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मेरो भनाई 
 

स्थानीर् िह लनवायचन, २०७४ पश्चाि लनवायचचि जनप्रलिलनिीहरूको पााँचौ वर्षय िथा 
सनवर्षी नगरपालिकाको पााँचौ नगरसभामा ववगिका वर्षयहरूमा भएका सफििा िथा 
कमी कमजोरीिाई केिाउन चाहन्छु। नर्ााँ नगरपालिका गठन भएसाँगै पवहिो र दोश्रो 
वर्षय नीलि लनर्म िथा ऐन काननु लनमायण र कार्ायन्वर्नमा िालगर्ो। िेश्रो र चौथो वर्षयमा 
नगरपालिकामा लनवायचचि भएर आएपश्चाि वपपिचोक लगदयलिर्ा सडक 

कािोपते्र, हिुाकी राजमागय केरौंजा कैमी सुंगा सडक कािोपते्रको ५ वक.लम. सडक 

कािोपते्र, झुाँगीटोि टकुवा सडक खण्डको कािोपते्र, वडा कार्ायिर् भवन लनमायण, 

नगरपालिका भवनको लनमायण, आिारभिू स्वास््र् सेवा केन्र लनमायण सम्पन्न हनु ुनगरपालिकाका केवह सफििाका 
उदाहरण हनु। सनुवर्षी नगरपालिकािे ववश्वव्र्ापी कोलभड-१९ को महामारीमा पलन र्सिाई लनर्न्त्रणमा राख्दै काम 

गनय सकेको देचखन्छ। र्स कार्यकािमा भएका कामभन्दा पलन िेरै प्रगलि गनय सवकने कुरामा कुनै शंका नरहेिापलन 

समग्र मूल्र्ाङ्कन गदाय र्ो अवलिको काम सन्िोर्षजनक देचखएको र नगरपालिकािे लिएको िक्ष्र् र्स वर्षय साथयक रूप 

लिनेमा ववश्वस्ि छु। ववकास लनमायणको आिार खडा भएसाँगै चशक्षा, स्वास््र्, कृवर्ष, पश ु ववकास िथा सामाचजक 

ववकास िफय  पलन उल्िेखनीर् ववकास भएको देचखन्छ। चनुावमा गररएका बाचा चौथो वर्षयमा आर्यपगु्दा केवह हदसम्म 

परुा भएको र र्स वर्षय अझ ऊजायका साथ सनुवर्षी नगरपालिकाको ववकास र सफििाको शभुकामना व्र्क्त गदयछु । 

सनुवर्षी नगरपालिकाको स्थापना कािदेचखन ैसाथ सहर्ोग गने सम्पूणय नगरवासी दाजभुार्, दददीबवहनी, बवुिचजवी, 
सामाचजक अगवुा पत्रकार सरुक्षाकमी कमयचारी जनप्रलिलनिी ववलभन्न संघ संस्था िथा प्रत्र्क्ष र अप्रत्र्क्ष रूपमा सनुवर्षी 
नगरपालिकाको ववकास लनमायणमा सहर्ोग गने सावयजलनक लनकार् स्थानीर् िह सबैमा सद्भाव व्र्क्त गदै िन्र्वाद ददन 

चाहन्छु। अन्त्र्मा सनुवर्षी नगरपालिकाको र्स आ.व.को बजेट िथा कार्यक्रमको सफििाको कामना गदयछु।  

   िन्र्वाद!  

 
 
 

नगर प्रमखु 

कालि प्रसाद दास 
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भन्न ैपने कुरा 
 

 

 स्थानीर् सरकारको पााँचौ बर्षयका िालग पााँचौ नगरसभाद्वारा पारीि 
नीलि िथा कार्यक्रम र ववलनर्ोजन समेि प्रस्ििु पसु्िकमा समावेश 
गररएको छ । आलथयक बर्षय 2076/077 को उत्तराियबाट शरुु भएको 
कोलभड*19 को प्रकोप नर्ााँ नर्ााँ भेररर्न्टका साथ देखा परररहेको छ । 
शरुुदेचख अन्ि सम्म न ै कोरोना कहरका वीच गि आलथयक बर्षयको 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनुयपदाय पलन सन्िोर्षजनक अवस्थामा रहेका छौं । 
र्स वीचमा नगरपालिकाको मखु्र् प्रशासकीर् भवन वडा कार्ायिर् र आिारभिू स्वास््र्केन्रका 
भवनहरु बनेका र सम्पन्न हनुे चरणमा रहेका छन । 

आन्िररक आर्को कमी र संघीर्/प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ववत्तीर् समानीकरण/राजस्व 
बााँडफााँड ववशेर्ष िथा समपरुक अनदुानमा लनभयर रवह र्ोजना िजुयमा गदाय खेिको आिीबाट शरुु 
भएको भौलिक पूवायिारको अवस्था आजको ददनसम्म िेरै मालथ आर्पगेुको महससु गररएको छ । र्ो 
आलथयक बर्षयमा हाम्रा अरु महत्वपूणय पूवायिारका र्ोजनाहरु सम्पन्न हनुे अवस्थामा रहेका र र्ी 
पूवायिारहरु सनुवर्षी नगरपालिकाको ववकास र नागररकको जनजीवनका िालग अत्र्न्ि उपर्ोगी 
हनुेछन । 

अवहिेपलन हामी कोरोनाकै त्रासका बीचमा छौं । र्सिार् चचदै हामीिे सभाद्वारा पारीि नीलि 
िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनुय पनेछ । र्सपटकको नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमामा लनवायचचि 
पदालिकारीहरुिे िर् गनुयभएका सनुवर्षी नगरको समवृिका िालग आवश्र्क कार्यक्रमहरु समेवटएका 
छन । र्ी र्ोजना िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा िाग्न ुहामी सबैको दावर्त्व लभत्र पदयछ ।  अन्िमा 
र्ो नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमामा अमूल्र् समर् ददनभुएका लनवायचचि पदालिकारीज्रू्हरु प्रलि आभार र 
सभा सम्पन्न गने कार्यमा खवटनभुएका सबै कमयचारीहरुिार् िन्र्वाद ददन चाहन्छु । 

 

 

 

 

 

परुुर्षोत्तम चघलमरे 
प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि 
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सनुवर्षी नगरपालिकाको पररचर् 
ऐलिहालसक पषृ्ठभलूम, नामाकरण, अवचस्थिी, लसमाना र के्षत्रफि 
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सनुवर्षी नगरपालिकाको सम्मालनि पााँचौ नगरससभा २०७८ असार १० मा पेश भएको  

आ. व. ०७८/७९ को नीलि िथा कार्यक्रम 
 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष ज्रू्, 
नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु,  

राष्ट्रसेवक कमयचारी वगयहरु,  

सञ्चारकमी ज्रू्हरु िथा उपचस्थि सम्पूणय महानभुावहरु । 

 

नेपािको संवविान जारी भै देशमा संघीर्िा कार्ायन्वर्नका िालग गदठि स्थानीर् सरकारिे ववववि 
चनुौलिहरुको साथ सफििापूवयक चार वर्षय व्र्लिि गरेको छ । नागररकको घरदैिोको सरकारको 
पवहचान बनाएको स्थानीर् सरकारका चारवर्षय कानून िजुयमा र कार्ायन्वर्नका िालग पूवायिार 
लनमायणमा लबिेको छ । “कृवर्ष, चशक्षा, स्वास््र् र पूवायिार सनुवर्षी ववकासको मूख्र् आिार” भन्ने 
नारा र सोच सवहि अचघ बढेको सनुवर्षी नगरपालिकािे हाि सम्म चार वटा नगर सभा सम्पन्न गरी 
सकेको छ ।सम्मालनि पााँचौ सभामा आलथयक वर्षय २०७८/०७९ को नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गनय 
पाउाँदा अत्र्न्िै खशुी भएको छु। र्स अवसरमा ववलभन्न कािखण्डमा जीवन उत्सगय गनुयहनुे सम्पूणय 
ज्ञाि अज्ञाि शवहदहरुप्रलि हाददयक श्रिाञ् जिी व्र्क्त गदयछु। हािैका ददनमा लसन्िपुाल्चोक, मनाङ 
िगार्िका ववलभन्न चजल्िाहरुमा बाढी िथा पवहरोबाट भएको िनजनको क्षलि प्रलि दःुख व्र्क्त  

गदयछु । 

आगामी वर्षयको बजेट िजुयमा गदाय नेपािको संवविान, स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, संघीर् र प्रदेश 
सरकारका नीलि िथा कार्यक्रम, चाि ुआवलिक र्ोजना, ददगो ववकासका िक्ष्र्, र्स नगरपालिकाद्वारा 
लनमायण गररएका ऐन, कानूनहरु, कार्यववलिहरु, राजनैलिक दिका स्थानीर् नेितृ्वका सझुाव, ववगिको 
अनभुव, नागररक समाज, लनजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, स्थानीर् सामदुावर्क संघ संस्था, बवुिजीवी, 
संचारकमी िगार्ि क्षेत्रहरुबाट प्राप् ि रचनात्मक सझुावहरुिाई समेि समेटेर“कृवर्ष, चशक्षा, स्वास््र् 
र पूवायिार सनुवर्षी ववकासको मूख्र् आिार” भन्ने नारािाई आत्मसाि गदै नगरबालसको समग्र 
वहििाई केन्रववन्दमुा राखेर स्थानीर् स्रोि सािनको अिीकिम उपर्ोग हनुे गरर बजेट िजुयमा 
गररनेछ । 

लसंगो ववश्व र्लि बेिा कोलभडको दोस्रो िहरको सामना गरररहेको छ। संक्रमण बढ्दै जााँदा 
नगरपालिकाका वालसन्दाहरु समेि संक्रलमि बन्न पगेुका छन । कोलभडिे लसजयना गरेको आलथयक 
ससु्ििा र सामाचजक जन जीवनमा पारेको असरिाई व्र्वस्थापन गदै नगरको समग्र ववकासमा अचघ 
बढ्न ुमहत्वपूणय चनुौिी रहेको छ । अबको िामो समर् पलन सजगिाका साथ र्स्िा ववपलिहरुको 
सामना गनुय पनेछ । र्सै सन्दभयमा हाम्रो नगरमा समेि कोलभड अस्पिािको व्र्वस्था गरी संक्रलमि 
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व्र्चक्तहरुिार् उपचार उपिब्ि गरार्एको स्मरण गराउन चाहन्छु । जस्िो सकैु ववर्षम पररचस्थलिमा 
पलन नगरबालस नागररकहरुको आकांक्षा अनरुुप अचघ बढ्न सदैव ित्पर रहेको र्स गररमामर् सभा 
समक्ष अनरुोि गनय चाहन्छु । 

नगरपालिकािे वविेका ४ वर्षयमा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िह द्वारा साना ठुिा गरी कररव २० वक.लम. 
भन्दा बढी सडक कािोपते्र गरेको र सनुवर्षी नगरपालिकाको गौरवका आर्ोजनाहरु हिुावक राजमागय 
केरौजा कैमी अमरदह सडक कािोपते्र(१) र हिुाकी राजमागय केरौज कैमी अमरदह सडक 
कािोपते्र(२) सम्पन्नको नचजक पगेुको,बरािटोि देचख नरबम वपपिचोक कािोपते्र (२.५ वक.लम.) 
सम्पन्न भएको, नगरपालिका कार्ायिर् भवन सम्पन्नको नचजक पगेुको, सामदुावर्क भवनहरु लनमायण, 
वडा कार्ायिर्को िालग जग्गा व्र्वस्थापन र भवन लनमायणको कार्य अगालड वढाएको, नगर अस्पिाि 
लनमायणको िालग जग्गा व्र्वस्थापनको प्रकृर्ामा रहेको,स्वास््र् संस्था नभएका 5 वडाहरूमा संघीर् 
सरकारको नीलि बमोचजम आिारभिू स्वास््र् केन्रहरूको लनमायण सम्पन्न गरेको, खानेपानीको 
व्र्वस्था, कृवर्ष, पश,ु चशक्षा, र्वुा, सीप ववकास पर्यटन प्रवियन िगार्िका िेरै ववकासका कार्यहरु 
कोलभड 19 को अवरोिका साथ समेि सम्पन्न गरेको छ । आगामी ददनहरुमा समेि नगर 
ववकासका गलिववलिहरुमा कुनै वकलसमको सम्झौिा हनु नसक्ने व्र्होरा सम्मालनि सभामा अवगि 
गराउन चाहन्छु । 

ववकास एक लनर्लमि र वहआुर्ालमक प्रकृर्ा हो । चाि ुआ.व. मा कोलभडको कारणिे ववकास 
लनमायणका कार्यहरु गनय िेरै असहज भएको र कलिपर् कार्यहरु लनमायणािीन अवस्थामा रहेको, 
नगरको आम्दानीको स्रोि अत्र्न्ि कम रहेको र संघीर्, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुानमा लनभयर 
रहन ु पने वाध्र्ात्मक पररचस्थलि रहेको अवस्था छ ।लनमायणािीन आर्ोजनाहरुमा पर्ायप्त रकम 
ववलनर्ोजन गनुयपने र कोलभड-19 संक्रमणबाट लसचजयि ववपद व्वस्थापनमा ठुिो िनरासी खचय गनुयपने 
हुाँदा ववकास लनमायणका  ठूिा नर्ााँ आर्ोजनाहरु सरुुवाि गनय केवह कदठन छ । आन्िररक 
आम्दानीको स्रोििार् बढोत्तरी गरी आगामी आलथयक वर्षयहरुमा नगरिाई सवि सक्षम र समनु्नि 
वनाउन र्ो नीलि िथा कार्यक्रमिे केवह टेवा परु् र्ाउने कुरामा ववश्वस्ि छु र नगरबालसिाई समेि 
ववश्वस्ि रहन अनरुोि गदयछु । 

नगरपालिका क्षेत्र लभत्र उद्यमशीििा ववकासका कार्यक्रमहरु संचालिि रहेको जसिे स्थानीर् स्रोि 
सािनको उच्चिम प्रर्ोग भई रोजगारको प्रवियन गरी गररबी लनवारणमा टेवा पगु्ने छ । भलुमवहन 
सकुुम्बालस र अव्र्वचस्थि बसोबासीहरुको ि्र्ाङ्क संकिन भर्सकेको र र्सै आलथयक वर्षयमा िलनपूजाय 
वविरणको काम शरुुगरी सक्ने कुरा र्सै सभा माफय ि अनरुोि गदयछु । 

नगरबालसको वहि र स्वालभमान अलभबवृि गने, ववकासका सबै अवर्वहरुिाई संग संगै अगाडी िैजाने 
र फजिु खचय कटौलि गरी स्थानीर् स्रोि सािनको अलिकिम उपर्ोग गरी सचुख र समदृ्द नगर 
लनमायण गने उदे्दश्र् राचख आ.व. २०७८/०७९ िाई कोलभड िगार्िका ववववि अवरोिहरुको 
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कारण आएको आलथयक, सामाचजक र ववकास लनमायणका ससु्ििािाई पार िाउदै जनमैत्री 
ववकास,सशुासन र पारदचशयिा प्रवियन गने अठोटका साथ र्ो लनलि िथा कार्यक्रम ल्र्ार्एको छ । 

आदरणीर् नगरसभा सदस्र्ज्रू्हरु, 
अब म चाि ुआ.व ०७७।७८ को ववलनर्ोचजि रकमको शीर्षयकगि सलमक्षा गने अनमुिी चाहन्छु। 

क्र.सं. खचयको प्रकार ववलनर्ोजन खचय खचय प्रलिशि कैवफर्ि 
1 चाि ु ३५,८९,१९,८१३.०१ २२,८३,४२,१७०.४४ ६३.६१  
2 पुाँचजगि ३६,५८,४३,४२६ २१,०४,२९,३५३.९९ ५७.५१  
कुि ७२,४७,६३,२३९.०१ ४३,८७,७१,५२४.४३ ६०.५३  
र्स नगरपालिकाको गौरबको आर्ोजनाको रुपमा रहेको कािोपते्र आर्ोजना चाि ुआ.व मा िगभग 
७० प्रलिशि कार्य सम्पन्न भर्सकेकोिे  आलथयक वर्षय २०७८/७९ मा सम्पन्न गररनेछ। 
आदरणीर् नगर सभा सदस्र्ज्रू्हरु,  

➢ अब म आगामी आ.व २०७८।०७९ को बजेटको उदे्दश्र् िथा प्राथलमकिा प्रस्ििु गने 
अनमुलि चाहन्छु। चाि ुआ.व.को बजेटको उदे्दश्र् “कृवर्ष, चशक्षा, स्वास््र् र पूवायिार सनुवर्षी 
ववकासको मूख्र् आिार” भने्न रहेको छ। बजेटको उक्त उदे्दश्र् हालसि गनय देहार्का 
प्राथलमकिाहरु रहेका छन:् 

• कृवर्ष, लसाँचाईिथा पशपंुक्षी क्षेत्रको ववकास गरी आत्मलनभयर नगरपालिकाको ददशामा अग्रसर 
हनुे। 

• स्वास््र्, चशक्षा, र पूवायिार िगार्ि सामाचजक िथा समावेशी ववकास माफय ि समिृ नगर 
लनमायण गने। 

• पर्यटन, वािावरण संरक्षण िथा संस्थागि क्षमिा अलभववृि गने । 

• संस्थागि सशुासन कार्म गने । 

➢ बजेटका उदे्दश्र्हरु हालसि गनय िथा बजेटका प्राथलमकिा कार्ायन्वर्न गनय प्रदेश र संघीर् 
सरकारसंग समन्व र साझेदारी गररनेछ भने लनजी क्षेत्र, नागररक समाज, राजनैलिक दि, 
संघसंस्थाहरु संग सहकार्य गदै प्रभावकारी कार्ायन्वर्नमा जोड ददर्नेछ। 

१ सोच, िक्ष्र्, उद्देश्र् र अपेचक्षि उपिब्िी:  

"कृवर्ष, चशक्षा, स्वास््र् र पूवायिारसनुवर्षी ववकासको मूख्र् आिार” भन् न े सोचका साथ र्स 
नगरपालिकाको सवायविण ववकासको िक्ष्र्िाई लनशिय रुपमा र्स नगरपालिकािे लनरन्िरिा ददन े
िक्ष्र् रहेको छ ।  

१.२ वावर्षयक वजेट िजुयमा गदाय अविम्वन गररने क्षते्रगि नीलि िथा आिारहरु  
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१.२.१ आलथयक ववकास क्षते्र 

(क) कृवर्ष, पश ुिथा पर्यटन 

१)  आिलुनक, प्रववलिमैत्री र व्र्वसार्ीक कृवर्ष प्रणािी अविम्वन गने र स्थानीर् स्रोि 
सािनको अिीकिम उपर्ोग गरी कृवर्षिार् व्र्वसावर्करण गररनेछ र्सका िालग ववद्यिुीर् 
लसचाईको व्र्वस्था लमिाई उत्पादन र उत्पादकत्व वदृद्द गरी स्वरोजगारको अवसर 
लसजयना गररनेछ । 

२)  पशपुािन व्र्वसार्िार् प्रववलिमा आिाररि वनाउन प्रोत्साहन गररनेछ । माछा 
उत्पादनमा आत्मलनभयर हनु आवश्र्क व्र्वस्था लमिार्नेछ ।कृवर्ष िथा पश ुप्राववलिकको 
व्र्वस्था गररनेछ । 

३)  पर्यटन क्षेत्रको प्रवियन र व्र्वसार्िाई प्रोत्साहन गररनेछ । कमि पोखरी, झवुरी देवी 
िाि र नगरमा रहेका अन्र् िालमयक, सााँस्कृलिक पर्यटकीर् स्थिहरुको संरक्षण र 
प्रवियनमा जोड ददई नगरपालिकािाई पर्यटवकर् गन्िव्र् स्थिको रुपमा ववकास गनय 
आवश्र्क पहि र व्र्वस्था लमिार्नेछ । नगरलभत्रका पर्यटकीर्स्थिहरुको संचक्षप्त 
पररचर् झल्कने ब्रोसर प्रकाचशि गररनेछ । 

४)  कृर्षकिार् आिलुनक प्रववलिको ज्ञान ददिाउने उदे्दश्र्िे कृवर्ष िार्बे्ररीको स्थापनामा 
सहर्ोग गररनेछ । 

(ख) गैर सरकारी संस्था र सहकारीः 
१)  नगरमा वक्रर्ाचशि सहकारी संस्थाहरुको क्षमिा अलभववृि गनय आवश्र्क व्र्वस्था 

गररनेछ । वपछलडएको वगय साथै आम नागररकहरुको चजवनस्िरमा सिुार ल्र्ाउन 
सहकारी संस्थाहरुिाई वक्रर्ाचशि गराई सहकारीको पहुाँच अलभववृि गनय प्रोत्सावहि 
गररनेछ । 

२)  गैर सरकारी संस्था, सहकारी संस्था र सामदुावर्क संस्थाहरुको सहभालगिामा नगर 
ववकासका कार्यक्रमहरु संचािन गनय प्रोत्साहन गररनेछ। 

१.२.२सामाचजक ववकासक्षते्र 

१) नगरमा वसोवास गने सवै जालि, भार्षा, साँस्कृिी, िमय भएका नागररकहरु ववच समान 
सहभालगिािाई वढावा दददै भेदभावरवहि, सहभालगिामिुक, समावेशी, आिलुनक,सभ्र् र 
एकिावि समाज लनमायणमा जोड ददने कार्यक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

२)  मवहिा, बािबालिका, ज्रे्ष्ठ नागररक , अपाििा भएका व्र्चक्त, आददवालस जनजािी, 
दलिि िगार्िका िचक्षि वगयहरुको सीप लबकास, क्षमिा लबकास, सशचक्तकरणका िालग 
क्षमिा अलभववृि,िालिम,सचेिनामिुक कार्यक्रम संचािन गररनेछ । सामाचजक ववकास 
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मन्त्रािर् नगरपालिका र करुणा फाउन्डेसनको सहकार्यमा अपाििा भएका व्र्चक्तहरुको 
िालग संचालिि पनुस्थायपना कार्यक्रमिाई लनरन्िरिा ददर्एको छ । 

(ग) चशक्षा, र्वुा िथा खेिकुद 

१)  गणुस्िरीर्, व्र्वहाररक र समर्ानकूुि चशक्षा प्रदान गनयमा जोड ददर्नेछ । चशक्षण 
लसकाईमा प्रववलिको प्रर्ोग, वािमैत्री वािावरण र भौलिक पवुायिार ववकासको िालग 
ववद्यािर्हरुिाई सहर्ोग गररनेछ । 

२)  र्वुा सशचक्तकरण माफय ि हरेक क्षेत्रमा र्वुाहरुको अथयपणुय सहभालगिा सलुनचश्चि गररनेछ 
। सामाचजक पररवियनका िालग र्वुा पररचािनमा प्रोत्साहन गररनेछ । 

३)  खेिकुद ववकास िथा प्रवदयनका िालग मेर्र कप वक्रकेट/फुटबि टुनायमेन्ट कार्यक्रमिाई 
लनरन्िरिा ददर्नेछ । आिारभिू खेिकुद मैदान लनमायणका िालग आवश्र्क पहि 
गररनेछ । 

(घ) जन-स्वास््र् 

१) स्वास््र् चौवकहरुमा और्षलि, सचजयकि सामालग्रहरुको अभाव हनु नददन आवश्र्क रकम 
ववलनर्ोजन गररएको छ ।प्रर्ोगशािा सेवािाई व्र्वचस्थि,सदुृढ बनाउदै िलगने छ र 
गभयविी िथा सतु्केरी आमाहरुको हेरचाह र स्वास््र्मा ववशेर्ष ध्र्ान ददने कार्यक्रमहरु 
संचािन गररने छ । 

२) आिारभिु स्वास््र् केन्र सेवािाई व्र्वचस्थि र प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क व्र्वस्था 
गररनेछ । पणुय खोप सलुनचश्चि नगरपालिका बनाउन जोड ददर्नेछ । 

३)  संघीर् सरकारबाट प्राप्त ५ शैय्र्ाको आिारभिू अस्पिाि सञ्चािन भैसकेको छ ।१५ 
शैय्र्ाको नगर अस्पिाि लनमायणको िालग जग्गा व्र्वस्थापन गने प्रर्ास भैरहेको छ। 

(ङ)  र्वुा स्वरोजगार िथा सीप ववकास  

१)  र्वुाहरुको सीप र क्षमिा ववकासको िालग शीप ववकास प्रचशक्षण िथा ववक्री केन्र 
माफय ि ववलभन्न सरकारी, गैर सरकारी िथा लनजी क्षेत्रहरुको सहकार्यमा सीप ववकास र 
प्राववलिक चशक्षा कार्यक्रम िथा व्र्वसावर्क िालिमहरु संचािन गररनेछ । 

२)  समाज पररवियनका िालग र्वुाहरुको सहभालगिामा जोड ददर्नेछ । सीप ववकास गरी 
रोजगारका अवसरहरुको लसजयनामा जोड ददएर स्वदेशमै रवह आत्मलनभयर हनु र्वुाहरुिाई 
प्रोत्साहन गररनेछ । 

३)  प्रिानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमिाई लनरन्िरिा ददई लनवेदकको र्ोग्र्िा र क्षमिा 
अनसुारको काम प्रदान गनय आवश्र्क पहि र व्र्वस्था लमिार्नेछ। 
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१.२.३ पूवायिार ववकासक्षते्र 

(च) पवुायिार ववकास 

१. ववकासका िालग भौलिक पूवायिार नै पवहिो आवश्र्किा भएकोिे पूवायिार ववकासका 
कार्यक्रमहरुिाई आगामी आलथयक वर्षयमा पलन प्राथलमकिामा राचखने र्थेष्ट प्रर्त् न गररएको 
छ।भौलिक पवुायिारहरु लनमायण कार्यमा जनसहभालगिाई लनरन्िरिा ददर् िोवकएको 
मापदण्ड कार्म गनय अनगुमन, मलु्र्ाङ्कन प्रणािी थप प्रभावकारी बनार्नेछ । 

२. भौलिक पवुायिार लनमायण गदाय मवहिा मैत्री, वािावरण मैत्री , अपाि मैत्री र आम 
नागररक मैत्री बनार्नेछ । ववगिका नगरका गौरवका आर्ोजनाहरु र वहवुर्षीर् 
आर्ोजनाहरुिाई लनरन्िरिा प्रदान गररनेछ । 

३. नगरपालिका द्वारा लनलमयि ववलभन्न सावयजलनक सम्पचत्तहरुको आवश्र्क्तानसुार ममयि सम्भार 
गरी चाि ुअवस्थामा ल्र्ाई अलिकिम उपर्ोलगिा हालसि गररनेछ। 

(छ) लसाँचाई िथा खानेपानी व्र्वस्थापनः 
१)  ववद्यिुीर् लसाँचाई सवुविा ववस्िार गररनेछ र हािको लसाँचाई प्रणालिको आवश्र्क 

रेखदेख,ममयि सम्भार साथै उचचि व्र्वस्थापन गररनेछ । 

२)  स्वच्छ खानेपानीको व्र्वस्थापनको िालग आवश्र्क र्ोजना वनार् कार्ायन्वर्न गररनेछ र 
वैकचल्पक खानेपानीका स्रोिहरुको पवहचान, व्र्वस्थापन गररनेछ । हाि उपर्ोगमा 
रहेका खानेपानीका स्रोिहरुको संरक्षण गने कार्यमा आवश्र्क कार्य गररनेछ । 

१.२.४ वन वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन 

१) वािावरण संरक्षणका िालग सरसफाई कार्यक्रमहरु, वकृ्षरोपण, जनचेिनामिुक 
कार्यक्रमहरु संचािन गररनेछ र आवश्र्क मात्रामा रावष्ट्रर् अन्िरायवष्ट्रर् संस्थाहरु, नीचज 
क्षेत्र, सहकारी संस्थाहरुसंग सहकार्य र समन्वर् गरी कार्य अगाडी वढार्नेछ । 

२)  वािावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन िाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गरी ददगो, भरपदो, 
व्र्वचस्थि र वािावरणमैत्री ववकास लनमायणका कार्यहरु संचािन गररनेछ । 

३)  ववपद व्र्वस्थापन र हाि उच्च जोचखम रहेको कोरोना भार्रस संक्रमण लनर्न्त्रणको 
िालग स्थानीर् िहको चजम्मेवारीिाई लनवायह गनय आवश्र्क वजेट ववलनर्ोजन गररनेछ । 

१.२.५ संस्थागि ववकास, सेवा प्रवाह र सशुासन 

(ज) सूचना सम्बन्िी व्र्वस्था 
१) सचुना मैत्री र प्रवविीमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड ददर्नेछ ।नगरपालिकाको सचुना र 

जानकारीहरु संप्ररे्षण गनयका िालग ववलभन्न संचार माध्र्महरुको प्रर्ोगिाई लनरन्िरिा 
प्रदान गररने छ । साथै नगरपालिकाको वेवसाट र एपिाई पररष्कृि गदै िलगने छ । 
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२)  सेवा प्रवाहमा ववद्यिुीर् माध्र्मको प्रर्ोग वढार् संस्थागि क्षमिा  ववकासमा ध्र्ान 
ददर्नेछ र नागररकहरुिार् पारदचशयिा र सशुासनको प्रत्र्ाभिुी ददिार्नेछ । 

(झ) ि्र्ाङ्क 

१)  नगरक्षेत्र लभत्र रहेका जनसंख्र्ा, भार्षा, सााँस्कृलिक, प्राकृलिक स्रोि,भौलिक पवुायिार, 
रोजगार, संचार, सम्पिी, भलुमवहन सकुुम्वालसहरु, पर्यटवकर् स्थिहरु, व्र्चक्तगि घटना 
िथा वववरणहरु, न्र्ार् सम्पादनको अवस्था िगार्िका अत्र्ावश्र्क ि्र्ाङ्क वववरणहरु 
संकिन, अलभिेचखकरणमा नववनिम सूचना प्रववलिको प्रर्ोग गदै सो को व्र्वस्थापनको 
िालग आवश्र्क नीलि, कानूनी मापदण्ड, र्ोजना वनाई कार्यन्वर्न र लनर्मन गररनेछ । 

(ञ) घर नक्सा सम्बन्िमा। 

१) भवन लनमायणको आचार संवहिािाई पणुय रुपमा पािना गररनेछ र नगर क्षेत्र लभत्र लनमायण 
हनुे भवन संरचनाहरु नगरपालिकाको र्जाजि प्राप्त गरी मात्र लनमायण हनुे व्र्वस्थािाई 
कडाईका साथ िाग ुगररनेछ । 

२) लनमायण कार्यमा हनुे संभाववि दघुयटनािाई मध्र्नजर गरी लनमायण किाय र श्रलमकहरु ववच 
करार गरी ववमा गने कार्यिाई लनरन्िरिा प्रदान गररनेछ र कार्ायन्वर्नमा ववशेर्ष जोड 
ददर्नेछ । 

