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         भाग १ नी त तथा काय म 

मखुअ त थ यू 

व ष अ त थ यू 

उप मखु यू 

नगरसभाकासद य यूह  

उपि थ त कमचार  तथा संचारकम यूह  

जन नवािचत सव च थलो सं वधानसभाबाट २०७२ आि न ३ गते जार  भएको नेपालको सं वधान बमोिजम 

संिघयताको काया वयनका ममा २०७४ आषाढ १४ गते स प  थानीय तहको नवाचनबाट गठन भएको यस 

नगरसभामा यस नगरपा लकाको आ थक वष २०७७।७८ को नी त तथा काय म ततु गन पाएकोमा मलाई 

हषको अनभुू त भएको छ ।देशमा महामार को पमा फै लएको को भड-१९ का कारण मृ य ु भएका 

य लह त हा दक ा जल  य  गद शोक स त  प रवार त हा दक समवेदना कट गदछु। 

।सं मतह को शी  व यलाभको कामना समेत गदछु  ।  

१. देशमा यगुा तकार  राजनी तक प रवतन भएको र सबै कारका दह को उदाहरणीय पमा 

यव थापन गद लामो राजनी तक अि थरता, सं मणकाल र अ यौलको गोलच बाट मलुकुलाई जनताकै 

याग,तप या र ब लदानका साथै नणायक फैसलाबाट महान उपलि धह का साथ देश यो उचाईमा 

आइपु न सफल भएको यस ऐ तहा सक मह वपूण ण र अवसरमा सव थम ात अ ात आदरणीय अमर 

शह दह त भावपूण ा ल  अपण गदछु । साथै  बेप ा परेका र पा रएका सबैलाई मरण गन 

चाह छु । यस पा लकाका सबै अ ज राजनी तक तथा सामािजक यि वह  त हा दक ाभाव 

कट गन चाह छु । 
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२. जनताको याग तप या , ब लदान र आ दोलनका साथै यस भभूाग त माया गनहुनु ेसबै राजनी तक दल 

र सरकार तथा शभुे छुक अ य सबैबाट यस पा लकालाई हालको संरचनामा पा तरण गन खे नभुएको 

भू मकाको उ च मू या न गद यो ऐ तहा सक सफलताको न म  सबै त आभार य  गदछु । 

३. नेपाल  जनताले लामो समयस म प रवतनका ला ग गरेको संघषबाट देश संघीयतामा गएको छ ।देशको 

सवा ीण वकास रा यका येक इकाईह को वकासको सम  प हो र थानीय े लाई 

आ मा नभरताको दशा तफ उ मखु नगराई यो सभंव प न हदैुन । य ह त यलाई दयंगम गरेर 

रा यलाई पनुः संरचना गदा था नय तह प न अ धकार स प  गराइएको हो ।   नेपालको सं वधानमा 

तीन तहको सरकार रहन े यव था भए बमोिजम ग ठत थानीय तह र यसलाई दइएको अ धकार 

बमोिजम थानीय तहलाई ा  अ धकार तथा कत यलाई सं थागत गन हा ो दा य व हनु आएको छ । 

अ हले हामी थानीय तहको नयाँ संरचना अ तगत नया ँ योगको अव थामा छ , नयाँ अ यासमा छ  । 

य तो गहन  िज मेवार लाई ज टल प रि थ तका बाबजदु प न सफल बनाएर लान ुछ । थानीय तहलाई 

सफल, ि थर एवं दगो बनाई जनतालाई अ धकतम सेवा सु वधा र वकास दन ुछ । यी स पूण कायको 

ला ग हामीले हा ो आ नै आ त रक आ दानीका ोतह को दायरालाई फरा कलो बनाउँदै समृ  र 

आ म नभर कनकाई नगरपा लका बनाउन कोिशश ग ररहेका छ  जसका ला ग यहाँह को नर तर 

सहयोग र तब ता अप रहाय छ । 

४. हा ो नगरलाई आ म नभरताको दशातफ कुशलतार दरुदिशताका साथ डोयाउन ुपन प न छदैछ । फेर  

व द नषे धत कनकाई नगरको पमा प रिचत हा ो नगरलाई देशकै उ कृ  एव ्नमनुा नगरको पमा 

वक सत भएको हेन नगरवासीह को जनादेशलाई आ नो तव ताको पमा हण गरेर परुा गन 

क टव  हनु ुप न परेको छ । हा ा अगाडी आजै नगर  नहनेु कामह  प न धेरै छन ्। ती सवैलाइ 

आव यकता र हा ो सामा यको आधारमा ाथ मकतामा राखेर तदा कताका साथ स प  गद प न 

जानछु ।  

नगरसभाका सद य यूह ,  

समु त स पदा दगो पूवाधार, समृ  कनकाईको मूल आधार 

अब म े गत पमा आगामी आ व ०७७/७८ का नी त तथा काय मह  ततु गदछु । 

क) भौ तक पूवाधार वकास नी त तथा काय म 

“हा ो वकास हा ो हात 

 सबै जटु  एकै साथ ” 

१) नगरपा लकाको पूवाधार वकासका ला ग गु योजना नमाण गर  पूवाधारह को नमाण ग रनेछ । 

२) नगरपा लकाका मागत योजनालाई नर तरता दइनछे । 
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३) पूवाधार वकासमा अ य सरकार , गै  सरकार , रा य तथा अ तररा ीय संघ सं थाह सगँ साझेदार  

गन नी त लइनेछ । 

४) सडक कालोप े गदा घना व ती बजार े माअ नवाय पमानाला नमाण गन र स बि धत सडकको 

राइट अफ व,े सडकको नाम र ववरण जानकार  गराउन हो डङ बोड स बि धत सडकमा रा  े

यव था मलाइने छ । 

५) समपूरक कोष अ तरगत संचा लत नगर भ का सडकह लाई फरा कला एवं यवि थत सडकको 

पमा व तार गन नगरको सडक े ा धकारका कि तमा ६ म. वा सो भ दामा थ चौडाइ भएका 

सडक कालोप े गदा नगरपा लका र उपभो ा स म तबीच को लागत साझेदार  सघन शहर  े मा 

७०–३० %, म यम शहर  े   ८०–२० %  मा  र ामीण े ह मा ८५–१५% साझदेार  गन 

नी त अवल बन ग रन ेछ । 

६) सडकको नयाँ याक खो ने कायमा नगरपा लकाको लगानीलाई न सा हत गद नगर े  भ का 

सडकह को तर उ तलाई प हलो ाथ मकता दइने छ ।रा य शहर  नी त काया वयनमा जोड 

दईनछे ।नगरपा लका गठन हनु ुभ दा प हले नै नमाण भईसकेका भौ तक संरचनाह  रहेको शहर   

े  जहा ँ सडक व तार गदा बढ  त हनु े े ह मा  २०० म भ दा कम ल बाई भएका 

सडकह  ६ मटर भ दा कम चौडाईको  साझेदार मा लगानी गन बाधा पन छैन। 

७) नगरपा लका भ प ी सडक नमाण गदा खानेपानीको पाइपपास गराउनकाला ग येक १००/१०० 

मटरको दरु मा स पाइप ब ाउनलगाइने छ । साथै ढल बनाउननसकने थानमा पच संर ण 

गन लमवाललगाउन े यव था मलाइने छ । 

८) सडक नमाण गदा सडकको दवैु छेउमा ब वाह  रो पन े छ । सोको संर ण गन 

स वि धतउपभो ा स म तह लाई िज मेवार  दइने छ । 

९)  एक ार नी त अपनाई डु ल केसननहनु ेगर  योजनाको छनोट ग रनछे । 

१०) नगर े भ  आव यकता अनसुार बहउु े यीय भवन, सामदुा यक भवन नमाण गद ल गनेछ । 

११) भ ू उपयोगनी तकाय वयन ग रन े छ, साथै ल टङ यवि थत गन मापद ड भ दाबा हरका 

ल टङलाई वीकृ त दइन ेछैन । ल टङ गन ुपूव नगरपा लकाको पूव वीकृ त लनपुन छ । 

१२) यसै आ.व वाट  व तु ा धकरणको साझेदार मा माट ब ी जडान कायलाई अगाडी बढाईन ेछ 

। 

१३)  यस नगरलाई यवि थतशहरको पमा वकास गन भवन नमाण आचार सं हतातथा व ती बकास 

स ब धीआधारभतू मापद ड लाई काय वयन ग रन ेछ । 

१४) वप  जनताको आवासको हक याभतू गन मेयर आवास काय मलाई  नर तरता दइनेछ । 

१५) नमाण हनु बाकँ  वडा कायालयह  नमाण गद ल गन े छ र य ताभवनह  

अपा /बालमै ीहनुछेन।् 



4 
 

१६) नद  नय ण काय म ब भ नकायसंगको सहकायमा ीन बे ट बाटो नमाण स हत 

नर तरताका साथ अगा ड बढाइने छ । 

१७) कनकाई नगर े  भ  ब द नषे धत े को प हचान खु न े त भ रािखनछे । 

१८)  १० लाखभ दामा थका योजनाह  काय वयन गन आव यकता र अिच यका आधारमा  इ–

टे डरबाट ग रने नी तअवल बन ग रन ेछ । 

१९) उपभो ासंगको लागत सहभा गता नगद वा म बापत यनुतम १०% कायम ग रने छ । 

थानीय ोत तथा साधनको अ धकतम योगलाई ाथ मकता दइनछे । 

२०) नगर भ  सावज नक सडक बाटोह को रेखा न गन बाटोको शु , म य, अ य हनेु एवं अ य 

थानह मा आव यकता अनसुार नि त दूर मा क ला गाडेर रेखा न ग रनेछ । 

२१) लगत इ मेट नेपाल  भाषामा गन यव था मलाइनछे । 

२२) नगर भ का बजारह लाई ीन सट को पमा वकास गन व भ  संघसं थाह सगँ हातेमालो 

ग रनछे । 

२३) नद ज य सामा ीमा आधा रत थानीय नाग रकह को सहभा गतामा उ ोग यव थापन गर  

बजार करण समेत ग रनछे । 

२४) यस नगरलाई यवि थत शहरको पमा वकास गन भवन नमाण आचारसं हता तथा ब ती 

वकास स ब धी आधारभतू मापद डलाई काया वयन ग रनेछ । 

२५) नगर तर य पूवाधार योजनाको हकमा ५ लाख र वडा तर य योजना २ लाख भ दा कम 

लागतको छा नन ेछैन । 

२६) सडक तथा संरचना स ब धी पूवाधार ममत स भार गन वडामा एकमु  ५ लाख मा थको रकम 

रा  े यव था ग रनछे । 

२७)  अ नवाय पमा न शा पास गर  नाला स हतको घर बनाउँदा यव था सजना गन र व वध 

कारणले अ भलेखीकरण गन छुट भएका घरह लाई केह  समयस मका ला ग केह  तशत राज  

छुट गन यव था मलाईने छ । 

२८)  अ तरपा लका एवं अ तर िज ला जो न ेरणनी तक सडकह लाई ाथ मकतामा राखी संघ, देश 

एवं अ य नकायको सम वयमा काया वयन ग रने छ । 

 झापा गाउँपा लका हुदैँ ईलामको शु बारे,दानाबार  जो न ेसडक आद  

ख) सामािजक वकास स बि ध न त तथा काय म 

क.िश ा, यवुा तथा खेलकुद 
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१.को भड १९ को माहामार को वचमा व ालय संचालन गन ुपन अव थामा वैकि पक यव था गन नी त 

लईएको छ। कनकाई नगरपा लकालाई सपमलुक बै ा नक यवहा रक एवम गणु त रय िश ाको 

सु नि चतता गर  शैि क ग त यको पम वकास ग रने छ । 

२. िश ामा समतामलुक र यायोिचत पहचु वृ  गर  नगरको स वृ को आधार तयार ग रने छ।  

३.सा ारता, नशु क िश ा, सवैका ला ग िश ा, िश ाका ला ग भौ तक पूवाधार िश ा यव थापनमा 

सधुार, िश ामा समावे सता तथा वषशे आव य ा भएका वाल वा लकाको ला ग िश ाको ब ध ग रन े

छ।  

४.वाल वकास काय मको भावका रतामा वृ  गन वाल िश क तथा व ालय कमचार लाई ो सा हत 

ग रन ेछ। 

५.सामदुा यक व ालयका क ा ५ स म अ ययनरत वालवा लका ह को ला ग नगरपा लकावाट पोसाक तथा 

दवा खाजाको यव था ग रन ेछ।साथै बाल वकासका व ाथ ह लाई याग को यव था ग रन ेछ । 

७. सामदुा यक व ालयह मा क ा ११ र १२ मा अ ययनतर ग रव तथा जेहे दार व ाथ ह का ला ग 

छा वृ तको यव था ग रने छ।  

८. िश ामा व धको योग सु नि चतता गन येक व ालयह मा कि तमा मश १ वटा माट क ाको 

थापन ग रने छ। 

९. येक व ालयह मा  सकाई साम ी तथा भौ तक वकासमा सु वधा स प  वाल वकास क ाको  

ला ग आव यक फ नचरको समेत यव थापन  मलाउदै ल गने छ ।  

१०. क ा ३, ५,८ र ९ को अि तम प र ा नगर तरमा संचालन ग रन ेछ। 

११. सवै व ालयह मा नृ य, गायन, खेलकुद, क यटुर, अ जेी िश ण सधुार ज ता वषयह को घिु त 

िश कको यव थापन ग रदै ल गने छ।  

१२. शैि क गणु तर अ भवृ  गन वषयगत व को टोल  बनाई सघन अनगुमन गर  पृ पोषण लईन ेछ। 

िश क तथा व ाथ ह को  शैि क अवलोकन मण काय मलाई नर तरता दईन ेछ।  

१३.कनकाई पो लटेि नक इि यटु भौ तक यव थापनलाई वधन ग रदै ल गन ेछ। 

१४.नगरपा लका भ का सबै व ालयह लाई इ ानटेको पहचु साथै स स ट भको यव थापन गर  

व ालयलाई सरुि त तथा व ालय नेतृ वको भ ुमका सव लकरण साथै पठन पाठनमा व धको योग 

अ ववृ  ग रन ेछ । 
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१५. शैि क सधुारका न मत स बि धत सरोकारवालाह  वच अप व वको भावना सजना ग रन े व वध 

काय मह  संचालन ग रन ेछ।  

१६. व ालयह लाई तावनाका आधारमा ो साहन अनदुान उपल ध गराईन ेछ। 

१७. सामदुा यक व ालयह मा अ ययनरत वालवा लकाह को ला ग छा विृ को यव थालाइ नर तरता 

दईने छ।   

१८. शैि क सामा ीको योग र भाका रतामा वृ  गन शैि क सामा ी नमाण कायाशाला संचालन ग रन े

छ।  

१९. व ालयह मा फुलवार , करेसावार , खानेपा न तथा सरसफाईको काय मलाई अगाडी बढाईन ेछ। 

२०.  येक व ालयमा ाथ मक उपचार क  तथा सामा ी यव थापन ग रने छ।     

२१. व ालयह मा आई पन स न ेजोिखम यव थापन गन वपत यव थापन स ब धी चेतनामलुक तथा 

योजना नमाण चरणका कायह  अगाडी बढाइन ेछ।  

२२. व ालयह मा अ जेी र नेपाल  मा यम सधुार काय मलाइ नर तरता दईन ेछ।  

२३. यस पा लका भ  रहेका सामदुा यक व लमा अ यनरत ग रव तथा जेहे दार व ाथ ह  म ये छनोट 

आधारमा व ाथ ह लाई ा व धक िश ा अ ययन गन सहयोग उपल ध गराईने छ। 

२४. व ालयह मा खेलकुद तथा अ त र  याकलाप भावकार  पमा संचालन ग रने छ। 

२५. धा मक व ालयह  ज तै मदरसा, गु कुलको संचालनमा भावका रता याईने छ।  

२६ शैि क गणु तर वृ  गनका ला ग परु कार र द डको यव थापनलाई भावकार  ढंगबाट काया वयन गन  

र सो ममा आव यकता परे िश क, कमचार ह लाई आ त रक स वा समेत गन स कनेछ । 

२७ िश कह लाई ICT ता लमको यव था ग रनपुनछ । 

२८ खेलकुदको सम  वकासमा यान दई व ालय र व ालय बा हर खेलकुदका काय मह  संचालन 

ग रनछे साथै नगरपा लका भ  एउटा सु वधायु  रंगशाला एवं कभड हलको नमाण गर  वधागत  

खेलकुद िश कको यव था मक पमा मलाईनछे । 

२९ यवुाह लाई वतमान प रवेश अनसुारको चाहना त बि बत हनु ेगर  यवुा प रचालन ग रनेछ संगठना मक 

ग त व धका मा यमबाट नगर वकास कृयामा उनीह लाई सहभागी गराइनछे । रोजगारसगँ यवुालाई 

आब  गन जोड दइने छ । 
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३० यवुाह मा लगानी बढाई द  जनशि  उ पादनमा जोड दईन ेछ । यवुा वरोजगार काय म अ तगत 

कुनै पेशा यवसाय संचालन गन ई छुक यवुाह को समूह बनाई कम याजदरको अनदुानमा नि त 

रकम उपल ध गराइने कायलाई यवि थत ग रने छ । 

ख) वा य  

१.को भड १९ को रोकथमा तथा नय णका ला ग आव यक वधाना मक र उपचारा मक उपायह  अवल बन 

ग रन ेछ। 

२.नगर भ का सबै वा य सं थालाई सु वधा स प  बनाउने व य सं थाह मा औजार, उपकरण, फ नचर 

आ द यव थापन गद ल गनेछ । 

३. ा. वा.के सु ालाई यसै वष देिख वशेष  सेवा, ईमरजे सी सेवा, नदान सेवा(USG/Lab Equipment )द त 

सेवा सु  ग रनकुा साथै आव यक उपकरण तथा सेवाको यव थापन ग रनछे। 

४. सबै वा य सं थाको वातावरण व छ बनाउन फोहोर यवा थपनको ला ग इि सनेटर बनाउने साथै 

खानेपानी यव थापन तथा वृ ारोपण काय म गद ल गनेछ।  

५. गभवती सु केर को लगत राखी वा य वधन गन फोन सेवा तथा होम  टु होम भिजट सेवा सु  गद 

ल गनेछ।  

६. कनकाइ नगरपा लका भ  सु केर  गराउन नः शु क ए बलेु स उपल ध गराउने नी त लईएको छ । 

७.दईु वष मनीुका स पूण बालबा लकाको बृ  अनगुमन अ नवाय गर  तथा कुपो षतलाई वा य बनाउन 

काय म संचालन ग रनछे ।  

८. व ालय वा य काय म स पूण सरकार  तथा नजी व ालयमा अ नवाय गद ल गन ेछ ।  

९. माहामार  ज यरोगह  ज तै कोरोना, डे ,ु लगायतका स वारोगह  रोकथाम तथा नय णका काय म र 

वप  यव थापन पूव तयार  काय म संचलान गद ल गनेछ ।  

१०. ये  नाग रकलाई वा य सामा ी( च मा/छाता आ द) वतरण तथा वा य जाचँ काय म संचालन 

ग रनछे ।  

११. नसन रोग ला न न दन जीवन शैल  वधन काय म संचालन गद ला गनछे ।  

१२. व ालयह मा वातावरण सरसफाई, खानेपानी तथा लागपुदाथ स बि ध सरोकारवालाह  सगँको सम वयमा 

व भ  याकलाप ग रने छ ।  
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१३. जनन वा य, आमा समहु तथा सरुि त गभपतन स बि ध समदुाय, म हला समहु, कशोर कशा्र  ह लाई 

सचेतना मूलक काय म संचालन ग रनछे ।  

१४. वडाह मा सन तथा नसन रोगह को प हचाहन गन  आखँा, नाक, कान स बि ध वशेष  स हतको िश वर 

संचालन ग रने छ ।  

१५. यरोग, कु रोग, औलो, कालाजार, लगायतका स वा रोगलाई नय ण गन आव यक काय मह  संचालन 

गद ला गनेछ ।  

१६. सरुि त गभपतन तथा आमा सरु ा काय म यवि थत गन अ य निज तथा सरकार  नकायसगँ सहकाय 

ग रन ेछ ।  

१७. म हला वा य वयंसे वकाह को मता अ भबृ  गर  आव यक ो साहन स हत उनीह को सेवालाई 

गणु तीय बनाइने छ ।  

१८. आयवुद िच क सा णाल को मब  पमा वकास ग रनेछ । हो मया याथी, यनुानी तथा अ य परुक 

िच क सा णाल हरको संर ण , वकास एवं व तारका ला ग द घकाल न योजना नमाण गर  मशलाग ुग रनछे 

।  

१९. हरेक वा य सं थाह मा नःशु क वतरण हनु ेअ याव यक औष धको कार तथा सं या मशः बृ  

गद र वरतण भए नभएको नय मत अनगुमन ग रने कायलाई नर तरता दइने छ ।  

२०. यस कनकाई नगरपा लका े भ का नयम अनसुार या परुा गर  दता भएका नजी वा य सेवा 

दायका सं थाह को साधन अनगुमन ग रन ेकायलाई नय मतता दइन ेछ ।  

२१. योगको मा यमले शा र रक तथा मान सक वा य सु ढ गन आव यक काय म संचालन ग रने छ । 

२२.नगरलाईको भड१९महामार मु नगरबनाउननुगरकोप हलो ाथ मकतारहेकोछ।यसकाला ग व ना मकरउपचारा

मकदवैु व धको भावकार काया वयनग रनेछ। 

२३ नगर भ  एक ए बलेु सको यव था ग रनेछ । 

२४ बमा काय ममा स पूण नगरवासीलाई आब  गन अ त वप  प रवारलाई स पूण घरधरु को २% ले हनु 

आउन े प रवार सं यालाई पूण वमा रकम एवं वप  प रवारलाई स पूण घरधरु को ४% ले हनु आउने 

प रवार सं यालाई अध वमा गन आव यक रकमको यव था नगरपा लकाबाट ग रनेछ । 

२५ वी प वा य व ान त ान सगँ सहकाय गर  या सर रोग स ब धी उपचारा मक काय म संचालन 

ग रनछे । 

२६ म हलाह को पाठेघर स ब धी पर ण तथा उपचारको यव था मलाईनछे । 

२७ वा यकम ह को बवलोकन मणको यव था मलाईनेछ । 
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२८ सहारा नेपाल तथा अ य संघसं थाह को सहभा गतामा वा य स ब धी व भ  काय म संचालन ग रनछे 

। 

            ग) म हला, बालबा लका, ये  नाग रक, अपा  तथा लि त वग 

१) वप  तथा एकल म हलाह को यि व वकास साथै सीप र मता अ भवृ  गद घरेल ुउ ोग, कृ ष र 

यापार यवसायमा ो सा हत गन व वध काय मह  लाई नर तरता दइनेछ । 

२) ल गक हंसा यूनीकरणका काय मह  संचालन ग रनेछ । स बि धत सरोकारवाल नकायह को सहयोगमा 

ल गक हंसा मु  नगरपा लका बनाउन जोड दइनछे । 

३) हाल संचालनमा रहेको उप मेयर सु केर  पोषण काय म लाई नर तरता दई अझ भावकार  बनाइने  छ 

।  

४) म हलाह लाई चरणब  पमा सं थागत गर  स म त तथा समूह तरमा व तार गर  काय म संचालन 

ग रनछे ।  

५) कशोर ह लाई स म नाग रकको पमा वकास गन कशोर  िश ाका काय मह  संचालन तथा व धन 

ग रन ेछ ।  

६) लि त वगको ला ग सामािजक सरु ाका काय मह लाई ाथ मकताका साथ स ालनमा याउइने छ ।  

७) मानव बेच वखन तथा घरेल ु हंसालाई न सा हत गन चेतनामलुक काय मह  स ालन ग रन ेछ । साथै 

हंसा पी डत म हलाह को प हचान गर  जी वकोपाजनका काय मह  स ालनमा याई व नभरतामा जोड दइन े

छ । 

८) ये  नाग रक घु ती वा य पर ण, जे  नागर क दवा सेवा के , बालमै ी थानीय शासन, ये  नाग रक 

स मान तथा आ दबासी जनजाती, द लत, अपागं, एकल म हला र अ प सं यकह का ला ग स ा लत काय मलाई 

नर तरता दइने छ । 

९) ये  नाग रक र पणु अपाङगह को ला ग स ा लत नशु क वा य वमा काय मलाइ व तार गर  नगर 

े  भ का अ तअश , वप  तथा कडा रोग लागेका यि ह लाई प न यस काय ममा समे दै नजह को 

सामािजक सु ालाई याभतू गराइने छ । 

१०) म हलाह को वा यसगँ स बि धत व भ  सं थाह  बारेमा सचेतनामलुक काय मह  संचालन गद 

ल गनेछ । म हलाह को वा य प र ण काय मलाई नर तरता दईन ेछ। 

११) वाल वा लकाह को काय ममा वाल संजाल तथा वाल लबलाई स य पमा सहभागी गराइनछे । 

घ) खानेपानी तथा सरसफाई 
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१. यस नगरलाइ सफा वा छ र हराभरा  नगरको प हचान कायम गन समदुायमा आधा रत फोहोर यव थान 

काय म लागू ग रन ेछ । फोहोरलाई चार भागमा वग करण गर  यव थापन ग रने छ । कु हने खालका 

फोहोरलाई यसै बषदेिख आय आजनको ोतको पमा वकास गन उ े यले सावज नक नीजी साझेदार मा बायो 

यासँ ला ट नमाण ग रन ेकायलाई नर तरता दइने  छ ।  

२. यस नगरपा लका खलुा दशामु  घोषणा भए प ात ्हनु ेसरसफाइ स ब धी काय मह लाई नर तरता दइने छ 

। 

३.  नगर े  भ का बजार तथा चोकह मा आव य ा बमोिजम मश सवज नक शौचालयह  नमाण ग रन े

कायलाई अिघ बढाइने छ ।  शौचालयह को स ालन तथा यव थापनको िज मा थानीय संघ स था तथा 

स म तह लाई दान ग रने छ ।  

४. यस नगरमा कपडाको झोला उ पादनमा सहयोग गद ला क झोला योगमा मशः यूनीकरण गद पूण 

नषधेका काय मह  लागू ग रन ेसाथै ला क यव थापनका ला ग क सेर मे सन खर द गर  ला क ज य 

ब तकुो उिचत यव थापन गद ला क जलाउन ेकायलाई पूण पमा तब ध लगाइने छ ।यस स व धी 

जनचेतना अ भवृ को ला ग व भ  संघ सं था संगको सहकायमा व वध काय म स ालन ग रने छ । 

५. “ व छ खानेपानी, व थ जीवनशैल ”भ े नारालाई आ मसात गद नगरवासीलाई व छ खानेपानी उपल ध गराउन 

खानेपानी तथा सरसफाइ स म त,सरकार  नकाय र गैर सरकार  संघ सं थासँग सहकाय र साझेदार मा तन बष 

भ मा नगरपा लका भ  शु  खानेपानीको पहचु  व तार ग रने छ । 

६. गै सरकार  संघसं थाह को सम वयमा पूण सरसफाई काय म अवल बन ग रनछे । 

ग) वन, वातावरण, वप यव थापनतथापयटननी ततथाकाय म 

१.पयटन वकासकाला गसरोकारवालाह कोसहकायमापयटन बकासगु योजनाअनु पकाकाययोजनाह लाईलागूगदल ग

नेछ।नगरपा लकालेतयारगरेकोगु योजनातथा ड पआरकोआधारमा व भ सरोकारवाला नकायसगँसहकायसाझदेार तथास

हयोगमाकायस पादनग रनेछ। 

२. ड पआरको आधारमापाइपलाइन व तार कायलाई अगाडी वढाईने छ।  

३.पयटन वकासका ला ग संघ, देश, थानीय सरकार, सामदुा यक वन लगायतको सवप ीय सहकायमा यस 

नगरलाई पयटन, धा मक तथा सां कृ तक पयटन के को पमा वकास गद ल गने छ । होम टे संचालन, थप 

पक नक पोट, कोच राजवंशी सां कृ तक संर ण के , जामनुबार  समसार, धनषुकोट  धाम, कोट होम, जगनपा डे 

दरबार, लकुुनी खाडी, व प वन, रमणीय वनभोज थल, ताल खाडी,गडे आहाल, धरधरे खाडी, धा मक वन प त 

सं हालय लगायतका थानह को तरवृ का साथै बधनका कायह  ग रने छ ।यसका साथै त काल तफल 

दने पयटन थलह लाई ाथ मकतामा राखी योजना तथा काय म ग रनछे । 

घ) सशुासन तथा सं थागत वकास स ब धी नी त 
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१.नगरपा लकाको कायालय तथा अ य सरकार  कायालय, सामदुा यक व ालय, वा य सं था लगायत सवै संघ 

स थाह लाई एक आपसमा जो नलाई इ टरनटेको योगलाई अझ भावकार  बनाउदै सबै कायालयह लाई 

जो न इ ानटेको यव था ग रनछे। साथै नगरपा लकाको ला ग आव यक पन सभर, क यटुर नटेव कङ, सभर 

खर द तथा अ य ा व धक उपकरणह को यव थापन ग रने छ । 

२.कागजको कम योगयु  संगठनको अवधारणालाई आ मसाथ गद नगरपा लका तथा वडावाट हनुे सेवालाई 

ाथ मकताको आधारमा अनलाइनमा ल गने छ। साथै स पूण वडा कायालयवाट अ नवाय पमा अनलाइनमा 

आधा रत घटना दता णाल को योगलाई नर तरता दईनेछ। 

३.स पूण वडा तथा नगरपा लकाको थप सरु ालाई यवि थत पान सवै वडा कायलयमा आव यक मा ामा स स 

यामरा जडान तथा थप ग रने छ।  

४.जन त न ध र कमचार लाई व ध मै ी बनाउने र अ नवाय पमा इमेलको योग गन नी तलाई अगा ड 

बढाई जन त न ध तथा कमचार लाई क यटुर तथा व धमा अ वल बनाउन ता लम तथा िश ण संचालन 

ग रन ेछ ।साथै उनीह को मता वकासको ला ग अ भमखुीकरण, गो ी, ता लम तथा अवलोकन मण लगायत 

काय म स ालन ग रनछे। 

५."परुाना अ भलेख हा ास पि  हनु ् यसलाई हामीले नै उिचत यव थापन गन ु पछ"भ  े नारालाई अिघ साद 

सूचनाह  संकलन गन, सं ह गन काशन गन तथा अ भलेख रा  ेकाय यवि थत ग रन ेछ। 

६.सेवा ाह को सहजताको ला ग Help Deskको यव था ग रनछे, साथै भीड यव थापनको ला ग ( Queue 

