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माई नगरपालिका इिामकोमाई नगरपालिका इिामको  

प्रथम नगरसभामाप्रथम नगरसभामा  

उपप्रमुख श्री लिष्णुमाया ररमािद्वाराउपप्रमुख श्री लिष्णुमाया ररमािद्वारा  प्रस्तुत प्रस्तुत 

गररएकोगररएको  

  

आआ..  िि..२०७४२०७४//०७५ ०७५ कोको  

िालषिक िालषिक बजेटबजेट  
 

 

 

 

माई नगरपालिका माई नगरपालिका   
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 सभाध्यक्ष महोदय,   

१. आफ ैँले बनाएको विधानबाट शासन गने नेपाली जनताको लामो समयदवेिको उत्कट इच्छा र 

चाहना संविधान सभाले २०७२ साल आविन ३ गते िततमान संविधान "नेपालको संविधान 

२०७२" जारी गरेपवछ परूा भएको छ । संविधानले पररकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीको 

कायातन्ियनको लावग स्थानीय तहको वनमातण गने क्रममा हाम्रो माई नगरपावलकाको वनिातचन पवन 

वमवत २०७४ असार १४ गते सम्पन्न भएको छ । उक्त वनिातचनबाट बनेको स्थानीय सरकार आज 

स्ितन्र रुपमा आफ ैँले बनाएको प्रथम बजेट तथा कायतक्रम यो गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु गनत 

गइरहकेो छ ।  म यस  अिसरमा सितप्रथम इवतहासदवेि संघीय गणतन्र नेपालको स्थापनासम्म 

आइपगु्दा जनताको स्ितन्रता र  हक अवधकारको लावग जीिन िवलदान गनुतहुने सम्पणूत ज्ञात 

अज्ञात शहीदहरुप्रवत सम्मानपिूतक हावदतक श्रद्धाञ्जली अपतण गदतछु ।  

 

२. इवतहाैँसम  पवहलो पटक जनताले आफ्न  घरद लोमा आफ ैँले बनाएको अवधकार सम्पन्न सरकार 

पाएका छन ् । यस अवघ केन्रमा मार वनवहत रहकेा अवधकारहरु संविधानद्वारान  स्थानीय तहलाई 

प्रदान गरे अनरुुप वनिातवचत स्थानीय सरकारले आफ्नो कायत शरुु गररसकेको छ । हाल  सम्पन्न 

वनिातचनबाट स्थानीय सरकारको गठन भएको छ, जसले लामो समयदवेि रहकेो जनप्रवतवनवध 

विवहन अिस्थाको अन्त्य गरेको छ । म आज त्यही स्थानीय सरकारको तफत बाट यस 

नगरपावलकाको प्रथम बजेट प्रस्ततु गनत पाउैँदा अत्यन्त हवषतत छु । यस अिसरमा सम्पन्न 

वनिातचनमा उत्साहपिूतक सहभावगता जनाउन ु भएका सम्पणूत राजनीवतक दल, आम मतदाता र 

वनिातचनलाई सफल बनाउन भवूमका वनिातह गनुतहुने वनिातचन आयोग लगायत सम्पणूत कमतचारी, 

सरुक्षाकमी, नागररक समाज, प्रबदु्ध िगत, परकार सब प्रवत हावदतक धन्यिाद ज्ञापन गनुत आफ्नो कततव्य 

ठान्दछु ।  

सभाध्यक्ष महोदय,  

३. माई नगरपावलका इलाम वजल्लाका ४ िटा नगरपावलकाहरुमध्ये कान्छो नगरपावलका हो । 
के्षरफलको वहसाबले यो नगरपावलका दोस्रो ठूलो नगरपावलका हो भने जनसंख्याको वहसाबले 

सब भन्दा कम जनसंख्या भएको नगरपावलका हो । यो नगरपावलका पिूतमा सयूोदय नगरपावलका र 

रोङ गाउैँपावलका, पविममा माङसेबङु र चलुाचलुी गाउैँपावलका, उत्तरमा इलाम र दउेमाई 

नगरपावलका तथा दवक्षणमा झापा वजल्लाका अजुतनधारा, कन्काई र वशिसताक्षी नगरपावलकाको 

बीचमा चरेु के्षरमा अिवस्थत रहकेो छ । बहुजातीय, बहुधावमतक, बहुसाैँस्कृवतक, बहुभावषक 

जनताहरुको बसोबास रहकेो भएतापवन विविधतामा एकता यस नगरपावलकाको गहनाको रुपमा 

रहकेो छ । धान, केरा र मास ु उत्पादनको लावग इलाम वजल्लाको पकेट क्षेरको रुपमा पवहचान 

बनाएको यस नगरपावलकामा वचया िेती पवन उल्लेख्य रुपमा रहकेो छ । संके्षपमा यस 

नगरपावलकाका संभािना र चनुौतीहरु यस प्रकार रहकेा छन ्- 



  

पेज नं. 2 

 

क. संभािनााः- हाम्रो माई नगरपावलका प्राकृवतक सम्पदाले भररपणूत छ । मखु्य रुपमा नदी र 
नदीजन्य पदाथत र हररयो िन हाम्रो प्रमिु प्राकृवतक सम्पदा हो । विविधतायकु्त कृवष तथा 

पशपुालन, वमहनेती जनता, विकास प्रवतको राजनीवतक दल एिं आम नागररकको सकरात्मक 

सोच पवन हाम्रो सम्पवत्त हो । यी सम्पदाहरुको उवचत एिं बवुद्धमतापणूत उपयोगले हामी यस 

नगरलाई सिुी र समदृ्ध बनाउन सकछौ ैँ ।  

ि. चनुौतीाः- कमजोर र कठीन भौगोवलक धरातल (भ-ूबनोट), भौवतक पिूातधारको न्यनूता, 

उत्पादनशील जनशवक्तको पलायन, फ वलएको भगूोल र छररएको िस्ती तथा आन्तररक 

उत्पादन र उत्पादकत्ि िवृद्ध गने, सासकीय क्षमता अवभिवृद्ध गने, साितजवनक वनमातण कायतमा 

गणुस्तर कायम गने, िजेट कायातन्ियनको क्षमता अवभिवृद्ध गने एिं सशुासन कायम गने जस्ता 

विषय हाम्रा साम ुचनुौवतका रुपमा रहकेा छन ्। यी चनुौवतहरुको ध यत, दृढता एिं साहसकासाथ 

सामना गद ैअवघ बढ्नकुो हामीसैँग विकल्प छ न ।  

 

४. लक्ष्य तथा उदे्धश्याः- उपयुतक्त संभािनाको उपयोग र चनुौवतहरुको सामना गद ै समदृ्ध माई 

नगरपावलका वनमातणको अवभयानलाई अवघ बढाउन म ले िजेटका वनम्न उदे्धश्य तथा लक्षहरु 

वनधातरण गरेको छु ।  

उदे्धश्याः  

 दीगो, समािेशी र उच्च दरको आवथतक िवृद्ध हावसल गने,  

 सनु्दर, हराभरा र समदृ्ध नगरपावलकाको वनमातण गने, 

 कृवषमा आधवुनकीकरण गरी उत्पादकत्ि िवृद्ध गने, 

 गणुस्तरीय वशक्षा प्रदान गने, 

 नगरपावलकाद्वारा प्रदान गररने सेिामा आम नागररकहरुको पहुैँच िवृद्ध गने । 

 

५. िजेट लनमािण गदाि लिइएका आधारहरुः यो बजेट लनमािण गदाि लनम्न कुराहरिाई आधार 

लिइएको छुः  

 नेपालको संविधानमा वनवदतष्ट वसद्धान्त तथा नीवतहरु  

 स्थानीय तहको अवधकार क्षेर 

 नेपालले अन्तरावरिय जगतमा गरेका अवभसवन्ध र प्रवतबद्धताहरु 

 दीगो विकास लक्ष्य 

 चौधौ ैँ योजनाले तोकेका प्राथवमकता  

 नेपाल सरकारले जारी गरेको आ.ि. २०७४/०७५ को िजेट  

 नेपाल सरकारबाट जारी  भएको िजेट तजुतमा दीग्दशतन 



  

पेज नं. 3 

 

 स्थानीय जनताको माग, चाहना तथा आिश्यकता 

 स्थानीय स्रोतको उपलब्धता 

 लगानी साझेदारहरुको प्रवतिद्धता एिं 

 यस  नगरपावलकाको पाररत नीवत तथा कायतक्रम  
 

६. प्राथलमकताुः बजेटिे लनम्न लिषयहरिाई प्राथलमकतामा राखेको छ । 

 वदगो संचरनाको वनमातण 

 कृवषको आधवुनकीकरण, व्यिसायीकरण र यान्रीकरण 

 उत्पादन र उत्पादकत्ि िवृद्ध 

 गौरिका आयोजनाको कायातन्ियनमा वतव्रता 

 सडक, कूलो, पलु पलेुसा वनमातण र स्तरोन्नवत्त 

 वशक्षा, स्िास््य, िानेपानी र सरसफाईमा लगानी 

 उपभोग्य िस्तुहरुको उत्पादन, आपवूतत र िजारीकरण 

 आवथतक वक्रयाकलापमा सहकारीको भवूमका अवभिवृद्ध 

 साितजवनक प्रशासन र सेिा प्रिाहमा सधुार 
 

सभाध्यक्ष महोदय, 

७. अब म वयन  संभािना, चनुौती, उदशे्य र प्राथवमकताको सेरोफेरोमा रहरे यस नगरपावलकाको आ.ि. 

२०७४/०७५ को बजेट तथा कायतक्रम प्रस्ततु गनत गइरहकेो छु । सितप्रथम म क्षेरगत आधारमा 

विवनयोजन भएको बजेट तथा कायतक्रम प्रस्ततु गने अनमुवत चाहन्छु । 

 

पूिािधार लिकासको के्षत्र  

नगरपावलकाको गौरिका योजनाको रुपमा सकभर सब  िडालाई समेट्ने गरी तपवसल बमोवजमका 

योजना संचालन गनत प्रस्ताि गरेको छु । उक्त योजनाहरुको वनमातण तथा स्तरोन्नवत सम्पन्न भएपवछ माई 

नगरपावलको समवृद्धको ढोका िोल्ने वििास वलएको छु । 

 

गौरिका योजनाहरु  

१. बढुी सिुानीदेवि करफोक िोला सम्मको सडकाः- यो सडक माई नगरपावलकाको मेरुदण्ड भएकोले 

यसलाई िाह्र  मवहना संचालनयोग्य बनाउन ममतत र स्तरोन्नवत समेतको लावग ८४ लाि पचहत्तर हजार 

७ सय ७५  रुप याैँ बजेट विवनयोजन गरेको छु । 
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२. भतभते- हमेलाल िोल्सी- कोइलादेन सम्मको सडकाः- यो सडक पवन साविक महमाई क्षेरको 

मेरुदण्डको रुपमा रहकेो छ । यसको उवचत ममतत संभार र स्तरोन्नवत समेत गरी िाह्र  मवहना संचालन 

योग्य बनाउन रु १ करोड बजेट विवनयोजन गरेको छु । यो योजना भतभते कोइलादने िण्ड, हमेलाल 

िोल्सी वछिा िण्ड र  वछिािोला कोइलादेन भन््याङ िण्ड गरी ३ िण्डमा विभाजन गरी 

कायातन्ियन गररने छ । 

 

३. गोलटार-दमु्सेिोल्सी-सदिुा-टुके्र-रािलीगाउैँ-वलपङ्ुसा जिुाले हुैँद  मावझटार सम्मको सडकाः-यो 

सडकलाई पवन यस नगरपावलकाको गौरिको सडकको रुपमा संचालन  गररने छ । यसको वनमातण, ममतत 

संभार, स्तरोन्नवतबाट िासगरी िडा नं. १ र ३ का जनता अत्यावधक लाभावन्ित हुनेछन ् । यो सडक 

अनसुचूीमा उल्लेि भए अनसुारका िण्डमा विभाजन गरी कायातन्ियन गररने छ । यो आ.ि.को लावग 

यस सडकमा रु ५० लाि बजेट विवनयोजन गरेको छु ।  

 

४. वसतलीदवेि कामीटार, समीबोटे, झाैँक्रीिोप हुैँद  तीनघरे जोड्ने सडकाः- यो सडक नगरको केन्र 

भएर िडा नं. ४ को कामीटार, िडा नं. ५ को समीिोटे, झाैँक्रीिोप हुैँद  िडा नं. १० को तीनघरेसम्म पगु्ने 

सडक हो । त्यस ले यस सडकले उल्लेवित ४ िटा िडाका जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्ने छ । यसलाई 

नगरको अको गौरिको योजनाको रुपमा कायातन्ियन गनत रु ४० लाि बजेट विवनयोजन गरेको छु ।  

  

५. ढालापानीदेवि गोरि े– प्लेन्टेचोक - वसमल ेसडकाः- यो सडकले िडा नं. २ का आम जनताको 

नगरको केन्रसम्मको पहुैँचलाई सहज र सवुिधायकु्त बनाउने छ । यसलाई पवन नगरको गौरिको 

योजनाको रुपमा वलई यो सडक वनमातण, ममतत र स्तरोन्नवत्तको लावग रु ३१ लाि ५० हजार बजेट 

विवनयोजन गरेको छु ।  

  

६. शकु्रबारे-कटे्टलटार-आलेटार हुैँद  िितने जोड्ने सडकाः-यो सडकको वनमातण र स्तरोन्नवतबाट िडा नं. 

४ को शकु्रबारेदेवि िडा नं ५ को िितन ेसम्मका जनताहरु लाभावन्ित हुनेछन ्। यो सडकको लावग रु 

३५ लाि बजेट विवनयोजन गरेको छु ।  

 

७. ररङरोड- िडा नं. ८ को भतभतेबाट िडा नं. २ को वशि पोिरी, जाली िोल्सी-िडा नं. ५ को 

दाहालटार िितन,े वमथनुिकत -िडा नं. १० को ढोडेनी-िडा नं. ९ को सोमिारे घलेटार,िोरुङ- िडा नं. 

१ को सहिीरे, माझीटार-माईिोला पककी पलु हुैँद  सेती िहरे जोड्ने ररङरोडको वनमातणकायत सरुु गररने 

छ । यो सडकको वनमातणपवछ माई नगरपावलकाको सम्पणूत भागमा सडक संजाल पगु्नेछ । िण्ड िण्ड 

गरी वनमातण, ममतत संभार तथा स्तरोन्नती गररने यस योजनामा आ.ि. २०७४/०७५ को लावग रु ४५ 

लाि िजेट विवनयोजन गरेको छु ।  
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मावथ उल्लेवित गौरिका योजना लगायतका पिूातधार विकासको के्षरमा संचालन हुने अन्य 

योजनाहरुको विस्ततृ वििरण अनसुचूी १ मा राविएको छ । पिूातधार विकासको के्षरमा  ९ करोड ७३ 

लाि ७६ हजार ७ सय ७५ रुप याैँ विवनयोजन गरेको छु । सो रकमको १ प्रवतशतले हुने रुकम ९ लाि 

७३ हजार ७ सय ६७ रुप याैँ ७५ प सा आयोजना व्यिस्थापन कायतमा िचत गररनेछ ।  

 आलथिक लिकास  

यस नगरपावलकाको आवथतक विकासको मेरुदण्ड कृवष र पशपुालन न  हो । परम्परागत वनिातहमिुी कृवष 

प्रणालीबाट आधवुनक व्यिसावयक प्रणालीमा रुपान्तरण नहुैँदासम्म यस के्षरको विकास असम्भि 

रहकेो छ । तसथत यस नगरपावलकाको सब  िडाहरुमा माटो तथा िातािरण अनकुुलको िाली लगाउने 

प्रयोजनका लावग माटो परीक्षण, कायतक्रमलाई प्राथवमकता वदनकुा साथ  सहकारी एिं सामवुहक िेती 

प्रणालीमा जोड वदएको छु ।  यस गरी व्यिसावयक पशपुालनलाई प्रोत्सावहत गनत उत्कृष्ट 

पशपुालकहरुलाई परुस्कृत गने व्यिस्था गरेको छु । पयतटन के्षरको विकास र प्रबद्धतनको लावग समेत 

आिश्यक बजेटको व्यिस्था गरेको छु । समग्र आवथतक विकासको के्षरमा कुल बजेट  १ करोड २६ 

लाि २ हजार रुप ैँया विवनयोजन गरेको छु । 

 

 सामालजक लिकास 

वशक्षा, स्िास््य र शदु्ध वपउने  पानीको सहज पहुैँच व्यवक्तको न सवगतक अवधकार हो । यस गरी आफ्नो 

धमत तथा संस्कृवतको संिद्धतन र प्रिद्धतन गनत पाउन ुपवन व्यवक्तको अवधकार हो । तसथत वशक्षा, स्िास््य, 

शदु्ध वपउने पानी, धमत तथा संस्कृवतको प्रिद्धतन लगायतका सामावजक विकासका के्षरमा व्यवक्तको 

सहज पहुैँच स्थावपत गनत पयातप्त बजेटको व्यिस्था गरेको छु । विद्यालयको भौवतक तथा श वक्षक 

गणुस्तरमा सधुार, स्िास््य संस्था र सेिामा सधुार, िानेपानीका योजना वनमातण, ममतत र महुान संरक्षण 

लगायत मठ मवन्दर, गमु्बा, माङ्वहम, माङ्विम र चचतको संरक्षण र संबद्धतन तथा िेलकुद के्षरको 

विकासका लावग िेलम दान वनमातण, सधुार र नगर स्तरीय िेलकुद कायतक्रम संचालन समेतको लावग 

बजेटको व्यिस्था गरेको छु । समग्र सामावजक विकासको के्षरमा २ करोड ९८ लाि ८ हजार रुप याैँ 

विवनयोजन गरेको छु । 

   

 िातािरण तथा लिपद व्यिस्थापन 

 कमजोर  धरातलीय अिस्था रहकेो यस नगरपावलकाको िातािरण संरक्षण र विपद व्यिस्थापन कायत 

चनुौतीपणूत रहकेो छ । प्राकृवतक प्रकोप लगायतका संकटबाट वसवजतत समस्याको व्यिस्थापन गनत पिूत 

तयारी अिस्थामा रहन ु जरुरी छ । यसको लावग एक विपद व्यिस्थापन कोष स्थापना गनत रकम 

व्यिस्था गरेको छु । साथ  जल उत्पन्न प्रकोप वनयन्रणका लावग समेत बजेट व्यिस्था गरेको छु । 

िातािरण तथा विपद ् व्यिस्थापनको के्षरमा १ करोड १३ लाि ३३ हजार २ सय २५ रुप याैँ 

विवनयोजन गरेको छु ।  
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 संस्थागत लिकास, सेिा प्रिाह र सुशासन 

हाम्रो नगरपावलका भितर  स्थावपत नगरपावलका भएकोले यसको भौवतक पिूातधारको अिस्था, 

संस्थागत क्षमता र मानि संसाधनको अिस्था समेत कमजोर रहकेो छ । यसको क्रमशाः सधुार र 

व्यिस्थापन गरी गणुस्तरीय सेिा प्रिाह र सशुासन कायम गनत आिश्यक कायतक्रम र िजेटको व्यिस्था 

गरेको छु ।  

 