३) आ.व.०७८/७९ लभत्र नगरपालिका घोर्षणापूवय बनेका घरहरुको अलभिेचखकरण कार्य 
सम्पन्न गररनेछ । 

(ट) राजश्व अलभववृि 

१) आन्िररक आर् प्रवियनको िालग राजश्व अलभववृि कार्यक्रम संचािन गररनेछ र राजश्वका 
नर्ााँ स्रोिहरुको पवहचान गरी करको दार्रा अझ फरावकिो पाररदै िलगने छ । 

२) ववद्यिुीर् कर प्रणालि र िेखा प्रणालििाई पररष्कृि र व्र्वचस्थि गररदै िलगने छ ।  

३) खल्िी िथा र् सेवा माफय ि कर बझुाउने व्र्वस्था लमिार्नेछ । 

(ठ) न्र्ावर्क कार्य सम्बन्िी 
१)  न्र्ावर्क सलमलिको क्षमिा अलभववृिमा जोड ददर्नेछ । प्रत्रे्क वडामा मेिलमिाप 

केन्रको स्थापना गरी न्र्ार् सम्पादनिाई व्र्वचस्थि,प्रभावकारी  र ववश्वासनीर् बनाउदै 
िलगने छ । 

२) न्र्ार् सम्पादनिाई व्र्वचस्थि र मर्ायददि वनाउन आवश्र्क रकम ववलनर्ोजन गरीएको 
छ । 

(ड) सशुासन सम्बन्िी 
१) सावयजलनक स्रोिको उपर्ोगिाई प्रभावकारी वनाउन, सम्पादन हनुेआलथयक वक्रर्ाकिापमा 

ववचत्तर् जोचखम न्र्लुनकरणका उपार्हरु अविम्वन गररनेछ । 
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२) नगरपालिकावाट प्रदान गने सेवाहरुिाई पारदशी, जवाफदेही, लनर्लमि, लमिव्र्र्ी, 
प्रभावकारी वनार्नेछ । नागररक मैत्री सेवा प्रवाहमा जोड ददर्नेछ । र्सका िालग 
सावयजलनक सनुवुाई, सावयजलनक परीक्षण, सामाचजक परीक्षण, ववकास लनमायणका कार्यमा 
आम जनसहभालगिा, खचय सावयजलनवककरण जस्िा ववलि अपनार्नेछ । 

३)  प्रववलिमैत्री सेवा प्रवाह, लनमायण र खररद कार्यमा पारदशीिा, सचुनामा सबैको पहुाँचको 
सलुनचश्चििा र वविमान ऐन, लनर्म, लनर्माविी, कार्यवविीहरु को पररपािना गरी कानूनी 
शासनको प्रत्र्ाभिुी ददिार्नेछ  । 

४) कमयचारी र जनप्रलिलनलिहरुको क्षमिा ववकासमा ध्र्ान ददर्नेछ र कार्यक्षमिाको 
मलु्र्ाङ्कनको आिारमा उत्कृष्ट कार्य गने कमयचारीिाई परुष्कृि गररने छ । 

(ढ) शाचन्ि सरुक्षा 
१)  नगर न्र्ावर्क सलमलििाई व्र्वचस्थि वनाई स्थानीर् प्रशासन र सरुक्षा लनकार्साँग 

समन्वर् गरी अपराि, कुसंस्कार, दवु्र्यसनहरुको न्र्लुनकरण गरी शाचन्ि र सरुक्षा 
स्थापनामा जोड ददर्नेछ । सामाचजक न्र्ार् र सशुासन कार्म गनय सामाचजक सचेिना 
कार्यक्रमहरु संचािन गनय नीलिगि व्र्वस्थाको िालग आवश्र्क पहि गररनछे । 

२)  नगर प्रहरीको क्षमिा अलभववृिमा जोड ददर्नेछ र आवश्र्क भए थप नगर प्रहरीको 
व्र्वस्था गरी शाचन्ि सरुक्षा कार्म गनय प्रभावकारी रुपमा पररचािन गररनेछ । 

३) नगरका मखु्र् वजारक्षेत्रमा नागररक सहभालगिा समेि जटुार् क्िोज सवकय ट क्र्ामेरा 
जडान गरी शाचन्ि सरुक्षा प्रवियनमा जोड ददर्नेछ । 
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सनुवर्षी नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, मोरङ  

सभाबाट स्वीकृि लमलि : २०७८/०३/३१ 

  

ववनर्ोजन ऐन 

 

सनुवर्षी नगरपालिका, मोरङ को आलथयक बर्षय २०७८/७९ को सेवा र कार्यहरुको िालग स्थानीर् 
सचञ्चि कोर्षबाट केही रकम खचय गने र ववलनर्ोजन गने सम्बन्िमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन 

 

प्रस्िावना : सनुवर्षी नगरपालिका, मोरङ २०७८/७९ को सेवा र कार्यहरुको िालग सचञ्चि कोर्षबाट 
केही रकम खचय गने अलिकार ददन र सो रकम ववलनर्ोजन गनय वाञ्छनीर् भएकोिे, 

नेपािको संवविानको िारा २२९ को उप–िारा (२) बमोचजम सनुवर्षी नगरपालिका, मोरङको नगर 
सभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

१.  संचक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम “सनुवर्षी नगरपालिका, मोरङको ववलनर्ोजन ऐन, 
२०७८” रहेको छ । 

 (२) र्ो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२.  आलथयक वर्षय २०७८/७९ को लनलमत्त सचञ्चि कोर्षबाट रकम खचय गने अलिकार : (१)आलथयक 
वर्षय २०७८/७९को लनलमत्त नगर कार्यपालिका, वडा सलमलि, ववर्षर्गि शाखािे गने सेवा र 
कार्यहरुका लनलमत्त अनसूुची १ मा उचल्िचखि चािू खचय, पूाँचजगि खचय र लबचत्तर् व्र्वस्थाको 
रकम समेि गरी जम्मा रकम ७०,९१,१८,४४३.७४ (अक्षरेुपी रुपैर्ााँ सत्तरी करोड 
एकान्नब्बे िाख अठार हजार चार सर् लत्रचालिस पैसा चौरहत्तर मात्र | ) मा नबढाई लनददयष्ट 
गररए बमोचजम सचञ्चि कोर्षबाट खचय गनय सवकनेछ । 

1. र्ोजना वा कार्यक्रम कार्यन्वर्न सम्बन्िी ववशेर्ष व्र्वस्थाः  
 (१)   र्स ऐन बमोचजम सशिय अनदुान अन्िगयिका र्ोजना वा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गदाय थप 

रकम आवश्र्क भएमा नेपाि सरकार, अथय मन्त्रािर् संग सम्बचन्िि र्ोजना वा 
कार्यक्रमको प्रगलिका आिारमा थप रकम माग गनय कार्यपालिकािे लनणयर् गनय सक्नेछ। 

(२)  र्स ऐन बमोचजम चस्वकृि बजेट िथा कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै र्ोजना वा 
कार्यक्रम नेपाि सरकारको सम्बचन्िि कार्ायिर् माफय ि कार्यक्रम गराउन आवश्र्क 
ठानेमा नेपाि सरकारको सम्बचन्िि मन्त्रािर्को चस्वकृिी लिई त्र्स्िो र्ोजना वा 
कार्यक्रम नेपाि सरकारको सम्बचन्िि कार्ायिर् माफय ि कार्ायन्वर्न गनय कार्यपालिकािे 
लनणयर् गने पने छ। 
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(३) उपदफा (२) बमोचजमको र्ोजना वा कार्यक्रमको कार्यन्वर्न गने लनणयर्को जानकारी 
नेपाि सरकार अथय मन्त्रािर् नेपाि सरकारको सम्बचन्िि मन्त्रािर्, महािेखा लनर्न्त्रक 
कार्ायिर् र प्रदेश िेखा लनर्न्त्रक कार्ायिर्, प्रदेश नं. १ मा ददन ुपने छ। 

2. अचख्िर्ारी िथा कार्यक्रम चस्वकृिीः 
(१)  स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ७३ उपदफा १ अनसुार नगरसभाबाट 

बजेट चस्वकृि भएको लमलििे ७ ददन लभत्र नगर प्रमखुिे  प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृििाई 
बजेट खचय गनय अचख्िर्ारी प्रदान गनुय पने छ। 

 (२)  स्थानीर् िहको संचचि कोर्ष व्र्वस्थापन प्रणािी (SuTRA) मा समावेश भएका कार्यक्रम 
त्र्स्िो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने प्रर्ोजनको िालग स्वीकृि कार्यक्रम मालननछे। 

३.  ववलनर्ोजन : (१) र्स ऐनिारा सचञ्चि कोर्षबाट खचय गनय अलिकार ददर्एको रकम आलथयक वर्षय 
२०७८/७९को लनलमत्त सनुवर्षी नगरपालिका, मोरङको नगर कार्यपालिका, वडा सलमलि र 
ववर्षर्गि शाखािे गने सेवा र कार्यहरुको लनलमत्त ववलनर्ोजन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेचखएको भए िापलन कार्यपालिका, वडा सलमलि र 
ववर्षर्गि शाखािे गने सेवा र कार्यहरुको लनलमत्त ववलनर्ोजन गरेको रकममध्रे् कुनैमा बचि 
हनुे र कुनैमा अपगु हनुे देचखन आएमा नगर कार्यपालिकािे बचि हनुे शीर्षयकबाट नपगु हनुे 
शीर्षयकमा रकम सानय सक्नेछ । र्सरी रकम सादाय एक शीर्षयकबाट सो शीर्षयकको जम्मा 
रकमको १० प्रलिशिमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षयकहरुबाट अको एक 
वा एक भन्दा बढी शीर्षयकहरुमा रकम सानय िथा लनकासा र खचय जनाउन सवकनेछ । पूाँचजगि 
खचय र ववत्तीर् व्र्वस्थािफय  ववलनर्ोचजि रकम सााँवा भकु्तानी खचय र व्र्ाज भकु्तानी खचय 
शीर्षयकमा बाहेक अन्र् चािू खचय शीर्षयकिफय  सानय र लबत्तीर् व्र्वस्था अ न्िगयि सााँवा भकु्तानी 
खचयिफय  लबलनर्ोचजि रकम ब्र्ाज भकु्तानी खचय शीर्षयकमा बाहेक अन्र्त्र सानय सवकने छैन । 
िर चाि ुिथा पूाँचजगि खचय र ववत्तीर् व्र्वस्थाको खचय व्र्होनय एक स्रोिबाट अको स्रोिमा 
रकम सानय सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेचखएको भए िापलन एक शीर्षयकबाट सो शीर्षयकको जम्मा 
स्वीकृि रकमको १० प्रलिशि भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढीशीर्षयकहरुमा 
रकम सानय परेमा नगर सभाको स्वीकृलि लिन ुपनेछ । 
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अनसूुची १ 

सम्पत्ती कर 

र्स नगरपालिका क्षेत्रलभत्र लनमायण  भएको घरको सम्पत्तीकर देहार्बमोचजमको हनु ेलनणयर् गररर्ो । 

   रकम रूपैंर्ामा 

लस. नं. वववरण 
मूल्र्ांकन 
रकम 

कैवफर्ि 

१ आर.लस.लस. फे्रम स्रक्चर मा आर लस लस ढिान  1.1 प्रलि वगय फुट 

२ आर.लस.लस. फे्रम स्रक्चर मा जस्िा छाना  0.8 प्रलि वगय फुट 

३ र्ट्टा र लसमेण्ट जोडाई मा आर लस लस ढिान  0.9 प्रलि वगय फुट 

४ र्ट्टा र लसमेण्ट जोडाई मा जस्िा छाना  0.7 प्रलि वगय फुट 

५ टााँडे काठको घर 250 एकमषु्ठ 

६ फुसको घर (सकुुम्बासी बाहेक) 50 एकमषु्ठ 

७ टााँडे काठको घर सेन्टर वेरा गरेको 200 एकमषु्ठ 

नोटः सम्पत्तीकर नलिने नगरवासीहरुको िालग र्स नगरपलिकाबाट प्रवाह गररने सम्पणुय सेवाहरु रोक्का 
गररने छ । 
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अनसूुची २ 

भलूमकर (मािपोि) दरहरु 

र्स नगरपालिका के्षत्रमा रहेको जग्गाको मूल्र्ाङ्कन देहार् बमोचजमको हनुे लनणयर् गररर्ो । 

१ साववक अमरदह गा वव स वडा नं ४, ५ र ६  हाि वडा नं१ 

  रकम रूपैंर्ामा 
लस.न. वववरण मूल्र्ाकंन रकम कैवफर्ि 

१ 
अमरदह ५भ, ५झ अन्िगयि गाचन्ि मनमोहन सडकिे छुने सडकका 
दार्ााँ वार्ाका जग्गा हरु  

330000 प्रलि कट्ठा 

२ अमरदह ५ब, ५भ, ५झ अन्िगयि प्िवटिका जग्गाहरु  220000 प्रलि कट्ठा 
३ मालथ प्रकरणहरुमा परेका जग्गाहरु बाहेक बाटो छुने जग्गाहरु  137000 प्रलि कट्ठा 
४ सबै वाडयको बाटोिे नछुने खेलि र्ोग्र् जग्गा  55000 प्रलि कट्ठा 

    

२ साववक अमरदह गा वव स वडा नं १, २ र ३  हाि वडा नं२ 

लस.नं वववरण मूल्र्ाकंन रकम कैवफर्ि 

१ 

अमरदह १क अन्िगयिको बजार के्षत्र लभत्र वक नं ६४४ छाडी से 
ददक्षण १२६, ५२४, ५८९, १३४, १४०, १४३, १५४, २८७, २९१ 
छाडी सो पचश्चमका पथरी डार्लनर्ा बाटो बाट ३०० वफट लभत्रका 
जग्गाहरु  

1555000 प्रलि कट्ठा 

२ मालथ प्रकरण १ मा परे बाहेक उल्िेचखि के्षत्रका बाकी जग्गाहरु  845000 प्रलि कट्ठा 

३ 
सा वक नं १, २, ३, ४, ५,३५, ३७, ३८ हुाँदै ४६ सम्मको  पथरी 
डार्लनर्ा बाटो िे छुन ेजग्गाहरु  

605000 प्रलि कट्ठा 

४ 
प्रकरण ३ मा परी सा वक नं िे सो बाटो छुने हािको वकत्तािे 
नछुने जग्गाहरु  

330000 प्रलि कट्ठा 

५ 

मालथ उल्िेख भए बाहेक वक नं ४८१ ५०२ ३० ३२ ७७ ७६ 
३२४ २३८ ५२० ४१७ ६१५ ५८८ ३४३ ४२९ १६९ १५८ 
१५७ समिे छाडी सो पचश्चमका जग्गाहरु  

330000 प्रलि कट्ठा 

६ मालथ उल्िेख भए बाहेक का प्िवटिका जग्गाहरु  275000 प्रलि कट्ठा 

७ 
मालथ प्रकरणहरुमा परेका जग्गाहरु बाहेक अमरदह १क का लभलत्र 
बाटो िे छुन ेजग्गाहरु  

132000 प्रलि कट्ठा 

८ 
मालथ प्रकरणहरुमा परेका जग्गाहरु बाहेक अमरदह १क का खेलि 
र्ोग्र् जग्गाहरु  

66000 प्रलि कट्ठा 
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९ 

अमरदह १ख अन्िगयिको बजार क्षेत्र लभत्र वक नं ५०४, ५२१, 

५१८,५६२, ३५८, ४१२, ५६८, १७१, १७२, ४७० छाडी सो 
पचश्चमका वक नं १८० उरका पथरी डार्लनर्ा बाटो बाट ३०० 
वफट लभत्रका जग्गाहरु  

1650000 प्रलि कट्ठा 

१० 
मालथ प्रकरणहरुमा परेका जग्गाहरु बाहेक  उल्िेचखि के्षत्रका बााँकी 
जग्गाहरु  

845000 प्रलि कट्ठा 

११ 

वक नं ४७०, ४३०, ३९५ छाडी सो उत्तर वक नं ७१३, ३९३, 

५५९ छाडी सो पचश्चम वक नं ५५९, ५१७, ३६६, २७९ छाडी से 
उत्तरका मालथ उल्िेचखि भए बाहेकका जग्गाहरु  

330000 प्रलि कट्ठा 

१२ मालथ उल्िेख भए बाहेक का प्िवटिका जग्गाहरु  275000 प्रलि कट्ठा 

१३ 
मालथ प्रकरणहरुमा परेका जग्गाहरु बाहेक अमरदह १ख का लभलत्र 
बाटो िे छुन ेजग्गाहरु  

137000 प्रलि कट्ठा 

१४ 
मालथ प्रकरणहरुमा परेका जग्गाहरु बाहेक अमरदह १ख का 
खेिीर्ोग्र् जग्गाहरु  

66000 प्रलि कट्ठा 

१५ अमरदह १ग अन्िगयिको बजार क्षेत्र लभत्र पने जग्गाहरु . 660000 प्रलि कट्ठा 

१६ 
सा वक नं २, ३, १०, ११, १२, ४७, ४८, ४९,  ५० हुाँदै ददक्षण ११७ 
सम्म बाटोिे छुने जग्गाहरु  

275000 प्रलि कट्ठा 

१७ अमरदह १ग  का प्िवटिका जग्गाहरु  275000 प्रलि कट्ठा 
१८ प्रकरण क र ख मा उल्िेख भए बाहेक लभलत्र बाटोिे छुन ेजग्गाहरु  137000 प्रलि कट्ठा 

१९ 
मालथ प्रकरणहरुमा परेका जग्गाहरु बाहेक अमरदह १ग का 
खेिीर्ोग्र् जग्गाहरु  

66000 प्रलि कट्ठा 

२० 

अमरदह १घ को बजार क्षते्र लभत्र पने वक नं १६६, १६७ देचख 
दचक्षण वक नं ३१२, ३१३, १५३, २१९, २५३, २०२, २०१, 

६४५, २०९ छाडी सो पूवय पथरी डार्लनर्ा बाटव देचख ३०० वफट 
लभत्रका जग्गाहरु  

1650000 प्रलि कट्ठा 

२१ 

मालथ प्रकरणहरुमा परेका जग्गाहरु बाहेक सा वक नं २६२ देचख 
दचक्षण १६६, १६७ छाडी सो उत्तर पथरी डार्लनर्ा बाटोिे छुन े
जग्गाहरु  

845000 प्रलि कट्ठा 

२२ 
मालथ प्रकरणमा उल्िेख भए बाहेकका अमरदह १घ  का प्िवटिका 
जग्गाहरु  

275000 प्रलि कट्ठा 

२३ 
मालथ प्रकरणमा उल्िेख भए बाहेकका अमरदह १घ  का लभलत्र कचच्च 
बाटोिे छुने जग्गाहरु  

137000 प्रलि कट्ठा 
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२४ 
मालथ प्रकरणमा उल्िेख भए बाहेकका अमरदह १घ  का खेलिर्ोग्र् 
जग्गाहरु  

66000 प्रलि कट्ठा 

२५ 
अमरदह १ङ अन्िगयिको पथरी डार्लनर्ा बाटोिे छुन ेदााँर्ा वार्ाका 
जग्गाहरु  

465000 प्रलि कट्ठा 

२६ 
मालथ प्रकरणमा उल्िेख भए बाहेकका अमरदह १ङ  का प्िवटिका 
जग्गाहरु  

275000 प्रलि कट्ठा 

२७ 
प्रकरण २० मा परी सा वक नं िे बाटो छुने िर हािको वक नं िे 
बाटो नछुने अमरदह १ङ का जग्गाहरु  

275000 प्रलि कट्ठा 

२८ 

सा वक नं १७, ४१, ४२, ४५, ७५, ७९, ८१, ९८ छाडी सो पूवय 
पथरी डार्लनर्ा सडक पचश्चम मालथ उल्िेख भए बाहेकका अमरदह 
१ङ का जग्गाहरु  

200000 प्रलि कट्ठा 

२९ 
मालथ उल्िेख भए बाहेक लभलत्र कचच्च बाटोिे छुने अमरदह १ङ का 
जग्गाहरु  

137000 प्रलि कट्ठा 

३० मालथ उल्िेख भए बाहेक खेलिर्ोग्र् अमरदह १ङ का जग्गाहरु  55000 प्रलि कट्ठा 

३१ 
पथरी डार्लनर्ा सडकिे छुन ेबाटो दााँर्ा वार्ाका अमरदह १च का 
जग्गाहरु  

465000 प्रलि कट्ठा 

३२ 
प्रकरण ३१ मा उल्िेख भए बाहेक प्िवटङका अमरदह १च का 
जग्गाहरु  

275000 प्रलि कट्ठा 

३३ 
प्रकरण ३१ मा परर सा वक नं िे बाटो छुने हािको वक नं िे बाटो 
नछुने अमरदह १च का जग्गाहरु  

275000 प्रलि कट्ठा 

३४ 
मालथ उल्िेख भए बाहेक लभलत्र कचच्च बाटोिे छुने अमरदह १च का 
जग्गाहरु  

137000 प्रलि कट्ठा 

३५ मालथ उल्िेख भए बाहेक खेलिर्ोग्र् अमरदह १च का जग्गाहरु  66000 प्रलि कट्ठा 
३६ अमरदह २क प्िवटिका जग्गाहरु  275000 प्रलि कट्ठा 
३७ अमरदह २क प्िवटिका जग्गाहरु  137000 प्रलि कट्ठा 

३८ 

अमरदह २ख सा वक नं १०४ को स्कुिको जग्गा छाडी सो देचख 
दचक्षण बाटो देचख पचश्चम वक नं ३२५ देचख उत्तर वक नं १४९, 

८१, ८२, ८३, ८४, १४९, २२२ देचख पूवय वक नं २४१, १२७, 

१२८ हुाँदै २४६, २४७ सम्मका सुाँगा बजार के्षत्र लभत्रका जग्गाहरु  

660000 प्रलि कट्ठा 

३९ मालथ उल्िेख भए बाहेक प्िटीिका  अमरदह २ख  का जग्गाहरु  275000 प्रलि कट्ठा 
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४० 

अमरदह २ख को प्रकरण ३८ मा उल्िेख भए बाहेक सुाँगा बजार 
बाट अमरदह बाटोिे छुने वक नं १४९ छाडी वक नं ७७ देचख 
पचश्चम वक नं ५१ सम्म र सा वक नं १०४ को स्कुि उत्तर वक नं 

१९ सम्म बाटोको दााँर्ावार्ाको जग्गाहरु  

330000 प्रलि कट्ठा 

४१ 
प्रकरण ३८ मा उल्िेख भएका साववक वक नं िे बाटो छुने वकत्ता 
काट हुाँदै पछाडी परेका अमरदह २ख का जग्गाहरु  

137000 प्रलि कट्ठा 

४२ 
मालथ उल्िेख भए बाहेक लभलत्र कचच्च बाटोिे छुन ेअमरदह २ख का 
जग्गाहरु  

137000 प्रलि कट्ठा 

४३ मालथ उल्िेख भए बाहेक खेलिर्ोग्र् अमरदह १च का जग्गाहरु  66000 प्रलि कट्ठा 
३ साववक गोववन्दपरु गा वव सवडा नं २ हाि वडा नं ३ 

क्र.सं. वववरण मूल्र्ाकंन रकम कैवफर्ि 

१ र्स वाडयको कचच्च िथा प्िवटि सडकिे छोएको जग्गा  ९०००० प्रलि कट्ठा 
२ र्स वाडयको बाटोिे नछुने खेलि र्ोग्र् जग्गा  ५५००० प्रलि कट्ठा 
४ साववक अमरदह गा वव स वडा नं ८ हाि वडा नं ३ 

क्र.सं. वववरण मूल्र्ाकंन रकम कैवफर्ि 

१ 
पत्थरी डार्लनर्ा सडक खण्डको कािोपते्र सडकिे छुने दार्ााँ 
वार्ाको जग्गा 

275000 प्रलि कट्ठा 

२ वडा को ग्राभेि िथा प्िटीि बाटोिे छुने जग्गा  220000 प्रलि कट्ठा 
३ वडा को कचच्च बाटोिे छोएको जग्गा  137000 प्रलि कट्ठा 
४ वडा को  बाटोिे नछुने खेलि र्ोग्र् जग्गा  55000 प्रलि कट्ठा 

५ साववक टकुवा गा वव स वडा नं ६,७ , र ९ हाि वडा नं ४ 

क्र.सं. वववरण मूल्र्ाकंन रकम कैवफर्ि 

१ 
पथरी डार्लनर्ा सडक खण्डको कािोपते्र सडकिे छुने दार्ााँ वार्ाको 
जग्गा  

275000 प्रलि कट्ठा 

२ सबै वडा को ग्राभेि बाटोिे छुने जग्गा  176000 प्रलि कट्ठा 
३ सबै वडा को कचच्च िथा प्िवटि बाटोिे छोएको जग्गा  125000 प्रलि कट्ठा 
४ सबै वाडयको बाटोिे नछुने खेलि र्ोग्र् जग्गा  55000 प्रलि कट्ठा 
६ साववक अमरदह गा वव स वडा नं ७ , र ९ हाि वडा नं ४ 

क्र.सं. वववरण मूल्र्ाकंन रकम कैवफर्ि 

१ 
अमरदह ७क ९ख अन्िगयि पथरी डार्लनर्ा सडकिे छुन े दार्ा 
वार्ाका जग्गाहरु  

275000 प्रलि कट्ठा 
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२ 
मालथ प्रकरणमा उल्िेख भए बाहेक साववक अमरदह ७ र ९ का 
प्िवटिका जग्गाहरु  

220000 प्रलि कट्ठा 

३ 
मालथ प्रकरणमा उल्िेख भए बाहेक साववक अमरदह ७ र ९ का 
कचच्च बाटोिे छुने जग्गाहरु  

95000 प्रलि कट्ठा 

४ 
मालथ प्रकरणमा उल्िेख भए बाहेक साववक अमरदह ७ र ९ का 
खेिीर्ोग्र् जग्गाहरु  

40000 प्रलि कट्ठा 

७ साववक टकुवा गा वव स वडा नं १, २, ३, ४, ५ र ८हाि वडा नं ५ 

क्र.सं. वववरण मूल्र्ाकंन रकम कैवफर्ि 

१ 
रंगेिी उिायवारी सडक खण्डको कािोपते्र सडकिे छुन े दार्ााँ 
वार्ाको जग्गा  २७५००० प्रलि कट्ठा 

२ सबै वडा को ग्राभेि बाटोिे छुने जग्गा  १७५००० प्रलि कट्ठा 
३ सबै वडा को कचच्च िथा प्िवटि बाटोिे छोएको जग्गा  १२०००० प्रलि कट्ठा 
४ सबै वाडयको बाटोिे नछुने खेलि र्ोग्र् जग्गा  ५५००० प्रलि कट्ठा 
८ साववक गोववन्दपरु गा वव स वडा नं ६, ५, ८ र ९ हाि वडा नं ६ 

क्र.सं. वववरण मूल्र्ाकंन रकम कैवफर्ि 

१ 
रंगेिी उिायवारी कािोपते्र सडकिे छुन ेवडा नं ६छ झपडिि बजार 
क्षेत्रको जग्गा  

275000 प्रलि कट्ठा 

२ गोववन्दपरु वडा नं ६ अन्िगयि ६छ को ग्राभेि बाटोिे छुने जग्गा  165000 प्रलि कट्ठा 

३ 
डार्लनर्ा उत्तर चखचखर डााँगी हुाँदै पथरी जाने गोववन्दपरु वडा नं ८ र 
९ को कािोपते्र सडकिेिे छुने जग्गा  

250000 प्रलि कट्ठा 

४ 
गोववन्दपरु वडा नं ८ग र ८क टकुवा जोडने ग्राभेि बाटोिे छुन े
जग्गा  

155000 प्रलि कट्ठा 

५ गोववन्दपरु वडा नं ६ को कचच्च िथा प्िवटि बाटोिे छोएको जग्गा  110000 प्रलि कट्ठा 

६ 
मालथ प्रकरणमा उल्िेख भए बाहेकको अन्र् वाडयको ग्राभेि बाटोिे 
छोएको जग्गा  

140000 प्रलि कट्ठा 

७ 
मालथ प्रकरणमा उल्िेख भए बाहेकको अन्र् वाडयको कचच्च िथा 
प्िवटि सडकिे छोएको जग्गा  

88000 प्रलि कट्ठा 

८ गोववन्दपरु वडा नं ६ को बाटोिे नछुन ेखेलि र्ोग्र् जग्गा  55000 प्रलि कट्ठा 
(९) साववक वरडंगा गा वव स वडा नं २, ३, ६, ८ र ९ हाि वडा नं ७ 

क्र.सं. वववरण मूल्र्ाकंन रकम कैवफर्ि 

१ वडा ९क गरुीबजार वरपरका ग्राभेि सडकिे छुने जग्गा  190000 प्रलि कट्ठा 
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२ 
प्रकरण १ मा उल्िेचखि वडाको कचच्च िथा प्िवटि बाटोिे छुन े
जग्गा . 

135000 प्रलि कट्ठा 

३ 
मालथ प्रकरणमा उल्िेख भए बाहेकका सबै वडाको ग्राविे सडकिे 
छुने जग्गा . 

165000 प्रलि कट्ठा 

४ 
मालथ प्रकरणमा उल्िेख भए बाहेकका सबै वडाको कचच्च िथा 
प्िवटि बाटोिे छुने जग्गा . 