Management System) व धको योगलाई नर तरता दईनेछ।  

८.नगरपा लका कायालय लगायत अ य थानमा  वाइफाइ जोन थापना लाई नर तरता दइन ेछ। साथै 

सु गंा चोक ल मीपरु चोक, घैलाडु बा चोक, च पापरु चोक, दगुापरु चोक र को टहोम े लाई माट चोकको 

पमा वकास ग रने छ । उ  व धको स ब धमा जनसमदुायको जानकार  तथा चार- सार ग रन ेछ। 

९.नगरपा लकाको काम कारवाह ह  काया वयनमा पारदिशता, नय मतता वधन गद सहभा गतामूलक तथा 

पूवानमुानयो य वनाउन सावज नक सनुवुाइ, खच सावज नक करण,   सामािजक लेखा पर ण आ द काय मह  

स ालनको यव था मलाइएको छ। 

१०.सबै सेवा दायक सं थाह मा तपू त स हतको नाग रक वडाप , सझुाव पे टका, सूचना अ धकार  तथा 

गनुासो सु े अ धकार को यव था ग रने छ। 

११.कमचार ह लाई काम त अ भ े रत गराई मनोवल उ च रा  वशषे ो साहनका काय मलाई नर तरता 

दईनेछ। 

१२. कमचार  संगठन संरचना र दरब द लाई पनुरावलोकन गर  आव यक कमचार को यव था ग रनछे।  
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१३.बे ज ुफ ौटमा तदा कता अपनाई शु य नी तलाई अवल वन ग रनेछ। पे क  दईएको अव थामा ३५ 

दन भ मा अ नवाय पमा पे क  फ ट गनपुन नी तलाई कडाइका साथ पालना ग रनछे। 

१४.सावज नक खर द यालाई पारदश  र यवि थत बनाउँदै ल गनेछ। व तुीय खर द णाल को योगलाई 

नर तरता दईनेछ। 

१५. व तुीय भ ु ानी णाल को योग ग रने छ। इ- ट डयस णाल को योग ग रनछे। 

१६.नगरपा लकावाट आ ना कामकारवाह  तथा सचेतनामूलक स देशह  समेटेर ैमा सक पमा नगर बलेु टन 

काशन ग रनेछ।  

१७.नगरपा लकाको सबै शाखाह को काय व लेशणका आधारमा काय ववरण र याि गत काय ववरण तयार 

गर  कडाइका साथ लागू ग रनछे।Right Man in Right Place का आधारमा कमचार  यव थापन गर  आ नो 

शाखाको स पूण िज मेवार  त स बि धत शाखा मखु नै उ रदायी हनु े यव था ग रन ेछ। 

१८.नगरपा लकाको ऐ तहा सक पृ भू म, सा कृ तक,धा मक, पयटक य के ह को वशेशताह  समेटेर वृ िच  

तयार गर  चार- सार ग रनछे। 

१९.आयोजनाह को सावज नक करणका ला ग आयोजना थलमा नै स पूण ववरण खु न ेगर  हो डङ बोड रा  े

यव था मलाइने छ । 

20. ा  उपल धी, ऐन, काननु नदिशका काय व ध व भ  द तावजेह को अ भलेख संकलन गर   त काल 

काशन गर  यवि थत ग रने छ। 

२१. ३०८५८ वटा घटना दताका परुान रेकडह , ५००० भ दा वढ  यवसाय दताको रेकडह  तथा अ य 

व भ  रेकडकह को डिजटाईजेसन काय ३ म हना भ मा ग रनछे। 

२२. वडा कायालयह लाई अ नवाय पमा आ नै वडामा कायालय थापना गर  सेवा बाह गन यव था 

ग रनछे। 

२३. वडा कायलयमा पूवाधार तथा जनशि  यवि थत भए प त ्वडा तर य योजनाह को स झौता वडामा न ै

गर  अि तम भ ु ानीका ला ग नगरपा लकामा सफा रस ग रनेछ । 

२४. वडा कायालय संचालन र भैपर  खच वापत आव य ा र औिच यका आधारमा वडाले आफै व नयोजन गन 

स नछेन। 

२५. अनगुमन स म तह  स य बनाईने छ।लागत सहभा गताबाहेक २ लाख भ दा मा थ लगानी भएका 

योजनाको अनगुमन नगरवाट र सो भ दा कम लागतका योजनाको अनगुमन स बि धत वडा स म तवाट नै गन 
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यव था मलाइनेछ।२६. सेवा बाहलाई अझ थप भावकार  बनाउन आव यक स टवेरको प हचाहन गर  

ख रद ग रन ेतथा अफस अटोमेसन णा लको योग ग रने छ। 

२७. नगरपा लकाले हाल स म हा सल गरेका उपल धीह लाई (घटना दता, मोवाईल एि लकेशनको योग, डाटा 

इि , आव यक सेवा लन े कृया आद ) जनता स म पयुाउन र व धको योग स ब धमा जन तर स म 

जनचेतना अ भवृ का काय म संचालन ग रनछे। 

२८. नगरको व भ  े का डाटाह  ज तै घरभाडा, यवसाय उ ोग, व भ  संजालह को आव यक डाटाबेस 

तयार ग रनछे। 

२९. बजेट तथा काय मह  सू  स टवेर णाल  माफत संचालन ग रनछे। 

ङ) आथक वकास स व धी नी त तथा काय म 

क.राज  प रचालन  

१ यस नगरपा लकालाई स वृ  बनाउन कर तथा राज को दर भ दा दायरालाई फरा कलो बनाउने न त 

लइएको छ।नगर े  भ  संकलन ग रने नद ज य पदाथ ढुवानी गन सवार  साधनलाई नद ज य पदाथ संकलन 

े मा नै तो कए बमोिजम पूवाधार वकास शु क लगाउन े यव था मलाइएको छ ।  

२ नगर े  भ  दता भई संचालनमा रहेका सवार  साधनह ले बा षक सडक सधुार सवार  कर तनपुन यव था 

मलाइएको छ।  

३ सामदुा यक वन उपभो ा स म तले वन पैदावर व  तथा उपयोग स ब धी वा षक कायायोजना बनाई 

नगरपा लकामा पेश गनपुनछ। बन पैदावर ब वाट ा  रकम संिघय ऐन अनसुार हनु ेगर  थानीय सरकार 

संचालन ऐनको दफा ६२(ख) बमोिजम दश तसत रकम नगरपा लकाको संिचत कोषमा ज मा गनपुनछ।  

४ सामदुा यक तथा नीिज पयटक य े ,  पक नक े  , सामदुा यक वनह मा लइने वेश शु कमा पयटन वन 

वातावरण वधन तथा संर ण शु क वापत पाचँ तशत कर लागाइने छ । उ  रकम स वि धत नकायले 

चौमा सक पमा नगरपा लकामा बझुाउन े यव था मलाइएको छ ।  

५ स पि  कर, मालपोत तथा भमुी कर, यवसाय कर, घर वहाल कर पषु मसा त स म एक मु  बझुाएमा दश 

तशत छुट दने यव था मलाइएको छ । आ.व. 2076/077 मा बझुाउन ु पन मलपोत तथा भ ुमकर 

आगामी पौष मसा त स ममा बझुाउन स कन े यव था मलाईएको छ। 

६ नगरपा लकालाई बझुाउन ुपन कोठा, सटर तथा घर भाडा, तथा बहाल कर एकमु  बझुाएमा पाचँ तशत छुट 

दइन े यव था मलाइएको छ । यस नगरपा लका वाट नमाण  भएका भवनको लकडाउनका कारण पणु पमा 

यवसाय संचालन हनु नसकेकोले १ म हनाको  सटर भाडा छुटको यव था मलाई छ 
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७ नगरपा लकाबाट बा षक ला न े ठे ामा तो कएको रकम एक मु  बझुाएमा दश तशत छुटको यव था 

ग रएको छ।  

ख. कृ ष तथा पशपुालन 

१) यस कनकाई नगर े लाई  वषा द र हत, अगा नक खेती उ मखु े को  पमा वकास ग रने नी तलाई 

नर तरता दइने छ । अगा नक माणीकरणको कृया अिघ बढाइन ेछ । 

 

२) कृ ष उ पादनको व वधीकरण तथा विश ीकरणको ला ग कृ षज य ब तहु को उ पादन स भा यता, 

अनकूुलता तथा हाल भइरहेको कृ षज य उ पादन समेतलाई म यनजर रा दै यस अिघ घोषणा ग रएका कृ ष 

पकेट े ह को वकासलाई नर तरता दइन ेछ । कृ षज य व त ुउ पादनको संभा यता अ ययनको आधारमा 

मशः थप अ य कृ ष पकेट े ह  घोषणा ग रदै ल गन े छ ।  

 वडा नं ४ लाई पशपंुछ  पालन र तरकार  पकेट े  

 वडा नं ५ र ६ लाई मकै पकेट े   

 वडा नं ३ र ७ लाई तरकार  खेती पकेट े   

 वडा नं ४ को कनकाई टोल, वडा नं. ५ र वडा नं ३ को सीमा े लाई मौर पालन े   

 वडा नं. १ र २  लाई पशपंु ी पालन  र तरकार  पकेट े  ।  

 वडा नं. ८ लाई धान पकेट े  ।  

 वडा नं. ९ लाई धान र माछापालन पकेट े को पमा वकास ग रन ेछ ।  

३) कृ ष तथा पशुंप ी े मा आउन स ने जोिखमलाई यूनीकरण गन कृ ष तथा पशपंु ी वीमा काय मलाई 

थप व तार तथा भावकार  वनाउन पहल ग रन ेछ ।  

५) तरकार , दु ध तथा मासजु य उ पादनमा यस नगर े लाई आ म नभर बनाइने छ र उ  ब तहु को 

नकासी व धन गन आव यक सहयोग ग रने छ । 

६)आ नो निज ज गालाई कृ ष भ ुमको पमा घोषणा गन कृषकलाई स प त कर, मालपोत तथा भमुी करमा 

ला ने करमा वषषे छुट दईनछे। 

७) ग रव कसानह लाई यानमा रािख  कृ ष औजार तथा कृ ष सामा ीह  वषशे अनदुानमा उपल ध गराईन े

छ। 

८) को भड १९ का कारण यस नगरमा जना भएको ब दो बेरोजगारलाई म य नजर गद  कृ ष उ पदान 

बढाउन यवुा शि लाई ो साहन गराईन ेछ।  

९) पश ु वा य सेवा कृ ष सवेालाई कृषक सामू सहज पमा पयुाउन आव यक यव था मलाईन ेछ। 
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१० सबै वडाह मा तरकार  खेतीमा आ म नभरताका ला ग ो साहन ग रन ेछ । 

११ भू म सँचाई तथा सतह सचँाईलाई मह वसाथ अिघ बढाइन ेछ । 

१२ संघ तथा देशसगँको सहकायमा यवि थत पशबुधशालाको नमाण ग रनछे । 

ग. उ ोग, बािण य, सहकार  तथा व ीय े  स व धी 

१) यस े मा देिखएको ग रवीलाई औ ोक करणको मा यमबाट नवारण गन उ े यले सवप ीय सहम तको 

आधारमा औ ो गक े को थापनाको ला ग आव यक पहल ग रने छ ।  

२) यस नगर े  भ  रहेका स पूण कारका सहकार ह को लगत लाई थप यवि थत बनाउदै ल गनेछ । 

नगर वकासको ला ग सहकार  े लाई प न वकास साझेदार नकायको पमा अगा ड ल गन ेछ ।  

३) गणु तर य खा पदाथको सु नि तताको ला ग बजार अनगुमन लाई त ता दई भावकार  बनाईने छ। साथै 

उ ोग वािण य संघसगँको सहकायमा मू य सूची नधारण गर  अ नवाय पमा येक पसलमा रा  ुपन यव था 

मलाइने छ ।  

४) यस नगरका सव ै नगरवासीह को सव सलुभ पमा व ीय पहुचँ थापना गन येक वडास म व ीय 

सं थाह लाई व तार गन आव यक पहल तथा सहयोग ग रने छ । 
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   बजेट ब य 

सातौ नगरसभाका अ य य,ु सबै सभा सद य यूह , उपि थ त स पणु कमचार  तथा 
संचारकम यहु  
यस  सात  नगरसभामा यस नगरपा लकाको आ थक वष २०७७।७८ को बजेट ततु गन पाएकोमा मलाई 

हषको अनभुू त भएको छ । 

सव थम देशमा महामार को पमा फै लएको को भड-१९ का कारण मृ य ुभएका य ह त हा दक ा जल  

य  गद शोक स त  प रवार त हा दक समवदेना कट गदछु। ।सं मतह को शी  व यलाभको कामना 

समेत गदछु  । देशलाई यो अव थास म याइप-ुयाउन योगदान प-ुयाउने स पूण  ात अ ात आदरणीय अमर 

शह दह त भावपूण ा ल  अपण गदछु । यस पा लकाका सबै अ ज राजनी तक तथा सामािजक 

यि वह त हा दक ाभाव कट गन चाह छु । 

हामीले यो ऐ तहा सक नगर सभा माफत हा ा द घकाल न ल यह लाई स वोधन गन गर  त काल न ल यह  

नधारण गरेका छ  र यसै अनु प वजटे व नयोजन गरेका छौ । गन ु पन कामको फेह र त लामो छ तर 

अ हलेको हा ो ोत साधन र साम यले जे गन अनमु त द छ र हा ो अ हले स मको अ ययनको आधारमा ज े

ाथ मक छ यसैलाई ाथ मकता दएका छौ । अ हले नसमे टएका कुराह  भोल  हा ो मा पद जानछेन ्र 

तनीह  प न बजटे तथा काय मको दायरामा समे टन ेछन ्।  

यस कनकाई नगरपा लकाको समु त वकासका ला ग नगरपा लकाको आ त रक ोत, ोत बाडँफाडँबाट ा  
हनु े रकम, राज  बाडँफाडँबाट ा  हनुे रकम, संघीय सरकार तथा देश सरकारबाट ा  वि य समा नकरण 
तथा सशत अनदुान समेतका आधारमा आ थक वष 2077/078 मा स ालन हनु ेकाय मह  तयार ग रएको 
छ। आगामी आ थक वषको बजेट तथा काय म नमाणको ममा नपेालको सं वधान, २०७२ मा भएका 
यव थाह  तथा सं वधानको अनसूुची—८ र ९ अनसुारका एकल अ धकार र साझा अ धकारका सूचीह मा 
भएका यव था, प ौ रा य आव धक योजना, दगो वकासका ल यह , थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४, 

अथ म ालयबाट ा  मागदशन, स ीय मा मला तथा सामा य शासन म ालयबाट समय–समयमा जार  भएका 
मागदशन तथा प रप ह  साथै नगरपा लकाले आयोजना गरेको पूव बजटे छलफल काय ममा ा  भएका राय 
सझुावह , नगर सभाबाट ा  भएका सझुावह , द घकाल न सोच तथा आव धक नगर वकास योजनाले न द  
गरेक वषय व त,ु ब ती टोल तथा वडाबाट ा  भएका सझुावह  र नगरबासीह ले समय समयमा दन ुभएको 
राय सझुावह  तथा य  गन ुभएको अपे ाह लाई यो बजटे नमाणको आधारको पमा लइएको छ । 
 
अव म वटजकेा उ े य तथा ाथ मकताह  ततु गदछु । 

  बजेटका  उ े यह  

क. उ पादनशील े को उ चतम प रचालन गर  गणु तर य उ पादन र उ पादक वमा वृ  गद 

समतामूलक आथक वकासको आधार तयार गन,ु 
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ख. गणु तर य िश ा, वा य तथा खानेपानीको सु नि ता गद सामािजक याय स हतको समु त समाज 

नमाण गन,ु 

ग. गणु तर य पूवाधारको वकास गर  समृ ीको आधार तयार गन,ु 

घ. वातावरणीय स तलुन कायम गद ाकृ तक ोतको दगो यव थापन गन,ु 

ङ. सशुासन आ भवृ  गन ु। 

 

 बजटेका  ाथ मकताह  

१.िश ा, वा यको गणु तर अ भवृ  । 

२.आ थक वकास । 

३. पूवाधार नमाण र तरो त । 

४. पयटक य ग त यह को उजागर गर  आ थक वकास । 

५. कृ षको आधु नक करण, विश ीकरण तथा यवसायीकरण । 

४. वप  यव थापन तथा वातावरण संर ण । 

५. औ ो गक करण तथा रोजगार को अवसरमा वृ  । 

६. गर व, भू म वह न तथा अश मै ी काय म ।  

७. सं थागत मता वकास , सेवा वाहमा भावका रता र सशुासन । 

९. ह रत, उ यालो,मजदूरमै ी र सु दर नगर  । 

१०.लि त वगको सश ीकरण तथा मता वकास काय म। 

११.सडक आ ीत मानवमु  नगरपा लका घोषणा  काय म । 

 
सभा अ य  महोदय, 
स पणु नगरसभा सद य यहु , 
अब म संघीय सरकार तथा देश सरकारबाट ा  मागदशन र बजटेको अ धनमा रहेर यो सातौ नगरसभा माफत 
७४,३७,5१,0००।– (चौरतर करोड सै तस लाख एकाउ  हजार बजटेको सं ेपीकरण ततु गदैछु । 
 
व ीय समानीकरण अनदुानः 
व ीय समानीकरण अनदुान नशत कृ तको अनदुान भएको र यस शीषक अ तगत संघीय सरकार तथा देश 
सरकारबाट ा  स पूण अनदुानलाई भौ तक पूवाधार तथा अ य काय म खच तफका कायह का ला ग तथा 
वडाका योजनाह  काया वयन गन व नयोजन ग रएको छ । यस शीषक अ तगत संघीय सरकारबाट . 
13,23,००,०००।– (ते  करोड तेईस लाख मा  ।) तथा देश सरकारबाट ा  . 73,22,०००।– 

( यतर लाख बाईस हजार मा  ।) गर  कूल . १3,96,22,०००।– (ते  करोड छयान बे लाख वाईस 
हजार मा ।) को बजटे व नयोजन ग रएको छ। 
 
राज  बाडँफाडँबाट ा  अनदुानः 
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यस शीषक अ तगत संघीय सरकारको राज  बाडँफाडँबाट ा  अनदुान . 8,२2,67,4००।– (आठ करोड 
वाईस लाख मा  सठसठ  हजार चार सय।) कायालयको चाल ुखच र काय म खच तफ व नयोजन गन गर  
बजटे व नयोजन ग रएको छ । साथै देश सरकारको सवार कर वाडँफाडँबाट ा  अनदुान . 
1,16,02,000।– (एक करोड सो  लाख दईु हजार मा  ।) लाई काय म खचमा खच गन गर  बजटे 
व नयोजन ग रएको छ । 
 
आ त रक आय (अनमुा नत): 

यस शीषक अ तगत अनमुा नत ग रएको . 6,67,70,000।– (छ करोड सठसठ  लाख स र  हजार ।) लाई 
नगरपा लकाको प ुिँजगत खच, तथा चाल ुखच तफ बजेट व नयोजन ग रएको छ। यस कनकाई नगरपा लकाले 
स ालन गन काय मह  तफ सशत, व ीय समानीकरण, राज  बाँडफाडँ, सवार कर बाँडफाँड, ोत बाँडफाडँ, 

लगायत शीषकह बाट आ. व. 2077/078 का ला ग तपशील बमोिजमका े ह मा तपिशलबमोिजमको 
बजटे व नयोजन ग रएको छ । 

अ य अनदुान तथा समपरुक अनदुानः 
यस शीषक अ तरगत अनमुान ग रएको .५,28,80,600।–  (पाच करोड अ ाइस लाख असी हजार छ सय) 
लाई बहउुदे यीय भवन नमाण गन  तथा समपरुक योजना संचालन हनु ेगर  बजटे ब नयोजन ग रएको छ।साथै 
अ य कुनै पा न ोतवाट रकम ा  हनु े र सहयोगका ला ग वाटो खलुा ग रएको छ जसमा . 
४,९४,०१,०००।- (चार करोड चौरान बे लाख एक हजार) लाई व वध खचकामा वजटे व नयोजन ग रएको 
छ। 
 
तपिशल  

कृ ष/पश ुकाय म: 

कृ षका ब भ  पकेट े ह , कृ ष औजार तथा सामा ी लगायत उ त मल वउको यव थापन, चा लाब द  
खेती अगा नक खेती, थानीय तरमा हनु स ने स भा वत कृ ष/पश ु ज य उ पादनलाई वधन गन वडागत 
पमा तथा नगरपा लका तरबाट समेत काया वयन हनु ेगर  बजटेको यव था ग रएको छ, जसका ला ग . 

1,50,00,000।– (एक करोड पचास लाख मा  ।)बजटेको व नयोजन ग रएको छ । 
 
िश ा स ब धी काय मः 
यस नगरपा लकाको शैि क गणु तर अ ववृ  गद ,शैि क ग त य तफ अघी ब न,  शैि क गणु तरलाई 
उका न व  टोल  स हतको अनगुमन आई सी ट  स हतको शैि क सूचना के को थापना, व ालय े को 
वकास काय मह  स ालन गन, नगरपा लकापा लका तर य बा षक पर ा स ालन गन, क ा ५ स मका 
व ाथीह का ला ग पोसाक, दवा खाजा, वाल वकासका व ाथ का ला ग झोला, िश कह लाई ICT ता लम, क ा 
११ र १२ मा अ ययनरत ग रव तथा जे दार व ाथ का ला ग छा वृ तका, वाल िश ा क ा िश क र 
व ालय कमचार  ो साहन काय म, व ान योगशाला लगायत व ालयको भौ तक पूवाधार नमाण तथा 
कायालय यव थापन र को भड १९ को महामार को वचमा प न व ालय संचालन गन आव यक पवुाधार 
नमाणका समेतका ला ग संघीय सरकारबाट तोक  आएको सशत अनदुान बाहेक . 1,40,00,000।–  (एक 
करोड चा लस लाख ) बजटे व नयोजन ग रएको छ । 
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वा य स ब धी काय मः 
कोभीड १९ महामार को रोकथाम तथा नय णका ला ग आव यक बजटे ब नयोजन गरेको छु। वा य 
सं थाह मा वा य िश ा सामा ी वतरण, व ालय वा य व धन तथा िश ा काय म, समदुायमा वा य 
सेवा व धन गन, औषधी ख रद गन, सु त सेवा काय म, प रवार नयोजन स ब धी काय म , सरुि त मातृ व, 

गाउँघर ि ल नक, आमा सरु ा, याव स ालन लगायतका काय मका ला ग संघीय सरकारबाट तोक  आएको 
सशत अनदुानबाट यव था ग रएको छ। वा य वमा काय ममा छुट, ाथ मक वा य के मा एमरजेि स 
स हत वषषे  सेवा संचालन, जे  नाग रकह को ला ग व वध काय म, स पणु वडा कायलयह मा वा य 
दायक सेवा पयुाउन ेलगायत वा य े का व वध काय मका स बोधन गनका ला ग सशत अनदुान बाहेक 
.1,५०,००,०००।– (एक करोड पचास लाख पैयाँ मा  ।) बजटे व नयोजन ग रएको छ । 

 
खानपेानी तथा सरसफाई काय मः 
नगरपा लकामा खानेपानीको पहुचँबाट टाढा रहेका जनतालाई खानेपानीको सेवा उपल ध गराउनका साथै सव ै
घरमा व छ खानपेा न पयुाउने  नगरपा लकाको नी त बमोिजम यस काय म अ तगत . ५0,0०,०००।– 

(पचास लाख मा ।) बजेट व नयोजन ग रएको छ । 
 
सं कृ त तथा पयटन ब धन काय मः 
सं कृ त तथा पयटन बधन काय म संघीय सरकार, देश सरकार  र थानीय संघ स थाको सहयोग र 
संम वयममा संचालन ग रन ेछ।  
 
यवुा तथा खेलकुद काय मः 
खेलकूदको मा यमबाट नगरपा लकालाई प रिचत गराउन तथा खेल तभालाई फुटन गराउन े उ े यले 
खेलकुद े को सम  वकासका ला ग .५0,००,०००।– (पचास लाख मा  ।) बजेट रकम व नयोजन 
ग रएको छ । 
 
म हला वालवा लका तथा लि त वग र स थागत सहयोग  

यस शीषक अ तगत ल गक समानता तथा पछा ड परेका बगह लाई ब भ  गो ी, से मनार तथा चेतनामूलक 
काय म स ालन गर  चेतनाको तर बृ  गन लि त वगका ला ग . 25,००,०००।– (पि चस लाख मा  
।) बजेट रकम व नयोजन ग रएको छ । व भ  सं थाह लाई  शस  पमा प रचालन गन सं थागत 
सहयोगका ला ग . 25,००,०००।– (पि चस लाख मा  ।) बजेट रकम व नयोजन ग रएको छ 
 
भवन तथा सहर  वकास काय मः 
नगरपा लका भ  रहेका वडा कायालय, वा य चौक  तथा हर  चौक का भवन कतै जीण भएको त कतै हुदैँ 
नभएको अव थामा जनताका दै नक सेवाका कामह  भा वत नहोउन ्भ का ला ग आव यकता अनसुार भवन 
ममत, नमाण तथा यव थापन गन गर  बजटे व नयोजन ग रएको छ । जसका ला ग २,15,0०,०००।– (दईु 
करोड प  लाख मा  ।) बजेट व नयोजन ग रएको छ । 
 
उजा, व तु व तार स ब धी काय मः 
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उ यालो नगर   नमाणका ला ग हरेक वडामा के य सारण लाइन जडान गन तथा व तु व तार तथा ममत 
संभारका ला ग . ३०,००,०००।– (तीस लाख मा  ।) रकम ब नयोजन ग रएको छ । 
 
त या  संकलन स ब धी काय म 

कनकाई नगरपा लकाका भ  रहेका ऐलेनी ज गाह को लगत संकलन काय भईरहेको र यस कायको उदे य 
ा  तथा नगरको व भ  त याङह को संकलन गन योजनका ला ग .५०,००,०००।- (पचास लाख ) 

बजटे बनयोजन ग रएको छ। 
 
मेयर आवास काय म 

वप  तथा ग रव प रवारकालाई आगामी  २ बष भी मा आवास उपल ध गराउन ेल य परुा गनका ला ग सधै 
वषझै संचालनमा रहेको मेयर आवास काय मलाई नगरका सवै वडामा पयुाईन ेछ। उ  कायका ला ग मेयर 
आवास काय म अ तगत . २,००,००,०००।-( दईु करोड मा ) बजेट बजेट ब नयोजन ग रएको छ। 
 
फोहोरमैला यव थापन 

फोहोर मैला यव थापनका ला ग आव यक पन .५०,००,०००।- (पचास लाख मा ) बजेट रकम व नयोजन 
ग रएको छ 

सचुना वधी तथा संचार 

सूचना व धको े मा व वध काय गर  नगरलाई सचुना वधी मै ी नगर नमाण ग रदै ल गन ेछ। आगामी 
वषमा सूचना व ध तथा संचारको ला ग आवा यक पन . २५,००,०००।- ( पि चस लाख मा ) बजटे 
रकम व नयोजन ग रएको छ 

न द नय ण 

नद  नय णका ला ग गत वष झै यस बष प न नर तरता दईएको छ। उ  कायालाई ला ग 
.१,००,००,०००।- (एक करोड) मा  बजटे रकम व नयोजन ग रएको छ 

 
नगरपा लका वषशे काय म  

नगरपा लकाको दै नक कायालाई च ु त दु त सेवा वाह गन सेवा ाह को बसाई यव थापन समेत लाई 
म यनजर गद फ नचर फ चरमा .20,00,000।- ( वस लाख) सावर  साधन ख रदमा . 
१२,००,०००।- ( बा  लाख )जन त न ध कमचार  र िश कको ला ग मता वकास स बि ध काय म, 
व भ  गो  तथा काय म संचालनको ला ग . ६०,००,०००।- (साठ  लाख ) बजेट रकम व नयोजन 
ग रएको छ 

नगरपा लकाको वशेष कोष स ब धी काय मः 
नगरपा लकामा हनु स न े स भा वत कोप र यसबाट छुटकारा दन े तथा राहत वतरण समेतका ला ग 
नगरपा लकामा थापना भएको वप  यव थापनकोषमा आ.व. २०७7/०७8 का ला ग . ५0,००,०००।– 

(पचास लाख मा  ।) रकम व नयोजन ग रएको छ ।ममत संभार कोषका ला ग . ६०,००,०००।- (साठ  
लाख) र साझदेार  काय मह  स ालन गन . 1,50,००,०००।– (एक करोड पचास लाख मा  ।) को 
समपूरक कोष ( यािचङ फ ड) थापना ग रएको छ । 
 
नगरपा लका तथा वडाको चाल ुखच 
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जन त नधीको सेवा सु वधा, कमचार ह को पा र मक लगायत कायलय संचालन गन नगरपा लका तफ चाल ु
खचका ला ग .7,56,00,000।- ( सात करोड छप  लाख ) बजेट वनयोजन ग रएको  छ।  

वडा त रय पबुाधार भौ तक पवूाधार तथा सडक नमाण  

वडा त रय पवुाधार योजना संचालनको ला ग स पणु वडाह का वडाको चाल ुतथा पजुीगत खचको ला ग त 
वडा .५०,००,०००।-( पचास लाख)का दरले ज मा ला ग .४,५०,००,०००।-( चार करोड पचास लाख) 
वजेट व नयोजन ग रएको छ। सो रकम म ये त वडाले बढ मा .३,००,०००।- का दरले शास नक खच 
गन यव था मलाएको छु। सडक बोड माफत संचालन ग रन ेयोजनाको ला ग . ५०,००,०००।- ( पचास 
लाख ) बजटे व नयोजन ग रएको छ। ब भ  सडक नमाण तथा तर उ तको ला ग . ६०,००,०००।- 
(साठ  लाख)बजटे बनयोजन ग रएको छ। 

दा य वमा रहने योजना  स ब धमा 
को भड १९ को व  महामार को पमा फै लरहेकोले अपिे त राज  तथा आ त रक आय संकलन हनु 
नसककेको   र यसको असर हा ो नगरमा समेत देिखएको लकडाउनका कारण  स झौता हनु नसकेकका केह  
योजनाह  कायपा लकाको नणयानसुार आगामी आ.व. मा संचालन गन  नणय भए अनसुार सो को  दा य व 
आ.व. 2077/078 मा हनुे भएकोले यसका ला ग अनमुा नत  . ५,00,00,000।- (पाँच करोड मा ) 
बजटे ब नयोजन ग रएको छ। 

