
  

 

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतको कलमबाट .... 
              संघीय लोकतान्त्रिक गणतरि नेपालको संवििान (२०७२)ले तीनै तहका 
सरकारहरूको एकल तथा साझा अधिकारहरूको संिैिाधनक सधुनन्त्ितता सवहत तीनिटै 
सरकारहरूलाई आआफ्नो तहको बजेट, नीधत र काययक्रम तजुयमा, स्िीकृत र कायायरियन गने 
संिैिाधनक अधिकार प्रदान गरेको छ । यसै बमोन्त्जम स्थानीय तहको दोश्रो धनिायन्त्ित 
जनप्रधतधनधिको काययकालको पवहलो िर्यमायस िौदण्डीगढी नगरपाधलकाले पधन आगामी 
आ.ि.२०७९।०८०को बजेट, नीधत तथा काययक्रम सम्माधनत १२ औ ं नगर सभाबाट 
सियसम्मत रुपमा स्िीकृत गरी प्रकाशनमा ल्याएको छ । 

              िावर्यक बजेट प्रत्यके सरकारको आयव्यय र योजनाहरूको दपयण तथा समग्र विकासको दस्ताबेज हो । 
बजेट र यसको प्रभािकारी कायायरियनबाट सरकारले राखेका के्षिगत लक्ष्यहरू प्राप्त भई विकास, समवृि, सशुासन र 
अग्रगमन तर्य को यािा गधतशीलबरद छ । यस सरुदर र ऐधतहाधसक नगरी िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको बजेट, नीधत 
तथा काययक्रम “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४”र“स्थानीय तहको िावर्यक योजना तथा बजेट तजुयमा 
ददग्दशयन, २०७४”का प्राििान बमोन्त्जम सहभाधगतामूलक पिधतबाट तयार भई स्िीकृत भएको छ । 

              कोधभड १९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण विकासका धनयधमत वक्रयाकलापहरूमा बािा पनय गई कोरोना 
विरुिको लडाइमा समय र श्रोत खियन ुपरेको पषृ्ठभधूममा प्रस्ततु िावर्यक बजेट तजुयमाका क्रममा नगरको विकासमा 
सरोकार र िासो राख्नहुनु े महानभुािहरु, सबै िडा अध्यक्षज्यूहरु तथा िडाका धनिायन्त्ित प्रधतधनधिज्यूहरु, सबै िडा 
सन्त्िि तथा िडाका सम्पूणय कमयिारीहरू र नगर काययपाधलका कायायलयका सबै शाखा प्रमखु तथा शाखाका 
कमयिारीहरुबाट जनु खालको सहयोग, सहभाधगता र उत्साह देन्त्खयो, बजेटले राखेका नधतजा, लक्ष्य र उद्देश्यहरुको 
प्राधप्तका लाधग यसको प्रभािकारी कायायरियनमा समते सबैबाट उन्त्िकै वक्रयाशीलता तथा जागरुकताको अपेक्षा र 
विश्वास गरेको छु । 

 

              अरत्यमा, िावर्यक बजेट तजुयमाको क्रममा प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपमा सहयोग र सहभाधगता जनाउनहुनुे यस 
न्त्जल्लाबाट धनिायन्त्ित प्रदेश सभा, प्रधतधनधिसभा तथा राविय सभाका माननीय सदस्यज्यूहरु, सबै राजनैधतक दलका 
प्रमखु तथा प्रधतधनधिज्यूहरु, पूिय जनप्रधतधनधिज्यूहरु, शैन्त्क्षक, प्रान्त्िक, संिार, सामान्त्जक लगायतका क्षेिका व्यन्त्ित्िहरु, 

धनिायन्त्ित जनप्रधतधनधिज्यूहरु, िडा तथा नगरकायायपाधलकाको कायायलयका सम्पूणय कमयिारी साथीहरु, प्रस्ततु िावर्यक 
बजेट, नीधत तथा काययक्रमलाई प्रकाशन योग्य बनाउन कायायलय समयका अधतररि समते अहोराि खवटनहुनु े
कमयिारी साथीहरुतथा सरोकारिाला सम्पूणयमा हाददयक आभार तथा कृतिता प्रकट गदै आगामी ददनमा यसलाई अझ 
उत्कृष्ट तथा कायायरियन योग्य बनाउन रिनात्मक सल्लाह, सझुाि र प्रधतवक्रयाको अपेक्षा गदयछु । प्रस्ततु िावर्यक 
बजेट, नीधत तथा काययक्रमको सामवुहक प्रयासमा प्रभािकारी कायायरियनबाट “सरुदरु, समिृ नगर बनाउने अधभयान, 

हरेक नगरबासीको महुारमा मसु्कान”भने्ननारालाईिररताथयबनाउनसवकयोस्भने्नशभुकामनाप्रकटगदयछु । 

         िरयिाद । 

 
 

ध्रिुराज आिायय 
प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 

dhrubaracharya@gmail.com 
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 चौदण्डीगढी नगरपाभिकाको नीभि, काययक्रम िथा बजेट आ.व. २०७९/८०|1 

 

िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको पररियः 
gu/kflnsfsf] gfds/0f ul/g'sf] laz]iftf emNsfpg] dxTjk"0f{ P]ltxfl;s tYo M 

    lj=;+= sf] !% cf}+ ztfAbLdf ;]gj+zL /fhf ?b|;]gsf 5f]/f d's'Gb ;]gn] Pp6f ;an /fHo v8f 

u/]sf lyP . pg}sf ^ efO{ 5f]/fx?sf] sflrËndf k/]/ /fHonfO{ 5f]/fx?sf] cz+df ^ 6'qmf ug'{k/]sf] 

lyof] tTsfnLg kfNkf /fHonfO{ . ;dosf] km]/n] ubf{ ToxL /fHo klg 6'lqmb} rf]Ol6b} hfFbf k"j{lt/ 

kfNkfb]lv 6'lqmPsf] dsjfgk'/ /fHo ag]sf] / dsjfgk'/ ;d]t 6'qmfdf k/]/ rf}b08Lu9L /fHo x'g k'Uof] 

eg] k'gM rf}b08Laf6 ljhok'/ w/fg;Dd k'Ug'k¥of] .  

j:t'l:yltdf rf}b08Lu9Lsf] :yfkgf dsjfgk'/af6 km'6]/ uPkl5 ePsf] xf] . lj=;+ !&*) lt/ 

rf}b08Lu9L /fHo k|v/ cl:tTjdf cfPsf] kfO{G5 . dsjfgk'/sf /fhf dfl0fs ;]gsf ;Gtfg hut;]gn] 

rf}b08Lu9L b/af/ agfP/ /fHo v8f u/]sf lyP .  

kfNkfnL /fhf /fd/fh ;]g du/b]lv k|f/De u/]/ rGb|;]g, ?b|;]g tLg k':tf;Dd kfNkf /fHo alnof] 

/Xof] . d's'Gb;]gn] kfNkf /fHonfO{ c´ ;'b[9 / lj:tf/ u/] . kl5 5f]/fx?sf] sf/0fn] efuj08f u/L ^ 

6'qmf u/]kl5 dsjfgk'/ zlQmzfnL /fHosf] ?kdf Pskm]/ rlDsof] . t/ dsjfgk'/af6 klg hut;]g 

rf}b08Lu9Lsf] /fhf eP/ lj:tf/k"j{s /fHo rnfPsf lyP . 

k/Gt' of] lj:tf/ d's'Gb;]gs} kfnfdf ePsf] x'g'k5{ eGg] s'/f b/af/ / b/af/ kl/;/sf 9'Ëfx?sf] 

cWoogn] atfpF5 . rf}b08Lu9Lsf] lsNnfdf k|of]u u/]sf] 9'Ëfx?n] ToxL Oltxf; atfpF5, ls hut;]g 

ToxfF 5'l§P/ uP/ /fHo u/]]sf] dfq} b]lvG5 . To:t} dsjfgk'/sf] u9Lsf] 9'Ëfn] klg k'/fg} xf] eGg] 

Oltxf; atfpF5 .  

sdnf gbL / sf]zL gbLsf] aLrdf :yfkgf ePsf] gofF /fHo sfnfGt/df uf]vf{nL /fhf k[YjLgf/fo0f 

zfxsf] cleofgsf qmddf rf}b08L klg g]kfn /fHoleq} ufleg k'u]sf] lyof] . !^ h'nfO{ !&&# sf lbg 

k[YjLgf/fo0f zfxn] rf}b08Ldfly +u/L ljho k|fKt u/]sf lyP . 

rf}b08Lu9L Pp6f ;'Gb/ ko{6sLo :ynsf] ?kdf /x]sf] 5 . of] 7fpFaf6 k"j{df dsfn' lxdfn, wgs'6fsf] 

kfv|Laf;, lxn], kfTn]kfgL, ;'g;/Lsf] O{6x/L, df]/ªsf] lj/f6gu/ nufot ef]hk'/sf] s]xL efu ;d]t 

cjnf]sg ug{ ;lsG5 . klZrdtkm{ vf]6fËsf] ;'gkftn 8fF8f cflb b[Zofjnf]sg ug{ ;lsg], pQ/tkm{ 

ljZjsf] ;jf]{Rr lzv/ ;u/dfyf /x]sf] v'Da' If]qsf] lxd>[+vnf, lr;fkfgL, ;f]v/] 8fF8f, blIf0ftkm{ 

rf}b08Lu9L gu/kflnsfsf] ;a} j8fsf ;fy}, ;Kt/L, l;/fxf nufot g]kfn ef/tsf] ljxf/ tkm{sf] ;Ldf 

If]q cflb b[Zofjnf]sg ug{ ;lsG5 . rf}b08Lu9Ldf Pp6f lgs} k'/fgf] bL3{lhjL j/sf] j[If 5 h'g 

:yfgLosf cg';f/ sl/j #%) jif{ ePsf] cg'dfg ul/Psf] 5 .  

ærf}b08Lu9LÆ gfds/0f M tTsfnLg ;]gj+zL /fhfx?n] efO{x?nfO{ /fHo 6'qmf6'qmf kf/L c+zaG8f ug]{ 

qmddf lgdf{0f ePsf] rf}b08L /fHo / rf}b08Ldf /x]sf]  P]ltxfl;s u9Lsf] gfdaf6 xfnsf] 

ærf}b08Lu9LÆ gu/kflnsfsf] gfds/0f ePsf] xf] .  

➢ o; kflnsfsf] :yfkgfM  

g]kfn ;/sf/af6 lj=;+= @)&# ;fndf g]kfnsf] k'gM;+/rgf ug]{ qmddf &%# :yfgLo tx dWo] 

! :yfgLo txsf] ?kdf o; gu/kflnsfsf] :yfkgf ePsf] . 

➢ ;dfj]z ul/Psf uf=lj=;=x? M 

;u/dfyf c~rn, pbok'/ lhNnfsf] dWo k"jL{ ;Ldfgfdf /x]sf] o; gu/kflnsfdf ;fljssf a]N6f/ 

a;fxf gu/kflnsf -;fljs a]N6f/ / a;fxf uf=lj=;=_, l;l4k'/ uf=lj=;=, rf}b08L uf=lj=;, ;'Gb/k'/ 

uf=lj=; / xl8of uf=lj=; ;dfj]z ePsf lyP . 

@)$( ;fndf ;fljs uf=lj=;=x?sf cWoIf÷pkfWoIfsf] gfd / /fhgLlts bn M  

l;=g+= 
;fljssf]  

:yfgLo lgsfo 
kbflwsf/Lsf] gfd, y/ kb /fhgLlts bn s}= 

! 
rf}b08L uf=lj=;= 

>L adaxfb'/ ;fksf]6f cWoIf g]kfnL sf+u|];  

@ >L /Tgaxfb'/ /fO{ pkfWoIf g]kfnL sf+u|];  
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! 
l;l4k'/ uf=lj=;= 

>L h;axfb'/ /fO{ cWoIf g]=s=kf= Pdfn]  

@ >L z'qmaxfb'/ du/ pkfWoIf g]=s=kf= Pdfn]  

! 
a]N6f/ uf=lj=;= 

>L k|lbks'df/ s]=;L= cWoIf g]kfnL sf+u|];  

@ >L ;j{wg /fO{ pkfWoIf g]kfnL sf+u|];  

! 
a;fxf uf=lj=;= 

>L kbdaxfb'/ /fO{ cWoIf g]=s=kf= Pdfn]  

@ >L vDa/axfb'/ du/ pkfWoIf g]=s=kf= Pdfn]  

! 
;'Gb/k'/ uf=lj=;= 

>L 7fs'/k|;fb rf}w/L cWoIf g]kfnL sf+u|];  

@ >L b]jLk|;fb a:g]t pkfWoIf g]kfnL sf+u|];  

! 
xl8of uf=lj=;= 

>L ch'{gs'df/ bfxfn cWoIf g]kfnL sf+u|];  

@ >L /fds'df/ v8\sf pkfWoIf g]=s=kf= Pdfn]  

 

@)%$ ;fndf ;fljs uf=lj=;=x?sf cWoIf÷pkfWoIfsf] gfd / /fhgLlts bn M  

l;=g+= 
;fljssf]  

:yfgLo lgsfo 

kbflwsf/Lsf]  

gfd, y/ 
kb /fhgLlts bn s}= 

! 
rf}b08L uf=lj=;= 

>L dbgaxfb'/ vqL cWoIf g]=s=kf= Pdfn]  

@ >L rGb|tfdfË pkfWoIf g]=s=kf= Pdfn]  

! 
l;l4k'/ uf=lj=;= 

>L xl/eQm /fO{ cWoIf g]=s=kf= Pdfn]  

@ >L ledaxfb'/ du/ pkfWoIf g]=s=kf= Pdfn]  

! 
a]N6f/ uf=lj=;= 

>L /fh]Gb|s'df/ s6\jfn cWoIf g]=s=kf= Pdfn]  

@ >L x:taxfb'/ /fO{ pkfWoIf g]=s=kf= Pdfn]  

! 
a;fxf uf=lj=;= 

>L kbdaxfb'/ /fO{ cWoIf g]=s=kf= Pdfn]  

@ >L vDa/axfb'/ du/ pkfWoIf g]=s=kf= Pdfn]  

! 
;'Gb/k'/ uf=lj=;= 

>L d'/f/Lk|;fb rf}w/L cWoIf g]=s=kf= Pdfn]  

@ >L /fwfs[i0f k|;fO{ pkfWoIf g]=s=kf= Pdfn]  

! 
xl8of uf=lj=;= 

>L wgL/fd rf}w/L cWoIf g]=s=kf= Pdfn]  

@ >L wd{/fh v8\sf pkfWoIf g]=s=kf= Pdfn]  

 

k'gM;+/rgf kZrft :yfgLo txsf] k|yd lgjf{rg @)&$ af6 lgjf{lrt gu/ k|d'v÷pk–k|d'vsf] 

gfd / /fhgLlts bn M  

l;=g+= :yfgLo tx 
kbflwsf/Lsf]  

gfd, y/ 
kb /fhgLlts bn s}= 

! rf}b08Lu9L  

gu/kflnsf 

>L vu]Gb| /fO{ gu/ k|d'v g]kfnL sf+u|];  

@ >L l/tf s'df/L rf}w/L gu/ pk–k|d'v g]kfnL sf+u|];  

 

k'gM;+/rgf kZrft :yfgLo txsf] bf];|f] lgjf{rg @)&( af6 lgjf{lrt gu/ k|d'v÷pk–k|d'vsf] 

gfd / /fhgLlts bn M  

l;=g+= :yfgLo tx 
kbflwsf/Lsf]  

gfd, y/ 
kb /fhgLlts bn s}= 

! rf}b08Lu9L  

gu/kflnsf 

>L sfn'dfg nfdf gu/ k|d'v g]skf Pdfn]  

@ >L dl0fsf b]jL b'nfn gu/ pk–k|d'v g]skf Pdfn]  

 

➢ s]Gb| /fhwfgL b]lvsf] b'/L M @(& ls=ld= -dbg e08f/L /fhdfu{_ 
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➢ k|b]z /fhwfgL b]lvsf] b'/L M (^ ls=ld= 

➢ g]kfnsf] s'g k|b]z cGtu{t kg]{ M k|b]z gDa/ ! 

➢ ef}uf]lns cjl:ylt (Location) 

Gffd           M rf}b08Lu9L gu/kflnsf  

ljsf; If]q         M xfn ! g+= k|b]z  -;fljs k"jf{~rn ljsf; If]q_    

c~rn  M ;u/dfyf  

lhNnf  M pbok'/ 

cIff+z  M @^
)
$!

Ú
@^

Æ
 pQ/L cfIff+z b]lv @^

)
%$

Ú
@&

Æ
 pQ/L cfIff+z ;Dd 

b]zfGt/  M *^
)
$^

Ú
)&

Æ
 k"jL{ b]zfGt/ b]lv *^

)
%(

Ú
#@

Æ
 k"jL{ b]zfGt/ ;Dd  

s'n If]qkmn  M @*#=&* ju{ ls=dL 

gu/kflnsfsf] s]Gb| M j]N6f/ 

;Ldfgf 

k"j{ M a]nsf gu/kflnsf  

pQ/ M vf]6fª / ef]hk'/ lhNnf  

klZrd M lqo'uf gu/kflnsf  

blIf0f M ;Kt/L lhNnf  

➢ s'n If]qkmn M  @*#=&* ju{ ls=dL= 

➢ j8f ;+Vof M !) j6f 

➢ s'g s'g j8f zx/L If]q, cw{zx/L If]q / u|fld0f If]qdf kg]{ M 

zx/L If]qdf kg]{ j8fx? M j8f g+= ^ / & . 

cw{zx/L If]qdf kg]{ j8fx? M j8f g+= @, #, $, %, ( / !) . 

u|fld0f If]qdf kg]{ j8fx? M j8f g+= ! / * . 

➢ tfkqmd Go"gtd / clwstd M 

Go"gtd M !# l8u|L ;]lN;o; 

clwstd M $$ l8u|L ;]lN;o; 

➢ cf}ift jiff{ M @)) ld=ld= . 

➢ gu/kflnsfn] ul/a 3/kl/jf/ klxrfg tyf kl/rokq ljt/0f sfo{sf] nflu ldlt @)&^ ;fn 

df3 b]lv ldlt @)&& ;fn efb| dlxgf ;Dd u/]sf] 3/w'/L ;j]{If0f cg';f/ M– 

 s'n hg;+Vof M %&,#^) hgf 

 dlxnf M @*,@)) 

 k'?if M @(,!^) 

 3/w'/L M !!,!#& 
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िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको १२ औ ंनगर सभामा प्रस्ततु 

आ.ि. २०७९/०८० िावर्यक नीधत तथा काययक्रम  
ऐधतहाधसक नगरी िौदण्डीगढी नगरपाधलको सम्माधनत १२ औ ंनगर सभाका सभाध्यक्षज्यू, 

प्रमखु अधतधथ १ नं. प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्री विमल काकी ज्यू, 
विशेर् अधतधथ १ नं. प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्री अन्त्म्बका थापा ज्यू, 
नगर सभाका सन्त्िि एिं प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतज्यू, 

यस न.पा.का १० िटै िडाका िडा अध्यक्षज्यूहरु, 

विर्यगत सधमधतका संयोजकज्यूहरु, 

नगरकाययपाधलकाका सदस्यज्यूहरु, 

नगर सभाका सम्पूणय सदस्यज्यूहरु, 

सञ्चारकमी तथा पिकारज्यूहरु,  

यस नगरपाधलका अरतगयतका विधभन्न सधमधत तथा उप-सधमधतका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरु, 

साथै यस नगरपाधलकाका सम्पूणय कमयिारी धमिहरु तथा उपन्त्स्थत सम्पूणय महानभुािज्यूहरु, 

पररितयनगामी नेपाली जनताको िेतना, संघर्य र आरदोलनको उभारबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणत्नि प्राप्त 
भएको छ । मलुकु संवििान बमोन्त्जम तीन तहको संघीय प्रणालीमा प्रिशे गरेसँगै विगतको राज्यका केन्त्रिकृत 
अधिकारहरुलाई ितयमान नेपालको संवििानले स्पष्ट व्यिस्था गरे बमोन्त्जम न ैसंघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सरकार 
सञ्चालनको अभ्यास गरीरहेको अिस्था छ । स्रोत, सािन र अधिकार जनताको पहुँिमा रहने गरी पररकल्पना 
गररएको जनताको नन्त्जकको घरदैलोको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तह जनताको आफ्न ैसरकार र राज्यको 
अधभन्न ईकाइ हो । अवहले हामी स्थानीय सरकारको प्रथम ५ िर्यको काययकालको समाप्तीसँगै दोस्रो काययकालको 
शरुुिाती खण्डमा आईपगेुका छौं । नेपालको संवििानको मूल ममय र भािना तथा स्थानीय सरकासर संिालन ऐन 
अरतरगत रहेर अगाधड बढ्न ुआजको हाम्रो आिश्यकता हो ।  

जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने यो महान अधभयानको क्रममा इधतहासका पररितयनका विधभन्न आरदोलनका 
कालखण्डमा आफ्नो जीिन उत्सगय गनुयहनुे महान सवहदहरुप्रधत सम्मान गदै स्मरण गनय िाहारछु । साथै मनु्त्ि र 
स्ितरिताको आरदोलनको क्रममा घाईते तथा अपाङ्गता हनु ु भएका योिाहरु र सवहद पररिारजनमा पधन उच्ि 
सम्मान व्यि गदयछु । विश्वजगतलाई नै िधसत पाने कोरोनाको महामारीबाट हाम्रो नगर पधन अछुतो रहेन । 
पटक पटको भेररयरटबाट अकालमै ज्यान गमुाउनहुनुे यस िौदण्डीगढी नगरबासी महानभुािहरु प्रधत हाददयक 
श्रिाञ्जली अपयण गदयछु । आज म यस नगरको १२ औ ंतथा हाम्रो काययकालको प्रथम नगर सभामा आगामी आ.ि. 
२०७९/०८० को नीधत तथा काययक्रम प्रस्ततुीको महत्त्िपूणय र ऐधतहाधसक क्षणमा उधभएको छु । अन्त्घल्लो 
काययकालका जनप्रधतधनधिज्यूहरुले गनुयभएको राम्रा र उपलब्िी मलुक काययहरुको सम्मान गदै उहाँहरुले धलइएका 
नीधतहरुलाई धनररतरता ददने गरी अगाधड बढ्ने पक्षमा म रहेको छु ।  

नेपाली जनताको लामो समयको सङ्घर्यबाट प्राप्त उपलब्िीलाई संस्थागत गदै संघीयताको प्रभािकारी 
कायायरियनबाट संवििानको मलु ममय र "समिृ नेपाल सखुी नेपाली" को राविय आंकाक्षा परुा गने अठोट सवहत 
समवृि तर्य को यस महान यािामा हामी उधभएका छौं । यो लक्ष्य प्राधप्तको धनधमि िौदण्डीगढी नगरलाई समिृ 
बनाउने र सम्पूणय नगरबासीलाई सखुी बनाउन ेन्त्जम्मेिारी जनताको अधभमत मार्य त आज हाम्रो काँिमा आएको छ 
।  

"आफ्नो गाँउ आरै् बनाऊँ" भने झैं "आफ्नो नगर, आफ्नो िडा र आफ्नो टोल आरै् बनाउन"े मलु 
नाराको साथ अगाधड बढ्ने उद्देश्यका नीधत तथा काययक्रम आज हामीले प्रस्ततु गनय गइरहेको छौँ । हामीसँग थपैु्र 
समस्या र िनुौतीहरु छन तर त्यसको बाबजतु सम्भािना र अिसहरु पधन प्रसस्तै छन ्। हाम्रो नगरलाई समिृ र 



“सुन्दर, समृद्ध नगर बनाउने अभियान, हरेक नगरबासीको मुहारमा मुस्कान” 

 चौदण्डीगढी नगरपाभिकाको नीभि, काययक्रम िथा बजेट आ.व. २०७९/८०|5 

 

विकन्त्शत बनाउन सवकरछ र त्यो सम्भि छ । उिरमा िमायदेन्त्ख अफ्गान सम्म रै्धलएको विशाल लामो पियत 
महाभारत शंृ्रखला र दन्त्क्षणमा प्राकृधतक स्रोत र सािनले सम्पन्न िरेु पहाडको काखमा अिन्त्स्थत हाम्रो सरुदर 
िौदण्डीगढी नगरपाधलका ऐधतहाधसक, प्राकृधतक र िाधमयक रुपमा सम्पन्न छ । यो नगरपाधलका प्राकृधतक सरुदरता 
यिु िनजङ्गल खोला नालाहरुबाट समेत भरी भराउ र परीपणुय रहेको कुरा सबैलाई विददतै छ ।  

 "गाउँको विकास, बजारको व्यिस्थापन" गने मखु्य ध्ययेका साथ कृवर्, पययटन, न्त्शक्षा, स्िास््य, खानेपानी, 
पूिायिार, खेलकुद, सामान्त्जक के्षि, लन्त्क्षत िगय र राज्यले संरक्षण गरेको समूहको सिायङ्गीण विकास तथा सरतधुलत 
विकासलाई जोड ददएर शहरलाई सरुदर, सर्ा, व्यिन्त्स्थत शहर बनाउन ुपने र गाउँलाई सवुििा सम्पन्न र विकधसत 
गाँउ बनाउनपुने कुरा आजको पवहलो आिश्यकता हो ।  

 उल्लेन्त्खत लक्ष्यप्राधप्तको धनधमि हामीले धनिायन्त्ित भएर पदबहाली भएसँगै केही प्रयासहरु पधन गरेका छौँ । 
िौदण्डीगढी नगरलाई समिृ र विकधसत बनाउने अधभयानमा हामीले पवहलो िरणमा सबै के्षिका वििहरु, सामान्त्जक 
अधभयरताहरु, राजनैधतक दलका प्रधतधनधिहरु, िवुिन्त्जवि, व्यापारी र कमयिारीहरुसँग समेत िरणिि रुपमा छलर्ल 
र अरतरकृया गरी महत्त्िपूणय सल्लाह, सझुाि र जानकारीहरु धलने काम गरी सकेका छौं र आगामी ददनहरुमा 
समेत िौदण्डीगढीको समग्र विकास र समवृिको लक्ष्य प्राधप्तको पथमा सबै के्षि, िगय, समदुाय विि र आम 
नागररकलाई अपनत्ि हनु ेगरी सहभागी गराउने छौं ।  

 अब म यस नगरपाधलकाको आगामी आ.ि. २०७९/०८० को नीधत तथा काययक्रम यस सम्माधनत नगर 
सभामा प्रस्ततु गने अनमुधत िाहारछुः 
  

सभाध्यक्ष महोदय, 
१. प्रस्ततु िावर्यक नीधत तथा काययक्रम तयार गदाय धलइएका आिारहरुः 

1. नेपालको संवििानको मौधलक हक तथा अनसूुिी ८ र ९ ले धनदीष्ट गरेका स्थानीय तहको एकल तथा 
साझा अधिकारहरू, 

2. नेपाल सरकारको विधनयोजन विियेक, २०७९ का धसिारत र प्राथधमकताहरू, 

3. अरतरसरकारी विि व्यिस्थापन ऐन, २०७४, 
4. राविय प्राकृधतक श्रोत तथा विि आयोग ऐन, २०७४, 
5. नेपाल सरकारको आधथयक िर्य २०७९÷०८० को बजेट, 

6. स्थनीय तहको धनिायिनको क्रममा हामीले जनताका बीिमा गरेका बािा तथा प्रधतििताहरु, 

7. १ नं. प्रदेश सरकारको आधथयक िर्य २०७९÷०८० को नीधत तथा काययक्रम र बजटे, 

8. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, का विधभन्न प्राििानहरू, 

9. िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको ५ िरे् आिधिक योजना (२०७५।७६-२०७९।८०), 
10. स्थानीय तहको िावर्यक योजना तथा बजेट तजुयमा ददग्दशयन, २०७४ (पररमान्त्जयत) 
11. सरोकारिालाहरूबाट प्राप्त राय÷सझुािहरू, 

12. नेपाल सरकारको परिौँ आिधिक योजना (२०७६÷०७७-२०८०÷०८१) 
13. धबगत िर्यहरूमा सम्पन्न भएका नगर सभाहरूबाट पाररत भएका धनणययहरू, 

14. स्थानीय राजस्ि परामशय सधमधत, श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा धनिायरण सधमधत तथा विर्यगत 
सधमधतहरूबाट प्राप्त राय सल्लाह र सझुािहरू, 

15. लेखापरीक्षण प्रधतिदेन लगायत विधभन्न काययक्रममा प्राप्त सझुािहरू, 

16. िौदण्डीगढी नगरपाधलकाका मौधलक पवहिान तथा विशरे्ताहरू, र 
17. दीगो विकासका लक्ष्यहरू,  

18. योजना तजुयमा प्रकृयामा बस्ती तथा िडा तहबाट प्राप्त सझुाि तथा पषृ्ठपोर्ण, आदद । 
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२. मखु्य नीधतहरुः 
यो नीधत तथा काययक्रम तजुयमा गदाय मूल रुपमा तपधसलमा उल्लेन्त्खत नीधतहरूको आिारमा काययक्रम तथा योजना 
अगाधड बढाइने छ । 

1. "गाउँको विकास र बजारको व्यिस्थापन"लाई मध्यनजर गदै विकासका आयोजना तथा काययक्रम छनौट 
गदाय जनतालाई अनभुधुत हनुे गरी तत्काल प्रधतर्ल प्राप्त हनुे, रोजगारी धसजयना तथा आयआजयन हनु े
योजनाहरूलाई विशेर् जोड ददइने छ ।  

2. आयोजनाहरू सञ्चालन तथा सम्पन्न गनय सरकारी धनकाय, राविय अरतराविय गैर सरकारी साझेदार संस्था 
तथा सरोकारिाला सबै के्षिसँग समरिय र सहकायय गरी प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ ।  

3. गणुस्तररय आिारभतू स्िास््य तथा न्त्शक्षामा सबै नागररकको पहुँि परु् याउँदै नगरबासीको जनजीिन सहज 
तलु्याउन पहल गररनेछ ।  

4. घाटा बजेट, अिण्डा बजेट, िावर्यक काययक्रमको पटक पटक संशोिन जस्ता काययलाई क्रमशः धनरुत्सावहत 
गदै सरतधुलत र अनमुान योग्य बजेट धनमायण तथा कायायरिय गररनछे ।  

5. योजना तथा काययक्रमहरु कायायरियन गदाय जनसहभागीतामा जोड ददँदै थप पारदशी, जिार्देहीता एिं 
नधतजामखुी हनुे व्यिस्था धमलाइने छ ।  

6. योजना तथा काययक्रम छनौट गदाय सम्भि र उपलब्ि भएसम्म स्थानीय श्रोत र श्रममा आिाररत 
पररयोजनाहरूलाई प्राथधमकता ददइनछे । श्रम पररिालन गदाय विपन्न तथा कमजोर िगय लाभान्त्रित हनुे 
व्यिस्था धमलाईनछे । 

यस सम्माधनत सभाका सभाध्यक्ष महोदय, 

 स्थानीय तहको प्रथम धनिायन्त्ित जनप्रधतधनधिहरुको एक काययकाल समाप्त भई दोस्रो काययकालसम्म आइपगु्दा 
नगरका सबै िडामा सडक, खानेपानी, विद्यतु, कृवर् विकास, पश ुसेिा, सहकारी, न्त्शक्षा र स्िास््य लगायतका विकासका 
पूिायिारहरुको पहुँि र आिार तयार भइसकेको अिस्थामा नगरको ग्रामीण क्षिेमा विकासका बाँकी कामलाई 
अगाधड बढाउन र बजार क्षिेको विकासको ददगो व्यिस्थापन गनुय हाम्रो काययभार हो भने्न हामीले महससु गरेका छौं 
। ऐधतहाधसक तथा पययटकीय स्थल िौदण्डीगढीको सम्भाव्यता अध्ययन, विपद् व्यिस्थापन योजना, विद्यालयहरुको 
सकु्ष्म अध्ययन गरी िस्तगुत न्त्स्थधतको नक्सानकन, नगरपाधलकाको संगठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण, नगर सडक 
गरुुयोजना धनमायण, नगर विकास आिधिक योजना धनमायण, नगरपाधलकाको प्रशासधनक भिन धनमायण, नगर अस्पताल 
धनमायणको शरुुिात, विधभन्न िडा कायायलय तथा स्िास््य संस्थाहरुको भिन धनमायण, नगर अस्पताल बेल्टारबाट आखँा 
तथा कान उपिार सेिाको शरुुिात, नगरका सिै िडामा स्िास््य संस्थाहरुको संिालन, यस नगर के्षिको िैदेन्त्शक 
रोजगारीको अिस्थाको अध्ययन गरी प्रधतिदेन तयार, सबै िडाहरुमा मनोसामान्त्जक परामशय सेिा संिालन, टोल 
विकास संस्थाहरुको गठन, सडक धनमायण, विद्यतु विस्तार, नगरपाधलका र अरतरगत ८ िटा एम्बलेुरस संिालनमा 
रहन,ु स्िास््य विमा समतेलाई लन्त्क्षत गरी अस्पताल पररसर धभिै सपुथ मूल्य र्ामेसी संिालन हनु,ु नेपाल सरकारले 
तोकेका ८ प्रकारका दीघयरोगका विरामीहरुलाई स्िास््य उपिार राहत कोर् काययवििी अनसुार उपिार खिय बापत 
ददइएको रकमले नागररकहरुको जीिन रक्षामा सघाउ पगेुको, कुनै पधन प्रकारका विपदमा परी पूणयरुपमा घरबार 
विवहन भएका पररिारहरुलाई पनुिायसका लाधग प्रधत पररिार रु. ३ लाख उपलब्ि गराउने लगायतका काययहरु मखु्य 
मखु्य उपलब्िी हनु भने्न हामीलाई लागेको छ । 

प्रस्ततु पषृ्ठभधूममा आ.ि. ०७९।०८० को बजेट, नीधत तथा काययक्रमको समग्र उद्देश्य एिं प्राथधमकता धनम्न 
अनसुार रहेका छन:् 



“सुन्दर, समृद्ध नगर बनाउने अभियान, हरेक नगरबासीको मुहारमा मुस्कान” 

 चौदण्डीगढी नगरपाभिकाको नीभि, काययक्रम िथा बजेट आ.व. २०७९/८०|7 

 

३. बजेट, नीधत तथा काययक्रमका उद्दशे्यहरुः 
1. नगर के्षिभर विकासका मखु्य पिुायिारका रुपमा सडक, खानेपानी, धसिाई, विद्यतु, न्त्शक्षा, स्िास््य, कृवर्, 

पशपुालन, रोजगारी सजृना, लघउुद्यम विकास, आयआजयन लगायतका काययक्रमबाट आम नगरबासीको 
जीिनस्तरमा सिुार ल्याउने,  

2. संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे विधभन्न अनदुानहरुको उच्ितम ्पररिालन गदै नगरधभि रहेका 
स्रोत सािन, राजश्वको पवहिान र पररिालन गरी नगरको आधथयक समवृि हाधसल गने,  

3. "आफ्नो टोल आरै् बनाऔ"ं, "आफ्नो िडा आरै् बनाऔ"ंर"आफ्नो नगर आरै् बनाऔ"ं भने्न सोि र 
भािना सवहत विकासको प्रयासमा सरोकारिाला सबैको साझेदारी, सहभागीता, समरिय र सहकायय गदै ददगो 
भौधतक तथा सामन्त्जक पूिायिार विकास मार्य त समनु्नत र समिृ नगर धनमायण गने ।  

4. आिारभतू न्त्शक्षा र स्िास््यलाई सियसलुभ र गणुस्तरीय बनाई आम नागररकको पहुँि योग्य बनाउन े

5. नगर के्षिमा रहेको कृवर् विकासको सम्भािनालाई साकार पानय कृवर् व्यिसायमा आिधुनकीकरण र 
व्यिसायीकरण गदै उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने र कृवर् उत्पादकत्िमा िृवि गदै जाने । 

6. खेलकुदका वक्रयाकलाप मार्य त नगर र खेलाडीको पवहिान बनाउनका लाधग नगर के्षि धभि व्यसावयक र 
मयायददत रुपमा खेलकुदको विकास र प्रिियन गनय खेलकुद प्रन्त्शक्षकहरुको व्यिस्था गरी खेलकुदका 
माध्यमबाट स्िस््य जनशन्त्ि तयार गरी राविय, अरतरायविय रुपमा प्रधतस्पिाय गनय सक्ने खेलाडीहरुको 
उत्पादन गने । 

7. बजेटलाई वितरणमखुी भरदा पधन ठोस योजनामखुी र उत्पादनमखुी बनाउने ।  
8. विधभन्न प्रकारका विपद् र महामारीबाट हनुसक्ने क्षधतको रयूनीकरण गदै नागररकको जीिन रक्षामा सहयोग 

परु् याउने । 

प्रस्ततु बजेट, नीधत तथा काययक्रमका प्राथधमकताहरु देहाय अनसुार रहेका छनः- 
• नगर के्षिका आिश्यक स्थानमा आिागमनलाई सहज तलु्याउन र्लामे पलु/सानो कल्भटय/ह्यमु पाइप 

कल्भटय धनमायण, 

• स्िास््य सेिा सदुृढीकरण तथा विधभन्न महामारीको रोकथाम, धनयरिण र उपिार,  
• सडक, विद्यतु(काठको पोल विस्थापन समेत), धसिाई(साना धसिाई समते) लगायतका पिुायिार विकास, 

• खानेपानी पिुायिार, 
• न्त्शक्षा पिुायिार, 
• कृवर्, पशपंुक्षी तथा सहकारी के्षिको विकास, 

• लघ ुउद्यम विकास, रोजगारी सजृना, सशिीकरण र समािशेी विकास, 

• पययटन पिुायिार विकास,  

• लन्त्क्षत काययक्रम, 

• जनतासँग उपमयेर काययक्रम,  

• खेलकुद विकास,  

• प्राकृधतक प्रकोप रयूनीकरण तथा व्यिस्थापन, 

• कमयिारी र जनप्रधतधनधिको क्षमता विकास तथा सेिा प्रिाह सदुृढीकरण काययक्रम आदद । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म यस नगरपाधलकाको आ.ि. ०७९।०८० को प्रस्तावित नीधत प्रस्ततु गने अनमुधत िाहरछुः- 
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४. क्षिेगत नीधतहरुः 
क. पययटन सम्बरिी नीधतः 

प्राकृधतक, साँस्कृधतक, ऐधतहाधसक तथा िाधमयक दृवष्टकोणबाट महत्त्िपूणय रहेको यस िौदण्डीगढी 
नगरपाधलकाको पययटन के्षिको विकासका लाधग धनम्नानसुारका पययटन नीधत धलइन ेछ ।  
1. नगर क्षेिमा बसोबास गने सबै जात जाधत÷समदुायहरुको आ-आफ्नो मौधलक संस्कृधत र परम्पराहरुको 

जगेनाय गरी साँकृधतक पवहिानको संरक्षण र प्रिियनका माध्यमबाट पययटन विकासमा टेिा परु् याइनेछ ।  
2. ऐधतहाधसक िौदण्डीगढी दरबारको संरक्षण र व्यिस्थापन गरी पययटकीय केरिका रुपमा विकास गररनछे ।  
3. नगरपाधलकाको िडा नं. ८ र १ को धसमानामा पने छुइला झरना र बङुबङेु झरना सम्मको पहुँि मागय 

धनमायण गरी सोको संरक्षण, प्रिियन र प्रिार प्रसार गदै आिश्यकता अनसुार दह, िारा, काठेपलु र कटेज 
आदद धनमायण गररने छ । 

4. कौिाखोि (कुिाखानी), तीन दोभाने,  रानीटार, िडा नं. ५ सरुदरुपरुको सीम्सार के्षि र िंन्त्शलाघाट लगायत 
नपाका विधभन्न सम्भावित स्थानमा व्यिन्त्स्थत वपकधनक स्थल धनमायण गररनेछ । 

5. तलुङुटार देन्त्ख गढी दरबारसम्म र िडा नं. २ को न्त्शखरपरु देन्त्ख िौदण्डीगढी दरबार सम्म पगु्ने छोटो 
दरुीको पैदलमागय/धसढी/ंसडक बाटो धनमायण गररने छ । 

6. नगर क्षेि धभिको पययटकीय विकास र प्रिियनको लाधग धनजी लगानीलाई प्रोत्साहन गदै पययटन व्यिसाय, 
पययटकीय के्षि विकास, होम स्टे लगायतका काययमा धनजी के्षिलाई प्रोत्साहन गररनछे ।  

7. यस नगरके्षि धभि रहेका विधभन्न जातजाती र समदुायको पवहिान झन्त्ल्कने, मौधलक संस्कृती, भार्ा, भेर्भरु्ा, 
मठ मन्त्रदर, गमु्बा, िैत्य लगायतका िाधमयक स्थल एिं िाडपियहरुको संरक्षण गदै लधगनेछ । 

8. िंन्त्शलाघाट देन्त्ख रानीटार सम्म र् यान्त्फ्टङ बोट मार्य त जलयातायात संिालन गनय सम्भाव्यता अध्ययन  
गररनेछ । 

9. िौदण्डीगढी दरबार पररसरबाट पाराग्लाईधडङ संिालनको परीक्षण उडान समेत गरी सवकएको हुँदा उि 
स्थानबाट पाराग्लाईधडङलाइ सञ्चालनको लाधग इच्छुक सेिा प्रदायक संस्थासँग समरिय र आिश्यक पहल 
गररनेछ । 

10. यस नगरपाधलकाका विधभन्न स्थानमा रहेका पाकय हरुको व्यिस्थापन र नयाँ सम्भाव्य के्षिमा पाकय  धनमायणको 
लाधग पहल गररनछे ।  

11. यस न.पा.का थानपोखरी िडा नं. ९, िसाहाथान िडा नं. ४, िलेका तरी िडा नं. ३, देिीथान िडा नं. 
९,धभमसेनथान देििार िडा नं. १०, पाण्डुबास िडा नं ५, कैलाशथमु्की, दिुकरया मन्त्रदर लगायतका 
सम्भावित क्षेिलाई िाधमयक पययटकीय क्षेिको रुपमा विकास गनय पहल गररनेछ । 

ख. साियजधनक खिय सम्बरिी नीधतः 
साियजधनक खियलाई पारदशी, जिार्देही, विश्वसनीय र पूिय अनमुान योग्य बनाउन धनम्न नीधत धलइनछे ।  
1. वििीय सशुासन र पारदशीता सधुनन्त्ितताका लाधग वििीय जोन्त्खम रयूधनकरणको पहल गररनेछ ।  
2. नगरपाधलकाका योजना तथा काययक्रमहरु कायायरियन गदाय विस्ततृ पररयोजना प्रधतिेदन(DPR) तयार गरी 

कायायरियनका लाधग सम्भाव्य पररयोजनाहरुको सूिी तयार गरी क्रमशः र योजनाबि कायायरियनका लाधग 
नगरपाधलकाको आिधिक योजना, पययटन, कृवर्, पूिायिार विकास तथा न्त्शक्षा, स्िास््य, कृवर्, पययटन 
लगायतका विर्य के्षिको दस िरे् गरुु योजना धनमायण तथा नगरपाधलकाको धडन्त्जटल प्रोर्ाइल धनमायण 
गररनेछ ।   

3. नगरसभाबाट स्िीकृत बजेट तथा काययक्रमहरुलाई यथा समयमानै कायायरियन गनय अधिकतम प्रयास 
गररनेछ ।  
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4. साियजधनक खियलाई पारदशी र जिार्देही बनाउन वििीय अनशुासन पालना गररनछे । 

5. नगरपाधलकाबाट योजना तथा काययक्रम छनौट गदाय टुके्र र छररएका योजना तथा काययक्रमलाई धनरुत्साहन 
गदै देन्त्खने र जनताले अनभुतु गने खालका योजना तथा काययक्रमहरु छनौट गररनछे ।  

ग. राजश्व पररिालन सम्बरिी नीधतः 
विकासका लाधग आिश्यक खियको श्रोतका रुपमा आरतररक श्रोतलाई प्रभािकारी रुपमा पवहिान, संकलन र 
पररिालन गनय धनम्नानसुारका नीधत धलइनेछ ।  
1. कर र राजश्वको ददगो श्रोत व्यिस्थापनका लाधग करका दर र दायरालाई समय सारदधभयक रुपमा धनिायरण 

गदै सूिना प्रविधिमा आिाररत कर प्रणाली अिलम्बन गररने छ ।  
2. राजश्व सिुार कायययोजनाको पनुरािलोकन गरी राजश्व संकलनलाई अनमुान योग्य बनाइनेछ ।  
3. करको दायरामा नसमेवटएका क्षेिहरुलाई करको दायरामा ल्याई कर र राजश्वको आिार र्रावकलो 

बनाइनेछ र आरतररक राजश्व अधभिृविका लाधग अध्ययन काययदल बनाइनेछ ।   
4. कर संकलन र करदाता न्त्शक्षालाई करदाता मैिी बनाउनका लाधग उद्योग िान्त्णज्य संघ लगायतका धनजी 

के्षिसँग समरिय र सहकायय गरी करदाता न्त्शक्षा काययक्रम िडास्तरसम्म सञ्चालन गररने छ ।  
5. नगरपाधलकाका करदाता मध्येबाट धनयधमत र उत्कृष्ट करदाता पवहिान गरी परुस्कार र सम्मान गररनछे ।  
6. राजश्व परामशय सधमधत र राजश्व शाखाका कमयिारीको क्षमता विकास गरीनेछ ।  
घ. सहकारी सम्बरिी नीधतः 
नेपालको संवििानले अथयतर िको विकासको लाधग सहकारी के्षिलाई एक महत्त्िपूणय आिारका रुपमा धलएको 
अिस्थामा नगरको विकासमा सहकारी क्षेिको योगदानलाई बढाउनका लाधग धनम्म नीधतहरु अिलम्िन गररनेछ 
।  
1. नगर के्षि धभि रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई थप वक्रयाशील बनाई प्रभािकारी रुपमा पररिालन गदै 

रोजगारी र उद्यमशीलता विकासमा जोड ददइनेछ ।  
2. सहकारी क्षेिका विकासका लाधग सहकारी संघ संस्थाको धनयधमत अनगुमन र धनयमन गदै संस्थाका 

पदाधिकारी तथा कमयिारीहरुलाई सहकारी क्षमता विकास समबरिी ताधलमहरु ददईनछे । 

3. सबै सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी व्यिस्थापन सूिना प्रणाली (CoPoMIS) मा आिि गररनेछ ।  
4. सहकारी क्षेिको विकास र प्रिियनका लाधग नगर क्षेिधभिको सहकारी संस्थाहरुको नगरस्तरीय सञ्जाललाई 

थप वक्रयाशील र व्यिन्त्स्थत गराइनेछ ।  
5. यस नपा धभिका विर्य र उद्देश्य धमल्न ेसहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरण गनय प्रोत्साहन गररनेछ ।   
6. नगर क्षेि धभिका उत्कृष्ट सहकारीहरुलाई प्रोत्साहन गदै लधगनछे ।  
7. नगरपाधलकाको सहकारी धनयमािली, अनगुमन धनदेन्त्शका, सहकारी दताय, एकीकरण र खारेजी सम्बरिी 

काययविधि तयार गरी कायायरियनमा ल्याइनेछ । 

ङ. कृवर् तथा पशपंुछी विकास सम्बरिी नीधतः 
यस नगर के्षिका अधिकांश बाधसरदा कृवर्मा धनभयर रहेका कारण कृवर्को आिधुनकीकरण र व्यिसायीकरण गरी 
आम कृर्कको जीिनस्तरमा पररितयन ल्याउनका लाधग धनम्न अनसुारका नीधतहरु धलइनेछ ।  
1. तरकारी र तरकारी जरय उत्पादनमा आत्मधनभयर बनाउनका लाधग नगर क्षेिमा "एक घर एक करेसाबारी, 

रोपौं आफ्नो लाधग आरै् तरकारी" भने्न भािना सवहत करेसाबारी खेतीलाई प्रोत्साहन र प्रिियन गररनछे ।  
2. नगर क्षेिका अन्नबाली तथा तरकारी खेती गने कृर्कहरुको त्यांक संकलन तथा सूिीकरण गरी 

कृर्कहरुले गरेको उत्पादनको िावर्यक त्यांकको आिारमा उत्कृष्ट कृर्कहरुको नाम साियजधनक गरी 
प्रोत्साहन समते गररनेछ ।  
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3. कृवर् प्राविधिकहरुको सहयोगमा कृवर् भधूमको माटो परीक्षण गरी परीक्षण प्रधतिेदन अनसुारको उपयिु 
बाली लगाउन प्रोत्साहन गररनेछ ।  

4. ग्रामीण के्षिमा कृवर् िस्त ु उत्पादन, उत्पादकत्ि र गणुस्तर अधभबवृि गदै व्यसावयक कृवर्को विकास 
गररनेछ ।  

5. गाउँमा उत्पाददत तरकारी संकलन तथा विवक्रवितरण केरिको व्यिस्थापन गरीनेछ । 

6. कृवर् क्षिेको विकासका लाधग धसिाइ, ताधलम तथा क्षमता विकास, उन्नत जातका विउ विजन वितरण र 
प्रवििी हस्तारतरणलाई प्राथधमकता ददइनेछ । 

7. िक्ला बरदी खेतीको अििारणालाई विस्तार गररनेछ ।   
8. खाद्य तथा अरय कृवर् उत्पादनमा आत्मधनभयरता बढाउन नगरका सम्भावित िडाहरुमा र्लरु्ल तथा 

अन्नबाली उत्पादनका पकेट, ब्लक, जोन तथा सपुरजोनको विकास गरी व्यिसावयक खेती प्रणाली मार्य त 
खाद्य सरुक्षालाई प्राथधमकता ददईने छ ।  

9. अगायधनक कृवर् उत्पादन प्रिियन गनय विर्ादी रयूनीकरणका लाधग सिेतना काययक्रम संिालन गररनछे ।  
10. पशपंुक्षीजरय उत्पादन प्रिियन गदै नगरबासीलाईअण्डा, मास,ु माछा र दिुमा आत्मधनभयर तथा नागररकलाई 

कुपोवर्त हनुबाट बिाउन प्राथधमकता ददइनछे ।  
11. नगर के्षिमा सञ्चाधलत पश ुहाट बजारहरुलाई व्यिन्त्स्थत गराई पश ुिस्तकुो वकनबेिलाई राजस्िको दायरा 

धभि ल्याई धनयमन गररनेछ ।  
12. गणुस्तरीय पशआुहाराको उपलब्िता बढाउन िरन विकास, डालेघाँस, भईुघाँस उत्पादन र प्रयोगका साथै 

दाना, और्धि, घाँस सधमश्रण धमनरल, ब्लक आदद उत्पादन र प्रयोगमा जोड ददइने छ ।  
13. मासकुो गणुस्तर र स्िास््यलाई कायम राख्न पश ुबिशालालाई व्यिन्त्स्थत गदै सोको धनयधमत अनगुमन र 

धनयमन गररनेछ ।  
14. प्राकृधतकप्रकोपतथाकृवर्जरयरोगकाकारणकृवर्िालीमाहनुेक्षधतलाईपररपरुणगनयकृवर् तथा 

पशवुिमाकाययक्रमलागगुनेव्यिस्थाधमलाईनेछ। 

15. व्यसावयक पशपंुक्षी र्मयहरुको विकास र प्रिियन गदै लधगनेछ । 

16. साना धसंिाईका उपयिु प्रविधिहरुको प्रयोग गरी िर्ैभरर धसंिाई सवुििा उपलब्ि गराउन जोड ददइनछे ।  
17. कृवर् तथा पशपंुछी के्षिको व्यिसावयक उत्पादन बढाउन कृवर् सडक, विद्यतु, संिार, संकलन केरि, 

शीतभण्डार सञ्चालन र कृवर् तथा पश ुहाटबजार जस्ता आिश्यक पूियिारहरुको क्रधमक रुपमा विकास गदै 
कृवर् तथा पशपंुछी बजार व्यिस्थापन सधमधतहरु गठन गरी वक्रयाशील बनाइनेछ ।  

18. आपँ, धलिी, केरा, न्त्िधन केरा,कागती, सीमल तरुल, आल,ुभटमास र मौरीपालनलाई व्यिसावयक र नगदे 
बालीको रुपमा खेती गनय प्राथाधमकतामा राखी धनयायतमखुी बाली लगाउन कृर्कहरुलाई प्रोत्साहन गररने छ 
।  

19. कृर्कहरुलाई समूहमा आिि भई कृवर् कायय संिालन गनय प्रोत्साहन गदै कृवर् समूह दताय प्रकृयालाई 
व्यिन्त्स्थत र सरल बनाइने छ ।  

20. ितयमानको यिुा पसु्ता बेरोजगारीका कारण खाधल बस्नपुने र लागऔुर्ि दिेुसन जस्ता विकृधतमा र्स्न 
सक्ने जोन्त्खमलाई रयूनीकरण गनय यिुा जनशन्त्िलाई उपयिु प्रविधि, सीप र पूजँी उपलब्ि गराई कृवर् तथा 
पशपुालन के्षिमा आकवर्यत गदै यस पेशालाई सम्माधनत पेशा बनाउन पहल गररनेछ ।  

21. िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको १० िटै िडामा दिु संकलन केरिको स्थापना गनयको लाधग सम्भाव्यता 
अध्ययन गररने छ ।  
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22. स्थानीय पशपंुक्षीको उत्पादन र उत्पादकत्िमा िृवि गनय उन्नत नश्लका पशपंुक्षीको वितरणको काययलाई 
धनररतरता ददइनछे । 

23. यस नगर के्षि धभि व्यिसावयक िंगरु पालनलाई प्रिियन गदै उत्पाददत मासकुो प्रसोिन तथा 
विक्रीवितरणलाई प्रिियन गररनेछ ।  

24. यस नगरपाधलकाको पहाडी के्षिमा रहेका िडा नं. १, २, ३ र ८ लाई प्रिानमरिी कृवर् आिधुनकीकरण 
पररयोजना अरतगयत अदिुा, िेसार जोन घोर्णा गररएको हदुाँ सोलाई प्रभािकारी रुपमा कायायरिय गररनछे 
। 

ि. धसंिाई सम्बरिी नीधतः 
कृवर् विकासको अपररहायय आिारको रुपमा रहेको धसिाइ के्षिलाई विकास गनयका लाधग देहायका नीधतहरु 
धलइनेछ ।  

1. कृवर्को विकासका लाधग धसिाइ अपररहायय भएकाले कृवर् विकास र धसिाइ विकासलाई समानारतर रुपमा 
अगाधड बढाउँदै सम्भि भएसम्म बाहै मवहना धसंिाई सेिा उपलब्ि हनु ेगरी थोपा धसिाइ, आकासे पानी 
संकलन एिं साना तथा मझौला धसिाइ, विद्यतुी मोटर र धडपबोररङ आददबाट धसिाई विकास योजनाहरु 
क्रमशः संिालन गररन ेछ ।  

2. उपभोिाको सहभाधगता र नगरपाधलकाको सहयोगमा धनमायण सम्पन्न भईसकेका धसंिाई प्रणालीहरुको ममयत 
सिुार एिम ्ददगो व्यिस्थापन गररनेछ ।  

3. यस नगरपाधलका भएर बग्न े धियगुा नदीका विधभन्न सम्भाव्य स्थानमा आिधुनक धलफ्ट प्रविधिको धसिाई 
आयोजना सञ्चालनका लाधग संभाव्यताअध्ययन गररनछे । 

छ. खानेपानी तथा सरसर्ाई सम्बरिी नीधतः 
नगरबासीलाई आिारभतू सरसर्ाइ तथा खानेपानी सवुििाको सधुनन्त्ितता लाधग धनम्न नीधतहरु धलइनेछः 
1. राजमागय आसपास र साियजधनक स्थलहरुमा साियजधनक शौिालय धनमायणका लाधग पहल गररनेछ ।  

2. र्ोहरमैला व्यिस्थापन तथा सरसर्ाइ प्रिियनका लाधग जनिेतनाको विस्तार गदै नागररकमा "घर आगँन 
सर्ा राखौं, सभ्य नागररको पररिय ददऔ"ं तथा "र्ोहरलाई मोहरमा पररणत गरौं" भने्न भािना विकास गदै 
उत्पाददत र्ोहरलाई प्राङ्गाररक मलका रुपमा पररणत गररनेछ ।  

3. प्रत्येक स्िास््य संस्था तथा अस्पतालबाट संकधलत र्ोहोरमैलाको उन्त्ित व्यिस्थापन गररनेछ ।  

4. र्ोहोरमैला व्यिस्थापनको लाधग सरोकारिालाको सहमधत र सहकाययमा उपयिु स्थानमा ल्यारडवर्ल 
साइटको व्यिस्था गररनछे ।  

5. नगर क्षेि धभि विगत लामो समयदेन्त्ख स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका विधभन्न खानेपानी र धसंिाइ उपभोिा 
सधमधतहरु मध्य े धनन्त्स्क्रय अिस्थामा रहेका उपभोिा सधमधतहरुलाई पनुः वक्रयाशील बनाउनका लाधग 
सम्बन्त्रित िडाको समरियमा सरोकारिाला आम उपभोिाहरुको भेला गराई उपभोिा सधमधतहरुको 
पनुगयठन गरी वक्रयाशील गराइनेछ ।  

6. नगर क्षेिमा स्िच्छ खानेपानी सेिा विस्तार गदै लधगन ेछ र यसको लाधग "एक घर एक िारा"को नीधत 
धलइनेछ । 

7. शिु वपउने पानी तथा साना धसिाइका लाधग आिश्यकता पवहिान गरी डीपबोररङ्ग र विद्यतुीय मोटरको 
माध्यमबाट खानेपानी र धसिाइको व्यिस्था धमलाइनेछ ।  

8. हाल भइरहेको र्ोहरमैला संकलन र  व्यिस्थापन काययलाई थप व्यिन्त्स्थत गरी प्रभािकारीरुपमा धनररतरता 
ददईनेछ । 
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ज. िन तथा िातािरण सम्बरिी नीधतः 
िन िातािरण संरक्षण र हररयाली प्रिियनका लाधग धनम्न नीधतहरु धलइनेछ । 

1. नगर क्षेिका िनहरुमा जैविक विवििता, सीमसार, पानीको महुान, कुिा, इनार संरक्षण लगायतका काययबाट 
िन िातािरणको संरक्षण र प्रिियन गररने छ ।  

2. नगर क्षेि धभिका सम्भावित स्थानहरुमा उद्यान तथा बगैंिाहरु विस्तार गदै लधगने छ ।  

3. यस नगरपाधलका के्षिमा बाँस खेतीलाई जोड ददँदै बाँसजरय उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गररनेछ ।   

4. नगरपाधलका र साझेदार धनकायहरुसँगको समरिय र सहकाययमा जलिाय ुपररितयन उत्थानशील काययक्रम 
सञ्चालन गररनेछ ।  

5. िन िातािरण संरक्षण तथा हररयाली प्रिियनका लाधग स्थानीय सामदुावयक िन उपभोिा सधमधत र 
धडभीजन/सब-धडभीजन िन कायायलयहरुसँग समरिय र सहकायय गररनछे ।   

6. नगर क्षेिका साियजाधनक खाली भाग, नाङ्गा डाँडा पाखा तथा सडकका दायाँबायाके्षिमा स्थानीय समदुाय, 

सम्बन्त्रित िडा र सामदुावयक िनहरुको सहभागीतामा िृक्षारोपण काययक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

7. नगर क्षेि धभिका सम्भावित स्थानमा पोखरी धनमायण एिं प्राकृधतक पोखरीहरुको संरक्षण, सम्बियन गदैलधगन े
छ ।  

8. नगरके्षिमा िलुो र प्रदरु्ण हनु नददन आफ्नै ट्याङ्करबाट सडकमा पानी धछट्ने कामलाई धनररतरता ददईनेछ 
।  

9. नयाँ घर धनमायणका लाधग नक्सा बनाउँदा कन्त्म्तमा दईुिटा र्लरु्ल िा उपयिु विरुिा रोप्न ुपने नीधत 
धलइनेछ । 

10. िन िातािरण संरक्षण सम्बरिी जनिेतना मलुक वक्रयाकलाप सञ्चालन गररने र समय समयमा िकृ्षा 
रोपणको काययक्रमहरु संिालन गररनेछ ।  

11. नगर के्षि धभिका सामदुावयक िनहरुबाट उत्पाददत िन पैदािार र काष्ठजरय उत्पादनलाई व्यसावयक र 
मूल्य शंृ्रखलामा आिाररत बनाउनका लाधग कच्िा काठ िा गोधलया धनयायतलाई धनरुत्सावहत गदै सामदुावयक 
िनहरुको सहकाययमा सम्भाव्य क्षेिमा काठ प्रशोिन धमल(स धमल) स्थापना र सञ्चालन गरी तयारी काठ 
धनयायत प्रिियन गररनेछ ।  

झ. न्त्शक्षा सम्बरिी नीधतः 
नागररकको आिारभतू अधिकारको रुपमा रहेको न्त्शक्षा के्षिको विकासका लाधग धनम्न नीधतहरु धलइनेछः 
1. नगर के्षिको शैन्त्क्षक गणुस्तर बढाउन विद्यालय तहको सेिा प्रिाहलाई थप प्रभािकारी र जिार्देही 

बनाउनका लाधग विद्यालयहरुको काययसम्पादन परीक्षण गररने र काययसम्पादनमा आिाररत लगानीको नीधत 
धलइनेछ ।  

2. विद्यालयको व्यिस्थापन सिुार तथा शैन्त्क्षक उपलब्िी अधभबवृिका लाधग प्रिानाध्यापक सँग काययसम्पादन 
करार अधनिायय गररनेछ र न्त्शक्षकहरुको काययसम्पादनलाई वििाथीहरुले हाधसल गरेको नधतजासँग आिि 
गररनेछ ।  

3. शैन्त्क्षक गणुस्तर सिुारका लाधग सरोकारिालाहरुसँग समरिय सहकायय तथा शैन्त्क्षक संस्था तथा नगर के्षि 
धभि सञ्चाधलत ट्यसुन/कोन्त्िङ सेरटर, शैन्त्क्षक परामशय केरि, मरटेशोरी, सामदुावयक अध्ययन केरि, ताधलम 
प्रदायक संस्था, सामदुावयक पसु्तकालय आददको धनररतर अनगुमन र धनयमन गररनछे ।  

4. यस नपाको िडा नं. ६ मा सञ्चाधलत ज्योधत जनता बहमुखुी क्याम्पस र िडा नं. ४ मा सञ्चाधलत नारद 
आदशय न्त्शक्षा क्याम्पसको पूिायिार विकास तथा स्तरोन्नती गदै लधगनेछ ।  

5. प्रारन्त्म्भक बालन्त्शक्षा र गणुस्तरीय माध्यधमक न्त्शक्षामा पहुँिको सधुनन्त्ित गररने छ ।  
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6. शैन्त्क्षक गणुस्तर सिुारका लाधग शैन्त्क्षक वक्रयाकलापलाई अध्ययन अनसुरिानमा तथा सूिना प्रविधिमा 
आिाररत बनाई उत्पादन र रोजगारमखुी बनाइनेछ ।   

7. आिारभतू तहमा स्थानीय भार्ा प्रयोग हनुे गरीस्थानीय पाठ्यक्रम लाग ुगनय वििहरुको समूह गठन गरी 
प्रवक्रया अगाधड बढाइनेछ ।  

8. प्राविधिक, व्यिसावयक र जीिन उपयोगी न्त्शक्षालाई प्रिियन गनय नगर के्षिमा सञ्चाधलत सामदुावयक 
विद्यालयहरुलाई र्रक र्रक विर्यका प्राविधिक िारको विन्त्शवष्टकृत विद्यालयको रुपमा विकास गररनेछ । 

9. विद्यालयहरुको मागको आिारमा स्रोतको व्यिस्थापन गनुयका साथै नगरपाधलका के्षिधभिका विद्यालयहरुमा  
आिश्यकता र औन्त्ित्यताको आिारमा दरिरदी धमलान, विद्यालय समायोजन, तह तथा कक्षा थप तथा 
धमलान,कक्षा घटाउने, विद्यालय गाभ्ने, विर्यगत, कक्षागत र रयूनतम विद्याथी न्त्शक्षक अनपुात कायम गने 
लगायतका काययहरु गररनेछ ।  

10. विद्यालय उमेरका सम्पूणय बालबाधलकालाई "विद्यालय धभिाउने, वटकाउने, धसकाउने र धबकाउने" नीधत 
धलइनेछ । 

11. न्त्शक्षकले कक्षामा विताएको समयलाई विद्याथी साम ुरहने गरी कक्षा कोठामा साप्ताहीक न्त्शक्षण अधभलेख 
बोडय र घडी राखी साप्तावहक रुपमा यसको अनगुमन नगरपाधलकाको न्त्शक्षा शाखाबाट गररने प्रबरि 
धमलाइनेछ ।  

12. न्त्शक्षकले आरु्ले पढाएको विद्याथीको धसकाइ उपलब्िीलाई सधुनन्त्ित गनयका लाधग माधथल्लो कक्षामा 
विद्याथी भनाय गदाय अको कक्षाको न्त्शक्षकलाई विद्याथीको धसकाई उपलब्िी सवहतको दोहोरो भपायई गरी 
विद्याथी न्त्जम्मा धलइने परीपाटीको थालनी गररनछे । 

13. यस नगर के्षिका शैन्त्क्षक विकास र शैन्त्क्षक गणुस्तर सिुारका लाधग आगामी आ.ि. देन्त्ख ५ िरे्/१० िरे् 
आििवक शैन्त्क्षक योजना धनमायण गरी कायायरियनमा ल्याइनेछ ।  

14. नगर क्षेि धभिका संस्थागत विद्यालयले बावर्यक कूल आम्दानीको न्त्शक्षा ऐन, धनयमािलीमा तोवकए 
बमोन्त्जमको प्रधतशत रकम नगर न्त्शक्षा कोर्मा जम्मा गने र उि रकमबाट सामदुावयक विद्यालयको 
स्तरोन्नधतगररने नीधत अिलम्बन गररने छ । 

15. नगर के्षिका सम्भावित सामदुावयक विद्यालयहरुमा काननु विर्य तथा प्राविधिक िारका विर्य थप गनय 
पहल गरीनेछ ।  

16. सबै सामदुावयक विद्यालयहरुमा बाल विकास केरि स्थापनाको लाधग पहल गररनेछ र समदुायस्तरमा 
आिश्यकताका आिारमा न्त्शश ुस्याहर केरि स्थापना गररनेछ ।   

17. नगर क्षेिभरीका विद्यालयहरुमा बाल क्लब गठन गरीिडास्तरीय र नगरस्तरीय बाल सञ्जाल धनमायण 
गररनेछ ।  

18. विद्यालयमा काययरत न्त्शक्षकहरु पठनपाठनको वक्रयाकलापमा बािा पने गरी अनािश्यक रुपमा विद्यालय 
बावहर जाने गरेको भने्न जन गनुासोलाइय रयूधनकरण गनय न्त्शक्षक काज पास बकुको ब्यिस्था लाग ुगररन ेछ 
। 

19. न्त्शक्षा क्षेिको विकास र प्रिियनका लाधग नगर न्त्शक्षा सधमधतलाई थप वक्रयाशील र प्रभािकारी बनाइनेछ ।  

ञ. जनस्िास््य तथा पोर्ण सम्बरिी नीधतः 
नगरबासीको आिारभतू स्िास््यको मौधलक अधिकारलाई प्रत्याभतू गनय र कुपोर्णको समस्यालाई रयूधनकरण 
गनयका लाधग धनम्न नीधतहरु धलइनेछ ।  

1. जनस्िास््य तथा पोर्ण बारे सिेतना काययक्रम सञ्चालन गरी बहकेु्षिीय पोर्ण काययक्रमलाई थप प्रभािकारी 
बनाइनेछ ।  
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2. गणुस्तरीय स्िास््य सेिा प्रिाहका लाधग स्िास््य संस्थाहरुको सदुृढीकरण, स्िास््यकमीहरुको क्षमता 
विकास र और्धि तथा उपकरणहरुको व्यिस्थाबाट स्िास््य सेिालाई थप प्रभािकारी बनाइनेछ र स्िास््य 
संस्थाहरुबाट जनस्िास््य तथा विधभन्न प्रकारका सने र नसने रोगहरुको बारेमा प्रिियनात्मक, धनरोिात्मक र 
उपिारात्मक काययक्रमहरुलाई प्रभािकारी रुपमा धनररतरता ददइनछे ।  

3. मात ृ न्त्शश ु स्िास््य सरुक्षाका र प्रजनन स्िास््य सिुारका लाधग विधभन्न सिेतनामलुक काययक्रम, 
स्ियंसेविका पररिालन तथा विधभन्न परामशय मलुक वक्रयाकलपहरु सञ्चालनमा ल्याइनछे । 

4. कुपोवर्त बालबाधलका रवहत नगर बनाउन गभयिती र सतु्केरी आमाहरुलाई पोर्ण सम्बरिी जनिेतना मलुक 
काययक्रम सञ्चालन गररनछे ।  

5. गभयिती र सतु्केरी आमा र बच्िाको स्िास््य सरुक्षालाई मध्यनजर गदै घर देन्त्ख स्िास््य संस्था र स्िास््य 
संस्था देन्त्ख घर सम्म आिागमनका लाधग नगरपाधलकाको स्िाधमत्िमा रहेका र धनजी तथा सामान्त्जक संघ 
संस्थाहरुसँग रहेका एम्बलेुरसहरु मार्य त धनशलु्क एम्बलेुरस सेिा उपलब्ि गराइनछे र नगर धभिका सबै 
एम्बलेुरस सेिाको प्रभािकारी व्यिस्थापनका लाधग भगुोल र के्षिको सरतलुन धमलाई उपयिु स्थानहरुबाट 
एकीकृत एम्बलेुरस सेिा प्रदान गररनेछ ।  

6. िडाका सबै स्िास््य संस्थाहरुमा २४ घण्टे बधथयङ्ग सेरटर सञ्चालनका लाधग आिश्यक पने पूिायिारहरु 
विस्तार गदै लधगनछे । 

7. नगर अस्पतालबाट प्रिाह हनुे सपयदंशको उपिारलाई थप प्रभािकारी बनाउँदै लधगनछे । 

8. िौदण्डीगढी नगरपाधलका र सगरमाथा िौिरी आखँा अस्पताल लहानको सहकाययमा नगर अस्पताल बेल्टार 
अरतरगत शरुु भएको आखँा तथा कान उपिार सेिालाई थप प्रभािकारी बनाउँदै क्रमशः अपरेशन (सजयरी) 
सेिा शरुुिात गनय पहल र समरिय गररनेछ । 

9. नेपालका प्रधतवष्ठत अस्पतालहरुसँगको समरिय र सहकाययमा नगर के्षिमा विशेर्ि स्िास््यकमीबाट स्िास््य 
उपिार सेिा उपलब्ि गराइनेछ ।     

10. िडा तथा समदुायस्तरमा रहेका मवहला स्िास््य स्ियम सेविकाहरुका लाधग क्षमता अधभिृविका साथै 
उपिार खिय र प्रोत्साहन काययक्रमलाई धनररतरता ददइनछे ।  

11. सधुतयजरय एिं मददराजरय िस्तकुो उत्पादन र विक्री वितरणलाई धनयमन तथा व्यिस्थापन गररने छ ।  

12. यस नगरपाधलकालाई पूणयखोपयिु नगरपाधलकाको रुपमा धनररतरता ददइन ेछ ।  

13. नेपाल सरकारले तोकेका विधभन्न ८ प्रकारका दीघयरोगका विपन्न विरामीहरुको उपिारको लाधग उपलब्ि 
गराउँदै आएको आधथयक सहयोगलाई थप िैिाधनक बनाउँदै धनररतरता ददइनेछ । 

14. बालबाधलकाको पोर्ण सिुारका लाधग तौल अनगुमन र पौवष्टक आहार काययक्रम संिालन गररनेछ ।  

15. वकशोर वकशोरीको पोर्ण सिुारका लाधग स्िास््य न्त्शक्षा परामशय सवहत विद्यालय गएका तथा विद्यालय 
भरदा बावहर रहेका सबै वकशोरीहरुलाई आइरन िक्की वितरणलाई अझै प्रभािकारी ढङ्गबाट अन्त्घ बढाइनछे 
।  

16. यस नगरपाधलकामा रहेकोनगर अस्पतालमा माि न्त्िकीत्सकीय सेिा उपलब्ि रहेको र भौगोधलक 
विकटताका कारण उि सेिामा सबैको पहुँि पगु्न नसेकेको अिस्थालाई मध्यनजर गरी न्त्िकीत्सकीय 
सेिालाई कन्त्म्तमा माधसक रुपमा नगरके्षिका सबै स्िास््य संस्थाहरु मार्य त उपलब्ि गराइनेछ ।  

17. यस नगरपाधलकाको प्रमखु स्िास््य संस्थाको रुपमा रहेको नगर अस्पताल बेल्टारको भौधतक पूिायिार र 
जनशन्त्िको उन्त्ित व्यिस्थापन गदै नागररकहरुलाई गणुस्तरीय स्िास््य सेिा प्रदान गनयका लाधग भइरहेको 
सेिालाई थप सदुृढ र प्रभािकारी बनाउँदै दरत न्त्िवकत्सा सेिा समते थप गररनेछ ।  
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18. यस नगरपाधलकामा स्िास््य विमा काययक्रमप्रधत आमनगरबासीको आकर्यण बढीरहेकोले यस काययक्रमलाई 
थप प्रभािकारी रुपमा धनररतरता ददइनछे । 

19. उदयपरु न्त्जल्लाका सबै पाधलका, स्थानीय पूिायिार विकास साझेदारी काययक्रम र स्िीस सरकारको सहयोगमा 
यस नपाको िडा नं. ६ मा धनधमयत कोधभड विशरे् अस्पताललाई १ नं. प्रदेश स्तरीय सरुिा रोग विशेर् 
अस्पताल िा ट्रमा सेरटरको रुपमा संिालन गनय १ नं. प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार र अरय सहयोगी 
धनकायाहरुसँग समरिय र पहल गररनेछ ।  

ट. मवहला, बालबाधलका तथा जेष्ठ नागररक सम्बरिी नीधतः 
समािशेी विकासका माध्यमबाट माि विकासको प्रधतर्ल र लाभ सबै नगरबासीहरुमा पगु्ने भएकोले मवहला 
तथा बालबाधलकाहरुको विकासका लाधग धनम्न नीधतहरु धलइनेछः 
1. विकास तथा योजना प्रवक्रयामा मवहला तथा बालबाधलकाको सहभाधगतालाई सधुनन्त्ित गदै लधगनेछ ।  

2. लैवङ्गक समानता तथा सामान्त्जक समािशेीकरण नीधतको प्रभािकारी कायायरियन गररनछे । 

3. बालबाधलका र वकशोर वकशोरीहरुको अधिकारको संरक्षण र प्रिियन तथा सिायवङ्गण विकासका लाधग पहल  
गररने छ ।  

4. वहंसा पीधडत र पररत्यि मवहला, बालबाधलका तथा जषे्ठ नागररक लगायतलाई सरुन्त्क्षत व्यिस्थापनका लाधग 
नगरपाधलका के्षि धभि सेर् हाउस स्थापन र धनमायणका पहल गररनेछ ।   

5. मवहला, बालबाधलका र वकशोर वकशोरीमा हनुे सबै प्रकारका वहंसा अरत्यका लाधग धनरोिात्मक, 

उपिारात्मक,  प्रिियनात्मक र पनुस्थायपनात्मक वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गररने छ ।  

6. सबै प्रकारका बालश्रम रयूनीकरण तथा धनर्ेि गने नीधत  धलइनेछ ।  

7. स्थानीय तहलाई यिुा तथा वकशोरवकशोरीमैिी स्थानीय तह, परम्परागत हाधनकारक अभ्यास, विभेद र 
वहंसामिु स्थानीय तहका रुपमा विकास गनय पहल गररन ेछ ।  

8. यिुाहरुको क्षमता, सीप, अध्ययन, अनसुरिान लगायतका कुरालाई व्यिन्त्स्थत एिं िैिाधनक ढंगले गनय र 
यिुाहरुको अथयपूणय सहभाधगता तथा नेततृ्िलाई जोड ददन स्थानीय यिुा नीधत तयार गरी पूणय पररिालन 
गररनेछ ।  

