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मन्िव्र् 
 ऐलिहालसक जनआन्दोिन,  जननार्क श्री लब.वप.कोर्रािािे कोरेका मागय 
लनदेशन र ववर शवहदहरुको बलिदानिे प्राि भएको नेपािको संवविान बमोचजम 
स्थानीर् िहको लनवायिन भई र्स सनुवर्षी नगरपालिकाको िौथो नगरसभा स-ुसम्पन्न 
गने सम्मको र्ात्रा सम्पन्न गररएको छ । नर्ााँ पररवेश र नर्ााँ कानूनी व्र्वस्थामा लनमायणािीन 
कानूनहरुको अलिनमा रही प्रथम वर्षय कार्य गनय लनकै कठिन र िनुौिीपूणय रहेको अनभुव भर्ो । नेपाि 
सरकारबाट प्राि मागयलनदेशन, नमूना काननू बमोचजम र्स नगरपालिकाको अनकूुि िथा ववकास र 
सशुासनको पक्षपािी हनुे गरी समर् समर्मा कार्ायपालिकाको ववलभन्न लनणयर्हरु मार्य ि बािा अड्काउ 
रु्काउने कार्य गररर्ो । र्सै सन्दभयमा आ.व.2076/077 को वावर्षयक र्ोजना कार्ायन्वर्न गदायको 
लििालमिा अनभुवहरु संगाल्दै आ.व.2077/078 को वावर्षयक र्ोजना नगरबासी दाजभुाई िथा 
ठददीबवहनी समक्ष पचस्कने कार्य सम्पन्न भएको छ ।  

 हामीिे र्स वावर्षयक र्ोजना मार्य ि दीर्यकािीन रणनीलिक र्ोजनाहरुिाई लनरन्िरिा ठददै प्रमखु 
प्राथलमकिामा राखेका छौँ।पूवायिार लनमायण, आिलुनक चशक्षा,कृवर्ष प्रववलिको प्रर्ोग िथा स्वास््र्मा 
सहज पहुाँि होस् भने्न ववर्षर् र्स वावर्षयक र्ोजनाको प्रमखु िक्ष्र् छ।हामी सबै लमिेर सनु्दर, सरुचक्षि 
र स्वस्थ सनुवर्षीको लनमायण गरौँ भलन म सबै नगरबासी दाजभुाई िथा ठददीबवहनीहरुिाई अनरुोि गनय  
िाहन्छु।र्स कार्यमा मिाई र नगरपालिकािाई साँिै साथ र सहर्ोग हनुेछ भने्न ववश्वास लिएको छु।  

 िौथो नगरसभा 2077 िाई सर्ि पानय सहर्ोग गनुय हनुे सम्पूणय नगरबासी दाजभुाई िथा 
ठददीबवहनी, मा.सांसद श्री डा. लमनेन्र  ररजािज्रू्, ववलभन्न संर्संस्था, वक्रर्ाशीि राजनीलिक दि िथा 
रेलडर्ो सनुाखरी एर््.एम.्िाई हृदर्देचख िन्र्वाद ठदन िाहन्छु । र्ोजना छनौट, र्ोजना प्राथलमकीकरण, 

ववलभन्न छिर्ि बैिक, अलभिेचखकरण गरी र्ो वावर्षयक र्ोजना आ.व.2077/078 पसु्िक नगरबासी 
समक्ष प्रस्ििु गनय सााँझ लबहान नभनी अहोरात्र खवटनहुनुे सबै ववर्षर्गि सलमिीका सदस्र्हरु, 

नगरकार्यपालिकाका सदस्र्हरु िथा सबै कमयिारी लमत्रहरूिाई म हृदर्देचख नै िन्र्वाद ठदन िाहन्छु 
। र्स पसु्िक मार्य ि र्ोजनाहरु साँग सम्बचन्िि नगरबासी दाजभुाई िथा ठददीबवहनीहरुिाई ववकास 
लनमायण कार्यमा मिाई िथा सम्पूणय नगरपालिकािाई हािेमािो गदै सर्ि बनाउन ुहनुछे भनी अनरुोि 
गदै सर्ििाको आशा िथा ववश्वास लिएको छु ।  

िन्र्वाद 

      कािी प्रसाद दास  

      नगर प्रमखु 



 

मेरो भनार् 

 
 कोलभड १९ को बढ्दो संक्रमणका बीि र्स नगरपालिकाको िौथो नगरसभा 
सम्पन्न भएको छ । आलथयक वर्षय २०७६/०७७ को बजेट िथा कार्यक्रम 
कार्ायन्वर्नमा प्रवेश गनायसाथ कोरोना भार्रसिे परैु ववश्व नै आक्रान्ि बन्न पगु्र्ो र हामी समेि 
रक्षात्मक अवस्थामा रह्यौ । लनर्लमि सञ्चािन बजेट कटौिी गनुयका साथै संर्ीर् र प्रदेश सरकार 
िथा नगरवासीहरु संर्संस्था समेिबाट सहर्ोग प्राि गरी क्वारेन्टीन सञ्चािन गनुयपने भर्ो। क्वारेन्टीन 
सञ्चािनका िागी भौलिक पूवायिार िर्य का र्ोजना कटौिी गनुयपने सम्मको अवस्था सजृना हनु  

पाएन । िथापी कार्ायन्वर्नमा िुिो िनुौिी व्र्होनुय पर्ो । कोरोना ववरुद्धके िडार् िड्दै र्ोजना 
कार्ायन्वर्नमा नगर प्रमखु उप प्रमखु िगार्ि सबै जनप्रलिलनलिहरुको सवक्रर्िािे उल्िेख्र् सर्ििा 
हालसि गनय सवकर्ो ।  

 आलथयक वर्षय २०७७/०७८ को िागी िौथो नगरसभाबाट नीलि िथा कार्यक्रम बजेट िथा 
र्ोजनाहरु पाररि भै रहाँदा कोरोना भार्रसको संक्रमण उच्ि बन्दै गएको छ । गि वर्षयको बजेट 
प्रभाववि भएको सन्दभयमा र्ो वर्षयको पलन प्रभाववि नहोिा भन्न सवकने अवस्था छैन । संर्ीर् सरकारबाट 
लनिायररि सीमा अनसुारको बजेट प्राि नभएको अवस्थामा िर् गररएको कार्यक्रम र बजेट कार्ायन्वर्नमा 
कोलभड १९ को संक्रमणिे लिने गलििे लनणायर्क भलूमका खेल्ने देचखएको छ । संक्रमण कम हदैु 
गएको खण्डमा हामीिे िर् गरेको बजेट कार्ायन्वर्न सहज हनुेछ । हामीिे उच्ि सिकय िा साथ 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गदै जान ुपने भएको छ ।  

 बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा गदाय सबै जनप्रलिलनलिहरुको िाहना नगरवासीको वहि र सवुविा 
प्रलि केचन्रि रहेको छ । जलि िााँडो कोरोना संक्रमणबाट मकु्त भर्न्छ त्र्लि नै सहज र्ोजना 
कार्ायन्वर्नमा रहने छ । र्स कार्यमा सबैको सवक्रर् र सकारात्मक सहर्ोगको अपेक्षा राख्दै र्ोजना 
िजुयमामा संिग्न जनप्रलिलनलिहरु प्रलि आभार व्र्क्त गदै नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्का 
कमयिारीहरुिार्य िन्र्वाद ठदन िाहन्छु ।  

 
 
 

  परुुर्षोत्तम चर्लमरे 

  प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि 

 

  



 

 

सनुवर्षी नगरपालिकाको पररिर् 
ऐलिहालसक पषृ्ठभलूम, नामाकरण, अवचस्थिी, लसमाना र क्षेत्रर्ि 
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२०७७ असार १० मा पेश भएको आ. व. २०७७/0७८ को 
नीलि िथा कार्यक्रम 

आदरणीर् सभाध्र्क्षज्रू्, नगरकार्यपालिका सदस्र्ज्रू्हरु, नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु, कमयिारी वगयहरु; 

सनुवर्षी नगरपालिकाको नगर उपप्रमखु एवं बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा सलमलिको संर्ोजकको हैलसर्ििे 
र्स सम्मालनि सभामा आगामी आलथयक वर्षय २०७७/0७८ को नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गनय पाउाँदा 
अत्र्न्िै गौरवाचन्वि भएको छु। र्स अवसरमा राजनीलिक पररवियनको िालग जीवन उत्सगय गनुयहनु े
सम्पूणय ज्ञाि अज्ञाि शवहदहरु प्रलि हाठदयक श्रद्धाञ् जिी व्र्क्त गदयछु।  

आगामी वर्षयको बजेट िजुयमा गदाय, मैिे नेपािको संवविान, स्थानीर् िह सरकारको नीलि िथा कार्यक्रम, 
संर्ीर् र प्रदेश सरकारका नीलि िथा कार्यक्रम, िाि ुआ.व.लिक र्ोजना, ठदगो ववकासका िक्ष्र्, र्स 
नगरपालिकाद्वारा लनमायण गररएका ऐन, कानूनहरु, कार्यववलिहरु, राजनैलिक दिका स्थानीर् नेितृ्वका 
सझुाव, ववगिको अनभुव, नागररक समाज, लनजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, स्थानीर् सामदुावर्क संर् संस्था, 
बवुद्धजीवी, संिारकमी िगार्ि क्षेत्रहरुबाट प्राि रार्, परामशय, सझुाव िगार्िका अन्र् ववलभन्न क्षेत्रका 
प्राप् ि रिनात्मक सझुावहरुिाई समेि समेटेर बजेट िजुयमा   गररनेछ । 

िाि ुआ.व. को वावर्षयक नीलि िथा कार्यक्रमहरुको कार्ायन्वर्नका क्रममा कोलभड १९ (कोरोना 
भार्रस)को संक्रमणबाट सम्पूणय ववश्व नै आक्रान्ि बन्न पगुेको र हाम्रो देश पलन अछुिो रहन  
सकेन । संक्रमण बढ्दै जााँदा नगरपालिकाका वालसन्दाहरु समेि संक्रलमि बन्न पगुेका छन । 
रोजगारीका िागी लछमेकी देश भारिमा गएका र त्र्हााँ पलन कोलभड १९ का कारण भएको िकडाउनिे 
रोजगारीमा असर परी स्वदेश वर्िाय भएका नागररकहरुको सरुचक्षि व्र्वस्थापनका िागी क्वारेन्टार्न 
व्र्वस्थापन, असंगठिि क्षेत्रमा काम गने श्रलमकका िागी राहि िथा पनुस्थायपनाका कार्यक्रमहरु सञ्चािन 
गनुयपने वाध्र्ात्मक अवस्था सीजयना  भर्ो । 

संक्रमण बढ्न नठदन सरकारिे गरको िकडाउन र्ोर्षणासंगै श्रलमकहरु काम गने िाउाँमा बस्ने वािावरण 
नभएका कारण पूवायिार ववकासका कार्यहरु प्रभाववि भए । िथावप संर्ीर् सरकारका लनकार्हरु 
चजल्िा प्रशासन कार्ायिर्, नेपाि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बि िथा लछमकेी पालिकाहरु समेिको समन्वर्मा 
पूवायिार ववकासका काम अगालड बढाउन सवकर्ो । लिनको कार्ायन्वर्न अवस्था अत्र्न्ि राम्रो रहेको 
छ । कोलभड १९ को असरबाट सामाचजक ववकास, आलथयक ववकासमा उपिचधि प्राि हनु सकेन । 
सामाचजक क्षेत्रको वजेट िथा कार्यक्रम कटौिी गरी वजेट कोलभड १९ मा खिय गनुयपने अवस्था आर् 
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परेको छ । संर्ीर् सरकारको लनदेशन अनसुार ववर्षर्गि र्कार्हरु चशक्षा, स्वास््र्, कृवर्ष, पश ुिथा 
नगरपालिकािे समेि कोलभड १९ संवेदनशीि र्ोजना िथा कार्यक्रम बनाउन आवश्र्क भएको छ । 

नगरद्वारा प्रवद्धयन गररएका क्वारेन्टार्नहरुमा मालनसहरुको िाप बढेको भएपलन िाि ु खियबाटै 
क्वारेन्टार्न व्र्वस्थापन भर्रहेको र पूाँजीगि खिय कटौिी गनुयपरेको अवस्था छैन । र्ो कठिन 
पररचस्थलिमा नगरपालिकािे आगामी आलथयक बर्षयका िागी नीलि र्ोजना िथा कार्यक्रम िर् गनुयपने 
वाध्र्ात्मक पररचस्थलि रहेको छ ।मखु्र्रुपमा देचखएको कोलभड १९ को संक्रमणबाट र्स नगरक्षेत्रका 
२८ जना  संक्रलमि रवह आजका लमलिसम्म ५ जनािे कोरोना लबरुद्धको िडाईँ चजिेर र्र र्वकय सकेका 
र २३ जना ववलभन्न अस्पिािहरुमा उपिाररि रहेका छन । कठिन िनुौिीको रुपमा आएको कोरोना 
ववरुद्ध िड्दै आगामी बर्षयका िागी नीलि र्ोजना िथा वजेट पेश गनुयपने भर् ठदगो ववकास िक्ष्र्िाई 
उपिचधिमिुक बनाउन आ.व.लिक र्ोजना िजुयमा गरर र्ोजनाबद्ध ढंगबाट कार्यक्रम प्रस्ििु गररनेछ। 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष ज्रू्, 
अब म िाि ुआ.व २०७६।०७७ को ववलनर्ोचजि रकमको चशर्षयकगि सलमक्षा गने अनमुिी िाहान्छु 

। खिय िर्य  ववलनर्ोचजि रकम रु. २९,१०,६३,०००।०० मध्र्े रु. २०,९४,७९,८७५।- कुि 
ववलनर्ोचजि रकमको ७१.९७ % खिय भएको देचखन्छ।  पुाँचजगि िर्य  ववलनर्ोचजि (वडा कार्ायिर् 
सवहि ) रु ३४,०१,०२,४००.०० मध्र्े रु १६७७५६०६१.१६ खिय भई ४९.३३ % प्रगलि भएको 
देचखन्छ।साथै र्स नगरपालिकाको गौरबको र्ोजनाको रुपमा रहेको कािोपत्रे र्ोजना िाि ुआ.व. मा 
नगरपालिकाबाट िेक्का प्रवक्रर्ामा गर्सकेकोिे  आलथयक वर्षय २०७७/७८ मा सम्पन्न गररनेछ । 
आदरणीर् सभाध्र्क्ष ज्रू्,  

➢ अब म आगामी आ.व २०७7।०७८ को बजेटको उदे्दश्र् िथा प्राथलमकिा प्रस्ििु गने अनमुलि 
िाहन्छु। िाि ु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, लसाँिाई िथा पशपंुक्षी क्षेत्रको ववकास गरी आत्मलनभयर नगरपालिकाको ठदशामा अग्रसर 
हनुे। 

• स्वास््र्, चशक्षा, र पूवायिार िगार्ि सामाचजक िथा समावेशी ववकास मार्य ि समदृ्ध नगर 
लनमायण गने। 
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• पर्यटन, वािावरण संरक्षण िथा संस्थागि क्षमिा अलभबृवद्ध गने िथा सेवा प्रवाहमा 
प्रभावकाररिा कार्म गदै सशुासनमा जोड ठदने । 

• नगरबाट प्रदान गररने सेवा प्रवाहको गणुस्िर बढाई नगर सरकारको अनूभलूि गराउन।े 

➢ बजेटका उदे्दश्र्हरु हालसि गनय िथा बजेटका प्राथलमकिा कार्ायन्वर्न गनय प्रदेश र संर्ीर् 
सरकारसंग समन्वर् र साझेदारी गररनेछ भने लनजी क्षेत्र, नागररक समाज, राजनैलिक दि, 
संर्संस्थाहरु संग सहकार्य गदै प्रभावकारी कार्ायन्वर्नमा जोड ठदर्नेछ। 

१. सोि, िक्ष्र्, उद्देश्र् र अपेचक्षि उपिधिी:  

 "कृवर्ष, चशक्षा, स्वास््र् र पूवायिार सनुवर्षी ववकासको मूख्र् आिार” भन् ने सोिका साथ र्स 
नगरपालिकाको सवायवङ्गण ववकासको िक्ष्र्िाई लनःशिय रुपमा र्स नगरपालिकािे लनरन्िरिा ठदने 
िक्ष्र् रहेको छ ।  

१.१ वावर्षयक बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा गदाय अविम्बन गररएका प्रमखु नीलि िथा आिारहरुः 
१.२ क्षते्रगि नीलि िथा आिारहरु  

आलथयक ववकास क्षते्र 

(क) कृवर्ष, पश ुिथा पर्यटन 

१) लनवायहमचुख कृवर्ष प्रणािीिाई व्र्वसार्ीकरण गनयका िालग िक्िावन्दी खेिी उन् नि 
लबउ, ववजन, मिखादको व्र्वस्था गने नीलि लिर्नेछ। 

२) कृवर्षर्ोग्र् जलमनको खण्डीकरणिाई लनरुत्सावहि गनय सहकारीमा आिाररि खेिी 
प्रणािीिाई प्रश्रर् ठदर्नेछ िथा कृवर्षर्ोग्र् जलमनमा लसाँिाईको उचिि प्रबन्ि गदै 
िलगनेछ। 

३) सबै प्रकारको कृवर्षजन्र् व्र्ापारमा उपभोक्ता वहि संरक्षणको नीलि िाग ुगररनेछ। 

४) कृवर्ष, पश ुसेवा क्षेत्रको ववकासका िालग क्षमिा चशप र सशचक्तकरणमा जोड ठददै 
शीपमूिक िालिम िथा आर् आजयनको कार्यक्रम संिािन गदै िलगनेछ। 

५) कृवर्ष िथा पश-ुउत्पादनबाट िाभाचन्वि गराउनको िालग स्थानीर् हाट बजारको 
व्र्वस्थापन िथा बजारीकरणिाई प्रोत्सावहि गररनेछ िथा कृवर्ष व्र्वसार्िाई 
व्र्ावसार्ीकरण गनय माटो पररक्षण गरर खेिी गने व्र्वस्थािाई प्राथलमकिा ठदर्ने 
छ।र्स कार्यिाई लनदेचशि गनय कृवर्ष ववकास गरुुर्ोजना लनमायण समेि भई सकेको 
छ। 
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६) उत्पाठदि कृवर्षवस्िकुो भण्डारणको िालग चशि भण्डार लनमायण गनय नीचज क्षेत्र संगको 
साझेदारीिाई प्रोत्सावहि गररनेछ। र्सको िालग नगरको केन्र भागमा एउटा चिस्र्ान 
केन्र (COLD STORAGE) को व्र्वस्था गनय DPR लनमायणको कार्य भर्सकेको छ र उक्त 
चिस्र्ान केन्र लनमायणको िालग  प्रदेश िथा संर् सरकार संग आवश्र्क सहर्ोग माग 
गररनेछ। 

७) वागवानी ववकास कार्यक्रम अन्िगयि िरकारी, कम्पोचजट प्र्ाकेट, वरे्ष र्ि-रू्ि 
ववरुवा वविरण (आाँप, लििी, कागिी) वहउुदे्दश्र्ीर् नसयरी िथा नमनुा िरकारी नसयरी 
र वहमुखुी नसयरी स्थापना (नसयरी टे्र, कोकोवपट) जस्िा कार्यक्रम संिािन गररनेछ 
। 

८) वािी संरक्षण अन्िगयि आकचस्मक वािी संरक्षण सेवा (रासार्लनक िथा जैववक 
ववर्षादी), रे्रोलमन ट्याप िथा कृर्षक पािशािा संिािन िथा ववर्षादी न्र्नुीकरण 
सम्बन्िी होलडंग वोडयको स्थापना गरी कृवर्ष ववकासमा आिलुनकीकरण गदै िलगनेछ। 

९) गाई, भैँसी, बाख्रा, बंगरुको कृलत्रम गभयिानद्वारा नश् ि सिुार गने कार्यिाई लनरन्िरिा 
ठदर्नेछ। 

१०) कृवर्ष पेशािाई व्र्वसावर्करण बनाउन लसंिाईको िालग बोररङ्ग िथा लसञ्चार् िचक्षि 
ग्रामीण ववद्यिुीकरणमा जोड ठदर्नेछ । लसिााँईमा ववद्यिुीकरणको व्र्वस्था सबै 
वडाहरुमा क्रमश: गररदै िलगनेछ ।र्सका िागी लसंिाईमा  ववद्यिुीकरणको िालग 
आवश्र्क रकम ववलनर्ोजन गररनेछ । 

११) नगरपालिका क्षेत्रलभत्रको ववलभन्न स्थानको उत्पादन र उत्पादकत्व ववश्लरे्षण गरी स्थान 
ववशेर्षको खेिीका िागी प्रोत्साहन गररनेछ । र्सका िागी संर्ीर् िथा प्रदेश 
सरकारसंग समन्वर् गरी नगरस्िरीर् कृवर्ष अनसुन्िान केन्र स्थापनामा जोड 
ठदर्नेछ। 

१२) बाख्राको व्र्वसावर्क उत्पादनको िागी पकेट क्षेत्र स्थापनामा जोड ठदर्नेछ । 

१३) कृवर्ष िथा पशपुािन व्र्वसार्िार् प्रववलिमा आिाररि बनाउन प्रोत्सावहि गररनेछ ।  

१४) मास ुपसि सिुार कार्यक्रम ५०% साझेदारीमा संिािन गररनेछ । 

१५) व्र्वसावर्क गाई/भैंसी/बाख्रा/वंगरु/कुखरुा सम्बन्िी िालिम संिािन गररने िथा पश ु
स्वास््र् चशववर संिािन कार्यक्रम समेि गररनेछ । 
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१६) पश ुआहार सेवा कार्यक्रम संिािन गरी मौसम अनसुारको र्ााँस ववउ नगरलभतै्र 
उत्पादनका िागी स्रोि केन्र स्थापनाको िागी प्रोत्साहन गररनेछ । 

१७) सांस्कृलिक, िालमयक क्षेत्रहरुको पवहिान गदै त्र्सको संरक्षण िथा प्रवद्धयन गरी र्स 
नगरपालिकािाई पर्यटकीर् गन्िव्र् स्थिको रुपमा ववकास गररनेछ ।र्सका िालग 
हाि  कमिपोखरीको िथा झवुरी देवी िािको DPR लनमायण भई पर्यटकीर् गन्िव्र् 
स्थि लनमायणको प्रारचम्भक कार्य शरुु भर्सकेको अवस्था रहेको छ। र्सैगरी वडा 
नं ५ िन्दननगरमा कािी मा. वव. काशीजान, टकुवा आ. वव. र आदशय मा. वव. 
डार्लनर्ााँको स्वालमत्वमा रहेको प्रसस्ि पर्यटकीर् गन्िव्र् लनमायणको सम्भावना बोकेको 
जग्गा रहेको हुाँदा त्र्सको वहउुदे्दश्र्ीर् ववकासको िागी ववस्ििृ पररर्ोजना प्रलिवेदन 
(DPR) िर्ार गरी लनमायण सञ्चािन िथा हस्िान्िरणको आिारमा नीजीक्षेत्रसंग सहकार्य 
गररनेछ । साथै प्रदेश िथा संर्ीर् सरकारका लनकार्हरुसंग कार्यक्रम िथा र्ोजनाहरु 
माग गनय आवश्र्क प्रर्त् न गररनेछ। 

१८) सावयजलनक स्थिहरुको पवहिान गरी उक्त स्थानहरुमा आवश्र्किानसुार ववपद 
उद्दारका िागी आवश्र्क स्थिहरु िथा वािवालिकाको सवायङ्गीण ववकासका िागी 
ज्ञानवद्धयक एवं सूिनामूिक सावयजलनक पाकय हरु लनमायण गररनेछ। 

19) परम्परागि िालमयक प्रकृलिका ववद्यािर् मदरसा गरुुकुि गमु्वा आश्रम अनाथािर् 
सञ्चािन, संरक्षण ,सम्वद्धयन, िमयगरुु मौिवी व्र्वस्थापन, स्िरोन्नलि, लनर्मन, अनगुमन 
िथा सहर्ोग सम्बन्िी कार्यववलि िर्ार गररनेछ । र्स्िा संस्थाहरुको ववकास र 
ववस्िारका िागी सरकारी िथा गैरसरकारी क्षेत्रसंग समन्वर् गररनेछ । 

(ख) चशक्षा, र्वुा िथा खेिकुद 

१. सनुवर्षी नगरपालिका लभत्रका ववद्यािर् वावहर रहेका बािबालिकाको ि्र्ांङ्क र्वकन गरी 
सम्पूणय जनप्रलिलनिी, कमयिारी, चशक्षक, संर् संस्थाहरुको सहर्ोगमा बािबालिका हरुिाई 

ववद्यािर् भनाय गराई आफ्नो सेवा क्षेत्र लभत्र ववद्यािर् वावहर बािबालिका नरहेको अवस्था 
र्ोर्षणा गनय ववद्यािर्िाई चजम्मेवार बनाउने र्सरी र्ोर्षणा गने ववद्यािर्िाई ववद्याथी 
लनर्लमििा र गणुस्िर सिुारका िालग थप सहर्ोग गररनेछ। 

२. सामदुावर्क ववद्यािर्मा आिारभिू चशक्षा अलनवार्य र लनःशलु्क साथै माध्र्लमक चशक्षा 
लनःशलु्कको सलुनचिििा गनय नगरपालिका लभत्रका अलभभावकहरुिे अलनवार्य रुपमा 
छोराछोरीहरुिाई ववद्यािर् भनाय गरी लनर्लमि ववद्यािर् पिाउने वािावरण िर्ार 
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गररनेछ। ववद्यािर् भनाय नगने बाि बालिकाका अलभभावकहरुिाई नगरपालिकाबाट 

उपिधि हनुे सेवा सवुविाबाट बचञ्चि गने गरी अलनवार्य आिारभिु चशक्षाको कार्ायन्वर्न 

हनुे वािावरण बनार्नेछ। 

३. आिारभिु चशक्षािाई गणुस्िरीर् बनाउन अंग्रजेी माध्र्मबाट चशक्षण, चशक्षणमा प्रववलिको 
प्रर्ोग, वािमैत्री वािावरण र भौलिक पूवायिार ववकासका िालग ववद्यािर्हरुिाई सहर्ोग 

गररनेछ। 

४. सम्पूणय सामदुावर्क र नीचज ववद्यािर्हरुको भौलिक सम्पचत्त जनशचक्त ववद्याथी िगार्ि 
सबै पक्षको अलभिेख अध्र्ावलिक गररनेछ । 

५. नगरलभत्र आर्पने सबै खािका ववपदहरुमा ववद्यािर्िार् नै आश्रर्स्थि बनार्दै 
आर्एको छ । हािैका ठदनमा कोलभड १९ संक्रमण लनर्न्त्रणका िागी ववद्यािर्हरुमा 
नै क्वारेन्टार्न बनार्एको छ । ववपदजन्र् अवस्थामा प्रर्ोग हनुे ववद्यािर्हरु सरुचक्षि 
हनुपुने आवश्र्किा हािैको र्टनाबाट समेि वोि गराएको हुाँदा र्ो आलथयक बर्षयमा 
ववद्यािर्को कम्पाउण्ड सरुक्षाका िालग र्ेरावेरा िथा गेट लनमायणिार् प्राथलमकिासाथ 
कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

६. प्रिानाध्र्ापकिे ववद्यािर् ववकास प्रस्िाव िर्ार गरी नगरपालिका संग र चशक्षकहरुिे 

प्रिानाध्र्ापक संग कार्यसम्पादन करार सम्झौिा गराईनेछ । करार संम्झौिा बमोचजमका 
कार्यको  प्रत्र्ेक ६ मवहनामा मूल्र्ाङ्कन गरी आवश्र्क कार्यवाही गररनेछ । 

७. नगर लभत्रका सवै चशक्षण संस्थाको नक्साङ्कन गरी जनसंख्र्ा, भौगोलिक अवस्था, ववद्यािर् 

वविको दरुी र समदुार्को आवश्र्किाका आिारमा शैचक्षक संस्था खोल्ने, ववद्याथी संख्र्ा 
थोरै भएका ववद्यािर्हरुिाई नचजकको ववद्यािर्मा गाभ्ने, बन्द, स्थानान्िरण गने र 

चशक्षक, ववद्याथी, भौलिक पूवायिारको पर्ायििा सवहि चशक्षण संस्था  सञ्चािन हनु सक्ने 
व्र्वस्था गररनेछ। 

८. सामदुावर्क ववद्यािर्हरुमा ववद्याथी संख्र्ा, कक्षा संख्र्ा र ववर्षर्गि  आिारमा चशक्षक 

पदपूिी िथा दरवन्दी लमिान गदै नगरपालिका लभत्रका ववद्यािर्हरुमा चशक्षक व्र्वस्थापन 

गररनेछ। 

९. अगवुा सामदुावर्क ववद्यािर् छनौट गरी नमूना ववद्यािर्को रुपमा ववकास गनय आवश्र्क 

सहर्ोग गररनेछ। नमूना ववद्यािर्को मापदण्ड परुा गनय सर्ि सामदुावर्क ववद्यािर् छनौट 

गरी नमूना ववद्यािर् र्ोर्षणा गररनेछ। 

१०. ववपन्न र लसमान्िकृि पररवारका अलभभावकहरुको समूह बनाई आर् िथा रोजगार मूिक 

कार्य गनय ववद्यािर् मार्य ि सहलुिर्ि ऋण उपिधि गराउन सरुुवाि गररनेछ ।र्सका िालग 

सामदुावर्क / नीचज ववद्यािर्, नगरपालिका / गरै सहकारी संस्था ववि सहकार्य गररनेछ। 
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११. नीचज ववद्यािर्को बलगयकरण गरी व्र्वहाररक र बैज्ञालनक शूल्क प्रणािी िाग ु गदै 

बािबालिका र अलभभावक मैत्री पूणय वािावरण लनमायण गने र काननु बमोचजम 

नगरपालिकािे छनौट गरेका गररव िथा जेहन्दार ववद्याथीहरुिाई नीचज ववद्यािर्हरुिे  

लनशलु्क छात्रवृत्ती  उपिधि गराउनपुने व्र्वस्था गररनेछ। 

१२. प्रत्र्ेक बािबालिकािाई ववद्यािर्मा वा समदुार् मा सञ्चालिि पूवायिार र्कु्त वािववकास 

ववद्यािर् वा मन्टेश्वरी कक्षाको अनभुव सवहि कक्षा १ मा भनाय  हनु ेव्र्वस्था गररनेछ। 

१३. ववद्यािर्हरुिे देश ववदेशका नगर चस्थि उत्कृष्ट ववद्यािर्हरु बीि भलगनी  सम्बन्ि बनार् 

ववद्याथी, चशक्षक, अलभभावक, सरोकार वािाहरुको  सहकार्य र अनभुव आदान प्रदान गनय 
आवश्र्क वािावरण लनमायण गररनेछ। 

१४. प्रत्र्ेक शैचक्षक संस्थामा वावर्षयक बजेट िथा कार्यक्रम लनमायण िथा पाररि गने, पारदशी खिय 
िथा िेखा व्र्वस्था, सामाचजक पररक्षण, वावर्षयक िेखापररक्षण गरार् अववभावक भेिाबाट 

अनमुोदन गनुयपने व्र्वस्था गररनेछ। 

१५. खेिकुद ववकास िथा प्रबद्धयनका िालग मेर्र कप वक्रकेट टुनायमेन्ट कार्यक्रमिाई 
लनरन्िरिा ठदर्नेछ। 

१६. ववद्यािर्का वव.व्र्.स. पदालिकारी, प्र.अ., चशक्षक, कमयिारीिाई र्ोगदानका आिारमा 
प्रत्र्ेक वर्षय उत्कृष्ट र्ोर्षणा गरी सम्मान गरीनेछ। 

१७. नगरपालिका लभत्रका प्रत्र्ेक वडामा बािपसु्िकािर्, E Library,  खेिमैदान, वािवक्रडा 
िथा लसकाई केन्र (Children park) को सञ्चािन गनय िर्ारी गररनेछ। 

(ग) जन-स्वास््र्  

१. और्षिी अभाव हनु नठदनको िालग स्वास््र् िौकीहरुबाट उपिधि हनुे और्षिीहरु 
सेवाग्राहीिे वर्षय भरी नै और्षिी पाउन सकुन भनेर आवश्र्क रकम ववलनर्ोजन 
गररएकोछ ।  