शसत काय म अ तरगत 

ससत काय म अ तरगत संचलन हनेु धानम ी वरोजगार काय म अ तरगत ५१,७०, ,०००।- ( एकाउ  
लाख स र  हजार) रा य प रचय प  तथा पि करण सेवा सु ढकरणको ला ग ३७,००,०००।- ( सै तस 
लाख), तराई मधेस स बृ  काय मका ल ग ८०,००,०००।-  ( असी लाख) स हत ससतमा तोकएको ज मा 
19,12,00,000।-  (उ ाईस करोड बा  लाख) बजटे ससत योजना तथा काय म संचालन नदिशका 
बमोिजम संचालन हनुेछ ।सामािजक सरु ा काय मका ला ग ा  हनुे रकम अनमुा नत 
.१५,००,००,०००।- ( प  करोड) सामािजक सरु ा काय म संचालन ऐन तथा नदिशका बमोिजम नै 

संचालन हनुछे।  
 
सभा अ य  महोदय, 
स पणु नगरसभा सद य यहु , 
अब म, यस नगर पा लकाको आ.व. २०७७/०७८ का ला ग यस सातौ नगरसभामा ततु ग रएको कुल 
बजटेको संि  आय यय ततु गन चाहा छु । 
 
 

कुल आय यय सारंस 

आय तफ यय तफ 
.स. शीषक रकम .स. शीषक रकम 

१ एक कृत स पतीकर  ५०००००० १ त याक सकलन  ५०००००० 

२ मालपोत तथा भू मकर  ४०००००० २ ब तु ब तार  ३०००००० 

३ घर ज गा रिज ेसन द तरु  १६०००००० ३ न द  न ण  १००००००० 
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४ घर बहालकर  २०००००० ४ खानेपानी तथा ढल  ५०००००० 

५ बहाल बटौर  कर  ६५००००० ५ िश ा  १९४५५००० 

६ 

राज  बाडँफाडँबाट ा  हनु े
रकम ८२२६७४०० ६ बहउुदे सीय भवन  १६५००००० 

७ साना सवार  साधन कर  ५०००० ७ 

यवुा वारोजगार 

काय म १००००००० 

८ पवुाधार सेवामा ला न ेकर  १७०००००० ८ सवार  साधन ख रद १२००००० 

९ 

राज  वाडँफाडँ बाट ा हनु े
सवार  कर  ११६०२००० ९ सडक नमाण तरो ती ४०००००० 

१० अ यकर  १०००००० १० वडा तर य योजना  ४५०००००० 

११ सामानीकरण अनदुान संघ १३२३००००० ११ वा य १६२४६००० 

१२ सामानीकरण अनदुान देश ७३२२००० १२ बपद यव थापन  ५०००००० 

१३ ससत अनदुान चाल ु १९१२००००० १३ लि त वग  ४२५०००० 

१४ ससत अनदुान पंूिजगत देश २२५८८६०० १४ 

फोहोर मैला 
यव थापन  ५०००००० 

१५ समपरुक अनदुान पूिजगत  १४३००००० १५ सूचना तथा स चार  २५००००० 

१९ अ य अनदुान  ६०००००० १६ खेलकूद बकास  ५०००००० 

२० ब बाट ा  रकम  ४०००००० १७ कृ स तथा पशपुालन  १५०००००० 

२१ या यक द तरु २०००० १८ स थागत सहयोग  २५००००० 

२२ न सापास द तरु ३०००००० १९ भवन नमाण कायलय  ५०००००० 

२३ सफा रस द तरु ४५००००० २० मेयर आवास काय म २००००००० 

२४ नाता मािणत  २००००० २१ चाल ुखच  ७५६००००० 

२५ अ य द तरु  १५००००० २२ सडक बोड  ४०००००० 

 २६ सामािजक सरु ा  १५००००००० २३ सडक ममत कोष  ६०००००० 

२७ यवसायकर  २०००००० २५ फ नचर तथा फ चस २०००००० 

२८ समपूरक अनदुान देश  १००००००० २६ ससत चाल ु १९१२००००० 

२९  बैक बाकँ  िज मेवार  ० २७ 

देश सरकार 
समपरूक योजना १००००००० 

   २८ दा य वमा रहने योजना  ५००००००० 

३०  अ य ोतवाट ा  हनु ेरकम  49401000 २९ काय म खच  ६०००००० 
  

३० 

समपरूक योजनाका 
ला ग  १५०००००० 

   

३१ 

समपरूक सघीय 
सरकार १४३००००० 

   ३२ व वध काय मह  २००००००० 
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   ३३ समािजक सरु ा  १५००००००० 

३१ कुल ज मा ७४३७५१००० ३४ कुल ज मा ७४३७५१००० 

 

अ यमा, यस कनकाई नगरपा लकाको आ.व. २०७7/७८ को बजटे तथा काय म तजमुामा सहयोग पयुाउन ु
हनु ेनगरसभाका स पूण सद यह , कायपा लका, वडा स म त राजनै तक दल, सरोकारवाला स पणु संघस थाह , 
नगरपा लकाका स पूण कमचार ह  आभार य  गद बजटे तथा काय म लाई सघन पमा छलफल तथा 
संशोधन गर  पा रत गन स मा नत नगरसभालाई अनरुोध गद सफल काया वयनको कामना गदछु । 

                                           ध यवाद ! 
ततुकताः 

म  ु साई 

उप मखु 

कनकाई  नगरपा लकाको कायलय 

जामनुवार  झापा  

म त 2077/03/10 
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नगर त रय बजटे 

त या  संकलन (50,00,000।-) 

.स. काय म वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

१ कनकाई नगरपा लकाको त या  संकलन  50,00,000।-  

 

    व तु व तार (30,00,000।-) 

.स. काय म वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

१ व तु व तार काय म संचलान 30,00,000।-  

 

   नद  नय ण (1,00,00,000।-) 

.स. काय म वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

१ नद  नय ण  1,00,00,000।-  

 

खानेपा न तथा ढल (50,00,000।-) 

.स. काय म वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

१ लालपा न खानेपा न आयोजना,  च ामार   खानपेानी आयोजान र 

तलुसीवार  खानेपा न आयोजनामा फ टर लान  तथा खानपेा न 

नपगेुका व ालयह मा खानेपा न काय म संचालन  

50,00,000।-  

 

                     बहउु े यीय भवन (1,65,00,000।-) 

.स. काय म वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

१ कनकाई बहउु े यीय भवन नमाण 1,65,00,000।-  
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सवार  साधन (12,00,000।-) 

.स. काय म वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

१ कायलयमा आव यक मोटरसाइकल तथा सवार  साधन ख रद 12,00,000।-  

 

सडक नमाण तथा तरउ ती (40,00,000।-) 

.स. काय म वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

१ मापद ड पगुकेा, बजेटले नसमेटेका धलेु सडकह लाई तरउ ती, 

तथा सडक नमाण काय म संचालन  

40,00,000।-  

वपद यव थापन (50,00,000।-) 

.स. काय म वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

१ वप  यव थापन   50,00,000।-  

स थागत सहयोग (25,00,000।-) 

.स. काय म वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

१ तावनाका आधारमा आव य ा र औिच य हरेी सं थागत सहयोग  

 

25,00,000।-  

भवन नमाण  (50,00,000।-) 

.स. काय म वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

१ नगरपा लका कायालयको भवन नमाण    50,00,000।-  

फनचर तथा फ चस (20,00,000।-) 

.स. काय म वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

१ फ नचर    20,00,000।-  
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सडक ममत कोष  (60,00,000।-) 

.स. काय म वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

१ सडक ममत संभार कोष   60,00,000।-  

 

मेयर आवस काय म (2,00,00,000।-) 

.स. काय म वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

१ मेयर आवास काय ं  संचालन   2,00,00,000।-  

     

 यवुा वरोजगार काय म (१,00,00,000।-) 

.स. काय म वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

१ यवुा वरोजगार काय म    १,00,00,000।- यािचङ फ ड 

 

व वध  (२,00,00,000।-) 

.स. काय म वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

१ पयटन, सडक कालोप े, मेशीनर  औजार ख रद, 

साझेदार मा दमकल ख रद तथा अ य व वध काय म 

संचालन   

(यस शीषकमा नी तले ाथ म ा दईएका  तर बजेट 

अभावका कारण योजनामा नपरेका काय मह लाई योजना 

तथा बजेट ा  तथा उपल धताको आधारमा 

ाथ म ककरण गर  काय वययन ग रने छ।) 

 

2,00,00,000।- संघ, देश , 

संघस था तथा 

सरोकार वालाह  

संग आव यक 

सम वयमा बजेट 

ा  भएमा 

संचालन हनेुछ।  
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 िश ा (१,९४,५५,०००)  

.स. काय म वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

१ वाल  िश क तथा व ालय कमचार  ो साहन काय म २६,००,०००।-  

२ सामदुा यक व ालयका वाल बकास देिख क ा ५ स मका 
व ाथ ह का ला ग पोशाक यव थापन 

१६,00,000।-  

३ सामदुा यक व ालयका वाल वकास व ाथ लाई याग झोला 1,30,000।-  

४ वाल िश ा सहयोग काय म 4,00,000।-  

५ इ ानेट तथा स स ट भ जडान सामदुा यक व ालय 12,00,000।-  

६ सामदुा यक व ालयमा अधययनरत व ाथ ह का ला ग छा वृ त 
यव थापन 

10,00,000।-  

७ सामदुा यक व ालयह मा फूलवार  करेसावार  खानपेा न तथा 
सरसफाई यव थापन काय म 

12,00,000।-  

८ ा व धक िश ा अ ययनको ला ग छा वृ त सहयोग काय म 5,00,000।-  

९ सामदुा यक व ालय प र ा यव थापन  3,00,000।-  

१० कायस पादन मु याकन   1,50,000।-  

११ व ालय भा षक सधुार काय म संचालन 1,50,000।-  

१२ िश ा दवस काय म 2,00,000।-  

१३ अ त र  याकलाप   संचालन 2,00,000।-  

14 शैि क याले डर नमाण 50,000।-  

15 अनगुमन तथा मु याकन 2,00,000।-  

16 मता अ भवृ  काय म संचालन ३,00,000।-  

17 शैि क ग त य काय म काय वयन 10,00,000।-  

18 थानीय पा म नमाण तथा योग 5,00,000।-  

19 शैि क मण तथा अवलोकन (िश क) 2,00,000।-  

20 शैि क मण तथा अवलोकन ( व ाथ ) १,00,000।-  
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21 व ालयह लाई तावनाका आधारमा अनदुान काय म 10,00,000।-  

22 सामदुा यक व ालयह मा भौ तक सधुार तथा माट क ा 
यव थापन 

10,00,000।-  

23 वप  यव थापन ( ाथ मक उपचार समेत) 3,00,000।-  

24 घु ती िश क यव थापन 7,00,000।-  

25 व ालयलाई फ नचर यव थापन 7,00,000।-  

26 व ाथ  तभा प हचाहन काय म 3,00,000।-  

27 आदश मा. व लाई तावनामा आधा रत काय म संचालन  (हाट 
बजारसंग स ब धीत ) 

4,75,000।-  

28 कनकाई पो लटेि नक इि यटु भौ तक नमाण अनदुान 30,00,000।-  

29 कुल ज मा  1,94,55,000।-  

 

                            

               वा य  ( १,६२,४६,०००।-) 

.स. काय म वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

१ नगर भ का सव ै वा य सं थालाई यवि थत बनाउन वा य 
सं थाह मा औजार, उपकरण तथा फ नचर यव थापन 

10,00,000।-  

२ नगर अ पतालको ला ग उपकरण तथा सेवा ख रद 50,00,000।-  

३ वमा काय ममा स पणू नगरवासीलह लाई आव  हनु ो सा हत 
गन कनकाई नगरका ११ हजार घरधरु  म ये अ त वप  २ 
तशतले हनेु २२० घरलाई पूण वमा र ४ तशतलाई अध 

वमा काय म 

17,00,000।-  

४ नशु क वतरणको ला ग नपगु औषधी ख रद 8,00,000।-  

५ वा य कम  (अनमी) तलब 15,00,000।-  

6 नगर भ  एक ए बलेु स यव थापन 15,00,000।-  

7 २ वष मु नका वालबा लकाको वा य पर ण तथा कुपोषण 
यव थापन 

3,00,000।-  
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8 महामर ज य रोगह  कोरना, डे ु लगायतका सचेतनामलुक 
काय म   

1,00,000।-  

9 म हला पाठेघर प र ण तथा उपचार 7,00,000।-  

10 आखा कान नाक स व धी वशेष  स हत वहृत वा य स वर 
संचालन 

5,00,000।-  

11 जे  नाग रक वा य पर ण काय म 5,00,000।-  

12 वा यकम  अवलोकन मण 1,00,000।-  

13 वा य वयमसे वका ो साहन भ ा 5,46,000।-  

14 व. प. वा य त ठन संग सहकाय गर  यानसर रोग उपचार 
यवा थापन 

10,00,000।-  

15 साहारा नेपाल तथा अ य संघ स थासंग सहभा गतामा ग रन े
व भ  वा य काय म 

10,00,000।-  

16 ज मा  1,62,46,000।-  

 

                               लि त वग (४२50000) 

.स. काय म वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

१ उपमेयर सु केर  पोषण काय म 7,00,000।-  

2 या यक स म त यव थापन 10,00,000।-  

3 तावनाका आधारमा कायपा लकाको नणय बमोिजम लि त 
वगका व वध काय म संचालन 

11,50,000।-  

४ जे  नाग रक चौतार  नमाण   14,00,000।-  

५ ज मा 42,50,000।-  

 

                      खेलकुद  यव थापन (5000000।-) 

.स. काय म वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

१ कनकाई खेलकूद त ानलाई वा षक पमा व भ  खेलकूद 
काय म संचालन 

५,00,000।-  

2 कनकाई खेलकूद ए बा टर स त रायमाझीलाई  वा षक  २,00,000।-  
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पा र मक   
3 योग स वर संचालन   4,00,000।-  

4 झापा ११ खेलाडी यव थापन   3,00,000।-  

5 केट, मासल आट,  भ लवल खेल संचालन, म हला यवसा यक 
खेलाडी उ पादन, यवसायीक खेलाडी उ पादन तथा अ य खेल 
संचालन तथा पूवाधार नमाण समेत 

36,00,000।-  

10  50,00,000।-  

 

               फोहोर मैला यव थापन  (50,00,000।-) 

.स. काय म वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

१ सरसफाई गन कमचार  यव थापन 17,64,000।-  

2 फोहोर मैला संकलन गन सवार  ई धन 5,00,000।-  

3 नपा कायालय र नगरअ पतालमा डप बो रङ काय म संचालन 20,00,000।-  

4 सरसफाइ स ब धी विण  काय म संचालन गन  (ढल तथा 
नाला सरसफाई समेत) 

7,34,000।-  

5 ज मा 50,00,000।-  

सूचना वधी तथा संचार (25,00,000) 
.स. काय म    वीकृत बजेट अंकमा  कै फयत 

1 नगर ग र व ध सारण गन रे डयो काय म  ( तावनाका 
आधारमा ३ वटा स म छनौट गन स कन)े  

३ ,00,000।-  

2 अनलाईमाफत दै नक ग त व ध सारण ( तावनाका आधारमा ४ 
वटा स म  छनोट गन) 

१ ,00,000।-  

3 कनकाई खवर र कनकाई अनलाइनलाई  ग त व ध, स पणू सूचना 
काशन तथा सारण अनलाईन माफत  

१,५०,०००।-  

4 डिजटल सूचना बोड  २ ,00,000।-  

5 कनकाई वकास प का रता परु कार 25,000।-  

6 सावज नक सनूुवाइ काय म येक ४ म हनामा एक पटक 
( ट भ) 

3,00,000।-  

7 तावनाका आधारमा सूचना तथा संचार स ब धी काय म २ ,00,000।-  
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संचालन  

9 उपकरण ख रद योजना  ५,00,000  

10 काय म प ु तक कासन तथा छपाइ 1,00,000  

११ कला सा ह य, संचार तथा तभा स ब धी व भ  काय म 
संचालन गन  

६,२५,000  

 ज मा 2५,00,000  

 

               कृ ष तथा पशपुालन  (1,50,00,000) 

.स. काय म वीकृत वजेट अंकमा कै फयत 

१ संचाई सु वधा व तार (भू मगत तथा सतह संचाई) काय म ६,००,०००   

२ ग ा सधुार काय म १०,००,०००   

३ माटो पर ण तथा सधुार काय म ४,००,०००   

४ 

कृ ष सामा ीको सहज उपल धताका ला ग कृ ष सामा ी के  

थापना काय म ३,००,०००   

५ आकि मक बाल  संर ण सेवा (रोग करा नय ण) काय म १,००,०००   

६ धान वीउ उ पादन के  थापना तथा वीउमा अनदुान काय म ४,००,०००   

७ उ पादन बृ  गन वाल को संघनता बृ  गन ो सानका काय म  १,५०,०००   

८ बाल को चा लाब द  खेती व धन काय म १०,००,०००   

९ 

वेमौशमी तरकार  उ पादन गर  बषभर नै तरकार मा आ म नभर 

नगरपा लका बनाउन वशेषतः टनेल खेतीलाई व धन काय म ४,००,०००   

१० 

शहर  े मा कृ षमा आ म नभरता बढाउन कौशी खेतीलाई 
व धन काय म १,००,०००   

११ 

या ीकरणः वशेष ग र उ पादन े मा आधु नक र भावकार  

कृ ष य ह को योग बढाई लागत कम गन तथा कृ ष 
उ पादनको नो सानी कम गन कृ ष य  अनदुान काय म  १२,००,०००   

१२ 

गणु त रय उ पादन गन जै वक (तरकार  तथा फलफूल) खेती 
काय म १२,००,०००   

१३ थलगत ता लम काय म ४,००,०००   

१४ कृ षमा द  जनशि  उ पादन गन अगवुा कृषक ता लम काय म ३,००,०००   

१५ रोजगार  थापना एवं उ पा दत ब तमुा मू य थप गर  आ दानी ४,००,०००   
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बृ  गन कृ ष शोधन लघ ुउ ोग थापना सहयोग काय म 

१६ उ पा दत कृ ष उपजलाई मािणकरण सहयोग काय म २,००,०००   

१७ याउ, मौर , तथा अ य नवीनतम कृ ष यवसाय सहयोग काय म २,००,०००   

१८ 

माछाका भरुा उ पादन के  थापना एवं माछा पोखर मा अनदुान 

सहयोग काय म ४,००,०००   

१९ लोप हनु लागेको भैसीपालन यवसायीकरण काय म १,००,०००   

२० नय मत ड पे सर  र योगशाला सेवा काय म ४,००,०००   

२१ कृ तम गभाधान सहयोग काय म  ३,००,०००   

२२ 

पश ु वा य तथा बाँझोपन नवारण घु ती िश वर काय म (जकुा, 
ना ले, तथा कना नय ण)  ७,००,०००   

२३ म नरल लक वतरण काय म ३,००,०००   

२४ पश ुआहारा,वीउ, घाँस उ पादन तथा वतरण काय म ३,००,०००   

२५ याप कटर मेिशन ख रदमा अनदुान काय म १,५०,०००   

२६ पश ुखोप काय म २,००,०००   

२७ 

सामदुा यक तथा भ ु या कुकुर नय ण तथा ब याकरण र रे वज 
खोप काय म १,००,०००   

२८ बंगरु यवसाय वधन काय म १,५०,०००   

२९ 

व थ मासकुो ला ग यवि थत े स हाउस तथा मटमाट से टर 
तथा लटर हाउस थापना काय म ४,००,०००   

३० िच यान के  थापना काय म ३,००,०००   

३१ कुखरुा तथा अ डा उ पादन यवसाय सहयोग काय म  २,००,०००   

३२ पश ुता लम तथा गो ी काय म ३,००,०००   

३३ 

नयि त बजारको ला ग उ पादन मू य तथा व  मू य नधारण 

गन तथा भावकार  अनगुमन णाल  लाग ूगन १,००,०००   

३४ 

वि य सं थाह लाई न.पा ले धरौट मा सहु लयत कृ ष कजा वाह 
गन नगर कृ ष बैक थापना काय म ३,००,०००   

३५ पश ुतथा बाल  वीमा काय म ५,००,०००   

३६ 

थानीय तरमै कृ ष ा व धकह  उ पादन तथा यव थापन गन 

छा विृ  काय म २,००,०००   

३७ 

सहज कृ ष ा व धक उपल धताको ला ग तफलमा आधा रत 
काय म १,००,०००   

३८ परु कारको यव था ग र कृ षका काय मलाई ब धन गन १,००,०००   
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३९ 

वपत जोिखम यूनीकरण गन कृ ष वपत यव थापन कोष खडा 
गर  वपदका वेलामा कृषकह लाई राहत दान गन १,५०,०००   

४० 

समा तकृत वगलाई कृ षका सबै काय मा वशेष राहतका दान 

गन १,००,०००   

४१ 

वा त वक कसान प हचान गन कृषक प रचय प  नमाण सहयोग 

काय म  ३,००,०००   

४२ कृषक मण तथा अवलोकन काय म २,००,०००   

४३ त यांक अ याव धक काय म १,००,०००   

४४ आव य ा र औिच यको आधारमा अ य काय म संचालन २,००,०००   

 45 ज मा १,५०,००,०००   

;8s af]8{af6  ;+rfng x'g] of]hgf ? ४),)),))) 

.स. काय म 

वीकृत वजेट 
अंकमा कै फयत 

1 बन पथ तरउ ती ५,००,०००।-  

2 पयटन माग कमल ढाकालको घर हदैु धनषुकोट  चौक  

स म जाने वाटो 

५,००,०००।  

3 राजमाग दि ण बजार पि म नगर असपताल जाने वाटो  ५,००,०००।  

4 कृ ष माग तरउ ती ५,००,०००।  

5 यो त माग तरउ ती ५,००,०००।  

6 सगरमाथा माग तरउ ती ५,००,०००।  

7 फ ालङु माग तरउ ती ५,००,०००।  

8 लि मपरु घैलाडु बा राजगढ सडक ममत ५,००,०००।  

 hDdf ४०,००,०००।-  

                                समपरुकमा संचालन हनुे योजनाह  

.स. योजनाको नाम कै फयत 

१ अमरपथ पूव सु ा खोला जाने वाटो कालोप े च ामार  -  ६५० मटर 

२ प े र िशवालय मि दर अधरुो भवन काय स प   
३ वडावाट साझेदार मा योजना संचालन गन सफा रस भई आएका योजनाह  

ाथ म ाको आधारमा  कायपा लकाको नणयानसुार समपरुक कोष 
माफत योजना संचालन गन स कने छ। 
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                                 वडा तरीय योजनाह  

     वडा न. १ 

.स. काय म वीकृत बजेट 
अंकमा  

कै फयत 

१ गो व द डाँगीको घर पि म खहरे खोलामा क भट नमाण 9,00,000।-  

२ शाि त मागको खहरे खोलाम क भट नमाण 9,00,000।-  

३ नरबहादरु गर को घर पूव व रङ खोला जान ेवाटोमा कलभट 
नमाण  

6,25,000।-  

४ भि  का लेको घर पवू पधेँरे खो सीमा ूम  पाइप जडान  2,00,000।-  

५ याम पारजलु को घर देिख डि ल ने बाङको घर पि म स म 
बाघे खोला फरा कलो पान 

6,25,000।-  

६ ूम पाईप ख रद  3,00,000।-  

७ वडा कायालय सं ालन, यव थापन तथा अनगुमन 3,00,000।-  

८ जाप त खानपेानी देिख भि  का लेको घर स म जान ेवाटो 3,00,000।-  

९ वडाका व भ  बाटो ममत 5,00,000।-  

१० भाल ुखोला खोल  फरा कलो पान 2,50,000।-  

११ वपद यव थापन १,00,000।-  

१२ कुल ज मा 50,00,000।-  

 

                                                                         वडा न. २ 

.स. काय म वीकृत बजेट 
अंकमा  

कै फयत 

पूबाधार वकास 

१ जामनुवार  माग े न नमाण 8,00,000।-  
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२ वडा भर को वाटो ममत 12,00,000।-  

३ ूम पाईप ख रद  4,00,000।-  

४ वणेी माग े न नमाण 4,00,000।-  

५ आदश माग े न नमाण 3,00,000।-  

६ बाघे खोलामा पलु नमाण 6,00,000।-  

७ गाई फम देिख झना ब ती जो न ेवाटो तरउ ती ३,००,000।-  

८ म हला माग क वेमा फलामे पलु नमाण २,०0,000।-  

सामािजक वकास 

१ शौचालय नमाण तथा धमशालाको कोठा नमाण २,00,000।  

२ हाती प डत े मा पोल ब ी जडान ३,00,000।-  

३ वडा कायलय संचालन ३,00,000।-  

 ज मा  50,00,000।-  

 

                                          वडा न. ३ 

.स. काय म वीकृत बजेट 
अंकमा  

कै फयत 

१ राजमाग उ र मनोज दहालको घर हुँदै स थाल ब ती जोडने 
बाटो ाभेल 

२,५०,०००।–  

२ याम ख तवडाको घरपूव ड बर कुमार  दाहालको घर उ र 
व पन भ डार को घर उ रको जोडने बाटो ाभेल  

२,००,०००।–  

३ राजमाग उ र ववेक िशवाकोट को घर दि ण पि म उ र 
दि णको बाटो जोडन ेबाटो ाभेल 

२,००,०००।–  

४ र रोड उ र म हला माग बाटो ाभेल २,००,०००।–  

५ भ म उ तेीको घर हुदैँ कनकाई वािण य संघ जोडने बाटो 
ाभेल 

२,००,०००।–  
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६ मनाल ति सनाको घर अगा डबाट झापा रोड जोडन ेबाटो 
लक लगाउन 

२,००,०००।–  

७ वन पथ पूव िच तामिण अ धकार  घर उ र गु को घर हुँदै 
झापा रोड स म र राजशे सवेुद को घर दि ण झापा रोड 
जोडने बाटोमा लक लगाउन 

४,००,०००।–  

८ गंगा यौपानकेो घर पूव च द मैनाल को घर हुदैँ झापा रोड 
जोडने बाटोमा लक लगाउन 

२,००,०००।– 

 

 

९ फुलवार  नमाण २,००,०००।–  

१० वडामा रहेका बाटोह को तरो ती, ममत तथा अनगुमन २३,५०,000।-  

११ वपद यव थापन २,००,000।-  

१२ वडा कायलय संचालन  ४,00,000।-  

 कुल ज मा 50,00,000।-  

                          

                                         वडा न. ४ 

.स. काय म वीकृत बजेट 
अंकमा  

कै फयत 

१ पूवाधार संरचना तथा सडक ममत 9,00,000।-  

2 कृ ष माग तरउ ती  8,00,000।-  

3 ी सहदेवी आ. व. खानेपा न तथा तरउ त 2,50,000।-  

4 ी गाय ी आ. व.  रे लङ तथा ककटपाता 2,50,000।-  

5 शाि त माग वडा ३ समान स म तरउ त 2,00,000।-  

6  मु पाईप ख रद तथा वतरण 5,00,000।-  

7  सडक बती ममत तथा व तार 2,00,000।-  

8 िशव त भ नमाण सहयोग 2,00,000।-  

9 दगुा सामदुा यक भवन नमाण सहयोग 2,00,000।-  
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10 कनकाइ बाल िश ा घेरावारा गन 2,00,000।-  

11 शा ती समाजसेवा भवन 5,00,000।-  

12 ढकालपरु वाटो तरउ ती 2,00,000।-  

13 वडा कायालय संचालन 3,00,000।-  

14 वपद यव थापन तथा भैपर   3,00,000।-  

15  कुल ज मा  50,00,000।-  

 

वडा न. ५ 

.स. काय म वीकृत बजेट 
अंकमा  

कै फयत 

१ शाि त माग कजव े नमाण  4,50,000।-  

२ वडा कायलय पि म ब स क बट नमाण  3,00,000।-  

३ बमल राईको घर पि म ूम पाईप जडान तथा वाटो ममत  1,50,000।-  

४ व ण ुमाग तरउ ती तथा कजवे नमाण 7,50,000।-  

५ डि लराम माग तरउ ती  5,00,000।-  

६ लालपानी जाने वाटोमा कजव ेिशव सता ी ७ को साझदेार मा 2,00,000।-  

७ चार समल माग तरउ ती  5,00,000।-  

८ यो त माग तरउ ती 5,00,000।-  

९ रघ ुमाग तरउ त 1,00,000।-  

१० कुल ाउन देिख NTC टावर स मको वाटो तरउ ती 2,00,000।-  

११ तवार  डाँडा ३ वटा वाटो तरउ ती  4,00,000।-  

१२ खोप के  अधरुो भवन नमाण 1,50,000।-  

१३ वडा कायलय संचालन खच 3,00,000।-  
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१४ हेमपाईप क वट नमाण  1,00,000।-  

१५ वडा त रय सडक ममत  2,00,000।-  

१६ उ यालो सडक उ यालो बती काय म 1,00,000।-  

१७ कुल जम मा 50,00,000।-  

 

                                         वडा न. ६ 

.स. काय म वीकृत बजेट 
अंकमा  

कै फयत 

1 व भ  बाटामा ममत 5,00,000।-  

2 वडा संचालन 3,00,000।-  

3 द लत भवन नमाण 2,00,000।-  

4 वडा वपद यव थापन 3,00,000।-  

5 पा रजात मागको पलु ममत (ढकाल गाऊँमा) 2,00,000।-  

6 शाि तमाग दि ण बाकँ  रहेको ावेल 3,00,000।-  

7 तालखाडी माग (उ च तर य ावले) समपरुक देश 10,00,000।-  

8 पा थभरा माग (उ च तर य ावले) समपरुक देश, नगर 10,00,000  

9 वडा कायालय घेराबारा 4,00,000।-  

10 जे  नागर क चौतारो (पा रजात माग अगा ड) 2,00,000।-  

11 वजवुानी मागको आव यक ठाऊमा ढल नकास 

साझदेार /समपरुक नगर / देश 

6,00,000।-  

12 कुल ज मा  50,00,000।-  
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                  वडा न.  ७ 

.स. काय म वीकृत बजेट 
अंकमा  

कै फयत 

१. कृ णमाग प म स हत कालोप े ( देश सँग साझेदार  ) १०,००,०००।-  

२. ग त माग इ टरलक लक ( देश सँग साझेदार  ) १०,००,०००।-  

३. अर नको माग इ टरलक लक ( देश सँग साझेदार  ) ५,००,०००।-  

४. सधुार माग अधरुो ढल ( मागत ) २,००,०००।-  

५. सामदुा यक मागको ढल संदेश चोकमा अधरुो रहेको ढल 
मुपाइप जडान  

२,००,०००।-  

६. दगुापरु बजार बच गाडन यव थापन  २,००,०००।-   

७. म सापरु अधरुो ढल नमाण  २,००,०००।-   

८. ममत संभार कोष  ७,५०,०००।-  

 ज माः   

सामािजक वकास तफः  

२. भकुृट  मा व गणु तर य िश ा यव थापन  २,००,०००।-   

 ज माः    

आथक वकास तफः  

१. कोिच  क ा संचालन (लि त वगका ला ग )  २,५०,०००।-   

 ज माः    

सं थागत वकास तफः  

१. वप  यव थापन  २,००,०००।-   

२. वडा कायालय संचालन  ३,००,०००।-   

 ज माः    

 कुल ज मा ५०,००,०००।-  

 

