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नियमित रुपमा साबनु पानीले हात धोऔ‚ं
सेनिटाईजर तथा मास्कको प्रयोग गरौं‚
सामाजिक दरु ी कायम राखौं । “
कोरोना भाइरसबाट
आफू बचौं र अरुलाई पनि बचाऔ ं ।

1

2

1

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडागत जनसख
ं ्या विवरण
सि.नं.

वडा नं.

१
२
३
४
५
६
७
८
९

१
२
३
४
५
६
७
८
९

जम्मा

जनसखं ्या
परुु ष
तेस्रो लिङ्गी
३४७१
०
१७५८
०
१५३०
०
४००२
१
५०३६
३
६५२४
१
९७४३
०
५६९२
०
१४८७८
०
५२,६३४
५

महिला
३३१३
१७१०
१४०२
३७८२
४७४१
६३६१
९३०३
५३४०
१३६४४
४९,५९६

जम्मा
६७८४
३४६८
२९३२
७७८५
९७८०
१२८८६
१९०४६
११०३२
२८५२२
१,०२,२३५

(स्रोत: कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, घरधुरी जनगणना सर्वेक्षण, २०७५)
यस नगरपालिकाको औसत जनघनत्व ५३०७.७३३ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडागत जनघनत्व विवरण
सि.नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९

वडा नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
जम्मा

जनसख
ं ्या
६७८४
३४६८
२९३२
७७८५
९७८०
१२८८६
१९०४६
११०३२
२८५२२
१,०२,२३५

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.)
९.८२
१.५५
१.६१
२.९६
४.२२
३.०३
२.४२
१.७२
१.४६
२८.८०

जनघनत्व
६९१.००
२२३७.४१
१८२१.११
२६३०.०६
२३१७.५३
४२५२.८०
७८७०.२४
६४१३.९५
१९५३५.६१
४७,७६९.५९

(स्रोत: कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, घरधुरी जनगणना सर्वेक्षण, २०७५)
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कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले गरे को घरधरु ी जनगणना सर्वेक्षण, २०७५ अनसु ार यस
नगरपालिकामा जम्मा २६१६६ घरधरु ी रहेका छन् ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडागत घरधुरी विवरण
सि.नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९

वडा नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९

घरधुरी सख
ं ्या
१५१५
७५२
६८३
१७९६
२३९७
२९४२
४९०१
३०२६
८१५४
२६१६६

जम्मा

घरधुरी प्रतिशत
५.७८
२.८७
२.६१
६.८६
९.१६
११.२४
१८.७३
११.५६
३१.१६
१००

(स्रोत: कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, घरधुरी जनगणना सर्वेक्षण, २०७५)
जातजातिको हिसाबले ब्राम्हण, क्षेत्री, तामाङ, नेवार, राई, मगर, कामी, सार्की, दमाई, गरुु ङ्,
शेर्पा, थारु, मसु ्लीम, ठकुरी आदिको वसोवास रहेको पाईन्छ । कुल जनसङ्ख्याको ३६.१०% जनसखं ्या
रही यस नगरपालिकामा क्षेत्री जातीको बाहुल्यता रहेको छ ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा वसोवास गर्ने विभिन्न जातजातिको विवरण
१
२
३
४
५
६
७
८
९

सि.नं.

जातजाति

क्षेत्री
ब्राम्हण
तामाङ
नेवार
राई
मगर
कामी
सार्की
दमाई/ढोली

३६९०६
३०३२५
१००१७
८९३७
२४४४
२१५९
१६८०
१०९४
९९९
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सखं ्या

प्रतिशत
३६.१०
२९.६६
९.८०
८.७४
२.३९
२.११
१.६४
१.०७
०.९८

१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९

सि.नं.

जातजाति

गरुु ङ
शेर्पा
थारू
लिम्बु
यादव
सनु वु ार
ठकुरी
ब्राम्हण (तराई)
सन्यासी
घर्ती/भजु ेल
उपलब्ध नभएको
मसु ्लीम
माझी
तेली
सोनार
हजाम/ठाकुर
कनु
सधु ी
कोईरी
थामी
राजवश
ं ी
कलवार
कटवे
कायस्थ
दनवु ार
मारवाडी
कुमाल
राजपतु
धिमाल
कुर्मी

९१०
७१४
६३४
६२७
५८३
५५८
५२८
४००
३७१
३५३
३३३
२७३
१६९
१३८
९१
९१
७८
७४
७०
५७
५६
५४
४८
४४
३७
३०
३०
२७
२५
२४
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सखं ्या

०.८९
०.७०
०.६२
०.६१
०.५७
०.५५
०.५२
०.३९
०.३६
०.३५
०.३३
०.२७
०.१७
०.१३
०.०९
०.०९
०.०८
०.०७
०.०७
०.०६
०.०५
०.०५
०.०५
०.०४
०.०४
०.०३
०.०३
०.०३
०.०२
०.०२

प्रतिशत

४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९

सि.नं.

जातजाति

संख्या

प्रतिशत

धनक
१८
०.०२
ु
जिरे ल
१६
०.०२
चमार/हरिजान/राम
१६
०.०२
बानिया
१६
०.०२
लोहार
१३
०.०१
दसु ाध/पासवान/पासी
१२
०.०१
कन/ु हलवु ाई
११
०.०१
ठाकुर
११
०.०१
थकाली
१०
०.०१
मल्हा
१०
०.०१
के वत
९
०.०१
भोटे
९
०.०१
ब्रह्/मु बारामु
९
०.०१
हलवु ाई
९
०.०१
धोवी
८
०.०१
बराई
७
०.०१
पहाडी
७
०.०१
चेपाङ्ग/प्रजा
६
०.०१
दराई
६
०.०१
बधाई
६
०.०१
बादी
६
०.०१
राउत
५
०.००
ताजपरु िया
५
०.००
कलवार
५
०.००
मसह
४
०.००
ु र
धागड/झागड
४
०.००
धनिय
४
०.००
ु ा
सनु ार
४
०.००
बङ्गाली
१
०.००
जैन
१
०.००
(स्रोत:- कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, घरधुरी जनगणना सर्वेक्षण, २०७५)
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९६.१६ प्रतिशत साक्षर दर रहेको यस नगरपालिकामा १६ वटा सामदु ायिक विद्यालयहरु मध्ये
७ वटा विद्यालय आधारभतू तहसम्म र ९ वटा विद्यालयमा माध्यामिक तहसम्मको पठन पाठन हुने गरे को
छ । त्यसैगरि संस्थागततर्फ ६३ वटा विद्यालयहरु रहेका छन् जस मध्ये २० वटामा आधारभतू तहसम्म
पठन पाठन हुने गरे को छ भने ४३ वटामा माध्यामिक तहसम्म पठन पाठन हुने गरे को छ । यसै गरी १ गमु ्बा
विद्यालय र १ वटा महिला गृहिणी विद्यालय समेत संचालनमा छन् ।
औशत १७०० मिलिमिटर बर्षा हुने यस नगरपालिकाको पर्वू तर्फ रहेको मनोहरा फाँट र पश्चिमतर्फ
रहेको वाग्मती फाँट कृ षि उपजका लागि महत्वपर्णू मानिन्छन् । यहाँको महत्वपर्णू कृ षि उत्पादनमा धान,
गहु,ँ मौसमी तथा वेमौसमी तरकारी र गोलभेडा खेती रहेका छन् । यस क्षेत्र भै बग्ने नदी तथा खोलाहरुको
पानीबाट सिचं ाई सवि
ु धा उपलब्ध गराउन सके कृ षि क्षेत्रको व्यवसायीकरण हुन गै जनताको जीवनस्तरमा
थप सधु ार हुने सम्भावना सगं सगं ै रहेको छ ।
स्वास्थ्य सेवातर्फ यस नगरपालिकामा ५ वटा स्वास्थ्य चौकी, ३ वटा चालु अवस्थामा रहेका
शहरी स्वास्थ्य के न्द्र, १ प्राथमिक स्वास्थ्य के न्द्र (प्रस्तावित नगर अस्पताल), २ वटा बर्थिङ् सेन्टर, १
आयर्ु वेदिक चिकित्सालय, २२ वटा खोप क्लिनिक र ११ वटा गाँउघर क्लिनिक रहेका छन् । निकट
भविष्यमा थप २ वटा बर्थिङ्ग सेन्टर र वडा नं. १ स्थित दरु ्गम बस्तीमा १ वटा शहरी स्वास्थ्य के न्द्र
सञ्चालनमा आउँदछ
ै न् ।
सम्पूर्ण वडाहरुमा सडक सञ्जाल पगु ेको यस नगरपालिकाभित्र जम्मा २७१.८० वर्ग किलोमिटर
सडक दरु ी रहेको छ ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा रहेका सडकहरु
सि.नं.
१
२
३

सडकको प्रकार
कालो पत्रे सडक
कच्ची सडक
ग्राबेल सडक

कि.मि
६२.३२
१३६.७१
६७.६१

यस नगरपालिकामा रहेका २ वटा पशु सेवाके न्द्रहरु मध्ये एक गागलफे दी र अर्को मल
ु पानीमा
सञ्चालनमा रहेका छन् ।
यस नगरपालिकाको सबै वडाका घरधरु ीमा विधतु सवि
ु धा पगु ेको छ । संचार क्षेत्रतर्फ ईन्द्रायणी
एक्सचेञ्ज, चावहिल एक्सचेञ्ज र गठ्ठाघर एक्सचेञ्जबाट वितरित मोबाईल टेलिफोनमा ९६ प्रतिशत
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भन्दा बढी जनताको पहुचँ पगु ेको छ । निम्न लिखित माध्यमहरु मार्फ त यस नगरपालिकाबारे जानकारी
प्राप्त गर्न सकिन्छ:
सि.नं.
माध्यम
विवरण
१

वेवसाईट

२

फेसबुक पेज

www.kageshworimanoharamun.gov.np
www.facebook.com/kageshworimun
IOS :

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका

३

मोवाईल एप

Android: Kageshworimanohara
Municipality

४
५

टोल फ्रि नं.
अडियो नोटिस बोर्ड

१६६००१२७७७७
१६१८०१४४५१२४२
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कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका अन्तरगतका
सडक सञ्जाल
सि.नं.
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८

वडा नं. १ अन्तर्गतका सडकहरु
सि.नं. वडा नं. सडकको नाम
१
१,२,३, ४ कागेश्वरी चक्रपथ
ब्रह्मखेल गागलफे दी
२
१,३ , ४
सडक
३
१,२ ,३ मितेरी मार्ग
चौतारिटार मखिय
ु ा
४
१ ,२
ओरालो सडक
५
१,२
जन मार्ग
जडिबटु ी बालबिकास
६
१,२
कृ ष्णमन्दिर सडक
७
१ ,२
भोर्लेटार सर्यू मण्डली सडक
कृ ष्णचौर बस्नेत गाँउ
८
१,२
ठूला ढिक सडक
ठूलाढिक हेल्थपोष्ट
९
१,२
सडक
१०
१,२
सर्यू मण्डली सडक
सर्यू मण्डली साना गाउँ
११
१,२
सडक
१२
१
ढकालगाउँ सडक
१३
१
सान्टारी सडक
१४
१
सान्टारी तामाङ्ग मार्ग
१५
१
कटुवा सडक
सिद्धि गणेश ठाडो
१६
१
सडक
१७
१
रामजानकी मार्ग
१८
१,२
भोर्लेटार सडक (क)
१९
१
भोर्लेटार सडक
२०
१
ढकाल गल्ली
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वडा नं.
१,२,३
१,३
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फुलवारी मार्ग
अर्याल गल्ली
कटुवा काभ्रे सडक
ठुलाढिक देविस्थानमार्ग
जन मार्ग(क)
पिपल डाँडा मल
ु सडक
पिपल डाँडा सडक (क)
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२
२,३
निखिलधाम सडक
३
२,३
मिलन मार्ग
जस्पुर कृ ष्ण चौर कृ ष्ण
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२
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२,३
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ु ा
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देविस्थान सडक
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२
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३
३,४
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४
३,४
एकता मार्ग
५
१,३,४
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६
३,४
त्रिवेणी मार्ग
७
३
भद्रा मार्ग
८
३
भटमासे वि.पी मार्ग
९
३
क्याम्पस मार्ग
१०
२,३
निखिलधाम सडक
११
३
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१२
२,३
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१३
३
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१,२,३
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२,३
मितेरी मार्ग
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महादेव मार्ग ‘क’
सिम पँधरे ो मार्ग ‘क’
टार मार्ग ‘क’
राधा कृ ष्ण मार्ग
खत्री पोखरी मार्ग
चम्पक स्कु ल ‘क’
चम्पक स्कु ल ‘ख’
ओम शान्ति ‘ख’ मार्ग
प्रगती मार्ग ‘क’
प्रगती मार्ग ‘ख’
तल्लो मार्ग ‘ख’
वोजिनी मार्ग ‘ख’
बद्ध
ु मार्ग ‘ख’
कामधेनु मार्ग
पाखा मार्ग
खहरे मार्ग
भैरव मार्ग
गणेश मार्ग
उज्यालो मार्ग
बाघ धारा मार्ग ‘ख’
पिप्ले मार्ग
गहिरीटोल मार्ग
श्री लक्ष्मी मार्ग
अनन्तेश्वर मार्ग
ओम मार्ग
ब्रम्ह मार्ग
दिप मार्ग
शिव मार्ग
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१
५
मनोहरा मार्ग
२
५
पषु ्पलाल मार्ग
३
५
राधा कृ ष्ण मार्ग
४
५
थली नयाँ गाँउ मार्ग
५
५
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६
५
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५
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भैरव मार्ग
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२१
५
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२२
५
आकाश देवी मार्ग
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सगनु टोल मार्ग
२४
५
क्याम्पस मार्ग
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हरिकुण्ड मार्ग
२६
५
ढुङ्गेधारा मार्ग
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५
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५
छायाँचौर मार्ग
३०
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कपरु बोट मार्ग
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नगर प्रमख
ु श्री कृष्णहरि थापाज्यूले

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
पाँचौ नगर सभामा
पेश गर्नु भएको आर्थिक वर्ष 
२०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
डाँछी, काठमाडौ ँ
बागमती प्रदेश, नेपाल
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गरिमामय पाँचौ नगर सभाका अध्यक्षज्यू
नगर सभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरु
उपस्थित कर्मचारीहरु
विश्व परिवेश अहिले फरक परिस्थितिमा रहेको छ । नोवेल कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा परे का 
अन्य देश जस्तै नेपालमा समेत  असर परे को छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रमा विकास निर्माण,
आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप लगायत विविध क्षेत्रमा छोटो अवधिमा समेत निकै प्रभावित बन्न 
पगु ्यो । विषम र असहज परिस्थितिका साथै विविध चनु ौतीहरुका बीचमा आज मैले कागेश्वरी मनोहरा 
नगरपालिकाको पाचौ नगर सभालाई सम्वोधन गर्दैछु ।
नेपालको संविधान र संघीय शासन प्रणालीको तहगत सरकारहरुमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका स्थानीय
सरकारको रुपमा रहेको छ । हामीले २०७४ साल जेष्ठ १० गते का दिन कार्यभार ग्रहण गरी कार्य थालनी
गरे को चौंथो वर्ष परु ा भई पाँचौ वर्षमा प्रवेश गरिसके का छौं।
राष्ट्रलाई निरङ्कुश सामन्ती शासन प्रणालीको अध्यारो कालखण्डबाट जनता कै प्रतिनिधि मार्फत राज्य 
सञ्चालन गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उज्यालो यगु मा पर्या
ु उन जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण 
ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित एवं स्वाभिमान, लोकतन्त्र र
जनजीविकाको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरु प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । नेपाली समाजको
रुपान्तरणमा उहाँहरुले पर्या
ु उनु भएको योगदानको यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु ।
आ.व २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रमका आधारहरू :
कागेश्वरी मनोहरा  नगरपालिकाको आगामी आ.व. २०७८/०७९ को नीति तथा  कार्यक्रम तर्जुमा  गर्दा 
संघीय तथा  प्रदेश सरकारले लिएको लोक कल्याणकारी अवधारणा, संविधानले परिकल्पना  गरे को
समाजवाद तर्फ को यात्रा, वर्तमान सरकारले लिएको “समृध्द नेपाल सख
ु ी नेपाली” बनाउने दीर्घकालीन
उद्देश्य र विकासको क्रममा आर्थिक‚ सामाजिक र मानव विकासका दृष्टिले पछाडि परे का समदु ायहरूलाई
प्राथमिकतामा राख्दै नगरवासीको सर्वोपरी हितलाई के न्द्र भागमा राखी तयार पारिएको छ ।
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सश
ु ासन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकोले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका कार्यहरूमा पारदर्शिता,
आर्थिक अनश
ु ासन तथा सामाजिक न्यायलाई अगि
ु विधिको शासन व्यवस्थाको
ं कार गर्दै भ्रष्टाचारमक्त 
सनिश्
ु चितता गरिनेछ । स्थानीय जनताको जीवनस्तर माथि उकास्न स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमतालाई प्रश्रय
दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ । नगरका भौतिक तथा सामाजिक उत्थानका योजनाहरू बनाउँदा वातावरणीय
पक्षलाई विशेष ध्यान दिइनेछ  । नगर निर्माणको कार्यमा समदु ाय, सहकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्र
प्रदेश तथा संघीय सरकार लगायत साझेदार संघ संस्थाहरूको सहकार्य आवश्यक हुने हुनाले सहभागिता 
मल
ू क साझेदारीलाई प्रश्रय दिने र बहुलगानीको सम्भावना बढाउने कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिइ दिगो
विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष पारित गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई मर्त 
ू रुप दिनको लागि नगरपालिकाले के ही ऐन,
कार्यविधि निर्माण गर्नुका साथै दीर्घकालीन महत्वका कार्यहरूको सरुु वात भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
यस नगरपालिकाको नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू पहिचान गर्ने, नीतिगत निर्णय गर्ने, काननु ी प्रबन्ध 
गर्ने तथा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्न नगरसभा, नगर कार्यपालिका, नगर प्रमख
ु ,
नगर उपप्रमख
ु , प्रमख
ु प्रशासकीय अधिकृत, विषयगत समितिहरू, वडा अध्यक्ष, नगर कार्यपालिकाका 
सदस्य तथा वडा  सदस्य, शहरी योजना  आयोग, विज्ञ  सल्लाहकारहरू र आवश्यकतानसु ारको विषय
क्षेत्रगत  कर्मचारी संयन्त्रबाट कार्य भई आएको व्यहोरा  अवगत  नै छ । नगरद्वारा सम्पादित  कार्यहरूमा 
आवश्यक सहयोग परु य् ाउन स्थानीय राजनीतिक दल, बद्धिज
ु ीवि, स्वयंसेवी, नागरिक समाज  र आम
संचारको भमि
ू का अझ महत्वपरू ्ण रहेको छ ।
यी सबै पक्षलाई ध्यान दिई नेपालको सवं िधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, विभिन्न विषयगत 
काननु हरू, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ र आ.व.२०७७/०७८ को नीति तथा 
कार्यक्रममा कोभिड-१९ महामारीको प्रकोपबाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिका कारणबाट समग्र विकास
निर्माण सचं ालनमा आएको कठिनाईको समिक्षात्मक मलू ्याङ्कन, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम,
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सझु ाव तथा मार्गदर्शन चालु आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य र विभिन्न 
व्यक्तित्वहरूबाट प्राप्त सझु ावहरू समेतलाई आत्मसात गरी आ.व.२०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम
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तर्जुमा गरिएको छ । नगरपालिकाका आवश्यकता तथा नगरवासीको चाहनालाई आत्मसात गर्दै विकासका 
क्षेत्रमा के ही नयाँ अवधारणा तयार गरि असल अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिई योजना तथा कार्यक्रमहरूको
सञ्चालन गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ पर्वा
ू धारयक्त 
ु व्यवस्थित नगरको परिकल्पनामा आधारित 
योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्ने वर्षको रुपमा परिलक्षित गरिएको छ ।
नोवेल कोरोना  भाइरस (कोभिड-१९ र कोरोना  भाईरसको डबल म्युटेन्ट  भेरिएण्ट) का  कारण  विश्व
अर्थतन्त्रका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा गम्भीर असर परे को देखियो ।
यसको भय र सन्त्रास बाँकी नै रहेकोले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत यसले अर्थतन्त्रमा आघात पार्ने निश्चित 
छ । कोरोना महामारीको असरलाई न्यूनीकरण गरी जनजीवन सामान्य बनाउने कार्य चनु ौतीपरू ्ण छ । नेपाल
सरकार तथा बागमती प्रदेश सरकारबाट नगरपालिकाका लागि प्राप्त हुने अनदु ान, अन्य कार्यक्रमगत श्रोत 
तथा राजस्व वाँडफाँडको रकममा कमी हुने गरी श्रोतको सनिश्
ु चितता प्राप्त भएको छ । साथै नगरपालिकाको
आन्तरिक श्रोतमा कमी आउने तथा बाह्य श्रोत ब्यवस्थापन समेत  चनु ौतीपरू ्ण हुने देखिएको छ । यस्तो 
अवस्थाले विपदप् रू ्ण महामारीको अवस्थामा नियन्त्रणमा थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ 
नगरको विकास र सेवा  प्रवाहका साथै आम नगरवासीहरुको अपेक्षा  अनरुु प कार्य पद्धति ब्यवस्थापनमा 
श्रोत परिचालन थप चनु ौतीपरू ्ण बन्ने निश्चित छ ।
यस विषम परिस्थितिमा नगर सरकारको पहिलो प्राथमिकता नगरवासीको स्वास्थ्य सरु क्षा र जीवनको
रक्षा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा नोवेल कोरोना भाइसको कारण जधु ्नु परे को
असहज परिस्थितिलाई मध्यजनर गरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट
यथोचित सम्वोधन गर्ने रणनीति नगर सरकारको रहनेछ ।
अन्यौल र जोखिमपरु ्ण अवस्थामा कोभिड-१९ र कोरोना भाईरसको डबल म्युटेन्ट भेरिएण्ट को महामारी
प्रकोपमा अग्रपक्ं तिमा रहेर सेवा गर्नुहुने निर्वाचित पदाधिकारी‚ चिकित्सक‚ नर्स‚ आम स्वास्थ्यकर्मी‚ सरु क्षा 
निकायहरु‚ राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु‚ निर्माण व्यवसायी लगायत सम्वध्द सबै पक्षको अग्रणी भमि
ू काको म
उच्च सम्मान गर्दछु । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपर्ति
ु मा सल
ं ग्न सबै धन्यवादको पात्र हुनहु ुन्छ ।
निषेधाज्ञाको अवधिमा अग्रस्थानमा रहेर नेतृत्वदायी भमि
ू का निर्वाह गर्ने नगर उपप्रमख
ु ‚ वडा अध्यक्ष‚
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निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु‚ राजनैतिक दलका नेतागण तथा कार्यकर्ताहरु‚ स्वयम् सेवकहरु प्रति म विशेष
कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।
“समृद्ध नेपाल सख
ु ी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षा सहितको विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न कागेश्वरी
मनोहरा नगरपालिकाले प्रभावकारी भमि
ू का निर्वाह गर्नेछ । “कृषि, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधार कागेश्वरी
मनोहरा समृद्धिको मूल आधार” भन्ने नगरको मल
ू नारालाई साकार पार्दै नगर क्षेत्रलाई नेपाल कै उत्कृ ष्ट
समृध्द‚ व्यवस्थित‚ सवु िधा सम्पन्न प्रविधिमैत्री‚ वैज्ञानिक‚ सनु ्दर सफा हराभरा कागेश्वरी मनोहरा बनाउने
समग्र नीति तथा कार्यक्रम बिच उचित तालमेल आवश्यक छ । यसर्थ‚ आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेट
निर्माण गर्दा नगरवासीले अनभु तू ी गर्न सक्ने गरी सश
ु ासन र विकासलाई ससं ्थागत गर्ने प्रवन्ध मिलाइनेछ ।
विश्वमा माहामारीको रुपमा फै लिएको कोरोना भाईरस र कोरोना भाईरसको डबल म्युटेन्ट भेरिएण्ट समेतले
प्रभाव पार्दै गर्दा हामीलाई पनि यसले प्रभावित नै बनायो । नगरपालिकाले यसबाट बच्न आफुले गरे को
प्रयास र नगरवासीहरु स्वतफुर्त रुपमा जागरुक भएर गरे को सहयोगबाट नगरका बासीन्दा के ही हदसम्म 
भएपनि राहतको अनभु व गरे का छन् । त्यसै क्रममा नगरपालिकाले कोभिड बिरामीलाई उपचारमा सहज 
गराउन एण्टीजिन र पि.सि.आर परीक्षणको अलाबा  हाल अक्सीजन हाहाकार भएको अवस्थालाई
मध्यनजर गरि नगर अस्पतालमा अक्सीजन जेनेरेटर प्लान्ट भेन्टिलेटर सहितको आई. सि. यू सेटअप गर्ने 
कार्यलाई चाल वर्ष
ु मै सम्पन गर्ने गरि कार्य अघि बढाइएको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु  र नगरबासीमा 
स्वास्थ्य चेतना फै ल्याउन गरे को हामो प्रयास जिल्लामै उत्कृ ष्ट र प्रशसं निय रहेको कुरा समेत अवगत गराउन
चाहन्छु ।

नगरपालिकाको विकासका चुनौतीहरु तथा सभ
ं ावना
नगरपालिकाको विकासका चुनौतिहरुः
(1)

(2)

नेपालको सवं िधान, स्थानीय सरकार सचं ालन ऐन, २०७४ बमोजिमका समग्र अधिकार क्षेत्रमा 
प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न,  
सात तहको योजना प्रक्रिया परू ा गरी योजना माग, छनौट, प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयनमा जाने
विद्यमान काननू ी व्यवस्था अनरुु पको उत्तरदायित्व परू ा गर्न स-साना योजनालाई वडा तहबाट
सम्बोधन गर्न लगाई मझौला आकारको योजनामा नगरपालिकाको बजेटलाई के न्द्रित गर्न,
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(3)

पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति नहुदँ ा पनि तोकिएका कार्यहरू समयमा र गणु स्तरयक्त 
ु रुपमा सम्पादन
गर्न,

(4)

उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन गरिने कार्यक्रम पिच्छे फरक-फरक उपभोक्ता समिति रहँदा 
तिनीहरूलाई प्रशासनिक तथा प्राविधिक रुपमा सहयोग उपलब्ध गराउन,

(5)

उपभोक्ता  समितिको काम कारवाहीमा  पारदर्शीता, जवाफदेहीता  र अर्थपरू ्ण जनसहभागिता 
कायम राखन् ,

(6)

ठे क्का तथा उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कार्य समयमा सम्पनन् गर्न,

(7)

गै.स.स. क्षेत्रको बजेट, कार्यक्रमलाई नगरपालिकाको विकास योजनामा समावेश गर्न,

(8)

गणु स्तरीय, मापदण्डयक्त दि
ु गो एकिकृत विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न,

(9)

नगरवासीको बढ्दो आकांक्षालाई संवोधन गर्नका लागि नगरपालिकाको आन्तरिक आयमा 
अपेक्षित वृद्धि  गर्न ।

नगरपालिकाको विकासका अवसर र सम्भावनाहरू
माथि उल्लिखित चनु ौति रहँदा रहँदै पनि यस नगरपालिकाको सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा 
भौगोलिक विशिष्ठताको कारण अवसर र सम्भावना धेरै रहेका छन् ।
कागेशव् री मनोहरा  नगरपालिकाको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड  कृषि  हो र कृषिको आधारलाई स्थानीय
स्रोत र साधनमा आधारित उद्योगधन्दाले टेवा दिईरहेकोले यसलाई विशाल अवसरको रुपमा लिन
सकिन्छ ।
!= त्यस्तै  कृषि  एवं गैर कृषि  प्रणालीमा  आधारित  सीप वृद्धि  गरी थप रोजगारी एवं आय

आर्जनको अवसर पनि प्रखर रुपमा देखा परे को छ ।
@= व्यवसायिक तथा गण
ु स्तरीय शिक्षण संस्थाको विकास गरी नगरपालिकालाई व्यवसायिक

शैक्षिक के न्द्र (Hub) बनाउन सकिने कार्यमा नगरपालिका, गै.स.स., सामदु ायिक संघसंस्था 
तथा निजी क्षेत्रसँग सरकारी निजी साझेदारी (Public Private Partnership, PPP) को
अवधारणा अनसु ार विकासमा समन्वयात्मक सहभागिता बढाउन सकिने अवसर रहेको छ ।
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#= सिच
ू धारका  विकासका  सम्भावनाहरू रहेकाले जीविकोपार्जनका  लागि  थप
ं ाई पर्वा

आधारहरू सिर्जना गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिने सम्भावना छ ।
$= गैर सरकारी संस्थाहरूको व्यवसायिक र लक्ष्यमल
ै ीले समन्वय र सहकार्यमा 
ू क कार्यशल

प्रभावकारिता देखिएको छ ।
%= सहकारीको दरिलो आधारका  रुपमा  रहेको कृषि, दगु ्ध, फलफूल खेती, नगदेवाली

उत्पादनको प्रशस्त  सम्भावना  रहेकोले सामदु ायिक परिचालनमा  दक्षता  देखाउन सकिने
अवसरहरू रहेकोछ ।
बजेट, नीति तथा कार्यक्रमका उद्देश्यहरू
उल्लेखित चनु ौति र अवसरलाई विश्ले षण गर्दा तिनलाई संवोधन गर्न आ.व. २०७८/०७९ को बजेटमा 
राखिएको उद्देश्य तथा कार्यान्वयन गर्दा अवलम्बन गरिने प्रमख
ु  क्षेत्रगत नीतिहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
प्रस्तावित बजेटका उद्देश्यहरू
(क) दिगो विकासको लागि आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पर्वा
ू धार तयार गर्ने,
(ख) सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुचँ  वृद्घि गर्ने,
(ग) आन्तरिक क्षमता विकास र सदृु ढीकरणमा जोड दिने,
(घ) लक्षित एवं समावेशी विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्ने,
(ङ) सन्तुलित दिगो विकासमा जोड दिने,
योजना छनौटका आधारहरू
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नेपालको सवं िधान, स्थानीय सरकार
सञच् ालन ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ , प्रदेश सरकारबाट जारी गरिएको नीति
तथा कार्यक्रम २०७८, नगरपालिकाको योजना तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७५ र यस नगरपालिकाको
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बजेटको क्षेत्र तथा सिमा २०७८ ले निर्दिष्ट गरे को योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई परू ्णतः अवलम्बन गरिएको
छ । त्यसै गरी राजनीतिक दल, विषयगत कार्यालय, गैह्रसरकारी संस्था, नागरिक समाज वडास्तरीय योजना 
तर्जुमा प्रक्रियाबाट प्राप्त सझु ावहरूलाई समेत योजना तर्जुमाको आधार लिइएको छ । योजना तर्जुमा गर्दा 
वस्तीस्तरबाट प्राथमिकतासाथ वडामा पेश भएका योजना तथा कार्यक्रम मध्ये वडास्तरबाट प्राथमिकता 
साथ प्रस्तुत गरे का योजनाहरूलाई नै सम्वोधन गर्ने गरी विभिन्न विषयगत समिति, बजेट तथा कार्यक्रम
तर्जुमा समिति र नगर कार्यपालिका हुदँ ै नगरसभामा प्रस्तुत भएको व्यहोरा अनरु ोध गर्न चाहन्छु ।

पाँचौ नगरसभाका प्रस्तावहरु:
1

चालु आ.ब. ०७७।०७८ मा भएको आम्दानी खर्च पारित सम्वन्धमा ।

2

विनियोजन विधेयक २०७८ पारित सम्वन्धमा ।

3

आर्थिक विधेयक २०७८ पारित सम्वन्धमा ।

4

आगामी आ.ब. ०७८/८९ को नीति तथा कार्यक्रम पारित सम्वन्धमा ।

5

नगरसभामा पेश भएका नीति‚ सहिता
ं ‚ निर्देशिका‚ शर्तहरु र सश
ं ोधन मापदण्ड पारित गर्ने 
सम्वन्धमा 

6

बेरुजहू रु नियमित गर्ने प्रस्ताव पारित सम्बन्धमा ।

7

नगरसभाबाट गठीत समितिहरुको प्रतिवेदन पारित सम्वन्धमा ।

8

सोधनान्तर तथा रकमान्तर पारित सम्बन्धमा l

9

थप बजेट पारित सम्बन्धमा l

10

नगरकार्यपालिका र नगरपालिका कार्यालयबाट भएका सम्पुर्ण आर्थिक तथा प्रशासनीक
निर्णयहरुलाई अनमु ोदन गर्ने प्रस्ताव पारित सम्वन्धमा ।

11

नगरसभामा उपस्थित जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरुलाई उपलव्ध गराउने यातायात खर्च 
पारित सम्बन्धमा  ।

12

प्रोत्साहन सवु िधा पारित सम्वन्धमा ।

13

पर्यटन काज सवु िधा पारित सम्वन्धमा ।
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14

मासिक तलव स्के ल पारित सम्वन्धमा ।

15

करार सेवाका कर्मचारीहरुको बचतकोष कट्टी पारित सम्वन्धमा ।

16

सेवा करारका कार्यरत कर्मचारीहरुको आगामी आ.व. २०७८/७९ को तलब सवु िधा पारित 
सम्वन्धमा ।

17

नगरपालिका तथा वडाको सिमाना हेरफे र गर्ने प्रस्ताव पारित सम्वन्धमा ।

18

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको साविक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तह/
स्तरवृध्दि विधेयक २०७८ पारित सम्वन्धमा  ।

19

साविक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा‚ सर्त र सवु िधा सम्वन्धि विधेयक
२०७८ पारित सम्वन्धमा ।

20

कागेश्वरी मनोहरा  नगरपालिकाको साविक स्थानीय निकायमा  कार्यरत  कर्मचारीहरुको
कल्याणकोष संचालन विनियम २०७८ पारित सम्वन्धमा ।

21

साेमतिर्थकाे जग्गा भाेगािधकार फिर्ता सम्बन्धमा ।

२२.   सामाजिक परिचालकको पारीश्रमिक सम्वन्धमा ।

निर्णयहरु:
निर्णय नं १
आ.ब. ०७७।०७८ मा नगरपालिकामा विभिन्न शिर्षकबाट प्राप्त भएको आम्दानी र खर्चलाई
अनमु ोदन गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरियो ।
निर्णय न.२
नगर प्रमख
ु श्री कृ ष्णहरि थापाज्यूबाट मिति २०७८।०३।०७ मा पाचौ नगरसभामा प्रस्तुत गर्नु 
भएको देहाय वमोजिमको विनियोजन विधेयक २०७८ उपर छलफल गरी उपस्थित नगर सभाका 
सदस्यहरुबाट सर्वसम्मतले पारित गरियो ।
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विनियोजन ऐन‚ २०७८
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सेवा र कार्यहरूको लागि
सञ्चित कोषबाट के ही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सेवा  र कार्यहरूको लागि 
सञ्चित कोषबाट के ही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सवं िधानको धारा  २२९ को उप–धारा  (२) बमोजिम कागेश्वरी मनोहरा  नगरपालिकाको
नगरसभामा यो विनियोजन विधेयक पेश गरिएको छ ।
१.

सक्षि
ं प्त नाम र प्रारम्भः (१) यस विधेयकको नाम “कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको विनियोजन
विधेयक, २०७८” रहेको छ ।

२.

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकारः (१)
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को निमित्त नगर कार्यपालिका, वडा समिति, विषयगत शाखाले गर्ने सेवा 
र कार्यहरुका निमित्त अनसु चू ी १ मा उल्लिखित चालु खर्च, पँजि
ू गत खर्च र बित्तीय व्यवस्थाको
रकम समेत  गरी जम्मा रकम रु. २,०३,७५,४३,०९२।- (अक्षरे पी दईु अर्ब तीन करोड पचहत्तर
लाख त्रिचालिस हजार बयानव्वे रुपैयाँ मात्र) मा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सञ्चित कोषबाट
खर्च गर्न सकिनेछ ।

३. 	विनियोजनः (१) यस विधेयकद्धारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक
वर्ष २०७८/०७९ को निमित्त कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिको नगर कार्यपालिका, वडा समिति र
विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिएको छ ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भएता पनि नगर कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत 
शाखाले गर्ने सेवा  र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरे को रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा 
अपगु हुने देखिन आएमा नगर कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट नपगु हुने शीर्षकमा रकमान्तर
गर्न सक्नेछ । यसरी रकमान्तर गर्दा एक शीर्षकमा सो शीर्षकको सरुु विनियोजित रकमको २५%
मा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूबाट रकमान्तर गर्न सकिनेछ । पँजि
ू गत खर्च र
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वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम साँवा भक्ता
ु नी खर्च र व्याज भक्ता
ु नी खर्च शीर्षकमा बाहेक
अन्य चालु खर्च शीर्षकतर्फ सार्न र बित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत साँवा भक्ता
ु नी खर्चतर्फ विनियोजित 
रकम ब्याज भक्ता
ु नी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न सकिने छैन ।
तर चालु खर्चतर्फ एक शीर्षकबाट चालु खर्च तर्फ कै अर्को शीर्षकमा र चाल त
ु था पँजि
ू गत खर्च 
र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च ब्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम सार्न सकिने छ ।
(३) उपदफा  (२) मा जनु सक
ु ै कुरा  लेखिएको भए तापनि  एक शीर्षकमा  सो शीर्षकको सरुु
विनियोजित रकमको २५% मा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुबाट रकम सार्न 
परे मा नगरसभाको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
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(दफा २ सँग सम्बन्धित)

अनुसच
ू ी–१

६

वित्तीय
व्यवस्था

२०३७५४३०९२

७

जम्मा
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आय
राजस्व 
आन्तरिक श्रोत
११३१३ एकीकृत सम्पती कर
११३१४ भमि
ु कर/मालपोत
११३२१ घरवहाल कर
११३२२ वहाल विटौरी कर
१३४११ अन्य संस्थागत आन्तरिक अनदु ान
१४१५९ अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी
१४२२१ न्यायिक दस्तूर
१४२२३ शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी
१४२२४ परीक्षा शलु ्क
१४२२५ यातायात क्षेत्रको आम्दानी

शीर्षक

आ.व.
आ.व. २०७७/७८ को
२०७६/७७ को
संशोधित अनमु ान
यथार्थ
१,१२,५८,३७
१,१५,७३,३४
६४,९६,९४
५७,१२,७१
१६,०१,०१
२३,८२,७८
१,००,१०
१,५०,००
७४,१५
१,००,००
१,४७,५३
१,५०,००
११,४९
१५,००
६,००,००
५१
१,००
१,२३
५,००
१६,८२
२०,००
११,००
१,८६
२,००

आय तथा व्ययको प्रक्षेपण

कार्यालयको कोड : ८०३३५४०१३००

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, काठमाडौ ँ

१,५९,६१,७८
९८,०५,७४
३५,१२,८६
२,२५,००
१,४०,००
२,२५,००
१०,००
५,००,००
५०
१०,००
२५,००
१५,००
६,००

रु. हजारमा
आ.व. २०७८/७९ को
अनमु ान

अनस
ु च
ू ी १
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१४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शलु ्क
१४२४२ नक्सापास दस्तुर
१४२४३ सिफारिश दस्तुर
१४२४४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर
१४२४५ नाता प्रमाणित दस्तुर
१४२४९ अन्य दस्तुर
१४२५३ व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर
१४३१२ प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत
१४३१३ धरौटी सदरस्याहा
१५११२ निकासा फिर्ता
राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम
११३१५ घरजग्गा रजिष्टेशन दस्तुर
११३१५ घरजग्गा रजिष्टेशन दस्तुर
११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मलू ्य अभिबृद्धि कर
११४२१ बाँडफाँड भर्इ प्राप्त हुने अन्त:शलु ्क
११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर
११४७२ बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने विज्ञापन कर
१४१५३ बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी
१४१५३ बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी
१४१५७ बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको विक्रिबाट प्राप्त
हुने आय
अन्य आय
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१,५०,००
६०,००

१,७३,५३
३७,४२

७,१४

४,७८,३३
१,३१,४३
२,०१,०१

१५,००
७,७७,७५
३,००,००
९९
१,००
२०,००
१,३०,००
२०,००
३,००
१,०२
३३,२९,९३
१५,००,००
६,२६,५०
७,९९,१०
०
२,४४,३३
०
१०,००
०

६८,८०
६,२६,२१
३,२९,८१
१,१९
८६
१६,४२
१,४४,७०
१३,८३
१,४८
६,५१
४८,९५,९२
३९,०४,४५

७०,००

२,२०,००

५०,००
१३,६६,८६
६,००,००
२,००
१,५०
४०,००
२,००,००
२५,००
१,००
०
६२,९२,८८
५०,००,००
०
४,०२,३६
४,०२,३६
२,५६,१५
५,००
०
७,००
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१४४२१ पँजू ीगत हस्तान्तरण
१४५२९ अन्य राजस्व
१५१११ बेरूजू
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
संघीय सरकार
१३३११ समानिकरण अनदु ान
१३३१२ शसर्त अनदु ान  चालु
१३३१३ शसर्त अनदु ान  पँजु ीगत
१३३१४ विषेश अनदु ान चालु
१३३१५ विषेश अनदु ान पँजु ीगत
१३३१६ समपरु क अनदु ान चालु
१३३१७ समपरु क अनदु ान पँजु ीगत
प्रदेश सरकार
१३३११ समानिकरण अनदु ान
१३३१२ शसर्त अनदु ान  चालु
१३३१४ विषेश अनदु ान चालु
१३३१६ समपरु क अनदु ान चालु
स्थानीय तह
१३३१२ शसर्त अनदु ान  चालु
बैदशि
े क
जनसहभागिता
वित्तीय व्यवस्था (प्राप्ति)
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१,८३,६२

५,०२,३०
१,०८,७९
१,६८,९६
२४,९४
१,९९,६१

१,३३,००

६०,५१

१०,४२
१९,७३
७,२६
४५,७७,८०
४०,७५,४९
१८,१५,००
२०,६६,९८

१,५०,००

५०,००
१०,००
५७,१०,६३
५१,१०,३७
१७,८२,००
२८,११,३७
०
३,५०,००
०
१,६७,००
०
५,००,२६
१,०७,४५
१,३८,३८
०
२,५४,४३
१,००,००
१,००,००

३,५०,००

६०,००
१०,००
५८,०६,०४
४९,३१,००
१८,७२,००
२३,१५,००
३,५६,००
०
२,४९,००
०
१,३९,००
७,७५,०४
१,६४,१२
२,५१,९२
५९,००
३,००,००
१,००,००
१,००,००
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व्यय
चालु
२११११ पारिश्रमिक कर्मचारी
२११२१ पोशाक
२११३२ महगं ी भत्ता
२११३३ फिल्ड भत्ता
२११३४ कर्मचारीको बैठक भत्ता
२११३५ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा परु स्कार
२११३९ अन्य भत्ता
२११४१ पदाधिकारी बैठक भत्ता
२११४२ पदाधिकारीअन्य सबि
ु धा
२११४९ पदाधिकारी अन्य भत्ता
२१२१४ कर्मचारी कल्याण कोष
२१२१९ अन्य सामाजिक सरु क्षा खर्च
२२१११ पानी तथा बिजल
ु ी
२२११२ संचार महसल
ु
२२२११ इन्धन (पदाधिकारी)
२२२१२ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)
२२२१३ सवारी साधन मर्मत खर्च
२२२१४ बिमा तथा नवीकरण खर्च
२२२२१ मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन
खर्च

१,७७,९९,५६
४७,८५,९१
१९,००,१९
५९,६०
१,०६,०२
०
३,२५
१२,८२
२०,५०
१६,००
८७,००
०
२५,००
१,३७
२२,८८
१९,८७
०
२६,७५
३७,००
६,५०
८,०२

७६,१२,७४
३१,५९,४९
१८,६१,६९
३७,५०
९३,२५
०
०
०
३,६५
०
८१,८०
०
५,००
०
९,७७
१०,४९
०
३३,६८
२४,९४
०
२५,८७
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१८,५६

२,०३,७५,४३
४९,४५,०६
१९,९३,१९
५९,९५
१,१०,२४
९६
४,४२
२,५०
१,५७,२८
१६,२०
८७,००
१,५०
५०,००
१,५०
२९,१९
२६,८७
४,००
२६,२०
३०,००
६,००
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२२२३१ निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च
२२३११ मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री
२२३१२ पशपु क्षी
ं हरूको आहार
२२३१३ पसु ्तक तथा सामग्री खर्च
२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन
२२३१५ पत्रपत्रिका, छपाई तथा सचू ना प्रकाशन खर्च
२२३१९ अन्य कार्यालय संचालन खर्च
२२४११ सेवा र परामर्श खर्च
२२४१२ सचू ना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च
२२४१३ करार सेवा शलु ्क
२२४१४ सरसफाईसेवा शलु ्क
२२४१९ अन्य सेवा शलु ्क
२२५११ कर्मचारी तालिम खर्च
२२५१२ सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी 
सम्बन्धी खर्च
२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खर्च
२२५२२ कार्यक्रम खर्च
२२५२९ विविध कार्यक्रम खर्च
२२६११ अनगु मन, मलू ्यांकन खर्च
२२६१२ भ्रमण खर्च
२२६१३ विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च
२२६१९ अन्य भ्रमण खर्च

३,००
१,०६,५९
२,१३
६५,३०
०
१५,३५
१७,६२
१४,९३
२२,००
०
४,१७
३,१४,५०
०
४७,८८
२९,९९
५,८५,९६
९५,७९
४७,१४
३,५४
०
०

१,५२
६७,५८
०
३०,८७
०
१३,१८
०
५,००
६५
०
१,६५
२,४६,८५
०
८,०५
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०
४,०२,८१
१५,३०
९९
०
०
०

२७,००
७,५५,८७
१,२५,६३
१२,७६
७,१६
३,००
५,००

२८,९६

८,४०
६६,७१
०
११,५०
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८,६०
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२७,२०
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२२७११ विविध खर्च
२२७२१ सभा सञ्चालन खर्च
२५३११ शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहायता
२५३१२ स्वास्थ संस्थाहरूलाई सहायता
२५३१५ अन्य सस्था सहायता
२६३२१ स्थानीय तहलाइ निःशर्त पँजु ीगत अनदु ान
२६४१३ अन्य ससं ्थालाई सःशर्त चालु अनदु ान
२७१११ सामाजिक सरु क्षा
२७११२ अन्य सामाजिक सरु क्षा
२७२११ छात्रवृत्ति
२७२१२ उद्दार, राहत तथा पनु र्स्थापना खर्च
२७२१३ औषधीखरिद खर्च
२७२१९ अन्य सामाजिक सहायता
२७३१५ मृत कर्मचारीको सवु िधा तथा सहायता
२८१४२ घरभाडा
२८१४३ सवारी साधन तथा मेशिनर औजार भाडा
२८१४९ अन्य भाडा
२८२११ राजस्व फिर्ता
२८२१२ न्यायिक फिर्ता
२८२१९ अन्य फिर्ता
२८९११ भैपरी आउने चालु खर्च
पजंू ीगत
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३१११२ गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद
३१११३ निर्मित भवनको संरचनात्मक सधु ार खर्च 
३११२२ मेशिनरी तथा औजार
३११२३ फर्निचर तथा फिक्चर्स
३११३२ अनसु न्धान तथा विकास सम्बन्धी खर्च
३११३४ कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीद खर्च 
३११३५ पँजू ीगत परामर्श खर्च
३११४१ सरु क्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्ति खर्च
३११५१ सडक तथा पल
ू  निर्माण
३११५३ विद्युत सरं चना निर्माण
३११५५ सिंचाई संरचना निर्माण
३११५६ खानेपानी संरचना निर्माण
३११५७ वन तथा वातावरण संरक्षण
३११५८ सरसफाई संरचना निर्माण
३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण
३११६१ निर्मित भवनको संरचनात्मक सधु ार खर्च
३११७१ पँजू ीगत सधु ार खर्च सार्वजनिक निर्माण
३११७२ पँजू ीगत अनसु न्धान तथा परामर्श
३१५११ भैपरी आउने पँजू ीगत
वित्तीय
३२१५१ ससं ्थानमा शेयर लगानी
बजेट बचत (+)/न्यून
गत वर्षको नगद मौज्दात

६,५०,९४
०
५४,४६
४,४९
०
०
०
०
३१,८२,२७
१६,६४
०
१,७८,३०
०
०
३,२६,९२
१०,५०
१७,७७
१०,९२
०
०
०
३६,४५,६२
२६,८६,४७

८,२३,५०
०
४८,५०
२५,००
५,००
१०,७०
१६,५०
०
७५,८०,०५
०
१५,००
९,७२,९१
२,००
१३,१४
३३,९७,९७
२५,३८
३,००
२५,००
०
५०,००
५०,००
(६२,२६,२१)
६२,२६,२१

२४,३७,११
७०,००
३,८९,१५
०
७५
१,२९,६०
३,४९
१७,००
९९,६५,६५
१,२६,००
१४,४९
७,७१,९४
१३,२०
२६
१४,५६,७१
०
१५,००
२०,००
०
०
०
(४४,१३,६४)
४४,१३,६४
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अनस
ु च
ू ी २

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, काठमाडौ ँ
कार्यालयको कोड : ८०३३५४०१३००
राजश्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान
शीर्षक
आय
राजस्व 
आन्तरिक श्रोत
११३१३ एकीकृत सम्पती कर
११३१४ भमि
ु कर/मालपोत
११३२१ घरवहाल कर
११३२२ वहाल विटौरी कर
१३४११ अन्य संस्थागत आन्तरिक
अनदु ान
१४१५९ अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी
१४२२१ न्यायिक दस्तूर
१४२२३ शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी
१४२२४ परीक्षा शलु ्क
१४२२५ यातायात क्षेत्रको आम्दानी
१४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शलु ्क
१४२४२ नक्सापास दस्तुर
१४२४३ सिफारिश दस्तुर
१४२४४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर

आ.व.
२०७६/७७ को
यथार्थ
१,३९,४४,८४
९१,८३,४१
४२,८७,४९
१,००,१०
७४,१५
१,४७,५३
११,४९
५१
१,२३
१६,८२
१,८६
६८,८०
६,२६,२१
३,२९,८१
१,१९
43

रु. हजारमा

आ.व.
आ.व.
२०७७/७८
२०७८/७९ को
को सश
ं ोधित
अनुमान
अनुमान
१,७७,९९,५६ २,०३,७५,४३
१,१९,३८,९३ १,४२,१९,३९
८६,०८,९९
७९,२६,५१
१,५०,००
२,२५,००
१,००,००
१,४०,००
१,५०,००
२,२५,००
१५,००
१०,००
६,००,००

५,००,००

१,००
५,००
२०,००
११,००
२,००
१५,००
७,७७,७५
३,००,००
९९

५०
१०,००
२५,००
१५,००
६,००
५०,००
१३,६६,८६
६,००,००
२,००
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१४२४५ नाता प्रमाणित दस्तुर
१४२४९ अन्य दस्तुर
१४२५३ व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर
१४३१२ प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र
जफत
१४३१३ धरौटी सदरस्याहा
१५११२ निकासा फिर्ता
३२१२१ नगद
३२१२२ बैंक मौज्दात
राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम
११३१५ घरजग्गा रजिष्टेशन दस्तुर
११३१५ घरजग्गा रजिष्टेशन दस्तुर
११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मलू ्य 
अभिबृद्धि कर
११४२१ बाँडफाँड भर्इ प्राप्त हुने
अन्त:शलु ्क
११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी
साधन कर
११४७२ बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने विज्ञापन
कर
१४१५३ बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी
१४१५३ बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी
१४१५७ बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर
बहत्तरको विक्रिबाट प्राप्त हुने आय
अन्य आय
१४४२१ पँजू ीगत हस्तान्तरण
१४५२९ अन्य राजस्व
१५१११ बेरूजू
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
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८६
१६,४२
१,४४,७०

१,००
२०,००
१,३०,००

१,५०
४०,००
२,००,००

१३,८३

२०,००

२५,००

१,४८
६,५१
२६,८६,४७

३,००
१,०२
६२,२६,२१
०
३३,२९,९३
१५,००,००
६,२६,५०

१,००
०
०
४४,१३,६४
६२,९२,८८
५०,००,००
०

४,७८,३३

७,९९,१०

४,०२,३६

१,३१,४३

०

४,०२,३६

२,०१,०१

२,४४,३३

२,५६,१५

०

५,००

७,१४

१०,००
०

०
७,००

१,७३,५३

१,५०,००

२,२०,००

३७,४२
१०,४२
१९,७३
७,२६
४५,७७,८०

६०,००

७०,००

५०,००
१०,००
५७,१०,६३

६०,००
१०,००
५८,०६,०४

४८,९५,९२
३९,०४,४५
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संघीय सरकार
१३३११ समानिकरण अनदु ान
१३३१२ शसर्त अनदु ान  चालु
१३३१३ शसर्त अनदु ान  पँजु ीगत
१३३१४ विषेश अनदु ान चालु
१३३१५ विषेश अनदु ान पँजु ीगत
१३३१६ समपरु क अनदु ान चालु
१३३१७ समपरु क अनदु ान पँजु ीगत
प्रदेश सरकार
१३३११ समानिकरण अनदु ान
१३३१२ शसर्त अनदु ान  चालु
१३३१४ विषेश अनदु ान चालु
१३३१६ समपरु क अनदु ान चालु
स्थानीय तह
१३३१२ शसर्त अनदु ान  चालु
बैदशि
े क
जनसहभागिता
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४०,७५,४९
१८,१५,००
२०,६६,९८
६०,५१
१,३३,००
५,०२,३०
१,०८,७९
१,६८,९६
२४,९४
१,९९,६१

१,८३,६२
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५१,१०,३७
१७,८२,००
२८,११,३७
०
३,५०,००
०
१,६७,००
०
५,००,२६
१,०७,४५
१,३८,३८
०
२,५४,४३
१,००,००
१,००,००

४९,३१,००
१८,७२,००
२३,१५,००
३,५६,००
०
२,४९,००
०
१,३९,००
७,७५,०४
१,६४,१२
२,५१,९२
५९,००
३,००,००
१,००,००
१,००,००

१,५०,००

३,५०,००
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२११३२ महगं ी भत्ता
२११३३ फिल्ड भत्ता
२११३४ कर्मचारीको बैठक भत्ता
२११३५ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा परु स्कार
२११३९ अन्य भत्ता
२११४१ पदाधिकारी बैठक भत्ता
२११४२ पदाधिकारीअन्य सबि
ु धा
२११४९ पदाधिकारी अन्य भत्ता

२११२१ पोशाक

व्यय
चालु
२११११ पारिश्रमिक कर्मचारी

शीर्षक

आ.व. : २०७८/७९

187,247,083.77

186,169,186.35

9,328,324.19
०
324,000.00
851,200.00
732,744.67
1,502,500.00
8,672,000.00
०

9,325,405.55
०
०
०
365,380.00
०
8,180,000.00
०

5,860,000.00

417,824,891.65

315,949,783.37

3,750,000.00

1418949930.21

आ.व. २०७७/७८ को
यथार्थ खर्च

761,274,584.39

आ.व. २०७६/७७ को
यथार्थ

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, काठमाडौ ँ
कार्यालयको कोड : ८०३३५४०१३००

बैदेशिक

150,000.00 ०

8,700,000.00 ०

1,620,000.00 ०

15,728,000.00 ०

250,000.00 ०

442,000.00 ०

96,000.00 ०

11,024,200.00 ०

5,995,000.00 ०

199,319,300.00 ०

494,506,022.00 ०

2037543092.00 ०

आ.व. २०७८/७९ को
अनुमान

anusuchi
3
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२१२१४ कर्मचारी कल्याण कोष
२१२१९ अन्य सामाजिक सरु क्षा खर्च
२२१११ पानी तथा बिजल
ु ी
२२११२ संचार महसल
ु
२२२११ इन्धन (पदाधिकारी)
२२२१२ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)
२२२१३ सवारी साधन मर्मत खर्च
२२२१४ बिमा तथा नवीकरण खर्च
२२२२१ मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार
तथा सञ्चालन खर्च
२२२३१ निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत 
सम्भार खर्च
२२३११ मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री
२२३१२ पशपु ंक्षीहरूको आहार
२२३१३ पसु ्तक तथा सामग्री खर्च
२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन
२२३१५ पत्रपत्रिका, छपाई तथा सचू ना 
प्रकाशन खर्च
२२३१९ अन्य कार्यालय संचालन खर्च
5,956,265.00
०
1,310,355.00
1,208,503.07

3,087,865.00
०
1,318,526.00
०

465,518.00

०

०

3,677,003.00

2,494,265.46

10,258,921.00

2,586,279.00

3,368,666.50

6,758,643.60

०

०

48,830.00

1,905,095.00

1,049,782.00

152,100.00

2,026,643.00

977,535.00

603,106.00

10,000.00

०

2,587,930.00

2,500,000.00

500,000.00

47

360,000.00

860,000.00

136,000.00

1,150,000.00

०

6,671,000.00

०

०

०

०

०

०

840,000.00 ०

1,856,000.00 ०

600,000.00 ०

3,000,000.00 ०

2,620,000.00 ०

400,000.00 ०

2,687,000.00 ०

2,919,000.00 ०

150,000.00 ०

5,000,000.00 ०
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२२४११ सेवा र परामर्श खर्च
२२४१२ सचू ना प्रणाली तथा सफ्टवेयर
संचालन खर्च
२२४१३ करार सेवा शलु ्क
२२४१४ सरसफाईसेवा शलु ्क
२२४१९ अन्य सेवा शलु ्क
२२५११ कर्मचारी तालिम खर्च
२२५१२ सीप विकास तथा जनचेतना 
तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च
२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खर्च
२२५२२ कार्यक्रम खर्च
२२५२९ विविध कार्यक्रम खर्च
२२६११ अनगु मन, मलू ्यांकन खर्च
२२६१२ भ्रमण खर्च
२२६१३ विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि 
मण्डलको भ्रमण खर्च
२२६१९ अन्य भ्रमण खर्च
२२७११ विविध खर्च
2,402,355.00
354,000.00
०
०
7,865,307.00

99,409.00
०
०
०
5,436,437.00

2,232,076.00

805,700.00

5,741,714.00

०

०

1,530,789.00

30,403,759.17

24,685,096.91

34,908,458.85

320,329.00

165,100.00

40,281,506.00

०

०

671,197.00

1,628,140.00

65,000.00

०

1,203,535.00

500,000.00
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4,831,000.00

500,000.00

300,000.00

716,000.00

1,276,800.00

12,563,800.00

75,587,942.00

2,700,000.00

2,896,000.00

2,818,000.00

44,542,000.00

1,248,000.00

484,000.00

2,720,000.00

4,869,480.00

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०
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२२७२१ सभा सञ्चालन खर्च
२५३११ शैक्षिक ससं ्थाहरूलाई सहायता
२५३१२ स्वास्थ संस्थाहरूलाई सहायता
२५३१५ अन्य सस्था सहायता
२६३२१ स्थानीय तहलाइ निःशर्त पँजु ीगत 
अनदु ान
२६४१३ अन्य संस्थालाई सःशर्त चालु
अनदु ान
२७१११ सामाजिक सरु क्षा
२७११२ अन्य सामाजिक सरु क्षा
२७२११ छात्रवृत्ति
२७२१२ उद्दार, राहत तथा पनु र्स्थापना खर्च
२७२१३ औषधीखरिद खर्च
२७२१९ अन्य सामाजिक सहायता
२७३१५ मृत कर्मचारीको सवु िधा तथा 
सहायता
२८१४२ घरभाडा
२८१४३ सवारी साधन तथा मेशिनर औजार
भाडा
1,323,515.00
1,060,000.00
०
4,993,208.00
-

1,932,435.00
०
०
4,620,194.00
०

375,532.00

35,000.00

257,000.00

100,000.00

०

०

5,000,000.00

०

1,173,800.00

०

०

884,800.00

499,255.00

०

532,300.00

28,802,329.93

3,000,000.00

826,426.00

3,227,110.00

500,000.00
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150,000.00

5,000,000.00

200,000.00

3,175,000.00

5,412,500.00

०

०

०

०

०

०

०

०
4,647,000.00

०

०

०
1,804,000.00

०

०

०

०

०

०

10,000,000.00

०

450,000.00

०

25,678,000.00

2,000,000.00
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२८१४९ अन्य भाडा
२८२११ राजस्व फिर्ता
२८२१२ न्यायिक फिर्ता
२८२१९ अन्य फिर्ता
२८९११ भैपरी आउने चालु खर्च
पंजू ीगत
३१११२ गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद
३१११३ निर्मित भवनको संरचनात्मक सधु ार
खर्च 
३११२२ मेशिनरी तथा औजार
३११२३ फर्निचर तथा फिक्चर्स
३११३२ अनसु न्धान तथा विकास सम्बन्धी 
खर्च
३११३४ कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा 
खरीद खर्च 
३११३५ पँजू ीगत परामर्श खर्च
३११४१ सरु क्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्ति 
खर्च
३११५१ सडक तथा पल
ू  निर्माण
969,613.00
1,588,350.00
०
604,095,249.00

०
०
318,227,141.75

०

०

०

71,449,567.00

65,094,028.00

487,482.00

996,212,538.56

445324801.02

०

०

०

1,758,439.00

35,000,000.00

०

449,369.00

०

०

3,225,965.00

500,000.00

346,605.00

5,446,095.00

175,600.00

150,000.00
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996,565,510.00

1,700,000.00

349,400.00

12,960,000.00

०

०

०

०

०

०

०
75,000.00

०

०

०

०

०

०

०

०

०

38,915,660.00

7,000,000.00

243,711,000.00

1,543,037,070.00

०

2,000,000.00

50,000.00

3,163,000.00

150,000.00
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३११७१ पँजू ीगत सधु ार खर्च सार्वजनिक
निर्माण
३११७२ पँजू ीगत अनसु न्धान तथा परामर्श
३१५११ भैपरी आउने पँजू ीगत
वित्तीय
३२१५१ संस्थानमा शेयर लगानी

३११५३ विद्युत संरचना निर्माण
३११५५ सिचं ाई सरं चना निर्माण
३११५६ खानेपानी संरचना निर्माण
३११५७ वन तथा वातावरण संरक्षण
३११५८ सरसफाई सरं चना निर्माण
३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण
३११६१ निर्मित भवनको संरचनात्मक सधु ार
खर्च

4,912,500.00
4,912,500.00

०
०

1,316,220.00

1,050,000.00

०

231,035,186.36

32,692,067.00

०

1,246,855.00

०

885,600.00

-

०

1,092,710.00

77,514,823.20

17,830,641.27

288,000.00

351,189.00

०

1,777,810.00

०

1,664,939.00
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०

०

०

2,000,000.00

०

०

०

०

०

०

०

1,500,000.00

०

०

०

०

०

०

145,671,500.00

26,000.00

1,320,000.00

77,194,000.00

1,449,000.00

12,600,000.00
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कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, काठमाडौ ँ
कार्यालयको कोड : ८०३३५४०१३००

अनुसूची ३

कार्यक्रम परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन
कार्यक्रम/आयोजना/
खर्च
क्रियाकलापको नाम
शीर्षक
८०३३५४०११०१ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
१ पारिश्रमिक कर्मचारी
२११११
२ पोशाक
२११२१
३ महगं ी भत्ता (स्थायी र करार )
२११३२
४ कर्मचारीको बैठक भत्ता
२११३४
५ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा परु स्कार २११३५
६ अन्य भत्ता
२११३९
७ न्यायिक समिति - बैठक भत्ता
२११३९
अपाङ्गता परिचय–पत्र वितरण 
८
२११४१
समन्वय समितिको बैठक खर्च
ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको
९
२११४१
बैठक खर्च
नगरस्तरीय बालअधिकार
१०
२११४१
समितिको वैठक खर्च
११ पदाधिकारी बैठक भत्ता
२११४१
१२ पदाधिकारीअन्य सबि
२११४२
ु धा
१३ पदाधिकारी अन्य भत्ता
२११४९
१४ कर्मचारी कल्याण कोष
२१२१४
१५ पानी तथा बिजल
२२१११
ु ी
१६ संचार महसल
२२११२
ु
१७ इन्धन (पदाधिकारी)
२२२११
सि.नं.
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रु. हजारमा
स्रोत

विनियोजन

आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद

४,४३,७०
१८,००
३५,००
४,४२
१,५०
१,५०,००
३,०३

आन्तरिक श्रोत - नगद

४०

आन्तरिक श्रोत - नगद

४०

आन्तरिक श्रोत - नगद

४०

आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद

१५,००
८७,००
१,५०
५०,००
२५,००
१७,००
४,००
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१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५

इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)
सवारी साधन मर्मत खर्च
बिमा तथा नवीकरण खर्च
मेशिनरी तथा औजार मर्मत 
सम्भार तथा सञ्चालन खर्च
निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको
मर्मत सम्भार खर्च
न्यायिक समिति - मसलन्द तथा 
कार्यालय छपाई
मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री
पसु ्तक तथा सामग्री खर्च
इन्धन - अन्य प्रयोजन
पत्रपत्रिका, छपाई तथा सचू ना 
प्रकाशन खर्च
विपद् - विपद् प्रतिकार्य योजना 
निर्माण
सेवा र परामर्श खर्च
नगरपालिकाको कार्यालय
भवनमा नेटवर्कि ङ्ग तथा 
इन्टरकम विस्तार
सचू ना प्रणाली तथा सफ्टवेयर
संचालन खर्च
सरसफाईसेवा शलु ्क
अन्य सेवा शलु ्क (करार
कर्मचारीको तलव नगर प्रहरी
समेत)
आधारभत 
ू सहकारी लेखापालन
तालिम
कर्मचारी तालिम खर्च 
(पदाधिकारी समेत)
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२२२१२ आन्तरिक श्रोत - नगद
२२२१३ आन्तरिक श्रोत - नगद
२२२१४ आन्तरिक श्रोत - नगद

२६,००
३०,००
६,००

२२२२१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००

राजस्व बाँडफाँड संघीय सरकार - नगद

५,००

२२३११ आन्तरिक श्रोत - नगद

५०

२२३११ आन्तरिक श्रोत - नगद
२२३१३ आन्तरिक श्रोत - नगद
२२३१४ आन्तरिक श्रोत - नगद

३५,००
१०,००
१,००

२२३१५ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,५०

२२४११ आन्तरिक श्रोत - नगद

४,००

२२४११ आन्तरिक श्रोत - नगद

२०,००

राजस्व बाँडफाँड सघं ीय सरकार - नगद

५,००

२२४१२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१५,००

२२४१४ आन्तरिक श्रोत - नगद

७,००

२२४१९ आन्तरिक श्रोत - नगद

४,२९,६७

२२५११ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

२२५११ आन्तरिक श्रोत - नगद

१२,००

२२२३१

२२४१२
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३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९

लक्षित वर्ग र समहु हरुको
पहिचान गरी पर्व 
ू सहकारी शिक्षा 
र समहु सहकारीकरण
सहकारी व्यवस्थापन तालिम
क्रमागत - दिदी फाउन्डेसनबाट
सिलाई तालिम
क्रमागत - शसक्तिकरण 
अवसरबाट ब्यूटिपार्लर तालिम
सीप विकास तथा जनचेतना 
तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च 
(नगर प्रशासन)
CoPoMIS स्थापना र तालिम
अन्तराष्ट्रिय महिला अधिकार
दिवस(८ मार्च)
अन्य दिवसिय कार्यक्रमहरु
अपागंता भएका व्यक्तिहरुलाई
सामाजिक सरु क्षा कार्यक्रम
अपाङ्गता परिचय पत्र घरदैलो
कार्यक्रम
उपमेयर संग महिला उद्यमशिलता 
तथा महिला सरु क्षा कार्यक्रम
क्रमागत - ३ महिने आधारभत 
ू
सिलाई कटाई
क्रमागत - जातीय भेदभाव 
उन्मुलनका लागि वडा नागरिक
मचं गठन तथा काननू ी सचेतना 
कार्यक्रम
कार्यक्रम खर्च
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२२५११ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

२२५११ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

२२५१२ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

२२५१२ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

२२५१२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१८,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
२२५२२
सरकार  - नगद
२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
२२५२२
सरकार  - नगद

३,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
२२५२२

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

३,००
१,००
५,००
४०
३,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,५०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१५,००
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५०
५१

५२

५३

५४
५५
५६

५७

नगर तथा वडा स्तरमा ज्येष्ठ
नागरिक कल्याण समिति गठन
तथा सचं ालन
न्यायिक समिति - अभिमख
ु ी
कार्यक्रम तालिम मेलमिलाप तथा 
गोष्ठी व्यवस्थापन खर्च
बाल श्रम तथा बालबिवाह
जस्ता हानीकारक अभ्यास
विरुद्ध अभियानमल
ू क प्रोत्साहन
कार्यक्रम
बालगृह संचालकहरुका लागि 
यस न.पा. बाट बालबालिका 
सम्बन्धमा जारी भएका  मापदण्ड 
तथा कार्यविधि  सम्बन्धी १ दिने
अन्तर्क्रि या कार्यक्रम
महिला संजाल संगको चौमासिक
अन्तर्क्रि या
माध्यामिक विद्यालयमा सहकारी
शिक्षा तथा वित्तिय साक्षरता १
दिने
लेखा परीक्षक स्थानीय तह
सहकारी बीच अन्तरक्रिया
लघु उद्यममा आधारित कार्यक्रम
अन्तर्गत नयाँ लघु उध्यमी
सिर्जनाका लागि आवश्यक
लेभलिङ्ग, प्याके जिङ्ग तथा 
ब्रान्डिङ्ग कार्यका लागि 
आवश्यक सामाग्री / विविध खर्च 
/ अनगु मन खर्च / बैठक खर्च
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२२५२२

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

९,००
२,९७

२२५२२

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

१,००

२२५२२

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

९१

२२५२२

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

७५

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००
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५८
५९
६०
६१

६२
६३
६४

६५

६६
६७
६८
६९

लघु उद्यममा आधारित कार्यक्रम
अन्तर्गत बजारीकरणमा सहयोग
(क्रेता बिक्रेता बिच अन्तर्क्रि या
लघु उद्यममा आधारित कार्यक्रम
अन्तर्गत लघु वित्तमा पहुचँ
लैङ्गिक हिसं ा विरुद्ध १६ दिने
अभियान संचालन
सम्पत्ति सद्दि
ु करण निवारण 
निर्देशनको कार्यान्वयन सम्बन्धि 
अन्तरक्रिया
सरोकारवाला तथा लक्षित 
वर्गलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता,
सामाजिक सरु क्षा तथा सेवाप्रवाह
सम्बन्धी जानकारीमल
ू क १ दिने
अन्र्तक्रिया कार्यक्रम
सहकारी दिवस
सहकारी ससं ्थाको एकिकरण 
व्यवस्थापन
सामाजिक विभेद, छुवाछुत,
लैगिंक, घरे ल हि
ु सं ा बहुबिवाह,
दाईजो, बोक्सी जस्ता प्रथा 
तथा श्रमशोषण अन्त्यका लागि 
छलफल, पैरवी तथा चेतनामल
ु क
अभियान/ अभिमख
ु ीकरण तथा 
समदु ाय परिचालन कार्यक्रम
बालकोष
लक्षित वर्ग संरक्षण कोष निर्माण 
तथा परिचालन
विविध कार्यक्रम खर्च
अनगु मन, मलू ्यांकन खर्च
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२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,१०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,१०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

५०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

२२५२२

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

९०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

२२५२२

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
२२५२९
सरकार  - नगद
२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद
२२६११ आन्तरिक श्रोत - नगद
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२,५५

१,००
१,००
१५,००
६,००
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७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१

८२

बालगृह तथा ज्येष्ठ नागरिक
ससं ्था अनगु मन
सहकारी ससं ्थाहरुको सघन तथा 
नियमित अनगु मन
भ्रमण खर्च
न्यायिक समिति - अतिथि 
सत्कार
विविध खर्च
सभा सञ्चालन खर्च
ज्येष्ठ नागरिक दिवासेवा के न्द्र
सचं ालन
पर्ू वी काठमाडौं नयाँ शहरी
विकास आयोजनालाई सशर्त 
चालु अनदु ान
पर्ू वी काठमाडौं नयाँ शहरी
विकास आयोजनालाई सशर्त 
चालु अनदु ान
न्यायिक समिति - उद्धार कोष
(मद्धा
ु मा घरे ल हि
ु सं ा पिडितलाई
संरक्षणार्थ)
मानव सेवा आश्रमलाई सडक
मानवहरुको मानवोचित 
व्यवस्थापनको लागि अनदु ान
विपद् - विपदक
् ो लागि राहत 
वितरण
सिविन नेपाल (१०९८)
लाई जोखिम परिस्थितिका 
वालबालिकााको उद्धार राहत 
संरक्षण तथा पनु ःस्थापनाका 
लागि अनदु ान
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२२६११

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

४०

२२६११ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

२२६१२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,५०

२२७११ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

२२७११ आन्तरिक श्रोत - नगद
२२७२१ आन्तरिक श्रोत - नगद
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
२५३१५
सरकार  - नगद

१५,००
२०,००

२६४१३

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

४,५०
५०,००

२६४१३ आन्तरिक श्रोत - नगद

५०,००

२७११२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१०,००

२७२१२

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

१,००

२७२१२ आन्तरिक श्रोत - नगद

३०,००

२७२१२ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००
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८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९

अन्य सामाजिक सहायता
विपद् - विपद् सहयोग सामाग्री 
खरिद
मृत कर्मचारीको सवु िधा तथा 
सहायता
घरभाडा
सवारी साधन तथा मेशिनर
औजार भाडा
अन्य भाडा
राजस्व फिर्ता
न्यायिक फिर्ता
अन्य फिर्ता
क्रमागत - आधारभत 
ू स्वास्थ्य 
सेवा के न्द्र भवन, भद्रबास
क्रमागत - कागेश्वरी मनोहरा 
सभाहल निर्माण गर्ने कार्य
क्रमागत - कान्तिपरु  क्याम्पस
भवन निर्माण कार्य
क्रमागत - गागल गमु ्बा निर्माण 
कार्य
क्रमागत - नगरपालिकाको
प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य
क्रमागत - नगरपालिकाको
प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य
क्रमागत - बम्बुको सामदु ायिक
भवन निर्माण कार्य
क्रमागत - वडा नं. ८ अन्तर्गत पर्ने 
Aadharbhut swasthya sewa
kendra को भवन निर्माण कार्य
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२७२१९ आन्तरिक श्रोत - नगद

२१,००

२७२१९ आन्तरिक श्रोत - नगद

६,००

२७३१५ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

२८१४२ आन्तरिक श्रोत - नगद

५०,००

२८१४३ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,५०

२८१४९
२८२११
२८२१२
२८२१९
३१११२
३१११२
३१११२
३१११२

आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद
राजस्व बाँडफाँड संघीय सरकार - नगद
वाग्मती प्रदेश - नगद
अनदु ान
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

३१११२ आन्तरिक श्रोत - नगद
जिल्ला समन्वय समिति
- नगद
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
३१११२
सरकार  - नगद
३१११२

३१११२
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राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

१,५०
३०,००
५०
२०,००
१,१९,४०
५१,०४
१,१७,५८
४९,८३
६,६१,००
५,००,००
६५,९५
५६,८८
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क्रमागत - वडा नं. ९ को
वाग्मती प्रदेश - नगद
१०० कार्यालय भवन Retrofit गर्ने  ३१११२
अनदु ान
कार्य
क्रमागत - विष्टगाउँ पिपलबोट
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
१०१
३१११२
सामदु ायिक भवन निर्माण कार्य
सरकार  - नगद
क्रमागत - शहिद आदर्श क्याम्पस
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
१०२
३१११२
भवन निर्माण
सरकार  - नगद
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
१०३ भवन निर्माण
३१११२
सरकार  - नगद
शहिद आदर्श क्याम्पस भवन
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
१०४
३१११२
निर्माण
सरकार  - नगद
वाग्मती प्रदेश - नगद
१०५ CC Camera जडान
३११२२
अनदु ान
क्रमागत - आलापोट स्वास्थ्य 
चौकीको लागि आवश्यक पर्ने 
१०६
३११२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
५ के भिए को जेनेरेटर खरिद गर्ने 
कार्य
क्रमागत - मल
ू पानी नगर
अस्पतालको लागि आवश्यक
१०७
३११२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
पर्ने ६२.५ के भिए को जेनेरेटर
खरिद गर्ने कार्य
क्रमागत - यस नगरपालिका 
कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने 
१०८
३११२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
२५ के भिए को जेनेरेटर खरिद गर्ने 
कार्य
नगरपालिकाको प्रशासनिक
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
१०९
३११२२
भवनमा सिसि क्यामेरा जडान
सरकार  - नगद
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२३,५४
५३,३७
१,८४,५२
२,००,००
१,३०,००
२३,००
३,७४

१३,९७

९,६६
५,००

gLlt tyf sfo{qmd @)&*÷&(

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

मल
ू पानी नगर अस्पतालमा 
अक्सिजन उत्पादन गर्ने  प्लान्ट 
(Oxygen Generation Plant)
११० जडान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने  ३११२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
उपकरण  खरिद गरी जडान गर्ने 
कार्य तथा  अस्पतालभित्र पाइप
लाईन जडान गर्ने कार्य
मल
ू पानी नगर अस्पतालमा 
भेन्टिलेटर सहितको आईसियु
१११ सेवा सञ्चालनका लागि 
३११२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद
गरी जडान गर्ने कार्य
आन्तरिक ऋण - नगद
११२ मेशिनरी तथा औजार
३११२२
ऋण
११३ ल्यापटप खरिद
३११२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
Air Pollution Controller
११४
३११३२ आन्तरिक श्रोत - नगद
Device निर्माण
राजस्व बाँडफाँड ११५ एकिकृत हाजिरी प्रणाली
३११३४
सघं ीय सरकार - नगद
क्रमागत - EBPS Software
११६
३११३४ आन्तरिक श्रोत - नगद
जडान कार्य
क्रमागत - वडा नं. ९ को
११७ कार्यालय भवन Retrofit गर्ने  ३११३५ आन्तरिक श्रोत - नगद
कार्यको Supervision गर्ने कार्य
क्रमागत रिसर्च एडुकेशन
एण्ड डेभलप्मेन्ट इन्टरनेशनल
११८ प्रा.लि.लाई मल
३११३५ आन्तरिक श्रोत - नगद
ु पानी नगर
अस्पतालको (pre operational
assessment) कार्य
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१,८८,९६

९७,०८

३,७४
१,००
७५
५,००
५,००
२,००

१,४९
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११९
१२०

१२१

१२२

१२३
१२४
१२५
१२६
१२७

१२८

५०/५० लागत सहभागिताबाट
योजना संचालन
५०/५० लागत सहभागिताबाट
योजना संचालन
क्रमागत - (संविधान मार्ग)
कृ ष्णकुटी देखी ठूलाढिकसम्म 
सडकमा रिटेनिङ्ग वाल र साइड
ड्रेन सडक निर्माण कार्य
क्रमागत - २ नं. वडा 
कार्यालयबाट ढुंगेनचौरसम्म 
सडकमा रिटेनिङ्ग वाल र साइड
ड्रेन निर्माण कार्य
क्रमागत - आलापोट हेल्थ पोष्ट
देखि सरु ्यमण्डलीसम्म सडक
निर्माण कार्य
क्रमागत - ईचोट मार्ग सडक
निर्माण कार्य
क्रमागत - एकता नगर कान्तिपरु
क्याम्पस सडक निर्माण कार्य
क्रमागत - एयरपोर्ट नगर सडक
निर्माण कार्य
क्रमागत - ओमपक
ु ार टोल
ओभरहेड पानी ट्याङ्की वडा 
कार्यालय फे मिली क्बाटर डोटेल
डेरी सडक निर्माण कार्य
क्रमागत - कृ ष्ण मन्दिर –
सिमल्सी - झाँगाडोल सडक
निर्माण कार्य
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३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

३,५०,००

३११५१ जन सहभागिता - नगद

३,५०,००

३११५१

आन्तरिक ऋण - नगद
ऋण

३८,५६

३११५१

आन्तरिक ऋण - नगद
ऋण

१,४५,६३

३११५१

राजस्व बाँडफाँड सघं ीय सरकार - नगद

१,२१,३०

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,६१,०२

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद
आन्तरिक ऋण - नगद
३११५१
ऋण
३११५१

१,८९,५६
९८,८०

३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

१,८५,३७

३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

१,०३,५०
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१२९
१३०
१३१
१३२
१३३
१३४
१३५

१३६
१३७

१३८

क्रमागत - कृ ष्णचौर-बस्नेतगाउँठूलाढिक सडक निर्माण कार्य
क्रमागत - काभ्रे पवा
ु ँरगाउँ सडक
निर्माण कार्य
क्रमागत  - किराँतचोक देखि 
सेलिब्रेसन स्कु लसम्म  सडक
निर्माण गर्ने कार्य
क्रमागत - गागलफे दी बज्रयोगिनी
सडकमा रिटेनिङ्ग वाल र साईड
ड्रेन निर्माण कार्य
क्रमागत  - चिप्लेगौंडा  रय् ाडर
सडक खण्डमा  गएको पहिरो
नियन्त्रण गर्ने कार्य
क्रमागत - चिप्लेगौंडा-शिवमन्दिर
सडक निर्माण कार्य
क्रमागत - ढुंगेलगाउँ खहरे कल्भर्ट 
देखि  पेप्सीकोला ब्रम्हखेल सडक
सिमानासम्म सडक निर्माण कार्य
क्रमागत - तेजविनायक गेट देखि 
निलबाराही मन्दिर जाने सडक
निर्माण कार्य
क्रमागत - तेजविनायक फोर्सपार्क 
(मनमोहन मार्ग) सडक निर्माण 
कार्य
क्रमागत  - त्रिवेणीचोकसरु ्यमण्डली जाने चोकसम्म सडक
निर्माण गर्ने कार्य
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३११५१

आन्तरिक ऋण - नगद
ऋण

२,२२,२४

३११५१

राजस्व बाँडफाँड सघं ीय सरकार - नगद

१,४८,९८

३११५१

आन्तरिक ऋण - नगद
ऋण

४५,०८

३११५१

आन्तरिक ऋण - नगद
ऋण

३६,५२

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

२९,११

३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

६९,७६

३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

१,५३,७७

३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

१,३५,४०

३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

१,३९,६८

३११५१

आन्तरिक ऋण - नगद
ऋण

२,३०,८०
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१३९

१४०

१४१

१४२

१४३

१४४

१४५

१४६

क्रमागत - नाथेश्वरी बागमती सडक
र बसपार्क  आलापोट स्वास्थ्य 
चौकी सडकमा रिटेनिङ्ग वाल र
साइड ड्रेन निर्माण कार्य
क्रमागत - पेप्सीकोला ब्रम्हखेल
सडक सिमाना देखि गजरकोट
सिंखडागाउँ सडक निर्माण कार्य
क्रमागत - परू ्ण विनायक क्लब
- हजरु को धारा र पिपलबोट –
गोदारगाउँ सडक निर्माण कार्य
क्रमागत - फिकलचोक
सफलमार्ग घर नं. १०७ देखि 
कल्याण मार्ग घर नं. १०० हुदँ ै
फिकलचोकसम्म सडक निर्माण 
कार्य
क्रमागत - भद्रेश्वर महादेव मन्दिर
देखि दरु संचार कार्यालयसम्म 
सडक निर्माण कार्य
क्रमागत - मदन आश्रित 
प्राविधिक शिक्षालय पर्ू वी गेटबाट
बागमती कोरिडोर सम्मको सडक
निर्माण कार्य
क्रमागत - मदन आश्रित 
प्राविधिक शिक्षालयको पर्व 
ू
गेटदेखि बागमती कोरिडोरसम्म 
सडक निर्माण
क्रमागत - मनमोहन चोक देखि 
बजरङ्गवली चोक सडक
स्तरोन्नती
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३११५१

राजस्व बाँडफाँड संघीय सरकार - नगद

३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

८९,००

१,७३,१०

८२,१६

३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

३११५१

राजस्व बाँडफाँड संघीय सरकार - नगद

३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

५०,२७

३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

२,०५,३०

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
63

१९,८५

२,३८,९७

३०,२६
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क्रमागत - मल
ू पानी नगर
अस्पताल पर्वा
ू धार निर्माण कार्य
क्रमागत - मल
ू पानी सडक
१४८
निर्माण कार्य
क्रमागत - यस नगरपालिका 
वडा नं. ७ अन्तर्गत पर्ने गिता 
मन्दिर सडक निर्माण कार्य र वडा 
१४९
नं. ९ अन्तर्गत पर्ने कलमथली
शान्तिमार्ग सडक कालोपत्रे गर्ने 
कार्य
क्रमागत  - यस नगरपालिकाको
वडा  नं. ७ अन्तर्गत  पर्ने  नमनु ा 
बस्ती हरहर महादेव सडक निर्माण 
१५०
कार्य र सोही वडा  अन्तर्गत  पर्ने 
संगम हातेमालो समाजको संगम
मार्ग सडक निर्माण कार्य
१४७

१५१

क्रमागत - राधाकृ ष्ण गौरीनाथ
मार्ग सडक निर्माण कार्य

क्रमागत - लाहुरेचोक देखि 
१५२ काँडाघारी प्रहरी चौकीसम्म 
सडक निर्माण कार्य
क्रमागत - विरभद्रकुण्ड १५३ नवतनधाम सडक निर्माण गर्ने 
कार्य
क्रमागत - विष्टगाउँ देखि गणेश
१५४
मन्दिर सम्म सडक निर्माण कार्य
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३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

२८,००

३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

२,०४,६६

३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

४३,३८

३११५१

राजस्व बाँडफाँड संघीय सरकार - नगद

३४,२९

३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

८६,५२

३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

१,६१,९३

३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

१,०८,३३

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
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५९,७५
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१५५
१५६

१५७

१५८
१५९
१६०

क्रमागत - विष्टगाउँदखि 
े
अमरसिहं चोक सम्म सडक
निर्माण कार्य
क्रमागत - सनु ्दरीचोक दिर्घायु
टोल सडक निर्माण कार्य
क्रमागत - सरु ्यमण्डली जाने
चोक - सातघट्टे - शख
ं रापरु
नगरपालिकाको सिमाना सम्मको
सडक (कागेश्वरी चक्रपथ) निर्माण 
कार्य
क्रमागत - सरु ्यमण्डली दोबाटो
सवु ेदीगाउँ वासिङ्ग चोकसम्म 
सडक निर्माण कार्य
क्रमागत - सवु ेदीगाउँ – बगर
लाकिला सडक निर्माण कार्य
क्रमागत - सिंखडागाउँ - नयाँगाउँ
सडकमा रिटेनिङ्ग वाल र साइड
ड्रेन निर्माण कार्य

गौरीनाथ मन्दिर - अधिकारीगाउँ
१६१
धारापाखो नवदर्गा 
ु मन्दिर सडक
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३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

५८,६८

३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

१,११,७५

३११५१

आन्तरिक ऋण - नगद
ऋण

३,४४,००

३११५१

आन्तरिक ऋण - नगद
ऋण

१,३६,१३

३११५१

राजस्व बाँडफाँड सघं ीय सरकार - नगद

१,१३,१४

३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

१,२१,१०

राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश
३११५१ सरकार  - समपरु क
न.पा. सयक्त 
ु नगद
वाग्मती प्रदेश - नगद
३११५१
अनदु ान

गौरीनाथ मन्दिर - अधिकारीगाउँ
धारापाखो नवदर्गा 
ु मन्दिर सडक
चिप्ले गौंडा हेल्थपोष्ट सडक
१६३ थामाथली सडक आनन्दनगर
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
मार्ग र रय् ाडर सडक निर्माण कार्य
१६२
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१,००,००
१,००,००
१,४०,००
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डुमादेवी मार्ग मनकामना मन्दिर
देखि झल
ु सडक बाबाचोक
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
१६४ फुटसल सडक सृजना टोल खहरे ३११५१
सरकार  - नगद
सडक गा.वि.स. धारा पेप्सी 
ब्रम्हखेल सडक निर्माण कार्य
ढकालगाउँ-सान्टारी सडक,
कागेश्वरी धाम सडक र
१६५
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
सवु ेदीगाउँ-शख
ं रापरु  सिमाना 
सम्मको सडक निर्माण कार्य
त्रिवेणीचोक-थापाडाँडा-कृ ष्णचौर
१६६ सडक र पिपलबोट-चाँपटारी३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
सिमल्सी सडक निर्माण कार्य
१६७

१६८

१६९

१७०
१७१

थली सिंखडागाउँ र राधाकृ ष्ण 
नगर सडक निर्माण कार्य
धर्व 
ु खड्काको घरदेखि वडा नं.
८ सम्मको सडक र नवदर्गा 
ु टोल
सडक विष्ट गाउँ सडक निर्माण 
कार्य
पाताली-लाकिला-साखिनटारशख
ं रापरु  सिमाना सम्मको सडक
निर्माण कार्य
ब्रम्हखेल ससु ेको चौर हुदँ ै
बाडाटोल - सिमल्सी सडक
निर्माण योजना
ब्रम्हखेल ससु ेको चौर हुदँ ै
बाडाटोल - सिमल्सी सडक
निर्माण योजना

३,३०,००

२,४८,९४

१,१९,५९

३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

२,२४,००

३११५१

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

१,९९,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

३११५१

वाग्मती प्रदेश - नगद
अनदु ान

राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश
३११५१ सरकार  - समपरु क
न.पा. सयक्त 
ु नगद
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वडा नं. ९ का भित्री सडकहरु
१७२ निर्माण तथा प्रिमिक्स ओभरलेइगं ३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
गर्ने कार्य
शहिदपार्क - कुईके लगाउँ सडक
वाग्मती प्रदेश - नगद
१७३
३११५१
निर्माण योजना
अनदु ान
शहिदपार्क - कुईके लगाउँ सडक
आन्तरिक श्रोतसमपरु क
१७४
३११५१
निर्माण योजना
न.पा. सयक्त 
ु नगद  
आन्तरिक ऋण - नगद
१७५ स्थानीय सडक तथा पल
ु  निर्माण ३११५१
ऋण
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
१७६ स्थानीय सडक तथा पल
ु  निर्माण ३११५१
सरकार  - नगद
सनु ्दरीजल जाने सडक र पार्क १७७
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
हेल्थपोष्ट सडक निर्माण कार्य
१७८ सडक बत्ती जडान
३११५३ आन्तरिक श्रोत - नगद
क्रमागत - काँडाघारी खानेपानी
आयोजना अन्तर्गत ७ वटा 
ब्लकमध्ये गान्धी विरे न्द्रचोक
फोर्सपार्क सडक खण्डको
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
१७९
३११५६
उत्तरतर्फ रहेको ३ वटा ब्लकमा 
सरकार  - नगद
खानेपानी वितरणको लागि 
एच.डि.पि. र डि. आई. पाइप
बिछ्याउन माटो खन्ने र पर्ने 
ु कार्य
क्रमागत - काँडाघारी खानेपानी
आयोजनाको ओभरहेड र
१८०
अन्डरग्राउण्ड ट्याङ्की निर्माण 
कार्य

३११५६ आन्तरिक श्रोत - नगद
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१,८०,००
१,००,००
१,००,००
५,७०,५०
३,७९,७८
१,३५,००
१,००,००

५३,१४
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क्रमागत - काँडाघारी खानेपानी
आयोजनाबाट खानेपानी
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
१८१ वितरणको लागि एच.डि.पि. र
३११५६
सरकार  - नगद
डि. आई. पाइप बिछ्याउन माटो
खन्ने र पर्ने 
ु कार्य
क्रमागत - डाँछी भद्रबास
खानेपानीकाो जस्पुरमा रहेको
१८२
३११५६ आन्तरिक श्रोत - नगद
ट्याङ्क चेम्बरको अन्य बाँकी
काम
क्रमागत - सनसिटी क्षेत्रभित्र
बसोबास गर्ने बासिन्दाको लागि 
१८३
३११५६ आन्तरिक श्रोत - नगद
RCC Reservoir ट्याङ्की
निर्माण गर्ने कार्य
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
१८४ खानेपानी
३११५६
सरकार  - नगद
Outdoor Fitness
१८५
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
Equipment जडान
क्रमागत  - Construction of
१८६ 30m long steel pedestrian ३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
arch bridge
क्रमागत  - मल
ू पानी नगर
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
१८७ अस्पतालको सभाहलमा Civil र ३११५९
सरकार  - नगद
Electrical सम्बन्धी कार्य
क्रमागत  - मल
ू पानी नगर
१८८ अस्पतालको
सभाहलमा  ३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
Furniture र AC सम्बन्धी कार्य
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क्रमागत  - यस नगरपालिका 
वडा  नं. ५ मा  खलु ्ला  स्थानमा 
व्यायामशाला  स्थापना  गर्न 
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
१८९
३११५९
आवश्यक पर्ने  Out Door
सरकार  - नगद
Fitness Equipment खरिद
गरी जडान गर्ने कार्य
क्रमागत  - यस नगरपालिका 
वडा  नं. ६ मा  खलु ्ला  स्थानमा 
व्यायामशाला  स्थापना  गर्न 
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
१९०
३११५९
आवश्यक पर्ने  Out Door
सरकार  - नगद
Fitness Equipment खरिद
गरी जडान गर्ने कार्य
क्रमागत  - वडा  नं. ५ थलीमा 
१९१
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
क्रियापत्री 
ु भवन निर्माण कार्य
१९२ पार्क निर्माण
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
बालमैत्री अनसु न्धान, आपतकालिन
सरक्षण, एव नि
ं गरानिका लागि प्रहरी ३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
१९३ ं
कार्यालय वा परिसरभित्र निगरानी
कक्ष स्थापना तथा संचालन कार्यक्रम
शखरापर नगरपालिकालाई
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
१९४ ं ु
३११५९
निःशर्त पँजु ीगत अनदु ान
सरकार  - नगद
१९५ सँस्कृ ति / सम्पदा पर्वा
ू धार निर्माण ३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
सोमतिर्थ खेल मैदानमा पर्वा
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
ू धार
१९६
३११५९
निर्माण
सरकार  - नगद
८०३३५४०१२०१ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावडा नं. १
१९७ पानी धारा तथा बिजल
२२१११ आन्तरिक श्रोत - नगद
ु ी
१९८ संचार महसल
२२११२ आन्तरिक श्रोत - नगद
ु
मेशिनरी तथा  औजार मर्मत 
१९९
२२२२१ आन्तरिक श्रोत - नगद
सम्भार
२०० कार्यालय सामान तथा सेवाहरु २२३११ आन्तरिक श्रोत - नगद
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१४,५२

१४,५२

१७,५५
१,००,००
५,००
५०,००
५०,००
५०,००
७०
७०
५०
२,७०
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२०१
२०२
२०३
२०४
२०५
२०६
२०७
२०८
२०९
२१०
२११
२१२
२१३
२१४
२१५
२१६

पत्रपत्रिका छपाई तथा  सचू ना 
प्रकाशन
विविध कार्यक्रमगत
दलित  गैर दलित  सहभोज 
कार्यक्रम
यवा 
ु खेलकुद तथा सगं ीत सामाग्री 
संगीत शिक्षा समेत
विविध खर्च (अतिथि सत्कार)
आर्थिक सहायता
क्रमागत-ठुलाखोला वाल निर्माण 
गर्ने कार्य।
क्रमागत-पँवा
ु र गाउँ सडक निर्माण 
गर्ने कार्य।
क्रमागत-पोखरी सिमडाँडा जोड्ने
सडक निर्माण गर्ने कार्य ।
क्रमागत-भोर्लाटार सडक निर्माण 
गर्ने कार्य।
क्रमागत-वडा नं १ सनु ार बस्ती 
सडक निर्माण गर्ने कार्य।
क्रमागत-सान्टारी तामाङ्ग टोल/
बस्तीको सडक निर्माण गर्ने कार्य।
क्रमागत-सिद्धी गणेश मन्दिरमा 
भौतिक पर्वा
ु धार निर्माण गर्ने कार्य
क्रमागत-सिन्धुसेरा ओदान्ची 
फाँट बाटो मर्मत तथा ग्राभेलिङ्ग
गर्ने कार्य।
कृ ष्ण मार्ग
गागल सबै सडक ग्राभेल
बिच्छ्याउने
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२२३१५ आन्तरिक श्रोत - नगद

६०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद

१३,००

२२७११ आन्तरिक श्रोत - नगद
२७११२ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,५०
१,५०

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,४७

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,५७

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,५८

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१५,७३

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

८,६६

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

७,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

७,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

७,००
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२१७ चाँपाबोट कृषि सडक
२१८ परु ानो बस्ती सडक
२१९ फुलबारी सडक
वडा नं. १ का सडकहरुमा सहज 
२२० आवागमनका लागि ग्राभेल गर्ने 
कार्य
२२१ सडक बत्ती जडान गर्ने कार्य
क्रमागत-भैरव मन्दिर तल सिचाई
२२२
कुलो निर्माण गर्ने कार्य ।
क्रमागत-विश्वराम अर्यालको
२२३
घरमनि सि
ु चं ाई गर्ने कार्य।
द्वारे को घट्ट पाखाबारी र लप्सीको
२२४
बोट फाँट सिंचाई
क्रमागत-कुईके ल गाउँ खानेपानी
२२५
धारा बितरण गर्ने कार्य।
क्रमागत - वडा नं. १ स्थित 
२२६ साखिन्टार फुटसलमा शौचायल
निर्माण कार्य
क्रमागत-कुलदेवता मन्दिर
२२७
निर्माण गर्ने कार्य।
क्रमागत-कागेश्वरी धामको सिडी
२२८
निर्माण गर्ने कार्य ।
क्रमागत-कागेश्वरी मन्दिरमा 
२२९
पर्वा
ू धार निर्माण गर्ने कार्य ।
क्रमागत-घाटेपाटी चिता निर्माण र
२३०
सार्वजनिक शौचालय ।
क्रमागत-ढुंगाको वाल र ट्रष्ट
२३१ सहितको पानी घट्ट निर्माण गर्ने 
कार्य
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३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००
७,००
१०,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१०,००

३११५३ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,५०

३११५५ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,४९

३११५५ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

३११५५ आन्तरिक श्रोत - नगद

१०,००

३११५६ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद

६,४६

३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद

१०,००

३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद

४८,०३

३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद

११,९३

३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,६५

३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००
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क्रमागत-भिमेश्वर मन्दिरमा 
२३२ शौचालय निर्माण तथा माटो
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
काट्ने गर्ने कार्य
क्रमागत-सबु ेदी गाउँ चाँपा टोलमा 
२३३
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
पहिरो रोकथाम गर्ने कार्य ।
क्रमागत-सवु ेदी गाँउ कुवा निर्माण 
२३४
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
गर्ने कार्य।
क्रमागत-सान्टारी पहिरो नियन्त्रण 
२३५
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
गर्ने कार्य ।
क्रामागत-भिमादेवी मन्दिर र
२३६
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
उधान/बाटिका निर्माण गर्ने कार्य ।
२३७ क्रियापत्री ट्र
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
ु स निर्माण
क्रियापत्री ट्र
ु स वाल तथा 
२३८
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
कुवापाटी (रामजानकी मन्दिरसंगै)
२३९ चामणु ्डा मन्दिर
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
ठूलाढिक सामदु ायिक भवन तथा 
२४०
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
जेष्ठ नागरिक चौतारो
२४१ भिमसेनस्थान मन्दिर
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
२४२ विविध पँजू ीगत
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
८०३३५४०१२०२ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावडा नं.२
२४३ पानी,धारा विजल
२२१११ आन्तरिक श्रोत - नगद
ु ी
२४४ संचार महसल
२२११२ आन्तरिक श्रोत - नगद
ु
२४५ वडाको सवारी साधनको लागि इन्धन २२२१२ आन्तरिक श्रोत - नगद
मेशिनरी तथा औजार मर्मत 
२४६
२२२२१ आन्तरिक श्रोत - नगद
सम्भार तथा सञ्चालन खर्च
२४७ मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री २२३११ आन्तरिक श्रोत - नगद
पत्रपत्रिका, छपाई तथा सचू ना 
२४८
२२३१५ आन्तरिक श्रोत - नगद
प्रकाशन खर्च
72

५,५८
६,६५
५,००
१०,५७
४,०१
१०,००
५,००
३,००
५,००
५,००
१७,३२
२४
२४
२०
२०
५०
५०
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२४९
२५०
२५१
२५२
२५३
२५४
२५५
२५६
२५७
२५८
२५९
२६०
२६१
२६२
२६३
२६४
२६५

सरसफाइ खर्च (फोहोरमैला 
व्यवस्थापन)
कृषि, कृषि सडक तथा पशपु ालन
तथा लक्षित वर्ग के न्द्रीत कार्यक्रम
जेष्ठ नागरिक कार्यक्रम
महिला तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम
यवा त
ु था खेलकुद
विविध खर्च
आर्थिक सहायता
क्रमागत-तल्लो आलापोट सडक
मर्मत संभार गर्ने कार्य ।
क्रमागत-नाथेश्वरी मार्ग सडक
मर्मत गर्ने कार्य ।
क्रमागत-फुयालगाँउ जडिबट्ु टे 
काभ्रे सडक मर्मत तथा निर्माण 
गर्ने कार्य ।
क्रमागत-माथिल्लो आलापोट
तथा बायोका मार्ग निर्माण तथा 
मर्मत सम्भार कार्य गर्ने।
क्रमागत-सरु ्य मण्डली तामाङ्ग
गाउँ सडक निर्माण  गर्ने कार्य।
क्रमागत-सरु ्यमण्डली थापागाउँ
बस्नेत गाउँ सडक मर्मत गर्न 
कार्य ।
जरिबट्ु टे फुयालगाउँ काभ्रे सडक
तल्लो आलापोट सडक
माथिल्लो आलापोट सडक
वडा नं. २ का सडकहरुमा सहज 
आवागमनका लागि ग्राभले गर्ने कार्य
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२२४१४ आन्तरिक श्रोत - नगद

१२

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००

२२५२२
२२५२२
२२५२२
२२७११
२७११२

आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००
३,००
२,००
३,५०
१,२१

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

७,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

२८,५९

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

७,२३

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

७,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

७,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

८,००
५,००
८,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००
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सरु ्यमण्डली थापागाउ बस्नेतगाउ
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
सडक
क्रमागत-कांकगगं ेश्वर महादेव 
२६७
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
तथा घाट सधु ार गर्ने कार्य।
क्रमागत-खाडी पहिरो नियन्त्रण 
२६८
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
गर्ने कार्य ।
क्रमागत-नगरकोटी बस्ती सामदु ायिक
२६९
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
भवन निर्माण तथा सधु ार गर्ने कार्य।
क्रमागत-भैरव संरक्षण सामदु ायिक
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
२७०
भवन स्तरोन्नती गर्ने कार्य।
गणेश मन्दिर जिर्णोद्धार तथा 
२७१
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
पोखरी निर्माण
वातावरण तथा उज्यालो नगर
२७२
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
तथा सार्वजनिक जग्गा सरं क्षण
संस्कृ तिक संरक्षण, पाटी तथा मठ
२७३
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
मन्दिर
८०३३५४०१२०३ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावडा नं.३
२७४ पानी तथा बिजल
२२१११ आन्तरिक श्रोत - नगद
ु ी
२७५ संचार महसल
२२११२ आन्तरिक श्रोत - नगद
ु
मेशिनरी तथा औजार मर्मत 
२७६
२२२२१ आन्तरिक श्रोत - नगद
सम्भार तथा सञ्चालन खर्च
२७७ मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री २२३११ आन्तरिक श्रोत - नगद
आधारभत 
ू स्वास्थ्य सेवा 
२७८
२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
संचालन
२७९ गणेश भैरव जात्रा
२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
जनजाती क्षमता विकास तथा 
२८०
२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
आयमल
ू क कार्यक्रम
जेष्ठ नागरिक अवलोकन भ्रमण 
२८१
२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
तथा सम्मान कार्यक्रम
२६६
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८,००
७,७८
९,६०
२६,८१
८,२०
३०,००
१३,४६
५,००
५०
५०
५०
२,५०
२,००
१,५०
१,००
२,५०

gLlt tyf sfo{qmd @)&*÷&(

२८२
२८३
२८४
२८५
२८६
२८७
२८८
२८९
२९०
२९१
२९२
२९३
२९४
२९५
२९६
२९७
२९८
२९९
३००
३०१

महिला तथा बालबालिका 
आयमल
ू क कार्यक्रम
यवा त
ु था खेलकुद तर्फ
विविध कार्यक्रम खर्च
विविध खर्च
आर्थिक सहायता
एकता टोल ठाडो बाटो सडक
क्रमागत-ठूला गार्हो भित्री सडक तथा 
भटमासे सडक निर्माण गर्ने कार्य।
क्रमागत-ढुंगाना टोल भित्री सडक
ढलान गर्ने कार्य।
क्रमागत-बकै ना डाँडा सडक
निर्माण गर्ने कार्य।
क्रमागत-साबिक वडा नं ७ ठाडो
बाटो निर्माण गर्ने कार्य।
ढुंगाना गाउँ आगे सडक
थापा डाँडा बकै न डाँडा सडक
बराल टोल सडक
भटमासे सडक
मनन्टार भित्रि सडक
वडा नं. ३ का सडकहरुमा सहज 
आवागमनका लागि ग्राभले गर्ने कार्य
सिमल्सी थापा चौर जाने सडक
कुवा मर्मत तथा मल
ू संरक्षण
क्रमागत-पांन्चायन मन्दिर तथा 
सामदु ायिक मन्दिर निर्माण गर्ने कार्य।
क्रमागत-बच्चुराम थापको घरको
पश्चिमदिसामा गत वर्षको पहिरो
नियन्णत्र गर्ने कार्य ।
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२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००

२२५२२
२२५२९
२२७११
२७११२
३११५१

आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद

१,५०
२,५०
३,५०
१,५०
३,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

६,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१३,६२

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१०,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

४,००

३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१

आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००
५,००
६,००
५,००
८,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

८,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
३११५६ आन्तरिक श्रोत - नगद

६,००
१,६२

३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद

१०,७८

३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,४५
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क्रमागत-भद्रबास फाल्चा निर्माण 
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
गर्ने कार्य ।
क्रमागत-वडा कार्यालय नजिक
३०३ सामदु ायिक भवन मर्मत सधु ार तथा  ३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
कम्पाउण्ड वाल निर्माण गर्ने कार्य।
३०४ विभिन्न पहिरो तथा बाटो संरक्षण ३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
८०३३५४०१२०४ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावडा नं.४
३०५ पानी तथा बिजल
२२१११ आन्तरिक श्रोत - नगद
ु ी
सचार महसल
ु ( टेलिफोन तथा  २२११२ आन्तरिक श्रोत - नगद
३०६ ं
ईन्टरनेट)
मेसिनरी तथाऔजार मर्मत तथा  
३०७
२२२२१ आन्तरिक श्रोत - नगद
संचालन
३०८ मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री २२३११ आन्तरिक श्रोत - नगद
३०९ पत्र पत्रिका तथा सचु ना
२२३१५ आन्तरिक श्रोत - नगद
३१० सरसफाई सेवा शलु ्क
२२४१४ आन्तरिक श्रोत - नगद
गणेश भैरव जात्रा व्यवस्थापन
३११
२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
तथा सस्कृ ति संरक्षण
महिला  बालबालीका जेष्ठ
३१२ नागरिक दलित जनजाती अपाङ्ग २२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
क्षमता विकास कार्यक्रम तर्फ
३१३ बिबिध कार्यक्रम खर्च
२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद
३१४ भ्रमण तथा अवलोकन
२२६१९ आन्तरिक श्रोत - नगद
३१५ अतिथि सत्कार बिविध खर्च
२२७११ आन्तरिक श्रोत - नगद
अन्य सामाजिक सरु क्षा (आर्थिक
३१६
२७११२ आन्तरिक श्रोत - नगद
सहायता )
३१७ सिसि क्यामरा
३११४१ आन्तरिक श्रोत - नगद
क्रमागत- रधनु ाथ थापाको घर
३१८ अगाडी भ-ु क्षय नियन्त्रण गर्ने 
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
कार्य ।
३०२
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९,६०
१,६७
६,००
८०
४०
१,६०
२,५०
१०
१,५०
२,००
३,००
२,००
५,००
२,५०
१,५०
१०,००
२,००
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३१९
३२०
३२१
३२२
३२३
३२४
३२५
३२६
३२७
३२८

३२९
३३०

क्रमागत-जगदिश पण्डितको
घरमनि
ु को पहिरो रोकथाम गर्ने 
कार्य।
क्रमागत-ठुटे पिपल बाटो ढलान
पर्व त
ु र्फ सडक निर्माण गर्ने कार्य।
क्रमागत-ढुंगेधारा जस्पुर सडक
निर्माण गर्ने कार्य
क्रमागत-नमनु ा टोल अन्तर्गतको
सडक निर्माण गर्ने कार्य।
क्रमागत-पानी  ट्याँकी रिजाल
टार सडकमा ढल तथा ढलान गर्ने 
कार्य ।
क्रमागत-पानी ट्यांकी रिजाल टार
पहिरो रोकथाम गर्ने कार्य।
क्रमागत-ब्रम्हखेल ससु ेको चौर
गौराटोल कुवा जाने सडक
निर्माण गर्ने कार्य ।
क्रमागत-भद्रबासदेखि मनोहरा 
खोलासम्म बग्ने खहरे मा दबै तर्फ 
वाल निर्माण गर्ने कार्य
क्रमागत-राधाकृ ष्ण मन्दिर देखि 
बद्ध
ु नगर जाने सडक निर्माण गर्ने 
कार्य ।
वडा नं. ४ का सडकहरुमा सहज 
आवागमनका लागि ग्राभेल गर्ने 
कार्य
क्रमागत - ब्रम्हखेल स्थित 
ढुंगेधारालाई जिर्णोद्धार गरी
कलात्मक धारा तथा ट्याङ्की
निर्माण कार्य
पौडेल टोल पाखाको धारा मर्मत
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३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,५०

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

४७,८९

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

४,५८

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१७,४५

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,३१

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१४,११

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१२,११

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

२३,७८

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१०,००

३११५६ आन्तरिक श्रोत - नगद

२०,००

३११५६ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००
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३३१ बोझिनी डोलको धारा
३११५६ आन्तरिक श्रोत - नगद
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालीका 
३३२ वडा नं ४ का भित्री सडकहरुमा  ३११५७ आन्तरिक श्रोत - नगद
दायाँवाया बिरुवा रोप्नका लागी
क्रमागत-खत्री पोखरी निर्माण गर्ने 
३३३
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
कार्य
क्रमागत-नयाँ गाउँ स्थित 
३३४ सामदु ायिक भवनमा  शौचालय ३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
निर्माण गर्ने कार्य
क्रमागत-सामदु ायिक महिला 
३३५
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
भवन मर्मत गर्ने कार्य।
काक्रा काटने  पाखामा फुटबल
३३६
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
ग्राउण्ड निर्माण
जस्पुर खहरे दोभानमा क्रियापत्री 
ु
३३७ ट्रस्ट दईु  वटा र जस्पुरपिपलबोट ३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
मनु ी कुवा र ईनार निर्माण
नयाँगाउ यक्ष धाट वागमती मा 
३३८
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
घाटेपाट्टी निर्माण
३३९ भतु म्पुर टोलमा महिला भवन
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
विचारीडाँडा चौलानारायण प्रा वि
३४०
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
अगाडी पाखामा पार्क निर्माण
साविक डाँछी ३ मा बाल उद्यान
३४१
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
पार्क निर्माण
सोमलिङ्गेश्वर मन्दिर मर्मत  तथा  
३४२
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
थप निर्माण कार्य
८०३३५४०१२०५ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावडा नं.५
३४३ पानी तथा बिजल
२२१११ आन्तरिक श्रोत - नगद
ु ी
३४४ सचू ना तथा पत्रपत्रिका
२२११२ आन्तरिक श्रोत - नगद
संचार महसल
ु (टेलिफोन तथा 
३४५
२२११२ आन्तरिक श्रोत - नगद
इन्टरनेट)
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१,००
३,२०
७,००
५,०५
७,५७
४,००
४,००
८,००
७,००
४,००
७,००
१२,००
५०
५०
५०
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३४६ मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री
३४७ सरसफाई सेवा शलु ्क
३४८ डाँछी यवा 
ु सरोकार
महिला दलित जनजाती विकास
३४९
कार्यक्रम
३५० कृषि बिउ बिजन खरिद
३५१ तालिम तथा अवलोकन भ्रमण
३५२ विविध कार्यक्रम खर्च
३५३ अथिति सत्कार
स्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य सामाग्री 
३५४
खरिद तथा अन्य
३५५ आर्थिक सहायता
क्रमागत-ठुलो ढुंगेधारा चौबाटो
३५६ देखि माछापोखरी जाने बाटो
ढलान गर्ने कार्य।
क्रमागत-हात्तीखेत सडकमा ढल
३५७
निर्माण गर्ने कार्य
३५८ कल्छिकोट भित्रि सडक ढल
खत्री गाउँ तथा कल्छीकोट ब्लक
३५९
छाप्ने कार्य
३६० खरानिटार बस्तेकोढिक सडक
३६१ ठुलोधारो निकाश ढल
३६२ बाल कुमारी सडक
माउण्ट एभरे ष्ट - बस्तेको ढिक
३६३
सडक
३६४ मातृभमि 
ु मार्ग
राधा कृ ष्ण मन्दिर मर्मत तथा 
३६५
निर्माण (सापकोटा टोल)
३६६ राधा नगर
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२२३११ आन्तरिक श्रोत - नगद
२२४१४ आन्तरिक श्रोत - नगद
२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००
१,५०
६,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

७,३७

२२५२९
२२५२९
२२५२९
२२७११

आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००
२,००
१,००
३,००

२७२१३ आन्तरिक श्रोत - नगद

४,५०

२७२१९ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१०,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

८,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००
७,००
५,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१०,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

६,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

८,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००
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३६७
३६८
३६९
३७०
३७१
३७२
३७३
३७४
३७५
३७६

वडा नं. ५ का सडकहरुमा सहज 
आवागमनका लागि ग्राभेल गर्ने 
कार्य
सडक बत्ती जडान गर्ने कार्य ।
घिमिरे गाउँ खानेपानी
क्रमागत-राधाकृ ष्ण मन्दिर परिसरमा 
सभाहलमा शौचालय निर्माण गर्ने 
कार्य।
क्रमागत-सानो थली स्थित शिव 
मन्दिर निर्माण गर्ने कार्य ।
क्रमागत-सानोथली कभर्ड हल
माथिको पहिरो नियन्त्रण गर्ने 
कार्य ।
खरिबोट चौतारो निर्माण
गौरी शकं र आमा समहु भवन निर्माण
व्याडमेन्टन कोर्ट तथा बगैचा 
निर्माण  (२ वटा )
सानोचौर बगैचा निर्माण तथा ढल
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३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१०,००

३११५३ आन्तरिक श्रोत - नगद
३११५६ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००
१,००

३११५८ आन्तरिक श्रोत - नगद

२६

३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद

८,४५

३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद

१०,००

३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,५०
५,००

३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद

४,००

३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद

७,००

८०३३५४०१२०६ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावडा नं. ६
३७७ पानी तथा बिजल
२२१११ आन्तरिक श्रोत - नगद
ु ी
३७८ टेलिफोन/इन्टरनेट महसल
२२११२ आन्तरिक श्रोत - नगद
ु
३७९ सार्वजनिक मर्मत सम्भार
२२२३१ आन्तरिक श्रोत - नगद
३८० अतिथि सत्कार
२२३११ आन्तरिक श्रोत - नगद
३८१ मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री २२३११ आन्तरिक श्रोत - नगद
३८२ पत्रपत्रिका, तथा सचू ना प्रवाह
२२३१५ आन्तरिक श्रोत - नगद
३८३ स्वास्थ्य /सरसफाई
२२४१४ आन्तरिक श्रोत - नगद
कृषि तथा पशपु ालन सम्बन्धी 
३८४
२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद
अनदु ान
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४५
२५
४०
२,८०
३,००
५०
२,००
२,५०
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३८५
३८६
३८७
३८८
३८९
३९०
३९१

३९२
३९३
३९४
३९५
३९६
३९७
३९८
३९९
४००

महिला तथा बालबालिका जेष्ठ
नागरिक सम्बन्धी ।
यवा 
ु खेलकुद तथा सामान
खरिद ।
आर्थिक सहायता तथा अन्य 
सामाजिक सरु क्षा
अग्रगमन टोल सडक निर्माण ।
अधिकारी गाउँ परियार टोल
अर्याल नमनु ा टोल सधु ार ।
क्रमागत-कृषि सडक अमर आदर्श 
स्कु ल पर्व 
ै
ज्योति क्लव 
ु हुदँ  दिब्य 
बिश्रान्ती  पार्क सम्म वाल निर्माण 
गर्ने कार्य।
क्रमागत-घोडा तबेला बस्ती 
सडकमा ढुंगा छाप्ने तथा ढलान
गर्ने कार्य ।
क्रमागत-ढकाल गाँउ बाटो ढलान
गर्ने ढल निर्माण गर्ने कार्य ।
क्रमागत-नागदर्शन टोलमा ढल
तथा बाटो निर्माण गर्ने कार्य ।
क्रमागत-बाबाचोक खहरे मा 
स्याल्ब कल्भर्ट निर्माण गर्ने कार्य।
क्रमागत-रमाईलो टोलको गल्ली 
न् ९, ७, १३ र ४  सडकमा ढल
निर्माण गर्ने कार्य ।
ठूलाघर गहिरो सडक निर्माण ।
ढुङ्गेल गाउँ सडक निर्माण ।
ढलेको वर पिपल सडक निर्माण
देवकोटा मार्ग निर्माण ।
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२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

२२७११ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००
५,००
५,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१०,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,७७

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

७,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

२०,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,२३

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

४२,८४

३११५१
३११५१
३११५१
३११५१

४,००
५,००
६,००
१०,००
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आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
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४०१
४०२
४०३
४०४
४०५
४०६
४०७
४०८
४०९
४१०
४११
४१२
४१३
४१४
४१५
४१६

नमनु ा टोल क्रिके ट हाईट ड्रेन
निर्माण 
नमनु ा टोल सडक निर्माण
नागबेली टोल सडक निर्माण ।
पालीघर सडक निर्माण ।
मखि
ु या गाउँ सडक निर्माण ।
मयलबोटे मार्ग निर्माण
वडा कार्यालय सडक ढल तथा 
सडक मर्मत
वडा  नं. ६ का  सडकहरुमा  सहज 
आवागमनका लागि ग्राभले गर्ने कार्य
विचारी मार्ग सडक निर्माण ।
सडक ढल सधु ार र अन्य मर्मत
क्रमागत-कागेश्वरी
मनोहरा 
मल
ु पानी नगर अस्पतालको
पर्वा
ू धार बिकास निर्माण गर्ने कार्य
क्रमागत-मनोहरा सार्वजनिक
पसु ्तकालय भवन मर्मत फर्निचर र
कम्प्युटर खरिद गर्ने कार्य ।
क्रमागत-मल
चौरको
ु पानी
गरुु योजना  अनसु ार बाँकी रहेको
कार्य।
पचं मख
ु ी महादेव  मन्दिरको गेट
निर्माण
ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण ।
श्री के दारे श्वर मन्दिर तथा बाटिका 
निर्माण
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३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१

आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००
५,००
४,००
५,००
३,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१०,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१०,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००
२,००

३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद

२५,७५

३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद

२०,००

३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद

३२,१५

३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००

३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद

१५,००
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८०३३५४०१२०७ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावडा नं.७
४१७ पानी तथा बिजल
ु ी
४१८ सञ्चार टेलिफोन तथा इन्टरनेट
मेशिनरी औजार मर्मत तथा 
४१९
विविध
पार्क संरक्षण सरसफाई तथा 
४२०
नाला सरसफाई
४२१ मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री
४२२ पत्रपत्रीका तथा सचू ना प्रकाशन
आर्थिक सहायता असहाय
४२३
सहयोग
कृषि औजार वितरण तालिम
४२४
तथा अन्य विविध कार्यक्रम
महिला बालवालिका ज्येष्ठ
४२५ नागरिक तथा दलित समदु ाय
लक्षित कार्यक्रम
यवा तथा खेलकुद कार्यक्रम तथा 
४२६ ु
विविध
स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध
४२७ कार्यक्रम तालिम तथा अवलोकन
तथा अन्य
४२८ अतिथी सत्कार
कार्यालयका लागि आवश्यक
४२९
सामाग्री खरिद तथा विविध
४३० आनन्द भैरव मार्ग बाटो निर्माण
४३१ एकता बस्ती सडक निर्माण
क्रमागत-नवदर्गा 
ु टोलमा 
४३२ सडकको ढल तथा मगं ल मर्मत 
गर्ने कार्य।

२२१११ आन्तरिक श्रोत - नगद
२२११२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००
५०

२२२२१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५०

२२२३१ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

२२३११ आन्तरिक श्रोत - नगद
२२३१५ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००
३०

२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,५०

२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद

४,००

२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद

४,००

२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

२२७११ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,५०

२२७११ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

७,००
६,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

७५
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४३३
४३४
४३५

४३६
४३७
४३८
४३९
४४०
४४१
४४२
४४३
४४४
४४५
४४६
४४७
४४८
४४९
४५०
४५१

क्रमागत-नवदर्गा 
ु टोलमा सडकको
ढल मगं ल मर्मत गर्ने कार्य।
क्रमागत-परु ्ण बिनायक मार्ग 
निर्माण गर्ने कार्य।
क्रमागत-मनोहरा मार्ग विष्ट गाँउ
बाटो विस्तार सहित प्लम्बिंग
वाल लगाउने कार्य गर्ने ।
क्रमागत-लक्ष्मीनारायण  मार्ग 
दक्षिणतर्फ  राधाकृ ष्ण  मन्दिर
मार्गमा ढल मर्मत तथा ढलान गर्ने 
कार्य।
क्रमागत-विष्ट गाउँ उत्तर हाईटमा 
ढल तथा बाटो ढलान गर्ने कार्य।
क्रमागत-सिमाना सडक ढलान
तथा धारो मर्मत गर्ने कार्य।
कुलो मार्ग बाटो निर्माण
खड्कागाउँ मार्ग बाटो निर्माण
तखा टोल बाटो निर्माण
दिव्यज्योति क्लव मर्मत
नागेश्वर मार्ग बाटो निर्माण
परू व्ण िनायक मार्ग सडक निर्माण
पोखरीटोल मार्ग बाटो निर्माण
मनकामना टोल बाटो निर्माण
रायमाझीटोल खहरे बाटो निर्माण
वडा नं. ७ का सडकहरुमा सहज 
आवागमनका लागि ग्राभले गर्ने कार्य
विष्टगाउँ हाइट बाटो निर्माण
शिवम् मार्ग हुदँ ै सगं म हातेमालो
बाटो निर्माण
साहसी मार्ग बाटो निर्माण
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३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१०,८७

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

४,८७

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

८,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१
३११५१

आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद
आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००
५,००
७,००
३,००
५,००
३,४५
७,००
७,००
५,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१०,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००
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४५२ सोमतिर्थ मार्ग बाटो निर्माण
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
४५३ सडक बत्ती जडान गर्ने कार्य ।
३११५३ आन्तरिक श्रोत - नगद
वातावरण संरक्षण तथा सडक
४५४
३११५७ आन्तरिक श्रोत - नगद
किनारामा विरुवा रोपाई ं
४५५ परू व्ण िनायक प्रतिक्षालय निर्माण ३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
४५६ मक्ु तिनाथ मन्दिर संरक्षण
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
४५७ मनोहरा गणेश मन्दिर संरक्षण
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
८०३३५४०१२०८ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावडा नं.८
४५८ संचार
२२११२ आन्तरिक श्रोत - नगद
४५९ मेशिनरी औजार मर्मत तथा संभार २२२२१ आन्तरिक श्रोत - नगद
४६० कार्यालय सामग्री
२२३११ आन्तरिक श्रोत - नगद
४६१ ईन्धन
२२३१४ आन्तरिक श्रोत - नगद
पत्रपत्रिका, छपाई तथा  सचू ना 
४६२
२२३१५ आन्तरिक श्रोत - नगद
प्रकाशन खर्च
४६३ पानी तथा बिजल
२२३१९ आन्तरिक श्रोत - नगद
ु ी
४६४ सरसफाई
२२४१४ आन्तरिक श्रोत - नगद
फलफुल तथा बिउ विजन वितरण 
४६५
२२५२१ आन्तरिक श्रोत - नगद
र कौसी खेती प्रवर्द्धन
४६६ अतिथि सत्कार
२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद
आदिवासी महिला  सशक्तिकरण 
४६७
२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद
कार्यक्रम
४६८ विभिन्न दिवस तथा अभियान
२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद
विभिन्न  समितिहरुको बैठक
४६९
२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद
सचं ालन
विविध तथा  आकस्मिक खर्च  /
४७०
२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद
विपद व्यवस्थापन
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३,००
१०,००
२,००
४,००
४,००
४,००
३५
८०
२,५०
३६
६०
५०
३६
२,००
३,६०
१,५०
५०
२०
१६,००
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४७१

४७२
४७३
४७४
४७५
४७६
४७७
४७८
४७९
४८०
४८१
४८२

समदु ाय स्तरमा  बालक्लब
गठन, वडा  स्तरीय बाल संजाल
निर्माण तथाबालबालिकाहरुलाई
बालविवाह विरुद्ध सचेतना 
बालश्रम   न्यूनिकरण  बालयौन
दर्व
ु ्यवहार लागु पदार्थ  दर्व
ु ्यसनी
तथा जिवनोपयोगी शिक्षा तालिम
आर्थिक सहायता
क्रमागत-कलमथली शान्तिदिप
सडक निर्माण गर्ने कार्य ।
क्रमागत-कान्लाको डिलमा 
क्रियापत्री 
ु भवन निर्माण गर्ने कार्य।
क्रमागत-डिप बोरिङ्गको लागि 
पम्प हाउस कम्पाउण्ड वाल
निर्माण गर्ने कार्य ।
क्रमागत-तेज बिनायक
सामदु ायिक भवन निर्माण गर्ने 
कार्य।
क्रमागत-रामनगर टोल सडक
निर्माण गर्ने कार्य।
क्रमागत-सोमतिर्थ मार्गमा मोटर
बाटो निर्माण तथा पहिरो नियन्त्रण 
गर्ने कार्य ।
बद्ध
ु चोकबाट ओम चोक मार्ग
भित्री  सडक ग्राभेल ढल तथा 
सरसफाई
वडा नं. ८ का सडकहरुमा सहज 
आवागमनका  लागि  ग्राभेल गर्ने 
कार्य
शभु कामना टोल मार्ग
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२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,७२

२७२१९ आन्तरिक श्रोत - नगद

७५

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

९,५०

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

४०,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१२,९६

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

२८,१०

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,२०

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१५,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१८,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१०,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१०,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१०,००
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४८३
४८४
४८५
४८६

सृजना टोल मार्ग
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
हत्यामोचन मार्ग
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
सडक बत्ती जडान गर्ने कार्य ।
३११५३ आन्तरिक श्रोत - नगद
सडक बत्ती मर्मत
३११५३ आन्तरिक श्रोत - नगद
क्रमागत-नवतनधाम मार्गदेखि 
शिव  चोकसम्मको बस्तीमा 
४८७
३११५६ आन्तरिक श्रोत - नगद
खानेपानी पाईपलाईन विस्तार गर्ने 
कार्य ।
क्रमागत-शिवशर्मा महादेव 
४८८ परु ातात्विक मन्दिर निर्माण गर्ने 
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
कार्य ।
क्रमागत-सडक मर्मत सम्भार तथा 
४८९
३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
सरसफाई र ग्राभेल गर्ने कार्य।
८०३३५४०१२०९ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावडा नं.९
स्वस्थ्य  आमा  समहू लाई प्रजन्न 
४९०
२११३५ आन्तरिक श्रोत - नगद
स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिमख
ू ीकरण
४९१ बर्थिङ्ग सेन्टर ब्यवस्थापन ।
२१२१९ आन्तरिक श्रोत - नगद
पानी तथा विद्युत  महशल
ु (सडक २२११२ आन्तरिक श्रोत - नगद
४९२
बत्ती समेत)
४९३ ल्याव सचं ालनको लागी
२२२२१ आन्तरिक श्रोत - नगद
पत्रपत्रिका, छपाई तथा  सचू ना 
४९४
२२३१५ आन्तरिक श्रोत - नगद
प्रकाशन खर्च
कार्यालय संचालन तथा 
४९५
२२३१९ आन्तरिक श्रोत - नगद
ब्यवस्थापन
४९६ कार्यालय सञ्चाल तथा मर्मत
२२३१९ आन्तरिक श्रोत - नगद
सञ्चार महशल
ु (इन्टरनेट तथा  २२४१२ आन्तरिक श्रोत - नगद
४९७
फोन)
समिती तथा  महिला  स्वास्थ्य 
४९८ स्वयंम सेविको क्षमता  अभिवृद्घि २२५११ आन्तरिक श्रोत - नगद
तालिम
87

१७,००
१७,००
५,००
१,००
२५,६२

२५,००
१५,३०

२५
१,५०
१,५०
८,५०
२,५०
६०
२,५०
४०
५०
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४९९
५००
५०१
५०२
५०३
५०४
५०५
५०६
५०७
५०८
५०९
५१०
५११
५१२

महिला  चेतना  मल
ु क कार्यक्रम
तथा तालिम
वडा भेला/सार्वजनिक सनु वा
ु ई
खोप   प्रवर्द्धन तथा  पोषण 
(आयोडन महिला/स्तनपान दिवस
जेष्ठ नागरिकलाई सहयोग तथा 
कार्यक्रम
यवा 
ु खेलकुद तथा बालबालिका 
कार्यक्रम सचं ालन
तालिम/अवलोकन भ्रमण
अतिथी सत्कार तथा सम्मान
विपद् व्यवस्थापन तथा  विविध
खर्च
कोभिड-१९ तथा  अन्य  सरुवा 
रोग नियन्त्रण  रोकथामको लागी
सामान खरिद ।
आर्थिक सहयोग
सडक बत्ती तथा सि.सि क्यामरा 
मर्मत तथा जडान
आदर्श  नगर मार्ग  (कुवा) जाने
बाटोमा ढलान
ओम पक
ु ार (थापा गाउँ क) सडक
बाटो ढलान तथा ब्लक ।
क्रमागत-शैलजा  आचार्य आदर्श 
समाजको भवन निर्माण गर्ने कार्य ।
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२२५१२ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