 लित्तीय व्यिस्थापन 

नगरपावलकाबाट संचावलत विवभन्न योजना तथा कायतक्रमहरुमा छुट्याइएको बजेटको प्रभािकारी 

उपयोग हुन जरुरी छ । तसथत संचावलत आयोजनाहरुमा वित्तीय अनशुासन कायम गनत आयोजना 

स्थलमा न  सामावजक परीक्षण तथा साितजवनक सनुिुाई गररने छ । जसका लावग आिश्यक बजेट 

विवनयोजन गरेको छु । 

 

म ले मावथ उल्लेि गरेका योजना तथा कायतक्रम संचालन गनत  १८ करोड ३४ लाि ९० हजार 

विवनयोजन गरेको छु । उपयुतक्त के्षरगत बजेट तथा कायतक्रमहरुको विस्ततृ वििरण अनसुचूी १ मा 

समािेश गरेको छु । 

८. कोषको स्थापना र व्यिस्थापनाः उपयुतक्त के्षरगत विकास कायतक्रमका अवतररक्त वनम्नानसुारका 

कोषको स्थापना र व्यिस्थापनको समेत प्रस्ताि गरेको छु । 

 समपरुक कोषाः विकासका साझेदार संघ संस्थाहरुको सहकायतबाट लाभ वलन र त्यस्ता 
साझेदारहरुलाई विकासका के्षरमा लगानीको लावग प्रोत्सावहत समेत गनत एउटा समपरुक 

कोषको स्थापना गरी सो कोषमा रु १ करोड राख्ने प्रस्ताि गरेको छु । नगरपावलका वभर 

संचालन गररने उपयोगी योजना र कायतक्रममा त्यस्ता साझेदारहरुसैँग भएको संझौता 

बमोवजमको केही वहस्सा रकम यस कोषबाट िचत गररनेछ । 

 विपद व्यिस्थापन कोषाः हाम्रो नगरपावलका भौगोवलक रुपमा प्राकृवतक तथा द िी प्रकोपको 
उच्च जोविमयकु्त अिस्थामा रहकेो छ । िषेनी बाढी, पवहरो, आगलागी लगायतका विपवत्तहरु 

भोग्न ुहाम्रो वनयवत न  भ सकेको छ । यस्ता प्रकोपबाट कवहलेकाैँही त हाम्रा सडकहरु पणूत रुपबाट 

अिरुद्ध भई वजल्लाक  अको भाग र मलुकुका बाैँकी भागसैँगको सामान्य आितजाितमा समेत 

समस्या पने गरेको तीतो अनभुि हामीले हालसाल  मार पवन गरेका छौ ैँ । त्यस ले त्यस्तो 

विपदको तत्काल व्यिस्थापनको लावग िचत अभाि हुन नवदन विपद व्यिस्थापन कोष स्थापना 

गने र सो कोषमा रु ७० लाि जम्मा गने प्रस्ताि गरेको छु । यस्तो कोषको रकम 

कायतपावलकाबाट  कायतविवध बनाइ िचत गररनेछ । 
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ममतत संभार कोषाः हामीले हरेक िषत सडक, कूलो, प नी, पलू-पलेुसा आवद भौवतक पिूातधारको वनमातण 

गरेका छौ ैँ । यस िषत पवन हामीले भौवतक पिूातधार वनमातणमा ठूलो धनरासी विवनयोजन गरेका छौ ैँ । 

यस्ता भौवतक संरचनामा विविध कारणले िेला िितमा पगु्ने क्षवतको तत्काल ममतत तथा संभार हुन 

आिश्यक छ । सो कायतको लावग िचतको अभाि हुन नवदन ममतत संभार कोष स्थापना गरी सो कोषमा 

रु १ करोड ३० लाि जम्मा गनत प्रस्ताि गरेको छु । यस्तो कोषको रकम कायतपावलकाबाट  कायतविवध 

बनाइ िचत गररनेछ । 

 

९. भगूोल, जनसंख्या, क्षेरफल, दरुी र स्थानीय आय समेतका आधारमा िडागत रुपमा संचालन हुने 

कायतक्रम छनौट गदात ि ज्ञावनक हुने भएतापवन यस िषतको लावग सब  िडालाई विकासमा समान 

ढङ्गले अवघ बढाउने उदे्यश्यले प्रत्येक िडामा िडाबाट  छनौट भ  आएका कवम्तमा रु ४५ लाि 

िरािरका योजना तथा कायतक्रम संचालन तथा ममतत संभार गने व्यिस्था सवुनवित गरेको छु । 

िडालाई छुट्याइएको उक्त रकम रु ४५ लाि मध्ये रु ५ लाि नगरपावलकाले स्थापना गरेको ममतत 

संभार कोषमा जम्मा गररने र सो रकम सम्बवन्धत िडाक  कायतक्रमहरुमा ममतत संभार कायतमा िचत 

गररनेछ । यस आ.ि. मा सब  िडालाई समान रुपमा बजेट विवनयोजन गररएको भएतापवन आगामी 

आ.ि. दवेि भने बजेट सीमा वनधातरण गदात उल्लेवित सचूकलाई आधार मानी बजेट विवनयोजन 

गने गरी नीवत वलइने छ । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

१०. अब म िजेटको वित्तीय योजना र स्रोतको व्यिस्था सम्बवन्ध योजना प्रस्ततु गदतछु ।  

क. आयको लििरण 

राजश्वुः  

i.  आन्तररक श्रोत पररचािन 

यो आवथतक िषतका लावग सम्पवत्त कर, भमूी कर (मालपोत), घरबहाल कर, व्यिसाय कर, सिारी 

साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, बहाल वबटौरी शलु्क, पावकत ङ शलु्क, िेवकङ, कोयोवकङ, 

कयानोवयङ, बन्जी जवम्पङ, जीपफ्ल्यार, र यावफ्टङ, होटल, मोटल, ररसोटत, िाभल एजेन्सी आवदको 

सेिा शलु्क, सेिा शलु्क दस्तरु, पयतटन शलु्क, घरधरुी कर, पटके सिारी कर, प्राकृवतक स्रोत 

उपयोग कर, नकसापास दस्तरु, हाटबजार कर, वनकासी कर र सरसफाई तथा फोहोरम ला 

व्यिस्थापन शलु्क आवद लगाइ कर, दस्तरु र शलु्क असलू उपर गने प्रस्ताि गरेको छु । यस 

व्यिस्थाबाट एकमषु्ठ रु १ करोड ६० लाि असलु हुने अनमुान गरेको छु । गत िषतको मौ्दात रु 

५६ लाि ७७ हजार र राजि बाैँडफाैँडबाट प्राप्त हुने अनमुावनत रु २२ लाि समेत गरी जम्मा २ 

करोड ३८ लाि ७७ हजार रुप या आन्तररक राजि हुने अनमुान गरेको छु । राजि असलुी सम्बवन्ध 

शीषतकगत विस्ततृ वििरण  अनसुचूी २ मा समािेश गरेको छु । 
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ii. अन्तर सरकारी लित्तीय हस्तान्तरणुः  

नेपाल सरकारबाट सशतत अनदुानको रुपमा रु १० करोड ४ लाि २४ हजार,  वित्तीय 

समानीकरणबाट रु २२ करोड ६० लाि १८ हजार समेत गरी जम्मा रु ३२ करोड ६४ लाि ४२ 

हजार प्राप्त भएको छ । 

उपयुतक्त अनसुारको तीनिट  शीषतकबाट गरी जम्मा आय रु ३५ करोड ३ लाि १९ हजार हुने अनमुान 

गरेको छु ।  

ख. व्ययको लििरण 

i. चाल ु तफत ाः वशक्षक, कमतचारी तथा पदावधकारीहरुको तलब भत्ता, पाररश्रवमक र अन्य 

सवुिधा नगरपावलका कायातलय लगायत १० िट  िडा कायातलय संचालन िचत, नगरसभा 

संचालन िचत लगायतका अन्य चाल ुप्रकृवतका िचतहरुको लावग आन्तररक श्रोतबाट रु १ 

करोड १२ लाि ३० हजार, समानीकरण अनदुानबाट रु ५ करोड ६० लाि १८ हजार र 

शसतत अनदुानबाट रु ९ करोड ९५ लाि ८६ हजार समेत गरी जम्मा रु १६ करोड ६८ 

लाि २९ हजार  अथातत कूल बजेटको ४७.६२ प्रवतशत िचत छुट्याएको छु । चालिुचतको 

विस्ततृ वििरण अनसुचूी ३ मा राविएको छ ।  

ii. पूैँजीगत तफत ाः मावथ प्रस्तावित विवभन्न योजना तथा कायतक्रम संचालनको लावग आन्तररक 

स्रोतबाट रु १ करोड २६ लाि ४७ हजार, सशतत अनदुानबाट रु ८ लाि ४३ हजार र 

समानीकरणबाट रु १७ करोड समेत गरी जम्मा रु १८ करोड ३४ लाि ९० हजार अथातत 

कूल बजेटको ५२.३८ प्रवतशत रकम छुट्याएको छु । पूैँजीगत िचतको विस्ततृ वििरण 

अनसुचूी १ मा उल्लेि गरेको छु । 

ग. यस आवथतक िषत २०७४/०७५ मा चाल ु र पूैँजीगत िचत समेत गरी कूल व्यय ३५ करोड ३ 

लाि १९ हजार हुने अनमुान गरेको छु । आय र व्ययको समवष्टगत वििरण अनसुचूी ४ मा 

उल्लेि गरेको छु । 

११. विकासका साझेदार करुणा फाउण्डेसनले सामावजक विकासका क्षेरमा रु ६० लाि लगानी 
गनेगरी प्रारवम्भक सम्झौता भएको छ । समपरूक कोषबाट सो संस्थासैँगको कायतक्रममा साझेदारी 

गररनेछ ।   

१२. बाढी पलहरोबाट उत्पन्न समस्यामा खचि भएको रकमको भुक्तानी व्यिस्थापन 

२०७४ श्रािण मवहनाको २६ दवेि २८ गतेसम्म परेको अविरल िषातको कारण आएको बाढी, 

पवहरोबाट माई नगरपावलकाका सडक लगायतका पिूातधार  क्षतविक्षत भइ गम्भीर विपवत्त आइपरेको 

व्यहोरा सभालाई अिगत  छ । उक्त विपवत्तबाट नगरिासीलाई तत्काल मकु्त गराउन अको विकल्प 

नभएकोले बाटो घाटो न्यनूतम रुपमा संचालन गनत सवकने गरी आफ्न  पहलमा उधारोमा भएपवन काम 

गनत गराउन नगरप्रमिुबाट िडाध्यक्षहरुलाई वनदशेन वदइएको र सो बमोवजम विपद व्यिस्थापन कायतमा 

िडाध्यक्षको नेततृ्िमा भएको कायतपावलकाद्वारा समवथतत िचत रकम ३० लाि ९ हजार १ सय ५१ 

रुप याैँ विपद ्व्यिस्थापन कोषबाट भकु्तानी हुन अनमुोदनको लावग पेश गरेको छु । 
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१३. गत िषिको भुक्तानी हुन बााँक ुः गत आ.ि. २०७३/०७४ को लावग िडा नागररक मञ्च 

(साविक महमाई) लाई छुट्याइ यस नगरपावलकाको िातामा रु ३६ हजार जम्मा हुन आएको र सो 

रकम वनयमानसुार िचत  भ  भकु्तानीको लावग पेश समेत भएको दवेिएको तर वनिातचन समेतको 

कायत वजम्मेिारी नगरपावलकाको साैँघरुो संरचनामा संपादन गनुत पदातको अिस्थामा िचतको लावग 

पेश भएको सो िील भरपाई स्थानान्तर (Misplaced) भइ भकु्तानी हुन नसकी िातामा यथाित 

बाैँकी रही वजम्मेिारी सरी आएकोले सो रकम सम्बवन्धतलाई भकु्तानी वदन र  सोही व्यहोराबाट 

यस नगरपावलकाको िातामा जम्मा हुन आएको  (साविक दानािारी तफत को)  दिेीदहको पलु 

साविक वचसापानी तफत का कुैँ डुले, गोकुले, भोल्टार समेतका ४ िटा झोलङ्ुगे पलुको हरेाल ुिचत 

िापतको रु २४ हजार समेत जम्मा रु ६० हजार यस आ.ि. को लावग छुट्याइएको चाल ुिचतबाट 

भकु्तानी गनत स्िीकृवतको लावग प्रस्ततु गरेको छु । 

 

१४. पदालधकारीहरको िालग पाररश्रलमक तथा अन्य सुलिधा 

नगरपावलकाका पदावधकारीहरुमध्ये कस ले आफ्नो लगभग परू  समय र कस ले आधाभन्दा बढी 

समय काननूले तोकेका वजम्मेिारी परूा गनत न  िवचतन ु पने अिस्था रहकेो छ । यस्तो अिस्थामा 

पदावधकारीहरुलाई न्यनूतम पाररश्रवमक एिं सवुिधा उपलब्ध गराउने सोच नेपाल सरकारको पवन 

रहकेो दवेिन्छ । सरकारको सो भािनालाई समेत ध्यानमा रािी यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार, 

संघीय मावमला तथा स्थानीय विकास मंरालयद्वारा जारी गररएको स्थानीय तहको सेिा संचालन 

तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी आदशे २०७४ को दफा ६६ मा भएको व्यिस्था अनसुार स्थानीय तह 

संचालन सम्बन्धी ऐन जारी भएपवछ सोही बमोवजम हुने गरी हाललाई देहाय बमोवजम सवुिधा 

उपलब्ध गराउन प्रस्ताि गरेको छु ।  

 

क्र.सं. पद मावसक 

पाररश्रवमक 

मावसक 

टेवलफोन िचत 

मावसक इन्धन 

िचत 

ि ठक भत्ता 

(प्रवत ि ठक) 
अन्य क वफयत 

१ प्रमिु ४०००० बील अनुसार  १०००   

२ उप प्रमिु ३०००० बील अनुसार बढीमा ३० वलटर 

(बील बमोवजम) 
१०००   

३ िडा अध्यक्ष २०००० बढीमा १०००(बील 

बमोवजम) 
बढीमा ३० वलटर 

(बील बमोवजम) 
१०००   

४ कायतपावलका 

सदस्य 

१००००   १०००   

५ न्यावयक 

सवमवत सदस्य 

१००००      

६ िडा सदस्य    १००० २५००/- 

(िाजा 

िचत) 

मवहनामा बढीमा 

३ िटा ि ठक 

 



  

पेज नं. 10 

 

१५. नगरपावलकाद्वारा गवठत विवभन्न सवमवतको ि ठकमा पदावधकारी तथा आमवन्रत 

व्यवक्तत्िहरुलाई प्रवति ठक रु १००० ि ठक भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । साथ  नगरपावलकाद्वारा 

आयोवजत कायतक्रमहरुमा आमवन्रत विज्ञ तथा प्रवशक्षक दोहोरो नपन ेगरी ि ठक भत्ता िा द वनक 

भ्रमण भत्ता प्रदान गररनेछ । 

 

१६. कमतचारीहरुले विहान, िेलकुा र साितजवनक विदाको वदनमा समेत नगरपावलकाको काममा 

िवटनपुने िस्तुगत अिस्थालाई मध्यनजर गरी नगरपावलकाका स्थानीय र केन्रीय दिु  दरिन्दी तथा 

िडा कायातलयका दरिन्दी अनसुारका स्थायी एिं अस्थायी कमतचारीहरुलाई वनजहरुले िाइपाइ 

आएको तलबको सरुु स्केलको २० प्रवतशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन प्रस्ताि गरेको छु । 

यसबाट कमतचारीहरुको मनोबलमा िवृद्ध भई सेिा प्रिाहमा सकरात्मक प्रभाि पने वििास वलएको 

छु । 

 

१७.   माई नगरपालिकामा रहने कमिचारी दरिन्दी 

क. नेपाल राजपर भाग ३ वमवत २०७४/०३/०५ मा प्रकावशत नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन 
मन्रालयले जारी गरेको स्थानीय तहमा प्रशासवनक संगठन तथा कमतचारी व्यिस्थापन 

सम्बवन्ध आदशे, २०७४ बमोवजम यस नगरपावलका/िडामा रहने कमतचारीहरुको एकीकृत 

दरिन्दी तपवशलमा प्रस्तुत गरेको छु । उक्त दरिन्दी स्िीकृवतको लावग प्रस्ताि गरेको छु । 

नगरपालिका कायािियमा रहने दरिन्दी 

वस.नं. पद श्रेणी सेिा/समहू संख्या क वफयत 

१ कायतकारी अवधकृत  राजपरांवकत वद्धतीय प्रशासन १  

२ लेिा अवधकृत राजपरांवकत ततृीय प्रशासन/लेिा १  

३ ईवन्जवनयर राजपरांवकत ततृीय इवन्जवनयररङ/वसवभल १  

४ नायि सबु्बा राजपर अनंवकत प्रथम प्रशासन १  

५ सब-इवन्जवनयर राजपर अनंवकत प्रथम इवन्जवनयररङ/वसवभल २  

६ कम्प्यटुर अपरेटर राजपर अनंवकत प्रथम विविध १  

७ कायातलय सहयोगी श्रेणी विवहन प्रशासन २  

७ ह.स.चा श्रेणी विवहन प्रशासन १  

िडा कायािियमा रहने दरिन्दी (१० िटा िडामा) 

१ िडा सवचि  राजपर अनंवकत प्रथम नायब सबु्बा १० प्रत्येक िडामा     

१ पद  २ प्रशासन सहायक राजपर अनंवकत वद्धतीय िररदार १० 

३ कायातलय सहयोगी श्रेणी विवहन प्रशासन १० 

 

ि. आन्तररक श्रोतबाट व्ययभार हुने साविक दानािारी, महमाई, वचसापानी गाविसका स्िीकृत 

दरिन्दी  बमोवजमका कमतचारीहरुको एकीकृत दरिन्दी स्िीकृवतको लावग पेश गरेको छु ।  
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वनजहरुको तलब बढीमा नेपाल सरकारको समान तह/शे्रणीका कमतचारी सरह हुनेछ । 

वस.नं. पद श्रेणी सेिा/समहू संख्या क वफयत 

१ सब ईवन्जवनयर  राजपर अनंवकत प्रथम इवन्जवनयररङ १  

२ अ.सब ईवन्जवनयर राजपर अनंवकत वद्धतीय इवन्जवनयररङ/वसवभल २  

३ मवुिया  प्रशासन १  

४ कायातलय सहयोगी श्रेणी विवहन प्रशासन ४  

ग. आन्तररक श्रोत तफत का स्थायी/अस्थायी कमतचारीहरुको तलबी प्रवतिेदन तपवशल बमोवजम 

रहकेो छ । 

क्र सं कमतचारीको नाम पद तह/श्रेणी सरुु स्केल ग्रेड जम्मा क वफयत 

१ मनोज भण्डारी सब-ईवन्जवनयर 
राजपर अनंवकत 

प्रथम 
२३५०० १५६६ २५०६६ स्थायी 

२ रमशे वगरी 
अवससटेन्ट 

सब-ईवन्जवनयर 

राजपर अनंवकत 

वद्धतीय 
२२१०० २२१७ २४३१७ 

स्थायी 

३ क लाश मल्ल मवुिया 
राजपर अनंवकत 

ततृीय 
१८३४० १२२२ १९५६२ 

स्थायी 

४ वटकाराम मगर 
कायातलय 

सहयोगी 
श्रेणी विवहन १६२३० २१६४ १८३९४ 

स्थायी 

५ 
कमलप्रसाद 

वघवमरे 

कायातलय 

सहयोगी 
श्रेणी विवहन   १३००० अस्थायी 

१८. यस नगरपावलकालाई प्राप्त अनदुान र आन्तररक श्रोतबाट मार संचालन गनत असम्भि भएका 

ठूला विकासका योजना/पररयोजनाहरु संचालनको लावग प्रदशे सरकार, संघीय सरकार र दात ृ

वनकायसैँग समेत अनरुोध गररनेछ । त्यस्ता ठूला र महत्िपणूत योजनाहरुको सचूी नगर 

कायतपावलकाले तयार गरे बमोवजम हुनेछ ।  

१९. म ले भितर  प्रस्तुत गरेको आवथतक िषत २०७४/०७५ को बजेट तथा कायतक्रमलाई सफलतापिूतक 

