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d]/f] eGg' 

 
g]kfn ;/sf/, ;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfnon] tf]s]sf] dfu{bz{g 
adf]lhdsf] ;xeflutfd"ns of]hgf th{'df k|lqmof cjnDag u/L :yfgLo tx ;~rfng 
P]g @)&$ tyf cGo lgb{]lzsf Pj+ sfo{ljlw cg'¿k Og?jf gu/kflnsfsf] P]ltxfl;s 
t]>f] gu/ ;ef ;~rfng u/L kfl/t lg0f{o tyf cf=a= @)&^÷)&& sf] gLlt, sfo{qmd 
tyf of]hgfx¿sf] b:tfj]hsf] ¿kdf of] k':ts tof/ kfl/Psf] 5 .  

hgtfsf] cfly{s, ;fdflhs ljsf;sf] nIo tyf p2]Zo tf]sL ;f] xfl;n ug{ lnOg] 
/0fgLlt, sfo{gLlt, sfo{qmd÷cfof]hgf, ah]6, cg'udg, d"Nof°g nufotsf k|fjwfgx¿ 
;d]6L gu/kflnsfn] tof/ u/]sf] of] b:tfj]h g} gu/ ljsf; of]hgf xf] . o;df 
:yfgLo :t/af6 dfu eO{ cfPsf cTofjZos tyf cfly{s, k|fljlws lx;fjaf6 
;Defljt, tTsfn /f]huf/ ;[hgf ug{] / cfocfh{gdf a9fjf lbg] dlxnf, afnaflnsf, 
lk5l8Psf ju{sf] lxt x'g] sd nfut / a9L hg;xeflutf kl/rfng ug{ ;lsg] 
cfof]hgfx¿nfO{ a9L dxTj Pj+ k|fyldstf lbO{Psf] 5 . ;fy} :yfgLo s/sf] bfo/f 
km/flsnf] kf/L, ;a} s/bftfx¿nfO{ s/sf] bfo/f leq ;dfj]z u/L cfGtl/s cfo a[l4 
ug{] sfo{qmdx¿nfO{ ;d]t dxTjsf ;fy cufl8 a9fO{Psf] 5 . o;af6 ;'zf;g k|j4{g 
eO{ hgtfsf] lhjg:t/ clea[l4 x'g], gu/jf;Lsf] :jf:Yo, lzIff Pj+ ;'/Iff ;d]tnfO{ 
b[li6ut u/L utljutsf sltko c;n cEof; ;d]tnfO{ o; aif{sf] gLlt, sfo{qmd / 
ah]6df k|fyldstf lbO{Psf] 5 . h'g k"0f{¿kdf sfo{fGjog ug{ ;Dk"0f{ gu/jf;Lx¿ tyf 
;/f]sf/jfnfx¿sf] ;xof]u ckl/xfo{ 5 . 

ctM t];|f] gu/;ef ;kmntfk"j{s ;DkGg u/fpg ;xof]u ug{'x'g] gu/ ;efsf 
;b:oHo"x¿, s]Gb| tyf k|b]z;efsf ;f+;bHo"x¿, laifout ;ldltsf ;b:ox¿, 
gu/kflnsfsf sd{rf/Lx¿, ;/sf/L tyf u}/;/sf/L ;+3;+:yfsf k|ltlglwHo"x¿, pBf]u 
jfl0fHo ;+3 ljleGg tx / tKsfsf JolQmTjx¿, ;d'bfo kl/rfns, ;~rf/sdL{ / 
:yfgLo k|zf;g Pj+ ;+3Lo dfldnf tyf :yfgLo ljsf; dGqfnon] k|bfg u/]sf] 
lgb{]zg, ;Nnfx / ;'emfjk|lt xflb{s cfef/ JoQm ub{} o; k':ts k|sfzgsf] qmddf 
k|ToIf ck|ToIf ¿kdf ;xof]u k'ofpg'x'g] ;Dk"0f{ dxfg'efjk|lt xflb{s wGojfb lbg 
rfxG5' . 

/fhg d]xtf 
gu/ k|d'v 

Og?jf gu/kflnsf 
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d]/f] eGg' 
 

:yfgLo txsf] lgj{frgkZrft t];|f] gu/ ;efaf6 bf];|f] aif{sf nflu gLlt, sfo{qmd / ah]6 
kfl/t ePsf] 5 . :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, dGqfnox¿sf] dfu{bz{g, ah]6 th{'df 
lbUbz{gsf dfu{bz{g, ljutsf cEof;, k|rng / 5nkmnsf lgZsif{x¿af6 of] gLlt, sfo{qmd 
tof/ ul/Psf] 5 . Ps k"0f{ cfly{s aif{ ;dfKt ePsf]5 . o; a]nf;Dd cfOk'Ubf cn\ksfnLg / 
bL3{sfnLg ljsf; / :yfloTjsf s]xL k'j{fwf/ v8f ePsf 5g\ . cfjlws u'¿ of]hgf lgd{f0f 
sfo{ clGtd r/0flt/ k'u]sf] 5, gu/sf] ;8s ;~hfnnfO{ gful/s d}qL / ;'ljwf ;DkGg 
agfpg D.P.R. tof/ ul/Psf] 5 . j8f sfo{fno :yfkgf eO{ k|ljlw d}qL (IT BASED) 
k|s[ofaf6 ;~rfng x'g] lbzfdf d'vl/t ePsf 5g\ . sd{rf/L Joj:yfkg nueu sfdrn\g] 
;+Vof / cj:yfdf k'u]sf] 5 . PsLs[t ;DklQ s/ -3/hUuf ;DklQ s/_ sf] Ps¿ktf ;lxtsf] 
Aoj:yfkgn] gu/kflnsf ;~rfngdf :jfjnDjg aGg] lbzfdf cu|;/ 5 . zx/L ljsf; 
dGqfnonufot cGo ljifout dGqfno/sfo{fnox¿sf] sfo{qmd cfsif{0f ug{ nufgLd}qL jftfj/0f 
jGb} uPsf] 5 .  
t/, ug{ cem} w]/} afFsL 5 (MDG-Millennium Development Goals) nfO{ s;/L cfGtl/s/0f 
ug{] < Planning & Implementation nfO{ Data Based agfO{ :jR5, kf/bz{L / glthfpGd'v 
s;/L agfpg]< hjfkmb]lxtf, kf/blz{tf / ;'zf;gsf] k|Tofe'lt gu/jf;LnfO{ s;/L k|bfg ug{] < 
ah]6 afF8kmfF8df obfsbf b]lvg] u/]sf] j8f ljefhg ug{] 9fFrfnfO{ If]qut¿kdf cfjZostf, 
Ifdtf / ;Defjgf cg'¿k Plss[t 9fFrfsf] df]8]ndf s;/L k|fyldstf lgw{f/0f u/L ljlgof]hg 
ug{] kl/kf6L cufn\g] < /fhgLlt / k|zf;gjLrsf] cGt/ ;DaGw / ;LdfnfO{ s;/L kl/eflift 
u/L If]qflwsf/, ;dGjo / ;xof]unfO{ ;]jfu|fxLd}qL agfpg] < Goflos ;ldltsf] sfo{nfO{ s;/L 
;'Jojl:yt / ;]jfu|fxLd}qL agfO{ zflGt ;'/Iff, Gofo Pj+ ;'zf;g k|j4{gdf cAan gu/kflnsf 
agfpg] < o:tf ofjt ;d:ofx¿ ;dfwfg u/L gu/kflnsf :jo+sf] ;zlQms[t ub{} ;'zf;gsf] 
k|Tofe"t ug{'5 . ;zlQms[t gu/kflnsfaf6 dfq} gu/jf;Lsf] ;zlQms/0f, ljsf; / ;]jf k|jfxdf 
ultlzntf l;h{gf ug{ ;lsG5 . oxL ultlzntfsf] pRr k|j]u b/n] g} gu/ ;';+:s[t / ;d[4 
aGb5 . o;sf nflu >dsf] ;Ddfg, pRr dgf]ano'Qm sfo{;Dkfbg:t/df a9f]Q/L, gu/kflnsfsf] 
g]t[Tjpk/ hgljZjf; cfh{g, ;"rgfk|ljlw Pj+ tYo / tYof°df cfwfl/t ;xeflutfd"ns, 
kf/bz{L lg0f{o k|0ffnL cjnDag / hgljZjf; cfh{g ug{ h¿/L 5 . ljlwsf] zf;g :yflkt ug{ 
P]g, sfg'g / gu/kflnsf :jo+n] kfl/t u/]sf] sfg'g, sfo{ljlwnfO{ cIf/; kfngf ug{ h¿/L   
5 . gLlt, sfo{qmd / ah]6 lgd{f0f k|s[ofdf ;xefuL eO{ k|ToIf, k/f]If¿kdf ;xefuL x'g'x'g] 
6f]naf;L, j8f ;ldlt, gu/ sfo{kflnsf, gu/k|d'v, pkk|d'v, k|b]z / s]Gb|Lo ;+;bsf 
;f+;bHo"x¿ Pj+ ;du| ;~rf/sdL{, a'l4lhjL, sd{rf/L ;fyLx¿ ;a}k|lt xflb{s cfef/ k|s6  
ub{5' . gLlt, sfo{qmd / ah]6 lgd{f0fdf b]lvPsf] of] ;+nUgtf, ;xeflutf / P]Soj4tf 
sfo{fGjogdf ;d]t p:t} ultlzn eO{ Og¿jf gu/kflnsfsf ;d[4 x'g] cfzf Pj+ ljZjf; lnb} 
Og¿jfaf;L / Og¿jf gu/kflnsfsf] pHjn eljiosf] sfdgf ub{5' . 

l8NnL/fh lg/f}nf 
k|d'v k|zf;sLo clws[t



 
 
 
 

rf}yf] gu/ ;efaf6 kfl/t cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf] jflif{s gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 

1 

आनरुवा नगरपालिकाको सलंिप्त पररचय 

 

P]ltxfl;s k[i7e"ld M  

Og?jf gu/kflnsf g]kfnsf] प्रदेश न ं
१ cGt/ut ;'g;/L lhNnfdf cjl:yt 
;b/d'sfdsf] ?kdf /x]sf] of] 
gu/kflnsf tTsflng dx]Gb| /fhdfu{ 
/ xfn k'j{–klZrd nf]sdfu{sf] nDafO{ 
& ls=dL+ /  pQ/–blIf0f $ ls=dL= 
/x]sf]  5 . ef}uf]lns ससभ ंकन 
cg';f/ k'j{df u9L ufpFkflnsf 
klZrddf ef]qmfxf नरससहं ufpFkflnsf 
pQ/df O6x/L pkdxfgu/kflnsf / 
/fdw'gL gu/kflnsf / blIf0fdf 
xl/gu/ ufpFkflnsfn] 3]l/Psf] gu/Lsf] gfd Og?jf xf] . of] gu/kflnsf /fhg}lts 
lx;fan] !) j6f j8fx?df ljefhg /x]sf] 5 . o; lhNnfdf /x]sf ^ j6f 
gu/kflnsf dWo] Og?jf gu/kflnsf Ps xf] eg] cGo gu/kflnsfdf  /fdw'gL, 
दहुबफ य फय ह तथ  उऩ-भह नगयऩ सरक भ  w/fg tyf O6x/L gu/kflnsfx? x'g . of] 
Og?jf gu/kflnsf lj=;+= @)$& ;fndf k~rfot af6 gu/kflnsf eO{ य ज्म 
ऩुनयसयंचन  बए ऩश्च त सभतत २०७३/११/२७ फ ट इनरुव  नगयऩ सरक , नगय क मयऩ सरक को 
क म यरम (स्थ नीम सयक य) को रुऩभ  यहेको छ . 

 
gfdfs/0fM   
Og?jf, Og/jf, Ogjf{ h:tf :yfg ljz]if ;–;gf a:tL cGoq klg ;'lgG5 tfklg 
;'g;/Lsf] ;b/d'sfd O{g?jf eg]sf] 5'§} dxTjzfnL ynf] xf] . >L # eLd zdz]/sf] 
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zf;gsfndf xhf/f}+ jif{ cl3b]vL h+un /lx cfPsf] o; e'lddf 9fnkm8fg ul/ a:tL 
a;fpg] / s[ifL pTkfbg a9fpg] nIo lnO{Psf] xf] . g]kfnL hgtf :jb]zdf /f]huf/L 
gkfP/ sf]xL l;lSsd, sf]xL e'6fg, sf]xL adf{ t sf]xL ef/tsf] cf;fd nufPt 
a8]a8] zx/ jf a:tLx?df hfg] qmd a9\b} uPkl5 :jb]zdf hgzlStsf] dxTjnfO{ 
cËLsf/ ub}{ ;+jt !(** ;fndf oxfFsf] h+un kmfF8\g] sfd z'? eof] . o; If]qsf] 
xhf/f} aif{ b]vL Psbd} afSnLP/ /x]sf] h+un eP klg emf]8f kmF8fg ubf{ xfn 
Og?jf c:ktfnsf] k'j{ pQ/ tkm{ sf7sf] 9\jf8= xfn]/ ag]sf] cToGt lh0f{ Ogf/ 
;fj{hlgs eP5 . To; kl5 klg ef/taf6 rfFbj]nf lt/ 8fFsf ug]{ 8fFsfx? ToxL 
Ogf/sf] cf8df lbge/ blKsP/ /flt 8fFsf ug]{, km]/L Tot} h+undf n'Sg] l5Kg] ;d]t 
u/]/ lk/lk/fp kf/]sfn] pSt kfgLsf] ;|f]tnfO{ rfFba]nfsf kLl8t JolStx?n] k/kf/ 
kfl/lbPsf /x]5g . kl5 h+un kmF8fgLsf a]nf æcjz]ifÆ sf ?kdf Tof] Ogf/nfO{ 
;a}n] b]v]5g . o; If]qsf] jl/kl/sf dflg;x?n] pQm Ogf/ e]l6Psf] 7fpFnfO{ 
;+s]tfTds 9Ën] g]kfnL efifLn] O{g?jf eg] . s'g} d'n zAb ;Fu ;DaGw b]vfpg jf 
æjfnfÆ sf] cy{ lbg d'n zAb -k|s[tL_ df æpjfÆ k|Too hf]l8g] u5{ . Tof] s[bGt jf 
tl4tfGt klg x'G5, h:t} M s[bGtdf ;'t\ ± pjf – ;'t'jf, 8'n±pjf– 8'n'jf -8'Ng 
;Fu ;DalGwt jf 8'Ng] sfddf ;/f]sf/ /fVg] ePem}+, / tl4tfGtdf eft± pjf– et'jf 
af6f]±pjf– a6'jf -af6f] ;Fu ;DalGwt, af6f] ;Fu ;/f]sf/jfnf_ ag]em} Ogf/±pjf–
Og?Jff -Ogf/ ;Fu ;DalGwt jf Ogf/jfnf 7fFp_ ;fy{s ePsf] b]lvG5 . o;} 
æOg?JffÆ nfO{ k|foM t/fO{af;L d}ynL, y/f}6L / ef]hk'/L efifL JolStx?n] Og?jf   
-Ogjf{ klg_ eGb5g . 
 
If]qkmnM &&=(@ au{ ls=dL= 

ef}uf]lns :j?k M  

o; gu/kflnsfsf] e'–w/ftn t/fO{sf] ;dyn d}bfgn] 9fs]sf] 5 . 
उत्तयी आऺ ंश: २६० ३७’ ५०” (२६० ३४’ ५८”) 
ऩूवी देश न्तय:  ८७० ७’  ३०” (८७० ११ ’ १८”) 
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rf8kj{ 

O{g?jf gu/kflnsfdf ldl>t wd{nDaLx¿sf] a;f]jf; /x]sf] kfOG5 . o;df d'Vou/L 

lxGb', ls/ft, lqmlZrog, O:nfd cflb wd{ dfGg]x¿ a;f]af; u/]sf 5g\ . t;y{ o; 

gu/kflnsfsf d'Vo rf8jf8df bz}, ltxf/, 5}6, df3];+s|flGt, sflt{s k"l0f{df, lzj/fqL, 

xf]nL, ;fpg] ;+s|flGt, l;¿jf, ;s/ft, lhltof, /fdgjdL, s[i0fci6dL, pFwf}nLpFef}nL, 

O{b asl/t / lqm:d; 8] cflb k|d'v 5g\ . o;sf cnfjf a'4hoGtL, CifL k+rdL, 

Jof;k"l0f{df / ClifkGrdL cflb rf8kj{x¿ ;d]t o; e]udf dgfpg] ul/G5 .  

 

ध सभयक तथ  ऩमयटकीम स्थरहरु 

wfld{s tyf ko{6sLo b[li6sf]0fn] Og?jf gu/kflnsf lgs} dxTj k"0f{ /x]sf] 5 . o; 

If]qdf ljleGg d7 dlGb/, dl:hb tyf yfgx? /x]sf 5g\ . ;fy} ko{6sLo ;Defjgf 

ePsf If]qx?nfO{ ;Dab{g tyf k|rf/k|;f/ ug{ ;s] ko{6g k|jb{g ul/ cfGtl/s >f]t 

j[l4 ug{ ;lsG5 . o; If]qsf k|d'v d7 dlGb/, dl:hb tyf ko{6sLo ;Defjgf ePsf 

If]qx? lgDgfg';f/ /x]sf 5g\ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;Togf/fo0f dlGb/ Og?jf ! /fdhfgsL dlGb/ Og?jf $

v]n d}bfg, se8{ xn Og?jf ! :ju{åf/L 3f6 Og?jf $
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o;sf ;fy} ljleGg j8fx?df klg wfld{s tyf ko{6sLo If]qx? /x]sf5g\ . h; 

cGtu{t j8f g+ ! df eujtL dlGb/, lzj dlGb/ cflb, j8f g+ @ df b'uf{ dlGb/, 

/fdhfgsL dlGb/, lzj dlGb/, j'9f;'Aaf yfg cflb, j8f g+ # df /fwf s[i0f dlGb/, 

s+;d8fg yfg -nfl6dfO{_, dl:hb cflb, j8f g+ $ df l;tf 3f6, xg'dfg dlGb/, sla/ 

dlGb/, /fhfhL yfg, lbgfeb|L yfg, hdf dl:hb, gof j; kfs{ cfbL, j8f g+ % df 

/fd dlGb/, lzj dlGb/, lzj eujtL a}i0fjL b]lj dlGb/, l;+xb]lj dlGb/, /fhfhL 

nfl6b]lj yfg cflb, j8f g+ ^ df k|e' /fd]Zj/ lzjfno dlGb/, lqk'/]Zj/ dlGb/, 

nfl6dfO{ yfg, b]layfg, lzjfno dlGb/, dl:hb cflb, j8f g+ & df /fdhfgsL dlGb/, 

sfnL b]la dlGb/, elG;of dlGb/, l;tf 3f6, lzj dlGb/ cflb, j8f g+ * df Xl/x/ 

sflt{s dlGb/, /fdhfgsL dlGb/, /fhfhL yfg, l8jf/ yfg, nfl6dfO{ yfg, xflQ3f]8f 

yfg, lbgfeb|L yfg, l;4]Zj/ lzj dlGb/ j+sn'jf dl:hb, O{buf, dbzf{ cflb, j8f g+ ( 

df eujtL dlGb/, nlId gf/fo0f dlGb/, xg'dfg dlGb/, lzj dlGb/, /fdhfgsL 

dlGb/, hfd] dl:hb, jlaof kf]v/L, ;fDjf]nf, O{buxf cflb / j8f g+ !) df laleGg 

dl:hbx? /x]sf5g\ . 