105000 प्रलि कट्ठा 

५ सबै वडाको खेिीर्ोग्र् जग्गा जग्गा . 55000 प्रलि कट्ठा 
(१०) साववक डार्लनर्ा गा वव स वडा नं १, २,  ३ र ४ हाि वडा नं ८ 

क्र.सं. वववरण मूल्र्ाकंन रकम कैवफर्ि 

१ 
रंगिी उिायवारी सडकिे छुने वडा नं ४ को लसट नं ०७२४-४, 

०७२५, ७२५-३, ७२६, ०८०६, ७६६को जग्गा  
935 प्रलि वगय लम 

२ 
प्रकरण १ मा उल्िेचखि लसट नं हरुको ग्राविे बाटोिे छोएको 
जग्गा  

705 प्रलि वगय लम 

३ 
प्रकरण १ मा उल्िेचखि लसट नं हरुको कचच्च िथा प्िवटि बाटोिे 
छोएको जग्गा  

410 प्रलि वगय लम 

४ प्रकरण १ मा उल्िेचखि लसट नं हरुको खेिीर्ोग्र् जग्गा  185 प्रलि वगय लम 

५ वडा नं १, २ र ३  सम्पणुय लसट नं हरुको कािोपते्र सडकिे छुने जग्गा  935 प्रलि वगय लम 

६ 
प्रकरण ५ मा उल्िेचखि वडा नं १, २ र ३ को सम्पणुय लसट नं 
हरुको ग्रावेि बाटोिे छुन ेजग्गा  

705 प्रलि वगय लम 

७ 
प्रकरण ५ मा उल्िेचखि वडा नं १, २ र ३ को सम्पणुय लसट नं 
हरुको कचच्च िथा प्िवटि बाटोिे छुने जग्गा  

410 प्रलि वगय लम 

८ 
प्रकरण ५ मा उल्िेचखि लसट नं का साथै वडा नं १, २ र ३ को 
सम्पणुय लसट नं हरुको बाटोिे नछुने खेिीर्ोग्र् जग्गा  

190 प्रलि वगय लम 

    

(११) साववक डार्लनर्ा गा वव स वडा नं ५, ६, ७, ८र ९ हाि वडा नं ९ 

क्र.सं. वववरण मूल्र्ाकंन रकम कैवफर्ि 

१ 
रंगेिी उिायवारी सडकिे छुने वडा नं ६ र ८ को लसट नं ०७२४-
४, ०७२५, ७२५-३, ७२६, ०८०६, ७६६को जग्गा  

1760 प्रलि वगय लम 

२ प्रकरण १ मा उल्िेचखि लसट नं हरुको ग्रावेि बाटोिे छोएको जग्गा  825 प्रलि वगय लम 

३ 
प्रकरण १ मा उल्िेचखि लसट नं हरुको कचच्च िथा प्िवटि बाटोिे 
छोएको जग्गा  

520 प्रलि वगय लम 
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४ प्रकरण १ मा उल्िेचखि लसट नं हरुको खेिीर्ोग्र् जग्गा 190 प्रलि वगय लम 

५ 
रंगिी उिायवारी सडकिे छुने वडा नं ६ र ८ को प्रकरण नं १ मा 
उल्िेचखि लसट नं हरुको बाहेक अन्र् लसट नं हरुको जग्गा  

1570 प्रलि वगय लम 

६ 
प्रकरण १ मा उल्िेचखि भए बाहेकको वडा नं ६र ८ लसट नं 
हरुको ग्रावेि बाटोिे छोएको जग्गा  

725 प्रलि वगय लम 

७ 
प्रकरण १ मा उल्िेचखि भए बाहेकको वडा नं ६र ८ लसट नं 
हरुको कचच्च बाटोिे छोएको जग्गा  

470 प्रलि वगय लम 

८ 
प्रकरण १ मा उल्िेचखि भए बाहेकको वडा नं ६र ८ लसट नं 
हरुको खेिीर्ोग्र् जग्गा  

185 प्रलि वगय लम 

९ 

डार्लनर्ा वडा नं ६, ७ ८ र ९ को लसट नं ०७२३, ०७२४, ६८५ 
का साथै सो लसट साँग जोलडएका वडा नं ७ र ९ को अन्र् लसट नं 
हरु समेिमा पने कािोपते्र बाटोिे छुने जग्गा  

1095 प्रलि वगय लम 

१० 
प्रकरण ९ मा उल्िेचखि वडा नं ७र ९ को लसट नं हरुको ग्राविे 
बाटोिे छुने जग्गा  

685 प्रलि वगय लम 

११ 
प्रकरण ९ मा उल्िेचखि लसट नं का साथै वडा नं ७र ९ को लसट 
नं हरुको कचच्च िथा प्िवटि बाटोिे जग्गा  

410 प्रलि वगय लम 

१२ 
प्रकरण ९ मा उल्िेचखि लसट नं का साथै वडा नं ७र ९ को लसट 
नं हरुको खेिीर्ोग्र् जग्गा  

185 प्रलि वगय लम 

१३ वडा नं ५  सम्पणुय लसट नं हरुको कािोपते्र सडकिे छुने जग्गा  935 प्रलि वगय लम 

१४ 
प्रकरण १३ मा उल्िेचखि वडा नं ५ को सम्पणुय लसट नं हरुको 
ग्रावेि बाटोिे छुन ेजग्गा  

710 प्रलि वगय लम 

१५ 
प्रकरण १३ मा उल्िेचखि वडा नं ५ को सम्पणुय लसट नं हरुको 
कचच्च िथा प्िवटि बाटोिे छुने जग्गा  

410 प्रलि वगय लम 

१६ 
प्रकरण १३ मा उल्िेचखि लसट नं का साथै वडा नं ५ को सम्पणुय 
लसट नं हरुको बाटोिे नछुन ेखेिीर्ोग्र् जग्गा  

190 प्रलि वगय लम 

र्स नगरपालिका अन्िगयि भलूमहरुको उपरोक्त मूल्र्ांकनका आिारमा देहार्बमोचजम भलूमकरको दर पाररि 
गररएको छ । जग्गाहरुको िगि राचख वक्र्ौिा रहेको भलूमकरमा पाररि भएबमोचजम जररवानािगार्ने छ । 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ १ िाख सम्म 55   

२ १ िाख १ देचख ५ िाख सम्म 165   

३ ५ िाख १ देचख १० िाख सम्म 275   
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४ १० िाख १ देचख १५ िाख सम्म 385   

५ १५िाख १ देचख २० िाख सम्म 495   

६ २० िाख १ देचख २५ िाख सम्म 605   

७ २५ िाख १ देचख ३० िाख सम्म 770   

८ ३० िाख १ देचख ३५ िाख सम्म 935   

९ ३५ िाख १ देचख ४० िाख सम्म 1100   

१० ४० िाख १ देचख ४५ िाख सम्म 1265   

११ ४५ िाख १ देचख ५० िाख सम्म 1430   

१२ ५० िाख १ देचख ५५ िाख सम्म 1870   

१३ ५५ िाख १ देचख ६० िाख सम्म 2090   

१४ ६० िाख १ देचख ६५ िाख सम्म 2310   

१५ ६५ िाख १ देचख ७० िाख सम्म 2530   

१६ ७० िाख १ देचख ७५ िाख सम्म 2750   

१७ ७५ िाख १ देचख ८० िाख सम्म 3080   

१८ ८० िाख १ देचख ८५ िाख सम्म 3300   

१९ ८५ िाख १ देचख ९० िाख सम्म 3520   

२० ९० िाख १ देचख ९५ िाख सम्म 3740   

२१ ९५ िाख १ देचख १ करोड सम्म 3960   

२२ १ करोड १ देचख १ करोड ५० िाख सम्म 4620   

२३ १ करोड ५० िाख १ देचख २ करोड सम्म 4950   

२४ २ करोड १ देचख २ करोड ५० िाख सम्म 53900   

२५ २ करोड ५० िाख १ देचख ३ करोड सम्म 5720   

२६ ३ करोड १ देचख ३ करोड ५० िाख सम्म 6270   

२७ ३ करोड ५० िाख १ देचख ४ करोड सम्म 6600   

२८ ४ करोड १ देचख ४ करोड ५० िाख सम्म 7260   

२९ ४ करोड ५० िाख १ देचख ५ करोड सम्म 7590   

३० ५ करोड भन्दामालिजलिसकैु 11000   

अलिववृष्ट, अनावृवष्ट, दैववप्रकोप आददको कारणिे खेलिर्ोग्र् जलमनमा सखु्खा िालग अन् नपािहनु सक्ने अवस्था 
नरहेमा कार्यपालिकािे छुटै्ट लनणयर् गरी छुट ददन सक्नछे । 
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अनसूुचच ३ 

घर जग्गाबहाि कर 

 
 कुि रकमको प्रलिशिमा 

लस.नं. वववरण रकम कैवफर्ि 

१ 

र्स क्षते्र लभत्रको घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम टहरा, सेड, 

(छप्पर) काराखाना जग्गा, मेचशनरी सामान, हेलभ 
र्चक्वपमेण्ट, औजार, पोखरी परैु वा आंचशक रुपमा 
बहािमा ददएकोमा सम्बचन्िि िलनबाट सम्झौिा 
बमोचजमको बहाि रकमको (सम्झौिा रकम िथा िलनिे 

बझु्ने रकममा फरक भएमा अलिररक्त शलु्क िथा जररवाना 
नगरपालिकािे िोके बमोचजमहनुेछ ) 

10 प्रलिशि 
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अनसूुची ४ 

व्र्वसार् कर 

पूाँचजको आिारमा 
क _ व्र्ापाररक बस्िहुरु मददरा साँग सम्बचन्िि बस्िहुरुको व्र्ापार व्र्वसार् 

  रकम रुपैंर्मा 
क्र.सं.ं ं वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ ५ िाख सम्म 1000.00   

२ ५ िाख १ देचख २५ िाख सम्म 2000.00   

३ २५ िाख १ देचख १ करोड सम्म 5000.00   

४ १ करोड १ देचख ५ करोड सम्म 15000.00   

५ ५ करोड १ देचख मालथ 30000.00   

 
   

ख ) क्र्ामेरा, टेलिलभजन, कम्प्रू्टर, मोवार्ि िगार्िका लबद्यिुीर् सामाग्री, कम्प्रू्टर सामाग्री 
क्र.सं.ं ं वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ ५ िाख सम्म 1000.00   

२ ५ िाख १ देचख २५ िाख सम्म 1500.00   

३ २५ िाख १ देचख १ करोड सम्म 5000.00   

४ १ करोड १ देचख ५ करोड सम्म 7000.00   

५ ५ करोड १ देचख मालथ 15000.00   

    

ग ) ट्याक्टर लबक्री, कार चजप, अटोमोवार्ल्स, मोटरपाटयस, लमि, मेचशनरी आदद 

क्र.सं.ं ं वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ ५ िाख सम्म 1000.00   

२ ५ िाख १ देचख २५ िाख सम्म 2000.00   

३ २५ िाख १ देचख १ करोड सम्म 5000.00   

४ १ करोड १ देचख ५ करोड सम्म 10000.00   

५ ५ करोड १ देचख मालथ 25000.00   

 
   

घ ) वकिाब, कापी, िथा स्टेशनरी साँग सम्बचन्ििव्र्वसार्, और्षलिपसि , वकरानापसि –फुटकर ववके्रिा) 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ ५ िाख सम्म 1000.00   

२ ५ िाख १ देचख २५ िाख सम्म 2000.00   
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३ २५ िाख १ देचख १ करोड सम्म 5000.00   

४ १ करोड १ देचख ५ करोड सम्म 7000.00   

५ ५ करोड १ देचख मालथ 15000.00   

ङ ) कृवर्ष साँग सम्बचन्िि व्र्वसार्को हकमा-खाद्यान्न खररद लबक्री (कााँटा व्र्वसार्), जटु, कृवर्ष फामय, गाई 
पािन, सुंगरु पािन, बाख्रापािन, व्र्वसार् आदद । कृवर्ष सामग्री, औजार, मि, लबऊ, गाईदाना, चोकर, कुखरुा 
दाना, पशपंुक्षी आहार ) 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ १ िाख सम्म 700.00   

२ १ िाख १ देचख ३ िाख सम्म 1000.00   

३ ३ िाख १ देचख ५ िाख सम्म 1500.00   

४ ५ िाख १ देचख २० िाख सम्म 2500.00   

५ २० िाख १ देचख मालथ 5000.00   

च ) लसशा, फे्रलमंग, सजावटका सामान र जनरि गडु्स 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ १ िाख सम्म 500.00   

२ १ िाख १  देचख ५ िाख सम्म 700.00   

३ ५ िाख १  देचख १० िाख सम्म 1000.00   

४ १० िाख १ देचख २० िाख सम्म 1500.00   

५ २० िाख १ देचख मालथ 3000.00   

छ ) सलुि कपडा रेलडमेड कपडा आदद ब्र्ावसार् 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ ३  िाख सम्म 700.00   

२ ३ िाख १ देचख ५ िाख सम्म 1000.00   

३ ५ िाख १ देचख  १५ िाख सम्म 1500.00   

४ १५िाख १ देचख ३० िाख सम्म 2500.00   

५ ३० िाख १ देचख १ करोड सम्म 4000.00   

६ १ करोड १ देचख ५ करोड सम्म 10000.00   

७ ५ करोड भन्दामालथ 20000.00   

ज ) ववशरे्षज्ञ परामशय िथा व्र्वसावर्क सेवाः 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ एम.लड डाक्टर 2500.00   
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२ एम.वव.वव.एस/पश ुडाक्टर 1500.00   

३ पश ुसहार्क 700.00   

४ कववराज होलमर्ोपेलथक आर्वेुद डाक्टर 700.00   

५ सचजयकि समान खरुािाई 2500.00   

६ और्षलिपसि थोकिाई 2000.00   

७ सचजयकि सामानथोकिाई 1000.00   

८ लभलडर्ो एक्सरे 500.00   

९ और्षलि पसि खरुािाई 1300.00   

९ कववराज होलमर्ोपेलथक आर्वेुद अहेव 500.00   

१० शारीररक व्र्ार्ाम सामाग्री लबक्री 1000.00   

झ)  टेलिचिचचत्र, वृत्तचचत्रलनमायण परामशय सेवा अनसुन्िानिथा परामसय दािा, अनवुादक, छापाखाना प्रसे 
चस्क्रनवप्रन्ट आदद) 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ ३ िाख रुवपर्ा सम्म १०००   

२ ३ िाख १ देचख ५ िाख  सम्म १५००   

३ ५ िाख १ देचख १५ िाख सम्म २०००   

४ १५िाख १ देचख २० िाख सम्म  २५००   

५ २० िाख १ देचख १ करोड सम्म ३०००   

६ १ करोड १ देचख ५ करोड सम्म  ३५००   

७ ५ करोड भन्दा मालथ ७०००   

ञ)  केवि, र्न्टरनेट, लडसहोम, नेटवकय  िफय ः 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ ३०० ग्राहक सम्म ३०००   

२ ३०१ देचख ५०० गाहकभएको ५०००   

३ ५०१ देचख १००० गाहकभएको १००००   

४ १००१ भन्दामालथग्रहकभएको हकमा 10 प्रलि ग्राहक 

ट)  काननु व्र्वसार्ीः 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ बररष्ठ अलिवत्ता २०००   
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२ अलिवक्ता १५००   

३ अलभवक्ता १०००   

४ िेखापढी व्र्बसार्ी ५००   

ठ)  िेखा परीक्षकः 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ शे्रणी क ३०००   

२ शे्रणी ख १०००   

३ शे्रणी ग ७००   

४ शे्रणी घ ५००   

ड) अन्र् सेवा माफय िः 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ बीमा एजेन्ट ववदेचश ५०००   

२ बीमा एजेन्ट स्वदेचश २०००   

३ ववज्ञापन एजेन्सी ३०००   

४ शेर्र दिाि १५०००   

ढ) लनमायण व्र्ावसार्ीः 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ शे्रणी क ७०००   

२ शे्रणी ख ५०००   

३ शे्रणी ग ३०००   

४ शे्रणी घ  २५००   

५ न.पा.लभत्र सूलिकृि भएकाव्र्चक्तिथाफमयहरु २५००   

नोटः न.पा. मा सूचचकृि नभई घर लनमायणको ठेक्काव्र्वसार् सञ्चािन गनय पार्ने छैन । 

ण) कुटानी वपसानी ब्र्वसार्ीको हकमा 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ कुटानी िथा वपसानी मात्र ६००   

२ कुटानी वपसानी पेिानी १०००   

३ कुटानी वपसानी पेिानी िथा चचउरा समेि १५००   

४ कुटानी वपसानी पेिानी चचउरा मसिा वसेार २०००   

५ कुटानी वपसानी पेिानी िथा लबक्री वविरण २५००   
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    उत्पादनमिुक उद्योग अिय प्रशोलिि माि वा खेर गई रहेको माि वा अन्र् सामानको प्रर्ोग र प्रशोिन 
गरी मािसामान उत्पादन गने व्र्वसार् जस्िै खेर गई रहेको प्िाचस्टकबाट सामान लनमायण गने र फोहोरबाट 
मि लनमायण गने व्र्वसार्को हकमा लनःशलु्क व्र्वसार् दिाय गरी अलभिेखीकरण गररनेछ र र्स प्रकारका 
उद्योगिाई प्रोत्साहन गररने छ । 

ि) पर्यटन सेवा व्र्वसार् 

आवास,िज, होटेि फाष्टफुड रेषु्टरा रीसोटय राभल्स एजेन्सी चस्वलमङ  

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ 
सानो ग्रालमण स्िर चचर्ापसिवा ५० हजार 
िगानी भएको होटेि 

३००   

२ ५० हजार देचख १िाख सम्म ५००   

३ १ िाख देचख २ िाख सम्म ८००   

४ २ िाख देचख ५ िाख सम्म १०००   

५ ५ िाख देचख २० िाख सम १५००   

६ २० िाख देचख मालथ २५००   

७ ररसोटय हरुको हकमा थप  ३०००   

थ) संचार सेवा एफ.एम समेिः 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ १ िाख सम्म ५००   

२ १ िाख देचख २ िाख ५० हजार सम्म ८००   

३ २ िाख ५० हजार भन्दामालथ १०००   

४ एफ.एम रेलडर्ो प्रसारण २०००   
 

   

मोवार्ि टावरको हकमा क्षमिा र आकार बमोचजम सम्बचन्िि कम्पनी साँग वािाय गरी प्रलि टावरका दरिे 
शलु्किाग्नेछ । 

द) ववत्तीर्  

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ 
लनचजक्षेत्र िारा संचालिि वाचणज्र् वैंक ववदेशी 
लबमा कम्पनी १५००० 

  

२ लबकास वैंक १००००   

३ 
लबत्तीर् कम्पनीको मखु्र्कार्ायिर् । बीमा 
कम्पनी १०००० 

  



gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 २०७८/७९ 

 
 31 

४ मलन रान्सफर िघ ुववत्तीर् कम्पनी ३०००   

५ १ करोड सम्म कारोवार भएका सहकारी २०००   

६ 
१ करोड देचख ३ करोड सम्म कारोवार भएका 
सहकारी ५००० 

  

७ 
३ करोड देचख ५ करोड सम्म कारोवार भएका 
सहकारी ७००० 

  

८ ५ करोड देचख मालथ कारोवार भएका सहकारी १००००   

नोटः बचि िथा ऋणको कारोवार नगरी पूणयिर्ा कृवर्षमा आिाररि सहकारीका हकमा वावर्षयक शूल्क लिर्ने 
छैन ।  

ि) स्वास््र् सेवा 
गैर सरकारी अस्पिाि नरलसि होम, चक्िलनकिथाल्र्ावहरु िगार्ि स्वास््र् सेवासाँग सम्बचन्ििब्र्वसार्हरु 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ ५ िाख सम्मको िालग २५००   

२ ५ िाख देचख २० िाख सम्मको  ५०००   

३ २० िाख देचख १ करोड सम्मको १५०००   

४ १ करोड देचख ५ करोड सम्मको ३००००   

५ ५ करोड देचख मालथ ५००००   

६ संस्थागि ववद्यािर् स्िरबवृि चस्वकृिी प्रलिकक्षा २०००   

न) िालि मिथा प्रचशक्षण केन्रहरु 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ 

िालिम िथा अनसुन्िान , कम्प्र्टुर टाईवपि िगार्ि 
फोटोकपी समेि संचािन भई काम गनेहरुको 
हकमा कम्प्र्टुर िथा प्रचशक्षण ,लनचज क्षेत्रवाट ददईने 
चशक्षा िथा कोचचि सेन्टर आदद । 

१५०० 

  

प) ममयि सेवा 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ 

टेक्टर, वस, रक, ह्यावव ईक्वीमेन्ट कार, चजप 
सवारी डेचन्टङ मोटर पाटयस लमि मलेसनरी 
टार्र ररसोलिि डाईनामाईट 

२५००   

२ मोटरसाईकि १०००   

३ रेलडर्ो, घलड, वट.लभ, आदद ईिेक्रोलनक सामान १०००   
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४ 

ग्र्ास चिुो सेल्स पम्प टार्र पम्पपञ्चर ग्र्ास 
वेिलडङ वक्सा ममयि गने साईकि ररक्सा 
िगुालसउने मलेसन अन्र् फोटोकवप ब्र्ाग 

५००   

फ) अन्र् सेवा 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ 
बैदेचशक रोजगारमा पठाउने संस्था, हाउचजि 
कम्पनी २५००० 

  

२ 
उद्योग संघसंस्था आददमा स्वदेशको िालग 
जनशचक्त सप्िाई गने 

२५०० 
  

३ किर ल्र्ाब १०००   

४ घरजग्गा खररद लबक्री १५०००   

५ ववज्ञापन सेवा फोटो स्टुलडर्ो १०००   

६ 
ब्र्वुट पाियर,केश शंृ्रगार साईन वोडय पेन्टीि 
सैिनु नसयरी  ५०० 

  

७ 
मास ु(खलस,कुखरुा,रागा,वंगरु आदद) खरुा 
ववके्रिा १००० 

  

८ 
मास ु(खलस,कुखरुा,रागा,वंगरु आदद) थोक 
ववके्रिा १५०० 

  

९ पंचेवाजा लनशलु्क   

१० बेण्ड बाजा १०००   

११ लसि भण्डार ५०००   

१२ टेण्ट हाउस ३०००   

१३ हाफ क्र्ाटरीि २०००   

१४ साईवर क्र्ाफे १५००   

१५ एग्रोभेट १०००   

१६ कवाडी पसिथोक ५०००   

१७ कवाडी पसिखरुा २५००   

१८ ढुवानी सेवा शाखा भएका ३५००   

१९ ढुवानी सेवा शाखा नभएका २५००   

२० खाना मात्र लबक्री होटेि १५००   

२१ सेटररङ व्र्वसार् २५००   
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२२ १ मेचशन राचख कपडा लसिाई गने 
२०० थप एक मेलसन 
वरावर १००    

२३ पेरोलिर्म पिाथय बेच्ने पम्प 
न्र्नुिम ११००० 
प्रलिमेचशनथप ३०००   

२४ ग्र्ास लबक्री लडिर १०००   

२५ 

भाडा वियन, जतु्ताचप्पि, कस्मवेटक, मलनहारी 
हेल्थकेर्र कृलिम गहना,फेन्सी समिे खरुा 
ववके्रिा 

१२०० 

  

२६ 

भाडा वियन, जतु्ताचप्पि, कस्मवेटक, मलनहारी 
हेल्थकेर्र कृलिम गहना,फेन्सी समिे थोक 
ववके्रिा 

१५०० 

  

२७ लडपाटयमेन्टि स्टोर, रेषु्टरेण्ट, वेकरी सवहिको १५०००   

२८ लडपाटयमेन्टि स्टोर १००००   

२९ घर नक्शा सम्बचन्ि कन्सल्टेन्सी व्र्वसार् दिाय ५०००   

३० अन्र् कन्सल्टेन्सी व्र्वसार् दिाय ३०००   

३१ रासार्लनक मि ववके्रिाको सूचच दिाय ५००   

ब) उद्योग 

चकउद्योग, दानाउद्योग, वफनिे उद्योग, लनर उद्योग, और्षलि उद्योग, उत्पादनमिुक उद्योगको लडपो, सौर्य उजाय 
उत्पादन लमचश्र चकिेट उद्योग, पापड चचप्स उद्योग पाउरोटी उद्योग वरफ उत्पादन झिु िथा पदाय उत्पादन 
िारजािी उत्पादन गने नानोकन उद्योग काष्ट उद्योग डरी उत्पादन चचलन उद्योग डब्वा वाल्टीन आदद बनाउन े
उद्योग लनमाणय उद्योग खलनज उद्योग सेिर िथा उजाय मिुक उद्योग िगार्िका उद्योगहरुको हकमा । 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ ३ िाख सम्म ५००   

२ ३ िाख १ देचख ५ िाख सम्म १०००   

३ ५ िाख १ देचख १० िाख सम्म १२००   

४ १० िाख १ देचख २० िाख सम्म १५००   

५ २० िाख १ देचख १ करोड सम्म ३०००   

६ १ करोड १ देचख ५ करोड सम्म १००००   

७ ५ करोड भन्दामालथ २००००   

भ) ग्रीि उद्योग, हाडयवेर्र िथा सनु चााँदीका गरगहना व्र्वसार् 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ १ िाख सम्म ५००   
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२ २ िाख १ देचख ३ िाख सम्म १०००   

३ ३ िाख १ देचख ५ िाख सम्म १५००   

४ ५ िाख १ देचख १० िाख सम्म २०००   

५ १० िाख १ देचख २० िाख सम्म ५०००   

६ २० िाख देचख मालथ ८०००   

मालथ उल्िेचखि व्र्वसार्को हकमा अन्र् लनकार्िाई गरीने लसफारीस वापिको दस्िरु थपिाग्ने छ । 
उल्िेचखि लसफारीस वापिको दस्िरु िोवकएबमोचजमहनुेछ । मालथ उल्िेचखि नभएका अन्र्उद्योग 
हरुकाहकमा नगरकार्यपालिकािे पाररि गरेका दररेटहरु िाई नै मान्र्िाददईने छ । 

म) लनजी चशक्षा सेवा/लनजी ववद्यािर्साँग सम्बचन्िि 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ नर्ााँ ववद्यािर् आवदेन 1000 

नो
टः
- स

ाम
दुाव

र्क
 वव

द्या
िर्

को
 ह

क
मा
 क

र 
नि

ाग्न
े उ

क्त
 

दर
हरू

 लन
चज
 वव

द्या
िर्

क
ा ि

ालग
 म

ात्र
 

२ नर्ााँ ववद्यािर् अनमुलि   

2.1 वाि ववद्यािर् 3000 

2.2 आिारभिु ववद्यािर् 5000 

2.3 माद्यलमक ववद्यािर् 10000 

3 थप कक्षा अनमुलि 3000 

4 ववद्यािर् ठाउाँ/नाम पररवियन 5000 

5 चशक्षा व्र्वसार् कर वावर्षयक   

5.1 बाि ववद्यािर् 3000 

5.2 आिारभिू ववद्यािर् 5000 

5.3 माध्र्लमक ववद्यािर् 10000 

5.4 अन्र् शैचक्षक संस्था 5000 

    

र्) वगीकरण नखिेुका व्र्वसार्हरु 

 
   

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ आि ुहरीर्ो िरकारी थोक लबक्री ७००   

२ खरुा िरकारी फिफुि पान पसि ३००   

३ माछा माने पेशेवर (व्र्वसार्) १०००   

    

नोट 
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१)मालथ उचल्िचखि वकलसम, उपरोक्त शीर्षयकमा नपरेको व्र्वसार् र उद्योगको वकलसम हेरी मालथको करको 
दरमा नघट्न ेगरी वावर्षयक कर लिई व्र्वसार् प्रमाण पत्रददर्ने छ । 

२) नगरपालिकामा दिाय भई सञ्चािनमा आएका फमय, पसि, उद्योग आददिाई बन्द गनुय पदाय आवश्र्किा 
अनसुार लनरीक्षण गरी ववगि वर्षयको िाग्ने वक्र्ौिा दस्िरु जररवाना समेि असिु गरी व्र्वसार् वन्द 
लसफाररश ददर्ने छ र सो को िगि अद्यावलिक राचखने छ । 

३) व्र्वसावर्क फमय नामसारी गदाय रु.१०००।०० शलु्किाग्ने छ । 

४) व्र्वसार्को वकलसम लनिायरण गनय आवश्र्क भएमा सम्बचन्िि नेपाि सरकारको लनकार्को कारोवार 
प्रमाचणि वववरण माग गनय सवकने छ र िोवकएको कमयचारीबाट लनरीक्षण प्रलिवदेनका आिारमा कर लनिायरण 
गररने छ । 

५) नगरपालिकािाई बझुाउन ुपने कर, शलु्क, भाडा आदद राजश् व बााँकी रहेमा नगरपालिका बाट प्रदान गररन े
लसफाररश िगार्िका  सेवाहरु बाट बचञ् चि गररने छ । 

६) मालथ उल्िेख हनु छुट भएका करहरुको हकमा ऐन िथा लनर्माविीिे िोकेको लसमा पररलिलभत्र रवह 

नगरपालिकािे बेिा बेिामा सूचना जारी गरी वा आई परेका बेिा िोके बमोचजम हनुेछ । 

७) कर बक्र्ौिामा पवहिो एक वर्षयको िालग १० प्र श, दोश्रो वर्षयको िालग १५ प्र श र र्स भन्दा बढी 
अवलिको  २५ प्रलिशि दण्ड जररवाना िाग्नेछ । 

८) सम्पणुय व्र्वसार्हरुको व्र्वसार् प्रमाण पत्र नवीकरण गदाय सो व्र्वसार्को दिायमा िाग्न े करको 
७५प्र.श. रकमिाग्न ेछ । 

९) अपांगिा भएका मवहिा िथा परुुर्ष र एकि मवहिािाई व्र्वसावर्क वनाउन प्रोत्साहन गने उद्देश्र्िे 

व्र्वसार् करमा ५० प्र.श. छुट ददर्ने छ । 

१०) संस्थागि ववद्यािर् बाहेक र्स नगरपालिकालभत्र ३० जनाभन्दा बढी रोजगार ददने व्र्वसावर्िाई 

व्र्वसार् करमा १००प्र.श. छुट ददर्ने छ । रोजगार ददएको प्रमाणहरु स्थार्ी िेखानम्बर, नागररकिा, 
लनरू्चक्तपत्र आदद कागजाि प्रस्ििु गनुय पनेछ । 

११) नगरपालिकाको िगानी अनदुानमा हनु े ववकास लनमायण कार्यको उपभोक्ता सलमलिमा चर्न हनु े

पदालिकारीहरुिे अलनवार्य रुपमा नगरपालिकािाई बझुाउन ुपने कर दस्िरु आदद बझुाएको प्रमाण पेश गनुय 
पनेछ । 
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अनसूुची ५ 

जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्ि ुकरका दरहरु 

 
 

रकम रुपैंर्मा 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ १ िाख सम्म ३००   

२ १ िाख १ देचख ३ िाख सम्म ५००   

३ ३ िाख १ देचख ५ िाख सम्म ८००   

४ ५ िाख १ देचख १० िाख सम्म १०००   

५ १० िाख १ देचख २० िाख सम्म ३०००   

६ २० िाख देचख माथी ५०००   
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अनसूुची ६ 

सवारी सािन कर 

 
 

रकम रुपैंर्मा 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

२ र् ररक्सा ५००   

३ टााँगा, ररक्शा, ठेिागाडी ५००   

४ 
मालथ उल्िेख भए बाहेकको सवारी सािनमा प्रदेश 
कानूनिे िोके बमोचजम हनुे 
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अनसूुची७ 

ववज्ञापन कर 

रकम रुपैंर्मा 

लस.नं. वववरण 

आ.व. २०७५/०७६ 
का िालग पाररि 

कैवफर्ि 
नीचज 
स्थि 

सावयजलनक 

स्थि 

१ हिुाकी राजमागय रंगेिी रोड बजार बाहेकको स्थानमा १० २० प्रलि वगय फीट 

२ बजार क्षेत्रकाशाखा सडकहरुमा   ५ १० प्रलि वगय फीट 

३ व्र्वसावर्कव्र्ानर  १५० २०० प्रलि हप्ता 
४ व्र्ावसावर्कपोस्टर  २५ १०० प्रलि हप्ता 
५ व्र्वसावर्कप्रचार प्रसार गाडीबाट मार्वकङ. १०० प्रलि ददन 

