर्षयगत सजमजतहरू, र्डा अध्यक्, नगर कायवपाजलकाका सदथय तिा र्डा सदथय, 
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सहरी योिना आयोग, जर्ज्ञ सल्लाहकारहरू र आर्श्यकतानुसारको जर्षय के्रगत कमवचारी संयन्त्रबाट कायव भई 

आएको व्यहोरा अर्गत नै छ । नगरद्वारा सम्पाजदत कायवहरूमा आर्श्यक सहयोग परु् याउन थिानीय रािनीजतक 

दल, बजुद्धिीजर्, थर्यंसेर्ी, नागररक समाि र आम संचारको भजूमका अझ महत्र्पूणव रहकेो छ । 

यी सबै पक्लाई ध्यान जदई नेपालको संजर्धान, २०७२ थिानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४, 

जर्जभन्त्न जर्षयगत काननुहरू, कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकाको आ.र्. २०७५/०७६ को नीजत तिा कायवक्रम, 

नेपाल सरकारको नीजत तिा कायवक्रम, प्रदशे सरकारर्ाट प्राप्त सझुार् तिा मागवदशवन चाल ुआर्जधक योिना, 

जदगो जर्कास लक्ष्य र जर्जभन्त्न व्यजक्तत्र्हरूबाट प्राप्त सझुार्हरूसमेतलाई आत्मसात गरी आ.र्. २०७६/०७७ 

को नीजत तिा कायवक्रम तिुवमा गररएको छ । नगरपाजलकाका आर्श्यकता तिा नगरर्ासीको चाहनालाई 

आत्मसात गद ैजर्कासका क्ेरमा केही नयाौँ अर्धारणा तयार गरर असल अभ्यासहरूलाई जनरन्त्तरता जदई योिना 

तिा कायवक्रमहरूको सञ् चालन गररनेछ । आजिवक र्षव २०७६/०७७ परू्ावधारयकु्त व्यर्जथित नगरको 

पररकल्पनामा आधाररत योिना तिा कायवक्रमहरू सञ्चालन र्षवको रुपमा पररलजक्त गररएको छ । 
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आ.व.२०७६/०७७ मानगरपालिकािेअविम्वनगनेनीलतहरूपाररतगररएकोछ। 

आलिगकलवकास 

कृषि तथा पशुपालन  

१. कृजष र पशपुालनको के्रमा थिानीय क्मता तिा बिारको सम्भाव्यताको अध्ययन गरी कृजषको 

ब्यर्सायीकरणमा िोड जदइनेछ । नगरपाजलकाजभर खतेीयोग्य िजमनको अर्थिाबारे जर्थततृ अध्ययन 

गरी र्जै्ञाजनक त्यसजहत खतेीबालीको प्रिाजत प्रयोग गनव जकसानलाई जसफाररश गररनेछ  । 

२. सम्भाव्य र्डालाई कृजषको लाजग “जर्शेष कृजष के्र” घोषणा गरी सो जनजम्त जनिी क्ेरलाई प्रर्द्धवन 

गने नीजत जलइनेछ । 

३. थिानीय थतरमा नै नसवरी थिापना गनव कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरी उन्त्नत िातको बोटजर्रुर्ा तिा 

बीऊ जर्िन जर्तरणलाई सहि बनाइनेछ । 

४. अदरु्ा, र्सेार तिा िडीबटुी खतेी गने जकसानहरूलाई प्रोत्साहन गनव जर्उ जर्तरण तिा प्रशोधन 

सम्बन्त्धी ताजलमहरू सञ् चालन गररनेछ । 

५. नगरपाजलकाजभरको बाौँझो िजमनलाई सदपुयोग गनव नगदबेाली तिा िजडबटुी खतेीलाई प्रोत्साहन 

गररनेछ ।  

६. र्मे समी तरकारी खतेी, थिानीय कृजष तिा फलफूल उत्पादन र बिारीकरणलाई प्रािजमकता जदइने  

छ । समय ताजलका बनाई नगरक्ेर जभर माटो परीक्ण जशजर्र सञ्चालन गररने छ ।  

७. नगरपाजलकाको मखु्य बिार के्रमा एक सजुर्धासम्पन्त्न कृजष तिा फलफुल बिारको जनमावण गररने  

छ भने जनमावण गनव IUDP माफव त DPR को काम भईरहकेो छ सो DPR प्राप्त भएपजछ कायावन्त्र्यनको 

लाजग सम्बजन्त्धत पक्हरुको सहकायवमा जनमावण कायव यसै र्षवबाट शरुु गररनेछ ।  

८. सार्विजनक जनिी साझदेारी (PPP) माफव त नगरथतरीय कृजष लयाम्पस थिापनाका लाजग पहल गररने  

छ । साि ैकृजष सेर्ा केन्त्द्र र पश ुसेर्ा केन्त्द्रको सेर्ा जर्थतार गद ैकृजष उपि बिार जर्थतारका लाजग 

यस नगरपाजलकाजभर उपयकु्त थिानहरू छनोट गने र कृजष उपि संकलन केन्त्द्र जनमावण गने कायव 
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अगाजड बढाइनेछ । 

९. पशपुालनसौँग सम्बजन्त्धत कृषक, सम्बजन्त्धत जनकाय र जर्मा कम्पनीसौँग समन्त्र्य गरी पश ु जर्मा 

कायवक्रम सञ् चालन गररनेछ ।  

१०. “थर्च्छ मास ु थर्थि िीर्न” भन्त्ने नारासजहत पश ु बधशालालाई र्जै्ञाजनक र व्यर्जथित ढङ्गबाट 

सञ् चालनमा ल्याउन साझदेार खोिी गरी कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

११. नगरपाजलका के्रजभरका छाडा गाईबथत ुछोड्ने कायवलाई जनयमन गद ैसामदुाजयक कुकुरलाई रेजर्ि 

भ्याजलसन र बन्त्ध्याकरणलाई जनरन्त्तर रुपमा सञ् चालन गररनेछ ।  

१२. प्रधानमन्त्री कृजष आधजुनकीकरण पररयोिना जर्थतार गरी जनरन्त्तरता जदइने छ । 

१३. पशपुालन के्रको जर्कासमा कृषक समहू/सजमजत/सहकारी/गहै्र सरकारी संथिासौँग साझदेारी गररनेछ । 

१४. पशधुनको क्जत न्त्यनूीकरणको लाजग रोग जनयन्त्रण खोप कायवक्रम तिा पश ु थर्ाथ्य जशजर्र 

सञ् चालनमा िोड जदइने छ । 

१५. र्डव फ्ल ु लगायतका पशिुन्त्य महामारी जनयन्त्रण गनव िनचेतनामलूक कायवक्रमहरू सञ् चालन   

गररनेछ । 

१६. नेपाल सरकार भजूम ब्यबथिा सहकारी तिा गररर्ी जनर्ारण मन्त्रालयको जनदेशन बमोजिम यस 

नगरपाजलका जभरका िग्गा धनीहरुले कृजष प्रयोिनका लाजग आफु खशुी कृजष योग्य िजमन छुट्याउन 

पाउने गरर एकपल्ट म का जदने । यसरर कृजषको लाजग छुट्याइएको १ रोपनी भन्त्दा माजिको िग्गा १० 

र्षव सम्म अन्त्य प्रयोिनमा ल्याउन नपाउने, त्यसरी कृजष प्रयोिनमा प्रयोग हुने िग्गालाई नेपाल 

सरकारले उपलब्ध गराएको कृजषका सहुजलयतहरु र नगरपाजलकाले पजन जसंचाई, मलखाद, उन्त्नत 

जर्उजर्िन, कृजष कायवमा पयोग हुने याजन्त्रक सामानमा अनुदान र मालपोत दथतरुमा छुट जदने र सो 

दजेख बाहकेका अन्त्य िग्गा मार घर घडेररका लाजग प्रयोग गनव अनमुजत जदने । यसरर अनुमजत जददंा 

उक्त िग्गा जकत्ताकाट (खजण्डकरण) गदाव ०-४-०० (चार आना) सम्म मार गने । अशंर्ण्डा, 

अदालतको जनणवयले दाजखला खारेि, मोही र्ांडफांडको जनणवयबाट, नेपाल सरकारको यो जनदशेन 

आउनपुरू्व संयकु्त नाम ंरहकेो िग्गा दतावफारी ०-२-२-० (दईु आना दईु पैसा) सम्म मार गनव सम्बजन्त्धत 
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जनकायलाई जसफाररस गने नीजत जलइनेछ l  

पर्यटन  

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

कागशे्वरी धामको जर्कास र ग्रामीण पयवटनलाई प्रर्द्धवन गद ैअगाजड बढने नीजत जलइनेछ । सािै सजहद 

पाकव  गोकणवको नेततृ्र्मा नगरपाजलका के्रजभर Sister पाकव को रुपमा अगाजड बढेको लोकताजन्त्रक 

सजहद पाकव ‚ िषे्ठ नागररक पाकव  चखण्डोल‚ पजर्र र्न भद्रर्ासलाई समते अगाजड बढाउौँद ैिप अन्त्य 

क्ेरमा समेत पाकव को सम्भाव्यता अध्ययनलाई राजष्ट्रय सजहदपाकव  माफव त अगाजड बढाइनेछ । 

२. प्रजसद्ध कागशे्वरी मजन्त्दर‚ नेपाल ट्रष्टको नाममा रहकेो पयवटकीय सेर्ा सजुर्धा सम्पन्त्न गोकणव फरेष्ट 

ररसोटव तिा अन्त्तराजष्ट्रयथतरको गल्फकोसव रहकेो गोकणव र्न, जनमावणाधीन राजष्ट्रयथतरको मलुपानी 

जक्रकेट मदैान र नर्तनधामको जर्षयमा व्यापक प्रचार प्रसार र आर्श्यक परू्ावधार जर्काससमते गरी 

पयवटकलाई आकजषवत गने कायवक्रमहरू सञ् चालन गररने छ । 

३. सरकारी‚ जनिी‚ तिा दात ृजनकायहरूसौँगको सहयोग र सहकायवमा यस नगरपाजलकाको गागलफेदीमा 

होम-थटे सञ् चालन गने प्रकृया अगाजड बढाइनेछ । 

४. प्रजसद्ध पयवटकीय थिल कागेश्वरी महादरे् मजन्त्दरमा र्षवमा एक पटक लाग्ने काग े अष्टमी मेलामा 

सार्विजनक जर्दा जदइनेछ । 

५. पयाव-पयवटन (Eco-tourism) प्रर्द्धवनको लाजग नगरक्ेरजभर कजम्तमा एउटा ईको पाकव  जनमावणको 

लाजग जड.जप.आर. तयार गररनेछ ।  

६. नगर क्ेरको पयवटन प्रर्द्धवन, नयाौँ पयवटकीय सम्पदाको जचनारी र सम्भार्नाको उिागर गने उद्दशे्यले 

डकुमने्त्ट्री जनमावण, होजडवङबोडव अजभयान, पयवटन मलेा, साहजसक पयवटन प्रजतयोजगता र प्रचारप्रसारका 

कायवहरूलाई अगाजड बढाइनेछ । 

७. आन्त्तररक तिा बाह्य पयवटकहरूको आर्ागमन अजभर्जृद्ध गने उद्दशे्यले होटल तिा लिहरूका लाजग 

कुक, हाउस जकजपङ तिा अजतजि सत्कार ताजलम सञ्चालन गररनेछ । 

८. ऐजतहाजसक, परुाताजत्र्क तिा धाजमवक सम्पदाहरू  (गमु्बा, मठ, मजन्त्दर) को संरक्ण एर् ं ममवत 
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संभारको काम गररनेछ । परम्परागत चाडपर्व, कला साजहत्य संगीत के्रको संरक्ण र सम्र्द्धवन 

कायवलाई तीब्रता जदइने छ । 

९. उद्योग र्ाजणज्य संघ, होटल एसोजसएसन लगायत अन्त्य संघ संथिा, नागररक समाि, जर्शेषज्ञसौँगको 

सहकायवमा नगर पयवटन व्यर्थिापन सम्बन्त्धी गरुुयोिना जनमावण गरी प्रािजमकीकरणका आधारमा 

पयवटकीय परू्ावधारमा लगानी गने नीजत जलइनेछ । पयवटन सम्बन्त्धी जक्रयाकलापको जर्थतारमा जनिी 

क्ेरको सहभाजगतालाई प्रोत्साजहत गनव पयवटन व्यर्सायी, उद्योग र्ाजणज्य संघ, होटल एसोजसएसन 

लगायतका संघ संथिासौँग सहकायव गररनेछ ।  

१०. नगरपाजलकाको पयवटन प्रर्द्धवनका लाजग एकीकृत प्रयास गनव यस के्रमा योगदान परु् याउन सलने 

कायावलय/संथिा/व्यजक्तहरूलाई समटेेर नगरपाजलकामा पयवटन डेथक गठन गररनेछ । आगामी जदनमा 

नगरपाजलकामा सञ्चालन हुने पयवटन गजतजर्जधहरू डेथकसौँग समन्त्र्य गरेर मार सञ्चालन गने प्रबन्त्ध 

जमलाइनेछ । 

११. कागशे्वरी मजन्त्दर लगायत अन्त्य जर्जर्ध समदुायका धाजमवक तिा परुाताजत्र्क महत्र्का गमु्बा, मठ, 

मजन्त्दर, मजथिदहरूको संरक्ण र ममवत सम्भार कायवलाई जर्शेष िोड जदइनेछ ।   

१२. नगरपाजलका के्रजभर रहकेा सबै पर्व तिा िाराहरूको संरक्ण र जर्कासको लाजग बिटेको व्यर्थिा 

गररनेछ ।  

१३. लोकताजन्त्रक शजहदपाकव  जनमावण कायवलाई यस आ.र्. मा शरुु गरर DPR बमोजिमको कामलाई 

जनरन्त्तरता जदइनेछ ।  

१४. माजिल्लो गागल क्ेरमा पयवटनको जर्कासका लाजग होमथटे सञ्चालन गनव जनमावण गररने तामाङ 

संथकृजत झल्कने घरको नलसा पास दथतरुमा छुटको व्यर्थिालाई जनरन्त्तरता जदइनेछ । 

उद्योग 

१. सञ्चालनमा रहकेा उद्योग धन्त्दाको प्रर्द्धवन र सरुक्ा जनकायको समन्त्र्यमा पणूव सरुक्ाको प्रत्याभजूतको 

र्ातार्रण बनाउौँद ैनगरपाजलकालाई उद्योग अनकूुल नगरको रुपमा जर्कजसत गररनेछ । 

२. नगर के्रमा घरेल,ु साना तिा मझ ला उद्योग सञ्चालन, जनयमन र अनगुमनका लाजग प्रभार्कारी 
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संयन्त्रको जनमावण गरी कायावन्त्र्यन गररनेछ । 

३. लघ ुउद्यम तिा स-साना घरेलु उद्योगहरूको थिापनामा समदुाय एर् ंजनिी के्रलाई प्रोत्साजहत गने र 

त्यथता उद्योगलाई र्ातार्रण अनकूुल बनाउन िोड जदइनेछ । 

४. बिार मागमा आधाररत थर्रोिगार सिृना हुने उद्यम सञ् चालनलाई प्रोत्साहन गनव बिार केन्त्द्रहरूमा 

लघ ुउद्यम कायवक्रमहरू सञ् चालन गररनेछ । 

षित्त तथा सहकारी 

१. नगरपाजलका जभरका सबै नागररकलाई सहि रुपमा जर्त्तीय सेर्ामा पहुौँच थिाजपत गराउन आर्श्यक 

पहलकदमी जलइने छ । 

२. सहकारीमा सबै नागररकको अपनत्र् कायम गराउन जर्शेष भजूमका खजेलनेछ । नगर क्ेरका सबै 

सहकारीको अजभलेख तयार गरी जर्त्तीय अर्थिा र कारोबारको आधारमा सहकारी संथिाको 

र्गीकरण गररनेछ । 

३. नगर क्ेरमा नयाौँ खलु्ने सहकारी संथिाको ईिाित िारी र नर्ीकरण तिा सहकारी संथिाबाट हुने 

जर्त्तीय िोजखमको न्त्यनूीकरणका लाजग जनयजमत अनगुमन र सपुररर्के्ण गररनेछ । 

४. नगरके्रजभर हुने गरै बैंजकङ आजिवक कारोबारलाई जनरुत्साजहत र जनयन्त्रण गररनेछ । 

५. सहकारी संथिाहरूको, जर्थतार र प्रर्द्धवन गने एर् ं उत्पादन र्जृद्घको लाजग थिानीय श्रोत साधनमा 

आधाररत कायवक्रममा िोड जदइनेछ । 

६. सहकारीताको जर्षयमा अजभमखुीकरण कायवक्रम सञ् चालन गरी कजम्तमा “एक र्डा एक जर्षयगत 

सहकारीको अजभयान” प्रर्द्धवन गररनेछ । 

७. जर्पन्त्न मजहला, भजूमहीन जकसान, रोिगार जर्हीन यरु्ा श्रजमकलाई सहकरीको माध्यमबाट आय 

आिवन गने माध्यम बनाई आजिवकथतर सधुार गनव जर्शषे कायवक्रम सञ् चालन गररने छ ।   

८. नगरजभर जर्जभन्त्न टोल, बथतीमा कृषक समहू, मजहला समहूहरूले समहू जनमावण गरी दजैनक तिा 

माजसक बचत गद ैआएको समहूको आम्दानी, खचव र लगानीलाई संथिागत गनव सहकारी दताव गरी 
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सञ् चालन गनव प्रोत्साहन गररनेछ ।  

९. सहकारी संथिाको अजभलेख तिा जर्र्रण सरुजक्त तिा व्यर्जथित गनव जर्द्यतुीय प्रणाली अर्लम्बन 

गरी सचूना तिा त्याङ्क सहि प्राजप्तका लाजग सहकारी तिा गरीबी सम्बन्त्धी सचूना प्रणाली 

थिापना गररने छ ।    

भूषिसुधार नीषत 

१. नगरपाजलकाजभरको िमीनको अजधकतम उपयोगका लाजग छुटै्ट भ-ूउपयोग नीजत तिुवमा गरी 

कायावन्त्र्यन गररनेछ । 

२. नगरक्ेर जभरका सरकारी तिा जनिी िग्गाहरूको अजभलेखलाई जर्द्यतुीकरण (जडजिटलाइज्ड) 

गररनेछ । 

३. नगरक्ेर जभरका पजतव िग्गाको तयारी अजभलेखलाई गरी अद्यार्जधक गररनेछ । 

४. नगरके्रमा सरकारी थर्ाजमत्र्मा रहकेा िग्गा िमीनमा भएको अजतक्रमण बन्त्द गने तिा अनजधकृत 

रुपमा जनमावण गररएका भ जतक संरचना हटाइनेछ । 

५. सकुुम्र्ासी र भजूमहीनको पनुःथिापनाका लाजग जर्शेष प्याकेिको पहल गररनेछ । 

६. भजूम प्रशासन सम्बन्त्धी सम्पणूव सेर्ालाई सरलीकृत, सचूना प्रणालीमा आधाररत गराई एकद्वार 

प्रणालीबाट प्रर्ाह गनव पहल गररनेछ । 

७. नगरपाजलका क्ेरजभरका सार्विजनक पजतव िग्गा‚ रािकुलो‚ पाटीप र्ा‚ धाराकुर्ा‚ सडक‚ मजन्त्दर‚ 

सामदुाजयक भर्न‚ सामदुाजयक जर्द्यालय‚ कलेि लगायतका सार्विजनक सम्पजतको लगत राख्ने र 

नलसाङ्कन गने तिा जतनीहरूको संरक्णका लाजग  नगरथतरीय सजमजत गठन गरी त्यथता थिानहरूमा 

पाकव  जनमावण लगायतका जर्जभन्त्न कायवक्रमहरू सञ् चालनमा ल्याइनेछ । सार्विजनक सम्पजत 

अजतक्रमण गने र हानी नोलसानी परु् याउने व्यजक्त र्ा संघ-संथिालाई काननुी कारबाहीको दायरामा 

ल्याइनेछ । 

८. आर्ादी िग्गालाई बाौँझो राख् ने परम्पराको अन्त्त्यका लाजग काननु जनमावण गररनेछ । 
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सामालजकलवकास 

षशक्षा के्षत्र: 

१. हाल जर्द्यमान शजैक्क बेरोिगार घटाउन, उद्यमशीलताको जर्कास गनव र रोिगारीको जसिवना गनव 

आगामी पाौँच र्षवजभर नगर क्ेरका कम्तीमा चारर्टा जर्द्यालयमा प्राजर्जधक तिा व्यर्साजयक जशक्ा 

सञ्चालन गररनेछ । 

२. नगरके्रजभर शजैक्क संथिा सञ्चालनको अनमुजत जदने प्रजक्रयालाई व्यर्जथित र र्ैज्ञाजनक बनाइनेछ । 

जर्द्यालयको भ जतक अर्थिामा सधुार ल्याउौँद ैशैजक्क गणुथतरमा िोड जदइनेछ । सामदुाजयक तिा 

संथिागत जर्द्यालयमा डे्रस कोड लाग ुगररनेछ । 

३. माध्याजमक जर्द्यालयमा अध्ययनरत जर्द्यािीहरूमा हुने जर्जभन्त्न जकजसमका थर्ाथ्य समथयाको 

न्त्यनूीकरण गद ै थर्ाथ्य जशक्ालाई सर्ल बनाउन जनयजमत रुपमा माध्यजमक जर्द्यालयमा थर्ाथ्य 

परीक्णको व्यर्थिा गररनेछ । 

४. जर्द्यालयलाई पणूव शाजन्त्त के्र घोषणा गनवका लाजग जर्द्यालयमा हुने रािनैजतक दलका कायवक्रम, बन्त्द 

हड्तालिथता जक्रयाकलापहरूलाई पणूव बन्त्दिे गररनेछ । सामदुाजयक जर्द्यालयमा कायवरत जशक्क 

तिा कमवचारीहरूलाई रािनैजतक हथतके्पबाट मकु्त गनव छुटै्ट आचारसंजहता तयार गरी लाग ू गररनेछ । 

५. नगर के्रजभर रहकेा सार्विजनक के्रका शजैक्क संथिाको शजैक्क गणुथतर‚ जर्द्यािी संख्या र भ जतक 

परू्ावधार तिा आर्श्यक िनशजक्तको आकंलन गरी नगरर्ासीको सहयोग र समन्त्र्यबाट पूर्ावधारको 

जर्कास गरी गणुथतरीय जशक्ा प्रदान गनव एक जशक्ा जर्कास कोष थिापना गरी जर्शषे कायवक्रम 

सञ् चालन गररने छ । उक्त कोषमा नगरपाजलकाको तफव बाट आगामी आ.र्.को लाजग रु. 

२५,००,०००/- जर्जनयोजित गररनेछ ।  

६. नगरपाजलकाको प्राजर्जधक जशक्ाको जर्कासका लाजग CTEVT द्वारा थर्ीकृत प्राप्त र्डा नं. ८ मा 

संचाजलत मदन आजश्रत प्राजर्जधक जर्द्यालय, र शखंरापरु पोली टेजलनकल इजन्त्ष्टच्यटु सौँग समन्त्र्य गरी 
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कायवक्रम सञ् चालन गररनेछ । सािै िप एक प्राजर्जधक जर्द्यालय थिापनाको लाजग पहल गररनेछ ।  

७. नगरपाजलकामा रहकेा सामदुाजयक र जनिी जर्द्यालयबाट एस.इ.ई. परीक्ामा सर्ोत्कृष्ट नजतिा ल्याउने 

१/१ मा.जर्.लाई प्रोत्साहन थर्रुप प्रिम हुनेलाई रु. २/२ लाख र नगर जभरबाट उत्कृष्ट हुने सामदुाजयक 

र संथिागत जर्द्यालयका १/१ िाना जर्द्यािी र जर्षयगत जशक्कलाई सो जर्षयमा प्राप्त उपलजब्ध का 

आधारमा िनही रु. २५ हिारका दरले परुथकार उपलब्ध गराइनेछ । जर्द्यालयले प्राप्त गने रकम 

जर्द्यालयको शजैक्क गणुथतर र्जृद्ध गने कायवक्रममा खचव गनुवपने व्यर्थिा जमलाइनेछ । 

८. प्राजर्जधक‚ व्यर्साजयक‚ जसपमलूक‚ रोिगारमलूक एर् ंिनमखुी जशक्ाको जर्कास गद ैलैिाने नीजत 

अर्लम्बनका सािै सामदुाजयक जर्द्यालयको गणुथतर र्जृद्ध गरी जनिी जर्द्यालयसौँग प्रजतथपधाव गने 

र्ातार्रण सिृना गररनेछ । 

९. दजलत‚ जर्पन्त्न, िहेने्त्दार जर्द्यािीको अध्ययनमा प्रोत्साहन गनव इजन्त्िजनयररङ्ग र जचजकत्सा जर्ज्ञान 

जर्षयको Bache।or ।eve। मा अध्ययनरत त्यथता ५ िना जर्द्यािीहरूलाई िनही रु. १,००‚०००।-

उपलब्ध गराइनेछ । 

१०. प्रारजम्भक बाल कक्ाको अनभुर् सजहत कक्ा १ मा भनाव हुने दरलाई र्जृद्ध गनव कायवक्रम सञ् चालन 

गररनेछ । सािै जनःशलु्क तिा अजनर्ायव आधारभतू जशक्ा कायावन्त्र्यनको लाजग िप कायवक्रमहरू 

सञ् चालन गररनेछ ।  

११. कक्ा कोठाको जशक्ण जसकाईलाई बालमरैी तिा आधजुनक प्रजर्जधमरैी बनाउौँद ै लैिाने तफव  

कायवक्रमहरू लजक्त गररनेछ ।  

१२. प्रधानाध्यापक तिा जशक्कसौँग नजतिामा आधाररत कायव सम्पादन करार गरी जसकाई उपलजब्ध 

र्जृद्धमा िोड जदइनेछ ।  

१३. नगर क्ेरजभर सञ् चालनमा रहकेा सामदुाजयक जर्द्यालयहरूमा न्त्यनू जर्द्यािी भएका जर्द्यालयहरूलाई 

जनजित समयार्जधजभर तोजकएको जर्द्यािी संख्या परु् याउन नसकेमा नजिकको सामदुाजयक 

जर्द्यालयमा समायोिन गररने र्ा जनिी साझदेारीमा सञ्चालन गने व्यर्थिा जमलाइने छ । सािै यसरी 

समायोिन हुौँदा खाली रहने भर्न र िग्गालाई आम्दानीको श्रोतको रुपमा जर्कास गरी प्राप्त 
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आम्दानीबाट सामदुाजयक जर्द्यालयको गणुथतर जर्कासमा खचव गररने व्यर्थिा जमलाइनेछ ।  

१४. जर्द्यािी जटकाउ दरमा र्जृद्ध गद ै जसकाई उपलजब्धमा सधुार ल्याउन आधारभतू तहको अजधकतम 

कक्ा ५ सम्म सामदुाजयक जर्द्यालयमा अध्ययनरत जर्द्यािीका लाजग जदर्ा खािा, पोशाक र 

थटेसनरीको व्यर्थिा गररनेछ ।   

१५. जर्द्यालय जशक्ाको पहुौँच तिा गणुथतर जर्कासका लाजग सझुार् सजहतको जलजखत प्रजतर्ेदन तयार 

गनव नगर जशक्ा सजमजतबाट गजठत जसफाररश सजमजतद्वारा जसफाररश गरेको कायवक्रमहरूलाई क्रमशः 

कायावन्त्र्यन गद ैलजगनेछ ।  

१६. गरीबी र अभार्का कारण जर्द्यालय िान नसकेका बालबाजलकालाई जर्द्यालय भनावको र्ातार्रण 

जसिवना गरी जर्द्यालयमा भनाव गररनेछ । नगर क्ेरजभर सरकारी, गहै्रसरकारी र जनिी तर्रबाट जर्तरण 

गद ै आईरहकेो छारार्जृत्तलाई प्रभार्कारी जनयमन गद ै गरीब, दजलत, छारा, िनिाजत, लोपोन्त्मखु 

िातिाजत, अल्पसंख्यक र िहेने्त्दार जर्द्यािीका लाजग छारर्जृत्त जर्तरणलाई र्ैज्ञाजनक बनाई एकद्वार 

प्रणाली माफव त जर्तरण गररनेछ । 

१७. पणूव साक्र नगर जनमावणका लाजग प्र ढ सारक्ता कक्ा सञ्चालन, खलु्ला एर् ं बैकजल्पक जशक्ाको 

जर्शेष व्यर्थिा गरी लाग ूगररनेछ । साक्रता कायवक्रमलाई अजभयानको रुपमा सञ्चालन गरी र्डागत 

रुपमा क्रमशः साक्र र्डा घोषणा गद ै लजगने छ । जनःशलु्क र अजनर्ायव आधारभतू जशक्ा 

अजभयानलाई जनरन्त्तर जर्थतार गद ैलजगनेछ । 

१८. शजैक्क गणुथतर अजभर्जृद्धका लाजग हरेक जर्द्यालयका प्रधानाध्यापकसौँग कायव सम्पादन करार 

गररनेछ । शजैक्क कायवताजलका अनसुार जशक्कले जनयजमत रुपमा अध्यापन गरे नगरेको कुरामा 

जनयजमत अनगुमन गरी सो को पषृ्ठपोषणको आधारमा जशक्कलाई दण्ड तिा परुथकार गने नीजत 

अर्लम्बन गररनेछ । 

१९. धाजमवक, साौँथकृजतक तिा भाजषक जशक्ाको प्रर्द्धवनका लाजग मातभृाषा कक्ा र गमु्र्ा जशक्ालाई 

जर्शेष िोड जदइनेछ । 

२०. सामदुाजयक जर्द्यालयमा पठनपाठन संथकृजतको जर्कासका लाजग पथुतकालय, गणुथतरीय प्रयोगशाला 
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र अजतररक्त जक्रयाकलापका लाजग प्रदशे सरकारको सहकायवमा खलेमदैान तिा सभागहृको 

व्यर्थिापनमा िोड जदइनेछ । सामदुाजयक जर्द्यालयहरूको परू्ावधार जर्कास गद ै संथिागत क्मता 

अजभर्जृद्धमा िोड जदइनेछ । 

२१. पकड के्र, जशक्क जर्द्यािी अनपुात, जर्षयगत जशक्क, भ गोजलक अर्थिा, जर्द्यािी संख्या 

लगायत तोजकएका अन्त्य आधारमा दरर्न्त्दी जमलान, जर्द्यालय साने, गाभ्ने लगायतका कायवहरू 

माफव त आधारभतू र माध्यजमक जर्द्यालयहरूको पनुसंरचना गररनेछ । सािै ECD का जशजक्काहरुलाई 

प्रोत्साहन थर्रूप माजसक रुपमा नगरपाजलकाको तफव बाट िप भत्ता उपलब्ध गराइने छ l  

२२. बाल जर्कास केन्त्द्रहरूलाई सवु्यर्जथित ढङ्गले सञ्चालन गरी कक्ा १ मा भनाव हुने दरमा र्जृद्ध गररने 

छ । बीचमा जर्द्यालय छोड्ने जर्द्यािीको संख्या न्त्यनूीकरणका लाजग संघ तिा प्रदशे सरकारका 

जनकाय तिा गहै्रसरकारी संथिासौँगको समन्त्र्यमा जर्शेष कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

२३. जर्शेष आर्श्यकता भएका बालबाजलकाहरूलाई स्रोत कक्ाहरू माफव त शजैक्क सजुनजितताको 

व्यर्थिा जमलाइने छ । 

२४. जर्द्यालयहरूलाई बालबाजलका अनकूुल जर्द्यालयको रुपमा थिाजपत गने गरी भ जतक संरचनाहरूमा 

क्रमशः सधुार गररनेछ । अन पचाररक एर् ं खलु्ला जसकाइको माध्यमबाट माध्यजमक तहसम्मको 

जशक्ा सजुनजित गररने छ । कक्ाकोठाको जशक्ण जसकाइलाई प्रभार्कारी बनाउन जशक्कहरूको 

क्मता अजभर्जृद्धिथता कायवक्रमहरू सञ्चालन गररने छ । 

२५. जशक्ासौँग सम्बजन्त्धत कायव गने गरैसरकारी संघसथिाहरूसौँग समन्त्र्य गरी नगरपाजलकाको शजैक्क 

जर्कासमा एकीकृत कायवक्रम सञ्चालन गररने छ । साि ै CCTV राखी जशक्क पढाईको अनगुमन 

गररनेछ ।  

२६. दजलत, मजहला, िनिाजत एर् ं जसमान्त्तकृत र्गवलाई शजैक्क अर्सरहरूको सजुनजितता प्रदान गन े

व्यर्थिा जमलाइने छ । 

२७. नगर जशक्ा अनुगमन सजमजतलाई शजैक्क गणुथतर जर्कास गने प्रयोिनका लाजग प्रेररत गररनेछ र 

जर्द्यालयहरूको जनरन्त्तर जनयमन अनगुमन गनव लगाइने छ । 
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२८. थिानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपथुतक तयार गरी आगामी शजैक्क सरबाट लाग ूगररने छ । 

२९. आगामी आ.र्.मा लयाम्पसतफव  शजहद आदशव लयाम्पस भद्रबास, काजन्त्तपरु लयाम्पस िली र गान्त्धी 

आदशव लयाम्पस गोठाटार तिा थकुलतफव  जसद्धी गणशे माध्यजमक जर्द्यालय गागलफेदी, बाल जर्कास 

माध्यजमक जर्द्यालय आलापोट र आदवश माध्यजमक जर्द्यालय भद्रबासलाई सञ्चालन अनुदान रु. ५ 

लाखका दरले उपलब्ध गराउने । 

खेलकुद 

१. खलेकुद के्रको बहृत्तर जर्कास र जर्थतारका लाजग एक र्डा एक खलेमदैानको नीजत जलइने छ । 

२. नगरपाजलकामा राजष्ट्रय थतरमा प्रजतथपधाव गनव सलने खलेाडीको उत्पादन गनव आर्श्यक पहलकदमी 

जलइनेछ ।  

३. थर्थि‚ सक्म र अनशुाजसत नागररक तयार गनव खलेकुद तिा खलेाडीमा योिनार्द्ध लगानी गने र 

खलेकुदलाई अन्त्तवराजष्ट्रय के्रमा राजष्ट्रय सम्मान अजभर्जृद्ध गने माध्यमको रुपमा जर्कास गनव 

नगरथतरीय मयेर कप फुटर्ल र अन्त्तर नगरथतरीय जक्रकेट प्रजतयोजगतालाई जनरन्त्तरता जददं ै अन्त्य 

खलेकुद कायवक्रम तिा र्डा र नगरथतरीय खलेकुद मदैान समतेको परू्ावधार तयार गने कायवलाई 

जनरन्त्तरता जदइनेछ ।  

४. राज्य जनमावणको महत्र्पणूव जिम्मरे्ारी बहन गनव सलने यरु्ा र्गवको जशक्ा र थर्ाथ्यसौँग सम्बजन्त्धत 

कायवक्रमहरू सािै खलेकुद र रोिगारी जसिवनामा सहयोग गररने कायवक्रम यरु्ा माफव त सञ् चालन 

गनुवका सािै यरु्ा नेततृ्र् जर्कास र जर्कास जनमावणका कायवमा यरु्ाहरूको सजक्रय सहभाजगतालाई 

जर्शेष प्रािजमकता जदइनेछ । यरु्ा थर्रोिगारको कायवजर्जध र्नाई जर्त्तीय संथिाको सहकायवमा 

लगानीको व्यर्थिा जमलाइनेछ ।  

५. यरु्ा तिा खलेकुदका कायवक्रममा ललब र सामदुाजयक संघ-संथिालाई सजक्रय र जिम्मेर्ार बनाई 

नगरको समग्र जर्कासमा महत्र्पणूव योगदान परु् याउने यरु्ाहरूको श्रम‚ जसप‚ योग्यता‚ क्मता र 

जर्ज्ञतालाई सम्मान गने कायवक्रम सञ् चालन गररनेछ । 

६. यस नगरपाजलकालाई आधजुनक सजुर्धा सम्पन्त्न खलेकुद शहर (Sport City) को रुपमा जर्कास गनव 
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दीघवकालीन योिना बनाइनेछ ।   

७. नगरजभर रहकेो िली च र र मलूपानी च रलाई थतर र्जृद्ध गरी नमनुा खेलकुद मदैान बनाउने कायव यसै 

र्षव सम्पन्त्न गररनेछ ।  

८. खलेकुदको प्रर्द्धवनका लाजग खलेके्रसौँग सम्बजन्त्धत जर्जभन्त्न जनकायसौँगको समन्त्र्य तिा साझदेारीमा 

समय समयमा खेलकूद प्रजतयोजगतात्मक कायवक्रमहरू  सञ्चालन गररने तिा सहभाजगता िनाइनेछ । 

९. नगरके्रका जशक्ालयहरूलाई खलेकुद परू्ावधार जनमावणका लाजग प्रोत्साहन गररनेछ । 

स्िास््र् 

१. बालबाजलका र मजहला थर्ाथ्यका के्रमा मजहला थर्ाथ्य थर्यंसेजर्का‚ नगर क्ेरमा कायवरत थर्ाथ्य 

संथिा, जशक्ण संथिा र थर्ाथ्यकमीहरूसौँगको सहकायवमा जर्जभन्त्न पोषण खोप‚ थर्ाथ्य जशजर्र‚ 

थर्ाथ्य जशक्ा लगायत गणुथतरीय थर्ाथ्य सेर्ा जर्थतार गनव छुटै्ट थर्ाथ्य सेर्ा कोष थिापना गरी 

जर्शेष कायवक्रम सञ् चालन गररनेछ । उक्त कोषमा नगरपाजलकाको तफव बाट आगामी आ.र्.को लाजग रु. 

२५,००,०००/- जर्जनयोजित गररनेछ । 

२. यस के्रमा साजर्कमा नगरपाजलकाले तिा अन्त्य संघ-संथिाले सञ् चालनमा ल्याएका एम्बलेुन्त्स 

सेर्ालाई नगरका सबै के्रमा परु् याउने सजकने गरी गणुथतरीय एम्बलेुन्त्स सेर्ा सञ् चालन गररनेछ । 

नगरपाजलकासौँग रहकेा परुाना एम्बलेुन्त्सलाई जललाम गरी सजुर्धा सम्पन्त्न नयाौँ एम्बलेुन्त्स खररद गनव 

बिटेको व्यर्थिा गररनेछ ।   

३. आलापोट थर्ाथ्य च की र डाौँछी थर्ाथ्य च कीमा हाल र्जिवङ्ग सेन्त्टर सञ् चालन भएको हुौँदा 

संचाजलत र्जिवङ्ग सेन्त्टरलाई आर्श्यक पने व्यर्थिापकीय खचवको व्यर्थिा गरी र्डा न.ं ६ मा रहकेो 

मलुपानी प्रािजमक थर्ाथ्य केन्त्द्रलाई नगरथतरीय अथपतालको रुपमा यसै आ.र्. मा सञ् चालनमा 

ल्याउन बिटेको व्यर्थिासजहत आर्श्यक तयारी गररने छ ।  

४. नगरपाजलकाजभरका सबै थर्ाथ्य च कीहरूको परू्ावधार तिा क्मता जर्थतारसजहत थर्ाथ्य 

जललजनकको रुपमा सञ् चालन गनव पहल गररनेछ । सािै प्रभार्कारी व्यर्थिापन गद ै अत्यार्श्यक 

औषजधको अभार् हुन नजदनका लाजग आर्श्यक बिटेको व्यर्थिा गररनेछ । जर्पन्त्न नगरर्ासीको 
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थर्ाथ्य उपचार लाजग आजिवक सहयोगको व्यर्थिा गररनेछ ।  

५. ग्रामीण मजहलाहरूको थर्ाथ्य समथया पजहचान गरी रोग जनदान गनवका लाजग मजहला जर्शषे थर्ाथ्य 

जशजर्र सञ् चालन गररनेछ । 

६. नगरपाजलका अन्त्तगवत रहकेा जर्जभन्त्न थर्ाथ्य केन्त्द्रमा कायवरत रहकेा मजहला थर्ाथ्य 

थर्यंसेजर्काहरूलाई क्मता अजभर्जृद्धको कायवक्रम सञ् चालन गररनेछ । 

७. आपतकालीन अर्थिाका जर्रामी तिा गम्भीर रोग लागकेा जर्रामीहरूको उपचार सहयोगािव 

नगरपाजलकामा छुटै्ट आपतकालीन थर्ाथ्य उद्धार कोषको थिापना गररनेछ । 

८. "गुणथतरीय थवाथ्य नागररककोअलधकार" भन्त्न ेमलू मन्त्रलाई आत्मसात गरी थर्ाथ्य सेर्ामा 

सबैको पहुौँच परु् याउने, थर्ाथ्य र्ीमा कायवक्रमलाई प्रभार्कारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ । नेपाल 

सरकारबाट जर्जभन्त्न थर्ाथ्य ईकाइमा जदइद ैआएको जर्जभन्त्न प्रकारका जनःशलु्क औषजधमा नागररकको 

पहुौँचलाई सजुनजित गररनेछ ।  

९. नगरके्रजभर गहै्रकाननुी रुपमा सञ्चाजलत जललजनक तिा औषजध पसलहरूलाई जनयमन गरी काननुी 

दायरामा ल्याइनेछ । अथपताल तिा थर्ाथ्य संथिाहरूबाट प्रर्ाह हुन े सेर्ालाई चथुत, पारदशी, 

िनउत्तरदायी र िर्ाफदहेी बनाउन नागररक संलग् नतामा सेर्ा प्रर्ाहको मलू्याकंन गने व्यर्थिा लाग ू

गररनेछ । अथपताल जर्कास सजमजत तिा थर्ाथ्यसौँग सम्बजन्त्धत व्यर्साजयक संथिाहरूलाई िप 

जिम्मरे्ार र िर्ाफदहेी बनाइनेछ । थर्ाथ्य संथिाहरूको सेर्ा प्रर्ाहलाई चथुत र जिम्मरे्ार बनाउन 

र्ाजषवक रुपमा सामाजिक परीक्ण गररनेछ । 

१०. बाल तिा मात ृ मतृ्यदुर घटाउन थर्ाथ्य तिा पोषण जशक्ा, प्रिनन थर्ाथ्य, सरुजक्त माततृ्र्, बाल 

तिा जशश ुथर्ाथ्य सेर्ाका कायवक्रमहरू प्रभार्कारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

११. हाल सञ्चालनमा रहकेा थर्ाथ्य संथिाहरूको गणुथतर अजभर्जृद्ध गद ै कायवरत जचजकत्सक तिा 

थर्ाथ्यकमीहरूको क्मता अजभर्जृद्धका लाजग संघ र प्रदशे सरकारका सम्बजन्त्धत जनकायसौँग 

साझदेारीमा कायव गररनेछ ।  

१२. थर्ाथ्य के्रमा सधुार ल्याउनका लाजग अध्ययन प्रजतर्देनको आधारमा अथपताल प्रमखु तिा थर्ाथ्य 
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च की प्रमखुहरूसौँग कायव सम्पादन करार गरी लाग ूगररनेछ । 

१३. "म लजउाँछु, लनरोगीजीवन" भन्त्ने अजभयानको सरुुर्ात गरी मजहनामा एक पटक थर्ाथ्य िाौँच गनव 

हरेक नागररकलाई अजभप्रेररत गने, सन्त्तजुलत र पोषणयकु्त खानपानका लाजग िनचेतना फैलाउने र 

थर्ाथ्य िाौँच गने बानीको जर्कास गनव प्रर्द्धवनात्मक कायवक्रम सञ् चालन गररनेछ । आधारभतू थर्ाथ्य 

सेर्ा िनताको म जलक अजधकारको रुपमा रहकेोले थर्ाथ्य संथिाबाट जनःशलु्क प्रदान हुौँद ैआएको 

प्रािजमक तिा आधारभतू थर्ाथ्य सेर्ालाई िप प्रभार्कारी बनाउौँद ैलजगने छ । 

१४. गणुथतरीय एर्म ् थर्ाथ्यर्द्धवक खाद्य पदािवको प्रर्द्धवन र प्रयोग माफव त कुपोषणलाई न्त्यनूीकरण   

गररनेछ । 

१५. थर्ाथ्य के्रको व्यर्जथित तिा गणुथतरीय जर्कासका लाजग सार्विजनक जनिी के्रको सहकायवलाई 

िोड जदइनेछ । 

१६. नगरपाजलका के्रजभरका जर्द्यालयहरूमा जर्द्यालय थर्ाथ्य कायवक्रम लाग ु गररनेछ । मजहनार्ारीका 

लाजग सरुजक्त सामाग्रीयकु्त जर्द्यालय के्र घोषणा गररनेछ । 

१७. यस नगरपाजलकाको र्डा नं. १ मा रहकेो िनिाती बसोबास के्रमा थर्ाथ्य सेर्ाको पहुौँच परु् याउन 

शहरी थर्ाथ्य जललजनक यसै र्षव थिापना गररनेछ ।  

खानेपानी तथा सरसफाई 

१. नगरपाजलकालाई सन ्२०२० जभरमा नै पणूव सरसफाई क्ेर घोषणा गने उद्दशे्यका साि घरबाट जनथकने 

ढल व्यर्थिापन सजहतको पणूव सरसफाई के्र घोषणा गररनेछ ।  

२. नगरर्ासीहरूको स-ुथर्ाथ्यका लाजग थर्च्छ र सफा र्ातार्रण कायम गनव थर्ाथ्य सम्बन्त्धी िनचेतना 

िगाउने कायवलाई प्रोत्साजहत गररनकुा सािै उक्त कायवमा टोल जर्कास संथिालाई समते सजक्रय 

बनाइनेछ । आ.र्. २०७४।०७५ जभर पणूव खोप र खलु्ला जदशामकु्त (ODF) नगरपाजलका घोषणा 

सम्पन्त्न गरीएकाले जनयजमत अनगुमनको सािै सबै र्डाहरूमा सार्विजनक श चालय जनमावण गद ैPOST 

ODF को कायवक्रमहरू अगाजड बढाइने छ ।  

३. थर्च्छ एर् ं आधारभतू गणुथतरीय खानेपानीको आपजूतवलाई व्यर्जथित गनव परुाना खानेपानी 
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योिनाहरूको जदगो संरक्ण एर् ंजनमावणाधीन योिना समयम ैसम्पन्त्न गने व्यर्थिा जमलाइने छ । 

४. आगामी पाौँच र्षवजभर सम्पन्त्न गने गरी नगरका सबै घरधरुीमा थर्च्छ र सफा खानेपानी उपलब्ध गराउने 

अजभयान ठोस रुपमा सञ् चालन गररने छ । संचाजलत खानेपानी योिनाहरूको सञ् चालन र ममवत संभार 

दक्ता र्जृद्ध गद ैआधारभतू खानेपानी सेर्ाको सजुनजितता गने र खानेपानी सेर्ा नपगुकेा र्थतीहरूमा 

खानेपानी सेर्ा परु् याउन पहलकदमी गररनेछ ।  

५. खानेपानी तिा सरसफाई सुजर्धामा सबैको पहुौँच सजुनजित गनव बालमजैर, लैंजगक, अपांगमरैी र 

र्ातार्रण अनुकूल खालका संरचनाहरू बनाई सामाजिक समार्शेीकरण र जदगो जर्कासमा िोड जदइने 

छ । 

६. खानेपानी महुान संरक्ण गनव र थर्च्छ राख्न थिानीय समदुायलाई प्रोत्साजहत गररनेछ । 

७. थर्च्छ र शदु्ध खानेपानीको सहि आपजुतव व्यर्थिाका लाजग सरकारी तिा गहै्रसरकारी एर् ं जनिी 

क्ेरसौँगको सहकायवमा खोनपानी योिना सञ्चालन गररनेछ ।  

८. थर्च्छ, सफा, हराभरा नगरपाजलका जनमावण अजभयानलाई जनरन्त्तरता जदइनेछ । टोलसधुार सजमजत, जनिी 

क्ेर र गहै्रसरकारी क्ेरसौँगको सहकायव र सहभाजगतामा फोहोरमलैा व्यर्थिापन गने नीजत जलइने छ । 

नगरक्ेरको फोहोरमलैा व्यर्थिापनका लाजग यसै र्षव फोहोरमलैा जर्सिवनथिलको व्यर्थिा गरी 

सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

९. नगरक्ेरजभर छाडा च पाया (कुकुर, गाईर्थत)ु लाई जनयन्त्रण गररने छ । 

१०. के.य.ुके.एल.ले काठमाडौं उपत्यकामा जर्तरण गने खानेपानीको मलूश्रोत कागेश्वरी मनोहरा 

नगरपाजलका तिा गोकणशे्वर नगरपाजलकाजभर रहकेो जशर्परुी िलाधारबाट प्राप्त हुने पानी भएकोले 

उक्त संथिामा यस नगरपाजलकाको शयेर लगानी र्जृद्ध गरी प्रभाजर्त के्रमा खानेपानी व्यर्जथित गने 

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

र्कैजल्पक श्रोत नभएको हुौँदा खानेपानी जर्तरणको लाजग योिनामा समार्शे गनव पहल गररने छ ।  

११. बढ्दो शहरीकरण र र्थती जर्काससौँग ैढलको व्यर्थिापन यस नगरपाजलकाजभरको मखु्य समथयाको 

रुपमा रहकेो छ । यस क्रममा नगरक्ेरजभरका बथतीमा क्रजमक रुपमा ढल जनकासको कायवक्रमलाई शहरी 
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जर्कास मन्त्रालय, अन्त्तगवतका जनकाय र थिानीय उपभोक्ताको सहकायवमा सञ् चालनमा ल्याउन िोड 

जदइनेछ । जनमावण भएका ढलहरुको जनष्काजशत पानीलाई शदु्धीकरण गनव PID संग समन्त्र्य गरर 

Treatment Plant को व्यर्थिा गररनेछ ।    

सािाषिक सुरक्षा तथा ग्रािीण गरीबी न्रू्नीकरण 

१. नगरपाजलकाबाट जर्तरण हुने सबै प्रकारका सामाजिक सरुक्ा भत्ताको सहि प्राजप्तका लाजग घरदलैोमा 

सेर्ा परु् याउने नीजत  जलइनेछ । 

२. सामाजिक सरुक्ा लाभग्राहीहरूको त्यांक अजभलेखीकरणलाई भरपदो, जर्श्वसनीय र चथुतदरुुथत 

बनाउन अनलाईन सफ्टर्येर प्रयोगको प्रभार्काररता बढाइने छ । 

३. गररबी न्त्यनूीकरणका लाजग त्यांक संकलन, जर्शे्लषणको कायवलाई प्रािजमकता  जदइनेछ । 

४. जर्जभन्त्न सरकारी तिा गहै्रसरकारी जनकायबाट सञ्चाजलत गरीबी जनर्ारण सम्बन्त्धी कायवक्रमहरूको 

समन्त्र्य गद ैअनगुमन र जनरीक्णको कायवलाई प्रभार्कारी बनाइनेछ । 

५. गररबीको रेखामजुन रहकेा पररर्ारहरूको आय आिवनमा अजभर्जृद्ध गनव कृजष तिा पशपुालनमा जर्शेष 

कायवक्रम सञ् चालन गररनेछ । 

६. नगरपाजलका गरीबी अनगुमन सचूना प्रणालीको प्रभार्कारी कायावन्त्र्यन गररनेछ । 

७. बदृ्ध, असहाय, एकल मजहला, फरक क्मता भएका नागररक र बालबाजलकाको जहतमा सामाजिक 

सधुार एर् ंकल्याणकारी कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

िषहला षिकास 

१. लैङ्जगक समजर्कासको अर्धारणालाई िोड जदौँद ै नगरके्रजभरका गहै्रसरकारी संघ संथिा, सहकारी, 

जर्द्यालयिथता जनकायहरूमा रहने सजमजत, संचालक र्ा व्यर्थिापन सजमजत एर् ं नगरपाजलकाबाट 

परू्ावधार  सामाजिक के्रमा गररने जर्कास जनमावण कायवका लाजग गठन हुने उपभोक्ता सजमजत र्ा जनमावण 

सजमजतमा कजम्तमा ३३ प्रजतशत मजहला सहभाजगता रहने नीजतलाई अजनर्ायव गररनेछ । 

२. मजहला जर्कास कायवक्रमलाई मजहलाको आजिवक, सामाजिक, रािनैजतक लगायत सर्ावङ्गीण 
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जर्कासमा टेर्ा पगु्ने गरी ताजलम‚ जसपमलूक प्रजशक्ण‚ अध्ययन‚ अन्त्तरजक्रया‚ गोष्ठी‚ लगायतका 

कायवक्रम सञ् चालन गररनेछ । यथता कायवक्रम सञ् चालनका लाजग मजहला समहू तिा मजहलासौँग 

सम्बजन्त्धत संघ संथिाहरूसौँगको सहकायव र साझदेारीमा िोड जदइनेछ । 

३. जर्पन्त्न तिा जपछजडएका र्गवका मजहलाहरूलाई लजक्त गरी सशक्तीकरण कायवक्रमहरू सञ् चालन 

गररनेछ । मजहलाहरूको सीप तिा क्मता जर्कासमा सहयोग पगु्ने कायवक्रम र्डाथतरबाट सञ् चालन 

गररनेछ । 

४. मजहला जर्रुद्ध हुने सबै प्रकारका जहसंा शोषण तिा जर्भदे र बजहष् करण जर्रुद्ध शनू्त्य सहनशीलताको 

नीजत अर्लम्र्न गरी जतनको रोकिाम तिा जनयन्त्रणका लाजग काननुी उपचार प्रणालीलाई सहि जछटो 

र सबैका लाजग पहुौँच योग्य बनाउन पहल गररनेछ । 

५. लैङ्जगक जर्भदेलाई न्त्यनूीकरण गद ै मजहलाहरूको मलू प्रर्ाहीकरणमा िोड जदई लैङ्जगक समतापणूव 

समाि जनमाणवको लाजग प्रोत्साजहत गररनेछ । 

६. एकल मजहलाहरूलाई थर्ार्लम्र्ी र सम्मानयकु्त बन्त्ने र्ातार्रण जसिवना गनव आय आिवन, सीप जर्कास 

र क्मता जर्कासका कायवक्रम सञ् चालनमा िोड जदइनेछ । 

७. मजहला, दजलत, आजदर्ासी िनिाती लगायत लजक्त र्गवका नगरथतरीय सजमजतहरू गठन गरी त्यथता 

र्गवको लाजग योिना छनोट, कायावन्त्र्यन र अनगुमन मलु्याङ्कन गदाव तत ्तत ्सजमजतको जसफाररस तिा 

सहभाजगतालाई प्रािजमकता जदइनेछ ।  

८. एकल मजहला िसको जनि बाहके अन्त्य कोजह संरक्क पररर्ार नभएको, एकल मजहला जनिको 

संरक्णमा नाबालक बाल बच्चा मार रहछेन भने त्यथतो मजहलाले जनिका नाउमा नलसा पास गरर घर 

जनमावण गरेमा उक्त घर १००० र्.जफ. सम्मको भए त्यसमा लाग्ने दथतरुमा ५०% सम्म छुट जदने नीजत 

जलइनेछ l  

बालबाषलका 

१. बालबाजलकाको जशक्ा, थर्ाथ्यमा ध्यान जददं ै उनीहरूको शोषण जर्रुद्ध िनचेतना अजभर्जृद्ध हुने 

कायवक्रम सञ् चालन गद ैबालबाजलकालाई अजनर्ायव रुपमा जर्द्यालय िाने र्ातार्रण तयार गने नीजत 
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अर्लम्र्न गररनेछ । 

२. बाल जशक्ा‚ थर्ाथ्य‚ बाल सहभाजगता‚ बाल संरक्ण‚ बाल अजधकार लगायतका जर्षयमा 

बालबाजलका लजक्त जर्जभन्त्न शजैक्क संघ-संथिा‚ सामदुाजयक संघ-संथिा तिा गरै सरकारी संघ-

संथिासौँगको सहकायव र समन्त्र्यमा जर्जर्ध कायवक्रम सञ् चालन गररनेछ । 

३. “बाल श्रम मकु्त नगरपाजलका, उत्तरदायी श्रजमक र जिम्मरे्ार व्यर्सायी” भन्त्ने नाराका साि उद्योगी, 

व्यापारी एर् ंव्यर्सायीहरूको सहकायवमा र्ाजणज्य क्ेरको जर्कास गररने छ ।  

४. नगरके्रका बालबाजलकाको क्मता अजभर्जृद्धका लाजग नेततृ्र् जर्कास ताजलम, सडक नाटकिथता 

कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

५. नगरक्ेरका सार्विजनक िग्गामा सार्विजनक जनिी साझदेारीअन्त्तगवत बाल बगै ौँचा र बालउद्यानहरूको 

जनमावण गररनेछ । 

६. प्रत्येक र्डामा कम्तीमा एउटा र नगरपाजलकाथतरमा नगर बाल सञ्िाल गठन गरी बालबाजलकामा 

अन्त्तरजनजहत प्रजतभाको प्रथफुटन गराउनकुा सािै बालमरैी नगरको रुपमा जर्कजसत गराउने लक्ष्य 

राजखनेछ । 

७. बालबाजलका सम्बन्त्धी नीजत तिा योिना तिुवमा प्रजक्रयामा नगरपाजलकाको बाल संिालका 

पदाजधकारी तिा बालबाजलकाका के्रमा जक्रयाशील संघसंथिाहरूलाई सहभागी गराउने नीजत   

जलइनेछ । 

अपाङ्गता भएका व्र्षि  

१. नगरके्रमा रहकेा फरक क्मता भएका ब्यजक्तहरूको लगत संकलन, अपेक्ा पजहचानका लाजग सचूना 

तिा त्याङ्क संकलन गरी उनीहरूको क्मता अजभर्जृद्ध गने  कायवक्रम सञ् चालन गररनेछ । 

२. नगरके्रजभर जनमावण गने सरकारी, गहै्र सरकारी जनकाय तिा संघ संथिाका भर्न अपाङ्गमरैी बनाउन 

पहल गररनेछ । 

३. नगरके्रका 'क' र्गवका अपाङ्ग व्यजक्तको थर्ाथ्य र्ीमा नगरपाजलकाले गने र थर्ाथ्य उपचारमा 
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जर्शेष छूटका लाजग पहल गररनेछ । 

४. अपाङ्गता भएका नागररकहरूको िीर्नयापनको सहिताको लाजग अपाङ्गताको प्रकृजत अनसुार 

जसपमलूक र व्यर्साजयक ताजलम प्रदान गरी रोिगारीका अर्सरहरूमा पहुौँच जर्थतार तिा आत्मजनभवर 

बनाउने कायवक्रमहरूलाई प्रािजमकता जदइनेछ । 

५. अपाङ्गहरूका लाजग सरकारी तिा गहै्रसरकारी तर्रबाट सञ्चालन हुने कायवक्रमहरूलाई एकीकृत गरी 

जनयजमत अनुगमन तिा जनयमन गररनेछ । 

दषलत, आषदिासी िनिाषत तथा अल्पसंख्र्क िगयको उत्थान 

१. िनिाजतहरूको भाषा, जलजप र सौँथकृजतको िगनेाव गद ैआजदर्ासी िनिाजत हकजहत संरक्ण र प्रर्द्धवनमा 

िोड जदइनेछ । 

२. छुर्ाछुत तिा िातीय भदेभार्लाई न्त्यनूीकरण गनवका लाजग चेतनामलूक कायवक्रमहरू सञ् चालन  

गररनेछ । नगरपाजलकाजभर दजलतले परम्परागत रुपमा गद ै आइरहकेो पेसाको जनरन्त्तरता, 

आधजुनकीकरण एर् ंथर्रोिगारमलूक तिा जसपमलूक कायवक्रमको लाजग आर्श्यक पहल गररनेछ । 

३. नगरपाजलकाजभर हुने जर्जभन्त्न अर्सरहरूमा समार्ेशी आरक्णलाई आत्मसात गरी  लाग ूगररनेछ । 

४. अल्पसंख्यक तिा जपछडा र्गवको पजहचान र अजभलेखीकरण गरी उत्िानका कायवक्रमहरू सञ्चालन 

गररनेछ । 

५. नगरके्रजभर रहकेा अल्पसंख्यक समदुायको पजहचान गरी जतनको मलू प्रर्ाहीकरणका लाजग आर्श्यक 

कायवक्रम सञ् चालन गररनेछ । 

६. अल्पसंख्यक तिा जर्पन्त् न र्गवलाई प्रत्यक् लाभ हुने तिा िनचेतनामलूक कायवक्रम सञ् चालन गनवमा 

जर्शेष िोड जदइनेछ । 

७. यस नगरपाजलकाका गररब तिा जर्पन्त्न समदुायको उत्िानको लाजग नगर गरीबी थतरीकरणको त्यांक 

तिा त्यांक जर्भागको सचूना अनरुुप गररबी जनर्ारण कायवक्रम ल्याउन सम्बजन्त्धत जनकायमा अनरुोध 

गररनेछ ।  
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ज्रे्ष्ठ नागररक 

१. ज्येष्ठ नागररकको अनभुर् र सीपलाई सामाजिक तिा आजिवक जर्कासको कायवमा उपयोग गनव ज्येष्ठ 

नागररक अक्य कोषलाई जनरन्त्तरता जदौँद ै सामाजिक सरुक्ा र जनःशलु्क औषजध जर्तरणको कायवलाई 

जनरन्त्तरता जदइनेछ । 

२. ज्येष्ठ नागररक प्रजतका सम्मान र सकारात्मक भार्नाको अजभर्जृद्ध गराउन समदुाय थतरसम्म सरकारी 

तिा गहै्रसरकारी संथिाको समन्त्र्यमा सचेतनामलूक कायवक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । समािमा 

जर्जशष्ठ योगदान परु् याउने िषे्ठ नागररकहरूलाई सम्मान गने पररपाटीलाई जनरन्त्तरता जदइनेछ । 

रु्िा रोिगारी 

१. बढ्दो शजैक्क बेरोिगारको संख्या घटाउन प्रयोगात्मक तिा व्यर्साजयक प्राजर्जधक जशक्ामा िोड जदइने 

छ । 

२. नगरके्रका यरु्ालाई कुक, प्लजम्र्ङ, र्ायररङ लगायतका जसपमलूक ताजलम जदई दक्, उद्यमशील र 

आत्मजनभवर बनाउन िोड जदइनेछ । 

३. नगर क्ेरमा सञ्चाजलत संघ, प्रदशे तिा ठुला नगरथतरीय आयोिनाहरूमा नगरपाजलकाजभरका 

यरु्ालाई रोिगारमा प्रािजमकता जदन िोड जदइनेछ । 

४. प्रधानमन्त्री थर्रोिगार कायवक्रम माफव त युर्ा लजक्त रोिगारी कायवक्रम सञ् चालन गररनेछ । 

श्रि तथा रोिगार 

१. नगरक्ेरमा श्रमशोषणको अन्त्त्य तिा श्रमको आपजूतव सजुनजितताका लाजग न्त्यनूतम पाररश्रजमक जनधावरण 

गरी कायावन्त्र्यन गने व्यर्थिाका सािै जनयमन गररनेछ । 

२. श्रमबिारमा भएको दक् कामदार अभार्को पररपजूतवका लाजग जसपमलूक कामदारको उत्पादनको नीजत 