२. स्वास््र् िौकीहरुमा सचजयकि सामानहरुको अभाव हनु नठदन आवश्र्क रकम 
ववलनर्ोजन गररनेछ ।  

३. गि आलथयक वर्षय देचख नै र्स नगरपालिकाको स्वास््र् िौकी डाईलनर्ामा शरुु गरेको 
प्रर्ोगशािा सेवाबाट र्हाका नगरवासीहको उत्साहजनक सहभालगिा िथा 
नगरबासीहरुिे लिएको प्रत्र्क्ष िाभ लिएको देखेर प्रर्ोगशािा सेवािाई र्स आ.व. 
देचख स्वास््र् िौकी बरडंगा र स्वास््र् िौकी अमरदहमा ववस्िारको िागी उपकरण 
खरीद गररसवकएको छ। 
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४. गि आ.व.देचख नै सञ्चालिि बलथयङ्ग सेन्टर डाईलनर्ा र सनुवर्षी एम्बिेुन्स सेवािाई 
लनरन्िरिा ठददै र्स नगरलभत्रका गभयविी आमाहरुिे र्स नगरपालिकाको स्वास््र् 
िौकी डाईलनर्ामा प्रसलुि गराउन िाहेमा शि प्रलिशि लनशलु्क िथा नगरबावहर 
सस्थागि सतु्केरी गराउन िाहेमा जनुसकैु अस्पिािमा सतु्केरी गराउन िगेमा पिास 
प्रलिशि छुट ठदईने व्र्वस्था गररनेछ । 

५. मवहिा ठददी बवहनी िथा आमाहरुिाई पािेर्र, वर्स्टुिा जस्िा समस्र्ाहरुिे ग्रलसि 
पारी दैलनक चजवनर्ापनमा पलन समस्र्ा आएको र हाम्रो समाजमा त्र्स्िा रोगहरुबाट 
िेरै नै आमा िथा ठददी बवहनीहरु वपडीि भैरहेको हनुािे संर्ीर् िथा प्रादेचशक िुिा 
अस्पिािहरुसंग समन्वर् गरी स्त्री रोग सम्बन्िी स्वास््र् चशववरको आर्ोजना गररने 
छ । 

६. मवहिा स्वास््र् स्वर् सेववकाहरुको कामिाई उच्ि मलु्र्ाकंन गदै गि आ.व. देचख 
नै मालसक रुपमा प्रदान गररदै आएको दईु हजार प्रोत्साहन भत्तािाई लनरन्िरिा ठदईने 
छ। 

७.  नगरपालिकाबाट जारी गररएको जेष्ठनागररक पररिर्-पत्र भएका नागररकहरुिाई 
पलन पिास प्रलिशि छुटमा एम्बिेुन्स सेवा प्रदान गररने छ । 

८. आगामी आलथयक वर्षय देचख प्रत्र्ेक वडामा स्वास््र् सेवािाई लबस्िार गदै आिारभिु 
स्वास््र् केन्र िथा शहरी स्वास््र् केन्र संिािन गररने छ । 

९. र्स नगरपालिकाका गभयविी आमाहरुिे गि आ.व. देचख नै िाग ुभएको सनुवर्षी 
सरुचक्षि आमा कार्यक्रम अनसुार िार, छ, आि र नौ मवहना िथा स्वास््र् िौकी 
डाईलनर्ामा प्रसलुि गराउन आउने गभयविी आमाहरुिाई िुिो छािा प्रदान गररने छ। 

१०. कुनै पलन स्वास््र् र्ोजना बनाउनको िालग ि्र्ांकको आवश्र्किा हनुे भएकोिे र्स 
आ.व. देचख स्वास््र्को बावर्षयक प्रलिवेदन बनाईने छ । 

११. स्वास््र् सिुना व्र्वस्थापन प्रणािीिाई िसु्ि र दरुुस्ि पानय िार वटै स्वास््र् िौकीमा 
लड. एि. आई. एस. प्रणािी ववस्िार गररने छ । 

१२. हाम्रा केही बस्िी टोि गाउाँहरुमा अझै पलन आफ्नो बच्िािाई खोप निगाएको 
पार्एकोिे आगामी आलथयक वर्षय देचख पणुय खोप िगाएको बच्िािाई झोिा िथा 
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सवटयवर्केटको व्र्वस्था गररनेछ भने सेवा पहुाँि नपगुेका टोि समदुार्मा खोप 
सम्बन्िी ववशेर्ष कार्यक्रम संिािन गररनेछ। 

(र्)  र्वुा स्वरोजगार िथा शीप ववकास  

१. प्राववलिक चशक्षामा ववशेर्ष जोड ठदर्नेछ। नगर लभत्रका  र्वुाहरुिाई शीप ववकास 
प्रचशक्षण िथा ववक्री केन्र मार्य ि CTEVT र अन्र् सरकारी िथा गैर सरकारी संर् 
संस्थाहरुको सहकार्यमा ववलभन्न ववर्षर्का प्राववलिक चशक्षा कार्यक्रम सञ्चािन  गरीनेछ। 

२. प्रत्र्ेक वडामा र्वुाक्िब गिन गरी नगरस्िरीर् र्वुा सञ्जाि बनाई र्वुािाई व्र्चक्तत्व, 

नेितृ्व र उद्यमलसििाको  शीप ववकास सवहि सामाचजक अलभर्ानमा सकारात्मक प्रवेश 

गरार्नेछ। 

३. र्वुा िथा ववद्याथीहरुका िालग चशक्षा, िालिम, उद्यमलसििा, खेिकूद िथा मनोरञ्जनका 
अवसरहरुको सजृनामा जोड ठदईनेछ। 

४. स्थानीर् श्रोि र सािनको र्थोचिि प्रर्ोग गरी उत्पादकत्व बृवद्धका िालग स्थानीर् 
बेरोजगार र्वुाहरुिाई रुिी िथा क्षमिाका आिारमा ववलभन्न शीप ववकास गरी 
स्वरोगारको अवसर प्रदान गररनेछ । 

५. उत्पादकत्व बृवद्ध िगार्ि उत्पाठदि बस्िकुो बाजारीकरण समेि गररनेछ ।र्सका 
िालग शीप ववकास प्रचशक्षण िथा ववक्री केन्रबाट ववलभन्न िािीमका क्रममा वा 
िािीम प्राि गरी सके पलछ प्रचशक्षाथीहरु द्वारा उत्पाठदि बस्ि ुखररद गरी ववक्री गने 
समेिको व्र्वस्था गररनेछ । 

६. समवृद्ध आर्ोजनाबाट ववपन्न मवहिा र्वुा िथा वैदेचशक रोजगार सम्वद्ध िचक्षि 
समदुार्मा सम्भाव्र् कृवर्ष वस्िकुो आपूलिय शंृ्रखिाको प्रवद्धयन एवं प्राववलिक िथा 
व्र्वासावर्क शीपको ववकासका माध्र्मबाट रोजगारी सीजयना गने र गरीवी न्रू्नीकरण 
िथा दीगो शाचन्ि स्थापनामा सहर्ोग परु् र्ार्नेछ । 

७. समवृद्ध आर्ोजनाको माध्र्मबाट ववत्तीर् सेवाबाट वचञ्चि ववपन्न िथा सीमान्िकृि 
पररवारिार् ववत्तीर् सेवाको प्रर्ोग र पहुाँिमा बृवद्ध गररनेछ । 

८. प्रिानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमिार् लनरन्िरिा ठदर्नेछ । 
(ङ)  सामाचजक ववकासः  

१. जािीर्, भावर्षक, सांस्कृलिक, िालमयक ववववििािे र्कु्त नगरपालिकाका ववलभन्न क्षेत्रमा 
बसोबास गने सबै समदुार्हरुमा क्रलमक ववकास र समान सहभालगिािाई बढावा ठददै 
भेदभावमकु्त, पारस्पररक सदाशर्िा िथा एकिाबद्ध समाज लनमायण गने लनरन्िर 
प्रर्ासका कार्यक्रमहरु संिािन गररनेछ । 
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२. र्ोहोर व्र्वस्थापनको िालग सावयजलनक स्थानहरुमा डस्टवीनको व्र्वस्था गररनेछ। 

३. मवहिाहरुिाई सशचक्तकरण कार्यक्रम अन्िगयि ठदगो शीप, आर् आजयन िथा 
उद्यमचशििा बनाईनेछ । 

४. एक वडा एक नमनुा बस्िीको ववकास गदै िलगने र ववपन्न दलिि वपछडा वगयिार् 
वसोवासका िागी नगरवाट आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ । दलिि, जनजालि, वपछडा, 
मचुस्िम, आठदवासी, अपाङ्गिा भएका व्र्क्ती, मवहिाहरुिाई आर्आजयन हनुे 
स्वरोजगार मिुक िचक्षि कार्यक्रम सञ्चािन  गररनेछ । 

५. छुवाछुि, भेदभाव, कुरीलि, कु-संस्कृलि, अन्िववश् वास र सामाचजक लबकृलिहरु हटाउने 
कार्यक्रमहरु संिािन गररनेछ। 

६. नगरक्षेत्र लभत्रका ववलभन् न प्रकृलिका अपाङ्गिा भएका व्र्चक्तहरु, एकि मवहिा, दलिि 
जेष्ठ नागररक, दलिि बािपोर्षण जस्िा भत्तािाई सहज ढंगिे वविरण गने थप व्र्वस्था 
लमिार्नेछ।  

७. मवहिा मालथ हनुे बहवुववाह, वािवववाह िगार्ि सबै प्रकारका वहंसाको अन्त्र् गनय 
जनिेिनाको साथै आर्मूिक, शीपमूिक, उत्पादनमूिक कार्यक्रमहरु संिािन गरी 
क्षमिा र शीपको समेि ववकास गदै िलगनछे। 

८. जालिर् भेदभाव ववरुद्धका अलभर्ानहरु संिािन िथा जेष्ठ नागररकहरुको अनभुव, शीप 
र क्षमिाको उचिि कदर गदैँ उहााँहरुका अनभुवहरुिाई व्र्वहाररक रुपमा िाग ुगदै 
िलगनेछ। 

९. मवहिा ववकास कार्यक्रम अन्िगयि नर्ा सलमलिहरु गिन गरी अनचुशक्षण िालिम प्रदान 
गररने िथा सलमलि संिािन गनयका िालग ववउ पुाँचजकोर्ष रकम समेि अनदुान प्रदान 
गररनेछ । 

१०. िैंलगक वहंसा िथा प्रजनन स्वास््र् सम्बन्िी आवश्र्क सिेिना िालिम कार्यक्रम 
संिािन गररनेछ । 

११. वडास्िरीर् बाि क्िवहरु गिन गरी बाि अलिकार सम्बन्िी क्षमिा अलभबृवद्ध 
कार्यक्रम संिािन गररनेछ। 

१२. सामाचजक ववकास मन्त्रािर् नगरपालिका र करुणा र्ाउन्डेसनको सहकार्यमा 
अपाङ्गिा भएका व्र्चक्तहरुका िागी पनुस्थायपना कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 
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(ि)  गैर सरकारी संस्था र सहकारी 
१. हाि संिािनमा रहेका र अब संिािनका िालग अनमुलि लिने सामदुावर्क संस्था र 

सहकारी संस्थािे नगरपालिकामा अलनवार्य दिाय र नववकरण गनुयपनेछ । र्सको िालग 
नगरपालिकाबाट आवश्र्क काननु िथा कार्यवविी िजुयमा गराई व्र्वचस्थि गररनेछ। 

२. नगर लभत्र दिाय भएका सामदुावर्क संस्था र सहकारी संस्थाको दिाय, लनर्मन, खारेजी 
र ववर्टन कार्यववलि अनसुार हनुे व्र्वस्था गररनेछ।र्सका िालग सहकारी कार्यिाई 
सरिीकरण गनय ववज्ञबाट आवश्र्क कार्यवविी लनमायण गररनेछ। 

३. नगरक्षेत्र लभत्र कार्य गनय िाहने गैर सरकारी संस्था, सामदुावर्क संस्था, सहकारी 
संस्थाहरुिे आफ्नो कार्यक्रम र बजेट नगरसभा बाट स्वीकृि गराई कार्ायन्वर्न 
गराउने व्र्वस्था लमिाईनेछ। 

४. मवहिा, गररब, लसमान्िकृि, अपाङ्ग, भलुमहीन िथा वपलछलडएको वगयको साथै आम 
नागररकको जीवनमा सिुार ल्र्ाउन सहकारीको पहुाँि अलभबृवद्ध गनय प्रोत्सावहि 
गररनेछ। 

५. नगरमा वक्रर्ाशीि सहकारी संस्थाहरुको क्षमिा अलभबृवद्ध गनय िालिम िथा 
अलभमचुखकरणको आवश्र्क व्र्वस्था गररनछे । 

६. गरीबी लनवारण कोर्षद्वारा प्रववद्धयि सामदुावर्क संस्थाहरुिार् रोजगारमूिक सहकारी 
संस्थामा पररवियन गररनेछ । 

१.२.२ पूवायिार ववकास क्षते्र 

(छ)  पूवायिार ववकास 

१. ववकासका िालग भौलिक पूवायिार नै पवहिो आवश्र्किा भएकोिे पूवायिार ववकासका 
कार्यक्रमहरुिाई आगामी आलथयक वर्षयमा पलन प्राथलमकिामा राचखन े र्थेष्ट प्रर्त् न 
गररएकोछ। 

२. नगरपालिका कार्यपालिकाको कार्ायिर्को हािको भौलिक पवुायिारको अवस्थािे िोक 
सेवा उलिणय भई र्स कार्ायिर्मा आउने जनशचक्तिाई कार्य स्थान अपगु हनुे भएकोिे 
हािको संरिना ममयि संभार िथा आवश्र्क र्लनयिर िगार्िका सामानको 
व्र्वस्थापन गररने छ ।    
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३. पूवायिार ववकास लनमायण सम्बन्िी आवश्र्क कानून बनाई सडक मापदण्ड िोकी 
कडाईका साथ कार्ायन्वर्न गररनेछ। र्सका िालग नगर सडक गरुु र्ोजना (MTMP) 
बनाई िाग ुगरी सवकएको छ। 

४. भौलिक पूवायिारहरु लनमायण गदाय िोवकएको मापदण्ड कार्म गनय अनगुमन प्रणािीिाई 
प्रभावकारी बनार्नेछ। 

५. उपभोक्ता सलमलि र लनमायण व्र्वसार्ी मार्य ि लनमायण गररन ेभौलिक पूवायिारहरुको 
लनमायण कार्यमा अनावश्र्क वढिा ससु्िी गने, गणुस्िरहीन काम गने उपभोक्ता सलमलि 
र लनमायण व्र्वसार्ीिाई दचण्डि गररने, कािो सचुिमा राचखने, भववष्र्मा कुनै र्स्िो 
कार्य गनय अर्ोग्र् िहराउन सक्ने जमानि जर्ि गने जस्िा कार्यहरु मार्य ि लनर्मन 
गररनेछ। 

६. नगरपालिका क्षेत्रलभत्र लनमायण वा ववकास गररने भौलिक पूवायिारहरु मवहिा मैत्री, 
नागररक मैत्री, अपाङ्गमैत्री, वािावरणमैत्री िथा बािमैत्री बनार्नेछ। 

७. िूिा, मझौिा, साना िथा नगरस्िररर् ववकासका पूवयिारहरुका िालग संर् प्रदेश 
स्िरको बजेटमा समावेश गरी भौलिक पूवायिार ववकास िथा लनमायण गनय आवश्र्क 
समन्वर् र अग्रसरिा लिर्नेछ। 

८. िोवकएको िागि सहभालगिा र जनसहभालगिा नहनुे, ववकास लनमायणमा असहर्ोग गने 
िथा उपभोक्ता सलमलिमा रहने पदालिकारीहरुिे लनर्मानसुार कर िकु्ता प्रमाण संिग्न 
नभएको भेवटएमा नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सेवा सवुविाहरुमा रोक िगार्नेछ। 

९. बक्राहा, मररर्ा िथा डााँस खोिा लनर्न्त्रण कार्यक्रमका िालग आवश्र्क ववशेर्ष पहि 
गररनेछ। 

१०. हररि नगरको कार्यक्रम ल्र्ाएर सावयजलनक स्थिमा वृक्षारोपण गदै मालनसहरुिाई 
पलन वृक्षारोपण गदै नगरवासीहरुिाई वृक्षारोपण गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 

११. सरुक्षाको िालग बाटोको लसमाङ्कन लभत्र कुनै पलन बाटो अवरोि हनुे गरी पशजुन्र् 
वस्ि ुिथा अन्र् गलिववलि बन्द गनय सावयजलनक सूिना सम्पे्रर्षण गदै कडाईका साथ 
कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

१२. नगर क्षेत्र लभत्रको मूख्र् बजारहरुमा कृवर्ष िथा नमनुा बजारहरुको ववकास गरी 
व्र्वचस्थि सहरीकरण गदै िलगनेछ । 



gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&* 

 13 

१३. नगरपालिका द्वारा बहवुर्षीर् र्ोजना अन्िगयि आ.व. २०७५/७६ मा संिािन भएको 
पूवायिार ववकास सम्बन्िी सडक आर्ोजनािाई लनरन्िरिा ठदर्नेछ । 

१४. उपभोक्ता सलमलि मार्य ि हनुे पूवायिारका र्ोजनाहरुिाई अलिकिम लसमा िोक्न 
आवश्र्क लनदेचशका िर्ारी गररनेछ। 

१५. नगरपालिका द्वारा लनलमयि ववलभन्न सावयजलनक सम्पचत्तहरुको आवश्र्किा अनसुार ममयि 
सम्भार गरर िाि ुअवस्थामा ल्र्ाई अलिकिम उपर्ोलगिा हालसि गररनेछ। 

 (ज) लसाँिाई िथा खानेपानी व्र्वस्थापनः 
१) लसाँिाई सवुविा ववस्िार गनय आवश्र्क पहि गदै हािको लसाँिाई प्रणािीको समचुिि 

रेखदेख र ममयि सम्भार गररनेछ। 

२) नगरवासीिाई स्वच्छ, सर्ा खानेपानी व्र्वस्थापनको िालग आवश्र्क र्ोजना बनाई 
कार्ायन्वर्न गररनेछ। 

३) ट्यूवेिबाट पानी उपर्ोग गने उपभोक्ताहरुको पानीको श्रोि, आर्रन, आसेलनक 
िगार्िका रसार्लनक पदाथयहरुको पररक्षण गरी पानी वपउन र्ोग्र् नभएमा त्र्स्िा 
पानीका श्रोिहरु बन्द गरी वैकचल्पक खानेपानीको श्रोिहरु व्र्वस्थापन गररनेछ। 

४) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका ववलभन् न िाि, पोखरी र लसमसार क्षेत्रहरुको संरक्षण 
गरी त्र्सिाई पर्यटकीर् गन्िव्र् स्थि बनाउने िथा व्र्वसावर्क रुपमा प्रबद्धयन 
गररनेछ। 

५) लसाँिाईको अलिकिम संभाव्र्िा भएको श्रोि पवहिान गरी सो को िालग आवश्र्क 
कार्य गररनेछ। 

६) िरार् मिेश समवृद्ध कार्यक्रम अन्िगयि लसंिाईका िागी प्राि वजेटको उपर्कु्त 
कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

 

१.२.३ वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन  

(झ)  वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन 

१. सर्ा र हररर्ािीपूणय नगर लनमायणको िालग नागररकहरुिाई प्रोत्सावहि गदै नगर 
क्षेत्रको सरसर्ाईको िालग समर् समर्मा ववववि अलभर्ानहरु संिािन गदै िलगनेछ। 
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२. ववपद् बाट हनुसक्ने क्षलिको ित्काि उद्दार, राहि र पूनस्थायपनका िालग आवश्र्क 
जनशचक्त सामाग्री र श्रोिको पवहिान गरर प्राकृलिक प्रकोप एवम ्ववपद् व्र्वस्थापन 
सम्बन्िी जनिेिनामिुक कार्यक्रम संिािन गररनेछ। 

३. ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्िी काम  गने राविर् िथा अन्िरायविर् संर् संस्थाहरुिाई 
सहकार्यको िालग पे्रररि गररनेछ। 

४. ववपद्को समर्मा आईपने समस्र्ा समािानको िालग नगरपालिकािे आवश्र्क 
बन्दोवस्िीका सामानको व्र्वस्था गनेछ साथै स्वास््र् िौकी िथा स्वास््र् 
चक्िलनकहरुमा आपिकालिन स्वास््र् सेवाका िालग और्षिी उपिारको व्र्वस्था 
लमिार्नेछ। 

५. सम्भाववि ववपद्हरुको सामान्र्ीकरण, न्रू्लनकरण एवं व्र्वस्थापनको िालग ववपद् पूवय 
िर्ारी िथा प्रलिकार्य र्ोजना बनार्नेछ। साथै सरोकारवािा लनकार्हरुको एवककृि 
प्रर्ास र श्रोि सािनहरुको पररिािन गरेर िन जनको क्षलि हनु नठदई ववपद् 
व्र्वस्थापन कार्य गररनेछ। 

६. कोलभड १९ (कोरोना भार्रस) संक्रमण िथा लनर्न्त्रणका िागी स्थानीर् िहिार् प्राि 
चजम्मेवारीिार् लनवायह गनय आवश्र्क वजेट ववलनर्ोजन गररनेछ । 

१.२.४ संस्थागि ववकास, सेवा प्रवाह र सशुासन 

(ञ) सूिना सम्बन्िी व्र्वस्था 
१) सूिना प्रवाहिाई व्र्वचस्थि गनय सामाचजक सन्जाि, वेबसार्ट िगार्ि ववद्यिुीर् 

माध्र्मको प्रर्ोग गररनेछ। 

२) नगरपालिकामा एक छुटै्ट सूिना अलिकारी र प्रत्र्ेक वडामा सम्बचन्िि वडा अध्र्क्ष 
मार्य ि नगरवासीहरुिाई सूिना अलिकारीको हैलसर्िमा सूिना प्रदान गने कार्य 
भर्रहेकोमा सोिाई र्स आ.व. मा समेि लनरन्िरिा ठदईनेछ। 

३) नगरपालिकाको सम्पूणय क्षेत्रहरुमा आवश्र्क पने संिार माध्र्मको पहूाँि स्थापना 
गररनेछ। 

४) नगरपालिकाको सूिना र गलिवविीहरु नगरपालिकाको आफ्नै वेबसार्ट 
www.sunawarshimun.gov.np िथा नगरपालिकाको आफ्नै Android App 

http://www.sunawarshimun.gov.np/
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Sunawarshi Municipality (सनुवर्षी नगरपालिका) मार्य ि अध्र्ावलिक गररदै 
िलगनेछ। 

५) नगरपालिकािे सम्पादन गने गलिववलिहरुको आवलिक रुपमा संिारका ववलभन् न 
माध्र्महरुद्वारा प्रशारण गररने व्र्वस्था लमिार्नेछ। 

६) र्स नगरपालिकािे गरेका ववलभन्न कार्यहरुको सूिना िथा संिार व्र्वस्थापनको 
जानकारी जनसमक्ष परु्र्ायउन एर्.एम. संिािन कार्य प्रवक्रर्ा अगालड बढार्नेछ।  

(ट) ि्र्ाङ्क 

१) स्थानीर् अलभिेख व्र्वस्थापनका िालग नीलि, काननुी मापदण्ड, र्ोजना, बनाई 
त्र्सिाई कार्ायन्वर्न र लनर्मन गररनेछ। 

२) नगर क्षेत्रलभत्र रहेका जनसंख्र्ा, भार्षा, सांस्कृलिक, प्राकृलिक श्रोि, भौलिक पवुायिार, 
सम्पचत्त, रोजगार, संिार र सकुुम्वासी जस्िा अत्र्ावश्र्क ि्र्ाङ्क वववरणहरु संकिन 
िथा अध्र्ावलिक गरर अलभिेचखकरण गदै िलगनेछ। 

३) जन्म, मतृ्र्,ु बसार्सराई, वववाह, सम्बन्ि ववच्छेद िगार्ि व्र्चक्तगि र्टना िथा 
वववरणहरुको अलनवार्य रुपमा दिाय गरर अलभिेचखकरण गररनेछ र त्र्स्िा 
ि्र्ाङ्कहरुको ववश् िेर्षण गरर र्ोजना िजुयमा र कार्यक्रम लनमायणमा उपर्ोग गररनेछ। 

४) न्र्ावर्क सलमलिबाट भएको लनणयर् व्र्वचस्थि र सरुचक्षि रुपमा अलभिेख राख् ने 
व्र्वस्था िथा न्र्ावर्क अलभिेख व्र्वस्थापनमा नववनिम सूिना प्रववलिको प्रर्ोग गदै 
िलगनेछ। 

(ि) र्र नक्सा सम्बन्िमा। 

१) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र लनमायण हनुे सबैको प्रकारको नीचज, सावयजलनक िथा सरकारी 
भवनहरु नगरपालिकाको र्जाजि प्राप् ि गरी मात्र लनमायण हनुे व्र्वस्थािाई कडाईका 
साथ पािना गररनेछ। 

२) भवन सम्पन्निाको प्रमाणपत्र ठददााँ सावयजलनक स्थिमा रहेको लनमायण सामाग्रीहरु 
हटाएपलछ मात्र प्रमाणपत्र उपिधि गरार्नेछ। 

३) स्थानीर् स्िरमा भवन िथा पूवायिार लनमायण कार्यमा टेवा पगुोस भन् ने  उदे्दश्र्िे भवन 
लनमायण िथा पूवायिार लनमायण सम्बन्िी आिारभिू िालिम संिािन गरीनेछ । 



gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&* 

 16 

४) भवन िथा अन्र् पूवायिार लनमायण गदाय आउन सक्ने संभाववि दरु्यटनािाई मध्र्नजर 
गरी लनमायणकिाय र लनमायण श्रलमकहरुको बीिमा करार गरी लबमा गने कार्यिाई 
प्रोत्साहन गररनेछ। 

५) भवन लनमायण आिार संवहिा (Building by Laws) लनमायण भई सकेको र र्सिाई 
कडाईका साथ िाग ुगररनेछ। 

(ड) राजश्व अलभबवृद्ध 

१) करको दरिाई समर् सापेक्ष जनिाहरुको करभार बहन क्षमिािाई मध्र्नजर गदै 
वृवद्ध गररनेछ। करको दार्रािाई र्रावकिो पादै सनुवर्षी नगरपालिकाको आन्िररक 
आर्मा बृवद्ध गदै आत्मलनभयर बनाउदै िलगनछे। 

२) नगरपालिकािाई आवलिक रुपमा सबैभन्दा बढी कर लिने करदािािाई सम्मान िथा 
परुस्कृि गररनेछ। 

३) उपभोक्ता सलमलि मार्य ि काम कारबाही गदाय र्स नगरपालिकािाई लनर्मानसुारको 
कर दस्िरु असिुउपर गरेपिाि मात्र नगरपालिका, वडा कार्ायिर्बाट सेवा प्रवाह 
गररने िथा सो सलमलिमा रहन ेपदालिकारीहरुको कर दाचखिा प्रमाणहरु पेश भए 
पिाि मात्र सलमलििे गने काम कारबाही अचर् बढार्नेछ । 

४) राजश् व अलभवृठद्द गने उदे्दश्र्िे राजश्व अलभबृवद्ध सम्बचन्ि िालिम कार्यक्रम संिािन 
गनय वजेट व्र्वस्था गररनेछ। 

५) वडा िथा नगरपालिकाबाट राजश्व आर्को िेखा हािे रलसदको आिारमा भई रहेकोमा 
नगरपालिकाको सभयर संग आबद्ध गरी राजश्व आर् िेखा प्रणािी पूणय रुपमा 
कम्प्र्टुरार्ज्ड गररनेछ। 

६) कम्र्टुरकृि राजश्व आम्दानीको िेखा र शे्रस्िा नगरपालिकाको कार्ायिर्मा मात्र 
भएकोमा आ.व २०७७/०७८ देचख सम्पूणय वडामा कम्र्टुरकृि राजश्व आम्दानी 
िेखा प्रणािी िाग ुगररनेछ। 

७) आगामी आ.व ०७७।०७८ को िालग प्रस्िाववि आलथयक ऐन बमोचजम अनसूुिी १ 

देचख अनसूुिी ११ सम्म ववलभन्न करका दर िथा, दस्िरुहरू उल्िेख गररएको छ।  
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(ढ) न्र्ावर्क कार्य सम्बन्िी 
१) न्र्ावर्क सलमलििे कानून बमोचजमको वववादहरुमा न्र्ार् लनरुपण सवयसम्मि गने, 

नभएमा बहमुिको रार् अनसुार न्र्ावर्क सलमलिको लनणयर् हनुे िथा वववादको 
सम्बन्िमा न्र्ार्किाय सदस्र्हरुको कुनै पलन प्रकारको स्वाथय रहेमा त्र्स्िो व्र्क्तीिे 
वववादको कारबाही वकनारा िगाउन नपाउन ेव्र्वस्था अबिम्बन गररनेछ । 

२) वववादको लनरुपण गदाय सम्भव भए सम्म मेिलमिापिाई प्राथलमकिा ठदई दवैु पक्षको 
सहमिीमा लमिापत्र गनय प्रोत्साहन गररनेछ। न्र्ावर्क क्षेत्रमा सबैको पहुाँि अलभबृवद्ध 
गनय हरेक वडामा मेिलमिाप सलमलि गिन गरी मेिलमिापकिायिाई िालिमको 
व्र्वस्था गररनेछ।सो को िालग आवश्र्क बजेट ववलनर्ोजन गररनेछ। 

३) न्र्ावर्क सलमलििाई प्रभावकारी बनाउनका िालग सलमलिका सदस्र्हरुिाई न्रू्निम 
पपुयक्ष र कार्यवविी एवंम ् अलिकारको ववर्षर्मा अनचुशक्षण िालिमको व्र्वस्था 
गररनेछ। 

४) न्र्ावर्क सलमलिको व्र्वस्थापनको िालग नगरपालिकािे छुटै्ट ईजिास, उजरुी प्रशासन 
र काननुी सल्िाहकारको व्र्वस्था गरी न्र्ार् सम्पादन कार्यिाई थप प्रभावकारी 
बनाईनेछ। 

५) न्र्ावर्क सलमलििे मदु्दा िथा वववादको सनुवुाईको क्रममा आवश्र्किा अनसुार 
सम्बचन्िि ववज्ञ र सरोकारवािाहरुको सहार्िा लिन व्र्वस्था गरीनेछ। 

६) न्र्ावर्क सलमलििाई व्र्वचस्थि र मर्ायठदि बनाउन आवश्र्क रकम बजेट ववलनर्ोजन 
गररएकोछ। 

(ण) सशुासन सम्बन्िी 
१) नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्, वडा सलमलिको कार्ायिर्बाट प्रवाह हनुे सेवा र 

सवुविाहरु प्रवाह गदाय जेष् ि नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्चक्तहरु, अशक्त व्र्चक्तहरु, 
बािबालिका र मवहिाहरुिाई पवहिो प्राथलमकिा ठदर्नेछ। 

२) नगरपालिकाबाट प्रवाह हनुे सेवाहरुिाई प्रभावकारी बनाउनका लनलमत्त जनप्रलिलनलि 
िथा कमयिारीहरुिाई क्षमिा ववकास िथा निेतृ्व ववकास िालिम प्रदान गररनेछ साथै 
उत्कृष्ठ सेवा प्रदान गने वडािाई परुस्कृि समेि गररनेछ। 
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३) कमयिारीहरुको कार्यक्षमिाको मलु्र्ाङ्कन गरी उत्कृष्ठ कार्य गने कमयिारीिाई परुस्कृि 
गररनेछ। साथै उत्कृष्ठ कार्य गने टोि ववकास संस्था, उपभोक्ता सलमलि, 
नगरपालिकाको सूिनािाई जनस्िर सम्म प्रवाह गरी उत्कृष्ठ कार्य गने संिारकमीिाई 
समेि परुस्कृि गररनेछ। 

४) नगरपालिकाबाट प्रदान हनुे सेवाहरुिाई पारदशी जवार्देही, लनर्लमि, लमिव्र्र्ी 
बनाईनेछ। र्सका िालग सावयजलनक सनुवुाई, सावयजलनक परीक्षण, सामाचजक पररक्षण, 
खिय सावयजलनवककरणजस्िा ववलि अपनार्नेछ। 

