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पर्यटन‚ कृषि‚ शिक्षा र खेलुकदको षिकास‚ समुन्नत हररर्ालीरु्क्त कागेश्िरी मनहरा नगरपाशलकाको िशलर्ो आधार 

 

कागेश्िरी मनहरा नगरपाशलकाको तेश्रो नगरपररिद्मा कार्यकारी अधधकृत श्री पुरुिोत्तम 
अधधकारीज्रू्लेप्रस्तुत गनुय भएको चालु आ.ि. २०७३/०७४ को संिोधधत कार्यक्रम तथा बजेट तथा 

आगामी आधथयक ििय २०७४/०७५ को 
 

नीतत तथा कार्यक्रम र बजेट  

 
ततृतय नगरपररषद्बाट पाररत आगामी आर्थिक वषि २०७४/०७५ को नीतत‚ कायिक्रम तथा बजेट साविजतनकीकरण 
समारोहका प्रमखू अततर्थ‚ माननीय साांसदज्यहूरु‚ दीपकप्रसाद क ुँ ईकेलज्य‚ू र रामेश्वर फ यालज्य‚ू  

श्री सांघीय माममला तथा स्थानीय ववकास मन्त्रालयका प्रतततनर्िज्य‚ 
प्रम ख जजल्ला अर्िकारीज्य‚ू 
स्थानीय ववकास अर्िकारीज्य‚ू 
मालपोत कायािलय साुँख का प्रम ख मालपोत अर्िकृतज्य‚ू  

ईलाका प्रशासन कायािलयका प्रमूखज्य‚ू  

कायिकारी अर्िकृतज्यहूरु‚ 
राजनतैतक दलका प्रम ख तथा पदार्िकारीज्यहूरु‚ 
स रक्षा तनकायका प्रम खज्यहूरु‚ 
स्थानीय तनकायका पवूि जनप्रतततनर्िज्यहूरु‚ 
ववमिन्त्न कायािलयका कायािलय प्रम खज्यहूरु‚ ववमिन्त्न शैक्षक्षक सांस्थाका प्राचायि‚ प्रिानाध्यापकज्य‚ू र मशक्षक एवां 
प्राक्षिक व्यजततत्वहरु‚ ववमिन्त्न सांघ सांस्थाका प्रम ख तथा प्रतततनर्िज्यहूरु‚ वडा नागररक मञ्चका सांयोजक तथा 
सदस्यज्यहूरु‚ वडा सर्चव‚ सामाजजक पररचालक‚ नगरपामलका कायािलयका कमिचारी साथीहरु‚ सञ्चारकमी‚ 
समाज सेवी‚ मानव अर्िकारकमी‚ नागररक समाजका प्रतततनर्ि‚ NCV का प्रतततनर्ि‚ तिमेकी समाज सांस्थाका 
प्रतततनर्ि‚ महहला वातावरण सांस्थाका प्रतततनर्ि‚ नागररक सचेतना केन्त्रका पदार्िकारी‚ वडास्तरीय राजनतैतक 
दलका प्रतततनर्ि‚ टोल ववकास सांस्थाका प्रतततनर्ि‚ उपिोतता सममततका पदार्िकारीज्यहूरु‚ ववमिन्त्न सहकारीसांग 
आवद्ि पदार्िकारीहरु‚ ब द्र्िजजवी‚ एवां उपजस्थत महहला तथा सज्जनबनृ्त्द । 
 

कागेश्वरी मनहरा नगरपामलकाको ततृीय नगरपररषद्बाट पाररत आगामी आर्थिक वषि २०७४/०७५ को नीतत तथा 
कायिक्रम र अन मातनत बजेट लगायत आ.व.२०७३/०७४ को ववशेष पररषद्द्वारा पाररत सांशोर्ित वजेट‚ र नीतत 
तथा कायिक्रम मलएर यस साविजतनकीकरण समारोहमा साक्षात्कार िएको ि  । 
ततृतय नगरपररषद्बाट आगामी आ.व.२०७४/०७५ को लार्ग कागेश्वरी मनहरा नगरपामलकाको स्वीकृत वावषिक 
नगर ववकास योजना‚ नीतत‚ कायिक्रम तथा अन मातनत बजेट साविजतनकीकरण कायिक्रममा हाम्रो आमन्त्रणलाई 
स्वीकार गरी पाल्न  िएका श्रद्िेय प्रम ख अततर्थज्य‚ू ववशेष अततर्थज्य‚ू लगायत सम्पणूि महान िावहरुमा 
कागेश्वरी मनहरा नगरपामलका कायािलय तथा मेरो व्यजततगत तफि बाटसमेत हाहदिक स्वागत एवां अमिवादन 
व्यतत गदिि  । 
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सविप्रथम‚ म ल कको राजरियता‚ सावििौमसत्ता‚ अखण्डता‚ राजरिय स्वार्िनता‚ प्रजातन्त्र‚ सांघीय लोकताजन्त्रक 
गणतन्त्र‚ स्वतन्त्रता तथा शाजन्त्त र समदृ्र्िका लार्ग जीवन उत्सगि गन ि ह ने िात/अिात शहहदहरु प्रतत िावपणूि 
श्रद्िाञ्जली अपिण गनि चाहन्त्ि  । 
साथ ै यस गररमामय सिामा नगरपामलकाको प्रम खको हैमसयतले नगरपामलकाको समग्र ववकासको लार्ग 
मागिदशिनको रुपमा रहने आगामी आर्थिक वषि २०७४/०७५ को नीतत तथा कायिक्रम र बजेट प्रस्त त गनि पाउुँदा 
मैले आफ लाई गौरवाजन्त्वत महस स गरेको ि  । यसै अवसरमा हाम्रा अथक प्रयासहरुमा हरदम तनदेशन सहयोग 
प्रदान गन ि ह ने माननीय साांसदज्यहूरु‚ राजनतैतक दल‚ सरोकारवाला ववकास साझेदारहरु‚ समाजसेवी एवां 
नगरवासी सम्पणूि आदरणीय व्यजततत्वहरु तथा ववकास अमियान्त्ताका रुपमा रहेका स्थानीय तनकाय‚ सरकारी 
कायािलय तथा गरैसरकारी सांस्थाहरुको िूममका प्रतत नगरपामलकाको तफि बाट हाहदिक कृतिता व्यतत गदिि  । 
 

नगरको पररचर्ः- 
 

राजिातन काठमाण्डौंको उत्तरपवूिमा अवजस्थत यस नगरपामलका वव.स. २०७१ साल मांमसर १६ गते नेपाल सरकार 
मन्त्री पररषद्को तनणियद्वारा गोठाटार‚ मूलपानी‚ डाुँिी‚ िरवास‚ आलापोट र गागलफेदी गा.वव.स.लाई 
समायोजन गरी गठन गररएको हो । यस नगरपामलकाको नामाङ्कन साववक गागलफेदी गा.वव.स. वडा नां. १ 
हाल कागेश्वरी मनहरा नगरपामलका वडा नां. १ मा अवजस्थत ऐततहामसक िाममिक स्थल कागेश्वरी महादेव मजन्त्दर 
र मनहरानदीको नामले कागेश्वरी मनहरा रहन गएको व्यहोरा यहाुँहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्त्ि  । 
यस नगरपामलकाको पवूिमा शांखराप र नगरपामलका र ितत्तप र जजल्लाको चाुँग नारायण नगरपामलका‚ पजश्चममा 
काठमाण्डौं महानगरपामलकाको वडा नां. ३५ र गोकणेश्वर नगरपामलका‚ उत्तरमा मसन्त्ि पाल्चोक जजल्ला पदिि िने 
दक्षक्षणमा मध्यप रर्थमी नगरपामलका पदिि । यस नगरपामलका हाल १ देखख १६ वटा प्रशासतनक वडामा 
वविाजजत िई २७.६ वगि ककलोममटर के्षरफलमा फैमलएको ि । यस नगरपामलका उपत्यकाको अत्यन्त्तै उविर कृवष 
के्षर िएको नगरपामलका हो । पवूि तफि को मनहरा फाुँट र पजश्चम तफि को बागमतीफाुँट कृवष उपज उत्पादनका 
लार्ग प्रमशद्ि िन ्। यहाुँ आल ‚ गोलिेडा‚ मौसमी तथा वेमौसमम तरकारी‚ िान‚ गह ुँ पयािप्त मारामा उत्पादन 
ह न्त्ि । नगरपामलका मिर पने गागल र मशवप री लेकको केहह िाग काठमाण्डौं उपत्यकाको खानेपानीको मूल 
श्रोत मिर पदिि । सममशरतोरण हावापानी िएको यस नगरपामलकाको औसत वषाि १२५ मममलममटरसम्म रहेको 
पाईन्त्ि । कागेश्वरी मनहरा नगरपामलका मिर वग्ने मूख्य नदीमा बागमती र मनहरा नदी िएता पतन यी 
नदीका अलवा अन्त्य सहायक नदीहरु बास की खोला‚ झरुवा खोला‚ ढकाल खोला‚ कागेश्वरी खोला‚ घट्टेखोला‚ 
महादेव खोला लगायत अन्त्य तनयममत पानी बग्ने खोला/खोल्सीहरु पदििन । क न ैसमयमा ठूल्ठ ला राजकूलाहरु 
सांचालन िई हहउुँद वषािदमा पानी लाग्ने मनहरा फाुँट‚ बागमती फाुँट अहहले मसांचाई स वविाबाट बजन्त्चत ह न 
प गेता पतन केहह िागमा िने मसांचाई प गेको देखखन्त्ि । अव्यवजस्थत वसोवास र नयाुँ आवास के्षर ववस्तारले 
मनहारा र बागमती ककनारमा रहेको उविर जग्गा घनावस्तीका रुपमा पररणत िई शहरीकरण तफि  ववस्तार ह ुँदै 
गएको देखखन्त्ि । यस नगरपामलकाको म ख्य िाममिक तथा ऐततहामसक स्थलहरुमा कागेशवरी महादेव मजन्त्दर‚ 
चम्पक ववनायक मजन्त्दर‚ कारठिरैव‚ सोमततथि गीता मजन्त्दर‚ तजे ववनायक‚ महाुँकाल िरैव‚ थली बालक मारी 
रहेका िन ् । हाल कृरण प्रणामीहरुद्वारा तनममित नवतमप रीिाम आन्त्तररक तथा वाजयय िाममिक पयिटकहरुको 
लार्ग सम्झन योग्य स्थानको रुपमा ववकास िईरहेको ि‚ साथै औसत फराककलो जममन‚ जनघनत्व िेरै निएको 
र प्राकृततक हररयालीय तत्त िएकोले उपत्यका मिरका अन्त्य नगरपामलका िन्त्दा यो नगरपामलका सम न्त्नत देखखन्त्ि 
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। नेपालको नतसा जस्तो आकारमा रही उत्तर दक्षक्षण िई फैमलएको यस नगरपामलका वडा नां. १ देखख १६ 
सम्मको आर्थिक सामाजजक साुँस्कृततक िौगोमलक अवजस्थततमा वववविता रहेको ि । यस कागेश्वरी मनहरा 
नगरपामलकाको वडा नां. २ मा तनममित राम जानकी मजन्त्दरका साथै ववमिन्त्न ग म्बा र देव-देवीका 
मजन्त्दरहरुलेसमेत नगरपामलकामा िाममिक सहहरण ता र प्राकृततक सौंदयिताको उजागर गरेको पाईन्त्ि । 
 

घरधुरी तथा जनसंखर्ाः- 

िडा न.ं घरधुरी महहला परुुि जम्मा जनसंखर्ा 
१- १६ १४३४० ३००२१ ३०२२६ ६०२४७ 

 

िडा नं. ब्राम्हण क्षेत्री नेिार तामाङ/मगर/गुरुङरु/राई र िेपाय थारु मुसलमान कामी/दमाई ठकुरी/सन्र्ासी/दिनाशम अन्र् जम्मा 
१- १६ १९७०६ १९२५० ६४५५ ९३२९ ३८५ ९५ १५२२ ४०४ ३१०१ ६०२४७ 
 

भूगोलतर्य ः- 
 

िडा न ं जम्मा के्षत्रर्ल खेती र्ोग्र् जशमन 

१‚ २ र १४ १०.९ वगि कक.मम. ५८० हेतटर 
३ र १५ १.५ वगि कक.मम. ६३ हेतटर 
४ र १६ १.७ वगि.कक.मम. ५७ हेतटर 
५‚ ६ र ७ ५ वगि कक.मम. ३२० हेतटर 
८‚ ९ र १०  ३.९ वगि कक.मम. १७४ हेतटर 
११‚ १२ र १३ ४. ६ वगि कक.मम. २५५ हेतटर 
जम्मा २७.६ वगि कक.मम. १४४९ हेतटर 

 

शिक्षा क्षेत्र तर्य ः- 
साक्षरता ८०.९ प्रततशत 

 

स्नातक तहसम्म पढाई हुनेः- 
१. काजन्त्तप र कलेज‚ थली 
२. शहहद आदशि कलेज‚ िरवास 

३ गान्त्िी त लसी कलेज‚ गोठाटार 

४ मदन आर्श्रत प्रततरठान प्राववर्िक मशक्षालय‚ गोठाटार  

 

उच्च मा.षि.तहसम्म पढाई हुनेः-  

१. गान्त्िी आदशि उ.मा.वव.‚ गोठाटार 

२. नेपाल राजरिय उ.मा.वव.‚ मूलपानी 
३. आदशि उ.मा.वव.‚ िरवास 

४. मसद्र्ि गणेश उ.मा.वव.‚ गागलफेदी (प्राववर्िक मशक्षासमेत) 
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५. तेज ववनायक उ.मा.वव‚ गोठाटार 

 

माध्र्शमक तहसम्म पढाई हुनेः- 
१. आनन्त्द िैरव मा.वव.‚ मूलपानी 
२. काजन्त्त िरैव मा.वव.‚ थली 
३. बालववकास मा.वव.‚ आलापोट 

४. बाल उद्िार मा.वव‚ गागलफेदी 
 

तनम्न माध्र्शमक तहसम्म पढाई हुने षिद्र्ालर् सखंर्ाः ४ 

प्राथशमक तहसम्म पढाई हुने षिद्र्ालर् संखर्ाः ६  

 

स्िास््र् क्षेत्र तर्य ः 
क) स्वास््यचौकी‚ गागलफेदी 
ख) स्वास््य चौकी‚ आलापोट 

ग) स्वास््य चौकी‚ िरवास 

घ) स्वास््य चौकी‚ थली 
ङ) प्राथममक स्वास््य केन्त्र‚ मूलपानी 
च) स्वास््य चौकी‚ गोठाटार 

ि) आय वेर्िक र्चककत्सालय‚ िरवास 

 

कृषि तथा पि ुसेिा केन्र तर्य ः 
१. जजल्ला कृवष कायािलय‚ काठमाण्डौ । 
२. जजल्ला पश  सेवा केन्त्र‚ काठमाण्डौं ।  

३. पश  सेवा केन्त्र कागेश्वरी मनहरा नगरपामलका‚ गागलफेदी । 
४. कृवष सेवा केन्त्र ईन्त्रायणी । 
 

खानेपानी तर्य ः 
१. डाुँिी िरवास खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना 
२. िमैाल खानेपानी आयोजना 
३. साववक आलापोट र गागलफेदी वस्तीस्तरीय सानाखालका खानेपानी योजनाहरु 

४. मलूपानीका जनता आफैं ले तनजी िारा तथा उपत्यका खानेपानीले ववतरण गरेको अप्रसोर्ित पानीर वडा नां. ९ 
को केही िागमा उपत्यका खानेपानी कायािलयबाट ववतररत पानीको व्यवस्थापन । 

 

षिधूत क्षेत्र तर्य ः 
सव ैवडाका घरि रीमा वविूत स वविा प गेको । 
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संचार क्षेत्र तर्य ः 
ईन्त्दायणी एतसचेञ्ज‚ चाबहहल एतसचेञ्ज‚ र गठ्ठाघर एतसचेञ्जबाट ववतररत मोवाइल टेमलफोनमा ९५ प्रततशत 
िन्त्दा बढी जनताको पह ुँच प गेको ि । 
 

सडक संजाल तर्य ः 
१. जोरपाटी साुँख  सडक 

२. पेप्सी ब्रम्यखेल सडक 

३. कागेश्वरी चक्रपथ 

४. ततवारीटोल चाुँग नारायण सडक 

५. कक्रकेट मैदान वोडे सडक 

६. थली गोकणि सडक 

७. गान्त्िी महानटार मूलपानी सडक 

८. गाजन्त्ि वीरेन्त्रचोक मूलपानी सडक 

९. डाुँिी गागलफेदी सडक 

१०. स न्त्दरीजल आलापोट सडक 

११. बागमती तजे ववनायक हरहर महादेव सडक 

१२. द रसञ्चार कृरणचौर अड्डापाटी सडक 

१३. नयाुँपाटी वव.वप.चोक िरबास सडक 

 

प्रस्तािहरुः 
१. आ.व. २०७४/०७५ को अन मातनत बजेट‚ नीतत तथा कायिक्रम पाररत गने सम्वन्त्िमा । 
२. आ.व.२०७३/०७४ को ववशेष नगरपररषद्का कायिक्रम अन मोदन गने सम्वन्त्िमा । 
३. कर दस्त र लगायत अन्त्य सेवा शूल्क र नीतत तय गने सम्वन्त्िमा । 
४. चाल  आ.व. २०७३ पौष २० गते सम्मको तनणिय तथा आम्दानी-खचि अन मोदन गने सम्वन्त्िमा । 
५. फोहरमलैा व्यवस्थापन‚ ख ल्ला हदशाम तत कायिक्रम तथा जनस्वास््य प्रवििनका वारेमा नीतत तथा कायिक्रम 

गने सम्वन्त्िमा। 
६. नगरपामलकाको सांगठनात्मक स्वरुप र कमिचारी कायि वववरण तय गने सम्वन्त्िमा । 

७. कमिचारी ववतनयम लगायत अन्त्य तनदेमशका‚ कायािन्त्वयन तय गने सम्वन्त्िमा । 
८. लागत जनसहिार्गता म लक कायिक्रम लगायत टोल ववकास सांस्थाहरु‚ उपिोतत्ता सममतत लगायत अन्त्य 

ववषयगत सममततहरु गठन गने समबन्त्िमा । 
९. सामाजजक पररचालन गने सम्वन्त्िमा । 
१०. नगरस्तरीय ववषयगत ग रुयोजना बनाउने सम्न्त्िमा । 
१२. पयिटन ववकास ग रुयोजना तय गने सम्वन्त्िमा । 
१३. खानेपानी तथा सरसफाई ग रुयोजना तय गने सम्वन्त्िमा । 
१४. नगरस्तरीय खेलक द  ग रुयोजना तय गने सम्वन्त्िमा । 
१५. नगरस्तरीय सडक ग रुयोजना सम्वन्त्िमा । 
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१६. ववपद् एवां जोखखम न्त्यतूनकरण सम्वन्त्िमा । 
१७. पवूाििार ववकास सम्वन्त्िमा । 
१८. िकूम्प पिीको स्थायी आवास पनूःतनमािण र एकककृत पनूलािि सम्वन्त्िमा । 
१९. कमिचारी ववतनयम पाररत सम्बन्त्िमा । 
 

 

उपस्स्थत महानुभािहरु‚ 
 

सवि प्रथम म चाल  आ.व.२०७३/०७४ को ममतत २०७३ साल पौष २० गते सम्मको यथाथि आय र व्यय वववरण 
प्रस्त त गने अन मतत चाहन्त्ि  । चाल  आ.व. २०७३ पौष २० गते सम्मको आय तफि  आन्त्तरररक श्रोत रु. ४ करोड 
५१ लाख १९ हजार ३ सय ४ रुपयैाुँ‚ सामाजजक स रक्षा कायिक्रम तफि  रु. २ करोड‚ केन्त्दीय अन दान तफि  रु. १ 
करोड ८७ लाख ७३ हजार र गत वषिको जजम्मेवारी सरी आएको रकम रु.८ करोड ३४ लाख ३८ हजार ३ सय ३९ 
रुपयैाुँ र पसैा २७ समेत कूल आम्दानी रु. १६ करोड ७३ लाख ३० हजार ६ सय ४३ रुपयैाुँ २७ पसैा िएको ि । 
त्यस्तै २०७३ साल पौष २० गते सम्मको खचि तफि  पवूाििार ववकास तथा पूुँजजगत कायिक्रम खचि तफि  रु. ७५ 
लाख ८३ हजार ९ सय २९ रुपयैाुँ‚ चाल  खचि तफि  रु. १ करोड २७ लाख ८ हजार ९ सय ७० रुपयैाुँर सामाजजक 
स रक्षा कायिक्रम अन्त्तगित रु. १ करोड ८७ लाख ४२ हजार ८ सय समेत जम्मा खचि रु. ३ करोड ६६ लाख ५ 
हजार ६ सय ९९ रुपयैा खचि िएको व्यहोरा अन रोि गनि चाहन्त्ि  ।  

 

जसको षिस्ततृ षििरण अनसुूधच ३ मा उल्लेख गररएकोछ । 

 

सांघीय माममला तथा स्थानीय ववकास मन्त्रालय अन्त्तगितको स्थानीय तनकाय वववत्तय आयोगबाट गररने न्त्यनूतम 
शति मापन तथा कायिसम्पादन मूल्याकनमा यस नगरलाई उत्कृरट नगरको रुपमा प्रस्त त गने अमियानका साथै 
ममतत २०७२ साल वशैाख १२ गत ेगएको ववनाशकारी िूकम्पबाट प ग्न गएको अपरूतनय जनिनको क्षतत एवां 
अन्त्य आकजस्मक घटनाबाट ववचमलत निई मसांगो नगरपामलका प नःतनमािण गने कायिमा दृढता व्यतत्त गदै 
िूकम्प पीडडत स्थायी आवास तनमािण सम्झौता कायि प रा गरी अन दानको प्रथम चरणको रकम सनराईज बैंक र 
क मारी बैंक माफि त ववतरण कायि स रु गनि म र मेरो नेततृ्वको मसांगो नगरपामलका उतत प नःतनमािण कायिमा 
लाग्ने ववश्वास मलएको ि  । प्रस्त त अमियानमा राजनीततक दल‚ ववमिन्त्न सरकारी‚ गरैसरकारी सांघसांस्था‚ 
नागररक समाज‚ब द्र्िजजवी‚समाजसेवी लगायत अन्त्य सरोकारवाला समेतको सहकायि र सहयोगको अपेक्षा गरेको 
ि  । उतत कायिमा जजल्ला ववकास सममतत‚ जजल्ला जस्थत ववषयगत कायािलयहरु‚ राजरिय प नःतनमािण प्रार्िकरण 
शहरी ववकास तथा िवन तनमािण जजल्ला कायािन्त्वयन ईकाइ र तत ्सम्बन्त्िी तनकायको समेतको समन्त्वयात्मक 
सहयोग िईरहेको ि । अझ तनरन्त्तर सहयोग र सद्िावको ववश्वास मलएको ि  । 

 
आदरणणर् महानुभािहरु‚ 
 

अब म कागेश्वरी मनहरा नगरपामलका डाुँिी‚ काठमाण्डौंको पहहलो र दोश्रो नगरपररषद्द्िारा अन मान गररएको 
आय व्यय मशषिक एवां तनयममत वावषिक नगर ववकास योजनाको नीतत तथा कायिक्रमबाट सम्पन्त्न ह न नसकक 
नगरपामलकाको आन्त्तररक स्रोत खातामा २०७३ साल आषाढ मसान्त्तसम्म खचि निई जम्मा ह न आएको मौज्दात 
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रकम रु. ८ करोड ३४ लाख‚ आ.व.२०७३/०७४ को नेपाल सरकारको बजेट वततव्यबाट िएको कमिचारीको 
तलबबदृ्र्ि‚ नेपाल सरकारबाट आ.व. २०७३/०७४ को लार्ग स्थानीय तनकायमा थप ह न आएको अन दान रु. ६३ 
लाख ८३ हजार साथै आ.व. २०७३/०७४ को तनयममत नगर ववकास योजनाका केही नीतत तथा कायिक्रममा 
सांशोिनसमेत गन ि पने आवश्यकता नगरपामलका बोडि वठैक‚ कमिचारी वठैक‚ सविदलीय/सविपक्षीय वठैक‚ वडा 
नागररक मञ्च समेतको राय/स झावका आिारमा तनम्न कारण सहहत ममतत २०७३।०९।११ गते सम्पन्त्न ववशेष 
नगरपररषद् माफि त िएको आ.व. २०७३/०७४ को सांशोर्ित बजेट र नीतत तथा कायिक्रम तनम्नान सार प्रस्त त गनि 
चाहन्त्ि  । 
 

तनम्न 

कारणः 
१. आ.व. २०७३/०७४ को नेपाल सरकारको बजेट वततव्य माफि त कमिचारीको तलब/ित्ता बदृ्र्ि िएकोले सो 

अन सार नगरपामलकाले आ.व.२०७३/०७४ मा सम्पन्त्न िएको तनयममत नगर ववकास योजना (नगरपररषद्) को 
तलब/ित्ता मशषिकमा थप गरी सांशोिन गन ि पने िएकोले । 

२. नेपाल सरकारको आ.व.२०७३/०७४ को बजेट वततव्य माफि त स्थानीय तनकायका नगरपामलकाहरुलाई रु.६३ 
लाख ८३  हजार रकम बदृ्र्ि िई आएकोले सो बदृ्र्ि िई आए अन सारको पूुँजजगत र चाल  खचि ममलाई 
नयाुँ कायिक्रम तय गन ि पने िएकोले । 

३. यस नगरपामलकाको आ.व.२०७२/०७३ को अन्त्त्य (आषाढ मसान्त्त) सम्म खचि ह न नसकक आन्त्तररक श्रोत 
खातामा मौज्दात रहन प गेको नगद रकम रु. ८ करोड ८३ लाख लाई आ.व.२०७३/०७४ को बजेटमा ऐनमा 
व्यवस्था िए बमोजजम सांशोिन गरी नयाुँ नीतत तथा कायिक्रममा तय गरी खचि गन ि पने िएकोले । 

४. दोश्रो नगर पररषद्बाट आ.व.२०७३/०७४ मा घरनतसा मशषिकमा अन मान गररएको रु. २ करोड रकम २०७३ 
काततिक मसान्त्तसम्म (४ महहना मिरमा) आम्दानी िईसकेकोले सो मशषिकमा २०७३ मांमसर देखख २०७४ 
आषाढ मसान्त्त सम्ममा रु.१ करोड ५० लाख थप आय ह ने अन मान र रजजरिेशन शूल्कमा अन मान 
गररएको आयमा गत वषिको यथाथि आम्दानी रु.३ करोड १५ लाख िन्त्दा रु.१ करोड ५० लाख कम अन मान 
गररएकोले सो मशषिकमा रु.१ करोड ५० लाख थप्न  पने िई सो समेत समावेश गरी यस चाल  आ.व.को 
सांशोर्ित आय कायम गन ि पने िएको र लागत सहिार्गता मशषिकमा उपिोतत्ताहरुबाट प्राप्त ह ने आयलाई 
समेत सांशोर्ित अन मातनत आयमा समावेश गन ि पने िएकोले । 

 दोश्रो तनयममत नगर ववकास योजना (नगरपररषद्) बाट स्वीकृत िएको आ.व. २०७३/०७४ को यथाथि आय-
व्यय वववरणलाई ववशेष पररषद्को तनणियद्वारा आ.व.२०७३/०७४को सांशोर्ित बजेट ववतनयोजनका साथै नीतत 
तथा कायिक्रमलाई तनम्नान सार सांशोिन गरी कायािन्त्वयन गने तनणिय गररएको ि । 

 

चाल  आर्थिक वषि २०७३/०७४ का लार्ग दोस्रो नगर पररषद्बाट पाररत प्रस्ताववत आम्दानीमा आन्त्तररक 
श्रोततफि  रु. ७ करोड बायय श्रोत तफि  ८ करोड ५० लाख गरी जम्मा रु. १५ करोड ५० लाख अन मान गररएको 
र सोही पररषद्बाट चाल  वषिको लार्ग प्रस्ताववत खचिमा चाल  खचि तफि  रु. ६ करोड ५० लाख पूुँजजगत खचि 
तफि  ९ करोड गरी जम्मा खचि रु. १५ करोड ५० लाख ववतनयोजन गररएको र्थयो । मार्थ उल्लेखखत ववशेष 
पररषद् गन ि पने ववमिन्त्न कारणले गदाि आय तफि  आन्त्तररक श्रोतमा रु. ३ करोड‚ बायय श्रोतमा रु. १ करोड 
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१० लाख २६ हजार‚ गत वषिबाट जजम्मेवारी सरी आएको रु. ८ करोड ३४ लाख गरी जम्मा रु. १२ करोड ४४ 
लाख २६ हजार थप आय पररचालन ह ने र खचि तफि  चाल  खचि रु. ९८ लाख १० हजार‚ पूुँजजगत खचि रु. ११ 
करोड ४६ लाख १६ हजार गरी जम्मा रु. १२ करोड ४४ लाख २६ हजार थप खचि पररचालन ह न गई चाल  
आर्थिक वषि २०७३/०७४ को लार्ग दोस्रो नगरपररषद्बाट पाररत आम्दानी खचि र ववशेष पररषद्बाट सांशोर्ित 
िई कायम ह ने थप आम्दानी खचि समेत गरी चाल  वषिको क ल आय आन्त्तररक श्रोत तफि  रु. १० करोड‚ 
बायय श्रोत तफि  रु. ९ करोड ६० लाख २६ हजार‚ गत वषिबाट जजम्मेवारी सरी आएको रु. ८ करोड ३४ लाख 
गरी जम्मा रु. २७ करोड ९४ लाख २६ हजार र व्यय तफि  चाल  खचि रु. ७ करोड ४८ लाख १० हजार‚ 
पूुँजजगत खचि रु. २० करोड ४६ लाख १६ हजार गरी जम्मा रु. २७ करोड ९४ लाख २६ हजारको सांशोर्ित 
आय व्यय वववरण प्रस्त त गरेको ि  ।  
 
जसको षिस्ततृ षििरण अनसुूची १ मा उल्लेख गररएकोछ । 
 

 कागेश्िरी मनहरा नगरपाशलसकाको आ.ि. २०७३/०७४ को षििेि नगरपररिद्बाट संिोधधत बजेट एि ंनीतत 
तथा कार्यक्रमको षिस्ततृ षििरणः- अनसुूची २ मा उल्लेख गररएकोछ । 

  

 प्रस्त त ववशेष नगरपररषद्को कायिमा सहयोग प र् याउन  ह ने राजनतैतक दल‚ गरै सरकारी के्षर एवां 
नगरपामलकामा कायरित मेरा सम्पणूि साथीहरुलाई िन्त्यवाद हदन चाहन्त्ि  । 
 

उपस्स्थत महानुभािहरु‚  

 

सवि प्रथम अब म आ.व. २०७४/०७५ को तनयममत कागेश्वरी मनहरा नगरपामलकाको वावषिक नीतत तथा कायिक्रम 
प्रस्त त गरररहुँदा ववगतमा नगरपामलकाबाट िए/गरेका आर्थिक‚ सामाजजक‚ प्रशासतनक‚ योजना एवां लक्षक्षत 
कायिक्रमको प्रगततका सम्बन्त्िमा साविजतनक स न वाई‚ मामसक प्रततवेदन‚ सामाजजक पररक्षण‚ अििवावषिक एवां 
वावषिक सममक्षा माफि त साविजतनकीकरण गररसककएकोले सो बारेमा यहाुँ प्रस्त त गरररहन आवश्यक नपने व्यहोरा 
यो सम्मातनत साविजतनक समारोह समक्ष अन रोि गनि चाहन्त्ि  । 
 

अतः अब म यस स न्त्दर नगरपामलकाको दीघिकामलन योजना सहहतको समदृ्ि र सम न्त्नत नगरको रुपमा ववकास 
गने मूल लक्ष् य पयिटन‚ मशक्षा र खेलक दको ववकास‚ सम न्त्नत हररयालीय त त कागेश्वरी मनहरा नगरपालकाको 
बमलयो आिार िन्त्ने नारालाई आत्मसात गदै आगामी आर्थिक वषि २०७४/०७५ को बजेट र नीतत तथा कायिक्रम 
तय गररएको क रा यहाुँहरु समक्ष राख्न चाहन्त्ि  । प्रस्त त नीतत तथा कायिक्रममा अन्त्तरतनहहत योजनाहरु तज िमा 
गदाि अपनाईएका आिारका बारेमा तनवेदन गनि चाहन्त्ि  । योजना तज िमा गदाि अपनाइएका आिारहरु अबलम्बन 
गदै गत वषिको नारालाई न ैतनरन्त्तरता हदांदै अगाडी बहढरहेको व्यहोरा तनवेदन गनि चाहन्त्ि  । 
 

नेपालको सांवविान‚ २०७२ ले तनहदिरट गरेको राज्यका तनदेशक मसद्िान्त्त र नीततहरु‚ स्थानीय स्वायत्त शासन 
ऐन‚ २०५५ तथा तनयमावली २०५६‚ स्थानीय तनकाय श्रोत पररचालन तथा व्यवस्थापन कायिववर्ि‚ २०६९ स्थानीय 
तनकाय आर्थिक प्रशासन ऐन‚ २०६४ र सो को तनमयावली‚ साविजतनक खररद ऐन र तनयमावली‚ तनजामतत सेवा 
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ऐन र तनयमावली‚ सहश्राब्दी ववकास लक्ष्य‚ ववमिन्त्न कायिववर्ि‚ आचार सांहहता लगायत ववषयगत तनदेमशकाहरु‚ 
आवर्िक योजनाका लक्ष्य‚ उद्देश्य तथा के्षरगत नीततहरु‚ राजरिय योजना आयोग र ताल क मन्त्रालय‚ (सांघीय 
माममला तथा स्थानीय ववकास मन्त्रालय) जजल्ला ववकास सममतत‚ जजल्ला प्रशासन कायािलय‚ ववषयगत 
कायािलयहरुबाट प्राप्त नीततगत मागि तनदेशनहरु‚ प्रचमलत काननूको अर्िनमा रही बनेका तनदेमशकाहरु‚ माननीय 
सिासद् लगायत स्थानीय राजतनततक दलहरुबाट‚ प्राप्त राय/स झाव‚ सल्लाहलाई प्रम ख आिार मातनएको ि । 
योजना िनौटमा स्थानीय आवश्यकतालाई सविपरी मानी नगरपामलकाको ववकासको प्राथममकताका के्षरहरुमा 
आिाररत रहेर वडा तथा वस्तीस्तरबाट िनौट िई ववषयगत सममतत ह ुँदै एकककृत योजना तज िमा सममततमा 
ववस्ततृ िलफल र प्राथममकीरण ह ुँदै आएका योजना तथा कायिक्रमहरुलाई समेटी आगामी आर्थिक वषिको वावषिक 
नगर ववकास योजनाको प्रारुप तयार पारी स्थानीय तनकायलाई जजम्मेवारी र स्वाममत्वय तत बनाउने प्रयास 
गररएको ि । योजना िनौटलाई स्वायत्तता र ववकेजन्त्रकरणको मूलममि अन रुप योजना िनौट गदाि वस्तीस्तर ह ुँदै 
वडा कायािलयहरुबाट िनौट िई आएका योजनाहरुलाई ह बह  एकककृत योजना तज िमा सममतत माफि त 
नगरपररषद्मा स्वीकृततको लार्ग पेश गररएको व्यहोरा अन रोि गदिि  । आगामी आर्थिक वषिको बजेट‚ नीतत तथा 
कायिक्रम तयारी गने क्रममा मैले उपलब्ि श्रोत र सािनको उपलब्िता‚ तनयममतता‚ ममतव्यतयता‚ ववर्िको 
शासन र और्चत्य समेतलाई मध्यनजर गरी नगरवासीहरुले प्रत्यक्ष अन िूतत गने सतने सतने नततजाम खी 
कायिक्रमलाई प्राथममकतामा राखी समदृ्ि र सम न्त्नत नगरपामलकाको ववकासमा व्यापक समन्त्वय र सहकायिको 
ववश्वास गररएको ि । 
 