जलइनेछ । 

३. नगरक्ेरजभर सञ्चालनमा रहकेा पेशा तिा व्यर्सायमा लगाउने कामदारको करार र सेर्ा सजुर्धा 

जनधावरणको लाजग कडाइका साि जनयमन तिा अनगुमन गररनेछ । 



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

      
 
 

४. रोिगारमा मजहला सरुक्ाको सुजनजितताको लाजग पहल गररनेछ । 

५. जनकृष्ट प्रकृजतका बालश्रमको अन्त्त्य गनवका लाजग िनचेतनामलूक कायवक्रम संचालन गररनेछ सािै 

बालश्रम अन्त्त्यका लाजग कडाईका साि अनगुमन तिा जनयमन गररनेछ । 

६. बाल श्रजमकको उद्धार र पनुःथिापनाका लाजग सम्बजन्त्धत जनकायसौँग प्रभार्कारी समन्त्र्य गररनेछ । 

७. नगरपाजलका जभर असंगजठत अर्थिामा रहकेा श्रजमकहरुको लगत अध्यार्जधक गरर श्रजमकसंग 

सम्बजन्त्धत संघ संथिा र जनकायसंग समन्त्र्य गनव नगरपाजलकाबाट छुटै्ट सजमजत गठन गररनेछ । सो 

सजमजतको कायव के्र कायवजर्जधबाट व्यर्जथित गररने कायव शरुु गररनेछ ।    

गैर सरकारी संघ संस्था  

१. नगरपाजलकाजभर कायवके्र बनाएर काम गने राजष्ट्रय तिा अन्त्तवराजष्ट्रय गहै्रसरकारी संथिाहरूलाई 

नगरपाजलकाको छाताजभर एकीकृत गरी कायव गररनेछ ।  

२. नगरपाजलकाको नीजत तिा कायवक्रमसौँग मेल नखाने, कायवक्रम सञ्चालनको परू्व थर्ीकृजत नजलएका 

तिा नगरपाजलकासौँग समन्त्र्य नगरी कायवक्रम सञ्चालन गने गै.स.स.लाई नगरके्रमा काम गनव पणूव 

रुपमा रोक लगाइने छ । कुनै पजन ग.ैस.स. ले नयाौँ योिना छनोट गदाव र्थती तिा र्डाथतरबाट जसफाररस 

गररएका योिनालाई उच्च प्रािजमकता जदनपुने व्यर्थिा गररनेछ । 

३. गहै्रसरकारी र सामाजिक संघ संथिाबाट माग भई आएका कायवक्रम कायावन्त्र्यनका लाजग लजक्त के्र 

समट्ेन सलने प्रथतार्लाई पजहलो प्रािजमकता जदइने छ । 

४. नगरपाजलकाको समग्र समजृद्ध हाजसल गनवका लाजग जर्कासका लाजग हातेमालो अजभयान सञ्चालन 

गरेर जशक्ा, थर्ाथ्य, पयवटन, परू्ावधार जर्कास र फोहोरमलैा व्यर्थिापन लगायतका के्रहरूमा 

गहै्रसरकारी संथिाको समन्त्र्यलाई अगाजड बढाइने छ ।  

५. नगरपाजलकालाई कायवक्ेर बनाएका सबै गै.स.स.को त्याकं अद्यार्जधक गरी दताव, नर्ीकरण एर्ं 

जसफाररसका लाजग मापदण्ड बनाई कायावन्त्र्यन गररनेछ । 

६. गहै्रसरकारी संथिाजभर सुशासन कायम गराउौँद ै जनयजमत जनयमन, अनगुमन तिा सपुररर्ेक्णका लाजग 
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नगरपाजलकाजभर छुटै्ट इकाईको गठन गररनेछ । नगरपाजलकाको  गजतजर्जधमा गरैसरकारी संथिाहरूले 

परु् याई रहकेो योगदानलाई अझ व्यर्जथित र पारदशी बनाउन प्रदशे तिा संघीय सरकारका जर्षयगत 

कायावलयसौँगको सहकायवलाई अझ मिबतु बनाइनेछ । 

७. नगरमा कायवक्रम जबथतार गने गै.स.स.हरूले जर्कासको अर्थिामा पछाजड परेका र्डा तिा र्थतीलाई 

प्रािजमकता जदनपुने नीजत कायावन्त्र्यनमा कडाइ गररनेछ । 

८. ग.ैस.स.बाट भएका कामको अनगुमन प्रबन्त्ध तिा प्रगजत समीक्ा गनव अजनर्ायव गराइनेछ । 

पूवागधारलवकास 

भिन षनिायण 

१. संघ, प्रदशे सरकार तिा जिल्ला समन्त्र्य सजमजत काठमाडौंको सहकायवमा नगरपाजलकाको प्रशासकीय 

भर्न जनमावण कायव अगाजड बढाइनेछ । 

२. नगरपाजलका तिा अन्त्तगवतका र्डा कायावलयहरू मध्ये आफ्नै भर्न नभएका कायावलयहरूको भर्न 

जनमावण कायव प्रािजमकतामा राजखनेछ । सािै िीणव अर्थिामा रहकेा जर्द्यालय लगायतका अन्त्य 

भर्नहरूको ममवत कायव गररनेछ ।  

३. नयाौँ र्डा कायावलयहरू जनमावण गदाव बहुउपयोगी भर्न जनमावणमा िोड जदइनेछ ।  

सडक-पुल  

१. काठमाड ौँ उपत्यका नगर जर्कास प्राजधकरणले उपत्यकाजभर तय गरेको र्थती थतरीय सडक‚ दईु र्ा दईु 

भन्त्दा बढी र्डालाई िोड्ने सडक‚ यस नगरपाजलकाको भ जतक परू्ावधार जर्कासमा महत्र्पणूव भजूमका 

राख्ने सडक र राज्यले तोकेको रािमागव तिा सहायक मागवको च डाइलाई आधार मानी सडकहरूको 

जसमाङ्कन (Right Of Way) जनधावरण गररनेछ । सािै त्यथता सडक छेउमा जनमावण हुने संरचनाको घर 

नलसा पास गदाव र्थती जर्कास शहरी योिना तिा भर्न जनमावण सम्बन्त्धी आधारभतू जनमावण मापदण्ड 

२०७२‚ संशोजधत २०७३ अनसुार यस नगरपाजलकाको कायवजर्जधमा आर्श्यक संशोधन गरी 

कायावन्त्र्यन गररनेछ । 
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२. र्ागमती र महादरे् खोला जकनाराहरूमा ढल जनकाससजहतको कोररडोर जनमावण गनव पहल गद ै

नगरक्ेरजभरका जर्जभन्त्न नगरथतरीय सडकहरूलाई केन्त्द्रीयथतर‚ प्रदशेथतर तिा नगरथतर बिेट तिा 

कायवक्रम माफव त क्रमशः कालोपरे र ढलान गदै िाने कायवलाई प्रािजमकताका साि लाग ुगररनेछ । 

३. नगर यातायात गरुुयोिनालाई पणूवता जददं ै सडकको मापदण्ड तोकी सोही अनरुुप यातायात सेर्ा 

सञ् चालनको र्ातार्रण जनमावण गररनेछ । सािै काठमाड ौँ महानगरपाजलका, गोकणशेर नगरपाजलका र 

शखंरापरु नगरपाजलकासौँग सहकायव गरी अन्त्तर नगरथतरीय नगर बस सेर्ा सञ् चालन गररनेछ ।  

४. मखु्य सडक र सहायक सडक छेउमा जनमावण भएका घर कम्पाउण्डको पानी व्यर्जथित नगरी सोझै 

सडकमा छोड्ने कायवलाई जनरुत्साजहत गरी त्यथता कायवलाई काननूी दायरामा ल्याइनेछ । 

५. नगरपाजलकाका सबै र्डामा सडक सञ्िाल परु् याइनेछ । सािै िप ग्रामीण/र्डा/र्थती थतरका 

सडकहरूको जर्थततृ सर्के्ण कायव गररनेछ । 

६. आगामी आजिवक र्षवजभरमा सबै र्डा र केन्त्द्रसम्म पलकी सडक सञ्िाल जर्थतार गररनेछ । 

७. नगरके्रजभरका नदी तिा खहरेमा मोटरेर्ल पलु जनमावणको लाजग जर्थततृ पररयोिना प्रजतर्देन 

(जडजपआर) तयार गररनेछ ।  

८. जतलगगंा-ताम्रगगंा सडकलाई कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकासौँग िोड्ने गरी जनमावण कायव अगाजड 

बढाउन संघीय सरकारसौँग समन्त्र्य गररनेछ । 

९. बाटो कालोपरे गनव‚ ढलान गनव र ब्लक छाप्न सािै ढल जनकासको लाजग ५०-५० लागत 

सहभाजगताको कायवक्रमलाई प्रािजमकताका साि अगाजड बढाइनेछ । सािै ८०-२० िनसहभाजगतामा 

आधाररत कायवक्रममा जनरन्त्तरता जदइनेछ ।  

१०. नगरपाजलकाजभरका सडक कालोपरे गदाव जनमावण कायव सम्पन्त्न भएपजछ अजनर्ायव रुपमा गणुथतर 

परीक्ण गरेर मार भकु्तानी जदने व्यर्थिा गररनेछ । 

११. आगामी र्षव नगरपाजलकाबाट जर्जनयोिन भएका योिनामा ४ % का दरले कन्त्टेन्त्िेंसी कट्टा गरर सो 

रकम छुटै खातामा िम्मा गरर, िम्मा भएको रकमबाट प्राजर्जधक सेर्ामा खचव गररनेछ ।  
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पूिायधार तथा शहरी षिकास 

१. र्डाथतरबाट छनोट भई जसफाररस भई आएका नगरथतरका योिनाहरूलाई प्रािजमकता एर् ंसम्भाव्यता 

अध्ययन र लाभाजन्त्र्त र्गवका आधारमा कायावन्त्र्यन गद ैिाने नीजत जलइनेछ । 

२. नगरथतरीय योिना छनोट गदाव दीघवकालीन रुपमा प्रभार् पाने योिनाहरूलाई छनोट गरी कायावन्त्र्यन गने 

नीजत जलइनेछ । 

३. अल्पकालीन एर् ंदीघवकालीन जर्कासका योिना छनोट एर् ंप्रािजमकीकरणमा आर्जधक नगर जर्कास 

योिना तिा नगर जर्कास गरुुयोिनालाई आधार माजननेछ । 

४. नगरपाजलकाको सम्पणूव पक्लाई समटेेर समग्र जर्कास र समजृद्धका लाजग यसै र्षव नगर जर्कास 

गरुुयोिना तयार गररनेछ  । 

५. नगर भ-ूउपयोग नलसा तयार गरी सोही अनसुार नगरको बाटोको च डाइ कायम गररनेछ र मापदण्ड 

जर्पररत थर्ीकृजत नजलई जनमावण भएका पखावल र अर्धै रुपमा जनमावण भएका संरचना हटाउने नीजत 

जलइनेछ । 

६. नगरपाजलकाबाट सञ्चालन हुने रु. ५ लाख भन्त्दा बढीका योिनाहरूमा अजनर्ायव रुपमा आयोिना 

थिलमा योिना सम्बन्त्धी िानकारीमलूक बोडव राख्न लगाइने छ । 

७. राजष्ट्रय भर्न संजहता २०६०, भर्न जनमावण सम्बन्त्धी मापदण्ड २०७१, नगरपाजलकाबाट तयार गररएको 

र्थती जर्कास तिा भर्न जनमावण मापदण्ड २०७३, नलसापास कायवजर्जध २०७३, सहरी योिना तिा 

भर्न जनमावण सम्बजन्त्ध आधारभतू मागवदशवन २०७२ लाई प्रभार्कारी रुपमा लाग ूगररनेछ । सािै यसमा 

समसामजयक सधुार गररनेछ ।  

८. आगामी आ.र्. जभर नगरपाजलकाको भ-ूउपयोग नीजतसजहत नगर जर्कास योिना तिुवमा गररनेछ ।   

९. र्थती जर्कास, शहरी योिना तिा भर्न जनमावण सम्बन्त्धी आधारभतू मागवदशवन‚ २०७२ संशोजधत 

२०७३ को आधारमा यस नगरपाजलकाले लाग ूगरेको कायवजर्जध आर्श्यक संशोधन गरी २०६४ को 

मापदण्ड अगाजड जनमावण भएका, २०६४ को मापदण्डपजछ जनमावण भएका र २०७२ को मापदण्डपजछ 

जनमावण भएका संरचनाहरूलाई साजर्कमा नलसा पास भएको / नभएको यजकन गरी फरक फरक 
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प्रार्धानको आधारमा व्यर्थिापन र जनयजमत गने कायवलाई २०७६ प ष मसान्त्तसम्मका लाजग 

जनरन्त्तरता जदइनेछ ।  

१०. आर्ासीय र अथिायी टहरा जनमावण थर्ीकृत नगरी गररने जनमावण कायवलाई बन्त्दिे गररनेछ । साि ै

व्यर्साजयक भर्नको र्गीकरण कायवजर्जध व्यर्थिा गररनेछ ।  

११. नगरपाजलकाजभर नीजि क्ेरले िग्गा प्लाजनङ्गको लाजग नगरपाजलकाको जसफाररसमा अजधकार प्राप्त 

जनकायको थर्ीकृजत जलई कायव सञ् चालनको लाजग नगरपाजलकाले जनमावण गरेको कायवजर्जधको प्रजक्रया 

अर्लम्बन गनुवपने व्यर्थिा गरी यथता कायवबाट सार्विजनक पजतव िग्गा अजतक्रमण नहुने र र्ातार्रणीय 

रुपमा असर नपने तफव  पणूव सतकव ता अपनाइनेछ । 

१२. नगरको नलसाङ्कन र व्यर्थिापनबाट सबै के्रमा एकरुपता ल्याउन मजेट्रक प्रणाली अनसुार घर नम्बर‚ 

र्थतीको नामाकरण‚ सडकको नामाकरण लगायतका कायवलाई सबै र्डामा क्रमशः जर्थतार गररनेछ ।   

१३. व्यर्जथित शहरीकरणका लाजग संघीय सरकारले अगाजड बढाएको नयाौँ शहरको अर्धारणालाई िोड 

जदन र्ागमती र महादरे् खोला आसपास तिा अन्त्य सम्भाव्य क्ेरमा नगरपाजलकाले जनिी-सार्विजनक 

साझदेारी कायवक्रम अन्त्तगवत आधजुनक सजुर्धा  सम्पन्त्न तिा भकूम्प प्रजतरोधात्मक र्थती जर्कासको 

कायवलाई अगाजड बढाइनेछ । 

१४. घरको नलसा पास गने कायवलाई नगरर्ासीमरैी बनाई सहि र सरल तररकाले सम्पन्त्न गराउने व्यर्थिाका 

लाजग Help Desk लाई िप व्यर्जथित गररनेछ । 

१५. नगरपाजलका बाहके अन्त्य जनकायबाट प्राप्त योिना कायावन्त्र्यन गदाव नगरपाजलका र उपभोक्ता सजमजतको 

लागत सहभाजगतामा परू्ावधारका कायवहरू सञ्चालन गररनेछ । सडक जनमावणमा ५०-५०, 

जर्द्यतुीकरणमा ६०-४०, खानेपानी तिा जसंचाई आयोिनामा ७०-३० प्रजतशतको अनपुातमा 

आयोिनाहरूको कायावन्त्र्यन गररने नीजत अर्लम्र्न गररनेछ । 

१६. भ जतक परू्ावधार सम्बन्त्धी प्रोफाइल तयार गररनेछ । 

१७. इको पाकव का अलार्ा नगर के्रमा सनु्त्दर र व्यर्जथित जपकजनक थिल तिा मनोरन्त्िन पाकव को  

जनमावणको लाजग जर्थततृ सम्भाव्यता अध्ययन प्रजतर्देन तयार गररनेछ । 
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१८. यस नगरपाजलकाबाट नगरपाजलका घोषणा हुन ुभन्त्दा अगाजड भएको मापदण्डलाई आधार मानी जनमावण 

भएका घर‚ नगरको मापदण्ड लाग ुभई सडक जर्थतार गदाव घर भत्केको अर्थिामा सो घरको मआुब्िा 

सरकारीथतरबाटै उपलब्ध गराउन सम्बजन्त्धत जनकायमा जनयमानसुार जसफाररस गने नीजत अर्लम्बन 

गररनेछ । सािै भकूम्प पीजडतहरूको नलसा पास सम्बन्त्धमा अजंशयारजभरका कुनै सदथयका नाममा 

िग्गा धनी कायम भएको तर सो िग्गामा अजंशयारले हक प्राप्त गने िग्गा भएमा त्यथतो िग्गामा िनु 

अजंशयारले घर जनमावण गनव लागकेो छ उसैका नाममा नलसा पास गदाव हाल ठहररए बमोजिमका 

अजंशयारहरूले र्डामा उपजथित भई मञ्िरुीनामामा सजहछाप गरीजदएमा सम्बजन्त्धत जनर्देकका नाममा 

नलसा पास हुने व्यर्थिा जमलाइनेछ । 

१९. एका पररर्ारमा रहकेा कुनै अजंशयारको नाममा रहकेो घरिग्गा पररर्ारको जर्च अंशर्ण्डा भई कुनै 

अजंशयारको नाममा कायम भएको र्ा दतावर्ाला परलोक भई हकर्ालाको नाममा नामसारी भई आएको 

घरिग्गामा नगरपाजलकाबाट पास भएको नलसा नामसारी गदाव कायावलयबाट लाग्ने सेर्ा शलु्क बाहके 

अन्त्य शलु्क नलाग्ने प्रकृया यसै आ.र्. बाट लाग ुगररनेछ ।  

२०. नगरपाजलकाबाट सडक जर्थतार तिा जनमावणका क्रममा कुनै िग्गा धनीको नाममा रहकेो िग्गा सडक 

जर्थतार हुन ुअजघ मापदण्डको के्रफल भएपजन सो सडक जनमावण पजछ उक्त िग्गाको मापदण्ड नपगु 

भएपजन उक्त िग्गामा नलसा पास गदाव मापदण्डमा छुट जदईने नीजत जलइने छ ।     

षसचाई तथा ऊिाय 

१. उज्यालो नगर कायवक्रम अन्त्तगवत नगर के्रका मखु्य सडकमा राजरकालीन समयमा पजन आर्ागमनलाई 

सहि पानव सडक र्त्तीको व्यर्थिा गररने कुरालाई योिनाका रुपमा अगाजड बढाइने छ । 

२. खतेी योग्य िजमनमा जसंचाई सुजर्धा जर्थतार गनव जसंचाई कुलाहरू ममवत सम्भार तिा नयाौँ योिनाहरूको 

सम्भाव्यता अध्ययन गने कायवमा जर्शेष सजक्रयता अपनाइने छ । 

३. नेपाल जर्द्यतु प्राजधकरणको सहकायवमा नगरपाजलकाजभर रहकेा जर्द्यतु लगायत अन्त्य जर्तरण लाईनका 

नाङ्गा तारको सट्टामा भजूमगत जर्द्यतुीकरणको कायवलाई प्रािजमकता साि अगाजड बढाइने नीजत 

क्रमशः अर्लम्बन गररद ैलजगनेछ । 
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सूचना  तथा सञ्चार  

१. एफ.एम. तिा परपजरकाको सञ्चालन ईिाित तिा नर्ीकरणको छुटै्ट व्यर्जथित मापदण्ड बनाइने छ 

भने नजर्करण कायवका लाजग व्यर्जथित योिना जनमावण गररनेछ । 

िन तथा िातािरण  

१. नाङ्गो डाौँडा तिा खाली के्रहरूमा र्कृ्ारोपण गरी नगरलाई हराभरा बनाइने छ भने नगरपाजलकाले 

अर्लम्र्न गरेको "थर्च्छ सफा हराभरा, बनाऊ कागशे्वरी मनोहरा" अजभयान अन्त्तगवत जडजभिन र्न 

कायावलय तिा सामदुाजयक र्न र आम नागररकसौँगको समन्त्र्य र साझदेारीमा एक घर पाौँच रुख 

अजभयान सञ्चालनलाई जनरन्त्तरता जदइनेछ । यसका अजतररक्त र्कृ्ारोपण पररचय पर जर्तरणको नीजत 

जलइनेछ । 

२. िनसहभाजगताको माध्यमबाट सामदुाजयक र्नको संरक्ण, जदगो व्यर्थिापन तिा संथिागत सदुृढीकरण 

गररनेछ । 

३. आजिवक रुपले महत्र्पूणव र नगर यातायात गरुुयोिनामा परेका सडकहरूको जनमावण तिा ममवत सम्भार 

गदाव र्ातार्रणीय ह्रास हुन नजदन र्ातार्रणीय अनकूुलनका कायवलाई सौँगसौँग ै सञ् चालन गनव जर्शेष 

ध्यान जदइने छ ।   

४. नगरपाजलकामा संचाजलत प्रदषूण गने उद्योगलाई क्रमशः जर्थिाजपत गने र नयाौँ थिापनाको थर्ीकृजत 

नजदने नीजत अजख्तयार गद ै पयावर्रणमा असर नपगु्ने ध्र्जन तिा र्ातार्रण प्रदषूण नगने उद्योग 

थिापनाका लाजग प्रािजमकता जददं ै त्यथता उद्योगहरू थिापन गनव जनजित के्र तोकी औद्योजगक ग्राम 

थिापनाको लाजग पहल गररनेछ ।  

५. पयावर्रणीय महत्र् बोकेका उपत्यकाका धाजमवक र ऐजतहाजसक दईु प्रमखु नदीहरू बागमती र मनोहरा 

तिा सहायक खोला खहरेहरू छेउछाउमा प्रदषूणिन्त्य उद्योग तिा व्यर्साय सञ् चालन‚ ढल जमसाउने, 

अव्यर्जथित र्थती जर्कास‚ बढ्दो िनसंख्या र भ-ूक्य हुौँद ै िाने क्रम बढ्द ै गएकोले त्यथता के्रमा 

थर्च्छता र सनु्त्दरता कायम राख्न प्रदषूण जनयन्त्रण तिा नदी संरक्ण कायवक्रमलाई अजभयानको रुपमा 

जर्शेष प्रािजमकताका साि सञ् चालन गररनेछ । यस कायवमा अजधकार सम्पन्त्न र्ाग्मती सभ्यता एकीकृत 
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जर्कास सजमजत लगायतका जर्जभन्त्न राजष्ट्रय अन्त्तराजष्ट्रय संघ-संथिासौँगको सहयोग र समन्त्र्यलाई िोड 

जदइनेछ ।  

६. पयावर्रणीय सन्त्तलुन एर् ं यस नगरपाजलकालाई थर्च्छ‚ सफा हराभरा कायम राख्न र्कृ्ारोपण तिा 

बालउद्यान‚ र्न उद्यान जनमावणिथता र्ातार्रणमरैी कायवलाई अगाजड बढाइनेछ । यस क्रममा जर्षादीको 

प्रयोग र र्न फडानीिथता कायवलाई जनरुत्साजहत गनव जर्शेष ध्यान जदइनेछ । यथता कायवमा जर्जभन्त्न संघ-

संथिाको सजक्रय सहभाजगतामा िोड जदइनेछ । सािै ४ जफट भन्त्दा ठुला जर्रुर्ा रोप्ने कायवलाई 

प्रोत्साजहत गररनेछ । 

७. माटो‚ ढुंङ्गा‚ र्ालरु्ा र जगट्टीिथता खजनििन्त्य, प्रकृजतिन्त्य उद्योग सञ् चालनका लाजग नगरपाजलकाले 

कायवजर्जध तयार गरी सोही कायवजर्जध बमोजिम सञ्चालन अनमुजत जदइनेछ ।  

८. नगरपाजलका के्रजभरका खलुा के्र, सरकारी तिा गरै सरकारी संघसंथिा, जर्द्यालय, जर्श्व जर्द्यालयको 

कायावलय पररसर, नदी जकनार, सडक जकनार, सार्विजनक िग्गा, पजतव तिा नदी उकासका थिलहरूमा 

र्कृ्ारोपण गरी हररत नगरको रुपमा जर्कास गररने छ । 
 

फोहरिैला व्र्िस्थापन 

१. फोहोरमलैा व्यर्थिापन कायवलाई प्रभार्कारी रुपमा कायावन्त्र्यन गनव छुटै्ट फोहोरमैला व्यर्थिापन 

कोषको थिापना गररनेछ । गोकणशे्वर र शखंरापरु नगरपाजलकासौँग सहकायव गरी फोहोरमलैाको 

दीघवकालीन व्यर्थिापनको लाजग काठमाडौं उपत्यका एकीकृत फोहोरमलैा व्यर्थिापन आयोिनासौँग 

सहकायव गने गरी जर्गतमा भएको जनणवय कायावन्त्र्यनको प्रगजत अर्थिा, कायवयोिना र नगरपाजलकाको 

तलुनात्मक लाभसमते अध्ययन गरी आर्श्यक भएमा साजर्कको नीजत पनुरार्लोकन गद ैफोहोरमलैा 

व्यर्थिापनको र्कैजल्पक उपायसमते अर्लम्बन गररनेछ ।  

२. फोहोरमलैा व्यर्थिापन यस नगरपाजलकाको प्रमखु र्ातार्रणीय समथयाका रुपमा रहकेोले नदीमा ढल 

जमसाउने कायवलाई जनरुत्साजहत गररनेछ । फोहोरमलैाको उत्पादनमा कमी (Reduce)‚ प्रशोधन 

(Recyc।e) र पनुःप्रयोग (Reuse) लगायतका कायवलाई टोल र र्डादजेख नै प्रोत्साजहत गरी र्जै्ञाजनक र 

व्यर्जथित फोहोरमलैा सङ्कलन र व्यर्थिापनको कायवलाई अगाजड बढाइनेछ । यस कायवमा टोल 
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जर्कास सजमजत‚ मजहला समहू लगायत सामाजिक संघ-संथिाको सहभाजगता र सजक्रयतालाई 

प्रोत्साजहत गररनेछ । सािै फोहोरमलैा व्यर्थिापनको लाजग नगरथतरीय योिना तय गरी उपयकु्त थिानमा 

फोहोर सङ्कलन केन्त्द्रको लाजग सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ ।    

३. नगरपाजलका क्ेरजभर अब बन्त्ने घर तिा भर्नहरूको श चालय, सकजपट र र्ािरुमको संरचना 

तोजकएको मापदण्ड भएकोलाई मार नलसा पास गररनेछ । 

४. नगरपाजलका के्रजभर रहकेा थर्ाथ्य संथिाहरूबाट जनथकने जचजकत्सािन्त्य फोहरमलैा र्ैज्ञाजनक ढंगले 

व्यर्थिापन गनव नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारसौँग सहकायव गररनेछ । सािै जर्द्यमान काननूी व्यर्थिाको 

कडाइकासाि पररपालना गराउन जनयमनलाई प्रभार्कारी बनाइनेछ । 

िलस्रोत तथा भू-संरक्षण  

१. नगर के्रजभरका पानीका श्रोतहरू पजहचान गरी संरक्ण गररनेछ । एकीकृत खानेपानी योिना तिा 

कायवक्रम सञ् चालन गनव नगर थतरीय गरुुयोिना जनमावणको कायव अजघ बढाइनेछ । 

२. नगरपाजलकाजभर थर्च्छ सफा जपउनयोग्य खानेपानीलाई सबै नगरर्ासीको न्त्यनूतम आर्श्यकता 

बमोजिम परु् याउने हाल सञ्चालनमा भएका खानेपानीका योिनाहरू डाौँछी भद्रबास खानेपानी योिना, 

भमैाल खानेपानी योिना र आलापोट र गागलफेदीका साना श्रोतहरूको समेत व्यर्थिापन‚ पाईप 

लाइनको ममवत तिा सधुार र जर्तरण व्यर्थिापनको कायवलाई आगामी आ.र्. २०७६/०७७ मा पजन 

जनरन्त्तरता जदइनेछ । काौँडाघारी खानेपानी योिनालाई यस बषव सम्पन्त्न गनव आर्श्यक बिटेको व्यर्थिा 

गररनेछ ।  

षिपद् /प्रकोप व्र्िस्थापन  

१. नगर क्ेरजभर आगलागीका घटनाहरूको जनयन्त्रणको लाजग दमकल, िनशजक्त व्यर्थिा तिा अजग्न 

जनयन्त्रण सम्बन्त्धी ताजलम प्रदान गररने छ ।  

२. नयाौँ बन्त्ने घर तिा भर्नहरू को लाजग भकूम्प प्रजतरोधात्मक जडिाइनको नलसा पास गने कुरालाई 

कडाइका साि लाग ूगररनेछ ।  

३. बाढी पजहरोको रोकिाम तिा जनयन्त्रणका लाजग प्रदशे र संघीय सरकारका जनकाय तिा गहै्रसरकारी 
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जनकायसौँग समन्त्र्य गरी जर्शेष कायवक्रम लाग ूगररने छ । 

४. नगरपाजलकामा जर्पद ्मा परेका व्यजक्त पररर्ारलाई राहत जदन जर्पद ् िोजखम व्यर्थिापन कोषको 

थिापना गररनेछ । जर्पद ्मा परेका नगरर्ासीहरूलाई तत्काल उद्धार तिा राहत सामाग्री जर्तरण गनव 

आर्श्यक व्यर्थिा जमलाइनेछ । 

५. नगरपाजलकाको जर्पद ्व्यर्थिापन नीजत, योिना एर् ंरणनीजत तयार गररनेछ । 

६. नगरपाजलका तिा र्डा थतरका जर्पद ् व्यर्थिापन सजमजतहरूको क्मता तिा जर्पद ् व्यर्थिापन 

योिना तिुवमा कायवमा सहिीकरण गररनेछ । 

७. नगरपाजलकामा रहकेो जर्पद ्व्यर्थिापन कोष तिा जर्पद ्न्त्यनूीकरणमा संलग्न साझदेार संथिाहरूको 

सहयोगमा प्रकोप उद्धार सामग्रीहरू खररद तिा प्रकोप न्त्यनूीकरण कायवक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

८. नगरथतरीय जर्पद व्यर्थिापन सम्बन्त्धी रणनीजत तिा योिना तयार गरी भकूम्प‚ बाढी‚ पजहरो तिा 

आगलागीिथता जर्पदह्रु न्त्यनूीकरण तिा जतनबाट हुन सलने िनधनको क्जतबाट बचाउन नागररक 

सचेतनाका कायवक्रम सञ् चालन गरीनकुा सािै नगरथतरीय जर्पद ् व्यर्थिापन ऐन बमोजिमको छुटै 

कोष बनाई कायवजर्जध माफव त कायवक्रम सञ् चालन गररने छ । 

९. नगरपाजलका क्ेरजभर रहकेा पेट्रोल पम्प तिा ग्याौँस थटेशनहरूबाट सर्वसाधारणमा पनव सलने 

िोजखमलाई न्त्यनूीकरण गनवका लाजग िोजखमयकु्त अर्थिामा रहकेा पेट्रोल पम्प तिा ग्याौँस 

थटोरहरूलाई सरुजक्त बनाउने नीजत अर्लम्बन गररनेछ । सो कायवको लाजग सरोकारर्ालाहरूसौँग 

सहकायव गररनेछ ।     

१०. बाढी, पजहरो, भकू्यिथता प्रकोपबाट र्षनेी हुने गरेको धन िनको क्जत न्त्यनूीकरणका लाजग प्रदशे 

तिा संघीय सरकार र साझदेार संथिाहरू बीच समन्त्र्य गरी संरक्णका कायवक्रमहरू अगाजड 

बढाइनेछ । 

भूकम्प पषिको पुन:षनिायण 

१. भकूम्पबाट क्जतग्रथत भएका नगरके्रका ऐजतहाजसक धाजमवक तिा परुाताजत्र्क सम्पदाहरूको 
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पनु:जनमावणका लाजग जर्शषे पहल गररनेछ । 

२. नेपाल सरकार तिा प्रदशे सरकारसौँगको सहकायवमा एकीकृत नमनुा र्थती जर्कासको कायवलाई 

प्रोत्साहन गररने छ । 

३. संघीय सरकार तिा प्रदशे सरकारले तय गरेको मापदण्ड‚ जनदशेन र कायवक्रमको आधारमा नगरपाजलका 

के्रजभर भकूम्प पजछको पनूःजनमावण र एकीकृत पनुःलावभ कायवक्रमसौँग समन्त्र्य र सहकायव गद ैकायवक्रम 

सञ् चालन गररनेछ । 

४. भकूम्पबाट क्जतग्रथत यस नगरपाजलकाजभरका थिानीय र्ाजसन्त्दाहरूले राजष्ट्रय पनुःजनमावण 

प्राजधकरणबाट जर्तरण गररएको भकूम्प लाभग्राही अनदुान सम्झ ता गरी रु.५०‚०००।- प्राप्त गरी 

मापदण्ड अनसुारको भकूम्प प्रजतरोधी आर्ास जनमावण गनव चाहमेा जनमावण हुने भर्नको १००० (एक 

हिार) र्गवजफटसम्मको क्ेरफलमा लाग्ने रािश्वलाई जमनाहा गने व्यर्थिालाई आगामी आ.र्.मा समते 

जनरन्त्तरता जदइनेछ । 

सुशासनरसंथिागतलवकास 

िानि संशाधन षिकास 

१. जर्द्यमान कायवबोझ तिा कायव प्रकृजतलाई समते मलू आधारमानी नगरपाजलकाको संगठन संरचनालाई  

आर्श्यकता बमोजिम पनुरार्लोकन गनव ओ एण्ड एम गररनेछ । 

संस्थागत क्षिता षिकास 

२. नगरपाजलकाको शाजन्त्त, सवु्यर्थिा, जर्कास जनमावण, सरसफाई, पयवटन प्रर्द्धवन तिा सेर्ा प्रर्ाहलाई 

सहि रुपमा िनतामाझ परु् याउन नगर प्रहरीको पररचालन गररनेछ ।  

३. नगर प्रहरीको काम, कतवव्य अजतररक्त सेर्ा तिा सतव सम्बन्त्धी जर्षयमा छुटै्ट काननु  बमोजिमको भजूमका 

प्रभार्कारी बनाइनेछ । 

४. र्डा कायावलयहरूलाई सशक्त र प्रभार्कारी बनाउनका लाजग तीन समहुमा र्गीकरण गरी र्डा थतरीय 

परू्ावधार जनमावण र सेर्ा सञ्चालनको लाजग न्त्यनूतम जनशतव जर्कास अनदुान उपलब्ध गराइने कायवलाई 
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आगामी र्षवमा समते जनरन्त्तरता जदइनेछ । सािै र्डामा जनकासा पठाईएको परू्ावधार जनमावणको बिटे 

समयमै खचव गरी गणुथतरीयताको समते सजुनजितता भएमा र्डा कायावलयको मागको आधारमा र्ाजषवक 

जनकासाको जनजित प्रजतशतसम्म रकम सोही आ.र्.मा िप जनकासा प्रदान गररनेछ । 

रािस्ि पररचालन 

१. नगरपाजलकाको आन्त्तररक श्रोतको जदगो व्यर्थिापनको लाजग करको दायरा र के्र अजभर्जृद्ध जर्थतार 

गररनेछ ।  

२. करदाता जशक्ा कायवक्रमलाई प्रभार्कारी बनाउौँद ै नगरक्ेरजभरका सबै खाले व्यर्सायलाई करको 

दायरामा ल्याइनेछ । 

३. नगरके्रजभर सञ्चाजलत खानी िन्त्य तिा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनको छुटै्ट मापदण्ड बनाई 

नगरपाजलकाको जदगो आम्दानीको श्रोतको रुपमा जर्कास गररनेछ । 

४. संजर्धान तिा काननु प्रदत्त करका के्रलाई िप व्यर्जथित र प्रभार्कारी बनाई जर्त्तीय सबलीकरण र 

आजिवक थिाजयत्र् कायम गररनेछ । 

५. नगरक्ेरजभरका ग.ैस.स.हरूको नर्ीकरणको जसफाररस, शलु्क, संथिाको र्ाजषवक जर्त्तीय कारोबारको 

आधारमा मापदण्ड बनाई लाग ूगररनेछ । 

६. आन्त्तररक आय मिबुत नबनाएसम्म थिानीय तहहरू समदृ्ध र समनु्त्नत बनाउन नसजकने भएकोले 

रािश्व संभाव्यता अध्ययन कायवलाई ०७६/७७ मा समते जनरन्त्तरता जदई प्रचजलत ऐन‚ काननुको 

अजधनमा रही करको दायरालाई फराजकलो बनाउौँद ैलजगने छ ।    

७. नगरपाजलकाजभर रहकेा खानी, र्ाजसंग, पानी लगायत प्राकृजतक श्रोतमा आधाररत उद्योगहरूलाई 

व्यर्जथित गद ैकरको दायरामा ल्याइनेछ ।  

८. साजर्कमा यस नगरपाजलकाले जलद ै आएको घरिग्गा करलाई प्रजतथिापना गरी नगरर्ासीले जतनव 

सलने क्मताको आधारमा साजर्कको दरलाई घटाई र्ैज्ञाजनक रुपमा सम्पजत्त कर लाग ुगररनेछ । सािै 

घर बहाल करलाई नेपाल सरकार (मजन्त्रपररषद) को जनणवय अनसुार नगरपाजलकाबाट व्यर्जथित 

रुपमा उठाइनेछ । साजर्कमा नेपाल सरकारले करारोपण गरेको १०% घर र्हाल कर कायम गरी 
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नगरपाजलकाले उठाउद ै आएको िप २% घर बहाल कर खारेि गररने व्यर्थिालाई जनरन्त्तरता 

जदइएको छ ।    

९. यस नगरपाजलकाबाट जनकासी हुने माटो, बालरु्ा लगायतका प्राकृजतक श्रोतहरू र कर्ाडीिन्त्य 

र्थतहुरूको जनकासी कर जछमेकी नगरपाजलकाहरूसौँगको समन्त्र्यमा संकलन गने व्यर्थिा गररनेछ ।  

१०. रािश्व चहुार्टमा जनयन्त्रण, प्रभार्कारी लेखा, जिन्त्सी तिा योिना व्यर्थिापनको लाजग सफ्टर्येर 

िडान गररनेछ ।   

११. जशर्परुी नागािुवन राजष्ट्रय जनकुन्त्ि, सनु्त्दरीिल िलजर्द्यतु गहृ र मलेम्ची खानेपानी आयोिनाबाट प्राप्त 

हुने रािश्व यस नगरपाजलकाले समते पाउने गरी व्यर्थिा गनव सरोकारर्ालाहरूसौँग आर्श्यक पहल 

गररने छ ।  

१२. र्डा कायावलयबाट घरबाटो‚ चारजकल्ला लगायत अन्त्य अचल सम्पजत सम्बन्त्धी जसफाररस जददा 

अजघल्ला र्षवको बलय ता कर िररर्ाना तिा अन्त्य दथतरु चकु्तापिात मार जसफाररस जदने प्रजक्रयालाई 

समते जनरन्त्तरता जदइनेछ ।  

१३. नगरपाजलका के्रजभर संचाजलत सबै उद्योग व्यर्साय दताव / नर्ीकरणलाई प्रभार्कारी बनाउन घर 

दलैो अजभयान सञ् चालन गरी करको दायरामा ल्याइने छ । 

षित्तीर् िोषखि न्रू्नीकरण 

१. आन्त्तररक जनयन्त्रण प्रणालीलाई प्रभार्कारी बनाउन आन्त्तररक लेखा परीक्ण र कर परीक्ण कायवलाई 

िप प्रभार्कारी बनाइनेछ । 

२. आन्त्तररक लेखा परीक्ण च माजसक रुपमा गराई आम्दानी र खचवको जर्र्रण सार्विजनक गरी Web-

site मा राजखनेछ । साि ैसशुासन र सचूनाको हकलाई प्रत्याभतू गद ै नगरपाजलका माफव त सञ् चालन 

गररने हरेक आयोिना र कायवक्रमको जर्र्रण खलु्ने गरी सचूना बोडव हरेक योिना थिलमा राजखनेछ । 

३. उपभोक्ता सजमजत तिा कायवक्रम सम्पन्त्न गने संघ-संथिाले सामाजिक लेखा परीक्ण गनुव पने 

प्रार्धानलाई प्रभार्कारी रुपमा कायावन्त्र्यनमा ल्याइनेछ । सािै सबै िनप्रजतजनजध, थिानीय कमवचारी र 

उपभोक्ता सजमजतका पदाजधकारीले नगरपाजलकालाई बझुाउनु पने सबै कर अजनर्ायव रुपमा बझुाउन ुपने 
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व्यर्थिा गररनेछ ।  

४. साजर्क गा.जर्.स. हुौँदाका यस नगरपाजलकाका सम्पजत्तहरू अद्यार्जधक र व्यर्जथित गद ै तत्काजलन 

अर्थिामा र नगरपाजलका गठन भएपजछ हालसम्म जर्जभन्त्न व्यजक्त, संथिा र उपभोक्ता सजमजतहरूको 

नाममा रहकेो पेश्की असलु उपर गररनेछ ।   

५. नगरपाजलका कायावलयमा हालसम्मको बेरुिकुो अद्यार्जधक लगत तयार गरी सोको फछौट गने सािै 

बेरुि ुआउनै नजदने गरी आन्त्तररक जनयन्त्रण प्रणालीलाई िप व्यर्जथित बनाइने छ । सािै नगर थतरीय 

योिनाको सामाजिक पररक्ण नगरबाटै गररने कायवलाई अगाडी बढाइने छ ।  

६. जर्त्तीय िोजखम न्त्यनूीकरण गनव आजिवक प्रशासन ऐन तिा जनयमार्लीको प्रभार्कारी कायावन्त्र्यनमा 

िोड जदइनेछ । क्जतपजूतव सजहतको नागररक सेर्ाको प्रत्याभजूत गराइनेछ । सेर्ा प्रर्ाह र जर्कास 

जनमावणका काममा पारदजशवता कायम गनव मजहनै जपच्छे प्रगजत प्रजतर्देन सार्विजनकीकरण, हरेक 

च माजसकमा सार्विजनक सनुुर्ाई, र्ाजषवक रुपमा सामाजिक पररक्ण, हरेक योिनाको सार्विजनक 

परीक्णिथता जबषयलाई कडाइका साि लाग ू गररनेछ ।  

र्ोिना, अनुगिन तथा िूल्र्ाङ्कन 

१. नगर  जर्कास योिना तिुवमा गदाव िनतालाई प्रत्यक् फाइदा हुने तिा रोिगार प्रर्द्धवन हुने र आयमलूक, 

कृजष उत्पादन र्जृद्ध हुने, थिानीय साधन, सीप र क्मताको पररचालनबाट सञ् चालन हुन,े र्ातार्रण 

संरक्णमा सघाउ पगु्ने र आजिवक तिा सामाजिक रुपले जपछजडएका उजत्पजडत िाजत, 

आजदर्ासी/िनिाजत, दजलत र मजहला एर् ं बालबाजलकाको लाजग आयमलूक तिा जसपमलूक र्ा 

क्मता जर्कास, सजुर्धामा र्जृद्ध हुने र्ा गणुथतर कायम हुने कायवक्रमहरूलाई प्रािजमकता जदइनेछ । 

२. योिना छनोट गदाव क्रमागत एर् ं अधरुा रहकेा योिनाहरू तिा िोरै रकममा ममवत सम्भार गरी 

पनुःसञ्चालनमा ल्याउन सजकने योिनालाई पजहलो प्रािजमकता जदइनेछ ।  

३. योिना छनोट गदाव उपभोक्ता सजमजतको तफव बाट नगद लागत सहभाजगता िटुने आयोिनालाई 

प्रािजमकता जदइनेछ । नगद सहभाजगता निटुने गरी आयोिना थर्ीकृत भएमा योिना सम्झ ता गरी 

िनहभाजगता बराबरको काम गरेको प्राजर्जधक मलू्याङ्कन सजहतको प्रजतर्देन प्राप्त भएपजछ 
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कायवप्रगजतको आधारमा रकम भकु्तानी जदइनेछ । लागत सहभाजगतामा व्यर्थिा नभएको कुनैपजन 

योिना उपभोक्ता सजमजत माफव त सन्त्चालन गनव नपाइने नीजत जलइएको छ । 

४. नगरमा कायवरत सरकारी कायावलय, गरै सरकारी जनकाय, जनिी क्ेरहरूबाट सञ् चालन हुने 

गजतजर्जधहरूको अनगुमनलाई अझ सदुृढ बनाउन सहभाजगतात्मक अनुगमन प्रणालीलाई िोड जददैं 

नगरपाजलकाबाट लाग ूगररएको अनगुमन तिा मलू्याङ्कन जनदजेशका, २०७५ को व्यर्थिा बमोजिम 

अनगुमन गररने प्रबन्त्ध गररनेछ । 

५. नगरपाजलकाको आम्दानी तिा खचव माजसक रुपमा सञ् चारका जर्जभन्त्न माध्यमबाट सार्विजनकीकरण 

गररनेछ ।   

६. योिना तिुवमा तिा कायावन्त्र्यनका हरेक चरणमा लैङ्जगक मलू प्रर्ाहीकरण, सामाजिक समार्शेीकरण 

तिा समार्शेी सहभाजगतालाई सजुनजित गररनेछ । 

७. उपभोक्ता सजमजतहरूलाई बढी जिम्मरे्ार र िर्ाफदहेी बनाउन र्डा र्डामा उपभोक्ता सजमजत र 

पदाजधकारीहरूलाई अजभमखुीकरण गररनेछ । 

८. जर्गत आ.र्.को पेश्की फछ्यौट नगरेका उपभोक्ता सजमजत, व्यजक्त, संघसंथिालाई उक्त पेश्की फछ्यौट 

नगरेसम्म िप कायवक्रम र्ा अन्त्य कायवक्रम गनव सम्झ ता नगने नीजत अर्लम्बन गररनेछ । 

९. उपभोक्ता सजमजतको कायव सजमजतमा सबै मजहला संलग्न भएमा सो सजमजत माफव त गररने योिनाको 

लागत सहभाजगतामा िनश्रमदान र्ापतको अशं १०% कायम गने नीजतलाई जनरन्त्तरता जदइनेछ ।  

१०. परू्ावधार लगायत आपसी सहकायव र समन्त्र्यका जर्षयहरूमा अन्त्य थिानीय तहसौँग समन्त्र्य गरी संयकु्त 

सजमजत गठन गरी कायव गररनेछ ।   

११. उपभोक्ता सजमजत गठन गदाव सो सजमजतका सदथयहरूमा कम्तीमा ३३ प्रजतशत मजहला हुनपुनेछ । 

सजमजतको अध्यक्, सजचर् र कोषाध्यक् मध्ये कम्तीमा एकिना मजहला पदाजधकारी अजनर्ायव व्यर्थिा 

गरी योिना सन्त्चालन गदाव सजमजतका पदाजधकारी बाहकेका व्यजक्तहरूको एक अनगुमन सजमजत गठन 

गररनेछ । उक्त अनुगमन सजमजतको जसफाररस जर्ना योिनाको अजन्त्तम जकथता जनकासा तिा फरफारक 

नगने नीजतलाई जनरन्त्तरता जदइनेछ ।   
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१२. उपभोक्ता सजमजत माफव त सञ्चालन गररने आयोिनाहरू थिानीय श्रमको उपयोग र पररचालनमा 

आधाररत हुनेछ । तर मजेशनरी उपकरणको प्रयोग गनुव पने भएमा मापदण्डको आधारमा योिनामा गररने 

कामको नम्सव तिा लागत अनुमान थर्ीकृत गरी प्रयोग गनव सजकने व्यर्थिा लाग ूगररनेछ ।   

१३. उपभोक्ता सजमजतबाट कायव सम्पन्त्न हुन नसलने िजटल र प्राजर्जधक रुपमा कजठन प्रकृजतका आयोिनाहरू 

ठेलकापट्टाद्वारा गराइनेछ ।   

१४. गणुथतरीय रुपमा कायवसम्पन्त्न गने उपभोक्ता सजमजतलाई मापदण्डको आधारमा परुथकृत गररने नीजत 

अर्लम्बन गररनेछ । यथता सजमजतमा मजहलाको संलग्नतालाई प्रोत्साहन हुने मापदण्ड बनाइनेछ ।  

१५. नगरजभर रहकेा प्रदशे तिा संघीय सरकारका जनकाय, नगरपाजलका तिा गरै सरकारी संथिा, जनिी क्ेर, 

सामदुाजयक संथिाबाट सञ्चालन हुने कायवक्रम तिा आयोिनामा साझदेारीमा गनव सम्बजन्त्धत 

जनकायहरूसौँग सहकायव गररनेछ ।  

१६. आयोिना सञ्चालन गने जनकायले सम्पन्त्न भइसकेका आयोिनाहरूको जनयजमत रेखदखे र ममवत संभार 

कायव आफैले गने र्ा त्यथता आयोिनाको थर्ाजमत्र्समते सम्बजन्त्धत उपभोक्ता सजमजत, सामदुाजयक 

संथिा र्ा गरैसरकारी संथिालाई हथतान्त्तरण गरी जदगो सञ्चालन हुने व्यर्थिा जमलाइने छ ।  

१७. र्ातार्रण अनकूुल जर्कासको अर्धारणालाई अर्लम्बन गनव जनिी के्र समतेको संलग्नतामा र्निन्त्य 

पदािवको बैकजल्पक उपायको खोिी र बिारलाई प्रश्रय जदइनेछ । 

१८. आ.र्. २०७५/०७६ जभर सम्पन्त्न भएका योिनाको खचवको अनमुोदन गरी सम्झ ता भई सम्पन्त्न 

नभएका योिना २०७६ चैर मसान्त्तजभर सम्पन्त्न गरी फरफारक गरी सलने जनणवय गररयो । 
 

सुशासन तथा सेिा प्रिाह 

१. नगरपाजलकाबाट प्रर्ाह हुने सेर्ा सजुर्धाको चथुतता, प्रभार्काररता, िर्ाफदजेहता र जर्कास 

जनमावणका कायवहरूमा पारदशीता कायम गने हतेलेु एक जर्शषे सशुासन नीजत लाग ूगररनेछ । सेर्ा 

प्रर्ाहमा नागररकको गनुासो सुनरु्ाइलाई प्रािजमकता जदइनेछ । िर्ाफदहेीतालाई अजभर्जृद्ध गनव सबै 

जकजसमका औिारहरूको प्रयोग गरी लाग ूगररनेछ ।  
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२. सदाचारयकु्त प्रशासन जनमावणका लाजग जर्द्यतुीय शासकीय व्यर्थिा (E-governance) लाग ू 

गररनेछ । नगरपाजलकाको समग्र जर्कास जनमावण र सेर्ा प्रर्ाहको अनगुमनलाई प्रभार्कारी बनाउन 

तिा उिरुी तिा गनुासोको उजचत सनुरु्ाईका लाजग तेश्रो पक्द्वारा अनगुमन पररयोिना लाग ू गरी 

सञ्चालन   गररनेछ ।  

३. समग्र सेर्ा प्रर्ाहलाई गणुथतरीय, िनमखुी र पारदशी बनाउन हरेक र्डा कायावलय, जर्द्यालय र 

थर्ाथ्य च कीहरूमा जर्द्यतुीय हाजिरी र जससी लयामरेा िडान गरी प्रभार्कारी अनगुमन गररनेछ ।  

४. नगरपाजलकामा कायवरत कमवचारीहरुको सेर्ा सजुर्धा नेपाल सरकार तिा प्रदशे सरकारले तोके 

अनसुार न्त्यनूतम थकेल कायम गररनेछ । सािै नगरपाजलका, र्डा र सेर्ा केन्त्द्रहरूमा कायवरत 

कमवचारीहरूको मनोबललाई उच्च बनाउन क्मता जर्कासका कायवक्रम सञ् चालन तिा दण्ड र 

परुथकृत गने नीजतलाई जनरन्त्तरता जदइनेछ । 

५. यस नगरपाजलका अन्त्तगवत बसोबास गने जर्जभन्त्न क्ेरमा जर्ज्ञता प्राप्त व्यजक्तत्र्हरूको पजहचान गरी 

उनीहरूको ज्ञान, जसप, क्मता र अनभुर्लाई नगरपाजलकाको सर्ावङ्गीण जर्कासमा पणूव उपयोगको 

लाजग जर्ज्ञ समहू गठन गररनेछ ।  

६. आन्त्तररक प्रशासनलाई चथुत र दरुुथत बनाउन सकेमार नगरर्ासीलाई जछटो‚ छररतो‚ सरल र 

प्रर्ाभकारी ढङ्गले सेर्ा सजुर्धा उपलब्ध गराउन सजकन्त्छ भन्त्ने जर्श्वासका साि नगरपाजलकामा 

व्यर्जथित र प्रणालीगत प्रशासजनक संरचनाको जनमावण गरी तदनरुुप कमवचारीहरूको व्यर्थिा गरी 

प्रभार्कारी कायव जर्भािनलाई सजुनजित गररनेछ ।  

७. नगरपाजलकाजभर कमवचारी संगठनको संरचनालाई O & M Survey गरी सोही आधारमा दरर्न्त्दी 

सिृना, पदपजूतव र बढुर्ाको व्यर्थिा गररनेछ । सािै अनशुाजसत भई काम गने कमवचारीलाई प्रोत्साहन 

तिा अनशुासनहीन काम र गल्ती गने कमवचारीलाई जनरुत्साजहत/दजण्डत गररने नीजत अर्लम्बन गररने 

छ । सािै प्रत्येक र्षव उत्कृष्ट काम गने कमवचारी छनोट गरी जनिले खाईपाई आएको माजसक सरुु 

तलब थकेल बराबरको रकम पुरथकार र प्रसंशा-पर प्रदान गररने छ ।   

८. अनभुर्ी‚ क्मतार्ान र थर्यंमा उत्प्रेररत कमवचारी जर्ना नगरर्ासीले चाह े िथतो प्रभार्कारी र 
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अनभुजूतिन्त्य सेर्ा प्रर्ाह गनव समथया पने भएकोले प्रशासजनक संयन्त्रलाई आधजुनक प्रजर्जधयकु्त 

बनाउौँद ैसमायानकुुल ताजलम र प्रजशक्णमा िोड जदइनेछ ।  

९. नगरपाजलकाबाट सम्पाजदत हुने आजिवक‚ प्रशासजनक, जर्कास जनमावण र लजक्त कायवक्रमहरूलाई 

पारदशी‚ जिम्मरे्ार र उत्तरदायी बनाइनेछ । 

१०. जर्केन्त्द्रीकरण र थर्ायत्तताको ममव र जसद्धान्त्त अनरुुप नगरर्ासीले सम्भर् भएसम्म सेर्ा सजुर्धा घर-

दलैो र टोल टोलमा प्राप्त गनव सलने अर्थिा सिृनाका लाजग थिानीय सरकार सञ् चालन ऐनको 

व्यर्थिा र आर्श्यक अजधकार प्रत्यायोिन माफव त र्डाथतरबाट सम्पादन हुने कायवलाई िप 

व्यर्जथित गररनेछ । 

११. नगरपाजलकाजभर सञ् चालन गररने जर्कास एर् ंप्रशासजनक कायवमा सदाचार र सशुासनलाई िोड जददंै 

र्डा सजचर्हरूलाई आ-आफ्नो कतवव्यप्रजत जिम्मरे्ार र उत्तरदायी बनाइनेछ सािै र्डामा हुने 

प्रशासजनक खचवलाई र्डाको प्रािजमकताको आधारमा खचव गने कायवको सरुुर्ात गररनेछ । 

१२. कमवचारी कल्याण कोषको व्यर्थिा गरी नगरपाजलकामा कायवरत थिायी कमवचारीले खाईपाई आएको 

तलबलाई आधारमानी प्रत्येक आ.र्.को अजन्त्तममा एक मजहना बराबरको रकम उक्त कोषमा राख्ने 

व्यर्थिा गररने छ । सािै उक्त कोष सञ् चालनको लाजग छुटै्ट कायवजर्जध बनाइने छ ।  

१३. नगरर्ासी र जर्जभन्त्न सरोकारर्ाला पक्सौँग जनयजमत रुपमा सार्विजनक सनुुर्ाई‚ समीक्ा, सामाजिक 

परीक्ण तिा अन्त्य सचूना र सञ् िालका माध्यमबाट नगरपाजलकाको गजतजर्जधबारे िानकारी गराउने 

नीजत जलइनेछ । यथता कायवक्रम माफव त गनुासा र प्रजतजक्रया संकलन गरी आजिवक‚ प्रशासजनक 

सधुारका प्रयासहरूलाई अगाजड बढाइनेछ । 

१४. जर्कास जनमावण कायवको पारदजशवता‚ प्रभार्कारीता र जदगोपनाको अनगुमन तिा मलू्याङ्कन 

कायवलाई प्रभार्कारी रुपमा अगाजड बढाइनेछ । 

१५. नागररक र्डापर अद्यार्जधक गद ैउिरुी पेजटकालाई िप व्यर्जथित गरी गनुासो सनुुर्ाई प्रजक्रयालाई 

प्रर्ाभकारी बनाइनेछ ।   

१६. थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यर्थिा गरे बमोजिम नगर कायवपाजलकाले कायावन्त्र्यनमा 
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ल्याएका कायवजर्जध, कायवपाजलकाले गरेका जनणवयहरु अनमुोदन गररयो । 

१७. नगरपाजलकाले पाररत गरेका नीजतगत जनणवय कायावन्त्र्यन गने अजख्तयारी नगर कायवपाजलकालाई जदने 

जनणवय गररयो । 

१८. थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २६ ले व्यर्थिा गरे बमोजिम अन्त्तरथिानीय तह 

जबचका साझदेारी कायवक्रम र योिना सञ्चालन गने जनणवय गने अजधकार नगर कायवपाजलकालाई जदने 

जनणवय गररयो । 

दररेट षनधायरण  

१. नगरक्ेरजभर जनमावण सामग्री, ढुर्ानी, कामदारको ज्याला तिा पाररश्रजमकको र्जै्ञाजनक दररेट जनधावरण 

गरी लाग ूगररनेछ । 

२. नगरके्रजभर सञ्चालन हुने सार्विजनक सेर्ा, खाद्य तिा पेय पदािव लगायतको समयानकुुल 

मलू्यसचूी  जनधावरण लाग ूगररने तिा प्रभार्कारी बिार अनगुमन तिा जनयमन गररनेछ । 

 

सिारी षनर्िन  

१. नगरके्रमा सञ्चालन हुने सडक यातायातका साधन रुट परजमट िारी, खारेि गने, र्जै्ञाजनक भाडा दर 

तोलने कायवलाई सचुारु गररनेछ । 

२. अव्यर्जथित पाजकव ङलाई जनषेध गररनेछ । नगरपाजलकाजभर रहकेा सर्ारी पाजकव ङ्ग के्रलाई संघ तिा 

प्रदशे सरकारको सहकायवमा व्यर्जथित गनव पाजकव ङ थिलहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी जनमावण 

कायव अगाजड बढाइनेछ । 

३. नगर प्रहरी र नपेाल प्रहरीको सहकायवमा ट्राजफक जनयमबारे िनचेतना अजभर्जृद्ध  गराइनेछ र ट्राजफक 

व्यर्थिापनलाई प्रभार्कारी बनाइने छ । 

४. नगरपाजलका के्रजभर रहकेा सार्विजनक यातायातको पाजकव ङ्ग थिललाई व्यर्जथित गने कामलाई 

जर्शेष प्रािजमकता जदई संघ, प्रदशे सरकार एर् ं नगर जर्कास कोषको सहकायवमा नगर बसपाकव  

जनमावण कायव अगाजड बढाइनेछ । 
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अनुसूची-४ 

वडाथतरीयबजेर्लसलिङतिामागगदशगन 

आलिगकवषग२०७६।०७७मावथती,वडातिानगरथतरीययोजना/आयोजनाछनौर्कोिालगवडा

तिानगरपालिकालथितगै.स.स.हरूकािालगदेहायबमोलजमकामागगदशगनतिाआधारहरूपठाउनेः- 

(क) समलिगतमागगदशगन: 

१. थिानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४ (३) बमोजिमका प्रािजमकताका जर्षयहरू सािै 

पन्त्रौं योिनाको लक्ष्य, उद्दशे्य र रणनीजतहरूको कायावन्त्र्यनमा प्रत्यक् योगदान पगु्ने गरी र्डाथतरीय 

र्ाजषवक जर्कास कायवक्रम तिुवमा गने, 

२. कायवक्रम तिुवमा गदाव जदगो जर्कासका लक्ष्यहरू (SDGS) का सम्बजन्त्धत लक्ष्यहरू हाजसल गनव सहयोग 

पगु्ने जकजसमका कायवक्रमहरूलाई प्रािजमकता जदने , 

३. थिानीय तहको योिना तिुवमा जदग्दशवन, २०७५ (नमनूा)  लाई आधारमानी बथती तहका योिना छन ट 

गदाव जनम् नानसुार गने, 

१) र्डा सजमजतले आफ्नो र्डामा प्रजतजनजधत्र् गने सदथयहरूलाई जर्जभन्त्न र्थती/टोलको योिना 

तिुवमा गनव सहिीकरण गने गरी जिम्मरे्ारी प्रदान गने गरी संयोिक तोलन हुन, 

२) प्रत्येक र्डाले र्डा जभरका टोल/र्थतीहरूमा योिना तिुवमाको लाजग बैठक हुने जमजत र समय 

कजम्तमा ३ जदन अगार् ैसार्विजनक सचूना माफव त िानकारी गराउन ुहुन, 

३) टोल/र्थती तहका योिना छन ट गदाव सो टोल/र्थती जभरका सबै र्गव र समदुाय (मजहला, दजलत, 

आजदर्ासी िनिाजत, िषे्ठ नागररक, बालबाजलका, यरु्ा आजद) को प्रजतजनजधत्र् सजुनजित गनुव हुन, 

४) टोल/र्थतीमा हुने योिना तिुवमा प्रजक्रयामा टोल/ र्थती जभरका जक्रयाशील सामदुाजयक संथिाहरू 

(टोल जर्कास संथिा, मजहला समहू, बाल ललब/संिाल, यरु्ा ललब, नागररक समाि, जर्जभन्त्न 

सरकारी कायावलयहरूबाट गठन भएका समहू आजद) लाई पजन सहभागी गराई योिना तिा 

कायवक्रम छन ट गनुव हुन, 

५) टोल/बथती थतरमा भएको/गरेको योिनाहरूको प्रािजमकीकरण गरेको सचूी संयोिकले जलजखत 

रूपमा र्डा सजमजतमा पठाउने व्यर्थिा गनव हुन, 

६) टोल/बथतीहरूबाट प्राप्त योिनाहरू मध्ये र्डाको लाजग प्राप्त बिटे सीमाको अधीनमा रही 

योिनाहरूको छन ट गरी अनुसचूी-१ बमोजिम प्रािजमकता जनधावरण गरी अनसुचूी २ बमोजिमको 
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ढाौँचामा बिटे तिा कायवक्रम तिुवमा सजमजतमा पेश गनव हुन, 

७) र्डाको बिटे सीमा जभर कायावन्त्र्यन हुन नसलने र्डाका महत्र्पणूव आयोिना भएमा नगरथतरीय 