५) सूिना अलिकारी मार्य ि सूिना उपिधि गराईने व्र्वस्थािाई लनरन्िरिा ठदर्नेछ। 

६) नगर कार्यपालिकामा कार्यरि कमयिारीहरुको क्षमिा अलभबृवद्धका िालग ववलभन् न 
िालिम, गोष् िी िथा अध्र्र्न भ्रमणको आर्ोजना गररनेछ। 

७) ववत्तीर् प्रणािी िथा र्ोजना व्र्वस्थापन प्रवक्रर्ािाई कम्प्र्टुरार्ज्ड प्रवविीमा 
संिािनिाई लनरन्िरिा ठदईनेछ। 

८) सावयजलनक खररदिाई थप व्र्वचस्थि र पारदशी बनाउन खररद िथा लनमायण कार्य E-

bidding प्रणािी मार्य ि गररने कार्यिाई लनरन्िरिा ठदनर्नेछ। 

९) र्स नगरपालिकामा सेवाग्राहीहरुको काम कारवाहीहरु लछटो, छररिो िवरिे सेवा 
प्रवाह गनय दिाय िथा ििानी कार्य कम्प्रू्टरार्ज्ड प्रवक्रर्ाबाट संिािन गररनेछ। 

१०) सेवाग्राहीमैत्री सशुासनको िालग शोिपछु कक्ष, सहार्िा कक्ष (हेल्प डेस्क) स्थापना 
गरी सेवािाई प्रभावकारी र सेवाग्राहीिाई सहज वािावरण लनमायण गररने िथा 
नगरकार्यपालिकाको बैिकका लनणयर्हरुिाई प्रवक्ता मार्य ि जानकारी गरार्नेछ। 

११) सामाचजक सरुक्षा, पंचजकरण िथा वडा कार्ायिर्का ववलभन्न काम कारवाहीहरुिाई 
नगर कार्यपालिकामा लिंक गनय र्ार्बर / Wireless कनेचक्टलभटी गरी नेटववकय ङ्ग 
सम्बचन्ि संजाि लबस्िारका कार्यक्रम गररनछे। 

१२) नगरपालिकाबाट प्रवाह हनुे सेवािाई प्रभावकारी रुपमा संिािन गनयका लनलमत्त 
आवश्र्क ऐन, लनर्म, कार्यववलि, लनदेचशकाहरु ववज्ञ िथा परामशयदािाहरु संग परामशय 
लिई लनमायण गररनेछ। 

१३) सशुासन कार्म गनय लमलडर्ा सहर्ोग, सावयजलनक सनुवुाई, राविर् पवय उत्सव, ठदवस 
संिािन, नागररक बडापत्र, सिुना पाटी, गनुासो पेवटका, सिुना अलिकारी िथा 
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प्रवक्ता, नगर सिुना केन्र व्र्वस्थापन, सावयजलनक सामाचजक पररक्षण, उत्कृष्ट 
कमयिारी सम्मान कार्यक्रम, राजश्व संकिनमा उत्कृष्ठ सम्मान कार्यक्रम, उपभोक्ता 
सलमलििाई आर् व्र्र् सावयजलनक गने अलनवार्य व्र्वस्था जस्िा कार्यक्रमहरु संिािन 
गररनेछ। 

१४) पारदचशयिा र सशुासनको िालग सशुासन ऐन िथा लनर्माविी बमोचजमको व्र्वस्था 
िाग ुगररन ेछ। 

१५) नगरपालिका समक्ष ववलभन्न कार्यक्रम िथा र्ोजना माग गरी र्ोजना प्रवक्रर्ाबाट वडा 
िथा नगरमा आएका लसलिङ बावहर रहेका र्ोजनाहरुिाई DPR िर्ार भईसकेको भए 
सोही बमोचजम प्रदेश िथा संचर्र् सरकारमा श्रोि माग गररनेछ।नगरपालिकािे 

Demand Base/Need Base बाट प्रकृर्ागि िरणबाट आएका र्ोजनािाई मात्र 
ववलनर्ोजन गनय सवकने नीलि अचख्िर्ारी गररनेछ। 

(ि) शाचन्ि सरुक्षा 
१) नगर क्षेत्रलभत्र सामाचजक न्र्ार् र सशुासन कार्म गनय सामाचजक अपरािहरु, दवु्र्यसन 

िथा कुसंस्कारहरु न्रू्लनकरण गने प्रभावकारी कार्यर्ोजना बनार्नेछ। 

२) न्र्ावर्क सलमलिको न्र्ावर्क क्षेत्रालिकार लभत्र पने ववर्षर्हरु वकनारा िगाउने 
लसिलसिामा आवाश्र्किानसुार स्थानीर् प्रशासन र सरुक्षा लनकार्संग समन्वर् 
गररनेछ। 

३) नगरपालिका लभत्रको सावयजलनक जग्गाको सरुक्षा, छाडा पश ु लनर्न्त्रण, 
नगरपालिकाको शाचन्ि सरुक्षा, नगरको िि अिि सम्पत्ती आठदको सरुक्षाको िालग 
सनुवर्षी नगर प्रहरीको व्र्वस्था गररनेछ।  

   

  



gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&* 

 20 

 

सनुवर्षी नगरपालिकाको आलथयक ऐन, २०७7 
सनुवर्षी नगरपालिकाको अथय सम्बन्िी प्रस्िाविाई कार्ायन्वर्न गनय बनेको ऐन 

 

प्रस्िावनाःसनुवर्षी नगरपालिकाको आलथयक वर्षय २०७7।०७8 को अथय सम्बन्िी प्रस्िाविाई 
कार्ायन्वर्न गनयको लनलमत्त स्थानीर् कर िथा शलु्क संकिन गने, छुट ठदने िथा आर् संकिनको 
प्रशासलनक व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोिे,नेपािको संवविानको िारा २२८ को उपिारा (२) 
बमोचजम सनुवर्षी नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१.संचक्षि नाम र प्रारम्भः (१) र्स ऐनको नाम “आलथयक ऐन, २०७७”रहेकोछ। 

 (२) र्ो ऐन २०७७ साि श्रावण १ गिे देचख सनुवर्षी नगर क्षेत्रमा िागू हनुेछ । 

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

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

४. र्र जग्गा वहाि करः  नगरपालिका क्षते्र लभत्र कुन ैव्र्चक्त वा संस्थािे भवन, र्र, पसि, ग्र्ारेज, 

गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आचंशक िवरिे वहािमा ठदएकोमा अनसूुिी (३) 
बमोचजम र्र जग्गा वहाि कर िगार्ने र असूि गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् करः नगरपालिका क्षेत्र लभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूाँजीगि िगानी र आलथयक 
कारोवारका आिारमा अनसूुिी (४) बमोचजम व्र्वसार् कर िगार्ने र असूि उपर गररनछे 
। 

६. जलडबवुट, कवाडी र चजवजन्ि ुकर:नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्चक्त वा संस्थािे जलडबटुी, वनकस, 

कवाडी माि र प्रिलिि कानूनिे लनरे्षि गररएको जीवजन्ि ुवाहेकका अन्र् मिृ वा माररएका 
जीवजन्िकुो हाड, लसंग, प्वााँख, छािा जस्िा वस्िकुो व्र्वसार्ीक कारोवार गरेवापि अनसूुचि 
(५) बमोचजमको कर िगार्ने र असिु उपर गररने छ । 

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



gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&* 

 21 

८.ववज्ञापन करःनगरपालिका क्षेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनमा अनसूुिी (७) बमोचजम ववज्ञापन कर िगार्ने र 
असूि उपर गररनेछ । िर, प्रदेश काननु स्वीकृि भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको 
अवस्थामा सोवह बमोचजम हनुेछ । 

९.मनोरन्जन करः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हनुे मनोरन्जन व्र्वसार् सेवामा अनसूुिी (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 आरु्िे लनमायण रेखदेख वा संिािन गरेका हाट 
वजार पसि वा सरकारी जग्गामा अनसूुचि (९) मा उल्िेख भए अनसुार बहािववटौरी 
शलु्क िगार्ने र असिु उपर गररनेछ ।  

११.पावकय ङ्ग शलु्क : नगरपालिका क्षेत्र लभत्र कुनै सवारी सािनिाई पावकय ङ्ग सवुविा उपिधि गराए 
वापि अनसुिुी (१०) बमोचजम पावकिं ग शलु्क िगार्ने र असिु उपर गररने छ । 

१२.सेवा शलु्क, दस्िरु: नगरपालिकािे लनमायण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूुिी (११) मा 
उचल्िचखि स्थानीर् पूवायिार र उपिधि गरार्एको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुिीमा 
व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क िगार्नेछ । 

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

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

१५. नगरपालिकािे लनमायण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेको स्थानीर् पूवायिार वा उपिधि 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) र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन, सरसर्ाई, सडक बत्ती जस्िा सेवा सवुविा। 

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

र्) सडक, बसपाकय , बचत्त जस्िा सेवा। 

ङ) अिि सम्पचत्त वा कुनै ववर्षर्को मलु्र्ाङ्कन सम्बन्िी। 

ि) लसर्ाररस सम्बन्िी कुनै पलन सेवा। 
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छ) नगरपालिकािे मालथ उल्िेचखि भए बमोचजम सेवा सवुविा उपिधि गराउने वा त्र्स्िै सेवा 
सवुविा प्रर्ोग गरे बापि िाग्ने सेवा शलु्क उिाउने कार्य गनय वा व्र्वस्थापन करार वा 
लनजी क्षेत्र मार्य ि गराउन सक्नेछ। 

ज) नगरपालिका संगको लसमा नदी वा एकभन्दा बढी गाउाँपालिका वा नगरपालिकािाई समेवटएर 
संिािन हनुे सेवा व्र्वसार्मा शलु्क िगाउाँदा सम्बचन्िि गाउाँपालिका वा नगरपालिकासाँग 
समन्वर् गररनेछ। 
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सनुवर्षी नगरपालिकाको ववनर्ोजन ऐन २०७7 

सनुवर्षी नगरपालिका, मोरङको आलथयक बर्षय ०७7/७8 को सेवा र कार्यहरुको िालग स्थानीर् सचञ्चि 
कोर्षबाटकेही रकम खिय गने र ववलनर्ोजन गने सम्बन्िमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन 

सभाबाट स्वीकृि लमलि : २०७७/०३/२९ 

 

प्रस्िावना :सनुवर्षी नगरपालिका, मोरङको आलथयक बर्षय ०७७/७८ को सेवा र कार्यहरुको िालग सचञ्चि 
कोर्षबाट केही रकम खिय गनेअलिकार ठदन र सो रकम ववलनर्ोजन गनय वाञ्छनीर् भएकोिे,नपेािको 
संवविानको िारा २२९ को उप-िारा (२) बमोचजम सनुवर्षी नगरपालिका, मोरङ्गको नगर सभािे र्ो 
ऐन बनाएको छ । 

१.संचक्षि नाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम “सनुवर्षी नगरपालिका, मोरङको ववलनर्ोजन ऐन, 

२०७७” रहेको छ । 

 (२) र्ो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२.आलथयक वर्षय ०७7/७८ को लनलमत्त सचञ्चि कोर्षबाट रकम खिय गने अलिकार: (१)आलथयक वर्षय 
०७7/७८ को लनलमत्त नगर कार्यपालिका, वडाकार्ायिर्, ववर्षर्गि शाखािे गने सेवा र कार्यहरुका 
लनलमत्त अनसूुिी १ मा उल्िेचखि िािू खिय, पूाँचजगि खिय र ववचत्तर् व्र्वस्थाको रकम समेि गरी जम्मा 
रकम रु. 66,38,75,846।- (अक्षरेपी रुपैर्ााँ छैंसट्ठी करोड अििीस िाख पिहत्तर हजार आि 
सर् छर्ालिस।-) मा नबढाई लनठदयष्ट गररए बमोचजम सचञ्चि कोर्षबाट खिय गनय सवकनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) मा उचल्िचखि रकमिे कुनै खिय चशर्षयकमा अपगु हनु गएमा गि वर्षयको मौज्दािको 
रकमबाट खिय गनय कार्यपालिकािे लनणयर् गनय सक्नेछ। 

(३) उपदर्ा (१) मा उचल्िचखि रकम अपगु हनु गई अनमुालनि आर्मा संशोिन गनुय पने भई 
ववलनर्ोचजि कार्यक्रमको बजेटमा पनय गएको प्रभाविाई न्रू्नीकरण गनय कार्यक्रमको बजेट रकम 
संशोिन गनय कार्यपालिकािे लनणयर् गनय सक्नेछ। 

३ .ववलनर्ोजन : (३) र्स ऐनद्धारा सचञ्चि कोर्षबाट खिय गनय अलिकार ठदर्एको रकम आलथयक वर्षय 
०७7/७8 को लनलमत्त सनुवर्षी नगरपालिका, मोरङको नगर कार्यपालिका, वडा कार्ायिर् र ववर्षर्गि 
शाखािे गने सेवा र कार्यहरुको लनलमत्त ववलनर्ोजन गररनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा िेचखएको भए िापलन कार्यपालिका, वडा कार्ायिर्र ववर्षर्गि 
शाखािे गने सेवा र कार्यहरुको लनलमत्त ववलनर्ोजन गरेको रकममध्र्े कुनैमा बिि हनुे र कुनैमा अपगु 
हनुे देचखन आएमा नगर कार्यपालिकािे बिि हनुे बजेट उप शीर्षयकबाट नपगु हनुे शीर्षयकमा रकम 
सानय सक्नेछ । 
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(३) उपदर्ा (३) मा जनुसकैु कुरा िेचखएको भए िापलन एक बजेट उप शीर्षयकबाट सो बजेट उप 
शीर्षयकको जम्मा स्वीकृि रकमको १० प्रलिशि भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दाबढी बजेट 
उप शीर्षयकहरुमा रकम सानय परेमा नगर सभाको स्वीकृलि लिन ुपनेछ । 

(४)   एउटै बजेट उपचशर्षयक लभत्रको खिय चशर्षयकमा रकमान्िर गदाय सम्बचन्िि खिय चशर्षयकमा 
पचच्िस प्रलिशिमा नबढ्ने गरी रकमान्िर गनय सवकनेछ। 

४. ववत्तीर् अनशुासनः (१)    संर्ीर् संसदिे बनाएको ववलनर्ोचजि ऐन २०७७ को दर्ा (७) को 
उपदर्ा (१) र उपदर्ा (२) को प्राविान बमोचजम देहार्को व्र्वस्था हनुेछ। 

      क)  र्स ऐनको दर्ा (३) को उपदर्ा (३) मा जनुसकैु कुरा उल्िेख भएिा पलन पुाँजीगि 
 खियको रुपमा ववलनर्ोजन भएको रकम िाि ुखियमा रकमान्िर गनय वा सानय पार्ने छैन। 

ख)   प्रिलिि संर्ीर् काननुिे लनिायरण गरे बमोचजमको आर् व्र्र्को वलगयकरण, मलु्र्ाङ्कन िथा 
िेखा प्रणािी राख् न िगार्ने छ।      

५. 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 मार्य ि कार्यक्रम गराउन आवश्र्क िानेमा नेपाि 
सरकारको सम्बचन्िि मन्त्रािर्को चस्वकृिी लिई त्र्स्िो र्ोजना वा कार्यक्रम नेपाि 
सरकारको सम्बचन्िि कार्ायिर् मार्य ि कार्ायन्वर्न गनय कार्यपालिकािे लनणयर् गने पने छ। 

(३)    उपदर्ा (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 ठदन ुपने छ। 

६. अचख्िर्ारी िथा कार्यक्रम चस्वकृिीः 
 (१)   स्थानीर् सरकार संिािन ऐन २०७४ को दर्ा ७३ उपदर्ा १ अनसुार नगरसभाबाट 
बजेट चस्वकृि भएको लमलििे ७ ठदन लभत्र नगर प्रमखुिे  प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृििाई बजेट खिय 
गनय अचख्िर्ारी प्रदान गनुय पने छ। 

  (२)   स्थानीर् िहको संचिि कोर्ष व्र्वस्थापन प्रणािी (SuTRA) मा समावेश भएका कार्यक्रम 
त्र्स्िो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने प्रर्ोजनको िालग स्वीकृि कार्यक्रम मालननेछ। 
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अनसूुिी १ 

सम्पत्ती कर 

र्स नगरपालिका क्षते्रलभत्र लनमायण  भएको र्रको सम्पत्तीकर देहार्बमोचजमको हनुे लनणयर् गररर्ो । 

   रकम रूपैंर्ामा 

लस. नं. वववरण 
मूल्र्ाकंन 
रकम 

कैवर्र्ि 

 

१ आर.लस.लस. फे्रम स्ट्रक्िर मा आर लस लस ढिान  1.1 प्रलि वगय रु्ट  

२ आर.लस.लस. फे्रम स्ट्रक्िर मा जस्िा छाना  0.8 प्रलि वगय रु्ट  

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

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

५ टााँडे कािको र्र 250 एकमषु्ठ  

६ रु्सको र्र (सकुुम्बासी बाहेक) 50 एकमषु्ठ  

७ टााँडे कािको र्र सेन्टर वेरा गरेको 200 एकमषु्ठ  

नोटः सम्पत्तीकर नलिने नगरवासीहरुको िालग र्स नगरपालिकाबाट प्रवाह गररने सम्पणुय सेवाहरु 
रोक्का गररने छ । 
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अनसूुिी २ 

भूलमकर (मािपोि) दरहरु 

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

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

  रकम रूपैंर्ामा 

लस.न. वववरण 
मूल्र्ाकंन 
रकम 

कैवर्र्ि 

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

330000 प्रलि कट्ठा 

२ अमरदह ५ब, ५भ, ५झ अन्िगयि प्िवटङ्गका 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 नं. २ 

लस.नं वववरण 
मूल्र्ाकंन 
रकम 

कैवर्र्ि 

१ 

अमरदह १क अन्िगयिको बजार क्षेत्र लभत्र वक नं ६४४ छाडी से ठदक्षण 
१२६, ५२४, ५८९, १३४, १४०, १४३, १५४, २८७, २९१ छाडी सो 
पचिमका पथरी डार्लनर्ा बाटो बाट ३०० वर्ट लभत्रका जग्गाहरु  

1555000 प्रलि कट्ठा 

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

३ 
सा वक नं १, २, ३, ४, ५,३५, ३७, ३८ हुाँदै ४६ सम्मको  पथरी डार्लनर्ा बाटो 
िे छुने 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 समेि 
छाडी सो पचिमका जग्गाहरु  

330000 प्रलि कट्ठा 

६ मालथ उल्िेख भए बाहेक का प्िवटङ्गका जग्गाहरु  275000 प्रलि कट्ठा 

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

132000 प्रलि कट्ठा 
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८ 
मालथ प्रकरणहरुमा परेका जग्गाहरु बाहेक अमरदह १क का खेलि र्ोग्र् 
जग्गाहरु  

66000 प्रलि कट्ठा 

९ 

अमरदह १ख अन्िगयिको बजार क्षेत्र लभत्र वक नं ५०४, ५२१, ५१८,५६२, 

३५८, ४१२, ५६८, १७१, १७२, ४७० छाडी सो पचिमका वक नं १८० 
उरका पथरी डार्लनर्ा बाटो बाट ३०० वर्ट लभत्रका जग्गाहरु  

1650000 प्रलि कट्ठा 

१० मालथ प्रकरणहरुमा परेका जग्गाहरु बाहेक  उल्िेचखि क्षेत्रका बााँकी जग्गाहरु  845000 प्रलि कट्ठा 

११ 

वक नं ४७०, ४३०, ३९५ छाडी सो उत्तर वक नं ७१३, ३९३, ५५९ छाडी 
सो पचिम वक नं ५५९, ५१७, ३६६, २७९ छाडी से उत्तरका मालथ उल्िेचखि 
भए बाहेकका जग्गाहरु  

330000 प्रलि कट्ठा 

१२ मालथ उल्िेख भए बाहेक का प्िवटङ्गका जग्गाहरु  275000 प्रलि कट्ठा 

१३ 
मालथ प्रकरणहरुमा परेका जग्गाहरु बाहेक अमरदह १ख का लभलत्र बाटो िे 
छुने 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 दचक्षण ११७ सम्म 
बाटोिे छुने जग्गाहरु  

275000 प्रलि कट्ठा 

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

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

66000 प्रलि कट्ठा 

२० 

अमरदह १र् को बजार क्षेत्र लभत्र पने वक नं १६६, १६७ देचख दचक्षण वक 
नं ३१२, ३१३, १५३, २१९, २५३, २०२, २०१, ६४५, २०९ छाडी सो पूवय 
पथरी डार्यलनर्ा बाटव देचख ३०० वर्ट लभत्रका जग्गाहरु  

1650000 प्रलि कट्ठा 

२१ 
मालथ प्रकरणहरुमा परेका जग्गाहरु बाहेक सा वक नं २६२ देचख दचक्षण 
१६६, १६७ छाडी सो उत्तर पथरी डार्यलनर्ा बाटोिे छुने जग्गाहरु  

845000 प्रलि कट्ठा 

२२ मालथ प्रकरणमा उल्िेख भए बाहेकका अमरदह १र्  का प्िवटङ्गका जग्गाहरु  275000 प्रलि कट्ठा 

२३ 
मालथ प्रकरणमा उल्िेख भए बाहेकका अमरदह १र्  का लभलत्र कचच्ि बाटोिे 
छुने जग्गाहरु  

137000 प्रलि कट्ठा 

२४ मालथ प्रकरणमा उल्िेख भए बाहेकका अमरदह १र्  का खेलिर्ोग्र् जग्गाहरु  66000 प्रलि कट्ठा 
२५ अमरदह १ङ अन्िगयिको पथरी डार्यलनर्ा बाटोिे छुने दााँर्ा वार्ाका जग्गाहरु  465000 प्रलि कट्ठा 
२६ मालथ प्रकरणमा उल्िेख भए बाहेकका अमरदह १ङ  का प्िवटङ्गका 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 
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२८ 
सा वक नं १७, ४१, ४२, ४५, ७५, ७९, ८१, ९८ छाडी सो पूवय पथरी डार्लनर्ा 
सडक पचिम मालथ उल्िेख भए बाहेकका अमरदह १ङ का जग्गाहरु  

200000 प्रलि कट्ठा 

२९ मालथ उल्िेख भए बाहेक लभलत्र कचच्ि 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 छुने बाटो दााँर्ा वार्ाका अमरदह १ि का जग्गाहरु  465000 प्रलि कट्ठा 
३२ प्रकरण ३१ मा उल्िेख भए बाहेक प्िवटङका अमरदह १ि का जग्गाहरु  275000 प्रलि कट्ठा 

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

275000 प्रलि कट्ठा 

३४ मालथ उल्िेख भए बाहेक लभलत्र कचच्ि बाटोिे छुने अमरदह १ि का जग्गाहरु  137000 प्रलि कट्ठा 
३५ मालथ उल्िेख भए बाहेक खेलिर्ोग्र् अमरदह १ि का जग्गाहरु  66000 प्रलि कट्ठा 
३६ अमरदह २क प्िवटङ्गका जग्गाहरु  275000 प्रलि कट्ठा 
३७ अमरदह २क प्िवटङ्गका जग्गाहरु  137000 प्रलि कट्ठा 

३८ 

अमरदह २ख सा वक नं १०४ को स्कुिको जग्गा छाडी सो देचख दचक्षण 
बाटो देचख पचिम 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 क्षेत्र लभत्रका जग्गाहरु  

660000 प्रलि कट्ठा 

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

४० 

अमरदह २ख को प्रकरण ३८ मा उल्िेख भए बाहेक सुाँगा बजार बाट 
अमरदह बाटोिे छुने वक नं १४९ छाडी वक नं ७७ देचख पचिम 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 कचच्ि बाटोिे छुने अमरदह २ख का जग्गाहरु  137000 प्रलि कट्ठा 
४३ मालथ उल्िेख भए बाहेक खेलिर्ोग्र् अमरदह १ि का जग्गाहरु  66000 प्रलि कट्ठा 

    

 

३ साववक गोववन्दपरु गा.वव.स. वडा नं २ हाि वडा नं ३ 

क्र.सं. वववरण 
मूल्र्ाकंन 
रकम 

कैवर्र्ि 

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

क्र.सं. वववरण 
मूल्र्ाकंन 
रकम 

कैवर्र्ि 

१ पत्थरी डार्लनर्ा सडक खण्डको कािोपते्र सडकिे छुने दार्ााँ वार्ाको जग्गा 275000 प्रलि कट्ठा 
२ वडा को ग्राभेि िथा प्िटीङ्ग बाटोिे छुने जग्गा  220000 प्रलि कट्ठा 
३ वडा को कचच्ि 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 

कैवर्र्ि 

१ पथरी डार्यलनर्ा 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 कचच्ि िथा प्िवटङ्ग 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 

कैवर्र्ि 

१ 
अमरदह ७क ९ख अन्िगयि पथरी डार्यलनर्ा सडकिे छुने दार्ा वार्ाका 
जग्गाहरु  

275000 प्रलि कट्ठा 

२ 
मालथ प्रकरणमा उल्िेख भए बाहेक साववक अमरदह ७ र ९ का प्िवटङ्गका 
जग्गाहरु  

220000 प्रलि कट्ठा 

३ 
मालथ प्रकरणमा उल्िेख भए बाहेक साववक अमरदह ७ र ९ का कचच्ि 
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 

कैवर्र्ि 

१ रंगेिी उिायवारी सडक खण्डको कािोपते्र सडकिे छुने दार्ााँ वार्ाको जग्गा  २७५००० प्रलि कट्ठा 
२ सबै वडा को ग्राभेि बाटोिे छुने जग्गा  १७५००० प्रलि कट्ठा 
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३ सबै वडा को कचच्ि िथा प्िवटङ्ग 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 

कैवर्र्ि 

१ 
रंगेिी उिायवारी कािोपते्र सडकिे छुने 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 छुने जग्गा  155000 प्रलि कट्ठा 
५ गोववन्दपरु वडा नं ६ को कचच्ि िथा प्िवटङ्ग 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 कचच्ि िथा प्िवटङ्ग 
सडकिे छोएको जग्गा  

88000 प्रलि कट्ठा 

८ गोववन्दपरु वडा नं ६ को बाटोिे नछुने 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 

कैवर्र्ि 

१ वडा ९क गरुीबजार वरपरका ग्राभेि सडकिे छुने जग्गा  190000 प्रलि कट्ठा 
२ प्रकरण १ मा उल्िेचखि वडाको कचच्ि िथा प्िवटङ्ग बाटोिे छुने जग्गा 135000 प्रलि कट्ठा 
३ मालथ प्रकरणमा उल्िेख भए बाहेकका सबै वडाको ग्रावेि सडकिे छुने जग्गा 165000 प्रलि कट्ठा 

४ 
मालथ प्रकरणमा उल्िेख भए बाहेकका सबै वडाको कचच्ि िथा प्िवटङ्ग बाटोिे 
छुने जग्गा 

105000 प्रलि कट्ठा 

५ सबै वडाको खेिीर्ोग्र् जग्गा जग्गा 55000 प्रलि कट्ठा 

 

 

 

 

 

    



gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&* 

 31 

१०. साववक डार्लनर्ा गा.वव.स. वडा नं १, २,  ३ र ४ हाि वडा नं ८ 

क्र.सं. वववरण 
मूल्र्ाकंन 
रकम 

कैवर्र्ि 

१ 
रंग]िी 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 ग्रावेि बाटोिे छोएको जग्गा  705 प्रलि वगय लम 

३ 
प्रकरण १ मा उल्िेचखि लसट नं हरुको कचच्ि िथा प्िवटङ्ग 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 छुने जग्गा  

705 प्रलि वगय लम 

७ 
प्रकरण ५ मा उल्िेचखि वडा नं १, २ र ३ को सम्पणुय लसट नं हरुको कचच्ि 
िथा प्िवटङ्ग 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 

कैवर्र्ि 

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 कचच्ि िथा प्िवटङ्ग बाटोिे छोएको 
जग्गा  

520 प्रलि वगय लम 

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

५ 
रंगेिी 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 कचच्ि 
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 
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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 पन े
कािोपते्र बाटोिे छुने जग्गा  

1095 प्रलि वगय लम 

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

685 प्रलि वगय लम 

११ 
प्रकरण ९ मा उल्िेचखि लसट नं का साथै वडा नं ७र ९ को लसट नं हरुको 
कचच्ि िथा प्िवटङ्ग 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 
छुने जग्गा  

710 प्रलि वगय लम 

१५ 
प्रकरण १३ मा उल्िेचखि वडा नं ५ को सम्पणुय लसट नं हरुको कचच्ि िथा 
प्िवटङ्ग 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 नछुने 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 कैवर्र्ि 
 

१ १ िाख सम्म 50    

२ १ िाख १ देचख ५ िाख सम्म 150    

३ ५ िाख १ देचख १० िाख सम्म 250    

४ १० िाख १ देचख १५ िाख सम्म 350    

५ १५िाख १ देचख २० िाख सम्म 450    

६ २० िाख १ देचख २५ िाख सम्म 550    

७ २५ िाख १ देचख ३० िाख सम्म 700    

८ ३० िाख १ देचख ३५ िाख सम्म 850    

९ ३५ िाख १ देचख ४० िाख सम्म 1000    

१० ४० िाख १ देचख ४५ िाख सम्म 1150    

११ ४५ िाख १ देचख ५० िाख सम्म 1300    

१२ ५० िाख १ देचख ५५ िाख सम्म 1700    

१३ ५५ िाख १ देचख ६० िाख सम्म 1900    
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१४ ६० िाख १ देचख ६५ िाख सम्म 2100    

१५ ६५ िाख १ देचख ७० िाख सम्म 2300    

१६ ७० िाख १ देचख ७५ िाख सम्म 2500    

१७ ७५ िाख १ देचख ८० िाख सम्म 2800    

१८ ८० िाख १ देचख ८५ िाख सम्म 3000    

१९ ८५ िाख १ देचख ९० िाख सम्म 3200    

२० ९० िाख १ देचख ९५ िाख सम्म 3400    

२१ ९५ िाख १ देचख १ करोड सम्म 3600    

२२ १ करोड १ देचख १ करोड ५० िाख सम्म 4200    

२३ १ करोड ५० िाख १ देचख २ करोड सम्म 4500    

२४ २ करोड १ देचख २ करोड ५० िाख सम्म 49000    

२५ २ करोड ५० िाख १ देचख ३ करोड सम्म 5200    

२६ ३ करोड १ देचख ३ करोड ५० िाख सम्म 5700    

२७ ३ करोड ५० िाख १ देचख ४ करोड सम्म 6000    

२८ ४ करोड १ देचख ४ करोड ५० िाख सम्म 6600    

२९ ४ करोड ५० िाख १ देचख ५ करोड सम्म 6900    

३० ५ करोड भन्दा मालथ जलि सकैु 10000    

अलिवृवष्ट, अनावृवष्ट, दैववप्रकोप आठदको कारणिे खेलिर्ोग्र् जलमनमा सखु्खा िालग अन् नपािहनु सक्ने अवस्था 
नरहेमा कार्यपालिकािे छुटै्ट लनणयर् गरी छुट ठदन सक्नेछ । 

 

 
 

अनसूुचि ३ 

र्र जग्गाबहाि कर 

 
 कुि रकमको प्रलिशिमा 

लस.नं. वववरण रकम कैवर्र्ि 

१ 

र्स क्षेत्र लभत्रको र्र, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम टहरा, सेड, (छप्पर) 
काराखाना जग्गा, मेचशनरी सामान, हेलभ र्चक्वपमेण्ट, औजार, 

पोखरी परैु वा आंचशक रुपमा बहािमा ठदएकोमा सम्बचन्िि 
िलनबाट सम्झौिा बमोचजमको बहाि रकमको (सम्झौिा रकम 
िथा िलनिे बझु्ने रकममा र्रक भएमा अलिररक्त शलु्क िथा 
जररवाना नगरपालिकािे िोके बमोचजम हनुेछ ) 

10 प्रलिशि 
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अनसूुिी ४ 

व्र्वसार् कर 

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

  रकम रुपैंर्मा 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

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 कैवर्र्ि 

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 आठद 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

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   

र् ) वकिाब, कापी, िथा स्टेशनरी साँग सम्बचन्िि  व्र्वसार्, और्षलि पसि , वकराना पसि –रु्टकर ववके्रिा) 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