                                          न. ८ 

.स. काय म वीकृत बजेट 
अंकमा  

कै फयत 

१ पा रजात माग तरउ ती 1३,00,000।-  

2 शाि त माग तरउ ती 4,00,000।-  

3 जन मलन माग तरउ ती ४,00,000।-  
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4 सनुौलो माग तरउ ती ५,00,000।-  

5 वणेी वाल िश ा  भवन नमाण सहयोग 2,00,000।-  

6 ूम पाईप ख रद तथा वतरण 2,00,000।-  

7 मनकामना माग तरउ ती 4,00,000।-  

8 व भ  सडक ममत 6,00,000।-  

9 ल मी माग (झलक टोल) तरउ ती 3,00,000।-  

10 देवी माग तरउ ती 4,00,000।-  

११ वडा कायलय संचालन ३,००,०००।-  

 कुल ज मा 50,00,000।-  

 

                                                                       वडा न. ९ 

.स. काय म वीकृत बजेट 
अंकमा  

कै फयत 

१ पक नक पोट जाने वाटो  कालोप  नगरसंग साझेदार मा  20,00,000।-  

२ सडक ममत संभार  5,00,000।-  

३ घैलाडु बाको प हचाहन झ काउन े त भ नमाण 2,00,000।-  

४ नेपाल रेड स सोसाईट  उपशाखा घैलडु बा क पाउ ड 
घेरावारा गन 

 50,000।-  

५ वडा कायालय संचालन खच 3,00,000।-  

६ ी आदश व ा मि दर मा. व. लाई सहयोग अनदुान  1,00,000।-  

७ ी आदश सामदुा यक या पश सहयोग अनदुान  2,50,000।-  

८ याव सेवा संचालन 5,00,000।-  

९ घैलाडु बा वा य चौक  र रोगन  1,50,000।-  

१० वप लाई टनको छानो काय म थप 50,000।-  
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११ कोच के  फ नचर ख रद  1,00,000।-  

१२ सचाई काय म  3,00,000।-  

१४ कृ ष याि क उपकरण ख रद  2,50,000।-  

१५ पशपंु ी उपशाखा घैलाडु बा 1,00,000।-  

१६ वपद यव थापन  1,५0,000।-  

 कुल ज मा  50,00,000।-  

 

lg0f{o g+= )@ 
:yfgLo /fhZj k/fdz{ ;ldlt eO{ k]z ePsf] sgsfO{ gu/kflnsfsf] cfly{s ljधेos, 
@)&& / sgsfO{ gu/kflnsfsf] ljlgof]hg  ljधेos, @)&& nfO{ संसोधन स हत  kfl/t ug{] 

lg0f{o ul/of] .  
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कनकाई नगरपा लकाको  आथक ऐन २०७७ 

कनकाई नगरपा लकाको अथ स ब धी तावलाई काया वयन गन बनकेो ऐन  

तावनाः कनकाई नगरपा लकाको आथक वष 207७/07८ को अथ स ब धी तावलाई काया वयन गनको न म  

थानीय कर तथा शु क संकलन गन, छुट  दने तथा आय संकलनको शास नक यव था गन वा छनीय भएकोले,  

नेपालको सं वधानको धारा 2२८ को उपधारा (2) बमोिजम म त २०७७/03/2० गते बसेको नगर सभाले यो ऐन 

बनाएको छ ।  

१. संि  नाम र ार भः (1) यस ऐनको नाम “कनकाई नगरपा लकाको आ थक ऐन, 207७” रहेको छ । 

  (2) यो ऐन 207७ साल ावण 1 गतेदेिख कनकाई नगरपा लका े मा लागू हनुछे । 

२. स प त, dfnkf]t tyf भू मकर . नगरपा लका े भ  अनसूुिच (1) बमोिजम  स पि , मालपेत तथा भू मकर  

लगाइने र असूल उपर ग रनछे । 

३. घर ज गा वहाल करः  नगरपा लका े भ  कुन ै यि  वा सं थाले भवन, घर, पसल, यारेज, गोदाम, टहरा, छ पर, 

ज गा वा पोखर  पूरै आिंशक तवरले वहालमा दएकोमा अनसूुिच (२) बमोिजम घर ज गा वहाल कर लगाइन ेर असूल 

ग रनेछ ।  

४. यवसाय करः नगरपा लका े भ  यापार, यवसाय वा सेवामा पूजँीगत लगानी र आ थक कारोवारका आधारमा 

अनसूुिच (३) बमोिजम यवसाय कर लगाइने र असूल उपर ग रनेछ । 

५. ज डबटु , कवाडी र जीवज त ु करः नगरपा लका े भ  कुनै यि  वा सं थाले ऊन, खोटो, ज डबटु , वनकस, 

कवाडी माल र च लत कानूनले नषधे ग रएको जीवज त ुवाहेकका अ य मतृ वा मा रएका जीवज तकुो हाड, सङ, 

वाँख, छाला ज ता ब तकुो यवसा यक कारोवार तथा दै नक हाट बजार  गरेवापत अनसूुिच (४) बमोिजमको कर 

लगाइने र असूल उपर ग रनछे । 

६. सडक सधुार शु क: नगरपा लका े भ  दता भएका सवार  साधन तथा तो कएका सडकह मा गु ने सवार  

साधनह लाई अनसूुिच (५ ) बमोिजम सडक सधुार शु क लगाइने र असलु उपर ग रनेछ ।तर, देश कानून वीकृत 

भई सो कानूनमा अ यथा यव था भएको अव थामा सो ह बमोिजम हनेुछ । 

७. व ापन करः नगरपा लका े भ  हनुे व ापनमा अनसूुिच (६ ) बमोिजम व ापन कर लगाइने र असूल उपर 

ग रनेछ ।तर देश कानून वीकृत भई सो कानूनमा अ यथा यव था भएको अव थामा सोह  बमोिजम हनेुछ । 

 

८. मनोर जन करः नगरपा लका े भ  हनेु मनोर जन यवसायको सेवामा अनसूुिच (७ ) बमोिजम यवसाय कर 

लगाइने र असलु उपर ग रनछे ।तर देश कानून वीकृत भई सो कानूनमा अ यथा यव था भएको अव थामा सोह  

बमोिजम हनेुछ । 

९. बहाल बटौर  शु कः नगरपा लका े भ  आफुले नमाण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनसूुिच (८ ) मा उ लेख भए 

अनसुार हाट बजार वा पसलमा सोह  अनसूुिचमा भएको य था अनसुार बहाल बटौर  शु क लगाइन ेर असूल उपर 

ग रनेछ । 
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१०. सेवा शु क, द तरुः नगरपा लकाले नमाण, संचालन वा यव थापन गरेका अनूसूिच ९  मा उि लिखत थानीय पूवाधार 

र उपल ध गराइएको सेवामा सेवा ाह बाट सोह  अनसूुिचमा यव था भए अनसुार शु क लगाइन े र असूल उपर 

ग रनेछ । 

११. पयटन शु कः नगरपा लकाले आ नो े भ  वेश गन पयटकह वाट अनसूुची १०  मा उि लिखत दरमा पयटन 

शु क लगाईने र असूल उपर ग रनेछ ।तर, देश कानून वीकृत भई सो कानूनमा अ यथा यव था भएको अव थामा 

सोह  बमोिजम हनेुछ । 

१२. बजार सरसफाई यवा थापन सहयोग शु क: नगरपा लकाले तोकेको थानह मा अनसूुची ११ मा उ लेिखत दरमा 

बजार सरसफाई यवा थापन सहयोग शु क लगाउने छ  

१३. बहाल बटौर  कर : नगरपा लकाले आ नो े भ  ऐलानी ज गामा अ थायी बसोवास ग ररहेका घरधनीबाट नगर 

वकासलाई थप यव थापन गन अनसूुची १२ मा उि लिखत दरमा कर असलु उपर ग रनेछ । 

१४. दह र बह र शु कः नगरपा लकाले आ नो े  भ  ढुङगा गट  बालबुा चनु ढुङगा र दह र बह रको शु क 

अनसूुची देश आथ क काननु १३ बमोिजम लगाइ असलु उपर ग रनेछ । 

१५. कर छुटः यस ऐन बमोिजम कर तन दा य व भएका यि  वा सं थाह लाई k|f]T;flxt ug{ cg';"rL !$ 

adf]lhd ljif]z s/ 5'6 ;DalGw Aoj:yf ldnfO{Psf] 5 ।  
१६. नशु क हनुे सफा रश तथा सेवा नगरपा लकाले अनसूुची १५ बमोिजमका सफा रस तथा सेवा नशु क पमा 

दान गन छ ।  

१७. कर तथा शु क संकलन स बि ध काय व धः यो ऐनमा भएको यव था अनसुार कर तथा शु क संकलन स बि ध 

काय व ध नगरपा लकाले वीकृत गरे अनसुार हनुेछ । 
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cg';'rL ! 

s_ ;Dklt, dfnkf]t tyf e"''lds/  k|of]hgsf nfuL hUufsf] d"NofËsg  

j8f g= ! 

!=/fhdfu{ blIf0ftkm{sf /fhdfu{;+u+ h]fl8Psf hUufx?  b'O{  s¶f;Dd k|lts¶f ? !@ nfv / pQm hUuf  eGbf  leq 
Knl6Ë tyf la:tfl/t af6f]df /x]sf  hUufx? k|lt s¶f ? ^ nfv . 

@ /fhhdfu{ pQ/sf  hfd'gaf/L rf}s b]lv j8f g= ! sf] l;dfgf b'uf{k'/  ahf/ 5]p ;Ddsf hUufx? @ s¶f ;Dd  
k|lts¶f ? * nfv $) xhf/ / ;f] eGbf leq/x]sf af6f] ePsf hUufx? k|lt s¶f $ nfv  *) xhf/ / af6f] 
gePsf hUufx? k|lt s¶f @ nfv  rfln; xhf/ .  

# b'uf{k'/ bfgfaf/L dfu{n] 5f]Psf zLzf}8f8f ;Dd ;8ssf bfFof afFofsf hUufx? @ s¶f ;Dd k|lts¶f ? ^ nfv.  

$ lzzf}8f8f b]lv ch'g{wf/f l;dfgf ;Dd ;8ssf bfof aFfofsf hUufx? @ s¶f ;Dd k|lts¶f ? @ nfv $) xhf/ .  

% ;'?Ëf k'naf6 zlgZr/] hfg] af6f] blw/fd kf]v/]nsf 3/;Ddsf af6fsf bfofFafofFsf hUufx? @ s¶f ;Dd 
k|lts¶f ? * nfv $) xhf/  . blw/fd kf]v/]nsf] 3/ b]vL sfzLrf]s ;Ddsf ;8ssf bfFof afFofsf hUufx? @ 
s¶f ;Dd k|lts¶f ? $ nfv  *) xhf/ .  

^=h's] sNe6{b]lv zlGZr/] hfg] af6f] ;Ddsf ;8ssf bfofafofFsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ? * nfv $) xhf/  . 

&=hfd'gaf/L rf]sb]lv ;/:jtL df=la= ;Ddsf ;8s;Fu hf]l8Psf bfofF afFofsf hUufx? @ s¶f;Dd   k|lts¶f ? $ 
nfv *) xhf/ . 

* cf=s] sNe{6af6 pQ/ d}gfnL dlGb/;Dd ;8ssf bfoFfafoFfsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f $ nfv *) xhf/ . 

( h's]sNe6{ blIf0f j8f g= & sf] l;dfgf ;Dd -zflGt dfu{_] xfnsf] g=kf sfof{no /x]sf] 3/;Dd ;8ssf bfofF 
afofFsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lt s¶f ?= ^ nfv.  ;f] eGbf k5fl8 ;xfos tyf la:tf/Lt af6f]F;Uf hf]l8Psf 
hUufx?k|lt s¶f ? # nfv  / ;f] eGbf leqsf hUufx? k|lts¶f ! nfv *) xhf/ dfq .  

!)=xfn g=kf sfof{no ejg blIf0f j8f l;dfgf ;Ddsf zflGt dfu{sf bfofFafofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f # nfv 
^) xhf/ / ;f] eGbf leqsf Knl6Ë tyf la:tfl/t af6f]n] 5f]Psf hUufx? k|lts7f ? ! nfv *) xhf/ dfq / af6f] 
gePsf hUufx? k|lts¶f ? ! nfv @) xhf/ dfq . 

!! e[s'6L df=la= b]lv klZrd j8f g= & sf] l;dfgf;Dd e[s'6L dfu{n] 5f]Psf bfof afFofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f 
# nfv ^) xhf/  ;f] eGbf leqL tyf Knl6Ë tyf la:tfl/t af6f]n] 5f]Psf hUufx? k|lts¶f @ nfv $) xhf/  @ 
s¶f ;Dd / af6f]n] g5f]Psf hUufx? k|lts¶f ! nfv @) xhf/ .  

!@ nf]sdfu{ 5f8L g=kf= ejg hfg] e[s'6L dfu{;8ssf bFfofafFofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ? ^ nfv, ;f] eGbf 
leqL tyf Kn6LË af6f]sf hUufx? k|lts¶f ?= # nfv ^) xhf/ / af6f] gePsf hUufx? k|lts¶f ? ! nfv *)  
xhf/.  

!#= nf]sdfu{ pQ/ blnt ejg x'b} l;zf}8f8f;Dd hfg] af6f] / blnt ejg x'b} d}gfnL dlGb/ ;Ddsf] ;8ssf bfFof 
afFofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ? # nfv ^) xhf/ / ;f] eGbf leqsf Knl6Ë tyf la:tfl/t af6f]sfhUufx? 
k|lts¶f ? ! nfv *) xhf/ / af6f]n] g5f]Psf hUufx? k|lts¶f ? ! nfv @) xhf/  .  



45 
 

!$=nf]sdfu{ b]lv blIf0f Gof}kfg] ufFpsf] j8f g= & sf] l;dfgf;Ddsf] af6f] / hfd'gaf/L blIf0f afn lasf; x'b} j8f g= 
& hf]8\g] af6f] bfofFafoFfsf hUufx? nf]sdfu{ 5f8L ;f]sf] blIf0f xf]nL ;Dd @ s¶f;Dd k|lts¶f ?  # nfv ^) xhf/ 
/ ;f] eGbf leq /x]sf Knl6Ë tyf la:tfl/t af6f]sf hUufx? k|lts¶f @ nfv $) xhf/ / af6f]n] g5f]Psf hUufx? 
k|lts¶f ? ! nfv @) xhf/  .  

!%=dfly k|s/0fdf pNn]v gePsf Kn6LË tyf la:tfl/t af6f]n] 5f]Psf hUufx? k|lts¶f ? @ nfv $) xhf/ / af6f]n] 
g5f]Psf hUufx? k|lts¶f ? ! nfv @) xhf/ dfq . 

j8f g+ @ 

! blw/fd kf]v/]nsf] 3/ pQ/ l;d;f/ hfg] af6f] / h's]sNe6{af6 pQ/ l;d;f/ hfg] jf8{ g+ @ cGtu{sf af6fsf bfFof 
afFofsf hUufx? @ s7f;Dd k|lts¶f $ nfv *) xhf/  / ;f] eGbf leq la:tfl/t tyf Knl6+u af6fsf hUufx? 
k|lts¶f # nfv / af6fn] g5f]Psf hUufx? k|lts¶f ! nfv  @) xhf/ . 

@ hfd'gvf8L rf]saf6 wg'ifsf]6L wfd hfg] af6f] bfFof afFofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f @ nfv $) xhf/ . ;f] 
af6f]sf] leqL Knl6+u tyf la:tfl/t af6f]sfhUufx? k|lts¶f ! nfv *) xhf/  / af6f]n] g5f]Psf hUufx? k|lts¶f 
^) xhf/ . 

#  ;'?+ufrf]s pQ/ wg'ifsf]6L wfd hfg] -j8f g+= @ v08_ af6f] k"'j{tkm{sf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts7f ? $ nfv $) 
xhf/, ;f] af6f] leqsf Knl6+u tyf la:tfl/t af6fsf hUufx? k|lt s¶f @ nfv $) xhf/ / af6f]n] g5f]Psf hUufx? 
k|lts¶f ! nfv @) xhf/ . 

$ l/Ë/f]8 pQ/ ufO{kmd{;Dd -v_– gS;fsf] -pQ/ l;dfgf;Dd_ af6fsf bfFof afFofsf hUufx? @ s7\7f;Dd k|lt s7f ?= 
^ nfv, ;f] leqsf Knl6+u tyf la:tfl/t af6fsfhUufx? @ s7\7f ;Dd  k|lts¶f @ nfv $) xhf/ / af6f]n] 
g5f]Psf af6fsf hUufx? k|lts¶f !nfv @) xhf/ .  

% ufO{ kmf/d ;f] pQ/ ;'s]8fuL hfg] uf|j]n af6f] tyf dfly k|s/0fdf gk/]sf] Knl6+u tyf la:tfl/t af6f]sf hUufx? 
k|lts¶f ?= @ nfv $) xhf/ / jf6f] gePsf hUufx? k|lts¶f ?= ! nfv @) xhf/  . 

j8f g= # 

!=;'?Ëf ahf/ klZrd a;:6]08 b]lv k"j{ xl/s'n :s'n / xl/gGbg dfu{;Ddsf /fhdfu{sf b'a} tkm{sf hUufx? @ s¶f;Dd 
k|lts¶f ? #( nfv ^) xhf/ / ;f] hUuf;Fu hf]l8Psf leqL ;8ssf hUufx? k|lts¶f ? @$ nfv . 

@= xl/gGbg dfu{ / xl/s'n :s'n 5f8L ;f] b]lv k"j{ gofF a:tL rf]s;Dd nf]s dfu{n] 5f]Psf bfofF afoffsf hUufx? @ 
s¶f ;Dd k|lts¶f ?=#) nfv / ;f] eGbf leqL af6f]df /x]sf hUufx? k|lts¶f !* nfv . 

#= emfkf /f]8 5f8L a'wg ;tf/sf] 3/ b]lv k"j{ gofF a:tL rf]s;Dd hfg] u|fe]n af6fsf pQ/tkm{ /fhdfu{ ;uF hf]l8Psf 
hUuf5f8L afFsL hUufx? k|lts¶f ? !* nfv .  

$= gofFa:tL rf]s k"j{ ;'?Ëf k'naf6 j8f l;dfgf ;Ddsf /fhdfu{ blIf0fsf @ s¶f ;Dd hUufx? k|lt s¶f ?= @$ nfv 
. 

%=  gofF a:tLrf]s k"j{ ;'?Ëf vf]nf ;Ddsf /fhdfu{ pQ/sf hUufx? @ s¶f ;Dd  k|lts¶f ?= !$ nfv $) xhf/  .  
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^= /fhdfu{ 5f8L cd/ky ;8s blIf0fsf ;8s bfofF afofsf a'wg ;tf/sf 3/ ;Ddsf hUufx? @ s¶f ;Dd k|lts¶f 
?= #@ nfv $) xhf/ / ;f] eGbf blIf0f ufla; dfu{;Dd af6f]n] 5f]Psf ;8ssf bfof afofsf hUufx? @ s¶f;Dd 
k|lts¶f ? !( nfv @) xhf/ .  

&= /fhdfu{ blIf0f ;'?Ëf ahf/ klZrd a; :6]08 blIf0f cd/ ky af6f] ;Ddsf tNnf] kflye/f ahf/ 5f8L ;f] pQ/sf 
;Dk"0f{ hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f\ ?= #) nfv / kflye/f ahf/ blIf0f emfkf /f]8 a'wg ;tf/sf 3/ blIf0f emfkf 
ufla; dfu{ ;Ddsf ;Dk"0f{ hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f !( nfv @) xhf/ . 

*= /fhdfu{ pQ/ sfnL:yfg ;Ddsf af6f]sf bfofFafofFsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ? @$ nfv .                                       

(= /fhdfu{ 5f8L ;f] pQ/ rGb|f /fO{sf] 3/ vfg]kfgL x'b} cfpg] t];f]{ af6f] ;Ddsf ;8ssf] bfofFafoFfsf hUufx? @ 
s¶f;Dd k|lts¶f @$ nfv . ;f] eGbf pQ/ l/Ë/f]8 ;Ddsf bfof afofsf  hUufx? @ s¶f;Dd k|tls¶f !$ nfv 
$) xhf/ . 

!)= l/Ë/f]8 eGbf pQ/ j8f g= @ sf] l;dfgf ;Dd k"j{tkm{sf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ? * nfv $) xhf/ . 

!!= l/Ë/f]8 eGbf pQ/ wg'ifsf]6L hfg] af6f]sf leqL af6f]df kg]{ j8f g= @ sf] l;dfgf ;Ddsf ;Dk"0f{ hUufx? k|lts¶f  
# nfv ^) xhf/ . 

!@= l/Ë/f]8 pQ/ l/Ë/f]8;uF hf]l8Psf hUuf = @ s7f\ ;Dd k|lts¶f  ? ( nfv ^) xhf/  ;f] eGbf pQ/ leqL Kn6LË 
ty la:tfl/t af6f];uF hf]l8Psf hUuf k|lts¶f\  $ nfv *) xhf/ . 

!#= ;'lw/ dfu{sf bfFof aFfof j8f l;dfgf ;Ddsf hUufx? k|lts¶f ?  & nfv @) xhf/  @ s¶f ;Dd ;f] eGbf leqL 
af6f]n] 5f]Psf hUuf k|lts¶f  $ nfv *) xhf/ . 

!$= rr{dfu{ /fhdfu{ 5f8L ;f] pQ/sf bfFof aFfofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f  ?= ( nfv ^) xhf/ . ;f] eGbf 
leqsf la:tf/Lt af6f]n] 5f]Psf hUuf k|lts¶f ? & nfv @) xhf/ / gofF j:tLk"j{ /fhdfu{ 5f8L rr{ k"j{sf 
la:tf/Lt af6f] ;FUf hf]l8Psf ;Dk"0f{ hUufx? k|lts¶f =& nfv @) xhf/  . 

!%= ;'lw/ dfu{ klZrd j8f g= @ ;uF hf]l8Psf la:tf/Lt af6f];uF hf]l8Psf hUufx? k|lts¶f  @ nfv $) xhf/ / 
af6f] gePsf hUufx? k|lts¶f ?= ! nfv @) xhf/ . 

!^= 6Kk' rf]s af6 k"j{ ;'?Ëf k'n;Dd kg]{ af6f]sf bfofF afof hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f  * nfv  $) xhf/ . 

!&= ufla; dfu{af6 6]nLsd clkm; cfpg] af6f] / /fw]Zofd cu|jfnsf] ldn k"j{sf] blIf0f ufla; dfu{df hf]8Lg] af6f] sf 
hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ? * nfv $) xhf/ . 

!*= emfkf /f]8 5f8L uf]s'n dfu{ /]8s|; dfu{ cltly;bg klZrd blIf0f nofutsf ;Dk"0f{ zfvf tyf Knl6Ë af6f];uF 
hf]l8Psf bfofFafofFsf ;Dk"0f{ hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ?  * nfv $) xhf/  . 

!( emfkf /f]8 cd/ky ;8s 6Kk' rf}s blIf0f ob' clwsf/Lsf] 3/;Ddsf bfFof aFfofsf hUufx? @ s¶f;Ddk|lts¶f  !$ 
nfv $) xhf/ / ;f] blIf0f rf/cfnL rf]s ;Ddsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ?= * nfv $) xhf/  . ;f] ;8saf6 
j8f g= # sf] blIf0f l;dfgf;Ddsf bfFof afFofsf hUufx? k|lts¶f $ nfv *) xhf/ . 

@)= 9sfnk'/ 3}nf8'Jjf hfg] af6f] / hgky dfu{sf bfFof afFofsf hUufx? k|lt s¶f # nfv ^) xhf/ . 
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@!= 6Kk' rf}saf6 v8\u sfsL{sf] 3/ hfg] af6f] ;Ddsf bfFofafFofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ^ nfv / ;f] af6 blIf0f 
;'?Ëf vf]nf ;Dd hfg] af6f] sf] bfFof afofFsf hUufx? k|lts¶f # nfv ^) xhf/ . 

@@= ufla; dfu{af6 k|hfktL 9sfnsf] 3/ x'b} gj/fh 9sfnsf] 3/ blIf0f af6 PsfGt 6f]n ;'?Ëf rDkfk'/ dfu{df hf]l8g] 
af6f]sf bfFofafFofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f # nfv ^) xhf/  . 

@#= ufla; dfu{ rGb| d}gfnLsf] 3/ x'b} blIf0f cUgL lrd/Lofsf] 3/ k"j{sf] 7f8f] af6f];uF hf]8LPsf hUufx? k|lts7f\  @ 
nfv $) xhf/.  

@$= hgky dfu{ b]lv k"j{ emfkf /f]8 b]lv klZrd / emfkf /f]8 b]lv rKkfk'/ ;'?Ëfdfu{sf aLrsf zfvf tyf la:tf/Lt 
af6f];Fu hf]l8Psf hUufx? k|lts¶f ?  @ nfv $) xhf/ .   

@%= vu]Zj/ pk|]tLsf] 3/ klZrd x'b} 6]s|f :s'nhfg] af6f] k|lts77f\ ?  @ nfv $) xhf/  . 

@^=dflysf] k|s/0fdf gk/]sf af6f]n] 5f]Psf ;Dk"0f{ hUufx? k|lt s¶f ?= @ nfv $) xhf/ / cGo af6f]n] g5f]Psf hUufx? 
k|lts¶f ?= ! nfv @) xhf/ . 

j8f g= $ 

! nIdL dfu{ ;8s nIdL kf08]sf] ;fnLs x'b} uf}td rf]s;Ddsf bfof afofFsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ?=  ^ nfv / 
;f] af6 blIf0f j8f l;dfgf ;Ddsf hUuf @ s¶f;Dd k|lts¶f  # nfv ^) xhf/ . 

@  ufoqL k|f=la= k"j{sf] blIf0f hfg] af6f] / nIdL kf08]sf] k"j{ klZrdsf] af6f]  sgsfO{ k'n blIf0f x'b} uf}td rf]s ;Ddsf] 
s[lif dfu{ ;Ddsf bfof afFofsf hUufx? k|lts7f ?  @ nfv $) xhf/ . 

# sgsfO{ k'n blIf0f lbk]Gb| k|f=la=;Dd / 6]s|f x'b} 9sfnk'/ 3}nf8'Jjf  af6f];u hf]l8Psf bfFofafFofsf hUufx? k|lts¶f ?=! 
nfv *) xhf/ . 

$ 6]qmf :s'naf6 pQ/ lbk]Gb| k|f=la= hfg] af6f]sf bfFof aFfofsf hUufx? k|lts¶f ?  ! nfv *) xhf/   . 

%=dfly pNn]vLt k|s/0fdf gk/]sf Kn6LË tyf la:tfl/t af6f]n ;Fu hf]8LPsf hUuf k|lt s¶f ?  ! nfv @) xhf/ / cGo 
;Dk'0f{ hUufx? k|lts¶f () xhf/ dfq . 

j8f g= % 

!=  j8f g= % sf] pQ/ l;dfgf emfkf /f]8 t'n;Laf/L rf]s b]lv la=lk jg hfg] af6f] ;Ddsf hUuf @ s¶f;Dd k|lts7f ?= 
$ nfv *) xhf/ .  

@= dflyNnf] rk|fdf/L rf]saf6  k"j{ 3}nf8'Jjf hfg] t];f]{ af6f];Fu hf]l8Psf / klZrd gx/sf] bfFof afofFsf hUufx? @ 
s¶f;Dd k|lts¶f ?= $ nfv *) xhf/  .  

#= 8fFuLaf/L ufla;sf] l;dfgf blIf0f tf/fs'df/ >]i7sf] 3/;Ddsf] hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ?=$ nfv *) xhf/,  ;f] 
afx]s cGo emfkf /f]8;uF hf]l8Psf ;Dk"0f{ hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f  # nfv ^) xhf/  . 

$=emfkf /f]8;Fu hf]l8Psf zfvf af6fx? xg'dfg dfu{ , dflyNnf] rKf|fdf/L rf]saf6 nfnkfgL 3}nf8'Jjf dfu{ ,:ju{4f/L af6f] 
gf/fo0f bn rf}s pQ/ blIf0fsf] af6f],  nIdL kf08]sf] 3/ klZrd x'b} nIdL dfu{ hf]l8g] af6f] sf] bfFof afFofsf hUufx? 
@ s¶f;Dd k|lts¶f ?= @ nfv $) xhf/ . 
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%= nIdL dfu{ ;8s j8f g= $ sf] l;dfgf blIf0f z/0ffdtL l;dfgf ;Ddsf bfofF afFofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ?= 
# nfv xhf/  .  

^= cGo dfly k|s/0fdf pNn]v gePsf Kn6LË tyf la:tfl/t af6f] ;uF hf]8LPsf ;Dk"0f{ hUufx? k|lts¶f ! nfv *) xhf/ 
. 

&=cGo af6f] gePsf ;Dk"0f{ hUufx? k|lt s¶f ?= &% xhf/ dfq . 

j8f g= ^ 

! b'uf{k'/af6 blIf0f rDkfk'/ hfg] af6f];uF hf]l8Psf / rDkfk'/  ahf/ cf;kf;sf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f   # nfv 
^) xhf/ . 

@ hgkydfu{;uF hf]l8Psf cf;kf;sf hUufx?@ s¶f;Ddk|lts¶f?= # nfv ^) xhf/  . 

# cGo j8f g= ^ cGtu{tsf af6f]df /x]sf ;Dk'0f{ hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f  @ nfv $) xhf/  . 

$ cGo af6f];uF ghf]l8Psf ;Dk'0f{ hUufx? k|lt s¶f  ! nfv . 

j8f g= & 

! j8f g= & b'uf{k'/ ahf/sf] /fhdfu{ If]q cf;kf;sf hUufx? @ s¶f;Ddk|lts¶f ?= @! nfv  ^) xhf/ . 

@ b'uf{k'/ /fhdfu{ 5f8L ahf/ cf;kf;sf ahf/ If]q leqsf >LhËf zflns ;Ddsf ;Dk'0f{ hUufx?@ s¶f;Dd k|lts¶f  !$ 
nfv $) xhf/  . 

# >LhËf blIf0f lkr /f]8 lkknsf] ?v ;Dd hf]8LPsf ;Dk"0f{ hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f  ^ nfv ;f] eGbf blIf0f j8f 
l;dfgf ;Dd  af6f]df hf]l8Psf bfofFjfFofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f $ nfv *) xhf/ .   