 

j8f cg';f/sf] 3/w'/L tyf hg;+Vofsf] ljj/0f 
२०६८ स रको जनगणन  अनुस य मस इनरुव  नगयऩ सरक को कुर जनसंख्म  ६३,५९१ 
यहेको छ।  जस भध्मे भहहर  ३२,३९६ य ऩुरुष ३१,१९५ यहेक  छन ् । कुर ऺेत्रपर 
७७.९२ वगय ककसभ यहेको इनरुव को जनघनत्व ८१६ प्रतत वगय ककसभ यहेको छ । इनरुव  
नगयऩ सरक को वड गत जनसंख्म , ऺेत्रपर य जनघनत्व तनम्न नुस य यहेको  छ । 

u'›L ahf/ Og?jf ! dl:hb
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j8f 
g+= 

3/ kl/jf/ 
;+Vof k'?if Dlxnf hDdf 

If]qkmnju{ 
ls=ld= 

hg3gTJf 
प्रतत ju{ 
ls=ld=  

1  1136 2527 2565 5092 1=05 ४८५० 

2  1131 2939 2800 5739 4=76 १२०६ 

3  1721 3652 3738 7390 4=43 १६६८ 

4  1139 2875 2727 5602 5=22 १०७३ 

5  1068 2181 2450 4631 6=94 ६६७ 

6  1395 2781 3241 6022 14=52 ४१५ 

7  1379 3231 3469 6700 12=54 ५३४ 

8  1440 3542 3716 7258 11=82 ६१४ 

9  1545 4220 4304 8524 10=74 ७९४ 

10  1066 3247 3386 6633 5=89 ११२६ 

hDdf 13020 31195 32396 63591 77=92 ८१६

;DefJotf, cj;/, r'gf}lt / ;d:ofx¿M 

 ;'g;/L lhNnfsf] Og?jf gu/kflnsf hg 3gTj lgs} sd ePsf] If]q xf] . of] 

gu/kflnsf /fdw'gL gu/kflnsf / ef]qmfxf g/l;+x ufpFkflnsfsf] aLrdf kb{5 . o; 

gu/kflnsf leq Og?jf ahf/ klg kb{5 .  Og?jf gu/kflnsf k"j{klZrd 

/fhdfu{dfg} kb{5 . o;sf ;fydf z+s/k'/ zfvf gx/ o;} gu/kflnsf leq -lar 

efu_ af6 uPsf] 5 . t;y{ o; gu/kflnsfsf] d'Vo ;+efjgf / cj;/ eg]sf] s[lif 

pTkfbg / Jofkf/ Joj;fo g} xf] . s[lif / cGo k|sf/sf ahf/sf] ;+efjgf ePsf] ;fy} 

s[ifL k]zfdf ;+nUg dflg;x¿ kof{Kt ePsf] x'Fbf+ o; gu/kflnsfdf df};dL / a]df};dL 

cuf{lgs t/sf/L tyf kmnkm"n v]tLsf] k|jn ;+efjgf / cj;/x¿ /x]sf 5g\ . xfn 

e}/x]sf] lgjf{xd'vL t/sf/L v]tLnfO{ Joj;fod'ns agfpg ;s]sf] v08df oxf+Fsf 
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dflg;x¿sf] lhjg:t/ psf:g w]/} ;do kv{g' kb}{g . xfn ahf/sf] a9\bf] ljiffbLo'Qm 

t/sf/Ln] dflg;x¿sf] :jf:Yodf k|lts'n c;/ k'¥ofO{/x]sf] 5 . dflg;x¿ s]xL al9 

d"No lt/]/ ePklg k|fËfl/s jf cuf{lgs dnåf/f pTkflbt j:t'x¿sf] vf]hLdf 5g\, 

h;sf nflu e/kbf]{ cuf{lgs j:t' pTkfbs s[ifs ;d"x jf ;+:yfx¿ o;df nfUg' 

h¿/L b]lvG5 . 

 Og?jf gu/kflnsfdf 3/]n' tyf ;fgf pBf]ux¿sf] ;+efjgf klg k|;:t /x]sf] 

5 . 3/]n' ;fdfu|L pTkfbg u/]df laqmLsf nflu ahf/sf] s'g} cefj xF'b}g . :yfgLo 

zLk / k|ljlwdf cfwfl/t pTkfbgsf] dfu xfn cfP/ a9\b} uO/x]sf] ;Gb{edf 

u'0f:t/o'Qm j:t'x¿n] /fd|} u/L :yfg kfpF5 . e'mDsf 5]p5fpsf s]xL 3gf 

hg;+Vofo'Qm g=kf=x¿ O6x/L, b'xjL, /fdw'gL, w/fg klg glhsdf kg]{ x'gfn] o; 

:yfgdf o:tf pBf]ux¿ km:6fpg] b]lvG5g\ . oxfFsf k'/fgf kf]v/Lx¿sf] hL0ff]{4f/ u/L 

df5f dfg]{ tyf ko{6snfO{ hnls|8fsf nflu k|of]udf Nofpg] sfo{ u/]df gu/sf] 

cfDbfgLdf a[l4 x'g] s'/f lglj{jfb 5 .    

 Og?jf gu/kflnsfdf Jofkf/ Joj;fosf ;fydf s[lif / kz'kfng ug]{ sfo{nfO{ 

klg dxTj lbg ;lsG5 . o;sf ;fy} o; g=kf=sf vfln hldgx¿df a[Iff/f]k0f ug]{ 

tyf kfs{x¿sf] ljsf; u/]sf] v08df o; e]usf] ;'Gb/tfdf a[l4 x'g] tyf cfGtl/s / 

afXo ko{6sx¿nfO{ cfsz{0f lbg ;lsg] ;+efjgf k|z:t dfqfdf /x]sf 5g\ . 

gu/kflnsfn] cfkm\g} kxndf s/ p7fpg] sfo{n] klg o;sf] cfDbfgLdf clea[l4 ePsf] 

5 .  

Og?jf gu/kflnsfnfO{ ljsf;sf] ult lbg g;Sg'sf] k|d'v sf/0f eg]sf] 

ah]6sf] cefj x'g' g} xf] . cfGtl/s >f]t lgs} sd ePsf] x'Fbf o;n] k|zf;lgs vr{ 

wfGg g} d'l:sn kg]{ b]lvG5 . h;n] ubf{ ljsf; lgdf{0fsf] sfd ug{ afXo >f]tdf e/ 

kg{' k/]sf] 5 . o;sf ;fy} csf]{ k|d'v r'gf}tL eg]sf] kfl/t gLlt, sfo{qmd tyf 

ah]6nfO{ gful/ssf] cl;ldt ck]Iffx?nfO{ ;d]6]/ k|efjsf/L 9+un] kl/rfng ul/ 

clwstd nfe xfl;n ug{ sl7g 5 . 
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नीलि िथा काययक्रमहरू 

 

१. सुशासनः हाम्रो प्रलिवद्धिाः पारदलशयिा, जवाफदेलहिा, भ्रष्टचारमा शुन्य 

सहनशीििा र प्रभावकाररिा 

 प्रासिसधक परीक्षण, प्रभाि मलु्याङ्कन, तथा सािवजनीक परीक्षण जस्ता माध्यमहरूबाट 

नगरमा सञ्चासित योजनाहरूमा पारदसशवता कायम गने नीसत ऄििम्िन गनुवका साथै 

सािवजसनक सनकायहरूबाट प्रिाह गररने सेिा प्रभाि सचुकमा अधाररत सािवजसनक 

सनुुिाइबाट प्राप्त हुने पषृ्ठपोषणको अधारमा सधुार गद ैिसगने छ । भ्रष्टचार जन्य कायव ईपर 

शनु्य सहनशीिताको नीसत ऄििम्िन गररने छ । 

 स्थानीय सनकायमा सािवजसनक सनुुिाइ सनदसेशका २०६७ बमोसजम स्थानीय तहबाट 

सम्पादन गररएका कायवक्रमहरूको सािवजसनक सुनुिाइ गने कायवक्रमिाइ ऄसनिायव गने 

नीसतिाइ सनरन्तरता सदद ै यस कायवक्रम मार्व त सबै िडाहरूिे सम्पादन गरेको कामको 

सरोकारिािाहरूिाइ (स्थानीय एर्.एम., सप्रन्ट समसडयाहरूिाआ समेत) सहभागी गराइ 

सेिा प्रिाहमा प्रभािकाररता, पारदसशवता र जिार्दसेहतामा िसृि गद ैिसगनेछ । 

 यस नगरपासिकाको असथवक भौसतक सामासजक यथाथवता सचत्रण र िास्तसिकतािाइ 

औलं्याईन नगरको पार्श्वसचत्र (urban profile) का ऄधािसधक गरी सोको अधारमा 

योजना तजुवमा गनव पहि गररनेछ । 

 नेपाि सरकारबाट सनधावररत न्युनतम शतव तथा कायवसम्पादन मापनका सचुकहरू परुागरेका 

िडाहरूिाइ थप ऄनुदान सदने र परुा नगने िडाहरुिाइ ऄनुदान कटौसत गने नीसत रहेकोिे 

सोका िासग िडाहरूको क्षमता ऄसभिसृि गनव सिशेष ध्यान सदआनेछ । 

 यस नगरपासिका, रासरिय, ऄन्तरासरिय तथा स्थानीय गैससहरू मार्व त संचासित सिकास 

गसतसिसधहरुिाइ जनतासम्म पयुावईन स्थानीय टेसिसभजन र एर्.एम. रेसडयो, पत्रपत्रीका 

मार्व त संचासित कायवक्रमिाइ सनरन्तरता सदइनेछ । 

 राज्यको तर्व बाट ईपिब्ध सेिा ससुिधाको पहुुँचबाट बसन्चत िगविाइ सम्बोधन गद ै

सामासजक समािेशीकरणको ऄिधारणा ऄनुसार सचेतीकरण, सीप तथा क्षमता 
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सिकासको ऄिसर प्रदान गरी सिकासको मिुप्रिाहमा ल्याईन कायवक्रमहरू सञ्चािन 

गररनेछ । 

 नगरमा ऄिसस्थत सािवजसनक सेिा प्रिाह गने कायाविय पररषरको िातािरण सधुारका 

िासग कायाविय पररषरिाइ स्िच्छ, सर्ा बनाईद ैिातािरण संरक्षण र प्रििवन समेत हुने 

गरी िारािरण मैत्री कायावियको रुपमा सिकससत गने तर्व  प्रयास गद ैिसगनेछ । 

 असथवक ऄनुशासन कायम गने सन्दभवमा बाुँसक बक्यौता, पेश्की, बेरूजकुो िगत 

ऄधािसधक गरी कडाइका साथ ऄसुि ईपर एिं र्र्छ्यौट गने कायविाइ सनरन्तरता   

सदइनेछ । 

 सािवजसनक नीजी गैसस साझेदारीिाइ थप प्रभािकारी बनाईद ैिसगनेछ । 

 नगरका समदुायहरूिाइ सामासजक पररचािन एिं टोि सिकास संस्थािाइ ऄसधकतम 

सहभासगता गराइ सेिा प्रिाह, जिार्दसेहता र पारदसशवता कायम गनव सामासजक पररचािन 

कायवक्रमिाइ प्रभािकारी रूपमा संचािन गद ैिसगनेछ । 

 हरेक नीसत, कायवक्रम, योजना कायावन्ियन गदाव नगर कायवपासिकामा प्रसस्त छिर्ि गरी 

सनणवय पारदसशव समतव्यी ढंगिे सञ्चािन गद ैिसगने नीसत सिइएको छ । 

 प्रत्येक मसहनाको अयब्ययको मास्केिारी नगर कायवपासिका तथा िडा कायाविय, न.पा. 

को सचूना पाटी तथा िेिसाइआटमा प्रकाशन गने नीसत सिइनेछ । 

 

२.  मानव संसाधन लवकास सम्वन्धीः  

 नगरमा सेिा ससुिधाको ऄिसरबाट टाढा रहेका सिसभन्न के्षत्रका युिा जनशसििाइ ऄन्य 

सनकायहरू समतेको सहकायवमा सीपमिुक तासिम प्रदान गने नीसतिाइ सनरन्तरता 

सदआएकोछ । 

 सिदशेबाट र्केर अएका श्रसमक िा सिदसेशने क्रममा रहेका नगरका श्रसमकहरुिाइ 

स्िदशेमै रोजगार ईपिब्ध गराईन तथा सिपन्न सस्थसतमा रहेका श्रसमकहरूिाइ साझेदार 

सनकायहरूको सहयोगमा अधसुनक ज्ञान, सीप र प्रसिसधमा पहुँच िढाईने तर्व  सिशेष ध्यान 

सदआनेछ । 
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 नगर सभा तथा नगरपािीकामा कायवरत कमवचारीहरूको  क्षमता सिकासको िासग 

जनप्रसतसनसध तथा कमवचाररहरूको क्षमता ऄसभिसृि सम्िन्धी तासिम तथा ऄनुसशक्षण 

कायवक्रमहरू अिश्यकता ऄनुसार सञ्चािन गद ैिसगनेछ । 

 ईपभोिा ससमसतहरूको कायव सञ्चािन तथा व्यिस्थापन क्षमता ऄसभिसृिको िासग 

अिश्यक तासिम सदइनेछ । 

 सांगठसनक सिकास O.D. को माध्यमबाट व्यिसासयक क्षमताबसृि गनव नगरपासिकाको 

प्रत्येक शाखाहरूमा कायवरत कमवचाररहरूको कायव सििरण ईपिव्ध गराइ अगामी सदनमा 

पसन अिश्यकता ऄनुसार समयानुकुि पनूराििोकन गरी कायावन्ियनमा ल्याइनेछ । 

 यस नगरपासिकाका कमवचारी, सिषयगत कायावियका कमवचारी, तथा ईपभोिा 

ससमसतहरूको ईत्कृष्ट कायव सम्पादनिाइ पसहचान र प्रोत्साहन सदद ै सम्िसन्धत के्षत्रमा 

कायवरत मानि जनशसििाइ ऄझ बसढ ऄसभप्रेररत गने ईद्देस्यिे प्रदान गने ईद्देश्य ससहत 

ईत्कृस्ट कमवचारी परुस्कार, पत्रकार, कृषक, सशक्षक, सिद्यासथव, किाकार, समाजसेसि, 

करदाता ब्यिसायी ईपभोिा ससमसत कदर पत्र प्रदान गद ैिसगनेछ । 

 यस नगरको क्षमता सिकास योजनािाइ यसै चािु अ.ि.मा ऄधािसधक गरी कायवन्ियनमा 

ल्यइनेछ । 

 यस नगरपासिकाको समग्र सिकासको िासग िहृत सहरी सिकास योजनािाइ सनरन्तरता 

सदद ै(अिसधक योजना) कायवन्ियनमा िसगने छ । 

 सामासजक पररचािन, समािेशी र मिु प्रिासहकरणमा जोड सदआनेछ । आनरुिा नगरपासिका 

के्षत्र सभत्र कायवक्रम संचािन गने  सबै गैसस हरूका कायवक्रमहरू मध्ये साझेदारीमा मात्र 

नगर सिकास योजनामा समािेश गराईनका िासग पहि गररनेछ । 

 युिा एकि मसहिािाइ नगरमा रोजगाररका िासग पसहिो प्रथसमकता सदने । 
 

३. भौलिक पुवायधार लवकास सम्वन्धीः"स्थानीय पुवायधार-वहुअयालमक लवकासको  

अधार" 

 सडकहरूको छनौट एिं सनमावण गदाव नगरको यातायात गुरू योजना (Urban Transport 

Master Plan) िे सनसदवष्ट गरेका सडकहरूको सनमावण एिं स्तरोन्नसतिाइ प्रथसमकता सददै 

िसगनेछ । 
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 भौसतक पिुावधार सम्िन्धी योजना सञ्चािन गदाव ऄसधकतम जनसहभासगता हुने योजना 

तथा कायवक्रमहरूिाइ प्रथसमकता सदइ दहेाय ऄनुसार सहभासगता हुने नीसतिाइ सनरन्तरता 

सदआएको छ । 

  माटोको काममा ३० प्रसतशत जनसहभासगता ऄसनिायव गने । 

  माटो ससहत ग्रभेि गने काममा न्युनतम २० प्रसतशत जनसहभासगता ऄसनिायव गने । 

 सडक सपच गने िगायत ऄन्य सबै पक्की संरचना सनमावण एिं ममवत काममा न्युनतम 
२० प्रसतशत जनसभासगता ऄसनिायव गने िक्ष्य सिइएको छ । 