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 7000.00   

५ ५ करोड १ देचख मालथ 15000.00   
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ङ ) कृवर्ष साँग सम्बचन्िि व्र्वसार्को हकमा-खाद्यान्न खररद लबक्री (कााँटा व्र्वसार्), जटु, कृवर्ष र्ामय, गाई पािन, सुंगरु 
पािन, बाख्रापािन, व्र्वसार् आठद । कृवर्ष सामग्री, औजार, मि, लबऊ, गाईदाना, िोकर, कुखुरा दाना, पशपंुक्षी आहार ) 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

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   

    

ि ) लसशा, फे्रलमंग, सजावटका सामान र जनरि गडु्स 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

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 आठद धर्वसार् 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

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 ) ववशेर्षज्ञ परामशय िथा व्र्वसावर्क सेवाः 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ एम.लड डाक्टर 2500.00   

२ एम.वव.वव.एस/पश ुडाक्टर 1500.00   
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३ पश ुसहार्क 700.00   

४ कववराज होलमर्ोपेलथक आर्वेुद डाक्टर 700.00   

५ सचजयकि सामान खरुािाई 2500.00   

६ और्षलिपसि थोकिाई 2000.00   

७ सचजयकि सामान थोकिाई 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)  टेलिििचित्र, वतृ्तचित्रलनमायण परामशय सेवा अनसुन्िानिथा परामसय दािा, अनवुादक, छापाखाना प्रेस 
चस्क्रनवप्रन्ट आठद) 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

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  िर्य ः 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ ३०० ग्राहक सम्म ३०००   

२ ३०१ देचख ५०० ग्राहक भएको ५०००   

३ ५०१ देचख १००० ग्राहक भएको १००००   

४ १००१ भन्दा मालथ ग्रहक भएको हकमा 10 प्रलि ग्राहक 
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ट)  काननु व्र्वसार्ीः 
    

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ बररष्ठ अलिवत्ता २०००   

२ अलिवक्ता १५००   

३ अलभवक्ता १०००   

४ िेखापढी व्र्बसार्ी ५००   

 
   

ि)  िेखा परीक्षकः 
    

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ शे्रणी क ३०००   

२ शे्रणी ख १०००   

३ शे्रणी ग ७००   

४ शे्रणी र् ५००   

    

ड) अन्र् सेवा मार्य िः 
    

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ बीमा एजेन्ट ववदेशी ५०००   

२ बीमा एजेन्ट स्वदेशी २०००   

३ ववज्ञापन एजेन्सी ३०००   

४ शेर्र दिाि १५०००   

 
   

ढ) लनमायण  व्र्ावसार्ीः 
    

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ शे्रणी क ७०००   

२ शे्रणी ख ५०००   

३ शे्रणी ग ३०००   

४ शे्रणी र्  २५००   

५ न.पा.लभत्र सूलिकृि भएका व्र्चक्त िथा र्मयहरु २५००   

नोटः न.पा. मा सूचिकृि नभई र्र लनमायणको िेक्का व्र्वसार् सञ्चािन गनय पार्ने छैन । 
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ण) कुटानी वपसानी धर्वसार्ीको हकमा 
    

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ कुटानी िथा वपसानी मात्र ६००   

२ कुटानी वपसानी पेिानी १०००   

३ कुटानी वपसानी पेिानी िथा चिउरा समेि १५००   

४ कुटानी वपसानी पेिानी चिउरा मसिा वेसार २०००   

५ कुटानी वपसानी पेिानी िथा लबक्री वविरण २५००   

 
   

    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 र्ोहोरबाट मि लनमायण गने व्र्वसार्को हकमा लनःशलु्क व्र्वसार् दिाय गरी अलभिेखीकरण 
गररनेछ र र्स प्रकारका उद्योगिाई प्रोत्साहन गररने छ । 

    

ि) पर्यटन सेवा व्र्वसार् 

आवास,िज, होटेि र्ाष्टरु्ड रेषु्टरा रीसोटय ट्राभल्स एजेन्सी चस्वलमङ  

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ 
सानो ग्रालमण स्िर चिर्ा पसि वा 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) संिार सेवा एर्.एम समेिः 
    

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ १ िाख सम्म ५००   

२ १ िाख देचख २ िाख ५० हजार सम्म ८००   

३ २ िाख ५० हजार भन्दामालथ १०००   

४ एर्.एम रेलडर्ो प्रसारण २०००   

मोवार्ि टावरको हकमा क्षमिा र आकार बमोचजम सम्बचन्िि कम्पनी साँग वािाय गरी प्रलि टावरका दरिे शलु्क िाग्नेछ 
। 
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द) ववत्तीर्  

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ 
लनचजक्षेत्र द्धारा संिालिि वाचणज्र् वैंक ववदेशी लबमा 
कम्पनी १५००० 

  

२ लबकास वैंक १००००   

३ लबत्तीर् कम्पनीको मखु्र् कार्ायिर्, बीमा कम्पनी १००००   

४ मलन ट्रान्सर्र िर् ु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 बिि िथा ऋणको कारोवार नगरी पूणयिर्ा कृवर्षमा आिाररि सहकारीका हकमा वावर्षयक शूल्क लिर्ने छैन ।  

ि) स्वास््र् सेवा 
गैर सरकारी अस्पिाि नरलसङ्ग होम, चक्िलनक िथा ल्र्ावहरु िगार्ि स्वास््र् सेवासाँग सम्बचन्िि धर्वसार्हरु 
    

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

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 स्िरबृवद्ध चस्वकृिी प्रलिकक्षा २०००   
 

   

न) िालिम िथा प्रचशक्षण केन्रहरु 
    

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ 

िालिम िथा अनसुन्िान , कम्प्र्टुर टाईवपङ्ग िगार्ि 
र्ोटोकपी समेि संिािन भई काम गनेहरुको 
हकमा कम्प्र्टुर िथा प्रचशक्षण ,लनचज क्षेत्रवाट ठदईने 
चशक्षा िथा कोचिङ्ग सेन्टर आठद । 

१५०० 
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प) ममयि सेवा 
    

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ 

टेक्टर, वस, ट्रक, ह्यावव ईक्वीमेन्ट कार, चजप सवारी 
डेचन्टङ मोटर पाटयस लमि मेलसनरी टार्र ररसोलिङ्ग 
डाईनामाईट 

२५००   

२ मोटरसाईकि १०००   

३ रेलडर्ो, र्लड, वट.लभ, आठद ईिेक्ट्रोलनक सामान १०००   

४ 

ग्र्ास ििुो सेल्स पम्प टार्र पम्पपञ्चर ग्र्ास 
वेिलडङ वक्सा ममयि गने साईकि ररक्सा िगुा 
लसउने मेलसन अन्र् र्ोटोकपी धर्ाग 

५००   

 
   

र्) अन्र् सेवा 
    

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ बैदेचशक रोजगारमा पिाउने संस्था, हाउचजङ्ग कम्पनी २५०००   

२ 
उद्योग संर्संस्था आठदमा स्वदेशको िालग जनशचक्त 
सप्िाई गने 

२५०० 
  

३ किर ल्र्ाब १०००   

४ र्रजग्गा खररद लबक्री १५०००   

५ ववज्ञापन सेवा र्ोटो स्टुलडर्ो १०००   

६ 
धर्वुट पाियर,केश श्रृंगार साईन वोडय पेन्टीङ्ग सैिनु 
नसयरी  

५०० 
  

७ मास ु(खलस,कुखुरा,रागा,वंगरु आठद) खुरा ववके्रिा १०००   

८ मास ु(खलस,कुखुरा,रागा,वंगरु आठद) थोक ववके्रिा १५००   

९ पंिेवाजा लनशलु्क   

१० बेण्ड बाजा १०००   

११ लसि भण्डार ५०००   

१२ टेण्ट हाउस ३०००   

१३ हार् क्र्ाटरीङ्ग २०००   

१४ साईवर क्र्ारे् १५००   

१५ एग्रोभेट १०००   

१६ कवाडी पसि थोक ५०००   

१७ कवाडी पसि खुरा २५००   

१८ ढुवानी सेवा शाखा भएका ३५००   
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१९ ढुवानी सेवा शाखा नभएका २५००   

२० खाना मात्र लबक्री होटेि १५००   

२१ सेटररङ व्र्वसार् २५००   

२२ १ मेचशन राचख कपडा लसिाई गने 
२०० थप एक मेलसन 

वरावर १००    

२३ पेट्रोलिर्म पद्धाथय बेच्ने पम्प 
न्र्नुिम ११००० 

प्रलिमेचशनथप ३०००   

२४ ग्र्ास लबक्री लडिर १०००   

२५ 
भाडा वियन, जतु्तािप्पि, कस्मेवटक, मलनहारी 
हेल्थकेर्र कृलिम गहना,रे्न्सी समेि खुरा ववके्रिा 

१२०० 
  

२६ 
भाडा वियन, जतु्तािप्पि, कस्मेवटक, मलनहारी 
हेल्थकेर्र कृलिम गहना,रे्न्सी समेि थोक ववके्रिा 

१५०० 
  

२७ लडपाटयमेन्टि स्टोर, रेषु्टरेण्ट, वेकरी सवहिको १५०००   

२८ लडपाटयमेन्टि स्टोर १००००   

२९ र्र नक्शा सम्बचन्ि कन्सल्टेन्सी व्र्वसार् दिाय ५०००   

३० अन्र् कन्सल्टेन्सी व्र्वसार् दिाय ३०००   

३१ रासार्लनक मि ववके्रिाको सूचि दिाय ५००   

    

ब) उद्योग 

िक उद्योग, दाना उद्योग, वर्नेि उद्योग, लनर उद्योग, और्षलि उद्योग, उत्पादनमिुक उद्योगको लडपो, सौर्य उजाय उत्पादन 
लमचश्र िकिेट उद्योग, पापड चिप्स उद्योग पाउरोटी उद्योग वरर् उत्पादन झिु िथा पदाय उत्पादन िारजािी उत्पादन 

गने नानोकन उद्योग काष्ट उद्योग डरी उत्पादन चिलन उद्योग डधवा वाल्टीन आठद बनाउने उद्योग लनमाणय उद्योग खलनज 
उद्योग सेिर िथा उजाय मिुक उद्योग िगार्िका उद्योगहरुको हकमा । 
    

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

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   
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भ) ग्रीि उद्योग, हाडयवेर्र िथा सनु िााँदीका गरगहना व्र्वसार् 
    

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ १ िाख सम्म ५००   

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 लसर्ारीस वापिको दस्िरु थपिाग्ने छ । उल्िेचखि लसर्ारीस 
वापिको दस्िरु िोवकए बमोचजम हनुेछ । मालथ उल्िेचखि नभएका अन्र् उद्योगहरुका हकमा नगरकार्यपालिकािे पाररि 
गरेका दररेटहरु िाई नै मान्र्िा ठदईने छ । 

    

म) लनजी चशक्षा सेवा/लनजी ववद्यािर्साँग सम्बचन्िि 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ नर्ााँ ववद्यािर् आवेदन 1000 

नो
टः
- स

ाम
दुाव

र्क
 वव

द्या
िर्

क
ो 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 माध्र्लमक ववद्यािर् 10000 

3 थप कक्षा अनमुलि 3000 

4 ववद्यािर् िाउाँ/नाम पररवियन 5000 

5 चशक्षा व्र्वसार् कर वावर्षयक   

5.1 बाि ववद्यािर् 3000 

5.2 आिारभूि ववद्यािर् 5000 

5.3 माध्र्लमक ववद्यािर् 10000 

5.4 अन्र् शैचक्षक संस्था 5000 

    

र्) वगीकरण नखुिेका व्र्वसार्हरु 
    

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ आि ुहरीर्ो िरकारी थोक लबक्री ७००   

२ खुरा िरकारी र्िरु्ि पान पसि ३००   

३ माछा माने पेशेवर (व्र्वसार्) १०००   
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नोटः 
   

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

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

३)    व्र्वसावर्क र्मय 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 कमयिारीबाट लनरीक्षण प्रलिवेदनका आिारमा कर लनिायरण गररने छ । 

५)   नगरपालिकािाई बझुाउन ुपने कर, शलु्क, भाडा आठद राजश् व बााँकी रहेमा नगरपालिका बाट प्रदान गररने लसर्ाररश 
िगार्िका  सेवाहरु बाट बचञ् िि गररने छ । 

६) मालथ उल्िेख हनु छुट भएका करहरुको हकमा ऐन िथा लनर्माविीिे िोकेको लसमा पररलिलभत्र रवह नगरपालिकािे 
बेिा बेिामा सूिना 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 िाग्ने करको ७५प्र.श. रकमिाग्ने 
छ । 

९)   अपांगिा भएका मवहिा िथा परुुर्ष र एकि मवहिािाई व्र्वसावर्क वनाउन प्रोत्साहन गने उद्देश्र्िे व्र्वसार् करमा 
५० प्र.श. छुट ठदर्ने छ । 

१०) संस्थागि ववद्यािर् बाहेक र्स नगरपालिकालभत्र ३० जनाभन्दा बढी रोजगार ठदने व्र्वसावर्िाई व्र्वसार् करमा 
१००प्र.श. छुट ठदर्ने छ । रोजगार ठदएको प्रमाणहरु स्थार्ी िेखानम्बर, नागररकिा, लनरू्चक्तपत्र आठद कागजाि 
प्रस्ििु गनुय पनेछ । 

११) नगरपालिकाको िगानी अनदुानमा हनुे ववकास लनमायण कार्यको उपभोक्ता सलमलिमा िर्न हनुे पदालिकारीहरुिे 
अलनवार्य रुपमा नगरपालिकािाई बझुाउन ुपने कर दस्िरु आठद बझुाएको प्रमाण पेश गनुय पनेछ । 
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अनसूुिी ५ 

जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्ि ुकरका दरहरु 

 
 

रकम रुपैंर्मा 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

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   

 

अनसूुिी ६ 

सवारी सािन कर 

 
 

रकम रुपैंर्मा 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

1 र् ररक्सा ५००   

2 टााँगा, ररक्शा, िेिागाडी ५००   

3 
मालथ उल्िेख भए बाहेकको सवारी सािनमा प्रदेश 
कानूनिे िोके बमोचजम हनुे 
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अनसूुिी  ७ 

ववज्ञापन कर 

   रकम रुपैंर्मा 

लस.नं. वववरण 

आ.व. २०७५/०७६ 
का िालग पाररि कैवर्र्ि 
नीचज 
स्थि 

सावयजलनक 

स्थि 

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

२ बजार क्षेत्रका शाखा सडकहरुमा   ५ १० प्रलि वगय र्ीट 

३ व्र्वसावर्क व्र्ानर  १५० २०० प्रलि हिा 
४ व्र्ावसावर्क पोस्टर  २५ १०० प्रलि हिा 
५ व्र्वसावर्क प्रिार प्रसार गाडीबाट मार्वकङ. १०० प्रलि ठदन 

६ व्र्वसावर्कप्रिार प्रसार र् ररक्साबाट मार्वकङ २० प्रलि ठदन 

     

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

वमोचजम कर दस्िरु िगाईनेछ साथै स्थानीर् व्र्वसावर्िे 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 व्र्वसावर्िे बोडयहरु िगाउन लनर्षेि गररएको छ । सडकको एक छेउबाट अको छेउ 
सम्म व्र्ानर टााँगेर राख् न पार्ने छैन । सडक खनेर ववि बाटोमा गेट वनाउन पार्ने छैन । 
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अनसूुिी  ८ 

मनोरञ् जन शलु्क 

 
 

रकम रुपैंर्मा 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

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

१.५ प्रलि 

वटकट 

२ जाद,ु सकय स, िटक आठदमा  १००० प्रलि ठदन 
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अनसूुिी  ९ 

बहाि लबटौरी शलु्क 

दैलनक गठुर हाटबजार सािावहक हाटबजारमा देहार् बमोचजम बहाि लबटौरी कर रकम पाररि गररएको छ। 

   रकम रुपैंर्मा 

क्र.सं ववर्षर् वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ 

मा
छा

, म
ास
 ुलब

क्र
ी 

सम्
बच
न्ि

 

खलस बोका काटी वववक्र गने पसि ७५   

सुंगरु बंगरु काटी वववक्र गने पसि ७५   

रााँगा काटी लबवक्र गने पसि १२०   

माछा वववक्र गने पसि ६०   

२ 

क
पड

ा ि
था
 ज

त्ता
 

िप्
पि

साँ ग
 स

म्ब
चन्ि

ि 
व्र्

वस
ार्
मा

 

रेलडमेड सामान र थान कपडा वववक्र गने 
पसि 

४०   

जतु्ता िप्पि वववक्र गने पसि सानो २५   

जतु्ता िप्पि वववक्र गने पसि िुिो ३०   

जतु्ता िप्पि वववक्र लसिाई गने पसि १०   

३ िर
क
ारी
 ि

था
 र्

िर्
िस

ाँ ग 
सम्

बच
न्ि

ि 
व्र्

वस
ार्
मा

 र्िरु्ि नास्िा िेिामा राखी वववक्र गने १०   

साग सचधज डोकामावा डािामा राखीवववक्र गने १०   

भारमा सचधज बेच्न े १०   

लसजन अनसुारको साग सचधजआि ुपसि िुिो २०   

 

लसजन अनसुारको साग सचधजआि ुपसि सानो १५   

र्िरु्ि साग सचधजप्रलि गाडा २०   

र्िरु्ि साग सचधज प्रलिवोरा र अन्र् साना 
र्िरु्ि पसिमा 

१०   

४ 

खा
द्या
न् न

साँ ग
 स

म्ब
चन्ि

ि िामि दाि अदवुा, िसनुक, खोसायनी, प्र्ाज 
आठद वववक्र गने पसि 

२०   

वकराना पसि २०   

माछा मास ु िरकारी एकै िाउमा वववक्र गने 
पसि 

४०   
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५ 

पर
म्प

राग
ि 

शी
प 

साँ ग
 

सम्
बच
न्ि

ि 
व्र्

वस
ार्

 माटाका भाडा  बेच्ने पसि िुिो २५   

माटाका भाडा  बेच्ने पसि सानो १५   

कुिो कुलनर्ा नाम्िो बेच्ने पसि १०   

जलडबटुी राखी वववक्र गने पसि १५   

कपाि दारी काट्ने पसि १५   

६ 

पश
पुंक्ष

ी ल
बक्र

ीस
ाँ ग 

सम्
बच
न्ि

ि 

चजउदो खलस बोका सुाँगरु बंगरु बेच्नेिाई प्रलि 
गोटा 

१००   

चजउदो रााँगा, भैसी बेच्नेिाई प्रलि गोटा १२०   

हााँस परेवा कुखुरा बेच्नेिाई प्रलि गोटा १०   

७ 

अन्
र् 

व्र्
वस

ार्
साँ ग

 
सम्

बच
न्ि

ि 

िरुा िागो वटका श्रृंगार मलनहारी साँग 
सम्बचन्िि 

२०   

प्रिार प्रसार गरी व्र्वसार् गन े २०   

बााँस प्रलिवर्ि गाडा २५   

  

बााँस प्रलि ट्र्क २००   

र्िामको औजार िथा सामान बेच्न े २५   

भााँडाकुाँ डा पसि २०   

  

र्ोटो फे्रलमंग १०   

ममयि कुकर टिय छािा आठद १०   

र्ेरावारा गरी जाद ुिटक नाि देखाउने ५०   

  

र्ेरावारा नगरी जाद ुिटक नाि देखाउन े १०   

वपंग झिुा आठद र्स्िै प्रकारको खेि र्िामको 
सामान प्रर्ोग गरी 

१००   

वपंग झिुा आठद र्स्िै प्रकारको खेि कािको 
सामान प्रर्ोग गरी 

२५   
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अनसूुिी १० 

पावकय ङ्ग शलु्क 
 

   

स्वदेशी सवारी सािनमा नगरपालिकािे िगाउने पावकय ङ्गग शलु्क 

 
 

रकम रुपैंर्मा 
क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ बस ट्र्क िहरी र अन्र् हेभी गाडी   50   

२ मार्क्रो वस कार चजप र अन्र् साना िार िके्क गाडी  २०   

३ िेिा ररक्सा र् ररक्सा अटो भ्र्ान आठद भाडामा िल्ने गाडी  १० 

  

४ मोटरसार्कि  १०   

५ ववदेशी जनुसकैु िारिके्क गाडी  १००   
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अनसूुिी ११ 

सेवा शूल्क, दस्िरु 

क) मलु्र्ाङ्कन 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ सम्पत्ती मूल्र्ाङ्कन ०.१ प्र.श.   

२ आर्श्रोि प्रमाचणि  0.१ प्र.श.   

    

ख) लसर्ारीसहरुको  हकमा रकम रुपैंर्मा 

लबर्षर् वववरण पारीि कैवर्र्ि 

र्र र जग्गा 
सम्वचन्ि 
लसर्ारीस 

अपिुालि लसर्ारीस दस्िरु १५०० 
एक ववर्ा भन्दा मालथ प्रलि 
ववर्ा थप रु ३०० 

लनवेदन दस्िरु १०   

पक्की र्र प्रमाचणि ५००   

कच्िी र्र प्रमाचणि २००   

वसोवास प्रमाचणि २००   

व्र्वसावर्क र्र कोिा खोल्न े १०००   

आवालसर् र्र कोिा खोल्ने र्र नामसारी ४५०   

हकभोग िथा जोिभोग र छुट दिाय लसर्ारीस ५०० 
१ ववर्ा भन्दा ववढका  
िालगप्रलि ववर्ा थप १०० 

साना र्रेि ुउद्योगमा आग िालग लसर्ारीस १००० 
ववमा प्रर्ोजनका िालग 
अन्र्का िालग लनशलु्क 

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

िुिा उद्योगमा आग िालग लसर्ारीस ५०००० 
ववमा प्रर्ोजनका िालग 
अन्र्का िालग लनशलु्क 

सवयसािारणको र्र टहरा आग िालग 
लसर्ारीस 

लनशलु्क   

नक्सापास वकिाब दस्िरु १०००   

संर् संस्थाको वैंक खािा खोल्दा लसर्ारीस १५०   

व्र्वसार् प्रमाणपत्र दस्िरु १५०   
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पक्की र्र कार्म लसर्ारीस वा लनमायणालिन 
रहेको लसर्ारीस 

प्रलिवगय रु्ट १   

वटनको छाना भएको कच्िी र्र कार्म 
लसर्ारीस 

२००   

कच्िी र्र लसर्ारीस १००   

वैदेचशक रोजगारीमा मतृ्र् ुहनुेको लसर्ारीस लनशलु्क   

नम्वरी जग्गाको रुख काट्ने लसर्ारीस ५०० 
१ भन्दा ववढ रुख भए प्रलि 
रुख २०० थप 

सहलुिर्ि कािको लसर्ारीस १००० 
दाउराको प्रर्ोजनको  िालग भए 
प्रलि ट्रर्ाक्टर रु १००० 

ववद्यिु लसर्ारीस २०० 
र्र जग्गाको प्रमाण पेश गनुय 
पने 

    

ग) अलमनबाट गररने सबै प्रकारका लसर्ारीसहरु 

लबर्षर् वववरण पारीि कैवर्र्ि 

मा
ग 

लनवे
दन

क
ो आ

िा
रम

ा  
जग्

गा
 छु

ट्य
ाउ
ने 

क
ाम

 १ कट्ठा सम्म २०० 

र्र
 वन

ाउ
न 

वक
िि

ो प
री 

जग्
गा
 छु

ट्य
ाउ
न ु

परे
मा
 थ

प 
रु 

५०
० 

 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 प्िवटङ्ग लसर्ारीस ८०० प्रलि कट्ठा नर्ााँ प्िवटङ्गको हकमा 

दरु
ी प्र

मा
चण
ि 

िग
ार्
िक

ा 
अन्

र् 
अल
मन

 स
ाँ ग 

जो
लड
एक

ा 
लस
र्
ारी
सह

रु 

वैंवकङ प्रर्ोजनका िालग ५००   

सवयसािारण सााँग जोलडएका लसर्ारीस १००   

वकििोपरी आएको हकमा ५००   

मालथ उल्िेचखि वाहेकको हकमा २००   

    

र्) उद्योग िगार्िका लसर्ारीसहरु 

क्र.सं. लबर्षर् वववरण पाररि दर 

१ उद्योग दिाय लसर्ारीस 
िाउिाउ उद्योग १५०० 

लबस्कुट उद्योग १५०० 
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िप्पि उद्योग १५०० 

सिाई उद्योग १५०० 

प्िाई उद्योग ३००० 

सस उद्योग ३००० 

कपडा उद्योग ६०० 

वरर् उद्योग ६०० 

कन्रे्सनरी उद्योग २००० 

काष्ठ उद्योग २००० 

सलमि सवहिको काष्ठ 
उद्योग 

३००० 

र्लनयिर उद्योग २००० 

ग्र्ारेज १००० 

पेट्रोिपम्प १०००० 

मट्टीिेि लडिर २५०० 

स्टेशनरी उद्योग २५०० 

लडस्टीिरी ५००० 

हल्कापेर् पद्धाथय २००० 

प्िाष्टीक उद्योग ३००० 

पाउरोटी उद्योग १००० 

ग्रीि उद्योग १५०० 

गिैिा उद्योग ५००० 

गामेन्ट उद्योग ३००० 

भचुजर्ा उद्योग १००० 

ईट्टा उद्योग आिलुनक 
भट्टा जलडि 

७००० 

ईट्टा िथा टार्ि 
आिलुनकर्न्त्र जडान 
नगरेको 

५००० 

पश ुआहार ५०० 

िामा आल्मलुनर्म 
जस्िा िाि ुउद्योग 

१००० 
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प्रेस वाहेक वप्रचन्टङ २५०० 

जसु उद्योग १००० 

िरुोट ववलड ५००० 

वेदवास वर्लनयिर ५०० 

िवुिकेन्ट उद्योग २०००० 

मालथ उल्िेचखि 
नगररएको उद्योगका 
हकमा 

६००—२००० 

२ 
लनचज चशक्षण संस्थादिाय एवं अन्र् कामका 
िालग लसर्ारीस 

पवुय प्राथालमक ३००० 

आिारभूि ५००० 

माध्र्ालमक १०००० 

क्र्ाम्पस २०००० 

प्राववलिक चशक्षण 
संस्था 

१०००० 

स्िर वृवद्ध लसर्ारीस 

(प्रलिकक्षा) 
५००० 

    

ङ) र्र नक्सापास दस्िरु  

लबर्षर् वववरण पारीि कैवर्र्ि 

र्र नक्सापास 
दस्िरु 

१००० वगय रु्ट सम्म नक्सापास गदाय 
प्रलिवगय रु्ट  

२ 

१.पटक पटक गरी नक्सापास 
गनेका हकमा कुि 
क्षेत्रर्िका आिारमा कुन 
वगयमा पने हो सो लनिायरण गरी 
सोही वगयको कर िगाउने 

१००१–१५०० सम्म को  िालग २।५० 

२. नक्सा संसोिन गदाय कुि 
वझुाउनपुन ेदस्िरु थप ३०% 
दस्िरु लिईने छ । 
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१५०१ –२५०० वगय रु्ट सम्मको प्रलिवगय 
रु्ट 

३ 

३. कार्मभएको दस्िरुको 
५०% िरौटी वापि न.पा. मा 
जम्मा गनुयपने छ । जनु 
लनमायण सम्पन्न भएको २ वर्षय 
लभत्र सम्वचन्िि र्र िलनिाई 
वर्िाय गरीने छ। २ वर्षय 
लभत्रन आाएमा काननु 
बमोचजम सदर स्र्ाहा गररने 
छ। 

२५०१ –४००० सम्मको प्रलिवगय रु्ट ४ 

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

४००१ देचख मालथ जलिसकैु भएपलन ६ 

५. आ.ब ०७४÷०७५ लभत्र 
र्र नक्सापास नगराएका 
न.पा र्ोर्षणा हनुपुवुयका वनेका 
र्रहरु िाई ०७५÷०७६ का  
िालग पाररि दस्िरुका दर 

िाग्ने छ, र जररवानावापि 
२५% थप दस्िरु िाग्ने छ  

पखायि प्रलि रलनङ वर्ट ७   

कािको र्र वागोि र्र प्रलि वगयरु्ट २   

भईु ििामा पक् की ठदवाि भई वटनको 
छाना भएको  

३ 
  

न.पा र्ोर्षणा हनुपुवुय लनमायण भएको 
र्रहरुको हकमा 

  

  

र्र 
नक्सानामसारी 

दस्िरु 

१००० वगय वर्ट सम्मको र्र नक्सा 
नामसारी 

७५० 
र्र जग्गािलनको मतृ्र् ु भई 
प्रिलिि काननु बमोचजम 
भएका संगोिका परीवारमा 
नामसारी गनयपदाय १००० 
वगयवर्ट सम्मको र्रमा रु 
५०० सो भन्दामालथ जिीसकैु 
भएपलन १५०० लिईने छ । 

१००१ देचख २००० वगय वर्ट सम्म १५०० 

२००१ — ३००० सम्म २३०० 

३००१ — ४००० सम्म ३००० 

४००१ — ५००० सम्म ४००० 

५००० देचख मालथ प्रलि वगयरु्ट १ 

र्र जग्गा 
लनरीक्षण िथा 
सजयमीन दस्िरु 

  २५० 

न.पा. िे भवन संवहिा िाग ु
गरेपलछ वा सो पवुय परामशय 
दािा वा छुटै्ट कमयिारीवाट 
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नक्सा र  लनलमयि र्रको 
भेररवर्केसन संवहिा पािनाका 
ववर्षर्मा वर्ल्डमा 
सहचजकरण गरेवापि छुटै्ट 
िोवकएको दस्िरु िाग्ने छ। 

    

ि) ववववि दस्िरु िथा लसर्ारीस 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ िेआउट दस्िरु १५०   

२ सावयजलनक पवुायिार ममयि दस्िरु १००   

३ लिरे्ज िाईन जडान लसर्ारीस ५००   

४ खानेपानीको िारा जडान २००   

५ संस्था दिाय लसर्ारीस १०००   

६ लसनेमा हिखोल्ने लसर्ारीस १००००   

७ मेिा सकय स अनमुलि लसर्ारीस २०००   

८ नक्सापास सम्वचन्ि प्रमाणपत्र प्रलिलिवप ३००   

९ र्रको नक्साको प्रलिलिवप ३००   

१० अन्र् प्रमाणपत्र ३००   

११ सम्पत्ती कर लिरेको रलसदको प्रलिलिवप ५०   

    

छ) अन्र् लसर्ारीसहरु 

क्र.सं. वववरण पाररि दर कैवर्र्ि 

१ नािा प्रमाचणि गने ३००   

२ जन्मलमलि प्रमाचणि गने (नक्कि) ३००   

३ वववाह प्रमाचणि िथा अवववावहि प्रमाचणि ५००   

४ अंग्रचेज माध्र्म लसर्ारीस िथा प्रमाचणि ५००   

५ वसाईसराई प्रमाचणि ५००   

६ मतृ्र् ुप्रमाचणि लनशलु्क   

७ र्र पािाि प्रमाचणि २००   

८ व्र्चक्तगि वववरण प्रमाचणि ४००   

९ जीवविसाँगको नािा प्रमाचणि ५००   

१० हकवािा हकदार प्रमाचणि  ५००   
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११ 
संरक्षक प्रमाचणि गने िथा संस्थागि र 
व्र्चक्तगि संरक्षक लसर्ारीस गन े

४०० 
  

१२ कागज र मञ्जुरीनामा प्रमाचणि गने २००   

१३ 

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

कमजोर लनशलु्क र 
वलिर्ो ३०० 

  

१४ 
नागररकिा िथा नागररकिाको  प्रलिलिवप 
लिन को  िालग लसर्ारीस गने । 

२०० 

  

१५ वहािकरको िेखाजोखा प्रमाचणि २००   

१६ मोही िगि कट्टी को लसर्ारीस  ५००   

१७ 
र्र जग्गा करको िेखाजोखा गरी 
लसर्ारीस गन े

१०० 

  

१८ 
व्र्ापार व्र्वसार् वन्द भएको वा हदैु 
नभएको लसर्ारीस 

३०० 

  

१९ 
लमिापत्रको कागजाि गराउने लनवेदन दिाय 
लसर्ारीस 

२०० 

  

२० 
लनःशूल्क वा सशूल्क स्वास््र् उपिारको 
लसर्ारीस गन े

५० 

  