६ व्र्वसावर्कप्रचार प्रसार र् ररक्साबाट मार्वकङ २० प्रलि ददन 

     

मालथ वगीकरण गररए वमोचजम प्रचार वोडय राख्न चस्वकृलि ददंदा वोडय राख् न खोचजएको स्थि सावयजलनक भएमा वा सडक 
मापदण्ड लभत्र पने भएमा सावयजलनक र सो जग्गा नीचजभएमा वा सडक मापदण्ड लभत्रनपने भएमा नीचज मानी सोवह 

वमोचजम कर दस्िरु िगाईनेछ साथै स्थानीर् व्र्र्वसावर्िे बनाएको ववज्ञापन वोडयमा कर लिर्ने छैन । न.पा. साँग 
सम्झौिाभई चस्वकृि शियहरुको अलिनमा रही व्र्ावसावर्क बोडयहरु िगाउन ुपनेछ । िमु्रपान, मद्यपान, सलुिय सेवन आदी 
जस्िा अस्वस्थकर वस्िहुरुको व्र्ावसावर्क बोडयहरु िगाउन लनर्षेि गररएको छ । सडकको एक छेउबाट अको छेउ 
सम्म व्र्ानर टााँगेर राख् न पार्ने छैन । सडक खनेर ववच बाटोमा गेट वनाउनपार्ने छैन । 
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अनसूुची ८ 

मनोरञ् जन शलु्क 

 
 

रकम रुपैंर्मा 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ लसनेमा हि, सांस्कृलिक प्रदशयन स्थि, लथएटर, लगि िथा 
मनोरञ्जन प्रदशयन स्थिको प्रवेश शलु्कमा 

१.५ प्रलि 

वटकट 

२ जाद ुसकय स, चटक आददमा  १००० प्रलि ददन 
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अनसूुची ९ 

बहाि लबटौरी शलु्क 

दैलनक गदुर हाटबजार साप्तावहक हाटबजारमा देहार् बमोचजम बहाि लबटौरी कर रकम पाररि गररएको छ। 

   रकम रुपैंर्मा 
क्र.सं ववर्षर् वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ 

मा
छा

, म
ास
 ुलब

क्र
ी 

सम्
बच
न्ि

 

खलस बोका काटी वववक्र गने पसि ७५   

सुंगरु बंगरु काटी वववक्रगनेपसि ७५   

रााँगा काटी लबवक्रगनेपसि १२०   

माछा वववक्रगनेपसि ६०   

२ 

क
पड

ा ि
था
 ज

त्ता
 

चप्
पि

साँ ग
 स

म्ब
चन्ि

ि 
व्र्

वस
ार्
मा

 

रेलडमेड सामान र थान कपडा वववक्र गने पसि ४०   

जतु्ताचप्पिवववक्रगनेपसि सानो २५   

जतु्ताचप्पिवववक्रगनेपसि ठुिो ३०   

जतु्ताचप्पिवववक्रलसिाई गने पसि १०   

३ िर
क
ारी
 ि

था
 फ

िफु
िस

ाँ ग 
सम्

बच
न्ि

ि 
व्र्

वस
ार्
मा

 फिफुिनास्िाठेिामा राखीवववक्र गने १०   

साग सचब्ज डोकामावा डािामा राखीवववक्र गने १०   

भारमा सचब्ज बेच्ने १०   

लसजनअनसुारको साग सचब्जआि ुपसि ठुिो २०   

 

लसजनअनसुारको साग सचब्जआि ुपसि सानो १५   

फिफुि साग सचब्जप्रलि गाडा २०   

फिफुि साग सचब्जप्रलिवोरा र अन्र् 

सानाफिफुिपसिमा 
१०   

४ 

खा
द्या
न् न

साँ ग
 

सम्
बच
न्ि

ि 

चामि दाि अदवुा, िसनुक, खोसायनी, 
प्र्ाजआददवववक्र गने पसि 

२०   

वकरानापसि २०   

माछा मास ुिरकारी एकै ठाउमा वववक्रगनेपसि ४०   

५ 
परम्परागि 
शीप साँग 

माटाका भाडा  बेच्ने पसि ठुिो २५   

माटाका भाडा  बेच्ने पसि सानो १५   
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सम्बचन्िि 
व्र्वसार् 

कुचो कुलनर्ानाम्िो बेच्ने पसि १०   

जलडबटुी राखीवववक्रगनेपसि १५   

कपाि दारी काट्ने पसि १५   

६ 

पश
पुंक्ष

ी ल
बक्र

ीस
ाँ ग 

सम्
बच
न्ि

ि 
चजउदो खलस बोका सुाँगरु बंगरु बेच्नेिाई 
प्रलिगोटा 

१००   

चजउदो रााँगा, भैसी बेच्नेिाई प्रलिगोटा १२०   

हााँस परेवाकुखरुा बेच्नेिाई प्रलिगोटा १०   

७ 

अन्
र् 

व्र्
वस

ार्
साँ ग

 
सम्

बच
न्ि

ि 

चरुा िागो वटका शंृ्रगार मलनहारी साँग 
सम्बचन्िि 

२०   

प्रचार प्रसार गरी व्र्वसार् गने २०   

बााँस प्रलिवर्ि गाडा २५   

 

बााँस प्रलि ट्र्क २००   

फिामको औजार िथा सामान बेच्ने २५   

भााँडाकुाँ डा पसि २०   

 

फोटो फे्रलमंग १०   

ममयि कुकर टचय छािा आदद १०   

घेरावारा गरी जाद ुचटक नाच देखाउने ५०   

 

घेरावारा नगरी जाद ुचटक नाच देखाउने १०   

वपंग झिुा आदद र्स्िै प्रकारको खेिफिामको 
सामानप्रर्ोग गरी 

१००   

वपंगझिुाआदद र्स्िै प्रकारको खेि काठको 
सामानप्रर्ोग गरी 

२५   
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पावकिं ग शलु्क 
 

   

स्वदेशी सवारी सािनमा नगरपालिकािे िगाउने पावकिं ग शलु्क 

 
 

रकम रुपैंर्मा 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ बस ट्र्क िहरी र अन्र् हेभी गाडी   50   

२ मार्क्रो वस कार चजप र अन्र् साना चार चके्क गाडी  २०   

३ ठेिा ररक्सा र् ररक्सा अटो भ्र्ान आदद भाडामा चल्ने गाडी  १०   

४ मोटरसार्कि  १०   

५ ववदेशी जनुसकैु चारचके्क गाडी  १००   
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अनसूुची ११ 

सेवा शूल्क, दस्िरु 

क) मलु्र्ाङ्कन 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ सम्पत्ती मूल्र्ाङ्कन ०.१ प्र.श.   

२ आर्श्रोि प्रमाचणि  0.१ प्र.श.   

    

ख) लसफारीसहरुको  हकमा रकम रुपैंर्मा 
लबर्षर् वववरण पारीि कैवफर्ि 

घर र जग्गा 
सम्वचन्िलसफारीस 

अपिुालि लसफारीस दस्िरु १५०० 
एक ववघा भन्दा मालथ प्रलि 
ववघा थप रु ३०० 

लनवदेन दस्िरु १०   

पक्की घर प्रमाचणि ५००   

कच्ची घर प्रमाचणि २००   

वसोवास प्रमाचणि २००   

व्र्ावसावर्क घर कोठा खोल्ने १०००   

आवालसर् घर कोठा खोल्ने घर 
नामसारी ४५०   

हकभोगिथा जोिभोग र छुट दिाय 
लसफारीस 

५०० 
१ ववघा भन्दा ववढका  
िालगप्रलि ववघा थप १०० 

साना घरेि ुउद्योगमा आग िालग 

लसफारीस 
१००० 

ववमा प्रर्ोजनका िालग 
अन्र्का िालग लनशलु्क 

मझौिा उद्योगमा आग िालग लसफारीस २०००० 
ववमा प्रर्ोजनका िालग 
अन्र्का िालग लनशलु्क 

ठुिा उद्योगमा आग िालग लसफारीस ५०००० 
ववमा प्रर्ोजनका िालग 
अन्र्का िालग लनशलु्क 

सवयसािारणको घर टहरा आग िालग 
लसफारीस 

लनशलु्क   

नक्सापास वकिाब दस्िरु १०००   

संघ संस्थाको वैंक खािा खोल्दा 
लसफारीस 

१५०   
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व्र्वसार् प्रमाणपत्र दस्िरु १५०   

पक्की घर कार्म लसफारीस वा 
लनमायणालिन रहेको लसफारीस 

प्रलिवगय फुट १   

वटनको छाना भएको कच्ची घर कार्म 
लसफारीस 

२००   

कच्ची घर लसफारीस १००   

वैदेचशक रोजगारीमा मतृ्र् ु हनुेको 
लसफारीस 

लनशलु्क   

नम्वरी जग्गाको रुख काट्न ेलसफारीस ५०० 
१ भन्दा ववढ रुखभएप्रलि 
रुख २०० थप 

सहलुिर्ि काठको लसफारीस १००० 

दाउराको प्रर्ोजनको  
िालगभएप्रलि रर्ाक्टर रु 

१००० 

ववद्यिु लसफारीस २०० 
घर जग्गाको प्रमाण पेश 
गनुय पने 

    

ग) अलमनबाट गररने सबै प्रकारका लसफारीसहरु 

लबर्षर् वववरण पारीि कैवफर्ि 

मा
ग 

लनव
देन

क
ो आ

िा
रम

ा 
जग्

गा
 छु

ट्य
ाउ
न े 

क
ाम

 १ कट्ठा सम्म २०० 

घर
 वन

ाउ
न 

वक
चि

ो प
री 

जग्
गा
 छु

ट्य
ाउ
न ु

परे
मा
 

थप
 रु

 ५
००

  

१ कट्ठा भन्दामालथ  ५ कट्ठा सम्म ३०० 

५ कट्ठा देचख १० कट्ठा सम्म ५०० 

१० कट्ठा देचख २० कट्ठा सम्म १००० 

१ ववग्गाह देचख मालथ २००० 

जग्गा पिवटि लसफारीस ८०० प्रलि कट्ठा नर्ााँ प्िवटिको हकमा 

दरु
ी प्र

मा
चण
ि 

िग
ार्
िक

ा अ
न्र्

 अ
लम
न 

साँ ग
 ज

ोलड
एक

ा 
लस
फ
ारी
सह

रु 

वैंवकङ प्रर्ोजनका िालग ५००   

सवयसािारण सााँग जोलडएका लसफारीस १००   

वकचिोपरी आएको हकमा ५००   

मालथ उल्िेचखि वाहेकको हकमा २००   

    

घ) उद्योग िगार्िका लसफारीसहरु 
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क्र.सं. लबर्षर् वववरण पाररि दर 

१ उद्योग दिाय लसफारीस 

चाउचाउ उद्योग १५०० 

लबस्कुट उद्योग १५०० 

चप्पि उद्योग १५०० 

सिाई उद्योग १५०० 

प्िाई उद्योग ३००० 

सस उद्योग ३००० 

कपडा उद्योग ६०० 

वरफ उद्योग ६०० 

कन्फेसनरी उद्योग २००० 

काष्ठ उद्योग २००० 

सलमि सवहिको 
काष्ठ उद्योग 

३००० 

फलनयचर उद्योग २००० 

ग्र्ारेज १००० 

पेरोिपम्प १०००० 

मट्टीिेि लडिर २५०० 

स्टेशनरी उद्योग २५०० 

लडस्टीिरी ५००० 

हल्कापेर् पिाथय २००० 

पिाष्टीक उद्योग ३००० 

पाउरोटी उद्योग १००० 

ग्रीि उद्योग १५०० 

गिैचा उद्योग ५००० 

गामेन्ट उद्योग ३००० 

भचुजर्ा उद्योग १००० 

ईट्टा उद्योग 
आिलुनक भट्टा 
जलडि 

७००० 
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ईट्टा िथा टार्ि 
आिलुनकर्न्त्र 
जडान नगरेको 

५००० 

पश ुआहार ५०० 

िामा आल्मलुनर्म 
जस्िा िाि ुउद्योग 

१००० 

प्रसे वाहेक वप्रचन्टङ २५०० 

जसु उद्योग १००० 

चरुोट ववलड ५००० 

वेदवास वफलनयचर ५०० 

िवुिकेन्ट उद्योग २०००० 

मालथ उल्िेचखि 
नगररएको उद्योगका 
हकमा 

६००—२००० 

२ 
लनचज चशक्षण संस्थादिाय एवं अन्र् 
कामका िालग लसफारीस 

पवुय प्राथालमक ३००० 

आिारभिू ५००० 

माध्र्ालमक १०००० 

क्र्ाम्पस २०००० 

प्राववलिक चशक्षण 
संस्था १०००० 

स्िर वृवि लसफारीस 

(प्रलिकक्षा) 
५००० 

ङ)घर नक्सापास दस्िरु  

लबर्षर् वववरण पारीि कैवफर्ि 

घर नक्सापास 
दस्िरु 

१००० वगय फुट सम्म नक्सापास 
गदाय प्रलिवगय फुट  

२ 

१.पटक पटक गरी 
नक्सापास गनेका हकमा 
कुि के्षत्रफिका आिारमा 
कुन वगयमा पने हो सो 
लनिायरण गरी सोही वगयको 
कर िगाउन े
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१००१–१५०० सम्म को  िालग २।५० 

२. नक्सा संसोिन गदाय 
कुि वझुाउनपुने दस्िरु 
थप ३०% दस्िरु लिईन े
छ । 

१५०१ –२५०० वगय फुट सम्मको 
प्रलिवगय फुट 

३ 

३. कार्मभएको दस्िरुको 
५०% िरौटी वापि न.पा 
मा जम्मा गनुयपने छ । 
जनु लनमायण सम्पन्नभएको 
२ वर्षय लभत्र सम्वचन्िि 
घरिलनिाई वफिाय गरीन े
छ । २ वर्षय लभत्रन 

आाएमा काननु बमोचजम 
सदरस्र्हा गररने छ । 

२५०१ –४००० सम्मको प्रलिवगय 
फुट 

४ 

४. न.पा िे िोकेको 
समर्लभत्र नक्सापास 
नगराएमा िोके बमोचजम 
जररवानाहनुे छ ।  

४००१ देचख मालथ जलिसकैु भएपलन ६ 

५. आ.ब ०७४÷०७५ 
लभत्र घर नक्सापास 
नगराएका न.पा घोर्षणा 
हनुपुवुयका वनेका घरहरु 
िाई ०७५÷०७६ का  
िालग पाररि दस्िरुका दर 

िाग्ने छ, र जररवानावापि 
२५% थप दस्िरु िाग्न े
छ । 

पखायि प्रलि रलनङ वफट ७   

काठको घर वागोठ घर प्रलिवगयफुट २   

भईु ििामा पक् की ददवािभई वटनको 
छाना भएको  ३ 

  

न.पा घोर्षण हनुपुवुय लनमायण भएको 
घरहरुको हकमा 

  

  

घर १००० वगय वफट सम्मको घर नक्सा ७५० घर जग्गािलनको मतृ्र् ुभई 
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नक्सानामसारी 
दस्िरु 

नामसारी प्रचलििकाननुबमोचजम 
भएका संगोिका परीवारमा 
नामसारी गनयपदाय १००० 
वगयवफट सम्मको घरमा रु 
५०० सो भन्दामालथ 
जिीसकैु भएपलन १५०० 

लिईने छ । 

१००१ देचख २००० वगय वफट सम्म १५०० 

२००१ — ३००० सम्म २३०० 

३००१ — ४००० सम्म ३००० 

४००१ — ५००० सम्म ४००० 

५००० देचख मालथ प्रलिवगयफुट १ 

घर जग्गा 
लनरीक्षण िथा 
सचजयमलन दस्िरु 

  २५० 

न.पा िे भवन संवहिा िाग ु
गरेपलछ वा सो पवुय 
परामशय दािावा छुटै्ट 
कमयचारीवाट नक्सा र  

लनलमयि घरको भेररवफकेसन 
संवहिा पािनाका ववर्षर्मा 
वफल्डमा सहचजकरण 
गरेवापि छुटै्ट िोवकएको 
दस्िरु िाग्ने छ । 

च) ववववि दस्िरु िथा लसफारीस 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ िेआउट दस्िरु १५०   

२ सावयजलनक पवुायिार ममयि दस्िरु १००   

३ लिफेज िाईन जडान लसफारीस ५००   

४ खानेपानीको िारा जडान २००   

५ संस्था दिाय लसफारीस १०००   

६ लसनेमा हिखोल्ने लसफारीस १००००   

७ मेिा सकय स अनमुलि लसफारीस २०००   

८ नक्सापास सम्वचन्ि प्रमाणपत्र प्रलिलिवप ३००   

९ घरको नक्साको प्रलिलिवप ३००   

१० अन्र् प्रमाणपत्र ३००   

११ सम्पत्ती कर लिरेको रलसदको प्रलिलिवप ५०   

छ) अन्र् लसफारीसहरु 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ नािा प्रमाचणि गने ३००   
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२ जन्मलमलि प्रमाचणि गने (नक्कि) ३००   

३ वववाह प्रमाचणि िथाअवववावहि प्रमाचणि ५००   

४ अंग्रचेजमाध्र्मलसफारीस िथा प्रमाचणि ५००   

५ वसाईसराई प्रमाचणि ५००   

६ मतृ्र् ुप्रमाचणि लनशलु्क   

७ घरपािाि प्रमाचणि २००   

८ व्र्चक्तगि वववरण प्रमाचणि ४००   

९ जीवविसाँगको नािा प्रमाचणि ५००   

१० हकवािा हकदार प्रमाचणि  ५००   

११ 
संरक्षक प्रमाचणि गने िथा संस्थागि र 
व्र्चक्तगि संरक्षक लसफारीस गने 

४०० 
  

१२ कागज र मञ्जुरीनामा प्रमाचणि गने २००   

१३ 

आलथयक अवस्थाकमजोर िथा ववपन्निा 
प्रमाचणि वा आलथयक अवस्था वलिर्ो वा 
सम्पन्निा प्रमाचणि  

कमजोर लनशलु्क र 
वलिर्ो ३०० 

  

१४ 
नागररकिा िथा नागररकिाको  प्रलिलिवप 
लिन को  िालग लसफारीस गने । 

२०० 
  

१५ वहािकरको िेखाजोखा प्रमाचणि २००   

१६ मोही िगि कट्टी को लसफारीस  ५००   

१७ 
घर जग्गा करको िेखाजोखा गरी 
लसफारीस गने 

१०० 
  

१८ 
व्र्ापार व्र्वसार् वन्द भएको वा हदैु 
नभएको लसफारीस 

३०० 
  

१९ 
लमिापत्रको कागजाि गराउने लनवदेन 
दिाय लसफारीस 

२०० 
  

२० 
लनःशूल्कवा सशूल्क स्वास््र् उपचारको 
लसफारीस गने 

५० 
  

२१ समहु दिाय लसफारीस २००   

२२ घरबाटो लसफारीस ५००   

२३ पजुायमा घरकार्म गने लसफारीस ५००   

२४ नामवाजन्मलमलि संसोिनलसफारीस २००   
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२५ जग्गािलनपजुाय हराएको लसफारीस ३००   

२६ वकत्ताकाट गने लसफारीस २००   

२७ नामसारी गने लसफारीस ५००   

२८ जग्गाको हक सम्वन्िमा लसफारीस ४००   

२९ मिृक साँगको नािा प्रमाचणि ४००   

३० 
फोटो टााँस गने (जग्गािलनपूजााँमा) 
लसफाररश 

३०० 
  

३१ सचजयलमन सबय प्रकारका ५००   

३२ उद्योग ठाउसारी गने लसफारीस ५००   

३३ जीववि रहेको लसफारीस ३००   

३४ ववद्यािर्खोल्न ेलसफारीस १०००   

३५ ववद्यािर्को कक्षा थप गनय लसफारीस १०००   

३६ ववद्यािर् ठाउसारी गनय लसफारीस १०००   

३७ पािनपोर्षणको िालग लसफारीस २००   

३८ वैवावहक अंलगकृि नागररकिा लसफारीस १०००   

३९ कोठा खोल्न रोहवरमा वस्न लसफारीस ३००   

४० 

प्रचलिि काननु बमोचजम प्रत्र्ार्ोचजि 
अलिकार बमोचजमको अन्र् लसफारीस 

वा प्रमाचणि गने 

५०० 

  

४१ उल्िेचखि काममा थप मचुलु्का गनुय परेमा ५००   

४२ चारवकल्िा प्रमाचणि ५००   

४३ ववलभन्न प्रमाणपत्रहरुको प्रलिलिपी शूल्क ३००   

44 चजल्िा चशक्षक सहमलि (जान)े 1000   

45 चजल्िा स्िर सरुवा सहमलि (आउने) 2000   

46 
ववद्यािर् चशक्षक सम्बन्िी लसफाररस 
सामदुावर्क/लनजी 

100/300 
  

47 नगरपालिका लभत्र सरुवा सहमलि लसफाररस 500   

ज) दण्ड जरीवाना 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवफर्ि 

१ 
नक्सापास नगरी ४ िेबि सम्म 
भौलिक संरचना लनमायण गरेमा ३५% थप   
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२ 
नक्सापास नगरी ४ िेवि भन्दा मालथ 
लनमायण गरेमा ७०%थप   

३ 
नक्सापास नगरी घरलनमायण सम्पन् न 
गरेमा सिप्रलिशि   

४ 

लनचश् चि ििा वा लनचश्चि लडजाईनको 
अनमुलि लिई सो भन्दा फरक वलन वा 
फरक घर लनमायण गनेको हकमा 

७० % थप 

प्रस्िाववि जरीवानामानक्सा 
संसोिनको जरीवाना 
समावशे गरीएको छैन 

५ 
घर लनमायण गदाय सामान जथाभावव 
सडकमा थपुानेका हकमा 

१००—१५०० 
सडकमा पगेुको अवरोि र 
क्षलिको आिारमा 

६ 
लनशेलिि के्षत्रमा फोहोर  फाल्नेको 
हकमा ५००—५००० 

लनर्षेलिि के्षत्र न.पा िे 
िोक्ने सोको सचुना 
स्थानीर् रेलडर्ो र 

पत्रपलत्रका िथा मार्वकंग 
माफय ि जानकारी गराईने 
छ । 

७ लनशेलिि प्िावष्टक प्रर्ोग गनेका हकमा १००—५०० 

प्िाष्टीक लनर्षलेिि के्षत्र 
घोर्षणा भएपलछ 
कार्ायन्वर्न हनुे र सो को 
सचुना स्थानीर् रेलडर्ो 
पत्रपलत्रका माफय ि गराईन े

८ जथाभावव चौपार्ा छोड्नेका हकमा १०—५० 

गाई भैलस र गोरुको ५० 
जरीवाना र खाना खचय रु 
१०० प्रलिददन बाछा 
बाछी,पाडा पाडी को 
हकमा ५०% र उल्िेचखि 
बाहेकका चौपार्ामा ३० 
र खाना खचय १५ प्रलिददन 
पाठापाठी िगाएिको 
हकमा सोको ५०%  ७ 
ददनलभत्र सम्म चौपार्ा 
लिन नआएमा न.पा िे 
लििाम गने छ । 
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९ 
मिपोिको हकमा १ वर्षय सम्मको 
वक्र्ौिाका िालग 

  

न.पा. हनुपवुय देचख आ.व 
०७३/०७४ सम्मका 
िालग प्रलि कट्ठा रु १० 
का दरिे  

१० 
मािपोिको हकमा २ वर्षय सम्मको 
वक्र्ौिाको  िालग 

  

न.पा.हनुपुवुय देचख आ.व 
०७३/०७४ सम्मका 
िालग प्रलि कट्ठा रु १५ 
का दरिे  

११ 
मािपोिको २ वर्षय भन्दाभन्दा वढी 
वक्र्ौिाका िालग 

  

न.पा.हनुपुवुय देचख आ.व 
०७३/०७४ सम्मका 
िालग प्रलि कठ्ठा रु २० 
का दरिे  

१२ व्र्वसार्को वक्र्ौिा   

३ वर्षय भन्दा मालथका 
वक्र्ौिा को हकमा १५%  

जररवाना िाग्नेछ । 

झ) व्र्चक्तगि घटना दिाय 
व्र्चक्तगि घटना दिाय ऐन २०३३ र लनर्माविी २०३४ बमोचजम र्स क्षते्र लभत्रका व्र्चक्तगि घटना दिायबाट 
आउने राजश् व स्थानीर् िहिे आंफै प्रर्ोग गनय सवकन ेगरर भएको व्र्वस्था बमोचजम देहार् बमोचजमका घटना 
दिायमा देहार् बमाचजमको रकम सेवा शूल्क िाग्नेछ । 

क्र.सं. वववरण कैवफर्ि 

१ ३५ ददनलभत्रदिाय भएका व्र्चत्तगि घटना दिाय लनशलु्क 

२ 

३५ ददन नाचघ दिाय हनुे व्र्चक्तगि घटना दिाय अन्र्त्रबाट बसाईंसराई गरी 
आएका र बसाईंसराई 
गनुयपवुय अन्र्त्रबाट 
व्र्चक्तगि घटना दिाय 
गनुयपनेमा सो नगरर 
बसाईंसरी सो पलछ र्स 
न.पा मा दिाय हनुे 
व्र्चक्तगि घटना दिायको 
हकमा  रु १०० 

१.जन्मदिाय  १०० 

२.मतृ्र् ुदिाय  ५० 

३.वववाहदिाय  ३०० 

४.वसाई सरर आउन े ३०० 

५.वसाई सरर जाने  ३०० 

६.प्रलिलिवप सवै घटनाको १०० 

७.सम्बन्ि ववच्छेदको ३०० 
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सनुवर्षी नगरपालिकाको आलथयक ऐन, २०७८ 
सनुवर्षी नगरपालिकाको अथय सम्बन्िी प्रस्िाविाई कार्ायन्वर्न गनय बनेको ऐन 

 

प्रस्िावनाःसनुवर्षी नगरपालिकाको आलथयक वर्षय ०७८/७९ को अथय सम्बन्िी प्रस्िाविाई 
कार्ायन्वर्न गनयको लनलमत्त स्थानीर् कर िथा शलु्क संकिन गने, छुट ददने िथा आर् संकिनको 
प्रशासलनक व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोिे,नेपािको संवविानको िारा २२८ को उपिारा (२) 
बमोचजम सनुवर्षी नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्स ऐनको नाम “आलथयकऐन, २०७८”रहेकोछ। 

 (२) र्ो ऐन २०७८ साि श्रावण १ गिे देचखसनुवर्षी नगर क्षेत्रमा िागू हनुेछ । 

२. सम्पचत्त कर : नगरपालिका क्षेत्र लभत्र अनसूुचच (१) बमोचजम एवककृि सम्पलि िगार्ने र असिु 
गररने छ । 

३. भलूम कर (मािपोि) : नगरपालिका क्षेत्रलभत्र अनसूुची (२) बमोचजम भलूम कर (मािपोि) 
िगार्ने र असूि उपर गररनेछ ।  

४. घर जग्गा वहाि करः  नगरपालिकाक्षेत्रलभत्र कुनै व्र्चक्त वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेज, 

गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंचशक िवरिे वहािमा ददएकोमा अनसूुची 
(३) बमोचजम घर जग्गा वहाि कर िगार्ने र असूि गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् करःनगरपालिकाक्षेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूाँजीगि िगानी र आलथयक 
कारोवारका आिारमा अनसूुची (४) बमोचजम व्र्वसार् कर िगार्ने र असूि उपर 
गररनेछ । 

६. जलडबवुट, कवाडी र चजवजन्ि ु कर:नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्चक्त वा संस्थािे जलडबटुी, 
वनकस, कवाडी माि र प्रचलिि कानूनिे लनरे्षि गररएको जीवजन्ि ुवाहेकका अन्र् मिृ 
वा माररएका जीवजन्िकुो हाड, लसंग, प्वााँख, छािा जस्िा वस्िकुो व्र्वसार्ीक कारोवार 
गरेवापि अनसूुचच (५) बमोचजमको कर िगार्ने र असिु उपर गररने छ । 

७. सवारी सािन करः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र दिाय भएका सवारी सािनमा अनसूुची (६) बमोचजम 
सवारी सािन कर िगार्ने र असिु उपर गररनेछ । िर, प्रदेश काननु स्वीकृि भई सो 
काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोचजम हनुेछ । 

८. ववज्ञापन करः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनमा अनसूुची (७) बमोचजम ववज्ञापन कर िगार्न े
र असूि उपर गररनेछ । िर, प्रदेश काननु स्वीकृि भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था 
भएको अवस्थामा सोवह बमोचजम हनुेछ । 
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९.मनोरन्जन करः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हनुे मनोरन्जन व्र्वसार् सेवामा अनसूुची (८) बमोचजम 
व्र्वसार् कर िगार्ने र असिु उपर गररनेछ । िर, प्रदेश काननु स्वीकृि भई सो 
काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोचजम हनुेछ । 

१०.बहाि लबटौरी शलु्क : नगरपालिका क्षेत्रलभत्र आफुिे लनमायण रेखदेख वा संचािन गरेका हाट 
वजार पसि वा सरकारी जग्गामा अनसूुचच (९) मा उल्िेख भए अनसुार बहािववटौरी 
शलु्क िगार्ने र अलसि उपर गररने छ ।  

११.पावकय ि शलु्क : नगर पालिका क्षेत्र लभत्र कुनै सवारी सािन िाई पावकय ग सवुविा उपिब्ि गराए 
वापि अनसुचुी (१०) बमोचजम पावकिं ग शलु्क िगार्ने र असिु उपर गररने छ । 

१२.सेवा शलु्क, दस्िरु: नगरपालिकािे लनमायण, संचािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूुची (११) मा 
उचल्िचखि स्थानीर् पूवायिार र उपिब्ि गरार्एको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुचीमा 
व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क िगार्ने छ । 

१३.कर छुटःर्स ऐन बमोचजम कर लिने दावर्त्व भएका व्र्चक्त वा संस्थाहरुिाई कुन ै पलन 
वकलसमको कर छुट ददईने छैन । 

१४. कर िथा शलु्क संकिन सम्बचन्ि कार्यववलिः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार कर िथा 
शलु्क संकिन सम्बचन्ि कार्यववलि नगर कार्ायपालिकािे िोके अनसुार हनुे छ । 

१५. नगरपालिकािे लनमायण, संचािन वा व्र्वस्थापन गरेको स्थानीर् पूवायिार वा उपिब्ि गराएको 
देहार्को कुनै सेवा उपर्ोग गरे बापि सम्बचन्िि सेवा प्रदार्क वा सेवाग्राहीिाई सेवा 
शलु्क िगाउन सक्नेछ। 