योिनाको रूपमा आयोिना बैंक (Project Bank ) को लाजग अनसुचूी ३ बमोजिम छुटै्ट 

प्रािजमकता जनधावरण गरेको सूची पठाउन ुहुन, 

८) लजक्त र्गवका लाजग बिटे जर्जनयोिन गदाव एकमषु्ट (अर्ण्डा) नराखी अजनर्ायव रूपमा अनुसचूी -

२ बमोजिमको ढाौँचामा कायवक्रमहरू तय गरी जर्जनयोिन गनव हुन, 

९) लजक्त र्गव तफव का कायवक्रम तिुवमा गदाव सम्र्जन्त्धत लजक्त र्गवका सरोकारर्ालाहरूसंग व्यापक 

छलफल र समन्त्र्य गरी कायवक्रम तिुवमा गनव हुन, 

१०) र्डाको संथिागत क्मता जर्कासको लाजग र्डालाई प्राप् त जसजलङको ५ प्रजतशतको सीमाजभर रही 

आर्श्यकता अनुसार रकम जर्जनयोिन गनव हुन ( खण्ड (ख) को ४ बमोजिमको ढाौँचामा), 

११) भ जतक परू्ावधार तफव का योिनाहरू छन ट गदाव क्रमागत योिनाहरू र तत्काल प्रत्यक् फाईदा 

परु् याउने र एक आजिवक र्षवमा सम्पन्त्न हुने खालका आयोिनाहरूको कायावन्त्र्यनका लाजग 

प्रािजमकता जदन हुन, 

१२) पजहले बजनसकेका संरचनाहरू (सडक, खानेपानी, जसंचाई, भर्न आजद) असर पने गरी नयाौँ 

योिना/कायवक्रम प्रथतार् र्ा कायावन्त्र्यन नगनव हुन,  

१३) सामाजिक सरुक्ा कायवक्रम संचालन कायवजर्जध, २०७० बमोजिम भत्ता पाउनेको लजक्त 

समहू/व्यजक्तहरूको नजर्करण २०७७ आषाढ मसान्त्तसम्म उमरे पगु्ने नागररकहरूले समते दरखाथत 

जदन पाउने गरी सचूना २०७६ मङ्जसर मसान्त्तजभर प्रकाजशत गरी नर्ीकरण तिा अध्यार्जधक 

नामार्ली नगरपाजलकाको कायावलयमा पठाउन ुव्यर्थिा गनव हुन, 

१४) िनसहभाजगता िट्ुन सलने आयोिना तिा कायवक्रमलाई उच्च प्रािजमकता जदई प्रत्येक आयोिना 

तिा कायवक्रममा लैङ्जगक सन्त्तलुन (मजहला र परुुष) र सर् ैर्गवको समार्ेशी सहभाजगता (दजलत, 

िनिाजत, आजदर्ासी, उत्पीजडत, उपेजक्त, जर्पन्त्न, अपांङ्ग र्दृ्ध, यरु्ा बालबाजलका, जपछडीएको 

र्गव आजद) को सम्बोधन हुने गरी योिना तिुवमा गनुव हुन,  

१५) बथती र्ा टोलमा भेला गदाव प्रािजमकताको आधारमा योिना छनोट गनुव हुन सािै यथतो भलेामा 

रािनैजतक दलका प्रजतजनजध, प्राजर्जधक ज्ञान सीप भएका प्रर्दु्ध व्यजक्तत्र्, मजहला, बालबाजलका, 

अपाङ्गता भएका व्यजक्त, दजलत, उपेजक्त, युर्ा, खलेकूदप्रेमी, उत्पीजडत र्गव, योिनाकार, 

अग्रि, समािसेर्ी, र्जुद्धिीर्ी, िनिाजत, परकार, संचारकमी, उपभोक्ता सजमजतका अध्यक्, 

र्डामा रहकेा जर्षयगत शाखाका प्रमखु तिा दात ृजनकाय र ग.ैस.स. का प्रजतजनजधलाई आमन्त्रण 

गरी सहभाजगतात्मक रूपमा योिना तिुवमा गनुव हुन,  
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१६) र्डा श्रोतनलसा, सामाजिक नलसा, गररबी नलशाङ्कन, जर्पन्त्नता थतरीकरण नलशाङ्कन, 

नगरपाजलकाले २०७५ सालमा सम्पन्त्न गरेको घरधरुी सभके्ण समेतको आधारमा योिना छनोट 

एर् ंतिुवमा गनुव हुन,  

१७) आ–आफ्नो र्डामा िोरै लगानीबाट बढी भन्त्दा बढी प्रजतफल प्राप्त गने अजभप्रायले साझदेारीमा 

कायवक्रम संचालन गनुव हुन सािै जर्जभन्त्न जनकायसंग साझदेारी गरी कायवक्रम संचालन गदाव राख्न ु

पने समपरुक कोष (म्याजचङ्ग फण्ड) र्डाका लाजग छुट्याइएको अनदुान रकमबाट अजनर्ायव 

राखी कायवक्रम संचालन गनुव हुन,  

१८) आफ्नो र्डाको कृजष, पश,ु घरेल,ु जशक्ा, थर्ाथ्य, जसंचाई कुलो, खानेपानी, मानर् संशाधन 

आजद क्ेर लगायत आफ्नो र्डाको श्रोत नलसा, सामाजिक नलसा, र्डा पाश्ववजचर, र्डाको 

नागररक र्डापर, सम्बजन्त्धत कायव गनव र्डाको बिटेबाट र अन्त्य श्रोतबाट समते बिटे जर्जनयोिन 

गरी कायव गनुव हुन,  

१९) सबै र्डाले जमजत २०७६ साल िठे ३२ गते सम्म र्डा तहबाट योिना तिा कायवक्रम अनसुूची -१ 

बमोजिम प्रािजमकीकरण गरी अनसुचूी २ बमोजिमको ढाौँचामा जर्षय के्रगत रुपमा र्जगवकरण एर् ं

छन ट गरेर अजनर्ायव रूपमा पठाउन ुहुन,  

२०) र्डाको आन्त्तररक आय र्जृद्ध गने कायव योिना र कायवक्रम अजनर्ायव तयार गरी नगरपाजलकामा 

पेश गनुव हुन,  

२१) नगरपाजलकाबाट थर्ीकृत आयोिना तिा कायवक्रमबारे सम्पणूव र्डार्ासीलाई अजनर्ायव िानकारी 

हुने गरी सार्विजनक गराउन ुहुन,  

२२) खलुा जदशा मकु्त के्र, मजहला जहसंा मकु्त के्र, बालबाजलकामरैी, अपाङ्गमरैी र्डा/नगरपाजलका 

घोषणा िथता अजभयान सञ् चालन गने अजभयानलाई सहयोग पगु्ने गरी कायव गनव हुन, 

२३) र्डाबाट संचालन हुने आयोिना तिा कायवक्रमको पारदजशवताको लाजग आयोिना सचूना पाटी र 

सम्पन्त् न आयोिना तिा कायवक्रमको अजनर्ायव रूपमा सार्विजनक परीक्ण गने व्यर्थिा जमलाउन 

हुन,  

२४) र्डाबाट आ.ब.२०७६/०७७ मा संचालन हुने आयोिना तिा कायवक्रमको नगरपाजलकाले 

बनाएको कायव योिनासौँग तालमले हुने गरी २०७६ साउन मसान्त्तजभर अजनर्ायव कायवयोिना 

बनाई कायावन्त्र्यन गनुव हुन,  

२५) आ.र्. २०७६/०७७ मा कायावन्त्र्यन हुने आयोिना तिा कायवक्रमको सपुररर्के्ण तिा अनगुमन 

गरी प्रजतर्देन जदने प्रयोिनको लाजग एक र्डा थतरीय आयोिना तिा कायवक्रम अनगुमन एर्ं 

सपुररर्के्ण सजमजत गठन गनुव हुन, 
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२६) त्यस र्डालाई प्राप्त पूौँिीगत अनदुान रकमर्ाट आयोिना संचालन गदाव थिानीय श्रम प्रधान 

प्रजर्जध अर्लम्बन गरी गनुव हुन , 

२७) र्डाले गररबमखुी नीजत र जर्कट क्ेरको आय आिवनमा प्रत्यक् टेर्ा र सहयोग परु् याउने 

कायवक्रमहरू, ग्रामीण क्ेरका जर्पन्त्न र्गवका थिानीय िनताको क्मता र सीप जर्कास सम्बन्त्धी 

कायवक्रमहरू, सामाजिक पररचालनको माध्यमबाट संचालन गनव सजकने कायवक्रमहरू र लजक्त र्गव 

उन्त्मखु, मजहला, दजलत, आजदर्ासी िनिाजत, अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरू, उपेजक्त उत्पीजडत, 

पछाडी परेका जर्पन्त्न र्गवलाई प्रत्यक् फाइदा पगु्ने कायवक्रमहरू संचालन गने गरी योिना तिा 

कायवक्रम छन ट गनुव हुन सािै संघ, प्रदशे र नगरपाजलकाका जर्कासका प्रािजमकता र योिना तिा 

कायवक्रमलाई ध्यान जदई योिना तिा कायवक्रम छन ट गनव एर् ंकायावन्त्र्यन गनव हुन , 

 
(ख) बजेर्सीमातिामापदण्ड 

१) आजिवक र्षव २०७६/०७७ मा र्डाहरूलाई न्त्यनूतम कूल रु.१ करोड  र िनसंख्या, भगूोल, र्डाको 

आन्त्तररक आयको अर्थिाको आधारमा दहेाय बमोजिम िप अनदुान उपलब्ध गराउने, 

क्र.सं. 
वडा

नं. 
जनसंख्या न्यूनतमअनुदान 

जनसंख्याको

आधारमा

(४०%) 

के्षत्रफि

(िूगोि) 

िप अनुदान 

िूगोिको 

आधारमा

(३०%) 

आलिगक वषग

२०७४/७५को

आय 

राजथवको 

आधारमा

३०% 

जम्मा कुि जम्मा 
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२) र्डालाई प्राप्त न्त्यनूतम तिा िप अनदुानबाट दहेाय बमोजिम जर्जनयोिन गने,  

(क) सामाजिक जर्कास तिा क्मता अजभर्जृद्ध  - ५ प्रजतशत 

(ख) परू्ावधार जर्कास - ८० प्रजतशत  

(ग) र्ातार्रण तिा जर्पद ्व्यर्थिापन - ५ प्रजतशत 

(घ) उज्यालो नगर अजभयान - ५ प्रजतशत 
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(ङ) कायावलय सञ्चालन तिा सार्विजनक सेर्ा व्यर्थिापन - ५ प्रजतशत  

माजि उल्लेजखत मापदण्ड अनुसार दहेाय बमोजिमको रकम र्डागत रुपमा पठाइएकोले सोही बमोजिम 

जर्जनयोिन गनेः- 

वडा

नं. 

८०% पूवागधारलवकास सामालजक

लवकासतिा

क्षमता

अलिवृलि५% 

वातावरणतिा

लवपद् 

व्यवथिापन-

५% 

उज्यािोनगर

अलियान–५% 

कायागिय

सञ्चािनतिा 

सावगजलनकसेवा

व्यवथिापन-५%  

जम्मा २५ लाख भन्त्दा 

बढीका पूर्ावधार- 

७०%  

१० लाखभन्त्दा 
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१०%  

१ १३७१४८६३.५९ १९५९२६६.२३ ९७९६३३.११ ९७९६३३.११ ९७९६३३.११ ९७९६३३.११ १९५९२६६२.२६ 

२ ८५८२११४.४४ १२२६०१६.३५ ६१३००८.१७ ६१३००८.१७ ६१३००८.१७ ६१३००८.१७ १२२६०१६३.४७ 

३ ८५५११२९.७८ १२२१५८९.९७ ६१०७९४.९८ ६१०७९४.९८ ६१०७९४.९८ ६१०७९४.९८ १२२१५८९९.६७ 

४ १०३३८५३९.०६ १४७६९३४.१५ ७३८४६७.०८ ७३८४६७.०८ ७३८४६७.०८ ७३८४६७.०८ १४७६९३४१.५३ 

५ ११३६०१८०.५६ १६२२८८२.९४ ८११४४१.४७ ८११४४१.४७ ८११४४१.४७ ८११४४१.४७ १६२२८८२९.३८ 

६ १२१२२८८१.२५ १७३१८४०.१८ ८६५९२०.०९ ८६५९२०.०९ ८६५९२०.०९ ८६५९२०.०९ १७३१८४०१.७९ 

७ १२९७३२७३.९३ १८५३३२४.८५ ९२६६६२.४२ ९२६६६२.४२ ९२६६६२.४२ ९२६६६२.४२ १८५३३२४८.४६ 

८ १०८१९८८५.९५ १५४५६९७.९९ ७७२८४९.० ७७२८४९.० ७७२८४९.० ७७२८४९.० १५४५६९७९.९४ 

९ १६५३७१३१.४४ २३६२४४७.३५ ११८१२२३.६७ ११८१२२३.६७ ११८१२२३.६७ ११८१२२३.६७ २३६२४४७३.४७ 

िम्मा १०५००००००. १५००००००.०१ ७४९९९९९.९९ ७४९९९९९.९९ ७४९९९९९.९९ ७४९९९९९.९९ १४९९९९९९९.९७ 

 

१. र्डाल ेपरू्ावधार जर्कासका लाजग छुट्याइएको रकम मध्ये ७० प्रजतशत  रकमबाट १० लाख भन्त्दा 

बढीका परू्वधार सम्बन्त्धी योिनामा जर्जनयोिन गने ।  

२. परू्ावधार तफव  जर्जनयोिन भएको बाौँकी १० प्रजतशत रकमबाट १० लाख भन्त्दा घटीका परू्वधार 

सम्बन्त्धी योिनामा जर्जनयोिन गने ।  

३. सामाजिक जर्कास तफव  छुट्याइएको रकमबाट लजक्त र्गव (मजहला, बालबाजलका, ज्येष्ठ नागररक, 

अपाङ्ग, िनिाजत एर् ंदजलत तिा अन्त्य र्गवका लाजग बिटे जर्जनयोिन गनुवपने, 

४. सार्विजनक सेर्ा तिा क्मता जर्कासका लाजग छुट्याइएको रकमबाट जनम्नानसुारका शीषवकहरू 

नछुट्ने गरी जर्जनयोिन गन,े 

 

क्र.सं. 

संख्या 

खचगशीषगक खचग

सङ्केत 

प्रथतालवत 

रकम रु. 

कैलफयत 

१. पानी, धारा र जर्िलुी २२१११   

 संचार महशलू २२११२   
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२. र्डाका सर्ारी साधनका लाजग ईन्त्धन  २२२११   

३. मजेशनरी तिा औिार ममवतसंभार  २२२२१   

४. सार्विजनक सम्पजत्तको ममवत संभार  २२२३१   

५. कायावलय सामान  तिा सेर्ाहरु २२३११   

६. परपजरका, छपाई तिा सचूना प्रकाशन २२३१५   

७. सरसफाई खचव २२४१४   

८.  जर्जर्ध (अजतजि सत्कार) २२७११   

९. उद्दार राहात तिा पनुःथिापना खचव  २७२१२   

१०. औषजध खररद  २७२१३   

११. िग्गाको भाडा २८१४१   

१३. अन्त्य सामाजिक सरुक्ा(औषध उपचार, मतृ्य ु

र्ा अन्त्य जकजसमको सहायता) 

२७११२   

१४. लजक्त र्गवका लाजग कायवक्रम सञ् चालन खचव    

१५. र्ातार्रण तिा फोहरमलैा व्यर्थिापन 

सम्बन्त्धी खचव 

   

 

(ग) गैह्रसरकारीसंथिातिासामुदालयकसंथिाहरूकोिालगमागगदशगन 

१) संघ, प्रदशे तिा नगरपाजलकाको जर्कासका प्रािजमकताका अजतररक्त सम्बजन्त्धत जनकायहरूबाट 

प्राप्त जनदशेनहरूका आधारमा आयोिना/कायवक्रम सािै जर्जभन्त्न क्ेरगत लजक्त कायवक्रमहरू समेत 

तिुवमा गने, 

२) र्डा तहमा मार कायवके्र भएका गहै्रसरकारी संथिा तिा सामदुाजयक संथिाहरूले सम्बजन्त्धत 

र्डाको बथती तिा र्डा तहमा समन्त्र्य गरी कायवक्रम तिुवमा गने, 

३) संघ, प्रदशे तिा नगरपाजलकाको नीजत अनरुूप जर्षयगत कायावलय/शाखाले तय गरेको नीजत तिा 

कायवक्रमलाई ग.ैस.स.हरूले आ-आफ्नो क्ेर सम्बद्ध जर्षयतग कायावलय/शाखासौँग समन्त्र्य गरी 

कायवक्रम तिुवमा गनुवपने । 
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(घ) बजेर्सीमातिामापदण्ड 

३) आजिवक र्षव २०७६/०७७ मा र्डाहरूलाई न्त्यनूतम कूल रु.१ करोड  र िनसंख्या, भगूोल, र्डाको 

आन्त्तररक आयको अर्थिाको आधारमा दहेाय बमोजिम िप अनदुान उपलब्ध गराउने, 

क्र.सं. 
वडा

नं. 
जनसंख्या न्यूनतमअनुदान 

जनसंख्याको

आधारमा

(४०%) 

के्षत्रफि

(िूगोि) 

िप अनुदान 

िूगोिको 

आधारमा

(३०%) 

आलिगक वषग

२०७४/७५को

आय 

राजथवको 

आधारमा३०% 
जम्मा कुि जम्मा 
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४) र्डालाई प्राप्त न्त्यनूतम तिा िप अनदुानबाट दहेाय बमोजिम जर्जनयोिन गने,  

(च) सामाजिक जर्कास तिा क्मता अजभर्जृद्ध  - ५ प्रजतशत 

(छ) परू्ावधार जर्कास - ८० प्रजतशत  
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५. र्डाल ेपरू्ावधार जर्कासका लाजग छुट्याइएको रकम मध्ये ७० प्रजतशत  रकमबाट १० लाख भन्त्दा 

बढीका परू्वधार सम्बन्त्धी योिनामा जर्जनयोिन गने ।  

६. परू्ावधार तफव  जर्जनयोिन भएको बाौँकी १० प्रजतशत रकमबाट १० लाख भन्त्दा घटीका परू्वधार 

सम्बन्त्धी योिनामा जर्जनयोिन गने ।  
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८. सार्विजनक सेर्ा तिा क्मता जर्कासका लाजग छुट्याइएको रकमबाट जनम्नानसुारका शीषवकहरू 

नछुट्ने गरी जर्जनयोिन गन,े 

 

क्र.सं. 

संख्या 
खचगशीषगक 

खचग

सङ्केत 

प्रथतालवत रकम 

रु. 
कैलफयत 

१. पानी, धारा र जर्िलुी २२१११   

 संचार महशलू २२११२   

२. र्डाका सर्ारी साधनका लाजग ईन्त्धन  २२२११   

३. मजेशनरी तिा औिार ममवतसंभार  २२२२१   

४. सार्विजनक सम्पजत्तको ममवत संभार  २२२३१   

५. कायावलय सामान  तिा सेर्ाहरु २२३११   

६. परपजरका, छपाई तिा सचूना 

प्रकाशन 

२२३१५   

७. सरसफाई खचव २२४१४   

८.  जर्जर्ध (अजतजि सत्कार) २२७११   
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क्र.सं. 

संख्या 
खचगशीषगक 

खचग

सङ्केत 

प्रथतालवत रकम 

रु. 
कैलफयत 

९. उद्दार राहात तिा पनुःथिापना खचव  २७२१२   

१०. औषजध खररद  २७२१३   

११. िग्गाको भाडा २८१४१   

१३. अन्त्य सामाजिक सरुक्ा(औषध 

उपचार, मतृ्य ुर्ा अन्त्य जकजसमको 

सहायता) 

२७११२   

१४. लजक्त र्गवका लाजग कायवक्रम 

सञ् चालन खचव 

   

१५. र्ातार्रण तिा फोहरमलैा 

व्यर्थिापन सम्बन्त्धी खचव 

   

 

(ङ) गैह्रसरकारीसंथिातिासामुदालयकसंथिाहरूकोिालगमागगदशगन 

४) संघ, प्रदशे तिा नगरपाजलकाको जर्कासका प्रािजमकताका अजतररक्त सम्बजन्त्धत जनकायहरूबाट 

प्राप्त जनदशेनहरूका आधारमा आयोिना/कायवक्रम सािै जर्जभन्त्न क्ेरगत लजक्त कायवक्रमहरू समेत 

तिुवमा गने, 

५) र्डा तहमा मार कायवके्र भएका गहै्रसरकारी संथिा तिा सामदुाजयक संथिाहरूले सम्बजन्त्धत 

र्डाको बथती तिा र्डा तहमा समन्त्र्य गरी कायवक्रम तिुवमा गने, 

६) संघ, प्रदशे तिा नगरपाजलकाको नीजत अनरुूप जर्षयगत कायावलय/शाखाले तय गरेको नीजत तिा 

कायवक्रमलाई ग.ैस.स.हरूले आ-आफ्नो क्ेर सम्बद्ध जर्षयतग कायावलय/शाखासौँग समन्त्र्य गरी 

कायवक्रम तिुवमा गनुवपने । 
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अनुसूची१ 

योजनातिाकायगक्रमप्रािलमकताकोआधारमाछनौर्गनेआधार 
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अनसुचूी २ 

वडातिानगरथतरीयके्षत्रगतयोजनातिाकायगक्रमछनोर्गनेढााँचा 

२०७६ 

र्ोि/वथतीको नाम:  

१. पूाँलजगत कायगक्रम तफग  
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अनसुचूी ३ 

नगरथतरीयआयोजनाबैंक(Project Bank) कोढााँचा 

क्र.सं. आयोजनाकोनाम के्षत्र आयोजनाकोसंिाव्यता

अध्ययनिएनिएको 

अनुमालनत

िागत 

कैलफयत 

१.      

२.      

३.      

४.      

५.      

नोर्ः आयोिनाको के्रमा पूर्ावधार, सामाजिक, र्ातार्रण, जर्पद,् समार्शेीकरण, कृजष, जशक्ा, थर्ाथ्य िनु 

जर्षय के्रमा पने हो सो उल्लेख गनुव पनेछ । 

वडा नं. 
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अनसुचूी- ५ 
नगरपाजलकाको म िदुा थर्ीकृत दरबन्त्दी ताजलका
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कागेश्वरीमनोहरानगरपालिकाकोकरारतफग कोदरवन्दीतेरीज 

नगरपालिकातफग  

क्र.सं. पदनाम तह प्रालवलधक प्रशासन जम्मा 

१. मजेडकल सजुप्रटेन्त्डेन्त्ट अजधकृतथतर नर्ौं १ - १ 

 मजेडकल अजधकृत अजधकृतथतर आठौं १ - १ 

 नजसवङ अजधकृत अधकृतथतर सातौं १ - १ 

१. इजन्त्िजनयर अजधकृतथतर सातौं २ - २ 

 सचूना प्रजर्जध अजधकृत अजधकृतथतर छैठौं १ - १ 

२. कम्प्यटुर अपरेटर सहायकथतर पाौँच  - २ २ 

 थटाफ नसव सहायकथतर पाौँचौं २ - २ 

३. सहायक कम्प्यटुर अपरेटर सहायकथतर च िो - ७ ७ 

 नगर प्रहरी सहायक जनरीक्क सहायकथतर च िो  १ १ 

 सर्के्क  सहायकथतर पाौँचौं १ - १ 

 अजमन सहायकथतर च िो १ - १ 

 नगर प्रहरी हर्ल्दार तहजर्हीन - २ २ 

 नगर प्रहरी िर्ान तहजर्हीन - १० १० 

४. कायावलय सहयोगी तहजर्हीन - ५ ५ 

५. हसचा तहजर्हीन - १० १० 

जम्मा १० ३७ ४७ 

वडातफग  

१. इजन्त्िजनयर अजधकृतथतर छैठौं ४ - ४ 

२. सर्-इजन्त्िजनयर सहायकथतर पाौँचौं ३ - ३ 

३. अजस. सर् ईजन्त्िजनयर सहायकथतर च िो - - - 

४. सहायक कम्यटुर अपरेटर सहायकथतर च िो - ९ ९ 

 कायावलय सहयोगी तहजर्हीन - ६ ६ 

५. जम्मा  ७ १५ २२ 

   कुिजम्मा  १७ ५२ ६९ 
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अनसुचूी ६ 

 

थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोजिम कागशे्वरी मनोहरा 

नगरपाजलकाको नगरसभाले बनाएको तल लेजखए बमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको िानकारीका लाजग प्रकाशन 

गररएको छ । 

भाग १ 

आलिगकऐन, २०७६ 

प्रथतावनाः कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकाको आजिवक र्षव २०७६/७७ को अिव सम्बन्त्धी प्रथतार्लाई 

कायावन्त्र्यन गने प्रयोिनका जनजमत्त थिानीय कर, शलु्क, दथतरु र िररर्ाना संकलन गनव छुट जदन तिा अन्त्य आय 

संकलनको प्रशासजनक व्यर्थिा गनव बाञ्छनीय भएकोले नेपालको संजर्धानको धारा २३० बमोजिम कागशे्वरी 

मनोहरा नगरपाजलकाको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संलक्षप्तनामरप्रारम्िः( १) यस ऐनको नाम आजिवक ऐन, २०७६ रहकेो छ । 

(२) यो ऐन २०७६ श्रार्ण १ गते दजेख कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका के्रमा लाग ुहुनेछ । 

२. सम्पलत्त करः कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकाके्रजभर अनुसजूच (१) बमोजिम सम्पजत्त कर लगाईने र 

असलू उपर गररनेछ । 

३. िूलमकर (मािपोत): कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलकाके्रजभर अनसुजूच (२) बमोजिम मालपोत कर 

लगाईने र असूल उपर गररनेछ । 

४. घरजग्गाबहािकरः कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलका के्रजभरकुनै व्यजक्त र्ा संथिाले भर्न, घर, पसल, 

ग्यारेि, गोदाम, टहरा, छप्पर, िग्गा र्ा पोखरी परैू र्ा आजंशक तर्रले बहालमा जदएकोमा अनसुजूच (३) 

बमोजिम घर िग्गा बहाल कर लगाईने र असूल उपर गररनेछ । 

५. व्यवसायकरः कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्ेरजभरदताव र्ा ईिाित प्राप्त गरी थिाजपत उधोग, व्यापार, 

व्यर्साय, सेर्ा र यथतै प्रकारका िनुसकैु कारोर्ार गने व्यजक्त र्ा जनकायलाई व्यर्सायको प्रकृजत, 

आजिवक कारोर्ार,थिान जबशषे र लगानीका आधारमा अनसुजूच (४) बमोजिम व्यर्साय कर लगाई 

असलु उपर गररनेछ । त्यसरी व्यर्साय कर असलुी गदाव बैङक तिा जबत्तीय संथिा र सुपरमाकेटहरुको 
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हकमा प्रत्येक कारोर्ार थिलमा कारोर्ारको आधारमा अलग अलग ईकाइ मानी असुल उपर गररनेछ । 

६. जलडबुर्ी, कवाडीरजीवजन्तुकरः कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका के्रजभरकुनै व्यजक्त र्ा संथिाले उन, 

खोटो, िजडबटुी, बनकस, कर्ाडी माल र प्रचजलत काननूले जनषधे गरेका िीर्िन्त्त ुबाहकेका अन्त्य मतृ 

र्ा माररएका िीर्िन्त्तकुो हाड,जसड.,प्र्ांख,छाला िथता र्थतकुो व्यर्साजयक कारोर्ार गरेर्ापत अनसुजूच 

(५) बमोजिमको कर लगाइने र असलू उपर गररनेछ । 

७. सवारीसाधनकरःकागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकाक्ेरजभर दताव भएका ररलसा,ई ररलसा र मनेरु्ल ररलसा 

िथता सर्ारी साधनमा अनसुजूच (६) बमोजिम सर्ारी साधनकर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 

८. लवज्ञापन करः कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकाके्रजभर हुने सर् ै प्रकारको जर्ज्ञापनमा अनसुजूच (७) 

बमोजिम जर्ज्ञापन कर लगाइने र असलू उपर गररनेछ । 

९. मनोरञ्जन करः कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका के्रजभर हुने र शलु्क जलई सञ्चालन गररने िनुसकैु 

प्रकारको मनोरञ्िन कर प्रदशे ले तोके बमोजिम  लगाईने र असलु उपर गररनेछ । 

१०. बहाि लबर्ौरी शुल्कः कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्ेरजभर आफुले जनमावण, रेखदखे र्ा सञ्चालन 

गरेका र्ा सार्विजनक ऐलानी पजतव िग्गा र्ा भर्नमा हाटबिार र्ा पसल र्ा सडक र्ा बाटो जकनार र्ा 

जर्शेष मेला पर्व र्ा अनसुजूच (८) मा भएको व्यर्थिा बमोजिम बहाल जबट री शलु्क लगाई असलु उपर 

गररनेछ । 

११. पालकग ङ्ग शुल्कः कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका के्रजभरकुनै सर्ारी साधनलाई पाजकव ङ सजुर्धा 

उपलब्ध गराएर्ापत अनसुजूच (९) बमोजिम सर्ारी साधन पाजकव ङ् शलु्क लगाई असुल उपर गररनेछ । 

सािै सार्विजनक जनिी साझदेारी अर्धारणा अनसुार पाजकव ङ व्यर्साय सञ्चालन गने व्यजक्त र्ा संथिाले 

नगरपाजलकाबाट परू्व अनमुजत जलएको हुनपुनेछ । 

१२. सेवाशुल्क, दथतुर: कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकाले जनमावण,सञ्चालन र्ा व्यर्थिापन गरेको थिानीय 

सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १२ को (ङ) अनसुार अनसुजूच (१०) मा उजल्लजखत थिानीय 

परू्ावधार र उपलब्ध गराइएको सेर्ामा सेर्ाग्राहीबाट सोही अनसुजूचमा व्यर्थिा भए अनुसारको शलु्क 

लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

१३. घरजग्गारलजष्ट्रेशनशुल्कःकागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्ेरजभरका घर िग्गा र्ा अन्त्य सम्पजतहरुको 

रजिष्टे्रशन गदाव अनसुजूच (११) बमोजिम रजिष्टे्रशन शलु्क लगाई असलु उपर गररनेछ । 
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१४. करछुर्ःकर छुट सम्बन्त्धी व्यर्थिा अनसुचूी (१२) बमोजिम हुनेछ । 

१५. दण्ड जररवानाः कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्ेरजभर जनषधे गररएका सार्विजनक सडक तिा 

फुटपािमा सर्ारी साधन पाजकव ङ र्ा व्यापार व्यर्साय र्ा फोहरमलैा गने तिा प्रचजलत काननू जर्परीतका 

कायव गनेलाई अनसुूजच (१३) बमोजिम िररर्ाना गररनेछ । कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका 

नगरकायवपाजलकाले समय समयमा यस व्यर्थिामा िपघट तिा पनुरार्लोकन गनव सलनेछ । 

१६. करतिा शुल्कसंकिनसम्बन्धीकायगलवलधः यस ऐनमा भएको व्यर्थिा यसै बमोजिम र अन्त्यका 

हकमा यस ऐन सौँग नबाजझने गरी कर तिा शलु्क संकलन सम्बन्त्धी कायवजर्जध नगरपाजलकाको  

नगरकायवपाजलकाले जनमावण गरर तोके बमोजिम हुनेछ । 

१७. यसैऐनबमोलजमिएकोमालननेः यो ऐन िारी हुन ुअजघ भए गरेका व्यर्थिाहरु यसै ऐन बमोजिम भए 

गरेको माजननेछ । 

१८. लनयमवाकायगलवलधबनाउनसकनेः कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकाको नगरकायवपाजलकाले यस ऐनमा 

भएका व्यर्थिालाई कायावन्त्र्यन गनवका लाजग आर्श्यक जनयम र्ा कायवजर्जध बनाउन सलनेछ । 

१९. सालवकबमोलजम हुनेः  यस ऐनमा उल्लेख भएकोमा यसै बमोजिम र यसमा उल्लेख नभएको हकमा 

साजर्क बमोजिम नै हुनेछ । 

२०. खारेजी: साजर्कमा कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकाले लाग ु  गद ै आएका व्यबथिाहरु  यस ऐनसंग 

प्रजतकुल दजेखएमा प्रजतकुल भएका हदसम्म खारेि हुनेछ । 

 

अनुसूची(१) 

घरकोवनौर्काआधारमासम्पलत्तमूल्यांकनतिाकरकोदरः 

सम्पजत्त कर प्रयोिनको लाजग मलू्याड्कन गदाव  िग्गाको हकमा अनसुचूी १(ख) बमोजिम र  भ जतक संरचनाको 

हकमा अनसुचूी १(क)  बमोजिम मलू्याङ्कन कायम गरी हुन आउने कुल मलू्यमा सम्पजत्त कर अनसुचूी 

१(ग) बमोजिम जलइनेछ । 
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(क) िौलतकसंरचनाकोमूल्यांकनदेहायबमोलजमहुनेछ। 

 

क्र.स.ं 

 

घरकोबनोर्कोवलगगकरण 

 

प्रलतवगग 

लफर्रू. 

ह्रासकट्टी 

प्रलतशतमा 

(प्रलतवषग) 

कट्टीगने

जम्मा

वषग 

 

कैलफयत 

१ जभर काौँचो बाजहर ईटामा माटोको िोडाइ भएका सबै 

जकजसमका घर  र काठैकाठबाट बनेको घर   

५०० ३ २५  

२ जभर बाजहर पाको ईटा र्ा ढंुगामा माटोको िोडाइ भएका 

सबै जकजसमका घर   

६०० २ ३०  

३ जभर बाजहर पाको ईटामा जसमेन्त्ट छाना ढलान र्ा बज्रको 

िोडाइ भएका सबै जकजसमका घर (व्यजक्तगत हाउजिंग 

समेत)  

९०० १ ७०  

४ आर.जस.जस. िेम थट्रलचरबाट बनेका घर   १८०० ०.७५ १००  

५ थटील िेम थटलचर‚ िेजर्ङ‚ ट्रस‚ फाइबर र्ा यथतै संरचना 

जप्रफेलस घर  व्यार्सायीक 

८०० ०.७५ १००  

६ थटील िेम थटलचर‚ िेजर्ङ‚ ट्रस‚ फाइबर र्ा यथतै संरचना 

जप्रफेलस घर  आर्ासीय 

६०० ०.७५ १००  

७ थटील िेम थटलचर‚ आर.जस.जस. िेम थट्रलचरबाट बनेका 

घर व्यार्साजयक हाउजिङ्ग तिा अपाटवमेन्त्ट 

२५०० ०.७५ १००  

 
(ख) जग्गाकोमूल्यांकन 

कागेश्वरीमनोहरानगरपालिकावडानं.१अन्तगगतकासडकहरूकोमूल्याङ्कनदररेर् 

क्र.सं. सडककोनाम प्रलतआनामूल्य कैलफयत 

१ ब्रह्मखले गागल सडक     

  

  

  

  

ब्रह्मखले ठूलाजढक सडक रु. ६,००,०००।-   

ठूलाजढक सातघटे्ट कृजष सडक रु. ४,००,०००।-   

ठूलाजढक सातघटे्ट कृजष सडक गोरेटो बाटो रु. १,७५,०००।-   

ठूलाजढक सातघटे्ट कृजष सडक बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   
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क्र.सं. सडककोनाम प्रलतआनामूल्य कैलफयत 

२ ठूलाजढक सातघटे्ट सडक रु. ४,००,०००।-   

  

  

  

ठूलाजढक सातघटे्ट सडकसौँग िोजडएका साना सडक रु. ३,००,०००।-   

ठूलाजढक सातघटे्ट सडक गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   

ठूलाजढक सातघटे्ट सडक बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

३ कागशे्वरी चक्रपि रु. ५,००,०००।-   

  

  

  

कागशे्वरी चक्रपि सौँग िोजडएको कच्ची सडक रु. ३,००,०००।-   

कागशे्वरी चक्रपि सौँग िोजडएको गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   

कागशे्वरी चक्रपि सौँग िोजडएको बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

४ जभरी पीच सडक रु. ३,००,०००।-   

५ ढकालगाउौँ सडक रु. ३,००,०००।-   

  

  

 ढकालगाउौँ सडक गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   

 ढकालगाउौँ सडक बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

६ पाताली लाकीला सडक रु. ४,००,०००।-   

  

  

 पाताली लाकीला सडक सौँग िोजडएका गोरेटो बाटो रु. ३,००,०००।-   

 पाताली लाकीला सडक सौँग िोजडएका बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

७ सातघटे्ट गागल शजहद पाकव  सडक रु. १,५०,०००।-   

  

  

 सातघटे्ट गागल सडक सौँग िोजडएको गोरेटो बाटो रु. १,००,०००।-   

 सातघटे्ट गागल सडक सौँग िोजडएको बाटो नभएको रु. ५०,०००।-   

८ सातघटे्ट जपपलडाौँडा सडक मिरु्ा रु. २,००,०००।-   

  

  

 सातघटे्ट जपपलडाौँडा सडक सौँग िोजडएको गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   

 सातघटे्ट जपपलडाौँडा सडक सौँग िोजडएको बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

९ अजधकारीगाउौँ-ठाडो सडक रु. २,००,०००।-   

  

  

 अजधकारीगाौँउ-ठाडो सडक सौँग िोजडएको गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   

 अजधकारीगाौँउ-ठाडो सडक सौँग िोजडएको बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   
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१० आलापोट सनु्त्दरीिल िनमागव सडक रु. ५,००,०००।-   

 

क्र.सं. सडककोनाम प्रलतआनामूल्य कैलफयत 

  

  

  

आलापोट सनु्त्दरीिल िनमागव सडक सौँग िोडीएको कजच्च सडक रु. २,५०,०००।-   

आलापोट सनु्त्दरीिल िनमागव सडक सौँग िोजडएको गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   

आलापोट सनु्त्दरीिल िनमागव सडक सौँग िोजडएको बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

११ कागशे्वरी चक्रपि बाह्रजबसे सडक रु..३‚५०‚०००।-   

  

  

  

अन्त्य कजच्च सडक रु. २,५०,०००।-   

अन्त्य गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   

बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

कागेश्वरीमनोहरानगरपालिकावडानं.२अन्तगगतकासडकहरूकोमूल्याङ्कनदररेर् 

क्र.सं. सडककोनाम प्रलतआनामूल्य कैलफयत 

१ कागशे्वरी चक्रपि (कृष्णच र गागल खण्ड) रु.५,००,०००।-   

२ परुानो र्डा कायावलयबाट सनु्त्दरीिल सडक (िनमागव) रु.५‚००‚०००।-   

३ २ नं. र्डा कायावलयबाट कागेश्वरी धाम सडक रु.३‚००‚०००।-   

४ कृष्णच र बथनेतगाउौँ ठूलाजढक सडक रु.३‚५०‚०००।-   

५ च तारीटार हले्िपोष्ट सयूवमण्डली सडक रु.३‚५०‚०००।-   

६ फुयाौँलगाउौँ कटुर्ा सडक रु.३‚००‚०००।-   

७ 

फुयाौँलगाउौँ सयुवमण्डली सरु्देीगाउौँ सडक (कागशे्वरी चक्रपि 

खण्ड बाहके) रु.३‚५०‚०००।-   

८ जर्ष्टगाउौँ फुयाौँलगाउौँ िापागाउौँ आकाश ेसडक रु.३‚५०‚०००।-   

९ अन्त्य कच्ची सडक रु.३‚००‚०००।-   

१० गोरेटो बाटो  रु.१‚५०‚०००।-   

११ बाटो नभएको  रु.१‚००‚०००।-   

कागेश्वरीमनोहरानगरपालिकावडानं.३अन्तगगतकासडकहरूकोमूल्याङ्कनदररेर् 

क्र.सं. सडककोनाम प्रलतआनामुल्य कैलफयत 

१ आदशव मा.जर्. जरर्ेणीचोक सडक रु.५‚००‚०००।-   
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२ जरर्णेीचोक झाौँगाडोल सडक रु.५‚००‚०००।-   

३ भटमासेबाट जर्.जप.चोक िाने सडक रु.५‚००‚०००।-   

४ कागशे्वरी चक्रपि (भीमसेनथिान कृष्णच र खण्ड) रु.६‚००‚०००।-   

क्र.सं. सडककोनाम प्रलतआनामुल्य कैलफयत 

५ कागशे्वरी चक्रपि (कृष्णच र गागल सडक खण्ड) रु.५‚००‚०००।-   

६ ब्रम्हखले गागल सडक (ठूलाजढक सम्म) रु.६‚००‚०००।-   

७ कच्ची मोटर बाटो भएका िग्गाहरु रु.३,००,०००।-   

८ गोरेटो बाटो भएका िग्गाहरु रु.२,००,०००।-   

९ बाटो नभएका िग्गाहरु रु.१,५०,०००।-   
 

कागेश्वरीमनोहरानगरपालिकावडानं.४अन्तगगतकासडकहरूकोमूल्याङ्कनदररेर् 

क्र.सं. सडककोनाम प्रलतआनामुल्य कैलफयत 

१ साौँख ुसडक रु.१४‚००‚०००।-   

२ कागशे्वरी चक्रपि (डाौँछी भीमसेनथिान खण्ड) रु.८‚००‚०००।-   

२ कागशे्वरी चक्रपि (भीमसेनथिान कृष्णच र खण्ड) रु.६‚००‚०००।-   

३ कच्ची मोटर बाटो रु.५‚००‚०००।-   

४ गोरेटो बाटो रु.३‚००‚०००।-   

५ बाटो नभएको रु.२‚००‚०००।-   

६ पेप्सी सडक रु.१०‚००‚०००।-   

७ ब्रम्हखले गागलफेदी सडक रु.८‚००‚०००।-   

८ िथपरु सडक रु.५‚००‚०००।-   

कागेश्वरीमनोहरानगरपालिकावडानं.५अन्तगगतकासडकहरूकोमूल्याङ्कनदररेर्  

क्र.सं. सडककोनाम प्रलतआनामूल्य कैलफयत 

१ साौँख ुसडक रु.१७‚००‚०००।-   

२ 
सहायक जपच  

 

 

रु.१०‚००‚०००।- 

  
१ राधाकृष्ण मागव 

 २ राधानगर  

 ३ भीममाडी  



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

      
 
 

 ४ जमलनचोक मलूपानी   

 

 

प्रलतआनामूल्य 

 

 ५ िली जसंखडागाउौँ  

 ६ गिरकोट जसंखडागाउौँ  

क्र.सं. सडककोनाम कैलफयत 

३ पेप्सी ब्रम्हखले सडक रु.१२‚००‚०००।-   

४ कच्ची सडक रु.६‚००‚०००।-   

५ गोरेटो बाटो रु.४‚००‚०००।-   

६ बाटो नभएको रु.३‚००‚०००।-   

कागेश्वरीमनोहरानगरपालिकावडानं.६अन्तगगतकासडकहरूकोमूल्याङ्कनदररेर् 

क्र.सं. सडककोनाम प्रलतआनामूल्य कैलफयत 

१ पेप्सी – ब्रम्हखले रु.१२‚००‚०००।-   

२ जपपलबोट नजलवङ रु.१५‚००‚०००।-   

३ मजुखया गाउौँ – बाबाचोक रु.१३‚००‚०००।-   

४ बाबाचोक – जमलनचोक रु.१३‚००‚०००।-   

५ जतर्ारीटोल – चाौँगनुारायण रु.१२‚००‚०००।-   

६ दक्ीणढोका-जतर्ारीटोल रु.१८‚००‚०००।-   

७ जग्रनजहलजसटी जभर रु.१६‚००‚०००।-   

८ र्डा जभरका पलकी सडक रु.१०‚००‚०००।-   

९ र्डा जभरका कच्ची सडक रु.८‚००‚०००।-   

१० गोरेटो बाटो रु.५‚००‚०००।-   

११ बाटो नभएको  रु.४‚००‚०००।-   

१२ बाल गीताञ्िजल थकूल दजेख पेप्सी ब्रम्हखले िोड्ने सडक रु.१४‚००‚०००।-   

कागेश्वरीमनोहरानगरपालिकावडानं.७अन्तगगतकासडकहरूकोमूल्याङ्कनदररेर् 

क्र.सं. सडककोनाम प्रलतआनामूल्य कैलफयत 

१ पेप्सी ब्रम्हखले रु.१८‚००‚०००।-   

२ माहान्त्टार तेिजर्नायक बाबाचोक चाौँग ुपलु सम्म  रु.१३‚००‚०००।-   

३ बोडे नजलवग  रु.१५‚००‚०००।-   

४ का.म.न.पा.३२ खहरे र्ीरेन्त्द्र चोक मलूपानी सडक  रु.१७‚००‚०००।-   
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५ 
कागशे्वरी मनोहरा र्डा नं ९ कायावलय हुौँद ै र्ीरेन्त्द्र चोक प्रहरी 

कायावलयसम्म 
रु.१७‚००‚०००।- 

  

६ गान्त्धी फोसवपाकव  तेिजर्नायक सडक रु.१७‚००‚०००।-   

क्र.सं. सडककोनाम प्रलतआनामूल्य कैलफयत 

७ िापा चोक तेिजर्नायक सडक रु.१२‚००‚०००।-   

८ हरहर महादरे् फोसवपाकव  तेि जर्नायक रु.१५‚००‚०००।-   

९ बिरङ्गर्ली चोक फोसवपाकव  सम्म रु.१५‚००‚०००।-   

१० हिरुको धारा गणशे थिान रु.१५‚००‚०००।-   

११ अमरजसंह चोक (र्डा कायावलय) चापाबोट रु.१७‚००‚०००।-   

१२ राधाकृष्ण मजन्त्दर चापाबोट रु.१२‚५०‚०००।-   

१३ लक्ष्मी नारायण चोक जपपलबोट राधाकृष्ण मजन्त्दर रु.१०‚००‚०००।-   

१४ पणूव जर्नायक हिरुको धारा रु.१२‚५०‚०००।-   

१५ अमरजसंह चोक (र्डा कायावलय) बाट दजक्ण बोडे िाने सडक रु.१७‚००‚०००।-   

१६ 
बाल गीताञ्िली थकूल दजेख चाजलसे दोबाटो हुौँद ै पेप्सी 

ब्रम्हखले सडक 
रु.१७‚००‚०००।- 

  

१७ बाौँकी कच्ची मोटर सडकहरू रु.७‚००‚०००।-   

१८ गोरेटो बाटो रु.५‚००‚०००।-   

१९ बाटो नभएको रु.४‚००‚०००।-   

२०  जभरी जपच सडक रु.१०‚००‚०००।-   

कागेश्वरीमनोहरानगरपालिकावडानं.८अन्तगगतकासडकहरूकोमूल्याङ्कनदररेर् 

क्र.सं. सडककोनाम प्रलतआनामूल्य कैलफयत 

१ 
बडा नं. ९ जसमाना दजेख तेि जर्नायक हुौँद ैग रीनाि मजन्त्दर सम्म 

सडक रु.१८‚००‚०००।-   

२ र्ागमती कोरीडोर दजेख मदन आजश्रत प्रजतष्ठान रु.१४‚००‚०००।-   

३ र्ागमती कोरीडोरको बाटो रु.१८‚००‚०००।-   

४ बदु्धचोकबाट सेजलव्रेसन आउने मागव रु.१०‚५०‚०००।-   

५ ॐ चोक, जशर् चोक, जकराौँत चोक   सडक रु.९‚५०‚०००।-   

६ आदवशनगर जर्नायकर्थती (नागररक साकोस) का शाखा बाटो रु.१०‚००‚०००।-   
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७ तेि  जर्नायक गटेदजेख अजधकारी गाउौँ मलुपानी ६ िाने सडक रु.९‚५०‚०००।-   

८ चाौँपको बोटदजेख जफलकल हुौँद ैअमरजसंह चोक सम्मको सडक रु.१०‚५०‚०००।-   

९ ढुङ्गधेारा आनन्त्द नगरका जभरी सडक ४ जमटरका सडक रु.१०‚००‚०००।-   

क्र.सं. सडककोनाम प्रलतआनामूल्य कैलफयत 

१० िामिली दजेख जफलकल िाने  सडक रु.९‚००‚०००।-   

११ 
तेि जर्नायक चोक दजेख मदन आजश्रत प्रजतष्ठान हुौँद ैएअरपोटव 

िाने सडक रु.१४‚००‚०००।-   

१२ जर्द्या जर्कास–सशुान्त्त मागव तिा जचप्लेग डा िाने जभरी सडक रु.९‚००‚०००।-   

१३ साजबक १ को जभरी सडक रु.९‚००‚०००।-   

१४ र ्याडर र्डा ८ –एअरपोटव सडक रु.१५‚००‚०००।-   

१५ चाौँपाबोट दजेख तेि जर्नायक मजन्त्दर सम्मको सडक रु.९‚००‚०००।-   

१६ र्ीरभद्र – नर्तमधाम मागव रु.१०‚००‚०००।-   

१७ ग रीनाि च क दजेख अजधकारी टोल िाने बाटो रु.१०‚००‚०००।-   

१८ कागशे्वरी मनोहरा ८ का जभरी कच्ची सडक रु.८‚००‚०००।-   

१९ कागशे्वरी मनोहरा ८ का गोरेटो सडक रु.५‚५०‚०००।-   

२०  बाटो नभएको िग्गा रु.४‚००‚०००।-   

कागेश्वरीमनोहरानगरपालिकावडानं.९अन्तगगतकासडकहरुकोमूल्याङ्कनदररेर् 

क्र.सं. सडककोनाम प्रलतआनामूल्य कैलफयत 

१ पेप्सी ब्रम्हखले सडक रु.२०‚००‚०००।-  

२ खहरे र्ीरेन्त्द्रचोक सडक रु.१९‚००‚०००।-  

३ खहरे र्डा कायावलय महान्त्टार सडक रु.१८‚००‚०००।-  

४ खहरे र् याडर सडक रु.१७‚००‚०००।-  

५ जनलजगरी सनजसटी सडक रु.१९‚००‚०००।-  

६ महान्त्टार तेिजर्नायक सडक रु.१८‚००‚०००।-  

७ गान्त्धी च की मनोहरा मागव सडक रु.१८‚००‚०००।-  

८ सहायक पलकी मोटरबाटो रु.१०‚००‚०००।-  

९ कच्ची मोटर बाटो रु.८‚००‚०००।-  

१० गोरेटो बाटो रु.६‚००‚०००।-  
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११ बाटो नभएको िग्गाको  रु.४‚००‚०००।-  

१२ र्डा कायावलय र्ीरेन्त्द्रचोक प्रहरी प्रभाग काौँडाघारी सडक रु.१७‚००‚०००।-  

१३ र्ीरेन्त्द्र चोक मलूपानी सडक रु.१७‚००‚०००।-  

(ग) सम्पलत्तकरकोदररेर्लनम्नबमोलजमकायमगररएकोछ। 

क्र.सं. घरजग्गामूल्य करकोदर कैलफयत 

१ पजहलो १० लाखसम्म  रू.१००  प्रत्येक र्षवका लाजग प्रत्येक घर  को 

र्ाजषवक रू. २०० जर्पद ् व्यर्थिापन 

शलु्क बापत  लाग्नेछ  

(अनसुजूच १ (क) र १ (ख) बमोजिमको 

रािश्व  रकम राजश्व लशषगक नं. ११३१३

सम्पलत्तकरलशषगकमा दाजखला गनुवपनेछ ।) 

२ त्यसपजछको िप १० लाखसम्म  रू.२००   

३ त्यसपजछको िप ३० लाखसम्म  ०.०१ % 

४ त्यसपजछको िप ५० लाखसम्म  ०.०२ % 

५ त्यसपजछको िप १  करोडसम्म  ०.०३ % 

६ त्यसपजछको ३ करोड सम्म   ०.०४ % 

७ त्यसपजछको ५ करोड सम्म   ०.०८% 

८ त्यसपजछको िपमा  ०.२०% 

पुनश्चः 

(१) जर्पद व्यर्थिापन कोष बापत संकलन भएको रकम संकलन गदावको बखत छुटै्ट लववरण तयार 

गनुवपनेछ । 

(२) कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्ेरजभर एक व्यजक्तका नाममा दताव कायम रहकेा घर  तिा िग्गाहरुलाई 

एक यजुनट मानी कर जनधावरण गररनेछ । 

(३) आर्ाजसयतफव  िग्गा मलू्याङ्कनको लाजग घर र घरले चचेको िग्गाको बढीमा ८ आनासम्मको क्ेरफल 

मार समार्ेश गने, व्यार्साजयकतफव  अपाटवमने्त्ट बाहकेको हकमा घर बनेको क्ेर (LFAR) को दईु गणुा 

के्र र अपाटवमने्त्टको हकमा तीन गणुा िग्गा मलू्यांकनमा समार्शे गरी सम्पजत्त कर जनधावरण गररनेछ ।   

(४) अपाटवमने्त्टको हकमा व्यजक्तको लाजग १००० र्गवजफटसम्म रू. २,०००।–‚ १००१ र्गवजफट दजेख 

२००० र्गवजफटसम्म रू. ३,५००।– र सो भन्त्दा माजि िजतसकैु र्गवजफट भएपजन प्रजत अपाटवमने्त्ट रू. 

६,०००।– का दरले सम्पजत्त कर जनधावरण गने । व्यार्साजयक अपाटवमने्त्टको हकमा अपाटवमने्त्ट उपयोगमा 

आएको तर हक हथतान्त्तरण भनैसकेको अर्थिामा सम्बजन्त्धत व्यर्सायीसौँग घर र िग्गाको क्ेरफल 

समानपुाजतक रूपमा गणना गरी एकमषु्ठ सम्पजत्त कर लगाउने । तर जबक्रीको लाजग राजखएको थटकमा 

सम्पजत्त कर नलाग्ने । 
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(५) घर  जनमावणको थिलगत अर्थिालाई आधार मानी सम्पजत्त कर जनधावरण गररनेछ । सम्पजत्त कर जनधावरण 

गदाव नागररकता, िग्गाधनी पिुाव, जनमावण सम्पन्त्न/ प्रमाणीकरण/ जनयजमत प्रमाण पर, ब्ल ु जप्रन्त्ट 

लगायतका कागिात संलग्न गनुवपनेछ  । 
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अनुसूची(५) 

िूलमकर(मािपोत)कोदररेर् 

नगरपाजलका के्रजभर दहेाय बमोजिम भजूमकर(मालपोत) लगाई असलू उपर गररनेछ । यस बमोजिमको रािश्व  

रकम राजश्वलशषगकनं.११३१४िूलमकर(मािपोत)लशषगकमा दाजखला गनुवपनेछ ।) 

(क) कृजष प्रयोिनमा प्रयोग हुने प्रजतर्द्धता गरेको िग्गामा प्रजत  रोपनी रू.१६।- 

(ख) आर्ाजशय प्रयोिनमा प्रयोग हुने िग्गामा प्रजत  आना रू.२५ ।- 

(ग) साजर्क गागलफेदी गाजर्स र्डा नं. १,३ र २ को कुईकेलगाउौँका िग्गामा प्रजत रोपनी रू. १००।- 

नोर्ःगतलवगतकोिूलमकर(मािपोत)कोबकयौतारकमकालतगकमसान्तसम्मबुझाउनआएमाचािु

आ.व.कैदररेर्माअसूिउपरगररनेछ। 

अनुसूची(३) 

घरजग्गावहािकरकोदररेर् 

कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका के्र जभरका कुनै व्यजक्त र्ा संघ सथिाले भर्न, िग्गा, गोदाम सेड आजद आजंशक 

र्ा परैु र्हालमा लगाएका धनीसंग जनिले बहालमा लगाएको बहाल अकं रकमको १० प्रजतशतका  दरले 

र्हालकर जलइनेछ । नगरपाजलकाबाट तोजकएको न्त्यनूतम र्हाल दर भन्त्दा कम नभएको र्हाल संझ ता पेश 

भएकोमा सोही बमोजिम र न्त्यनुतम दर भन्त्दा कम भएमा दहेाय बमोजिम दरलाई आधार मानी बहाल कर 

जनधावरण गररने छ । कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका के्र जभर बनेका भ जतक संरचना घरको सटर कोठाहरुको घर 

र्हाल कर असलुी प्रयोिनका लाजग न्त्यनूतम माजसक र्हाल दर जनम्न बमोजिम कायम गने । 

(अनसुजूच ३ बमोजिमको रािश्व  रकम राजश्व लशषगक नं ११३२१ घर बहाि कर लशषगकमा दाजखला  

गनुवपनेछ ।) 
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 कागेश्वरीमनोहरानगरपालिकावडानं.१,२र३अन्तगगतकासडकहरूमाबनेकाघरहरूकोबहाि

दररेर्प्रलतमलहना 

क्र.

सं. 

व्यवसालयक(प्रलतथकवायर

लफर्रू.) 

आवालसय(प्रलतथकवायर

लफर्रू.) 
कैलफयत 

१ २५।- १०।-  

२ िग्गा भाडा प्रजत रोपनी प्रजत र्षव रू. १०,०००।-   

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावडा नं. ४अन्तगगतकासडकहरूमाबनेकाघरहरूकोबहाि दररेर्

प्रलतमलहना 

क्र.सं. सडककोनाम 
व्यवसालयक(प्रलत

थकवायरलफर्रू) 

आवालसय(प्रलत

थकवायरलफर्रू) 
कैलफयत 

१ साौँख ुसडक ४०।- २०।- 
 

२ कागशे्वरी चक्रपि (डाौँछी भीमसेनथिान खण्ड) ३०।- १०।-   

३ 
कागशे्वरी चक्रपि (भीमसेनथिान कृष्णच र 

खण्ड) 
३०।- 

१०।- 
  

४ कच्ची मोटर बाटो १५।- १०।-   

५ गोरेटो बाटो १०।- ८।-   

६ पेप्सी सडक २०।- १०।-   

७ ब्रम्हखले गागलफेदी सडक २०।- १०।-   

८ िथपरु सडक १०।- ७।-   

९ िजल जसंखडा गाौँउ के्र २०।- १०।-  

 

वागमतीफााँर्व्यवसालयककृलषप्रयोजनप्रलतरोपनीप्रलतवषगरू१०,०००।- 

अन्यव्यवसायसंचािनप्रलतरोपनीप्रलतवषगरू१२,०००।- 

ब्रह्मखेििैरवथिानव्यवसालयककृलषप्रयोजनप्रलतरोपनीप्रलतवषगरू१२,०००।- 

अन्यव्यवसायसंचािनप्रलतरोपनीरू१३,०००।- 

जग्गा

बहािको

हकमा 
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 कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावडा नं. ५अन्तगगतका सडकहरूमा बनेका घरहरूको बहाि

दररेर् प्रलतमलहना 

क्र.

सं. 
सडककोनाम 

व्यवसालयक(प्रलत

थकवायरलफर्रू.) 

आवालसय(प्रलत

थकवायरलफर्रू.) 
कैलफयत 

१ साौँख ुसडक ५०।- २५।-   

२ 
सहायक जपच   

  
१. राधाकृष्ण मागव ३०।- १५।- 

 २. राधानगर ३०।- १५।-  

 ३. भीममाडी ३०।- १५।-  

 ४. जमलनचोक मलूपानी  ३०।- १५।-  

 ५. िली जसंखडागाउौँ ३०।- १५।-  

 ६. गिरकोट जसंखडागाउौँ ३०।- १५।-  

३ पेप्सी ब्रम्हखले सडक ४०।- २०।-   

४ कच्ची सडक २०।- १०।-   

५ गोरेटो बाटो १५।- ८।-   

 

कृलष प्रयोजन प्रलत रोपनी

प्रलतवषगरू१५,०००।- 

व्यवसालयकप्रलतरोपनीप्रलत

वषगरू२५,०००।- 

 

 
जग्गा

बहािको

हकमा 

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावडा नं. ६ अन्तगगतकासडकहरूमाबनेकाघरहरूकोबहाि दररेर्

प्रलतमलहना 

क्र.

सं. 
सडककोनाम 

व्यवसालयक

(प्रलतथकवायर

लफर्रू.) 

आवालसय

(प्रलतथकवायर

लफर्रू) 

कैलफयत 

१ पेप्सी – ब्रम्हखले ४०।- २०।-   

२ जपपलबोट नजलवङ ३०।- १५।-   

३ मजुखया गाउौँ – बाबाचोक २५।- १५।-   
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क्र.सं. सडककोनाम 

व्यवसालयक

(प्रलतथकवायर

लफर्रू.) 

आवालसय

(प्रलतथकवायर

लफर्रू) 

कैलफयत 

४ बाबाचोक – जमलनचोक २५।- १५।-   

५ जतर्ारीटोल – चाौँगनुारायण २५।- १५।-   

६ दक्ीणढोका-जतर्ारीटोल ५०।- ३०।-   

७ र्डा जभरका पलकी सडक २५।- १५।-   

८ र्डा जभरका कच्ची सडक २०।- १०।-   

९ गोरेटो बाटो १५।- ८।-   

१० 
बालगीताञ्िजल थकूल दजेख पेप्सी ब्रम्हखले 

िोड्ने सडक 
२५।- 

१५।- 
  

११ जग्रनजहल जसजट र्ररपरर सडक ४०।- २०।-  

१२ जग्रनजहलजसटी जभर - 
- प्रजत घरको 

 ४०,०००।- 

 सडकअनुसार१तल्िामालिकासर्रहरुकोहकमािनेिुईतल्िाकोसर्रिन्दा३०%कम

हुनेछ। 

 उद्योगव्यवसायप्रलतरोपनीप्रलतवषगरू.२५,०००।- 

 कृलषव्यवसालयकप्रयोजनप्रलतरोपनीप्रलतवषगरू.१०,०००।- 

 

 

कागेश्वरीमनोहरानगरपालिकावडानं.७अन्तगगतकासडकहरूमाबनेकाघरहरूकोबहाि

दररेर्प्रलतमलहना 

क्र.सं. सडककोनाम 

व्यवसालयक

(प्रलतथकवायर

लफर्रू.) 

आवालसय(प्रलत

थकवायरलफर्रू.) कैलफयत 

१ पेप्सी ब्रम्हखले ५०।- 
२५।- ५० जमटर दाौँया  

बाौँया सम्म 

२ 
माहान्त्टार तेिजर्नायक बाबाचोक 

चाौँग ुपलु सम्म  
४०।- 

२०।- 
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क्र.सं. सडकको नाम 
व्यर्साजयक (प्रजत 

थलर्ायर जफट रू.) 