२१ समहु दिाय लसर्ारीस २००   

२२ र्रबाटो लसर्ारीस ५००   

२३ पजुायमा र्रकार्म गने लसर्ारीस ५००   

२४ नाम वा जन्म लमलि संसोिन लसर्ारीस २००   

२५ जग्गािलन पजुाय हराएको लसर्ारीस ३००   

२६ वकत्ताकाट गने लसर्ारीस २००   

२७ नामसारी गने लसर्ारीस ५००   

२८ जग्गाको हक सम्वन्िमा लसर्ारीस ४००   

२९ मिृक साँगको नािा प्रमाचणि ४००   

३० 
र्ोटो टााँस गने (जग्गािलन पूजााँमा) 
लसर्ाररश 

३०० 
  

३१ सचजयलमन सबय प्रकारका ५००   

३२ उद्योग िाउसारी गने लसर्ारीस ५००   

३३ जीववि रहेको लसर्ारीस ३००   

३४ ववद्यािर्खोल्ने लसर्ारीस १०००   
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३५ ववद्यािर्को कक्षा थप गनय लसर्ारीस १०००   

३६ ववद्यािर् िाउसारी गनय लसर्ारीस १०००   

३७ पािनपोर्षणको िालग लसर्ारीस २००   

३८ वैवावहक अंलगकृि नागररकिा लसर्ारीस १०००   

३९ कोिा खोल्न रोहवरमा वस्न लसर्ारीस ३००   

४० 

प्रिलिि काननु बमोचजम प्रत्र्ार्ोचजि 
अलिकार बमोचजमको अन्र् लसर्ारीस वा 
प्रमाचणि गने 

५०० 

  

४१ उल्िेचखि काममा थप मिुलु्का गनुय परेमा ५००   

४२ िारवकल्िा प्रमाचणि ५००   

४३ ववलभन्न प्रमाणपत्रहरुको प्रलिलिपी शूल्क ३००   

44 चजल्िा चशक्षक सहमलि (जाने) 1000   

45 चजल्िा स्िर सरुवा सहमलि (आउने) 2000   

46 
ववद्यािर् चशक्षक सम्बन्िी लसर्ाररस 
सामदुावर्क/लनजी 

100/300 

  

47 
नगरपालिका लभत्र सरुवा सहमलि 
लसर्ाररस 

500 
  

    

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

१ 
नक्सापास नगरी ४ िेबि सम्म भौलिक 
संरिना लनमायण गरेमा 

३५% थप   

२ 
नक्सापास नगरी ४ िेवि भन्दा मालथ 
लनमायण गरेमा 

७०%थप   

३ नक्सापास नगरी र्रलनमायण सम्पन् न गरेमा सिप्रलिशि   

४ 

लनचश् िि ििा वा लनचिि लडजाईनको 
अनमुलि लिई सो भन्दा र्रक वलन वा 
र्रक र्र लनमायण गनेको हकमा 

७० % थप 

प्रस्िाववि जरीवानामा नक्सा 
संसोिनको जरीवाना समावेश 
गरीएको छैन 

५ 
र्र लनमायण गदाय सामान जथाभावव 
सडकमा थपुानेका हकमा १००—१५०० 

सडकमा पगेुको अवरोि र 
क्षलिको आिारमा 
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६ लनशेलिि क्षेत्रमा र्ोहोर  र्ाल्नेको हकमा ५००—५००० 

लनर्षेलिि क्षेत्र न.पा. िे िोक्ने 
सोको सिुना स्थानीर् रेलडर्ो 
र पत्रपलत्रका िथा मार्वकंग 
मार्य ि जानकारी गराईने छ  

७ लनशेलिि प्िावष्टक प्रर्ोग गनेका हकमा १००—५०० 

प्िाष्टीक लनर्षेलिि क्षेत्र 
र्ोर्षणा भएपलछ कार्ायन्वर्न 
हनुे र सो को सिुना स्थानीर् 
रेलडर्ो पत्रपलत्रका मार्य ि 
गराईने 

८ जथाभावव िौपार्ा छोड्नेका हकमा १०—५० 

गाई भैलस र गोरुको ५० 
जरीवाना र खाना खिय रु 
१०० प्रलिठदन बाछा 
बाछी,पाडा पाडी को हकमा 
५०% र उल्िेचखि बाहेकका 
िौपार्ामा ३० र खाना खिय 
१५ प्रलिठदन पािापािी 
िगाएिको हकमा सोको 
५०%  ७ ठदनलभत्र सम्म 
िौपार्ा लिन नआएमा न.पा 
िे लििाम गने छ । 

९ 
मािपोिको 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 । 
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झ) व्र्चक्तगि र्टना दिाय 
व्र्चक्तगि र्टना दिाय ऐन २०३३ र लनर्माविी २०३४ बमोचजम र्स क्षेत्र लभत्रका व्र्चक्तगि र्टना दिायबाट आउने 
राजश् व स्थानीर् िहिे आंरै् प्रर्ोग गनय सवकने गरर भएको व्र्वस्था बमोचजम देहार् बमोचजमका र्टना दिायमा देहार् 
बमाचजमको रकम सेवा शूल्क िाग्नेछ । 

 
   

क्र.सं. वववरण कैवर्र्ि 

१ ३५ ठदन लभत्र दिाय भएका व्र्चत्तगि र्टना दिाय लनशलु्क 

२ 

३५ ठदन नाचर् दिाय हनेु व्र्चक्तगि र्टना दिाय 
अन्र्त्रबाट बसाईंसराई गरी 
आएका र बसाईंसराई गनुयपवुय 
अन्र्त्रबाट व्र्चक्तगि र्टना 
दिाय गनुयपनेमा सो नगरर 
बसाईंसरी सो पलछ र्स न.पा. 
मा दिाय हनु ेव्र्चक्तगि र्टना 
दिायको हकमा  रु १०० 

१.जन्मदिाय  १०० 

२.मतृ्र् ुदिाय  ५० 

३.वववाहदिाय  ३०० 

४.वसाई सरर आउने ३०० 

५.वसाई सरर जाने  ३०० 

६.प्रलिलिवप सवै र्टनाको १०० 

७.सम्बन्ि ववच्छेदको ३०० 
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सनुवर्षी नगरपालिकाको आलथयक ऐन, २०७7 

सनुवर्षी नगरपालिकाको अथय सम्बन्िी प्रस्िाविाई कार्ायन्वर्न गनय बनेको ऐन 

 

प्रस्िावनाः सनुवर्षी नगरपालिकाको आलथयक वर्षय २०७7।०७8 को अथय सम्बन्िी प्रस्िाविाई 
कार्ायन्वर्न गनयको लनलमत्त स्थानीर् कर िथा शलु्क संकिन गने, छुट ठदने िथा आर् संकिनको 
प्रशासलनक व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संवविानको िारा २२८ को उपिारा (२) 
बमोचजम सनुवर्षी नगर सभािे र्ो ऐन बनाएकोछ ।  

१.संचक्षि नाम र प्रारम्भः (१) र्स ऐनको नाम “आलथयकऐन, २०७६”रहेकोछ। 

 (२) र्ो ऐन २०७7 साि श्रावण १ गिे देचख सनुवर्षी नगर क्षेत्रमा िागू हनुेछ । 

२.सम्पचत्त कर : नगरपालिका क्षेत्र लभत्र अनसूुचि (१) बमोचजम एवककृि सम्पलि िगार्ने र असिु 
गररनेछ । 

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

४. र्र जग्गा वहाि करः  नगरपालिका क्षते्र लभत्र कुनै व्र्चक्त वा संस्थािे भवन, र्र, पसि, ग्र्ारेज, 

गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आचंशक िवरिे वहािमा ठदएकोमा अनसूुिी (३) 
बमोचजम र्र जग्गा वहाि कर िगार्ने र असूि गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् करः नगरपालिका क्षेत्र लभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूाँजीगि िगानी र आलथयक 
कारोवारका आिारमा अनसूुिी (४) बमोचजम व्र्वसार् कर िगार्ने र असूि उपर 
गररनेछ। 

६. जलडबवुट, कवाडी र चजवजन्ि ुकर: नगरपालिका क्षेत्र लभत्र कुनै व्र्चक्त वा संस्थािे जलडबटुी, वनकस, 

कवाडी माि र प्रिलिि कानूनिे लनरे्षि गररएको जीवजन्ि ुवाहेकका अन्र् मिृ वा माररएका 
जीवजन्िकुो हाड, लसंग, प्वााँख, छािा जस्िा वस्िकुो व्र्वसार्ीक कारोवार गरेवापि अनसूुचि 
(५) बमोचजमको कर िगार्ने र असिु उपर गररनेछ । 

७. सवारी सािन करः नगरपालिका क्षेत्र लभत्र दिाय भएका सवारी सािनमा अनसूुिी (६) बमोचजम 
सवारी सािन कर िगार्ने र असिु उपर गररनेछ । िर, प्रदेश काननु स्वीकृि भई सो 
काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोचजम हनुेछ । 
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८.ववज्ञापन करः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनमा अनसूुिी (७) बमोचजम ववज्ञापन कर िगार्ने र 
असूि उपर गररनेछ । िर, प्रदेश काननु स्वीकृि भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको 
अवस्थामा सोवह बमोचजम हनुेछ । 

९.मनोरन्जन करः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हनुे मनोरन्जन व्र्वसार् सेवामा अनसूुिी (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 आरु्िे लनमायण रेखदेख वा संिािन गरेका हाट 
वजार पसि वा सरकारी जग्गामा अनसूुचि (९) मा उल्िेख भए अनसुार बहािववटौरी 
शलु्क िगार्ने र अलसि उपर गररनेछ ।  

११.पावकय ङ्ग शलु्क : नगरपालिका क्षेत्र लभत्र कुनै सवारी सािन िाई पावकय ग सवुविा उपिधि गराए 
वापि अनसुिुी (१०) बमोचजम पावकिं ग शलु्क िगार्ने र असिु उपर गररनेछ । 

१२.सेवा शलु्क, दस्िरु: नगरपालिकािे लनमायण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूुिी (११) मा 
उचल्िचखि स्थानीर् पूवायिार र उपिधि गरार्एको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुिीमा 
व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क िगार्नेछ । 

१३.कर छुटः र्स ऐन बमोचजम कर लिने दावर्त्व भएका व्र्चक्त वा संस्थाहरुिाई कुन ैपलन वकलसमको 
कर छुट ठदईनेछैन । 

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

१५. नगरपालिकािे लनमायण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेको स्थानीर् पूवायिार वा उपिधि 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) र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन, सरसर्ाई, सडक बत्ती जस्िा सेवा सवुविा। 

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

र्) सडक, बसपाकय , बचत्त जस्िा सेवा। 

ङ) अिि सम्पचत्त वा कुनै ववर्षर्को मलु्र्ाङ्कन सम्बन्िी। 

ि) लसर्ाररस सम्बन्िी कुनै पलन सेवा। 
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छ) नगरपालिकािे मालथ उल्िेचखि भए बमोचजम सेवा सवुविा उपिधि गराउने वा त्र्स्िै सेवा 
सवुविा प्रर्ोग गरे बापि िाग्ने सेवा शलु्क उिाउने कार्य गनय वा व्र्वस्थापन करार वा 
लनजी क्षेत्र मार्य ि गराउन सक्नेछ। 

ज) नगरपालिका संगको लसमा नदी वा एकभन्दा बढी गाउाँपालिका वा नगरपालिकािाई समेवटएर 
संिािन हनुे सेवा व्र्वसार्मा शलु्क िगाउाँदा सम्बचन्िि गाउाँपालिका वा नगरपालिकासाँग 
समन्वर् गररनेछ। 
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सनुवर्षी नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, मोरङ 

अनसूुिी १ 

आर् िथा व्र्र्को प्रक्षपेण 

आ.व. : २०७७/७८ 

रु. हजारमा 

शीर्षयक 

आ.व. 
२०७५/७६ को 

र्थाथय 

आ.व. २०७६/७७ 
को संशोलिि अनमुान 

आ.व. 
२०७७/७८ 
को अनमुान 

राजस्व १३,३९० ५,७२५ ५,२३,९७८ 

आन्िररक श्रोि १३,३९० ५,७२५ १,५७,८६४ 

१११३१ सम्पत्ती, बहाि िथा पट्टा वापिको आर्मा 
िाग्ने कर 

८० २०० २०० 

११३१४ भलुमकर/मािपोि २,४०६ १,६५० ८,००० 

११३२१ र्रवहाि कर २,३६३ ५०० ५०० 

१३४११ अन्र् संस्थागि आन्िररक अनदुान     ४,८४२ 

१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको वहािबाट प्राि आर् १६१ १२५ १२५ 

१४२१९ अन्र् सेवा शलु्क िथा लबक्री ३७६ ४०० ४०० 

१४२२१ न्र्ावर्क दस्िूर ३ ५० ५० 

१४२४२ नक्सापास दस्िरु २६१ ५०० ५०० 

१४२४३ लसर्ाररश दस्िरु ३,२०२ १,५०० २,००० 

१४५२९ अन्र् राजस्व ३,६०५ २०० ३५० 

१४६११ व्र्वसार् कर ९२७ ६०० १,००० 

राजस्व बााँडर्ााँडबाट प्राि रकम     १,०५,०६६ 

११४११ बााँडर्ााँड भर्य प्राि हनुे मूल्र् अलभबृवद्ध कर 
[राजस्व बााँडर्ााँड - संर्ीर् सरकार] 

    ९७,९६२ 

११४५६ बााँडर्ााँटबाट प्राि हनुे सवारी सािन कर 

[राजस्व बााँडर्ााँड - प्रदेश सरकार ] 
    ७,१०४ 

अन्िर सरकारी ववत्तीर् हस्िान्िरण     ४,००,९४५ 
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संर्ीर् सरकार     ३,८०,८०० 

१३३११ समालनकरण अनदुान     १,४९,३०० 

१३३१२ शसिय अनदुान िाि ु     २,१२,८०० 

१३३१४ ववर्षेश अनदुान िाि ु     १२,८०० 

१३३१६ समपरुक अनदुान िाि ु     ३,२०० 

१३३१८ अन्र् अनदुान िाि ु     २,७०० 

प्रदेश सरकार     २०,१४५ 

१३३११ समालनकरण अनदुान     ७,६२४ 

१३३१२ शसिय अनदुान िाि ु     २,५२१ 

१३३१६ समपरुक अनदुान िाि ु     १०,००० 

ववत्तीर् व्र्वस्था (प्रालि)     ० 

अन्र् आर्       

जनसहभालगिा       

व्र्र्     ६,६३,८७५ 

िाि ुखिय     ३,३४,२१५ 

२११११ पाररश्रलमक कमयिारी     १,५७,७७६ 

२११२१ पोशाक     ८२० 

२११३२ महंगी भत्ता     २,१६० 

२११३४ कमयिारीको बैिक भत्ता     ५६० 

२११३५ कमयिारी प्रोत्साहन िथा परुस्कार     ५,४३६ 

२११३९ अन्र् भत्ता     ४७० 

२११४१ पदालिकारी बैिक भत्ता     १,००० 

२११४२ पदालिकारीअन्र् सलुबिा     ८,६८८ 

२११४९ पदालिकारी अन्र् भत्ता     १०० 

२१२१२ कमयिारीको र्ोगदानमा आिाररि 
लनवृिभरण िथा उपदान कोर्ष खिय 

    ८०० 

२१२१३ कमयिारीको र्ोगदानमा आिाररि बीमा 
कोर्ष खिय 

    १५० 
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२१२१४ कमयिारी कल्र्ाण कोर्ष     १,००० 

२१२१९ अन्र् सामाचजक सरुक्षा खिय     १०० 

२२१११ पानी िथा लबजिुी     ६०० 

२२११२ संिार महसिु     ६०५ 

२२११३ सावयजलनक उपर्ोलगिाको सेवा खिय     २०० 

२२२११ र्न्िन (पदालिकारी)     २४० 

२२२१२ र्न्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन)     १,७३५ 

२२२१३ सवारी सािन ममयि खिय     १,७९० 

२२२१४ लबमा िथा नवीकरण खिय     ४०० 

२२२२१ मेचशनरी िथा औजार ममयि सम्भार िथा 
सञ्चािन खिय 

    ८०२ 

२२२३१ लनलमयि सावयजलनक सम्पचत्तको ममयि सम्भार 

खिय 
    २,००० 

२२२९१ अन्र् सम्पचत्तहरूको संिािन िथा सम्भार 
खिय 

    ५६४ 

२२३११ मसिन्द िथा कार्ायिर् सामाग्री     ९,८८४ 

२२३१२ पशपंुक्षीहरूको आहार     ३१० 

२२३१३ पसु्िक िथा सामग्री खिय     ५,२७४ 

२२३१४ र्न्िन - अन्र् प्रर्ोजन     ५० 

२२३१५ पत्रपलत्रका, छपाई िथा सूिना प्रकाशन 
खिय 

    २,१०० 

२२३१९ अन्र् कार्ायिर् संिािन खिय     ८६४ 

२२४११ सेवा र परामशय खिय     ५०२ 

२२४१२ सूिना प्रणािी िथा सफ्टवेर्र संिािन 
खिय 

    २,२३० 

२२४१३ करार सेवा शलु्क     १३,६९७ 

२२४१४ सरसर्ाईसेवा शलु्क     २५० 

२२४१९ अन्र् सेवा शलु्क     ५,४४२ 

२२५११ कमयिारी िालिम खिय     ४०० 
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२२५१२ सीप ववकास िथा जनिेिना िालिम िथा 
गोष्ठी सम्बन्िी खिय 

    ८,९५५ 

२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खिय     १,६७० 

२२५२२ कार्यक्रम खिय     ६२,५०८ 

२२५२९ ववववि कार्यक्रम खिय     १,५३० 

२२६११ अनगुमन, मूल्र्ांकन खिय     १,६९७ 

२२६१२ भ्रमण खिय     १,४७५ 

२२६१३ ववचशष्ट व्र्चक्त िथा प्रलिलनलि मण्डिको 
भ्रमण खिय 

    ६०० 

२२७११ ववववि खिय     १,७०१ 

२२७२१ सभा सञ्चािन खिय     ८०० 

२५१२१ ववत्तीर् संस्थानहरूिार्य िाि ुसहार्िा     १२५ 

२५२११ गैर ववत्तीर् व्र्वसार्हरूिाई िाि ुसहार्िा     १२६ 

२५३११ शैचक्षक संस्थाहरूिाई सहार्िा     १,२९० 

२५३१४ िालमयक िथा सांस्कृलिक संस्था सहार्िा     १३५ 

२५३१५ अन्र् सस्था सहार्िा     १,००० 

२६४२१ सरकारी लनकार्, सलमलि, बोडय – पुाँजीगि 

लनःशिय अनदुान 
    ७,४०० 

२६४२२ सरकारी लनकार्, सलमलि, बोडय – पचुजगि 
सःशिय अनदुान 

    २०० 

२७१११ सामाचजक सरुक्षा     १,२३५ 

२७११२ अन्र् सामाचजक सरुक्षा     १,२९५ 

२७२११ छात्रवृचत्त     १,८४१ 

२७२१२ उद्दार, राहि िथा पनुस्थायपना खिय     २,६६० 

२७२१३ और्षिी खररद खिय     ४,११० 

२७२१९ अन्र् सामाचजक सहार्िा     ९० 

२८१४२ र्रभाडा     १,५०० 

२८१४३ सवारी सािन िथा मेचशनर औजार भाडा     ९३ 

२८१४९ अन्र् भाडा     १,०८० 
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२८२११ राजस्व वर्िाय     १०० 

पुाँजीगि खिय     ३,२९,६६० 

३११११ आवासीर् भवन लनमायण/खररद     १५० 

३१११२ गैर आवासीर् भवन लनमायण/खररद     ३०,८३० 

३१११३ लनलमयि भवनको संरिनात्मक सिुार खिय     ४०० 

३११२१ सवारी सािन     ३,२५० 

३११२२ मेचशनरी िथा औजार     ७,२५५ 

३११२३ र्लनयिर िथा वर्क्िसय     ३,९८५ 

३११३१ पशिुन िथा बागवानी ववकास खिय     ६,०२५ 

३११३५ पूाँजीगि परामशय खिय     ३,९०६ 

३११५१ सडक िथा पूि लनमायण     १,९८,६३९ 

३११५३ ववद्यिु संरिना लनमायण     ६,११४ 

३११५४ िटबन्ि िथा बााँि लनमायण     २,००० 

३११५५ लसंिार्य संरिना लनमायण     २०,३९८ 

३११५८ सरसर्ार्य संरिना लनमायण     २०० 

३११५९ अन्र् सावयजलनक लनमायण     ४५,५५७ 

३११६१ लनलमयि भवनको संरिनात्मक सिुार खिय     ८५० 

३११७२ पूाँजीगि अनसुन्िान िथा परामशय     १०० 

बजेट बिि (+)/न्रू्न (-) १३,३९० ५,७२५ (१,३९,८९७ 

गि वर्षयको नगद मौज्दाि     १,३९,८९७ 
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सनुवर्षी नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, मोरङ 

अनसूुिी २ 

राजस्व िथा अनदुान प्रालिको अनमुान 

आ.व. : २०७७/७८ 

रकम रू. हजारमा 

शीर्षयक 
आ.व. २०७५/७६ को 

र्थाथय 

आ.व. 
२०७६/७७ 
को संशोलिि 
अनमुान 

आ.व. २०७७/७८ 
को अनमुान 

आर् १३३९०.२३२५६ ५७२५ ६६३८७५.८४६ 

राजस्व १३३९०.२३२५६ ५७२५ २६२९३०.८४६ 

आन्िररक श्रोि ९७८५.२१५०४ ५५२५ १५७५१४.४५६ 

सम्पत्ती, बहाि िथा पट्टा वापिको आर्मा 
िाग्ने कर 

८०.६४२ २०० २०० 

भलुमकर/मािपोि २४०६.५१९५ १६५० ८००० 

र्रवहाि कर २३६३.५४१ ५०० ५०० 

अन्र् संस्थागि आन्िररक अनदुान ० ० ४८४२ 

सरकारी सम्पत्तीको वहािबाट प्राि आर् १६१.७ १२५ १२५ 

अन्र् सेवा शलु्क िथा लबक्री ३७६.६ ४०० ४०० 

न्र्ावर्क दस्िूर ३.९ ५० ५० 

नक्सापास दस्िरु २६१.७०३८१ ५०० ५०० 

लसर्ाररश दस्िरु ३२०२.६७७ १५०० २००० 

व्र्वसार् कर ९२७.९३१७३ ६०० १००० 

नगद ० ० २५०० 

बैंक मौज्दाि ० ० १३७३९७.४५६ 

राजस्व बााँडर्ााँडबाट प्राि रकम ० ० १०५०६६.३९ 

बााँडर्ााँड भर्य प्राि हनुे मूल्र् अलभबृवद्ध कर 

[राजस्व बााँडर्ााँड - संर्ीर् सरकार] 
० ० ९७९६२.३९ 

बााँडर्ााँटबाट प्राि हनुे सवारी सािन कर 
[राजस्व बााँडर्ााँड - प्रदेश सरकार ] 

० ० ७१०४ 

अन्र् आर् ३६०५.०१७५२ २०० ३५० 
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अन्र् राजस्व ३६०५.०१७५२ २०० ३५० 

अन्िर सरकारी ववत्तीर् हस्िान्िरण ० ० ४००९४५ 

संर्ीर् सरकार ० ० ३८०८०० 

अन्र् अनदुान िाि ु ० ० २७०० 

ववर्षेश अनदुान िाि ु ० ० १२८०० 

शसिय अनदुान िाि ु ० ० २१२८०० 

समपरुक अनदुान िाि ु ० ० ३२०० 

समालनकरण अनदुान ० ० १४९३०० 

प्रदेश सरकार ० ० २०१४५ 

शसिय अनदुान िाि ु ० ० २५२१ 

समपरुक अनदुान िाि ु ० ० १०००० 

समालनकरण अनदुान ० ० ७६२४ 

बैदेचशक ० ० ० 

जनसहभालगिा ० ० ० 
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सनुवर्षी नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, मोरङ 

अनसूुिी ३ 

व्र्र् अनमुान 

आ.व. : २०७७/७८ 

रु. हजारमा 

लस.नं. संकेि / शीर्षयक 

आ.व. 
२०७५/७६ 

को र्थाथय 

आ.व. 
२०७६/७७को 

संशोलिि 
अनमुान 

आ.व. 
२०७७/७८ को 

अनमुान 

स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी ववत्तीर् हस्िान्िरण 

ऋण जन सहभालगिा बैदेचशक नेपाि 
सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीर् 

िह 

िाि ुखिय     ३३४२१५.४२ १३९८७४.४२ १९१८२० २५२१ ० ० ० ० 

१ 

२१११०/नगदमा 
ठदर्ने पाररश्रलमक र 
सवुविा 

    १५७७७६.४२ २२६२३.४२ १३५१५३ ० ० ० ० ० 

२ 

२११२०/चजन्सीवा 
चजन्सी वापि कमयिारी 
ठदर्ने पाररश्रलमक 
सवुविा 

    ८२० ८०० २० ० ० ० ० ० 

३ 
२११३०/कमयिारी 
भत्ता 

    ८६२६ ८६२६ ० ० ० ० ० ० 

४ 
२११४०/पदालिकारी 
भत्ता िथा अन्र् सवुविा 

    ९७८८ ९७८८ ० ० ० ० ० ० 

५ 
२१२१०/कमयिारीको 
सामाचजक सरुक्षा खिय 

    २०५० १९५० ० १०० ० ० ० ० 

६ २२११०/सेवामहसिु     १४०५ १३९८ ७ ० ० ० ० ० 

७ 

२२२१०/सवारी 
सािनको संिािन िथा 
सम्भार खिय 

    ४१६५ ४१६५ ० ० ० ० ० ० 
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८ 

२२२२०/मेचशनरी 
िथा औजार संिािन 
िथा सम्भार खिय 

    ८०२ ७६० ४२ ० ० ० ० ० 

९ 

२२२३०/लनलमयि 

सावयजलनक सम्पचत्तको 
संभार खिय 

    २००० २००० ० ० ० ० ० ० 

१० 

२२२९०/अन्र् 

सम्पचत्तहरूको संिािन 
िथा सम्भार खिय 

    ५६४ ३७५ १८९ ० ० ० ० ० 

११ 
२२३१०/कार्ायिर् 

सामान िथा सेवाहरू 
    १८४८२ १२२८० ६२०२ ० ० ० ० ० 

१२ 
२२४१०/परामशय िथा 
अन्र् सेवा शलु्क 

    २२१२१ १६८२७ ५२९४ ० ० ० ० ० 

१३ 
२२५१०/िालिम िथा 
गोष्ठी 

    ९३५५ ८५१० ८४५ ० ० ० ० ० 

१४ 

२२५२०/उत्पादन 

सामग्री, सेवा िथा अन्र् 
कार्यक्रम खिय 

    ६५७०८ २२३७२ ४०९१५ २४२१ ० ० ० ० 

१५ 
२२६१०/अनगुमन, 

मूल्र्ांकन र भ्रमण खिय 
    ३७७२ ३५०५ २६७ ० ० ० ० ० 

१६ २२७१०/ववववि खिय     १७०१ १७०१ ० ० ० ० ० ० 

१७ 
२२७२०/सभा 
सञ्चािन खिय 

    ८०० ८०० ० ० ० ० ० ० 

१८ 

२५१२०/ववत्तीर् 

संस्थानहरूिार्य 
सहार्िा 

    १२५ १२५ ० ० ० ० ० ० 

१९ 

२५२१०/गैर ववत्तीर् 
व्र्वसार्हरूिाई 
सहार्िा 

    १२६ १२६ ० ० ० ० ० ० 
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२० 

२५३१०/अन्र् 

सामाचजक संस्थािाई 
सहार्िा 

    २४२५ २४२५ ० ० ० ० ० ० 

२१ 
२६४२०/पुाँजीगि 

अनदुान 
    ७६०० ७६०० ० ० ० ० ० ० 

२२ 
२७११०/सामाचजक 

सरुक्षा 
    २५३० २५३० ० ० ० ० ० ० 

२३ 
२७२१०/सामाचजक 

सहार्िा 
    ८७०१ ५८१५ २८८६ ० ० ० ० ० 

२४ २८१४०/भाडा     २६७३ २६७३ ० ० ० ० ० ० 

२५ २८२१०/वर्िाय खिय     १०० १०० ० ० ० ० ० ० 

प ुाँजीगि खिय     ३२९६६०.४२६ १२३०५६.४२६ १८८९८० १७६२४ ० ० ० ० 

१ 
३१११० / भवन िथा 
संरिना 

    ३१३८०.१४८ २८५८०.१४८ २८०० ० ० ० ० ० 

२ 

३११२० / सवारी 
सािन, मेचशनरी औजार, 

र्लनयिसय िथा वर्क्िसय 
    १४४९० ११११० ३३८० ० ० ० ० ० 

३ 
३११३० / अन्र् 
पूाँजीगि खिय 

    ९९३१.३९ ५४३१.३९ ४५०० ० ० ० ० ० 

४ 
३११५० / सावयजलनक 
लनमायण 

    २७२९०८.८८८ ७६९८४.८८८ १७८३०० १७६२४ ० ० ० ० 

५ 
३११६० / लनलमयि 

संरिनाको सिुार खिय 
    ८५० ८५० ० ० ० ० ० ० 

६ 
३११७० / पूाँजीगि 
सिुार खिय 

    १०० १०० ० ० ० ० ० ० 

ववत्तीर्     ० ० ० ० ० ० ० ० 

  

कुि जम्मा     ६६३८७५.८४६ २६२९३०.८४६ ३८०८०० २०१४५ ० ० ० ० 
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सनुवर्षी नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, मोरङ 

अनसूुिी ४ 

ववत्तीर् व्र्वस्था अनमुान 

आ.व. : 
२०७७/७८ 

रकम रू. हजारमा 

शीर्षयक 
आ.व. 207२/७३ को 

र्थाथय 
आ.व. 2073/७४ को 
संशोलिि अनमुान 

आ.व. 207४/७५ को 
अनमुान 

ववत्तीर् व्र्वस्थाः       

  खुद ऋण िगानी       

  ऋण िगानी (-)       

  
ऋण िगानीको सावााँ 
वर्िाय प्रािी (+) 

      

          

  खुद शेर्र िगानी       

   शेर्र िगानी (-)       

  

शेर्र लबक्रीबाट 
िगानी वर्िाय प्रािी 
(+) 

      

          

  खुद ऋण प्रािी     ० 

  
ऋणको सााँवा भकु्तानी 
(-) 

     ० 

   ऋण प्रािी (+)      ० 
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सनुवर्षी नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, मोरङ 

अनसुूिी ५ 

क्षते्रगि व्र्र् अनमुान 

आ.व. : २०७७/७८                                                                                                                                                                                                                रु. हजारमा 

लस.नं संकेि शीर्षयक 

आ.व. 
२०७५/७६ 

को र्थाथय 

आ.व. 
२०७६/७७ 

को संशोलिि 
अनमुान 

आ.व. २०७७/७८ 

को अनमुान 

स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी ववत्तीर् हस्िान्िरण 

ऋण जन सहभालगिा बैदेचशक 
नेपाि सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीर् 

िह 

१ १ 
कार्ायिर् सञ्चािन 

िथा प्रशासलनक 
    ११०५७७.४२ ८७८२७.४२ २२७५० ० ० ० ० ० 

२ १०१ 
कार्ायिर् सञ्चािन 
िथा प्रशासलनक 

    ११०५७७.४२ ८७८२७.४२ २२७५० ० ० ० ० ० 

  

३ २ आलथयक ववकास     ४८००५.५०५६१ २९२२७ १८७७८.५०५६१ ० ० ० ० ० 

४ २०१ कृवर्ष     १३८८० ६६८० ७२०० ० ० ० ० ० 

५ २०२ उद्योग     २५०० ० २५०० ० ० ० ० ० 

६ २०३ पर्यटन     ८०० ३०० ५०० ० ० ० ० ० 

७ २०५ ववत्तीर् क्षेत्र     ३६५० ४५० ३२०० ० ० ० ० ० 

८ २०६ 
जिश्रोि िथा 
लसंिाई 

    २३४९२.५०५६१ १८११४ ५३७८.५०५६१ ० ० ० ० ० 

९ २०७ बन     ५९० ५९० ० ० ० ० ० ० 

१० २०८ पशपुन्छी ववकास     २७९८ २७९८ ० ० ० ० ० ० 

११ २१० वाचणज्र्     २९५ २९५ ० ० ० ० ० ० 

  