क)  सामदुावर्क भवन, पसु्िकािर् र त्र्स्िै अन्र् सेवा सवुविा। 

ख)  फोहोरमैिा व्र्वस्थापन, सरसफाई, सडक बत्ती जस्िा सेवा सवुविा। 

ग)  शौचािर्, पाकय , पर्यटकीर् स्थि, हाटबजार, पश ुबद्यशािा र त्र्स्िै अन्र् सवुविा। 

घ)  सडक, बसपाकय , बचत्त जस्िा सेवा। 

ङ)  अचि सम्पचत्त वा कुनै ववर्षर्को मलु्र्ाङ्कन सम्बन्िी। 

च)  लसफाररस सम्बन्िी कुनै पलन सेवा। 

छ)  नगरपालिकािे मालथ उल्िेचखि भए बमोचजम सेवा सवुविा उपिब्ि गराउने वा त्र्स्िै 
सेवा सवुविा प्रर्ोग गरे बापि िाग्ने सेवा शलु्क उठाउने कार्य गनय वा व्र्वस्थापन करार 
वा लनजी क्षेत्र माफय ि गराउन सक्नेछ। 

ज)  नगरपालिका संगको लसमा नदी वा एकभन्दा बढी गाउाँपालिका वा नगरपालिकािाई 
समेवटएर संचािन हनुे सेवा व्र्वसार्मा शलु्क िगाउाँदा सम्बचन्िि गाउाँपालिका वा 
नगरपालिकासाँग समन्वर् गररनेछ। 
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अनसूुची १ 

सनुवर्षी नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, मोरङ 

कार्ायिर्को कोड : ८०११३४०७३०० 

आर् व्र्र्को लबबरण 

आ.व. : २०७८/७९ 

रु. हजारमा 

शीर्षयक 
आ.व. २०७६/७७ 

को र्थाथय 
आ.व. २०७७/७८ को 

संशोलिि अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ को 
अनमुान 

आर् ४६,९५,७५ ६६,९५,१८ ६४,५९,८७ 

राजस्व १०,७८,३७ १९,८३,४७ २२,११,७७ 

आन्िररक श्रोि १,४६,३५ ९,३२,८१ ११,०७,९६ 

१००१० आन्िररक श्रोि ४,०६     

१११३१ सम्पत्ती, बहाि िथा पट्टा वापिको आर्मा 
िाग्ने कर 

१,३५ २,०० २,०० 

११३१४ भलुमकर/मािपोि ७३,१३ ८०,०० ८०,०० 

११३२१ घरवहाि कर ९६ ५,०० ५,०० 

११६९१ अन्र् कर   ५,०० ५,०० 

१३४११ अन्र् संस्थागि आन्िररक अनदुान   ४८,४२ ३८,७६ 

१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको वहािबाट प्राप्त आर् ३,९८ १,२५ १,२५ 

१४२१९ अन्र् सेवा शलु्क िथा लबक्री ३,४० ४,०० ४,०० 

१४२२१ न्र्ावर्क दस्िूर ४१ ५० ५० 

१४२४२ नक्सापास दस्िरु ४,२९ ५,०० ५,०० 

१४२४३ लसफाररश दस्िरु ११,३३ २०,०० २०,०० 

१४२४९ अन्र् दस्िरु १२,८९     

१४२६५ अन्र् क्षेत्रको आर्   १,२४,२१ १,२४,०० 

१४३१३ िरौटी सदरस्र्ाहा   ० २,०० 

१४६११ व्र्वसार् कर ८,९५ १०,०० १०,०० 

१५११३ अनदुान वफिाय   १,७४,७८ ० 

राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप्त रकम ९,३२,०१ १०,५०,६६ ११,०३,८१ 

११३१५ घरजग्गा रचजषे्टशन दस्िरु १,०४,७३ ० ५०,०० 
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११४११ बााँडफााँड भई प्राप्त हनु ेमूल्र् अलभबवृि कर ५,७२,०१ ९,७९,६२ ४,९३,२६ 

११४२१ बााँडफााँड भर्य प्राप्त हनु ेअन्ि:शलु्क १,८४,०३ ० ४,९३,२६ 

११४५६ बााँडफााँटबाट प्राप्त हनु ेसवारी सािन कर ७१,२२ ७१,०४ ६७,२९ 

अन्र् आर् २१,५५ ४,५२,६४ ८,१०,४५ 

१४५२९ अन्र् राजस्व १३,२३ ४,५२,६४ ८,०७,४५ 

१५१११ बेरूजू ८,३१ ० ३,०० 

अन्िर सरकारी ववत्तीर् हस्िान्िरण ३६,१७,३८ ४७,११,७० ४२,४८,१० 

संघीर् सरकार ३१,७१,२७ ४५,१०,२५ ३९,३१,०० 

१३३११ समालनकरण अनदुान १५,२६,०० १४,९३,०० १५,५६,०० 

१३३१२ शसिय अनदुान चाि ु १५,३१,५४ २५,६१,५१ २१,३८,०० 

१३३१३ शसिय अनदुान पुाँजीगि   ० १,७४,०० 

१३३१४ ववर्षेश अनदुान चाि ु ४४,९३ १,२८,०० ० 

१३३१६ समपरुक अनदुान चाि ु ६६,०० ३२,०० ० 

१३३१७ समपरुक अनदुान पुाँजीगि   २,६८,७४ ६३,०० 

१३३१८ अन्र् अनदुान चाि ु २,७९ २७,०० ० 

प्रदेश सरकार ४,४६,११ २,०१,४५ ३,१७,१० 

१३३११ समालनकरण अनदुान ७६,६४ ७६,२४ ९०,९२ 

१३३१२ शसिय अनदुान चाि ु १,९१,८४ २५,२१ १,२६,१८ 

१३३१४ ववर्षेश अनदुान चाि ु ६७,६३     

१३३१६ समपरुक अनदुान चाि ु १,००,०० १,००,०० १,००,०० 

१३३१८ अन्र् अनदुान चाि ु १०,००     

बैदेचशक       

जनसहभालगिा       

ववत्तीर् व्र्वस्था (प्रालप्त)       

  

व्र्र् ४९,२२,७३ ७६,४५,०१ ७०,९१,१८ 

चाि ु २४,५८,२१ ३६,५५,५४ ३९,६१,९९ 

२११११ पाररश्रलमक कमयचारी १३,०८,२४ १६,१०,३५ १७,०७,९७ 

२११२१ पोशाक ८,०० ८,२० ८,३० 
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२११२३ और्षिीउपचार खचय २,०५ ० १७,०० 

२११३२ महंगी भत्ता २१,६० २१,६० २१,६० 

२११३४ कमयचारीको बैठक भत्ता ४,०९ ५,६० ८,६० 

२११३५ कमयचारी प्रोत्साहन िथा परुस्कार ४२,२३ २९,३६ ४०,३२ 

२११३९ अन्र् भत्ता २,७५ ४,७० १७,१० 

२११४१ पदालिकारी बैठक भत्ता ७,७० १०,०० १०,०० 

२११४२ पदालिकारीअन्र् सलुबिा ० ८६,८८ ९१,६८ 

२११४९ पदालिकारी अन्र् भत्ता ० १,०० १,०० 

२१२१२ कमयचारीको र्ोगदानमा आिाररि लनवृिभरण 
िथा उपदान कोर्ष खचय 

५,५० ८,०० ८,०० 

२१२१३ कमयचारीको र्ोगदानमा आिाररि बीमा कोर्ष 
खचय 

१५ १,५० १,५० 

२१२१४ कमयचारी कल्र्ाण कोर्ष ० १०,०० १५,०० 

२१२१९ अन्र् सामाचजक सरुक्षा खचय ० ६,६९ १,२५ 

२२१११ पानी िथा लबजिुी ३,९९ ६,०० ६,०० 

२२११२ संचार महसिु ३,०५ ६,०५ ६,५८ 

२२११३ सावयजलनक उपर्ोलगिाको सेवा खचय ९ २,०० ३,०० 

२२२११ र्न्िन (पदालिकारी) २,३८ २,४० २,४० 

२२२१२ र्न्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) १२,४० १७,३५ २५,४५ 

२२२१३ सवारी सािन ममयि खचय ५,२४ १७,९० १८,३० 

२२२१४ लबमा िथा नवीकरण खचय १,०९ ४,०० ६,०० 

२२२२१ मेचशनरी िथा औजार ममयि सम्भार िथा 
सञ्चािन खचय 

१,२५ ८,०२ ३,३० 

२२२३१ लनलमयि सावयजलनक सम्पचत्तको ममयि सम्भार 
खचय 

१८,८५ १५,०० २७,५० 

२२२९१ अन्र् सम्पचत्तहरूको संचािन िथा सम्भार 
खचय 

२८ ५,६४ ४,०० 

२२३११ मसिन्द िथा कार्ायिर् सामाग्री ३७,५६ ९८,८४ २५,९५ 

२२३१२ पशपंुक्षीहरूको आहार १,०० ३,१० ३,७० 

२२३१३ पसु्िक िथा सामग्री खचय ० ५२,७४ ३१,२५ 
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२२३१४ र्न्िन - अन्र् प्रर्ोजन ३९ ५० ५० 

२२३१५ पत्रपलत्रका, छपाई िथा सूचना प्रकाशन खचय ९,३६ २१,०० २५,६९ 

२२३१९ अन्र् कार्ायिर् संचािन खचय ३,४८ ८,६४ १०,०० 

२२४११ सेवा र परामशय खचय ३,५० ८,९५ ४,०० 

२२४१२ सूचना प्रणािी िथा सफ्टवेर्र संचािन खचय १९,४२ २२,३० २४,२० 

२२४१३ करार सेवा शलु्क ८१,५५ २,१८,६० १,३१,१० 

२२४१४ सरसफाईसेवा शलु्क १,९६ २,५० ३,३८ 

२२४१९ अन्र् सेवा शलु्क २,०० ५४,४२ ४,२५ 

२२५११ कमयचारी िालिम खचय १,२९ ४,०० ४,५० 

२२५१२ सीप ववकास िथा जनचेिना िालिम िथा 
गोष्ठी सम्बन्िी खचय 

६४,४७ ८९,५५ ९०,७६ 

२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खचय ० १६,७० ० 

२२५२२ कार्यक्रम खचय ४,६१,८१ ६,३१,८९ ६,४१,९७ 

२२५२९ ववववि कार्यक्रम खचय ७५,३५ १५,३० ३४,६० 

२२६११ अनगुमन, मूल्र्ांकन खचय १५,४२ १६,९७ १९,७७ 

२२६१२ भ्रमण खचय १४,१४ १४,७५ १५,५६ 

२२६१३ ववचशष्ट व्र्चक्त िथा प्रलिलनलि मण्डिको 
भ्रमण खचय 

२,२३ ६,०० ५,०० 

२२७११ ववववि खचय १३,४१ १७,०१ २१,३६ 

२२७२१ सभा सञ्चािन खचय ८,०० ८,०० ९,०० 

२५१२१ ववत्तीर् संस्थानहरूिार्य चाि ुसहार्िा ० १,२५ ० 

२५२११ गैर ववत्तीर् व्र्वसार्हरूिाई चाि ुसहार्िा ० १,२६ ० 

२५३११ शैचक्षक संस्थाहरूिाई सहार्िा ४०,०० २५,८६ १,२१,८० 

२५३१२ स्वास्थ संस्थाहरूिाई सहार्िा २,४० ० ५० 

२५३१४ िालमयक िथा सांस्कृलिक संस्था सहार्िा ० १,३५ १०,०० 

२५३१५ अन्र् सस्था सहार्िा १९,८४ १०,०० ० 

२६४११ सरकारी लनकार्, सलमलि, प्रलिष्ठान एवं 
बोडयहरूिाई लनःशिय चाि ुअनदुान 

४४,९९ ० १,०५,०० 
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२६४१२ सरकारीलनकार्, सलमलि¸ प्रलिष्ठान एवं 
बोडयहरूिाई सशिय चाि ुअनदुान 

० ० २,७१,७१ 

२६४१३ अन्र् संस्थािाई सःशिय चाि ुअनदुान ० ० ३१,०० 

२६४२१ सरकारी लनकार्, सलमलि, बोडय – पुाँजीगि 
लनःशिय अनदुान 

१३,५० ७९,०० ० 

२६४२२ सरकारी लनकार्, सलमलि, बोडय – पचुजगि 
सःशिय अनदुान 

० २,०० ० 

२७१११ सामाचजक सरुक्षा ३,५० १२,३५ ७१,२२ 

२७११२ अन्र् सामाचजक सरुक्षा ० १२,९५ ७,९६ 

२७२११ छात्रवृचत्त १,०० १८,४१ ० 

२७२१२ उद्दार, राहि िथा पनुस्थायपना खचय २,०० २६,६० ७८,५५ 

२७२१३ और्षिीखररद खचय ४७,०६ ४१,१० ४४,५० 

२७२१९ अन्र् सामाचजक सहार्िा ५,४५ २०,९० २१,३५ 

२८१४२ घरभाडा ९,४३ १५,०० १५,०० 

२८१४३ सवारी सािन िथा मेचशनर औजार भाडा ० ९३ ८,९० 

२८१४९ अन्र् भाडा १,५८ १०,८० ४,१० 

२८२११ राजस्व वफिाय ० १,०० १,०० 

२८२१९ अन्र् वफिाय ० १,७४,७८ ० 

२८९११ भैपरी आउने चाि ुखचय ० ० ११,०० 

पूंजीगि २४,६४,५२ ३९,८९,४६ ३१,२९,१९ 

३११११ आवासीर् भवन लनमायण/खररद ० ३८,५१ १,०७,०० 

३१११२ गैर आवासीर् भवन लनमायण/खररद १,९०,९० ६,५९,४८ ३,८६,७८ 

३१११३ लनलमयि भवनको संरचनात्मक सिुार खचय ४९ ४,०० ६,५० 

३११२१ सवारी सािन ३,०० ३२,५० ० 

३११२२ मेचशनरी िथा औजार ३९,७२ ७२,५५ १,०३,४८ 

३११२३ फलनयचर िथा वफक्चसय ८,३७ ३९,८५ ३३,०० 

३११३१ पशिुन िथा बागवानी ववकास खचय १८,१५ ६९,२५ ९,३० 

३११३२ अनसुन्िान िथा ववकास सम्बन्िी खचय ० ० १५,०० 

३११३५ पूाँजीगि परामशय खचय ३९,०२ ३९,०६ ४०,०० 

३११४१ सरुक्षा प्रणािी िथा उपकरण प्रालप्त खचय ० ० २,०० 
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३११५१ सडक िथा पूि लनमायण १६,२१,०९ २२,५५,१३ १८,९७,९७ 

३११५३ ववद्यिु संरचना लनमायण ९,९९ ६१,१४ ३४,४२ 

३११५४ िटबन्ि िथा बााँिलनमायण १९,८८ २०,०० १६,०० 

३११५५ लसंचाई संरचना लनमायण ३९,४८ २,०३,९८ १,३३,२५ 

३११५६ खानेपानी संरचना लनमायण ३९,९३ २१,९२ ६,७५ 

३११५८ सरसफाई संरचना लनमायण ० २,०० ० 

३११५९ अन्र् सावयजलनक लनमायण ४,३३,४४ ४,५५,५७ २,९२,२९ 

३११६१ लनलमयि भवनको संरचनात्मक सिुार खचय १,०० ८,५० २१,९५ 

३११७१ पूाँजीगि सिुार खचय सावयजलनक लनमायण ० ० ३,५० 

३११७२ पूाँजीगि अनसुन्िान िथा परामशय ० ६,०० ० 

३१५११ भैपरी आउने पूाँजीगि ० ० २०,०० 

बजेट बचि (+)/न्रू्न (२,२६,९७) (९,४९,८२) (६,३१,३०) 

गि वर्षयको नगद मौज्दाि १४,२६,१६ ९,४९,८२ ६,३१,३० 
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अनसूुची २ 

सनुवर्षी नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, मोरङ 

कार्ायिर्को कोड : ८०११३४०७३०० 

राजस्व िथा अनदुान प्रालप्तको अनमुान 

आ.व. : २०७८/७९ 

रु. हजारमा 

शीर्षयक 

आ.व. 
२०७६/७७ 
को र्थाथय 

आ.व. २०७७/७८ 
को संशोलिि अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ को 
अनमुान 

आर् ६१,२१,९१ ७६,४५,०१ ७०,९१,१८ 

राजस्व २५,०४,५३ २९,३३,३० २८,४३,०८ 

आन्िररक श्रोि १५,७२,५२ १८,८२,६४ १७,३९,२७ 

१००१० आन्िररक श्रोि ४,०६     

१११३१ सम्पत्ती, बहाि िथा पट्टा वापिको आर्मा 
िाग्ने कर 

१,३५ २,०० २,०० 

११३१४ भलुमकर/मािपोि ७३,१३ ८०,०० ८०,०० 

११३२१ घरवहाि कर ९६ ५,०० ५,०० 

११६९१ अन्र् कर   ५,०० ५,०० 

१३४११ अन्र् संस्थागि आन्िररक अनदुान   ४८,४२ ३८,७६ 

१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको वहािबाट प्राप्त आर् ३,९८ १,२५ १,२५ 

१४२१९ अन्र् सेवा शलु्क िथा लबक्री ३,४० ४,०० ४,०० 

१४२२१ न्र्ावर्क दस्िूर ४१ ५० ५० 

१४२४२ नक्सापास दस्िरु ४,२९ ५,०० ५,०० 

१४२४३ लसफाररश दस्िरु ११,३३ २०,०० २०,०० 

१४२४९ अन्र् दस्िरु १२,८९     

१४२६५ अन्र् क्षेत्रको आर्   १,२४,२१ १,२४,०० 

१४३१३ िरौटी सदरस्र्ाहा   ० २,०० 

१४६११ व्र्वसार् कर ८,९५ १०,०० १०,०० 

१५११३ अनदुान वफिाय   १,७४,७८ ० 
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३२१२१ नगद १३,४३,०१ २५,०० ५०,०० 

३२१२२ बैंक मौज्दाि ८३,१४ ९,२४,८२ ५,८१,३० 

राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप्त रकम ९,३२,०१ १०,५०,६६ ११,०३,८१ 

११३१५ घरजग्गा रचजषे्टशन दस्िरु १,०४,७३ ० ५०,०० 

११४११ बााँडफााँड भई प्राप्त हनु ेमूल्र् अलभबवृि कर ५,७२,०१ ९,७९,६२ ४,९३,२६ 

११४२१ बााँडफााँड भर्य प्राप्त हनु ेअन्ि:शलु्क १,८४,०३ ० ४,९३,२६ 

११४५६ बााँडफााँटबाट प्राप्त हनु ेसवारी सािन कर ७१,२२ ७१,०४ ६७,२९ 

अन्र् आर् २१,५५ ४,५२,६४ ८,१०,४५ 

१४५२९ अन्र् राजस्व १३,२३ ४,५२,६४ ८,०७,४५ 

१५१११ बेरूजू ८,३१ ० ३,०० 

अन्िर सरकारी ववत्तीर् हस्िान्िरण ३६,१७,३८ ४७,११,७० ४२,४८,१० 

संघीर् सरकार ३१,७१,२७ ४५,१०,२५ ३९,३१,०० 

१३३११ समालनकरण अनदुान १५,२६,०० १४,९३,०० १५,५६,०० 

१३३१२ शसिय अनदुान चाि ु १५,३१,५४ २५,६१,५१ २१,३८,०० 

१३३१३ शसिय अनदुान पुाँजीगि   ० १,७४,०० 

१३३१४ ववर्षेश अनदुान चाि ु ४४,९३ १,२८,०० ० 

१३३१६ समपरुक अनदुान चाि ु ६६,०० ३२,०० ० 

१३३१७ समपरुक अनदुान पुाँजीगि   २,६८,७४ ६३,०० 

१३३१८ अन्र् अनदुान चाि ु २,७९ २७,०० ० 

प्रदेश सरकार ४,४६,११ २,०१,४५ ३,१७,१० 

१३३११ समालनकरण अनदुान ७६,६४ ७६,२४ ९०,९२ 

१३३१२ शसिय अनदुान चाि ु १,९१,८४ २५,२१ १,२६,१८ 

१३३१४ ववर्षेश अनदुान चाि ु ६७,६३     

१३३१६ समपरुक अनदुान चाि ु १,००,०० १,००,०० १,००,०० 

१३३१८ अन्र् अनदुान चाि ु १०,००     

बैदेचशक       

जनसहभालगिा       
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अनसूुची ३ 

सनुवर्षी नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, मोरङ 

कार्ायिर्को कोड : ८०११३४०७३०० 

व्र्र् अनमुान 

आ.व. : २०७८/७९ 

शीर्षयक 
आ.व. २०७६/७७ 

को र्थाथय 
आ.व. २०७७/७८ 
को संशोलिि अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ 
को अनमुान 

स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी ववत्तीर् हस्िान्िरण 

ऋण जनसहभालगिा बैदेचशक 
नेपाि सरकार प्रदेश सरकार 

स्थानीर् 

िह 

व्र्र् ४९,२२,७३,०८४.६० ७६,४५,०१,००६.०१ ७०,९१,१८,४४३.७४ २८,४३,०८,४४३.७४ ३९,३१,००,००० ३,१७,१०,००० ० ० ० ० 

चाि ु २४,५८,२१,०३७.९९ ३६,५५,५४,८१३.०१ ३९,६१,९९,३१३.७४ १३,७९,९१,३१३.७४ २५,५५,९०,००० २६,१८,००० ० ० ० ० 

२०००० 
खचय 

२४,५८,२१,०३७.९९ ३६,५५,५४,८१३.०१ ३९,६१,९९,३१३.७४ १३,७९,९१,३१३.७४ २५,५५,९०,००० २६,१८,००० ० ० ० ० 

पंूजीगि २४,६४,५२,०४६.६१ ३९,८९,४६,१९३ ३१,२९,१९,१३० १४,६३,१७,१३० १३,७५,१०,००० २,९०,९२,००० ० ० ० ० 

३०००० 
सम्पत्ती 
िथा 
दावर्त्व 

२४,६४,५२,०४६.६१ ३९,८९,४६,१९३ ३१,२९,१९,१३० १४,६३,१७,१३० १३,७५,१०,००० २,९०,९२,००० ० ० ० ० 
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अनसूुची ५ 

सनुवर्षी नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, मोरङ 

कार्ायिर्को कोड : ८०११३४०७३०० 

क्षते्रगि व्र्र् अनमुान 

आ.व. : २०७८/७९ 

रु. हजारमा 

लस.नं. संकेि शीर्षयक ववलनर्ोजन 

स्रोि 

आन्िररक 
श्रोि 

अन्िर सरकारी ववत्तीर् हस्िान्िरण 

ऋण जनसहभालगिा बैदेचशक नेपाि 
सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीर् 

िह 

१ २ आलथयक ववकास ५,४२,८० १,९७,५० ३,४५,३० ० ० ० ० ० 

१ २०१ कृवर्ष २,००,७६ ५४,३० १,४६,४६ ० ० ० ० ० 

२ २०२ उद्योग ६८,०० ४१,०० २७,०० ० ० ० ० ० 

३ २०३ पर्यटन ४८,०० २५,०० २३,०० ० ० ० ० ० 

४ २०४ सहकारी १,५० ० १,५० ० ० ० ० ० 

५ २०६ 
जिश्रोि िथा 
लसंचाई 

१,५९,१५ ७१,०० ८८,१५ ० ० ० ० ० 

६ २०८ 
पशपुन्छी 
ववकास 

६०,३९ ६,२० ५४,१९ ० ० ० ० ० 

७ २१० वाचणज्र् ५,०० ० ५,०० ० ० ० ० ० 

२ ७ 
सामाचजक 

ववकास 
२६,४०,४९ २,९४,१३ २३,२०,१८ २६,१८ ० ० ० ० 

१ ७०२ 

सामाचजक 

सरुक्षा िथा 
संरक्षण 

२,४४,४८ ८०,८४ १,६३,६४ ० ० ० ० ० 

२ ७०३ 
र्वुा िथा 
खेिकुद 

२६,३० १५,०० ११,३० ० ० ० ० ० 

३ ७०४ 
खानेपानी िथा 
सरसफाई 

८,५० २,५० ६,०० ० ० ० ० ० 

४ ७०५ 
भार्षा िथा 
संस्कृलि 

७५,८५ ११,५० ६४,३५ ० ० ० ० ० 

५ ७०६ चशक्षा १८,४७,१० १,३६,४५ १७,१०,६५ ० ० ० ० ० 

६ ७०७ स्वास््र् ३,८८,९४ ४७,८४ ३,४१,१० ० ० ० ० ० 



gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 २०७८/७९ 

 
 65 

७ ७०८ 

िैंलगक समानिा 
िथा सामाचजक 
समावेशीकरण 

४९,३२ ० २३,१४ २६,१८ ० ० ० ० 

३ ३ पूवायिार ववकास २५,९७,८६ १२,४१,०७ १०,६५,८७ २,९०,९२ ० ० ० ० 

१ ३०१ 
र्ािर्ाि 

पूवायिार 
१९,१९,३६ ९,०७,२९ ८,२१,१५ १,९०,९२ ० ० ० ० 

२ ३०२ 

भवन, आवास 
िथा सहरी 
ववकास 

५,९१,७८ ३,२३,७८ १,६८,०० १,००,०० ० ० ० ० 

३ ३०३ उजाय ४२,७२ ० ४२,७२ ० ० ० ० ० 

४ ३०५ 
लबज्ञान िथा 
प्रलबलि 

५० ० ५० ० ० ० ० ० 

५ ३०७ सम्पदा पूवायिार ४३,५० १०,०० ३३,५० ० ० ० ० ० 

४ ४ 

सशुासन िथा 
अन्िरसम्बचन्िि 
क्षेत्र 

१,९२,९० १,२८,५० ६४,४० ० ० ० ० ० 

१ ४०३ 
प्रशासकीर् 

सशुासन 
५,०० ५,०० ० ० ० ० ० ० 

२ ४०४ ववत्तीर् सशुासन ५,५० ५,५० ० ० ० ० ० ० 

३ ४१० गररबी लनवारण २९,०० ० २९,०० ० ० ० ० ० 

४ ४१३ 
अनगुमन िथा 
मूल्र्ांकन 

४०,०० ४०,०० ० ० ० ० ० ० 

५ ४१४ ि्र्ांक प्रणािी ३०,०० ० ३०,०० ० ० ० ० ० 

६ ४१६ 
मानब संशािन 
ववकास 

१८,०० १८,०० ० ० ० ० ० ० 

७ ४१७ 
ववपद 

व्र्वस्थापन 
६५,४० ६०,०० ५,४० ० ० ० ० ० 

५ १ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन िथा 
प्रशासलनक 

११,१७,१२ ९,८१,८७ १,३५,२५ ० ० ० ० ० 

१ १०१ 

कार्ायिर् 

सञ्चािन िथा 
प्रशासलनक 

११,१७,१२ ९,८१,८७ १,३५,२५ ० ० ० ० ० 

कुि जम्मा ७०,९१,१८ २८,४३,०८ ३९,३१,०० ३,१७,१०         
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सनुवर्षी नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, मोरङ 

कार्ायिर्को कोड : ८०११३४०७३०० 

कार्यक्रम / पररर्ोजना अनसुार बजेट लबलनर्ोजन 

आ.व. : २०७८/७९ 

रु. हजारमा 

लस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/वक्रर्ाकिापको 

नाम 
खचय शीर्षयक स्रोि 

  

जम्मा 

८०११३४०७१० पशपंुक्षी िथा मत्स्र् ववकास सेवा शाखा* 

१ 

एफ.एम.डी. पी.पी.आरं िथा स्वाईन 
वफवर रोग ववरुि खोप 
कार्यक्रम/खोप खररद िथा 
भ्र्ाचक्सनेटरको पारीश्रलमक 

२११११ आन्िररक श्रोि - नगद २,४० 

२ र्न्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) २२२१२ आन्िररक श्रोि - नगद १५ 

३ 
मेचशनरी िथा औजार ममयि सम्भार 
िथा सञ्चािन खचय 

२२२२१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३० 

४ मसिन्द िथा कार्ायिर् सामाग्री २२३११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १५ 

५ 

७५ प्रलिशि अनदुानमा वहाँउदे 
घााँसको ववउ खररद ढुनानी िथा 
वविरण 

२२३१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,२० 

६ 

७५प्रलिशिअनदुानमा वर्षे/वह ुवर्षे 
िथा डािे घााँस घााँसको ववउ खररद 
ढुनानी िथा वविरण 

२२३१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

७ केश रेकडय छपाई २२३१५ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ६० 

८ कृर्षक स्िर िालिम कार्यक्रम २२५१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,७५ 

९ स्थिगि १ ददने िालिम कार्यक्रम २२५१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,२० 

१० 
५० प्रलिश साझेदारीमा माछाको 
भरुा खररद िथा वविरण 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ४,०० 

११ 
गाईभैलस र बाख्रिाई कृचत्तम 
गभायिान सेवा 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,२० 

१२ छाडा कुकुर लनर्न्त्रण कार्यक्रम २२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ९५ 

१३ प्रर्ोगशािा सेवा कार्यक्रम २२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३० 
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१४ अनगुमन, मूल्र्ांकन खचय २२६११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ९० 

१५ ववववि खचय २२७११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ९० 

१६ 
आकचस्मक माहामारी रोग 
लनर्न्त्रणऔर्षिी खररद िथा वविरण 

२७२१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

१७ 
रेलबज रोग ववरुि खोप सेवा/खोप 
खररद 

२७२१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३० 

१८ 

लनःशलु्क पश ुस्वास््र् चशववर 
संचािन और्षिी खररद िथा 
वविरण 

२७२१३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

१९ 
िचक्षि वगय ववशेर्षको िागी और्षिी 
खररद िथा वविरण 

२७२१३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

२० पश ुआहारा सेवा कार्यक्रम ढुवानी २८१४३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १५ 

२१ 

मेडीकि मार्नर–मेजर सजीकि र 
गार्नोकोिोजीकि उपचारको 
िालग और्षिी खररद ढुवानी िथा 
वविरण 

२८१४३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५,०० 

२२ मोटायलिटी प्र्ाकेचजंग िथा ढुवानी २८१४३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ७५ 

२३ 

५० प्रलिशि साझेदारीमा 
च्र्ाफकटर खरीद ढुवानी िथा 
वविरण 

३११२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ४,०० 

२४ 

मल्टी च्र्ाफकटर िथा सार्िेज 
कटर मेचशन र सामाग्री खररद िथा 
ढुवाणी 

३११२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १०,०० 

२५ रेलभस लनमायण िथा जडान ३११३१ आन्िररक श्रोि - नगद ३० 

२६ 
७५ प्रलिशि साझेदारीमा काउ 
म्र्ाट खरीद ढुवानी िथा वविरण 

३११७१ आन्िररक श्रोि - नगद ३,५० 

८०११३४०७१०१ सनुवर्षी नगरपालिका 

२७ पाररश्रलमक कमयचारी २११११ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

२,२६,७९ 

२८ पाररश्रलमक कमयचारी २११११ आन्िररक श्रोि - नगद ७,७० 

२९ पोशाक २११२१ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

८,०० 

३० महंगी भत्ता २११३२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

२१,६० 
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३१ कमयचारीको बैठक भत्ता २११३४ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