 सनमावण हुने सडकको दबुै साइडमा िकृ्षारोपण गने कायविाइ ऄसनिायव गद ैिसगनेछ । 

 सनमावण गररएका सडकहरूको सनयसमत ममवत सभंार गनुवपने र सोको िासग अिश्यक 

बजेटको व्यिस्था गनुवपने हुंदा नगरपासिकािारा सनमावण गरेका िा हस्तान्तरण भै अएका 

सडकहरूमा सिारी कर िगाइ स्रोत संकिन बाट प्राप्त रकम सोसह सडकमा खचव गने 

नीसतिाइ ऄििम्िन गररने छ । 

 नगरका सडकहरूको सनयसमत सञ्चािन र ममवत संभारको िासग ममवत संभार कोषको 

पररचािनिाइ ऄसनिायव गने नीसत िागु गररएको छ । 

 गुणस्तरयुि सनमावण ससुनसित गनव यस नगरपासिकाको कायावियमा स्थापना गररएको 

Material Testing Lab को स्थापना गरी सोको प्रयोग गद ैसनमावण कायवको गुणस्तरिाइ 

ससुनसित गनव गुणस्तर परीक्षण कायविाइ ऄसनिायव रूपमा िागू गररने छ । 

 ठुिा अयोजनाहरूको सम्भाव्यता ऄध्ययन गरी सामासजक, असथवक र िातािरणीय 

दृसष्टकोणबाट सम्भाव्य अयोजनाहरूको कायावन्ियनमा जोड सदइने छ । 

 िातािरणीय प्रभाि, मलू्यांकन ऄध्ययन (EIA, IEE) गने कायविाइ जोड सदआनेछ । 

 पिुावधार सनमावण गदाव मसहिा मैत्री, िािमैत्री तथा ऄपांगमैत्री पिुावधार सनमावण गने नीसत 

सिआनेछ । 

 पाकव , ईधान सञ्चािन व्यिस्थापन, तथा ऄन्य पिुावधार सनमावण कायवमा सािवजसनक सनसज 

साझेदारी ऄभ्यासिाइ कायावन्ियनमा ल्याईने प्रयास गररनेछ । 
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 सशक्षा र प्राथसमक स्िास््य सेिािाइ प्रभािकारी र न्यायोसचत बनाआनेछ । हरेक िडामा 

एक एक िटा स्िास््य चौकीहरूको स्थापना तथा स्थानान्तरण गरी शहरी स्िास््य 

केन्रहरू क्रमशः सबस्तार गद ैिसगने छ । 

 रासरिय भिन संसहताको कायावन्ियन प्रसक्रयािाइ थप प्रभािकारी बनाआने छ । 

 गत सबगतमा संचािन भइ ऄधरुो रहेका योजानाहरुिाइ ईच्च प्राथसमकता सदइ 

कायावन्ियन गद ैिसगनेछ । 

 

४. खानेपानी िथा सरसफाइ सम्वन्धीः "सामुदालयक सरसफाइ-हाम्रो अफ्नै भिाइ" 

 खलु्िा सदशमिु सजल्िा घोषणा भइ सकेको हुुँदा पोष्ट ओसडएर् कायविाइ प्रथसमकताका 

साथ ऄगासड बढाइने छ । 

 सरसर्ाइको के्षत्रमा ईत्कृष्ट योगदान पयुावईने ब्यसििाइ नगद रू ५०००।- तथा कदरपत्र 

प्रदान गररने गरी "सरसर्ाइ ऄसभयन्ता परुस्कार" प्रदान गररने छ । 

 नगर सभत्र र्ोहोर तथा ऄव्यिस्थीत कायव गने जो कोसहिाइ दण्ड तथा जररिानाको 

दायरासभत्र ल्याइने छ । 

 नगरका सबै िडाहरुमा खानेपानी पाइपिाइन सिस्तार गरी स्िच्छ खानेपानीको व्यिस्था 

समिाइने छ । 

 नगरका मखु्य स्थिहरूमा सािवजसनक धारा तथा चपीहरूको सनमावण गरी व्यिसस्थत गदै 

िसगनेछ । 

 

५. वन, वािावरण,ईजाय िथा जिवायु पररवियन सम्वन्धीः "वन िथा स्वच्छ पयायवरण           

नगरको वरदान" 

 िातािरण मैत्री स्थसनय शासन को प्रारूप २०७० का सचुकहरूिाइ चरणबि रूपमा 

नगरका सबै घर बस्ती िडामा कायावन्ियन गरीनेछ । ईि सचुकहरू परूा भएको तहिाआ 

िातािरण मैत्री तहको दजाव सदइ सम्मान गने । यस्तो सम्मान िोगो तथा कदरपत्रको रूपमा 



 
 
 
 

rf}yf] gu/ ;efaf6 kfl/t cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf] jflif{s gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 

12 

प्रदान गररने छ । सम्मानको रूपमा पाएको कदरपत्र सम्मान पाईने घरपररिारको 

प्रिेशिारमा सबैिे दखे्न सक्ने गरी टाससनेछ । 

 बषेनी यस नगरमा हुने गरेको भकु्षय तथा नदी कटान, बाढी, अगिागी जस्ता समस्याहरू 

समाधानका िासग सम्िसन्धत क्षेत्रका सबज्ञ, सिशेषज्ञ र सनकायहरूको सहयोगमा Bio-

Engineering को प्रयोगमा जोड सदआने नीसत ऄििम्िन गद ैप्रत्यक्ष रूपमा प्रभासित हुने 

समदुायिाइ सो सम्बन्धमा ज्ञान, सीप र ऄन्य क्षमता सिकास सम्बन्धी अिश्यक सहयोग 

ईपिव्ध गराइने छ । 

 नगरको हरेक िडाहरूमा िन नसवरी स्थापना गरी िडाहरूको ऐिानी, पती जग्गामा 

िकृ्षारोपण गरी िन के्षत्रको सिकास तथा सिस्तार गने नीसतिाइ ऄििम्िन गररने छ । 

 नगरमा पिुावधार तथा संरचना सिकास कायवक्रमहरू सञ्चािन गदाव िातािरणमैत्री 

सिकासको ऄिधारणािाइ ऄििम्िन गद ैिसगनेछ । 

 नेपाि सरकारबाट औधोसगक प्रदषुण सनयन्त्रणका िासग सनुसरी सज.स.सिाइ प्रत्यायोजन 

गररएको ऄसधकार बमोसजम सनुसरी सजल्िासभत्रका ईधोगहरूिाइ प्रदाषण सनयन्त्रण 

प्रमाण-पत्र सदने कायविाइ सनरन्तरता सदआनेछ । 

 स्थानीयस्तरमा ईपिब्ध हुन सक्ने िैकसल्पक ईजावका स्रोतहरूको पसहचान गरी िायो 

सिकेट, होम सोिार ससस्टम, सधुाररएको चलु्हो, सामदुासयक िायोग्यास प्िान्ट स्थापना, 

शौचािय जसडत िायोग्यास प्िान्ट जस्ता कायवक्रमहरू सञ्चािन गद ैप्राकृसतक स्रोत र 

साधनको समसुचत प्रयोग र व्यिस्थापनमा जोड सददै िसगनेछ । 

 िैकसल्पक ईजाव कायवक्रम ऄन्तगवत नगरका सबै िडाहरूमा सधुाररएको चलु्होको 

कायवक्रमिाइ िहृतरूपमा सञ्चािन गद ैिासगने छ । 

 सिधतु नपगेुको िडाहरूका िासग सोिार टुकीको कायवक्रमिाइ प्रथसमकता सदइने छ । 

 स्िच्छ र स्िास््य िातािरण कायम गदै हररत नगर सनमावण गने हरेक घरमा कसम्तमा ५ िटा 

सिरूिा रोप्ने नगरिाससिाइ ईत्प्रेररत गररनेछ । 

 दशेमा सिधमान ईजाव संकटिाइ सामना गनव िातािरणमैत्री निीकरणीय ईजावको प्रयोग र 

सिस्तारमा जोड सदआनेछ । 
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 र्ोहोर व्यिस्थापन तथा सरसर्ाइ कायवमा सािवजसनक सनजी साझेदारीको व्यिस्था 

ऄबिम्िन गररने छ । 

  शलु्कमा अधाररत र्ोहोर व्यिस्थापन र समदुायमा अधाररत र्ोहोर व्यिस्थापन               

(Community Based Waste Management) को नीसत ऄििम्िन गररने छ । 

 कुनै पसन ईधोगहरू समदुायको सबचमा िसन कायव सञ्चािन भइरहेका िा पसछ सञ्चािन 

हुने ईधोगहरू समदुायभन्दा िासहर रसह सञ्चािन गनुवपने छ । यसद समदुायको सिचमा 

सञ्चािन भइरहेको छभने ऄसििम्ि अफ्नो व्यिस्थापन गरी समदुायबाट टाढा िगी 

ईधोगहरू सञ्चािन गनुवपने छ साथै ऄसनिायव रूपमा प्रारसम्भक िातािरणीय पररक्षण गरी 

सञ्चािन गनुव । 

 

६. कृलष िथा पशु लवकास सम्बन्धीः 

 नगरको मखु्य खाधान्न िािीहरू (धान, ईखु, केराखेसत, जटु, गहुुँ, मकै असद) िीज िसृि 

कायवक्रम प्रभािकारी ढंगबाट सञ्चािन गरी गुणस्तररय सिउ ईत्पादनमा नगरिाइ 

अत्मसनभवर बनाईद ैऄन्य क्षेत्रका िासग समेत स्रोत केन्रको रूपमा सिकास गदै  िसगनेछ । 

सथै िीई, सबजनका ऄसतररि मि र कृषी सामाग्रीहरू समेत समयमै कृषकहरूिाइ 

ईपिव्ध गराईन सिशेष सजगता ऄपनाआनेछ । 

 कृषक र कृसष के्षत्रिे समस्या, अव्श्यकता र चाहनाको िस्तुपरक अंकिन गरी ईपयुि 

पररणाममखुी कायवक्रम तजुवमा गनव कृषक समहुहरूको गठन पररचािनिाइ जोड   सदआनेछ । 

 स्थानीय सम्भाव्यता, तुिनात्मक िाभका के्षत्र र नगरको सिसशष्ठ ऄिस्था समेतिाइ 

ऄिसरको रूपमा ईपयोग गद ै कृसष के्षत्रको व्यिसासयकरण र सिसिसधकरण गरी नगरको 

खाध सरुक्षाको ऄिस्था प्रबिवन गनवका साथै रोजगारीका ऄिसरहरू श्रजृना गररनेछ । 

 आनरुिा कृसष बजार ब्यिस्थापनको िागी ईद्योग बासणज्य संघ, आनरुिािाइ अ.ि. 

२०७६/०७७ मा रु. १ करोड रकम ईपिब्ध गराइने छ । 

 कृसष ईत्पादनमा िसृि गनव ससंचाइ, हाट िजार, कृसष ईपज संकिन केन्र जस्ता अिश्यक 

कृसष पिूावधारहरू सनमावण, ममवत संभार तथा सम्ििवन गने कायविाइ प्राथसमकता सदइने नीसत 

ऄििम्िन गररने छ । 
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 रासायसनक मिको प्रसतस्थापन गनव प्रङ्गाररक तथा जैसिक (गड्यौिा) मिको ईत्पादन 

तथा प्रयोगमा जोड सदइने नीसतिाइ ऄििम्िन गररने छ । 

 "एक गााँई एक ईत्पादन काययक्रम" ऄन्तरगत दगु्ध ईत्पादन, तरकारी ईत्पादन एिं 

िागिानी ईत्पादनिाइ प्रोत्सान सददै १० नं िडाको जल्पापरु के्षत्रमा तरकारी भण्डारको 

स्थापना गरी सो तरकारी आनरूिाको हाटिजारसम्म सहज ढंगिे ल्याईने व्यिस्था समिाइने 

छ । 

 मत्स्य पािन के्षत्रको सिकास तथा सिस्तार गनव नेपाि कृसष ऄनुसन्धान पररषद ् बाट 

ससर्ाररस भएका स्थानीय हािापानी सहुाईुँदो प्रसिसध तथा ईन्नत िीई, माछाका भरुा, िेनाव 

असदको ईत्पादन व्यिस्थामा सधुार गरी कृषक समक्ष पयुावइने छ । 

 नगरमा AI Mission ऄन्तगवत संचासित कृसत्रम गभावधान केन्रको स्थापना गने कायविाइ 

स्थानीय जातका गाइ/भैंसीको िाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा केसन्रत र सिस्तार गरी पश ु 

ईत्पादनमा िसृिको माध्यमबाट अय अजवनमा िसृि गररनेछ । 

 रासरिय घाुँस सिकास ऄसभयान कायवक्रमिाइ सनरन्तरता सदइ नगरमा रहकेो सिसभन्न जातका 

घाुँसका बीईहरू ईत्पादनमा िसृि गरर सो के्षत्रमा नगरिाइ अत्मासनभवर बनाईुँद ै ऄन्य 

क्षेत्रको िासग समेत सो केन्रको रूपमा स्थापना गररनेछ । 

 नगरमा ईपिव्ध सम्भाव्यतािाइ ऄध्ययन गरी ईपयुि सीप र प्रसिसधको सिकास र सिस्तार 

गरी पश ुईत्पादन र ईत्पादकत्िमा बसृि गरी दधु, दधुजन्य पदाथव, रु्ि, मास ुअसद जास्ता 

पशजुन्य ईत्पादनका के्षत्रमा नगरिाइ अत्मसनभवर िनाईनुका साथै कृषकहरूको ईच्च 

मनोिि राख्न पशुपक्षी तथा िािी सिमा कायवक्रमिाइ प्रभािकारी रूपमा कायावन्ियन गररने छ । 

 नगरसभाबाट िागू हुनेगरी नगरका कृषी तथा पशपुािन व्यिसासयक कृषकहरू मध्येबाट 

सम्िसन्धत सेिा प्रदायक कायावियको ससर्ाररसमा कृषकहरूिाइ परुस्कृत गद ैिसगनेछ । 

 समिृ आनरूिा िसोिास योग्य हाम्रो नगर सामासजक सदभाियुि अधसुनक कृसष शहर भन्ने 

नारािाइ घसनभतु रूपमा िागू गररने छ । 

 घरायसी आन्धनको प्रमखु स्रोतको रूपमा दाईरा, गुआठा प्रयोग गने घरधरुी सङ्ख्या बढाईन 

अिश्यक कायवक्रम तजुवमा गररनेछ । 

 प्रधानमन्त्री कृसष कायवक्रमिाइ कायवक्रम सञ्चािनको िासग सिशेष योगदान पयुावइने छ । 
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७. पययटन लवकासः 

 यस नगर सस्थत सत्रिेणी घाट, िसिया पोखरी चोक, २ नं िडा सस्थत रामजानकी मसन्दरको 

सििाह मण्डप, आनरूिा ८ सस्थत कंसमडानको खािी जग्गािाइ घेरािेरा गरी व्यिसस्थत गद ै

सचल्रेन पाकव  सनमावण गररने छ । साथै िासटमाइ मसन्दरको ईिान, २ नं िडा सस्थत 

िसक्ष्मनारायण मसन्दरको ऄत्याधसुनक िाि ईधान, पाकव  जस्ता स्थानहरूको संरक्षण एिं 

प्रििवन गद ैपयवटनिाइ बढुिा सदआनेछ । 

 किा सासहत्य तथा पत्रकाररताको माध्यमिारा पयवटन क्षेत्रको प्रचार प्रसार तथा सिकास गनव 

सासहत्य तथा पत्रकाररताको के्षत्रका दात ृसंघ संस्थाहरूसुँग समन्ियमा थप जोड सदइनेछ । 

 पयवटन प्रििवनका िासग सम्भािनाको सिशे्लषणको अधारमा पयवटसकय गन्तव्यहरूमा 

होमस्टेिाइ प्रोत्सासहत गररनेछ । 

 सिसभन्न मठ मसन्दर तथा शहरिाइ एक अपसमा जोड्नको िासग सरसकटको व्यिस्था गने 

ऄििम्िन गररने छ । 

 पयवटक पदमागवको सम्भािनाको अंकिन गरी पयवटन पदमागव र हररयािी के्षत्रका सिकास 

िगायतका पिुावधार सनमावण गरी हररत र िातािरणमैत्री पयवटन प्रििवन गररनेछ । 

 नगरमा रहेका सिसभन्न जातजासत र भाषाभासषयहरूको पसहचान झसल्कने किा, 

संस्कृसत,सीप र सामसग्रहरूको खोज संरक्षण एिं प्रििवनमा जोड सदइनुको साथै नगर सस्थत 

त्यस्ता सांस्कृसत प्रसतष्ठान र संग्रहाियहरूको सदुृसढकरणमा जोड सदआनेछ ।   
 

८.  शैलिक लवकास सम्वन्धीः "सािर नगर - समुन्नि सहर" 

 सिधाियमा भौसतक ससुिधा सिस्तार कायवक्रमिाइ अिश्यकता र सचूकांकको 

अधारमा व्यिसस्थत गररने छ । 

 भयरसहत, बािमैत्रीपणुव सशक्षण ससकाइ सक्रयाकिापिाइ थप सदुृढीकरण गररने छ । 

 सशक्षकको कायव सम्पादनिाइ सिद्यासथवको ससकाइ ईपिव्धीसुँग जोडने नीसतिाइ 

कायवन्ियन गररने छ । 

 प्रत्यक िडामा सचुना तथा संचारिाइ प्रभािकारी िनाईन र नागररकहरूको चेतना 

िढाईन एक िडा एक पसु्तकािय खोल्न प्रोत्साहन गने त इ-िाइिेरीको ऄिधारणािाइ 

ऄििम्िन गररने छ । 
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 सशक्षा के्षत्रिाइ संख्यात्मक मात्र नभइ गुणात्मक िनाईन नेपाि सरकारबाट स्िीकृत 