9. वहंसा प्रभावितहरुलाई उपिार, पनुयस्थापना, अरय आिश्यकसहयोग, सरुक्षािास, काननुी परामशय र मनोविमशय 
लगायतका सेिा संिालन गररनेछ । 

10. नगर के्षि धभिका एकल तथा असाहाय मवहलाहरुको आत्मसम्मान बढाउँदै त्यस्ता विपन्न एकल 
मवहलाहरुलाई पेशागत व्यिसावयकता तर्य  उरमखु गराउन लघ ुउद्यम विकास काययक्रम मार्य त आिश्यक 
व्यिसावयक सीप विकासका काययक्रमहरु मार्य त आयआजयन र रोजगारीको प्रिियन गररनेछ ।  

11. परम्परागत सामान्त्जक विकृती, अरिविश्वास तथा कुरीधतरयूनीकरण अधभयान संिालन गररने छ ।  

12. सामदुावयक मनोविमशय सेिालाई सबै िडामा विस्तार गररनछे । 

13. नगरपाधलका लगायत नगरपाधलका मातहतको कायायलयतथा साियजधनक स्थालहरुमा मवहलाको सेिा 
सवुििाकोलाधग स्तनपान कक्ष धनमायणको लाधग पहल गररने छ । 

14. मवहला, बालबाधलका, अपाङ्गता भएका व्यन्त्ि, ज्यषे्ठ नागररक, दधलत लगायतका लन्त्क्षत बगयलाई क्षमता 
विकास, सशिीकरण तथा सिेतनामलुक काययक्रम तथा आयआजयन मलुक काययक्रमहरु संिालन गररनेछ । 

15. नगर के्षि धभिका जेष्ठ नागररकहरुमा रहेको िान, सीप र अनभुिलाई सदपुयोग गने तथा जषे्ठ 
नागररकहरुलाई लन्त्क्षत गरी "जेष्ठ नागररक न्त्शतल िौतारी काययक्रम"को व्यिस्था गररनेछ ।  

16. सरुन्त्क्षत आप्रिासन काययक्रम(सामी) र नेपाल मानधसक स्िास््य तथा परामशय केरि CMC नेपालद्वारा 
सञ्चाधलत काययक्रमहरुलाई नगरपाधलकाको समेत साझेदारीमा धनररतरता ददइनेछ ।  
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17. योजना तजुयमा र काययरियनमा मवहलाको सहभाधगता र लाभ सधुनन्त्ित गनयका लाधग लैवङ्गक उिरदायी बजेट 
(GRB) को अििारणा अनसुार नीधत, काययक्रम, बजेट, योजना तजुयमा र कायायरियनमा मवहलाहरुको क्षमता 
विकास हनुे, सहभाधगता बढ्न,े रोजगारी अझ बवृि हनु ेर मवहलाहरुको परम्परागत काययबोझमा कमी ल्याउन े
व्यिस्था धमलाइनछे ।  

ठ. जनतासँग उपमेयर काययक्रम सम्बरिी नीधतः 
 आम जनता र धनिायन्त्ित जनप्रधतधनधि बीि विश्वासपूणय सम्बरि कायम गदै स्थानीय सरकारको अनभुधूत र 
अपनत्ि ददलाउन तथा स्थानीय सरकारलाई जनताको सखु दःुखको सहयािी बनाउनका लाधग नगरपाधलकाबाट 
संिाधलत जनतासँग उपमेयर काययक्रमलाई धनम्न नीधत सवहत धनररतरता ददइनेछः  

1. अधत विपन्न नागररकहरुलाई आपतकाधलन सहयोग र मवहलाहरुलाई गभयिस्था देन्त्ख धभधडयो एक्सरे तथा 
अरय जाँिहरु धनशलु्क रुपमा उपलब्ि गराइनछे । 

2. सतु्केरी मवहलाहरुका लाधग सतु्केरी कोसेली काययक्रमलाई धनररतरता ददइनछे ।  

3. मतृ्यसंुस्कार खिय सहयोग, विपद विशेर् राहत कोर् जस्ता काययक्रमलाई धनररतरता ददइनेछ ।  

4. सनुौलो हजार ददनका आमाहरुलाई पूणयपोर्णको लाधग वितरण गररन ेपोर्ण प्याकेजलाई धनररतरता ददइनेछ 
।  

5. शरुय घर प्रसतुी (Zero Home Delivery) लाई धनशलु्क एम्बलेुरस सेिा समेतको माध्यमबाट प्रोत्साहन 
गररनेछ ।  

ड. सामान्त्जक सरुक्षा सम्बरिी नीधतः 
नगरबासीकोसामान्त्जक सरुक्षाको हकलाई प्रत्याभतू गनयका लाधग धनम्न नीधतहरु धलइनछेः 
1. सामान्त्जक सरुक्षा काययक्रम अरतगयत लन्त्क्षत समूहका ब्यन्त्िहरुको मूल अधभलेखलाई विद्यतुीय व्यिस्थापन 

सूिना प्रणाली(MIS)बाट अद्यािधिक गनयका लाधग राविय पररियपि तथा पन्त्ञ्जकरण व्यिस्थापन अरतरगत 
सञ्चाधलत व्यन्त्िगत घटना दताय तथा सामान्त्जक सरुक्षा सदुृढीकरण आयोजना काययक्रमलाई नगरपाधलकाको 
साझेदारीमा धनररतरता ददइनछे ।  

2. सामान्त्जक सरुक्षाका लाभग्राहीहरुको विकास र प्रिियनका लाधग विधभन्न लन्त्क्षत काययक्रम तथा उद्यमशीलता 
र स्िरोजगार मलुक काययक्रमहरु सञ्चालन गररनछे ।  

3. सामान्त्जक सरुक्षा भिालाई बैंक मार्य त वितरण गने काययलाई धनररतरता ददइने र भिा प्राप्त गने पूणय 
अशि तथा बैंकसम्म आिागमन गनय असमथय ज्यषे्ठ नागररक तथा पूणय अपाङ्गता भएका लाभग्राहीहरुलाई 
सम्बन्त्रित िडा र बैंकको सहकाययमा घरघरमै सामान्त्जक सरुक्षा भिा उपलब्ि गराउने व्यिस्था धमलाइनेछ 
।  

ढ. यिुा तथा खेलकुद सम्बरिी नीधतः 
यिुा शन्त्ि नगरको समग्र विकासको मूल आिार र खेलकुद नगरको पवहिान बन्न सक्ने भएकोले यिुा तथा 
खेलकुद विकासका लाधग धनम्न नीधतहरु धलइनेछः 
1. समाजमा रहेका यिुाहरुलाई नकारात्मक वक्रयाकलापमा संलग्न हनुबाट जोगाउँदै यिुाहरुमा नैधतक 

िाररधिक गणु एिं अनशुासनको विकास गनयका लाधग नगरस्तरीय यिुा सञ्जाल धनमायण मार्य त यिुाहरुलाई 
खेलकुद लगायतका विधभन्न सकारात्मक वक्रयाकलापमा आिि गराइन ेछ ।  

2. नगरस्तरीय खेलकूद सधमधतसँगको समरियमा विविि प्रकारका आरतररक तथा बाह्य खेलकूद 
वक्रयाकलापहरु संिालन गररनेछ ।  

3. िडाहरुमा सम्भाव्यताको अध्ययन गरी खेलमैदान धनमायण, िडास्तररय खेलकुद गधतविधि सञ्चालन लगायतका 
वक्रयाकलापहरु संिालन गररनेछ ।  
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4. विधभन्न वििाका खेलकुदको विकास र खेलाडी उत्पादन बढाउनका लाधग खेल प्रन्त्शक्षकहरुको पररिालन 
गररनेछ ।  

5. खेलकुदको विकास र प्रिारप्रसारका लाधग मेयर कप रु्टबल प्रधतयोधगता र नारदमनुी स्मतृी गोल्ड कप 
सञ्चालन गररने छ ।  

ण. स्थानीय पूिायिार सम्बरिी नीधतः 
विकासको महत्त्िपूणय आिारको रुपमा रहेको स्थानीय पूिायिार विकासमा धनम्न नीधतहरु धलइनेछः 
1. पूिायिार विकासलाई मापनयोग्य र अनभुधूतजरय बनाउनका लाधग टुके्र योजनालाई धनरुत्साहन गदै 

पूिायिारका ठूला योजनालाई प्राथधमकता ददइनछे ।  

2. यस नपाका सबै सडक सञ्जाललाई ममयतसंभार तथा स्तरिृिी गरी िाहै्र मवहना िल्न ेबनाउन पहल गररनछे 
।  

3. नगरक्षेिधभिका अत्यािश्यक स्थानमा आिगमनलाई सहज र धनयधमत गराउन थोरै लगानीमा बने्न र्लाम े
पलु प्राथधमकता साथ धनमायण गररनेछ र विगतमा धनमायण भई संिालनमा आएका पलुहरुको यथोन्त्ित 
संरक्षण र धनयधमत ममयत सम्भारको व्यिस्था धमलाईने छ ।  

4. यस नपा अरतगयतका आफ्न ै भिन नभएका िडा कायायलय तथा स्िास््य संस्थाहरुको भिन धनमायणलाई 
क्रमशः अगाधड बढाइने छ ।  

5. नगर सभाबाट स्िीकृत रु १०००००० िा सो भरदा माधथका पूिायिार तर्य का योजना तथा काययक्रमहरु 
ठेक्का प्रवक्रया मार्य त सञ्चालन गने र ठेक्का प्रवक्रयालाई प्रधतस्पिायत्मक बनाउनका लाधग लागत अनमुान भरदा 
१०% भरदा कम घटीमा पेश भएका ठेक्का स्िीकृत नगने र ठेक्का मार्य त काययक्रम सञ्चालन गदाय बित हनुे 
रकमबाट आय अनमुान गरे बमोन्त्जम बजेट प्राप्त नभएमा रयून श्रोत पूधतय गररनछे ।  

6. पूिायिार धनमायणका योजनामा उत्कृष्ट काम गने उपभोिा सधमधत र धनमायण व्यिसायी कम्पनीलाई प्रोत्साहन 
तथा परुस्कारको व्यिस्था गररनेछ ।  

7. नगर स्तरीय पिुायिार योजना धनमायणलाई प्राथधमकता ददन प्रत्यके िडामा िडागत न्त्शधलङ्गका अधतररि 
पूिायिार धनमायणका लाधगथप रु ३५ लाख बजेट विधनयोजन गरी विधभन्न पिुायिारका योजनाहरु संिालन 
गररनेछ ।  

8. प्रिानमरिी रोजगार काययक्रमलाई नगरपाधलकाको समते आधथयक/योजना साझेदारीमा पूिायिारका योजना 
सञ्चालनको काययलाई प्रभािकारी रुपमा धनररतरता ददइनछे ।  

9. ठूला तथा नगरपाधलकाको श्रोतले सञ्चालन गनय सम्भि नहनुे आयोजनाहरु संघ, प्रदेश, साझेदार धनकाय र 
स्थानीय तहको साझेदारीमा संिालन गररनछे । 

10. नगर के्षिमा विद्यतुीकरणलाई धनररतरता ददँदै परुाना र न्त्जणय भएका काठका पोलहरु क्रमशः विस्थापन गदै 
लधगनेछ । 

त. सूिना प्रविधि तथा सञ्चार सम्बरिी नीधतः 
आजको सूिना प्रविधिको यगुमा सूिना प्रविधिको विकास र प्रयोगका साथै नागररकको जान्न पाउने हकलाई 
सधुनन्त्ित गनय सूिना तथा सञ्चार के्षिमा धनम्न नीधतहरु धलइनेछः  

1. नगर के्षिमा टेधलर्ोन तथा इरटरनेटको सवुििालाई भरपदो तलु्याउन पहल गररनछे ।  

2. नेपालको संवििानको िारा २७ र सूिनाका हक सम्बरिी ऐन २०६४ अनसुार नागररकहरुलाई सूिनाको 
हक सम्बरिी व्यिस्था भएको र साियजधनक धनकायहरुले िैमाधसकरुपमा स्ितः प्रकाशन गरी 
नगरपाधलकाको िेिसाईटमा राख्न े पररपाटीको कायायरिनबाट यस नगरपाधलका र नगरपाधलकाका सूिना 



“सुन्दर, समृद्ध नगर बनाउने अभियान, हरेक नगरबासीको मुहारमा मुस्कान” 

 चौदण्डीगढी नगरपाभिकाको नीभि, काययक्रम िथा बजेट आ.व. २०७९/८०|18 

 

अधिकारी देश भरीकै सूिना अधिकारीहरु मध्ये उत्कृष्ट ५ स्थान धभि पनय सर्ल भएको अिस्थामा 
नागररकको सूिनाको हक र सूिना साियन्त्जधनकरणलाई थप व्यिन्त्स्थत गदै लधगनेछ । 

3. नगरपाधलकाका विधभन्न गधतविधि तथा व्यन्त्िगत घटना दताय र सामान्त्जक सरुक्षा काययक्रमलाई प्रभािकारी 
रुपमा लन्त्क्षत िगयको जानकारी र पहुँिमा परु् याउनको लाधग स्थानीय पिपधिका तथा रेधडयो मार्य त सूिना 
एिं जानकारी प्रकाशन तथा प्रशारण गररने व्यिस्था धमलाईनेछ । 

4. नगरपाधलकाका कामकारबाही सम्बरिी सूिनामा नागररकको पहुँि बढाउनसंिारकमीहरुसँग धनयधमत 
भेटघाट काययक्रम मार्य त नगरका गधतविधि समय समयमा साियजधनक गररने छ । 

5. नगर के्षिको विकास र नागररकको सूिनाको हकलाई सधुनन्त्ित गनय वक्रयाशील स्ितरि पिकारहरुमध्येबाट 
उत्कृष्ट संिारकमी र संिार संस्था छनौट गरी सम्मान गररनेछ ।  

6. नगरबासीलाई पढ्ने बानीको विकास गनय सरोकारिाला र साझेदार धनकायसँगको साझेदारीमा नगरपाधलकामा 
एक स्तरीय पसु्तकालय(E-Library समेत) संिालन गनय पहल गररने । 

7. नगरबासीहरुको साियजधनक सूिनाको पहुँि र सूिनाको हकको प्रत्याभधूतको लाधग कमयिारी तथा 
जनप्रधतधनधिहरुलाई अधभमनु्त्खकरण काययक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

8. नगरपाधलकाबाट प्रिाह हनुे सेिा र वक्रयाकलापहरुलाई सूिना प्रविधिमा आिाररत बनाउँदै सशुासन कायम 
गने प्रयास गररनेछ ।  

9. सूिना प्रविधिमा आिाररत त्याङ्क व्यिस्थापनको स्थापना गने उद्देश्यले ILG प्रोर्ाईल धनमायण गरी विधभन्न 
सरकारी प्रणालीसँग अरतरआिि गरी सेिा प्रािाहको क्रममा वििरणहरु स्ितःअद्यािधिक (LIVE UPDATE) 

हनुे पिधत विकास गनय पहल गररनेछ। 

10. नगरपाधलकाले सम्पादन गने आधथयक एिम ्अरय गधतविधिलाई अधनिाययरुपमा नगरपाधलकाको िेिसाइटमा 
रान्त्खने र िेिसाइटको धनयधमत अद्यािधिक गररनछे ।  

थ. स्थानीय शासन सम्बरिी नीधतः 
नेपालको संवििानले राज्य शन्त्िको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरिनाबाट हनुे व्यिस्था गरी 
छुट्टा छुटै्ट एिम ् साझा अधिकारहरु धनिायरण गरेको सरदभयमा स्थानीय शासन सम्बरिी देहायका नीधतहरु 
धलइनेछः 
1. िातािरणमैिी स्थानीय शासन र बालमैिी स्थानीय शासन सञ्चालनको पहल गररने छ ।  

2. स्थानीय सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्त्रित स्थानीय कानूनको पनुरािलोकन र आिश्यक पने नयाँ काननुको 
धनमायण गरी धनधमयत काननु सम्बरिी न्त्शक्षा तथा सिेतना काययक्रम संिालन गररने छ ।  

3. नगरपाधलकाको िस्तगुत वििरणलाई अद्यािधिक गरी त्याङ्क तथा सूिनालाई सूिना प्रविधिमा आिाररत 
बनाइनेछ । 

4. भधूमको यथोन्त्ित उपयोग र व्यिस्थापनका लाधग नेपाल सरकारको भउुपयोग ऐन तथा भउुपयोग नीधत 
कायायरियनमा ल्याइनेछ ।  

5. आम नगरबासी र स्थानीय सरकार बीि समुिरु र विश्वासीलो सम्बरि कायम गनय विधभन्न उमेर समूह र 
समदुाय(बालबाधलका, वकशोरवकशोरी, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यन्त्ि, दधलत तथा मसुहर समदुाय 
आदद) सँग मेयर उपमेयरको धनयधमत भेटघाटको शरुुिात गररनेछ ।  

6. स्थानीय शासनलाई सर्ल र प्रभािकारी बनाउन नगर के्षि धभिका बौविक बगयहरुको समूह (न्त्िवकत्सक, 
िवकल, राजनीधति, संिारकमी, विधभन्न विर्य विि, उद्योगी व्यिसाय, समाजसेिी, शैन्त्क्षक प्रािीक के्षिका 
व्यन्त्ित्ि तथा उच्ि प्रशासक र सरुक्षा विि लगायत) लाई नगरको विकासको साझेदार बनाउन र बौविक 
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िगयबाट सल्लाह, सझुाि र सहयोग धलनका लाधग नगरपाधलकालाई थप आधथयक भार नपने गरी काययविधि 
बनाई नगरस्तरीय सल्लाहाकार सधमधत गठन गररनेछ ।   

7. नगरपाधलका र मातहतका शाखा, धनकाय र कायायलयको स्िीकृत दरबरदी संरिना, काययरत जनशन्त्ि, 
काययबोझ र नगरपाधलकाको आधथयक क्षमता बीि सरतलुन कायम गनय दरबरदी संरिनालाई छररतो र दठक्क 
आकारको बनाइनछे ।  

8. यस नगरपाधलका के्षिका ज्याधमरे घाट, धसिाई घाट लगायतका सबदाहा स्थालहरुलाई व्यिन्त्स्थत गदै 
लधगनेछ ।  

9. नगर धभि सञ्चाधलत विधभन्न योजना तथा काययक्रमहरुको धनयधमत अनगुमन गरी योजना तथा 
काययक्रमहरुको गणुस्तर सिुार गररनेछ ।  

10. नगर के्षि धभिका विधभन्न उमेर समूह तथा जाधत र िगयको विकास र उत्थानका लाधग पहल गनय र 
नगरपाधलकालाई आिश्यक सल्लाहा सझुाि र परामशय ददनका लाधग काययविधि बनाई नगरपाधलकालाई थप 
आधथयक भार नपने गरी नगरस्तरीय यिुा सधमधत, मवहला सधमधत, दधलत िगय उत्थान सधमधत, आददिासी 
जनजाधत उत्थान सधमधत, खेलकुद विकास सधमधत आदद गठन गरी वक्रयाशील बनाइनेछ ।  

11. नगर के्षि धभिका यिुाहरुलाई लाग ु पदाथय दवु्ययसनीमा र्स्न नददन विधभन्न सिेतना मलुक काययक्रम 
सञ्चालन गररनेछ र दवु्ययसनमा लागेका यिुाहरुलाई उन्त्ित मनोविमशय गरेर सामान्त्जक काययहरुमा अगाधड 
बढाउँदै समाजमा स्थावपत गनय प्रोत्साहन गररने छ र लाग ुऔर्ि दिेुसनीहरुलाई पनुस्थापना र सामान्त्जक 
एकीकरण गनय नगरके्षि धभि सिुार केरिको स्थापना र सञ्चालन गररनछे ।   

12. नगर क्षेि धभि सञ्चाधलत आयोजनाहरुकोसामान्त्जक परीक्षण/साियजधनक परीक्षण लगायतका सामान्त्जक 
उिरदावयत्िका विधिहरुको माध्यमबाट स्थानीय तहको विकास प्रकृयालाई पारदशी तथा उिरदायी 
बनाईनेछ ।  

13. स्थानीय योजना तथा विकास प्रकृयामा समदुायको सहभाधगता अधभबवृि गनय िडाहरुमा टोल विकास संस्था 
गठन, संिालन र सहयोगका काययलाई धनररतरता ददइनेछ ।  

14. समाजमा भएका र हनु सक्ने वििादलाई प्रारन्त्म्भक िरणमै समािानका लाधग प्रत्येक िडामा रहेका 
मेलधमलाप केरिको सदुृढीकरण गररनेछ ।   

15. नगरके्षिमा रहेका साियजधनक, पधतय, ऐलानी जग्गाहरु र ऐधतहाधसक तथा िाधमयक महत्िका स्थलहरुको लगत 
अद्यािधिक गरी सोको संरक्षण, सम्बियन र प्रबियनको व्यिस्था धमलाईने छ ।  

16. नगरधभिका महत्िपूणय सडकहरुमा सोलार सडक बन्त्ि तथा मखु्य िोकहरुमा सीसी क्यामेरा जडान तथा 
भएका सडक बन्त्ि र सीसी क्यामेराको ममयत गरी सञ्चालन गररनछे । 

17. नगरपाधलकाको रयायीक सधमधत र रयावयक काययलाई प्रभािकारी बनाउन रयावयक सधमधतको क्षमता विकास 
तथा मलेधमलापकतायहरुलाई ताधलम ददई पररिालन गररनछे ।  

18. रयावयक सधमधतमा आउने अधत संिदेनशील विर्यहरुको छलर्लका लाधग िरद इजलासको व्यिस्था 
गररनेछ । 

19. बजारको सडकमा जथाभािी धनमायण सामग्री राख्न,े अव्यिन्त्स्थत रुपमा रु्टपाथमा सामान बेच्ने तथा जथाभािी 
र्ोहोरमैला फ्याक्न े एिं बजारलाई अव्यिन्त्स्थत बनाउने काययलाई धनरुत्सावहत गनय नगर के्षिका मखु्य 
बजार रहेका स्थानहरुमा सम्बन्त्रित िडा तथा नगरपाधलकाको पहलमा टोल विकास संस्था, उद्योग िान्त्णजय 
संघ, उद्योगी व्यापारी लगायतका सबै सरोकारिालाहरुको छलर्ल र सहमधतबाट आिश्यकता अनसुार 
बजार व्यिस्थापन सधमधतहरु गठन गरी बजार व्यिस्थापनको काययमा वक्रयाशील बनाइनेछ । 
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20. नेपालको संवििान २०७२ को िारा २३२ (१) बमोन्त्जम प्रदेश सरकार तथा संघ सरकारसँग समरिय, 

सहकायय र सहअन्त्स्तत्िका आिारमा सम्बरि अगाधड बढाइनेछ । साथै अरतरपाधलका समरिय तथा 
सहकायय र न्त्जल्ला समरिय सधमधतसँगको समरिय र सहकाययलाई धनररतरता ददइनेछ ।   

21. नगरपाधलका धभि सञ्चालन हनुे राविय तथा अरतराविय गैरसरकारी संस्थाहरुको काययक्रमहरुमा 
नगरपाधलकाले समरिय र सहकायय गनेछ र गै.स.स.हरुको कामको धनयधमत अनगुमन र धनयमन गररनेछ 
। 

द. सशुासन तथा सेिा प्रिाह सम्बरिी नीधतः 
शासन सञ्चालन र जनताको विश्वास न्त्जते्न मूल आिारको रुपमा रहेको सशुासन प्रिियन र सेिा प्रिाहका लाधग 
धनम्न नीधतहरु धलइनछेः  

1. नगर प्रशासनलाई जनताप्रधत उिरदायी र सेिामूलक तथा स्िच्छ, पररणाममूखी, जिार्देही र पारदशी बनाई 
साियजधनक सेिा प्रिाह र विकास प्रकृयालाई प्रभािकारी बनाउँदै लधगनछे ।  

2. नगरपाधलकाको सेिा प्रिाह र विकास धनमायण सम्बरिमा िौमाधसक रुपमा साियजधनक सनुिुाई, िावर्यक 
काययक्रम तथा बजेटको िावर्यक प्रगधत समीक्षा गने लगायतका काययलाई धनररतरता ददइनेछ । 

3. जनगनुासो व्यिस्थापनलाई प्राथधमकता ददनइनछे ।  

4. स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्िमूल्यांकन काययविधि(LISA)को मूल्यांकनमा राम्रा देन्त्खएका सिुकहरुलाई 
धनररतरता ददँदै सिुार गनुयपने सिुकहरुको सिुार सवहत धनररतरता ददइनछे ।  

5. जनप्रधतधनधि, नगर काययपाधलकाको कायायलय र िडा कायायलयमा काययरत कमयिारीहरुको दक्षता र क्षमता 
अधभिृविका लाधग समय सापेक्षरुपमा ताधलम र अिलोकन भ्रमणको व्यस्था धमलाइन ेछ ।  

6. सेिा प्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउन न्त्जम्मिेार कमयिारी–कमयिारी बीि तथा कमयिारी र पदाधिकारी बीि 
काययसम्पादन करार गरी कायायरियन गररनेछ ।  

7. नगर धभि रहेका सिै सरुक्षा धनकायहरुलाई िसु्त दरुुस्त राखी नगरिासीलाई सरुक्षाको अनभुधूत ददलाउनका 
लाधग सरुक्षा धनकायहरुसँग सहयोग र समरिय गररनछे । 

8. नगर प्रहरीलाई क्षमता विकास सवहत थप सदुृढ गरी प्रभािकारी पररिालन गररनछे ।  

9. बजार अनगुमन र धनयमनलाई प्रभािकारी बनाइनछे । 

10. भधूमवहन दधलत, भधूमवहन सकुुम्बासी र अव्यिन्त्स्थत बसोबासीको समस्या व्यिस्थापनका लाधग स्थानीय भधूम 
सेिा केरिको काययलाई धतव्रता ददइ जग्गा नापजाँि र लालपजुाय वितरणको कायय सञ्चालन गररनछे ।  

11. कमयिारीलाई सक्षम, प्रधतस्पिी, न्त्जम्मेिार, कतयव्यनवष्ठ र उिरदायी बनाई आिारणमा सकरात्मक पररितयन 
ल्याउन कमयिारीको क्षमता विकासका साथै दण्ड, परुस्कार र प्रोत्साहनकोव्यिस्था गररनेछ ।  

12. नगरपाधलकाको कायायलयबाट सेिा प्राप्त गनय अशि, िृिििृा, विपन्न नगरिासी तथा भौगोधलक विकटता 
जस्ता विविि कारणबाट कदठनाई भोधगरहेका सेिाग्राहीहरुलाई प्राथधमकताका साथ सेिा प्रिाह गररनेछ । 

13. यस नगरपाधलकाका मातहातमा रहेका सम्पणुय कायायलयका कमयिारीहरुको हान्त्जरीको लाधग विद्यतुीय हान्त्जर 
र नगरपाधलकाको प्रशासकीय भिनमा सीसी क्यामेराको व्यिस्था गररनेछ ।  

ि. वििीय सशुासन सम्बरिी नीधतः 
विधनयोजन कुशलता, सञ्चालन दक्षता र वििीय सशुासनको प्रभािकारी व्यिस्थबाट स्थानीय सरकारलाई 
गधतन्त्शल बनाउन धनम्न नीधतहरु धलइनेछः   

1. साियजधनक आय-व्यय र खररदलाई प्रभािकारी, व्यिन्त्स्थत र पादशी बनाउँदै लधगनछे ।  

2. आरतररक धनयरिण र लेखा परीक्षणलाई विश्वसनीय एिं प्रभािकारी बनाउँदै लधगनेछ ।  

3. पेश्की र िेरुजलुाई धनरुत्सावहत गदै भएको पेश्की बेरुज ुर्छौटलाई प्रभािकारी रुपमा अगाधड बढाइनेछ । 
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4. विकास आयोजनाहरुको ठेक्का पट्टा समयमै शरुुिात गररन ेछ ।  

5. वििीय अनशुासन कायम गनय धमतव्यवयता र गणुस्तरलाई उच्ि प्राथधमकता ददँदै वििीय जोन्त्खम 
रयूनीकरणका लाधग पहल गररनेछ ।  

6. आरतररक धनयरिण प्रणाली सम्बरिी काययविधिको प्रभािकारी कायायरिय गररने छ ।  

7. नगरपाधलकाको आधथयक कारोबारहरुको धनयधमतता, धमतव्यवयता, काययदक्षता, प्रभािकारीता तथा औन्त्ित्यतताको 
आिारमा धनयधमत रुपमा आरतररक लेखापरीक्षण गरी िौमाधसक तथा िावर्यक रुपमा आरतरीक लेखापररक्षण 
प्रधतिदेन पेश गररनेछ ।  

न. विपद् व्यिस्थापन सम्बरिी नीधतः 
विधभन्न प्रकारका विपद्को उच्ि जोन्त्खममा रहेको यस नगरपाधलकामा विपद् व्यिस्थापनका लाधग धनम्न नीधतहरु 
धलइनेछः  

1. नगरस्तरीय विपद् व्यिस्थापन सधमधत र िडास्तरीय विपद व्यिस्थापन सधमधतलाई थपवक्रयाशील र 
प्रभािकारी बनाइनेछ ।   

2. विपद्को लाधग अत्यािश्यक सामग्रीहरु खररद तथा भण्डारण गररने छ ।  

3. यस नगरक्षेिमाबाढी, डुिान तथा नदी कटान जस्ता जलजरय विपदबाट क्षधत रयूनीकरण गनयका लाधग 
नदीजरय पदाथयको उत्खनन तथा विक्रीबाट प्राप्त रकमबाट विधभन्न खहरे खोला तथा नददका कारण हनुे 
जोन्त्खमयिु स्थानमा तटबरि तथा नदी धनयरिणका काययहरु सञ्चालन गररनेछ । 

4. विपदको प्रभािकारी र योजनािि व्यिस्थापनका लाधग यस नगरपाधलकाको विपद् जोन्त्खम रयूनीकरण तथा 
जलिाय ु पररितयन उत्थानशील योजनाको पनुरािलोकन गरी पूिय तयारी लगायतका काययहरु सञ्चालन 
गररनेछ ।  

5. विपदबाट घरबार विहीन नागररकहरुको पनुबायस र स्तरोन्नधतको लाधग नगरपाधलकाबाट गररने आधथयक 
सहयोगलाई धनररतरता ददइन ेछ ।  

6. विपद् तथा महामारीको समस्याबाट बच्नका लाधग स्थानीय संिारमाध्यमबाट जनिेतना मलुक विर्यहरु 
प्रकाशन प्रसारण गनयको साथै यस के्षिमा वक्रयाशील सरकारी तथा गैर सरकारी धनकायहरुसँग समरिय, 
सहकायय र साझेदारी अधभिृवि गररनेछ ।   

प. भिन तथा सहरी विकास सम्बरिी नीधतः 
सरुक्षीत तथा व्यिन्त्स्थत िस्ती विकास र सहरीकरणका लाधग धनम्न नीधत धलइनछेः   

1. नगरको मखु्य बजार लगायत अरय सम्भावित बजार के्षिहरुमा धनमायण गररने भिनहरुलाई भिन मापदण्ड 
अनरुुप धनमायण गने गराउने काययलाई धनररतरता ददइनेछ ।  

2. नगरके्षिमा धनमायण गररन े भिनहरुलाई भिन मापदण्ड अनरुुप धनमायण गरी सोको आिारमा धनमायण गने 
व्यिस्था गनयको लाधग हाल कायायरियनमा आएको भिन धनमायण सम्बरिी विधनयम, २०७१ (संशोधित तथा 
पररमान्त्जयत २०७४) को काययरियनमा धनररतरता ददइनछे ।  

3. नगरके्षिमा रहेका सडकहरुको मापदण्ड कायम गने, सडकमा परेका जग्गाको लगत कट्टा गने काययको 
लाधगसम्बन्त्रित धनकायलाई अनरुोि गररनेछ ।  

4. िौदण्डीगढी नगरपाधलका के्षिमा लाग्ने धनयधमत हाट बजारको उन्त्ित व्यिस्थापनका लाधग हाट बजार 
स्थल धनमायण र सञ्चालन गररने छ ।  

5. यस नगरपाधलकाका सबै िडामा साना धतना सभा र समारोह गनयका लाधग सभाहल बनाउन पहल गररनछे 
।  
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6. नगरपाधलकाका मखु्य मखु्य बजार के्षिमा रहेका ढलहरुको धनकासको यथोन्त्ित व्यिस्थापन र रु्टपाथको 
धनमायणबाट बजार सौरदयीकरण र व्यिस्थापन गररनछे ।  

र्. आयआजयन तथा रोजगारी सम्बरिी नीधतः 
 नगर के्षिको समग्र विकास र समवृिका लाधग नागररकको आयआजयन तथा रोजगारी महत्िपणुय आिार 
भएको र अबको हाम्रो काययभार नागररकको आधथयक विकास र नगरको आधथयक क्रान्त्रत नै भएकाले नगर के्षि 
धभिको आयआजयन र रोजगारी प्रिियनका लाग धनम्न नीधत धलइनछे ।  

1. गररिी धनिारणको लाधग लघ ु उद्यम विकास काययक्रमलाई न.पा.को साझेदारीमा धनररतरता ददईनेछ । 
यसबाट  नगरपाधलकाका विपन्न नागररकहरुलाई विधभन्न वकधसमको सीपमलुक ताधलम प्रदान गरी लघ ु
उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गदै नागररकको आधथयक अिस्थामा सिुार गदै लधगनेछ ।  

2. िैदेन्त्शक रोजगारीबाट र्केकाहरुका व्यन्त्िहरुको सीप, िान, प्रविधि, पूजँी र क्षमताको पूणय उपयोग गदै 
उनीहरुलाई स्िदेशमै उद्यमन्त्शलतामा लगाउनका लाधग आिश्यक सीप तथा ताधलम एिं वििीय पहुँि 
अधभिृवि गररनेछ र िैदेन्त्शक रोजगारीमा जान िाहनलेाई सरुन्त्क्षत िैदेन्त्शक रोजगारीका लाधग आिश्यक 
समरिय, पहल र परामशय गररनेछ ।   

3. िौदण्डीगढी नगरपाधलका धभि रोजगारीको क्षेि पवहिान गने, नक्साङ्कन गने, रोजगारदाताको माग 
बमोन्त्जमको श्रधमक उपलब्ि गराउन सहजीकरण गने तथा अरय रोजगारमूलक सेिा उपलब्ि गराउनका 
लाधग रोजगार सेिा केरिलाईथप सदुृढ गररने छ । 

4. नगर क्षेि धभिका न्त्शन्त्क्षत तथा अन्त्शन्त्क्षत बेरोजगार व्यन्त्िहरुको िान, सीप,योग्यता, अनभुि र बजारको 
मागका आिारमा आिश्यक पने विधभन्न वकधसमका सीपमूलक काययक्रम सञ्चालन 
गरी“सीपधसकौंरोजगारबनौं”“आफ्नै पौरख आफ्नै गौरब”जस्ताकाययक्रमसञ्चालनगररआत्मधनभयर, स्िाभिलम्बी 
बनाउन तर्य  जोड ददइने छ । 

5. प्रिानमरिी रोजगार काययक्रम सञ्चालनका लाधग स्थावपत र सञ्चाधलत रोजगार सेिा केरिको प्रभािकारीता 
िृवि गररनछे । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

५. आगामी आ.ि. २०७९/०८० को बजेट आय/व्यय अनमुान धनम्नानसुार रहेको छ । 

आय तर्य  व्यय तर्य  
क्र.स. वििरण रकम क्र.स. वििरण रकम 

1 
संघीयसरकारबाट हस्तारतररत शसतय अनदुान 
िाल ु

294800000 1 
संघीयसरकारबाट हस्तारतररत शसतय अनदुान िाल ु

294800000 

2 
संघीयसरकारबाट हस्तारतररत शसतय अनदुान 
पुजँीगत 

37100000 2 
संघीयसरकारबाट हस्तारतररत शसतय अनदुान 
पुजँीगत 

37100000 

3 संघीयसरकारबाट हस्तारतररत विशेर् अनदुान 18000000 3 संघीयसरकारबाट हस्तारतररत विशेर् अनदुान 18000000 

4 संघीयसरकारबाट हस्तारतररत समपरुक अनदुान 16000000 4 संघीयसरकारबाट हस्तारतररत समपरुक अनदुान 16000000 

5 प्रदेशसरकारबाट हस्तारतररत शसतय अनदुानिाल ु 123000 5 प्रदेशसरकारबाट हस्तारतररत शसतय अनदुान िाल ु 123000 

6 
प्रदेशसरकारबाट हस्तारतररत शसतय अनदुान 
पूजँीगत 

4371000 6 
प्रदेशसरकारबाट हस्तारतररत शसतय अनदुान 
पूजँीगत 

4371000 

7 प्रदेशसरकारबाट हस्तारतररत समपरुक अनदुान 10000000 7 प्रदेशसरकारबाट हस्तारतररत समपरुक अनदुान 10000000 

 शसतयअनदुान जम्मा आय 380394000  शसतयअनदुान जम्मा व्यय 380394000 

1 संघीयसरकार समानीकरण अनदुान 160000000 1 िाल ुखिय 143261650 

2 संघीयसरकार राजश्व बाँडर्ाँड 138779000 2 १० िटैिडाहरुको लाधग 100400000 

3 प्रदेशसरकार समानीकरण अनदुान 8769000 3 समपरुक कोर् (संघीय सरकारका लाधग) 16000000 

4 प्रदेशसरकार सिारी सािन कर 16713650 4 समपरुक कोर् (साना धसिाईका लाधग) 5400000 

5 
आरतररकआयअनमुान 

39800000 5 
समपरुक कोर् (सडक बोडय लगायत अरयका 
लाधग) 

5000000 
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6 स्थानीयराजश्व बाँडर्ाँड 50000000 6 समपरुक कोर् (प्रदेश सरकारका लाधग) 3000000 

7 
िालकुो आि०७८।०७९ को नगद मौज्दात 

1500000 7 
आ.ब. २०७८।०७९ मा धसन्त्जयत दावयत्ि 
भिुानी अनमुान 

१८५००००० 

8 

आि ०७८।०७९को विभाज्यकोर्को बाँकी 
13500000 8 

आ.ब. २०७८।०७९ को नगद प्राप्त हनु बाकँी 
आयबाट भिुानी हनुे गरीधसन्त्जयत दावयत्ि भिुानी 
अनमुान 

13500000 

 
    9 शाखागत बजटे 84900000 

      10 जम्मानगरस्तरीय बजेट विधनयोजन 39100000 

  धनशतयजम्मा आय 429061650 11 धनशतयजम्मा ब्यय 429061650 

  कुल आय 809455650   कुल व्यय 809455650 
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विश्व समदुायलाईनै आक्रारत बनाई विकास र समवृिको प्रयासलाई अिरुिपारेको कोरोना माहामारीको पीडाबाट 
मनु्त्ि पाएसँगै विकास र समवृिको प्रयास सहज रुपमा अगाधड बढ्न ेशभुसंकेत देन्त्खएको छ । ऐधतहाधसक स्थानीय 
तहको प्रथम धनिायिनबाट धनिायन्त्ित भई आफ्नो काययकालमा यस नगरको न्त्शक्षा, स्िास््य, खानेपानी, धबजलुी, सडक, 
धसिाई, कृवर्, पशसेुिा, संस्थागत विकास लगायतका बहआुयधमक विकासका आिारहरु तयार गरी विकासको 
गधतलाई अगाधड बढाउन अमूल्य योगदान परु् याउनहुनु ेधनितयमान नगर प्रमखु श्री खगेरि राईको नतेतृ्िको स्थानीय 
सरकारको सम्पूणय पररिारलाई हाददयक िरयिाद ददँदै स्थानीय तहको दोस्रो धनिायिनबाट नगरको समग्र विकासको 
बाँकी काययभारलाई हाम्रो काँिमा सनु्त्म्पनहुनु ेआम नगरबासी मतदाताहरुको आशा र अपेक्षालाई परुा गने प्रधतबिता 
व्यि गदयछु र प्रस्ततु नीधत तथा काययक्रममा अमूल्य सल्लाह, सझुाि, प्रधतकृया र पररमाजयनसवहत स्िीकृत गररयोस, 

स्िीकृत हनुे नीधत काययक्रम बमोन्त्जम नगरपाधलकाको आय अनमुानको सीमा धभि रहने गरी नगरस्तरीय तथा िडा 
स्तरीय बजेट बाँडर्ाँड स्िीकृती पिात यो नीधत काययक्रम र बजेटको प्रभािकारी कायायरियनमा सम्पूणय जनप्रधतधनधि, 
पिुयजनप्रधतधनधि,आम जनता, राजनीधतक दल, संिार क्षेि, सम्पूणय कमयिारीहरू तथा सरोकारिाला सबैबाट पूणय सहयोग 
पगु्ने विश्वास धलएको छु । 

अरत्यमा, िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको १२ औ ंनगरसभा समारोहमा आफ्नो महत्त्िपूणय समय उपलब्ि गराई 
समारोहको गररमा र शोभा बढाई ददन ु भएकोमाप्रमखु अधतधथ, विशेर् अधतधथ, अधतधथ गण, नगरसभाका सम्पूणय 
सदस्य ज्यहुरु, कमयिारी, पिकार धमिहरु लगायत सम्पूणय उपन्त्स्थत महानभुािहरुमा हाददयक आभार र कृतिता 
व्यि गदयछु । यहाँहरुको आिश्यक सल्लाह, सझुाि, खबरदारी र सहयोग सदैि रहने र यो नगरलाई विकधसत 
नगर, समिृ नगर बनाउने यो महान अधभयानमा सिैं सहभागी हनुहुनुेछ भने्न विश्वास र अपेक्षा धलएकोछु । यो 
महत्त्िपूणय अिसरमा नगरिासी सम्पूणय आमाबबुा, दददीबवहनी, दाजभुाईहरुमा सखु, शान्त्रत, समवृि र उिरोिर 
प्रगतीको कामना गदयछु । 

िरयिाद, 
कालमुान लामा 

नगर प्रमखु 
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िौदण्डीगढीनगरपाधलका 
 

बेल्टार,उदयपरु 
१ नं प्रदेश, नेपाल 
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िौदण्डीगढीनगरपाधलकाको आधथयक ऐन,२०७९ 

 

प्रस्तािनाः िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको आधथयक िर्य २०७९/०८०को अथय सम्बरिी प्रस्तािलाई कायायरियन 
गनयको धनधमि स्थानीय कर तथा शलु्क संकलन गने, छुट ददन े तथा आय संकलनको प्रशासधनक व्यिस्था गनय 
िाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संवििानको िारा २८८ को उपिारा (२) बमोन्त्जम िौदण्डीगढीनगर सभाले यो ऐन 
बनाएको छ । 

१. संन्त्क्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “आधथयक ऐन, २०७९” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन २०७९ साउन १ गतेबाटलागू हनुेछ । 

२. पररभार्ाः-  

(क) 'सम्पन्त्ि कर' भन्नाले घर जग्गा कर र मालपोत करलाई बझुाउँदछ । 

(ख) 'घर जग्गा कर' भन्नाले घर र सो घर रहेको वकिा जग्गाको सम्यिु मलु्यांकनिाट प्राप्त हनुे करलाई 
िझुाउँदछ । 

(ग) 'भधूम कर (मालपोत)' भन्नाले जग्गाको स्िाधमत्ििाट प्राप्त हनुे करलाई िझुाउँदछ ।  

(घ) 'घर िहाल कर' भन्नाले घर िनीले बहालमा ददएको आम्दानीबाट प्राप्त भएको करलाई िझुाउँदछ । 

(ङ) 'व्यिसाय कर' भन्नाले व्यिसाय दताय गरर प्राप्त हनुे करलाई िझुाउँदछ ।   

(ि) 'सिारी सािन कर' भन्नाले तोकीएको सिारी सािन दताय र सञ्चालनिाट प्राप्त हनुे करलाई िझुाउँदछ । 

(छ) 'वििापन कर' भन्नाले बस्त ुिा सेिाको प्रिार गरेिापत प्राप्त हनुे करलाई िझुाउँदछ । 

(ज) 'मनोररजन कर' भन्नाले व्यिसावयक प्रयोजनका मनोरञ्जन स्थलिाट प्राप्त हनुे करलाई िझुाउँदछ । 

(झ) 'बहाल धबटौरी शलु्क' भन्नाले साियजधनक, पधतय, ऐलानी जग्गा प्रयोग गनय ददएिापत प्राप्त हनुेर स्थानीय 
हाटबजारबाटसंिालन गरे िापत ्संगकधलत शलु्कलाई िझुाउँदछ । 

(ञ) 'पावकय ङ शलु्क' भन्नाले पाकीङ स्थल प्रयोग गरेिापत प्राप्त हनुे शलु्कलाई िझुाउँदछ । 

(ट) 'सेिा शलु्क, दस्तरु' भन्नाले विधभन्न प्रकारका दताय, धसर्ाररस लगायतका सेिा प्रिाह गरेिापत प्राप्त हनु े
शलु्कलाई िझुाउँदछ । 

(ठ) 'पययटन शलु्क' भन्नाले तोकीएको पययटवकय के्षिमा प्रिशे गरेिापत प्राप्त हनुे शलु्कलाई िझुाउँदछ । 

(ड) 'घर जग्गा रन्त्जिेशन शलु्क' घर जग्गाको हक हस्तारतरण गरेबापत प्राप्त हनुे शलु्कलाई िझुाउँदछ । 

(ढ) 'अरय कर' भन्नाले यस ऐनमा व्यिस्था गररएका कर बाहेकका अरय सेिा शलु्क, कर दस्तरुलाई 
िझुाउँदछ । 

३. सम्पधत करः नगरपाधलकाका के्षिधभि अनसूुन्त्ि (१) बमोन्त्जम सम्पन्त्ि कर/घरजग्गा कर लगाइने र असूल 
उपर गररनेछ । 

४. भधूम कर (मालपोत):नगरपाधलका के्षिधभि अनसूुन्त्ि (२) बमोन्त्जम भधूम कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर 
गररनेछ ।  

५. घर िहाल करः  नगरपाधलका के्षिधभि कुन ैव्यन्त्ि िा संस्थाले भिन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, 
छप्पर, जग्गा िा पोखरी पूरै/आंन्त्शक तिरले िहालमा ददएकोमा अनसूुन्त्ि (३) बमोन्त्जम घर जग्गा िहाल कर 
लगाइन ेर असूल गररनेछ ।  

६. व्यिसाय करः नगरपाधलका के्षिधभि व्यापार, व्यिसाय िा सेिामा पूजँीगत लगानी र आधथयक कारोिारका 
आिारमा अनसूुन्त्ि (४) बमोन्त्जम व्यिसाय कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

७. सिारी सािन करःनगरपाधलका क्षेिधभि दताय भएका सिारी सािनमा अनसूुन्त्ि (५) बमोन्त्जम सिारी सािन कर 
लगाइने र असलु उपर गररनेछ ।तर, प्रदेश काननु स्िीकृत भई सो काननुमा अरयथा व्यिस्था भएको 
अिस्थामा सोवह बमोन्त्जम हनुछे । 
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८. वििापन करः नगरपाधलका के्षिधभि हनुे वििापनमा अनसूुन्त्ि (६) बमोन्त्जम वििापन कर लगाइने र असूल 
उपर गररनेछ ।तर, प्रदेश काननु स्िीकृत भई सो काननुमा अरयथा व्यिस्था भएको अिस्थामा सोवह बमोन्त्जम 
हनुेछ। 

९. मनोररजन करः नगरपाधलका के्षिधभि हनुे मनोररजन व्यिसाय सेिामा अनसूुन्त्ि (७) बमोन्त्जम व्यिसाय कर 
लगाइने र असलु उपर गररनेछ ।तर, प्रदेश काननु स्िीकृत भई सो काननुमा अरयथा व्यिस्था भएको 
अिस्थामा सोवह बमोन्त्जम हनुछे । 

१०. बहाल धबटौरी शलु्कः नगरपाधलका के्षिधभि आरु्ले धनमायण, रेखदेख िा संिालन गरेका अनसूुन्त्ि (८) मा 
उल्लेख भए अनसुार हाट बजार िा पसलमा सोही अनसूुन्त्िमा भएको व्यस्था अनसुार बहाल धबटौरी शलु्क 
लगाइन ेर असूल उपर गररनछे । 

११. पावकय ङ शलु्कः नगरपाधलका के्षिधभि कुनै सिारी सािनलाई पावकय ङ सवुििा उपलब्ि गराए िापत अनसूुन्त्ि 
(९) बमोन्त्जम पावकय ङ शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ। 

१२. सेिा शलु्क, दस्तरुः नगरपाधलकाले धनमायण, संिालन िा व्यिस्थापन गरेका अनूसून्त्ि (१०) मा उन्त्ल्लन्त्खत 
स्थानीय पूिायिार र उपलब्ि गराइएको सेिामा सेिाग्राहीबाट सोही अनसूुन्त्िमा व्यिस्था भए अनसुार शलु्क 
लगाइन ेर असूल उपर गररनछे । 

१३. पययटन शलु्कःनगरपाधलकाले आफ्नो के्षिधभि प्रिेश गने पययटकहरुिाट अनसूुिी (११) मा उन्त्ल्लन्त्खत दरमा 
पययटन शलु्क लगाईने र असलु उपर गररनेछ । 

१४. गत आ.ि.०७७/०७८ को यथाथय आय, िाल ुआ.ि.२०७९/०८०को संशोधित आय अनमुान र आगामी 
आ.ि.२०७९/८०को लाधग प्रस्तावित आय अनमुान अनसूुिी १२ अनसुार हनुछे । 

१५. घर जग्गा रन्त्जिेशन शलु्कः- प्रदेश सरकारले धनिायरण गरेबमोन्त्जम हनुेछ । 

१६. कर छुटःयस ऐन बमोन्त्जम कर धतने दावयत्ि भएका व्यन्त्ि िा संस्थाहरुलाई कुन ैपधन वकधसमको कर छुट 
ददईन ेछैन ।तर नगरपाधलकासँग प्रत्यक्ष सम्िरि भएका गैर नार्ामूलक सेिा प्रदायक संगदठत संस्थाहरुलाई 
नगर सभाको धनणययानसुार कर छुट ददन सवकनछे ।साथै नेपाल सरकारको सम्िन्त्रित धनकायबाट कर छुट 
प्रमाणपि प्राप्त संस्थालाई समेत छुट ददईनछे ।   

१७. कर तथा शलु्क संकलन सम्बन्त्रि काययविधिः यो ऐनमा भएको व्यिस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकलन 
सम्बन्त्रि काययविधि नगरपाधलकाले तोके अनसुार हनुे छ । 

 

➢ यसनगरआधथयक ऐनमानभएका कुराहरु १ न . प्रदेशसरकारको आधथक ऐन२०७९ /०८० 
माभएकोव्यिस्थाबमोन्त्जम नै हनुेछ ।  
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अनुसूचि - १ 

(दफा ३ सँग सम्बन्धित) 
;+/rgfsf] d"No cfwf/ M 

!= ahf/ If]q 

@= cfjl;o If]q 

#= s[lif If]q 

$= ag tyf ju/ If]q 

!= ahf/ If]qsf] jlu{s/0f M 

 s ju{ –a]N6f/ 

 v ju{ – xl8of, l;jfO{, zlgjf/], jif]{8f8f, /fgL6f/ 

 u ju{– ef]n]{gL, 5'O{nf, lj/]Gb|jhf/ 

 3 ju{– cGo 

@= cfjfl;o If]qsf] jlu{s/0f M 

 s ju{ – ;'ud 

 v ju{ – ljs6 

 u ju{– clt ljs6 

➢ o; 3/sf] d"Nofªs0f cfwf/ !))) sq foot leq ag]sf ;+/rgfx?sf] nflu dfq nfu" x'g]5 . 

➢ cGo ;+/rgfsf] nflu gu/kflnsfsf] sfof{non] cfjZos d"Nofªsgsf] Joj:yf ldnfO{ d"Nofªsg ul/ s/ 

c;'n ug]{ 5 . 

 

 

 

3/sf] k|sf/ M 

!= km]d :6«Sr/  

@= km]d l6gsf] 5fgf]  

#= O6fsf] hf]8fO{, e'O{ 9nfg, l6gsf] 5fgf] 

$= eO{ 9nfg, sf7sf] 3]/faf/ l6g÷6fgLsf] 5fgf] 

%= df6f]sf] e'O{ sf7sf] 3]/fa]/f l6g÷6fgLsf] 5fgf] 

सम्पत्ति कर 
3/ d"Nof+sg ljj/0f M 

If]q 
#/sf] 
lsl;d 

j*fx? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ahf/ 
Jofkfl/s 

s 1200000 1000000 700000 600000 550000 300000 200000 150000 150000 155000 

v 1000000 800000 600000 500000 500000 250000 150000 125000 125000 130000 

u 800000 600000 500000 400000 450000 200000 100000 100000 100000 1050000 

cfjl;o 

s 1100000 800000 600000 500000 500000 250000 150000 125000 100000 75000 

v 900000 600000 500000 400000 450000 200000 100000 100000 75000 50000 

s[lif s 1000000 700000 500000 500000 450000 200000 150000 100000 75000 40000 

ag tyf 
au/ 

v 900000 600000 400000 400000 400000 150000 100000 750000 50000 25000 
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^= df6f]sf] e'O{ af;sf] 6f6L l;d]G6 3]/fa]/f l6g÷6fgLsf] 5fgf] 

&= df6f]sf] e'O{ af;sf] 6f6L df6f]n] lnk]sf] h:tf÷6fnLsf] 5fgf] 

*= df6f]sf] e'O{ af;sf] 6f6L df6f]n] lnk]sf] k'm;sf] 5fgf] 

(= df6f]sf] e'O{, 9'Ëf / df6f]sf] hf]8fO{ l6gsf] 5fgf] 

!)= df6f]sf] e'O{, 9'Ëf / df6f]sf] hf]8fO{ k'm;sf] 5fgf] 

;+/rgfsf] d"Nof+sg b/ M 

 

   If]q 

;+/rgfk|lt ju{ lkm6 ?= 

cf/=l;=l;= k|m]d 

:6Sr/ 

l;d]06 

hf]8fO{dfO§fjf 

9'Ëfsf] uf/f] – 

cf/=l;=l;= 5fgf 

df6f]sf] hf]8fO{dfO§fjf 

9'Ëfsf] uf/f] – 

cf/=l;=l;= jf l;d]06 

hf]8fO{dfO§fjf 9'Ëfsf] 

uf/f] – 

h:tf÷6fonsf] 5fgf 

df6f]sf] 

hf]8fO{dfO§fjf 

9'Ëfsf] uf/f] – 

h:tf÷6fonsf] 

5fgf 

;]8 jf sRrL 3/ 

Aofkfl/s,cf}

Bf]lus 

tyf 

;+:yfut 

a;f]jf; 

Aofkfl/s, 

cf}Bf]lus 

tyf 

;+:yfut 

a;f]jf; 

Aofkfl/s, 

cf}Bf]lus 

tyf 

;+:yfut 

a;f]jf; 

Aofkfl/s,  

cf}Bf]lus

tyf 

;+:yfut 

a;f]jf; Aofkfl/s,  

cf}Bf]lus

tyf 

;+:yfut 

a;f]jf; 

s 
Jofkfl/s 

If]q 

2500 2000 1800 1500 1200 1000 1000 800 450 350 

v 
cfjf;Lo 

If]q 

2000 1800 1800 1200 1000 800 800 600 400 350 

u s[lif If]q 
1500 1000 1200 800 800 600 600 400 400 350 

3 
agtyfju

/ If]q 

1000 800 800 600 600 400 450 400 350 300 

 

;DklQ s/sf] b/ 

;DklQ s/ - 3/,hUuf,uf]bfd / kvf{n _ 

s/of]Uo ;DklQsf] d"No aflif{s b/ -sf]i7df _ 

kfFr nfv ?k}ofF;Ddsf] d"Nof+sgdf   Ps d'i6 ?=!!%  -Ps ;o kGw||_ 

kfFr nfv b]lv krf; nfv ?k}ofF;Dd k|lt nfv  ?=$)  -? rfnL;_ 

PsfpGg nfv b]lv Ps s/f]8 ?k}ofF;Dd k|lt nfv= ?=$%   -? k}+tfnL;_ 

Ps s/f]8 Ps nfv b]lv b'O{ s/f]8 ?k}ofF;Dd k|lt nfv =? +%)    -? krf;_ 

b'O{ s/f]8 Ps nfv ?k}ofFb]lv tLg s/f]8 ?k}ofF;Dd k|lt nfv ?=%%-? kRfkGg_ 

ltg s/f]8 Ps nfv ?k}ofFb]lv kfFr s/f]8 ?k}ofF;Dd k|lt nfv =?=^)    -? ;f¶L_ 

kfFr s/f]8 eGbf dfly k|lt nfv ?= ^% -? k};¶L_ 

gf]6 M d'Nof+sg /sdnfO{ ? nfvdf (Round Figure)df kl/0ft u/L s/sf] b/ lgwf{/0f x'g]5 .  

dfly pNn]lvt b/sf] cfwf/df nfUg] s/sf] pbfx/0f M 

 +s/ nfvdf s/sf] b/ s/ /sd 

5 Psd'i^ ?=115 

50 40 ?=2000 

100 45 ?=3000 

200 50 ?=7000 

300 55 ?=12000 

500 60 ?=22500 
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अनुसूचि – २ 

(दफा ४ सँग सम्बन्धित) 
e"dL -dfnkf]t_ s/ 

o; gu/kflnsfn] cf=j=@)&%÷)&^ b]lv Plss[t ;DklQ s/ nfu" ug]{ ePsf]n] afFsL aSof}tf dfnkf]t 

p7fpg lgDgfg';f/sf] dfnkf]t s/ lng] / To:tf] s/df cf=j=@)&%÷)&^ df ltg'{kg]{ /sdsf] % k|ltzt 

hl/jfgf nfUg]5 . To;kl5 k|To]s jif{ qmdzM bf]Jj/ hl/jfgf sfod u/L dfnkf]t c;'n ul/g] 5 . 

 

s= 8]8 ljufx jf =;f] eGbf sd hUuf x'g] hUufjfnfsf] hUufdf  

 ;flas ;'Gb/k'/ * s= / v –         cjn       bf]od       l;d           rxf/  

 k|lt sÝf                        $)÷–      #%÷ –      #)÷–         @)÷– 

 ;'Gb/k'/ * u ;fljs j;fxf & / *    #)÷–       @%÷–       @)÷–         !% ÷– 

v_ DffyL tf]lsPsf] eGbf xfn rf}= g= kf= @, #, $, ^ / &  j8fx?sf]  dfnkf]t  b//]6 M– 

8]8 ljufx jf ;f] eGbf sd hUufdf lgDg cg';f/ dfnkf]t b//]6 sfod ug]{ .     

   cjn        bf]od        l;d          rfxf/         

 k|lts¶f        @%÷–       @)÷–        !%÷–          !@÷– 

u_ tLg ljufx eGbf sd 8]9 ljufx eGbf j9L hUuf x'g]x?sf] nflu  

   cjn        bf]od        l;d          rfxf/         

 k|lt s¶f       $)÷–      #%÷–        #)÷–          @)÷–   

3_ tLg ljufx jf ;f] eGbf j9L hUufjfnfsf] hUufdf 

   cjn        bf]od        l;d          rfxf/         

 k|lt s¶f       %)÷–     $%÷–        $)÷–         #%÷– 

 

rf}=g=kf sf] ahf/ If]qsf j]N6f/ , j;fxf jhf/sf] lkrjf6f]n] 5f]Psf] 38]/Lx?sf] k|lt 38]/L lgDg cg';f/ 

dfnkf]t b//]6 sfod ug]{ . 

• !) w'/ eGbf sd If]qkmn ePsf] 38]/Lsf] k|lt 38]/L ? %)÷– 

• !) 3'/ eGbf j9L Ps s¶f  ;Ddsf]  k|lt s¶f 38]/L   *)÷– 

;fljs xl8of ;'Gb/k'/ uf=lj=; rf}=g=kf =(, !) / % sf] dfnkf]t b//]6 lgDg cg';f/ sfod ug]{ . 

• lkr jf6f]n] 5f]Psf] hUuf jf 38]/L k|lt s¶f ?=$)÷– 
cGo hUufsf] dfnkf]t b/ lgDg cg';f/ sfod ug]{ . 

• 8]8 ljufx ;Dd hUuf ePdf k|lt s¶f ?=!% ÷– 

• 8]8 ljufx eGbf j9L tLgljufx ;Dd ePdf k|lt s¶f  ?=@)÷– 

• tLg ljufx eGbf j9L ePdf k|lt  s¶f    ?=@%÷–  

;fljs rf}b08L uf=lj=;=/ l;l¢k'/ uflj;sf] dfnkf]t b//]6 lgDg cg';f/ sfod ug]{ . 

• v]t jf kfvf] ;j} lsl;dsf] hUufsf] xsdf ;dfg dfnkf]t b/ Kf|lt /f]kgL ? &÷– sfod ug]{ . 

j8f g+= – ! -hUuf d"Nof+sg ljj/0f_ M 

s=;+= d"nIf]q :yfg s'g ljGb' b]vL s'g ljGb' ;Dd 
xfn rng rlNtsf] 

b/ k|lt /f]kgL ? 

cf=j=)&९÷८०sf] 

dfnkf]t Go"gtd 

b/ 

gu/ ;ef4f/f 

:jLs[t -k|lt 

/f]kfgL_ 

rng 

rlNt 

d"No / 

dfnkf]t 

b/ 

cg'kft 
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1 sf]s;'n'Ë 
6f/jf/L b]vL ;+;f/L vf]nf ;Dd -;8ssf] bfofF–

jfFof_ 

k|lt /f]kgL 
1,50,000. 

75,000 80,500 20.80 

2 sf]s;'n'Ë 
6f/jf/L b]vL ;+;f/L vf]nf ;Dd -;8sn] 

g5f]Psf] leqL hUuf_ 
k|lt /f]kgL 25,000. 13,000 11,040 30.70 

3 /fgL6f/ 
sf]s;'n'ª b]vL /fgL6f/ ljr  

-;8ssf] bfFof jfFof_ 

k|lt/f]kgL 
2,00,000. 

75,000 
92,000 

20.80 
#*]/L 3,50,000. 

cf}ift 2,75,000.  1,26,000 

4 /fgL6f/ 
sf]s;'n'ª b]vL /fgL6f/ ljr  

-zfvf af6f]n] 5fPsf]_ 

k|lt/f]kgL 
1,20,000. 

75,000 73,600 20.80 

5 /fgL6f/ 
sf]s;'n'ª b]vL /fgL6f/ ljr /f]8n] g5f]Psf] 

leqL hUuf 
k|lt/f]kgL 70,000. cAan,15,000 33,810 30.70 

6 /fgL6f/ sf]s;'n'ª b]vL /fgL6f/ ljr le6f af/L k|lt/f]kgL 40,000 15,000 17,020 30.70 

7 /fgL6f/ /fgL6f/ b]vL 8l/j jjnf hfg] af6f] -zfvf_ 
k|lt/f]kgL 
1,50,000  

75,000 80,500 20.80 

8 s6x/] gfubx b]vL :s"n df=lj= ;Dd  

/f]*n] %f]Psf] 
80,000 

75,000 64,400 20.80 

zfvf /f]*n %f]Psf] 
60,000 

75,000 69,800 20.80 

/f]*n] g%f]Psf]  
50,000 

15,000 19,665 30.70 

9 s6x/] df=lj= s6x/] x'b} vfgL 8fF8f ;Dd 

;*sn] %f]Psf] 
60,000 

75,000 59,800 20.80 

leqL hUuf 50,000 13,000 19,665 30.70 

10 kfNkfnL jG7'jf s6x/] 6f]n b]vL aG7'jf tfk'Ë 

/f]*n] %f]Psf] 
1,00,000 

75,000 69,000 20.80 

/f]*n] g%f]Psf] 
50,000 

13,000 19,665 30.70 

leqL hUuf 20,000 13,000 9,315 30.70 

11 rf/3/] 
u9L b/jf/b]vL rf/3/], sf]Kr] ;'g6f/, 

sfnfkfgL, k'ms]{u9L 

/f]*n] %f]Psf 
2,00,000 

100,000 92,000 20.80 

/f]*n] g%f]Psf 
1,00,000 

13000 36,915 30.70 

12 u}x|L6f]n jtf;] u}/L6f]n j8f sfof{no ;Dd 

k|lt/f]kgL 
1,00,000 -/f]*n] 
%f]Psf]_ 

75,000 69000 20.80 

13 u}x|L6f]n jtf;] u}/L6f]n, ;]TkfgL leqL efu 
k|lt/f]kgL 50,000 -
/f]*n] g%f]Psf]_ 

13,000 19,665 30.70 

14 ;]Tkfg] 
s~rgk'/, ;]TkfgL, r'kr'k] -zfvf/f]8 If]q 

cf;kf;_ 

k|lt/f]kgL 75,000 -
/f]*n] %f]Psf]_ 

13,000 28,290 30.70 

15 ;]Tkfg] 
s~rgk'/, ;]TkfgL, r'kr'k] -zfvf/f]8 zfvf 

/f]8sf] leqL efu_ 

k|lt/f]kgL 75,000 -
/f]*n] g%f]Psf]_ 

13,000 11,040 30.70 

16 ufO3f6 ;]TkfgL ufO{3f6 k'n cf;kf; 25,000 cf}ift 4,000 11,040 30.70 

17 sGrgk'/ u9Gtf b]lv jtf;] 

d'n;*s cf;kf; 
1,00,000 

75,000 69,000 20.80 

d'n;*s leqLefu 
50,000 

3,000 19,665 30.70 

18 sGrgk'/ sGrgk'/, l;Dn], efn'vf]k zfvf /f]*n 75,000 75,000 28,290 20.80 

   leqL efu 30,000 cf}ift 13,000 12,765 30.70 

       

19 u8Gtf 
u8Gtf :s"nb]vL dflyNnf] u8Gtf ;Dd -d]g/f]8 

;Dd_ 
15,000 13,000 7,590 30.70 

20 u8Gtf u8Gtf :s'n b]vL l;Dn] zfvf /f]8 cf;kf; 15,000 13,000 7,590 30.70 

21 l;DkfgL 
;fjfnL e~Hofª l;DkfgL cfDjf]6] zfvf /f]8 

cf;kf; 
15,000 13,000 7,590 30.70 

22 Hofld/] 
9f]s]dfjf/L b]lv u8Gtf :s"n ;Dd d]g /f]8 

;fO{8 
2,00,000 75,000 92,000 20.80 

23 Hofld/] lkmSsn, ;fjnL e~Hofª zfvf af6f] cf;kf; 2,00,000 75,000 92,000 20.80 

24 Hofld/] Hofld/] leqL efu ;8sn] g5f]Psf] 1,50,000 10,000 57,788 30.70 

25 ;'ufr/L 
;'ufr/L e~Hofªb]vL j/uf5L /f]8 ;fO{8 

cf;kf; 
2,00,000 75,000 92,000 20.80 
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26 ;'ufr/L ;'ufr/L e~Hofªb]vL j/uf5L leqL /f]8 ;fO{8 1,00,000 13,000 36,915 30.70 

27 5'O{nf a]N6f/ lr;fkgL /f]8 ;fO{8 dlGb/ ;Dd 2,00,000 75,000 92,000 20.80 

28 5'O{nf /f]8 eGbf %) ld6/ leq :6]G8 dfyL 1,50,000 rfx/ 10000 57,788 30.70 

29 5'O{nf ;8sn] g5f]Psf] leqL hUuf pJhgL s[lif of]Uo 50,000 cJjn1500013,000 26,910 30.70 

30 ljtf{ 
lzjfno dlGb/ b]vL d'n vf]nf ;Dd -;8s 

cf;kf;_ 
150,000 75,000 80,500 20.80 

31 ljtf{ 
lzjfno dlGb/ b]vL d'n vf]nf ;Dd -;8sn] 

g5f]Psf] leqL efu_ 
1,00,000 10,000 40,538 30.70 

32 df6]vfgL l;?jfgL,3'Dg] df]6/ af6f] /f]8 leq,5]psf] hUuf 

/f]*n] 
%f]Psf]130,000 
/f]*n] 
g%f]Psf]100000 

100,000 
50,000 

230,000 
115,000 

20.80 

33 s6x/af]6]  s6x/af]6] /f]8 leqsf] hUuf 

/f]*n] 
%f]Psf]130,000 
/f]*n] 
g%f]Psf]100000 

100,000 
50,000 

230,000 
115,000 

20.80 

34 s6x/af]6]  s6x/af]6] /f]8n] g5f]Psf] 3/ 38]/L hUufx? 

/f]*n] 
%f]Psf]130,000 
/f]*n] 
g%f]Psf]100000 

100,000 
50,000 

230,000 
115,000 

20.80 

35= cGo 
pk/f]Qm afx]ssf hUufx? k|lt /f]kgL wgx/ / 

eL6 b'j} tkm{ -af6f]n] g5f]Psf hUuf_ v]lt of]Uo 

cjn 35,000 15,000 30,000 20.80 
bf]od #),))) 13,000 26,000 20.80 
l;d@%))) 12,000 24,000 20.80 
rfxf/ @),))) 10,000 20,000 20.80 

 

j8f g+=– @ -hUuf d"Nof+sg ljj/0f_ M 

s=;+= d"nIf]q :yfg s'g ljGb' b]vL s'g ljGb' ;Dd 
xfn rng rlNtsf] 

b/ k|lt s¶f ? 

cf=j=)&९÷८०sf] 

dfnkf]t Go"gtd 

b/ 

gu/ ;ef4f/f 

:jLs[tb/ k|lt 

s¶f ? 

rng 

rlNt 

d"No / 

dfnkf]t 

b/ 

cg'kft 

1 df8Ljf; s[lif 
hf]/af6f] b]lv dfl8jf; vf]nf ;Dd d'n ;8sn] 

5f]Psf] 

2000000 b]lv 
2500000 ;Dd cf};t 
225000 

14,50000 162150 20.80 

2 df8Ljf; s[lif 
hf]/af6f] b]lv :s"n x'b} hfg] l/ª/f]8 n] 5f]Psf] 

dfl8jf; vf]nf ;Dd 

1000000 b]lv 
1200000 ;Dd cf};t 
110000 

14,50000 135700 20.80 

3 
eLd;]g 8f8f 

s[lif 

dfl8jf; vf]nf b]lv eLd;]g 8f8f x'b} nfdf 

vf]nf ;Dd 

200000 b]lv 
300000 ;Dd cf};t 
250000 

14,50000 
167900 20.80 

4 rfln;] s[lif 
nfdfvf]nfsf] l8n b]lv cDdn rf}/L emg]{ af6f] 

;Dd 

200000 b]lv 
250000 ;Dd cf};t 
225000 

14,50000 
162150 20.80 

5 u+u6] s[lif ;ftd'/] vf]nf b[lv u+u6] a'4rf}s ;Dd 

1400000 b]lv 
1500000 ;Dd cf};t 
145000 

14,50000 
143750 20.80 

6 rf]S6L v]t s[lif a'4rf]s b]lv rf]S6L ;Dd l/ª/f]8n] 5f]{sf] 

200000 b]lv 
300000 ;Dd cf};t 
250000 

14,50000 
167900 20.80 

7 df8Ljf; s[lif lul/hfrf}s b]lv ljtf{ hfg] af6f] 

1000000 b]lv 
1200000 ;Dd cf};t 
110000 

14,50000 
135700 20.80 

8 b]jLyfg s[lif dfl8jf; vf]nf b]lv b]ljyfg x'b} leQ] :s"n ;Dd 

100000 b]lv 
150000 ;Dd cf};t 
125000 

14,50000 
139150 20.80 

9 eLQ] s[lif df8Ljf; vf]nf b]lv leQ] xb} l;v/k'/ km]bL ;Dd 

200000 b]lv 
250000 ;Dd cf};t 
125000 

14,50000 
162150 20.80 

10 eLQ] s[lif 
eLQ] :s"n b]lv nfdvf]nf e§L ;Dd af6f]n] 

5f]Psf] 

250000 b]lv 
300000 ;Dd cf};t 
275000 

14,50000 
173650 20.80 

11 
eLd;]g 8f8f 

s[lif 

eLd;]g 8f8f b]lv /fª6fª x'b} uf]ljGb tfdfªsf] 

3/ ;Dd af6f]n] 5f]Psf] 

250000 b]lv 
300000 ;Dd cf};t 

14,50000 
173650 20.80 
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275000 

12 
zflGt gu/6f]/ 

s[lif 
zflGtgu/ 6f]n b]lv :s"n ;Dd 

100000 b]lv 
150000 ;Dd cf};t 
125000 

14,50000 
139150 20.80 

13 df8Ljf; s[lif 
ef]hk'/]sf] 3/ b]vL dfl8jf; vf]nf ;Dd zfvf 

af6f]n] 5f]Psf]x? 

400000 b]lv 
500000 ;Dd cf};t 
450000 

14,50000 
213900 20.80 

14 
df8Ljf; leQ] 

u+u6] s[lif 

oL tlg a:tL leq /x]sf v]tLof]Uo hldgx? s'g} 

af6f]n] g5f]Psf hUufx? 

100000 b]lv 
150000 ;Dd cf};t 
125000 

200000 74750 20.80 

1५ emf]8fkf6f s[lif 
emf]8fkf6f d'n ;8s b]lv sf}jO b]jL ljvfno 

x'b} s[i0f >]i7sf] 3/ ;Dd 

500000 b]lv 
600000 ;Dd cf};t 
550000 

14,50000 
236900 20.80 

१६ emf]8fkf6f s[lif s[i0f >]i7sf] 3/ b]lv rf/ 3/] ;Dd 

500000 b]lv 
600000 ;Dd cf};t 
550000 

14,50000 
236900 20.80 

१७ emf]8fkf6f s[lif s[i0f >]i7sf] 3/ b]lv nfdf vf]nf ;Dd 

500000 b]lv 
600000 ;Dd cf};t 
550000 

14,50000 
236900 20.80 

१८ cfk8f8f s[lif cfk8f8f b]lv rs d]s x'b} nfdfvf]nf ;Dd 

200000 b]lv 
300000 ;Dd cf};t 
250000 

14,50000 
167900 20.80 

१९ ;'3f/] s[lif 
d]g/f]7 b]lv gljg yfkfsf] 3/ x'b} b]lj yfg 

;Dd 

500000 b]lv 
600000 ;Dd cf};t 
550000 

14,50000 
236900 20.80 

२० ;'3f/] s[lif /Qmdfnf k|f=lj= b]lv :jfdL rf}s ;Dd 

300000 b]lv 
400000 ;Dd cf};t 
350000 

14,50000 
190900 20.80 

२१ emf]8fkf6f s[lif emf]8fkf6f a:tL e/L leqL zfvf af6f]n] 5f]Psf 

200000 b]lv 
300000 ;Dd cf};t 
250000 

14,50000 167900 20.80 

२२ rf/3]/ s[lif rf/3/] a:tL e/L leqL zfvf af6f]n] 5f]Psf] 

300000 b]lv 
400000 ;Dd cf};t 
350000 

14,50000 190900 20.80 

२३ ;'3f/] s[lif aRr' lji6sf] 3/ b]lv ;'3f/] l;/fg ;Dd 

300000 b]lv 
400000 ;Dd cf};t 
350000 

24,50000 173650 20.80 

२४ cfk8f8f s[lif cfk8f8f b]lv rt/f /f]8 nfdfvf]nf ;Dd 

1000000 b]lv 
1200000 ;Dd cf};t 
110000 

700000 529000 20.80 

२५ 
emf]8fkf6f ;'3f/] 

cfk8f8f rf/ 

3/] a:tL e/L 

l;rfO x'g] v]lt of]Uo hdLg af6f]n] g5'{sf hUuf 

x? 

150000 b]lv 
200000 ;Dd cf};t 
175000 

50000 100625 30.70 

60000 88550 30.70 

50000 80500 30.70 

40000 76457 30.70 

२६ 
emf]8fkf6f ;'3f/] 

cfk8f8f rf/ 

3/] a:tL e/L 

l;rfO gx'g] af6f]n] g5'{sf hUuf x? 