प्रभािकारी ढंगबाट कायातन्ियन गनत सवकएमा "दीगो पूिािधार नै माई नगरपालिकाको 

समृलिको आधार" भन्ने नाराले साकार रुप वलनेछ । यसको लावग सम्बद्ध सब  पक्षबाट 

आिश्यक सद्भाि, सहयोग र सहकायत हुनेछ भन्ने वििास वलएको छु । 

२०. अन्त्यमा यो बजेट तथा कायतक्रम वनमातण कायतमा सहयोग तथा आफ्ना अमलू्य सझुाि उपलब्ध 

गराउने विवभन्न राजनीवतक दल, नगरपावलकाका पदावधकारी तथा सदस्यहरु, अन्य प्रबदु्ध 

िगतहरु तथा विषयगत कायातलय तथा संयोजकहरुलाई धन्यिाद वदन चाहन्छु । सो कायतमा 

अहोरार िवटने  यस नगरपावलकाका कायतकारी अवधकृत लगायत सम्पणूत वटमलाई विशेष 

धन्यिाद वदन चाहन्छु । 

 

!! धन्यिाद !! 
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योजना  

तथा  

कायिक्रमसगं  

सम्बलन्धत अनुसचूीहर
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अनुसूची १ के्षत्रगत बजेट लििरण 

शीषिक नगर िडा  आन्तररक  शशति  समानीकरण कूि  

आवथतक विकास ११३०७००० १२९५००० ० ० १२६०२००० १२६०२००० 

सामावजक विकास १७०९८००० १२७१०००० ० ८४३००० २८९६५००० २९८०८००० 

पिूातधार विकास ७३८०१७७५ २३५७५००० ११६४७००० ० ८५७२९७७५ ९७३७६७७५ 

कोषहरु २५०००००० ५०००००० ० ० ० ३००००००० 

िातािरण तथा विपद ९८३३२२५ १५००००० १०००००० ० १०३३३२२५ ११३३३२२५ 

सेिा प्रिाह १६५०००० २६५००० ० ० १९१५००० १९१५००० 

वित्तीय व्यिस्थापन ० ४५५००० ० ० ४५५००० ४५५००० 

जम्मा बजेट १३८६९०००० ४४८००००० १२६४७००० ८४३००० १४००००००० १८३४९०००० 

 

अनुसूची १.१ कोषहर 

नगरले स्थापना गरेका कोषहरु 

क्र.सं. कायतक्रमको नाम  िडा  वसवलङ  
आन्तररक  

नेपाल सरकार  विवनयोवजत 

रकम 

आयोजना 

व्य.िचत 

िदु िचत क वफयत 

नगर  िडा  सशतत सामान्यीकरण 

  विशेष कोष                     

१ समपरुक कोष   १०००००००         १०००००००   १०००००००   

२ ममतत संभार कोष   ८०००००० ५००००००       १३००००००   १३००००००   

३ विपद व्यिस्थापन 

कोष 

  ७००००००   
      

७००००००   ७००००००   

४ विषेश कोष कूल   २५०००००० ५०००००० ० ० ० ३००००००० ० ३०००००००   

अनुसूची १.२ पूिािधारतर्ि  

क्र.सं. कायतक्रमको नाम 
ि

डा 

वसवलङ 
आन्तररक 

नेपाल सरकार विवनयोवजत 

रकम 

आयोजना 

व्य.िचत 
िदु िचत क वफयत 

नगर िडा सशतत सामान्यीकरण 

 
गौरिका योजनाहरु १ दवेि ७ सम्म 

      
० ० ० सडक 

१ 
१. बढुी सिुानीदवेि करफोक िोला 

सम्मको सडक  
८४७५७७५ 

 
५६४७००० 

 
२८२८७७५ ८४७५७७५ ८४७५८ ८३९१०१७ सडक 

२ 
२. भतभते दवेि कोइलादने भन््याङ 

सम्मको सडक      
० ० ० ० सडक 

 

िण्ड क. भतभतेदवेि हमेलालको 

िोल्सीसम्म  
३०००००० 

   
३०००००० ३०००००० ३०००० २९७०००० सडक 

 

िण्ड ि. हमेलाल िोल्सीदवेि वछिा 

िोलासम्म  
३०००००० 

   
३०००००० ३०००००० ३०००० २९७०००० सडक 

 

िण्ड ग. वछिािोलादवेि कोइलादने 

भन््याङ सम्म  
४०००००० 

   
४०००००० ४०००००० ४०००० ३९६०००० सडक 

३ ३. वसतलीदवेि माझीटार सम्मको सडक 
     

० ० ० ० सडक 

 

िण्ड क. वसतलीदवेि गोलटार, मालटार 

हुैँद  दमु्से िोल्सीसम्म  
१०००००० 

   
१०००००० १०००००० १०००० ९९०००० सडक 

 

िण्ड ि. दमु्सेिोल्सीदवेि सदिुा 

टुके्रसम्म  
३०००००० 

   
३०००००० ३०००००० ३०००० २९७०००० सडक 

 

िण्ड ग. टुके्रबाट रािलीगाउैँ, वलपङ्ुसा, 

जिुाले हुैँद  माझीटारसम्म  
१०००००० 

   
१०००००० १०००००० १०००० ९९०००० सडक 
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ि
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वसवलङ 
आन्तररक 

नेपाल सरकार विवनयोवजत 

रकम 

आयोजना 

व्य.िचत 
िदु िचत क वफयत 

नगर िडा सशतत सामान्यीकरण 

४ 
४. वसतलीदवेि कामीटार, समीबोटे, 

झाैँक्रीिोप हुैँद  तीनघरे जोड्ने सडक  
४०००००० 

   
४०००००० ४०००००० ४०००० ३९६०००० सडक 

५ 
५. ढालापानीदवेि गोरिे, 

प्लेन्टेचोकदवेि वसमलेसम्मको सडक  
३१५०००० 

   
३१५०००० ३१५०००० ३१५०० ३११८५०० सडक 

६ 
६. शकु्रबारे,कटे्टलटार, आलेटार हुैँद  

िितने जोड्ने सडक  
३५००००० 

   
३५००००० ३५००००० ३५००० ३४६५००० सडक 

 
ररङरोड 

     
० ० ० ० 

 

७ 
१ वशि पोिरीदवेि जालीिोल्सी  

स्तरोन्नवत 
२ १०००००० 

   
१०००००० १०००००० १०००० ९९०००० सडक 

८ 
२ म दान,े िरुिा, ब दारे, वचउरेदवेि चौरासे 

सम्मको िण्ड  
५००००० 

   
५००००० ५००००० ५००० ४९५००० सडक 

९ 
३ दाहालटार दवेि सानोबदुत सडक स्तर 

उन्नवत 
५ १०००००० ० 

  
१०००००० १०००००० १०००० ९९०००० सडक 

१० 
४ तीनघरेदवेि लोसे हुैँद  ढोडेनी मोटर 

बाटो वनमातण 
१० ७००००० 

   
७००००० ७००००० ७००० ६९३००० सडक 

११ 
५ ढोडेनी, करेले, लोवदयािोला सडक 

ममतत 
१० ३००००० 

   
३००००० ३००००० ३००० २९७००० सडक 

१२ ६ डेरीचोकदवेि सरे जाने सडक वनमातण ९ ३००००० 
   

३००००० ३००००० ३००० २९७००० सडक 

१३ 
७ वझल्केडाैँडा दवेि बोरुङ गोलेचोक 

सम्म सडक वनमातण/सधुार 
९ ५००००० 

   
५००००० ५००००० ५००० ४९५००० सडक 

१४ ८ सोमबारे ढेनडाैँडा लोवदया सडक ९ २००००० 
   

२००००० २००००० २००० १९८००० सडक 

१५ थाकले पलु 
 

२०००००० 
   

२०००००० २०००००० २०००० १९८०००० 
 

१६ ठूलो वहलेिोला पलु 
 

५००००० 
   

५००००० ५००००० ५००० ४९५००० 
 

१७ 
अवत विपन्न ५० घरपररिारलाई 

जस्तापाता िरीद  
४००००० 

   
४००००० ४००००० ४००० ३९६००० 

 

१८ 

सरकारी स्िास््य चौकीमा जन्मने निजात 

वशशकुो पोषण/आहार प्रोत्साहन िचत 

(पवहलो १०० जनाको लावग) 
 

१००००० 
   

१००००० १००००० १००० ९९००० 
 

१९ 
नगरपावलका भिन तला थप/ वनमातण/ 

ममतत  
७०००००० 

   
७०००००० ७०००००० ७०००० ६९३०००० 

 

२० जेवसभी र िाकटर िरीद 
 

६०००००० 
 

६०००००० 
 

० ६०००००० ६०००० ५९४०००० 
 

२१ 
पलाैँस,े सेतीिरे, फुलुङ्गी हुैँद  जीतपरु 

जोड्ने बाटो  
३००००० 

   
३००००० ३००००० ३००० २९७००० सडक 

२२ 
गरुिा कयाम्पस भौवतक व्यिस्थापन 

कायतक्रम  
२०००००० 

   
२०००००० २०००००० २०००० १९८०००० 

 

२३ अवम्लस ेदिेीदह सडक स्तरोन्नवत १ ५००००० ३००००० 
  

८००००० ८००००० ८००० ७९२००० सडक 

२४ 
सदिुा स्कूलबाट चौरासे, हङरायो हुैँद  

विहीबारे सम्मको सडक 
१ १००००० २००००० 

  
३००००० ३००००० ३००० २९७००० सडक 

२५ 
पालटारबाट सानोवहले, म दान,े थापाचौर 

हुैँद  ररङरोडमा जाने सडक 
१ १००००० २००००० 

  
३००००० ३००००० ३००० २९७००० सडक 

२६ 
माईिोलाबाट धनसार, वतलटार हुैँद  

वभमसन िोल्सी सम्मको सडक 
१ 

 
२००००० 

  
२००००० २००००० २००० १९८००० सडक 

२७ 
आैँपटारीबाट सानोवहले, ठूलोवहले हुैँद  

सदिुा स्कूल जाने कृवष सडक 
१ २००००० १००००० 

  
३००००० ३००००० ३००० २९७००० सडक 

२८ वचउरे, ब दारे कृवष सडक १ 
 

१००००० 
  

१००००० १००००० १००० ९९००० सडक 

२९ चेिाली कृवष सडक १ 
 

१००००० 
  

१००००० १००००० १००० ९९००० सडक 
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नगर िडा सशतत सामान्यीकरण 

३० 
रािलीगाउैँदवेि धोर ेर दउेरालीबाट धोर े

कृवष सडक 
१ ५०००० ५०००० 

  
१००००० १००००० १००० ९९००० सडक 

३१ सहिीरे डाैँडा र घण्टेगाउैँको कृवष सडक १ ५०००० ५०००० 
  

१००००० १००००० १००० ९९००० सडक 

३२ माइ नपा १ ग्रामीण विद्यतु विस्तार १ ८००००० ८००००० 
  

१६००००० १६००००० १६००० १५८४००० उजात 

३३ विद्यालयको भौवतक पूिातधारको लावग १ 
 

४००००० 
  

४००००० ४००००० ४००० ३९६००० भिन 

३४ पालटार वसंचाइ पाइप िरीद १ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० ५०० ४९५०० वसंचाइ 

३५ धनसार प नी ममतत १ २०००० 
   

२०००० २०००० २०० १९८०० वसंचाइ 

३६ तारेभीर िेलम दान सधुार १ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० ५०० ४९५०० पिूातधार 

३७ म दान ेिेलम दान स्तरोन्नवत १ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० ५०० ४९५०० पिूातधार 

३८ चौरासे िेलम दान स्तरोन्नवत १ 
 

१००००० 
  

१००००० १००००० १००० ९९००० पिूातधार 

३९ बतासे िेलम दान वनमातण १ 
 

१५०००० 
  

१५०००० १५०००० १५०० १४८५०० पिूातधार 

४० सधिुा िेलम दान वनमातण सधुार १ ३००००० 
   

३००००० ३००००० ३००० २९७००० िेलम दान 

४१ डुैँडेहोली वडपडुाैँडा कल्भट वनमातण २ १००००० २००००० 
  

३००००० ३००००० ३००० २९७००० सडक 

४२ 
गोरिे, याम समालको घरबाट सांसदको 

घरहुैँद  चेतन वगरीको घर जाने सडक 
२ 

 
१००००० 

  
१००००० १००००० १००० ९९००० सडक 

४३ चेप्टी आरुपानी जाने सडक २ ५०००० १००००० 
  

१५०००० १५०००० १५०० १४८५०० सडक 

४४ 
ढकने जरायोिोल्सीबाट जरायोटार जाने 

सडक 
२ ५०००० ५०००० 

  
१००००० १००००० १००० ९९००० सडक 

४५ फल ैँचादिेी लक्ष्मीडाैँडा सडक २ ५०००० ५०००० 
  

१००००० १००००० १००० ९९००० सडक 

४६ 

माझिारीबाट दनिुार गाउैँहुैँद  राम 

कावलकोटेको घरबाट वसतली जोड्ने 

सडक 

२ 
 

१००००० 
  

१००००० १००००० १००० ९९००० सडक 

४७ सेवलङडाैँडा लाितीडाैँडा सडक २ १००००० १३५००० 
  

२३५००० २३५००० २३५० २३२६५० सडक 

४८ 

कयाम्पसबाट वहटी डाैँडागाउैँ, कामना 

स्कूल हुैँद  िितरेबाट मलू सडक जोड्ने 
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क दले िोल्सीबाट हलेटार हुैँद  

जरायोिोल्सी जोड्ने मोटर बाटो 
२ 

 
१००००० 

  
१००००० १००००० १००० ९९००० सडक 

५१ ढालापानी, ढकने, चेप्टी सडक ममतत २ 
 

१७५००० 
  

१७५००० १७५००० १७५० १७३२५० सडक 

५२ वसस्न ेसडक वनमातण २ 
 

१००००० 
  

१००००० १००००० १००० ९९००० सडक 
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४ 

 
१५०००० 

  
१५०००० १५०००० १५०० १४८५०० सडक 
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वनमातण 
६ 

 
२००००० 

  
२००००० २००००० २००० १९८००० सडक 

१०४ माई नपा ६ विद्यतु विस्तार आयोजना ६ १०००००० 
   

१०००००० १०००००० १०००० ९९०००० उजात 

१०५ 
डाैँडागाउैँदवेि मागनुािोला, िकुोट हुैँद  

वकराैँतचोक जोडने बाटो 
६ 

 
२००००० 

  
२००००० २००००० २००० १९८००० सडक 

१०६ 
गौ ैँडादवेि बाङ्गे हुैँद  डडुइ जोड्ने बाटो 

वनमातण 
६ 

 
२००००० 

  
२००००० २००००० २००० १९८००० सडक 

१०७ 

भीम सेमातिारी, वमलिाला घर, रेस 

बहादरु भ गो गाउैँ हुैँद  नयाैँ ियाक जोड्ने 

बाटो 
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१७०००० 
  

१७०००० १७०००० १७०० १६८३०० सडक 

१०८ गोतामेचोकदवेि भतुेनी िोल्सी जोड्ने ६ 
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१०९ 
वबहीबारे बजारमा साितजवनक शौचालय 

ममतत 
६ 

 
७०००० 

  
७०००० ७०००० ७०० ६९३०० भिन 

११० 
ररििुािोलादवेि गोतामेचोक हुैँद  

भगिती मावि बाटो वनमातण 
६ ४००००० ० 

  
४००००० ४००००० ४००० ३९६००० सडक 

१११ 
तमािेदवेि पिेरे हुैँद  साैँघरुी जाने बाटो 

वनमातण 
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४००००० 

  
४००००० ४००००० ४००० ३९६००० सडक 

११२ 
साविक महमाई गाविस िडा नं. ५ का 

टोलहरुमा विद्यतु विस्तार 
७ 

 
६००००० 

  
६००००० ६००००० ६००० ५९४००० उजात 

११३ हाङसाम पोिरी सम्म जाने बाटो वनमातण ७ 
 

१००००० 
  

१००००० १००००० १००० ९९००० सडक 

११४ माइ नपा ७ विद्यतु विस्तार आयोजना ७ १०००००० ० 
  

१०००००० १०००००० १०००० ९९०००० उजात 

११५ 
गोलेचोक दवेि बेसारे, भस्मे हुैँद  िमारे 

गाउ सम्म विद्यतु विस्तार 
७ 

 
५००००० 

  
५००००० ५००००० ५००० ४९५००० उजात 

११६ 
लक्ष्मीचोक दवेि लक्ष्मीिोला हुैँद  

वमथनुिकत सम्म विद्यतु विस्तार 
७ 

 
८००००० 

  
८००००० ८००००० ८००० ७९२००० उजात 

११७ विरेन्र आधारभतू विद्यालय भिन ममतत ७ 
 

१००००० 
  

१००००० १००००० १००० ९९००० भिन 

११८ 
विरेन्र आधारभतू विद्यालय कम्पाउण्ड 

िाल वनमातण  
४००००० 

   
४००००० ४००००० ४००० ३९६००० 

 

११९ 
कञ्चन्जंगा आधारभतू विद्यालय 

कक्षाकोठा ममतत 
७ १०६००० ५०००० 

  
१५६००० १५६००० १५६० १५४४४० भिन 

१२० िडा कायातलय जाने बाटो ममतत ७ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० ५०० ४९५०० सडक 