आर्ाजसय (प्रजत 

थलर्ायर  जफट रू.) कैजफयत 

३ बोडे नजलवग  ५०।- २५।-   

४ 
का.म.न.पा.३२ खहरे र्ीरेन्त्द्र चोक 

मलूपानी सडक  
५०।- 

२५।- 

  

५ 

कागशे्वरी मनोहरा र्डा नं ९ कायावलय 

हुौँद ैर्ीरेन्त्द्र  

चोक प्रहरी कायावलयसम्म 

४०।- 

२०।- 

  

६ गान्त्धी फोसवपाकव  तेिजर्नायक सडक ४०।- २०।-   

७ िापा चोक तेिजर्नायक सडक ३०।- १५।-   

८ हरहर महादरे् फोसवपाकव  तेि जर्नायक ३०।- १५।-   

९ बिरङ्गर्ली चोक फोसवपाकव  सम्म ३०।- १५।-   

१० हिरुको धारा गणशे थिान ३०।- १५।-   

११ 
अमरजसंह चोक (र्डा कायावलय) 

चापाबोट 
३०।- 

१५।- 

  

१२ राधाकृष्ण मजन्त्दर चापाबोट ३०।- १५।-   

१३ 
लक्ष्मी नारायण चोक जपपलबोट 

राधाकृष्ण मजन्त्दर 
३०।- 

१५।- 

  

१४ पणूव जर्नायक हिरुको धारा ३०।- १५।-   

१५ 
अमरजसंह चोक (र्डा कायावलय) 

बाट दजक्ण बोडे िाने सडक 
३०।- 

१५।- 

  

१६ 

बाल गीताञ्िली थकूल दजेख 

चाजलसे दोबाटो हुौँद ै पेप्सी 

ब्रम्हखले सडक 

३०।- 

१५।- 

  

१७ बाौँकी कच्ची मोटर सडकहरू २०।- १०।-   

१८ गोरेटो बाटो २०।- १०।-   

१९ जभरी जपच सडक ३०।- १५।-   
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कृलषप्रयोजनप्रलत रोपनी प्रलत

वषग रू.२०,०००।-व्यवसालयक

प्रलत रोपनी  प्रलत वषग रू.

३०,०००।- 

 

 

जग्गाबहािको

हकमा 

कागेश्वरीमनोहरानगरपालिकावडानं.८अन्तगगतकासडकहरूमारहेकाघरहरुकोबहािदररेर्प्रलत

मलहना 

क्र.

सं. 
सडककोनाम 

व्यवसालयक

(प्रलतथकवायर

लफर्रू) 

आवालसय(प्रलत

थकवायरलफर्

रू) 

कैलफयत 

१ 
र्डा नं. ९ जसमाना दजेख तेि जर्नायक हुौँद ै

ग रीनाि मजन्त्दर सम्म सडक ४०।- 

२०।- 

  

२ र्ागमती कोरीडोर दजेख मदन आजश्रत प्रजतष्ठान ३०।- १५।-   

३ र्ागमती कोरीडोरको बाटो ५०।- २५।-   

४ बदु्धचोकबाट सेजलव्रेसन आउने मागव ३०।- १५।-   

५ ॐ चोक, जशर् चोक, जकराौँत चोक   सडक ४०।- २०।-   

६ 
आदवशनगर जर्नायकर्थती (नागररक साकोस) 

का शाखा बाटो ३०।- 

१५।- 

  

७ 
तेि  जर्नायक गटेदजेख अजधकारी गाउौँ 

मलुपानी ६ िाने सडक ३०।- 

१५।- 

  

८ 
चाौँपको बोटदजेख जफलकल हुौँद ैअमरजसंह चोक 

सम्मको सडक ३०।- 

१५।- 

  

९ 
ढुङ्गधेारा आनन्त्द नगरका जभरी सडक ४ 

जमटरका सडक २०।- 

१०।- 

  

१० िामिली दजेख जफलकल िाने  सडक २०।- १०।-   
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११ 
तेि जर्नायक चोक दजेख मदन आजश्रत 

प्रजतष्ठान हुौँद ैएअरपोटव िाने सडक ३०।- 

१५।- 

  

क्र.सं. सडककोनाम 

व्यवसालयक

(प्रलतथकवायर

लफर्रू) 

आवालसय(प्रलत

थकवायरलफर्

रू) 

कैलफयत 

१२ 
जर्द्या जर्कास–सशुान्त्त मागव तिा जचप्लेग डा 

िाने जभरी सडक ३०।- 

१५।- 

  

१३ साजबक १ को जभरी सडक २०।- १०।-   

१४ र ्याडर र्डा ८ –एअरपोटव सडक ३०।- १५।-   

१५ 
चाौँपाबोट दजेख तेि जर्नायक मजन्त्दर सम्मको 

सडक ३०।- 

१५।- 

  

१६ ग रीनाि च क दजेख अजधकारी टोल िाने बाटो २०।- १०।-   

१७ कागशे्वरी मनोहरा ८ का गोरेटो सडक २०।- १०।-   

१८ 

 मलु सडक िग्गा भाडा दररेट प्रजत रोपनी प्रजत 

र्षव व्यर्साजयक प्रयोिन 

र्ाजषवक रू.४०,०००।- 

१०० 

जमटर 

दाौँया 

र्ाौँया 

१९ 

िग्गा कृजष प्रयोिनमा प्रयोग भएको र 

अथिायी टहरा जनमावणमा प्रयोग भएको 

िग्गाको भाडा दर प्रजत रोपनी प्रजत र्षव र्ाजषवक रू.२०,०००।-   

कागेश्वरीमनोहरानगरपालिकावडानं.९अन्तगगतकासडकहरुमाबनेकाघरहरूकोबहािदररेर्प्रलत

मलहना 

क्र.सं. सडककोनाम 

व्यवसालयक

(प्रलतथकवायर

लफर्रू) 

आवालसय(प्रलत

थकवायरलफर्रू) 
कैलफयत 
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१ पेप्सी ब्रम्हखले सडक ६०।- ३०।-  

२ खहरे र्ीरेन्त्द्रचोक सडक ५०।- २५।-  

क्र.सं. सडककोनाम 

व्यवसालयक

(प्रलतथकवायर

लफर्रू) 

आवालसय(प्रलत

थकवायरलफर्रू) 
कैलफयत 

३ खहरे र्डा कायावलय महान्त्टार सडक ४०।- २०।-  

४ खहरे र् याडर सडक ४०।- २०।-  

५ जनलजगरी सनजसटी सडक ५०।- २५।-  

६ महान्त्टार तेिजर्नायक सडक ३०।- १५।-  

७ गान्त्धी च की मनोहरा मागव सडक ४०।- २०।-  

८ सहायक पलकी मोटरबाटो २०।- १०।-  

९ कच्ची मोटर बाटो १५।- १०।-  

१० गोरेटो बाटो १५।- १०।-  

११ 
र्डा कायावलय र्ीरेन्त्द्रचोक प्रहरी 

प्रभाग काौँडाघारी सडक ३०।- 

१५।- 

 

१२ र्ीरेन्त्द्र चोक मलूपानी सडक ५०।- २५।-  

 

कृलष प्रयोजन प्रलत रोपनी  प्रलत

वषगरू.२०,०००।- 

व्यवसालयकप्रलतरोपनीप्रलतवषग

रू.३०,०००।-  

 

जग्गाबहाि

कोहकमा 

 पुनश्च:- सलपङ्गकम्पिेकस, होर्ि, हाउलजंग, बैंक, रेिुरेण्र्, पार्ी प्यािेस र व्यपाररकप्रयोजनका

गोदामरअन्यकोहकमासम्झौतापत्रिाईआधारमालननेछ। 
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अनुसूची(४) 

व्यवसायकरदररेर् 

यसबमोलजमकोराजश्वलशषगकनं११६१३व्यवसायरलजष्ट्रेशनदथतुरलशषगकमा दाजखला गनुवपनेछ 

क्र.स.ं लववरण दररेर्रू. कैलफयत 

१ व्यापाररकवथतु 

 

  

१.१ िषदरा पसल 

 

  

१.१.१ रलसी जबयरको जडजथट्रव्यटुर २५,०००।-   

१.१.२ रलसी जर्यरको िोक पसल १५,०००।-   

१.१.३ रलसी जर्यरको खदु्रा पसल १०,०००।-   

१.२ सुतीिन्र् (धुम्रपान) पसल 

 

  

१.२.१ 

चरुोट, जर्डी, सजुतविन्त्य पदािवको 

जडलर  १५,०००।-   

१.२.२ 

चरुोट, जर्डी, सजुतविन्त्य पदािवको 

िोक पसल  ८,०००।-   

१.२.३ 

चरुोट, जर्डी, सजुतविन्त्य पदािवको 

खदुार्ा पसल  ४,०००।-   

१.३ हल्का पेर् पदाथय पसल 

 

  

१.३.१ हल्का पेय पदािवको जडलर १५,०००।-   

१.३.२ हल्का पेय पदािवको खदु्रा पसल ५,०००।-   

१.४ सुनचााँदी पसल 

 

  

१.४.१ सनुचाौँदी पसल "क" श्रेणी २५,०००।- 

 रु १ करोड भन्त्दा  बढी अजधकृत पुौँिी 

भएको 

१.४.२ सनुचाौँदी पसल "ख" श्रेणी १५,०००।- 

 रु ५० लाख भन्त्दा बढी अजधकृत पुौँिी 

भएको 

१.४.३ सनुचाौँदी पसल "ग" श्रेणी ५,०००।-  रु ५० लाख सम्म अजधकृत पुौँिी भएको 

१.५ औषलधव्यवसाय 

 

  

१.५.१ औषजध जडजथट्रव्यटुसव १५,०००।-   
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क्र.स.ं लववरण दररेर्रू. कैलफयत 

१.५.२ औषजध िोक तिा जडजथट्रव्यटुसव १०,०००।-   

१.५.३ औषजध पसल (डालटर भएको) ५,०००।-   

१.५.४ औषजध  पसल (डालटर नभएको) २,०००।-   

१.६ आरु्िेषदक औिषध पसल 

 

  

१.६.१ 

हर्वल उत्पादन तिा आयुर्ेजदक औषजध 

िोक पसल ३,०००।-   

१.६.२ आयरु्जेदक औषजध  पसल १,०००।-   

१.७ एग्रोभेट पसल 

 

  

१.७.१ एग्रोभटे िोक पसल ३,०००।-   

१.७.२ एग्रोभटे  पसल १,५००।-   

१.७.३ कृजषिन्त्य उध्योग तिा व्यर्साय दताव २,०००।-  

१.७.४ फलफुल तिा तरकारी व्यर्साय दताव १,०००।-  

१.८ स्टेशनरी तथा पुस्तक पसल 

 

  

१.८.१ थटेशनरी तिा पथुतक जडजथट्रव्यटुसव ५,०००।-   

१.८.२ थटेशनरी तिा पथुतक िोक पसल ४,०००।-   

१.८.३ थटेशनरी तिा पथुतक  पसल २,०००।-   

१.८.४ 

मदु्रण सामाग्री खररद जर्क्री तिा 

कापी उद्योग ५,०००।-   

१.८.५ 

र्डा नं. १ दजेख ४ सम्मका थटेशनरी 

तिा पथुतक पसल १,०००।-   

१.९ षडपाटयिेन्टल स्टोर 

 

  

१.९.१ जडपाटवमने्त्टल थटोर "क" श्रेणी २५,०००।- 

 रू १ करोड भन्त्दा बढी अजधकृत पुौँिी 

भएको 

१.९.२ जडपाटवमने्त्टल थटोर "ख" श्रेणी १५,०००।- 

 रू ५० लाख भन्त्दा बढी अजधकृत पुौँिी 

भएको 



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

      
 
 

क्र.स.ं लववरण दररेर्रू. कैलफयत 

१.९.३ जडपाटवमने्त्टल थटोर "ग" श्रेणी ५,०००।-  रू ५० लाख सम्म अजधकृत पुौँिी भएको 

१. १० पूिा सािाग्री पसल 

 

  

१.१०.१ पिूा सामाग्री पसल "क" श्रेणी १,०००।- 

  रू ५ लाख भन्त्दा बढी अजधकृत पुौँिी 

भएको 

१.१०.२ पिूा सामाग्री पसल "ख" श्रेणी ५,००।-   रू ५ लाख सम्म अजधकृत पुौँिी भएको 

१. ११ कस्िेषटक पसल 

 

  

१.११.१ कथमजेटक िोक पसल ५,०००।-   

१.११.२ कथमजेटक  पसल ३,०००।-   

१. १२ 

िोटर तथा िोटरसाईकल पाट्यस 

षिक्री पसल 

 

  

१.१२.१ 

मोटर तिा मोटरसाईकल पाट्वस 

सामान जबक्री "क" श्रेणी १५,०००।- 

   रू ५० लाख भन्त्दा बढी अजधकृत पुौँिी 

भएको 

१.१२.२ 

मोटर तिा मोटरसाईकल पाट्वस 

सामान जबक्री "ख" श्रेणी १०,०००।-    रू ५० लाख सम्म अजधकृत पुौँिी भएको 

१.१२.३ मोटर  र्डी जर्ल्डसव  २५,०००।-   

१.१३ लुषिकेशन षबक्री पसल 

 

  

१.१३.१ लजुव्रकेशन जडजथट्रव्यटुसव १५,०००।-   

१.१३.२ लजुव्रकेशन िोक पसल १०,०००।-   

१.१३.३ लजुब्रकेशन खदु्रा पसल ५,०००।-   

१. १४ ऊिाय  

 

  

१.१४.१ 

जडिले पेट्रोल ३ र्टा भन्त्दा बढी 

नोिलबाट जर्तरण गने भएको १५,०००।-   

१.१४.२ 

जडिले पेट्रोल २ र्टा भन्त्दा बढी 

नोिलबाट जर्तरण गने भएको १०,०००।-   
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क्र.स.ं लववरण दररेर्रू. कैलफयत 

१.१४.३ 

जडिले पेट्रोल १ र्टा भन्त्दा बढी 

नोिलबाट जर्तरण गने भएको ५,०००।-   

१.१४.४ 

५०० िान भन्त्दा बढी ग्याौँस 

जसजलन्त्डर भएको ५,०००।-   

१.१४.५ 

५०० र्टा  सम्म ग्याौँस जसजलन्त्डर 

भएको ३,०००।-   

१.१४.६ 

२०० र्टासम्म ग्याौँस जसजलन्त्डर 

भएको १,५००।-   

१.१४.७ 

२०० र्टाभन्त्दा कम ग्याौँस 

जसजलन्त्डर भएको १,०००।-  

१.१४.८ सोलार प्यानल पसल "क" र्गव १५,०००।- 

रू . ५० लाख भन्त्दा बढी अजधकृत पुौँिी 

भएको 

१.१४.९ सोलार प्यानल पसल "ख" र्गव १०,०००।-  रू. ५० लाख सम्म अजधकृत पुौँिी भएको 

१. १५ प्लाई तथा ग्लास हाउस 

 

  

१.१५.१ प्लाई  िोक जबके्रता १०,०००।-   

१.१५.२ प्लाई  जबके्रता ५,०००।-   

१.१५.३ ग्लास हाउस िोक जब्रकेता १०,०००।-   

१.१५.४ ग्लास हाउस जर्के्रता ५,०००।-   

१.१५.५ 

र्डा नं. १ दजेख ४ सम्मका प्लाई 

तिा ग्लास पसल ३,०००।-   

१. १६ कपडा तथा फेन्सी पसल 

 

  

१.१६.१ 

कपडा, फेन्त्सी तिा व्याग िोक 

पसल १०,०००।-   

१.१६.२ कपडा, फेन्त्सी तिा व्याग पसल ५,०००।-   

१.१६.३ 

र्डा नं. १ दजेख ४ सम्मका कपडा, 

फेन्त्सी तिा व्याग पसल ३,०००।-   
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क्र.स.ं लववरण दररेर्रू. कैलफयत 

१.१६.४ ितु्ता तिा चप्पल पसल "क" श्रेणी १०,०००।- 

रू. १० लाख भन्त्दा बढी अजधकृत पुौँिी 

भएको 

१.१६.५ ितु्ता तिा चप्पल पसल "ख" श्रेणी ५,०००।-  रू. १० लाख सम्म अजधकृत पुौँिी भएको 

१.१६.६ ितु्ता चप्पल ममवत गने ५००।-   

१.१७ धागो, टााँक र फस्नर पसल 

 

  

१.१७.१ धागो, टाौँक र फथनर िोक पसल २,५००।-   

१.१७.२ धागो, टाौँक र फथनर  पसल १,०००।-   

१. १८ इलेक्ट्रोषनक षबक्री पसल 

 

  

१.१८.१ 

मोर्ाइल कम्पनी सेल्स / 

जडजथट्रव्यटुसव २५,०००।   

१.१८.२ इलेलट्रोजनक पसल "क" श्रेणी १०,०००।- 

रू. १० लाख भन्त्दा बढी अजधकृत पुौँिी 

भएको 

१.१८.३ इलेलट्रोजनक पसल "ख" श्रेणी ५,०००।-  रू. १० लाख सम्म अजधकृत पुौँिी भएको 

१.१८.४ इलेलट्रोजनक खदु्रा पसल १,०००।- 

रू. ३ लाख भन्त्दा बढी अजधकृत पुौँिी 

भएको 

१.१८.५ 

रेजडयो, घडी, लयालकुलेटर मार 

जबक्री पसल १,०००।-   

१.१८.६ अजडयो, जभजडयो, लयासेट पसल १,०००।-   

१. १९ षिदु्यतीर् सािाग्री पसल 

 

  

१.१९.१ जर्द्यतुीय सामाग्री िोक पसल १०,०००।-  

१.१९.२ जर्द्यतुीय सामाग्री पसल ५,०००।-  

१.१९.३ जर्द्यतु तिा प्लजम्र्ङ सामान  ७,५००।-  

१. २० 

हाडयिेर्र/िेषशनरी/पेन्ट/सेषनटरी 

तथा िाियल पसल 
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क्र.स.ं लववरण दररेर्रू. कैलफयत 

१.२०.१ हाडवर्येर मजेशनरी िोक पसल १,००,०००। 

 रू.१ करोड भन्त्दा बढी अजधकृत पुौँिी 

भएको 

१.२०.२ हाडवर्येर मजेशनरी पसल "क" श्रेणी ५०,०००।- 

 रू ५० लाख भन्त्दा बढी अजधकृत पुौँिी 

भएको 

१.२०.३ हाडवर्येर मजेशनरी पसल "ख" श्रेणी २५,०००।- 

 रू.२५ लाख भन्त्दा बढी अजधकृत पुौँिी 

भएको 

१.२०.४ हाडवर्येर मजेशनरी पसल "ग" श्रेणी १०,०००।- 

रू.१० लाख भन्त्दा बढी अजधकृत पुौँिी 

भएको 

१.२०.५ हाडवर्येर मजेशनरी पसल "घ" श्रेणी ५,०००।- 

रू.१० लाख भन्त्दा कम अजधकृत पुौँिी 

भएको 

१.२०.६ पेन्त्टको आजधकारीक जबके्रता १०,०००।-   

१.२०.७ पेन्त्टको जबक्री पसल ५,०००।-   

१.२०.८ 

मार्वल टायल्स र सेजनटरी पसल 

"क" श्रेणी ५०,०००।- 

 रू.५० लाख भन्त्दा बढी अजधकृत पुौँिी 

भएको 

१.२०.९ 

मार्वल टायल्स र सेजनटरी पसल 

"ख" श्रेणी २५,०००।- 

 रू.५० लाख भन्त्दा कम अजधकृत पुौँिी 

भएको 

१. २१ 

षस्टल, आल्िुषनर्िको भाडा 

पसल 

 

  

१.२१.१ 

जथटल, आल्मजुनयमको भाडा पसल 

"क" श्रेणी ८,०००।- 

रू.१० लाख भन्त्दा बढी अजधकृत पुौँिी 

भएको 

१.२१.२ 

जथटल, आल्मजुनयमको भाडा पसल 

"ख" श्रेणी ४,०००।- 

 रू.१० लाख भन्त्दा कम अजधकृत पुौँिी 

भएको 

१.२१.३ जटनको र्ाकस बनाउने पसल २,०००।-   
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क्र.स.ं षििरण दररेर्रू. कैलफयत 

१. २२ फ्लोररङ तथा फषनयषसङ पसल 

 

  

१.२२.१ फ्लोररङ तिा फजनवजसङ पसल "क" श्रेजण १५,०००।- 

रू. २५ लाख भन्त्दा बढी 

अजधकृत पुौँिी भएको 

१.२२.२ फ्लोररङ तिा फजनवजसङ पसल "ख" श्रेजण १०,०००।- 

 रू.१० लाख भन्त्दा बढी 

अजधकृत पुौँिी भएको 

१.२२.३ फ्लोररङ तिा फजनवजसङ पसल "ग" श्रेजण ५,०००।- 

 रू.१० लाख  सम्म 

अजधकृत पुौँिी भएको 

१.२३ थोक तथा एिेन्सी 

 

  

१.२३.१ 

जर्जर्ध जर्षयका सामान सप्लायसव तिा 

एिने्त्सीहरू १०,०००।-   

२. दैलनकउपिोगकावथतु 

 

  

२.१ खाद्यान्न तथा षकराना 

 

  

२.१.१ खाद्यान्त् न सप्लायसव १०,०००।-   

२.१.२ आल,ु प्याि, लसनु, अदरु्ा िोक जबके्रता ५,०००।-   

२.१.३ आल,ु प्याि, लसनु, अदरु्ा जबके्रता २,०००।-   

२.१.४ खाद्यान्त्न जकराना िोक पसल ५,०००।-   

२.१.५ खाद्यान्त्न जकराना पसल २,०००।-   

२.१.६ 

र्डा नं. १ दजेख ४ सम्मका जभरी सडकमा 

रहकेका साना जकराना पसल १,०००।-   

२.१.७ खाद्यान्त् न सामाग्री प्याकेजिङ २,५००।-   

२.२ सागसब्िी पसल १,०००।-   

२.३ सुती कपडाको िात्र पसल 

 

  

२.३.१ 

जसरक, डसना, तन्त् ना, र त्यसको खोल िोक 

पसल ५,०००।-   
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क्र.स.ं षििरण दररेर्रू. कैलफयत 

२.३.२ 

जसरक, डसना, तन्त् ना, र त्यसको खोल  

पसल २,०००।-   

२.४ 

षिशेिज्ञ परािशय तथा अन्र् 

व्र्िसाषर्क सेिा 

 

  

२.४.१ जनिी सेर्ा संचालन गने कन्त्सल्टेन्त्ट डालटर २,०००।-   

२.४.२ जनिी सेर्ा संचालन गने मजेडकल अजफसर १,०००।-   

२.४.३ जनिी सेर्ा  गने कजर्राि १,०००।-   

२.४.४ होजमयोपेजिक डालटर १,०००।-  

२.५ कन्सल्र््याण्र्सेवा 

 

  

२.५.१ इजन्त्िजनयररङ परामशव सेर्ा १०,०००।-   

२.६ कानून व्र्िसार्ी 

 

  

२.६.१ ल फमव तिा काननू परामशव सेर्ा ३,०००।-   

२.६.२ अजधर्क्ता २,०००।-  

२.६.३ अजभकताव १,०००।-  

२.७ िेखापरीक्षणव्यवसायतफग  

 

  

२.७.१ लेखा परीक्ण (जस.ए.) १५,०००।-   

२.७.२ लेखा परीक्ण (आर.ए.) ५,०००।-   

२.८ दन्त षचषकत्सक सेिा 

 

  

२.८.१ डेन्त्टल सेर्ा "क" श्रेणी ५,०००।- 

 २ र्टा भन्त्दा बढी र्डेको 

सेर्ा भएको 

२.८.२ डेन्त्टल  सेर्ा "ख" श्रेणी २,०००।- 

  २ र्टा सम्म र्डेको सेर्ा 

भएको 

२.९ अनुसन्धानकताय तथा सेिा परािशयदाता 

 

  

२.९.१ अनसुन्त्धानकताव तिा सेर्ा परामशवदाता ५,०००।-   
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क्र.स.ं षििरण दररेर्रू. कैलफयत 

२.९.२ कम्प्यटुर एनाजलष्ट तिा प्रोग्रामर ५,०००।-   

२.९.३ जर्मा एिने्त्ट २,०००।-   

२.९.४ सभयेर २,०००।-   

२.९.५ नोटरी पजव्लक अनरु्ादक २,०००।-   

२.९.६ पश ुजचजकत्सक १,०००।-   

२.९.७ शयेर दलाल २,०००।-   

२.९.८ ढुर्ानी कम्पनी तिा टान्त्सपोटव व्यर्साय ५,०००।-   

२.९.९ संथिागत पेन्त्टर ३,०००।-   

३ . भिन षनिायण व्र्िसार् 

 

  

३.१ जमलथचर तिा सटररङ्ग सामान भएकोलाई १०,०००।-   

३.२ सटररङ सामान मार भएको ७,५००।-   

३.३ भर्न जनमावण व्यर्सायी ५,०००।-   

३.४ रेजडजमलस कंजक्रट व्यर्साय २५,०००।-   

३.५ सटररङ व्यर्साय २,५००।-   

३.६ जमलचर र सटररङ सामान भएको ५,०००।-   

३.७ र्ाटर जड्रजलङ(जडप) ५,०००।-   

३.८ र्ाटर जड्रजलङ(थयालो) २,५००।-   

४. उत्पादनमूिकउद्योग 

 

  

४.१ 

प्लाजष् टक उद्योग/ जप.जभ.जस. / पोजलजिन 

पाइप उद्योग १,००,०००।-   

४.२ चप्पल उद्योग ५०,०००।-   

४.३ ड्राइङ उद्योग १,००,०००।-   

४.४ ज्याकेट तिा व्याग उद्योग १०,०००।-   
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क्र.स.ं षििरण दररेर्रू. कैलफयत 

४.५ साबनु उद्योग १०,०००।-   

४.६ ह्यमू पाइप उद्योग १,००,०००।-  

४.७  औषधी उद्योग १,००,०००।-  

५. ग्रील आल्िुषनर्ि झ्र्ाल ढोका उद्योग  

 

  

५.१ थटील, आल्मजुनयम, ग्रील उद्योग २५,०००।-   

५.२ फलामको ग्रील व्यर्साय ५,०००।-   

६. कृषि फिय तथा पशु आहार उद्योग 

 

  

६.१ कृजष फमव तिा पश ुआहार उद्योग १०,०००।-   

६.२ पश ुआहर  जबक्री केन्त्द्र २,०००।-   

६.३ घरेल ुकुजटर उद्योग २,०००।-   

६.४ अगरर्त्ती उद्योग १,०००।-   

६.५ मनैर्त्ती उद्योग १,०००।-   

६.६ अचार उद्योग १,०००।-   

६.७ अन्त्य कुजटर उद्योग १,०००।-   

७ पेर् पदाथय उत्पादन उद्योग 

 

  

७.१ जमनरल र्ाटर उद्योग १०,०००।-   

७.२  पानी सप्लायसव २५,०००।-   

७.३ आइसजक्रम उद्योग ५,०००।-   

८ कुटानी, षपसानी षिल 

 

  

८.१ 
फ्लार्र जमल 

१,०००।-   

८.२ 
सेलर जमल 

१,०००।-   

८.३ 
कुटानी, जपसानी जमल (होलर समते) 

२,०००।-   

८.४ 
मसला, जचउरा जमल 

१,०००।-   
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क्र.स.ं षििरण दररेर्रू. कैलफयत 

९ डेरी उद्योग 

 

  

९.१ डेरी उद्योग  ५,०००।-   

९.२ डेरीिन्त्य सामाग्री पसल  २,०००।-   

१० उपिोग्यवथतुउत्पादनउद्योग 

 

  

१०.१ कुजकि/पाउरोटी/ नडुल्स उद्योग  ५,०००।-   

१०.२ कुजकि/पाउरोटी/ नडुल्स पसल २,०००।-   

१०.३ कन्त्फेलसनरी उद्योग  ५,०००।-   

१०.४ कन्त्फेलसनरी पसल २,०००।-   

१०.५ र्केरी उद्योग  ५,०००।-   

१०.६ र्केरी पसल २,०००।-   

१०.७ ससेि उद्योग १०,०००।-   

१०.८ दालमोठ उद्योग ५,०००।-   

११. कृलषतिावनजन्यउद्योग 

 

  

११.१ स-जमल/प्लाइउड उद्योग १,००,०००।-   

११.२ काठ षबक्री षडपो 

 

  

११.२.१ काठ जबक्री जडपो २५,०००।-  

११.२.२ काठ जबक्री जडपो फजनवचर जनमावण सजहत ३०,०००।- झ्याल ढोका च कोस समते 

११.२.३ काठको फजनवचर/ शोरुम १५,०००।-  

११.३ फाइबरउद्योग/शोरुम २०,०००।-   

११.४ वेतवााँसकोउद्योग/शोरुम ५,०००।-   

११.५ नसगरी ३,०००।-  

११.६ फूि(पुष्ट्प)पसि १,०००।-  



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

      
 
 

क्र.स.ं षििरण दररेर्रू. कैलफयत 

क्र.स.ं लववरण दररेट रू. कैजफयत 

११.७ पशुवधशािा १५,०००।-   

११.८ पशुवधतिालबक्री ५,०००।-   

११.९ माछा, मासुलबक्रीपसि १०,०००।-   

११.१० अन्डालबक्रीपसि १,०००।-   

११.११ कृषकसमुहदताग/नलवकरण २००।-  

१२. पयगर्नउद्योग 

 

  

१२.१ पाटी प्यालेस/ व्याङ्केट १०,०००।-   

१२.२ सजुर्धा सजहतको होटल /ररसोटव "क" श्रेणी ३,००,०००।- 

 रू.२५ करोड भन्त्दा बढी 

पुौँिी भएको 

१२.३ सजुर्धा सजहतको होटल/ ररसोटव "ख" श्रेणी २,००,०००।- 

  रू.१५ करोड भन्त्दा बढी 

पुौँिी भएको 

१२.४ सजुर्धा सजहतको होटल /ररसोटव "ग" श्रेणी १,००,०००।- 

 रू.१० करोड भन्त्दा बढी 

पुौँिी भएको 

१२.५ सजुर्धा सजहतको होटल / ररसोटव "घ" श्रेणी ५०,०००।- 

 रू.५ करोड भन्त्दा बढी पुौँिी 

भएको 

१२.६ सजुर्धा सजहतको होटल /रेषु्टरा  २५,०००।- 

 रू.१ करोड भन्त्दा बढी पुौँिी 

भएको 

१३. खाद्यतिाखाद्यसेवाउद्योग 

 

  

१३.१ फास्टफुड तथा क्ट्र्ाफे 

 

  

१३.१.१ फाथटफुड तिा लयाफे "क" श्रेणी १५,०००।- 

 रू.२५ लाख भन्त्दा बढी 

पुौँिी भएको 
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क्र.स.ं षििरण दररेर्रू. कैलफयत 

१३.१.२ फाथटफुड तिा लयाफे "ख" श्रेणी १०,०००।- 

 रू.२५ लाख भन्त्दा कम 

पुौँिी भएको 

१३.२ रेषु्टराौँ दोहोरी साौँझ/डान्त्स बार सजहत २०,०००।-   

१३.३ होटेल एण्ड लि १०,०००।-  

१३.४ होटल /भोिनालय  २,०००।- 

 रू १ लाख भन्त्दा बढी पुौँिी 

भएको 

१३.५ जमष्ठान्त् न भण्डार २,०००।-   

१३.६ लयाटररङ "क" श्रेणी १०,०००।- 

 रू १० लाख भन्त्दा बढी 

पुौँिी भएको 

१३.७ लयाटररङ "ख" श्रेणी ५,०००।- 

  रू १० लाख भन्त्दा बढी 

पुौँिी भएको 

१३.८ सामान्त्य जचया नाथता पसल (थर्रोिगार) ५००।- 

 रू १ लाख भन्त्दा बढी पुौँिी 

भएको 

१४. सेवाउद्योग 

 

  

१४.१  व्याण्ड बािा १,०००।-   

१४.२ जथक्रन जप्रन्त्ट प्रेश २,०००।-   

१४.३ लेिर जप्रन्त्ट प्रेश ३,०००।-   

१४.४ फ्लेलस र व्यानर १,५००।-   

१४.५ जसनेमा हल/हाईजभिन ५,०००।-   

१४.६ कलर ल्यार् सेर्ा ५,०००।-   

१४.७ जभजडयो जमजलसङ ५,०००।-   

१४.८ फोटो थटुजडयो सेर्ा २,०००।-   

१४.९ टुर ट्राभल सेर्ा(मलुकु जभर मार ) ५,०००।-   
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क्र.स.ं षििरण दररेर्रू. कैलफयत 

१४. १० टुर ट्राभल सेर्ा(जर्देश समते) १०,०००।-  

१४ .११ फोटोकपी/ साइर्र लयाफे २,५००।-   

१४. १२ कुररयर सेर्ा २०००।-   

१५. सञ्चारसेवा 

 

  

१५.१ 

टेजलफोन, मोर्ाइल, इन्त्टरनेट सेर्ा प्रदायक 

कम्पनी १०,०००।-   

१५.२ केर्ल च्यानल प्रसारण १०,०००।-   

१५.३ एफ एम प्रसारण सेर्ा १०० के भी सम्म १०,०००।-   

१५.४ सञ्चार टार्र २०,०००।-  प्रजत टार्र 

१६. लवत्तीयसेवा 

 

  

१६.१ र्ाजणज्य बैंकको मखु्य कायावलय १,००,०००।-   

१६.२ 

र्ाजणज्य बैंकको शाखा कायावलय (प्रजत 

कायावलय) ५०,०००।-   

१६.३ र्ाजणज्य बैंकको एलसटेन्त्सन काउण्टर २५,०००।-  

१६.४ जर्कास बैंक मखु्य कायावलय ५०,०००।-   

१६.५ 

जर्कास बैंक शाखा कायावलय (प्रजत 

कायावलय) २५,०००।-   

१६.६ जर्कास बैंकको एलसटेन्त्सन काउण्टर  १५,०००।-  

१६.७ फाइनान्त्स कम्पनी मखु्य कायावलय ३०,०००।-   

१६.८ 

फाइनान्त्स कम्पनी शाखा कायावलय (प्रजत 

कायावलय) १५,०००।-   

१६.९ लघ ुजर्त्त कम्पनीहरू १५,०००।-   
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क्र.स.ं षििरण दररेर्रू. कैलफयत 

१६.१० 

र्ीमा कम्पनीको शाखा कायावलय (प्रजत 

कायावलय) १०,०००।-   

१६.११ रेजमट्यान्त्स तिा मजनचेन्त्िर १०,०००।-   

१६.१२ 

सहकारी (बाषियक कारोिारको 

आधारिा) 

 

  

१६.१२.१ रू १ करोडसम्म १,०००।-  

१६.१२.२ रू १ करोड दजेख ३ करोड सम्म ३,०००।-  

१६.१२.३ रू ३ करोड दजेख ५ करोड सम्म ५,०००।-  

१६.१२.४ रू ५ करोड दजेख १० करोड सम्म १०,०००।-  

१६.१२.५ रू १० करोड दजेख २० करोड सम्म १५,०००।-  

१६.१२.६ रू २० करोड भन्त्दा माजि २५,०००।-  

१६.१३ उत्पादन तिा सेर्ामलुक सहकारी संथिा १,०००।-   

१६.१४ मजहला बचत तिा सहकारी संथिा १,०००।-   

१६.१५ उपभोक्ता तिा थर्ाथ्य सहकारी संथिा १,०००।-  

१७. थवाथ्यसेवा 

 

  

१७.१ 

गरै सरकारी अथपताल/नजसवङ होम १० र्ेड 

सम्मको २५,०००।-   

१७.२ 

गरै सरकारी अथपताल/नजसवङ होम १० 

र्डेभन्त्दा माजि ३०,०००।-   

१७.३ 

एम आर आइ, जस जट थलयान, 

अल्ट्रासाउण्ड जललजनक १०,०००।-   

१७.४ पोली जललजनक १०,०००।-   
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क्र.स.ं षििरण दररेर्रू. कैलफयत 

१७.५ प्यािोलोिी  ल्यार् "क" श्रेणी ७,५००।- 

 रू १० लाख भन्त्दा बढी 

लगानी भएको 

१७.६ प्यािोलोिी ल्यार् "ख" श्रेणी ५,०००।- 

 रू १० लाख सम्म लगानी 

भएको 

१७.७ 

अलयपुञ्चर, जफजियोिेरापी, थर्ाथ्य 

जललजनक ५,०००।-   

१७.८ एलसरे जललजनक २,०००।-   

१७.९ चश्मा पसल २,०००।-   

१७ .१० आई केयर सेन्त्टर २,५००।-   

१८. लशक्षातिाखेिकुदसम्बन्धीसेवा 

 

  

१८.१ प्राजर्जधक जशक्ालय २५,०००।-   

१८.२ लयाम्पस २५,०००।-   

१८.३ माध्यजमक जर्द्यालय १५,०००।-   

१८.४ आधारभतू जर्द्यालय १०,०००।-   

१८.५ मन्त्टेश् र्री तिा जशश ुथयाहार केन्त्द्र १०,०००।-   

१८.६ छार/छारार्ास १५,०००।-   

१८.७ इजन्त्थटच्यटु, ताजलम तिा अनुसन्त्धान केन्त्द्र १०,०००।-   

१८.८ पोली टेजलनकल इजन्त्थटच्यटु, प्रजशक्ण समते १०,०००।-   

१८.९ नजसवङ, जसएमए र एचए प्रजशक्ण समते १५,०००।-   

१८.१० थनकुर/पलु हाउस १५,०००।-   

१८.११ िीम हाउस / जफटनेश सेन्त्टर १५,०००।-   

१८.१२ फूटसल १५,०००।-   

१९. तालिमकेन्रएवंपरामशगसेवा 
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क्र.स.ं षििरण दररेर्रू. कैलफयत 

१९.१ एिकेुशनल कन्त्सल्टेन्त्सी सेर्ा १५,०००।-   

१९.२ कम्प्यटुर/इलेलट्रोजनलस ताजलम केन्त्द्र १०,०००।-   

१९.३ कम्प्यटुर जडिाइजनङ सेर्ा ५,०००।-   

१९.४ सर्ारी चालक ताजलम केन्त्द्र १०,०००।-   

१९.५ भाषा जशक्ा इजन्त्थटच्यटु, कोजचङ सेन्त्टर ५,०००।-   

१९.६ र्दैजेशक रोिगार सेर्ा (म्यानपार्र कम्पनी) ५०,०००।-  

२०. अर्ोसम्बन्धीसेवा 

 

  

२०.१ इजन्त्िन/सर्ारी साधन ममवत "क" श्रेणी २५,०००।- 

रू.२५ लाख भन्त्दा बढी 

पुौँिी  लगानी भएको 

२०.२ इजन्त्िन/सर्ारी साधन ममवत "ख" श्रेणी १०,०००।- 

 रू.२५ लाख भन्त्दा कम 

पुौँिी  लगानी भएको 

२०.३ मोटर साइकल ममवत ३,०००।-  

२०.४ पेजन्त्टङ/डेजन्त्टङ/र्जेल्डङ सेर्ा १०,०००।-   

२०.५ व्याजट्र ममवत सेर्ा २,०००।-   

२०.६  सर्ारी साधन र्ाजसङ सेर्ा  ५,०००।-   

२०.७ मोटरसाईकल र्ाजसङ सेर्ा  २,०००।-   

२०.८ जसट मजेकङ तिा जग्रजिङ सेर्ा ३,०००।-   

२०.९ लेि मजेसन सेर्ा ५,०००।-   

२१. अन्यममगत/ सेवा 

 

  

२१.१ जटभी, डेक, जिि, कम्प्यटुर ममवत पसल ३,०००।-   

२१.२ मोर्ाइल ममवत पसल २,०००।-   

२१.३ रेजडयो, घडी ममवत पसल १,०००।-   

२१.४ सेके्रटेररयल सजभवस १०,०००।-   
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क्र.स.ं षििरण दररेर्रू. कैलफयत 

२१.५ सेलयरुरटी सजभवस १०,०००।-   

२१.७ 

व्यजुटपालवर सेर्ा व्यजुटजशयन ताजलम 

सजहतको ५,०००।-   

२१.८ बजुटक  ५,०००।-   

२१.९ व्यटुी पालवर/ कथमजेटक पसल २,०००।-  

२१.१० सैलनु १,०००।-   

२१.११ ड्राइजललन सेर्ा मजेसन सजहतको ५,०००।-   

२१.१२ आटव व्यर्साय ५००।-   

२१.१३ जडजिटल आटव व्यर्साय १,०००।-   

२१.१४ अन्त्य आटव व्यर्साय/ िान्त्का १,५००।-   

२२. िााँडातिालकचेनसामाग्री 

 

  

२२.१ भाौँडा तिा जकचेन सामाग्री "क" श्रेणी ५,०००।- 

 रू ५ लाख भन्त्दा बढी पुौँिी 

भएको 

२२.२ भाौँडा तिा जकचेन सामाग्री "ख" श्रेणी ३,०००।- 

 रू ५लाख भन्त्दा कम पुौँिी 

भएको 

२३. खेितिाउपहारसामाग्री 

 

  

२३.१ 

थपोट्वस, खले ना, जगफ्ट तिा फोटो िेम 

पसल ५,०००।-   

२३.२ थपोट्वस सामाग्री जबक्री पसल ३,०००।-   

२३.३ जगफ्ट जबक्री पसल १,५००।-   

२३.४ खले ना पसल १,०००।-   

२३.५ फोटो िेम पसल ७५०।-   

२४. संगीततिाकिा 
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क्र.स.ं षििरण दररेर्रू. कैलफयत 

२४.१ संगीत तिा कला केन्त्द्र सेर्ा २,५००।-   

२४.२ संगीत सामाग्री  जबक्री पसल २,०००।-   

२५. कवाडी सामान खररद लबक्री ३०,०००।-  
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अनुसचूी-५  

जलडबुर्ी,कवाडीमािसामानरजीवजन्तुकरकोदररेर् 

नगरपाजलकाले दहेायको दररेटमा िजडर्टुी, कर्ाडी मालसामान र िीर्िन्त्तु कर जलनछे ।  

लस.नं आम्दानीको शीषगक करका दर कैलफयत 

१ जझण्डु ।५० पैसा प्रजत जकलो  

 

 

 

 

 

यस बमोजिमको रािश्व  रकम रािश्व 

जशषवक न.ं १४२१२ सरकारी सम्पजत्त 

जर्क्रीबाट प्राप्त रकम जशषवकमा दाजखला 

गनुवपनेछ । 

 

२. गामटे टुक्रा ।५० पैसा प्रजत जकलो 

३. िलेको मोजबल ।२५ पैसा प्रजत जकलो 

४. िटु र प्लाजष्टक बोरा ।२० पैसा प्रजत जकलो 

५. कापेट टुक्रम  ।५० पैसा प्रजत जकलो 

६. टायर ट्यरू् ।५० पैसा प्रजत जकलो 

७. िोरो जटन ।५० प्रजत जकलो 

८. परुानो ड्रम ।५० के.जि. प्रजत जकलो 

९. परुानो कागि रू.१।०० प्रजत जकलो 

१०. धातुका रु्क्रा  

(१) फलाम रू.२।०० प्रजत जकलो 

(२) तामा‚ जपत्तल रू.४।०० प्रजत जकलो 

(३) मेजसनरी औिार रू.२।०० प्रजत जकलो 

(४) पोजलजिन पाइप  रू.१।०० प्रजत जकलो 

(५) जससाको धलुो रू.४।०० प्रजत जकलो 

११. प्रचलित कानूनिे लनषेध गरेको बाहेक मरेका वा माररएका पशुका   

(१) हाड रू.१।००  यस बमोजिमको रािश्व  रकम रािश्व 

जशषवक न ं ११६३२ अखटेो पहरामा लाग्ने 

कर जशषवकमा दाजखला गनुवपनछे । 

(२) जसङ रू.२।०० 

(३) छाला ठूलो रू.३०।०० प्रजत गोटा 

(४) छाला सानो रू. १५।०० प्रजत गोटा 

(५) पन्त्छीको प्र्ाौँख रू. १।०० प्रजत जकलो 
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अनुसूची-६ 

सवारीसाधनकरकोदररेर् 

 कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्ेरजभर ठेगाना देखाइ दताव भएका यस नगरपाजलकाजभर चल्ने सर्ारी 

साधनहरू र तोजकएको के्रजभरका रुटहरूमा चल्ने जर्द्यतुीय ररलसा,अटो ररलसा र म्यानअुल ररलसाहरूमा दहेाय 

बमोजिम र्ाजषवक सर्ारी कर जलइनेछ । 

यस बमोजिमको रािश्व  रकम राजश्व लशषगक नं ११४५१सवारी साधनकर लशषगकमा दाजखला 

गनुवपनेछ । 

लस.नं. सवारीकोलकलसम वालषगकरू. पर्के 

१. जर्द्यतुीय ररलसा १,५००।-  

२. म्यानअुल ररलसा १००।-  

 

अनुसूची-७ 

लवज्ञापनकरकोदररेर् 

नगरपाजलकाल ेदहेाय बमोजिमको व्यर्थिा अनसुार जर्ज्ञापन कर संकलन र व्यर्थिापन गनेछ । यस 

बमोजिमको रािश्व  रकम राजश्वलशषगकनं११४७२लवज्ञापनकरलशषगकमा दाजखला गनुवपनेछ । 

क) लवज्ञापन कर लनम्नानुसार हुनेः 

१. कुनै पजन प्रकारका जर्ज्ञापन गदाव नगरपाजलकाको परू्व थर्ीकृजत जलएर मार गनुवपनेछ । 

२. घरको छत र क सीमा पररचयपाटी र्ा जर्ज्ञापन सामाग्री राख्न पाइन ेछैन । 

३. घरमा झ्याल छोपेर पररचयपाटी र्ा जर्ज्ञापन सामाग्री राख्न पाइन ेछैन । 

४. बाटोको जसमानादजेख दश जफट जभर तिा सौँजधयारको जसमानादजेख पाौँच जफट जभर र सार्विजनक 

थिान र्ा संथिान र्ा कायावलय र्ा सार्विजनक सेर्ा प्रर्ाह गन ेथिानमा जर्ज्ञापन सामाग्री राख्न 

पाइन ेछैन । 

५. सार्विजनक उत्तरदाजयत्र् अन्त्तगवत जनमावण भएका िनुसकैु संरचनामा जनमावणकतावको नाम बाहके 

राजखएका िनुसकैु तजथबर र्ा अक्रको जर्ज्ञापन कर छुट नहुने । 

६. घर‚ िग्गा‚ व्यापाररक र्ा व्यार्साजयक केन्त्द्र‚ होटल र्ा रेषु्टरेण्ट र्ा जर्द्यालय र्ा जसनेमा हल र्ा 
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पेट्रोल पम्प र्ा िनुसकैु घरको जभरी भागमा जर्ज्ञापन गने प्रयोिनका लाजग राजखएका प्रचार 

सामाग्रीमा जर्ज्ञापन कर छुट नहुुन े। 

७. सतुीिन्त्य‚ मजदरा तिा नेपाल सरकारबाट प्रजतबजन्त्धत तिा कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका‚ नगर 

कायवपाजलकाबाट जनषधे गररएका जर्ज्ञापन प्रचार प्रसार गनव पाइन ेछैन । 

८. जर्ज्ञापन सामग्री राख्न जनषधे गररएको सतव उल्लंघन गरेमा रू १०,०००।-  सम्म िररर्ाना गरी 

त्यथतो जर्ज्ञापन हटाइनेछ ।  

ख) लवज्ञापन करको दरः 

१. फ्लेलसबाट तयार गररएको जर्ज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रजत र्षव प्रजत र्गव फुट रू. १५०।०० 

२. होजडङ्ग बोडव‚ जनयोन साईन‚ ग्लो साइन र यथतै जर्ज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रजत र्षव प्रजत र्गव फुट 

रू. २५०।०० 

३. जडजिटल बोडवमा गररने जर्ज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रजत र्षव प्रजत र्गव फुट रू. ३५०।०० 

४. मालबाहक सर्ारी साधनको दायाौँबायाौँ भागमा अजधकतम दश थलर्ायर फुटसम्मको लाजग प्रजत 

जदन रू.२५०।००  र थिायी रूपमा लेजखएको र्ा छाजपएको प्रचार सामाग्रीको लाजग प्रजत र्षव प्रजत 

र्गव फुट रू. १५०/००  

५. खलेकुद मदैान‚ मलेा‚ िारा‚ पर्व र यथतै प्रकृजतका कायवक्रममा हुने जर्ज्ञापन प्रचार सामाग्रीको 

अजधकतम पन्त्र जदन र बीस थलर्ायर फुटका लाजग प्रजत जदन रू. ३५०।००  

६. सर्ारी साधनको छत (अजधकतम तीन फुट उचाईसम्म मार)‚ दईु पाङ्ग्रा जबचको भाग‚ पछाजडको 

सीसा (सीसाको िम्मा भाग मध्येको अजधकतम पचास प्रजतशत सम्म मार) मखु्य झ्यालको 

माजिपरट्टको भजेन्त्टलेशनमा जर्ज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रजत थलयाएर फुट रू. १५०।०० 

७. आकाशमा बेलनु‚ ज्याकेटमा र्ा बेलनु बोकेर गररने जर्ज्ञापन (प्रजत जदन) रू.  २५०।०० 

८. अन्त्यको हकमा प्रजत र्गवजफट प्रजत र्षव रू. ३५०।०० 

९. होटल तिा व्यापार व्यर्साय प्रर्द्धवन सम्बन्त्धी जर्ज्ञापनहरूमा प्रजत र्गवफुट रू. ५०० का दररेटमा 

कर जलइनेछ । 

१०. शजैक्क संथिाहरूले आफ्नो कम्पाउण्डजभर राखन्े जर्ज्ञापन बाहके अन्त्य जर्ज्ञापनमा प्रजतर्गव फुट 

रू. ५०० का दररेटमा कर जलइनेछ । 
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११. सेर्ामलूक प्रचार प्रसार सामाग्रीहरूमा त नगर कायवपाजलकाबाट जनणवय बमोजिम उल्लेजख दररेटमा 

५० प्रजतशत छुट जदन सजकनेछ । 

१२. व्यापार व्यर्साय र्ा कायावलय रहकेो थिानमा पररचय खलु्ने जर्र्रण सजहतको २४ जफट भन्त्दा 

बढीको जर्ज्ञापन सामाग्री राखन् पाइन ेछैन । 

१३. थर्ीकृजत नजलइ राजखएका जर्ज्ञापनमलूक सामाग्री नगर प्रमखुको आदशेले िनुसकैु बखत हटाउन 

सजकनेछ । यथतो सामाग्री हटाउौँदा लागकेो खचव समेत सम्बजन्त्धत जर्ज्ञापन राख्ने व्यजक्त, जनकाय र्ा 

संथिाबाट असलू उपर गररनेछ । 

१४. थर्ीकृत समयार्जध जभर िप समयको लाजग जर्ज्ञापनमलूक सामाग्री राखन्े अनुमजत जलन आएमा 

लाग्ने दथतरुमा १० प्रजतशतसम्म छुट जदइनेछ  । 

१५. नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारले तोकेको प्रचजलत काननूको उल्लंघन हुने चालक तिा यारहुरू 

समतेको ध्यान जखच्ने, भड्जकलो, आौँखा जतरजमराउन े गरी जडजिटल जर्ज्ञापनका सामाग्री राखन् 

पाइन ेछैन । 

१६. जर्ज्ञापन गन ेव्यजक्त र्ा संथिाले जर्ज्ञापनका लाजग थर्ीकृजत जलएको समयार्जध समापत् भएको १५ 

जदनजभर त्यथता सामाग्री हटाउन ु पनेछ । अन्त्यिा नगरपाजलकाल े हटाउन लगाउने छ । यसरी 

हटाउौँदा लागकेो खचव समते सम्बजन्त्धत व्यजक्त र्ा संथिाबाट असलू उपर गररनेछ । 

१७. जर्ज्ञापन कर संकलन नगरपाजलका आफैं ले र्ा अन्त्य व्यजक्त, जनकाय र्ा संथिासौँगको साझदेारीमा 

संकलन गनव सलनेछ । 

१८. जर्ज्ञापन करबाट संकलन गररएको रकम प्रचजलत काननू बमोजिम प्रदशे संजचत कोषमा िम्मा 

गररनेछ । 
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अनुसूची – ८   

बहाि लबर्ौरी शुल्क 

नगरपाजलकाले प्रजत र्गवजफट प्रजत मजहना रु. २।- का दररेटमा र्हाल जर्ट री कर लगाउनेछ । 

यस बमोजिमको रािश्व  रकम राजश्व लशषगक नं ११३२२बहाि लबरौर्ीकर लशषगकमा दाजखला 

गनुवपनेछ । 

अनुसूची – ९  

सवारी साधन पालकग ङ शुल्कको दररेर् 

यस बमोजिमको रािश्व  रकम राजश्व लशषगक नं १४२४१ पालकग ङ  लशषगकमा दाजखला 

गनुवपनेछ । 

१. दईु पाङ्ग्रे प्रजत घण्टा रु. १०।००  

२. तीन पाङ्ग्रे प्रजत घण्टा रु. १५।०० 

३. चार पाङ्ग्रे प्रजत घण्टा रु. २०।०० 

४. ६ पाङ्ग्रे प्रजत घण्टा रु. ३०।००  

५. अन्त्य प्रजत घण्टा रु. ५०।०० 

अनुसूची – १०  

सेवा, शुल्क र दथतुर 

लस.नं. आम्दानीको लशषगक करकोदर कैलफयत 

१. प्रलतलिलप सेवाशुल्क   

क. कम्प्यटुर जप्रन्त्टबाट प्रजतजलजप जलदा रू.३०।-   

ख. 
कायावलयको अजभलेखको प्रजतजलजप शलु्क प्रजत 

कजप 
रू.५।- A-4 साइि 

ग. 
कायावलयको अजभलेखको प्रजतजलजप शलु्क प्रजत 

कजप 
रू.१०।- A-3 साइि 

घ. जनर्देन दथतरु रू.१०।-   
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लस.नं. आम्दानीको लशषगक करकोदर कैलफयत 

  

राजश्व  लशषगकनं.१४२२९अन्यप्रशासलनकसेवाशुल्क  लशषगकमा

दालखिागनुगपनेछ।   

२. लसफाररस   

क. व्यर्साय दताव जसफाररस  रू.१,०००।-   

ख. उद्योग दताव जसफाररस रू.२०००।-   

ग. घर बाटो जसफाररस  
मलु्यांकनको रू 

७५।- प्रजत लाख     

घ. घर बाटो जसफाररस अशंबन्त्डा रू. २०००।-   

ङ. चार जकल्ला जसफाररस  
मलु्यांकनको रू 

२५।-  प्रजत लाख   

छ मजहनासम्म जनि 

व्यजक्तले पनु: जलदा 

दोहोरो शलु्क जतनव नपने 

।   

च. छुट िग्गा दताव जसफाररस 
प्रजत आना  

रू.५०।-   

छ. र्दैजेशक रोिगार जसफाररस रू.५००।-   

ि. छार र्जृत्त जसफाररस  

जन:शलु्क (गररब 

तिा िहेने्त्दार) अन्त्य 

रू५००।-  

  

झ. नामसारी जसफाररस रू १०००।-   

ञ. िग्गाधनी प्रमाणपिुाव प्रजतजलजप जसफाररस रू.१०००।-   

ट. िग्गाधनी पिुावमा घर कायम जसफाररस रू. ५००।-   

ड. नागररकता जसफाररस जन:शलु्क    

ढ. करचकु्ता जसफाररस जन:शलु्क    

ण. घर कोठा खोल्ने सेर्ा दथतरु रू.१०००।-   

त. तीन पथुते फोटो टाौँस जसफाररस रू.१०००।-   

ि. मोही लगत कट्टा जसफाररस रू.२०००।-   
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लस.नं. आम्दानीको लशषगक करकोदर कैलफयत 

द. मोही नामसारी जसफाररस रू.१०००।-   

ध. मोही बाडफाौँड  जसफाररस रू.१०००।-   

न. 
जर्धतु तिा धारा जमटर िडान जसफाररस 

(आर्ासीय) 
रू.५००।- 

  

प. जर्धतु जमटर िडान व्यर्सायीक थ्री फेि लाइन रू. १०,०००।-   

फ. फरक -फरक नाम िर एकै प्रमाजणत जसफाररस रू.५००।-   

ब. फरक- फरक िन्त्मजमजत संशोधन जसफाररस रू.५००।-   

भ. 
आजिवक अर्थिा जर्पन्त्न / ज्येष्ठ नागररक/अपागतंा 

/ दजलत तिा िनिाजत प्रमाजणत जसफाररस  
जन:शलु्क 

  

म. आजिवक अर्थिा सम्पन्त्न भएको प्रमाजणत रू. १०००।-   

य. सिवजमन मचुलु्का जसफाररस 
रू.५००।- 

मतृ्य ुनाता प्रमाजणतको 

सिवजमन बाहके ।  

  

राजश्व  लशषगकनं.१४२४३लसफाररसदथतुरलशषगकमा दालखिा

गनुगपनेछ।   

३. लवद्यािी अध्ययनलसफाररससाँगसम्बलन्धत    

क. 
अगं्रेिीमा  गररएका थर्दशेी तिा  र्दैजेशक 

जर्द्यािी अध्ययन  
रू.२००।-   

ख. नाता कायम जसफाररस रू.२००।-   

ग. करचकु्ता जनःशलू्क   

घ. सम्पजत्त मलू्याङ्कन  रू.२,०००।-   

ङ. र्ाजषवक आय प्रमाजणत रू. २००।-   

च. 
जर्र्ाजहत/ िन्त्म/ अजर्र्ाजहत/ ठेगाना 

संशोधन जसफाररस 
प्रजत जसफाररस  रू२००।- 

  

छ. अन्त्य  रू २००।-   
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लस.नं. आम्दानीको लशषगक करकोदर कैलफयत 

  

राजश्व  लशषगकनं.१४२४३लसफाररसदथतुरलशषगकमा दालखिा

गनुगपनेछ। 
  

४. एम्वुिेन्स दथतुर   

क. १० जक.जम.सम्मको रू.३००।-   

ख. १० दजेख १५ जक.जम.सम्म रू.५००।-   

ग. त्यस पजछ प्रजत जक.जम. रू.३०।-   

  

राजश्व  लशषगकनं.१४२१९अन्यसेवाशुल्कतिालबक्री लशषगकमा

दालखिागनुगपनेछ।   

५. नाता प्रमालणत   

क. िीजर्त  नाता प्रमाजणत रू.५००।-   

ख. मतृ्य ुनाता प्रमाजणत रू.२००।-   

  

राजश्व  लशषगकनं.१४२४५नाता प्रमालणतलशषगकमा दालखिा 

गनुगपनेछ।   

६. पञ्जीकरण   

क. िन्त्म‚ जर्र्ाह‚ मतृ्य‚ुबसाइौँ सराइौँ‚ सम्बन्त्ध जर्च्छेद रू.१००।- 
घटना घटेको  ३५ जदन 

जभर जनःशलु्क 

  

राजश्व  लशषगकनं.१४२४४व्यलक्तगतघर्नादतागलशषगकमा दालखिा   

गनुगपनेछ। 
  

७. 
न्यालयक सलमलतबार् कायगसम्पादन हुने थिानीय सरकार संचािन

ऐन–२०७४कोदफा४७(१)बमोलजमकामुद्दा 
  

क. जनर्देन जफराद दताव  रू १००।-   

ख. प्रजतजलजप प्रजत पाना  रू ५।-   

ग. जमलापर दथतरु  रू १०००।-   

घ. िग्गा नापनलसा दथतरु प्रजत आना  रू १००।-   
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लस.नं. आम्दानीको लशषगक करकोदर कैलफयत 

  

राजश्व  लशषगकनं.१४२२१न्यायीकदथतुरलशषगकमा दालखिा  

गनुगपनेछ।   

८. 
न्यालयक सलमलतबार् कायगसम्पादन हुने थिानीय सरकार संचािन

ऐन२०७४ कोदफा४७(२)बमोलजमकामुद्दामा   

क. जनर्देन जफराद दताव  रू१०००।-   

ख. प्रजतजलजप प्रजत पाना  रू ५।-   

ग. जमलापर दथतरु  रू १०००।-    

घ. कोटव जफ (अदालजत दथतरु बमोजिम) जबगो बमोजिम धर टी बापत 

ङ. िग्गा नापनलसा दथतरु प्रजत आना  रू २००।-   

  

राजश्व  लशषगकनं.१४२२१न्यायीकदथतुरलशषगकमा दालखिा  

गनुगपनेछ।   

९. लशक्षासाँग सम्बलन्धत(संथिागत)   

क. कक्ा आठको ग्रेड जसट प्रजतजलजप  रू ३००।-   

ख. िन्त्मजमजत, नाम िर पररर्तवन जसफाररस  रू ३००।-   

ग. अनमुजत परु्व प्रािजमक रू १०,०००।-   

घ. अनमुजत आधारभतू (१-५) रू १५,०००।-   

ङ. अनमुजत आधारभतू (६-८) रू २०,०००।-   

च. अनमुजत माध्याजमक(९ - १०) रू २५,०००।-   

छ. अनमुजत माध्याजमक(११ - १२) रू ५०,०००।-   

ि. नाम पररर्तवन(आ.जर्) रू २५,०००।-   

झ. नाम पररर्तवन(मा.जर्) रू ५०,०००।-   

ञ. लयाम्पस जसफाररस रू १०,०००।-   

ट. प्रमाणपर प्रमाणीकरण रू ५००।-   

ड. कक्ा ८ को पररक्ा शलु्क(संथिागत) रू ५००।-   

ढ. जर्षयधार पररर्तवन र्ा िप(कक्ा ११-१२ ) रू ५,०००।-   

ण. थिान पररर्तवन आउने/िाने (पुर्व प्रािजमक) रू ५,०००।- नगरपाजलका जभरकै 
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लस.नं. आम्दानीको लशषगक करकोदर कैलफयत 

त. थिान पररर्तवन आउने/िाने (आधारभतू १-८) रू २५,०००।- 

थिान पररर्तवनको 

हकमा ५० प्रजतशत मार  

लाग्नेछ । 

ि. थिान पररर्तवन आउने/िाने(माध्याजमक) रू ५०,०००।-   

द. जनयजुक्त तिा पदथिापना  रू ५००।-   

ध. जशक्क सरुर्ा सहमजत(न.पा बाजहर) रू १०००।-   

न. जशक्क भनाव अनुमजत रू ५००।-   

प. लेखा पररक्क जनयजुक्त(आधारभतूसम्म) रू ५००।-   

फ. लेखा पररक्क जनयजुक्त(माध्याजमक) रू १०००।-   

ब. बैङ्क खाता नजर्करण जसफाररस रू ५००।-   

भ.  जशक्ा सम्बन्त्धी अन्त्य जसफाररस  रू ५००।-   

  राजश्व  लशषगकनं.१४२२३लशक्षाके्षत्रकोआय लशषगकमादालखिा    

गनुगपनेछ।  

  

१०.   