आदरणणर् महानुभािहरु‚ 
 

अब म आगामी आ.व. २०७४/०७५ को लार्ग नगरस्तरीय प्रम ख के्षरगत नीतत तथा कायिक्रम र अन मातनत बजेट 
प्रस्त त गने अन मतत चाहन्त्ि  । 

नगरवासीहरुको इच्िा र चाहनाका साथै स्थान ववशेषको जनसांख्यको चाप‚ िौगोमलक ववषमताको 
कारणले आन्त्तररक र बायय राजश्व सांकलनलाई सन्त्त लन कायम गरी हदगो ववकास कायम गने प्रयासमा 
प्रयत्नरत रहेको ि । आ.व. २०७४/०७५ को पूुँजजगत अन दानलाई बाुँडफाुँडको आिार तय गदाि स्थानीय तनकाय 
श्रोत पररचालन तथा व्यवस्थापन कायिववर्ि २०६९‚ को दफा ७ उपदफा २ मा व्यवस्था िए अन सार जनसांख्याका 
आिारमा ५० प्रततशत‚ ि गोल (के्षरफल) का आिारमा १० प्रततशत‚ िाररत गररववका आिारमा २५ प्रततशत र 
िाररत आन्त्तररक कर प्रयासमा १५ प्रततशत आिार मानी वस्तीस्तरीय‚ वडास्तरीय सहिार्गतामूलक योजना 
तज िमा प्रकक्रयाबाट प्राप्त िएका योजनालाई एकककृत योजना तज िमा सममतत ह ुँदै सहिार्गतामलूक योजना तज िमा 
प्रकक्रयाबाट नगरपररषद्मा प्राप्त ह न आएका योजनाहरुलाई अक्षरस न ैलाग  गने तनणिय गरी साविजतनकीकरण 
गने प्रयास गरेको ि  । यसका लार्ग जनसहिार्गता‚ स्वायत्तता‚ ववकेजन्त्रकरण‚ जनताको स्वाममत्व‚ िनौट र 
तनणियलाई उच्च प्राथममकता हदांदै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा तनयमावलीमा व्यवस्था बमोजजम आन्त्तररक 
राजश्व सांकलन र पररचालन गने लगायत लक्ष्य अन सारको प्रगतत हामसल गने तफि  क्षमता ववस्तार गरी प्रस्त त 
नीतत तथा कायिक्रमलाई सफल बनाउने ववश्वास मलएको ि  । 

 

नीतत तथा कार्यक्रम 
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 पूिायधार षिकासका नीततहरुः 

१. सडक तथा र्ातार्ातः 
 

१.१ उपत्यका नगर ववकास सममततले उपत्यकामिर तय गरेको बस्तीस्तरीय सडक‚ द ई वा द ई िन्त्दा बढी 
वडालाई जोड्ने सडक‚ यस नगरपामलकाको िौततक पवूाििार ववकासमा महत्वपणूि िूममका राखे्न सडक र 
राज्यले तोकेको राजमागि तथा सहायक मागिको चौडाईलाई आिारमानी सडकहरुको चौडाई तोककनेि । 

१.२ नगरपामलकाको महत्वपणूि सडकको चौडाई तोककएका सडक िेउमा तनमािण ह ने सांरचनाको घर नतसा 
पास गदाि नयाुँ घरको तनमािण सम्बन्त्िमा वस्ती ववकास शहरी योजना तथा िवन तनमािण सम्बन्त्िी 
आिारिूत तनमािण मापदण्ड २०७२‚ लाग  गरी सककएकोले यस आ.व.मा समेत उतत कायिलाई तनरन्त्तरता 
हदइनेि । 

१.३ वागमती र मनहरा नदी ककनाराहरुमा ढल तनकास सहहतको कोररडोर तनमािण गने साथै उततक्षेरमा र 
नगरपामलकाको अन्त्य सांिाव्य के्षरमा आि तनक‚ स वविा सम्पन्त्न एवां िूकम्प प्रततरोिात्मक वस्ती 
ववकास कायिक्रम अगाडी बढाइनेि । 

१.४ नगरके्षर मिरका ववमिन्त्न नगरस्तरीय सडकहरुलाई केजन्त्रयस्तर‚ जजल्ला स्तरीय तथा नगरस्तरीय बजेट 
तथा कायिक्रम माफि त क्रमश कालोपरे र ढलान गदै जाने कायिलाई प्राथममकताकासाथ लाग  गररनेि । 

१.५ नगर यातायात ग रुयोजनालाई पणूिता हदांदै सडकको मापदण्ड तोकी सोही अन रुप यातायात सेवा 
सांचालनको वातावरण तनमािण गररनेि । साथ ैअन्त्तर नगरस्तरीय नगरबस सेवा सांचालनमा जोड हदांदै 
उतत कायिमा समन्त्वय र सहकायि गररनेि ।  

१.६  लागत जनसहिार्गतामा आिाररत बस्तीस्तरीय सडक ववस्तारको योजना कायािन्त्वयनमा ल्याइनेि ।  
१.७  म ख्य सडक र सहायक सडक िेउमा तनमािण िएका घर कम्पाउण्डको पानी व्यवजस्थत नगरी सोझ ै

सडकमा िोड्ने कायिलाई तनरुसाजत्हत गरी कान नीदायरामा ल्याइनेि । 
१.८  तनमािण सम्पन्त्न िई हाल चाल  हालतमा रहेको सडकको स्तरोन्त्नती गनि‚ सडकको ियाक खोली हाल 

सांचालनमा नआएको सडकको स्थानीय आवश्यकता बमोजजम सांचालन गनि ममित/सांिार रकमको 
व्यवस्था गने र नयाुँ तनमािण ह ने सडकको हकमा स्थानीय नगरवासीको सहमती र सहकायिमा ववशेष 
जोड हदइनेि । 

१.९ यस नगरपामलकाको पवूाििार ववकासको म ख्य मेरुदण्ड बागमती कोररडोर र मनहरा कोररडोरका 
सम्बन्त्िमा हाल गोकणेश्वर मजन्त्दरसम्म तनमािण िएका सडक तथा ढल व्यवस्थापनलाई 
स न्त्दरीजलसम्म ववस्तार गने र मनहरा कोररडोरको मसमाङ्कन रेखाङ्कन चाुँडो सम्पन्त्न गरी उतत 
स्थानमा ढलसहहतको कररडोर तनमािण कायि स रु गनि आवश्यक सम्बजन्त्ित तनकायको सहयोग मलई 
पहल गररनेि । 

१.१० नगरपामलका के्षरमिर रहेका साविजतनक यातायातको पाककि ङ्ग स्थललाई व्यवजस्थत गने कामलाई ववशेष 
प्राथममकता हदई ववमिन्त्न सांघ-सांस्थासांग सहकायि गररनेि । साथै अन्त्तर नगरस्तरीय र वडास्तरीय बस 
सेवा सांचालनमा सरोकारवाला तनकायसांग समन्त्वय र सहकायिका लार्ग अन रोि गररनेि । 

२.   खानेपानी तथा ढल तनकासः 
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२.१ नगर के्षरमिरका पानीका श्रोतहरु पहहचान गरी एकककृत खानेपानी योजना तथा कायिक्रम सांचालन गनि 
नगरस्तरीय ग रुयोजनाको कायि अतघ बढाइनेि । 

२.२ यस नगरपामलका मिर खानेपानीलाई सब ै नगरवासीको न्त्यनूतम आवश्यकता बमोजजम प र् याउन हाल 
सञ्चालनमािएका खानेपानीका श्रोतहरुको व्यवस्थापन‚ ववतरण‚ पाईप लाइनको ममित‚ स िार र 
व्यवस्थापनको कायिलाई आगामी आ.व.मा पतन तनरन्त्तरता हदइनेि । 

२.३ हाल के.य .के.एल.ले काठमाण्डौं महानगरपामलकामा ववतरण गरेको खानेपानीको मूलश्रोत कागेश्वरी 
मनहरा नगरपामलका तथा गोकणेश्वर नगरपामलकामिर रहेको मशवप री जलािारबाट प्राप्त ह ने पानी 
िएकोले उतत पानीबाट के.य .के.एल.ले प्राप्त गने रकमबाट प्रिाववत के्षरमा खानेपानी व्यवजस्थत गने 
कायिमा के.य .के.एल.सांगको सहकायिलाई अगाडी बढाईनेि । 

२.४ मेलम्ची खानेपानी योजनासुँग यो के्षर प्रत्यक्ष जोडडएको ह ुँदा मेलम्ची योजनासांग प्रिाववत अन्त्य के्षरले 
पाए सरहको स वविा यस नगरपामलकाले पतन प्राप्त गनि आवश्यक पहल गररनेि । साथ ैअन्त्य नीजज 
के्षरसांगको सहकायिमा नयाुँ खानेपानी योजनाको कायिक्रमलाई प्राथममकताका साथ अगाडी बढाइन का साथै 
हाल सांचालनमा रहेका आलापोट खानेपानीलाई एकीकृत गरी व्यवजस्थत खानेपानी कायिक्रम अगाडी 
बढाइने ि । साथै िैमाल खानेपानीलाई व्यवजस्थत गररनेि । 

२.५ बढ्दो शहरीकरण र वस्ती ववकाससांग ैढलको व्यवस्थापन यस नगरपामलका मिरको म ख्य समस्याको 
रुपमा रहेको ि । यस क्रममा नगरके्षर मिरका सब ैटोल र वस्तीमा क्रममक रुपमा ढल तनकासको 
कायिक्रमलाई शहरी ववकास मन्त्रालय र अन्त्तगितका तनकाय माफि त सांचालनमा ल्याउन जोड हदइनेि । 
खानेपानी‚ ढल तनकास‚ ख ल्ला हदशाम तत के्षर र सरसफाई सम्बन्त्िी जनचेतनाम लक ववववि कायिक्रम 
सांचालन गररनेि ।  

२.६ डाुँिी िरबास खानेपानी योजनाको सेवा ववस्तार लगायत वपउन योग्य बनाउनको लार्ग ठोस कायि अतघ 
बढाइनेि । 

२.७ नगरपामलका के्षरमिरका परम्परागत िारो‚ क वा‚ ईनार‚ पुँिेरो‚ पोखरी लगायत खानेपानीका श्रोतहरुको 
सांरक्षणमा जोड हदइनेि । 

२.८  यस नगरपामलकाको वडा नां. १३ को काुँडाघारी के्षरमा खानेपानीको समस्या समािानका लार्ग तनवािचन 
के्षर पवूाििार ववकास कायिक्रममा समावेश गरी नगरपामलकाबाट समेत थप बजेटको व्यवस्था गरी 
खानेपानीको काम यसै आ.व.बाट स रु गररएकोि । 

३.   शिक्षाः 
 

३.१ यस नगर के्षरमिर रहेका साविजतनक के्षरका शैक्षक्षक सांस्थाको शैक्षक्षक ग णस्तर‚ ववद्याथी सांख्या र 
िौततक पवूाििार तथा आवश्यक जनशजततको आुँकलन गरी नगरवासीको सहयोग र समन्त्वयबाट 
पवूाििारको ववकास गरी ग णस्तरीय मशक्षा प्रदान गनि ववशेष कायिक्रम र बजेटको व्यवस्था गररनेि । 

३.२ लक्षक्षत वगिमा ववतनयोजजत बालबामलकाको लार्ग ि ट्याइएको रकम मध्ये साम दातयक तथा साविजतनक 
ववद्यालयले बालबामलकाका के्षरमा ववद्यालयले बनाएका रचनात्मक कायिक्रमलाई प्रोत्साहन ह ने गरी 
पवूाििारको स िार र व्यवस्थापनमा ववद्यालयमा अध्ययन गने वालबामलकालाई आिार मानी ववतनयोजन 
गररनेि । 
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३.३  महहलाका लार्ग ववतनयोजन ह ने रकमबाट महहला साक्षर कक्षा‚ लोकसेवा तयारी कक्षा जस्ता कायिक्रम 
सांचालनमा प्राथममकता साथ हदइनेि । 

३.४ यस नगरपामलकामिर पने साम दातयक कलेजहरुको व्यवस्थापन स िार‚ पवूाििार ववकास र ग णस्तरीय 
शैक्षक्षक कायिक्रममा जोड हदइनेि । 

३.५  CTEVTलगायत ववद्यालयस्तरबाट प्राववर्िक मशक्षाको थालनी गने कायिलाई थप प्रोत्साहन र सहयोग 
गररनेि । 

३.६  यस नगरपामलकामा रहेका सामूदातयक ववद्यालयबाट प्रवेमशका पररक्षामा सवोत्कृरट नततजा ल्याउने एक 
मा.वव.लाई ववगत आ.व.हरुमा समेत हदांदै आएको प्रोत्साहन स्वरुप एकम रट रु.१‚००‚०००।००(अके्षरेपी 
एक लाख मार) उपलब्ि गराइनेि । उतत रकम ववद्यालयको िौततक पवूाििार तनमािणमा खचि गन िपने 
व्यवस्था ममलाइनेि । 

३.७  यस नगरपामलका अन्त्तगित रहेको श्री मसद्िी गणेश मा.वव.मा मशक्षा वविाग माफि त सांचालन िएको 
प्राववर्िक ववषय (बामल वविान कक्षा ९ देखी १२ सम्म)लाई प्रोत्साहन प ग्ने गरी बजेटको व्यवस्था 
गरेकोि  । नगरपामलका अन्त्तगितका अन्त्य मा.वव.मा पतन प्राववर्िक ववषय अध्ययन अध्यापनका लार्ग 
आवश्यक पवूाििार तयारी गनि बजेटको व्यवस्था ममलाइनेि । 

४.     स्िास््र् तथा र्ोहोरमैला व्र्िस्थापनः 
 

४.१  नगरवासीहरुको स -स्वास््यका लार्ग स्वच्ि र सफा वातावरण कायम गनि स्वास््य सम्बन्त्िी जनचेतना 
जगाउने कायिलाई प्रोत्साहहत गररन का साथ ैउतत कायिमा टोल ववकास सांस्थालाई सकक्रय बनाइनेि ।  

४.२ बालबामलका र महहला स्वास््यका के्षरमा महहला स्वास््य स्वयांसेववका‚ नगरके्षरमा कायिरत स्वास््य 
सांस्था र स्वास््यकमीहरुसांगको सहकायिमा ववमिन्त्न पोषण खोप‚ स्वास््य मशववर‚ स्वास््य मशक्षा 
लगायत ग णस्तरीय स्वास््य सेवा ववस्तार कायिक्रम सांचालन गररनेि । नगरपामलका के्षरमिरका 
स्थावपत स्वास््य सांस्थाहरुलाई समान पाततक हहसावमा सहयोग गरी तनमािणार्िन प्राथममक स्वास््य 
केन्त्र र प्राथममक स्वास््य केन्त्रहरुको िौततक तथा क्षमता ववस्तारको कायिक्रममा जोड हदइनेि । 

४.३ यस के्षरममा साववकका गा.वव.स.हरुले सांचालनमा ल्याएका एम्ब लेन्त्स सेवालाई सब ैनगर के्षरमा प र् याउन 
सककने गरी ग णस्तरीय एम्ब लेन्त्स सांचालनको व्यवस्था गररनेि । 

४.४ ख ल्ला हदशाम तत नगरपामलकाको लार्ग साववक गा.वव.स.हरुले स रु गरेका कायिक्रमलाई अगाडी बढाई 
नगरपामलकालाई ख ल्ला हदशाम तत नगरपामलका घोषणा गरी पोरट ओ.डड.एफ.को कायिमा जोड हदइनेि । 

४.५  आलापोट स्वास््य चौकीको िौततक पवूाििारको ववकास िई सकेको अवस्थालाई मध्य नजर गदै 
आलापोट स्वास््य चौकीमा वर्थिङ्ग सेन्त्टर सांचालन गनि दक्ष जनशजतत सहहत आवश्यक बजेटको 
व्यवस्थाका साथै न्त्यनूतम १२ शैयाको अस्पतालको लार्ग ववषेश पहल गररनेि । 

४.६  यस नगरपामलका मिरका सब ैस्वास््य चौकीहरुमा अत्यावश्यक औषर्िको अिाव ह न नहदनका लार्ग 
जजल्ला जनस्वास््य कायािलयसांगको समन्त्वय सहहत अत्यावश्यक कायि गररनेि । 

४.७  ग्राममण महहलाहरुको स्वास््य समस्या पहहचान गरी रोग तनदान गनिका लार्ग महहला लक्षक्षत स्वास््य 
मशववरहरु राजरिय तथा अन्त्तराजरिय गरैसरकारी सांस्थासांग समन्त्वय गरी सांचालन गररनेि । 



40 

 

४.८  फोहोरमैला व्यवस्थापनमा साविजतनक नीजज साझेदारीको अविारणा बमोजजम श न्त्य फोहोरको नीतत 
अवलम्बन गररनेि । 

४.९ यस नगरपामलका अन्त्तगित रहेका ववमिन्त्न स्वास््य केन्त्रमा कायिरत रहेका महहला स्वास््य 
स्वयांसेववकाहरुको प्रोत्साहनका लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेि । 

५.  कृषिः 
 

५.१ कृवष पेशा नगरवासीहरुको प्रम ख पेशा मध्ये एक हो िन्त्ने क रालाई मध्यनजर गरी जीववकोपाजिनका 
लार्ग परम्परादेखख गररदै आएको कृवष प्रणामल िान‚ गह ुँ‚ मकै‚ कोदो लगायतका खेती र पश पालनमा 
ठ लो सांख्यामा नगरवासीहरु सांलग्न रहेकोले आि तनक र ववषाहदरहहत व्यवसातयक कृवष प्रवद्ििनमा जोड 
हदइनेि । 

५.२  मस ांचाईको ववस्तार‚ कृवष उपजहरुको बजारमा पह ुँच‚ उन्त्नत जातको वीउ ववजन‚ मलको उपलब्िता‚ माटो 
पररक्षण र कृवष बबमा जस्ता कायिक्रम माफि त व्यवसातयक कृवष प्रवद्ििनमा जोड हदइनेि । 

५.३  कृवष सेवा केन्त्र‚ पश  सेवा केन्त्र र कृवष उपज बजार ववस्तारका लार्ग यस नगरपामलकामिर उपय तत 
स्थान िनौट गरी सम्बजन्त्ित तनकायसांग समन्त्वय गरी नगरपामलकाले आफ्नो श्रोतबाट समेत सेवा 
स वविा ववस्तार गने कायि अगाडी बढाइनेि । 

५.४ ववगतदेखख सांचालनमा आउन सतने क लो र मसांचाई व्यवस्थापनमा कृषक सम हलाई प्रोत्साहहत गने र 
डडप बोररङ्गमा अन दानको व्यवस्था गररनेि । 

५.५ ववषाहदरहहत व्यवसातयक कृवष उपज उत्पादन गनि कृषकलाई प्रोत्साहहत गररनेि । कृवष उपज केन्त्रहरु 
यस नगरपामलकाको आवश्यकता बमोजजम थप गनि प्रोत्साहहत गररनेि । कृवष उपज सांकलन केन्त्र 
स्थापनामा जोड हदइनेि । 

५.६ कृवष सेवा केन्त्र र पश  सेवा केन्त्रहरु यस नगरपामलकाको आवश्यकता बमोजजम थप गनि सम्बजन्त्ित 
तनकायमा पहल गने र नगरपामलकाले आफ्न ैश्रोतबाट सेवा स वविा वदृ्र्ि गने कायिक्रममा जोड हदनेि । 
यसका लार्ग बजेटको व्यवस्था गररएकोि । 

५.७ पश  बबमा कायिक्रमका सम्बन्त्िमा कृषक र सम्बजन्त्ित बबमा सम्बन्त्िी तनकायसांग समन्त्वय गरी पश  
बबमा कायिक्रम सांचालन गररनेि ।  

५.८ पश  बिशालालाई विैातनक र व्यवजस्थत ढांगबाट सांचालनमा ल्याउन साझेदार खोजी गरी साझेदारी 
कायिक्रम सांचालन गररनेि । 

५.९ नगरपामलका के्षरमिरका िाडा गाईबस्त  िोड्ने कायिमा तनयन्त्रण गरी कडा काननूी दायरामा ल्याइन का 
साथ ैकाजन्त्ज हाउस तनमािण कायिलाई प्राथममकता हदइने ि । 

६.  पर्यटन 

 

६.१ पमसद्ि कागेश्वरी मजन्त्दर‚ नेपाल िरटको नाममा रहेको पयिटककय सेवा स वविा सम्पन्त्न गोकणि फरेरट 
ररसोटि तथा अन्त्तराजरिय स्तरको गल्फकोसि रहेको गोकणि वन लगायत अन्त्तराजरिय ववमानस्थल समेत 
रहेको यस नगरपामलकामा पयिटककय गततववर्ि सांचालन र प्रवद्ििनको महत्वपणूि गन्त्तव्यका रुपमा 
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ववकास गनि सककने ठ लो सांिावना रहेको गल्फकोसि र मलूपानीमा तनमािणार्िन अन्त्तराजरिय स्तरको 
कक्रकेट मैदान रहेकोले पयिटन ववकासतफि  थप पहल गररनेि । 

६.२ सरकारी‚ नीजज‚ तथा दात ृतनकायहरुसांगको सहयोग र सहकायिमा यस नगरपामलकाको नागाज िन‚ मशवप री 
राजरिय तनक ञ्जको मध्यवती के्षर गागलफेदीमा होम-स्टे सहहतको िाममिक‚ पयिटन‚ कक्रकेट‚ गल्फ सहहत 
अन्त्य खेलक द पवूाििारहरुको ववकास गरी खेलक द पयिटन प्रवद्ििनको नीतत र कायिक्रम लगाडी बढाइनेि 
। 

६.३ मशवप री जलािार के्षरमिर पने कागेश्वरी िाम मखणच ड लगायतको के्षरलाई समेत पाकि  तथा वपकतनक 
स्पोटिको रुपमा ववकास गररनेि ।  

६.४  कागेश्वरी मजन्त्दर के्षरको ववकासलाई ग रुयोजना बनाई कागेश्वरी महोत्सवका साथै िाममिक पयिटन 
ववकासमा जोड हदइनेि । 

६.५ यस नगरपामलका के्षरको मार्थल्लो िूगोलमा बसोबास गने तामाङ जाततहरुको सुँस्कृतत सांरक्षणका लार्ग 
नगरपामलका वडा नां. १ मा तामाङ साुँस्कृततक सांग्रहालय तनमािणका लार्ग नेपाल पयिटन तथा सुँस्कृतत 
मन्त्रालय‚ पयिटन वविाग‚ पयिटन बोडि लगायत सम्बजन्त्ित तनकायसांग आवश्यक समन्त्वयमा जोड 
हदइनेि । नगरपामलका के्षर मिरका ऐततहामसक तथा प राताजत्वक के्षरहरुको ववशेष सांरक्षण गदै िाममिक 
पयिटन प्रवद्ििन गने कायिलाई अगाडी बढाइन का साथै नगर के्षर मिरका िाममिक‚ प राताजत्वक महत्वका 
प राना मठ मजन्त्दरको सांरक्षण‚ ममित‚ सांिार र जजणोद्िार लगायत िौततक पवूाििारको ववकासको 
कायिक्रमलाई आगामी आ.व.मा पतन तनरन्त्तरता हदइने ि । सो को लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था 
गररएकोि । 

 
७.  िातािरण तथा षिपद् व्र्िस्थापनः 
 

७.१  पयािवरणीय महत्व बोकेका उपत्यकाका िाममिक र ऐततहामसक द ई प्रम ख नदीहरु बागमतत र मनहराको 
िेउिाउमा प्रद षणजन्त्य उध्योग तथा व्यवसाय सांचालन‚ अव्यवजस्थत बस्ती ववकास‚ बढ्दो जनसांख्या र 
ि-ूक्षय ह ुँदै जाने क्रम बढ्दो ि । नगरपामलकाको उत्तर र दक्षक्षण िएर बग्ने यी र तयनका सहायक 
नदीहरुको स्वच्िता र स न्त्दरता कायम राख्न प्रद षण तनयन्त्रण तथा नदी सांरक्षण कायिलाई ववशेष 
प्राथममकताका साथ सांचालन गररनेि । यस कायिमा अर्िकार सम्पन्त्न बागमतत सभ्यता एकककृत 
ववकास सममतत लगायतका ववमिन्त्न राजरिय अन्त्तराजरिय सांघ-सांस्थासांगको सहयोग र समन्त्वयलाई जोड 
हदइनेि ।  

७.२  फोहोरमैला व्यवस्थापन यस नगरपामलकाको प्रम ख वातावरणीय समस्याका रुपमा रहेको ि । 
फोहोरमैलाको उत्पादनमा कमी‚ प्रशोिन (Recycle) र प नःप्रयोग (Reuse) लगायतका कायिहरुलाई टोल 
र वडादेखख न ै प्रोत्साहहत गरी विैातनक र व्यवजस्थत फोहोरमलैा सांकलन र व्यवस्थापनको कायिलाई 
अगाडी बढाइनेि । यस कायिमा टोल ववकास सममतत‚ महहला समहू लगायत सामाजजक सांघ-सांस्थाको 
सहिार्गता र सकृयतालाई प्रोत्साहहत गररनेि‚ साथै फोहोरमलैा व्यवस्थापनको लार्ग नगरस्तरीय योजना 
तय गरी उपय तत स्थानमा फोहोर सांकलन केन्त्र र ल्याण्डकफल्ड साईटको खोजज गररनेि ।  

७.३  पयािवरणीय सन्त्त लन एवां यस नगरपामलकालाई स्वच्ि‚ सफा हरािरा कायम राख्न वकृ्षारोपण तथा 
बालउद्यान तनमािण जस्ता वातावरण मैरी कायिलाई अगाडी बढाइनेि । यस क्रममा ववषाहदको प्रयोग र 
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वनफडाुँनी जस्ता कायिलाई तनरुत्साहहत गनि ववशेष ध्यान हदइनेि । यस्ता कायिमा ववमिन्त्न सांघ-
सांस्थाको सकृय सहिार्गतामा जोड हदइनेि ।  

७.४  बायो ग्याुँस‚ स िाररएको च लो‚ लगायतका वकैजल्पक उजािहरु‚ सौयि उजािको प्रवद्ििन माफि त हाम्रो नगर 
उज्यालो नगर कायिक्रम सांचालनमा ल्याइनेि । यस्ता कायिक्रम सांचालनको लार्ग वकैजल्पक उजाि 
प्रवद्ििन केन्त्र‚ राजरिय तथा अन्त्तराजरिय सांघ-सांस्थाहरुसांगको सहयोग र सहकायिमा जोड हदई लागत 
जनसहिार्गता ज टाउने कायिमा समेत जोड हदइनेि । 

७.५  ध्वनी प्रद षण‚ वाय  प्रद षण वातावरण प्रद षणलाई तनयन्त्रण गने तफि  आवश्यक कायिक्रम ल्याइनेि । 
प्लाजरटक प्रयोगलाई तनरुत्साहहत गररनेि । वातावरण प्रद षणलाई तनयन्त्रण गनि वातावरणजन्त्य कर 
प्रणाली लाग ूगररनेि । साथ ैवातावरणमैरी कायिक्रममा जोड हदइनेि । 

७.६ माटो‚ ढ ांङ्गा‚ वाल वा र र्गट्टी जस्ता खतनजजन्त्य प्रकृततजन्त्य उध्योग सांचालनका लार्ग उध्योगको 
आकार प्रकार हेरी प्रारजम्िक वातावरणीय पररक्षण (IEE) र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन (EIA) गदै 
लाने तफि  आवश्यक तयारी गररनेि । 

७.७  िूकम्प‚ बाढी‚ पहहरो तथा आगलागी जस्ता ववपद्हरु न्त्यतूनकरण तथा ततनबाट ह न सतने जनिनको 
क्षततबाट बचाउन नागररक सचेतनाका कायिक्रम आयोजना गररन का साथै ववपद् व्यवस्थापनका लार्ग 
नागररक समाज समेतको सहयोगमा आवश्यक तयारी गररनेि । 

७.८ घरघरबाट तनस्कने फोहोरको व्यवस्थापन र फोहोरलाई मोहरमा पररणत गनिका लार्ग ववमिन्त्न सांघ-
सांस्थासांग समन्त्वय गरी जनचेतना लगायत अन्त्य कायिक्रम अगाडी बढाइनेि । साथ ै प्रस्त त कायिका 
लार्ग महहला स्वास््य स्वयांसेववका समेतको सकारात्मक र सकृय सहिार्गतामा जोड हदइनेि । 

७.९  दमलत‚ जनजातत तथा ववपन्त्न सम दायहरुको वस्तीहरुमा उज्यालो कायिक्रम प्रिावकारी रुपमा अगाडी 
बढाइनेि । त्यसका लार्ग ववमिन्त्न तनकायसांग आवश्यक समन्त्वय गररनेि ।  

७.१० स्थानीय स्तरमा गठन िएको ववपद् व्यवस्थापन सममततलाई समसामतयक एवां सकक्रय बनाउुँ दै लर्गनेि 
। जजल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापनसांग आवद्ि गदै स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन कायियोजना तय गररनेि 
। साथै ववपद्सांग सम्बजन्त्ित कायिको लार्ग नगरस्तरमा खडा िएका ववपद् व्यवस्थापन कोषलाई तनरन्त्तर 
वदृ्र्ि गरी वडास्तरीय  ववपद् व्यवस्थापन सममततसांग आवद्ि गदै जनस्वाममत्वमा जोड हदइनेि ।  

७.११  उपत्यका ववकास प्रार्िकरणले बनाएको मास्टर प्लान बमोजजम ि-ूनीतत तय गररनेि । 
७.१२  ववकास पवूाििार सञ्चालन गदाि ववपद् व्यवस्थापनको पक्षलाई प्रारजम्िक चरणबाटै प्राथममकता हदई 

कायिक्रम सञ्चालन गररनेि । यसको लार्ग यस के्षरमा स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सममतत र गरै 
सरकारी सांस्थाहरुलाई पररचामलत गररनेि । 

७.१३  वातावरणमैरी स्थानीय तनकायको अविारणा बमोजजम कायि अगाडी बढाइनेि ।  
 
८. बस्ती षिकास तथा भिन तनमायणः 
 

८.१  नेपाल सरकार मन्त्रीपररषद्को ममतत २०७२।०४।२९‚ को तनणिय अन सार वस्ती ववकास शहरी योजना तथा 
िवन तनमािण सम्बन्त्िी आिारितू मागि दशिन‚ २०७२ लाई यस आ.व.मा समेत तनरन्त्तरता हदने तनणिय 
गररएको ि । उतत तनणिय कायािन्त्वयन गदाि अांशवण्डा वा बाटो ववस्तार िई बाुँकी रहन गएको जग्गा‚ 
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जग्गा अर्िग्रहण‚ बमोजजम घरनतसा पास ह न सतने देखखएको अवस्थामा न्त्यनूतम मापदण्ड तोकक 
घरनतसा स्वीकृत हदने तनणिय गररएकोि । 

८.२  साववक गा.वव.स. ह ुँदाकै अवस्थामा नतसापास नगरी‚ नतसापास िन्त्दा ववपररत तनमािण िएका घर र 
कफल्डमा फरक रुपले तनमािण िएका लगायतका तनमािण िएका सांरचनाहरु नतसापासको लार्ग पेश 
िएमा उतत सांरचनाहरु मापदण्ड अन रुप प्राववर्िक रुपले नतसापास गनि उपय तत ि‚ िैन प्रावर्िकबाट 
स्थलगत तनररक्षण गरी प्रततवेदन अन सार नतसापास गनि उपय तत देखखएमा १००० वगिकफटसम्म 
रु.५‚०००।००‚ १००० वगिकफट िन्त्दा मार्थ २००० वगिकफट सम्म रु.१०‚०००।०० र २००० वगिकफट िन्त्दा 
मार्थ सबलैाई रु.१५‚०००।०० जररवाना गरी नतसापास गरर हदने कायिलाई यस आ.व.मा पतन तनरन्त्तरता 
हदइनेि । 

८.३  आवामसय‚ व्यापारी‚ अस्थायी टहरा तनमािण स्वीकृत गने कायि वडास्तरबाट न ै ह ुँदै आएकोमा सडक 
मापदण्ड एवां अमिलेखखकरणका कारणले गदाि उतत कायिलाई व्यवजस्थत गन ि पने िएकोले चाल  आ.व. 
२०७३/०७४ को माघ १५ देखी न ैलाग  ह ने गरी नगरपामलका प्राववर्िक शाखाबाट टहरा स्वीकृत गने 
तनणिय गररएको ि ।  

८.४  नेपाल सरकार उपत्यका ववकास प्रार्िकरण र नगर ववकास सममततले तोके अन रुपको मापदण्ड र िवन 
तनमािण आचारसांहहताको पणूि पालना ह ने गरी िकूम्प प्रततरोिात्मक िवन तनमािणलाई मार स्वीकृती 
प्रदान गने र घरनतसा पास गने कायिलाई कडाईका साथ लाग  गररनेि । 

८.५  नगरपामलका मिर जग्गा प्लहटङ्ग तथा प्लातनङ्ग गनिका लार्ग अर्िकार प्राप्त तनकायमा दताि िई 
मापदण्ड परूा गरेका व्यवसातयक सांस्थाहरुलाई मार तोककएका सब ैमापदण्ड प रा गने शतिमा स्वीकृती 
प्रदान गररनेि । यस्ता कायिबाट साविजतनक पतति जग्गा अततक्रमण नह ने र वातावरणीय रुपमा असर 
नपने तफि  पणूि सतकताि अपनाइनेि । 

८.६ नगरको नतसाङ्कन र व्यवस्थापनबाट सब ैके्षरमा एकरुपता ल्याउन मेिो प्रणाली अन सार घर नम्बर‚ 
बस्तीको नामाांकरण‚ सडकको नामाकरण लगायतका कायिलाई अगाडी बढाइनेि । नगरपामलका के्षरमिर 
आि तनक र विैातनक घर नम्बररङ्ग प्रणाली लाग  गररनेि । 