१२ ३ पूवायिार ववकास     २६०७२२.९२०३९ ८९३७७.४२६ १५३७२१.४९४३९ १७६२४ ० ० ० ० 

१३ ३०१ र्ािर्ाि पूवायिार     २११३५७.७७२३९ ४२८१२.२७८ १५०९२१.४९४३९ १७६२४ ० ० ० ० 

१४ ३०२ 
भवन, आवास िथा 
सहरी ववकास 

    ३२२५५.१४८ २९४५५.१४८ २८०० ० ० ० ० ० 

१५ ३०३ उजाय     ५७२५ ५७२५ ० ० ० ० ० ० 
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१६ ३०४ 
संिार िथा सूिना 
प्रलबलि 

    १८० १८० ० ० ० ० ० ० 

१७ ३०५ लबज्ञान िथा प्रलबलि     ३०० ३०० ० ० ० ० ० ० 

१८ ३०६ पनुलनमायण     ३५६० ३५६० ० ० ० ० ० ० 

१९ ३०७ सम्पदा पूवायिार     ७३४५ ७३४५ ० ० ० ० ० ० 

  

२० ४ 

सशुासन िथा 
अन्िरसम्बचन्िि 
क्षेत्र 

    १९००५ १५५०५ ३५०० ० ० ० ० ० 

२१ ४०३ प्रशासकीर् सशुासन     १००० १००० ० ० ० ० ० ० 

२२ ४०५ काननु िथा न्र्ार्     २०० २०० ० ० ० ० ० ० 

२३ ४०६ 
शाचन्ि िथा 
सवु्र्वस्था 

    ३५०० ० ३५०० ० ० ० ० ० 

२४ ४१२ 
र्ोजना िजुयमा र 
कार्यन्वर्न 

    ९०० ९०० ० ० ० ० ० ० 

२५ ४१३ 
अनगुमन िथा 
मूल्र्ांकन 

    ७४५ ७४५ ० ० ० ० ० ० 

२६ ४१५ 
वािावरण िथा 
जिवार् ु

    ५९० ५९० ० ० ० ० ० ० 

२७ ४१६ 
मानब संशािन 
ववकास 

    ३४०० ३४०० ० ० ० ० ० ० 

२८ ४१७ ववपद व्र्वस्थापन     ८६७० ८६७० ० ० ० ० ० ० 

  

२९ ७ सामाचजक ववकास     २२५५६५ ४०९९४ १८२०५० २५२१ ० ० ० ० 

३० ७०२ 
सामाचजक सरुक्षा 
िथा संरक्षण 

    ११२०१ ४९०१ ६३०० ० ० ० ० ० 

३१ ७०३ र्वुा िथा खेिकुद     २०९५ १९९५ १०० ० ० ० ० ० 

३२ ७०४ 
खानेपानी िथा 
सरसर्ाई 

    १०५३५ ५३५ १०००० ० ० ० ० ० 

३३ ७०५ भार्षा िथा संस्कृलि     ४५१५ ४५१५ ० ० ० ० ० ० 

३४ ७०६ चशक्षा     १६९१५१ ११३५१ १५७८०० ० ० ० ० ० 
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३५ ७०७ स्वास््र्     १५२८५ ७७३५ ७५५० ० ० ० ० ० 

३६ ७०८ 

िैंलगक समानिा 
िथा सामाचजक 
समावेशीकरण 

    १२७८३ ९९६२ ३०० २५२१ ० ० ० ० 

  

कुि जम्मा     ६६३८७५.८४६ २६२९३०.८४६ ३८०८०० २०१४५ ० ० ० ० 
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सनुवर्षी नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, मोरङ 

कार्यक्रम / पररर्ोजना अनसुार बजेट लबलनर्ोजन 

आ.व. : २०७७/७८ 

रकम रू. हजारमा 

लस.नं. 
कार्यक्रम/आर्ोजना/वक्रर्ाकिापको 

नाम 

खिय 
शीर्षयक 

स्रोि जम्मा कैवर्र्ि 

सनुवर्षी नगरपालिका - ८०११३४०७१०१ 

१ पाररश्रलमक कमयिारी २११११ रा.बा.संर्ीर् सरकार २०६१८   

२ पोशाक २११२१ रा.बा.संर्ीर् सरकार ८००   

३ महंगी भत्ता २११३२ रा.बा.संर्ीर् सरकार २१६०   

४ कमयिारीको बैिक भत्ता २११३४ रा.बा.संर्ीर् सरकार ४००   

५ कमयिारी प्रोत्साहन िथा परुस्कार २११३५ रा.बा.संर्ीर् सरकार ३०००   

६ अन्र् भत्ता २११३९ रा.बा.संर्ीर् सरकार २००   

७ पदालिकारी बैिक भत्ता २११४१ रा.बा.संर्ीर् सरकार १०००   

८ पदालिकारीअन्र् सलुबिा २११४२ रा.बा.संर्ीर् सरकार ८६८८   

९ पदालिकारी अन्र् भत्ता २११४९ रा.बा.संर्ीर् सरकार १००   

१० 
कमयिारीको र्ोगदानमा आिाररि लनवृिभरण 
िथा उपदान कोर्ष खिय 

२१२१२ रा.बा.संर्ीर् सरकार ८००   

११ 
कमयिारीको र्ोगदानमा आिाररि बीमा कोर्ष 
खिय 

२१२१३ रा.बा.संर्ीर् सरकार १५०   

१२ कमयिारी कल्र्ाण कोर्ष २१२१४ रा.बा.संर्ीर् सरकार १०००   

१३ पानी िथा लबजिुी २२१११ रा.बा.संर्ीर् सरकार ६००   

१४ संिार महसिु २२११२ रा.बा.संर्ीर् सरकार ५००   

१५ सावयजलनक उपर्ोलगिाको सेवा खिय २२११३ रा.बा.संर्ीर् सरकार २००   

१६ र्न्िन (पदालिकारी) २२२११ रा.बा.संर्ीर् सरकार २४०   

१७ र्न्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) २२२१२ रा.बा.संर्ीर् सरकार १४००   

१८ सवारी सािन ममयि खिय २२२१३ रा.बा.संर्ीर् सरकार १५००   

१९ सवारी सािन ममयि खिय / मोटरसार्कि २२२१३ रा.बा.संर्ीर् सरकार २५०   

२० लबमा िथा नवीकरण खिय २२२१४ रा.बा.संर्ीर् सरकार ४००   

२१ 
मेचशनरी िथा औजार ममयि सम्भार िथा 
सञ्चािन खिय 

२२२२१ रा.बा.संर्ीर् सरकार ५००   
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२२ 
लनलमयि सावयजलनक सम्पचत्तको ममयि सम्भार 
खिय 

२२२३१ रा.बा.संर्ीर् सरकार २०००   

२३ 
अन्र् सम्पचत्तहरूको संिािन िथा सम्भार 
खिय २२२९१ रा.बा.संर्ीर् सरकार १००   

२४ मसिन्द िथा कार्ायिर् सामाग्री २२३११ रा.बा.संर्ीर् सरकार २०००   

२५ पसु्िक िथा सामग्री खिय २२३१३ रा.बा.संर्ीर् सरकार १५०   

२६ र्न्िन - अन्र् प्रर्ोजन २२३१४ रा.बा.संर्ीर् सरकार ५०   

२७ 
नगरको गलिववलि (श्रव्र् िथा दृश्र्) प्रसारण 
कार्यक्रम 

२२३१५ रा.बा.संर्ीर् सरकार १०००   

२८ पत्रपलत्रका, छपाई िथा सूिना प्रकाशन खिय २२३१५ रा.बा.संर्ीर् सरकार ७००   

२९ सन्देशमूिक सूिना प्रकाशन २२३१५ रा.बा.संर्ीर् सरकार २५०   

३० अन्र् कार्ायिर् संिािन खिय २२३१९ रा.बा.संर्ीर् सरकार ३००   

३१ सेवा र परामशय खिय २२४११ रा.बा.संर्ीर् सरकार ४००   

३२ सूिना प्रणािी िथा सफ्टवेर्र संिािन खिय २२४१२ रा.बा.संर्ीर् सरकार २०००   

३३ करार सेवा शलु्क २२४१३ रा.बा.संर्ीर् सरकार ८०००   

३४ सरसर्ाईसेवा शलु्क २२४१४ रा.बा.संर्ीर् सरकार २५०   

३५ अन्र् सेवा शलु्क २२४१९ रा.बा.संर्ीर् सरकार २५०   

३६ कमयिारी िालिम खिय २२५११ रा.बा.संर्ीर् सरकार ४००   

३७ जनप्रलिलनिी र उपभोक्ता िालिम २२५१२ रा.बा.संर्ीर् सरकार ५००   

३८ राजश्व अलभवृवद्ध कार्यक्रम २२५१२ रा.बा.संर्ीर् सरकार ३५०   

३९ सीप ववकास केन्रिाई अनदुान २२५१२ रा.बा.संर्ीर् सरकार ३०००   

४० 
सीप ववकास िथा जनिेिना िालिम िथा 
गोष्ठी सम्बन्िी खिय 

२२५१२ रा.बा.संर्ीर् सरकार १०००   

४१ अपाङ्गिा रोकथाम िथा पनुःस्थापना कार्यक्रम २२५२२ करूणा र्ाउन्डेसन २४२१   

४२ अपाङ्गिा रोकथाम िथा पनुःस्थापना कार्यक्रम २२५२२ आन्िररक श्रोि २४२१   

४३ 
उपभोक्ता िालिम र स्थानीर् बजार 
व्र्वस्थापन 

२२५२२ रा.बा.संर्ीर् सरकार १५०   

४४ कार्यक्रम खिय २२५२२ आन्िररक श्रोि ७००   

४५ जेसी अलडट २२५२२ रा.बा.संर्ीर् सरकार २००   

४६ नगर सरसर्ाई कार्यक्रम २२५२२ रा.बा.संर्ीर् सरकार २००   

४७ न्र्ावर्क सलमिीको व्र्वस्थापन २२५२२ रा.बा.संर्ीर् सरकार २००   

४८ पर्यटन अलभमचुखकरण कार्यक्रम २२५२२ रा.बा.संर्ीर् सरकार २००   
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४९ िचक्षि वगयको कार्यक्रम २२५२२ रा.बा.संर्ीर् सरकार २५००   

५० िेखापरीक्षण २२५२२ रा.बा.संर्ीर् सरकार १००   

५१ वावर्षयक सलमक्षा २२५२२ रा.बा.संर्ीर् सरकार २००   

५२ 
संर्संस्था, शैचक्षक क्षेत्र िथा प्रहरी िौकीिाई 
कार्यक्रम खिय 

२२५२२ रा.बा.संर्ीर् सरकार १५००   

५३ सावयजलनक सनुवार् कार्यक्रम २२५२२ रा.बा.संर्ीर् सरकार ४५०   

५४ मेर्रकप वक्रकेट प्रलिर्ोलगिा कार्यक्रम २२५२९ रा.बा.संर्ीर् सरकार १०००   

५५ अनगुमन, मूल्र्ांकन खिय २२६११ रा.बा.संर्ीर् सरकार ८००   

५६ भ्रमण खिय २२६१२ रा.बा.संर्ीर् सरकार १२००   

५७ 
ववचशष्ट व्र्चक्त िथा प्रलिलनलि मण्डिको भ्रमण 
खिय 

२२६१३ रा.बा.संर्ीर् सरकार ६००   

५८ ववववि खिय २२७११ रा.बा.संर्ीर् सरकार १२००   

५९ सभा सञ्चािन खिय २२७२१ रा.बा.संर्ीर् सरकार ८००   

६० अन्र् सहार्िा २५३१५ रा.बा.संर्ीर् सरकार १०००   

६१ गररबी लनवारण कोर्ष २६४२१ रा.बा.संर्ीर् सरकार २००   

६२ ववपद व्र्वस्थापन कोर्ष २६४२१ रा.बा.संर्ीर् सरकार ७०००   

६३ ववववि कोर्ष खािा २६४२१ रा.बा.संर्ीर् सरकार २००   

६४ रंगेिी नगरपालिका दमकि संिािन अनदुान २६४२२ रा.बा.संर्ीर् सरकार २००   

६५ र्रभाडा २८१४२ रा.बा.संर्ीर् सरकार १५००   

६६ अन्र् भाडा २८१४९ रा.बा.संर्ीर् सरकार १०००   

६७ राजस्व वर्िाय २८२११ रा.बा.संर्ीर् सरकार १००   

६८ नगरपालिका भवन लनमायण ३१११२ आन्िररक श्रोि ५५२३.१४८   

६९ वडा नं.१ को वडा कार्ायिर् भवन लनमायण ३१११२ आन्िररक श्रोि ५०००   

७० वडा नं.३ को वडा कार्ायिर् भवन लनमायण ३१११२ आन्िररक श्रोि ६०५७   

७१ वडा नं.४ को वडा कार्ायिर् भवन लनमायण ३१११२ आन्िररक श्रोि ५०००   

७२ वडा नं.८ को वडा कार्ायिर् भवन लनमायण ३१११२ आन्िररक श्रोि ६२००   

७३ 
नगरसभा सदस्र्िाई अनगुमन सामाग्री 
(सार्कि) खररद 

३११२१ रा.बा.संर्ीर् सरकार ३५०   

७४ सवारी सािन खररद(मोटरसाईकि) ३११२१ आन्िररक श्रोि २०००   

७५ र्लनयिर िथा वर्क्िसय ३११२३ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
३०००   

७६ पूाँजीगि अनसुन्िान िथा परामशय खिय ३११३५ रा.बा.संर्ीर् सरकार ३९०६.३९   
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७७ अवर्स िोकदेचख बनकोि सडक ३११५१ आन्िररक श्रोि ९४९.८८८   

७८ अवर्स िोकदेचख बनकोि सडक ३११५१ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
८३००   

७९ 
अमरदहबाट सनुवर्षी सडक खण्ड RCC 

कल्भटय लनमायण 
३११५१ 

ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
२५००   

८० 
अशोक दासको र्रदेचख लभम दासको र्र 
सम्म सडक ग्रावेि 

३११५१ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
८००   

८१ 

कुमारिाि िाकुरको र्रदेचख महवििाि 
राजबंशीको र्र हुाँदै पोखरी सम्म सडक 
कािोपत्रे 

३११५१ रा.बा. प्रदेश सरकार १४००   

८२ 
कृष्ण देव दासको र्रदेचख उत्तर राईटोि 
जाने बाटो स्िरोन्नलि 

३११५१ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
५००   

८३ 
चखखरडााँलग देचख गैडाग्रा सम्म सडक सनुवर्षी 
६ मोरङ्ग 

३११५१ आन्िररक श्रोि ३०००   

८४ 
गणेशिाि साहको र्रदेचख राजवंशीटोि 
सम्म सडक ग्रावेि 

३११५१ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
१०००   

८५ 

गोपाि दासको र्रदेचख काचशजान स्कुि हुाँदै 
सूर्य नारार्ण राजवंशीको र्र सम्म सडकमा 
स्िरोन्नलि िथा ग्रावेि 

३११५१ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
५००   

८६ झुाँगीटोि टकुवा सडक लनरन्िरिा ३११५१ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
४५००   

८७ झपडिि-कुढेिी सडक ३११५१ सडक बोडय २७००   

८८ झपडिि-कुढेिी सडक ३११५१ 
प्रदेश समालनकरण 

अनदुान 
११५७   

८९ 

पवटर्ापाडा पूवय कैमी जनवप्रर् स्कुि हुाँदै 
सनुवर्षी सम्म सडक कािो पत्रे (प्रदेश 
सरकारबाट आ.व. २०७५/७६ मा सशिय 
अनदुान हस्िान्िरण भई सम्पन्न गनय बााँकी 
वक्रर्ाकिापका िालग) 

३११५१ आन्िररक श्रोि ३५००   

९० प्रशन्निािको र्रदेचख रंगेिी सडक ३११५१ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
३५००   

९१ 
वपपििोक देचख लगदयलिर्ा सम्म सडक 
कािोपत्रे ३११५१ 

ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
८७३६.४६४१२   

९२ 
बराि िोक देचख लगदयलिर्ासम्म सडक 
कािोपत्रे 

३११५१ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
१४४६८.८१७२७   

९३ 
मचन्दरदेचख समशानर्ाट सम्म सडक वडा 
नं.१ 

३११५१ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
४००   

९४ ममयि संभार कोर्ष ३११५१ रा.बा.संर्ीर् सरकार २०००   
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९५ मल्दैर्ा लसक्टी सडक लनरन्िरिा ३११५१ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
४५००   

९६ 
महेन्रको र्र गैडाग्रादेचख भगवानिािको 
पोखरीसम्म सडक कािोपत्रे 

३११५१ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
१८६१९.६७४   

९७ 
महादेवको र्रदेचख सकुुम्बासी टोि हुाँदै बााँि 
सम्म सडक स्िरोन्निी 

३११५१ आन्िररक श्रोि ६००   

९८ राम चशवाकोटी सरुि सनुवर्षी सडक ३११५१ आन्िररक श्रोि ३०००   

९९ 
राम चशवाकोटीको र्र पूवय सरुि सडकमा 
RCC कल्भटय लनमायण 

३११५१ आन्िररक श्रोि १०००   

१०० 
वडा कार्ायिर्हुाँदै गान्िी मनमोहन िप्रामारी 
जोड्ने सडकमा पने पैनीमा RCC culvert 

३११५१ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
११००   

१०१ 

शंकर िौहानको र्रदेचख वपपििोक सम्म 
कािोपत्रे (वपपििोक देचख सरस्विी 
आिारभूि ववद्यािर् हुाँदै वडा नं. ६ लसमाना 
रोडको ३.७ वकिोलमटर मध्र् े२.९ 
वकिोलमटर), वडा नं. ४ र ६ 

३११५१ प्रदेश समपरुक अनदुान १००००   

१०२ 

शंकर िौहानको र्रदेचख वपपििोक सम्म 
कािोपत्रे (वपपििोक देचख सरस्विी 
आिारभूि ववद्यािर् हुाँदै वडा नं. ६ लसमाना 
रोडको ३.७ वकिोलमटर मध्र् े२.९ 
वकिोलमटर), वडा नं. ४ र ६ 

३११५१ रा.बा. प्रदेश सरकार ४७००   

१०३ 
सत्साँग मचन्दरबाट पथरी डाईलनर्ा सडक 
खण्ड जोड्ने सडक ग्रावेि 

३११५१ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
१०००   

१०४ 
सन्िोर्ष राईको र्रदेचख काकी टोि हुाँदै 
गान्िी मनमोहन सडक स्िरोन्नलि 

३११५१ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
५००   

१०५ 
लसिाराम प्रा.वव.देचख कन्हैर्ािाि गनगाईको 
कााँटा सम्म सडक 

३११५१ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
१०००   

१०६ 
हिुाकी राजमागय केरौजा कैमी अमरदह 
सडक कािो पत्रे (1) 

३११५१ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
२४०१४.३४८   

१०७ 
हिुाकी राजमागय केरौजा कैमी अमरदह 
सडक कािो पत्रे (2) 

३११५१ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
४६६८२.१९१   

१०८ नठद लनर्न्त्रण/ह्यमु पार्प खररद ३११५४ रा.बा.संर्ीर् सरकार २०००   

१०९ लसंिाईको िालग ववद्यलुिकरण ३११५५ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
१२८००   

११० लसंिाईको िालग ववद्यलुिकरण ३११५५ आन्िररक श्रोि ५७८.५०५६१   
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१११ 
कािोपत्रे सडक खण्डमा परेका ववद्यिु पोि 
वकनारमा साने कार्य 

३११५९ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
२०००   

११२ 
वडा नं. ७ पैलन र्ट्के लनमायण िथा सडक 
ग्रावेि 

३११५९ 
ने.स.समालनकरण 

अनदुान 
११००   

११३ ववद्यािर् रे्राबारा लनमायण ३११५९ आन्िररक श्रोि ४०००   

११४ श्री मा.वव. बरडंगा गेट िथा पखायि ३११५९ आन्िररक श्रोि ४००   

११५ समपूरक कोर्ष ३११५९ 
प्रदेश समालनकरण 

अनदुान 
६४६७   

११६ समपूरक कोर्ष ३११५९ रा.बा. प्रदेश सरकार १००४   

पश ुसेवा - ८०११३४०७१०२ 

११७ 

एर्.एम.डी., पी.पी.आर िथा स्जाईन 
वर्वर रोग ववरूद्ध खोप कार्यक्रम/खोप 
खररद िाथ भ्र्ाचक्सनेटरको पाररश्रलमक 

२११११ आन्िररक श्रोि २४०   

११८ संिार महसिु २२११२ आन्िररक श्रोि १२   

११९ र्न्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) २२२१२ आन्िररक श्रोि ४५   

१२० 
मेचशनरी िथा औजार ममयि सम्भार िथा 
सञ्चािन खिय 

२२२२१ आन्िररक श्रोि ६०   

१२१ मसिन्द िथा कार्ायिर् सामाग्री २२३११ आन्िररक श्रोि ४५   

१२२ 

७५ प्रलिशि अनदुानमा वरे्ष/वह ुवरे्ष 
िथा डािे र्ााँसको लबउ खररद, ढुवानी 
िथा वविरण 

२२३१२ आन्िररक श्रोि १५०   

१२३ 
७५ प्रलिशि अनदुानमा वहउाँदे र्ााँसको 
लबउ खररद, ढुवानी िथा वविरण 

२२३१२ आन्िररक श्रोि १६०   

१२४ 
पत्रपलत्रका, छपाई िथा सूिना प्रकाशन 
खिय 

२२३१५ आन्िररक श्रोि २५   

१२५ 
जनुोवटक रोगबारे स्कुि चशक्षा प्रिार 
प्रसार 

२२५१२ आन्िररक श्रोि ६०   

१२६ 
पशपुािक कृर्षक स्िर ३ ठदने िालिम 
कार्यक्रम 

२२५१२ आन्िररक श्रोि ३७५   

१२७ स्थिगि १ ठदने िालिम २२५१२ आन्िररक श्रोि १२०   

१२८ 
५० प्रलिशि साझेदारीमा माछा माने 
जाि खररद िथा वविरण 

२२५२२ आन्िररक श्रोि ९५   
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१२९ 
५० प्रलिशि साझेदारीमा माछाको भरुा 
खररद िथा वविरण 

२२५२२ आन्िररक श्रोि ४५०   

१३० 
गाई भैंसी र बाख्रािाई कृलत्रम गभायिान 
सेवा 

२२५२२ आन्िररक श्रोि १२०   

१३१ प्रर्ोगशािा कार्यक्रम खिय २२५२२ आन्िररक श्रोि ३०   

१३२ मोटायलिटी प्र्ाकेचजङ्ग िथा ढुवानी २२५२२ आन्िररक श्रोि ७५   

१३३ अनगुमन, मूल्र्ांकन खिय २२६११ आन्िररक श्रोि १५०   

१३४ ववववि खिय २२७११ आन्िररक श्रोि ५०   

१३५ 
आकचस्मक माहामारी रोग लनर्न्त्रण 
और्षिी खररद िथा वविरण 

२७२१३ आन्िररक श्रोि १००   

१३६ 
लनःशलु्क पश ुस्वास््र् चशववर संिािन, 

और्षिी खररद िथा वविरण 
२७२१३ आन्िररक श्रोि ३००   

१३७ 

मेलडकि, माईनर-मेजर सचजयकि र 
गार्नोकोिोचजकि उपिारको िालग 
और्षिी खररद िथा वविरण 

२७२१३ आन्िररक श्रोि २८५   

१३८ रेलबज रोग लबरूद्ध खोर्ष सेवा/खोप खररद २७२१३ आन्िररक श्रोि ३०   

१३९ 
िचक्षि वगयको िालग और्षलि खररद िथा 
वविरण 

२७२१३ आन्िररक श्रोि १५०   

१४० पश ुआहार कार्यक्रमको ढुवानी २८१४३ आन्िररक श्रोि १३   

१४१ पश ुववकास कार्यक्रम सामग्री ढुवानी २८१४३ आन्िररक श्रोि २०   

१४२ 
५० प्रलिशि साझेदारीमा च्र्ार्कटर 
खररद िथा वविरण 

३११२२ आन्िररक श्रोि ३५०   

१४३ 
७५ प्रलिशि साझेदारीमा अरमाना 
(िेिा) खररद िथा वविरण 

३११२२ आन्िररक श्रोि १७५   

१४४ ईन्भटयर खररद िथा जडान ३११२२ आन्िररक श्रोि ९५   

१४५ र्लनयिर िथा वर्क्िसय खररद ३११२३ आन्िररक श्रोि ९५   

१४६ टे्रलभस लनमायण िथा जडान ३११३१ आन्िररक श्रोि ३०   

१४७ होलडयङ्ग बोडय लनमायण िथा जडान ३११५९ आन्िररक श्रोि ९५   

मवहिा ववकास - ८०११३४०७१०३ 

१४८ र्न्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) २२२१२ आन्िररक श्रोि १०   
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१४९ 
अपाङ्गिा पररिर्पत्र, फ्िेक्स छपाई िथा 
अन्र् प्रशासलनक खिय 

२२३११ आन्िररक श्रोि १५०   

१५० 
मवहिा समहु सलमलिका सदस्र्हरूिाई 
१५ ठदने लसप ववकास िालिम 

२२५१२ आन्िररक श्रोि ३००   

१५१ 
मवहिा समहु सलमलिका सदस्र्हरूिाई 
३ ठदने लसप ववकास िालिम 

२२५१२ आन्िररक श्रोि १४०   

१५२ 

समहु सदस्र्हरूको िालग ५ ठदने िैवङ्गक 
वहंसा िथा प्रजनन स्वास््र् सिेिना 
िालिम 

२२५१२ आन्िररक श्रोि १००   

१५३ 

समहु सलमलि र संस्थाका सदस्र्हरू िथा 
लनगरानी समहुका सदस्र्हरुिाई ७ ठदने 
आिारभूि िालिम 

२२५१२ आन्िररक श्रोि ३००   

१५४ अन्िराविर् मवहिा ठदवस कार्यक्रम २२५२२ आन्िररक श्रोि १००   

१५५ 
अपाङ्गिा समन्वर् सलमलिको बैिक िथा 
खाजा खिय 

२२५२२ आन्िररक श्रोि २२३   

१५६ 
नगरस्िरीर् बाि संजाि गिन िथा 
अलभमूचखकरण कार्यक्रम 

२२५२२ आन्िररक श्रोि २००   

१५७ बाि क्िब गिन २२५२२ आन्िररक श्रोि ९०   

१५८ 
बाि क्िब/संजाि दिाय प्रमाण पत्र 
छपाई िथा कार्यववलि लनमायण कार्यक्रम 

२२५२२ आन्िररक श्रोि २०   

१५९ 
बाि संजाि गिन िथा अलभमचुखकरण 
कार्यक्रम वडा स्िरीर् 

२२५२२ आन्िररक श्रोि १८०   

१६० ववववि खिय २२७११ आन्िररक श्रोि ११   

१६१ 

नर्ााँ समहु सदस्र्हरुिाई ३ ठदने 
अनचुशक्षण िालिम िथा सलमलि 
संिािनको िालग लबउ पुाँजी कोर्ष 

अनदुान 

२५२११ आन्िररक श्रोि १२६   

१६२ र्लनयिर िथा वर्क्िसय ३११२३ आन्िररक श्रोि ५०   

सनुवर्षी नगरपालिका वडा नं.१ - ८०११३४०७२०१ 

१६३ 
कार्ायिर् संिािन प्रशासलनक खिय वडा 
नं.०१ 

२२३११ आन्िररक श्रोि ६००   
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१६४ 
क्षमिा ववकास िालिम सनुवर्षी न.पा.-१ 
मोरङ 

२२५१२ आन्िररक श्रोि १५०   

१६५ 

कृवर्ष समहु कृवर्ष सहकारी कृवर्ष उद्यलम 
उत्प्रेरणा िथा प्रोत्साहन र कृवर्ष 
अविोकन क्रार्यक्रम सनुवर्षी न.पा.-१ 
मोरङ 

२२५२२ आन्िररक श्रोि १००   

१६६ 

पूणय स्िनपान र जन्मदिाय अलभर्ान 
(मवहिा स्वर्म सेववका मार्य ि) सनुवर्षी 
न.पा.-१ मोरङ 

२२५२२ आन्िररक श्रोि ५०   

१६७ 
पश ुनश्ल सिुार कार्यक्रम सनुवर्षी न.पा.-
१ मोरङ 

२२५२२ आन्िररक श्रोि ४५   

१६८ र्ोजना अनगुमन, मूल्र्ांकन खिय २२६११ आन्िररक श्रोि ६०   

१६९ 
केिना कृवर्ष सहकारी संस्था सनुवर्षी 
न.पा.-१ मोरङ 

२५१२१ आन्िररक श्रोि १२५   

१७० 

ववलभन्न जािजालिको संस्कृलि झल्काउने 
कार्यक्रम/जेष्ठ नागररक/ अपाङ्ग/ ववपन्न 
सम्मान कार्यक्रम/ स्वास््र् साँग 
सम्बचन्िि कार्यक्रम/क्षमिा ववकास 
िालिम/ बाि बालिका सम्बचन्ि 
कार्यक्रम,अन्र् ववलभन्न क्षेत्रमा आलथयक 
सहर्ोग िथा आवश्र्क कार्यक्रम 

संिािन, सनुवर्षी न.पा.-१ मोरङ 

२७१११ आन्िररक श्रोि ५००   

१७१ 
र्ािक रोगीहरुिाई सहर्ोगाथय सनुवर्षी 
न.पा.-१ मोरङ 

२७११२ आन्िररक श्रोि ६०   

१७२ 

कृर्षकहरुिाई समूह गिन गरी ७५ % 
अनदुानमा सामूवहक लसंिाईका िालग 
मोटर वविरण 

३११२२ आन्िररक श्रोि ३००   

१७३ 

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

३११२२ आन्िररक श्रोि १५०   
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१७४ 

सनुवर्षी नगरपालिका १ नं. वडा 
कार्ायिर् र्लनयिर खररद िथा 
व्र्वस्थापन 

३११२३ आन्िररक श्रोि १४०   

१७५ असनटोिी खरदवुा सडक स्िरोन्निी ३११५१ आन्िररक श्रोि २००   

१७६ 
कमिा वव.क.को र्रदेखी बिलुभट्टा जाने 
सडक ममयि 

३११५१ आन्िररक श्रोि ५०   

१७७ 

कािाबन्जार गनगाई टोि देखी उत्तर 
थापा टोि हुाँदै गान्िी मनमोहन मागय 
सम्म सडक स्िरोन्निी 

३११५१ आन्िररक श्रोि १५०   

१७८ 
खर्रटोिी पचिम सिार बस्िी हुाँदै 
कािाबन्जार जोड्ने सडक स्िरोन्निी 

३११५१ आन्िररक श्रोि १५०   

१७९ बेिगाछी कविस्थान सडक ग्राभेि ३११५१ आन्िररक श्रोि २००   

१८० 
िोक बहादरु दाहािको र्र पचिम 
सडक स्िरोन्निी 

३११५१ आन्िररक श्रोि ५०   

१८१ 

ववनोद बजगाई र्रदेखी पूवय िथा वेन ु
पोख्रिेको र्रदेखी लसिा खड्काको 
र्रसम्म सडक स्िरोन्निी 

३११५१ आन्िररक श्रोि २००   

१८२ 

ववनोद लमर्ाको र्र दचक्षण मचुस्िमटोि 
हुाँदै नेत्र िापागाईको र्रसम्म सडक 
स्िरोन्निी 

३११५१ आन्िररक श्रोि २००   

१८३ 
ववलभन्न क्षेत्रमा ममयि सम्हार कोर्ष 
सनुवर्षी न.पा.-१ मोरङ 

३११५१ आन्िररक श्रोि ५००   

१८४ 
श्र्ाम िम्साि र्रदेखी ववजवुाटोि सम्म 
सडक स्िरोन्निी 

३११५१ आन्िररक श्रोि २८०   

१८५ मियलनर्ा लसंिाई ममयि सम्हार ३११५५ आन्िररक श्रोि ५०   

१८६ मसुरर्ट्टा लसंिाई ममयि सम्हार ३११५५ आन्िररक श्रोि १५०   

१८७ लसंिाईका िालग ववद्यिु ववस्िार ३११५५ आन्िररक श्रोि ५००   

१८८ लसिा डााँस केखाय लसंिाई ममयि सम्हार ३११५५ आन्िररक श्रोि १५०   

१८९ 
भू संरक्षण, वन, वािावरण िथा ववपद् 
व्र्वस्थापन सनुवर्षी न.पा.-१ मोरङ 

३११५९ आन्िररक श्रोि ५९०   

१९० महाराजथान र्ेराबारा ३११५९ आन्िररक श्रोि २००   

१९१ सनखाडी कल्भटय ममयि सम्हार ३११५९ आन्िररक श्रोि २००   

१९२ 
होम पार्प खररद सनुवर्षी न.पा.-१ 
मोरङ 

३११५९ आन्िररक श्रोि ४००   
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सनुवर्षी नगरपालिका वडा नं. २ - ८०११३४०७२०२ 