१०. पशु सेिा सम्बषन्धत   

क. काडव दताव शलु्क रू १०।-   

ख. प्रयोगशाला पररक्ण रू १०।-   

ग. पोष्टमाटवम पश ु रू २००।-   

घ. पोष्टमाटवम पन्त्छी रू २५।-   

ङ. ओसार- पसार जसफाररस प्रजत पश ु रू १००।-   

च. ओसार- पसार जसफाररस प्रजत पन्त्छी रू १।-   

छ. पश ुमतृ्य ुजसफाररस रू १००।-   

ि. पश ुबन्त्ध्याकरण प्रजत पश ु रू १०।-   

झ. रेजर्ि खोप प्रजत पश ु रू १००।-   

 
राजश्व  लशषगकनं.१४२२९अन्यप्रशासलनकसेवाशुल्क  लशषगकमा

दालखिागनुगपनेछ।  
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लस.नं. आम्दानीको लशषगक करकोदर कैलफयत 

११. कृषि सम्बन्धी     

क. रासायजनक मल जर्के्रता/दताव/नजर्करण जसफाररस रू ५००।-   

ख. 
जर्उजर्िन कारोर्ार अनुमजत पर/ दताव/नजर्करण 

जसफाररस 
रू ५००।- 

  

ग. 
खदु्रा जर्षादी जबके्रता अनमुजत पर/ दताव/नजर्करण 

जसफाररस 
रू ५००।- 

  

घ. कृजष शाखाका अन्त्य जसफाररस रू ५००।-   

 
राजश्वलशषगकनं.१४२४३ लसफाररसदथतुरलशषगकमादालखिा 

गनुगपनेछ।  

१२. संघ संथिानवीकरण   

क. संघ संथिा दताव जसफाररश रू.२०००।- 

टोल सधुार/टोल 

जर्कास सजमजत 

सम्बजन्त्धत र्डामा 

गदाव जनःशलु्क 

ख. संघ संथिा नर्ीकरण जसफाररश रू.१०००।-   

ग. संघ संथिा दताव रू. २०००।-   

घ. संघ संथिा नर्ीकरण रू. १०००।-   

ङ. “घ” र्गवको जनमावण व्यर्सायी इिाित पर दथतरु रू. १०,०००।-   

च. “घ” र्गवको इिाितपर नर्ीकरण दथतरु रू. ५,०००।-   

छ. 
“घ” र्गवको इिाितपर  नर्ीकरण  (म्याद नाघकेो 

छ मजहनाजभर) 
रू. ७,५००।- 

  

ि. “घ” र्गवको इिाितपर प्रजतजलजप दथतरु रू. १०००।-   

  

राजश्व  लशषगकनं.१४२२९अन्यप्र.सेवाशुल्क लशषगकमादालखिा   

गनुगपनेछ।   

१३. घर  नकसापाससाँगसम्बलन्धत    
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लस.नं. आम्दानीको लशषगक करकोदर कैलफयत 

क. 
माटो िोडाइ टायल िथता छाना (अथिायी टहरा) 

आर्ासीय 

प्रजतगोटा 

रू.१०००।-   

ख. 
माटो िोडाइ टायल िथता छाना (अथिायी टहरा) 

व्यार्साजयक 

प्रजतगोटा 

रू.५०००।-   

ग. ट्रस टहरा आर्ासीय 
प्रजतगोटा 

रू.५०००।-   

घ. ट्रस टहरा व्यार्साजयक र्गव जफट  रू १५।-    

ङ. पलकी ईटा माटोको िोडाइ प्रजत र्.फी रू.२।-   

च. पलकी ईटा जसमने्त्ट िोडाइ प्रजत र्.फी रू.६।-   

छ. िेम थट्रलचर (आर्ासीय २००० र्.जफ. सम्म) प्रजत र्.फी रू.१०।-   

ि. 
िेम थट्रलचर (आर्ासीय २००१ दजेख ३०००  

र्.जफ. सम्म) 
प्रजत र्.फी रू.१५।- 

  

झ. िेम थट्रलचर (आर्ासीय ३००१ र्.जफ. भन्त्दा बढी ) प्रजत र्.फी रू.२०।-   

ञ. 
िेम थट्रलचर (हाउजिगं र व्यार्साजयक २००० र्.जफ. 

सम्म ) 
प्रजत र्.फी रू२०।- 

  

ट. 
िेम थट्रलचर (हाउजिगं र व्यार्साजयक २००१ दजेख 

३०००  र्.जफ. सम्म ) 
प्रजत र्.फी रू.३०।- 

  

ठ. 
िेम थट्रलचर (हाउजिगं र व्यार्साजयक ३०००  

र्.जफ. भन्त्दा बढी) 
प्रजत र्.फी रू.३५।- 

  

ड. अपाटवमने्त्ट  प्रजत र्.फी रू.४०।-   

ढ. नलसा जनर्देन  रू १०००।-   

ण. नलसा संशोधन शलु्क  प्रजत र्.फी रू.१।-   

त. नलसा नामसारी  प्रजत र्.फी रू.२।- 

 ि. प्राजर्जधक सेर्ा शलु्क  रू१५००।-   

द. जनमावण सम्पन्त्न र आजंशक जनमावण सम्पन्त्न प्रमाण पर  रू ५००।-   

ध. नलसा प्रजतजलजप प्रमाजणत  रू १०००।-   
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लस.नं. आम्दानीको लशषगक करकोदर कैलफयत 

न.  नलसा नर्ीकरण (DPC) प्रजत र्.फी रू २।-    

 

  

(१)   एकल मजहलाको थर्ाजमत्र्मा रहकेो जनिी भर्नहरू जनमावण गरेमा लाग्ने दथतरुमा १००० 

र्.जफ. सम्मको भर्नमा ५० प्रजतशत छुट जदइनेछ र सो भन्त्दा माजि १० प्रजतशत छुट जदइनेछ । 

 (२)   अपाङ्गको थर्ाजमत्र् रहकेो जनिी भर्नहरू जनमावण गरेमा लाग्ने दथतरुमा लाग्ने दथतरुमा 

१००० र्.जफ. सम्मको भर्नमा ५० प्रजतशत छुट जदइनेछ र सो भन्त्दा माजि १० प्रजतशत छुट  

जदइनेछ । 

(३)   परू्व नलसापास भएको प्रमाण पेश गरी ममवत हुने के्रफल खलुाई ममवत इिाित माग भई ममवत 

सधुार इिाित जदौँदा सधुार ममवत हुने के्रको प्रजत र्गव फुट हालको दररेटले शलु्क जलइनेछ । 

(४)   थर्ीकृत नलसाको म्याद िप गदाव अनमुजत जलौँदा लागकेो दथतरुको ५ प्रजतशत दथतरु जलई पनु: 

२ र्षवको लाजग म्याद िप गररनेछ । 

 (५)   साजबक गा.जर्.स. र नगरपाजलकाबाट नलसा पास गरी र्ा नगरी मापदण्ड जर्परीत जनमावण 

भएका घरहरूको व्यर्थिापन र सो को शलु्क नगरपाजलकाको संशोजधत भर्न जनमावण प्रमाणीकरण 

कायवजर्जध बमोजिम हुनेछ । जर्.सं.२०५० साल भन्त्दा अगाडी जनमावण भएको घरको हकमा सो घर 

दताव गनव आएमा एकमषु्ट रू २०००।- जलईनेछ । (६)   नगरपाजलका क्ेरजभर घरेाबेरा जनमावण गनव 

नलसापास दथतरु प्रजत रजनङ फुट पलकीमा रु. १०।– र कच्ची र तारबारमा रु. ५ जलइनेछ । 

(७)   नगरपाजलकाजभर तारे होटल तिा थर्दशेी कच्चा पदािवमा आधाररत उद्योग संचालन गनव 

आउने व्यजक्त र्ा संथिालाई नलसापास दथतरुमा ५० प्रजतशत छुट जदइनेछ । 

(८)   नगरपाजलका क्ेर जभर सामदुाजयक संथिाहरुले जनमावण गने भर्नको नलशापास दथतरुमा ५० 

प्रजतशत छुट जदईनेछ । 

(९)   अंशर्णडा र्ा हकर्ालाको मतृ्य ुभई नामसारी भई आएको िग्गामा थर्ीकृत जलई जनमावण 

भएको नलशा नामसारी गदाव  एकमषु्ट रू. १,०००।– मार लाग्नेछ । 

  

राजश्व  लशषगकनं.१४२४२नकसापासदथतुरलशषगकमा दालखिा

गनुगपनेछ।   

१४. उद्योग दताग/लसफाररश   

क. ५० हषव पार्रभन्त्दा माजि क्मता भएको रू.२०,०००।-   
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ख.  २० दजेख ५० हषव पार्रसम्म क्मता भएको रू.१५,०००।-   

ग. १० दजेख २० हषव पार्रसम्म क्मता भएको रू.१०,०००।-   

घ. १० हषव पार्र सम्मको क्मता भएको उद्योग रू.५,०००।-   

ङ. 
उद्योग/पेशा/ व्यर्साय नामसारी, ठाउौँसारी, नाम 

संशोधन, पूौँजि र्जृद्ध जसफाररश 
रू.२,०००।- 

  

  

राजश्वलशषगकनं.१९६१३ व्यवसायरलजष्ट्रेशनदथतुरलशषगकमा

दालखिागनुगपनेछ।   

१५. लनमागण सामाग्रीबार्हुनेसडकअवरोधदथतुर   

  जर्र्रण (प्रजतजदन प्रजतर्गव जफट)  जपच सडक कच्ची सडक   

क. र्डा नं. १ दजेख ४ सम्म रू.१.५०।- रू.१।-   

ख. र्डा नं. ५ दजेख ९ सम्म रू २।- रू.१.५०।-   

  

नोट: सार्विजनक आर्ागमनमा बाधा पगु्ने गरी जनमावण सामाग्री राख्न पाइने छैन । सडक क्ेरमा 

राख्नपुने भएमा  

तोजकए बमोजिमको शलु्क बझुाउन ुपनेछ । अन्त्यिा नगरपाजलकाले िनुसकैु बखत िफत गरी 

आम्दानी बाध्न सलनेछ । 

  

राजश्व लशषगकनं.१४२४९अन्यदथतुरलशषगकमादालखिा

गनुगपनेछ। 

  

१६. अन्य लसफाररस   

क. २० लाखसम्मको ठेलका अनुभर् जसफाररस रू.१,०००।-   

ख. २० लाखभन्त्दा माजिको ठेलका अनभुर् जसफाररश रू.२,०००।-   

ग. भकु्तानी जर्र्रण प्रमाजणत रू.५००।-   

घ. अथिायी बसोबास जसफाररश रू.१,०००।-   

ङ. रोलका फुकुर्ा जसफाररश रू.५००।-   

च. 
र्डा/नगरपाजलकाबाट िारर भएका प्रमाणपर  

बैदजेशक प्रयोिनको लाजग प्रमाजनकरण दथतरु  
रू.५००।- 

  

छ. अन्त्य जसफाररस दथतरु(माजि उल्लेख नभएका ) रू.५००।-   
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राजश्वलशषगकनं.१४२४३ लसफाररसदथतुरलशषगकमादालखिा

गनुगपनेछ।   

१७. सडक कर्ानदथतुर   

क. 

कनेलसन होल कटान :      

(१) जपच तिा जपजसजस रू.५,०००।-   

(२) ग्राभले तिा कच्ची रू.२,५००।-   

ख. जपच तिा जपजसजस (प्रजत रजनङ जमटर) रू.३,०००।-   

ग. ग्राभले/कच्ची सडक क्रजसङमा (प्रजत रजनङ जमटर) रू. ५००।-   

घ. 
ग्राभले/कच्ची सडक जकनारा लाइजनङ (प्रजत रजनङ 

जमटर) 
रू. ५०।- 

  

  

नोट: 

(क )  इिाित जर्ना सडक कटान गरेको फेला परेमा लाग्ने दथतरुको दोब्बर िररर्ाना जलइनेछ । 

त्यसरी इिाित जर्ना  

सडक कटान गरेको सचूना जदने संघ संथिा र्ा व्यजक्तलाई िप दथतरुको २५ प्रजतशत परुथकार 

जदइनेछ । 

  

राजश्वलशषगकनं.१४२४९ अन्यदथतुरलशषगकमादालखिा

गनुगपनेछ।   

१८. आयस्रोत मूल्याङ्कनलसफाररस   

क. र्ाजषवक रू. १० लाख सम्मको  रू.१,०००।-   

ख. र्ाजषवक रू. २० लाखसम्मको रू.२,०००।-   

ग.  र्ाजषवक रू. ३० लाखसम्मको रू.३,०००।-   

घ. र्ाजषवक रू ५० लाखसम्मको रू.५,०००।-   

ङ. र्ाजषवक रू. ५० लाख भन्त्दामाजिको रू.१०,०००।-   

  

राजश्वलशषकनं.१४२४३ लसफाररसदथतुरलशषगकमादालखिा

गनुगपनेछ।   

१९. सम्पलत्त मूल्याङ्कनलसफाररस   
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१९.१ 

क.   मलू्याङ्कन प्रमाजणत जसफाररस सेर्ा शलु्क प्रजत हिार रू. १ का दरले जलइनेछ । तर र्दैजेशक 

अध्ययन प्रयोिनका         लाजग लाग्ने शलु्कमा २५ प्रजतशत छूट जदइनेछ । 

ख.   घरिग्गाको मलू्याङ्कन यसै ऐनको अनसुचूी-१बमोजिम गररने छ । 

ग.    भ जतक संरचनाको मलू्याङ्कन र्ा भ जतक संरचनाको सम्बन्त्धमा जसफाररस गनवका लाजग 

नलसापास प्रमाणपर र्ा नलसापास दथतरु बझुाएको जनथसा अजनर्ायव पेश गनुवपनेछ । त्यथतो प्रमाण 

पेश गनव नसेकोको हकमा म िदुा भ जतक संरचनाको आकार प्रकारका धारमा लाग्ने नलसापास 

दथतरु बाबारको रकम िररर्ाना जलइ मार जसफाररस जदइनेछ ।  कोही कसैले आफ्नो िग्गाको हक 

के्रभन्त्दा बाजहर पने गरी बनाएको भ जतक संरचनाको मलू्याङ्कन गराइ कर शलु्क भकु्तान गनुवलाई 

उक्त िग्गाको थर्ाजमत्र् प्राजप्तको आधार माजनने छैन । 

१९.२ 

िग्गाधनी र्ा हकर्ालाको मतृ्यकुो कारण  अशंबण्डा र्ा बकसपरबाट हुने हक हथतान्त्तरण बाहके 

रजिष्टे्रशन पाररत प्रयोिनका लाजग घरबाटो प्रमाजणत जसफाररस गदाव राजिष्टे्रशन पाररत प्रयोिनको 

लाजग मालपोत कायावलयले कायम गरेको िग्गाको मलू्याङ्कन दरको आधारमा जबक्री हुने िग्गामा 

मालपोत मलू्याङ्कनको ०.३० प्रजतशतका दरले कम्तीमा रू. १०० नघट्ने गरी  हुने आउने रकमको 

५० प्रजतशत शजैक्क जर्कास कोष र ५० प्रजतशत जर्पद ्व्यर्थिापन कोषमा िम्मा गररनेछ । 

२०. प्राकृलतक स्रोतउपयोगरलनकासीकरसम्बन्धी   

 
 संकलन प्रजत लयजुर्क 

जफट 

जनकासी प्रजत 

लयजुर्क जफट 

 

क. माटो रू.०.५०।- रू.१।-  

ख. बालरु्ा रू.३।- रू.६।-  

ग. ढुंगा रू.७५।- रू.१५०।-  

घ. खानी जसफाररस र नर्ीकरण रू.५०,०००।-   

ङ. खानी अनमुजत/दताव /नर्ीकरण रू.५०,०००।-   

च. र्ाजसंग/जफरजफरे संचालन अनुमजत रू.२,००,०००।-   

छ. र्ाजसंग/जफरजफरे नजर्करण रू.१,००,०००।-   

ि. 
प्लजटङ जसफाररस प्रजत आना रू.१०,०००।- जनर्देन दथतरु र्ापत रू. 

१,०००।- 

झ. 
जनिी िग्गा व्यर्थिापन थर्ीकृजत(१ रोपनी 

सम्म जनजि प्रयोग र्ा कृजष प्रयोिन) 

रू.५,०००।-   
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ञ. 
जनिी िग्गा व्यर्थिापन थर्ीकृजत 

व्यर्साजयक प्रयोिन प्रजत रोपनी 

रू.५,०००।-   

ट. प्रशोजधत जपउने पानी प्रजत जलटर रू. ०.१०।-   

ठ. षडपो दताय तथा नषिकरण दस्तुर   

  
क. दईु र्ा सोभन्त्दा बढी जनमावण सामाग्री 

जर्तरण गने जडपो दताव 

रू. ५०,०००।-   

  
ख. दईु र्ा सोभन्त्दा बढी जनमावण सामाग्री 

जर्तरण गने जडपो नजर्करण दथतरु 

रू.२५,०००।-   

  
ग. एक मार जनमावण सामाग्री जर्तरण गने 

जडपो दताव 

रू. २५,०००।-   

  
घ. एक मार जनमावण सामाग्री जर्तरण गने 

जडपो नजर्करण 

रू.१०,०००।-   

  
राजश्व लशषगकनं.१४२७२खानीरोयल्र्ी  र१४२७३ जिस्रोत

रोयल्र्ीलशषगकमादालखिागनुगपने। 

  

२१. नगर सूचनाकेन्रकासामाग्रीकोदैलनकिाडादर   

क. हलभाडा रू.१५००।-   
ख. मजल्टजमजडया प्रोिलेटर रू.१०००।-   
ग. कम्प्यटूर रू.७००।-   
घ. ह्वाइट र सफ्ट र्ोडव रू. २००।-   

ङ. 

नगर राजपत्र   
५० पेिसम्मको रू.१५।- 

 ५० पेि भन्त्दा माजि रू.३०।- 

  

राजश्व लशषगकनं.१४२१९अन्यसेवाशुल्कतिालबक्रीबार्प्राप्त

लशषगकमादालखिा गनुगपनेछ   

२२. सवारी साधनिाडा 

क. जट्रपर प्रजतघण्टा ( सरकारी तिा नपाबाट गजठत उपभोक्ता 

सजमजतलाई 
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नोट: प्रजतघण्टा 

रू. ६००।- 

  

(क)  जट्रपर प्रयोग गनेले अग्रीम रकम िम्मा गनुवपनेछ । 

भाडा नपाको गटेबाट गएको समयदजेख जफताव भएको 

समयको लगबकु भरेको आधारमा लाग ू हुनेछ । 

नगरपाजलकाको काममा उपभोक्ताबाट प्रयोग हुौँदा दजैनक 

१० घण्टा र अन्त्यमा ८ घण्टाको १ जसफ्ट हुनेछ । 

(ख)  जट्रपर प्रयोग गदाव लाग्ने इन्त्धन, ढुर्ानी भाडा तिा 

अपरेटर र हले्परको खरुाकी खचवको व्यर्थिा भाडामा 

लैिाने जमलाउन ुपनेछ ।  

  

  

राजश्व लशषगकनं.१४२१९अन्यसेवाशुल्कतिालबक्रीबार्प्राप्त

लशषगकमादालखिा गनुगपनेछ।   

२३. 
फोहरमैिा व्यवथिापन सेवा शुल्क मालसक दररेर्मा

(भ्यार्सलहत)   

क. र्डा नं.१ दजेख ४ सम्म प्रजत  घर रू.२००।-   

ख. र्डा नं. ५ दजेख ९ सम्म प्रजत घर रू. ३००।-   

ग. र्डा नं.१ दजेख ४ सम्म प्रजत खदु्रा पसल रू. ३००।-   

घ. र्डा नं. ५ दजेख ९ सम्म प्रजत होलसेल पसल रू. ३५०।-   

ङ. र्डा नं.१ दजेख ४ सम्म सानो होटल (४ टेर्ल सम्म) रू. ३५०।-   

च. 
र्डा नं. ५ दजेख ९ सम्म ठूलो होटल (४ टेर्लभन्त्दा 

माजि १० टेर्लसम्म) 
रू. ४५०।- 

  

छ. ठूलो होटल रू. १,५००।-   

ि. अथपताल/नजसवङ होम रू.२,०००।-   

झ. जर्द्यालय तिा अन्त्य संथिा रू.५००।-   

 
राजश्व लशषगकनं.१४२१९अन्यसेवाशुल्कतिालबक्रीबार्प्राप्त

लशषगकमादालखिा गनुगपनेछ।  
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२४. मालि नखुिेकाअन्यलसफाररसमा रू.५००।- 

राजश्व  लशषगकनं.

१४२४३लसफाररस

दथतुरलशषगकमा 

दालखिागनुगपनेछ।  

अनुसूची – ११ 

घरजग्गा रलजष्ट्रेशन दथतुर 

कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्ेरजभर घरिग्गा र्ा अन्त्य सम्पजत्तहरू दाजखला खारेि तिा नामसारी र  

रजिषटे््रशन शलु्क प्रदशे सरकार र कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकाले तोके बमोजिम हुनेछ । यस बमोजिम प्राप्त 

रािश्व रकम  लशषगकनं१४१७७घरजग्गारलजष्ट्रेशनदथतुर जशषवकमा दाजखला गनुवपनेछ। 

 

अनुसूची – १२ 

छुर् सम्बन्धी व्यवथिा 

१. आ.र्. ०७६/७७ को असोि मसान्त्तसम्म कर दाजखला गन े करदाताहरुलाई लाग्ने करमा १०% छुट 

जदइनेछ । 

२. जर्द्यािीहरूको र्दैजेशक अध्ययन प्रयोिनको लाजग मलू्यांकनमा दखेाएको घरभाडामा कर छुट हुनेछ । 

 

अनुसूची – १३  

जररवाना 

१. गत आ.र्. सम्मको बलय ता कर, दथतरु र महसलु चाल ुआ.र्.को दर बमोजिम काजतवक मसान्त्तसम्म जतनव 

नआएमा  िप १०% िररर्ाना लगाई असुल उपर गररनेछ । 

२. कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्ेरजभर जनषधे गररएको सार्विजनक सडक, फुटपािमा सर्ारर साधन 

पाजकव ङ र्ा व्यापार र्ा फोहोरमैला गने व्यजक्त र्ा संथिालाई नगरकायवपाजलकाको जनणवय अनुसार िररर्ाना 

जलईनेछ । 

३. गरैकाननुी रुपमा फेला परेका  र्ालरु्ा र माटोलगायतका प्राकृजतक श्रोतको हकमा दहेाय बमोजिमको 

िररर्ाना जलईनेछ । 
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अ.पजहलो पटक 

 (क)  माटो प्रजत जट्रपर -रू ८,०००।-,  जमजनजट्रपर - रू ६,०००।-,  जमजनट्रक - रू ४,०००।– 

 (ख) र्ालरु्ा प्रजत जट्रपर - रू २४,०००।-, जमजनजट्रपर-रू १६,०००।-,जमजनट्रक- रू ८,०००।– 

 आ. पटक पटक दोहोररएमा पटकै जपच्छे  दोब्बर िररर्ाना जलईनेछ । 

४. यस अनसुजुच बमोजिम गररने िररर्ानाको ४० प्रजतशतले हुन आउने रकम परुथकार थर्रुप सहयोगी 

संथिालाई उपलब्ध गराईनेछ । 

५. सहकारी संथिाले काननु बमोजिम बझुाउनपुने जर्जर्रण समयमा नबझुाएमा दहेाय बमोजिम िररर्ाना गररने 

छः 

 साधारण सभाको जर्र्रण १५ जदन जभर नबझुाएमा पजहलो पटक रू ५,०००।- र्ा पुौँिीकोषको ०.१ 

प्रजतशतमा िनु कम हुन्त्छ सो रकम असलु उपर गररनेछ । 

 सोही व्यहोरा पनु दोहोररएमा प्रत्येक पटक दोब्बर िररर्ाना लगाईनेछ । 

 माजसक जर्र्रण प्रत्येक मजहनाको ७ गते पछी २० गतेसम्म बझुाएमा  रू. २००।- िररर्ाना, अको 

मजहनाको ७ गतेसम्म बुझाएमा रू. ५००।- र पनूः सोही व्यहोरा दोहोराएमा प्रत्येक पटक दोब्बर िररर्ाना 

लगाइनेछ । 

 ऐन बमोजिम बझुाउनपुने अन्त्य जर्र्रण तोजकएको समयमा नबझुाएमा प्रिम पटक (१५ जदन जभर) रू 

५००।- र एक मजहना सम्म पजन नबझुाएमा रू. ५,०००।- िररर्ाना जलईनेछ । 

 यस बमोजिम प्राप्त रािश्व रकम  लशषगकनं.१४३१२प्रशासनीक दण्डजररवाना  जशषवकमा दाजखला   

गनुवपनेछ । 
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अनुसूची-७ 

लवलनयोजनऐन‚२०७६ 

कागेश्वरीमनोहरा नगरपालिकाकोआलिगकवषग २०७६/०७७को सेवा रकायगहरूकोिालगसलञ्चत

कोषबार्केहीरकमखचगगनेरलवलनयोजनगनेसम्बन्धमाव्यवथिागनगबनेकोऐन 

थर्ीकृत जमजतः २०७६।०३।१३ 

प्रथतावनाः कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकाको आजिवक र्षव ०७६/७७ को सेर्ा र कायवहरूको लाजग सजञ्चत 

कोषबाट केही रकम खचव गने अजधकार जदन र सो रकम जर्जनयोिन गनव र्ाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संजर्धानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोजिम कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकाको नगरसभाले यो 

ऐन बनाएको छ । 

१. संलक्षप्तनामरप्रारम्िः (१) यस ऐनको नाम “कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकाको जर्जनयोिन ऐन, २०७६” 

रहकेो छ । 

 (२) यो ऐन २०७६ साल श्रार्ण १ गतेदजेख कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका के्रमा लाग ूहुनेछ । 

२.आलिगकवषग२०७६/०७७कोलनलमत्तसलञ्चतकोषबार्रकमखचगगनेअलधकारः (१) आजिवक र्षव 

०७६/७७ को जनजमत्त नगर कायवपाजलका, र्डा सजमजत, जर्षयगत शाखाले गने सेर्ा र कायवहरुका जनजमत्त 

अनसुचूी १ मा उजल्लजखत चाल ुखचव, पूौँजिगत खचव र जबत्तीय व्यर्थिाको रकम समेत गरी िम्मा रकम रु. 

१,५७,१८,००,०००।- (अक्रेपी एक अबव सन्त्ताउन्त्न करोड अठार लाख मार) मा नबढाई जनजदवष्ट गररए 

बमोजिम सजञ्चत कोषबाट खचव गनव सजकनेछ ।  

३. लवलनयोजनः (१) यस ऐनद्धारा सजञ्चत कोषबाट खचव गनव अजधकार जदइएको रकम आजिवक र्षव 

२०७६/०७७ को जनजमत्त कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलको नगर कायवपाजलका, र्डा सजमजत र जर्षयगत 

शाखाले गने सेर्ा र कायवहरूको जनजमत्त जर्जनयोिन गररएको छ । 
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 (२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भएता पजन नगर कायवपाजलका, र्डा सजमजत र जर्षयगत 

शाखाले गने सेर्ा र कायवहरूको जनजमत्त जर्जनयोिन गरेको रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपगु हुने दजेखन 

आएमा नगर कायवपाजलकाले बचत हुने शीषवकबाट नपगु हुने शीषवकमा रकमान्त्तर गनव सलनेछ । यसरी रकमान्त्तर 

गदाव एक शीषवकमा सो शीषवकको सरुु जर्जनयोजित रकमको २५% मा नबढ्ने गरी कुनै एक र्ा एक भन्त्दा बढी 

शीषवकहरूबाट रकमान्त्तर गनव सजकनेछ । पूौँजिगत खचव र जर्त्तीय व्यर्थिातफव  जर्जनयोजित रकम साौँर्ा भकु्तानी 

खचव र व्याि भकु्तानी खचव शीषवकमा बाहके अन्त्य चाल ुखचव शीषवकतफव  सानव र जबत्तीय व्यर्थिा अन्त्तगवत साौँर्ा 

भकु्तानी खचवतफव  जर्जनयोजित रकम ब्याि भकु्तानी खचव शीषवकमा बाहके अन्त्यर रकमान्त्तर गनव सजकने छैन । 

तर चाल ुखचवतफव  एक शीषवकबाट चाल ुखचव तफव कै अको शीषवकमा र चाल ुतिा पूौँजिगत खचव र जर्त्तीय 

व्यर्थिाको खचव ब्यहोनव एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानव सजकने छ । 

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापजन एक शीषवकमा सो शीषवकको सरुु जर्जनयोजित रकमको 

२५% मा बढ्ने गरी कुनै एक र्ा एक भन्त्दा बढी शीषवकहरुबाट रकम सानव परेमा नगरसभाको थर्ीकृजत जलनु  

पनेछ ।  
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अनुसूची–१ 

(दफा २ सँग सम्बन्धित) 
नेपालको संवििानको िारा २२९ (२) बमोन्िम 

संन्चित कोषबाट विननयोिन हुने रकम 

रु. हिारमा 
क्र.सं. अनुदान 

संख्या 
शीर्षकको नाम चािु खचष पूूँजीगत खचष ववत्तीय 

व्यवस्था 
जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१  नगर काययपाललका  

 

३३५५९२ 

 
 

१२३६२०८ 

  
 

१५७१८०० 
२  िडा सलमनत 
३  विषयगत सलमनत 
४  ऋणको साँिा 

व्याि भुक्तानी 
५  लगानी 

(शेयर/ऋण) 

 

अनुदान, आन्तररकश्रोत, अन्तरसरकारीसशगत/लबशेष  (हथतान्तररतकायगक्रमसमेत)कोसारांस 

लस.

नं. कायगक्रम 

बजेर्

(रु.हजारमा) 

चािू 

(रु.हजारमा) 

पूाँजीगत 

(रु.हजारमा) 

१ संजघय सरकार (शशवत) १९४००० १६६९५० २७०५० 

२ संजघय सरकार (जबशषे) ५०००० ० ५०००० 

३ प्रदशे नं.३ (शशवत) ७५०७ २५०७ ५००० 

४ काठमाण्ड  महानगरपाजलका १०००० ० १०००० 

जम्मा २६१५०७ १६९४५७ ९२०५० 

 १ 

अनदुान तिा आन्त्तररक श्रोत र रािश्व 

बाौँडफाौँड १३१०२९३ १६६१३५ ११४४१५८ 

   कुिजम्मा १५७१८०० ३३५५९२ १२३६२०८ 
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आयतिाव्ययकोप्रके्षपण 

अनसुचूी २ 

आ.र्. : २०७६/७७ 

रु. हिारमा 

शीषगक 

आ.व.

२०७४/७५

को यिािग 

आ.व.२०७५/७६को 

संशोलधतअनुमान 

आ.व.२०७६/७७

को अनुमान 

रािथर्   ८२,६८,३१ १,२७,१८,०० 

आन्त्तररक श्रोत   ४०,६९,३८ ५९,७९,२४ 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर   १,२८,७५ १,६३,५४ 

११३१४ भजुमकर/मालपोत   ८९,९५ १,००,०० 

११३२१ घरर्हाल कर   ८७,८१ १,५०,०० 

११३२२ र्हाल जर्ट री कर     ५० 

११६३२ अखटेोपहारमा लाग्ने कर   १ १० 

१४१५९ अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी     ५,०० 

१४२२१ न्त्याजयक दथतरू   १८,२३ ५०,०० 

१४२२३ जशक्ा क्ेरको आम्दानी     २,००,०० 

१४२२४ परीक्ा शलु्क     ११,०० 

१४२२५ यातायात क्ेरको आम्दानी     २०,०० 

१४२२९ अन्त्य प्रशासजनक सेर्ा शलु्क     १०,०० 

१४२४२ नलसापास दथतरु     ७,००,०० 

१४२४३ जसफाररश दथतरु   ८,४३,४९ २,००,०० 

१४२४४ व्यजक्तगत घटना दताव दथतरु     १,०० 

१४२४५ नाता प्रमाजणत दथतरु     १,०० 

१४२४९ अन्त्य दथतरु     ३०,०० 
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शीषगक 

आ.व.

२०७४/७५

को यिािग 

आ.व.२०७५/७६को 

संशोलधतअनुमान 

आ.व.२०७६/७७

को अनुमान 

१४२५३ व्यार्साय रजिष्टे्रशन दथतरु   ८१,३३ १,००,०० 

१४३१२ प्रशासजनक दण्ड, िररर्ाना र 

िफत 
  ९,७३ २०,०० 

१४३१३ धर टी सदरथयाहा     ३,०० 

१४४२१ पूौँिीगत हथतान्त्तरण     ११,१४,०० 

१४५२९ अन्त्य रािथर्   ५९,०४ १,००,१० 

रािथर् बाौँडफाौँडबाट प्राप्त रकम   १५,८३,९९ २६,४८,८० 

११३१५ घरिग्गा रजिष्टशेन दथतरु रािथर् 

बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार  
  ६,५२,६६ १०,००,०० 

११४११ बाौँडफाौँड भइव प्राप्त हुने मलू्य 

अजभबजृद्ध कर रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय 

सरकार 

  ६,०५,८३ ६,०७,०० 

११४२१ बाौँडफाौँड भइव प्राप्त हुने अन्त्त:शलु्क 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार 
    ३,०४,०० 

११४५६ बाौँडफाौँटबाट प्राप्त हुने सर्ारी 

साधन कर रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार  
  १,७३,८० २,२२,११ 

११४७१ बाौँडफाौँडबाट प्राप्त हनुे मनोरञ्िन 

कर रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार  
  ७ १० 

११४७२ बाौँडफाौँडबाट प्राप्त हुने जर्ज्ञापन 

कर रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार  
  १५,७९ ५,०० 

१४१५३ बाौँडफाौँड भई प्राप्त र्न रोयल्टी 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार 
    ५,५९ 

१४१५६ बाौँडफाौँड भई प्राप्त जर्द्यतु सम्बन्त्धी 

रोयल्टी रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार 
    ५,०० 



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

      
 
 

शीषगक 

आ.व.

२०७४/७५

को यिािग 

आ.व.२०७५/७६को 

संशोलधतअनुमान 

आ.व.२०७६/७७

को अनुमान 

१४१५७ बाौँडफाौँड भई प्राप्त दहत्तर 

बहत्तरको जर्जक्रबाट प्राप्त हुने आय रािथर् 

बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार  

  १,३५,८२ ५,००,०० 

अन्त्तर सरकारी जर्त्तीय हथतान्त्तरण   ४६,८८,३६ ६५,७६,८६ 

संघीय सरकार   ४०,६२,८३ ६२,५५,०० 

१३३११ समाजनकरण अनदुान   १६,८९,०० १८,१५,०० 

१३३१२ शसतव अनदुान चाल ु   १९,७५,८३ १९,४०,०० 

१३३१४ जर्षशे अनदुान चालु   ३,९८,०० ५,००,०० 

१३३१६ समपरुक अनदुान चाल ु     २०,००,०० 

प्रदशे सरकार   ५,२५,५३ २,२१,८६ 

१३३११ समाजनकरण अनदुान   ८७,९५ १,०८,७९ 

१३३१२ शसतव अनदुान चाल ु   ३,४०,११ ७५,०७ 

१३३१६ समपरुक अनदुान चाल ु   ९७,४७ ३८,०० 

थिानीय तह   १,००,०० १,००,०० 

१३३१२ शसतव अनदुान चाल ु   १,००,०० १,००,०० 

जर्त्तीय व्यर्थिा (प्राजप्त)     ० 

अन्त्य आय   २,२६ १३,१० 

१५१११ बेरूि ू   २,२६ ३,०० 

१५११२ जनकासा जफताव     १०,०० 

१५११३ अनदुान जफताव     १० 

िनसहभाजगता   ६,७५,३० ५,००,०० 

१३४१२ अन्त्य व्यजक्तगत आन्त्तररक 

अनदुान 
  ६,७५,३० ५,००,०० 
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शीषगक 

आ.व.

२०७४/७५

को यिािग 

आ.व.२०७५/७६को 

संशोलधतअनुमान 

आ.व.२०७६/७७

को अनुमान 

व्यय   ६२०३१४ १,३१,०२,९३ 

चािुखचग   ८४८९६ १६,६१,३४ 

२११११ पाररश्रजमक कमवचारी   २४२३८ ३,३१,५० 

२१११२ पाररश्रजमक पदाजधकारी   ५८९६ ७८,०० 

२११२१ पोशाक   ११२० १५,०० 

२११३२ महगंी भत्ता   १६४५ ३४,९२ 

२११३९ अन्त्य भत्ता   १५८४ १०,०० 

२१२१४ कमवचारी कल्याण कोष   ३००० ५,०० 

२२१११ पानी तिा जबिलुी   ७८२ १०,४० 

२२११२ संचार महसलु   ७०० १३,५५ 

२२२१२ इन्त्धन (कायावलय प्रयोिन)   २३८८ २५,०० 

२२२१३ सर्ारी साधन ममवत खचव     २०,०० 

२२२२१ मजेशनरी तिा औिार ममवत 

सम्भार तिा सञ्चालन खचव 
  २३७० १,०६,३५ 

२२२३१ जनजमवत सार्विजनक सम्पजत्तको 

ममवत सम्भार खचव 
    २,२५ 

२२२९१ अन्त्य सम्पजत्तहरूको संचालन तिा 

सम्भार खचव 
    ५,०० 

२२३११ मसलन्त्द तिा कायावलय सामाग्री   ११३०८ ३७,६० 

२२३१३ पथुतक तिा सामग्री खचव   १३४ १,३५ 

२२३१५ परपजरका, छपाई तिा सचूना 

प्रकाशन खचव 
    १३,०१ 

२२४११ सेर्ा र परामशव खचव   ९१२ ५,०० 
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२२४१२ सचूना प्रणाली तिा सफ्टर्येर 

संचालन खचव 
    १,०० 

शीषगक 

आ.व.

२०७४/७५

को यिािग 

आ.व.२०७५/७६को 

संशोलधतअनुमान 

आ.व.२०७६/७७

को अनुमान 

२२४१४ सरसफाईसेर्ा शलु्क   २६८ ४,५० 

२२४१९ अन्त्य सेर्ा शलु्क   १०४६० २,५३,०० 

२२५११ कमवचारी ताजलम खचव     ५,०० 

२२५१२ सीप जर्कास तिा िनचेतना 

ताजलम तिा गोष्ठी सम्बन्त्धी खचव 
    ६,३८ 

२२५२२ कायवक्रम खचव   ५१३० ५,०४,५४ 

२२५२९ जर्जर्ध कायवक्रम खचव   ४४६ ७,०० 

२२७११ जर्जर्ध खचव   ५००० ४६,२९ 

२२७२१ सभा सञ्चालन खचव   १०१९ ५,०० 

२५३११ शजैक्क संथिाहरूलाई सहायता   ७५ ३०,०० 

२७१११ सामाजिक सरुक्ा     १,०० 

२७११२ अन्त्य सामाजिक सरुक्ा   १२३९ १७,२९ 

२७२१३ औषधीखररद खचव     १६,६० 

२८१४२ घरभाडा   ३००८ ३४,८० 

२८१४९ अन्त्य भाडा   १४०५ ५,०० 

२८२११ रािथर् जफताव   ७६९ १०,०० 

पंूजीगतखचग   ५३५४१८ १,१४,४१,५८ 

३१११२ गरै आर्ासीय भर्न जनमावण/खररद   २०५०६ ४७,४४,७४ 

३११२१ सर्ारी साधन   १०००९ ५६,०० 

३११२२ मजेशनरी तिा औिार   २८०३ ६,५० 

३११२३ फजनवचर तिा जफलचसव   १८९३ ५,०० 
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३११३१ पशधुन तिा बागर्ानी जर्कास 

खचव 
  १७८२ ८,५० 

शीषवक 

आ.र्. 

२०७४/७५ 

को यिािव 

आ.र्. २०७५/७६ को 

संशोजधत अनुमान 

आ.र्. २०७६/७७ 

को अनमुान 

३११३४ कम्प्यटुर सफ्टर्येर जनमावण तिा 

खरीद खचव 
    ५,०० 

३११५१ सडक तिा पलू जनमावण   २०२६१५ ५६,०१,८३ 

३११५३ जर्द्यतु संरचना जनमावण     ९४,८८ 

३११५६ खानेपानी संरचना जनमावण   ९८७७ ३,०८,८० 

३११५७ र्न तिा र्ातार्रण संरक्ण     ३,६१ 

३११५८ सरसफाइव संरचना जनमावण     ६,०० 

३११५९ अन्त्य सार्विजनक जनमावण   २८४८६७ ५,४३,३० 

३११६१ जनजमवत भर्नको संरचनात्मक 

सधुार खचव 
    ५,५० 

३११७१ पूौँिीगत सधुार खचव सार्विजनक 

जनमावण 
    ३६,०० 

३११७२ पूौँिीगत अनसुन्त्धान तिा परामशव   १०६६ १५,९० 

गत र्षवको नगद म ज्दात   २७,५०,९९ ३०,००,०० 
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राजथवतिाअनुदानप्रालप्तकोअनुमान 

अनसुचूी ३ 

  

आ.र्. : २०७६/७७ 

रकम रू. हिारमा 

 

शीषगक 

आ.व. 

२०७४/७५

कोयिािग 

आ.व. 

२०७५/७६को

संशोलधत

अनुमान 

आ.व. 

२०७६/७७

कोअनुमान 

आय ० ११०१९३१.४६९ १५७१८०० 

रािथर् ० ५६५५६४.६४९ ८६४११४ 

आन्त्तररक श्रोत ० ४०१०३३.४९४ ४७७५२४ 

एकीकृत सम्पती कर ० १२८७५.५५७ १६३५४ 

भजुमकर/मालपोत ० ८९९५.८२८ १०००० 

घरर्हाल कर ० ८७८१.२४५ १५००० 

र्हाल जर्ट री कर ० ० ५० 

अखटेोपहारमा लाग्ने कर ० १ १० 

अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी ० ० ५०० 

न्त्याजयक दथतरू ० १८२३.३ ५००० 

जशक्ा क्ेरको आम्दानी ० ० २०००० 

परीक्ा शलु्क ० ० ११०० 

यातायात क्ेरको आम्दानी ० ० २००० 

अन्त्य प्रशासजनक सेर्ा शलु्क ० ० १००० 

नलसापास दथतरु ० ० ७०००० 
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शीषगक 

आ.व. 

२०७४/७५

कोयिािग 

आ.व. 

२०७५/७६को

संशोलधत

अनुमान 

आ.व. 

२०७६/७७

कोअनुमान 

जसफाररश दथतरु ० ८४३४९.५१ २०००० 

व्यजक्तगत घटना दताव दथतरु ० ० १०० 

नाता प्रमाजणत दथतरु ० ० १०० 

अन्त्य दथतरु ० ० ३००० 

व्यार्साय रजिष्टे्रशन दथतरु ० ८१३३.८५४ १०००० 

प्रशासजनक दण्ड, िररर्ाना र िफत ० ९७३.२१३ २००० 

धर टी सदरथयाहा ० ० ३०० 

जनकासा जफताव ० ० १००० 

अनदुान जफताव ० ० १० 

नगद ० २७५०९९.९८७ ३००००० 

रािथर् बाौँडफाौँडबाट प्राप्त रकम ० १५८३९९.७९३ २६४८८० 

घरिग्गा रजिष्टशेन दथतरु [रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे 

सरकार ] 
० ६५२६६.९७१ १००००० 

बाौँडफाौँड भइव प्राप्त हुने मलू्य अजभबजृद्ध कर [रािथर् 

बाौँडफाौँड - संघीय सरकार] 
० ६०५८३.६०२ ६०७०० 

बाौँडफाौँड भइव प्राप्त हुने अन्त्त:शलु्क [रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार] 
० ० ३०४०० 

बाौँडफाौँटबाट प्राप्त हुने सर्ारी साधन कर [रािथर् 

बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार ] 
० १७३८०.१२ २२२११ 

बाौँडफाौँडबाट प्राप्त हुने मनोरञ्िन कर [रािथर् बाौँडफाौँड 

- प्रदशे सरकार ] 
० ७.६ १० 

बाौँडफाौँडबाट प्राप्त हुने जर्ज्ञापन कर [रािथर् बाौँडफाौँड - 

प्रदशे सरकार ] 
० १५७९.०५७ ५०० 
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शीषगक 

आ.व. 

२०७४/७५

कोयिािग 

आ.व. 

२०७५/७६को

संशोलधत

अनुमान 

आ.व. 

२०७६/७७

कोअनुमान 

बाौँडफाौँड भई प्राप्त र्न रोयल्टी [रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार] 
० ० ५५९ 

बाौँडफाौँड भई प्राप्त जर्द्यतु सम्बन्त्धी रोयल्टी [रािथर् 

बाौँडफाौँड - संघीय सरकार] 
० ० ५०० 

बाौँडफाौँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको जर्जक्रबाट प्राप्त हुने 

आय [रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार ] 
० १३५८२.४४३ ५०००० 

अन्त्य आय ० ६१३१.३६२ १२१७१० 

अन्त्य रािथर् ० ५९०४.८८६ १००१० 

पूौँिीगत हथतान्त्तरण ० ० १११४०० 

बेरूि ू ० २२६.४७६ ३०० 

अन्त्तर सरकारी जर्त्तीय हथतान्त्तरण ० ४६८८३६ ६५७६८६ 

संघीय सरकार ० ४०६२८३ ६२५५०० 

जर्षेश अनदुान चाल ु ० ३९८०० ५०००० 

शसतव अनदुान चाल ु ० १९७५८३ १९४००० 

समपरुक अनदुान चाल ु ० ० २००००० 

समाजनकरण अनदुान ० १६८९०० १८१५०० 

प्रदशे सरकार ० ५२५५३ २२१८६ 

शसतव अनदुान चाल ु ० ३४०११ ७५०७ 

समपरुक अनदुान चाल ु ० ९७४७ ३८०० 

समाजनकरण अनदुान ० ८७९५ १०८७९ 

थिानीय तह ० १०००० १०००० 

शसतव अनदुान चाल ु ० १०००० १०००० 

बैदजेशक ० ० ० 
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शीषगक 

आ.व. 

२०७४/७५

कोयिािग 

आ.व. 

२०७५/७६को

संशोलधत

अनुमान 

आ.व. 

२०७६/७७

कोअनुमान 

िनसहभाजगता ० ६७५३०.८२ ५०००० 

नगद ० ६७५३०.८२ ५०००० 
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के्षत्रगतव्ययअनुमान 

आ.र्. : २०७६/७७                                                                                                                                                       अनसुचूी ४ 

रु. हिारमा 

लस.नं. सकेंत शीषगक 

आ.व. 

२०७६/७७को

अनुमान 

स्रोत 

आन्तररकश्रोत 

अन्तर सरकारीलवत्तीयहथतान्तरण 

ऋण 
जन 

सहिालगता 
बैदेलशक नेपाि

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

थिानीय 

तह 

१ १ 
कायावलय सञ्चालन 

तिा प्रशासजनक 
१०९६७२ ९९५७२ १०१०० ० ० ० ० ० 

२ १०१ 
कायावलय सञ्चालन 

तिा प्रशासजनक 
१०९६७२ ९९५७२ १०१०० ० ० ० ० ० 

३ २ आजिवक जर्कास ७१३८ ७१३८ ० ० ० ० ० ० 

४ २०१ कृजष ३२१० ३२१० ० ० ० ० ० ० 

५ २०२ उद्योग ६८८ ६८८ ० ० ० ० ० ० 

६ २०४ सहकारी ५५० ५५० ० ० ० ० ० ० 

७ २०८ पशपुन्त्छी जर्कास २६९० २६९० ० ० ० ० ० ० 

८ ३ परू्ावधार जर्कास ११२८०८८.२ ७१९०८१.२ ३५५२०७ ३८०० ० ० ५०००० ० 

९ ३०१ यातयात परू्ावधार ५६८८०६.९३५ ४३१०४३.९३५ ८७७६३ ० ० ० ५०००० ० 

१० ३०२ 
भर्न, आर्ास तिा 

सहरी जर्कास 
५५१०९२.६३३ २७९८४८.६३३ २६७४४४ ३८०० ० ० ० ० 

११ ३०३ उिाव ८१८८.६३२ ८१८८.६३२ ० ० ० ० ० ० 
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लस.नं. सकेंत शीषगक 

आ.व. 

२०७६/७७को

अनुमान 

स्रोत 

आन्तररकश्रोत 

अन्तर सरकारीलवत्तीयहथतान्तरण 

ऋण 
जन 

सहिालगता 
बैदेलशक नेपाि

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

थिानीय 

तह 

१२ ४ 
सशुासन तिा 

अन्त्तरसम्बजन्त्धत क्ेर 
२३०० २३०० ० ० ० ० ० ० 

१३ ४०३ प्रशासकीय सशुासन १००० १००० ० ० ० ० ० ० 

१४ ४०४ जर्त्तीय सशुासन ३०० ३०० ० ० ० ० ० ० 

१५ ४१४ त्यांक प्रणाली ५०० ५०० ० ० ० ० ० ० 

१६ ४१६ मानब संशाधन जर्कास ५०० ५०० ० ० ० ० ० ० 

१७ ७ सामाजिक जर्कास ६३०९४.८ ३६०२२.८ १६१९३ १०८७९ ० ० ० ० 

१८ ७०२ 
सामाजिक सरुक्ा तिा 

संरक्ण 
४८८० ४८८० ० ० ० ० ० ० 

१९ ७०४ खानेपानी तिा सरसफाई २५४० २५४० ० ० ० ० ० ० 

२० ७०५ भाषा तिा संथकृजत १७०० ० १७०० ० ० ० ० ० 

२१ ७०६ जशक्ा २३९२० २०१९१.४ ३७२८.६ ० ० ० ० ० 

२२ ७०७ थर्ाथ्य २५८१५ ४१७१.६ १०७६४.४ १०८७९ ० ० ० ० 

२३ ७०८ 
लैंजगक समानता तिा 

सामाजिक समार्शेीकरण 
४२३९.८ ४२३९.८ ० ० ० ० ० ० 

कुि जम्मा १३१०२९३ ८६४११४ ३८१५०० १४६७९ ० ० ५०००० ० 
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कायगक्रम/पररयोजनाअनुसारबजेर्लबलनयोजन   

अनसुचूी ५ 

आ.व.:२०७६/७७           

बजेर्उपशीषगक:कागेश्वरीमनोहरानगरपालिका(८०३३५४०११०१)                             रकमरू.हजारमा   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिाप

को नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 

 १ थिाई कमवचारीको पाररश्रजमक अन्त्य २११११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३३१५०   

२ पाररश्रजमक पदाजधकारी अन्त्य २१११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ७८००   

३ 
थिायी तिा करार कमवचारीहरुको 

पोशाक भत्ता 
अन्त्य २११२१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १५००   

४ महगंी भत्ता करारका समते अन्त्य २११३२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३४९२   

५ अन्त्य भत्ता अन्त्य २११३९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

६ कमवचारी कल्याण कोष अन्त्य २१२१४ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
५००   

७ पानी तिा जबिलुी अन्त्य २२१११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ७२०   

८ 
कायावलयको टेजलफोन तिा ईन्त्टरनेटको 

महशलु 
अन्त्य २२११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ६००   

९ िनप्रजतजनजधहरुको संचार सजुर्धा अन्त्य २२११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २४०   

१० इन्त्धन (कायावलय प्रयोिन) अन्त्य २२२१२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २५००   

११ सर्ारी साधन ममवत खचव अन्त्य २२२१३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २०००   

१२ ममवत संभार अन्त्य २२२९१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिाप

को नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 

१३ मसलन्त्द तिा कायावलय सामाग्री अन्त्य २२३११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २५००   

१४ पथुतक तिा सामग्री खचव अन्त्य २२३१३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १३५   

१५ 

परपजरका, छपाई तिा सचूना प्रकाशन 

खचव ( नगरपाजलकाको छपाईको लाजग 

हुने सबै कायव) 

अन्त्य २२३१५ 
नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 
१०००   

१६ 

पुौँजिगत जनमावण अन्त्तगवत नपरेको र्ा 

त्यथतो जनमावणसौँग सम्बजन्त्धत नभएका 

अध्ययन अनसुन्त्धान आजदको 

पाररश्रजमक 

अन्त्य २२४११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

१७ 

सचूना अजभलेख व्यर्ाथिन र्ेभसाइट 

अपग्रेड तिा ईमेल इन्त्टरनेट संचालन 

खचव 

अन्त्य २२४१२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

१८ 
करार तफव का कमवचारीका तलब (नगर 

प्रहरी समते ) 
अन्त्य २२४१९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २५३००   

१९ 
नगरपाजलकाका कमवचारीहरूलाई क्मता 

जर्कास तालीम तिा अजभमखुीकरण 
अन्त्य २२५११ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
५००   

२० 

गत र्षवको योिना उपभोक्ता सजमजतका 

पदाजधकारीहरुलाई योिना संचालन 

सम्बन्त्धी ताजलम 

अन्त्य २२५१२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   



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

                                                                  192     
 
 

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिाप

को नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 

कैलफय

त 

२१ 

३५ जदनजभर िन्त्मदताव गने बाबु 

आमालाई रु. ५०० परुथकार उपलब्ध 

गराउने 

बालबाजल

का 
२२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१५०   

२२ COPOMIS ताजलम अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
२५०   

२३ 
अपाङ्ग खेलकुदका लाजग सहयोग 

कायवक्रम 
अपाङ्ग २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१५०   

२४ 

अपाङ्गत भएका व्यजक्तहरूलाई 

पररचयर जर्तरण तिा नर्ीकरण तिा 

अजभलेख अद्यार्जधक कायवक्रम 

अपाङ्ग २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

२५ उत्कृष्ट कमवचारीलाई परुष्कार अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

२६ 

उपभोक्तालाई र्थत ुर्ा सेर्ाको 

सम्बन्त्धमा ससुजुचत गराउन उपभोक्ताको 

हक जहत सम्बजन्त्ध सचुना 

अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

२७ 

कृजष प्रयोिनको लाजग र्जगवकरणमा 

परेकाो भजूममा मनाजसर् कारण जर्ना 

खजेत नलगाउने िग्गाधनीहरुकाो जर्र्रण 

संकलन तिा अध्यार्जधक गने 

अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
५०   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 
कैलफयत 

२८ 

खाद्य र पोषणसौँग सम्बजन्त्धत सचूना र 

जशक्ामलूक सामाग्री तयारी,प्रकाशन एर् ं

प्रसारण 

अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

२९ 
िषे्ठ नागररक पररचयपर जर्तरण तिा 

नर्ीकरण अजभयान 

िषे्ठ 

नागररक 
२२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

३० 

नगरपाजलकाको आन्त्तररक रािश्व 

संभाव्यता अध्ययन अनुगमन तिा बैठक 

संचालन खचव 

अन्त्य २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
३००   

३१ 

नगरपाजलकाजभर संचालनमा रहकेा सर् ै

संथिागत तिा सामदुाजयक जर्द्यालयमा 

बाल ललर् गठन 

बालबाजल

का 
२२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
५०   

३२ 
न्त्याजयक सजमजतमाफव त संचालन हुने 

कायवक्रम 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
५००   

३३ 
प्रारजम्भक बाल जबकास केन्त्द्र जथिजत 

अध्ययन प्रजतर्देन तयारी 

बालबाजल

का 
२२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
३०   

३४ मलेजमलाप सम्बन्त्धी आधारभतू तालीम अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
३००   

३५ मजहला राजष्ट्रय तिा अन्त्तराजष्ट्रय जदर्स मजहला २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१००   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 

कैलफय

त 

३६ 
लैङ्जगक जहसंा जर्रुद्द १६ जदने अजभयान 

कायवक्रम 
मजहला २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

३७ 
र्ाजषवक रुपमा गररने नगरथतरीय 

बालभेला सञ्चालन खचव 

बालबाजल

का 
२२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

३८ 
संथिागत सधुारका लाजग संचालन हुने 

भपैरी कायवक्रम 
अन्त्य २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
५००   

३९ 
सहकारी संथिाहरूको एजककरण 

व्यर्थिापन 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

४० 

सहकारी संथिाहरूको सघन अनगुमन 

ढाौँचा तिा संथिाको नमनूा संचालन 

कायवजर्जध नमनूा तयारी 

अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
३००   

४१ 
सहकारी संथिाहरूको सघन तिा 

जनयजमत अनुगमन 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१५०   

४२ 
सामाजिक सरुक्ा भत्ता पररचयपर 

जर्तरण, नर्ीकरण तिा अध्यार्जधकरण 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
५०   

४३ 
सामाजिक सरुक्ा भत्ता जलन नचाहने 

नागररकलाई सम्मान कायवक्रम 

िषे्ठ 

नागररक 
२२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
५०   

४४ 
साौँथकृजतक कायवक्रम प्रर्द्धवन तिा 

संरक्ण 
अन्त्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
२००   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 

कैलफय

त 

४५ 

धाजमवक साौँथकृजतक संथिाहरुको 

पिूापाठ यज्ञ लगायतका अन्त्य 

साौँथकृजतक काक्रव यमहरु 

अन्त्य २२५२९ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
५००   

४६ 
कायवपाजलका तिा अन्त्य बैठकको 

जर्जर्ध खचव 
अन्त्य २२७११ 

आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
२०००   

४७ 
कायावलय तफव को अजतजि सत्कार तिा 

जर्जर्ध खचव 
अन्त्य २२७११ 

आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
५००   

४८ सभा सञ्चालन खचव अन्त्य २२७२१ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
५००   

४९ 
जर्जभन्त्न जर्जपन्त्न व्यजक्तहरुलाई आजिवक 

सहायता 
अन्त्य २७११२ 

आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
१२००   

५० कायावलय तिा र्डा तफव का घरभाडा अन्त्य २८१४२ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
३४८०   

५१ अन्त्य भाडा अन्त्य २८१४९ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
५००   

५२ रािथर् तिा अन्त्य जफताव गनुव पने रकम अन्त्य २८२११ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
१०००   

५३ 
क्रमागत*गान्त्धी थकुल भर्न जनमावण 

कायव 
अन्त्य ३१११२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१५०३०   
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५४ 
क्रमागत-५ नं. र्डा कायावलय भर्न 

जनमावण कायव 
अन्त्य ३१११२ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
१८४००   

५५ 
क्रमागत-शजहद आदशव लयाम्पस भर्न 

जनमावण कायव 
अन्त्य ३१११२ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
२११०३   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 

कैलफय

त 

५६ गान्त्धी थकुलको भर्न जनमावण कायव अन्त्य ३१११२ 
प्रदशे नंबर ३ - समपरुक अनदुान चाल ु

- नगद अनदुान 
३८००   

५७ 
नगरपाजलकाको प्रशासजनक भर्न 

जनमावण कायव 
अन्त्य ३१११२ 

नेपाल सरकार - समपरुक अनुदान 

चाल ु- नगद अनदुान 
२०००००   

५८ 
नगरपाजलकाको प्रशासजनक भर्न 

जनमावण कायव 
अन्त्य ३१११२ 

आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
१०००००   

५९ 
नगरपाजलकाको प्रशासजनक भर्न 

जनमावण कायव 
अन्त्य ३१११२ 

जिल्ला समन्त्र्य सजमती काठमाण्ड  - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
१०६४००   

६० 
नगरपाजलकाका लाजग आर्श्यक सर्ारी 

साधन खररद 
अन्त्य ३११२१ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
६००   

६१ मजेशनरी ओिार तिा उपकरण खररद अन्त्य ३११२२ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
५००   

६२ 
नगरपाजलकाका लाजग आर्श्यक 

फजनवचर तिा जफलचसव 
अन्त्य ३११२३ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
५००   
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६३ भर्न जनमावण अनमुजत सफ्टर्येर जनमावण अन्त्य ३११३४ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
५००   

६४ 
कजन्त्टन्त्िने्त्सीबाट प्रजर्जध सम्बन्त्धी क्मता 

जर्कास ताजलम 
अन्त्य ३११५१ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
५००   

६५ 
कजन्त्टन्त्िने्त्सीबाट योिनाको भरेरयसन 

व्यर्थिापन तिा भपैरी योिना संचालन 
अन्त्य ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
४०१४.५३५   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 

कैलफय

त 

६६ 
कजन्त्टन्त्िने्त्सीबाट योिनाको भरेरयसन 

व्यर्थिापन तिा भपैरी योिना संचालन 
अन्त्य ३११५१ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
०.४   

६७ 
कजन्त्टन्त्िने्त्सीबाट सपुरीर्के्ण तिा 

अनगुमन खचव 
अन्त्य ३११५१ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
३००   

६८ 

क्रमागत *चलन्त्टार दजेख पेप्सी ब्रम्हखले 

सडकको जसमानासम्म सडक जनमावण 

कायव 

अन्त्य ३११५१ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१७१३६   

६९ 
क्रमागत *जरर्ेणीचोक दजेख सुयवमण्डली 

(कागेश्वरी चक्रपि) सम्म सडक जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
३५६१८   

७० 
क्रमागत *िली जमलनचोक सडक 

जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
२३२७०   

७१ 
क्रमागत *पाताली लाजकला सडक 

जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
७३२४   
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७२ 
क्रमागत *र्डा नं. १ दजेख र्डा नं. ९ 

सम्म ग्राभले सप्लाई गरी जफिाउौँने कायव 
अन्त्य ३११५१ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
७३६७   

७३ 
क्रमागत *शजहद आदशव थकुलदजेख 

जरर्णेीचोकसम्म सडक जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
११२३२   

७४ 
क्रमागत* ठुलाजढक दजेख र्डा नं. १ को 

कायावलयसम्मको सडक जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१९७२६   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 

कैलफय

त 

७५ 
क्रमागत*बाबाचोक-दाहालगाउौँ-

बाचनालय सडक जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
९१९२   

७६ 
क्रमागत-गागलफेदी-बज्रयोजगनी सडक 

जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
१००८०   

७७ 
क्रमागत-चाौँपाबोट जफकल हुौँदै 

अमरजसंहचोकसम्म सडक जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
८०६८   

७८ 
क्रमागत-जचप्लेगौंडा दजेख महान्त्टार सम्म 

सडक जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
४३०४   

७९ 
क्रमागत-तेि जर्नायकचोक दजेख 

महान्त्टार सम्म सडक जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
१०६४५   

८० 
क्रमागत-बरजपपल ढुंगलेगाउौँ हुौँद ै

ि टारसम्म सडक जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
५९७५   
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८१ 
क्रमागत-जबरेन्त्द्रचोक दजेख 

लाहुरेचोकसम्म सडक 
अन्त्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
५७५५   

८२ 
क्रमागत-जर्ष्टगाउौँ चोकदजेख गणशे 

मजन्त्दर सम्म सडक जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
५७७०   

८३ 
क्रमागत-सातघटे्टचोकदजेख गागलसम्म 

सडक जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
९२६८   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 

कैलफय

त 

८४ 
क्रमागत-हरहर महादरे् फोसवपाकव  गणशे 

मजन्त्दर खलुाल धारोसम्म सडक 
अन्त्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
८०४३   

८५ 
लागत सहभाजगता ५०|५० 

िनसहभाजगता कायवक्रम 
अन्त्य ३११५१ 

िन सहभाजगता - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
५००००   

८६ 
लागत सहभाजगता ५०|५०आन्त्तररक 

श्रोत कायवक्रम 
अन्त्य ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
५००००   

८७ 
जर्जभन्त् न संघसंथिा माफव त प्राप् त 

अनदुानबाट सञ् चाजलत कायवक्रम 
अन्त्य ३११५१ 

जर्जभन्त्न संथिा तिा व्यजक्तबाट प्राप्त - 

आन्त्तररक श्रोत - नगद 
५०००   

८८ थिानीय सडक तिा पलु जनमावण अन्त्य ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
७०१२५   

८९ थिानीय सडक तिा पलु जनमावण अन्त्य ३११५१ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
११११०   
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९० थिानीय सडक तिा पलु जनमावण अन्त्य ३११५१ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
३२५०   

९१ थिानीय सडक तिा पलु जनमावण अन्त्य ३११५१ 
नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
१४२७०   