१२१ 
माई नपा ८ का सब  टोलमा विद्यतु 

विस्तार 
८ १५००००० ५००००० 

  
२०००००० २०००००० २०००० १९८०००० उजात 

१२२ माई नपा ८ का सािा बाटो ममतत ८ 
 

५००००० 
  

५००००० ५००००० ५००० ४९५००० सडक 

१२३ 
कलकत्तेबाट वचउरीबोटे हुैँद  दङुदङेु जाने 

बाटो 
८ 

 
२००००० 

  
२००००० २००००० २००० १९८००० सडक 

१२४ संलोिोलाबाट लालिोला जाने बाटो ८ 
 

२००००० 
  

२००००० २००००० २००० १९८००० सडक 

१२५ 

माई नपा ८ का सब  आधारभतू विद्यालय 

(जनता, जोरपोिरी, बालकल्याण, 

गौरीशंकर, फुलबारी, सानोतारा)मा रु 

३०००० का दरले भिन ममतत 

८ 
 

१८०००० 
  

१८०००० १८०००० १८०० १७८२०० भिन 

१२६ 
सरदारेदवेि लोसे, चौतारा, म नाचलुी जाने 

बाटो 
८ 

 
२००००० 

  
२००००० २००००० २००० १९८००० सडक 

१२७ भतभते विद्यतु विस्तार आयोजना ८ 
 

८०००० 
  

८०००० ८०००० ८०० ७९२०० उजात 

१२८ बाघेचौरी, चेपेिोला कूलो ममतत ८ 
 

१००००० 
  

१००००० १००००० १००० ९९००० वसंचाइ 

१२९ संलोमंलो, रातेिोला कूलो ममतत ८ 
 

१००००० 
  

१००००० १००००० १००० ९९००० वसंचाइ 

१३० दधुेबाट म नाचलुी पावथभरा जाने बाटो ८ 
 

१००००० 
  

१००००० १००००० १००० ९९००० सडक 

१३१ ग ैँडेजाने मोटरबाटो ८ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० ५०० ४९५०० सडक 

१३२ रातेिोला कोदोिारी जाने कूलो ममतत ८ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० ५०० ४९५०० वसंचाइ 

१३३ चम्कीडाैँडा कूलो ममतत (२ िटा ) ८ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० ५०० ४९५०० वसंचाइ 

१३४ चेपेिोला कूलो ममतत ८ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० ५०० ४९५०० वसंचाइ 

१३५ फूलबारी विद्यतु विस्तार ८ 
 

६०००० 
  

६०००० ६०००० ६०० ५९४०० उजात 

१३६ चौतारादवेि सरदारे जाने बाटो ८ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० ५०० ४९५०० सडक 

१३७ राते बाघेचौरी िोल्सी कूलो ममतत ८ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० ५०० ४९५०० वसंचाइ 

१३८ महमाई कपरसकुा िेलम दान ८ १०००००० 
   

१०००००० १०००००० १०००० ९९०००० िेलम दान 

१३९ ि दारपाटी, डाैँडागाउैँ हुैँद  साउनेपानी ९ 
 

५००००० 
  

५००००० ५००००० ५००० ४९५००० सडक 
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१४० 

िरभन््याङ िडा कायातलय, जनता मावि, 

गन्तीडाैँडा, धावमडाैँडा मोटरबाटो 

ममतत/वनमातण 

९ 
 

२५०००० 
  

२५०००० २५०००० २५०० २४७५०० सडक 

१४१ डोल्सी विष्ट गाउैँ मोटरबाटो वनमातण ९ 
 

२००००० 
  

२००००० २००००० २००० १९८००० सडक 

१४२ 
वझल्केडाैँडा नारायण िोल्सी मोटरबाटो 

वनमातण 
९ 

 
२५०००० 

  
२५०००० २५०००० २५०० २४७५०० सडक 

१४३ वझल्केिोला महुान कूलो ममतत ९ 
 

१२०००० 
  

१२०००० १२०००० १२०० ११८८०० वसंचाइ 

१४४ 
चेमजोङडाैँडा वफरवफरे मौिाडाैँडा 

मोटरबाटो ममतत 
९ 

 
२१०००० 

  
२१०००० २१०००० २१०० २०७९०० सडक 

१४५ गन्तीडाैँडा वचहानडाैँडा विद्यतु विस्तार ९ २००००० १००००० 
  

३००००० ३००००० ३००० २९७००० उजात 

१४६ गनुमनेु िेलम दान व्यिस्थापन ९ ४००००० 
   

४००००० ४००००० ४००० ३९६००० िेलम दान 

१४७ 
माई नपा १० विद्यतु विस्तार 

कायतक्रम/आयोजना 
१० ५००००० ५००००० 

  
१०००००० १०००००० १०००० ९९०००० उजात 
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बग ैँचा, ढोडेनी, सालबोटे, लुम्बक, सुनपा 
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५००००० 

  
५००००० ५००००० ५००० ४९५००० सडक 

१४९ सानो बदुत, तीनघरे मोटरबाटो ममतत १० 
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२००००० २००००० २००० १९८००० सडक 

१५० लुम्बक, करफोक िोला मोटरबाटो ममतत १० 
 

२००००० 
  

२००००० २००००० २००० १९८००० सडक 
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ि. वफरवफरे लुम्बाक सडक १० 
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िण्ड ि. रुपाडाैँडादवेि सनूपा १४ सम्म 

 
३५०००० 

   
३५०००० ३५०००० ३५०० ३४६५०० सडक 

१५६ 
माई नगरपावलका सडक वनमातण गनत 

EIA कायतक्रम  
१०००००० 

   
१०००००० १०००००० १०००० ९९०००० सडक 

१५७ िडा न  ४ को अपटारी कल्िट 
 

१००००० 
   

१००००० १००००० १००० ९९००० 
 

१५८ 
लालीगरुाैँस वडपो हुैँद  साततले दउेराली 

जोड्ने सडक  
४००००० 

   
४००००० ४००००० ४००० ३९६००० सडक 
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क्र.सं. कायतक्रमको नाम 
ि

डा 

वसवलङ 
आन्तररक 

नेपाल सरकार विवनयोवजत 

रकम 

आयोजना 

व्य.िचत 
िदु िचत क वफयत 

नगर िडा सशतत सामान्यीकरण 

१५९ सानो ्िाली कल्भटत 
 

३००००० 
   

३००००० ३००००० ३००० २९७००० सडक 

१६० म नाचलुी भ्यटूािर जाने सडक 
 

६००००० 
   

६००००० ६००००० ६००० ५९४००० सडक 

१६१ शकु्रबारे बजार सरसपाई कायतक्रम 
 

१५०००० 
   

१५०००० १५०००० १५०० १४८५०० सडक 

१६२ 

ढालापानी-गोरिे सडक िण्डको 

दिेीथाने िोल्सीको कल्भटत, गोरिे 

िोल्सीमा कल्भटत, क लाश मल्लको 

घरछेउको कूलोमा कल्भटत, कवपलमणी 

िनालको घरछेउको िोल्सीमा कल्भटत र 

केदार वगरी र चन्रमाया वलङदमको 

घरछेउको िोल्सीमा कज िे 

 
१३००००० 

   
१३००००० १३००००० १३००० १२८७००० सडक 

 
कूल 

 

७३८०१७७

५ 

२३५७५०

०० 

११६४७००

० 
० ८५७२९७७५ 

९७३७६७७

५ 
९७३७६८ 

९६४०३००

७  

अनुसूची १.३  आलथिक लिकास 

आलथिक लिकास(कृलष, उद्योग तथा िालणज्य, पयिटन, सहकारी, लित्तीय के्षत्र) श्रोत      

क्र.सं. कायतक्रमको नाम  िडा  
वसवलङ  

आन्तररक  
नेपाल सरकार  विवनयोवजत 

रकम 
क वफयत 

नगर  िडा  सशतत सामान्यीकरण 

१ वशिपोिरी पयतटकीय क्षेर    १००००००       १०००००० १००००००   

२ िरकपोिरी (हाङसाङ)   १००००००       १०००००० १००००००   

३ कृवष कायतक्रम संचालन  ७   ३००००     ३०००० ३०००० कृवष  

४ पयतटकीय जाैँते ढुङ्गा संरक्षण  ३ ५०००० ५००००     १००००० १००००० पयतटन 

५ 
तरकारी िेती तावलम तथा 

उन्नत िीउिीजन वितरण 
३   ५००००     ५०००० ५०००० कृवष  

६ 
कृवष आधवुनकीकरण 

सम्बवन्धत सचेतना  
४   ५००००     ५०००० ५०००० कृवष  

७ 

उन्नत जातको मासजुन्य पशकुो 

बच्चा िरीद (समहू माफत त 

वितरण) 

१   २०००००     २००००० २००००० कृवष  

८ 
दधु उत्पादन साथ  विकासे घाैँस 

रोपण  
१   ११००००     ११०००० ११०००० कृवष  

९ सामावजक संस्था व्यिस्थापन १०         ० ० कृवष  

  
क. सयूोदय सामावजक विकास 

संस्था  
१०   ४५०००     ४५००० ४५००० कृवष  

  ि. प्रहरी चौकी  १०   १५०००     १५००० १५००० कृवष  

  ग. निवकरण मवहला समाज  १०   ४५०००     ४५००० ४५००० कृवष  

१० 
पशपुालन व्यिस्थापन 

(सहकारीमा आधाररत)  
१०   २०००००     २००००० २००००० कृवष  

११ 

तरकारी िेती साझेदारी 

कायतक्रम (सहकारीमा 

आधाररत) 

१०   २०००००     २००००० २००००० कृवष  

१२ 

वकसानलाई कृवष सामग्री 

िरीद, जनचतेनामलूक 

कायतक्रम  

६   २०००००     २००००० २००००० कृवष  
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१३ 
पश ुविकास कायतक्रम अन्तगतत 

नश् ल सधुार कायतक्रम  
८   ५००००     ५०००० ५०००० कृवष  

१४ 
व्यिसावयक तरकारी ितेी 

व्यिस्थापन 
९   ५००००     ५०००० ५०००० कृवष  

१५ 
अनगुमन तथा मलु्याङ्कन 

कृवषतफत  
  २५०००       २५००० २५००० कृवष  

१६ अनगुमन तथा मलु्याङ्कन    २५०००       २५००० २५००० पशसेुिा  

१७ 
एक गाउैँ एक प्राविवधकलाई 

वकटिकस वितरण  
  २०००००       २००००० २००००० 

पशसेुिा  

१८ कृवतम गभतधान कायतक्रम    ३०००००       ३००००० ३००००० पशसेुिा  

१९ उन्नत जातका बोका वितरण    ५००००       ५०००० ५०००० पशसेुिा  

२० पश ुउपचार सेिा कायतक्रम    २०००००       २००००० २००००० पशसेुिा  

२१ 
रोग वनधान सेिा मेवसनरी 

औजार िररद  
  ५००००       ५०००० ५०००० 

पशसेुिा  

२२ 
रेविज, पशरुोग वनयन्रण सेिा 

(विरालो/कुकुर) 
  ५००००       ५०००० ५०००० 

पशसेुिा  

२३ आकवस्मक रोग वनयन्रण    ५००००       ५०००० ५०००० पशसेुिा  

२४ 
कृषा/पशपुालन सम्बवन्ध ३ 

वदने कृषक तावलम 
  ३०००००       ३००००० ३००००० 

पशसेुिा  

२५ पश ुआहार कायतक्रम    ०       ० ० पशसेुिा  

  क. वहउैँद ेघाैँस    ११२०००       ११२००० ११२००० पशसेुिा  

  ि. िहुिषत घाैँसको बीउ    ७००००       ७०००० ७०००० पशसेुिा  

  ग. डालेघाैँसको विरुिा    ४००००       ४०००० ४०००० पशसेुिा  

२६ पश ुहाटबजार सधुार    ११०००       ११००० ११००० पशसेुिा  

२७ 
पशपुालक कृषक प्रोत्साहन 

(गाई र भ ैँसी) 
  ०       ० ० 

पशसेुिा  

  क. प्रथम २ जना    १०००००       १००००० १००००० पशसेुिा  

  ि. दोस्रो २ जना    ६००००       ६०००० ६०००० पशसेुिा  

  ग. तेस्रो २ जना    ४००००       ४०००० ४०००० पशसेुिा  

२८ 
पशपुालक कृषक प्रोत्साहन 

(बाख्रा, बंगरु) 
  ०       ० ० 

पशसेुिा  

  क. प्रथम २ जना    ५००००       ५०००० ५०००० पशसेुिा  

  ि. दोस्रो २ जना    ३००००       ३०००० ३०००० पशसेुिा  

  ग. तेस्रो २ जना    २००००       २०००० २०००० पशसेुिा  

२९ 
अनगुमन, मलू्याङकन, छनौट र  

परुस्कार  
  २००००       २०००० २०००० 

पशसेुिा  

३० 
पशपुकं्षी जनुेवटक रोग 

सवभतलेन्स 
  १२०००       १२००० १२००० 

पशसेुिा  

३१ िोरेत रोग सवभतलेन्स    १२०००       १२००० १२००० पशसेुिा  

३२ 

कृवष आधवुनकीकरण 

पररयोजना (प्रत्येक िडा*एक 

कायतक्रम*३०००००) 

  ३००००००       ३०००००० ३०००००० 

कृवष  

३३ माटो परीक्षण प्रोफायल तयारी   २५००००       २५०००० २५०००० कृवष  

३४ कृवष प्रसार कायतक्रम र कृषक   १०००००       १००००० १००००० कृवष  
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तावलम  

३५ 
सिुानी सवहदगेट झोलङ्ुग ेपलु 

वनमातण 
४ ६०००००       ६००००० ६००००० 

पयतटन 

३६ धोर ेगफुा भ्य ूटािर  ५ ६०००००       ६००००० ६००००० पयतटन 

३७ 
गनुमनु ेपयतटन प्रिद्धतन सडक 

ममतत  
९ ६०००००       ६००००० ६००००० 

पयतटन 

३८ 
पिेूझोडाको झण्डीडाैँडा 

भ्यटूािर सवहत पिूातधार वनमातण  
२ ५०००००       ५००००० ५००००० 

पयतटन 

३९ 
वढकीटार ररङरोड र भ्यटूािर 

ररङरोड 
६ ७८००००       ७८०००० ७८०००० 

पयतटन 

४० िरकपा धावमतक स्थल संरक्षण  ६ ४०००००       ४००००० ४००००० पयतटन 

४१ फूलङ्ुगी धावमतक स्थल संरक्षण  ६ ४०००००       ४००००० ४००००० पयतटन 

४२ वशिचरण कमल विन्द ुधाम  ५ २०००००       २००००० २००००० पयतटन 

  कूि   ११३०७००० १२९५००० ० ० १२६०२००० १२६०२०००   

 

अनुसूची १.४ सामालजक लिकास 

सामावजक विकास(वशक्षा, स्िास््य, िानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृवत प्रिद्धतन, ल ङ्वगक समानता तथा सामावजक समािेशीकरण) 

क्र.सं. कायतक्रमको नाम िडा 
वसवलङ आन्त

ररक 

नेपाल सरकार विवनयोवजत 

रकम 
क वफयत 

नगर िडा सशतत सामान्यीकरण 

१ 
अव्यिवस्थत िसोिास/ त्याङ्क 

संकलन  
१५००००० 

   
१५००००० १५००००० 

 

२ 
बस्ती विकास सवहतको नपा 

प्रोफाएल  
१४००००० 

   
१४००००० १४००००० 

 

३ सिुानी अध्ययन केन्र ४ ७००००० 
   

७००००० ७००००० 
 

४ गंगादिेी आवि िलेम दान ५ 
 

२००००० 
  

२००००० २००००० वशक्षा 

५ शावन्त आवि तार घरेाबारा ५ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० वशक्षा 

६ कृरण मावि तार जाली ५ 
 

१००००० 
  

१००००० १००००० वशक्षा 

७ शंकल्प आवि तार घरेाबारा ५ 
 

१००००० 
  

१००००० १००००० वशक्षा 

८ िारिोला िानेपानी ममतत ५ 
 

१००००० 
  

१००००० १००००० िानपेानी 

९ दाहालटार िानेपानी ममतत ५ 
 

१५०००० 
  

१५०००० १५०००० िानपेानी 

१० कृपा वि मेथोवडकस चचत ममतत ५ 
 

१००००० 
  

१००००० १००००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

११ 
चन्रिोल्सी टोलेिोल्सी कमल 

िोल्सी टकी वनमातण 
५ ५०००० 

   
५०००० ५०००० 

 

१२ 
झाैँक्रीिोप महुान गरी मणी रानाको 

गाउैँ िानपेानी 
५ ४००००० ० 

  
४००००० ४००००० िानपेानी 

१३ 

कपरसकुा बोररङ वसस्टमबाट 

रातमाटे कटुिालडाैँडा लेकालीटोल, 

भारतीगाउैँ, पिेूटोल िानपेानी 

७ 
 

४००००० 
  

४००००० ४००००० िानपेानी 

१४ िाइिागाउैँ इनार वनमातण ७ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० िानपेानी 

१५ 
िरभन््याङ, िाम्याङ बस्ती 

िानपेानी योजना 
७ 

 
८०००० 

  
८०००० ८०००० िानपेानी 

१६ फूलबारी िानेपानी ममतत ७ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० िानपेानी 
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३ 

 
२०००० 

  
२०००० २०००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

७६ लोवदया दोभान मलामी टहरो ममतत ३ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

७७ 
चन्र्योती आवि भिन वनमातण परुा 

तथा घरेाबारा 
३ 

 
१५०००० 

  
१५०००० १५०००० वशक्षा 

७८ मसेुिोला महुानबाट सदस्यगाउैँ, ३ 
 

१५०००० 
  

१५०००० १५०००० िानपेानी 
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सामावजक विकास(वशक्षा, स्िास््य, िानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृवत प्रिद्धतन, ल ङ्वगक समानता तथा सामावजक समािेशीकरण) 

क्र.सं. कायतक्रमको नाम िडा 
वसवलङ आन्त

ररक 

नेपाल सरकार विवनयोवजत 

रकम 
क वफयत 

नगर िडा सशतत सामान्यीकरण 

टाैँडेगाउैँ पगु्न ेविद्यतुीय सानपेानी 

आयोजना वनमातण 

७९ 

बरपानी महुान भई लालमाटी 

डाैँडासम्म विद्यतुीय िानेपानी 

वनमातण 

३ 
 

२००००० 
  

२००००० २००००० िानपेानी 

८० 
रुरिेोल्सीबाट बरपानी सम्म 

िानपेानी वनमातण 
३ 

 
२००००० 

  
२००००० २००००० िानपेानी 

८१ 

्िालीिोल्सा गमु्बाडाैँडा हुैँद  िगान 

सम्मको िानपेानी आयोजना 

वनमातण 

३ २५०००० २००००० 
  

४५०००० ४५०००० िानपेानी 

८२ सरस्िती माविको घरेािारा वनमातण ३ १००००० २००००० 
  

३००००० ३००००० वशक्षा 

८३ सरस्िती माविको कम्प्यटुर िरीद ३ ५६००० ० 
  

५६००० ५६००० वशक्षा 

८४ 
िालमवन्दर आधारभतू विद्यालय 

भिन ममतत 
३ ५०००० ० 

  
५०००० ५०००० वशक्षा 

८५ 

लोवदयािोला महुान भइ वसन्चरुी 

डाैँडा, थापाडाैँडा, मसेुटार, 

बालुिाटार लगायत ८० घरधरुी 

लाभावन्ित हुने सोलार पवम्पङ 

िानपेानी आयोजना 

३ 
 

५००००० 
  

५००००० ५००००० िानपेानी 

८६ वकशोरी स्िास््य सम्बवन्ध तावलम ३ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० स्िास््य 