८.७ साववक गा.वव.स.हरुबाट तनयमान सार मापदण्ड मिर नतसा पास िएको घरहरुको नतसा पास तनमािण 
सम्पन्त्न मलन आउुँदा घरको मोहडा पररवतिन‚ स्वरुप पररवतिन िएमा तनयमान सार जम्मा लाग्ने 
दस्त रमा साववकमा गा.वव.स.मा ब झाएको दस्त रको सतकल रमसद स्वीकृत नतसा र अन मतत पर सहहत 
पेश ह न आएमा साववकमा ब झाएको दस्त र रकम कट्टा गरी तनयमान सार बाुँकी रकम मार दस्त र मलने 
तनणियलाई यस आ.व.मा पतन तनरन्त्तरता हदइनेि । 

८.८ नगरपामलका के्षरमिर तनमािण ह ने िवनहरुको नतसा बनाउुँदा वा डडजाईन गदाि सम्बजन्त्ित प्राववर्िकले 
नगरपामलकामा सूर्चकृत ह न पने तनणियलाई यस आ.व.मा समेत तनरन्त्तरता हदइनेि । 

८.९ नगरपामलका के्षर मिर तनमािण ह ने िवनहरुलाई तनमािण गदाि १००० वगिकफट िन्त्दा मार्थ अतनवायि 
(NBC-205) स्ितचर डडजाईन पेश गने व्यवस्थालाई ममतत २०७३ साल माघ १ गते देखख न ैलाग  गने 
तनणिय गररएको ि । 

८.१० व्यवजस्थत शहरीकरणका लार्ग शहरी ववकास मन्त्रालयको सहयोग र समन्त्वयमा ल्याण्ड प मलङ (Land 

Pooling) कायिक्रममा जोड हदइनेि । 
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८.११ िूकम्पबाट क्षततग्रस्त यस नगरपामलकामिरका स्थानीय वामसन्त्दाहरुले राजरिय पनूःतनमािण प्रार्िकरणबाट 
ववतरण गररएको िकूम्प लािग्राही अन दान सम्झौता गरी रु.५०‚०००।०० प्राप्त गरी मापदण्ड अन सारको 
िूकम्प प्रततरोर्ि आवास तनमािण गनि चाहेमा तनमािण ह ने िवनको १००० वगिकफटसम्मको के्षरफलमा 
लाग्ने राजश्वलाई ममनाहा गने र सो देखख माथी जे-जतत वगिकफट ह न आउुँि सो को तनयमान सार लाग्ने 
दस्त र तनयमान सार न ै लाग्ने व्यवस्था चाल  आ.व.को माघ १ गते देखी न ै कायािन्त्वयन गने तनणिय 
गररएकोि । 

८.१२ साववक गा.वव.स.हरु मलूपानी‚ गोठाटार र डाुँिीमा िवन आचार सांहहता २०६४ लाग  िई सोही बमोजजम 
नतसा पास स रु िएको र िरबास‚ आलापोट र गागलफेदीमा नतसा पास लाग  निएको ह ुँदा‚ आिारितू 
तनमािण मापदण्ड २०७२ लाग  ह न िन्त्दा अगाडी २०७१ आषाढ मसान्त्तसम्म तनमािण सम्पन्त्न िएका 
घरहरुको हकमा २०६४ कै मापदण्डलाई आिार मानी नतसा पास निएको घरको हकमा नतसा पास गरी 
चाल  आ.व.को नतसा दस्त र मलई नतसा पास गरी अजन्त्तम सम्पन्त्नताको प्रमाणपर हदइनेि । 

८.१३ यस नगरपामलकाले नगरपामलका घोषणा ह न िन्त्दा अगाडी िएको मापदण्डलाई आिार मानी तनमािण 
िएका घर नगरको मापदण्ड लाग  िई सडक ववस्तार गदाि घर ित्केको अवस्थामा सो घरको म आब्जा 
सरकारी स्तरबाट उपलब्ि गराउन सम्बन्त्िीत तनकायका लार्ग मसफाररस गने तनणिय गररएकोि । 

 

९.  लक्षक्षत िगय कार्यक्रमः 
 

९.१ बाल मशक्षा‚ स्वास््य‚ बाल सहिार्गता‚ बाल सांरक्षण‚ बाल अर्िकार लगायत बालबामलका लक्षक्षत 
ववमिन्त्न शैक्षक्षक सांघ-सांस्था‚ साम दातयक सांघ-सांस्था तथा गरै सरकारी सांघ-सांस्थासांगको सहकायि र 
समन्त्वयमा जोड हदइनेि । 

९.२  महहलाहरुको हक अर्िकार र नेततृ्व ववकासका लार्ग तामलम‚मसपम लक प्रमशक्षण‚ अध्ययन‚ अन्त्तरकृया‚ 
गोरठी‚ लगायतका कायिक्रम सांचालन गररनेि । यस्ता कायिक्रम सांचालनका लार्ग महहला समहू तथा 
महहलासांग सम्बजन्त्ित सांघ सांस्थाहरुसांगको सहकायि र साझेदारीमा जोड हदइनेि । 

९.३  आहदवासी‚ जनजातत‚ दमलत पिाडड पाररएका वगि र सम दायको हक र अर्िकारको लार्ग त्यस्ता वगि र 
सम दायको समावेशीकरणका लार्ग लक्षक्षत वगिको सकक्रय सहिार्गतामा ववमिन्त्न कायिक्रम सांचालनमा 
ल्याइनेि । नगरपामलकाको गततववर्िमा यस्ता वगि र सम दायको मूल प्रवाहीकरणको नीतत अवलम्बन 
गररनेि ।  

९.४  नगरके्षरमिर रहेका अल्पसांख्यक सम दायको पहहचान गरी ततनको मूल प्रवाहीकरणका लार्ग आवश्यक 
कायिक्रमको तज िमा गररनेि । 

९.५  वस्ती वडा ह ुँदै नगरपररषदमा पेश ह न आएका लक्षक्षत सम ह (महहला‚ बालबामलका‚ आहदवासी जनजातत‚ 
जेरठ नागररक‚ दमलत)का कायिक्रमहरु र नगरस्तरीय कायिक्रमहरु प्राथममकताका आिारमा सांचालन गने 
व्यवस्था ममलाइनेि । 

९.६  िाममिक‚ साुँस्कृततक‚ िाषा र िेषि षा सांरक्षण र जारा जस्ता पविहरुमा यथोर्चत सहयोगका साथै 
सामूहहक ववशेष कायिक्रम कायािन्त्वयनमा जोड हदइनेि । 

९.७  नगरपामलका मिर ि वाि तम तत समाज तनमािणका लार्ग ववशेष जनचेतनामूलक प्रवद्ििनात्मक कायिक्रम 
अगाडी बढाइनेि । 
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९.८  GESI Audit र लैंर्गक तथा सामाजजक समावेशीकरणको कायिक्रमलाई यस आ.व.मा समेत तनरन्त्तरता 
हदइनेि । 

 

१०.  र्ुिा तथा खेलदकुदः 
 

१०.१ राज्य तनमािणको महत्वपणूि जजम्मेवारी बहन गनि सतने य वा वगिको मशक्षा र स्वास््यसांग सम्बजन्त्ित 
कायिक्रमहरु साथै खेलक द र रोजगारी श्रजृनामा सहयोग गररने कायिक्रम य वा माफि त सांचालन गन िका 
साथै य वा नेततृ्व ववकास र ववकास तनमािणका कायिमा य वाहरुको सकृय सहिार्गतालाई ववशेष 
प्राथममकता हदइनेि । 

१०.२  नगरके्षर मिरका स्थानीय य वाहरुको आवश्यकताका आिारमा साना तथा ठूला खेलमैदान तनमािण र 
सांरक्षणका कायिलाई ववशेष महत्वकासाथ अगाडी बढाइनेि । 

१०.३  बालमैरी कायिक्रममा जोड हदांदै बालतलबको कायिलाई प्रोत्साहन हदइनेि । 
१०.४  य वातथा खेलक दका कायिक्रममा तलब र साम दातयक सांघ-सांस्थालाई सकृय र जजम्मेवार बनाई नगरको 

समग्र ववकासमा य वाहरुको श्रम‚ मसप‚ योग्यता‚ क्षमता र ववध्योतालाई सम्मान गने कायिक्रम तय 
गररनेि । 

१०.५  यस नगरपामलकालाई आि तनक स वविा सम्पन्त्न खेलक द शहर (Sport City) को रुपमा ववकास गने र 
यसबाट खेलक द के्षरको ववकासको नीतत तथा कायिक्रम अगाडी बढाइनेि । 

 

११.  साियजतनक सम्पतत संरक्षणः 
 

११.१  नगरपामलका के्षर मिरका साविजतनक पतति जग्गा‚ राजक लो‚ पाटीपौवा‚ िाराक वा‚ सडक‚ मजन्त्दर‚ 
साम दातयक िवन‚ साम दातयक ववद्यालय‚ कलेज लगायतका साविजतनक सम्पततको लगत राख्ने र 
नतसाङ्कन गने र ततनीहरुको सांरक्षणका लार्ग ववमिन्त्न कायिक्रमहरु सांचालनमा ल्याइनेि । 
साविजतनकसम्पतत अततक्रमण गने र हानी नोतसानी प -याउने व्यजतत वा सांघ-सांस्थालाई काननूी 
कावािहीको दायरामा ल्याइनेि । 

११.२  साविजतनक पतति जग्गा सांरक्षणको के्षरमा नगरस्तीय शजतत सम्पन्त्न आर्िकाररक सममततको गठन गरी 
सममततको कायिमा सकक्रयता बढाइनेि साथै नगर के्षरमिर रहेका साविजतनक पतति जग्गाहरुको लगत राखी 
ि-ूउपयोग नतसाङ्कन तथा मसमाङ्कनमा जोड हदइनेि । 

११.३  नगरपामलकाको ि-ूउपयोग नतसा र अल्पकामलन तथा दीघिकामलन एकककृत ववकास योजना आगामी 
आ.व. २०७४/०७५ मिर तयार गररनेि । 

 

१२.  प्रिासतनक व्र्िस्थापन तथा सुिासनः 
 

१२.१  नगरपामलकाको आन्त्तररक प्रशासन च स्त र द रुस्त कायम गनि सके मार नगरवासीलाई तिटो‚ िररतो‚ 
सरल र प्रवािकारी ढांगले सेवा स वविा उपलब्ि गराउन सककन्त्ि िन्त्ने ववश्वासका साथ नगरपामलकामा 
व्यवजस्थत र प्रणालीगत प्रशासतनक सांरचनाको तनमािण गरी तदन रुप कमिचारीहरुको व्यवस्था गरी 
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प्रिावकारी कायि वविाजनलाई स तनजश्चत गररनेि । सोही बमोजजम चाल  आ.व.मा न ैस्वीकृत प्रस्ताववत 
दरवन्त्दीलाई यस आ.व.मा पतन स्वीकृत गररएको ि ।  

१२.२  अन िवी‚ क्षमतावान र स्वयांमा उत्पे्रररत कमिचारी बबना नगरवासीले चाहेजस्तो प्रिावकारी र 
अन िूततजन्त्य सेवा प्रवाह गनि समस्या पने िएकोले प्रशासतनक सांयन्त्रलाई आि तनक प्रववर्िय तत 
बनाइदै समायान क ल तामलम र प्रमशक्षणमा जोड हदइनेि । साथ ैअन शामसत िई काम गने कमिचारीलाई 
प्रोत्साहन तथा गल्ती अन शासनहहन काम गने कमिचारीलाई तनरुत्साहहत/दजण्डत गररने नीतत अवलम्बन 
गररएको ि । 

१२.३  नगरपामलकाबाट सम्पाहदत आर्थिक‚ प्रशासतनक र योजनागत ववकास तनमािण र लक्षक्षत कायिक्रमहरुलाई 
पारदशी‚ जजम्मेवार र उत्तरदायी बनाइनेि । 

१२.४  ववकेन्त्रीकरण र स्वायत्तताको ममि र मसद्िान्त्त अन रुप नगरवासीले सम्िव िएसम्म सेवा स वविा घर-
दैलो र टोल टोलमा प्राप्त गनि सतने व्यवस्थाका लार्ग स्थानीय तनकाय प नःसांरचना आयोगको 
तनणियसमेतलाई सांबोिन गरी वडास्तरबाट सम्पादन ह ने कायिलाई तनरन्त्तरता हदइनेि । 

१२.५  नगरपामलकामिर सांचालन गररने ववकास एवां प्रशासतनक कायिमा सदाचार र स शासनलाई जोड हदांदै वडा 
सर्चवहरुलाई आ-आफ्नो कतिव्य प्रतत जजम्मेवार र उत्तरदायी बनाइनेि साथै वडामा ह ने प्रशासतनक 
खचिलाई पतन समयान सार पररमाजिन र व्यवजस्थत गररनेि । 

१२.६  साववक गा.वव.स.मा कायिरत स्थायी पदको कमिचारीहरुलाई तनजामतत सेवा ऐन‚ तनयम र अन्त्य 
ववतनयम अन सार लोक सेवा आयोगले तनिािरण गरेका प्रकृया प -याई अवर्ि प गेको अवस्थामा स्वय 
एक तह मार्थको पदमा बढ वा गने‚ साववक गा.वव.स.मा अस्थायी वा करार सेवामा कायिरत कमिचारीको 
हकमा नगरपामलकाबाट स्वीकृत दरबन्त्दीमा स्थायी गनिका लार्ग आन्त्तररक र ख ल्ला प्रकृयाद्िारा 
पदस्थापन गने प्रकृया तनयम‚ ववतनयम र तनदेशन लगायत पदप तत ि सममततको प्रकक्रया बमोजजम अगाडी 
बढाइनेि । र कागेश्वरी मनहरा नगरपामलकाको कमिचारी ववतनयम पाररत गरी यसै आ.व.देखी लाग  
गररनेि । 

 (अन सचूी .......... मा ) 

१२.७  यस नगरपामलकामा हाल मौज दा कमिचारी दरबन्त्दीमा अस्थायी वा करारमा कायिरत कमिचारीहरु र 
साम दातयक ववकास शासन कायिक्रम अन्त्तगित कायिरत सामाजजक पररचालकहरुलाई लोक सेवा आयोग 
एवां पदपतूति सममततको प्रकृया अन सार प्रकृया प -याई समायोजन गररनेि । नगरपामलका वा अन्त्तरगत 
कायािलयमा कायिरत स्थायी‚ करार दरवन्त्दीमा कायिरत कमिचारीहरुलाई प्रोत्साहन (अन्त्य) ित्ता चाल  
आ.व.कै दररेट अन सार यस आ.व.मा समेत (नगरपररषद्को तनणिय अन सार) उपलब्ि गराइनेि । 

१२.८  कागेश्वरी मनहरा नगरपामलकाको नगरपररषद् तथा साविजतनकीकरण कायिमा खहटने कमिचारीहरुलाई 
खाईपाई आएको तलबको कजम्तमा १ (एक) महहना बराबरको तलब ित्ता रकम दोस्रो आ.व.को 
नगरपररषद्ले तनणिय गरी उपलब्ि गराइएकोमा तसे्रो नगरपररषदमा पतन सोही अन सार उपलब्ि गराउने 
तनणिय गररएकोि । 

१२.९  यस नगरपामलकामा कायिरत स्थायी‚ अस्थायी‚ तथा करार सेवामा कायिरत कमिचारीहरु मध्ये उत्कृरट 
कायिसम्पादन गने १ जना कमिचारीहरुलाई प ररकृत गने व्यवस्थालाई आगामी आ.व. २०७४/०७५ मा पतन 
तनरन्त्तरता हदइएकोि । 
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१२.१० आ.व. २०७४/०७५ को लेखा पररक्षक तनय जतत गने तथा तनजको पाररश्रममक तनयमान सार ि ततानी हदने 
अर्िकार नगरपामलका बोडिलाईप्रत्योजन गररएको ि । 

१२.११ यस नगरपामलकाको लार्ग आवश्यक पने स्थायी जनशजतत पदपतूति गदाि आ.व.२०७३/०७४ मा बाुँकी 
रहेका काम सम्पन्त्न गनि पदपतूति सममततलाई आवश्यक पने रु. ५ लाख बजेट ववतनयोजन गने तनणिय 
गररएकोि । साथै यस नगरपामलकाको आ.व. २०७२/०७३ को आन्त्तररक लेखा पररक्षण प्रततवेदनलाई 
समेत अन मोदन गने तनणिय गररएको ि । 

१२.१२ कल्याणकारी कोषको सम्बन्त्िमा नगरपामलकामा कायिरत स्थायी कमिचारीले खाईपाई आएको तलबलाई 
आिारमानी प्रत्येक आ.व.को अजन्त्तममा एक महहना बराबरको रकम कमिचारी कल्याणकारी कोषमा राख्न े
तनणियलाई यस आ.व.मा समेत तनरन्त्तरता हदने तनणिय गररएकोि । 

१२.१३ जजन्त्सी तनररक्षण‚ ममनाहा‚ लगतकट्टा ट टफ ट‚ मललाम‚ ममित सांिार गन ि परेमा सो को अर्िकार 
नगरपामलका बोडिलाई प्रत्यायोजन गररएकोि । 

 

१३.   आधथयक प्रिासन एिं सुिासनः 
 

१३.१  आन्त्तररक आय वदृ्र्िका लार्ग प्रचमलत ऐन‚ काननूको अर्िनमा रही करको दायरालाई फराककलो 
बनाउुँ दै लर्गने व्यवस्थालाई समय सापेक्ष ह ने गरी लाग  गने नीतत अवलम्बन गररनेि । 

१३.२  राजश्व च हावटमा तनयन्त्रण गरी लेखा व्यवस्थापन तथा नगरपामलकाको सम्पणूि आर्थिक कायिहरु 
एकककृत कम्प्य टरराईज प्रणालीबाट अगाडी बढाइनेि । 

१३.३  आन्त्तररक आय मजव द नबनाए सम्म स्थानीय स्वायत्त तनकायहरु समदृ्ि र सम न्त्नत बनाउन नसककने 
िएकोले राजश्व सांिाव्यता अध्ययन कायिलाई यस आ.व.मा समेत तनरन्त्तरता हदई करयोग्य के्षरलाई 
राजश्व सांिाव्यताको दायरामा ल्याइनेि । 

१३.४ आन्त्तररक लेखा पररक्षण चौमामसक रुपमा गराइनेि‚ आम्दानी र ववकास खचिको वववरण मामसक रुपमा 
साविजतनक गरी Web-siteमा राखखने कायिलाई तनरन्त्तरता हदइनेि । 

१३.५ स शासन र सचूनाको हकलाई प्रत्यािूत गदै नगरपामलका माफि त सांचालन गररने हरेक आयोजना र 
कायिक्रमको वववरण लगायतका कायि वववरण ख ल्ने गरी सचूना बोडि हरेक योजनास्थलमा राखखनेि । 

१३.६  हरेक उपिोतता सममतत तथा कायिक्रम सम्पन्त्न गने सांघ-सांस्थाले सामाजजक लेखा पररक्षण गन ि पने 
प्राविानलाई प्रिावकारी रुपमा कायािन्त्वयनमा ल्याइनेि । 

१३.७  नगरवासी र ववमिन्त्न सरोकारवाला पक्षसांग तनयममत रुपमा साविजतनक स न वाई‚ सममक्षा र सामाजजक 
पररक्षण तथा अन्त्य सचूना र सांचालका माध्यमबाट नगरपामलकाको गततववर्ि बारे जानकारी गराउने 
नीतत मलइनेि । यस्ता कायिक्रम माफि त ग नासा र प्रततकक्रया सांकलन गरी आर्थिक‚ प्रशासतनक र 
स शासन मिरका स िारका प्रयासहरुलाई अगाडी बढाइनेि । 

१३.८  ववकास तनमािण कायिको पारदमशिता‚ प्रिावकारी र हदगोपनाको अन गमन तथा मूल्याङ्कन कायिलाई 
प्रिावकारी रुपमा अगाडी बढाइनेि । 

१३.९  स शासन कायम गने पररर्िमिर रहेका ववमिन्त्न ववषयगत सममततलाई सकक्रय‚ तनयममतता र चलायमान 
बनाउुँ दै मामसक प्रगतत सममक्षामा जोड हदइनेि । 
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१३.१०  नगरपामलकाले २०७४ साल श्रावण १ गतेदेखख आफ्नो नगरके्षरमा लगाउने घरनतसा तथा ववमिन्त्न सेवा 
श ल्कका दररेटका सम्बन्त्िमा अन सचूीमा व्यवस्था िए अन सार लाग  ह ने तनणिय गररएको ि । साथै 
आिारिूत करका दरलाई यथावत ्राखी सो को दायरालाई फराककलो बनाउुँ दै स्थानीय कर प्रणालीलाई 
विैातनक र समदृ्ि त ल्याउने नीतत अवलम्बन गररनेि । 

१३.११ नागररक वडापर‚ उज री पेहटका खचिको साविजतनकीकरण‚ साविजतनक स न वाई‚ साविजतनक पररक्षण 
लगायत कमिचारीको क्षमता ववकास गरी स शासनको अविारणालाई अगाडी बढाइनेि । 

१३.१२ यस नगरपामलका कायािलयमा हाल सम्म बेरुज को अध्यावर्िक लगत तयार िई नसकेको अवस्था 
रहेकोमा चाल  आ.व. मिर जजल्ला ववकास सममतत र साववक गा.वव.स.हरुबाट पेश्की तथा बेरुज को लगत 
सम्बजन्त्ित सांय तत वडा कायािलयहरुमा तयार गनि लगाई तत ्तत ्वडाहरुमा साविजतनक गरी एकीकृत 
बेरुज को वववरण तयार गने र सो को अश ल फिौट गने कायिलाई चाल  आ.व. देखी न ैकायािन्त्वयन गने 
कायिलाई कडाइका साथ कायािन्त्वयन गने कायिलाई अगाडी बढाइनेि । 

१३.१३  साविजतनक ववत्त जोखखम न्त्यतूनकरणका लार्ग पेश्की बेरुज  श न्त्य झाने नीततलाई तनरन्त्तरता हदइनेि । 
 

१४.१ र्ोजना संचालन सम्बन्धीः 
 

१४.१ आयोजनाको हदगोपना‚ प्रिावकाररता‚ ममतव्यतयता र कायिक शलता कायम गनि सहिार्गतामूलक र 
समावेशी योजना िनौट तथा कायािन्त्वयन प्रणालीलाई यस आ.व.मा समेत तनरन्त्तरता हदइनेि । 

१४.२ नगरपामलकाबाट सम्पाहदत योजना तथा कायिक्रम र गततववर्िहरुको स चारु रुपले नगरवासीलाई सञ्चार 
गदै सू-स र्चत गनिनगर के्षरमा रहेका साम दातयक सञ्चार माध्यमहरुलाई प्रवद्ििन र प्रोत्साहहत गररन का 
साथ ैसांचार के्षरसांगको सहकायिलाई तनरन्त्तरता हदइनेि । 

१४.३ ववकास तनमािणका कायिहरु सांचालन गदाि क्रमागतः योजनाहरुलाई और्चत्यताको आिारमा तनरन्त्तरता 
हदइनेि । नगरमा रहेको सडकको दायाुँ-वायाुँ उपय ततताको आिारमा वकृ्षारोपण गरी क्रमशः यस 
नगरलाई हररत नगरको रुपमा अगाडी बढाइनेि । 

१४.४ सडक तनमािण तथा ममित सांिार कायिमा जजल्ला ववकास सममततको कायािलय‚ सडक डडमिजन कायािलय‚ 
नगरपामलका र सम्बजन्त्ित तनकायसांगकोयोजनामा दोहोरोपना आउन नहदन चाल  आ.व.मा आवश्यक 
व्यवस्था ममलाइनेि । 

१४.५ नगरपामलका के्षरमिर सांचालन िएका तथा सांचालन ह ने योजना र कायिक्रमहरुको समग्र अन गमन र 
स पररवेक्षण गनिका लार्ग स्थानीय श्रोत पररचालन तथा व्यवस्थापन कायिववर्ि २०६९‚ बमोजजम नगर 
स पररवेक्षक तथा अन गमन सममतत गठन गरी कायिववर्िद्िारा तनहदिरट गरे बमोजजम अन गमनको 
कायिलाई कक्रयामशल बनाइनेि । 

१४.६ केजन्त्रय स्तर‚ जजल्ला ववकास सममतत र नगरपामलकासमेतको एकै स्थानमा परेका योजनागत कायिक्रम 
सांचालन गदाि चेनेज ि ट्याई ि ट्टाि ट्टै काम तोकक काममा दोहोरोपना नपने गरी कायि अगाडी बढाउने 
तनणिय गररएकोि । 

१४.७ उपिोतता सममततले योजना सांचालन गदाि लागत ईजरटमेट तयार गदाि नगरपामलकाले हदने रकममा २० 
प्रततशत रकम वा जनसहिार्गता थप गरी ल.ई. तयार गने र मूल्याङ्कन गने तनणिय गररएकोि । 
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१४.८ क न ै योजना सांशोिन‚ पररमाजिन‚ गन ि पने िएमा साथै उपिोतता सममततद्िारा सांचालन गने पने 
योजनाहरु उपिोतता सममततले समयमा न ै सांचालन नगरेमा वा ह न नसकेमा उतत कायिक्रम वा 
योजनालाई नगरपामलका बोडिले वकैजल्पक उपाय अपनाई कायािन्त्वयन गने तनणिय गररएकोि । 

१४.९ नेपाल सरकारबाट प्राप्त सःशति तथा तनःशति आ.व. २०७४/०७५ मा प्राप्त रकमलाई प्रकक्रया र 
सहमततकासाथ नगरपामलका बोडिले योजनागत कायिक्रम बनाई कायािन्त्वयन गने तनणिय गररएकोि । 

१४.१० नगरपामलकाको तफि बाट अन्त्य क न ै सरकारी गरैसरकारी एवां साझदेारी तनकायसांग सम्झौता गरी 
कायिक्रमहरु कायािन्त्वयन गन ि पने िएका उतत सम्झौता गनि नगरपामलकाका कायिकारी अर्िकृतलाई 
अर्िकार प्रत्यायोजन गररएकोि‚ साथै सरकारी गरैसरकारी क न ैयोजना तथा कायिक्रम प्राप्त ह ने िएमा 
त्यस्ता योजना तथा कायिक्रम सम्झौता गनि र कायिक्रम स्वीकृत गने अर्िकार नगरपामलका बोडिलाई 
प्रत्यायोजन गररएकोि । 

१४.११ नगरपामलकाले आफ्नो श्रोतबाट ववतनयोजन गरी सम्पन्त्न गरेका योजनामा कन्त्टीजेन्त्सीबाट ३% र अन्त्य 
श्रोतबाट प्राप्त योजनामा समेत ५% कायम गने तनणिय गररएकोि‚ साथ ैउतत कन्त्टीजेन्त्सीबाट प्राप्त 
रकम र नगरपामलकाबाट ववतनयोजजत योजनामा खचि निएका योजनाको रकम रकमान्त्तर गरी उतत 
रकम समेतबाट लागत सहिार्गतामा सांचालन ह ने योजनाका लार्ग खचि गने तनणिय गररएकोि । 

१४.१२ नगरपामलकामा प्रत्येक वडाबाट वडागत रुपमा मसफाररस िई आएका योजनाहरुमा अन्त्य 
तनकायबाटसमेत सांचालन ह ने गरी योजना स्वीकृत िई आएमा तथा नगरपामलकाको तनयममत 
नगरपररषद् र ववषेश नगरपररषद्बाट समेत ववतनयोजजत िई एउटै प्रकृततको योजनामा दोहोरोपना पनि 
गएमा नगरपालका बोडिको तनणिय अन सार कायािन्त्वयन गने तनणिय गररएकोि । 

१४.१३ नगरपामलका के्षरमा सांचालन ह ने साना-ततना योजना िन्त्दा जनतालाई प्रत्यक्ष अन िूतत हदन सतने 
ग णस्तरीय‚ ठ ला र हदगो पवूाििारको ववकासमा ववशेष जोड हदने नीतत तय गररएकोि । 

१४.१४ नगरपामलका के्षरमिर सांचामलत योजनाको अन गमन गरी ग णस्तर र लागतको आिारमा समयमा न ै
योजना सम्पन्त्न गने रु. ५ लाख िन्त्दा मार्थका कजम्तमा २ वटा योजनालाई रु.५०‚०००।०० सम्म 
प ररकार हदने कायिको श िारम्ि चाल  आ.व.बाट न ैलाग  गररनेि । साथ ै नगरपामलकाले तय गरेका 
योजना कायािन्त्वयन गने तौर-तररका र तनदेशन ववपररत काम गने उपिोतता सममततलाई 
नगरपामलकाको कालो सूर्चमा राखे्न काम पतन चाल  आ.व.मा न ैस रु गररनेि । 

१४.१५ नगरपामलकाको समग्र ववकासको लार्ग नगर आवर्िक योजना बनाउने कायिलाई अगाडी बढाइनेि । 

 

१५.१ षिषिधः 
 

१५.१ नेपाल िरटको अर्िनमा रहेको गोकणि तनक ञ्जलाई सम्बजन्त्ित तनकायको सहयोगमा नगरपामलकाको 
आम्दानीको श्रोतको रुपमा ल्याउने कायि अगाडी बढाइनेि । 

१५.२  द ई नगरपामलका गोकणेश्वर र कागेश्वरी मनहरा नगरपामलकाको आिार श्रोतको रुपमा रहेको स न्त्दरीजल 
ववध्य त गहृमा उत्पाहदत बबज ली बबक्रीबाट सरकारले स्थानीय तनकायलाई उपलब्ि गने रोयल्टी र 
मेलम्ची खानेपानी योजना सम्पन्त्न िई के.य .के.एल.ले सांचालन/ववतरण स रु िएपिी प्रिाववत के्षरले 
प्राप्त गने आयलाई यस नगरपामलकाको आम्दानीमा ल्याउने कायिमा जोड हदइनेि । 
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१५.३  नगरपामलकाले साझेदारी र सहकायि गदाि सांस्था दताि‚ नववकरण र लेखा पररक्षण गरेका सांस्थाहरुसांग 
मार सहकायि गने व्यवस्था लाग  गररनेि । 

१५.४  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन२०५५‚ को िाग ३ मा नगरपामलका सम्बन्त्िी व्यवस्थाको ९४ (२) ३ तथा 
तनयमावली २०५६ को तनयम १६ र १७ बमोजजमका सममततहरुलाई तनरतरता हदई गठन निएका 
सममततहरु गठन गरी आवश्यक कोषहरु गठन गने कायि अगाडी बढाइनेि । 

१५.५  आकजस्मक र ववशेष अवस्था सजृना िई क न ै तनणिय गन ि परेमा बजेट तथा नीततगत प्रस्तावमा 
पररमाजिन वा सांशोिन गन िपने िएमा नगरपामलका बोडिलाई अर्िकार प्रत्यायोजन गने तनणिय गररएको 
ि । 

१५.६  नगरपामलकामा ह ने बोडि वठैक‚ सममततका वठैकहरु तथा अन्त्य वठैकहरु बस्दा सहिागी सदस्यहरुलाई 
प्रतत वठैक प्रतत सदस्य रु.७००।०० ित्ता तोतने तनणिय गररएकोि । 

१५.७  चाल  आ.व.को २०७३ साल पौष २० गतसेम्ममा िएको आम्दानी खचि‚ नगरपामलका बोडितथा राजतनततक 
सांयन्त्रबाटिएका मसफाररसहरुलाई अन मोदन गने तनणिय गररएकोि । 

१५.८  वडा कायािलयबाट घरबाटो‚ चारककल्ला लगायत अन्त्य अचल सम्पतत सम्बन्त्िी मसफाररस हदांदा अतघल्ला 
वषिको बतयौता तथा अन्त्य दस्त र च तता पश्चात मार मसफाररस हदने प्रकृयालाई यस आ.व.मा समेत 
तनरन्त्तरता हदने तनणिय गररएकोि । 

१५.९ आ.व. २०७४/०७५ देखख सूर्चकृत ह न चाहने व्यजतत‚ फमि‚ कम्पनी‚ सांघ-सांस्थाले सूर्चकृत वापत 
रु.५००।०० दस्त रलाई यस आ.व.मा पतन तनरन्त्तरता हदने तनणिय गररएकोि । 

१५.१०  कागेश्वरी मनहरा नगरपामलकाको नामाकां न िएको कागेश्वरी महादेव मजन्त्दरमा परम्परा देखख 
चमलआएको मजन्त्दरको दैतनक पजूा‚ ववशेष पजूा तथा ववमिन्त्न पविमा सांचालन गररने तनत्य पजूाको 
लार्ग आवश्यक पने पजूा सामाग्री खररद गरी चमल आएको िाममिक‚ साुँस्कृततक‚ ररती ररवाजलाई 
तनरन्त्तरता हदन पजूा सांचालन गनिको लार्ग अन्त्य ववकल्प निएकोले सो कायिको लार्ग पूुँजजगत 
कायिक्रम खचि (बोडिको तनणिय)बाटएक लाख रकम ववतनयोजन गने तनणिय गररएकोि । 

१५.११ नगरपामलकाको समग्र ववकास योजनाका लागत वा श्रम जनसहिार्गतामूलक कायिक्रमलाई उच्च 
प्राथममकता हदांदै टोल ववकास सांस्था‚ उपिोतता सममतत‚ गरै-सरकारी सांघ-सांस्था एवां नागररक 
समाजलाई सम्मानजनक व्यवहार गरी ववकासको साझेदार सहयारीको रुपमा सामाजजक पररचालनमा 
जोड हदने नीतत तय गररनेि । 

१५.१२  नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्ड‚ तनदेशन र कायिक्रमको आिारमा नगरपामलका के्षरमिर िकूम्प 
पिीको पनूःतनमािण र एकककृत पनूलािि कायिक्रमसांग समन्त्वय र सहकायि गने नीतत तथा कायिक्रम तय 
गररनेि । 

१५.१३  नगरपामलकालाई आर्थिक‚ सामाजजक‚ साुँस्कृततक‚ शैक्षक्षक‚ वातावरणीय उन्त्नयनका साथै आि तनक‚ 
प्रववर्िय तत र व्यवजस्थत शहरीकरणको दृरटीकोणले स्माटि नगरपामलकाको रुपमा ववकास गने 
योजनालाई अगाडी बढाइनेि । 

१५.१४  ववमिन्त्न तनकायबाट अन मतत मलई/नमलई यस नगरपामलका के्षरमिर स्थापना िई सांचालनमा रहेका 
उध्योग‚ व्यवसाय‚ कलकारखाना‚ रेरट रेन्त्ट‚ होटल‚ डडपाटिमेन्त्ट स्टोर‚ पसल र प्रततरठानहरुको व्यवजस्थत 
लगत सांकलन गरी दताि प्रकक्रयामा ल्याई सेवा श ल्क र करको दायरामा ल्याउने कायिलाई अमियानको 
रुपमा यसै चाल  आ.व.मिर ैश िारम्ि गररनेि । 
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१५.१५  यस नगरपामलका कायािलयको पदपतूति सम्बन्त्िी कायि गनिका लार्ग गठन िएको पदपतूति सममततको 
अध्यक्षमा श्री गोववन्त्द प्रसाद प डासैनीलाई न ैअध्यक्षको रुपमा तनरन्त्तरता हदने तनणिय गररएकोि । 