$ /fhdfu{ blIf0f rDkfk'/ dfu{ eGbf k"j{ zfvf tyf la:tf/Lt af6f];Fu hf]l8Psf hUufx?@ s¶f;Dd k|lts¶f ?  # nfv 
^) xhf/ . 

% e[s'6L df=la= k"j{ ahf/ If]q ;Ddsf >L hËf klZrdsf ;Dk"0f{ zfvf tyf la:tfl/t af6f]n] 5f]Psf hUufx? @ s¶f;Dd 
k|lts¶f ?= ( nfv ^) xhf/  . 

^ e[s'6L df=la= klZrd e[s'6L  dfu{ b]lv zflGtdfu{ hf]8Lg] :yfg ;Ddsf af6f]df h]f8LPsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ?= 
# nfv ^) xhf/, ;f] af6f] klZrd x'b} ;'?Ëf vf]nf ;Ddsf] af6f]sf bfFof aFfofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ?  @ 
nfv $) xhf/ . 

&= lah'jfgL afFwsf] af6f] bfFof afFofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ?= @ nfv $) xhf/  . 

*=vfg]kfgL 6+]sL hfg] af6f];uF hf]8LPsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ?= @ nfv $) xhf/  . 

(=dfly k|s/0fdf pNn]v gePsf Kn6LË tyf la:tfl/t af6f];uF hf]l8Psf ;Dk"0f{ hUufx? k|lts¶f @ nfv $) xhf/ . 

!! cGo af6f];Fu gf]hf]8Lg] v]tL of]Uo hUufx? k|lts¶f\  ! nfv @) xhf/ dfq . 

j8f g= * 
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!= /fhdfu{df /x]sf la/LË k'n b]lv  zLtn rf]s ;Ddsf bfof afofFsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f  ?= !@ nfv  . 

@= nf]sdfu{sf] lztnrf]s k"j{ vfg]kfgL hfg] af6f] ;Ddsf bFfofafFofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f= !( nfv @) xhf/   . 

# vfg]kfgL k"j{ tyf Kn6LË hfg] af6f] k"j{ uf]s'n hf]zL dfu{;Ddsf /fhdfu{sf bFfofafFofsf hUufx? @ s¶f;Ddk|lts¶f  #) 
nfv  / ;f] eGbf  k"j{ 3fu/f vf]nf ;Ddsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f !( nfv @) xhf/  . 

$ zLtn rf]s pQ/ afu]8fuL hfg] af6f] gf/fo0f rf}w/Lsf] 3/ ;Ddsf hUufx? @ s¶f;Dd  k|lts7f\  ^ nfv  / ;f] eGbf 
pQ/ ch{'gwf/f l;dfgf ;Ddsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f # nfv  . 

% zLtn rf]s blIf0f /fhdfu{ uf]kfn rGb| dfu{ ;Ddsf] bfFof afFofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts7f\ ?=^ nfv / ;f] eGbf 
blIf0f Kfm\ofS6«L ;Ddsf bFfof afFofsf hUufx?@ s¶f;Dd  k|lts¶f # nfv ^) xhf/  ;f] eGbf blIf0f l;dfgf ;Ddsf ?= 
! nfv *) xhf/ . 

^ uf]kfn rGb| dfu{ b]lv /fhdfu{sf] @ s7f\ 5f]8L lxdfnL ;8ssf] @ s77f\ 5f]8L ;f] sf] bfFof afFofsf hUufx? @ 
s¶f;Ddk|lts¶f ?= ^ nfv .  

& /fhdfu{ 5f8L blIf0f uf]s'n hf]zL dfu{ hfg] af6f] klZrd kflye/f af]8LË b]lv blIf0f tkm{sf] af6f]sf] pQ/df kg]{ ;Dk"0f{ 
hUufx? / ;f] af6f] blIf0f tkm{sf @ j6f Kn6LËsf af6fx? bfFof afofFsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ^ nfv . 

*= /fhdfu{ blIf0f e]6jfn uFfp hfg] af6f], kflye/f af]8LË  :s'n blIf0fsf]  af6f] ;Dd hf]l8g] k"j{ pQ/sf bfFof aFfofsf 
hUufx?@ s¶f;Dd k|lts¶f ?= ^ nfv  . ;f] b]vL blIf0f sN6' a:tL ;Ddsf af6f]df bfFofafFofsf hUufx?@ s¶f;Dd 
k|lts¶f ?= $ nfv *) xhf/ / ;f] b]lv blIf0f e]6jfn ufp;Dd bfFofafFofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f  # nfv ^) 
xhf/ , ;f] af6 blIf0f j8f g= * sf] l;dfgf ;Ddsf bFfof afFofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ? @ nfv $) xhf/ . 

(= lxdfnL ;8s kflyef/f af]l8{Ë :s'n blIf0f sf7 ldn ;Ddsf hUufx? @ s¶f;Dd  k|lts¶f ?  !@ nfv, ;f] b]vL blIf0f 
xl/ cfrf{osf] 3/ b]lv pQ/ tkm{sf] sNe6{ ;Ddsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ?= ^ nfv ;f] af6 blIf0f j8f l;dfgf 
;Ddsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ?= $ nfv *) xhf/  . 

!)= lxdfnL ;8saf6 e]6jfn ufp hfg] af6f]sf] bfFof afFofsf huufx?@ s¶f;Dd k|lts¶f  @ nfv $) xhf/  . 

!!= ldng sf]O{/fnfsf] 3/af6 xl/ e§/fO{sf] 3/ ;Ddsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f= @ nfv $) xhf/  . ;f] af6 klZrd  
la/LË vf]nf hfg] af6f]sf] bfFof afFofsf hUufx?@ s¶f;Dd k|lts¶f ?=! nfv %) xhf/ . 

!@= b]jsf]6f dfu{sf bfFofafFofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ? ! nfv *) xhf/  

!#= xl/ cfrf{osf] 3/ af6 k"j{ sN6'af/L hfg] af6f]sf] bfFof afFofsf hUufx? k|lts¶f  @ nfv $) xhf/  @ s¶f\ ;Dd  

!$ lzjkf~rfog dlGb/ b]lv klZrd 3}]nf8'Jjf hfg] af6f];uF hf]l8Psf bfFof afFofsf hUufx? @ s¶f;Ddk|lts¶f ?= @ nfv  
$) xhf/ . 

!% lxdfnL ;8s l6sf l3ld/]sf] 3/af6 sf7ldn hfg] af6f] sf] bfFo afFofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ?= # nfv ^) 
xhf/  . 

!^ dfly pNn]v gePsf cGo lelq tyf la:tf/Lt af6f];u hf]8LPsf ;Dk"0f{ hUufx? k|lts¶f ?=! nfv *) xhf/ . 

!&= cGo af6f] gePsf ;Dk"0f{ hUufx? k|lts¶f ?= ! nfv dfq . 
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j8f g= ( 

!= lxdfnL dfu{ kz';]jf s]Gb| x'b} klZrd 6]s gf/fof0f ufpF hfg] af6f]af6 kz'ahf/ hfg] af6f] sf] bfFof afofsf hUufx? @ 
s¶f;Dd k|lts¶f ^ nfv . 

@= 6]s gf/fo0f ufpFaf6 pQ/ ;/:jtL afn lasf; s]Gb| hfg] af6f]sf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f  # nfv  . 
#=dGqLufpFaf6 ;'s'Daf;L 6f]n x'b} la/LËvf]nf hfg] af6f]sf] bfofFafofFsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ?=  @ nfv $) xhf/  

. 
$=dGqLufpFaf6 x''n's'r' ufpF hfg] af6f]sf bfof afofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f  ?= ! nfv *) xhf/  . 
%= ;flas ufla; ejgaf6 k"j{ 3';'sk'/ x'b} gofF b]pgLofaf8L / ;f] blIf0f 3fu|f vf]nf;Dd hfg] af6f]sf] bfFof afFofsf 

hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f = @ nfv $) xhf/ . 
^= ufla; ejg k"j{ 3fu/f vf]nf ;Dd hfg] af6f] bfof afofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ?= ^ nfv . 
&= Onfsf k|x/L sfof{no af6 k"j{ blIf0f x'b} 6f]kfnfn ufp hfg] af6f]sf] bFfofaFfofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ?= $ 

nfv *) xhf/  . 
*= ns8L ubL klZrd pQ/ x'b} rDkfk'/ hfg] af6f]df hf]8Lg] af6f]sf] bfFofafFofsf hUufx?@ s¶f;Dd k|lts¶f # nfv ^) 

xhf/ . 
(= lxdfnL dfu{ k"j{ ;fgfls;fg ejg 5]paf6 k"j{sf Kn6LËsf af6f]x? bfFofsf hUufx? k|lts¶f  # nfv ^) xhf/  .                 
!)= 3}nf8'Jjf ahf/sf] rf}w/L ufpFaf6 aL/ axfb'/ /fhjzlsf] ufp hfg] af6f];Fu hf]l8Psf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f # 

nfv  ^) xhf/ . 
!!= 3fu/f vf]nf b]lv uf]s'n dfu{ xF'b} 3}nf8'Jjf ahf/;Dd / ;f] klZrd lal/Ë vf]nf;Dd af6fsf  bFfofafFofsf hUufx? @ 

s¶f;Dd k|lts¶f ?  ^ nfv   . 
!@= a]g' l;6f}nfsf]  3/ klZrd lal/Ëvf]nf ;Ddsf ;8ssf bfof afofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ? ! nfv *) xhf/  

. 
!#= 3}nf8'Jjf ahf/ k"Jf{sf] rf]saf6 ahf/ blIf0f x'Fb} klZrd rf]s;Ddsf] bfFof aFfofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f ? ^ 

nfv  
!$= 3}nf8'Jjf ahf/ If]q leqsf bfoFfafoFfsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f  !@ nfv . 
!%= :jf:Yo rf}sLaf6 pQ/ 6]s gf/fo0f ufp hfg] af6f]df hf8Lg] hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f  @ nfv $) xhf/ . 
!^= j8f g= * sf] l;dfgfaf6 b]lv blIf0f ns8L ubL;Dd lxdfnL dfu{sf] bfFof afFofsf hUufx? @ s¶f;Dd k|lts¶f   $ 

nfv *) xhf/ . 
!&= dfly k|s/0fdf pNn]v gePsf lelq tyf la:tf/Lt af6f];Fu hf]l8Psf ;Dk"0f{ hUufx? k|lts¶f ?= ! nfv *) xhf/  / 

af6f] gePsf ;Dk"0f{ hUufx? k|lts¶f ?= ! nfv  . 
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       ;DktL dfnkf]t tyf e'dLs/sf] d"NofËsg  
b//]6 

qm=;+
= ljj/0f PsLs[t ;DklQ s/ 

1 ?= 1 b]lv 5 nfv ;Dd  100 Ps ;o ?k}of dfq 
2 ?= 5 nfv 1 b]lv 7 nfv 50 xhf/ dDd  150 Ps ;o krf; ?k}of dfq 
3 ?= 7 nfv 50 xhf/ 1 b]lv 10 nfv ;Dd  200 b\O{ ;o ?k}of dfq 
4 ?= 10 nfv 1 b]lv 12 nfv 50 xhf/ ;Dd  250 b\O{ ;o krf; ?k}of dfq 
5 ?= 12 nfv 50 xhf/ 1 b]lv 15 nfv ;Dd  300 tLg ;o ?k}of dfq 
6 ?= 15 nfv 1 b]lv 17 nfv 50 xhf/ ;Dd  350 tLg ;o krf; ?k}of dfq 
7 ?= 17 nfv 50 xhf/ 1 b]lv 20 nfv ;Dd  400 rf/ ;o ?k}of dfq 
8 ?= 20 nfv 1 b]lv 22 nfv ;Dd  500 kf+r ;o ?k}of dfq 
9 ?= 22 nfv 1 b]lv 24 nfv ;Dd  550 kf+r ;o krf; ?k}of dfq 

10 ? 24 nfv 1 b]lv 26 nfv ;Dd  650 5 ;o krf; ?k}of dfq 
11 ?= 26 nfv 1 b]lv 28 nfv ;Dd  800 cf7 ;o ?k}of dfq 
12 ?= 28 nfv 1 b]lv 30 nfv ;Dd  1000 Ps xhf/ ?k}of dfq 
13 

?= 30 nfv 1 b]lv 34 nfv ;Dd  1200 
Ps xhf/ b'O;o ?k}of 
dfq 

14 ?= 34 nfv 1 b]lv 38 nfv ;Dd  1500 
Ps xhf/ kf+r ;o ?k}of 
dfq 

15 ?= 38 nfv 1 b]lv 42 nfv ;Dd  2000 b"O{ xhf/ ?k}of dfq 

16 ?= 42 nfv 1 b]lv 46 nfv ;Dd  2500 
b"O{ xhf/ kf+r;o ?k}of 
dfq 

17 ?= 46 nfv 1 b]lv 50 nfv ;Dd  3000 tLg xhf/ ?k}of dfq 

18 ?= 50 nfv 1 b]lv 60 nfv ;Dd  3500 
tLg xhf/ kf+r;o ?k}of 
dfq 

19 ?= 60 nfv 1 b]lv 70 nfv ;Dd  4500 
rf/ xhf/ kf+r;o ?k}of 
dfq 

20 ?= 70 nfv 1 b]lv 80 nfv ;Dd  6000 5 xhf/ ?k}of dfq 
21 ?= 80 nfv 2 b]lv 90 nfv ;Dd  8000 cf7 xhf/ ?k}of dfq 
22 ?= 90 nfv ! b]lv 1 s/f]8 ;Dd  10000 bz xhf/ ?k}of dfq 
23 ?= 1 s/f]8 1 b]lv 1 s/f]8 20 nfv ;Dd  12000 afx |xhf/ ?k}of dfq 
24 ?= 1 s/f]8 20 nfv 1 b]lv 1 s/f]8 60 nfv ;Dd  16000 ;f]x| xhf/ ?k}of dfq 
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 v_;Dklt s/sf]  nflu ;+/rgfsf] d"Nofs+g b/ tyf x|f;s§L k|ltzt 

qm=;++= ;+/rgfsf] k|sf/ 
b//]6 k|lt 
au{lkm6 

;+/rgfsf cfo'sf cfwf/df x|f;s§L k|ltzt 

!–% aif{ ^–!) aif{ !!–@) aif{ 
@!–#) 
aif{ #!–$) aif{ $!–%) aif{ 

%) 
aif{eGbf 
dfly 

1 

O{6f jf 9'Ëfsf] ufx|f] 
ePsf cf/=l;=l;= 5t 

9nfg ePsf km|]d :6«Sr/ 
-Jofkfl/s If]q_ 850 10 11 12 14 16 18 20 

2 

O{6f jf 9'Ëfsf] ufx|f] 
ePsf cf/=l;=l;= 5t 

9nfg ePsf km|]d :6«Sr/ 
-cfjf;Lo If]q_ 720  10 11 12 14 16 18 20 

3 

O{6f jf 9'Ëfsf] ufx|f] 
ePsf] h:tf jf 6fonsf] 

5fgf ePsf] 3/ 420 15 18 20 22 25 30 40 

4 

sf7} sf7af6 ag]sf] 
h:tfsf] 5fgFf ePsf] 3/ 
jf O6f jf af;sf] a]/f 
ePsf] h:tf jf 6f]nLsf] 
5fgf ePsf] 3/ jf ;]G6/ 
a]/f eO{ h:tfsf] 5fgf 

ePsf] 3/ 250 20 30 40 50 100     

5 

sf7, af;sf]] a]]/f ePsf] 
v/, 5\ofnL cflbsf] 5fgf 

ePsf] sRrL 3/  30000 25 50 75 100     
 

25 ?= 1 s/f]8 60 nfv 1 b]lv 2 s/f]8 ;Dd  20000 aL; xhf/ ?k}of dfq 
26 ?= 2 s/f]8 1 b]lv 2 s/f]8 20 nfv ;Dd  25000 klRr; xhf/ ?k}of dfq 

27 
?= 2 s/f]8  20 nfv 1 b]lv 3 s/f]8 30 nfv 
;Dd  

4000
0 rfln; xhf/ ?k}of dfq 

28 ?= 3 s/f]8 20 nfv 1 b]lv 4 s/f]8 ;Dd  50000 krf; xhf/ ?k}of dfq 
29 ?= 4 s/f]8 1 b]lv 5 s/f]8 ;Dd  60000 ;f7L xhf/ ?k}of dfq 

30 

?= 5 s/f]8 1 b]lv dfly hlt eP klg 2 ?k}of k|lt xhf/sf b/n] PsLs[t 
;DklQ s/ nfUg]  
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cg';'rL @ 
3/ jfxfn s/  

 
l;= g+=          lzif{s nfUg] b/ s}lkmot 
!  aflif{s %) xhf/ ;Dd axfns/ lng] 3/wgL:fO{ axfn /sdsf] dfl;s ! Ü  
@ aflif{s %) xhf/ eGbf ! nfv axfns/ lng] 3/wgL nfO{ axfn /sdsf] 

dfl;s  
# Ü  

# aflif{s ! nfv eGbf axfns/ lng] 3/wgL nfO{ axfn /sdsf] dfl;s $ Ü  
$ a}s tyf ljQLo ;+:yf tyf /fli6«o tyf cGt/fli6«o :t/sf ;+3 ;+:yfnfO{ 

s'n axfn /sdsf] dfl;s  
!) Ü  

% a}b]lzs cWoogsf] nflu ;Dklt d"Nofª\sg ubf{ lghn] b]vfPsf] axfn 
/sddf l;= g+= !,@ / # sf] /sddf x'g cfpg] /sddf %) Ü ;Dd 5'6 lbg]  

  

  
cg';"lr # 

-Joj;fo s/_M— 
a}s tyf ljQLo ;+3 ;+:yfnfO{ nfUg] Joj;fo s/   

l;= g+= ljj/0f /sd ?=  s}lkmot 

! s ju{sf a}s tyf ljQLo ;+3 ;+:yf %)))).  

@ v ju{sf a}s tyf ljQLo ;+3 ;+:yf $)))).  

# u ju{sf a}s tyf ljQLo ;+3 ;+:yf #)))).  

$ 3 ju{sf a}s tyf ljQLo ;+3 ;+:yf @)))).  

%  ;xsf/L tyf laQLo sf/f]af/ ug]{  ;+3 ;+:yf 

nfO{ sf/f]af/ /sdsf] cfwf/df k|lt Ps s/f]8sf] 
!))) sf b/n] -Go'gtd %))) b]lv clwstd 
!))))_ 

(सहकारीको हकमा सघ य बजटेल ेछुट दईएका िवषयमा 
सोही बमोिजम छुट नछे) 

!)))).  

 

ljj/0f /sd ?= s}lkmot 

xf]6n tkm{    
s au{sf xf]6n       $))).  
kf6L{ Kofn];  #%)).  
cGo xf]6n nh tyf u]i6 xfp;    @%)).  
kmfi6'km'8 /]i6'/]G6 skmLxfp; -dlb/f afx]s_  !)))  
/]i6'/]G6  @%)).  
Soflag /]i6'/]G6   @%)).  
bf]x]f/L 8fG; ;]G6/, d;fh kf{n/  %))).  
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vfgf, gf:tf k;n  !%)).  
gf:tf k;n dfq -;6/df_ !))).–  
gf:tf k;n dfq -3'DtLdf_ %)).–  
ld7fO{  tyf gf:tf k;n  !%)).  
nh dfq  !%)).–  
h'; ;]G6/  &)).  
lao/ dlb/f, v'b|f k;n   @))).  
sf]N8l8|; k;n  !))).  
dlb/f k;n l8n/   #%)).  
lao/ l8n/  #))).  
sf]s km]G6f l8n/   @%)).  
;"tL{ hGo a:t' l8n/ jf ;Knfo{;   #))).  

;"tL{ hGo a:t'sf] v'bf|  @%)).–  
efF8f k;n !))).–  
wfg sf6f ;fgf]  !))).–  
wfg sf6f 7"nf] @%)).–  
Pu|f]e]6 !%)).–  
Pu|f]e]6 cu{flgs  %))  
;6l/Ë -sf7 ;DaGwL_ &)).–  
Rofp pBf]u  %))  
Pu|f]e]6 cuf{lgs  %))  
   
vfBfGg tyf ls/fgf k;n    
vfBfGg tyf ls/fgf sf] l8n/ yf]s jf yf]s v'b|f  @))).–  
vfBfGg ls/fgfsf] v'bf k;n  !@)).  
u'DtL v'b|f k;n  $%).  
bxL, b'w l3p las|L ug]{ k;n   %))  
sk8f tyf /]8Ld]8 k;n    
sk8f tyf /8ld]sk8fsf] yf]s tyf v'b|f v'b|f ;+o'Q  @))).  
sk8f v'b|f k;n  !))).  
sk8f k;n 3'DtLdf %)).–  
/]8Ld]8 sk8f v'b|f k;n  !))).–  
:jb]zL xft] sk8f k;n -3'DtLdf_ #)).–  
9fsf 6f]KfL k;n  %)).–  
sk8fdf a'§f e/L las|L ug]{  #)).  
pgL wfuf] l8n/  @))).  
;'tL wfuf] l8n/  @)))  
wfuf] 6fFs k;n  #)).  
/]8Ld]8 Aofu k;n  !))).  
k]mG;L >[+uf/ k;n  !%)).  
v]nf}+gf tyf luˆ6 xfp; !,%)).–  
>'+uf/ ;fdfg tyf r'/Lkf]t] xf]n ;]n/ @))).–  
h'Qf rKkn k;n    
h'Qf rKkn xf]n;]n  #))).  
h'Qf rKkn v'b|f k;n  !%)).  
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h'Qf rKkn agfpg] k;n  !))).  
kmnfd tyf xf8{j]/ k;n #%))  
xf8{j]o/ k;n 58 ss{6 kftf gePsf]   !%)).  
df]6/ kf6{; k;n   #))).  
u|Ln tyf ;6/sf]  Xf8{j],tyf :oflg6/L k;n  %))).  
cfNd'lgod tyf :6Ln lu|n /]nLË cflbsf] ;fdfg las|]tf  @))).–  
laB't  ;fdfu|L k;n On]S6«LsN;  !%)).  
xf8{j]o/ df]6/ kf6{; tyf laB't ;fdfu|Lsf] ;Knfo{;  #))).–  
sjf8L ;fdfg las|]tf  !))).  
k|m]dLËxfp; lz;f kf]i6/ k;n  !))).  
k]6«f]n kDk k]6f]n l8hn   ^))).  
k]6«f]n kDk k]6f]n l8hn s'g} Ps   #))).—  
dl§t]n kDk l8kf] jf l8n/  @))).  
;fO{sn las|L k;n  !))).  
;fO{sn dd{t  k;n %)).  
No'j df]aLn las|L k;n yf]s  !%)).  
kmgL{l;Ësf ;fdfg kmf]d /:sLg cfbL  @%)).  
df]6/ ;fO[sn las|L k;n ;f] ?d      ^))).  
df]6/ ;fOsn las|L k;n l/sG8L;g    @))).  
6]Dk' kfj/ 6]n/ jf df]6/ ;fO{snsf] ;fdfg las]tf  !%)).  
sf/ lhk 6]S6/ kfj/ 6]n/ las|Lk;n  ^))).  
;]g]6/L ;fdfu|L las|Lk;n  !%)).  
On]S6|f]sN; df]6/ la|sL dd{t  !%))  
l;d]G6sf] l8n/   @%)).  
;fOsn df]6/ ;fOsn ;fgf] ;jf/L ef8fdf lbg];]jf 
k|bfos  

@))).  

/+u/f]ug lasL| lat/0f ug]{ k;n  !%)).  
;f]nf/ h8fg jf ;f]nf/ / ;f]nf/sf] ;fdfg ;Knfo{;  @%)).  
;f]nf/ h8fg / ;f]nf/ ;DalGw ;fdfgsf] las|]tf  !%)).  
:6]zg/L pB]fu  @%)).  
:GofS; pBf]u  !%)).  
k]k/ 6\o'j pTkfbg ug]{  !))).  
v's'/L pBf]u  !))).  
l8:6Ln/L   @),))).  
df]6/ kf6\; pTkfbg  #))).  
tfdf lkTtn kmnfdsf ;fdfgx?    
tfdf lkTtnsf kftf /f]nLË ug]{ ldn   @))).  
tfdf lkTtnsf cfNd'gLodsf ef8f agfpg]  !%)).  
kmnfdsf 3/]n' agfpg] tyf las|L ug]{ k;n  %)).  
tfdf lkTtnsf cfNd'lgodsf] ef8f tyf yf]s l8n/ 
;Knfo{;  

!%)).  

tfdf lkTtn cfnd'lgod Knfl:6s ef8f las|L k;n  !%)).  
l6gsf] afs; nfnl6g :6f]e dd{t k;n  %)).  
:6]zg/L ;fdfg    
:6]zg/L ;fdfg kqklqsf  k':ts las|L k;n  !%)).  
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kqklqsf k|sfzg !%))  
PkmPd /]l8of] !%))  
:kf]6{; v]ns'b ;fdfu|L las|L k;n  !%)).  
cf]]}]ifwL pTkfbg tyf las|L lat/0f    
cf}]ifwL pTkfbg pBf]u  !),))).  
cf}]ifwL pTkfbg pBf]u -xfdLof], cfo'{a]lws_  @))).  
s]dlsn j{s; cf}ifwL Kofs]hLË !%)).  
gl{;Ë xf]d     %))).  
cN6f;fp08 O08f]:sf]kL ;lxt lSngLs Nofa  %))).  
lSnlgs jf lSnlgs ;d]tsf] cf}ifwL k;n k|fs[lts 
lrsLT;f ;]jf  

@))).  

cf}ifwL  k;n  @))).  
cfo'{a]lws  cf}ifwL k;n   !))).  
kz' cf}ifwL k;n ÷Pu|f]e]6 @))).  
lbzf lkzfk cfbL r]s ug]{ k;n, Nofj ;d]t  @))).  
8]G6n xfp;  @))).  
cfvf lSnlgs ;lxtsf] rZdf k;n  !))).  
rZdf k;n dfq %)).  
8]G6n xl:k6n  #))).  

c:ktfnhGo pks/0f ;fdfu|L las|L k;n  @))).  
;'g rfbL uxgf k;n    
;'g rfbL tyf u/uxgf k;n   @%)).  

;'g rFfbL las|L k;n   @%)).  
gSsnL uxgf las|L k;n  !%)).  
6]n;{    
6]nl/Ë Aofj;fo 7"nf]  @%)).  
l;g]df :6'l8of] kmf]6f]skL cflb   
Do'lhs  lel8of] tyf lkmNd pTkfbg ug]{  $))).  
8]s tyf l6=eL Sof;]6 k;n  !))).  
sn/ Nofj  #%)).  
l8l 
h6n sn/ Nofj  

#%)).  

kmf]6f]skL tyf kmf]6f] :6'8Lof]  !%)).  
kmf]6f]skL tyf ;~rf/ ;]jf   !))).  
kmnkm"n, df5f, df;', ;fu, ;AhL    
kmnk'"n k;n -;6/df_ !))).  
kmnk'"n k;n -3'DtLdf_ %)).  
;fu ;AhL cfn' Kofh k;n -3'DtLdf_ %)).  
;fu ;AhL cfn' Kofh k;n -;6/df_ !))).  
kmnk"mn l8n/  !))).  
;fu ;AhL u]8fu'8L cflbsf] xf]n;]n/  !%)).  
df;' k;n, v;L , aFu'/ /fFuf cflb   . !%)).  
df5f, s'v'/f     ^)).  
l;b|f k;n %)).  
s[lif e08f/  !))).   
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cGo laleGg sDkgL tyf l8n/    
;fN6 6«]8LË g]= 6]= cflbsf] l8n/  !%)).  
Uof; l8n/  !%)).  
OG;'/]G; aLdf sDkgL k|=sf== ;Dks zfvf  @))).  
kmfOgfG; sDkgL k|=sf== #))).  
aLdf Ph]G6  %)).  
xjfO{ ;]jf k|bfos sDkgL d'Vo sfof{no  %))).  
xjfO{ ;]jf k|bfos sDkgL zfvf sfof{no  @))).  
cGo l8n/ Ph]G6 tyf hg/n ;Knfo{;  !))).  
6«feN; Ph]GhL l6s6 a'sLË kmf]g ˆofS;  !))).  
 s'l/o;{ ;]jf  !))).  
9'jfgL ;]jf  @))).  
sfuh rsn]6 ;fj'g Aof6L cflbsf] xf]n;]n/   !%)).  
rfprfpsf] l8n/  @))).  
>[+uf/ tyf ;hfj6sf ;fdu|Lsf]  las|]tf  !%)).  
d]gkfj/ ;Knfo{;  &))).  
d]g kfj/ ;Knfo{; zfvf sfof{no  %))).  
z}IfLs k/fdz{ s]Gb|  tyf sG;N6]G;L  $))).  
dgL PSr]Gr / dgL 6fG;km/  #))).  
k/fdz{ s]Gb| jf k/fdz{ bftf laeLGg laifosf]  !%)).  
s's/ las|L s]Gb| jf k]6 xfp;  @%)).  
PSj]/Lod  %)).  
5fqfjf;  !))).  
gf]6/L kAnLs  !))).  
;a} tfnLd ;+rfng ug]{  @))).  
Unf; xfp;  !))).  
k'/fgf] sk8f jf6 skf; pTkfbg ug]{ !))).  
;]jf ;DaGwL kmd{x?    
sG;n 6]G;L kmd{ -cGo_ @))).  
sG;n 6]G;L kmd{ -3/gS;f l8hfog_ !)))).  
OGhLgLo/  @))).  