मापदण्ड कडाइका साथ कायावन्ियनमा ल्याइनेछ । 

 सनशलु्क तथा ऄसनिायव अधारभतू सशक्षा कायवक्रमिाइ सनरन्तरता सदआनेछ । 

 िहुभासषक सशक्षािाइ सनरन्तरता सदआनेछ । 

 नगरसभत्र रहेका सम्पणुव सामदुासयक सिधाियका सशक्षक, सशसक्षकाहरूको दरिसन्द 

ऄधािसधक गरी थप नया दरिसन्दको व्यिस्था समिाइ नगरपासिकािारा दक्ष सशक्षक 

सशसक्षकाहरुको प्रिन्ध समिाईने । 

 ऄसभभािक सशक्षा घरदिैो कायवक्रम ऄसभयानका रूपमा सञ्चािन गररनेछ । 

 नगरका हरेक सामदुासयक सिधािय तथा मदरसामा ऄसतररि सक्रयाकिाप सञ्चािन 

तथा सहसजकरण गनव एक जना सिशेष सशक्षकको व्यिस्था गररनेछ । 

 हरेक मा.सि. तथा ईच्च सशक्षा ऄध्ययन केन्रमा एक जना स्िास्थ तथा मनोसिज्ञान 

परामशवदाताको व्यिस्था गररनेछ । 

 ऄसत सिपन्न, दसित तथा ऄल्पसङ्ख्यक पररिारका िाििासिकािाइ सनःशलु्क ईच्च 

सशक्षाको व्यिस्था गररनेछ । 

 सबै सिधाियमा कक्षागत र सिषयगत सशक्षक व्यिस्था गररनेछ । 

 प्रत्येक िडाबाट कम्तीमा एक जना प्रमाणपत्र तह ईत्तीणव गरेका युिा छनोट गरी 

पत्रकाररता सिषयमा स्नातक तहको सनःशलु्क ऄध्ययन-ऄध्यापनको व्यिस्था 

समिाइनेछ । 

 सिधािय िासहर रहेका िाििासिकाहरूिाइ न्यूसनकरण गद ैऄगासड बढ्न सत प्रसतशत 

भनाव ऄसभयानिाइ प्रभािकारी गद ैिसगने छ । 

 ररटायडव भएका सशक्षकहरूिाइ हरेक सिधाियहरूमा पसहिो प्राथसमकता सदइने नीसत 

सिएको छ । 
 

९. स्वास््य सेवा सम्वन्धीः 

 स्िस््य सेिाको पंहुचबाट िासहर रहेका मसहिा, िाििासिका, सिपन्न, दसित, 

ससमान्तकृत र सपछसडएका जातजासतहरूिाइ िसक्षत गरी नगरका प्रत्यक िडाहरूमा 
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स्िास््य चौकी, शहरी स्िास््य केन्रहरूिाइ स्थानान्तर तथा क्रमश सिस्तार गदै िसगने 

छ । 

 आनरूिा ऄस्पतािको क्षमता ऄसभिसृिको िासग यस के्षत्रमा कायव गने सनकायहरूसुँग 

समन्िय र सहकायव गरी ऄस्पतािबाट प्रिाहा गररने सेिा ससुिधािाइ ऄझ प्रभािकारी 

िनाईन अिश्यक पहि गररनेछ । 

 अधारभतू अिश्यकताको रूपमा रहेको स्िास््य सेिािाइ ऄझ सिर्श्ाससिो र भरपदो 

िनाईन नगर क्षत्रमा रहेका सहरी स्िास््य केन्र, स्िास््य चौकीहरूको भौसतक पिुावधार 

सधुार, सञ्चािन तथा व्यिस्थापन गद ैिसगनेछ । 

 सशश ु तथा मात ृ मतृ्युदरिाइ न्यूसनकरण गनव नगरका सबै िडाहरूमा प्रससुत केन्र 

Birthing Centre सनमावणमा ईच्च प्राथसमकता सदइ कायवक्रमहरू सञ्चािन गरी 

अआएकोमा सोिाइ सनरन्तरता सदआनेछ । 

 सहस्राव्दी सिकास िक्ष्य हाससि गने ईद्देश्यिे संयुि रारि जनसंख्या कोष 

(UNFPA)को सहयोगमा यस नगरमा सञ्चािन भइरहेको जनसंख्या, प्रजनन स्िास््य 

र िैंसगक सिाि सम्िन्धी कायवक्रमहरूिाइ नेपाि सरकारको सिकास कायवक्रम ऄन्तगवत 

सञ्चािन गरी ICPD International Conference On Population 

Development िाइ संस्थागत गररनेछ । 

 नगर सस्थत सनसज तथा सरकारी ऄस्पतािबाट प्रदान गररने स्िास््य सेिा तथा 

प्रयोगसािाको गुणस्तर सनधावरण र त्यहाुँबाट ईत्पासदत र्ोहोर व्यिस्थापनका िासग 

सम्िन्धीत पक्ष र सरोकारिािाहरूको सहकायवमा अिश्यक मापदण्ड सनधावरण गरी 

िागू गररनेछ । 

 समदुायमा अधाररत स्िास््य सिमा कायवक्रम यस नगरमा सबै िडामा पयुावआएकोमा सो 

िाइ सनरन्तरता सदइने छ । 

 मानि जीिनमा हुनेक महामारीको रूपमा रै्सिने रै्सिनसक्ने सरूिारोग तथा नसने 

रोगको िारेमा सरोकारिािाहरूसुँग अिस्यक समन्िय र सहकायव गद ैिसगने छ । 

 आनरूिा ऄस्पतािमा रत्न संचार सेिा सञ्चािनको िासग ऄन्य सनकायसुँग सहकायव 

गररनेछ । 
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 प्रत्यक िडामा अयुिेद गाुँईघर सक्िनीक, सिधािय सशक्षा, जसडबटुी, जनचेतना 

कायवक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 मसहिा स्िास््य स्ियं सेसिकाहरूिाइ िसृत सिकासको िासग ऄध्ययन भ्रमणको 

व्यिस्था गररनेछ ।  

 

१०. मलहिा िथा बािवालिका सम्वन्धीः 

 सिंगको अधारमा हुने कुनैपसन प्रकारको सहंसा र िेचसिखन ऄन्त्य गरी सबै के्षत्रको 

सिकासमा मसहिाहरूको समान सहभासगता गराइ मसहिा सशसिकरणका िासग नगर 

सस्थत सबै सरकारी तथा गैर सरकारी सनकायहरूसुँगको समन्िय गरी कायवक्रम संचािन 

गररने छ । 

 िैंसगक समानता तथा सामासजक समािेशी नीसतिाइ नगरको सबै सनकायहरूमा िागु 

गरी कायावन्ियनमा ल्याईन अिश्यक पहिहरू गररनेछ । 

 बािबासिका िसक्षत कायवक्रम ऄन्तगवत बािबासिकाहरूको ऄसधकार ससुनसित गद ै

सामदुासयक प्राथसमक सिधाियहरूको भिन सनमावण, भौसतक पिूावधारका कामहरूिाइ 

प्राथसमकता सदआनेछ । 

 िािमैत्री स्थानीय शासन ऄिधारणािाइ नगरका सम्पणुव िडाहरूमा क्रमशः िागु गदै  

िसगनेछ । 

 बािबासिकाहरूको ऄसधकार  ससुनसित गद ैबाि सिकास केन्र, िाि ईध्धान असदको 

भौसतक पिुावधार सनमावणमा सहकायव गररनेछ । 

 िैंसगक समानता तथा सामासजक समािेसशकरण नीसत ऄनुरूप नणवय प्रसक्रया र 

अयोजना तथा कायावक्रमहरूको कायावन्ियनमा मसहिाको ऄथवपणुव सहभासगता 

ससुनसित गद ैिैंसगक सिभेदिाइ कम गररनेछ । 

 िाििासिकाको शारीररक, मानससक एिं व्यसित्ि सिकासका िासग प्रििवनात्मक 

कायवक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

 मसहिाको सहभासगता सम्बन्धमा सिधमान प्रािधानहरू नगरेको योजनाहरूको ईपभोिा 

ससमता गठन हुंदा पणूवतः िागू गद ैअआएकोमा त्यसिाइ सनरन्तरता सदद ैमसहिा मात्रको 
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ईपभोिा ससमसत गठन गने, मसहिा सहकारी िा मसहिा समहु मार्व त कायवक्रम 

सञ्चािन गने तर्व  ईत्प्रेररत गररनेछ । 

 नगरका सबै िडाहरूमा िािसििाह मिु नगरको अिधारणािाइ िागु गद ैिसगनेछ । 

 नगरसभत्रको िािसबकास केन्रहरूिाइ स्तर ईन्नसत गद ैिसगने छ । 

 

११. अलदवासी जनजालि, दलिि, मधेशी, मुलिम, लपछडा वगय, युवा, फरक िमिा भएका 

िथा ऄन्य वगय ईत्थान काययक्रमः 

 असदिासी जनजासत, दसित, मधेशी, मसुश्लम, सपछडा िगव, युिा, ऄपांग, एकि मसहिा, 

जेष्ठ नागररक तथा ऄन्य िगवको ईत्थानको िासग ईसनहरूको सििीकरण गने र 

परम्परागत सीप दक्षता र सिशेषतामा अधाररत अयमिुक, सीपमिुक कायवक्रमहरू 

सञ्चािन गरी रोजगार श्रजृना गने कायवक्रमिाइ प्राथसमकताको साथ सञ्चािन गद ै

सतनको असथवक, सामासजक स्तरमा िसृि गररनेछ । 

 असदिासी जनजातीहरूको सिसशष्ट पसहचान सदने सेिा, िस्तु, संस्कृसत, किाको 

सम्ििवन र संरक्षण गने कायवक्रमहरू ईनीहरुकै सहभासगतामा सञ्चािन गररने नीसतिाइ 

सनरन्तरता सदआएको छ । 

 राज्यको तर्व बाट ईपिव्ध सेिा ससुिधाको पहुंचबाट सिमखु असदिासी जनजासत, 

दसित, मसहिा, िाििासिका, ऄपांगता, द्रन्द्र सपसडत, मधेशी मसुश्लम, सपछडा िगव र 

सीमान्तकृत (सिपन्न) समदुायिाइ सामासजक समािेशीकरणको ऄिधारणा ऄनुसार 

सचेतीकरण, सीप तथा क्षमता सिकासको ऄिसर प्रदान गरी सिकासको मुिप्रिाहमा 

ल्याईने कायवक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

 एकि मसहिाका एक सन्तानिाइ सामुदासयक किेजमा ईच्च सशक्षामा ऄध्ययन गने 

व्यिस्था समिाइने छ । 

 

१२. युवा िथा खेिकुद लवकासः 

 सबै जातजासत, धमव, सिंग, िगव र के्षत्रहरूको युिाहरूको सशसिकरण सिकासको िासग 

समान ऄिसरहरूको श्रजृना हुने िातािरण तयार गररने छ । 



 
 
 
 

rf}yf] gu/ ;efaf6 kfl/t cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf] jflif{s gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 

20 

 युिाहरूको ऄन्तरसनसहत प्रसतभा, सीप र क्षमताको सिकास गरी ईत्पादनसशि के्षत्रमा 

ईपयोग गने युिा प्रसतभाको खोसजिाइ संस्थागत गद ै सशसिकरण गनव सनसज क्षेत्रको 

समेत सहभासगतामा ईसनहरूको ज्ञान, सीप र क्षमता सिकासका िासग िगानी गररनेछ । 

 सिर्श्व्यापी रूपमा सिस्तार हुुँद ै गइ रहेको दवु्यवसन र गैर सामासजक सक्रयाकिापबाट 

युिाहरूिाइ मिु गद ै युिाहरूमा सकरात्मक सोच र संस्कृसतको सिकास गने तर्व  

सामासजक प्रयासहरू िसक्षत गररनेछ । 

 युिाहरूमा ईद्ममससिताको सिकास गने सिसभन्न कायवक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

 यस नगरमा रासरिय तथा ऄन्तरासरिय स्तरमा पसहचान गराईन अिश्यकता ऄनुसार 

सिसभन्न खेिकुदका कृयाकिापहरूिाइ संरक्षण र संििवन गररद ैिसगनेछ । 

 युिािाइ सिदशे नजान, सम्भि भएसम्म अफ्नै नगरमा िसेर सेिा गनव, नगरकै िासग 

अफ्नो सीप तथा क्षमताको ईपयोग गनव प्रोत्साहन गने सिशेष योजना िनाइ िागु  

गररनेछ । 

 सिदशेमा िस्ने आनरूिाका युिाहरूको समन्ियमा आनरूिाको सिकासका िासग हरेक 

मसहना एक डिर सहयोगको रकम माग गरर सो रकम नगर गौरिका अयोजनामा खचव 

गने नीसत ऄििम्िन गररनेछ । 

 सबै िडाका सशसक्षत िेरोजगार युिाको त्याङ्क सङ्किन गरी ईसनहरूिाइ स्िरोजगार 

िन्न सीप तथा ऄिसर प्रासप्तका िासग सहसजकरण गररनेछ । 

 कक्षा १२ ईसत्तणव गनव नसकेका िेरोजगार युिािाइ कम्प्युटर, मोिाआि, रेसडयो, 

टेसिसभजन ममवत, सिद्दुत् जडान, होटम मेनेजमेन्ट िगायत व्यिासासयक तासिम सदइ 

स्िरोजगार िनाईने सिशेष योजना बनाइ िागु गररनेछ । 

 युिािाइ दवु्यवसनबाट टाढा राख्न तथा युिाशसि दरुूपयोग हुनबाट जोगाईन 

ऄनुसन्धान, िेखन, खेिकुद, सङ्गीत, किा जस्ता ससजवनात्मक कामको ऄिसर प्रदान 

गररनेछ । 

 नगरका कणवधार समहुिाइ संगठीत गरी नगर सरसर्ाइ, दिैी प्रकोप ईिार, राहत 

संकिन, रिदान, िकृ्षरोपण, नागररक दासयत्ि जागरण ऄभीयान, परुातासत्िक तथा 

संस्कृसतक महत्िका स्थि सरसर्ाइ, सािवजसनक स्थि सनमावण असदमा पररचािन गने । 
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१३. सालहत्य, भाषा, किा, संस्कृलि संरिण एवं प्रवद्धयनः 

 सासहत्य, भाषा, किा, संस्कृसत संरक्षण मठ मसन्दरहरूिाइ प्रििवन गने कायविाइ सनरन्तरता 

सददै यसिाइ अन्तररक र िारृय पयवटनसुँग समेत अिि गदै ईत्कृष्ठ सासहसत्यक परुस्कारको 

व्यिस्था गररनेछ । 

 

१४. जनसङ््या व्यवस्थापनः 

 नगरको िडाहरूबाट संचासित व्यसिगत घटनादताव कायवक्रमिाइ भसव (VERS) 

प्रणािीिारा व्यिसस्थत गद ैिासगनेछ । 

 

१५. सामालजक सुरिा काययक्रमः 

 जेष्ठ नागररक र एकि मसहिाहरूिाइ प्रदान गररद ैअएको सामासजक सरुक्षा भत्ता समयमा 

ईपिव्ध गराईने ससुनसितता गद ैईि भत्ता सितरण कायव िडा कायावियिारा बैंक मार्व त 

सोझै िाभग्राहीिे पाईने व्यिस्थािाइ प्रोत्सासहत गनव थप प्रयास र पहि गररनेछ । 

 सामासजक सरुक्षा भत्ता पाईने िाभग्रासहहरूको नामाििी कम्प्युटर सफ्टिेयरमा राखी 

ऄध्यािसधक गद ैिसगने छ । 

 ऄपांगता भएका व्यसिहरूको सशक्षा, स्िास््य र अए तथा सीपमुिक कारयक्रमहरूमा 

पहुंच ऄसभिसृि गनव ऄन्य सनकायहरूको सहकायवमा कायवक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

 सबै सनकायहरूमा भौसतक संरचना सनमावण गदाव ऄसनिायव रूपमा ऄपाङ्गमैत्री िनाईन 

ईत्प्रेररत गररनेछ । 

 

१६.  सूचना प्रलवलध िथा ऄलभिेख व्यवस्थापनः 

 नगरको सामासजक तथा असथवक त्यांकहरू सकंिन र ऄद्दािसधक गनव नगरको सचूना 

तथा ऄसभिेख केन्रिाइ थप व्यिसस्थत बनाईद ैिसगनेछ। 

 E-Local Governance िाइ िढिा सदने नीसतिाइ सनरन्तरता सदद ैसामान्य जानकारी एिं 

सचूना प्रिाहमा समेत हुद ैअएको कागजको प्रयोगिाइ घटाईद ैElectronic प्रसिसधको 

प्रयोग गरी एस.एम.एस. माध्यमबाट त्यस्ता सचूनाहरूिाइ प्रोत्साहन गद ैक्रमशः िडाहरूमा 
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कागजको प्रयोगिाइ घटाईदै Electronic प्रसिसधको प्रयोग गरी ररपोटव तयार गने तािकु 

सनकायमा पठाईने कामिाइ तदारूकताका साथ िागू गररनेछ । 

 सबै िडाहरुमा व्यसिगत घटना दताव तथा सामासजक सरुक्षा सम्िसन्ध सम्पुणव कामकाज 

ऄसनिायव रूपमा ऄनिाइन प्रणािी मार्व त मात्र गररने छ । 

 नगर र िडाहरुको सडसजटि प्रोर्ाइि तयार गररनेछ ।  

 

१७. राजश्वः 

 नगरको अन्तररक राजस्ििाइ िसृि गनव नगरसस्थत सम्भाव्य स्रोतहरूको पसहचान गरी 

राजर्श्को िासषवक प्रके्षपण गने कायविाइ सनरन्तरता सदआनेछ । 

 अन्तररक स्रोत ऄसभिसृिका िासग करका नया के्षत्रहरूको पसहचान, करका दरहरूको 

समायोजन र संशोधन गरी स्थानीय स्िायत्त शासन ऐनमा व्यिस्था भए िमोसजम कर 

संकिन गद ैिसगनेछ । 

 करदाताको गुनासोिाइ यथासशघ्र व्यिस्थापन गररनेछ । 

 िडा स्तरबाट संकिन हुने  राजर्श्िाइ Intranet Computer System बाट नगरको 

केसन्रकृत प्रणािीमा अिि गराआनेछ । 

 सशक्षा, स्िास््य, सञ्चार, यातायात र पयवटन, ईधोग र व्यापार आनरूिा नगरको सिकासको 

मिूअधार भन्ने नारा सभत्रका आनरूिाको सिकासमा ऄग्रणी के्षत्र ईन्मखु कायवक्रम 

सञ्चािन गने सिषय के्षत्र सुँग सम्िसन्धत सुँघ संस्था, सनजीके्षत्रसुँग समन्िय र सहकायव गरी 

सािवजसनक सनसज साझेदारी िाइ प्रिधवन गनव तथा त्यस्ता कायवक्रमहरू ल्याईन प्रोत्सासहत 

गनव अिश्यक सहयोग गने नीसत सिआनेछ । 

 ढुिानी व्यिसाय, क्रसर ईधोग,किाडी व्यिसाय असदिाइ सम्िसन्धत व्यिसायीसुँग 

समन्िय गरी सडक र सािवजसनक जग्गा िाहेक सनसज जग्गामा व्यिसस्थत गरी समदुायबाट 

टाढा रसह ध्िसन प्रदषुण कम गरी व्यिसाय सञ्चािन गने नीसत सिआनेछ । 

 नगरमा सक्रयाससि व्यिाससयक संघ संस्थाहरूसुँग सहकायव गने नीसतिाइ सनरन्तरता  

सदइनेछ । 
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 नगरपासिकािे सतनव तथा सिन िाुँकी सरकारी सिगो-िक्यौता रकम चिुा गनव-गराईन 