150000 b]lv 
200000 ;Dd cf};t 
175000 

70000 83375 30.70 

60000 71300 30.70 

50000 63250 30.70 

40000 59225 30.70 

35= cGo  
pk/f]Qm afx]ssf hUufx? k|lt s7\7f wgx/ / 

eL6 b'j} tkm{ -af6f]n] g5f]Psf hUuf_ v]lt of]Uo 

cjn 100,000 70,000 30,000 20.80 
bf]od *),))) 60,000 120,,000 20.80 
l;d  &%))) 50,000 100,000 20.80 
rfxf/ ^%,))) 40,000 80,000 20.80 

j8f g+= –# -hUuf d"Nof+sg ljj/0f_ M 

s=;+= d"nIf]q 
:yfg s'g ljGb' b]vL s'g ljGb' 

;Dd 

xfn rng rlNtsf] b/, 

b/ k|lt s¶f ? 

cf=j=)&९÷८०sf] 

dfnkf]t Go"gtd 

b/ 

gu/ ;ef4f/f 

:jLs[t b/  

k|lt s¶f ? 

rng 

rlNt 

d"No / 

dfnkf]t 

b/ 

cg'kft 

1 
zlgjf/] sRj] b]vL a]nsf 

dlGb/ ;Dd /fhdfu{ af6f] 

ePsf] 

zlgjf/] sRj] b]vL pQ/ -cfk/ 

sfnLvf]nf gx/_ ;Dd 

1000000 b]lv 300000 
;Dd cf};tdf 650000 

400,000 287500 20.80 

250,000 131675 30.70 

250,000 19600 30.70 

2 zlgjf/] sRj] b]vL a]nsf cKk/sfnLvf]nf gx/ b]vL pQ/ 700000 b]lv 100000 400,000 230000 20.80 
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dlGb/ ;Dd /fhdfu{ af6f] 

ePsf] 

s[ltdfg rf]s cuf8L sf] k'n 

;Dd 

;Dd cf};tdf 400000 250,000 62675 30.70 

250,000 50600 30.70 

3 
zlgjf/] sRj] b]vL a]nsf 

dlGb/ ;Dd /fhdfu{ af6f] 

ePsf] 

k'n b]lv pQ/ k"j{ a]nsf dlGb/ 

;Dd 

600000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 350000 

400,000 136850 20.80 

250,000 62675 30.70 

250,000 50600 30.70 

4 
;]tL ;'Gb/L vf]nf b]lv 

a]nfsf dlGb/ ;Dd -

/fhfgfuL_ 

;]tL ;'Gb/L vf]nf b]lv a]nsf 

dlGb/ ;Dd 

500000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 300000 

400,000 207000 20.80 

250,000 62675 30.70 

250,000 50600 30.70 

5 
;]tL ;'Gb/L vf]nf b]lv 

a]nfsf dlGb/ ;Dd -

/fhfgfuL_ 

df]xg rf]s b]lv pQ/ lj/an 

/fO{sf] 3/ ;Dd 

400000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 250000 

250,000 149500 20.80 

250,000 62675 30.70 

250,000 50600 30.70 

6 
;]tL ;'Gb/L vf]nf b]lv 

a]nsf dlGb/ ;Dd -

/fhfgfuL_ 

lj/jn /fO{sf] 3/ b]lv s[ltdfg 

rf]s ;Dd 

400000 b]lv 50000 
;Dd cf};tdf 225000 

250,000 143750 20.80 

250,000 41400 30.70 

250,000 33350 30.70 

7 
;]tL ;'Gb/L vf]nf b]lv 

a]nsf dlGb/ ;Dd -

/fhfgfuL_ 

lj/jn /fO{sf] 3/ b]lv pQ/ 

l6sf /;fOnLsf] 3/ x'b} ;/fwf/L 

vf]nf ;Dd 

100000 b]lv 50000 
;Dd cf};tdf 75000 

250,000 115000 20.80 

250,000 41400 30.70 

250,000 33350 30.70 

8 
gf/fdfg tfdfËsf] 3/ b]vL 

k"j{ l/Ë/f]8 ;Dd 

tf/fdfg tfdfËsf] b]lv k"j{ 

l/Ë/f]8 ;Dd 

500000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 300000 

250,000 207000 20.80 

250,000 58650 30.70 

250,000 50600 30.70 

9 
;/f3/L vf]nf b]lv pQ/ 

xfO{j] /f]8 ;Dd 

;/f3/L vf]nf b]vL pQ/ xfO{j] 

/f]8 ;Dd 

400000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 250000 

250,000 184000 20.80 

250,000 58650 30.70 

250,000 50600 30.70 

10 
a]nsf dlGb/ b]lv klZrd 

tkm{ ;'Vvf ;'gb/L vf]nf 

;Dd 

a]nsf dlGb/ b]lv klZrd tkm{ 

;'Vvf ;'gb/L vf]nf ;Dd 

500000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 300000 

400,000 253000 20.80 

250,000 62675 30.70 

250,000 50600 30.70 

11 

k'j{ klZrd xfO{j] hut 

axfb'/ /fO{sf] 3/b]lv 

sfj|frf]s x'b} rf}/L3/] /fO{ 

sf] ;Dd 

k'j{ klZrd xfO{j] hut axfb'/ 

/fO{sf] 3/b]lv sfj|frf]s x'b} 

rf}/L3/] /fO{ sf] ;Dd 

500000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 300000 

400,000 253000 20.80 

250,000 62675 30.70 

250,000 50600 30.70 

12 
k'j{ klZrd xfO{j] 

a/lkknb]lv pQ/ tkm{ 

efGhL 8f8f sNe6 ;Dd 

k'j{ klZrd xfO{j] a/lkkndfyL 

e]if s'df/ lu/Lsf] 3/ b]lv 

ef]6'dfg /fO{ sf] 3/ ;Dd 

300000 b]lv 150000 
;Dd cf};tdf 225000 

250,000 149500 20.80 

250,000 
75900 30.70 

250,000 
250,000 67850 30.70 

13 
k'j{ klZrd xfO{j] 

a/lkknb]lv pQ/ tkm{ 

efGhL 8f8f sNe6 ;Dd 

ef]6'dfg /fO{sf] 3/ b]vL efGhL 

8fF8f sf] sNe6 ;Dd 

200000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 150000 

250,000 126500 20.80 

250,000 58650 30.70 

250,000 50600 30.70 

14 

ef]6'dfg /fO{sf] 3/ b]lv 

adhf]g 6f]n x'b} lr;fkfgL 

6f]n ltns ljs|d ag sf] 

3/ ;Dd 

ef]6'dfg /fO{sf] 3/ b]lv adhf]g 

6f]n x'b} lr;fkfgL 6f]n ltns 

ljs|d ag sf] 3/ ;Dd 

150000 b]lv 750000 
;Dd cf};tdf 112500 

250,000 115000 20.80 

250,000 50025 30.70 

250,000 
41975 30.70 

15 
;'Vvf ;'Gv/L b]lv sfnL 

vf]nf ;Dd v]tL of]Uo 

;'Vvf ;'Gv/L b]lv sfnL vf]nf 

;Dd v]tL of]Uo 

200000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 150000 

250,000 126500 20.80 

250,000 59225 30.70 

250,000 50600 30.70 

16 
efGhL 8f8f sne6 b]lv 

:s'naf/L x'b} sfnLvf]nf 

;Dd 

efGhL 8f8f sne6 b]lv 

:s'naf/L x'b} sfnL vf]nf ;Dd 

200000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 150000 

250,000 126500 20.80 

250,000 62675 30.70 

250,000 50600 30.70 

17 
sfnLvf]nf clhªuf/] x'b} 

k'm6jn u|fpg ;Dd 

sfnLvf]nf clhªuf/] b]lv kfgL 

6oflª\s ;Dd 

100000 b]lv 50000 
;Dd cf};tdf 75000 

250,000 115000 20.80 

250,000 50025 30.70 

250,000 41975 30.70 

18 

ef}gL s[lif ;8s l8Ddf 

k'/]sf] 3/ b]lv z'Gb/ al:t 

x'b} an a= /fO{ sf] 3/ 

;Dd 

ef}n}gL s[lif ;8s l8Ddfk'/] sf] 

3/ b]lv ;'Gb/ al:t x'b} an a= 

/fO{sf] 3/ ;Dd 

50000 b]lv 25000 ;Dd 
cf};tdf 37500 

250,000 207000 20.80 

250,000 110400 30.70 

250,000 
102350 30.70 

19 

ef}n}gL s[lif ;8s l8Ddfk'/] 

/fO{ 3/ b]lv klZrd led 

/fO{sf] 3/ klZrd lt/sf] 

vf]N;L 5s]sf] k"j{ 

ef}n}gL s[lif ;8s l8Ddfk'/] /fO{ 

3/b]lv klZrd led /fO{sf] 3/ 

klZrd lt/sf] vf]N;Ln] 5]s]sf] 

k"j{ 

500000 b]lv 200000 
;Dd cf};tdf 350000 

250,000 207000 20.80 

250,000 93150 30.70 

250,000 
85100 30.70 

20 

ef}n}gL s[lif ;8s l8Ddfk'/] 

/fO{ 3/ b]lv klZrd led 

/fO{sf] 3/ klZrd lt/sf] 

vf]N;L 5s]sf] k"j{ ahf/ 

;fd'bfo ag b]lv lznf; /fO{sf] 

3/;Dd 

500000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 300000 

250,000 207000 20.80 

250,000 
58650 30.70 

250,000 
250,000 50600 30.70 
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If]q 

21 

ef}n}gL s[lif ;8s l8Ddfk'/] 

/fO{ 3/ b]lv klZrd led 

/fO{sf] 3/ klZrd lt/sf] 

vf]N;L 5s]sf] k"j{ 

lznf; /fO{sf] 3/ b]lv k"j{ x'b} 

sNof0f lji6sf] 3/af6 pQ/ x'b} 

/fh a /fO{sf] 3/ nf:6 af/L 

;Dd 

200000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 150000 

250,000 138000 20.80 

250,000 58650 30.70 

250,000 
50600 30.70 

22 

ef}n}gL s[lif ;8s l8Ddfk'/] 

/fO{ 3/ b]lv klZrd led 

/fO{sf] 3/ klZrd lt/sf] 

vf]N;L 5s]sf] k"j{ 

lznf; /fO{sf] 3/ b]lv hLj a= 

/fO{sf] 3/ ;Dd 

300000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 200000 

250,000 138000 20.80 

250,000 58650 30.70 

250,000 
50600 30.70 

23 

ljb]Gb| rf]s b]lv pQ/ 

d+unaf/] cfd;fn x'b} /ftf] 

klx/f] eGhfË a'waf/] 

a/lkkn l8Ddfk'/ 3/ rf]s 

;Dd 

Ogb| a= /fO{sf] 3/ b]lv pQ/ 

lb3{dfg tfdfËsf] 3/;Dd 

400000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 250000 

250,000 184000 20.80 

250,000 58650 30.70 

250,000 
50600 30.70 

24 

ljb]Gb| rf]s b]lv pQ/ 

d+unaf/] cfd;fn x'b} /ftf] 

klx/f] eGhfË a'waf/] 

a/lkkn l8Ddfk'/ 3/ rf]s 

;Dd 

prfNg] 9'ª\uf rf]s b]lv 

cfd;fn ;fls{ kf}8]nsf] 3/ 

;Dd 

400000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 250000 

250,000 184000 20.80 

250,000 58650 30.70 

250,000 
50600 30.70 

25 

ljb]Gb| rf]s b]lv pQ/ 

d+unaf/] cfd;fn x'b} /ftf] 

klx/f] eGhfË a'waf/] 

a/lkkn l8Ddfk'/ 3/ rf]s 

;Dd 

;fls{ kf}8]nsf] 3/ b]lv ef}n]gL 

eGhfË ljh'n] /fO{ sf] bf]sfg 

;Dd 

200000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 150000 

250,000 138000 20.80 

250,000 58650 30.70 

250,000 
50600 30.70 

26 

ljb]Gb| rf]s b]lv pQ/ 

d+unaf/] cfd;fn x'b} /ftf] 

klx/f] eGhfË a'waf/] 

a/lkkn l8Ddfk'/ 3/ rf]s 

;Dd 

ef]n]{gL a/lkkn x'b} zfGtL rf}s 

;Dd 

300000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 200000 

250,000 161000 20.80 

250,000 58650 30.70 

250,000 
50600 30.70 

27 
s6'h] vf]nf b]lv k"j{ d]g 

/f]8 ;Dd 

s6'h] vf]nf b]lv k"j{ d]g /f]8 

;Dd 

700000 b]lv 300000 
;Dd cf};tdf 500000 

400,000 299000 20.80 

250,000 126500 30.70 

250,000 119600 30.70 

28 
s6'h] vf]nf b]lv k"j{ d]g 

/f]8 ;Dd 

sfnL vf]nf x'b} j/lkkn x'b} 

xfOj] /f]8sf] k"n ;Dd 

500000 b]lv 200000 
;Dd cf};tdf 350000 

400,000 253000 20.80 

250,000 93150 30.70 

250,000 85100 30.70 

29 
nfnL atLsf] 3/b]lv 

eb|l;ª tfdfËsf] 3/ ;Dd 

nfnL atLsf] 3/b]lv eb|l;ª 

tfdfËsf] 3/ ;Dd 

200000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 150000 

250,000 126500 20.80 

250,000 58650 30.70 

250,000 50600 30.70 

30 
s6'h] vf]nf b]lv sfnL 

vf]nf ;Dd 

s6'h] vf]nf b]lv sfnL vf]nf 

;Dd 

200000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 150000 

250,000 126500 20.80 

250,000 58650 30.70 

250,000 50600 30.70 

31 
s6'h] vf]nf b]lv sfnL 

vf]nf ;Dd 

lb3{dfg tfdfsf] 3/b]lv 

sfnLvf]nf ;Dd 

300000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 200000 

250,000 161000 20.80 

250,000 58650 30.70 

250,000 50600 30.70 

32 
s6'h] vf]nf b]lv sfnL 

vf]nf ;Dd 

hf]s dnsf] 3/b]lv ;t/L sf] 

3/ dfyL ;Dd 

200000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 150000 

250,000 138000 20.80 

250,000 58650 30.70 

250,000 50600 30.70 

33 
j/lkn ag l;gL rf]s b]lv 

d+unaf/] ;Dd 

j/lkn ag l;gL rf]s b]lv 

d+unaf/] ;Dd 

200000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 150000 

250,000 138000 20.80 

250,000 58650 30.70 

250,000 50600 30.70 

34 
jfulj/sf] 3/ b]lv pQ/ 

lrk?Ë 8f8f x'b} ef]n]{gL 

lkkn rf]s ;Dd 

a/lkkn agl;gL rf]s b]lv 

jfulj/ /fO{sf] 3/ b]lv :s"n 

;Dd 

300000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 200000 

250,000 161000 20.80 

250,000 58650 30.70 

250,000 50600 30.70 

35 
jfulj/sf] 3/ b]lv pQ/ 

lrk?Ë 8f8f x'b} ef]n]{gL 

lkkn rf]s ;Dd 

ldg s'df/ /fO{sf] 3/ cuf8L 

b]lv aOg /fO{sf] 3/ x'b} k|nfx 

/fO{sf] 3/ ;Dd 

200000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 150000 

250,000 138000 20.80 

250,000 58650 30.70 

250,000 50600 30.70 

36 
jfulj/sf] 3/ b]lv pQ/ 

lrk?Ë 8f8f x'b} ef]n]{gL 

lkkn rf]s ;Dd 

k|nfx /fO{sf] 3/ b]lv dfwk 

g]kfnLsf] 3'd'gL rf]s ;Dd 

200000 b]lv 50000 
;Dd cf};tdf 125000 

250,000 138000 20.80 

250,000 41400 30.70 

250,000 33350 30.70 

37 
jfulj/sf] 3/ b]lv pQ/ 

lrk?Ë 8f8f x'b} ef]n]{gL 

lkkn rf]s ;Dd 

dfwk g]kfnLsf] 3/ b]lv 

O5f/fO{sf] 3/ d'lg rf]s ;Dd 

200000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 150000 

250,000 132250 20.80 

250,000 39675 30.70 

250,000 31625 30.70 
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38 
jfulj/sf] 3/ b]lv pQ/ 

lrk?Ë 8f8f x'b} ef]n]{gL 

lkkn rf]s ;Dd 

OR5f /fO{sf] e/ d'lgsf] rf]s 

b]lv tf/fdfg /fO{sf] 3/ x'b} bfg 

axfb'/ /fO{sf] 3/ b]lv ef]n]{gL 

lkkn rf]s ;Dd 

200000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 150000 

250,000 138000 20.80 

250,000 41400 30.70 

250,000 
33350 30.70 

39 

OR5f /fO{sf] 3/ b]lv k"j{ 

/ft]f klx/f] s[lif{ ;8s 

hf]8g] b]lv jfnL /fO{sf] 3/ 

;Dd 

OR5f /fO{sf] 3/ b]lv k"j{ /ft]f 

klx/f] s[lif{ ;8s hf]8g] b]lv 

jfnL /fO{sf] 3/ ;Dd 

200000 b]lv 100000 
;Dd cf};tdf 150000 

250,000 138000 20.80 

250,000 41400 30.70 

250,000 
33350 30.70 

40=     cGo  

pk/f]Qm afx]ssf hUufx? k|lt 

s7\7f wgx/ / eL6 b'j} tkm{ -

af6f]n] g5f]Psf hUuf_ v]lt 

of]Uo 

cjn !)),))) 50,000 100,000 30.70 
bf]od  *),))) 40,000 80,000 30.70 
l;d ^%,))) 30000 60,000 30.70 
rfxf/ %),))) 20000 40,000 30.70 

j8f g+= – $ -hUuf d"Nof+sg ljj/0f_ M 

s=;+

= 
d"nIf]q 

:yfg s'g ljGb' b]vL s'g ljGb' 

;Dd 

xfn rng rlNtsf] b/ 

k|lt s¶f ? 

cf=j=)&९÷८०sf] 

dfnkf]t Go"gtd 

b/ 

gu/ ;ef4f/f 

:jLs[t b/ 

k|lt s¶f ? 

rng rlNt 

d"No / 

dfnkf]t b/ 

cg'kft 

1 dsd 8f8f 
/fd;LË 8f8fF b]lv k'm6an u|fp8 ;Dd d]g 

af6f] 
2,00,000 

250,000 
1,38000 80.20 

2 dsd 8f8f 
/fd;LË 8f8fF b]lv k'm6an u|fp8 ;Dd leqL 

af6f] 
1,25,000 

250,000 
1,20,750 80.20 

3 dsd 8f8f /fdl;Ë 8f8f b]vL ?vf]kfvf] jf/L v]t 40,000 250,000 27600   

4 leQ]ln 6f]n 
a/sf] ?v b]vL -uh]Gb|sf] 3/ dfyL_ /fd l;+x 

8f8f ;Dd d"Vo af6f] 
3,00,000 

250,000 
2,07,000 80.20 

5 leQ]ln 6f]n 
a/sf] ?v b]vL -uh]Gb|sf] 3/ dfyL_ /fd l;+x 

8f8f ;Dd leqL af6f] 
1,50,000 

250,000 
126500 80.20 

6 leQ]ln 6f]n 
a/sf] ?v b]vL /fd l;+x 8f8f ;Dd 

?vf] kfvf] jf/L 
50,000 

250,000 
69000 80.20 

7 
rf}w/L6f]n 

rf}/L6f]n 

lqo'uf gbL b]vL a;fxf rf}w/L rf]s 

zfvf af6f]n] 5f]Psf] 
2,00,000 

250,000 
1,38,000 80.20 

8 
rf}w/L6f]n 

rf}/L6f]n 
v]tL of]Uo leqL hUUff 1,00,000 50,000 62675 70.30 

9 
rf}w/L6f]n 

rf}/L6f]n 

lqo'uf gbL s6fgn] sf6]sf] nfn k'hf{ 

ePsf]  
5,000 ckafb  0  0 

10 
Pstf x;g 6f]n 

/fd]kf 

rf}w/L rf]s b]vL k'/fgf] * g+= ;Ddsf] 

l;dfgf ;Dd d'n ;8sn] 5f]Psf] 
3,00,000 

250,000 
1,61,000 80.20 

11 
Pstf x;g 6f]n 

/fd]kf 

rf}w/L rf]s b]vL k'/fgf] * g+= ;Ddsf] 

l;dfgf ;Dd zfvf ;8sn] 5f]Psf] 
2,50,000 

250,000 
1,39,500 80.20 

12 
Pstf x;g 6f]n 

/fd]kf 
v]ltof]Uo hldg v]t af/L 1,00,000 50,000 62,675 80.20 

13 lh/fot 6f]n 

k'/fgf] * / ( g+= j8fsf] l;dfgf b]vL 

jif]{ 8f8f a;fxf yfg ;8s af6 

klZrd u+uf j= sfsL{sf] 3/ ;Dd 

3,00,000 

250,000 
1,61,000 80.20 

14 lh/fot 6f]n 
lh/fot 6f]n leqsf] ;j} zfvf 

;8sn] 5f]Psf] ;8s 
2,00,000 

250,000 
1,38,000 80.20 

15 lh/fot 6f]n lh/fot 6f]n leqsf] v]tL of]Uo hUuf 1,00,000 50,000 62,675 30.70 

16 
;+ud / g'gynf 

6f]n 

;fdf? ;fDkfª rf]s k'/fgf] * sf] 

l;dfgf jif]{8f8f a;fxf yfg ;8s 

k'j{ sflnvf]nf ;Dd zfvf ;8sn] 

5f]Psf] 

3,00,000 250,000 1,61000 20.80 

17 
;+ud / g'gynf 

6f]n 
v]ltof]Uo leqL hUufsf] 1,00,000 50,000 62,675 30.70 

18 
;+ud / g'gynf 

6f]n 
g'gyn 6f]nsf] zfvf ;8s 1,50,000 

250,000 
1,26,501 20.80 

19 y'n'ª 8f8f 

;fdf? ;fDkfª rf]s b]vL xf]nL ;Dd 

jif]{8f8f a;fxf ;8s / 8f8f ;8sn] 

5f]Psf] hUuf 

3,00,000 

250,000 
1,61,000 20.80 

20 y'n'ª 8f8f 
y'n'ª 8f8f 6f]nsf] ;j} zfvf ;8s n] 

5f]Psf] 
2,00,000 

250,000 
1,38,000 20.80 
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21 y'n'ª 8f8f 
leqL hUuff v]]tL 1,00,000 50,000 62,675 30.70 

leqL hUuff af/L 1,00,000 40,000 50,600 30.70 

22 3'DtL6f]n 
xf]nL b]vL kfl/hft rf]s ;Dd d'n 

;8sn] 5f]Psf] 
4,00,000 

250,000 
 500000  30.70 

23 3'DtL6f]n 
xf]nL b]vL kfl/hft rf]s ;Dd zfvf 

;8sn] 5f]Psf] 
3,00,000 

250,000 500000 
 30.70 

24 3'DtL6f]n 
xf]nL b]vL kfl/hft rf]s ;Dd leqL 

hUuf 
1,00,000 

250,000 500000 30.70 

25 
v8sf ;]v'jfnL 

tfdfª 6f]n 

lqzlQm rf]s r/0frf]s hfg] af6f\ 

sflnvf]nf ;Dd hfg] af6f]  
4,00,000 

250,000 500000 30.70 

26 
v8sf ;]v'jfnL 

tfdfª 6f]n 
v8sf 6f]n ;]v'jfnL 6f]]n hfg] af6f] 2,00,000 

250,000 500000 30.70 

27 
v8sf ;]v'jfnL 

tfdfª 6f]n 
leqL hUuf 1,00,000 

250,000 500000 30.70 

28 u'Djf gofF 6f]n 
kfl/hft rf]s lqzlQm rf]s rf}tf/L 

rf]s ;Dd d'n ;8s 
5,00,000 

250,000 500000 30.70 

29 u'Djf gofF 6f]n 
kfl/hft rf]s lqzlQm rf]s rf}tf/L 

rf]s ;Dd zfvf ;8s 
2,00,000 

250,000 500000 30.70 

30 u'Djf gofF 6f]n leqL hUuf 1,50,000 250,000 500000 30.70 

31 
hgcfbz{ 6f/af/] 

hgkIf 6f]n 

;'Vvf ;'Gb/L vf]nf ltgbf]efg] vf]nf 

zfvf ;8sn] 5f]Psf] 
2,00,000 250,000 1,84,000 20.80 

32 
hgcfbz{ 6f/af/] 

hgkIf 6f]n 

leqL hUuf v]ltof]Uo  v]t 1,00,000 50,000 62,675 30.70 

leqL hUuf v]ltof]Uo af/L 1,00,000 40,000 50,600 30.70 

33 
dflQd] 6f]n 

kfy]sfnL, 

emf]S;Ln]  

lqzlqm rf]s sflnvf]nf, zlgjf/] 

;8s 
5,00,000 250,000 2,53,000 20.80 

34 
dflQd] 6f]n 

kfy]sfnL, 

emf]S;Ln]  

s/Dh] vf]nf clhu/] k'n a}sNkLs 

/fhdfu{ 
8,00,000 400,000 4,14,000 20.80 

35 
dflQd] 6f]n 

kfy]sfnL, 

emf]S;Ln]  

leqL ;8s 3,00,000 250,000 1,61,000 20.80 

36 
dflQd] 6f]n 

kfy]sfnL, 

emf]S;Ln]  

leqL hUuf wgx/ 1,50,000 50,000 79925 30.70 

leqL hUuf le6 1,50,000 40,000 67,850 30.70 

37 aif]]{ 8f8f ahf/ 

nfdfvf]nf b]lv clhu/] vf]nf ;Dd 12,00,000  10,500  21000  30.70 

nfdfvf]nf b]lv s/Dh] vf]nf ;Dd 

leq hUuf 
1,00,000  250,000  500000  30.70 

38 ahf/ 

kfl/hft rf]s b]lv jif]{ 8f8f rf]s 

;Dd 
8,00,000  10,50,000 1100,000  

20.80 

kfl/hft rf]s b]lv jif]{ 8f8f rf]s 

leqL 
2,00,000  250,000  500,000 

20.80 

39 ahf/ 
:jfdL rf]s ;Dd 8,00,000   10,50,000  1100,000  20.80 

jif]{8f8f b]lv ;dL rf]s  leqL 1,00,000   10,50,000  1100,000  20.80 

40 ;dLrf]s 

;dLrf]s b]lv nfd vf]nf ;Dd / 

:jfdL rf]s b]lv kx/] vf]nf ;Dd 
3,00,000 250,000 1,61,000 20.80 

;dLrf]s b]lv nfd vf]nf ;Dd / 

:jfdL rf]s b]lv kx/] vf]nf wgx/ 

hUuf 

1,00,000 50,000 62,675 30.70 

;dLrf]s b]lv nfd vf]nf ;Dd / 

:jfdL rf]s b]lv kx/] vf]nf le6 hUuf 
1,00,000 40,000 50,600 30.70 

41 ;dLrf]s  

kx/] vf]nf klZrd pQ/ hg Hof]tL 

lg=df= lj ;Dd af6f] ;fO8sf] a/kflg 

;Dd 

2,00,000 250,000 1,38,000 20.80 

kx/] vf]nf klZrd pQ/ hg Hof]tL 

lg=df= lj= a/kflg ;Dd leqL hUuf -

s[ifL{_ wgx/ 

1,00,000 50,000 62,675 30.70 
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kx/] vf]nf klZrd pQ/ hg Hof]tL 

lg=df= lj= a/kflg ;Dd leqL hUuf -

s[ifL{_ le6 

1,00,000 40,000 50,600 30.70 

42 ;dLrf]s  

kx/] vf]nf klZrd k'j{ x'b} rf}=g=kf= 

$ sf] l;df wf/f ;Dd af6f] 
2,00,000 250,000 1,38,000 20.80 

kx/] vf]nf klZrd k'j{ x'b} rf}=g=kf= 

$ sf] l;df wf/f ;Dd leqL hUuf 

wgx/ 

1,00,000 50,000 62,675 30.70 

kx/] vf]nf klZrd k'j{ x'b} rf}=g=kf= 

$ sf] l;df wf/f ;Dd leqL hUuf 

le6 

1,00,000 40,000 50,600 30.70 

43 ;dLrf]s  

;dLrf]s b]vL clhËf/] vf]nf ;Dd 3,00,000 250,000 1,38,000 20.80 

;dLrf]s b]vL clhËf/] vf]nf ;Dd 

leq hUuf wgx/ 
1,00,000 50,000 62,675 30.70 

;dLrf]s b]vL clhËf/] vf]nf ;Dd 

leq hUuf le6f 
1,00,000 40,000 50,600 30.70 

44 clhËf/] 

clhËf/] vf]nfb]vL s/Dh] vf]nf ;Dd 

;8s 5]p 
1,00,000 250,000 1,15,000 20.80 

clhËf/] vf]nfb]vL s/Dh] vf]nf ;Dd 

leqL hUuf 
50,000 40,000 33,350 30.70 

45 ;dLrf]s 

;dLrf]s b]vL db/ Jn]l;Ë af]8LË 

:s'n ;Dd ;8s n] 5f]Psf] 
3,00,000 250,000 207,000 20.80 

;dLrf]s b]vL db/ Jn]l;Ë af]8LË 

:s'n ;Dd leqL hUuf 
1,00,000 40,000 50,600 30.70 

46 af]8LË 
db/ Jn]l;Ë af]8LË b]vL ljd 8f8fF 

;Dd  
3,00,000 250,000 207,000 20.80 

      

  db/ Jn]l;Ë af]8LË b]vL ljd 8f8fF 

;Dd leqL hUuf  
1,00,000 40,000 50,600 30.70 

47   

ljd8f8f x'b} vf/f8f8f ltg bf]dfg] 

b]lv cGtLd rf}=g=kf= j8f g+= $ sf] 

l;dfgf ;Dd ;8sn] 5f]Psf] 

1,50,000 250,000 1,26500 20.80 

ljd8f8f x'b} vf/f8f8f ltg bf]dfg] 

b]lv cGtLd rf}=g=kf= j8f g+= $ sf] 

l;dfgf sf] lelq hUuf 

50,000 40,000 33,350 30.70 

48 b]ljyfg hNnf 

hNnf b]jLyfg /fKrfln6f]n x'b} hg 

Hof]lt lg=df=lj= ;Dd ;8sn] 5f]Psf] 
1,00,000 250,000 1,15,000 20.80 

hNnf b]jLyfg /fKrfln6f]n x'b} hg 

Hof]lt lg=df=lj= ;Dd leqL hUuf 
40,000 40,000 29,900 30.70 

49 bpk'h]nL 6f]n 

b]pk'h]nL 6f]n x'b} hNkf df=lj= ;Dd 

hf]g jf6f] 
2,00,000 250,000 1,38,000 20.80 

b]pk'h]nL 6f]n x'b} hNkf df=lj= ;Dd 

hf]g jf6f] leq euf 
1,00,000 40,000 58650 30.70 

b]pk'h]nL 6f]n x'b} hNkf df=lj= ;Dd 

hf]g jf6f] leq euf bf]]od 
1,00,000 20,000 50,600 30.70 

50 df]lt af]8LË 

df]tL af]8LË b]vL a/kLkn ;Dd ;8s 

5]p 
3,00,000 250,000 1,61,000 20.80 

df]tL af]8LË b]vL a/kLkn ;Dd leq 

hUuf 
2,00,000 50,000 93,150 30.70 

51 
a;fxf yfg 8f8f 

6f]n 

dxfb]jZj/ :s"n b]vL k'/fgf] cf7 sf] 

l;dfgf ;Dd wg a= lj=s= 3/ 

e+Hofu 

3,00,000 250,000 207,000 20.80 

       

52 
a;fxf yfg 8f8f 

6f]n 

6f]n leqsf] v][tL of]Uo hUuf wgx/ 2,00,000 50,000 97,175 30.70 

6f]n leqsf] v][tL of]Uo hUuf le6 2,00,000 40,000 89,125 30.70 

53 r6k6] 6f]n 

>Ln+sf 6f]n l;of sflnvf]nf b]vL 

dxfb]j]Zj/ :s"n ;Dd zfvf ;8sn] 

5f]Psf] hUuf 

3,00,000 250,000 1,61,000 20.80 

54 r6k6] 6f]n v]tL pJhfp hUuf wgx/ 1,00,000 50,000 62675 30.70 
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v]tL pJhfp hUuf le6 1,00,000 40,000 50,600 30.70 

55 
gd'gf b]lv 

a]nsf g=kf= 

;Dd 

gd'gf b]lv a]nsf g=kf= l;dfgf ;Dd 

a}sNkLs /fhdfu{n] 5f]Psf] hUuf 
3,00,000 10,50,000 3,56,500  30.70 

56 
gd'gf b]lv 

a]nsf g=kf= 

;Dd 

d]g ;8s blv >Ln+sf 6f]n hf]8g] 

zfvf ;8sn] 5f]Psf] 
3,00,000 250,000 1,61,000 20.80 

57 
gd'gf b]lv 

a]nsf g=kf= 

;Dd 

6f]n leqsf] cGo hUufx? wgx/ 1,50,000 50,000 75,900 30.70 

6f]n leqsf] cGo hUufx? le6 1,50,000 40,000 71875 30.70 

58 
d]h/ rf}tf/f 

;fjfnL 6f]n 

b]lv gd'gf 

d'Vo :yfn vx/] vf]nf b]vL gd'gf 

;Dd a}sNkLs /fhdfu{sf] b'j} ;fO8 
4,00,000 10,50,000 3,56,500 40.60 

59 
d]h/ rf}tf/f 

;fjfnL 6f]n 

b]lv gd'gf 

leqL ;8sn] 5f]Psf] 1,50,000 250,000 1,32,250 30.70 

60 
d]h/ rf}tf/f 

;fjfnL 6f]n 

b]lv gd'gf 

leqL ufpFdf sf] hUuf cjn 1,00,000 50,000 58,650 30.70 

 
 

leqL ufpFdf sf] hUuf bf]od  1,00,000 40,000 54625 30.70 

 
le6 leqL ufpFdf sf] hUuf ;Ld 1,00,000 30,000 45000 

30.70 
le6 leqL ufpFdf sf] hUuf rfxf/ 1,00,000 20,000 35000 
 

61 

r/0frf]s 

a}sNkLs 

/fhdfu{n] 

5f]Psf] hUuf 

>Lhgtf cfbz{ df=lj= b]lv x:t]kf 

rf}tf/f ;Dd ;8ssf] b'j} ;fO8df 
12,00,000 10,50,000 40,8250 30.70 

62 
r/0frf]s leqL 

ufp P3f/3/] 

6f]n] 

>Lhgtf cfbz{ df=lj= b]lv x:t]kf 

rf}tf/f ;Dd ;8ssf] b'j} ;fO8 
1,50,000 400,000 1,26500 20.80 

>Lhgtf cfbz{ df=lj= b]lv x:t]kf 

rf}tf/f ;Dd ;8ssf] b'j} ;fO8 

wgx/ 

1,50,000 50,000 66,000 20.80 

>Lhgtf cfbz{ df=lj= b]lv x:t]kf 

rf}tf/f ;Dd ;8ssf] b'j} ;fO8 le6 
1,50,000 40,000 75,900 20.80 

63 
;lgjf/] ahf/ 

If]q d'n;8s 

;]tL ;'Gb/L vf]nf b]lv hgtf cfbz{ 

df=lj= ;Dd ;8ssf] b'j} ;fO8 
8,00,000 400,000 71,875 30.70 

64 
;lgjf/] ahf/ 

zfvf ;8s 

;]tL ;'Gb/L vf]nf b]lv hgtf cfbz{ 

df=lj= ;Dd ;8ssf] b'j} ;fO8 
2,00,000 250,000 1,77,250 30.70 

;]tL ;'Gb/L vf]nf b]lv hgtf cfbz{ 

df=lj= ;Dd ;8ssf] b'j} ;fO8 wgx/ 
2,00,000 50,000 93,150 30.70 

;]tL ;'Gb/L vf]nf b]lv hgtf cfbz{ 

df=lj= ;Dd ;8ssf] b'j} ;fO8 
2,00,000 250,000 89,125 30.70 

65=      cGo  

pk/f]Qm afx]ssf hUufx? k|lt s7\7f 

wgx/ / eL6 b'j} tkm{ -af6f]n] g5f]Psf 

hUuf_ v]lt of]Uo 

cjn !)),))) 50,000 100,000 30.70 
bf]od  *),))) 40,000 80,000 30.70 
l;d ^%,))) 30000 60,000 30.70 
rfxf/ $%))) 20,000 40,000 30.70 

j8f g+= – % -hUuf d"Nof+sg ljj/0f_ M 

s=;+= d"nIf]q :yfg s'g ljGb' b]vL s'g ljGb' ;Dd 
xfn rng rlNtsf] b/ 

k|lt s¶f ? 

cf=j=)&(÷*) sf] 

dfnkf]t Go"gtd 

b/ 

gu/ 

;ef4f/f  

:jLs[t b/ 

k|lt s¶f ? 

rng 

rlNt 

d"No / 

dfnkf]t 

b/ 

cg'kft 

1 9]nf rf}/L 

d';x/ 6f]n b]lv blIf0f cfdfxf vf]nf b]lv 

pQ/ ;'Gb/L blIf0f klZrd $ g+= j8fdf] 

h+unb]lv P]nfgL km8fgL hun ;Dd af6f] 

ePsf] 

300000 300,000 115,000 20.80 

200000 70,000 97,175 30.70 

2 3]/vf]nf 3]/vf]nf b]lv klZrd x'ªjfvf]nf b]lv k"j{ 200000 750,000 156,400 20.80 
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/f]8sf] b'j} ;fO{8/ @% ld6/ eGbf leqL 

lqo"uf ;Dd 
100000 70000 74,750 30.70 

3 l;jfO{ rf]s 

/fhhfgsL dlGb/ b]lv klZrd an/fd 

rf]w/Lsf] 3/ ;Dd kmQ]k'/ ufO{3f6 blIf0f 

;Dd @%  

w"/ 100000  500,000 600,000   30.70 

4 ag 6f]n ;'b/k'/ 
lzj df=lj= b'j} kf]v/Lsf] 5]psf] efu lj/ 

axfb'/sf] 3/ ;Dd gDa/L hUuf 
200000 50000 92,000 20.80 

5 9]nf rf}/L   100000 70,000 62,675 30.70 

6 ;'Gb/k'/ rf}s 

k|]d s6'jfnsf] 3/ b]lv klZrd nf]s axfb'/ 

du/sf] 3/ b]lv k"j{ kQ]k'/ hfg]af6f] 

d"n;8ssf] pQ/ blIf0f tkm{ 

1000000 300000 506,000 20.80 

7 k|wfg 6f]n 
lzj df=lj= b]lv pQ/ k|wfg 6f]n ;Ddsf] 

38]/L 
400000 750,000 207,400 20.80 

8 k|wfg 6f]n k|wfg6f]n b]lv k"j{ j8]?jf vf]nf kf/L 200000 75,000 109,250 30.70 

9 k|wfg 6f]n 
;bf d';x/L 6f]n b]lv pQ/ / lqo'uf gbL 

b]lv blIf0f 
200000 300,000 109,250 30.70 

10 k6jf/L 6f]n 

kmQ]k'/ ufO{3f6 d"n;8s x'b} lzj df=lj= b]lv 

k|]d s6'jfn sf] 3/ ;Dd d"naf;] 3/ / 

blIf0f kg]{ gDj/L hUuf 

800000 500000 460,000 20.80 

11 a]Nxf 

lqo"uf vf]nf b]lv ^ g} j8f ;Dd l;jfO{ b]lv 

a]N6f/ hfg] ;8ssf] b'j} ;fO{8sf] %) dL6/ 

;Dd gDa/L hUuf 

1500000 750,000 805,000 20.80 

12 a]Nxf 

a]Nxf rf}s b]lv k"j{ k'/} 6f]nsf] zfvf af6f] 

38]/L gDa/L hUuf 
100000 400,000   20.80 

a]Nxf rf}/L b]lv klZrd bfg/ 6f]nsf] af6f] 

lsgf/ gDa/L 
50000 300,000 37,375 30.70 

13 a]Nxf 

emf]8f a]N6f/ hfg]af6f]sf] k"j{ cfdfxf vf]nf 

b]lv klZrd lqo"uf glb b]lv pQ/ ^ g+= 

j8fsf] h+un b]lv blIf0f 7"nf] rf}/Lsf] gDa/L 

150000 75000 92000 30.70 

14 u9xL6f]n 

l;jfO{ yfgf b]lv blIf0f /fdhfgsL dlGb/ x'b} 

vf]l/of 6f]n ;Dd 38]/L x'b} kl§sf] nfO{g /f]8 

af6 @% ld6/ leq 

400000 500000 276,000 20.80 

15 k"j{ # g+= 6f]n 

cR5fnfn rf}w/Lsf] 3/ b]lv zzL8fs6/sf] 

3/ ;Dd / k"j{df czf]s/fO{ Ogb| l3ld/] 3/ 

t];|f] af6f] bfof afof ;Ddsf] @% ld6/ 

300000 400,000 1,79,400 20.80 

200000 75000 109,250 30.70 

16 g]sxf rf}/L 

l8lxjf/ b]lv blIf0f vf]l/of 6f]n hfg] af6f]sf] 

klZrd l;jfO{ vf]nfsf] k"j{klZrd v'/v'/]sf] 

gDa/L hUuf 

100000 75000 62,675 30.70 

17 kf08]sf] ldn 

/fdhfgsL dlGb/ b]lv k"j{ 8'ªxf eldofg 

yfg b]lv klZrd d"n af6f]sf] blIf0f tyf 

pQ/L ;fO8sf] d"n af6f] 5]p @% dL6/ 

;Ddsf] 

1000000 750,000 506,000 20.80 

18 l;jfO{ 

8'ªxf vf]nf b]lv klZrd yfgfsf] lkkn eGbf 

k"j{ k§L l;jfOvf]nf /fdhfgsL cuf8L ;Dd 

gDa/L hUuf k"/fgf 3f/ vf]nf 5f]8]/ 

200000 75000 109,250 30.70 

19 l;jfO{ rf}s 
 @%ld6/ b]lv leq vfnL hUuf g+a/L ePklg 

d"n ;8ssf blIf0f / pQ/ k§L 
300000 500,000 179,400 20.80 

20 lqo"uf If]q 
lqo"uf glbb]lv blIf0f / df=lj= l;jfO{ b]lv 

pQ/ efusf] gDa/L hUuf 
100000 75000 62675 30.70 

21 
h'6kfgL b]lv /fwf 

s[i0f 6f]n 

h'6kfgL b]lv j8]?jfvf]nf ;Dsf] pQ/ k§Lsf] 

hUuf le6f gDa/L 
300000 400,000 179,400 20.80 

22 
h'6kfgL b]lv /fwf 

s[i0f 6f]n 

h'6kfgL b]lv j8?jf vf]nf ;Dd 6f]n b]lv 

pQ/ k§L /x]sf] wfg v]lt 
200000 75000 109,250 30.70 

23=    cGo  

pk/f]Qm afx]ssf hUufx? k|lt s7\7f 

wgx/ / eL6 b'j} tkm{ -af6f]n] g5f]Psf 

hUuf_ v]lt of]Uo 

cjn 90,000 70,000 140,000 30.70 
bf]od  80,000 60,000 120,000 30.70 

l;d 65,000 50000 100,000 30.70 

rfxf/ 55,000 40,000 80,000 30.70 

  j8f g+=– ^ -hUuf d"Nof+sg ljj/0f_ M 

s=;+= d"nIf]q :yfg s'g ljGb' b]vL s'g ljGb' ;Dd 
xfn rng rlNtsf] 

b/ k|lt s¶f ? 

cf=j=)&(÷*)sf] 

dfnkf]t Go"gtd b/ 

gu/ 

;ef4f/f  

:jLs[t b/ 

k|lt s¶f ? 

rng 

rlNt 

d"No / 

dfnkf]t 

b/ 

cg'kft 

1 hf]8 ;v'jf b]lv l;jfO{ hfg] k'n af6f] d'n ;8ssf] bfof afof 800000     11,50,000      644,000 20.80 
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s]r'jfsf] a]NxL 

l;dfgf ;Dd 

2 s]r'jf l;nfu] rf]s 500000     450,000      391,000 20.80 

3 s]r'jf 
4f/ vf]nf hfg] af6f] bfofF afofF -czf]s 

sfsL{sf] 3/ x'b}_ 
500000 450,000     299,000  20.80 

4 s]r'jf 
cf};L xl6of -sfsL{ 6f]n, e'h]n 6f]n v8\sf 

6f]n 
400000 450,000 276,000 20.80 

5 s]r'jf cf};L xl6of -g]jf/ 6f]n x'b} 4f/ vf]nf 300000 450,000 253,000 20.80 

6 l;jf{gL 
d'n ;8s b]lv sflnsf df=lj hfg] af6f] bfofF 

afof 
400000 450,000 276,000 20.80 

7 l;jf{gL 
cf}tf/L yfg b]lv sflnsf df=lj hfg] aLrsf] 

af6f] bfof jfof 
600000 1300,000 414,000 20.80 

8 l;jf{gL l;jf{gL 4f/vf]nf 5]p 200000 450,000 109,250 30.70 

9 ;ftwf/] 
;ftwf/] d'n af6f] yfg kf]v/L ;Dd bfof 

jfof 
600000 

450,000 
414,000 20.80 

10 ;ftwf/] vo/3f/L  200000 450,000 109,250 30.70 

11 ;ftwf/] ;ftwf/] k'R5f/ rf}w/L ufpF 300000 450,000 143,750 30.70 

12 a]N6f/ 
ahf/ b]lv 4f/ vf]nf ;Dd -au/sf]6 ;Dk"0f{ 

efu_ 
1000000 600,000 598,000 20.80 

13 a]N6f/ 
k]6«f]n kDk a;kfs{ b]lv j8f g+= & sf] 

l;dfgf ;Dd ahf/ If]q 
600000 w"/ 3800,000 276,000 20.80 

14 a]N6f/ 
rt/f nfO{g ahf/ If]q -k'iknfn rf]s x'b} 

kmf]:nf rf]s ;Dd 
300000 w'/ 3800,000 151,800 20.80 

15 a]N6f/ -vqL 6f]n_ ;femf nfO{ x'b} nfkmf rf]s  200000 w"/ 3800,000 92,000 20.80 

16 a]N6f/ 
4f/ vf]nf k'n b]lvsf] ^ g+= j8fsf] xfO{j] 

If]qsf] bfofF jfofF 
100000 w'/ 16,50,000 59,800 20.80 

17 a]N6f/ Onfsf k|x/L sfof{no af6 ;femf emg]{ af6f] 100000 w'/ 13,50,000 69,000 20.80 

18 a]N6f/ 
;fljs j8f g+= @ leqsf ;Dk"0f{ Knflgª -

zfvf af6f] _ 
100000 w'/ 8,50,000 59,800 20.80 

19 a]N6f/ 
;fljs j8f g+= @ leqsf ;Dk"0f{ Knflgª -pk 

zfvf af6f] _ 
70000 w'/ 6,50,000 59,800 20.80 

20 a]N6f/ 
k]6«f]n kDk b]lv l;jf{gL hfg] ;8ssf] bfof 

jfof 
100000 w'/ 2500,000 92,000 20.80 

21 a]N6f/ :s'n 8fF8f 100000 w'/ 16,50,000 59,800 20.80 

22=    cGo  

pk/f]Qm afx]ssf hUufx? k|lt s7\7f 

wgx/ / eL6 b'j} tkm{ -af6f]n] g5f]Psf 

hUuf_ v]lt of]Uo 

cjn 90,000 70,000 140,000 20.80 
bf]od  80,000 60,000 120,000 20.80 
l;d 65,000 50000 100,000 20.80 
rfxf/ 55,000 40,000 80,000 20.80 

 

 

j8f g+=– &-hUuf d"Nof+sg ljj/0f_ M 

s=;+= d"nIf]q :yfg s'g ljGb' b]vL s'g ljGb' ;Dd 
xfn rng rlNtsf] 

b/ k|lt s¶f ? 

cf=j=)&(÷*) sf] 

dfnkf]t Go"gtd b/ 

gu/ 

;ef4f/f  

:jLs[t b/  

k|lt s¶f ? 

rng 

rlNt 

d"No / 

dfnkf]t 

b/ 

cg'kft 

1 e'Ns] 
8'8kfgL b]lv nf6L vf]nf @)) ld6/ klZrd 

-;8s a]N6f/ kmQ]k'/_  
1000000 6,50,000 552,000 

20.80 

2 e'Ns] 
8'8kfgL b]lv nf6L vf]nf @)) ld6/ klZrd 

-;8s b]lv !)) ld6/ leq a]N6f/ kmQ]k'/_  
200000 

6,50,000 
156,400 

20.80 

3 e'Ns] 

nf6L vf]nf klZrd @)) ld6/ / k'j{ 

emf]/fkf6fsf] l;df ;Dd ;8s bfof jfFof / 

v]lt of]Uo ;j} 

200000 

6,50,000 
156,400 

20.80 

4 e'Ns] rf}w/L 6f]n 

e'Ns] rf}w/L 6f]n b]lv a}7f/sf] a:tLdf dfq -

af6f]sf] hUuf_ ;8s jf6 !)) ld6/ bfofF 

jfofF  

300000 

6,50,000 
179,400 

20.80 

5 e'Ns] rf}w/L 6f]n 
e'Ns] rf}w/L 6f]n b]lv a}7f/sf] a:tLdf dfq -

af6f]sf] hUuf_  
150000 

6,50,000 
80,500 

20.80 

6 e'Ns] rf}w/L 6f]n 
rf}w/L 6f] a:tL 5f]8]/ ;8s bfof jfof !)) 

ld= 3/ a;f]jf; ug{ of]Uo 
250000 

6,50,000 
167,900 

20.80 

7 a}7f/ e'Ns] a}7f/ nf6Lvf]nf ;8s sf] j}bf/ j:tL ;8s 500000 8,50,000 225,400 20.80 
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bfof jfof !)) ld=df cfjf; If]q  

8 a}7f/ e'Ns] 
a}7f/ nf6Lvf]nf ;8s jf6 !)) ld= leqsf 

hUuf 
200000 

 
6,50,000 92,000 

 
20.80 

9 a}7f/ e'Ns] 
a}7f/ 8'8kfgL ;8s a}7f/ a:tL leq ;8s 

bfof afof !)) ld6/ leq cfjf; If]q 
500000 

 
6,50,000 225,400 

20.80 

10 8'8kfgL e'Ns] a}7f/  
a}7f/ 8'8kfgL cf;kf; v]lt of]Uo hldg v]lt 

of]Uo 
150000 70,000 80,500 

20.80 

11 8'8kfgL e'Ns]  
8'ikfgL ;8s b]lv vlIf0f kf]v/L ;Dd cfjf; 

If]q 
500000 

6,50,000 
225,400 

20.80 

12 8'8kfgL e'Ns] 
8'8kfgL b]lv b]ljyfg hfg] af6f] blIf0f ;8s 

af6 !)) ld= bfofF jfofF cfjf; If]q 
500000 

6,50,000 
225,400 

20.80 

13 8'8kfgL e'Ns] 
8'8kfgL b]lv v]ljyfg hfg] af6f] sf] blIf0f 

v]lt of]Uo hldg 
200000 70000 92,000 

20.80 

14 e'Ns] afx'g 6f]n 
b]ljyfg hfg] af6f] pQ/ afx'g6f]n sf] cfjf; 

If]q el/ 
400000 

6,50,000 
202,400 

20.80 

15 e'Ns] afx'g 6f]n b]ljyfg hfg] af6f] pQ/ v]tL of]Uo hldg 120000 70000 73,600 20.80 

16 e'Ns] 

afx'g 6f]n b]lv b]ljyfg hfg] af6f]sf] pQ/ 

blIf0f ;8s 5]psf] pQ/ blIf0f ;8s 5]p 

cfjf; !)) ld 

250000 6,50,000 167,900 
20.80 

17 e'Ns] 

afx'g 6f]n b]lv b]ljyfg hfg] af6f]sf] pQ/ 

blIf0f ;8s 5]psf] pQ/ blIf0f ;8s 5]p 

v]tLof]Ho hldg !)) ld 

150000 70,000 80,500 
20.80 

18 b]ljyfg 8f8f 
nf6Lvf]nf b]lv k'j{ b]ljyfg a:tL leq ;8s 

bfof jfof !)) ld6/ leq 
300000 6,50,000 179,400 

20.80 

19 
a]N6f/ ahf/ -d'Vo 

If]q_ 

k'iknfn rf]s b]lv afl0fHo a}s zfGtL rf}s 

;Dd 
600000 w'/ 4100,000 276,000 

20.80 

20 
a]N6f/ ahf/ -d'Vo 

If]q_ 

afl0fHo a}s b]lv pQ/ lj=lk= rf}s ;Dd 

ahf/ If]q  
600000 w'/ 4100,000 276,000 

20.80 

21 
a]N6f/ ahf/ -leqL 

zfvf af6f]_ 
zfGtL rf}s b]lv as| axfb'/ sf] uf]bfd ;Dd 300000 w'/ 190,000 138,000 

20.80 

22 a]N6f/  
v8u >]i7sf] 3/ x'b} cf]d zfGtL hfg]af6f] -

cfj; sf] nfuL dfq_ 
120000 w'/ 6,00,000 73,600 

20.80 

23 a]N6f/  
v8u >]i7sf] 3/ x'b} cf]d zfGtL hfg] af6f] 

5f]8]/ v]tL of]Uo hldg 
50000 w'/ 6,00,000 20,700 

20.80 

24 a]N6f/ l;l6xn af6 pQm kflg 6+sL rf]s ;Dd 70000 w"/ 13,75000 48,300 20.80 

25 a]N6f/ 
l;l6xn af6 pQm kflg 6+sL rf]s ;Dd 

nufot cf;kf;sf hUuf 
70000 w'/ 8,50,000 48,300 

20.80 

26 a]N6f/ k|=:j= s]Gb| pQ/ xfª ahf/ 1200000 8,50,000   20.80 

27 
3f]/]6f] nfO{ ad af= 

s6jfn sf] 3/ 5]p 

cf;kf; 

>LkQrdL k'5f/ 6f]n b]lv kf?xfË Ps]8]dL 

:s'n ;Dd 
1200000 700000 1,380,000 

20.80 

28 
3f]/]6f] nfO{ ad af= 

s6jfn sf] 3/ 5]p 

cf;kf; 

>L k~rdL k'5f/ 6f]n b]vL kf?xfª Ps]8LdL 

:s'n b]vL k"j{ klZrd v]rL of]Uo  
500000 700000 299,000 

20.80 

29 
>L k~rdL :s"n 

klZrd ;fs]nf 6f]n 

If]q 

>L k~rdL :s"n klZrd ;fs]nf 6f]n If]q 500000 700000   
20.80 

30 
O=k|=sf b]lv  

pQ/ & g+=  

O=k|=sf b]lv pQ/ & g+= sfof{no ;Dd 7fgf 

nfO{g 
100000 w'/ 13,75000 69,000 

20.80 

31=    cGo  

pk/f]Qm afx]ssf hUufx? k|lt s7\7f 

wgx/ / eL6 b'j} tkm{ -af6f]n] g5f]Psf 

hUuf_ v]lt of]Uo 

cjn 90,000 70,000 140,000 20.80 
bf]od  80,000 60,000 120,000 20.80 
l;d 65,000 50000 100,000 20.80 
rfxf/ 55,000 40,000 80,000 20.80 

 

• gf]6 M& g+ j8f sfof{no 5'6 ePsf] hUufsf] d"Nof+sg b//]6 ljj/0f M– ;femf nfOg ?= *) xhf/ k|lt 

w'/ /lj=kL= rf]s l;6Lxn ! nfv @) xhf/ k|lt w'/ . 
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j8f g+=– *-hUuf d"Nof+sg ljj/0f_ M 

s=;+= d"nIf]q :yfg s'g ljGb' b]vL s'g ljGb' ;Dd 
xfn rng rlNtsf] b/ 

k|lt /f]kfgL_ 

cf=j=)&(÷*) sf] 

dfnkf]t Go"gtd b/ 

gu/ 

;ef4f/f  

:jLs[t b/ 

-k|lt 

/f]kfgL_ 

rng 

rlNt 

d"No / 

dfnkf]t 

b/ 

cg'kft 

1 
;fpg] sRrL d"n 

;8s 
wf/fkfgL vf]nf jf/L b]vL bjf/ vf]nf ;Dd k|lt s¶F 75,000 cf}iftdf 75,000 33,724 30.70 

2 
;fpg] zfvf sRrL 

;8s 
kl08t rf]s b]lv j8f sfof{no ;Dd 1,10,000 

75,000 
45,799 30.70 

3 zfvf slRr ;8s j8f sfof{nob]vL j]nrf]s 30,000 75,000 12,765 30.70 

4 jf6f] gePsf] 8]/fjf/L l;/fgb]vL /ftdf6] ;Dd 20,000 15,000 9,315 30.70 

5 
;fpg] d"n slRr 

;8s 
b\jf/vf]nf jl/b]lv l;Dn] ;Dd 30,000 

75,000 
12,765 30.70 

6 
;fpg] zfvf df]6/ 

sRrL ;8s 
;fpg] 5'6\g] zfvf df]6/jf6f] ;Dd 20,000 15,000 9,315 30.70 

7 
zfvf ;8s df]6/ 

af6f] 
af]Kn'Ë ufpF 20,000  kfvf]af/L 50,000 9,315 30.70 

8 
zfvf ;8s df]6/ 

af6f] 
sflQs] b]vL lzv/k'/ ;Dd 20,000  kfvf]af/L 50,000 9,315 30.70 

9 
zfvf ;8s df]6/ 

af6f] 
hf]lu8f8f b]vL ;fjf 8f8f ;Dd 20,000  kfvf]af/L 50,000 9,315 30.70 

10 
zfvf slRr df]6/ 

af6f] 
;fjfb]lv ;fn3f/L tf]l/v'd ;Dd 20,000  kfvf]af/L 50,000 9,315 30.70 

11 
zfvf slRr df]6/ 

af6f] 

prfNg]b]vL j];f/f ;Dd 
30,000  kfvf]af/L 50,000 12,765 30.70 

l5Dn'ªb]lv 6f]8s] ;Dd -kfvf]af/L_ 

12 
zfvf df]6/ af6f] 

;8s v08 
6f]8\s]b]lv 9f]8]gL ufpF ;j} 20,000 kfvf] wgx/ 50,000 9,315 30.70 

13 
zfvf df]6/ af6f] 

;8s v08 

l;Dd6f]n b]lv j/ufl5 k"j{ /fhwf/f 8fF8f 

;Dd 
25,000 cf}iftdf 50,000 11,040 30.70 

14 
zfvf df]6/ af6f] 

;8s v08 
kf]v/] ufpF ;j} 20,000 cf}iftdf 50,000 9,315 30.70 

15 zfvf df]6/ af6f]  rl08 ufp b]lv df]6'ª ;Dd 30,000 50,000 12,765 30.70 

16 af6f] gePsf] lkl8jf; ufp al:t ;j} 30,000 15,000 12,765 30.70 

17 af6f] gePsf] lkl8jf; l;/fg b]lv sbdtfª ;Dd 20,000 15,000 9,315 30.70 

18 af6f] gePsf] Hofld/af]6] ufpF ;j} 15,000 50,000 7,590 30.70 

19 
zfvf df]6/af6f] 

slRr ;8s 
s';'dtfª k'R5/ b]lv l;/fg ;Dd 20,000 50,000 9,315 30.70 

20 
a]N6f/ lr;fkfgL 

d"n slRr ;8s 

lj/]Gb| ahf/ k'R5/ b]lv jly{ª ;]G6/ ;Dd -

ahf/ If]q_ 
15,00,000 75,000 5,46,250 30.70 

21 
af6f] gePsf] 

el§8fF8f 
el§ 8fF8f 50,000 cf}ift 15000 19,809 30.70 

22 
af6f] gePsf] 

el§8fF8f 
sflQs] vf]nf leq 1,00,000 wgx/ 15000 44,160 30.70 

23 
lj/]Gb| ahf/ 

lr;fkfgL slRr 

df]6/ af6f] 

h=df=lj= b]lv n'ªuLg6f/ l;/fg e}g] vf]nf 

;Dd 
1,50,000 75,000 80,500 20.80 

24 
lj/]Gb| ahf/ 

lr;fkfgL slRr 

df]6/ af6f] gePsf]  

8x/b]lv d}g] ;Dd 30,000 75,000 12,765 30.70 

25 
lj/]Gb| ahf/ 

lr;fkgL slRr d"n 

;8s v08 

e}g] vf]nf afl/b]lv wf/fkfgL l;/fg ;Dd 1,25,000 75,000 74,750 20.80 

26 af6f] gePsf] dfgj8] ufFp 30,000 15,000 12,765 30.70 

27 
lj/]Gb| ahf/ 

lr;fkg slRr 

df]6/ af6f]  

jly{ª ;]G6/b]lv vfkfg] vf]nf ;Dd 2,00,000 75,000 92,000 20.80 

28 lj/]Gb| ahf/ e8f}nL k'R5/b]lv l;/fg ;Dd 20,000 75,000 9,315 20.80 
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lr;fkg slRr 

df]6/ af6f] gePsf] 

29 

lj/]Gb| ahf/ 

lr;fkg slRr 

df]6/ af6f] ! ls=ld= 

;Dd 

lxn]vf]nf k'R5f/b]lv lj/]Gb| ahf/ sNe8 ;Dd 50,000 75,000 19,665 20.80 

30 
a]N6f/ ljtf{ zfvf 

df]6/ af6f] 
wKk/ ufFp jl:t 50,000 le^ cf}ift 75,000 19,665 20.80 

31 
a]N6f/ lr;fkfgL 

zfvf ;8s v08 
l;dn6f/ b]lv w'gjf6f/ ;Dd 50,000 le^ cf}ift 75,000 19,665 20.80 

32= cGo  

pk/f]Qm afx]ssf hUufx? k|lt /f]kgL 

wgx/ / eL6 b'j} tkm{ -af6f]n] g5f]Psf 

hUuf_ v]lt of]Uo 

cjn 35,000 15,000 30,000 20.80 
bf]od #),))) 13,000 26,000 20.80 

l;d  @%))) 12,000 24,000 20.80 

rfxf/ @),))) 10,000 20,000 20.80 

j8f g+=– (-hUuf d"Nof+sg ljj/0f_ M 

s=;+= d"nIf]q :yfg s'g ljGb' b]vL s'g ljGb' ;Dd 
xfn rng rlNtsf] b/ k|lt 

s¶f ? 

cf=j=)&(÷*) sf] 

dfnkf]t Go"gtd b/ 

gu/ 

;ef4f/f  

:jLs[t b/ 

k|lt s¶f ? 

rng 

rlNt 

d"No / 

dfnkf]t 

b/ 

cg'kft 

1 pQ/ 6f]n HofdL/] pQ/ 6f]n Hofld/] rf]s ;8sn] 5f]Psf] hUuf 1500000 350,000 5,29,000 20.80 

2 pQ/ 6f]n HofdL/] pQ/ 6f]n Hofld/] rf]s leqL hUuf 100000 300,000 58,650 30.70 

3 cuh/f chu/f b]jL l;jfO{ vf]nf ;Dd 100000 300,000 58,650 30.70 

4 k=Hofld/] ` 400000 2,25000 230,000 20.80 

5 k=Hofld/] 

xl/ gf= k+lhof/ sf] 3/b]lv /fd axfb'/ 

clwsf/Lsf] 3/ ;Dd ufO{3f6 rtf/ ;8sn] 

5f]Psf] 

500000 3,50,000 253,000 20.80 

6 k=Hofld/] 
;8sn] g5f]Psf] v]tL of]Uo hdLg -k=HofdL/] 

If]q ;j}_ 
100000 60,000 58,650 30.70 

7 k=Hofld/] 
/fhg clwsf/L sf] 3/ b]lv k|lbk rf}w/Lsf] 

3/ ;Dd zfvf af6f] n] 5f]Psf] 38]/L 
400000 2,25000 230,000 20.80 

8 ldng 6f]n 
lj=lk= rf]s b]lv dn]{ vf]nf ;Dd lelq 

;8sn] 5f]Psf] 
300000 2,25000 253,000 20.80 

9 ldng 6f]n 
lj=lk= rf]s b]lv en]{ vf]nf ;Dd ;8sn] 

g5'Psf] 
100000 60000 58,650 30.70 

10 ldng 6f]n 
lj=lk=rf]s b]lv xl8of vf]nf ;Dd ufO{3f6 

kmQ]k'/ ;8sn] 5f]Psf] hUuf 
1500000 350000 667,000 20.80 

11 
lj=lk rf]s xl8of 

ahf/ 

lj=lk=rf]s b]lv xl8of ahf/ ;Dd ufO{3f6 

kmQ]k'/ ;8sn] 5f]Psf] 
2000000 350000 782,000 20.80 

12 
lj=lk rf]s xl8of 

ahf/ 
;8sn] g5f]Psf] v]tL of]Uo hdLg  300000 60000 1,27,650 30.70 

13 xflQ;f/ 
gd'gf df=lj= xl8of b]jL xflQ;f/ lkmN8 ;Dd 

-a]N6f/ xl8of lkmN8n] 5f]Psf] 38]/L hUuf 
400000 2,25000 276,000 20.80 

14 
xflQ;f/ /fdhfgsL 

6f]n 
;8sn] g5f]Psf] v]tL of]Uo hdLg 100000 60000 58,650 30.70 

15 
xflQ;f/ /fdhfgsL 

6f]n 
gd'gf df=lj= b]lv lj=lk= rf]s ;Dd 500000 350000 437,000 20.80 

16 
xflQ;f/ /fdhfgsL 

6f]n 

OZj/ rf}w/L sf] 3/ b]jL lji0f' hUuf ;Ddf 

v]ltof]Uo hdLg 
100000 60000 58,650 30.70 

17 
xflQ;f/ /fdhfgsL 

6f]n 
xflQ;f/ b]lv lqo'uf dnfld 3f/ ;Dd 75000 3,50,000 41,975 30.70 

18=    cGo  

pk/f]Qm afx]ssf hUufx? k|lt s7\7f 

wgx/ / eL6 b'j} tkm{ -af6f]n] g5f]Psf 

hUuf_ v]lt of]Uo 

cjn 90,000 70,000 140,000 30.70 
bf]od  80,000 60,000 120,000 30.70 
l;d 65,000 50000 100,000 30.70 
rfxf/ 55,000 40,000 80,000 30.70 

j8f g+=– !) -hUuf d"Nof+sg ljj/0f_ M 

s=;+= d"nIf]q :yfg s'g ljGb' b]vL s'g ljGb' ;Dd 
xfn rng rlNtsf] b/ 

k|lt s¶f ? 

cf=j=)&(÷*) 

sf] dfnkf]t 

Go"gtd b/ 

gu/ 

;ef4f/f  

:jLs[t b/ 

k|lt s¶f ? 

rng 

rlNt 

d"No / 

dfnkf]t 

b/ 

cg'kft 
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1 zflGt gu/ a:tL 
zflGtgu/ l/Ë /f]8/f]8 5]p sf hUuf ;8s 

leq sf hUuf 

#*]/L 3,00,000 3,50,000 2,53,000 80.20 

s[lif 2,00,000 60,000 85,100 70.30 

2 ldng rf]s 
ldng rf]s a:tL leq sf hUuf ldng rf]s 

a:tL af6f]n] 5f]Psf 

#*]/L 3,00,000 3,50,000 2,53,000 80.20 

s[lif 2,00,000 60,000 85,100 70.30 

3 8f8f6f]n a:tL 

!) g+= j8f sfof{no b]vL dfg j= /fpt sf] 

4/ x'b} lji6sf] 3/ b]vL j8f sfof{no ;Dd sf 

j:tL leq sf hUuf 

#*]/L 3,00,000 3,50,000 2,53,000 80.20 

s[lif 2,00,000 60,000 85,100 70.30 

4 k'j{ as}lgof j:tL 
k'j{ as}lgof j:tL leq sf 38]/L hUuf 3gx/ 

v]t hUuf 

#*]/L 2,00,000 3,60,000 2,30,000 80.20 

s[lif 1,50,000 60,000 75,900 70.30 

5 xl8of ahf/ 

!) g+= j8f sfof{no b]lv lj=lk=rf]s / 

h=p=df=lj= xl8of ;Dd sf /f]85]psf hUuf 

/f]8eGbf leq sf hUuf 

20,00,000 3,50,000 7,82,000   

5,00,000 ;*sn] %f]Psf]  6,50,000 2,76,000 80.20 

2,00,000 ;*sn] g%f]Psf] 60,000 1,96,650 70.30 

6 
lzjgu/ :s'n6f]n 

a:tL 

af6f] 5]psf 38]/L hUuf #*]/L 3,00,000 2,25000 207,000 80.20 

v]ltof]Uo hUuf cJjn 2,00,000 60,000 93,150 70.30 

vf]nf lsgf/sf hUuf rfxf/ 50,000 60,000 29,325 70.30 

7 lzjgu/ a:tL 

vf}/f k|f=lj= b]vL jfg8f8f ;8s 5]psf hUuf #*]/L 3,00,000 2,25000 2,53,000 80.20 

v]ltof]Uo hldg cJjn 2,00,000 60,000 93,150 70.30 

vf]nf lsgf/sf hUuf rfxf/ 50,000 40,000 29,325 70.30 

8 Oqmfxf a:tL 

a]N6f/ ufO{3f6 ;8s 5]p sf hUuf #*]/L 5,00,000 3,50,000 2,53,000 80.20 

v]ltof]Uo hldg cJjn 2,00,000 60,000 6,21,00 70.30 

vf]nf / h+un 5]psf hUuf rfxf/ 50,000 60,000 29,325 70.30 

9 lzjgu/ a:tL 

a]N6f/ ufO{3f6 ;8s 5]p sf hUuf 5,00,000 3,50,000 2,99,000 80.20 

leqL zfvf /f]8sf hUuf 2,00,000 2,25000 1,84,000 70.30 

vf]nf / h+un 5]psf hUuf 50,000 60,000 29,325 70.30 

10 ;ft lju] a:tL ;ft lju] a:tL leqsf hUuf 50,000   60,000 29,325 70.30 

11 u8Lyfg j:tL u8Lyfg a:tL leqsf hUuf 50,000 cf};t 60,000 30,590 80.20 

12 
ledl;g 6f]n 

a:tL 
ledl;g 6f]n leqsf hUuf 

cJjn 1,00,000 60,000 50,600 80.20 

rfxf/ 1,00,000 30,000 36,800 80.20 

13 b]jwf/ a:tL 

ufO{3f6 a]N6f/ ;8s 5]psf hUuf 5,00,000 6,50,000 2,99,000 80.20 

leqL zfvf af6f]sf] hUuf 2,00,000 3,50,000 1,84,000 80.20 

vf]nf lsgf/sf hUuf 1,00,000 60,000 58,650 70.30 

14 
/fdhfgsL 6f]n 

b]jfwf/ 

;8s 5]psf hUuf 3,00,000 2,25,000 207,000 80.20 

;8s leqsf hUuf cAan 1,00,000 60,000 58,650 80.20 

vf]nf lsgf/sf hUuf rfxf/ 50000 30,000 29,325 70.30 

15 cw]/L a:tL 

ufO{3f6 kmQ]k'/ ;8s 5]psf hUuf 5,00,000 
#*]/L 6,50,000 2,99,000 80.20 

zfvf ;*s 3,50,000 1,84,000 80.20 

;8s leqsf hUuf 2,00,000 2,25,000 85,100 70.30 

vf]nf lsgf/sf hUuf 50,000 60,000 29,325 70.30 

16 
gofF a:tL 

8f8f6f]n 

;8s 5]psf hUuf 2,00,000 3,50,000 1,84,000 80.20 

xl8of as}lgof sf v]ltof]Uo hUuf cAan 1,00,000 60,000 50,600 80.20 

vf]nf lsgf/sf hUuf rfxf/ 50000 40,000 29,325 70.30 

17 b]jwf/ a:tL 

;8s 5]psf hUuf 2,00,000 3,50,000 1,84,000 80.20 

;8s leqsf hUuf 1,50,000 60,000 62,100 80.20 

vf]nf lsgf/sf hUuf 50,000 40,000 29,325 80.20 

18=    cGo  

pk/f]Qm afx]ssf hUufx? k|lt s7\7f 

wgx/ / eL6 b'j} tkm{ -af6f]n] g5f]Psf 

hUuf_ v]lt of]Uo 

cjn 90,000 70,000 140,000 80.20 

bf]od  80,000 
60,000 

120,000 
80.20 

   
l;d 65,000 50000 100,000 80.20 
rfxf/ 55,000 40,000 80,000 80.20 

 

gf]6 M ! b]lv !) ;j} j8f sfof{nox? M olb s'g} JolQm, ;+:yf, kmd{ jf sDkgLsf] gfddf /x]sf] gDj/L hUUffsf] d"Nof+sg ubf{ j9L tyf 5'6 ePsf] 

v08df pk/f]Qm Joxf]/f ;lxt cfjZos d"Nof+sgsf nflu gu/kflnsfdf l;kmfl/; ug'{ kg]{5 . To; ljifodf gu/ sfo{kflnsfsf] lg0f{ofg';f/ x'g]5 . 

dflysf] ljj/0f cl3Nnf] cf=j= sf] d"Nof+sg ljj/0fdf !% k|ltzt a[l4 u/L b//]6 sfod ul/Psf] 5 .  

 

अनुसूचि - २ 
(दफा ४ सँग सम्बन्धित) 

o; gu/kflnsfdf ljut jif{x?df ltg{jfFsL dfnkf]t /sddf lgDg jdf]lhdsf] s/ c;'n pk/ ul/g]5 . 

To:t} s/df cf=j= @)&%.&^ df ltg'{kg]{ /sdsf] % %hl/dfgf nfUg] 5 . To;kl5 k|To]s jif{ qmdz M bf]Jj/ 

hl/dfgf sfod u/L dfnkf]t c;'n ul/g]5 . 

cf=j= @)&%÷)&^ ;Ddsf] aSof}tfsf] nfuL b//]6 sfod u/]sf] ljj/0f . 
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अनुसूचि - ३ 

(दफा ५ सँग सम्बन्धित) 

 

• gu/kflnsf If]qleqsf] 3/, k;n, uf]bfd, 6x/f, /f]8 sf/vfgf, hUuf jf kf]v/L k'/} jf cf+l;s ?kdf 

jxfn lbPsf]df  :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ cg';f/ ;DalGwt 3/ jf hUuf wgLjf6 axfn 

/sdsf] !)Ü sf] b/n] jxfn s/ lng] . 