१९३ 
कार्ायिर् संिािन िथा प्रशासलनक खिय 
वडा नं.०२ 

२२३११ आन्िररक श्रोि ६००   

१९४ 
मवहिा िथा बािबालिका िचक्षि 
कार्यक्रम 

२२५२२ आन्िररक श्रोि २००   

१९५ 
ववपद व्र्वस्थापन िथा असाहर्िाई 
आलथयक सहार्िा 

२७२१२ आन्िररक श्रोि ३००   

१९६ 
वडा कार्ायिर्मा ईन्भटयर/धर्ाट्री खररद 
िथा जडान 

३११२२ आन्िररक श्रोि १००   

१९७ 
अमरदहदेचख सुाँगा बजार जाने बाटोमा 
RCC पिु लनमायण 

३११५१ आन्िररक श्रोि २०००   

१९८ 
बराि टोिदेचख राम काकीको र्र पूवय 
जाने बाटो लनमायण 

३११५१ आन्िररक श्रोि ५००   

१९९ 
बीर बहादरु राजवंशीको र्र पूवय बाटो 
ग्रावेि िथा ववस्िार 

३११५१ आन्िररक श्रोि ३००   

२०० सुाँगा पूवय कल्भटय लनमायण ३११५१ आन्िररक श्रोि १०००   

२०१ 
वहकमि परोपकार समशानर्ाट जाने 
बाटो िथा र्ाट लनमायण 

३११५१ आन्िररक श्रोि ३००   

२०२ वडा वासीिाई मोटर िथा बोररङ्ग वविरण ३११५५ आन्िररक श्रोि ४९०   

२०३ 
बराि टोि चशवािर् मचन्दरमा 
कम्पाउण्ड िथा रङ्गर ोगन 

३११५९ आन्िररक श्रोि ५००   

२०४ ममयि सम्भार िथा ववववि ३११५९ आन्िररक श्रोि २१०   

सनुवर्षी नगरपालिका वडा नं. ३ - ८०११३४०७२०३ 

२०५ 
कार्ायिर् संिािन िथा प्रशासलनक खिय 
वडा नं.०३ 

२२३११ आन्िररक श्रोि ६००   

२०६ कम्प्र्टुर िालिम २२५२२ आन्िररक श्रोि १००   

२०७ 

बािबालिका संरक्षण िथा सम्वियन 
कार्यक्रमका िालग न.पा. साँग समन्वर् 
गरी गने कार्यक्रम 

२२५२२ आन्िररक श्रोि १००   

२०८ 
मवहिाहरुको क्षमिा अलभवृवद्ध गने 
कार्यक्रम 

२२५२२ आन्िररक श्रोि १००   

२०९ वडा स्िरीर् खेिकुद कार्यक्रम (वक्रकेट) २२५२२ आन्िररक श्रोि ७५   
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२१० 
वडा स्िरीर् खेिकुद कार्यक्रम 
(रु्टबि) 

२२५२२ आन्िररक श्रोि २००   

२११ ववववि कार्यक्रम २२७११ आन्िररक श्रोि २००   

२१२ 

सरस्विी आिारभूि ववद्यािर् र 
सावयचजनक लन.मा.वव.आिारभूि 
ववद्यािर्का ववद्याथीिाई पोशाक िथा 
धर्ाग खररद गरर वविरण 

२५३११ आन्िररक श्रोि ३९०   

२१३ 

असहार् िथा गररब पररवारिाई आलथयक 
सहार्िा िथा बसोबासका िालग वटनको 
छाना व्र्वस्था गने कार्यका िालग 

२७२१२ आन्िररक श्रोि ३९०   

२१४ वडा स्िरीर् ववपद व्र्वस्थापनका िालग २७२१२ आन्िररक श्रोि २००   

२१५ 

सामूवहक व्र्वसावर्क खेिी गने कृर्षक 
समूहिाई कृवर्ष औजार खररद गरर 
वविरण ५०% साझेदारी 

३११२२ आन्िररक श्रोि २९५   

२१६ 
अमिृ माझीको र्र देचख वहरािािको 
र्र सम्म सडक स्िरोन्नलि 

३११५१ आन्िररक श्रोि १००   

२१७ 
गोपाि बागदासको र्र दचक्षण राजेन्र 
बस्नेिको दोकानसम्म सडक स्िरोनन्नलि 

३११५१ आन्िररक श्रोि ३००   

२१८ 
लििक लिचम्सनाको र्र दचक्षण सनुवर्षी 
जाने सडक ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि २००   

२१९ 
थमि बस्नेिको र्र दचक्षण कृष्ण 
गरुागार्को र्र सम्म सडक ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि २२५   

२२० 
सि बहादरु काकीको र्र हुाँदै रिवुामार्य 
लसमाना सम्म जोड्ने सडक स्िरोन्नलि 

३११५१ आन्िररक श्रोि ३००   

२२१ 

अगवुा कृर्षकहरुिार् लसाँिार्का िालग 
स्र्ािो ट्युवेि (बोलडयङ्ग) जडान गने 
वडाबाट पार्प खररद गरी वविरण गने 
(50% साझेदारी कार्यक्रम) 

३११५५ आन्िररक श्रोि ४९०   

२२२ 
साझेदारी ५०% मा कृर्षकहरुिार् मोटर 
खररद गरर वविरण 

३११५५ आन्िररक श्रोि ४९०   

२२३ ह्यमु पार्प खररद ३११५५ आन्िररक श्रोि २००   

२२४ 
केवििन कामिको उत्तर आर्यर्ाटमा 
ववश्राम स्थि लनमायण 

३११५९ आन्िररक श्रोि ४००   
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२२५ 
पशुयराम मचन्दरको प्राङ्गणमा माटो पनुे 
कार्य ३११५९ आन्िररक श्रोि १५०   

२२६ समपरुक कोर्ष ३११५९ आन्िररक श्रोि ६८५   

२२७ 

संस्कृलि संरक्षणका िालग ववलभन्न 
जाजजालि देव स्थि लनमायण िथा 
सांस्कृलिक पवय मनाउने कार्यक्रम 

३११५९ आन्िररक श्रोि ३१०   

सनुवर्षी नगरपालिका वडा नं. ४ - ८०११३४०७२०४ 

२२८ 
कार्ायिर् संिािन िथा प्रशासलनक खिय 
वडा नं.०४ 

२२३११ आन्िररक श्रोि ६००   

२२९ 

अगवुा कृर्षकहरूिाई अगायलनक खेिी 
िथा जैववक मिको लनमायण/प्रर्ोग 
सम्बचन्ि िालिम 

२२५१२ आन्िररक श्रोि ४५   

२३० 
र्वुार्वुिीहरूिाई क्षमिा ववकास 
िालिम/कार्यक्रम 

२२५१२ आन्िररक श्रोि २५०   

२३१ 
पश ुनश्ल सिुार कार्यक्रम सनुवर्षी न.पा.-
४ मोरङ 

२२५२२ आन्िररक श्रोि ५०   

२३२ 
भू संरक्षण, वन, वािावरण िथा ववपद् 
व्र्वस्थापन सनुवर्षी न.पा.-४ मोरङ 

२२५२२ आन्िररक श्रोि ५९०   

२३३ 

ववलभन्न जािजालिको संस्कृलि झल्काउने 
कार्यक्रम/जेष्ठ नागररक/ अपाङ्ग/ ववपन्न 
सम्मान कार्यक्रम/अन्र् ववलभन्न क्षेत्रमा 
आलथयक सहर्ोगाथय 

२७१११ आन्िररक श्रोि २३५   

२३४ 
र्ािक रोगीहरुिाई सहर्ोगाथय सनुवर्षी 
न.पा.-४ मोरङ 

२७११२ आन्िररक श्रोि ५०   

२३५ ओम शाचन्िको अिरुो भवन लनमायण ३१११२ आन्िररक श्रोि १५०   

२३६ सरुि रामजानकीको अिरुो भवन लनमायण ३१११२ आन्िररक श्रोि १००   

२३७ 

कृर्षकहरुिाई समूह गिन गरी सामूवहक 
रूपमा लसंिाईको िालग स्र्ािो ट्युवेि 
(बोररङ्ग) जडान गनय वडाबाट पाईप 
खररद गरर वविरण गने 

३११२२ आन्िररक श्रोि ४५०   

२३८ 
ववपन्न पररवारिाई खानेपानीको िालग 
ट्युबेि खररद र वविरण 

३११२२ आन्िररक श्रोि ३००   
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२३९ 

कमि चशवाको र्रदेचख उत्तर पूवय हुाँदै 
कृष्ण राजवंशीको र्र सम्म सडक 
स्िरोन्निी 

३११५१ आन्िररक श्रोि १००   

२४० 

गनगाईं टोि र्ण्टु राजवंशीको र्र देचख 
उत्तर पूवय हुाँदै उपेन्र महिोको र्र 
सम्म सडक स्िरोन्निी 

३११५१ आन्िररक श्रोि १५०   

२४१ 
लगमायनिनको र्रदेचख उत्तर गोववन्द 
दासको र्र सम्म सडक स्िरोन्नलि 

३११५१ आन्िररक श्रोि १५०   

२४२ 

गोढीटोि बजररर्ाको र्रदेचख उत्तर 
अशोक र्ादवको र्रसम्म सडक 
स्िरोन्नलि 

३११५१ आन्िररक श्रोि १००   

२४३ 
िनाटोि देचख गाईडगरा सम्म सडक 
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३११५९ आन्िररक श्रोि १००   
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३३२ िैिेनाथ मचन्दर र्ेराबारा ३११५९ आन्िररक श्रोि २००   

३३३ पोखरी छेउमा िौिारा लनमायण ३११५९ आन्िररक श्रोि ६०   

३३४ मदरसामा शौिािर् लनमायण ३११५९ आन्िररक श्रोि ३५   

३३५ महाराज थानको र्ेराबारा ३११५९ आन्िररक श्रोि ५०   

३३६ रामजानकी मचन्दर भवन लनमायण ३११५९ आन्िररक श्रोि १००   

३३७ िक्ष्मी मचन्दर भवन लनमायण ३११५९ आन्िररक श्रोि १००   

३३८ 
सकुुम्बासी टोिको गाउाँर्र चक्िलनक 
ममयि 

३११५९ आन्िररक श्रोि ५०   

३३९ सिसंग कुटी भवन ममयि ३११५९ आन्िररक श्रोि ५०   

३४० 
वडा कार्ायिर्को भवन ममयि िथा कोिा 
थप 

३११६१ आन्िररक श्रोि ७५०   

३४१ 
ग्रालमण पर्यटकीर् क्षेत्र सनुवर्षी-७मा 
पाकय  लनमायण गनय DPR िर्ारी 

३११७२ आन्िररक श्रोि १००   

सनुवर्षी नगरपालिका वडा नं. ८ - ८०११३४०७२०८ 

३४२ 
सनुवर्षी वडा नं. ८ का साववक वडा नं. 
१ देचख ४ सम्म रोड बत्ती जडान 

२२२९१ आन्िररक श्रोि २००   

३४३ 
कार्ायिर् संिािन िथा प्रशासलनक खिय 
वडा नं.०८ 

२२३११ आन्िररक श्रोि ६००   

३४४ कम्प्र्टुर िालिम २२५१२ आन्िररक श्रोि १५०   

३४५ 
५० प्रलिशि अनदुानमा हाईलिड गहुाँको 
लबऊ वविरण 

२२५२१ आन्िररक श्रोि २००   

३४६ 
५० प्रलिशि अनदुानमा हाईलिड मकैको 
लबऊ वविरण 

२२५२१ आन्िररक श्रोि १००   

३४७ र्िरू्िको ववरूवा वविरण कार्यक्रम २२५२२ आन्िररक श्रोि १४५   

३४८ सरसर्ाई कार्यक्रम २२५२२ आन्िररक श्रोि १००   

३४९ चजलिर्ा िथा मोहरम पवयको िालग २५३१४ आन्िररक श्रोि १३५   

३५० अन्र् सामाचजक सहार्िा २७१११ आन्िररक श्रोि ३००   

३५१ ववपद व्र्वस्थापन २७२१२ आन्िररक श्रोि २९०   

३५२ 

५० प्रलिशि अनदुानमा वडा नं. १ देचख 
४ का कृर्षकहरूिाई पानी िान्ने मोटर 
वविरण 

३११२२ आन्िररक श्रोि ७७०   
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३५३ 
ईचम्िर्ाजको र्रदेचख मनुेसाको र्रसम्म 
सडक ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि १००   

३५४ 
उल्र्ान लमर्ाको र्रदेचख ररहाकुको र्र 
सम्म ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि १००   

३५५ 
उसव लमर्ाको र्रदेचख अस्िमको र्र 
सम्म सडक ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि ५०   

३५६ 

कृवर्ष सडकको अिरुो कामको िालग 
बाटो लनजामको खेि हुाँदै खरेबारी र 
कढैिी सडक सम्म जोड्ने सडक 

३११५१ आन्िररक श्रोि ४००   

३५७ 
टेकनकुो र्रदेचख सालिकको र्र सम्म 
सडक ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि १००   

३५८ 
डधब ुलमर्ाको र्रदेचख आईसा मचस्जद 
सम्म सडक ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि १००   

३५९ 
नरेुसाको र्रदेचख िैर्ब मास्टरको र्र 
सम्म सडक ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि ५०   

३६० 
लनजाम मास्टरको र्रदेचख ईकवािको 
र्र सम्म सडक ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि ५०   

३६१ 
पूवय खरेबारीको आर.सी.सी.कल्भटय देचख 
७ नं. लसमाना सम्म बाटो ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि ३००   

३६२ 
बौका लमर्ाको र्रदेचख अिाविुको र्र 
सम्म सडक ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि १००   

३६३ 
मलनर्ष मण्डिको र्रदेचख खोप केन्र 
सम्म बाटो लनमायण 

३११५१ आन्िररक श्रोि १००   

३६४ 
मोिवी र्ारुकको र्रदेचख अकवािको 
र्रसम्म माटो 

३११५१ आन्िररक श्रोि १००   

३६५ 
रजािको र्रदेचख प्रहरीिौकी सम्म 
सडक ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि ५०   

३६६ 
सलिमको र्रदेचख हररस लमर्ाको र्र 
सम्म सडक ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि ५०   

३६७ 
हासीम लमर्ाको र्रदेचख मनुेसाको र्र 
सम्म सडक ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि ११०   
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३६८ 
सनुवर्षी वडा नं. ८ का साववक वडा नं. 
१ देचख ४ सम्म रोड बत्ती खररद 

३११५३ आन्िररक श्रोि ५००   

३६९ 
आिारभूि ववद्यािर् हररिन्रगढीको 
र्ेराबेरा गन े

३११५९ आन्िररक श्रोि २००   

३७० 
नटराज चशवािर् मचन्दरको अिरुो 
कामको िालग 

३११५९ आन्िररक श्रोि ३००   

३७१ 
नेपाि संिमि कुटीको अिरुो कामको 
िालग 

३११५९ आन्िररक श्रोि १५०   

३७२ ममयि सम्भार ३११५९ आन्िररक श्रोि २००   

३७३ 
ववशेश्वर प्रसादको पोखरीमा 
आर.सी.सी.को पखायिको अिरुो काम 

३११५९ आन्िररक श्रोि २००   

३७४ 
साववक वडा नं. १ शमसान र्ाटमा 
टहरा र र्ेराबेरा 

३११५९ आन्िररक श्रोि २००   

सनुवर्षी नगरपालिका वडा नं. ९ - ८०११३४०७२०९ 

३७५ 
कार्ायिर् संिािन िथा प्रशासलनक खिय 
वडा नं.०९ 

२२३११ आन्िररक श्रोि ६००   

३७६ कम्र्टुर िालिम २२५१२ आन्िररक श्रोि २९५   

३७७ ववपद व्र्वस्थापन १०% २७२१२ आन्िररक श्रोि ५९०   

३७८ 
श्री दगुाय मचन्दर साववक डार्लनर्ााँ-६ को 
ममयि 

३१११३ आन्िररक श्रोि १००   

३७९ 

वडािाई स्टीि दराज र र्ोटोकपी 
मेलसन थान-१, मोबार्ि थान-१ र अन्र् 
ववववि सामान 

३११२२ आन्िररक श्रोि १००   

३८० 
मदरसा ईसिालमर्ा हसेुलनर्ााँ डार्लनर्ााँ 
(साववक डाईलनर्ााँ ९) र्लनयिर 

३११२३ आन्िररक श्रोि ५०   

३८१ ५०% अनदुानमा गहुाँको लबउ वविरण ३११३१ आन्िररक श्रोि २००   

३८२ 
५०% अनदुानमा हाईलिड मकैको लबउ 
वविरण 

३११३१ आन्िररक श्रोि ३००   

३८३ 
िैि ुराजवंशीको र्र देचख उत्तर भाटा 
पिु लनमायण 

३११५१ आन्िररक श्रोि १०   

३८४ 

चजिमि साहको र्रदेचख वडा नं. ६ 
लसमानासम्म जाने बाटो माटो िथा 
ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि ३००   
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३८५ 
टेरु पंलडिको र्रदेचख जनकल्र्ाण प्रा.वव. 
सम्म बाटोमा माटो िथा ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि १५०   

३८६ 
वडालभत्रका ववलभन्न बस्िी हरुको बाटो 
ममयि सम्भार 

३११५१ आन्िररक श्रोि ३००   

३८७ 

सन्ििाि साहको र्रदेचख जीवन ववकास 
कार्ायिर्सम्म जाने बाटोमा माटो िथा 
ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि १००   

३८८ 

सहदेव िाि लसंहको र्रदेचख नन्दिाि 
लसंहको र्र सम्म जाने बाटो माटो िथा 
ग्रावेि 

३११५१ आन्िररक श्रोि १००   

३८९ ववद्यिु पोि ३११५३ आन्िररक श्रोि १०००   

३९० 
साववक वडा नं. ५ देचख वडा नं. ९ को 
ववलभन्न िााँउमा सडक बत्ती 

३११५३ आन्िररक श्रोि २७०   

३९१ 
अजुयनिाि पासवानको छेउमा सिेश 
मचन्दर साववक वडा-५ लनमायण 

३११५९ आन्िररक श्रोि ५०   

३९२ खुलनर्ाबारी मचस्जदमा गेट लनमायण ३११५९ आन्िररक श्रोि १००   

३९३ 
िन्दन नगर सत्संग मचन्दर वाि 
र्ेराबारा 

३११५९ आन्िररक श्रोि १८५   

३९४ मिदैर्ा टोि मदरसामा शौिािर् ममयि ३११५९ आन्िररक श्रोि ५०   

३९५ 
राजा िनपािथान महाराजथान 
(कुम्हारटोि) 

३११५९ आन्िररक श्रोि १००   

३९६ 
श्री सत्संग मचन्दर साववक डार्यलनर्ााँ-६ 
ममयि 

३११५९ आन्िररक श्रोि १५०   

३९७ 
श्री सत्संग मचन्दर साववक डार्यलनर्ााँ-८ 
भान्सार्र लनमायण 

३११५९ आन्िररक श्रोि १००   

३९८ 
साववक डार्यलनर्ााँ वडा नं. ८ समसान 
र्ाट व्र्वस्थापन ववश्राम स्थि लनमायण 

३११५९ आन्िररक श्रोि १२००   

३९९ 
श्री श्री सोमनाथ महादेव मचन्दर 
माझगामा साववक वडा नं. ७ ममयि 

३११६१ आन्िररक श्रोि १००   

सनुवर्षी नगरपालिका - चशक्षा - ८०११३४०७३०१ 

४०० 
प्रारचम्भक बाि कक्षाका सहजकिाय र 
ववद्यािर् कमयिारीिाई प्रोत्साहन 

२११३५ आन्िररक श्रोि १५४८   

४०१ प्रिानाध्र्ापक भत्ता २११३९ आन्िररक श्रोि २७०   
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४०२ सूिना िथा संिार खिय २२११२ आन्िररक श्रोि ३६   

४०३ र्न्िन खिय २२२१२ आन्िररक श्रोि ६०   

४०४ कार्ायिर् संिािन र ममयि संभार २२२९१ आन्िररक श्रोि ७५   

४०५ 
नसयरी, के.चज.को अंग्रजेी माध्र्म 
पाठ्यपसु्िक 

२२३१३ आन्िररक श्रोि ११००   

४०६ 
स्थानीर् पाठ्यपसु्िक िेखन र छपार् 
कक्षा १ 

२२३१३ आन्िररक श्रोि २५०   

४०७ शैचक्षक सूिना प्रणािी अद्यावलिक २२४१२ आन्िररक श्रोि ५०   

४०८ 
सामदुावर्क ववद्यािर्मा र्न्टरनेट 
व्र्वस्थापन 

२२४१२ आन्िररक श्रोि १८०   

४०९ 
ववद्यािर्मा स्वर्मसेवक चशक्षक 
व्र्वस्थापन 

२२४१३ आन्िररक श्रोि ४३२०   

४१० 

नगर कार्यपालिका, ववद्यािर् व्र्वस्थापन 
र प्रिानाध्र्ापक बीि शैचक्षक सिुार 
कार्यशािा 

२२५१२ आन्िररक श्रोि १२५   

४११ बाि मन्टेश्वरी चशक्षक िालिम २२५१२ आन्िररक श्रोि ७५   

४१२ मनोपरामशय िालिम २२५१२ आन्िररक श्रोि ७५   

४१३ ववद्यािर् स्काउट अलभमचुखकरण २२५१२ आन्िररक श्रोि ७५   

४१४ 
चशक्षक िालिम गोष्ठी िथा क्षमिा 
अलभवृचध्द 

२२५१२ आन्िररक श्रोि ३००   

४१५ अलभभावक चशक्षा सिेिना कार्यक्रम २२५२२ आन्िररक श्रोि १००   

४१६ अलभिेख व्र्वस्थापन २२५२२ आन्िररक श्रोि ५७   

४१७ 
आिारभूि ववद्यािर् स्िरीर् हाचजरी 
जवार् प्रलिर्ोलगिा 

२२५२२ आन्िररक श्रोि १००   

४१८ 
नगर चशक्षा सलमलि र अन्र् सलमलि, 

संर्संस्थासाँग समन्वर् बैिक 
२२५२२ आन्िररक श्रोि २५०   

४१९ लनर्म कार्यववलि लनमायण २२५२२ आन्िररक श्रोि ६०   

४२० पाठ्यक्रम अलभमचुखकरण कार्यक्रम २२५२२ आन्िररक श्रोि २५   

४२१ बाि प्रलिभा पवहिान िथा सम्मान २२५२२ आन्िररक श्रोि १००   

४२२ र्वुा उद्यम परामशय कार्यक्रम २२५२२ आन्िररक श्रोि ७५   

४२३ वैकचल्पक चशक्षा व्र्वस्थापन २२५२२ आन्िररक श्रोि ६००   

४२४ 
ववद्यािर् स्वमूल्र्ाङ्कन वगीकरण र 
स्िरीकरण 

२२५२२ आन्िररक श्रोि ६०   
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४२५ शैचक्षक अध्र्र्न िथा अन्िरवक्रर्ा २२५२२ आन्िररक श्रोि ७५   

४२६ शैचक्षक लभत्ते पात्रो लनमायण र छपाई २२५२२ आन्िररक श्रोि १२५   

४२७ 

सामदुावर्क ववद्यािर्मा कक्षा ५ 
उपिधिी परीक्षा कक्षा ८ को 
आिारभूि िह उत्तीणय परीक्षा र कक्षा १ 
देचख १० सम्मको परीक्षा व्र्वस्थापन 

२२५२२ आन्िररक श्रोि ८२५   

४२८ कार्यक्रम व्र्वस्थापन र अनगुमन २२६११ आन्िररक श्रोि ६०   

४२९ ववद्यािर् अनगुमन २२६११ आन्िररक श्रोि १५०   

४३० दैलनक भ्रमण भत्ता २२६१२ आन्िररक श्रोि १२५   

४३१ ववववि २२७११ आन्िररक श्रोि १००   

४३२ 

शैचक्षक सिुारका िालग ववद्यािर्हरुबाट 
आएका प्रस्िाववि र्ोजनाका िालग 
अनदुान 

२५३११ आन्िररक श्रोि ९००   

४३३ ववद्यािर्हरुमा कम्प्र्टुर व्र्वस्थापन ३११२२ आन्िररक श्रोि ३००   

४३४ चशक्षा शाखामा र्लनयिर व्र्वस्थापन ३११२३ आन्िररक श्रोि ६०   

सनुवर्षी नगरपालिका - स्वास््र् - ८०११३४०७३०२ 

४३५ प्रर्ोगशािा कमयिारीिाई ििब नर्ााँ २११११ आन्िररक श्रोि ५४०   

४३६ प्रर्ोगशािा कमयिारीिाई ििब परुानो २११११ आन्िररक श्रोि ५७६.४२   

४३७ बलथयङ्ग सेन्टरमा अ.न.मी.को ििब २११११ आन्िररक श्रोि २८९   

४३८ होलमर्ोप्र्ालथक चिवकत्सक २११११ आन्िररक श्रोि ३६०   

४३९ र्िाका स्िरीर् मालसक बैिक २११३४ आन्िररक श्रोि १००   

४४० िौमालसक गोष्ठी २११३४ आन्िररक श्रोि ६०   

४४१ 
मवहिा स्वास््र् स्वर्म सेववकािाई 
प्रोत्साहन भत्ता 

२११३५ आन्िररक श्रोि ८८८   

४४२ संिार खिय २२११२ आन्िररक श्रोि ५०   

४४३ र्न्िन २२२१२ आन्िररक श्रोि १८०   

४४४ ल्र्ाब सामग्री ममयि िथा ररएजेन्ट २२२२१ आन्िररक श्रोि २००   

४४५ कार्ायिर् संिािन खिय २२३१९ आन्िररक श्रोि ३००   

४४६ 
मवहिा स्वास््र् स्वर्मसेववका िाई 
छािा टिय र धर्ाग 

२२३१९ आन्िररक श्रोि १००   

४४७ वावर्षयक प्रलिवेदन िर्ारी/ क्र्ािेण्डर २२३१९ आन्िररक श्रोि १००   
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४४८ 
गाडय स्वीपर पािे कार्ायिर् सहर्ोगी 
आठद व्र्वस्थापन 

२२४१३ आन्िररक श्रोि ३३८   

४४९ चिवकत्सक लनर्कु्ती २२४१३ आन्िररक श्रोि ७८०   

४५० 
उपिार पूरा गरेका क्षर्रोग 
लबरामीहरुिाई उपहार 

२२५२२ आन्िररक श्रोि ४५   

४५१ 
खोप सम्बन्िी कार्यक्रम मसु्िीम दलिि 
वपछडा वगयहरुमा 

२२५२२ आन्िररक श्रोि २००   

४५२ 

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

२२५२२ आन्िररक श्रोि २००   

४५३ पूणय खोप ठदगोपना सवेक्षण २२५२२ आन्िररक श्रोि २००   

४५४ अनगुमन िथा दैलनक भ्रमण खिय २२६११ आन्िररक श्रोि २४०   

४५५ ववववि खिय २२७११ आन्िररक श्रोि १००   

४५६ सनुवर्षी सरुचक्षि आमा कार्यक्रम २७११२ आन्िररक श्रोि ३००   

४५७ और्षिी खररद २७२१३ आन्िररक श्रोि २०००   

४५८ होलमर्ोप्र्ालथक और्षिी खररद २७२१३ आन्िररक श्रोि २००   

४५९ और्षिी ढुवानी २८१४३ आन्िररक श्रोि ६०   

४६० मोटरसार्कि खररद ३११२१ आन्िररक श्रोि ९००   

४६१ खोप कोल्डिेन रेवफ्रजेरेटर ३११२२ आन्िररक श्रोि ७००   

४६२ लभलडर्ो एक्स-रे सेवा सञ्चािन ३११२२ आन्िररक श्रोि ५००   

४६३ 
ल्र्ापटप वप्रन्टर र र्ोटोकपी मेचशन 
खररद 

३११२२ आन्िररक श्रोि २५०   

४६४ ल्र्ाब स्थापना टकुवा ३११२२ आन्िररक श्रोि ५००   

४६५ सचजयकि उपकरण खररद ३११२२ आन्िररक श्रोि ५००   

४६६ अमरदह स्वास््र् िौकी र्लनयिर ३११२३ आन्िररक श्रोि १००   

४६७ 
स्वास््र् शाखा िथा स्वास््र् िौकीिाई 
र्लनयिर 

३११२३ आन्िररक श्रोि २५०   

सनुवर्षी नगरपालिका - कृवर्ष - ८०११३४०७३०३ 

४६८ र्न्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) २२२१२ आन्िररक श्रोि ४०   

४६९ सवारी सािन ममयि खिय २२२१३ आन्िररक श्रोि ४०   

४७० मसिन्द िथा कार्ायिर् सामाग्री २२३११ आन्िररक श्रोि ५०   
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४७१ 
नगरपालिका स्िरीर् कृर्षक िालिम (३ 
ठदने) 

२२५१२ आन्िररक श्रोि २२५   

४७२ स्थिगि र्मु्िी िालिम (१ ठदने) २२५१२ आन्िररक श्रोि १००   

४७३ 
५० प्रलिशि सझेदारीमा वर्षे र्िरू्ि 
लबरुवा लबिरण कार्यक्रम 

२२५२१ आन्िररक श्रोि २५०   

४७४ 
आि ुलबज बृवद्ध कार्यक्रम ( वप.लब.एस. 
आि ुलबउ शि प्रलिशि अनदुानमा ) 

२२५२१ आन्िररक श्रोि १००   

४७५ 
उन्नि गहुाँको लबउ लबिरण (५०% 
अनदुानमा) 

२२५२१ आन्िररक श्रोि ४००   

४७६ 
उन्नि िानको लबउ लबिरण (५०% 
अनदुानमा) 

२२५२१ आन्िररक श्रोि ४७०   

४७७ 
िान बािीको लबजबवद्ध कार्यक्रम (मिु 
लबउमा 8५% अनदुान) 

२२५२१ आन्िररक श्रोि १५०   

४७८ 
च्र्ाउ खेिी लबस्िार िथा प्रवद्धयन 
कार्यक्रम(च्र्ाउ वकट लबिरण) 

२२५२२ आन्िररक श्रोि ६०   

४७९ 
च्र्ाउ प्रदशयन कार्यक्रम (सामवुहक च्र्ाउ 
खेिी ) 

२२५२२ आन्िररक श्रोि ५०   

४८० 
शकु्ष्म खाद्यित्व िथा कृवर्ष िनु लबिरण 
लनशलु्क कार्यक्रम 

२२५२२ आन्िररक श्रोि १५०   

४८१ 
साना लसंिाई लबशेर्ष कार्यक्रम (50 

प्रलिशि साझेदारीमा) 
२२५२२ आन्िररक श्रोि ५००   

४८२ 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न अनगुमन/भ्रमण 
खिय 

२२६११ आन्िररक श्रोि १२०   

४८३ ववववि खिय २२७११ आन्िररक श्रोि ४०   

४८४ बािी लबकास कार्यक्रम सामग्री ढुवानी २८१४९ आन्िररक श्रोि ३५   

४८५ बािी संरक्षणा कार्यक्रम सामग्री ढुवानी २८१४९ आन्िररक श्रोि १५   

४८६ 
वागवानी लबकास कार्यक्रम सामग्री 
ढुवानी 

२८१४९ आन्िररक श्रोि ३०   

४८७ 
बािीनािीको आकस्मीक प्रकोपमा 
सहर्ोग 

३११११ आन्िररक श्रोि १५०   

४८८ 
५० प्रलिशि अनदुानमा ईिेचक्ट्रक स्प्रेर्र 
लबिरण कार्यक्रम 

३११२२ आन्िररक श्रोि २२५   

४८९ डेस्कटप कम्प्र्टुर खररद ३११२२ आन्िररक श्रोि ७०   
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४९० वप्रन्टर खररद ३११२२ आन्िररक श्रोि ३०   

४९१ 

बेमौर्षमी िरकारी खेिीको िागी ७५ 
प्रलिशि अनदुानमा प्िावष्टक र्र 
लनमायणको िागी लसम्पोलिन प्िावष्टक 
लबिरण 