४,०० 

३२ कमयचारी प्रोत्साहन िथा परुस्कार २११३५ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

२७,०० 

३३ अन्र् भत्ता २११३९ 
राजस्व बााँडफााँड - प्रदेश सरकार 
- नगद 

१०,०० 

३४ अन्र् भत्ता २११३९ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

२,०० 

३५ पदालिकारी बैठक भत्ता २११४१ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

१०,०० 

३६ पदालिकारीअन्र् सलुबिा २११४२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

९१,६८ 

३७ पदालिकारी अन्र् भत्ता २११४९ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

१,०० 

३८ 
कमयचारीको र्ोगदानमा आिाररि 
लनवृिभरण िथा उपदान कोर्ष खचय 

२१२१२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

८,०० 

३९ 
कमयचारीको र्ोगदानमा आिाररि 
बीमा कोर्ष खचय 

२१२१३ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

१,५० 

४० कमयचारी कल्र्ाण कोर्ष २१२१४ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

१५,०० 

४१ पानी िथा लबजिुी २२१११ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

६,०० 

४२ संचार महसिु २२११२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

५,०० 

४३ सावयजलनक उपर्ोलगिाको सेवा खचय २२११३ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

३,०० 

४४ र्न्िन (पदालिकारी) २२२११ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

२,४० 

४५ र्न्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) २२२१२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

२१,०० 

४६ सवारी सािन ममयि खचय २२२१३ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

१४,०० 

४७ 
सवारी सािन ममयि खचय / 
मोटरसार्कि 

२२२१३ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

४,०० 

४८ लबमा िथा नवीकरण खचय २२२१४ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

६,०० 
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४९ 
मेचशनरी िथा औजार ममयि सम्भार 
िथा सञ्चािन खचय 

२२२२१ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

२,०० 

५० 
लनलमयि सावयजलनक सम्पचत्तको ममयि 
सम्भार खचय 

२२२३१ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

२५,०० 

५१ 
अन्र् सम्पचत्तहरूको संचािन िथा 
सम्भार खचय 

२२२९१ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

४,०० 

५२ मसिन्द िथा कार्ायिर् सामाग्री २२३११ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

२०,०० 

५३ पसु्िक िथा सामग्री खचय २२३१३ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

७,०० 

५४ र्न्िन - अन्र् प्रर्ोजन २२३१४ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

५० 

५५ 
नगरको गलिववलि (श्रव्र् िथा 
दृश्र्) प्रसारण कार्यक्रम 

२२३१५ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

१०,०० 

५६ 
पत्रपलत्रका, छपाई िथा सूचना 
प्रकाशन खचय 

२२३१५ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

८,५४ 

५७ सन्देशमूिक सूचना प्रकाशन खचय २२३१५ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

३,०० 

५८ अन्र् कार्ायिर् संचािन खचय २२३१९ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

५,०० 

५९ सेवा र परामशय खचय २२४११ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

४,०० 

६० 
सूचना प्रणािी िथा सफ्टवेर्र 
संचािन खचय 

२२४१२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

२०,०० 

६१ करार सेवा शलु्क २२४१३ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

९९,०० 

६२ थप नगर प्रहरी २२४१३ आन्िररक श्रोि - नगद १७,०० 

६३ अन्र् सेवा शलु्क २२४१९ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

४,०० 

६४ झोिुंगेपिु हेराि ुखचय २२४१९ आन्िररक श्रोि - नगद २५ 

६५ कमयचारी िालिम खचय २२५११ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

४,५० 

६६ 
उपभोक्ता िालिम र स्थानीर् बजार 
व्र्वस्थापन 

२२५१२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

१,५० 

६७ जनप्रलिलनिी र उपभोक्ता िालिम २२५१२ राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार ५,०० 
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- नगद 

६८ राजश्व अलभवृवि कार्यक्रम २२५१२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

३,५० 

६९ सीप ववकास केन्रिाई अनदुान २२५१२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

३०,०० 

७० 
सीप ववकास िथा जनचेिना िालिम 
िथा गोष्ठी सम्बन्िी खचय 

२२५१२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

११,०० 

७१ अपािगिा िचक्षि कार्यक्रम खचय २२५२२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

३,०० 

७२ 
अपाििा रोकथाम िथा पनुःस्थापना 
कार्यक्रम करुणाफाउण्डेसन 

२२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद २८,८४ 

७३ अल्पसङ्खख्र्क िचक्षि कार्यक्रम खचय २२५२२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

१,०० 

७४ 
आददवासी जनजािी िचक्षि 
कार्यक्रम खचय 

२२५२२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

४,०० 

७५ कार्यक्रम खचय २२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद ७,०० 

७६ 
गभयविी दलिि मवहिािाई पौवष्टक 
आहार कार्यक्रम 

२२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद २७,०० 

७७ जेष्ठ नागररक िचक्षि कार्यक्रम खचय २२५२२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

२,०० 

७८ जेसी अलडट २२५२२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

२,०० 

७९ ढल्के जोवन गोल्डकप २२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद ५,०० 

८० दलिि िचक्षि कार्यक्रम खचय २२५२२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

३,०० 

८१ नगर सरसफाई कार्यक्रम २२५२२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

४,०० 

८२ न्र्ावर्क सलमिीको व्र्वस्थापन २२५२२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

२,०० 

८३ पर्यटन अलभमचुखकरण कार्यक्रम २२५२२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

२,०० 

८४ 
वपछडीएको वगय/मचुस्िम िचक्षि 
कार्यक्रम खचय 

२२५२२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

४,०० 

८५ बािबालिका िचक्षि कार्यक्रम खचय २२५२२ राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार २,०० 
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- नगद 

८६ 
मदन भण्डारी प्रलिष्ठान साझेदारी 
कार्यक्रम 

२२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

८७ मवहिा िचक्षि कार्यक्रम खचय २२५२२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

५,०० 

८८ र्वुा संजािको िालग १० िाख २२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

८९ 

र्स आ.व.मा जचन्मएका दलिि 
बच्चाको बैंक खािा खोिी ५००० 
जम्मा गने 

२२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

९० िेखा परीक्षण २२५२२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

१,०० 

९१ वावर्षयक सलमक्षा कार्यक्रम २२५२२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

२,०० 

९२ 

ववपन्न वगयका मिृक पररवारिाई 
वकररर्ा खचय स्वरूप प्रलि पररवार 
रू.५००० 

२२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद ५,०० 

९३ सकुुम्बासी सम्बन्िी ि्र्ाङ्क प्रववष्टी २२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद २,३५ 

९४ 
संघसंस्था शैचक्षक क्षेत्र िथा प्रहरी 
चौकीिाई कार्यक्रम खचय 

२२५२२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

२०,०० 

९५ सरसफाई कार्यक्रम २२५२२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

२,५० 

९६ 
संस्कृलि िथा पर्यटन सम्बन्िी 
कार्यक्रम खचय 

२२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद ५,०० 

९७ सावयजलनक सनुवार् कार्यक्रम २२५२२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

४,५० 

९८ 
मेर्रकप वक्रकेट/फूटबि 
प्रलिर्ोलगिा कार्यक्रम 

२२५२९ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

१०,०० 

९९ अनगुमन, मूल्र्ांकन खचय २२६११ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

८,०० 

१०० भ्रमण खचय २२६१२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

१४,०० 

१०१ 
ववचशष्ट व्र्चक्त िथा प्रलिलनलि 
मण्डिको भ्रमण खचय 

२२६१३ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

५,०० 

१०२ ववववि खचय २२७११ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

१४,०० 
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१०३ 
सकुुम्बासी सम्बन्िी समस्र्ा 
समािान ववववि खचय 

२२७११ आन्िररक श्रोि - नगद २,०० 

१०४ सभा सञ्चािन खचय २२७२१ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

९,०० 

१०५ मदरसा चैिा/अन्र् सहार्िा २५३१४ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

१०६ 
ववद्यािर् स.का. कमयचारी 
व्र्वस्थापन 

२६४११ आन्िररक श्रोि - नगद ८१,०० 

१०७ 
रंगेिी नगरपालिका दमकि 
संचािन अनदुान 

२६४१२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

२,०० 

१०८ ववववि कोर्ष खािा २६४१२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

१८,०० 

१०९ ववपी सेवा केन्र अनदुान २६४१३ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

११० प्रकोप व्र्वस्थापन २७२१२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

६०,०० 

१११ अन्र् सामाचजक सहार्िा २७२१९ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

१६,०० 

११२ घरभाडा २८१४२ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

१५,०० 

११३ 
सवारी सािन िथा मेचशनर औजार 
भाडा 

२८१४३ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

३,०० 

११४ अन्र् भाडा २८१४९ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

२,०० 

११५ राजस्व वफिाय २८२११ 
राजस्व बााँडफााँड - संघीर् सरकार 
- नगद 

१,०० 

११६ भैपरी आउने चाि ुखचय २८९११ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

११७ 
डार्लनर्ा सामदुावर्क अिरुो भवन 
लनमायण 

३१११२ आन्िररक श्रोि - नगद ५,०० 

११८ नगरपालिका भवन लनमायण ३१११२ आन्िररक श्रोि - नगद ११,०१ 

११९ नगरपालिका भवन लनमायण ३१११२ चजल्िा समन्वर् सलमलि - नगद ३८,७६ 

१२० रेडक्रस सोसार्टीको भवन संरक्षण ३१११२ आन्िररक श्रोि - नगद ३,०० 

१२१ 
वडा नं. १ को वडा कार्ायिर् 
भवन लनमायण 

३१११२ आन्िररक श्रोि - नगद ६३,०० 

१२२ 
वडा नं. ३ को वडा कार्ायिर् 
भवन लनमायण 

३१११२ 
राजस्व बााँडफााँड - प्रदेश सरकार 
- नगद 

३०,०० 
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१२३ 
वडा नं. ४ को वडा कार्ायिर् 
भवन लनमायण 

३१११२ आन्िररक श्रोि - नगद ६३,०० 

१२४ 
वडा नं. ८ को वडा कार्ायिर् 
भवन लनमायण 

३१११२ आन्िररक श्रोि - नगद ६३,०० 

१२५ वृि-वृिा भवन लनमायण बरािचोक ३१११२ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

१२६ 
सकुुम्बासी समस्र्ा समािानको 
िालग मेचशनरी िथा औजार 

३११२२ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

१२७ नगरपालिका फलनयचर िथा वफक्चसय ३११२३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३०,०० 

१२८ ववद्यािर् घेराबेरा लनमायण ३११३२ 
राजस्व बााँडफााँड - प्रदेश सरकार 
- नगद 

१५,०० 

१२९ पाँचजगि अनसुन्िान िथा परामशय ३११३५ 
राजस्व बााँडफााँड - प्रदेश सरकार 
- नगद 

४०,०० 

१३० 
४ नं. वडा कार्ायिर् हुाँदै 
पटीर्ापाडा सम्म सडक 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

१३१ 
४ न.महेश्वर राजवंशीको घर 
छेउको कल्भटय 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १२,०० 

१३२ 
अगरिाि मागय कािोपते्र २.५ 
वक.लम. सरुूवाि 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १५,०० 

१३३ अमरदह शकु्रबारे सडक ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद ४०,०० 

१३४ 
आ.व.2077÷78 मा सम्पन्न 
भएका भकु्तानी हनु बााँकी र्ोजना 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद ३०,५० 

१३५ 
कुि बहादरु काकीको घर उत्तर 
जाने सडक कािोपते्र सरुुवाि 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १५,०० 

१३६ कृष्ण काकीको घरछेउको कल्भटय ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

१३७ चखचखरडााँगी गैडाग्रा सडक ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १,२०,०० 

१३८ गणेश राईको घर छेउको कजवे ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद ७,०० 

१३९ 

गोिगाउाँ स्कुिदेचख पचश्चम गोपी 
कामि जाने होलिमा RCC कल्भटय 
लनमायण 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

१४० 

चप्रामारी देचख आदशय टोि सैलनक 
चोकहुाँदै गान्िी मनमोहन मागय 
कािोपते्र सरुुवाि 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद 2०,०० 
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१४१ 

चमेलनर्ा पोखरीदेचख वडा नं.०३ 
सम्म लसमाना सडक(संगमको 
घरछेउ) 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

१४२ 

जोलगिाप वडा कार्ायिर्-
िोककल्र्ाण प्रा.वव-देवेन्र 
बस्नेिको घर सडक 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद ५,०० 

१४३ झुाँगीटोि केचना सडक लनरन्िरिा ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद ३०,०० 

१४४ झुाँगीटोि केचना सडक लनरन्िरिा ३११५१ प्रदेश नंबर १ - नगद अनदुान ५०,०० 

१४५ 

डार्लनर्ााँ पथरी सडक देचख नर्ााँ 
नगरपालिका भवन जाने सडक 
स्िरोन्निी 

३११५१ 
राजस्व बााँडफााँड - प्रदेश सरकार 
- नगद 

५,०० 

१४६ 

डाईलनर्ा अमरदह बाटो नर्ा 
नगरपालिकाभवन बाट पूवय वडा नं 
६ को सडक कािोपते्र सरुुवाि 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १५,०० 

१४७ 

डाईलनर्ा मेन बाटो चन्दनखाडी 
जानकी दास राजेन्र दासको घर 
हुाँदै चखचखरडााँगी गैडाग्रा सडक 

कािोपते्र 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

१४८ 

ििेिी राईको घरबाट जर्बहादरु 
शे्रष्ठको घर हुाँदै डााँस खोिा जोड्ने 
सडक ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद ७,०० 

१४९ 

पदम बहादरु िाजपरुरर्ाको घरदेचख 
पथरी लसक्टी जोड्ने बाटो सम्म 
वपच सरुूवाि 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

१५० 
प्रशन्निािको घरदेचख रंगेिी सडक 
(डुमरिाि मागय) 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद ५०,०० 

१५१ 

वपपिचोक शंकर चौहानको घर 
जाने सडक कािोपते्र अिरुो काम 
सम्पन्न 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद ३०,०० 

१५२ 

बक्राह बााँि देचख सुाँगा बजार हुाँदै 
सत्संग, राजन लनरौिाको घर हुाँदै 
पिु सम्म सडक कािोपते्र सरुूवाि 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

१५३ 
बवुिमान राजवंशीको घरछेउमा 
कजवे लनमायण वडा नं.०३ 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद ७,०० 
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१५४ 
मल्दैर्ा टोि ववश्वकमाय कुढेिी 
सडकमा कल्भटय 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

१५५ मल्दैर्ा लसक्टी सडक लनरन्िरिा ३११५१ प्रदेश नंबर १ - नगद अनदुान ५०,०० 

१५६ मल्दैर्ा लसक्टी सडक लनरन्िरिा ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद ३०,०० 

१५७ 
मल्दैर्ा लसक्टी सडकको ग्रावेि 
नभएको सडक खण्डमा ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद ७,०० 

१५८ 
मल्दैर्ा लसक्टी सडकको ज्र्ाविु 
टोि जाने सडक खण्डमा ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद ३,५० 

१५९ 
महेन्रको घर गैडाग्रा देचख 
भगवानिािको पोखरी सडक 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १,३५,०० 

१६० 

मोहबििाि राजवंशीको घरदेचख 
देउजाचोकसम्म सडक कािोपते्र 
सरुुवाि 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

१६१ राम चशवाकोटी सरुि सनुवर्षी सडक ३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,४०,०० 

१६२ 

रोडबत्ती रंगेिी लसमानादेचख 
रिवुामार् लसमाना हिुाकी राजमागय 
अन्िगयि 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद ७,०० 

१६३ 
िक्ष्मी मचन्दर पूवय बक्राह बााँि जाने 
सडक कजवे सवहि 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद ५,०० 

१६४ वडा नं. 07 को पैनी कल्भटय ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १३,०० 

१६५ 

वडा नं. ९ गणेशिाि शाहको 
घरदेचख राजवंशीटोि सम्म सडक 
ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद ७,०० 

१६६ वडा नं. 07 चैिा कजवे ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद ७,०० 

१६७ वडा नं.०९ प्रगलिटोि कजवे ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद ७,०० 

१६८ वडा नं.३को हेलभ कल्भटय ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद २०,०० 

१६९ 

ववपी सेवा केन्रदेचख वेिडााँगी 
जानेबाटो कािोपते्र १.५ वक.लम. 
सरुूवािको कार्य 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १५,०० 

१७० 
ववरेन राईको घरछेउको कल्भटय 
लनमायण 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

१७१ चशवेश्वर मागय ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद २५,०० 

१७२ सडक बोडय ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद ४२,०० 
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१७३ सडक बोडय समपूरक अनदुान ३११५१ प्रदेश नंबर १ - नगद अनदुान ४४,६६ 

१७४ समपूरक कोर्ष ३११५१ प्रदेश नंबर १ - नगद अनदुान ४,२६ 

१७५ 
लसक्टी लसिाराम प्रा.वव. सडक 
ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

१७६ 
लसिाराम प्रा.वव.देचख लसक्टी जाने 
सडकको मखुमा कल्भटय 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

१७७ 

हररश्चन्रगढी र्दररस लमर्ााँ र रवहम 
लमर्ााँ खेि देचख मञ्जुिा देवी 
भगििाि मंडिको खेि सम्म 
माटो र ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद ३,०० 

१७८ 
हिुाकी राजमागय केरौंजा कैमी 
सडक प्र्ाकेज १ 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद २५,०० 

१७९ 
हिुाकी राजमागय केरौंजा कैमी 
सडक प्र्ाकेज 2 

३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद २५,०० 

१८० 
हिुाकी राजमागय केरौंजा कैमी 
सडक प्र्ाकेज २ 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,९८,४० 

१८१ 

हिुाकी राजमागय केरौंजा कैमी 
सडक प्र्ाकेज१हिुाकी राजमागय 
केरौंजा कैमी सडक प्र्ाकेज१ 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,७५,०० 

१८२ 
नदी लनर्न्त्रणको िालग ह्यमु पार्प 
खररद 

३११५४ आन्िररक श्रोि - नगद ११,०० 

१८३ वडा नं. ८ पक्की नािा लनमायण ३११५४ आन्िररक श्रोि - नगद ५,०० 

१८४ 
नदी लनर्न्त्रणको िालग िार जािी 
खररद 

३११५५ आन्िररक श्रोि - नगद ५,०० 

१८५ लसंचाईका िालग ववद्यिु ववस्िार ३११५५ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ७०,०० 

१८६ लसंचाईका िालग ववद्यिु ववस्िार ३११५५ आन्िररक श्रोि - नगद ५०,०० 

१८७ आर्यघाट व्र्वस्थापन ३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

१८८ 
काशीजन चशव मचन्दरको अिरुो 
भवन लनमायण 

३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद १,०० 

१८९ खरेबारी समशान घाट लनमायण ३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद १,५० 

१९० 
गाचन्ि आश्रम चशव मचन्दर अिरुो 
भवन लनमायण 

३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद ५० 

१९१ 
गाचन्ि आश्रम हनमुान अिरुो मचन्दर 
लनमायण 

३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद ५० 
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१९२ 
गोपी कामिमा चशवािर् मचन्दरको 
अिरुो भवन लनमायण 

३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद ५० 

१९३ 
नगरपालिका भवन घेरबेरा 
लनरन्िरिा 

३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद २,०० 

१९४ 
नगरपालिका भवन घेरबेरा 
लनरन्िरिा 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १५,०० 

१९५ 
नगरपालिका भवनको कम्पाउण्ड 
वािमा गेट लनमायण 

३११५९ 
राजस्व बााँडफााँड - प्रदेश सरकार 
- नगद 

५,०० 

१९६ ममयि सम्भार कोर्ष ३११५९ 
राजस्व बााँडफााँड - प्रदेश सरकार 
- नगद 

१२,२९ 

१९७ 
माररर्ाखोिा वडा नं. 07 माछा 
पािन र पाकय को सरुूवाि 

३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

१९८ 
वटरबारी स्कुिदेचख पचश्चम सत्संग 
मचन्दर अिरुो भवन लनमायण 

३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद ५० 

१९९ 
वटरबारीदेचख दचक्षण सत्संग मचन्दर 
अिरुो भवन लनमायण 

३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद ५० 

२०० 
वडा नं.०७ पाकय को लनमायण 
शरुूवाि 

३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद १०,०० 

२०१ ववद्यािर् घेराबेरा लनमायण ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ९,०० 

२०२ 
शमािोि बनाि लसकटी सनुवर्षी-
०८ (ववद्यािर्) 

३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद ५,०० 

२०३ सावयजलनक शौचािर् 10 स्थान ३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद २०,०० 

२०४ 
नगरपालिका भवनको संरचनात्मक 
सिुार खचय 

३११६१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २०,०० 

२०५ भैपरी आउने पूाँजीगि ३१५११ आन्िररक श्रोि - नगद २०,०० 

८०११३४०७१०४ *चशक्षा, र्वुा िथा खेिकुद शाखा* 

२०६ 
ववद्यािर्मा स्वर्मसेवक चशक्षक 
व्र्वस्थापन 

२११११ आन्िररक श्रोि - नगद ४३,२० 

२०७ संगीि चशक्षक व्र्वस्थापन २११११ आन्िररक श्रोि - नगद २,६० 

२०८ 
नगर चशक्षा सलमलि र अन्र् सलमलि, 

संघसंस्थासाँग समन्वर् बैठक 
२११३४ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

२०९ प्रिानाध्र्ापक भत्ता २११३९ आन्िररक श्रोि - नगद २,७० 
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२१० 
नसयरी, के.चज.को अंग्रजेी माध्र्म 
पाठ्यपसु्िक 

२२३१३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ११,०० 

२११ 
स्थानीर् पाठ्यपसु्िक िेखन र 
छपार् कक्षा २ र ३ 

२२३१३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५,०० 

२१२ 

सामदुावर्क ववद्यािर्मा कक्षा ५ 
उपिब्िी परीक्षा कक्षा ८ को 
आिारभिू िह उत्तीणय परीक्षा र 

कक्षा १ देचख १० सम्मको परीक्षा 
व्र्वस्थापन 

२२३१३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ८,२५ 

२१३ 
पत्रपलत्रका, छपाई िथा सूचना 
प्रकाशन खचय 

२२३१५ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,२५ 

२१४ 
चशक्षा शाखामा कमयचारी 
व्र्वस्थापन 

२२४१३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,६० 

२१५ 

नगर कार्यपालिका सदस्र्, ववद्यािर् 
व्र्वस्थापन सलमलि अध्र्क्ष र 
प्रिानाध्र्ापक बीच शैचक्षक सिुार 
कार्यशािा 

२२५१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

२१६ मागमा आिाररि कम्प्र्टुर िालिम २२५१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

२१७ 
र्वुा ववद्याथी चशक्षकका िालग 
मनोपरामसय िालिम 

२२५१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

२१८ 
वव व्र् स को िालग ववद्यािर् 
व्र्वस्थापन िालिम 

२२५१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

२१९ 
ववद्यािर् िेखा व्र्वस्थापन 
कार्यशािा 

२२५१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

२२० 
ववद्यािर् सिुार कार्यर्ोजना लनमायण 
गोवष्ठ 

२२५१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,८० 

२२१ 
ववर्षर्गि रोष्टर प्रचशक्षक अद्यावलिक 
िथा बैठक 

२२५१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,२५ 

२२२ 
चशक्षक िालिम गोष्ठी िथा क्षमिा 
अलभवृचध्द 

२२५१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

२२३ अलभभावक चशक्षा सचेिना कार्यक्रम २२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

२२४ 
आिारभिू िह कक्षा १–३ को 
ववद्याथी मूल्र्ांकन िालिम 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

२२५ 
आिारभिू ववद्यािर् स्िरीर् हाचजरी 
जवाफ प्रलिर्ोलगिा 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,२५ 
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२२६ कार्यक्रम व्र्वस्थापन िथा ववववि २२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,५० 

२२७ 
कोलभड १९ को जोचखम कम गनय 
वैकचल्पक चशक्षा व्र्वस्थापन 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५,०० 

२२८ 
बैकचल्पक चशक्षणका िालग रोष्टर 
पररचािन 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५,०० 

२२९ बाि प्रलिभा पवहचान िथा सम्मान २२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

२३० बाि मन्टेश्वरी चशक्षक िालिम २२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

२३१ 
राष्टपलि रलनङ चशल्ड प्रलिर्ोलगिा 
सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

२३२ ववद्यािर् स्काउट अलभमचुखकरण २२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

२३३ 
ववद्यािर् स्वमूल्र्ाङ्कन वगीकरण र 
स्िरीकरण 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ६० 

२३४ 
ववद्यािर् सहजीकरण सामग्री 
व्र्वस्थापन 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

२३५ 
शैचक्षक अध्र्र्न भ्रमण िथा 
अन्िरवक्रर्ा 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,५० 

२३६ शैचक्षक सूचना प्रणािी अद्यावलिक २२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

२३७ 
चशक्षक लनर्कु्ती िथा परीक्षाको 
व्र्वस्थापन 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

२३८ 
स्थानीर् पाठ्यक्रम अलभमचुखकरण 
कार्यक्रम 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ७५ 

२३९ 
ववद्यािर् अनगुमन िथा दैलनक 
भ्रमण भत्ता 

२२६११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

२४० 
मदरसा ववद्यािर् व्र्वस्थापन 
प्रोत्साहन अनदुान 

२६४१२ आन्िररक श्रोि - नगद १,९५ 

२४१ 

शैचक्षक सिुारका िालग 
ववद्यािर्हरुबाट आएका प्रस्िाववि 
र्ोजनाका िालग अनदुान 

२६४१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १८,०० 

८०११३४०७१०५ *स्वास््र् शाखा* 

२४२ आ.भ.ूस्वा.के.कमयचारी अपगु ििब २११११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ६,०० 

२४३ चचवकत्सक[ MBBS] ििब २११११ आन्िररक श्रोि - नगद ५,२० 

२४४ प्रर्ोगशािा कमयचारी ििब २११११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १४,९२ 

२४५ बलथयि सेन्टरमा अ.न.मी.को ििब २११११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,८९ 
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२४६ होलमर्ोप्र्ालथक चचवकत्सक ििब २११११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,९४ 

२४७ होलमर्ोप्र्ालथक चचवकत्सक ििब २११११ आन्िररक श्रोि - नगद ३,२६ 

२४८ र्िाका स्िरीर् मालसक बैठक २११३४ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

२४९ चौमालसक गोष्ठी २११३४ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ६० 

२५० 
मवहिा स्वास््र् स्वर्मसेववकािाई 
प्रोत्साहन भत्ता 

२११३५ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १३,३२ 

२५१ संचार खचय २२११२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

२५२ र्न्िन २२२१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,८० 

२५३ कार्ायिर् संचािन खचय २२३११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

२५४ वावर्षयक प्रलिवेदन िर्ारी/ क्र्ािेण्डर २२३१५ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

२५५ 
पोर्षण गहृ उपचार केन्र संचािान 
िथा ब्र्वस्थापन खचय 

२२३१९ आन्िररक श्रोि - नगद ५,०० 

२५६ का,स, लनर्कु्ती (आ,भ,ूस्वा,के,) २२४१३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ९,५० 

२५७ 
गाडय स्वीपर पािे कार्ायिर् सहर्ोगी 
आदद व्र्वस्थापन 

२२४१४ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,३८ 

२५८ 

४पटक गभयविी जांच / सतु्केरी 
पोर्षण अलभवििी कार्ायक्रम (पोवर्षिो 
आहार,क्र्ािलसर्म चक्की 

२२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद ९,०० 

२५९ 

क्षर्रोग कार्यक्रम समीक्षा ,उपचार 
पूरा गरेका क्षर्रोग लबरामीहरुिाई 
उपहार 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ४५ 

२६० 
खोप सम्बन्िी कार्यक्रम मसु्िीम 
दलिि वपछडा वगयहरुमा 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

२६१ 
दालिि िथा वपछडा समदुार्मा 
स्वास््र् चशववर संचािन 

२२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद ५,०० 

२६२ 
नसने रोगहरुको रोकथाम िथा 
प्रवियन कार्यक्रम 

२२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद ३,०० 

२६३ 

पूणय खोप िगाएका बािबालिकािाई 
स्कुि ब्र्ाग, पूणय खोप िगाएको 
प्रमाण पत्र र उपहार 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

२६४ पूणयखोप ददगोपना सवेक्षण २२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 
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२६५ 
बाि पोर्षण प्रवदयनको िालग पोलसिो 
वपठो कार्यक्रम 

२२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद ३,०० 

२६६ म.स्वा.से. लनवृि सवुविा २२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद ३,०० 

२६७ 

महामारी रोकथाम;लनर्न्नण 
ब्र्बस्थापन कार्यक्रम िथा 
आवश्क सामग्री खरीद 

२२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद २,९८ 

२६८ 

मवहिा स्वास््र् स्वर्मसेववका िथा 
वफल्ड कमयचारीहरुिाई छािा टचय 
र ब्र्ाग 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

२६९ सनुवर्षी सरुचक्षि आमा कार्यक्रम २२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

२७० अनगुमन िथा दैलनक भ्रमण खचय २२६११ आन्िररक श्रोि - नगद २,४० 

२७१ और्षिी खररद २७२१३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३५,०० 

२७२ होलमर्ोप्र्ालथक और्षिी खररद २७२१३ आन्िररक श्रोि - नगद ५,०० 

२७३ और्षिी ढुवानी २८१४९ आन्िररक श्रोि - नगद ६० 

२७४ 
खोप केन्र ममयि झगुीटंोि वडा नं-
५ 

३१११३ आन्िररक श्रोि - नगद ३,०० 

२७५ 
न्र्नुिम स्वास््र् सेवा मापदण्ड 
उपकरण िथासामग्री खरीद 

३११२२ आन्िररक श्रोि - नगद ५,०० 

२७६ ल्र्ाब सामग्री ममयि िथा ररएजेन्ट ३११२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

८०११३४०७१०६ *कृवर्ष शाखा* 

२७७ र्न्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) २२२१२ आन्िररक श्रोि - नगद ५० 

२७८ ममयि िथा सम्भार खचय २२२१३ आन्िररक श्रोि - नगद ३० 

२७९ 
कार्ायिर् संचािन िथा मसिन्द 
खचय 

२२३११ आन्िररक श्रोि - नगद ५० 

२८० 
प्रमाणपत्र िथा अलभिेख 
रचजष्टर,फ्िेस वप्रन्ट छपाई 

२२३१५ आन्िररक श्रोि - नगद ३० 

२८१ 

बालि लबरुवामा खाद्यित्व 
व्र्वस्थापनका िालग बैकचल्पक 
मि उत्पादन प्रववलि प्रदशयन िथा 
िालिम 