7]s]bf/ s >]0fL  %))).  
7]s]bf/ v >]0fL $))).  
7]s]bf/ u >]0fL #))).  
7]s]bf/ 3 >]0fL @%)).  
ejg lgdf0f{ Aofj;foL  @))).  
n kmd{  !))).  
clwaQf  %)).  
ceLjQf  %)).  
n]vf kl/If0f kmd{  !))).  
n]vf kl/Ifs AoQL  !))).  
:yfgLo ejg lgdf0f{ ;fgf  Aofj;foL  @))).  
KnDa/ jf xfp; jfo/LË;]jf k|bfos  !))).  
sG;n 6]G;L kmd{ -3/gS;f l8hfog_  निवकरण &))).  
lghL laBfno jf tyf k|lzIf0f s]Gb| x?    
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lghL nufgLdf vf]nLPsf p=df=la=   &))).  
lghL nufgLdf vf]nLPsf =df=la=   %))).  
lghL nufgLdf vf]nLPsf lg=df=la=    $))).  
lghL nufgLdf vf]nLPsf k'j{ k|f=la=/lz;' :ofxf/s]Gb|       @))).  
lghL :t/df vf]nLPsf 6'o';g tyf n]Ëuf]Oh ;d]t  @))).  
sDKo'/ k|lzIf0f s]Gb|  @))).  
l;nfO{  a'gfO{ sl6Ë k|lzIf0f s]Gb| !))).  
cGo k|lzIf0f s]Gb|  @))).  
8f«O{eLË k|lzIf0f s]Gb|  @))).  
OG6/g]6 ;]jf k|bfos  @))).  
;K6j]o/ las|]tf  @))).  
cfO l6 ;]jf k|bfos  @))).  
OG6/g]6 tyf ;fOj/ Sofkm]  @))).  
g[To tyf ;+uLt k|lzIf0f  !%)).  
g[To tyf ;+uLt tyf clego k|lzIf0f  %)).  
la1fkg Aofj;fo k|rf/ k|;f/  #))).  
k]G6/ tyf cf6{; sG;{g s]Gb|  @))).  
js{ ;k{ ;DalGw    
ef/L ;jf/L ;fwg OlGhg dd{t  @))).–  
x]eL d]sfgLs @,))).–  
xn'sf ;jf/L ;fwg dd{t !%)).–  
a8L d]s/ tyf nfO6 d]sflgs !%)).–  
l/;f]lnË ug]{ jf sn]S;g ug]{  @,))).–  
df]6/ ;fOsn jf 6]Dkf] dd{t ug]{ !))).–  
l/S;f dd{t ;fOsn dd{t  %)).–  
8fOgfdf dd{t k;n !))).–  
! b]vL % j6f n]u d]lzg eGbf a9L ePsf] js{;k %,))).–  
kDk dd{t ug]{ @))).–  
h8La'6L   
cn}+rL tyf cGo h8La'6L laqmL ug]{ !))).–  
3/]n' h8La'6L w'kL l;ld|s cfbL ljqmL s]Gb| !))).–  
6]G6 xfp; @%)).–  
6]G6 tyf Sof6l/Ë xfp; @%)).–  
kz' cfxf/ ljqmL %)).–  
lkm6g]; ;]G6/ !,))).–  
hLdvfgf !))).–  
afF; ljqmL k;n          %)).–  
lrof kQL ljqm]tf !))).–  
Hof]ltif ?b|fIf kTy/ dv'G8f cfbL ljljw k;n !))).–  
So'l/of tyf k'/ftfTjLs dxTjsf a:t'x? ;+sng tyf 
ljqmL ljt/0f ug]{ -sfg'gn] lgif]w ul/Psf afx]s_ 

@))).–  

crf/, kfp, u'bkfs h:tf ;fdflu| k;n %)).–  
kfg k;n ;6/  !))).–  
8f«O lSng;{  %)).–  
df6f]sf] ef8fs'8f k;n %)).–  
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l8kf6{d]G6n :6f];{       %,))).–  
a}+08 afhf  %)).–  
g;{/L tyf kmnkm'nsf la?jf  ljqmL ljt/0f k;n %)).–  
:s'g;{ tyf k"n xfp; !%)).–  
/a/ :6fDk  agfpg] k;n !))).–  
:jLldË k"n @,))).–  
a'l6s tyf ODa|f]O8/L !))).–  
x:tsnf ;DalGw Joj;fo %)).–  
lel8of] u]d %)).–  
;+uLt k|lzIf0f %)).–  
lrK; pTkfbg %)).–  
cfNd'lgodsf] ‰ofn 9f]sf lkm6LË ug]{ @,))).–  
dznfsf] yf]s tyf ljqmL k;n  !@)).–  
wd{ sfF6f @))).–  
sTyf pBf]u #,))).–  
vfg]kfgL ljqmL ;]jf !))).–  
z]o/ bnfn ug]{ !))).–  
;6xL sfpG6/  @))).–  
;'/Iff uf8{ ;]jf k|bfos @))).–  
ax'pb]zLo  k|lzIf0f k|bfos @,))).–  
9'+uf, afn'jf, O{6f, lu§L ljqmL l8kf] s]Gb| xf]n;]n  %,))).–  
9'+uf, afn'jf, O{6f, lu§L ljqmL v'b|f s]Gb| #,))).–  
/fˆ6LË Joj;fo #,))).–  
kmlg{r/ ;DalGw   
sf7 lr/fg ; ldn %,))).–  
a]G;f] kmlg{r/ tyf sf7sf kmlg{r/ laqm]tf $))).–  
sfi7 ;fdfu|L tyf kmlg{r/ pBf]u  $))).–  
sfi7 ;fdfu|L tyf kmlg{r/ k;n @%)).–  
a]b tyf kmlg{r/ pBf]u  !)))  
:6Ln kmflg{r/ pBf]u !%)).–  
AC ;}n'g @,))).–  
Jo'6L kfn{/ tyf Jo'6L kfn{; k|lzIf0f ;]G6/ @,))).–  
:tl/o Jo'6L kfn{/ @))).–  
;fw/0f ;}n'g  !%)).–,  
h]G6; kfn{/  !%)).–  
kz'k+IfL Kffng Joj;fo   
kz'k+IfL  kfng Joj;fo !))).–  
xfphLË sDkgL %,))).–  
l;d sf8{, l/rfh{ sf8{ tyf xf]n;]n  ljqm]tf @))).–  
lkmslgs :kf]6{ !))).–  
l6=eL= lk|mh tyf On]S6«f]lgS;   
On]S6«f]lgS; ;fdfg l6le, lkm|h tyf sDKo'6/ cfbL yf]s 
tyf l8n;{ jf ;Knfo;{ 

#))).–  

On]S6«f]lgS; ;fdfg l6le, lkm|h, sDKo'6/ tyf df]afOn 
cfbL v'b|f ljqmL 

@%)).–  



60 
 

3l8 /]l8of] ljqmL k;n !%)).–  
l;nfO{, 6fOk lnyf] d]lzg dd{t  !))).–  
3/fo;L ;fdfgsf] ljqmL k;n !,))).–  
l;nfO{ d]l;g ljqmL tyf dd{t ug]{  !%)).–  
38L, /]l8of], df]jfOn dd{t On]S6«f]lgS; ;fdfg ;d]t !))).–  
sk8f pBf]u @))).–  
3/]n' sk8f pBf]u @))).–  
Jofu, 6f]kL / l:j6/ pBf]u !))).–  
tof/L kf]zfs pBf]u @))).–  
a|; pBf]u @,))).–  
g'8N; pBf]u !,))).–  
ld6 d;nf pBf]u !))).–  
u|Ln pBf]u @%))  
;f]8f, cfO; lqmd, a/km, 8]/L pBf]u @,))).–  
kz' cfxf/f pKkfbg @))).–  
l;d]G6, Åo'd kfO{k pTkfbg @),))).  
9'+uf, lu§L, /f]8f pTkfbg !%,))).  
l;d]G6sf] xnf], /]lnË Jns pKkfbg @,%)).–  
h'Qf rKkn pBf]u pTkfbg @,))).–  
sAhf, sf6L cfbL kmnfdsf ;fdfu|L pTkfbg #))).–  
>[+uf/ ;fdfg pTkfbg ug]{  @))).–  
la8L, v}lg, ;"tL{ pTkfbg Kofs]hLË @,))).–,  
sfuh, ;fa'g, rsn]6 pBf]u #,))).–  
lrofkQL Kofs]lhË pBf]u !))).–  
la:s'6 hGo tyf kfp/f]6L pBf]u tyf Sof6/LË ;]jf  $))).–  
kf]lnyLg kfO{k pBf]u !),))).  
kf]lnyLg Jofu pBf]u @))).–  
;]n/ ldn #%)).–  
s'6fgL, lk;fgL, k]nfgL ldn !% b]vL @) x;{kfj/  @))).–  
s'6fgL, lk;fgL, k]nfgL ldn !$ x;{kfj/;Dd !))).–  
lrp/f ldn  @,))).–  
s]jn g]6js{ ;+rfng ug]{ sDkgL  @)))).  
/]8Lof] ;+rfng ug]{  @))).  
KnfO{af]8{ pBf]u        #%)).  
pBf]u, ldn, ˆof6«L #%))  

 
 

cg';"lr $ 
hl8j'6L sjf8L / lhjhGt' s/ 

vfnL af]tn k|lt af]/f  &.– 
xfF;, s'v'/f, k/]jf k|lt uf]6f  &.– 
l/Qf] 6Lg k|lt uf]6f  ).&% 
5fnf k|lt uf]6f  %).– 
sjf8L dfn k|lt s]=hL  ).&% 
xf8 v'/ k|lt af]/f  @).– 
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  cg';'rL % 
;jf/L ;fwg  tyf ;8s ;'wf/ z'Ns   

l;=g=  ;jf/Lsf]  lsl;d  jflif{s s/ k|ltl6k  ;jf/L 
z'Ns  

 s}lkmot  

! l6«k/ *))).   
@ 6\ofs6/ #))).   
! df]6/ ;fO{sn  !)).   
@ 6ofDkf] c6f]l/S;f  !%)).   

# sf/  lhk dfO{s|f] Nof08 /f]e/ ldgL6|s    #))).   
$ ldgLa; dfOs|f] , a;  6«s nx/L z}IfLs ;+:yfsf ;d]t  %))).   
 z}lIfs ;+:yfsf ;jf/L ;fwgnfO{ %) k|ltzt 5'6 @%)).   
% gbL HfGo ;fdfu|L 9'jfgL ug]{ ;jf/LnfO{     k|lt 6\ofS6/ 

 ;8s ;'wf/ z'Ns    k|lt l6k/-;fgf]_ -
;s+ng If]q af6 g} ;+sng x'g]_ k|lt l6k/ -7'nf]_ 

) !)).  
) 

     ) 
!%). 
@)). 

 

 
 

;jf/L ;fwg btf{ tkm{ 

! OGwg af6 rNg] ;jf/L ;fwg df]6/ ;fO{sn  %).  
@ OGwg af6 rNg] ;jf/L ;fwg cGo   !)).  
# O–l/S;f / 6\ofDkf] ;d]tsf] ?6 btf{ / gjLs/0f jflif{s !))).–  

 
 
 cg'';"rL ^ 

la1fkg s/sf] b//]6 

l;=g laj/0f d'Vo I]fq cGo If]q jfiL{fs w/f}6L 
! Aofj;foLs k|rf/ k|;f/ pb]Zon] /fvLg] 

xf]8LË af]8{ Unf];fO{g af]8{ tyf jfn k]G6LË 
!)). *).  !%)). 

@ Aofg/ ;ft lbgsf] nfuL k|ltlbg k|ltld6/  &. %.  !%)). 
# Aofg/ kGb|  lbgsf] nfuL k|ltlbg k|ltld6/ %. $  !%)). 
$ u]6 ;ft lbg ;Dd b}lgs  !)). *).  !%)). 
% u]6 kGb|  lbg ;Dd b}lgs  %). $).  !%)). 
^ u]6 Ps dlxgf   ;Dd b}lgs  $). #).  !%)). 

cg';'rL & 
dgf]/~hg s/ 

l;=g laj/0f b:t'/ 
! l;g]df xn jfifL{s  %Ü 
@ ;;'Ns ;fuLlts ;f:s[lts sG;{6 sfo{s|d  %Ü 
# hfb' r6s ax'?kL b}lgs  @)). 
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                            cg';"lrM * 
                                  jxfn lj6f}/L s/ xf6 ahf/ tkm{  

 lrof ld7fO k;n         30 

 ls/fgf  bf]sfg  20 

 yfg sk8f bf]sfg  20 

 /]l8d]8 bf]sfg  20 

 kfg bf]sfg  20 

 kmnkm'n ;AhL k;n  20 

 sk8f l;nfO{ bf]sfg  15 

 /]l8of], 38L d]sflgS;  10 

 7"nf] sf6f  20 

 ;fgf] sf6f  15 

 /fFuf sf6]sf] k|lt uf]6f  100 

 ;'Fu'/ sf6]sf] k|lt uf]6f  60 

 s'v'/f sf6]sf] k|lt uf]6f  % 

 v;L sf6]sf] k|lt uf]6f b}lgs  %) 

 df5f tyf s'v'/fsf] df;' k;n b}lgs  @) 

 3'd, 8fsf], gfDnf], s'rf] k;n  @) 

 kmnfdsf] ;fdfg /fVg] 7"nf] k;n  @) 

 l;Ne/ efF8f k;n  @) 

 hl8a'6L bfsfg  @) 

 bfÅL, skfn sf6\g]  @) 

 u'GbL, kl6of vfnL l;;f  !% 

 x/]s dfn  @) 

 rfdn, v'bL, tf]/L cfbL  @) 

 lnnfdL sk8f k;n  @) 

 lrp/f k;n  % 

 kmnkm'n, ;AhL lj?jf k;n  @) 

 ;fu–;AhL k;n   @) 

 h'Qf rKkn bf]sfg  @) 

 h'Qf rKkn l;nfpg]   !% 

 v;Lafv|f ljlqm ;os8f  #Ü 

 dgLxf/L bf]sfg  @) 

 kz' lgsf;L k|lt uf]6f  $) 

 Uof; r'nf]  dd{t  !) 
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 kz' ljlqms/ ;os8f   #Ü 

 laxf6sf v;Lafv|f cGo rf}kfof lsga]r ePdf ljqmLs/ ;os8f   #Ü 

 uf];vfg bf]sfg  #) 

 ;'Fu'/kf7f ljlqms/ k|lt uf]6f  !)) 

 kmnfdsf] ;fdfg /fVg] ;fgf] k;n  @) 

 ;+ro s/ tkm{÷:yflgo ljsf; ;]jf z''Ns / ;/;kmfO{ s/  M–   

 e'; k|lt 6«s  !%) 

 vo/ k|lt lSjG6n  @) 

 l;;f}sf7 k|lt So'= lkm6  !% 

 a|f08 k|lt af]/f   ! 

 3'd, 8f]sf], gfDnf] k|lt uf]6f  )=@% 

 s]/fsf] 3/L k|lt uf]6f  #.– 

 va'{hf, sfs|f k|lt af]/f  !).– 

 ;AHfL af]/f   %.– 

 ;v'jf sf7 k|lt ls = la   !%.– 

 bfp/f k|lt 6|s   &)).– 

 s'sf7  k|lt 6|s   *)).– 

 v;Lafv|f k|lt uf]6f  !).– 

 k6'jf k|lt lSjG6n  %.– 

 v/, af; k|lt 6«ofS6/  @)).– 

 v/ af; k|lt 6«s  %)).– 

 kz' ;+ro s/  $).– 

 af;sf] tfdf crf/ - d];f] _ k|lt $) s]hLsf] 6f]s/L jf af]/f  @.– 

 hfb' jf v]nf b]vfpg]sf]   !)).– 

 r6k6] b}lgssf]  @).– 

 eL6f}/Ls/ k|ltlkm6   *) 

 3}nf8'Jjf kz' ahf/sf 3'DtLsf] k|tL 3'DtL   @))) 

 3}nf8'Jjf xf6ahf/sf cfbz{ p=df=la= sf] hUufdf ag]sf] 3/sf]  k|lt 
ju{ km'6 ? @ sf b/n]  

 @ 
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cg';"lr ( 

;]jf z'Ns / b:t'/ axfn la6f}/Ls/ gu/kflnsfsf] :jfldTjdf /x]sf] sf]7fef8f afkt  
l;=g+= ljj/0f  Eff8f ?= 

1 dflyNnf] $) sf]7] ejgsf]MtNnf] tnfsf] ef8f b/ 
;'?Ëf ahf/  

  

 s au{sf] sf]7f  3500 
 Vf au{sf] sf]7f  3000 
 Uf au{sf] sf]7f  2600 
 3 au{sf] sf]7f  2400 
 dfyLNnf] tnfsf] ef8f b/ ;'?Ëf ahf/   
 s au{sf] sf]7f  #))).– 
 Vf au{sf] sf]7f  @^)).– 
 Uf au{sf] sf]7f  @#)).– 
 3 au{sf] sf]7f  @))).– 
2 !$ sf]7] ejgsf]M ;'?Ëf ahf/   
    
 s au{sf] sf]7f   !*)) 
 Vf au{sf] sf]7f   !%)).– 
 Uf au{sf] sf]7f  !%)).– 
3 Afhf/sf kSsL $ j6f 6x/fsf ef8f M ;'?Ëf ahf/   
 s au{sf] sf]7f  !))).– 
 Vf au{sf sf]7f   ()).– 
 Uf au{sf sf]7f  *)).– 
4 sRrL 6Lgsf dflyNnf] 6x/fsf] ef8f M ;'?Ëf ahf/   
 s au{sf] sf]7f   ^)).– 
 Vf au{sf] sf]7f  %)).– 
5 tNnf] ahf/sf s[ifL{ 6x/sf] ef8f  ;'?Ëf ahf/   
 s au{sf] sf]7f   &)).– 
 Vf au{sf] sf]7f  ^)).– 
 u ju{sf sf]7fsf]   %)).– 
 awzfnfsf 6x/fx?sf]   %)) 
6 3}nf8'Aaf ahf/sf] l6gsf] 6x/f    
 s au{sf] sf]7f   &)).– 
 Vf au{sf] sf]7f  ^)).– 
 u ju{sf sf]7fsf]   %)).– 
7 sf]7f gfd;f/L b:t'/   %))) 
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l;kmfl/; tyf cGo b:t'/x? 
l;=g+= ljj/0f /sd ?= 
1 Rff/ lsNnf k|dfl0ftM  
   
 s_ Go"gtd- ! s§f ;Dd _ #)) 
 v_ ! s§f eGbf dfyL %s¶f ;Dd  ^)). 
 u_ % s¶f eGbf dfyL !) s¶f ;Dd  *)) 
  

3_ !) s¶f eGbf dfyL @) s¶f ;Dd 
!))) 

 8_@) s¶f eGbf dfyL htL ;'s} eP kgL k|tL s¶f  yk  %) 
2 cfo x}l;ot k|dfl0ft 3/ huuf d"Nof+sg  
 s_ cfo x}l;ot k|dfl0ft @) nfv ;Ddsf] @,))).– 
 v_ cfo x}l;ot k|dfl0ft %) nfv ;Ddsf] #))).– 
 u_ cfo x}l;ot k|dfl0ft ! s/f]8  ;Ddsf] $%)).– 
 3_ cfo x}l;ot k|dfl0ft ! s/f]8 eGbf dfyLsf] ^,))).– 
 8_ a}s k|of]hgsf nfuL cfo x};Lot k|df0fLt ubf{ k|tL nfv  @% 
3 cfo x}l;ot k|dfl0ft 3/ hUuf d"Nof+sg cWoog k|of]hgsf] nflu M  
 s_lab]z cWoog ug{ hfg] laBfyL{sf] nlfu %) nfv ;Dsf] @,))).– 
 v_ lab]z cWoog ug{ hfg] laBfyL{sf]nlfu &) nfv ;Dsf] @%)).– 
 u, lab]z cWoog ug{ hfg] laBfyL{sf]nlfu !s/f]8 ;Ddsf] #))). 
 3_ lab]z cWWog ug{ hfg] laBfyL{sf]nlfu ! s/f]8 eGbf  dfyLsf] #%,)).– 
 8=_ cWoog k|of]hgsf nfuL axfns/  !% 
4 aS;f}gL b:t'/M  
 s_ ldnfkq ul/lbP afkt k|To]s kIfnfO{ %)).– 
 v_ j8f af6 x'g] lnvt k|df0fLt @)) 
5 lalaw l;kmfl/; z'Ns tyf b:t'/M  
 s_ a+zhsf] gufl/stf ;DalGw l;kmfl/; %).– 
 v  gufl/stf k|ltlnkL  l;kmfl/;  @)). 
 

u_ c+lus[t gful/stf ;DalGw l;kmfl/; %)).– 
 3_ gfd 5'6 l;kmfl/;  !)).– 
 8+_ ;gfvt l;kmfl/; !)).– 
 r_ gftf k|dfl0ft d[tssf] gftf hf]l8Psf]  !)).– 
 5_ c+u|]hLaf6 ul/g] gftf k|dfl0ft %)).– 
 h_ c+u|]hLaf6 x'g] cGo l;kmfl/; -d"Nof+sg afx]s_ %)).– 
 em_ hGd, d[To', ljjfx ;DalGw k|df0fLs/0f  l;kmfl/; !)).– 
 `m_ a;f]af; ;DalGw l;kmfl/; !)).– 
 6_ 3/ hUuf gfd;f/L ;DalGw l;kmfl/; Go'gtd #)).– 
 7_ 3/ hUuf gfd;f/L ;DalGw l;kmfl/; !) s¶f eGbf dfyL k|lt s¶f ?= %) sf 

b/n] 
%). 

6 3/ af6f] l;kmfl/; M  
 s_ j8f g+= !,@,#,$ ,& / * sf] Go'gtd !))).– 
 v_ j8f g+ j8f g+= !,@,#,$ ,& / * sf] = ! s¶f ;Ddsf] Go'gtd\ !))). / ;f] eGbf 

dfyL k|=s=? %)).  sf b/n] yk x'b} hfg] .  
 

 u_ j8f g+= !,@ #,$ ,& / * sf] af6f]n] g5'g] ! s¶f ;Ddsf] Go'ttd\ ? %)). / ;f] 
eGbf dfyL k|=s=? #)).  sf b/n] yk x'b} hfg] . 
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 3_ j8f g+= %, ^ / ( sf] Go'gtd &)). 
 Ë_ j8f g+= %, ^ / ( sf] af6f]n] 5'g]  ! s¶f ;Ddsf] Go'gtd\ &)). / ;f] eGbf 

dfyL k|=s=? $)).  sf b/n] yk x'b} hfg]    
 

 r_ j8f g+= @,%, ^ / ( sf]  af6f]n] g5'g]  ! s¶f ;Ddsf] Go'gtd\ $)). / ;f] 
eGbf dfyL k|=s=? !)).  sf b/n] yk x'b} hfg] 

 

 Ps3/sf] cz+ jG8f js; kf; / gfd;f/L ubf{ u/Lg] 3/af6f] l;kmf/L;df %) 
k|tlzt 5'6 x'g]  

 

 h_ Kn6LË If]qsf] Go'gtd l;kmfl/; b:t'/\ !) 3'/ ;Ddsf]   !))).– 
 em_ Kn6LË If]qsf] cg'dtL b:t'/ k|lts¶f ? !))). sf b/n]   
 `_ df]xL nut s§f l;kmfl/; Go''gtd -% s§f ;Dd ePdf_  %)).– 
 6_ df]xL nut s§f l;kmfl/; k|lt s¶f  -% s§f eGbf dfyL ePdf_  !)).– 
 7_ klt kTgLsf] ;DaGw ljR5]b l;kmfl/; !,))).– 
 8_ k]G;g sf8{ jf ;f] ;DalGw l;kmfl/; #)).– 
 9_ ;+3 ;+:yf btf{ l;kmfl/; @%).– 
 0f_ xsjfnf ;+/If0f l;kmfl/; !)).– 
 t_ lghL ljBfno :t/ j[4L l;kmfl/; k|f=lj=sf] nlfu #%)). 
 y_ lghL ljBfno :t/ j[4L l;kmfl/; lg=df=lj=sf] nlfu %))). 
 b_ lghL ljBfno :t/ j[4L l;kmfl/; df=lj=sf] nlfu ^%)). 
 w_ lghL ljBfno :t/ j[4L l;kmfl/; p=df=lj=sf] nlfu !)))). 
 g_ c+u|hLdf l;kmfl/; jf c+u|fhLdf ?kfGt/0f l;kmfl/; %)).– 
 k_ cGo ljljw l;kmfl/; !)).– 
 km_ gSsn k|dfl0ft b:t'/ k|lt k]h %.– 
 /_ y|L km]h nfO{g h8fg l;kmfl/; @)).– 
7 lgj]bg btf{ z'Ns M  
 s_ ;fw/0f lgj]bg btf{  !).– 
 v_ d'Bf ;DalGwsf] btf{ !)).– 
 u_ sf]6]zg 6]08/ btf{ !).– 
 3_ ejg lgdf{0f b/vf:t kmf/fd k|lt lstfj  %)).– 
 8=_ nf]Ug] :jf:gL ;DaGw ljR5]b ;DalGw lgj]bg b:t'/ !)).– 
 r_ nf]Ug] :jf:gL ;DaGw ljR5]b ;DalGw lgj]bg k|lt pQ/ !)).– 
 5_ tf/Lv krf{ %).– 
 h_ ;fFw l;dfgf ;DaGwL ph'/L lgj]bg b:t'/ !)).– 
 em_ ldnfkq ;xdtL u/fO{ lbP afkt nfUg] ;]jf z'Ns b'a}kIf nfO{  %)).– 
 `_ sf]7f vfnL u/fO{ lbg] afktsf] lgj]bg b:t'/ !)).– 
 6_ sf]7f vfnL u/fO{ lbP afktsf]  b:t'/ %)).– 
 7_ bz}+, d]nf, pT;j jf dxf]T;j cfbLsf nflu lgj]bg btf{ !,))).– 
8 3/ gS;f kf; b:t'/ M   
 s_ sDkfp08 jfn k|lt /lgË lkm6  #.– 
 v_ kSsL 3/ b'O{ tnf ;Dd k|lt ju{ lkm6  ^.– 
 u_ kSsL 3/ ltg tnf jf ;f] eGbf dfyL  k|lt au{ lkm6 &.–, 
 Ë_ km08]zg ePsf] O6fsf] ufÅf] lkn/ ;lxt 6Lgsf] 5fgf] ePsf] 3/ k|lt ju{ lkm6 @.%) 
 r_ km08]zg ePsf] lkn/ gePsf] O6fsf] ufÅf] ePsf] k|lt ju{ lkm6 !.%) 
 5_ O6fsf] ufÅf] e'O{ kSsL ;]G6/ a]/f u/]sf] 6Lgsf] 5fgf] ePsf] 3/ k|lt ju{ lkm6  !.%) 
 h_ sf7sf] a]/f 6Lgsf] 5fgf] ePsf] 3/ k|lt ju{ lkm6 !.– 
 em_ e'O{tnf kSsL 6Lgsf] 5fgf] ePsf] 3/  !.– 
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 `_ gS;f kf; ug'{ kg]{ lgod nfu' ePk5L gS;f kf; gu/L 3/ jgfPdf h/Ljfgf 
z'Ns s'n nfUg] /sdsf] yk @%Ü nfUg] .  

 

 6_ gS;f ;+;f]wg ug"{ k/]df xfn nfUg] /sdsf] !)Ü yk b:t'/ nfUg]  .   
 8_ 3/ gS;f k|of]hgsf  nflu gu/kflnsfsf] cldg v6fpbf nfUg] b:t'/ &)), 

cGo k|of]hgsf] nflu hUuf gfkhfFr ug'{kbf{ Go'gtd !)  s7\7fsf] ? !%))  
 

 9_ 3/ lgdf{0f ;DkGg k|df0f– kq  %)).– 
 gf]6M  wf/f lah'nL h8fg ug{ l;kmfl/; ubf{ 3/ gS;f kf; gePsfx?sf] xsdf 3/ gS;f kf;sf nflu 

tf]lsP adf]lhd cfj]bg / 3/ gS;f kf; b:t'/ w/f}6 hDdf u/]kl5 dfq l;kmfl/; ug]{ .  
 ;8s dfkb08 M  
 s_ l/Ë/f]8sf] ;8s clwsf/ If]q - rf}8fO_   
 v_ lnËs /f]8 ;8s clwsf/ If]q - rff}+8fO_   
 u_ d'Vo ;8s clwsf/ If]q -rf}+8fO{_   
 3_ zfvf ;8s clwsf/ If]q -rf}+8fO{_   
 ª_ k|zfvf ;8s clwsf/ If]q -rf}8fO{_   
 r_ :yflgo /f]8 clwsf/ If]q -rf}8fO_   
 gf]6 M– af6fx? slDtdf !=% ld6/ ;]6 Jofs afx]s ^ ld6/sf] x'g'kg]{5 .  
9 ;fd'bfoLs  jgx?n]   ag k}bfjf/ la|sL|a6 k|fKt /sddf nfUg] la|sLs/  !) k|ltzt  
 k"/fgf] sRrL 3/df vfg]kfgL tyf laB't l;kmfl/;  @)).– 
 gofF 3/ gS;f kf; ePsf] 3/nfO{ vfg]kfgL tyf laB't h8fg l;kmfl/; !)).– 
 laB't jf kfgL gfd;f/L l;kmfl/; !)).– 
 wgLk"hf{ gePsf] hUufdf laB't tyf vfg]kfgL h8fg l;kmfl/; @)).– 
 3/ gS;f gfd;f/L -/fhLgfdf sfuhdf pNn]v ePdf_  @%Ü 
 3/ gS;f gfd;f/L -/fhLgfdf sfuhdf pNn]v gePdf_ %)Ü 
   

10 sf7sf] nflu l;kmfl/;  
 s_ ;fd'bfoLs jgnfO{ #)).– 
 v_ cfk"lt{sf nflu $)).– 

11 hUuf n]gb]g sfuh k|dfl0ft cfGtl/s vl/b ljlqm b:t'/  
 Dff]xL nfut s§f l;kmfl/; k|lt s¶f      @).– 
 =-Psf3/sf] df]xL nut s§fsf] l;kmfl/;  ubf{ %) k|tlzt 5'6 _  

12 Kfl~hsf tkm{M  
 s_ #%lbg leq lgz'Ns  
 Vf_ #% lbg eGbf dfyL ! jif{ ;Dd  #).– 
 u ! aif{ eGbf dfyL  %). 

13 6]lnkmf]g 6fj/ /fv]]sf]df k|lt 6fj/ - k|lt aif{ !%))).  
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cg';"lr !) 
ko{6s k|a]z z'Ns 

! cfGtl/s tyf jfXo ko{6sx?;+u  k|a]z  z'Nsdf s/ ;DalGwt 
s/ c;'n ug]{ ;:yf ;uF lnO{g]  

% k|ltzt  

cg'';'rL !! 
;/;kmfO{ Aoj:yfkg ;xof]u z'Ns sfo{lalwdf tf]sLP cg';f/ x'g]  

 ;kmfO{ s/ tkm{ M - ;/;kmfO{ s/ nfUg] If]q ;'?Ëf ahf/, b'uf{k'/ ahf/, nIdLk'/ ahf/ / 3}nf8'Aaf 
ahf/ 

 

s_ dfyL pNn]lvt :yfgdf Aoj;fo u/L a:g]nfO{ k|lt dlxgf  %).– 
v_ k|lt 3/ k|lt kl/jf/ k|lt dlxgf %).– 
u_ xf]6n tyf /]i6'/]06nfO{ k|lt dlxgf !)).– 
3_ lghL c:ktfn tyf g;L{Ë xf]d k|lt dlxgf !,))).– 
ª_ ;+3 ;+:yf a}s tyf ljlQo ;+:yf k|lt dlxgf @)).– 
r_  ;fj{hlgs ;f}rfnodf lk;fj u/]sf]  @. 
5_ ;fj{hlgs ;f]rfnodf lb;f u/]sf] %.  

cg';"lr !@ 

                           cGo z'Ns  
 P]nfgL hUufdf ag]sf] 3/x?jf6 lnOg] :yfgLo ljsf; z'NsM   

l;=g laj/0f b:t'/ 
!  klSs 3/ -Ps tnf_   #)). 