२२५१२ आन्तरिक श्रोत - नगद

५०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

२५

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

५०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००

२२६१२ आन्तरिक श्रोत - नगद
२२६१३ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००
३,००

२७११२ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,३३

२७२१३ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

२७२१९ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००

३११४१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

४,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

८,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

२५,१०
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५१३

५१४
५१५
५१६
५१७
५१८

५१९

५२०
५२१
५२२
५२३

काँडाघारीको बाटोहरुमा ब्लक
छाप्ने कार्य (काँडाघारी मार्ग बाटो,  
पषु ्पा  बाटीका  स्कु ल पर्व 
ु बाटो,
काडाघारी कुवा  बाटो ,मनमती
मार्ग भित्री  बाटो (गिरी), शान्ती 
नगर मार्ग  र मनोहरा  मार्ग भित्री 
बाटो (सनु ्दर)
खड्का गाउँ मार्ग सहायक बाटोमा 
ब्लक छाप्ने
थापा  गाउँ (ख) बाटोमा ब्लक
छाप्ने 
दाहाल गाउँमा ब्लक छाप्ने ।
दिघायु मार्गबाट थापागाउँ जाने
बाटो
प्रगती टोल पानी ट्यांकीको
बाटोमा ब्लक छाप्ने कार्य ।
ब्लक नं. ५ का  बाटोहरुमा 
ब्लक छाप्ने  (बंगलामख
ु ी बाटो,
होलीक्रस स्कु ल पश्चिम बाटो,
हनमु ान मन्दिर उत्तर (ड्राभिङ
सेन्टर) बाटो, दलित  भवन जाने
बाटो)
महानटार ओपी टार बाटोमा ब्लक
छाप्ने कार्य ।
महान्टार थमु ्कोबाट उत्तर स्वास्थ्य 
चौकी बाटो ।
महानटार दलित  बस्ती  बाटोमा 
ढलान कार्य
वडा  नं. ८   र ९ को विचको
सिमानाको १० फिटे सडक निर्माण
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३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

७,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

४,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,५०

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

४,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

७,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

६,००

३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००
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वडा  नं. ९ का  सडकहरुमा  सहज 
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
आवागमनका लागि ग्राभले गर्ने कार्य
वडा नं. ९ भित्रका ढल तथा मगं ल
५२५
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
निर्माण तथा मर्मत
५२६ शान्ती टोल मार्ग सडक निर्माण ३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
शिव मन्दिरबाट रय् ाडर बस्ती हुदै
५२७ दाहाल बस्तीको बाटोमा ब्लक ३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
छाप्ने कार्य ।
सडक पेटी निर्माण तथा मर्मत 
५२८
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
(जगतजंग मार्ग र भैमाल मार्ग)
स्वास्थ्य  चौकी उत्तर बाटोमा 
५२९
३११५१ आन्तरिक श्रोत - नगद
ब्लक छाप्ने कार्य
५३० सडक बत्ती जडान गर्ने कार्य ।
३११५३ आन्तरिक श्रोत - नगद
काँडाघारी  क्रियापत्री 
ु भवनमा  ३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
५३१
पार्के टीङ तथा मर्मत
थापा गाउँ क्रियापत्री 
ु भवनमा ट्रस ३११५९ आन्तरिक श्रोत - नगद
५३२
हाल्ने कार्य ।
८०३३५४०१३०१ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका - शिक्षा
५२४

ECD स.का. तथा विद्यालय
कर्मचारीहरुको लागि थप
५३३
२११११ आन्तरिक श्रोत - नगद
पारिश्रमिक अनदु ान:१३
महिनाको औशत दर
सामदु ायिक विद्यालयका 
५३४ विद्यार्थीहरुका लागि पोशाक
२११२१ आन्तरिक श्रोत - नगद
अनदु ान
शिक्षा अधिकृतबाट हुने विद्यालय
५३५
२११३३ आन्तरिक श्रोत - नगद
निरिक्षण फिल्ड भत्ता

90

१०,००
८,००
६,००
३,००
१५,००
५,००
२,५०
२,५०
३,००

३६,०७

५,२५
९६
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गत आ. वर्षको बार्षिक प्रगति
तथा चालु आ.ब को कार्यक्रम
५३६ कार्यान्वयन पस्ति
२२३१३ आन्तरिक श्रोत - नगद
ु का प्रकाशन
विद्यालयगत चौमासिक निकासा 
समेटिएको

१,५०

प्रारम्भिक बालवालिका के न्द्रमा 
५३७ शिक्षक विद्यार्थी अनपु ातका 
२२४११ आन्तरिक श्रोत - नगद
आधारमा थप स.का व्यवस्थापन

३,९०

५३८
५३९
५४०
५४१
५४२
५४३
५४४
५४५

माध्यमिक तहमा शिक्षक विद्यार्थी 
अनपु ातका आधारमा  थप विज्ञान
प्रविधि शिक्षक व्यवस्थापन
(दरवन्दी मिलान पश्चात)
EMIS Update २०७८
कार्यशाला
सामदु ायिक विद्यालयकहरुमा 
उच्च गतिको इन्टरनेट सवु िधा थप
कक्षा ६ को पाठ्यक्रम प्रवोधिकरण 
कार्यशाला  प्रति विद्यालय २
शिक्षक सहभागी
कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन,
नतिजा प्रकाशन तथा विश्ले षण
राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा 
अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस कार्यक्रम
सञ्चालन तथा परु स्कार दिवस
विद्यालय अतिरिक्त क्रियाकलाप
विद्यालय स्तरीकरण फारामका 
आधारमा  विद्यालय अनगु मन
तथा  मलू ्याङ्कन गरी प्रतिवेदन
तयारी खाना खाजा खर्च

२२४११ आन्तरिक श्रोत - नगद

२०,७९

२२४१२ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

२२४१२ आन्तरिक श्रोत - नगद

४,८०

२२५११ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,६८

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१४,३२

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,५०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,४०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

४३
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५४६

शिक्षक तालिम प्रशिक्षक,
सहभागी आते जाते  खाना खाजा 
खर्च समेत
शिक्षा  समिति बैठक खाजा 
तथा  खाना  खर्च  पदाधिकारी र
आमन्त्रित समेत जना
शिक्षासँग सम्बन्धित  विविध
कार्यक्रम
सामदु ायिक विद्यालयको कक्षा 
१ देखि  कक्षा  ७ र कक्षा  ९ को
बार्षिक परीक्षाको लागि  समिति
बैठक खाजा खाना खर्च, प्रश्न पत्र
विकास, परीक्षा सञ्चालन नतिजा 
प्रकाशन तथा विश्ले षण खर्च
प्र.अ बैठक ८७ विद्यालय खाना 
खाजा खर्च
विद्यालय तहको विषयगत 
समिति-अनिवार्य विषय मात्र
बैठक तालिम खर्च
शिक्षा तथा  खेलकुद शाखा  बाट
हुने विद्यालय अनगु मन
स्थायी शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन
मलू ्याङ्कन बैठक भत्ता  एवम् खाना 
खर्च(शिक्षा  विकास तथा  समन्वय
इकाइ)
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२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,५०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

४८

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

५०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००

२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,०८

२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

२२६११ आन्तरिक श्रोत - नगद

४८

२२६११ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,५६

स्थानीय पाठ्यपसु ्तक: शैक्षिक सत्र
२०७७ का १८६२२ विद्यार्थीका 
५५४
२५३११ आन्तरिक श्रोत - नगद
आधारमा  शैक्षिक सत्र २०७९
बैशाखमा वितरण हुने अनमु ान

१३,००

५४७
५४८

५४९

५५०
५५१
५५२
५५३
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उच्चस्तरको CC Camera
25/ Digital Attendance
Machine खरिद एवम ज
् डान
व्यवस्थापन व्याट्री   व्याकअप
५५५
३११३४ आन्तरिक श्रोत - नगद
भएको: शिक्षक कर्मचारी विद्यार्थी 
उपस्थिति, नियमितता  समेत 
नगरपालिकाबाटै
अनलाइन
अवलोकन समेत गर्न

१२,५०

बैकल्पिक माध्यमको प्रयोग
गरी अनलाईन वा  अफलाइन
माध्यमबाट शिक्षण सिकाई
५५६ कार्यक्रम
सहजिकरण  ३११३४ आन्तरिक श्रोत - नगद
सामग्री 
विकास तथा 
व ि त र ण ( आ व श ्य क ता नु स ा र
हार्डवयर सामग्री सहित)

१०,००

शिक्षक, विद्यार्थी  अभिलेख
व्यवस्थापन सफ्टवयर: शिक्षक
कर्मचारी विद्यार्थी  उपस्थित44
शिक्षकका  प्रमाणपत्र अपलोड, त.भ
निकासा, कक्षा ८ को परीक्षाफल तयारी,
५५७
३११३४ आन्तरिक श्रोत - नगद
प्रकाशन गर्न  र आवश्यकतानसु ार
वडा तथा  नगरपालिकाले
अनलाइन अवलोकनसमेत  गर्न 
मिल्ने  सफ्टवयरको Annual
Maintainance Contact(AMC)

१,५०
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सामदु ायिक विद्यालयमा प्राथमिक
तह, निम्न  माध्यमिक तह र
(कक्षा  ९-१०)मा  सङ्घीय ससर्त 
अनदु ानबाट तलव भत्ता पाउने गरी
नियक्ु ति शिक्षकहरुलाई विद्यार्थीको
५५८ शिक्षाण सिकाईमासमेत  प्रयोग ३११३४ आन्तरिक श्रोत - नगद
गर्ने  गरी लागत  सहभागितामा 
ल्यापटप कम्प्युटर खरिदका 
लागि(खरिद मलू ्यको ५०%25
वा बढीमा रु ४०००० मध्ये जनु
न्यून हुन्छ सोही रकम) अनदु ान
८०३३५४०१३०२ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका - स्वास्थ्य
बर्थिङ सेन्टरको लागि  Night
५५९
२११३५ आन्तरिक श्रोत - नगद
Duty प्रोत्साहन तथा खाजा भत्ता
निजि तथा  गैर सरकारी स्वास्थ्य 
५६० संस्था संग समन्वय नविबरण दर्ता, २२३११ आन्तरिक श्रोत - नगद
यातायात , फर्म फरमेट

९३,६०

७५
१,००

स्थानिय तह संचालन खर्च 
(फम,फरमेट ,फोटो कपी तथा 
आवस्यक सामग्री  खरिद तथा 
५६१
२२३११ आन्तरिक श्रोत - नगद
छपाई ) HMIS, LMIS, Master
Register monitoring sheet
annual report form formate

३,००

प्राबिधिक
कर्मचारीहरुलाइ
५६२ क्षमता अभिबृद्घिको लगि तालिम २२५११ आन्तरिक श्रोत - नगद
(ELMIS, HMIS Training )

१,००
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५६३
५६४
५६५
५६६

५६७
५६८
५६९
५७०
५७१
५७२
५७३

बर्थिङ सेन्टर को स्टाफ । अ.न.मि.
हरुलाई Clinical Update
तालिम
अर्ध  बार्षिक   र बार्षिक समिक्षा 
(नगरपालिका  र स्वास्थ्य  संस्था 
स्तरीय )
कर्मचारीलाई इनफे क्सन प्रिभेन्सन
तालिम संचालन
क्षयरोग उपचार तथा  परिक्षण 
के न्द्रको लागि समान खरिद
(माइक्रोशकोप ,   के मिकल,
स्लाइड )
क्षयरोग व्याबस्थापनमा निजि 
स्वास्थ्य ससं ्था सँग समन्वय
(मेडिकल कलेज, अस्पताल,
नसिञ  स्याम्पल संकलन)
कोरोना रोग संक्रमण तथा रोकथाम
व्यवस्थापन र खोप कार्यक्रम
खाने पानी गणु स्तरको बारे मा 
जनचेतना तालिम तथा  अनगु मन
कार्यक्रम
गर्भवती महिला  हरुलाई मोवाई
भिडियो एक्सरे कार्याक्रम औजार
उपकरण खरिद सहित
चिकित्शा जन्य फोहर ब्यवस्थापन
कार्यक्रम र सामान खरिद
नि: शलु ्क स्वास्थ्य शिबिरहरु
(महिला तथा जेष्ठ नागरिकको लागि )
पानी जन्य  रोगका जनचेतना  र
पानी परिक्षण

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

२२५११ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,५०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

७,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,५०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१०,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,५०
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५७४
५७५
५७६
५७७
५७८
५७९
५८०
५८१
५८२
५८३
५८४
५८५
५८६

बिद्यार्थीहरुको भिजन टेष्ट
सहिदको आखाँँ शिविर
बिद्यालय पोषण तथा सरसफाई
कार्यक्रम
मेयरजनता  स्वास्थ्य  सेवा घर  
दैलौ  कार्यक्रम
महिला  स्वास्थ्य  स्वयं सेविकालाई
मासिक बैठक तथा आमा समहु बैठक
संचालन गरे  वापद यातायात खर्च
महिला स्वास्थ्य स्वयम
सेविकहरुलाई आधारभत ता
ु लीम  
दोस्रो चरण
महिला स्वास्थ्य स्वयम
सेविका कोष संचालन सम्बन्धी 
अभिमखि
ु करण
महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका 
दिवस र सम्मान
मानसिक स्वास्थ्य तथा 
मनोपरामर्स
राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यकम
अनगु मन तथा संचालन
विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा 
कार्यक्रम तथा डाक्टर नर्स 
परिचालन खर्च
विश्व स्वास्थ्य दिवस लगाएत 
स्वास्थ्य दिवस मनाउने
सतु ्के री पोषण कार्यक्रम
स्थानिय स्तररमा स्वास्थ्यशिक्षा 
सामग्रीहरु (सरु क्षितमातृत्व, नसर्ने 
रोग, सर्ने रोग, जलवायु प्रदसु ण 
आदि) जन चेतना कार्यक्रम

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

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

२०,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१९,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,५०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

५०
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सरु क्षित प्रसतु ी सेवा  (घरमा शन्य 
२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
सतु ्के री नगरपालिका  कार्यक्रम )
स्वास्थ्य  ससं ्था  व्यवस्थापन
५८८ समिती   लाई अभिमखि
ु करण  २२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
तालिम
५८९ स्वास्थ्य संस्था स्तरीय मासिक बैठक २२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
सामदु ायिक स्वास्थ्य सेवा  प्रवर्धन
५९०
२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
कार्यक्रम
५९१ प्रसतु ि प्रतिक्षालय
२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद
५९२ बिभिन्न जनचेतना तथा बिबिध २२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद
निःशलु ्क स्वास्थ्य सेवाको लागि 
५९३
२७२१३ आन्तरिक श्रोत - नगद
औषधी खरिद
WHO
Standard
५९४ Refrigerator खरिद (वडा नं ४ ३११२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
७ ८ र नगरपालिका)
८०३३५४०१३०३ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका - कृषि
मलपानी पशु सेवा के न्द्र - छपाई
५९५ ू
२२३११ आन्तरिक श्रोत - नगद
तथा स्टेशनरी खर्च
२० रोपनी वा  सो भन्दा वढि 
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
५९६ जग्गामा  व्यवसायिक कृषि  २२५२२
सरकार  - नगद
अनदु ान कार्यक्रम
५ रोपनी वा सो भन्दा वढि खेतिका 
५९७
२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
लागि व्यवसायिक कृषि अनदु ान
५९८ आकस्मिक वाली संरक्षण सेवा २२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
उन्नत आलक
ु ो विउ ५० प्रतिशत  २२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
५९९
अनदु ानमा वितरण
कृषि  खाद्य  हरियालि  शहर
६०० (NAST) कार्यक्रम (सडकको २२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
दायाँ बायाँ विरुवारोपण कार्यक्रम)
५८७
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१,००
२,००
१,००
६०
५,००
५,००
२५,००
१७,००

३०
५,००
५,००
१,००
४,००
५,००
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६०१
६०२
६०३
६०४
६०५

६०६

६०७
६०८
६०९
६१०
६११

कृषि चनु ७५ प्रतिशत अनदु ानमा 
वितरण
कृषि बिमा (विमा शलु ्कमा ५०
प्रतिशत अनदु ान)
कौशि खेति कार्यक्रम (तालिम,
गमला, मल  तथा विउ/वेर्ना 
वितरण आदि)
गहुक
ं ो विउ ५० प्रतिशत 
अनदु ानमा वितरण
गागलफे दी पशु सेवा के न्द्र प्रसार कार्यक्रम (गाई भैंसी पालन
तालिम ३ दिने)
गागलफे दी पशु सेवा के न्द्र - प्रसार
कार्यक्रम (प्राविधिक तथा अगवा 
ु
कृ षक स्तरीय अन्तरक्रिया गोष्ठी १
दिने)
गागलफे दी पशु सेवा के न्द्र - पशु
नश्ल सधु ार (कृत्रिम गर्भाधान  
गाई भैंसी तथा बाख्रा लजेष्टिक
सपोर्ट)
गागलफे दी पशु सेवा के न्द्र - पशु
स्वास्थ्य शिविर १ दिने
गागलफे दी पशु सेवा के न्द्र - बिमा 
अनदु ान कार्यक्रम
गागलफे दी पशु सेवा  के न्द्र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दिवसहरु

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

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,५०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

२२५२२

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

८,००

२२५२२

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

३,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

५०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,५०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,५०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००

गागलफे दी पशु सेवा  के न्द्र - रोग
२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
अन्वेषण तथा नियन्त्रण कार्यक्रम

३,००
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६१२
६१३
६१४
६१५
६१६

६१७

६१८

च्याउ खेति सम्वन्धि व्यवस्थापन
तालिम तथा सामाग्रि वितरण
डिजिटल कृषि App को
प्रभावकारि कृ षक माझ पहुच गर्न
धानको विउ ५० प्रतिशत 
अनदु ानमा वितरण
नगर स्तरिय प्रागांरिक तरकारी
खेति विषयक तालिम (२ दिने)
नगरपापालिका क्षेत्र भित्रको
कृषि प्रोफाईल तयारी तथा 
अध्यावधिक
नगरपालिका भित्र व्यवसायिक
नर्सरि(तरकारि,फलफुल)उत्पादक
समहु ,सहकारि तथा फर्म लाई
अनदु ान सहयोग कार्यक्रम
प्रांगारिक तथा जैविक मल /
प्रविधि प्रदर्शन

६१९ बाली उपचार शिविर संचालन

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

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
२२५२२

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

३,००
२,५०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

६,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

८०

२२५२२

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

१,५०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

५०

मकै को विउ ५० प्रतिशत 
२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
अनदु ानमा वितरण
मल
ू पानी पशु सेवा  के न्द्र अनगु मन पश्चात  मासपु सल
६२१ व्यवसायीहरुलाई गणु स्तर मासु २२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
बिक्री  वितरण तथा  व्यवस्थापन
सम्बन्धी तालिम

६२०
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६२२

६२३

६२४

६२५
६२६
६२७
६२८
६२९

६३०

मल
ू पानी पशु सेवा  के न्द्र घरपालवा 
ु पशहु रुलाई (गाई भैसी
बाख्रा भेडा लाई खोरे त  विरुद्धको
भ्याक्सिनेटरको
पारिश्रमिक
सहित)
मल
ू पानी पशु सेवा के न्द्र प्रयोगशाला सेवा (गोवर परिक्षण 
रगत परिक्षण थनु ेलो परिक्षण)
मल
ू पानी पशु सेवा के न्द्र - पशु
स्वास्थ्य सेवा(मेडिकल उपचार
मेजर सर्जिकल माईनर सर्जिकल
गाईनोकोलोजी)
मल
ू पानी पशु सेवा के न्द्र - भेडा 
बाख्राहरुलाई पिपिआर रोग
विरुद्धको भ्याक्सिन
मल
ू पानी पशु सेवा के न्द्र - मासु
पसल अनगु मन
मल
ू पानी पशु सेवा के न्द्र - यरु िया 
मोलासेस मिनरल ब्लक बनाउने
तालिम
मल
ू पानी पशु सेवा के न्द्र सामदु ायिक कुकुरको बन्ध्याकरण 
(वडा नं. ६,७,८,९)
मल
ू पानी पशु सेवा के न्द्र सामदु ायिक गाई बाच्छा बाच्छी 
तथा कुकुरहरुको उपचार
वर्षे उन्नत तथा हाईव्रेड तरकारि 
कक्पोजिट किट निःशलु ्क  
वितरण
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२२५२२

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

२,८५

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

९६

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

४,८८

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

२०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,२५

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

१,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

४,८०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

४०

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

४,००
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६३१
६३२
६३३
६३४
६३५

६३६

६३७
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वर्षे तथा  सनु ्तला जात फलफुल
२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
विरुवा निःशलु ्क वितरण कार्यक्रम
समहु व्यवस्थापन तालिम  स्टेशनरी
वितरण (रजिष्टर,मार्क र,पेन आदि)
हिउदे तरकारी विउ उन्रत/हाईव्रिड
कम्पोजिट किट निःशलु ्क  वितरण
हिउदे फलफुल विरुवा निःशलु ्क 
वितरण कार्यक्रम
गागलपफे दी पशु सेवा  के न्द्र प्रयोगशाला सेवा  (गोवर परिक्षण,
थनु ेलो परिक्षण, नमनू ा  संकलन
तथा सम्प्रेषण)
गागलफे दी पशु सेवा के न्द्र -  पशु
स्वास्थ्य सेवा (मेडिकल उपचार
मेजर सर्जिकल माईनर सर्जिकल
गाईनोकोलोजी)
गागलफे दी पशु सेवा के न्द्र - पशु
आहारा सेवा (हिउँद त
े था वर्षे 
घाँसको बिउ, बेर्ना वितरण / ढुवानी
आदि)

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद
२२५२२

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

२,५०
३,६०
४,००

२२५२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

५,००

२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद

४८

२२५२९

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

५,५२

२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद

२,००

गागलफे दी पशु सेवा के न्द्र ६३८ सामदु ायिक कुकुर बन्ध्याकरण 
(रे बिज खोप समेत)

२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद

३,५०

मल
ू पानी पशु सेवा के न्द्र - अन्य 
भैपरी आउने खर्च

२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद

४५

६३९
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६४०

६४१

६४२
६४३
६४४
६४५
६४६

६४७

मल
ू पानी पशु सेवा  के न्द्र रे विज दिवस September 28
देखि  १ हप्ता  सम्म  सामदु ायिक
कुकुरहरुलाई रे विज रोग विरुद्धको
सप्ताह कार्यक्रम
मल
ू पानी पशु सेवा  के न्द्र - स्वच्छ 
दधु उत्पादनको लागी गाई फर्म 
अनगु मन तथा  १० वटा  भन्दा 
माथि  गाई रहेको फर्महरुलाई २
वटा सम्म निशलु ्क भ्याट वितरण
साना सिचाई तथा  मर्मत  सधु ार
कार्यक्रम
कृ षक समहु  तथा फार्म अनगु मन/
भ्रमण खर्च
मल
ू पानी पशु सेवा  के न्द्र प्रयोगशाला  व्यवस्थापन तथा 
आवश्यक सामाग्री खरिद
मल
ू पानी पशु सेवा  के न्द्र - पशु
सेवा  शाखाको लागि  रे विज 
भ्याक्सिन
मल
ू पानी पशु सेवा  के न्द्र - कृत्रिम
गर्भाधान सम्बन्धी  आवश्यक
औषधी उपकरण खरिद
कृषि यन्त्र उपकरणमा ५० प्रतिशत 
अनदु ान कार्यक्रम (मिनिटिलर,
व्रस कटर ,रिज  मेकर, मेज  कर्न 
सेलर, स्पेयर तथा आवश्यक कृषि 
औजार तथा मेसिनहरु आदि)
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२२५२९

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

२,००

२२५२९

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

२,०८

२२५२९ आन्तरिक श्रोत - नगद

७,५०

२२६११ आन्तरिक श्रोत - नगद

६०

२२७११ आन्तरिक श्रोत - नगद

४०

२२७११ आन्तरिक श्रोत - नगद

३०

२७२१३

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश
सरकार  - नगद

३११२२ आन्तरिक श्रोत - नगद

102

१,१२

१९,००

gLlt tyf sfo{qmd @)&*÷&(

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

८०३३५४०१५०२ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम
महिला स्वयंम सेविकाहरुका 
वाग्मती प्रदेश - नगद
२२११२
लागि संचार खर्च
अनदु ान
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम
वाग्मती प्रदेश - नगद
६४९
२२४१९
संचालन निरन्तरता
अनदु ान
कृषि उत्पादन संकलन के न्द्र वडा 
वाग्मती प्रदेश - नगद
६५०
२२५२१
नं ६
अनदु ान
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका 
वाग्मती प्रदेश - नगद
६५१ लागि समदु ायमा आधारित 
२२५२२
अनदु ान
पनु र्सथापना सहयोग कार्यक्रम
न्यूनम सेवन मापदण्ड 
(Minimum Service
वाग्मती प्रदेश - नगद
६५२ Standard-MSS) सधु ारका 
२२५२२
अनदु ान
लागि स्वास्थ्य संस्था (प्रा.स्वा.
के /हे.पो) लाई ससर्त अनदु ान
बाबआ
वाग्मती प्रदेश - नगद
ु मा विहिन बालबालिका 
६५३
२२५२२
सरं क्षण कार्यक्रम
अनदु ान
बाल मैत्री स्थानीय तह घोषणा 
वाग्मती प्रदेश - नगद
६५४
२२५२२
प्रोतसाहन कार्यक्रम
अनदु ान
स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य 
वाग्मती प्रदेश - नगद
६५५ संस्थाको सवलीकरण कागेश्वरी २२५२२
अनदु ान
मनोहरा नगरपालिका
अमरनाथ सामदु ायिक भवन
वाग्मती प्रदेश - नगद
६५६
३१११२
कागेश्वरी मनोहरा -२
अनदु ान
जेष्ठ नागरिक सेवा आश्रम
वाग्मती प्रदेश - नगद
६५७ मानव निर्माण कागेश्वरी मनोहरा  ३१११२
अनदु ान
नगरपालिका
६४८
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२,९५
१५,७५
२५,००
३,००

३,००

७२
१,५०
३५,००
२०,००
२०,००
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६५८

६५९
६६०
६६१
६६२

थापा डाडाबाट महादेव खोला 
ओर्लने सडकमा सिडी र रे लिङ
निर्माण कागेश्वरी मनोहरा ३
भद्रबास
पशु कल्याणको लागि गाई/
बाच्छा बाच्छी व्यवस्थापनको
लागि गोठ निर्माण
आदर्श प्रगतिशील मार्ग 
रामजानकी टोल वडा नं ६
राधानगर सडक तथा ढल निर्माण 
वडा नं ५
श्री कृ ष्ण प्रणामी मन्दिर मर्मत सधु ार,
कागेश्वरी मनोहरा - ९ काठमाडौं
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३१११२

वाग्मती प्रदेश - नगद
अनदु ान

२०,००

३१११२

वाग्मती प्रदेश - नगद
अनदु ान

२५,००

वाग्मती प्रदेश - नगद
अनदु ान
वाग्मती प्रदेश - नगद
३११५१
अनदु ान
वाग्मती प्रदेश - नगद
३११७१
अनदु ान
३११५१

३०,००
३५,००
१५,००

८०३३५४०१५०३ स्थानीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम
६६३

मल
ू पानी स्थित फुयालगाउँ
चौरमा पार्क निर्माण

३११५९

काठमाडौ ँ - नगद
अनदु ान

८०३३५४०१५११ सघं ीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)
आधारभत त
हका  स्वीकृत 
ू
दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनदु ान
शिक्षकका  लागि  तलब भत्ता 
नेपाल सरकार - नगद
६६४
२११११
अनदु ान (विशेष शिक्षा  परिषद
अनदु ान
अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारीहरु
समेत)
आयर्वेु द औषधालयको तलब,
नेपाल सरकार - नगद
६६५ भत्ता, संचालन खर्च तथा 
२११११
अनदु ान
कार्यक्रम बजेट
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एम. आर्इ. एस. अपरे टर र  फिल्ड 
आई डि ए - सोधभर्ना 
६६६ सहायक पारिश्रमिक, चाडपर्व 
२११११
हुने ऋण (बैदशि
े क)
खर्त तथा पोशाक खर्च
गणक तथा सपु रीवेक्षकको
नेपाल सरकार - नगद
६६७
२११११
पारिश्रमिक
अनदु ान
प्रारम्भिक बाल विकास  
सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा 
नेपाल सरकार - नगद
६६८
२११११
विद्यालय कर्मचारी व्यबस्थापन
अनदु ान
अनदु ान तलव भत्ता
नेपाल सरकार - नगद
६६९ प्राविधिक सहायकको तलव
२११११
अनदु ान
माध्यमिक तहका  स्वीकृत 
दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनदु ान
शिक्षक  लागि तलब भत्ता अनदु ान
नेपाल सरकार - नगद
६७०
२११११
(विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका 
अनदु ान
शिक्षक/कर्मचारी,प्राविधिक
धारका प्रशिक्षक समेत)
नेपाल सरकार - नगद
६७१ रोजगार सहायकको तलब
२११११
अनदु ान
स्थानीय तहका  स्वास्थ्य  चौकी,
नेपाल सरकार - नगद
६७२ प्रा.स्वा.के . र अस्पतालहरुमा  २११११
अनदु ान
कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव
आधारभत त
हका  स्वीकृत 
ू
नेपाल सरकार - नगद
६७३ दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनदु ान २११२१
अनदु ान
शिक्षकका लागि  पोशाक
आयर्वेु द औषधालयको तलब,
नेपाल सरकार - नगद
६७४ भत्ता, संचालन खर्च तथा कार्यक्रम २११२१
अनदु ान
बजेट
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१८,९५
४९,१७
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प्रारम्भिक बाल विकास  
सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा 
नेपाल सरकार - नगद
६७५
२११२१
विद्यालय कर्मचारी व्यबस्थापन
अनदु ान
अनदु ान
प्रारम्भिक बाल विकास  
एस.एस. डि. पि. सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा 
६७६
२११२१ सोधभर्ना अनदु ान
विद्यालय कर्मचारी व्यबस्थापन
(बैदशि
े क)
अनदु ान
नेपाल सरकार - नगद
६७७ प्राविधिक सहायकको पोसाक
२११२१
अनदु ान
माध्यमिक तहका  स्वीकृत 
दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनदु ान
शिक्षक  लागि तलब भत्ता अनदु ान
नेपाल सरकार - नगद
६७८
२११२१
(विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका 
अनदु ान
शिक्षक/कर्मचारी,प्राविधिक
धारका प्रशिक्षक समेत)
नेपाल सरकार - नगद
६७९ रोजगार संयोजकको पोसाक
२११२१
अनदु ान
नेपाल सरकार - नगद
६८० रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता २११२१
अनदु ान
स्थानीय तहका  स्वास्थ्य  चौकी,
नेपाल सरकार - नगद
६८१ प्रा.स्वा.के . र अस्पतालहरुमा  २११२१
अनदु ान
कार्यरत कर्मचारीहरुको पोषाक
आधारभत त
हका  स्वीकृत 
ू
नेपाल सरकार - नगद
६८२ दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनदु ान २११३२
अनदु ान
शिक्षकका लागि  महगं ी भत्ता
आयर्वेु द औषधालयको महगं ी
नेपाल सरकार - नगद
६८३
२११३२
भत्ता
अनदु ान
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माध्यमिक तहका  स्वीकृत 
नेपाल सरकार - नगद
६८४ दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनदु ान २११३२
अनदु ान
शिक्षक  लागि महगं ी भत्ता
स्थानीय तहका  स्वास्थ्य  चौकी,
प्रा.स्वा.के . र अस्पतालहरुमा 
नेपाल सरकार - नगद
६८५
२११३२
कार्यरत  कर्मचारीहरुको महगी
अनदु ान
भत्ता
नेपाल सरकार - नगद
६८६ अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता
२११३९
अनदु ान
एम. आर्इ. एस. अपरे टर र फिल्ड 
आई डि ए - सोधभर्ना 
६८७
२२११२
सहायको लागि सञ्चार खर्च
हुने ऋण (बैदशि
े क)
नेपाल सरकार - नगद
६८८ गणक/सपु रीवेक्षक इन्टरनेट खर्च २२११२
अनदु ान
मेशिनरी आजार तथा फर्निचर
आई डि ए - सोधभर्ना 
६८९ मर्मत सम्भार (सेवा के न्द्र
२२२२१
हुने ऋण (बैदशि
े क)
सञ्चालानार्थ)
आयर्वेु द कार्यालय सञ्चालन
नेपाल सरकार - नगद
६९०
२२३११
खर्च
अनदु ान
आयर्वेु दका लागि सरु क्षा सामाग्री 
नेपाल सरकार - नगद
६९१
२२३११
तथा उपकरण खरिद
अनदु ान
मसलन्द सामान खरिद (सेवा 
आई डि ए - सोधभर्ना 
६९२
२२३११
के न्द्र सञ्चालानार्थ)
हुने ऋण (बैदशि
े क)
रोजगार सेवा के न्द्रको सञ्चालन
नेपाल सरकार - नगद
६९३ (अनगु मन, सञ्चार, स्टेशनरी,
२२३११
अनदु ान
मर्मत,अन्य)
सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा 
आई डि ए - सोधभर्ना 
६९४ छपार्इ (सञ्चार र पँहुच अभियान २२३१५
हुने ऋण (बैदशि
े क)
सञ्चालान)
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६९५ रोजगार संयोजकको तलव

६९६

६९७

६९८

६९९
७००
७०१
७०२

गरिबी निवारणका लागि 
लघु उद्यम विकास कार्यक्रम
सचं ालन निर्देशिका, २०७७
बमोजिम उद्यमीको स्तरोन्नती
(आवश्यकता पहिचानका 
आधारमा पनु र्ताजगी र एडभान्स 
सीप विकास तालिम कार्यक्रम)
विभागले उपलव्ध गराएको तालिम
खाका बमोजिम घटना दर्ता तथा 
सामाजिक सरु क्षा सम्बन्धमा 
नपा/गापा, वडा कार्यालयका 
कर्मचारीहरुको लागि तालिम तथा 
जनप्रतिनिधिहरुलाई अभिमखि
ु करण 
कार्यक्रम सञ्चालन
आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना 
भएका कृषि तर्फ का साना 
व्यवसायिक कृषि उत्पादन
के न्द्र (पके ट) विकास कार्यक्रम
निरन्तरता
आयर्वेु द तथा योग शिक्षा 
कार्यक्रम
आयर्वेु द मासिक बैठक (सहयोग
समिति)
आयर्वेु द सम्बन्धि चेतनामल
ू क
सामाग्री प्रकाशन र वितरण
आयर्वेु द सेवा सम्बन्धी 
अभिकुखीकरण कार्यक्रम
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२२४१३

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

४,८४

२२५११

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

४,००

२२५१२

आई डि ए - सोधभर्ना 
हुने ऋण (बैदशि
े क)

२,४६

२२५२२

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

१२,००

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान
नेपाल सरकार - नगद
२२५२२
अनदु ान
नेपाल सरकार - नगद
२२५२२
अनदु ान
नेपाल सरकार - नगद
२२५२२
अनदु ान
२२५२२
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२२५२२

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

उपचारात्मक सेवा  अन्तर्गतका 
कार्यक्रमहरु ( ,आधारभत 
ू स्वास्थ्य 
सेवा  के न्द्र (स्वास्थ्य  चौकी ) /
आधारभत 
ू अस्पतालको न्युनतम
नेपाल सरकार - नगद
७०४ सेवा  मापदण्ड कार्यक्रम सचं ालन २२५२२
अनदु ान
तथा सद्रिधि
ु करण र आँखा, नाक,
कान, घांटी तथा  मख
ु स्वास्थ्य 
सम्वन्धि  अभिमख
ु ीकरण तथा 
बिद्यालय स्क्रीनिंग कार
औलो तथा कालाजार माहामारी
हुने क्षेत्रको छनौट गरी बिषादि 
छर्क ने (रे स्पोन्सीभ स्प्रेइङ
समेत),  किटजन्य रोग नियन्त्रण 
नेपाल सरकार - नगद
७०५
२२५२२
कार्यक्रमको अनगु मन एवम्
अनदु ान
मलू ्याङ्कन तथा किटजन्य रोग
नियन्त्रणका लागि बहुनिकाय
अन्तरक्रिया गर्ने
नेपाल सरकार - नगद
७०६ कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम २२५२२
अनदु ान
क्षयरोगका जोखिम समहु
तथा  स्वास्थ  सेवाको पहुच
कम भएका  समदु ायमा  सकृ य
क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम,
नेपाल सरकार - नगद
७०७ घरपरिवारका 
सदस्यहरूको २२५२२
अनदु ान
सम्पर्क  परिक्षण, समदु ायमा 
क्षयरोगका 
विरामीहरूको
खोजपडतालका  लागि क्षभता 
अभिवृद्धि तथा  परिचालन ।
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७०८

कृषि, पशपु न्छी तथा मत्स्य 
तथ्याकं अध्यावधिक कार्यक्रम

७०९ कार्यक्रम प्रचारप्रसार खर्च
७१० किसान सचू ीकरण कार्यक्रम
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नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान
नेपाल सरकार - नगद
२२५२२
अनदु ान
नेपाल सरकार - नगद
२२५२२
अनदु ान
२२५२२

कोभिड १९ लगायत विभिन्न 
महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम,
नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि 
नेपाल सरकार - नगद
७११
२२५२२
सरोकारवाला सँगको अन्तरक्रिया 
अनदु ान
तथा RRT, स्वास्थ्यकर्मी 
परिचालन
कोभिड १९ विरुद्ध खोप
अभियान संचालन ब्यवस्थापन
नेपाल सरकार - नगद
७१२ खर्च  पालिकास्तरिय समिक्षा तथा  २२५२२
अनदु ान
योजना  र पालिका तथा  स्वास्थ्य 
सस्था स्तरिय सपु रिवेक्षण
गरिबी निवारणका  लागि  लघु
उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन
नेपाल सरकार - नगद
७१३ निर्देशिका, २०७७ बमोजिम लघु २२५२२
अनदु ान
उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु
उद्यमी सिर्जना गर्ने
जेष्ठ नागरिकहरुका लागि 
नेपाल सरकार - नगद
७१४
२२५२२
स्वास्थ्य प्रबर्दन कार्यक्रम
अनदु ान
तरकारी
बालीको
साना 
व्यवसायिक कृषि  उत्पादन
नेपाल सरकार - नगद
७१५
२२५२२
के न्द्र (पके ट) विकास कार्यक्रम
अनदु ान
सञ्चालन
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तोकिएका   विद्यार्थीको दिवा 
नेपाल सरकार - नगद
७१६ खाजाका  लागि   विद्यालयलाई २२५२२
अनदु ान
अनदु ान
नेपाल सरकार - नगद
७१७ नागरिक आरोग्य कार्यक्रम
२२५२२
अनदु ान
प्राङ्गारिक कृषिसँग सम्वद्ध निजी
नेपाल सरकार - नगद
७१८ क्षेत्रसँगको साझेदारीमा च्याउ
२२५२२
अनदु ान
खेती, वडा नं.8
नेपाल सरकार - नगद
७१९ प्राङ्गारीक खेती प्रवर्द्बन कार्यक्रम २२५२२
अनदु ान
परिवार नियोजन किशोर किशोरी
नेपाल सरकार - नगद
७२०
२२५२२
तथा प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रम
अनदु ान
नेपाल सरकार - नगद
७२१ पशु आहारा मिसन कार्यक्रम
२२५२२
अनदु ान
पशपु ंक्षी आदीबाट हुने ईन्फु एन्जा,
बर्ड फ्लु, AMR, सिष्टिसर्कोसिस,
टक्सोप्लाज्मोसिस आदि विभिन्न 
नेपाल सरकार - नगद
७२२
२२५२२
सरुवारोग सम्बन्धि रोकथाम
अनदु ान
तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना 
कार्यक्रम
पशपु न्छी बजार प्रवर्द्धनका लागि 
नेपाल सरकार - नगद
७२३
२२५२२
मिटमार्ट स्थापना
अनदु ान
पालिका स्तरमा ः टार्ईफाइड खोप
अभियान संचालन तथा नियमित 
खोपमा टार्ईफाइड खोप शरुु वातको
साथै नियमित  खोप सदु ढीकरण 
नेपाल सरकार - नगद
७२४
२२५२२
र सरसफाई प्रबद्र्धनको लागि 
अनदु ान
पालिका  र वडा  खोप समन्वय
समिती र सरोकारवालाहरुको
अभिमखि
ु करण  बैठक १ दिन
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पालिका स्तरमा स्वास्थ्य 
संस्थाहरुको मासिक बैठक, डाटा 
नेपाल सरकार - नगद
७२५ भेरिफिके शन एवं गणु स्तर सधु ार २२५२२
अनदु ान
साथै चौमासिक एवं बार्षिक
समिक्षा
पालिकास्तरमा  खोप र सरसफाई
प्रवद्र्धन कार्यक्रमको समिक्षा,
सक्ू ष्मयोजना  अध्यावधिक र
पालिका खोप समन्वय समितिको
अभिमखि
नेपाल सरकार - नगद
ु करण  समेत  पालिका 
७२६
२२५२२
स्तरमा २ दिन, वडा खोप समन्वय
अनदु ान
समितिको स्वास्थ्य  संस्था, वडा 
सतरमा  अभिमखि
ु करण  १ दिन
तथा  परू ्ण  खोप सनिश्चतता
को
ु
लागी घरधरु ी सर
पोपण विशेष (स्वास्थ्य) क्षेत्रका 
यरु ोपियन यनि
ु यन - नगद
७२७
२२५२२
कार्यक्रम सञ्चालन
अनदु ान (बैदशि
े क)
नेपाल सरकार - नगद
७२८ पोषण कार्यक्रम
२२५२२
अनदु ान
फलफूल दशक विरुवा रोपण 
नेपाल सरकार - नगद
७२९
२२५२२
कार्यक्रम
अनदु ान
महिला, बालबालिका,
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ
नेपाल सरकार - नगद
७३० नागरिक र यौनिक तथा लैंगिक २२५२२
अनदु ान
अल्पसखं ्यक का तथ्याङ्क
सक
ं लन र अधावधिक गर्ने
नेपाल सरकार - नगद
७३१ मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम
२२५२२
अनदु ान
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मातृ तथा  नवशिशु कार्यक्रम
अन्तर्गत  आमा  सरु क्षा, गर्भवती
नेपाल सरकार - नगद
७३२
२२५२२
उत्प्रेरणा  सेवा, न्यानो झोला  र
अनदु ान
निशलु ्क गर्भपतन कार्यक्रम
राष्ट्रपति
रनिङ्ग सिल्ड 
नेपाल सरकार - नगद
७३३
२२५२२
प्रतियोगिता (स्थानीय तहस्तरीय)
अनदु ान
राष्ट्रिय महिला  स्वास्थ्य 
स्वयंसेविका   कार्यक्रम (पोशाक
नेपाल सरकार - नगद
७३४ प्रोत्साहन, यातायात खर्च, वार्षिक २२५२२
अनदु ान
समिक्षा  गोष्ठी  र दिवस मनाउने
खर्च समेत)
लागत  साझेदारीमा  गाई प्रवर्द्धन
नेपाल सरकार - नगद
२२५२२
कार्यक्रम
अनदु ान
विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा/आमा 
समहु  तथा  महिला  स्वास्थ्य 
नेपाल सरकार - नगद
७३६ स्वयंसेविकाहरूका 
लागि  २२५२२
अनदु ान
सामाजिक व्यवहार परिवर्तन
कार्यक्रम
विभिन्न  सरुवारोग, नसर्ने  रोग,
जनु ोटिक, मानसिक स्वास्थ्य 
सम्बन्धि  अन्तरक्रिया  कार्यक्रम
तथा दिवसहरु (Hypertension,
नेपाल सरकार - नगद
७३७ Diabetes, COPD, Cancer २२५२२
अनदु ान
Days, आत्महत्या  रोकथाम
दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस,
अल्जाईमर दिवस, रे बिज दिवस,
विश्व औलो दिवस) मनाउने
७३५
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२१,००

१५,००

१,००

१,००
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७३८
७३९

७४०

७४१

७४२

७४३

७४४

विविन्न दिवस तथा  सेवाहरु
आयर्वेु द
स्तनपायी आमाहरुका  लागि 
स्वास्थ्य  बर्द्धक जडिबटु ी जन्य 
आयर्वेु द औषधी वितरण
स्थलगत  अनशिक्षण 
गरि 
ु
स्वास्थ्यकर्मिहरूको क्षमता 
अभिवृध्दि   एव तथ्यां
ङकको
ं
गणु स्तर सनिश्
ु चित,  क्षयरोगका 
कार्यक्रमको अर्ध बार्षिक समिक्षा 
तथा  उपचार नतिजाको कोहर्ट 
विश्ले षण
सम्भाव्य  उत्पादनको उत्पादकत्व 
र बजार प्रतिस्पर्धा  बृद्धि  गर्नका 
लागि कम्तिमा ५ जनाको समहु मा 
प्रबिधि हस्तान्तरण
सम्मुनत  नेपाल महिला  मञ्च 
नेपाल, कागेश्वरी मनोहरा,
नगरपालिका
स्वास्थ्य  ससं ्थामा   आकस्मिक
अवस्थामा  औसधि  एवं ल्याब
सामाग्री  ढुवानी, रे कर्डिङ तथा 
रिपोर्टिङका  लागि फर्म फरमेट
छपाइ तथा फोटोकपी,   ई-टि.
बि  रजिस्टर अध्यावधिक,   विश्व
क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम
सशक्तिकरण  अवसर, कागेश्वरी
मनोहरा, न. पा., १३
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२२५२२

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

२५

२२५२२

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

१,००

२२५२२

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

५०

२२५२२

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

१,४०

२२५२२

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

६,००

२२५२२

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

४५

२२५२२

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

२०,००
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सिबिआईएमएनसिआई Onsite
नेपाल सरकार - नगद
७४५ कोचिङं ् ग र समता तथा पहुचँ
२२५२२
अनदु ान
कार्यक्रम
स्थानीय तहका कर्मचारी र
आई डि ए - सोधभर्ना 
७४६ जनप्रतिनिधिहरुको लागि 
२२६११
हुने ऋण (बैदशि
े क)
अनगु मन तथा मलु ्याकन खर्च
एम. आर्इ. एस. अपरे टर र फिल्ड 
आई डि ए - सोधभर्ना 
७४७ सहायक देनिक भ्रमण भत्ता तथा  २२६१२
हुने ऋण (बैदशि
े क)
यातायत खर्च
नेपाल सरकार - नगद
७४८ भ्रमण अनगु मन
२२६१२
अनदु ान
अन्य 
विविध
खर्चMobilization of CSOs,
आई डि ए - सोधभर्ना 
७४९ Civic Groups, NGOs २२७११
हुने ऋण (बैदशि
े क)
for increased social
accountability
अन्य  विविध खर्च-Periodic
आई डि ए - सोधभर्ना 
७५०
२२७११
meeting costs of LGPCC
हुने ऋण (बैदशि
े क)
आयर्वेु द विविध खर्च  (भैपरी
नेपाल सरकार - नगद
७५१
२२७११
आउने)
अनदु ान
यातायात  खर्च  (गणक तथा 
नेपाल सरकार - नगद
७५२
२२७११
सपु रीवेक्षक)
अनदु ान
नेपाल सरकार - नगद
७५३ विविध खर्च स्थानीय तह
२२७११
अनदु ान
आधारमत त
एस.एस. डि. पि. ु ह कक्षा  (६-८) मा 
७५४ अग्ं रेजी,गणित  र विज्ञान विषयमा  २५३११ सोधभर्ना अनदु ान
शिक्षण सहयोग अनदु ान
(बैदशि
े क)
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२,००
७२
१,५६
३,१०

३३

२३
२५
६,३०
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आधारमत त
ु ह कक्षा  (६-८) मा 
नेपाल सरकार - नगद
७५५ अग्ं रेजी,गणित  र विज्ञान विषयमा  २५३११
अनदु ान
शिक्षण सहयोग अनदु ान
कोभिड - १९ का  कारण 
एस.एस. डि. पि. उत्पन्न  परिस्थितिमा सिकाइ
७५६
२५३११ सोधभर्ना अनदु ान
सहजीकरणका  लागि  शैक्षिक
(बैदशि
े क)
कार्यक्रम

६,३१

३४

कोभिड - १९ का  कारण 
उत्पन्न  परिस्थितिमा सिकाइ
नेपाल सरकार - नगद
७५७
२५३११
सहजीकरणका  लागि  शैक्षिक
अनदु ान
कार्यक्रम

४,६६

तोकिएका   विद्यार्थीको दिवा 
एस.एस. डि. पि. ७५८ खाजाका  लागि   विद्यालयलाई २५३११ सोधभर्ना अनदु ान
अनदु ान
(बैदशि
े क)

६,४९

७५९

७६०

७६१
७६२

प्रति विद्यार्थी  लागतका आधारमा 
शिक्षण सिकाइ   सामग्री  एवम्
कक्षा ८ को  परीक्षा व्यवस्थापन
अनदु ान
प्रति विद्यार्थी  लागतका आधारमा 
शिक्षण सिकाइ   सामग्री  एवम्
कक्षा ८ को  परीक्षा व्यवस्थापन
अनदु ान
विद्यालय सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन अनदु ान
विद्यालय सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन अनदु ान

२५३११

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

एस.एस. डि. पि. २५३११ सोधभर्ना अनदु ान
(बैदशि
े क)
नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान
एस.एस. डि. पि.- सोधभर्ना 
२५३११
अनदु ान (बैदशि
े क)
२५३११

116

४८,११

३,५०

१५,६४
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७६३

७६४

७६५

७६६

७६७
७६८

७६९

विद्यालयमा  शैक्षिक गणु स्तर
सदृु ढीकरण  एवम् कार्यसम्पादनमा 
आधारित प्रोत्साहन अनदु ान
विद्यालयमा  शैक्षिक गणु स्तर
सदृु ढीकरण  एवम  ् कार्यसम्पादनमा 
आधारित प्रोत्साहन अनदु ान
शैक्षिक पहुचँ
सनिश्
ु चितता,
अनौपचारिक तथा वैकल्पिक
शिक्षा  कार्यक्रम (परम्परागत 
विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय,
साक्षरता  र निरन्तर शिक्षाका 
कार्यक्रम समेत)
शैक्षिक पहुचँ
सनिश्
ु चितता,
अनौपचारिक तथा वैकल्पिक
शिक्षा  कार्यक्रम (परम्परागत 
विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय,
साक्षरता  र निरन्तर शिक्षाका 
कार्यक्रम समेत)
सामदु ायिक
विद्यालयका 
छात्राहरुलाई निशलु ्क  स्यानिटरी
प्याड ब्यवस्थापन
सार्वजनिक
विद्यालयका  
विद्यार्थीहरुका  लागि निशलु ्क 
पाठ्यपसु ्तक अनदु ान
सार्वजनिक
विद्यालयका  
विद्यार्थीहरुका  लागि निशलु ्क 
पाठ्यपसु ्तक अनदु ान
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२५३११

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

एस.एस. डि. पि. २५३११ सोधभर्ना अनदु ान
(बैदशि
े क)

२५३११

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

एस.एस. डि. पि. २५३११ सोधभर्ना अनदु ान
(बैदशि
े क)

२५३११

नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

एस.एस. डि. पि. २५३११ सोधभर्ना अनदु ान
(बैदशि
े क)
२५३११
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नेपाल सरकार - नगद
अनदु ान

५२,५६

३,८२

१५,८५

१,१५

२२,३७
३,१९

४३,९३
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सार्वजनिक
विद्यालयमा 
अध्ययनरत 
विद्यार्थीहरुका 
नेपाल सरकार - नगद
७७०
२५३११
लागि छात्रबृत्ति  (आवासीय तथा 
अनदु ान
गैरआवासीय)
सार्वजनिक
विद्यालयमा 
एस.एस. डि. पि. अध्ययनरत 
विद्यार्थीहरुका 
७७१
२५३११ सोधभर्ना अनदु ान
लागि छात्रबृत्ति  (आवासीय तथा 
(बैदशि
े क)
गैरआवासीय)
अति गरिब परिवारहरुको लागि 
कम्तिमा  १० जनाको लागि 
नेपाल सरकार - नगद
७७२
२७२१२
हुने गरी साझा  सवु िधा  के न्द्रको
अनदु ान
स्थापना।
नेपाल सरकार - नगद
७७३ कामका लागि पारिश्रमिक अनदु ान २७२१२
अनदु ान
कामका लागि पारिश्रमिक अनदु ान
नेपाल सरकार - नगद
७७४
२७२१२
(यवा 
अनदु ान
ु रुप)
कामका लागि पारिश्रमिक अनदु ान
आई डि ए - सोधभर्ना 
७७५
२७२१२
(यवा 
हुने ऋण (बैदशि
े क)
ु रुप)
अत्यावश्यक आयर्वेु द औषधी
नेपाल सरकार - नगद
७७६
२७२१३
खरिद
अनदु ान
आधारभत त
था  आकस्मिक
ू
नेपाल सरकार - नगद
७७७ स्वास्थ्य  सेवाको लागि  औषधि  २७२१३
अनदु ान
खरिद
सामदु ायिक
विद्यालयका 
एस.एस. डि. पि. ७७८ छात्राहरुलाई निशलु ्क  स्यानिटरी २८२११ सोधभर्ना अनदु ान
प्याड ब्यवस्थापन
(बैदशि
े क)
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के न्द्रबाट छनौट भएका  नमनु ा 
विद्यालय,विशेष विद्यालयको
एस.एस. डि. पि. क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा 
३१११३ सोधभर्ना अनदु ान
७७९
११ स्तोन्नति भएका प्राविधिक
(बैदशि
े क)
धार विद्यालयको ल्याव 
व्यवस्थापन अनदु ान
के न्द्रबाट छनौट भएका  नमनु ा 
विद्यालय,विशेष विद्यालयको
क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा 
नेपाल सरकार - नगद
७८०
३१११३
११ स्तोन्नति भएका प्राविधिक
अनदु ान
धार विद्यालयको ल्याव 
व्यवस्थापन अनदु ान
आन्तरिक ऋण - नगद
७८१ ट्याव्लेट खरिद
३११२२
ऋण
रोजगार सेवा  के न्द्रको सदृु ढिकरण 
आन्तरिक ऋण - नगद
७८२ (कम्प्यूटर, फर्निचर फिक्चर्स, ३११३४
ऋण
क्यामरा, अन्य विद्युतीय उपकरण)
स्वास्थ्य सचू ना साथै आइ एम यू
आन्तरिक ऋण - नगद
७८३
३११४१
सदृु ढीकरण कार्यक्रम
ऋण
नवीकरणीय ऊर्जा  प्रवधि जडान
आन्तरिक ऋण - नगद
७८४ (वायोग्याँस/विद्युतीय
चल
ु ो/ ३११५७
ऋण
सधु ारिएको चल
ु ो/सौर्य ऊर्जा)
कागेश्वरीधाम पर्यटन पर्वा
ू धार
आन्तरिक ऋण - नगद
७८५ निर्माण, कागेश्वरी मनोहरा न.पा.1, ३११५९
ऋण
काठमाण्डौ
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७,००
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२,००
८,००

१०,००

gLlt tyf sfo{qmd @)&*÷&(

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

७८६ तरकारी बजार निर्माण

३११५९

७८७ तरकारी बजार निर्माण
न पा  १ कागेश्वरी मन्दिर सिंढी
७८८
निर्माण तथा जिर्णोद्धार
मणि लिङ्गेश्वर रकगार्डेन  कागेश्वरी
७८९
मनोहरा न.पा.1, काठमाण्डौ
मनकामना मन्दिर संरक्षण कागेश्वरी
७९०
मनोहरा - ६, काठमाडौ
श्रीकृ ष्ण  मन्दिर पनु निर्माण 
७९१
कागेश्वरी ९ भैमाल  काठमाडौं
ब्रम्हखेल गागलफे दी सडक
७९२ खण्डको महादेव  खोला  पल
ु ,
कगेश्वोरी न.पा ३-४ (DPR समेत)

३११५९
३११५९
३११५९
३११५९
३११५९
३११७२

आन्तरिक ऋण - नगद
ऋण
आन्तरिक ऋण - नगद ऋण
आन्तरिक ऋण - नगद
ऋण
आन्तरिक ऋण - नगद
ऋण
आन्तरिक ऋण - नगद
ऋण
आन्तरिक ऋण - नगद
ऋण
आन्तरिक ऋण - नगद
ऋण

८०३३५४०१५१२ सघं ीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान)
काँडाघारी खानेपानी आयोजनाको
आन्तरिक ऋण - नगद
७९३
३११५६
पाइप लाइन विस्तार गर्ने कार्य
ऋण

१,००,००
१,००,००
१०,००
७,००
१०,००
१०,००
२०,००

२,४९,००

८०३३५४०१५१३  संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम(समपरु क अनदु ान)
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको
आन्तरिक ऋण - नगद
७९४ प्रशासनिक भवन
३१११२
ऋण
निर्माण(क्रमागत आयोजना)
८०३३५४०१५२२ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनदु ान)
आलापोट खानेपानी योजनाका 
लागि २२० घनमिटर क्षमताको
वाग्मती प्रदेश - नगद
७९५
३११५६
२ वटा आर.सि.सि. रिजर्भार
अनदु ान
ट्याङ्की निर्माण योजना
कुल जम्मा
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निर्णय नं. ३
नगर प्रमख
ु श्री कृ ष्णहरि थापाज्यूबाट मिति २०७८।०३।०७ मा पाँचौ नगरसभामा प्रस्तुत गर्नु 
भएको देहाय वमोजिमको आर्थिक विधेयक २०७८ उपर छलफल गरी उपस्थित नगर सभाका सदस्यहरुबाट
सर्वसम्मतले पारित गरीयो ।

आर्थिक ऐन , २०७८
प्रस्तावनाः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई
कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका निमित्त स्थानीय कर, शलु ्क, दस्तुर र जरिवाना संकलन गर्न छुट दिन तथा अन्य 
आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा २३० बमोजिम
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
1=

सक्षि
ं प्त नाम र प्रारम्भः ( १) यस ऐनको नाम आर्थिक ऐन, २०७८ रहेको छ ।
(२) यो ऐन २०७८ श्रावण १ गते देखि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रमा लागु हुनेछ ।

2=

सम्पत्ति करः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनसु चि 
ू (१) बमोजिम सम्पत्ति कर लगाईने
र असल
ू उपर गरिनेछ ।

3=

भूमिकर (मालपोत) : कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनसु चि 
ू (२) बमोजिम मालपोत 
कर लगाईने र असल
ू उपर गरिनेछ ।

4= घर जग्गा बहाल करः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर,
पसल, ग्यारे ज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी परू ै  वा  आशि
ं क तवरले बहालमा दिएकोमा 
अनसु चि 
ू (३) बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाईने र असल
ू उपर गरिनेछ ।
5=

व्यवसाय करः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता वा ईजाजत प्राप्त गरी स्थापित उधोग,
व्यापार, व्यवसाय, सेवा र यस्तै प्रकारका जनु सक
ु ै कारोवार गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई व्यवसायको
प्रकृति, आर्थिक कारोवार,स्थान बिशेष र लगानीका आधारमा अनसु चि 
ू (४) बमोजिम व्यवसाय
कर लगाई असल
ु उपर गरिनेछ । त्यसरी व्यवसाय कर असल
ु ी गर्दा बैङक तथा बित्तीय ससं ्था र
सपु रमार्के टहरुको हकमा प्रत्येक कारोवार स्थलमा कारोवारको आधारमा अलग अलग ईकाइ मानी
असल
ु उपर गरिनेछ ।
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6=

जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः कागेश्वरी मनोहरा  नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा 
संस्थाले उन, खोटो, जडिबटु ी, बनकस, कवाडी माल र प्रचलित काननू ले निषेध गरे का जीवजन्तु 
बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड,सिड.,प्वांख,छाला जस्ता वस्तुको व्यवसायिक
कारोवार गरे वापत अनसु चि 
ू (५) बमोजिमको कर लगाइने र असल
ू उपर गरिनेछ ।

7=

सवारी साधन करः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका रिक्सा,ई रिक्सा र मेनवु ल
रिक्सा जस्ता सवारी साधनमा अनसु चि 
ू (६) बमोजिम सवारी साधनकर लगाइने र असल
ु उपर
गरिनेछ ।

8=

विज्ञापन करः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने सवै प्रकारको विज्ञापनमा अनसु चि 
ू (७)
बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असल
ू उपर गरिनेछ ।

9=

मनोरञ्जन करः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने र शलु ्क लिई सञ्चालन गरिने जनु सक
ुै
प्रकारको मनोरञ्जन कर प्रदेशले तोके बमोजिम  लगाईने र असल
ु उपर गरिनेछ ।

10= बहाल बिटौरी शुल्कः कागेश्वरी मनोहरा  नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रे खदेख वा 
सञ्चालन गरे का वा सार्वजनिक ऐलानी पर्ति जग्गा वा भवनमा हाटबजार वा पसल वा सडक वा 
बाटो किनार वा विशेष मेला पर्व वा अनसु चि 
ू (८) मा भएको व्यवस्था बमोजिम बहाल बिटौरी
शलु ्क लगाई असल
ु उपर गरिनेछ ।
11= पार्कि ङ्ग शुल्कः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्कि ङ सवु िधा 
उपलब्ध  गराए वापत  अनसु चि 
ू (९) बमोजिम सवारी साधन पार्कि ङ् शलु ्क  लगाई असल
ु उपर
गरिनेछ । साथै सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनसु ार पार्कि ङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने 
व्यक्ति वा संस्थाले नगरपालिकाबाट पर्व 
ू अनमु ति लिएको हुनपु र्नेछ ।
12= सेवा शुल्क, दस्तुर: कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले निर्माण,सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरे को
स्थानीय सरकार सचं ालन ऐन २०७४ को दफा १२ को (ङ) अनसु ार अनसु चि 
ू (१०) मा उल्लिखित 
स्थानीय पर्वा
ू धार र उपलब्ध  गराइएको सेवामा  सेवाग्राहीबाट सोही अनसु चि
ू मा  व्यवस्था  भए
अनसु ारको शलु ्क लगाइने र असल
ू उपर गरिनेछ ।
13= घरजग्गा रजिष्ट्रे शन शुल्कः कागेश्वरी मनोहरा  नगरपालिका क्षेत्रभित्रका  घर जग्गा वा  अन्य 
सम्पतिहरुको रजिष्ट्रेशन गर्दा  अनसु चि 
ू (११) बमोजिम रजिष्ट्रेशन शलु ्क  लगाई असल
ु उपर
गरिनेछ ।
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14= कर छुटः कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था अनसु चू ी (१२) बमोजिम हुनेछ ।
15= दण्ड जरिवानाः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रभित्र निषेध गरिएका सार्वजनिक सडक तथा 
फुटपाथमा सवारी साधन पार्कि ङ वा व्यापार व्यवसाय वा फोहरमैला गर्ने तथा प्रचलित काननू
विपरीतका कार्य गर्नेलाई अनसु चि 
ू (१३) बमोजिम जरिवाना गरिनेछ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 
नगरकार्यपालिकाले समय समयमा यस व्यवस्थामा थपघट तथा पनु रावलोकन गर्न सक्नेछ ।
16= कर तथा शुल्क सक
ं लन सम्बन्धी कार्यविधिः यस ऐनमा भएको व्यवस्था यसै बमोजिम र अन्यका 
हकमा यस ऐन सँग नबाझिने गरी कर तथा शलु ्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि नगरपालिकाको
नगरकार्यपालिकाले निर्माण गरि तोके बमोजिम हुनेछ ।
17= यसै ऐन बमोजिम भएको मानिनेः यो ऐन जारी हुनु अघि भए गरे का व्यवस्थाहरु यसै ऐन बमोजिम
भए गरे को मानिनेछ ।
18= नियम वा कार्यविधि बनाउन सक्नेः कागेश्वरी मनोहरा  नगरपालिकाको नगरकार्यपालिकाले
यस ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियम वा कार्यविधि बनाउन
सक्नेछ ।
19=

साविक बमोजिम हुनेः  यस ऐनमा उल्लेख भएकोमा यसै बमोजिम र यसमा उल्लेख नभएको
हकमा साविक बमोजिम नै हुनेछ ।

20= खारेजी: साविकमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले लागु गर्दै आएका व्यबस्थाहरु यस ऐनसगं
प्रतिकुल देखिएमा प्रतिकुल भएका हदसम्म खारे ज हुनेछ ।
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अनुसच
ू ी (१)
घरको वनौटका आधारमा सम्पत्ति मूल्यांकन तथा करको दरः
सम्पत्ति  कर प्रयोजनको लागि  मलू ्याड्कन गर्दा जग्गाको हकमा  अनसु चू ी १(ख) बमोजिम र   भौतिक
संरचनाको हकमा अनसु चू ी १(क) बमोजिम मलू ्याङ्कन कायम गरी हुन आउने कुल मलू ्यमा सम्पत्ति कर
अनसु चू ी १(ग) बमोजिम लिइनेछ ।
1. भौतिक सरं चनाको मूल्यांकन देहाय बमोजिम हुनेछ ।

क्र.
सं.