कडाइका साथ प्रकृया ऄगाडी बढाइने छ । 

 आनरूिा ईधोग िासणज्य सङ्घसुँग समन्िय गरी मुख्य िजारभन्दा िासहरका ईपभोिािाइ 

अकसषवत गनव र िजारको व्यिस्थापन गनव शासन्त सुरक्षाको व्यिस्था समिाइने छ । 

 सबै िडामा िागू हुने एसककृत सम्पसत करिाइ व्यिसस्थत गररने छ । 

 नगरक्षेत्र सभत्र रहेका सबैिाइ करको दायरामा ल्याइ राजर्श् िसृि गररनेछ । करको दायरामा 

ल्याईन नसकेका िेखापसढ व्यिसायी, कानुन व्यिसायी, सचसकत्सक, आसन्जसनयर, 

नगरपासककाको सस्िकृसत सिइ जग्गा प्िसटंङ गने व्यिसायी सबैिाइ करको दायरामा 

ल्याइने छ । 

 आनरूिा ई.िा.संघ सुँगको सहकायवमा व्यिसाय कर ऄसिु गने सम्बन्धमा समझौता 

भआसकेकोिे सोही ऄनुसार कायव सञ्चािन गररनेछ । 

 नगरको राजर्श् िसृिको िासग बाजार के्षत्रमा सडसजटि बोडव जडान गररनेछ ।  
 

१८. िघु, घरेिु िथा साना ईधोग र रोजगार प्रवद्धयन सम्बन्धीः 

 परम्परागत िोक संस्कृसतबाट स्थानीय जनतामा रहेको किाहरूिाइ घरेि ु ईधोगको 

प्रििवनका माध्यमबाट ईत्पादनको रूपमा पररणत गरी अयिसृि गद ैगरीिी न्युसनकरण र 

पयवटन अकषवण समेतका िासग प्रयोग गररनेछ । 

 ईद्दमसशिताको सिकससुँगै िघु तथा घरेि ु ईद्दमको माध्यमबाट ऄसत सिपन्न, गरीि,           

दसित, मसहिा, असदिासी जनजाती र पछाडी पररएका िगवको असथवक ऄसभिसृि गने  

कायवक्रम सञ्चािन गरी गररिी सनिारणमा टेिा पयुावईन सहायता नीसतिाइ थप प्रभािकारी 

िनाईद ैिसगनेछ । 

 स्िरोजगार र अय-अजवनको ऄिसर ससजवना गनव स्थानीय स्रोत साधनमा अधाररत घरेिु 

तथा साना ईद्दोग प्रििवन गने र सम्िसन्धत सनकाय, संघसंस्थासुँग समन्िय गरी कायवक्रमहरू 

सञ्चािन गररने छ । 

 दिािहरूको प्रिोभनमा परी ऄिैधासनक िाटोको माध्यमबाट ऄसरुसक्षत तररकािे  

िैदसेशक रोजगारमा जाने नेपािी कामदारहरूको संख्यािाइ न्युसनकरण गनव प्रत्येक िडामा 

सरुसक्षत िैदसेशक रोजगार सम्िसन्ध सचेतनामिुक कायवक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ ।  



 
 
 
 

rf}yf] gu/ ;efaf6 kfl/t cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf] jflif{s gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 

24 

१९.  संगठन िथा प्रशासनः 

 कमवचारीहरूको क्षमता ऄसभिसृि गनवको िासग Performance Based Incentive 

System िागु गररनेछ । 

 नगर र िडामा नागररक िडापत्र कायवन्ियनमा ल्याइ श्रव्य दृश्य प्रसिसधमा अधाररत नगररक 

िडापत्र (Audio Visual Citizen Charter) तयार गररनेछ । 

 नगरपासिकाको सचूना केन्रिाइ थप व्यिसस्थत र सदुृढ बनाआने छ । 

 यस नगरपासिकाको सम्िन्ध सिस्तार गद ैदशे सभत्र १ र दशे िासहरको १ नगरपासिकासुँग 

भसगनी सम्िन्ध स्थापना गरी सहयोग सिस्तार गररनेछ । 

 नगरपासिकाबाट िन्दोिस्ती हुने ठेक्कामा E-Submission सिसधिाइ सनरन्तरता सदआनेछ । 

िोिपत्रबाट गररने सनमावण तथा खररद प्रसक्रयािाइ िढी प्रसतस्पधावत्मक िनाईन सिगतदसेख 

प्रयोगमा ल्याइएको सिधसुतय िोिपत्र (E-Bidding) िाइ ऄझ प्रभािकारी िनाआनेछ तर 

िैदसेशक सहायताका योजनाहरूको हकमा दाताको नीसत र सम्झौता शतव ऄनुरूप हुनेछ । 

 नगरपासिकाको भौगोसिक सचूना प्रणािी GIS िाइ ऄधािसधक गद ैयोजना तजुवमा राजर्श् 

पररचािन र योजना कायावन्ियनमा ल्याइनेछ । 

 हरेक िषव एक जना ईत्कृष्ट कृषक, कमवचारी, करदाता व्यिसायी छात्र छात्राहरूिाइ परुस्कृत 

तथा सम्मान गररनेछ । 

 नगरपासिकाको िजार एररयामा CCTV जडान गरी शासन्त सवु्यिस्था कायम गररने नीसत 

सिइने छ । 

 

२०. सहकारी - "समृलद्धको भकारी, घर घरमा सहकारी" 

 नगरको सदगो र समतामिुक असथवक सिकास तथा ऄग्रगामी सामासजक रूपान्तरणका 

िासग सिि र सक्षम सहकारी प्रणािी िागू गररनेछ । 

 सहकारीको मलु्य त ससिान्तहरूिाइ ऄनुशरण गनव गराईन सबै सहकारी संघ संस्थाहरूिाइ 

ऄभीपे्रररत गररनेछ । 

 सहकारी सशक्षा, तासिम र सचुनािाइ व्यापक र प्रभािकारी बनाईन नगरपासिकाको 

सम्बसन्धत सनकाय तथा सहकारी संघ संस्थाहरूिाइ प्रभािकारी ढंगिे पररचािन गररनेछ । 
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 सदस्यहरुको चेतना ऄसभिसृि गनव र व्यिस्थापन क्षमता िढाईन सहकारी ऄनुसशक्षण र 

तासिमिाइ ऄसनिायव गररद ैिसगनेछ । 

 सहकारी सम्िन्धी तासिम सदने र सचुना सम्पे्रषण गने काममा सहकारीका संघ संस्थाहरूको 

ऄग्रसरता र सहभासगतािाइ प्रोत्सासहत गररनेछ । 

 अम नागररकहरुिाआ सहकारी संबसन्ध जनचेतना असभबसृिका िागी, सहकारी क्षेत्र, 

नागरीक समाज, सबकास साझेदार, शैसक्षक क्षेत्र, सञ्चार जगतका साथै सम्बि सामासजक 

संघ संस्थाहरु पररचािन गरीनेछ । 

 स्थानीय श्रम, सीप र पुंसजिाइ ऄसधकतम रुपमा पररचािन गने गरी सहकारीिाइ नगर 

स्तरमा ऄथवतन्त्रको एक सिि स्तम्भको रूपमा सिकससत गदै असथवक, सामासजक एिं 

संस्कृसतक सिकासको िक्ष्यमा योगदान गररनेछ । 

 यस नगरमा हस्तान्तरण भइ अएका सहकारीहरूिाइ एक िडा एक सहकारीको ऄिधारणा 

ल्याइने छ । 

 

२१. स्थानीय िहमा वािसंरिण िथा िैङ्लगक लहंसा सम्बन्धी काययक्रमको िालग 

मागयदशयनः 

 स्थानीय तहमा बािसंरक्षण सम्बन्धी कायवको िासग कमवचारी तोक्ने तथा कायवसििरण तयार 

गने । 

 स्थानीय तहमा सिद्दमान िािसंरक्षणका प्रमखु सिािहरूको पसहचान गने तथा िािश्रम, 

िेचसिखन, िािसििाह, शारररक र मानससक दण्ड सजाय, िैंसगक सहंसा िगायतका 

सिािहरूको रोकथाम, जोसखम न्युसनकारण तथा सपसडत र प्रभासितहरूिाइ सेिा प्रिाह 

सम्िन्धी कायवहरू स्थानीय तहको िासषवक योजनामा समािेश गने । 

 बािसंरक्षणसुँग सम्िसन्धत सिषयहरू (जस्तैः िािसििाह, िािश्रम शोषण, िेचसिखन, 

शारीररक तथा मानससक दण्डसजाय, सिसभन्न सकससमका सहंसा, शोषण तथा दवु्यविहारका 

सम्िन्धमा) जनचेतना ऄसभिसृि तथा सामासजक पररचािन र ऄभीयान सञ्चािन गने । 
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 िैंसगक सहंसा (घरेि ु सहंसा, ऄन्य शारीररक तथा मानससक सहंसा एिम् सामासज कुररसतहरू 

जस्तै जासतय छुिाछुत, दहेज तथा दाआजो, छाईपडी, कमिरी, प्रथा) सिरूि ऄभीयान 

सञ्चािन गने । 

 अमािाि ुिा पररिारको स्याहारबाट बसञ्चत िाििासिकाको पसहचान गने तथा नातेदार 

िा अर्न्तबाट पाररिाररका िातािरणमा स्याहारको व्यिस्था गने । 

 िािसंरक्षण तथा िैंसगक सहंसा सम्िन्धी घटना/ तत्काि सम्िोधन गनव प्रयोग गनव ससकने 

अपत्कासिन िािसंरक्षण कोष िा राहत कोषको व्यिस्था गने । 

 िाििासिकासिरूि हुने शारीररक िा मानससक दण्ड सजायको िारेमा ऄसभभािक तथा 

सशक्षक िसक्षत सचेतना कायवक्रम सञ्चािन गने । 

 मनोसामासजक सहयोग तथा मनोसिमशव सेिाहरूको प्रििवन, अव्श्यकता ऄनुसार स्थापनर 

तथा सञ्चािन गने । 

 सहंसा प्रभासितका िासग संरक्षण तथा सेिा केन्रको अिश्यकता ऄनुसार स्थापना तथा 

सञ्चािन गने र अिश्यक सेिाहरु ईपिब्ध गराईने । 

 स्थानीय तह तथा िडा स्तरमा िािसंरक्षण तथा िैंसगक सहंसा सम्िोधन गने सासमदासयक 

संयन्त्रको पसहचान, अिश्यकता ऄनुसार गठन, पररचािन तथा क्षमता ऄसभिसृि गने । 

 सशक्षा, स्िास््य िागायतका के्षत्रको िासषवक योजनामा समेत िािसंरक्षण सम्िन्धी भसुमका 

(सिशेष गरी सहंसा, दवु्यविहार, असदको िारेमा सुचना प्रिाह तथा ईजरुी) समािेश गनवको 

िासग सो के्षत्रका सरोकारिािाहरूको ऄसभमसुखकरण गने । 

 िाििासिकाका सिरूि हुने सहंसा, शोषण तथा दवु्यविहार िागायत िैंसगक सहंसा सम्िन्धी 

रोकथाम तथा सहयोगका िासग सिद्दमान सेिा प्रदायक सनकायको पसहचान र ससुचकारण 

तथा ससर्ाररस प्रणासिको स्थापना गने । 

 िािसंरक्षण तथा िैङ्सगक सहंसा सम्िन्धी न्यासयक ईपचारको िासग स्थानीय न्यासयक 

ससमसतको क्षमता ऄसभिसृि गने । 

 स्थानीय तहमा सञ्चासित बाि गहृ, सरुसक्षत अिास, पनुस्थावपना केन्र जस्ता सेिाहरूको 

ऄनुगमन तथा मलू्याङ्कन गने । 
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 िाि संरक्षणको  सम्िन्धमा अिश्यक सिसभन्न सििरण, त्याङ्क तथा सचूनाहरू सनयसमत 

सङ्किन गने प्रणािी व्यिसस्थत गरी प्रसतिेदन सािवजसनक गने । 

 स्थानीय तहको सिपद ् व्यिस्थापन तथा सिपद ्जोसखम न्युनीकरण योजनामा िािसंरक्षण 

सम्िन्धी कायवक्रम समािेश गने । 

 

२२. स्थानीयिहिे योजनािजुयमा गदाय सामालजक लवकास िेत्र ऄन्िगयि मलहिा 

सशलिकरण, िैङ्लगक लहंसा लनवारण िथा वाि संरिणका िालग योजनामा 

समेट्न सलकने सम्भाव्य काययक्रमहरूः 

नीलिलनमायण िथा प्रणािी संरिण स्थापना र सविीकरण 

 सशक्षा, स्िास््यिगायतका के्षत्रको िासषवक योजनामा समेत बािसंरक्षण सम्िन्धी भूसमका 

(सिशेष गरी सहंसा, दवु्यविहार, असदको िारेमा सचूना प्रिाह तथा ईजरुी) समािेश गने । 

 िैङ्सगक सहंसा ऄन्त्य तथा बाि संरक्षण सम्बसन्ध स्थानीयतहको रणनीसत तयार गने । 

 िािश्रम रोकथाम तथा िािश्रम मिु व्यिशाय प्रििवन गनव नीसत तथा कायवक्रम तजुवमा   

गने । 

 व्यिसासयक सामासजक ईत्तरदासयत्िको प्रििवन तथािसृि गनव व्यिसासयक के्षत्र सहकायव   

गने । 

 सिधािय तथा स्थानीय सेिा प्रदायक संस्थाहरूको िीचमा समन्िय र सहकायव प्रििवन    

गने । 

 बहुसरोकारिािा संिग्न स्थानीयतह सरंक्षण योजना सनमावण तथा समन्िय प्रणासि स्थापना 

गने । 

 स्थानीयतहमा सञ्चासित िािगहृहरू तथा िैङ्सगक सहंसा सपसडत प्रिासितका िासग 

सञ्चासित ऄल्पकासिन अश्रयस्थिको ऄनुगमन तथा मलु्याङ्कन गने । 
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 गाुँई िा नगरपासिका तथा िडा स्तरीय संरक्षण ससमसत, िािक्ििसञ्जाि, िैङ्सगक सहंसा 

सनगरानी समहुहरूको गठन तथा पररचािन सम्िन्धी नीसत, कायवसिधी तथा अचार 

संसहयतासनमावण तथा कायवन्ियन गने। 

 स्थानीयतहको सिपद ् व्यिस्थापन तथा सिपद ् जोसखमन्युसनकरण रणनीसत तथा 

कायवयोजनामा िािसंरक्षण सम्बन्धी योजना तथा कायवक्रम समािेश गने । 

 

मलहिा सशलिकरण, िैङ्लगक लहंसा लनवारण िथा वािसंरिण सम्वन्धी िमिा 

ऄलभवृलद्ध 

 न्यासयक ससमसतको क्षमता ऄसभिसृि, 

 बािसंरक्षण ससमसतगठन, पनुगवठन र क्षमता सिकास (िाि ऄसधकार, िािसंरक्षण तथा 

स्याहार प्रणािी सम्िन्धमा), 

 मसहिा समहु, ससमसत, संस्था तथा िैङ्सगक सहंसा सनगरानी समहुहरूको गठन, पनुगवठन, 

पररचािन तथा क्षमता सिकास, 

 मसहिा संस्था ससमसत ऄन्तगवर मसहिाहरूको व्यिसासयक समहु सिकासका िासग ईपयुि 

व्यिसाय छनौट, सीप सिकास तासिमहरू, व्यिसाय स्थापना खचव ऄनुदान तथा 

बजारीकरणका िासग सहयोग, 

 गाुँई िा नगरपासिका तथा िडा स्तरीय संरक्षण ससमसतको गठन, पररचािन तथा क्षमता 

सिकास, 

 मसहिा सहकारी संस्था तथा सनगरानी समहुिाइ िैङ्सगक सहंसा रोकथाम तथा पीसडत 

प्रभासितिाइ संरक्षण एिं सहयोग सम्िन्धी तासिम (मसहिा सहंसाका ऄिस्था, कारण तथा 

सनिारणका ईपायहरू सम्बन्धमा), 

 िािक्िि र सञ्जाि (गठन, पनुगवठन र क्षमता सिकास), 

 िाििासिका मासथ सिद्दाियमा हुने शारीररक िा मानससक दण्ड सजाय तथा िैङ्सगक 

सहंसा रोकथामको िासग सशक्षक सिद्दािय व्यिस्थापन ससमसत तथा समदुायमा अधाररत 

संध संस्थाहरूका िासग क्षमता ऄसभिसृि गने । 
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रोकथाम िथा जनचेिना ऄलभवृलद्धका िालग सामालजक पररचािन िथा सचेिना 

ऄलभयान 

 िािसंरक्षणसुँग सम्बसन्धत सिषयहरू (जस्तैः िािसििाह, िािश्रम शोषण, िेचसिखन, 

शारीररक तथा मानससक दण्ड सजाय, सिसभन्न सकससमका सहंसा, शोषण तथा दवु्यविहारका 

सम्बन्धा) जनचेतना ऄसभिसृि तथा सामासजक पररचािन ऄसभयान सञ्चािन गने, 

 िैङ्सगक सहंसा (घरेि ु सहंसा, ऄन्य शारीररक तथा, मानससक सहंसा एिं सामासजक 

कुररसतहरू जस्तै छुिाछुत, दहेज तथा दाआजो, छाईपडी, कमिरी प्रथा) सिरूध ऄसभयान 

सञ्चािन गने, 

 मनोसामासजक समस्या न्युसनकरणका ईपायहरू, 

 समदुायमा अधाररत सिद्दमान संरक्षण संस्थाहरू जस्तै िैङ्सगक सहंसा सनगरानी समहु, 

मसहिा ससमसत, संस्था, अमासमहु, सकशोरी समुह तथा बािक्ििहरूको पररचािन गरर 

जनचेतना ऄसभयान सञ्चािन गने । समदुायमा िैङ्सगक सहंसा ऄन्त्यका िासग परुूष तथा 

युिाहरूको सहभासगता प्रििवन गने, 

 िाििासिका मासथ सिधाियमा हुने शारीररक िा मानससक दण्ड सजाय तथा िैङ्सगक 

सहंसा सिरूि सिधािय केसन्रत सचेतना ऄसभयान सञ्चािन गने । 

 