१५.१६  यस नगरपामलकाको आ.व. २०७२/०७३ को जजन्त्सी तनरीक्षण प्रततवेदन‚ बोडि वठैक र नगरपामलकाको 
तनणियका आिारमा करारमा मलइएका कमिचारीहरुको तनणियलाई अन मोदन गररएकोि । 

 अतः मार्थ ववमिन्त्न नीतत तथा कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि आवश्यक पने बजेट तशे्रो नगरपररषद् आ.व. 
२०७४/०७५ को पूुँजजगत तनमािण तथा लक्षक्षत समूह मशषिकमा ववतनयोजन गररएको बजेटबाट न ैखचि 
गररने व्यहोरा समेत सिासमक्ष अन रोि गदिि  । 

 

उपस्स्थत महानुभािहरु‚ 
 

मैले आगामी आर्थिक वषिको नगरपामलकाको प्रस्ताववत स्वीकृत नीतत तथा कायिक्रमहरुको बारेमा सांके्षपमा 
सममक्षात्मक वववरण प्रस्त त गरें । यस सम्वन्त्िी ववस्ततृ नीतत तथा कायिक्रम र बजेटको वववरण वावषिक नगर 
ववकास योजना प जस्तका प्रकामशत गररने व्यहोरा यस सम्मातनत सिालाई जानकारी गारउुँदि  । वडा तथा 
वस्तीस्तररय िेलामा अर्िकाांश जनताको सहिार्गतामा िनौट र प्राथममकीकरण िएका योजनाहरु समावेश गनि 
नसककएको व्यहोरा ववनम्रतापवूिक अन रोि गदिि  । त्यसरी प्राथममकतामा नपरेका योजनाहरुलाई योजना बैंकमा 
समावेश गरी अन्त्य दात ृतनकायहरुसुँग समन्त्वय गदै श्रोतको व्यवस्था ममलाई सांचालन गनि प्राथममकतामा राखखने 
तथा आगामी आ.व.हरुमा क्रमशः कायािन्त्वयन गदै लर्गने व्यहोरा समेत अन रोि गदिि  । 
 
यस नगरपामलकाको आगामी आर्थिक वषि २०७३/०७४ को लार्ग प्रस्ताववत आय व्ययको अन मान प्रस्त त गने 
अन मतत चाहन्त्ि  । 
 
आगामी आर्थिक वषि २०७४/०७५ का लार्ग नगरपामलकाको आन्त्तररक आम्दानी तफि  रु ८ करोड ८२ लाख २० 
हजार‚ केन्त्दीय अन दान तफि  रु ७ करोड ६० लाख ३७ हजार सामाजजक स रक्षा कायिक्रम तफि  रु. ६ करोड श्रोत 
बाुँडफाुँड तफि  रु ३ करोड ८५ लाख गरी क ल आम्दानी तफि  २६ करोड २७ लाख ५७ हजार ह ने अन मान गररएको 
ि । त्यस्तै व्यय तफि  चाल  खचितफि  रु ४ करोड ९४ लाख ७ हजार‚ सामाजजक स रक्षा कायिक्रम तफि  रु. ६ करोड‚ 
पवूाििार तनमािण तथा अन्त्य पूुँजजगत खचिसमेतमा रु.१५ करोड ३३ लाख ५० हजार खचिह ने गरी क ल खचि रु. २६ 
करोड २७ लाख ५७ हजार ह ने अन मान गररएको ि । ज न चाल  तफि  सामाजजक स रक्षा २३ प्रततशत‚ अन्त्य चाल  
खचि १९ प्रततशत र पवूाििार तनमािण तथा अन्त्य पूुँजजगत तफि  ५८ प्रततशत ह न आउने व्यहोरा अन रोि गदिि  । 
 
आगामी आधथयक ििय २०७४/०७५ को आर् व्र्र्को षिस्ततृ षििरण अनसुचूी ३ मा उल्लेख गररएकोछ । 
साथ ैआगामी आधथयक ििय २०७४/०७५ मा सचंालन हुने र्ोजनाहरुको षििरण अनसुचूी ४ मा उल्लेख गररएकोछ । 
 
आगामी आर्थिक वषि २०७४/०७५ का लार्ग नगरपामलकाको क ल बजेटमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त ह ने केन्त्दीय 
अन दान‚  नगरपामलकाको आफ्नो आन्त्तररक आय समेत समावेश गरेको ि  । नगरपामलकाको आन्त्तररक 
आम्दानीका लार्ग स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा तनयमावली बमोजजम गत आर्थिक वषिमा स्वीकृत गरी  
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तनिािरण गरेको कर‚ दस्त र‚ सेवा शूल्कका दररेटहरु तथा के्षरहरुलाई यथावत ्कायम गरी आगामी आर्थिक वषिको 
लार्ग बजेट प्रस्त त गरेको ि  । उतत दररेट र करको दायराको के्षरहरु आगामी आर्थिक वषि २०७४ साल श्रावण १ 
गते देखख लाग ूह ने क रा जनसमक्ष अन रोि गनि चाहन्त्ि  । 
 
 

अन््र्मा‚ 
 

हाम्रो तनमन्त्रणालाई स्वीकार गरीव्यस्त तथा अमूल्य समयको बावज त यस कायिक्रममा पाल्न  िएका आदरणीय 
प्रम ख अततर्थ माननीय साांसदज्यहूरु श्री दीपकप्रसाद क ुँ ईकेल र श्री रामेश्वर फ याल‚ ववशेष अततर्थज्यहूरु‚ 
अततर्थज्यहूरु‚ लगायत सवमैा हामी आिारीिौं । नगरपामलकाको आर्थिक वषि २०७४/०७५ को बजेट तथा कायिक्रम 
तज िमाका क्रममा सहिार्गता म लक योजना तज िमा प्रकृयाका सव ैचरणहरुमा सहिागीह न  ह ने एकककृत योजना 
तज िमा सममततका सदस्यज्यहूरु‚ राजनीततक दल‚ वडास्तरीय राजनतैतक दलका सांयन्त्र‚ वडानागररक मञ्चका 
पदार्िकारीज्यहूरु‚ नागररक सचेतना केन्त्रका पदार्िकारीज्यहूरु‚ सव ैप्रतत िन्त्यवाद व्यतत्त गदिि  । साथै यस 
कायिलाई सफल र प्रिावकारी रुपमा कायािन्त्वयन गनिका लार्ग सम्वध्द सव ैपक्षबाट सदाझ ै तनरन्त्तर सल्लाह‚ 
सहयोग र स झावको अपेक्षा गदै वावषिक नगर ववकास योजना तज िमा कायिमा सकक्रय एवां रचानात्मक सहयोग प -
याउन  ह ने राजनतैतक दल‚ ववषयगत कायािलय‚ गरै सरकारी के्षर‚ नागररक समाज‚ सञ्चारकमी एवां 
नगरपामलकाको कायािलयमा कायिरत मेरा सम्पणूि कमिचारी‚ वडा सर्चव र सामाजजक पररचालक साथीहरुलाई 
ववशेष िन्त्यवाद हदन चाहन्त्ि  । साथै नगरस्तरीय ववमिन्त्न ववषयगत कायिमा सहयोग प -याउन  ह ने NCV नेपाल‚ 
तिमेकी समाज नेपाल‚ वातावारण महहला सम ह र स्थानीय सेवा प्रदायक सांस्था (LSP) पतन िन्त्यवादका पार 
ह न ह न्त्ि । नगरपामलकाका ववमिन्त्न कायिक्रमलाई सांचार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरी जनतामा स -सूर्चत गराउन 
सिैं प्रयत्नमशल सांचार माध्यम T.V.Today लाई पतन िन्त्यवाद हदन चाहन्त्ि  । गररमामय यस सिामा 
उपजस्थत सव ै ववमशरट महान िावहरुलाई हाहदिक िन्त्यवाद िापन गदै नीतत तथा कायिक्रम प्रस्त त गदाि िएका 
कमी कमजोरी प्रतत क्षमायाचना माग्दै स्वच्ि हरािरा स शासन य तत्त कागेश्वरी मनोहराको अन ितूी सव ैके्षरबाट 
ह ने आशाका साथ कागेश्वरी मनहरा नगरपामलकाको तेश्रो तनयममत नगरपररषद्को नीतत तथा कायिक्रमको 
प्रस्त तत यही अन्त्त्य गदिि  । 
 

 
                      
िन्त्यवाद‚ 

२०७३‚ पौष २८  
प रुषोत्तम अर्िकारी 
कायिकारी अर्िकृत 
कागेश्वरी मनहरा नगरपामलका कायािलय‚ 
डाुँिी‚ काठमाण्डौं । 
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                    अनुसूचीहरुः 

१. ववषेश पररषद्को आय/व्ययको वववरणः- 
२. ववशेष पररषद्बाट पाररत िएका योजनाहरुको वववरणः- 
३. आर्थिक वषि २०७४/०७४को तनयममत नगरपररषद्को आय/व्ययको वववरणः- 
४. आ.व. २०७४/०७५ मा सांचालन ह ने योजनाहरुको वववरणः- 
५. आ.व.२०७४/०७५ को लार्ग लागू ह ने सेवाशलू्क र करकादररेटको वववरणः- 
६. प्रोत्सहान ित्ताको वववरणः- 
७. दरवन्त्दी वववरणः- 
८. कमिचारी वववरणः-  

९. ववषयगत गठन िएका सममततहरुः- 
१०.  सडकको मापदण्डः- 
११.  न.पा.बाट आ.व. २०७२/०७३ मा िएका कायिक्रमको वववरणः-  

१२. कमिचारी ववतनयम 
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अनुसूची -१ 

षििेि पररिद्को आर्/व्र्र्को षििरणः- 
 

sfu]Zj/L dgx/f gu/kflnsf sfof{no 

*f+%L, sf&df*f}+ 

2073÷074 sf] k|:tfljt cfDbfgL 

qm

=;

+= 

cfDbfgL zLif{s 
cfDbfgL 

;+s]t gDj/ 

2071=072 

sf] oyfy{ 

2072=073 sf]  
2073.074 

sf] 

k|:tfljt 

cfDbfgL 

2073=074 

sf] 

संसोधनिाट 
थप 

2073=074 

sf] hDdf 

cfDbfgL 

s}lkmot 
2072=073 

sf] d+;L/ 

;Ddsf] 

oyfy{ 

2072=073 

sf] 

;+;f]lwt 

cg"dfg 

2072=073 

sf] sfod 

x"g] 

cfDbfgL 

1 dfnkf]t tyf e'dL s/ 1.1.1 757942.32 544297.00 2955703.00 3500000.00 1000000.00   1000000.00   

2 #/hUuf s/ 1.1.2 102500.00 273985.00 1726015.00 2000000.00 3450000.00   3450000.00   

3 jxfn s/ 1.1.3 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00   0.00   

4 Jojzfo s/ 
1.1.5 81040.00 226133.00 2273867.00 2500000.00 2500000.00   2500000.00   

5 
;jf/L btf{ tyf 

jflif{s ;jf/L s/ 
1.1.6.1 0.00 0.00 1000000.00 1000000.00 0.00   0.00   

6 k^s] ;jf/L s/ 1.1.6.2 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00   0.00   

7 lj!fkg s/ 1.1.9 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00   0.00   

8 ko{^g ;]jf z"Ns 1.2.3 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00   0.00   

9 
crn ;DklQ d'Nof+sg 

;]jf z"Ns 

1.2.6 0.00 0.00 3226000.00 3226000.00 2500000.00   2500000.00   

10 
btf{ tyf gljs/)F 

b:t"/ 

1.3.1 6500.00 9150.00 535850.00 545000.00 100000.00   100000.00   

11 gS;f kf; b:t"/ 
1.3.2 4981837.00 3609729.00 16390271.00 20000000.00 20000000.00 15000000.00 35000000.00   
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12 
lzkmfl/; tyf 

jS;f}gL b:t"/ 

1.3.3 22743442.22 3524507.00 10375493.00 13900000.00 20000000.00   20000000.00   

13 gftf k|dfl)ft b:t"/ 1.3.4 21040.00 13100.00 36900.00 50000.00 50000.00   50000.00   

14 cGo b:t"/ 1.3.5 64250.00 106242.00 758.00 107000.00 300000.00   300000.00   

15 
cGo ljljw cfo -

kl~hs/)f_ 
1.7.6 119211.00 39500.00 60500.00 100000.00 100000.00   100000.00   

16 nfut ;xeflutf   0.00   3000000.00 3000000.00 0.00   0.00   

17 s[lif ;*s   0.00 0.00 2500000.00 2500000.00 0.00   0.00   

18 g]kfn ^«i^ /f]oN^L   0.00 0.00 3000000.00 3000000.00 0.00   0.00   

19 ;*s jf]*{    0.00 0.00 1500000.00 1500000.00 0.00   0.00   

20 hu]*f sf]if   0.00 0.00 1000000.00 1000000.00 0.00   0.00   

21 

gfufh'{g zLjk"/L 

/fli^«o lgs"~h 

dWojtL{ If]q 

sfo{qmd 

  0.00 0.00 1000000.00 1000000.00 0.00   0.00   

22 jftfj/)f s/   0.00 0.00 1500000.00 1500000.00 0.00   0.00   

23 
j}b]lzs ;xfotf tyf 

cGo cg"bfg 
  0.00 0.00 1254600.00 1254600.00 0.00   0.00   

24 
ljB't tyf kfgL 

/f]oN^L 
  0.00 0.00 5000000.00 5000000.00 0.00   0.00   

25 >f]t jf+*kf+*   0.00 3635250.00 2364750.00 6000000.00 5000000.00   5000000.00   

26 /lhi^«]zg z"Ns   0.00 5732811.00 4267189.00 10000000.00 15000000.00 15000000.00 30000000.00   

cfGtl/s cfDbfgLsf] hDdf 28877762.54 17714704.00 65717896.00 83432600.00 70000000.00 30000000.00 100000000.00   

jfx\o >f]t       

g]kfn ;/sf/jf^ cg"bfg       

1 zzt{ cg"bfg -;fdflhs ;"/Iff_   14203600.00 9280800.00 10719200.00 20000000.00 30000000.00   30000000.00   

2 gu/kflnsf cg"bfg   19006715.00 32731000.00 29269000.00 62000000.00 40000000.00 6383000.00 46383000.00   

3 
gu/ :t/Lo k"jf{wf/ ljsf; 

sfo{qmd 
  0.00 8743000.00 0.00 8743000.00 10000000.00 4643000.00 14643000.00   

4 
:yfgLo zf;g tyf ;fd"bflos ljsf; 

sfo{qmd 
  5606951.00 3974000.00 0.00 3974000.00 5000000.00   5000000.00   

jfx\o >f]tsf] hDdf 38817266.00 54728800.00 39988200.00 94717000.00 85000000.00 11026000.00 96026000.00   
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ut ;fnsf] lhDd]jf/L 11336128.50 25314400.00   25314400.00 0.00 83400000.00 83400000.00   

s'n hDdf 79031157.04 97757904.00 105706096.00 203464000.00 155000000.00 124426000.00 279426000.00   

 

 

 

sfu]Zj/L dgx/f gu/kflnsf sfof{no 
  *f+%L, sf&df*f}+   

2073÷074 sf] k|:tfljt jh]^ -rfn"_ 

   

qm=;+= jh]^ /sd 

jh]^ 

/sd 

gDj/ 

2071=072 

sf] oyfy{ 

2072=073 sf] 

2073=074 

sf] 

k|:tfljt 

2073=074 sf] 

संसोधनिाट थप 
2073=074 sf] hDdf 

vr{ 

2072=073 

sf] d+;L/ 

;Ddsf] 

oyfy{ 

2072=073 

sf] 

;+;f]lwt 

cg"dfg 

2072=073 

sf] sfod 

x"g] jh]^ 

1 tnj 21111 3925918.00 1528294.00 13881706.00 15410000.00 10000000.00 1000000.00 11000000.00 

2 dx+uL eQf 21113 122000.00 67000.00 845000.00 912000.00 504000.00 0.00 504000.00 

3 
cGo eQf -

k|f]T;fxg_ 
21119 1283788.00 684700.00 4283300.00 4968000.00 2600000.00 0.00 2600000.00 

4 kf]iffs 21121 135000.00 0.00 570000.00 570000.00 315000.00 0.00 315000.00 

5 cf}ifwL pkrf/ 21123 0.00 40000.00 260000.00 300000.00 0.00 600000.00 600000.00 

6 kfgL tyf ljh"nL 22111 113660.21 71160.00 328840.00 400000.00 300000.00 0.00 300000.00 

7 ;+rf/ dxz"n 22112 94176.00 27324.00 624676.00 652000.00 300000.00 0.00 300000.00 

8 #/ ef*f 22121 8000.00 276310.00 659690.00 936000.00 700000.00 300000.00 1000000.00 

9 cGo ef*f 22122 90322.00 208400.00 391600.00 600000.00 600000.00 0.00 600000.00 

10 O{Gwg 22211 283319.00 216386.00 1633614.00 1850000.00 800000.00 300000.00 1100000.00 

11 
;~rfng tyf dd{t 

;Def/ 
22212 322583.00 270991.00 1529009.00 1800000.00 1000000.00 0.00 1000000.00 

12 sfof{no ;DjlGw vr{ 22311 3118000.00 993341.00 1506659.00 2500000.00 2000000.00 3500000.00 5500000.00 

13 k":ts tyf ;fdu|L 22313 0.00 0.00 100000.00 100000.00 50000.00 0.00 50000.00 

14 ईन्त्िन अन्त्य प्रयोजन 22314 0.00 0.00 100000.00 100000.00 50000.00 0.00 50000.00 
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15 
lgld{t ;fj{hlgs 

;DklQsf] ;Def/ 
22321 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 300000.00 300000.00 

16 cGo ;]jf z"Ns 22412 1016610.00 913990.00 3086010.00 4000000.00 200000.00 0.00 200000.00 

18 कमिचारी तामलम 22511 0.00 0.00 500000.00 500000.00 100000.00 0.00 100000.00 

19 

सीप ववकास र जनचेतना 
तामलम तथा गोरठ सम्वन्त्िी 
खचि 

22512 0.00 0.00 500000.00 500000.00 100000.00 900000.00 1000000.00 

20 कायिक्रम खचि 22522 75000.00 143000.00 357000.00 500000.00 500000.00 1200000.00 1700000.00 

21 ववववि कायिक्रम खचि 22529 100000.00 50000.00 450000.00 500000.00 500000.00 0.00 500000.00 

22 
cf}ifwL tyf c:ktfn 

;~rfng vr{ 
22531 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 

23 अन गमन मूल्याांकन  22611 182500.00 0.00 1800000.00 1800000.00 1500000.00 -500000.00 1000000.00 

24 भ्रमण खचि 22612 14900.00 0.00 362000.00 362000.00 200000.00 500000.00 700000.00 

25 ljljw vr{ 22711 694819.00 331705.00 1518295.00 1850000.00 1081000.00 0.00 1081000.00 

26 
e}kl/ cfpg] rfn" 

vr{ 
22911 0.00 0.00 1000000.00 1000000.00 500000.00 0.00 500000.00 

28 
;/;kmfO{ tyf cGo 

;]jf z"Ns 
2.07.2 0.00 29740.00 470260.00 500000.00 150000.00 0.00 150000.00 

29 cfly{s ;xfotf 2.08.2 341800.00 31600.00 968400.00 1000000.00 250000.00 0.00 250000.00 

30 k"/:sf/ 2.08.3 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 10000.00 10000.00 

31 kl/ifb ;~rfng vr{ 2.08.4 448502.00 118000.00 582000.00 700000.00 800000.00 200000.00 1000000.00 

32 
;fj{hlgs ;+:yfnfO{ 

cg"bfg 
3.01 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 

33 

gu/sf] ;/;kmfO{ 

tyf kmf]xf]/d}nf 

Joj:yfkg vr{ 

4.07 0.00 0.00 1500000.00 1500000.00 0.00 200000.00 200000.00 

34 
bdsn tyf PDj"n]G; 

;~rfng vr{ 
4.08 263193.00 0.00 1000000.00 1000000.00 300000.00 0.00 300000.00 

35 
lkmtf{ vr{ ->f]t 

kl/rfng_ 
12 0.00 0.00 875000.00 875000.00 0.00 0.00 0.00 

36 
सशति अन दान (सामाजजक 
स रक्षा) 

  14091524.00 8561200.00 11438800.00 20000000.00 30000000.00 0.00 30000000.00 

37 नगरपामलका अन दान   8205951.00 882655.00 3717345.00 4600000.00 4600000.00 0.00 4600000.00 

38 
स्थानीय शासन तथा 
साम दातयक ववकास कायिक्रम 

      3974000.00 3974000.00 5000000.00 0.00 5000000.00 
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39 कमिचारी कल्याण कोष           0.00 700000.00 700000.00 

40 एम.टी.एम.पी.           0.00 600000.00 600000.00 

                    

hDdf 34931565.21 15445796.00 62513204.00 77959000.00 65000000.00 9810000.00 74810000.00 

 

 

sfu]Zj/L dgx/f gu/kflnsf sfof{no 
*f+%L, sf&df*f}+ 

2073÷074 sf] k|:tfljt jh]^ -k'+hLut_ 

qm=;+= jh]^ /sd 

jh]^ 

/sd 

gDj/ 

2071=072 

sf] oyfy{ 

2072=073 sf] 

2073=074 

sf] 

k|:tfljt 

2073=074 

sf] संसोधनिाट 
थप 

2073=074 

sf] hDdf 

vr{ 

2072=073 

sf] d+;L/ 

;Ddsf] 

oyfy{ 

2072=073 sf] 

;+;f]lwt 

cg"dfg 

2072=073 sf] 

sfod x"g] 

jh]^ 

1 ejg lgdf{)f 29221 0.00 0.00 10000000.00 10000000.00 0.00 0.00 0.00 

2 kmlg{r/ 29311 1343967.00 173884.00 2826116.00 3000000.00 2500000.00 0.00 2500000.00 

3 ;jf/L ;fwg 29411 2892900.00 0.00 4000000.00 4000000.00 0.00 0.00 0.00 

4 d]lzg/L cf}hf/  29511 1371177.00 155940.00 10845060.00 11001000.00 1500000.00 0.00 1500000.00 

5 ;fj{hlgs lgdf{)f 29611 12379260.29 7535935.00 28786065.00 36322000.00 25821000.00 55180000.00 81001000.00 

6 
k'+hLut vr{ -nlIft 

;d'x_ 
29611 536971.10 0.00 19558000.00 19558000.00 13904000.00 29712000.00 43616000.00 

7 
cWoog tyf k"+hLut 

k/fdz{ ;]jf vr{ 
29711   0.00 2000000.00 2000000.00 0.00 500000.00 500000.00 

8 
e}k/L cfpg] 

k'+hLut vr{ 
29811   0.00 2500000.00 2500000.00 875000.00 0.00 875000.00 

9 
cfGtl/s C)fsf] 

;fjf e'QmfgL 
32210 148841.00 0.00 250000.00 250000.00 0.00 0.00 0.00 

10 
नगरपामलका अन दान 
(साविजतनक तनमािण) 

    660485.00 27470515.00 28131000.00 35400000.00 -8241000.00 27159000.00 
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11 
नगरपामलका अन दान 
(लक्षक्षत समूह) 

            14624000.00 14624000.00 

12 
स्थानीय शासन तथा 
साम दातयक ववकास कायिक्रम 

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 
नगर स्तरीय पवूाििार 
ववकास कायिक्रम 

    0.00 8743000.00 8743000.00 10000000.00 4643000.00 14643000.00 

14 सडक सौयि वत्ती           0.00 5000000.00 5000000.00 

15 ममित सम्िार कोष           0.00 10000000.00 10000000.00 

16 ववपद व्यवस्थापन कोष           0.00 2548000.00 2548000.00 

17 
सांस्कृतत सांरक्षण (िाममिक‚ 

साांस्कृततक प्रवििन) 
          0.00 650000.00 650000.00 

hDdf   18673116.39 8526244.00 116978756.00 125505000.00 90000000.00 114616000.00 204616000.00 
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 अनसुूची – २ 

 षिििे पररिद्बाट पाररत भएका र्ोजनाहरुको षििरणः- 

कागेश्िरी मनहरा नगरपाशलकाको थप बजेट षितनर्ोजन षििरण 

     

     
िडा स्तरीर् मुखर् र्ोजना 

   
शस.न.ं षििरण िडा न.ं रकम कैफर्र्त 

१ िोलािबोट क ुँ ईकेलगाउुँ  सहहदपाकि  सडक १ १०००००० 

मन्त्रालयमा 
मसफाररस गन ि 
पने सडक 

२ रामजानकी मजन्त्दर लाककला सडक २ २००००००   

३ ढकालगाउुँ उकालो ढलान १४ १००००००   

४ जनकको घरबाट स यिमण्डली सडक २ ९०००००   

५ ठ लाखेत आकासी सडक १५ १०००००० 

मन्त्रालयमा 
मसफाररस गन ि 
पने सडक 

६ तीथिचोक िटमासे सडक ४ १०००००० 

मन्त्रालयमा 
मसफाररस गन ि 
पने सडक 

७ मननटार एकनाले सडक १६ ९०००००   

८ 
ढ ांगेिारा िण्डारीगाउुँ  ह ुँदै पजण्डत गाउुँ  ककरण पजण्डतको 
घरको सडक 

५ ९०००००   

९ अज िनको घर अगाडी पहहरो तनयन्त्रण मसांखडागाउुँ  ६ १०००००० 

मन्त्रालयमा 
मसफाररस गन ि 
पने सडक 

१० बस्तेको हढक ठ लाघर सडक ७ ९०००००   

११ रािाकृरण मजन्त्दर काकीगाउुँ  सडक ८ ९०००००   

१२ बाबाचोक गज रेलगाउुँ  अर्िकारीगाउुँ  सडक ९ ९०००००   

१३ ढलेको बरवपपल ढ ांगेलगाउुँ ह ुँदै ड माखाल सडक १० १०००००० 

मन्त्रालयमा 
मसफाररस गन ि 
पने सडक 

१४ तेजववनायक ममठ्ठारामको घर सम्मको सडक ११ ५०००००   

१५ ममठ्ठारामको घर देखख स तनल दाहालको घरसम्म ११ ५०००००   

१६ बजरांगबमल मनमोहनचोक सडक १२ ९०००००   

१७ बबरेन्त्रचोक वडा कायािलय सडक १३ १०००००० मन्त्रालयमा 
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मसफाररस गन ि 
पने सडक 

  जम्मा   १६३०००००   

     
जनसहभाधगतामा आधाररत सडक तथा ढल तनकास (५०-५०) 

          

शस.न.ं षििरण िडा न.ं रकम कैफर्र्त 

१ प्रगततटोल मागि‚ थली ग्रािेमलङ्ग ७ १५००००   

२ अर्गसरा मागि १३ ३०००००   

३ 
बजरांगबली चोक दक्षक्षण पट्टी सांगम चोक ढल 
तनमािण 

१२ ५०००००   

४ घनामांगल टोल मिरी सडक १३ ५०००००   

५ हहमालय मागि १३ ३०००००   

६ ककराुँत चोक सडक तथा ढल  ११ ४०००००   

७ मनहरा ढल तनमािण‚ वडा नां. १२ १२ ३०००००   

८ मशवस न्त्दर टोल ढल ममित १३ ३०००००   

९ गहै्रीगाउुँ  ववकास समाज ढल तनमािण ९ ५०००००   

१० हरहर महादेव ममलनचोक सडक ढल तथा ग्रािेमलङ १२ ४०००००   

११ गोववन्त्द दाहालको घरबाट प्रताप राणाको घर सडक १३ ३०००००   

१२ श्रीराम मागि सनमसटी पाटी प्यालेस १३ ३०००००   

१३ पुँिेरो फ यालडाुँडा सडक कालोपरे ९ ५०००००   

१४ ततवारीटोल बरकोण स्क ल ठाडो सडक ९ ३०००००   

१५ डाुँडागाउुँ  टोल ढ ुँगाको वाल तनमािण १२ ३०००००   

१६ दाहालगाउुँ  मिरी सडक ढल १३ ४०००००   

१७ प णिववनायक  मागि १२ ४०००००   

  जम्मा   ६१५००००   

     
पिूायधार षिकास कार्यक्रमः- 

 

     
शस.न.ं षििरण िडा न.ं रकम कैफर्र्त 

१ र्चप्ले गौंडा महान्त्टार सडक‚ गोठाटार ११ ४७०००००   

२ स यिमण्डली स वेदीगाउुँ  इन्त्रायणी सडक ११ ४५०००००   

  जम्मा   ९२०००००   

     
संर्कु्त िडा कार्ायलर् १‚ २ र १४ गागलरे्दी 

     
शस.न.ं षििरण िडा न.ं रकम कैफर्र्त 

१ सातघट्टे अर्िकारी गाउुँ  सडक १ १०००००   
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२ मसद्िी गणेश उ.मा.वव. अगाडीको कल्िटि १ ४०००००   

३ प ुँवारगाउुँ  कृरण मजन्त्दर सडक - कल्िटि १४ ३०००००   

४ स वेदी गाउुँ  चोक देखी आलापोट हेल्थपोरट सडक २ ४०००००   

५ काभे्र प ुँवार गाउुँ  सडक १४ २०००००   

६ ओदान्त्ची मसन्त्ि सेरा सडक ग्रािेमलङ्ग २ र १४ २०००००   

७ गणेशमान मागि‚ चापको बोट सडक १४ २०००००   

८ बाह्रबबसे-ठाडो क लो सडक १ ४०००००   

९ ठ लाहढक-सातघट्टे कृवष सडक २ ४०००००   

१० 
सातघट्टे चोक देखी श्रीरामको घरसम्म सडक 
ग्रािेमलङ्ग 

१ २०००००   

११ जजत बहाद रको घरबाट मार्थल्लो गाउुँ  जाने बाटो १ ३०००००   

१२ िोलािबोट माने गाउुँ  ह ुँदै बाल उद्िार जाने ठाडो बाटो  १ ४०००००   

१३ प वाुँरगाउुँ  सरस्वती बस्ती सडक १ १५००००   

१४ ठ लाहढक वपपलबोटदेखी लाममडाुँडा जाने बाटो १ १०००००   

१५ अर्िकारीगाउुँ जाने कल्िटि ममित १ ३०००००   

१६ गागल ग म्बा ह ुँदै मार्थल्लो गाउुँ  जोड्ने बाटो १ २०००००   

१७ पश िरामको खेतबाट सानोटारी कृरण मजन्त्दर सडक १४ १००००००   

१८ ि लेप ल कृरणमजन्त्दर सडक १४ १००००००   

१९ पारषीदेवी मजन्त्दर अगाडीको सडक १ २०००००   

२० प वाुँरगाउुँ  ठाडो पाखो िोलािबोट १ २०००००   

२१ ढ लाहढक वपपलबोट सडक २ १०००००   

२२ सूयिमण्डली फाुँट कृवष सडक २ १०००००   

२३ स वेदीगाउुँ  माझटोल सवविान मागि  २ १००००० 
 

  जम्मा   ६९५००००   

     

     

     
संर्कु्त िडा कार्ायलर् ३ र १५ आलापोट 

     
शस.न.ं षििरण िडा न.ं रकम कैफर्र्त 

१ फ यालगाउुँ  ओरालो माझटार सडक ३ र १५ ३०००००   

२ बालबबकास ि लेप ल सडक ३ र १५ ३०००००   

३ मिमसेनपाटी बागमती सडक ३ र १५ ३०००००   

४ साउनेपानी टार सडक ३ र १५ ३०००००   

५ कृरणचौर-बस्नेतगाउुँ  ठ लाहढक सडक ३ र १५ ३०००००   

६ नाथेश्वरी बागमती सडक ३ र १५ २५००००   

७ चौतारीटार खहरे सडक ३ र १५ २५००००   
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८ बारपाक बबपीचोक सडक ३ र १५ २५००००   

९ स यिमण्डली बसाहाखोल्सा कल्िटि ममित ३ र १५ १०००००   

  जम्मा   २३५००००   

     
संर्कु्त िडा कार्ायलर् ४ र १६ भरबास 

     
शस.न.ं षििरण िडा न.ं रकम कैफर्र्त 

१ वव.पी. सङ्ग्राहलय-िरबास सडक ४ र १६ ३०००००   

२ शहहद आदशि तयाम्पस पह ुँच मागि ४ र १६ २०००००   

३ मसमल्ची चापाटारी सडक ४ र १६ ३०००००   

४ 
राज  क ुँ इकेलको घरबाट प्रहदपको घर ह ुँदै स्वास््य 
केन्त्र जाने सडक 

४ र १६ ३०००००   

५ सरस्वती मजन्त्दर िटमासे सडक ४ र १६ ३०००००   

६ 
साववक गागलफेदी िरबास मसमाना सडक ववस्तार 
महादेव फाुँट जाने सडक 

४ र १६ ३०००००   

७ मसद खाि जानेबाटो  ४ र१ ६  २०००००   

  जम्मा   १९०००००   

     
संर्कु्त िडा कार्ायलर् ५‚ ६ र ७ डााँछी 

शस.न.ं षििरण िडा न.ं रकम कैफर्र्त 

१ हरर थापा घर पिाडी तामाङ वस्ती जाने सडक ७ ३०००००   

२ ब्रम्हखेल स शकेो चौरबाट-माझगाउुँ  थापा टोल सडक ५ ४०००००   

३ ब्रम्हखेल स शकेो चौरबाट-नेवार बस्ती जाने सडक ५ ३०००००   

४ पानी ट्याङ्की सडक ग्रािेमलङ ६ २०००००   

५ 
ब्रम्हखेल ढ ांगेिारोबाट-माझगाउुँ  थापा टोल स तनल 
थापाको घरतफि को सडक 

५ ४०००००   

६ लक्ष्मीनारायण मागि‚ थली  ७ १०००००   

७ थलीचौर-कोलमतशे्वर सडक ग्यामिङ्ग ६ र ७ ३०००००   

८ बाघिारा चक्रपथ सडक ५ ४०००००   

९ सान थली पवूि सडक ७ ३०००००   

  जम्मा   २७०००००   

     
संर्कु्त िडा कार्ायलर् ८‚ ९ र १० मलूपानी 

     
शस.न.ं षििरण िडा न.ं रकम कैफर्र्त 

१ खहरे फ यालगाउुँ  पेप्सी जोड्ने सडक १० ५०००००   
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२ ततवारीटोल मिरी सडक ९ १०००००   