 

अनुसूचि–४ 

(दफा ६ सँग सम्बन्धित) 

l;=g= /fh:jsf] If]qx? 
ut cf=j )&&.&* 

sf] b//]6 laa/0f 

 Rffn'' cf=j 

)&*.&( sf] 

b//]6 laa/0f 

cfufdL cf=j 

)&(.*) sf] 

:jLs[t b//]6 

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

! 

lrlsT;s, OlGhlgo/ sfg"g Joj;foL, n]vf kl/Ifs, bGt 

lrlsT;s, cg';Gwfgstf{, k|f]u|fd/, aLdf Ph]G6, ;e]{o/, cg'afbs, 

kz' lrlsT;s, z]o/ bnfn, ;fdfg 9'jfgLstf{ tyf sDkgL 

;d]tnfO{ jflif{s Psd'i6 .sfo{s|d ;+rfng ug]{ k|f=ln= ;d]t-

e''=;]jf k|bfg tyf k/fdz{ ;[jf_ 

?=!%)).— ?=!%)).— ?=@))).— 

२ ई.बि.बि.एस. दर्ता शलु्क ).— ).— ?=!))).— 

# cldg ;]jf z'Ns -k|ltk6s_ ?=*)).— ?=*)).— ?=*)).— 

l;=g= /fh:jsf] If]qx?  cjn bf]od l;d rfxf/ 

s= 8]8 ljufxf jf ;f] eGbf sd hUuf x'g] hUufjfnfsf] hUufdf 

! ;fljs ;'Gb/k'/ * s / v k|lt s7\7f ? $) ? #% ? #) ? @) 

@ ;'Gb/k'/ * u, ;fljs j;fxf & / * ? #) ? @% ? @) ? !% 

v= xfn rf}=g=kf= @,#,$,^ / & j8fx?sf] dfnkf]t b//]6  

! 
8]8 ljufxf jf ;f] eGbf sd hUufdf k|lt s7\7f lgDgfg';f/ dfnkf]t 

b//]6 sfod ug 

? @% ? @) ? !% ? !@ 

@ 
tLg ljufxf eGbf sd 8]8 ljufx eGbf j9L hUufjfnfsf] hUufdf k|lt 

s7\7f 

? $) ? #% ? #) ? @) 

# tLg ljufxf jf ;f] eGbf j9L hUufjfnfsf] hUufdf k|lt s7\7f ? %) ? $% ? $) ?#% 

u= rf}=g=kf=sf] jhf/ If]qsf j]N6f/,j;fxf jhf/sf] lkr jf6f]n] 5f]Psf] 38]/Lx?sf] k|lt 38]/L lgDgfg';f/ 

dfnkf]t sfod ug]{ 

 

! !) w'/ eGbf sd If]qkmn ePsf] 38]/Lsf] k|lt 38]/L ? %)  

@ !) w'/ eGbf j9L  If]qkmn ePsf] 38]/Lsf] k|lt s7\7f  38]/L ? *)  

3=;fljs xl8of, ;'Gb/k'/ uflj; rf}=g=kf= (,!) / % sf] dfnkf]t b//]6 lgDgfg';f/ sfod ug]{  

! lkr jf6f]n] 5f]Psf] hUuf jf 38]/L ? $)  

ª cGo hUufsf] dfnkf]t b/ lgDgfg';f/ sfod ug]{  

! 8]8 ljufxf ;Dd hUuf ePdf k|lt s7\7f ? !%  

@ 8]8 ljufxf eGbf j9L tLg ljufx eGbf sd hUuf ePdf k|lt s7\7f ? @)  

@ tLg ljufxf eGbf j9L hUuf ePdf k|lt s7\7f ? @%  

r= ;fljs rf}b08L / l;l4k'/ uflj;sf] dfnkf]t b//]6 lgDgfg';f/ sfod ug]{  

! v]t jf kfvf] ;j} lsl;dsf] hUufsf] xsdf ;dfg dfnkf]t b/ k|lt /f]kgL ? &  

l;=g= /fh:jsf] If]qx?  b/ s}lkmot 

! axfn s/ axfn /sdsf]!) -bz_ k|ltzt  
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l;=g= /fh:jsf] If]qx? 
ut cf=j )&&.&* 

sf] b//]6 laa/0f 

 Rffn'' cf=j 

)&*.&( sf] 

b//]6 laa/0f 

cfufdL cf=j 

)&(.*) sf] 

:jLs[t b//]6 

$ 

slj/fh, cf]e/l;o/, ;a cf]e/l;o/ tyf dfly pNn]v ePb]lv 

afx]ssf ljz]if1, k/fdz{ tyf cGo Joj;flos ;]jfx?nfO{ jflif{s 

Psd'i6 .  

).— ?=&)).— ?=!))).— 

gu/kflnsfdf k|wfg sfof{no ePsf]lgdf{0f Joj:ffonfO{ lgDgfg';f/ jflif{s Psd'i7 

% "घ" वर्ाको बिर्ताण ईजतजर् ित्र  ?=!),))).— ?=!),))).— ?=!),))).— 

^ "घ" वर्ाको बिर्ताण ईजतजर् िबवकरण वतबषाक ?=%))).— ?=%))).— ?=%))).— 

& 

Joj;fosf] gfd;f/L / 7fpF;f/L b:t'/ jflif{s s/sf] @%Ü @%Ü @%Ü 

3 ju{sf] Ohfht kq gljs/0f M cjwL ;dfKt ePsf] # dlxgf 

leq - c;f]h d;fGt _ ul/ ;Sg' kg]{5 . pQm cjwL ;dfKt 

ePsf] ^ dlxgf leq - r}q d;fGt _ gljs/0fsf nflu lgj]bg 

k|fKt ePdf lgodfg';f/ hl/dfgf lnO{ gljs/0f ug]{ / r}q d;fGt 

leq gljs/0f ug{ gcfPdf :jtM vf/]h x'g]5 . 

   

5_ Joj;fosf] k|df0f kqsf] btf{ z''Ns÷ k|ltlnkL ).— ).— ?=!))).— 

h_ ;+3,;+:yf,JolQm / Joj;fox?sf] ;'lrs[t afkt   ?=@)).— ?=@)).— 

* 

sf]/f dfn jf cw{ k|zf]lwt dfn jf v]/ u}/x]sf dfn ;fdfgsf] jf 

cGo dfn;fdfg k|of]u jf k|zf]wg u/L dfn;fdfg pTkfbg ug]{ 

pBf]u Joj;fonfO{ jflif{s Psd'i6 .  

).— ).— ?=!))).— 

( 

!= hn>f]t, jfo', ;f}o{zlQm, sf]Onf, k|fs[lts t]n, -k]6f]lnod 

kbf{y kDk ;d]t_ UofF;, afof]Uof; tyf cGo >f]tx?af6 phf{ k}bf 

ug]{ pBf]u Joj;fonfO{ jflif{s Psd'i6 .  

@= xfO{8«f]kfj/ sDkgL jflif{s Psd'i6 

 

 

?=%,))).— 

——— 

 

 

?=%,))).— 

 

——— 

 

 

?=%,))).— 

 

?=%,))).— 

 !) s[lifdf cfwfl/t pBf]u Joj;flos sDkgL nfO{ jfli{fs Psd'i6 !%))  !%)) ?=@))).— 

!! 
 jg k}bfjf/df cfwfl/t pBf]u Joj;foLs sDkgL nfO{ jfli{fs 

Psd'i6 
?=#,))).— ?=#,))).— ?=#))).— 

!@ 

ljleGg ;fdfgx? cfot,lgof{t tyf ;Knfo;{ ug{] pBf]u Joj;fo 

jflif{s Psd':t -g]kfn ;/sf/af6 k|ltjlGwt u/]sf] ;fdfg afx]s_ 

;fy sfk]{6 pBf]u    -un}rf_ 

).— ).— ?!,))).— 

!# cfGtl/s 6]lsª\u . xfOlsª\u /\ofkml6ª\u cflb Psd':6 jflif{s ).— ).— ?!))).— 

!$ 
/]lk|mh]/]6/,h]g]/]6/,Pc/s'n/,sf]n?d,sLr]g OlsKd]G6 cflb pTkfbg 

;fy} On]S6«f]lgS; Joj;fo ;d]t,-ljw''lto ;fdfgx?_ 
).— ).— 

Yff]s?=$,))).

— 

v''b|f 

?=!))).— 

!% 
sf/,lhk,6]Dk'',,Eofg tyf xNsf ;jf/L ;fwg vl/b ljs|L jf ;f]?d 

jflif{s Psd'i6 
    ?=%,))).— 

!^ 
nf]8/, 6Lk/, 8f]h/ cGo x]eL ;jf/L ;fwg vl/b ljlqm jf ;f]?d  

jflif{s Psd'i6 
    ?=!),))).— 

!& 
sfuf]{ Joj;fo,lSnol/ª\u,l;lkª\u tyfkmjf{l8ª\u,oftfoft af6  

tT;DalGwt  ;xfos ;]jf ;d]t jflif{s Psd'i6 
    ?=!,))).— 

!* 
:yfgLo :t/sf xf]6]n, /]i6'/f, ef]hgfno,ld7fO{ k;n,   cgnfOg 

/]i6''/]06 cflbnfO{ jflif{s Psd'i6 
!))).— !))).— !))).— 

!( lrof k;n tyf t/sf/L Pj+ kmnkm"n k;nnfO{ jflif{s Psd'i6 !))).— =!))).— yf]s 
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l;=g= /fh:jsf] If]qx? 
ut cf=j )&&.&* 

sf] b//]6 laa/0f 

 Rffn'' cf=j 

)&*.&( sf] 

b//]6 laa/0f 

cfufdL cf=j 

)&(.*) sf] 

:jLs[t b//]6 

?=!%)).— 

v'b|f 

?=!))).— 

@) a]s/L Joj;fo -pTkfbg_ ?=!))).— !))).— !))).— 

@! a]s/L Aoa;fo tyf cGo tflnd ;d]t ePdf  jflif{s Psd':6     ?=!,%)).— 

@@ 

5fkfvfgf, 5kfO{ sfo{ ,k/fdz{ ;]]jf, lhlgË tyf a]lnË Joj;fo, 

rnlrq Joj;fo, ;fj{hlgs kl/jxg Joj;fo kmf]6f]u|fkmL, 

k|of]uzfnf, xjfO{;]jf, zLt e08f/,sfuhsf] skKn]6, pTkfbg  

cflb tyf >[j]{ b[io ;fdfu|L, cf6{, Jofg/, ˆn]; jgfpg] / rnlrq 

lgdf{0f ;d]t  Joj;fonfO{ jflif{s Psd'i6 

?=@))).— ?=@))).— ?=@))).— 

@# 

;8s, k"n, /f]ka], /]na], 6«lna;, km\nfOË a[h tyf cf}Bf]lus, 

Jofkfl/s Pj+ cfjf; sdKn]S;, l8kf6{d]G6 :6f];{ cflb lgdf{0f u/L 

;+rfng ug]{ pBf]u Joj;fonfO{ jflif{s Psd'i6 .  

).— ).— ?=%,))).— 

@$ j]N8LË Joj;fo÷u|Ln pBf]u Psd'i6 ?=%))).— ?=%))).— ?=%))).— 

@% cfNd'lgod km]a|Ls]zg,o''lkle;L Joj;fo jflif{s Psd'i6 
  yf]s ?=*,))).— 

v'b|f ?=%,))).— 

@^ oftfoft ;]jf -a;,6«s_x]eL ;jf/L  jflif{s Psd'i6     
 

@& w''k,;nfO{,tT;DalGw pwf]u tyf pTkfbg jflif{s Psd'i6     
yf]s ?=!,))).— 

v'b|f ?=%)).— 

;+rf/ ;]jf 

! lghL If]qsf] x'nfs ;]jf jflif{s Psd'i6 ?=&)).— ?=&)).— ?&)).— 

@ 
lghL If]qsf] 6]lnkmf]g, ˆofS; ;]jf,;+rf/ ;DalGw sfo{x? / kmf]6f] 

skL jflif{s Psd'i6 
.— .— ?=%)).— 

# 

df]jfOn kmf]g, cfO=P;=8L, Od]n, OG6/g]6, k]hLË ;]jf, sDk'6/, 

ljs|L tyf dd{t, P;=6L=8L=;fy} On]S6«Lsn ;fdfg ljs|L ;d]t -

sDo''6/ ;+DalGw cfO=6L+  cflb jflif{s Psd'i7-l8n/sf] xs yf]sdf 

kg}{ _ 

@))) 

  

@))) 

  

yf]s?=#,))).

— 

v'b|f?=!%)).— 

$ s'/Lo/ ;]jf jflif{s Psd'i6 ?=!))).— ?=!))).— ?=!))).— 

% 
;km|6j]o/ ;+DalGw sfo{ , df]jfO{n PKnLs]zg, j]a;fO6 l8hfPg 

sfo{ , ;km|6j]o/,On]S6«f]lgS; ;fdfg vl/b las|L  jflif{s Psd'i6 
).— ).— ?=!))).— 

^ 

5kfO{ tyf k|sfzg ÷Online k|sfzg, kqkqLsf k|sfzg , 

sfuh vl/blas|L  tyf skL pBf]u  , Online ;+u ;+Dalwt 

laleGg sfo{ . -Online  l;g]df lel8of]_ljleGg ;fdfgx? 

Online  af6 vl/b ljs|L ;d]t jflif{s Psd'i6 

?&)).— ?=&)).— ?=&)).— 

& s]a'n g]6js{ ;]jf jflif{s Psd'i6 ).— ).— ?,@%)).— 

* ;+rf/ 6fj/ ).— ).— #))).— 

( kmlg{l;ª\u; ;fdfgx?sf] vl/b ljs|L  jflif{s Psd'i6     ?!%)).— 

!) 

6]lnkmf]g ;DalGw ;+rf/sf sfo{x? ÷g]6js{ tyf KnlDaªu sfo{ 

jflif{s Psd'i6 
    

?=!))).— 

  

Pkm=Pd /]l8of] Ohfht kq b:t'/ %))).— %))).— %)))).— 

Pkm= Pd= /]l8of] gljs/0f b:t'/ .— .— @%)).— 

ljQLo ;]jf 

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

jfl0fHo a}+s ÷ljsf; a}+ssf]  d''Vo sfof{no  jflif{s Psd'i6 
? !^))).— ? !^))).— ? !^))).— 

@ g]kfn ;/sf/sf] k"0f{ :jfldTjdf /x]sf] afx]s cfly{s sf/f]af/ ug]{ ?=&))).— ?=&))).— ?=&))).— 
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l;=g= /fh:jsf] If]qx? 
ut cf=j )&&.&* 

sf] b//]6 laa/0f 

 Rffn'' cf=j 

)&*.&( sf] 

b//]6 laa/0f 

cfufdL cf=j 

)&(.*) sf] 

:jLs[t b//]6 

jfl0fHo a}+s ÷ljsf; a}+ssf] zfvf sfof{no ÷n3''laQ lalQo 

;+:yf -3 au{_ sf] d''Vo sfof{no  ;d]t jflif{s Psd'i6 

# 
cfly{s sf/f]af/ ug{]  n3''laQ lalQo ;+:yf -3 au{_ sf] zfvf 

sfof{no jflif{s Psd'i6 
?=^,))).— ?=^,))).— ?=^,))).— 

$ ljQLo sDkgL d''Vo sfof{no -a}sx? afx]s_ jflif{s Psd'i6 ?=*,))).— ?*,))).— ?%,))).— 

% ljQLo sDkgL zfvf sfof{no -a}sx? afx]s_ jflif{s Psd'i6 &))).— ?&))).— ?=$,))).— 

^ 
aLdf sDkgL -hLjg ladf tyf lglh{jg ladf_ d''Vo sfof{no 

jflif{s Psd'i6 
?=*))).— ?=*))).— ?=*,))).— 

& 
aLdf sDkgL -hLjg ladf tyf lglh{jg ladf_ zfvf sfof{no 

jflif{s Psd'i6 
.— 

 
?=%,))).— 

* ljb]zL d'b|f ;6xL jflif{s Psd'i6 ?=^,))).— ?=^,))).— ?=@%)).— 

( lwtf]kq sf/f]af/ jflif{s Psd'i6 ?=#))).— ?=#))).— ?=#))).— 

!) dlg 6«fG:km/ /]ld6]G; ;]jf jflif{s Psd'i6 .— .— ?=&%).— 

:jf:Yo ;]jf  

! u}/;/sf/L c:ktfn jflif{s Psd'i6 ?=!)))).— ?=!)))).— ?=%))).— 

@ gl;{Ë xf]d÷kf]lnlSnlgs jflif{s Psd'i6 ?=#%)).— ?=#%)).— ?=#%)).— 

# 

lSnlgs tyf Nofj jflif{s Psd'i7 -;+o'Qm_÷lkmlhof]y]/fkL, 

j}slNks pkrf/ of]u k|lzIf0f ;d]t 

  
?=@,))).— 

s_ lSnlgs ;]jf jflif{s Psd'i6 
  

?=!,%)).— 

v_ Nofj ;]jf jflif{s Psd'i6 ?=@))).— ?=@))).— ?=@))).— 

$ 

  
cf}ifwL k;n -d]l8sn_ ÷cfo'j]{lbs cf}iflw k;n jflif{s Psd'i6 ?=!))).— ?=!))).— ?=!))).— 

 

% e]6g/L ;]jf÷kz' ;DaGwL Joj;fo ?=!,))).— ?=!,))).— ?=!,))).— 

^ 
;lh{sn tyf xa{n ;DalGw d]l8sn ;fdfg vl/b ljs|L jflif{s 

Psd'i6 
    ?=!,))).— 

& 
d]l8sn ;DalGw ;fdfuL| cfk''lt{ tyf ;fdfg vl/b ljs|L jflif{s 

Psd'i6 
    ?=@,))).— 

lzIff ;]jf M       

!= 

lghL If]qsf :s"n, SofDk;, ljZj ljBfnonfO{ jflif{s Psd'i7 lgDgfg';f/ x'g]5   

s_k"j{ cfwf/e"t :s'n-lk| :s'n_ w/f}6L 
  

?= @%))).— 

v_ k"j{ cfwf/e"t / cfwf/e"t txnfO{ jflif{s 
  

?= !))).— 

s_ k"j{ cfwf/e"t ljBfno cg'dlt b:t'/  cg'dlt÷ l;kmfl/; 

b:t'/sf] xsdf M 

  
?=%,))).– 

v_ cfwf/e"t ljBfno;Dd 
  

?=!,))).— 

u_ dfWoflds ljBfno 
  

?=@,))).— 

3_ ljZj ljBfno -SofDk;÷sn]h_ 
  

?=%,))).— 
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l;=g= /fh:jsf] If]qx? 
ut cf=j )&&.&* 

sf] b//]6 laa/0f 

 Rffn'' cf=j 

)&*.&( sf] 

b//]6 laa/0f 

cfufdL cf=j 

)&(.*) sf] 

:jLs[t b//]6 

@ 
tflnd tyf cg';Gwfg If]q, lzIff tfnLd k/fdz{, z}lIfs ;]jf 

Oli6Ro"6 / ;+uLt k|lzIf0f ;d]t  jflif{s Psd'i6 

  
?=!,%)).— 

# 6fOlkË, sDKo"6/ tyf efiff k|lzIf0f ;+:yf jflif{s Psd'i6 ?=@))).— ?=@))).— ?=!%)).— 

$ cGt//fli6«o÷/fli6«o u}/;/sf/L ;+:yf jflif{s Psd'i6 
  

?=!,))).— 

% 
kqklqsf÷k':ts, d;nGb-:6]zg/L,kmf]6f]skL_ pwf]u tyf pTkfbg 

ljqm]tf jflif{s Psd'i6_  
?=!,))).— ?=!,))).— ?=!,))).— 

dd{t ;+ef/ ;]jf M       

! x]eL OSjLkd]G6, a;, 6«s, sf/ dd{t sf/vfgf jflif{s Psd'i6 
  

?=#,))).— 

@ 
6]Dkf], df]6/;fOsn dd{t sf/vfgf,uf8Lx? jfl;ª\u,;'k/6fo/ l;n 

pTkfbg, 6fo/ dd{t tyf pTkfbg,kf6{ ;d]t jflif{s Psd'i6 
?=!))).— ?=!))).— ?=!))).— 

# ;fOsn, l/S;f dd{t tyf sf/vfgf jflif{s Psd'i6 ?=!))).— ?=!))).— ?=&%).— 

$ 

/]l8of], l6=le= 38L k|]z/ s's/, lx6/ 6]lnkmf]g ;]6, 

sDo'6/,jf6/,k+vf,df]afOn kf6, ;fFrf] -rfaL_ agfpg] tyf ;f]nf/ 

;DalGw  dd{t ;d]t jflif{s Psd'i6 

?=!))).— ?=!))).— ?=&%).— 

% 
/]lk|mh]/]6/, h]g]/]6/, Pc/ s'n/,  df]6/ l/jfOl08Ë cflb dd{t s]Gb| 

jflif{s Psd'i6 
?=!,))).— ?=!,))).— ?=!,))).— 

cGo ;]jf M 

! lj1fkg ;]jf jlfi{fs Psd'i6 ?=!,))).— ?=!,))).— ?=&%).— 

@ a}b]lzs /f]huf/ ;]jf jflif{s Psd'i6 ?=!%)).— ?=!%)).— ?=!%)).— 

# :jb]zL /f]]huf/ ;]jf jflif{s Psd'i6 ?=#))).— ?=#))).— ?=!))).— 

$ ;]qm]6l/on tyf ;]So''l/6L ;]jf jflif{s Psd'i6 ?=!))).— ?=!))).— ?=!))).— 

% 
s_ xfplhË sDkgL -3/hUuf Ph]G6_ jflif{s Psd'i6 ?=^,))).— ?=^,))).— ?=^,))).— 

v_ 3/hUuf vl/b laqmL -l/on:6]6_ jflif{s Psd'i6 
  

?=#,))).— 

 

^  

 

Jo"l6kfn{/, s]z >[+uf/, 8«fO{ lSng;{, kmf]6f] :6'l8of], a''l6s, l;nfO{ 

k;n,6f6' :6'l8of],6«]lgu;]G6/÷ tflnd,;}n''ª\u, -skfn sf6\g]_ 

a''l6scflb jflif{s Psd'i6 

   

?=!))).— 

?=!))).— yf]s  

 
?=!))).— 

v'b|f ?=&)).— 
 

& ;fOgaf]8{ agfpg] tyf k]G6LË ;]jf jfli{fs Psd'i6 
  

?=&)).— 

* kz' awzfnf jflif{s Psd'i6 ?=@,))).— ?=@))).— ?=@,))).— 

( df;' laqm]tf jflif{s Psd'i6 ?=@,))).— ?=@))).— ?=!%)).—  

!) Jf6/ k|lkmª\u tyf /+u/f]ug Joj;fo aflif{s  Psd'i6     ?=!))).— 

!! t]SjfG8f],8f]hf] tyf cGo v]nx?sf] k|lzIf0f  jflif{s Psd'i6 ?=!))).—  ?=!))).—  ?=!))).— 

!@ 
km"n tyf t/sf/Lsf lap Pj+ lj?jf, g;{/L ljqm]tf jflif{s 

Psd'i6-t/sf/L tyf kmnkm"n Joj:yfkg yf]s_ 
&)) &)) 

yf]s 

?=!%)).— 

v''b|f ?=&)).— 

!# k'n xfp; jflif{s Psd'i6 ?=!))) ?=!))) ?=!))) 

!$ lzzf k;n ljqm]tf jflif{s Psd'i6 ?=@,))).— ?=@))).— 

yf]s?=@))).

— 

v'bf 

?=!))).— 

!% efF8fs'F8f ,sLr]g j]o/ ;fdfg ljqm]tf jflif{s Psd'i6 ?=*)).— ?=*)).— ?=*)).— 

!^ 

  
:6Ln tyf sf7sf] kmlg{r/ ljqm]tf jflif{s Psd'i6 ?=!,))).— ?=!,))).— 

yf]s?=2))).

— 
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l;=g= /fh:jsf] If]qx? 
ut cf=j )&&.&* 

sf] b//]6 laa/0f 

 Rffn'' cf=j 

)&*.&( sf] 

b//]6 laa/0f 

cfufdL cf=j 

)&(.*) sf] 

:jLs[t b//]6 

v''b|f 

?=!))).— 

sf7 pBf]u sf/vfgf jflif{s Psd'i6 !%))  !%)) ?=2))).— 

!& v]nf}gf pkxf/ ;fdfg ljqm]tf jflif{s Psd'i6 
  

?=&%).— 

!* km'6\;n Joj;fo÷Jofofd zfvf÷ :jLª\u k''n ?=&)).— ?=&)).— ?=&)).— 

!( l;/s, 8:gf dd{t tyf agfpg] jflif{s Psd'i6 
  

?=%)).— 

@) 
Uff8L÷d]f6/ ef8f ;]jf jfl{{if{s Psd'i6    

?=@))).— 
-uf8L 9'jfgL ;]jf_ 

@! x]eL uf8L/nf]8//:Sofe]6//8f]h/ cflb k|lzIf0fsf] aflif{s      ?=@))).— 

@@ nfO{6uf8L -sf/,Eofg_/df]6/;fOsn k|lzIf)fsf] aflif{s Psd'i^     ?=!%)).— 

२# साईकल बिक्रि वार्षिक एकमुष्ट 
  

yf]s?=3))).

— 

v'b|f?=!))) 

.— 

 

pwf]u Aofkf/ tyf Joj;fo s/ M 

 

! 

/S;L -dlb/f hGo kbfy{_  aflif{s  Psd'i7-dlb/f / ;'lt{ hGo 

kbfy{sf] xsdf lgodg tyf lgoGq0f lgb]{lzsf cg';f/ x'g]_ r'/f]6 

- ;'lt{ hGo kbfy{ _ ;d]t 

^))) ^))) 

yf]s ?=^,))).— 

v'b|f ?=@))).— 

@ 
 Hj]n/L-;'grFflb k;n_, lel8of], Sof;]6 l/s8{/ tyf Kn]o/ cflb  

jflif{s Psd'i6 
%))).— %))).— 

yf]s 

?=!),))).— 

v'b|f %))).— 

v'b|f ?=!,%)).— 

# 
b}lgs pkef]Uo vfB kbfy{-ls/fgf k;n_ tyf nQf $=_  sk8f, 

lrof Kofs]lhª ,c08f lals, k''hf ;fdfu|L Joj;fo cflb .  
?=!,))).—  ?=!,))).— 

yf]s ?=!,))).— 

v'b|f ?=%)).— 

% ldgLdfs]{6÷;'k/ dfs]{6÷  ?=%))).— ?=%))).— ?=%))).— 

^ /f]8f, 9'Ëf, qm;/, O6f,afn'jf,l;d]G6 ,Jns O§f 808L ljqmL l8kf] 
  

?=%,))).— 

& 
h'Qf rKkn, k;n Aofu,n'uf ,sk8f,v's'/L tyf cGo b}lgs ;fdfg 

pTkfbg ug{] pwf]u tyf k;n jfli{fs Psd'i6 
?=!%,)).  ?=!%,)).— 

yf]s ?=@))).— 

v'b|f ?=!%)).— 

cGo Joj;fo M 

! 
6'/ ck/]6/, 6'l/i6 ufO{8,6«fe;{ P08 6';{,6«]lsª\u ;d]t cflb 

jflif{s Psd'i6 

  
?=@%)).— 

@ d;fh kfn{/ jfli{fs Psd'i6 
  

?=!,%)).— 

# 
l;d]G6 /]lnË, O6f, qm;/, l;d]G6 Ans, xnf] la|s, Ogf/sf] l/Ë 

cflb pBf]u jflif{s Psd'i6 

  
?=@)))).— 

$ 

h'Qf, 38L, rZdf, km]G;L ;fdfg /]l8d]8,uLkm\6 ;fdfg    -

sf7af6 ag]sf x:tsnf ;+DaGwL ;fdfg_s:d]l6s ljqm]tf jflif{s 

Psd'i6 

?=&)).— ?=&)).— ?=&)).— 

% /]]06n ;le{; tyf Sof6l/Ë ;]jf÷6]G6 xfp; jflif{s Psd'i6 
  

?=!,%)).— 

^ 
kz'kfng - b'w hGo tyf df;'' hGo_÷df}/L kfng÷df5f kfng 

Joj;fo -s'v'/f ,xfF; tyf a+u'/ kfng afx]s_ jflif{s Psd'i6 
?=!%)).— ?=!%)).— ?=!%)).— 

& s[lif÷km\nf]l/sNr/÷Joj;fo jflif{s Psd'i6 
  

?=%)).— 

mailto:?=@))).—
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l;=g= /fh:jsf] If]qx? 
ut cf=j )&&.&* 

sf] b//]6 laa/0f 

 Rffn'' cf=j 

)&*.&( sf] 

b//]6 laa/0f 

cfufdL cf=j 

)&(.*) sf] 

:jLs[t b//]6 

  
s[lif ;DalGw dn,lapm ljhg pTkfbg tyf vl/b lalqm| aflif{s 

Psd'i6 
 !))) !))) 

yf]s?=!%)).— 

v'b|f ?=!))).— 

* s''s''/ kfng Joj;fo jflif{s Psd'i6 
  

?=!%)).— 

( 
kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkg÷ jftfj/0f ;+/If0f ;DjGwL ;+:yf jflif{s 

Psd'i6 

  
?=%)).— 

!) x:tsnf÷xof08L qmfkm\6÷kl:dgf pTkfbs jflif{s Psd'i6 
  

?=!))).— 

!! xf]hLo/L pTkfbs jflif{s Psd'i6 
  

?=!))).— 

!@ 
gfËnf], s'rf], 8f]sf], RjfkmL÷v/]6f], y'Gr] cflb v'b|f ljqm]tf jflif{s 

Psd'i6 

  
?=%)).— 

!# 
k'/fgf] sjf8Lsf] ;fdfg ;+sng tyf ljqmL Joj;fo jflif{s 

Psd'i6 
?=%)).— ?=%)).— ?=%)).— 

!$ kf6L{ Kofn]; ;]jf jflif{s Psd'i6 ?=@))).— ?=@))).— ?=@))).— 

!% 
5fqfaf; ;+rfng Joj;fo,;fwf/0f nh÷u]i6 xfp; jflif{s 

Psd'i6 

  
?=@%)).— 

!^ d;nf s'6fgL lk;fgL jflif{s Psd'i6 
  

?=!))).— 

!& vfBfGg s'6fgL lk;fgL,t]n ldn ;d]t jflif{s Psd'i6 ?=!))).— ?=!))).— ?=!))).— 

!* UofF; l8kf] v'b|f jfli{fs Psd''i6 #))).— #))).— ?=!%)).— 

!( 
;/;kmfo{ sfo{ ug]{ ;fdfg pTkfbg -h:t}Ÿ— xNkLs, lkmg]n, 

;/km,cfbL _ tyf ;fa'g,:ofDk'' pTkfbg  jfli{fs Psd''i6 

  
?=!,))).— 

@) 
Df]f6/kf{6 ,n'lj|s]G6, JofqL tyf uf8L ;fdfgx?sf] vl/b ljs|L  

jfli{fs Psd''i6 

  

yf]s ?=%,))).—

÷ 

v'b|f ?=@,))).— 

@! KnljË÷kfOk ÷ On]S6«Ls ;le{; Joj;fo jfli{fs Psd''i6 
  

?=!))).— 

@@ xf]d:6] nfO{ jfli{fs Psd''i6 
  

?=+%)).— 

@# 
OGe]G6 sfo{s|d-;fFªu|lts sG;6{ tyf Do'lhs sfo{s|d_ ug{] 

;:yf jfli{fs Psd''i6  
    ?=!))).— 

@$ lSnol/Ë,l;lkË tyf kmjf{l8Ë ;DalGw sf/f]af/  jfli{fs Psd''i6     ?=!))).— 

@% 
ldg/n jf6/ tyf vfg]kfgL hf/ / l8li6«s jf6/-AofqLdf xfNg] 

kfgL _ pTkfbg /  vl/b laqmL  jflif{s Psd'i6 
    ?=!,))).— 

@^ d]lzg/L cf}hf/ / ;fdfgsf]  vl/b laqmL  jflif{s Psd'i6     ?=!,))).— 

@& lj:s'6 pBf]u @))).— @))).— ?=!%)).— 

@* rfprfp pBf]u @))).— @))).— ?=!%)).— 

@( cGo vfBo ;DaGwL ljljw pBf]u @))).— @))).— ?=!%)).— 

#) cGo lgdf{0f ;DaGwL ljljw pBf]u   ?=!%))).— 

#! j]08 afhf ;]jf *)).— *)).— ?=*)).— 

ljljw ;]jf 

! kfgL 6\of+sL k|of]u jfkt nfUg] z'Ns - $)))  + %)) ln _    

s lqo'uf Hofld/] j8f g+= ( jf6 % ls=dL b'/L leq j8fx? %,!),^ / 

& k|lt 6\ofsL 

!#%) .— !#%) .— !#%) .— 

v lqo'uf Hofld/] j8f g+= ( jf6 !) ls=dL= leq j8f g+= *, @,# / 

$ 

!%)) .— !%)) .— !%)) .— 

u lqo'uf Hofld/] j8f g+= ( jf6 !) ls=dL= eGbf 6f9f rf}=g=kf= e/L !^)) .— !^)) .— !^)) .— 
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3 t/fO{ e'efu ePsf cGo gu/kflnsfsf nflu !) ls=dL= leq @))).— @))).— @))).— 

ª !) ls=dL= eGbf 6f9f  @%)).— @%)).— @%)).— 

 !% ls=dL eGbf nfdf] b'/Ldf ;]jf lbg g;lsg]    

@=;]km\6L 6\of+sL    

s g=kf=jf6 k|lt ;]K6L 6\of+sL / ;S;g uf8L pknJw u/fP jfkt 

Go"gtd  

!#@% .— !#@% .— !#@% .— 

v k|lt ! 6\of+sL eP @^%).— @^%).— @^%).— 

u k|lt ln6/sf b/  ).&% ).&% ).&% 

3 gu/kflnsf jflx/sf] xsdf nfUg] b:t'/sf] yk %) % %) % %) % 

ª w/f}6L /sd ? @))).— @))).— @))).— 

r sfo{ ;DkGg eP kZRoft nfu]sf] b:t'/ jdf]lhd gubL /l;b & 

lbg leq lnO{ ;Sg' kg]{5 . 

   

5 bdsn ;]jf  lgMz'Ns lgMz'Ns lgMz'Ns 

h gu/kflnsfsf] l;6Lxn ef8f k|lt lbg !))) .— !))) .— !))) .— 

em dN6Lldl8of k|of]u u/]jfkt Nofk6k ;lxt b:t'/ %)).— %)).— %)).— 

` y]8f]nfO{6 / n]jln8=d]l;g k|ltlbg !))) .— !))) .— !))) .— 

6 gu/ If]qleqsf dflg;sf] d[To' eO{ g=kf=sf] uf8L gu/ If]q leq 

k|of]u ug'{ kg]{ ePdf 

%)).— %)).— %)).— 

अनुसूचि- ५ 

(दफा ७ सँग सम्बन्धित) 

 /fh:jsf] If]qx? 

ut cf=j 

)&&.)&* sf] 

b//]6 

rfn' cf=j )&*.)&( 

sf]  b//]6 

cfufdL cf=j )&(.*)sf] 

:jLs[t b//]6 

!=btf{ tyf ;+rfng Ohfht b:t'/   

s_ 

7]nfuf8f, l/S;f, अटो रिक्सा तथा 
ई-रिक्साcflb दताि शुल्क 

).— ).— ?=%).— 

 

अनुसूिी - ६ 

(दफा ८ सँग सम्बन्धित) 

 

l;=g= /fh:jsf] If]qx? utcf=j=)&&.&* 

sf] b//]6 

 Rffn' cf=j )&*.)&( 

sf]  b//]6 

cfufdL cf=j)&(.*) sf] 

:jLs[t b//]6 

! 
Joj;fosf] gfd 7]ufgf ePsf] ;fO{g af]8{ 

k|lt ju{ km'6 

?= ^).—  

 

?= ^).—  

 
?= #).—  

@ 
Joj;fosf] gfd 7]ufgf ePsf]  ljB'lto 

;fO{g af]8{ k|lt yfg 
?= %).—  ?= %).— ?= $).— 

# 
Unf] ;fO{gjf]8{ k|lt ju{ lkm6 ?= ^).—  

 

?= ^).—  

 
?= #).—  

$ 
leQ] n]vg k|lt ju{ lkm6 ?= @).—  

 
?= @).—  ?= @).—  

% 
t'n Jofg/ k|ltuf]6f ?= !)).—  

 

?= !)).—  

 
?= %).—  

^ 
cGo If]qdf k|lt ju{lkm6 ?= $%.—  

 

?= $%.—  

 
?= #).—  

-s_ 
xf]l8{Ë af]8{ -;fwf/0f k|lt ju{ k"m6÷k|lt jif{_ ?= #).— g]kfn 

;/sf/, lzIff, 

?= #).— g]kfn ;/sf/, 

lzIff, :j:Yo, jftfj/0f 

?= #).— g]kfn ;/sf/, lzIff, 

:j:Yo, jftfj/0f ;+/If0f / 
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अनुसूचि - ७ 

(दफा ९ सँग सम्बन्धित) 

l;=g= /fh:jsf] If]qx? 
 Uft cf=j 

)&&.)&* sf] b//]6 

 Rffn' cf=j 

)&*.)&( sf]  

b//]6 

cfufdL cf=j 

)&(.)*) sf] 

:jLs[t b//]6 

! 

l;g]df xn, lel8of] xn, ;fF:s[lts k|bz{g xn, 

lyP6/ ;+uLt tyf dgf]/~hg, lkslgs :yn, k|bz{g 

:yn :jLldË k'n, kmgkfs{ cflbsf] k|lt JolQm k|j]z 

z'Nsdf 

# Üjf ? !))). 
# Üjf ? 

!))). 
# Üjf ? !))). 

@ hfb', ;s{;, r6s cflbdf k|lt lbg  ?=@)).— ?=@)).— ?=@)).— 

# Joj;flos lel8of] k|lt lel8of]  jif{ ?=@)).— ?=@)).— ?=@)).— 

$ kfs{, lkslgs :yn cflb jflif{s Psd'i6 ?=@)).— ?=@)).— ?=@)).— 

% Sofl;gf] jflif{s Psd'i6 ?=%),))).— ?=%),))).— ?=%),))).— 

 
gf]6 M  pNn]lvt sfo{x? ;+rfng ug'{ k"j{ gu/kflnsfjf6 cg'dlt kq lng' kg]{5 . 

 

 

 

अनुसूचि - ८ 
(दफा १० सँग सम्बन्धित) 

l;=g= /fh:jsf] If]qx? 
 Uft cf=j )&&.)&* sf] 

b//]6 

 Rffn' cf=j )&*.)&( sf]  

b//]6 

cfufdL cf=j )&(.)*) sf] 

:jLs[t b//]6 

! 
िहालlj6f}/Lशुल्कM 

  

cfkm\gf] If]qdf cfkm"n]] 

lgdf{0f, /]vb]v jf ;+rfng 

u/]sf] xf6ahf/ / 

;fj{hlgs :yn, P]nfgL 

hUuf jf af6f]sf] 5]pdf 

c:yfoL k;n yfKg lbP 

jfkt k|lt ju{km"6 dfl;s 

axfn lj6f}/L ?=@.sfb/n] 

nfUg]5 .  

cfkm\gf] If]qdf cfkm"n]] lgdf{0f, 

/]vb]v jf ;+rfng u/]sf] 

xf6ahf/ / ;fj{hlgs :yn, 

P]nfgL hUuf jf af6f]sf] 

5]pdf c:yfoL k;n yfKg 

lbP jfkt k|lt ju{km"6 b}lgs 

axfn lj6f}/L ?=@.sf b/n] 

nfUg]5 .  

cfkm\gf] If]qdf cfkm"n]] lgdf{0f, 

/]vb]v jf ;+rfng u/]sf] 

xf6ahf/ / ;fj{hlgs :yn, 

P]nfgL hUuf jf af6f]sf] 5]pdf 

c:yfoL k;n yfKg lbP jfkt 

k|lt ju{km"6 b}lgs axfn lj6f}/L 

?=@  dfq_ sf b/n] nfUg]5 .  

Joj;flos k|of]hgsf nflu 

lj1fkg ;lxt :6n /fv]df 

^ -5_ ju{ ld= ;Dd k|lt 

:6n b}lgs ?= )÷– / ;f] 

eGbf dfly k|lt ju{ ld= 

yk ?= )÷–   

Joj;flos k|of]hgsf nflu 

lj1fkg ;lxt :6n /fv]df ^ 

-5_ ju{ ld= ;Dd k|lt :6n 

b}lgs ?= ÷– / ;f] eGbf 

dfly k|lt ju{ ld= yk ?= ÷–   

Joj;flos k|of]hgsf nflu 

lj1fkg ;lxt :6n /fv]df ^ -

5_ ju{ ld= ;Dd k|lt :6n 

b}lgs ?= %))÷– / ;f] eGbf 

dfly k|lt ju{ ld= yk ?= 

%)÷–   

:j:Yo, jftfj/0f 

;+/If0f / 

hgr]tgfd'ns 

;Gb]zx? ;fj{hlgs 

cfjfudgdf afwf 

gkg]{ u/L k"j{ 

cg'dlt lnO{ dfq 

/fVg' kg]{ 5 .  

;+/If0f / hgr]tgfd'ns 

;Gb]zx? ;fj{hlgs 

cfjfudgdf afwf gkg]{ 

u/L k"j{ cg'dlt lnO{ dfq 

/fVg' kg]{ 5 .  

hgr]tgfd'ns ;Gb]zx? 

;fj{hlgs cfjfudgdf afwf 

gkg]{ u/L k"j{ cg'dlt lnO{ dfq 

/fVg' kg]{ 5 .  
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@ 
kz' dj];L xf6 

jhf/sf] b//]6 
   

qm=;= ljqmLstf{jf6 k|ltuf]6f vl/bstf{jf6 s}lkmot 

! n}gf ufO{ e};L ? !)) # %  

@ 
yf/f ufO{, e};L / 

uf]? 
? !)) # %  

# 
jf5fjf5L, 

kf8fkf8L 
? %) # %  

$ v;L,jf]sf ? %) !))  

% jfv|f / kf7L ? $) ? ^)  

^ ;'Fu'/ / j+u'/ ? %) ? !))  

& e'gf / j'rf ? $) ? ^)  

* e]8f e]8L ? %) ? !))  

l;=g= 
/fhZjsf] If]qx? ut cf=j=)&&.&* sf] 

b//]6 ljj/0f 

ut cf=j=)&*.&( sf] b//]6 

ljj/0f 

cfufdL cf=j=)&(.*)sf] 

:jLs[t b//]6 ljj/0f 

! df6f]sf] ef8f k;n %.— %.— %.— 

@ r6k6] k|lt k;n @%.— @%.— @).— 

# s6x/ k|lt dg !%.— !%.— !%.— 

$ 
! ld If]qkmn 

cf]u6]s]f k;n 
!%.— !%.— !).— 

% 

@ ld If]qkmn 

cf]u6]sf] k;n-;f] 

dflysf]xsdf bf]a/_ 

!%.— !%.— @).— 

^ lj:s'6 kfp/f]6L !).— !).— !).— 

& hl8j'6L k;n !).— !).— !).— 

* c08f k;n !).— !).— !).— 

( u'0f k;n !).— !).— !).— 

!) 
r6k6] kfgLk'/L 

cGo 
@).— @).— @).— 

!! ls/fgf k;n !).— !).— !).— 

!@ 
!)) s]=hL= kNbf/ 

sfF6f 
%).— %).— %).— 

!# df6f]sf] ef8f /fVg] %.— %.— %.— 

!$ 

;'Gtnf gf:kftL 

sfutL cGo lkmhfO{ 

j:g] 

%.— %.— %.— 

!% 

6r{ 

nfO{6,/fO{;s'[s/ 

dd{t k|lt k;n 

!).— !).— !).— 

!^ 

:ofp c+u'/ s]/f, 

cgf/ cflb 7]nfdf 

/fvL j]Rg] 

@).— @).— @).— 

!& 
cGo 5'6km'6 ;fdfg 

ljqmL ug]{ 
!).— !).— !).— 

!* 
8f]sf] gfDnf d'8f 

ljqmL ug]{ k;n 
!).— !).— !).— 

!( ;fu ;JhL k;n !).— !).— !).— 

@) 
3'lDt 38L tyf 

df]jfO{n k;n 
@%.— @%.— @%.— 
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@! 
cGg ljlqm ug]{ 

k;n 
%.— %.— %.— 

@@ 
s]; sf6g] xhfd 

k|lt k;n 
!).— !).— !).— 

@# v'FuLjfnf k|lt uf]6f %.— %.— %.— 

@$ 
clDn;f] s'rf]÷jf; 

k|ltuf]6f 
!.— !.— @.— 

@% 
sfutL, lgj'jf / 

gf:kftL ;os8f 
!%.— !%.— !%.— 

@^ l;b|f k;n !).— !).— !).— 

@& 
wfg ds} sf]bf] ux'F 

kmfk/ k|lt dg 
!%.— !%.— !%.— 

@* 
;'kf8L k|lt s]hL 

sfrf] ;'s]sf] 
!%.— !%.— !%.— 

@( bfn k|ltdg  $).— $).— #).— 

#) e'; k|ltdg !).— !).— !).— 

#! km;L{ k|ltdg @).— @).— @).— 

#@ cGo k|s[ltsf k;n !%.— !%.— !%.— 

## 

l;Gsf}lnsf] 

af]s|f÷bfn lrgL 

k|lt dg 

$)÷– $)÷– %)÷– 

#$ a];f/ k|lt dg $)÷– $)÷– $)÷– 

#% cb'jf k|lt s]=lh= !÷– !÷– !÷– 

#^ 
k'/fgf ef8f k|lt 

dg 
@%÷– @%÷– $)÷– 

#& ljo/ af]tn k|ltdg @)÷– @)÷– @)÷– 

#* 
cGo sjf8L k|lt 

dg 
=!%÷– =!%÷– =!%÷– 

#( cn}rL k|lt s]=lh= !)÷– !)÷– !)÷– 

$) 
l;Gsf]}ln kft 

k|ltdg 
@)÷– @)÷– @)÷– 

$! l/7f k|ltdg @)÷– @)÷– @)÷– 

$@ lr/fOtf] k|ltdg %)÷– %)÷– %)÷– 

$# dlh6f] k|ltdg #)÷– #)÷– #)÷– 

$$ s'l/nf] k|ltdg #)÷– #)÷– #)÷– 

$% 
cGo h8La'6L 

k|ltdg 
#)÷– #)÷– #)÷– 

$^ ltt[,dguf k|ltdg  @)÷– @)÷– @)÷– 

$& s'sf7 bfp/f k|lt dg ? !)÷– !)÷– !)÷– 

$*= r'/L k;n k|lt !)÷– !)÷– !)÷– 

 

;fd'bflos jgsf] b//]6 M 

s= ;fd'bflos jg tkm{ o; gu/kflnsf If]qleqsf ;a} ;fd'bflos jgx?sf] sf7 bfp/f ;+sng ug]{ 7]Ssf 6]G8/ u/L 

p7]sf /sdsf] !)Ü gu/kflnsfnfO{ a'emfpg] . 

v= 7]s]bf/x?nfO{ lgsf;L k}7f/L u/]df tkl;n cg';f/sf] sf7x?sf] tkl;n cg';f/sf] b//]6df gu/kflnsfnfO{ b:t'/ 

a'emfpg' kg]{5  . 

l;=g= /fhZjsf] If]qx? ut 

cf=j=)&&.&*sf] 

ut cf=j=)&*.&( 

sf] b//]6 ljj/0f 
cfufdL 

cf=j=)&(.*)sf] 

s}lkmot 

 sf7sf] ljj/0f  



“सुन्दर, समृद्ध नगर बनाउने अभियान, हरेक नगरबासीको मुहारमा मुस्कान” 

 चौदण्डीगढी नगरपाभिकाको नीभि, काययक्रम िथा बजेट आ.व. २०७९/८०|57 

 

b//]6 ljj/0f :jLs[t b//]6 

ljj/0f 

! ;fn  k|lt ls=jL !)).– !)).– !)).–  

@ 
;tL ;fn k|lt 

ls=jL=  

!)).– !)).– !)).–  

# 
sd;n sf7 k|lt 

ls=jL= 

%).– %).– %).–  

$ 

bfp/f k|lt 

6\ofS6/ -c;n 

sf7_ 

@%).– @%).– @%).–  

% bfp/f k|lt 6«s !@%).– !@%).– !@%).– ^ rSsf 

^ bfp/f k|lt 6«s !%)).– !%)).– !%)).– !) rSsf 

& 
bfp/f Kf|lt 6«s/-

sd;n sf7_ 

@)).– @)).– @)).–  

* bfp/fKf|lt 6«s !))).– !))).– !))).– ^ rSsf 

( 
bfp/f k|lt 6«s/-

sd;n sf7_ 

!@%).– !@%).– !@%).– !) rSsf 

 Vfo/ k|lt s]=lh= !.– !.– !.–  

 

Joj;fosf] ju{ M 

▪ Joj;fosf] ju{ ljefhg lgDg cg';f/ sfod x'g]5 .  

s= rfn' k'hL / l:y/ u/L hDdf ?= bz nfv ;Dd ePdf u ju{ sfod ug]{  

v= rfn' k'hL / l:y/ u/L hDdf ?=kRrL; nfv ;Dd ePdf v ju{ sfod ug]{  

u= rfn' k'hL / l:y/ u/L hDdf ?=kRrL; nfv eGbf dfly ePdf s ju{ sfod ug]{ . 

b08÷h/Ljfgf M 
 

▪ gu/kflnsfaf6 tf]lsPsf] cjlwdf gu/ If]qdf Jofkf/ Joj;fo ;+rfng u/] afkt jflif{s ?kdf ltg{' kg]{ 

/sd glt/]df lgDg cg';f/sf] yk h/Ljfgf nfUg]5 .  

 

s=Dofb ;dfKt ePsf] ldlt b]lv cflZjg d;fGt ;Dd  M hl/dfgf gnfUg] . 

v= To;kl5 kf}if d;fGt ;DDfsf] nfUg] b:t'/sf]              @%Ü yk 

u To;kl5 c;f/ d;fGt ;DDfsf]  #%Ü yk 

3= To;kl5 k|To]s jif{             %)Ü yk 

gf]6 M gbLhGo ;fdu|L cj}w ?kdf pTvgg, tyf ;+sngsf] xsdf gu/kflnsfsf] k|fs[lts >f]t  

      Joj:yfkgsfo{ljlw @)&^ df ePsf] Joj:yf adf]lhd g} b08 tyf hl/jfgf ul/g]5 .  

k|b]z g+ ! ;/sf/sf] cfly{s P]g @)&( sf] cg';"rL $ sf]-bkmf ^ ;Fu ;DalGwt _ 

k|fs[lts ;|f]t ;+sng tyf laqmL z'Ns M 

l;=g+= ljj/0f OsfO{ b/ ?= Rffn'' cf=j )&*.*( sf] b//]6 s}lkmot 

!= 9'+uf, lu§L, /f]8f, u|fj]n, 

r§fg, :n]6 

k|lt So"= 

lkm6 

?=^=)) k|lt 3=dL= ?=@!!.*^ 

d'=c=s/ afx]s 

 

k|b]z g+ ! ;/sf/sf] cfly{s P]g @)&( sf] 

cg';"rL $ kl/dfh{g eO{ cfPdf ;f]xL 

cg';f/ x'g]5 . 

@= Affn'jf, lrK;  k|lt So"= 

lkm6 

?=$.&% k|lt 3=dL= ?=!^&.&& 

d'=c=s/ afx]s 

#= Dff6f] - e/f}6 / anf}6]_ k|lt So"= 

lkm6 

?=#=)) k|lt 3=dL= ?=!#@.$! 

d'=c=s/ afx]s 

$= sl6Ë 9'+uf, k|lt So"= 

lkm6 

?=^=)) k|lt 3=dL=?=@!!.*^ 

d'=c=s/ afx]s 

 dfly pNn]lvt l;=g=!–$ ;Ddsf] z'Ns jfktsf] /sd Psd'i6 a'emfPdf !) k|ltzt ;Dd 5'6 lbOg]5 .  

mailto:?=@!!.*%5e
mailto:?=@!!.*%5e
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अनुसूचि– ९ 

(दफा ११ सँग सम्बन्धित) 

l;=g= /fh:jsf] If]qx? 

Uft cf=j 

)&&.)&* sf] 

b//]6 

Rffn'' cf=j )&*.)&( 

sf]  b//]6 

cfufdL cf=j )&(.*) 

sf] :jLs[t b//]6 

! 

gu/kflnsfn] cfkm\\gf] If]q 

leq Joj:yf u/]sf ;jf/L 

kfs{df kfls{Ë ul/Psf j;, 

ldlgj;, 6«s, sf/ hLk, 

Eofg, 6\ofS6/ cflb kfls{Ë 

ubf{  kfls{Ë z'Ns 

b}lgs?=!).—   b}lgs ?=!).— 
 

b}lgs ?=!).— 

@ 

dfly pNn]v eP afx]s cGo 

;jf/L ;fwgdf  kfls{Ë 

z'Ns jfkt  

k|lt k6sdf 

?=!%.— 
k|lt k6sdf ?=!%.— k|lt k6sdf ?=!%.— 

     

# 
ef8fsf j;,6s,6ofs6/, 

nx/L cGo x]jL 
? %).— b}lgs ? %).— ? #).— 

gf]6 M ljb]zL ;jf/L ;fwgx?sf] xsdf b}lgs kflsË z'Ns ? %) nfUg]5 . 

अनुसूचि - १० 

(दफा १२ सँग सम्बन्धित 

l;=g+

== 
/fh:jsf] If]qx? 

Uft cf=j 

)&^.)&&sf] 

b//]6 

 Rffn'' cf=j )&&.)&* 

sf] b//]6 

cfufdL cf=j 

)&*.)&( sf] :jLs[t 

b//]6 

3/af6f]÷rf/lsNnf k|dfl0ft -dfnkf]t sfof{non] lgwf{/0f u/]sf] d"Nosf cfwf/df_ M 

! 

laqmL x'g]hlt If]qkmnsf] -ls6fgL l;kmfl/;sf 

cfwf/df_ t/ Go'gtd b:t'/ ? @)). eGbf sd 

x'g] 5}g . 

)=%Ü )=%Ü )=%Ü 

@ 
lwtf] k|of]hgsf nflu -Go'gtd b:t'/ ?= @)). 

eGbf sd x'g] 5}g_ 
)=!Ü )=!Ü )=!Ü 

# 
c+zj08f k|of]hgsf nflu ;fdfGo lga]bg Pj+ 

l;kmfl/; b:t'/ 
?=!)).— ?=!)).— ?=!)).— 

$ rf/lsNnfsf] xsdf d"NofÍg /sdsf]  )=!Ü )=!Ü )=!Ü 

% df]xL nut s§f l;kmfl/;sf] xsdf Psf3/ jf ?=!!).— ?=!!).— ?=!!).— 

s= 9'+uf, lu§L, afn'jf, df6f],  r§fg, bxQ/,axQ/ , eGgfn] gbL vf]N;f vf]N;L jg If]q, jf ;fj{hlgs jf lghL hUufaf6 pTvgg\ jf 

;+sng ug]{ ax'd"No kTy/, P]ltxfl;s / ;f+:s[lts dxTjsf zfnLu|fd, zLnf / clt d"Nofjfg j:t' afx]ssf 9'+uf, lu§L, /f]8f, u|fj]n, 

r§fg, r'g9'+uf, :n]6, h:tf gbLn] aufO{ NofPsf] jf lylu|Psf] gbL jf vfgLhGo k|fs[lts ;|f]tnfO{ ;Demg'k5{ . 

v= JolQmsf] lghL hUufaf6 df6f] laqmL ubf{ hUuf wgLn] g} slt 3g ld6/ df6f] laqmL ug]{ xf] olsg u/L ;DalGwt :yfgLo txdf lgj]bg 

lbg'kg]{5 . ;f] ;DaGwdf ;DalGwt :yfgLo txsf] sfo{kflnsfsfff] lg0f{o u/L jflif{s ?kdf Psd'i6 z'Ns lng] u/L Joj:yf ldnfpg' 

kg]{5 .  

;fj{hlgs hUuf tyf :yfg afx]s JolQmsf] :jfldTjdf /x]sf] lghL hUufsf] df6f] pTvgg\ ubf{ lgDg s'/fdf ljrf/ u/]/ dfq :yfgLo 

txn] :jLs[t lbg'kg]{5 M  

s_ ;fFw l;dfgfdf kg]{ hUuf wgLsf] lnlvt :jLs[t ePsf] x'g'kg]{ 5 .  

v_ df6f] pTvggaf6 k|fs[lts ;|f]tsf] b'?kof]u ;fj{hlgs tyf dfgjLo af:f:yfg, ef}uf]lns :f+/rgf, ;fFw l;dfgfdf /x]sf] l5d]sLsf] 

hUufsf] ;+/rgf, s'nf] gx/ ;8s, JolQmut ejg nufPtsf] ;+/rgf cfkjfbdf s'g} lsl;dsf] c;/ gkg]{ x'g'kg]{5 . 

u= vfgLhGo a:t'x?sf] pkof]u u/L l;d]G6 pTkfbg u/L laqmL ljt/0f ug]{ pBf]uaf6 pTkflbt l;d]G6 pBf]ueGbf aflx/ k7fpFbf k|lt af]/f 

Ps ?k}ofFsf b/n] k|fs[lts ;|f]t pkof]ujfkt z'Ns nufOg]5 . o;/L nufOPsf] z'Ns :yfgLo txn] ;+sng u/L ;+slnt /sdsf] 

afF8kmfF8 u/L rfnL; k|ltztn] x'g cfpg] /sd k|b]z ;+lrt sf]ifdf bflvnf ug'{kg]{ 5 . o; z'Nssf] cg'udg k|b]z n]vf lgoGqs 

sfof{nodfkm{t x'g]5 . 
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ltgk':t]leq k|rlnt ;fdfGo lgj]bg Pj+ 

l;kmfl/; b:t'/ 

^ df]xL nut s§f l;kmfl/; -cGosf xsdf_  ?=%!).— ?=%!).— ?=%!).— 

k+lGhs/0f b:t'/ M  

! 
hGd, ljafx, j;fO{;/fO{, ;DjGw 

ljR5]b, d[To' cflb 

#% lbg ;Dd 

lgz'Ns ;f] eGbf 

dfly ?=%!.— 

#% lbg ;Dd 

lgz'Ns ;f] eGbf 

dfly ?=%!.— 

#% lbg ;Dd lgz'Ns ;f] 

eGbf dfly ?=@)).— 

@= k|ltlnkL ?= %)).– 

#= ;f;' eQmf kl/ro kqsf] k|ltlnkL b:t'/ ?= !)).– 

gS;fkf; b:t'/ M  

!=s cf/=;L=;L= :6Sr/ e'O{ tnf k|lt j=lkm= ?= $.— 
k|lt j=lkm= ?= 

$.— 

k|lt j=lkm= 

 ?=$.— 

v klxnf] tnf k|lt j=lkm= ?= %.— k|lt j=lkm= ?= %.— k|lt j=lkm= ?= %.— 

u  bf]>f] tnf k|lt j=lkm= ?= ^.— k|lt j=lkm= ?= ^.— k|lt j=lkm= ?= ^.— 

3  t]>f] tnf k|lt j=lkm= ?&= .— k|lt j=lkm= ?= &.— k|lt j=lkm= ?= &.— 

@=s 
l;d]G6 hf]8fO{df O{6f jf 9'+ufsf] ufx|f] 

cf/=;L=;L= 5fgf e'O tnf 

k|lt ju{ km'6sf] ? 

#.— 

k|lt ju{ km'6sf] ? 

#.— 
k|lt ju{ km'6sf] ? #.— 

v klxnf] tnf 
k|lt ju{ km'6sf] ? 

$.— 

k|lt ju{ km'6sf] ? 

$.— 
k|lt ju{ km'6sf] ? $.— 

u  bf]>f] tnf k|lt j=lkm= ?= %.— k|lt j=lkm= ?=%.— k|lt j=lkm= ? %.— 

3  t]>f] tnf k|lt j=lkm= ?^= .— k|lt j=lkm= ?= ^.— k|lt j=lkm= ?= ^.— 

# 3]/fj]/f sDkfp08 kvf{n k|lt /=lkm= ? !.— k|lt /=lkm= ? !.— k|lt /=lkm= ? !.— 

$ s 

l;d]G6 hf]8fO{df O{6f jf 9'+ufsf] ufx|f] 

h:tf, 6fon jf v/sf] 5fgf e'O tnf 

/ klxnf] tnf 

@))).— @))).— @))).— 

v  bf]>f] / t]>f] tnf !%)).— !%)).— !%)).— 

u 

 sf7 jf jfF;sf] l;d]G6sf] vfjf, l6g 

jf 6fon jf v/sf] 5fgf ePsf] b'O 

tyf e'O{ 6fF8] 3/ e'O tnf / klxnf] 

tnf 

!))).— !))).— !))).— 

3 bf>f] / t]>f] tnf &)).— &)).— &)).— 

% s sRrL 3/ e'O / klxnf] tnf $)).— $)).— $)).— 

v bf]>f] / t]>f] tnf @)).— @)).— @)).— 

^ 
g=kf= x'g eGbf klxn] lgdf{0f ePsf 

3/sf] clen]lvs/0fsf] nflu e'O tnf 

k|lt ju{ km'6sf] ? 

#.— 

k|lt ju{ km'6sf] ? 

#.— 
k|lt ju{ km'6sf] ? #.— 

s= 
gS;fkf; b/vf:t kmf/fd b:t'/ k|lt 

yfg 
?=%)).— ?=%)).— ?=%)).— 

v= 

gS;fkf; gfd;f/L ubf{ c+za08f lnvtsf 

cfwf/df Psf3/ jf ltgk':t]leq k|rlnt ;fdfGo 

lgj]bg Pj+ l;kmfl/; b:t'/  

).— ).— ?=!)).— 

u= 
cGosf xsdf gS;fkf; gfd;f/L b:t'/ @%Ü -

k|rlnt b:t'/df_ 
   

3= 3/ gS;f kf; Ohfht kqsf] k|ltlnkL %)).— %)).— &)).— 

ª 3/ gS;f kf; 3/f}6L %))).— %))).— %))).— 

r= lgdf{0f ;DkGg k|df0f kq  
  

  
  

 s_ JolQmut ?=!))).— ?=!))).— ?=!))).— 

 v_ ;+:yfut ?=).— ?=).— ?=!%)).— 

a}b]lzs cWoog tyf e|d0f k|of]hgfy{ d"Nof+sg b:t'/   
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! krf; nfv ;Dd ?=@@%).— ?=@@%).— ?=@@%).— 

@ krf; nfv b]lv Ps s/f]8 ;Dd ?=#))).— ?=#))).— ?=#))).— 

# Ps s/f]8 b]lv b'O{ s/f]8 ;Dd ?=$%)).— ?=$%)).— ?=$%)).— 

$= b"O s/f]8 jf ;f] eGbf dfly ?=&%)).— ?=&%)).— ?=&%)).— 

jflif{s cfo k|dfl0ft ug'{ k/]df   

!= !) nfv ;Ddsf] ?=!))).— ?=!))).— ?=!))).— 

@= !) nfv b]lv @) nfv ;Dd ?=!&)).— ?=!&)).— ?=!&)).— 

#= @) nfv jf ;f] eGbf dfly ?=@%)).— ?=@%)).— ?=@%)).— 

% 
To; kl5sf] k|To]s bz nfvdf 

?=$)). sf b/n] yk x'Fb} hfg] .  

To; kl5sf] k|To]s 

bz nfvdf 

?=$)). sf b/n] 

yk x'Fb} hfg] . 

To; kl5sf] k|To]s 

bz nfvdf 

?=$)). sf b/n] 

yk x'Fb} hfg] . 

To; kl5sf] k|To]s bz 

nfvdf ?=$)). sf b/n] 

yk x'Fb} hfg] . 

a}b]lzs cWoog tyf e|d0f k|of]hgfy{ l;kmfl/; b:t'/ M   

! lhljt gftfk|dfl0ft -g]kfnLdf_ ?=@%).— ?=@%).— ?=@%).— 

@ lhljt gftfk|dfl0ft -c+u|]hLdf_ ?=#%).— ?=#%).— ?=#%).— 

# cGo l;kmfl/; -g]kfnLdf_ ?=@)).— ?=@)).— ?=@)).— 

$ cGo l;kmfl/; -c+u|]hLdf_ ?=$)).— ?=$)).— ?=$)).— 

cGo b:t'/ ÷z'Ns 

 

! lgj]bg b:t'/ lgMz'Ns lgMz'Ns lgMz'Ns 

@ ;fwf/0f l;kmfl/; b:t'/ ? @)).— ? @)).— ? @)).— 

# 

u}/;/sf/L ÷;+:yf btf{÷gljs/0fsf 

nflu l;kmfl/; -hn pkef]Qmf ;+:yf 

;d]t_ 

?= %)).– k|lt 

cfly{s jif{ 

?= %)).– k|lt 

cfly{s jif{ 
?= %)).– k|lt cfly{s jif{ 

$ 
g]kfnL gful/stfsf] l;kmfl/; k|lt 

JolQm -l6s6 b:t'/_ 
? !).— ? !).— ? !).— 

% s_ d'2f btf{ -jfbL_ ? !)).— ? !)).— ? !)).— 

 
v_ d'2f btf{ -k|ltjfbL_ ).— ).— ? %).— 

^ 
gftf k|dfl0ft -gftf k|dfl0ft ug'{ kg]{ 

xsbf/ k|lt JolQm_ 
).— ).— ? @%).— 

& ;h{ldg M       

* s_ d[ts gftf k|dfl0ft ;h{ldg ? @)).— ? @)).— ? @)).— 

( v_ cGo  ;j} lsl;dsf ;h{ldg ? %)).— ? %)).— ? %)).— 

!) 
u_ cGo sfof{no jf JolQmaf6 x'g] 

;h{ldgdf /f]xj/ a:bf 
).— ).— ? !)).— 

!! 
3_ :ynut lgl/If0f z'Ns -gSzf 

afx]s_ gfk hfFr cldg z'Ns 
? *)).— ? *)).— ? *)).— 

!@ 

प्रततललर्ि दस्तुि A4 साईजको 
प्रततिषृ्ठ 

- ) रु. %.— 

!# 

cfly{s sf/f]af/sf] lnvt k|dfl0ft 

÷/f]xj/ -a}gf,;fklt, _ sf/f]af/ 

/sddf  

0 0 200.— 

!$ 
k/fdz{bftf,cfk''lt{stf{,lgdf{0f Aoj;foL 

nufot ;Dk'0f{ ;"lrs[t b:t'/  
0 0 500.— 

!% 
e" ;]jf s]Gb|sf] ;]jf z'Ns -k|lt ;]jf 

÷sfo{_  
0 0 ?=%)).– 

!^ 6f]n ljsf; ;+:yf btf{ b:t'/ ) !)) .— !)) .— 

!& 6f]n ljsf; ;+:yf gljs/0f lgMz'Ns lgMz'Ns lgMz'Ns 
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!* ljB't l;kmfl/; gDj/L hUufdf  @%).— @%).— @%).— 

!( ljB't l;kmfl/; Jns hUufdf #)).— #)).— #)).— 

@) hUufsf] df]7 sfod l;kmfl/; @)).— @)).— @)).— 

@! 

ljleGg :jb]zL ;+3 ;+:yfn] 

gu/kflnsf If]q leq sfo{qmd 

;+rfngsf nflu cg'dlt l;kmfl/; 

b:t'/ 

%)).— %)).— %)).— 

@@ 

ljleGg ljb]zL ;+3 ;+:yfn] 

gu/kflnsf If]q leq sfo{qmd 

;+rfngsf nflu cg'dlt l;kmfl/; 

b:t'/ 

!))) .— !))) .— !))) .— 

@# 
kmd{,;+:yf,sDkgL, jf cGo ljljw 

Joj;fo ;'lrs[t b:t'/ 
) ) @)).— 

@$ cGo ljljw l;kmfl/; b:t'/ @)).— @)).— @)).— 

@% skfnL tdf;'s lnvt k|dfl0ft b:t'/ ) ) @)).— 

@^ gful/stf l;kmfl/; @)).— @)).— @)).— 

@& gful/stf k|ltlnlk l;kmfl/; @%).— @%).— @%).— 

@* JolQmut 36gf btf{ k|ltlnkL b:t'/ @%).— @%).— @%).— 

@( ;DjGw ljR5]b l;kmfl/; b:t'/ %)).— %)).— %)).— 

#) ldnfkq u/fpbf nfUg] b:t'/ %)).— %)).— %)).— 

#! 
/sd c;'n pk/ ug'{kg]{ eP ? %) 

xhf/ ;Dd 
%)).— %)).— %)).— 

#@ %) xhf/ dfly yk ! % ! % ! % 

## 
:yfoL n]vf gDj/ - PAN_ l;kmfl/; 

b:t'/ 
@%).— @%).— @%).— 

#$ s'ifs, kz' ;d"x btf{ / gljs/0f 500.— 500.— 500.— 

#% s[lif tyf kz' kmd{ Psn p2]Zo 1000.— 1000.— 1000.— 

#^ s[lif tyf kz' kmd{ jx' p2]Zo 700.— 700.— 700.— 

#&= k]G;g l;kmfl/; b:t'/ M 

s k]G;g l;kmfl/; g]kfnLdf  500.— 500.— 200.— 

v k]G;g l;kmfl/; ef/lto  1200.— 1200.— 600.— 

u k]G;g l;kmfl/; cGo   2000.— 2000.— 700.— 

#*= lwtf] d"Nof+sg k|lt xhf/ ?= 1.— 1.— 2.— 

3/ef8f jfktsf] cfDbfgL l;kmfl/; ubf{ 

3/axfn s/ bflvnf k|df0fsf cfwf/df dfq 

ug]{ .  

200.— 

200.— 200.— 

hUuf rf}xbL k|ltlsQf k|dfl0ft ubf{ ?= 250.— 250.— 300.— 

yk k|ltlsQf 100.— 100.— 100.— 

wf/f÷6]lnkmf]g÷rl/q l;kmfl/; b:t'/ ?= 200.— 200.— 200.— 

 cGo ljljw l;kmfl/; b:t'/ ?= 200.— 200.— 200.— 

3/ gS;f ;DalGw cfjZos s'/fx? M 

• 3/ gS;f tof/ ug]{ JolQm jf kmd{ gu/kflnsf sfof{nodf clgjfo{ /lhi6/ x'g' kg]{5 . 

• 3/ lgdf{0f stf{n] gu/kflnsfsf] cldgåf/f hUuf 5'6fO{ g=kf=sf] k|fljlwsaf6 lgdf{0f If]q n]cfp6 u/fO dfq 3/ 

lgdf{0f sfo{ k|f/De ug'{ kg]{5 . 

• 3/ lgdf{0f stf{n] 3/ gS;f kf; O{hfht @ r/0fdf lng' kg]{ 5 . 

• 3/ lgdf{0f stf{n] k|yd r/0fdf KnLGy n]jn ;Dd lgdf{0f O{hfht lng' kg]{ 5 . 

• KnLGy n]jn ;Ddsf] lgdf{0f sfo{ ;DkGg ul/;s] kl5 lgdf{0fstf{n] ;'k/ :6Sr/ ;Ddsf] lgdf{0fsf] nflu gu/kflnsf 

sfo{kflnsfdf lgj]bg lbg' kg]{5 . 
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• k|fKt lgj]bgsf] cfwf/df gu/kflnsf] k|fljlwsn] hfFr kf; u/]/ dfq ;'k/ :6Sr/ ;Ddsf] lgdf{0f O{hfht lbO{g]5 . 

• 3/ gS;f agfpg] JolQm jf kmd{n] A2 jf A3;fOhdf dfq 3/ gS;f agfpg' kg]{5 . 

3/ af6f] l;kmfl/; M 

• j8f g+= ^ / & a]N6f/ ahf/ If]qsf] lkr af6f]n] 5f]Psf] hUufsf] % w'/ ;DDsf] l;kmfl/; b:t'/ ?=%)).– / k|lt w'/ 

yk ?= @)).– 

•  j8f g+= @,#,$,%,^,&,( / !) j}slNks /fhdfu{n] 5f]Psf] af6f]]sf] hUufsf] ! s¶fsf] l;kmfl/; b:t'/ ?=%)).–/ yk 

k|lt s¶f ?= #)).– 

• j8f g+= ! / * sf] xsdf k|lt /f]kgL Go"gtd ?= %)).–/ yk k|lt /f]kgL ?=%).– 

• j8f g+= ^ / & df kg{] ;xfos af6f]x? -nfkmfrf]s b]vL gf/b cfbz{ rf]s ;Dd !) w'/ ;Ddsf] ?= %)).– / ;f] eGbf 

j9L ePdf yk k|lt w'/ !%).– 

• a]N6f/ ahf/sf] d'Vo ;xfos af6f]x? lj= lk=rf]s l;6L xfË ahf/ If]qdf !) w'/ ;Ddsf] ?= %)).– / ;f] eGbf j9L 

ePdf yk k|ltw'/ !%).–  

• a]N6f/ ahf/sf] d'Vo ;xfos af6f]x? –kmf];Nnfrf]s b]lv l;6Lxn If]qdf !) w'/ ;Ddsf] ? %)).– / ;f] eGbf j9L 

ePdf yk k|lt w'/ !%).–   

• a]N6f/ ahf/sf] d'Vo ;xfos jf6f]x? lj= lk= rf]s b]lv kf?Åfª rf]s ;Dd !) w'/sf[] ?=%)).– / ;f] eGbf j9L ePdf 

yk k|lt w'/ ?=!)).– 

• pk/f]Qm ;8s cGo ;8sn] 5f]Psf] a]N6f/ ahf/sf] ! s¶f ;Ddsf] ?= %)).– / yk k|lts¶f ?=@)).– 

•  cGo v]t jf le6 hUufx?sf]  !) s¶f ;Ddsf] Go'gtd ?=%)).–/ ;f] eGbf j9L hUuf ePdf yk k|lts¶f ?=%).–  

 

Dffly pNn]lvt hUufx?df  3/ ePdf M 

3/sf] If]qkmn gS;f kf; u/]sf] gS;f kf; gu/]sf]   

&)) ju{ lkm6 ;Ddsf] %)).– !))).–   

!$)) ju{ lkm6 

;Ddsf] 

!))).– @))).–   

;f] eGbf a9Lsf] !%)).– #))).–   

• cGo sRrL 3/ ePdf ?=!)).–/ sf7sf] 3/ ePdfk|lt 3/ ?=%)).– 

• c+;j08f k|of]hgsf nflu pNn]lvt b:t'/df @% k|ltzt b:t'/ sd  lnO{ l;kmfl/; lbg] . 

Rff}kfof lgoGq0f M 

Gfu/kflnsf If]qleq rf}kfof hgfj/x? clgolGqt ?kdf 5f8f 5f]l8lbbf JoQmLx?sf] xfgL gf]S;fgL x'g] u/]sf] x'bfF 

k|To]s j8fdf sfGhL xfp;sf] Joj:yf u/L lgDg cg';f/sf] ;]jf z'Ns lng] . 

Rff}kfof                    ;]jf z'Ns     yk k|To]s lbg  Rff}kfof         ;]jf z'Ns     yk k|To]s lbg

  

/fFuf ,e};L  @).–!)).–         @%.–   ufO{ ,uf]?           &%.–            

3f]8f ,vRr/ !%.–               !%).–        #).–   sf]/nL -jf5f,jf5L _  %).–           

jfv|f ,v;L ,e]8f , Rofª\u|f    %).–         !%.–   ;'+u'/, j+u'/          @%).–        

!)).– 

k'gZr M– 

➢ ;ft lbg ;Dd klg ;DjlGwt kz' wgL lng gcfPdf lnnfd ug]{ tkm{ sf/jfxL j9fpg] . 

➢ g=kf= If]qleq lgdf{0f ePsf] kSsf ;8s tyf ;8s gfnfn] 5f]Psf] 3/ hUufsf] ;DkQL s/ c;'n 

ubf{ jflif{s ?= %) sf] b/n] ;fj{hlgs ;+/rgf dd{t ;+ef/ c;'n ug]{] . 

➢ c;fxfo, h]i7 gful/s, Psn dlxnf, km/s Ifdtf ePsf JolQmx?nfO{ l;kmfl/; ubf{ tyf b}jL k|sf]k 

cfly{s ;xof]u tyf lgMz"Ns cf}iflw pkrf/ ;xof]u ug]{ ;Gbe{df sfof{non] cfjZostf tyf 

kl/l:yltsf] ljZn]if0f u/L lgMz'Ns l;kmfl/; ug{ ;Sg]5  . 