२२५१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

२८२ 

बािी संरक्षण िथा खेिी प्रववलिमा 
आिाररि जनचेिना/स्थिगि 
िालिम 

२२५१२ आन्िररक श्रोि - नगद १,०० 
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२८३ 
५० प्रलिशि अनदुानमा मकै 
सकुाउन लत्रपाि लबिरण 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

२८४ 

आकचस्मक बालि संरक्षणको िालग 
वानस्पलिक, जैववक, रासार्लनक 
ववर्षादद िथा फेरोमेन रर्ाप वविरण 
कार्यक्रम 

२२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद ६,०० 

२८५ 
क्रप कवटि (िान-१०,गहूाँ-
१०,मकै-१०,िरकारी-५) 

२२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद ५० 

२८६ 
कृर्षक समहु/कृवर्ष सहकारीहरुको 
मागमा आिाररि कार्यक्रम 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ४,५० 

२८७ 

चैिे िान खेिी प्रवियन कार्यक्रम 
(चैिे िान लबउ ७५ %25 

अनदुानमा लबिरण िथा चैिे िान 
बािीमा ड्रम लसडर माफय ि लबउ 
रोप्ने प्रववलि प्रदशयन) 

२२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद ३,०० 

२८८ 

च्र्ाउ खेिी प्रवदयन कार्यक्रम  

(च्र्ाउ घर लनमायण, च्र्ाउ लबउ 
लबजन, पराि काट्न ेउपकारण, 

७५%25 अनदुान) 

२२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद ३,०० 

२८९ 

प्रािगारीक खेिी प्रवियनको िागी 
शकु्ष्म खािित्व िथा जैववक मि 
७५%25 अनदुान साझेदारी 
कार्यक्रम 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,९० 

२९० 

फिफुि खेिी प्रवदयन कार्यक्रम 
(बर्षे फिफुिको बगैचा स्थापना 
गनय ५० %25 अनदुानमा ववरुवा 
वविरण) 

२२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद ४,०० 

२९१ 

बेमौर्षमी िरकारी खेिीको िागी 
७५ प्रलिशि अनदुानमा प्िावष्टक 
टनेि,लग्रन नेट िथा मचल्चि 

प्िावष्टक लबिरण 

२२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद ४,०० 

२९२ 

बािी उपचार चशववर संचािन 
(कमयचारीको दै.भ्र. भत्ता, लबर्षादद 
समेि) 

२२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद १,०० 

२९३ 
मागमा आिाररि उन्नि िथा हाईलब्रड 
लबउ (खािन्न, दिहन, 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ८,०० 
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िेिहन,मसिाबािी आदी) ५०%2525 

िागि साझेदारीमा लबिरण 

२९४ 

माटो जााँच चशववर संचािन िथा वप 
एच र टेक्सचरको आिारमा ८५ 
प्रलिशि अनदुानमा कृवर्ष चनु 

वविरण 

२२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद २,०० 

२९५ 

रावष्ट्रर् िान ददवस साथै उत्कृष्ट 
कृर्षक िथा कृवर्ष उिलम परुस्कृि 
कार्यक्रम 

२२५२२ आन्िररक श्रोि - नगद ५० 

२९६ अनगुमन, मूल्र्ांकन खचय २२६११ आन्िररक श्रोि - नगद १,२० 

२९७ 
लबलबि िथा कार्ायिर्मा अलिथी 
सत्कार 

२२७११ आन्िररक श्रोि - नगद ५० 

२९८ कार्यक्रम सामग्री ढुवानी खचय २८१४९ आन्िररक श्रोि - नगद १,५० 

२९९ 
५० प्रलिशि अनदुानमा लसंचाई 
होन्डा/पम्पसेट लबिरणा 

३११२२ आन्िररक श्रोि - नगद ४,९० 

३०० 
५० प्रलिशि अनदुानमा लसंचाईको 
िागी ईिेचक्रक मोटर लबिरण 

३११२२ आन्िररक श्रोि - नगद ४,९० 

३०१ 
५० प्रलिशि अनदुानमा हािे 
रर्ाक्टर लबिरण 

३११२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ४,५० 

३०२ 
५० प्रलिशि िागि साझेदारीमा 
पावरवटिर लबिरण 

३११२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १२,५० 

३०३ 

उख ुखेिी प्रवियन कार्यक्रम ५० 
प्रलिशि िागि साझेदारीमा साना 
िथा मझौिा कृवर्ष र्न्त्र उपकरण 
लबिरण 

३११२२ आन्िररक श्रोि - नगद ७,०० 

३०४ 

मागमा आिाररि ५०%25 िागि 
साझेदारीमा स-सना कृवर्ष औजार 
उपकरण िथा कृवर्ष उत्पादन 
सामाग्री वविरण(ईिेचक्रक 
कनयसेिर,पावर स्प्ररे्र आदद) 

३११२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५,०० 

३०५ 

व्र्वसावर्क िरकारी खेिी गने 
कृर्षकहरुको िागी 75 प्रलिशि 
अनदुानमा मागमा आिारीि उन्नि 
िथा हाईलब्रड िरकारीको लबउ 
लबिरण 

३११३१ आन्िररक श्रोि - नगद ६,०० 
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३०६ 

लसंचाईको िागी नर्ााँ कुिो लनमायण 
वडा कार्ायिर् संगको िागिि 
साझेदारीमा 

३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद ५,०० 

८०११३४०७१०७ *सूचना प्रववलि शाखा* 

३०७ 
जलडि सफ्टवेर्र एकीकृि गने 
कार्यक्रम 

२२४१२ आन्िररक श्रोि - नगद २,०० 

३०८ 
सफ्टवेर्र संचािन सम्बन्िी िालिम 
कार्यक्रम 

२२५१२ आन्िररक श्रोि - नगद ३,०० 

३०९ मेचशनरी िथा औजार ३११२२ आन्िररक श्रोि - नगद ५,०० 

८०११३४०७१०८ मवहिा बािबालिका िथा शहकारी शाखा 

३१० 
अपाििा पररचर् पत्र, फ्िेक्स छपार् 
िथा अन्र् प्रशासलनक खचय 

२२३१५ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

३११ 

मवहिा समहु सलमलिका 
सदस्र्हरुिाई ववलभन्न वकलसमका 
लसप ववकास िालिम 

२२५१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ४,०० 

३१२ 

समहु सदस्र्हरुको िालगे िैविक 
वहंसा िथा प्रजनन स्वास््र् सचेिना 
िालिम 

२२५१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ८० 

३१३ अन्िरावष्ट्रर् मवहिा ददवस २२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

३१४ 
अपाििा समन्वर् सलमलिको बैठक 
िथा खाजा खचय 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,८० 

३१५ 
नगरस्िरीर् बाि संञ्जाि गठन िथा 
अलभमखुीकरण कार्यक्रम 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

३१६ 

नर्ााँ समहु सदस्र्हरुिाई ३ ददने 
अनचुशक्षण िालिम िथा सलमलि 
संचािनको िालग ववउ पुाँजी कोर्ष 

अनदुान 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,२६ 

३१७ बाि क्िब गठन २२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ४९ 

३१८ 

बाि क्िब÷संजाि दिाय प्रमाण पत्र 
छपाई अन्र् िथा कार्यववलि लनमायण 
कार्यक्रम 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २० 

३१९ 

बाि संञ्जाि गठन िथा 
अलभमखुीकरण कार्यक्रम वडा 
स्िरीर् 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,६० 
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३२० ववववि खचय ईन्िन र ममयि २२७११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३५ 

८०११३४०७२०१ १ नं. वडा कार्ायिर् 

३२१ 

केचना व्र्ार्ामशािाका िालग 
आवश्र्क सामग्री खररद िथा 
वविरण 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

३२२ 

भ ूसंरक्षण, वन, वािावरण िथा 
ववपद् व्र्वस्थापन सनुवर्षी न.पा.-१ 
मोरङ 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,४० 

३२३ 
र्वुाहरुिाई खेिकुद सामग्री खररद 
िथा वविरण 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

३२४ 

वडा नं.०१ का ववपन्न घर-
पररवारका िालग लन:शलु्क स्वास््र् 
ववमा कार्यक्रम संचािन 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,५० 

३२५ 

व्र्वसावर्क रुपमा पशपुािन गने 
कृर्षकहरुिाई ५० प्रलिशि 
अनदुानमा चापकट्टर खररद गरी 
वविरण गने सनुवर्षी न.पा.-१ मोरङ 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,४५ 

३२६ ववलभन्न िालिम संचािन २२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

३२७ 
चशव पंचार्ण मचन्दर ममयि सम्भार, 

आदशय टोि 
२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

३२८ 
सरकारीलनकार्, सलमलि¸ प्रलिष्ठान एवं 
बोडयहरूिाई सशिय चाि ुअनदुान 

२६४१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ६,०० 

३२९ 
घािक रोगीहरुिाई सहर्ोगाथय 
सनुवर्षी न.पा.-१ मोरङ 

२७२१९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ६० 

३३० 

ववलभन्न जािजालिको संस्कृलि 
झल्काउने कार्यक्रम/जेष्ठ 
नागररक/ अपाि/ ववपन्न सम्मान 

कार्यक्रम/ स्वास््र् साँग सम्बचन्िि 
कार्यक्रम/क्षमिा ववकास िालिम/ 
बाि बालिका सम्बचन्ि 
कार्यक्रम,अन्र् ववलभन्न क्षेत्रमा 
आलथयक सहर्ोग िथा आवश्र्क 
कार्यक्रम संचािन, सनुवर्षी न.पा.-१ 
मोरङ 

२७२१९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,२५ 

३३१ ईन्रदेव पासमानको घरपवुय सडक ३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 
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ग्रावेि 

३३२ 
केचना चोक देचख पचश्चम डााँस 
खोिा सम्म सडक ममयि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

३३३ खरवारी डांडा सडक स्िर उन्नलि ३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

३३४ 

चप्रामारी ईशाक लमाँर्ाको घरदेचख 
नेत्र चापागाईंको घरसम्म सडक 
सडक ग्रावेि सनुवर्षी न.पा.-१ 

मोरङ 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

३३५ 
जसिोज देवानको घरपवुय सडक 
ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

३३६ थापा टोि सडक स्िर उन्नलि ३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

३३७ 

वपपि चोक देचख पचश्चम शन्ि 
लिम्बकुो घर दचक्षण जाने सडक 
स्िर उन्नलि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,५० 

३३८ बेिगाछी कलब्रस्िान सडक ग्रावेि ३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

३३९ 
मचयलनर्ा झोिुंगे पिु सडक 
स्िरोन्निी 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०५ 

३४० 
रमेश ढकािको घरदेचख पचश्चम 
बाबाजी थानसम्म सडक ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

३४१ 
सनुवर्षी नगरपालिका वडा नं.०१ 
को ववलभन्न क्षेत्रमा ममयि सम्भार 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

३४२ 

कृर्षकहरुिाई समूह गठन गरी 
५०%2525 अनदुानमा सामूवहक 
लसंचाईका िालग मोटर वविरण 

३११५५ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

३४३ 
चप्रामारी मचुस्िम टोि दचक्षण 
पैनीमा ढोका लनमायण 

३११५५ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २५ 

३४४ लसंचाईका िालग ववद्यिु ववस्िार ३११५५ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,५० 

३४५ होम पाईप खररद िथा वविरण ३११५५ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,५० 

३४६ 
आिारभिू स्वास््र् केन्र 
व्र्वस्थापन 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

३४७ 
आिारभिू स्वास््र् चौकी घेरावेरा 
िथा गेट लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ६,०० 
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३४८ मंगि लसंह मा.वव. गेट लनमायण ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

८०११३४०७२०२ २ नं. वडा कार्ायिर् 

३४९ 
ढल्के जोवन गोल्डकप संचािानाथय 
सहर्ोग 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

३५० 
मवहिा िथा बािबालिका िचक्षि 
कार्यक्रम 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

३५१ 

सरकारी लनकार्, सलमलि, प्रलिष्ठान 
एवं बोडयहरूिाई लनःशिय चाि ु
अनदुान 

२६४११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ६,०० 

३५२ 
ववपद व्र्वस्थापन िथा असाहर्िाई 
आलथयक सहार्िा 

२७२१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

३५३ 

वडा कार्ायिर्को िगाgL 
कम्प्र्टुर,स्टीि दराज,फार्ि र् र्ाक 
खररद 

३११२३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

३५४ 
गणेश शे्रष्ठको घरछेउको बाटो नर्ााँ 
वस्िी सुाँगा जाने बाटो ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

३५५ 
ज्ञान ुपाण्डेको घर हुाँदै अमरदह 
बजार लनस्कने बाटो ग्राभेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

३५६ 
भेिार् जाने बाटोमा पक्की पिु 
लनमायण 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २५,०० 

३५७ ममयि सम्भार कोर्ष ३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

३५८ 
कलमनीखाडी महाराजथान मचन्दर 
घेराबारा 

३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद १,५० 

३५९ 
लगदयलिर्ा चशवािर् मचन्दरको अिरुो 
कम्पाण्ड लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,५० 

३६० 
श्री ववरेन्र सावयजलनक मा.वव.का 
झ्र्ाि िथा कम्पाउण्ड ग्रीि 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

३६१ 
सुाँगा बजार मचन्दर िथा बजार 
व्र्वस्थापन 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५,०० 

८०११३४०७२०३ ३ नं. वडा कार्ायिर् 

३६२ पश ुप्रालबलिक करारमा राख्ने २११११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,६० 

३६३ 
आर् आजयन मवहिाहरुको िालग 
जतु्ती बनाउाँने िालिम 

२२५१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 
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३६४ 

सरकारी लनकार्, सलमलि, प्रलिष्ठान 
एवं बोडयहरूिाई लनःशिय चाि ु
अनदुान 

२६४११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ६,०० 

३६५ 
असाहर् िथा गररब पररवारिाई 
आलथयक सहार्िा 

२७११२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

३६६ 
वडा स्िररर् ववपद व्र्वस्थापनको 
िालग 

२७२१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

३६७ 

सामदुावर्क भबनमा फ्िस 
लसलिि,ग्रीि,फलनयचर िथा अन्र् 
सामग्री खररद 

३१११३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,५० 

३६८ 

साझेदारी ५०%25 मा 
कृर्षकहरुिाई वडाबाट लसचाई 
मोटर खररद गरी वविरण 

३११२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ४,९० 

३६९ 
कामि उत्तर अमरदह जाने सडक 
लनमायण 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,४० 

३७० 
गोपाि काकीको घर देचख 
थपलिर्ाको घर सम्म सडक ग्राभेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

३७१ 
देउजा चोक पवुय होलिमा कल्भटय 
लनमायण 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५,०० 

३७२ 
रचन्जि सिारको गाउाँ जाने सडक 
स्िरोन्नलि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

३७३ 
रेवलि गौिमको घर देचख कृष्ण 
गरुागाईको घर सम्म सडक ग्राभेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

३७४ 
राजेश िाजपरुरर्ाको घर पूबय जाने 
सडक ग्राभेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

३७५ सडक ममयि सिुार ३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५,०० 

३७६ 
सम्झनाको घर उत्तर लबन्देश्वरी 
महिोको घर सम्म सडक ग्राभेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

३७७ 
हेमन्ि कटुवािको घर पवुय 
मिामीघाट जाने सडक ग्राभेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,४० 

३७८ 
केबिचन कामि उत्तर 
लबश्रामस्थिमा भईु ढिान 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ६० 

३७९ 
खैरबारी पबुय अिरुो मिामी 
लबश्रामस्थि लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 



gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 २०७८/७९ 

 
 89 

३८० 
लििक लिम्सीनाको घर दचक्षण 
सनुवर्षी जाने सडक ग्राभेि 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

३८१ समपूरक कोर्ष ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ६,१० 

८०११३४०७२०४ ४ नं. वडा कार्ायिर् 

३८२ पश ुप्राववलिक (J.T.A.) करारमा राख्न २११११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

३८३ लसपमिुक िालिम प्रदान गनय २२५१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

३८४ 
कार्ायिर् संचािन िथा व्र्वस्थापन 
खचय 

२६४११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ६,०० 

३८५ 
ववववि क्षेत्रमा लनशिय आलथयक 
सहर्ोग वडाको लनणयर् अनसुार 

२७११२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०५ 

३८६ 
जेष्ठ नागररक/वविवुा/अपाििा 
भएकाहरु ब्ल्र्ानकेट वविरण 

२७२१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५,०० 

३८७ 
ववपि व्र्वस्थापन सम्बचन्ि सामान 
खररद 

२७२१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ७५ 

३८८ ववपद वव्र्वस्थान २७२१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

३८९ मेचशनरी िथा औजार ३११२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ७८ 

३९० 
वडा कार्ायिर्को िागी फलनयचर 
खररद 

३११२३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

३९१ 
काचशिामको आर.लस.लस. कल्भटयको 
दबैु छेउ माटो पनुय 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

३९२ 

वडा नं. ४ लभत्रका ववलभन्न 
वाटोहरुको लनमायण िथा ववकाश 
गनय 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १३,०० 

३९३ ववििु पोि खररद ३११५३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,९२ 

३९४ ववििु पोि जडान ३११५३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

३९५ टु्यवेि खररद ३११५६ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,३० 

३९६ टु्यवेि जडान ३११५६ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ४५ 

३९७ 
काचशजानको ग्रामथान मचन्दर 
लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

३९८ 
काचशजानको श्री बमकािी 
मचन्दरको थप लनमायण कार्ाय 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 
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३९९ 
काचशिामको ॐ श्री हरर ववष्णु 
मचन्दरको अिरुो गेट लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

४०० 
गाचन्ि आश्रमको ववशहरी ग्रामथान 
मचन्दर लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

४०१ 
गोढी टोिको अिरुो ग्रामथान 
मचन्दर लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

४०२ 
गोढी टोिको ॐ शाचन्िको अिुरो 
भवन लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

४०३ 
गोि गाउको सन्िमि सत्संग 
मचन्दरको थप लनमायण कार्य 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

४०४ िोकररर्ाको कालियके मचन्दर लनमायण ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

४०५ िोकररर्ाको कालि मचन्दर लनमायण ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

४०६ 
िोकररर्ाको लनचखिेश्वरानन्द 
मचन्दरको अिरुो मचन्दर लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

४०७ 
बटरवाडीको अिरुो कृष्ण मचन्दर 
लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

४०८ 

ववििु पोिमा िार जडान गदाय 
िाग्ने आवश्र्क सामग्रीहरुको 
खररद 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५,०० 

४०९ सडक वचत्त खररद ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

४१० सडक वचत्त जडान खचय ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३० 

४११ 
सरुि राम जानवकको अिरुो मचन्दर 
लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

४१२ 
सरुिमा रहेको चशव मचन्दरको थप 
लनमायण कार्य गनय 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

४१३ 
लनलमयि भवनको संरचनात्मक सिुार 
खचय 

३११६१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ९५ 

४१४ 
सावयजलनक सम्पलिको ममयि िथा 
सम्भार गनय 

३११६१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

८०११३४०७२०५ ५ नं. वडा कार्ायिर् 

४१५ 
मवहिा िचक्षि लसिाई कटाई 
िालिम 

२२५१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

४१६ ववववि खचय २२७११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 
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४१७ चशक्षा क्षेत्रमा सहर्ोग २५३११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

४१८ स्वास््र् क्षेत्रमा सहर्ोग २५३१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

४१९ 

सरकारी लनकार्, सलमलि, प्रलिष्ठान 
एवं बोडयहरूिाई लनःशिय चाि ु
अनदुान 

२६४११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ६,०० 

४२० 
वडाका ववपन्न वगय िाई आलथयक 
सहर्ोग 

२७२१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

४२१ ववपद व्र्वस्थापन २७२१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

४२२ लसचार्को िालग मोटर खररद ३११२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

४२३ 
वडा कार्ायिर्को शैचािर् 
व्र्वस्थापन िथा फलनयचर 

३११२३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

४२४ सडक ममयि ३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ८,०० 

४२५ सडकवत्ती जडान ३११५३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५,०० 

४२६ लसचाईको िालग ववद्यिु पोि खररद ३११५३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ४,०० 

४२७ 
लसचाईको िालग ववद्यिु पोि गडाई 
र िार जडान 

३११५३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ४,०० 

४२८ टु्यवेि खररद ३११५६ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५,०० 

४२९ कब्रस्थान अिरुो घेरावेरा लनमायण ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

४३० चचयको शौचािर् लनमायण ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

४३१ 
ददना भरी मचन्दर झलुगटोि अ भवन 
लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

४३२ 
रािाकृष्ण मचन्दरको अिरुो भवन 
लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

४३३ ववष्ण ुमचन्दरमा अिरुो भवन लनमायण ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ७५ 

४३४ 
सन्िमंि सत्तसंग कुटी रमणपरु को 
अिरुो भवन लनमाणय 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

४३५ 
हनमुान मचन्दरको अिुरो भवन 
लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,२५ 

८०११३४०७२०६ ६ नं. वडा कार्ायिर् 

४३६ पाररश्रलमक कमयचारी २११११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,२० 

४३७ सडक ववस्िारको िालग ईन्िन २२२१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

४३८ 
सूचना प्रणािी िथा सफ्टवेर्र 
संचािन खचय 

२२४१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 
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४३९ िचक्षि वगयको िालग कार्यक्रम २२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

४४० 

सनुवर्षी नगरपालिका वडा नं ६ 
लभत्रका ववद्यािर्िाई व्र्वस्थापन 
सहर्ोग 

२५३११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ४,०० 

४४१ वडा कार्ायिर् संचािन खचय २६४१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ६,०० 

४४२ 
गररब, असाहर् िथा ववपन्निाई 
आलथयक सहर्ोग 

२७११२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

४४३ ववपद व्र्वस्थापन २७११२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

४४४ 

ववपन्न िथा गररव जेष्ठ नागररक र 
एकि मवहिािाई न्र्ानो कपडा 
वविरण 

२७११२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

४४५ 
आर.लस.लस कल्भटयको दााँर्ा बााँर्ा 
माटो पनुय 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

४४६ ववलभन्न ग्रावेि बाटोहरु ममयि ३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ४,०० 

४४७ 
सनुवर्षी नगरपालिका वडा नं ६ 
लभत्रका ववलभन्न बाटोहरु ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ८,८० 

४४८ 
ववद्यिु पोि गाड्नका िालग 
ववलनर्ोजन 

३११५३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

४४९ 
कृवर्ष प्रर्ोजन वविुि िार जडानको 
िालग िार खररद 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५,०० 

४५० 
कृवर्ष वविुि ववस्िार सामाग्री खररद 
र िार जडान 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५,०० 

४५१ 
ववलभन्न मठ मचन्दर मचस्जद 
व्र्वस्थापन र लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ४,०० 

८०११३४०७२०७ ७ नं. वडा कार्ायिर् 

४५२ प्रहरी चौकी बरडंगा नेट जडान २२४१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २० 

४५३ कृवर्ष कार्यक्रम २२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

४५४ खेिकूद कार्यक्रम २२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ८० 

४५५ 

गररब/ववपन्न/असहार्/दैवव प्रकोप/ 
आगिागी वपलडििाई आलथयक 
सहार्िा 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

४५६ 
जेष्ठ नागररक सम्मान िथा गररब 
जेहेन्दार ववद्याथीिाई छात्रवृचत्त 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,२५ 
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४५७ 
सन्थाि जालिको संस्कृलि संरक्षण 
कार्यक्रम 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,२५ 

४५८ 
कार्ायिर् संचािन िथा प्रशासलनक 
खचय 

२६४१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ६,०० 

४५९ सडकहरु ममयि ३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५,०० 

४६० ववद्यिु पोि िार जडान ३११५३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५,०० 

४६१ सडक बत्ती जडान गने ३११५३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५,०० 

४६२ आर्यघाट लनमायण गने ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ९,०० 

४६३ कववर कुटी घेराबारा ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

४६४ चैिेश्वर मचन्दर पखायि लनमायण ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

४६५ 
नेपाि सन्ि मि सिसंग मचन्दर 
लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,५० 

४६६ महाराज थान ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

४६७ राम जानकी मचन्दर लनमायण ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

४६८ िक्ष्मी मचन्दर लनमायण ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

४६९ 
वडा कार्ायिर्को भवन ममयि िथा 
कोठा थप 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ७,५० 

४७० श्री मलुन श्री चशव आ.म.ु कोठा थप ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

८०११३४०७२०८ ८ नं. वडा कार्ायिर् 

४७१ रोड बत्ती ममयिको िालग २२२२१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

४७२ 
वडामा प्राववलिक कमयचारी 
व्र्वस्थापन 

२२४१३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

४७३ 
जेष्ठ नागररक िथा वविवुा र एकि 
मवहिाको सम्मान कार्यक्रम 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

४७४ 
चजिीर्ा पवय वहन्द ुिमायविम्बीहरुको 
चाडपवय मनाउन 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ४० 

४७५ 
मोहरम पवय मचुस्िम 
िमायविम्बीहरुको चाडपवय मनाउन 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ६० 

४७६ सरसफाई कार्यक्रम २२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

४७७ 
कार्ायिर् व्र्वस्थापन िथा सञ्चािन 
खचय 

२६४१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

४७८ ववपद व्र्वस्थापनको २७२१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 
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४७९ अन्र् सामाचजक सहार्िा २७२१९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

४८० ममयि सम्भार कोर्ष २८९११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

४८१ 
वडा नं ८ को स्वास््र् कार्ायिर्को 
िालग सामाग्री खररद 

३११२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

४८२ 
सडक बत्तीको अिरुो कार्य पूरा 
गनयका िालग 

३११२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

४८३ 
हार्विड गाँहकुो ववज ५०%25 

अनदुानमा वविरण 
३११३१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

४८४ 
अस्िमको घरदेचख मदरसासम्म 
ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

४८५ 
र्स्िालमर्ा मदरसादेचख पोखरीसम्म 
ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

४८६ 
ओलसवको घरदेचख नेपाि लमर्ााँको 
घरसम्म नािा 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

४८७ 
कन्हा लमर्ााँको घरदेचख टेपवुा 
लमर्ााँको घरसम्म माटो 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

४८८ 
डोमरा लमर्ााँको घरदेचख डोमी 
ररवर्षदेवको घरसम्म ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

४८९ 
िकिकुो घरदेचख लनजामको 
घरसम्म ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

४९० 
नर्मको घरदेचख अविुको घरसम्म 
ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

४९१ 
नर्मको घरदेचख ऐिवारीको 
घरसम्म ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

४९२ 
लनवफवकराको घरदेचख राजवाकको 
घरसम्म ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

४९३ 
रहमाहनको घरदेचख मात्रीको 
घरसम्म ममयि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

४९४ 
वेिािको घर देचख अकवािको 
घरसम्म ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

४९५ 
ह्यमु पार्प खररद गरी आवश्र्क 
ठााँउमा जडान गने 

३११५५ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

४९६ अस्मसान घाटमा टहरा लनमायण ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

४९७ आनन्द मचन्दरको लनमायण ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 
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४९८ 
जावेद मत्रीको मचस्जदमा ट्वार्िेट 
लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

४९९ 
नजीर लमर्ााँको घरको छेउको 
पोखरीमा पखायि लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

५०० 
नटराज मचन्दरको अिरुो कामको 
िालग 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

५०१ मदरसा नजरीर्ाको घेराबारा ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

५०२ मदरसा लसक्टीको घेराबारा ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

५०३ ववना भरीको अिरुो कामको िालग ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

५०४ 
ववश्वशे्वर प्रसादको पोखरी छेउमा 
वाि लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

५०५ सशस्त्र क्र्ाम्पमा हवा महि ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,५० 

५०६ 
साववक वडा नं ४ को कब्रस्थान 
घेराबारा 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

८०११३४०७२०९ ९ नं. वडा कार्ायिर् 

५०७ 

मरकजवािी मचस्जद र िैर्व 
लमर्ाको घर अगाडी कवररस्िान 
घेरावेरा 

२२२३१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,५० 

५०८ कम्प्र्टुर खररद वडाको िालग २२३११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

५०९ 
५०%25 अनदुानमा गहुाँको ववऊाँ  
वविरण 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

५१० 
५०%25 अनदुानमा हाईविड 
मकैको ववऊाँ  वविरण 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

५११ कम्प्र्टुर िालिम २२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

५१२ 
खेिकुद कार्यक्रम(वक्रकेट)( वडा 
स्िररर् ) 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

५१३ 
वडा भररका ५ वटा आिारभिु 
वविािर्हरूिाई कम्प्र्टुर वप्रन्टर 

२२५२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ४,५० 

५१४ 
सरकारीलनकार्, सलमलि¸ प्रलिष्ठान एवं 
बोडयहरूिाई सशिय चाि ुअनदुान 

२६४१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५,०० 

५१५ ववपद व्र्वस्थापन २७२१२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

५१६ आथीक सहर्ोग २७२१९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 
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५१७ 
गणपि िाि साहको पोखरी देखी 
झवुरी देवी िाि सम्म बाटो ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

५१८ 
लत्रपन्न िाि लसंह को घर जाने 
वाटो 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

५१९ 
वडा लभत्रका ववलभन्न बस्िीहरूको 
वाटो ममयि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

५२० 
वचशर लमर्ााँको घर देचख पोखरी 
जाने वाटो माटो ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,०० 

५२१ 
शंकर लसंहको घर देचख झवुरी देवी 
िाि सम्म बाटो ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

५२२ 
सलुनि राजवंशीको घर देचख हरूप 
राजवंशीको घर जाने वाटो माटो 

३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

५२३ 
वडा लभत्रका ववलभन्न ठाऊाँ मा सडक 
वचत्त 

३११५३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ३,५० 

५२४ 
गर्ा िाि दासको घर छेउमा 
कािी मचन्दर लममायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २५ 

५२५ 

जन कल्र्ाण प्रा.वव. देचख सम्सान 
घाट वाटो र समसान घाटमा 
वपिर वनाई वटनको छाना 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

५२६ 
झवुरी देवी िािमा अिरुो मचन्दर 
लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५,०० 

५२७ दगुाय मचन्दर व्र्वस्थापन ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

५२८ 
देव िाि पासवानको घर छेउमा 
सिेश मचन्दर 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

५२९ 
नेपाि सन्िमन्ि सत्साँग मचन्दर 
चन्दनखाडी माटो पनेु 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

५३० 
भेरूवा महाराजा थानमा शौचािर् 
लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५० 

५३१ 
वजरंगबिी िथा नागेश्वर नाथ 
महादेव मचन्दर परुानो हाटमा ममयि 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 

५३२ शमसानघाट वव.वप.सेवा केन्र उत्तर ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ४,०० 

५३३ 
श्री श्री सोमनाथ महादेव मचन्दर 
माझगामा साववक वडा नं.७ ममयि 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १,०० 
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५३४ चशव मचन्दर माझीटोिमा लनमायण ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २५ 

८०११३४०७५११ संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान) 

५३५ 

आिारभिू िहका स्वीकृि 
दरवन्दीका चशक्षक, राहि अनदुान 
चशक्षकका िालग ििब भत्ता 
अनदुान (ववशेर्ष चशक्षा पररर्षद 
अन्िरगिका चशक्षक/कमयचारीहरु 
समेि) 