३ दक्षक्षणढोका ढ ङ्गेिारा उत्तर बस्ती सडक ९ २५००००   

४ दक्षक्षणढोका मसपाही होटल-उत्तर बस्ती मिरी सडक ९ २०००००   

५ बालर्गताञ्जली-वडा कायािलय सडक ममित ९ २०००००   

६ रािाकृरण मजन्त्दर देखख गोदारगाउुँ  नयाुँबस्ती सडक ८ ३०००००   

७ मूलपानी थापागाउुँ  माझ बस्ती सडक  ८ ३०००००   

८ 
घट्टाको परूानो पुँिेरो - तखा नीलबाराही पेिोल पम्प 
सडक 

८ २०००००   

९ उद्िव सापकोटाको घर अगाडीबाट जाने बाटो ९ १०००००   

१० नागदह वाचनालय बाबाचोक सडक ९ ५०००००   

११ वपपलबोट गोदारगाउुँ  जाने सडक ९ २०००००   

१२ म रारी थापाको घरबाट र्गताञ्जली स्क ल सडक ९ ३०००००   

१३ उद्िव काकीको घरबाट गोदारगाउुँ  जाने सडक ९ ३०००००   

१४ बरवपपलबाट त लसा र्गरीको घर जाने सडक ९ २०००००   

१५ कृरण मजन्त्दरबाट रामजानकी जाने सडक ९ २०००००   

१६ लाममिाने गाउुँ  नवद गाि मजन्त्दर अर्िकारी गाउुँ   ९ ३०००००   

१७ सजृना चोक डे्रन ममित तथा तनमािण ९ २०००००   

१८ तनलबारही पेिोलपम्प तखा सडक ८ २०००००   

१९ 
पन्त्तको घर देखख कामीडाडाुँ ह दै पेप्सी सडक डे्रन ममित 

तथा तनमािण 
८‚९ र १० ७०००००   

  जम्मा   ५२५००००   

     
संर्कु्त िडा कार्ायलर् ११‚ १२ र १३ गोठाटार 

     
शस.न.ं षििरण िडा न.ं रकम कैफर्र्त 

१ गोठाटार हहमालय मागि-खहरे कल्िटि तनमािण १३ ३०००००   

२ यवाइट हाउसबाट मिर नयाुँ बस्ती जाने सडक ११ ४०००००   

३ प डासैनी गाउुँ  दारीको डोल ढल ११ ४०००००   

४ उज्जवल नगर समाज सडक १२ र १३ ५०००००   

५ कलमथली ढल तथा सडक  ११ ३०००००   

६ 
नागररकबाट आदशि टोल स िार सममतत ववनायक 
बस्ती जाने सडक एवां ढल 

११ ३०००००   

७ चापाबोट तेजववनायक मजन्त्दर सडक ११ २०००००   

८ मसद्िी ववनायक टोल स िार सममतत सडक ११ २०००००   

९ मदन आर्श्रत देखख बागमती सडक ११ ४०००००   

१० बबरटगाउुँ  उकालो देखख हज रको िारो उकालो ढलान ११ ७०००००   

११ खझांगटी घर जाने सडक ११ ३०००००   
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१२ ओम ववकास समाज मिर जाने सडक ११ ३०००००   

१३ 
तेजववनायक मजन्त्दर ततममजल्सनागाउुँ देखख 
अर्िकारीगाउुँ जाने सडक 

११ ३०००००   

१४ ब द्िचोक सडक ग्रावेल ११ ३०००००   

१५ श्रीजनाटोल सडक ग्रािेल ११ ३०००००   

१६ डोटेल डेरीबाट पवूितफि  जाने सडक ११ ५०००००   

१७ गान्त्िी पवूिको बाटोमा ढल १३ १५००००   

१८ हात्तीडाुँडा खड्कागाउुँ  जाने सडक १३ ४०००००   

१९ 
बागमती प लबाट पवूि तफि  प्रसाई बाको घर जाने 
बाटोमा वाल लगाउने 

  ४०००००   

२० नवद गाि टोल ववमल शमािको घर सम्म सडक कालोपर १२ ४०००००   

२१ 
नवद गाि टोल जीवन खड्काको घर सम्मको बाटो 
ग्रािेल गने 

१२ ३०००००   

२२ ढ ांगेिारा आनन्त्दनगर टोल स िार समाज जाने सडक ११ ५०००००   

२३ वडा कायािलय पजश्चम एरपोटि तनस्कने बाटो १३ ५०००००   

२४ कक्रयशन मागि १३ ५०००००   

२५ कम्प्यटूर / उदघोषक तामलम  नवद गाि टोल १२ १५०००० महहला 
२६ सगम हातेमालो समाजको सडकमा ढल तनमािण १२ ३०००००   

  जम्मा   ९३०००००   

     
खानेपानी तथा सरसर्ाई 

     
शस.न.ं षििरण िडा न.ं रकम कैफर्र्त 

१ 
सानटारी ढकालगाउुँ  खानेपानी म हान सांरक्षण तथा 
ट्याङ्की तनमािण 

१४ ४०००००   

२ िोलेटार खानेपानी १ ३०००००   

३ ढ क रिारो ममित तथा सांरक्षण‚ डाुँिी ५ २०००००   

४ पौडेलको पाखाको िारो सांरक्षण‚ डाुँिी ६ २०००००   

५ झ लको ढ ांगेिारा ममित तथा सांरक्षण‚ मूलपानी  १० १५००००   

६ ठ लाहढक खानेपानी‚ गागलफेदी २ २०००००   

७ रानीक वा ढ ांगेिारा ममित तथा सांरक्षण वडा नां. १२  १२ २०००००   

८ आलापोट एकककृत खानेपानी योजना   २०००००   

९ ववरण  िारा ममित आलापोट   १०००००   

१० फ यालगाउुँ  पुँिेरो ममित तथा सांरक्षण आलापोट १५ १५००००   

११ कट वाफाुँट िारा तनमािण‚ गागालफेदी १४ १५००००   

१२ प्रहरीचौकी खानेपानी‚ थली ७ ५००००   

१३ प्रहरीचौकी खानेपानी‚ मूलपानी   ५००००   

१४ प्रहरीचौकी खानेपानी‚ गोठाटार   ५००००   
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१५ ि तामप र खानेपानी ५ १५००००   

१६ प ुँवारगाउुँ  खानेपानी १४ १५००००   

१७ साउनेपानी िारा ममित १५ १५००००   

१८ गजरकोट प्लहटङ पिाडी पुँिेरो  ७ १०००००   

१९ बाह्रबबसेफाुँट खानेपानी १ १०००००   

२० श्रीजना नगर बाटो तथा खानेपानी १३ ३०००००   
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३६ 
मखणमलङ्गेश्वर तनम्न माध्यममक ववद्यालय‚ 

गागलफेदी १ १००००० बालबामलका 

३७ महहला‚ दमलत‚ बाबामलका तथा अन्त्य   १०००००० महहला 

३८ 
साववक गा.वव.स. मिमसेन टारको प रानो पोखरी 
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३१ गणेश मजन्त्दर सांरक्षण‚ आलापोट ३ २०००००   

३२ पारसीदेवी मजन्त्दर १ २०००००   

३३ मातसवादी अध्ययन केन्त्र थली ७ ७०००००   

३४ सेतीदेवी मजन्त्दर १ ३०००००   

३५ नाथेश्वरी य वा साम दातयक िवन ३ ३०००००   

३६ अयािलगाउुँ  साम दातयक िवन ९ १०००००   

३७ कामलका िगवतत मजन्त्दर  ११ २०००००   

३८ ककररयाप री िवन १ १०००००   

३९ 
ऋषेश्वर महादेव के्षर पररसर सांरक्षण समाज‚ िमिशाला 
तनमािण 

१० ३०००००   

४० कोल्मतशे्वर‚ ॐ शाजन्त्त िवन तनमािण‚ वडा नां. ६ डाुँिी ६ २०००००   

४१ हज रको िारा के्षर प नितनमािण‚ वडा नां. १२ गोठाटार ६ २०००००   

४२ मसद्िी गणेश मजन्त्दर‚ गागलफेदी १ २०००००   

४३ 
मनकामना मजन्त्दर ममित तथा सांरक्षण‚ मूलपानी 
कक्रकेट मैदान नजजक 

९ २०००००   
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४४ ज्वालादेवी मजन्त्दर गोठाटार १३ २०००००   

४५ अमरनाथ मजन्त्दर‚ आलापोट   २०००००   

४६ सरस्वती मजन्त्दर सांरक्षण ४ १०००००   

४७ महाुँकाली मजन्त्दर ठूलाहढक  २ १०००००   

४८ लक्षमीनारायण मजन्त्दर ढलान १४ १०००००   

४९ क लापारी टोल गागल मजन्त्दर तथा पाटीतनमािण १ २०००००   

५० रािाकृरण मजन्त्दर मलूपानी ८ ५००००   

  जम्मा   ११५५००००   

     
शिक्षा 

     
शस.न.ं षििरण िडा न.ं रकम कैफर्र्त 

१ गाजन्त्ि आदशि तयाम्पस‚ गोठाटार १३ ५०००००   

२ काजन्त्तप र तयाम्पस‚ डाुँिी ७ ५०००००   

३ शहहद आदशि त याम्पस‚ िरबास  १६ ५०००००   

४ 
मसद्िी गणेश उच्च माध्यममक ववद्यालय (प्राववर्िक 
मशक्षालय पवूाििार ववकास समेत) गागलफेदी १ ११०००००   

५ राजरिय तनमािण उच्च माध्यममक ववद्यालय‚ मूलपानी १० ७०००००   

६ तेज ववनायक उच्च माध्यममक ववद्यालय‚ गोठाटार ११ ५०००००   

७ शहहद आदशि उच्च माध्यममक ववद्यालय‚ िरबास १६ ३०००००   

८ गान्त्िी आदशि उच्च माध्यममक ववद्यालय‚ गोठाटार १३ ३०००००   

९ आनन्त्द िरैव माध्यममक ववद्यालय‚ मूलपानी ९ ५०००००   

१० काजन्त्त िैरव माध्यममक ववद्यालय‚ डाुँिी ७ ३०००००   

११ बाल उद्िार माध्यममक ववद्यालय‚ गागलफेदी १ ४०००००   

१२ बाल ववकास माध्यममक ववद्यालय‚ आलापोट १५ ३०००००   

१३ बाल राजरिय प्राथममक ववद्यालय‚ गोठाटार िवन ११ ११०००००   

१४ नवजागरण गहृहणी वकैजल्पक ववध्यालय  १३ ३०००००   

१५ नाथेश्वरी प्रा.वव. आलापोट   १०००००   

  जम्मा   ७४०००००   
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अनसुूची ३ 

 

sfu]Zj/L dgx/f gu/kflnsf sfof{no 
*f+%L, sf&df*f}+ 

2074÷075 sf] k|:tfljt cfDbfgL 

 

qm=;+

= 
cfDbfgL zLif{s 

cfDbfg

L 

;+s]t 

gDj/ 

2072=073 sf] 

oyfy{ 

2073=074 sf]  

2074=075 sf] 

k|:tfljt 

cfDbfgL 

s}lkmo

t 
2073=074 sf] 

d+;L/ ;Ddsf] 

oyfy{ 

2073=074 sf] 

;+;f]lwt 

cg"dfg 

2073=074 sf] 

sfod x"g] 

cfDbfgL 

1 dfnkf]t tyf e'dL s/ 1.1.1 2117654.00 470950.00 529050.00 1000000.00 1100000.00   

2 #/hUuf s/ 1.1.2 835331.00 113930.00 3336070.00 3450000.00 3795000.00   

3 jxfn s/ 1.1.3   0.00 0.00 0.00 100000.00   

4 Jojzfo s/ 1.1.5 835338.00 317086.00 2182914.00 2500000.00 2750000.00   

5 
;jf/L btf{ tyf jflif{s 

;jf/L s/ 
1.1.6.1 0.00 0.00 0.00 0.00 50000.00   

6 k^s] ;jf/L s/ 1.1.6.2 0.00 0.00 0.00 0.00 50000.00   

7 lj!fkg s/ 1.1.9 0.00 0.00 200000.00 200000.00 200000.00   

8 ko{^g ;]jf z"Ns 1.2.3 0.00 0.00 0.00 0.00 50000.00   

9 
crn ;DklQ d'Nof+sg ;]jf 

z"Ns 

1.2.6 0.00 0.00 2500000.00 2500000.00 2750000.00   

10 btf{ tyf gljs/)F b:t"/ 
1.3.1 9150.00 0.00 100000.00 100000.00 110000.00   

11 gS;f kf; b:t"/ 
1.3.2 27069052.00 20348514.00 14651486.00 35000000.00 35000000.00   

12 lzkmfl/; tyf jS;f}gL b:t"/ 
1.3.3 17574906.00 4173082.00 15826918.00 20000000.00 20000000.00   

13 gftf k|dfl)ft b:t"/ 1.3.4 40500.00 6600.00 43400.00 50000.00 55000.00   

14 cGo b:t"/ -PDj"n]G;_ 1.3.5 251510.00   300000.00 300000.00 330000.00   
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15 cGo ljljw cfo -kl~hs/)f_ 1.7.6 296268.83 50650.00 49350.00 100000.00 110000.00   

16 j]?h'   62759.00 54136.00 -54136.00 0.00 0.00   

17 nfut ;xeflutf   8743000.00 0.00 26347000.00 26347000.00 20000000.00   

19 g]kfn ^«i^ /f]oN^L   0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00   

20 ;*s jf]*{    0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00   

21 hu]*f sf]if   0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00   

22 

gfufh'{g zLjk"/L /fli^«o 

lgs"~h dWojtL{ If]q 

sfo{qmd 

  0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00   

23 jftfj/)f s/   0.00 0.00 700000.00 700000.00 770000.00   

24 
j}b]lzs ;xfotf tyf cGo 

cg"bfg 
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

25 ljB't tyf kfgL /f]oN^L   0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00   

26 >f]t jf+*kf+*   3625250.00 2244575.00 2755425.00 5000000.00 5500000.00   

27 /lhi^«]zg z"Ns   31582811.00 7342685.00 22657315.00 30000000.00 33000000.00   

28 slG^Gh]G;L cfo   1208740.00     0.00 500000.00   

cfGtl/s cfDbfgLsf] hDdf 94252269.83 35122208.00 92124792.00 127247000.00 126720000.00   

jfx\o >f]t   

1 
zzt{ cg"bfg -;fdflhs 

;"/Iff_ 
  23587200.00 20000000.00 10000000.00 30000000.00 60000000.00   

2 
gu/kflnsf cg"bfg -:yfgLo 

lgsfo ;zt{ rfn"_ 
  4536515.00 2273000.00 2327000.00 4600000.00 5060000.00   

3 
gu/kflnsf cg"bfg -:yfgLo 

lgsfo lgzt{ k'+hLut_ 
  28131000.00 16500000.00 25283000.00 41783000.00 45961000.00   

4 
gu/kflnsf cg"bfg -:yfgLo 

lgsfo ;zt{ k'+hLut_ 
  0.00   5839000.00 5839000.00 6422000.00   

5 
gu/ :t/Lo k"jf{wf/ ljsf; 

sfo{qmd 
  8743000.00   14643000.00 14643000.00 16044000.00   

6 
:yfgLo zf;g tyf ;fd"bflos 

ljsf; sfo{qmd 
  3708412.00   2534000.00 2534000.00 2550000.00   
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7 
lhNnf ljsf; ;ldlt jf^ 

cg"bfg 
  2750000.00 250000.00 -250000.00 0.00     

8 e'sDk /fxft   34425000.00   0.00 0.00     

jfx\o >f]tsf] hDdf 105881127.00 39023000.00 60376000.00 99399000.00 136037000.00   

ut ;fnsf] lhDd]jf/L 25321399.44 83438339.27 -38339.27 83400000.00     

s'n hDdf 225454796.27 157583547.27 152462452.73 310046000.00 262757000.00   

 

 

sfu]Zj/L dgx/f gu/kflnsf sfof{no 
  *f+%L, sf&df*f}+ 
  

2074÷075 sf] k|:tfljt jh]^ -rfn"_ 

   

qm=;+= jh]^ /sd 

jh]^ 

/sd 

gDj/ 

2072=073 

sf] oyfy{ 

2073=074 sf] 

2074=075 sf] 

k|:tfljt 

2074=075 

sf] 

संसोधनिाट 
थप 

2074=075 sf] 

sfod x"g] 

jh]^ 

2073=074 

sf] d+;L/ 

;Ddsf] 

oyfy{ 

2073=074 

sf] 

;+;f]lwt 

cg"dfg 

2073=074 sf] 

hDdf 

1 tnj 21111 3581804.00 3563376.40 7436623.60 11000000.00 9000000.00   9000000.00 

2 dx+uL eQf 21113 189000.00 72000.00 432000.00 504000.00 350000.00   350000.00 

3 cGo eQf -k|f]T;fxg_ 21119 2190000.00 712100.00 1887900.00 2600000.00 3200000.00   3200000.00 

4 kf]iffs 21121 158000.00 0.00 315000.00 315000.00 370000.00   370000.00 

5 cf}ifwL pkrf/ 21123 40000.00 0.00 600000.00 600000.00 500000.00   500000.00 

6 kfgL tyf ljh"nL 22111 28285.00 46279.00 253721.00 300000.00 300000.00   300000.00 

7 ;+rf/ dxz"n 22112 23736.00 43117.00 256883.00 300000.00 300000.00   300000.00 

8 #/ ef*f 22121 624910.00 199200.00 800800.00 1000000.00 1200000.00   1200000.00 

9 cGo ef*f 22122 300000.00 0.00 600000.00 600000.00 500000.00   500000.00 
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10 O{Gwg 22211 384906.00 132996.00 967004.00 1100000.00 1500000.00   1500000.00 

11 
;~rfng tyf dd{t 

;Def/ 
22212 207944.00 323835.00 676165.00 1000000.00 1000000.00   1000000.00 

12 sfof{no ;DjlGw vr{ 22311 2059231.00 1897540.00 3602460.00 5500000.00 5500000.00   5500000.00 

13 k":ts tyf ;fdu|L 22313 0.00 1470.00 48530.00 50000.00 100000.00   100000.00 

14 ईन्त्िन अन्त्य प्रयोजन 22314 200.00 950.00 49050.00 50000.00 25000.00   25000.00 

15 
lgld{t ;fj{hlgs 

;DklQsf] ;Def/ 
22321 0.00 0.00 300000.00 300000.00 300000.00   300000.00 

16 cGo ;]jf z"Ns 22412 2924131.00 0.00 200000.00 200000.00 5500000.00   5500000.00 

18 तामलम कायिक्रम खचि 22511 0.00 0.00 100000.00 100000.00 450000.00   450000.00 

19 

सीप ववकास र जनचेतना 
तामलम तथा गोरठ सम्वन्त्िी 
खचि 

22512 0.00 0.00 1000000.00 1000000.00 1000000.00   1000000.00 

20 कायिक्रम खचि 22522 465000.00 409969.00 1290031.00 1700000.00 1700000.00   1700000.00 

21 ववववि कायिक्रम खचि 22529 361518.00 0.00 500000.00 500000.00 500000.00   500000.00 

23 अन गमन मूल्याांकन  22611 0.00 0.00 1000000.00 1000000.00 500000.00   500000.00 

24 भ्रमण खचि 22612 0.00 40220.00 659780.00 700000.00 500000.00   500000.00 

25 ljljw vr{ 22711 712514.00 342731.00 738269.00 1081000.00 1200000.00   1200000.00 

26 
e}kl/ cfpg] rfn" 

vr{ 
22911 0.00 0.00 500000.00 500000.00 500000.00   500000.00 

28 
;/;kmfO{ tyf cGo 

;]jf z"Ns 
2.07.2 66588.00 23060.00 126940.00 150000.00 150000.00   150000.00 

29 cfly{s ;xfotf 2.08.2 55550.00 26900.00 223100.00 250000.00 300000.00   300000.00 

30 k"/:sf/ 2.08.3 0.00 0.00 10000.00 10000.00 50000.00   50000.00 

31 kl/ifb ;~rfng vr{ 2.08.4 682500.00 0.00 1000000.00 1000000.00 1500000.00   1500000.00 

33 

gu/sf] ;/;kmfO{ tyf 

kmf]xf]/d}nf 

Joj:yfkg vr{ 

4.07 0.00 0.00 200000.00 200000.00 1200000.00   1200000.00 

34 
bdsn tyf PDj"n]G; 

;~rfng vr{ 
4.08 32108.00 0.00 300000.00 300000.00 300000.00   300000.00 
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36 
सशति अन दान (सामाजजक 
स रक्षा) 

  23587200.00 18742800.00 11257200.00 30000000.00 60000000.00   60000000.00 

37 नगरपामलका अन दान   4511924.00 0.00 4600000.00 4600000.00 6242000.00   6242000.00 

38 
स्थानीय शासन तथा 
साम दातयक ववकास कायिक्रम 

  3708412.00 510000.00 4490000.00 5000000.00 2550000.00   2550000.00 

39 कमिचारी कल्याण कोष   0.00 0.00 700000.00 700000.00 350000.00   350000.00 

40 एम.टी.एम.पी.   0.00 0.00 600000.00 600000.00 0.00   0.00 

41 साविजतनक सम्पवत्तको सम्िार           770000.00   770000.00 

hDdf 46895461.00 27088543.40 47721456.60 74810000.00 109407000.00 0.00 109407000.00 

 

sfu]Zj/L dgx/f gu/kflnsf sfof{no 
  *f+%L, sf&df*f}+ 
  

2074÷075 sf] k|:tfljt jh]^ -k'+hLut_ 

   

qm=;+= jh]^ /sd 

jh]^ 

/sd 

gDj/ 

2072=073 

sf] oyfy{ 

2073=074 sf] 

2074=075 sf] 

k|:tfljt 

2074=075 

sf] 

संसोधनिाट 
थप 

2074=075 sf] 

sfod x"g] 

jh]^ 

2073=074 sf] 

d+;L/ ;Ddsf] 

oyfy{ 

2073=074 sf] 

;+;f]lwt 

cg"dfg 

2073=074 sf] 

hDdf 

2 kmlg{r/ 29311 0.00 0.00 2500000.00 2500000.00 2500000.00   2500000.00 

3 ;jf/L ;fwg 29411 0.00 0.00 0.00 0.00 500000.00   500000.00 

4 d]lzg/L cf}hf/  29511 201082.00 73450.00 1426550.00 1500000.00 500000.00   500000.00 

5 ;fj{hlgs lgdf{)f 29611 11580078.00 5760379.00 75240621.00 81001000.00 34758000.00   34758000.00 

6 
k'+hLut vr{ -nlIft 

;d'x_ 
29611 533245.00 123100.00 43492900.00 43616000.00 18715000.00   18715000.00 

7 
cWoog tyf k"+hLut 

k/fdz{ ;]jf vr{ 
29711 0.00   500000.00 500000.00 1000000.00   1000000.00 

8 
e}k/L cfpg] k'+hLut 

vr{ 
29811 0.00   875000.00 875000.00 1500000.00   1500000.00 
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10 
नगरपामलका अन दान 
(साविजतनक तनमािण) 

  18277410.00   27159000.00 27159000.00 33375000.00   33375000.00 

11 
नगरपामलका अन दान (लक्षक्षत 
समहू) 

  9841681.00   14624000.00 14624000.00 12586000.00   12586000.00 

12 लागत सहिार्गता   8743000.00   0.00 0.00 20000000.00   20000000.00 

13 
नगर स्तरीय पूवाििार ववकास 
कायिक्रम 

  8743000.00   14643000.00 14643000.00 16044000.00   16044000.00 

14 
नगरपामलका अन दान (सडक 
सौयि वत्ती) 

  0.00   5000000.00 5000000.00 6422000.00   6422000.00 

15 ममित सम्िार कोष   0.00   10000000.00 10000000.00 4250000.00   4250000.00 

16 ववपद व्यवस्थापन कोष   0.00   2548000.00 2548000.00 500000.00   500000.00 

17 
सांस्कृतत सांरक्षण (िाममिक‚ 

साांस्कृततक प्रवििन) 
  0.00   650000.00 650000.00 700000.00   700000.00 

hDdf   57919496.00 5956929.00 198659071.00 204616000.00 153350000.00 0.00 153350000.00 
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अनसुूची – ४ 

आधथयक ििय २०७४/०७५ मा संचालन हुने  िस्तीस्तरीर्‚ िडास्तरीहुदै एफककृत र्ोजना तजुयमा 
सशमततबाट शसर्ाररस भएका र्ोजनाको षििरणः- 

िडा नं. १ संग सम्िस्न्धत र्ोजनाहरु षििरण 

शस.नं. र्ोजनाको नाम षितनर्ोस्जत 
रकम 

िडा नं. कैफर्र्त 

१ पारषी देवी मजन्त्दर तनमािण १‚००‚०००।०० १ प ुँजजगत 
२ मसद्िीगणेश मजन्त्दर तनमािण तथा ममित स िा १‚००‚०००।०० १ प ुँजजगत 
३ सेततदेवी मजन्त्दर तनमािण ५०‚०००।०० १ प ुँजजगत 
४ मशवकारी देवी ममित स िार १‚००‚०००।०० १ प ुँजजगत 
५ बाह्रववसे सडक १‚००‚०००।०० १ प ुँजजगत 
६ घट्टेखोला म नी क लो ममित १‚००‚०००।०० १ प ुँजजगत 
७ वडा कायािलय स्याले घटा ह ुँदै सातघट्टे चोक सडक १‚००‚०००।०० १ प ुँजजगत 
८ क ईकेल गाउुँ  खानेपानी  १‚००‚०००।०० १ प ुँजजगत 
९ क ईकेलगाउुँ  सेतीदेवी मजन्त्दर ममित  १‚००‚०००।०० १ प ुँजजगत 
१० सातघट्टे खोला मसद्िीगणेश वपपलबोट बाटोको प ल 

बाटो ममित 
१‚००‚०००।०० १ प ुँजजगत 

११ सातघट्टे वपपलबोट मखणमलङ्गेश्वर सडक १‚००‚०००।०० १ प ुँजजगत 
१२ दमलत बस्ती प वार टोल खरीपाखा वपपलबोट सडक १‚००‚०००।०० १ प ुँजजगत 
१३ सांय तत खानेपानी (वपपलबोट र प वार टोल)  १‚००‚०००।०० १ प ुँजजगत 
१४ महहला साम दातयक िवन तनमािण १‚००‚०००।०० १ प ुँजजगत 
१५ मखणमलङ्गेश्वर मजन्त्दर मसढी तनमािण ५०‚०००।०० १ प ुँजजगत 
१६ महादेव खोला अर्िकारी गाउुँ  मखणमलङ्गेश्वर स्क ल 

जोड्ने सडक (तल्लो बाटो) 
१‚००‚०००।०० १ प ुँजजगत 

१७ दमलत बस्ती क ख राफमि देखख प वार गाउुँ  खरी डाुँडा 
जोड्ने मिरी सडक 

१‚००‚०००।०० १ प ुँजजगत 

१८ दमलत बस्ती महादेव मजन्त्दर तनमािण ५०‚०००।०० १ प ुँजजगत 
१९ िरतोङ टोल ह ुँदै घोले टोल मशवप री जोड्ने सडक  १‚७५‚०००।०० १ प ुँजजगत 
२० ठाडोबाटो िोलािबोट ह ुँदै स्क ल जोड्ने सडक ३‚००‚०००।०० १ प ुँजजगत 
२१ ग म्बा ह ुँदै लाथानटोल सडक १‚००‚०००।०० १ प ुँजजगत 
२२ र्चप्लेढ ङ्गे लाथान टोल मसडी तनमािण  १‚५०‚०००।०० १ प ुँजजगत 



34 
 

२३ मानागी गागल मानेटोल खानेपानी ममित ५०‚०००।०० १ प ुँजजगत 
२४ िोलािबोट साम दातयक िवन तनमािण १‚५०‚०००।०० १ प ुँजजगत 

लक्षक्षत िगय अन्तगयत 
१ क ईकेलगाउुँ   मसांचाई  १‚००‚०००।०० १ लक्षक्षत सम ह 
२ इन्त्रायणी मसद्िीगणेश जारा व्यवस्थापन ७५‚०००।०० १ लक्षक्षत सम ह 
३ बालबामलका तथा दमलत अन्त्तगित नागररक सचेतना 

केन्त्रका लार्ग 
१‚००‚०००।०० १ लक्षक्षत सम ह 

४ महहला लक्षक्षत अन्त्तगित नागररक सचेतना केन्त्रका 
लार्ग 

१‚००‚०००।०० १ लक्षक्षत सम ह 

५ ग म्बा तनमािण (जनजाती अन्त्तगित) २‚००‚०००।०० १ लक्षक्षत सम ह 
६ नागररक सचेतना केन्त्र  १‚००‚०००।०० १ लक्षक्षत सम ह 
७ दमलत बजस्त साम हहक िवन १‚००‚०००।०० १ लक्षक्षत सम ह 
८ महहला स्वास््य स्वयां सेववका भ्रमण १‚००‚०००।०० १ लक्षक्षत सम ह 
 

िडा नं. २ संग सम्िस्न्धत र्ोजनाहरु षििरण 

शस.नं. र्ोजनाको नाम षितनर्ोस्जत 
रकम 

िडा नं. कैफर्र्त 

१ माझगाउुँको पोखरी ममित २‚००‚०००।०० २ प ुँजजगत 
२ मिमसेनथान मजन्त्दर ममित ३‚५०‚०००।०० २ प ुँजजगत 
३ मिमेश्वर मजन्त्दर ममित १‚००‚०००।०० २ प ुँजजगत 
४ पाल्पाली डाुँडा ग्रािेल १‚००‚०००।०० २ प ुँजजगत 
५ ठ लाहढकबाट आलापोट जाने सडक १‚००‚०००।०० २ प ुँजजगत 
६ दशरथ थापाको घर जाने सडक ग्रािेल १‚००‚०००।०० २ प ुँजजगत 
७ ठ लाहढक देखख पाखा बाटो (कृवष सडक) २‚००‚०००।०० २ प ुँजजगत 
८ सेततदेवी मजन्त्दर ममित ५०‚०००।०० २ प ुँजजगत 
९ मनकामना मजन्त्दर ममित १‚००‚०००।०० २ प ुँजजगत 
१० राम जानकी मजन्त्दर ममित १‚००‚०००।०० २ प ुँजजगत 
११ खानेपानी पुँिेरो ममितका लार्ग १‚००‚०००।०० २ प ुँजजगत 
१२ पानीववनाटार वाटो नारायणको घरदेखख दमलत 

वस्तीसम्म सडक ममित 
१‚५०‚०००।०० २ प ुँजजगत 

१३ ज्वालादेवी मजन्त्दर ममित ५०‚०००।०० २ प ुँजजगत 
१४ पारी गणेश बहाद रको घरबाट साववक ५ नम्बर जाने 

सडक ममित 
१‚००‚०००।०० २ प ुँजजगत 
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१५ ववश्स को घरदेखी रमेशको घरसम्म जाने बाटो १‚००‚०००।०० २ प ुँजजगत 
१६ महाकाली मजन्त्दर ममित १‚००‚०००।०० २ प ुँजजगत 

लक्षक्षत िगय अन्तगयत 
१ महहला कायिक्रम अन्त्तगित खानेपानी ३‚००‚०००।०० २ लक्षक्षत सम ह 
२ बालबामलका कायिक्रम अन्त्तगित  २‚००‚०००।०० २ लक्षक्षत सम ह 
३ जनजाती कायिक्रम अन्त्तगित  १‚००‚०००।०० २ लक्षक्षत सम ह 
४ महहला कायिक्रम अन्त्तगित  १‚००‚०००।०० २ लक्षक्षत सम ह 
 

िडा नं. १४ संग सम्िस्न्धत र्ोजनाहरु षििरण 

शस.नं. र्ोजनाको नाम षितनर्ोस्जत 
रकम 

िडा नं. कैफर्र्त 

१ सान्त्टारी डडल (खहरे जाने क लो) देखख कृरण मजन्त्दर 
सम्मको बाटो ममित  

१०‚००‚०००।०० १४ प ुँजजगत 

२ ि ले प ल देखख कृरण मजन्त्दरसम्मको बाटो  ममित २‚००‚०००।०० १४ प ुँजजगत 
३ काभे्र प लदेखख प वारगाउुँ  सम्मको बाटो ममित २‚००‚०००।०० १४ प ुँजजगत 
४ ढकालगाउुँ  लक्ष्मीनारायण मजन्त्दरदेखख कृरण मजन्त्दर 

सम्मको बाटो ममित 
२‚००‚०००।०० १४ प ुँजजगत 

५ िोलेटार गाउुँको बाटो ममित  २‚००‚०००।०० १४ प ुँजजगत 
६ सान्त्टारी चापकोबोट देखी कडोल सम्मको बाटो ममित १‚००‚०००।०० १४ प ुँजजगत 
७ खहरे सम्म सान्त्टारी डडल देखखको बाटो तनमािण १‚००‚०००।०० १४ प ुँजजगत 

लक्षक्षत िगय अन्तगयत 
१ महहला ववकास कायिक्रम ३‚००‚०००।०० १४ लक्षक्षत सम ह 
२ बालबामलका कायिक्रम अन्त्तगित (र्चल्डे्रन पाकि ) १‚००‚०००।०० १४ लक्षक्षत सम ह 
३ बाल तलबहरुको लार्ग १‚००‚०००।०० १४ लक्षक्षत सम ह 
४ जनजाती लक्षक्षत कायिक्रम अन्त्तगित १‚००‚०००।०० १४ लक्षक्षत सम ह 
५ बदृ्िबदृ्िाहरु लक्षक्षत कायिक्रम अन्त्तगित १‚००‚०००।०० १४ लक्षक्षत सम ह 
     
 

िडा नं. ३ र १५ संग सम्िस्न्धत र्ोजनाहरु षििरण 

  पूस्जगत तर्य ः    
मस. ठेगाना 

 

ववतनयोजजत मशषिक योजनाको ववतनयोजजत कैकफ
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नां. नाम रकम यत 

१ वडा नां.१५ ठूलाखेत आकाशी सडक सडक ५‚००‚०००।०
० 

 

२ वडा नां.१५ फ यालगाउुँ ‚ टार‚ काभे्र प वाुँरगाउुँ  सडक सडक ५‚००‚०००।०
० 

 

३ वडा नां.१५ गणेश मजन्त्दर बागमती सडक सडक ५‚००‚०००।०
० 

 

४ वडा नां १५ सडक ममित तथा नयाुँ सडक ियाक तनमािण सडक १‚००‚०००।०
० 

 

५ वडा नां १५ आलापोट स्वास््यचौकीमा स्वास््य कायिक्रम 
सांचालन 

स्वास््य १‚००‚०००।०
० 

 

६ वडा नां १५ आलापोट एकककृत खानेपानी आयोजना र िएका 
ईनार‚ क वा‚ िारा ममित 

खानेपनी १‚५०‚०००।०
० 

 

७ वडा नां १५ बालबबकास मा.वव. पहहरो तनयन्त्रण पहहरो 
तनयन्त्रण 

१‚००‚०००।०
० 

 

८ वडा नां १५ ि लेपूल‚ ठ लाखेत‚ आकाशी मसांचाई मसांचाई १‚००‚०००।०
० 

 

९ वडा नां १५ साविजतनक जग्गा सांरक्षण तथा रेखाङ्कन प्रतत 
सांरक्षण 

१‚००‚०००।०
० 

 