१
२
३
४
५
६
७

फिट रू.

ह्रासकट्टी
प्रतिशतमा
(प्रति वर्ष)

कट्टी गर्ने
जम्मा वर्ष

५००

३

२५

६००

२

३०

९००

१

७०

१८००

०.७५

१००

८००

०.७५

१००

६००

०.७५

१००

२५००

०.७५

१००

प्रति वर्ग

घर को बनोटको वर्गिकरण

भित्र काँचो बाहिर ईटामा  माटोको जोडाइ
भएका सबै किसिमका घर  र काठै काठबाट
बनेको घर  
भित्र बाहिर पाको ईटा वा ढुंगामा माटोको
जोडाइ भएका सबै किसिमका घर  
भित्र बाहिर पाको ईटामा सिमेन्ट छाना ढलान
वा  बज्रको जोडाइ भएका  सबै किसिमका 
घर (व्यक्तिगत हाउजिंग समेत)
आर.सि.सि. फ्रे म स्ट्रक्चरबाट बनेका घर  
स्टील फ्रे म स्टक्चर‚ फ्रे विङ‚ ट्रस‚ फाइबर
वा यस्तै संरचना प्रिफेक्स घर  व्यावसायीक
स्टील फ्रे म स्टक्चर‚ फ्रे विङ‚ ट्रस‚ फाइबर
वा यस्तै संरचना प्रिफेक्स घर  आवासीय
स्टील फ्रे म स्टक्चर‚ आर.सि.सि. फ्रे म
स्ट्रक्चरबाट बनेका  घर व्यावसायिक
हाउजिङ्ग तथा अपार्टमेन्ट
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2=  जग्गाको मूल्यांकन
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. १ अन्तर्गतका सडकहरूको मूल्याङ्कन दररेट
क्र.स.ं सडकको नाम
प्रति आना मूल्य कै फियत
१
ब्रह्मखेल गागल सडक
रु. ६,००,०००।ब्रह्मखेल ठूलाढिक सडक
रु. ६,००,०००।ठूलाढिक सातघट्टे कृषि सडक
रु. ४,००,०००।  
ठूलाढिक सातघट्टे कृषि सडक गोरे टो बाटो
रु. १,७५,०००।ठूलाढिक सातघट्टे कृषि सडक बाटो नभएको
रु. १,००,०००।२
ठूलाढिक सातघट्टे सडक
रु. ४,००,०००।ठूलाढिक सातघट्टे सडकसँग जोडिएका साना सडक रु. ३,००,०००।ठूलाढिक सातघट्टे सडक गोरे टो बाटो
रु. १,५०,०००।ठूलाढिक सातघट्टे सडक बाटो नभएको
रु. १,००,०००।३
कागेश्वरी चक्रपथ
रु. ५,००,०००।कागेश्वरी चक्रपथ सँग जोडिएको कच्ची सडक
रु. ३,००,०००।कागेश्वरी चक्रपथ सँग जोडिएको गोरे टो बाटो
रु. १,५०,०००।कागेश्वरी चक्रपथ सँग जोडिएको बाटो नभएको
रु. १,००,०००।४
भित्री पीच सडक
रु. ३,००,०००।५
ढकालगाउँ सडक
रु. ३,००,०००।ढकालगाउँ सडक गोरे टो बाटो
रु. १,५०,०००।ढकालगाउँ सडक बाटो नभएको
रु. १,००,०००।६
पाताली लाकीला सडक
रु. ४,००,०००।पाताली लाकीला सडक सँग जोडिएका गोरे टो बाटो रु. ३,००,०००।पाताली लाकीला सडक सँग जोडिएका बाटो नभएको रु. १,००,०००।७
सातघट्टे गागल शहिद पार्क सडक
रु. १,५०,०००।125
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सातघट्टे गागल सडक सँग जोडिएको गोरे टो बाटो
सातघट्टे गागल सडक सँग जोडिएको बाटो नभएको
सातघट्टे पिपलडाँडा सडक मजवा
ु
सातघट्टे पिपलडाँडा सडक सँग जोडिएको गोरे टो बाटो
सातघट्टे पिपलडाँडा  सडक सँग जोडिएको बाटो
नभएको
अधिकारीगाउँ-ठाडो सडक
अधिकारीगाँउ-ठाडो सडक सँग जोडिएको गोरे टो बाटो

रु. १,००,०००।रु. ५०,०००।रु. २,००,०००।रु. १,५०,०००।रु. १,००,०००।रु. २,००,०००।रु. १,५०,०००।-

अधिकारीगाँउ-ठाडो सडक सँग जोडिएको बाटो
रु. १,००,०००।नभएको
१०

आलापोट सनु ्दरीजल जनमार्ग सडक
रु. ५,००,०००।आलापोट सनु ्दरीजल जनमार्ग  सडक सँग जोडीएको
रु. २,५०,०००।कच्चि सडक
आलापोट सनु ्दरीजल जनमार्ग  सडक सँग जोडिएको
रु. १,५०,०००।गोरे टो बाटो

आलापोट सनु ्दरीजल जनमार्ग  सडक सँग जोडिएको
रु. १,००,०००।बाटो नभएको
११
कागेश्वरी चक्रपथ बाह्रबिसे सडक
रु..३‚५०‚०००।अन्य कच्चि सडक
रु. २,५०,०००।अन्य गोरे टो बाटो
रु. १,५०,०००।बाटो नभएको
रु. १,००,०००।कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. २ अन्तर्गतका सडकहरूको मूल्याङ्कन दररेट
क्र.स.ं सडकको नाम
प्रति आना मूल्य कै फियत
१
कागेश्वरी चक्रपथ (कृ ष्णचौर गागल खण्ड)
रु.५,००,०००।२
परु ानो वडा कार्यालयबाट सनु ्दरीजल सडक (जनमार्ग) रु.५‚००‚०००।126
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३
४
५
६

२ नं. वडा कार्यालयबाट कागेश्वरी धाम सडक
कृ ष्णचौर बस्नेतगाउँ ठूलाढिक सडक
चौतारीटार हेल्थपोष्ट सरू ्यमण्डली सडक
फुयाँलगाउँ कटुवा सडक

रु.३‚००‚०००।रु.३‚५०‚०००।रु.३‚५०‚०००।रु.३‚००‚०००।-

७

फुयाँलगाउँ सरु ्यमण्डली सवु ेदीगाउँ सडक (कागेश्वरी
रु.३‚५०‚०००।चक्रपथ खण्ड बाहेक)

८
विष्टगाउँ फुयाँलगाउँ थापागाउँ आकाशे सडक
रु.३‚५०‚०००।९
अन्य कच्ची सडक
रु.३‚००‚०००।१०
गोरे टो बाटो
रु.१‚५०‚०००।११
बाटो नभएको
रु.१‚००‚०००।कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावडा नं. ३ अन्तर्गतका सडकहरूको मूल्याङ्कन दररेट
क्र.स.ं सडकको नाम
प्रति आना मुल्य कै फियत
१
आदर्श मा.वि. त्रिवेणीचोक सडक
रु.५‚००‚०००।२
त्रिवेणीचोक झाँगाडोल सडक
रु.५‚००‚०००।३
भटमासेबाट वि.पि.चोक जाने सडक
रु.५‚००‚०००।४
कागेश्वरी चक्रपथ (भीमसेनस्थान कृ ष्णचौर खण्ड)
रु.६‚००‚०००।५
कागेश्वरी चक्रपथ (कृ ष्णचौर गागल सडक खण्ड)
रु.५‚००‚०००।६
ब्रम्हखेल गागल सडक (ठूलाढिक सम्म)
रु.६‚००‚०००।७
कच्ची मोटर बाटो भएका जग्गाहरु
रु.३,००,०००।८
गोरे टो बाटो भएका जग्गाहरु
रु.२,००,०००।९
बाटो नभएका जग्गाहरु
रु.१,५०,०००।-
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कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ४ अन्तर्गतका सडकहरूको मूल्याङ्कन दररेट
क्र.स.ं सडकको नाम
प्रति आना मुल्य कै फियत
१
साँखु सडक
रु.१४‚००‚०००।२
कागेश्वरी चक्रपथ (डाँछी भीमसेनस्थान खण्ड)
रु.८‚००‚०००।२
कागेश्वरी चक्रपथ (भीमसेनस्थान कृ ष्णचौर खण्ड)
रु.६‚००‚०००।३
कच्ची मोटर बाटो
रु.५‚००‚०००।४
गोरे टो बाटो
रु.३‚००‚०००।५
बाटो नभएको
रु.२‚००‚०००।६
पेप्सी सडक
रु.१०‚००‚०००।७
ब्रम्हखेल गागलफे दी सडक
रु.८‚००‚०००।८
जस्पुर सडक
रु.५‚००‚०००।कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावडा नं. ५ अन्तर्गतका सडकहरूको मूल्याङ्कन दररेट
क्र.स.ं सडकको नाम
१
साँखु सडक
सहायक पिच
२
१ राधाकृ ष्ण मार्ग
२ राधानगर
३ भीममाडी
४ मिलनचोक मल
ू पानी
५ थली सिंखडागाउँ
६ गजरकोट सिख
ं डागाउँ
३
पेप्सी ब्रम्हखेल सडक
४
कच्ची सडक
५
गोरे टो बाटो
६
बाटो नभएको

प्रति आना मूल्य कै फियत
रु.१७‚००‚०००।-

रु.१०‚००‚०००।-

रु.१२‚००‚०००।रु.६‚००‚०००।रु.४‚००‚०००।रु.३‚००‚०००।128
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कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावडा नं. ६ अन्तर्गतका सडकहरूको मूल्याङ्कन दररेट
क्र.स.ं सडकको नाम
प्रति आना मूल्य कै फियत
१
पेप्सी – ब्रम्हखेल
रु.१२‚००‚०००।२
पिपलबोट नर्लिङ
रु.१५‚००‚०००।३
मखि
रु.१३‚००‚०००।ु या गाउँ – बाबाचोक
४
बाबाचोक – मिलनचोक
रु.१३‚००‚०००।५
तिवारीटोल – चाँगनु ारायण
रु.१२‚००‚०००।६
दक्षीणढोका-तिवारीटोल
रु.१८‚००‚०००।७
ग्रिनहिलसिटी भित्र
रु.१६‚००‚०००।८
वडा भित्रका पक्की सडक
रु.१०‚००‚०००।९
वडा भित्रका कच्ची सडक
रु.८‚००‚०००।१०
गोरे टो बाटो
रु.५‚००‚०००।११
बाटो नभएको
रु.४‚००‚०००।बाल गीताञ्जलि  स्कू ल देखि  पेप्सी ब्रम्हखेल जोड्ने
१२
रु.१४‚००‚०००।सडक
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ७ अन्तर्गतका सडकहरूको मूल्याङ्कन दररेट
क्र.स.ं
१
२
३
४
५
६
७

सडकको नाम
पेप्सी ब्रम्हखेल
माहान्टार तेजविनायक बाबाचोक चाँगु पल
ु सम्म 
बोडे नर्लिग
का.म.न.पा.३२ खहरे  वीरे न्द्र चोक मल
ू पानी सडक
कागेश्वरी मनोहरा वडा नं ९ कार्यालय हुदँ  व
ै ीरे न्द्र चोक
प्रहरी कार्यालयसम्म
गान्धी फोर्सपार्क तेजविनायक सडक
थापा चोक तेजविनायक सडक
129

प्रति आना मूल्य कै फियत
रु.१८‚००‚०००।रु.१३‚००‚०००।रु.१५‚००‚०००।रु.१७‚००‚०००।रु.१७‚००‚०००।रु.१७‚००‚०००।रु.१२‚००‚०००।-
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८
९
१०
११
१२
१३
१४

हरहर महादेव फोर्सपार्क तेज विनायक
रु.१५‚००‚०००।बजरङ्गवली चोक फोर्सपार्क सम्म
रु.१५‚००‚०००।हजरु को धारा गणेश स्थान
रु.१५‚००‚०००।अमरसिंह चोक (वडा कार्यालय) चापाबोट
रु.१७‚००‚०००।राधाकृ ष्ण मन्दिर चापाबोट
रु.१२‚५०‚०००।लक्ष्मी नारायण चोक पिपलबोट राधाकृ ष्ण मन्दिर
रु.१०‚००‚०००।परू ्ण विनायक हजरु को धारा
रु.१२‚५०‚०००।अमरसिंह चोक (वडा  कार्यालय) बाट दक्षिण  बोडे
१५
रु.१७‚००‚०००।जाने सडक
बाल गीताञ्जली स्कू ल देखि  चालिसे दोबाटो हुदँ ै
१६
रु.१७‚००‚०००।पेप्सी ब्रम्हखेल सडक
१७
बाँकी कच्ची मोटर सडकहरू
रु.७‚००‚०००।१८
गोरे टो बाटो
रु.५‚००‚०००।१९
बाटो नभएको
रु.४‚००‚०००।२०
भित्री पिच सडक
रु.१०‚००‚०००।कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ८ अन्तर्गतका सडकहरूको मूल्याङ्कन दररेट
क्र.स.ं सडकको नाम
प्रति आना मूल्य कै फियत
बडा नं. ९ सिमाना देखि तेज  विनायक हुदँ ै गौरीनाथ
१
रु.१८‚००‚०००।मन्दिर सम्म सडक
वागमती कोरीडोर देखि मदन आश्रित प्रतिष्ठान हुदै
२
रु.१४‚००‚०००।फोर्सपार्क सम्म सडक
३
वागमती कोरीडोरको बाटो
रु.१८‚००‚०००।४
बद्ध
रु.१०‚५०‚०००।ु चोकबाट सेलिव्रेसन आउने मार्ग
५
ॐ चोक, शिव चोक, किराँत चोक सडक
रु.९‚५०‚०००।आर्दशनगर विनायकवस्ती (नागरिक साकोस) का 
६
रु.१०‚००‚०००।शाखा बाटो
130

gLlt tyf sfo{qmd @)&*÷&(

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

तेज  विनायक गेटदेखि अधिकारी गाउँ मल
ु पानी ६
रु.९‚५०‚०००।जाने सडक
चाँपको बोटदेखि फिक्कल हुदँ ै अमरसिंह चोक
८
रु.१०‚५०‚०००।सम्मको सडक
ढुङ्गेधारा आनन्द नगरका भित्री सडक ४ मिटरका 
९
रु.१०‚००‚०००।सडक
१०
थामथली देखि फिक्कल जाने  सडक
रु.९‚००‚०००।तेज विनायक चोक देखि मदन आश्रित प्रतिष्ठान हुदँ ै
११
रु.१४‚००‚०००।एअरपोर्ट जाने सडक
विद्या  विकास–सश
ु ान्त  मार्ग तथा चिप्लेगौडा जाने रु.९‚००‚०००।१२
भित्री सडक
१३
साबिक १ को भित्री सडक
रु.९‚००‚०००।१४
रय् ाडर वडा ८ –एअरपोर्ट सडक
रु.१५‚००‚०००।१५
चाँपाबोट देखि तेज विनायक मन्दिर सम्मको सडक
रु.९‚००‚०००।१६
वीरभद्र – नवतमधाम मार्ग
रु.१०‚००‚०००।१७
गौरीनाथ चौक देखि अधिकारी टोल जाने बाटो
रु.१०‚००‚०००।१८
कागेश्वरी मनोहरा ८ का भित्री कच्ची सडक
रु.८‚००‚०००।१९
कागेश्वरी मनोहरा ८ का गोरे टो सडक
रु.५‚५०‚०००।२०
बाटो नभएको जग्गा
रु.४‚००‚०००।कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ९ अन्तर्गतका सडकहरुको मूल्याङ्कन दररेट
क्र.स.ं सडकको नाम
प्रति आना मूल्य कै फियत
१
पेप्सी ब्रम्हखेल सडक
रु.२०‚००‚०००।२
खहरे  वीरे न्द्रचोक सडक
रु.१९‚००‚०००।३
खहरे  वडा कार्यालय महान्टार सडक
रु.१८‚००‚०००।४
खहरे रय् ाडर सडक
रु.१७‚००‚०००।५
निलगिरी सनसिटी सडक
रु.१९‚००‚०००।७
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६
७
८
९
१०
११
१२
१३

महान्टार तेजविनायक सडक
रु.१८‚००‚०००।गान्धी चौकी मनोहरा मार्ग सडक
रु.१८‚००‚०००।सहायक पक्की मोटरबाटो
रु.१०‚००‚०००।कच्ची मोटर बाटो
रु.८‚००‚०००।गोरे टो बाटो
रु.६‚००‚०००।बाटो नभएको जग्गाको
रु.४‚००‚०००।वडा कार्यालय वीरे न्द्रचोक प्रहरी प्रभाग काँडाघारी सडक रु.१७‚००‚०००।वीरे न्द्र चोक मल
रु.१७‚००‚०००।ू पानी सडक
3 सम्पत्ति करको दररेट निम्न बमोजिम कायम गरिएको छ ।

क्र.स.ं
१
२
३
४
५
६
७
८

घर जग्गा मूल्य
पहिलो १० लाखसम्म 
त्यसपछिको थप १० लाखसम्म 
त्यसपछिको थप ३० लाखसम्म 
त्यसपछिको थप ५० लाखसम्म 
त्यसपछिको थप १  करोडसम्म 
त्यसपछिको ३ करोड सम्म  
त्यसपछिको ५ करोड सम्म  
त्यसपछिको थपमा 

करको दर
रू.१००
रू.२००  
०.०१ %
०.०२ %
०.०३ %
०.०४ %
०.०८%
०.२०%

कै फियत
प्रत्येक वर्षका  लागि 
प्रत्येक घर  को वार्षिक रू.
२०० विपद् व्यवस्थापन
शलु ्क बापत  लाग्नेछ ।
(अनसु चि 
ू १ (क) र १ (ख)
बमोजिमको राजश्व  रकम राजश्व
शिर्षक नं. ११३१३ सम्पत्ति कर
शिर्षकमा दाखिला  गर्नुपर्नेछ ।)

पुनश्चः
1

विपद व्यवस्थापन कोष बापत संकलन भएको रकम संकलन गर्दाको बखत छुट्टै विवरण तयार
गर्नुपर्नेछ ।

2=

कागेश्वरी मनोहरा  नगरपालिका क्षेत्रभित्र एक व्यक्तिका  नाममा  दर्ता  कायम रहेका  घर  तथा 
जग्गाहरुलाई एक यनि
ु ट मानी कर निर्धारण गरिनेछ ।

3=

आवासियतर्फ जग्गा मलू ्याङ्कनको लागि घर र घरले चर्चेको जग्गाको बढीमा ८ आनासम्मको
132

gLlt tyf sfo{qmd @)&*÷&(

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

क्षेत्रफल मात्र समावेश गर्ने, व्यावसायिकतर्फ अपार्टमेन्ट बाहेकको हकमा घर बनेको क्षेत्र (LFAR)
को दईु गणा क्षे
ु त्र र अपार्टमेन्टको हकमा तीन गणा ज
ु ग्गा मलू ्यांकनमा समावेश गरी सम्पत्ति कर
निर्धारण गरिनेछ ।  
4= अपार्टमेन्टको हकमा व्यक्तिको लागि १००० वर्गफिटसम्म रू. २,०००।–‚ १००१ वर्गफिट देखि 
२००० वर्गफिटसम्म रू. ३,५००।– र सो भन्दा माथि जतिसक
ु ै  वर्गफिट भएपनि प्रति अपार्टमेन्ट 
रू. ६,०००।– का दरले सम्पत्ति कर निर्धारण गर्ने । व्यावसायिक अपार्टमेन्टको हकमा अपार्टमेन्ट 
उपयोगमा  आएको तर हक हस्तान्तरण  भैनसके को अवस्थामा  सम्बन्धित  व्यवसायीसँग घर र
जग्गाको क्षेत्रफल समानपु ातिक रूपमा गणना गरी एकमष्ठु सम्पत्ति कर लगाउने । तर बिक्रीको लागि 
राखिएको स्टकमा सम्पत्ति कर नलाग्ने ।
5=

घर निर्माणको स्थलगत  अवस्थालाई आधार मानी सम्पत्ति  कर निर्धारण  गरिनेछ । सम्पत्ति  कर
निर्धारण गर्दा नागरिकता, जग्गाधनी पर्जा
ु , निर्माण सम्पन्न/ प्रमाणीकरण/ नियमित प्रमाण पत्र, ब्लु 
प्रिन्ट लगायतका कागजात संलग्न गर्नुपर्नेछ  ।

6=

जिल्ला  प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंद्वारा जारी निशेधाज्ञका  कारणले आ.ब. ०७७/०७८ को
वाँकि वक्यौता  २०७८ पौष मसान्तसम्म वझु ाउन ल्याएमा जरिवाना छुट गरिनेछ  (सम्पति करको
हकमा मात्र)
अनुसच
ू ी (५)
भूमिकर(मालपोत) को दररेट

नगरपालिका क्षेत्रभित्र देहाय बमोजिम भमि
ू कर(मालपोत) लगाई असल
ू उपर गरिनेछ । यस बमोजिमको
राजश्व  रकम राजश्व शिर्षक नं. ११३१४ भूमिकर(मालपोत) शिर्षकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।)
(1)
(2)
(3)

कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने प्रतिवद्धता गरे को जग्गामा प्रति रोपनी रू.१६।आवाशिय प्रयोजनमा प्रयोग हुने जग्गामा प्रति आना रू.२५ ।साविक गागलफे दी गाविस वडा नं. १,३ र २ को कुईके ल गाउँका जग्गामा प्रति रोपनी रू.
१००।-

नोटः गत वर्ष(आ.ब.०७७।०७८) को भूमिकर(मालपोत)को बक्यौता रकम कार्तिक मसान्तसम्म
बुझाउन आएमा चालु आ.व.कै दररेटमा असूल उपर गरिनेछ ।
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अनुसच
ू ी (३)
घर जग्गा वहाल करको दररेट
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्र भित्रका कुनै व्यक्ति वा संघ सस्थाले भवन, जग्गा, गोदाम सेड आदि 
आशि
ं क वा परु ै  वहालमा लगाएका धनीसंग निजले बहालमा लगाएको बहाल अक
ं रकमको १० प्रतिशतका 
दरले वहालकर लिइनेछ । नगरपालिकाबाट तोकिएको न्यूनतम वहाल दर भन्दा  कम नभएको वहाल
सझं ौता पेश भएकोमा सोही बमोजिम र न्युनतम दर भन्दा कम भएमा देहाय बमोजिम दरलाई आधार मानी
बहाल कर निर्धारण गरिने छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्र भित्र बनेका भौतिक सरं चना घरको सटर
कोठाहरुको घर वहाल कर असल
ु ी प्रयोजनका लागि न्यूनतम मासिक वहाल दर निम्न बमोजिम कायम
गर्ने ।
(अनसु चि 
ू ३ बमोजिमको राजश्व  रकम राजश्व शिर्षक नं ११३२१ घर बहाल कर शिर्षकमा दाखिला 
गर्नुपर्नेछ ।)
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. १,२ र ३ अन्तर्गतका सडकहरूमा बनेका घरहरूको
बहाल दररेट प्रति महिना
व्यवसायिक (प्रति स्क्वायर
आवासिय (प्रति
क्र.स.ं
कै फियत
फिट रू.)
स्क्वायर फिट रू.)
१
२५।१०।२
जग्गा भाडा प्रति रोपनी प्रति वर्ष रू. १०,०००।कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ४ अन्तर्गतका सडकहरूमा बनेका घरहरूको बहाल
दररेट प्रति महिना
क्र.स.ं

१
२
३
४

सडकको नाम

व्यवसायिक (प्रति
स्क्वायर फिट रू)

आवासिय
(प्रति स्क्वायर
फिट रू)

४०।-

२०।-

३०।-

१०।-

३०।-

१०।-

१५।-

१०।-

साँखु सडक
कागेश्वरी
चक्रपथ
(डाँछी
भीमसेनस्थान खण्ड)
कागेश्वरी चक्रपथ (भीमसेनस्थान
कृ ष्णचौर खण्ड)
कच्ची मोटर बाटो
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५
६
७
८
९

गोरे टो बाटो
१०।८।पेप्सी सडक
२०।१०।ब्रम्हखेल गागलफे दी सडक
२०।१०।जस्पुर सडक
१०।७।थलि सिंखडा गाँउ क्षेत्र
२०।१०।वागमती फाँट व्यवसायिक कृषि प्रयोजन प्रति रोपनी प्रति वर्ष रू
१०,०००।जग्गा
अन्य व्यवसाय सच
ं ालन प्रति रोपनी प्रति वर्ष रू १२,०००।बहालको
ब्रह्मखेल भैरवस्थान व्यवसायिक कृषि प्रयोजन प्रति रोपनी प्रति वर्ष
हकमा
रू १२,०००।अन्य व्यवसाय सच
ं ालन प्रति रोपनी रू १३,०००।कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावडा नं. ५ अन्तर्गतका सडकहरूमा बनेका घरहरूको बहाल
दररेट प्रति महिना
क्र.स.ं

१
२

३
४
५

सडकको नाम

साँखु सडक
सहायक पिच
१. राधाकृ ष्ण मार्ग
२. राधानगर
३. भीममाडी
४. मिलनचोक मल
ू पानी
५. थली सिंखडागाउँ
६. गजरकोट सिख
ं डागाउँ
पेप्सी ब्रम्हखेल सडक
कच्ची सडक
गोरे टो बाटो
कृषि प्रयोजन प्रति रोपनी प्रति वर्ष
रू १५,०००।व्यवसायिक प्रति रोपनी प्रति वर्ष
रू २५,०००।-

व्यवसायिक (प्रति
स्क्वायर फिट रू.)

आवासिय
(प्रति स्क्वायर
फिट रू.)

५०।-

२५।-

३०।३०।३०।३०।३०।३०।४०।२०।-

१५।१५।१५।१५।१५।१५।२०।१०।७।-

कै फियत

जग्गा
बहालको
हकमा
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कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावडा नं. ६ अन्तर्गतका सडकहरूमा बनेका घरहरूको बहाल
दररेट प्रति महिना
क्र.स.ं

सडकको नाम

१
२
३
४
५
६
७
८
९
११

पेप्सी – ब्रम्हखेल
पिपलबोट नर्लिङ
मखि
ु या गाउँ – बाबाचोक
बाबाचोक – मिलनचोक
तिवारीटोल – चाँगनु ारायण
दक्षीणढोका-तिवारीटोल
वडा भित्रका पक्की सडक
वडा भित्रका कच्ची सडक
गोरे टो बाटो
बालगीताञ्जलि  स्कू ल देखि  पेप्सी 
ब्रम्हखेल जोड्ने सडक
ग्रिनहिल सिटि वरिपरि सडक

१२

ग्रिनहिलसिटी भित्र

१०

व्यवसायिक (प्रति
स्क्वायर फिट रू.)

४०।३०।२५।२५।२५।५०।२५।२०।१५।२५।४०।-

आवासिय
(प्रति स्क्वायर कै फियत
फिट रू)

२०।१५।१५।१५।१५।३०।१५।१०।८।१५।२०।-

प्रति घरको
४०,०००।-

सडक अनुसार १ तल्ला माथिका सटरहरुको हकमा भने भुई तल्लाको सटर भन्दा
३०% कम हुनेछ ।
उद्योग व्यवसाय प्रति रोपनी प्रति वर्ष रू.२५,०००।कृषि व्यवसायिक प्रयोजन प्रति रोपनी प्रति वर्ष रू.१०,०००।कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ७ अन्तर्गतका सडकहरूमा बनेका घरहरूको बहाल
दररेट प्रति महिना
क्र.स.ं

१

सडकको नाम

पेप्सी ब्रम्हखेल

व्यवसायिक (प्रति
स्क्वायर फिट रू.)

आवासिय
(प्रति स्क्वायर
फिट रू.)

५०।-

२५।-
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२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९

माहान्टार तेजविनायक बाबाचोक
चाँगु पल
ु सम्म 
बोडे नर्लिग
का.म.न.पा.३२ खहरे  वीरे न्द्र चोक
मल
ू पानी सडक
कागेश्वरी मनोहरा वडा नं ९ कार्यालय
हुदँ  व
ै ीरे न्द्र चोक प्रहरी कार्यालयसम्म
गान्धी फोर्सपार्क तेजविनायक सडक
थापा चोक तेजविनायक सडक
हरहर महादेव फोर्सपार्क तेज विनायक
बजरङ्गवली चोक फोर्सपार्क सम्म
हजरु को धारा गणेश स्थान
अमरसिंह चोक (वडा  कार्यालय)
चापाबोट
राधाकृ ष्ण मन्दिर चापाबोट
लक्ष्मी  नारायण  चोक पिपलबोट
राधाकृ ष्ण मन्दिर
परू ्ण विनायक हजरु को धारा
अमरसिहं चोक (वडा  कार्यालय)
बाट दक्षिण बोडे जाने सडक
बाल गीताञ्जली स्कू ल देखि चालिसे
दोबाटो हुदँ ै पेप्सी ब्रम्हखेल सडक
बाँकी कच्ची मोटर सडकहरू
गोरे टो बाटो
भित्री पिच सडक
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४०।-

२०।-

५०।-

२५।-

५०।-

२५।-

४०।-

२०।-

४०।३०।३०।३०।३०।-

२०।१५।१५।१५।१५।१५।-

३०।३०।-

१५।-

३०।-

१५।-

३०।-

१५।-

३०।-

१५।-

३०।-

१५।-

२०।२०।३०।-

१०।१०।१५।-

कृषि प्रयोजन प्रति रोपनी प्रति वर्ष रू.२०,०००।– र व्यवसायिक प्रति
रोपनी प्रति वर्ष रू. ३०,०००।137
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कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ८ अन्तर्गतका सडकहरूमा रहेका घरहरुको बहाल
दररेट प्रति महिना
क्र.स.ं

१
२
३
४
५

सडकको नाम

वडा नं. ९ सिमाना देखि तेज विनायक
हुदँ ै गौरीनाथ मन्दिर सम्म सडक
वागमती कोरीडोर देखि मदन आश्रित 
प्रतिष्ठान
वागमती कोरीडोरको बाटो
बद्ध
ु चोकबाट सेलिव्रेसन आउने मार्ग
ॐ चोक, शिव चोक, किराँत चोक   
सडक

व्यवसायिक (प्रति
स्क्वायर फिट रू)

आवासिय (प्रति
स्क्वायर फिट रू)

४०।-

२०।-

३०।-

१५।-

५०।३०।-

२५।१५।-

४०।-

२०।-

६

आर्दशनगर विनायकवस्ती (नागरिक
साकोस) का शाखा बाटो

३०।-

१५।-

७

तेज  विनायक गेटदेखि अधिकारी
गाउँ मल
ु पानी ६ जाने सडक

३०।-

१५।-

८

चाँपको बोटदेखि फिक्कल हुदँ ै
अमरसिंह चोक सम्मको सडक

३०।-

१५।-

२०।-

१०।-

२०।-

१०।-

३०।-

१५।-

३०।-

१५।-

२०।-

१०।-

९
१०
११
१२
१३

ढुङ्गेधारा आनन्द नगरका भित्री 
सडक ४ मिटरका सडक
थामथली देखि फिक्कल जाने  सडक
तेज विनायक चोक देखि मदन
आश्रित प्रतिष्ठान हुदँ ै एअरपोर्ट जाने
सडक
विद्या  विकास–सश
ु ान्त  मार्ग तथा 
चिप्लेगौडा जाने भित्री सडक
साबिक १ को भित्री सडक
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१४
१५
१६
१७
१८

१९

रय् ाडर वडा ८ –एअरपोर्ट सडक
चाँपाबोट देखि तेज विनायक मन्दिर
सम्मको सडक
गौरीनाथ चौक देखि अधिकारी टोल
जाने बाटो
कागेश्वरी मनोहरा ८ का गोरे टो सडक
मल
ु सडक जग्गा भाडा दररे ट प्रति
रोपनी प्रति वर्ष व्यवसायिक प्रयोजन
जग्गा कृषि प्रयोजनमा प्रयोग भएको
र अस्थायी टहरा निर्माणमा प्रयोग
भएको जग्गाको भाडा दर प्रति रोपनी
प्रति वर्ष
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३०।-

१५।-

३०।-

१५।-

२०।-

१०।-

२०।-

१०।-

वार्षिक रू.४०,०००।-

१०० मि 
दाँया वाँया

वार्षिक रू.२०,०००।-

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ९ अन्तर्गतका सडकहरुमा बनेका घरहरूको बहाल
दररेट प्रति महिना
क्र.स.ं

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

सडकको नाम

पेप्सी ब्रम्हखेल सडक
खहरे  वीरे न्द्रचोक सडक
खहरे  वडा कार्यालय महान्टार सडक
खहरे रय् ाडर सडक
निलगिरी सनसिटी सडक
महान्टार तेजविनायक सडक
गान्धी चौकी मनोहरा मार्ग सडक
सहायक पक्की मोटरबाटो
कच्ची मोटर बाटो
गोरे टो बाटो

व्यवसायिक (प्रति
स्क्वायर फिट रू)

आवासिय (प्रति
स्क्वायर फिट रू)

६०।५०।४०।४०।५०।३०।४०।२०।१५।१५।-

३०।२५।२०।२०।२५।१५।२०।१०।१०।१०।-
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११
१२
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वडा  कार्यालय वीरे न्द्रचोक प्रहरी
३०।प्रभाग काँडाघारी सडक
वीरे न्द्र चोक मल
५०।ू पानी सडक
कृषि प्रयोजन प्रति रोपनी प्रति वर्ष रू.२०,०००।व्यवसायिक प्रति रोपनी प्रति वर्ष रू.३०,०००।-

१५।२५।जग्गा
बहालको
हकमा

पुनश्च:घर वहाल कर असल
ु गर्दा न्युनतम ३ महिना भन्दा कम अवधिको असल
ु गरिने छैन र कोठाको
क्षेत्रफल गणना गर्दा न्युनतम १०×१२ स्क्वायर फीट कायम गरी घर वहाल कर निर्धारण गरिनेछ ।
वडा नं. १-९ सम्मका सपिङ्ग कम्पलेक्स, होटल, हाउजिगं , बैंक, रे ष्टुरे ण्ट, पार्टी प्यालेस र व्यापारिक
प्रयोजनका गोदाम र अन्यको हकमा सम्झौता पत्रलाई आधार मानिने(न.पा.ले तोके को भन्दा कम
भएकोमा  न.पा.ले निर्धारण  गरे कोलाई न्युनतम आधार मानि  बहाल कर निर्धारण  गर्ने)। आ.ब.
०७७/०७८ सम्मको वाँकि वक्यौता २०७८ पौष मसान्तसम्म वझु ाउन ल्याएमा जरिवाना छुट दिइने
छ साथै आ.ब.०७८/०७९ को घर वहाल करमा नाफामल
ु क सघं ससं ्था वित्तिय ससं ्था वैक वीमा 
कंपनी दरु सचं ारका विटिएस टावर वाहेकमा ५०% छुट दिईनेछ ।  
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अनुसच
ू ी (४)
व्यवसाय कर दर रेट
यस बमोजिमको राजश्व शिर्षक नं १४६११ व्यवसाय रजिष्ट्रे शन दस्तुर शिर्षकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ
क्र.स.ं

१
१.१
१.१.१
१.१.२
१.१.३
१.२
१.२.१
१.२.२
१.२.३
१.२.४
१.३
१.३.१
१.३.२
१.४

विवरण
व्यापारिक वस्तु
मदिरा पसल
रक्सी बियरको डिस्ट्रिव्युटर
रक्सी वियरको थोक पसल
रक्सी वियरको खद्रा 
ु पसल
सर्ु तीजन्य (धुम्रपान) पसल
चरु ोट, विडी, सर्तिज
ु न्य पदार्थको डिलर
चरु ोट, विडी, सर्तिज
ु न्य पदार्थको थोक पसल
चरु ोट, विडी, सर्तिज
ु न्य पदार्थको खदु ार् ा पसल
पान पसल
हल्का पेय पदार्थ पसल
हल्का पेय पदार्थको डिलर
हल्का पेय पदार्थको खद्रा 
ु पसल
सनु चाँदी पसल

दररेट रू.

कै फियत

२५,०००।१५,०००।१०,०००।१५,०००।८,०००।४,०००।१०००।१५,०००।५,०००।रु १ करोड भन्दा  
बढी अधिकृत पँजु ी
भएको

१.४.१ सनु चाँदी पसल/कारखाना "क" श्रेणी

२५,०००।-

१.४.२   मोतिमणिक्यको विभिन्न पथर (रुबी मगु ा )

५,०००।-

१.४.३ सनु चाँदी पसल/कारखाना "ख" श्रेणी

१५,०००।-

रु ५० लाख भन्दा 
बढी अधिकृत पँजु ी
भएको

१.४.४ सनु चाँदी पसल/कारखाना "ग" श्रेणी

५,०००।-

रु ५० लाख सम्म 
अधिकृत पँजु ी
भएको

१.४.५ चाँदी तामाको भाडा वनाउने(टकटके )

५०००।-
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१.५
१.५.१
१.५.२
१.५.३
१.५.४
१.५.५
१.५.६
१.५.७
१.५.८
१.५.९
१.५.१०
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औषधि व्यवसाय
औषधी उद्योग
औषधि डिस्ट्रिव्युटर्स
औषधि थोक तथा डिस्ट्रिव्युटर्स
औषधि पसल (डाक्टर भएको)
औषधि  पसल (डाक्टर नभएको)
अस्पतालमा प्रयोग विहिन सामान (प्लास्टिक
जन्य    सग्रह)
सर्जिकल सामानको बिक्री पसल
सर्जिकल सामानहरुको सप्लायर्स
सर्जिकल सामाग्री उत्पादन
स्यानिटाईजर उध्योग(थ्रिफेज लाईन)

१,००,०००।१५,०००।१०,०००।५,०००।२,०००।५,०००।५,०००।१०,०००।१५०००।१५०००।-

१.५.११ स्यानिटाईजर माक्स सयुक्त(थ्रिफेज लाईन)

२००००।-

१.५.१२ माक्स उध्योग
१.६
आयुर्वेदिक औषधि पसल
हर्वल उत्पादन तथा आयर्वेदि
ु क औषधि थोक
१.६.१
पसल
१.६.२ आयर्वेदि
ु क औषधि  पसल
१.७
एग्रोभेट पसल
१.७.१ एग्रोभेट थोक पसल
१.७.२ एग्रोभेट  पसल
१.७.३ पशपु ालन गाई/भैसी  फर्म (१० वटा सम्म)
१.७.४ पशपु ालन गाई/भैसी  फर्म (१० वटा माथि)
१.७.५ पशपु ालन बाख्रा  फर्म (१० वटा सम्म)
१.७.६ पशपु ालन बाख्रा  फर्म (१० वटा माथि)

५०००।-
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३,०००।१,०००।३,०००।१,५००।३,०००।५,०००।५००।२,०००।-
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१.७.७
१.७.८
१.७.९
१.७.१०
१.७.११
१.८
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पोल्ट्री फर्म(हाँस,कुखरु ा,वट्टाई) १००० वटा 
सम्म
पोल्ट्री फर्म(हाँस,कुखरु ा,वट्टाई) १००० वटा 
माथि
टर्की, अष्ट्रीच, कालिज (पालन)फर्म
के नल एण्ड पेट शप
के नल फर्म/क्लव

२,०००।५,०००।१०,०००।५०००।१५०००।-

स्टेशनरी तथा पुस्तक पसल

१.८.१
१.८.२
१.८.३
१.८.४

स्टेशनरी तथा पसु ्तक डिस्ट्रिव्युटर्स
स्टेशनरी तथा पसु ्तक थोक पसल
स्टेशनरी तथा पसु ्तक  पसल
मद्रु ण सामाग्री खरिद विक्री तथा कापी उद्योग
वडा नं. १ देखि ४ सम्मका स्टेशनरी तथा 
१.८.५
पसु ्तक पसल
१.८.६ मसलन्द सामानको होलसेल सप्लायर्स
१.९
डिपार्टमेन्टल स्टोर

५,०००।४,०००।२,०००।५,०००।१,०००।५,०००।-

१.९.१ डिपार्टमेन्टल स्टोर "क" श्रेणी

२५,०००।-

१.९.२ डिपार्टमेन्टल स्टोर "ख" श्रेणी

१५,०००।-

१.९.३ डिपार्टमेन्टल स्टोर "ग" श्रेणी

५,०००।-

१. १०

पूजा सामाग्री पसल

१.१०.१ पजा 
ू सामाग्री पसल "क" श्रेणी

१,०००।143

रू १ करोड भन्दा 
बढी अधिकृत 
पँजु ी भएको
रू ५० लाख
भन्दा बढी
अधिकृत पँजु ी
भएको
रू ५० लाख
सम्म अधिकृत 
पँजु ी भएको
  रू ५ लाख भन्दा 
बढी अधिकृत 
पँजु ी भएको
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१.१०.२ पजा 
ू सामाग्री पसल "ख" श्रेणी

५,००।-

१.१०.३
१. ११
१.११.१
१.११.२
१.११.३
१. १२

२,०००।-

ज्योतिष परामर्श
कस्मेटिक पसल

कस्मेटिक थोक पसल
५,०००।कस्मेटिक  पसल
३,०००।पोते माला उध्योग
५०००।मोटर तथा मोटरसाईकल पार्ट्स विक्री पसल

१.१२.१

मोटर तथा मोटरसाईकल पार्ट्स सामान बिक्री 
"क" श्रेणी

१५,०००।-

१.१२.२

मोटर तथा मोटरसाईकल पार्ट्स सामान बिक्री 
"ख" श्रेणी

१०,०००।-

१.१२.३
१.१२.४
१.१२.५
१.१२.६
१.१३
१.१३.१
१.१३.२
१.१३.३
१. १४
१.१४.१
१.१४.२

  रू ५ लाख सम्म 
अधिकृत पँजु ी
भएको

मोटर  वडी विल्डर्स 
मोटरसाइकल रिकन्डिसन हाउस
मोटर रिकन्डिसन हाउस
मोटर  र मोटरसाइकल रिकन्डिसन हाउस
लुव्रिके शन बिक्री पसल
लव्रि
ु के शन डिस्ट्रिव्युटर्स
लव्रि
ु के शन थोक पसल
लब्रि
ु के शन खद्रा 
ु पसल
ऊर्जा
डिजेल पेट्रोल ३ वटा भन्दा बढी नोजलबाट
वितरण गर्ने भएको
डिजेल पेट्रोल २ वटा भन्दा बढी नोजलबाट
वितरण गर्ने भएको
144

२५,०००।५,०००।१०,०००।१५,०००।१५,०००।१०,०००।५,०००।१५,०००।१०,०००।-

रू ५० लाख
भन्दा बढी
अधिकृत पँजु ी
भएको
   रू ५० लाख
सम्म अधिकृत 
पँजु ी भएको
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१.१४.४
१.१४.५
१.१४.६
१.१४.७

डिजेल पेट्रोल १ वटा भन्दा बढी नोजलबाट
वितरण गर्ने भएको
५०० थान भन्दा बढी ग्याँस सिलिन्डर भएको
५०० वटा  सम्म ग्याँस सिलिन्डर भएको
२०० वटासम्म ग्याँस सिलिन्डर भएको
२०० वटाभन्दा कम ग्याँस सिलिन्डर भएको

१.१४.८

सोलार प्यानल पसल "क" वर्ग

१५,०००।-

१.१४.९

सोलार प्यानल पसल "ख" वर्ग

१०,०००।-

१.१४.३

१. १५
१.१५.१
१.१५.२
१.१५.३
१.१५.४
१.१५.५
१. १६
१.१६.१
१.१६.२

प्लाई तथा ग्लास हाउस

प्लाई  थोक बिक्रेता
प्लाई  बिक्रेता
ग्लास हाउस थोक ब्रिके ता
ग्लास हाउस विक्रेता
वडा नं. १ देखि ४ सम्मका प्लाई तथा ग्लास पसल
कपडा तथा फे न्सी पसल
कपडा, फे न्सी तथा व्याग थोक पसल
कपडा, फे न्सी तथा व्याग पसल
वडा नं. १ देखि ४ सम्मका कपडा, फे न्सी तथा 
१.१६.३
व्याग पसल
१.१६.४ जत्ु ता तथा चप्पल पसल "क" श्रेणी
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५,०००।५,०००।३,०००।१,५००।१,०००।-

रू . ५० लाख
भन्दा बढी
अधिकृत पँजु ी
भएको
   रू. ५० लाख
सम्म अधिकृत 
पँजु ी भएको

१०,०००।५,०००।१०,०००।५,०००।३,०००।१०,०००।५,०००।३,०००।१०,०००।-

रू. १० लाख
भन्दा बढी
अधिकृत पँजु ी
भएको
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१.१६.५ जत्ु ता तथा चप्पल पसल "ख" श्रेणी
१.१६.६
१.१७
१.१७.१
१.१७.२
१. १८
१.१८.१

जत्ु ता चप्पल मर्मत गर्ने
धागो, टाँक र फस्नर पसल
धागो, टाँक र फस्नर थोक पसल
धागो, टाँक र फस्नर  पसल
इलेक्ट्रोनिक बिक्री पसल
मोवाइल कम्पनी सेल्स / डिस्ट्रिव्युटर्स

५,०००।५००।२,५००।१,०००।२५,०००।

१.१८.२ इलेक्ट्रोनिक पसल "क" श्रेणी

१०,०००।-

१.१८.३ इलेक्ट्रोनिक पसल "ख" श्रेणी

५,०००।-

१.१८.४ इलेक्ट्रोनिक खद्रा 
ु पसल

१,०००।-

१.१८.५
१.१८.६
१.१८.७
१.१८.८
१.१८.९
१.१८.१०
१. १९
१.१९.१
१.१९.२
१.१९.३

रे डियो, घडी, क्यालकुलेटर मात्र बिक्री पसल
अडियो, भिडियो, क्यासेट पसल
मोबाइल विक्री पसल
मोबाइल मर्मत तथा  विक्री पसल
कम्प्युटर सामाग्री विक्री पसल/सप्लायर्स
कम्प्युटर हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर कंपनी
विद्युतीय सामाग्री पसल
विद्युतीय सामाग्री थोक पसल
विद्युतीय सामाग्री पसल
विद्युत तथा प्लम्विङ सामान
146

रू. १० लाख
सम्म अधिकृत 
पँजु ी भएको

१,०००।१,०००।५,०००।७,०००।२०,०००।२५०००।
१०,०००।५,०००।७,५००।-

   रू. १० लाख
भन्दा बढी
अधिकृत पँजु ी
भएको
   रू. १० लाख
सम्म अधिकृत 
पँजु ी भएको
रू. ३ लाख भन्दा 
बढी अधिकृत 
पँजु ी भएको
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हार्डवेयर/मेशिनरी/पेन्ट/सेनिटरी तथा मार्वल पसल

१.२०.१ हार्डवेयर मेशिनरी थोक पसल

१,००,०००।-

१.२०.२ हार्डवेयर मेशिनरी पसल "क" श्रेणी

५०,०००।-

१.२०.३ हार्डवेयर मेशिनरी पसल "ख" श्रेणी

२५,०००।-

१.२०.४ हार्डवेयर मेशिनरी पसल "ग" श्रेणी

१०,०००।-

१.२०.५ हार्डवेयर मेशिनरी पसल "घ" श्रेणी

५,०००।-

१.२०.६ पेन्टको आधिकारीक बिक्रेता
१.२०.७ पेन्टको बिक्री पसल

१०,०००।५,०००।-

१.२०.८ मार्वल टायल्स र सेनिटरी पसल "क" श्रेणी

५०,०००।-

१.२०.९ मार्वल टायल्स र सेनिटरी पसल "ख" श्रेणी

२५,०००।-

१.२०.१०
१.२०.११
१.२०.१२
१.२०.१३

पानी ट्याङकी गोदाम
पेन्ट्स उद्योग
प्लास्टिकका सामानको गोदाम
विभिन्न सामान राख्ने गोदाम

१०,०००।५०,०००।१०,०००।१०,०००।147

रू.१ करोड भन्दा 
बढी अधिकृत 
पँजु ी भएको
रू ५० लाख
भन्दा बढी
अधिकृत पँजु ी
भएको
रू.२५ लाख
भन्दा बढी
अधिकृत पँजु ी
भएको
रू.१० लाख
भन्दा बढी
अधिकृत पँजु ी
भएको
रू.१० लाख
भन्दा कम
अधिकृत पँजु ी
भएको

रू.५० लाख
भन्दा बढी
अधिकृत पँजु ी
भएको
रू.५० लाख
भन्दा कम
अधिकृत पँजु ी
भएको
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स्टिल, आल्मुनियमको भाडा पसल

१.२१.१ स्टिल, आल्मुनियमको भाडा पसल "क" श्रेणी

८,०००।-

१.२१.२ स्टिल, आल्मुनियमको भाडा पसल "ख" श्रेणी

४,०००।-

१.२१.३ टिनको वाकस बनाउने पसल
२,०००।१. २२
फ्लोरिङ तथा फर्निसिङ पसल
१.२२.१ फ्लोरिङ तथा फर्निसिङ पसल "क" श्रेणि

१५,०००।-

१.२२.२ फ्लोरिङ तथा फर्निसिङ पसल "ख" श्रेणि

१०,०००।-

१.२२.३ फ्लोरिङ तथा फर्निसिङ पसल "ग" श्रेणि

५,०००।-

१.२२.४ इन्टेरियरडिजाइनर
१.२३
थोक तथा एजेन्सी
विविध विषयका सामान सप्लायर्स तथा 
१.२३.१
एजेन्सीहरू
२.
दैनिक उपभोगका वस्तु
२.१
खाद्यान्न तथा किराना
२.१.१ खाद्यानन् सप्लायर्स
२.१.२ आल,ु प्याज, लसनु , अदवा 
ु थोक बिक्रेता
२.१.३ आल,ु प्याज, लसनु , अदवा बिक्रेता
ु

५,०००।-
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१०,०००।-

१०,०००।५,०००।२,०००।-

रू.१० लाख
भन्दा बढी
अधिकृत पँजु ी
भएको
रू.१० लाख
भन्दा कम
अधिकृत पँजु ी
भएको

रू. २५ लाख
भन्दा बढी
अधिकृत पँजु ी
भएको
रू.१० लाख
भन्दा बढी
अधिकृत पँजु ी
भएको
रू.१० लाख  
सम्म अधिकृत 
पँजु ी भएको
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२.१.४ खाद्यान्न किराना थोक पसल
५,०००।२.१.५ खाद्यान्न किराना पसल
२,०००।वडा नं. १ देखि ४ सम्मका भित्री सडकमा 
२.१.६
१,०००।रहेकका साना किराना पसल
२.१.७ चिया प्याके जिङ
२,०००।२.१.८ चाउमिन सस उद्योग
५०००।खाद्यानन् सामाग्री उत्पादन तथा 
२.१.९
२,५००।प्याके जिङ(ग्लुकोज,कफि,मसला)
२.२ सागसब्जी पसल
१,०००।२.३
सतु ी कपडाको मात्र पसल
सिरक, डसना, तनन् ा, र त्यसको खोल थोक
२.३.१
५,०००।पसल
२.३.२ सिरक, डसना, तनन् ा, र त्यसको खोल  पसल
२,०००।२.३.३ सटिङ सटि
१०,०००।ु ङ तथा टेलरिङ समेत
२.४
विशेषज्ञ परामर्श तथा अन्य व्यवसायिक सेवा
२.४.१ निजी सेवा संचालन गर्ने कन्सल्टेन्ट डाक्टर
२,०००।२.४.२ निजी सेवा संचालन गर्ने मेडिकल अफिसर
१,०००।२.४.३ निजी सेवा  गर्ने कविराज
१,०००।२.४.४ होमियोपेथिक डाक्टर
१,०००।२.५
कन्सल्ट्याण्ट सेवा
२.५.१ इन्जिनियरिङ परामर्श सेवा
१०,०००।२.६
कानून व्यवसायी
२.६.१ ल फर्म तथा काननू परामर्श सेवा
३,०००।२.७
लेखा परीक्षण व्यवसाय तर्फ
२.७.१ लेखा परीक्षण (सि.ए.)
१५,०००।२.७.२ लेखा परीक्षण (आर.ए. ख श्रेणी)
५,०००।२.७.३ लेखा परीक्षण (आर.ए. ग श्रेणी)
३,०००।२.७.४ लेखा परीक्षण (आर.ए.घ श्रेणी)
२,०००।149
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दन्त चिकित्सक सेवा

२.८.१ डेन्टल सेवा "क" श्रेणी

५,०००।-

२.८.२ डेन्टल  सेवा "ख" श्रेणी

२,०००।-

२.९
२.९.१
२.९.२
२.९.३
२.९.४
२.९.५
२.९.६
२.९.७
२.९.८
२.९.९
२.९.१०
३.
३.१
३.२
३.३
३.४
३.५
३.६
३.७
३.८
३.९
३.१०

अनुसन्धानकर्ता तथा सेवा परामर्शदाता
अनसु न्धानकर्ता तथा सेवा परामर्शदाता
५,०००।कम्प्युटर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर
५,०००।विमा एजेन्ट
२,०००।सर्भेयर
२,०००।नोटरी पव्लिक अनवा
२,०००।ु दक
पश चिकि
त्सक
१,०००।ु
शेयर दलाल
२,०००।ढुवानी कम्पनी तथा टान्सपोर्ट व्यवसाय
५,०००।निकासी पैठारी व्यवसाय दर्ता
१०,०००।संस्थागत पेन्टर
३,०००।भवन निर्माण व्यवसाय कर
मिक्स्चर मात्र भएको व्यवसाय
५,०००।भवन निर्माण व्यवसायी फर्म
५,०००।भवन निर्माण व्यवसाय फर्म एण्ड सप्लायर्स
१००००।रे डिमिक्स कंक्रिट व्यवसाय
२५,०००।मिक्चर र सटरिङ सामान भएको
७,५००।बाटर ड्रिलिङ(डिप)
५,०००।बाटर ड्रिलिङ(स्यालो)
२,५००।ईनार वनाउने रिङ कारखाना दर्ता
१०,०००।कंक्रिट होलो व्लक कारखाना दर्ता
१०,०००।ढुँगाको टायल बिक्री
१०,०००।150

२ वटा भन्दा 
बढी वेडको सेवा 
भएको
२ वटासम्म 
वेडको सेवा 
भएको
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३.११ सिमेन्टको टायल उत्पादन / बिक्री
हाउजिङ तथा प्लानिङ(२ करोडसम्मको
३.१२
पुज
ँ ीमा)
हाउजिङ तथा प्लानिङ(२ करोडमाथि
३.१३
पुज
ँ ीमा)
मुद्रण निर्माण सामाग्री होटल ठे क्कापट्टा घर
३.१४ जग्गा आदि एक भन्दा वढी व्यवसायिक
कारोवार
४.
उत्पादनमूलक उद्योग
प्लाषटि
् क उद्योग/ पि.भि.सि. / पोलिथिन पाइप
४.१
उद्योग
४.२ चप्पल उद्योग
४.३ ड्राइङ उद्योग
४.४ कपडा ड्राइङ उद्योग
४.५ ज्याके ट तथा व्याग उद्योग
४.६ साबनु उद्योग
४.७ गलैचा उनि धागो प्रसोधन/गलैचा डाईङ उद्योग
४.८ गलैचा उद्दयोग ५ तान सम्म
४.९ गलैचा उद्योग ५ तान भन्दा माथि
४.१० ह्यूम पाइप उद्योग
प्लाष्टिकको जार/बोतल/बिर्को/ह्यागर वनाउने
४.११
उद्योग
मिनिरल बाटर बोत्तल Re-cycle, Re-use
४.१२
फ्याक्ट्री
४.१३ कार्टुन कागजको Re-cycle
४.१४ इको ब्लक इको प्लानिङ कम्पनी
४.१५ वाशिङ उध्योग(बार्षिक सच
ं ालन)
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४.१६ गार्मेन्ट उध्योग(पुज
ँ ी नखुलेको हकमा)
२५०००।गार्मेन्ट उध्योग(पुज
ँ ी खुलेको हकमा १
४.१७
५००००।करोड माथि)
पेपर उध्योग(टिस्यु तथा नेपकिन पेपर‚पेपर
४.१८
१००००।कप‚)
४.१९ ग्याविन तारजाली बुन्ने तथा विक्री वितरण ५०००।४.२० उन कपास र कपडा पेल्ने उद्योग
१५,०००।४.२१ पश्मिना उद्योग(१० तान सम्म)
१५,०००।४.२२ पश्मिना उद्योग(१० तान माथि)
३०,०००।४.२३ म्याट्रेस वनाउने कारखाना
१५,०००।५.
ग्रील आल्मुनियम झ्याल ढोका उद्योग
स्टील, आल्मुनियम, ग्रीलको झ्याल ढोका 
५.१
२५,०००।वनाउने उद्योग
५.२ फलामको ग्रील व्यवसाय
५,०००।आल्मुनियमको  झ्याल ढोका बनाउने
५.३
१५,०००।कारखाना/पसल
५.४ UPVC उद्योग
१०,०००।६.
कृषि फर्म तथा पशु आहार उद्योग
६.१
कृषि फर्म(५ रोपनी भन्दा माथि)
१०,०००।६.२
पशपु न्छी आहार उद्योग
१०,०००।६.२
पशु आहर  बिक्री के न्द्र
२,०००।६.३
कृषिजन्य व्यवसाय दर्ता (साना)
२,०००।६.४
फलफुल तथा तरकारी व्यवसाय दर्ता
१,०००।६.५
घरे लु कुटिर उद्योग (ह्यान्डिक्राफ्ट)
२,०००।६.६
अगरवत्ती उद्योग
१,०००।६.७
मैनवत्ती उद्योग
१,०००।६.८
अचार उद्योग
१,०००।152
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६.९
६.१०
६.११
६.१२
६.१३
६.१४
६.१५
७.१
७.२
७.३
८.१
८.२
८.३
८.४
८.५

७

८

९
९.१
९.२
१०
१०.१
१०.२
१०.३
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अन्य कुटिर उद्योग
१,०००।लोक्ता उद्योग
     १,०००।साधारण परम्परागत आरन (कृ षी औजार)
निःशलु ्क
उद्योग
आधनि
ु क प्रविधियक्त 
ु आरन (कृ षी औजार)
१०,०००।उद्योग
कृषि औजार व्यवसाय
२०००।ह्याचरी उध्योग(सवै प्रकारका चल्ला
५०००।उत्पादन)१००० वटा सम्म
ह्याचरी उध्योग(सवै प्रकारका चल्ला
७०००।उत्पादन)१००० वटा माथि
पेय पदार्थ उत्पादन उद्योग
मिनरल बाटर उद्योग
१०,०००।पानी सप्लायर्स
२५,०००।आइसक्रिम उद्योग
५,०००।कुटानी, पिसानी मिल
फ्लावर मिल
१,०००।सेलर मिल
१,०००।तेल मिल
२,०००।कुटानी, पिसानी मिल (होलर समेत)
२,०००।मसला, चिउरा मिल
१,०००।डेरी उद्योग
डेरी उद्योग
५,०००।डेरीजन्य सामाग्री पसल
२,०००।उपभोग्य वस्तु उत्पादन उद्योग
कुकिज/पाउरोटी/ नडु ल्स उद्योग
५,०००।कुकिज/पाउरोटी/ नडु ल्स पसल
२,०००।कन्फेक्सनरी उद्योग
५,०००।153
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१०.४
१०.५
१०.६
१०.७
१०.८
१०.९
११ .
११.१
११.२
११.२.१
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कन्फेक्सनरी पसल
२,०००।वेकरी उद्योग
५,०००।वेकरी पसल
२,०००।ससेज उद्योग
१०,०००।दालमोठ उद्योग
५,०००।चिप्स/लेजकोसप्लायर्स
३,०००।कृषि तथा वनजन्य उद्योग
स-मिल/प्लाइउड उद्योग
१,००,०००।काठ बिक्री डिपो
काठ बिक्री डिपो
२५,०००।-

११.२.२ काठको फर्निचर / शोरुम (२० लाख पँजु ी सम्म)
काठको फर्निचर/ शोरुम ( २० लाख पँजु ी
११.२.३
माथि)
११.३ फाइबर उद्योग/ शोरुम
११.४ वेतवाँसको उद्योग/ शोरुम
११.५ नर्सरी( दबु ो खेती समेत)
११.६ फूल(पषु ्प) पसल
११.७ पशु वधशाला
११.८ पशु वध तथा बिक्री
११.९ माछा, मासु बिक्री पसल
११.१० अन्डा बिक्री पसल
११.११ कृ षक समहु दर्ता/नविकरण
कोल्डस्टोर ( फलफुल तथा तरकारी चिस्यान
११.१२
के न्द्र)
१२ . पर्यटन उद्योग
१२.१ पार्टी प्यालेस/ व्याङ्के ट
154
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झ्याल ढोका 
चौकोस समेत
झ्याल ढोका 
चौकोस समेत
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सवु िधा सहितको होटल /रिसोर्ट "क" श्रेणी

३,००,०००।-

१२.३ सवु िधा सहितको होटल/ रिसोर्ट "ख" श्रेणी

२,००,०००।-

१२.४ सवु िधा सहितको होटल /रिसोर्ट "ग" श्रेणी

१,००,०००।-

१२.५ सवु िधा सहितको होटल / रिसोर्ट "घ" श्रेणी

५०,०००।-

१२.६ सवु िधा सहितको होटल/रे ष्टुरा 

२५,०००।-

१२.७ ट्रेकिङ कंपनी व्यवसाय दर्ता
१०,०००।१२.८ होम स्टे सचं ालन
१०००।१३ .
खाद्य तथा खाद्य सेवा उद्योग
१३.१
फास्टफुड तथा क्याफे
१३.१.१ फास्टफुड तथा क्याफे "क" श्रेणी

१५,०००।-

१३.१.२ फास्टफुड तथा क्याफे "ख" श्रेणी

१०,०००।-

१३.२ रे ष्टुराँ दोहोरी साँझ/डान्स बार सहित
१३.३ होटेल एण्ड लज

२०,०००।१०,०००।-

१३.४ होटल /भोजनालय

२,०००।-

१३.५ मिष्ठानन् भण्डार

२,०००।-

१३.६ क्याटरिङ "क" श्रेणी

१०,०००।-
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रू.२५ करोड
भन्दा बढी पँजु ी
भएको
  रू.१५ करोड
भन्दा बढी पँजु ी
भएको
रू.१० करोड
भन्दा बढी पँजु ी
भएको
रू.५ करोड भन्दा 
बढी पँजु ी भएको
रू.१ करोड भन्दा 
बढी पँजु ी भएको

रू.२५ लाख
भन्दा बढी पँजु ी
भएको
रू.२५ लाख
भन्दा कम पँजु ी
भएको

रू १ लाख भन्दा 
बढी पँजु ी भएको
रू १० लाख
भन्दा बढी पँजु ी
भएको
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१३.७ क्याटरिङ "ख" श्रेणी

५,०००।-

१३.८ सामान्य चिया नास्ता पसल (स्वरोजगार)
१३.९
१४ .
१४.१
१४.२
१४.३
१४.४
१४.५
१४.५
१४.६
१४.७
१४.८
१४.९
१४.१०
१४. ११
१४ .१२
१४. १३
१४. १४
१४.१५
१४.१६
१४.१७

पानीपरु ी/ चटपटे पसल

५००।१,०००।-

सेवा उद्योग
व्याण्ड बाजा
पञ्चेवाजा/बैण्डबाजा
स्क्रिन प्रिन्ट प्रेश
लेजर प्रिन्ट प्रेश
अफ्सेट प्रिन्टीङ प्रेश
फ्लेक्स र व्यानर
सिनेमा हल/हाईभिजन
कलर ल्याव सेवा
भिडियो मिक्सिङ
फोटो स्टुडियो सेवा
टुर ट्राभल सेवा(मल
ु क
ु  भित्र मात्र )
टुर ट्राभल सेवा(विदेश समेत)
फोटोकपी/ साइवर क्याफे
कुरियर सेवा
Online shopping
म्यारिज स्टेशन
क्लिनिङ सर्भिस
धर्मकाँटा व्यवसाय

१,०००।२,०००।२,०००।३,०००।५,०००।१,५००।५,०००।५,०००।५,०००।२,०००।५,०००।१०,०००।२,५००।२०००।१०,०००।५०००।३०००।५०००।-
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  रू १० लाख
भन्दा बढी पँजु ी
भएको
रू १ लाख भन्दा 
बढी पँजु ी भएको
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१५.
१५.१
१५.२
१५.३
१५.४
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१५.६
१६ .
१६.१
१६.२
१६.३
१६.४
१६.५
१६.६
१६.७
१६.८
१६.९
१६.१०
१६.११
१६.१२
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सञ्चार सेवा
टेलिफोन, मोवाइल, इन्टरनेट सेवा प्रदायक
१०,०००।कम्पनी
के वल च्यानल प्रसारण
१०,०००।एफ एम प्रसारण सेवा १०० के भी सम्म
१०,०००।सञ्चार टावर
२०,०००।मल्टिमिडिया हाउस प्रा ली
५,०००।साइवर
२,०००।वित्तीय सेवा/ शाखा विस्तार
वाणिज्य बैंकको मखु ्य कार्यालय
१,००,०००।वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय (प्रति कार्यालय)
५०,०००।(क)
वाणिज्य बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टर
२५,०००।विकास बैंक मखु ्य कार्यालय (ख)
५०,०००।विकास बैंक शाखा कार्यालय (प्रति कार्यालय)
२५,०००।विकास बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टर
१५,०००।फाइनान्स कम्पनी मखु ्य कार्यालय (ग)
३०,०००।फाइनान्स कम्पनी शाखा कार्यालय (प्रति
१५,०००।कार्यालय)
लघु वित्त कम्पनीहरू (घ)
१५,०००।वीमा कम्पनीको शाखा कार्यालय (प्रति
१०,०००।कार्यालय)
क, ख, ग , घ वर्गका बैक तथा अन्य वितिय
शाखा विस्तार
संघ संस्था र गैर सरकारी संघ संस्थाको, पँजि 
सिफारिस को
ू
वृद्धी सिफारिस वापत (सहकारी बाहेक)
७५%
क, ख, ग , घ वर्गका बैक तथा अन्य वितिय
शाखा विस्तार
संघ संस्था र गैर सरकारी संघ संस्थाको
सिफारिस को
ठाउँसारी सिफारिस वापत (सहकारी बाहेक)
५०%
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प्रति टावर
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१६.१३
१६.१४
१६.१५
१६.१६
१७
१७.१
१७.२
१७.३
१७.४
१७.५
१७.६
१७.७
१७.८
१७.९
१८ .
१८.१
१८.२
१८.३
१८.४
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क, ख, ग , घ वर्गका बैक तथा अन्य वितिय
शाखा विस्तार
संघ संस्था र गैर सरकारी संघ संस्थाको  
सिफारिस को
नामसारी/ नाम सश
ं ोधन सिफारिस वापत 
२५%
(सहकारी बाहेक)
रे मिट्यान्स तथा मनिचेन्जर
१०,०००।रे मिट्यान्स (सब एजेन्ट)
५,०००।वित्तिय सेवामा  ईन्भेष्टमेन्ट
१५,०००।सहकारी (बार्षिक कारोवारको आधारमा)
रू १ करोडसम्म
१,०००।रू १ करोड देखि ३ करोड सम्म
३,०००।रू ३ करोड देखि ५ करोड सम्म
५,०००।रू ५ करोड देखि १० करोड सम्म
१०,०००।रू १० करोड देखि २० करोड सम्म
१५,०००।रू २० करोड भन्दा माथि
२५,०००।उत्पादन तथा सेवामल
१,०००।ु क सहकारी ससं ्था
महिला बचत तथा सहकारी संस्था
१,०००।उपभोक्ता तथा स्वास्थ्य सहकारी संस्था
१,०००।स्वास्थ्य सेवा
गैर सरकारी अस्पताल/नर्सिङ होम १० वेड
२५,०००।सम्मको
गैर सरकारी अस्पताल/नर्सिङ होम १० वेडभन्दा 
३०,०००।माथि
एम आर आइ, सि टि स्क्यान, अल्ट्रासाउण्ड 
१०,०००।क्लिनिक
पोली क्लिनिक
१०,०००।-
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१८.५ प्याथोलोजी  ल्याव "क" श्रेणी

७,५००।-

१८.६ प्याथोलोजी ल्याव "ख" श्रेणी

५,०००।-

१८.७
१८.८
१८.९
  १८.१०
१८.११
१८.१२
१८.१३
२० .
२०.१
२०.२
२०.३
२०.४
२१ .
२१.१
२१.१.१
२१.१.२
२१.१.३

अक्युपञ्चर, फिजियोथेरापी, स्वास्थ्य क्लिनिक
एक्सरे  क्लिनिक
चश्मा पसल
आई के यर सेन्टर
नर्सिङ, सिएमए र एचए प्रशिक्षण समेत
ओजेटी दस्तुर (चौथो तह)
ओजेटी दस्तुर (पाचौ तह)
तालिम के न्द्र एवं परामर्श सेवा
कम्प्युटर/इलेक्ट्रोनिक्स तालिम के न्द्र
कम्प्युटर डिजाइनिङ सेवा
सवारी चालक तालिम के न्द्र
वैदशि
े क रोजगार सेवा (म्यानपावर कम्पनी)
अटो सम्बन्धी सेवा
विधतु ीय सवारी साधन उत्पादन तथा बिक्री 
वितरण
१ करोड सम्म
१-१० करोड सम्म
१० करोड माथि

२१.२ इन्जिन/सवारी साधन मर्मत "क" श्रेणी
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रू १० लाख
भन्दा बढी लगानी
भएको
रू १० लाख
सम्म लगानी
भएको

५,०००।२,०००।२,०००।२,५००।१५,०००।१,०००।१,५००।१०,०००।५,०००।१०,०००।५०,०००।-

२०,०००।३०,०००।५०,०००।२५,०००।-

रू.२५ लाख
भन्दा बढी पँजु ी  
लगानी भएको
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२१.३ इन्जिन/सवारी साधन मर्मत "ख" श्रेणी
२१.४
२१.५
२१.६
२१.७
२१.८
२१.९
२१.१०
२१.११

मोटर साइकल मर्मत
पेन्टिङ/डेन्टिङ/वेल्डिङ सेवा
व्याट्रि मर्मत सेवा
सवारी साधन वासिङ सेवा 
मोटरसाईकल वासिङ सेवा 
मोटरसाईकलमा हावा भर्ने पसल
सिट मेकिङ तथा ग्रिजिङ सेवा
लेथ मेसिन सेवा
नोपार्कि ङ स्थलमा मोटरसाईकल/स्कु टर पार्कि ङ
२१.१२
गरे मा
नोपार्कि ङ स्थलमा हेभी गाडी बस/ट्रक/टिपर
२१.१३
पार्कि ङ गरे मा
२१.१४
२२ .
२२.१
२२.२
२२.३
२२.४
२२.५
२२.६
२२.७
२२.८

सार्वजनिक स्थलमा ठे ला वा अन्य पसल
राखेमा
अन्य मर्मत/ सेवा
टिभी, डेक, फ्रिज, कम्प्युटर मर्मत पसल
मोवाइल मर्मत पसल
रे डियो, घडी मर्मत पसल
M.C.B बनाउने
सेक्रे टेरियल सर्भिस
सेक्युरिटी सर्भिस
व्युटिपार्लर सेवा व्युटिशियन तालिम सहितको
बटि
ु क
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१०,०००।३,०००।१०,०००।२,०००।५,०००।२,०००।१०००।३,०००।५,०००।५,००।१,०००।५००।३,०००।२,०००।१,०००।५,०००।१०,०००।१०,०००।५,०००।५,०००।-

रू.२५ लाख
भन्दा कम पँजु ी  
लगानी भएको
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२२.९
२२.१०
२२.११
२२.१२
२२.१३
२२.१४
२२.१५
२२.१६
२३.
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साडी, कुर्था, सलमा बट्ु टा भर्ने
टेलरिङ
व्युटी पार्लर/ कस्मेटिक पसल
सैलनु
ड्राइक्लिन सेवा मेसिन सहितको
आर्ट व्यवसाय
डिजिटल आर्ट व्यवसाय
अन्य आर्ट व्यवसाय/ थान्का
भाँडा तथा किचेन सामाग्री

३,०००।२,०००।२,०००।१,०००।५,०००।५००।१,०००।१,५००।-

२३.१ भाँडा तथा किचेन सामाग्री "क" श्रेणी

५,०००।-

२३.२ भाँडा तथा किचेन सामाग्री "ख" श्रेणी

३,०००।-

२४.
२४.१
२४.२
२४.३
२४.४
२४.५
२४.६
२४.७
२४.८
२४.९

५,०००।३,०००।१५,०००।१५,०००।१५,०००।१,५००।१,०००।७५०।५,०००।-

खेल तथा उपहार सामाग्री
स्पोर्ट्स, खेलौना, गिफ्ट तथा फोटो फ्रे म पसल
स्पोर्ट्स सामाग्री बिक्री पसल
स्नुकर/पल
ु हाउस
जीम हाउस / फिटनेश सेन्टर
फूटसल
गिफ्ट बिक्री पसल
खेलौना पसल
फोटो फ्रे म पसल
साइकल बिक्री पसल
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रू ५ लाख भन्दा 
बढी पँजु ी भएको
रू ५लाख भन्दा 
कम पँजु ी भएको

gLlt tyf sfo{qmd @)&*÷&(

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

२५.