८७ 
्येष्ठ नागररकहरुका लावग स्िास््य 

वशविर 
३ 

 
५०००० 

  
५०००० ५०००० स्िास््य 

८८ 
दवलत मवहलाहरुका लावग सीप तथा 

व्यिसायीकता विकास तावलम 
३ 

 
५०००० 

  
५०००० ५०००० 

सामावजक 

समािेशीकरण 

८९ 
मवहलाहरुका लावग शीपमलूक 

तावलम 
३ 

 
५०००० 

  
५०००० ५०००० 

सामावजक 

समािेशीकरण 

९० 

मसेुिोलाको नारयण िोल्सा छेउ 

महुान भइ तीन िोले गाउैँ 

िालुिाटार िस्नेतगाउैँ, िड्कागाउैँ 

िानपेानी 

३ २५०००० ० 
  

२५०००० २५०००० िानपेानी 

९१ 

सहविरे वलकवलके डाैँडाको 

िानपेानी आयोजनाको लावग पाइप 

िरीद 

१ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० िानपेानी 

९२ 
दिेस्थल वसमसार चण्डालघाट 

संरक्षण, सम्बधतन तथा प्रचार प्रसार 
१ 

 
२५०००० 

  
२५०००० २५०००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

९३ 
आवदिासी जनजातीको पवहचान 

झल्कने भेषभषूा िरीद 
१ 

 
१६०००० 

  
१६०००० १६०००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

९४ 
िरीद गररएका सामग्रीहरुको जगेनात 

गने संग्रहालय व्यिस्थापन 
१ 

 
२०००० 

  
२०००० २०००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

९५ 
यिुा िषत माविको िलेम दान संरक्षण 

/ममतत/नाली वनमातण 
१ १४१००० ५०००० 

  
१९१००० १९१००० वशक्षा 

९६ मवहला, दवलत मवहलाका लावग १ 
 

२०००० 
  

२०००० २०००० संस्कृवत प्रिद्धतन 
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सामावजक विकास(वशक्षा, स्िास््य, िानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृवत प्रिद्धतन, ल ङ्वगक समानता तथा सामावजक समािेशीकरण) 

क्र.सं. कायतक्रमको नाम िडा 
वसवलङ आन्त

ररक 

नेपाल सरकार विवनयोवजत 

रकम 
क वफयत 

नगर िडा सशतत सामान्यीकरण 

सीपमलूक तावलम 

९७ 
अपाङ्ग र िदृ्धका लावग उपकरण 

िरीद 
१ 

 
२०००० 

  
२०००० २०००० 

सामावजक 

समािेशीकरण 

९८ 
माई नपा १ का विवभन्न िानपेानी 

आयोजना ममतत संभार 
१ 

 
० 

  
० ० िानपेानी 

 
क. वचउरे िानेपानी १ 

 
१२५००० 

  
१२५००० १२५००० िानपेानी 

 
ि. ब दारे िानपेानी १ 

 
१२५००० 

  
१२५००० १२५००० िानपेानी 

 
ग. म दाने िानपेानी १ 

 
१२५००० 

  
१२५००० १२५००० िानपेानी 

 
घ. लायोडाैँडा िानपेानी १ 

 
१२५००० 

  
१२५००० १२५००० िानपेानी 

९९ जनजाती भिन वनमातण ८ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० 
सामावजक 

समािेशीकरण 

१०० 
बाघचेौरी-विरणटेार िानेपानी 

योजना 
८ 

 
१०५००० 

  
१०५००० १०५००० िानपेानी 

१०१ सङ्लोिोला िानेपानी आयोजना ८ 
 

१५५००० 
  

१५५००० १५५००० िानपेानी 

१०२ 
लक्ष्मी आदशत मावि कम्प्यटुर कक्षा 

वनमातण 
८ 

 
१२५००० 

  
१२५००० १२५००० वशक्षा 

१०३ जनवसद्ध आवि कम्प्यटुर िरीद ८ 
 

७५००० 
  

७५००० ७५००० वशक्षा 

१०४ 
लालिोला िानपेानी योजना 

(विशाल तामाङको घरबाट) 
८ ५००००० ५०००० 

  
५५०००० ५५०००० िानपेानी 

१०५ माङवहम मवन्दर ममतत २ िटा ८ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

१०६ गमु्बा छत ढलान ८ 
 

१००००० 
  

१००००० १००००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

१०७ 
सातिटा चचतको भौवतक सामग्री 

िरीद 
८ 

 
५०००० 

  
५०००० ५०००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

१०८ 
स्िास््य वशविर र लागपुदाथत 

दवु्यतसन सम्बवन्ध सचतेना कायतक्रम 
८ 

 
५०००० 

  
५०००० ५०००० स्िास््य 

१०९ चम्कीडाैँडा िानपेानी योजना ८ 
 

२५००० 
  

२५००० २५००० िानपेानी 

११० 
मवहला शीपमलुक तथा आयमलूक 

कायतक्रम 
८ 

 
५०००० 

  
५०००० ५०००० 

सामावजक 

समािेशीकरण 

१११ अपाङ्ग शीपमलुक कायतक्रम ८ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० 
सामावजक 

समािेशीकरण 

११२ दवलत शीपमलुक कायतक्रम ८ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० 
सामावजक 

समािेशीकरण 

११३ यिुा तथा िलेकुद विकास ८ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० 
सामावजक 

समािेशीकरण 

११४ 
िालिावलकाहरुको अवतररक्त 

कायतक्रम 
८ 

 
२०००० 

  
२०००० २०००० 

सामावजक 

समािेशीकरण 

११५ साकेला, वसंहदिेी मवन्दर ८ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

११६ वशशसेुिा आवि घरेािारा वनमातण २ 
 

१२५००० 
  

१२५००० १२५००० वशक्षा 

११७ 
बालकल्याण आधारभतू विद्यालय 

कम्पाउण्ड िाल 
२ 

 
७५००० 

  
७५००० ७५००० वशक्षा 

११८ कामना आधारभतू विद्यालय २ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० वशक्षा 
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सामावजक विकास(वशक्षा, स्िास््य, िानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृवत प्रिद्धतन, ल ङ्वगक समानता तथा सामावजक समािेशीकरण) 

क्र.सं. कायतक्रमको नाम िडा 
वसवलङ आन्त

ररक 

नेपाल सरकार विवनयोवजत 

रकम 
क वफयत 

नगर िडा सशतत सामान्यीकरण 

िानपेानी व्यिस्थापन 

११९ 

कन्काइ सरस्िती आधारभतू 

विद्यालय पिेूझोडा िानपेानी 

व्यिस्थापन 

२ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० वशक्षा 

१२० कन्काइ उमावि २ 
    

० ० वशक्षा 

 
क  प्रिेशद्धार वनमातण 

  
५०००० 

  
५०००० ५०००० 

 

 
ि भिन ममतत 

 
१००००० 

   
१००००० १००००० 

 

 
ग िानपेानी ममतत 

 
५०००० 

   
५०००० ५०००० 

 

१२१ 
कक्षा कोठा विज्ञान पयोग शाला 

ममतत  
५६००० 

   
५६००० ५६००० 

 

१२२ कम्पाउण्ड िाल वनमातण 
 

५००००० 
   

५००००० ५००००० 
 

१२३ जेष्ठ नागररक, असहाय, विपन्न २ 
 

४००००० 
  

४००००० ४००००० 
सामावजक 

समािेशीकरण 

१२४ 
कञ्चन आधारभतू विद्यालय ढकन े

िानपेानी व्यिस्थापन 
२ 

 
५०००० 

  
५०००० ५०००० वशक्षा 

१२५ 
आवदिासी जनजाती लवक्षत 

कायतक्रम 
२ 

 
१२०००० 

  
१२०००० १२०००० 

सामावजक 

समािेशीकरण 

१२६ िालिावलका लवक्षत कायतक्रम २ 
 

१२०००० 
  

१२०००० १२०००० 
सामावजक 

समािेशीकरण 

१२७ दवलत लवक्षत कायतक्रम २ 
 

१२०००० 
  

१२०००० १२०००० 
सामावजक 

समािेशीकरण 

१२८ अपाङ्ग लवक्षत कायतक्रम २ 
 

१२०००० 
  

१२०००० १२०००० 
सामावजक 

समािेशीकरण 

१२९ मवहला लवक्षत कायतक्रम २ 
 

१२०००० 
  

१२०००० १२०००० 
सामावजक 

समािेशीकरण 

१३० यिुा तथा िलेकुद लवक्षत कायतक्रम २ 
 

६०००० 
  

६०००० ६०००० 
सामावजक 

समािेशीकरण 

१३१ 

चेप्टीिोला महुान गरी चेप्टीिोला 

िोरेताल, वसमल,े चेप्टी आिादी, 

कुमालगाउैँ, आरुपानी, वशशसेुिा 

आवि िानेपानी 

२ ५००००० ० 
  

५००००० ५००००० िानपेानी 

१३२ 
माई नपा २ का मठमवन्दरहरुको 

ममतत संभार      
० ० 

 

 
क. वशतली बौद्ध गमु्बा ममतत २ 

 
२५००० 

  
२५००० २५००० 

 

 
ि. वशिपरुी मवन्दर ममतत २ 

 
२५००० 

  
२५००० २५००० 

 

 
ग. गोरि ेचचत ममतत २ 

 
२५००० 

  
२५००० २५००० 

 

 
घ. िोरेतला चचत ममतत २ 

 
२५००० 

  
२५००० २५००० 

 

 
ङ. ढकन ेसेिाङ्मी ममतत २ 

 
२५००० 

  
२५००० २५००० 

 

 

च. गलेिर वशिपाञ्चायन मवन्दर 

ममतत 
२ 

 
२५००० 

  
२५००० २५००० 

 

१३३ आदशत आधारभतू विद्यालय ९ 
 

५००००० 
  

५००००० ५००००० वशक्षा 
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सामावजक विकास(वशक्षा, स्िास््य, िानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृवत प्रिद्धतन, ल ङ्वगक समानता तथा सामावजक समािेशीकरण) 

क्र.सं. कायतक्रमको नाम िडा 
वसवलङ आन्त

ररक 

नेपाल सरकार विवनयोवजत 

रकम 
क वफयत 

नगर िडा सशतत सामान्यीकरण 

िेलम दान 

१३४ 
गोपिेोला महुान राैँगापानी, 

वतल्केभन््याङ िानपेानी आयोजना 
९ ५००००० ४००००० 

  
९००००० ९००००० िानपेानी 

१३५ िेलकुद विकास प्रवशक्षण कायतक्रम ९ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० 
सामावजक 

समािेशीकरण 

१३६ 
माई नपा ९ का िानपेानी महुान 

संरक्षण कायतक्रम 
९ 

 
० 

  
० ० िानपेानी 

 
क. साउदने िोल्सी िानपेानी महुान 

  
७०००० 

  
७०००० ७०००० िानपेानी 

 
ि.कामीडाैँडा िानपेानी महुान 

  
२०००० 

  
२०००० २०००० िानपेानी 

 
ग. पािादशेी िोल्सी महुान 

  
२०००० 

  
२०००० २०००० िानपेानी 

 
घ. पवहरेनी िोल्सी महुान 

  
२०००० 

  
२०००० २०००० िानपेानी 

 
ङ. डाैँडागाउैँ िानपेानी महुान 

  
२०००० 

  
२०००० २०००० िानपेानी 

 
च. बलबल िानपेानी महुान 

  
२०००० 

  
२०००० २०००० िानपेानी 

१३७ 
गनुमनु ेआधारभतू विद्यालय फवनतचर 

ममतत 
९ 

 
९०००० 

  
९०००० ९०००० वशक्षा 

१३८ 
माइ नपा ९ लुङ्गलेीडाैँडा मलामी 

टहरो ममतत 
९ 

 
६०००० 

  
६०००० ६०००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

१३९ राैँगापानी गमु्बा वनमातण ९ २८०००० १६०००० 
  

४४०००० ४४०००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

१४० चचत वनमातण/ममतत ९ 
 

२००००० 
  

२००००० २००००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

१४१ सोवक्तम मवन्दर वनमातण/ममतत ९ 
 

९०००० 
  

९०००० ९०००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

१४२ गणशे पाञ्चाय मवन्दर ९ 
 

५०००० 
  

५०००० ५०००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

१४३ 

मवहला, आवदिासी जनजावत, 

दवलत समहूको सांस्कृवतक भेषभषूा, 

पञ्चेिाजा, ढोल, च्याब्रङु, झ्याम्टा, 

डम्फु आवद सामग्रीहरुको संग्रहालय 

वनमातण 

९ 
 

२००००० 
  

२००००० २००००० 
सामावजक 

समािेशीकरण 

१४४ 
िालवशक्षा सहयोगी कायतकतातको 

सेिाकालीन तावलम  
३०००० 

   
३०००० ३०००० वशक्षा 

१४५ 
उत्कृष्ट विद्यालय, वशक्षक, विद्याथी, 

कमतचारी लाई प्रोत्साहन  
१००००० 

   
१००००० १००००० वशक्षा 

१४६ 
अवत विपन्न विद्याथी प्रोत्साहन 

कायतक्रम  
१५०००० 

   
१५०००० १५०००० वशक्षा 

१४७ नमनुा विद्यालय छनोट कायतक्रम 
 

० 
   

० ० वशक्षा 

 
क. कृरण मावि थाकले (९-१२) 

 
१००००० 

   
१००००० १००००० वशक्षा 

 
ि. वहमालय आवि लुम्बाक (६-८) 

 
१००००० 

   
१००००० १००००० वशक्षा 

 

ग. विन्ती विनायक माइ नपा ६ (०-

५)  
१००००० 

   
१००००० १००००० वशक्षा 

 

घ. चन्रसयूत आधारभ ूमाइ नपा १ 

(१-५)  
१००००० 

   
१००००० १००००० वशक्षा 

१४८ 
भगिती मावि मातभृाषा पठनपाठन 

अनदुान  
२०००० 

   
२०००० २०००० वशक्षा 
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सामावजक विकास(वशक्षा, स्िास््य, िानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृवत प्रिद्धतन, ल ङ्वगक समानता तथा सामावजक समािेशीकरण) 

क्र.सं. कायतक्रमको नाम िडा 
वसवलङ आन्त

ररक 

नेपाल सरकार विवनयोवजत 

रकम 
क वफयत 

नगर िडा सशतत सामान्यीकरण 

१४९ स्रोतकेन्र फवनतचर/ वसडी ममतत 
 

६०००० 
   

६०००० ६०००० वशक्षा 

१५० 
अगें्रजी माध्यम वशक्षण भएका 

विद्यालयलाई प्रोत्साहन/सहयोग  
१६०००० 

   
१६०००० १६०००० वशक्षा 

१५१ नमनुा विद्यालय अिलोकन भ्रमण 
 

२०००० 
   

२०००० २०००० वशक्षा 

१५२ िावल्मकी आवि माई नपा १ ममतत 
 

६५००० 
   

६५००० ६५००० वशक्षा 

१५३ 
सयूोदय आवि माइ नपा ५ 

फवनतचर/भिन व्यिस्थापन  
२०६००० 

   
२०६००० २०६००० वशक्षा 

१५४ जनता मावि माइ नपा ९ घरेाबारा 
 

१५६००० 
   

१५६००० १५६००० वशक्षा 

१५५ 
जनशेिक आवि माइ नपा ९ 

कक्षाकोठा ममतत  
१००००० 

   
१००००० १००००० वशक्षा 

१५६ 
वचसापानी स्िास््य चौकी शौचालय 

वनमातण  
१००००० 

   
१००००० १००००० स्िास््य 

१५७ 
वचसापानी स्िास््य चौकी हािा घर 

ममतत  
५०००० 

   
५०००० ५०००० स्िास््य 

१५८ वचसापानी स्िास््य चौकी रंगरोगन 
 

५०००० 
   

५०००० ५०००० स्िास््य 

१५९ 
महमाई िवथतङ सेन्टर संचालन 

उपकरण िरीद  
२००००० 

   
२००००० २००००० स्िास््य 

१६० माई नपा ६ िोपकेन्र भिन वनमातण 
 

३००००० 
   

३००००० ३००००० स्िास््य 

१६१ 
महमाई स्िास््य चौकी िानपेानी, 

विजलुी व्यिस्थापन  
५०००० 

   
५०००० ५०००० स्िास््य 

१६२ 

दानािारी स्िास््य चौकी, ल्याब 

भिन वनमातण, अवफस चनेगटे, 

भयातङ, छानो ममतत 
 

४००००० 
   

४००००० ४००००० स्िास््य 

१६३ 

दानािारी स्िास््य चौकीमा 

फोहोरम ला जलाउन ेठाउैँ 

(इवन्सलेटर) वनमातण 
 

७००० 
   

७००० ७००० स्िास््य 

१६४ 
दानािारी स्िास््य चौकी औषधी 

राख्न ेर याक िरीद  
३५००० 

   
३५००० ३५००० स्िास््य 

१६५ 
दानािारी स्िास््य चौकी विद्यतु 

वमटर जडान/िानेपानी टंकी  
३०००० 

   
३०००० ३०००० स्िास््य 

१६६ 
दानािारी स्िास्थ चौकी ल्याब 

ब्यिस्थापन िचत  
१००००० 

   
१००००० १००००० स्िास््य 

१६७ 

माइ नपा ५ िितने सामदुावयक 

स्िास््य इकाइको िोपकेन्र भिन 

वनमातण 
 

३००००० 
   

३००००० ३००००० स्िास््य 

१६८ 
स्िास््य इकाइ भिन वनमातण बतासे 

िडा न.ं १  
३००००० 

   
३००००० ३००००० 

 

१६९ 
मवहला स्िा.स्ि.से. लाई यातायात 

तथा िाजा िचत  
१२५००० 

   
१२५००० १२५००० स्िास््य 

१७० मेवशन औजार िरीद 
 

२४३००० 
  

२४३००० ० २४३००० स्िास््य 

१७१ भिन वनमातण 
 

६००००० 
  

६००००० ० ६००००० स्िास््य-
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सामावजक विकास(वशक्षा, स्िास््य, िानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृवत प्रिद्धतन, ल ङ्वगक समानता तथा सामावजक समािेशीकरण) 

क्र.सं. कायतक्रमको नाम िडा 
वसवलङ आन्त

ररक 

नेपाल सरकार विवनयोवजत 

रकम 
क वफयत 

नगर िडा सशतत सामान्यीकरण 

शोधभनात हुन े

१७२ सत्संग भिन व्यिस्थापन थाकले ५ १००००० 
   

१००००० १००००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

१७३ सत्संग भिन ढोडेनी १० १००००० 
   

१००००० १००००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

१७४ सहिीरे चचत १ २८०००० 
   

२८०००० २८०००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

१७५ गजरुमिुी मवन्दर वनमातण मस्ते २ २८०००० 
   

२८०००० २८०००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

१७६ वशि पञ्चायन झनात मवन्दर टुङ्गटेार ५ १४०००० 
   

१४०००० १४०००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

१७७ वकराैँत माङवहम आलेटार ५ १४०००० 
   

१४०००० १४०००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

१७८ कपरसकुा गमु्बा वनमातण ७ २८०००० 
   

२८०००० २८०००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

१७९ ओत हाङसाङ ८ २८०००० 
   

२८०००० २८०००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

१८० 
निजीिन चचत वभरी बस्ती िडा नं. 