१० वडा नां १५ कृरणप्रणामी मजन्त्दर सांरक्षण सांपदा 
सांरक्षण 

७५‚०००।००  

११ वडा नां १५ अमरनाथ बाबा महादेव मजन्त्दर  सांपदा 
सांरक्षण 

७५‚०००।००  

१२ वडा नां १५ कृवष सडक सडक १‚००‚०००।०
० 

 

१३ वडा नां १५ बालववकास मा.वव. मशक्षा ५०‚०००।००  
१४ वडा नां १५ महादेव खोला दायाुँ/बायाुँ रेखाङ्कन सांरक्षण ५०‚०००।००  
  जम्मा    
  लक्षक्षत कार्यक्रम तर्य     
१ वडा नां १५ सरसफाई तथा खानेपानी कायिक्रम महहला ७५‚०००।००  
२ वडा नां १५ मसपम लक तामलम महहला ७५‚०००।००  
३ वडा नां १५ नागररक सचेतना केन्त्रलाई तामलम महहला १‚००‚०००।०

० 
 

  जम्मा    
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१ वडा नां १५ िारापाखामा बालमैरी पाकि  तनमािण बालबामल
का 

१‚७५‚०००।०
० 

 

२ वडा नां १५ खेलक द सामाग्री खररद तथा प स्तक खररद  ७५‚०००।००  
  जम्मा    
१ वडा नां १५ ववपन्त्न दमलत तथा जनजातत सम दायमा 

शौचालय तनमािण 
जनजातत १‚००‚०००।०

० 
 

२ वडा नां १५ गणेश मजन्त्दर जारा व्यवस्थापन सांकृती 
सांरक्षण 

६२‚५००।००  

३ वडा नां १५ दमलत वस्ती अगाडीको पीपलबोटमा चौतारो तथा 
जेरठ नगररक ववश्रामस्थल तनमािण 

जेरठनागरर
क 

१‚००‚०००।०
० 

 

४ वडा नां १५ अमिम खखकरण तथा मसपमूलक तामलम दमलत/जन
जातत 

१‚२५‚५००।०
० 

 

  जम्मा    
१ वडा नां. ३ नाथेश्वरी बागमती वव.पी. चोक सडक सडक ५‚००‚०००।०

० 
 

२ वडा नां. ३ कृरणचर बस्नेत गाउुँ  ठूला हढक सडक सडक ५‚००‚०००।०
० 

 

३ वडा नां. ३ ववममरे सूयिमण्डली ओदान्त्ची सडक सडक ५‚००‚०००।०
० 

 

४ वडा नां. ३ िईरहेको सडक ममित तथा नायुँ सडक तनमािण सडक १‚५०‚०००।०
० 

 

५ वडा नां. ३ स्वास््य सम्वजन्त्ित जनचेतना म लक कायिक्रम 
सांचालन 

 १‚००‚०००।०
० 

 

६ वडा नां. ३ आलापोट एकककृत  खानेपानी व्यवस्थापन तथा 
ईनार‚ क वा‚ िारा‚ पिेरा ममित र सांरक्षण 

खानेपानी १‚५०‚०००।०
० 

 

७ वडा नां. ३ िूसांरक्षण तथा नदी कटान तनयन्त्रण पहहरो 
रोकथाम 

१‚००‚०००।०
० 

 

८ वडा नां. ३ मसन्त्ि स्रो मसांचाई मसांचाई १‚००‚०००।०
० 

 

९ वडा नां. ३ साविजतनक जग्गा सांरक्षण मसमाङकन तथा 
रेखाङ्कन 

पतति 
सांरक्षण 

१‚००‚०००।०
० 

 

१० वडा नां. ३ मठ मजन्त्दर तथा सांकृती सांरक्षण सांपदा 
सांरक्षण 

५०‚०००।००  

११ वडा नां. ३ कृवष सढक  १‚००‚०००।०  
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० 
१२ वडा नां. ३ नाथेश्वरी प्रा.वव. मशक्षा ५०‚०००।००  
 वडा नां. ३ लक्षक्षत वगि    
१ वडा नां. ३ महहला सरसफाई तथा खानेपानी कायितम महहला ७५‚०००।००  
२ वडा नां. ३ महहला मसपमूलक तामलम महहला ७५‚०००।००  
३ वडा नां. ३ नागररक सचेतना केन्त्रको लार्ग तामलम महहला १‚००‚०००।०

० 
 

४ वडा नां. ३ वपप्लेखोल्सा बालमैरी पाकि  तनमािण बालबामल
का 

१‚००‚०००।०
० 

 

५ वडा नां. ३ थापाचौर खेलक द मैदान तनमािण बालबामल
का 

७५‚०००।००  

६ वडा नां. ३ खेलक द सामाग्री तथा प स्तक खररद बालबामल
का 

७५‚०००।००  

७ वडा नां. ३ ववपन्त्न दमलत तथा जनजातत सम दायमा 
शौचालय तनमािण तथा सरसफाई 

दमलत/जन
जातत 

१‚००‚०००।०
० 

 

८ वडा नां. ३ नाथेश्वरी मजन्त्दर जारा व्यवस्थापन तथा सांस्कृती 
सांरक्षण 

जनजातत ६२‚५००।००  

९ वडा नां. ३ जेरठनागररक ववश्राम स्थल तनमािण जेरठ 
नागररक 

१‚००‚०००।०
० 

 

१० वडा नां. ३ दमलत तथा जानजाततको लार्ग अमिम खखकरण 
तथा मसपववकास तामलम 

दमलत/जन
जातत 

१‚२५‚५००।०
० 

 

 

िडा नं. ४ संग सम्िस्न्धत र्ोजनाहरु षििरण 

शस.नं. र्ोजनाको नाम षितनर्ोस्जत 
रकम 

िडा नं. कैफर्र्त 

१ वाग्मतीफाुँट िटमासे कृवष सडक तनमािण (तनरन्त्तरता) ५‚००‚०००।०० ४ पूुँजजगत 
२ बरवेणी मागि तनमािण ३‚००‚०००।०० ४ पूुँजजगत 
३ मसद ांरखा खहरेबाटो तनमािण बबस्तार ३‚५०‚०००।०० ४ पूुँजजगत 
४ चाुँपाटारी वपपलबोट िान्त्सममटर बाटो िू-सांरक्षण बाटो 

तनमािण 
३‚००‚०००।०० ४ पूुँजजगत 

५ ढकालटोल ढल तनमािण १‚००‚०००।०० ४ पूुँजजगत 
६ महादेव खोला फाुँट गोरेटो बाटो १‚५०‚०००।०० ४ पूुँजजगत 
७ चापाटारी वपपलबोट मसमल्सी मसढी बाटो तनमािण १‚००‚०००।०० ४ पूुँजजगत 
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८ जगे्र िारा म ल सांरक्षण १‚००‚०००।०० ४ पूुँजजगत 
९ थापाडाुँडा ईननार बाटो तनमािण तनमािण ममित १‚००‚०००।०० ४ पूुँजजगत 

लक्षक्षत िगय अन्तगयत 
१ स्वास््य केन्त्र व्यवस्थापन १‚००‚०००।०० ४ लक्षक्षत सम ह 
२ आय वेद औषिालय व्यवस्थापन ५०‚०००।०० ४ लक्षक्षत सम ह 
३ य वा मसप म लक कायिक्रम १‚५०‚०००।०० ४ लक्षक्षत सम ह 
४ दमलत‚ जनजाती क्षमता ववकास १‚००‚०००।०० ४ लक्षक्षत सम ह 
५ महहला लक्षक्षत क्षमता ववकास १‚५०‚०००।०० ४ लक्षक्षत सम ह 
६ कृवष तामलम ५०‚०००।०० ४ लक्षक्षत सम ह 
७ नागररक सचेतना केन्त्र मसपम लक तामलम ५०‚०००।०० ४ लक्षक्षत सम ह 
८ साुँस्कृततक सांरक्षण गणेश िैरव ५०‚०००।०० ४ लक्षक्षत सम ह 

 

िडा नं. १६ संग सम्िस्न्धत र्ोजनाहरु षििरण 

शस.नं. र्ोजनाको नाम षितनर्ोस्जत 
रकम 

िडा नं. कैफर्र्त 

१ िरेश्वर एकनाले सडक तनमािण ४‚५०‚०००।०० १६ प ुँजीगत 
२ सरस्वती मजन्त्दर िटमासे चोक ढल तनमािण २‚००‚०००।०० १६ प ुँजीगत 
३ िण्डारी टोल आगे पुँिेरो बाटो २‚००‚०००।०० १६ प ुँजीगत 
४ तनखखलेश्वर िाम बाटो तनमािण ५‚००‚०००।०० १६ प ुँजीगत 
५ आुँगे क ईकेल टोल जाने बाटो १‚००‚०००।०० १६ प ुँजीगत 
६ मट्याङ्ग्री हढक ढाके्रडाुँडा सडक ३‚००‚०००।०० १६ प ुँजीगत 
७ ढ ांगाना गाउुँ  आुँगे सत्याटार २‚००‚०००।०० १६ प ुँजीगत 
८ िरेश्वर मजन्त्दर व्यवस्थापन १‚००‚०००।०० १६ प ुँजीगत 

लक्षक्षत िगय अन्तगयत 
१ आदशि मा.वव. मशश  कक्षा सांचालन १‚००‚०००।०० ४ लक्षक्षत सम ह 
२ सहहद आदशि तयाम्पस सांचालन २‚००‚०००।०० ४ लक्षक्षत सम ह 
३ य वा मसप म लक कायिक्रम ५०‚०००।०० ४ लक्षक्षत सम ह 
४ दमलत जनजाती क्षमता ववकास १‚००‚०००।०० ४ लक्षक्षत सम ह 
५ महहला लक्षक्षत क्षमता ववकास मसलाई एडिान्त्स १‚५०‚०००।०० ४ लक्षक्षत सम ह 
६ कृवष तामलम ५०‚०००।०० ४ लक्षक्षत सम ह 
७ नागररक सचेतना केन्त्र मसपम लक तामलम ५०‚०००।०० ४ लक्षक्षत सम ह 
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िडा नं. ५ संग सम्िस्न्धत र्ोजनाहरु षििरण 

शस.नं. र्ोजनाको नाम षितनर्ोस्जत 
रकम 

िडा नं. कैफर्र्त 

१ ब्रम्हखेल ढ ांगे िारा प नःतनमािण १५‚००‚०००।०० ५ पूुँजजगत 
२ ररजाल टार उकालो बाटो पानी ट्याङ्की सम्म ढलान ५‚००‚०००।०० ५ पूुँजजगत 
३ पौडेल टोल स वेदी टोल बाटो वाल तनमािण ४‚००‚०००।०० ५ पूुँजजगत 
४ माझीको घर पिाडी कक्रयाप री िरट १‚००‚०००।०० ५ पूुँजजगत 

लक्षक्षत िगय अन्तगयत 

१ जस्प र महहला सम ह िवन प्लारटर गनि १‚००‚०००।०० ५ लक्षक्षत सम ह 
२ ररजालटार क वा तनमािण १‚००‚०००।०० ५ लक्षक्षत सम ह 
३ साउने पुँिेरो पहहरो तनयन्त्रण २‚००‚०००।०० ५ लक्षक्षत सम ह 
४ द र सांचार पिाडी जहरे खहरे सडक वाल तनमािण (राम 

खवास घर पिाडी) 
२‚००‚०००।०० ५ लक्षक्षत सम ह 

५ लक्षक्षत वगि मशषिकको बाुँकी रकम पति तनणिय गने 
गरी तनणिय िएको 

२‚६२‚५००।०० ५ लक्षक्षत सम ह 

 

िडा नं. ६ संग सम्िस्न्धत र्ोजनाहरु षििरण 

शस.नं. र्ोजनाको नाम षितनर्ोस्जत 
रकम 

िडा नं. कैफर्र्त 

१ चम्पक ववनायक प्रा.वव. िवन प नःतनमािण १०‚००‚०००।०० ६ पूुँजजगत 
२ गणेश स्थान देखी नयाुँपाटी सडक तनमािण ५‚००‚०००।०० ६ पूुँजजगत 
३ मसांखडा गाउुँ  खोररया बाटो तनमािण ५‚००‚०००।०० ६ पूुँजजगत 
४ नानी काजीको घरम नी पहहरो वाल तनमािण ५‚००‚०००।०० ६ पूुँजजगत 

लक्षक्षत िगय अन्तगयत 
५ सत्याटार पुँह च मागि १‚००‚०००।०० ६ लक्षक्षत सम ह 
६ कोलमतेश्वर मजन्त्दर प्राङ्गणमा ध्यान केन्त्र तनमािण ५‚००‚०००।०० ६ लक्षक्षत सम ह 
७ लक्षक्षत वगि मशषिकको बाुँकी रकम पति तनणिय गने 

गरी तनणिय िएको 
२‚६२‚०००।०० ५ लक्षक्षत सम ह 

 

िडा नं ७ संग सम्िस्न्धत र्ोजनाहरु षििरण 

शस.नं. र्ोजनाको नाम षितनर्ोस्जत िडा नं. कैफर्र्त 
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रकम 

१ मसनडोल सडक ग्रािेल ३‚००‚०००।०० ७ पूुँजजगत 
२ जौउटार पेप्सी कोला सडक ग्रािेल ४‚००‚०००।०० ७ पूुँजजगत 
३ गजरकोट मसांखडा गाउुँ  सडक डे्रन ग्रािेल ७‚००‚०००।०० ७ पूुँजजगत 
४ थली आकास देवी मागि ह ुँदै कोलमतेश्वर मजन्त्दर 

बागमती सडक ग्रािेल 
७‚००‚०००।०० ७ पूुँजजगत 

५ काल्चा घर म नीको सडक ह ुँदै ढ ांगेचौर गजरकोट सडक 
ग्रािेल 

५‚००‚०००।०० ७ पूुँजजगत 

६ आगेटार बाटो ग्रािेल २‚००‚०००।०० ७ पूुँजजगत 
७ मिरी जौउटार सडक ड माखाल चौर डे्रन तनमािण २‚००‚०००।०० ७ पूुँजजगत 

लक्षक्षत िगय अन्तगयत 

१ ध्र व प डासैनीको घर नजजक डडप बोररङ १‚५०‚०००।०० ७ लक्षक्षत सम ह 
२ सानो थली काकी िारो बबस ङ्खे टोल िरट २‚००‚०००।०० ७ लक्षक्षत सम ह 
३ वाल क मारी मजन्त्दर पाटी तनमािण २‚००‚०००।०० ७ लक्षक्षत सम ह 
४ बबस ङ्खे टोल ययूम पाईप ववछ्याउने १‚५०‚०००।०० ७ लक्षक्षत सम ह 
५ लक्षक्षत वगिको बाुँकी रकम पति तनणिय गने गरी 

तनणिय िएको 
३‚५०‚०००।०० ७ लक्षक्षत सम ह 

 

िडा न ं८‚ ९ र १० संग सम्िस्न्धत र्ोजना षििरण 

मस.
नां. 

ठेगाना 
 

ववतनयोजजत मशषिक योजनाको 
नाम 

ववतनयोजजत 
रकम 

कैकफय
त 

१ वडा नां. ८ वडा नां ८ को महाकाल िैरब मजन्त्दर देखख चामलसे 
दोबाटो सम्म जाने बाटोमा डे्रन र ग्रािेल 

सडक ६‚००‚०००।०
० 

 

२ वडा नां. ८ पीपलबोट बसपाकि  देखख िाजन्त्मटर लक्ष्मी नारायण 
चोक जाने सडकमा डे्रन र ग्रािेल 

सडक ८‚००‚०००।०
० 

 

३ वडा नां. ८ मूलपानी गोठाटार मसमानाको पीपलबोट देखख 
शाजन्त्त मागि कृरण मजन्त्दर जाने बाटोमा डे्रन र 
ग्रािेल 

सडक ५‚००‚०००।०
० 

 

४ वडा नां. ८ प्रकाश ररसालको घर  देखख बास  वोहराको 
घरसम्मको बाटोमा डे्रन र ग्रािेल 

सडक ५‚००‚०००।०
० 

 

५ वडा नां. ८ पेप्सीब्रम्हखेल सडक देखख गीता मजन्त्दर ह ुँदै 
बस्नेतको टोल सम्म जाने बाटोमा डे्रन तथा 
ग्रािेल 

सडक ६‚००‚०००।०
० 
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 वडा नां. ८ लक्षक्षत कार्यक्रम    
१ वडा नां. ८ आनन्त्द िैरव मा.वव. प्राङगणमा व्लक िाप्ने बालबामल

का 
२‚००‚०००।०
० 

 

२ वडा नां. ८ काकीडाुँडा राम काकीको घर  देखख मूक न्त्द 
थापाको घर ह ुँदै जाने बाटो तनमािण 

 १‚००‚०००।०
० 

 

३ वडा नां. ८ िण्डारीको घर देखख  आनन्त्द िैरव 
ववध्यालयसम्मको बाटो तनमािण गनि 

 १‚००‚०००।०
० 

 

४ वडा नां. ८ कृरण मजन्त्दर महहलाबाको घर  देखख स नार 
बस्तीसम्म जाने बाटो तनमािण 

 १‚००‚०००।०
० 

 

५ वडा नां. ८ कृरणहरी ववरटको घर देखख वडा कायािलयसम्मको 
बाटो तनमािण 

 १‚००‚०००।०
० 

 

६ वडा नां. ८ मसप ववकास तामलम महहला १‚००‚०००।०
० 

 

७ वडा नां. ८ स्वास््य परीक्षण गनि महहला १‚००‚०००।०
० 

 

८ वडा नां. ८ बम्ब को हढक रे पाटी तनमािण गनि महहला १‚५०‚०००।०
० 

 

९ वडा नां. ८ वडा नां. ८ सडक डे्रन सरसफाई महहला १‚००‚०००।०
० 

 

 वडा नां. ८ पूाँस्जगत कार्यक्रम    
१ वडा नां. ९ वाचनालय दाहालगाउुँ  बाबचोक सडक तनमािण सडक ७‚५०‚०००।०

० 
 

२ वडा नां. ९ बाबाचोक गज रेलडाुँडा नेपाल डाुँडा सडक तनमािण सडक ५‚००‚०००।०
० 

 

३ वडा नां. ९ बोगटीको घर ह ुँदै चापाबोट रमाईलो वस्ती 
मशवपञ्चायन मजन्त्दर सडक तनमािण 

सडक ६‚००‚०००।०
० 

 

४ वडा नां. ९ र्ग्रनहहल मसटी मेनगेट देखख नयाुँवस्ती 
मनकामना मजन्त्दर ह ुँदै कक्रकेट ग्राउण्ड सडक 
तनमािण 

सडक ३‚००‚०००।०
० 

 

५ वडा नां. ९ कागेश्वरी मनहरा र गोकणेश्वर मसमाना सडक 
नयाुँ ववरण  लाममिानेको घर जाने सडक तनमािण 

सडक ३‚००‚०००।०
० 

 

६ वडा नां. ९ िारापाखो लक्ष्मी नारायण मजन्त्दर जाने बाटोको 
ियाक तनमािण 

सडक १‚००‚०००।०
० 

 

७ वडा नां. ९ वाचनालय मशव मजन्त्दर पयौंबोटे जाने बाटोको सडक १‚५०‚०००।०  
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ियाक तनमािण ० 
८ वडा नां. ९ नारयणहरी द लालको घर ह ुँदै बस्तीको घर 

तनस्कने सडक तनमािण गनि 
सडक २‚००‚०००।०

० 
 

९ वडा नां. ९ अयािलगाउुँ  मशवपञ्चायन मजन्त्दर जाने गोरेटो बाटो 
तनमािण गनि 

सडक १‚००‚०००।०
० 

 

 वडा नां. ९  लक्षक्षत कार्यक्रम    
१ वडा नां. ९ िञ्ज्याुँङ्गको क वा सांरक्षण महहला ५०‚०००।००  
२ वडा नां. ९ नागदह बाचनालय साम दायीक िवन महहला १‚००‚०००।०

० 
 

३ वडा नां. ९ नागदह मजन्त्दर िेउको उध्यान तनमािण बालबामल
का 

१‚००‚०००।०
० 

 

४ वडा नां. ९ मशवपञ्चायन मजन्त्दर सांरक्षण जेरठ 
नागररक 

५०‚०००।००  

५ वडा नां. ९ चखनडोल पररयार टोल जाने सडक दमलत १‚५०‚०००।०
० 

 

६ वडा नां. ९ बाबाचोक जस्थत महहला‚ बालबामलका एवां जेरठ 
नागररकका लार्ग उध्यान तनमािण  

 १‚५०‚०००।०
० 

 

७ वडा नां. ९ महहलाहरुलाई आयमूलक तथा सीप ववकास 
तामलम 

महहला १‚००‚०००।०
० 

 

८ वडा नां. ९ महहला स्वास््य तथा स्वास््य स्वयां सेववका 
स्तर बदृ्र्िको लाग अमिमूखखकरण कायिक्रम 

महहला १‚००‚०००।०
० 

 

९ वडा नां. ९ खततवडा डाुँडा सडक तनमािण महहला १‚००‚०००।०
० 

 

१० वडा नां. ९ चखण्डोल य वा तलवमा यूवा सूचना केन्त्र तनमािण 
गनि 

 १‚५०‚०००।०
० 

 

  पूाँस्जगत कार्यक्रम    
१ वाडा नां. १० खररको बोटबाट माझबारी सडक तनमािण सडक ९‚००‚०००।०

० 
 

२ वाडा नां. १० ढ ांगेलगाउुँ  पाटीटारचौर पेप्सी सडक जोड्ने खहरे 
डे्रन तथा सडक तनमािण 

सडक ९‚००‚०००।०
० 

 

३ वाडा नां. १० ववशेश्वर महादेव मजन्त्दर जजणोद्वार  सांपदा 
सांरक्षण 

३‚००‚०००।०
० 

 

४ वाडा नां. १० ममलचोक देखख रािाकृरण मजन्त्दर जाने बाटो 
ग्रािेल गनि 

सडक २‚००‚०००।०
० 
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५ वाडा नां. १० पाटीकोचौरमा जेरठनागररक उध्यायन तथा चौतारी 
तनमािण 

चौतारो 
तनमािण 

२‚००‚०००।०
० 

 

६ वाडा नां. १० ठक रीको घरबाट मनहराखोला सम्म जाने 
सडकको ियाक तनमािण 

सडक १‚००‚०००।०
० 

 

७ वाडा नां. १० खहरे जौटार  सडक तनमािण सडक २‚००‚०००।०
० 

 

८ वाडा नां. १० पाटीटार ड मादेवी सडक तनमािण सडक १‚००‚०००।०
० 

 

९ वाडा नां. १० खेलक द ववकास कायिक्रम   खेलक द 
ववकास 

१‚००‚०००।०
० 

 

  लक्षक्षत िगय कार्यक्रम    
१ वाडा नां. १० दमलत वस्ती मिर जाने बाटो डे्रन तथा ग्रािेल 

गनि 
दमलत ५‚००‚०००।०

० 
 

२ वाडा नां. १० दमलत वस्तीमा मसपमूलक तामलम सांचालन गनि दमलत १‚००‚०००।०
० 

 

३ वाडा नां. १० महहलाहरुलाई आय तथा मस।पमूलक तामलम 
सांचालन गने 

महहला १‚५०‚०००।०
० 

 

४ वाडा नां. १० महहला स्वास््य मशववर सांचालन महहला १‚००‚०००।०
० 

 

५ वाडा नां. १० खररबोट बालउध्यायन तनमािण बालबामल
का 

२‚००‚०००।०
० 

 

िडा नं ११‚ १२ र १३ संग सम्िस्न्धत र्ोजना षििरण 
  पूाँस्जगत कार्यक्रम    
१ वडा नां.११ वीरिर क ण्ड देखख नवतम िाम जाने सडक 

ववस्तार 
पूुँजजगत ५‚००‚०००।०

० 
 

२ वडा नां.११ ममलनसार सहकारी काल को पसलबाट वीरिर 
जाने बाटो ममित सांिार 

पूुँजजगत ३‚००‚०००।०
० 

 

३ वडा नां.११ तेज ववनायक गैटबाट िैमाल खानेपानी ह ुँदै 
मशवचोक जाने बाटो तनमािण 

पूुँजजगत ४‚००‚०००।०
० 

 

४ वडा नां.११ ककरातचोक देखख खानेपानीसम्म ढल तनमािण पूुँजजगत ४‚००‚०००।०
० 

 

५ वडा नां.११ वीनसम बोडड िङ्ग स्कूलबाट मशवचोक जाने बाटो 
ववस्तार 

पूुँजजगत १‚००‚०००।०
० 

 

६ वडा नां.११ ममलनसार सहकारी काल को पसल देखख गोठाटार पूुँजजगत ३‚५०‚०००।०  
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बोडड िङ्ग जाने गोरेटोबाटो ववस्तार ० 
७ वडा नां.११ ववनायक वस्तीइ जाने वीचको चोकबाट पजश्चम 

तफि  जाने बाटो  
पूुँजजगत ४‚००‚०००।०

० 
 

८ वडा नां.११ कलमथली बाटो तनमािण पूुँजजगत ४‚००‚०००।०
० 

 

९ वडा नां.११ तेजववनायक गणेशस्थान मूतनको ठूलो िा।रो सांगै 
रहेको कक्रयाप री िवन तनमािणको लार्ग 

पूुँजजगत २‚००‚०००।०
० 

 

१० वडा नां.११ अलकाप री स िार गहृ पिाडीको वस्तीको ढ ल 
तनमािण 

पूुँजजगत ३‚००‚०००।०
० 

 

११ वडा नां.११ बालराजरिय ववध्यालयको िवन तनमािण पूुँजजगत ४‚००‚०००।०
० 

 

१२ वडा नां.११ तेजववनायक गणेश मजन्त्दर सांरक्षण तथा स िार पूुँजजगत २‚००‚०००।०
० 

 

१३ वडा नां.११ राम मजन्त्दर रामेश्वरिाम तनमािण तथा सांरक्षण पूुँजजगत २‚००‚०००।०
० 

 

 वडा नां.११ लक्षक्षत वगि कायिक्रम    
१ वडा नां.११ महहला क्षमता अमिबदृ्र्ि कायिक्रम महहला २‚००‚०००।०

० 
 

२ वडा नां.११ नागररक सचेतना केन्त्र महहला १‚००‚०००।०
० 

 

३ वडा नां.११ प्रततक्षालय तनमािण महहला १‚२०‚०००।०
० 

 

४ वडा नां.११ बालबामलका पाकि  तनमािण बालबामल
का 

३‚००‚०००।०
० 

 

५ वडा नां.११ ठ लो िारो ममित महहला १‚२०‚०००।०
० 

 

६ वडा नां.११ जेरठ नागररक िवन जेरठ 
नागररक 

२‚८०‚०००।०
० 

 

७ वडा नां.११ दमलत वस्ती सडक साववक गोठाटार -१ दमलत २‚८०‚०००।०
० 

 

 वडा नां.१२ पूुँजजगत कायिक्रम    
१ वडा नां.१२ गणेश मजन्त्दर देखख ववरटगाउुँ  सडक कालोपरे सडक ८‚००‚०००।०

० 
 

२ वडा नां.१२ पूणि ववनायक हज रको िारा सडक कालोपरे सडक ८‚००‚०००।०  
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० 
३ वडा नां.१२ हरहरमहादेव देखख ममलचोक सडक सडक १‚००‚०००।०

० 
 

४ वडा नां.१२ मनमोहनचोक फोसिपाकि  बजरांगबली सडकमा ढल 
तनमािण 

ढल 
तनकास 

८‚००‚०००।०
० 

 

५ वडा नां.१२ साववक गोठाटार मूलपानी नजजक हदपक के.सी.को 
घर पिाडी ढल तनमािण 

ढल 
तनकास 

३‚००‚०००।०
० 

 

६ वडा नां.१२ दलबहाद र काकीको घर पिाडीको पजश्चम तफि  
पूणि ववनायक मागि सडक 

सडक ३‚००‚०००।०
० 

 

 वडा नां.१२ लक्षक्षत वगि कायिक्रम    
१ वडा नां.१२ महहलाहरुको लार्ग क्षमता अमिबदृ्र्ि कायिक्रम महहला १‚२६‚०००।०

० 
 

२ वडा नां.१२ महहला साम दायीक िवन वपपलबोट चौतारो ममित महहला २‚९४‚०००।०
० 

 

३ वडा नां.१२ यूवा तथा बालबामलकाहरुको लार्ग ई. लाईवेरी 
सांचालन 

बालबामल
का/य वा 

१‚२६‚०००।०
० 

 

४ वडा नां.१२ पूणि ववनायक य वा तलव साम दायीङ्क िवन 
ममित 

 २‚९४‚०००।०
० 

 

५ वडा नां.१२ जेरठ नागररक िाममिक अवलोकन तथा दमलत 
अमिम खखकरण कायिक्रम 

जेरठ 
नागररक/  
दमलत 

१‚१२‚०००।०
० 

 

६ वडा नां.१२ मसपमूलक तामलम  १‚१२‚०००।०
० 

 

७ वडा नां.१२ शाजन्त्त दीप तलव  साम दायीक िवन तनमािण  ३‚३६‚०००।०
० 

 

 वडा नां.१३ पूुँजजगत कायिक्रम    
१ वडा नां.१३ डोटेलडेरी देखख दमलत वस्ती जाने सडक सडक ५‚००‚०००।०

० 
 

२ वडा नां.१३ हावत्तडाुँडा मिबर सडक सडक २‚००‚०००।०
० 

 

३ वडा नां.१३ वडा कायािलय पजश्चम ओरालो बाटोमा ढल 
तनमािण 

ढल 
तनमास 

१‚००‚०००।०
० 

 

४ वडा नां.१३ वीरेन्त्रचोकबाट वडा कायािलय जाने सडक सडक १‚००‚०००।०
० 
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५ वडा नां.१३ ओम प कार सडक तनमािण सडक ५‚००‚०००।०
० 

 

६ वडा नां.१३ घारीकोबाटो सडक सडक २‚००‚०००।०
० 

 

७ वडा नां.१३ शाजन्त्त टोल सडक सडक ३‚००‚०००।०
० 

 

८ वडा नां.१३ सनराईजटोल सडक सडक ५‚००‚०००।०
० 

 

९ वडा नां.१३ मोनाजरटक स्कूलबाट अज िन चौतारी जाने सडक सडक २‚००‚०००।०
० 

 

१० वडा नां.१३ दामोदर खड्काको घरबाट पजश्चम ढल तनमािण ढल 
तनकास 

२‚५०‚०००।०
० 

 

११ वडा नां.१३ मसद्िकाली मजन्त्दर  सांपदा 
सांरक्षण 

५०‚०००।००  

१२ वडा नां.१३ हहमालय टोल मजन्त्दर  सांपदा 
सांक्षण 

१‚००‚०००।०
० 

 

१३ वडा नां.१३ काुँडाघारी साविजतनक शौचालय तनमािण  १‚००‚०००।०
० 

 

 वडा नां.१३ लक्षक्षत कायिक्रम    
१ वडा नां.१३ ड्रईमिङ्ग तामलम महहला २‚००‚०००।०

० 
 

२ वडा नां.१३ स्वास््य सम्वन्त्िी कायिक्रम महहला १‚००‚०००।०
० 

 

३ वडा नां.१३ महहला मसपमूलक र क्षमता अमिबदृ्र्ि कायिक्रम महहला १‚२०‚०००।०
० 

 

४ वडा नां.१३ गान्त्िी स्कूलका  ववपन्त्न बालबामलकाहरुका लार्ग बालबामल
का 

१‚००‚०००।०
० 

 

५ वडा नां.१३ दमलत तथा ववपन्त्न बालबामलकाहरुका लार्ग 
स्वास््य मशववर 

दमलत १‚००‚०००।०
० 

 

६ वडा नां.१३ बाल तलव व्यवस्थापन र सांरक्षण बालबामलक २‚२०‚०००।०
० 

 

७ वडा नां.१३ जेरठ नागररक िवन जेरठ 
नागररक 

१‚६०‚०००।०
० 

 

८ वडा नां.१३ दमलत िवन तनमािण दमलत ४‚००‚०००।०  
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० 
  

 अनसुूची – ५ 

आधथयक ििय २०७४/०७५ को लाधग लागू हुने सेिा िलू्क र करकादररेटको षििरणः- 

 

शस.नं आम्दानीको शिियक आम्दानी 
संकेत नं. 

करका दर कैफर्र्त 

  मलपोत तथा िूमीकर १.१.१   
क. वडा नां. १र २ को पाखो वारी  प्रतत रोपनी रु. 

२०।०० 
 

ख. िान खेत बारी  प्रतत आना रु. 
७।०० 

 

ग. आवासीय   प्रतत आना रु. 
७।०० 

 

घ. व्यवसायीक  प्रतत आना रु. 
७।५० 

 

  घर जग्गा कर १.१.२   
क. घर जग्गा मूल्याङ्कन दर    
ख.  पाको ईटा टायल जस्ता िानो िएको घर  प्रतत वगि कफट रु. 