संरिण सेवाहरूको व्यवस्था िथा लसफाररस प्रणािीको स्थापना िथा पररचािन 

 बािसंरक्षण सम्िन्धी कायवको िासग कायवसििरण ससहत स्थायी कमवचारीको व्यिस्था गने, 

 बािसंरक्षण सम्िन्धी घटना/तत्काि सम्िोधन गनव प्रयोग गनव ससकने अपतकासिन बाि 

संरक्षण कोषको व्यिस्था, 

 िैकसल्पक स्याहार (स्याहारकताव गुमाएका बािबासिकाहरूका िासग अर्न्त तथा 

नातागोताबाट गररने हेरचाह तथा र्ोष्टर स्याहार) को व्यिस्था गने, 

 बािबासिकाका सहंसा, शोषण तथा दवु्यविाहार िगायत िैङ्सगक सहंसा सम्िन्धी रोकथाम 

तथा सहयोगका िासग सिद्दमान सहयोग सनकायको पसहचान, सूसचकरण तथा ससर्ाररस 

प्रणािीको स्थापना, 
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 िैंसगक सहंसा पीसडतहरूको तत्काि ईिार तथा सहयोगको िासग स्थानीयतहमा सहंसा 

सपसडत ईिार तथा राहत कोषको स्थापना र सञ्चािन, 

 मनोसामासजक सहयोग र मनोसिमशव, 

 कानुनी साहायता, 

 ईिार तथा पनुस्थावपना सहयोग (सजसिकोपाजवन सम्िन्धीसीप, जीिन ईपयोगीसीप, 

अयअजवन मिुक सहयोग, व्यिसासहक सहयोग) 

 सहंसा पीसडतका िासग अपत् कासिन अश्रयस्थि िा सेिा केन्र (ऄल्पकासिन सहयोग 

गहृ) स्थापना र सञ्चािन । 

 

२३. ऄध्ययन, ऄनुगमन िथा मूल्याङ्कनः 

 िगानीको प्राथसमकता पसहल्याईन सिगतमा भएका र सञ्चासित कायवक्रमहरूको कायवगत 

ऄनुसन्धान ऄध्ययन गने । 

 स्थानीयतहमा मसहिा र िाििासिकाको ऄिस्थािारे ऄध्ययन गरी प्रसतिेदनतयार गराईने । 

 स्थानीयतहमा मसहिा र िाििासिका सम्िन्धी न्यूनतम अिश्यक सचूकहरू सिशे्लषण, 

सनधावरण, कायावन्ियन र प्रसतिेदन प्रणािी स्थापना गने । 

 स्थानीयतहमा सञ्चासित िाि गहृहरू तथा िैङ्सगक सहंसा पीसडत प्रभासितका िासग 

सञ्चासित ऄल्पकासिन अश्रयस्थिको ऄनुगमन तथा मलू्याङ्कन गने । 

 

२४. ऄलभिेख िथा ि्याङ्क संकिन र व्यवस्थापनः 

 श्रममा संिग्न बािबासिका (ऄनुमसत सिइ िा नसिइ श्रममा प्रयोग गररएका बािबासिका 

समेत), 

 जन्मदताव नभएका िाििासिका, अमािाि ु सिसहन िाििासिका तथा ऄनाथ प्रमासणत 

भएका बािबासिका, 

 अिासीय बािगहृ तथा धासमवक संस्थामा असश्रत बािबासिका, 

 धमवपतु्र िा धमवपतु्रीको रूपमा ग्रहण गररएका बािबासिका, 
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 कैदीबन्दीमा असश्रत बािबासिका, 

 बेचसिखन, यौन सहंसा, यौन शोषण िहुसििाह, घरेि ुसहंसा, सामासजक कुरीसतहरू (जासतय 

छुिाछुत, दहेज तथा दाआजो, छाईपडी, कमिरी प्रथा) तथा ऄन्य ऄपराधबाट पीसडत 

पाररएका मसहिा तथा िाििासिका तथा त्यस्ता घटनाको ऄसभिेखीकरण, 

 हराएका मसहिा तथा िाििासिका, सडक िाििासिका, 

 शारीररक तथा मानससक दण्ड सजाय पाएका बािबासिका, 

 ऄपाङ्गता भएका बािबासिका, 

 बािसबबाह भएका बािबासिका (१८ िषव मसुनका, र १८ दसेख २० िषव ईमेरका), 

 सिधािय जान नपाएका िाििासिका, 

 िैङ्सगक सहंसा तथा बािसंरक्षण सम्बन्धी त्याङ्क सङ्किन, सिस्िेषण तथा सचूना 

व्यिस्थापन प्रणािीको स्थापना र प्रयोग गने, 

 

२५. लवलवधः 

 समायोजन भइ हस्तान्तरण भएका कायावियका कायवक्रमहरूिाइ स्थानीय तह प्रसत थप 

ईत्तरदायी िनाईद ैिसगनेछ । 

 नगर सभत्र सञ्चािन भएका योजनाहरूको प्रभािकारी कायावन्ियनको िासग ऄनुगमन तथा 

मलु्याङ्कन कायविाइ थप सदुृढ िनाईदै िसगनेछ । 

 भ-ूईपयोग योजना कायावन्ियनमा जोड सदआनेछ, साथै सिस्ताररत क्षेत्रिाइ समेत समेसटने छ । 

 िडाका सािवजसनक जग्गाको संरक्षण गने नीसत सिइने छ । 

 यस नगरमा समायोजन भइ अएका सिसभन्न सिषयगत कायावियहरूको कायवक्रमिाइ 

प्रभािकारी ढंगबाट सञ्चािन गराइने छ । 

 स्िास््य चौसक नभएको िडामा शहरी स्िास््य केन्र स्थापना गरी व्यिस्थापन गने । 

 अकसस्मक सहायताको सम्िन्धमा अिश्यकता र औसचत्यको अधारमा मात्र सितरण गने 

नीसत सिइएको छ । 
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 मसदराजन्य तथा ससुतवजन्य पदाथवहरुको सिसक्र सितरण गदाव ऄसनिायव रुपमा आजाजत सिएर 

तोसकएको स्थानमा मात्र गनुव पनेछ । १६ िषव भन्दा मसुनका बािबासिकािाइ कुनै पसन 

सकससमको मसदराजन्य तथा सुसतवजन्य पदाथव सिसक्र सितरण गनव पाइने छैन । यसको सिपररत 

कामकाज भएमा न्युनतम रू.५,०००।०० दसेख रू.१,००,०००।०० सम्म जररिाना    गररनछे । 

 आनरुिा नगरपासिकाको सबै िडाहरुमा बैंक तता सिसत्तय संस्थाहरु मार्व त सामासजक सरुक्षा 

भत्ता सितरणको व्यिस्था समिाइ जेष्ठ नागररक, िािबासिका एिं ऄसि ऄपांगहरुिाइ 

सहजता प्रदान गररनेछ । 

 नगरपासिका के्षत्रका अधारभतु सिद्यािय तह नसवरी दसेख कक्षा १ सम्का 

बािबासिकाहरुिाइ बोझयुि गहृकायव प्रणािीमा सधुार गरी सिद्याियमा ससकाइ 

पद्दसतिाइ सधुार गरी ऄसभभािक सशक्षामा समेत जोड सदइनेछ । 

 आनरुिा नगरपासिका कायावियबाट गरीब, सिपन्न, रोगी, सदघवरोगी, ऄसहाय, ऄसि एिं 

ऄपांगहरूिाइ सितरण गररने नगद असथवक सहयोगको सट्टामा त्यस्ता व्यसिहरुको नेपाि 

सरकारिे व्यिस्था गरेको िासषवक ईपचार सिमा गररने व्यिस्था समिाइनेछ । 

 अगासम अ.ि.मा नगर क्षेत्र सभत्र र्ोहोर व्यिस्थापनिाआ सदुृढ बनाइ सरसर्ाइको सिशेष 

व्यिस्था समिाइ नगरिाइ सर्ा स्िच्छ र हराभरा बनाइनेछ । 

 खेिकुदको क्यािेण्डर बनाआ खेिकुदको के्षत्रको सिकासिाइ प्रििवन गररनेछ । 

 चरा संग्राहियको सनमावण गरी पयाविरसणय पयवटन प्रििवनिाइ जोड सदइनेछ । 

 नगर क्षेत्रको योजनाबि सिकास गनव अिसधक योजना ऄनुरुप अन्तररक एिं बाह्य श्रोत 

जटुाइनेछ । 

 अ.ि. २०७६/०७७ मा प्रत्येक चौमाससक ऄिसधमा आनरुिा नगरपासिका र िडा 

कायावियहरुमा भएका गसतसिधी एिं कायवक्रमहरुको सािवजसनक सनुुिाइको व्यिस्था गरर 

त्यसबाट पषृ्ठपोषण सिदै नगरपासिकाका काम कारिाहीहरुिाइ ऄझ पारदसशव एिं सेिाग्राही 

मैत्री बनाईद ैिसगनेछ । 

 अ.ि. २०७६/०७७ मा सम्झौता ऄिसध ऄगािे ईत्कृष्ट कायव सम्पन्न गने एक िटा सनमावण 

व्यिसायी र एक िटा ईपभोिा ससमसतिाइ प्रासिसधक प्रसतिेदनको अधारमा एकमसु्ट नगद 

रकम रू.५०,०००।०० राशी ससहत नगर सभामा दोसल्िा ओढाएर सम्मान गररनेछ । 
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 आनरुिा नगरपासिका के्षत्र सभत्र कारोबार गने बैंक तथा सिसत्तय संस्थाहरुिे अफ्नो िासषवक 

मनुार्ाको ३% रकम नगरपासिका कायावियको ससर्ाररस बमोसजमका 

योजाना/कायवक्रमहरुमा मात्र खचव गररने व्यिस्था समिाआनेछ । 

 आनरुिा नगरपासिका के्षत्र सभत्र िघसुित्त कम्पनीहरुबाट अतंकको रुपमा गररने िगासनिाइ 

क्रमश सनरुत्सासहत गद ै िसगनेछ । साथै आनरुिा नगरपासिकासंग समन्िय गरी अफ्ना 

गररसिसधहरुिाइ पारदसशव रुपमा संचािन गने व्यिस्था समिाइनेछ ।  

 आनरुिा नगरपासिका के्षत्र सभत्र संचािन हुने ससटी सर्ारीहरु र सतन चक्के ऄटो ररक्साहरु 

आनरुिा नगरपासिकाको कायावियमा दताव गरी रुट आजाजत सिएर मात्र संचािन गररने 

व्यिस्था समिाइने छ । साथै आनरुिा नगरपासिकामा दताव नभएका बासहरबाट अएका ससटी 

सर्ारीहरुिाइ एक पटकमा रु.२००।०० जररिाना गररनेछ । 

 आनरुिा नगरपासिकाका सबै नगरिासीहरुिे अ.ि. २०७६/०७७ को सम्पसत कर पौष 

मसहना सभत्र सतरेमा िाग्ने करमा १०% छुट सदइनेछ । 

 आनरुिा नगरपासिकाको दश िटै िडाहरुमा अधारभतु स्िास्थ सेिाको सिस्तार गररद ै

िसगनेछ । 

 नगर के्षत्रका सनसज तथा सामदुायीक सिद्याियहरुमा ऄध्ययनरत बािबासिकाहरुिाइ 

बािमैत्री एिं स्ितस्पतुव सकससमिे सहजतापिुवक सशक्षा अजवन गने व्यिस्था समिाइने छ । 

साथै सिद्याथी एिं ऄसभिाहक सशक्षािाइ प्रििवन गद ैिसगनेछ । 

 नगर के्षत्रमा शैसक्षक क्यािेण्डर िागु गरी गुणस्तरीय सशक्षा सिकासमा जोड सदइनेछ । 

 Right of way सनधावरण गररनेछ । 

 आनरुिा नगरपासिकाको िातािरण मैत्री ऄिधारणा ऄनुरुप नगर के्षत्रका घरहरुको नक्सा 

पास गदाव ऄसनिायव रुपमा प्रत्येक घरमा न्युनतम ४ िटा सिरुिा रोप्नु पने व्यिस्था समिाइने 

छ । 

 आनरुिा नगरपासिका के्षत्रको मखु्य बजार के्षत्रिाइ Free Wifi Zone को रुपमा सिकास 

गररनेछ ।  

 स्माटव ससटीको ऄिधारणा ऄनुरुप बजार क्षेत्रमा २४ सै घण्टा बैंसकङ्ग ससुबधा ईपिब्ध 

गराइने व्यिस्था समिाइने छ । 
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आनरुवा नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय, सुनसरी 

श्रोिगि बजेट लबलनयोजन 

अ.व. : २०७६/७७ 

लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

१ पाररश्रसमक कमवचारी ऄन्य २११११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ४५००० ४५००० 

२ अधारभतू तहका स्िीकृत दरिन्दीका 

सशक्षक, राहत ऄनुदान सशक्षकका 

िासग तिब भत्ता ऄनदुान (सिशेष 

सशक्षा पररषद ऄन्तरगतका 

सशक्षक/कमवचारीहरु समेत) 

ऄन्य २११११ सशक्षा 

१ ० ० ९०४६० ९०४६० 

३ माध्यसमक तहका स्िीकृत दरिन्दीका 

सशक्षक, राहत ऄनुदान सशक्षक िासग 

तिब भत्ता ऄनदुान (सिशेष सशक्षा 

पररषद ऄन्तरगतका 

सशक्षक/कमवचारी,प्रासिसधक धारका 

प्रसशक्षक समेत) 

ऄन्य २११११ सशक्षा 

१ ० ० २३०२९ २३०२९ 

४ सनातन सस्कृसत पाठशािा मा 

सशक्षकब्यबस्थापन 

ऄन्य २११११ सशक्षा 

१ ० ० १५० १५० 

५ तिब तथा ससुबधा- अप्रिासी स्रोत 

केन्र कमवचारी 

ऄन्य २११११ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० २१८४ २१८४ 

६ तिब तथा ससुबधा- मनोसमासजक 

परामशव कताव 

ऄन्य २११११ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० ३८९ ३८९ 

७ तिब तथा ससुबधा -सिसत्तय साक्षरता 

सहजकताव क्रायवक्रम 

ऄन्य २११११ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० ३८८ ३८८ 

८ तिि ऄन्य २११११ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० ४१७ ४१७ 

९ ररटनी स्ियंम सेिक पररचािन ऄन्य २११११ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० ३५१ ३५१ 

१० स्थानीय तहका स्िास््य चौकी,प्रा स्िा 

के र ऄस्पतािहरुमा कायवरत 

कमवचारीहरुको तिि महगी भत्ता 

स्थानीय भत्ता पोषाक िगायत ऄन्य 

प्रशासनीक खचव समेत 

ऄन्य २११११ स्िास््य 

१ ० ० १३३६० १३३६० 

११ पाररश्रसमक पदासधकारी ऄन्य २१११२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ५००० ५००० 

१२ खाद्यान्न ऄन्य २११२२ कायाविय 

सञ्चािन तथा १ ० ० २१०० २१०० 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

प्रशाससनक 

१३ औषधी ईपचार खचव ऄन्य २११२३ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १७ १७ 

१४ औषधीईपचार खचव ऄन्य २११२३ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ८३ ८३ 

१५ सिपन्निाआ औषधी ईपचार ऄन्य २११२३ सामासजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षण १ ० ० १०० १०० 

१६ अधारभतू स्िास््य सेिा कायवक्रमको 

िासग औषसधको पिूावनमुान, पररमाण 

सनधावरण तथा स्पेसशसर्केसन तयार गनव 

ऄन्य २११२३ स्िास््य 

१ ० ० ५० ५० 

१७ रोजगार संयोजकहरुको िासग स्थानीय 

भत्ता 

ऄन्य २११३१ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० १६ १६ 

१८ महगंी भत्ता ऄन्य २११३२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ४३०० ४३०० 

१९ अपाङ्ग ससमसतको िैठक भत्ता गत 

िषवको मौज्दात 

ऄन्य २११३४ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १३८ १३८ 

२० कमवचारीको बैठक भत्ता ऄन्य २११३४ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १००० १००० 

२१ सिधेयक ससमसतको िैठक भत्ता गत 

िषवको मौज्दात 

ऄन्य २११३४ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ८९ ८९ 

२२ सािवजसनक सिकास तथा क्षमता 

सिकास ससमसत गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य २११३४ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १२० १२० 

२३ सजल्िा पररयोजना समन्िय तथा 

ऄनगुमन ससमसतको िैठक 

ऄन्य २११३४ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० ५० ५० 

२४ पासिका पररयोजना समन्िय ससमसतको 

िैठक 

ऄन्य २११३४ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० ३० ३० 

२५ ऄन्य भत्ता ऄन्य २११३९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ५०० ५०० 

२६ सिसभन्न खोपहरु िगाए िापत 

भ्यासक्सनेटरिाइ पाररश्रसमक 

ऄन्य २११३९ कृसष 

१ ० ० १२५ १२५ 

२७ मसहिा स्िास््य स्ियम ्सेसबकािाइ 

प्रोत्साहन भत्ता 

ऄन्य २११३९ स्िास््य 

१ ० ० १५० १५० 

२८ पदासधकारी बैठक भत्ता ऄन्य २११४१ कायाविय १ ० ० ३००० ३००० 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक 

२९ पदासधकारीऄन्य ससुबधा ऄन्य २११४२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २१०० २१०० 

३० कमवचारीको योगदानमा अधाररत बीमा 

कोष खचव 

ऄन्य २१२१३ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ५०० ५०० 

३१ कमवचारी कल्याण कोष ऄन्य २१२१४ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ३००० ३००० 

३२ पानी तथा सबजिुी ऄन्य २२१११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १६५० १६५० 

३३ पानी तथा सबजिुी ऄन्य २२१११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक ३ १५ १५ १५ ४५ 

३४ पानी तथा सबजिुी िापतको रकम गत 

िषवको मौज्दात 

ऄन्य २२१११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ६३.३ ६३.३ 

३५ संचार महसिु ऄन्य २२११२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २३३२ २३३२ 

३६ संचार महसिु ऄन्य २२११२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ४८ ४८ 

३७ संचार महसिु ऄन्य २२११२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १०० १०० 

३८ संचार महसिु ऄन्य २२११२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १०० १०० 

३९ संचार महसिु ऄन्य २२११२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १०० १०० 

४० संचार महसिु ऄन्य २२११२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ५० ५० 

४१ संचार महसिु ऄन्य २२११२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक ३ ३५ ३५ ३५ १०५ 

४२ संचार महसिु आनटरनेट जडान गत ऄन्य २२११२ कायाविय १ ० ० २१.४८४ २१.४८४ 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