३११३१ आन्िररक श्रोि १००   

४९२ 

र्वुा िचक्षि व्र्वसावर्क िरकारी खेिी 
कार्यक्रम (उत्पादन सामग्रीहरु जस्िै : 
जैववक मिखाि, प्िावष्टक र्र,थोपा 
लसंिाई, स्प्रेर्र, के्रट, हाईलिड िरकारी 
लबउ आठद शि प्रलिशि अनदुानमा) 

३११३१ आन्िररक श्रोि २००   

४९३ 

व्र्वसावर्क िरकारी खेिी गने 
कृर्षकहरुको िागी 75 प्रलिशि 
अनदुानमा हाईलिड िरकारीको लबउ 

लबिरण 

३११३१ आन्िररक श्रोि ४००   

प्रदेश सरकारबाट हस्िान्िररि कार्यक्रम - ८०११३४०७५०२ 

४९४ 
स्थानीर् िहमा िैंलगक वहंसा लनवारणका 
िालग संरक्षण कोर्ष स्थापना 

२१२१९ प्रदेश शसिय १००   

४९५ 
अपाङ्गिा रोकथाम िथा पनुःस्थापना 
कार्यक्रम 

२२५२२ प्रदेश शसिय २४२१   

संर्ीर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्यक्रम (शसिय अनदुान) - ८०११३४०७५११ 

४९६ 

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

२११११ ने.स. शसिय अनदुान ८८०००   

४९७ 

एम. आर्य. एस. अपरेटर र वर्ल्ड 
सहार्क पाररश्रलमक, िाडपवय खिय िथा 
पोशाक खिय 

२११११ ने.स. शसिय अनदुान ११८५   

४९८ 

प्रारचम्भक बाि ववकास सहजकिायहरुको 
पाररश्रलमक िथा ववद्यािर् कमयिारी 
व्र्बस्थापन अनदुान 

२११११ ने.स. शसिय अनदुान १४७९   

४९९ 

प्रारचम्भक बाि ववकास सहजकिायहरुको 
पाररश्रलमक िथा ववद्यािर् कमयिारी 
व्र्बस्थापन अनदुान 

२११११ ने.स. शसिय अनदुान १०४५   



gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&* 

 104 

५०० 

प्रारचम्भक बाि ववकास सहजकिायहरुको 
पाररश्रलमक िथा ववद्यािर् कमयिारी 
व्र्बस्थापन अनदुान 

२११११ ने.स. शसिय अनदुान ६३०९   

५०१ प्राववलिक सहार्कको ििव २११११ ने.स. शसिय अनदुान ३६७   

५०२ 

माध्र्लमक िहका स्वीकृि दरवन्दीका 
चशक्षक, राहि अनदुान चशक्षक िालग 
ििब भत्ता अनदुान (ववशेर्ष चशक्षा पररर्षद 
अन्िरगिका चशक्षक/कमयिारी,प्राववलिक 
िारका प्रचशक्षक समेि) 

२११११ ने.स. शसिय अनदुान १९०००   

५०३ 

राविर् मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववका 
कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, र्ािार्ाि 
खिय, वावर्षयक सलमक्षा गोष्ठी र ठदवस 
मनाउने खिय समेि) 

२११११ ने.स. शसिय अनदुान ६००   

५०४ रोजगार संर्ोजकको ििव २११११ ने.स. शसिय अनदुान ४६८   

५०५ 

स्थानीर् िहका स्वास््र् िौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पिािहरुमा कार्यरि 
कमयिारीहरुको ििव, महगी भत्ता, 
स्थानीर् भत्ता, पोर्षाक िगार्ि 
प्रशासलनक खिय समेि 

२११११ ने.स. शसिय अनदुान १६७००   

५०६ प्राववलिक सहार्कको पोसाक २११२१ ने.स. शसिय अनदुान १०   

५०७ रोजगार संर्ोजकको पोसाक २११२१ ने.स. शसिय अनदुान १०   

५०८ 
एम. आर्य. एस. अपरेटर र वर्ल्ड 
सहार्को िालग सञ्चार खिय २२११२ ने.स. शसिय अनदुान ७   

५०९ 
मेचशनरी आजार िथा र्लनयिर ममयि 
सम्भार (सेवा केन्र सञ्चािानाथय) 

२२२२१ ने.स. शसिय अनदुान ४२   

५१० रोजगार सेवा केन्रको सदुृढीकरण २२२९१ ने.स. शसिय अनदुान १८९   

५११ 
मसिन्द सामान खररद (सेवा केन्र 
सञ्चािानाथय) 

२२३११ ने.स. शसिय अनदुान ९०   

५१२ 
ववद्यािर् सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन 
अनदुान 

२२३११ ने.स. शसिय अनदुान १४७८   

५१३ 
ववद्यािर् सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन 
अनदुान 

२२३११ ने.स. शसिय अनदुान ३४६   

५१४ 
ववद्यािर् सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन 
अनदुान 

२२३११ ने.स. शसिय अनदुान २४५   
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५१५ 
ववरामीको िालग ओ.वप.लड.वटकट (कावयन 
कपी सवहिको ) छपाई 

२२३११ ने.स. शसिय अनदुान ८०   

५१६ 
सावयजलनक ववद्यािर्का ववद्याथीहरुका 
िालग लनशलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान 

२२३१३ ने.स. शसिय अनदुान ६३२   

५१७ 
सावयजलनक ववद्यािर्का ववद्याथीहरुका 
िालग लनशलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान 

२२३१३ ने.स. शसिय अनदुान २६९६   

५१८ 
सावयजलनक ववद्यािर्का ववद्याथीहरुका 
िालग लनशलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान 

२२३१३ ने.स. शसिय अनदुान ४४६   

५१९ 

दिाय लसववर सञ्चािानाथय सेवा प्रदार्क 
छनौटको िालग ववज्ञापन/सूिना प्रकाशन 
खिय 

२२३१५ ने.स. शसिय अनदुान २५   

५२० 
सञ्चार सामाग्री प्रसारण िथा छपार्य 
(सञ्चार र पाँहिु अलभर्ान सञ्चािान) 

२२३१५ ने.स. शसिय अनदुान १००   

५२१ रोजगार सेवा केन्रको साँिािन खिय २२३१९ ने.स. शसिय अनदुान ६४   

५२२ 
व्र्चक्तगि र्टना दिायका दिाय वकिाब 
लडजीटार्यजेशनका िालग परामशय सेवा 

२२४११ ने.स. शसिय अनदुान १०२   

५२३ 
ववपन्न श्रलमकको ज्र्ािा (दैलनक रु. 
517 * संख्र्ा 100 * ठदन 100) 

२२४१९ ने.स. शसिय अनदुान २२   

५२४ 
ववपन्न श्रलमकको ज्र्ािा (दैलनक रु. 
517 * संख्र्ा 100 * ठदन 100) 

२२४१९ ने.स. शसिय अनदुान ५१७०   

५२५ 

(१) आर्ोजना सम्बन्िी अलभमचुखकरण 
कार्यक्रम सञ्चािन (२) दिाय लसववर 
सञ्चािन सम्बन्िी 
अलभमचुखकरण/कार्यशािा/िालिम 
कार्यक्रम सञ्चािन (३) गनुासो सनुवुार् 
सम्बन्िी अलभमचुखकरण कार्यक्रम 
सञ्चािन । सहभागीहरु: हरेक वडाका 
प्रलिलनिी, स्थानीर् CSO, स्थानीर् 
लनकार्का अन्र् क 

२२५१२ ने.स. शसिय अनदुान २४५   

५२६ 

प्रलिष्पिायमा छनौट भएका व्र्वसार् 
ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाहरु मार्य ि 
उद्यमीको स्िरोन्नलि (आवश्र्किा 
पवहिानका आिारमा पनुिायजगी र 
एडभान्स सीप ववकास िालिम कार्यक्रम) 

२२५१२ ने.स. शसिय अनदुान ४००   



gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&* 

 106 

५२७ मेकालनकि मोटर सार्कि िालिम २२५१२ ने.स. शसिय अनदुान २००   

५२८ 

१) समाजमा रहेका कुरीलि, कुप्रथा, 
िैवङ्गक वहंसा, मानव वेिववखन िथा 
ओसारपसार ववरुद्ध सिेिनामूिक 
कार्यक्रम िथा अलभर्ान संिािन 2) 

मवहिा ववकास कार्यक्रमद्धारा प्रवयठदि 
मवहिा सहकारी संस्थाहरुको 
सदुृढीकरण एवं स्थानीर् िहको मवहिा 
उद्यमी संजाि स्थापनाको िालग सहजीक 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १००   

५२९ 
Artificial Insemination सम्बन्िी 
कार्यक्रम 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १००   

५३० 

आलथयक चस्थलि कमजोर रहेका 
पनुःउपिारमा रहेका पी.लब.सी. 
लबरामीहरुिाई उपिार अवलिभर पोर्षण 

खिय िथा सम्पकय  परीक्षण 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १८   

५३१ 
उच्ि जोचखममा रहेका समदुार्मा ववरामी 
खोजपड्िाि कार्यक्रम 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान ५०   

५३२ कम्र्लुनवट डट्स संिािन खिय २२५२२ ने.स. शसिय अनदुान ३६   

५३३ कृर्षक दिाय व्र्वस्थापन कार्यक्रम २२५२२ ने.स. शसिय अनदुान ३००   

५३४ 

कुष्ठरोगको ववरामी, पररवार िथा 
लछमेकीको सम्पकय  पररक्षण िथा LPEP 

सेवाको लनरन्िरिा 
२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १००   

५३५ 

क्षर्रोगका जोचखमर्कु्त जनसंख्र्ामा 
(दूगयम वस्िी, वपछलडएको वगय बसोवास 
स्थि, कार्यक्रम स्वास््र् संस्थाबाट टाढा 
रहेका बस्िी िथा स्वास््र् सेवामा पहूि 
कम भएका, कारागार, गमु्बा, स्कुि, 

बृद्धाश्रम, ॵद्योलगक क्षेत्र)सकृर् क्षर्रोग 
खोजपडिाि कार्यक्रम 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान ३०   

५३६ 
कृवर्ष िथा पशपुन्छी सम्वचन्ि ि्र्ांक 
अध्र्ावलिक कार्यक्रम 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १००   

५३७ 

कोलभड १९ िगार्ि ववलभन्न 
महामारीजन्र् रोगहरुको रोकथाम, 

लनर्न्त्रण िथा लनगरानीका िालग 

सरोकारवािा साँगको अन्िरवक्रर्ा िथा 
RRT, स्वास््र्कमी पररिािन 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान ५०   
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५३८ 
र्टना दिाय िथा सामाचजक सरुक्षा दिाय 
लसववर सञ्चािन 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १०४४   

५३९ 
िोवकएका ववद्याथीको ठदवा खाजाका 
िालग ववद्यािर्िाई अनदुान 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १०९३९   

५४० 
िोवकएका ववद्याथीको ठदवा खाजाका 
िालग ववद्यािर्िाई अनदुान 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान २५५८   

५४१ 
िोवकएका ववद्याथीको ठदवा खाजाका 
िालग ववद्यािर्िाई अनदुान 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १८०८   

५४२ नर्ााँ बहउुद्देश्र्ीर् नसयरी स्थापना २२५२२ ने.स. शसिय अनदुान २००   

५४३ 

पूणय र्टना दिाय सलुनचिि गनय दिाय 
लसववर पिाि परुक दिाय लसववर (Post 

Registration Camp) सञ्चािन 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान ३९६   

५४४ 

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

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १६७५   

५४५ 

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

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान ३९३   

५४६ 

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

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान २७७   

५४७ 

प्रलिष्पिायमा छनौट भएका व्र्वसार् 
ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाहरु मार्य ि 
िर् ुउद्यम ववकास मोडेिमा नर्ााँ िर् ु
उद्यमी लसजयना गन े

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १९६०   

५४८ 

प्रर्ोगशािामा क्षर्रोग संक्रमण लनर्न्त्रण 
(भेचन्टिेसन,एक्जहस्ट फ्र्ान, 

र्लनयिर,अटोक्िेभ, ममयि-सम्भार िथा 
पररवियन) सम्बन्िी वक्रर्ाकिाप 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान ५   

५४९ 

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

टक्सोप्िाज्मोलसस आठद ववलभन्न 
सरुवारोग सम्बचन्ि रोकथाम िथा 
लनर्न्त्रणका िालग सिेिना कार्यक्रम 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान २०   

५५० 
पालिका स्िरमा स्वास््र् संस्थाहरुको 
मालसक सूिना संकिन, भेररवर्केशन एवं 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १००   
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गणुस्िर सिुार साथै िौमालसक एवं 
बावर्षयक सलमक्षा 

५५१ 

पालिकास्िरमा खोप र सरसर्ाई प्रवद्धयन 
कार्यक्रमको सलमक्षा, सूक्ष्मर्ोजना 
अध्र्ावलिक र पालिका खोप समन्वर् 
सलमलिको अलभमचुखकरण समेि पालिका 
स्िरमा २ ठदन, वडा खोप समन्वर् 

सलमलिको स्वास््र् संस्था, वडा स्िरमा 
अलभमचुखकरण १ ठदन िथा पूणय खोप 

सलुनिििाको िागी र्रिरुी सर 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १६२   

५५२ पोर्षण कार्यक्रम २२५२२ ने.स. शसिय अनदुान ११९८   

५५३ 
लबद्यािर् स्वास््र् चशक्षा िथा ववद्यािर् 
नसय पररिािन 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १८   

५५४ 

लबद्यािर् स्वास््र् चशक्षा, आमा समूह 
िथा स्थानीर् िहमा स्वास््र्का िालग 
सामाचजक व्र्वहार पररवियन प्रवध्दयन 
अलभर्ान 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १००   

५५५ 

मवहिा, बािबालिका िथा ज्र्ेष्ठ नागररक 
मन्त्रािर्को कार्य क्षेत्र (मवहिा, 
बािबालिका, अपांगिा भएका व्र्चक्त, 

जेष्ठ नागररक िथा र्ौलनक िथा िैंलगक 
अल्पसंख्र्क) का ि्र्ांक संकिन िथा 
अद्यावलिक गरर मवहिा, बािबालिका 
िथा ज्र्ेष्ठ नागररक मन्त्रािर्मा 
पिाउनका िालग 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १००   

५५६ माि ृिथा नवचशश ुकार्यक्रम २२५२२ ने.स. शसिय अनदुान ९६९   

५५७ 

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

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १५३१   

५५८ 
रािपलि रलनङ्ग लसल्ड प्रलिर्ोलगिा 
(स्थानीर् िहस्िरीर्) 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १००   

५५९ 

राविर् र स्थानीर् महत्वका खाद्य िथा 
पोर्षण सरुक्षाममा टेवा परु्ायउने वािी 
बस्िकुो साना व्र्वसावर्क कृवर्ष उत्पादन 
केन्र (पकेट) ववकास कार्यक्रम 
संिािन 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान २०००   
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५६० 

ववद्यािर्मा शैचक्षक गणुस्िर सदुृढीकरण 
एवम ्कार्यसम्पादनमा आिाररि 
प्रोत्साहन अनदुान 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान २६१४   

५६१ 

ववद्यािर्मा शैचक्षक गणुस्िर सदुृढीकरण 
एवम ्कार्यसम्पादनमा आिाररि 
प्रोत्साहन अनदुान 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान ६१३   

५६२ 

ववद्यािर्मा शैचक्षक गणुस्िर सदुृढीकरण 
एवम ्कार्यसम्पादनमा आिाररि 
प्रोत्साहन अनदुान 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान ४३३   

५६३ 
वविािर्मा कुष्ठरोगबारे जनिेिना िथा 
पररक्षण कार्यक्रम 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान ३०   

५६४ 

ववलभन्न सरुवारोग, नसने रोग, जनुोवटक, 

मानलसक स्वास््र् सम्बचन्ि अन्िरवक्रर्ा 
कार्यक्रम िथा ठदवसहरु 
(Hypertension, Diabetes, COPD, 

Cancer Days, आत्महत्र्ा रोकथाम 
ठदवस, मानलसक स्वास््र् ठदवस, 

अल्जाईमर ठदवस, रेलबज ठदवस, ववश्व 
औिो ठदवस) मनाउने 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १२०   

५६५ 
ववश्व कुष्ठरोग ठदवस िथा अपांगिा 
ठदवसको उपिक्ष्र्मा कार्यक्रम 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान २०   

५६६ 

शैचक्षक पहुाँि सलुनचिििा, अनौपिाररक 
िथा वैकचल्पक चशक्षा कार्यक्रम 
(परम्परागि ववद्यािर्, वैकचल्पक 
ववद्यािर्, साक्षरिा र लनरन्िर चशक्षाका 
कार्यक्रम समेि) 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान २५२   

५६७ 

शैचक्षक पहुाँि सलुनचिििा, अनौपिाररक 
िथा वैकचल्पक चशक्षा कार्यक्रम 
(परम्परागि ववद्यािर्, वैकचल्पक 
ववद्यािर्, साक्षरिा र लनरन्िर चशक्षाका 
कार्यक्रम समेि) 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १५२०   

५६८ 

शैचक्षक पहुाँि सलुनचिििा, अनौपिाररक 
िथा वैकचल्पक चशक्षा कार्यक्रम 
(परम्परागि ववद्यािर्, वैकचल्पक 
ववद्यािर्, साक्षरिा र लनरन्िर चशक्षाका 
कार्यक्रम समेि) 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान ३५६   
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५६९ 

स्थानीर् िह लभत्रका 
स्वास््र्कमीहरु,म.स्वा.स्वर्.से. का 
िालग आिारभूि िथा आकचस्मक सेवा 
अन्िगयि आाँखा, नाक, कान, र्ाटी िथा 
मखु स्वास््र् सम्वचन्ि प्राथलमक उपिार 
बारे अलभमचुखकरण / िालिम 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान ८०   

५७० 
स्थानीर् िहको िैलगक वहंसा लनवारण 
कोर्षमा रकम 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १००   

५७१ 

समदुार्मा आिाररि नवजाि चशश ुिथा 
बाि रोगको एकीकृि व्र्वस्थापन 
(IMNCI) कार्यक्रम सलमक्षा िथा स्वास््र् 
संस्थाहरुमा onsite coaching 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १००   

५७२ 

स्वास््र् िौकीको न्र्नुिम सेवा मापदण्ड 
कार्यन्वर्न, सठुरढीकरण िथा सलमक्षा 
(स्वास््र् िौकीको न्र्नुिम सेवा 
मापदण्ड कार्यक्रमको सलमक्षा ) 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान ३५०   

५७३ 

स्वास््र् संस्था नभएका वडाहरूमा 
आिारभूि स्वास््र् सेवा केन्रहरुको 
संिािन खिय 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान २५००   

५७४ 
सामदुावर्क ववद्यािर्का छात्राहरुिाई 
लनशलु्क स्र्ालनटरी प्र्ाड धर्वस्थापन 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान ३७६   

५७५ 
सामदुावर्क ववद्यािर्का छात्राहरुिाई 
लनशलु्क स्र्ालनटरी प्र्ाड धर्वस्थापन 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान १६०३   

५७६ 
सामदुावर्क ववद्यािर्का छात्राहरुिाई 
लनशलु्क स्र्ालनटरी प्र्ाड धर्वस्थापन 

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान २६६   

५७७ 

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

२२५२२ ने.स. शसिय अनदुान ९१०   

५७८ 
अन्र् ववववि खिय-Mobilization of CSOs, 

Civic Groups, NGOs for increased 
social accountability 

२२५२९ ने.स. शसिय अनदुान २०   

५७९ 
अन्र् ववववि खिय-Periodic meeting 

costs of LGPCC 
२२५२९ ने.स. शसिय अनदुान २२   

५८० 

उपिार केन्रहरुमा आकचस्मक 
अवस्थामा औसलि एवं ल्र्ाब सामाग्री 
ढुवानी, कार्यक्रमका िालग आवश्र्क 

२२५२९ ने.स. शसिय अनदुान ९३   
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स्टेशनरी, ट्यािी सीट िगार्िका र्मय 
र्रमेट र्ोटोकपी, कार्यक्रमको लनर्लमि 
अनगुमन िथा मलु्र्ांकन,स्थिगि 
अनचुशक्षण, क्षर्रोगका लबरामीको 
िौमालसक कोहटय ववश्लेर्षण र ई-वट.लब 
रज 

५८१ 
नीलिगि,प्रशासलनक िथा धर्बस्थापन 
खिय 

२२५२९ ने.स. शसिय अनदुान १००   

५८२ 

आिारभूि िथा आकचस्मक सेवाको 
सलुनिििका िालग और्षिीको आपूलिय र 
उपर्ोग, सम्वचन्ि कार्यक्रमहरुको 
अनगुमन िथा मूल्र्ाङकन (अनगुमन 
मलु्र्ाङ्कन िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 
भ्रमण खिय) 

२२६११ ने.स. शसिय अनदुान ४५   

५८३ 

स्थानीर् िहका कमयिारी र 
जनप्रलिलनलिहरुको िालग अनगुमन िथा 
मलु्र्ाकन खिय 

२२६११ ने.स. शसिय अनदुान ७२   

५८४ 

एम. आर्य. एस. अपरेटर र वर्ल्ड 
सहार्क देलनक भ्रमण भत्ता िथा 
र्ािार्ि खिय 

२२६१२ ने.स. शसिय अनदुान १५०   

५८५ 

सावयजलनक ववद्यािर्मा अध्र्र्नरि 
ववद्याथीहरुका िालग छात्रबृचत्त 
(आवासीर् िथा गैरआवासीर्) 

२७२११ ने.स. शसिय अनदुान १३२३   

५८६ 

सावयजलनक ववद्यािर्मा अध्र्र्नरि 
ववद्याथीहरुका िालग छात्रबृचत्त 
(आवासीर् िथा गैरआवासीर्) 

२७२११ ने.स. शसिय अनदुान ३०७   

५८७ 

सावयजलनक ववद्यािर्मा अध्र्र्नरि 
ववद्याथीहरुका िालग छात्रबृचत्त 
(आवासीर् िथा गैरआवासीर्) 

२७२११ ने.स. शसिय अनदुान २११   

५८८ 

आिारभूि िथा आकचस्मक सेवाको िालग 
और्षलि र स्वास््र् सरुक्षा सामग्री (PPE 

बाहेक) खररद िथा और्षलि िगार्िका 
सामग्रीको ढुवानी िथा ररप्र्ावकंग र 
वविरण समेि 

२७२१३ ने.स. शसिय अनदुान १०४५   

५८९ बार्ोग्र्ास जडान ३११२२ ने.स. शसिय अनदुान २००   
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५९० 

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

३११२२ ने.स. शसिय अनदुान १४०   

५९१ 

बाह्य खोप केन्र बाट गणुस्िररर् खोप 
सेवा प्रदान गनय खोप केन्रमा 
धर्वस्थापनको िालग र्लनयिर धर्वस्था, 
सम्बचन्िि वडा खोप समन्वर् सलमलि 
मार्य ि िर्ारी एवं खररद, ३००० खोप 
केन्रमा प्रलि खोप केन्र रु १०००० 
दरिे, कचम्िमा टेवि १, कुसी १ र 
सानो बेञ्च १ र हाि 

३११२३ ने.स. शसिय अनदुान ४०   

५९२ 

बाख्राको साना व्र्वसावर्क कृवर्ष उत्पादन 
केन्र (पकेट) ववकास कार्यक्रम 
संिािन 

३११३१ ने.स. शसिय अनदुान १५००   

५९३ 
मकै उत्पादन प्रवद्धयन कार्यक्रम (बािी 
ववकास कार्यक्रम) 

३११३१ ने.स. शसिय अनदुान ३०००   

५९४ 
दासखोिा खर्रवानी झो.प,ु सनुवर्षी 
नगरपालिका, मोरंग 

३११५१ ने.स. शसिय अनदुान २५००   

५९५ सौर्य उजाय प्रलबलि जडान ३११५३ ने.स. शसिय अनदुान ३००   

५९६ 
उत्पादनमूिक लसिाई लनमायन सनुवर्षी 
नगरपालिका-१-९ 

३११५५ ने.स. शसिय अनदुान ४०००   

५९७ 
सिुाररएको ििुो (बार्ोमास) प्रलबलि 
जडान 

३११५८ ने.स. शसिय अनदुान २००   

५९८ 

कमिपोखरी पर्यटकीर् क्षेत्र पर्यटन 
पूवायिार लनमाणय सनुवर्षी नगरपालिका 
मोरङ 

३११५९ ने.स. शसिय अनदुान ५००   

५९९ ववद्यािर् भौलिक पवुायिार लनमायण अनदुान ३११५९ ने.स. शसिय अनदुान १०१७   

६०० ववद्यािर् भौलिक पवुायिार लनमायण अनदुान ३११५९ ने.स. शसिय अनदुान १४४०   

६०१ ववद्यािर् भौलिक पवुायिार लनमायण अनदुान ३११५९ ने.स. शसिय अनदुान ६१४३   

संर्ीर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्यक्रम (ववरे्षश अनदुान) - ८०११३४०७५१२ 

६०२ पोर्षण भवन लनमायण ३१११२ ववर्षेश अनदुान िाि ु २८००   

६०३ 

गररब िथा उचत्पडि वगयिाई स्वच्छ 
खानेपानीको िालग ढिाई सवहिको 
ट्युववेि वविरण 

३११५९ ववर्षेश अनदुान िाि ु १००००   
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संर्ीर् सरकारबाट हस्िान्िररि कार्यक्रम(समपरुक अनदुान) - ८०११३४०७५१३ 

६०४ 
Khikhirdangi to Gaidagram Road 
Sunawarshi 6 Morang 

३११५१ समपरुक अनदुान १६००   

६०५ 
Ram Siwakoti - Surat - Sunawarshi 
Road 

३११५१ समपरुक अनदुान १६००   

कुि जम्मा ६६३८७५.८४६   
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सनुवर्षी नगरपालिका 
डार्लनर्ााँ, मोरङ 

प्रिानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 
आ.ब. २०७७/७८ को िागी रोजगारमिुक आर्ोजनाहरुको नामाबिी  

क्र 
स 

वडा 
नं 

आर्ोजनाको नाम अनमुालनि रकम कैवर्र्ि 

१ १ 

१. टंक बहादरु लबष्टको र्र हुाँदै जर्बहादरु शे्रष्ठको र्र 
पवुय ििेलि टोि कुमार रार्को र्रसम्म सडक 
स्िरोन्नलि  

5,00000/- 

 

२. रत्न आिारभिु वविािर्को कम्पाउण्ड र्ेराबेरा । ४,५0,000/- 
३. मियलनर्ा देचख झोिङेु्गपिु सम्म जोड्ने सडक 

स्िरोन्नलि 

४,00000/- 

४. वपपि िोक सन्ि बहादरु लिम्बकुो र्रदेचख पवुय 
वपपि िोक सम्म जोड्ने सडक स्िरोन्नलि । 

5,00000/- 

५. वडा स्िरीर् नािा िथा सडक ममयि सम्भार  5,00000/-  

२ २ 

१. हाटबजार िथा िरकारी र्िरु्ि संकिन िथा 
लबवक्र केन्र लनमायण । 

5,00000/- 

 

२. लबश्वििोक देखी खैरबारर बक्राहा बााँि सम्म 
सडकको दबैुलिर बृक्षारोपण । 

४,५0,000/- 

३. खैरबारर पबुय बक्राहा नठद लनर्न्त्रण । ४,00000/- 
४. अमरदह बजारमा साबयजलनक शौिािर् लनमायण । 5,00000/- 
५. वडा स्िरीर् नािा िथा सडक ममयि सम्भार 5,00000/-  

३ ३ 

१.  वडाको साबयजलनक स्थानमा पाकय  िथा साबयजलनक 
शौिािर् लनमायण । 

४,00000/- 

 

२. बामनडोममा िरकारी िथा र्िरु्ि संकिन िथा 
लबवक्र केन्र लनमायण । 

5,00000/- 

३. सरस्विी आिारभिु लबिािर्मा खेिमैदान लनमायण । 5,00000/- 
४. वपपि िौक रािाकृष्ण मचन्दर दचक्षण वडा नं ३ को 

लसमानासम्म सडकको दबैुलिर बृक्षारोपण । 

४,00000/- 
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५. वडा स्िरीर् नािा िथा सडक ममयि सम्भार 5,00000/-  

४ ४ 

१. गोिगााँउ स्कुि देचख पचिम गोपी कामि सम्म बाटो 
लबस्िार । 

5,00000/- 

 

२. प्रकाश र्ादबको र्रदेचख उत्तर मिामीर्ाट सम्म 
बाटो लबस्िार । 

४,५0,000/- 

३. सरुि कािेपिु देखी पबुय दचक्षण डोमा गन्गार्को 
र्रसम्म बाटो लबस्िार । 

४,00000/- 

४. सरुि ईस्िाम लमर्ाको र्रदेखी पबुय दरपिाि 
राजबंशीको र्रसम्म बाटो लबस्िार । 

४,00000/- 

५. वडा स्िरीर् नािा िथा सडक ममयि सम्भार 5,00000/-  

५ ५ 

१. रंगेिी लसमानादेखी रामर्ाट बाटो सम्म सडक 
स्िरोन्निी । 

5,00000/- 

 

२. मररर्ापोखरी देखी बनकोि कािोपत्रे सम्म सडक 
स्िरोन्निी ।  ४,00000/- 

३. मेर्नाथको र्रदेखी लबशेश्वर दासको र्रसम्म सडक 
स्िरोन्निी । 

४,50,000/- 

४. हर्षयिनको पोखरी देखी दचक्षण पवुय िन्दन दासको 
र्रसम्म सडक स्िरोन्निी । 

5,00000/- 

५. वडा स्िरीर् नािा िथा सडक ममयि सम्भार 5,00000/-  

६ ६ 

१. वडा कार्ायिर् अन्िगयि साबयजलनक शौिािर् लनमायण 
। 

४,00000/- 

 

२. अजर् मण्डिको र्रदेखी बक्राहाबााँि सम्म सडक 
स्िरोन्निी ।  5,00000/- 

३. काकी डााँडादेखी संगम पौडेिको र्रसम्म सडक 
ववस्िार ।  

४,50,000/- 

४. गजािर मा.लब. को अिरुो भवन लनमायण ।  5,00000/- 
५. वडा स्िरीर् नािा िथा सडक ममयि सम्भार 5,00000/-  

७ ७ 

१. डााँलगकुढेिी खानेपालन िथा सरसर्ार् आर्ोजना 
लबस्िार  ४,00000/- 

 

२. वडा स्िरीर् नािा िथा सडक ममयि सम्भार 5,00000/- 
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३. प्रहरी िौकी देखी पबुय नठदसम्मको सडक स्िरोन्निी। ४,50,000/- 
४. जनिा आिारभिु लबिािर् िथा बरडंगा मा.लब. को 

ममयि सम्भार । 

5,00000/- 

५. वडा स्िरीर् नािा िथा सडक ममयि सम्भार 5,00000/-  

८ ८ 

१. खरेबारी समसान र्ाटको र्ेराबेरा िथा टहरा 
लनमायण। 

5,00000/- 

 

२. नजररर्ा मदशाय हररिनगढीको र्ेराबेरा । ४,00000/- 
३. वडा नं ८ को कार्ायिर्देखी िक्ष्मी मण्डिको 

र्रसम्म सडक स्िरोन्नलि िथा नािा लनमायण ।  ४,00000/- 

४. लबश्वकमायको कलिस्थानको र्ेराबेरा ।  ४,00000/- 
५. वडा स्िरीर् नािा िथा सडक ममयि सम्भार 5,00000/-  

९ ९ 

१. वडा नं ९ खानेपालनबाट दचक्षण झवुररदेबी पर्यटन 
स्थान जाने बाटो लनमायण ।  

5,00000/- 

 

२. डार्लनर्ा गठुरबजार लनमायण ।  ४,00000/- 
३. कलिस्थान ररङरोड वहरािाि सहलनको र्रहुाँदै 

हकुिाि लसंह र अजुयन साहको र्रजाने बाटो 
लनमायण।  

5,00000/- 

४. हिुाकी मागय अन्िगयि िन्दनखाडी टोिसम्म सडक 
स्िरोन्निी ।  5,00000/-  

५. वडा स्िरीर् नािा िथा सडक ममयि सम्भार 5,00000/-  

 जम्मा 20900000/-  

 