४००।०० 
 

ग. पाको ईटा मसमेन्त्ट जोडाई ढलान िानो िएको 
पतकी घर 

 प्रतत वगि कफट रु. 
८००।०० 

 
 

घ. वपल्लर मसस्टमको पतकी घर  प्रतत वगि कफट रु. 
१०००।०० 

 

  सम्पतत कर १.१.३   
क. ववस लाख सम्म  कर नलाग्ने  
ख. ततस लाख सम्म   रु. ३००।००  
ग. पचास लाख सम्म  ०।०५ प्रततशत  
घ. एक करोड सम्म  ०।२५ प्रततशत  
ङ. एक करोड िन्त्दा मार्थ  ०।५० प्रततशत  
४. वहाल कर १.१.४ वहाल रकमको २ 

प्रततशत 
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  व्यवसाय कर १.१.५   
  व्यापारीक वस्त     
  च रोट रतसी ज्वेलरी मिडडयो तयासेट रेकडि तथा 

प्लेयर आहदको थोक तथा ख रा व्यापार 
   

क. च रोट डडजस्टलरी ज्वलरी उत्पादन  १५०००।००  
ख. ब्र अरी हल्का पेय एजेन्त्सी  ९०००।००  
ग. महदरा च रोट एजेन्त्सी  ३०००।००  
घ. स्वदेशी तथा ववदेशी महदरा ववक्री  २०००।००  
ङ. स न चाुँदी पसल ज्वलरी सप  १५०००।००  
च. मिडडयो तयासेट सी डी पसल  ७५०।००  
ि. पत्थर म गा व्यापार स न चाुँदीको जलप लगाएका 

गरगहना 
 १०००।००  

  तनमािण सामाग्री कम्पयूटर ववध्ि त सामान तयामेरा 
टेमलमिजन रेडडयो कापेट िात का सामान  
पेिोमलयम पदाथि जस्ता वस्त को थोक तथा ख रा 
बबक्री गने तथा ममित 

   

क. टेमलमिजन‚ रेडडयो‚ हहटर‚ किज‚ तयामेरा‚ वामसङ 
मेमशन आहद एजेन्त्सी सप्लायसि ईलेतिोतनतस 
सामान 

 ३०००।००  

ख. मिडडयो घडड बेच्ने पसल  १०००।००  
ग. किज तयामेरा वामसङ मेमसन टेमलमिजन हहटर सबै 

िएको ईलेतिोतनतस पसल 
 ३०००।००  

घ. किज तयामेरा वामसङ मेमशन  टेमलमिजन हहटर 
मध्ये क नै एक प्रकारको मार पसल तथा सािारण 
ईलेतिोतनतस पसल ओिन ग्राण्डर टोस्टर आहद 
बबक्री गने 

 १५००।००  

ङ. ईलेतिोतनतस सामान सप्लायसि एजेन्त्सी  ३०००।००  
च. ईलेतिोतनतस सामान (ववज लीको सामान)  १५००।००  
ि. साउण्ड माईक स्पीकर पसल‚ िाडामा हदने‚ 

वाईल्डीङ गने  
 १५००।००  

ज. कम्प्यूटर बबक्री/एसेम्व्लीङ कम्पनी  ३५००।००  
  रेडडयो टी िी किज कम्प्यूटर घडी पे्रसर क कर 

हहटर टेमलफोन सेट ववध्ि त सामाग्री ममित तथा 
बबक्री केन्त्र 
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क. चश्मा घडी ममित तथा बबक्री पसल   १०००।००  
ख. रेडडयो ईलेतिोतनतस‚ अडडयो तयासेट‚ तयामेरा‚ 

हहटर‚ स्टेवलाईजर ममित 
 १०००।००  

ग. किज‚ वामसङ मेमशन‚ टी मि‚ कम्प्यूटर ममित  १५००।०० 
 

 

घ. म्यूजजकल सामान वेच्ने/ममित  १०००।००  
ङ. स्टोि‚ ग्याुँस च ल्हो‚ पे्रसर क कर ममित  ५००।००  
च. एक िन्त्दा बढी लेथ मेमशन सहहत सामान ममित 

केन्त्र 
 १०००।००  

  तनमािण सामाग्री    
क. हाडिवेयर/वाथरुम सामान/ रांगरोगन 

सप्लायसि/ईण्टरप्राईजेज 
 ३०००।००  

ख. हाडिवेयर/वाथरुम सामान/ रांगरोगन/पसल  २०००।००  
ग. घरको िानामा वाटर प्र कफङ गने  २०००।००  
घ. मससा‚ िेतनस्ता‚ ऐना पसल सप्लायसि  ३०००।००  
ङ. मससा‚ िेतनस्ता‚ ऐना पसल/ऐनामा व ट्टा िने  १५००।००  
च. ईटा रोडा वाल वा ढ ङ्गा मसमेण्ट डण्डी 

सप्लायसि/डडपो 
 ३०००।००  

ि. ईटा रोडा वाल वा ढ ङ्गा मसमेण्ट डण्डी माटो पाईप 
पसल 

 २०००।००  

ज. यय मपाईप उध्योग  ५०००।००  
झ. कां क्रीट‚ माविल‚ मसमेण्ट उध्योग  ५०००।००  
ञ. ककला कब्जा जाली पसल  १०००।००  
ट. मसमेण्ट झ्याल‚ वपलर‚ मूतति ररङ  १५००।००  
ठ. आल्म तनयम/फलामे झ्याल/र्ग्रल/सोलार उध्योग  ३०००।००  
ड. आल्म तनयम/फलामे झ्याल/र्ग्रल/सोलार ख रा ववक्री  १५००।००  
ढ. ताला साुँचो बनाउने तथा ममित  ५००।००  
ण. जस्ताको बतस बनाउने तथा बबक्री ममित  १०००।००  
त. प्लाजरटकको सामान पसल ठ लो/सप्लायसि  २५००।००  
थ. प्लाजरटकको सामान पसल सानो  १०००।००  

  फतनिचर तथा फ्लोररङ    
क. समील व्यवसाय/झ्याल ढोका बनाउने  २०००।००  
ख. काठ दाउरा गोदाम/पसल  १०००।००  
ग. फ्लोररङ तथा फतनिमसङ थोक/सप्लायसि  ३५००।००  
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घ. फ्लोररङ तथा फतनिमसङ ख रा  २०००।००  
ङ. काठ/जस्टल फतनिचर उध्योग  ३०००।००  
च. काठ/जस्टल फतनिचर शोरुम  २०००।००  
ि. गलैँचा उध्योग ईण्टरप्राईजेज  ३०००।००  
ज. गलैँचा पसल  २०००।००  

  ईन्त्िन    
क. पेिोल डडजेल /मोववल पम्प  ३०००।००  
ख. ग्याुँस‚ मट्हटतेल डडपो  १०००।००  
ग. ग्याुँस‚ मट्हटतेल ख रा ववक्री गने  १०००।००  

  हस्तकला    
क. कलात्मक मूतति/ययाजण्डक्र्याफ्ट उध्योग  ३५००।००  
ख. ययाजण्डक्र्याफ्ट आयात तनयाित  ३०००।००  
ग. ययाजण्डक्र्याफ्ट सोमितनयर तयूररयो पसल  २०००।००  
घ. सािारण घरेल/पेपर ययाजण्डक्र्याफ्ट/थाांका उध्योग  २०००।००  
ङ. पेपर ययाजण्डक्र्याफ्ट पसल  १०००।००  
च. काठ र ढ ांगाको मूतति बनाउने र बबक्री गने  २०००।००  
ि. तामा/वपत्तल/आल्म तनयम/प्लाजरटक/जस्टल/िाुँडा/ककचेन 

वेयर पसल 
 १०००।००  

ज. गामेन्त्ट / पजश्मना/ टेतशटायल  उध्योग  ४०००।०० 
 

 

झ  गामेन्त्ट / पजश्मना/ स्वीटर पसल  १५००।०० 
 

 

ञ  स्वीटर/ उनीको कच्चासामान बबक्री   १०००।००  
ट  जनसेवा   १०००।००  

  िारा ववज ली रांङ्ग काठ डकमी ममस्री आपूतति गने     
क जनसेवा (बबलहरु िूततानी‚ ड्राईमिङ्ग लाईसेन्त्स‚ 

सवारी सािन दताि नववकरण नामसारी आदी 
सम्पूणि सेवाहरु) 

 १०००।००  

  दैतनक उपिोगका खध्य पदाथि सूती कपडा आदीको 
थोक तथा खरा व्यापार 

   

क ककराना / खध्यान्त्न पसल  ५००।०० 
 

 

ख  खाध्यान्त्नको थोक बबक्री गने/ ववतरक  २०००।००  
ग पाुँउ बनाउने तथा बबकक्र गने  २००।००  
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घ  गोल्फ की दालमोठ र्चफ्स अचार उध्योग  ५००।००  
ङ गोल्फ की दालमोठ र्चफ्स अचार पसल  ५००।००  
च अगरबत्ती उध्योग  ५००।००  
ि फलफ ल तरकारी सोडापानी पान पसल  २००।००  
ज फलफूल पसल ज स सहहत र खानेपानी ख रा पसल  ५००।००  
झ खानेपानी ढ वानी सेवा/ ममनरलवाटर ववतरक / 

एजेन्त्सी 
 १०००।००  

  ववशेषि‚ परामशि सेवा तथा अन्त्य व्यवसातयक सेवा    
  र्चककत्सक    

क. डातटर  २०००।००  
ख. कम्पाउण्डर  १०००।००  
ग. कववराज  १०००।००  
१ ईजन्त्जतनयर    
क. क वगि  ३०००।००  
ख. कानून व्यवसातयक  २०००।००  
११ लेखापररक्षक    
क. क वगि  ५०००।००  
ख. ख वगि  ३०००।००  
ग. ग वगि  २०००।००  
घ. घ वगि  १५००।००  
ङ. दन्त्त र्चकीत्सक  २०००।००  
च. अन सन्त्िानकताि तथा परामशि सेवा  २०००।००  
ि. कम्पूटर एनामलरट प्रोगामर  ३०००।००  
ज. बीमा एजेण्ट  ३०००।००  
झ. सिेयर  ३०००।००  
ञ. अन वादक  १०००।००  
ट. पश  र्चककत्सक  १०००।००  
ठ. शेयर ब्रोकर  २०००।००  

  सामान ढ वानीकताि तथा कम्पनी    
क. वायय  ३०००।००  
ख. आन्त्तररक  २०००।००  
ग. एयर कागो  ४०००।००  

  तनमािण व्यवशाय    
क. क वगि  १००००।००  
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ख. ख वगि  ५०००।००  
ग. ग वगि  ३०००।००  
घ. घ वगि  २०००।००  

  उत्पादन म लक उध्योग    
 कोरा माल वा अिि प्रशोर्ित माल खेर गईरहेका 

माल सामानको उध्योग वा प्रशोिन गरर 
मालसामान उत्पादन गने उध्योग  

   

  व्यवसायमा    
क उध्योग  रु. ४०००।००  
ख व्यवसाय  रु. २०००।००  

  उजािमूलक उध्योग    
क जलश्रोत वाय  सौयि शजतत कोईला प्राकृततक तेल 

ग्याुँस वायोग्याुँस तथा अन्त्य श्रोतबाट उजाि पैदा गने 
उध्योग तथा व्यवसाय 

 रु. ५०००।००  

  कृवष तथा वन जन्त्य उध्योग    
क कृवष व्यवसाय (तरकारी‚ फलफूल मािा‚ मौरीपालन 

क ख रापालन‚ गाईफमि बाख्राफमि‚ बांग रपालन) आहद 
उध्योग  

 रु. ३०००।००  

ख कृवष व्यवसाय (तरकारी‚ फलफूल मािा‚ मौरीपालन 
क ख रापालन‚ गाईफमि बाख्राफमि‚ बांग रपालन) आहद 
व्यापार 

 रु. १०००।००  

  खतनज उध्योग    
क खतनज उत्खनन ्तथा प्रशोिन उध्योग  रु. १५०००।००  
ख खतनज तथा प्रशोर्ित सामानको व्यापार   रु. ५०००।००  

  पयिटन व्यवसाय    
क पाुँचतारे होटल  रु. ३०००००।००  
ख चारतारे होटल  रु. २०००००।००  
ग तीनतारे होटल  रु. १०००००।००  
घ द ईतारे होटल  रु. ७५०००।००  
ङ एकतारे होटल  रु. ५००००।००  
च एपाटिमेन्त्ट होटल  रु. ५०००।००  
ि रेरट रेन्त्ट एण्ड बार‚ ररसोटि तथा दोहोरीसाुँझ  रु. १००००।००  
ज तन्त्द री फारटफूड  रु. ५०००।००  
झ होटल एण्ड लज  रु. ३०००।००  
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ञ िोजनालय/तयाजन्त्टन  रु. १५००।००  
ट ममठाई पसल ठ लो  रु. २०००।००  
ठ र्चया ममठाई मःमः खाजा खाने पसल(सानो)  रु. ५००।००  
ड गेरटहाउस/होरटल  रु. ३०००।००  
ढ तयाववन डान्त्सबार  रु. १००००।००  
ण िेककङ्ग एजेन्त्सी/िेककङ्ग सामान पसल  रु. १०००।००  
त िािल एजेन्त्सी   रु. २५००।००  
थ पूलहाउस/स्नूकर  रु. २०००।००  

  सेवा उध्योग    
क चलर्चर एक जस्क्रन िन्त्दा बढी िएमा  रु. ५०००।००  

  जस्क्रन    
क चलर्चर एक जस्क्रन  रु. २०००।००  
ख सकि स  रु. ५०००।००  
ग चलर्चर डडजस्िब्यूटसि  रु. २५००।००  
घ साविजतनक पररवहन व्यवसाय  रु. १०००।००  
ङ  हवाई सेवा  रु. ५०००।००  

  तनमािण उध्योग    
 सडक पूल रोपवे रेलवे िमलबस टनेल फ्पाईङ बजृ 

तथा औिोर्गक व्यापाररक एवां आवास कमपेतस 
आहद तनमािण गरर सञ्चालन गने व्यवसायमा 

   

क क वगि  रु. १००००।००  
ख ख वगि  रु. ८०००।००  
ग ग वगि  रु. ६०००।००  
घ घ वगि  रु. ३०००।००  

  सञ्चार सेवा    
क तनजीके्षरको ह लाक सेवा क ररयर समििस  रु. १५००।००  
ख तनजी के्षरको टेमलफोन फ्यातस सेवा फोटोकपी 

मोवाइल फोन आइ एस डी एस टी डी इमेल 
इन्त्टरनेट रेडडयो पेजीङ आहद 

 रु. १०००।००  

ग एफ.एम.‚ केवल नेटवकि  कम्यूतनकेशन डडजस्िव्यूटसि  रु. ५०००।००  
घ मोबाइल फोन एजेन्त्ट  रु. ३०००।००  
ङ मोबाइल फोन बबक्री तथा ममित  रु. १०००।००  
च मसमकाडि ववतरक  रु. १०००।००  
ि  मोबाइल फोन ममित सम्बजन्त्ि तामलम   रु. ५००।००  
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ज सञ्चार टावर तनमािण  रु. १००००।००  
  िपाइ तथा प्रकाशन     

क एमोतनया वप्रन्त्ट  रु. १०००।००  
ख फोटोकपी  रु. ५००।००  
ग अफसेट पे्रस वप्रजन्त्टङ्ग पे्रस परपबरका प्रकाशन लेटर 

पे्रस मिजजहटङ्ग काडि िाप्ने  
 रु. १०००।००  

घ  अफसेट पे्रस वप्रजन्त्टङ्ग पे्रस प्रा.मल.  रु. २०००।००  
ङ फ्लेतस बोडि वप्रन्त्ट  रु. २०००।००  
च ग्राकफतस डडजाईन  रु. २०००।००  

  वववत्तय सेवा     
 नेपाल सरकारको पूणि स्वाममत्वमा रहेको वाहेक 

आर्थिक कारोवार गने बैंक 
   

क म ख्य कायािलय/अिि स्वाममत्व  रु. १५०००।००  
ख शाखा/उपशाखा  रु. १००००।००  
ग फाइनान्त्स कम्पनीको बैङ्ककङ कारोबार गने म ख्य 

कायािलय 
 रु. ८०००।००  

घ फाइनान्त्स कम्पनीको बैङ्ककङ कारोबार गने शाखा 
कायािलय 

 रु. ५०००।००  

ङ बह उध्देमशय सहकारी सांस्था म ख्य कायािलय  रु. १०००।००  
च बह उध्देमशय सहकारी सांस्था शाखा कायािलय  रु. ५००।००  
ि बीमा कम्पनी  रु. ५०००।००  
ज ववदेशी म रा सटही काउन्त्टर र्ितोपर कारोबार  रु. २०००।००  
झ सािारण सहकारी सांस्था  रु. ५००।००  
ञ ऋण वचत सहकारी सांस्था  रु.१०००।००  

  स्वास््य सेवा    
क नमशिङ होम  ५०००।००  
ख. सहकारी अस्पताल   ५०००।००  
ग ल्याब तथा औषर्ि पसल  २०००।००  
घ ल्याब  २०००।००  
ङ औषर्ि पसल  २०००।००  
च. जडीब टी पसल  रु.१०००।००  
ि. जतलतनक डातटर िएको  रु.२५००।००  
ज. दन्त्त जतलतनक  रु.२०००।००  
झ. दाुँत बनाउने  रु.१०००।००  
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ञ. अस्पताल सामाग्री बबक्री  रु.२०००।००  
ट. जडडब टी उध्योग  रु.३०००।००  
ठ. हविल सामाग्री खररद बबक्री  रु.१०००।००  
ड. प्राकृततक र्चककत्सा केन्त्र आय वेहदक‚होममयोप्यार्थक 

जतलतनक  
 रु.२०००।००  

  मशक्षा सेवा    
क. ववश्व ववध्यालय  रु.१००००।००  
ख. तयाम्पस  रु.४०००।००  
ग. डडप्लोमा देखखको टेजतनकल कलेज  रु.५०००।००  
घ. उच्च मा. वव. तथा मा. वव.  रु.३०००।००  
ङ. तन.मा.वव.  रु.२०००।००  
च. प्रा.वव.  रु.१५००।००  
ि. पूवि प्रा. वव.  रु.१०००।००  
ज. तामलम तथा अन सन्त्िान केन्त्र  रु.२०००।००  
झ. प्रमशक्षण तथा ईजन्त्स्टच्यूट केन्त्र   रु.२०००।००  
ञ. कम्प्यूटर प्रमशक्षण केन्त्र  रु.२०००।००  
ट. िाषा/टाईवपङ्ग प्रमशक्षण केन्त्र  रु.२०००।००  
ठ. ट्यूसन सेन्त्टर  रु.१०००।००  
ड. हटचसि प्रमोसन/एड कलेतसन सेन्त्टर  रु.२०००।००  
ढ. ड्राईमिङ्ग‚सांर्गत‚डान्त्स तथा व्यूहटपालिर 

स्तयाफोजल्डङ्ग आहद तामलम केन्त्र 
 रु.२०००।००  

ण. अन्त्तराजरिय गैह्र सरकारी सांस्था  रु.५०००।००  
त. सामाजजक सांघ सांस्था‚ भ्याट दताि निएको  रु.५००।००  
थ. सामाजजक सांघ सांस्था‚भ्याट दताि िएको  रु.१०००।००  

  यातायात सामाग्री बबक्री तथा ममित    
क. बस‚ िक‚ कार‚ हेमि ईजतवपमेण्ट ममित  रु.२५००।००  
ख. सवारी सािनको पाटिप जाि पसल  रु.२०००।००  
ग. मोटरसाईकल‚ टेम्पो आहद ममित  रु.१५००।००  
घ. ररसोमलङ्ग गने कारखाना वा पसल  रु.१५००।००  
ङ. मोटर ि ने वकि शप  रु.१०००।००  
च. साईकल ररतसा तथा ठेलागाडा ममित पांचट टाल्ने  रु.५००।००  
ि. वेजल्डङ वकि सप‚लेथ मेमसन राखख ममित गने  रु.१०००।००  
ज. व्यािी चाजि  रु.७५०।००  
झ. साईकल ररतसा बेच्ने पसल  रु.१०००।००  
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  अन्त्य सेवा    
क. वविापन सेवा‚ माकेहटङ एजेन्त्सी  रु.१०००।००  
ख. वविापन तथा उत्सव आयोजना/ ईिेण्ट 

अगिनाइजेशन 
 रु.२०००।००  

ग. वैदेमशक रोजगार सेवा  रु.४०००।००  
घ. स्वदेशी रोजगार सेवा  रु.२०००।००  
ङ. सेके्रटरीयल समििस  रु.२०००।००  
च. हाउजजङ कम्पनी तथा घर जग्गा खररद बबक्री/जग्गा 

प्लहटङ 
 रु.५०००।००  

ि. कलर ल्याव  रु.२०००।००  
ज. फोटो स्ट डडयो  रु.१०००।००  
झ. मिडडयो ग्राफी  रु.१०००।००  
ञ. फोटो ग्राफी‚ मिडडयो ग्राफी  रु.१५००।००  

  नेपाल सरकारको पूणि स्वाममत्वमा रहेको चलर्चर 
डक मेण्िी िायाुँकन 

 कर नलाग्ने  

क. चलर्चर िायाांकन स्वदेशी  रु.३०००।००  
ख. चलर्चर िायाांकन ववदेशी  रु.६०००।००  
ग. डक मेण्िी िायाांकन स्वदेशी  रु.२०००।००  
घ. डक मेण्िी िायाांकन ववदेशी  रु.४०००।००  
ङ र्गत िायाांकन स्वदेशी  रु.१५००।००  
च. र्गत िायाांकन ववदेशी  रु.३०००।००  
ि. टेमलमिजन च्यानलबाट िायाांकन  रु.१०००।००  
ज.  र्गत रेकडड िङ  रु.१०००।००  
झ. श्रव्य दृश्य खखच्ने तथा सम्पादन गने  रु.१०००।००  
ञ. फोटो तथा िेम पसल  रु.१०००।००  
ट. मिडीयो एभ्य जमेण्ट/गेम खेलाउने  रु.१०००।००  
ठ. व्यूटीपालिर/ सैल न तामलम  रु.१०००।००  
ड. व्य टीपालिर/सैल न  रु.५००।००  
ढ. कस्मेहटक पसल  रु.१०००।००  
ण. ड्राईजतलनसि  रु.१०००।००  
त. आहटिस एण्ड डडजाईनर  रु.१०००।००  
थ. आहटिरट  रु.७५०।००  
द. डडजाईन सेन्त्टर  रु.१०००।००  
ि. पश  विशाला  रु.२०००।००  
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न. मास  पसल सािारण  रु.७५०।००  
प. मास  पसल कोल्ड स्टोर  रु.१०००।००  
फ. मास  प्रशोिन गरी बबक्री गने  रु.२०००।००  

  अन्त्य व्यवसाय    
क. पाकि  जतलतनक स्पट  रु.१०००।००  
ख. तयामसनो  रु.१०००००।००  
ग. ट र अपे्रटर  रु.२५००।००  
घ. मसाज पालिर  रु.१५००।००  
ङ. सप्लायसि ईन्त्टरप्राईजेज/आयात तनयाित/ प्रा. मल.  रु.२०००।००  
च. ववशाल बजार/डडपामेण्टल स्टोर/स पर माकेट ठूलो  रु.१५०००।००  
ि. स पर माकेट सानो  रु.५०००।००  
ज. ग्रोसर/९९ माकेट/ममतन माकेट  रु.३०००।००  
झ. तयाहिङ्ग समििस  रु.२०००।००  
ञ. रेण्टल समििस  रु.१०००।००  
ट. पाटी प्यालेस  रु.५०००।००  
ठ. कफतनकल कफटनेस  रु.५०००।००  
ड. जजम तलव  रु.२०००।००  
ढ. फेसन सम्बजन्त्ि कायिक्रम गने  रु.२०००।००  
ण. मोटर बेच्ने पसल  रु.५५००।००  
त. मोटर साईकल एजेन्त्सी/बेच्ने पसल/ररकजण्डसन सो 

रुम  
 रु.४०००।००  

  अस्थायी हाटबजार वा घ जम्त पसल    
 यस अन स र्चमा अन्त्यर ज नस कै क रा लेखखएता पतन 

अस्थायी हाट बजार वा घ जम्त पसल राखख गररने 
देहायको बमोजजमको कर लाग्ने ि। 

   

क. घ जम्त पसल  रु.२५।००प्रतत 
महहना 

 

ख. चौपाया प्रतत गोटा   रु.२।०० प्रतत 
पटक 

 

ग. हाुँस क ख रा आहद प्रतत गोटा  रु.१।०० प्रतत 
पटक 

 

घ. साग सब्जी र फलफूल  रु.२।०० प्रतत हदन  
ङ. अन्त्य  रु.५।०० प्रतत हदन  

  मार्थको वर्गिकरणमा नपरेका सेवा व्यवसायको  रु.१०००।०० देखख  



59 
 

कारोबार हेरी वावषिक रु.५०००।०० सम्म 
क. वेकरी/आइसकक्रम पसल/कन्त्फेतसनरी/डेरी उध्योग  रु.३०००।००  
ख. वेकरी/आइसकक्रम पसल/कन्त्फेतसनरी/डेरी पसल  रु.१०००।००  
ग. चाउचाउ उध्योग  रु.५०००।००  
घ. चाउचाउ/कन्त्फेतसनरी/र्चप्स आहद डडजरिव्य टसि  रु.३०००।००  
ङ. र्चया उध्योग  रु.१०००।०० 

 
 

च. मसला उध्योग   रु.१०००।००  
ि  मसला वपस्ने तथा प्याककङ्ग गरी बबकक्र गने  रु.१०००।००  
ज. पातन तथा बरफ उध्योग  रु. ५०००।००  
झ. रेडडमेट कपडा पसल ठूलो‚ सो रुम  रु. ५०००।००  
ञ. रेडडमेट कपडा पसल मध्यम/ होल्सेल्स तथा 

सप्लायसि 
 रु.२०००।००  

ट रेडडमेट पसल सानो  रु.१०००।००  
ठ लूगा तथा नेपाली स्वेटर पसल  रु.१०००।००  
ड. ब हटक पसल  रु.२०००।००  
ढ. कपडा पसल  रु.१०००।००  
ण. ढाका टोपी पसल  रु.१०००।००  
त. स र्चकार टेलसि ( कपडा समेत िएको)  रु.२०००।००  
थ. स र्चकार टेलसि  रु.१०००।००  
द. ज त्ता कारखाना  रु.२०००।००  
ि. ज त्ता पसल  रु.१०००।००  
न. ब्याग/ पसि/ पेटी उध्योग   रु.२०००।००  
प. ब्याग पसल  रु. १०००।००  
फ. ज त्ता मसउने पसल  रु.१०००।००  
ब. िालाको ज्याकेट ममित तथा स्पे्र  रु.१०००।००  
ि. मसरक डस्ना फोम पसल ठूलो  रु.२०००।००  
म. मसरक डस्ना फोम पसल सानो  रु.१०००।००  
य. च रा/ पोते/ ररवन/ िागो/ पसल  रु.५००।००  
र. पात टपरी द ना पसल  रु.२००।००  
ल. माटोको िाुँडाक डा पसल  रु.७००।००  
व. डोको डाला स क ल मान्त्रा आहद  रु.५००।००  
श. चाक  सख्खर पसल  रु.५००।००  
ष. प्लाजरटकको मेच तथा अरु मालसामानहरु ब न्त्ने  रु.१०००।००  
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पसल 
स. नसिरी बबउवीजन पसल  रु.१०००।००  
ह. अतवाररयम पसल  रु.१०००।००  
क्ष. स्टेशनरी/प स्तक पसल ख रा  रु.५००।००  
र. स्टेशनरी/प स्तक पसल होलसेल /सप्लायसि  रु.२०००।००  
ि टाुँक िागो पसल  रु.५००।००  
ि.क. होजजयारी मोजा मिरी गन्त्जी उध्योग  रु.२०००।००  

  अन्त्य व्यवासय    
क. िान‚ र्चउरा‚ वपठो ममल  रु.२०००।००  
ख. तेल पेल्ने ममल  रु.१०००।००  
ग. खेलौना बनाउने उध्योग  रु.१०००।००  
घ. र्गफ्ट पसल  रु.१०००।००  
ङ. बाजाका सामान बनाउने तथा ममित गने  रु.१०००।००  
च. व्यण्ड तथा पन्त्चे बाजा   रु.१०००।००  
ि. मशश  मशहार केन्त्र  रु.१०००।००  
ज. ईतवीमेण्ट/ औजार बबकक्र पसल  रु.१०००।००  
झ. कवाडी सामान खररद बबक्री  रु.१५००।००  
ञ. िाता िण्डार थोक बबक्री  रु.१५००।००  
ट. िाता पसल  रु.१०००।००  
ठ. ज्योततष सम्वजन्त्ि काम गने   रु.१०००।००  
ड.  एमसपी कारोवार गने  रु.४०००।००  
ढ होम स्टे  रु.१००।००  
ण. ट्याट  सेवा  रु.२०००।००  
 सवारी दताि तथा वावषिक सवारी कर    
क ठेला गाडा ररतसा  रु.१५।००  
ख. स्क टर/ मोटरसाईकल र अन्त्य द ई पाांगे्र सवारी  रु. १५०।००  
ग. तनजी कार तथा जजप  रु.३००।००  
घ. िाडाका कार तथा जजप  रु.४००।००  
ङ. तनजी ट्याम्पो/ पावर िेलर ट्यातटर   रु.२००।००  
च. िाडाका ट्याम्पो/ पावर िेलर ट्यातटर   रु.२५०।००  
ि. तनजज तथा िाडाका माईक्रोबस  रु.५००।००  
ज. तनजी तथा िाडाका ममनी बस िािल बस ममनी 

िक 
 रु.८००।००  

झ. तनजी तथा िाडाका ठ लो बस‚िक‚लहरी हेिी िािल  रु.२०००।००  
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बस ठूलो 
ञ. माथी उल्लेखखत व्यवसायहरुको वावषिक नववकरण 

गदाि दताि शूल्कको ५० प्रततशत दस्त र लाग्ने 
   

ट. माथी उल्लेखखत व्यवसायहरुको मसफाररस गदाि   रु.१०००।००  
 पटके सवारी सािन  रु.१००।००  

  वविापन कर    
क वविापन कर एक रांग  रु.१००।०० प्रतत 

व. फी 
 

ख. वविापन कर द ई रांग  रु.२००।०० प्रतत 
व. फी 

 

ग. वविापन कर वह  रांग  रु.३००।०० प्रतत 
व. फी 

 

  पयिटन सेवा श ल्क  रु.२०।०० प्रतत 
पयिटक 

ववदेशीको 
हकमा 

 अचल सम्पवत्त म ल्याांकन सेवा श ल्क १.१.५   
क. रु एक लाख सम्म  रु.१००।००  
ख. रु दश लाख सम्म  रु.३००।००  
ग. रु वीश लाख सम्म  रु.५००।००  
घ. रु पचास लाख सम्म  रु.१०००।००  
ङ. रु एक करोड सम्म  रु.२०००।००  
च. रु एक करोड िन्त्दा मार्थ  ०।०५ प्रततशत  
ि. घरबाटो मसफाररस अांसवन्त्डा  १०००।००  
ज. घरजग्गा मूल्याांकन मसफाररस ववध्याथी  रु.५००।००  
झ. घर जग्गा मूल्याांकन मसफाररस  ५००।००  
ञ. ि ट जग्गा दताि मसफाररस  प्रतत आना  

रु.१००।०० 
 

  घरबाटो मसफाररस आवमसय प्रयोजन    
  क वगि    

क.  दक्षक्षणढोका साुँख  सडक  प्रतत आना 
रु.७५०।०० 

 

  ख वगि    
क. पेप्सीकोला व्रम्हखेल सडक  प्रतत आना 

रु.६००।०० 
 

ख. वोडे नोमलङ सडक  प्रतत आना  
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रु.४००।०० 
ग. ततवारी टोल चाुँग  सडक  प्रतत आना 

रु.४००।०० 
 

घ. गान्त्िी माहानटार मूलपानी सडक  प्रतत आना 
रु.४००।०० 

 

ङ. कागेश्वरी चक्रपथ सडक  प्रतत आना 
रु.४००।०० 

 

च. गान्त्िी वीरेन्त्रचोक ह दै मूलपानी सडक  प्रतत आना 
रु.४००।०० 

 

ि. स न्त्दरीजल आलापोट सडक  प्रतत आना 
रु.४००।०० 

 

ज. थली ममलनचोक मूलपानी सडक  प्रतत आना 
रु.४००।०० 

 

झ. गोठाटार महादेवस्थान अर्िकारी गाुँउ ह दै द माखाल 
सडक 

 प्रतत आना 
रु.४००।०० 

 

ञ. गोठाटार के.सी. गाुँउ ह दै ममलनचोक सडक  प्रतत आना 
रु.४००।०० 

 

ट. व्रम्हखेल कागेश्वरी सडक  प्रतत आना 
रु.४००।०० 

 

  ग वगि    
क. नयापाटी कृरणचौर सडक  प्रतत आना 

रु.३००।०० 
 

 

ख. वी पी चौक िरवास सडक  प्रतत आना 
रु.३००।०० 

 

ग. सातघट्टे र्चसापानी सडक  प्रतत आना 
रु.३००।०० 

 

घ. सातघट्टे अर्िकारी गाुँउ सडक  प्रतत आना 
रु.३००।०० 

 

ङ. सातघट्टे वपपल बोट सडक   प्रतत आना 
रु.३००।०० 

 

च. आलापोट स यि मण्डली ईन्त्रायणी सडक  प्रतत आना 
रु.३००।०० 

 

 आलापोट कृरणचौर ह ुँदै ठूलाहढक सडक  प्रतत आना  
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रु.३००।०० 
ि. घट्टेखोला ह ुँदै लामलका ईन्त्रायणी सडक  प्रतत आना 

रु.३००।०० 
 

ज. पेप्सी गजरकोट मसांखडा गायुँ सडक  प्रतत आना 
रु.३००।०० 

 

झ. स न्त्दरी जल ढकाल गाउुँ  प ुँवारटोल ह ुँदै सातघट्टे 
सडक 

 प्रतत आना 
रु.३००।०० 

 

ञ. गणेशमान प्रततरठन ह ुँदै ढकाल गाउुँ  सडक  प्रतत आना 
रु.३००।०० 

 

ट. गणेशमान प्रततरठान सानेटारी कृरण मजन्त्दर सडक  प्रतत आना 
रु.३००।०० 

 

ठ. आलापोट द िे गाउुँ  सडक  प्रतत आना 
रु.३००।०० 

 

ड. काभे्र प ुँवार गाउुँ  सडक  प्रतत आना 
रु.३००।०० 

 

  नगरपामलका के्षर मिरका वस्ती स्तररय सडक    
क. चार ममटर िन्त्दा कम बाटो िएको  प्रतत आना 

रु.२००।०० 
 

ख. चार ममटर िन्त्दा मार्थ  प्रतत आना 
रु.४००।०० 

 

ग. ि ममटर िन्त्दा मार्थ  प्रतत आना 
रु.५००।०० 

 

  घरबाटो मसफाररस प्लहटङ र व्यापाररक प्रयोजन    
 क वगि    

 
क. दक्षक्षणढोका साुँख  सडक  प्रतत आना 

रु.१०००।०० 
 

  ख वगि    
क. पेप्सीकोला व्रम्हखेल सडक  प्रतत आना रु.९५० 

।००  
. 