िषवको मौज्दात सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक 

४३ िाइर्ाइ तथा आन्टरनेट जडान गने कायव ऄन्य २२११२ सित्तीय सशुासन १ ० ० २०० २०० 

४४ सरुसक्षत बैदसेसक रोजगारका सिसभन्न 

सिािहरुमा रेसडयो सजगंि प्रशारण 

ऄन्य २२११२ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० ६० ६० 

४५ सािवजसनक ईपयोसगताको सेिा खचव ऄन्य २२११३ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ५०० ५०० 

४६ आन्धन (पदासधकारी) ऄन्य २२२११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ४५५० ४५५० 

४७ आन्धन (पदासधकारी) ऄन्य २२२११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ६० ६० 

४८ आन्धन (पदासधकारी) ऄन्य २२२११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ७५ ७५ 

४९ आन्धन (पदासधकारी) ऄन्य २२२११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक ३ ५० ५० ५० १५० 

५० आन्धन (कायाविय प्रयोजन) ऄन्य २२२१२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ६४४४ ६४४४ 

५१ आन्धन (कायाविय प्रयोजन) ऄन्य २२२१२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ३० ३० 

५२ आन्धन (कायाविय प्रयोजन) ऄन्य २२२१२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १२५ १२५ 

५३ आन्धन (कायाविय प्रयोजन) ऄन्य २२२१२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक २ ० २५ २५ ५० 

५४ आन्धन कायािय प्रयोजन ऄन्य २२२१२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ३२८ ३२८ 

५५ आनरुिा नपाको सािारी साधन ममवत गत 

िषवको मौज्दात 

ऄन्य २२२१३ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ३१४.६६८५५ ३१४.६६८५५ 

५६ सज स स को गाडी सिारी साधन ममवत 

खचव 

ऄन्य २२२१३ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १५६.२७९ १५६.२७९ 

५७ सिारी साधन ममवत खचव ऄन्य २२२१३ कायाविय १ ० ० ३२०० ३२०० 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक 

५८ साइकि खररद तथा ममवत गत िषवको 

मौज्दात 

ऄन्य २२२१३ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ७.८ ७.८ 

५९ सबमा तथा निीकरण खचव ऄन्य २२२१४ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ८०० ८०० 

६० सज स स को गाडी सिारी साधन ममवत 

खचव गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य २२२२१ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २९८.०३७५ २९८.०३७५ 

६१ मेसशनरी तथा औजार ममवत तथा खररद 

गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य २२२२१ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ३७.१५ ३७.१५ 

६२ मेसशनरी तथा औजार ममवत सम्भार 

तथा सञ्चािन खचव 

ऄन्य २२२२१ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २८०० २८०० 

६३ मेसशनरी तथा औजार ममवत सम्भार 

तथा सञ्चािन खचव 

ऄन्य २२२२१ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ३०० ३०० 

६४ मेसशनरी तथा औजार ममवत सम्भार 

तथा सञ्चािन खचव 

ऄन्य २२२२१ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १०० १०० 

६५ मेसशनरी तथा औजार ममवत सम्भार 

तथा सञ्चािन खचव गत िषवको 

मौज्दात 

ऄन्य २२२२१ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २२.२ २२.२ 

६६ मेसशनरी तथा औजार ममवत सम्भार 

तथा सञ्चािन खचव 8823 गाडी ममवत 

गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य २२२२१ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ६६.८५ ६६.८५ 

६७ सकसानहरुिाइ च्यापकटर सितरण ऄन्य २२२२१ कृसष १ ० ० ३०० ३०० 

६८ सनसमवत सािवजसनक सम्पसत्तको ममवत 

सम्भार खचव 

ऄन्य २२२३१ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ३५०० ३५०० 

६९ िडा कायावियको ममवत सम्हार ऄन्य २२२३१ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० २२५ ० २२५ 

७० ऄन्य सम्पसत्तहरूको संचािन तथा 

सम्भार खचव 

ऄन्य २२२९१ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १५०० १५०० 

७१ टयाकसटु खररद गत िषवको मौज्दात ऄन्य २२३११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ५९.६ ५९.६ 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

७२ न्यासयका ससमसत व्यािस्थापन गत 

िषवको मौज्दात 

ऄन्य २२३११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ३५ ३५ 

७३ मसिन्द तथा कायाविय सामाग्री ऄन्य २२३११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ७७३२.९ ७७३२.९ 

७४ मसिन्द तथा कायाविय सामाग्री ऄन्य २२३११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २५० २५० 

७५ मसिन्द तथा कायाविय सामाग्री ऄन्य २२३११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २५० २५० 

७६ मसिन्द तथा कायाविय सामाग्री ऄन्य २२३११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक ३ १०० १०० १०० ३०० 

७७ मसिन्द तथा कायाविय सामाग्री -

सनश्गचि सप्तिायसव गत िषवको 

मौज्दात 

ऄन्य २२३११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ६८४.५५९६५ ६८४.५५९६५ 

७८ साइकि खररद गत िषवको मौज्दात ऄन्य २२३११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ९.५५ ९.५५ 

७९ कायाविय संचान तथा मसिन्द खचव ऄन्य २२३११ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० ५० ५० 

८० िडाको स्िास््य चौकीका िासग 

कायाविय सुँचािन तथा व्यिस्थापन 

खचव 

ऄन्य २२३११ स्िास््य 

१ ० ५० ० ५० 

८१ पशपंुक्षीहरूको अहार ऄन्य २२३१२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ३०० ३०० 

८२ पसु्तक तथा सामग्री खचव ऄन्य २२३१३ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १५०० १५०० 

८३ स्थानीय तहका युिा सिकास कायवक्रम 

तथा खेिकुद कायवक्रम 

ऄन्य २२३१३ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० २०० २०० 

८४ आन्धन - ऄन्य प्रयोजन ऄन्य २२३१४ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १००० १००० 

८५ टेसिसभजन कायवक्रम गत िषवको 

मौज्दात 

ऄन्य २२३१५ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २५० २५० 

८६ पत्रपसत्रका, छपाइ तथा सचूना प्रकाशन 

खचव 

ऄन्य २२३१५ कायाविय 

सञ्चािन तथा १ ० ० २३३० २३३० 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

प्रशाससनक 

८७ पत्रपसत्रका, छपाइ तथा सचूना प्रकाशन 

खचव 

ऄन्य २२३१५ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ३० ३० 

८८ पत्रपसत्रका, छपाइ तथा सचूना प्रकाशन 

खचव 

ऄन्य २२३१५ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक २ ० ५० ५० १०० 

८९ सिसभन्न सचुनाहरु ईत्पदान प्रसारण गत 

िषवको मौज्दात 

ऄन्य २२३१५ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १५ १५ 

९० सािवजसनक तथा सामासजक पररक्षण 

कायव गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य २२३१५ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १०० १०० 

९१ ८ न.िडा कायावियको कम्पयुटर 

सप्रन्टसव ममवत गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य २२३१९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १९.६ १९.६ 

९२ ऄन्य कायाविय संचािन कायवसिसध 

सनयामिी छपाइ खचव गत िषवको 

मौज्दात 

ऄन्य २२३१९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ९४.९२ ९४.९२ 

९३ ऄन्य कायाविय संचािन खचव ऄन्य २२३१९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ७०२५ ७०२५ 

९४ ऄन्य कायाविय संचािन खचव ऄन्य २२३१९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १२५ १२५ 

९५ ऄन्य कायाविय संचािन खचव ऄन्य २२३१९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २०० २०० 

९६ ऄन्य कायाविय संचािन खचव नेम प्िेट 

िेखाइ छपाइ गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य २२३१९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ४१.८१ ४१.८१ 

९७ कम्प्यटुर ममवत तथा ऄन्य कायाविय 

संचािन खचव 

ऄन्य २२३१९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १२५ १२५ 

९८ कायविय प्रयोजनका सिसभन्न सामग्री 

खररद गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य २२३१९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ४२.९ ४२.९ 

९९ छपाआ सम्िसन्धत कायव ऄन्य २२३१९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ८६.३०९ ८६.३०९ 

१०० छपाइ तथा स्टेशनरी गत िषवको 

मौज्दात 

ऄन्य २२३१९ कायाविय 

सञ्चािन तथा १ ० ० २६५.६४ २६५.६४ 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

प्रशाससनक 

१०१ बतृसचत्र मेशानरी औजारहरु खररद गत 

िषवको मौज्दात 

ऄन्य २२३१९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ९०.४ ९०.४ 

१०२ मदुा मसमिामा भएको खचव रकम गत 

िषवको मौज्दात 

ऄन्य २२३१९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १० १० 

१०३ रुराक्ष त्यारी मािा गत िषवको मौज्दात ऄन्य २२३१९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ६ ६ 

१०४ िडा ८ मा सािवजसनक सनुिाइ कायवक्रम 

गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य २२३१९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १०० १०० 

१०५ सिधसुतय सिसभन्न सामानहरु खररद गत 

िषवको मौज्दात 

ऄन्य २२३१९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २१३.७५०८ २१३.७५०८ 

१०६ सिसभन्न छपाइ तथा स्टेशनरी गत िषवको 

मौज्दात 

ऄन्य २२३१९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ९६ ९६ 

१०७ शैसक्षक क्यािेन्डर छपाइ गत िषवको 

मौज्दात 

ऄन्य २२३१९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ७५ ७५ 

१०८ संस्थागत क्षमता सिकास नागररक 

िडापत्र तथा टोकन प्रणािी सेिा 

प्रिाहमा सिधतुीय सचुना प्रसिसध 

ऄन्य २२३१९ प्रशासकीय 

सशुासन 

१ ० ० १२५ १२५ 

१०९ सािवजसनक सनुिुाआ राजर्श् पररचािन 

पत्रपसत्रका तथा सिसत्तय जोसखम 

न्यसुनकरण गने कायव 

ऄन्य २२३१९ प्रशासकीय 

सशुासन 

१ ० ० १२५ १२५ 

११० सित्तीय ऄनशुासन सािवजसनक सनुिाइ 

अन्तररक िेखा पररक्षण तथा 

अन्तररक सनयन्त्रन प्रणासि 

ऄन्य २२३१९ सित्तीय सशुासन 

१ ० ० १२५ १२५ 

१११ अप्रिासी स्रोत केन्रको कायाविय 

संचािन खचव 

ऄन्य २२३१९ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० ९७४ ९७४ 

११२ सचूना साम्रगी ईत्पादन तथा प्रकाशन ऄन्य २२३१९ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० २० २० 

११३ सेिा र परामशव खचव ऄन्य २२४११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १००० १००० 

११४ स्थानीय तहको प्रोर्ाइि सनमावण ऄन्य २२४११ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० १०० १०० 

११५ सचूना प्रणािी तथा सफ्टिेयर संचािन 

खचव 

ऄन्य २२४१२ कायाविय 

सञ्चािन तथा १ ० ० १५५० १५५० 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

प्रशाससनक 

११६ ऄनिाआन घटना दताव सरं् िाआ र्ाआ सेिा ऄन्य २२४१२ मानब संशाधन 

सिकास १ ० ० ५० ५० 

११७ िाआर्ाइ ममवत तथा नसबकरण ऄन्य २२४१२ संचार तथा 

सचूना प्रसबसध १ ० ० २५० २५० 

११८ सामासजक सरुक्षा तथा ऄनिाआन घटना 

दताव ब्यबस्थापन 

ऄन्य २२४१२ सामासजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षण १ ० ० १०० १०० 

११९ करार सेिा शलु्क ऄन्य २२४१३ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १००० १००० 

१२० सरसर्ाइसेिा शलु्क ऄन्य २२४१४ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १००० १००० 

१२१ खानेपानी तथा सरसर्ाआ ऄन्य २२४१४ खानेपानी तथा 

सरसर्ाइ १ ० ० २०० २०० 

१२२ सरसर्ाइ ऄन्य २२४१४ खानेपानी तथा 

सरसर्ाइ १ ० ० १०० १०० 

१२३ पणूव सरसर्ाआ तथा र्ोहरमैिा 

व्यिस्थापन 

ऄन्य २२४१४ िातािरण तथा 

जििायु २ ० १७५ १७५ ३५० 

१२४ र्ोहोर मैिा ब्यबस्थापन सससट सर्ारी 

ममवत संचािन र कमवचारी ब्यबस्थापन 

ऄन्य २२४१४ िातािरण तथा 

जििायु १ ० ० ४०० ४०० 

१२५ ऄन्य सेिा शलु्क ऄन्य २२४१९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ५०० ५०० 

१२६ झिुङेु पिुको चौकीदार कायव गत 

िषवको मौज्दात 

ऄन्य २२४१९ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ६ ६ 

१२७ कमवचारी पदासधकारी क्षमत सिकास 

कायवक्रम 

ऄन्य २२५११ मानब संशाधन 

सिकास १ ० ० १०० १०० 

१२८ सीप सिकास तथा जनचेतना तासिम 

तथा गोष्ठी सम्बन्धी खचव 

ऄन्य २२५१२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ५०० ५०० 

१२९ ईत्कृस्ट कृषक परुुस्कार ऄन्य २२५१२ कृसष १ ० ० ५०० ५०० 

१३० कृषक हरुिाइ क्षमता सबकाश ऄन्य २२५१२ कृसष १ ० ० ३०० ३०० 

१३१ हस्त सिसखत व्यसतगत घटना 

सडजीटाआजेसन गने कायव दताव 

सकताििाआ 

ऄन्य २२५१२ त्यांक प्रणािी 

१ ० ० ४८१ ४८१ 

१३२ ऄपांगता क्षमता ऄसभिसृद कायवत्रम ऄन्य २२५१२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० २०० २०० 

१३३ असदबासी जनजाती कायवक्रम ऄन्य २२५१२ िैंसगक १ ० ० ५० ५० 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण 

१३४ दसित सपछडा बगव कायवक्रम ऄन्य २२५१२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० ५० ५० 

१३५ मसहिा िसक्षत कायवक्रम ऄन्तगवत 

सबसभन्न ससपमिुक तासिम स चािन 

ऄन्य २२५१२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० २०० २०० 

१३६ मसहिा िाआ ससपमिुक ससिाआ कटाआ 

तासिम संचािन गनवको िासग १० िटै 

िडामा संचािन व्यिस्थापन 

ऄन्य २२५१२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० १००० १००० 

१३७ मसहिा हरुिाइ िसक्षत ्कायवक्रम ऄन्य २२५१२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० १५० १५० 

१३८ मसहिाहरु तथा दसित मसहिाहरुिाआ 

पंचेिाजा खररद तथा तासिम कायवत्रम 

तथा व्यिस्थापन 

ऄन्य २२५१२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० ५०० ५०० 

१३९ सहसंामा परेका मसहिाहरुिाआ 

ऄल्पकासिन पनुवस्थपना तथा व्यव्थापन 

अय अजवन कायवत्रम 

ऄन्य २२५१२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० १००० १००० 

१४० िसक्षत बगवका सबै समहुिाइ ससिाइ 

कटाइ तासिमका िासग प्रसशक्षक 

प्रससक्षण खचव 

ऄन्य २२५१२ िासणज्य 

१ ० ० १०० १०० 

१४१ सबसबध खचव ऄन्य २२५१२ शासन प्रणािी १ ० ० १०० १०० 

१४२ सस्थागत सबकाश ऄन्य २२५१२ शासन प्रणािी १ ० ० २०० २०० 

१४३ मसहिा बािबासिका तथा जेष्ठ नागररक 

कायवक्रम 

ऄन्य २२५१२ सशक्षा 

१ ० ० १५० १५० 

१४४ अप्रािसन कामदारहरुको संजाि 

क्षमता ऄसभबरृी 

ऄन्य २२५१२ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० १२५ १२५ 

१४५ स्थानीय जनप्रसतसनधी संग ऄन्तरसक्रया 

कायवक्रम 

ऄन्य २२५१२ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० ४५ ४५ 

१४६ कृसष अधसुनकीकरण बासि सबकाश 

,सहकारी खेसत 

ऄन्य २२५१२ सहकारी 

१ ० ० २०० २०० 

१४७ ऄपाङ्ग कायवक्रम ऄन्य २२५१२ सामासजक 

सरुक्षा तथा १ ० ० ५० ५० 
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१४८ ईत्पादन सामग्री / सेिा खचव ऄन्य २२५२१ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १०० १०० 

१४९ अप सिसच मेिा कटहरको सिरुिा 

खररद गरी गरीि सिपन्न पररिारहरुिाआ 

सितरण 

ऄन्य २२५२१ कृसष 

१ ० ० १००० १००० 

१५० प्रत्येक िडामा सामदुासयक दधु डेरी 

स्थपना गने कायवत्रम 

ऄन्य २२५२१ पशपुन्छी 

सिकास १ ० ० २००० २००० 

१५१ पश ुस्िास््य तथा पश ुअहार ऄन्य २२५२१ पशपुन्छी 

सिकास १ ० ० ५०० ५०० 

१५२ स्िास्थ चौकी शहरी स्िास्थय केन्र र 

स्ियसेसिका संचािन तथा व्यिस्थापन 

ऄन्य २२५२१ स्िास््य 

१ ० ० ३०० ३०० 

१५३ स्िच्छ खानेपासनका िासग ट्यिेुि 

सितरण कायवक्रम 

ऄन्य २२५२२ अपसूतव 

१ ० ० २०० २०० 

१५४ कभडवहि सनमावण ऄन्य २२५२२ ईजाव १ ० ० ३००० ३००० 

१५५ मधेशा खानेपासन अयोजनाको पाआप 

िाआन सबस्तार 

ऄन्य २२५२२ ईजाव 

१ ० ० ३००० ३००० 

१५६ म्यासचङ र्ण्ड ऄन्य २२५२२ ईजाव १ ० ० ५२५ ५२५ 

१५७ सडक बसत्त सबस्तार ऄन्य २२५२२ ईजाव १ ० ० ११०० ११०० 

१५८ सडक बसत सिस्तार र सबधसुतय सामाग्री 

खररद 

ऄन्य २२५२२ ईजाव 

१ ० ० ५०० ५०० 

१५९ हमे पाआप खरीद ऄन्य २२५२२ ईजाव १ ० ० २०० २०० 

१६० न्यासयक ससमसत संचािन तथा 

व्यिस्थापन 

ऄन्य २२५२२ काननु तथा 

न्याय १ ० ० १००० १००० 

१६१ परुुस्कार िापतको रकम गत िषवको 

मौज्दात 

ऄन्य २२५२२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ४२ ४२ 

१६२ कृषकिाइ कृसष सम्िसन्ध 

ऄसभमखुीकरण गोसष्ठ र स्प्रे सितरण का 

िासग 

ऄन्य २२५२२ कृसष 

१ ० ० ४०० ४०० 

१६३ कृषकहरुको क्षमता सिकास तथा भ्रमण ऄन्य २२५२२ कृसष १ ० ० ५०० ५०० 

१६४ कृषकहरुिाइ घासको सिई सितरण ऄन्य २२५२२ कृसष १ ० ० १०० १०० 

१६५ कृसष ऄििोकन भ्रमण आनरुिा २ गत 

िषवको मौज्दात 

ऄन्य २२५२२ कृसष 

१ ० ० ३८० ३८० 

१६६ कृसष नसवरी स्थापाना तथा ब्यिस्थापन ऄन्य २२५२२ कृसष १ ० ० ५०० ५०० 

१६७ कृसष भ्रमण जनप्रसतसनधी र िडा का 

कमवचारी समेत 

ऄन्य २२५२२ कृसष 

१ ० ० ३०० ३०० 

१६८ च्याई खेतीको िासग सिई सितरण ऄन्य २२५२२ कृसष १ ० ० १०० १०० 

१६९ तरि नाइिोजन ढुिानी भण्डारण तथा 

सितरण तथा व्यिस्थापन 

ऄन्य २२५२२ कृसष 

१ ० ० २४० २४० 

१७० नगर के्षत्र सभत्रका माछा पोखरीहरुको ऄन्य २२५२२ कृसष १ ० ० १००० १००० 
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स ंरक्षण 