९२ 

क्रमागत-काौँडाघारी खानेपानी 

आयोिनाको ओभरहडे र अन्त्डरग्राउण्ड 

ट्याङ्की जनमावण कायव 

अन्त्य ३११५६ 
नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
१४४५०   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 

कैलफय

त 

९३ खानेपानी तिा सरसफाई अन्त्य ३११५६ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
५९१५.८   

९४ खानेपानी तिा सरसफाई अन्त्य ३११५६ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
४०८४.२   

९५ 

कजन्त्टन्त्िने्त्सीबाट काम कारर्ाही 

सम्बन्त्धमा सार्विजनक सनुरु्ाई, सजमक्ा 

गोष्ठी, बलेुजटन प्रकाशन 

अन्त्य ३११५९ 
नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
५००   

९६ 
कजन्त्टन्त्िने्त्सीबाट कायवक्रमहरूबारे 

जर्धतुीय माध्यमबाट प्रशारण 
अन्त्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
५००   

९७ 
क्रमागत *मलूपानी च रको गरुुयोिना 

अनसुारको जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५९ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
७५०५   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 
कैलफयत 

९८ 
क्रमागत*िली च रको गरुुयोिना 

अनसुारको जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५९ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
५६४८   

९९ 
क्रमागत-र्डा नं. १ जथित शजहदपाकव को 

गरुुयोिना अनसुारको जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
३९६१   

१०० जर्पद ्व्यर्थिापन कोष अन्त्य ३११५९ 
नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
५०००   

१०१ साौँथकृजतक परू्ावधार जनमावण तिा ममवत अन्त्य ३११५९ 
नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
१५००   

१०२ 

क्रमागत नगरपाजलका क्ेरको Urban 

Base Map, Metric Addressing 

System, Socio Economic Census, 

Cadastral Land Parcel Digital Data, 

Thematic Resources Map, Municipal 

GIS Database आजद तयार गने कायव 

अन्त्य ३११७२ 
नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
१५९०   

कुल िम्मा १०२३३७६.९३५   
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आ.व.:२०७६/७७     बजेर्उपशीषगक:कागेश्वरीमनोहरा नगरपालिकावडानं.१(८०३३५४०१२०१) 

रकम रू. हिारमा   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु. 
कैलफयत 

जम्मा 

१ पानी धारा र जबिलुी अन्त्य २२१११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ७२   

२ संचार/इन्त्टरनेट महसलु अन्त्य २२११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ७६   

३ मसलन्त्द तिा कायावलय सामाग्री अन्त्य २२३११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २१०   

४ 
परपजरका, छपाई तिा सचूना प्रकाशन 

खचव 
अन्त्य २२३१५ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ६०   

५ 
सार्विजनक क्ेर सडक बिार धाजमवक 

थिल पाकव  आजदको सरसफाई खचव 
अन्त्य २२४१४ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५०   

६ 
गत र्षवको योिना - २ जमहने जसलाई 

ताजलम संचालन गने कायव 
मजहला २२५१२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१३८.८   

७ कपडाको झोला जबतरण अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २८०   

८ 
गत र्षवको योिना-चाौँदी तामा जपत्तलको 

भाडा र्तवन बनाउने ताजलम संचालन कायव 
अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ६८८   

९ लजक्त बगवका लाजग कायवक्रम संचालन खचव अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४५   

१० र्ातार्रण तिा फोहर मैला ब्यर्थिापन खचव अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २९   

११ सर सफाई कायवक्रम अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २००   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 
कैलफयत 

१२ 

जसप जबकास प्रर्धवन कायवक्रम 

(मखमलको िुत््ता बनाउने ताजलम, 

जक्रष्टलको चरुा पोते माला बनाउने 

ताजलम, उद्घोषण ताजलम र जसलाई 

कटाई सम्बन्त्धी ताजलम) 

अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २९४   

१३ जबजर्ध (अजतिी सत्तकार) अन्त्य २२७११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २१०   

१४ 
अन्त्य सामाजिक सरुक्ा औषजध उपचार 

मतृ्य ुर्ा अन्त्य सहायता 
अन्त्य २७११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १००   

१५ 
गत बषवको योिना- गमु्बा भर्न जनमावण 

कायव 
अन्त्य ३१११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

१६ 
गत र्षवको योिना-दजलत जक्रयापरुी 

भर्नमा ट्रस जनमावण कायव 
अन्त्य ३१११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १००   

१७ 
गत र्षवको योिना-र्डा नं. १ को 

कायावलय ममवत गने कायव 
अन्त्य ३१११२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१५००   

१८ सामदुाजयक भर्न जनमावण कायव अन्त्य ३१११२ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
६८५.६३३   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 
कैलफयत 

१९ 

गत र्षवको योिना-पशपुालनका 

लाजगबोयर बोका जर्तरण तिा 

पशपुालन सम्बन्त्धी ताजलम संचालन र 

नसवरी व्यर्थिापन गने कायव 

अन्त्य ३११३१ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
८५०   

२० काभ्र ेपरु्ाौँरगाउौँ सडक अन्त्य ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
१०००   

२१ 
गत बषवको योिना- गलफेदी शाखा 

सडक जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ 

आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
१०००   

२२ 
गत बषवको योिना- ढकालगाउौँ सडकमा 

प्लर् ंकंजक्रट र्ाल जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
३४७६   

२३ 
गत र्षवको योिना ढकाल गाउौँको पजहरो 

जनयन्त्रण कायव 
अन्त्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान 

- नगद अनदुान 
१४८५   

२४ 
गत र्षवको योिना जनमावण गागल 

ठूलोगाउौँ र मानेगाउौँ गने कायव 
अन्त्य ३११५१ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१९८   

२५ 

गत र्षवको योिना-कागशे्वरी मजन्त्दरमा 

िाने बाटोमा ढुंगा जर्छ्याउने, टेर्ा 

पखावल लगाउने र रेजलङ्ग राख्ने 

अन्त्य ३११५१ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
७५००   

२६ 
गत र्षवको योिना-ढुलाजढक कृजष सडक 

हुौँद ैबालरु्ाजढक सडक जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ८००   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 
कैलफयत 

२७ 

गत र्षवको योिना-पाल्पासी डाौँडाको 

दृष्टीजर्जहन दम्पजतको घर नजिकको 

पजहरो जनयन्त्रण गने कायव 

अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४७७   

२८ 
गत र्षवको योिना-महाकाली दरे्ी 

मजन्त्दरको कम्पाउण्ड र्ाल जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४४०   

२९ 
गत र्षवको योिना-संजर्धान मागव सडक 

जनमावण गने कायव 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४००   

३० 
गत र्षवको योिना-सातघटे्ट जपपलडाौँडा 

कल्भटव जनमावण गने कायव 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५६९   

३१ 
गत र्षवको योिना-सान्त्टारी कृष्ण मजन्त्दर 

सडक कालोपरे गने कायव 
अन्त्य ३११५१ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१०००   

३२ 
गत र्षवको योिना-जसद्धी गणेश 

मा.जर्.मा टेर्ा पखावल जनमावण गने कायव 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

३३ गागल जभरी सडक अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २०००   

३४ पानी जबनाटार सडक अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

३५ भोलेटार सडक जनमावण अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २०००   

३६ संजबधान मागव जनमावण अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

३७ सान्त्टारी परु्ाौँरगाउौँ सडक अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १२००   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 
कैलफयत 

३८ 
साजबक ५ पोखरी दजेख जसमडाौँडा 

नयाबाटो जनमावण 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३००   

३९ 
साजर्क र्डा नं ५ कृष्णकुटी जभमशे्वर 

सडक जनमावण 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २००   

४० जसजद्धगणेश फुलर्ारी मागव अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १५००   

४१ सडक तिा शाखा सडकमा बत्ती िडान अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ६७९.६३२   

४२ सडक बजत्त महशलु भकु्तानी अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३००   

४३ 
गत र्षवको योिना-सनुारबथती 

परुानोधारा ममवत गने कायव 
अन्त्य ३११५६ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १००   

४४ पाौँधेरो ममवत सान्त्टारी अन्त्य ३११५६ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १००   

४५ साजर्क डा नं ४ कुर्ा ममवत अन्त्य ३११५६ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १५०   

४६ कूईकेलगाउौँको अधरुो मजन्त्दर जनमावण अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १५०   

४७ 
गत बषवको योिना - अजधकारी गाउौँको 

पजहरो जनयन्त्रण गने कायव 
अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २०७५   

४८ 
गत र्षवको योिना-कृष्णमजन्त्दर टोलको 

पजहरो जनयन्त्रण गने कायव 
अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ६२०   

४९ 

गत र्षवको योिना-कागशे्वरीधाको 

परू्ावधार जनमावणका अन्त्तगवत गेट जनमावण 

गन ेकायव 

अन्त्य ३११५९ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
२५००   
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स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 
कैलफयत 

५० 
गत र्षवको योिना-रायमाझी टोलको 

पजहरो जनयन्त्रण गने कायव 
अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ९६०   

५१ 
गत र्षवको योिना-र्डा नं. १ जथित 

फुयाल टोलको पजहरो जनयन्त्रणको कायव 
अन्त्य ३११५९ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१२४५   

५२ 
गत र्षवको योिना-ह्याङ्ग्ला पाटी 

जनमावण गने कायव 
अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २००   

५३ चाौँपको बोटमा च तारी जनमावण सान्त्टारी अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १००   

५४ जबपद ब्यर्थिापन अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २००   

५५ 

साजबक र्डा नं ४ जक्रयापरुी भर्न तिा 

पधेरो जनमावण कायवक्रम/ 

आयोिना/जक्रयाकलापको नाम 

अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १००   

कुल िम्मा ४४११३.०६५   
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आ.व.:२०७६/७७     बजेर्उपशीषगक:कागेश्वरीमनोहरा नगरपालिकावडानं.२(८०३३५४०१२०२) 

रकम रू. हिारमा 

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/ 

लक्रयाकिापको नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु. 
कैलफयत 

जम्मा 

१ पानी धारा र जर्िलुी अन्त्य २२१११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २५   

२ संचार / इन्त्टरनेट महसलु अन्त्य २२११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ७०   

३ पजरजरका छपाई तिा सचूना प्रकाशन अन्त्य २२३१५ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५०   

४ 
सार्विजनक क्ेर सडक बिार धाजमवक 

थिल पाकव  आजदको सरसफाई खचव 
अन्त्य २२४१४ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५०   

५ 
लजक्त र्गवका लाजग कायवक्रम संचालन 

खचव 
अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५८.८   

६ 

जसप जबकास प्रर्धवन कायवक्रम 

(मखमलको िुत््ता बनाउने ताजलम, 

जक्रष्टलको चरुा पोते माला बनाउने 

ताजलम, उद्घोषण ताजलम र जसलाई 

कटाई सम्बन्त्धी ताजलम) 

अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १८४   

७ जर्जर्ध (अजतजि सत्कार) अन्त्य २२७११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १९९.२   

८ 
अन्त्य सामाजिक सरुक्ा औषधी उपचार 

मतृ्य ुर्ा अन्त्य जकजसमको सहायता 
अन्त्य २७११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २०   

९ 
गत र्षवको योिना- थर्ाथ्य च कीमा 

परू्ावधार जनमावण गने कायव 
अन्त्य ३१११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/ 

लक्रयाकिापको नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 
कैलफयत 

१० सामदुाजयक भर्न जनमावण कायव अन्त्य ३१११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४२९   

११ आलापोट सडक जनमावण अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १३८२   

१२ 
गत र्षवको योिना-गणशे मजन्त्दर 

बागमती सडक जनमावण गने कायव 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १५००   

१३ 
गत र्षवको योिना-ठूलाखते 

र्ालजर्कास सडक जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४००   

१४ 
नािेश्वरी र्ाग्मजत तल्लो आलापोट 

सडक 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २५००   

१५ 
उज्यालो सोलार ममवत तिा सडक बजत्त 

िडान 
अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४१३   

१६ सडक बजत्त महशलु भकु्तानी अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २००   

१७ खानेपानी ईनार कुर्ा ममवत अन्त्य ३११५६ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

१८ 

गत र्षवको योिना-आलापोट खानेपानी 

व्यर्थिापनका लाजग जर्जभन्त्न थिानका 

धारा कुर्ा ईनार ममवत गने कायव 

अन्त्य ३११५६ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ८००   

१९ 
गणशे मजन्त्दर बाग्मजत माजिल्लो 

आलापोट सडक 
अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २५००   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/ 

लक्रयाकिापको नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु. 

िम्मा 
कैलफयत 

२० 

गत र्षवको योिना-आलापोट जथित 

बाल जर्कास थकुलको पजहरो 

जनयन्त्रणको कायव 

अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४००   

२१ 

गत र्षवको योिना-सयुवमण्डली जर्जमरे 

गरैीसेरो सडकमा ग्राभेल तिा सडक 

ममवत गने कायव 

अन्त्य ३११७१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

२२ सडक ममवत सम्भार अन्त्य ३११७१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

कुल िम्मा १३१८१   

आ.व.:२०७६/७७     बजेर्उपशीषगक:कागेश्वरीमनोहरा नगरपालिकावडानं.३(८०३३५४०१२०३) 

रकम रू. हिारमा   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु. 
कैलफयत 

जम्मा 

१ पानी धारा जर्िलुी अन्त्य २२१११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४०   

२ संचार /इन्त्टरनेट महसलु अन्त्य २२११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५०   

३ मजेशनरी ममवत सधुार अन्त्य २२२२१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३५   

४ कायावलय सामान तिा सेर्ाहरु अन्त्य २२३११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १२५   

५ छपाई परपजरका तिा सचुना प्रकाशन अन्त्य २२३१५ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २५   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 
िलक्षत समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 

६ 
सार्विजनक क्ेर सडक बिार धाजमवक 

थिल पाकव  आजदको सरसफाई खचव 
अन्त्य २२४१४ 

आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
५०   

७ 
फोहरमलैा ब्यर्थिापन तिा िनचेतना 

सम्बन्त्धी कायवक्रम संचालन 
अन्त्य २२५२२ 

आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
१००   

८ 

जसप जबकास प्रर्धवन कायवक्रम (मखमलको 

िुत््ता बनाउने ताजलम, जक्रष्टलको चरुा पोते 

माला बनाउने ताजलम, उद्घोषण ताजलम र 

जसलाई कटाई सम्बन्त्धी ताजलम) 

अन्त्य २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
१८४   

९ अजतिी सत्कार अन्त्य २२७११ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
२००   

१० 
आजिवक सहायता उद्धार राहत तिा पनु 

थिापना 
अन्त्य २७११२ 

आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
३५   

११ 
गत र्षवको योिना-एकताटोल सडक तिा 

मजहला भर्न जनमावण गने कायव 
अन्त्य ३१११२ 

आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
५००   

१२ सामदुाजयक भर्न जनमावण कायव अन्त्य ३१११२ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
४२७   

१३ 
गत र्षवको योिना-काजलमाटी बागमती 

फाौँट बन्त्चरे कृजष सडक जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
११००   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 

१४ 
गत र्षवको योिना-दरे्ी मागव झागाडोल 

िापाडाौँडा सडक ममवत जनमावण गने कायव 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४३७   

१५ 

गत र्षवको योिना-साजर्क भद्रबास ७ 

सडक उकालो ढलानबाट नाली तिा 

ढल व्यर्थिापन गने कायव 

अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

१६ 
गत र्षवको योिना-जसमल्सी चाौँपटारी 

सडक जनमावण गने कायव 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

१७ 
चापटारर सडक दजेख झागाडोल पाटी 

च र सडक जर्थतार 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १४००   

१८ जचसापानी सडक जनमावण अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४००   

१९ 
ठूला गाह्रो डे्रन जनमावण तिा बराल टोल 

सडक जनमावण 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

२० जनजखल धाम कृजष सडक जनमावण अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०५१   

२१ 
प्रभाकर घरदजेख पौँधेरो र बकैनडाौँडा 

बाटो जबथतार 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १४००   

२२ भटमास ेसडक जनमावण अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २२१   

२३ भद्रशे्वर एकताटोल बाटो तिा डे्रन जनमावण अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १७००   

२४ राहत जर्पद ब्यर्थिापन अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३००   

२५ जहमपाईप खररद तिा पजहरो जनयन्त्रण अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 

२६ बजत्तको जर्ल भकु्तानी गनव बाौँकी अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १५०   

२७ 
जबिलुी बजत्तको खम्बामा बत्ती राख्ने र 

परुानो सोलार ममवत गनुवपने 
अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४६१   

२८ खाग्लाधारो मलू संरक्ण अन्त्य ३११५६ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २००   

२९ ढुङ्गाना गाउौँ मलू संरक्ण अन्त्य ३११५६ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २००   

३० 
साजर्क र्डा नं ६ मलू संरक्ण तिा ट्रस 

जनमावण 
अन्त्य ३११५६ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २००   

३१ 
र्ातार्रण संरक्ण िनचेतना तिा 

र्कृ्ारोपण 
अन्त्य ३११५७ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १११   

३२ 
गत र्षवको योिना-चाौँपटारी जशर् मजन्त्दर 

संरक्ण तिा जनमावण कायव गनव 
अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

३३ 
गत र्षवको योिना-िापा डाौँडा पजहरो 

जनयन्त्रण गने कायव 
अन्त्य ३११५९ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१२९०   

३४ 
गत र्षवको योिना-िापा डाौँडाको पजहरो 

जनयन्त्रण गने कायव 
अन्त्य ३११५९ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
४०१०   

३५ जर्जभन्त्न बाटो ममवत संभार अन्त्य ३११७१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

कुल िम्मा २०४०२   
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आ.व.:२०७६/७७     बजेर्उपशीषगक:कागेश्वरीमनोहरा नगरपालिकावडानं.४(८०३३५४०१२०४) 

रकम रू. हिारमा   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु. कैलफयत 

जम्मा 

१ पानी तिा जबिलुी अन्त्य २२१११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३३   

२ टेलीफोन तिा ईन्त्टरनेट अन्त्य २२११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ६०   

३ 
थटेशनरी तिा कायावलय संचालन 

सामाग्री 
अन्त्य २२३११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १००   

४ पर पजरका तिा सचूना अन्त्य २२३१५ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २६   

५ ढल सफाई अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १००   

६ 

जसप जबकास प्रर्धवन कायवक्रम 

(मखमलको ितु्ता, जक्रष्टलको चरुा पोते 

मोजत माला, उद्घोषण ताजलम र जसलाई 

कटाई ताजलम)) 

अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २५२   

७ अजतिी सत्कार तिा जर्जर्ध अन्त्य २२७११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २४०   

८ अन्त्य सामाजिक सरुक्ा अन्त्य २७११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५६   

९ 
गत र्षवको योिना-जशतला मजहला भर्न 

ममवत कायव 
अन्त्य ३१११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १००   

१० सामदुाजयक भर्न जनमावण कायव अन्त्य ३१११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५८६   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 

११ 

कागशे्वरी चक्रपिबाट मजणराम प डेलको 

घर हुद ैभतुमपरु मागव प डेलको ईनार र 

बाटो र बोगटी टोल पधेरो िान ेबाटो 

जनमावण । 

अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ११००   

१२ 

कोलमतेश्वर मागवको मरुलीको घरमनुी 

भकु्य जनयन्त्रण तिा मजन्त्दर कम्पाउण्ड 

र्ाल र पपाटीको जडलबाट घरमनुी 

िानेबाटो जनमावण । 

अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ११००   

१३ 
गत र्षवको योिनम-नयाौँगाउौँ जभरी 

सडकमा ढल एर् ंह्यूम पाइप राख्ने कायव 
अन्त्य ३११५१ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१०००   

१४ 
गत र्षवको योिना- टेजलकमबाट चाौँग ु

िाने सडक जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 
२५००   

१५ 

गत र्षवको योिना-दरुसंचार 

कायावलयबाट िथपरु िाने सडक ममवत 

गने कायव 

अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

१६ 

गत र्षवको योिना-नयाौँ गाउौँ टोलको नर् 

जर्नायक मजन्त्दरबाट जढको पौँधरेोसम्म 

िाने सडक च डा पारी सडक र्ाल एर् ं

ग्राभले गने कायव 

अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २००   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 

१७ 
गत र्षवको योिना-बाघधारा जपपलबोट 

सडक जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १००   

१८ 

ढुंगधेारा भण्डारी टोल हुद ैससेुको च र 

तिा साौँखसुडकबाट िापाटोल प्रेम 

िापाको घरहुद ैससेुकोच र िोड्ने बाटो । 

अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १८००   

१९ 
ढुंगधेाराबाट जकरण पंजडतको घर हुद ै

माझगाउौँ सडक जनमावण 
अन्त्य ३११५१ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१८००   

२० 
नाईके टोल सरु्देी टोल हुद ैबोजझनी 

धारा मागव तिा बोझीनी धारो जनमावण 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

२१ 

बाघधारा कुईकेल टोल जभरी सडक 

ररटेजनङ्ग र्ाल र पेप्सी सडक िोड्ने 

बाटो जनमावण। 

अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ११००   

२२ 
भकुण्डेल ढुंगधेारा ब्रम्हखेल सडक 

जनमावण 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३००   

२३ 
सत्याटार गणशेिान बाग्मती र काठी 

जभरी सडक जनमावण जनमावण 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १८००   

२४ सडक बजत्त िडान/ममवत अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५३८   

२५ सडक बजत्त महशलु भकु्तानी अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २००   
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जस.नं. 
कायवक्रम/आयोिना/जक्रयाकलापको 

नाम 

लजक्त 

समहू 

खचव 

शीषवक 
स्रोत 

जर्जनयोिन रु. 

िम्मा 
कैजफयत 

२६ 

गत र्षवको योिना-डाौँछी भद्रबास 

खानेपानी व्यर्थिापनका लाजग 

खानेपानी पाइप खररद गने कायव 

अन्त्य ३११५६ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ७००   

२७ 
गत र्षवको योिना-पद्मा धारो जनमावण गने 

कायव 
अन्त्य ३११५६ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १००   

२८ 

गत र्षवको योिना-प डेलटोल 

भमुतमरुमजुनको पाखामा ररिभव ट्याङ्की 

जनमावण गने कायव 

अन्त्य ३११५६ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१०००   

२९ 
गत र्षवको योिना-सनुारगाउौँको कुर्ा 

ममवत गने कायव 
अन्त्य ३११५६ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १००   

३० नयाौँपाटी दजलतबथती ईनार जनमावण अन्त्य ३११५६ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १००   

३१ बकृ्ारोपन अन्त्य ३११५७ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १५०   

३२ 
ओमशाजन्त्त पाकव  तिा जपतमृातशृ्वर 

महादरे् मजन्त्दर जनमावण। 
अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३६५   

३३ 
गत र्षवको योिना-काजन्त्त भरैर् मजन्त्दर 

जनमावण एर् ंसंरक्ण गने कायव 
अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २००   

३४ 
गत र्षवको योिना-खरी पोखरीको थतरोन्त्नती 

गरी पोखरीमा पररणत गने कायव 
अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ६००   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 

३५ 

गत र्षवको योिना-चम्पक जर्नायक 

जर्द्यालयको च र सम्याउने डे्रन जनमावण 

गरी कम्पाउण्ड र्ाल जनमावण गने कायव 

अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४००   

३६ 

गत र्षवको योिना-िसपरु खानेपानी 

ट्याङ्की माजिको पजहरो रोकिाम गने 

कायव 

अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३००   

३७ 
गत र्षवको योिना-मंिशु्री र्हाःमजन्त्दर 

जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५९ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
२४३०   

३८ रानागाउौँको जडलको पजहरो जनयन्त्रण अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

३९ जशतला मजहला भर्न ममवत कुईकेलटोल अन्त्य ३११६१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २५०   

कुल िम्मा २४२८६   

 

आ.व.:२०७६/७७     बजेर्उपशीषगक:कागेश्वरीमनोहरा नगरपालिकावडानं.५(८०३३५४०१२०५)      

रकम रू. हिारमा   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 

 १ संचार/ इन्त्टरनेट महशलु अन्त्य २२११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५०   

२ कायावलय संचालन अन्त्य २२३११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २१०   

३ सचूना र परपजरका अन्त्य २२३१५ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५०   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 

४ 
सार्विजनक क्ेर सडक बिार धाजमवक 

थिल पाकव  आजदको सरसफाई खचव 
अन्त्य २२४१४ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ६०   

५ 

जसप जबकास प्रर्धवन कायवक्रम 

(मखमलको िुत््ता बनाउने ताजलम, 

जक्रष्टलको चरुा पोते माला बनाउने 

ताजलम, उद्घोषण ताजलम र जसलाई 

कटाई सम्बन्त्धी ताजलम) 

अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४८०   

६ 

गत र्षवको योिना-काजन्त्तपरु लयाम्पसमा 

नयाौँ शजैक्क सरको लाजग भनाव 

अजभयान कायवक्रम संचालन 

अन्त्य २२५२९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २००   

७ अजतजि सत्कार अन्त्य २२७११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २००   

८ 
आजिवक सहायता उद्धार राहत तिा पनु 

थिापना 
अन्त्य २७११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४०   

९ सामदुाजयक भर्न जनमावण कायव अन्त्य ३१११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ११२०   

१० 
आकाशदरे्ी मागव ढल तिा सडक 

जनमावण 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३०००   

११ आकासदरे्ी खरी गाउौँ ब्लक जर्च्याउने अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

१२ एकतानगर काजन्त्तपरु कलेि िाने बाटो अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १५००   

१३ कृष्णनगर सडक अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 

१४ 
गत र्षवको योिना-एकता टोल ढल 

व्यर्थिापन गने कायव 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

१५ गत र्षवको योिना-दरे्ीमागव जनमावण कायव अन्त्य ३११५१ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
१७८५   

१६ ि टार सडक अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

१७ जभमबारी गिरकोट सडक अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

१८ मलुपानी डाौँछी जसमाना सडक अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

१९ महादरे्टोल ढुङ्गचे र सडक अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १६००   

२० र्ातार्रण तिा जर्पद ब्यर्थिापन अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ८११   

२१ हात्ती खते सडक अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

२२ सडक बजत्त महशलु भकु्तानी अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २००   

२३ सडक बत्ती िडान अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ६००   

२४ 

गत र्षवको योिना- डाौँछी भद्रबास 

खानेपानी व्यर्थिापनका लाजग 

खानेपानी पाइप खररद गने कायव 

अन्त्य ३११५६ 
नेपाल सरकार - समाजनकरण अनुदान - नगद 

अनुदान 
९४०   

२५ 
गत र्षवको योिना-डुमाखाल जघजमरेगाउौँ 

खानेपानी बोररङ्ग गने कायव 
अन्त्य ३११५६ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १००   

२६ 
गत र्षवको योिना-सानोिली खानेपानी 

ममवत तिा व्यर्थिापन गने कायव 
अन्त्य ३११५६ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४६०   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 

२७ 

गत र्षवको योिना-काजन्त्त भरैर् 

मा.जर्.को भर्नमा र्ायररङ्ग तिा 

फजनवजसङ्ग गने कायव 

अन्त्य ३११५९ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
१०००   

२८ 
गत र्षवको योिना-सानोिली पजहरो 

जनयन्त्रण कायव 
अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १९१   

२९ सडक ममवत सधुार अन्त्य ३११७१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

कुल िम्मा २१०९७   

              

आ.व.:२०७६/७७     बजेर्उपशीषगक:कागेश्वरीमनोहरा नगरपालिकावडानं.६(८०३३५४०१२०६)      

रकम रू. हिारमा   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 

 १ धारा, पानी जबिलुी महशलु अन्त्य २२१११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५०   

२ टेजलफोन / इन्त्टरनेट महशलु अन्त्य २२११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५०   

३ सार्विजनक सम्पजत्त ममवत संभार अन्त्य २२२३१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ७५   

४ कायावलय सामान र सेर्ा अन्त्य २२३११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २१०   

५ परपजरका तिा सचुना प्रर्ाह अन्त्य २२३१५ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २०   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 
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६ 
सार्विजनक क्ेर सडक बिार धाजमवक 

थिल पाकव  आजदको सरसफाई खचव 
अन्त्य २२४१४ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ७०   

७ 
डुमादरे्ी मजन्त्दर तिा सार्विाजनक िग्गा 

संरक्ण 
अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४००   

८ नेर्ारटोल गणेश मजन्त्दर संरक्ण अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २००   

९ 

जसप जबकास प्रर्धवन कायवक्रम 

(मखमलको िुत््ता बनाउने ताजलम, 

जक्रष्टलको चरुा पोते माला बनाउने 

ताजलम, उद्घोषण ताजलम र जसलाई 

कटाई सम्बन्त्धी ताजलम) 

मजहला २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २६०   

१० अजतजि सत्कार अन्त्य २२७११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २४०   

११ 
आजिवक सहायता उद्धार राहत तिा पनु 

थिापना 
अन्त्य २७११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५०   

१२ सामदुाजयक भर्न जनमावण कायव अन्त्य ३१११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ६०६   

१३ अग्रगमन नागबेली टोल सडक अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

१४ करनटोल सडक जनमावण अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

१५ 
गत बषवको योिना-दाहालगाउौँ फुयाल 

डाौँडा िाने सडक जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २००   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 
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१६ 
गत र्षवको योिना-ि टार पेप्सी नेर्ार 

धारा सडकमा र्ाल जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनुदान - नगद 

अनुदान 
६००   

१७ 
गत र्षवको योिना-जमलनचोक 

राधाकृष्ण मजन्त्दर सडक जनमावण 
अन्त्य ३११५१ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदेश सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
३००   

१८ दजलत बथती सडक तिा ढल अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

१९ दरे्कोटा मागव अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३३१   

२० 
नमनुा चोक दखेी मनकामना मजन्त्दर िाने 

ठाडो बाटो ढलान 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

२१ 
नर्दगुाव मजन्त्दर दखेी र्डा कायावलय िाने 

सडक जर्थतार 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

२२ 
नोजलवङ-बोडे सडक दखेी दर्ाडी टोल 

सडक 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

२३ 
फुयाल डाडा र्थतीको घर हुौँद ैकुल 

प्रसाद फुयालको घर तफव  सडक ढलान 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ६००   

२४ रामिानकी टोल सडक अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

२५ 
र्डा जभरको सडक ममवत,खानेपानी तिा 

अन्त्य 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

२६ जशर्पान्त्चायन मजन्त्दर पछाडीको बाटो अन्त्य ३११५१ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदेश सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
२००   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 
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२७ सिृना टोल सडक तिा ढल जर्थतार अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

२८ 
हात्तीपाटा दखेी पररयार टोल िाने सडक 

पखावल 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

२९ सडक बजत्त महशलु भकु्तानी अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २००   

३० 
सडक,शाखा सडकमा सडक बत्ती 

िडान 
अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ६६६   

३१ 
गत र्षवको योिना-ठूलाघर टोलमा 

खानेपानी बोररङ्ग गने कायव 
अन्त्य ३११५६ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २८०   

३२ 
फोहोर मलैा(पाकव  सजहतको फोहोर मलैा 

संकलन केन्त्द्र) 
अन्त्य ३११५८ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ६००   

३३ 
गत र्षवको योिना-चखण्डोल पजहरो 

संरक्ण कायव 
अन्त्य ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनुदान - नगद 

अनुदान 
२०००   

३४ 

गत र्षवको योिना-रामिानकी मजन्त्दर 

तिा जक्रयापरुी भर्न पररसरमा गटे 

सजहत तारबार लगाउने कायव 

अन्त्य ३११५९ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदेश सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
४००   

कुल िम्मा १८६०८   

 

 

आ.व.:२०७६/७७     बजेर्उपशीषगक:कागेश्वरीमनोहरा नगरपालिकावडानं.७(८०३३५४०१२०७)      

रकम रू. हिारमा   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 

 १ पानी धारा जबिलुी महशलु अन्त्य २२१११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५०   

२ इन्त्टरनेट/संचार महसलु अन्त्य २२११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४४   

३ कायावलय सामान तिा सेर्ाहरु अन्त्य २२३११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १००   

४ परपजरका छपाई तिा सचूना प्रकाशन अन्त्य २२३१५ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २०   

५ 
सार्विजनक क्ेर सडक बिार धाजमवक 

थिल पाकव  आजदको सरसफाई खचव 
अन्त्य २२४१४ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५०   

६ 
लजक्त र्गवका लाजग कायवक्रम संचालन 

खचव 
अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५०   

७ 
र्ातार्रण तिा फोहरमलैा व्यर्थिापना 

सम्बन्त्धी खचव 
अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ६०   

८ 

जसप जबकास प्रर्धवन कायवक्रम 

(मखमलको िुत््ता बनाउने ताजलम, 

जक्रष्टलको चरुा पोते माला बनाउने 

ताजलम, उद्घोषण ताजलम र जसलाई 

कटाई सम्बन्त्धी ताजलम) 

अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २७९   

९ जर्जर्ध (अजतजि सत्कार) अन्त्य २२७११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३००   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 
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१० 
अन्त्य सामाजिक सरूक्ा औषधी उपचार 

मतृ्य ुर्ा अन्त्य जकजसमको सहायता 
अन्त्य २७११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ७०   

११ 
उद्धार राहत तिा पनु थिापना खचव अन्त्य 

सामाजिक सरुक्ा 
अन्त्य २७११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५८   

१२   सामदुाजयक भर्न तिा ट्रष्ट जनमावण अन्त्य ३१११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

१३ सामदुाजयक भर्न जनमावण कायव अन्त्य ३१११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ६४८   

१४ अमरजसह ंबोडे मागव सडक जनमावण अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

१५ 
काकी हाइट मागव राधा कृष्ण मजन्त्दर सम्म 

सडक जनमावण 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

१६ 

गत र्षवको योिना र्डा नं ७-िगतिंग 

दरबार िाने सडकमा ढल व्यर्थिापन 

तिा सडक कालोपरे गने कायव 

अन्त्य ३११५१ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
१८००   

१७ 

गत र्षवको योिना-िगतिंग मागव 

जर्रेन्त्द्रचोक फोसपाकव  सडक कालोपरे 

गने कायव 

अन्त्य ३११५१ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
८०००   

१८ 

गत र्षवको योिना-रामसनु्त्दर 

चापागाईको घर पजिम खहरे सम्म बाटो 

जपच गने कायव 

अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४००   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 
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१९ 

गत र्षवको योिना-लक्ष्मी नारायण चोक 

दजक्ण राधाकृष्ण मजन्त्दर सडकमा ढल 

तिा ग्राभले गन ेकायव 

अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

२० 

गत र्षवको योिना-शान्त्ती जदप टोल 

जभरको सहायक सडक पीच तिा मगंल 

ममवत गने कायव 

अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

२१ 
गत र्षवको योिना-सोमजतिव सडकमा 

कालोपरे गने कायव 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २०४५   

२२ 

गत र्षवको योिामा-संगम हातेमालो 

समाि जभरको मोटर बाटो थतरोन्त्नती 

तिा ढल जनमावण गने कायव 

अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ८००   

२३ 
जगता मजन्त्दर मागव हुौँद ैसोमजतिव बथनेत 

गाौँउ सडक जनमावण 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

२४ 
गोदार गाौँउ जपपल बोट आन्त्नद भरैर् 

सडक जनमावण 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

२५ प्रगजत नगर मागव जनमावण अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

२६ 
भद रे मागव रामिी काकी गोदार गाौँउ 

जपपलबोट सम्म सडक जनमावण 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 

२७ मजुक्त मागव (पणुव जर्नायक रानीधारा सडक) जनमावण अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २०००   
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२८ मनकामना मागव हुौँद ैॐ नगर मागव अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

२९ महांकाल सयपरी मागव जनमावण अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

३० सनु लो मागव जनमावण अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

३१ हिरुको धारा मागव रायमाझी टोल खड्का गाौँउ अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

३२ 
गत र्षवका योिना-र्डा नं. ७ का सडकमा 

५० र्टा सडक बत्ती िडान गने कायव 
अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २००   

३३ सडक बजत्त िडान तिा ममवत अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ६२७   

३४ सडक बजत्त महशलु भकु्तानी अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३००   

३५   ललर् भर्न ममवत तिा संम्भार अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २००   

३६   मजुक्तनाि मजन्त्दर अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३००   

३७ शान्त्तीजदप सामदुाजयक भर्न ट्रष्ट जनमावण अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३००   

३८   अम्मर जसह ंपाकव  जनमावण अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४५३   

३९ 
गत र्षवको योिना-राधाकृष्ण मजन्त्दरमा 

ट्रस जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४००   

४० फोहोर मलैा ढल तिा ममवत अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३००   

४१ जर्पद व्यर्थिापन अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३२७   

४२ सडक ममवत तिा सम्भार अन्त्य ३११७१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

कुल िम्मा ३२६८१   

आ.व.:२०७६/७७     बजेर्उपशीषगक:कागेश्वरीमनोहरा नगरपालिकावडानं.८(८०३३५४०१२०८) 

रकम रू. हिारमा 
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 

 १ संचार /इन्त्टरनेट महशलु अन्त्य २२११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ६०   

२ सार्विजनक सम्पजत्तको ममवत संभार अन्त्य २२२३१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५०   

३ मसलन्त्द तिा कायावलय सामाग्री अन्त्य २२३११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १२५   

४ परपजरका, छपाई र जर्ज्ञापन अन्त्य २२३१५ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३०   

५ 
सार्विजनक क्ेर सडक बिार धाजमवक 

थिल पाकव  आजदको सरसफाई खचव 
अन्त्य २२४१४ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५०   

६ 
लजक्त र्गवका लाजग कायवक्रम संचालन 

खचव 
अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५२   

७ र्डा भलेा तिा सार्विजनक सुनरु्ाई अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४०   

८ र्ातार्रण तिा फोहोर मलैा ब्यर्थिापन अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १७५   

९ 

जसप जबकास प्रर्धवन कायवक्रम (मखमलको िुत््ता 

बनाउने ताजलम, जक्रष्टलको चरुा पोते माला बनाउने 

ताजलम, उद्घोषण ताजलम र जसलाई कटाई सम्बन्त्धी 

ताजलम) 

अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २३३   

१० अजतजि सत्कार खचव अन्त्य २२७११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २४०   

११ उद्दार राहत तिा पनु थिापना खचव अन्त्य २७१११ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १००   

१२ मतृ्य ुतिा अन्त्य जकजसमको सहायता अन्त्य २७११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५०   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 

१३ सामदुाजयक भर्न जनमावण कायव अन्त्य ३१११२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५४०   

१४ 
गत र्षवको योिना-आदशव टोलको सडक साईड 

पखावल डे्रन तिा ढल मंगल ममवत गने कायव 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ८२५   

१५ भरैर्नाि मागव जनमावण कायव अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३४५   

१६ रामनगर टोल हाईट बाटो जनमावण कायव अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०२०   

१७ 
जर्रभद्र कुण्डबाट नर्तनधाम ्िाने सडक 

जनमावण 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १५००   

१८ जर्रभद्र ललब मागव जनमावण अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २५००   

१९ 
साजर्क १ को परुानो बथती सडक 

जनमावण कायव 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २५००   

२० जसमडोल बाटो जनमावण अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

२१ 
गत र्षवको योिना-र्डा नं. ८ का मुख्य मुख्य 

सडकहरुमा सडक बत्ती िडान गने कायव 
अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

२२ 

जर्रभद्र कुण्डबाट नर्तनधाम िान े०+३०० जक.मी 

दखेी परुानो खपासी बालाि ुप्रसारणलाईन चार 

खम्बा सम्म सडक थतर उन्त्नती कायव 

अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १३००   

२३ सडक बत्ती ममवत/िडान अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ६८९   

२४ सडक बत्तीको महशलु अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ८४   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 
कैलफयत 

२५ 
ढुङ्गधेारा तिा पधेरो मलु संरक्ण तिा 

जनमावण गने कायव 
अन्त्य ३११५६ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४००   

२६ बकृ्ारोपण र संरक्ण अन्त्य ३११५७ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १००   

२७ 

गत र्षवको योिना-खोसावनीबारी जथित 

जनल बाराही मजन्त्दर संरक्ण र बाटीका 

जनमावण कायव 

अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४००   

२८ 
गत र्षवको योिना-जसताराम रामशे्वरधाम 

मजन्त्दरमा ढुंगा जर्छ्याउने कायव 
अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३००   

२९ 
जर्रभद्र ललर्को िग्गा संरक्ण तिा 

भर्न जनमावण 
अन्त्य ३११५९ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

३० 
जर्न्त्दर्ाजसनी मजन्त्दर चाौँपर्ोटको परू्व 

तफव को सडक थतर उन्त्नती गने कायव 
अन्त्य ३११६१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३००   

३१ ढल मगंल सरसफाई कायवक्रम अन्त्य ३११७१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १००   

३२ सडक ममवत सम्भार गने कायव । अन्त्य ३११७१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

कुल िम्मा १७१०८   
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आ.व.:२०७६/७७     बजेर्उपशीषगक:कागेश्वरीमनोहरा नगरपालिकावडानं.९(८०३३५४०१२०९)      

रकम रू. हिारमा   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 
िलक्षत समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु. 

जम्मा 
कैलफयत 

१ जर्धतु पानी धारा महशलु अन्त्य २२१११ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
५०   

२ संचार/ ईन्त्टरनेट महशलु अन्त्य २२११२ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
५५   

३ सार्विजनक सम्पजत्तको ममवत संभार अन्त्य २२२३१ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
१००   

४ थटेशनरी कायावलय सामान अन्त्य २२३११ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
१८०   

५ सचूना तिा पर परीका अन्त्य २२३१५ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
२०   

६ 
सार्विजनक क्ेर सडक बिार धाजमवक 

थिल पाकव  आजदको सरसफाई खचव 
अन्त्य २२४१४ 

आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
७०   

७ कायवक्रम खचव अन्त्य २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
५६   
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लस.नं. कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम िलक्षत समूह 
खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु. 

जम्मा 
कैलफयत 

८ 

जसप जबकास प्रर्धवन कायवक्रम (मखमलको 

िुत््ता बनाउने ताजलम, जक्रष्टलको चरुा पोते 

माला बनाउन ेताजलम, उद्घोषण ताजलम र 

जसलाई कटाई सम्बन्त्धी ताजलम) 

अन्त्य २२५२२ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
३५५   

९ अजतजि सत्कार जर्जर्ध खचव अन्त्य २२७११ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
३००   

१० 
आजिवक सहायता उद्धार राहत तिा पनु 

थिापना 
अन्त्य २७११२ 

आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
५०   

११ 

गत र्षवको योिना-श्रीमद ्भागर्द ्प्रचार 

प्रसार सेर्ा संघ बालआश्रम ममवत तिा 

जनमावण कायव 

अन्त्य ३१११२ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
५००   

१२ अमरापरुी सडक जनमावण । अन्त्य ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
१०००   

१३ आशापरुी सडक जनमावण । अन्त्य ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
१५००   

१४ उज्र्ल नगर सडक जनमावण । अन्त्य ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
१०००   

१५ ओम नम जशर्ाय मागव सडक जनमावण । अन्त्य ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
५००   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 
िलक्षत समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु. 

जम्मा 
कैलफयत 

१६ कलमिली सडक जनमावण । अन्त्य ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
१०००   

१७ कृष्ण मागव महान्त्टार सडक सडक जनमावण  अन्त्य ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
१०००   

१८ खड्का गाउौँ मागव सडक जनमावण । अन्त्य ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
२०००   

१९ गणशे ललर् मागव सडक जनमावण । अन्त्य ३११५१ 
आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - 

नगद 
१०००   

२० 

गत र्षवको योिना र्डा नं ९-काौँडाघारी 

प्रहरी प्रभाग िाने चोक दजेख खड्का 

गठुी चोक सम्मको मलू सडकमा दायाौँ 

बायाौँ पेटी जनमावण कायव 

अन्त्य ३११५१ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
२४५१   

२१ 
गत र्षवको योिना र्डा नं ९-काौँडाघारी 

जर्रेन्त्द्र चोक सडक कालोपरे गने कायव 
अन्त्य ३११५१ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
२५८   

२२ 

गत र्षवको योिना र्डा नं ९-सनराईिचोक 

दजेख परुानो प्रहरी च कीसम्म सडकको दरैु्तफव  

फुटपाि ढल व्यर्थिापन सजहतको सडक 

जनमावण कायव 

अन्त्य ३११५१ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
३१७२   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु. 

जम्मा 
कैलफयत 

२३ 
गत र्षवको योिना र्डा नं ९-हात्ती डाौँडामा आर.जस.जस. 

टेर्ा पखावल जनमावण तिा सडक ममवत कायव 
अन्त्य ३११५१ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
२७६८   

२४ 
गत र्षवको योिना-मनोहरा ताजलमकेन्त्द्र चोकदजेख 

प्रहरी च की सडकमा ढल जर्छ्याउने कायव 
अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४७९४   

२५ गोठाटार मागव यरु्रािको घर सम्म सडक जनमावण अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद २००   

२६ डाौँफे मागव सडक जनमावण । अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

२७ ढल तिा मगंल सरसफाई अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १००   

२८ िापागाउौँ मागव सडक जनमावण । अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

२९ प्रगती टोल सडक अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ५००   

३० भगर्ती मागव सडक जनमावण । अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

३१ मनोहरा नमनुा मागव सडक जनमावण । अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

३२ मनोहरा बथती मागव सडक जनमावण । अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

३३ जशर् सनु्त्दर मागव अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ३००   

३४ संकट मोचन सडक जनमावण । अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

३५ सगुन्त्ध टोल सडक जनमावण । अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

३६ जहमालय मागव सडक जनमावण । अन्त्य ३११५१ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

३७ सडक बत्ती महशलु अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १८१   

३८ सडक र्त्ती िडान तिा ममवत अन्त्य ३११५३ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १०००   

कुल िम्मा ३३९६०   
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आ.व.:२०७६/७७     बजेर्उपशीषगक:कागेश्वरीमनोहरा नगरपालिका-लशक्षा(८०३३५४०१३०१)      

रकम रू. हिारमा   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु. 
कैलफयत 

जम्मा 

१ 
ECD शजैक्क सामाग्री जनमावण 

कायवशाला 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार 

- रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१८४   

२ ECD स.का िप भत्ता अन्त्य २२५२२ 
नेपाल सरकार - समाजनकरण 

अनदुान - नगद अनदुान 
८९७   

३ EMIS Update २०७६ अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार 

- रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

४ 
SEE पररक्ा व्यर्थिापन, सम्मान तिा 

परुथकार २०७५ 
अन्त्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण 

अनदुान - नगद अनदुान 
१४००   

५ SIP and TIP प्रर्ोजधकरण अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार 

- रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

६ अनगुमन तिा जनररक्ण खचव अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार 

- रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१४०   

७ 
अन पचाररक तिा खलुा जर्द्यालय 

सम्भाव्यता अध्ययन प्रजतर्देन तयारी 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार 

- रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
०   



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

                                                                  237     
 
 

८ 

अजभभार्कको पजहचान नभएका 

बालबाजलकालाई आधारभतू तहसम्मको 

जशक्ा उपलब्ध गराउन ेआर्श्यक व्यर्थिापन 

गने (र्डा माफव त) 

अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार 

- रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
३००   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत लवलनयोजन रु.जम्मा कैलफयत 

       
९ 

कक्ा १-७ र ९ कक्ाको बाजषवक परीक्ाका 

लाजग प्रश्नपर जनमावण र नजतिा जर्शे्लषण 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
६५०   

१० 

कक्ा ८ को परीक्ा सञ्चालन तिा 

व्यर्थिापन, BLE सम्मान तिा 

परुथकार २०७५ 

अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
१०००   

११ कक्ा सधुार कायवक्रम अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
५००   

१२ क्मता जर्कास मागमा आधाररत ताजलम अन्त्य २२५२२ 
नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 
५००   

१३ 
कायवक्रम कायावन्त्र्यन पजुथतका जनमावण र 

प्रर्ोजधकरण 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

१४ खािा ECD र कक्ा १ दजेख ५ सम्म अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
१५०००   

१५ 
नगरपाजलका क्ेरजभरका जर्धालयको 

सम्मलेन एकीकरण र दरर्न्त्दी जमलान 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
१००   
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१६ 
नगरथतररय खलेकुद तिा अजतररक्त 

जक्रयाकलाप 
अन्त्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 
५००   

१७ 
नमनूा जशक्ण तिा पषृ्ठपोषण कायवक्रम 

श्रव्य दृष्य 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 
कैलफयत 

१८ नर्प्रर्तवनात्मक शजैक्क सामाग्री अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
१७५   

१९ भपैरी तिा जर्जर्ध कायवक्रम खचव अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
२४   

२० जर्षयगत सजमजत (अजनर्ायव जर्षयमार) अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
३००   

२१ शजैक्क लयालेण्डर जनमावण तिा छपाई अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

२२ जशक्क अजभलेख व्यर्थिापन अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
२५०   

२३ 
जशक्क व्यर्थिापन तिा प्रोत्साहन(जर्द्यािी 

सङ्ख्याका आधारमा) 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
५००   

२४ जशक्ा सजमजत बैठक खचव अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
३००   
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२५ 
थिानीय पाठ्यक्रम, पाठ्यपथुतक र 

प्रर्ोजधकरण 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
६८.४   

२६ 
थिानीय पाठ्यक्रम, पाठ्यपथुतक र 

प्रर्ोजधकरण 
अन्त्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 
४३१.६   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 
कैलफयत 

२७ 
सामदुाजयक लयाम्पस र जर्द्यालय 

संचालन अनदुान 
अन्त्य २५३११ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 
३०००   

२८ 
सामदुाजयक जर्द्यालयहरुलाई सर्ारी 

साधन खररद 
अन्त्य ३११२१ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 
५०००   

कुल िम्मा ३१७२०   
              

आ.व.:२०७६/७७     बजेर्उपशीषगक:कागेश्वरीमनोहरा नगरपालिका-थवाथ्य(८०३३५४०१३०२)      

रकम रू. हिारमा   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु. 
कैलफयत 

जम्मा 

१ 
नगर अथपताल संचालन तिा 

व्यर्थिापन 
अन्त्य २२२२१ 

प्रदशे नंबर ३ - समाजनकरण अनदुान - नगद 

अनदुान 
१०६००   

२ 
अप्रत्यासीत रुपमा आउने महामारी 

राेेग जनयन्त्रण 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
१००   
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३ 

गभवर्ती मजहलाहरुलाई थर्ाथ्य 

िनचेतना कायवक्रम ( अधव बााजषवक ) 

बजिवङ्ग सेन्त्टरको लाजग तिा पोषण यकु्त 

सामाग्री जबतरण तिा गभवर् झण्डा 

अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
१५०   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 
कैलफयत 

       
४ 

नगर अथपताल संचालन तिा 

व्यर्थिापन 
अन्त्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 
९४००   

५ नगरथतरीय बाजषवक सजमक्ा अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

६ 

प्राजबजधक कमवचारीहरुलाइ क्मता 

अजभबजृद्घको लजग ताजलम (Online 

Reporting computer training ) 

अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

७ 
बजिवङ सेन्त्टरको लाजग Night Duty 

प्रोत्साहन भत्ता 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
५०   

८ 
मजहला थर्ाथ्य थर्यम सेजर्काहरुलाइ 

आधारभतु ताजलम 
अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद १००   

९ 

मजहला थर्ाथ्य थर्यं सेजर्कालाई 

माजसक बैठक तिा थर्ाथ्य आमा समहु 

बैठक संचालन गरे र्ापद यातायात खचव 

अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
१५००   
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१० 
मजहला थर्ाथ्य थर्यम सेजर्का कोष 

संचालन कायावजबजध 
अन्त्य २२५२२ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 
९०   

११ मानजसक थर्ाथ्य तिा मनोपरामसव अन्त्य २२५२२ 
नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 
१००   

 

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 
कैलफयत 

१२ 
जर्दालय पोषण तिा सरसफाई तिा 

सेनटरी प्याड जर्तरण 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
३००   

१३ 
जर्श्व थर्ाथ्य जदर्स लगायतका 

थर्ाथ्य जदर्स मनाउने 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

१४ 

समुदायमा थर्ाथ्य सेर्ा प्रर्धवन अन्त्तरजक्रया 

कायवक्रम (प्रिनन ्तिा बाल थर्ाथ्य, सरुर्ा 

तिा नसने रोग रोकिाम, जनःशलु्क थर्ाथ्य 

लगाएत सेर्ा 

अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
६७   

१५ 

समुदायमा थर्ाथ्य सेर्ा प्रर्धवन अन्त्तरजक्रया 

कायवक्रम (प्रिनन ्तिा बाल थर्ाथ्य, सरुर्ा 

तिा नसने रोग रोकिाम, जनःशलु्क थर्ाथ्य 

लगाएत सेर्ा 

अन्त्य २२५२२ आन्त्तररक श्रोत - आन्त्तररक श्रोत - नगद ४   
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१६ 

समदुायमा थर्ाथ्य सेर्ा प्रर्धवन अन्त्तरजक्रया कायवक्रम 

(प्रिनन् तिा बाल थर्ाथ्य, सरुर्ा तिा नसने रोग 

रोकिाम, जनःशलु्क थर्ाथ्य लगाएत सेर्ा 

अन्त्य २२५२२ 
प्रदशे नंबर ३ - समाजनकरण अनदुान - नगद 

अनदुान 
२९   

१७ 

सरुजक्त माततृ्र्को माग बढाउन सामाजिक समहु 

पररचालन ( नागररक समाि,सामदुाजयक थर्ाथ्य 

समहु,जकशोर जकशोरी ,बाल ललब आदी ) 

अन्त्य २२५२२ 
प्रदशे नंबर ३ - समाजनकरण अनदुान - नगद 

अनदुान 
१००   

१८ 
सामदुाजयक थर्ाथ्य सेर्ा प्रर्धवन 

अजभयान 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
६०   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 
कैलफयत 

१९ 
जनःशलु्क थर्ाथ्य सेर्ाको लाजग 

औषधी खररद 
अन्त्य २७२१३ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - रािथर् 

बाौँडफाौँड - नगद 
४८५.६   

२० 
जनःशलु्क थर्ाथ्य सेर्ाको लाजग 

औषधी खररद 
अन्त्य २७२१३ 

नेपाल सरकार - समाजनकरण अनदुान - 

नगद अनदुान 
११७४.४   

२१ 
सरसफाई को लाजग सामान खररद 

Placenta Pit 
अन्त्य ३११२२ 

प्रदशे नंबर ३ - समाजनकरण अनदुान - नगद 

अनदुान 
१५०   

कुल िम्मा २४७६०   

 

आ.व.:२०७६/७७     बजेर्उपशीषगक:कागेश्वरीमनोहरा नगरपालिका-कृलष(८०३३५४०१३०३)        उपके्षत्र: आलिगकलवकास 

रकम रू. हिारमा   

लस.नं. कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको िलक्षत खचग स्रोत लवलनयोजन रु. कैलफयत 
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नाम समूह शीषगक जम्मा 

१ कुखरुा तिा बाख्रा पालन ३ जदने तालीम अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार 

- रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

२ 
कृजषव उत्पादन सामाग्री अनदुान - आल ु

१० म ेट 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार 

- रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
४००   

३ 
कृजषव उत्पादन सामाग्री अनदुान - गहु 

2.5 म ेट 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार 

- रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
२००   

लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 
कैलफयत 

 

४ 
कृजषव उत्पादन सामाग्री अनदुान -तरकारी 

बीउ 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार 

- रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
२००   

५ 
कृजषव उत्पादन सामाग्री अनदुान -धान ३ 

म ेट 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार 

- रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
३००   

६ 
कृजषव उत्पादन सामाग्री अनदुान -मकै १ 

म ेट 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार 

- रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

७ 
कृषक/कमवचारी १ हप्ते १ पटक 

अर्लोकन भ्रमण 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार 

- रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
२००   

८ 
कृजष औिार उपकरण/प्लाजष्टक जसट 

अनदुान 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार 

- रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१०००   
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९ 

कृजष प्रजर्जध/खाद्य तिा पोषण सम्बजन्त्ध 

बकुलेट/जलफलेट तयारी प्रकाशन/सचूना 

संचार 

अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार 

- रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
५०   

१० कायवक्रम अनुगमन पश/ुकृजषव अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार 

- रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
११०   

११ खोरेत र्षवको १ पटक अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार 

- रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
३५०   

 

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 
कैलफयत 

       
१२ 

गाई भसैी पालन कृषक थतररय ३ जदने 

तालीम 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

१३ 

नगर थतररय कृजष त्याङ्क 

संकलन/जर्शे्लषण र प्रकाशन/कृजष 

प्रोफाईल तयारी 

अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
५०   

१४ नश्ल सधुार सम्बन्त्धी १ जदन े अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
७०   

१५ प्राङ्गाररक मल जर्षादी प्रदशवन अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१००   
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१६ पश ुआहार सम्बन्त्धी ३ जदने तालीम अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

१७ पश ुप्रयोगशाला व्र्थिापन अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
२००   

१८ पश ुजबमा सम्बन्त्धी १ जदने तालीम अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
७०   

१९ पश ुमजेडकल उपचार औषधी खररद अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
३००   

२० 
पश ुथर्ाथ्य तिा बाौँझोपन जनर्ारण 

जशजर्र ३ पटक 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
३००   

लस.नं 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 

िलक्षत 

समूह 

खचग 

शीषगक 
स्रोत 

लवलनयोजन रु.

जम्मा 
कैलफयत 

२१ जप.जप.आर र्षवको १ पटक अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

२२ 
मलखाद/जर्रुर्ा /चनु/ जर्षादी/माटाेे 

सम्बजन्त्ध 
अन्त्य २२५२२ 

रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
३००   

२३ रेजर्ि रोग जनयन्त्रण (खोप सेर्ा) अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
५०   

२४ राजष्ट्रय अन्त्तराजष्टय जदर्श मनाउने अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१५०   
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२५ जहौँउद र बष ेघाौँस जमनी जकट जर्तरण अन्त्य २२५२२ 
रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार - 

रािथर् बाौँडफाौँड - नगद 
१००   

कुल िम्मा ५०००   

  नगरपालिका वडागतबजेर्तिाशाखागतबजेर्कुिजम्मा १३१०२९३.००   
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संलचत कोषबार्लबलनयोजनहुनेअनुमानकोखचगलशषगकगतरश्रोतगतलबबरण 

आ.र्. : २०७६/७७ 

रकम रू. हिारमा 

शीषगक स्रोत 
लनकासा 

लबलध 

२०७६/७७ 

कुिबजेर् 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

अन्तररक 

श्रोत 

जन 

सहिालगता 

८०३३५४०१३०० कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका, काठमाड ौँ 
१३१०२९२.

९ 
३८१५०० १४६७९ ८६४११३.९ ५०००० 

८०३३५४०११०१ कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका 
१०२३३७६.