 

ख. बोडे नोमलिङ सडक   प्रतत आना 
रु.९००।०० 

 

ग. ततवारी टोल चाुँग  सडक  प्रतत आना  
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रु.९००।०० 
घ. गान्त्िी माहानटार मूलपानी सडक  प्रतत आना 

रु.९००।०० 
 

ङ. कागेश्वरी चक्रपथ सडक  प्रतत आना 
रु.९००।०० 

 

च. गान्त्िी ववरेन्त्रचोक ह दै मूलपानी सडक  प्रतत आना 
रु.९००।०० 

 

ि. स न्त्दरीजल आलापोट सडक  प्रतत आना 
रु.९००।०० 

 

ज. थली ममलनचोक मूलपानी सडक  प्रतत आना 
रु.९००।०० 

 

झ. गोठाटार महादेव स्थान अर्िकारी गाुँउ ह दै 
द माखाल सडक 

 प्रतत आना 
रु.९००।०० 

 

ञ. गोठाटार के.सी. गाुँउ ह दै ममलनचोक सडक  प्रतत आना 
रु.९००।०० 

 

ट. व्रम्हखेल कागेश्वरी  सडक   प्रतत आना 
रु.९००।०० 

 

  ग वगि    
क. नयापाटी कृरणचौर सडक  प्रतत आना 

रु.८००।०० 
 

ख. वी पी चोक िरवास सडक  प्रतत आना 
रु.८००।०० 

 

ग. सातघट्टे र्चसापानी सडक  प्रतत आना 
रु.८००।०० 

 

घ. सातघट्टे अर्िकारी गाुँउ सडक  प्रतत आना 
रु.८००।०० 

 

ङ. सातघट्टे वपपलबोट सडक  प्रतत आना 
रु.८००।०० 

 

च. आलापोट स यिमण्डली ईन्त्रायणी सडक  प्रतत आना 
रु.८००।०० 

 

ि. आलापोट कृरणचौर ह दै ठ लाढतकी सडक  प्रतत आना 
रु.८००।०० 

 

ज. घट्टेखोला ह दै लामलका इन्त्रायणी सडक   प्रतत आना 
रु.८००।०० 
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झ. पेप्सी गजरकोट मसांखडा गाुँउ सडक  प्रतत आना 
रु.८००।०० 

 

ञ. स न्त्दरीजल ढकाल गाुँउ प वारटोल ह दै सात घट्टे 
सडक 

 प्रतत आना 
रु.८००।०० 

 

ट. गणेशमान प्रततरठान ह दै ढकाल गाुँउ सडक  प्रतत आना 
रु.८००।०० 

 

ठ. गणेशमान प्रततरठान सानेटारी कृरण मजन्त्दर सडक  प्रतत आना 
रु.८००।०० 

 

ड. आलापोट द िे गाुँउ सडक  प्रतत आना 
रु.८००।०० 

 

ढ. काभे्र प वारगाुँउ सडक  प्रतत आना 
रु.८००।०० 

 

  नगरपामलका के्षर मिरका बजस्त स्तररय सडक    
क. चार ममटर िन्त्दा कम बाटो िएको  प्रतत आना 

रु.८००।०० 
 

ख. चार ममटर िन्त्दा मार्थ  प्रतत आना 
रु.९००।०० 

 

ग. ि ममटर िन्त्दा मार्थ  प्रतत आना 
रु.१०००।०० 

 

 दताि तथा नववकरण दस्त र १.३.१   
क. जन्त्म‚ वववाह‚ मतृ्य ‚वसाइुँ सराइुँ‚ सम्बन्त्ि ववच्िेद  रु.५०।००  
ख. पूवि प्राथममक ववध्यालय दताि  रु.३०००।००  
ग. प्राथममक ववध्यालय दताि  रु.५०००।००  
घ. तनम्न माध्याममक ववध्यालय दताि  रु.७०००।००  
ङ. माध्याममक ववध्यालय दताि  रु.१००००।००   
च. उच्च माध्याममक ववध्यालय दताि  रु.११०००।००  
ि. ववश्व ववध्यालय दताि  रु.१५०००।००  
ज. ववध्यालय कक्षा थप  रु.१०००।००  
 नतसा पास दस्त र १.१.६   

  नतसा पास दस्त र आवासीय    
क. माटो जोडाइ टायल जस्ता िाना (अस्थायी टहरा)  प्रतत गोटा 

रु.२०००।०० 
 

ख. िस टहरा  प्रततगोटा 
रु.५०००।०० 
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ग. पतकी ईट्टा माटोको जोडाइ  प्रतत व. फी 
रु.२।०० 

 

घ. पतकी ईट्टा मसमेन्त्ट जोडाइ  प्रतत व. फी 
रु.६।०० 

 

ङ. वपलर मसस्टम  प्रतत व. फी 
रु.८।०० 

 

च. नतसा पास प्रमाणपर  रु.५००।००  
ि. मोहोडा पररवतिन  रु५००।००  
ज. नतसा प्रततमलवप प्रमाखणत  रु५००।००  
झ. नतसा नामसारी   प्रतत व. कफ 

रु.२।०० 
 

ञ. प्राववर्िक सेवा श ल्क  रु.१५००।००  
ट. घर नतसा वववेदन  रु.१०००।००  
ठ. घर नतसा नववकरण दस्त र  प्रतत व. कफ 

रु.२।०० 
 

  नतसा पास दस्त र हाउजजङ र व्यापाररक  प्रतत व. फी 
रु.१५।०० 

 

क. नतसा पास दस्त र हाउजजङ र व्यापाररक बतन 
सकेको घरको हकमा 

 प्रतत व. फी 
रु.२०।०० 

 

  प रानो घर नतसा पास तनयममत दस्त र २०६४ साल 
अषाढ मसान्त्त अतघ बनेका 

   

क. माटो जोडाइ टाएल जस्ता िाना  प्रतत घर 
रु.२००।०० 

 

ख. पतकी ईट्टा माटोको जोडाइ  प्रतत घर 
रु.५००।०० 

 

ग. पजतक ईट्टा मसमेन्त्टको जोडाइ  प्रतत घर 
रु.२०००।०० 

 

घ. वपलर मसस्टम  प्रतत घर 
रु.५०००।०० 

 

   प रानो घर नतसा पास तनयममत दस्त र २०७१ 
साल अषाढ मसान्त्त अतघ बनेका 

   

क. माटो जोडाइ टायल जस्ता िाना  प्रतत घर 
रु.२००।०० 

१० 
प्रततशत 
थप 
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जररवाना 
ख. पतकी ईट्टा माटोको जोडाइ   प्रतत घर 

रु.५००।०० 
१० 
प्रततशत 
थप 
जररवाना 

  पतकी इट्टा मसमेन्त्टको जोडाइ    
क. पतकी इट्टा मसमेन्त्ट जोडाइ  प्रतत व.फी. 

रु.१०।०० 
 

ख. वपलर मसस्टम  प्रतत व.फी 
रु.१२।०० 

 

  मसफाररस तथा बतसौनी दस्त र १.१.७   
क. वैदेमशक अध्ययन मसफाररस  रु.१५००।००  
ख. वैदेमशक रोजगार मसफाररस  रु.५००।००  
ग. िार ववृत्त मसफाररस आन्त्तररक  रु.१००।००  
घ. िार ववृत्त मसफाररस वैदेमशक  रु.५००।००  
ङ. नामसारी मसफाररस  रु.५००।००  
च. नागररकता मसफाररस  तनःशूल्क  
ि. कर चूतता मसफाररस  रु.२००।००  
ज. घरकोठा खोल्ने सेवा दस्त र  रु.५००।००  
झ. तीन प स्ते फोटो टाुँस मसफाररस  रु.२००।००  
ञ. मोही लगत कट्टा मसफाररस  रु.२०००।००  
ट. मोही नामसारी मसफाररस  रु.२००।००  
ठ. सजिममन म चूल्का मसफाररस  रु.५००।००  
ड. मूद्दा मामीला दताि  रु.५०।००  
ढ. अांगे्रजजमा गररएका आन्त्तररक मसफाररस  रु.१०००।००  
ण. अांगे्रजजमा गररएका वैदेमशक  मसफाररस  रु.१५००।००  
त. जग्गाितन प्रमाणप जाि प्रततमलवप मसफाररस  रु.२००।००  
थ. तनवेदन दस्त र  रु.१०।००  
द. अन्त्य मसफाररस  रु.२००।००  

  एम्व लेन्त्स दस्त र    
क. १० कक.मम.सम्मको  रु.३००।००  
ख. १० देखख १५ कक.मम.सम्म  रु.५००।००  
ग. त्यस पति प्रतत कक.मम.  रु.३०।००  

  चार ककल्ला मसफाररस १.१.८   
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  क वगि    
क. दक्षक्षण ढोका साुँख  सडक   रु.३००।०० प्रतति 

आना 
 

  ख वगि    
क. पेप्सीकोला ब्रम्हखेल सडक  रु.२५०।०० प्रतत 

आना 
 

ख. बोडे नोमलिङ्ग सडक  रु. २००।०० प्रतत 
आना 

 

ग. ततवारी टोल चाुँग  सडक  रु.२००।०० प्रतत 
आना 

 

घ. गान्त्िी महानटार‚ मूलपानी सडक  रु.२००।०० प्रतत 
आना 

 

ङ. कागेश्वरी चक्रपथ सडक  रु.२००।०० प्रतत 
आना 

 

च. गान्त्िी बीरेन्त्रचोक ह ुँदै मूलपानी सडक  रु.२००।०० प्रतत 
आना 

 

ि. स न्त्दरीजल आलापोट सडक  रु.२००।०० प्रतत 
आना 

 

ज. थली ममलनचोक मूलपानी सडक  रु.२००।०० प्रतत 
आना 

 

झ. गोठाटार महादेवस्थान अर्िकारी गाउुँ  ह दै ड माखाल 
सडक 

 रु.२००।०० प्रतत 
आना 

 

ञ. गोठाटार के.सी. गाउुँ  ह ुँदै ममलनचोक सडक  रु.२००।०० प्रतत 
आना 

 

ट. ब्रम्हखेल कागेश्वरी सडक  रु.२००।०० प्रतत 
आना 

 

  ग वगि    
क. नयाुँ पाटी कृरण चौर सडक  रु. १५०।०० 

प्रततआना 
 

ख.  ववपी चोक िरवास सडक  रु. १५०।०० 
प्रततआना 

 

ग. आलापोट स यिमन्त्डली ईन्त्रायणी सडक  रु. १५०।०० 
प्रततआना 

 

घ. आलापोट कृरण चौर ह ुँदै ठूलाढकी सडक  रु. १५०।००  
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प्रततआना 
ङ. घट्टेखोला ह ुँदै लामलका ईन्त्रयणी सडक  रु. १५०।०० 

प्रततआना 
 

च. पेप्सी गजकोट मसांखडा गाउुँ  जाने सडक  रु. १५०।०० 
प्रततआना 

 

ि. स न्त्दरीजल ढकालगाउुँ  प ुँवारटोल ह ुँदै सातघट्टे सडक  रु. १५०।०० 
प्रततआना 

 

ज. गणेशमान प्रततरठान ह ुँदै ढकालगाउुँ  जाने सडक  रु. १५०।०० 
प्रततआना 

 

झ. गणेशमान प्रततरठान ह ुँदै सानीटारी कृरणमजन्त्दरजाने 
सडक 

 रु. १५०।०० 
प्रततआना 

 

ञ. आलापोट द िेगाउुँ  जाने सडक  रु. १५०।०० 
प्रततआना 

 

ट. काभे्रप ुँवार गाउुँ  सडक  रु. १५०।०० 
प्रततआना 

 

  नगरपामलका के्षरमिरका वस्ती स्तरीय सडक    
क. ४ मीटर िन्त्दा कम चौडा िएको सडक  रु.१००।०० 

प्रततआना 
 

ख. ४ मीटर िन्त्दा माथी चौडा िएको सडक  रु. १५०।०० 
प्रततआना 

 

ग. ६ मीटर िन्त्दा माथी चौडा िएको सडक  रु. २००।०० 
प्रततआना 

 

  चरककल्ला मसफाररस प्लहटङ्ग र व्यवसायीक 
प्रयोजन 

   

  क वगि    
क. दक्षक्षण ढोक साुँख  सडक  रु. ४००।०० 

प्रततआना 
 

  ख वगि    
क. पेप्सीकोला ब्रम्हखेल सडक  रु. ३००।०० 

प्रततआना 
 

ख. बोडे नोमलिङ्ग सडक  रु. २५०।०० 
प्रततआना 

 

ग. ततवारी टोल चाुँग  सडक  रु. २५०।०० 
प्रततआना 
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घ. गान्त्िी महानटार‚ मूलपानी सडक  रु. २५०।०० 
प्रततआना 

 

ङ. कागेश्वरी चक्रपथ सडक  रु. २५०।०० 
प्रततआना 

 

च. गान्त्िी बीरेन्त्रचोक ह ुँदै मूलपानी सडक  रु. २५०।०० 
प्रततआना 

 

ि. स न्त्दरीजल आलापोट सडक  रु. २५०।०० 
प्रततआना 

 

ज. थली ममलनचोक मूलपानी सडक  रु. २५०।०० 
प्रततआना 

 

झ. गोठाटार महादेवस्थान अर्िकारी गाउुँ  ह दै ड माखाल 
सडक 

 रु. २५०।०० 
प्रततआना 

 

ञ. गोठाटार के.सी. गाउुँ  ह ुँदै ममलनचोक सडक  रु. २५०।०० 
प्रततआना 

 

ट. ब्रम्हखेल कागेश्वरी सडक  रु. २५०।०० 
प्रततआना 

 

  ग वगि    
क. नयाुँ पाटी कृरण चौर सडक  रु. २००।०० 

प्रततआना 
 

ख. ववपी चोक िरवास सडक  रु. २००।०० 
प्रततआना 

 

ग. सातघट्टे र्चसापानी सडक  रु. २००।०० 
प्रततआना 

 

घ. सातघट्टे अर्िकारी गाउुँ  जाने सडक  रु. २००।०० 
प्रततआना 

 

ङ. सातघट्टे पीपलबोट सडक  रु. २००।०० 
प्रततआना 

 

च. आलापोट स यिमन्त्डली ईन्त्रायणी सडक  रु. २००।०० 
प्रततआना 

 

ि. आलापोट कृरण चौर ह ुँदै ठूलाढकी सडक  रु. २००।०० 
प्रततआना 

 

ज. घट्टेखोला ह ुँदै लामलका ईन्त्रयणी सडक  रु. २००।०० 
प्रततआना 

 

झ. पेप्सी गजकोट मसांखडा गाउुँ  जाने सडक  रु. २००।००  
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प्रततआना 
ञ. स न्त्दरीजल ढकालगाउुँ  प ुँवारटोल ह ुँदै सातघट्टे सडक  रु. २००।०० 

प्रततआना 
 

ट. गणेशमान प्रततरठान ह ुँदै ढकालगाउुँ  जाने सडक  रु. २००।०० 
प्रततआना 

 

ठ. गणेशमान प्रततरठान ह ुँदै सानीटारी कृरणमजन्त्दरजाने 
सडक 

 रु. २००।०० 
प्रततआना 

 

ड. आलापोट द िेगाउुँ  जाने सडक  रु. २००।०० 
प्रततआना 

 

ढ. काभे्र प ुँवार गाउुँ  सडक  रु. २००।०० 
प्रततआना 

 

  नगरपामलका के्षरमिरका वस्ती स्तरीय सडक    
क. ४ मीटर िन्त्दा कम चौडा िएको सडक  रु. २००।०० 

प्रततआना 
 

ख. ४ मीटर िन्त्दा माथी चौडा िएको सडक  रु. २५०।०० 
प्रततआना 

 

ग. ६ मीटर िन्त्दा माथी चौडा िएको सडक  रु. ३००।०० 
प्रततआना 

 

  माथी उल्लेख निएका सडकहरुको हकमा देहाय 
अन सारको घरबाटो दस्त र तथा चारककल्ला दस्त र  

   

क. मिबर वपच सडक घरबाटो 
वापत 

रु. ४००।०० 
प्रततआना 

 

 मिबर वपच सडक चारककल्ला रु. २००।०० 
प्रततआना 

 

ख. ग्रािेलबाटो घरबाटो 
वापत 

रु. ३५०।०० 
प्रततआना 

 

 ग्रािेलबाटो चारककल्ला रु. १५०।०० 
प्रततआना 

 

ग. कजच्च सडक घरबाटो 
वापत 

रु.३००।०० प्रतत 
आना 

 

 कजच्च सडक चारककल्ला रु.१००।०० प्रतत 
आना 

 

घ. गोरेटोबाटो घरबाटो 
वापत 

रु. २५०।०० 
प्रततआना 
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 गोरेटोबाटो चारककल्ला रु. १००।०० 
प्रततआना 

 

ङ. बाटो निएको घरबाटो 
वापत 

रु.२००।०० 
प्रततआना 

 

 बाटो निएको चारककल्ला रु. १००।०० 
प्रततआना 

 

  नाता प्रमाखणत १.१.९   
क. जजववत  नाता प्रमाखणत  रु.५००।००  
ख. मतृ्य  नाता प्रमाखणत  रु.२००।००  
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अनसुूची – ६ 

आधथयक ििय २०७४/०७५ मा लागू हुने कमयचारीहरुको लाधग प्रो्सहान भत्ताको षििरणः- 

 शस.न ं     पद            प्रो्साहन तथा अन्र् भत्ता 
 

१) कायिकारी अर्िकृत     रु. १०,०००।०० 
२) शाखा अर्िकृत वा सो सरह    रु. ८,५००।०० 
३) ना.स . वा सो सरह (पाचौं तह)   रु. ७,०००।०० 
४) खररदार वा सो सरह (चौथो तह)   रु. ५,५००।०० 
५) म खखया वा सो सरह (ततृीय तह)   रु. ४,०००।०० 
६) सामाजजक पररचालक     रु. ४,०००।०० 
७) हल का सवारी चालक     रु. ३,६००।०० 
८) कायािलय सहयोगी शे्रणी ववहहन वा सो सरह  रु. ३,०००।०० 
 

अनसुूची ७ 

 प्रस्ताषित कमयचारी दरबन्दी ताशलका 
 

शस.नं. पद तह समूह संखर्ा 
१ कायिकारी अर्िकृत (उप-सर्चव ) रा.प.द्र्िवत्तय प्रशासन १ 

२ लेखा अर्िकृत रा.प.ततृतय लेखा १ 
३ शाखा अर्िकृत िैंटौं प्रशासन ४ 
४ ईजञ्जतनयर िैंटौं प्राववर्िक ३ 
५ कम्प्यूटर अर्िकृत िैंटौं प्राववर्िक १ 
६ नायव स ब्बा  पाुँचौं प्रशासन १७ 
७ ओिरमसयर पाुँचौं प्राववर्िक २ 
८ कम्प्यूटर अपरेटर पाुँचौं  प्राववर्िक २ 
९ खररदार चौंथो प्रशासन १३ 
१० कम्प्यूटर अपरेटर चौंथो प्राववर्िक ८ 
११ अममन/सिेयर चौंथो प्राववर्िक २ 
१२ सव-ओिरमसयर चौंथो प्राववर्िक १ 
१३ सवारी चालक (हल का) शे्रणीववहहन  ५ 
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१४ सवारी चालक (हेिी) शे्रणीववहहन  १ 
१५ कायािलय सहयोगी शे्रणीववहहन  १८ 
१६ पाले शे्रणीववहहन  २ 
१७ स्वीपर शे्रणीववहहन  २ 
 जम्मा   ८३ 

 

अनसुूची – ८  

हाल र्स नगरपाशलका कार्ायलर्मा कार्यरत कमयचारी षििरणः-  

 

मस .नां  नाम थर पद सेवाको ककमसम कैकफयत 

१ श्री प रुषोतम अर्िकारी कायिकारी 
अर्िकृत 

तनजामतत  

२  श्री गणेशप्रसाद ग राुँगाई लेखा अर्िकृत तनजामतत  
३ श्री वीर बहाद र बस्नेत शाखा अर्िकृत तनजामतत  
४ श्री श्रीराम चौलागाई ईजन्त्जतनयर   
५ श्री तनरञ्जन प डासैनी ईजन्त्जतनयर   
६ श्री सञ्जय बतौला ईजन्त्जतनयर LGCDP  
७ श्री रामेश्वर दाहाल ना .स  .    
८ श्री हेम प्रसाद फ याल खररदार   
९ श्री श्रीराम मस ांखडा खररदार   
१० श्री ववनोद प डासैनी खररदार   
११ श्री स दशिन फ याल खररदार   
१२ श्री न्त्हूच्िे नारायण शे्ररठ खररदार   
१३ श्री शेखर खनाल सव-ईजन्त्जतनयर   
१४ सरोज ठक री  सव-ईजन्त्जतनयर   
१५ कृरण प्रसाद गौतम क .अ.    
१६ ममना कोइराला स.क.अ   
१७ उममिला ररजाल स.क.अ.   
१८ चन्त्दना खरी स.क.अ.   
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१९ दीपा उपे्रती स.क.अ.   
२० िीमसेन सांजेल का.सहायक   
२१ मनहरी प डासैनी का.सहायक   
२२ नववन अर्िकारी सा .प.   गररवसांग ववशेश्षर 

कायिक्रम 

२३ साववरी चापागाई ररजाल सा .प.   LGCDP 

२४ शान्त्ती पररवार सा .प.   LGCDP 

२५ िगवती द लाल सा .प.   LGCDP 

२६ देवकी अयािल सा .प.   LGCDP 

२७ आरती फ याल सा .प.   LGCDP 

२८ कववता ढकाल सा .प.   LGCDP 
२९ देवचन्त्र फ याल  प.स.   
३० कालेिाई ममजार ह.स.चा.   
३१ सलमान ग रुङ हे.स.चा.   
३२ अज िन ढकाल का .स.    
३३ नारायण फ याल का .स.    
३४ हररकृरण थापा का .स.    
३५ उममिला दाहाल का .स.    
३६ हरेराम तघममरे का .स.    
३७ शेर बहाद र िूजेल का .स.    
३८ श्री कृरण नगरकोटी का .स.    
३९ सीता अयािल का .स.    
४० रत्न लाल का .स.    
४१ राजाराम लाममिाने का .स.    
४२ ईजन्त्दरा क ईकेल का .स.    
४३ ऋत  घतति  स्वीपर   
४४ कृरण बहाद र स न वार पाले   

 

 

अन सूची – ९ 

षििर्गत सशमततको षििरणः- 
(स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन‚ तनयमावली अन सार) 
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कोि सञ्चालन सम्िन्धी षितनर्म तनमायण तथा कोि संचालक 
 
सांयोजकः  कायिकारी अर्िकृत   

सदस्यः श्री राजाराम प डासैनी 
सदस्यः श्री उपेन्त्र काकी 
सदस्यः श्री महेश्वर फ याल 

सदस्यः श्री नवराज मस ांखडा 
सदस्य सर्चवः श्री कायिकारीले तोकेको अर्िकृत 

 
१ लेखा सशमतत  

सांयोजकः- श्री म रारी प्रसाद फ याल 

सदस्यः- श्री  ववश्वराज शे्ररठ 

सदस्यः- श्री शैलेन्त्र रायमाझी 
सदस्यः- श्री िमिराज र्िमाल 

सदस्यः- श्री लक्ष्मी क ुँ ईकेल 

 

२  षििर्गत सशमतत  

 

क)  पिूायधार र संरचना षिकास सशमतत 

सांयोजकः- श्री उपेन्त्र काकी 
सदस्यः- श्री  कृरणहरर थापा 
सदस्यः- श्री साि राम लाममिाने 

 

ख)  कृषि‚ िन तथा िातािरण सशमततः- 
सांयोजकः- श्री महेश्वर फ याल 

सदस्यः- श्री गोववन्त्द प डासैनी 
सदस्यः- श्री िन बहाद र शे्ररठ 
 

ग)  जनसंखर्ा तथा सामास्जक सशमततः- 
सांयोजकः- श्री राज क मार थापा 
सदस्यः- श्री रािाकृरण ववरट 

सदस्यः- श्री रुपेन्त्र प डासैनी 
 



77 
 

घ)  संगठन तथा प्रिासन सशमततः- 
सांयोजकः- श्री राजाराम प डासैनी 
सदस्यः- श्री नवराज प डासैनी 
सदस्यः- श्री िोला चापागाई 

 

ङ)  जलश्रोत तथा भमूी व्र्िस्थापन सशमततः- 
 

सांयोजकः- श्री शम्ि  बहाद र थापा 
सदस्यः- श्री स दशिन र्िमाल 

सदस्यः- श्री ब द्र्ि प क ि टी 
 

ऐनको दर्ा ११६ र ११७ बमोस्जम नगरके्षत्रमा सञ्चाशलत आर्ोजना तथा कार्यक्रमको तनर्शमत सुपररिेक्षण तथा 
अनगुमन सशमतत गठन गररर्ो । 

(तनर्म १३९ बमोस्जम) 

 

सांयोजकः- श्री कायिकारी अर्िकृत 

सदस्यः- श्री उपेन्त्र काकी 
सदस्यः-  श्री ववश्वराज शे्ररठ 

सदस्यः- श्री महेश्वर फ याल 

सदस्यः- श्री नवराज मसांखडा 
सदस्यः- श्री राजक मार थापा 
सदस्यः- सम्वजन्त्ित वडा सर्चव 

 
अन सूची -१०  

 नगरपाशलकाबाट घरनक्सा पास गदाय तोफकएको सडकको मापदण्ड   

  क वगि  
क. दक्षक्षण ढोका साुँख  सडक  केन्र षिन्दबुाट १३ मीटर 

  ख वगि  
क. पेप्सीकोला ब्रम्हखेल सडक  

 
 
 

ख. बोडे नोमलिङ्ग सडक 
ग. ततवारी टोल चाुँग  सडक 
घ. गान्त्िी महानटार‚ मूलपानी सडक 
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ङ. कागेश्वरी चक्रपथ सडक  
 
 

केन्र बबन्दबुाट ७.५ मीटर 

च. गान्त्िी बीरेन्त्रचोक ह ुँदै मूलपानी सडक 
ि. स न्त्दरीजल आलापोट सडक 
ज. थली ममलनचोक मूलपानी सडक 
झ. गोठाटार महादेवस्थान अर्िकारी गाउुँ  ह दै ठ लाघर 

बस्तेको हढक सडक 
ञ. गोठाटार के.सी. गाउुँ  ह ुँदै ममलनचोक सडक 
ट नयाुँ पाटी कृरण चौर सडक 
ठ ववपी चोक िरवास सडक 
ड सतघट्टे र्चसापानी सडक 
 ब्रम्हखेल कागेश्वरी सडक 

  ग िगय  
क. सातघट्टे वपपलबोट सडक   

 
 
 
 
केन्र बबन्दबुाट ६ मीटर 

ख.  आलापोट स यिमन्त्डली ईन्त्रायणी सडक 
ग. सातघट्टे अर्िकारी गाउुँ  सडक 
घ. आलापोट कृरण चौर ह ुँदै ठूलाढकी सडक 
ङ. घट्टेखोला ह ुँदै लामलका ईन्त्रयणी सडक 
  
ि. स न्त्दरीजल ढकालगाउुँ  प ुँवारटोल ह ुँदै सातघट्टे सडक 
ज. गणेशमान प्रततरठान ह ुँदै ढकालगाउुँ  जाने सडक 
झ. गणेशमान प्रततरठान ह ुँदै सानीटारी कृरणमजन्त्दरजाने 

सडक 
  घ वगि  

क. पेप्सी गजकोट मस ांखडा गाउुँ  जाने सडक  
 केन्र बबन्दबुाट  ५ मीटर ख.  आलापोट द िेगाउुँ  जाने सडक 

ग. काभे्रप ुँवार गाउुँ  सडक 
 

     अनसुूची – ११ 

आधथयक ििय २०७२/०७३  आिाढ सम्मको नक्िा पासको षििरणः-  
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मस .नां.  नतशापास 
सांख्या 

नतशा 
नामसारी 
सांख्या 

तनमािण 
सम्पन्त्न 
सांख्या 

नतशा 
नववकरण 
सांख्या 

नतसा 
तनयममत 

कैकफयत 

१ ९२० ८८ ५१२ ५ १४४  
 

आधथयक ििय २०७२/०७३ को नाता प्रमाणणत व्र्िसार् दतायको षििरणः- 

मस .नां.  नाता प्रमाखणत सांख्या व्यवसाय दताि सांख्या कैकफयत 

१ १७५ २५६  
 

आधथयक ििय २०७२/०७३ सम्मको दताय चलानीको षििरणः- 

मस .नां.  दताि सांख्या चलानी सांख्या कैकफयत 

१ ७३६ ६६५  
सामास्जक पररचालन गततषिधधः- 

मस .नां.  वडा नागररक मञ्च 
गठन सांख्या 

नागररक सचेतना 
केन्त्र गठन सांख्या 

कैकफयत 

१ १६ १२  
 

             सामास्जक सुरक्षा भत्ता षितरणको षििरणः-  

आधथयक ििय २०७२/०७३ को सामास्जक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने लक्षक्षत िगयको षििरणः- 

मस .नां.  दमलत 
जेरठ 

नागररक 
सांख्या 

अन्त्य 
जेरठ 

नागररक 
सांख्या 

वविवा 
नागररक 
सांख्या 

एकल 
महहला 
सांख्या 

पूणि 
अपाङ्ग 
सांख्या 

आांमशक 
अपाङ्ग 
सांख्या 

दमलत 
बालवामलका  

जम्मा 
सांख्या 

कैकफयत 

१ ७३ १५२१ १०१६ ० ४७ ५७ १११ २८२५  
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आधथयक ििय २०७२/७३  मा भएका घटना दतायको षििरणः- 

शस.नं. जन्म दताय मृ् र्ु दताय षििहा दताय बसाई सराई सम्िन्ध 
षिच्छेद 

कुल 

१ १३४४ २७४ ४३३ २४० ५ २२९६ 
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आधथयक ििय २०७२/०७३ मा नगरपररिद् तथा षििेि नगरपररिद्बाट स्िीकृत भई सम्पन्न भएका 
र्ोजनाको षििरणः- 

शस.नं. र्ोजनाको षििरण संखर्ा 
१ १ लाख िन्त्दा कमका योजना ८२ 
२ १ लाख देखख ५ लाख सम्मका योजना १३३ 
३ ५ देखख १० लाख सम्मका योजना ६ 
४ १० लाख िन्त्दा माथीका योजना ६ 

जम्मा २२७ 
 

 अन सूची १२ 

  कमिचारी ववतनयम 

 

अन सूची १३ 

केजन्त्रय स्तरका योजनाः- 

1. पेप्सीकोला ब्रम्हखेल सडक तनरन्त्तरता 
2. लोकताजन्त्रक शहहदमागि (ब्रम्हखेल सातघट्टे र्चसापानी सडक तनरन्त्तरता) 
3. बागमती कोररडोर (गोकणि-स न्त्दरीजल) 

4. मनहरा कोररडोर  

5. नगरपामलकाको िवन तनमािण 

6. एकककृत पयिटन पूवाििार तनमािण गागलफेदी 
7. बहृत कागेश्वरी मनहरा खानेपानी योजना (नगरस्तरीय खानेपानी योजना) 
8. वडा नां. ८‚ ९‚ १०‚ ११‚ १२ र १३ ढल तनमािण 

9. फोहोरमैला ल्याण्ड कफल्ड साइड तनमािण 

10. आलापोट स्वास््य चौकीलाई अस्पताल तनमािण 

11. मसद्िी गणेश उच्च मा.वव.लाई प्राववर्िक मशक्षालय तनमािण गनि मसफाररस गने 

12. काभे्र कट वा सातघट्टे अर्िकारीगाउुँ  खरीपाखा प ख लािी सडक 
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13. नगरस्तरीय िोटो द रीका प्रम ख सडक 

14. वागमती मस ांचाई‚ मनहरा फाुँट मस ांचाई‚ कट वाफाुँट मस ांचाई 

15. तामाङ्ग साुँस्कृततक सांग्राहलय तनमािण गागलफेदी 
16. डाुँिी िरबास खानेपानी स्तरोन्त्नती 
17. कृवष उपज सांकलन तथा ववक्री केन्त्र स्थापना 
18. महादेव खोला कोररडोर तनमािण वडा नां. २‚ ३‚ ४‚ ५‚ १४ र १५ 

19. ब ढातनलकण्ड वाल वा स न्त्दरीजल स यिमण्डली सडक 

20. जगडोल िञ्ज्याङ्ग गाम्चा घट्टे बसपाकि  बाल वा हहमदेव वनगाउुँ  मेलम्ची ढकालगाउुँ  
प ुँवारगाउुँ  गागलफेदी अर्िकारीगाउुँ  चौकी िञ्ज्याङ्ग सडक 

21. गोकि ण मस ांखडागाउुँ  नयाुँगाउुँ  सडक 

22. थली म लपानी सडक 

 

जजल्ला स्तरीय योजनाहरु 

1. नोमलिङ्ग बोडे सडक 

2. ततवरीटोल मूलपानी चाुँग  सडक 

3. कागेश्वरी चक्रपथ स्तरोन्त्नती 
4. गान्त्िी महान्त्टार तेज ववनायक सडक 

5.  गान्त्िी मूलपानी सडक 

6. वागमती प ल तेज ववनायक हरहर महादेव सडक 

7. गोठाटार मूलपानी बाबाचोक ममलनचोक सडक 

8. हाउस-जस्प र-आलापोट कागेश्वरीिाम सडक 

9. कृरणचौर‚ बस्नेतगाउुँ ‚ ठ लाहढक‚ शाखखन्त्टार ईन्त्रायणी सडक 

10. िरबास सरस्वती मजन्त्दरचोक‚ ततथिचोक‚ थापाडाुँडा मसमल्सी ब्रम्हखेल सडक 

11. िैमाल खानेपानी आयोजना स्तरोन्त्नती 
12. बाहहरी चक्रपथ (बाल वा नयाुँपाटी स न्त्दरीजल गागलफेदी ह ुँदै प ख लािी जाने सडक) 

13. वव.वप.चोक िट्टमासे श्री आदशि उच्च मा.वव. सरस्वतीचोक सडक 

14. आलापोट एकककृत खानेपानी आयोजना आलापोट 

15. सातघट्टे खानेपानी आयोजना गागलफेदी 
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16. गागलफेदी एकककृत आयोजना गागलफेदी 
17. शहहदमागि (आलापोट स न्त्दरीजल सडक) 

18. बाल उद्िार मा.वव. िौततक पूवाििार ववकास 

19. बागमती सान्त्टारी प ुँवारगाउुँ  काभे्र फ यालगाउुँ  सडक 

ईलाका स्तरीय योजनाः- 
1. रािाकृरण मजन्त्दर बस्नेतगाउुँ  गोठाटार सडक 

2. अर्िकारीगाउुँ  कक्रकेट मैदान ठ लाघर बस्तेको हढक सडक 

3. आलापोट स न्त्दरीजल सडक 

4. पेप्सीकोला गीता मजन्त्दर बस्नेतगाउुँ  सडक 

5. वडा नां. १४ गणेशमान उध्ययन प्रततरठान जाने बाटो  

6. यस नगरपामलकाको वडा नांर १३ र का.म.न.पा. ३५ को मसमानाको खहरेमा ढलसहहतको 
सडक 

 नगरस्तरीय योजनाः 

 

1. पेप्सीकोला गजरकोट मस ांखडागाउुँ  सडक 

2. बाबाचोक बरवपपल ढ ांगेलगाउुँ  ह ुँदै थली तनस्कने सडक 

3. महानटारचोक वागमती कोररडोर तनस्कने सडक 

4. नगरस्तरीय कृवष तरकारी बजार तनमािण  

5. द रसञ्चार एकनाले िरेश्वर सडक 

6. गणेश मजन्त्दर वागमती सडक 

7. नाथेश्वरी वागमती वव.वप.चोक सडक 

8. सातघट्टे क ुँ इकेलगाउुँ  शहहदपाकि  सडक 

9. सातघट्टे अर्िकारीगाउुँ  सडक 

10. घट्टेखोला शाखखनटार लाककला सडक 

11. स न्त्दरीजल सान्त्टारी प ुँवारगाउुँ  कट वा सातघट्टे सडक 

12. ठ लाखेल सातघट्टे आकासे बस्नेतगाउुँ  मसमल्सी सडक 

13. फ यालगाउुँ  बसपाकि  काभे्र प ुँवारगाउुँ  सडक 
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14. चौतारीटार स्वास््य चौकी िवन स यिमण्डली ववममरे गागल सडक 

15. िरचोक तनखखलिाम सडक 

16. ब्यान्त्चाडोल सडक 

17. ठ लाहढक सातघट्टे कृवष सडक 

 

 

 