अनुसूिीी - ११ 

(दफा १३ सँग सम्बन्धित) 

l;=g= /fh:jsf] If]qx? utcf=j )&&.)&*sf] b//]6 
Rffn'' cf=j )&*.)&( 

sf] b//]6 

cfufdL cf=j )&(.*) 

sf] :jLs[t b//]6 

mailto:?=@)).–
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1 

ko{6g k|j]z z'Ns -k|lt 

JolQm_ 
    

 

c_ ;fs{ d"n"ssf 

ko{6ssf nflu -g]kfn 

afx]s_ 

).— ).— %).— 

cf_ cGo d"n'ssf 

ko{6ssf nflu 

).— ).— !)).— 

पुनश्िः-यस आचथिक ऐनमा उल्लेख नभएको बबसयमा कुनै कर, दस्तुरवा शुल्क ललनु पने अवस्था  

आएमा नगर कायिपाललकाको ननर्िय अनुसार हुनेछ । 
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अनुसूिी–१२ 

(दफा 14 सँगसम्वन्धित) 

 आधतररकराजश्व लशर्िक 
आ.ब.०७७/०७८कोय

थाथि 
आ.ब.०७८/७९कोसंशोचि

त अनुमान 

आगामीआ.ब.०७९ 
/०८० को अनुमान 

कैफफयत 

ि.स. लशर्िक 
   

  

१ सम्ितत कि 3321453 6000000 4000000   

१.१ मालिोत भूलमकि 0 600000 20000   

१.२ घििहाल कि 409996 1500000 1000000   

१.३ िहाल र्वटौिी शुल्क 215929 1950000 2000000   

१.४ जडििुटी कि ि जीवजन्तुकि (अखटोिहाि कि) 0  150000   

१.५ जलस्रोत श्रोत सम्िन्धी अन्य दस्तुि 0  50000   

१.६ अन्य कि 99999.64 2000000 100000   

१.७ अन्य सेवा शुल्क  2000000 500000   

१.८ ियिटन दस्तुि 0 300000 50000   

१.९ न्यातयक सलमतत दस्तुि 4700 75000 3000   

१.१.१ लसफारिस दस्तुि 0 2000000 1000000   

१.१.२ ब्यार्िगत घटना दताि दस्तुि 0 100000 100000   

१.१.३ नाता प्रमाणित दस्तुि 0 200000 1000000   

१.१.४ नक्सािास दस्तुि 0 2000000 1000000   

१.१.५ ब्यावसायिजजस्रेसन दस्तुि 768950 1700000 2000000   

१.१.६ दण्ि जरिवाना दस्तुि  200000 10000   

१.१.७ 

अन्य प्रशासतनक सेवा शुल्क 

(चािक्रकल्ला,प्रततललर्ि,सजिलमन,अलमन,नागरिकता लसफारिस, टेण्िि 
फम बिक्रि,िरिक्षादस्तुि, लगायत दस्तुि 

2200000 1500000 3200000 

  

१.१.८ नगििाललकाको आ.व.०७८/०७९ को िैंक मौदातिकम  0 1500000   

१.१.९ अन्यिाजस्व दस्तुि 2059409 30875000 3517000   

१.१.१. जी.स.स.प्राप्त अनुदान   5000000   

१.१.१.१ अन्य श्रोतिाट िााँिफााँि भइ प्राप्त हुनेिोयल्टी दस्तुि 0 1500000 2000000   

१.१.१.२ 

आ.व.०७८/०७९ कोठेक्कािाट िािफाि भैं प्राप्त हुन ्िाक ीं (दहिि-
िहिि) प्राप्त आय 

0  13500000 
  

१.१.१.३ प्राकृततक श्रोत (दहिि-िहिि)ढुाँगा, गगटी, िालुवार्वक्रिवाट प्राप्त आय 17045668.76 47150000 50000000   

१.१.१.४ घिजग्गा िजजष्रेसन दस्तुि मालिोतिाट प्राप्त 7545106.2 15000000 18000000   

१.१.१.५ िााँिफााँििाट प्राप्त हुनेर्वज्ञािनकि 0 50000 50000   

१.१.१.६ िााँिफााँििाट प्राप्त हुने मनोिञ्जन कि 0 100000 50000   

  जम्मा अनुमाननत राजस्व रु. 33743872.56 120000000 104800000   
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िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको विधनयोजन ऐन, २०७९ 

 

नगर सभाबाट स्िीकृत धमधतः- २०७९/०३/३० 
 

प्रमाणीकरण धमधतः- २०७९/०३/३१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

िौदण्डीगढी नगरपाधलका 
 

बेल्टार, उदयपरु 

१ नं प्रदेश, नेपाल 

िौदण्डीगढीनगरपाधलकाको विधनयोजन ऐन,२०७९ 
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िौदण्डीगढीनगरपाधलका, 
उदयपरुकोआधथयकिर्य२०७९/०८०कोसेिारकाययहरुकोलाधगस्थानीयसन्त्ञ्चतकोर्बाटकेहीरकमखियगनेसम्बरिमाव्यिस्थागनयबने

कोऐन 

       सभाबाटस्िीकृतधमधतः२०७९/०३/३० 

 

प्रस्तािना 
िौदण्डीगढीनगरपाधलका, 
उदयपरुकोआधथयकिर्य०७९/८०कोसेिारकाययहरुकालाधगसन्त्ञ्चतकोर्बाटकेहीरकमखियगनेअधिकारददनरसोरकमविधनयोजनगनय
िारछनीयभएकोले, 

नेपालकोसंवििानकोिारा२२९कोउपिारा (२) बमोन्त्जमिौदण्डीगढीनगरपाधलका, 
उदयपरुको१२औनंगरसभालेयोऐनबनाएकोछ। 

१.  संन्त्क्षप्तनामरप्रारम्भः 
(१)  यसऐनकोनाम“िौदण्डीगढीनगरपाधलका, उदयपरुकोविधनयोजनऐन, २०७९”रहेकोछ। 

(२)  योऐन२०७९श्रािण१गतेबाटलागहुनुेछ। 

२.  आधथयकिर्य२०७९/८०कोधनधमिसन्त्ञ्चतकोर्बाटरकमखियगनेअधिकारः 
१.  आधथयकिर्य२०७९/८०कोधनधमिनगरकाययपाधलका, िडासधमधत, 

विर्यगतशाखालेगनेसेिारकाययहरुकाधनधमिअनसूुिी१माउल्लेन्त्खतिालखुिय, 
पूजँीगतखियरविन्त्ियव्यिस्थाकोरकमसमेतगरीजम्मारकमरु ८०,९४,५५,६५०।- (अक्षरेपीः असी करोड िौरानब्बे 
लाख पिपन्न हजार छ सय पिासमाि) मानबढाईधनददयष्टगररएबमोन्त्जमसन्त्ञ्चतकोर्बाटखियगनयसवकनेछ। 

३.  विधनयोजन 

(१)  यसऐनिारासन्त्ञ्चतकोर्बाटखियगनयअधिकारददइएकोरकमआधथयकिर्य२०७९/८०कोधनधमििौदण्डीगढीनगरपाधलका, 
उदयपरुकोनगरकाययपाधलका, िडासधमधतरविर्यगतशाखालेगनेसेिारकाययहरुकोधनधमिविधनयोजनगररनेछ। 

(१)  िौदण्डीगढीनगरपाधलकाकोआ.ि. २०७९/८०कोअनमुाधनतआयव्ययकोसंन्त्क्षप्तवििरणअनसूुिी२बमोन्त्जम। 

(२) 
 यसऐनद्वारासन्त्ञ्चतकोर्बाटखियगनयअधिकारददइएकोरकमआधथयकिर्य२०७९/८०कोधनधमिनगरपाधलकानगरकाययपाधल
का, िडासधमधतरविर्यगतशाखालेगनेसेिारकाययहरुकोधनधमििालखुियअनसूुन्त्ि३ (प्रशासकधनकखिय), अनसूुन्त्ि४ 
(संघीयसशतयअनदुान) विर्यगतकायायलयकोसमते) साथैपुजँीगतखियअनसूुिी-५, आ.ि. 
२०७८/७९काअल्यायोजनातथाकाययक्रमअनसूुिी६बमोन्त्जमरनगरबाटसम्बोिनहनुनसक्नेप्रदेशतथाकेरिसरकारसमक्ष
मागगररएकाठुलायोजनाहरुकोवििरणअनसूुिी७बमोन्त्जमरहेकाछन।् 

(२)  उपिारा (१) माजनुसकैुकुरालेन्त्खएकोभएतापधनकाययपाधलका, 
िडासधमधतरविर्यतगशाखालेगनेसेिारकाययहरुकोधनधमिविधनयोजनगरेकोरकममध्येकुनमैािितहनुेरकुनैमाअपगुहनुेदेन्त्खन
आएमानगरकाययपाधलकालेबितहनुेशीर्यकबाटनपगुहनुेशीर्यकमारकमसानयसक्नेछ।यसरीरकमसादायएकशीर्यकबाटसोशीर्य
ककोजम्मारकमको२५प्रधतशतमानबढनेगरीकुनैएकिाएकभरदाबढीशीर्यकहरुबाटअकोएकिाएकभरदाबढीशीर्यकमारक
मसानयतथाधनकासारखियजनाउनसवकनछे।पुजँीगतखियरवििीयव्यिस्थातर्य विधनयोन्त्जतरकमसाँिाभिुानीखियरब्याजभिुा
नीखियशीर्यकमाबाहेकअरयिालखुियशीर्यकतर्य सानयरवििीयव्यिस्थाअन्र्तगतसािाँभिुानीखियतर्य विधनयोन्त्जतरकमब्याजभ ु्
िानीखियशीर्यकमाबाहेकअरयिसानयसवकनछैेन।तरिालतुथापूजँीगतखियरवििीयव्यिस्थाकोखियब्यहोनयएकस्रोतिाटअको
स्रोतमासानयसवकनछे। 

(३) उपदर्ा(२)मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भएता पधन एक शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मा स्िीकृत रकमको२५प्रधतशत भरदा 
बढ्न े गरी कुनै  एक िा एकभरदा बढी  शीर्यकहरुमा  रकम  सानय  परेमा नगरसभाको स्िीकृती  धलनपुनेछ। 
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अनसूुन्त्ि-१ 

(दर्ा २ सँग सम्बन्त्रित) 

qm=;+ 
cg'bfg  

;+Vof 
zLif{ssf] gfd rfn' vr{ k"Flhut vr{ 

ljlQo 

Joj:yf 
hDdf 

1  
gu/sfo{kflnsf 138261650 231338350 - 369600000 

2  
j8f ;ldlt 8000000 57400000 - 65400000 

3  
laifout zfvf 294255650 80200000 - 374455650 

4  C0fsf] ;fFjf Jofh 

e'QmfgL 
- - - - 

5  
nufgL -z]o/÷C0f_ - - - - 

 कुलजम्मा 440517300 368938350  809455650 

 

 

 

 

अनसूुन्त्ि-२ 

(दर्ा ३(१) सँग सम्बन्त्रित) 
आय तर्य  व्यय तर्य  

क्र.स. वििरण रकम क्र.स. वििरण रकम 

1 
संघीयसरकारबाट हस्तारतररत शसतय अनदुान 
िाल ु

294800000 1 
संघीयसरकारबाट हस्तारतररत शसतय अनदुान िाल ु

294800000 

2 
संघीयसरकारबाट हस्तारतररत शसतय अनदुान 
पुजँीगत 

37100000 2 
संघीयसरकारबाट हस्तारतररत शसतय अनदुान 
पुजँीगत 

37100000 

3 संघीयसरकारबाट हस्तारतररत विशेर् अनदुान 18000000 3 संघीयसरकारबाट हस्तारतररत विशेर् अनदुान 18000000 

4 संघीयसरकारबाट हस्तारतररत समपरुक अनदुान 16000000 4 संघीयसरकारबाट हस्तारतररत समपरुक अनदुान 16000000 

5 प्रदेशसरकारबाट हस्तारतररत शसतय अनदुानिाल ु 123000 5 प्रदेशसरकारबाट हस्तारतररत शसतय अनदुान िाल ु 123000 

6 
प्रदेशसरकारबाट हस्तारतररत शसतय अनदुान 
पूजँीगत 

4371000 6 
प्रदेशसरकारबाट हस्तारतररत शसतय अनदुान 
पूजँीगत 

4371000 

7 प्रदेशसरकारबाट हस्तारतररत समपरुक अनदुान 10000000 7 प्रदेशसरकारबाट हस्तारतररत समपरुक अनदुान 10000000 

 शसतयअनदुान जम्मा आय 380394000  शसतयअनदुान जम्मा व्यय 380394000 

1 संघीयसरकार समानीकरण अनदुान 160000000 1 िाल ुखिय 143261650 

2 संघीयसरकार राजश्व बाँडर्ाँड 138779000 2 १० िटैिडाहरुको लाधग 100400000 

3 प्रदेशसरकार समानीकरण अनदुान 8769000 3 समपरुक कोर् (संघीय सरकारका लाधग) 16000000 

4 प्रदेशसरकार सिारी सािन कर 16713650 4 समपरुक कोर् (साना धसिाईका लाधग) 5400000 

5 
आरतररकआयअनमुान 

39800000 5 
समपरुक कोर् (सडक बोडय लगायत अरयका 
लाधग) 

5000000 

6 स्थानीयराजश्व बाँडर्ाँड 50000000 6 समपरुक कोर् (प्रदेश सरकारका लाधग) 3000000 

7 
िालकुो आि०७८।०७९ को नगद मौज्दात 

1500000 7 
आ.ब. २०७८।०७९ मा धसन्त्जयत दावयत्ि 
भिुानी अनमुान 

१८५००००० 

8 

आि ०७८।०७९को विभाज्यकोर्को बाँकी 
13500000 8 

आ.ब. २०७८।०७९ को नगद प्राप्त हनु बाकँी 
आयबाट भिुानी हनुे गरीधसन्त्जयत दावयत्ि भिुानी 
अनमुान 

13500000 

 
    9 शाखागत बजटे 84900000 

      10 जम्मानगरस्तरीय बजेट विधनयोजन 39100000 

  धनशतयजम्मा आय 429061650 11 धनशतयजम्मा ब्यय 429061650 

  कुल आय 809455650   कुल व्यय 809455650 
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अनसूुन्त्ि-३ 

(दर्ा ३ सँग सम्बन्त्रित) 
आधथयक िर्य २०७९/८० को िाल ुखिय (प्रशासधनक) 

धस.नं. काययक्रम/आयोजना/वक्रयाकलापकोनाम खियशीर्यक स्रोत जम्मा 
८०१११४०२१०१िौदण्डगढी नगरपाधलका 
१ पाररश्रधमक कमयिारी २११११ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद २,७६,००,००० 

२ पदाधिकारी पाररश्रधमक सेिा सवुििा २१११२ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद ९१,६१,६५० 

३ पोशाक कमयिारी २११२१ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद २२,००,००० 

४ और्िी उपिार खिय २११२३ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद २,००,००० 

५ महंगी भिा २११३२ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद २५,००,००० 

६ सामदुावयक मनो सामान्त्जक काययकताय पररिालन को लागी यातायात रसञ्चार खिय २११३३ राजस्िबाँडर्ाँड - स्थानीय - नगद ७५,६०० 

७ 
सामदुावयक मनो सामान्त्जक काययकताय संयोजक पररिालन को लागी यातायातर सञ्चार 
खिय 

२११३३ राजस्िबाँडर्ाँड - स्थानीय - नगद १४,४०० 

८ 
अपाङ्गता पररिय पि वितरण सम्बरिी स्थानीय समरिय सधमधतको बैठकब्यबस्थापन 
खिय 

२११३४ राजस्िबाँडर्ाँड - स्थानीय - नगद १,५०,००० 

९ कमयिारीको बैठक भिा २११३४ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद १०,००,००० 

१० लैवङ्गक वहंसा धनिारण कोर् बैठक २११३४ राजस्िबाँडर्ाँड - स्थानीय - नगद १,००,००० 

११ िडाहरुमा राजश्व सम्बरिी िौमाधसक िैठक । २११३४ राजस्िबाँडर्ाँड - स्थानीय - नगद ६०,००० 

१२ अधतररि काम बापत प्रोत्साहन भिा २११३५ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद २५,००,००० 

१३ कमयिारी प्रोत्साहन तथा परुस्कार २११३५ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद २,००,००० 

१४ अरय भिा २११३९ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद ५,००,००० 

१५ पदाधिकारी बैठक भिा २११४१ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद ८,००,००० 

१६ पदाधिकारी अध्ययन अिलोकन तथा भ्रमण क्षमता विकास २११४२ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद ५,००,००० 

१७ कमयिारी कल्याण कोर् २१२१४ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद ५,००,००० 

१८ पदाधिकारी सामान्त्जक सरुक्षा खिय २१२२९ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद ५,००,००० 

१९ पानी तथा धबजलुी २२१११ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद १०,००,००० 
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२० संिार महसलु २२११२ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद ८,००,००० 

२१ नागररक िडा पि व्यिस्थापन २२११३ राजस्िबाँडर्ाँड - स्थानीय - नगद ६०,००० 

२२ साियजधनक उपयोधगताको सेिा खिय २२११३ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद ५,००,००० 

२३ इरिन अत्यािश्यकमा िल्ने सिारी २२२११ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद ६,००,००० 

२४ इरिन ठुला सिारी २२२११ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद १५,००,००० 

२५ ईरिन सरुक्षा धनकाय संिालन सहयोग २२२११ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद ४,००,००० 

२६ इरिन कमयिारी तथा साना सिारी २२२१२ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद १५,००,००० 

२७ उिम विकास सहकताय पररिालन ईरिन खिय २२२१२ राजस्िबाँडर्ाँड - स्थानीय - नगद ३०,००० 

२८ उिम विकास सहकताय पररिालन सिारी सािन ममयत सम्भार २२२१३ राजस्िबाँडर्ाँड - स्थानीय - नगद ३०,००० 

२९ सिारी सािन ममयत खिय ठुला सिारी २२२१३ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद १५,००,००० 

३० सिारी सािन ममयत खिय साना सिारी २२२१३ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद १०,००,००० 

३१ धबमा तथा निीकरण खिय २२२१४ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद ७,००,००० 

३२ मेन्त्शनरी तथा औजार ममयत सम्भार तथा सञ्चालन खिय २२२२१ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद १२,००,००० 

३३ धनधमयत साियजधनक सम्पन्त्िको ममयत सम्भार खिय २२२३१ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद १०,००,००० 

३४ मसलरद तथा कायायलय सामाग्री २२३११ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद ६०,००,००० 

३५ रयायीक सधमतीमा ऐन कानूनका पसु्तकहरु खररद २२३१३ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद ५०,००० 

३६ पसु्तक तथा सामग्री खिय २२३१३ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद ५,००,००० 

३७ इरिन - अरय प्रयोजन २२३१४ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद ५,००,००० 

३८ त्याङ्क संकलनका लाधग र्ारम छपाई २२३१५ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद १,००,००० 

३९ पिपधिका, छपाई तथा सूिना प्रकाशन खिय २२३१५ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद १५,००,००० 

४० सूिना, जानकारी प्रकाशन, प्रशारण २२३१५ राजस्िबाँडर्ाँड - स्थानीय - नगद ५०,००० 

४१ यिुा तथा खेलकुद विकास सधमधतको कायायलय संिालन तथा व्यिस्थापन २२३१९ राजस्िबाँडर्ाँड - स्थानीय - नगद ३,००,००० 

४२ सेिा र परामशय खिय २२४११ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद ४०,००,००० 

४३ 
OfficeSuite Home %26 Business 2010  Lifetime License | Compatible with Word®, 
Excel®, PowerPoint® %26 PDF for Windows 

२२४१२ राजस्िबाँडर्ाँड - स्थानीय - नगद १,५०,००० 

४४ 
Windows 10 Professional 32/64-Bit Full Version Single User 1 PC Retail Lifetime 
License 

२२४१२ राजस्िबाँडर्ाँड - स्थानीय - नगद १,५०,००० 

४५ धडन्त्जटल हान्त्जरी व्यिस्थापन २२४१२ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद ३,००,००० 
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११५ उिम विकास सहकताय पररिालन बैठक भिा तथा अनगुमन २२६११ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद ९०,००० 

११६ घमु्ती सेिा, व्यापार,व्यिसाय दताय निीकरण तथा व्यपार व्यिसायकोस्थलगत अनगुमन २२६११ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद १,५०,००० 

११७ रयायीक सधमधत पदाधिकारीहरु र कमयिारीहरुलाइ अध्ययन भ्रमण २२६११ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद २,५०,००० 

११८ 
धनन्त्रक्रय सहकारी सस्थाहरुके दताय खारेजी र विघटनका लाधग स्थलगतअनगुमन र 
छलर्ल 

२२६११ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद ५०,००० 

११९ मेलधमलाप सधमती अनगुमन २२६११ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद १,००,००० 

१२० सञ्चाधलत योजनाहरुको अनगुमन २२६११ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद १,५०,००० 

१२१ सहकारी सस्थाहरुका अनगुमन २२६११ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद १,००,००० 
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१२२ उिम विकास सहकताय पररिालन दैधनक भ्रमण खिय २२६१२ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद ४२,००० 

१२३ दैधनक भ्रमण तथा सरुिा भ्रमण खिय २२६१२ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद १०,००,००० 

१२४ MIS प्रणाली सञ्चालन तथा पञ्जीकरण व्यिस्थापन २२७११ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद ८,००,००० 

१२५ विविि खिय २२७११ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद १५,००,००० 

१२६ विविि खिय (सूिना तथा सञ्चार समेत) २२७११ आरतररकश्रोत - नगद २,५०,००० 

१२७ सभा सञ्चालन खिय २२७२१ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद ३,००,००० 

१२८ साियजधनक सनुिुाईतथासामान्त्जक परीक्षण संिालन खिय २२७२१ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद ५,००,००० 

१२९ गैससहरुसँग साझेदारी काययक्रम २५३१३ आरतररकश्रोत - नगद ५,००,००० 

१३० COPOMIS मा सहकारी सस्थाहरुका वििरण प्रविष्ट गराउन प्राविधिकसहयाेेग २५३१५ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद ७५,००० 

१३१ उत्कृष्ट सहकारीहरुलाइ प्रात्साहन २५३१५ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद ५०,००० 

१३२ साधम पररयोजना संिालन २५३१५ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद ५,००,००० 

१३३ उत्कृष्ट करदातालाई परुस्कार २७११२ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद ४०,००० 

१३४ उत्कृष्ट मेलधमलाप सधमतीलाई प्रोत्साहन २७११२ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद ५०,००० 

१३५ 

बेदेन्त्शक रोजगारीबाट र्वकय एका व्यन्त्िहरुको सीप तथा दक्षतासम्िन्त्रिको जानकारी 
मलुक त्यांक साथै हाल विदेशमा रहेकाहरुको समेत जनकारीसवहतको त्याङ्क 
संकलन गने 

२७११२ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद ३,००,००० 

१३६ बालकोर् स्थापना २७११२ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद १,५०,००० 

१३७ लैवङ्गक वहंसा धनिारण कोर् २७११२ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद २,००,००० 

१३८ विपन्न नागररक संरक्षण काययक्रम २७११२ आरतररकश्रोत - नगद २,००,००० 

१३९ हीसंा पीडीतहरुको लाधग सरुक्षा बास(Safe House) २७११२ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद २,००,००० 

१४० अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुलाई ह्वीलन्त्ियर वितरण २७२१९ आरतररकश्रोत - नगद २,००,००० 

१४१ काजवकररया खिय सहयोग काययक्रम २७२१९ आरतररकश्रोत - नगद २,९१,००० 

१४२ काजवकररया खिय सहयोग काययक्रम २७२१९ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद ७,०९,००० 

१४३ घरभाडा २८१४२ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद ७,००,००० 

१४४ सिारी सािन तथा मेन्त्शनर औजार भाडा २८१४३ राजस्िबाँडर्ाँड - संघीय सरकार - नगद ७,००,००० 
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अनसूुन्त्ि-४ 

(दर्ा ३(२) सँग सम्बन्त्रित) 
सशतय अनदुान तर्य का काययक्रमहरू 

धस.नं. काययक्रम/आयोजना/वक्रयाकलापकोनाम खियशीर्यक स्रोत जम्मा 
८०१११४०२५११संघीय सरकारबाट हस्तारतररत काययक्रम (शसतयअनदुान) 

१ 
आिारभतू तहका स्िीकृत दरिरदीका न्त्शक्षक, राहत अनदुान न्त्शक्षककालाधगतलब 
भिा अनदुान (विशेर् न्त्शक्षापररर्द अरतरगतका न्त्शक्षक/कमयिारीहरु समेत) 

२११११ नेपालसरकार - नगद अनदुान १२,८६,००,००० 

२ 
आिारमतु तह कक्षा (६-८) मा अंग्रजेी,गन्त्णत र वििान विर्यमा न्त्शक्षणसहयोग 
अनदुान 

२११११ नेपालसरकार - नगद अनदुान २,३५,००० 

३ 
आिारमतु तह कक्षा (६-८) मा अंग्रजेी,गन्त्णत र वििान विर्यमा न्त्शक्षणसहयोग 
अनदुान 

२११११ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय अनदुान (बैदेन्त्शक) ४२,००० 

४ 
आिारमतु तह कक्षा (६-८) मा अंग्रजेी,गन्त्णत र वििान विर्यमा न्त्शक्षणसहयोग 
अनदुान 

२११११ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय हनुे ऋण (बैदेन्त्शक) ८५,००० 

५ एक पाधलका एक भेटेररनरी डाक्टर २११११ नेपालसरकार - नगद अनदुान ४,८०,००० 

६ एम. आइय. एस. अपरेटर रवर्ल्ड सहायक पाररश्रधमक, िाडपिय खतय तथा पोशाक खिय २११११ आई धड ए -सोिभनाय हनुे ऋण (बैदेन्त्शक) ६,३०,००० 
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७ कृवर् तथा पश ुसेिाका एक गाँउ एक प्राविधिकहरुको तलि भिा २११११ नेपालसरकार - नगद अनदुान ४,००,००० 

८ 
गररबी धनिारणका लाधग लघ ुउद्यम विकास काययक्रम संिालन धनदेन्त्शका, २०७७ 
बमोन्त्जम(पाररश्रधमक २ जना कमयिारी) 

२११११ नेपालसरकार - नगद अनदुान ८,८२,२१६ 

९ तलब तथा सधुबिा- मनोसामान्त्जक परामशयकताय २११११ स्िीट्जरल्याण्ड - एस डी सी - नगद अनदुान (बैदेन्त्शक) ४,४६,००० 

१० तलब तथा सधुबिा -विन्त्िय साक्षरतासहजकताय क्राययक्रम २११११ स्िीट्जरल्याण्ड - एस डी सी - नगद अनदुान (बैदेन्त्शक) ४,४६,००० 

११ 
प्रारन्त्म्भक बाल विकाससहजकतायहरुको पाररश्रधमक तथा विद्यालय कमयिारी 
व्यबस्थापन अनदुान 

२११११ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय अनदुान (बैदेन्त्शक) १६,८६,००० 

१२ 
प्रारन्त्म्भक बाल विकाससहजकतायहरुको पाररश्रधमक तथा विद्यालय कमयिारी 
व्यबस्थापन अनदुान 

२११११ नेपालसरकार - नगद अनदुान ९४,३९,००० 

१३ 
प्रारन्त्म्भक बाल विकाससहजकतायहरुको पाररश्रधमक तथा विद्यालय कमयिारी 
व्यबस्थापन अनदुान 

२११११ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय हनुे ऋण (बैदेन्त्शक) ३४,१७,००० 

१४ प्राविधिक सहायकको तलि २११११ आई धड ए -सोिभनाय हनुे ऋण (बैदेन्त्शक) ३,९३,००० 

१५ 
माध्यधमक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रजेी,गन्त्णत र वििान विर्यमान्त्शक्षण सहयोग 
अनदुान 

२११११ नेपालसरकार - नगद अनदुान ४४,३९,००० 

१६ 
माध्यधमक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रजेी,गन्त्णत र वििान विर्यमान्त्शक्षण सहयोग 
अनदुान 

२११११ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय हनुे ऋण (बैदेन्त्शक) १६,०९,००० 

१७ 
माध्यधमक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रजेी,गन्त्णत र वििान विर्यमान्त्शक्षण सहयोग 
अनदुान 

२११११ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय अनदुान (बैदेन्त्शक) ७,९०,००० 

१८ 

माध्यधमक तहका स्िीकृत दरिरदीका न्त्शक्षक, राहत अनदुान न्त्शक्षकलाधग तलब भिा 
अनदुान (विशेर् न्त्शक्षा पररर्दअरतरगतका न्त्शक्षक/कमयिारी,प्राविधिक िारका 
प्रन्त्शक्षक समेत) 

२११११ नेपालसरकार - नगद अनदुान ३,९२,००,००० 

१९ रोजगार संयोजकको तलि २११११ नेपालसरकार - नगद अनदुान ४,९४,००० 

२० रोजगार सहायकको तलब २११११ आई धड ए -सोिभनाय हनुे ऋण (बैदेन्त्शक) ३,९३,००० 

२१ 
स्थानीय तहका स्िास््य िौकी, प्रा.स्िा.के. र अस्पतालहरुमाकाययरत कमयिारीहरुको 
तलि, महगी भिा, स्थानीय भिा, पोर्ाक लगायत प्रशासधनकखिय समेत 

२११११ नेपालसरकार - नगद अनदुान २,५५,००,००० 

२२ एम. आइय. एस. अपरेटर रवर्ल्ड सहायक पोशाक खिय २११२१ आई धड ए -सोिभनाय हनुे ऋण (बैदेन्त्शक) ३०,००० 

२३ गररबी धनिारणका लाधग लघ ुउद्यम विकास काययक्रम संिालन धनदेन्त्शका, २०७७ २११२१ नेपालसरकार - नगद अनदुान २०,००० 
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बमोन्त्जम (पोशाक खिय) 

२४ प्राविधिक सहायकको पोसाक २११२१ आई धड ए -सोिभनाय हनुे ऋण (बैदेन्त्शक) १०,००० 

२५ रोजगार संयोजकको पोसाक २११२१ नेपालसरकार - नगद अनदुान १०,००० 

२६ रोजगार सहायकको पोशाक भिा २११२१ आई धड ए -सोिभनाय हनुे ऋण (बैदेन्त्शक) १०,००० 

२७ प्राविधिक सहायकको स्थानीय भिा २११३१ आई धड ए -सोिभनाय हनुे ऋण (बैदेन्त्शक) ३९,००० 
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९० आप्रिासी स्रोत केरिको कायायलय संिालन/ कमयिारी भ्रमण खिय /न्त्शरोभार खिय २२५२९ स्िीट्जरल्याण्ड - एस डी सी - नगद अनदुान (बैदेन्त्शक) ७७,००० 

९१ कृधिम गभायिान धमसन काययक्रम २२५२९ नेपालसरकार - नगद अनदुान २,००,००० 
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९३ वकसान सूिीकरण काययक्रम २२५२९ नेपालसरकार - नगद अनदुान ३,००,००० 
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९५ 
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९८ प्रजनन ्रुग्णता स्िास््य सेिा २२५२९ नेपालसरकार - नगद अनदुान १,८०,००० 

९९ पररिार धनयोजन वकशोर वकशोरी तथा प्रजनन ्स्िास््य काययक्रम २२५२९ नेपालसरकार - नगद अनदुान ४,६०,००० 

१०० पशपुरछी रोगको अरिेर्ण, नमनुा सङ्कलन तथा प्ररे्ण २२५२९ नेपालसरकार - नगद अनदुान १०,००० 

१०१ 
पाधलका स्तरमा स्िास््य संस्थाहरुको माधसक बैठक, स्िास््यकाययक्रमहरुको डाटा 
भेररवर्केशन एिं गणुस्तर सिुार साथै अियबावर्यक एिं बावर्यकसधमक्षा 

२२५२९ नेपालसरकार - नगद अनदुान २,१५,००० 

१०२ पोपण विशेर् (स्िास््य) क्षेिका काययक्रम सञ्चालन २२५२९ नेपालसरकार - नगद अनदुान १,५०,००० 

१०३ पोर्ण काययक्रम २२५२९ नेपालसरकार - नगद अनदुान ३,५०,००० 

१०४ 
पोर्ण सिुारको लाधग विपन्न समूदायका मवहला समूह िा सहकारीहरूलाईविपन्न 
सदस्यहरूको आयआजयन सिुार काययक्रमको गनय अनदुान 

२२५२९ यरुोवपयनयधुनयन - नगद अनदुान (बैदेन्त्शक) ६,००,००० 

१०५ 
पोर्ण संिेदनशील (खानेपानी तथा सरसर्ाइ, कृवर्, पशसेुिा, मवहला तथाबालबाधलका, 
न्त्शक्षा र शासकीय प्रिरि) क्षेिका काययक्रमहरू सञ्चानल) 

२२५२९ नेपालसरकार - नगद अनदुान ४,५०,००० 

१०६ 
पोर्ण संिेदनशील (खानेपानी तथा सरसर्ाइ, कृवर्, पशसेुिा, मवहला तथाबालबाधलका, 
न्त्शक्षा र शासकीय प्रिरि) क्षेिका काययक्रमहरू सञ्चानल) 

२२५२९ यरुोवपयनयधुनयन - नगद अनदुान (बैदेन्त्शक) ३,००,००० 

१०७ 
मात ृतथा निन्त्शश ुकाययक्रम अरतगयत आमा सरुक्षा, गभयिती, रिसंिार, उत्प्ररेणा सेिा, 
रयानो झोला र धनशलु्क गभयपतन काययक्रम 

२२५२९ नेपालसरकार - नगद अनदुान २५,८९,००० 

१०८ मात ृतथा निन्त्शश ुकाययक्रम संरिालन २२५२९ नेपालसरकार - नगद अनदुान १५,७८,००० 

१०९ 
राविय मवहला स्िास््य स्ियंसेविकाकाययक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खिय, िावर्यक 
सधमक्षा गोष्ठी र ददिस मनाउने खिय समेत) 

२२५२९ नेपालसरकार - नगद अनदुान १३,००,००० 

११० 
विद्यालय स्िास््य न्त्शक्षा/आमा समूह तथा मवहला स्िास््य स्ियंसेविकाहरुका लाधग 
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शैन्त्क्षक पहुँि सधुनन्त्ितता, अनौपिाररक तथा िैकन्त्ल्पक न्त्शक्षाकाययक्रम (परम्परागत 
विद्यालय, िैकन्त्ल्पक विद्यालय, साक्षरता र धनररतर न्त्शक्षाकाकाययक्रम समेत) 

२५३११ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय अनदुान (बैदेन्त्शक) १,२०,००० 
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१३० 
शैन्त्क्षक पहुँि सधुनन्त्ितता, अनौपिाररक तथा िैकन्त्ल्पक न्त्शक्षाकाययक्रम (परम्परागत 
विद्यालय, िैकन्त्ल्पक विद्यालय, साक्षरता र धनररतर न्त्शक्षाकाकाययक्रम समेत) 

२५३११ नेपालसरकार - नगद अनदुान ६,७६,००० 

१३१ 
साियजधनक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्याथीहरुका लाधग छािबनृ्त्ि (आिासीय तथा 
गैरआिासीय) 

२७२११ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय हनुे ऋण (बैदेन्त्शक) ८,७८,००० 

१३२ 
साियजधनक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्याथीहरुका लाधग छािबनृ्त्ि (आिासीय तथा 
गैरआिासीय) 

२७२११ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय अनदुान (बैदेन्त्शक) ४,६६,००० 

१३३ 
साियजधनक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्याथीहरुका लाधग छािबनृ्त्ि (आिासीय तथा 
गैरआिासीय) 

२७२११ नेपालसरकार - नगद अनदुान २४,२१,००० 

१३४ आिारभतू तथा आकन्त्स्मक स्िास््य सेिाको लाधग और्धि खररद २७२१३ नेपालसरकार - नगद अनदुान १४,२५,००० 

१३५ Inj.Oxytocin भण्डारणका लागी ILR Refrigerator खरीद ३११२२ आरतररक ऋण - नगद ऋण ४,००,००० 

१३६ 
रोजगार सेिा केरिको सदुृवढकरण (कम्प्यूटर, र्धनयिर वर्क्िसय, क्यामरा, अरय 
विद्यतुीय उपकरण) 

३११२२ आई धड ए -सोिभनाय हनुे ऋण (बैदेन्त्शक) २,००,००० 

१३७ रोजगार सेिा केरिको सदुृवढकरण (र्धनयिर वर्क्िसय) ३११२३ आई धड ए -सोिभनाय हनुे ऋण (बैदेन्त्शक) १,००,००० 

१३८ 

आमसाल हािीसार , मङ्लिारे िरवपपलविि काधलखोला िडा न ३ , 

धसमलटारिैतेखेलािारखोला दोभान िडा न ८ र सरुदरिस्ती कुशमु िउरी करम्जे 
खोला िडा न ३, करम्जे खोला नैधनिाि ुिोक िडा न ३–४, धसमलटार बेलटार 
जेड्ने अप्रिार खोला िडान ८, द्वार खोला धसमल गाछी िौदण्डीगढी 

३११५१ आरतररक ऋण - नगद ऋण २३,००,००० 

१३९ 
निीकरणीय ऊजाय प्रिधि जडान (िायोग्याँस/विद्यतुीय िलुो/सिुाररएकोिलुो/सौयय 
ऊजाय) 

३११५३ आरतररक ऋण - नगद ऋण ८,००,००० 

१४० िाधलसे धसिाई योजना गंगटे ३११५५ नेपालसरकार - नगद अनदुान २१,३४,००० 

१४१ िाधलसे धसिाई योजना गंगटे ३११५५ स्िीट्जरल्याण्ड - एस डी सी - नगद अनदुान (बैदेन्त्शक) ३१,००,००० 

१४२ भिुन काकी धसिाई योजना तल्लो साझबोटे ३११५५ स्िीट्जरल्याण्ड - एस डी सी - नगद अनदुान (बैदेन्त्शक) ८,९७,००० 

१४३ भिुन काकी धसिाई योजना तल्लो साझबोटे ३११५५ नेपालसरकार - नगद अनदुान ५,९८,००० 

१४४ मले खोला पिेँरो खोल्सी महुानबाट धसिेस्िरर स्कुल जाने बाटोसम्म धसिाई योजना ३११५५ स्िीट्जरल्याण्ड - एस डी सी - नगद अनदुान (बैदेन्त्शक) ७,४०,००० 

१४५ मले खोला पिेँरो खोल्सी महुानबाट धसिेस्िरर स्कुल जाने बाटोसम्म धसिाई योजना ३११५५ नेपालसरकार - नगद अनदुान ४,९३,००० 

१४६ िाईतङु्ग धसिाई योजना ३११५५ नेपालसरकार - नगद अनदुान ७,५६,००० 

१४७ िाईतङु्ग धसिाई योजना ३११५५ स्िीट्जरल्याण्ड - एस डी सी - नगद अनदुान (बैदेन्त्शक) ११,३४,००० 
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१४८ सरुदरी खोला धसिाई योजना ३११५५ स्िीट्जरल्याण्ड - एस डी सी - नगद अनदुान (बैदेन्त्शक) १४,७६,००० 

१४९ सरुदरी खोला धसिाई योजना ३११५५ नेपालसरकार - नगद अनदुान ९,८४,००० 

१५० धसराने कुलो धसिाई योजना ३११५५ नेपालसरकार - नगद अनदुान ४,३५,००० 

१५१ धसराने कुलो धसिाई योजना ३११५५ स्िीट्जरल्याण्ड - एस डी सी - नगद अनदुान (बैदेन्त्शक) ६,५३,००० 

१५२ िौदन्त्ण्डगढी धसिीपरु खा.पा.आ., उदयपरु ३११५६ आरतररक ऋण - नगद ऋण १०,००,००० 

१५३ डुङ्ग्र ेखोला मालबाँसे खानेपानी आयोजना,िौदण्डी न.पा.८ धसदद्दपरु, उदयपरु ३११५६ आरतररक ऋण - नगद ऋण १०,००,००० 

१५४ 
केरिबाट छनौट भएका नमूना विद्यालय विशेर् विद्यालयको क्रमागत भिनधनमायण 
तथा कक्षा ११ स्तरोरती भएका प्राविधिक िार विद्यालयको ल्याब ब्यिस्थापनअनदुान 

३११५९ नेपालसरकार - नगद अनदुान ३२,००,००० 

१५५ 
केरिबाट छनौट भएका नमनुा विद्यालय,विशेर् विद्यालयको क्रमागत भिनधनमायण तथा 
कक्षा ११ स्तोन्नधत भएका प्राविधिक िार विद्यालयको ल्याि व्यिस्थापनअनदुान 

३११५९ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय हनुे ऋण (बैदेन्त्शक) १२,००,००० 

१५६ 
केरिबाट छनौट भएका नमनुा विद्यालय,विशेर् विद्यालयको क्रमागत भिनधनमायण तथा 
कक्षा११ स्तोन्नधत भएका प्राविधिक िार विद्यालयको ल्याि व्यिस्थापनअनदुान 

३११५९ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय अनदुान (बैदेन्त्शक) ६,००,००० 

१५७ धडहिार िािा थान मन्त्रदर संरक्षण िौदण्डीगढी न.पा.९ उदयपरु ३११५९ नेपालसरकार - नगद अनदुान ७,५०,००० 

१५८ पञे्चश्वर न्त्शिालय मन्त्रदर पूनयधनमायण िौदण्डीगढी ९ साजबोटे उदयपरु ३११५९ नेपालसरकार - नगद अनदुान ७,५०,००० 

१५९ राजाजी मन्त्रदर धनमायण िौदण्डीगढी न.पा.९ उदयपरु ३११५९ नेपालसरकार - नगद अनदुान ७,५०,००० 

१६० रामजानकी मन्त्रदर सम्भार िौदण्डीगढी न.पा.९ उदयपरु ३११५९ नेपालसरकार - नगद अनदुान ७,५०,००० 

१६१ 
सरुन्त्क्षत नागररक आिास काययक्रम: प्रदेश नं १ अरतगयत िौदण्डीगढीनगरपाधलका 
३०५ िटा (क्रमागत) 

३११५९ आरतररक ऋण - नगद ऋण ९९,००,००० 

८०१११४०२५१२संघीय सरकारबाट हस्तारतररत काययक्रम (विर्ेशअनदुान) 

१ खानेपानी योजना धनमायण िडा नं २ धभिे ३११५६ नेपालसरकार - नगद अनदुान ९०,००,००० 

२ स्िास््य िौकी भिन धनमायण िडा नं ९ ३११५९ नेपालसरकार - नगद अनदुान ९०,००,००० 

८०१११४०२५१३संघीय सरकारबाट हस्तारतररत काययक्रम(समपरुकअनदुान) 

१ 
िडा न. ९को वि.पी. िोक देन्त्ख शकु्रबारे १० न. िडा कायायलय, पन्त्िमबकैधनया हदैु 
देबिार जाने बाटो स्तरउन्नधत तथा कालोपिे 

३११५१ आरतररक ऋण - नगद ऋण १,६०,००,००० 

८०१११४०२५२१प्रदेश सरकारबाट हस्तारतररत काययक्रम (शसतय अनदुान) 

१ बालविबाह अरत्यका लाधग वकशोरी सशन्त्िकरण काययक्रम २२५२२ प्रदेशनंबर १  - नगद अनदुान ७३,००० 

२ लैंधगक वहंसा धनिारणका लाधग स्थानीय तहमा संरक्षण कोर् संिालनअनदुान २६३१२ प्रदेशनंबर १  - नगद अनदुान ५०,००० 
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३ िाधलसे धसँिाई योजना गंगटे ३११५५ प्रदेशनंबर १  - नगद अनदुान १२,५३,००० 

४ बाईतङु्ग धसँिाई योजना ३११५५ प्रदेशनंबर १  - नगद अनदुान ७,५६,००० 

५ भिुन काकी धसँिाई योजना तल्लो साझबोटे ३११५५ प्रदेशनंबर १  - नगद अनदुान ५,९८,००० 

६ ममे खोला पिेँरो खोल्सी महुानबाट धसिेश्वरी स्कुल जाने बाटोसम्म धसँिाई योजना ३११५५ प्रदेशनंबर १  - नगद अनदुान ४,९३,००० 

७ सरुदरी खोला धसँिाई योजना ३११५५ प्रदेशनंबर १  - नगद अनदुान ८,३६,००० 

८ धसराने कुलो धसँिाई योजना ३११५५ प्रदेशनंबर १  - नगद अनदुान ४,३५,००० 

८०१११४०२५२३प्रदेश सरकारबाट हस्तारतररत काययक्रम (समपरुक अनदुान) 

१ 
बर्ेडाँडा सलेरी डाँडा बसाहाथान श्रीलंका टोल हुँदै हाइिे सडकस्तरोरतती तथा 
कालोपिे, िडा नं.४ 

३११५१ प्रदेशनंबर १  - नगद अनदुान ४०,००,००० 

२ मदन भण्डारी लोकमागय देन्त्ख धसिायनी धसिाइ सडक स्तरुन्नती तथाकालोपिे ३११५१ प्रदेशनंबर १  - नगद अनदुान ६०,००,००० 

 

 

 

 

 

 

अनसूुन्त्ि-५ 

(दर्ा ३(२) सँग सम्बन्त्रित) 
आधथयक िर्य २०७९/८० को पूँजीगत खिय (योजना तथा काययक्रम) 

धस.नं. काययक्रम/आयोजना/वक्रयाकलापकोनाम खियशीर्यक स्रोत जम्मा 
१ रयायीक सधमतीका लाधग ल्यापटप खररद ३११२२ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद ५०,००० 

२ मेन्त्शनरी तथा औजार ३११२२ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद १५,००,००० 

३ ल्यापटप खररद ३११२२ आरतररकश्रोत - नगद २,००,००० 

४ र्धनयिर तथा वर्क्िसय ३११२३ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद १५,००,००० 

५ पूजँीगत परामशय खिय ३११३५ राजस्िबाँडर्ाँड – स्थानीय - नगद २०,००,००० 

६ करिनपरु न्त्शखरपरु बाटो धनमायण ३११५१ नेपालसरकार - नगद अनदुान ५,००,००० 

७ कुमाङ्ग पलु तथा कलभयट धनमायण िडा नं. ७ ३११५१ नेपालसरकार - नगद अनदुान ९,५०,००० 

८ कल्भटय धनमायण (मले खोला िौिरी घर छेउ ३ लाख र शकु्रबारे िोकलालधभिे जाने ३११५१ नेपालसरकार - नगद अनदुान १०,००,००० 
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अनसूुन्त्ि-६ 

(दर्ा ३(२) सँग सम्बन्त्रित) 
आधथयक िर्य २०७८/७९ कोस्िीकृत काययक्रम अरतरगत योजना सम्झौता भई काययसम्पादन भएका तर बजेट अभािका कारण भिुानी हनु बाकँी योजनाहरुको वििरण । 

धस.नं. काययक्रम/आयोजना/वक्रयाकलापकोनाम 
खिय 
शीर्यक 

स्रोत जम्मा भिुानी बाँकीरहनकुो कारण 

1 
ओटी भिा स्िास््य (आि ०७८।०७९ को बाँवक दावयत्ि 
भिुानी मलेपर्ान २२१) 

२११३९ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

२,५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 
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2 
अधत विपन्न पररिारहरुका लाधग १०० विद्यतु महसलु ि. नं. २ 
(आि०७८।०७९ को बाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

२२१११ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

६९,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

3 
सिारी सािन ममयत खिय तथा भाडा (आि ०७८।०७९ को 
बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

२२२१३ 
राजस्ि बाँडर्ाँड - 
स्थानीय - नगद 

४,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

4 
जेनेरेटरको िेरजरेभर धसष्टम जडान (आि ०७८।०७९ को 
बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

२२२२१ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

७,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

5 
ममयत संभार तथा भैपरी िडा न १० (आि ०७८।०७९ को 
बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

२२२२१ 
राजस्ि बाँडर्ाँड - 
स्थानीय - नगद 

१,३०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

6 
कायायलय संिालन तथा सामग्री खररद (आि ०७८।०७९ को 
बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

२२३११ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

७,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

7 
िडा न २ को िाल ु(आि ०७८।०७९ को बाँवक दावयत्ि 
भिुानी मलेप र्ान२२१) 

२२३११ 
राजस्ि बाँडर्ाँड - 
स्थानीय - नगद 

८६,७०० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

8 
पिपधिका वििापन खिय (आि ०७८।०७९ को बाँवक दावयत्ि 
भिुानीमलेप र्ान २२१) 

२२३१५ आरतररक श्रोत - नगद १,५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

9 
अरय विविि बााकी खिय भिुानी (आि ०७८।०७९ को बाँवक 
दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

२२३१९ आरतररक श्रोत - नगद ५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

10 

सामदुायीक विद्यालय हरुलाई भौधतकपूियिार सहयोग र धलकं 
सफ्रटोयर नविकरण (आि ०७८।०७९ को बाँवक 
दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

२२४१२ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

१,५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

11 
खेलकुद विकाश न्त्शर्यक िडा न २ (आि ०७८।०७९ को 
बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

२२५२२ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

१,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

12 
यिुा तथा खेलकुद िडा न ६ (आि ०७८।०७९ को बाँवक 
दावयत्ि भिुानीमलेप र्ान २२१) 

२२५२२ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

९०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

13 
िडा स्तररय मवहला लक्षीत कायायक्रम िडा न४ (आि 
०७८।०७९ को बाँवक दावयत्ि भिुानीमलेप र्ान २२१) 

२२५२२ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

७५,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

14 
सेरर जाि िडा न ५ (आि ०७८।०७९ को बाँवक दावयत्ि 
भिुानी मलेप र्ान२२१) 

२२५२२ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

२०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 
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15 
अदूिा , िेसार विउ वितरण काययक्रम ि.नंें. ८ (आि 
०७८।०७९ को बाँवकदावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

२२५२९ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

२,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

16 
अरय खिय साियजधनक सनुिुाई समेत (आि ०७८।०७९ को 
बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

२२५२९ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

१,५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

17 
कृवर् , पशपुक्ष् न्त्ेर माछापालन िडा न १ (आि ०७८।०७९ 
को बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

२२५२९ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

२,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

18 
कृर्ी तथा पशपुक्ष् न्त्ेकायायलय व्यिस्थापन िडा न १० (आि 
०७८।०७९ कोबाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

२२५२९ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

१,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

19 
टोल विकास संस्था िडा न ४ (आि ०७८।०७९ को बाँवक 
दावयत्ि भिुानीमलेप र्ान २२१) 

२२५२९ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

३,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

20 
विविि न्त्शर्यक िडा न ७ ममयत (आि ०७८।०७९ को बाँवक 
दावयत्ि भिुानीमलेप र्ान २२१) 

२२५२९ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

४०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

21 
साकेला धसल्ली कायायक्रम जनजाती िडा न १ (आि 
०७८।०७९ को बाँवकदावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

२२५२९ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

७५,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

22 
िडा नं १० विविि खिय (आि ०७८।०७९ को बाँवक दावयत्ि 
भिुानी मलेपर्ान २२१) 

२२७११ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

१,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

23 
स्िास््य स्थाको विविि खिय िडा न ५ (आि ०७८।०७९ को 
बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

२२७११ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

१२,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

24 

शहरी स्िास््य केरद हधडयार खैराझोडा कायायलय व्िस्थापन िडा 
न १० (आि ०७८।०७९ को बाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान 
२२१) 

२५३१२ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

25 
स्िास््य तर्य  को स्िास््य कायायलय व्िस्थापनिडा न ५ (आि 
०७८।०७९ को बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

२५३१२ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्तनभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

26 

िडामा रहेका २२ िटा टोल विकास संस्थालाइ रु ५००० का 
दरलेिडा न १० (आि ०७८।०७९ को बाँवक दावयत्िभिुानी 
मलेप र्ान २२१) 

२५३१५ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

१,१०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

27 बसाहा कभडयहल धनमायण (आि ०७८।०७९मा ठेक्का ३१११२ राजस्ि बाँडर्ाँड – ५०,००,००० अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
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सम्झौताम्याद थप भै बाँवकदावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) स्थानीय - नगद आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

28 
रिमाला भजन वकतैन मन्त्रदर धनमायण वि प िडा न २ (आि 
०७८।०७९ कोबाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३१११२ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

१,५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

29 
िडा कायायलय ममयत सम्भार िडा न १० (आि ०७८।०७९ 
को बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

३१११२ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

२,५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

30 
श्री नारदआदशय न्त्शक्षा क्याम्पसवि.प ि.नं.४ (आि ०७८।०७९ 
को बाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३१११२ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

१०,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

31 
शहरर स्िास््य केरि भिन धनमायण हधडया िडा न १० (आि 
०७८।०७९ कोबाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३१११२ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

४,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

32 
सनराइज यिुा कल्ि भिन धनमायण वि प ि.नं. ९ (आि 
०७८।०७९ को बाँवकदावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३१११२ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

८५,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

33 
GPS Point Maping समान खररद (आि ०७८।०७९ को बाँवक 
दावयत्ि भिुानीमलेप र्ान २२१) 

३११२२ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

६,७८,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

34 

कायायलय व्िस्थापन का लागी सामान तथा ल्याि सामाग्री 
खररदस्िास््य िौवक िसाहा िडा न ४ (आि ०७८।०७९ को 
बाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान२२१) 

३११२२ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

२,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

35 
िडा भरी धसिाइ मोटर वितरण िडा न १० (आि ०७८।०७९ 
को बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११२२ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

६,००,००० 

अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय 
गररएकालेआ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी 

बाँकी। 

36 
र्धनयिर सामग्री खररद तथा व्यिस्थापन (आि ०७८।०७९ को 
बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११२३ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

९,८६,३२१ 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

37 

अरतर न्त्जल्ला जोड्ने सडक उदयपरु ददिेल िडा न ८ को 
िमेरेपलुबाटटोड्के हदैु पन्त्ण्डत डाडाँसम्मसडक स्तरउन्नती 
(समपरुक कोर्) (आि ०७८।०७९ को बाँवक दावयत्ि भिुानी 
मलेप र्ान२२१) 

३११५१ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

९,३७,८६१ 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

38 
कुसमुताङ्घ र लुंधगनटार वििमा पने िारापाधन खोलामा पलु 
धनमायणि.नं.८ (आि ०७८।०७९ को बाँवक दावयत्ि भिुानी 

३११५१ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

१,७५,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 
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मलेप र्ान २२१) 

39 
खिी टोल देखी लार्ा िोक सम्म सडक स्तर उन्नती िडा न ७ 
(आि ०७८।०७९को बाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५१ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

४४,३५,९०० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

40 

खिी टोल देखी लार्ा िोक सम्म सडक स्तर उन्नती िडा न ७ 
(आि ०७८।०७९मा ठेक्का सम्झौताम्याद थप भै बाँवकदावयत्ि 
भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५१ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

३०,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

41 
देििार हधडया जाने बाटो ममयत िडा न १० (आि 
०७८।०७९ को बाँवकदावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५१ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

७०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

42 
िारापानी खोलामा पूल धनमायण िडा नम्िर ८ (आि 
०७८।०७९ को बाँवकदावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५१ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

43 
नमनुा आ.वि देन्त्ख भोले खोला सम्म बाटो धनमायण िडा न १० 
(आि०७८।०७९ को बाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५१ आरतररक श्रोत - नगद १,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

44 

वपधडिास कुडकुडे कुसमु्ताग िान्त्म्ल टोलमा मोटर िाटो 
व्यिस्थापन तथाविस्तारि.नं.८ (आि ०७८।०७९ को 
बाँवकदावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५१ आरतररक श्रोत - नगद ५८,२०० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

45 
पौडेल िरिुको कुलघर जाने िाटो धनमायण िडा न १० (आि 
०७८।०७९ कोबाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१ 

३११५१ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

८८,४७९ 
अनमुाधनतसबैआय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

46 
पौडेल िरिुको कुलघर जाने िाटो धनमायण िडा न १० (आि 
०७८।०७९ कोबाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५१ आरतररक श्रोत - नगद ११,५२१ 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

47 

र्ोस्ला िोक देन्त्ख साकेला िोकसम्म ढल धनमायणा वि प ि .न 
६ (आि०७८।०७९ को बाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान 
२२१) 

३११५१ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

१,५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

48 
मसुहरी टोलमा होमपाइप ममयत तथा संभार योजना ि. न. ५ 
(आि ०७८।०७९को बाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५१ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

७५,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

49 
मोटर िाटो ममयत उपभिा सधमतीि.नं.१ (आि ०७८।०७९ 
को बाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५१ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

२,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

50 लवुङ्गटार डहर हदैु सगुािरी सम्म मोटर बाटो वि.प ि.नं.१ ३११५१ राजस्ि बाँडर्ाँड – ५०,००० अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
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(आि०७८।०७९ को बाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) स्थानीय - नगद आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

51 
िडा न ८ भरी विधभन्न िाटो ममयत (आि ०७८।०७९ को 
बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५१ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

९३,५०० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

52 

िेधल देन्त्ख धसिाइ जाने धियगुा नददमा अस्थाइ बाटो ममयत िडा 
न ५ (आि ०७८।०७९ को बाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान 
२२१) 

३११५१ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

१,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

53 
शहरी स्िास््य केरि खैरा जाने िाटो ममयत िडा न १० (आि 
०७८।०७९को बाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५१ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

54 
धसिायनी िेलीही सडक विस्तारिडा न ६ (आि ०७८।०७९ को 
बाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५१ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

९,५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

55 

धसिाई मा .वि स्कुल देन्त्ख उिर धियगुा नदद िाि सम्म बाटो 
धनमायणिडा न ५ (आि ०७८।०७९ को बाँवक दावयत्ि भिुानी 
मलेप र्ान २२१) 

३११५१ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

56 
सडक ििी ममयत िडा न ६ (आि ०७८।०७९ को बाँवक 
दावयत्ि भिुानीमलेप र्ान २२१) 

३११५३ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

१,७८,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

57 
काधल खोला नदद धनयरिण वि.प ि.नं.४ (आि ०७८।०७९ 
को बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५४ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

८५,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

58 
खैराहा खोलामा जाधल भने काम (आि ०७८।०७९ को बाँवक 
दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५४ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

१,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

59 
जटु पाधनमा होम पाइप ममयत तथा धनमायण वि.प ि.नं.५ (आि 
०७८।०७९ कोबाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५४ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

१,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

60 
ज्याधमरे देन्त्ख हधडया जाने धियगुा नददमा बाटो धनमायणिडा न ९ 
(आि ०७८।०७९ को बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५४ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

१,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

61 
तारजाधल खररद (आि ०७८।०७९ को बाँवक दावयत्ि भिुानी 
मलेप र्ान २२१) 

३११५४ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

५२,८५५ 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

62 
धतनदोभाले खोला धनयरिण वि.प ि.नं.४ (आि ०७८।०७९ 
को बाँवकदावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५४ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

२,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 
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63 
ज्याधमरे खोला धसिाइ िडा न २ (आि ०७८।०७९ को बाँवक 
दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५५ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

४०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

64 
देन्त्खखोला प्रशरुाम धसिाइ कुलो िडा न३ (आि ०७८।०७९ 
को बाँवक दावयत्ि भिुानीमलेप र्ान २२१) 

३११५५ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

१,२५,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

65 
रातो पवहरो कुलो ममयत वि.प ि. नं ३ (आि ०७८।०७९ को 
बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५५ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

१,२५,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

66 
अविनाश राईको घर छेउमा इनार धनमायण वि.प िडा न २ (आि 
०७८।०७९कोबाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५६ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

१,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

67 

एघारघरे मगर टोलमा मिमुाया को घर छेउमा इनार धनमायण 
वि.प ि.नं.४ (आि ०७८।०७९ को बाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप 
र्ान २२१) 

३११५६ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

१,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

68 
कुसमु िोउरर खानेपाधन आयोजना ि.नं ३ (आि ०७८।०७९ 
को बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५६ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

१,५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

69 
खैराझोरा खानेपानी पाईप विस्तार वि.प ि.नं.१० (आि 
०७८।०७९ को बाँवकदावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५६ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

७५,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

70 
खानेपानी वर्ल्टर धसष्टम जडान (आि ०७८।०७९ को बाँवक 
दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५६ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

५,९५,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

71 
िार घरे सदा िन्त्स्तमा खानेपाधन आयोजना (आि ०७८।०७९ 
को बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५६ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

७,५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

72 
ढारे गाउँ खानेपानी योजना वि.प ि.नं.१ (आि ०७८।०७९ 
को बाँवकदावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५६ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

१,६५,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

73 

वपधडिास कुलोमा बाटोमा स्लयाब धनमायण र वपधडिास खानेपानी 
ट्याङकीसंरक्षण (धब.प.) िडा नं ८ (आि ०७८।०७९ को 
बाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५६ आरतररक श्रोत - नगद ३४,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

74 
बविरि वि.क को घर छेउमा इनार धनमायण वि.प ि न ४ (आि 
०७८।०७९ कोबाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५६ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

१,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

75 माधथलो सघुारेमा खानेपाधन ि न २ (आि ०७८।०७९ को ३११५६ राजस्ि बाँडर्ाँड – ५,००,००० अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
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बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) स्थानीय - नगद आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

76 
राजेरि कटिालको घर छेउमा इनार धनमायण वि.प ि.नं.७ (आि 
०७८।०७९को बाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५६ 
राजस्ि बाँडर्ाँड –
स्थानीय - नगद 

१,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

77 
राजेश कटिालको घर छेउमा इनार धनमायण वि.प ि.नं.२ (आि 
०७८।०७९ कोबाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५६ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

१,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

78 
श्रीपञ्चमी इनार धनमायण रु्डिल गा्रउन साद ुटोलिडा न ७ 
(आि ०७८।०७९ को बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५६ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

79 
सात िारे ददल िहादरु राइको घर छेउमा इनार धनमायण ि.नं.६ 
(आि०७८।०७९ को बाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५६ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

२,५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

80 
अन्त्ग्न वपधडत रमन राईको घर धनमायणवि प िडा न १(आि 
०७८।०७९ को बाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

३,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

81 
आगलागी भिन धनमायण महात्मा राई िडा न ८ (आि 
०७८।०७९ को बाँवकदावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

१,४५,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

82 
आन्त्शर् िजय भोलेनी व्यिस्थापन वि प िडा न ३ (आि 
०७८।०७९ को बाँवकदावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

७५,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

83 
किडय हल धनमायण सरुदरपरु िडा न ५ (आि ०७८।०७९ को 
बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

९,९५,६६३ 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

84 
खैरा शान्त्रत टोल मवहला समूह भिन धनमायण वि.प ि.नं.१० 
(आि ०७८।०७९को बाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

२,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

85 
टािर डाडाँमा शिेश्वर न्त्शिालय मन्त्रदरधनमायण िडा न ९ (आि 
०७८।०७९ को बाँवकदावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

१,५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

86 
नगर स्तरीय दधलत भिन ममयत तथा गेट धनमायण िडा न ७ 
(आि ०७८।०७९ कोबाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

१,८१,७२१ 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

87 
नगर स्तरीय दधलत भिन ममयत तथा गेट धनमायण िडा न ७ 
(आि ०७८।०७९ कोबाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ आरतररक श्रोत - नगद २,१८,२७९ 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

88 
पञे्चश्वर न्त्शिालय मन्त्रदर धनमायण (आि ०७८।०७९ को बाँवक 
दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ आरतररक श्रोत - नगद १,७७,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 



“सुन्दर, समृद्ध नगर बनाउने अभियान, हरेक नगरबासीको मुहारमा मुस्कान” 

 चौदण्डीगढी नगरपाभिकाको नीभि, काययक्रम िथा बजेट आ.व. २०७९/८०|116 

 

89 
बिु आदशय यिुा व्यिस्थापन विप िडा न २ (आि 
०७८।०७९ को बाँवकदावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

१,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

90 
ममयत संमभार तथा भैपरी होम पाईप धनकाल्ने िडा न १० (आि 
०७८।०७९ कोबाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

91 
राजाजी मन्त्रदर िेलाहा िडा न ५ (आि ०७८।०७९ को बाँवक 
दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

92 
िडा कायायलय वर्ल्ड ममयत िडा न १० (आि ०७८।०७९ 
को बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

१,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

93 
न्त्शिालय मन्त्रदर घेरािेरा िार घरे िडा न २ (आि 
०७८।०७९ को बाँवकदावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

३०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

94 
न्त्शिालय मन्त्रदर धनमायण माधडिास िडा न २ (आि 
०७८।०७९ को बाँवकदावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

१,५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

95 
सकुुना खोला बाि धनमायण उपभोिा सधमधत िडा न ५ (आि 
०७८।०७९ कोबाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

96 
सखुा सरुदरर खोला नदद धनयरिण वि प िडा न ४ (आि 
०७८।०७९ कोबाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

२,५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

97 
समािेधस तालीम केरिमा शौिालय धनमायण िडा न ६ (आि 
०७८।०७९ कोबाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

२,५०,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

98 
सालघारी साकेला थान धनमायण वि.प ि.नं.८ (आि ०७८।०७९ 
को बाँवकदावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

१,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

99 
हान्त्िखोर पाकय मा िाि धनमायण िडा न ७ (आि ०७८।०७९ 
को बाँवकदावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

२,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

100 
हाधत खहरे पाकय मा िाल उध्यानधनमायण वि.प ि.नं. (आि 
०७८।०७९ को बाँवक दावयत्ि भिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११५९ 
राजस्ि बाँडर्ाँड – 
स्थानीय - नगद 

१,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

101 
ज्योती क्याम्पस छत डलान वि .प (आि ०७८।०७९ को 
बाँवक दावयत्िभिुानी मलेप र्ान २२१) 

३११६१ 
नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान 

६,००,००० 
अनमुाधनतसबै आय प्राप्त नभएको तर व्यय गररएकाले 
आ.ि. २०७८/०७९ को दावयत्ि भिुानी बाँकी। 

        ३३००००००   
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अनसूुन्त्ि-७ 

(दर्ा ३(२) सँग सम्बन्त्रित) 
प्रदेश तथा संघ सरकार समक्ष कायायरियनको लाधग पेश गने योजनाहरू । 

  िडा नं. १   

धस.न. काययक्रम तथा योजनाकोनाम विधनयोन्त्जत रकम 

  प्रदेश स्तरीय योजना   

  पययटन   

१ िौदण्डीगढीपययटन पिुायिार धनमायण, िौदण्डी िौ.न.पा. १   

२ रू्केगढी, िौदण्डीगढी, भ्यू टािर पैदल मागयतथा धसंढी धनमायण िौ.न.पा. १   

३ न्त्शखरपरु, कञ्चनप,ु भ्यू टािर पैदल मागय धनमायण िौ.न.पा. १   

४ तलुङु्गटार, िौदण्डीगढी पैदलमागय धनमायण िौ.न.पा. १   

५ रू्केगढीसंरक्षण तथा व्यिस्थापन िौ.न.पा. १   

६ भ्यू टािरघेरा िेरा िौ.न.पा. १   

७ प्रिेशद्वार गेट धनमायण ३ िटा िौ.न.पा. १   

८ गमु्िाधनमायण िौ.न.पा. १ कञ्चनपरु िौ.न.पा. १   

९ िारघरेप्रधतक्षालय धनमायण िौ.न.पा. १   

१० बौिस्तपु धनमायण शारती िावटका कञ्चनपरु िौ.न.पा. १   

११ ऱ्यान्त्फ्टङ्गसञ्चालन िंन्त्शला, राधनटार, ितरा िौ.न.पा. १   

१२ राधनटारवपकधनक स्पोट धनमायण िौ.न.पा. १   

१३ बेलिोटेदेखीिौदण्डीगढी पदमागय धनमायण   

१४ कोप्िेदेविथान महुान खानेपानी नयाँ योजना कटहरिोटे ।   

१५ बेलिोटेधसिाई योजना पक्की नाली सवहत   

१६ तलुुयङ्गटारबेलिोटे जोड्ने मोटरिाटो धनमायण योजना   

१७ कञ्चनपरुसेत्पाने हुँदै गाईघाटे पलुमोटरिाटो   

१८ वितायसालघारी डहर हुँदै सगुािरी भञ्जाङ्ग जोड्ने ट्राक खोल्ने   



“सुन्दर, समृद्ध नगर बनाउने अभियान, हरेक नगरबासीको मुहारमा मुस्कान” 

 चौदण्डीगढी नगरपाभिकाको नीभि, काययक्रम िथा बजेट आ.व. २०७९/८०|118 

 

१९ हािीखकय योजना साथै विरेरि िजारदेन्त्ख िंन्त्शला सडक स्तरोन्नती   

२० रानीटारधलन्त्फ्टङ् धसिाइ योजना   

२१ बसाहािौदण्डीगढी,रानीटार हदैु भोजपरु जोडने मोटरबाटो कालो पिे   

२२ कोक्सलुङुधसिाइ   

२३ पाल्पालीबरठुिा ताप्राङ् हदैु रानीटार सम्म ररङरोङ   

२४ जरूिा खोलाकटहरे पाल्पाली अखडा सरुतले धसम्ले खानीडाडा रु्केगढी विद्यतु धलन्त्फ्टङ्गखानेपानी योजना   

२५ शारतीबावटका स्तरोन्नती   

२६ गडरताभालखुोपदेन्त्ख गाइघाट पलु सम्म मोटर बाटो धनमायण   

२७ दोहोरामहुानबाट धलफ्टीङ् गरर गडरता स्कुल हदैु धसम्पानी सम्म ्खानेपानी योजना   

२८ िौदण्डीगढीपययटन पिुायिार विकास   

२९ सनुकोशीिौदण्डी धलन्त्फ्टङ्ग खानेपानी योजना   

१४ छुईलासारुधनिाट वि.क. िस्ती जाने िाटो िौ.न.पा. १   

  िातािरण   

१ ऐधतहाधसकपययटवकय स्थलहरूमा िृक्षा रोपण िौ.न.पा. १   

२ शान्त्रतिावटका धनमायण कञ्चनपरु िौ.न.पा. १   

  कृर्ी, धसिाई   

१ न्त्िस्यानकेरि धनमायण िौ.न.पा. १   

२ िारा खोलामहुान गरी धसम्पानी धसिाई योजना िौ.न.पा. १   

३ ताप्राङ्जल उपभोिा धसिाई योजना राधनटार िौ.न.पा. १   

४ मताने कुलोधसिाई योजना िौ.न.पा. १   

५ कटरिोटेधसिाई योजना िौ.न.पा. १   

६ राधनटारधलन्त्फ्टङ्ग धसिाई आयोजना   

७ व्यिसायीकर्लरू्ल तरकारी खेती िौ.न.पा. १   

८ व्यिसायीकबेमौशमी तरकारी खेती िौ.न.पा. १   

९ आम्िोटेधसिाई योजना िौ.न.पा. १   

  पिुायिारविकास   

१ सगुािरी, िारघरे भञ्जाङ मोटरिटो स्तरोन्नती िौ.न.पा. १   
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२ िसाहा, िौदण्डी, राधनटार मोटरिाटो कालोपिे २ न्त्जल्ला जोडने   

३ बेल्टार, विरेरििजार, सगुािरी, िंन्त्शला मोटरिाटो कालोपिे सवहत धनमायण २ न्त्जल्ला जोडने   

४ बेल्टार, न्त्शखरपरु, कञ्चनपरु गाईघाट पलु मोटरिाटो धनमयण   

५ सगुािरीभञ्जाङ्ग, गडरता, गाईघाटे मोटरिाटो धनमायण   

६ िारघरेगाईघाटेपलु मोटरिाटो धनमायण   

७ सभा हलधनमायण िौ.न.पा. १   

८ सङ्गहालयधनमायण िौ.न.पा. १   

९ राधनटार, गाईघाटपलु, िंन्त्शला मोटरिाटो धनमायण िौ.न.पा. १   

१० िसाहािारघरे गाईघाट पलु मोटरिाटो धनमायण िौ.न.पा. १   

११ कोक्सलुङु, गरगरे जोड्ने झोलङु्गे पलु धनमायण िौ.न.पा. १ उदयपरु   

१२ बंन्त्शलाराधनटार कधलडोर मोटरिाटो धनमायण िौ.न.पा. १   

  पशपंुन्त्क्षतथा माछा   

१ पोखरीधनमायण तथा माछा पालन राधनटार िौ.न.पा. १   

२ उन्नतजातको िाख्रा र िंगरु पालनका लाधग अनदुान काययक्रम   

  खानेपानी   

१ िलेनीधलन्त्फ्टङ्ग खानेपानी योजना क्रमागत िौ.न.पा. १ िौदण्डी   

२ विस्िालडाँडा िाट धलन्त्फ्टङ्ग खानेपानी योजना   

३ छुईलाधलन्त्फ्टङ्ग खानेपानी योजना िौ.न.पा. १   

४ राधनटारखानेपाधन योजना राधनटार िौ.न.पा. १   

  संघस्तरीय योजना   

  पययटन   

१ िौदण्डीगढी पययटन पिुायिार धनमायण, िौदण्डी उदयपरु   

  पिुायिार विकास   

१ िसाहा, िौदण्डी, राधनटार मोटरिाटो कालोपिे २ न्त्जल्ला जोडने उदयपरु   

२ बेल्टार, विरेरििजार, सगुािरी, िंन्त्शला मोटरिाटो कालोपिे सवहतधनमायण २ न्त्जल्ला जोडने उदयपरु   

३ उदयपरु र खोटाङ्ग जोड्ने िंन्त्शला घाटमा पक्की पलु धनमायण   

४ िसाहा िारघरे माटेखानी गाईघाट मोटरिाटो ।   
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५ बेल्टार माधडिास न्त्शखरपरु काभ्र ेकञ्चनपरु सेत्पाने गाईघाट मोटरिाटो। २ न्त्जल्ला जोडने उदयपरु   

६ कोक्सलुङु, गरगरे जोड्ने झोलङु्गे पलु धनमायण िौ.न.पा. १ उदयपरु   

७ गमु्िाधनमायण कञ्चनपरु, िौ.न.पा. १ उदयपरु   

  विद्यतु   

१ िौदण्डीगढी नगरपाधलका ि.नं. १ भरी विद्यतु विस्तार उदयपरु नेपालविद्यतु प्राधिकरणमा माग गने   

  धसिाई   

१ सनुकोशी धलन्त्फ्टङ्ग धसिाई योजाना िौ.न.पा. १ उदयपरु   

  िडा नं. २   

धस.न. काययक्रम तथा योजनाकोनाम विधनयोन्त्जत रकम 

  २ नं. िडा कायायलय २तले भिन तथा कम्पाउण्ड घेराबेरा   

  माडीबासबाट धभिेजाने बाटो माडीबासखोलामा पूल धनमायण   

  बेल्टारबाट माडीबासहदैु रानीटार जानेबाटो स्तरउन्नती   

  लामाखोला िडा नं. २ र४ ढेलािौरीदेन्त्ख अम्मलिौरी जाने बाटोधड.वप.आर गने   

  झोडापाटा खानेपानीओभरहेड ट्याङकीलाई ममयत तथा खानेपानी विस्तार   

  माधथल्लो सघुारेखानेपानी ओभरहेड ट्याङकी धनमायण गरर िारा वितरण   

  झोडापाटा कृरणशे्रष्ठको घर देन्त्ख लाटीखोलामा पूल सवहत िारघरे हुँदै मेन सडकसम्म कालोपिे बाटो।   

  झोडापाटा मवहलासामवुहक भिन धनमायण ।   

  कृर्ी तथा पश ुतर्य    

  धडप बोररङ्ग ३ ठाउँमाः   

  (क) तल्लो भाग शंखर राई र महेरि बढुाथोकीको घरमाथी गाड्न े   

  (ख) माधथल्लो भागमा मैनाको घरछेउमा गाड्ने िा सबै उपभोिहरुलाईसम्िरिीत लाभम्भीत हनुे ठाउँमा ।   

  (ग) वििमा सरतोर् राईको घरछेउमा ।   

  (घ) दल तथा विउ विजन तर्य  सबै ।   

  (ङ) कुलो पैंनी िा धसंिाई तर्य  सबै ।   

  (क) मल ब्यिस्थापन ।   
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  (ख) तरकारीको विउ विजन उन्नत जातको टनले ।   

  (ग) िान,मकै गहँेकुो उन्नत जातको विउ विजन   

  (घ) कृवर्मा आिधुनकरण यारिीकीकरण ।   

  (ङ) दिाई धछट्ने पंम्प   

  (ि) िाप कटर २५० थान   

  (छ) गोठ सिुार   

  (ज) वकरा माने दिाई   

  (झ) बोकाको विउ उन्नत जातको   

  (ञ) सगुरुको विउ उन्नत जातको   

  (ट) घाँसको विउ विजन   

  (ठ) राँगाको विउ उन्नत जातको   

  (ड) लोकल कुखरुाको िल्ला उत्पादनको लाधग ह्यािरी मेधसन   

  (ढ) िंगरुको दाना बनाउन ेमेधसन   

  (क) मल विउ विजन उन्नत जातको   

  (ख) पशकुो लाधग उन्नत जातको विउ राँगा   

  (ग) गोरु,बोका िीर उन्नत जातको   

  (घ) गोठ सिुार ५० घर   

  (ङ) कृवर् सम्िरिी भ्याक्सीन दिाई आदी   

  (ि) बेमौसमी तरकारी खेतीको लाधग ताधलम र टनले ५० थान   

  (छ) मौंरी घार २५० थान   

  (ज) कुट्टी मेधसन १५ थान   

  (झ) पानी िढ्न सक्न ेघरहरुलाई धसंिाई गनय ५० थान   

  (क) मल÷उन्नत जातको विउ औरं्िीटनले खेतीको लागी टनेल प्यािीक   

  (ख) उन्नत जातको नश्सलसिुार तर्य    
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  (ग) औजंार कृवर् स्प्र ेसानो ट्याक्टर   

  (घ) कुखरुा पाल भण्डार,गाई भैंसी सगुरु िाख्रा उन्नत जातको घाँसकोविउ विजन   

  (ङ) माछा पालन अनदुान   

  (ि) तरकारी खेती च्याउ बेमौसमी तरकारी अन्निाली संकलन तथा भण्डार ।   

  (छ) नगदेिोली केरा अदिुा िेसार खेती   

  (ज) र्लरू्ल खेती आपँ,धलच्िी डाइगनरु्ट आलखेुती विउ ।   

  (झ) माडीबास बाख्रा पालन र्मयमा घाँस बारी सवहत तारजाली घेराबेरागनय   

  (क) गाई बस्तकुो गोठ सिुारको लागी मूल्याङ्कन गरर उन्नत जातको विउविजन   

  (ख) घाँस काट्नेमेधसन   

  (ग) विउ विजन वकटानस   

  (घ) कृवर् औजंार तथा पानी ताने्न मोटर   

  (ङ) प्यारी खोलामा होम पाईप   

  (क) कृवर्मा उन्नतजातको विउ विजनको व्यिस्था   

  (ख) कृवर्मा विर्ादी र मलको व्यिस्था गनुयपने   

  (ग) कृवर्मा यिुहरुको पहिु गराउन े   

  (घ) कृवर्मा योग्य जग्गा बाजो राख्न नपाईन े   

  (ङ) कृर्कहरुको साहयतेामूलक काययक्रम संञ्चालन गने   

  (ि) पश ुपालनको लागी समयमा खोपको ब्यिस्था गनुयपने   

  (छ) ब्याडको लाधग विउ विजनका उन्नत जातको राँगा   

  न्त्शक्षा तर्य    

  (क) बालकेरि िलायमान बनाउन भिन न्त्जणयउिार गने   

  (ख) बालकेरि पाकय  हेरी रकम उठाउने बनाउन ेपहल गने ।   

  (क) कौिैदेिी आिारभतू विद्यालयलाई विर्यगत न्त्शक्षक   

  (ख) कौिैदेिी आिारभतू विद्यालयलाई खेल मैदान   
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  (ग) कौिैदेिी आिारभतू विद्यालयलाई सरस्ितीको मन्त्रदर   

  (घ) सामदुावयक अध्ययन केरि   

  (ङ) विद्यालयलाई सिारी सािन बस   

  (क) रिमाला स्कुललाई खानेपानी,बिी विजलुी,पोल घेराबेरा रर्धनयिर,रे्नको ब्यिस्था   

  (क) १०+१२ लाई २ िटा अनदुान कोटा –न्त्शक्षक)   

  (ख) मा.वि. १० सम्म १ जना वििान न्त्शक्षक अनदुान   

  (ग) धनजी न्त्शक्षक २ जनाको त.भ.   