९ 
३५१४८२ ३८०० ६१८०९४.९ ५०००० 

२११११ पाररश्रजमक कमवचारी आन्त्तररक श्रोत नगद ३३१५० ० ० ३३१५० ० 

२१११२ पाररश्रजमक पदाजधकारी आन्त्तररक श्रोत नगद ७८०० ० ० ७८०० ० 

२११२१ पोशाक आन्त्तररक श्रोत नगद १५०० ० ० १५०० ० 

२११३२ महगंी भत्ता आन्त्तररक श्रोत नगद ३४९२ ० ० ३४९२ ० 

२११३९ अन्त्य भत्ता आन्त्तररक श्रोत नगद १००० ० ० १००० ० 

२१२१४ कमवचारी कल्याण कोष 
रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार 
नगद ५०० ० ० ५०० ० 

२२१११ पानी तिा जबिलुी आन्त्तररक श्रोत नगद ७२० ० ० ७२० ० 

२२११२ संचार महसलु आन्त्तररक श्रोत नगद ८४० ० ० ८४० ० 
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शीषगक स्रोत 
लनकासा 

लबलध 

२०७६/७७ 

कुिबजेर् 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

अन्तररक 

श्रोत 

जन 

सहिालगता 

२२२१२ इन्त्धन (कायावलय प्रयोिन) आन्त्तररक श्रोत नगद २५०० ० ० २५०० ० 

२२२१३ सर्ारी साधन ममवत खचव आन्त्तररक श्रोत नगद २००० ० ० २००० ० 

२२२९१ अन्त्य सम्पजत्तहरूको 

संचालन तिा सम्भार खचव 
आन्त्तररक श्रोत नगद ५०० ० ० ५०० ० 

२२३११ मसलन्त्द तिा कायावलय 

सामाग्री 
आन्त्तररक श्रोत नगद २५०० ० ० २५०० ० 

२२३१३ पथुतक तिा सामग्री खचव आन्त्तररक श्रोत नगद १३५ ० ० १३५ ० 

२२३१५ परपजरका, छपाई तिा 

सचूना प्रकाशन खचव 

समाजनकरण 

अनदुान 

नगद 

अनदुान 
१००० १००० ० ० ० 

२२४११ सेर्ा र परामशव खचव आन्त्तररक श्रोत नगद ५०० ० ० ५०० ० 

२२४१२ सचूना प्रणाली तिा 

सफ्टर्येर संचालन खचव 

रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार 
नगद १०० ० ० १०० ० 

२२४१९ अन्त्य सेर्ा शलु्क आन्त्तररक श्रोत नगद २५३०० ० ० २५३०० ० 

२२५११ कमवचारी ताजलम खचव 
रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार 
नगद ५०० ० ० ५०० ० 

२२५१२ सीप जर्कास तिा िनचेतना 

ताजलम तिा गोष्ठी सम्बन्त्धी खचव 
आन्त्तररक श्रोत नगद ५०० ० ० ५०० ० 

२२५२२ कायवक्रम खचव ४३३० २०० ० ४१३० ० 
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शीषगक स्रोत 
लनकासा 

लबलध 

२०७६/७७ 

कुिबजेर् 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

अन्तररक 

श्रोत 

जन 

सहिालगता 

  समाजनकरण अनदुान नगद अनदुान २०० २०० ० ० ० 

  
रािथर् बाौँडफाौँड - 

प्रदशे सरकार 
नगद १३३० ० ० १३३० ० 

  
रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार 
नगद १५०० ० ० १५०० ० 

  आन्त्तररक श्रोत नगद १३०० ० ० १३०० ० 

२२५२९ जर्जर्ध कायवक्रम खचव आन्त्तररक श्रोत नगद ५०० ० ० ५०० ० 

२२७११ जर्जर्ध खचव आन्त्तररक श्रोत नगद २५०० ० ० २५०० ० 

२२७२१ सभा सञ्चालन खचव आन्त्तररक श्रोत नगद ५०० ० ० ५०० ० 

२७११२ अन्त्य सामाजिक सरुक्ा आन्त्तररक श्रोत नगद १२०० ० ० १२०० ० 

२८१४२ घरभाडा आन्त्तररक श्रोत नगद ३४८० ० ० ३४८० ० 

२८१४९ अन्त्य भाडा आन्त्तररक श्रोत नगद ५०० ० ० ५०० ० 

२८२११ रािथर् जफताव आन्त्तररक श्रोत नगद १००० ० ० १००० ० 

३१११२ गरै आर्ासीय भर्न जनमावण/खररद ४६४७३३ २३९५०३ ३८०० २२१४३० ० 

  
समाजनकरण 

अनदुान 
नगद अनदुान ३९५०३ ३९५०३ ० ० ० 

  
समपरुक अनदुान 

चाल ु
नगद अनदुान २००००० २००००० ० ० ० 



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

                                                                  250     
 
 

शीषगक स्रोत 
लनकासा 

लबलध 

२०७६/७७ 

कुिबजेर् 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

अन्तररक 

श्रोत 

जन 

सहिालगता 

  
समपरुक अनदुान 

चाल ु
नगद अनदुान ३८०० ० ३८०० ० ० 

  
रािथर् बाौँडफाौँड - 

प्रदशे सरकार 
नगद १५०३० ० ० १५०३० ० 

  
जिल्ला समन्त्र्य 

सजमती काठमाण्ड  
नगद १०६४०० ० ० १०६४०० ० 

  आन्त्तररक श्रोत नगद १००००० ० ० १००००० ० 

३११२१ सर्ारी साधन 
समाजनकरण 

अनदुान 
नगद अनदुान ६०० ६०० ० ० ० 

३११२२ मजेशनरी तिा औिार आन्त्तररक श्रोत नगद ५०० ० ० ५०० ० 

३११२३ फजनवचर तिा जफलचसव 
समाजनकरण 

अनदुान 
नगद अनदुान ५०० ५०० ० ० ० 

३११३४ कम्प्यटुर सफ्टर्येर 

जनमावण तिा खरीद खचव 

रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार 
नगद ५०० ० ० ५०० ० 

३११५१ सडक तिा पलू जनमावण ४०७३४२.९ ८२१७८ ० २७५१६४.९ ५०००० 

  
समाजनकरण 

अनदुान 
नगद अनदुान ८२१७८ ८२१७८ ० ० ० 

 



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

                                                                  251     
 
 

शीषगक स्रोत 
लनकासा 

लबलध 

२०७६/७७ 

कुिबजेर् 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

अन्तररक 

श्रोत 

जन 

सहिालगता 

  रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार नगद १३४११५.४ ० ० १३४११५.४ ० 

  रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार नगद ११९१० ० ० ११९१० ० 

  
जर्जभन्त्न संथिा तिा व्यजक्तबाट 

प्राप्त 
नगद ५००० ० ० ५००० ० 

  आन्त्तररक श्रोत नगद १२४१३९.५ ० ० १२४१३९.५ ० 

  िन सहभाजगता नगद ५०००० ० ० ० ५०००० 

३११५६ खानेपानी संरचना जनमावण २४४५० १४४५० ० १०००० ० 

  समाजनकरण अनदुान नगद अनदुान १४४५० १४४५० ० ० ० 

  रािथर् बाौँडफाौँड - संघीय सरकार नगद ५९१५.८ ० ० ५९१५.८ ० 

  आन्त्तररक श्रोत नगद ४०८४.२ ० ० ४०८४.२ ० 

३११५९ अन्त्य सार्विजनक जनमावण २४६१४ ११४६१ ० १३१५३ ० 

  समाजनकरण अनदुान नगद अनदुान ११४६१ ११४६१ ० ० ० 

  रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदशे सरकार नगद १३१५३ ० ० १३१५३ ० 

३११७२ पूौँिीगत 

अनसुन्त्धान तिा 

परामशव 

समाजनकरण अनदुान नगद अनदुान १५९० १५९० ० ० ० 

८०३३५४०१२०१ कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलकार्डा नं.१ ४४११३ १४८५ ० ४२६२८ ० 

२२१११ पानी तिा जबिलुी आन्त्तररक श्रोत नगद ७२ ० ० ७२ ० 



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

                                                                  252     
 
 

शीषगक स्रोत 
लनकासा 

लबलध 

२०७६/७७ 

कुिबजेर् 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

अन्तररक 

श्रोत 

जन 

सहिालगता 

२२११२ संचार महसलु आन्त्तररक श्रोत नगद ७६ ० ० ७६ ० 

२२३११ मसलन्त्द तिा कायावलय 

सामाग्री 
आन्त्तररक श्रोत नगद २१० ० ० २१० ० 

२२३१५ परपजरका, छपाई तिा 

सचूना प्रकाशन खचव 
आन्त्तररक श्रोत नगद ६० ० ० ६० ० 

२२४१४ सरसफाईसेर्ा शलु्क आन्त्तररक श्रोत नगद ५० ० ० ५० ० 

२२५१२ सीप जर्कास तिा 

िनचेतना ताजलम तिा गोष्ठी 

सम्बन्त्धी खचव 

रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार 
नगद १३८.८ ० ० १३८.८ ० 

२२५२२ कायवक्रम खचव आन्त्तररक श्रोत नगद १५३६ ० ० १५३६ ० 

२२७११ जर्जर्ध खचव आन्त्तररक श्रोत नगद २१० ० ० २१० ० 

२७११२ अन्त्य सामाजिक सरुक्ा आन्त्तररक श्रोत नगद १०० ० ० १०० ० 

३१११२ गरै आर्ासीय भर्न जनमावण/खररद ३२८५.६ ० ० ३२८५.६ ० 

  
रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार 
नगद १५०० ० ० १५०० ० 

  आन्त्तररक श्रोत नगद १७८५.६ ० ० १७८५.६ ० 

३११३१ पशधुन तिा बागर्ानी 

जर्कास खचव 
आन्त्तररक श्रोत नगद ८५० ० ० ८५० ० 



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

                                                                  253     
 
 

शीषगक स्रोत 
लनकासा 

लबलध 

२०७६/७७ 

कुिबजेर् 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

अन्तररक 

श्रोत 

जन 

सहिालगता 

३११५१ सडक तिा पलू जनमावण २८०४५ १४८५ ० २६५६० ० 

  
समाजनकरण 

अनदुान 
नगद अनदुान १४८५ १४८५ ० ० ० 

  
रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार 
नगद १२१७४ ० ० १२१७४ ० 

  आन्त्तररक श्रोत नगद १४३८६ ० ० १४३८६ ० 

३११५३ जर्द्यतु संरचना जनमावण आन्त्तररक श्रोत नगद ९७९.६ ० ० ९७९.६ ० 

३११५६ खानेपानी संरचना जनमावण आन्त्तररक श्रोत नगद ३५० ० ० ३५० ० 

३११५९ अन्त्य सार्विजनक जनमावण ८१५० ० ० ८१५० ० 

  
रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार 
नगद ३७४५ ० ० ३७४५ ० 

  आन्त्तररक श्रोत नगद ४४०५ ० ० ४४०५ ० 

८०३३५४०१२०२ कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकार्डा नं.२ १३१८१ ० ० १३१८१ ० 

२२१११ पानी तिा जबिलुी आन्त्तररक श्रोत नगद २५ ० ० २५ ० 

२२११२ संचार महसलु आन्त्तररक श्रोत नगद ७० ० ० ७० ० 

२२३१५ परपजरका, छपाई तिा 

सचूना प्रकाशन खचव 
आन्त्तररक श्रोत नगद ५० ० ० ५० ० 

२२४१४ सरसफाईसेर्ा शलु्क आन्त्तररक श्रोत नगद ५० ० ० ५० ० 



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

                                                                  254     
 
 

शीषगक स्रोत 
लनकासा 

लबलध 

२०७६/७७ 

कुिबजेर् 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

अन्तररक 

श्रोत 

जन 

सहिालगता 

२२५२२ कायवक्रम खचव आन्त्तररक श्रोत नगद २४२.८ ० ० २४२.८ ० 

२२७११ जर्जर्ध खचव आन्त्तररक श्रोत नगद १९९.२ ० ० १९९.२ ० 

२७११२ अन्त्य सामाजिक सरुक्ा आन्त्तररक श्रोत नगद २० ० ० २० ० 

३१११२ गरै आर्ासीय भर्न 

जनमावण/खररद 
आन्त्तररक श्रोत नगद ९२९ ० ० ९२९ ० 

३११५१ सडक तिा पलू जनमावण आन्त्तररक श्रोत नगद ५७८२ ० ० ५७८२ ० 

३११५३ जर्द्यतु संरचना जनमावण आन्त्तररक श्रोत नगद ६१३ ० ० ६१३ ० 

३११५६ खानेपानी संरचना जनमावण आन्त्तररक श्रोत नगद १३०० ० ० १३०० ० 

३११५९ अन्त्य सार्विजनक जनमावण आन्त्तररक श्रोत नगद २९०० ० ० २९०० ० 

३११७१ पूौँिीगत सधुार खचव 

सार्विजनक जनमावण 
आन्त्तररक श्रोत नगद १००० ० ० १००० ० 

८०३३५४०१२०३ कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकार्डा नं.३ २०४०२ ० ० २०४०२ ० 

२२१११ पानी तिा जबिलुी आन्त्तररक श्रोत नगद ४० ० ० ४० ० 

२२११२ संचार महसलु आन्त्तररक श्रोत नगद ५० ० ० ५० ० 

२२२२१ मजेशनरी तिा औिार 

ममवत सम्भार तिा सञ्चालन खचव 
आन्त्तररक श्रोत नगद ३५ ० ० ३५ ० 

२२३११ मसलन्त्द तिा कायावलय 

सामाग्री 
आन्त्तररक श्रोत नगद १२५ ० ० १२५ ० 



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

                                                                  255     
 
 

शीषगक स्रोत 
लनकासा 

लबलध 

२०७६/७७ 

कुिबजेर् 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

अन्तररक 

श्रोत 

जन 

सहिालगता 

२२३१५ परपजरका, छपाई तिा 

सचूना प्रकाशन खचव 
आन्त्तररक श्रोत नगद २५ ० ० २५ ० 

२२४१४ सरसफाईसेर्ा शलु्क आन्त्तररक श्रोत नगद ५० ० ० ५० ० 

२२५२२ कायवक्रम खचव आन्त्तररक श्रोत नगद २८४ ० ० २८४ ० 

२२७११ जर्जर्ध खचव आन्त्तररक श्रोत नगद २०० ० ० २०० ० 

२७११२ अन्त्य सामाजिक सरुक्ा आन्त्तररक श्रोत नगद ३५ ० ० ३५ ० 

३१११२ गरै आर्ासीय भर्न 

जनमावण/खररद 
आन्त्तररक श्रोत नगद ९२७ ० ० ९२७ ० 

३११५१ सडक तिा पलू जनमावण ११००९ ० ० ११००९ ० 

  
रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार 
नगद ११०० ० ० ११०० ० 

  आन्त्तररक श्रोत नगद ९९०९ ० ० ९९०९ ० 

३११५३ जर्द्यतु संरचना जनमावण आन्त्तररक श्रोत नगद ६११ ० ० ६११ ० 

३११५६ खानेपानी संरचना जनमावण आन्त्तररक श्रोत नगद ६०० ० ० ६०० ० 

३११५७ र्न तिा र्ातार्रण 

संरक्ण 
आन्त्तररक श्रोत नगद १११ ० ० १११ ० 

३११५९ अन्त्य सार्विजनक जनमावण ५८०० ० ० ५८०० ० 



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

                                                                  256     
 
 

 

शीषगक स्रोत 
लनकासा 

लबलध 

२०७६/७७ 

कुिबजेर् 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

अन्तररक 

श्रोत 

जन 

सहिालगता 

  
रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार 
नगद ५३०० ० ० ५३०० ० 

  आन्त्तररक श्रोत नगद ५०० ० ० ५०० ० 

३११७१ पूौँिीगत सधुार खचव 

सार्विजनक जनमावण 
आन्त्तररक श्रोत नगद ५०० ० ० ५०० ० 

८०३३५४०१२०४ कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकार्डा नं.४ २४२८६ २५०० ० २१७८६ ० 

२२१११ पानी तिा जबिलुी आन्त्तररक श्रोत नगद ३३ ० ० ३३ ० 

२२११२ संचार महसलु आन्त्तररक श्रोत नगद ६० ० ० ६० ० 

२२३११ मसलन्त्द तिा कायावलय 

सामाग्री 
आन्त्तररक श्रोत नगद १०० ० ० १०० ० 

२२३१५ परपजरका, छपाई तिा 

सचूना प्रकाशन खचव 
आन्त्तररक श्रोत नगद २६ ० ० २६ ० 

२२५२२ कायवक्रम खचव आन्त्तररक श्रोत नगद ३५२ ० ० ३५२ ० 

२२७११ जर्जर्ध खचव आन्त्तररक श्रोत नगद २४० ० ० २४० ० 

२७११२ अन्त्य सामाजिक सरुक्ा आन्त्तररक श्रोत नगद ५६ ० ० ५६ ० 

३१११२ गरै आर्ासीय भर्न 

जनमावण/खररद 
आन्त्तररक श्रोत नगद ६८६ ० ० ६८६ ० 



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

                                                                  257     
 
 

३११५१ सडक तिा पलू जनमावण १४३०० २५०० ० ११८०० ० 

शीषगक स्रोत 
लनकासा 

लबलध 

२०७६/७७ 

कुिबजेर् 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

अन्तररक 

श्रोत 

जन 

सहिालगता 

  समाजनकरण अनदुान नगद अनदुान २५०० २५०० ० ० ० 

  
रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार 
नगद २८०० ० ० २८०० ० 

  आन्त्तररक श्रोत नगद ९००० ० ० ९००० ० 

३११५३ जर्द्यतु संरचना जनमावण आन्त्तररक श्रोत नगद ७३८ ० ० ७३८ ० 

३११५६ खानेपानी संरचना जनमावण २००० ० ० २००० ० 

  
रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार 
नगद १००० ० ० १००० ० 

  आन्त्तररक श्रोत नगद १००० ० ० १००० ० 

३११५७ र्न तिा र्ातार्रण 

संरक्ण 
आन्त्तररक श्रोत नगद १५० ० ० १५० ० 

३११५९ अन्त्य सार्विजनक जनमावण ५२९५ ० ० ५२९५ ० 

  
रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार 
नगद २४३० ० ० २४३० ० 

  आन्त्तररक श्रोत नगद २८६५ ० ० २८६५ ० 

३११६१ जनजमवत भर्नको 

संरचनात्मक सधुार खचव 
आन्त्तररक श्रोत नगद २५० ० ० २५० ० 



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

                                                                  258     
 
 

 

शीषगक स्रोत 
लनकासा 

लबलध 

२०७६/७७ 

कुिबजेर् 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

अन्तररक 

श्रोत 

जन 

सहिालगता 

८०३३५४०१२०५ कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकार्डा नं.५ २१०९७ ९४० ० २०१५७ ० 

२२११२ संचार महसलु आन्त्तररक श्रोत नगद ५० ० ० ५० ० 

२२३११ मसलन्त्द तिा कायावलय सामाग्री आन्त्तररक श्रोत नगद २१० ० ० २१० ० 

२२३१५ परपजरका, छपाई तिा 

सचूना प्रकाशन खचव 
आन्त्तररक श्रोत नगद ५० ० ० ५० ० 

२२४१४ सरसफाईसेर्ा शलु्क आन्त्तररक श्रोत नगद ६० ० ० ६० ० 

२२५२२ कायवक्रम खचव आन्त्तररक श्रोत नगद ४८० ० ० ४८० ० 

२२५२९ जर्जर्ध कायवक्रम खचव आन्त्तररक श्रोत नगद २०० ० ० २०० ० 

२२७११ जर्जर्ध खचव आन्त्तररक श्रोत नगद २०० ० ० २०० ० 

२७११२ अन्त्य सामाजिक सरुक्ा आन्त्तररक श्रोत नगद ४० ० ० ४० ० 

३१११२ गरै आर्ासीय भर्न 

जनमावण/खररद 
आन्त्तररक श्रोत नगद ११२० ० ० ११२० ० 

३११५१ सडक तिा पलू जनमावण १४१९६ ० ० १४१९६ ० 

  
रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार 
नगद १७८५ ० ० १७८५ ० 

  आन्त्तररक श्रोत नगद १२४११ ० ० १२४११ ० 



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

                                                                  259     
 
 

३११५३ जर्द्यतु संरचना जनमावण आन्त्तररक श्रोत नगद ८०० ० ० ८०० ० 

३११५६ खानेपानी संरचना जनमावण १५०० ९४० ० ५६० ० 

शीषगक स्रोत 
लनकासा 

लबलध 

२०७६/७७ 

कुिबजेर् 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

अन्तररक 

श्रोत 

जन 

सहिालगता 

  समाजनकरण अनदुान नगद अनदुान ९४० ९४० ० ० ० 

  आन्त्तररक श्रोत नगद ५६० ० ० ५६० ० 

३११५९ अन्त्य सार्विजनक जनमावण ११९१ ० ० ११९१ ० 

  
रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार 
नगद १००० ० ० १००० ० 

  आन्त्तररक श्रोत नगद १९१ ० ० १९१ ० 

३११७१ पूौँिीगत सधुार खचव 

सार्विजनक जनमावण 
आन्त्तररक श्रोत नगद १००० ० ० १००० ० 

८०३३५४०१२०६ कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलकार्डा नं.६ १८६०८ २६०० ० १६००८ ० 

२२१११ पानी तिा जबिलुी आन्त्तररक श्रोत नगद ५० ० ० ५० ० 

२२११२ संचार महसलु आन्त्तररक श्रोत नगद ५० ० ० ५० ० 

२२२३१ जनजमवत सार्विजनक 

सम्पजत्तको ममवत सम्भार खचव 
आन्त्तररक श्रोत नगद ७५ ० ० ७५ ० 

२२३११ मसलन्त्द तिा कायावलय 

सामाग्री 
आन्त्तररक श्रोत नगद २१० ० ० २१० ० 



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

                                                                  260     
 
 

२२३१५ परपजरका, छपाई तिा 

सचूना प्रकाशन खचव 
आन्त्तररक श्रोत नगद २० ० ० २० ० 

२२४१४ सरसफाईसेर्ा शलु्क आन्त्तररक श्रोत नगद ७० ० ० ७० ० 

शीषगक स्रोत 
लनकासा 

लबलध 

२०७६/७७ 

कुिबजेर् 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

अन्तररक 

श्रोत 

जन 

सहिालगता 

२२५२२ कायवक्रम खचव आन्त्तररक श्रोत नगद ८६० ० ० ८६० ० 

२२७११ जर्जर्ध खचव आन्त्तररक श्रोत नगद २४० ० ० २४० ० 

२७११२ अन्त्य सामाजिक सरुक्ा आन्त्तररक श्रोत नगद ५० ० ० ५० ० 

३१११२ गरै आर्ासीय भर्न 

जनमावण/खररद 
आन्त्तररक श्रोत नगद ६०६ ० ० ६०६ ० 

३११५१ सडक तिा पलू जनमावण १२२३१ ६०० ० ११६३१ ० 

  समाजनकरण अनदुान नगद अनदुान ६०० ६०० ० ० ० 

  
रािथर् बाौँडफाौँड - 

प्रदशे सरकार 
नगद ५०० ० ० ५०० ० 

  आन्त्तररक श्रोत नगद १११३१ ० ० १११३१ ० 

३११५३ जर्द्यतु संरचना जनमावण आन्त्तररक श्रोत नगद ८६६ ० ० ८६६ ० 

३११५६ खानेपानी संरचना जनमावण आन्त्तररक श्रोत नगद २८० ० ० २८० ० 

३११५८ सरसफाइव संरचना जनमावण आन्त्तररक श्रोत नगद ६०० ० ० ६०० ० 

३११५९ अन्त्य सार्विजनक जनमावण २४०० २००० ० ४०० ० 

  समाजनकरण अनदुान नगद अनदुान २००० २००० ० ० ० 



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

                                                                  261     
 
 

  
रािथर् बाौँडफाौँड - 

प्रदशे सरकार 
नगद ४०० ० ० ४०० ० 

८०३३५४०१२०७ कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकार्डा नं.७ ३२६८१ ० ० ३२६८१ ० 

शीषगक स्रोत 
लनकासा 

लबलध 

२०७६/७७ 

कुिबजेर् 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

अन्तररक 

श्रोत 

जन 

सहिालगता 

२२१११ पानी तिा जबिलुी आन्त्तररक श्रोत नगद ५० ० ० ५० ० 

२२११२ संचार महसलु आन्त्तररक श्रोत नगद ४४ ० ० ४४ ० 

२२३११ मसलन्त्द तिा कायावलय 

सामाग्री 
आन्त्तररक श्रोत नगद १०० ० ० १०० ० 

२२३१५ परपजरका, छपाई तिा 

सचूना प्रकाशन खचव 
आन्त्तररक श्रोत नगद २० ० ० २० ० 

२२४१४ सरसफाईसेर्ा शलु्क आन्त्तररक श्रोत नगद ५० ० ० ५० ० 

२२५२२ कायवक्रम खचव आन्त्तररक श्रोत नगद ३८९ ० ० ३८९ ० 

२२७११ जर्जर्ध खचव आन्त्तररक श्रोत नगद ३०० ० ० ३०० ० 

२७११२ अन्त्य सामाजिक सरुक्ा आन्त्तररक श्रोत नगद १२८ ० ० १२८ ० 

३१११२ गरै आर्ासीय भर्न 

जनमावण/खररद 
आन्त्तररक श्रोत नगद ११४८ ० ० ११४८ ० 

३११५१ सडक तिा पलू जनमावण २६५४५ ० ० २६५४५ ० 

  
रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार 
नगद ९८०० ० ० ९८०० ० 



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

                                                                  262     
 
 

  आन्त्तररक श्रोत नगद १६७४५ ० ० १६७४५ ० 

३११५३ जर्द्यतु संरचना जनमावण आन्त्तररक श्रोत नगद ११२७ ० ० ११२७ ० 

३११५९ अन्त्य सार्विजनक जनमावण आन्त्तररक श्रोत नगद २२८० ० ० २२८० ० 

शीषगक स्रोत 
लनकासा 

लबलध 

२०७६/७७ 

कुिबजेर् 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

अन्तररक 

श्रोत 

जन 

सहिालगता 

३११७१ पूौँिीगत सधुार खचव 

सार्विजनक जनमावण 
आन्त्तररक श्रोत नगद ५०० ० ० ५०० ० 

८०३३५४०१२०८ कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकार्डा नं.८ १७१०८ ० ० १७१०८ ० 

२२११२ संचार महसलु आन्त्तररक श्रोत नगद ६० ० ० ६० ० 

२२२३१ जनजमवत सार्विजनक 

सम्पजत्तको ममवत सम्भार खचव 
आन्त्तररक श्रोत नगद ५० ० ० ५० ० 

२२३११ मसलन्त्द तिा कायावलय 

सामाग्री 
आन्त्तररक श्रोत नगद १२५ ० ० १२५ ० 

२२३१५ परपजरका, छपाई तिा 

सचूना प्रकाशन खचव 
आन्त्तररक श्रोत नगद ३० ० ० ३० ० 

२२४१४ सरसफाईसेर्ा शलु्क आन्त्तररक श्रोत नगद ५० ० ० ५० ० 

२२५२२ कायवक्रम खचव आन्त्तररक श्रोत नगद ५०० ० ० ५०० ० 

२२७११ जर्जर्ध खचव आन्त्तररक श्रोत नगद २४० ० ० २४० ० 

२७१११ सामाजिक सरुक्ा आन्त्तररक श्रोत नगद १०० ० ० १०० ० 

२७११२ अन्त्य सामाजिक सरुक्ा आन्त्तररक श्रोत नगद ५० ० ० ५० ० 
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३१११२ गरै आर्ासीय भर्न 

जनमावण/खररद 
आन्त्तररक श्रोत नगद ५४० ० ० ५४० ० 

३११५१ सडक तिा पलू जनमावण आन्त्तररक श्रोत नगद ९६९० ० ० ९६९० ० 

शीषगक स्रोत 
लनकासा 

लबलध 

२०७६/७७ 

कुिबजेर् 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

अन्तररक 

श्रोत 

जन 

सहिालगता 

३११५३ जर्द्यतु संरचना जनमावण आन्त्तररक श्रोत नगद २५७३ ० ० २५७३ ० 

३११५६ खानेपानी संरचना जनमावण आन्त्तररक श्रोत नगद ४०० ० ० ४०० ० 

३११५७ र्न तिा र्ातार्रण 

संरक्ण 
आन्त्तररक श्रोत नगद १०० ० ० १०० ० 

३११५९ अन्त्य सार्विजनक जनमावण आन्त्तररक श्रोत नगद १७०० ० ० १७०० ० 

३११६१ जनजमवत भर्नको 

संरचनात्मक सधुार खचव 
आन्त्तररक श्रोत नगद ३०० ० ० ३०० ० 

३११७१ पूौँिीगत सधुार खचव 

सार्विजनक जनमावण 
आन्त्तररक श्रोत नगद ६०० ० ० ६०० ० 

८०३३५४०१२०९ कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकार्डा नं.९ ३३९६० ० ० ३३९६० ० 

२२१११ पानी तिा जबिलुी आन्त्तररक श्रोत नगद ५० ० ० ५० ० 

२२११२ संचार महसलु आन्त्तररक श्रोत नगद ५५ ० ० ५५ ० 

२२२३१ जनजमवत सार्विजनक 

सम्पजत्तको ममवत सम्भार खचव 
आन्त्तररक श्रोत नगद १०० ० ० १०० ० 
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२२३११ मसलन्त्द तिा कायावलय 

सामाग्री 
आन्त्तररक श्रोत नगद १८० ० ० १८० ० 

२२३१५ परपजरका, छपाई तिा 

सचूना प्रकाशन खचव 
आन्त्तररक श्रोत नगद २० ० ० २० ० 

शीषगक स्रोत 
लनकासा 

लबलध 

२०७६/७७ 

कुिबजेर् 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

अन्तररक 

श्रोत 

जन 

सहिालगता 

२२४१४ सरसफाईसेर्ा शलु्क आन्त्तररक श्रोत नगद ७० ० ० ७० ० 

२२५२२ कायवक्रम खचव आन्त्तररक श्रोत नगद ४११ ० ० ४११ ० 

२२७११ जर्जर्ध खचव आन्त्तररक श्रोत नगद ३०० ० ० ३०० ० 

२७११२ अन्त्य सामाजिक सरुक्ा आन्त्तररक श्रोत नगद ५० ० ० ५० ० 

३१११२ गरै आर्ासीय भर्न 

जनमावण/खररद 
आन्त्तररक श्रोत नगद ५०० ० ० ५०० ० 

३११५१ सडक तिा पलू जनमावण ३१०४३ ० ० ३१०४३ ० 

  
रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार 
नगद ८६४९ ० ० ८६४९ ० 

  आन्त्तररक श्रोत नगद २२३९४ ० ० २२३९४ ० 

३११५३ जर्द्यतु संरचना जनमावण आन्त्तररक श्रोत नगद ११८१ ० ० ११८१ ० 

८०३३५४०१३०१ कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलका - जशक्ा ३१७२० ११७२८.६ ० १९९९१.४ ० 

२२५२२ कायवक्रम खचव २३७२० ३७२८.६ ० १९९९१.४ ० 

  समाजनकरण अनदुान नगद अनदुान ३७२८.६ ३७२८.६ ० ० ० 
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रािथर् बाौँडफाौँड - 

प्रदशे सरकार 
नगद ७४० ० ० ७४० ० 

  
रािथर् बाौँडफाौँड - 

संघीय सरकार 
नगद १९२५१.४ ० ० १९२५१.४ ० 

शीषगक स्रोत 
लनकासा 

लबलध 

२०७६/७७ 

कुिबजेर् 
संघीय 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

अन्तररक 

श्रोत 

जन 

सहिालगता 
 

२५३११ शैजक्क संथिाहरूलाई 

सहायता 
समाजनकरण अनदुान नगद अनदुान ३००० ३००० ० ० ० 

३११२१ सर्ारी साधन समाजनकरण अनदुान नगद अनदुान ५००० ५००० ० ० ० 

८०३३५४०१३०२ कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका - थर्ाथ्य २४७६० १०७६४.४ १०८७९ ३११६.६ ० 

२२२२१ मेजशनरी तिा औिार 

ममवत सम्भार तिा सञ्चालन खचव 
समाजनकरण अनदुान नगद अनदुान १०६०० ० १०६०० ० ० 

२२५२२ कायवक्रम खचव १२३५० ९५९० १२९ २६३१ ० 

  समाजनकरण अनदुान नगद अनदुान ९५९० ९५९० ० ० ० 

  समाजनकरण अनदुान नगद अनदुान १२९ ० १२९ ० ० 

  रािथर् बाौँडफाौँड-प्रदशे सरकार नगद १९६७ ० ० १९६७ ० 

  रािथर् बाौँडफाौँड-संघीय सरकार नगद ५६० ० ० ५६० ० 

  आन्त्तररक श्रोत नगद १०४ ० ० १०४ ० 

२७२१३ औषधीखररद खचव १६६० ११७४.४ ० ४८५.६ ० 

  समाजनकरण अनदुान नगद अनदुान ११७४.४ ११७४.४ ० ० ० 
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  रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदेश सरकार नगद ४८५.६ ० ० ४८५.६ ० 

३११२२ मजेशनरी तिा औिार समाजनकरण अनदुान नगद अनदुान १५० ० १५० ० ० 

८०३३५४०१३०३ कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका - कृजष ५००० ० ० ५००० ० 

२२५२२ कायवक्रम खचव रािथर् बाौँडफाौँड - प्रदेश सरकार नगद ५००० ० ० ५००० ० 
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आलिगकवषग:२०७६/७७लबशेष अनुदाननेपािसरकारबार्हथतालन्तररतकायगक्रम 

जस.नं. खचगसंकेतनं. खचगशीषगक बालषगकबजेर् 

१ ३११५१ सडक तिा पलु जनमावण ५००००००० 

  िम्मा ५००००००० 

    

आजिवक र्षव : २०७६/७७ प्रदेश सरकारबाट हथताजन्त्तररत कायवक्रम (जशक्ा, थर्ाथि, कृजष- पश,ु पयवटन, श्रम तिा रोिगारी, परू्वधार )      

लस.नं. खचगसंकेतनम्बर खचगशीषगक शुरु लवलनयोलजतबजेर् 

१ २२११२ संचार महसलु २२५००० 

२ २२५२२ कायवक्रम खचव २२८२००० 

िम्मा २५०७००० 

    
जस.नं. खचगसंकेतनं. खचगशीषगक बालषगकबजेर् 

१ ३११२२ मजेशनरी तिा औिार ५०००००० 

  िम्मा ५०००००० 
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आलिगकवषग:२०७६/७७संलघय सरकारबार्हथतालन्तररतकायगक्रम (लशक्षा, थवाथि, कृलष-पशु, पयगर्न, श्रमतिारोजगारी, पूवगधार)      

लस.नं. खचगसकेंतनम्बर खचगशीषगक शुरु लवलनयोलजतबजेर् 

१ २११११ पाररश्रजमक कमवचारी १२८२१४००० 

२ २११२१ पोशाक २८९०००० 

३ २११३२ महगंी भत्ता ७८९४००० 

४ २२२२१ मेशनरी औिार ममवत सम्भार तिा संचालन खचव ५०००० 

५ २२३११ मसलन्त्द तिा कायावलय सामाग्री ५०००० 

६ २२३१३ पथुतक तिा सामग्री खचव ३०८४००० 

७ २२३१५ पर पजरका छपाई तिा सचुना प्रकाशन खचव १००००० 

८ २२५१२ सीप जर्कास तिा िनचेतना ताजलम तिा गोष्ठी सम्बन्त्धी खचव ३३०००० 

९ २२५२२ कायवक्रम खचव २०९१२००० 

१० २२६११ अनगुमन तिा मलूयाङ्गन खचव १००००० 

११ २७२११ छारबजृत १७७६००० 

१२ २७२१३ औषधी खररद १५५०००० 

िम्मा १६६९५०००० 
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जस.नं. खचगसंकेतनं. खचगशीषगक बालषगकबजेर् 

१ ३१११२ गरै आर्जसय भर्न जनमावण १६७००००० 

२ ३११६१ जनजमवत भर्नको संरचनात्मक सधुार खचव ५००००० 

३ ३११२२ मजेशनरी तिा औिार १५०००० 

४ ३११५९ अन्त्य सार्विजनक जनमावण २७००००० 

५ ३११७१ पूौँिीगत सधुार खचव सार्विजनक जनमावण ७०००००० 

  िम्मा २७०५०००० 

  

१ ३११५९ अन्त्य सार्विजनक जनमावण १००००००० 

  िम्मा १००००००० 

 

सशतगतफग कुिजम्मा २६१५०७००० 
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आ.व.:२०७६/७७     बजेर्कोस्रोत/तह:लबशेषअनुदान नेपािसरकार 

रु. हिारमा 

लस.नं. अनुदान प्राप्तलक्रयाकिाप सब प्रोजेकर् उप के्षत्र 
Primary 

source 
Secondary source 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 

 

१ 

गागलफेदी-बज्रयोगीनी सडक 

जनमावण 

पयवटन परू्ावधार 

जर्कास आयोिना 

- 32501106 

यातयात 

परू्ावधार नेपाल सरकार 

नेपाल सरकार - नगद 

अनदुान ५०००० 

आ.र्. : २०७६/७७     बिटेको स्रोत/तह : प्रदशे नंबर ३   शशवत  

रु. हिारमा 

लस.नं. अनुदान प्राप्तलक्रयाकिाप 
सब 

प्रोजेकर् 
उप के्षत्र 

Primary 

source 
Secondary source 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 

 

१ 

सामदुायीक जर्द्यालयका बाल 

जशक्कहरुका लागी प्रोत्साहन अनदुान 0 जशक्ा प्रदशे नंबर ३ प्रदशे नंबर ३ - नगद अनदुान १८२ 

२ 

एक जर्द्यालय एक नसव कायवक्रम 

संचालन जनरन्त्तरता तिा जर्थतार 0 थर्ाथ्य प्रदशे नंबर ३ प्रदशे नंबर ३ - नगद अनदुान ५०० 

३ 

मजहला थर्ाथ्य थर्म सेजर्काहरुका 

लागी संचार खचव 0 थर्ाथ्य प्रदशे नंबर ३ प्रदशे नंबर ३ - नगद अनदुान २२५ 
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लस.नं. अनुदान प्राप्तलक्रयाकिाप 

सब 

प्रोजेकर् उप के्षत्र 

Primary 

source Secondary source 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 

४ शहरी थर्ाथ्य केन्त्द संचालन अनदुान 0 थर्ाथ्य प्रदशे नंबर ३ प्रदशे नंबर ३ - नगद अनदुान ५०० 

५ 

अपाङगता भएका व्यजक्तहरुको लागी 

समदुायमा आधारीत पनुथिावपना 0 

लैंजगक समानता 

तिा सामाजिक 

समार्शेीकरण प्रदशे नंबर ३ प्रदशे नंबर ३ - नगद अनदुान ३०० 

६ बाल जर्र्ाह जर्रुद्धअजभयान कामवक्रम 0 

लैंजगक समानता 

तिा सामाजिक 

समार्शेीकरण प्रदशे नंबर ३ प्रदशे नंबर ३ - नगद अनदुान ३०० 

७ 

बालमरैी थिानीय तह प्रोत्साहन 

कायवक्रम 0 

लैंजगक समानता 

तिा सामाजिक 

समार्शेीकरण प्रदशे नंबर ३ प्रदशे नंबर ३ - नगद अनदुान ५०० 

८ 

मलुपानी नगर अथपताललाइ अे  िार 

उपकरण खररद तिा अन्त्य सहयोग 0 जबज्ञान तिा प्रजबजध प्रदशे नंबर ३ प्रदशे नंबर ३ - नगद अनदुान ५००० 

कुल िम्मा ७५०७ 
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आ.व.:२०७६/७७     बजेर्कोस्रोत/तह:काठमाडौ ाँ महानगरपालिका 

रु. हिारमा 

लस.नं. अनुदान प्राप्तलक्रयाकिाप 
सब 

प्रोजेकर् 
उप के्षत्र 

Primary 

source 
Secondary source 

लवलनयोजन 

रु.जम्मा 

 

१ थर्च्छ हराभरा कागशे्वरी मनोहरा ३११५९ 

भर्न, आर्ास तिा 

सहरी जर्कास 

काठमाड ौँ 

महानगरपाजलका 

काठमाड ौँ महानगरपाजलका 

- नगद अनदुान १०००० 

कुल िम्मा १०००० 
 

आ.व. : २०७६/७७     बजेर्कोस्रोत/तह:नेपािसरकार 

रु. हिारमा 

लस.नं. कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खचग शीषगक िक्ष इकाई 
लवलनयोजनरु. कैलफयत 

 जम्मा 

नर्ीकरणीय ऊिाव प्रजबजधहरु ( लघ ुतिा साना िलजबधतु, स यव ऊिाव, र्ायोग्यास, र्ायोमास, ऊिावको 

उत्पादनमलुक पररप्रयोग) माफव त ऊिाव उत्पादन र पररप्रयोग १०१०   

१ 

नर्ीकरणीय ऊिाव प्रजबजधहरु ( लघ ुतिा साना 

िलजबधतु, स यव ऊिाव, र्ायोग्यास, र्ायोमास, 

ऊिावको उत्पादनमलुक पररप्रयोग) माफव त 

ऊिाव उत्पादन र पररप्रयोग 22522 5 पटक १०१०   
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लस.नं. कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खचग शीषगक िक्ष इकाई लवलनयोजनरु.जम्मा कैलफयत 

       सहकारी जसचाई, साना जसचाई ममवत सम्भार तिा जनमावण ५००   

२ 

सहकारी जसचाई, साना जसचाई ममवत सम्भार तिा 

जनमावण 31171 2 पटक ५००   

माटो पररक्ण गरी माटो सधुारको लाजग सामग्री/ प्रजर्जध जर्तरण/ हथतान्त्तरण २००   

३ 

माटो पररक्ण गरी माटो सधुारको लाजग 

सामग्री/ प्रजर्जध जर्तरण/ हथतान्त्तरण 22522 2 पटक २००   

भकारो सधुार कायवक्रम ३००   

४ भकारो सधुार कायवक्रम 22522 3 पटक ३००   

जर्जभन्त्न खोपहरु लगाए र्ापत भ्याजलसनेटरलाई पाररश्रजमक १२५   

५ 

जर्जभन्त्न खोपहरु लगाए र्ापत भ्याजलसनेटरलाई 

पाररश्रजमक 22522 5 पटक १२५   

पश ुथर्ाथि व्यर्थिापनको लाजग ओषजध जर्तरण १४५   

६ 

पश ुथर्ाथि व्यर्थिापनको लाजग ओषजध 

जर्तरण 22522 1 पटक १४५   

र्डव फ्ल ुरोग लगायत अन्त्यरोगहरुको जनयन्त्रणको लाजग र्ठैक तिा नमनुा संकलन गरी पठाउने तिा प्रदशे 

तिा संघमा ररपोजटवङ्ग गने ७५   
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लस.नं. 
कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाम 
खचग शीषगक िक्ष इकाई लवलनयोजनरु.जम्मा कैलफयत 

७ 

र्डव फ्ल ुरोग लगायत अन्त्यरोगहरुको 

जनयन्त्रणको लाजग र्ठैक तिा नमनुा संकलन 

गरी पठाउने तिा प्रदशे तिा संघमा 

ररपोजटवङ्ग गने 22522 3 पटक ७५   

पशपुन्त्छी तिा मत्थय उपचार सेर्ा ६०   

८ पशपुन्त्छी तिा मत्थय उपचार सेर्ा 22522 2 पटक ६०   

तरल नाईट्रोिन ढुर्ानी भण्डारण तिा जर्तरण तिा व्यर्थिापन २४०   

९ 

तरल नाईट्रोिन ढुर्ानी भण्डारण तिा 

जर्तरण तिा व्यर्थिापन 22522 3 पटक २४०   

पान्त्चायन दरे्ी मजन्त्दर चापाटारी समल्सी ५०००   

१० पान्त्चायन दरे्ी मजन्त्दर चापाटारी समल्सी 31171 1 पटक ५०००   

महादरे् मजन्त्दर पयवटन परू्ावधार जर्कास १०००   

११ महादरे् मजन्त्दर पयवटन परू्ावधार जर्कास 31171 1 पटक १०००   

लक्ष्मीनारायण मजन्त्दर पयवटन परू्ावधार ५००   

१२ लक्ष्मीनारायण मजन्त्दर पयवटन परू्ावधार 31171 1 पटक ५००   
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लस.नं. कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खचग शीषगक िक्ष इकाई लवलनयोजनरु.जम्मा कैलफयत 

नागशे्वर मजन्त्दर ५००   

१३ नागशे्वर मजन्त्दर 31161 1 पटक ५००   

राष्ट्रपजत रजनङ्ग जसल्ड प्रजतयोजगता (थिानीय तहथतरीय) १००   

१४ 

राष्ट्रपजत रजनङ्ग जसल्ड प्रजतयोजगता (थिानीय 

तहथतरीय) 22522 1 पटक १००   

आधारभतू तहका थर्ीकृत दरर्न्त्दीका जशक्क, राहत अनदुान जशक्कका लाजग तलब भत्ता अनदुान (जर्शेष 

जशक्ा पररषद अन्त्तरगतका जशक्क/कमवचारीहरु समते) ७८५९८   

१५ 

आधारभतू तहका थर्ीकृत दरर्न्त्दीका जशक्क, 

राहत अनदुान जशक्क २०१ का लाजग तलब 21111 10 पटक ७१७६४   

१६ 

आधारभतू तहका थर्ीकृत दरर्न्त्दीका जशक्क, 

राहत अनदुान जशक्क २०१ का लाजग महगी 

भत्ता 21132 12 पटक ४८२४   

१७ 

आधारभतू तहका थर्ीकृत दरर्न्त्दीका जशक्क, 

राहत अनदुान जशक्क २०१ का लाजग पोशाक 

भत्ता 21121 1 पटक २०१०   

जस.नं. कायवक्रम/आयोिना/जक्रयाकलापको नाम खचव शीषवक लक् इकाई जर्जनयोिन रु. िम्मा कैजफयत 
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माध्यजमक तहका थर्ीकृत दरर्न्त्दीका जशक्क, राहत अनदुान जशक्क लाजग तलब भत्ता अनुदान (जर्शेष 

जशक्ा पररषद अन्त्तरगतका जशक्क/कमवचारी,प्राजर्जधक धारका प्रजशक्क समते) ३५४८६   

१८ 

माध्यजमक तहका थर्ीकृत दरर्न्त्दीका 

जशक्क, िना८१ िनाको महगी भत्ता 21132 12 पटक १९४४   

१९ 

माध्यजमक तहका थर्ीकृत दरर्न्त्दीका 

जशक्क, िना८१ िनाको पोशाक भत्ता 21121 1 पटक ८१०   

२० 

माध्यजमक तहका थर्ीकृत दरर्न्त्दीका 

जशक्क, िना८१ िनाको तलब 21111 10 पटक ३२७३२   

प्रारजम्भक बाल जर्कास सहिकतावहरुको पाररश्रजमक तिा जर्द्यालय कमवचारी व्यबथिापन अनदुान २४७६   

२१ 

प्रारजम्भक बाल जर्कास सहिकतावहरुको 

पाररश्रजमक २३ िना 22522 13 पटक १७९४   

२२ 

प्रारजम्भक बाल जर्कास सहिकतावहरुको 

पोशाक २३ िना 22522 1 पटक २३०   

२३ जर्दालयका कमवचारी २५ िना को पोशाक 22522 1 पटक २५०   

२४ जर्दालयका कमवचारी २५ िना को तलब 22522 1 पटक २०२   

जर्द्यालय भ जतक परु्ावधार जनमावण अनदुान ११५७५   

लस.नं. कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खचग शीषगक िक्ष इकाई लवलनयोजनरु.जम्मा कैलफयत 
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२५ जर्द्यालय भ जतक परु्ावधार जनमावण अनदुान 31112 1 N/A ११५७५   

सार्विजनक जर्द्यालयका जर्द्यािीहरुका लाजग जनशलु्क पाठ्यपथुतक अनदुान २१३७   

२६ 

सार्विजनक जर्द्यालयका जर्द्यािीहरुका लाजग 

जनशलु्क पाठ्यपथुतक अनदुान 22313 1 पटक २१३७   

जर्द्यालय सञ्चालन तिा व्यर्थिापन अनदुान ८५५   

२७ जर्द्यालय सञ्चालन तिा व्यर्थिापन अनदुान 22522 1 पटक ८५५   

शजैक्क पहुौँच सजुनजितता, अन पचाररक तिा र्कैजल्पक जशक्ा कायवक्रम (परंपरागत जर्द्यालय, र्कैजल्पक 

जर्द्यालय, साक्रता र जनरन्त्तर जशक्ाका कायवक्रम समेत) ८३१   

२८ 

शजैक्क पहुौँच सजुनजितता, अन पचाररक तिा 

र्कैजल्पक जशक्ा कायवक्रम (परंपरागत 

जर्द्यालय, र्कैजल्पक जर्द्यालय, साक्रता र 

जनरन्त्तर जशक्ाका कायवक्रम समेत) 22522 1 पटक ८३१   

जर्द्यालयमा शजैक्क गणुथतर सुदृढीकरण एर्म ्कायवसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान १६८२   

२९ 

जर्द्यालयमा शजैक्क गणुथतर सुदृढीकरण एर्म ्

कायवसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान 22522 1 पटक १६८२   

प्रजत जर्द्यािी लागतका आधारमा जशक्ण जसकाइ सामग्री एर्म ्कक्ा ८ को परीक्ा व्यर्थिापन अनदुान ३६८६   

लस.नं. कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खचग शीषगक िक्ष इकाई लवलनयोजनरु.जम्मा कैलफयत 
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३० 

प्रजत जर्द्यािी लागतका आधारमा 

जशक्ण जसकाइ सामग्री एर्म ्कक्ा ८ को 

परीक्ा व्यर्थिापन अनदुान 22522 1 पटक ३६८६   

सार्विजनक जर्द्यालयमा अध्ययनरत जर्द्यािीहरुका लाजग छारबजृत्त (आर्ासीय तिा गरैआर्ासीय) १२६८   

३१ 

सार्विजनक जर्द्यालयमा अध्ययनरत 

जर्द्यािीहरुका लाजग छारबजृत्त 

(आर्ासीय तिा गरैआर्ासीय) 27211 1 पटक १२६८   

प्रारजम्भक बाल जर्कास सहिकतावहरुको पाररश्रजमक तिा जर्द्यालय कमवचारी व्यबथिापन अनदुान ३९५   

३२ 

जर्दालयका कमवचारी २५ िना को 

तलब 22522 1 पटक ३९५   

जर्द्यालय भ जतक परु्ावधार जनमावण अनदुान १८४५   

३३ 

जर्द्यालय भ जतक परु्ावधार जनमावण 

अनदुान 31112 1 पटक १८४५   

सार्विजनक जर्द्यालयका जर्द्यािीहरुका लाजग जनशलु्क पाठ्यपथुतक अनदुान ३४१   

३४ 

सार्विजनक जर्द्यालयका जर्द्यािीहरुका 

लाजग जनशलु्क पाठ्यपथुतक अनदुान 22313 1 पटक ३४१   
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लस.नं. कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खचग शीषगक िक्ष इकाई लवलनयोजनरु.जम्मा कैलफयत 

जर्द्यालय सञ्चालन तिा व्यर्थिापन अनदुान १३६   

३५ जर्द्यालय सञ्चालन तिा व्यर्थिापन अनदुान 22522 1 पटक १३६   

शजैक्क पहुौँच सजुनजितता, अन पचाररक तिा र्कैजल्पक जशक्ा कायवक्रम (परंपरागत जर्द्यालय, र्कैजल्पक 

जर्द्यालय, साक्रता र जनरन्त्तर जशक्ाका कायवक्रम समेत) १३३   

३६ 

शैजक्क पहुौँच सजुनजितता, अन पचाररक तिा 

रै्कजल्पक जशक्ा कायवक्रम (परंपरागत 

जर्द्यालय, र्ैकजल्पक जर्द्यालय, साक्रता र 

जनरन्त्तर जशक्ाका कायवक्रम समेत) 22522 1 पटक १३३   

जर्द्यालयमा शजैक्क गणुथतर सुदृढीकरण एर्म ्कायवसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान २६८   

३७ 

जर्द्यालयमा शजैक्क गणुथतर सुदृढीकरण 

एर्म ्कायवसम्पादनमा आधाररत 

प्रोत्साहन अनदुान 22522 1 पटक २६८   

प्रजत जर्द्यािी लागतका आधारमा जशक्ण जसकाइ सामग्री एर्म ्कक्ा ८ को परीक्ा व्यर्थिापन अनदुान ५८८   

३८ 

प्रजत जर्द्यािी लागतका आधारमा 

जशक्ण जसकाइ सामग्री एर्म ्कक्ा ८ को 

परीक्ा व्यर्थिापन अनदुान 22522 1 पटक ५८८   
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लस.नं कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खचग शीषगक िक्ष इकाई लवलनयोजनरु.जम्मा कैलफयत 

सार्विजनक जर्द्यालयमा अध्ययनरत जर्द्यािीहरुका लाजग छारबजृत्त (आर्ासीय तिा गरैआर्ासीय) १९४   

३९ 

सार्विजनक जर्द्यालयमा अध्ययनरत 

जर्द्यािीहरुका लाजग छारबजृत्त (आर्ासीय तिा 

गरैआर्ासीय) 27211 1 पटक १९४   

प्रारजम्भक बाल जर्कास सहिकतावहरुको पाररश्रजमक तिा जर्द्यालय कमवचारी व्यबथिापन अनदुान ७०२   

४० जर्दालयका कमवचारी २५ िना को तलब 22522 1 पटक ७०२   

जर्द्यालय भ जतक परु्ावधार जनमावण अनदुान ३२८०   

४१ जर्द्यालय भ जतक परु्ावधार जनमावण अनदुान 31112 1 पटक ३२८०   

सार्विजनक जर्द्यालयका जर्द्यािीहरुका लाजग जनशलु्क पाठ्यपथुतक अनदुान ६०६   

४२ 

सार्विजनक जर्द्यालयका जर्द्यािीहरुका लाजग 

जनशलु्क पाठ्यपथुतक अनदुान 22313 1 पटक ६०६   

जर्द्यालय सञ्चालन तिा व्यर्थिापन अनदुान २४२   

४३ जर्द्यालय सञ्चालन तिा व्यर्थिापन अनदुान 22522 1 पटक २४२   

शजैक्क पहुौँच सजुनजितता, अन पचाररक तिा र्कैजल्पक जशक्ा कायवक्रम (परंपरागत जर्द्यालय, र्कैजल्पक 

जर्द्यालय, साक्रता र जनरन्त्तर जशक्ाका कायवक्रम समेत) २३६   
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लस.नं. कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खचग शीषगक िक्ष इकाई लवलनयोजनरु.जम्मा कैलफयत 

४४ 

शजैक्क पहुौँच सजुनजितता, अन पचाररक तिा 

र्कैजल्पक जशक्ा कायवक्रम (परंपरागत 

जर्द्यालय, र्कैजल्पक जर्द्यालय, साक्रता र 

जनरन्त्तर जशक्ाका कायवक्रम समेत) 22522 1 पटक २३६   

जर्द्यालयमा शजैक्क गणुथतर सुदृढीकरण एर्म ्कायवसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान ४७६   

४५ 

जर्द्यालयमा शजैक्क गणुथतर सुदृढीकरण एर्म ्

कायवसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान 22522 1 पटक ४७६   

प्रजत जर्द्यािी लागतका आधारमा जशक्ण जसकाइ सामग्री एर्म ्कक्ा ८ को परीक्ा व्यर्थिापन अनदुान १०४४   

४६ 

प्रजत जर्द्यािी लागतका आधारमा जशक्ण 

जसकाइ सामग्री एर्म ्कक्ा ८ को परीक्ा 

व्यर्थिापन अनदुान 22522 1 पटक १०४४   

सार्विजनक जर्द्यालयमा अध्ययनरत जर्द्यािीहरुका लाजग छारबजृत्त (आर्ासीय तिा गरैआर्ासीय) ३१४   

४७ 

सार्विजनक जर्द्यालयमा अध्ययनरत 

जर्द्यािीहरुका लाजग छारबजृत्त (आर्ासीय तिा 

गरैआर्ासीय) 27211 1 पटक ३१४   
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लस.नं कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खचग शीषगक िक्ष इकाई लवलनयोजनरु.जम्मा कैलफयत 

कागशे्वरी झो.प,ु कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलका, काठमाण्ड  १५००   

४८ कागशे्वरी झलुङे पलु जनमावण 31159 2 गोटा १५००   

ब्रम्हखले गागलफेदी सडक खण्डको महादरे् खोला पलु, कगशे्वोरी न.पा ३-४ (DPR समेत) १२००   

४९ 

ब्रम्हखले गागलफेदी सडक खण्डको महादरे् 

खोला पलु, कगशे्वोरी न.पा ३-४ (DPR समते) 31159 3 पटक १२००   

थिानीय तहका थर्ाथ्य च की,प्रा थर्ा के र अथपतालहरुमा कायवरत कमवचारीहरुको तलर् महगी भत्ता थिानीय 

भत्ता पोषाक लगायत अन्त्य प्रशासनीक खचव समेत २२४५०   

५० 

थिानीय तहका थर्ाथ्य संथिाहरुको माजसक, 

च माजसक सजमक्ा, सचूना संकलन, गणुथतर 

सधुार सािै जर्धजुतय प्रजतर्देनका लाजग इन्त्टरनेट 

सेर्ा समशलु भकु्तानी समते 22522 1 पटक ४५०   

५१ 

थिानीय तहका थर्ाथ्य च की,प्रा थर्ा के र 

अथपतालहरुमा कायवरत कमवचारीहरुको महगी 

भत्ता 21132 10 मजहना ९९०   

५२ 

थिानीय तहका थर्ाथ्य च की,प्रा थर्ा के र 

अथपतालहरुमा कायवरत कमवचारीहरुको तलर् 21111 10 पटक २१०१०   
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लस.नं कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खचग शीषगक िक्ष इकाई लवलनयोजनरु.जम्मा कैलफयत 

उपचार केन्त्द्रहरुमा आकजथमक अर्थिामा औसजध एर् ंल्याब सामाग्री ढुर्ानी, कायवक्रमका लाजग आर्श्यक 

थटेशनरी तिा फमव फरमटे फोटोकपी, जबरामीको व्यजक्तगत जर्र्रण ई-जट.जब रजिथटरमा अध्यार्जधक, समदुाय 

पररचालन गरर क्यरोग जर्रामी जनदानका लाजग प्रेषण तिा उपचार, जर्श्व क् ५०   

५३ 

उपचार केन्त्द्रहरुमा आकजथमक अर्थिामा 

औसजध एर् ंल्याब सामाग्री ढुर्ानी, 22522 3 पटक १५   

५४ ई-जट.जब रजिथटरमा अध्यार्जधक, 22522 2 पटक ५   

५५ जर्श्व क्यराेेग जदर्स 22522 1 पटक ३०   

थर्ाथ्य संथिाबाट टाढा रहकेा बथती तिा थर्ाथ्य सेर्ामा पहूच कम भएका, कारागार, गमु्बा, थकुल, 

बधृाश्रम,उद्योग भएको क्ेर, शहरी घनाबथती, लगायत अन्त्य क्यरोगका िोजखमयकु्त िनसंख्यामा माइक्रोथकोजपक 

लयाम्प लगायतका अन्त्य सकृय क्यरोग खोिपडताल कायवक्रम ४८   

५६ 

थर्ाथ्य संथिाबाट टाढा रहकेा बथती तिा थर्ाथ्य 

सेर्ामा पहूच कम भएका, कारागार, गमु्बा, थकुल, 

बधृाश्रम,उद्योग भएको क्ेर, शहरी घनाबथती, 

लगायत अन्त्य क्यरोगका िोजखमयकु्त िनसंख्यामा 

माइक्रोथकोजपक लयाम्प लगायतका अन्त्य सकृय 

क्यरोग खोिपडताल कायवक्रम 22522 3 N/A ४८   
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लस.नं कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खचग शीषगक िक्ष इकाई लवलनयोजनरु.जम्मा कैलफयत 

कायवक्रमको जनयजमत अनुगमन तिा मुल्यांकन गरर कायवक्रमको गुणथतरीयता सुजनजथचत गने, थिलगत अनुजशक्ण गरर 

थर्ाथ्यकजमवहरूको क्मता अजभर्जृध्द, क्यरोगका जबरामीको उपचारको नजतिको कोहटव जर्शे्लषण तिा कायवक्रमको च माजसक सजमक्ा ६५   

५७ 

कायवक्रमको जनयजमत अनुगमन तिा मलु्यांकन गरर 

कायवक्रमको गणुथतरीयता सजुनजथचत गने, थिलगत 

अनजुशक्ण गरर थर्ाथ्यकजमवहरूको क्मता 

अजभर्जृध्द, क्यरोगका जबरामीको उपचारको 

नजतिको कोहटव जर्शे्लषण तिा कायवक्रमको 

च माजसक सजमक्ा 22522 1 पटक २   

५८ 

कायवक्रमको जनयजमत थिलगत अनजुशक्ण गरर 

थर्ाथ्यकजमवहरूको क्मता अजभर्जृध्द, 22522 9 पटक १८   

५९ क्यरोग क्रायवकंम च माजसक सजमक्ा 22522 3 पटक ४५   

पररर्ार योिन तिा प्रिनन थर्ाथ्य कायवक्रमका लाजग औिार/उपकरण खररद २७   

६० 

पररर्ार योिन तिा प्रिनन थर्ाथ्य कायवक्रमका लाजग 

औिार/उपकरण खररद 22522 1 पटक २७   

मात ृतिा नर्जशश ुकायवक्रमका लाजग व्यजक्त करार ५३२   

६१ 

मात ृतिा नर्जशश ुकायवक्रमका लाजग व्यजक्त करार 

पोशाक भत्ता 21121 1 पटक २०   



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

278 
 
 

लस.नं कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खचग शीषगक िक्ष इकाई लवलनयोजनरु.जम्मा कैलफयत 

६२ 

मात ृतिा नर्जशश ुकायवक्रमका लाजग व्यजक्त करार 

महगी भत्ता 21132 10 पटक ४०   

६३ 

मात ृतिा नर्जशश ुकायवक्रमका लाजग व्यजक्त करार 

पाररश्रमीक तलब 21111 10 पटक ४७२   

पररर्ार योिन तिा प्रिनन थर्ाथ्य कायवक्रम ५७५   

६४ पररर्ार योिन तिा प्रिनन थर्ाथ्य कायवक्रम 22522 5 पटक ५७५   

मात ृतिा नर्जशश ुकायवक्रम अनगुमन तिा सपुररर्ेक्ण १०   

६५ 

मात ृतिा नर्जशश ुकायवक्रम अनगुमन तिा 

सपुररर्के्ण 22522 1 पटक १०   

मात ृतिा नर्जशश ुकायवक्रम अन्त्तगवत आमा सरुक्ा, ANC, न्त्यानो झोला, Vitamin K Magnesium 

Sulphate, Calcium Gluconate र जनशलु्क गभवपतन कायवक्रम १२६०   

६६ 

मात ृतिा नर्जशश ुकायवक्रम अन्त्तगवत आमा सुरक्ा, 

ANC, Vitamin K Magnesium Sulphate, 

Calcium Gluconate र जनशलु्क गभवपतन कायवक्रम 22522 4 पटक ११६०   

६७ 

मात ृतिा नर्जशश ुकायवक्रम अन्त्तगवत न्त्यानो झोला 

खररद तिा जर्तरण 22522 1 पटक १००   
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लस.नं कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खचग शीषगक िक्ष इकाई लवलनयोजनरु.जम्मा कैलफयत 

पोषण कायवक्रम (नेपाल सरकार) ४७२   

६८ 

पोषण कायवक्रम (नेपाल सरकार) म थर्ा से लाई 

यातायात खचव २ पटक 22522 2 पटक १८८.८   

६९ 

पोषण कायवक्रम (नेपाल सरकार) जभटाजमन 

कायवक्रम अनुगमन २ पटक 22522 2 पटक ५०   

७० 

पोषण कायवक्रम जबदालयमा िकुाको औषाधी 

जर्तरण 22522 1 पटक १३.२   

७१ रक्त अल्पता जनयन्त्रण (नेपाल सरकार) सजमक्ा 22522 2 पटक ८०   

७२ 

पोषण कायवक्रम (नेपाल सरकार) बाल जबटा 

प्रर्द्धवन तिा अजभमखुीकरण 22522 1 पटक १००   

७३ पोषण (नेपाल सरकार)सम्बन्त्धी राजष्टय जदर्स 22522 2 पटक ४०   

दानरुा रुर्लेा खोप अजभयान १३०   

७४ दानरुा रुर्लेा खोप अजभयान 22522 1 पटक १३०   

रोटा खोप सरुुर्ात २५   

७५ रोटा खोप सरुुर्ात 22522 1 पटक २५   

जनयजमत तिा पणुव खोप जदगोपना र खोप ढुर्ानी ३८८   
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लस.नं. कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खचग शीषगक िक्ष इकाई लवलनयोजनरु.जम्मा कैलफयत 

७६ 

जनयजमत तिा पणुव खोप जदगोपना सम्बन्त्धी 

गोष्ठी 22512 1 पटक ५०   

७७ 

जनयजमत तिा पणुव खोप जदगोपना सम्बन्त्धी 

बैशाख मजहना खोप महीना 22522 1 पटक ४०   

७८ 

जनयजमत तिा पणुव खोप जदगोपना सम्बन्त्धी 

र्डा थतरीय सकु्ष्म योिना जनमावण तिा 

अजभमखुीकरण 22522 1 पटक ५०   

७९ 

जनयजमत तिा पणुव खोप जदगोपना सम्बन्त्धी 

पहुच नपगुकेा छुट बच्चा खोिी पणुव खोप 

जदलाउन म थर्ा से लाई अजभमखुीकरण 22512 1 पटक १००   

८० 

पणुव खोप जनरन्त्तराताको लागी डाटा 

भरेीजफकेशन अनगुमन र घोषण सभा 22522 1 पटक १२०   

८१ पणुव खोप जनरन्त्तराताको खोप ढुर्ानी 22522 14 पटक २८   

खोप केन्त्द्र जनमाणव ४२   

८२ खोप केन्त्द्र जनमाणव 22522 7 पटक ४२   

पोषण कायवक्रम (यनुीसेफ) १००   
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लस.नं. कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खचग शीषगक िक्ष इकाई लवलनयोजनरु.जम्मा कैलफयत 

८३ पोषण कायवक्रम (यनुीसेफ) जनकासा नहुने 22522 1 पटक १००   

रेजबि, सपवदशं आजदको िनचेतनासम्बजन्त्ध प्रचार प्रसार तिा जदर्स मनाउने पश ुपंक्ी आदीबाट हुने 

ईन्त्फुएन्त्िा, बडव फ्ल,ु ए यम आर जसजष्टसकोजसस, टलसोप्लाज्मोजसस आदी जर्जभन्त्न सरुर्ारोग सम्बजन्त्ध 

रोकिाम र सचेतना कायवक्रम २०   

८४ 

रेजबि, सपवदशं आजदको िनचेतनासम्बजन्त्ध 

प्रचार प्रसार तिा जदर्स मनाउने पश ुपंक्ी 

आदीबाट हुने ईन्त्फुएन्त्िा, बडव फ्ल,ु ए यम आर 

जसजष्टसकोजसस, टलसोप्लाज्मोजसस आदी 

जर्जभन्त्न सरुर्ारोग सम्बजन्त्ध रोकिाम र सचेतना 

कायवक्रम 22522 1 पटक २०   

नसने रोग सम्बजन्त्ध कायवक्रम (अजभमजुखकरण, नसने रोग तिा मानजसक थर्ाथ्यसम्बजन्त्ध सचेतना 

कायवक्रम(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer days ) ) ७०   

८५ 

नसने रोग सम्बजन्त्ध कायवक्रम (अजभमजुखकरण, 

नसने रोग तिा मानजसक थर्ाथ्यसम्बजन्त्ध 

सचेतना कायवक्रम(Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer days ) ) 22522 2 पटक ७०   
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लस.नं कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खचग शीषगक िक्ष इकाई लवलनयोजनरु.जम्मा कैलफयत 

मानजसक थर्ाथ्य सम्बन्त्धी महत्र्पणूव जदर्स मनाउने (आत्महत्या रोकिाम जदर्स, मानजसक थर्ाथ्य जदर्स, 

अल्िाईमर जदर्स)मानजसक थर्ाथ्य समथयाबाट प्रभाजर्त ब्यजक्तका पररर्ारका सदथयहरु (थयाहारकतावहरु ) 

का लागी क्मता अजभजब्रधी कायवक्रम १९   

८६ 

मानजसक थर्ाथ्य सम्बन्त्धी महत्र्पणूव जदर्स मनाउने 

(आत्महत्या रोकिाम जदर्स, मानजसक थर्ाथ्य 

जदर्स, अल्िाईमर जदर्स)मानजसक थर्ाथ्य 

समथयाबाट प्रभाजर्त ब्यजक्तका पररर्ारका सदथयहरु 

(थयाहारकतावहरु ) का लागी क्मता अजभजब्रधी 

कायवक्रम 22522 1 पटक १९   

महामारी तिा प्रकोपिन्त्य रोगहरुको अबथिामा RRT/ CRRT पररचालन गन,े च माजशक ररभ्य ुतिा 

अजभमखुीकरण गने ६०   

८७ 

महामारी तिा प्रकोपिन्त्य रोगहरुको अबथिामा 

RRT/ CRRT पररचालन गन,े च माजशक ररभ्य ुतिा 

अजभमखुीकरण गन े 22522 3 पटक ६०   

जर्श्व कुष्ठरोग जदर्स तिा अपांगता जदर्सको उपलक्ष्यमा कायवक्रम १५   

८८ जर्श्व कुष्ठरोग जदर्स उपलक्ष्यमा कायवक्रम 22522 1 पटक ५   

८९ अपांगता जदर्सको उपलक्ष्यमा कायवक्रम 22522 1 पटक १०   
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लस.नं कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खचग शीषगक िक्ष इकाई लवलनयोजनरु.जम्मा कैलफयत 

थिानीय तहका थर्ाथ्य संथिाहरुको माजसक, च माजसक सजमक्ा, सचूना संकलन, गणुथतर सधुार सािै 

जर्धजुतय प्रजतर्देनका लाजग इन्त्टरनेट सेर्ा समशलु भकु्तानी समते १६९   

९० 

थिानीय तहका थर्ाथ्य संथिाहरुको माजसक, 

सजमक्ा, 22522 9 N/A १०३.५   

९१ 

थिानीय तहका थर्ाथ्य संथिाहरुको 

च माजसक सजमक्ा, 22522 5 N/A ६५.५   

जबद्यालय थर्ाथ्य जशक्ा, आमा समहू तिा थिानीय तहमा थर्ाथ्यका लाजग सामाजिक व्यर्हार पररर्तवन प्रर्ध्दवन अजभयान १२५   

९२ 

जबद्यालय थर्ाथ्य जशक्ा सामाजिक व्यर्हार पररर्तवन 

प्रर्ध्दवन अजभयान 22522 2 पटक ५०   

९३ 

आमा समहू तिा थिानीय तहमा थर्ाथ्यका लाजग 

सामाजिक व्यर्हार पररर्तवन प्रर्ध्दवन अजभयान 22522 1 पटक ७५   

औषजधको समजुचत प्रयोग प्रर्धवनको लाजग सािी समहु जशक्ा कायवकम ( peer group discussion) तिा आधारभतू 

थर्ाथ्य सेर्ा सम्र्जन्त्ध थतरीय उपचार पजद्धजत अजभमजुखकरण तिा सजमक्ा कायवक्रम १२५   

९४ 

औषजधको समजुचत प्रयोग प्रर्धवनको लाजग सािी 

समहु जशक्ा कायवकम ( peer group discussion) 

तिा आधारभतू थर्ाथ्य सेर्ा सम्र्जन्त्ध थतरीय उपचार 

पजद्धजत अजभमजुखकरण तिा सजमक्ा कायवक्रम 22522 1 N/A १२५   
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लस.नं कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खचग शीषगक िक्ष इकाई लवलनयोजनरु.जम्मा कैलफयत 

आधारभतू तिा आकजथमक सेर्ा थर्ाथ्य च की/प्रा. थर्ा. के./ प्रािजमक अथपतालको न्त्यनूतम सेर्ा मापदण्ड 

अनगुमन सम्र्जन्त्ध अजभमजुखकरण कायवक्रम १००   

९५ 

आधारभतू तिा आकजथमक सेर्ा थर्ाथ्य च की/प्रा. 