@  klSs 3/ b'O tnf  %)). 

# klSs 3/ ltg tnf eGbf dfly !))). 

$ l6gsf] 5fgf kSsL 3]/faf/f ePsf]  @)) 

% l6gsf] 5fgf af; tyf sf7sf] 3]/faf/ 
ePsf]  

!)) 

^ km';sf] 5fgf tyf cGo uf]bfd 6x/f uf]7 
cfbL  

%) 

 
g=kf n] pQm s/ lng lgz]w u/LPsf If]qsf] s/ lnO{g] 5}g . 

अनसुचुी १३ 

                     दह र बह र शु क देश आथ क P]न २०७७ अनसुार हनेु ग र तप सल अनसुार कायम गर एको छ  

                यसमा ब  शु क मा  कायम गर एको छ ।  

 

.स. ववरण  दर  ( त य ु फट) ब दर मा  

१ ढुङगा, गट  रोडा, ाभेल ४ 

२ बालवुा मा   ३ 
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३ माटो २.५  

४ न द तथा खोलाले बगाएर याएको काठदाउरा 

आद   

१.५ 

 
                    

 
                    cg';'rL !४ 

                    s/ 5'6 ;DjGwL k|fjwfg 
 
! 3/ axfndf s/ ;DktLs/ dfnkf]t tyf e'dLs/ Aoj;fo s/  3/axfns/ kf}if d;fGt ;Dd 
Ps d'i7 a'emfPdf !) k|ltzt s/ 5'6 Aoj:yf u/]sf] 5' .  
@ gu/kflnsf nfO{ a'emfpg' kg]{ dfl;s sf]7fef8f, ;6/ 3/ ef8f Ps d'i7 aemfPdf % k|ltzt 
5'6sf] Aoj:yf u/]sf] 5' .  
# jfifL{s nfUg] 7]Ssf k§fdf Ps d'i7 a'emfPdf !) k|ltzt 5'6 lbg] Aoj:yf u/]sf] 5' .  
$ s[ifL hGo kbfy{df cfwfl/t Aofj;fo tyf pBf]udf laz]if 5'6sf] Aoj:yf u/]sf] 5'  
% Aofj;fo btf{ glas/0f tyf s/ ;+sngsf] nfuL t]>f] kIf lgsfo af6 p7fpg] Aoj:yf u/]sf] 
5'.  
^ gu/ If]q leq 3/ lgdf0f{ ug'{ k'Jf{ gS;f kf; u/L lgdf0f{ sfo{ ;'? ug]{ AoQmL tyf ;:yfnfO{ 
gS;f kf; b:t'/df kfFr k|ltzt 5'6 lbOg] 5 /  gS;f kf; gu/L lgdf0f{ u/]sf] kfO{Pdf gS;f 
kf;  ubf{ nfUg] b:t'/df ;t k|ltzt yk  b:t'/ nfUg] Aoj:yf ldnfPsf] 5' .  
७ कोभीड १९ को ब दाब द को कारणले समयमै आ व २०७६।७७ सालमा बझुाउन ु पन मालपोत भमुीकर तथा  

स पतीकर यावसायकर यस न पा कायालयबाट नमाण भएका यावसायीक भवनको कोठाभाडा बझुाउन बाँ क रकम 

२०७७ पौष मसा त स म बझुाएमा ज रमाना न लने यव था मलाएको छु ।  

८  कोभीड १९ को ब दाब द को कारणले समयमै आ व २०७६।७७ सालमा बझुाउन ुयस न पा कायालयबाट नमाण 

भएका यावसायीक भवनको कोठाभाडा बझुाउने रकम म ये  एक  म हनाको भाडा रकम छुट दन े यव था  मलाएको 

छु ।  

९ वतमान अव थामा कोभीड १९ को ब दा बि दको कारण आ व २०७७।७८ सालमा कुनै प न कर द तरु शु क 

लगायत कुन ैप न करका दर प रवतन गर एको छैन आ व २०७६।७७ सालमा कायम रहेका करका दररेटलाई नै कायम 

गन यव था मलाएको छु ।  
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           cg';'rL !५ 

                 नशु क हनेु सफा रश तथा सेवा 
 

१  .घटना दता (३५ दन भ ) । 

२  .अपा ताको सफा रस ।  

३  .जे  नाग रक प रचयप  र सो स ब धी सफा रस।  

४  .वप लाई उपचार सहयोग स ब धी सफा रस ।  

५  .छा वृ ी स ब धी सफा रस ।  

६  .बैक खाता खो न े सफा र स । 

७  .आ दबासी  / जनजाती / द लत/ अ पसं य/ सीमा तकृत/ पछडा वग मािणकरण  
सफा रस । 

८  .सामािजक सरु ा भ ाको सफा रस ।  

९  .पश ुतथा कृ ष बमाको ला ग ग रने सफा रस ।  

१० .वैदेिशक रोजगार मा मृ य ुभएकाकोसंग स वि धत सफा रस ।  

११ .वपत तथा कोपबाट त भएको कागजात स ब धी सफा रस (३५ दन   भ )। 

१२  .कडा रोग उपचारका ला ग ग रन े सफा रस ।  

१३  .आ थक अव था कमजोर हनुेलाई कोट फ नशु कको सफा रस ।  

१४  .अश , असहाय तथा अनाथको पालपोषणको सफा रस । 

१५ . नशु क काननुी सहायता स ब धी सफा रस । 

१६  .बाटोमा परेका ज गा लगत क ा स ब धी सफा रस (पि ट  बाहेक) । 

१७  .वडाबाट नगरपा लकामा ग रन े सफा रस ।  

१८  .स पूण अनसूुची  
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                      कनकाई नगरपा लकाको व नयोजन ऐन, २०७७ 

कनकाई नगरपा लकाको आ थक बष २०७७÷२०७८ को सेवा र कायह को ला ग थानीय सि त 

कोषबाट केह  रकम खच गन र व नयोजन गन स ब धमा यव था गन बनकेो ऐन 

                                               सभाबाट वीकृत म तः २०७७÷०३÷२० 

तावनाः.  

कनकाई नगरपा लकाको आ थक बष २०७७।०७८ को सेवा र कायह को ला ग सि त कोषबाट 

केह  रकम खच गन अ धकार दन र सो रकम व नयोजन गन वा छनीय भएकोले, नेपालको 

सं वधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोिजम .कनकाई नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१.संि  नाम र ार भः  

१) यस ऐनको नाम “ कनकाई नगरपा लकाको व नयोजन ऐन, २०७७” रहेको छ । 

 २) यो ऐन  म त 2077/04/01 देिख ार भ हनेुछ । 

२.आ थक वष २०७७।०७८ को न म  सि त कोषबाट रकम खच गन अ धकारः  

  १)आ थक वष २०७७।०७८ को न म  नगरकायपा लका, वडा स म त, वषयगत शाखाले गन सेवा 

र कायह का न म  अनसूुची १ मा उि लिखत चालू खच, पुजँीगत खच र ब ीय यव थाको रकम 

समेत गर  ज मा रकम . ७४ करोड ३७ लाख ५१ हजार (अ े पी चौरतर करोड सै तस लाख 

एकाउ  हजार पैया मा ) मा नबढाई न द  ग रए बमोिजम सि त कोषबाट खच गन स कने छ । 

 ३. व नयोजनः (१) यस ऐन ारा सि त कोषबाट खच गन अ धकार दइएको रकम आ थक वष 

२०७७।०७८ को न म .कनकाई नगरपा लको नगर कायपा लका, वडा स म त र वषयगत शाखाले 

गन सेवा र कायह को न म  व नयोजन ग रने छ । 

२)उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प न कायपा लका, वडा स म त र वषयगत शाखाले 

गन सेवा र कायह को न म  व नयोजन गरेको रकम म ये कुनैमा बचत हनेु र कुनैमा अपगु हनेु 

देिखन आएमा नगरकायपा लकाले बचत हनुे शीषकबाट नपगु हनेु शीषकमा रकम सान स नेछ । 

यसर  रकम सादा एक शीषकबाट सो शीषकको ज मा रकमको १० तशतमा नब न ेगर  कुनै एक 
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वा एक भ दा बढ  शीषकह बाट अक  एक वा एक भ दा बढ  शीषकह मा रकम सान तथा नकासा 

र खच जनाउन स कनेछ । पुजँीगत खच र व ीय यव थातफ व नयोिजत रकम साँवा भ ु ानी खच र 

याज भु ानी खच शीषकमा बाहेक अ य चालू खच शीषक तफ सान र व ीय यव था अ तगत साँवा 

भ ु ानी खच तफ ब नयोिजत रकम याज भ ु ानी खच शीषकमा बाहेक अ य  सान स कने छैन । 

तर चाल ुतथा पुजँीगत खच र व ीय यव थाको खच यहोन एक ोतबाट अक  ोतमा रकम सान 

स कने छ । 

३)उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प न एक शीषकबाट सो शीषकको ज मा वीकृत 

रकमको १० तशतभ दा ब ने गर  कुनै एक वा एक भ दा बढ  शीषकह मा रकम सान परेमा नगर 

सभाको वीकृ त लन ुपनछ । 

अनसूुिच–१ 

(दफा २ संग स बि धत) 

नेपालको सं वधानको धारा २२९ (२) बमोिजम 

.स. िशषक चाल ुखच पजुीगत खच ज मा 
१ नगरपा लका तथा वडा 

कायलय समते कुल खच 
अनदुान समेत 

275900000 ३१७८५१000 ५९३७५१000 

२ सामािजक सरु ा  १५००००००० - १५००००००० 

3 कुल ज मा ४२5900000 ३१७८५१000 ७४3७5१000 
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;ftfF} gu/ ;efaf6 kfl/t lg0f{ox? 

lg0f{o g+= )# 

o; gu/kflnsfsf] cfGtl/s cfosf] a[l4 x'g] If]q klxrfg u/L /fhZj j[l4sf nflu 

cjnDag ug'{kg]{ /0fgLltx?nfO{ nfu" ub}{ ;+3, k|b]z tyf lhNnf ;dGjo ;ldltaf6 

ck]Iff ul/Psf] yk cg'bfg k|flKtsf nflu cfjZos Joj:yf ldnfpg gu/ sfo{kflnsfnfO{  

clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= )$ 

j8f sfof{noaf6 5gf}6 eO{ cfPsf tyf gu/ ;efjf6 kfl/t eO{ ah]6 ljlgof]hg x'g 
g;s]sf of]hgfx?nfO{ pRr k|fyldstfdf /fvL s]Gb| ;/sf/, k|b]z ;/sf/, lhNnf ;dGjo 
;ldlt tyf cGo  lgsfo /  bft[ lgsfox?af6 /sd k|fKt x'g] ePdf jf  of]hgf 
;~rfng ug{ l;kmfl/; ug'{k/]df To:tf of]hgfx?nfO{ k|yldstfsf] cfwf/df  5gf}6 ug]{ 
lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= )% 

gu/kflnsfsf] clen]vdf pNn]v ePsf] k]ZsL a]?h' / aSof}tf c;"n pk/ ug{ tyf 
km/kmf/s ug{sf nflu gu/ sfo{kflnsfnfO{ clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ lg0f{o ul/of] . 
dxfn]vf k/LIfssf] sfof{noaf6 ePsf] cf=j= @)&%.&^ sf] clGtd n]vfk/LIf0f 
k|ltj]bgdf pNn]v ePsf ;'emfjx? sfof{Gjog ug{ cg'';"rL $ df ePsf a]?h'x? 
lgDdfg';f/ ug{ u/fpg gu/ sfo{kflnsfnfO{ lgb{]zg lbg] lg0f{o ul/of] .  

१. असुल उपर गन ुपन भिन उ लेख भएका बे जु रकमह  असुल उपरका लािग कृया अगाडी 
बढाउन  

२. िनयिमत गन ुपन भनी उ लेख भएका बे जु रकमह  यस सभावाट िनणय गरी फ ट 
तथा समप र णका लागी महालेखा प र कको कायलयमा पठाउने । 

lg0f{o g+=)^ 

g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ / :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ adf]lhd gu/kflnsfsf] 
;fj{hlgs hUuf ;DklQ, :jfldTj tyf ;+/If0fdf /x]sf ;fj{hlgs d7–dlGb/, u'Daf, 
dl:hb, kf6L, kf}jf, k|frLg :df/s, tfn tn}of, k}gL, kfs{ klt{ hUuf, ;fj{hlgs hUuf 
b]jfno tyf cGo ;fj{hlgs ;DklQx?sf] clen]v tyf ;+/If0f ug{ :ynut gfkhfFr u/L 
clen]v k':ts k|sfzg ug]{ lg0f{o ul/of] . 
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lg0f{o g+= )& 

kankai sport ambassador pkflwjf6 lje'lift sgsfO{ gu/kflnsf j8f g+= # a:g] 

>L ;Gt /fodfemLnfO{ pxfFsf] of]ubfgsf] pRr d'NofÍg ub}{  hLljsf]kfh{gsf nflu वा षक 

. २,००,०००।- pknAw u/fpg]  ljut cf=j b]lvsf] lg0f{onfO{ lg/Gt/tf lbg] lg0f{o 

ul/of] .  

lg0f{o g+= * 

o; sgsfO{ gu/ sfo{kflnsfsf]  sfof{non] b]z ljb]zsf ljleGg gu/kflnsfx?;Fu 
snf, ;+:s[lt / ljsf;sf ultljlwx?sf] cg'ej cfbfgk|bfg u/L gu/nfO{ /fli6«o tyf 
cGt/f{li6«o :t/df ;d]t kl/lrt ug{sf nflu अ तरा का gu/kflnsf;Fu elugL 

;DaGw(Sister City) :yfkgf ug{sf nflu kxn ug]{ lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= ( 

o; gu/kflnsfsf] cf=j= @)&^.&& sf] jflif{s vl/b of]hgf  / jflif{s lhG;L lg/LIf0f 
k|ltj]bg, @)&^ kfl/t ug]{ lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= !) 

आगामी cfly{s aif{sf] nflu  ljleGg k"FhLut zLif{sx?df k|:tfj ul/Psf of]hgf tyf 

sfo{qmdx?sf] nflu ljlgof]hg ul/Psf] ah]6 s'g} sf/0fjz k|fKt  x'g g;s]sf] v08df 
tf]lsPsf] cjlw ;Dd sfof{Gjogdf cfpg g;s]sf of]hgf jf ljlgof]lht /sd ;j} vr{ 
x'g g;Sg] of]hgfx?sf] klxrfg u/L To:tf of]hgfx?sf] /sd /sdfGt/ u/L sfof{Gjogdf 
cfPsf of]hgfx?sf] e'QmfgL ug{ tyf cfjZoQmf cg';f/ of]hgf ;+zf]wg ug{ gu/ 
sfo{kflnsfnfO{ clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= !! 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no tyf j8f sfof{nodf sfo{/t ;a} lsl;dsf sd{rf/Lx?nfO{ 
sfd k|lt yk pTk|]l/t tyf k|f]T;flxt ug{ o; cl3 k|bfg ul/b} cfPsf] sfo{ ;Dkfbgdf 
cfwfl/t k|f]T;fxg eQf sfo{;Dkfbg ;"rssf cfwf/df a9Ldf सु  तलब केलको २०% 

;Dd pknAw u/fpg] lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= !@ 
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cfly{s aif{ @)&^.&& df gu/sfo{kflnsfaf6 ePsf ;Dk"0f{ lg0f{ox?,  gu/k|d'v tyf 
pkk|d'vsf] tf]s cfb]zdf, j8f ;ldltsf] l;kmfl/;df of]hgf ;+zf]wg, /sdfGt/ tyf 
gu/ sfo{kflnsfaf6 ePsf cfly{s ;xfotf /sd ( cg';"rL ! df pNn]lvt /sd) nfO{ 
cg'df]bg ug]{ lg0f{o ul/of] . ;fy} s'g} ljifodf tTsfn lg0f{o u/L sfof{Gjog ug'{ kg]{ 
ePdf cfufdL gu/ ;efaf6 cg'df]bg u/fpg] u/L gu/ sfo{kflnsfnfO{ lg0f{o ug{ ;Sg] 
u/L  clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+ !# 

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ adf]lhd ;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g 
dGqfnoaf6 k|fKt ePsf] cGtl/d ;+u7g ;+/rfgf tyf b/jGbLnfO{ ;+l3o dfldnf tyf 
;dfGo k|zf;g dGqfnoaf6 n]lv cfPdf cfjZos kl/dfh{g u/L :jLs[t ug{nfO{ gu/ 
sfo{kflnsfnfO{ clwsf/ k|Tofof]hg ug{] lg0f{O ul/of] .   

lg0f{o g+ !$ 

o; sgsfO{ gu/kflnsfdf sfo{/t :yfoL tyf s/f/df sfo{/t cg';"rL @ pNn]lvt 
sd{rf/Lx?sf] jflif{s tnaL k|ltj]bg kfl/t ug]{ lg0f{o ul/of] .   

lg0f{o g+ !% 

o; sgsfO{ gu/kflnsfdf sfo{/t lgDg sd{rf/LnfO{  lghsf] sfdsf] pRr d"Nof+sg 
u/L b]xfo adf]lhd k|df0fkq ;lxt k'/:s[t ug]{ lg0f{o ul/of] .  

qm=;+ sd{rf/Lsf] gfd y/ kb÷:t/ k'/:sf/ 
/sd ? 

s}lkmot 

! 8f= sfhn ljZjsdf मे डकल अफसर  4)))÷–  

२ ljj]s e08f/L  clws[t :t/ 5}7f}F 4)))÷– 
 

3 sdnf ljZjsdf{ ;xfos kfFrf} 4)))÷– 
 

4 /fs]z l;+x 7s'/L Nofj 6]lSgl;og 4)))÷– 
 

lg0f{o g+ !^ 

संघीय सरकार माफत थानीय शासन तथा सामदुा यक वकास काय म अ तगत सामािजक 

प रचालकह लाइ यस नपा वाट सेवा करार गर  आ ]एको हदुा नगरपा लकामा जनशि  ljBdfg 
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cj:yf ljZn]if0f u/L नजह को काय स पादन स तोषजनक भएमा आ.व. 207७/07८ मा करार 

अवधी थप गन नu/ sfo{kflnsfलाई अ धकार यायोजन गन नणय ग रयो। 

lg0f{o g+= !& 

o; gu/kflnsfsf] ;]jf k|jfxnfO{ k|efjsf/L agfpg ;]jf s/f/ ul/Psf ;"rgf k|ljlw 

clws[t, /f]huf/ ;+of]hs, इि ज नयर, Pd cfO{ P; ck/]6/, lkmN8 ;xfos, sDo'6/ 

ck/]6/, cldg, 8f6f ;+sns tyf /]s8{/ , xn'sf ;jf/L rfns, Aofsf]nf]8/ ck/]6/, 

कायलय सहयोगी, rf}sLbf/, dfnL, s'rLsf/x?sf] ;]jf o; cfly{s jif{df klg cfjZos 

ePsf]n]  sfo{ ;Gtf]ifhgs ePdf ;]jf s/f/nfO{ lg/Gt/tf lbg] / स झौता बमोिजम gu/ 

sfo{kflnsfaf6 k|bfg ul/g] ;]jf ;'ljwf pknAw u/fpg]  lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+ !* 

cfly{s aif{ @)&&.&* sf] nflu :jLs[t हनेु] emfkf lhNnf :t/Lo lhNnf b/ /]6nfO{ g} o; 

gu/ If]q leq ul/g] ;fj{hlgs lgdf{0f ;~rfngsf]  nflu cfaZos kg]{ b/ /]6sf] ?kdf 
:jLs[t ug]{ / tflnd k|lzIf0f a}7s nufotsf sfo{qmdx? ;~rfngsf] nflu vr{sf] 
dfkb08 g]kfn ;/sf/ cy{ dGqfnoaf6 :jLs[t k|rlnt sfo{ ;~rfng lgb]{lzsf adf]lhd 
x'g] u/L :jLs[t ug]{ ;fy} lhNnf b/ /]6nfO{ ;dofg's"'n ;+zf]wg ug'{ kg]{ ePdf k|fljlws 
tyf ahf/ d"No ljZn]if0f ;lxt cf}lrTo v'nfO{ gu/ sfo{kflnsfn] ;+zf]wg u/L nfu" ug{ 
;Sg]  clwsf/ gu/ sfo{kflnsfnfO{ k|Tofof]hg ug]{ lg0f{o ul/of] .       

lg0f{o g+ !( 

sgsfO{ / ljl/‹ gbL ljrsf] r'/] If]qsf] ;+/If0f u'? of]hgf, lj:t[t ;+j{]If0f 
k|ltj]bg(DPR)tof/ eO{ ;s]sf]n] ;f] If]qsf] ;+/If0fsf] nflu ;/f]sfnjfnf ;/sf/L tyf 
u}/;/sf/L lgsfox?;Fu cfjZos ;xof]u dfu tyf ;xsfo{ ug{] lg0fo{ ul/of] .  

lg0f{o g+ @) 

s[lif Jns tyf ks]6 If]q ljsf; / lj:tf/ ug{ ;+3, k|b]z tyf ;/f]sf/jfnf cGo ;/sf/L 
tyf u}/;/sf/L  lgsfox?;Fu cfjZos ;xof]u dfu ug{] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+ @! 
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k|fylds :jf:Yo s]Gb| ;'?‹fsf] xfnsf] Ifdtfn] gu/kflnsfsf] a9\bf] hg;+Vof tyf 
lj/fdLsf] rfknfO{ ;Daf]wg ug{ g;s]sf] x'gfn]  pQm k|fylds :jf:Yo s]Gb|nfO{ sgsfO{ 

gu/ c:ktfn -City Hospital_ df :t/ pGglt u/L ;f]xL adf]lhdsf] ;]jf ;'ljwf 
pknAw x'g ;DalGwt lgsfodf k7fO;lsPsf]df ;f] sf nflu yk kxn ug{] lg0f{o ul/of] .   

नणय न. @@  

यस नपाको आव. 207६/07७ सालमा वीकृत काय म तथा योजनाह  को भड १९ 

को माहमार क कारण संचालन हनु नसकेका तथा समायमानै बजेट ोत समेत जु न 

नसककेकाले अनसुचुी ३ मा उ लेिखत योजनाह  आ.व. २०७७|÷७८ मा संचालन गन 

नणय ग रयो । 

नणय नं. २#  

सामदुा यक बनह बाट ा  भएका बा षक काययोजनाह लाई वीकृत गन नगर 

कायपा लकालाई अ धकार यायोजन गन नणय ग रयो। 

नणय नं. २$ 

था नय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोिजम हनु ेगर  आ.व. 2076/077 का ला ग 

तपिशलका वषयगत स मतमा देहाय बमोिजमका पदा धकार  रहन ेगर  स म तह  गठन 

ग रयो।साथै अ य स म तह  गठन कायपा लको नणय बमोिजम हनेु गर  

नगरकायापा लकालाई अ धकार यायोज गन नणय ग रयो। 

लेखा स म त 

 संयोजक राजे  आङबोहांङ 

 सद य गता चौहान 

 सद य सु मा प रयार 

बधायन स म त 

 सयोजक रोषन सबेुद  
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 सद य देवीमाय दाहाल 

 सद य देवी साद अ धकार  

 सद य सारदा िघ मरे 

सशुासन स म त 

 संयोजक छ वलाल थप लया 

 सद य शा ता चडुाल 

 सद य काश सवाकोट  

 सद य इ बहादरु राई   

 तारा साद फुयाल 

नणय नं. @% 

समपरुक योजनाह को ला ग वडा वाट छनोट भई आएका योजनाह , नगरवाट छनोट 

भएका योजनाह लाई संघ तथा देश वाट ा  हनेु रकमलाई समपरुक योजना संचालन गन 

इ छुक वडाह  उपभो ा स म त समेतको सहभा गतामा उ  योजना छनोट गर  शंचालन 

गन अ धकार नगरकायपा लकालाई दान गन नणय ग रयो। 

नणय न. @^ 

यस नगरपा लकाको ;ftfF} नगरसभावाट पा रत भएको न त, बजेट तथा काय म २०७७ लाइ 

नगरपा लकाको वेबसाईट माफत ;fj{hlgs u/]sf] lbg कासन गन नणय ग रयो। 

नणय न. @& 

cfh kfl/t cf j )&&÷)&* sf] ah]6 gLlt tyf sfo{qmdsf] ;fj{hlglss/0f ldlt )&& c;f/ 

@( ut] ;f]daf/ @ ah] gu/kflnsfdf ug{] lg0f{o ul/of] .  

यस नगरपा लकाको बजेट न त तथा काय म नमाण गनका ला ग आव यक सहयोग, राय, 

त या दनहुनुे यस नगरपा लकाका मौजदुा या सल राज न तक दल, संघ स था प कार 

लगायत स पणु नगरवासीह मा ध यवाद दान गन नणय ग रयो . 
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     नगरपा लका , देश तथा संघमा माग ग रएका योजना तथा काय मह  

                               वडा न. १ 

qm=;= of]hgfsf] gfd k|:tfljt /sd s}kmLot 
! स ा पलु दि ण १ न वाडको समा स म खोला 

खो न 
४०,००,०००.-  

@ वप  प रवारलाई घर नमाण ६०,००,०००.-  

    

$ लि म माग कालो प े गन  १,००,००,०००।  

% द लत सामदुा यक भवन घेरा बारा तथा 
यालढोका 

३०,००,०००।-  

^ जामनुवार  चौक बाट सर व त मा व जाने बाटोमा 
नमाणा धन े न परुा गन  

३०,  ००,०००।-  

१ कृ ष सहकार  स था थापनाथ १०,००,०००।-  

२ उ त जातको बउ वजन अनदुान २,००,०००.-  

३ ग रव तथा पछ डएका बगलाई पशपुि छ अनदुान ४,००,०००।  

४ ा ार क तरकार  खेती गन कृषकह लंाई अनदुान २,००,०००  

%  भ ुमगत सचाई -बो र _ का ला ग  २०,००,०००।-  

^ बमेौसमी तरकार  खेती गन टनले ख रद १०,००,०००।  

१ ग रव तथा जेहेनदार व याथ  छारबृ  २,००,०००।  

२ पशपुती, सर वती र बकुृट  मा. व . को शैि क 
गणु तरका ला ग शैि क सामा ी ख रद 

५,००,०००।  

३ ा व धक िश ा आजनका ला ग ग रव तथा 
जेहेनदार व या थका ला ग छा ाबृ  

२,००,०००।  

४ पशपु त आधारभतु व यालयलाई शैि क गणु तर 
बकास गन-अ जेी मा यम_ 

३,५०,०००।  

१ वप  वगका ला ग वा य वमा २,००,०००।  

२ जे  तथा असाहयका ला ग मटुु, दम, तथा मगैृला 
रो ग आ दका ला ग जाचँ तथा नशु क cf}ifwL 
बतरण 

४,००,०००।  

३ वप  वगलाई सु केर  याहर कायका ला ग १,००,०००।  

$ कोरोना भाईरस सचेतना काय म १,००,०००।  

१ द लतका हतमा उ पादनिशल काय मह  
स ालनका ला ग  

३,००,०००।  
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कनकाई नगरपािलका वडा न १ ल ेk|b]z सँग माग गन योजनाह  

qm=; of]hgfsf] gfd रकम k|fKt c+s 

! िनमाणािधन जामुनखािड जापती कनकाई खानेपानी आयोजनाको 
बाँकी काम स  गन रकम माग गन 

५ करोड  

@= जुके क ट बाट जामुनखाडी िसमसार स  िड.िप.आर. बमोिजम 
डेन सिहत कालोप े गन 

१ करोड  

# क.न.पा.१ वडा तरीय कृिष बजार के  बनाउन  ५० लाख  
$ ई  ब ेतको घर पि म सु ा खोलामा पुल िनमाण १५करोड  
% जुके क टको पूव पि  दुघटना ुिन करण गन बेली बृज  १५ लाख  
^ १ न वडा भरी उ ालो नगरीलाई सफल बनाउन ब ह मा 

आव कता अनुसार पोल, तार र टा फमर का लािग 

३ करोड  

७  भुिमगत िसचाई -बो र _ का लािग  %) nfv  

८ दुगापुर बजारबाट दे ख सर ती बाल के  ँदै सर ती मा.िव 
स ा जाने बाटोका लािग िड.िप.आर.  बमोिजमको  रकम माग गन 
।  

५ करोड  

९ िब र  निदबाट पि म िससौ डाँडा नहरका िनमाण ग र िसचाईको 
व था गन रकम माग गन 

५ करोड  

१० नव े र सामुदाियक भवन िनमाण २० लाख  

२ आ दवासी, जनजातीका हतमा उ पादनिशल 
काय म स ा लत 

३,००,०००।  

३ म हलाका हतमा स ा लत काय मह  ३,००,०००।  

४ बालबा लकाका हतमा स ा लत काय म ३,००,०००।  

५ अपा ता भएका मा नसह को हतमा काय म २,००,०००।  

१ बेरोजगार यवुालाई ता लमको यव थापन १,००,०००।  

२ यवसा यक उ तीका ला ग यवुालाई सहु लयत 
ऋण 

५,००,०००।  

३ ता लम ा  यवुाह लाई यवसाय स ानाथ ऋण 
सहयोग 

५,००,०००।  

४ वाड न. १ मा कायारत सामािजक स था तथा 
धा मक स थालाई अनदुान 

१ जापती  
२ सयु दय 

३ कनकाई वहानी लब 

४ व भ  मठ मि दर 

५,००,०००।-  



81 
 

११  दुगापुर सामुदाियक भवन िनमाण २० लाख  

१२  सु मन थित सरोकार समाज बाल गृह िनमाण २० लाख  

१३ काँसी म र सामुदाियक भवन िनमाण २० लाख  

 

कनकाई नगरपािलका वडा न १ ल े स  सँग माग गन योजनाह  

qm=;= of]hgfsf] gfd k|:tfljt 
/sd 

s}kmLot 

!     कनकाई न.पाको उ रबाट दि ण तफ ब े बाघे, भ े, पधेरे र भालु 
खोला लाई िव र  खोलामा िमसाई वडा न. १ ,३,५,६,७ लगायतका 
वडाह लाई डुबान मु  गराउनका लािग योजना अनुसारको रकम 
माग गन ।  

 

२० 
करोड 

 