४ 
१० २८०००० 

   
२८०००० २८०००० संस्कृवत प्रिद्धतन 

 
कूल 

 
१७०९८००० १२७१०००० ० ८४३००० २८९६५००० २९८०८००० 

 
अनसुचूी १.५  िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन 

िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन, िन तथा भ-ूसंरक्षण, जलाधार संरक्षण, िातािरण संरक्षण, जलिाय ुपररिततन, फोहोरम ला व्यिस्थापन, सेवनटरी 

ल्यान्डवफल्ड साइड, जल उत्पन्त प्रकोप वनयन्रण, विपद व्यिस्थापन, िारुण यन्र संचालन 

क्र.

स.ं 
कायिक्रमको नाम  

ि

डा 

लसलिङ  
आन्त

ररक  

नेपाल सरकार  लिलनयोलजत 

रकम 
कैलर्यत 

नगर  िडा  सशतत 
सामान्यी

करण 

१ 

माई नगरपावलका वभरका िोला क्षरेका 

ढुङ्गा, वगटी, िालुिा, माटो उत्िनन 

गदात पने िातािरणीय प्रभािको 

मलू्याङ्कन कायतक्रम 

  ७०००००       
७०००

०० 
७०००००   

२ चरेु संरक्षण तथा अनसुन्धान केन्र   ३३३२२५       
३३३२

२५ 
३३३२२५   

३ 
लक्ष्मी चोकमा साितजवनक शौचालय 

वनमातण  
७   २०००००     

२०००

०० 
२००००० 

फोहोरम ला 

व्यिस्थापन 

४ 
शीतली शौचालय वनमातण  

२ १००००००   
१०००

००० 
  ० १०००००० नगर 

५ 

वछिािोला वकपटेगाउैँ वसरानमा 

रेििुािोलाको पजुारीगाउैँमवुन 

िाङ्गगेाैँउ िरीपरी, कालेली िोल्सी 

दोभान, परूानो गौ ैँडामनुी, विवहबारे बजार 

मनुी, भट्टराई पािा मनुी र करमबोटे 

िररपरर तारजाली 

६   ६५००००   

० 

६५००

०० 
६५००००   

६ 
रातेिोला चेपेिोला तटबन्धन  

८   २०००००     
२०००

०० 
२०००००   

७ 
मोरङेिोल्सी तटबन्धन  

८   ५००००     
५०००

० 
५००००   

८ 
िडा कायातलय ममतत संभार, नेटिकत , 

िकृ्षारोपण, प्रहरीचौकी व्यिस्थापन ९   २०००००     
२०००

०० 
२०००००   

९ तारजाली िररद कायतक्रम (चेप्टी र २   २०००००     २००० २०००००   
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ढकने) ०० 

१० 
 माइ नपा १ तटबन्धन कायतक्रम 

१ २०००००       
२०००

०० 
२०००००   

११ 
 माइ नपा २ तटबन्धन कायतक्रम 

२ ६०००००       
६०००

०० 
६०००००   

१२ 
 माइ नपा ३ तटबन्धन कायतक्रम 

३ २०००००       
२०००

०० 
२०००००   

१३ 
 माइ नपा ४ तटबन्धन कायतक्रम 

४ ३०००००       
३०००

०० 
३०००००   

१४ 
 माइ नपा ५ तटबन्धन कायतक्रम 

५ ३०००००       
३०००

०० 
३०००००   

१५ 
 माइ नपा ६ तटबन्धन कायतक्रम 

६ ३०००००       
३०००

०० 
३०००००   

१६ 
 माइ नपा ७ तटबन्धन कायतक्रम 

७ ६०००००       
६०००

०० 
६०००००   

१७ 
 माइ नपा ८ तटबन्धन कायतक्रम 

८ १००००००       
१०००

००० 
१००००००   

१८ 
 माइ नपा ९ तटबन्धन कायतक्रम 

९ २०००००       
२०००

०० 
२०००००   

१९ 
 माइ नपा १० तटबन्धन कायतक्रम १

० 
३०००००       

३०००

०० 
३०००००   

२० 
ढालापानीको मस्ते क्षेरमा तटबन्धन 

२ ४०००००     
  

४०००

०० 
४०००००   

२१ 

पवहरो अध्ययन प्रकृयागत कायतक्रम 

(कान्छी दोकान, तीनघरे, गोरि े

राैँगापानी, ठाैँडे, रवमते र कोइलादने) 

  २०००००       
२०००

०० 
२०००००   

२२ 
बाढीवपवडत राहत  कायतक्रम (नगर 

कायतपावलकाको वनणतय अनसुार) 
  १००००००     

  

१०००

००० 
१०००००० 

राहत  

२३ 

भौवतक संरचना वनमातण/ ममतत 

लालिोला, म नाचलुी माइ नपा ८ (बाढी 

वपडीत) 

  १५०००००     

  

१५००

००० 
१५००००० राहत/भौवत

क संरचना 

२४ 
भौवतक पिूातधार तफत  पिेूझोडा सडक 

ममतत माइ नपा २ (बाढी वपडीत)   ७०००००     
  

७०००

०० 
७००००० राहत/भौवत

क संरचना 

  कूि   ९८३३२२५ 

१५००००

० 

१०००

००० ० 

१०३३

३२२५ 

११३३३२२

५   

अनुसूची १.६ संस्थागत लिकास 

संस्थागत विकास तथा सेिा प्रिाह, मानि ससंाधन विकास, संस्थागत क्षमता विकास, संस्थागत पिूतधार, नागररक िडापर तथा टोकन प्रणाली, सिेा 

प्रिाहका मापदण्ड वनधातरण, सेिा प्रिाहमा विधतुीय सशुासन परीमाण 

क्र.

सं. 
कायतक्रमको नाम  िडा 

वसवलङ  आन्तरर

क  

नेपाल सरकार विवनयोवजत 

रकम 
क वफयत 

नगर  िडा  सशतत सामान्यीकरण 

१ नगरपावलकामा सोलार/इन्भटर जडान    
५००००

० 
      ५००००० ५०००००   

२ संचार माध्यमसंग सहकायत तथा विज्ञापन    
५००००

० 
      ५००००० ५०००००   
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३ 
कयालणे्डर, रमेावसक िलुवेटन प्रकाशन, प्रवतिेदन 

वनमातण  
  

१५०००

० 
      १५०००० १५००००   

४ सामावजक सरुक्षा तथा घरधरुी अवभलिे व्यिस्थापन   
५००००

० 
      ५००००० ५०००००   

५ 
नागररक िडा पर तयारी, सेिा प्रिाहमा विद्यतुीय 

सशुासन, संस्थागत सशुासन 
७   २००००     २०००० २००००   

६ 
संस्थागत क्षमता विकास, संस्थागत पिूातधार, सिेा 

प्रिाहका मापदण्ड वनधातरण  
४   ५००००     ५०००० ५००००   

७ 
नागररक िडा पर तथा टोकन प्रणाली सिेा प्रिाहका 

मापदण्ड वनधातरण  
३   ५००००     ५०००० ५००००   

८ नागररक िडा पर तथा सचूना पाटी  १   २००००     २०००० २००००   

९ संस्थागत विकास तथा सेिा प्रिाह व्यिस्थापन  ८   २५०००     २५००० २५०००   

१० 
सचूना, सचंार, परकाररता, उद ्घोषण तावलम, लोकसेिा 

तयारी कक्षा सचंालन  
९   १०००००     १००००० १०००००   

  कूल    

१६५००

०० २६५००० ० ० १९१५००० १९१५०००   

अनुसूची १.७ लित्तीय व्यिस्थापन 

क्र.स.ं कायिक्रमको नाम  
िडा 

लसलिङ  श्रोत  लिलनयोलजत 

रकम 
कैलर्यत 

नगर  िडा  आन्तररक  
नेपाि सरकार 

  सशतत सामान्यीकरण     

१ वित्तीय व्यिस्थापन कायतक्रम  ७   ६५०००     ६५००० ६५०००   

२ साितजवनक सनुिुाइ सामावजक परीक्षण ४   ५००००     ५०००० ५००००   

३ साितजवनक सनुिुाइ/सामावजक परीक्षण  ३   ५००००     ५०००० ५००००   

४ िडा कायातलय व्यिस्थापन  १   २०००००     २००००० २०००००   

५ 
वित्तीय व्यिस्थापन र शसुासन तफत  

(साितजवनक सनुिुाइ/सामावजक परीक्षण) 
८   ५००००   

  
५०००० ५००००   

६ 
वित्तीय अनसुासन, शपुरीिेक्षण, 

साितजवनक सनुिुाई 
२   ४००००     ४०००० ४००००   

  कूि    ० ४५५००० ० ० ४५५००० ४५५०००   

अनुसूची-२ राजश्व प्रालिको अनुमान 

सि. नं. शीर्षक आ.व. 073/७४ को यथाथष आम्दानी आ.व. 07४/७५ को अनमुासनत आम्दानी 
1 एकीकृत िम्पत्ति कर          -        300,000.00  

2 मालपोत तथा भसूम कर          -        200,000.00  

3 व्यविाय कर          -        300,000.00  

4 िवारी िाधन कर        50,000.00  

5 ववज्ञापन कर        10,000.00  

6 मनोरञ्जन कर        80,000.00  

7 पावकष ङ शलु्क        10,000.00  

8 ववसभन् न िेवा शलु्क, दस्तरु       700,000.00  

9 पयषटन शलु्क        10,000.00  

10 घरधरुी कर       400,000.00  

11 पटके िवारी कर       300,000.00  
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12 प्राकृसतक स्रोत उपयोग कर    11,000,000.00  

13 बहाल ववटौरी कर        50,000.00  

14 नक्िा पाि दस्तरु       400,000.00  

15 हाटबजार कर       400,000.00  

16 सनकािी कर     1,500,000.00  

17 िरिफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन शलु्क        50,000.00  

18 अन्य       240,000.00  

जम्मा 0.00  16,000,000.00  

अनुसचूी- २.१ 

एलककृत सम्पलत्त करको दर लििरण  

क्र .सं.  लििरण एलककृत सम्पती कर र मा कैलर्यत 

१ रु १ लाि सम्म २०   

२ रु  १ लाि भन्दा मावथ २ लाि सम्म ४०   

३ रु २  लाि  भन्दा मावथ ३ लाि सम्म ६०   

४ रु ३  लाि भन्दा मावथ ४  लाि सम्म ८०   

५ रु ४  लाि भन्दा मावथ ५  लाि सम्म १००   

६ रु ५  लाि भन्दा मावथ ६  लाि सम्म १२०   

७ रु ६  लाि भन्दा मावथ ७  लाि सम्म १४०   

८ रु ७ लाि भन्दा मावथ ८  लाि सम्म १६०   

९ रु ८  लाि भन्दा मावथ ९  लाि सम्म १८०   

१० रु ९ लाि भन्दा मावथ १०  लाि सम्म २००   

११ रु १०  लाि भन्दा मावथ १२ लाि सम्म २४०   

१२ रु १२  लाि भन्दा मावथ १४  लाि सम्म २८०   

१३ रु १४  लाि भन्दा मावथ १६ लाि सम्म ३२०   

१४ रु १६ लाि भन्दा मावथ १८ लाि सम्म ३६०   

१५ रु १८  लाि भन्दा मावथ २० लाि सम्म ४००   

१६ रु २० लािभन्दा मावथ २२  लाि सम्म ४४०   

१७ रु २२ लाि भन्दा मावथ २४  लाि सम्म ४८०   

१८ रु २४  लाि भन्दा मावथ २६ लाि सम्म ५२०   

१९ रु २६ लाि भन्दा मावथ २८  लाि सम्म ५६०   

२० रु २८  लाि भन्दा मावथ ३० लाि सम्म ६००   

२१ रु ३० लािभन्दा मावथ ३४  लाि सम्म ६८०   

२२ रु ३४  लाि भन्दा मावथ ३८  लाि सम्म ७६०   

२३ रु ३८  लाि भन्दा मावथ ४२ लाि सम्म ८४०   

२४ रु ४२  लाि भन्दा मावथ ४६  लाि सम्म ९२०   

२५ रु ४६  लाि भन्दा मावथ ५०  लाि सम्म १०००   

२६ रु ५०  लाि भन्दा मावथ ६०  लाि सम्म ११५०   

२७ रु ६०  लाि भन्दा मावथ ७०  लाि सम्म १३००   

२८ रु ७०  लाि भन्दा मावथ ८०  लाि सम्म १५००   

२९ रु ८०  लाि भन्दा मावथ ९०  लाि सम्म १७००   

३० रु ९०  लाि भन्दा मावथ १ करोड सम्म २०००   

३१ रु १ करोड भन्दा मावथ १ करोड ५० लाि सम्म २५००   

३२ रु १ करोड ५० लाि भन्दा मावथ २ करोड सम्म ३०००   

३३ रु २ करोड भन्दा मावथ २ करोड ५० लाि सम्म ३५००   

३४ रु २ करोड ५० लाि भन्दा मावथ ३ करोड सम्म ४०००   

३५ रु ३ करोड भन्दा मावथ ३ करोड ५० लाि सम्म ४५००   
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क्र .सं.  लििरण एलककृत सम्पती कर र मा कैलर्यत 

३६ रु ३ करोड ५० लाि भन्दा मावथ ४ करोड सम्म ५०००   

३७ रु ४ करोड भन्दा मावथ ४ करोड ५० लाि सम्म ५५००   

३८ रु ४ करोड ५० लाि भन्दा मावथ ५ करोड सम्म ६०००   

३९ रु ५ करोड भन्दा मावथ जवतसकु मा पवन  प्रवतहजार रु २ का दरले ।   

 

अनुसूची २.२ 

 मातपोत तथा भूलमकर  

१. 38]/Lsf] ?kdf k|of]u ePsf Ps /f]kgLeGbf sd If]qkmn ePsf 38]/Lsf] xsdfMjflif{s k|To]s 38]/L ?= %).  

२.  ! /f]kgLb]lv @) /f]kgL;Dd hUuf ePsf hUufwgLx?sf] xsdf M cAan hUuf jflif{s k|lt/f]kgL ?=!%, bf]od hUuf 

jflif{s k|lt/f]kgL  ?=!)., l;d / rxf/ hUuf jflif{s k|lt/f]kgL ?= %. sf b/n] . 

३.  @)  /f]kgL eGbf a9L hUuf ePf hUufwgLx?sf] xsdf -@) /f]kgLeGbf dflysf] hUufsf nflu dfq_ M cAan hUuf  

jflif{s k|lt/f]kgL ?= @), bf]od hUuf jflif{s k|lt/f]kgL ?= !%,   l;d / rxf/ hUuf jflif{s k|lt/f]kgL ?= !). sf b/n] . 

 

अनसुचूी २.३ 

नगरपावलकाले लगाउने व्यिसाय कर वििरण  

 

क्र स ं शीषिक प्रस्तालित रकम र कैलर्यत 

1 Joj;fo s/ 

  
2 r'/f]6, lel8of], Sof;]6 l/s8{/ tyf Kn]o/ cflbsf] yf]s tyf v'b|f Jofkf/df ५००। 

 
3 /S;L l8n/ ५००। 

 
4 Hj]n/L ५००। 

 
5 lgdf{0f ;fdu|L a]Rg] k;n ५००। 

 
6 sDKo'6/ ljB't ;fdfg, Sofd]/f, 6]ln lehg, /]l8of], sfk]{6, k]6«f]lnod kbfy{h:tf 

a:t'sf] yf]s tyf v'b|f Jofkf/df 
१०००। 

 
7 b}lgs pkef]usf vfB kbfy{ ;'tL sk8f cflbsf] yf]s tyf v'b|f Jofkf/df 

  

 
s= demf}nf / 7"nf -@ nfv eGbf dfly k"FhL nufgL ePsf]_ ५००। 

 

 
v= ;fgf -?=@ Nffv ;Dd k"FhL nufgL ePsf]_ ३००। 

 
8 s[lif hGo j:t'sf] yf]s tyf v'b|f Jofkf/df 

  

 
s= demf}nf tyf 7"nf -kfFr nfv eGbf dfly l:y/ ;Dklt ePsf]_ ३००। 

 

 
v= ;fgf -?= @ Nffv ;Dd l:y/ ;Dklt ePsf]_ ३००। 

 
9 ;jf/L ;fwg ljqm]tf 

  

 
s= ;f]?d १०००। 

 
10 ljz]if1 k/fdz{ tyf cGo Joj;flos ;]jf 

  

 
s= lrlsT;s ५००। 

 

 
v= slj/fh ५००। 

 

 
u= Ol~hgLo/ ५००। 
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क्र स ं शीषिक प्रस्तालित रकम र कैलर्यत 

 
3= sfg'g Joj;foL ५००। 

 

 
ª n]vfk/LIfs ५००। 

 

 
r= bGtlrlsT;s ५००। 

 

 
5= cg';Gwfgstf{ tyf k/fdz{bftf ५००। 

 

 
h= sDKo'6/ Pgflni6 tyf k|f]u|fd/ ५००। 

 

 
em=aLdf Ph]G6 ५००। 

 

 
`= ;e]{o/ ५००। 

 

 
6= cg'jfbs ५००। 

 

 
7= kz'lrlsT;s ५००। 

 

 
8=;]o/ bnfn ५००। 

 
11 lgdf{0f Joj;foL 

  

 
s_ gu/kflnsfdf k|wfg sfof{no ePsf] ३०००। 

 

 
v_ gu/kflnsfdf k|wfg sfof{no gePsf] २०००। 

 
12 8'Ëf÷gfp Joj;fo १०००। 

 
13 pTkfbgd"ns pBf]u 

  

 
s= sf]/f dfn jf cw{k|zf]lwt dfn jf v]/ uO/x]sf] dfn ;fdfgx?sf] jf cGo dfn 

;fdfg k|of]u jf k|zf]wg u/L dfn;fdfg pTkfbg ug]{ pBf]u Joj;fodf 
१०००। 

 
14 phf{d'ns pBf]u 

  

 
s=  jfo', ;f}o{zlQm, sf]Onf, k|fs[lts t]n, Uof;, jfof]   Uof; tyf cGo 

;|f]tx?af6 phf{ k}bf ug]{ pBf]u Joj;fdf 
२०००। 

 
15 s[ifL tyf aGfhGo pBf]u 

  

 
s= d"ntM s[ifL jf ag k}bfj/df cfwfl/t pBf]u Joj;fodf १५००। 

 
16 होटल व्यवसाय 

  

 
s= 7"nf -vfglkg / nhsf] ;d]t Joj:yf ePsf]_ ८००। 

 

 
v= demf}nf -vfglkgsf] Joj:yf ePsf]_ ५००। 

 

 
u= ;fgf -lrof gf:tf xNsf k]o kbfy{_ ३००। 

 
17 vlgh pBf]u 

  

 
s= vlgh pTvgg\ jf k|zf]wg ug]{ pBf]u Joj;fodf १५००। 

 
18 ko{6g pBf]u 

  

 

s=ko{6g, cfjf;, df]6]n, xf]6]n, /]i6'/f, l/;f]6{, 6«feN; Ph]G;L, :sLOª, UnfOl08ª, 

jf6/ ¥oflkm\l6ª, kf]gL 6«]lsª, kbofqf, x6Po/ Aofn'lgª, Kof/f ;]lnª, uNkmsf];{, 

kf]nf, cZj/f]x0f cflb pBf]u Joj;fodf 

१०००। 
 

19 ;]jf pBf]u 

  