थर्ा. के./ प्रािजमक अथपतालको न्त्यनूतम सेर्ा 

मापदण्ड अनगुमन सम्र्जन्त्ध अजभमजुखकरण कायवक्रम 22512 1 पटक १००   

आधारभतू तिा आकजथमक सेर्ाको लाजग औषजध खररद ( परू्ावनमुान, पररमाण जनधावरण तिा थपेजशजफकेसन तयार गन ेकायवको 

समेत खचव ) १५५०   

९६ 

आधारभतू तिा आकजथमक सेर्ाको लाजग औषजध 

खररद ( परू्ावनमुान, पररमाण जनधावरण तिा 

थपेजशजफकेसन तयार गने कायवको समते खचव ) 27213 2 पटक १५५०   

आौँखा नाक कान घाौँटी तिा मखु थर्ाथ्य सम्र्जन्त्ध म. थर्ा. थर्यंसेजर्काहरु तिा थर्ाथ्य जशक्कहरुको लागी 

अजभमजुखकरण ८०   

९७ 

आौँखा नाक कान घाौँटी तिा मखु थर्ाथ्य सम्र्जन्त्ध म. 

थर्ा. थर्यंसेजर्काहरु तिा थर्ाथ्य जशक्कहरुको लागी 

अजभमजुखकरण 22512 1 पटक ८०   

आधारभतू तिा आकजथमक सेर्ाको सजुनिततका लाजग औषधीको आपजूतव र उपयोग, सम्र्जन्त्ध कायवक्रमहरुको 

अनगुमन तिा मलू्याङकन (अनगुमन मलु्याङ्कन तिा कायवक्रम कायावन्त्र्यन भ्रमण खचव) १००   



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

285 
 
 

लस.नं. कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खचग शीषगक िक्ष इकाई लवलनयोजनरु.जम्मा कैलफयत 

९८ 

आधारभतू तिा आकजथमक सेर्ाको सजुनिततका 

लाजग औषधीको आपजूतव र उपयोग, सम्र्जन्त्ध 

कायवक्रमहरुको अनगुमन तिा मलू्याङकन (अनगुमन 

मलु्याङ्कन तिा कायवक्रम कायावन्त्र्यन भ्रमण खचव) 22611 4 पटक १००   

न्त्यनूतम सेर्ा मापदण्ड कायावन्त्र्यनका लाजग आर्श्यक औिार उपकरण तिा थर्ाथ्य समाग्री खररद, ममवत 

तिा व्यर्थिापन २००   

९९ 

न्त्यनूतम सेर्ा मापदण्ड कायावन्त्र्यनका लाजग आर्श्यक 

औिार उपकरण तिा थर्ाथ्य समाग्री खररद, 31122 2 पटक १५०   

१०० 

न्त्यनूतम सेर्ा मापदण्ड कायावन्त्र्यनका लाजग आर्श्यक 

औिार उपकरण तिा थर्ाथ्य समाग्री ममवत, 22221 1 पटक ५०   

जर्रामीको लाजग ओ.जप.जड.जटकट (कार्वन कपी सजहतको ) छपाई १००   

१०१ 

जर्रामीको लाजग ओ.जप.जड.जटकट (कार्वन कपी 

सजहतको ) छपाई 22315 1 पटक १००   

औषजध लगायतका सामाग्रीको ढुर्ानी तिा ररप्याजकङ र जर्तरण समते १००   

१०२ औषजध ररप्याजकङ 22522 3 पटक ३०   

१०३ औषजध ढुर्ानी 22522 7 पटक ७०   
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लस.नं कायगक्रम/आयोजना/लक्रयाकिापको नाम खचग शीषगक िक्ष इकाई लवलनयोजनरु.जम्मा कैलफयत 

मजहला थर्ाथ्य थर्यं सेजर्का कायवक्रम (अधव र्ाजषवक सजमक्ा र जदर्स मनाउने) १२   

१०४ 

महीला थर्ाथ्य थर्यं सेजर्का कायवक्रम (अधव र्ाजषवक 

सजमक्ा र जदर्स मनाउने) 22522 1 पटक १२   

आयरु्दे तिा बैकलपीक जचजकत्साका कमवचारीको तलर् भत्ता लगायतको बाजषवक खचव १९५५   

१०५ आयुर्ेद तिा बैकलपीक जचजकत्साका कमवचारीको महगी भत्ता 21132 12 मजहना ९६   

१०६ आयुर्ेद तिा बैकलपीक जचजकत्साका कमवचारीको पोशाक भत्ता 21121 1 पटक ४०   

१०७ आयुर्ेद तिा बैकल्पीक जचजकत्साका कमवचारीको तलर् खचव 21111 10 मजहना १८१९   

आयरु्दे सेर्ा कायवक्रम ७००   

१०८ आयरु्दे सेर्ा कायवक्रम 22522 4 पटक ७००   

तलर् ४१७   

१०९ श्रम रोिगार अथिायी तिा करार कमवचारीका लाजग तलर् 21111 10 मजहना ४१७   

अथिायी तिा करार कमवचारीका लाजग पोशाक १०   

११० श्रम रोिगार संयोिककाेे लाजग पोशाक 21121 1 पटक १०   

कायावलय संचालन तिा मसलन्त्द खचव ५०   

१११ श्रम रोिगार कायावलय संचालन तिा मसलन्त्द खचव 22311 2 पटक ५०   

कुल िम्मा १९४०००   

सशतगकायगक्रमको कुिजम्मा २६१५०७   
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अनुसूची८ 
वालषगककायगक्रमकायागन्वयनतालिका 

यस र्ाजषवक योिनाको सफल कायावन्त्र्यनका लाजग कायवक्रम कायावन्त्र्यन कायवताजलका जनम्नानसुार हुने गरी 

तयार गररएको छ । 

 

 

क्र.स ं कामकोलववरण लमलत समय थिान 
कायागन्वयनगने

शाखा 
सहयोगी 

१ यस नगरपाजलका अन्त्तगवतका 

गै.स.स.तिा 

नगरपाजलकाकोको आ.र्. 

२०७५/०७६ को र्ाजषवक 

समीक्ा  

२०७६ 

साउन १५ र 

१६ गते  

जर्हान १० 

बिे दजेख 

अपरान्त्ह ५ 

बिेसम्म 

नगर सभा हल 

सचुना शाखा 

सम्बजन्त्धत 

शाखा 

२ नगरपाजलका र अन्त्तगवत आ.र्. 

२०७५/०७६ मा भए गरेका काम 

कारर्ाही बारे सार्विजनक सनुर्ाई 

२०७६ 

साउन २५ 

गते 

जर्हान १० 

बिे दजेख 

अपरान्त्ह ५ 

बिेसम्म 

नगर सभा हल सचूना शाखा सम्बजन्त्धत 

शाखा 

३ नगरपाजलकाको आन्त्तररक 

लेखा परीक्ण सम्पन्त् न 

 

२०७५ काजतवक मसान्त्तसम्म 

आन्त्तररक 

लेखा परीक्ण 

शाखा 

सम्बजन्त्धत 

शाखा 

४ नगरपाजलकाका र्डाध्यक्, 

र्डा सजचर्, ईजन्त्िजनयर/ 

प्रा.स. तिा सेर्ा केन्त्द्र 

प्रमखुहरूलाई  बिेट, नीजत 

तिा कायवक्रम र मागवदशवन एरं् 

सार्विजनक सनुर्ाई, समीक्ा 

लगायत र्डाको कायवसंचालन 

बारे १ जदने अजभमखुीकरण 

२०७५ भाद्र 

मजहनाजभर 

जर्हान 

११:०० 

बिे दजेख 

नगर सभा हल सचूना शाखा सम्बजन्त्धत 

शाखा 

५ नगरपाजलकाबाट आ.र्. 

२०७५/०७६ मा भए गरेका 

कायवहरूको सामाजिक 

परीक्णको मथय दा प्रथतजुत 

२०७६ 

आजश्वन २१ 

गते 

जर्हान 

११:०० 

बिे 

नगर सभा हल सचूना शाखा सम्बजन्त्धत 

शाखा 
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क्र.स ं कामकोलववरण लमलत समय थिान 

६ नगरपाजलकाबाट आ.र्. 

२०७६/०७७ मा गररने सामाजिक 

पररचालन र जर्कास सम्बन्त्धी 

कायवहरूको संचालन गनव सचूना 

प्रकाशन र गै.स.स. सौँग सम्झ ता 

सम्पन्त् न 

 

 

२०७६ आजश्वन मसान्त्तसम्म 

सामाजिक 

जर्कास शाखा 

प्रशासन शाखा 

७ नगरपाजलकाबाट आ.र्. 

२०७६/०७७ मा संचालन गररन े

परू्ावधार कायवहरूको सरे् जडिाइन 

सम्पन्त् न 

 

२०७५ काजतवक १५ सम्म 

प्राजर्जधक 

शाखा 

योिना शाखा 

८ नगरपाजलका स्रोत अनमुान 

सजमजतबाट नगरपाजलकाको कुल 

स्रोतको अनमुान, जर्शे्लषण एरं् 

प्रक्ेपण र्ैठक 

 

२०७६ चैर मसान्त्तसम्म 

रािथर् 

उपशाखा 

आजिवक प्रशासन 

र योिना शाखा 

९ सेर्ा केन्त्द्र तिा र्डा 

कायावलयहरूसौँग गररने च माजसक 

प्रगजत समीक्ा 

२०७६ 

मंसीर ४  

गते 

जर्हान ११ 

बिे 

नगर 

सभा हल 

जर्हान ११ बिे  जि.जर्.स. सभा 

हल 

१० नगरपाजलकाबाट आ.र्. 

२०७६/०७७ मा संचालन गररन े

योिना तिा कायवक्रम (सामाजिक 

जर्कास-Software) को सचूना 

प्रकाशन र्ा उपभोक्ता 

सजमजतहरूसौँग संझ ता सम्पन्त्न 

तिा उपभोक्ता सजमजतका 

पदाजधकारीलाई अजभमखुीकरण 

२०७६ 

मंसीर १५ 

गते 

जर्हान ११ 

बिे 

योिना 

शाखा 

सामाजि

क 

जर्कास 

शाखा 

सचूना प्रजर्जध  

शाखा 

सम्बजन्त्धत शाखा 

११ नगरपाजलकाबाट आ.र्. 

२०७६/७७मा संचालन गररन े

योिना तिा कायवक्रम (भ जतक 

परू्ावधार तफव )) गनव उपभोक्ता 

सजमजतहरू तिा जनमावण 

व्यर्सायीसौँग संझ ता सम्पन्त्न तिा 

उपभोक्ता सजमजतका 

२०७६ 

मंसीर 

मसान्त्त 

जर्हान ११ 

बिे 

सम्बजन्त्ध

त र्डा 

कायावलय 

योिना शाखा 

तिा सामाजिक 

जर्कास शाखा 

सम्बजन्त्धत शाखा 
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पदाजधकारीलाई अजभमखुीकरण 

१२ नगरपाजलका अन्त्तगवत आ.र्. 

२०७६/०७७ मा भए गरेका काम 

कारर्ाही बारे सार्विजनक सनुर्ाई 

२०७६ 

माघ १५ 

गते 

जर्हान ११ 

बिे दजेख 

नगर 

सभा हल 

सचूना  प्रजर्जध 

शाखा 

सम्बजन्त्धत शाखा 

१३ जर्षयगत कायावलयहरूसौँग गररन े

च माजसक प्रगजत समीक्ा 

२०७६ चैर 

४ गते 

जर्हान ११ 

बिे  

नगर 

सभा हल 

सचूना शाखा सम्बजन्त्धत शाखा 

१४ नगरपाजलका तिा र्डाले आजिवक 

र्षव २०७६/०७७बिेट तिा 

कायवक्रम सम्झ ता सम्पन्त्न गने  

२०७६ चैर 

मसान्त्त 

अपरान्त्ह ५ 

बिेजभर 

योिना 

शाखा  

प्रशासकीय 

अजधकृत र्ा 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अजधकृतले 

तोकेको अन्त्य 

अजधकृत 

सम्बजन्त्धत शाखा 

१५ नगरथतरीय बालललर् सञ् िालको 

र्ाजषवक भलेा 

२०७६ चैर 

२५ गते 

जर्हान ११ 

बिे 

नगर 

सभा हल 

सामाजिक 

जर्कास शाखा 

सचूना शाखा 

१६ नगरथतरीय रािथर् परामशव 

सजमजतबाट आ.र्. २०७७/०७८ 

को लाजग रािथर्को जसफाररश 

२०७७ 

र्ैशाख २ 

गते 

जर्हान ११ 

बिे दजेख 

उपप्रमखु

को 

कायवकक् 

रािथर् शाखा सम्बजन्त्धत शाखा 

१७ आ.र्. २०७७/०७८ का लाजग 

बिेट क्रे जसमा तिा मागवदशवन 

जनधावरण 

२०७७ 

र्ैशाख ७ 

गते 

जर्हान ११ 

बिे दजेख 

नगर 

प्रमखुको 

कायवकक् 

योिना शाखा सम्बजन्त्धत शाखा 

१८ आ.र्. २०७७/०७८ का लाजग 

र्डागत बिेट क्रे जसमा जनधावरण 

गरी मागवदशवन सजहत र्डामा 

पठाउन े

२०७७ 

बैशाख १० 

गते 

अपरान्त्ह २ 

बिे 

प्रशासकी

य 

अजधकृत 

योिना शाखा सम्बजन्त्धत शाखा 

१९ र्डाथतरीय योिना तिुवमा 

सजमजतको बैठक 

२०७७ 

बैशाख १३ 

गते 

जर्हान बिे र्डाध्यक्

को 

कायवकक् 

र्डा सजचर्  

 

 

 

 

 

 

 

 

२० 

र्थतीथतरीय भलेा २०७७ 

बैशाख १६ 

दजेख २३ 

गतेसम्म 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वडानं.१  

 वडानं.२ 
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वडानं.३  

 

२०७७ 

बैशाख 

१६-१८ 

गते 

 

 

 

 

 

जर्हान ११ 

बिे दजेख 

 

 

 

 

 

र्डा 

कायावलय

ले 

तोकेको 

र्थतीको 

थिान 

 

 

 

 

 

र्डा सदथय 

सेर्ा केन्त्द्र प्रमखु 

र्डा सजचर् 

सामाजिक 

पररचालक 

वडानं.४ 

वडानं.५ 

वडानं.६  

 

 

२०७७ 

बैशाख 

२०-२२ 

गते 

वडानं.७ 

वडानं.८ 

वडानं.९ 

२१ बिेट तिा कायवक्रम तिूवमा 

सजमजतको र्ैठक 

२०७७ 

बैशाख २५ 

गते 

जर्हान 

११: बिे 

दजेख 

उपप्रमखु

को 

कायवकक् 

योिना शाखा सम्बजन्त्धत शाखा 

२२ जर्षयगत सजमजतको बैठक २०७६ 

र्ैशाख ३० 

गतेदजेख 

िेठ ५ 

गतेसम्म 

जर्हान ११ 

बिे दजेख 

नगरसभा 

कक् 

योिना शाखा सम्बजन्त्धत शाखा 

२३ आजिवक र्षव २०७६/०७७ योिना 

तिा कायवक्रम कायावन्त्र्यन गन ेगरी 

उपभोक्ता सजमजत र्ा जनमावण 

व्यर्सायीले नगरपाजलकासौँग 

सम्झ ता गरी जिम्मा जलएको 

योिना तिा कायवक्रम सम्पन्त्न गन े

२०७७ िेठ 

२५ 

गतेजभर 

कायावलय 

समयजभर 

र्डाध्यक् र्डा सदथय 

र्डा सजचर् 

सेर्ा केन्त्द्र 

प्रमखु 

सामाजिक 

पररचालक 

सम्बजन्त्धत शाखा 

२४ आजिवक र्षव २०७६/०७७ योिना 

तिा कायवक्रम कायावन्त्र्यन गन ेगरी 

उपभोक्ता सजमजत र्ा जनमावण 

व्यर्सायीले र्डा कायवलय तिा 

योिना अनगुमन सजमजतको 

जसफाररश सजहत नगरपाजलकामा 

अजन्त्तम भकु्तानी र योिना 

२०७७ िेठ 

मसान्त्तजभर 

कायावलय 

समयजभर 

योिना 

शाखा 

प्रशासकीय 

अजधकृत र्ा 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अजधकृतले 

तोकेको 

अजधकृत 

सम्बजन्त्धत शाखा 
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फरफारकका लाजग पेश गने  

२५ जर्षयगत सजमजतबाट  आजिवक 

र्षव २०७७/०७८ को बिेट तिा 

कायवक्रम तिुवमा सजमजतमा योिना 

तिा कायवक्रम पेश  

२०७७ िेठ 

२० 

गतेसम्म 

जर्हान ११ 

बिे दजेख 

नगर 

उपप्रमखु

को 

कायवकक् 

योिना शाखा सम्बजन्त्धत शाखा 

२६ बिेट तिा कायवक्रम तिुवमा 

सजमजतबाट आजिवक र्षव 

२०७७/०७८ को बिेट तिा 

कायवक्रम नगर कायवपाजलकामा 

पेश 

२०७६ िेठ 

५ गते गते 

जर्हान ११ 

बिे दजेख 

नगर 

प्रमखुको 

कायवकक् 

बिेट तिा 

कायवक्रम तिुवमा 

सजमजत 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अजधकृत 

२७ नगर कायवपाजलकाबाट  आजिवक 

र्षव २०७७/०७८ को बिेट तिा 

कायवक्रम थर्ीकृजत 

२०७७ 

असार  १० 

गते 

जर्हान १० 

बिे दजेख 

नगर 

प्रमखुको 

सभाकक् 

नगर 

कायवपाजलका 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अजधकृत 

२८ नगर प्रमखुबाट आजिवक र्षव 

२०७७/०७८ को बिेट तिा 

कायवक्रम नगसभामा पेश 

२०७७ 

असार  १० 

गते 

जर्हान १२ 

बिे दजेख 

नगरसभा 

कक् 

नगर प्रमखु प्रमखु 

प्रशासकीय 

अजधकृत 

२९ आजिवक र्षव २०७६/०७७ योिना 

तिा कायवक्रम कायावन्त्र्यन गन ेगरी 

उपभोक्ता सजमजत र्ा जनमावण 

व्यर्सायीले प्राजर्जधक 

मलू्याङ्कन तिा योिना अनगुमन 

सजमजतको जसफाररश बमोजिम 

नगरपाजलकामा अजन्त्तम भकु्तानी र 

योिना फरफारकका लाजग पेश 

गरेकोमा नगरपाजलकाबाट अजन्त्तम 

भकु्तानी 

२०७७ 

असार १५ 

गते 

कायावलय 

समयजभर 

आजिवक 

प्रशासन 

शाखा  

प्रशासकीय 

अजधकृत र्ा 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अजधकृतले 

तोकेको 

अजधकृत 

सम्बजन्त्धत शाखा 

३० नेपाल सरकार प्रदशे  सरकारले 

तोकेको आजिवक, जर्त्तीय तिा 

भ जतक जर्र्रण तिा प्रजतर्ेदन 

तयारी 

२०७७ 

असार ३१ 

गते 

कायावलय 

समयजभर 

आजिवक 

प्रशासन 

शाखा  

प्राजर्जध

क शाखा 

प्रशासकीय 

अजधकृत र्ा 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अजधकृतले 

तोकेको 

अजधकृत 

सम्बजन्त्धत शाखा 
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३१ आ.र्. २०७६/०७७मा संचाजलत 

कायवक्रमहरूको सार्विजनक लेखा 

परीक्ण 

२०७६ 

असार २७ 

गते 

जर्हान ११ 

बिे दजेख 

नगर 

सभाकक् 

सचूना शाखा आजिवक प्रशासन 

शाखा  

योिना शाखा 

प्राजर्जधक शाखा 

३२ नगरपाजलका अन्त्तगवत आ.र्. 

२०७६/०७७ मा भए गरेका काम 

कारर्ाही बारे सार्विजनक सनुर्ाई 

२०७७ 

असार ३१ 

गते 

जर्हान ११ 

बिे दजेख 

नगर 

सभाकक् 

सचूना  प्रजर्जध 

शाखा 

सम्बजन्त्धत शाखा 

३३ नगरपाजलकाबाट तोजकएका 

कायवहरू समयमा सम्पादन गन े

र्डाहरूलाई परुथकार  जर्तरण 

२०७७ 

असार ३१ 

गते 

जर्हान ११ 

बिे  

नगर 

सभाकक् 

प्रशासन शाखा सम्बजन्त्धत शाखा 

३४ नेपाल सरकार प्रदशे  सरकारले 

तोकेको आजिवक, जर्त्तीय तिा 

भ जतक जर्र्रण  तिा प्रजतर्ेदन 

सम्बजन्त्धत जनकायमा पठाउन े

२०७७ 

साउन १० 

गते 

जर्हान ११ 

बिेजभर 

आजिवक 

प्रशासन 

शाखा  

सचूना 

प्रजर्जध 

शाखा 

प्रशासकीय 

अजधकृत र्ा 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अजधकृतले 

तोकेको 

अजधकृत 

सम्बजन्त्धत शाखा 

३५ र्डा सजचर्हरूले पजहलो 

च माजसकको प्रशासजनक खचव  

जलइसलन ुपन े

२०७७ 

साउन  १५ 

गते 

कायावलय 

समयजभर 

आजिवक 

प्रशासन 

शाखा 

प्रशासन शाखा सम्बजन्त्धत शाखा 

३६ नगरपाजलकाको माजसक, 

च माजसक तिा र्ाजषवक रुपमा 

जर्त्तीय तिा भ जतक प्रगजत 

जर्र्रण सार्विजनक गन े

मालसक 

प्रत्येक 

च माजसक 

समाप्त 

भएको ५ 

जदन जभर 

चौमालसक 

२०७६ 

मंसीर ५  

गते जभर 

२०७६ चैर 

५ गते जभर 

वालषगक 

२०७७ 

अपरान्त्ह १ 

बिे 

नगरपा

जलकाको 

सचूना 

पाटी 

नगरपा

जलकाको 

बेभसाइट 

www.kag

eshwori

manohar

amun.go

v.np  

 तिा 

नगरपा

जलकाको 

एजप्लके

सचूना शाखा सम्बजन्त्धत शाखा 

http://www.kageshworimanoharamun.gov.np/
http://www.kageshworimanoharamun.gov.np/
http://www.kageshworimanoharamun.gov.np/
http://www.kageshworimanoharamun.gov.np/
http://www.kageshworimanoharamun.gov.np/
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साउन १० 

गते जभर 

शन 

३७ र्डाको च माजसक तिा 

अद्धवर्ाजषवक प्रगजत समीक्ा 

चौमालसक 

२०७६ 

मंसीर ३ गत े

२०७६ चैर 

३ गत े

अिगवालषगक 

२०७६ माघ 

६ गत े

जर्हान ११ 

बिे  

र्डा 

कायावलय 

र्डा सजचर् सेर्ा केन्त्द्र प्रमखु 

सामाजिक 

पररचालक 

३८ नगरथतरीय गै.स.स. हरूसौँगको 

अद्धर्ाजषवक प्रगजत समीक्ा 

२०७६ 

माघ २० 

गते 

जर्हान ११ 

बिे  

नगर 

सभाकक् 

सचूना तिा 

प्रजर्जध शाखा 

सामाजिक 

जर्कास शाखा 

३९ नगरपाजलकाले आ.र्. 

२०७७/०७६ मा भए गरेका 

कायवहरूको र्ाजषवक समीक्ा 

२०७७ 

साउन १८  

जर्हान ११ 

बिेदजेख 

नगर 

सभाकक् 

सचूना तिा 

प्रजर्जध शाखा 

सम्बजन्त्धत शाखा 

४० र्ाजषवक प्रगजत प्रजतरे्दन पजुथतका 

प्रकाशन तिा सार्विजनकीकरण 

२०७७ 

साउन ३० 

गते 

जर्हान ११ 

बिे 

नगर 

प्रमखुको 

सभाकक् 

सचूना तिा 

प्रजर्जध शाखा 

सम्बजन्त्धत शाखा 

४१ नगरपाजलका तिा थतरमा 

नगरपाजलका, प्रदशे र्ा नपेाल 

सरकार र गहै्रसरकारी संथिा र्ा 

अन्त्य जनकायबाट भए गरेका 

कायवहरूको अनगुमन 

कम्तीमा 

प्रत्येक 

१५/१५ 

जदनमा 

जर्हान ११ 

बिेदजेख 

योिना 

शाखाले 

बनाएको 

कायवयोि

ना 

बमोजिम 

सम्बजन्त्ध

त र्डामा 

सचूना तिा 

प्रजर्जध शाखा 

सम्बजन्त्धत शाखा 
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कागेश्वरीमनोहरानगरपालिका  

प्रलतबिता 

हामी, संर्त ्२०७४ साल बैशाख ३१ गते सम्पन्त्न ऐजतहाजसक थिानीय तहको जनर्ावचनबाट जनर्ावजचत प्रदशे न.ं 

३ अन्त्तगवतका नगरपाजलका प्रमखु एर् ं उपप्रमखु र र्डा अध्यक्हरू संजर्धानर्ाद, काननुको शासन, मानर् 

अजधकार, म जलक हकको संरक्ण र प्रबद्धवन, सामाजिक न्त्याय तिा सशुासनयकु्त थिानीय शासनको अभ्यास र 

थिानीय तहको सदुृढीकरण माफव त ् सङ्घीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रको संथिागत जर्कास गनव र संघ, प्रदशे र 

थिानीय तहको सहकायव, सह अजथतत्र् र समन्त्र्यमा आधाररत सम्बन्त्धप्रजत दृढ रहदैं, जनर्ावचनका समयमा 

सार्वभ म नागररक समक् गरेको प्रजतर्द्दता अनरुुप थर्च्छ र सदाचारयकु्त सशुासनको प्रत्याभजूत सजहत थर्चाजलत 

कायवप्रणाली थिापना र अभ्यास गद ैथिानीय तहबाट प्रर्ाह गररने सेर्ामा जनष्पक्ता, पारदजशवता, प्रभार्काररता, 

जमतव्यजयता, िर्ाफदजेहता एर् ं जिम्मरे्ार शासन प्रणालीको प्रबद्धवन गनव प्रजतबद्धता व्यक्त गद,ै थिानीय तह 

माफव त िनतालाई जछटो, छररतो, प्रभाबकारी, गणुथतरीय सेर्ा प्रर्ाह गरी समार्शेी शासन, र योिनाबद्ध जर्कास 

माफव त जदगो शाजन्त्त र  संमजृद्ध हाजसल गनव, हामी नगरपाजलका प्रमखु, उपप्रमखु, नगर कायवपाजलकाका सदथय‚ 

र्डा अध्यक् र र्डा सदथयहरु जनम्न प्रजतबद्धता ब्यक्त गदवछौं, 

 

१. संजर्धानसभाबाट संजर्धान जनमावण गने नेपाली िनताको कररब सात दशक अजघदजेख व्यक्त चाहना अनरुुप 

िनजनर्ावजचत संजर्धानसभाबाट नेपालको संजर्धान िारी भएको खशुी व्यक्त गद ै संजर्धानको प्रभार्कारी 

कायावन्त्र्यनमा अग्रसर रहनेछौं ।  

२. थिानीय समदुायको आजिवक, सामाजिक, संथकृजतक, जर्कासका लाजग थिानीय तहजभरका प्राकृजतक स्रोत 

साधनको अजधकतम पररचालन एर् ं उपयोग गरी िनताको समग्र जर्कास र आजिवक समजृद्ध हाजसल गनव 

तत्परता व्यक्त गदवछौं । 

३. अन्त्तर थिानीय सरकारजबच स्रोत‚ साधन र अनभुर्को आदानप्रदान‚ जछमकेी नगरपाजलकासंग साझदेारीको 

प्रर्द्धवन‚ सार्विजनक-जनिी साझदेारीको प्रबद्धवन‚ व्यर्जथित शहरी जर्कास‚ गणुथतरीय भ जतक पबूावधार 

जनमावण‚ उपभोक्ता हकजहतको संरक्ण गद ैथिानीय उध्यमशीलता तिा रोिगारीको प्रबद्धवन गने प्रजतर्द्धता 

व्यक्त गदवछौं । 

४. सामाजिक सद्भार् र सजहष्णतुालाई अक्ष्यणु राख्द ैथिानीय तहको म जलक ज्ञान जसप तिा स्रोत र साधनको 

प्रयोगमा प्रािजमकता जदई थिानीय पजहचानयकु्त र्थत ुतिा सेर्ाको उत्पादन, जर्तरण तिा उपयोगलाई िोड 

जददं ैिनताको आय आिवन र्जृद्ध गरी िीर्नथतरमा सधुार ल्याउने प्रजतबद्धता व्यक्त गदवछौं । 

५. अजभयानमखुी जर्कास पद्धजतको अजंगकार गरी थिानीय तहमाफव त समािमा व्याप्त असमानता, जर्भदे, 

पछ टेपनको अन्त्त्य गने, जदगो जर्कासको लक्ष्य हाजसल गनव तिा थिानीय शासन प्रजक्रयालाई िनमखुी, 
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र्ातार्रणमरैी, र्ालमरैी, अपाङ्गमरैी, िषे्ठ नागररकमरैी, लैंजगक समानता तिा सामाजिक 

समाबेशीकरणका मलू्य र मान्त्यता अनकुुल गने प्रजतबद्धता ब्यक्त गदवछौं । 

६. थिानीय भाषा, सौँथकृजत, साजहत्य, कला, िारा, पर्व, सम्पदा आजदको प्रयोग, संरक्ण सम्र्द्धवन गद ै हाम्रो 

नगरपाजलकाको म जलक पजहचानयकु्त पयवटन जर्कासको आधार खडा गनव प्रजतर्द्ध छौं । 

७. सरुजक्त र्थती जर्कास तिा एकीकृत र्थती जर्कासलाई सजुनजित गनवका लाजग प्रचजलत भर्न जनमावण 

मापदण्ड र भर्न संजहतालाई समयानकुुल सधुार एर् ं पररमािवन गनव‚ भकूम्प प्रजतरोधात्मक परू्ावधार तिा 

भर्न जनमावण सजुनजित गनव जर्पद व्यर्थिापनका लाजग पूबव तयारीका लाजग दमकल‚ एम्बलेुन्त्सिथता 

सेर्ाहरु सजुनजित गनव तिा अन्त्तर थिानीय सरकारजबच समन्त्र्य गरी कायव गनव प्रजतर्द्धता व्यक्त गदवछौं । 

८. नगरपाजलकाको आन्त्तररक आयलाई अजभर्जृद्ध गनव तिा जदगो र फराजकलो आजिवक जर्कासका लाजग 

सम्भाजर्त तलुनात्मक लाभका के्रहरु पजहचान गरी सो मा आधाररत पजहचानयकु्त थिानीय अिवतन्त्रको 

जर्कास गनव नमनुा जर्कास योिनामा िोड जदने प्रजतबद्धता व्यक्त गदवछौं । 

९. थिानीय शासनमा आधजुनक सचूना प्रजर्जध र जर्धतुीय शासन प्रणालीको उच्चतम प्रयोग गरी थिानीय 

सरकारको एकल तिा साझा पहलमा Smart City/Smart Ward िथता नमनुा पररयोिना िालनी गनव 

सार्विजनक महत्र्का थिानहरुलाई wifi Free Zone र सबै र्डाहरुमा Internet सजुर्धायकु्त र्डाको रुपमा 

जर्कास गनव तिा आधजुनक जर्धतुीय सार्विजनक यातायातको व्यर्थिापन गरी सार्विजनक यातायातको 

भरपदो व्यर्थिा गनव प्रजतर्द्ध छौं । 

१०. प्रदषुणमकु्त नगर जनमावण, जर्शषे कृजष उत्पादन, हररयाली प्रबद्धवन, प्लाजथटकको प्रयोगलाई जर्थिापन, 

फोहोरको र्गीकरण र पनुवःप्रयोग, शहरी छेरमा क सी खतेीलाई प्रर्द्धवन, Zero waste, waste to energy 

मा िोड, clean the city/Clean the Ward िथता अजभयानमलूक कायवक्रमहरु संचालन गनव प्रजतर्द्ध  

छौं । 

११. थिानीय तहमा हुने जर्र्ादको जछटो, छररतो, समाधान गरी थिानीय न्त्याय सम्पादनमा सबैको पहुौँचको 

सजुनिता गनव प्रजतर्द्ध छौं । 

१२. थर्ाथ्य‚ जशक्ा िथता अजत संर्देनशील र साबविजनक सरोकार र चासोका जर्षयसंग सम्बद्ध पक्हरुलाई 

समजुचत ढङ्गले व्यर्थिापन गनव र सरोकारर्ालाहरुलाई घच्घच्याउन प्रजतर्द्ध छौं ।  

१३. कागशे्वरी मनोहरा नगरपाजलकाको आजिवक तिा सामाजिक महत्र्को रुपमा रहकेो‚ दजक्ण ढोका साौँख ु

सडक‚ लोकताजन्त्रक सजहद मागव‚ कागशे्वरी चक्रपि‚ पेप्सीकोला दरुसंचार िथपरु कृष्णच र कागशे्वरी पयवटन 

सडकमा हाल भ ैरहकेा सडक जर्थतारको काम जछटो सम्पन्त्न गनव लगाउने‚ सडकको थतर र्जृद्ध गने कामलाई 

सम्बजन्त्धत जनकाय र नगरको आफ्नो श्रोतलाई समते उपयोग गरी समयम ैकाम सम्पन्त्न गनव प्रजतर्द्ध छौं । 

१४. जक्रकेट मदैान बोडे सडक, महान्त्टार दरे्लधारा जमलनचोक जतर्ारी टोल मलूपानी चाौँग ु नारायण सडक र 

खहरे गान्त्धी मलूपानी सडकको थतरोन्त्नजत कायव सरुु भएको र यसलाई नगरको मापदण्ड बमोजिम सम्पन्त्न 
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गनव प्रजतर्द्ध छौं । 

१५. कागशे्वरी मनोहरा नगरजभर हाल रहकेा सबै खानेपानीका श्रोतहरुलाई एकीकृत गरी आर्श्यक पानीको श्रोत 

समते िप गरी प्रशोजधत शदु्ध खानेपानी सबै नगरबासीका घरमा परु् याउन प्रजतर्द्ध छौं । 

१६. असहाय‚ जर्पन्त्न तिा दजलत पररर्ारका लाजग उच्च जशक्ा अध्ययनको व्यर्थिामा सलदो आजिवक 

सहायता‚ सामदुाजयक थकुल‚ कलेिको थतरोन्त्नजत‚ प्राजर्जधक जर्षयका कक्ा सञ्चालनका लाजग परू्ावधार 

जर्काससौँग ैताजलम प्राप्त जशक्कको व्यर्थिा गनव प्रजतर्द्ध छौं । 

१७. कागशे्वरी मनोहरा नगरके्रजभर सचूना प्रजर्जधमा आधाररत सेर्ा प्रणालीलाई कायावन्त्र्यनमा ल्याउन 

अजधकतम प्रयत्न गररनेछ । 

१८. िीर्नमखुी खतेीलाई जर्षादी रजहत व्यर्साजयक खतेीतफव  उन्त्मखु गराई जसंचाई‚ मलखाौँद र कृजष उत्पादन 

संकलन केन्त्द्रको व्यर्थिा‚ स-ुथर्ाथ्य जर्मा नगरथतरीय पश ुथर्ाथ्य केन्त्द्र कृजष सेर्ा केन्त्द्रको थिापना र 

जर्कासका लाजग प्रजतर्द्ध छौं । 

१९. नगरको भगूोल र िनसंख्यालाई ध्यानमा राखी कम्तीमा जतन थिानमा सेर्ा सजुर्धासजहतको १५ 

श्ययैासम्मको नगरथतरीय हजथपटल सञ्चालन गनव प्रजतर्द्ध छौं ।  

२०. सामदुाजयक र्न‚ खलु्ला सार्विजनक िग्गालाई अजधकतम उपयोग गरी हररयाली प्रर्द्धवन‚ पाकव  जनमावण‚ 

आय आिवनका र्कैजल्पक व्यर्थिा‚ जर्पद ्व्यर्थिापन र फोहोरको उजचत व्यर्थिापन प्रजत प्रजतर्द्ध छौं ।   

२१. सशुासनका लाजग घसुखोरी‚ भ्रष्टाचार‚ जढलासथुती‚ नातार्ाद‚ कृपार्ाद तिा आजिवक अपारदजशवताबाट 

मकु्त प्रशासन‚ सेर्ा प्रर्ाहमा एकद्वार प्रणाली अर्लम्बन गररनकुा सािै नागररक र्डापरको समते व्यर्थिा 

जमलाउन प्रजतर्द्ध छौं । 

२२. सनु्त्दरीिल‚ गागल‚ मजणचणु तिा िरजसंहप र्ा समतेलाई समटेी सम्बजन्त्धत गोकणशे्वर तिा शखंरापरु 

नगरपाजलकासंग सहकायव गरी एकीकृत पयवटनको जर्कासका लाजग परू्ावधार जर्कास अगाजड बढाउन 

प्रजतर्द्ध छौं । 

२३. काठमाडौंका नगरपाजलकाहरुमा बजनरहकेा परू्ावधारयकु्त खलेकुदका थिान मलूपानी जक्रकेट थटेजडयम‚ 

गोकणव गल्फ कोटव लगायत िप अन्त्य खलु्ला के्रमा आर्श्यक थटेजडयम बनाउन सम्बजन्त्धत जनकायसंग 

सहकायव गनव प्रजतर्द्ध छौं । 
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नगरसिासाँगसम्बलन्धतलवषयगतसलमलत 

 

िेखासलमलत 

(क) संयोिक  - श्री सदुशवन जधमाल 

(ख) सदथय  - श्री डोलनाि पोखरेल 

(ग) सदथय  - श्री सनुकुमार नगरकोटी 

न्यालयकसलमलत 

(क) संयोिक  - नगर उपप्रमखु श्री जर्न्त्द ुपडुासैनी जसंखडा 

(ख) सदथय  - श्री रािाराम पडुासैनी 

(ग) सदथय  - श्री अष्टलाल श्रेष्ठ 

 

नगरकायगपालिकासंगसम्बलन्धतलवषयगतसलमलतकोलववरण 

राजश्वपरामशगसलमलत 

(१) नगर उपप्रमखु श्री जर्न्त्द ुपडुासैनी जसंखडा    -  संयोिक 

(२) प्रमखु प्रशासजकय अजधकृत श्री जर्ियराि सरु्देी  -  सदथय 

(३) नगर कायवपाजलका सदथय श्री कला जघजमरे    -  सदथय 

(४) नगर कायवपाजलका सदथय श्री रािाराम पडुासैनी   -  सदथय 

(५) थिानीय उध्योग र्ाजणज्य प्रजतजनजध .......................  -  सदथय 

(६) थिानीय चेम्बर अफ कमशवका प्रजतजनजध ..................  -  सदथय 

(७) नगर कायवपाजलका लेखा अजधकृत श्री जर्नोद प्रसाद अजधकारी -  सदथय सजचर् 

श्रोतअनुमानतिाबजेर्लसमालनधागरणसलमलत  

(क) नगर प्रमखु श्री कृष्णहरर िापा    - संयोिक 

(ख) नगर उप-प्रमखु श्री जर्न्त्द ुपडुासैनी जसंखडा   - सदथय 

(ग) प्रमखु प्रशासजकय अजधकृत श्री जर्ियराि सरु्देी - सदथय 

(घ) श्री जदलकुमार जर्सङ्ुख े    - सदथय 

(ङ) श्री कमला दाहाल     - सदथय 
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(ि) श्री जर्न्त्दा चाजम्लङ्ग राई     - सदथय 

(छ) लेखा अजधकृत श्री जर्नोद प्रसाद अजधकारी  -  सदथय सजचर् 
 

वालषगकबजेर्तिाकायगक्रमतजुगमासलमलत 

(क) नगर उपप्रमखु श्री जर्न्त्द ुपडुासैनी जसंखडा     -  संयोिक 

(ख) श्री मकुन्त्द गिरेुल संयोिक सार्विजनक सेर्ा तिा क्मता जर्कास सजमजत  - सदथय 

(ग) श्री प्रकाश फुयाल संयोिक आजिवक जर्कास सजमजत     - सदथय 

(घ) श्री िीर्न िापा संयोिक सामाजिक जर्कास सजमजत     -  सदथय 

(ङ) श्री श्रीकृष्ण प्रसाद चापागाई ंसंयोिक परू्ावधार जर्कास सजमजत     - सदथय 

(ि) श्री राममजण पडुासैनी संयोिक बातार्रण तिा जर्पद ्व्यर्थिापन सजमजत  - सदथय 

(छ) श्री कुन्त्दन खड्का संयोिक जर्धायक सजमजत     - सदथय 

(ि) प्रमखु प्रशासजकय अजधकृत श्री जर्ियराि सरु्देी    -        सदथय सजचर् 
 

लवधायकसलमलत 

(क) संयोिक  - श्री रािाराम पडुासैनी  

(ख) सदथय  - श्री कुन्त्दन खड्का 

(ग) सदथय  - श्री सारा पकुुव टी 

(घ) सदथय  - श्री ररता पडुासैनी 

(ङ) सदथय  - श्री सदुशवन जधमाल 

(ि) सदथय सजचर् - श्री गोजर्न्त्द प्रसाद शमाव 

सावगजलनकसेवातिाक्षमतालवकाससलमलत 

(क) संयोिक  - श्री मकुन्त्द प्रसाद गिरेुल 

(ख) सदथय  - श्री सजुनल कुईकेल 

(ग) सदथय  - श्री भाईकािी अजधकारी 

(घ) सदथय  - श्री मिरुा चापागाई 

(ङ) सदथय  - श्री गोमा जर्सुंख ेरोलका 

(छ) सदथय सजचर् - श्री ऋजषकेश जतजम्सना 
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सामालजकलवकाससलमलत 

(क) संयोिक  - श्री िीर्न िापा 

(ख) सदथय  - श्री उमशे अजधकारी 

(ग) सदथय  - श्री जर्ना िापा 

(घ) सदथय  - श्री शजमवला िापा काकी 

(ङ) सदथय  - श्री रािकुमार जर्.क. 

(ि) सदथय सजचर् - श्री गोजर्न्त्द प्रसाद शमाव 

पूवागधारलवकाससलमलत 

(क) संयोिक   - श्री कृष्ण प्रसाद चापागाई 

(ख) सदथय   - श्री रामहरी गोतामे 

(ग) सदथय   - श्री मध ुघोरासाइनी 

(घ) सदथय   - श्री शान्त्ता जर्शुखंे 

(ङ) सदथय सजचर्  - श्री सन्त्दशे कुमार ढकाल 

आलिगकलवकाससलमलत 

(क) संयोिक   - श्री प्रकाश फुयाल 

(ख) सदथय   - श्री रामशे्वर जघजमरे  

(ग) सदथय   - श्री कजपल खनाल 

(घ) सदथय   - श्री रामप्यारी नगरकोटी 

(ङ) सदथय   - श्री रमा ढकाल 

(ि) सदथय सजचर्  -  श्री जर्नोद प्रसाद अजधकारी 

लवपद्व्यवथिापनसलमलत 

(क) संयोिक   - श्री राममजण पडुासैनी 

(ख) सदथय   - श्री दल बहादरु तामाङ  

(ग) सदथय   - श्री जशर्राम बथनेत 

(घ) सदथय   - श्री सथुमा जमिार 

(ङ) सदथय   - श्री बजबता कुईकेल  

(ि) सदथय सजचर्  -  श्री सन्त्िीर् पडुासैनी 
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कागेश्वरीमनोहरानगरपालिका 

नगरकायगपालिकाकोकायागिय 

डााँछी‚काठमाडौं 

आ.ब.०७४/७५सम्मकोपुनःलनमागणकायगकोप्रगलतलववरण 

 

वडा

नं. 

कुि

िािग्राही

संख्या 

प्रविीकरण

िािग्राही

संख्या 

पलहिोलकथता

प्राप्तगनेसंख्या 

दोस्रोलकथता

प्राप्तगनेसंख्या 

तेस्रोलकथताप्राप्त

गनेसंख्या 

१ १२४१ २१ ११७१ ६९८ ४६१ 

२ ५४० ८ ४७८ २५१ १४५ 

३ ३१४ ३ ३०९ १६८ १२२ 

४ ५२५ २९ ४८८ २१८ १६३ 

५ ४६ ७ १४२ ५९ ४४ 

६ २९१ ४ २७८ १५३ १४० 

७ २१० ३ १९३ १०४ ८० 

८ २०४ ० १८९ ११३ ८३ 

९ १२१ ० १०४ ५६ ४३ 

कुि

संख्या 

३५९२ ७५ ३३५२ १८२० १२८१ 
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लनवागलचत पदालधकारीहरुकोनामाविी  

लस.नं. पदालधकारीहरुकोनाम‚िर पद फोननम्बर 

१ कृष्णहरर िापा नगर प्रमखु ९८५१०२७१२१ 

२ जर्न्त्द ुपडुासैनी जसंखडा नगर उपप्रमखु ९८४३०१५७९९ 

३ मकुन्त्द प्रसाद गिरेुल र्डाअध्यक् र्डा नं. १ ९८५१०४८८६९ 

४ सदुशवन जधमाल र्डाअध्यक् र्डा नं. २ ९८४१८१८२८३ 

५ राममजण पडुासैनी र्डाअध्यक् र्डा नं. ३ ९८४११६२३२२ 

६ भाईकािी अजधकारी र्डाअध्यक् र्डा नं. ४ ९८४१३६४३७४ 

७ रािाराम पडुासैनी र्डाअध्यक् र्डा नं. ५ ९८५१०९४९२२ 

८ प्रकाश फुयाल र्डाअध्यक् र्डा नं. ६ ९८५१०५७५६० 

९ िीर्न िापा र्डाअध्यक् र्डा नं. ७ ९८४१८२०७८० 

१० श्री कृष्ण प्रसाद चापागाई ं र्डाअध्यक् र्डा नं. ८ ९८५११०७४६६ 

११ कुन्त्दन खड्का र्डाअध्यक् र्डा नं. ९ ९८४१६८८४८५ 

१२ ररता पडुासैनी मजहला सदथय (नगर कायवपाजलका) ९८४१९१७१८० 

१३ बजबता दाहाल कुईकेल मजहला सदथय (नगर कायवपाजलका) ९८४१६८२०५२ 

१४ कमला दाहाल मजहला सदथय (नगर कायवपाजलका) ९८४१४८२४७१ 

१५ मिरुा चापागाई मजहला सदथय (नगर कायवपाजलका) ९८४९५१५८०९ 

१६ कला जघजमरे मजहला सदथय (नगर कायवपाजलका) ९८४९६५४४६२ 

१७ जर्न्त्दा राई अल्पसंख्यक सदथय (नगर कायवपाजलका) ९८४१२६८६५४ 

१८ रािकुमार सनुार दजलत सदथय (नगर कायवपाजलका) ९८५११११५४८ 

१९ जदल कुमार जर्शुंखे दजलत सदथय (नगर कायवपाजलका) ९८५१०८८७२९  

२० रमा ढकाल मजहला सदथय र्डा नं. १ ९८४९२०५५९२ 

२१ रामप्यारी नगरकोटी मजहला सदथय र्डा नं. २ ९८४३१०६०७९ 

२२ श्री जर्ना कौँ डेल िापा (खरी) मजहला सदथय र्डा नं. ४ ९८४९४१०२२० 

२३ श्री शजमवला काकी िापा मजहला सदथय र्डा नं. ७ ९८५११७७४०१ 

२४ कजर्ता सनुार दजलत मजहला सदथय र्डा नं. १ ९८४९३२२०२३  

२५ तारा लोहार दजलत मजहला सदथय र्डा नं. २ ९८६२२५५८६० 
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२६ कजर्ता जर्ष्ट सनुार दजलत मजहला सदथय र्डा नं. ३ ९८४९२८७५८६ 

२७ सथुमा जमिार साकी दजलत मजहला सदथय र्डा नं. ४ ९८४१९४३९९१ 

२८ गोमा रोलका जर्शुंखे दजलत मजहला सदथय र्डा नं. ५ ९८०३५२१५७४ 

२९ जसता काफ्ले जर्शुखंे दजलत मजहला सदथय र्डा नं. ६ ९८६१०२८५४१ 

३० शान्त्ता जर्शंखे दजलत मजहला सदथय र्डा नं. ७ ९८१३७७२१६९ 

३१ गनु केशरी श्रेष्ठ कोइराला दजलत मजहला सदथय र्डा नं. ८ ९८१००००७३२ 

३२ सारा पकुुव टी दजलत मजहला सदथय र्डा नं. ९ ९८०३०९६५७६ 

३३ बलराम खड्का सदथय र्डा नं. १ ९८४१७७६२४१ 

३४ दल बहादरु तामाङ सदथय र्डा नं. १ ९८६२२३९९२७ 

३५ आत्माराम बथनेत सदथय र्डा नं. २ ९८४१३७११३४ 

३६ जशर्राम बथनेत सदथय र्डा नं. २ ९८४१२७७५५३ 

३७ बद्री प्रसाद पडुासैनी सदथय र्डा नं. ३ ९८४९२१५४६६ 

३८ सनु कुमार नगरकोटी सदथय र्डा नं. ३ ९८४१४४५१८५ 

३९ प्रजदप जसंखडा सदथय र्डा नं. ४ ९८४१६३०४८१ 

४० सजुनल कुईकेल सदथय र्डा नं. ४ ९८४१४४५१८० 

४१ रामशे्वर जघजमरे सदथय र्डा नं. ५ ९८४१६५५७७२ 

४२ मध ुघोरासाइनी सदथय र्डा नं. ५ ९८४१२६३१९२ 

४३ उमेश अजधकारी सदथय र्डा नं. ६ ९८४१८६०९७३ 

४४ कजपल खनाल सदथय र्डा नं. ६ ९८४१०७४१८९ 

४५ लक्ष्मण परुी सदथय र्डा नं. ७ ९८४१२७०१८१ 

४६ सहदरे् काकी सदथय र्डा नं. ७ ९८४१३५११२७ 

४७ अष्टलाल श्रेष्ठ सदथय र्डा नं. ८ ९८५१००२२२३ 

४८ कृष्ण प्रसाद लम्साल सदथय र्डा नं. ८ ९८५१२३४३३४ 

४९ डोलनाि पोखरेल सदथय र्डा नं. ९ ९८४१४४००८२ 

५० रामहरी गोतामे सदथय र्डा नं. ९ ९८४१५४४०५४ 
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"स्वच्छ‚ सफा हराभरा‚ बनाऔ ंकागशे्वरी मनोहरा" 

सम्पूणगनगरवासीहरुमाकागेश्वरीमनोहरानगरपालिकाकोअलपि 

 सार्विजनक िग्गामा कोही कसैले जर्ना इिाित घर टहरा जनमावण गरेको पाइएमा सो को िानकारी 

नगरपाजलकामा गराउन ुहुन सम्पणूव नगरबासीमा अनरुोध गररन्त्छ । 

 घर नलसाको ड्रङ्ग‚ जडिाईन‚ नलसा जनमावण कायव गनव NEA मा सदथय भएका ईजन्त्िजनयरहरुबाट मार 

गनुव पनेछ । सािै भकूम्प प्रजतरोधी घर जनमावणको ताजलम जलएका डकमी लगाई घर जनमावण गनुवहुन 

अनरुोध गररन्त्छ । 

 आफ्नो पेशा व्यर्साय तिा घर बहाल कर समयम ैबुझाउन ुहुन अनरुोध छ । कोही कसैले कर छली 

गरेको र छल्ने प्रयास गरेको पाइएमा काननू बमोजिम कारर्ाही अगाजड बढाइने व्यहोरा समते िानकारी 

गराइन्त्छ । 

 नगरपाजलका के्रजभर कुनै घर‚ टहरा‚ पखावल आजद भ जतक संरचना जनमावण गदाव अजनर्ायव रुपमा 

नगरपाजलकाबाट थर्ीकृजत जलएर मार गनुवहुन िानकारी गराइन्त्छ । 

 िग्गा सम्याउने‚ ढुंगा‚ र्ालरु्ा‚ माटो िथता खानीिन्त्य र्थतकुो उत्खनन ् तिा जनकासी कायव गदाव 

अजनर्ायव रुपमा यस नगरपाजलकाको जसफाररस र थर्ीकृजत जलन ुपनेछ । यजद जसफाररस तिा थर्ीकृजत 

नजलई त्यथतो कायव गरेको पाइएमा आर्श्यक काननूी कारर्ाही अगाजड बढाइने छ ।  

 व्यापार व्यर्साय गने सम्बजन्त्धत सबैले अजनर्ायव रुपमा PAN अिर्ा VAT मा दताव गरी 

नगरपाजलका/र्डा कायावलयबाट अजनर्ायव रुपमा व्यर्साय दताव प्रमाण-पर जलएर मार व्यर्साय 

सञ्चालन गनुवहुन िानकारी गराइन्त्छ । यस नगरपाजलकाबाट व्यर्साय प्रमाण-पर जलएकाहरुको हकमा 

समयम ैनर्ीकरण गनुवहुन समते अनरुोध छ ।  

 यस नगरपाजलकाबाट जर्जभन्त्न जकजसमको सामान Supply गनव‚ परामशव सेर्ा प्रदान गनव‚ ममवत सधुार 

कायव गनव र नलसा जडिाइजनङ्ग आजद गनवका लाजग नगरपाजलकामा सचूीकृत भएकाहरुसंग मार कायव 

गररने भएकोले त्यथता प्रकृजतका कायव गनव इच्छुक संघ‚ संथिा‚ कम्पनी‚ फमव आजद सबैलाई यस 

नगरपाजलकामा सचूीकृत गनुवहुन िानकारी गराइन्त्छ । 

 यस नगरपाजलकाका घरधनीहरुले १० प्रजतशतका दरले सम्बजन्त्धत र्डा कायावलयमा समय म ैघर बहाल 

कर बझुाउन ुहुन अनरुोध छ ।  

 आ.र्. ०७५।७६ दजेख यस नगरपाजलकामा सम्पजत्तकर लाग ुभएकोले आफूले जतनुव पने सम्पजत्त कर र 

मालपोत समय म ैबझुाउन ुहुन अनरुोध छ । 

 घर / िग्गा बहाल कर‚ पेसा व्यर्साय कर समय म ैचकु्ता गरी असल नागररकको पररचय जदऔ ं। 

 व्यर्साय दताव गनुव र कर जतनुव नागररकको दाजयत्र् मार होइन सम्मान पाउने अर्सर पजन हो ।  
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 समय मै िन्त्म‚ जर्र्ाह‚ मतृ्य‚ु बसाइसराई र सम्बन्त्ध जर्च्छेद दताव गरी आफ्नो जर्र्रण अध्यार्जधक 

गरौं । 

 आफ्नो घर आौँगन चोक बाटो सधैं सफा राखौं । 

 नेपाल सरकारको "एकघरएकलवरुवा" भन्त्ने अजभयानलाई सािवक बनाउन सबै नगरर्ासीले आ-

आफ्नो िग्गामा रुख जर्रुर्ा रोपौं‚ हररयाली बढाऔ ंर र्ातार्रण थर्च्छ राखौं । 

 आफ्ना पखुाव र आफ्नो महेनतले आिवन गरेको धन दरुुपयोग हुन नजदन र सर्वसाधारणको थर्ाथ्य रक्ा 

गनव‚ खाध्य तिा उपभोग्य बथत ु खररद गदाव पररमाण‚ गणुथतर‚ मलू्यको सािै जनम्न जर्षयमा ध्यान 

परु् याउन समथत नगरबासीहरुमा हाजदवक अजपल गदवछौं । 

 उत्पादन/उपभोग्य जमजत नभएको र्ा केरमटे गरेको बथत ुखररद नगरौं । 

 बथतकुो प्याजकङ्गमा उत्पादनकतावको नाम‚ उत्पादन जमजत‚ अजधकतम मलू्य (MRP) हरेी 

सामान खररद गरौं । 

 र्थतकुो उत्पादनमा प्रयोग भएको कच्चा पदािव‚ भण्डारण जर्जध‚ उपभोग गने तररका‚ त ल 

उल्लेख छ/छैन राम्ररी हरेौं । 

 सामान खररद गदाव जबल पाउन ु उपभोक्ताको अजधकार हो । त्यसैले सामान खररद गदाव जबल 

जलन नभलुौं । 

 अखाद्य/कमसल उपभोग्य र्थतकुो उत्पादन र जबक्री जर्तरण भएको पाइएमा सम्बजन्त्धत र्डा 

कायावलय/नगरपाजलका कायावलय/थिानीय प्रहरी कायावलयमा तरुुन्त्त खबर गरौं ।  

 नगरपाजलका कायावलय प्रजत केही गनुासा अिर्ा सझुार् भए प्रत्यक् र्ा टोल जि नं. 

१६६००१२७७७७ मा फोन गरी ध्यानाकषवण गराई नगर जर्कासका लाजग सामजुहक योगदान गरौं । 

"आफूिेसंचािनगरेकोजुनसुकैपेसाव्यवसायसम्बलन्धतवडाकायागियमाआजैदतागगरी

नगरलवकासमासहिागीबनौं" 

कार्ायन्िर्न एि ंसहर्ोगका लाषग धन्र्िाद । 

िप िानकारीका लाजग यस नगरपाजलकाको फोन नं. ०१-४४-५१२४२‚ फ्यालस नं. ०१-४४५०३५६ र 

र्भेसाइट www.kageshworimanoharamun.gov.np मा समते Log in गरी हनेव सजकने छ । 

अन्त्तमा,  

 यस नगरसभाको जमजत २०७६ आषाढ १० गतेदजेख १३ गते सम्म नगरसभामा उपजथित भई तेश्रो 

नगरसभा सफल पानव सहयोग गनुवहुने सम्पणूव अजतजिज्यहूरु, नगर सभाका सदथयज्य ूलगायत सम्पणूव कमवचारी 

जमरहरुलाई हाजदवक धन्त्यर्ाद व्यक्त गरी यस नगरसभाको जर्जधर्त ् रुपमा सम्पन्त्न भयो ।
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