  (घ) खेलमैदान तथा विद्यालय घेराबेरा   

  (ङ) कायायलय व्यिस्थापन तथा रङ्गरोगन   

  (ि) शैन्त्क्षक सामाग्री तथा खेलकुद सामाग्री   

  (छ) भिन धनमायण ४ कोठे   

  (ज) विजलुीको २ िटा पोल साने कक्षा कोठामा विद्यतुीकरण र पंखाजडान   

  (क) श्री धसिकाली आिारभतू विद्यालय घेराबेरा   

  (क) धनजी न्त्शक्षक २ जना आिश्यक   

  (ख) विद्यालयको घेराबेरा   

  (ग) आइ.धस.टी. ब्यिस्था   

  (घ) विद्यालयको लागी खेल सामाग्री   

  (ङ) विद्यालयमा बालबाधलकाको खेल सामाग्री   

  (ि) विद्यालयको ग्राउण्ड स्तरउन्नती गने   

  स्िास््य तर्य    

  (क) यस िारघरे टोलमा प्राथधमक उपिार कक्ष संञ्चालनमा ल्याउनेआिारभतू स्िास््य केरि गाउँघर न्त्क्लधनक ।   

  (ख) खोप केरि संञ्चालन गने ।   

  (क) आिारभतू स्िास््य केरि   

  (ख) गाउँघर न्त्क्लनीकमा शौंिालय   
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  (क) िडा स्िास््य िौकी   

  (ख) धनशलु्क विमा विपन्न बिृा र अपाङ्ग   

  (ग) गाउँघर न्त्क्लनीक सिुारु गनयको लाधग दैधनक ज ्ब ्अनमी माि   

  गरर सेिा प्रिाह गने   

  (घ) मवहला स्िास््य स्ियम सेविकालाई डे्रस व्यिस्था   

  (ङ) पोर्ण काययक्रम २ िर्य सम्मको बालबाधलकालाई   

  (ि) आमा र बच्िालाई स्िास््य न्त्शविर   

  (छ) सरसर्ाई काययक्रम   

  (ज) िभयिती मवहला स्िास््य सम्बरिी जन िेतना काययक्रम   

  (क) माडीबास हस्पीटलको घेराबेरा हस्पीटलसम्म जान ेबाटोधनमायण   

  (ख) विरामी हुँदा हेल्डेस रुमको व्यिस्था   

  (ग) सिु वपउने पानीको व्यिस्था   

  (घ) स्िास््य कायायलयको कम्प्पाउण्डमा िृक्ष रोपणकोव्यिस्था   

  (क) विपन्न पररिारलाई धनशूल्क विमा   

  (क) स्िास््यमा डेधलभरी गराउने तथा सतुकेरी गराउने गरर स्िास््यस)संस्थाको धनमायण   

  (ख) समय समयमा मवहलाहरुको अंङ्ग खस्न ेतथा आरतररक समस्या सम्िरिीस्िास््य धसविर संञ्चालन   

  (ग) आखँा न्त्शविर संञ्चालन गराउने   

  (घ) स्िास््यमा लोपउरमखु जात तथा गररि दधलतको उन्त्ित पहँेिु   

  खानेपानी तर्य    

  (क) आश्वयक स्थान अध्ययन गरर ट्यिुेल गाड्ने ।   

  (ख) तल्लो भागमा इनार बनाई िा ट्याङकी व्यिस्था गरर खानेपानीकोसवुििा प¥ुयाउने ।   

  (क) झोडापाटा खा.पा.त.स. ममयत   

  (ख) झोडापाटा खा.पा.त.स. बोररङ्ग   

  (ग) ट्यूिले ५०   
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  (क) िरिा राईको घरमनुीको खानेपानीको ट्याङकी धनमायण   

  (ख) डीप बोररङ्ग १ थान बाटोमनुी मान बहादरु टोला   

  (ग) धडम मोररङ्ग स्कुल धनर   

  (घ) इनार २ थान मोटर १० थान   

  (ङ) इनार ममयत तोक बहादरु खड्का   

  (क) धभमसेनडाडा खानेपानी लामाखोला भदौरे खा.पा. ममयत तथासिुार   

  (ख)माडीबास परुानो खानेपानी ममयत सिुार ५ थान इनार माडीबास सम्पणुय खानेपानी िाराजडानको लाधग आधथयक सहयोग   

  (ग) नयाँ खानेपानी तान्त्जरामहुान गरर   

  (क) धभिे खानेपानीको स्रोत जाँिेर नयाँ योजना धनमायण   

  (ख) धभिेखोलाको पानीको स्रोत जािेर परुानो गा.वि.स िारामाधमसािटगरर संिालन गने   

  (ग) धभमसेनडाडा भदौरे खानपेानी ममयत   

  (घ) देविथान खानेपानी ममयत   

  (ङ) धभमसेनडाडाको परुानो पानीको पाईप २० एमएम ८०० धमटर   

  (ि) बाहनुडाडा प्यारीखोलामा इनार मोटर सवहत   

  
(छ) धभिे गाउँमा खानेपानीको अत्यआिश्यक अभाि भएकोले नेपालसरकारको योजना अनसुार एक घर एक िारा काययक्रमको लागी 
बहृत योजनाको लागी योजनाछनौट गरर पेश गने । 

  

  (क) बिुिौक देन्त्ख खानेपानीको ट्याङकीसम्म ७२ एम एम को पाईपआिश्यक   

  (ख) िाधलसे देन्त्ख ट्याङकीसम्म ४० एम एम को पाईपको आिश्यकता   

  (ग) हरेक िारामा २० एम एम को पाईपको २५०० धमटर आिश्यक थप िाराकोलाधग   

  (घ) खानेपानी महुान ममयत सम्भार स्थायी रुपमा धनमायण आिश्यक   

  (ङ) खानेपानीको लागी १ घर १ िारा धनमायण   

  (ि) गंगटे िाधलसेमा इनारको आिश्यक   

  (छ) िाधलसेमा गणेशको घरमधुन एउटा इनारको आिश्यक   

  (ज) गंगटे नर ब. वि.क को घर छेउमा एउटा इनारको आिश्यक   
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  (झ) गलान कारछाको घर मधुनको इनारमा मोटरको आिश्यक   

  (ञ) मैसाङ्ग तामाङको घरछेउको इनारमा एउटा मोटर आिश्यक   

  धसिाई तर्य    

  (क) संम्बरिीत नहर लाटीखोला उपभोिा समूह लाई पूणय लाइधलनबनाउने ।   

  (ख) संञ्चाधलत नहरमा अत्याअिश्यक कलभटयहरुको धनमायण गने।   

  (क) लाटीखोला धसंिाई   

  (ख) ज्याधमरेखोला धसंिाई   

  (ग) भौडीदेिी धसंिाई   

  (घ) कृवर् मोटर २ इरि २५० िटा   

  (ङ) धडप बोररङ्ग २५० िटा   

  (ि) कृवर् मोटर ५ ईरि ५० थान   

  (छ) पम्पसेट धडजिल िाला १० थान   

  (क) नम्िर जाने कुलो लामाखोला जाली धनमायण   

  (ख) बेलबोटे कुलो ममयत   

  (ग) ज्याधमरे केशरा वि.क को घर मनुी जाली   

  (घ) बोररङ्ग धसंिाईको लाधग ५ थान   

  (ङ) लामाखोला नदद धनयरिणको लागी तार जाली   

  (ि) धडप बोररङ्ग ५ थानमोटर ५० थान   

  (छ) शारदा विष्टको घर अगाडी सनखाडी कुलो धनमायण   

  (ज) शे्रष्ठ बहउुदेश्यकृवर् तथा पश ुर्मय बोररङ्ग इनार   

  (झ) रिमाला प्रा.वि. बाटो समीिोक जाने बाटोमा कजिेई   

  (क) भलु्केली डाडाबाट जोरबाटो जाने कुलो ममयत   

  
(ख) विि कुलो धनमायणको लाधग भि बहादरु दाहालको खेत देखी रुपबहादरु खड्काको घरसम्म पक्की ढलान देि बहादरु थापको 
खेतसम्म 
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  (ग) माडीबास जागीरमान टोल जान ेकुलो महुान ममयत   

  (घ) माथील्लो टोलको कुलो ममयत   

  (ङ) धनमयल टोल जाने कुलो ममयत   

  (ि) हाइडयम बािी माडीबास धसंिाई   

  (छ) सनखाडी माधथल्लो धतिारी टोल जाने तल्लो कुलो ममयत   

  (ज) होम पाईपसम्म ६ थान श्री धसंहदेिी धसंिाई ममयत सम्भार   

  (क) लामाखोला भट्टी हदैु धभमसेनडाडा सम्मको कुलो ममयत   

  (ख) भट्टी पोखरीको लागी धसंिाई पाईप खररद सम्बरिमा १००० धमटरपायप   

  (ग) रािलु्ले टोलको कुलो ममयत   

  (घ) भट्टी कुलो देन्त्ख रमेश खड्काको खेतको कुलो ममयत   

  (क) पंिेरे धसंिाई योजना पनुः धनमायण   

  (ख) भलु्के धसंिाई कुलो धनमायण   

  (ग) िाधलसे गंगटे विि कुलो धसंिाई धनमायण   

  (घ) कणय बहादरु तामाङ लगायत १० घरको वििमा धसंिाई धडबोररङ्गधनमायण   

  (ङ) िाधलसे टोलको पूरानो इनारमा धडपबोररङ्ग एउटा आिश्यक   

  (ि) पिृेरे सािली टोल धसंिाई कुलो धनमायण   

  ग्राधमण सडक, कल्भटयतथा पलु धनमायण तर्य    

  (क) झोडापाटादेन्त्ख िारघरे हुँदै बैठारको मने ररङ्गरोडसम्म बाटोजोड्न े   

  
(ख) सरेुन िौिरीको घरबाट माधथ हकय  कटिालको घरसम्म कंवक्रटको नालीसवहत उन्नत स्तरको ग्रािले र त्यवह सडक खण्डमा २ 
िटा कंवक्रटको कलभटय बनाउनेनाली सम्मको 

  

  (ग) तल्लो बाटो झोडापाटाबाटो आउने बाटोमा ग्रािले गने त्यसस्थानमा पूल धनमायण गने   

  (घ) वपक्नीक स्पोटय जाने बाटोमा व्यिन्त्स्थत कजिे धनमायण।   

  
(ङ) िारघरेको सबै धभिी सडक खण्ड तथा पूल बाटोमा कंवक्रटको नालीबनाउने १० िटा होमपाईप र ग्रािेल गरर व्यिस्थीत सडक 
धनमायण । 
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  (ि) तल्लो भागमा ग्रािले तथा नालीको उन्त्ित अध्ययन गररबनाउने   

  (छ) कैलाश कटुिालको घरबाट कृरण बहादरु राईको घरहुँदैमनभरणडाडासम्म नाली तथा ग्रािले गने ।   

  (ज) कृरण राईको घरबाट परुानो प्रकास राई घरतर्य  जाने बाटो धनमाणयभरत राईको खेतसम्म   

  (झ) मनभरण िौिरीको घरबाट िारघरेको मूल सडक पूरा ग्रािेल गरर नालीबनाउन ेबैठार हदैु मूल सडक सम्म ।   

  (ञ) गोपाल बस्नेतको घरबाट धसिै झोडापाटा स्कुल जाने बाटोको नयाँट्याक जोड्न े।   

  (क) कृरण शे्रष्ठको घरदेखी िारघरे जाने बाटो स्तरउन्नती बक्सकल्भटय ।   

  (ख) झोडापाटा स्कुल देन्त्ख लामाखोला जाने सडक स्तरउन्नती   

  (ग) िकमकेमा सडक स्तरउन्नती   

  (घ) िरि बहादरु वि.क को घर देन्त्ख अरुण भजुलेको घर जाने सडकस्तरउन्नती   

  (ङ) आपँडाडादेखी िकमकेसम्म सडक स्तरउन्नती   

  (ि) धसता दाहालको घरदेन्त्ख लोक ब. मगरको घरसम्म सडक स्तरउन्नती   

  (छ) कोवपला दाहालको घरदेन्त्ख नविन पोखरेलको घरसम्म सडकस्तरउन्नती   

  (ज) राजन दाहालको घरदेन्त्ख विद्यालय जाने बाटो नयाँ सडक   

  (झ) न्त्जतमान राईको धमल देन्त्ख िारघरे जाने नयाँ सडक भगतसेर मागय   

  (ञ) िकमके ददपक राईको घरदेन्त्ख डम्बर बहादरु शे्रष्ठको घर जाने नयाँसडक बक्स कल्भटय   

  (ट) कृरण शे्रष्ठको घरदेन्त्ख मेजर िौतरा जाने सडकमा स्तरउन्नती   

  (ठ) रमेश पौडेलको घर हुँदै मेख बहादरु बस्नेतको घर जाने सडकस्तरउन्नती   

  (ड) िरि माया दाहालको घरदेन्त्ख देिराज दाहालको घर हुँदै हाइिेजोड्ने नयाँ सडक   

  (ढ) काली प्रसाद राईको घर हुँदै लामाखोला जाने सडकमा कल्भटय   

  (क) ज्याधमरेखोलामा पक्की पूल धनमायण   

  (ख) मदन भण्डारी राजमागय देन्त्ख उिर सघुारे हुँदै माडीबास जानेबाटो   

  (ग) जंगल हुँदै स्कुल आउन ेबाटो जंगलबाट आउने बाटोबाट दधलत बस्तीजाने बाटोमा होम पाईप ५० थान   

  (घ) देविथानबाट स्कुल जान ेबाटो नाली ग्रािले   

  (ङ) महेरि सापकोटाको घरबाट बरपानी आउने बाटो   
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  (ि) परुुर्तोमको घर पछाडी पूल   

  (छ) रिमाला स्कुलबाट पोखरी सम्मको बाटोतलशी शे्रष्ठ   

  (ज) अम्िर राईको इनारबाट जंगल जाने बाटो   

  (झ) मवहला भिन देन्त्ख बाटो आपँडाडा जाने वििको बाटोमा ग्रािेल   

  (क) रयूटन बोधडङ्ग हुँदै डाडा टोल जानेबाटो ग्रािेल   

  (ख) भलु्के कामीडाडा जाने परुानो बाटो ममयत सम्भारकोव्यिस्था   

  (ग) धगररजािौक देन्त्ख न्त्शि धतिारीको घरसम्म जान ेबाटो ग्रािेल   

  (घ) विरण ुखड्काको घरबाट घप्पड जानेबाटो ग्रािले कल्भटय सवहतहोमपाइप ५ थान   

  (ङ) अमर वि.क को अगाडी ३ थान होमपाईप   

  (ि) माडीबासखोलामा पक्की पूल धनमायण   

  (छ) ददधलप मगरको घरबाट देउराली सम्म जाने बाटो ग्रािेल   

  (ज) िनश्याम धतहारीको नाली धनमायण   

  (झ) जोरबाटो देन्त्ख विताय जानेबाटो ग्रािेल   

  (ञ) ददधलपमगरको घरहूदै धनमयल राईको घरबाट सकु्रीम राईको घरसम्म ररङ्गरोडको नामकरण गररएकोबाटोमा ग्रािेल गने   

  (क) गोविरद सापकोटाको घरमाथी देन्त्ख धसखरपरु जानेबाटो हुँदैिौदण्डीमा बाटो धनमायण   

  (ख) भरत सापकोटाको घरदेन्त्ख सेपायकारलाको घरको बाटो नयाँ बाटोधनमायण   

  (ग) माडीबासखोलामा पूल धनमायण िौण्दडी जाने बाटो   

  (घ) प्रमे काकीको घरबाट पोखरी जाने बाटो ममयत   

  (ङ) धभमसेनडाडा देन्त्ख भट्टी जोड्ने नयाँ बाटो धनमायण   

  (ि) मञु्ज काकीको घर छेउबाट न्त्िि काकीको घर जान ेबाटोधनमायण   

  (छ) पृ् िी मायाको घरदेन्त्खबिुिौक जाने बाटो ममयत   

  (ज) शम्भ ुराईको घरदेन्त्ख गाईघाटेखोला सम्म नाली ममयत   

  (झ) कटिालको घरदेन्त्ख माडीबासखोलासम्म बाटो धनमायण   

  (ञ) धभमसरको घरदेन्त्ख विताय जाने बाटो ग्रािले   
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  (ट) पौंडाखोला पूल धनमायण   

  (ठ) ढुडखुोला कल्भटय धनमायण   

  (ड) धभिे ग्राधमण सडकमा आिश्यक हेरी होमपाईप विस्तार   

  (ढ) गाईघाटे टोल देन्त्ख देविथानसम्म नयाँ बाटो धनमायण   

  (क) लामाखोला देन्त्ख गंगटे हुँदै ढाके्रबाससम्म ढल तथा ग्रािेल बाटोधनमायण   

  (ख) बिुिौक देन्त्ख िोक्टीको लाष्ट धसमासम्म ढल तथा ग्रािेल बाटोधनमायण   

  (ग) रमेश थापाको घरदेन्त्ख स्कुल जानेबाटो जोड्न ेढल तथा ग्रािले   

  (घ) गोमा राईको घरदेन्त्ख स्े ुकुलसम्म ढल तथा ग्रािले कल्भटयधनमायण   

  (ङ) न्त्जिन राईको घर देन्त्ख प्रमे बस्नेतको घरसम्म ढल तथा ग्रािले बाटोधनमायण   

  (ि) मागे सिुदेीको घरदेन्त्ख िडा नं. ४ को धसमानासम्म ढल तथा ग्रािलेबाटो धनमायण   

  (छ) गंगटे िाधलसे लगायत सबै सियसािारण जनतालाई आिश्यक हनुेगरीलामाखोलामा पूल धनमायण   

  (ज) ३० वपस १८को आिश्यक प्लािीकको कालो पाईप आिश्यक   

  (झ) िादल धसंहको घरदेन्त्ख सरुदरमाया तामाङ घरसम्म ग्रािेल बाटोधनमायण   

  (ञ) शेर बहादरु तामाङको घर देन्त्ख िडा नं. ४ सम्मको धसमासम्म ग्रािलेतथा बाटो धनमायण   

  भिन तथा मठ मन्त्रदरतर्य    

  (क) न्त्शिालय मन्त्रदरलाई आिश्यक घेराबेरा गने   

  (ख) दीनाभिी मन्त्रदर घेराबेरा गने   

  (ग) सामदुावयक भिन धनमायण गने बैठक भिन   

  (घ) ििय तथा िाधमयक भिन घरििय धनमायण गने ।   

  (ङ) िण्डी तथा साकेलाका धनम्ती उन्त्ित स्थानलाई व्यिस्थीत गरर सोस्थानलाई आिश्यक धनमायण गने िौतरा बनाउने घेराबेरा गने   

  (ि) गोविरद काकीको औतारी मन्त्रदरलाई व्यिस्थीत गने ।   

  (छ) जनकल्याण िोकमा प्रधतक्षालय धनमायण गने ।   

  (क) रािाकृरण मन्त्रदर घेराबेरा   

  (ख) कौिैदेिी थान घेराबेरा   
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  (ग) गोिरथान मन्त्रदर घेराबेरा   

  (क) सरस्िती मवहला भिन ममयत   

  (ख) आपँडाडा सर्लता मवहला भिन ममयत   

  (ग) रािाकृरण मन्त्रदर धनमायण   

  (घ) रिमाला देिी मन्त्रदर धनमायण   

  (ङ) देविथान मन्त्रदर धनमायण   

  (क) श्री धसंहदेिी मवहला कृर्क समूहको भिन धनमायण   

  (ख) हस्पीटलको लाधग क्याटर धनमायण   

  (ग) न्त्शिालय मन्त्रदर माडीबास धनमायण   

  (घ) शृ्रजनन्त्शल समूहको भिनमा छानोधनमायण   

  (ङ) जलकल्याण देविथान घेराबेरा   

  (ि) यायोखा ट्रस्ट भिन धनमायण   

  (छ) यायोक्खा िण्डी नाँिको वर्ल्ड घेराबेरा   

  (क) न्त्शिालय मन्त्रदर धनमायण   

  (ख) खने्नबासी मन्त्रदर धनमायण   

  (ग) जरयदेिी मन्त्रदर धनमायण   

  (घ) नयाँ मन्त्रदरको लाधग रािाकृरण मन्त्रदर धनमायण   

  (क) बिुशान्त्रत बौि गमु्िा धनमायणको लाधग सम्पन्न गनयको लाधगआिश्यक बजेट   

  (ख) न्त्शिालय मन्त्रदर धनमायण   

  (ग) बिुशारती कृर्क मवहला भिन घेराबेरा धनमायण   

  विद्यतु, सोलर तथा सडकबिी तर्य    

  (क) अव्यिस्थीत पोल हटाई पूणय व्यिस्थीत गरर पोल लगाउने ।   

  (ख) िारघरे पूल सडकमा परैु सडक बिी लाईन जोड्ने ।   

  (ग) सोलार बिी लगाउने प्रत्येक िोकमा ।   
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  (घ) खड्ग बहादरु भजुले तर्य  जधत बाटोमा गाड्ने ।   

  (क) विद्यतु मोल १०० थान   

  (ख) सडक बिी १०० थान   

  (ग) ददपक राईको घरदेन्त्ख झोडापाटा िोकसम्म विजलुीको तार िाररे्जको   

  (क) ४ रे्स तार जडान १०० पोल   

  (ख) धसमेरटको पोल १०० थान   

  (ग) विद्यतुीय बिी सडक ५० पोल   

  (घ) कृवर् धमटर अधत विपन्न पररिारको लाधग धमटर ५० थान   

  (क) धसमरेटको पोलको ब्यिस्था   

  (ख) धसमेरटको पोल व्यिस्था १००० थान   

  (ग) २० थान सोलार बन्त्िको सबै बाटोमा प्रत्येक टोलको तर्य  सडकबिीको ब्यिस्था   

  (घ) जोरबाटा यायोक्खा िौक देन्त्ख पूिय पोखरी सम्म विद्यतु पोल १२िटा   

  (क) गोपाल सापकोटाको घरदेन्त्ख रामदान टोल र दल बहादरु वि.क कोघरगाउँमा धसमेरटको पोल   

  (ख) धभमसेनडाडा देन्त्ख बाहनुडाडा हुँदै धडल्ली बहादरु सापकोटा घरसम्मधसमेरटको पोल   

  (ग) हरर कटिालको घरदेन्त्ख रेितको घरसम्म धसमेरटको पोल   

  (क) मन्त्ण सिुदेीको घरदेन्त्ख िडा नं. ४ को धसमानासम्म विद्यतु तारआिश्यक   

  (ख) बिु जनता विद्यालयको पूिय पन्त्िम तेश्रो लाईन विजलुीपोलतारको आिश्यक   

  (ग) रािािामको घर देन्त्ख शेर बहादरु काकीको घरसम्म विजलुी पोल रतार आिश्यक   

  (घ) प्रमे बस्नेतको घरदेन्त्ख बाटो घरेको घरसम्म विजलुी तारको र पोलको आिश्यक   

  (ङ) िाधलसे टोलमा विजलुी पोलको आिश्यक तार सवहत   

  (ि) गोवपलाल काकीको घर देन्त्ख िोक्टी धसमानासम्म काठे पोललाई हटाईधसमेरटको पोल लगाउने ।   

  सञ्चार तर्य    

  (क) िाइ र्ाइ को व्यिस्था त्यसका केिल तार ताने्न ।   

  (ख) एन वट सी को टािर धनमायण गने ।   
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  (ग) नेटिकय  कमजोर हुँदा एन वट सी िा एन धस एल को टािर कनेक्सनगराउने ।   

  (क) केिलु तार जडान   

  (क) डाडाटोल लगायत सम्पणुय माडीबास भरी नेपाल टेधलकमको लाईनविस्तार   

  (ख) बहादरु वि.क को घरदेन्त्ख पूिय सकु्रीम राईकोघर हुँदै डाडाटोलसम्मको बाटोमा िाईर्ाई लाईनविस्तार गने   

  (क) एन वट सी टािर धनमायण पहल   

  (क) धनमायण सवहत एन टी सी को टायर सिुारु   

  (ख) बिुिौक बस्तीमा बसैधतर बाई र्ाई तार जडान   

  लन्त्क्षत िगय तर्य    

  (क) मवहला धसपमूलक ताधलम प्रत्यके स्थानलाई अत्याआिश्यक अध्ययन गररताधलम ददने ।   

  (ख) मवहला भिन धनमायण गने ।   

  (क) मवहलालाई धसपमूलक ताधलम   

  (ख) अपाङ्गलाई आयमूलक ताधलम   

  (ग) जेष्ठ नागररकलाई सम्मान काययक्रम   

  (घ) आददिासी जनजातीलाई पवहिान झल्कीने सामाग्री वितरण   

  (ङ) अपाङ्गमैिी आिारभतू केरि   

  (ि) अपाङ्गलाई पवहिान गरर पंखा वितरण   

  (क) न्त्शपमूलक ताधलम मवहला उत्थान काययक्रम   

  (ख) लक्षीत तथा दधलत आिास काययक्रम ५० घर   

  (ग) जेष्ठ नागररक सम्मान काययक्रम   

  (घ) नौ मधत बाजा संरक्षण तथा वितरण   

  (क) मवहला स्िरोजगार ताधलमको धसपमूलक काययक्रम   

  (ख) न्त्शलाई बनुाई न्त्शप विकासको साथै आईरनको मेधसन कपडा धसलाउनेमेधसन   

  (ग) ढाका बनुाई तानको व्यिस्था अ   

  (घ) आददिासी जनजातीको संघ्रालयको व्यिस्था   



“सुन्दर, समृद्ध नगर बनाउने अभियान, हरेक नगरबासीको मुहारमा मुस्कान” 

 चौदण्डीगढी नगरपाभिकाको नीभि, काययक्रम िथा बजेट आ.व. २०७९/८०|134 

 

  (ङ) सामानको लाधग िडाले विशेर् व्यिस्था गने   

  (ि) अपाङ्ग भिा हू्यलन्त्ियर व्यिस्था   

  (क) धभिेका सम्पणुय अपाङ्गतालाई तथा जेष्ठ नागररकलाई आिश्यकहेरी राहत उपलब्ि   

  (क) दधलत तथा दमाई जातीको िाधमयक मौधलक प्रदशयन गनेपञ्चेबाजाको अधत आिश्यक   

  (ख) दधलत तथा वि.क जातीको लाधग आरण िार सेट आिश्यक   

  (ग) जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्गको लाधग धसतल िौतारीको धनमायण   

  खेलकुद तर्य    

  (क) खेलकुद सामाग्री उपलब्ि गराउने ।   

  (ख) तल्लो तथा माधथल्लो खेल मैदान व्यिन्त्स्थत ममयत गने   

  (ग) खेलमैदानमा पोल तथा ज्याली हाल्न।े   

  (घ) भधलिल कोडय बनाउन े।   

  (ङ) तल्लो वर्ल्ड धनमायण तथा आिश्यक पोल हाल्ने ।   

  (क) रू्टबल वर्ल्ड ग्रािेल ममयत डे्रस,बल नेट सवहत ब्यिस्था   

  नदद धनयरिण तर्य    

  (क) लामाखोला तथा लाटीखोला उन्त्ित स्थान अध्ययन गरर जाली हाल्न े।   

  (ख) झोडापाटा िारघरेमाहोमपाईपमा जाली हाल्न े   

  (ग) पोखरी धनमायण पधछ कृवर्को लाधग पानीको सवुििा हनुेछ ।   

  (घ) जेत दाहालको घरछेउमा तारजालीको ब्यिस्था ।   

  (क) नातीिाउको घरदेन्त्ख िकमके सम्म तट्िाल –लामाखोला)   

  (ख) कजन नेपालीको घर देन्त्ख राजन दाहालको घरसम्म तड्बन   

  (ग) विरण ुथापाको खेतदेन्त्ख ज्याधमरेखोलाको हाइिे सम्म तारजालीढुङ्गा सवहत   

  (घ) ददपक राईको घरदेन्त्ख मलुकु धसहको घरसम्म तट्बन तारजाली ५०थान   

  (क) लामाखोला नदी धनयरिणको लाधग जाली सवहत तड्बरि सघुारेधसरान   

  (ख) रमेश मगरको खेत धनर तारजाली २० थान   
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  (ग) पूलमनुी तारजाली ढुङ्गा सवहत १० थान   

  (घ) स्कुल मधुनको आपँडाडा जाने बाटोको पूल मनुी तारजाली १०थान   

  (ङ) नम्िरी कुलोको महुान धनर तारजाली तड्बरि ५ धमटर   

  (ि) सघुारे तल्लो भागमा लामाखोलाले कौन्त्शला खड्काको खेतदेन्त्ख विदरुखनालको खेतसम्म तारजाली तड्िरि गने   

  (क) पौडाखोला धसिकाली बाटो देन्त्ख माथी १५०० धमटर सम्मतारजाली   

  (ख) प्यारीखोला तारजाली   

  (ग) ढुडुखोला तारजाली   

  (घ) माडीबासखोला तारजाली   

  (ङ) लामाखोला तारजाली भट्टी कुलो महुान देन्त्ख तल बाटोसम्म   

  (ि) धडल्ली बहादरु सापकोटाको घरमनुी प्यारीखोलामा कल्भटयधनमायण   

  
(छ) लामोखोला धभिेबाट ििुिौकजाने बाटो देन्त्ख ररङ्गरोड देन्त्खिाधलसे बिुिौक जानबेाटोसम्म दिैु पवट िडा बाटै धडपीआर गरर 
आिश्यक तयारीगने 

  

  संस्कृती, पययटनविस्तार तर्य    

  (क) कुिाखेती व्यिस्थीत गने ।   

  (ख) साकेला नाँिथान संञ्चालन गने ।   

  (ग) पोखरी धनमायण गने लाटीखोला पोखरी व्यिस्था गने पोखरीबाटमन्त्रदरसम्म बाटो खोल्ने ।   

  (घ) दीनानाथ मन्त्रदरबाट पानी ट्याङ्कीसम्म बाटो धनमायण गने।   

  (क) राई जातीको साकेला थान धनमायण   

  (ख) कटिाल बरिकुो कुल देिता थान धनमायण   

  (ग) नेिार समदुायको लागी धभमसेन थान धनमायण   

  (घ) झोडापाटा र्नपाकय  धनमायण   

  (क) बदेले पोखरी िररपरर पाकय  धनमायण र वपक्नीक स्पोटयधनमायण   

  (क) वकराँत राईहरुको संस्कृधत झल्कीने खालको पाकय  धनमायण   

  (क) बिुिौकमा पययटकीय बजार स्थापना बिुबारे ददन   
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  आय सीपमलुक ताधलम तर्य    

  (क) प्लावष्टक ताधलम   

  (ख) इलोक्ट्रोधसयन ताधलम   

  (ग) मोबाईल ममयत ताधलम   

  (घ) कम्प्यटुर ताधलम   

  (ङ) ड्राईधभङ्ग ताधलम   

  (क) मवहलाहरुको लागी स्कुल ब्याग बनाउन ेताधलम   

  (ख) अपाङ्गलाई क्षमता अधभिृवि ताधलम   

  (क) यूिालाई स्िरोजगार मूलक न्त्शपमूलक ताधलम   

  (ख) यूिायिुतीहरुलाई कम्प्यटुर ताधलम   

  (ग) पलम्िर साईकल,मोटरसाईकल ममयत ताधलम   

  (घ) धसकमी, डकमी ताधलम   

  (क) हाउस िाईररङ्ग,पलम्िर पेरटर र्धनयिर ताधलम   

  (ख) ढाका टोपी ताधलम   

  (ग) कपडा सलुाई बनुाई सम्बरिी   

  (घ) गमला धनमायण ताधलम   

  (क) धभिे देविथान, धभमसेनडाडा सम्पूणय बाधसरदालाई१ घर १ धसपमूलक ताधलमको ब्यिस्था   

  (ख) ड्राईधभङ्ग,कम्प्यटुर ईलोक्टोधसयन जस्ता ताधलम   

  (क) १५ देन्त्ख २५ िर्य सम्मको मवहला तथा यिुतीलाई ब्यवुटधसयन ताधलमकोव्यिस्था   

  (ख) धसलाई तथा ढाका टोपीको धसलाई ताधलम   

  (ग) पशपुालन सम्बरिी आिश्यक ताधलमको व्यिस्था   

  (घ) घरेल ुउद्योग सम्बरिी आिश्यक ताधलमको व्यिस्था   

  (ङ) बंगरु पालन व्यिस्था   

  (ि) बाख्रा पालन सम्बरिी ताधलम   
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  विपद् व्यिस्थापन तर्य    

  (क) लामाखोला धसरान तारजाली तड्बरि   

  (ख) बदेले पोखरी मूनी जंगल संरक्षण   

  (ग) आगलागी बाढी पवहरो परेको बेला खट्न ेजनसिीको लाधग ताधलम   

  (क) आगो लागी डडेलो धनयरिणका लाधग आिश्यक सामाग्री   

  (क) लामाखोला तडबरिनको लाधग धड.पी.आर गने   

  (ख) विपद ब्यिस्थापनको लाधग आिश्यक जनिेतना ताधलम   

  भौधतक पूिायिार तर्य    

  (क) नयाँ बजार विस्तारको लाधग ट्रस्ट भिन   

  (ख) िडा कायायलय भिन धनमायण   

  (ग) सामदुावयक भिन धनमायण   

  (क) मदन भण्डारी राजमागय देन्त्ख बच्ि ुविष्टको घर हुँदै माडीबासजोड्ने बाटो धनमायण   

  (ख) महेरि थापाको घरबाट लामाखोला जाने बाटो धनमायण   

  (ग) रिमाला स्कुल देन्त्ख तलुशी शे्रष्ठको घरजाने बाटो धनमायण   

  (क) खेलको स्तर उन्नती ईरिेणी खेलमैदान ममयत संभार   

  िडा नं. ३   

धस.न. काययक्रम तथा योजनाकोनाम विधनयोन्त्जत रकम 

  प्रदेशस्तरीय योजना   

  मदनभण्डारी िरवपपल हाइिबेाट उिर भारजीडाडा सम्म १ वक.मी. बाटो कालोपिे   

  िेलकामन्त्रदर हाईिे बाट हाधतसार प्रिान टोल हदैु छसौ राइको घर हदैु मदन भण्डारी हाईिे१ वक.मी.कालोपिे   

  राजानागीमोहन िोकबाट शधनबारे ट्रस पलु सम्म कालो पिे   

  सौरेलीबागिीर राईको घर हाईिेबाट सौरेली टोल सम्म १ वक.मी.बाटो कालोपिे   

  स्कुलिारीकालीखोला र झावक्रबास खोलामा २ थान कल्भटय धनमायण   

  अन्त्जंगरेदेन्त्ख भोलेनी जाने बाटोको काली खोला र देिी खोलामा २ थान कल्भटय   
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  सतरी टोलदेन्त्ख ४ नं.को खाम्लाली टोल जोड्ने कररजे खोलामा पलु धनमायण   

  बदेलपानीमवहला भिन   

  ३ नं. िडासभा हल   

  मदनभण्डारी हाईि ेिरवपपल बाट मंगलबारे बजार हुँदै िडा कायायलय आउने बाटोमा पनेपदक्क पलु   

  मदनभण्डारीहाईिे धमलबाट उतर मंगलबारे सम्म ७०० मी. बाहेक कालोपिे   

  संघस्तरीय योजना   

  आमसालबाटभोलेनी बिुबारे सम्म ३ वक.मी. कालोपिे क्रमागत   

  शधनबारेविरेरि िोक विि कालीखोलामा पदक्क पलु (धडवपआर तयार भएको)   

  सरुदरबस्तीकुसमुिौरी विि झो.प ु   

  िडा नं. ४   

धस.न. काययक्रम तथा योजनाकोनाम विधनयोन्त्जत रकम 

  प्रदेशस्तरीय योजना   

  नारदमधुनसभाहल धनमायण क्रमागत   

  तीन दोभानेबहउुद्देश्यीय धसंिाई पररयोजना धनमायण   

  प्रहरीिौकी बसाहा भिन धनमायण   

  नारमधुनखेलमैदानमा अिरुो भिन धनमायण   

  राइन्त्जङ्गखेलमैदानमा अवर्स भिन धनमायण   

  मेनसडकदेन्त्ख श्रीलंका भट्टराईडाडा िौिरी टोल बखेडाडा मगरडाडा तीनदोभाने हदैुबिुिोकसम्म सडक कालोपिे   

  मदनभण्डारी लोकमागयदेन्त्ख धभिेली टोल मकमडाँडा कुसमु िौरीसम्म सडक कालोपिे   

  झोलङु्गेपलुदेन्त्ख बसाहाथान सगम टोल घनु्त्म्त टोल हदैु बखेडाडासम्म सडक कालोपिे   

  सधमिोकदेन्त्ख गैरी टोल िरपानी हदैु िाधलसेसम्म सडक स्तरोन्नधत   

  तीन दोभानखेोला पक्की पलु धनमायण   

  िरपानीदेन्त्ख िौरीटोलसम्म लामाखोला तटबरि धनमायण   

  शधनिारेिजार देन्त्ख श्रीलंका टोल पचु्छरसम्म दिैु तर्य  कालीखोला तटिरि नदी धनयरिण   
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  दमु्सीखोला, सखु्खा खोला, ठुलो खोला धनयरिण   

  बखेडाडाबजार व्यिस्थापन   

  बसपाकय व्यिस्थापन बखेडाडा   

  लामाखोलाधसंिाइ योजना   

  काधलखोलाधसंिाइ योजना   

  करम्जेखोला धसंिाइ योजना   

  बसाहािौदण्डीगढी नगरपाधलका िडा नं ४ धभि रहेका मठ मन्त्रदर ििय गमु्बा भिन धनमायणव्यिस्थापन   

  

िौदण्डीगढीनगरपाधलका िडा नं ४ धभि रहेका क्याम्पस माध्यधमक विद्यालय आिारभतू विद्यालयमाअिरुो भिन धनमायण तथा 
व्यिस्थापन   

  श्रीलंकाटोल र भट्टराइडाडा िीि पक्की पलु धनमायण   

  धतनदोभानेपययटन स्थल मधुन पहरेखोलामा पक्की पलु   

  िौदण्डीगढीनगरपाधलका िडा नं ४ धभि खेती योग्य जधमन पवहिान गरी ५० िटा धडप िोररङ   

  उन्नतजातको पशपुालन रागाँ भैसी गाइ बाख्रा बंगरुको लाधग आिश्यक अनदुान माग   

  मत्स्यपालन उन्नत जातको भरुा तथा पोखरी व्यिस्थापन   

  मवहलाविकास तथा मवहला सशन्त्िकरण सम्बरिी धसपमलुक काययक्रमसंिालन   

  यिुासशन्त्िकरण सम्बरिी धसपमलुक ताधलम संिालन   

  अपाङताहरुकोलाधग न्त्जिनयापन सहजतामा सिुार ल्याउन धसपमलुक ताधलम संिालन   

  संघस्तरीय योजना   

  नारदमधुनसभा हल धनमायण क्रमागत   

  मोधतिोधडयङ देन्त्ख धभिेली टोल मकमडाडा हदैु कुसमु िौरीसम्म कालोपिे   

  श्रीलंकाटोल र भट्टराइडाडा िीि पक्की पलु धनमायण   

  झोलङु्गेपलुदेन्त्ख बसाहाथान सगम टोल घनु्त्म्त टोल हदैु बखेडाडासम्म सडक कालोपिे   

  िडा नं. ५   

धस.न. काययक्रम तथा योजनाकोनाम विधनयोन्त्जत रकम 
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  धियगुा नददसरुदरपरुबाट ढेलािौरी जोड्न ेझोलङु्गे पलु धनमायण ।   

  साविक सरुदरपरु ३ नंिडा हदैु न्त्शिाई िौक सम्म ढल सवहत सडक कालोपिे धनमायण ।   

  धसिाई खार िौरी देन्त्खन्त्घधमरे टोल जान ेसडक ढल सवहत कालोपिे धनमायण ।   

  धसिाई खोला धनयरिण।   

  ढुङ्गा खोला धनयरिण   

  घरे खोला धनयरिण   

  िडेरुिा खोलाधनयरिण   

  धियगुा बाँि देन्त्खढेलािौरी सम्म ढल सवहत सडक कालोपिे धनमायण ।   

  सरुदर िौक देन्त्खपटिारी र प्रिान टोल हुँदै जएुपानी सम्म सडक कालोपिे धनमायण ।   

  िडा नं. ६   

धस.न. काययक्रम तथा योजनाकोनाम विधनयोन्त्जत रकम 

  प्रदेश तथा संघस्तरीययोजना   

  कुिाखानीवपन्त्क्नक स्पोट धनमायण   

  िार खोलाबाँि धनमायण   

  बेल्टारधसिायनी बेली सडक कालोपिे   

  बेल्टारसात्िारे ज्याधमरे सडक कालोपि   

  थानपोखरीजलािार तथा वपन्त्क्नक स्पोट   

  काली पोखरीमन्त्रदर स्तरोन्नधत   

  प्रिानमरिीकाययक्रमको लाधग प्रस्तावित योजना   

  िडा नं. ६को कायायलय भिनको तला थप धनमायण   

  बेल्टारबजारको ढल सरसर्ाइ   

  िाराखोला बाँि धनमायण   

  िडा नं. ७   

धस.न. काययक्रम तथा योजनाकोनाम विधनयोन्त्जत रकम 
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  आधथयक विकास तर्य    

  कोल्ड स्टोरको लाधग भिन सवहत माग गने   

  कृवर् अरतरगत उन्नत जातको विउ धबजन   

  वकसानलाइ ृअनदुान सवहत विमा काययक्रम माग गने   

  र्लरु्लको बोट विरुिा माग गने ।   

  बोयर बोका कुखरुा उन्नत जातकोविउ रागाँ, विउ गोरु, माग गने   

  गोठ सिुार खोर सिुार काययक्रम   

  धनशलु्क विमाकृर्ी तथा पशमुा अनदुान बाख्रा पालक कृर्क लाई पकेटके्षि घोर्ण गने   

  मवहलालाई ब्याग बनाउने धसलाई कटाई आिधुनक मेन्त्शन सवहत माग गने ।   

  बाँसको धसरका, टुथ वपन, डोको, मानिा बास सम्िरिी सम्पूणयर्धनयिर बनाउने मने्त्शन सवहत ताधलम माग गने ।   

  बेसारलाई प्रशोिन गरर धबक्री केरि स्थापना गने ।   

  अदिुालाई पधन प्रशोिन गने मेन्त्शन सवहत माग गने ।   

  हान्त्िखहरे एररयालाई आरतरीक पययटनको लाधग विकाश गने   

  भलु्के, बेल्टार, मदन भण्डारी राजमागयलाई सडक छेउमा सेल्र्ी रोडकोरुपमा विकाश गरर आरतरीक पययटक धभिायाउने ।   

  भलु्केमा रहेको पाकय लाई भगुोल बडाएर स्तरोन्नती गरर आरतरीकपययटक धभिाउने ।   

  देविथान डाँडाँमा रहेको जोराहाललाई वपकधनक स्पोटय बनाई आरतरीकपययटक धभिायाउन े   

  कुिाखानीलाई अनरतरीक पययटनको रुपमा विकाश गने   

  पिूायिार विकास   

  माटेखाडी कुमाङ्ग धसिाई आयोजना   

  माटेखाडी, लामेिौरी, बाहनुटोल हदैु डडुपानी सम्म   

  नरे कुलोलाई स्तर उन्नती, महुान ममयत सवहत   

  बेल्टार, िप्पड हदैु २ नं. िडा र १ न्ं. िडा सम्म जानको लाधग लाटीखोलामा पक्की पलु   

  बेल्टार, माडीबास, भोलेनी हदैु िौदण्डीगढी दरिार जाने सडकमापने लाटीखोला माटेखाडीमा पक्की पलु   

  बेल्टार धसिपरु छुईला हदैु बंन्त्शला जाने सडकमा कालो पिे ढल सवहत   
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  बेल्टार धसिपरु छुईला हदैु साउने जाने सडकमा कालो पिे ढल सवहत   

  बेलटार लामिेोरी माडीबास, भोलेनी िौदण्डी हदैु रानीटार जाने सडक, कालोपिे ढल सवहत   

  मदन भण्डारी राजमागयबाट, िौिरी टोल, बैठार, बाहनुटोल लामिेौरीहदैु नगरपाधलका तथा हन्त्स्पटल जाने सडक पक्की   

  पंिािती टोल मा पक्की सडक कालोपिे   

  कृवर् भिन मालपोत, ईलाका प्रशासन, मवहला भिन   

  नेपाल टेधलकम अत्यािनुीक भिन सवहत प्रावििीक उपकरण सवहत टािर थपगनय माग गने   

  धबद्यतुको लाधग ट्रारसर्रमय ५ थान १०० के.धभ िाला र पोल थप गनय, तार३ रे्जमाग गने   

  माटेखाडी रातोमाटे डाडा बाट बाहनुटोल देिीथान डाड हदैु बसाहा जोडनेसडक ढल सवहत कालोपिे   

  झोरापाटा देिीथान डाडा कुमाङ्ग हदैु माडीबास जाने सडकमा ढल सवहतकालो पिे   

  बेल्टार बजार परुपलाल िोक देन्त्ख वि.वप.िोक हदैु कल्याण िोक सम्म ढलसवहत कालो पिे   

  हस्पीटल राम प्रसाद राइृ रंगशाला हदैु धलङ्गेश्वर मन्त्रदर जाने ढलसवहत कालो पिे   

  

दगुाय मन्त्रदर देखी ईलाका प्रहरी कायायलय पमुा लाईन साझा लाईनआदशय िोक लाहरेु टोल हदैु घोरेटो लाईन सम्म ढल सवहत कालो 
पिे   

  साझा लाईन बाट मखु्य बजार जाने सडक साथै करिन जंङ्गा बोडीङ्गस्कुल हदैु घार खोला सम्म जाने सडक ढल सवहत कालो पिे ।   

  कृवर् विकाश बैक बाट धिदेिी िोक सम्म ढल सवहत कालो पिे   

  ओमशारती लाईन हदैु मदन िोक जाने सडक ढल सवहत कालो पिे   

  पानी टंकीबाट गोरेटो लाईन सम्म जाने सडक ढल सवहत पक्की सडक   

  सामाजीक विकास   

  श्री पंिमी आ.वि.लाई मा.वि.को रुपमा स्तरोन्नती गनय माग गने ।   

  श्री सगरमाथा आ.वि.लाई प्राविधिक विद्यालयको रुपमा स्तरोन्नती गनयमाग गने   

  श्री पंिमी आ.वि.लाई दक्ष न्त्शक्षक सवहत १० कक्षा सम्म ्पठन पाठनकोलाधग माग गने   

  राम प्रसाद राई रंगशालालाई आिनुीक रंगशाला बनाउन े   

  सगरमाथा आिनुीक विद्यालयको वर्ल्डलाई स्तरोन्नती गने   

  श्री पंिमी खेल मैदान, लामेिौरी धसरान खेल मैदान, कुमा खेल मैदान, देविथान डाडा खेलमैदान, नेपाली टोल खेल मैदान, बैठार खेल   
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मैदानहरुलाइसृ्तरोन्नती गने माग गने । 

  डुडपानी श्री कृरण मन्त्रदर स्तरोन्नती   

  देविथान डाडामा रहेको न्त्शि मन्त्रदर पररसरलाई घेरािेरा   

  कुमाङ्गको माता मन्त्रदरलाई स्तरोन्नती   

  दगुाय मन्त्रदरलाई स्तरोन्नती तथा भगिती मन्त्रदर धनमाायण   

  नेिा दब ुको निेारी भार् अध्यानको लाधग भिन सवहत माग गने   

  दधलत भिन लाई घेराबारा तथा स्तर उन्नती   

  साकेला थानमा घेराबेरा सवहत भिन माग गने   

  साङ्गे छिलीङ्ग गमु्बा लाइृ भिन सवहत घेराबारा   

  औतारी मरदीर भिन सवहत घेराबारा   

  स्िधगयक मागय भिन सवहत घेराबारा   

  िराहाङ्ग िराहाङ्गमा मन्त्रदीरलाई भिन सवहत घेराबारा   

  धसतापाईला मन्त्रदर सवहत घेराबारा   

  दिुकरया मन्त्रदर िेराबारा   

  ओोमशारती मरदीलाई भिन सवहत स्तरोन्नती गने   

  डुढपानीमा रहेको, देिीथान डाडा रहेको बाहनु टोलमा रहेको, बढुाथोकीटोलमा रहेको भमुेस्थान मरदीर सिै धनमायण घेराबारागने   

  ७ नं. िडामा रहेको ५ िटा िियलाई भिन सवहत स्तरोन्नती माग गने   

  विधभन्न रोग सम्िरिीत विशरे्ि डाक्टरको माग गने   

  डुडपानीमा रहेको नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गामा स्िस््यसंस्था माग गरेर प्राथधमक उपिार सेिा ददन माग गने   

  मटुु, मगृौला, क्यारसर लगायतका विरामीलाई स्थाधनय स्तर मै उपिारगराउन भिन सवहत डाक्टर माग गने ।   

  नगर अस्पताललाई ईमरजेरसीको लाधग भिन माग गने   

  ब्लड बैकको लाधग भिन सवहत आिश्यक जनशिी माग गने   

  खानेपानीहरुको लाधग महुान मै प्रशोिन गनय उपकरण माग गने ।   

  लाग ुऔर्िी, दवु्यसनी धनयरिणका लाधग हरेक पाकय हरुमा आउट डोर, न्त्जम,ईक्यमुरेट माग गने   
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  लाग ुऔर्िी, दवु्यसनी धनयरिणका लाधग विद्यालय स्तरमा नै गएरताधलम ददन े   

  वकशोरीहरुको लाधग सेधनरेटी प्याड ९ेःभलकतिगब न्त्ेअगउ० को माग गने   

  सशुासन तथा सस्थागत विकास   

  िडा प्रोर्ाईल बनाउन माग गने   

  िडा कायायलयमा तला थप्न माग गने   

  कल्याण पारुहाङ्ग िोकमा अस्थाई प्रहरी धबट राखने माग गने   

  बजारलाईनमा अत्यािनुीक धस.धस.क्यामेरा नाईटधभजन माग गने   

  बजारलाईनमा स्टेटलाईट राख्न माग गने   

  िडा कायायलयमा गोलाघर धनमाायण् माग गने   

  िडा कायायलयको दरबरदी अनसुार कमयिारी माग गने   

  िातािरण तर्य    

  िार खोला छेउमा बकृ्षारोपण घेरा िेरा   

  सम्पणय बाटाहरको छेउ छेउमा र्लरु्लको विरुिा रोप्न ेकाययक्रम   

  

हािीखहरे पाकय , भलु्केपाकय , स्माली पाकय , कुमाखानी पाकय , जोराहाल पाकय  साथै िडा धभिका सम्र्पणय पाकय हरुमा बकृ्षारोपण सवहत 
आिधुनकपाकय  बनाउने माग गने (रुिाक्ष, बघुन्त्िि आलमोड, आबोकाडो) ईत्यादी   

  र्ोहोर मैला ब्यिस्थापन सम्िरिी ल्याण्ड वर्ल्डको धनमाायण् गनेमाग गने   

  र्ोहरबाट मोहर उत्पादन गने अििारण ल्याउन माग गने   

  बेबाररसे िौपाया धनयरिण गनय माग गने   

  भधुसया कुकुर धबरालो, धनयरिण गने माग गने   

  श्री पंिमीमा भकु्ष धनयरिणको लाधग माग गने   

  िडा भरीको सडक छेउहरुमा पेटी बनायर गमला राख्न ेर एक घर दईु गमलाकाययक्रम राख्न े   

  कुिा खानी जलािार संरक्षण गने   

  माटेखाडी जलािार संरक्षण गने   

  हािन्त्खहरे पाकय , लाई जलािार संरक्षण गने   
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  स्मालीका क्षेि जलािार संरक्षण गने   

  ७ नं. िडाको सरकारी खाली जग्गाहरुमा बकृ्षारोपण काययक्रम गनय ।   

  अत्यािनुीक र्ोहोर विसजयन केरि स्थापना गनय माग गने   

  लाटी खोलार िारखोालमा पक्की बाि धनमायण गरर छेउबाट १०।१० धमटरको बाटो खोल्ने काययकोलाधग माग गने   

  िडा नं. ८   

धस.न. काययक्रम तथा योजनाकोनाम विधनयोन्त्जत रकम 

  भौधतक पिुायिार विकास   

  िडा नं. ८ धसविपरुको िडाकायायलय भिनधनमायण योजना   

  सबै टोल धबकास संस्थाहरुमा भिन धनमायण योजना   

  िडा कायायलय आसपास साियजानीक भलाकुसारीमञ्च धनमायण योजना   

  धबरेरिबजारमा जेष्ठ नागररक अनभुि आदान प्रदान धसतल िौतारीधनमायण योजना   

  मोटरबाटो तर्य    

  बेल्टार धबरेरि बजार लुंधगनटार,िारापानी िंन्त्शलाघाट अरतर न्त्जल्लाजोड्ने मोटरबाटो धनमायण तथा ब्यबस्थापन योजना क्रमागत   

  पन्त्ण्डत िडा कायायलय टोड्के िमेरेपलु मोटरबाटो सतर उननती योजना   

  धबरेरि बजार पन्त्ण्डत दारुला धनपाने साउने मोटरबाटो स्तरउन्नती   

  पन्त्ण्डत उिाल्ने सािा दारुला कम्पघुाट िाप्लाङ्ग मोटर बाटो स्तरउन्नती   

  िारापानी धसविपरुमोटरबाटो स्तर उन्नती   

  टोड्के ढोडेनी िंधसलाघाट मोटरबाटो धनमायण क्रमागत   

  काधलटार वहलेखोला िप्पडमोटरबाटो स्तर उन्नती  (प्रिानमन्त्रि रोजगार)   

  लुंधगनटार,सालघारी,डहर सगुािरी मोटरबाटो स्तर उन्नती   

  धबरेरि बजार शान्त्रतटोल मोटरबाटो विस्तार   

  बेल्टार बजारदेन्त्ख िडा नं. ८ को िडा कायायलय सम्मको सडकमाकालोपिे सडक धनमायण योजना   

  धबरेरि बजार जोर धसमले खोला बाटो धनमायण   

  रातमाटे,ढाका,लठेुम्पा पन्त्ण्डत मोटरबाटो धनमायण   
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  श्रीपञ्चमी धसमलटार,गौरीखोला हदैु धबरेरि बजार मोटरबाटो धनमायण   

  सौखोला कान्त्िके न्त्शखरपरु दारुला मोटरबाटो स्तर उन्नती (प्रिानमन्त्रि रोजगार)   

  िारापानी कुसमुतांग पोखरे धसविपरु मोटरबाटो स्तर उन्नती रविस्तार   

  िन्त्ण्ड कदमताङ हदैु पोखरे सम्म मोटरबाटो धनमाणय योजना   

  श्रीपञ्चमी धसमलटार बाटोको खोल्सामा होम पाईप   

  १८.साजगैरी कंुकुरे लेभोपा कदमतांग पोखरे धसविपरु मोटरबाटोधनमायण योजना   

  लुंधगनटार डहर मैधन ग्रधमण सडक धनमायण   

  कोलडाडा धतनदह ग्राधमण सडक   

  िारापानी खाोला पलु देन्त्ख वपधडिास कदमतांग सम्मको कृवर् सडक स्तरउन्नती(प्रदेश)   

  दारुला काधलखोला मोटरबाटो धनमायण योजना   

  िाईतुंग सालघारी मोटरबाटो धनमायणयोजना (प्रिामन्त्रि रोजगार)   

  

धबरेरिबजार िडा काययलय डम्बरे पानी बेसारा िमेरे पलु अरतरन्त्जल्ला जोड्न ेमोटरबाटो स्तर उन्नती तथा थार जालीकोब्यबस्थापन 
गनय माग गने   

  र्िेपरु ,धसिाई,बेल्टार,धसविपरु खोटांग थामखकय  (हलुाकीराजमागय) धनमायण योजना   

  लुंधगनटार,माधतधबरे,थमु्की,गोलाई जईन ेडाडा कुसमुतांग धसविपरुजोडने मोटरबाटो धनमायण योजना ।   

  वपधडबास धसविपरु जोड्ने मोटरबाटो धनमायण योजना   

  पन्त्ण्डत ढाका रातमाटे मोटरबाटो धनमायण योजना   

  दारुला सािा धछमलुंग टोड्के धसविपरुराजिारा िारापानी मोटरबाटोस्तर उन्नती योजना   

  धबरेरिबजार बेल्टार सडक कालो धनमायण योजना   

  सािा सालघारी मोटरबाटो स्तर उन्नती योजना (प्रिानमन्त्रि रोजगार)   

  धसधमिोंग मन्त्रदर जाने बाटो ममयत तथा ब्यबस्थापन याोजना   

  धबरेरिबजार दारुला ददिेल सडक खण्डमा पने साज गैरीमाजाली,नाली र होमपाईप सवहत मोटरबाटोको स्तर उन्नती योजना   

  वहलेखोला काधमटार िप्पड हुँदै बेल्टार बजार जान ेिैकन्त्ल्पक मोटरबाटोस्तर उन्नती गने योजना   

  खाने पानी योजना तर्य    
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ढोडेनी घट्टा खोला महुान गरी धलफ्ट धसस्टमद्वारा धसिपरुमा ररजभयगरी धसविपरु टोड्के,सािा दारुला बोप्लुंग,कान्त्िके न्त्शखरपरुखा.पा. 
योजना   

  दारुला बोप्लुंग खा.पा.कुिा ममयत   

  धबरेरि बजार खा.पा.यो. ममयत तथा विस्तार   

  सािा खा.पा. कुिा ममयत   

  धसविपरु स्कूलको धलफ्ट धसस्टम खापा ददगो ब्यिस्थापन   

  दारुला कान्त्िके.न्त्शखरपरु वििधुतय खापायो संिालन (प्रदेश)   

  धसमलटार सम्पोयल खापा योजना धनमायण   

  मवुटटुङ्ग पोखरे खापायो   

  टाउके खोला मासडाडा धलफ्ट धसस्टम खापायो   

  िण्डी पाटने खापायो ममयत   

  मालिासे खा.पा. धनमायण योजनािौ.न.पा. ८ (केरि)   

  िप्पड खानेपानी टंवक धनमायण तथा विस्तार योजना   

  ढंुग्र ेखा.पा. योजना िौ.न.पा. ८ (केरि)   

  धबरेरिबजार धसरानमा सम्पोयल धनमायण गरी ददगो खानेपानीकोब्यबस्था गनय माग   

  िाईतुंग खाने पानी योजना   

  बेसारा खानेपानी ददगो ब्यबस्थापन योजना   

  पोखरे धलफ्ट धसस्टम खानेपानी योजना   

  ढोडेनी खाने पानी योजना   

  काधलटार खाने पानी योजना   

  नेबिुा डाडा सालिारी खानेपानी योजना .   

  डहर कोलडाडा सालघारी खानेपानी योजना   

  राजिारा धलफ्ट धसस्टम धसविपरु खा.पा.योजना   

  िप्पड सम्पोयल खा.पा. योजना   
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  धसंिाई योजना   

  िारापानी खोला माधथल्लो लवुङ्गलटार धसंिाई योजना   

  पाटने धसंिाई योजना   

  लसनु ेधसंिाई योजना   

  भवट्ट थनुिुाटार धसंिाई कुलो ममयत तथा धबस्तार योजना   

  लाम्पाते धसंिाई कुलो ममयत योजना   

  शकुुलमु्मा वपधडिासधस.धसिाई कुलो ममयत योजना   

  मििा खोला मलुखेत धसंिाई कुलो ममयत योजना   

  िारापानी खोला महुान काधलटार धसंिाई कुलो धनमायण योजना   

  तल्लो लवुङ्गनटार धसंिाई कुलो ममयत योजना   

  टांटंुगे सौखोला थनुिुाटार धसंिाई योजना   

  अप्राहा मलुखेतधसंिाईकुलो स्तर उन्नती योजना   

  भडौली खोला मलु खेत धसंिाई कुलो ममयत योजना   

  भडौली खोला खपांगी खेत धसंिाई कुलो ममयत योजना   

  पन्त्ण्डत धसंिाई योजना   

  गौरीखोला धसंिाई योजना   

  मैनीखोला महुान लुंधगनटार बरगाधसंिाई योजना   

  िारापानीखोला महुान लुंधगनटार बरगाडी धसंिाई योजना   

  िप्पड बोधडिंग धसिाई योजना   

  भोटे खोला महुान सालघारी धसंिाई योजना   

  धसम्ले धसंिाई योजना (प्रिानमन्त्रि रोजगार)   

  भिन तथा मन्त्रदर धनमायण योजना तर्य    

  धसविपरु स्िास््य िौकी भिन धनमायणयोजना   

  धबरेरि बजारमा स्िास््य भिन धनमायण   
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  जयकला देवि मन्त्रदर धनमायण सािा   

  भधुमअधिकार मञ्च भिन धनमायण   

  सालघारी सामदुावयक भिन धनमायण   

  िारापानी िेलगाधछ सामदुावयक अिरुो भिन धनमायण   

  कुसमुताङ्ग सामदुावयक भिन धनमायण   

  कृवर् सहकारी कलेक्सन न्त्िस्यान केरि भिन धनमायण   

  धसविपरु डाडामा आदीिासी जनजाती संग्राहालय भिन धनमायण   

  धसविपरु डाडाबाट दृस्यािलोकन गनय भ्यूटािर धनमायण   

  बेसारा गाउँमा न्त्शि मन्त्रदर धनमायण   

  धसविपरुमा न्त्शि मन्त्रदर धनमायण   

  धसविपरुमा करया औतारी मन्त्रदर ममयत   

  धबरेरि बजार,धसमलटार,लवुङ्गनटारमा याि ुप्रधतक्षालयधनमायण   

  जोर धसमले खोला धबरेरिबजारमा रहेको गपेु्तश्वर न्त्शिालयमन्त्रदर धनमायण घेराबेरा र ब्यिस्थापन   

  सरस्िती मा.वि को कम्पाउण्ड िाल घेरा बेरा अिरुो धनमायणयोजना   

  धबरेरि बजार बसपाकय  ब्यिस्थापन   

  िाईतुं मन्त्रदर धनमायण योजना   

  धसिथान मन्त्रदर धनमायण योजना   

  उच्ि ज्योधत मवहला सहकारी भिन ब्यबस्थापन   

  अजम्िरी आमा समहु भिन को तला माधथ थप कोठा धनमायण योजना   

  शैन्त्क्षक संस्था तर्य का योजनाहरु   

  जनता मा.वि.लुंधगनटार मा रहेको ४ कोठे भिनमाधथ थप भिन धनमायणयोजना   

  जनता मा.वि.लुंधगनटार कम्पाउण्डघेरा बेरा धनमायण योजना   

  जयकला आ.वि काधलटार कम्पाउण्ड घेरा बेरा योजना   

  शारदा आ.वि. धसविपरु कम्पाउण्ड घेराबेरा योजना   
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  गौरीकरया आ.वि. धसमलटार कम्पाउण्ड घेराबेरा योजना   

  सरस्िती मा.वि. सािा कम्पाउण्ड घेराबेरा योजना   

  आदशय आ.वि. अप्राहा कम्पाउण्ड घेराबेरा योजना   

  विद्यतु विस्तार काययक्रम   

  यस िडा नं ८ का सिै गाउँ टोलमा विद्यतु पोल र तार विस्तारगने योजना   

  

यस िडामा रहेको विद्यतु लाईनमा भएका काठका पोलहरु हटाई र्लामेपोलहरुको ब्यिस्थापन गने योजना िाल ुक्रमागत परुा 
गनेयोजना   

  न्त्शखरपरु कान्त्िके विद्यतु धबस्तार योजना  (केरि)   

  पदक्क तथा झोलङु्ग ेपलु   

  धबरेरि बजार दारुला साउने सडक खण्डको िारापानी खोलामा पदक्क पलुधनमायण   

  बेल्टार िप्पड सडक खण्डको माटेखानी खोलामा पदक्क पलु धनमायण   

  कुसमुताङ्ग र लवुङ्गनटार वििमा िारापानी खोलामा झो.प.ुधनमायण   

  धबरेरिबजार िोप्लङु्ग िाप्लाङ्ग सडक खण्डको कम्पघुाटढंुग्रखेोलामा पदक्क पलु धनमायण   

  धसमलटार र धबरेरि बजार धबिको द्वारखोलामा पदक्क पलुधनमायण   

  धसमलटार िैतेखोला द्वारखोलामा झो प ुधनमायण   

  सकुुलमु्मा िारापानी खेलामा झो. प.ु धनमायण   

  धबरेरिबजारको नालीमा स्लाब लगाउने योजना   

  धसमलटार बन्त्स्तमा ढलको ब्यबस्थापन योजना   

  धबरेरिबजार भवट्टडाडा जोड्न ेअप्राहा खोलामा ट्रष्ट पलु धनमायणयोजना   

  कान्त्िके खोला न्त्शखरपरु जोड्ने सौखोलामा ट्रष्ट पलु धनमायणयोजना   

  काधलटार बगैंिा ढेडखुोलामा पदक्कपलु धनमायण योजना   

  धबरेरिबजार गौरीखोला टोल जोड्ने द्वारखोलामा झो.प.ु धनमायणयोजना   

  बेल्टारधबरेरिबजार बंन्त्शला अरतर न्त्जल्ला जाड्ने सडक खण्डको खापान ेखोला र मैनी खोलामापदक्क पलु धनमायण योजना   

  बेल्टार धबरेरिबजार सडक खण्डकोवहले खोलामा पदक्क पलु धनमायणयोजना   
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धबरेरिबजार देन्त्ख दारुला िाप्लांग ददिेल सडक खण्डमा पनेिन्त्ण्डखोला,अप्े ्रााहा खोला ,मििा खोला र खारखोलामा पदक्क पलु 
धनमायण योजना   

  तटबाि तथा तार जाली   

  धबरेरि बजार पन्त्िम िारापानी खोलामा आर.सी.सी.तटबाि धनमायणयोजना   

  धबरेरि बजार तल्लो भाग, काधलटार र धसमलटारमा द्वारखोला दिैुतर्य  तटबाँि धनमायण   

  खारखोला तटबााि धनमायण   

  नान्त्जरा खोला धनयरिण तटबाँि धनमायण   

  वहलेखोला बगैँिा तटबाँि   

  गौरीखोला तटबाँि धनमायण योजना   

  लुंधगनटार देन्त्ख धबरेरिबजार सम्म पने िारापानी खोलामा तटबाँिधनमायण योजना   

  धबरेरिबजार बेल्टार सडकको िैतेपानी खोलामा होम पाईपकोब्यबस्था   

  कृवर् तथा पशवुिकास काययक्रम   

  उन्नत जातको विउ बोका र बीरको लागी अनदुान माग   

  उन्नत जातको बंगरु र सुंगरु पालन गनय अनदुान माग   

  ब्यिसावयक बाख्रापालन गनय अनदुानको ब्यिस्था गनय माग   

  ब्यिसावयक कुखरुा पालन काययक्रममा प्रोत्साहन   

  ब्यिसावयक मौरी पालन काययक्रम   

  माछापालन पोखरी धनमायण काययका लागी अनदुानको ब्यिस्था   

  तरकारी खेधतका लागी माटो पररक्षण र पकेट के्षि बनाई िेमौसमीतरकारी खेधतका लागी अनदुान   

  

आय आजयजन का काययक्रम बाँस,केरा ,अदिुा ,बेसार ,अन्त्म्लसो,धसरकौली, अकिरे खोसायनी,कागती धनबिुा खेधत गनेहरुलाईय 
प्रोत्साहनकाययक्रम र सहयोग   

  बाख्रा पालन,बंगरु पालन कुखरुा,माछा र मौरी पालक कृर्कहरुलाईब्यबसावयक ताधलम काययक्रम   

  लन्त्क्षत िगय काययक्रमहरु   

  मवहला ससन्त्िकरण काययक्रम (धसप विकास ,िेतना मलुक)   
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  िडा नं ८ लाई िाल मैधि बनाउने काययक्रम   

  अपाङ्ग मैधि काययक्रम   

  जेष्ठ नागररक मैधि काययक्रम   

  वपछधडएका दधलतहरुलाई उत्थान (धसप विकास र आय आजयन) काययक्रम   

  आददिासी जनजातीहरुको भार्ा ,सस्कृधत सम्पदा सम्रक्षण का साथै (धसपविकास र आय आजयन)काययक्रम   

  ६० िर्यपरुा गरेका अवििावहत परुुर् र विदरु परुुर्लाई मान्त्शक सामान्त्जक सरुक्षा भिाकोब्यबस्था गनय सरकार संग माग   

  यिुा खेलकुद तथा सोरोजगार काययक्रमहरु   

  धसमलटार रु्टबल खेल मैदानको स्तर उन्नती   

  खारखोला रु्टबल खेल मैदन धनमायण योजना   

  विधभनन खेलहरुको ताधलम तथ प्रन्त्शक्षण काययक्रम   

  

यिुा तथा यिुती हरुलाई ड्राईधभङ्,कम्प्यूटर, मोिाईलममयत,िकय सप,हाउस िाईररङ,ईलेक्ट्रीधसयन जस्ता स्िरोजगार धसपमलुक 
ताधलमकाययक्रम   

  

मवहलाहरका लागी धसलाई कटाई,ढाका बनुाई,मढुा बनुाई,बवुटक,गधुडयाधनमायण,दालमोठ बनाउने ,अगरिन्त्ि िनाउने जस्ता स्िरोजगार 
मलुक ताधलम काकाययक्रमहरु   

  बेसारारु्टबल खेल मैदानधनमायण योजना   

  धबरेरिबजार खेल मैदान स्तरउन्नती योजना   

  सािा भधलिल खेल मैदान घेराबेरा तथा स्तर उन्नती योजना   

  बेसारा भधलबल खेल मैदान घेराबेरा तथा स्तर उन्नती योजना   

  बोप्लुंग भधलबल खेल मैदान स्तर उन्नतीयोजना   

  टोड्के भधलबल खेल मैदान घेराबेरा तथा स्तर उन्नती योजना   

  कुसमुतांग भधलबल खेल मैदान घेराबेरा तथा स्तर उन्नती योजना   

  धसविपरु भधलबल खेल मैदानस्तर उन्नती योजना   

  िारापानी भधलबल खेल मैदान घेराबेरा तथा स्तर उन्नती   

  अप्राहा भधलबल खेल मैदानस्तर उन्नती योजना   
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  वहलेखोला रु्टबल खेल मैदान स्तर उन्नती योजना   

  िप्पड रु्टबल खेल मैदान स्तर उन्नती योजना   

  न्त्शखरपरु कान्त्िके भधलबल खेल मैदान घेराबेरा तथा स्तर उन्नती योजना   

  अरय माग तथा काययक्रमहरु   

  

यस िडाको धबरेरि बजारमा बिुिार साप्तावहक बजार लगाउने सोिरहेकोले शान्त्रत सरुक्षाका लागी विरेरि बजारमा प्रहरी िौकी 
स्थापना   

  भरपदो सञ्चार को लागी टेधलकम टािरकोधनमायण गनय माग ।   

  िहकेु्षधिय पोर्ण काययक्रम सम्िन्त्रि िडा स्तररय अरतरकृया ताधलम   

  धसविपरु रधमते डाडाँमा भ्यूटािर धनमायणवपकधनक स्पोट पाकय  क्रमागत ब्यबस्थापनकाययक्रम ।   

  िडा नं ८ मा विधभन्न स्थानहरुमा खेलमैदानधनमायण, ममयत तथा व्यबस्थापन ।   

  अनाथ आमा बाब ुधबवहन बालबाधलकाहरु लाई संरक्षण तथा सम्िदयनकाययक्रम ।   

  

सनुकोशीनदीमा धियगुा नगरपाधलकाको िाप्लाङ्ग घाट देन्त्ख यस िडाको कम्पघुाट हुँदै िमेरेपलु,बंन्त्शला,बिुाजोरघाट,रानीटार हदैु बेलका 
नगरपाधलकाको ितरा पलु सम्मर् याफ्टीङं संिालन गरी पययटन विकास गनय माग   

  धतनदहलाई पययटवकय क्षेि धनमायण योजना   

  िडा नं. ९   

धस.न. काययक्रम तथा योजनाकोनाम विधनयोन्त्जत रकम 

  धियगुा नदी ज्याधमरे-जधडबटुी पक्की पलु   

  धियगुा नदी धभमा विरणजुग झोलङु्गे पलु   

  थान पोखरीमन्त्रदर देन्त्ख पन्त्िम मदनभरडारी राजमागय विि रहेको धसमसार, पोखरी, जंगलसंरक्षणको लाधग घेराबेरा   

  धभमा भड्यौली खोला र्लाम ेपलु धनमायण   

  िडा कायायलयकोकायायलयभिनमा तला थप   

  धियगुा घाटको ब्यबस्थापन   

  िडाका धबधभन्नठाउँमा धडपबोधडङ जडान   

  िडाका सखु्खा जग्गामा धसंिाईका लाधग ट्रारसधमटर धबद्यतु तथा पोलधबस्तार   
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  िडा कायायलयमा प्रधतक्षालय धनमायण   

  बगिुा खोला महुान राखी जोकरडाँडा धसंिाई   

  िडा स्तरीय आददबासी जनजाती भिन धनमायण   

  लक्ष्मण काकी खेलकुद मैदान स्तर उन्नती   

  धियगुा मलामी घाट देखी राजाबास सम्म धसंिाई योजना   

  धभमा सडक स्तरोनती र कालोपिे   

  िडाका वपकधनक स्पोटयहरु मलुखोला, रक्सा दह र धगरी खोररया वपन्त्क्नकस्पोटयको स्तरउन्नती   

  धभमा धसरान पाहाडे टोल भडौली खोलामा पदक्क पलु धनमायण ।   

  भडौली खोला धनयरिण ।   

  भडौली पलु देखी धियगुा दोभान सम्म तटबरि ।   

  भलिुा दोभान पदक्कपलु धनमायण ।   

  श्री थान पोखरी िाधमयक स्थललाई पययटन स्थलमा स्तरउन्नती र वपक्नीक स्पोटय धनमायण ।   

  धियगुा नदी धनयरिण ।   

  ज्याधमरे खोलामा धसिाईका लाधग पोखरी धनमायण ।   

  धछधडखोला दिैु वकनार तटिरि धनयरिण ।   

  लक्ष्मण काकी स्मधृत वर्ल्ड देखी साविक नं.५जाने बाटो नालाधनमायण र सडक ग्राभेल ।   

  लक्ष्मण काकी स्मधृत रङ्गशाला स्तरोनती तथा घेराबेरा ।   

  हधडया खोला हेडिाँि धनमायण ।   

  पटेरुिा खोलाको दिैु तर्य  तटिरि र सरुदरमन्त्ण टोल जाने पटेरुिाखोलामा पदक्क पलुधनमायण ।   