सगं ीत तथा कला
सगीत तथा कला के न्द्र सेवा 
२५.१ ं
(कला,नृत्य,मनोरञ्जन)
२५.२
२६.
२७.
२७.१
२७.२
२७.३
२७.४
२७.५
२८
२८.१
२८.२
२८.३

संगीत सामाग्री  बिक्री पसल
कवाडी सामान खरिद बिक्री 
टे ण्डर फारम दस्तुर
२० लाखसम्म
२० लाख  माथि २ करोड सम्म
२ करोड  माथि १० करोड सम्म
१० करोड माथि २० करोड सम्म
२० करोड देखि माथि सवै
परीक्षा दस्तुर
चौथो तह
पाचौ तह
छै टौ तह

२,५००।२,०००।३०,०००।राजश्व शिर्षक न. १४२२९
१०००।३०००।५०००।१००००।२००००।राजश्व शिर्षक न. १४२२४
३००।४००।१०००।-

नोटः गरिवी निवारणका  लागि  महिलाहरुद्वारा  समहु गत  रुपमा  आय आर्जनका  लागि  सेनिटाईजर,
च्याउ, बेकरी, पषु ्प, खेती, आल,ु  चिप्स, बाख्रापालन, अचार वनाउने जस्ता  आयमल
ु क कार्यक्रम
सचं ालन गर्नेगरी व्यवसाय दर्ता गर्न आएमा त्यस्ता व्यवसायलाई वार्षिक रु १०००।– कर लिई व्यवसाय
दर्ता गरिदिने ।
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अनुसच
ू ी-५
जडिबुटी, कवाडी मालसामान र जीवजन्तु करको दररेट
नगरपालिकाले देहायको दररे टमा जडिवटु ी, कवाडी मालसामान र जीवजन्तु कर लिनेछ ।
सि.नं
आम्दानीको शीर्षक
करका दर
कै फियत
१. झिण्डु
।५० पैसा प्रति किलो
२. गार्मेट टुक्रा
।५० पैसा प्रति किलो
३. जलेको मोबिल
।२५ पैसा प्रति किलो
४. जटु र प्लाष्टिक बोरा
।२० पैसा प्रति किलो
५. कार्पेट टुक्रम
।५० पैसा प्रति किलो
६. टायर ट्यवू
।५० पैसा प्रति किलो
७. थोत्रो टिन
।५० प्रति किलो
८. परु ानो ड्रम
।५० के .जि. प्रति किलो
९. परु ानो कागज
रू.१।०० प्रति किलो
यस बमोजिमको राजश्व   रकम
१०. धातुका टुक्रा
राजश्व शिर्षक नं. १४२१२
(१) फलाम
रू.२।०० प्रति किलो
सरकारी सम्पत्ति  विक्रीबाट
(२) तामा‚ पित्तल
रू.४।०० प्रति किलो
प्राप्त रकम शिर्षकमा  दाखिला  
(३) मेसिनरी औजार
रू.२।०० प्रति किलो
गर्नुपर्नेछ ।
(४) पोलिथिन पाइप
रू.१।०० प्रति किलो
(५) सिसाको धल
रू.४।०० प्रति किलो
ु ो
प्रचलित कानूनले निषेध गरेको बाहेक मरेका वा
११.
मारिएका पशुका
(१) हाड
रू.१।००
यस बमोजिमको राजश्व   रकम
(२) सिङ
रू.२।००
राजश्व शिर्षक नं ११६३२ अखेटो
(३) छाला ठूलो
रू.३०।०० प्रति गोटा
पहरामा  लाग्ने  कर शिर्षकमा 
(४) छाला सानो
रू. १५।०० प्रति गोटा
दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
(५) पन्छीको प्वाँख
रू. १।०० प्रति किलो
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अनुसच
ू ी -६
सवारी साधन करको दररेट
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रभित्र ठे गाना देखाइ दर्ता भएका यस नगरपालिकाभित्र चल्ने सवारी
साधनहरू र तोकिएको क्षेत्रभित्रका रुटहरूमा चल्ने विद्युतीय रिक्सा,अटो रिक्सा र म्यानअ
ु ल रिक्साहरूमा 
देहाय बमोजिम वार्षिक सवारी कर लिइनेछ ।
यस बमोजिमको राजश्व रकम राजश्व शिर्षक नं ११४५१ सवारी साधन कर शिर्षकमा दाखिला 
गर्नुपर्नेछ ।
सि. नं. सवारीको किसिम
१.
विद्युतीय रिक्सा
२.
म्यानअ
ु ल रिक्सा

वार्षिक रू.
१,५००।१००।-

पटके

अनुसच
ू ी-७
विज्ञापन करको दररेट
नगरपालिकाले देहाय बमोजिमको व्यवस्था  अनसु ार विज्ञापन कर संकलन र व्यवस्थापन गर्नेछ ।
यस बमोजिमको राजश्व  रकम राजश्व शिर्षक नं ११४७२ विज्ञापन कर शिर्षकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
क)	विज्ञापन कर निम्नानुसार हुनेः
1= कुनै पनि प्रकारका विज्ञापन गर्दा नगरपालिकाको पर्व 
ू स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्नेछ ।
2= घरको छत र कौसीमा परिचयपाटी वा विज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छैन ।
3= घरमा झ्याल छोपेर परिचयपाटी वा विज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छैन ।
4= बाटोको सिमानादेखि  दश फिट भित्र तथा  सँधियारको सिमानादेखि  पाँच फिट भित्र र
सार्वजनिक स्थान वा संस्थान वा कार्यालय वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा विज्ञापन
सामाग्री राख्न पाइने छैन ।
5= सार्वजनिक उत्तरदायित्व  अन्तर्गत निर्माण  भएका जनु सक
ु ै सरं चनामा निर्माणकर्ताको नाम
बाहेक राखिएका जनु सक
ु ै  तस्बिर वा अक्षरको विज्ञापन कर छुट नहुने ।
6= घर‚ जग्गा‚ व्यापारिक वा व्यावसायिक के न्द्र‚ होटल वा रे ष्टुरे ण्ट वा विद्यालय वा सिनेमा हल
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वा पेट्रोल पम्प वा जनु सक
ु ै घरको भित्री भागमा विज्ञापन गर्ने प्रयोजनका लागि राखिएका 
प्रचार सामाग्रीमा विज्ञापन कर छुट नहु ुने ।
7= सर्तीज
ु न्य‚ मदिरा तथा नेपाल सरकारबाट प्रतिबन्धित तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका‚
नगर कार्यपालिकाबाट निषेध गरिएका विज्ञापन प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन ।
8= विज्ञापन सामग्री राख्न निषेध गरिएको सर्त उल्लंघन गरे मा रू १०,०००।-  सम्म जरिवाना गरी
त्यस्तो विज्ञापन हटाइनेछ ।
ख)	विज्ञापन करको दरः
1= फ्लेक्सबाट तयार गरिएको विज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रति वर्ष प्रति वर्ग फुट रू. १५०।००
2= होडिङ्ग बोर्ड‚ नियोन साईन‚ ग्लो साइन र यस्तै विज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रति वर्ष प्रति वर्ग 
फुट रू. २५०।००
3= डिजिटल बोर्डमा गरिने विज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रति वर्ष प्रति वर्ग फुट रू. ३५०।००
4= मालबाहक सवारी साधनको दायाँबायाँ भागमा अधिकतम दश स्क्वायर फुटसम्मको लागि 
प्रति दिन रू.२५०।०० र स्थायी रूपमा लेखिएको वा छापिएको प्रचार सामाग्रीको लागि प्रति
वर्ष प्रति वर्ग फुट रू. १५०/००
5= खेलकुद मैदान‚ मेला‚ जात्रा‚ पर्व र यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रममा हुने विज्ञापन प्रचार सामाग्रीको
अधिकतम पन्ध्र दिन र बीस स्क्वायर फुटका लागि प्रति दिन रू. ३५०।००
6= सवारी साधनको छत (अधिकतम तीन फुट उचाईसम्म मात्र)‚ दईु पाङ्ग्रा बिचको भाग‚
पछाडिको सीसा  (सीसाको जम्मा  भाग मध्येको अधिकतम पचास प्रतिशत  सम्म  मात्र)
मखु ्य झ्यालको माथिपट्टिको भेन्टिलेशनमा विज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रति स्क्याएर फुट रू.
१५०।००
7= आकाशमा बेलनु ‚ ज्याके टमा वा बेलनु बोके र गरिने विज्ञापन (प्रति दिन) रू.  २५०।००
8= अन्यको हकमा प्रति वर्गफिट प्रति वर्ष रू. ३५०।००
9= होटल तथा व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धी विज्ञापनहरूमा प्रति वर्गफुट रू. ५०० का 
दररे टमा कर लिइनेछ ।
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10= शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्नो कम्पाउण्डभित्र राखन् े विज्ञापन बाहेक अन्य विज्ञापनमा प्रतिवर्ग 
फुट रू. ५०० का दररे टमा कर लिइनेछ ।
11= सेवामल
ू क प्रचार प्रसार सामाग्रीहरूमा त नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय बमोजिम उल्लेखि 
दररे टमा ५० प्रतिशत छुट दिन सकिनेछ ।
12= व्यापार व्यवसाय वा कार्यालय रहेको स्थानमा परिचय खलु ्ने विवरण सहितको २?४ फिट
भन्दा बढीको विज्ञापन सामाग्री राखन् पाइने छैन ।
13= स्वीकृति नलिइ राखिएका विज्ञापनमल
ू क सामाग्री नगर प्रमख
ु को आदेशले जनु सक
ु ै बखत 
हटाउन सकिनेछ । यस्तो  सामाग्री  हटाउँदा  लागेको खर्च  समेत  सम्बन्धित  विज्ञापन राख्ने 
व्यक्ति, निकाय वा संस्थाबाट असल
ू उपर गरिनेछ ।
14= स्वीकृत समयावधि भित्र थप समयको लागि विज्ञापनमल
ू क सामाग्री राखन् े अनमु ति लिन
आएमा लाग्ने दस्तुरमा १० प्रतिशतसम्म छुट दिइनेछ  ।
15= नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले तोके को प्रचलित  काननू को उल्लंघन हुने चालक तथा 
यात्रुहरू समेतको ध्यान खिच्ने, भड्किलो, आँखा तिरमिराउने गरी डिजिटल विज्ञापनका 
सामाग्री राखन् पाइने छैन ।
16= विज्ञापन गर्ने व्यक्ति वा ससं ्थाले विज्ञापनका लागि स्वीकृति लिएको समयावधि समापत 
्
भएको १५ दिनभित्र त्यस्ता सामाग्री हटाउनु पर्नेछ । अन्यथा नगरपालिकाले हटाउन लगाउने
छ । यसरी हटाउँदा लागेको खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्ति वा ससं ्थाबाट असल
ू उपर गरिनेछ ।
17= विज्ञापन कर संकलन नगरपालिका  आफैं ले वा  अन्य  व्यक्ति, निकाय वा  संस्थासँगको
साझेदारीमा संकलन गर्न सक्नेछ ।
17= विज्ञापन करबाट सक
ं लन गरिएको रकम प्रचलित  काननू बमोजिम प्रदेश सचित 
ं कोषमा 
जम्मा गरिनेछ ।
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अनुसच
ू ी–८
बहाल बिटौरी शुल्क
नगरपालिकाले प्रति वर्गफिट प्रति महिना  रु. २।- का  दररे टमा वहाल विटौरी कर
लगाउनेछ । यस बमोजिमको राजश्व रकम राजश्व शिर्षक नं ११३२२ बहाल बिरौटी कर
शिर्षकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

अनुसच
ू ी–९
सवारी साधन पार्कि ङ शुल्कको दररेट
यस बमोजिमको राजश्व रकम राजश्व शिर्षक नं १४२४१ पार्कि ङ शिर्षकमा दाखिला 
गर्नुपर्नेछ ।
1= दईु पाङ्ग्रे प्रति घण्टा रु. १०।००
2= तीन पाङ्ग्रे प्रति घण्टा रु. १५।००
3= चार पाङ्ग्रे प्रति घण्टा रु. २०।००
4= ६ पाङ्ग्रे प्रति घण्टा रु. ३०।००
5= अन्य प्रति घण्टा रु. ५०।००
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अनुसच
ू ी – १०
सेवा, शुल्क र दस्तुर
सि.नं.
आम्दानीको शिर्षक
करको दर
कै फियत
१.
प्रतिलिपि सेवा शुल्क
क.
कम्प्युटर प्रिन्टबाट प्रतिलिपि लिदा
रू.३०।कार्यालयको अभिलेखको प्रतिलिपि शलु ्क प्रति
ख.
रू.५।A-4 साइज
कपि
कार्यालयको अभिलेखको प्रतिलिपि शलु ्क प्रति
ग.
रू.१०।A-3 साइज
कपि
घ.
निवेदन दस्तुर
रू.१०।राजश्व शिर्षक नं. १४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क शिर्षकमा
दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
२.
सिफारिस
क.
व्यवसाय दर्ता सिफारिस
रू.१,०००।ख. उद्योग दर्ता सिफारिस
रू.२०००।मलु ्यांकनको रू ७५।ग.
घर बाटो सिफारिस
प्रति लाख  
घ.
घर बाटो सिफारिस अश
रू. २०००।ं बन्डा
काठमाण्डौ  उपत्यका  विकाश प्राधिकरण  ले स्मार्ट 
सिटी वनाउने प्रयोजनको लागि रोक्का रहेका जग्गाको
रु २०००।अश
ं  वण्डा  गर्न  प्रयोजनका  लागि  मात्र सिफारिस
उपलव्ध गराउदा प्रति सिफारिस

ङ.

चार किल्ला सिफारिस

मलु ्यांकनको रू २५।-  
प्रति लाख  

च.

छुट जग्गा दर्ता सिफारिस

प्रति आना  रू.५०।168

पहिलाको
सक्कल
सिफारिस
सहित आएमा 
छ महिनासम्म 
निज व्यक्तिले
पनु : लिदा 
दोहोरो शलु ्क 
तिर्न नपर्ने ।  
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छ.
झ.
ञ.
ट.
ड.
ढ.
ण.
त.
थ.
द.
ध.
न.
प.
फ.
ब.
भ.
म.
य.
र.
ल.
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वैदशि
े क रोजगार सिफारिस
नामसारी सिफारिस
जग्गाधनी प्रमाणपर्जा 
ु प्रतिलिपि सिफारिस
जग्गाधनी पर्जा
ु मा घर कायम सिफारिस
नागरिकता सिफारिस
करचक्ता सिफा
रिस
ु
घर कोठा खोल्ने सेवा दस्तुर
तीन पसु ्ते फोटो टाँस सिफारिस
मोही लगत कट्टा सिफारिस
मोही नामसारी सिफारिस
मोही बाडफाँड  सिफारिस
विधत त
ु था धारा मिटर जडान सिफारिस (आवासीय)
विधत मि
ु टर जडान व्यवसायीक थ्री फेज लाइन
विद्युत तथा धारा मिटर नामसारी सिफारिस वापत ।
TOD मिटर जडान सिफारिस
फरक -फरक नाम थर एकै प्रमाणित सिफारिस
फरक- फरक जन्ममिति सश
ं ोधन सिफारिस
आर्थिक अवस्था विपन्न / ज्येष्ठ नागरिक/अपागता 
ं /
दलित तथा जनजाति प्रमाणित सिफारिस
आर्थिक अवस्था सम्पन्न भएको प्रमाणित
सर्जमिन मचु लु ्का सिफारिस

रू.५००।रू १०००।रू.१०००।रू. ५००।नि:शलु ्क 
नि:शलु ्क 
रू.१०००।रू.१०००।रू.२०००।रू.१०००।रू.१०००।रू.५००।रू. १०,०००।रू.५००।रू. १५,०००।रू.५००।रू.५००।नि:शलु ्क
रू. १०००।रू.५००।-

राजश्व शिर्षक नं. १४२४३ सिफारिस दस्तुर शिर्षकमा दाखिला
गर्नुपर्नेछ ।
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५.
क.
ख.

विद्यार्थी अध्ययन सिफारिस सँग सम्बन्धित
अग्ं रेजीमा  गरिएका स्वदेशी तथा  वैदशि
े क विद्यार्थी 
रू.२००।अध्ययन
नाता कायम सिफारिस
रू.२००।करचक्ता
निःशलू ्क
ु
सम्पत्ति मलू ्याङ्कन
रू.२,०००।वार्षिक आय प्रमाणित
रू. २००।अन्य 
रू २००।राजश्व शिर्षक नं. १४२४३ सिफारिस दस्तुर शिर्षकमा दाखिला
गर्नुपर्नेछ ।
एम्वुलेन्स दस्तुर
१० कि.मि.सम्मको
रू.३००।१० देखि १५ कि.मि.सम्म
रू.५००।त्यस पछि प्रति कि.मि.
रू.३०।राजश्व शिर्षक नं. १४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री शिर्षकमा
दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
नाता प्रमाणित
जीवित  नाता प्रमाणित
रू.५००।मृत्यु नाता प्रमाणित
रू.२००।-

६.

राजश्व शिर्षक नं. १४२४५ नाता प्रमाणित शिर्षकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ
पञ्जीकरण

क.
ख.
ग.
घ.
ङ.
च.

४.
क.
ख.
ग.

क.
ख.
ग.

जन्म‚ विवाह‚ मृत्यु‚बसाइँ सराइँ‚ सम्बन्ध विच्छे द

रू.२००।-

विवाहित/ जन्म/ अविवाहित/ ठे गाना सश
ं ोधन प्रति सिफारिस
सिफारिस तथा प्रतिलिपी दस्तुर
रू ५००।पुरानो दर्ता किताब हेरेको (जन्म, मृत्यु, बिबाह
रु २००।बसाईसराई ,सम्बन्ध विच्छेद )
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७.
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न्यायिक समितिबाट कार्यसम्पादन हुने स्थानीय सरकार सच
ं ालन ऐन –
२०७४ को दफा ४७(१) बमोजिमका मुद्दा
निवेदन फिराद दर्ता 
रू १००।प्रतिलिपि प्रति पाना 
रू ५।मिलापत्र दस्तुर
रू १०००।जग्गा नापनक्सा दस्तुर प्रति आना 
रू १००।-

९.३

राजश्व शिर्षक नं. १४२२१ न्यायीक दस्तुर शिर्षकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ
न्यायिक समितिबाट कार्यसम्पादन हुने स्थानीय सरकार सच
ं ालन ऐन
२०७४ को दफा ४७ (२) बमोजिमका मुद्दामा
निवेदन फिराद दर्ता 
रू१०००।प्रतिलिपि प्रति पाना 
रू ५।मिलापत्र दस्तुर
रू १०००।धरौटी बापत
कोर्ट फि (अदालति दस्तुर बमोजिम)
बिगो बमोजिम
जग्गा नापनक्सा दस्तुर प्रति आना 
रू २००।राजश्व शिर्षक नं. १४२२१ न्यायीक दस्तुर शिर्षकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ
शिक्षासँग सम्बन्धित
कक्षा आठको ग्रेड सिट प्रतिलिपि 
रू ३००।पहिलाको सक्कल सहित जन्ममिति, नाम थर
रू ३००।परिवर्तन सिफारिस
पहिलाको सक्कल नभएमा जन्ममिति, नाम थर
रू ५००।परिवर्तन सिफारिस

९.४

अनमु ति पर्व प्रा
ु थमिक

रू १०,०००।-

९.५

अनमु ति आधारभत 
ू कक्षा-१

रू १५,०००।-

९.६

अनमु ति कक्षा-६

रू २०,०००।-

८.
क.
ख.
ग.
घ.
ङ.
९.
९.१
९.२
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९.७

अनमु ति कक्षा-९

९.८

अनमु ति कक्षा-११
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रू २५,०००।-

रू ५०,०००।प्रति कक्षा थप रु
९.९ कक्षा २,३,४,५,७,८,१० र १२ मा थप अनमु ति दिदा
५०००।९.१० नाम परिवर्तन(आ.वि)
रू २५,०००।९.११ नाम परिवर्तन(मा.वि)
रू ५०,०००।९.१२ प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण(कक्षा-८)
रू ५००।९.१३ कक्षा ८ को परिक्षा शलु ्क

रू ५००।-

९.१४ +२ मा विषयधार परिवर्तन वा थप

रू ५,०००।-

९.१५ स्थान परिवर्तन आउने/जाने (पर्व प्रा
ु थमिक)
९.१६ स्थान परिवर्तन आउने/जाने (आधारभत 
ू १-८)

रू १०,०००।रू २५,०००।-

९.१७ स्थान परिवर्तन आउने/जाने(माध्यामिक)

रू ५०,०००।-

९.१८ शिक्षक सरुवा सहमति
९.१९ प्राविधिक शिक्षालय
विश्वविध्यालयको कक्षा  संचालन व्यवस्थापन
९.२०
सिफारिस
९.२१ ग्रेड वृध्दि परिक्षा दस्तुर संस्थागत विध्यालय
९.२२ ग्रेड वृध्दि परिक्षा दस्तुर दईु विषय भन्दा वढी भएमा
९.२३ कर्मचारी करार नियक्ु ति समर्थन
९.२४ संस्थागत विध्यालय नविकरण शलु ्क दर्ता दस्तुरको
९.२५ शिक्षक सरुवा सहमति सिफारिस(न.पा. वाहिर)
सस्थागत विध्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष 
९.२६ ं
मनोनयन सिफारिस

रू १०००।रु २५०००।-
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रु २५०००।प्रति विषय रु २००।रु ५००।रु ५००।५०%
रु १०००।रु १०००।-

सस्थागत 
विध्यालय
सस्थागत 
विध्यालय

संस्थागत 
विध्यालय
संस्थागत 
विध्यालय
नगरपालिका 
भित्रकै स्थान
परिवर्तनको
हकमा  ५०
प्रतिशत  मात्र
लाग्नेछ ।
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९.२७
९.२८
९.२९
९.३०
९.३१
९.३२
९.३३
९.३४

शिक्षक- नियक्ु ति अभिलेखीकरण सिफारिस
छात्र/छात्रावास
ईन्स्टिच्युट तालिम तथा अनसु न्धान के न्द्र
पोली टेक्नीकल ईन्स्टिच्युट प्रशिक्षण समेत
एजक
ु े शनल कन्सल्टेन्सी सेवा
भाषा शिक्षा ईन्स्टिच्युट कोचिङ सेन्टर
लेखा परिक्षक नियक्ु ति(आधारभतू सम्म)
लेखा परिक्षक नियक्ु ति(माध्यामिक)
बैङ्क खाता  नविकरण सिफारिस(संस्थागत 
९.३५
विध्यालय)
बैक खाता सचालन सिफारिस नविकरण ( संस्थागत 
९.३६
विद्यालय)
नयाँ विध्यालय सचं ालन, कक्षा थप, विध्यालय
९.३७
स्थान्तरण सिफारिस

रु १०००।रु १५०००।रु १००००।रु २५०००।रु १५०००।रु ५०००।रू ५००।रू १०००।रू ५००।रु ५,००।रु ५००।-

वडा 
कार्यालयबाट
मात्र जारी हुने
सिफारिस

नि:शलु ्क (गरिब
९.३८
तथा जेहने ्दार) अन्य 
रू५००।९.३९ शिक्षा सम्बन्धी अन्य सिफारिस
रू ५००।राजश्व शिर्षक नं १४२२३ मा शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी जम्मा गर्नुपर्नेछ
नोटः माथि उल्लेखित वडा कार्यालयबाट मात्र जारी हुने भनि तोकिएको वाहेक अरु सवै
सिफारिस तथा अनुमति न.पा. बाट मात्र जारी हुने ।
१०. पशु सेवा सम्बन्धित
क.
कार्ड दर्ता शलु ्क
रू १०।ख. प्रयोगशाला परिक्षण
रू १०।ग.
पोष्टमार्टम पशु
रू २००।छात्र वृत्ति सिफारिस
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घ.
ङ.
च.
छ.
ज.
झ.

पोष्टमार्टम पन्छी
रू २५।ओसार- पसार सिफारिस प्रति पशु
रू १००।ओसार- पसार सिफारिस प्रति पन्छी
रू १।पशु मृत्यु सिफारिस
रू १००।पशु बन्ध्याकरण प्रति पशु
रू १०।रे विज खोप प्रति पशु
रू १००।राजश्व शिर्षक नं. १४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क शिर्षकमा
दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
११. कृषि सम्बन्धी
क.
रासायनिक मल विक्रेता/दर्ता/नविकरण सिफारिस रू ५००।विउविजन कारोवार अनमु ति पत्र/ दर्ता/नविकरण 
ख.
रू ५००।सिफारिस
खद्रा 
ु विषादी बिक्रेता  अनमु ति पत्र/ दर्ता/नविकरण  रू ५००।ग.
सिफारिस
घ.
कृषि शाखाका अन्य सिफारिस
रू ५००।राजश्व शिर्षक नं. १४२४३ सिफारिस दस्तुर शिर्षकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ
१२. सघं ससं ्था नवीकरण
क.
ख.
ग.
  घ.
ङ.

संघ संस्था दर्ता सिफारिश

रू.२०००।-

संघ संस्था नवीकरण सिफारिश
सघं ससं ्था दर्ता
बस व्यवसाय समिति दर्ता
संघ संस्था नवीकरण

रू.१०००।रू. २०००।रू. १०,०००।रू. १०००।174

टोल सधु ार/
टोल विकास
समिति
सम्बन्धित 
वडामा गर्दा 
निःशलु ्क
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ट.

१३.
क.
ख.
ग.
घ.
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च.
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ज.
झ.
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संघ संस्था र गैर सरकारी संघ संस्था सिफारिश
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र दस्तुर

रू. २,०००।रू. १०,०००।-

“घ” वर्गको इजाजतपत्र नवीकरण  दस्तुर(भवन
निर्माण  व्यवसाय फर्म  दर्ता  कर वडा  कार्यालयमा 
रू. ५,०००।तिरे पछि घ वर्गको ईजाजत पत्र न.पा. बाट तोकिएको
दस्तुर तिरे पछि नविकरण हुने )
“घ” वर्गको इजाजतपत्र  नवीकरण  (म्याद नाघेको छ 
रू. १०,०००।महिनाभित्र) दस्तुर
“घ” वर्गको इजाजतपत्र प्रतिलिपि दस्तुर
रू. १०००।“घ” वर्गको निर्माण  व्यवसायी नामसारी तथा  नाम
रू. २०००।सशोधन  इजाजत पत्र दस्तुर
राजश्व शिर्षक नं. १४२२९ अन्य प्र. सेवा शुल्क शिर्षकमा दाखिला
गर्नुपर्नेछ ।
घर नक्सा पास सँग सम्बन्धित
माटो जोडाइ टायल जस्ता छाना  (अस्थायी टहरा)
प्रतिगोटा रू.१०००।आवासीय
माटो जोडाइ टायल जस्ता छाना  (अस्थायी टहरा)
प्रतिगोटा रू.५०००।व्यावसायिक
ट्रस टहरा आवासीय
ट्रस टहरा व्यावसायिक
पक्की ईटा माटोको जोडाइ
पक्की ईटा सिमेन्ट जोडाइ
फ्रे म स्ट्रक्चर (आवासीय २००० व.फि. सम्म)
फ्रे म स्ट्रक्चर (आवासीय २००१ देखि ३०००  व.फि.
सम्म)

प्रतिगोटा रू.५०००।वर्ग फिट  रू १५।प्रति व.फी रू.२।प्रति व.फी रू.६।प्रति व.फी रू.१०।प्रति व.फी रू.१५।-

फ्रे म स्ट्रक्चर (आवासीय ३००१ व.फि. भन्दा बढी ) प्रति व.फी रू.२०।175

नविकरण 
दस्तुरुको
अवधि गणना 
गर्न आ. ब.
लाई आधार
मान्ने 
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ञ.

फ्रे म स्ट्रक्चर (हाउजिंग र व्यावसायिक २००० व.फि.
प्रति व.फी रू२०।सम्म )

ट.

फ्रे म स्ट्रक्चर (हाउजिगं र व्यावसायिक २००१ देखि 
प्रति व.फी रू.३०।३०००  व.फि. सम्म )

ठ.

फ्रे म स्ट्रक्चर (हाउजिंग र व्यावसायिक ३०००  व.फि.
प्रति व.फी रू.३५।भन्दा बढी)

ड.

अपार्टमेन्ट 

प्रति व.फी रू.४०।-

ढ.

नक्सा निवेदन

रू १०००।-

ण.
त.
थ.
द.
ध.
न.

नक्सा संशोधन शलु ्क 
नक्सा नामसारी
प्राविधिक सेवा शलु ्क 
निर्माण सम्पन्न र आशि
ं क निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र
नक्सा प्रतिलिपि प्रमाणित 
नक्सा नवीकरण (DPC)
निर्माण सम्पन्न लगायतका अन्य प्रमाणपत्रको
प्रतिलिपी दस्तुर

प्रति व.फी रू.१।प्रति व.फी रू.२।रू१५००।रू ५००।रू १०००।प्रति व.फी रू २।-

प.
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(१)    एकल महिलाको स्वामित्वमा रहेको निजी भवनहरू निर्माण गरे मा लाग्ने दस्तुरमा १०००
व.फि. सम्मको भवनमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ  र सो भन्दा माथि १० प्रतिशत छुट
दिइनेछ ।
(२)   अपाङ्गको स्वामित्व रहेको निजी भवनहरू निर्माण गरे मा लाग्ने दस्तुरमा लाग्ने दस्तुरमा 
१००० व.फि. सम्मको भवनमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ र सो भन्दा माथि १० प्रतिशत 
छुट दिइनेछ ।
(३)    पर्व 
ू नक्सापास भएको प्रमाण पेश गरी मर्मत हुने क्षेत्रफल खल
ु ाई मर्मत इजाजत माग भई
मर्मत सधु ार इजाजत दिँदा सधु ार मर्मत हुने क्षेत्रको प्रति वर्ग फुट हालको दररे टले शलु ्क 
लिइनेछ ।
(४)    स्वीकृत नक्साको म्याद थप गर्दा अनमु ति लिँदा लागेको दस्तुरको ५ प्रतिशत दस्तुर लिई
पनु : २ वर्षको लागि म्याद थप गरिनेछ ।
(५)   साबिक गा.वि.स. र नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरी वा नगरी मापदण्ड विपरीत निर्माण 
भएका घरहरूको व्यवस्थापन र सो को शलु ्क नगरपालिकाको सश
ं ोधित भवन निर्माण 
प्रमाणीकरण  कार्यविधि  बमोजिम हुनेछ । वि.सं.२०५० साल भन्दा  अगाडी निर्माण 
भएको घरको हकमा सो घर दर्ता गर्न आएमा एकमष्टु रू २०००।- लिईनेछ ।
(६)   नगरपालिका क्षेत्रभित्र घरे ाबेरा निर्माण गर्न नक्सापास दस्तुर प्रति रनिङ फुट पक्कीमा रु.
१०।– र कच्ची र तारबारमा रु. ५ लिइनेछ ।
(७)   नगरपालिकाभित्र तारे होटल तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सचं ालन गर्न 
आउने व्यक्ति वा संस्थालाई नक्सापास दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
(८)   नगरपालिका क्षेत्र भित्र सामदु ायिक संस्थाहरुले निर्माण गर्ने भवनको नक्शापास दस्तुरमा 
५० प्रतिशत छुट दिईनेछ ।
(९)   अश
ं वणडा वा हकवालाको मृत्यु भई नामसारी भई आएको जग्गामा स्वीकृत लिई निर्माण 
भएको नक्शा नामसारी गर्दा  एकमष्टु रू. १,०००।– मात्र लाग्नेछ ।
राजश्व शिर्षक नं. १४२४२ नक्सापास दस्तुर शिर्षकमा दाखिला
गर्नुपर्नेछ ।
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१४.
क.
ख.
ग.
घ.

उद्योग दर्ता/ सिफारिश
५० हर्ष पावरभन्दा माथि क्षमता भएको
रू.२०,०००।२० देखि ५० हर्ष पावरसम्म क्षमता भएको
रू.१५,०००।१० देखि २० हर्ष पावरसम्म क्षमता भएको
रू.१०,०००।१० हर्ष पावर सम्मको क्षमता भएको उद्योग
रू.५,०००।उद्योग/पेशा/व्यवसाय नामसारी, ठाउँसारी, नाम
ङ.
रू.२,०००।संशोधन, पँजि वृद्धि सिफा
रिश
ू
च. उद्योग/पेशा/व्यवसायको प्रमाणपत्र नामसारी, रू.२,०००।राजश्व शिर्षक नं. १४२५३ व्यवसाय रजिष्ट्रे शन दस्तुर शिर्षकमा
दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
१५. निर्माण सामाग्रीबाट हुने सडक अवरोध दस्तुर
विवरण (प्रतिदिन प्रतिवर्ग फिट)
 पिच सडक
कच्ची सडक
क. वडा नं. १ देखि ४ सम्म
रू.१.५०।रू.१।ख. वडा नं. ५ देखि ९ सम्म
रू २।रू.१.५०।नोट: सार्वजनिक आवागमनमा बाधा पगु ्ने गरी निर्माण सामाग्री राख्न पाइने छैन । सडक
क्षेत्रमा राख्नुपर्ने भएमा 
तोकिए बमोजिमको शलु ्क बझु ाउनु पर्नेछ । अन्यथा नगरपालिकाले जनु सक
ु ै बखत जफत गरी
आम्दानी बाध्न सक्नेछ ।
राजश्व शिर्षक नं. १४२४९ अन्य दस्तुर शिर्षकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ
१६. अन्य सिफारिस
क. २० लाखसम्मको ठे क्का अनभु व सिफारिस
रू.१,०००।ख. २० लाखभन्दा माथिको ठे क्का अनभु व सिफारिश रू.२,०००।ग. भक्ता
रू.५००।ु नी विवरण प्रमाणित
घ. अस्थायी बसोबास सिफारिश
रू.१,०००।ङ. रोक्का फुकुवा सिफारिश
रू.५००।वडा  कार्यालयबाट बैदशि
े क प्रयोजनको लागि  
वडा कार्यालयले
च.
रू.५००।प्रमाणपत्र  प्रमाणिकरण सिफारिस
लिने
वडाबाट जारी भएको प्रमाणपत्र नगरपालिकाबाट
छ.
रू.५००।बैदशि
े क प्रयोजनको लागि प्रमाणिकरण दस्तुर
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जग्गा वैनावट्टा  लगायतका लिखत  प्रमाणिकरण 
प्रति
लाख
दर्ता  दस्तुर रु२००।- र बैनावट्टा  गरिएको रकमको
रु१००।सेवाशलु ्क
अन्य सिफारिस दस्तुर(माथि उल्लेख नभएका )
रू.५००।राजश्व शिर्षक नं. १४२४३ सिफारिस दस्तुर शिर्षकमा दाखिला
गर्नुपर्नेछ ।
सडक कटान दस्तुर
कनेक्सन होल कटान :
(१) पिच तथा पिसिसि
रू.५,०००।(२) ग्राभेल तथा कच्ची
रू.२,५००।पिच तथा पिसिसि (प्रति रनिङ मिटर)
रू.३,०००।ग्राभेल/कच्ची सडक क्रसिङमा (प्रति रनिङ मिटर) रू. ५००।ग्राभेल/कच्ची सडक किनारा लाइनिङ (प्रति रनिङ
रू. ५०।मिटर)
नोट:
(क )  इजाजत विना सडक कटान गरे को फे ला परे मा लाग्ने दस्तुरको दोब्बर जरिवाना 
लिइनेछ । त्यसरी इजाजत विना सडक कटान गरे को सचू ना दिने संघ संस्था वा 
व्यक्तिलाई थप दस्तुरको २५ प्रतिशत परु स्कार दिइनेछ ।
राजश्व शिर्षक नं. १४२४९ अन्य दस्तुर शिर्षकमा दाखिला
गर्नुपर्नेछ ।
आयस्रोत मूल्याङ्कन सिफारिस
वार्षिक रू. १० लाख सम्मको
रू.१,०००।वार्षिक रू. २० लाखसम्मको
रू.२,०००।वार्षिक रू. ३० लाखसम्मको
रू.३,०००।वार्षिक रू ५० लाखसम्मको
रू.५,०००।वार्षिक रू. ५० लाख भन्दामाथिको
रू.१०,०००।राजश्व शिषक नं. १४२४३ सिफारिस दस्तुर शिर्षकमा दाखिला
गर्नुपर्नेछ ।
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१९.

सम्पत्ति मूल्याङ्कन सिफारिस
क.   मलू ्याङ्कन प्रमाणित सिफारिस सेवा  शलु ्क प्रति हजार रू. १ का दरले लिइनेछ । तर
वैदशि
े क प्रयोजनका  लागि लाग्ने शलु ्कमा २५ प्रतिशत छूट दिइनेछ ।
ख.   घरजग्गाको मलू ्याङ्कन यसै ऐनको अनसु चू ी-१बमोजिम गरिने छ ।
ग.     भौतिक सरं चनाको मलू ्याङ्कन वा  भौतिक सरं चनाको सम्बन्धमा सिफारिस गर्नका 
लागि  नक्सापास प्रमाणपत्र वा  नक्सापास दस्तुर बझु ाएको निस्सा  अनिवार्य पेश
१९.१
गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न नसेकोको हकमा मौजदु ा भौतिक संरचनाको आकार
प्रकारका धारमा लाग्ने नक्सापास दस्तुर बाबारको रकम जरिवाना लिइ मात्र सिफारिस
दिइनेछ ।  कोही कसैले आफ्नो जग्गाको हक क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने गरी बनाएको भौतिक
सरं चनाको मलू ्याङ्कन गराइ कर शलु ्क भक्ता
ु न गर्नुलाई उक्त जग्गाको स्वामित्व प्राप्तिको
आधार मानिने छैन ।
जग्गाधनी वा हकवालाको मृत्युको कारण  अश
ं बण्डा वा बकसपत्रबाट हुने हक हस्तान्तरण 
बाहेक रजिष्ट्रेशन पारित प्रयोजनका लागि घरबाटो प्रमाणित सिफारिस गर्दा राजिष्ट्रेशन पारित 
प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयले कायम गरे को जग्गाको मलू ्याङ्कन दरको आधारमा 
१९.२
बिक्री हुने जग्गामा मालपोत मलू ्याङ्कनको ०.३० प्रतिशतका दरले कम्तीमा रू. १०० नघट्ने
गरी  हुने आउने रकमको ५० प्रतिशत शैक्षिक विकास कोष र ५० प्रतिशत विपद् व्यवस्थापन
कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
२०. प्राकृतिक स्रोत उपयोग र निकासी कर सम्बन्धी
संकलन प्रति क्युविक निकासी प्रति
क्युविक फिट
फिट
क. माटो
रू.०.५०।रू.१।ख. बालवा
रू.३।रू.६।ु
ग. ढुंगा
रू.७५।रू.१५०।घ. खानी सिफारिस र नवीकरण
रू.५०,०००।ङ. खानी अनमु ति/दर्ता /नवीकरण
रू.५०,०००।च

योजना सचं ालनको क्षेत्रमा निस्किएको माटो वढी
भई विक्री गर्नुपर्दा
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छ

योजना सचं ालनको क्षेत्रमा निस्किएको माटो वढी
भई विक्री गर्नुपर्दा

प्रति घन फिट रु ५।-

च.
छ.

वासिंग/फिरफिरे संचालन अनमु ति
वासिंग/फिरफिरे नविकरण

रू.२,००,०००।रू.१,००,०००।-

ज.

प्लटिङ जग्गा कित्ताकाट सिफारिस प्रति आना

रू.१०,०००।-

झ.
ञ.
ट.
ठ.
ड.
ढ.
 ण.
 त.
थ.
द.
२१.
क.
ख.

निजी जग्गा व्यवस्थापन स्वीकृति(१ रोपनी सम्म 
रू.५,०००।निजि प्रयोग वा कृषि प्रयोजन)
निजी जग्गा व्यवस्थापन स्वीकृति व्यवसायिक
रू.१०,०००।प्रयोजन प्रति रोपनी
निजी जग्गा व्यवस्थापन स्वीकृति एक रोपनी भन्दा 
रू.२,०००।माथि प्रति थप रोपनी
बोरिङ गरी ट्याँकरमा पानी विक्री वितरण गर्ने

रु २००००।-

प्रशोधित पिउने पानी
प्रति लिटर रू. ०.१०।डिप वोरिङ तथा फिल्टर
रु ५०००।दईु  वा सोभन्दा बढी निर्माण सामाग्री वितरण गर्ने 
रू. ५०,०००।डिपो दर्ता
दईु  वा सोभन्दा बढी निर्माण सामाग्री वितरण गर्ने 
रू.२५,०००।डिपो नविकरण दस्तुर
एक मात्र निर्माण सामाग्री वितरण गर्ने डिपो दर्ता
रू. २५,०००।एक मात्र निर्माण सामाग्री वितरण गर्ने डिपो
रू.१०,०००।नविकरण
राजश्व शिर्षक नं. १४२४३ सिफारिस शिर्षकमा दाखिला गर्नुपर्ने ।
नगर सच
ू ना के न्द्रका सामाग्रीको दैनिक भाडादर
हलभाडा
रू.१५००।मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर
रू.१०००।181
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कम्प्यूटर
रू.७००।ह्वाइट र सफ्ट वोर्ड
रू. २००।नगर राजपत्र
५० पेजसम्मको
रू.१५।५० पेज भन्दा माथि
रू.३०।राजश्व शिर्षक नं. १४२१३ अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रीबाट प्राप्त
शिर्षकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ
सवारी साधन भाडा
ट्रिपर प्रतिघण्टा  ( सरकारी तथा  नपाबाट गठित 
उपभोक्ता समितिलाई
नोट:
(क)  ट्रिपर प्रयोग गर्नेले अग्रीम रकम जम्मा 
गर्नुपर्नेछ । भाडा  नपाको गेटबाट गएको
समयदेखि फिर्ता  भएको समयको लगबक
ु
भरे को आधारमा लागू हुनेछ । नगरपालिकाको
काममा  उपभोक्ताबाट प्रयोग हुदँ ा  दैनिक १० प्रतिघण्टा रू. ६००।घण्टा र अन्यमा ८ घण्टाको १ सिफ्ट हुनेछ ।
(ख)  ट्रिपर प्रयोग गर्दा  लाग्ने  इन्धन, ढुवानी भाडा 
तथा  अपरे टर र हेल्परको खरु ाकी खर्चको
व्यवस्था भाडामा लैजाने मिलाउनु पर्नेछ ।
राजश्व शिर्षक नं. १४१५१ अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रीबाट प्राप्त
शिर्षकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ।
फोहरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क मासिक दररेटमा (भ्याटसहित)
वडा नं.१ देखि ४ सम्म प्रति  घर
रू.२००।वडा नं. ५ देखि ९ सम्म प्रति घर
रू. ३००।वडा नं.१ देखि ४ सम्म प्रति खद्रा 
रू. ३००।ु पसल
वडा नं. ५ देखि ९ सम्म प्रति होलसेल पसल
रू. ३५०।वडा नं.१ देखि ४ सम्म सानो होटल (४ टेवल सम्म) रू. ३५०।182
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वडा नं. ५ देखि  ९ सम्म ठूलो होटल (४ टेवलभन्दा 
रू. ४५०।माथि १० टेवलसम्म)
ठूलो होटल
रू. १,५००।अस्पताल/नर्सिङ होम
रू.२,०००।विद्यालय तथा अन्य संस्था
रू.५००।राजश्व शिर्षक नं. १४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रीबाट प्राप्त
शिर्षकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ।
रू.५००।-

माथि नखुलेका अन्य सिफारिसमा

राजश्व शिर्षक
नं. १४२४३
सिफारिस
दस्तुर शिर्षकमा
दाखिला
गर्नुपर्नेछ ।

अनुसच
ू ी – ११
घरजग्गा रजिष्ट्रे शन दस्तुर
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रभित्र घरजग्गा वा अन्य सम्पत्तिहरू दाखिला खारे ज तथा नामसारी र  
रजिषट्् रेशन शलु ्क प्रदेश सरकार र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ । यस बमोजिम
प्राप्त राजश्व रकम  शिर्षक नं ११३१५ घरजग्गा रजिष्ट्रे शन दस्तुर शिर्षकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ।
अनुसच
ू ी – १२
छुट सम्बन्धी व्यवस्था
1= आ.व. ०७८/७९ को कार्तिक मसान्तसम्म कर दाखिला गर्ने करदाताहरुलाई लाग्ने करमा 
१०% छुट दिइनेछ ।(व्यवसाय करमा)
2= विद्यार्थीहरूको वैदशि
े क अध्ययन प्रयोजनको लागि मलू ्यांकनमा देखाएको घरभाडामा कर
छुट हुनेछ ।
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अनुसच
ू ी – १३
जरिवाना
1=

गत आ.व. सम्मको बक्यौता कर, दस्तुर र महसल
ु चालु आ.व.को दर बमोजिम पौष मसान्तसम्म 
नवझु ाएमा सो पछि वक्यौता रकममा  थप १०% जरिवाना लगाई असल
ु उपर गरिनेछ ।

2=

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रभित्र निषेध गरिएको सार्वजनिक सडक, फुटपाथमा सवारि साधन
पार्कि ङ वा व्यापार वा फोहोरमैला गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नगरकार्यपालिकाको निर्णय अनसु ार
जरिवाना लिईनेछ ।

3=

अनमु ति नलिई गैरकाननु ी रुपमा फे ला परे का  वालवा 
ु र माटोलगायतका प्राकृतिक श्रोतको हकमा 
देहाय बमोजिमको जरिवाना लिईनेछ ।

अ.पहिलो पटक
(क)  माटो प्रति ट्रिपर -रू ८,०००।-,  मिनिट्रिपर - रू ६,०००।-,  मिनिट्रक - रू ४,०००।–
(ख) वालवा 
ु प्रति ट्रिपर - रू २४,०००।-, मिनिट्रिपर-रू १६,०००।-,मिनिट्रक- रू ८,०००।–

आ. पटक पटक दोहोरिएमा पटकै पिच्छे दोब्बर जरिवाना लिईनेछ ।
4= यस अनसु चि 
ु बमोजिम गरिने जरिवानाको ४० प्रतिशतले हुन आउने रकम परु स्कार स्वरुप सहयोगी
ससं ्थालाई उपलब्ध गराईनेछ ।
5=

6=

नगरपालिकाको अनमु ति वेगर प्लटिङमा  माटो खन्ने  सम्याउने मेशिनरी औजारहरुको देहाय
अनसारको जरिवाना लिईनेछ ।
s=

जेसिभि/डोजर/बलु ्डोजर रु २५०००।–

v=

स्काभेटर रु ५००००।–

u=

दफा ५ क,ख,ग का सवारी साधनले अनमु ति वेगर दोहोराएर कार्य गरे मा सरुु  जरिवानको
दोव्वर दस्तुर लिने ।

नगरपालिकाको अनमु ति लिएर पिच/ग्रावेल सडक काट्दा नगरपालिकाको दररे ट अनसु ार दस्तुर
तिर्नु पर्नेछ ।
184
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7= नगरपालिकाको अनमु ति नलिई पिच सडक काटेमा रु २५०००।– जरिवाना लिने ।
8= नगरपालिकाको अनमु ति नलिई ग्रावेल सडक काटेमा रु १००००।– जरिवाना लिने ।
9=

नगरपालिकाको अनमु ति नलिई खानेपानीको पाईप काटेमा रु ५०००।– जरिवाना लिने ।

10= सहकारी संस्थाले काननु बमोजिम बझु ाउनपु र्ने विवरण समयमा नबझु ाएमा देहाय बमोजिम जरिवाना 
गरिने छः
क) साधारण सभाको विवरण १५ दिन भित्र नबझु ाएमा पहिलो पटक रू ५,०००।- वा पँजु ीकोषको
०.१ प्रतिशतमा जनु कम हुन्छ सो रकम असल
ु उपर गरिनेछ ।
ख) सोही व्यहोरा पनु दोहोरिएमा प्रत्येक पटक दोब्बर जरिवाना लगाईनेछ ।
ग)

मासिक विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गते पछी २० गतेसम्म बझु ाएमा  रू. २००।- जरिवाना,
अर्को महिनाको ७ गतेसम्म बझु ाएमा रू. ५००।- र पनू ः सोही व्यहोरा दोहोराएमा प्रत्येक
पटक दोब्बर जरिवाना लगाइनेछ ।

घ) ऐन बमोजिम बझु ाउनपु र्ने अन्य विवरण तोकिएको समयमा नबझु ाएमा प्रथम पटक (१५ दिन
भित्र) रू ५००।- र एक महिना सम्म पनि नबझु ाएमा रू. ५,०००।- जरिवाना लिईनेछ ।
११.  आर्थिक ऐन २०७८ मा कुनै व्यवसाय कर दस्तुर छुट भएमा त्यस्तो व्यवसायको शलु ्क    तोक्ने 
अधिकार नगर प्रमख
ु लाई दिने ।
१२.   आर्थिक ऐन २०७७ खारे ज गरिएको छ ।
यस बमोजिम प्राप्त राजश्व रकम शिर्षक नं. १४३१२ प्रशासनिक दण्ड जरिवाना    शिर्षकमा 
दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
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निर्णय नं. ४
नगरसभामा नगर प्रमख
ु श्री कृ ष्णहरि थापाज्यूबाट मिति २०७८।०३।०७ मा प्रस्तुत गर्नु भएको देहाय
वमोजिमको आ.ब. ०७८।०७९ को नीति‚कार्यक्रम तथा वजेट उपर छलफल गरी उपस्थित नगर सभाका 
सदस्यहरुबाट सर्वसम्मतले पारित गरीयो ।
आ.व. २०७८/०७९ मा नगरपालिकाले अवलम्वन गर्ने नीतिहरु देहाय अनुसार प्रस्ताव गरिएको
छ।

आर्थिक विकास
कृषि तथा पशुपालन
1=

नगरपालिकाभित्र दर्ता रहेका सबै प्रकारका कृषि फर्म, कृ षक समहू  तथा महिला कृषि समहू मा ज्ञान,
सिप तथा धारणा मा परिवर्तन ल्याउन कृषि तालिम तथा नीजि किसानका हितमा बाली बिमा, पशु
बिमामा किसानले व्यहोर्ने premium मा र सबै पशपु ालनमा तथा कृषि फर्ममा रहेको किसानको
हितमा मलखाँद, उन्नत बिउ बिजन का साथै कृषिमा आधनिकि
ु करण तथा व्यवसायिकरणको लागि 
कृषि यान्त्रिकरणमा अनदु ानको व्यवस्था गर्ने नीति लिइने छ ।

2=

कृषिलाई हालको अवस्थामा प्राथमिकता दिई तथा ग्रfमिण क्षेत्रमा प्रांगारिक व्यवसायिक खेति तथा 
शहरि क्षेत्रमा कौशि खेति को प्रविधि विस्तार , बजारको व्यवस्था, के न्द्र सरकारको नीति बमोजिम
खाद्धान्न बालिको मलु ्य निर्धारण सहितको कार्य योजना कृषि शाखा मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइने
छ ।

3=

सामदु ायिक कृषि वन, नीजि जग्गा, तथा कृषिसगं सम्बन्धित महिला तथा कृ षक समहू को सहकार्यमा 
नगरपालिकाभित्र नगदेवाली अलैची, अदवा
ु , बेसार, अमृसो खेति तथा मह तथा मौरि पालन प्रवर्द्धन
गर्न अनदु ानको व्यवस्था गरिने छ ।

4= कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्न, माटो परिक्षण तथा सधु ार कार्यलाई प्रोत्साहन गरि खाली जग्गा राख्ने 
कार्यलाई निरुत्साहित गरी जग्गा आवदी–प्रकृ या अगाडि बढाई बेरोजगार यवा
ु लाई कृषि फर्ममा 
आकर्षित हुने परियोजना सञ्चालन गर्न वित्तिय क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने कार्यक्रम यसै वर्षबाट लागु
गरिनेछ ।
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5=

नगरभित्र उत्पादन भएका कृषि उपजको सरु क्षित शित भण्डारको व्यवस्था, उपयक्त 
ु स्थानमा संकलन
तथा वितरण सहितको कृषि बजारको व्यवस्थाका लागि समन्धित निकाय IUDP को DPR मार्फत 
सहकार्यमा कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।

6=

“स्वस्थ्य मासु स्वस्थ्य जिवन” को नारा सार्थक गर्न नगरपालिकाभित्र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा 
आधनि
ु क बधशाला निर्माण, छाडा पशु व्यवस्थापन, सामदु ायिक कुकुर बन्धयाकरण लगायतका 
कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तर दिइनेछ ।

7=

बाली, पश त
ु था पन्छिमा देखिने महामारी नियन्त्रणका लागि जनचेतना मल
ु क कार्यक्रम, सहकारी
तथा गैह्र सरकारी निकायसगं को सहकार्यमा रोकथाम तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।

8=

नेपाल सरकार भमि ब्य
बस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम यस
ू
नगरपालिका भित्रका जग्गा  धनीहरुले कृषि  प्रयोजनका  लागि  आफु खश
ु ी कृषि  योग्य जमिन
छुट्याउन पाउने गरि एकपल्ट मौका दिने । यसरि कृषिको लागि छुट्याइएको १ रोपनी भन्दा माथिको
जग्गा १० वर्ष सम्म अन्य प्रयोजनमा ल्याउन नपाउने, त्यसरी कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने जग्गालाई
नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको कृषिका सहुलियतहरु र नगरपालिकाले पनि सिंचाई, मलखाद,
उन्नत विउविजन, कृषि कार्यमा प्रयोग हुने यान्त्रिक सामानमा अनदु ान र मालपोत दस्तुरमा छुट दिने
र सो देखि बाहेकका अन्य जग्गा मात्र घर घडेरिका लागि प्रयोग गर्न अनमु ति दिने । यसरी अनमु ति
दिदं ा उक्त जग्गा कित्ताकाट (खण्डिकरण) गर्दा ०-४-०-० (चार आना) सम्म मात्र गर्ने । अश
ं वण्डा,
अदालतको निर्णयले दाखिला खारे ज, मोही वाँडफाँडको निर्णयबाट, नेपाल सरकारको यो निर्देशन
आउनपु र्व 
ू संयक्त 
ु नाममा  रहेको जग्गा  दर्ताफारी ०-२-२-० (दईु आना  दईु पैसा) सम्म  मात्र गर्न 
सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने नीति लिइनेछ ।

9=

पश त
ु था व्यवसायिक कृषि फर्मलाई व्यवसायिक र आधनि
ु कीकरण गर्न चाहने कृ षक,  कृषि फर्म,
पशपु ालक र व्यवसायिक कृषिका लागि अनदु ानको व्यवस्था गरिनेछ ।

10= विश्वभरी फै लिएको कोरोनाका  कारणले कामका  लागि  बैदशि
े क रोजगारमा  गएका  र काम बन्द 
भै घर फर्कि एका नगरवासी यवा
ु को रोजगारी सनिश्
ु चित गर्न निजले प्राप्त गरे को ज्ञान सिप, निजसंग
भएको आर्थिक तथा भौतिक श्रोतका आधारमा थप तालिमको आवश्यकता देखिएमा तालिम तथा 
यवा 
ु लक्षित कार्यक्रम व्यवस्था गरी वित्तिय संस्थाको सहकार्यमा आय मल
ू क कृषि कार्यका लागि 
समन्वय र सहज कर्ताको भमि
ू का निर्वाह गरिनेछ ।
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11=  शिक्षित बेरोजगार, तथा बैदशि
े क रोजगारबाट फर्कि एका यवा
ु लाई कृषि तथा पशपु ालन व्यवसायमा 
आकर्षिक गर्न, सिपमल
ू क तालिम वित्तिय संस्थाको सहयोगमा  सहुलियत  ऋणको व्यवस्था  र
कृ षकले उत्पादन गरे को उत्पादनको समचित 
ु बजारको व्यवस्थापन र मलू ्य  कायम गर्ने  क्रममा 
कार्यक्रम तयार गरी बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।
12=   नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनगु मन तथा कार्यान्वयनमा 
समन्वयकारी भमि
ू का निर्वाह गरी नगरपालिकाले आवश्यक श्रोतको व्यवस्थापन गर्नेछ ।
13=

नगरपालिकाभित्र रहेको कृषि योग्य जमिनमा साना सिचं ाई निर्माण मर्मत तथा सधु ार कार्यक्रम र
स्तरवृद्धीका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी व्यवसायिक कृषिलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

14

नगरपालिकाभित्र कम्तीमा ५ रोपनी जग्गामा व्यवस्थित कृषि खेती गरे मा १ लाख नगद अनदु ान र
२० रोपनी जग्गामा आधनि
ु क तथा व्यवसायिक खेती गरे मा ५ लाख नगद अनदु ान दिइनेछ ।