@ प ायत माग ने सिहत कालो प  ेगन १२ करोड  

# क.न.पा १ को िसमाना बाट िव र  पुल स  थाई तट ब न गन  १० करोड  

$ क.न.पा १ को एक मा  िव यालय पशपुित आधारभुत 
िव यालयको भौितक स चनाका लािग  

५ करोड  

% जुके क ट र सु ा पुलको िबच राजमागमा पन बाघे खोलामा क ट 
िनमाण गन 

१ करोड  

६ ई  ब ेतको घर पि म सु ा खोलामा पुल िनमाण १५ करोड  

७ िब र  निदबाट पि म िससौ डाँडा नहरका िनमाण ग र िसचाईको 
व था गन रकम माग गन 

१५ करोड  

 

वडा न. ३ 

l;=g= of]hgfsf] gfd s}lkmot 
! klZrd a; :6]g x'Fb} blIf0f of]udfof dfu{ hf]8g] af6f] 

lkr ug{' kg{] 
 

@ j8f g+ # df ljB't lj:tf/ ug{'kg{]  
# l/Ë/f]8 af6 pQ/ dlxnf dfu{ lkr  
$ j8fdf /x]sf] l/Ë/f]8nfO{ lkr ug{' kg{]  
% /fhdfu{ blIf0f l6sf/fd d}gfnLsf] 3/ x'Fb} blIf0f hfg] 

af6f] lkr ug{' kg{] 
 

^ /]8qm;sf] af6f] lkr ug{' kg{]  
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& leid pk|]tLsf] 3/ k'j{ sgsfO{ cltly ;bg hf]8g] af6f] 
lkr 

 

* /fhdfu{ pQ/ rr{ x'Fb} em/gf a:tL hfg] af6f] lkr  
( dx]Gb /fhdfu{ blIf0f ;fu/ ;'Aafsf] 3/ x'Fb} rGb 

d}gfnLsf] 3/ ;Dd hfg] af6f] gu/sf] ;fem]bf/Ldf sfnf] 
kq ug{] 

 

!) emfkf /f]8 klZrd /fd k|;fO{sf] 3/ ;Dd cfpg] af6f] 
sfnf] kq] ug{] 

 

!! of]udfof kfs{ k'j{ l8NNfL l;6f}nfsf] 3/ pQ/ x'Fb} 
:s'nsf] u|fp08 blIf0fsf] af6f] ;Dd ;fem]bf/Ldf sfnf] 
kq] ug{] 

 

!@ emfkf /f]8 klZrd ejfgL n'O6]nsf] 3/ x'Fb} of]udfof 
dfu{ hf]8g] af6f] ;fem]bf/Ldf sfnf] kq ug{] 

 

!# emfkf /f]8af6 s]zj sfsL{{sf] 3/ x'Fb} SofDk; hfg] af6f] 
lkr 

 

  वडा न. ४ 

योजनाको नाम कै फयत 

 वधतु पोल तार -20 थान ( ा स मटर 1 थान)  

 जे  नाग रक चौतार  ( यके टोलमा)  

 योगमाया शा लक पि म सडक  

 मेयर आवास काय म संचालन  

 मेयर आवास काय म संचालन  

 वधतु पोल तार- 100 थान  

 पणे र मि दर शौचालय पणूता तथा घेराबारा  

 संहदेवी पि म उ रको बाटो प ब  

 कनकाई न दपलु दि ण न द नय ण  

 भवानी माग सडक ाभेल ( मना ब नतेको घर पवु पि म र उ र)   

 कोट होम बस टे डबाट पवु 200 मटर कालोप े  

 माट लाइट (कोट होम गाय ी ा. व. दि ण हुँदै वडा कायालय स म)  

 संहदेवी साथै गाय ी ा. व. को शैि क गणु तर वृ  गन आव यक योगशाला रकम   
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 वप  तथा मजदरु वगको ला ग नशु क वमा  

 मदरसा, चच, मि दर तथा गु बा  

 योग, साधना संचालनको यव था  

 बालबा लकाह लाई सं गत के को य था  

 साना कृ ष य  यव था  

 कोट होम धा मक े मा वधतु बोडको यव था  

 खेलकुद साम ी (3 लाख)  

 नगर तर य खेलकुद मैदान इलवुाबार  (20 लाख)  

 यवसा यक ता लम ( ाइ भङ , लि ब , क यटुर, हेयरक टङ, पिे टङ, इले ो नक, 
माट सलाई क टङ, वाइ रङ) 5 लाख (जै वक वषा द उ पादन समेत) 

 

 म हला उ मिशलता ता लम  

 द लत आ दवासी जनजा त ( न न प रवारको) जीवन तर उका न ेता लम  

 ढाका बनुाई ता लम  

 था नय त या  संकलन तथा अ भलेखन रा  े येक टोल वकास स म तलाई 
आव यक बजेट 

 

 कोट होममा अ थायी हर  बट  

 टे लफोन इ टरनटेको यव था (पहुचँ नपगुकेो ठाउँमा)  

 संहदेवी र कनकाई गाय ी व ालयमा बालबा टका नमाण   

 वा ण नय ण   

 धा मक वन प त यव थापनमा आव यक बजटे  

 यवसा यक फूल खेतीको ला ग आव यक बजेट  

 नकु हने फोहोर यव थापनको ला ग येक टोलमा क टेनरको यव था  

 ह ाको एकपटक येक टोलह मा  फोहोर उठाउन ेगाडीको यव था  

 राधाकृ ण माग तरउ ती (राधाकृ ण मि दर पि म नमूना टोल जाने माग)  

 जनपथ माग कालोप े  

 वणेी माग ढल यव थापन  

 टकाराम भ राईको घर पवु परुण फुयलको घरस म कालोप े  

 िशव सामदुा यक भवन नर तरता  

 बेप ा मृ त पाक पूणता   

 कनकाई बालिश ा के को 3 कोठे भकु पर हत भवन 
 

 

  

 

 वै क व ा पठ यव थापन  

 वृ माग क भट नमाण    
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  वडा न. ५ 

.श. योजनाको नाम  रकम 

१ व प वन वा टका उधान नमाण १० लाख 

२ सु ा खोला तारजाल  ५० लाख 
३ सु ा खोला ममत ५० लाख 
४ खानेपा न फ टर ३ ठाउमा  ५० लाख 
५ जे र सामदुा यक भवन नमाण १० लाख 
६ अधरुो प चे र सामदुा यक भवन नमाण ८ लाख 
७ तलुसीवार  खेल मैदान  ५ लाख 
८ गोकण र मि दर घेरावारा ३ लाख 
९ रेड स भवन ममत  ३ लाख 
१० सानोमाई अधरुो पलु नमाण २० लाख 
११ वडा कायालय प रसर भ  वाटोको ाक र रङरोड नमाण  ५ लाख 
१२ वडा कायालय प रसर  पा कङ नमाण ५ लाख 
१३ सु ा खोलाको दवैु तफ वाटो नमाण  १ करोड 
१४ राधाकृ ण मि दर सामदुा यक भवन नमाण  
१५ हनमुान मि दर गलृ घेरावारा २ लाख 
१६ कृ ष भवन नमाण  २५ लाख 
१७  व तु पोल तथा पोरफेस तार व तार  
१८ कनकाई माग कालोप े   
१९ अमरपथ सडक च ामार  चौक पूव सु ा खोला स म कालोप े  
२० व प माग कालोप े  
२१ वाग ार  माग कालोप े  
२२ कराते र माग कालोप े  
२३ ल मी माग कालोप े  
२४ म हला माग कालोप े  
२५ सु ा खोला तटब धन तथा तारजाल   
२६ व. प. व पयटक य थल नमाण  
२७ हनमुान चौक पूव अमरपथ स म कालोप े  
२८ पा थभारा माग हदैु व प माग जो ने सडक कालोप े  
२९ डि लराम माग कालोप  े  
३० व ण ुमाग कालोप े  
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 वडा न. ६ 

.स. योजनाको नाम रकम 
१ j8f sfof{no ejg lgdf0f{  
२ hgky dfu{ -pRr:t/Lo u|fj]n af6f]_  
३ rDkfk'/ af6 klZrd w/w/];Dd af6f]sf] b'j} tkm{ 9n 

lgdf0f{ 
 

४ ljw't lj:tf/ / x\o'd kfO{k  
५ %=;'?uf+ rDkfk'/ cfb{z dfu{df 7fpm 7fpmdf vfnL 

/x]sf] lkr k'0f{ ug'{kg 
 

६ ljkGg cfjf; –#) 3/  
७ lzIff tyf v]ns'btkm{ M  ? !),)),))).– 
८ s[lif tkm{ M  ? !),)),))).– 
९ :jf:Yo tkm{   ? !),)),))).– 
१० cflbjf;L ,hghftL tkm{ M  ? %,)),))).– 
११ nlIft ju{tkm{ M M  ? !%,)),))).– 
१२ ;'rgf tyf ;+rf/tkm{ M ? !,)),))).– 
१३ glb lgoGq0f M  ? %,)),))).– 
१४ kz'kfng M  ? %,)),))).– 
१५ hgky dfu{ sfnf] kq]  
१६ kfl/hft dfu{ sfnf] kq]  
१७ e's[l6 dfu{ sfnf] kq]  
१८ zflGt dfu{ sfnf] kq]  
२९ tfnvf8L dfu{ sfnf] kq]  
२० kflye/f dfu{ sfnf] kq]  
२१ 9n;lxtsf] hgky ;8s sfnf]kq]    

               वडा न. ७ 

आथक वकास तफः 

.सं. योजनाको नाम  वडा नं. माग ग रएको 
नकाय 

माग ग रएको रकम  कै फयत  

१. पशपुालन गन कृषकलाई सहयोग ७  नगर  1000000।-  

२. मल बीउ बषाद  कृ ष ओजार कृ ष ७ नगर 3500000।-  
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सामा ी पसल 
३. आग नक तथा सामु हक खेती  

(वेरोजगार तथा कृ षमा आधार त) 

७ नगर र देश  1100000।-  

४. दु ध िच यान के   ७ देश  5000000।-  

५. शीत भ डार के   ७ संघ  10000000।-  

पवुाधार वकास तफः 

.सं. योजनाको नाम  वडा नं. माग ग रएको 
नकाय 

30000000।-  

१. अर नको माग ढल तथा इ टरलक 
लक   

७ देश ,संघ 
,नगर  

30000000।-  

२. श हद कृ ण माग कालोप े  ७ देश ,संघ  20000000।-  

३. का लमि दर उ च त रय ाभेल  ७ नगर र देश 5000000।-  

४. दपे  उ च त रय ाभेल 7 नगर र देश  3000000।-  

५. मिझथान उ च त रय ाभेल 7 नगर र देश  3000000।-  

६. जनपथ माग ढल कालोप े ७ देश ,संघ 58000000।-  

७. हनमुान माग आदश टोल र वडा 
कायालय हुँदै भकृुट  माग स म 
लमवाल कालोप े  

७ नगर , देश 
,संघ 

50000000।-  

८. ीज ा हदैु कराँते र माग कालो प े  ७ देश ,संघ 30000000।-  

९. का ावोटे माग सु ा पलु स म 
कालोप े   

७ नगर , देश 
,संघ 

30000000।-  

१०. ग त माग इ टरलक  ७ नगर , देश 25000000।-  

११. फ ालु  माग उ च तर य ाभेल 
ढल  

७ सडकवोड  1000000।-  

१२. स म माग ाभेल  ७ नगर , देश 1500000।-  

१३. सधुार माग ाभेल ढल स हत  ७ नगर 200000।-  

१४. लकुुनीखाडी माग उ च तरउ ती 
ाभेल  

७ नगर  500000।-  

१५. घु तीमाग ाभेल  ७ नगर 400000।-  

१६. बजलु  माग  ७ नगर 400000।-  

१७. सहकार  माग  ७ नगर  100000।-  

१८. कैलाश माग   ७ नगर   100000।-  

१९. व र  पलु दि ण र  रोड याक 
तथा ाभेल  

७ नगर  50000000।-  

२०. वडा भर  मु पाइप यव थापन  ७ वडा 500000।-  

२१. वधतु तार पोल सडक ब ी  ७ नगर  1500000।-  

२२. अधरुा ढल परुा गन वडा भर   ७ वडा नगर १00000०।-  

२३. संचाइ भू मगत वो र   ७ नगर 500000।-  



87 
 

२४. का ावोटे पैनी महुान जो न े ७ नगर देश  500000।-  

२५. म सापरु बजार यवसा यक भवन  ७ देश 2000000।-  

२६. दगुापरु बजार यवसा यक भवन  ७ देश ,संघ  50000000।-  

२७. सु ा खोला तटब धन  ७ देश ,संघ 35000000।-  

२८. वप  प रवार आवास नमाण २० 
प रवारलाई  

७ नगर  7000000।-  

२९. शाि तमाग ढल छो ने लाव नमाण  ७ नगर  400000।-  

३०. व र  पलु दि ण पोर जा ल 
तटब धन  

७  5000000।-  

वन वातावरण तथा वप  यव थापन तफः  

.सं. योजनाको नाम  वडा नं. माग ग रएको 
नकाय 

माग ग रएको 
रकम 

 

१. वप  सरु ा तथा यव थापन ता लम  ७  नगर  150000।-  

२. घर े  फलफुल वृ ारोपण  ७ नगर 500000।-  

३. भकुृट  माग एवं वृ ारोपण  ७ नगर 200000।-  

४. वा णय  ख रद  ७ संघ  7500000।-  

५. ए वलेु स ख रद  ७ संघ  50000000।-  

६. दगुापरु बजार सडक वि  यव थापन  ७ नगर  200000।-  

सामािजक वकास तफः  

.सं. योजनाको नाम  वडा नं. माग ग रएको 
नकाय 

माग ग रएको रकम  

१. भकुृट  मा व शास नक भवन नमाण 
घेरावारा , सटर तथा भवन  

७ संघ , देश र 
नगर  

6129313।- 

२. भकुृट  मा व स स ट भ ोजे टर 
र रोगन आ द  

७ नगर तथा 
देश  

1500000।- 

३. व यालय हाता लक ममत 
ज.ुर.्स.ओषधी आ द  

७ नगर  1476000।- 

४. जनक याण इ भलेज सामदुा यक भवन 
संचालन तथा र रोगन  

७ नगर  425000।- 

५. अ त र  क ा स चालन  ७ नगर तथा 
देश 

500000।- 

६. बजार े  स स ट भ  यामेरा 
जडान  

७ नगर तथा 
देश 

200000।- 

७. नेतृ व वकास सप वकास सामु हक 
कृ ष  

७ नगर  500000।- 

८. कृ ष ा व धक ता लम  ७ नगर तथा 
देश 

200000।- 

९. अ त वप को वा य वमा  ७ नगर  300000।- 
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१०. द घ रोगी नय मत ओषधी यव थापन  ७ नगर  200000।- 
११. शहर  वा य के मा ा व धक 

स हतको याव यव थापन  
७ नगर  2000000।- 

१२. लि त वग यवुा तथा खेलकुद  ७ नगर  500000।- 
१३. आ दवासी जनजाती लि त वग  ७ नगर  300000।- 
१४. ये  नाग रक स मान र अवलोकन 

मण  
७ नगर  100000।- 

१५. दगुापरु बजारको मा रका साथै वडा 
मा रका ोफाइल तयार  

७ नगर  500000।- 

सं थागत वकास तफः  

.सं. योजनाको नाम  वडा नं. माग ग रएको 
नकाय 

माग ग रएको रकम  

१. बेतवाँस सामा ी नमाण   ७ नगर  50000।- 
२. हर  वट हर  यव थापन  ७ नगर  200000।- 
३. मा रका तथा वडा ोफाइल नमाण  ७ नगर  300000।- 

                      वडा न. ८ 

.स. योजनाको नाम रकम 

१ नकासी माग कालोप  े ४० लाख 

२ बागेडागी माग कालोप े मागत १० लाख 
३ खानेपा न माग कालोप े मागत १५ लाख 
४ सरेुसौ कटुवाल माग कालोप े १५ लाख 
५ गोपालच  माग कालोप े २० लाख 
६ सनुौलो ब ती सामदुा यक भनव १० लाख 
७ िशवसदन सामदुा यक भवन १० लाख 
८ व रङ नद  नय ण ५० लाख 
९ रमिणय पाक नमाण १० लाख 
१० शाि त माग प  मागत २० लाख 
११ स स यमरा व तार ५० लाख 
१२ हमाल  मा. व. भवन नमाण १० लाख 
१३ घा ा खोलामा पलु नमाण भेटवाल गाउमा ५० लाख 
१४ लि मपरु चोक नाला नमाण १० लाख 
१५ वडा कायालय भवन नमाण  
१६ वडा वा य कायलय नमाण  
१७ खानेपा न ब तार  
१८ सडक बि को यव था  



89 
 

१९ नकासी माग भेटवाल गाऊ जाने बाटो प ी  
 

              वडा न. ९ 

स न.   
आयोजनाको नाम 

  
 क सम 

लागत अनमुान 

 भौ तक पवुाधार वकास 
1 ने .रे.सो .उपशाखा घैलाडु बा  अधरुो भवन नमाण नगर त रय 3लाख 

2 ने .रे.सो .उपशाखा घैलाडु बा  क पाउ ड घेराबारा  नगर त रय 2लाख 

4 मसला उ पादन दपिशखा म हला समहु मखमल  जु ा 
बनाउने ता लम 

नगर त रय 1 लाख 

5 मसला उ पादन दपिशखा म हला समहु नगर त रय 200000 

6 भवनको मा थ लो तला थ न ेकाम नगर त रय 5 ,००,०००  

8 कैलाश राजवंशीको घरदेिख टोपालाल गाउँ जान ेबाटो 
पच गन 

नगर 30 लाख 

9 हमाल  माग पवु द यर  जाने बाटो ावले नगर 1लाख 
10 हमाल  माग पवु द यर  जाने बाटोमा याब नमाण नगर 2लाख 
11 ब तु पोल तार ८ थान नगर 1लाख 
12 िशवालय मि दर पनु नमाण नगर तर य 3लाख 
13 आदश व ामि दर ा व धक मा. व. भवन भ  

रंगरोगन 
नगर 3,50,000 

14 म  यव थापन स स हत नगर 4,50,000 
15 मा टर लान स हत फूलवार  नमाण तथा यव थापन नगर 2लाख 
16 आ त रक पखाल नमाण ल तथा ३ थान ढोका 

स हत 
नगर 5लाख 

17 व ालय संचालन अनदुान नगर 3लाख   
18 डे स वे  100 जोर ख रद नगर 8लाख 
19 आदश सामदुा यक या पस सहयोग अनदुान  नगर 5लाख 
20 आदश सामदुा यक या पस सहयोग अनदुान  नगर तर य  10लाख 
21 लाग ुऔषध यु नकरणको  जनचेतना   1लाख 
22 उ यालो नगर  बनाउन सडकबि को यव था नगर 2लाख 
23 इ भटर तथा सोलार यानल जडान  नगर तर य  १ ,००,०००  

24 लक डग ीचोक पूव टोपालाल गाउँ जाने  बाटोमा 
अधरुो तारजा लको परुा गन   

नगर तर य १० ,००,०००  

25 टोपालाल गाउँ दि ण पवु बाटो ावेल गन नगर तर य ३ ,००,०००  
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26 ामथान मि दर को घेरावारा तथा रंगरोगन नगर तर य 3लाख 

27 नयाँ देउ नयाबार  ब तु  

पोल ब तार ५ थान 

नगर तर य 10लाख 

28 सडकवि को यव था नगर तर य 3लाख 

29 लाब पलु नमाण नगर तर य 10लाख 

30 यालो ुवेल 10थान नगर 10लाख 

31 नसर को यवसाय नगर 2लाख 
32 स थाल व ती जान ेबाटो ावले नगर 3लाख 
33 बा दशी र कनकाई जो ने समानमा लम स हत वाटो 

व तार/ ावले 
नगर 5लाख 

34 द यर  बो डङदेिख बजारस म वाटो व तार/ ावले नगर 3लाख 
35 नयाँ देउ नयावार  हुदैँ घैलाडु बा बजार जान ेबाटो 

ावले  
नगर 3लाख 

36 व भ  आयमलुक काय म  नगर 5लाख 
37 घा ा कनारमा व तु पोल २ थान नगर तर य १ ,००,०००  

38 चच भवनमा स छानो हा न े नगर तर य ५लाख 

39 माछा पालनको न म  भरुा वतरण नगर तर य  २लाख 

40 खेलकुद साम ी  नगर तर य  2लाख 
41 िशवग  जाने बाटो व तु पोल /तार नगर तर य ५ ,००,०००  

42 िशवग  जाने बाटो ावले नगर तर य ३ ,००,०००  

43 सडक बि को यव था वडा/नगर 
तर य 

2लाख 

44 शेर बहादरु ल बकुो घरदेखी बोहोरा जान ेपैनलाई 
बाटो बनाउन े

नगर तर य ३ ,००,०००  

45 पशहुाट भ का टहराह लाइ ढलाई गन    नगर तर य ५ ,००,०००  

46 जगत े को घर पवु कजव े नमाण नगर तर य १० ,००,०००  

47 पशहुाट देिख पि म जान ेपै न ममत  नगर तर य 1लाख 

48 ब भ  ठाउँमा 15 थान मु पाइप नगर तर य 5लाख 
49 संचाईको ला ग मोटरको यव था  नगर तर य 5लाख 
50 कृ ष ज य मल , बऊ,  नगर तर य 2लाख 
51 गौ सया मि जद तर उ त तथा िश ा सधुार नगर तर य 5लाख 
52 मला म खाजा घर रंगरोगन नगर तर य १ ,००,०००  

53 रतन राजवंशीको घरदेखी दि ण गोल ुराजवंशी बाटो 
व तार 

नगर तर य ५ ,००,०००  

54 ामथान टेकनारायण बार  चेन गटे नगर तर य १ ,००,०००  
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55 सडक ब ी टेकनारायण बार   नगर तर य १० ,००,०००  
 

56 गोकुल राजवंशीको – ब ण ुराजवंशीको खेतस म बाटो 
ावले 

नगर तर य  
३ ,००,०००  

57 सडक ब ी टेकनारायण बार   नगर तर य १० ,००,०००  
 

58 गोकुल राजवंशीको – ब ण ुराजवंशीको खेतस म बाटो 
ावले 

नगर तर य  
३ ,००,०००  

59 हलुकुु च ुगाउँ जाने बाटो 
याब पलु नमाण 

नगर त रय 10,00,000 

60 हलुकुु च ुगाउँ जाने बाटोका पोलह  सान नगर त रय 10,00,000 

61 साना कसान भवन पूवको वाटो ावेल नगर 10लाख 
62 साना कसान भवन पूवको वाटोमा व तु पोल तार  

 
नगर 5लाख 

63 हमाल  माग पवु रावण मड को घर जाने वाटो 
व तार/ ावले 

नगर 3लाख 

64 झलाङ, धो ा बनुाई सपमलुक काय म नगर 3लाख 
65 खेलकुद साम ी ख रद नगर तर य 50हजार 
66 सपमलुक काय म नगर तर य 1लाख 
67 संचाईको ला ग मोटरको यव था ११ थान नगर तर य 3लाख 
68 अगा नक तरकार  टनलेको यव था नगर तर य 3लाख 
69 जनक सवेुद को घरदेिख अ नल राईको घरस म पच नगर त रय १० ,००,०००  

70 रमिणय वनभोज थलमा मि दर नमाण नगर तर य 5,00,000 
71 माधव सवेुद को घरदेिख व णथुापाको घरस म बाटो 

ावले 
नगर तर य 200000 

72 मु पाइप अ नल राईको घर छेउमा ६०को २थान नगर त रय ५० ,०००  

73 क झार मागमा ४ थान होम पाइप ६०को नगर त रय 3लाख 

74 सोनम तामाङ घरपवु मुपाइप ९०“को २थान नगर तर य १ ,००,०००  

75 मुपाइप ९० ‘‘- २ थान ६० ‘‘ - १ थान नगर तर य १ ,००,०००  

76 सकुु बासी जाने याबमा चारै तर लम लगाउन े
४ *१० म.  

नगर त रय  ३ ,००,०००  

77 वडा कायलय घेरवारा नगर  तर य १५ ,००,०००  

78 पशपंुछ  उपशाखा घैलाडु बाको भवन ममत नगर  तर य 10,00,000 

79 पशपंुछ  उपशाखा घैलाडु बालाई शौचालय, खानेपानीको 
ब ध, क पाउ ड घेरावारा, औषधी रा  े ब ध, 

नगर  तर य 10,00,000 
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देश संग माग गन योजनाह  

बजलु  ब को यव था 
80 वपद यव थापन तथा ाकृ तक उपचार ता लम नगर तर य ३ ,००,०००  

81 जनन वा य स बि ध सचेतनामलुक काय म नगर तर य १०० ,०००  

82 सयप  टोल दि ण दयालो ब ती तलस म घा ाखोला 
चौडा ५०  - ६० फ ट बनाउने  

नगर तर य ५ ,००,०००  

83 यालो ुवेल सवै टोलमा 50 थान नगर तर य 5लाख 
84 घसुकुपरु कुल सादको घर जाने बाटो व तार/ ावले नगर तर य 2लाख 
85 टनलेको यव था 10 थान नगर तर य 20लाख 
86 बायो लोक माछा पोखर  10 थान नगर तर य 5लाख 
87 पशपुालन नगर तर य 5 ,००,०००  

88 सडक वि को  यव था नगर तर य 10,00,000 

089 अचार बनाउन ेता लम नगर तर य १० ,००,०००  

90 नमनुा समाज टोल पूव हो लमा यसा यक म यपालन 
हाँस पालन गन 

नगर तर य ५ ,००,०००  

91 मकै छोडाउन ेमेशीन  नगर तर य ५ ,००,०००  

92 कृषकह को न म  सहु लयतपणु मल  ,बऊ,भ डारण 
क को  यव था गन  

नगर तर य २,०० ,०००  

93 आदवासी असाहय म हला उ थान संघ कुसन 
बनुाई /बनाउन ेता लम  

नगर तर य 2,00,000 

94 म हलालाई सपमलुक ता लमको यव था नगर तर य 1,00000 
95 िश क ,कमचार ,शाश नक खच अनदुान माग  नगर तर य १० ,००,०००  

96 िश क ,कमचार ,शाश नक खच अनदुान माग  नगर तर य ८ ,००,०००  

97 इ धन र सवार  ममतको  यव था  इलाका हर  
कायालय घैलाडु वा 

नगर तर य २ ,००,०००  
 

99 वडा कायलय घेरावारा नगर तर य १५ ,००,०००  

100 सामदुायीक भवन नमाण नगर तर य १० ,००,०००  

101 कोच राजवंशी के  अगाडी  पै नको वको काम नगर तर य 10लाख 

102 कोच राजवंशी के  वाटोमा ल ब लगाउन े नगर तर य 20लाख 

103 कोच राजवंशी के  फ नचर ख रद नगर तर य 5लाख 
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. स. योजनाको नाम  टोलको नाम क सम लागत 
अनमुान 

1 घा ा खोलामा प ी पलु नमाण  दयालो टोल देश 
सरकार 

20लाख 

2 देवी साद उ तेी सामदुा यक भवन नमाण  घैलाडु बा टोल देश/के  3 करोड 

3 आदश व ामि दर ा व धक मा. व. भवन 
नमाण  

घैलाडु बा बजार देश/ 
के   

2 करोड 

4 घैलाडु बा बजार भ  दवैुतफ प  नाला नमाण घैलाडु बा बजार नगर त रय बस लाख 

5 नव दगुा मि दर पनुः नमाण घैलाडु बा बजार देश  20लाख 
6 िजवन े को घरदेिख टेक नारायणवार  जाने 

वाटो कालो प  े
घैलाडु बा बजार देश 1 करोड 

7 प ी पलु नमाण िशवग  जाने बाटो बेन ु
सटौला 

घैलाडु बा बजार नगर तर य १५लाख 

8 नार  चेतना नमाणाधीन अधरुो  भवन घैलाडु बा बजार नगर/ देश 5लाख 
9 सयप  िशवालय  सामदुा यक वकास के  

पखाल नमाण  
 

सयप  टोल /
घा ा कनार टोल 

नगर तर य 1५लाख 

10 सयप  टोल जाने बाटोमा 
लाव पलु नमाण 

घा ा कनार टोल नगर तर य 
20 लाख 

11 शा ता मगरको घर अगा ड क भट नमाण  घा ा कनार टोल नगर तर य  15लाख 
12 गोकुल जोिशमाग अ तरगत भमा दाहालको घर 

उ र याब प ी पलु नमाण 
घा ा कनार  देश 

त रय 
25लाख 

13 ह तपदमा खानेपानी नमाणा धन भवनको न म  
बजटे 

लखर  ग ी  नगर तर य 1करोड 

14 पशहुाट भ  यवि थत बधशाला नमाण गन - 
माछा ,कुखरुा ,खसी ,सुगँरु ,रागँा  

नमनुा समाज नगर तर य १०
,००,०००  

15 ब रङ खोलाका परुाना बाधँह लाइ पनु ममत 
गन 

नमनुा समाज नगर तर य ४०
,००,०००  

16 ब रङ खोला तटब ध नमनुा समाज  10लाख 
17 च पापरु जाने वाटो दवैतफ नाला नमाण नमनुा समाज नगर तर य 10लाख 

18 अ या नक तरका र खे त ता लम थम बहउु े य 
सहका र  

नगर तर य   

19 यवसा यक स जी खे त  ,उदघोषण ता लम आ द 
काय म 

म लजुल 
म हला सहका र 
कृ ष 

नगर तर य  १
,५०,०००  

20 सु त मनि थ त सरोकार समाज नेपाल नमाण कनपा -1 नगर तर य  5लाख 
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धीन भवनको ला ग रकम  

21 म लजुल म हला सहका र कृ ष भवन नमाण र 
घेराबेरा 

मि वार  नगर/ देश 10लाख 

22 ये  नाग रक चौता रमा नमाण धन कचनमा 
रकम अपगु भएकोले थप रकमको यव थान  

नगर नगर तर य 50०
,०००  

23 गोकुल जोशी सामदुा यक भवन नमाण तथा 
पु वाको यव था   

म ीबार टोल देश  50लाख 

24 ह तपदमा खानेपानी अधरुो बाटो परुा गन लक डग ी टोल नगर/ देश 10लाख 

25 नमाणा धन घैलाडु बा कभड हल परुा गन   घैलाडु बा बजार नगर/ देश 25लाख 
26 घैलाडु बा बजारदेिख लखर  ग ीस म नाला 

नमाण 
घैलाडु बा टोल देश 50लाख 

27 रङरोड टोपालाल गाउँ पि म लकडीग ी जाने 
बाटोमा प ी पलु 

घैलाडु बा टोल देश  

28 दोण सं ौलाको घरदेिख अलावतीको घरस म 
दवैु तफ नाला नमाण  

देश नगर 10लाख 

29 कोच राजवंशी के  सं ाहलय भवन नर तरता  संिघय सरकार नगर 1करोड 
30 कोच राजवंशी के  सं ाहलय भवन नर तरता  देश सरकार नगर 1करोड 