 

s= 5fkfvfgf, k/fdz{ ;]jf, lhlgª tyf a]lnª Joj;fo, rnlrq Joj;fo, 

;fj{hlgs kl/jxg Joj;fo, kmf]6f]u|fkmL, k|of]uzfnf, xjfO{ ;]jf, zLt e08f/ cflb 

pBf]u Joj;fodf 

५००। 
 

 
v_ l/on :6]6 -hUuf vl/b laqmL s]Gb|_ १०००। 
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क्र स ं शीषिक प्रस्तालित रकम र कैलर्यत 

20 ldn s'6fgL k]nfgL lk;fgL k|lt cZjzlQm ५००। 
 

21 lgdf{0f pBf]u 

  

 
s= ;8s, k'n, /f]kj], 6g]n, 6«lna;, 6g]n, km\nfOª a[h tyf cf}wf]lus,Jofkfl/s 

Pj+ cfjf; sDKn]S; cflb lgdf{0f u/L ;Grfng ug]{ pwf]u Jofj;fodf 
३०००। 

 
22 ;~rf/ ;]jf 

  

 
s= lghL If]qsf] x'nfs ;]jf ५००। 

 

 
v= lghL If]qsf]  6]lnkmf]g, km\ofS; ;]jf, kmf]6f]skL, df]jfOn kmf]g, cfO=P;\=8L= 

P;\=6L=8L, Od]n, OG6/g]6, /]l8of] k]lhª clb 
५००। 

 

 
u= s'l/o/ ;]jf ५००। 

 

 
3= 5kfO{ tyf k|sfzg ५००। 

 
23 laQLo ;]jf 

  

 
s= g]kfn ;/sf/sf] k"0f{ :jfldTjdf /x]sf] afx]ssf cfly{s sf/f]af/ ug]{ jfl0fHo 

a}Fs   

 
ju{ s ७०००। 

 

 
ju{ v ६०००। 

 

 
ju{ u ५०००। 

 

 
v= cfly{s sf/f]af/ ug]{ ljQLo sDkgLsf] d'Vo sfof{no ५०००। 

 

 
u= ljQLo sDkgL zfvf sfof{no २०००। 

 

 
3= aLdf sDkgL २०००। 

 

 
ª ljb]zL d'b|f ;6xL sfp06/ १०००। 

 

 
r= lwtf]kq sf/f]af/ १०००। 

 

 
5= ;xsf/L a}Fs २०००। 

 
24 :jf:Yo ;]jf 

  

 
s= u}/ ;/sf/L c:ktfn २०००। 

 

 
v= gl;{Ë xf]d ३०००। 

 

 
u= lSnlgs tyf Nofj ५००। 

 
25 lzIff ;]jf 

  

 
s= lghL If]qsf :s'n, SofDk;, ljZjljBfno btf{÷l;kmfl/z १०००। 

 

 
v= ljZjljBfno btf{÷l;kmfl/z १०००। 

 

 
v= SofDk; btf{÷l;kmfl/z १०००। 

 

 
u :s'n dfWolds १०००। 

 

 
3= :s'n cwf/e"t ५००। 

 

 
@= Tflnd tyf cg';Gwfg s]Gb| १०००। 

 

 
#= Tflnd, sDKo'6/ tyf efiff k|lzIf0f ;+:yf १०००। 

 
26 dd{t s]Gb| -js{zk_ df nufOg] jflif{s s/M 
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क्र स ं शीषिक प्रस्तालित रकम र कैलर्यत 

 
s= x]eL OlSjkd]G6, a;, 6«s, sf/ js{zk १०००। 

 

 
v= df]6/;fOsn, 6]Dkf] js{zk ५००। 

 

 
u= ;fOsn dd{t k;n ३००। 

 

 
3= /]l8of] l6=eL=, df]afOn, 38L, k|]z/ s's/, lx6/, 6]lnkmf]g ;]6, ljB't ;fdfu|fL 

dd{t s]Gb| 
५००। 

 
27 cGo ;]jf 

  

 
s= lj1fkg ;]jf ५००। 

 

 
v= a}b]lzs /f]huf/ ;]jf १०००। 

 

 
u= :j]b]zL /f]huf/ ;]jf १०००। 

 

 
3= ;]qm]6l/on ;]jf ५००। 

 
28 xfplhª sDkgL tyf 3/hUuf vl/b laqmL -l/on :6]6_ २०००। 

 
29 Ao"6Lkfn{/,s]z >[uf+/,8«fO{lSng;{, ;}n'g, kmf]6f] :6"l8of] l;nfO{ cflb . ५००। 

 
30 ;fO{gaf]8{ agfpg] k]lG6Ë ;]jf ३००। 

 
31 kz' awzfnf -gu/kflnsfn] ;+rfng u/] u/fPdf dfq_ ५००। 

 
32 Dff;' laqm]tf ३००। 

 
33 km"n / la?jf laqm]tf ३००। 

 
34 b'w 8]/L ५००। 

 
35 k'n xfp; ५००। 

 
36 Vff]6f] Joj;foL ३००। 

 
37 l;;f,KnfOp8 ljqm]tf ५००। 

 
38 EffF8fs'F8f  laqm]tf ५००। 

 
39 l:6n,sf7,kmlg{r/ laqm]tf ५००। 

 
40 v]nf}gf,pkxf/ -luˆ6_ laqm]tf ३००। 

 
41 s]j'n g]6jls{Ë ५०००। 

 
42 cGo 

  

 
s= gu/kflnsf If]qsf jgef]h :yn -;d"xsf nflu_ ५००। k|lt lbg 

 
v= lglh tyf ef8fsf a;, 6«s, 6«ofS6/ -k|lt ;jf/L ;fwg_ ५०। jgef]hdf 

 
u= ldlga; -k|lt ;jf/L ;fwg_ ३०। jgef]hdf 

 
3= lglh tyf ef8fsf sf/, 6]Dkf] -k|lt ;jf/L ;fwg_ २०। jgef]hdf 
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अनसुचूी २.४ 

सिारी साधन कर  

dfO gu/kflnsf If]qdf ;~rflnt ;jf/L ;fwgx?df -jflif{s ?kdf_ 

 

s_ 8f]h/, nf]8/, h]=l;=aL= df jflif{s ?= @,))). 

v_  a;, 6«s, 6«ofS6/, n/L / x]eL uf8Ldf jflif{s ?= !,))). 

u_ ef8fsf hLk,6\ofS;L, dfOqmf] tyf ldlga; -:s'n a; ;d]t_ df jflif{s ?= *)). 

3_ ef8fsf 6]Dkf], c6f] l/S;fdf jflif{s ?= %)). 

ª_ lghL sf/, 6\ofS;L cflb rf/kfË|] ;jf/L ;fwgdf jflif{s ?= &)). 

r_ lghL df]6/;fOsn, :s'6/ cflb b'O{kfË|] ;jf/L ;fwgdf jflif{s ?= @)). 

5_ ;fj{hlgs, ;+:yfut tyf lghL 7]nf, l/S;f, 6fFuf cflbdf jflif{s ?= @)). 

5_ Jofj;flos ;+:yfsf] gfddf /x]sf rf/kfË|] ;jf/L ;fwgdf jflif{s ?=&)).  

 

 

 

अनसुचूी २.५ 

विज्ञापन कर  

s_  ;fj{hlgs :yndf /flvPsf] xf]l8{ª af]8{ ^ X ^ km'6;Ddsf] jflif{s ?= %)). 

v_   ;fj{hlgs :yndf /flvPsf] xf]l8{ª af]8{ ^ X ^ km'6eGbf 7'nf] ;fOhsf] jflif{s ?= !,))). 

 

 

अनसुचूी २.६ 

मनोरञ्जन कर  

  
s_   l;g]df xn ;+rfng u/L rnlrq k|bz{g u/]afkt laqmL ePsf] l6s6df clÍt /sdsf]  !)% 

v_   d]nf, dxf]T;j, gf6s, ;f+:s[lts sfo{qmd cflb ;+rfng u/]afkt laqmL ePsf] l6s6df clÍt /sdsf]  !)% 

u_    l6s6 sf6]/ dfq x]g{ ;lsg] hfb', ;s{; cflb ;+rfng u/]afkt laqmL ePsf] l6s6df clÍt /sdsf] !)%  . 
 

अनसुचूी २.७ 

पावकत ङ शलु्क  

s_ 7'nf ;jf/L ;fwg -h]=l;=aL=, a;, 6«s, n/L_ ?= %).   
v_ demf}nf tyf ;fgf ;jf/L ;fwg -hLk, sf/, 6\ofS;L_ ?= #). 

u_ tLgkfË] 6]Kkf], c6f] l/S;f tyf cGo ;jf/L ;fwg ?= @). 

 

अनसुचूी २.८ 

नगरपावलकाले लगाउने सेिा शलु्क, दस्तरु वववरण    

क्र स ं शीषिक प्रस्तालित रकम र कैलर्यत 

  l;kmfl/; b:t'/ k|ltuf]6f k|ltk6s     

1 ;fwf/0f l;kmfl/; १००।   

2 gful/stf l;kmfl/;     

  -s_ j+zh १२०।   

  -v_ c+uLs[t १५०।   

  -u_ j}jflxs c+uLs[t १५०।   

  -3_ gful/stf k|ltlnlk l;kmfl/; १५०   
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क्र स ं शीषिक प्रस्तालित रकम र कैलर्यत 

3 gfd, y/ ;+zf]wg÷gfjfns l;kmfl/; १००।   

4 gftf k|dfl0ft २ जनाको रु २००। र 
सो भन्दा बढी प्रतत 

व्यक्तत रु थप रु ५०। 

g]kfNfL / c+u|]hL 

pxL b/df . 

5 gftf k|dfl0ft cª\u|]hLdf 

6 3/hUuf gfd;f/L l;kmfl/; १५०।   

7 hUuf /lhi6]zg l;kmfl/; 3/af6f] k|dfl0ft २००।   

8 hGdldlt k|dfl0ft 

 
  

  -s_ @)#& ;fn cuf8Lsf] २००।   

  -v_ @)#& ;fn k5f8Lsf] १५०।   

9 ljjfx btf{ k|dfl0ft 

 
  

  s_  )#& ;fn cufl8sf] ljjflxt jf cljjflxt k|dfl0ft २००।   

  v_  )#& ;fn k5fl8sf] १५०।   

10 d[To' btf{ k|dfl0ft १५०।   

11 rfl/lqs k|df0fkqsf] l;kmfl/; २००।   

12 ;DaGw ljR5]b k|dfl0ft २००।   

13 g/a9L tyf 5'6 hUuf btf{ ५००।   

14 rf/lsNnf k|dfl0ft k|tL lsTtf २००   

   -s_ df]6/ af6f]n] 5'g] ३००   

   -v_ df]6/ af6f]n] g5'g] 200   

15 kl/jf/ sfod l;kmfl/; २००   

16 af6f] k|dfl0ft l;kmfl/; २००   

17 3/ sfod l;kmfl/;  ५००   

18 pBd Joj;fo ;~rfng btf{ l;kmf/L; २००   

19 ljB't 6]lnkmf]g l;kmfl/; 

 
  

   -s_ ;fdfGo १५०   

   -v_ Joj;foLs 3/]n' pBf]u २००   

   -u_ 7"nf pBf]u ३००   

20 ck'tfnL l;kmfl/; ५००   

21 j}b]lzs /f]huf/sf] l;kmfl/; २००   

22 :jb]zL k]G;g k6\6fsf] l;kmfl/; २००   

23 ljb]zL k]G;g k6\6fsf] l;kmfl/; ५००   

24 df]xL nut s6\6f l;kmfl/; २००   

25 c+u|]hLdf l;kmfl/; २००   

26 ljljw l;kmfl/; २००   
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क्र स ं शीषिक प्रस्तालित रकम र कैलर्यत 

27 ;"rgf 6fF; afktsf] z'Ns -;/sf/L sfof{no afx]s_ १००   

28 ;j]{o/ -cldg_ ;]jf z'Ns ३००   

29 :ynut ;h{ldg ५००   

30 c+u|]hLdf gftf k|dfl0ft tyf l;kmfl/;kq २००   

31 ;DklQ÷jflif{s cfo l;kmfl/; 

 
  

  s= % nfv ;Dd २००   

  v= !) nfv ;Dd २५०   

  u= %) nfv ;Dd ३००   

  3= ! s/f]8 ;Dd ४००   

  ª= ! s/f]8 eGbf dfyL ५००   

32 c+lzof/ k|dfl0ft÷l;kmfl/; b:t'/ २००   

33 3/hUuf d"NofÍg l;kmfl/z -a}lÍª k|of]hg_     

  s= % nfv ;Dd १००   

  v= !) nfv ;Dd १५०   

  u= %) nfv ;Dd २५०   

  3= ! s/f]8 ;Dd ३५०   

  ª= ! s/f]8 eGbf dfyL ६००   

34 lt/f]jf/L leqsf] ?v sf6\g] l;kmfl/; b:t'/  २० k|lt ?v 

35 a;fO ;/L hfFbf ;fdfg n}hfg] l;kmfl/; b:t'/ १००   

36 Joj;fo aGbsf] l;kmfl/; २००   

37 xn ef8f b}lgs 

 
  

  s= g=kf= xn  ५०० k|lt lbg 

  v= j8f sfof{nosf xnx? ३०० k|lt lbg 

  u= k|f]h]S6/ tyf 6]lnlehg ५०० k|lt lbg 

39 & g++= kmf/d k|dfl0ft b:t'/   ३००।    

40 sf/f]af/df /sd p7fOlbPsf] ;]jf z'Ns -JolQmsf] xsdf_ 
sf/f]af/ /sdsf] 5 

k|ltzt 

gu/kflnsfn] 

p7fOlbPafkt 

41 sf/f]af/df /sd p7fOlbPsf] ;]jf z'Ns -;+:yfsf] xsdf_ 
sf/f]af/ /sdsf] 10 

k|ltzt 
  

42 aSof}tf hl/jfgf 
! jif{sf] yk !) 

k|ltztsf] b/n]   

Ps aif{ eGbf dfyLsf] hl/jfgfsf] xsdf aif{ ljt]sf] nfUg] hl/jfgfnfO{ csf]{ aif{ k"Flhs[t ul/ k|ltji{f % k|ltztn] yk x'Fb} 

hfg]5 / ;f] sf] clwstd hl/jfgf *% k|ltzt ;Dd /xg] 5 . 
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अनसुचूी २.९ 

पयतटन शलु्क  

s_ g]kfnL ko{6s M lgMz'Ns    
v_ ef/tLo tyf blIf0f Pl;ofnL d'n'ssf ko{6s k|ltJolQm ?= !)).    
u_ pko'{Qmafx]s cGo d'n'ssf ko{6s k|ltJolQm ?= @)). 

 

 

 

अनसुचूी २.१० 

घरधरुी कर  

s_ kSsL 3/ -l;d]06, /8 / OF6fn] ag]sf]_M k|lt3/ ?= !%). 

v_ sRrL 3/ -sf7, l6g, afF;, km'; cflbn] ag]sf]÷ kSsL 5fgf gePsf]_ M k|lt3/ ?= !)).  

 

 

अनसुचूी २.११ 

पटके कर  

s_  8f]h/, nf]8/, h]=l;=aL= df k|ltlbg k|lt ;jf/L ;fwg ?= १०००. 
v_  a;, 6«s, 6«ofS6/, n/L / x]eL uf8Ldf k|ltlbg k|lt ;jf/L ;fwg ?= @). 

u_ ef8fsf sf/, hLk, 6\ofS;L, dfOqmf] tyf ldlga; -:s'n a;;d]t_ df k|ltlbg k|lt ;jf/L ;fwg ?= !%. 

3_ cGo ;fgf ;jf/L ;fwg -6]Dkf], c6f] l/S;f cflb÷df]6/;fOsn afx]s_ ?= !). 

 

अनसुचूी २.१२ 

प्राकृवतक स्रोत उपयोग कर  

s_ 9'Ë, /f8f, lu§L, afn'jf cflb pkof]u u/]afkt Mk|lt6«ofS6/ ?= !)). Tfyf k|lt 6«s÷l6«k/ ?= @)). k|lt  l6ksf b/n] . 

v_ ;fd'bflos ag k}bfjf/ lalqmljt/0f u/] afkt ;sf/ c+ssf] !) k|ltztsf b/n] lng] / cfk'lt{ ;ldltnfO{ lbOg] 

sf7sf] klg ;f]xL k|ltztn] lng] / ;fd'bflos ag pkef]Qmf ;ldltsf] s'g} klg ag k}bfjf/ lalqm ljt/0f ubf{ 

gu/kflnsfsf] l;kmfl/; clgjfo{ u/fpg]  

अनसुचूी २.१३ 

नकसा पास दस्तुर  

  

s_  RCC hu tof/ u/L jf gu/L OF6f jf l;d]06sf] Anssf] uf/f] nufO{ cyjf sf7 jf afF;sf] Os8f k|of]u u/L l6g 

jf 6fnLsf] 5fgfaf6 lgld{t 3/ -Ps jf hlt;'s} tnfsf] eP klg_ M k|lt ju{lkm6 ?= !.%)  -cIf]/]kL ?k}ofF Ps k};f 

krf; dfq_ sf b/n] . 

     
v_  RCC kSsL 3/ -l;d]06, OF6f / 58af6 lgld{t, kSsL 5fgf ePsf]_ M     Pstn] 3/sf nflu ?= $.  k|lt ju{lkm6, 

b'O{tn] 3/sf nflu ?= #. k|ltju{ lkm6 -bf];|f] tnfsf nflu dfq_ tyf b'O{eGbf a9L tnfsf] 3/sf nflu t];|f] tyf ;f]eGbf 

dflysf] tnfdf ;d]t k|lt ju{lkm6 ? @.  sf b/n] . 

 

  



  

पेज नं. 43 

 

अनसुचूी २.१४ 

नगरपावलकाले लगाउन ेहाटबजार करको दर वििरण  

क्र.सं. वििरण  इकाइ दर रु. मा  क . 