15= यस नगर पालिका भित्र रहेका कृषि प्राविधिक शिक्षालयमा आधनि
ु क कृषि प्रविधि  विस्तारकाका 
लागि आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरिने छ।
16 बैदशि
े क रोजगारीबाट फर्के का कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका भित्र स्थाई वसोवास गर्ने व्यक्तिले
विगत १ वर्षदेखि पशपु ालन फर्म दर्ता गराई कम्तिमा ५ वटा माउ गाई पालन गर्ने किसानहरुलाई प्रति
किसान रु २ लाख नगद अनदु ान उपलव्ध गराईनेछ ।
17 यस नगरपालिकाको वडा नं ६ स्थित चखण्डोल सामदु ायिक वनको जग्गा भाडामा लिई सवु िधा 
सम्पन्न  नगर पशु अस्पताल‚ ल्याव‚प्रदर्शनीको लागि  आधनि
ु क गाई चरन वगैचा(Fodder
Garden) स्थापना गरिनेछ ।
आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई
1=

नगरभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाको जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन, औषधी उपकरणको उपलब्धता 
र भौतिक पर्वा
ू धारको निर्माणमा कार्यक्रम बनाई आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

2=

मल
ू पानी नगर अस्पतालमालाई  स्तरोन्नती गरि भविश्यमा १०० वडको अस्पताल बनाईने छ ।
साथै गणु स्तर सेवा  प्रबाहको लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको खरिदका लागि आवश्यक
बजेटको व्यवस्था गरिनेछ 
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नगरपालिकाभित्र रहेका सामाजिक संस्थाले सञ्चालनमा ल्याएका एम्बुलेन्स, नगर मातहत रहेका 
एम्बुलेन्सलाई सञ्चालन योग्य बनाई, मर्मत योग्य नभएका एम्बुलेन्सको लिलाम गरी पर्याप्त व्यवस्था 
गर्ने, आवश्यकता अनसु ार थप प्रविधियक्त 
ु एम्बुलेन्स खरिद गर्ने, हालको अवस्थामा संक्रमितलाई
मध्यनजर गरी कोरोना डेडिके टेड एम्बुलेन्सको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपले सञ्चालन ल्याइने
छ ।

4= बालबालिका  र महिला  स्वास्थ्यका क्षेत्रमा  महिला  स्वास्थ्य  स्वयंसेविका‚ नगर क्षेत्रमा  कार्यरत 
स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरूसँगको सहकार्यमा विभिन्न पोषण खोप‚ स्वास्थ्य 
शिविर‚ स्वास्थ्य शिक्षा लगायत गणु स्तरीय स्वास्थ्य सेवा  विस्तार गर्न छुट्टै स्वास्थ्य सेवा  कोष
स्थापना गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
5=

आलापोट स्वास्थ्य  चौकी, गोठाटार स्वास्थ्य  चौकी‚ मल
ु पानी नगरअस्पताल‚ डाँछी स्वास्थ्य 
चौकीमा सञ्चालनमा रहेका बर्थिङ्ग सेन्टरहरुको लागि व्यवस्थापकिय खर्चको व्यवस्था गरी सेवा 
लाई व्यवस्थीत र गणु स्तरिय सेवा कायम गरिने छ ।

6=

आधारभत 
ु स्वास्थ्य नागरिकको अधिकार" भन्ने मल
ू मन्त्रलाई आत्मसात गरी स्वास्थ्य सेवामा 
सबैको पहुचँ पर्या
ु उने, स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । नेपाल
सरकारबाट विभिन्न  स्वास्थ्य  ईकाइमा दिइदै आएको विभिन्न  प्रकारका निःशलु ्क  औषधिमा 
नागरिकको पहुचँ लाई सनिश्
ु चित  गरिनेछ  साथै स्वास्थ्यलाई योग सँग जोड दिने नीति लिईनेछ ।
मल
ु पानी फार्मेसीबाट दिर्घरोगीहरुलाई मध्यनजर गरि  शल
ु भ मलू ्यमा  औषधी विक्री  वितरण 
गरिनेछ ।

7=

नगरक्षेत्रभित्र गैह्रकाननु ी रुपमा सञ्चालित क्लिनिक तथा औषधि पसलहरूलाई नियमन गरी काननु ी
दायरामा ल्याइनेछ । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई चसु ्त, पारदर्शी,
जनउत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन नागरिक संलग्नतामा सेवा प्रवाहको मलू ्याकंन गर्ने व्यवस्था लागू
गरिनेछ । अस्पताल विकास समिति तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित व्यवसायिक संस्थाहरूलाई थप
जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइनेछ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा प्रवाहलाई चसु ्त र जिम्मेवार बनाउन
वार्षिक रुपमा सामाजिक परीक्षण गरिनेछ ।

8=

गणु स्तरीय एवं स्वास्थ्य वर्धक खाघ पदार्थको प्रवर्धन र प्रयोग मार्फत कुपोषणलाई न्यूनीकरण गरिने
छ ।
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नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरुमा विद्यालय स्वास्थ कार्यक्रम लागु गरिने छ ।

10= खोप सेवाको पहुचँ मा बृध्दि गरि नगरपालिका लागि परू ्ण खोप सनिश्
ु चित गरिनेछ ।
11=

बाल तथा मातृ मृत्युदर घटाउन स्वास्थ्य तथा पोषण शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य, सरु क्षित मातृत्व, बाल
तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

12= स्वास्थ सचू ना प्रणालीमा गणु स्तरिय र विधतु िय शसु ासनको लागि स्वास्थ संस्थाहरुमा इन्टरनेट
पहुचँ को सनिश्
ु चित गरी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाटनै अनलाईन रिपोर्टिङ गर्ने कार्य नियमित गरिने छ ।
13= स्वास्थ संस्थाहरुबाट प्रदानहुने सेवाको बारे मा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नागरिक वडापत्रको व्यवस्था 
गरी सचू नाको हक सनिश्
ु चित गरिने छ ।
14= नगरपालिकालाई परू ्ण सरसफाईको क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक स्वास्थ्य सचू कहरुको लक्ष अनसु ारको
प्रगति उपलब्ध गर्न पोषण र सरसफाईको कार्यक्रमहरु अबलम्बन गरिनेछ ।
15= "म जिउँछु, निरोगी जीवन" भन्ने अभियानको सरुु वात गरी महिनामा एक पटक स्वास्थ्य जाँच गर्न 
हरे क नागरिकलाई अभिप्रेरित गर्ने, सन्तुलित र पोषणयक्त 
ु खानपानका लागि जनचेतना फै लाउने
र स्वास्थ्य जाँच गर्ने बानीको विकास गर्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आधारभत 
ू
स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा रहेकोले स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशलु ्क प्रदान
हुदँ ै आएको प्राथमिक तथा आधारभत 
ू स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने छ ।
16= नागरिकको आधारभत 
ू स्वास्थ सम्बन्धी हकको प्रत्याभतू ि गर्न एवं जनप्रतिनीधि र नागरिकहरुवीचको
सामीप्यता प्रवर्धनका लागि मेयरसँग स्वास्थ्य सेवा जनता घरदैलो सेवा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
17= नगरपालिकामा कोभिड-१९ र भाईरसको डबल म्युटेन्ट भेरिएण्ट को संक्रमण नियन्त्रण तथा अन्य 
सरुवा रोगको महामारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्वा
ू धार तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संयन्त्र विकासको
कार्यलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।
18= कोभिड-१९ र भाईरसको डबल म्युटेन्ट भेरिएण्ट मक्त 
ु कागेश्वरी मनोहरा बनाउन पहिलो प्राथमिकता 
भएको छ । रोकथाममा  अपनाउनपु र्ने  स्वास्थ्य  सजगताको बिषय, परीक्षण, ओषधी उपकरण,
क्वारे न्टाईन निर्माण, जनशक्ति जस्ता पक्षमा विशेष प्राथमिकता दिई नगर भित्रका कुनै व्यक्तिको
ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन नगरपालिका दृढतापर्वू क लागेको छ र यो कार्यले निरन्तरता 
पाउनेछ ।
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19= गणु स्तरिय स्वास्थ्य सेवाको पहुचँ को लागि स्वास्थ्य संस्थाको पर्वु धार विकास हुन अनिवार्य रहेको
र यस सन्दर्भमा के न्द्र र प्रदेशसंगको समन्वयमा गागलफे दी स्वास्थ्य चौकीको सवु िधा सम्पन्न भवन
निर्माण गरिने छ ।
20= प्रत्येक वडामा  स्वास्थ्य  सेवाको पहुचँ पर्या
ु ई गणस्ति
ु य स्वास्थ्य  सेवा दिने उद्देश्यले सचं ालनमा 
रहेका वडा नं. ८ को शहरी स्वास्थ्य के न्द्र (आधारभत 
ू स्वास्थ्य सेवाके न्द्र) भवन के न्द्र र प्रदेशसगं को
समनं ्वयमा सवु िधा सम्पन्न भवन निर्माण गरिनेछ ।
21= बाल तथा मातृ मृत्युदर घटाउने उद्देश्यले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका अन्तरगत बर्थिङ सेन्टरमा 
सरु क्षित प्रसतु ि सेवा लिन आउने आमा र नवजात शिशक
ु ो स्वास्थ्य प्रर्वधनको लागि आमा नवजात 
शिशु पोषण प्रोत्साहन कार्यक्रमको ब्यवस्था  गरिने छ । यस कार्यक्रममा छोरीको जन्म  भएमा 
रु.२०००।- रकम पोषण खर्चको ब्यवस्था गरिने छ ।  
22= नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निस्कने चिकित्साजन्य फोहरमैलाको बैज्ञानिक
ढंगले ब्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार संग सहकार्य गरिनेछ ।
23= विद्यालय तहबाट वालवालिकाहलाई स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाउन उत्प्रेरित गर्न समग्र स्वास्थ्य 
सरसफाई र पोषण  प्रवर्धन, मानसिक स्वास्थ, किशोर किशोरीको यौन तथा  प्रजनन स्वास्थ्य 
अवस्थामा  सधु ार गरी जिवनशैलीमा  सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले एक माध्यामिक
विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम लाग  ु गरिनेछ ।
24= साविकमा प्रत्येक गाबिसमा महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेविका कोष रहदै आएकोमा अब सबै वडा 
कार्यालयको स्वास्थ्य सस्थामा महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेविका कोष रहने गरि ब्यवस्था मिलाइने
छ ।  
25= कोभिड १९ सक्र
ं मण भएमा रोकथाम र नियन्त्रणको लागि आफ्नो घर भएका नगरवासीको हकमा 
परिवारका सदस्यहरुका लागि घरमा नै आइसोलेसन कोठाको प्रवन्धका लागि आम नगरवासीलाई
आव्हान गरिनेछ । नगरपालिकाबाट विश्व स्वास्थ्य सगं ठन र नेपाल सरकारले तोके को मापदण्ड एवम्
सरु क्षा विधिका लागि होम आइसोलेसन रुम मापदण्ड समेत जारी गरिनेछ । होम आइसोलेसनमा 
रहेका तर स्वास्थ्य  अवस्था  सामान्य  देखिएका  नागरिकको नियमित  स्वास्थ्य जाँच, परीक्षण  र
औषधि उपचारका लागि नगरपालिकाबाट विशेष स्वास्थ्य घमु ्ती टोली टोल बस्तीमा नै उपलब्ध 
गराउने नीति लिइनेछ ।
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26= विश्वमा भयावह रुपमा फे लिएको Covid–19 र भाईरसको डबल म्युटेन्ट भेरिएण्ट को संक्रमण 
रोकथाम र उपचारका  लागि  आवश्यक जनशक्ति र व्यवस्थापनका  लागि  बजेटको व्यवस्थापन
गरिनेछ ।
27= विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ सो को नियमावली २०७५ को
दफा ८ बमोजिम गठित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फे लिएको कोरोना  भाइरसबाट पर्न  गएको प्रभावबाट कोही पनि 
नगरवासी भोकै नरहुन भन्ने उद्येश्यबाट खडा गरिएको राहत कोषलाई भोलिका दिनमा यस्ता अन्य 
महामारीमा सञ्चालन गर्न सहज होस् भन्ने उद्येश्यले आवश्यक औषधी तथा यान्त्रिक उपकरण 
खरिद गर्न मेयर स्वास्थ्य विपद कोष खडा गरी सो कोषमा जम्मा भएको खर्चलाई प्रभावकारी रुपमा 
खर्च गरिनेछ ।
28= मल
ू पानी अस्पताललाई अक्सीजन जेनेरेटर प्लान्ट भेन्टिलेटर सहितको आई. सि. यू सेटअप गर्ने 
कार्यलाई चाल वर्ष
ु मै सम्पन गर्ने गरि कार्य अघि बढाइएको र व्यवस्थित रुपमा ५० जना बिरामि 
भर्नागरि गणु स्तरिय स्वास्थ्य सवु िधा उपलब्ध गराईने छ ।
29= मल
ू पानी नगर अस्पताललाई अक्सीजन जेनेरेटर प्लान्ट जडान पश्चात कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 
भित्र रहेका अक्सीजन आवश्यक बिरामीहरुलाई शल
ु भ मलू ्यमा अक्सीजन सिलिंडर भर्ने कार्यको
थालनी गरिने छ ।
30= प्रस्तावित नगर अस्पताल हाल धेरै प्रयासपछि संचालनमा आएको छ । तर जनशक्तिको अपर्यापतता 
्
भएकोले के ही स्वास्थ्य तर्फ का पदहरुको अस्थायी दरबन्दी थप गर्न नगर प्रमख
ु को संयोजकत्वको
अस्पताल व्यवस्थापन तथा संचालक समितिबाट निर्णय भएर आएका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत 
गरीनेछ ।

शिक्षा क्षेत्र:
1=

हाल विद्यमान शैक्षिक बेरोजगार घटाउन, उद्यमशीलताको विकास गर्न र रोजगारीको सिर्जना गर्न 
आगामी पाँच वर्षभित्र नगर क्षेत्रका कम्तीमा चार वटा विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक
शिक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।

2=

नगरक्षेत्र भित्र शैक्षिक ससं ्था  सञ्चालनको अनमु ति दिने प्रक्रियालाई व्यवस्थित  र वैज्ञानिक
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बनाइनेछ । विद्यालयको भौतिक अवस्थामा  सधु ार ल्याउँदै शैक्षिक गणु स्तरमा जोड दिइनेछ ।
सामदु ायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा ड्रेस कोड लागु गरिनेछ  (कक्षा १-८ सम्म सामदु ायिक र
संस्थागत विद्यालयमा ड्रेस कोडमा टाई नराख्ने)  ।
3=

नगर क्षेत्रभित्र रहेका  सार्वजनिक क्षेत्रका  शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक गणु स्तर‚ विद्यार्थी  संख्या  र
भौतिक पर्वा
ू धार तथा आवश्यक जनशक्तिको आक
ं लन गरी नगरवासीको सहयोग र समन्वयबाट
पर्वा
ू धारको विकास गरी गणु स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न एक शिक्षा विकास कोष स्थापना गरी विशेष
कार्यक्रम सञ्चसालन गरिने  छ ।

4= नगरपालिकाको प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि CTEVT द्वारा स्वीकृत प्राप्त वडा नं. ८ मा 
संचालित मदन आश्रित प्राविधिक विद्यालय, र शख
ं रापरु पोली टेक्निकल इन्ष्टिच्युट सँग समन्वय
गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै थप एक प्राविधिक विद्यालय स्थापनाको लागि  पहल
गरिनेछ ।
5=

प्राविधिक‚ व्यवसायिक‚ सिपमल
ू क‚ रोजगारमल
ू क एव ज
ु ी शिक्षाको विकास गर्दै लैजाने
ं नमख
नीति अवलम्बनका साथै सामदु ायिक विद्यालयको गणु स्तर वृद्धि गरी निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा 
गर्ने वातावरण सृजना गरिनेछ ।

6=

यस नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा दलित‚ विपन्न, जेहने ्दार विद्यार्थीको अध्ययनमा प्रोत्साहन गर्न 
ईन्जिनियरिङ्ग र चिकित्सा विज्ञान विषयको Bachelor Level मा अध्ययनरत त्यस्ता बढीमा ५
जना विद्यार्थीहरूलाई जनही रु.१,००‚०००।- उपलब्ध गराइनेछ । साथै आर्थिक कारणले अध्ययन
गर्न नसके का विपन्न वर्गलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ ।

7=

प्रारम्भिक बाल विकाश के न्द्रको अनभु व सहित कक्षा १ मा भर्ना हुने दरलाई वृद्धि गर्न आवश्यकता 
अनसु ार स.का. तालिमको व्यवस्था गरी नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको तलव भत्ता उपलब्ध 
गराइनेछ ।

8=

विद्यालयमा कार्यरत विध्यालय सहायक र सहयोगी कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले तोके  वमोजिम
तलव भत्ता उपलव्ध गराईनेछ ।

9=

निशलु ्क तथा अनिवार्य आधारभत शिक्षा 
कार्यान्वयनको लागि थप कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
ु

10= प्रत्यक्ष र वैकल्पिक विधिको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाई कृ याकलापलाई बालमैत्री तथा आधनि
ु क
प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानेतर्फ कार्यक्रमहरू लक्षित गरिनेछ ।
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11= प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकसँग नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन करार गरी सिकाई उपलब्धि 
वृद्धिलाई अनिवार्य गरिने छ ।
12= नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सामदु ायिक विद्यालयहरूमा न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई
निश्चित  समयावधिभित्र तोकिएको विद्यार्थी  संख्या  परु य् ाउन नसके मा  नजिकको सामदु ायिक
विद्यालयमा समायोजन गरिने वा  सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने
छ । साथै यसरी समायोजन हुदँ ा  खाली रहने भवन र जग्गालाई आम्दानीको श्रोतको रुपमा 
विकास गरी प्राप्त आम्दानीबाट सामदु ायिक विद्यालयको गणु स्तर विकासमा खर्च गरिने व्यवस्था 
मिलाइनेछ ।
13= विद्यार्थी टिकाउ दरमा वृद्धि गर्दै सिकाई उपलब्धिमा सधु ार ल्याउन प्रारम्भिक वाल विकाश के न्द्र
देखि कक्षा ५ सम्म सामदु ायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था 
गरिनेछ ।
14= नगरपालिकाका सामदु ायिक विद्यालयहरु मध्ये भोगोलिक अवस्थित अध्ययन गर्ने, विध्यार्थिका 
परिवारको आर्थिक सामाजिक अवस्था समेतका आधारमा कम्तिमा एक वटा विद्यालयमा कक्षा १
देखि १० सम्म अध्ययन गर्ने सवै विध्यार्थिका लागि नगरपालिकाका तर्फ बाट पोशाक वापत रकम
उपलव्ध गराईनेछ ।    
15= विद्यालय शिक्षाको पहुचँ  तथा गणु स्तर विकासका लागि सझु ाव सहितको लिखित प्रतिवेदन तयार
गर्न नगर शिक्षा समितिबाट गठित सिफारिश समितिद्वारा सिफारिश गरे को कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर
कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।
16= गरीबी र अभावका कारण विद्यालय जान नसके का बालबालिकालाई विद्यालय भर्नाको वातावरण 
सिर्जना गरी विद्यालयमा भर्ना गरिनेछ । नगर क्षेत्रभित्र सरकारी, गैह्रसरकारी र निजी तवरबाट वितरण 
गर्दै आईरहेको छात्रवृत्तिलाई प्रभावकारी नियमन गर्दै गरीब, दलित, छात्रा, जनजाति, लोपोन्मुख
जातजाति, अल्पसंख्यक र जेहने ्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति वितरणलाई वैज्ञानिक बनाई वितरण 
गरिनेछ ।
17= नगर शिक्षा समितिलाई शैक्षिक गणु स्तर विकास गर्ने प्रयोजनका लागि प्रेरित गरिनेछ र आवश्यकता 
अनसु ार विद्यालयहरूको नियमन अनगु मन गर्न लगाइने छ ।
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18= स्थानीय पाठ्यक्रम अनसु ार पाठ्यपसु ्तक तयार गरी परीक्षण भै रहेकोले यसै शैक्षिक सत्रबाट लागू
गरिने छ ।
19= बर्तमान कोरोना  सक्र
ं मण  र यसको सम्भावित दिर्घकालिन असरबाट बालबालिकाको शैक्षिक
अवस्थामा पर्ने प्रभावलाई न्यून गर्न विद्युतिय शिक्षण सामाग्री विकास, उत्पादन, अनलाईन शिक्षा 
प्रदान गर्ने, सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा सचू ना प्रविधी प्रयोगशाला र सबै सामदु ायिक
विद्यालयमा उच्चगतिको ईन्टरनेट सवु िधाको व्यवस्था गरिनेछ ।
20= विद्यालय शिक्षालाई मर्यादित र व्यवस्थित वनाउदै गणु स्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षक तालिमको
व्यवस्थाका साथै निरन्तर निरीक्षण अनगु मनको व्यवस्था गरिनेछ ।
21= नगरपालिकाको समग्र  शैक्षिक गणु स्तर सधु ार गर्न  नगरपालिका  भरमा  सञ्चालित  सामदु ायिक
विद्यालयहरुले लिने विद्यालयतहका कक्षा १ देखि  ७ सम्म र ९ कक्षाका त्रैमासिक  तथा बार्षिक
परीक्षाहरुमा  एकरुपता  ल्याउन नगरस्तरीय परिक्षा  समिति   मार्फत  कार्य गरिनेछ । साथै बार्षिक
परीक्षाफल प्रकाशन पश्चात नतिजा विश्ले षण प्रतिवेदन समेत तयार गरिनेछ ।
22= नगरक्षेत्र भित्रका सवै संस्थागत विद्यालयहरुको वर्गिकरण तथा शलु ्क निर्धारण कार्यविधि अनसु ार
वर्गिकरण गरिनेछ ।
23= आधारभत त
ु हको अन्त्य कक्षा ८ मा लिईने बार्षिक परीक्षालाई अझै व्यवस्थित गर्दै नतिजा विश्ले षण 
गरि योजना निर्माणमा उपयोग गरिनेछ ।
24= नगरपालिकाले चालु आ.व.मा  सामदु ायिक तथा  संस्थागत  विद्यालयमा  कक्षा  १ देखि  ८ सम्म 
अध्ययन गर्ने सवै विद्यार्थीहरुलाई स्थानीय पाठ्यपसु ्तक निःशलु ्क उपलब्ध गराईनेछ ।

पर्यटन
1=

गोकर्णेश्वर र शख
ू धार कार्यक्रम अन्तर्गत 
ं रापरु नगरपालिकासँगको सहकार्यमा एकीकृत पर्यटन पर्वा
कागेश्वरी धामको विकास (गरुु योजना, EIA, धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन, साहसिक खेलको प्रवर्धन‚
धार्मिक वन निर्माण) र ग्रामीण पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्दै अगाडि बढने नीति लिइनेछ । साथै सहिद
पार्क गोकर्णको नेतृत्वमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र Sister पार्क को रुपमा अगाडि बढेको लोकतान्त्रिक
सहिद पार्क ‚ जेष्ठ नागरिक पार्क चखण्डोल‚ पवित्र वन भद्रवासलाई समेत अगाडि बढाउँदै थप अन्य 
क्षेत्रमा समेत पार्क को सम्भाव्यता अध्ययनलाई राष्ट्रिय शहिदपार्क मार्फत अगाडि बढाइनेछ ।
195

gLlt tyf sfo{qmd @)&*÷&(

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

2=

प्रसिद्ध कागेश्वरी मन्दिर‚ नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको पर्यटकीय सेवा  सवु िधा सम्पन्न गोकर्ण फरे ष्ट
रिसोर्ट तथा अन्तराष्ट्रियस्तरको गल्फकोर्स रहेको गोकर्ण वन, निर्माणाधिन राष्ट्रियस्तरको मल
ु पानी
क्रिके ट मैदान, नवतनधाम तथा कोलमतेश्वर क्षेत्रमा रहेको लक्ष्मी ह्याग्रीब मन्दिरको विषयमा व्यापक
प्रचार प्रसार र आवश्यक पर्वा
ू धार विकास समेत  गरी पर्यटकलाई आकर्षित  गर्ने  कार्यक्रमहरू
सञ्चालन गरिने छ ।

3=

सरकारी‚ निजी‚ तथा दातृ निकायहरूसँगको सहयोग र सहकार्यमा यस नगरपालिकाको गागलफे दीमा 
होम-स्टे तथा तामाङ सग्रं हालय सञ्चालन गर्ने प्रकृ या आगामी आ.ब. बाट सरुु गरिनेछ ।

4= प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल कागेश्वरी महादेव  मन्दिरमा वर्षमा एक पटक लाग्ने कागे अष्टमी मेलामा 
सार्वजनिक विदा दिइनेछ ।
5=

नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सबै पर्व तथा जात्राहरूको संरक्षण र विकासको लागि बजेटको व्यवस्था 
गरिनेछ ।

6=

लोकतान्त्रिक शहिदपार्क निर्माण कार्यलाई यस आ.व. मा शरुु गरि DPR बमोजिमको कामलाई
निरन्तरता दिइनेछ ।

7=

माथिल्लो गागल क्षेत्रमा पर्यटनको विकासका लागि होमस्टे सञ्चालन गर्न निर्माण गरिने तामाङ
संस्कृ ति झल्कने घरको नक्सा पास दस्तुरमा छुटको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ ।

8=

नगरपालिकाको आर्थिक सम्वृध्दिका लागि अन्य पालिकाहरु सँग भगिनी सम्वन्ध तथा सहकार्य
कायम गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गरिनेछ ।

9=

कागेश्वरी धामलाई आधारमानि  शख
ं रापरु र गोकर्णेश्वर नगरपालिकासंगको सहकार्यमा  एकिकृत 
पर्यटन पर्वा
ू धार समिति गठन गरी सो समिति मार्फत नगरपालिकाको समग्र धार्मिक, साँस्कृ तिक
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

उद्योग
1=

नगरक्षेत्रमा घरे ल,ु साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन, नियमन र अनगु मनका लागि प्रभावकारी
संयन्त्रको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

2=

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु उद्यम तथा स-साना घरे लु उद्योगहरूको स्थापनामा समदु ाय
एवं निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र त्यस्ता उद्योगलाई वातावरण अनक
ु ू ल बनाउन जोड दिइनेछ ।
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बजार मागमा आधारित स्वरोजगार सृजना हुने उद्यम सञ्चाल
् नलाई प्रोत्साहन गर्न बजार के न्द्रहरूमा 
लघु उद्यम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

4= पर्यावरण मैत्री उध्योग सञ्चालनका लागि उध्योग व्यवसायिमैत्री नीति ल्याई स्थानीय रोजगारीको
सृजना गरिनेछ ।

वित्त तथा सहकारी
1=

नगरपालिका भित्रका सबै नागरिकलाई सहज रुपमा वित्तीय सेवामा पहुचँ स्थापित गराउन आवश्यक
पहलकदमी लिइने छ ।

2=

सहकारीमा सबै नागरिकको अपनत्व कायम गराउन विशेष भमि
ू का खेलिनेछ । नगर क्षेत्रका सबै
सहकारीको अभिलेख तयार गरी वित्तीय अवस्था  र कारोबारको आधारमा  सहकारी संस्थाको
वर्गीकरण गरिनेछ ।

3=

नगरक्षेत्रमा नयाँ खलु ्ने सहकारी संस्थाको ईजाजत जारी र नवीकरण तथा सहकारी संस्थाबाट हुने
वित्तीय जोखिमको न्यूनीकरणका लागि नियमित अनगु मन र सपु रिवेक्षण गरिनेछ ।

4= नगरक्षेत्रभित्र हुने गैर बैंकिङ आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गरिनेछ साथै एक वडा 
एक वैंकको अवधारणालाई अगाडी वढाईनेछ ।
5=

विपन्न महिला, भमि
कलाई सहकारीको माध्यमबाट आय
ू हीन किसान, रोजगार विहीन यवा श्रमि
ु
आर्जन गर्ने माध्यम बनाई आर्थिकस्तर सधु ार गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चामलन गरिने छ ।  

6=

नगरभित्र विभिन्न टोल, बस्तीमा कृ षक समहू , महिला समहू हरूले समहू  निर्माण गरी दैनिक तथा 
मासिक बचत गर्दै आएको समहू को आम्दानी, खर्च र लगानीलाई संस्थागत गर्न सहकारी दर्ता गरी
सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

7=

सहकारी ससं ्थाहरुको एकिकरण तथा  सञ्जाल गठनको कार्यलाई प्रथमिकता  साथ कार्यान्वयन
गरिनेछ ।

8=

प्राविधिक ज्ञान प्राप्त, घरे लु उध्योग सञ्चालन गर्न अनभु व भएका स्थानीय यवा 
ु बेरोजगारलाई आय
आर्जन कार्यक्रम संचालन गर्न सहकारीको निश्चित रकम परिचालन गर्ने कार्यक्रमलाई यसै वर्षबाट
लागू गरिनेछ ।
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भूमिसध
ु ार नीति
1=

नगरक्षेत्र भित्रका पर्ति जग्गाको अभिलेख तयार गरी अद्यावधिक गरिनेछ ।

2=

नगरक्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा जमीनमा भएको अतिक्रमण बन्द गर्ने तथा अनधिकृत 
रुपमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाइनेछ ।

3=

सक
ु ु म्वासी र भमि
ू हीनको पनु ःस्थापनाका लागि विशेष प्याके जको पहल गरिनेछ।

4= भमि 
ू प्रशासन सम्बन्धी  सम्पूर्ण  सेवालाई सरलीकृत, सचू ना  प्रणालीमा  आधारित  गराई एकद्वार
प्रणालीबाट प्रवाह गर्न पहल गरिनेछ ।
5=

आवादी जग्गालाई बाँझो राख्ने परम्पराको अन्त्यका लागि काननु  निर्माण गरिनेछ ।

6=

नेपाल सरकारले आगामी आ.व. २०७७/०७८ मा  आफु मातहत  रहेका  विभिन्न  मालपोत 
कार्यालयहरुलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य योजना रहेकोले यस नगरपालिकाको भगू ोल
अन्तर्गतका क्षेत्र समेटी मालपोत कार्यालय ल्याउन पहल गरी आवश्यक कार्य योजना बनाई अघि 
वढाईनेछ ।

7=

नगरपालिकाभित्र रहेका सबै जग्गाको अभिलेखीकरण नयाँ नापजाँच नभएका जग्गाको नापजाँचका 
लागि सम्बन्धित निकायको सहकार्यमा यसै वर्षबाट नयाँ नापीको कार्य सरुु गरिनेछ ।

खेलकुद
1=

खेलकुद क्षेत्रको बृहत्तर विकास र विस्तारका  लागि  एक वडा  एक खेलमैदानको नीति लिइने
छ । साथै फुटसल निर्माणलाई समेत अगाडी वढाईनेछ । नगरपालिकामा राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा 
गर्न सक्ने खेलाडीको उत्पादन गर्न आवश्यक पहलकदमी लिइनेछ । स्वस्थ‚ सक्षम र अनश
ु ासित 
नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनावद्ध लगानी गर्ने र खेलकुदलाई अर्न्तराष्ट्रिय
क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमको रुपमा विकास गर्न नगरस्तरीय मेयर कप फुटवल
र अन्तर नगरस्तरीय क्रिके ट प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिदं ै अन्य खेलकुद कार्यक्रम तथा वडा र
नगरस्तरीय खेलकुद मैदान समेतको पर्वा
ू धार तयार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

2=

राज्य निर्माणको महत्वपरू ्ण जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने यवा वर्ग
को शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित 
ु
कार्यक्रमहरू साथै खेलकुद र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गरिने कार्यक्रम यवा 
ु मार्फत सञ्चालन
गर्नुका साथै यवा 
ु नेतृत्व विकास र विकास निर्माणका कार्यमा यवा
ु हरूको सक्रिय सहभागितालाई
198

gLlt tyf sfo{qmd @)&*÷&(

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

विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । यवा 
ु स्वरोजगारको कार्यविधि वनाई वित्तीय संस्थाको सहकार्यमा 
लगानीको व्यवस्था मिलाइनेछ । यवा त
ु था  खेलकुदका  कार्यक्रममा क्लब र सामदु ायिक संघसंस्थालाई सक्रिय र जिम्मेवार बनाई नगरको समग्र  विकासमा  महत्वपरू ्ण  योगदान पर्या
ु उने
यवा
ु हरूको श्रम‚ सिप‚ योग्यता‚ क्षमता र विज्ञतालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस
नगरपालिकालाई आधनि
ु क सवु िधा सम्पन्न खेलकुद शहर (Sport City) को रुपमा विकास गर्न 
दीर्घकालीन योजना बनाइनेछ ।  
3=

नगरभित्र रहेको थली चौर र मल
ू पानी चौरलाई स्तरवृद्धि गरी नमनु ा खेलकुद मैदान बनाउने कार्य यसै
वर्ष सम्पन्न गरिनेछ । खेलकुदको प्रवर्द्धनका लागि खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायसँगको
समन्वय तथा साझेदारीमा समय समयमा खेलकूद प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम, साहसिक खेलका 
कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा सहभागिता जनाइनेछ ।

4= नगर खेलकुद विकास समितिलाई प्रवर्धन सवलीकरण गर्दै खेलकुदका विभिन्न वर्गका (महिला,
अपं ाग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसखं ्यक) खेलाडीहरुको रोष्टर तयार गरिनेछ ।

खानेपानी तथा सरसफाई
1=

स्वच्छ  एवं आधारभत 
ू गणु स्तरीय खानेपानीको आपर्ति
ू लाई व्यवस्थित  गर्न  परु ाना  खानेपानी
योजनाहरूको दिगो संरक्षण एवं निर्माणाधीन योजना समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

2=

खानेपानी तथा सरसफाई सवु िधामा सबैको पहुचँ सनिश्
ु चित गर्न बालमैत्रि, लैंगिक, अपांगमैत्री  र
वातावरण अनक
ु ू ल खालका संरचनाहरू बनाई सामाजिक समावेशीकरण र दिगो विकासमा जोड
दिइने छ । खानेपानी महु ान संरक्षण गर्न र स्वच्छ राख्न स्थानीय समदु ायलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
स्वच्छ, सफा, हराभरा नगरपालिका निर्माण अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ । टोलसधु ार समिति,
निजी क्षेत्र र गैह्रसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्य र सहभागितामा फोहोरमैला व्यवस्थापन गरी फोहोरलाई
श्रोतमै घटाई मोहोर वनाउने अभियान अन्तर्गत फोहोरबाट कम्पोष्ट मल बनाउने कार्यलाई अघि 
वढाईनेछ साथै नगरक्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि यसै वर्ष फोहोरमैला विसर्जनस्थलको
व्यवस्था गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । साथै कोसीखेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

3=

के .य.ु के .एल.ले काठमाडौं उपत्यकामा  वितरण  गर्ने  खानेपानीको मल
ू श्रोत  कागेश्वरी मनोहरा 
नगरपालिका तथा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभित्र रहेको शिवपरु ी जलाधारबाट प्राप्त हुने पानी भएकोले
उक्त संस्थामा यस नगरपालिकाको शेयर लगानी वृद्धि गरी प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी व्यवस्थित 
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गर्ने  कार्यमा  के .य.ु के .एल. सँगको सहकार्यलाई थप विस्तार गरिनेछ । साथै वडा  नं. ६ र ७ मा 
खानेपानीको वैकल्पिक श्रोत नभएको हुदँ ा खानेपानी वितरणको लागि योजनामा समावेश गर्न पहल
गरिने छ ।
4= नगरपालिकाभित्र संचालनमा रहेका खानेपानी व्यवस्थापन समितिहरुलाई व्यवस्थित ढंगले संचालन
गर्नको लागि नगरस्तरिय खानेपानी वोर्ड गठन गरिनेछ ।
5= सवै वडाहरुमा  स्वच्छ  खानेपानी सरसफाई सम्वन्धि जनचेतनामल
ु क कार्यक्रमलाई निरन्तरता 
दिईनेछ ।
6= सार्वजनिक स्थान मठ मन्दिरबाट निस्के को फोहोरलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
7= स्वच्छ खानेपानीको लागि यस नगरपालिकाभित्रका सवै खानेपानी संस्थाहरुको महिनाको एकपटक
पानी जाँचको व्यवस्था गरी नगरवासीहरुलाई स्वच्छ सफा जीवाणु रहित खानेपानीको व्यवस्था 
गरीनेछ ।

सामाजिक सरक्षा
ु तथा ग्रामीण गरीबी न्यूनीकरण
1=

नगरपालिकाबाट वितरण हुने सबै प्रकारका सामाजिक सरु क्षा भत्ताको सहज प्राप्तिका लागि घरदैलोमा 
सेवा  पर्या
ु उने नीति लिइनेछ । सामाजिक सरु क्षा  लाभग्राहीहरूको तथ्यांक अभिलेखीकरणलाई
भरपर्दो, विश्वसनीय र चसु ्त दरुु स्त बनाउन अनलाईन सफ्टवेयर प्रयोगको प्रभावकारिता बढाइने छ ।

2=

नगरपालिका गरीबी अनगु मन सचू ना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । बृद्ध, असहाय,
एकल महिला, फरक क्षमता  भएका  नागरिक र बालबालिकाको हितमा  सामाजिक सधु ार एवं
कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सामाजिक सरु क्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली
सदृु ढीकरण आयोजनालाई निरन्तरता दिईनेछ  सो को लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण 
विभागसँग समन्वय गरिनेछ । सामाजिक सरु क्षा  भत्ताका  लाभग्राहीहरुको सचु ी अद्यावधिक गर्दै
परिमार्जित नियमावली एव निर्देशि
का  अनरुु प सामाजिक सरु क्षा  भत्ता  वितरण  र व्यवस्थापनमा 
ं
वस्तुनिष्ठता  कार्य गर्न एम.आई.एस. अपरे टर र फिल्ड सहायक लगायतका कर्मचारीलाई परू ्ण रुपमा 
परिचालन गरिनेछ । सामाजिक सरु क्षा भत्ता वितरणमा गनु ासो सनु वा
ु ई संयन्त्र स्थापना गरी समाजमा 
जोखिममा रहेका वर्गलाई स्थानीय सरकारको संरक्षकत्वको प्रत्याभत 
ू गरिनेछ । विगतका विभिन्न 
तहका  सरकारका  कार्यक्रम तथा  आयोजनाहरु मार्फत  समदु ायस्तरका  समहु हरुलाई उपलव्ध 
गराईएको पँजू ी रकम र वचतको अद्यावधिक गरी उक्त  रकम रोजगारी सिर्जना, आय आर्जन र
उत्पादनमल
ू क कार्यमा परिचालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।
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राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको व्यक्तिगत घटना दर्ता सदृु ढिकरण कार्यको लागि 
न.पा.मा कार्यरत एम.आई.एस अपरे टर र फिल्ड सहायकको लागि एक चौमासिकको पारिश्रमिकको
रकम व्यवस्था गरिनेछ ।  

महिला विकास
1=

लैङ्गिक समविकासको अवधारणालाई जोड दिँदै नगरक्षेत्रभित्रका गैह्रसरकारी सघं ससं ्था, सहकारी,
विद्यालय जस्ता निकायहरूमा रहने समिति, सचं ालक वा व्यवस्थापन समिति एवं नगरपालिकाबाट
पर्वा
ू धार  सामाजिक क्षेत्रमा गरिने विकास निर्माण कार्यका लागि गठन हुने उपभोक्ता समिति वा 
निर्माण समितिमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता रहने नीतिलाई अनिवार्य गरिनेछ ।

2=

महिला  विकास कार्यक्रमलाई महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक लगायत  सर्वाङ्गीण 
विकासमा टेवा पगु ्ने गरी तालिम‚ सिपमल
ू क प्रशिक्षण‚ अध्ययन‚ अन्तरक्रिया‚ गोष्ठी‚ लगायतका 
कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।  यस्ता कार्यक्रम सञ्चाकलनका लागि महिला समहू  तथा महिलासँग
सम्बन्धित संघ संस्थाहरूसँगको सहकार्य र साझेदारीमा जोड दिइनेछ ।    

3=

विपन्न तथा पिछडिएका वर्गका  महिलाहरूलाई लक्षित  गरी उद्यमशिलता, सशक्तीकरणका 
कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । महिलाहरूको सीप तथा क्षमता विकासमा सहयोग पगु ्ने कार्यक्रम
वडास्तरबाट सञ्चालन गरिनेछ ।

4= महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिसं ा शोषण तथा विभेद र बहिष्करण विरुद्ध शनू ्य सहनशीलताको
नीति अवलम्वन गरी तिनको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काननु ी उपचार प्रणालीलाई सहज 
छिटो र सबैका लागि पहुचँ योग्य बनाउन पहल गरिनेछ ।
5=

लैङ्गिक विभेदलाई न्यूनीकरण गर्दै महिलाहरूको मल
ू प्रवाहीकरणमा जोड दिई लैङ्गिक समतापरू ्ण 
समाज निमार्णको लागि प्रोत्साहित गरिनेछ ।

6=

एकल महिलाहरूलाई स्वावलम्वी र सम्मानयक्त 
ु बन्ने वातावरण सिर्जना गर्न आय आर्जन, सीप
विकास र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ ।

7=

महिला, दलित, आदिवासी जनजाती लगायत  लक्षित वर्गका  नगरस्तरीय समितिहरू गठन गरी
त्यस्ता वर्गको लागि योजना छनोट, कार्यान्वयन र अनगु मन मलु ्याङ्कन गर्दा तत तत
् ् समितिको
सिफारिस तथा सहभागितालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
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8=

सामाजिक सरु क्षामा भेदभाव, छुवाछुत, सामाजिक कुरिति, अन्धविश्वास, लैगिंक विभेद र घरे लु
हिसं ाका घटना न्यूनीकरण  गर्न महिला संजाल, स्वयमसेविका, टोलसधु ार समितिको सक्रियतामा 
अभियान कार्यक्रमहरु गरि सामाजिक विभेदको न्यूनीकरण गरिनेछ ।

9=

महिलाहरुको अर्थपरू ्ण समानपु ातिक सहभागिताका लागि क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

10= आपतकालिन जोखिमावस्थामा रहेका स्थानीय वा वेवारिसे अवस्थाका महिला तथा किशोरीहरुको
संरक्षणको लागि महिला पनु ःस्थापना के न्द्र स्थापना गरि संरक्षण प्रदान गरिनेछ  ।
11= लैगिंक उत्तरदायी बजेट निर्माण, परिचालन तथा परीक्षण गरि लैगिंक मैत्री वितरण तथा पहुचँ प्रणली
विकास गरिनेछ ।
12= एकल महिला जसको निज बाहेक अन्य कोहि संरक्षक परिवार नभएको, एकल महिला निजको
संरक्षणमा नाबालक बाल बच्चा मात्र रहेछन भने त्यस्तो महिलाले निजका नाउमा नक्सा पास गरि 
घर निर्माण गरे मा उक्त घर १००० व.फि. सम्मको भए त्यसमा लाग्ने दस्तुरमा ५०% सम्म छुट दिने
नीति लिइनेछ ।
13= नेपाल सरकारले संचालन गर्ने सवै किशिमका हिसं ा र दरु ्र व्यवहार विरुध्दका अभियानमा सहकार्य
गरिनेछ ।
14= महिला हिसं ा, मानव  बेचविखन तथा ओसारपसार लगायतका जोखिम कम गर्न  सचेतनामल
ू क
कार्यक्रम निरन्तर गर्ने, लैङ्गिक विभेद तथा सवै प्रकारका कुरीति तथा कुससं ्कारको अन्त्यका लागि 
सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमल
ू क कार्यक्रम सचं ालन गरिनेछ ।
15= महिला  उद्यमसिलता  सहजिकरण  के न्द्र स्थापना  गरी महिला  उद्यमशिलता  कार्यक्रम संचालन
गरिनेछ ।
16= श्रमिक महिलाहरुको ज्यालामा  समानता  कायम गरी लैङ्गिक समानता  एव 
ं पारिश्रमिकमा 
भेदभावरहितता सनिश्
ु चितता कायम गरिनेछ ।
17= लघउु ध्यमको विकास तथा  प्रवर्धनको माध्यमबाट गरिवी न्यूनिकरण  गर्न  देहायका 
व्यवसाय(बाख्रापालन‚बेकरी‚ पषु ्पखेती‚ आलचि
ु प्स‚ अचार‚ च्याउखेती‚ सेनीटाईजर‚ सावनु )
संचालन गर्न वडा कार्यालयमा वढीमा १० जनाको उध्यमी समहु दर्ता गर्न आएमा वडा कार्यालयबाट
त्यस्ता उध्यमी समहु दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
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बालबालिका
1=

बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यमा ध्यान दिदं ै उनीहरूको शोषण विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि हुने
कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा विद्यालय जाने वातावरण तयार गर्ने 
नीति अवलम्वन गरिनेछ ।

2=

बाल शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ बाल सहभागिता‚ बाल संरक्षण‚ बाल अधिकार लगायतका  विषयमा 
बालबालिका लक्षित विभिन्न शैक्षिक संघ-संस्था‚ सामदु ायिक संघ-संस्था तथा गैर सरकारी संघसंस्थासँगको सहकार्य र समन्वयमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

3=

“बालश्रम मक्त 
ु नगरपालिका, उत्तरदायी श्रमिक र जिम्मेवार व्यवसायी” भन्ने नाराका साथ उद्योगी,
व्यापारी एवं व्यवसायीहरूको सहकार्यमा वाणिज्य क्षेत्रको विकास गरिने छ ।

4= नगरपालिका भित्रका विशेष हेरचाह र संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका, जोखिममा 
रहेका बालबालिकाको  उद्धार, पनु स्र्थापना लगायत नगरपालिका भित्रका बालबालिका सम्बन्धि 
सबै प्रकारका तथ्यांक संकलन, अध्यावधिक गर्ने तथा अभिलेख दरुु स्त राख्ने कार्य वडा समिति,
वडा तथा नगर बालअधिकार समितिको सहभागितामा संचालन गरिनेछ ।
5=

बालबालिकाको सहभागिता अभिवृद्धिमल
ू क कार्यक्रम, बालक्लवहरुको नेतृत्व विकास सम्बन्धमा 
क्रियाकलाप गरि बालमैत्री स्थानीय तह प्रोत्साहन कार्यक्रम गरिनेछ ।

6=

बालगृह संचालकहरुलाई आवासिय बालगृह संचालन तथा  व्यवस्थापन निर्देशिका तथा 
नगरपालिकाले बालसंरक्षणका  लागि जारी गरे को निर्देशिका, मापदण्ड  तथा  आचारसंहिता 
सम्बन्धमा  अन्तरक्रिया तथा आमाबाबु भएका बालबालिकालाई परिवारमा नै पनु ःस्थापना गर्न 
पहल गरिनेछ ।

7=

नगर तथा वडा बालअधिकार समिति तथा सरोकारवालाहरुलाई बालअधिकार संरक्षण, सहभागिता,
विकास, स्थानीय सरोकार तथा बालमैत्री  स्थानीय तह घोषणा, बालश्रममक्त 
ु स्थानीयतह घोषणा 
सम्बन्धमा प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम संचालन गरिनेछ  

8=

नगरक्षेत्रका बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेतृत्व विकास तालिम, सडक नाटक जस्ता 
कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

9=

नगरक्षेत्रका  सार्वजनिक जग्गामा  सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत  बाल बगै ँचा  र बाल
उद्यानहरूको निर्माण गरिनेछ ।
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10= प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा र नगरपालिकास्तरमा बाल भेला गरी नगर बाल सञ्जाल गठन गरी
बालबालिकामा अन्तरनिहित प्रतिभाको प्रस्फु टन गराउनक
ु ा साथै बालमैत्री नगरको रुपमा विकसित 
गराउने लक्ष्य राखिनेछ ।
11= बालबालिका  सम्बन्धी  नीति तथा  योजना तर्जुमा  प्रक्रियामा  नगरपालिकाको बाल संजालका 
पदाधिकारी तथा  बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूलाई सहभागी गराउने नीति
लिइनेछ ।
12= नगरस्तरीय र वडास्तरिय बाल संरक्षण समिति गठन गरी सो को प्रभावकारी परिचालनको व्यवस्था 
मिलाईनेछ ।
13= बाल संरक्षण  गृहहरुको सदृु ढिकरण  अभिलेखीकरण  र सवलीकरण  गरी नियमन गर्दै संरक्षणको
सनिश्
ु चितता दिईनेछ ।
14= सन २०३० सम्म  बालविवाह उन्मुलन गर्ने  रणनीति २०७२ अनरुु प उपयक्त 
ू कार्यक्रम संचालन  
गरिनेछ ।
15= हिसं ा पीडित तथा बेबारिसे सडक बालबालिकाहरुको राहत‚ उध्दार तथा पनु ःस्थापनाका लागि 
निवारण कोष स्थापना गरीकार्य अगाडि बढाइनेछ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति
1=
2=

नगरक्षेत्रमा  रहेका फरक क्षमता  भएका ब्यक्तिहरूको लगत  सक
ं लन, अपेक्षा  पहिचानका  लागि 
सचू ना तथा तथ्याङ्क सक
ं लन गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
नगरक्षेत्र भित्र निर्माण गर्ने सरकारी, गैह्र सरकारी निकाय तथा सघं ससं ्थाका भवन अपाङ्गमैत्री 
बनाउन पहल गरिनेछ ।

नगरपालिकामा  रहेका  अपागता 
ं भएका जोखिमावस्थाका  व्यक्तिहरुका  लागि जोखिम सरु क्षा 
कार्यक्रम सचं ालन गरिनेछ ।
4= नगरक्षेत्रका ‘क’ वर्गका अपाङ्ग व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा नगरपालिकाले गर्ने र स्वास्थ्य उपचारमा 
विशेष छूटका लागि पहल गरिनेछ ।
3=

5=

अपाङ्गता  भएका  नागरिकहरूको जीवनयापनको सहजताको लागि  अपाङ्गताको प्रकृति
अनसु ार सिपमल
ू क र व्यवसायिक तालिम प्रदान गरी रोजगारीका अवसरहरूमा पहुचँ विस्तार तथा 
आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
204

gLlt tyf sfo{qmd @)&*÷&(

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

6=

अपाङ्गहरूका लागि सरकारी तथा गैह्रसरकारी तवरबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत 
गरी नियमित अनगु मन तथा नियमन गरिनेछ ।

7=

आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने वा श्रम गर्न नसक्ने अशक्त, असहाय, अपागंता  भएका व्षक्ति,
महिला, बालबालिकाहरुको पहिचान गरी उनिहरुको मर्यादित जीवनयापन एवं संरक्षणका लागि 
लक्षितवर्ग संरक्षण कोष निर्माण तथा परिचालन गर्ने र सरकारबाट प्रदत्त सेवाहरुमा सहज पहुचँ को
विकास गरिनेछ ।

दलित, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसख
ं ्यक वर्गको उत्थान
1=

जनजातिहरूको भाषा, लिपि  र सँस्कृ तिको जगेर्ना  गर्दै आदिवासी जनजाति हकहित  संरक्षण  र
प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ ।

2=

छुवाछुत तथा जातीय भेदभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि चेतनामल
ू क कार्यक्रमहरू सञ्चाषलन
गरिनेछ । नगरपालिकाभित्र दलितले परम्परागत  रुपमा  गर्दै आइरहेको पेशाको निरन्तरता,
आधनि
ु कीकरण  एवं स्वरोजगार मल
ू क तथा सिपमल
ू क कार्यक्रमको लागि  आवश्यक पहल
गरिनेछ ।

3=

नगरपालिकाभित्र हुने विभिन्न अवसरहरूमा समावेशी आरक्षणलाई आत्मसात गरी लागू गरिनेछ ।

4= अल्पसखं ्यक तथा पिछडा वर्गको पहिचान र अभिलेखीकरण गरी उत्थानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन
गरिनेछ ।
5=

नगरक्षेत्रभित्र रहेका  अल्पसखं ्यक समदु ायको पहिचान गरी तिनको मल
ू प्रवाहीकरणका  लागि 
आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

6

अल्पसखं ्यक तथा विपन्न वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने तथा जनचेतनामल
ू क कार्यक्रम सञ्चालन गर्नमा 
विशेष जोड दिइनेछ ।
s= यस नगरपालिकाका गरिब तथा विपन्न समदु ायको उत्थानको लागि नगर गरीबी स्तरीकरणको
तथ्यांक तथा तथ्यांक विभागको सचू ना अनरुु प गरिबी निवारण कार्यक्रम ल्याउन सम्बन्धित 
निकायमा अनरु ोध गरिनेछ ।
v= समाजमा कोही बहिष्कृ त नहोउन, सबै बिस्थापित आश्रयहिन मानसिक सन्तुलन गमु ाएका  वा 
संरक्षण विहिन भएका वर्गलाई सडक मानवमक्त 
ु गर्दै आवश्यक व्यवस्थापन गरिनेछ ।
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u= लैङिक समानताको लागि  लक्षितवर्ग  के न्द्रित  आर्थिक शसक्तिकरण  (जीविकोपार्जन,
स्वरोजगार, रोजगारमल
ू क) कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
#= बेरोजगार विपन्न दलितहरुको रोजगारीका लागि वित्तिय ससं ्थाको सहयोगमा शिपमल
ु क तथा 
रोजगारीमल
ु क कार्यक्रम सचं ालन गरिनेछ ।
ª= विपन्न दलितहरुको पठनपाठनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनेछ ।

ज्येष्ठ नागरिक
1=

ज्येष्ठ नागरिकको अनभु व र सीपलाई सामाजिक तथा आर्थिक विकासको कार्यमा उपयोग गर्न ज्येष्ठ
नागरिक अक्षय कोषलाई निरन्तरता दिँदै सामाजिक सरु क्षा र निःशलु ्क औषधि वितरणको कार्यलाई
निरन्तरता दिइनेछ ।

11= ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको सम्मान र सकारात्मक भावनाको अभिवृद्धि गराउन समदु ाय स्तरसम्म सरकारी
तथा गैह्रसरकारी संस्थाको समन्वयमा सचेतनामल
ू क कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । समाजमा 
विशिष्ठ योगदान परु य् ाउने जेष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
3=

जेष्ठ नागरिकहरुलाई सरं क्षणको आवश्यकता वमोजिम उनिहरुको मर्यादित जीवन कायम गर्नको लागि 
जेष्ठ नागरिक विश्राम के न्द्र, दिवासेवा  के न्द्र, आवास गृह निर्माण, परिचालन तथा व्यवस्थापनको
लागि आपश्यक कार्यक्रम निर्माण गरिनेछ ।

4= ज्येष्ठ  नागरिकहरुलाई दिवारुपमा आराम, मनोरञ्जन तथा अनभु व आदानप्रदान गर्नका लागि क्रमश
सवै वडामा ज्येष्ठ नागरि दिवासेवाके न्द्र स्थापना गरिनेछ ।  
5=

महिला, अपागता 
ं भएका व्यक्ति र जेष्ठ नागरिक सम्वन्धि समाज कल्याण, सरं क्षण एवं सशक्तिकरण 
सम्बन्धी एकिकृत र परिमाणमख
ू ी लक्षित कार्यक्रम सचं ालन गरिनेछ ।

6=

जेष्ठ नागरिकको ज्ञान, शिप र अनभु वलाई नयाँ पसु ्तामा  हस्तान्तरण  गर्ने  कार्यक्रमहरु संचालन
गरिनेछ ।

युवा, श्रम तथा रोजगारी
1=

बढ्दो शैक्षिक बेरोजगारको संख्या घटाउन प्रयोगात्मक तथा व्यवसायिक प्राविधिक शिक्षामा जोड
दिइने छ ।
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2=

नगरक्षेत्रका यवा
ु लाई कुक, प्लम्विङ, वायरिङ लगायतका सिपमल
ू क तालिम दिई दक्ष, उद्यमशील
र आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिइनेछ ।

3=

नगर क्षेत्रमा सञ्चालित संघ, प्रदेश तथा ठुला नगरस्तरीय आयोजनाहरूमा नगरपालिका भित्रका 
यवा
ु लाई रोजगारमा प्राथमिकता दिन जोड दिइनेछ ।

4= प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत यवा 
ु लक्षित रोजगारी कार्यक्रम सञ्चापलन गरिनेछ ।
5=

कृषिमा आधारित उद्यमशिलता मार्फत मेयर विशेष रोजगार कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

6=

नगर क्षेत्रमा श्रम शोषणको अन्त्य तथा श्रमको आपर्ति 
ू सनिश्
ु चितताका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक
निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका साथै नियमन गरिनेछ ।

7= श्रम बजारमा भएको दक्ष कामदार अभावको परिपर्ति
ू का लागि सिपमल
ू क कामदारको उत्पादनको
नीति लिइनेछ ।
8= नगरक्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका पेशा तथा व्यवसायमा लगाउने कामदारको करार र सेवा सवु िधा 
निर्धारणको लागि कडाइका साथ नियमन तथा अनगु मन गरिनेछ ।
9=

रोजगारमा महिला सरु क्षाको सनिश्
ु चितताको लागि पहल गरिनेछ ।

10= निकृ ष्ट प्रकृतिका बालश्रमको अन्त्य गर्नका लागि जनचेतनामल
ू क कार्यक्रम संचालन गरिनेछ साथै
बालश्रम अन्त्यका लागि कडाईका साथ अनगु मन तथा नियमन गरिनेछ ।
11= बाल श्रमिकको उद्धार र पनु ःस्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायसँग प्रभावकारी समन्वय गरिनेछ ।
12= नगरपालिका भित्र असंगठित अवस्थामा रहेका श्रमिकहरुको लगत अध्यावधिक गरी श्रमिकसंग
सम्बन्धित संघ संस्था र निकायसंग समन्वय गर्न नगरपालिकाबाट छुट्टै समिति गठन गरिनेछ । सो
समितिको कार्य क्षेत्र कार्यविधिबाट व्यवस्थित गरी कार्य शरुु गरिनेछ ।
13= अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय श्रम बजारमा कोभिड–१९ र कोरोना भाईरसको डबल म्युटेन्टको प्रकोपका 
कारण  सक
ू हरुलाई नगरपालिकाभित्र  
ं ु चन आई   रोजगारीको अवसरबाट बञ्चितमा  परे का  यवा
रोजगारी श्रृजना हुने कार्यक्रम तय गरी स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास गर्दै लगिनेछ ।
14= नगरपालिका भित्र सामदु ायिक, औद्योगिक, व्यापारिक क्षेत्रमा हुने श्रमषोषण, यातना तथा हिसं ाको
अन्त्य गर्न अनगु मन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।
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15= नगरपालिकाभित्र वसोवास गर्ने सक
ु ु म्वासी, व्दन्द प्रभावित विपद्बाट प्रभावित हिसं ा पिडित व्यक्तिको
पहिचान गरी नीजहरुका आवश्यकता र मागको संवोधन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
16= वैदशि
े क रोजगारबाट फर्कि एका, रोजगार गमु ाएका, स्वदेशमै रोजगार विहिन भएका नगरपालिका 
अन्र्तगत रहेका महिला, विपन्न , दलित वर्गलाई स्वरोजगार तथा रोजगारमक कार्यक्रम गरिनेछ  ।
17= नगर अन्तरगतका स्नातकोत्तर गरे का बेरोजगार यवा
ू हरुको लगत राख्ने र योग्यता अनरुु प विकास
निर्माण तथा शैक्षिक विकास कार्यमा परिचालन गरिनेछ ।
18= नगरपालिकाभित्र स्थायी वसोवास गर्ने  विपन्न  दलितहरुका  लागि  सामहि
ु क उद्योग व्यवसाय
संचालनका निमित्त उद्योग व्यवसायको प्रकृती हेरी अनदु ानको व्यवस्था गरिनेछ ।

गैर सरकारी सघं ससं ्था
1=

नगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अर्न्तराष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थाहरूलाई
नगरपालिकाको छाताभित्र एकीकृत गरी कार्य गरिनेछ ।

2=

नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल नखाने, कार्यक्रम सञ्चालनको पर्व 
ू स्वीकृति नलिएका 
तथा नगरपालिकासँग समन्वय नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गै.स.स.लाई नगरक्षेत्रमा काम गर्न 
परू ्ण  रुपमा रोक लगाइने छ । कुनै पनि गै.स.स.ले नयाँ योजना छनोट गर्दा वस्ती तथा वडास्तरबाट
सिफारिस गरिएका योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिनपु र्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

3=

गैह्रसरकारी र सामाजिक सघं ससं ्थाबाट माग भई आएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लक्षित 
क्षेत्र समेट्न सक्ने प्रस्तावलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने छ ।

4= नगरपालिकाको समग्र समृद्धि हासिल गर्नका लागि विकासका लागि हातेमालो अभियान सञ्चालन
गरे र शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वा
ू धार विकास र फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रहरूमा 
गैह्रसरकारी संस्थाको समन्वयलाई अगाडि बढाइने छ ।
5=

नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएका सबै गै.स.स.को तथ्यांक अद्यावधिक गरी दर्ता, नवीकरण एवं
सिफारिसका लागि मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

6=

गैह्रसरकारी संस्थाभित्र सश
ै यमित नियमन, अनगु मन तथा  सपु रिवेक्षणका 
ु ासन कायम गराउँद नि
लागि  नगरपालिकाभित्र छुट्टै  इकाईको गठन गरिनेछ । नगरपालिकाको   गतिविधिमा  गैरसरकारी
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संस्थाहरूले पर्या
ु ई रहेको योगदानलाई अझ व्यवस्थित  र पारदर्शी  बनाउन प्रदेश तथा  संघीय
सरकारका विषयगत कार्यालयसँगको सहकार्यलाई अझ मजबत 
ु बनाइनेछ ।
7= नगरमा  कार्यक्रम बिस्तार गर्ने  गै.स.स.हरूले विकासको अवस्थामा  पछाडि  परे का वडा तथा 
वस्तीलाई प्राथमिकता दिनपु र्ने नीति कार्यान्वयनमा कडाइ गरिनेछ ।
8= गै.स.स.बाट भएका कामको अनगु मन प्रबन्ध तथा प्रगति समीक्षा गर्न अनिवार्य गराइनेछ ।
9=

अन्यत्र दर्ता भई बालगृह संचालन गर्ने गैह्र सरकारी संस्थालाई नगरपालिकाभित्र अनिवार्य रुपमा 
दर्ता गरे र मात्र बालगृह संचालन गर्न दिईने छ ।

10= नगरस्तरिय गैह्र सरकारी संस्था सल्लाहकार समिति गठन गरी गैह्र सरकारी संस्थाको परीचालन र
नियमनको व्यवस्था मिलाईनेछ ।
11= कोभिड-१९ र कोरोना भाईरसको डबल म्युटेन्टका कारण उत्पन्न असहज परिस्थिको सामना गर्न 
नगरपालिभित्र कृ याशिल गैरसरकारी ससं ्थाहरुलाई परिपरु क भमि
ू कामा परिचालन गरिनेछ ।

पूर्वाधार विकास
१

भवन निर्माण

२

सघं , प्रदेश सरकार तथा जिल्ला  समन्वय समिति काठमाडौंको सहकार्यमा  नगरपालिकाको
प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

३

नगरपालिका तथा अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरू मध्ये आफ्नै भवन नभएका कार्यालयहरूको भवन
निर्माण कार्य प्राथमिकतामा राखिनेछ । साथै जीर्ण अवस्थामा रहेका विद्यालय लगायतका अन्य 
भवनहरूको मर्मत कार्य गरिनेछ ।

४

नयाँ वडा कार्यालयहरू निर्माण गर्दा बहुउपयोगी भवन निर्माणमा जोड दिइनेछ ।

५

सार्वजनिक पर्वा
ू धार तयार गर्दा वालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री निर्माणमा जोड दिईनेछ ।

६

विपद्बाट वित्तिय जोखिम कम गर्न घर बिमाको अवधारणा ल्याईनेछ ।
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सडक - पुल
१

काठमाडौ ँ उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र तय गरे को बस्ती स्तरीय सडक‚ दईु  वा 
दईु भन्दा बढी वडालाई जोड्ने सडक‚ यस नगरपालिकाको भौतिक पर्वा
ू धार विकासमा महत्वपरू ्ण 
भमि
ू का राख्ने सडक र राज्यले तोके को राजमार्ग तथा सहायक मार्गको चौडाइलाई आधार मानी
सडकहरूको सिमाङ्कन (Right Of Way) निर्धारण गरिनेछ । साथै त्यस्ता सडक छे उमा निर्माण 
हुने सरं चनाको घर नक्सा  पास गर्दा वस्ती  विकास शहरी योजना तथा  भवन निर्माण  सम्बन्धी 
आधारभत निर्माण 
मापदण्ड २०७२‚ सश
ू
ं ोधित २०७३ अनसु ार यस नगरपालिकाको कार्यविधिमा 
आवश्यक सश
ं ोधन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२

बागमती र महादेव खोला किनाराहरूमा ढल निकास सहितको कोरिडोर निर्माण गर्न पहल गर्दै नगर
क्षेत्रभित्रका विभिन्न नगरस्तरीय सडकहरूलाई के न्द्रीयस्तर‚ प्रदेशस्तर तथा नगरस्तर बजेट तथा 
कार्यक्रम मार्फत क्रमशः कालोपत्रे र ढलान गर्दै जाने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ लागु गरिनेछ ।