२११११ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ८,९५,०० 

५३६ 

एम. आर्य. एस. अपरेटर र वफल्ड 
सहार्क पाररश्रलमक, चाडपवय खिय 
िथा पोशाक खचय 

२११११ 
आई लड ए - सोिभनाय हनुे ऋण 
(बैदेचशक) 

७,८६ 

५३७ 
कृवर्ष िथा पश ुसेवाका एक गााँउ 
एक प्राववलिकहरुको ििव भत्ता 

२११११ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ६,०० 

५३८ 
गणक िथा सपुरीवेक्षकको 
पाररश्रलमक 

२११११ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १३,५५ 

५३९ 

प्रारचम्भक बाि ववकास 
सहजकिायहरुको पाररश्रलमक िथा 
ववद्यािर् कमयचारी व्र्बस्थापन 
अनदुान 

२११११ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ८२,३४ 

५४० 

प्रारचम्भक बाि ववकास 
सहजकिायहरुको पाररश्रलमक िथा 
ववद्यािर् कमयचारी व्र्बस्थापन 
अनदुान 

२११११ 
एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेचशक) 

५,९९ 

५४१ प्राववलिक सहार्कको ििव २११११ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ३,६७ 

५४२ 

माध्र्लमक िहका स्वीकृि 
दरवन्दीका चशक्षक, राहि अनदुान 
चशक्षक िालग ििब भत्ता अनदुान 

(ववशेर्ष चशक्षा पररर्षद अन्िरगिका 
चशक्षक/कमयचारी,प्राववलिक िारका 
प्रचशक्षक समेि) 

२११११ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १,९४,०० 

५४३ रोजगार संर्ोजकको ििव २११११ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ४,६८ 

५४४ रोजगार सहार्कको ििब २११११ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ३,६७ 
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५४५ 

स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पिािहरुमा 
कार्यरि कमयचारीहरुको ििव, 

महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्षाक 
िगार्ि प्रशासलनक खचय समेि 

२११११ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १,६७,०० 

५४६ प्राववलिक सहार्कको पोसाक २११२१ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १० 

५४७ रोजगार संर्ोजकको पोसाक २११२१ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १० 

५४८ रोजगार सहार्कको पोशाक भत्ता २११२१ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १० 

५४९ 
आिारभिू िथा आकचस्मक स्वास््र् 
सेवाको िालग और्षलि खररद 

२११२३ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १७,०० 

५५० अलिररक्त प्रोत्साहन भत्ता २११३९ नेपाि सरकार - नगद अनदुान २,४० 

५५१ 

सावयजलनक ववद्यािर्मा अध्र्र्नरि 
ववद्याथीहरुका िालग छात्रबचृत्त 
(आवासीर् िथा गैरआवासीर्) 

२१२१९ 
एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेचशक) 

१,२५ 

५५२ 
एम. आर्य. एस. अपरेटर र वफल्ड 
सहार्को िालग सञ्चार खचय 

२२११२ 
आई लड ए - सोिभनाय हनुे ऋण 
(बैदेचशक) 

८ 

५५३ गणक/सपुरीवेक्षक र्न्टरनेट खचय २२११२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १,०० 

५५४ 
मसिन्द सामान खररद (सेवा केन्र 
सञ्चािानाथय) 

२२३११ 
आई लड ए - सोिभनाय हनुे ऋण 
(बैदेचशक) 

१,८० 

५५५ 

गररबी लनवारणका िालग िघ ुउद्यम 
ववकास कार्यक्रम संचािन 
लनदेचशका, २०७७ बमोचजम 

उद्यमीको स्िरोन्निी (आवश्र्किा 
पवहचानका आिारमा पनुिायजगी र 
एडभान्स सीप ववकास िालिम 
कार्यक्रम) 

२२५१२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ४,०० 

५५६ 

ववभागिे उपिव्ि गराएको िालिम 
खाका बमोचजम घटना दिाय िथा 
सामाचजक सरुक्षा सम्बन्िमा 
नपा/गापा, वडा कार्ायिर्का 
कमयचारीहरुको िालग िालिम िथा 
जनप्रलिलनलिहरुिाई अलभमचुखकरण 
कार्यक्रम सञ्चािन 

२२५१२ 
आई लड ए - सोिभनाय हनुे ऋण 
(बैदेचशक) 

२,४६ 
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५५७ 

GPE को सहर्ोगमा कोलभड - १९ 
का कारण उत्पन्न पररचस्थलिमा 
लसकार् सहजीकरणका िालग 

शैचक्षक कार्यक्रम 

२२५२२ 
चज.वप.ई. - सोिभनाय अनदुान 
(बैदेचशक) 

५८,०० 

५५८ 

आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना 
भएका कृवर्ष िफय का साना 
व्र्वसावर्क कृवर्ष उत्पादन केन्र 

(पकेट) ववकास कार्यक्रम 
लनरन्िरिा 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १२,०० 

५५९ 

आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना 
भएको बाख्राको साना व्र्वसावर्क 
कृवर्ष उत्पादन केन्र (पकेट) 

ववकास कार्यक्रम लनरन्िरिा 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ७,०० 

५६० ईवपडेलमर्ोिोजी ररपोवटयङ २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ६ 

५६१ 

उपचारात्मक सेवा अन्िगयिका 
कार्यक्रमहरु ( ,आिारभूि स्वास््र् 
सेवा केन्र (स्वास््र् चौकी ) / 
आिारभिू अस्पिािको न्र्नुिम 
सेवा मापदण्ड कार्यक्रम संचािन 
िथा सदुरलिकरण र आाँखा, नाक, 

कान, घांटी िथा मखु स्वास््र् 
सम्वचन्ि अलभमखुीकरण िथा 
लबद्यािर् स्क्रीलनंग कार 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ६,०० 

५६२ कृलत्रम गभायिान लमसन कार्यक्रम २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ३,९४ 

५६३ 

कम्र्लुनवट डट्स कार्यक्रम कार्यक्रम 
संचािन, स्थानीर् िह क्षर्रोग मकु्त 
पालिका सम्बन्िी कार्यक्रम 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ६४ 

५६४ 

क्षर्रोगका जोचखम समहु िथा 
स्वास्थ सेवाको पहचु कम भएका 
समदुार्मा सकृर् क्षर्रोग 
खोजपडिाि कार्यक्रम, घरपररवारका 
सदस्र्हरूको सम्पकय  पररक्षण, 

समदुार्मा क्षर्रोगका ववरामीहरूको 
खोजपडिािका िालग क्षभिा 
अलभवृवि िथा पररचािन । 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १,४६ 
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५६५ 
कृवर्ष, पशपुन्छी िथा मत्स्र् ि्र्ाकं 
अध्र्ावलिक कार्यक्रम 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १,०० 

५६६ वकसान सूचीकरण कार्यक्रम २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ३,०० 

५६७ 

कोलभड १९ िगार्ि ववलभन्न 
महामारीजन्र् रोगहरुको रोकथाम, 

लनर्न्त्रण िथा लनगरानीका िालग 

सरोकारवािा साँगको अन्िरवक्रर्ा 
िथा RRT, स्वास््र्कमी पररचािन 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ५० 

५६८ 

कोलभड १९ ववरुि खोप अलभर्ान 
संचािन ब्र्वस्थापन खचय -
पालिकास्िररर् सलमक्षा िथा र्ोजना 
र पालिका िथा स्वास््र् सस्था 
स्िररर् सपुररवेक्षण_ 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १,८७ 

५६९ 

लनर्लमि खोप सदुृढीकरण, पूणय 
खोपको दीगोपना र सरसफाई 
प्रवद्र्िन कार्यक्रम लनरन्िरिाको 
िालग सकु्ष्मर्ोजना अद्यावलिक र 
पालिका समन्वर् सलमलिको 
अलभमचुखकरण र र्ोजना २ ददन र 
पूणयखोप न.पा., गा.पा. 
सलुनचश्चििाको िालग 
स्वास््र्कलमयबाट वडामा घरिरुी 
सवेक्षण, पालिका ब 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १,९४ 

५७० 

प्रलि ववद्याथी िागिका आिारमा 
चशक्षण लसकार् सामग्री एवम ्कक्षा 
८ को परीक्षा व्र्वस्थापन अनदुान 

२२५२२ 
एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेचशक) 

१,६५ 

५७१ 

प्रलि ववद्याथी िागिका आिारमा 
चशक्षण लसकार् सामग्री एवम ्कक्षा 
८ को परीक्षा व्र्वस्थापन अनदुान 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान २२,७६ 

५७२ 
पररवार लनर्ोजन वकशोर वकशोरी 
िथा प्रजनन ्स्वास््र् कार्यक्रम 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ३,२८ 
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५७३ 

पशपंुक्षी आदीबाट हनुे ईन्फुएन्जा, 
बडय फ्ि,ु AMR, लसवष्टसकोलसस, 

टक्सोप्िाज्मोलसस आदद ववलभन्न 
सरुवारोग सम्बचन्ि रोकथाम िथा 
लनर्न्त्रणका िालग सचेिना 
कार्यक्रम 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान २० 

५७४ 

पालिका स्िरमाः टाईयफार्ड खोप 
अलभर्ान संचािन िथा लनर्लमि 
खोपमा टाईयफार्ड खोप शरुुवािको 
साथै लनर्लमि खोप सदुढीकरण र 
सरसफाई प्रबद्र्िनको िालग 
पालिका र वडा खोप समन्वर् 

सलमिी र सरोकारवािाहरुको 
अलभमचुखकरण बैठक १ ददन 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान २,९९ 

५७५ 

पालिका स्िरमा स्वास््र् 
संस्थाहरुको मालसक बैठक, डाटा 
भेररवफकेशन एवं गणुस्िर सिुार 

साथै चौमालसक एवं बावर्षयक सलमक्षा 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १,०० 

५७६ 
पोपण ववशेर्ष (स्वास््र्) क्षेत्रका 
कार्यक्रम सञ्चािन 

२२५२२ 
र्रुोवपर्न र्लुनर्न - नगद अनदुान 
(बैदेचशक) 

३,४० 

५७७ पोर्षण कार्यक्रम २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ९,२२ 

५७८ 

पोर्षण संवेदनशीि (खानेपानी िथा 
सरसफार्, कृवर्ष, पशसेुवा, मवहिा 
िथा बािबालिका, चशक्षा र 

शासकीर् प्रवन्ि) क्षेत्रका 
कार्यक्रमहरू सञ्चािन) 

२२५२२ 
र्रुोवपर्न र्लुनर्न - नगद अनदुान 
(बैदेचशक) 

४,६० 

५७९ 
मकै उत्पादन प्रवियन कार्यक्रम 
(बािी ववकास कार्यक्रम) 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान २५,०० 

५८० 

मकै बािीको साना व्र्वसावर्क 
कृवर्ष उत्पादन केन्र (पकेट) 
ववकास कार्यक्रम सञ्चािन 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १२,०० 

५८१ 
मेचशनरी आजार िथा फलनयचर ममयि 
सम्भार (सेवा केन्र सञ्चािानाथय) 

२२५२२ 
आई लड ए - सोिभनाय हनुे ऋण 
(बैदेचशक) 

९६ 
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५८२ 

मवहिा, बािबालिका, अपाििा 
भएका व्र्चक्त, ज्रे्ष्ठ नागररक र 
र्ौलनक िथा िैंलगक अल्पसंख्र्क 
का ि्र्ाङ्क संकिन र अिावलिक 
गने 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १,०० 

५८३ माि ृिथा नवचशश ुकार्यक्रम २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ११,६९ 

५८४ 

माि ृिथा नवचशश ुकार्यक्रम 
अन्िगयि आमा सरुक्षा, गभयविी 
उत्प्ररेणा सेवा, न्र्ानो झोिा र 
लनशलु्क गभयपिन कार्यक्रम 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १२,०१ 

५८५ 
र्ािार्ाि खचय (गणक िथा 
सपुरीवेक्षक) 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ४,५० 

५८६ 
राष्ट्रपलि रलनि लसल्ड प्रलिर्ोलगिा 
(स्थानीर् िहस्िरीर्) 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १,०० 

५८७ 

रावष्ट्रर् मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववका 
कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, 

र्ािार्ाि खचय, वावर्षयक सलमक्षा गोष्ठी 
र ददवस मनाउने खचय समेि) 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ७,०० 

५८८ 

ववद्यािर् स्वास््र् चशक्षा/आमा 
समहु िथा मवहिा स्वास््र् 
स्वरं्सेववकाहरूका िालग सामाचजक 

व्र्वहार पररवियन कार्यक्रम 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १,०० 

५८९ 

ववलभन्न सरुवारोग, नसने रोग, 

जनुोवटक, मानलसक स्वास््र् 
सम्बचन्ि अन्िरवक्रर्ा कार्यक्रम िथा 
ददवसहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer Days, 

आत्महत्र्ा रोकथाम ददवस, 

मानलसक स्वास््र् ददवस, 

अल्जाईमर ददवस, रेलबज ददवस, 

ववश्व औिो ददवस) मनाउने 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १,२० 

५९० 

शैचक्षक पहुाँच सलुनचश्चििा, 
अनौपचाररक िथा वैकचल्पक चशक्षा 
कार्यक्रम (परम्परागि ववद्यािर्, 

वैकचल्पक ववद्यािर्, साक्षरिा र 
लनरन्िर चशक्षाका कार्यक्रम समेि) 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १९,८४ 
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५९१ 

शैचक्षक पहुाँच सलुनचश्चििा, 
अनौपचाररक िथा वैकचल्पक चशक्षा 
कार्यक्रम (परम्परागि ववद्यािर्, 

वैकचल्पक ववद्यािर्, साक्षरिा र 
लनरन्िर चशक्षाका कार्यक्रम समेि) 

२२५२२ 
एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेचशक) 

१,४४ 

५९२ 

स्थिगि अनचुशक्षण गरर 
स्वास््र्कलमयहरूको क्षमिा 
अलभवृचध्द एवं ि्र्ांङकको 
गणुस्िर सलुनचश्चि, क्षर्रोगका 
कार्यक्रमको अिय बावर्षयक सलमक्षा 
िथा उपचार नलिजाको कोहटय 
ववश्लरे्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ४५ 

५९३ 

सम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्व र 
बजार प्रलिस्पिाय बवृि गनयका िालग 
कचम्िमा ५ जनाको समहुमा प्रलबलि 
हस्िान्िरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १,४० 

५९४ 

स्वास््र् संस्थामा आकचस्मक 
अवस्थामा औसलि एवं ल्र्ाब 
सामाग्री ढुवानी, रेकलडयङ िथा 
ररपोवटयङका िालग फमय फरमेट 
छपार् िथा फोटोकपी, ई-वट.लब 
रचजस्टर अध्र्ावलिक, ववश्व क्षर्रोग 
ददवस सम्बन्िी कार्यक्रम 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ४५ 

५९५ 

सामदुावर्क ववद्यािर्का 
छात्राहरुिाई लनशलु्क स्र्ालनटरी 
प्र्ाड ब्र्वस्थापन 

२२५२२ 
एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेचशक) 

१,१६ 

५९६ 

सामदुावर्क ववद्यािर्का 
छात्राहरुिाई लनशलु्क स्र्ालनटरी 
प्र्ाड ब्र्वस्थापन 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १६,०१ 

५९७ 

लसलबआईएमएनलसआई Onsite 

कोचचंि र समिा िथा पहुाँच 
कार्यक्रम 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान २,०० 

५९८ 

हाचत्तपाईिे रोग लबरूध्दको आम 
और्षिी सेवन (MDA) कार्यक्रम 
सञ्चािन (१३ चजल्िाका १३८ 

पालिकाहरू) 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ९,१० 
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५९९ कार्यक्रम प्रचारप्रसार खचय २२५२९ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १,०० 

६०० 

गररबी लनवारणका िालग िघ ुउद्यम 
ववकास कार्यक्रम संचािन 
लनदेचशका, २०७७ बमोचजम िघ ु

उद्यम ववकास मोडेिमा नर्ााँ िघ ु
उद्यमी लसजयना गने 

२२५२९ नेपाि सरकार - नगद अनदुान २१,६० 

६०१ 
सञ्चार सामाग्री प्रसारण िथा छपार्य 
(सञ्चार र पाँहचु अलभर्ान सञ्चािान) 

२२५२९ 
आई लड ए - सोिभनाय हनुे ऋण 
(बैदेचशक) 

२,०० 

६०२ 
उन्नि वीउ उपर्ोग अनगुमन 
लनररक्षण एवं वैठक सञ्चािन 

२२६११ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १,०० 

६०३ भ्रमण अनगुमन २२६११ नेपाि सरकार - नगद अनदुान २,०० 

६०४ 

रोजगार सेवा केन्रको सञ्चािन 
(अनगुमन, सञ्चार, स्टेशनरी, 
ममयि,अन्र्) 

२२६११ नेपाि सरकार - नगद अनदुान २,०५ 

६०५ 

स्थानीर् िहका कमयचारी र 
जनप्रलिलनलिहरुको िालग अनगुमन 
िथा मलु्र्ाकन खचय 

२२६११ 
आई लड ए - सोिभनाय हनुे ऋण 
(बैदेचशक) 

७२ 

६०६ 

एम. आर्य. एस. अपरेटर र वफल्ड 
सहार्क देलनक भ्रमण भत्ता िथा 
र्ािार्ि खचय 

२२६१२ 
आई लड ए - सोिभनाय हनुे ऋण 
(बैदेचशक) 

१,५६ 

६०७ 
अन्र् ववववि खचय-Mobilization of 

CSOs, Civic Groups, NGOs for 
increased social accountability 

२२७११ 
आई लड ए - सोिभनाय हनुे ऋण 
(बैदेचशक) 

३३ 

६०८ 
अन्र् ववववि खचय-Periodic meeting 

costs of LGPCC 
२२७११ 

आई लड ए - सोिभनाय हनुे ऋण 
(बैदेचशक) 

२३ 

६०९ ववववि खचय स्थानीर् िह २२७११ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १,५५ 

६१० 

आिारमिु िह कक्षा (६-८) मा 
अंग्रजेी,गचणि र ववज्ञान ववर्षर्मा 
चशक्षण सहर्ोग अनदुान 

२५३११ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ३,१५ 

६११ 

आिारमिु िह कक्षा (६-८) मा 
अंग्रजेी,गचणि र ववज्ञान ववर्षर्मा 
चशक्षण सहर्ोग अनदुान 

२५३११ 
एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेचशक) 

२३ 

६१२ 
ववद्यािर्मा शैचक्षक गणुस्िर 
सदुृढीकरण एवम ्कार्यसम्पादनमा 

२५३११ 
एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेचशक) 

३,१३ 
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आिाररि प्रोत्साहन अनदुान 

६१३ 

ववद्यािर्मा शैचक्षक गणुस्िर 
सदुृढीकरण एवम ्कार्यसम्पादनमा 
आिाररि प्रोत्साहन अनदुान 

२५३११ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ४२,९७ 

६१४ 

सावयजलनक ववद्यािर्का 
ववद्याथीहरुका िालग लनशलु्क 
पाठ्यपसु्िक अनदुान 

२५३११ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ४४,०१ 

६१५ 

सावयजलनक ववद्यािर्का 
ववद्याथीहरुका िालग लनशलु्क 
पाठ्यपसु्िक अनदुान 

२५३११ 
एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय अनदुान 
(बैदेचशक) 

३,२० 

६१६ 

सावयजलनक ववद्यािर्मा अध्र्र्नरि 
ववद्याथीहरुका िालग छात्रबचृत्त 
(आवासीर् िथा गैरआवासीर्) 

२५३११ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १९,११ 

६१७ 
िोवकएका ववद्याथीको ददवा खाजाका 
िालग ववद्यािर्िाई अनदुान 

२६४१२ 
एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेचशक) 

११,३६ 

६१८ 
िोवकएका ववद्याथीको ददवा खाजाका 
िालग ववद्यािर्िाई अनदुान 

२६४१२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १,५६,१९ 

६१९ 

माध्र्लमक िह कक्षा (९-१०) मा 
अंग्रजेी,गचणि र ववज्ञान ववर्षर्मा 
चशक्षण सहर्ोग अनदुान 

२६४१२ 
एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेचशक) 

८८ 

६२० 

माध्र्लमक िह कक्षा (९-१०) मा 
अंग्रजेी,गचणि र ववज्ञान ववर्षर्मा 
चशक्षण सहर्ोग अनदुान 

२६४१२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १२,०८ 

६२१ 
ववद्यािर् सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन 
अनदुान 

२६४१२ 
एस.एस. लड. वप. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेचशक) 

१,७१ 

६२२ 
ववद्यािर् सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन 
अनदुान 

२६४१२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान २३,५४ 

६२३ 
उन्नि वीउ वविरकिाई प्रोत्सहान 
अनदुान 

२६४१३ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ३,०० 

६२४ 
खाद्यान्न वािीको उन्नि वीउ 
उपर्ोगमा मूल्र् अनदुान 

२६४१३ नेपाि सरकार - नगद अनदुान १८,०० 

६२५ कामका िालग पाररश्रलमक अनदुान २७१११ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ३३,२२ 
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६२६ 
कामका िालग पाररश्रलमक अनदुान 
(र्वुा रुप) 

२७१११ 
आई लड ए - सोिभनाय हनुे ऋण 
(बैदेचशक) 

३८,०० 

६२७ 
कामका िालग पाररश्रलमक अनदुान 
(र्वुा रुप) 

२७११२ नेपाि सरकार - नगद अनदुान ४१ 

६२८ 
ववपन्न नागररकहरुको िालग आवास 
व्र्वस्थापन सनुवर्षी नगरपालिका 

३११११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ४०,०० 

६२९ 

सरुचक्षि नागररक आवास कार्यक्रम 
:- प्रदेश नं. १ को मोरङ चजल्िा 
क्षेत्र नं. २ अन्िगयि सनुवर्षी न.पा.- 
290 वटा 

३११११ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ६७,०० 

६३० 

VER %26 SP MIS सञ्चािानाथय वडा 
कार्ायिर्हरुको िालग डेक्सटप 
कम्पर्टुर, मल्टी फिसनि वप्रन्टर, 

राउटर/कनेक्टीलभवटको िालग 
उपकरण खररद 

३११२२ 
आई लड ए - सोिभनाय हनुे ऋण 
(बैदेचशक) 

१२,०० 

६३१ ट्याव्िेट खररद ३११२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ५,०० 

६३२ 

रोजगार सेवा केन्रको सदुृवढकरण 
(कम्प्रू्टर, फलनयचर वफक्चसय, 
क्र्ामरा, अन्र् ववद्यिुीर् उपकरण) 

३११२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

६३३ 
स्वास््र् सूचना साथै आर् एम रू् 
सदुृढीकरण कार्यक्रम 

३११४१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २,०० 

६३४ 
कमिपोखरी पर्यटन पूवायिार लनमायण 
, सनुवर्षी नगरपालिका १ मोरङ 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १५,०० 

६३५ 
काटा महाराजथान मचन्दर भौलिक 
संरचना लनमायण 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ८,०० 

६३६ 
दगुाय मचन्दर शकु्रवारे सनुवर्षी न पा 
१ मोरङ 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १५,०० 

६३७ 

नवीकरणीर् ऊजाय प्रवलि जडान 
(वार्ोग्र्ााँस/ववद्यिुीर् 
चिुो/सिुाररएको चिुो/सौर्य ऊजाय) 

३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ८,०० 

८०११३४०७५१३ संघीर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्यक्रम(समपरुक अनदुान) 

६३८ वरडंगा - लसक्टी बोडयर रोड ३११५१ प्रदेश नंबर १ - नगद अनदुान ४२,०० 

६३९ वरडंगा - लसक्टी बोडयर रोड ३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण ६३,०० 
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८०११३४०७५२१ प्रदेश सरकारबाट हस्िान्िररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान) 

६४० 
अपांगिा रोकथाम िथा पनुः 
स्थापना कार्यक्रम 

२२५२२ प्रदेश नंबर १ - नगद अनदुान २५,६८ 

६४१ 

स्थानीर् िहमा िैंलगक वहंसा 
लनवारणका िालग संरक्षण कोर्ष 
स्थापना 

२२५२२ प्रदेश नंबर १ - नगद अनदुान ५० 

६४२ कोल्ड स्टोर लनमायण ३१११२ प्रदेश नंबर १ - नगद अनदुान १,००,०० 

कुि जम्मा ७०,९१,१८ 
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सनुबर्षी नगरपालिका 
डार्लनर्ााँ, मोरङ 

प्रिानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 
आ.ब. २०७८/७९ को िागी प्रस्िालबि रोजगारमिुक आर्ोजनाहरुको नामाबिी  

क्र 
स 

आर्ोजना 
अवचस्थि 
वडा 

 

आर्ोजनाको नाम 

 

अनमुालनि रकम 
कैवफर्ि 

१ १ 

१. लसिा डााँस केखाय, मचयने र मसुहर घट्टा लसाँचाईका पैनीहरु सरसफाई 
िथा स्िरोन्निी। 

4,00000/- 

 

२. आिारभिु स्वास््र् केन्र र रन आिारभिु लबिािर्को घेरावेरा गने 
कार्य । 

3,५0,000/- 

३. सामदुावर्क लबिािर् िथा सावयजलनक स्थानहरुको सरसफाई गने ।  ४,00000/- 
४. वडा स्िरीर् सडक छेउछाउ बकृ्षारोपण िथा सडक र नािा ममयि 

सम्भार । 
2,00000/- 

२ २ 

१. अमरदह बजारदेखी सुाँगा हुाँदै देउजा चोकसम्म सडक छेउमा 
बकृ्षारोपण । 

3,00000/- 

 

२. सडक छेउमा भएका लबरुवा गोडमेि िथा झालड कााँटछााँट । 3,५0,000/- 
३. बक्राहा खोिािे क्षिी गरेको बााँि लनमायण ।  2,00000/- 
४. लसाँचाई पैनी िथा नािा लनमायण िथा सरसफाई ।  3,00000/- 
५. वडा स्िरीर् नािा िथा सडक ममयि सम्भार िथा सरसफाई ।  3,00000/- 

३ ३ 

१. खनािको घर पचश्चम रचन्जि सिारको घरसम्म जाने सडक 
स्िरोन्निी । 

४,00000/- 

 २. कठिडााँगी पवुय सनुबर्षी जाने सडक ममयि । 3,00000/- 
३. देउजाचोक देचख पवुय रिवुामाई लसमानासम्मको सडक ममयि । 4,00000/- 
४. वडा स्िरीर् नािा िथा सडक ममयि सम्भार 2,00000/- 

४ ४ 

१. चन्र बहादरु लिम्बकुो घर पवुय उत्तर गाचन्ि आश्रम गठुीको जग्गा 
सम्म सडक लनमायण । 

4,00000/- 

 

२. गोिगााँउ स्कुि दचक्षण रामप्रसाद राजबंशीको घरसम्म सडक ममयि । 2,५0,000/- 
३. सरुि काठेपिु देखी पबुय दचक्षण डोमा गन्गार्को घरसम्म बाटो 

लबस्िार । 

3,00000/- 

४. सरुि ईस्िाम लमर्ाको घरदेखी पबुय दरपिाि राजबंशीको घरसम्म 
बाटो लबस्िार । 

3,00000/- 

५. वडा स्िरीर् नािा िथा सडक ममयि सम्भार 2,00000/- 
५ ५ १. कमिेशको पोखरी देखी काचशजान बाटो सम्म सडक लनमायण 2,00000/-  
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२. घनुाय देचख दचक्षण िाराचनको घरसम्मको सडक नािा लनमायण 2,00000/- 
३. मररर्ा देखी रजनाको बासझाडी सम्म नािा लनमायण 1,50,000/- 
४. RCC देचख पचश्चम ५०० लमटर नािा लनमायण 1,50,000/- 
५. रवविािको घर दचक्षण प्रकाश मण्डिको घर सम्म सडक ममयि 1,50,000/- 
६. रामचन्रको पोखरी देचख जगेुश वासवारी सम्मको सडक ममयि 2,00000/- 
७. झिेुिे पिु देचख सिारी सम्म ५०० लमटर सडक लनमायण 1,50,000/- 
८. रािा राजबंशीको खेि देचख परुाना बाटो ममयि 1,50,000/- 
९. वडा स्िरीर् नािा िथा सडक ममयि सम्भार 1,50,000/- 

६ ६ 

१. खड्काको घरदेचख बक्राहा बााँि सम्म सडक स्िरोन्निी 3,00000/- 

 

२. डाईलनर्ा सनुबर्षी रोड पचश्चम मेघनी प्रसाईको घरसम्म सडक 
स्िरोन्निी 

2,00000/- 

३. काकी डााँडादेचख झापािी टोि सम्मको सडक ममयि । 3,00000/- 
४. वकियनको घरदेचख हार्वेसम्मको सडक ममयि ।  2,00000/- 
५. वडा स्िरीर् नािा िथा सडक ममयि सम्भार 2,00000/- 

७ ७ 

१. िक्ष्मी मचन्दर देचख सकुुम्बासी टोिसम्म सडक ममयि । 3,00000/- 

 

२. जनिा आ.लब. देचख मचुस्िम टोिसम्म सडक ममयि । 3,00000/- 
३. जनिा आ.लब. पबुय चैिादेचख बााँिसम्म सडक स्िरोन्निी । 2,50,000/- 
४. वडा ७ अन्िगयिका नािा ममयि िथा सरसफाई ।  3,00000/- 
५. वडा स्िरीर् नािा िथा सडक ममयि सम्भार 2,00000/-  

८ ८ 

१. वडा नं ८ को सालबक वडा नं ४ मा रहेको कब्रस्थान घेरावेरा 3,00000/- 

 

२. वडा नं ८ को साववक वडा नं ३ ईस्िालमर्ा मदरसा देखी आजाद 
लमर्ाको घरसम्म सडक ममयि  

2,00000/- 

३. बक्राहा खोिा देखी साहाददन लमर्ाको खेि सम्मको सडक ममयि 3,00000/- 
४. वडा नं ८ समसान घाटदेचख लसमररर्ा िाि सम्मको सडक 

स्िरोन्निी 
2,00000/- 

५. लसमररर्ा िािदेचख वडा ७ बरडंगा लसमानासम्मको सडक स्िरोन्निी 2,00000/- 
६. वडा स्िरीर् नािा िथा सडक ममयि सम्भार 1,50,000/- 

९ ९ 

१. गणपलिको घर दचक्षण झवुरीदेवव िाि जाने सडक ममयि िथा ग्राभेि 
लबछ्याउने कार्य 

3,00000/- 

 २. डाईलनर्ााँ बजार सरसफाई िथा ब्र्वस्थापन 2,00000/- 
३. गदुर हाट बजार ब्र्वस्थापन 3,00000/- 
४. वडा स्िरीर् नािा िथा सडक ममयि सम्भार 2,00000/- 

 जम्मा 1,18,00000/-  
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