  मलु खोला सरुदरमन्त्ण टोल देखी हेड िाँि सम्म परुानो िाँि ममयत।   

  अधमधनखकय  देखी वि.पी.िोक सम्म ग्राभेल बाटो दिैु तर्य ढल धनकासापदक्क नाला धनमायण ।   

  परुुर्ोिम अधिकारी को घर देखी देिी थान सम्म नयाँ सडक ग्राभेल रनाला धनमायण।   

  िौ.न.पा. िडा नं.९को सबै बस्ती हरुमा लेण्डलाईन टेलीर्ोन सेिा जडान।   

  गाईघाट – र्िेपरु सडक देखी मवहला िन िावटका हदैु धियगुा नदीसम्म हधडया खोलामा िाँि र तटिरि धनमायण को गरुु योजना   
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तयार गरर हधडया खोलाधनयरिण । 

  हधडया –बेल्टार सडकको धियगुा नदीेे ज्याधमरे घाट मा पदक्क पलुधनमायण ।   

  हधडया बजार देखी धियगुा नदी ज्याधमरे घाट सम्म पदक्क सडकधनमायण।   

  रामजानकी मन्त्रदर हधडया मा िमयशाला र बिृा आश्राम पदक्क भिनधनमायण ।   

  धभमा बाट विरणजुग हदैु अधमधनखकय  सम्म ओटाधसल बाटो धनमायण।   

  धियगुा मलाधम विश्राम घाट देखी िाँती टोल, साजिोटे हदैु श्रीभगिती मा.वि.सम्म ओटा धसल बाटो धनमायण ।   

  इक्रावह देन्त्ख लालधभिे सम्म ओटाधसल सडकधनमायण ।   

  श्री भगिती मा.वि.लाई िार कोठेपदक्क भिन धनमायण ।   

  सकुुनाहा गल्छी तटिरि धनमायण ।   

  मलु खोला तटिरि धनमायण ।   

  लालधभिे मलु सडक कालो पिे ।   

  प्रत्येक पोलमा सडक बन्त्ि जडान र िोक िोकमा सोलार बन्त्ि जडान ।   

  िौ.न.पा.िडा नं.९ को सबै नदी उकास के्षिमा िृक्षारोपन काययक्रमसञ्चालन ।   

  िडा नं. १०   

धस.न. काययक्रम तथा योजनाकोनाम विधनयोन्त्जत रकम 

  भिन तर्य    

  िडा कायायलय नन्त्जक रहेको खाली जग्गामा पाकय  धनमायण ।   

  नमनुा वििालयलाई भिन धनमायण र कम्पाउरड घेरा िेरा ।   

  हधडयामा न्त्िस्यान केरि भिन धनमायण ।   

  शहरी स्िास््य केरि धनमायण खैराहाझोडा र हधडया ।   

  10 नं. िडा कायायलय तला थप।   

  लौिागवढ मा.वि. भिन धनमायण ।   

  आिारभतू वििालय देििार भिन धनमायण ।   

  आिारभतू वििालय खैराहा भिन धनमायण ।   
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  आिारभतू नमनुा वििालय भिन धनमायण तथा घेरािेरा ।   

  देबिार हधडया बाटोमा पने धियगुा नदद दिैु वकनार तर्य  एक एक िटामलामी घर धनमायणका लाधग योजना माग गने ।   

  िडा नं.10 न्त्स्थत रहेको सभाहल भिन दोस्रो तल्ला थप ।(शहरी विकास)   

  िडा कायायलय भिन दोस्रो तल्ला थप प्रदेश सरकार संग माग गने ।   

  योगा तथा ध्यान केरि भिन स्थापना ।   

  िडा कायायलय कम्पाउरड धभि स्टोर कोठा धनमायण साथै घेरािेरा ।   

  सडक तर्य    

  सप्तरी धसतापरु हधडया+देबिार साउने कररडोर सडक धनमायण ।   

  अिेरी शान्त्रतनगर हुँदै धसिेश्वरी मा.वि. सम्म सडक धनमायण ।   

  धियगुा नदद देन्त्ख िडा कायायलय न्त्शिालय मन्त्रदर पानी ट्याङ्की धमलनिोक हुँदै वि.पी. िोक सम्म कालो पिे सडक धनमायण ।   

  हधडया बजार देखी पानी ट्याङ्की सम्म नाला सवहत बाटो धनमायण ।   

  

देबिार राम जानकी मन्त्रदर हुँदै धभमसेन थान सम्म र धभमसेन थान देखीधभमसेन आ.ि. हुँदै बेल्टार गाइघाट सडक सम्म ररङ्ग रोड 
धनमायण ।   

  बेल्टार गाईघाट सडक खैराहाझोडा वििालय हुँदै िहुाडपानी सम्म सडकधनमायण।   

  रुपधन न्त्शिनगर स्कुल टोल हदैु आपँडाडाँ गडीथान सम्म बाटो धनमायण ।   

  लौिागढी मा.वि. देखी सात विघे सम्म सडक धनमायण ।   

  इक्राहा िोक देन्त्ख साजडाडाँ सम्म सडक धनमायण ।   

  ट्रारसधमटर देन्त्ख िहुाड पानी हुँदै कुसमु दह सम्म कालो पिे गरीिाटो धनमायण ।   

  हधडया बजार देखी मनुशे्वर िौिरीको घर हुँदै भपेुनको घर सम्म नालासवहत िाटो धनमायण ।   

  गाईघाट हधडया र्तेपरु सडक कालो पिे ।   

  न्त्शिनगरबाट अिेरी हधडया र्िेपरु सम्म मखु्य मरिी ग्रामीण सडकधनमायण ।   

  अिेरी धतिी गाछीीँ हदैु देबिार जाने बाटो सम्म बाटो धनमायण ।   

  न्त्शिालय देखी पानी ट्याङ्की हुँदै पियत दाहालको घर सम्म कालो पिेसडक धनमायण ।   

  धमलन िोक देन्त्ख पनमरे खोल्सी सम्म नाला धनमायण ।   
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  बिु टोलदेन्त्ख धनर ब. राउतको घर हुँदै िडा कायायलय छेउमा रहेको मखु्य सडक सम्म जमेकोपानी धनकास गने ।   

  हधडया बजार सडक नाला विस्तार तथा िजार व्यिस्थापन ।   

  न्त्शिनगर देखी धियगुा बाँि छेउबाट देबिार जाने बाटो सम्म 10 धमटरबाटो कायम गरी िाटो धनमायण ।   

  कृवर् तर्य    

  

आल ुब्लक स्थानका लाधग धमलन िोक,शान्त्रतनगर,डाडँा टोल र हधडयालाईविउ विजन,धसिाइका लाधग िोररङ्ग गडान मोटर अरय कृवर् 
औजार सवहतको काययक्रम मागागने ।   

  मौसमी तथािेमौसमी तरकारी खेतीका लाधग पकेट एररया छनौट गरी व्िसावयक कृवर् खेधत संिालन गनयमाग गने ।   

  

सिै पक्ष संग सम्रिय गरी देििार खैराहाझोडा , इक्राहा, न्त्शिनगर ,अिेरी र हधडया िकैधनयाको खेती योग्य जधमनलाइ िान खेतीको 
लाधग िकला िरदी खेतीसंिालन गनय माग गने ।   

  िानको विउविजन सके सम्म िाकला िरदी के्षिमा ५ हेक्टर धभिमा उत्पादन गनयका लाधग िजेटविधनयोजन गने ।   

  पशपंुक्षी तर्य    

  

िडामा रहेका व्यिसावयक कृर्कहरु तथा अधत विपन्न पररिारहरुलाईबाख्रा,कुखरुा िगँरु पालनमा प्रोतसाहन गनय अनदुान सवहतको 
योजना न.पा. िा अरयधनकाय संग माग गरी काययक्रम संिलान गने ।   

  प्रत्येक पश ुपालक कृर्कको घरमा कम्पोष्ट मल उत्पादनका लाधग गोिरग्याँस प्लारट धनमायण गनय माग गने ।   

  बाख्रा पकेट के्षि काययक्रम संिालनका लाधग सम्बन्त्रित धनकायलाईअनरुोि गने ।   

  नदद धनयरिण   

  देबिार खोला नदद धनयरिण ।   

  खैराहा खोला र घरुमनुाह खोला नदद धनयरिण ।   

  अिेरी खोला र सकुनाह खोला धनयरिणका लाधग बाँि धनमायण ।   

  अिेरी खोला,िाउन्ना र सकुनाह खोलाको न्त्शरमा भ-ूक्षय धनयरिण ।   

  गेरिाइ खोला धनयरिणका लाधग बाँि धनमायण ।   

  खिी खोपन खोल्सीमा बाँि धनमायण ।   

  इक्राहा खोल्सीमा बाँि तथा पोखरी धनमायण ।   

  िाउन्ना खोला धियगुा सम्म धनकास सवहत दिैु पट्टी बाँि धनमायण ।   

  िाउन्ना खोलाको उदगम महुानहरुमा नयाँ प्रविधिमा आिाररत पोखरी (पानीसञ्चय भण्डार)धनमायण ।   



“सुन्दर, समृद्ध नगर बनाउने अभियान, हरेक नगरबासीको मुहारमा मुस्कान” 

 चौदण्डीगढी नगरपाभिकाको नीभि, काययक्रम िथा बजेट आ.व. २०७९/८०|158 

 

  धसिाई तर्य    

  िडा नं.10 को 22 िटै टोल विकास संस्थामा मोटर सवहत धडप िोररङ्गगडान ।   

  शान्त्रतनगरमा रहेको डीप िोररङ्ग बाट धसिाईको लाधग कुलो धनमायण ।   

  जोरदह महुान राखी धभमसेन टोल र तल्लो िस्तीको खेती योग्य जधमनमाधसिाई कुलो धनमायण ।   

  देबिारजाने सडक भरदा पन्त्िम पट्टीका के्षिमा िाउन्ना िारमा महुान रहेको भलुभलेुबाटधसिाई कुलो धनमायण गने ।   

  धभमसेन थान धलफ्ट धसिाइ योजना ।   

  न्त्शिनगरमा धडपिले धनमायण गरी रुि जग हुँदै देबनगर सम्म धसिाइकुलो धनमायण ।   

  स्िास््य तर्य  पोष्ट ओ.धड.एर्. काययक्रम संिालन गरी िडा घोर्णा ।   

  शहरी स्िास्थय केरि खैराहाझोडा भिन धनमायण र घेरा िेरा ।   

  शहरी स्िास््य केरि हधडयामा ल्याि संिलान ।   

  शहरी स्िास््य केरि हधडयामा पोटेिल धभधडयो एक्सेरे संिालन ।   

  िडा नं.10 मा रहेको शहरी स्िास््य केरिलाई स्तर उन्नती गरीस्िास््य िौकीका लाधग भिन धनमायण ।   

  स्िस्थ रहनको लाधग किड हल धनमायण ।   

  शहरी स्िा्य केरि हधडया का लाधग एम्िलेुरस खररद ।   

  सामदुावयक स्िास््य केरि भिन धनमायण ।   

  खेलकुद   

  िडा नं.10 शारतीनगरमा धनमायणधिन रहेको खेल मैदानलाइ घेरा िेरा र आिश्यक पूिायिार समेतधनमायणका लाधग माग गने।   

  यिुाहरलाई सक्षम,नैधतकिान र स्िस्थ रहनका लाधग खेलकुद सामाग्री मागगने ।   

  खैराहा न्त्शिशिी टोलमा रहेको खेल मैदान ममयत र घेरा िेरा गनय मागगने ।   

  योगा भिन धनमायण ।   

  धभमसेन आ.वि.को खेल मैदान धनमायण ।   

  गढीथान खेल मैदान धनमायण ।   

  पययटन   

  धभमसेन थान मन्त्रदर र प्रधतक्षालय भिन धनमायण र मन्त्रदर पररसरमार्लरु्ल िकृ्षारोपण साथै खाने पानी लगाएत शौिालय धनमायण।   
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  िडा कायायलय नन्त्जक रहेको पोखरीलाइ ममयत गरी वपकधनक स्पोटयका लाधगयोजना माग गने ।   

  िडा कायायलय अगाधड रहेको न्त्िल्डे्रन पाकय  धनमायणका लाधग योजनामाग गने ।   

  िन िातािरण   

  10 नं. िडा धभिका जंगल र साियजधनक स्थलमा िरी िरण िरद गने ।   

  10 नं. िडा धभिका खाली जग्गामा िृक्षारोपण तथा घास रोपन योजनामाग गने ।   

  

हधडया बजार के्षि र आसपासका िस्तीहरुमा भएको सडकहरुमा अशोक िपुीजस्ता विरुिाहरु रोपी हररत सडक र िाटो िनाउन 
विरुिा माग गने ।   

  पलु पलेुसा   

  हधडया देबिार जान ेबाटोको धियगुा नददमा पवक पलु धनमायण ।   

  न्त्शिनगर इक्राहाको वििमा पने धियगुा नदीमा झोलङु्गे पलु धनमायण।   

  विितु   

  10 नं. िडाका िस्तीहरुमा रहेको काठको पोल विस्थापन गरी धसमेरटकङवक्रट पोल माग गने ।   

  िडा नं.10मा विितुीकरण गनय बाकी रहेको िस्तीहरुमा विितु लाइनविस्तार गने ।   

  10 नं. िडाको िस्तीहरुमा ददगो र भरपदो सडक िती जडान गने मागगने ।   

  खैराहाझोडा इक्राहा र देबिार काठे पोल विस्थापन गरी ट्रारसर्मयरसवहत ३ रे्ज को लाइन विस्तार ।   

  लन्त्क्षत तर्य    

  (1)बालबाधलका   

  िडा स्तररय िाल भेला र अधतररि वक्रयाकलाप संिालन गनय माग गने।   

  जरम दताय अधभयान संिालन गनय माग गने ।   

  खेलकुद सामाग्री वितरण ।   

  खोप सम्बरिी काययक्रम संिालन ।   

  मवहनािारी व्िस्थापन ।   

  वििालयहरुमा प्राथधमक उपिारको व्यिस्था ।   

  िालवििाह र लाग ुऔर्ि सम्बरिी जन िेतना काययक्रम संिालन ।   
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  प्रत्येक वििालयहरुमा परुतकालय स्थापना ।   

  िाल मैिी िडा घोर्णा काययक्रम संिालन ।   

  कुपोर्ण रयनुीकरणका लाधग जन स्िास््य अधभयान संिालन ।   

  जेहेरदार र अधत विपन्न वििाथीहरुलाई छाििृधत उपलब्ि ।   

  (2)मवहला तर्य    

  कम्प्यटुर ताधलम र लोक सेिा कक्षा संिालन ।   

  आमा समूह विस्तार र ताधलम संिालन ।   

  धसलाइ कटाइ,िाँसको र्धनयिर,अिार,अटो िकय  सप,होटल कुक ताधलम रक्षमता अधभिृवि काययक्रम संिालन ।   

  एकल मवहला र अधत विपन्न मवहलाहरुलाई रोजगार मलुक काययक्रम संिालनगने ।   

  आददिासी जनजाती   

  िैदेधसक रोजगार सिेतना काययक्रम ।   

  आय आजयन तथा न्त्शपमलुक काययक्रम संिालन ।   

  कृवर् तथा पश ुपालन सम्बरिी ताधलम ।   

  गोठ सिुार काययक्रम ।   

  लोक सेिा तयारी कक्षा सञ्चालन ।   

  कम्प्यटुर ताधलम साथै धसप मलुक क्षमता विकास नधेितिृ विकाससंस्थागत विकास सम्बनिी काययक्रम विकास ।   

  दधलत   

  धसलाइ मधेसन र आइरन खररद गरी वितरण ।   

  आय आजयन तथा िेतना मलुक काययक्रम संिालन ।   

  कम्प्यूटर ताधलम र लोक सेिा तयारी कक्षा संिालन ।   

  दधलत भिन धनमायण ।   

  बाख्रा बंगरु कुखरुा पालन काययक्रम संिालन ।   

  कृवर् धमटर काययक्रम संिालन ।   

  जेष्ठ नागररक   
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  प्रत्येक बस्तीमा जषे्ठ नाधगरकलाई बदृा आश्रम िािनालय धनमायण ।   

  जेष्ठ नाधगरक सम्मान ।   

  जेष्ठ नागररक और्िी उपिारको ब्यव्स्था ।   

  जेष्ठ नागररक भ्रमण ।   

  जेष्ठ नागररक भेला तथा अरतरकृया काययक्रम ।   

  जेष्ठ नागररक अधत विपन्न सदस्य लाई आथीक सहयोग ।   

  जेष्ठ नागररक लाई पररिय पि वितरण ।   

  जेष्ठ नागररक हेरिाह भिन धनमायण।   

  अपाङ्गता   

  अपाङ्गता अनसुार आजयन मलुकु ताधलम संिालन ।   

  कम्प्यटुर तालीम र लोकसेिा तयारी कक्षा संिालन ।   

  अिलोकन भ्रमण ।   

  अपाङ्गहरुलाइ रोजगारीको िय्िस्था अपाङ्गता अनसुार ।   

  िडामा विउ पुनँ्त्जको व्यिस्था ।   

  मिेशी मनु्त्स्लम   

  धसप तथा आय आजयन मलुक तालीम संिालन ।   

  कम्प्यटुर तालीम र लोक सेिा तयारी कक्षा संिालन ।   

  कृवर् तथा पश ुपालनमा अनदुान को व्यिस्था ।   

  नेततृ्ि विकास सम्बरिी ताधलम ।   

  बाख्रा गाइ कुखरुा पालनमा तालीमको व्यिस्था ।   

  मठ मन्त्रदर   

  न्त्शिालय मन्त्रदर र िदृा आश्रम भिन डाडाँटोललाई घेरािेरा थप र भिनधनमायण ।   

  अिेरी न्त्शिालय मन्त्रदर घेरा िेरा तथा अगाडी पलस्टर ।   

  इक्राहा मन्त्रदर धनमायण।   
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  कुन्त्रतमाई,धभमसेन थान मन्त्रदर धनमायण ।   

  राजाजी मन्त्रदर घेरा िेरा शान्त्रत टोल ।   

  बालेश्वर मन्त्रदरधनमायण ।   

  राजाजी मन्त्रदर धनमायण डाडाटँोल ।   

  राम जानकी मन्त्रदर धनमायण देििार ।   

  देबिार धियगुा मलेा लाग्ने स्थानको जग्गा संरक्षण तथा मन्त्रदरनमायण ।   

  सूिना तथा सञ्चार   

  

यस हधडयामा रहेका नेपाल टेधलकमको टािर क्षमता कम भएको हुँदा यसिौ.न.पा.10 हधडयामा टेधलर्ोन टािर धनमायण गरी सेिा 
उपलब्ि गराउन माग गने ।   

  हधडया बजार िडा पररसरमा धस.धस. केमरा जडान ।   

  खानेपानी   

  

खैरा अिेरी र न्त्शिनगरलाई पाएक पने गरी अिेरीमा खानेपानी ट्याङ्कीधनमायण गरी िारा विस्तारका लाधग न.पा.मा अनरुोि गने र 
न.पा. बाट अस्मभि भएप्रदेश तथा संघ प्रदेश लाई अनरुोि गने ।   

  

10 नं. िडा अरतगयत हधडया शान्त्रतनगर,देबिार र खैराहाझोडामा रहेकोखानेपानी ट्याङ्कीमा वर्ल्टरको व्यिस्था धमलाउन न.पा. संघ 
प्रदेशलाई अनरुोि गने।   
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नीधतगत धनणयय 

प्रस्तािहरुः 
1. िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको आधथयक वििेयक, २०७९ स्िीकृत गने सम्बरिमा, 
2. िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको विधनयोजन ऐन, २०७९ स्िीकृत गने सम्बरिमा,  
3. विधभन्न सधमधतका प्रधतिेदनहरु सम्बरिमा,  
4. िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको संगठनात्मक ढाँिा स्िीकृत गने सम्बरिमा,  
5. विधभन्न नीधतगत धनणययका प्रस्तािहरु सम्बरिमा,  
6. नगरपाधलकाको आ.ि. २०७९/०८० को मध्यम कालीन खिय संरिना (MTEF) स्िीकृत गने 

सम्बरिमा, 
7. नगरपाधलकाको राजश्व सिुार कायययोजना सम्बरिमा,  
8. विधभन्न धबिेयक स्िीकृत सम्बरिमा  
9. लेखा परीक्षण प्रधतिेदन तथा बेरुज ुधनयधमत सम्बरिमा, 
10. सहज काययक्रम । 
11. िरयबाद प्रस्ताि सम्बरिमा । 

 
धनणयय नं. १ 

 प्रस्ताि नं. 1 माधथ छलर्ल गदाय यस िौदण्डीगढी नगरपाधलका क्षेिधभि स्थानीय कर तथा शलु्क 
संकलन गनय र आय संकलनको प्रशासधनक व्यिस्थापन गनयको लाधग नगरपाधलकाको राजश्व परामशय सधमधत 
र नगर काययपाधलकाबाट सभामा पेश गने धनणयय भई सभा समक्ष प्रस्ततु भएको िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको 
आधथयक वििेयक २०७९ (अनसूुिी सवहत) दर्ािार छलर्ल गरी सियसम्मधतबाट पाररत गररयो । 
 
धनणयय नं. २ 

 प्रस्ताि नं. २ माधथ छलर्ल गदाय नगरपाधलकाको आ.ि. २०७९/०८० को िाल ुखिय र पूनँ्त्जगत 
खियको सेिा र काययहरुको लाधग स्थानीय संन्त्ित कोर्बाट रकम खिय गने र विधनयोजन गने प्रयोजनको 
लाधग नगर काययपाधलकाबाट धनणयय भई सभा समक्ष प्रस्ततु भएको िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको विधनयोजन 
वििेयक २०७९ (अनसूुिी सवहत) उपर दर्ािार छलर्ल गरी सियसम्मधतबाट धनणयय पाररत गररयो । 
 
धनणयय नं. ३ 

 प्रस्ताि नं. ३ माधथ छलर्ल गदाय यस न.पा. अरतगयतका तपधसलका सधमधतहरुले सभामा पेश गरेका 
िावर्यक प्रधतिेदनहरु उपर छलर्ल गरी अनमुोदन गररयो । साथै प्रधतिेदनमा उल्लेन्त्खत सझुािहरको 
काययरियन गनय नगर काययपाधलकालाई धनदेशन ददने सियसम्मधतबाट धनणयय पाररत गररयो । 
तपधसलः 
रयावयक सधमधत 
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नगर स्तरीय राजश्व परामशय सधमधत 
लेखा सधमधत 
सशुासन सधमधत 
वििायन सधमधत 
अनगुमन तथा सपुरीिेक्षण सधमधत 
 
धनणयय नं. ४ 

प्रस्ताि नं. ४ माधथ छलर्ल गदाय नगर काययपाधलकाबाट धनणयय भई स्िीकृधतका लाधग सभामा पेश 
भएको िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको तपधसलको संगठनात्मक ढाँिा २०७९ सियसम्मधतले स्िीकृत गने धनणयय 
गररयो । 
तपधसलः 
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मभहिा, बािबाभिका िथा  ये  

नाग रक/ि .स.सा.स.   ा ा 

र्.बव.बि.,    (बवबव )-  

स.र्.बव.बि.,   ो(बवबव )-  

िौभिक प वाय ार भवकास  ा ा 

बसब ई  /     ( ब ज./बस.)-  

सडक, भस चा य िथा अन्य प वाय ार 

भवकास उप- ा ा 

ईब ज.,  /      ( ब ज./बस.)-  

सि-ईब ज,     ( ब ज./बसब  )-२ 

 त.ित.स      ो २,    िर    ो- , 

   ब  बस ि    ो- ,  

िति  ित     ण  बवब ि   

िवन िथा वस्िी भवकास उप- ा ा 

ईब ज.,  /     ( ब ज./बस./बि. .)-  

सि-ईब ज,     ( ब ज./ बस./बि. .)-  

 बर्ि    ो -  

 

सामाभजक भवकास  ा ा 

 ब क र्,  /    ( ./सत .)-  

सामाभजक सुर ा िथा 

प जीकर  उप ा ा 

स त क     ( ./सत. .) -  

ग .स.स. समन्वय उप ा ा 

स त क     ( ./सत. .)-  

  ासन, योजना िथा अनुगमन  ा ा 

 ब क र्. /     ( . /सत . -).  

  ासन उप  ा ा 

 ब क र्. /     ( . /सत . -).  

स त क  -     ( ./सत. .) स

.क. -       

योजना िथा अनुगमन उप ा ा 

स त क     ( ./सत. .)-  

स.क. -       

भजन्सी उप ा ा 

स त क  -     ( ./सत. .) स त क,    ो

 ( ./सत. .)-   

स.क. /क. .-  

दिाय चिानी िथा सो पु   का  

(नाग रक सहायिा क  समेि) 

स त क    ो( ./सत. .)-   

नगर  हरी 

िर्र   र  स त क बिर  क   

िर्र   र   वल्दतर २, 

िर्र   र  जवति   , 

सवतर   त क  / .स. त./ त.स. त.-  ,  

कत.स.   ण  बवब ि-   , 

 ो ोर र्  त स  ोर्   , 

 त रर् ि- २ 

आभथयक   ासन  ा ा 

   त  ब क र्   /     ( ./  .)-   .ित.,  

/   ( ./  .) -  

 स.  .ित.  /     ( ./  .)२स

.क. .         

 

भ  ा, युवा िथा  ेिकुद 

 ा ा 

 ब क र्, /    (बश./बश. .)-  

 ब क र्,  /    (बश./बश. .)-  

 त.स.,    (बश./बश. .)-   

 

 

आन्तरिक लेखा 
िरिक्षि शाखा 

 .  .ि.स त क,  /   ( ./   त)-   

 

राजस्व  ा ा 

स त क     ( ./सत. .) -  

स त क     ( ./सत. .)-  

स.क. .        

 

कृभ  भवकास  ा ा  

 ब क र्  /    (क बष)- ,   त.स. 

 /    (क बष)-२ , ित. त.स.  /    

(क बष)-  

 

जनस्वास् य  ा ा  

ज. वत   . ब क र्  /       

ि.  .ि  / ( . . .)        वतकि  बस   व  

/    ( वत.  . .)   

िोषण स त क   

 .ि.बर्.    ो   (ि रवतर बि ोजि) 

 

 

प ु भवकास  ा ा  

िश ुब बक सक  /    (   )-  

िस  त   /    ( तिो)-२ ,ि वत त (   ) -२  

ित.ि.स . त.  /    ( तिो)-२ , ित.ि.स . त. 

 /    (   )-२ 

 

ि भम  यवस्थापन  ा ा 

 ब क र्,  /    ( ./सत. .)-  

स त क     ( ./सत. .) -  

स   क        

 बर्ि        

 

िे ा, भव ान, सु ासन िथा अन्य सभमभि 

आभथयक भवकास, सामाभजक भवकास, प वाय ार भवकास, वन वािावर  िथा भवपद  यवस्थापन सभमभि, सु ासन िथा 

स स्थागि भवकास सभमभि 

उप मु  

नगर काययपाभिका 

नगरसिा 

 मु  

 मु    ासक य अभ कृि  

       र्  ( ./सत. .)-  

न्याभयक सभमभि 

वन, वािावर , भवपद  िथा  ोहरम िा  यवस्थापन  ा ा 

 ब क र्,     ( ./सत. .)-  

वतर्तवरण बिर  क     , (बवबव )-   

स त क     ( ./सत. .) -  

र  जर स त क ित      

 र   र स त क    ो   

 

नगर अस्पिाि   वटा र कोभिड भव े  अस्पिाि   वटा :  

(स र् ि स र ित र दरि द   ु     र्तव र् रएको) 

स्वास् य चौक ह  

(  . ./बस   व     - ,    - ,  .  .व.  /     - , ल् त. .      ,   .ि.बर्. 

 /    -२, कत.स.- ) 

आ ारि ि स्वास् य केन्    वटा (हरेकमा):   

( .  .व.    - ,  .ि.बर्.  /    - , कत.स.- ) 

(  तर  र्  वत    क   र्त ल् तव स वत स  त ि र्ि   एर्त 

ल् त. .       र २  घ     शरु्  स वत स  त ि र्र र्त  .  .व.      , 

 .ि.र् .       सर् र् रत ि सबकि  र ए ि ु  स  एको  वत    स   तर्त 

  जित  .स. त.को दरि द  र ि ) 

 

कानुन  ा ा िथा न्याभयक 

सभमभिको सभचवािय 

कतििु  ब क र् /कतििु  सल् त कतर  

 ब क र्       

स त क    (  त .)-  

स.क. . स त क    ो   

 

 

कृभ  िथा प ु सेवा केन्  

क .ित. त.स.    ो   

ि.ित. त.स.    ो   

कत.स.   ण  बवब ि   

 

भवभिन्न काययक्रमह  

सुरभ ि आ ाबासन  ा ा 

 ब क र्  /       

र्िोसतर्तबजक िरतर्शाकर्ता स त क     ( ./सत. .)-  

बव    सत रर्त स जकर्ता स त क     ( ./सत. .) -  

र  ि   व र्स वक   

उ म बवकास शाखा 
  र् बवकतस स जकर्ता स त क       

  र् बवकतस स  ोर्        

  ानमन् ी रोजगार काययक्रम 

रोजर्तर स  ोजक  /       

रोजर्तर स त क        

सव ई.       

मनोपराम य CMC नेपाि 

र्िोसतर्तबजक िरतर्शाकर्ता       

र्िोसतर्तबजक कत ाकर्ता       

MIS 

MIS  िर  र     २ 

MIS ब ल्  स त क       

भवभिन्न काययक्रमह  

ि मी  का  

 ब क र्  /      

स   क       

 बर्ि        

सतर्तबजक ि र त क       

 र्र्  बव कर्ता       

ब ल्  स  ोर्  / कत.स.  

 

सहकारी  वद्धयन  ा ा 

स त क    ( ./सत. .)-  

वडा कायायियह - ० वटा 

स त क  /    ( ./सत. .)-   

सि. / .स. ., /   ( ा./बस.)-    
स.क. ,   (बवबव )-   

 त.स.    ो   

र्बु  त र् बर्  २ 

कत ता   स  ोर् -    

ित र् त्र   ोक  िसाि २ 

र् रवस र् बव   र कत ा र् सत.ि.  

र्ब  त बवकतस सत.ि.२ 

स चना  भव ी  ा ा 

क. ब क र्/ई      (बवबव )   

क. .      (बवबव )   

िर्र  र्ु / ि र्ु को  वक   

सब वत   

सब वत   स त क २ 
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नगर काययपाभिकाकोकायायियको दरवन्दी िे रज 

क्र.सं. पद तह सेिा समूह उपसमूह मौजदुादरिरदी थप घट कूल स्थायी/करार 

1.  प्रमखुप्रशासकीय अधिकृत * 9/10 प्रशासन सा.प्र.   1     1  

2.  अधिकृत ९/१० न्त्शक्षा न्त्श.प्र.   1     1   
3.  धसधडई ९/१० इन्त्रज. धसधभल   १     1   
4.  अधिकृत ७/८ प्रशासन सा.प्र.   1    1   
5.  अधिकृत ६औ ं प्रशासन सा.प्र.   ५     ५  

6.  लेखाअधिकृत ७/८ प्रशासन लेखा   1     1   
7.  अधिकृत ६/७/८ न्त्शक्षा न्त्श.प्र.   1     1   
8.  जनस्िास्थय अधिकृत ६/७/८ स्िास््य ज.स्िा.   1     1   
9.  इन्त्रजधनयर ६/७/८ इन्त्रज. धसधभल जनरल 1     1   
10.  इन्त्रजधनयर ६/७/८ इन्त्रज. धसधभल वि.ए.आ. 1     1   

11.  काननुअधिकृत/ काननुी 
सल्लाहकार 

6 रयाय काननु    १    1   

12.  कम्प्यटुरइन्त्रजधनयर/अधिकृत 6 विविि     १     1 करार 
13.  िातािरणधनरीक्षक 6 इन्त्रज. िातािरण    १    1 करार 
14.  प.हे.न. 5/6 स्िास््य क.न.   1     1   
15.  हेल्थअधसस्टेरट/ धसअहेि 5/6 स्िास््य हे.इय.   1     1   
16.  सहायक ५ प्रशासन सा.प्र.   ७    ७   
17.  सहायक ५ रयाय     १     1   
18.  लेखा सहायक/ लेखापाल ५/६ प्रशासन लेखा   १     1   
19.  आ.ले.प.सहायक ५/६ प्रशासन लेखा  1     1   
20.  कम्प्यटुर अपरेटर ५ विविि   २   २ १ किाि 

21.  प्रा.स. ५ न्त्शक्षा न्त्श.प्र.   १    १   
22.  सि-इन्त्रजधनयर ५ इन्त्रज. धसधभल ज/विआ ३     ३   
23.  रेरजर ५ विविि   १   १  

24.  मवहलाविकास धनरीक्षक ५ विविि     1     1   
25.  सभेक्षक ५ इन्त्रज. सभे   १     1   
26.  अधमन ४ इन्त्रज. सभे    २    २   
27.  सहायककम्प्यटुर अपरेटर ४ विविि     ५    ५   
28.  सहायक 4 प्रशासन सा.प्र.   ५    ५   
29.  स.ले.पा. 4/५ प्रशासन लेखा   २    २   
30.  र्रेस्टर ४ विविि   १   १  

31.  सहायकमवहला विकास 
धनरीक्षक 

४ विविि     1     1   

32.  पोर्ण सहायक ४ प्रशासन सा.प्र.  १   १  

33.  अ.न.धम.िौथो (पररिारधनयोजन) 4 स्िास््य क.न.  १   १  

34.  खापासटे ४ इन्त्रज. स्याधनटरी    २    २ करार 
35.  प्लम्बर ४ इन्त्रज. स्याधनटरी    १    1 करार 
36.  इलेन्त्क्ट्रधसयन ४ इन्त्रज. इलेन्त्क्ट्रधसयन    १    1 करार 
37.  हेभी सिारीिालक/ह.स.िा.         ८   8 करार 
38.  कायायलयसहयोगी         ११    1१ करार 
39.  र्ोहर मैला सहयोगी         ८    ८ करार 
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40.  र्ायरमेन         २     २ करार 
41.  पानी पाले     ३   ३  

कायायलय तर्य  जम्मा ९२   ९२   
िडा कायायलय (1० िटा)       0   
 सहायक ४/५ औ ं प्रशासन सा.प्र.   १० ०   10   
 सि-इन्त्रजधनयर/अ.स.ई. ४/५ औ ं इन्त्रज. धसधभल   १०     10   

 

सहायककम्प्यटुर 
अपरेटर(LGCDP का सामान्त्जक 
पररिालक भएका िडामा 
धनजहरुलाईनै स.क.अ.का. 
रुपमा व्यिस्थापन गनेगरी ) 

िौथो विविि     १०     १० ९ करार 

 प्राविधिक सहायक िौथो विविि   ५   ५ १ करार 
 मनु्त्खया तधृतय विविि   २   २  
 बालमैिी र्ोकल पसयन ४ विविि   2   2  

 गररिसँग विश्वशे्वर काययक्रम 
सा.प. 

४ विविि   1   1  

 मवहला विकास सा.प. ४ विविि   २   २  
 का.स.         १०     10 करार 

िडा कायायलय तर्य जम्मा       
कृवर् तथा पश ुसेिा तर्य को दरबरदी 

1.  कृवर् विकासअधिकृत 6/7/8 कृवर्     १     1   
2.  पशनु्त्िवकत्सक 6/7/8 कृवर् भेट   १     1   
3.  पश ुसेिा प्राविधिक ५/६  लापो  २   २  

4.  पश ुस्िास््य प्राविधिक ५/६  भेट  २   २  

5.  नायि पश ुसेिा प्राविधिक ४/५  लापो  २   २  

6.  नायि पश ुसेिा प्राविधिक ४/५  भेट  ३   ३  

7.  कृवर् प्राविधिक सहायक 5/६ कृवर्     २     2   
8.  कृवर् नायि प्राविधिक सहायक ४/५ कृवर्     ५    ५   
9.  कायायलय सहयोगी (सेिा केरि)     १   १  

  कृवर् तथा पश ुसेिाको 
कूलदरबरदी 

        १० ६ ० १६   

स्िास््य िौकी/आ. स्िास््य केरि तर्य को दरबरदी 
1.  हे.अ./धस.अ.हे.ि ६ स्िास््य     ६    ६   
2.  अ.हे.ब. (४/५/६ तह) ४/५औ ं स्िास््य     ११    ११   
3.  अ.न.मी. ४/५औ ं स्िास््य     १७    १७   
4.  कायायलय सहयोगी         ११     ११ करार 
5.  अ.हे.ि ५औ ं स्िास््य   ५   ५ ल्याि सेिा 

सञ्चालन 
गने भएमा 

6.  ल्या.अ. ४औ ं स्िास््य   ५   ५ 
7.  अ.न.मी. ४औ ं स्िास््य   ५   ५ 
 स्िास््य सेिाको जम्मादरबरदी         ३९ १५ ० ५४   

जम्मा       
* संघको दरबरदी 
नगर प्रहरीतर्य  (काययविधि बनाइ पदपूती गने गरी) 
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1 नगर प्रहरी सहायक धनरीक्षक           1   1 किाि 

2 नगर प्रहरीहिल्दार           2   2 किाि 

3 नगर प्रहरीजिान           १७   १७ किाि 

  जम्मा           २०   २०  
नगर अस्पिािह को दरबन्दी 

क्रसं पद सेिा समूह तह 
मौजदुा 
दरबरदी 

थप घट 
कुल 

दरबरदी 
कै. 

१ ि.क./क. मेधडकल 
जनरधलष्ट मे.स.ु 

स्िास््य मेधडकल जनरधलष्ट 
9/10   १ ० १  

२ मेधडकल अधिकृत स्िास््य जनरल हेल्थ सधभयसेज 8   २ ० २  

३ ना.स.ु प्रशासन सामारय प्रशासन ५   १ ० १  

४ स्टार् नसय स्िास््य जनरल नधसयङ्ग ५/६/७   ६ ० ६  

५ हे.अ. स्िास््य हेल्थ ईरस्पेक्सन ५/६/७   ४ ० ४  

६ रेधडयो ग्रार्र स्िास््य रेधडयोग्रार्ी ५/६/७   १ ० १  

७ ल्या.टे. स्िास््य मेधडकल ल्याि टेक्नोलोजी ५/६/७   १ ० १  

८ एनेस्थेवटक सहायक स्िास््य विविि ५/६/७   १ ० १  

९ स.लेखापाल प्रशासन लेखा ४   १ ० १  

१० र्ामेशी  सहायक स्िास््य र्ामेशी ५/६/७   १ ० १  

११ डेण्टल हाइन्त्जधनष्ट स्िास््य डेण्टीष्ट ४/५/६   १ ० १  

१२ अप्थान्त्ल्मक सहायक स्िास््य विविि ५/६/७   १ ० १  

१३ ह.स.िा.  प्रशासन    प्रथम   १ ० १  

१४ का स  प्रशासन 
 

 र्वहहन   ६   ६  

१५ सरसर्ाइकमी  प्रशासन 
 

 र्वहहन   ३ ० ३  

जम्मा   ३1 ० ३1   
कोब   बवश ष   िर्त को  र्तबवर् दरि द  

क्रसं पद सेिा समूह तह मौजदुा 
दरबरदी 

थप घट कूल 
दरबरदी 

१ ि/मेधडकल 
सपुररण्टेण्डेण्ड 

स्िास््य जनरलहेल्थ 
सधभयसेज 

9/10   १ ० १ 

२ मेधडकल अधिकृत स्िास््य जनरल हेल्थ 
सधभयसेज 8 

  ३ ० ३ 

३ ना.स.ु प्रशासन सामारय प्रशासन ४/५   १ ० १ 
४ स्टार् नसय स्िास््य जनरल नधसयङ्ग ५/६   ५ ० ५ 
५ हे.अ. स्िास््य हेल्थ ईरस्पके्सन ५/६   ४ ० ४ 
६ रेधडयो ग्रार्र स्िास््य रेधडयोग्रार्ी ५/६   १ ० १ 
७ ल्या.टे. स्िास््य मेधडकल ल्याि 

टेक्नोलोजी 
५/६   १ ० १ 

८ स.लेखापाल प्रशासन लेखा ४/५   १ ० १ 
९ ल्या.अ. स्िास््य मेधडकल ल्याि 

टेक्नोलोजी 
४/५   १ ० १ 

१० अ.न.मी. स्िास््य कम्यधुनटी नधसयङ÷ 
पन्त्व्लक हेल्थ 
नधसयङ 

४/५   ३ ० ३ 
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११ अ.हे.ि. स्िास््य हेल्थ ईरस्पके्सन ४/५   १ ० १ 
१२ ह.स.िा.         ३ ० ३ 
१३ का स         २   २ 
१४ स्िीपर         ५ ० ५ 

जम्मा   ३२ ० ३२ 

धनणयय नं. ५ 

प्रस्ताि नं. ५ माधथ छलर्ल गदाय यस नगरपाधलकाको समग्र विकासका लाधग सहयोग पगु्ने विधभन्न 
विर्य क्षेिलाई धनयधमत र व्यिन्त्स्थत गनयका लाधग तपधसल बमोन्त्जमका धनणययहरु सियसम्मधतबाट पाररत 
गररयोः- 
5.1 नगरपाधलकाको आरतररक श्रोतलाई अझ बढी व्यिन्त्स्थत, अनमुानयोग्य तथा प्रभािकारी बनाउँदै 

लैजान नगर क्षेि धभिका करदाता तथा व्यिसायीहरुको वििरण संकलन गरी अधभलेख अद्यािधिक 
गदै नयाँ आम्दानीका श्रोतहरुको पवहिान गरी कर योग्य सबै क्षेिलाई करको दायरामा ल्याई 
राजश्व संकलनलाई व्यिस्थापन र प्रिियन गनय राजश्व परामशय सधमधत र राजश्व शाखालाई धनदेशन 
ददने धनणयय गररयो । 

5.2 नगर सभाबाट स्िीकृत आय अनमुान मध्ये न.पा.को आरतररक श्रोतबाट हनुे आय तथा संघ सरकार 
र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे अनमुान गररएका सबै प्रकारका अनदुानहरु अनमुान गरे भरदा कम 
प्राप्त हनु सक्ने सम्भािना भएकाले सञ्चालन हनु े योजना तथा काययक्रमहरुको समयमै भिुानी 
सधुनन्त्ित गनयका लाधग देहाय बमोन्त्जम गने धनणयय गररयोः 
• विपदका कारण सनृ्त्जत विशेर् अिस्थामा बाहेक नगर सभाबाट स्िीकृत योजना तथा काययक्रममा 

नपरेका थप कुनै पधन योजना तथा काययक्रमहरु काययपाधलकाको बैठकले छनौट नगने । 
• ठेक्कामार्य त कायायरियन हनुे योजनाहरुको बित हनुे रकमबाट थप नयाँ योजना छनौट नगने 

रउि रकमलाई नपगु हनुसक्ने रयून बजेटमा धमलान गने । 
• स्िीकृत योजना तथा काययक्रमहरु समेत बजेट उपलब्िता र श्रोत सधुनन्त्िताको आिारमा माि 

काययपाधलकाले धनणयय गरी प्राथधमकताका आिारमा क्रमशः कायायरियन गने । 
5.3 आ.ि. २०७८।०७९ मा नगरपाधलका कायायलयले खररद गरेका न्त्जरसी सामग्री, सेिापरामशय तथा 

अरय सामान्त्जक, अधथयक तथा पिुायिार क्षेिका सम्पणुय योजना तथा काययक्रमहरुको र्रर्ारक तथा 
अन्त्रतम भिुानीको अनमुोदन गने धनणयय गररयो । 

5.4 यस नगरपाधलकाको आरतररक आय बवृिका लाधग ढुङ्गा, धगटी, बालिुाबाट संकलन हनुे राजश्व नै 
नगरपाधलकाको आम्दानीको मखु्य श्रोत भएकाले नगर क्षेिका नददजरय पदाथय उत्खननको सम्भाव्य 
सबै स्थानहरुमा स्थानीय सरोकारिालाहरुको सहमधत गरी व्यिन्त्स्थत रुपमा प्रारन्त्म्भक िातािरणीय 
परीक्षण (IEE) गरी ठेक्का, अमानत िा अरय उपयिु विधिबाट प्रिधलत धनयमानसुार राजश्व संकलन 
गने धनणयय गररयो ।  

5.5 यस सभाले पाररत गरेका योजना, काययक्रमहरु, कर, सेिा शलु्कका दर रेटहरु तथा नगरपाधलकाका 
स्िीकृत विधनयम, काययविधि, आिधिक योजना, रणनैधतक योजना, धनदेन्त्शकाहरुको आिश्यकता र 
औन्त्ित्यता अनसुार प्रभािकारी रुपमा काययरियन गनयका लाधग नगरकाययपाधलकालाई अधिकार 
प्रत्यायोजन गने धनणयय गररयो । 
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5.6 नगरपाधलकाको कमयिारीहरुलाई उपलब्ि गराउदै आएका पोशाक खियलाई धनररतरता दददै धनम्न 
शतयको अधिनमा रही पोशाक खिय उपलव्ि गराउने धनणयय गररयोः 
• पोशाक भिा नेपाल सरकारले उपलब्ि गराए सरह िावर्यक रुपमा न.पा.का.स्थायी, अस्थायी र 

१ िर्य सेिा अिधि परुा गरेका करार सेिामा रहेका कमयिारीहरुलाई उपलब्ि गराईने । 
• कायायलय समयमा न.पा.ले तोकेको पोशाक र पररियपि अधनिायय रुपमा लगाउन ुपनेछ । 
• कायय सम्पादन स्तर रयून भएका, आर्नो न्त्जम्मेिारी ईमारदारी पूियक िारम्िार परुा नगने, 

कायायलयको अनशुासन र आिार सवहता िारम्िार उल्लंघन गने, कायायलयमा िारम्िार 
अनपुन्त्स्थत रहने, उपन्त्स्थत भएता पधन कायायलय छाडी जाने कमयिारीहरुलाई िेतािनी ददई यो 
सवुििा न.पा.ले रोक्का गनय सक्ने । 

5.7 िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको िाल ु आ.ि. २०७८/०७९ सम्मको न्त्जरसी धनरीक्षण गराई सो 
धनरीक्षण प्रधतिेदन अनरुुप ममयतसम्भार, धललाम र धमरहा गनुय पने न्त्जरसी सम्पन्त्िहरुको ममयतसम्भार, 
धललाम र धमरहा गने कामकारिाही अगाधड बढाउन नगरकाययपाधलका कायायलयलाई धनदेशन ददन े
धनणयय गररयो ।  

5.8 आगामी आ.ि. २०७९/०८० मा नगरपाधलकाको कमयिारीहरुको तलब, भिा सवुििा तोवकए 
बमोन्त्जम उपलब्ि गराउने र िाल ुआ.ि. २०७८/०७९ मा भिुानी भएको तलब, भिा सवुििा 
सवहतको तलबी प्रधतिेदन स्िीकृत गने धनणयय गररयो । 

5.9 यस न.पा. धभि रहेका सम्पणुय साियजधनक, ऐलानी, पतीजग्गा, पोखरी, इनार, कुिा, बाटोघाटो 
आददको स्पष्ट क्षेि छुट्याई व्यिन्त्स्थत र संरक्षण गनय सबै िडा र नगर काययपाधलकालाई धनदेशन 
धनणयय गररयो ।  

5.10 साविकस्थानीय साशन तथा सामदुावयक विकास काययक्रम (LGCDP) हालको प्रदेश तथा स्थानीय 
सशुासन सहयोग काययक्रम(PLGSP( अरतगयत विगत देन्त्ख यस नगरकाययपाधलका कायायलयमा काययरत 
सिुना प्रविधि अधिकृतलाई आगामी आ.ि.२०७९/०८० का लाधग नगरपाधलकाको तर्य बाट तलब 
भिाको २५% सहभाधगता सवहत करार सम्झौताको म्याद थप गरी धनररतरता ददने धनणयय गररयो । 

5.11 िौदण्डीगढी नगरपाधलकालाई अत्यािधुनक रुपमा विकधसत गराउनको लाधग आिश्यक सर–सल्लाह 
तथा सझुाब काययरियनका धनन्त्म्त नगरकाधलकाका पदाधिकारीहरु तथा नगरपाधलकाका 
कमयिारीहरुलाई नगरपाधलकाबाट स्िदेश तथा विदेशको भ्रमण गराउने आिश्यक व्यिस्था 
धमलाउनका लाधग नगरकाययपाधलकालाई धनदेशन ददने धनणयय गररयो । 

5.12 नगरपाधलकाबाट िाल ुआ.ि. २०७८।०७९ मा नगरकाययपाधलका तथा नगर प्रमखुस्तरबाट धनणयय 
भई अरय काययक्रम एिम ममयत सम्भारकोर्, विपद व्यिस्थापन÷प्रकोप व्यिस्थापन कोर्, िातािरण 
व्यिस्थापन कोर्, साियजधनक सडक भिन तथा विपद व्यिस्थापन र न्त्शक्षा तथा स्िास््य लगायत 
विधभन्न काययक्रममा गररएका सम्पूणय खियहरु अनमुोदन गने धनणयय गररयो ।  

5.13 नगरपाधलका धभि शान्त्रत सरुक्षा, सरसर्ाइ, सौहादयपणुय िातािरण कायम गनयका लाधग समदुाय, 
नागररक, प्रहरी र नगरपाधलका बीि सहकायय गने र यस काययलाई प्रभािकारी बनाउन आिश्यक 
परेमा थप नगरप्रहरी समेत भनाय गरी प्रभािकारी रुपमा पररिालन गने धनणयय गररयो । 
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5.14 िडा नं. ९ थानपोखरी न्त्स्थत थानपोखरीलाई विर्ादी मिु माछा पालन तथा आकर्यक पययटवकय 
स्थलका रुपमा विकास गदै नगरपाधलकामा रहेका अरय पोखरीहरुको संरक्षण तथा सम्बियन गने 
धनणयय गररयो । 

5.15 िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको नगर यातायात गरुुयोजनालाई अद्यािधिक गरी गरुुयोजना  बमोन्त्जमका 
सडकहरुलाई तोवकएको मपदण्ड अनसुार संिालन तथा व्यिस्थापन गने धनणयय गररयो ।  

5.16 नगरपाधलका क्षेि धभि रहेका कधतपय सडकहरु साियजधनक बाटोमा प्रयोग भई आएका तर उि 
सडकहरु जग्गा िनीका नाउमा नै रही जग्गा िनीहरुले कर समेत धतनुय परररहेको अिस्थालाई 
मध्यनजर गरी उि सडकहरुलाई साियजधनक बाटोमा लगत कट्टा गनयका लाधग न्त्जल्ला प्रशासन 
कायायलय, मालपोत कायायलय, नापी कायायलय उदयपरुलाई अनरुोि गने धनणयय गररयो ।  

5.17 आगामी आ.ि. ०७९/०८० मा यस िौदण्डीगढी नगरपाधलकाले कुन ैप्राकृधतक व्यन्त्ि िा काननुी 
व्यन्त्िका विरुि रयावयक धनकाय िा अियरयावयक धनकायमा पक्ष भई नाधलस÷उजरुी गनुयपने भएमा 
िा कुनै प्राकृधतक व्यन्त्ि िा काननुी व्यन्त्िले यस नगरपाधलकालाई विपक्ष बनाई कुनै रयावयक िा 
अियरयावयक धनकायमा नाधलस÷उजरुी ददई उि मदु्दाको प्रधतरक्षा गनय धलन्त्खत जिार् पेश गने, 
तामेली म्याद बझु्न तथा िाररस धनयिु गने लगायतका सम्पणुय अदालती प्रकृया काननु बमोन्त्जम 
अगाधड बढाउनका लाधग यस नगरपाधलकाका प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत श्री ध्रिुराज आिाययलाई 
अन्त्ख्तयारी ददने धनणयय गररयो ।  

5.18 नगरपाधलका क्षेि धभि कुनैपधन प्रकारको उद्योग, व्यिसाय संिालन गनुयपिुय नगरपाधलकाको साथै 
सम्बन्त्रित सरकारी कायायलयहरुमा समेत धनयमानसुार दताय गरी संिालन गनय पहल गने धनणयय 
गररयो ।  

5.19 नगरक्षेि धभि रहेको विद्यतुका पोलहरु परुाना तथा जीणय भई दघुयटना एिं मानिीय क्षधत हनुसक्न े
जोन्त्खम भएकाले उि पोलहरु रे्नय र अव्यिन्त्स्थत तारहरुलाई व्यिन्त्स्थत गनयका लाधग नेपाल 
विद्यतु प्रािीकरण, गाईघाटमा अनरुोि गने धनणयय गररयो ।  

5.20 यस नगरपाधलका अरतरगत करार सेिामा काययरत कमयिारीले खाई पाई आएको तलब स्केल नेपाल 
सरकारले तोकेको तलब स्केलको तलुनामा रयून देन्त्खएकाले नगरपाधलकाको क्षमता अनसुार तलब 
स्केल तथा सेिा सवुििा पनुरािलोकन गनय नगर काययपाधलकालाई धनदेशन ददने धनणयय गररयो ।  

5.21 यस िौदण्डीगढी नगरपाधलका, नगर काययपाधलकाको कायायलयमा स्िीकृत दरबरदी धभि रही नगरका 
शहरी स्िास््य केरि, स्िास््य िौकी, नगर काययपाधलकाको कायायलय, िडा कायायलय तर्य  र विधभन्न 
काययक्रम अरतरगत सेिा करारमा काययरत रहँदै आएका कमयिारीहरुको विधभन्न धमधतमा भएको सेिा 
करार सम्झौताको अनमुोदन गने र उि सेिा करारमा काययरत ब्यन्त्िहरुलाई अको ब्यिस्था 
नभएसम्मका लाधग कमयिारीहरुको कायय सम्पादन मूल्याकंन र आिश्यकताको आिारमा सेिा 
करारमा धनररतरता ददन आिश्यकता अनसुारम्याद थप गने र धनजहरुको कायय सम्पादनको अिस्था 
हेरी सेिा करारलाई धनररतरता ददने िा नददन े सम्बरिमा धनणयय गनय नगर काययपाधलकाको 
कायायलयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गने धनणयय गररयो । 

5.22 यस नगर काययपाधलकाको काययलयमा रहेको बारुण यरिमा र्ायर म्यानको पणुय व्यिस्था नहरुजेल 
सम्मका लाधग अग्नी धनयरिण गनय जाँदा बारुण यरिका सिारी िालकले उपलब्ि गराएको 
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नामाबली सवहतको लग बकु अनसुार अन्त्ग्न धनयरिणमा खवटएका प्रत्येक कमयिारीलाई प्रधत पटकको 
रु. 2००।- को दरले जोन्त्खम भिा स्िरुप थप सवुििा उपलब्ि गराउने धनणयय गररयो । साथै 
नगरपाधलकाको सक्सन मेन्त्शन राजश्व धलई र्ोहर व्यिस्थापनमा खवटने भएकोले सक्शनको कामको 
लाधग नगरपाधलकामा जम्मा हनुे राजश्वको १५ प्रधतशतले हनुे रकम उि सक्शनमा खवटएको 
वटमको लाधग दामासाही हनुे गरी प्रोत्साहन स्िरुप उपलब्ि गराउने सियसम्मत धनणयय गररयो ।  

5.23 सभाबाट स्िीकृत बजेट, योजना तथा काययक्रम संिालनका लाधग आिश्यक पने खियको मापदण्ड 
तथा नम्सय स्िीकृत गरी कायायरियन गनय नगर काययपाधलकालाई धनदेशन ददने धनणयय गररयो । 

5.24 नगरपाधलकाबाट तोवकएबमोन्त्जम स्थापना भएका र पधछ स्थापना हनु े कोर्हरुलाई व्यिन्त्स्थत र 
प्रभािकारी रुपमा संिालन गनय तथा आिश्यकता अनसुार काययविधि तथा मापदण्ड समेत बनाई ती 
कोर्बाट आम्दानी समेत हनुे गरी कोर्हरुको व्यिस्थापन तथा संिालन गनय नगर काययपाधलकालाई 
धनदेशन ददने धनणयय गररयो । 

5.25 नगरपाधलका तथा िडा कायायलयमा प्राप्त धनिेदन अनसुार जग्गा नापी गने तथा साँि सीमाना 
छुट्याउने काययको लाधग वर्ल्डमा जानपुने भएमा उि काममा खवटएका नापी कमयिारी अधमनलाई 
नगरपाधलकामा लाग्ने दस्तरुको 1५% ले हनुे रकम प्रोत्साहन स्िरुप न.पा. बाट उपलब्ि गराउने 
धनणयय गररयो । 

5.26 यस नगरपाधलका धभिका सबै िडालाई क्रमशः बालमैिी तथा बालश्रम मिु िडा घोर्णा गदै 
बालमैिी तथा बालश्रम मिु नगर घोर्णा गनय आिश्यक रणनीधतक योजना सवहत अगाधड बढ्ने 
धनणयय गररयो ।  

5.27 यस नगरपाधलका धभि काययक्रम संिालन गनय इच्छुक कुनै पधन गै.स.स तथा सामान्त्जक संघ, 
संस्थाले नगरपाधलका क्षेि धभि संिालन गने योजना, काययक्रमहरु नगरपाधलकाको पूिय स्िीकृधतमा 
पारदशी ढंगले नगरपाधलकासँग अधनिायय समरिय र जानकारी गराई माि काययरियन गने व्यिस्था 
धमलाउने धनणयय गररयो ।  

5.28 धनयधमत रुपमा बजार अनगुमन गरी सरसर्ाई, सडक पेटी अधतक्रमण, ट्रावर्क व्यिस्थापन, 
स्िीकृधत नधलई भिन संरिना धनमायण जस्ता काययलाई धनयरिण गरी सहयोग पयुायउन विशेर् काययदल 
बनाई खटाउने धनणयय गररयो ।  

5.29 यस न.पा.को सम्पूणय िडाहरुमा मातनृ्त्शश ु स्िास््य सेिा प्रदान गने काययमा सहयोग परु् इरहेका 
मवहला स्िस््य स्ियंसेविकाहरुलाई नेपाल सरकारले उपलब्ि गराउने सवुििाको अधतररि 
नगरपाधलकाका तर्य बाट उपलब्ि गराई राखेको माधसक रकम रु. १,०००/- र उपिार खिय 
स्िरुप िावर्यक रुपमा रकम रु. ८,०००/- प्रधत मवहला स्िास््य स्ियंसेविकाहरुलाई उपलब्ि 
गराउन ेधनणयय गररयो । साथै ६० िर्य उमेर पगेुका मवहला स्िास््य स्ियंसेविकालाई सम्मान सवहत 
अधनिायय धबदाई काययक्रमका लाधग प्रधत स्ियंसेविकाहरुलाई रु. ५०,०००/- उपलब्ि गराउन े
धनणयय गररयो । 

5.30 यस नगरपाधलका अरतगयतका बधथयङ सेरटर सञ्चालनमा रहेका स्िास््य संस्थाहरुमा काययरत 
कमयिारीहरुलाइ रािीकाधलन ड्युटी खटाए िापत अधतररि भिा उपलब्ि गराइने गरेकोमा सो 
भिालाई िस्तगुत र मापदण्डमा आिारीत बनाउनका लाधग अत्यािश्यक कमयिाररलाई पूिय स्िीकृत 
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ड्युटी धलस्टका आिारमा ड्युटी खटाउने र माधसक प्रसतुी भएको केशको संख्याको आिारमा २४ 
घण्टा स्िास््य सेिा प्रिाहका लाधग अधतररि समयमा खवटएका स्िास््यकमी कमयिारीहरुलाई 
अधतररि कामको भिा स्िास््य शाखा र प्रशासन शाखाबाट केश िेशका आिारमा ड्युटी वििरण 
अधभलेख प्रमान्त्णत तथा धसर्ाररसका आिारमा उपलब्ि गराउने सियसम्मत धनणयय गररयो ।  

5.31 यस नगरपाधलकामा समस्याको रुपमा रहेको ढल धनकासको उन्त्ित व्यिस्थापनका लाधग नगर ढल 
व्यिस्थापन गरुु–योजना तयार गने र गरुुयोजनका कायायरियनका लाधग यस न.पा.को लागत 
सहभाधगता रकमको प्रधतबिता सवहत अरय प्राविधिक लगायत सहयोगका लाधग शहरी विकास तथा 
भिन धनमायण विभाग तथा अरय सम्बन्त्रित धनकायसँग अनरुोि गने धनणयय गररयो ।  

5.32 यस नगरपाधलका अरतगयत काययरत कमयिारीहरु मध्ये काययबोझका आिारमा कायायलय समय 
अन्त्घपधछ र साियजधनक विदाका ददनमा समेत काममा खवटन ुपने तथा नगर सभा लगाएतको काममा 
कमयिारीहरु कायायलय समयको अधतररि समयमा समेत खवटन ु पने भएकोले नगरको प्रशासधनक 
कायय सम्पादन अधभलेखका आिारमाअधतररि समयमा कायायलयको काममा प्रत्यक्ष रुपमा खवटन े
कमयिारीहरुलाई माधसक अधतररि कायय सम्पादन गरेको समयको आिारमा माधसक खाईपाई आएको 
तलबमानको आिारमा दैधनक गणना गरी प्रोत्साहन स्िरुप अधतररि प्रोत्साहन भिा उपलब्ि गराउने 
धनणयय गररयो ।  

5.33 स्िीस सरकार, विश्व बैंक, एन्त्शयाली विकास बैंक, जापानी सहयोग धनयोग, कोररयाली सहयोग 
धनयोग नाधडयकCountries का दात ृ धनकाय आददहरुलाई िौदण्डीगढी नगरपाधलकामा काययक्रम 
सञ्चालनका लाधग अनरुोि गने धनणयय गररयो । 

5.34 यस नगर काययपाधलका प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतलाई कायायलयको काययबोझ तथा कायायलय समय 
बाहेक समेत काम गनुय पने भएकोले गत विगत देन्त्ख उपलब्ि गराईदै आएको माधसक 
रु.८०००।– प्रोत्साहन सवुििा, भारसे एक जना र घरभाडालाई धनररतरता ददने तथा नगर 
प्रमखु÷उप–प्रमखुलाई धनजी सन्त्ििालय सवुििाहरु उपलब्ि गराउने धनणयय गररयो ।  

5.35 यस नगरपाधलकामा Geographical Information System (GIS) लाई कायायरियन गने धनणयय गररयो 
।  

5.36 शहरी िातािरणलाई स्िच्छ राख्न २० माइक्रोन भरदा तलका प्लावष्टक झोला धनरे्ि गने र अरय 
प्लावष्टक झोलाहरुलाई धनरुत्सावहत गदै जाने धनणयय गररयो ।  

5.37 नगरपाधलकाको आन्त्रिक आय अधभिवृि गनयका लाधग नगर काययपाधलका र राजश्व परामशय सधमधत 
मार्य त धनम्नानसुार व्यिस्था हनु पहल गने धनणयय गररयो । 
• न.पा.न्त्स्थत उद्योग िान्त्णज्य संघसँग सहकायय गने । 
• पावकय ङ्ग व्यिस्थापन काययको लाधग नेपाल ट्रावर्क प्रहरी, तथा इच्छुक संघ संस्था तथा समहुसँग 

सहकायय गने । 
• नगाररक समाज तथा अगिुाहरुसँग समरिय गने । 
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• नगर क्षेिको समग्र विकास, सरसर्ाइ, बजार व्यिस्थापन लगायतका नागरीक सरोकारका 
विर्य क्षेिहरुलाई धनयधमत र व्यिन्त्स्थत गनय टोलविकास संस्थाहरुसँग समरिय र सहकायय गने 
।  

• ठेक्का पट्टाको काययलाई िसु्त, दरुुस्त र व्यिन्त्स्थत बनाउने ।  
• न.पा. धभिका सम्पणुय पोखरीहरुको पवहिान गरी धतनको संरक्षण र प्रिियन गरी आय आजयन हनु े

खालका वक्रयाकलाप संिालन गने ।  
5.38 नगरको समग्र विकासका लाधग महत्िपूणय रहेका तर नगरपाधलकाको रयूनतम श्रोत सािनका कारण 

बजेट तथा काययक्रममा पनय नसकेका धनम्न योजनाहरु संिालन तथा धनमायणका लाधग विधभन्न 
साझेदार धनकाय, संघ तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्त्रित धनकाय तथा अरय दात ृधनकायहरुमा अनरुोि 
गने धनणयय गररयो । 
• नगर क्षेि धभिका सडकहरुमा कालोपिे तथा सडक स्तरोन्नती आयोजना । 
• आिधुनक सभा हल धनमायण आयोजना । 
• आिधुनक बस पाकय  धनमायण आयोजना । 
• नगर क्षेिमा व्यिन्त्स्थत सतह तथा भधूमगत ढल धनकास धनमायण आयोजना । 
• पसु्तकालयको आिधुनकीकरण तथा ई. लाईबे्ररी संिालन आयोजना । 
• विद्यालय, उच्ि मा.वि.हरुका भिन धनमायण, वििान प्रयोगशाला तथा कम्प्यूटर केरि स्थापना, 
• बहृद खानेपनी आयोजनाहरु । 
• पययटकीय क्षेिको विकास ।  
• पक्की तथा झोलङु्गे पलुहरुको धनमायण ।  
• व्यिन्त्स्थत सवपङ्ग कम्प्लेक्सहरु धनमायण आयोजना ।  
• कृवर् तथा पशपंुछी विकास सम्बरिी काययक्रम तथा आयोजाहरु । 

5.39 मवहला विकास र सशिीकरणका लाधग धनम्न कुराहरु विशेर् जोड ददई काययरियन गने धनणयय 
गररयोः 

• घरेल ु वहंसा (कसरु तथा सजाय) ऐन, २०६६ र राविय कायययोजना, २०६६ अनसुार लैंधगक 
वहंसाविरुि नगरस्तरीय काययक्रमहरुमा सहकायय गरी संिालन गने गराउने । 

• एकल मवहलाहरुको सीप, दक्षता र संस्थागत क्षमता अधभिवृि गदै जाने । 
• वहंसा, शोर्ण तथा अरय पीडाबाट पीधडत मवहला तथा बालबाधलकाहरुको सरुक्षा र वहतमा 

ऐक्यबिता जनाउन नगरपाधलकामा स्थावपत कोर्को प्रभािकारी पररिालन गने । 
• गररबी विरुि मवहला अधभयान सरुु गनय दात ृधनकायहरुसँग सहकायय गने । 
• लन्त्क्षत मवहलारुका लाधग आयमूलक तथा सीपमूलक ताधलम सञ्चालन गरी आय आजयन िवृि गने । 

5.40 कृवर् क्षेिको विकास र सिुारका लाधग महत्िपणुय भएका तर नगरपाधलकाको सीधमत श्रोतका कारण 
बजेट विधनयोजन हनु नसकेका धनम्न आयोजनाहरुमा आिश्यक सहयोगका लाधग दात ृधनकाय तथा 
अरय सम्बन्त्रित सरकारी तथा गैर सरकारी धनकायलाई अनरुोि गने धनणयय गररयो । 
• नगर क्षेि धभिका कृवर् सडकहरुको स्तरोन्नती आयोजना । 
• नगर क्षेि धभिका सम्भाव्य स्थानहरुमा विधभन्न धसंिाईका लाधग पिुायिार धनमायण । 
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• विधभन्न िडाहरुमा स्थानीय कृवर् तथा पश ु हाटिजार, थोक बजार विकास तथा विस्तार 
आयोजना, 

• परम्परागत कृवर् प्रणालीमा सिुार गरी कृर्कहरुको जीिनस्तर सिुार योजना तथा काययक्रमहरु 
। 

5.41 यस नगर क्षेिको पययटन प्रिद्र्िन तथा विकासका लाधग धनम्न प्रकृया अगाधड िढाउन आिश्यक 
पहल र व्यिस्थापन गने धनणयय गररयो । 
• नगरको सरसर्ाई र सौरदययता अधभिवृिमा विशेर् ध्यान ददने, 
• नगरिासीहरुलाई आर्नो घर, आगँन, टोल सरसर्ाई राख्न विशेर् िेतना अधभिवृि काययक्रम 

संिालन गने, 
• नगर न्त्स्थत िाधमयक स्थल, पोखरी लगायत अरय पययटकीय स्थलहरुको सरसर्ाई, ममयत संभार, 

संरक्षण तथा पययटकीय पिुायिार धनमायणमा जोड ददने, 
• सरकारी, गैरसरकारी एिं धनजी क्षेिसँग समरिय, गरी साियजधनक धनजी साझेदारीमा विशेर् 

काययक्रम संिालन गने, 
• नगरको पययटकीय स्थलहरुको डकुमेरट्री, ब्रोसर जस्ता सामग्री मार्य त प्रिार प्रसार गराउने, 
• िौदण्डीगढीको पययटन विकास गरुुयोजना धनमायणका लाधग नेपाल पययटन बोडयलाई अनरुोि गने 

। 
• यस नगरपाधलकालाई पययटकीय क्षेिको रुपमा विकास गनय न.पा.मा रहेका िाधमयक स्थल, 

पोखरी, पाकय  आददलाई संरक्षण सम्बदयन गरी नगरपाधलका तथा नगरिासीको आय आजयन िवृि 
गने तर्य  पहल गने । 

5.42 नगर क्षेिका सडक, साियजधनक स्थल, साियजधनक जग्गा, साियजधनक भिन आदद विधभन्न बाहानामा 
अधतक्रमण गने, धमच्ने प्रिृन्त्िका कारणले साियजधनक आित जाित र साियजधनक कायय गनय कदठनाई 
हनुका साथै नगरको शौरदययतामा समेत प्रधतकुल असर परररहेको यथाथयतालाई मनन गरी धनम्न 
अनसुार गने धनणयय गररयो । 
• नगरक्षेिको सडक, साियजधनक स्थल जग्गा अधतक्रमणलाई हटाउने । त्यस्ता जग्गाहरुको 

संरक्षणको विशेर् व्यिस्था गने । 
• ऐलानी, पती, जग्गाको लगत तयार गरी संरक्षण गने र त्यसलाई न.पा.ले साियजधनक प्रयोगमा 

ल्याउने । 
• सडकको अधिकार क्षेि तोकी त्यसको पालना गराउने । 
• साियजधनक स्थलहरुको लगत तयार गरी संरक्षणको विशेर् व्यिस्था धमलाउने । 
• न.पा.क्षेिका मठ, मन्त्रदर, मस्जीद, गमु्बा, आदद सम्पन्त्ि वििरण तयार गरी त्यसको दूरुपयोग 

हनुबुाट रोक्ने । ती क्षेिको व्यिन्त्स्थत संिालनका लाधग संिालक सधमधतहरुको समय सापके्ष 
गठन तथा पनुगयठन गने । साथै संरक्षण  र सम्बियन गनयका लाधग माधथल्लो धनकायमा लेखी 
पठाउने । 

5.43 जनस्िा्य प्रिद्र्िनका लाधग राविय काययक्रमहरुलाई सहयोग पगु्ने गरी नगरपाधलकाबाट धनम्न 
काययक्रमहरु गने गराउने धनणयय गररयो । 
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• स्ियंसेिीकाहरु पररिालन गरी राविय काययक्रमहरुको काययरियनमा सहयोग गने । 
• खाद्य, माछामास ु तथा बजार अनगुमन प्रकृयालाई सबै सरोकारिालाहरुको समरियमा धतव्रता 

ददने । 
• सम्िि सरकारी धनकाय, उपभोिा वहत संरक्षण मरि तथा उद्योग िान्त्णज्य संघसँग समरिय गरी 

उपभोग्य िस्तकुो बेिविखन गने पसलहरुको अनगुमन गने । 
• धनयधमत नगर सरसर्ाई लगायत अरय जनस्िास््य प्रियिनका योजना, काययक्रम संिालनलाई 

पवहलो प्राथधमकता ददने र विशेर् सरसर्ाई काययक्रमका लाधग संघसंस्थाहरुसँग सहकायय गने । 
• साियजधनक शौिालयहरुको ममयत सम्भार र नयाँ धनमायण गरी संिालनमा ल्याउने । 
• जनिेतना अधभिवृि गने खालका काययक्रमहरुमा स्थानीय सामान्त्जक संघसंस्था, सहकारी संस्था, 

सामदुावयक संस्थाहरुलाई पररिालन गने । 
• राविय खोप तथा धभटाधमन ए लगायतका राविय अधभयान तथा काययक्रमहरुमा मवहला स्िास््य 

स्ियंसेविका पररिालनलाई धनररतरता ददने । 
• स्िस्थ र स्िच्छ मास ु उत्पादन र वितरण गराउन माछा मास ु व्यिसायीहरुलाई पश ु सेिा 

शाखाको समरिय र सहकाययमा ताधलमको व्यिस्था तथा  धनयमन गने । 
• िडयफ्ल,ु डेंग,ु मलेररया, कालाज्िर, कोरोना भाईरस जस्ता महामारीजरय रोग धनयरिणका लाधग 

जनिेतना अधभिवृि मलुक सूिना सम्पेर्र्ण तथा प्रिार प्रसार गने  ।  
• लाग ुपदाथय तथा एि.आई.भी. र एड्स विरुि जनिेतना मलुक काययक्रमहरु संिालन गने । 
• व्यिन्त्स्थत शौिालय प्रयोग तथा खलु्ला ददसा मिु क्षेि घोर्णा पिातको काययक्रम अन्र्तगत 

विधभन्न िडाहरुमा खलु्ला ददसामिु क्षेिलाई ददगो बनाउन िेतना मलुक काययक्रम संिालन गने 
। 

5.44 आ.ि. २०७७।०७८ को अन्त्रतम लेखा परीक्षण प्रधतिेदन उपर छलर्ल गरी उि प्रधतिेदनमा 
उल्लेख भएका विर्यहरुका सम्बरिमा छलर्ल गदाय नगर काययपाधलकालाई धनम्न धनदेशन ददन े
धनणयय गररयोः 
• पेश्की माधथ पेश्की उपलब्ि नगराउने व्यिस्था धमलाउने । 
• सम्भि भएसम्म पेश्की उपलब्ि नगराउने, पेश्की उपलब्ि गराउनै पने भएमा आिश्कता र 

औन्त्ित्यता हेरेर माि उपलब्ि गराउने । उपलब्ि गराइएका पेश्की धनयमानसुार समयमा 
र्छयौट गराउने ।  

• गत विगत देन्त्ख हाल सम्मको पेश्की तथा बेरुज ुर्र्छ्यौट र धनयधमत गने काययलाई अधभयानका 
रुपमा अगाधड बढाउने । 

• प्रिधलत ऐन धनयम, प्रकृया, पिती अनसुार माि आधथयक कारोिार गने गराउने । 
• िाल ुखिय कम गरी पनु्त्जगत खिय बढाउने । प्रशासधनक खियलाई सीमािि गने । 
• लेखापरीक्षण प्रधतिेदनमा ददइएका सझुािलाई विशेर् ध्यान ददई आधथयक कारोिार गने । 
• धनयधमत रुपमा आरतररक लेखा परीक्षण गने, गराउन,े आरतररक लेखा परीक्षणको गणुस्तर 

सिुार गदै जाने । 
• परुाना िरौटीलाई सदर स्याहा गने प्रवक्रया अगाधड बढाउने । 
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5.45 शहरमा हनुे ध्िनी र िाय ुप्रदरु्ण धनयरिणका लाधग धनम्न अनसुार गने धनणयय गररयो । 
• नगरक्षेि धभि स्थावपत औद्योधगक तथा व्यापाररक प्रधतष्ठानहरुले स्थापना इजाजत पिको शतय, 

औद्योधगक एिं िातािरण संरक्षण सम्बरिी ऐन धनयम, धनदेशन बमोन्त्जम आ–आर्नो, उद्योग 
कलकारखाना तथा व्यापाररक प्रधतष्ठानहरुबाट उत्पाददत र्ोहोरमैला प्रदरु्ण एिं ध्िनी प्रदरु्णलाई 
आरै् व्यिन्त्स्थत गनुय पनेछ । 