३

नगर यातायात  गरुु योजनालाई परू ्णता दिदं ै सडकको मापदण्ड तोकी सोही अनरुु प यातायात 
सेवा  सञ्चातलनको वातावरण निर्माण  गरिनेछ । साथै काठमाडौ ँ महानगरपालिका, गोकर्णेशर
नगरपालिका र शख
ं रापरु नगरपालिकासँग सहकार्य गरी अन्तर नगरस्तरीय नगर बस सेवा सञ्चोलन
गरिनेछ ।

४

मखु ्य सडक र सहायक सडक छे उमा निर्माण भएका घर कम्पाउण्डको पानी व्यवस्थित नगरी सोझै
सडकमा छोड्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरी त्यस्ता कार्यलाई काननू ी दायरामा ल्याइनेछ ।

५

नगरपालिकाका  सबै वडामा  सडक सञ्जाल परु य् ाइनेछ । साथै थप ग्रामीण/ वडावस्ती  स्तरका 
सडकहरूको विस्तृत सर्वेक्षण कार्य गरिनेछ ।

६

आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा सबै वडा र के न्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जाल विस्तार गरिनेछ ।

७

नगर क्षेत्रभित्रका नदी तथा खहरे मा मोटरे वल पल
ु  निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.
पि.आर.) तयार गरिनेछ ।

८

तिलगंगा-ताम्रगंगा सडकलाई कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकासँग जोड्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि 
बढाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।

९

बाटो कालोपत्रे  गर्न‚ ढलान गर्न  र  ब्लक छाप्न  साथै ढल निकासको लागि  ५०-५० लागत 
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सहभागिताको कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका  साथ अगाडि  बढाइनेछ । साथै ८०-२०
जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रममा निरन्तरता दिइनेछ ।
१० नगरपालिका भित्रका सडक कालोपत्रे गर्दा निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि अनिवार्य रुपमा गणु स्तर
परीक्षण गरे र मात्र भक्ता
ु नी दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
११ आगामी वर्ष नगरपालिकाबाट विनियोजन भएका योजनामा ४% का दरले कन्टेन्जेंसी कट्टा गरी सो
रकम छुटै खातामा जम्मा गरी जम्मा भएको रकमबाट प्राविधिक सेवामा खर्च गरिनेछ ।

पूर्वाधार तथा शहरी विकास
१

वडास्तरबाट छनौट भई सिफारिस भई आएका  नगरस्तरका  योजनाहरूलाई प्राथमिकता  एवं
सम्भाव्यता अध्ययन र लाभान्वित वर्गका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै जाने नीति लिइनेछ ।

२

नगरस्तरीय योजना छनोट गर्दा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने योजनाहरूलाई छनोट गरी कार्यान्वयन
गर्ने नीति लिइनेछ ।

३

अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन विकासका  योजना छनोट एव प्रा
ं थमिकीकरणमा  आवधिक नगर
विकास योजना तथा नगर विकास गरुु योजनालाई आधार मानिनेछ ।

४

नगरपालिकाको सम्पूर्ण  पक्षलाई समेटेर समग्र  विकास र समृद्धिका  लागि  यसै वर्ष  नगरविकास
गरुु योजना तयार गरिनेछ  ।

५

नगर भ-ू उपयोग नक्सा तयार गरी सोही अनसु ार नगरको बाटोको चौडाइ कायम गरिनेछ र मापदण्ड 
विपरित स्वीकृति नलिई निर्माण भएका पर्खाल र अवैध रुपमा निर्माण भएका संरचना हटाउने नीति
लिइनेछ ।

६

नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने रु. ५ लाख भन्दा बढीका योजनाहरूमा अनिवार्य रुपमा आयोजना 
स्थलमा योजना सम्बन्धी जानकारीमल
ू क बोर्ड राख्न लगाइने छ ।

७

राष्ट्रिय भवन संहिता  २०६०, भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०७१, शहरी योजना तथा भवन
निर्माण सम्बन्धि आधारभत 
ू मार्गदर्शन २०७२ नगरपालिकाबाट भवन निर्माण मापदण्ड २०७५,
लाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरिनेछ । साथै नगरकार्यपालिकाको निर्णयबाट यसमा समसामयिक
सधु ार गरिनेछ ।
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८

आगामी आ.व.भित्र नगरपालिकाको भ-ू उपयोग नीति सहित नगर विकास योजना तर्जुमा गरिनेछ ।  

९

वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभत 
ू मार्गदर्शन‚ २०७२ संशोधित 
२०७३ को आधारमा यस नगरपालिकाले लागू गरे को कार्यविधि आवश्यक संशोधन गरी २०६४
को मापदण्ड  अगाडि निर्माण  भएका, २०६४ को मापदण्डपछि निर्माण  भएका  र २०७२ को
मापदण्डपछि निर्माण भएका संरचनाहरूलाई साविकमा नक्सा पास भएको‚ नभएको यकिन गरी
फरक फरक प्रावधानको आधारमा व्यवस्थापन र नियमित गर्ने कार्यलाई  निरन्तरता दिइनेछ ।

१० आवासीय र अस्थायी टहरा निर्माण स्वीकृत नगरी गरिने निर्माण  कार्यलाई बन्देज गरिनेछ । साथै
व्यवसायिक भवनको वर्गीकरण कार्यविधि व्यवस्था गरिनेछ ।
११ नगरपालिकाभित्र नीजि क्षेत्रले जग्गा प्लानिङ्गको लागि नगरपालिकाको सिफारिसमा अधिकार प्राप्त
निकायको स्वीकृति लिई कार्य सञ्चानलनको लागि नगरपालिकाले निर्माण  गरे को कार्यविधिको
प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी यस्ता कार्यबाट सार्वजनिक पर्ति जग्गा अतिक्रमण नहुने र
वातावरणीय रुपमा असर नपर्ने तर्फ परू ्ण सतर्कता अपनाइनेछ ।
१२ नगरको नक्साङ्कन र व्यवस्थापनबाट सबै क्षेत्रमा एकरुपता ल्याउन मेट्रिक प्रणाली अनसु ार घर
नम्बर‚ वस्तीको नामाकरण‚ सडकको नामाकरण लगायतका कार्यलाई सबै वडामा क्रमशः विस्तार
गरिनेछ ।  
१३ व्यवस्थित शहरीकरणका लागि संघीय सरकारले अगाडि बढाएको नयाँ शहरको अवधारणालाई
जोड दिन बागमती र महादेव  खोला आसपास तथा अन्य सम्भाव्य क्षेत्रमा नगरपालिकाले निजीसार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आधनि
ु क सवु िधा  सम्पन्न तथा भक
ू म्प प्रतिरोधात्मक
वस्ती विकासको कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ ।
१४ घरको नक्सा  पास गर्ने  कार्यलाई नगरवासीमैत्री  बनाई सहज  र सरल तरिकाले सम्पन्न  गराउने
व्यवस्थाका लागि Help Desk लाई थप व्यवस्थित गरिनेछ ।
१५ नगरपालिका  बाहेक अन्य निकायबाट प्राप्त योजना  कार्यान्वयन गर्दा  नगरपालिका  र उपभोक्ता 
समितिको लागत सहभागितामा पर्वा
ू धारका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ । सडक निर्माणमा ५०५०, विद्युतीकरणमा ६०-४०, खानेपानी तथा सिचं ाई आयोजनामा ७०-३० प्रतिशतको अनपु ातमा 
आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गरिने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
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१६ भौतिक पर्वा
ू धार सम्बन्धी प्रोफाइल तयार गरिनेछ ।
१७ इको पार्क का  अलावा  नगर क्षेत्रमा  सनु ्दर र व्यवस्थित पिकनिक स्थल तथा  मनोरन्जन पार्क को  
निर्माणको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।
१८ यस नगरपालिकाबाट नगरपालिका घोषणा हुनु भन्दा अगाडि भएको मापदण्डलाई आधार मानी
निर्माण भएका घर‚ नगरको मापदण्ड लागु भई सडक विस्तार गर्दा घर भत्के को अवस्थामा सो
घरको मआ
ु ब्जा सरकारीस्तरबाटै उपलब्ध  गराउन सम्बन्धित निकायमा नियमानसु ार सिफारिस
गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । साथै भक
ू म्प पीडितहरूको नक्सा पास सम्बन्धमा अशि
ं यारभित्रका 
कुनै सदस्यका नाममा जग्गा धनी कायम भएको तर सो जग्गामा अशि
ं यारले हक प्राप्त गर्ने जग्गा 
भएमा त्यस्तो जग्गामा जनु अशि
ं यारले घर निर्माण गर्न लागेको छ उसैका नाममा नक्सा पास गर्दा 
हाल ठहरिए बमोजिमका अशि
ं यारहरूले वडामा उपस्थित भई मञ्रजु ीनामामा सहिछाप गरीदिएमा 
सम्बन्धित निवेदकका नाममा नक्सा पास हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१९ एकापरिवारमा रहेका कुनै अशि
ं यारको नाममा रहेको घरजग्गा परिवारको विच अश
ं वण्डा भई कुनै
अशि
ं यारको नाममा कायम भएको वा दर्तावाला परलोक भई हकवालाको नाममा नामसारी भई
आएको घरजग्गामा नगरपालिकाबाट पास भएको नक्सा नामसारी गर्दा कार्यालयबाट लाग्ने सेवा 
शलु ्क बाहेक अन्य शलु ्क नलाग्ने प्रकृ या यसै आ.व.बाट लागु गरिनेछ । आगामी आ.व.मा समेत 
निरन्तरता दिईने छ ।
२० नगरपालिकाबाट सडक विस्तार तथा निर्माणका  क्रममा  कुनै जग्गा  धनीको नाममा  रहेको जग्गा 
सडक विस्तार हुनु अघि मापदण्डको क्षेत्रफल भएपनि सो सडक निर्माण पछि उक्त जग्गाको मापदण्ड 
नपगु भएपनि उक्त जग्गामा नक्सा पास गर्दा मापदण्डमा छुट दिईने नीति लिइने छ ।
२१ स्थानीय योजनाहरु नेपाल सरकारका योजनाहरुसँग नवाझिने तर परिपरु क हुने गरी योजना तर्जुमा 
गरिनेछ ।
२२ नगर सभाले पारित  गरे का  आ.व. 207८/07९ का  योजना  सोही बजेटको परिधिभित्र रही वडा 
समितिको बैठकबाट निर्णय भै आएका योजनाको नाम र बजेटलाई संशोधनका लागि प्रस्ताव पेश
भई आएमा उक्त वजेटको सिमाभित्र रहेका योजना र वजेट संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार
नगर प्रमख
ु लाई दिने नीति लिईनेछ ।
२३ अस्थाई टहराको हकमा आवासिय १००० फिटसम्मको हकमा तोकिए वमोजिम सो देखि वढीको
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हकमा र व्यवसायिक टहरोको हकमा प्राविधिक बाट प्रमाणित नक्सा वमोजिमको दस्तुर तोकिए
वमोजिम असल
ु उपर गर्ने नीति लिईने छ ।
२४ तत्कालिन गा.वि.स. र नगरपालिकाले जारी गरे का मापदण्ड २०७५ आश्विन १ गते भन्दा पहिले
निर्मित मापदण्ड विपरीतका भवनहरुलाई कै फियत सहितको निर्माण सम्पनन् प्रमाण-पत्र प्रदान गर्ने 
कार्य २०७९ अषाढ मसान्तसम्म कायम गरिनेछ ।
२५ कागेश्वरी चक्रपथको विस्तारमा परे का जग्गा रोक्का रहेकोमा उक्त जग्गाका जग्गाधनीले सडकमा 
परे को जग्गाको लगत कट्टा गरी वाँकी जग्गाको पर्जा लि
न नगरपालिकामा निवेदन दिएमा निजको
ु
निवेदन वमोजिम बाटोको लगत कट्टा गरी जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्न मालपोत तथा नापी कार्यालय
साँखल
ु ाई सिफारिस उपलव्ध गराईनेछ ।

सिचाई तथा ऊर्जा
१

उज्यालो नगर कार्यक्रम अन्तर्गत नगर क्षेत्रका मखु ्य सडकमा रात्रिकालीन समयमा पनि आवागमनलाई
सहज पार्न सडक वत्तीको व्यवस्था गरिने कुरालाई योजनाका रुपमा अगाडि बढाइने छ ।

२

खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सवु िधा  विस्तार गर्न सिंचाई कुलाहरू मर्मत  सम्भार तथा  नयाँ
योजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यमा विशेष सक्रियता अपनाइने छ ।

३

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा  नगरपालिकाभित्र रहेका  विद्युत  लगायत  अन्य  वितरण 
लाईनका  नाङ्गा तारको सट्टामा  भमि
ू गत  विद्युतीकरणको कार्यलाई प्राथमिकता  साथ अगाडि 
बढाइने नीति क्रमशः अवलम्बन गरिदै लगिनेछ ।

सच
ू ना तथा सञ्चार
१

एफ.एम. तथा पत्रपत्रिकाको सञ्चालन ईजाजत तथा नवीकरणको छुट्टै व्यवस्थित मापदण्ड बनाइने
छ भने नविकरण कार्यका लागि व्यवस्थित योजना निर्माण गरिनेछ ।

२

प्रशासकीय सश
ु ासन कायम गर्नका  लागि  कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु सचू ना  प्रविधि 
सञ्जालमा  एकिकृत  गराईनेछ । कागजविहीन शासन (Paperless governance) स्थापित 
गराईनेछ ।
214

gLlt tyf sfo{qmd @)&*÷&(

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

३

कार्यालयबाट स्वीकृत  गरिएका  घरनक्साहरुलाई डिजिटाईजेसन (Digitization) गरी
सरोकारवालाहरु सबैको पहुचँ लाई सनिश्
ु चित  गरिनेछ । नयाँ स्वीकृत  गरिने घर नक्सा  स्वीकृत 
प्रणालीलाई पारदर्शी र सगु म्य वनाउन सफ्टवेयर प्रणालीमा आवध्द गराईनेछ ।

४

नगरपालिकाको वस्तुगत विवरण (Profile)  लाई स्वचालित प्रणाली (Automation) मा आवध्द 
गराईनेछ ।

वन तथा वातावरण
१

नाङ्गो डाँडा तथा खाली क्षेत्रहरूमा वृक्षारोपण गरी नगरलाई हराभरा बनाइने छ भने नगरपालिकाले
अवलम्वन गरे को "स्वच्छ सफा हराभरा, बनाऊ कागेश्वरी मनोहरा" अभियान अन्तर्गत डिभिजन वन
कार्यालय तथा सामदु ायिक वन र आम नागरिकसँगको समन्वय र साझेदारीमा "एक घर पाँच रुख"
अभियान सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ । यसका अतिरिक्त वृक्षारोपण परिचय पत्र वितरणको
नीति लिइनेछ ।

२

जनसहभागिताको माध्यमबाट सामदु ायिक वनको संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन तथा  संस्थागत 
सदृु ढीकरण गरिनेछ ।

३

आर्थिक रुपले महत्वपरू ्ण  र नगर यातायात  गरुु योजनामा  परे का  सडकहरूको निर्माण तथा  मर्मत 
सम्भार गर्दा वातावरणीय ह्रास हुन नदिन वातावरणीय अनक
ु ू लनका कार्यलाई सँगसँगै सञ्चालन
गर्न विशेष ध्यान दिइने छ ।  

४

नगरपालिकामा सचं ालित प्रदषू ण गर्ने उद्योगलाई क्रमशः विस्थापित गर्ने र नयाँ स्थापनाको स्वीकृति
नदिने नीति अख्तियार गर्दै पर्यावरणमा  असर नपगु ्ने  ध्वनि तथा वातावरण  प्रदषू ण  नगर्ने  उद्योग
स्थापनाका लागि प्राथमिकता दिदं ै त्यस्ता उद्योगहरू स्थापन गर्न निश्चित क्षेत्र तोकी औद्योगिक ग्राम
स्थापनाको लागि पहल गरिनेछ ।

५

पर्यावरणीय महत्व  बोके का  उपत्यकाका  धार्मिक र ऐतिहासिक दईु प्रमख
ु नदीहरू बागमती र
मनोहरा तथा सहायक खोला खहरे हरू छे उछाउमा प्रदषू णजन्य उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन‚
ढल मिसाउने, अव्यवस्थित वस्ती विकास‚ बढ्दो जनसखं ्या र भ-ू क्षय हुदँ  जा
ै ने क्रम बढ्दै गएकोले
त्यस्ता क्षेत्रमा स्वच्छता र सनु ्दरता कायम राख्न प्रदषू ण नियन्त्रण तथा नदी सरं क्षण कार्यक्रमलाई
अभियानको रुपमा  विशेष प्राथमिकताका  साथ सञ्चाणलन गरिनेछ । यस कार्यमा  अधिकार
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सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति लगायतका विभिन्न राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थासँगको सहयोग र समन्वयलाई जोड दिइनेछ ।
६

पर्यावरणीय सन्तुलन एवं यस नगरपालिकालाई स्वच्छ‚ सफा हराभरा कायम राख्न स्थान उपलव्ध 
भएका वडाहरुमा वृक्षारोपण, बालउद्यान‚ वन उद्यान, पोखरी, पार्क निर्माणजस्ता वातावरणमैत्री 
कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ । यस क्रममा विषादीको प्रयोग र वन फँ डानीजस्ता कार्यलाई निरुत्साहित 
गर्न  विशेष ध्यान दिइनेछ । यस्ता  कार्यमा  विभिन्न  सघं -ससं ्थाको सक्रिय सहभागितामा जोड
दिइनेछ । साथै ४ फिट भन्दा ठुला विरुवा रोप्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

७

माटो‚ ढुंङ्गा‚ वालवा 
ु र गिट्टीजस्ता  खनिजजन्य, प्रकृतिजन्य  उद्योग सञ्चालनका  लागि 
नगरपालिकाले कार्यविधि तयार गरी सोही कार्यविधि बमोजिम सञ्चालन अनमु ति दिइनेछ ।

८

नगरपालिका क्षेत्रभित्रका  खल
ु ा क्षेत्र, सरकारी तथा  गैर सरकारी सघं ससं ्था, विद्यालय, विश्व
विद्यालयको कार्यालय परिसर, नदी किनार, सडक किनार, सार्वजनिक जग्गा, पर्ति तथा  नदी
उकासका स्थलहरूमा वृक्षारोपण गरी हरित नगरको रुपमा विकास गरिने छ ।

९

वातावरणीय सरसफाईको लागि  प्लाष्टिक मक्त क्षे
त्र घोषणाको लागि  आवश्यक कार्य अघि 
ु
वढाईनेछ ।

फोहरमैला व्यवस्थापन
१

फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै फोहोरमैला व्यवस्थापन
कोषको स्थापना  गरिनेछ । गोकर्णेश्वर र शख
ं रापरु नगरपालिकासँग सहकार्य गरी फोहोरमैलाको
दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि  काठमाडौं उपत्यका  एकीकृत फोहोरमैला  व्यवस्थापन
आयोजनासँग सहकार्य गर्ने गरी विगतमा भएको निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति अवस्था, कार्ययोजना 
र नगरपालिकाको तल
ु नात्मक लाभसमेत  अध्ययन गरी आवश्यक भएमा  साविकको नीति
पनु रावलोकन गर्दै फोहोरमैला व्यवस्थापनको वैकल्पिक उपाय समेत अवलम्बन गरिनेछ ।

२

फोहोरमैला  व्यवस्थापन यस नगरपालिकाको प्रमख
ु  वातावरणीय समस्याका  रुपमा  रहेकोले
नदीमा ढल मिसाउने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ । फोहोरमैलाको उत्पादनमा कमी (Reduce‚
प्रशोधन (Recycle) र पनु ःप्रयोग (Reuse) लगायतका कार्यलाई टोल र वडादेखि  नै प्रोत्साहित 
गरी वैज्ञानिक र व्यवस्थित फोहोरमैला सङ्कलन र व्यवस्थापनको कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ ।
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यस कार्यमा टोल विकास समिति‚ महिला समहू लगायत सामाजिक सघं -ससं ्थाको सहभागिता र
सक्रियतालाई प्रोत्साहित गरिनेछ । साथै फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि नगरस्तरीय योजना तय
गरी उपयक्त 
ु स्थानमा फोहोर सङ्कलन के न्द्रको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।   
३

नगरपालिका क्षेत्रभित्र अब बन्ने घर तथा भवनहरूको शौचालय, सकपिट र वाथरुमको संरचना 
तोकिएको मापदण्ड भएकोलाई मात्र नक्सा पास गरिनेछ ।

४

नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निस्कने चिकित्साजन्य फोहरमैला वैज्ञानिक
ढंगले व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ । साथै विद्यमान काननू ी
व्यवस्थाको कडाइकासाथ परिपालना गराउन नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

जलस्रोत तथा भू-सरं क्षण
१

नगर क्षेत्रभित्रका पानीका श्रोतहरू पहिचान गरी सरं क्षण गरिनेछ । एकीकृत खानेपानी योजना तथा 
कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नगरस्तरीय गरुु योजना निर्माणको कार्य अघि बढाइनेछ ।

२

नगरपालिकाभित्र स्वच्छ सफा पिउन योग्य खानेपानीलाई सबै नगरवासीको न्यूनतम आवश्यकता 
बमोजिम परु य् ाउन हाल सञ्चालनमा  भएका  खानेपानीका  योजनाहरू डाँछी भद्रबास खानेपानी
योजना, भैमाल खानेपानी योजना र आलापोट र गांगलफे दीका साना श्रोतहरूको समेत व्यवस्थापन‚
पाईप लाइनको मर्मत तथा सधु ार र वितरण व्यवस्थापनको कार्यलाई आगामी आ.व. २०७८/०७९
मा  पनि निरन्तरता दिइनेछ । काँडाघारी खानेपानी योजनालाई यस बर्ष  सम्पन्न  गर्न  आवश्यक
बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।

विपद् / प्रकोप व्यवस्थापन
१

नगर क्षेत्रभित्र आगलागीका घटनाहरूको नियन्त्रणको लागि दमकल, जनशक्ति व्यवस्था तथा अग्नि 
नियन्त्रण सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिने छ ।

२

नयाँ बन्ने घर तथा भवनहरू को लागि भक
ू म्प प्रतिरोधात्मक डिजाइनको नक्सा पास गर्ने कुरालाई
कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।

३

बाढी पहिरोको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश र सघं ीय सरकारका निकाय तथा गैह्रसरकारी
निकायसँग समन्वय गरी विशेष कार्यक्रम लागू गरिने छ ।
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४

नगरपालिकामा विपद्मा परे का व्यक्ति परिवारलाई राहत दिन विपद ज
् ोखिम व्यवस्थापन कोषको
स्थापना गरिनेछ । विपद्मा परे का नगरवासीहरूलाई तत्काल उद्धार तथा राहत सामाग्री वितरण गर्न 
आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

५

नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन नीति, योजना एवं रणनीति तयार गरिनेछ ।

६

नगरपालिका तथा वडास्तरका विपद् व्यवस्थापन समितिहरूको क्षमता तथा विपद् व्यवस्थापन
योजना तर्जुमा कार्यमा सहजीकरण गरिनेछ ।

७

नगरपालिकामा रहेको विपद् व्यवस्थापन कोष तथा विपद् न्यूनीकरणमा सल
ं ग्न साझेदार ससं ्थाहरूको
सहयोगमा प्रकोप उद्धार सामग्रीहरू खरिद तथा प्रकोप न्यूनीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

८

नगरस्तरीय विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीति तथा योजना तयार गरी भक
ू म्प‚ बाढी‚ पहिरो तथा 
आगलागी जस्ता विपदह् रु न्यूनीकरण तथा तिनबाट हुन सक्ने जनधनको क्षतिबाट बचाउन नागरिक
सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चायलन गरीनक
ु ा साथै नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन ऐन बमोजिमको छुटै
कोष बनाई कार्यविधि मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

९

नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका  पेट्रोल पम्प तथा  ग्याँस स्टेशनहरूबाट सर्वसाधारणमा  पर्न  सक्ने 
जोखिमलाई न्यूनीकरण  गर्नका  लागि जोखिमयक्त 
ु अवस्थामा  रहेका  पेट्रोल पम्प तथा  ग्याँस
स्टोरहरूलाई सरु क्षित बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ । सो कार्यको लागि सरोकारवालाहरूसँग
सहकार्य गरिनेछ ।    

१० बाढी, पहिरो, भक्ष
ू य जस्ता प्रकोपबाट वर्षेनी हुने गरे को धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रदेश
तथा  संघीय सरकार र साझेदार संस्थाहरू बीच समन्वय गरी संरक्षणका  कार्यक्रमहरू अगाडि 
बढाइनेछ ।
११ बिश्वव्यापी महामारीको रुपमा फै लिएको कोरोना भाईरसका कारण यस नगरपालिकालाई सरु क्षित 
राख्नको लागि  आवश्यक बजेटको व्यवस्था  गरी प्रकोप नियन्त्रणका  लागि  विभिन्न  कार्यक्रम
संचालन गरिनेछ ।
१२ हाल विश्वव्यापी रुपमा  आक्रान्त  पारे को कोभिड-१९ जस्ता  महामारीको प्रकोपबाट आईपर्ने 
जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन र विपद् प्रतिकार्य
योजना निर्माण तथा खोज उध्दारको लागि तालिम र सामाग्रीको लागी बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।   
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१३ कोभिड-१९ को प्रकोपका कारण नगर क्षेत्रमा खाद्य संकट उत्पन्न हन नदिन नगर क्षेत्रलाई लक्षित 
गरी खाद्य बैंकको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । नगर क्षेत्रमा भएको उत्पादनलाइ नगरमा 
उपयोग गर्न वडागत रणनीति तय गरिनेछ ।
१४ खाद्य  बैंकको स्थापना  कृषि  सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा  नगरपालिकाबाट लागत 
साझेदारीका लागि लगानी गर्ने नीति लिइनेछ । यस्तो खाद्य बैंकमा नगर क्षेत्रमा उत्पादन भएको
खाद्य सामाग्री सकलन गरी खरिद गर्ने, स्वदेश वा विदेशबाट आयात गरिएको खाद्यन्न खरिद गरी
जगेडा राख्ने र वडागत घर परिवार लगतको आधारमा विक्री वितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
१५ नगर क्षेत्रका खाद्यान्न गोदाम तथा स्टोरहरुको वडागत रुपमा अनगु मन गरी खाद्य सामाग्रीहरुको
अवस्थाको निरीक्षण गरिनेछ । नगर क्षेत्रमा खाद्यान्नको सहज उपलब्ध हुने ब्यवस्था मिलाउनक
ु ा 
साथै अस्वभाविक मलू ्य बृद्धि र कालो बजारी नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाबाट नियमित बजार
अनगु मन गर्नुको साथै खाद्य आपर्ति 
ू व्यवस्थालाई नियमन गरिनेछ ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण
१

भक
ू म्पबाट क्षतिग्रस्त  भएका  नगरक्षेत्रका  ऐतिहासिक धार्मिक तथा  परु ातात्विक सम्पदाहरूको
पनु निर्माणका लागि विशेष पहल गरिनेछ ।

२

नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा एकीकृत नमनु ा वस्ती विकासको कार्यलाई
प्रोत्साहन गरिने छ ।

३

सघं ीय सरकार तथा  प्रदेश सरकारले तय गरे को मापदण्ड‚ निर्देशन र कार्यक्रमको आधारमा 
नगरपालिका क्षेत्रभित्र भक
ू म्प पछिको पनू ःनिर्माण  र एकीकृत पनु ःर्लाभ कार्यक्रमसँग समन्वय र
सहकार्य गर्दै कार्यक्रम सञ्चामलन गरिनेछ ।

४

भक
ू म्पबाट क्षतिग्रस्त  यस नगरपालिकाभित्रका  स्थानीय वासिन्दाहरूले राष्ट्रिय पनु ःनिर्माण 
प्राधिकरणबाट वितरण गरिएको भक
ू म्प लाभग्राही अनदु ान सम्झौता गरी रु.५०‚०००।- प्राप्त गरी
मापदण्ड अनसु ारको भक
ू म्प प्रतिरोधी आवास निर्माण गर्न चाहेमा निर्माण हुने भवनको १००० (एक
हजार) वर्गफिटसम्मको क्षेत्रफलमा लाग्ने राजश्वलाई मिनाहा गर्ने व्यवस्थालाई आगामी आ.व.मा 
समेत निरन्तरता दिइनेछ ।
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सश
ु ासन र ससं ्थागत विकास
मानव सश
ं ाधन विकास
१

विद्यमान कार्यबोझ तथा कार्य प्रकृतिलाई समेत मल
ू आधारमानी नगरपालिकाको संगठन संरचनालाई
आवश्यकता बमोजिम पनु रावलोकन गर्न ओ. एण्ड एम. गरिनेछ ।

२

विकास र सश
ु ासन अभिबृद्धि  गरी प्रभावकारी सेवा  प्रवाहको आधार के न्द्रको रुपमा  स्थापना 
गर्दै जनतालाई पर्या
ु उनु पर्ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी तथा सरसफाई लगायतका 
सार्वजनिक सेवा सवु िधाको प्रत्याभतु ि दिनु हाम्रो महत्वपरु ्ण भमि
ू का रहन्छ । यसका लागि सरकारी,
निजी, गैरसरकारी, सामदु ायिक क्षेत्रसँग साझेदारी र सहकार्य गर्ने नीति लिइनेछ । शान्ति सरु क्षा,
रोजगारी अभिबृद्धि, सामाजिक सरु क्षा  र मानव  संसाधनको क्षमता  विकासमा  सहयोगी भमि
ू का 
निर्वाह गर्दै स्थानीय सरकारको संयन्त्रबाट प्रवाह हुने सेवालाई समावेशी, व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी,
सेवामख
ु ी र स्वावलम्वी बनाउदै सश
ु ासनको संस्थागत विकासमा हामी प्रतिवद्ध छौं ।

ससं ्थागत क्षमता विकास
१

नगरपालिकाको शान्ति, सवु ्यवस्था, विकास निर्माण, सरसफाई, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा सेवा प्रवाहलाई
सहज रुपमा जनतामाझ पर्या
ु उन नगर प्रहरीको परिचालन गरिनेछ ।

२

नगर प्रहरीको काम, कर्तव्य अतिरिक्त सेवा तथा सर्त सम्बन्धी विषयमा छुट्टै काननु   बमोजिमको
भमि
ू का प्रभावकारी बनाइनेछ ।

३

वडा कार्यालयहरूलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि तीन समहु मा वर्गीकरण गरी वडा 
स्तरीय पर्वा
ू धार निर्माण र सेवा सञ्चालनको लागि न्यूनतम निशर्त विकास अनदु ान उपलब्ध गराइने
कार्यलाई आगामी वर्षमा  समेत निरन्तरता दिइनेछ । साथै वडामा निकासा  पठाईएको पर्वा
ू धार
निर्माणको बजेट समयमै खर्च  गरी गणु स्तरीयताको समेत  सनिश्
ु चितता  भएमा वडा  कार्यालयको
मागको आधारमा वार्षिक निकासाको निश्चित  प्रतिशतसम्म  रकम सोही आ.व.मा  थप निकासा 
प्रदान गरिनेछ ।

४

नगरपालिकाभित्र सेवा प्रवाहमा सधु ार, शान्ति सवु ्यवस्था सदृु ढिकरण र सश
ु ासन प्रवर्धन गरिनेछ ।

५

समदु ायमा अवाञ्छित घटनाहरु घट्त नदिनका लागि नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्य बढाईनेछ ।
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६

कोभिड–१९ महामारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाएको अवस्थामा  स्थायी कर्मचारी
दरबन्दी हेरफे र नगर्ने सघं ीय सरकारको निर्णय अनरुु प यस वर्षका लागि सगं ठन तथा व्यवस्थापन
सर्वेक्षण गरिएको छै न । विशेष प्रकृतिको ज्ञान र सिप आवश्यक पर्ने कार्यहरु सम्पन्न गर्नका लागि 
अनसु चू ी १ बमोजिमको सेवा करार दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

७

यस नगरपालिकाको वडा नं. ६, ७, ८ र ९ मा तल
ु नात्मक रुपमा बढी जनघनत्व भएको र सेवाग्राहीको
चापलाई आधार मानी साविक सहायकस्तर पाँचौ तहको वडासचिवको दरबन्दीबाट अधिकृतस्तर
छैं टौं तहको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

राजस्व परिचालन
१

नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतको दिगो व्यवस्थापनको लागि  करको दायरा  र क्षेत्र अभिवृद्धि 
विस्तार गरिनेछ ।

२

करदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै नगर क्षेत्रभित्रका सबै खाले व्यवसायलाई करको
दायरामा ल्याइनेछ ।

३

नगरक्षेत्रभित्र सञ्चालित  खानी जन्य तथा  क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनको छुट्टै  मापदण्ड  बनाई
नगरपालिकाको दिगो आम्दानीको श्रोतको रुपमा विकास गरिनेछ ।

४

संविधान तथा काननु प्रदत्त करका क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई वित्तीय सबलीकरण 
र आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ ।

५

नगर क्षेत्रभित्रका  गै.स.स.हरूको नवीकरणको सिफारिस, शलु ्क, ससं ्थाको वार्षिक वित्तीय
कारोबारको आधारमा मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ ।

६

आन्तरिक आय मजबत 
ु नबनाएसम्म स्थानीय तहहरू समृद्ध र समनु ्नत बनाउन नसकिने भएकोले
राजश्व संभाव्यता अध्ययन कार्यलाई ०७८/७९ मा समेत निरन्तरता दिई प्रचलित ऐन‚ काननु को
अधिनमा रही करको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लगिने छ ।   

७

नगरपालिका भित्र रहेका खानी, वासिंग, पानी लगायत प्राकृतिक श्रोतमा आधारित उद्योगहरूलाई
व्यवस्थित गर्दै करको दायरामा ल्याइनेछ ।

८

साविकमा यस नगरपालिकाले लिँदै आएको घरजग्गा करलाई प्रतिस्थापना गरी नगरवासीले तिर्न 
सक्ने क्षमताको आधारमा साविकको दरलाई घटाई वैज्ञानिक रुपमा सम्पत्ति कर लागु गरिनेछ ।
221

gLlt tyf sfo{qmd @)&*÷&(

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

साथै घर बहाल करलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को निर्णयानसु ार नगरपालिकाबाट व्यवस्थित 
रुपमा उठाइनेछ । साविकमा नेपाल सरकारले करारोपण गरे को १०% घर वहाल कर कायम गरी
नगरपालिकाले उठाउदै आएको थप २% घर बहाल कर खारे ज  गरिने व्यवस्थालाई निरन्तरता 
दिइएको छ ।   
९

यस नगरपालिकाबाट निकासी हुने माटो, बालवा 
ु लगायतका प्राकृतिक श्रोतहरू र कवाडीजन्य 
वस्तुहरूको निकासी कर छिमेकी नगरपालिकाहरूसँगको समन्वयमा  सक
ं लन गर्ने  व्यवस्था 
गरिनेछ ।

१० राजश्व चहु ावटमा नियन्त्रण, प्रभावकारी लेखा, जिन्सी तथा योजना व्यवस्थापनको लागि सफ्टवेयर

जडान गरिनेछ ।  

११ शिवपरु ी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुन्ज, सनु ्दरीजल जलविद्युत  गृह र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट

प्राप्त हुने राजश्व यस नगरपालिकाले समेत पाउने गरी व्यवस्था गर्न सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक
पहल गरिने छ ।

१२ वडा  कार्यालयबाट घरबाटो‚ चारकिल्ला  लगायत  अन्य  अचल सम्पति सम्बन्धी सिफारिस

१३
१४
१५
१६
१७

दिँदा अघिल्ला वर्षको बक्यौता कर जरिवाना तथा अन्य दस्तुर चक्ता 
ु पश्चात मात्र सिफारिस दिने
प्रक्रियालाई समेत निरन्तरता दिइनेछ ।
नगरपालिका क्षेत्रभित्र सचं ालित सबै उद्योग व्यवसाय दर्ता र नवीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन घर
दैलो अभियान सञ्चालन गरी करको दायरामा ल्याइने छ ।
आन्तरिक राजश्वको क्षेत्र फराकिलो बनाउनको लागि राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लिई
सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरी घर वहाल जस्ता करहरुलाई करको दायरामा ल्याउनतर्फ पहल गरिनेछ ।
कोभिड-१९ का कारणबाट न.पा.को चालु आ.ब. तथा आगामी आ.ब.मा राजश्व सक
ं लन प्रभावित 
हुने भएकोले आन्तरिक आय अनमु ानलाई यथार्थपरक बनाईनेछ ।
नगरपालिका  गठन हुनभु न्दा  अघि  साविकका  गा.वि.स.हरुमा  अक्षय कोष तथा  धरौटी खातामा 
रहेको रकम अविलम्व नगरपालिकाको खातामा ल्याई सदर स्याहा गरिनेछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले मिति २०७८।१।१६ गते देखि  लागु गरे को निषेधाज्ञाको
कारण  उक्त  समयमा  व्यवसायहरु संचालन नभएकोले निषेधाज्ञा  अवधिको घर वहाल कर छुट
दिईनेछ ।
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१८ कुनै व्यवसायीले एउटै नाममा दईु  वा दईु भन्दा वढी समान प्रकृतिका व्यवसायिक कारोवार गर्ने 

व्यवसाय दर्ता गर्न आएमा व्यवसायिक करमा जनु व्यवसायको दस्तुर वढी हुन्छ सोही व्यवसायको
राजश्व दस्तुर लिई व्यवसाय  दर्ता गर्ने प्रकृ या अघि वढाईनेछ ।

१९ घर वहाल करको असल
ु ीमा करार भएका मितिबाट वहाल कर वझु ाउन आएको महिनासम्मको

वहाल कर अनिवार्य र निजले तिर्न  चाहेमा  आर्थिक मसान्तसम्मको वहाल कर असल
ु ी गर्ने  र
वहालको न्युनतम मलू ्य कायम गर्दा करारमा उल्लेख भएकोमा नगरपालिकाले तोके को न्यनतम
मलू ्य भन्दा वढी भएमा सोही करार वमोजिम तथा करारमा उल्लेख नभएकोमा निजलाई स्व घोषणा 
गर्न लगाई निजले घोषणा गरे को आधारमा नगरपालिकाले न्युनतम तोके को मलू ्य कायम गरी वहाल
कर असल
ु ी गरीनेछ ।

२० अनसु च
ु ी १० को सेवा  शलु ्क र दस्तुरको शिर्षक नं. २४ मा उल्लेख भएको माथि नखल
ु ेका अन्य 

सिफारिस दस्तुर तोकिएकोमा समान प्रकृतिका सिफारिसमा सोही वमोजिम हुने र सवु िधा प्राप्त गर्ने 
संस्थागत सिफारिसका हकमा मात्र रु ५००/- कायम गरीनेछ ।

२१ नगरपालिकाले लागु गरे का कर राजश्व तिर्न नगरवासीलाई उत्प्रेरित गर्न करदातालाई निःशलु ्क 

वीमाको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव लाई यसै वर्षबाट लागु गरिनेछ ।

वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण
१

आन्तरिक नियन्त्रण  प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक लेखा  परीक्षण  र कर परीक्षण 
कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

२

आन्तरिक लेखा  परीक्षण  चौमासिक रुपमा  गराई आम्दानी र खर्चको विवरण  सार्वजनिक गरी
Web-site मा राखिनेछ । साथै सश
ु ासन र सचू नाको हकलाई प्रत्याभत 
ू गर्दै नगरपालिका मार्फत 
सञ्चालन गरिने हरे क आयोजना र कार्यक्रमको विवरण खलु ्ने गरी सचू ना बोर्ड हरे क योजना स्थलमा 
राखिनेछ ।

३

उपभोक्ता  समिति तथा  कार्यक्रम सम्पन्न  गर्ने  संघ-संस्थाले सामाजिक लेखा  परीक्षण  गर्नु  पर्ने 
प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । साथै सबै जनप्रतिनिधि, स्थानीय कर्मचारी
र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले नगरपालिकालाई बझु ाउनु पर्ने सबै कर अनिवार्य रुपमा बझु ाउनु
पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
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४

साविक गा.वि.स. हुदँ ाका यस नगरपालिकाका सम्पत्तिहरू अद्यावधिक र व्यवस्थित गर्दै तत्कालिन
अवस्थामा र नगरपालिका गठन भएपछि हालसम्म विभिन्न व्यक्ति, ससं ्था र उपभोक्ता समितिहरूको
नाममा रहेको पेश्की असल
ु उपर गरिनेछ ।  

५

नगरपालिका कार्यालयमा हालसम्मको बेरुजक
ु ो अद्यावधिक लगत तयार गरी सोको फर्छौट गर्ने 
साथै बेरुजु आउनै नदिनेगरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइने छ । साथै नगर
स्तरीय योजनाको सामाजिक परिक्षण नगरबाटै गरिने कार्यलाई अगाडी बढाइने छ ।

६

वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न आर्थिक प्रशासन ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा 
जोड दिइनेछ । क्षतिपर्ति 
ू सहितको नागरिक सेवाको प्रत्याभतू ि गराइनेछ । सेवा  प्रवाह र विकास
निर्माणका काममा पारदर्शिता कायम गर्न महिनै पिच्छे प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण, हरे क
चौमासिकमा सार्वजनिक सनु वा
ु ई, वार्षिक रुपमा सामाजिक परिक्षण, हरे क योजनाको सार्वजनिक
परीक्षणजस्ता बिषयलाई कडाइका साथ लाग  ू गरिनेछ ।

७

अनतु ्पादक खर्चलाई कटौती गरी चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ ।

८

वेरुजु असल
ु उपर गर्न लेखा समितिले सिफारिस गरे अनसु ार उपभोक्ता समितिबाट असल
ु उपर
हुनपु र्ने अन्य वेरुज फ
् ी रकम लाने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा 
ू रफारक गर्न बाँकी पेशक
सदस्यलाई कालो सचू ीमा राखी नगरपालिकाबाट हुने सेवा प्रवाह तथा योजनामा सहभागी नगराउने
नीति लिईनेछ ।

योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
९

नगर विकास योजना तर्जुमा गर्दा जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने तथा रोजगार प्रवर्द्धन हुने र आयमल
ू क,
कृषि उत्पादन वृद्धि हुने, स्थानीय साधन, सीप र क्षमताको परिचालनबाट सञ्चालन हुने, वातावरण 
संरक्षणमा सघाउ पगु ्ने र आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका उत्पिडित जाति, आदिवासी
र जनजाति, दलित र महिला एवं बालबालिकाको लागि आयमल
ू क तथा सिपमल
ू क वा क्षमता 
विकास, सवु िधामा वृद्धि हुने वा गणु स्तर कायम हुने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

१० योजना छनोट गर्दा  क्रमागत  एवं अधरु ा  रहेका  योजनाहरू तथा  थोरै रकममा  मर्मत  सम्भार गरी

पनु ःसञ्चालनमा ल्याउन सकिने योजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ ।
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११ योजना छनोट गर्दा  उपभोक्ता  समितिको तर्फ बाट नगद लागत  सहभागिता जटु ने आयोजनालाई

प्राथमिकता दिइनेछ । नगद सहभागिता  नजटु ने गरी आयोजना  स्वीकृत  भएमा  योजना  सम्झौता 
गरी जनसहभागिता बराबरको काम गरे को प्राविधिक मलू ्याङ्कन सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि 
कार्यप्रगतिको आधारमा रकम भक्ता
ु नी दिइनेछ । उपभोक्ता समिति मार्फत सन्चालन हुने योजनामा 
२० प्रतिशत जनश्रमदान अनिवार्य गर्नु पर्ने नीति लिइएको छ ।

१२ नगरपालिका क्षेत्रभित्र अन्य सरकारी कार्यालय, गैह्र सरकारी निकाय, निजीक्षेत्रबाट सञ्चांलन हुने

गतिविधिहरूको अनगु मनलाई अझ सदृु ढ बनाउन सहभागितात्मक अनगु मन प्रणालीलाई जोड
दिदैं नगरपालिकाबाट लागू गरिएको अनगु मन तथा मलू ्याङ्कन निर्देशिका, २०७५ को व्यवस्था 
बमोजिम अनगु मन गरिने प्रबन्ध गरिनेछ ।

१३ नगरपालिकाको आम्दानी तथा खर्च मासिक रुपमा सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिकीकरण 

गरिनेछ ।  

१४ योजना तर्जुमा तथा  कार्यान्वयनका  हरे क चरणमा  लैङ्गिक मल
ू प्रवाहीकरण, सामाजिक

समावेशीकरण तथा समावेशी सहभागितालाई सनिश्
ु चित गरिनेछ ।

१५ उपभोक्ता समितिहरूलाई बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन वडा वडामा उपभोक्ता समिति र

पदाधिकारीहरूलाई अभिमख
ु ीकरण गरिनेछ ।

१६ विगत  आ.व.को पेश्की फर्छ्यौट नगरे का  उपभोक्ता  समिति, व्यक्ति, सघं ससं ्थालाई उक्त  पेश्की 

फर्छ्यौट नगरे सम्म थप कार्यक्रम वा अन्य कार्यक्रम गर्न सम्झौता नगर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

१७ उपभोक्ता समितिको कार्य समितिमा सबै महिला संलग्न भएमा सो समितिमार्फत गरिने योजनाको

लागत सहभागितामा जनश्रमदान वापतको अश
ं १०% कायम गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

१८ पर्वा
ू धार लगायत आपसी सहकार्य र समन्वयका विषयहरूमा अन्य स्थानीय तहसँग समन्वय गरी

सयं क्त 
ु समिति गठन गरी कार्य गरिनेछ ।  

१९ उपभोक्ता  समिति गठन गर्दा  सो समितिका  सदस्यहरूमा  कम्तीमा  ३३ प्रतिशत  महिला 

हुनपु र्नेछ । समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष मध्ये कम्तीमा एकजना महिला पदाधिकारी
अनिवार्य व्यवस्था गरी योजना सञ्चालन गर्दा समितिका पदाधिकारी बाहेकका व्यक्तिहरूको एक
अनगु मन समिति गठन गरिनेछ । उक्त अनगु मन समितिको सिफारिस विना योजनाको अन्तिम किस्ता 
निकासा तथा फरफारक नगर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।  
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२० उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरिने आयोजनाहरू स्थानीय श्रमको उपयोग र परिचालनमा 

आधारित हुनेछ । तर मेशिनरी उपकरणको प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा मापदण्डको आधारमा योजनामा 
गरिने कामको नर्म्स तथा लागत अनमु ान स्वीकृत गरी प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।  

२१ उपभोक्ता  समितिबाट कार्य सम्पन्न  हुन नसक्ने जटिल र प्राविधिक रुपमा  कठिन प्रकृतिका 

आयोजनाहरू बोलपत्रद्वारा निर्माण व्यवसायी छनौट गरी गराइनेछ ।  

२२ गण
ु स्तरीय रुपमा कार्य सम्पन्न गर्ने उपभोक्ता समितिलाई मापदण्डको आधारमा परु स्कृ त गरिने नीति

अवलम्बन गरिनेछ । यस्ता समितिमा महिलाको संलग्नतालाई प्रोत्साहन हुने मापदण्ड बनाइनेछ ।

२३ नगरभित्र रहेका प्रदेश तथा संघीय सरकारका निकाय, नगरपालिका तथा गैर सरकारी संस्था, निजी

क्षेत्र, सामदु ायिक संस्थाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनामा साझेदारीमा गर्न सम्बन्धित 
निकायहरूसँग सहकार्य गरिनेछ ।

२४ आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले सम्पन्न भइसके का आयोजनाहरूको नियमित रे खदेख र मर्मत 

संभार कार्य आफै ले गर्ने वा त्यस्ता आयोजनाको स्वामित्व समेत  सम्बन्धित उपभोक्ता समिति,
सामदु ायिक संस्था वा गैरसरकारी संस्थालाई हस्तान्तरण गरी दिगो सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइने
छ ।

२५ वातावरण  अनक
ु ू ल विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्न निजी क्षेत्र समेतको सल
ं ग्नतामा 

वनजन्य पदार्थको बैकल्पिक उपायको खोजी र बजारलाई प्रश्रय दिइनेछ ।

२६ खाद्य पदार्थको गण
ु स्तर कायम गर्न सचेतना पैरवी अनगु मन तथा सपु रीवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी

बनाईनेछ ।

२७ आ.ब. २०७७।०७८ मा नगरपालिकाबाट सम्पादन भएका रु. ५ लाख भन्दा बढी लागत अनमु ान

भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको नगरपालिका स्तरीय अनगु मन समितिको अनगु मन पशच् ात सो
समितिको सिफारिशको आधारमा नगरपालिका कार्यालयले तत्काल जाँचपास तथा फरफारक गर्ने 
व्यवस्था प्रस्ताव गरिनेछ ।

२८ आ.ब. २०७७।०७८ काे जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न भएका याेजनागत खर्चकाे अनमु ाेदन गरी सम्झौता 

भई सम्पन्न नभएका याेजना २०७८ चैत्र मसान्त िभत्र सम्पन्न गरी फरफारक गरिनेछ ।
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सश
ु ासन तथा सेवा प्रवाह
१

नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा  सवु िधाको चसु ्तता, प्रभावकारिता, जवाफदेहिता  र विकास
निर्माणका कार्यहरूमा पारदर्शीता कायम गर्ने हेतल
ु े एक विशेष सश
ु ासन नीति लागू गरिनेछ । सेवा 
प्रवाहमा नागरिकको गनु ासो सनु वा
ु इलाई प्राथमिकता दिइनेछ । जवाफदेहीतालाई अभिवृद्धि गर्न 
सबै किसिमका औजारहरूको प्रयोग गरी लागू गरिनेछ ।

२

सदाचारयक्त 
ु प्रशासन निर्माणका  लागि  विद्युतीय शासकीय व्यवस्था  (E-governance) लागू
गरिनेछ । नगरपालिकाको समग्र विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको अनगु मनलाई प्रभावकारी बनाउन
तथा उजरु ी तथा गनु ासोको उचित सनु वा
ु ईका लागि तेश्रो पक्षद्वारा अनगु मन परियोजना लागू गरी
सञ्चालन गरिनेछ ।

३

समग्र सेवा  प्रवाहलाई गणु स्तरीय, जनमख
ु ी र पारदर्शी बनाउन हरे क वडा कार्यालय, विद्यालय र
स्वास्थ्य चौकीहरूमा विद्युतीय हाजिरी र सिसी क्यामेरा जडान गरी प्रभावकारी अनगु मन गरिनेछ ।

४

नगरपालिकामा  कार्यरत  कर्मचारीहरुको सेवा  सवु िधा  नेपाल सरकार तथा  प्रदेश सरकारले तोके
अनसु ार न्यूनतम स्के ल कायम गरिनेछ । साथै नगरपालिका, वडा  र सेवा  के न्द्रहरूमा  कार्यरत 
कर्मचारीहरूको मनोबललाई उच्च  बनाउन क्षमता  विकासका  कार्यक्रम सञ्चालन तथा  दण्ड  र
परु स्कृ त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

५

यस नगरपालिका अन्तर्गत बसोबास गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता प्राप्त व्यक्तित्वहरूको पहिचान गरी
उनीहरूको ज्ञान, सिप, क्षमता र अनभु वलाई नगरपालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा परू ्ण उपयोगको
लागि विज्ञ समहू गठन गरिनेछ ।

६

आन्तरिक प्रशासनलाई चसु ्त  र दरुु स्त  बनाउन सके मात्र नगरवासीलाई छिटो‚ छरितो‚ सरल र
प्रवाभकारी ढङ्गले सेवा  सवु िधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ नगरपालिकामा 
व्यवस्थित र प्रणालीगत प्रशासनिक संरचनाको निर्माण गरी तदनरुु प कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरी
प्रभावकारी कार्य विभाजनलाई सनिश्
ु चित गरिनेछ ।

७

नगरपालिकाभित्र कर्मचारी संगठनको संरचनालाई O & M Survey गरी सोही आधारमा दरवन्दी 
सृजना, पदपर्ति 
ू र बढुवाको व्यवस्था गरिनेछ । साथै अनश
ु ासित भई काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन
तथा अनश
ु ासनहीन काम र गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई निरुत्साहित/दण्डित गरिने नीति अवलम्बन
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गरिने छ । साथै प्रत्येक वर्ष उत्कृ ष्ट काम गर्ने कर्मचारी छनोट गरी निजले खाईपाई आएको मासिक
सरुु  तलब स्के ल बराबरको रकम परु स्कार र प्रसंशा-पत्र प्रदान गरिने छ ।  
८

अनभु वी‚ क्षमतावान र स्वयंमा  उत्प्रेरित  कर्मचारी विना  नगरवासीले चाहे जस्तो  प्रभावकारी र
अनभु तू िजन्य सेवा  प्रवाह गर्न समस्या पर्ने भएकोले प्रशासनिक सयं न्त्रलाई आधनि
ु क प्रविधियक्त 
ु
बनाउँदै समायानक
ु ु ल तालिम र प्रशिक्षणमा जोड दिइनेछ ।

९

नगरपालिकाबाट सम्पादित हुने आर्थिक‚ प्रशासनिक, विकास निर्माण र लक्षित कार्यक्रमहरूलाई
पारदर्शी‚ जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइनेछ ।

१० विके न्द्रीकरण र स्वायत्तताको मर्म र सिद्धान्त अनरुु प नगरवासीले सम्भव भएसम्म सेवा  सवु िधा 

घर-दैलो र टोल टोलमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सृजनाका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको
व्यवस्था  र आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन मार्फत वडास्तरबाट सम्पादन हुने कार्यलाई थप
व्यवस्थित गरिनेछ ।

११ नगरपालिकाभित्र सञ्चालन गरिने विकास एवं प्रशासनिक कार्यमा सदाचार र सश
ु ासनलाई जोड

दिदं  व
ै डा सचिवहरूलाई आ-आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइनेछ साथै वडामा हुने
प्रशासनिक खर्चलाई वडाको प्राथमिकताको आधारमा खर्च गर्ने कार्यको सरुु वात गरिनेछ ।

१२ कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गरी नगरपालिकामा कार्यरत स्थायी र करारका कर्मचारीले

खाईपाई आएको तलबलाई आधारमानी प्रत्येक आ.व.को अन्तिममा एक महिना बराबरको रकम
उक्त कोषमा राख्ने व्यवस्था गरिने छ । साथै उक्त कोष सञ्चानलनको लागि छुट्टै कार्यविधि बनाइने  
छ ।

१३ नगरवासी र विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग नियमित रुपमा सार्वजनिक सनु वा
ु ई‚ समीक्षा, सामाजिक

परीक्षण तथा  अन्य  सचू ना  र सञ्जालका  माध्यमबाट नगरपालिकाको गतिविधि  बारे  जानकारी
गराउने नीति लिइनेछ । यस्ता कार्यक्रम मार्फत गनु ासा र प्रतिक्रिया संकलन गरी आर्थिक‚ प्रशासनिक
सधु ारका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाइनेछ ।

१४ विकास निर्माण  कार्यको पारदर्शिता‚ प्रभावकारीता  र दिगोपनाको अनगु मन तथा  मलू ्याङ्कन

कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइनेछ ।

१५ नागरिक वडापत्र अद्यावधिक गर्दै उजरु ी पेटिकालाई थप व्यवस्थित गरी गनु ासो सनु वा
ु ई प्रक्रियालाई

प्रभावकारी बनाइनेछ ।  
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१६ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरे बमोजिम नगर कार्यपालिकाले कार्यान्वयनमा 

ल्याएका कार्यविधि, कार्यपालिकाले गरे का निर्णयहरु अनमु ोदन गरियो ।

१७ नगरपालिकाले पारित गरे का नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी नगर कार्यपालिकालाई

दिने निर्णय गरियो ।

१८ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २६ ले व्यवस्था गरे बमोजिम अन्तर स्थानीय तह

बिचका साझेदारी कार्यक्रम र योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार नगर कार्यपालिकालाई
दिने निर्णय गरियो ।

१९ क्षतिपर्ति 
ु सहितको नागरिक वडापत्रको व्यवस्था  गरी नागरिकलाई सश
ु ासनको प्रत्याभतू ि गर्ने 

विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

२० सझ
ु ाव पेटिका, गनु ासो सनु वा
ु ई ईकाई गठन तथा परिचालन सहित सश
ु ासन सहित सश
ु ासन कायम

गरिनेछ ।

२१ सेवा प्रवाहको विधि र प्रक्रियालाई नोवेल कोरोना भाइरसको जोखिमलाई सके सम्म कम गर्न सक्ने 

बनाइने  छ । यसका लागि अन्लाइन प्रविधि, आलोपालो विधि र टोकन पद्धतिसँग आवद्ध गर्दै
लगिनेछ । नगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवालाई अत्यावश्यक, विशेष र सामान्य गरी वर्गीकरण 
गरिनक
ु ा साथै सोही अनरुु प उच्च, मध्यम र न्यून जोखिम गरी सेवाको स्तर निर्धारण गर्दै कार्यकक्ष,
जनशक्ति र सेवाप्रवाहको विधि निर्धारण  गर्ने  नीति लिइनेछ । वडा तथा  नगर कार्यपालिकामा 
सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई समेत  नावेल कोरोना  भाइरसको सक्र
ं मणबाट बच्न  र बचाउन
नगरपालिकाबाट स्वास्थ्य सरु क्षा मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ ।

२२ सेवा प्रवाह गर्ने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ब्यवस्था गरिनक
ु ा 

साथै सक्र
ं मणको जोखिम देखिएको अवस्थामा तत्काल त्यसको सम्वोधन गर्ने पद्धतिको विकास
गरिनेछ ।

दररेट निर्धारण
१
२

नगरक्षेत्रभित्र निर्माण  सामग्री, ढुवानी, कामदारको ज्याला तथा  पारिश्रमिकको वैज्ञानिक दररे ट
निर्धारण गरी लागू गरिनेछ ।
नगरक्षेत्र भित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सेवा, खाद्य तथा  पेय पदार्थ  लगायतको समयानक
ु ुल
मलू ्यसचू ी  निर्धारण लागू गरिने तथा प्रभावकारी बजार अनगु मन तथा नियमन गरिनेछ ।
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सवारी नियमन
१

नगरक्षेत्रमा सञ्चालन हुने सडक यातायातका साधन रुट परमिट जारी, खारे ज गर्ने, वैज्ञानिक भाडा 
दर तोक्ने कार्यलाई सचु ारु गरिनेछ ।

२

अव्यवस्थित पार्कि ङलाई निषेध गरिनेछ । नगरपालिकाभित्र रहेका सवारी पार्कि ङ्ग क्षेत्रलाई संघ
तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा व्यवस्थित गर्न पार्कि ङ स्थलहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी
निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

३

नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा ट्राफिक नियमबारे  जनचेतना अभिवृद्धि गराइनेछ र ट्राफिक
व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक यातायातको पार्कि ङ्ग स्थललाई व्यवस्थित गर्ने कामलाई विशेष
प्राथमिकता दिई संघ, प्रदेश सरकार एवं नगर विकास कोषको सहकार्यमा नगर बसपार्क निर्माण कार्य
अगाडि बढाइनेछ ।

निर्णय नं. ५
नगरसभामा पेश भएका तपसिलमा उल्लेखित नीति‚ संहिता‚ निर्देशिका‚ शर्तहरु र संशोधन मापदण्ड 
सर्वसम्मले पारित गरियो ।
तपसिल;
१

बालगृहका लागि बाल संरक्षण नीति l

२

नगरपालिकाको लागि बाल संरक्षण नीति l

३

बालसरु क्षाको लागि आचार संहिता l

४

सझु ाव पेटिका संचालन निर्देशिका l  

५

बालगृह सचं ालनका लागि कार्य क्षेत्रगत शर्तहरु l

६

बालगृहको फोकल पर्सनका लागि कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु l

७

भवन निर्माण मापदण्ड २०७५, संसोधन l
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निर्णय नं ६
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने साविकका निम्न गा.बि.स.हरुको 2071/072 र यस
नगरपालिकाको आ.व.2074/075 को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएका वेरुजु मध्ये, अनियमितता 
भनि  देखिएका तपसिलमा उल्लेखित खर्चका वेरुजु दफाहरु, तत्कालिन परिस्थिति अनसु ार खर्च गरी काम
सम्पनन् गरे को र हिनामिना हानी नोक्सानी भएको नदेखिएकोले नियमितको लागि नगर कार्यपालिकाबाट
पेश भए अनसु ार आगामी दिनमा  प्रतिबेदनमा  उल्लेखित  सझु ाव तथा  काननु ी प्रकृ या  अपनाई खर्च 
ब्यवस्थापन गर्न, नगर कार्यपालिकालाई निर्देशन गर्दै उल्लेखित बेरुजू दफाहरु लेखा समितिको प्रतिवेदन
बमोजिम नियमित गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरियो ।  
आ.ब २०७१/२०७२ गा.वि.स. मूलपानी
सि.नं.

वेरुजु दफा

१

५-१४-२-२

२

५-१४-२-३

३

५-१४-२-४

४

५-१४-२-६

५

५-१४-२-७

६

५-१४-२-८

७

५-१४-२-९

वेरुजुको व्यहोरा

रकम

भवन निर्माण आनन्द भैरव मा.वि. सक्कल १,००,०००/विल भरपाई नभएको
धाराको महु ान सफाई कार्य सम्पनन् नभएको ५,०००/कार्य सम्पनन् नभएको लागत  अनसु ार
२,००,०००/अनपु ातिक कट्टा नगरे को
कार्यालय सामान म.ु अ.कर विजक नभएको १०,१००/फर्निचर सामान म.ु अ.कर विजक नभएको
१२,०००/कार्ड छपाई म.ु अ.कर विजक नभएको
१५,०००/व्यक्ति संघ संस्था क्लवलाई आर्थिक
३६,०००/सहायता पाँच (५)
पँजू ीगत कोषबाट शिक्षक तलव खर्च
३०,०००/मालपोत  असल
ु ीको २५% जिविस
३९,६३४/नपठाएको
एम्बुलेन्स मर्मत गरे को खरिद आदेश
नभएको
कार्यालय सामान खरिद खरिद आदेश
नभएको
              जम्मा
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गा. वि. स, आलापोट

सि.नं वेरुजु दफा

१

२
३
४
५
६

वेरुजक
ु ो व्यहोरा
स्कु टर मर्मतको प्यान विल नभएको
कार्यालय सामानबाट इन्धन खरिद
कृ ष्ण मन्दिर संरक्षण महादेव खोला संरक्षण 
उपभोक्ता समिति विल नं. र मिति क्र.स.
५-१५-२-१
मिति नमिलेको विल विश्वसनीय नरहेको डोर
हाजिरी फारममा मिति उल्लेख नभएको विल
नं. र मिति सिरियल नमिलेकोले विश्वसनीय
नरहेको
५-१५-२-२ विभिनन् ३ ससं ्थालाई आर्थिक सहयोग
५-१५-२-३ माग फाराम नभरे को कर कट्टी नगरे को
सल
ु भ शौचालय निर्माण ४ वीलबाट भक्ता
ु नी
५-१५-२-४   पान नं. समेत नभएको विल, कर कट्टा 
नगरिएको
५-१५-२-५ म.ु अ. कर विजक नभएको कर कट्टी नगरे को
५-१५-२-७ पान दर्ता नभएका बिल
                     जम्मा

रकम
१६,४००/३,४००/-

कै फियत

४९,२५०/५०,०००/२,८९,८२०/१३,०००/४,८४०/३,१२,४००/५,०००/५९,७५३/८,०३,८६३।-

आ.ब २०७१/२०७२ गा. वि. स, गागलफदी
सि.नं वेरुजु दफा
१

५-१२-२-५

२

५-१२-२-३

३

५-१५-२-३

वेरुजक
ु ो व्यहोरा
मर्मत  सधु ार संम्झौता  पत्र नभएको सामान खरिद
गरे कोमा खरिद प्रकृ या परु ा नगरे को (ख.अ.दा.री)
विज्ञापन वापतको कर विजक नभएको
कम्प्युटर खरिद मअ
ु कर विजक नभएको  
रोडा ढुङ्गा खरिदको मअ
ु कर विजक नभएको  

रकम
२,०००/१५,६८६/५,०००/२०,०००/६२,२१८/-

माग फाराम नभरे को कर कट्टी नगरे को

४,८४०/-
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आयोजना लागतको आधारमा अनपु ातिक
कट्टा नगरे को
अघिल्लो आ.व. को स्टेशनरी विलको रकम
भक्ता
ु नी
कार्यक्रम खर्च वापत अनदु ान
सरु क्षा गस्तीको लागि माग गरिएको  जम्मा 
रकम उल्लेख नगरे को
                          जम्मा

१,२५,०००/१५,०००/५,०००/५,०००/२,५९,७४४।-

आ.ब २०७१/२०७२ गा. वि. स, गोठाटार
सि.नं.