१ रेवडमेड तयारी  कपडा पसल प्रवत पसल २०   

२ थान कपडा पसल प्रवत पसल २०   

३ होटल वचया पसल प्रवत पसल २०   

४ कस्मेवटक श्रङ्ृगार सामग्री पसल प्रवत पसल २०   

५ सब्जी तथा फलफूल  पसल प्रवत पसल २०   

६ तरकारी, रोटी, थकुपा, म:म: पसल प्रवत पसल २०   

७ िसी, कुिरुाको मास ुतथा माछा पसल प्रवत पसल २०   

८ िसी, राैँगा, बोका,सुैँगरु  प्रवत पसल २०   

९ हाैँस, कुिरुा, परेिा प्रवत पसल १०   

१० बाख्रा तथा सुैँगरुका पाठापाठी प्रवत पसल १०   

११ घडी, रेवडयो, मोबाइल पसल प्रवत पसल २०   

१२ जडीबटुी औषधी पसल प्रवत पसल १५   

१३ वकराना पसल सानो चटपटे, पानीपरुी प्रवत पसल १०   

१४ वकराना पसल ठुलो प्रवत पसल २०   

१५ डोको, नाङ्लो, भकारी, घमु पसल प्रवत पसल १५   

१६ स लुन, केश विन्यास प्रवत पसल २०   

१७ सतुी, कंकड, वचयापत्ती पसल प्रवत पसल १०   

१८ पान वमठाइ पसल प्रवत पसल १५   

१९ काठको ठेकी पसल प्रवत पसल २०   

२० वघउ, मह पसल प्रवत पसल १०   

२१ धातुका भाैँडा िततन पसल प्रवत पसल २०   

२२ माटाका भाैँडा पसल प्रवत पसल १०   

२३ टोपी रुमाल पसल प्रवत पसल १०   

२४ बरफ पापड पसल प्रवत पसल १०   

२५ मास दाल पसल प्रवत पसल १०   

२६ मरुाइ वचउरा पसल प्रवत पसल १०   

२७ वचसो पेय पदाथत पसल प्रवत पसल २०   

२८ सनु चाैँदी गरगहना पसल प्रवत पसल ३०   

२९ जतु्ता चप्पल पसल प्रवत पसल २०   

३० हाडतियर पसल प्रवत पसल %)   

३१ वडवष्टलरी पसल प्रवत पसल ३०   

३२ नाङ्ले वसयो धागो पसल प्रवत पसल १०   

३३ गाडीमा सामान बेच्न ेपसल प्रवत पसल २०   

३४ छाता, जतु्ता चप्पल ममतत पसल प्रवत पसल १५   

३५ वसरा तथा वसल उनेको माछा पसल प्रवत पसल १५   

३६ टुनामनुा, जाद ुदिेाउन े प्रवत व्यवक्त ३०   

३७ मचात पसल प्रवत पसल १०   

३८ कृवष, बीउबीजन, विषादी पसल प्रवत पसल १५   

३९ िेलौना पसल प्रवत पसल १०   

४० ठुला विद्यतुीय सामग्री इलेकिोवनकस पसल प्रवत पसल २०   

४१ ग्रह औठी वबक्री  प्रवत पसल २०   
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क्र.सं. वििरण  इकाइ दर रु. मा  क . 

४२ पजूा सामग्रीहरु पसल प्रवत पसल २०   

४३  पोस्टर तथा पजूा सामग्री पसल प्रवत पसल १५   

४४ बोकेर िेलौना अवद डुलाई बेच्न े प्रवत व्यवक्त १५   

४५ बोटवबरुिाका बनेात प्रवत पसल १५   

४६ फूलका बेनात तथा परुप सामग्री प्रवत पसल १०   

४७ उपयुतक्त बाहकेका अन्य पसल प्रवत पसल १५   

$* राैँगfsf] df;' k;n  प्रवत पसल !)) 

  

अनसुचूी २.१५ 

नगरपावलकाले लगाउने वनकासी कर वििरण  

वस.नं. वििरण एकाइ वनकासी कर रु क वफयत 

१ सििुा गोवलया प्रवत कय ुवफट १०.००   

२ कुकाठ गोवलया प्रवत कय ुवफट ५.००   

३ सििुा दाउरा प्रवत िक ८००.००   

४ सििुा दाउरा प्रवत िक १२००.०० फुल डाला 

५ कुकाठ दाउरा प्रवत िक #००.००   

६ कुकाठ दाउरा प्रवत िक %००.०० फुल डाला 

७ तयारी काठका सामान ठुलो प्रवत गोटा १००.००   

८ तयारी काठका सामान सानो प्रवत गोटा ५०.००   

९ सििुा वचरानी काठ प्रवत कय ुवफट १५.००   

१० नरम वचरानी काठ प्रवत कय ुवफट ५.००   

११ िाकल प्रवत िक ८००.००   

१२ िाकल कुकाठ प्रवत ि्याकटर ५००.००   

१३ वस्टप प्रवत िक १०००.००   

१४ वस्टप कुकाठ प्रवत ि्याकटर ५००.००   

१५ परुानो राम्रो काठ प्रवत िक १२००.००   

१६ परुानो कुकाठ प्रवत ि्याकटर ७००.००   

१७ ियर  प्रवत वकलोग्राम १.००   

१८ काठको धलुो प्रवत बोरा १५.००   

१९ काठको धलुो प्रवत ि्याकटर ५००.००   

२० बाैँस प्रवत गोटा २.००   

२१ िर  प्रवत मठुा ०.५० पचास प सा 

२२ कुचो प्रवत वकिन्टल ३०.००   

२३ अदिुा प्रवत बोरा २०.००   

२४ िसी बोका प्रवत गोटा १०.००   

२५ पाठा पाठी प्रवत गोटा ५.००   

२६ सुैँगरु ठुलो प्रवत गोटा २०.००   

२७ सुैँगरु सानो प्रवत गोटा १०.००   

२८ गाई भ ैँसी प्रवत गोटा २०.००   

२९ बाख्रा बाख्री, पाडा पाडी  प्रवत गोटा १०.००   

३० मास दाल प्रवत बोरा १५.००   

३१ तोरी प्रवत बोरा १०.००   

३२ धान, मक  प्रवत बोरा ५.००   
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वस.नं. वििरण एकाइ वनकासी कर रु क वफयत 

३३ कागती, सनु्तला प्रवत टोकरी १०.००   

३४ वघउ प्रवत वकलोग्राम ५.००   

३५ काैँचो सपुारी प्रवत बोरा ३०.००   

३६ सखु्िा सपुारी प्रवत वकलोग्राम ३.००   

३७ सखु्िा नररिल प्रवत वकलोग्राम ३.००   

३८  तामा मेस ु प्रवत वकलोग्राम ३.००   

३९ सनपाट  प्रवत मन ५.००   

४० कुिरुा ठुलो प्रवत गोटा @.००   

४१ कुिरुा सानो प्रवत गोटा !.००   

४२ मान्रा भकारी प्रवत गोटा ५.००   

४३ डोको थनु्से प्रवत गोटा ५.००   

४४ सवजिन तरकारी प्रवत वकलोग्राम !.००   

४५ केरा  प्रवत घरी ४.००   

४६ िसुातनी प्रवत वकलोग्राम ३.००   

४७ बेसार  प्रवत वकलोग्राम ५.००   

४८ आल ु प्रवत बोरा ५.००   

४९ छुपी प्रवत वकलोग्राम १०.००   

५० अल ैँची काैँचो प्रवत वकलोग्राम २.००   

५१ अल ैँची सकेुको प्रवत वकलोग्राम ५.००   

५२ कोइला प्रवत बोरा १०.००   

५३ थोरा धात ुतथा अन्य कबाडी सामान प्रवत बोरा २०.००   

 

अनसुचूी २.१६ 

सरसफाइ तथा फोहोरम ला व्यिस्थापन शलु्क  

 

s_ gu/kflnsf If]qleq s'g} ;f+:s[lts sfo{qmd, cfd;ef cflb u/]afkt k|ltlbg ?= %)). sf b/n] .  
v_  gu/kflnsf ahf/ If]qsf 3/ tyf xf6ahf/df ;~rflnt k;nx?af6 k|lt3/ tyf k;n ;fKtflxs ?kdf k|ltxKtf ?= 

!). sf b/n] .  
नोटः िाववकमा कर, दस्तरु, शलु्क लगाइएको तर यि आ.व. उल्लेख हनु छुट भएकोमा िाववक दानावारी गा.वव.ि. को दररेटमा 
अिलु उपर गररनछे । मासथ उल्लेत्तखत बाहेक अन्य ववर्यमा कर लगाउन आवश्यक ठानमेा नगरपासलकाको सनर्षयानिुार हनुछे ।  
 

अनुसचूी ३ 

 
         dfO gu/kflnsf  

rfn" vr{sf] ;dli6ut ljj/0f 

      cfly{s jif{ M )&$÷&% 

  

  

g]kfn ;/sf/ 

 l;=g+= ah]6 k|sf/ /sd s}lkmot 

1 ljQLo ;dfgLs/0f    56,018,000.00    

2 cfGtl/s ;|f]t    11,230,000.00    

5 ;zt{ cg'bfg    99,581,000.00    

    
hDdf rfn" vr{   166,829,000.00    

cIf]/]kL ?= ;f]x| s/f]8 c7\;6\7L nfv pgGtL; xhf/ dfq . 



  

पेज नं. 46 

 

अनसुचूी ३.१  

नगरपासलकाको  आ.व. ०७४/७५ को अनमुासनत कायषलय िंचालन तथा प्रशािसनक खचष को वववरर्  

      वविीय िमानीकरर्: चालू खचष     

िंकेत नं. खचष त्तशर्षक 

आ.व. 
०७३।७४ को 
यथाथष खचष 

आ.व. ०७४/७५ को अनमुासनत ववसनयोजन 

नगर 
कायषपासलका का 
लासग ववसनयोजन 

वडागत 
ववसनयोजन 

वडा 
िंख्या 

वडाको कुल 

ववसनयोजन 

कूल जम्मा 
ववसनयोजन 

२११११ तलब 0.00 23918000         -      10           -     23,918,000  

२१११३ महङ्गी भिा 0.00    500,000          -      10           -        500,000  

२१११९  अन्य भिा 0.00   6,000,000    300,000    10    3,000,000     9,000,000  

२११२१ पोशाक 0.00    400,000          -      10           -        400,000  

२२१११ 
पानी तथा 
ववजलुी 

0.00    300,000          -      10           -        300,000  

२२११२ िंचार महिलु 0.00    300,000     10,000    10     100,000      400,000  

२२१२१ घर भाडा 0.00   1,000,000          -      10           -       1,000,000  

२२१२२ अन्य भाडा 0.00   1,200,000          -      10           -       1,200,000  

२२२११ इन्धन 0.00   1,100,000     10,000    10     100,000     1,200,000  

२२२१२ 
िंचालन तथा 
ममषत िंभार 

0.00    900,000     10,000    10     100,000     1,000,000  

२२२१३ वीमा 0.00    200,000          -      10           -        200,000  

२२३११ 
कायाषलय 

िम्बन्धी खचष 
0.00   9,000,000    100,000    10    1,000,000   10,000,000  

२२४१२ 
अन्य िेवा 
शलु्क 

0.00   2,000,000          -      10           -       2,000,000  

२२५२२ कायषक्रम खचष 0.00   2,000,000          -      10           -       2,000,000  

२२६११ 
अनगुमन 

मूल्याङ्कन खचष 
0.00   1,000,000          -      10           -       1,000,000  

२२६१२ भ्रमर् खचष   0.00    400,000          -      10           -        400,000  

२२७११ ववववध खचष  0.00   1,500,000          -      10           -       1,500,000  

जम्मा 0.00 51718000   430,000      4,300,000   56,018,000  
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अनसुचूी ३.२ 
zLif{sut ah]6 afF8kmfF8 -cfGtl/s ;|f]tM rfn" vr{_ 

cfly{s jif{ M )&$÷&% 
 

  jh]6 pk lzif{s g+= / gfdM  dfO gu/kflnsf -cfGtl/s ;|f]t_ M rfn" vr{_  

     l;=g+= vr{ zLif{s g+= bft[ lgsfo vr{ zLif{s jflif{s jh]6 

1 21111 cfGtl/s ;|f]t tna   6,830,000.00  

2 21113 cfGtl/s ;|f]t dxFuL eQf     60,000.00  

3 21119 cfGtl/s ;|f]t cGo eQf   2,000,000.00  

4 21121 cfGtl/s ;|f]t kf]zfs vr{     40,000.00  

5 22111 cfGtl/s ;|f]t kfgL tyf lah'nL     10,000.00  

6 22112 cfGtl/s ;|f]t ;+rf/ dx;'n     50,000.00  

7 22121 cfGtl/s ;|f]t 3/ef8f     30,000.00  

8 22122 cfGtl/s ;|f]t cGo ef8f    800,000.00  

9 22211 cfGtl/s ;|f]t OGwg     40,000.00  

10 22212 cfGtl/s ;|f]t ;+rfng tyf dd{t ;Def/     40,000.00  

11 22311 cfGtl/s ;|f]t sfof{no;DaGwL vr{    200,000.00  

12 22412 cfGtl/s ;|f]t cGo ;]jf z'Ns    150,000.00  

13 22522 cfGtl/s ;|f]t sfo{qmd vr{     50,000.00  

14 22531 cfGtl/s ;|f]t cf}ifwL vl/b    500,000.00  

15 22611 cfGtl/s ;|f]t cg'udg d"Nof+sg vr{    100,000.00  

16 22612 cfGtl/s ;|f]t e|d0f vr{     30,000.00  

17 22711 cfGtl/s ;|f]t ljljw vr{    300,000.00  

hDdf   11,230,000.00  

अनसुचूी ३.३  

zLif{sut ah]6 afF8kmfF8 -;zt{ cg'bfg @^^!@ rfn" vr{_ 

cfly{s jif{ M )&$÷&% 
 

  jh]6 pk lzif{s g+= / gfdM *)!!#%#, dfO gu/kflnsf -;zt{ cg'bfg @^^!@ M rfn" vr{_  

   

g]kfn ;/sf/ 

 l;=g+= vr{ zLif{s g+= bft[ lgsfo vr{ zLif{s jflif{s jh]6 

1 21111 g]kfn ;/sf/ tna   77,836,000.00  

2 21113 g]kfn ;/sf/ dxFuL eQf    2,400,000.00  

3 21119 g]kfn ;/sf/ cGo eQf     100,000.00  

4 21121 g]kfn ;/sf/ kf]zfs vr{    1,800,000.00  

5 22111 g]kfn ;/sf/ kfgL tyf lah'nL     300,000.00  

6 22112 g]kfn ;/sf/ ;+rf/ dx;'n      50,000.00  

7 22121 g]kfn ;/sf/ 3/ef8f     100,000.00  

8 22122 g]kfn ;/sf/ cGo ef8f      10,000.00  

9 22211 g]kfn ;/sf/ OGwg      50,000.00  

10 22212 g]kfn ;/sf/ ;+rfng tyf dd{t      50,000.00  

11 22213 g]kfn ;/sf/ jLdf      10,000.00  
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12 22311 g]kfn ;/sf/ sfof{no;DaGwL vr{    4,000,000.00  

13 22412 g]kfn ;/sf/ cGo ;]jf z'Ns    7,000,000.00  

14 22522 g]kfn ;/sf/ sfo{qmd vr{    1,000,000.00  

15 22531 g]kfn ;/sf/ cf}ifwL vl/b     480,000.00  

16 22611 g]kfn ;/sf/ cg'udg d"Nof+sg vr{     300,000.00  

17 22612 g]kfn ;/sf/ e|d0f vr{     100,000.00  

18 22711 g]kfn ;/sf/ ljljw vr{     100,000.00  

      hDdf   95,686,000.00  
j}b]lzs ;|f]t tkm{ 

 
 

   

gub cg'bfgM 

l;=g+= vr{ zLif{s g+= bft[ lgsfo vr{ zLif{s jflif{s jh]6 

1 22522 ufeL sfo{qmd vr{     129,000.00  

2 22311 h]kmDof^ sfof{no;DaGwL vr{      12,000.00  

3 22522 h]kmDof^ sfo{qmd vr{      10,000.00  

      hDdf     151,000.00  

     
 

;f]wegf{ x'g] cg'bfgM  

l;=g+= vr{ zLif{s g+= bft[ lgsfo vr{ zLif{s jflif{s jh]6 

1 22522 S.S.D.P. sfo{qmd vr{    1,102,000.00  

2 22522 a]nfot sfo{qmd vr{       5,000.00  

3 22522 USAID sfo{qmd vr{      56,000.00  

4 22522 bftfsf] ;+o'Qm sf]if sfo{qmd vr{     272,000.00  

      hDdf    1,435,000.00  

          

  ;f]wegf{ x'g] C)fM  

l;=g+= vr{ zLif{s g+= bft[ lgsfo vr{ zLif{s jflif{s jh]6 

1 22522 S.S.D.P. sfo{qmd vr{    2,309,000.00  

      hDdf    2,309,000.00  

           s'n hDdf    99,581,000.00  

 

  



  

पेज नं. 49 

 

अनसुचूी ४ 

आय व्ययको अनमुान २०७४/०७५ 

        अनसुचूी १ 

शीषतक  

आ.ि. २०७२/०७३ को 

यथाथत 

आ.ि. २०७३/०७४ को संशोवधत 

अनमुान 

आ.ि. २०७४/०७५ को 

अनमुान 

  आयतर्ि  जम्मा     350319000 

  राजश्व 0 0 23877000 

  आन्तररक राजि     16000000 

  राजि बाैँडफाैँडबाट प्राप्त रकम      2200000 

  गत िषतको मौ्दात     5677000 

  अन्तर सरकारी लित्तीय हस्तान्तरण 0 0 326442000 

  नेपाल सरकारबाट प्राप्त     326442000 

  प्रदशे सरकारबाट प्राप्त     0 

  अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त     0 

  जनसहभालगता 0 0 0 

  नगद सहभावगता     0 

  श्रम तथा िस्तुगत सहायता     0 

  व्यय     350319000 

  चालु िचत     166829000 

  पूैँजीगत िचत     183490000 

          

  बजेट बचत(+)/न्यनू(-)     0 

माई नगरपाललका नगर काययपाललका सदस्यहरुको नामावली 
क्र स पदालधकारीको नाम, थर पद  र्ोन नं इमेि ठेगाना 

१ दीपक थेिे प्रमिु 
९८५२६७१७८७/ 

९८०१०७३७८७ 
  

२ विरणमुाया (ररमाल) आचायत उप-प्रमिु ९८१५०८४०४८   

३ पदम फागो िडा अध्यक्ष, िडा नं १ ९८१६९४९००१   

४ िम्ब वसंह वलम्बु िडा अध्यक्ष, िडा नं २ ९८४२७१०५८५   

५ शेर बहादरु एके्तन िडा अध्यक्ष, िडा नं ३ ९८०४९२८२३१   

६ सयूत प्रसाद दलुाल िडा अध्यक्ष, िडा नं ४ ९८१६०५७९८१   

७ गम्भीर बहादरु तामाङ िडा अध्यक्ष, िडा नं ५ ९८१७९०७८८८   

८ मिुराज वलम्ब ू िडा अध्यक्ष, िडा नं ६ ९८०६०१०९८५   

९ राम प्रसाद सदेम्िा िडा अध्यक्ष, िडा नं ७ ९८१५००९०३५   

१० भक्त बहादरु आङ्देम्िे िडा अध्यक्ष, िडा नं ८ ९८१६०२१२०६   

११ वलला राई िडा अध्यक्ष, िडा नं ९ ९८०७९९६३८४   

१२ मन बहादरु बस्नेत िडा अध्यक्ष, िडा नं १० ९८०४९५१३६२   

१३ राजेन्र धमला नगर कायतपावलका सदस्य ९८१७३७१०७९   

१४ कुमारी र का  नगर कायतपावलका सदस्य ९८१७०५३३०२   

१५ कल्पना वसंचरुी नगर कायतपावलका सदस्य ९८१४९४०९१०   

१६ अवनता भट्टराई नगर कायतपावलका सदस्य ९८१६०९४८७९   

१७ तेज कुमारी इवधङ्गो नगर कायतपावलका सदस्य ९८२४०३३८०९   

१८ गणेश माझी नगर कायतपावलका सदस्य ९७४२६७८७५०   

१९ कुल बहादरु दजी नगर कायतपावलका सदस्य ९८१५९३८३०८   

२० पदमा लक्ष्मी तामाङ  नगर कायतपावलका सदस्य ९८१५९५०१०५   

 