• नगरपाधलका क्षेि धभि कसैले पधन धछमेकी, टोलिासी, विद्याथी, विद्यालय, क्याम्पस, कायायलय, 
र पैदलयािीहरुलाई बािा पने गरी रेकडय प्लेयर, लाउड न्त्स्पकर, माइक तथा िको आिाज 
उत्पादन गने स्ििाधलत िा यान्त्रिक िस्तहुरु संिालन गनय गराउन पाउने छैनन ्। 

• कसैले माधथ उल्लेख भए बमोन्त्जम कसूर गरेको छ भने्न उजूरी गरेमा िा नगरपाधलकालाई शंका 
लागेमा नगरपाधलकाले त्यस्तो स्थानमा आिश्यक धनरीक्षण िा जाँिबझु गनय र प्रिधलत ऐन 
धनयम बमोन्त्जम जररिाना गरी कारिाही गनय सक्ने छ । 

5.46 नगरपाधलकाले योजना तथा काययक्रम संिालन गदाय योजनाको रकमबाट धनयमानसुार कट्टा गररने 
करटेरजेरसी बापतको रकम देहायका क्षेिमा खिय गने धनणयय गररयो । 
• योजना अनगुमन गनय अनगुमनमा जाने पदाधिकारी तथा कमयिारीलाई खाना तथा खाजा खिय

  
• योजना अनगुमनका लाधग ईरिन, 
• योजना अनगुमनका लाधग सिारी सािन खररद,  
• योजना अनगुमनका लाधग सिारी भाडा, 
• योजनाको ड्रईङ्ग, धडजाईन, विस्ततृ पररयोजना प्रधतिेदन तथा सम्भाव्यता अध्ययन,  
• योजनाको ईन्त्स्टमेट मूल्यांकन,  
• योजना सम्बरिी अधभमखुीकरण ताधलम,  
• परामशय सेिा खिय साियजधनक परीक्षण खिय, 
• उपभोिा सधमधतहरुलाई ताधलम तथा क्षमता विकास, 
• वर्ल्ड भ्रमणका लाधग खवटने कमयिारीहरुको लाधग छाता, रेनकोट, ब्याग लगायतका सामग्री 

तथा आिश्यक मसलरद सामग्री खररद । 
• योजना संिालन काययरियन सम्बरिी इन्त्रजधनयररङ्ग कायायलय समान तथा मेन्त्शनरी तथा उपकरण 

खररद । 
• योजना सञ्चालन तथा कायारियसँग सम्बन्त्रित नगरपाधलकाले आिश्यक ठानेका अरय कायय । 

5.47 नगरक्षेिमा रहेको र्ोहरमैला व्यिस्थापन लगाएतका समस्या समािानका लाधग धनम्न अनसुार गने 
सियसम्मत धनणयय गररयो । 
• नगर क्षेिको उपयिु स्थानमा दीघयकाधलन सोिका साथ स्यानेटरी ल्यारडवर्ल्ड साईडको 

व्यिस्थापन गने । 
• श्रोतमा नै जैविक र अजैविक र्ोहर छुटायाई जैविक र्ोहरबाट कम्पोष्ट मल बनाउन धनजी क्षेि 

िा सामान्त्जक संघ संस्था िा व्यन्त्िलाई उत्प्ररेरत गने । 
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• घरको र्ोहर घरमा नै तह लगाउन मवहला केन्त्रित जनिेतना अधभिवृि काययक्रम संिालन गने 
र घरबाट धनस्कने र्ोहरलाई करेसाबारी खेतीमा प्रयोग गनय प्रोत्साहन गने । 

5.48 यस नगरलाई व्यिन्त्स्थत र समनु्नत नगर बनाउनका लाधग धनम्नानसुार गने गराउने सियसम्मत धनणयय 
गररयो । 
• नगर क्षेिको उपयिु स्थानमा अधतधथ गहृ धनमायण गने । 
• बसपाकय , पययटन, सडक, ढल धनमायण, हवटया स्थल सिुारको विर्यगत गरुु योजनाहरु धनमायण 

गराउने । 
• नगरपाधलकाको धडन्त्जटल पाश्वयन्त्िि (Digital Profile) तयार गने ।  
• विधिको शासनलाई संस्थागत गनय विधभन्न विधनयमहरु, काययविधिहरु, धनदेन्त्शकाहरु बनाउने तथा 

बनेका विधनयमहरु, काययविधिहरु, धनदेन्त्शकाहरुको समयानकुुल अद्यािधिक गरी कडाईका साथ 
पालना गराउने । 

• सूिना र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गने, विितुीय शासनलाई बढािा हनुे गरी आिश्यक 
पूिायिार तयार गने, नगर सूिना केरि, बाल सूिना केरि, मानि संसािन विकास केरिको 
स्थापना र सूदृढीकरण गरी व्यिन्त्स्थत गने । 

• नागररकको सूसनु्त्ित हनु पाउने अधिकारको सम्मान गदै नगरपाधलकाका गधतविधि तथा नागररक 
सरोकारका विर्यहरुलाई माईवकङ्ग, रेधडयो काययक्रम, बलेुवटन प्रकाशन, साियजधनक सनुिुाई, 
प्रगधत सधमक्षा जस्ता गधतविधिहरुलाई माधसक, िौमाधसक, िावर्यक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण 
आदद काययहरु गने । 

• र्ोहर मैला व्यिस्थापन योजनामा सहयोग पयुायउन र सडकहरुको धनयमधत ममयत संभारका लाधग 
न.पा.मा भएका सािनहरु पररिालन गराउने ।  

• विगतमा संिाधलत ठुला योजना तथा काययक्रमहरुको प्रभाि मूल्यांकन गराउने । योजना संिालन 
गदाय प्रारन्त्म्भक िातािरणीय परीक्षण (IEE) र िातािरणीय प्रभाि मूल्यांकन (EIA) गने ।  

• भिन आिार संवहतालाई व्यिहाररक रुपमा लाग ुगराउने । 
• राजश्व संभाव्यता अध्ययन प्रधतिेदनलाई ध्यानमा राखी आरतररक राजश्व िवृि कायय योजना तयार 

गरी लाग ुगराउने । 
• सौयय उजायबाट मखु्य स्थल लगायत सडकहरुमा सडक बिी व्यिस्थापन गने । 
• विपद व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी बनाउने । 
• जलिाय ु पररितयन सम्बरिी सिेतना जगाउँदै त्यससँग सम्बन्त्रित योजना काययक्रमहरु संिालन 

गने । 
5.49 उदयपरु विकास बोडयको धनणययानसुार न्त्जल्लाका सबै पाधलका, स्थानीय पूिायिार विकास साझेदारी 

काययक्रम र स्िीस सरकारको सहयोगमा यस नपाको िडा नं. ६ मा धनधमयत कोधभड विशेर् 
अस्पताललाई १ नं. प्रदेश स्तरीय सरुिा रोग विशेर् अस्पताल िा ट्रमा सेरटरको रुपमा संिालन 
गनय १ नं. प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार र अरय सहयोगी धनकायाहरुसँग अनरुोि गने धनणयय गररयो 
। साथै त्यसरी ट्रमा सेरटर िा सरुिा रोग विशेर् अस्पतालका रुपमा सञ्चालन हनु नसकेमा उि 
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संरिनाको सदपुयोग र संरक्षणको बैकन्त्ल्पक व्यिस्थाका लाधग पहल र समरिय गने सियसम्मत 
धनणयय गररयो । 

5.50 यस नगर क्षेि धभि कक्षा १० सम्म सञ्चालन भएका विद्यालयहरु मध्ये १० जोड २ कक्षा सञ्चालन 
गनय सम्भाव्य र इच्छुक विद्यालयहरुलाई १० जोड २ सञ्चालन गनयका लाधग प्रयाप्त विद्याथी पगु्ने 
आिार, काययरत मौजदुा जनशन्त्ि, विद्यालयको भौधतक पिुायिार, विद्यालयको क्षेिाधिकारको 
भौगोधलक अिस्था, विद्यालयको आधथयक अिस्था र सोको ददगोपन लगायतका आिारमा सम्भाव्य 
देन्त्खएमा नगरपाधलकालाई १० जोड २ सञ्चालन गदाय नगरपाधलकालाई थप आधथयक भार नपने गरी 
विद्यालयले पेश गरेका कायय योजनको आिारमा स्िीकृती ददने धनणयय गररयो ।  

5.51 स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्िमूल्यांकन काययविधि (LISA), २०७७ बमोन्त्जम यस न.पा.को 
आधथयक िर्य २०७७।०७८ को मूल्यांकन हुँदा तयार भएको प्रारन्त्म्भक नधतजा अनसुार कुल १०० 
अंकमा 73.५अंक प्राप्त भएकोले उि आ.ि.को लाधग तोवकए बमोन्त्जमका उपलब्ि कागजातहरु 
प्रणालीमा प्रविष्ट गदाय गणुस्तर पररक्षाणमा62.5अंक सवहतको अन्त्रतम नधतजा प्राप्त भएको विर्यमा 
छलर्ल गररयो र न.पा.को उि अन्त्रतम नधतजाको अनमुोदन गने धनणयय गररयो । साथै उि 
नधतजाको समीक्षा गदाय राम्रो नधतजा प्राप्त भएका सूिक क्षेिका अिस्थालाई सोही बमोन्त्जम 
धनररतरता ददने र कम्जोर अिस्था भएको सूिक क्षेिको अिस्था सिुार गनयका लाधग कायययोजना 
तयार गरी स्िीकृत कायययोजनाको प्रभािकारी कायायरियन गने व्यिस्था धमलाउन नगर 
काययपाधलकाको कायायलयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गने धनणयय गररयो । 

5.52 स्थानीय तह वििीय सशुासन जोन्त्खम मूल्याङ्कन काययविधि (FRA), २०७७बमोन्त्जम प्रारन्त्म्भकमा ७३ 
अंक प्राप्त भएको र न्त्जससबाट पषृ्टपोर्ण पिात अन्त्रतम नधतजा ६८ अंक प्राप्त भएको विर्यमा 
छलर्ल गररयो र न.पा.को उि अन्त्रतम नधतजाको अनमुोदन गने धनणयय गररयो । साथै उि 
नधतजाको समीक्षा गदाय राम्रो नधतजा प्राप्त भएका सूिक क्षेिका अिस्थालाई सोही बमोन्त्जम 
धनररतरता ददने र कम्जोर अिस्था भएको सूिक क्षेिको अिस्था सिुार गनयका लाधग कायययोजना 
तयार गरी स्िीकृत कायययोजनाको प्रभािकारी कायायरियन गने व्यिस्था धमलाउन नगर 
काययपाधलकाको कायायलयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गने धनणयय गररयो । 

5.53 यस नगरपाधलकाको आ ि ०७9/०80 को स्िीकृत बावर्यक बजेटआय अनमुानको बावर्यक बजेटरु 
809455650 अनमुाधनत सबै न्त्शर्यकमा अनमुानको सीमाभरदा िास्तविक बजेट प्राधप्त कम हनु 
सक्ने भएकाले तत्कालको आिश्यकता र औन्त्ित्यताका आिारमा बजेट श्रोत तपधसल बमोन्त्जमले 
एक आपसमा सापटी धलई भिुानी गनय धनदेशन ददन ेधनणयय गररयो । 
• नेपाल सरकार समानीकरण अनदुानको रकमबाट नेपाल सरकार राजश्व बाँडर्ाँड, प्रदेश 

समानीकरण अनदुान, प्रदेश सिारीसािन कर, नगरपाधलकाको स्थानीय राजश्व बाँडर्ाँड र 
आरतररक श्रोतमा बजेट सापवट धलइ भिुानीको ब्यिस्था धमलाउने । 

• नेपाल सरकार मअुकर र अरतशलु्क राजश्व बाँडर्ाँडबाट प्राप्त राजश्ब रकमबाट नेपाल सरकार 
समानीकरण अनदुान, नपेाल सरकार राजश्व बाँडर्ाँड, प्रदेश समानीकरण अनदुान, प्रदेश 
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सिारीसािन कर, नगरपाधलकाको स्थानीय राजश्व बाँडर्ाँड र आरतररक श्रोतमा सापवट धलइ 
भिुानीको ब्यिस्था धमलाउने । 

• प्रदेश समानीकरण अनदुानबाट प्राप्त रकमबाट नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान, नेपाल 
सरकार राजश्व बाँडर्ाँड, प्रदेश सिारीसािन कर, नगरपाधलकाको स्थानीय राजश्व बाँडर्ाँड र 
आरतररक श्रोतमा सापवट धलइ भिुानीको ब्यिस्था धमलाउने । 

• प्रदेश सिारीसािन करबाट प्राप्त रकमबाट नेपाल सरकार राजश्व बाँडर्ाँड, प्रदेश समानीकरण 
अनदुान, प्रदेश सिारीसािन कर, नगरपाधलकाको स्थानीय राजश्व बाँडर्ाँड र आरतररक श्रोतमा 
एक आपसमा बजेट सापवट धलइ भिुानीको ब्यिस्था धमलाउने। 

• नगरपाधलकाको आरतररक श्रोत र स्थानीय राजश्व बाँडर्ाँडको रकमबाट नेपाल सरकार 
समानीकरण अनदुान, नपेाल सरकार राजश्व बाँडर्ाँड, प्रदेश समानीकरण अनदुान, प्रदेश 
सिारीसािन कर, नगरपाधलकाको स्थानीय राजश्व बाँडर्ाँड र आरतररक श्रोतमा एक आपसमा 
बजेट सापवट धलइ भिुानीको ब्यिस्था धमलाउने । 

5.54 यसरी सापटी धलएको रकम नगरपाधलकाको आरतररक श्रोत र स्थानीय राजश्व बाँडर्ाँड बजेट सीमा 
अनमुाधनत भरदा कम राजश्व संकलन भइ बजेट सापटी वर्ताय वहसाब धमलान हनु नसक्ने अिस्था 
आएमा माधथ उल्लेन्त्खत बजेट सापटी समानीकरण अनदुान लगायत जनुसकैु श्रोतबाट एक आपसमा 
सापवट धलइ खिय भएको भए पधन यसै धनणययका आिारमाFiscal Gap वहसाब धमलान भएको ब्यहोरा 
प्रमान्त्णत हनुे सियसम्मत धनणयय पाररत गररयो । 

5.55 सरुन्त्क्षत आप्रबासन (सामी) काययक्रम र मानधसक स्िास््य तथा परामशय केरि (CMC) नेपालसँगको 
साझेदारीको काययक्रमलाई आगामी आ.ि.मा पधन धनररतरता ददने धनणयय गररयो ।    

5.56 राविय पररियपि तथा पञ्जीकरण विभागबाट यस नगरपाधलकामा सञ्चाधलत व्यन्त्िगत घटना दताय 
तथा सामान्त्जक सरुक्षा सदुृढीकरण आयोजनालाई अियिावर्यक अिधिको प्रशासधनक खिय 
नगरपाधलकाको तर्य बाट साझेदारी गने गरी आयोजना अरतरगत काययरत कमयिारीहरुको करार 
अिधि थप गरी आगामी आ.ि. २०७९/०८० मा धनररतरता ददने धनणयय गररयो । 

5.57 यस नगरपाधलकाबाट िाल ु आ.ि.मा विधभन्न काययको खररद प्रवक्रया ठेक्का मार्य त गररएकोमा 
सम्बन्त्रित ठेक्काको लागत अनमुान भरदा कम रकममा ठेक्का सम्झौता भई सम्बन्त्रित शीर्यकमा बजेट 
बाँकी रहेको अिस्थामा कायायलयको आिश्यकता बमोन्त्जम रयून मूल्यांवकत र्मय तथा 
आपूधतयकतायहरुबाट थप सामग्रीहरु खररद गररएको हुँदा त्यस्ता थप आदेशमा गररएका खररदहरु 
अनमुोदन गने धनणयय गररयो ।  

5.58 स्िीकृत विधनयोजन ऐनमा विस्ततृ बाँडर्ाँड र काययक्रमगत विधनयोजन हनु बाँकी बजेट शीर्यकहरु 
न्त्शक्षा तर्य को नीन्त्ज न्त्शक्षक व्यिस्थापन, विपद् व्यिस्थापन (तटबरिन, नदद धनयरिण तथा बाँि 
धनमायण लगाएत), विधभन्न लन्त्क्षत काययक्रम आददकोआिश्यकता र औन्त्ित्यताको आिारमा बाँडर्ाँड 
गरी कायायरियन गनय नगर काययपाधलकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गने धनणयय गररयो ।  
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5.59 यस नपाको िडा नं. ५ धसिाई देन्त्ख उिर बेली, िडा नं. ६ को धसिायनी हुँदै िडा नं. १ को 
िंन्त्शलाघाटको सडकको कालो पिे तथा बंन्त्शलाघाटमा पक्की पलु धनमायणका लाधग १ नं. प्रदेश 
सरकार र संघ सरकारसँग अनरुोि गने धनणयय गररयो ।  

5.60 यस नगरपाधलकाको िडा नं. ६ बेल्टार बजारमा रहेको बसपाकय को धनमायण तथा स्तरोनरतीका लाधग 
१ नं. प्रदेश सरकार र संघ सरकारसँग अनरुोि गने धनणयय गररयो ।  

5.61 न. पा. को िडा नं ७ वि.वप.िोक-हाङ्गबजार-माधडिास भोलेनी सडक खण्डमा पने माधडबास खोला, 
लामा खोला लगायतका खोलाहरुमा पक्की पलु तथा सडक धनमायण, धियगुा ज्याधमरे खोलामा पक्की पलु 
धनमायण, धियगुा खोला देििार हडीया जोड्ने पक्की पलु, बेल्टार बजारको उिरी बसपाकय  धनमायण, िडा 
नं ६ को सातिारे धसरानमा औद्योधगक ग्राम स्थापना, अरतर पाधलका र अरतर न्त्जल्ला जोड्न े
सडकहरुको कालो पिे धनमायण लगायतका काययहरु नगरपाधलका, प्रदेश र संघीय सरकारसँगको 
साझेदारीमा धनमायण गररने धनणयय गररयो । 

5.62 धियगुा नदी लगायत विधभन्न सम्भाव्य घाट तथा समािीस्थलमा व्यिन्त्स्थत दाहसंस्कार गनयका लाधग 
शिदाह गहृ धनमायणका लाधग १ नं. प्रदेश सरकार र संघ सरकारसँग अनरुोि गने धनणयय गररयो ।  

5.63 िडा नं. ५ न्त्शिाइको धियगुा नददमा धनधमयत भत्केको पक्की पलु पनुः धनमायण िा सोही स्थानमा 
मोटरेिल र्लामे पलु धनमायणका लाधग १ नं. प्रदेश सरकार र संघ सरकारसँग अनरुोि गने धनणयय 
गररयो ।  

5.64 यस न. पा. को िडा नं ९ र १० को धसमाना विरणजु हधडया जोड्ने धियगुा नददमा झोलङु्गे पलु 
धनमायणका लाधग १नं प्रदेश सरकारबाट रु.२० लाख विधनयोजन भएकोमा उि रकमबाट पलु 
धनमायण सम्पन्न नहनुे भएकाले १ नं प्रदेश सरकार सँग आगामी आ.ब. मा पलु धनमायण सम्पन्न गनय 
लाग्ने नपगु रकम थप गररददन अनरुोि गने धनणयय गररयो । 

5.65 धनणयय नम्बर ६ बमोन्त्जम रकम माग गदाय १ नं प्रदेश सरकारबाट रकम प्राप्त हनु नसकेमा िडा नं 
९ र १० को िडागत बजेट तथा नगरपाधलकाबाट उि पलु भरदा कम महत्िका योजना तथा 
काययक्रमहरु कटौती गरी उि झो.प.ु का लाधग अपगु हनुे बजेट व्यिस्था गनय नगर 
काययपाधलकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गने धनणयय गररयो । 

5.66 यस नगरपाधलकाको विधभन्न स्थानबाट अरतर न्त्जल्ला जोड्ने मखु्य सड्कहरु बेल्टार साउने सडक, 
बेल्टार िंन्त्शला सडक र धबरेरि िौक राधनटार सडक कालेपिे धनमायणका लाधग १ नं. प्रदेश सरकार 
र संघ सरकारसँग अनरुोि गने धनणयय गररयो ।  

5.67 िडा नं ९ मा अिस्थीत भीमसेन कटीमाई मन्त्रदर धनमायण तथा उि मन्त्रदर जाने सडक धनमायणको 
लाधग आिश्यक बजेट व्यिस्थाको लाधग सम्बन्त्रित धनकायहरुमा पहल गने धनणयय गररयो । 

5.68 नगर क्षेिको सरुक्षा व्यिस्थामा सदुृढीकरणको लाधग यस न.पाको िडा नं १ राधनटारमा, िडा नं २ 
को गंगटे िा माधडबासमा र िडा नं ३ को भोलेनीमा प्रहरी िौकी स्थापना गनयको लाधग सम्बन्त्रित 
धनकायहरुमा पहल गने धनणयय गररयो ।  

5.69 यस नगरपाधलकाको विधभन्न िडाहरुमा झोलङु्गेपलु धनमायण गनय अधत आिश्यक देन्त्खएकोले तपधसलका 
स्थानहरुमा झोलङु्गे पलु धनमायणको लाधग संभाव्यता अध्ययन, विस्ततृ पररयोजना प्रधतिेदन (DPR) र 
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आिश्यक काययक्रम तथा बजेटको व्यिस्थाको लाधग सम्बन्त्रित धनकायहरुमा अनरुोि गने सियसम्मत 
धनणयय गररयो ।  

तपधसलः- 
१. िडा नं. ७ को श्रीपञ्चधमबाट िडा नं. ८ को न्त्शखरपरु, कान्त्िके, दारुला, बोप्लङु्ग जाने द्वारखोला 

श्रीपञ्चमी िडा नं. ७ । 

२. लामेिौरीबाट धनमेल टोल िीि लाटीखोला िडा नं. ७ । 

३. िडा नं. १ को कोक्सलुङु्ग र आम्िोक गा.पा. १० गरगरे भोजपरु जोड्ने दिुकोशीमा झो.प.ु 
धनमायण । 

४. सरुदरपरु र ढेलािौरी िीि धियगुा खोलामा झो.प.ु धनमायण िडा नं. ५ । 

५. माधडबास र धभिे िीि माधडबास खोलामा झो.प.ु धनमायण िडा नं. २ । 

६. मकम डाँडा र रमाइलो डाँडा िीि करम्जे खोलामा झो.प.ु धनमायण िडा नं. ४ । 

७. संगम टोल र मेजर िौतारा िीि काधलखोलामा झो.प.ु धनमायण िडा नं. ४ । 

5.70 यस न. पा. को िडा न. ६ को खिीटोल पचु्छार देन्त्ख लार्ा िौक, िडा नं. ७ को आदशय िौक हुँदै 
मेयर टोल सम्मको सडक स्तरोन्नती तथा कालोपिे धनमायण काययको लाधग प्रदेश समपरुक कोर्बाट 
ठेक्का सम्झौता भई विविि कारणले कायय सम्पन्न हनु नसकेकोले आगामी आ.ब. मा बजेट विधनयोजन 
गरी सम्झौतको म्याद थप गरी धनमायण कायय सम्पन्न गने सियसम्मत धनणयय गररयो ।  

5.71 नगरसभाबाट स्िीकृत विधभन्न िजेट तथा काययक्रम काययरियन गदाय सम्बन्त्रित शाखा, िडा, धबर्यगत 
सधमधत सबैसँग समरिय गरेर गने सियसम्मत धनणयय गररयो । 

5.72 न्त्शक्षा तर्य को धनन्त्ज न्त्शक्षक ब्यबस्थापन र विपद ब्यबस्थापन (तटबरिन, नदद धनयरिण,तथा बाँि 
धनमायण लगायत) र अरय न्त्शर्यकको धबस्ततृ बाडर्ाड हनु बावक बजेटको आबश्यकता र 
औन्त्ित्यताको आिारमा गरी कायायरियन गनय नगरकाययपाधलकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गने, 

5.73 यस न.पा. को िडा नं ३ स्थीत विरेरि िौक शधनिारे जोड्ने काधलखोलामा पक्की पलु धनमायण गनय 
अधत अिश्यक देन्त्खएको हँदा उि पलु धनमायणको लाधग सम्बन्त्रित धनकायहरुमा पहल गने धनणयय 
गररयो ।  

5.74 यस नगरपाधलका क्षेिका लामाखोला, द्वारखोला, माधडिास खोला, काधलखोला, हधडया खोला, 
धभमाखोला, धियगुा नदी लगायतका खोला तथा नदीबाट कटान तथा डबुान हनु नददन विधभन्न 
सरकारी तथा गैरसरकारी धनकायहरु सँग समरिय गरी नदी धनयरिणका काययक्रममहरु संिालन गने 
धनणयय गररयो । 

5.75 यस न.पा.को िडा न. ५ न्त्शबाइमा नेपाल सरकारको धबशेर् अनदुानको रकमबाट धनमायणािीन 
शीतभण्डारको धनमायण कायय भैरहदा स्थानीय तहको धनिायिन तथा धनमायण ब्यबसायीहरुको धनमायण 
होधलडेका कारण सम्झौताको म्यादधभि कायय सम्पन्न हनु नसकेको र खरीद धनयमािलीको १२ औ ं
संशोिनले धनमायणािीन आयोजनाहरुको एक िर्य म्याद थप गने सक्ने प्राबिान राखेकोले उि 
काययका लाधग िरि सयुय करस्ट्रक्सन सँग रु.१,०७,०३,५१३।८३ मा सम्झौता भै 
२०७९/०३/२५ सम्ममा पवहलो वकस्ता रकम रु २१,३३,२८२।- भिुानी भएको र काम हनु 
नसकी रु १,०३,६६,७१८।- संघीय सरकारलाई वर्ताय पठाइएकोमा उि काययको म्याद 
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२०८०/०३/२० सम्म थप गरी वर्ताय भएको रकम पनु:धनकासा रु्कुिा गररददनका लाधग नेपाल 
सरकारलाई अनरुोि गने धनणयय गररयो । 

 

5.76 विश्वव्यापी कोधभड-१९ महामारीका बखत कोधभड १९ अस्थायी अस्पताल सातिारे बेल्टारमा धनधमयत 
न्त्शलालेख स्तम्भ तत्काधलन धियगुा नगरपाधलकाबाट बजेट ब्यिस्थापन हनुे गरी तत्काधलन धियगुा 
नगरपाधलका नगरप्रमखु र िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको नगरप्रमखुको भि मौन्त्खक सहमधतमा आधथयक बर्य 
२०७७।०७८ मा धनमायण गररएको न्त्शलालेख स्तम्भको धियगुा नगरपाधलकाबाट भिुानी नभएको तथा धियगुा 
नगरपाधलकाबाट बजेट रु५०००००। पाँि लाख रुपैया माि बजेट यस नगरपाधलकामा पठाइएकोले हाल 
उि भिुानी बाँकी दावयत्ि धसजयना गरी िौदण्डीगढी नगरपाधलकाबाट भिुानीको ब्यिस्थापन गने सम्बरिमा 
आधथयक बर्य २०७७।०७८ को बाँकी दावयत्ि मलेप र्ारम न साविक १८ हाल २२१ धसजयना गरी भिुानी 
गने धनणयय सभाबाट पाररत गररयो । 

िौदण्डीगढी नगरपाधलका 

नगर काययपाधलकाको कायायलय 

बेल्टार, उदयपरु 

म२२१ .र्ारम नं.प.ले. 

साविकको र्ारम नं१८ . 

क्र.स. 
कारोबारसंकेत 
नं. 

खिय 
उपशीर्यक 

अनदुान 
प्राप्तकाययक्रम 
आयोजनाको  /
नाम 

कारोबारकोसंन्त्क्षप्त 
व्यहोरा 

भिुानीपाउनेको 
नाम 

बाँकी भिुानी 
रकम 

भिुानी बाँकी रहनकुो 
कारण 

 .1   ३११५९ 

कोधभड-१९ 
अस्थायी 
अस्पताल 
न्त्शलालेख 
स्तम्भ धनमायण 

धनमायण सम्पन्न 
भएकोतर भिुानी 
बाँकी रहेको 

ससुम आददत्य 
विजय धनमायण 
सेिा प्रा धल 

५०००००-/ 

आधथयक बर्य २०७७।०७८ 
मा तत्काधलन धियगुा 
नगरपाधलका र 
िौदण्डीगढीनगरपाधलकाका 
नगरप्रमखु विि भि मौन्त्खक 
सहमधत भएको तर बजेट 
ब्यहोने श्रोत यवकन नभएकाले 
भिुानी नभएको । 

     जम्मा ५००००-/0  

 

  



“सुन्दर, समृद्ध नगर बनाउने अभियान, हरेक नगरबासीको मुहारमा मुस्कान” 

 चौदण्डीगढी नगरपाभिकाको नीभि, काययक्रम िथा बजेट आ.व. २०७९/८०|184 

 

 

  

5.77 यस नगरपाधलकाले आफ्ना काययक्रम र योजनाहरुलाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गनय तवपसल 
बमोन्त्जमका कानूनहरु स्िीकृत गने सियसम्मत धनणयय पाररत गररयो । 
तपधसलः- 

➢ िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको नगर सल्लाहाकार सधमधत काययविधि, २०७९ 

➢ िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको नगर विकास िोडय सञ्चालन काययविधि, २०७९ 

➢ िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको स्थानीय बजार व्यिस्थापन काययविधि, २०७९ 

➢ िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको स्थानीय बजार व्यिस्थापन तथा अनगुमन धनयमािली, २०७९ 

➢ िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको स्थानीय बजार व्यिस्थापन तथा अनगुमन अनगुमन ऐन,२०७९ 

➢  िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको खेलकुद धनदेन्त्शका, २०७६ को पवहलो शंशोिन 

➢ िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको साझेदारीमा काययक्रम सञ्चालन काययविधि, २०७९ 

➢ िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको साझेदारीमा काययक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने सम्बरिी ऐन, 
२०७९ 

➢ िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको बजार व्यिस्थापन काययविधि, २०७९ 

➢ िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको सशुासन ऐन, २०७९ 

➢ िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको कृवर् तथा पशपुालन सम्बन्त्रि विियक, २०७९ 

 

 

5.78 मवहला पनुयस्थापना केरि (ओरेक) ले २०२२ जनिरी देन्त्ख धडसेम्बर सम्म यस नगरपाधलका क्षेिमा 
सञ्चालन गने तपधसल बमोन्त्जमका कायक्रमहरु स्िीकृत गने धनणयय गररयो । 
तपधसलः- 
धस.नं. काययक्रमको नाम बजेट 
१ स्थानीय सरकारका योजना तजुयमा प्रवक्रया सम्बरिी सामदुावयक संस्था, 

मवहला संजाल, टोल विकास संस्था सधमधतहरुलाई अधभमखुीकरण काययक्रम 
१२१४३ 

२ वहंसा प्रभावित आधथयक सशन्त्िकरण, पनुएकीकरणका लाधग प्रयाप्त बजेट 
विधनयोजनका लाधग पाधलकाहरुसँग सम्िाद तथा छलर्ल काययक्रम 

10714 

३ लैंधगक वहंसा विरुि वकशोर वकशोरीहरुका लाधग र वकशोर वकशोरी 
समहुमा अधतररि वक्रयाकलाप सञ्चालन  

5334 

४ लैंधगकता, मवहला अधिकार, हाधनकारक परम्परागत सोि र अभ्यास, ऐन 
काननु बारे मवहला समहु यिुा संजालका लाधग अधभमनु्त्खकरण  

4200 

५ वकशोर वकशोरी समखुमा हाधनकारक परम्परागत सोि र अभ्यास सम्बरिी 
अधभमखुीकरण 

3571.4 

६ ददिसीय काययक्रम 4000 
७ सरुक्षा आिास काययक्रम 114000 
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८ वहंसा प्रभावितहरुका लाधग आिश्यकतामा आिाररत व्यिसायीक तथा 
धसपमलुक ताधलम सञ्चालन 

60000 

९ व्यिसायीक तथा धसपमलुक ताधलम CLA,CAA सञ्चालन 75000 
१० विद्यालय व्यिस्थापन सधमधत, होटल व्यिसायी, स्िास््य संस्था र अरय 

सरोकारिालासँग साियजधनक स्थलमा हनुे वहंसा सम्बरिी परामशय बैठक 
10834.8 

११ बहपुसु्तेनी संिाद काययक्रम 3333.34 
१२ साियजधनक स्थलमा हनुे वहंसा सम्बन्त्रिको अनसुरिानको नधतजा 

पाधलकाहरुमा साियजधनक  
30346.4 

१३ सामदुावयक संस्थालाई दैधनक कायय व्यिस्थापनका लाधग खिय 75000 
 
 
 

 

 

धनणयय नं. ६ 

 प्रस्ताि नं. ६ माधथ छलर्ल गदाय िाल ुआ.ब. का लाधग नगरसभा तथा नगर काययपाधलकाबाट 
धनणयय भएका योजना एिं काययक्रमहरुको सम्झौता र कायायदेश भई कायायरियन भएर तोवकएको समय धभि 
आिश्यक कागजात सवहत भिुानीका लाधग नगरपाधलकामा रु ३३००००००/- पेश भएका तर सम्बन्त्रित 
शीर्यकमा रकमको अभािका कारण भिुानी हनु नसकेका तपधसलका योजना तथा काययक्रमहरुको आगामी 
आ.ब. मा नगरस्तरीय अनगुमन तथा सपुररिेक्षण सधमधत, सम्बन्त्रित िडा अध्यक्ष र प्राविधिक सवहतको 
स्थलगत अनगुमन, मूल्याङ्कन र जाँि गरी गराई मूल्याङ्कन तथा धसर्ारीस भएबमोन्त्जमको रकम सम्बन्त्रित 
योजना तथा काययक्रमको भिुानी बाँकी रहेको रकमको सीमाधभि रही भिुानी ददने गरी अगामी आ.ब. का 
लाधग भिुानी बाँकी दावयत्ि साने सियसम्मत धनणयय गररयो ।  
 
धनणयय नं. ७ 

 प्रस्ताि नं. ७ माधथ छलर्ल गदाय काययपाधलकाबाट यस सभामा पेश भएको िौदण्डीगढी 
नगरपाधलकाको आ.ि. २०७९/०८० को मध्यम कालीन खिय संरिना (MTEF) स्िीकृत गने सियसम्मत 
धनणयय गररयो । 
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िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको मध्यम कालीन खिय संरिना (MTEF) आ.ि. २०७९/८० 

(बजेट खाका) 
क.  दे  ि य  आय अनुमान  .  पैंयामा 

क्र.स . भववर  
गिआ.व. को 

यथाथय 

चािुआ.व.को 

स  ोभ ि 

अनुमान 

मध्यमकािीन बजेट अनुमान र   ेप  

आ.व.२०८०/०८  

को अनुमान 

आ.व. 

२०८ /०८२ को 

  ेप  

आगामीिेश्रो 

आ.व.को  ेप  

िीन व यको 

कुि 

  

 द श सरकतर बव    

  र्त र्रण 
२        २ २      २        २    २   २          २      

क. बव    सर्ति करण 

 िदुति 
                          २             २        

 . सशर्ा  िदुति  २                       

र्. सर्ि रक  िदुति                    

घ. बवश ष  िदुति      २            

२   र् रक ऋण             

       िदुति             

  जिस  तबर्र्त             

  
  र्र   ति   र्  

सतझ दतर  रकर् 
            

  र् ज्दतर् रकर्             

  कुि ५७३५४ २२ ४ ५२ ००० ३४५३३३०० ३७२७ २३० ३९०२५ ४    ०८३० ७  
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 . आन्ि रक आय र  दे  िथा सघ सरकारबाट  ाप्तहुने आय अनुमान . प ैँयामा 

क्र.स . भववर  

चािु आ.व. 

०७८/०७९ को 

यथाथय 

आ.व. 

०७९/०८०को 

स  ोभ ि अनुमान 

मध्यमकािीन बजेट अनुमान र   ेप  

आ.व.०८०/०८ को 

अनुमान 
आ.व.०८ /०८२को  ेप  आ.व.०८२/०८३को  ेप  िीनव यको कुि 

1   र् रक    28064594 39800000 40000000 42000000 43000000 125000000 

2 रतज वित   त  ित   तप्त रकर् 170543887 205492650 178425640 180209896 181994153 540629689 

  क. ि ित सरकतर 123479910 138779000 141500000 143700000 148700000 433900000 

   .  द शसरकतर 15164742 16713650 18571450 19625820 20715470 58912740 

  

र्.ित   त  ित   तप्त   र् रक 

   3834641 50000000 51500000 52500000 53700000 157700000 

3 रो ल्  ित   त   0 0 0 0 0 0 

  क. विरो ल्   0 0 0 0 0 0 

   .  ति रो ल्   0 0 0 0 0 0 

  र्. बव रु्रो ल्   0 0 0 0 0 0 

  घ.िवार्तरो ण रो ल्   0 0 0 0 0 0 

  ङ. िति र् त     रो ल्   0 0 0 0 0 0 

4 ि ित सरकतर बव      र्त र्रण 482396730 525900000 522500000 534500000 540500000 1597500000 

  क. बव   सर्ति करण  िुदति 150600000 160000000 168000000 172500000 174500000 515000000 

   . सशर्ा िुदति 329663448 331900000 334500000 339500000 342500000 1016500000 

  र्. सर्ि रक िुदति 0 16000000 0 0 0 0 

  घ. बवश ष िुदति 2133282 18000000 20000000 22500000 23500000 66000000 

  कुि 681005211 771192650 740925640 756709896 765494153 2263129689 
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र्. बवष    त्रर्र् िज   स र्त र व्    िुर्तिरु.रुि   तर्त 

क्र.स . भव य  े  / उप े  

आ.व.०७८/०७९को 

यथाथय 

आ.व.०७९/०८०को चय 

सीमा 

आ.व.०८०/०८ को 

 चय सीमा 

आ.व.०८ /०८२को 

 चय सीमा अनुमान 

कुि कुि कुि कुि 

1  ब ाकबवकतस 38949136 56524000 58319720 60069311.6 

1.1 क बष 12488844 14273000 14701190 15142225.7 

1.2   ोर् 2819626 5545000 5711350 5882690.5 

1.3 ि ा ि 390649 6750000 6952500 7161075 

1.4 स कतर  340455 1200000 1236000 1273080 

1.5 बव     त्र 100000 1000000 1030000 1060900 

1.6 ज  ोर्र् त बस  तई 16712939 21291000 21929730 22587621.9 

1.7 िि 48197 150000 154500 159135 

1.8 िशिु   बवकतस 4212527 5005000 5155150 5309804.5 

1.9   बर्व् व  त 1835899 1230000 1266900 1304907 

1.10 ितबणज्  0 80000 82400 84872 

2 सतर्तबजकबवकतस 331464233 392819855 404604450.7 416742584 

2.1 बश त 245595237 278747000 287109410 295722692 

2.2  वत    49575575 60624000 62442720 64316001.6 

2.3  ति िति र् त सरस तई 3447839 14689000 15129670 15583560.1 

2.4  तषत र् तस  क बर् 4012164 5725000 5896750 6073652.5 

2.5  ैंबर्कसर्तिर्त र् त सतर्तबजक सर्तव श करण 4043035 9073000 9345190 9625545.7 

2.6  वुत र् त   कुद 8954565 8782000 9045460 9316823.8 

2.7 सतर्तबजकसरु त र् त स र ण 15835817 15179855 15635250.65 16104308.2 

3 ि वता तरबवकतस 145597395 183736124 189248207.7 194925654 

3.1  तर् तर्ि वता तर 34869316 107780461 111013874.8 114344291 

3.2  वि  वतसर् त स र  बवकतस 80013509 51830663 53385582.89 54987150.4 

3.3  जता 6821927 12048000 12409440 12781723.2 

3.4 स िदति वता तर 11990791 1677000 1727310 1779129.3 

3.5 ििुबिर्ताण 8301852 10400000 10712000 11033360 

4 सशुतसि र् त  र्रस िब  र्   त्र 16745328 16311000 16800330 17304339.9 

4.1 वतर्तवरणर् त ज वत  ु 1950000 655000 674650 694889.5 

4.2 बविदव् व  तिि 13681917 1906000 1963180 2022075.4 

4.3 शतब र् र् तसवु् व  त 0 90000 92700 95481 

4.4 कतिुि र् त  त  0 1000000 1030000 1060900 



“सुन्दर, समृद्ध नगर बनाउने अभियान, हरेक नगरबासीको मुहारमा मुस्कान” 

 चौदण्डीगढी नगरपाभिकाको नीभि, काययक्रम िथा बजेट आ.व. २०७९/८०|189 

 

4.5 शतसि णत   529025 200000 206000 212180 

4.6 र्  त क णत   1627930 1400000 1442000 1485260 

4.7  र् र् तरोजर्तर  0 9100000 9373000 9654190 

4.8  ोजितर्जुार्तर कत ता व ि 0 250000 257500 265225 

4.9  िुर्र्ि र् तर्लु् तङ्कि 0 150000 154500 159135 

4.10  शतसक  सशुतसि 0 1560000 1606800 1655004 

4.11 र् रि बिवतरण 711456 0 0 0 

5 कत ता  स  त ि र् त  शतसबिक 150381262 160064671 164866611.1 169812609 

5.1 कत ता  स  त ि र् त  शतसबिक 150381262 160064671 164866611.1 169812609 

कुि जम्मा 683137354 809455650 833839320 858854499 

 

 
धनणयय नं. ८ 

 प्रस्ताि नं. ८ माधथ छलर्ल गदाय यस नगरपाधलकाको राजश्व सिुार कायययोजना (RIAP), 
२०७९/०८०-०८२-०८३ को पनुरािलोकन गरी कायायरियन गनय नगर काययपाधलकालाई धनदेशन 
ददनेसियसम्मत धनणयय गररयो । 
 
धनणयय नं. ९ 

 प्रस्ताि नं. ९ माधथ छलर्ल गदाय यस िौदण्डीगढी नगरपाधलकाबाट आ.ि. २०७९/०८० मा 
सञ्चालन हनुे नगर तथा िडास्तरीय विधभन्न ताधलम, गोष्ठी, काययशाला, अरतरवक्रया लगायतका काययक्रमहरु 
संिालन गनुयपदाय बजेटको अधिकतम नम्सय तपधसल बमोन्त्जम हनुे गरी स्िीकृत गने सियसम्मत धनणयय गररयो 
। 
तपधसलः 

l;=g= ljj/0f j8f :t/ g=kf=:t/ s}lkmot 

! 
lrof÷vfhf gf:tf vr{ 

k|lt JolQm÷k|lt lbg 
?=!)).– ?= !%).– 

vfgf ;d]t v'jfpg' kg{] ePdf k'i6\ofO{ ;lxt 

clu|d :jLs[lt lnPdf vfgf vr{ ?= #)).– / 

vfhf vh{ ?= !%).– dfq . 

@ 
d;nGb -:6];g/L_ vr{ 

k|lt JolQm 
?=!)).– ?=!)).– 

# lbg eGbf a9Lsf] sfo{qmd ePdf k|lt 

JolQm ?=@)).– ;Dd :6];g/L afkt vr{ ug{ 

;lsg] . 

# Handout sfo{kq 
?=%)).– -

;xfos:t/_ 

?= *)).– -

clws[t:t/_ 
k|lt ;];g 

$ 

k|lzIfs eQf -k|lt ! 

306f #) ldg]6sf] ;];g_ 

clws[t :t/ k|lzIfssf 

nflu 

?=!%)).– ?= @))).– 

;DalGwt sfo{qmdsf nflu egL tf]lsP/ 

gu/kflnsfdf sfo{/t sd{rf/Lx?n] tflnd 

uf]i7L ;+rfng ub{f sfo{kqjfktsf] /sd 

pknAw gu/fpg] / sIff ;+rfngsf] xsdf 

k|lt sIff  clws[t:t/sf] nflu ?=!@)).– / 

;xfost:t/sf] nflu ?=!))).– pknAw 

u/fpg] . 

% 

k|lzIfs eQf -k|lt ! 

306f #) ldg]6sf] ;];g_ 

;xfos :t/ k|lzIfssf 

nflu 

?=!%)).– ?= !%)).– 
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^ 

sfo{qmd ;+of]hs/ 

k|ltj]bs eQf  

-! hgf_ 

?=*)).– ?=!))).– 

! lbg eGbf a9Lsf] sfo{qmd ePdf klxnf] 

lbgsf] ?= *))÷!))) / yk k|lt lbg 

?=#)) sf] b/n] lnlvt k|ltj]bgsf cfwf/df 

pknAw u/fpg] . 

& 

;xof]lu eQf -! 

sfo{qmddf a9Ldf @ hgf 

eGbf a9L gx'g] u/L_ k|lt 

lbg 

?=#)).– ?=#)).–  

* 
xn ef8f  

-Go'gtd b/df_ 

k|rlnt b/ 

cg';f/ 

k|rlnt b/ 

cg';f/ 
k|lt lbgsf] 

( 
km\n]S; Jofg/  

-cfsf/sf cfwf/df_ 

k|rlnt b/ 

cg';f/ 

k|rlnt b/ 

cg';f/ 
sfo{qmd cjlwe/sf] Psd'i7 

!) 

sfo{qmd ;+rfngsf nflu 

d;nGb tyf cGo tflnd 

;fdu|L  vr{ 

?=@))).– ?=@%)).– 

nfdf] cjlwsf] sfo{qmdsf] xsdf k'i6\ofO{ / 

:jLs[t nfut cg'dfgsf] cfwf/df vr{ 

pknAw u/fpg] . 

नोटः– यसमा उल्लेख नभएका र लामो अिधिको लाधग ताधलम तथा विशरे् खालका काययक्रम सञ्चालन 
गनुयपने भएमा काययक्रमको प्रकृधत अनसुार काययक्रमको प्रस्ताि तथा लागत अनमुान स्िीकृत गराए बमोन्त्जम 
हनुेछ । साथै विशेर् महत्िका काययक्रम स्तरीय होटेल, रेषु्टरेरट, ब्यांक्िेट िा क्याटररङमा गनुयपने भएमा 
काययक्रमको औन्त्ित्यता र कारण परुट्याई गरी खाजा बवढमा रु.३००।– र खाना बवढमा रु. ६००।– 
तथा खाजा र खाना दिैु गनुयपने भएमा िढीमा एकमषु्ट रु. ७००।– ननाघ्ने गरी नगर प्रमखुबाट स्िीकृती 
गराई गनय सवकने । साथै आिासीय काययक्रमको हकमा प्रिधलत दैधनक भ्रमण खियको नम्र्स अनसुार 
श्रोतको उपलब्िता अनसुार उपलब्ि गराउने र सीप विकास ताधलमको हकमाप्रदेश सभाबाट स्िीकृत 
प्रिधलत कानून बमोन्त्जम हनुेछ । 
 

धनणयय नं. १० 

 प्रस्ताि नं. १० माधथ छलर्ल गदाय नेपाल कृवर् बजार विकास काययक्रम (सहज) Phase II र यस 
िौदण्डीगढी नगरपाधलका िीि धमधत २०७९।०३।१४ गते भएको विपन्त्क्षय सम्झौता बधमजम यस 
नगरपाधलकामा तपधसल बमोन्त्जमका काययक्रमहरु सञ्चालन गने गरी सहज अरतगयतको काययक्रमहरु स्िीकृत 
गने सियसम्मत धनणयय पाररत गररयो । 

तवपसलः- 
काययक्रमहरुः- 

१. कृवर् बजार संिालन तथा शीत भण्डार धनदेन्त्शका धनमायणमा प्राविधिक सहयोग । 
२. कृवर्/तरकारी हाटबजारको सूिना प्रणाली व्यिस्थापनको लाधग आिश्यक कम्प्यटुरजरय उपकरणको 

सथुापना । 
३. शीत भण्डार संिालनको लाधग प्राविधिक िान सीप विकासमा सहयोग । 
४. कृवर् बजार व्यिस्थापन सधमधतको क्षमता विकासमा सहयोग । 

बजेट तथा काययक्रमहरुः-  
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Amount (NPR) Percent
Amount 

(NPR)
Percent

A
Support municipality to formulate operational guideline/procedure  for agri-market and 

Cold Storage in PPP model (#2)

1 Support municipality to formulate initial draft no. 2        100,000             200,000                        -   0%        200,000 100%

2 Community level discussion on initial draft event 2           75,000             150,000                        -   0%        150,000 100%

3 Municipality Level Consultative Discussion on Initial draft event 2        100,000             200,000                        -   0%        200,000 100%

4 Preparation Final Draft no. 2           50,000             100,000                        -   0%        100,000 100%

5 Language editing such as proof reading no. 2           25,000               50,000           50,000 100%

6 Discussion on Municipal Executive Meeting including key stakeholders no. 1           50,000               50,000               50,000 100%                   -   0%

7 Printing and Publication of Guideline no. 2           50,000             100,000        100,000 100%
At actual invoice and procurement process 

documents

Sub total             850,000               50,000        800,000 

B Co-investment in cold storage facility

1 Establishment of Cold stoarge (70 MT capacity) no. 1   12,500,000        12,500,000       12,500,000 100%                   -   0%

2
Purchase and intallation of computer, printer, internet and back up system, computer 

table and chair(Cold Storage and Market Management Committee)
set 2        250,000             500,000                        -   0%        500,000 100%

At actual, inventory report, and 

invoice,procurement process documents

Sub total        13,000,000       12,500,000        500,000 

C
Support in capacity building of  cold storage operator and agriculture market 

management committee

1
Hiring technical experts in developing technical standards and business plan of cold 

storage operation (5+10 days)
day 15           12,000             180,000                        -   0%        180,000 100% At actual, Contract, timesheet and invoice

2

Orientation on technical standards and operation of cold storage facilies to local technical 

person (expert, travel, food and accomodation, tea snack, training materials and 

stationeries)- 4 days

no. 1           98,000               98,000                        -   0%           98,000 100% At actual. Attendance, report and Invoice 

3
Support local technical person during starting period for cold storage operation (1 

person)
days 90                700               63,000                        -   0%           63,000 100% At actual, Contract, timesheet and invoice

4
Training to market and cold storage operator (MMCs) in preparing business strategy and 

agriculture market management (3 days)
no. 1        150,000             150,000                        -   0%        150,000 100%

5
Exposure Visit to other agriculture markets and cold storage facilitiesoperated by private 

sector and through PPP model

no. of 

event
1        310,250             310,250        310,250 100%

6
Post harvesting handling and management training to traders and commercial producers 

for major agricultural products in agriculture market (3 days)

no. of 

event
3        150,000             450,000        450,000 100%

Sub total          1,251,250                        -   0%     1,251,250 

TOTAL        15,101,250       12,550,000 83.11%     2,551,250 16.89%

NOTE: All of above activities under Sahaj-NAMDP contribution will be implemented directly by project or hiring service provider or partnership  following procurement standards of the municipality and or Sahaj-NAMDP Phase II. As bilateral agreement 

between Government of Nepal and the Govenrment of Switzerland, the fund will not be tranfered to Government account. The selection of experts and implementation of events above mentioned will be done in close coordination and consultation 

with municipality such as procurement as per municipality standards jointly by municipality and Sahaj etc.

NAMDP II

At Actual, timesheet and invoice

At actual, attendance, report and invoice

At actual. Attendance, report and Invoice 

Annex-1 Activity based budget estimate- PPPs in Chaudandigadhi Municipality

SN Activities Unit Quantity Rate Total Amount

Contribution

Remark
Municipality

SCN/NAMDP 2/22/MoU 006
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धनणयय नं. ११ 

 प्रस्ताि नं. ११ माधथ छलर्ल गदाय यस िौदण्डीगढी नगरपाधलकाको बाह्रौं नगर सभा सम्पन्न गने 
िरणसम्म सहयोग, समरिय र रिनात्मक सल्लाह सझुाि प्रदान गनुयहनुे सबै िडाका अध्यक्षज्यूहरु, विधभन्न 
सधमधतका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरु, विधभन्न राजनीधतक दलका प्रधतधनिीज्यूहरु, पिकार, विधभन्न विर्यगत 
तथा पेशागत क्षेि, तह र तप्काका बवुिन्त्जिी, समाजसेिी, संघसंस्था तथा अरय महानभुािहरु प्रधत विशेर् 
आभार व्यि गदै नगर सभा सम्पन्न गनय जनुसकैु समयमा पधन काममा खट्ने नगर काययपाधलका र 
िडातहसम्मका सम्पूणय कमयिारीहरु लगायत आम नगरिासीमा िरयिाद ददने धनणयय गररयो । 

अनसूुिी-१ 
(धनणयय नं.  सँग सम्बन्त्रित) 

िौभिक प वाय ार भवकास काययक्रमको  गभि भववर  

वडान. भस.न. कायय भववर  
 गभि भववर  आ.व. 

जम्मा एका  क . 
०७४/७५ ०७५/७  ०७ /७७ ०७७/७८ ०७८/७९ 

  

  सडक                 

क   तक ोल्ि   .    .    .    .   १.२   .   बक.बर्.   

  ग्रत     .    .    .    .   ०.१  .   बक.बर्.   

र् कत ोित्र   .    .    .    .   ०  .   बक.बर्.   

घ ित    .    .    .    .   ०  .   बक.बर्.   

ङ ि ु/कल्  ा  .    .    .    .   ०  .   व त   

                    

२ सावयजभनक िवन                 

क बश त  .    .    .    .   १  .   व त   

   वत     .    .    .    .   ० २.   व त   

र् सतर्दुतब क  .    .    .   २.   ०  .   व त   

घ र्ब दर  .    .    .    .   ०  .   व त   

ङ श  त    .    .   २.    .   १  .   व त   

३  ानेपानी/भस चा                  

क  ति िति  ् त क   .    .   २.    .   ५ २ .   व त   

   ति िति ित ि  .    .    .२   .   १.५  .   बक.बर्.   

र् बस  तईकु ो  .    .    .    .   ०.१  .२  बक.बर्.   

४ भवदु्यिभवस्िार २.    .    .   २.   ०   .   बक.बर्.   

५ नभदभनयन्    .    .    .    .   ०  .   बक.बर्.   

  
 भि िएको घर पुनः 

भनमाय  
 .    .    .    .   

० 
 .   व त   

वडा 

न. 
भस.न. कायय भववर  

 गभि भववर  आ.व. 
जम्मा एका  क . 

०७४/७५ ०७५/७  ०७ /७७ ०७७/७८ ०७८/७९ 

२ 

  सडक                 

क   तक ोल्ि   .    .    .    .   २.२५ २ .   बक.बर्.   

  ग्रत     .    .    .२   .   ३.५ २ .   बक.बर्.   

र् कत ोित्र   .    .    .    .   ०  .   बक.बर्.   
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घ ित    .    .    .    .   ०.१८ २.   बक.बर्.   

ङ ि ु/कल्  ा  .    .    .    .   ५ २२.   व त   

२ सतवाजबिक वि                 

क बश त    .     २.   २  .   व त   

   वत       .       १ २.   व त   

र् सतर्दुतब क  .      .    .   १  .   व त   

घ र्ब दर     २.    .   ३  .   व त   

ङ श  त        .     ०  .   व त   

३  ानेपानी/भस चा                  

क  ति िति  ् त क   .    .    .    .   २  .   व त   

   ति िति ित ि २.    .    .   २.   १.२५  .   बक.बर्.   

र् बस  तईकु ो  .    .    .    .   ०.५ २.   बक.बर्.   

४ भवदु्यिभवस्िार २.    .   २.    .   ०  .   बक.बर्.   

५ नभदभनयन्    .२   .   २.    .   ०.६  .   बक.बर्.   

  
 भि िएको घर पुनः 

भनमाय  
 .    .    .    .   

० 
 .   व त   

वडा 

न. 
भस.न. कायय भववर  

 गभि भववर  आ.व. 
जम्मा एका  क . 

०७४/७५ ०७५/७  ०७ /७७ ०७७/७८ ०७८/७९ 

  

  सडक                 

क   तक ोल्ि   .    .    .    .   १.३   .   बक.बर्.   

  ग्रत     .    .२   .२  २.   ३.६ २ .   बक.बर्.   

र् कत ोित्र   .    .    .    .   ०.  .   बक.बर्.   

घ ित    .२   .    .    .   ०.४  .   बक.बर्.   

ङ ि ु/कल्  ा २.    .    .    .   ८ २ .   व त   

२ सावयजभनक िवन                 

क बश त    .    .     ० २.   व त   

   वत         .    .   ० २.   व त   

र् सतर्दुतब क  .     २.    .   ०  .   व त   

घ र्ब दर  .    .       १  .   व त   

ङ श  त      .      .   २  .   व त   

३  ानेपानी/भस चा                  

क  ति िति  ् त क   .    .    .   २.   ५  .   व त   

   ति िति ित ि  .    .    .    .   ०.४  .२  बक.बर्.   

र् बस  तईकु ो  .    .    .    .   ०.१  .   बक.बर्.   

४ भवदु्यिभवस्िार  .    .   २.   २.   ०.   .   बक.बर्.   

५ नभदभनयन्    .    .   २.    .२  ०.१  .   बक.बर्.   

  
 भि िएको घर पुनः 

भनमाय  
 .    .   २.    .   

० 
 .   व त   

वडा 

न. 
भस.न. कायय भववर  

 गभि भववर  आ.व. 
जम्मा एका  क . 

०७४/७५ ०७५/७  ०७ /७७ ०७७/७८ ०७८/७९ 

  
  सडक                 

क   तक ोल्ि   .    .    .    .   ०.५   .   बक.बर्.   
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  ग्रत     .    .    .    .   ३ २ .   बक.बर्.   

र् कत ोित्र   .    .    .    .   ०.९  .   बक.बर्.   

घ ित    .    .    .२   .   ०  .   बक.बर्.   

ङ ि ु/कल्  ा  .    .    .    .   ४ २ .   व त   

२ सावयजभनक िवन                 

क बश त  .     २.    .   २  .   व त   

   वत            ०  .   व त   

र् सतर्दुतब क  .   २.    .     १  .   व त   

घ र्ब दर  .   २.   २.     ०  .   व त   

ङ श  त        .    .     २.   व त   

३  ानेपानी/भस चा          ०       

क  ति िति  ् त क   .    .    .    .   ५  .   व त   

   ति िति ित ि  .    .    .    .२  ०.२५  .   बक.बर्.   

र् बस  तईकु ो  .    .   २.   २.   ०.२५  .   बक.बर्.   

४ भवदु्यिभवस्िार २.    .   २.    .      .   बक.बर्.   

५ नभदभनयन्    .    .   २.    .   १.५  .   बक.बर्.   

  
 भि िएको घर पुनः 

भनमाय  
 .    .   २.   २.   

० 
 .   व त   

वडा 

न. 
भस.न. कायय भववर  

 गभि भववर  आ.व. 
जम्मा एका  क . 

०७४/७५ ०७५/७  ०७ /७७ ०७७/७८ ०७८/७९ 

  

  सडक                 

क   तक ोल्ि   .    .    .    .   १.१   .   बक.बर्.   

  ग्रत     .    .   २.    .   १.८ २ .   बक.बर्.   

र् कत ोित्र   .    .    .    .   ०  .   बक.बर्.   

घ ित    .२   .    .    .   ०.१  .   बक.बर्.   

ङ ि ु/कल्  ा २.    .    .    .   १   .   व त   

२ सावयजभनक िवन                 

क बश त  .    .   २.    .   ०  .   व त   

   वत     .    .    .    .   १  .   व त   

र् सतर्दुतब क  .    .    .   २.   ०  .   व त   

घ र्ब दर  .    .    .    .   २  .   व त   

ङ श  त    .    .    .    .   १ २.   व त   

३  ानेपानी/भस चा                  

क  ति िति  ् त क   .    .    .    .   ०  .   व त   

   ति िति ित ि  .    .    .    .   ०  .   बक.बर्.   

र् बस  तईकु ो  .    .    .    .   ०  .   बक.बर्.   

४ भवदु्यिभवस्िार २.    .    .    .   ०  .   बक.बर्.   

५ नभदभनयन्    .    .    . २  .   ०.१  .   बक.बर्.   

  
 भि िएको घर पुनः 

भनमाय  
 .    .    .    .   

० 
 .   व त   

वडा 

न. 
भस.न. कायय भववर  

 गभि भववर  आ.व. 
जम्मा एका  क . 

०७४/७५ ०७५/७  ०७ /७७ ०७७/७८ ०७८/७९ 
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  सडक                 

क   तक ोल्ि   .   २.  .   .  .   .   बक.बर्.   

  ग्रत     .   .  .२  .२  २.    .   बक.बर्.   

र् कत ोित्र   .  .  . २  .    . २ बक.बर्.   

घ ित    .    .    .    .    २.   बक.बर्.   

ङ ि ु/कल्  ा २.  . २.  .     . व त   

२ सावयजभनक िवन                 

क बश त  .  .  .  .  .  . व त   

   वत     .  .  . २.  .  . व त   

र् सतर्दुतब क  .  .  .  . २.  . व त   

घ र्ब दर २.  . २.  .  .   . व त   

ङ श  त    . २.  .  .  .  . व त   

३  ानेपानी/भस चा                  

क  ति िति  ् त क   .  .  .  . २.  . व त   

   ति िति ित ि  .   .    .   .२   .  २. बक.बर्.   

र् बस  तईकु ो  .   .   .   .  .  .  बक.बर्.   

४ भवदु्यिभवस्िार  .  २. २. २.  .  .  बक.बर्.   

५ नभदभनयन्    .   .  २.    .   .   .   बक.बर्.   

  
 भि िएको घर पुनः 

भनमाय  
 .  . २.  .  .  . व त   

वडा 

न. 
भस.न. कायय भववर  

 गभि भववर  आ.व. 
जम्मा एका  क. 

०७४/७५ ०७५/७  ०७ /७७ ०७७/७८ ०७८/७९ 

  

  सडक                 

क   तक ोल्ि     .     .   .   .  बक.बर्.   

  ग्रत    २  .२ २  .   .  .  बक.बर्.   

र् कत ोित्र       .       .  बक.बर्.   

घ ित    .२   .    .   .   .   .  बक.बर्.   

ङ ि ु/कल्  ा २ २        २. व त   

२ सावयजभनक िवन                 

क बश त         २  . व त   

   वत               . व त   

र् सतर्दुतब क       २    . व त   

घ र्ब दर   २ २ २    . व त   

ङ श  त         २    . व त   

३  ानेपानी/भस चा                  

क  ति िति  ् त क      २   २  . व त   

   ति िति ित ि    .   .  २  .   .  बक.बर्.   

र् बस  तईकु ो  .२  .   .२      .  बक.बर्.   

४ भवदु्यिभवस्िार २. २.  . २  .    .  बक.बर्.   

५ नभदभनयन्    .    . २   . २   . २   .   .  बक.बर्.   

  
 भि िएको घर पुनः 

भनमाय  
    २     २. व त   

वडा भस.न. कायय भववर   गभि भववर  आ.व. जम्मा एका  क . 
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न. ०७४/७५ ०७५/७  ०७ /७७ ०७७/७८ ०७८/७९ 

  

  सडक                 

क   तक ोल्ि   .   २.    .   २.     .   २ .   बक.बर्.   

  ग्रत     .    .    .    .    .   २.   बक.बर्.   

र् कत ोित्र   .    .    .    .    .    .   बक.बर्.   

घ ित    .    .    .२   .२   .    .   बक.बर्.   

ङ ि ु/कल्  ा २.   २.    .   २.    .     .   व त   

२ सावयजभनक िवन                 

क बश त  .    .    .   २.   २.    .   व त   

   वत     .    .    .    .    .    .   व त   

र् सतर्दुतब क  .    .    .    .    .   २.   व त   

घ र्ब दर  .    .    .    .    .    .   व त   

ङ श  त    .    .    .    .    .   २.   व त   

३  ानेपानी/भस चा                  

क  ति िति  ् त क   .    .    .    .    .   २.   व त   

   ति िति ित ि  .    .    .    .२   .    .   बक.बर्.   

र् बस  तईकु ो  .    .    .    .    .    .   बक.बर्.   

४ भवदु्यिभवस्िार २.   २.    .    .    .     .   बक.बर्.   

५ नभदभनयन्    .    .    .    .    .    .   बक.बर्.   

  
 भि िएको घर पुनः 

भनमाय  
 .    .    .    .    .    .   व त   

वडान. भस.न. कायय भववर  
 गभि भववर  आ.व. 

जम्मा एका  क . 
०७४/७५ ०७५/७  ०७ /७७ ०७७/७८   

  

  सडक         
 

      

क   तक ोल्ि   .   २.    .    .   
 

 .   बक.बर्.   

  ग्रत     .    .   २.    .   
 

 .२  बक.बर्.   

र् कत ोित्र   .    .    .    .   
 

 .   बक.बर्.   

घ ित    .२   .    .    .२  
 

 .   बक.बर्.   

ङ ि ु/कल्  ा २.    .    .    .   
 

 .   व त   

२ सावयजभनक िवन         
 

      

क बश त  .    .    .    .   
 

 .   व त   

   वत     .    .    .    .   
 

 .   व त   

र् सतर्दुतब क  .    .    .    .   
 

२.   व त   

घ र्ब दर  .   २.    .    .   
 

 .   व त   

ङ श  त    .    .    .    .   
 

 .   व त   

३  ानेपानी/भस चा          
 

      

क  ति िति  ् त क   .    .    .    .   
 

 .   व त   

   ति िति ित ि  .    .    .    .   
 

 .   बक.बर्.   

र् बस  तईकु ो  .    .    .    .   
 

 .   बक.बर्.   

४ भवदु्यिभवस्िार २.   २.   २.    .   
 

 .   बक.बर्.   

५ नभदभनयन्    .    .    .    .   
 

 .   बक.बर्.   

  
 भि िएको घर पुनः 

भनमाय  
 .    .    .   २.   

 

 .   व त   
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वडान. भस.न. कायय भववर  
 गभि भववर  आ.व. 

जम्मा एका  क . 
०७४/७५ ०७५/७  ०७ /७७ ०७७/७८ ०७८/७९ 

   

  सडक                 

क   तक ोल्ि   .    .   २.   २.    .    २.२  बक.बर्.   

  ग्रत    २.    .२  २.    .    .    .   बक.बर्.   

र् कत ोित्र   .    .    .    .    .    .   बक.बर्.   

घ ित    .२   .    .    .२   .    .२  बक.बर्.   

ङ ि ु/कल्  ा २.   २.    .   २.    .     .   व त   

२ सावयजभनक िवन                 

क बश त  .    .   २.    .    .    .   व त   

   वत     .    .    .    .    .    .   व त   

र् सतर्दुतब क २.    .    .    .    .    .   व त   

घ र्ब दर  .    .   २.    .    .     .   व त   

ङ श  त    .    .    .    .    .   २.   व त   

३  ानेपानी/भस चा                  

क  ति िति  ् त क   .    .    .    .    .    .   व त   

   ति िति ित ि  .    .    .    .    .   २.   बक.बर्.   

र् बस  तईकु ो  .    .२   .२   .    .    .   बक.बर्.   

४ भवदु्यिभवस्िार २.    .    .   २.    .     .   बक.बर्.   

५ नभदभनयन्    .    .    .    .२   .    .   बक.बर्.   

  
 भि िएको घर पुनः 

भनमाय  
 .    .    .    .    .    .   व त   

 
यस नगरपाधलकाबाट हाल सम्म उपलब्ि गराईएका विधभन्न प्रकारका रोगहरूको उपिार खिय तथा आधथयक 

सहयोगहरूको वििरणः 

धस.नं. रोगको प्रकार 

लाभग्राहीको सँख्या न.पा.बाट उपलब्ि रकम 

कै. गत 
आ.व. 
सम्म 

आ.व.2078/079 जम्मा 
गत आ.व. 
सम्म 

आ.व.2078/079 जम्मा 

1 क्यारसर 136 36 172 5570000 2045000 7615000   

2 मटुु रोग 197 42 239 4603000 910000 5513000   

3 मगृौला रोग 85 29 114 2379000 870000 3249000   

4 टाउकोको रोग 26 6 32 634000 177000 811000   

5 स्पाइनल इरजरुी 36 12 48 868000 445000 1313000   

6 मानधसक रोगी 18 5 23 83000 45000 128000   

7 पावकय रसन ् 9 3 12 675000 150000 825000   

8 अरय रोग 209 62 271 1534611 1151000 2685611   

9 अरय विपद् 98 80 178 2321500 1381000 3702500   

10 

विपदबाट पूणयक्षेती 
भएका घरहरुको 
पनु:धनमायण 

30 3 33 9000000 900000 9900000   
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जम्मा 844 278 1122 27668111 8074000 35742111   
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अनसूुिी-२ 

िौदण्डीगढी नगरपाधलकाका धनिायन्त्ित जनप्रधतधनधिहरूको वििरण 

                                                                                                                                                                                                    ठेगाना नाम, थर  पद सम्पकय नं. कैवर्यत 

1 िौदण्डीगढीन.पा.-४ श्री कालमुान लामा नगर प्रमखु 9852835166  

2 िौदण्डीगढीन.पा.-१० श्री मन्त्णकादेवि दलुाल उप-प्रमखु 9852835528  

3 िौदण्डीगढीन.पा.-१ श्री धसताराम राई िडाअध्यक्ष 9851208313   

4 िौदण्डीगढीन.पा.-१ श्री धमनाथापा मगर मवहला िडासदस्य 9742847986   

5 िौदण्डीगढीन.पा.-१ श्रीनारायण थापा िडा सदस्य 9862969692   

6 िौदण्डीगढीन.पा.-१ श्रीसधुमिा साकी दधलत मवहलासदस्य 9860393553   

7 िौदण्डीगढीन.पा.-१ श्री मानबहादरु तामाङ्ग िडा सदस्य 9842540952   

8 िौदण्डीगढीन.पा.-२ श्री हररबहादरु खड्का िडाअध्यक्ष 9840337299 काययपाधलकासदस्य 

9 िौदण्डीगढीन.पा.-२ श्रीशसु्मा राई मवहला िडासदस्य 9811725175 काययपाधलकासदस्य 

10 िौदण्डीगढीन.पा.-२ श्री रमेशविष्ट िडा सदस्य 9807796108   

11 िौदण्डीगढीन.पा.-२ श्रीमेनकुा वि.क. दधलत मवहलासदस्य 9813636180   

12 िौदण्डीगढीन.पा.-२ श्रीपरुुर्ोतम विष्ट िडा सदस्य 9805916622   

13 िौदण्डीगढीन.पा.-३ श्रीपसुयराम राई िडाअध्यक्ष 9814734855 काययपाधलकासदस्य 

14 िौदण्डीगढीन.पा.-३ श्री माििसाकी िडा सदस्य 9826700328 काययपाधलकासदस्य 

15 िौदण्डीगढीन.पा.-३ श्रीिरि कला राई मवहला िडासदस्य 9811775907   

16 िौदण्डीगढीन.पा.-३ श्रीप्रसुयराम राई िडा सदस्य 9863872474   

17 िौदण्डीगढीन.पा.-३ श्री आशादेवि मंग्रारती दधलत मवहलासदस्य 9815788284   

18 िौदण्डीगढीन.पा.-३ श्री िनकुमार तामाङ्ग िडा सदस्य 9814785171   

19 िौदण्डीगढीन.पा.-४ श्रीलङु्गराज राई िडाअध्यक्ष 9810579229 काययपाधलकासदस्य 

20 िौदण्डीगढीन.पा.-४ श्री गंगाकुमारी विष्ट मवहला िडासदस्य 9813253488   

21 िौदण्डीगढीन.पा.-४ श्रीस्मधृत तोलाङ्गी सयुल दधलत मवहलासदस्य 9807750123 काययपाधलकासदस्य 

22 िौदण्डीगढीन.पा.-४ श्रीभिीराज राई िडा सदस्य 9867055392   

23 िौदण्डीगढीन.पा.-४ श्री ददलबहादरु मगर िडा सदस्य 9814735047   

24 िौदण्डीगढीन.पा.-४ श्री जयकुमार राई   9815714715 काययपाधलकासदस्य 

25 िौदण्डीगढीन.पा.-५ श्रीतलुसीराम ढकाल िडाअध्यक्ष 9841518580 काययपाधलकासदस्य 

26 िौदण्डीगढीन.पा.-५ श्रीपाियधत देवि विश्वकमाय दधलत मवहलासदस्य ९८२४७४५६४४   

27 िौदण्डीगढीन.पा.-५ श्री जानकीदेवि िौिरी मवहला िडासदस्य 9815700903 काययपाधलकासदस्य 

28 िौदण्डीगढीन.पा.-५ श्री अधमनिौिरी िडा सदस्य 9819721750   

29 िौदण्डीगढीन.पा.-५ श्री सरेुशकुमार िौिरी िडा सदस्य 9862913125   

30 िौदण्डीगढीन.पा.-६ श्री अम्मरबहादरु खड्का िडाअध्यक्ष 9861558789 काययपाधलकासदस्य 

31 िौदण्डीगढीन.पा.-६ श्री धगताकुमारी थापा मवहला िडासदस्य 9805913258   

32 िौदण्डीगढीन.पा.-६ श्रीतलुसीराम खिी िडा सदस्य 9819913598   

33 िौदण्डीगढीन.पा.-६ श्री कमलकाकी िडा सदस्य 9841658363   

34 िौदण्डीगढीन.पा.-६ श्री मञ्जुकुमारर पररयार दधलत मवहलासदस्य 9826706605   

35 िौदण्डीगढीन.पा.-६ श्री उदयराज राई   9842831892 काययपाधलकासदस्य 

36 िौदण्डीगढीन.पा.-७ श्री केशबअधिकारी िडाअध्यक्ष 9862844666 काययपाधलकासदस्य 

37 िौदण्डीगढीन.पा.-७ श्री आशापररयार दधलत मवहलासदस्य 9860744747   

38 िौदण्डीगढीन.पा.-७ श्रीधतलािती राई मवहला िडासदस्य ९८४३४६६२७५ काययपाधलकासदस्य 
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39 िौदण्डीगढीन.पा.-७ श्री राजेशकुमार शे्रष्ठ िडा सदस्य 9842927816   

40 िौदण्डीगढीन.पा.-७ श्री बलराममगर िडा सदस्य 9804715427   

41 िौदण्डीगढीन.पा.-८ श्री भगनाथकुमार मगर िडाअध्यक्ष 9840928607 काययपाधलकासदस्य 

42 िौदण्डीगढीन.पा.-८ श्रीमेनकुा पररयार दधलत मवहलासदस्य 9844286189   

43 िौदण्डीगढीन.पा.-८ श्री कविताराई मवहला िडासदस्य 9814681951   

44 िौदण्डीगढीन.पा.-८ श्री अरुणकुमार मगर िडा सदस्य 9844383280   

45 िौदण्डीगढीन.पा.-८ श्री हकुुमराज मगर िडा सदस्य 9749347105   

46 िौदण्डीगढीन.पा.-९ श्रीप्रकाश राउत क्षेिी िडाअध्यक्ष 9852835208 काययपाधलकासदस्य 

47 िौदण्डीगढीन.पा.-९ श्रीशान्त्रत देवि िौिरी मवहला िडासदस्य 9819910038 काययपाधलकासदस्य 

48 िौदण्डीगढीन.पा.-९ श्रीसरतोर्ी विश्वकमाय दधलत मवहलासदस्य 9807775965   

49 िौदण्डीगढीन.पा.-९ श्री तेजबहादरु थापा िडा सदस्य 9819304215   

50 िौदण्डीगढीन.पा.-९ श्री टेकबहादरु काकी िडा सदस्य 9803726391   

51 िौदण्डीगढीन.पा.-१० श्रीिमेरि कुमार खड्का िडाअध्यक्ष 9816707051 काययपाधलकासदस्य 

52 िौदण्डीगढीन.पा.-१० श्रीनरदीलाल िौिरी िडा सदस्य 9819981917   

53 िौदण्डीगढीन.पा.-१० श्रीविरण ुकुमारी राई मवहला िडासदस्य 9817707595   

54 िौदण्डीगढीन.पा.-१० श्रीजानकुा देवि दनायल दजी दधलत मवहलासदस्य 9825771746   

55 िौदण्डीगढीन.पा.-१० श्रीसकुदेि िौिरी िडा सदस्य 9862936663   
 

विधभन्न सधमधतहरूको वििरण 

क) लेखा सधमधतः 
 

ख) वििायन सधमधतः 
 

ग) सशुासन सधमधतः 
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