वेरुजु दफा

१,००,०००/-

१

संझौता पत्र वेगर निवेदनको भएका कार्यक्रम
खर्च भक्ता
ु नी
५-१३-२-२
ई. रवि संजितलाई भक्ता
ु नी दिइएकोमा 
निवेदनमा मिति नभएको
निर्माण सामग्री खरिद म.ू अ.कर विजक
नभएको
५-१३-२-३ विज्ञापन विल म.ु अ. कर विजक नभएको
कार्यक्रम खर्च म.ु अ. कर विजक नभएको
विज्ञापन विल म.ु अ. कर विजक नभएको
कार्यक्रम संञ्चालन गर्न भनी दिएको अनदु ान
५-१३-२-४
रकम अनियमीत 
                           जम्मा

४८,०००/-

२

३

वेरुजक
ु ो व्यहोरा

रकम

कै फियत

१,६०,०००/-

१०,०००/५५,०००/१०,०००/५,०००/३,८८,०००।-

आ.ब २०७१/२०७२ गा. वि. स, भद्रवास
सि.नं.
१

वेरुजु दफा

वेरुजक
ु ो व्यहोरा
कार्यक्रमको लागि खरिद सामानको VAT
५-१६-२-१
वील नभएको
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अनगु मन भत्ता ४,५००/- (सश
ु ील लम्साल)
५-१६-२-३ प्रतिवेदन नं.
अनगु मन भत्ता भनि कर्मचारीले नै लिएको
कार्यालय सामान खरिद गरे कोमा खरिद
५-१६-२-५ आदेशमा दा. री. माग फारममा मिति उल्लेख
नभएको
बोर्ड बैठक गरी कर्मचारीद्वारा बैठक भत्ता 
५-१६-२-४ दिएको
अनगु मन भत्ता भनी कर्मचारीद्वारा लिएको
                जम्मा

४,५००/२,५००/८१,२४६/५,०००/४,५००/१,१२,७४६।-

आ.ब २०७१/२०७२ गा. वि. स, डाँछी
सि.नं वेरुजु दफा
१
१५-१७-२-१
२

१५-१७-२-२

३

१५-१७-२-३

वेरुजक
ु ो व्यहोरा
म.ू अ.कर विजक नभएको रोडा ढुंगा सप्लायर्स 
उपभोक्ता समितिको नाम, सम्झौता पत्र, रकम
उल्लेख नभएको
२ संस्थालाई आर्थिक सहयोग
                           जम्मा

रकम
१०,०००/-

कै फियत

९३,८००/५,०००/१,०८,८००।-

आ.ब २०७४/२०७५ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
सि.नं वेरुजु दफा
१

६२

वेरुजक
रकम
ु ो व्यहोरा
न्यायिक समितिको बैठक भत्ता नियम सम्वत 
४८,०००/नदेखिएको

कै फियत

निर्णय नं. ७
नगर सभाद्वारा गठित समितिहरुबाट प्राप्त तपशिलमा उल्लेखित प्रतिवेदनहरुलाई छलफल गरी सर्वसम्मतले
पारित गरियो ।
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विधेयक समितिको प्रतिवेदन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा यस नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन,
२०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम स्थानीय तहको साझा/एकल
अधिकार अन्तर्गत यस नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने विषयसंग सम्बन्धित आन्तरिक काननू हरु
तर्जुमाको सम्बन्धमा  यस नगरपालिका  अन्तर्गत  विधेयक समितिबाट भए गरे का  कार्यहरु र विधेयक
समितिको भावी कार्यदिशा समेत  स्पष्ट हुने गरी यस कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको पाँचौं नगरसभामा 
पेश गर्ने प्रयोजनार्थ यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
यस आर्थिक वर्ष सम्मको समीक्षाः१ यस नगरपालिकाबाट स्थापनाकाल देखि मिति २०७६।११।३० सम्म जारी भएको ऐन, नियमावली,
कार्यविधि, मापदण्ड आदि ३१ वटा काननू हरु समेटिएको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको काननू
संग्रह भाग-१ प्रकाशन भएको छ ।
२ गत आर्थिक वर्षमा नगरसभाबाट अनमु ोदन भएका काननू हरु तोकिएको मिति भित्र नै प्रमाणीकरण भई
कार्यान्वयनमा आएको छ ।
३ नागरिकसगं प्रत्यक्ष  सरोकार राख्ने  र नगरपालिकाको दैनिक सेवा  प्रवाहको प्रक्रिया निर्धारण  गर्ने 
काननू हरु नियमानसु ार राजपत्रमा प्रकाशन गर्न राजपत्र प्रकाशन समिति गठन भै समितिको निर्णयानसु ार
यस नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७६ बमोजिमयस कार्यविधिलाई राजपत्रमा 
प्रकाशन गरी सोही बमोजिम अन्य काननू हरु राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ ।
४ विषयगत  शाखाहरुले मस्यौदा तय गरी पेश गरे का  विधेयकहरु माथि  दफावार छलफल गरी
निम्नानसु ारका कार्यविधिहरु चौंथो नगरसभाबाट अनमु ोदन भएको ।
· कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको लक्षित वर्ग संरक्षण कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७७
· पर्ू वी काठमाडौं जग्गा  एकीकरण  आयोजनाको लागि  आयोजना  कार्यान्वयन कार्यविधि,
२०७७
· कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको विध्यालय वर्गीकरण तथा शलु ्क निर्धारण कार्यविधि,२०७७
· कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०७७
· कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको कर्मचारी कल्यणकोष सञ्चालन विनियम, २०७७
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· कागेश्वरी मनोहरा  नगरपालिका  एकिकृत  खानेपानी बोर्ड  गठन तथा  सञ्चालन
कार्यविधि,२०७७
५

नगर कार्यपालिकाको मिति २०७७।०७।२३ को वैठकबाट अनमु ोदन भएको "कागेश्वरी मनोहरा 
नगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत  सरं क्षण  सम्बन्धी  कार्यविधि, २०७७" चौंथो
नगरसभाको समीक्षा सभाले समेत  अनमु ोदन गरे को हुदँ ा राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा 
आएको छ ।

६

चौंथो नगरसभाको समीक्षा सभाद्वारा कार्यपालिकाबाट अनमु ोदन भएका निम्नानसु ारका काननु हरु
अनमु ोदन गरिएको छ ।

७

बालमैत्री नगरपालिका घोषणा कार्यविधि, २०७७

८

सचू ना तथा अभिलेख के न्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

९

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

१० यस नगरसभामा विभिन्न विषयगत शाखाबाट नगरपालिकाको नगरसभाबाट पारित भएको ऐन मध्ये 
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन संशोधनका लागि नगर कार्यपालिकाबाट प्राप्त हुन आएका 
बँदु ाहरु संशोधनका लागि पेश गरे को छु ।
११ स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा जारी अध्यादेश बमोजिम कार्यपालिकाको मिति
२०७५।०५।०९ को निर्णय बमोजिम तत्कालिन यस नगरपालिकामा  समेटिएका  कर्मचारीको
समायोजन भै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र बागमती प्रदेशलाई समेत जानकारी
गराई सकिएको तर समायोजनसगं ै कर्मचारीको तहगत  स्तरबृद्धि  नभएको हुदँ ा तत्काल सोही
समायोजनको लागि समायोजन विधेयक बनाई नगरसभामा अनमु ोदन गरी ऐन ल्याउन उपयक्ु त्त 
भएकोले बागमती प्रदेश सरकार लोकसेवा आयोगबाट सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने
निर्देशिकाले सम्बोधन नभएमा छलफलका लागि विधेयक समितिमा पेश भएको मस्यौदा अनसु ार
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छे द ११ मा व्यवस्था भए बमोजिम हुने गरी कार्यपालिकाबाट
निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी दिने प्रस्ताव पेश गर्दछु ।
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विधेयक समितिको अवको जिम्मेवारी
१

मिति २०७६।११।३० भन्दा पछाडि तर्जुमा भएका सबै काननू हरुको संग्रह गरी कागेश्वरी मनोहरा 
नगरपालिकाको काननू संग्रह-भाग २ प्रकाशन गर्ने ।

२

विगतमा तर्जुमा भएका काननू मा देखिएका अस्पष्टताहरु समेत सबं ोधन गरी मौजदु ा काननू मा भएका 
विषय माथि सश
ं ोधनको लागि प्रस्ताव गरी नगर कार्यपालिका र नगरसभामा पेश गर्ने ।

३

सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त नमनू ा कार्यविधिहरु माथि छलफल गरी अनमु ोदनका 
लागि पेश गर्ने ।

४

नगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषयमा नयाँ काननू हरु तर्जुमाका लागि आवश्यक समन्वय
गर्ने ।
प्रतिवेदन प्रस्तुत कर्ता

राजाराम पडु ासैनी
सयं ोजक
विधेयक समिति
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
मिति २०७८ साल आषाढ ७ गते
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सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समितिको प्रतिवेदन
कागेश्वरी मनोहरा  नगरपालिकाको सेवा  प्रवाहको मौजदु ा  अवस्था, साँगठनिक विकासका  प्रयास र
उपलव्धीहरु, आर्थिक, भौतिक तथा  मानवीय पक्षको सही व्यवस्थापनबाट नागरिकलाई सश
ु ासनको
प्रत्याभतू ि दिलाउन पदाधिकारी तथा  कर्मचारीहरुले गरे का  प्रयत्नका  उपलव्धीहरुको विश्ले षण तथा 
सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकासको सन्दर्भमा अवको गन्तव्य तथा गन्तव्यसम्म पगु ्नको लागि भावी
कार्यादिशाको मार्गचित्र सहित  समावेश गरी कागेश्वरी मनोहरा  नगरपालिकाको पाँचौं नगरसभामा  पेश
गर्ने प्रयोजनको लागि यसै नगरपालिकाको सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समितिको तर्फ बाट यो
प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको यस क्षेत्रको समीक्षा
१

विध्यमान कार्याक्षेत्र र कार्य प्रकृतिलाई मल
ू आधार मानी नगरपालिकाको संगठन संरचनालाई
आवश्यकता अनसु ार पनु रावलोकन गर्न ओ एण्ड एम गर्ने नीति अनरुु प यस वर्ष ओ एण्ड एम को
कार्य अन्तिम चरणमा पगु ेको छ ।

२

नगरपालिकाबाट प्रवाहहुने सेवालाई समावेशी, व्यवसायिक, प्रतिष्पर्धी, सेवामख
ू ी र स्वावलम्बी 
बनाउदै सश
ु ासनको विकासका लागि नीतिगत प्रतिवद्धता भए बमोजिम विभिन्न विषयगत शाखा,
वडा  कार्यालयहरु तथा  स्वास्थ्य  संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने सेवालाई समावेशी र सेवाग्राहीमैत्री 
पद्धतीबाट प्रवाह गर्ने कार्यशल
ै ीको विकास भएको छ ।

३

नगरपालिकाको शान्ति, सवु ्यवस्था, विकास निर्माण, सरसफाई, पर्यटन प्रवर्दधन तथा  सेवा 
प्रवाहलाई सहज रुपमा जनता माझ प-ु याउने गरी नगर प्रहरी परिचालन गर्ने नीति अनरुु प नै नगर
प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

४

वडा कार्यालयहरुलाई सशक्त्त र प्रभावकारी बनाउनको लागि तीन समहू मा वर्गीकरण गरी वडा 
स्तरीय पर्वा
ू धार निर्माण, सेवा सञ्चालनका लागि न्यूनतम निशर्त अनदु ान उपलव्ध गराउने विषयलाई
बजेट विनियोजन गरी सम्बोधन गरिएकोमा वडाको आवश्यकताको आधारमा विकास निर्माणले
तिब्रता पाएको छ ।
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५

नगरपालिकाबाट हुने सबै किसिमको सेवा  प्रवाहमा  सधु ार, शान्ति  सवु ्यवस्था  सद्धृ
ु ढीकरण  र
सश
ु ासनको प्रवर्द्धन भएको विषय जनताले प्रत्यक्ष अनभु तू ि गरे को पाइएको छ ।

६

समदु ायमा अवाञ्छित घटनाहरु घट्न नदिन नेपाल प्रहरीसगं को सहकार्य अगाडि बढाइएको छ ।

७

स्थायी कर्मचारीहरुको ज्ञान, अनभु व र सीपबाट सम्पादन हुन सक्ने कार्य न्यूनतम जनशक्त्तिबाट
अधिकतम कार्य समप्ु ादनको व्यवस्था मिलाइएको छ । स्थायी कर्मचारीबाट सम्पादन हुन नसक्ने 
र विशेष किसिमको सीप आवश्यक पर्ने कार्यसम्पादन गर्न सेवा  करार दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्य
सम्पादन गराइएकोले सेवा ग्राहीले सरल र सहज रुपमा प्राप्त गरे को विषयमा प्रतिक्रिया र धन्यवाद
प्राप्त भएको छ ।

८

सेवा  प्रवाहमा नगरिकको गनु ासो सनु वा
ु ईलाई प्राथमिकता दिइएको छ यध्यपी गनु ासो पेटिकामा 
वास्तविक सेवाग्राहीको गनु ासो नगण्य देखिएको छ ।

९

मल
ू पानी नगर  अस्पतालमा कोभिड-१९ का विरामीको उपचारको लागि आवश्यक जनशक्त्ति तथा 
उपकरणहरुको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

१० e-governance लाई व्यवहारमा  उतार्नका  लागि  ई-हाजिरी, बैकिङ्ग प्रणालीबाट भक्ु त्तानी,
बेवसाईट, ईमेल जस्ता माध्ययमबाट सचू ना तथा पत्राचारको कार्य सरुु भएको छ ।
११ अनभु वी, ज्ञमतावान र स्वयम उत्प्रेरित कर्मचारी प्रशासन सश
ु ासनको आधारस्तम्भ भएको हुदँ ा 
कर्मचारीको प्रशिक्षण र तालिममा जोड दिने नीति हुदँ ा हुदँ ै पनि कोभिड-१९ को महामारीका कारण 
कर्मचारीको क्षमता विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न सकिएन ।

भावी कार्यदिशाः
मिति २०७८।०३।०३ मा वसेको यस समितिको तर्फ बाट नगरसभामा नीतिगत निर्णयका लागि सझु ाव पेश
गर्ने सम्बन्धमा छलफल भए बमोजिम निम्नानसु ारको सझु ावहरु पेश गरिएको छ ।
१

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको समग्र संगठन संरचना तथा कर्मचारीको दरबन्दीमा निम्नानसु ारको
व्यवस्था गरी मौजदु ा संरचनामा पनु रावलोकन गर्ने ।
r

प्रत्येक वडामा अधिकृतस्तर छै ठौं तहको वडा सचिवको दरबन्दि कायम गर्ने ।
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r

प्राविधिक शाखा अन्तर्गत खानेपानी व्यवस्थापन उप-शाखाको व्यवस्था गर्ने ।

r

वेरुजू व्यवस्थापन उप-शाखालाई वित्तिय व्यवस्थापन शाखा अन्तर्गत व्यवस्थित गर्ने ।

r

सहकारी विकास उप-शाखालाई सामान्य प्रशासन शाखा अन्तर्गत व्यवस्थित गर्ने ।

r

सामान्य  प्रशासन शाखा  अन्तर्गत  बजार व्यवस्थापन तथा  उपभोक्त्ता हित  संरक्षण   उपशाखाको व्यवस्था गर्ने 

r

योजना शाखा अन्तर्गत अनसु न्धान तथा अभिलेखीकरण उप-शाखाको व्यवस्था गर्ने ।

r

आर्थिक तथा  पर्यटन विकास शाखा  अन्तर्गत  पर्यटन संस्कृ ति तथा  सम्पदा  संरक्षण  उपशाखाको व्यवस्था गर्ने ।

r

विपद् व्यवस्थापन, वातावरण, खानी तथा उध्योगका लागि छुट्टै शाखाको व्यवस्था गर्ने ।

r

नगर स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत फोहरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाई उप-शाखाको व्यवस्था 
गर्ने ।

r

मल
ू पानी नगर अस्पतालका लागि २५ वेडसम्मको सेवा प्रवाह गर्ने पगु ्ने गरी विभिन्न सेवा,
समहू  तथा तहको जनशक्त्ति सहित को सरं चना कायम गर्ने र मल
ू पानी नगर अस्पतालमा 
विशेषज्ञ सेवा सहितको प्रसतु ी वार्ड सञ्चालन गर्ने ।

r

आयर्वेु द सेवालाई थप व्यवस्थित गर्न नगर स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत आयर्वेु द उप-शाखाको
व्यवस्था गरी औषधि कुटुवा (सखं ्या २) जनशक्त्ति सहितको व्यवस्था गर्ने ।

२

यस नगरपालिकामा कार्यरत सेवा करारका कर्मचारीहरु मध्ये के ही कर्मचारीहरुलाई पोशाक खर्च,
चाडपर्व खर्च तथा नेपाल सरकाले तोके बमोजिमको महगं ी भत्ता उपलव्ध गर्न नमिल्ने गरी विगतमा 
भएका निर्णय अनसु ार सम्झौता गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष देखि पद र तह तोकी सेवा करार
गरिएका कर्मचारीहरु सबैलाई उपलव्ध गराउने ।

३

नागरिक वडापत्रलाई आधनि
ु क, सेवाग्रहीमैत्री तथा प्राविधयक्ु त्त बनाउन कुपन प्रणाली सहितको
डिजिटल तथा आवाज सहितको नागरिक वडापत्र नगर कार्यापालिकको मखू ्य भवनको प्रवेशद्वार
संगै जडान गर्ने ।
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४

योजना अनगु मनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन इष्टिमेट गर्ने, अनगु मन गर्ने तथा घरनक्सा 
स्वीकृतिको क्रममा फिल्डमा खटिने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था 
गर्ने ।

५

कर सम्बन्धी सेवाको क्षेत्र विस्तार गर्न र  स्थायी लेखा नम्बर लिने कार्यमा नगरवासीलाई सहज 
बनाउन आन्तरिक राजश्व कार्यालयसगं समन्वय गरी स्थायी लेखा नं. लिन शिविर सञ्चालन गर्ने ।

६

जिन्सी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्न सफ्टवेयर प्रणाली अबलम्बन गर्ने विषयमा कार्य प्रक्रिया 
सरुु भैसके कोले सो लाई व्यवस्थित  गर्न  र खरिद गरुु योजना तयार गरी नगरपालिकाको खरिद
प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्ने ।

७

शिक्षा शाखा अन्तर्गत खेलकुद उप-शाखामा आवश्यक जनशक्त्ति व्यवस्थित गरी खेलकुद मैत्री 
नगरपालिकाको अवधारणालाई आन्तरिकीकरण गर्ने ।

८

सहकारी अनगु मनको विषयलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रक्रिया निर्धारण 
तथा साधन र स्रोतको व्यवस्थापन गरी अबिलम्ब कार्य सरुु गर्ने ।

९

कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न प्रत्येक हाजिरि दिनको रु.२००।०० का दरले खाजाभत्ता उपलव्ध 
गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

१० नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट वक्त्तव्यमा उल्लेख गरे को १० दिनको तलव 
सहितको पर्यटन काज सबै कर्मचारीका लागि कार्यान्वयन गर्न ।
११ कर्मचारी कल्याण कोषमा यस आर्थिक वर्षमा रु.५० लाख व्यवस्था गर्ने ।
१२ कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री  बनाउन सचू ना  प्रविधि  सम्बन्धी तालिमको व्यवस्थाका  लागि  कार्य
प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
१३ नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा व्यवस्था गरिएको डिजिटल हाजिरिलाई सबै वडा कार्यालय,
स्वास्थ्य संस्था तथा पशु सेवा के न्द्रमा समेत अनिवार्य गर्ने ।
१४ वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई सेवाग्राहीमैत्री  बनाउन टोकन प्रणालीको प्रक्रिया  अगाडि 
बढाउने ।
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१५ नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तलवबृद्धी गर्ने सम्बन्धमा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख
गरिएको विषय यस नगर कार्यपालिकाको पद तथा तह तोकिएका सबै कर्मचारीहरुको लागि समेत 
व्यवस्था गर्ने ।
१६ नगरपालिकाबाट सार्वजनिक प्रशासनलाई   Paperless Governance मा  आधारित  बनाई
सश
ु ासन प्रवर्द्धन गर्न शाखा/कार्यालयगत कार्यप्रकृतिको आधारमा प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने गरी
कार्यशल
ै ीमा सधु ार गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१७ यस नगरपालिकाको कार्यपालिकाको ७० औ व
ं ैठकबाट अनमु ोदन भएको स्थानीय तह संस्थागत 
क्षमता  स्वमलू ्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ बमोजिम कायम हुन आएको स्वमलू ्यङ्कन नतिजा 
प्राप्ताङ्क ६८ (अठ्ठसठी) अनमु ोदनका लागि पाँचौं नगरसभामा पेश गर्ने साथै चालु आर्थिक वर्षको
मलू ्याङ्कनको कार्य जिम्मेवारीका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई तोक्ने र आगामी आर्थिक
वर्षको स्वमलू ्याङ्कन नतिजा प्राप्ताङ्कमा  सधु ार ल्याउन आवश्यक नीतिगत, कार्यक्रमगत,
प्रक्रियागत तथा वजेट व्यवस्था  गरी व्यवस्थापकीय पक्षमा  समेत  सधु ार ल्याउने कार्य प्रक्रिया 
अगाडि बढाउने ।
प्रतिवेदन प्रस्तुत कर्ता

मक
ु ु न्द प्रसाद गजरु े ल, संयोजक
सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
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न्यायिक समितिको प्रतिवेदन
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २१७ बमोजिम कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाबाट
गठन भएको यस न्यायिक समितिले आ.व. २०७७/०७८ भित्र संचालन गरे को कार्य प्रगती र आ.व.
२०७८/०७९ का लागि प्रस्तावित योजना सहितको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु |

कार्यसम्पादन
१. निवेदन (फिराद दर्ता सख
ं ्या )
आ.व.२०७६÷०७७ बाट जिम्मेवारी सरे का मद्ु दा : ९५
आ.व.२०७७÷०७८ जेठ मसान्तसम्म नँया दर्ता भएका उजरु ीः १२५
जम्मा उजरु ी : २२०
२. स्थानीय सरकार सच
ं ालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) बमोजिमका मुद्दा
घर,जग्गा सिमाना, बाटो तथा निर्माण कार्य सम्बन्धि दर्ता भएका जम्मा उजरु ी सख्याः ६९
३. स्थानीय सरकार सच
ं ालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२) बमोजिमका मुद्दा
बैनाबट्टा :

१४

अश
ं हक :

१७

शान्तिसरु क्षा :

३

लेनदेन :

५

सम्बन्ध बिच्छे द :

१

बिवाह दर्ता :

१

गालीबेइज्जति :

१

ज्याला मजदरु ीः 

१

अन्य :

१३

           जम्मा :

५६
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४. कागेश्वरी मनोहरा न्यायिकबाट आ.व.२०७७/०७८ मा भएको कार्य सम्पादन /किनारा
लगाइएको उजुरी
तामेली भएका उजरु ी (कार्य सम्पादन पश्चात र वादी प्रतिवादीले तारे ख गजा
ु रे मा) : ९७
मिलापत्र भएका उजरु ी:

१५

मल
ु तवी राखिएका उजरु ी (माथिल्लो अदालतमा विचाराधीन रहेको ) :

१

निर्णय/फै सला भएका उजरु ी :

६

कारबाहीको लागि अदालत गएको मिसिल संख्या (यस समितिलाई मिलापत्रबाट मात्र फर्छ्यौट गर्ने 
तर निर्णय गर्ने अधिकार नभएका मद्ु दा ) :
६
चालु उजरु ी सखं ्या (हाल कारबाहीमा रहेको) :

९५

चालु उजरु ी मध्ये किनाराका लागि अन्तिम चरणमा पगु ेका उजरु ी :

४१  

५. कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका न्यायिक समिति २०७४ कार्तिक २२ बाट गठन भई हालसम्म
भए गरेको काम कारबाही
हालसम्म दर्ता भएको उजरु ी :

५९०

तामेली भएका उजरु :

३५८

मिलापत्र भएका उजरु ी :

५७

मल
ु तवी राखिएका उजरु ी :

२६

कारबाहीको लागि अदालत गएको मिसिल संख्या :

२९

निर्णय/फै सला भएका उजरु ी :

२५

यस समितिबाट भएको निर्णय उपर पनु रावेदन हालसम्म :९ (जसमा फै सला सदर ६, फै सला उल्टी 
१ र विचाराधीन २ )
६. आवश्यक कागजपत्रको व्यवस्था
७. व्यवस्थित र नियमित साप्ताहिक इजलास
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८. 	प्राबिधिक, प्रशासकीय कर्मचारी सहितको सचिवालय
९. अदालतबाट अनुगमन र तालिमको व्यवस्था |
१०. 	निर्णय/फैसला कार्यान्वयनमा कार्यपालिकाको सहयोग
११. सम्बन्धित कार्यालयबाट कार्य सम्पन्नमा सहयोग र समन्वय
१२. सबै वडामा मेलमिलाप के न्द्रको गठन
१३. सबै मेलमिलापकर्ताहरुलाई एक/एक सेट कानूनी किताब प्रदान गरिएको
१४. सबै मेलमिलापकर्ताहरुलाई २ दिने आधारभूत तालिम दिइएको

चुनौती
·

पर्याप्त स्रोत र पर्वु धारको अभाव |

·

अनभु वी र दक्ष जनशक्तिको खाँचो |

·

पर्याप्त सचु ना सष्प्रेष्ण अभाव |

·

अधिकार र कार्यविधिमा अस्पष्टता |

·

राजनैतिक प्रभाव र दवाव |

·

मेलमिलाप सम्बन्धि तालिमको अभाव | (आ.व. २०७७/०७८ मा मेलमिलाप सम्बन्धि तालिमको
लागि  रु.५,००,०००/- (अक्षेरुपी पाँच लाख मात्र) छुट्टाइएको भएता  पनि  कोरोना  माहामारीका 
कारण तालिम दिन नसकिएको | )

·

प्रहरी र अन्य पालिकाहरुबाट समन्वयको अभाव |

अवसर
·

काम ,समय र खर्चको बचत |

·

स्थानीय स्तरमा नै न्यायमा पहुचँ |

·

कोही हार्ने, कसैले जित्ने नभै समदु ायमा नै मेलमिलापको आधारमा विवादको समाधान |
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·

महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको उचित संरक्षण र तत्काल न्यायमा पहुचँ |

·

साँध सिमाना बाटो निकासमा परे को विवाद स्थानीय स्तरमा नै निर्णय र शिघ्र कार्यान्वयन |

भाबी योजना
·

मेलमिलाप कर्तालाई तालिमको व्यवस्था |

·

न्यायिक समितिका सदस्यलाई क्षमता बिकासका लागि अध्ययन भ्रमण ,अवलोकन र तालिमको
व्यवस्था |

·

मेलमिलाप कर्ता र पदाधिकारीलाई आवश्यक पारिश्रमिक र भत्ताको व्यवस्था 

·

न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार सम्पादन बारे नगरबासीमा जानकारी दिलाउने

·

मिलापत्र र फै सला कार्यान्वयनमा सहज र न्यायको अनभु तु ी दिलाउने

·

न्यायिक समिति प्रति आम नागरिकमा जानकारी गराउनक
ु ा साथै प्रचारप्रसारमख
ु ी कार्यक्रम र पर्याप्त
बजेटको व्यवस्था 

लक्ष्य र उदेश्य
·

सर्वसल
ु भ न्याय |

·

न्यायमा सबैको पहुचँ |

·

पारदर्शी न्याय प्रणाली |

·

निष्पक्ष न्यायिक समिति |

निर्णय नं. ८
यस नगरपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को पँजू ीगत खर्चतर्फ विनियोजन स्वीकृत भएको रकम र योजनामा 
कामको प्रगतीको आधारमा रकम भक्ता
ु नी गर्नुपर्ने भएको हुदा नगरसभाबाट पारित वजेटको सीमाभित्र
रहेको वजेट अपगु भएको हुदा विभिन्न श्रोत र बजेट शिर्षकमा पँजू ीगत तर्फ विनियोजित बजेटमा असर
नपर्ने गरि तपशिलमा उल्लेखित शिर्षक अनसु ारको रु ७,८१,५०,०००/- (सात करोड एकासी लाख पचास
हजार मात्र) रकमको सोधनान्तर तथा रकमान्तर भई आएको मिति २०७८।०३।०५ को कार्यपालिकाबाट
अनमु ोदित भएको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले पारित गरियो ।  
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निर्णय नं. ९
नगरपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को चालु खर्च तर्फ विनियोजन स्वीकृत भएको रकम मध्ये देहायका 
शिर्षक/कार्यक्रमका लागि रु १,२६,५०,०००/- (एक करोड छबिस लाख पचास हजार मात्र) रकम राजश्व
वांडफांड संघीय सरकारको श्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी भएको कार्यलाई अनमु ोदनको लागि पेश भएको
प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले पारित गरियो ।
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निर्णय नं. १०
चौथो नगरसभाले पारित गरे को आर्थिक तथा प्रशासनीक निर्णयहरुमा नपरी चालु आ.ब. ०७७।०७८ मा 
नगरपालिका संचालनका लागि अत्यावश्यक भई नगरकार्यपालिकाबाट भएका आर्थिक तथा प्रशासनीक
सम्पुर्ण निर्णयहरु अनमु ोदन गर्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गरियो ।

निर्णय नं. ११
पाचौ नगर सभामा उपस्थित हुने जनप्रतिनिधिहरुलाई स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १९
वमोजिम संचालन भएको वैठकमा उपस्थित हुने नगरसभा सदस्यज्युहरुलाई वैठक भत्ता वापत प्रतिदिन रु
१०००/- र यातायात खर्च वापत प्रतिदिन रु ५००/- का दरले हुन आउने रकम तथा नगरसभामा उपस्थित 
एव पर्व त
ु यारी कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई रु ४०००/- रकम उपलब्ध गराउने प्रस्तावलाई सर्वसम्मत 
पारित गरियो l

निर्णय नं. १२
नगरपालिका कार्यालय र सो अन्तरगत रहेको मल
ु पानी नगर अस्पताल वडा कार्यालय‚ स्वास्थ्य के न्द्र‚
शहरी स्वास्थ्य  के न्द्रमा  कार्यरत  स्थायी अस्थाई करार सेवाका  कर्मचारीहरुलाई २०७८ श्रावण  १ गते
देखि  कार्यालयमा हाजिर भएको दिनको गणना गरी प्रति दिन प्रति व्यक्ति रु २००।- का दरले हुन आउने
रकम मासिक रुपमा खाजा खर्च वापत प्रोत्साहन सवु िधा उपलव्ध गराउने प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित 
गरियो l  

निर्णय नं. १३
सघं ीय सरकारले निजामती कर्मचारीलाई पर्यटन काज वापत वार्षिक १० दिन विदा उपलव्ध गराउने र
सोको लागि सरुु स्के लको १० दिन वरावरको तलव उपलव्ध गराउने निर्णयानसु ार यस नगरपालिकामा 
कार्यरत सवै कर्मचारीलाई निजले सो प्रयोजनको लागि विदा स्वीकृत गरे मा  पर्यटन काजको लागि १० दिन
वरावरको तलव उपलव्ध गराउने प्रस्तावलाई पारित गरियो ।
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निर्णय नं. १४
नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई आ.ब. ०७८।०७९ को लागि संघीय सरकारले उपलव्ध गराए
(नेपाल सरकारले वृध्दि गरे अनसु ार) अनसु ार तलव भत्ता उपलव्ध गराउने प्रस्तावलाई पारित गरियो ।

निर्णय नं. १५
करार सेवामा कार्यरत सवै कर्मचारीहरुको कोष कट्टी वापत कर्मचारीहरुको मासिक तलव भत्ताबाट ५%
कट्टा गरी र नगरपालिकाबाट ५% रकम थप गरी १०% रकम बचतकोषमा जम्मा गरिदिने प्रस्तावलाई
पारित गरियो ।

निर्णय नं. १६
यस नगरपालिकाको विभिन्न मितिको निर्णय अनसु ार नगर सभाबाट स्वीकृत  दरवन्दी  बमोजिम
नगरपालिकाको नियमित काम संचालन गर्न सेवा  करारमा कामकाजमा खटाइएका र साविक स्थानीय
निकायमा सेवा  करारमा कार्यरत पद र तहका कर्मचारीलाई तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा 
सवु िधा  उपलब्ध  गराउने गरि  सरुु मा  आर्थिक वर्ष  २०७८/०७९ को पहिलो चौमासिकको सेवा  करार
गरि कामकाजमा लगाउने र पहिलो चौमासिकको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक देखिएको अवस्थामा सो
आ.व.को दोश्रो र तेश्रो चौमासिकका लागि समेत सेवा करार थप गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरियो ।

निर्णय नं. १७
            स्थानीय सरकार सच
ं ालन ऐन २०७४ को परिच्छे द २ दफा ६ मा व्यवस्था भए वमोजिम

क

यस नगरपालिका अन्तरगत पर्ने साविक डाँछी गा.वि.स. को वडा नं.६ को परु ै  वडा हाल कागेश्वरी
मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ४ सिंखडागाँउ वस्तीका स्थानीय मतदाताको माग वमोजिम हालको
वडा नं. ४ को के न्द्र प्रशासनिक आर्थिक रुपमा उक्त वस्तीका वासीन्दालाई अपायक र टाढा भएको
हुदा हाल वडा नं. ४ को सिंखडागाँउ वडा नं.५ अन्तरगत नै राख्न माग भएको हुदा सिमाना हेरफे रको
प्रस्ताव  पेश भई सोही ऐनको दफा  ६ को उपदफा  ३ वमोजिम सिमाना  हेरफे रको प्रस्तावलाई
सर्वसम्मतले पारित गरियो ।

ख

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छे द २ दफा  ३ उपदफा  ३ मा  व्यवस्था  भए
वमोजिम कागेश्वरी मनोहरा  नगरपालिका  र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको साध सिमाना वैज्ञानिक
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तथा प्राविधिकरुपमा उपयक्त 
ु नदेखिएको हुदा सिमाना हेरफे र गर्दा वहावको रुपमा रहेको वागमती
नदीलाईनै सीमा  मानी सो नदीबाट पर्वत
ु र्फ  रहेको हाल गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा  पर्ने  भभु ाग
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा समावेश भई सिमाना निर्धारण भएमा उपयक्त 
ु हुने देखिएको हुदँ ा 
सोही ऐनको उपदफा ४ मा व्यवस्था भए वमोजिम वागमती प्रदेश सरकारमा सिमाना हेरफे रको
निर्णयको लागि लेखी पठाउने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले पारित गरियो ।   
३

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छे द २ दफा ४ को उपदफा ३ मा  व्यवस्था भए
वमोजिम कागेश्वरी मनोहरा  नगरपालिकाको के न्द्र साविक डाँछी गा.वि.स. को डाँछी हाल यस
नगरपालिकाको वडा  नं ४ रहेकोमा  उक्त  स्थान प्राविधिकरुपले नगरपालिकाको भवन निर्माण 
लगायत  अन्य  पर्वा
ु धार निर्माणको लागि जग्गा  उपलव्ध  हुन नसके को र प्रशासनीक रुपमा  यस
नगरपालिकाको के न्द्र भाग वडा नं. ५ को थली भई नगरपालिका कार्यालयको प्रशासनिक कामकाज 
हुदै आएको हुदा नगरपालिकाको के न्द्र थली डाँछी हुने गरी संशोधनको लागि प्रदेश सरकारमा पेश
गर्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतबाट पारित गरियो ।   

निर्णय नं. १८
कागेश्वरी मनोहरा  नगरपालिकाको साविक स्थानीय निकायमा  कार्यरत  कर्मचारीको तह/स्तरवृध्दि  ऐन
२०७८ सर्वसम्मतले पारित गरियो ।

निर्णय नं. १९
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा साविक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सर्त र सवु िधा 
सम्वन्धि ऐन २०७८ सर्वसम्मतिले पारित गरियो ।  

निर्णय नं. २०
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको साविक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी कल्याणकोष संचालन
विनियम २०७८ सर्वसम्मतले पारित गरियो ।

निर्णय नं. २१
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा न ७ सोमतिर्थमा रहेको साविक मल
ु पानी गा.वि.स. वडा नं. १ग को
कि.न. २९४ को क्षे.फ. ११०-४-२-० (एकसय दश रोपनी चार आना दईु पैसा) जग्गा सशस्त्र प्रहरी बलको
अस्पताल तथा स्कु ल बनाउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार सचिव स्तरिय मिति २०६१।०२।३२ को
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निर्णयानसु ार भोगाधिकार उपलव्ध गराईएको जग्गामा सशस्त्र प्रहरी बलले अस्पताल तथा स्कु ल बनाउन
भनि उत्खनन गरि करोडौ रुपैयाको बालवा 
ु विक्रि गरी उक्त जग्गाको संरक्षणमा कुनै ध्यान नदिई स्थानीय
वासीन्दालाई सदैव  भक्ष
ु यमा वाच्नुपर्ने वातावरण  सृजना  भई सरं क्षणको लागि  नगरपालिका  लाई थप
दायित्व सिर्जना भएको छ ।
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलव्ध गराउने सम्वन्धि कार्यनीति २०७१(दोश्रो सश
ं ोधन २०७२) को
दफा २१ वमोजिम सरकारी जग्गा भोगाधिकारमा पाउने व्यक्ति‚ ससं ्था वा निकायले भोगाधिकार प्राप्त
गरे को जग्गा लिजमा परिणत गर्नुपर्ने काननु ी व्यवस्था रहेको सोही कार्यनीतिको दफा २१(८) मा उपदफा 
२ वमोजिम म्याद भित्र यस कार्यनीति लागु हुनभु न्दा अघि भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति संस्था वा निकायले
लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएमा सो म्याद समाप्त भएपछि त्यस्तो भोगाधिकार स्वत समाप्त हुनेछ भन्ने 
स्पष्ट काननु ी व्यवस्था रहेको छ ।
यस नगरपालिका अन्तर्गत माथि उल्लेखित जग्गामा अस्पताल तथा विध्यालय निर्माण गर्ने उदेश्यले सशस्त्र
प्रहरी बलले भोगाधिकार प्राप्त गरे ता  पनि उदेश् ्य वमोजिम अस्पताल तथा विध्यालय निर्माण कार्य अघि 
नवढाउनु साथै करोडौ रुपैयाको बालवा 
ु विक्रि गरी स्थानीयवासीन्दालाई भक्ष
ू यको वातावरण सृजना गर्दै
आएको र काननु  वमोजिमको समयसिमा भित्र उक्त जग्गालाई लिजमा परिणत गर्ने प्रकृ या आरम्भ गरी
लिजमा समेत प्राप्त नगरे को हुदा सशस्त्र प्रहरी बलले प्राप्त गरे को भोगाधिकार स्वत समाप्त भएकोले खाली
रहेको उक्त जग्गामा यस नगरपालिकामा वसोवास गर्ने नगरवासीहरुको हितमा उपयोग गर्न सकिने भएकोले
जग्गा फिर्ता लिन सम्वन्धित निकायमा कारवाही अघि वढाउन नगरकार्यपालिकालाई अख्तियारी प्रदान
गर्ने ।
वडा नं. १ साविक गागलफे दी गा.वि.स. वडा  नं. ९क को कि.न. १७१ र ३२७ को जग्गा  गणेशमान
सिहं प्रतिष्ठानलाई उपलव्ध  गराईएकोमा  उक्त  प्रतिष्ठानले हालसम्म  उदेश्यमल
ु क ढंगले कुनैपनि  कार्य
अगाडि नवढाएको हुदँ ा उक्त जग्गा समेत फिर्ता लिन सम्वन्धित निकायमा कारवाही अघि वढाउन नगर
कार्यपालिकालाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतबाट पारित गरियो ।
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नगरपािलकाकाे माैजुदा स्वीकृत दरबन्दी तािलका अनुसच
ू ी२
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अनुसच
ू ी-१
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको करार तर्फ को दरवन्दी तेरीज
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आ.ब. २०७८।०७९ को नगरस्तरीय योजनाहरु
सि.न.

योजनाको नाम

वडा नं.

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१
२
३
४
५
६
१
२
३
४
५
६

शहीदपार्क कुईके ल गाउँ सडक
भोर्लाबोट बाल उद्धार सडक
मध्य गागल लोकमार्ग
बाह्रबीसे सातघट्टे सडक
सवु ेदीगाउँ हेल्थपोष्ट सडक
अधिकरीगाउँ पिपलडाँडा मणीचडु सडक
अधिकरीगाउँ पिपल डाँडा सडक (सनु ार खोल्चा हुद)ै
दधु गे ाउँ कृ ष्ण मन्दिर सडक
ढकालगाउँ पँवा
ु रगाउँ सडक
गणेश मन्दिर बागमती सडक
कागेश्वरी पसु ्तकालय हे.पो सडक
सरु ्यमण्डली उकालो सडक
परु ानो वडा कार्यालय कृ ष्ण मन्दिर सडक
गैरीसेरो ओदान्चि सडक
हेल्थपोष्ट नयाँ भवन निर्मण
मट्याङग्री ढिक सहिद आर्दश कलेज देखि वागमती सडक
थापाडाँडा सडक संरक्षण तथा पहिरो नियन्त्रण
एकता टोल हुद व
ै डा नं.४ जस्पुर जोड्ने सडक निर्माण
कागेश्वरी चक्रपथ चिसापानी सडक
भटमासे निखिल धाम सडक
पबित्रा वन पार्क निर्माण

१
१
१
१
१
१
१
१
१
२
२
२
२
२
२
३
३
३
३
३
३
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सि.न.

योजनाको नाम

वडा नं.

७
८

महादेव खोला खेल मैदान निर्माण
भद्र- गणेश निर्माण - खरिबोटे
सिंखडाको पारी गाउँ डिल हुद व
ै डा नं ५ जोड्ने बाटो
निर्मण
चौलानारायण स्कु लबाट रानागाँउहुद वा
ै गमती जोड्न बाटो
निर्मण
नयाँगाउँ चम्पक विनायकबाट वागमती घाट हुदै गोकर्णेश्वर
नयाँपाटीसम्म बाटो निर्माण 
दरु संचार माझगाँउ सडक निर्माण ।
ससु ेको चौर बाकाडोल हुदै चापाटारी सम्म जाने बाटो
निमार्ण निरन्तरता
बाघधारा भैरब स्थान बाटो निर्माण निरन्तरता
अल्पाईन स्कु लदेखी हेमन्त खहरे हुदै सत्याटार आदर्श 
मा.वि. सिमाकंन तथा बाटो निर्माण 
बाघधारबाट देवलधारा हुदै बोझिनी खहरे सम्म बाटो
निर्माण
दरु संचार चागनु ारायण सडक
सत्याटार पहुचँ मार्ग बाटो ढलान तथा निर्माण
सिन्डोल सडक
बस्तेको ढिक कपरु बासे सडक
महाडोल सडक
वडा नं ५ र ६ को सिमाना सडक
पासाङ्ग चोक - छाँयाचौर सडक
राधाकृ ष्ण मन्दिर -उत्तरगया सडक
सानो चौर पार्क निर्माण

३
३

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
१
२
३
४
५
६
७
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सि.न.
१
२
३
४
५
६
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
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योजनाको नाम
ग्रीनहिलसिटी गेट हँदै गजरु े ल गाउँ नेपाल डाँडा क्रिकट
ग्राउण्ड सडक
गौरीना मन्दिरदेखि अधिकारी गाउँ हुदै लामिछाने गाउँ
सडक
ढुङ्गेधारा जौटार सिमाना सडक
वडा भित्रका गल्लि सडक प्रिमिक्स पित गर्ने
अधिकरी गाउँको पहिरो नियन्त्रण
विभिन्न ठाउँमा सामदु ायिक भवन निर्मण
आनन्द भैरब मा.वि. भवन निर्माण
वडा नं ७ कार्यालय कम्पाउण्ड वाल निर्माण
पिपलबोट मल
ु पानी हुदँ ै गोदार गाउँ भदौरे मार्ग 
उद्धवकार्कीको घरसम्म क्रमागत
वडा नं ७ र ९ को सिमानामा रहेको मक्ता
ु नाथ मन्दिर सम्म 
हुदँ  जा
ै ने बाटो निर्माण
झिगं टीघर खहरे  भित्री बस्ती फोर्स पार्क ढल निर्माण
राधाकृ ष्ण मन्दिर हुदँ ै कार्की हाईट बाटो निर्माण
बिश्रान्ती पार्क बाटो निर्माण
दिब्य ज्योती क्लब अमर आदर्श स्कल सम्म बाटो निर्माण
विश्रान्ती पार्क तखा हुद नि
ै लबारही पेट्रोलपम्प बाटो
निर्माण ।
सोमतिर्थ मार्ग हुदँ ै बस्नेत गाउँ जाने बाटो निर्माण ।
सनु ौलोमार्ग भित्री सडक निर्माण ।
गौरीनाथ मार्ग( अधिकारी टोल जाने बाटो) ढल तथा 
कालोपत्रे
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सि.न.

योजनाको नाम

वडा नं.

२
३

राडार बस्तीबाट चिप्लेगौडा सडक
विरभद्र क्लव भवन निर्माण
आशतु ोष टोल सधु ार समिति अन्तर्गत सडक तथा ढल
निर्माण
शिवचोक सृजना टोल वस्ति खानेपानी वितरण (तेस्रो 
चरण)
विरभद्र क्लव मार्ग निर्माण
शसु ान्ती टोल, गोठाटार ईङ्लिस सेकेन्डरी स्कु ल बाट
विरभद्र क्लव मार्ग हुद चि
ै प्लेगौ ँडा सम्म जाने सडक ढल
तथा सडक निर्माण
आदर्श टोल भित्रको सडक ढल तथा सडक निर्माण
रमाईलो डाँडा पहिरो नियन्त्रण तथा सडक निर्माण 
आशापरु े श्वर मार्ग सडक
ऊ विनायक टोल सडक तथा ढल निर्माण
साबिक वडा नं.१ भित्री सडक
नवतनधाम पर्वा
ु धार विकाश
तेजविनायक मा.वि. हुदै गाईको बाच्छा बाच्छी संरक्षण 
स्थल सम्म बाटो निर्माण
बाल उद्धान निर्माण 
तेजविनायक मार्गबाट बाग्मती करीडोर बाटो ट्याक खोल्ने 
कार्य
फुटसल निर्माण
तेजविनाय मार्गबाट नवतनधाम मार्ग जाने सडक तथा ढल
निर्माण कार्य
साविक गोठाटार -१ बालापिठ मार्ग पहिरो नियन्त्रण

८
८

४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
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सि.न.

योजनाको नाम

वडा नं.

२०

थामाथली मार्गमा सडक निर्माण कार्य
निलगिरी टोलमा शिव मन्दिर परिषरमा रहको भवन
निर्माणको लागी आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्ने ।
एयरपोट खहरे  सिमाकंन भै सकको स्थानम सडक पेटी
निर्मणको लागी रकम ब्यवस्थापन गर्ने 
सार्वजनिक जग्गा सिमाकंन तथा पेरिमटर लगाउनको लागी
आवशयक रम ब्यवस्थापन गर्ने ।
छाडा कुकरको बन्ध्याकरणको लागि ब्यवस्थापन गर्ने
सक
ं ट मोचन सडक कालो पत्रे
रत्न लक्ष्मी सडकमा पानीको पाईप पाईप हाल्दा विग्रेको
भाग कालो पत्रे गर्ने
बंगलामख
ु ी मार्ग कालो पत्रे गर्ने ।
कृ ष्ण मार्ग कलो पत्रे ।
भगवती मार्ग हदै कमलथली टोल सडक कालो पत्रे ।
भृकटी नगर सडक कलोपत्रे गर्ने
काँडाघारी खानेपानीबाट ध्वस्त भएका सडक पनु : निर्माण

८

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

बिनियोजित
बजेट

९
९
९
९
९
९
९
९
९
९
९

निर्णय नं. २२
यस नगरपालिकामा गरिव सँग विश्वेश्वर कार्यक्रममा कार्यरत सामाजिक परिचालकलाई उक्त कार्यक्रमवाट
पारीश्रमिक वापत प्राप्त हुने रकममा कार्यरत पद अनसु ार स्के ल अनसु ारले नपगु हुने रकममा नगरपालिकाले
थप गरी स्के ल अनसु ारको पारीश्रमिक उपलव्ध गराउने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतवाट पारित गरियो ।
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६

नगरसभासँग सम्बन्धित
विषयगत समिति

श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण
समिति

लेखा समिति
१
२

३

संयोजक - श्री सदु र्शन धिमाल
सदस्य - श्री डोलनाथ पोखरे ल
सदस्य - श्री सनु कुमार नगरकोटी

१
२

न्यायिक समिति
१
२
३

३

सयं ोजक - नगर उपप्रमख
ु श्री विन्दु 
पडु ासैनी सिख
ं डा
सदस्य - श्री राजाराम पडु ासैनी
सदस्य - श्री अष्टलाल श्रेष्ठ

४
५
६
७

नगर कार्यपालिकासगं सम्बन्धित
विषयगत समितिको विवरण
राजश्व परामर्श समिति
१
२
३
४
४
५

नगर कार्यपालिका लेखा अधिकृत श्री 
बालकृ ष्ण दाहाल - सदस्य सचिव

नगर उपप्रमख
ु श्री विन्दु पडु ासैनी सिंखडा संयोजक
प्रमख
ु प्रशासकिय अधिकृत श्री गिरीराज 
ज्ञवाली - सदस्य
नगर कार्यपालिका सदस्य श्री कला घिमिरे
- सदस्य
नगर कार्यपालिका सदस्य श्री राजाराम
पडु ासैनी - सदस्य
स्थानीय उध्योग वाणिज्य प्रतिनिधि सदस्य
स्थानीय चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधि सदस्य
261

नगर प्रमख
ु श्री कृ ष्णहरि थापा - सयं ोजक
नगर उप-प्रमख
ु श्री विन्दु पडु ासैनी सिंखडा 
- सदस्य
प्रमख
ु प्रशासकिय अधिकृत श्री गिरीराज 
ज्ञवाली - सदस्य
श्री दिलकुमार विसङु ् खे - सदस्य
श्री कमला दाहाल - सदस्य
श्री विन्दा चाम्लिङ्ग राई - सदस्य
लेखा अधिकृत श्री बालकृ ष्ण दाहाल सदस्य सचिव

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
समिति
१
२
३
४
५

नगर उपप्रमख
ु श्री विन्दु पडु ासैनी सिंखडा संयोजक
श्री मकुन्द गजरु े ल संयोजक सार्वजनिक
सेवा तथा क्षमता विकास समिति - सदस्य
श्री प्रकाश फुयाल सयं ोजक आर्थिक
विकास समिति - सदस्य
श्री जीवन थापा संयोजक सामाजिक
विकास समिति - सदस्य
श्री श्रीकृ ष्ण प्रसाद चापागाई ंसंयोजक
पर्वा
ू धार विकास समिति - सदस्य

gLlt tyf sfo{qmd @)&*÷&(

६
७
८

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

४
५
६

श्री राममणि पडु ासैनी संयोजक बातावरण
तथा विपद् व्यवस्थापन समिति - सदस्य
श्री कुन्दन खड्का संयोजक विधायक
समिति - सदस्य
प्रमख
ु प्रशासकिय अधिकृत श्री गिरीराज
ज्ञवाली - सदस्य सचिव

पूर्वाधार विकास समिति
१
२
३
४
५

विधायक समिति
१
२
३
४
५
६

संयोजक - श्री राजाराम पडु ासैनी
सदस्य - श्री कुन्दन खड्का
सदस्य - श्री सारा पर्कुु टी
सदस्य - श्री रिता पडु ासैनी
सदस्य - श्री सदु र्शन धिमाल
सदस्य सचिव - श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा

संयोजक - श्री मकुन्द प्रसाद गजरु े ल
सदस्य - श्री सनि
ु ल कुईके ल
सदस्य - श्री भाईकाजी अधिकारी
सदस्य - श्री मथरु ा चापागाई
सदस्य - श्री गोमा विसंख
ु े रोक्का
सदस्य सचिव - श्री सीता अधिकारी

१
२
३
४
५
६

संयोजक - श्री प्रकाश फुयाल
सदस्य - श्री रामेश्वर घिमिरे
सदस्य - श्री कपिल खनाल
सदस्य - श्री रामप्यारी नगरकोटी
सदस्य - श्री रमा ढकाल
सदस्य सचिव - श्री बालकृ ष्ण दाहाल

विपद् व्यवस्थापन समिति
(1)
(2)
(3)
(4)

सामाजिक विकास समिति
१
२
३

संयोजक - श्री कृ ष्ण प्रसाद चापागाई
सदस्य - श्री रामहरी गोतामे
सदस्य - श्री मधु घोरासाइनी
सदस्य - श्री शान्ता विशख
ंु े
सदस्य सचिव - श्री सन्देश कुमार ढकाल

आर्थिक विकास समिति

सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास
समिति
१
२
३
४
५
६

सदस्य - श्री शर्मिला थापा कार्की
सदस्य - श्री राजकुमार वि.क.
सदस्य सचिव - श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा

(5)

संयोजक - श्री जीवन थापा
सदस्य - श्री उमेश अधिकारी
सदस्य - श्री विना थापा

(6)
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संयोजक - श्री राममणि पडु ासैनी
सदस्य - श्री दल बहादरु  तामाङ
सदस्य - श्री शिवराम बस्नेत
सदस्य - श्री ससु ्मा मिजार
सदस्य - श्री बबिता कुईके ल
सदस्य सचिव - श्री माधव खतिवडा
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निर्वाचित पदाधिकारीहरुको नामावली

सि.नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५

पदाधिकारीहरुको नाम‚
थर
कृ ष्णहरि थापा
विन्दु पडु ासैनी सिंखडा
मकुन्द प्रसाद गजरु े ल
सदु र्शन धिमाल
राममणि पडु ासैनी
भाईकाजी अधिकारी
राजाराम पडु ासैनी
प्रकाश फुयाल
जीवन थापा
श्री कृ ष्ण प्रसाद चापागाई ं
कुन्दन खड्का
रिता पडु ासैनी
बबिता दाहाल कुईके ल
कमला दाहाल
मथरु ा चापागाई
कला घिमिरे
विन्दा राई
राजकुमार सनु ार
दिल कुमार विशख
ंु े
रमा ढकाल
रामप्यारी नगरकोटी
श्री विना कँ डेल थापा (खत्री)
श्री शर्मिला कार्की थापा
कविता सनु ार
तारा लोहार

पद
नगर प्रमख
ु
नगर उपप्रमख
ु
वडाअध्यक्ष वडा नं. १
वडाअध्यक्ष वडा नं. २
वडाअध्यक्ष वडा नं. ३
वडाअध्यक्ष वडा नं. ४
वडाअध्यक्ष वडा नं. ५
वडाअध्यक्ष वडा नं. ६
वडाअध्यक्ष वडा नं. ७
वडाअध्यक्ष वडा नं. ८
वडाअध्यक्ष वडा नं. ९
महिला सदस्य (नगर कार्यपालिका)
महिला सदस्य (नगर कार्यपालिका)
महिला सदस्य (नगर कार्यपालिका)
महिला सदस्य (नगर कार्यपालिका)
महिला सदस्य (नगर कार्यपालिका)
अल्पसंख्यक सदस्य (नगर कार्यपालिका)
दलित सदस्य (नगर कार्यपालिका)
दलित सदस्य (नगर कार्यपालिका)

महिला सदस्य वडा नं. १
महिला सदस्य वडा नं. २
महिला सदस्य वडा नं. ४
महिला सदस्य वडा नं. ७
दलित महिला सदस्य वडा नं. १
दलित महिला सदस्य वडा नं. २
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फोन नम्बर
९८५१०२७१२१
९८४३०१५७९९
९८५१०४८८६९
९८४१८१८२८३
९८४११६२३२२
९८४१३६४३७४
९८५१०९४९२२
९८५१०५७५६०
९८४१८२०७८०
९८५११०७४६६
९८४१६८८४८५
९८४१९१७१८०
९८४१६८२०५२
९८४१४८२४७१
९८४९५१५८०९
९८४९६५४४६२
९८४१२६८६५४
९८५११११५४८
९८५१०८८७२९
९८४९२०५५९२
९८४३१०६०७९
९८४९४१०२२०
९८५११७७४०१
९८४९३२२०२३
९८६२२५५८६०
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सि.नं.
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०

पदाधिकारीहरुको नाम‚
थर
कविता विष्ट सनु ार
ससु ्मा मिजार सार्की
गोमा रोक्का विशख
ंु े
सिता काफ्ले विशख
ंु े
शान्ता विशख
ं े
गनु के शरी श्रेष्ठ कोइराला
सारा पर्कुु टी
बलराम खड्का
दल बहादरु  तामाङ
आत्माराम बस्नेत
शिवराम बस्नेत
बद्री प्रसाद पडु ासैनी
सनु कुमार नगरकोटी
प्रदिप सिंखडा
सनि
ु ल कुईके ल
रामेश्वर घिमिरे
मधु घोरासाइनी
उमेश अधिकारी
कपिल खनाल
लक्ष्मण परु ी
सहदेव कार्की
अष्टलाल श्रेष्ठ
कृ ष्ण प्रसाद लम्साल
डोलनाथ पोखरे ल
रामहरी गोतामे
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पद

फोन नम्बर

दलित महिला सदस्य वडा नं. ३
दलित महिला सदस्य वडा नं. ४
दलित महिला सदस्य वडा नं. ५
दलित महिला सदस्य वडा नं. ६
दलित महिला सदस्य वडा नं. ७
दलित महिला सदस्य वडा नं. ८
दलित महिला सदस्य वडा नं. ९
सदस्य वडा नं. १
सदस्य वडा नं. १
सदस्य वडा नं. २
सदस्य वडा नं. २
सदस्य वडा नं. ३
सदस्य वडा नं. ३
सदस्य वडा नं. ४
सदस्य वडा नं. ४
सदस्य वडा नं. ५
सदस्य वडा नं. ५
सदस्य वडा नं. ६
सदस्य वडा नं. ६
सदस्य वडा नं. ७
सदस्य वडा नं. ७
सदस्य वडा नं. ८
सदस्य वडा नं. ८
सदस्य वडा नं. ९
सदस्य वडा नं. ९

९८४९२८७५८६
९८४१९४३९९१
९८०३५२१५७४
९८६१०२८५४१
९८१३७७२१६९
९८१००००७३२
९८०३०९६५७६
९८४१७७६२४१
९८६२२३९९२७
९८४१३७११३४
९८४१२७७५५३
९८४९२१५४६६
९८४१५५८७८५
९८४१६३०४८१
९८४१४४५१८०
९८४१६५५७७२
९८४१२६३१९२
९८४१८६०९७३
९८४१०७४१८९
९८४१२७०१८१
९८४१३५११२७
९८५१००२२२३
९८५१२३४३३४
९८४१४४००८२
९८४१५४४०५४
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“स्वच्छ सफा हराभरा‚ बनाऔ ं कागेश्वरी मनोहरा”

सम्पूर्ण नगरवासीहरुमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको अपिल

v
v

v

v
v

v

v

v
v
v
v

सार्वजनिक जग्गामा कोही कसैले विना इजाजत घर टहरा निर्माण गरे को पाइएमा सो को जानकारी
नगरपालिकामा गराउनु हुन सम्पूर्ण नगरबासीमा अनरु ोध गरिन्छ ।
घर नक्साको ड्रङ्ग‚ डिजाईन‚ नक्सा निर्माण कार्य गर्न NEA मा सदस्य भएका ईन्जिनियरहरुबाट
मात्र गर्नु पर्नेछ । साथै भक
ू म्प प्रतिरोधी घर निर्माणको तालिम लिएका डकर्मी लगाई घर निर्माण 
गर्नुहुन अनरु ोध गरिन्छ ।
आफ्नो पेशा व्यवसाय तथा घर बहाल कर समयमै बझु ाउनु हुन अनरु ोध छ । कोही कसैले कर
छली गरे को र छल्ने प्रयास गरे को पाइएमा काननू बमोजिम कारवाही अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत 
जानकारी गराइन्छ ।
नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै घर‚ टहरा‚ पर्खाल आदि भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा 
नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।
जग्गा  सम्याउने‚ ढुंगा‚ वालवा
् था निकासी कार्य
ु ‚ माटो जस्ता  खानीजन्य वस्तुको उत्खनन त
गर्दा अनिवार्य रुपमा यस नगरपालिकाको सिफारिस र स्वीकृति लिनु पर्नेछ । यदि सिफारिस तथा 
स्वीकृति नलिई त्यस्तो कार्य गरे को पाइएमा आवश्यक काननू ी कारवाही अगाडि बढाइने छ ।
व्यापार व्यवसाय गर्ने  सम्बन्धित  सबैले अनिवार्य रुपमा  PAN अथवा  VAT मा  दर्ता  गरी
नगरपालिका/वडा कार्यालयबाट अनिवार्य रुपमा व्यवसाय दर्ता प्रमाण-पत्र लिएर मात्र व्यवसाय
सञ्चालन गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ । यस नगरपालिकाबाट व्यवसाय प्रमाण-पत्र लिएकाहरुको
हकमा समयमै नवीकरण गर्नुहुन समेत अनरु ोध छ ।
यस नगरपालिकाबाट विभिन्न किसिमको सामान Supply गर्न‚ परामर्श सेवा  प्रदान गर्न‚ मर्मत 
सधु ार कार्य गर्न र नक्सा डिजाइनिङ्ग आदि गर्नका लागि नगरपालिकामा सचू ीकृत भएकाहरुसंग
मात्र कार्य गरिने भएकोले त्यस्ता प्रकृतिका कार्य गर्न इच्छुक सघं ‚ ससं ्था‚ कम्पनी‚ फर्म आदि 
सबैलाई यस नगरपालिकामा सचू ीकृत गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।
यस नगरपालिकाका घरधनीहरुले १० प्रतिशतका दरले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा समय मै घर
बहाल कर बझु ाउनु हुन अनरु ोध छ ।
आ.व. ०७५।७६ देखि यस नगरपालिकामा सम्पत्तिकर लागु भएकोले आफूले तिर्नु पर्ने सम्पत्ति कर
र मालपोत समय मै बझु ाउनु हुन अनरु ोध छ ।
घर / जग्गा बहाल कर‚ पेसा व्यवसाय कर समय मै चक्ता 
ु गरी असल नागरिकको परिचय दिऔ ं ।
व्यवसाय दर्ता गर्नु र कर तिर्नु नागरिकको दायित्व मात्र होइन सम्मान पाउने अवसर पनि हो ।
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समय मै जन्म‚ विवाह‚ मृत्यु‚ बसाइसराई र सम्बन्ध विच्छे द दर्ता गरी आफ्नो विवरण अध्यावधिक
गरौं ।
v आफ्नो घर आँगन चोक बाटो सधैं सफा राखौं ।
v नेपाल सरकारको “एक घर एक विरुवा” भन्ने  अभियानलाई सार्थक बनाउन सबै नगरवासीले
आ-आफ्नो जग्गामा रुख विरुवा रोपौं‚ हरियाली बढाऔ ं र वातावरण स्वच्छ राखौं ।
v आफ्ना पर्खा 
ु र आफ्नो मेहनतले आर्जन गरे को धन दरुु पयोग हुन नदिन र सर्वसाधारणको स्वास्थ्य 
रक्षा गर्न‚ खाध्य तथा उपभोग्य बस्तु खरिद गर्दा परिमाण‚ गणु स्तर‚ मलू ्यको साथै निम्न विषयमा 
ध्यान परु य् ाउन समस्त नगरबासीहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
v उत्पादन/उपभोग्य मिति नभएको वा के रमेट गरे को बस्तु खरिद नगरौं ।
v बस्तुको प्याकिङ्गमा उत्पादनकर्ताको नाम‚ उत्पादन मिति‚ अधिकतम मलू ्य (MRP) हेरी सामान
खरिद गरौं ।
v वस्तुको उत्पादनमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ‚ भण्डारण विधि‚ उपभोग गर्ने तरिका‚ तौल उल्लेख
छ/छै न राम्ररी हेरौं ।
v सामान खरिद गर्दा बिल पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । त्यसैले सामान खरिद गर्दा बिल लिन
नभल
ु ौं ।
v अखाद्य/कमसल उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र बिक्री  वितरण  भएको पाइएमा  सम्बन्धित वडा 
कार्यालय/नगरपालिका कार्यालय/स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा तरुु न्त खबर गरौं ।
v नगरपालिका कार्यालय प्रति के ही गनु ासा अथवा सझ
ु ाव भए प्रत्यक्ष वा टोल फ्रि नं. १६६००१२७७७७
मा फोन गरी ध्यानाकर्षण गराई नगर विकासका लागि सामहि
ु क योगदान गरौं ।
“आफूले संचालन गरे को जनु सक
ु ै पेसा  व्यवसाय सम्बन्धित वडा  कार्यालयमा  आजै दर्ता  गरी नगर
विकासमा सहभागी बनौं”
कार्यान्वयन एवं सहयोगका लागि धन्यवाद ।
थप जानकारीका लागि यस नगरपालिकाको फोन नं. ०१-४४-५१२४२‚ फ्याक्स नं. ०१-४४५०३५६ र
वेभसाइट www.kageshworimanoharamun.gov.np मा समेत Log in गरी हेर्न सकिने छ ।
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