१७१ पश ुस्िास्थ व्यिस्थापनको िासग 

ओषसध सितरण 

ऄन्य २२५२२ कृसष 

१ ० ० १४५ १४५ 

१७२ पशपुन्छी तथा मत्स्य ईपचार सेिा ऄन्य २२५२२ कृसष १ ० ० ६० ६० 

१७३ भकारो सधुार कायवक्रम ऄन्य २२५२२ कृसष १ ० ० ३०० ३०० 

१७४ मि बीई ढुिानी तथा ऄनदुान ऄन्य २२५२२ कृसष १ ० ० १०० १०० 

१७५ माटो पररक्षण गरी माटो सधुारको िासग 

सामग्री/ प्रसिसध सितरण/ हस्तान्तरण 

ऄन्य २२५२२ कृसष 

१ ० ० २०० २०० 

१७६ िडव फ्ि ुरोग िगायत ऄन्यरोगहरुको 

सनयन्त्रणको िासग िैठक तथा नमुना 

संकिन गरी पठाईने तथा प्रदशे तथा 

संघमा ररपोसटवङ्ग गने 

ऄन्य २२५२२ कृसष 

१ ० ० ७५ ७५ 

१७७ सहकारी खेती साना सकशान मि सबई 

ऄनदुान कायवत्रम पश ुसबकाश कायवत्रम 

पश ुअहार ब्यस्थापन 

ऄन्य २२५२२ कृसष 

१ ० ० ३०० ३०० 

१७८ ट्यिेुि खररद ऄन्य २२५२२ खानेपानी तथा 

सरसर्ाइ १ ० ० २५० २५० 

१७९ टोि सबकाश सस्थाहरु संग छिर्ि 

चिाईने र सरसर्ाइ सामग्री सितरण 

ऄन्य २२५२२ खानेपानी तथा 

सरसर्ाइ १ ० ० ५० ५० 

१८० पोष्ट अडीएर् सम्िन्धी कायव गनवका 

िासग 

ऄन्य २२५२२ खानेपानी तथा 

सरसर्ाइ १ ० ० १००० १००० 

१८१ र्ोहर मैिा ब्यबस्थापन ऄन्य २२५२२ खानेपानी तथा 

सरसर्ाइ १ ० ० ४०० ४०० 

१८२ यस िडामा रहकेा सबसभन्न बाटाघाटा 

तथा िडा कायावियिाआृ सरसर्ाआृ गनव 

दसैनकी हाजीरीमा एक जना कमवचारी 

कुचीकार राख्ने 

ऄन्य २२५२२ खानेपानी तथा 

सरसर्ाइ 

१ ० ० २०० २०० 

१८३ स्िच्छ खानेपासन तथा सरसर्ाआ योजना 

ऄन्तरगतका कायवत्रम 

ऄन्य २२५२२ खानेपानी तथा 

सरसर्ाइ १ ० ० ५०० ५०० 

१८४ स्िच्छ खानेपानी सम्िन्धी कायवक्रम ऄन्य २२५२२ खानेपानी तथा 

सरसर्ाइ १ ० ० २०० २०० 

१८५ प्रजनन िैसगकता तथा योसनकता 

सम्िसन्त्धत सशक्षा कायवत्रम 

ऄन्य २२५२२ जनसंख्या तथा 

बसाइसराइ १ ० ० ३०० ३०० 

१८६ सिसभन्न बाि बासिका तथा बाि समहू 

हरु 

ऄन्य २२५२२ जनसंख्या तथा 

बसाइसराइ १ ० ० ५० ५० 

१८७ साना ससंचाआ कायवक्रम ऄन्य २२५२२ जिश्रोत तथा 

ससंचाइ १ ० ० २०० २०० 

१८८ हस्त सिसखत व्यसतगत घटना 

सडजीटाआजेसन गने कायव दताव 

सकताििाआ 

ऄन्य २२५२२ त्यांक प्रणािी 

१ ० ० १९ १९ 

१८९ ऄििोकन भ्रमण तथा क्षमता सिकास 

कायवक्रम 

ऄन्य २२५२२ पयवटन 

१ ० ० १०० १०० 
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१९० ईन्नत जातको बाख्रा को पाठी 

सितरणका िासग ढूिानी समेत 

ऄन्य २२५२२ पशपुन्छी 

सिकास १ ० ० १५० १५० 

१९१ कुखरुा पािन खोर सधुार कायवक्रम ऄन्य २२५२२ पशपुन्छी 

सिकास १ ० ० १५० १५० 

१९२ कुखरुा व्यिसासयक तथा स्िच्छ मासु 

सिसक्र सितरणका िासग प्रात्साहन 

कायवक्रम 

ऄन्य २२५२२ पशपुन्छी 

सिकास 

१ ० ० ३०० ३०० 

१९३ पशपुािन तथा सशसिर स ंचािन र 

औषसध खरीद 

ऄन्य २२५२२ पशपुन्छी 

सिकास १ ० ० २५० २५० 

१९४ भ्यासक्सनेसन कायवक्रम सासबक 

िडाहरुमा 

ऄन्य २२५२२ पशपुन्छी 

सिकास १ ० ० १०० १०० 

१९५ िंगरु को पाठी सितरणका िासग ढुिानी 

समेत 

ऄन्य २२५२२ पशपुन्छी 

सिकास १ ० ० १५० १५० 

१९६ घर नक्सा प्रणासििाआ सडसजटाआजेसन 

गने कायव 

ऄन्य २२५२२ प्रशासकीय 

सशुासन १ ० ० २००० २००० 

१९७ भसव प्रणािी तथा सामासजक सरुक्षा 

व्यिस्थापन तथा तासिम कायवत्रम 

ऄन्य २२५२२ प्रशासकीय 

सशुासन १ ० ० ५०० ५०० 

१९८ िेखाङ्कन राजर्श् पररचािन सिसत्तय 

ऄनशुासन सिसत्तय जोखीम न्यसुनकरण 

सािवजसनक सनुिुाआ, सामासजक 

पररक्षण, सचुना तथा सञ्चार 

व्यिस्थापन, 

ऄन्य २२५२२ प्रशासकीय 

सशुासन 

१ ० ० १२५ १२५ 

१९९ िजारके्षत्रमा व्यिसासयक प्रयोजनको 

िासग सडजीटि सडस्पेिे जडान 

ऄन्य २२५२२ प्रशासकीय 

सशुासन १ ० ० १५०० १५०० 

२०० सिधतुीय सचूना प्रणािी ऄन्य २२५२२ प्रशासकीय 

सशुासन १ ० ० ७५ ७५ 

२०१ सिक्षारोपण कायवक्रम ऄन्य २२५२२ बन १ ० ० ५० ५० 

२०२ नेपाि रेडत्रस सोसाइटी भिन सनमावण 

आनरुिा शाखा 

ऄन्य २२५२२ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० १००० १००० 

२०३ असदिासी जनजातीको सामासजक 

साुँस्कृसतक ईत्थान कायवक्रम 

ऄन्य २२५२२ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० ५० ५० 

२०४ सकतवन भजन मण्डिीिाइ सकतावसनया 

सामग्री खररद 

ऄन्य २२५२२ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० २५ २५ 

२०५ सजसतया पबव पजुा कायवक्रम तथा 

सिसभन्न पबव सहयोग कायवक्रम 

ऄन्य २२५२२ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० ६५ ६५ 

२०६ दशै, सतहार, छठ पिव, सजसतया, मासघ, 

सशिरात्री अदी पिवमा कायवक्रम 

सञ्चािन तथा सहयोग 

ऄन्य २२५२२ भाषा तथा 

संस्कृसत 

१ ० ० १५० १५० 

२०७ धमव सस्कृसत तथा जासत ऄनशुारको 

बाध्य बादक सामग्री सितरण 

ऄन्य २२५२२ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० १०५ १०५ 

२०८ मठ मसन्दर मसस्जद गुम्िा असदको ऄन्य २२५२२ भाषा तथा १ ० ० १५०० १५०० 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

संरक्षण तथा सजणोरार ऄन्तरगतका 

कायवत्रम रथ सनमावण दशै सतहार सतज 

सजसतया िगायत कायवत्रम 

संस्कृसत 

२०९ िडा के्षत्रका एकि मसहिािाइ जेठ 

नागरीक िाििासिका तथा िदृहरुिाआ 

सम्मान कायवत्रम 

ऄन्य २२५२२ भाषा तथा 

संस्कृसत 

१ ० ० ३०० ३०० 

२१० िडा के्षत्रका बसुिसजिी,व्यापारी र िडा 

िासीको होसि समिन कायवक्रम 

ऄन्य २२५२२ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० १०० १०० 

२११ सिसप कोआरािा,मदन भण्डारी, महानन्द 

सापकोटा स्मसृत सदिस मनाईने कायव 

ऄन्य २२५२२ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० ५०० ५०० 

२१२ सस्कृसत प्रबधवन ऄन्य २२५२२ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० १०० १०० 

२१३ सहरी स्िास्थय केन्र व्यिस्थापन ऄन्य २२५२२ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० १५० १५० 

२१४ कमवचारी तथा पदासधकारी ऄििोकन 

भ्रमण 

ऄन्य २२५२२ मानब संशाधन 

सिकास १ ० ० १२५ १२५ 

२१५ कमवचारी तथा पदासधकारी क्षमता 

सिकास तथा ऄििोकन भ्रमण 

ऄन्य २२५२२ मानब संशाधन 

सिकास १ ० २०० ० २०० 

२१६ सडक ममवत ऄन्य २२५२२ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ५०० ५०० 

२१७ एक स्थानीय तह एक िडा एक यिुा 

क्िि एक ईद्यम 

ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० ५०० ५०० 

२१८ कमवचारी तथा जनप्रसतसनसधहरुिाइ एन 

काननु सम्िन्धी तासिम िा ऄििोकन 

भ्रमण 

ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद 

१ ० ० १२५ १२५ 

२१९ कायवक्रम खचव ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० १०० १०० 

२२० खेिकुद ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० ५०० ५०० 

२२१ खेिकुद ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० ३०० ३०० 

२२२ खेिकुद कायवक्रम (टुनावमेन्टको िागी 

मात्र) 

ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० १५० १५० 

२२३ खेिकुद सामग्री सितरण ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० १५० १५० 

२२४ नमनुा यिुा संसद ऄभ्यास ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० १२५ १२५ 

२२५ बाि क्िब ब्यिस्थापन तथा कायवक्रम ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० १०० १०० 

२२६ यिुा खेिकूद तथा ऄन्य व्यिस्थापन ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० १२५ ० १२५ 

२२७ यिुा प्रसतभा पसहचान र प्रोत्साहन ऄन्य २२५२२ यिुा तथा १ ० ० ४० ४० 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

खेिकुद 

२२८ यिुा पररचािन ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० १०० १०० 

२२९ यिुा यिुती स्िरोजगार कायवक्रम 

(ससिाइ कटाइ समेत) 

ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० २०० २०० 

२३० यिुा िसक्षत कम्यटुर तासिम कायवक्रम ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० १५० १५० 

२३१ यिुा िसक्षत कायवक्रम ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० २०० २०० 

२३२ यिुा िसक्षत कायवक्रम तथा खेिकुद 

सामासग्र सितरण 

ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० ३०० ३०० 

२३३ यिुा स्िरोजगार तथा यिुािाइ खेिकुद 

सामग्री सितरण गने 

ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० २०० २०० 

२३४ रारिपसत रसनङ्ग ससल्ड प्रसतयोसगता 

(स्थानीय तहस्तरीय) 

ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० १०० १०० 

२३५ सिधाियस्तीय खेिकुद कायवत्रम 

व्यिस्थापन तथा राष्टपसत रसनग  ससल्ड 

ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० १००० १००० 

२३६ सिधाियहरुमा ऄसतरीत सत्रक्राकिाप 

कायवत्रम 

ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० ४०० ४०० 

२३७ सिसभन्न सदिस तथा ऄन्तरासष्टय 

साक्षरता सदिस 

ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० १०० १०० 

२३८ सििािय सधुार कायवत्रम , सकशोर 

सकशोरी सम्िनधी कायवत्रम 

ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० ५०० ५०० 

२३९ सािवजसनक सशक्षा सििीकरण ऄन्य २२५२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० ३५ ३५ 

२४० ऄसत ऄशि ऄपांगका िासग सिि 

सचयर खररद 

ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० ११० ११० 

२४१ ऄपाङ्ग कायवक्रम ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० ४० ४० 

२४२ असदबासी ,जनजासत िसक्षत् कायवक्रम ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० २५० २५० 

२४३ असदिासी जनजाती तथा ऄन्य 

जातजासतका किा सस्कृसत प्रििवन 

िापत सहयोग 

ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० ५० ५० 

२४४ कायवक्रम संचािन िापत गत िषवको ऄन्य २२५२२ िैंसगक १ ० ० ७९२ ७९२ 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

मौज्दात समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण 

२४५ जनजासत, असदिासी, मधेशी सपछडा 

िगव ऄन्य सिकास तथा अय अजवन 

खानेपानी ब्यिस्थापन समेत 

ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० १६० १६० 

२४६ जेष्ठ नागररक भ्रमण र कायवक्रम साथै 

सामाग्री सितरण 

ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० २५० २५० 

२४७ दसित ईत्थान कायवक्रम ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ५० ० ५० 

२४८ दसित तथा सपछडा िगव कायवत्रम ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० २०० २०० 

२४९ दसित तथा सिपन्न िसस्तमा चसपव 

सनमावण समहुगत खेसत कायवत्रम 

ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० १००० १००० 

२५० दसित सिकास तथा अय अजवन 

खानेपानी ब्यिस्थापन समेत 

ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० ४० ४० 

२५१ दसितका िासग जनचेतनामुिक 

कायवक्रम 

ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० ५० ५० 

२५२ बाि बासिका , यिुा ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० ५० ५० 

२५३ मसहिा तथा िाििासिका ऄन्तरगतका 

कायवत्रम 

ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० ३०० ३०० 

२५४ मसहिा सिकाश कयवक्रम ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक १ ० ० ५० ५० 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

समािेशीकरण 

२५५ मसहिाहरुका िासग राइसभङ्ग तािीम 

सञ्चािन 

ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० १०० १०० 

२५६ मसहिाहरुका िासग व्यटुी पािवर तािीम 

सञ्चािन 

ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० ७० ७० 

२५७ िसक्षत िगव ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० ४०० ४०० 

२५८ िसक्षत िगव सम्िन्धी कायवक्रम ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० ३८० ३८० 

२५९ िैसगक समानता कायवक्रम ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० ५० ५० 

२६० िैदसेशक रोजगार अदीिासी जनजाती 

प्रिदवन कायवत्रम 

ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० १००० १००० 

२६१ सिसभन्न कायवक्रम खचव ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० १७० १७० 

२६२ स्िास्थ सबमा कायवक्रम (दसित,ऄपांग, 

सनम्न स्तर, एकि मसहिा) ७० जना 

ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० २४५ २४५ 

२६३ ससिाइ कटाइ तासिम कायवक्रम 

सञ्चािन घर भाडा समेत 

ऄन्य २२५२२ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० ३०० ३०० 

२६४ र्ोहरमैिा ब्यबस्थापन कायवक्रम ऄन्य २२५२२ िासणज्य १ ० ० १०० १०० 

२६५ जििाय ुपररितवन िातािरण संरक्षण 

संग सम्िसन्ध चेतनामिुक कायवक्रम गत 

िषवको मौज्दात 

ऄन्य २२५२२ िातािरण तथा 

जििायु 

१ ० ० ३०० ३०० 

२६६ र्ोहोमैिा ब्यबस्थापन ऄन्य २२५२२ िातािरण तथा १ ० ० ५०० ५०० 
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जििायु 

२६७ र्ोहोर संकिन कन्टेनर खररद तथा 

व्यिस्थापन 

ऄन्य २२५२२ िातािरण तथा 

जििायु १ ० ० १०० १०० 

२६८ सबसबध ऄन्य २२५२२ िातािरण तथा 

जििायु १ ० ० १०० १०० 

२६९ साबवजसनक सनुिुाइ कायवक्रम ऄन्य २२५२२ सित्तीय के्षत्र १ ० ० ३० ३० 

२७० करदाता सशक्षा कायवत्रम ऄन्य २२५२२ सित्तीय सशुासन १ ० ० २०० २०० 

२७१ नगर तथा िडा प्रोर्ायि सनमावण ऄन्य २२५२२ सित्तीय सशुासन १ ० ० १५०० १५०० 

२७२ नगर स्तरीय सािवजसनक सनुिुाआ ऄन्य २२५२२ सित्तीय सशुासन १ ० ० २०० २०० 

२७३ राजर्श् पररचािन सित्तीय ऄनशुासन 

सािवजसनक सनुिाआ सामासजक पररक्षण 

एि  सनुचा तथा सुँचार व्यिस्थापन 

ऄन्य २२५२२ सित्तीय सशुासन 

१ ० ० २०० २०० 

२७४ राजर्श् पररचािन सित्तीय ऄनशुासन 

सािवजसनक सनुिाआ सामासजक पररक्षण 

एि  सनुचा तथा सुँचार व्यिस्थापन 

ऄन्य २२५२२ सित्तीय सशुासन 

१ ० ० ३०० ३०० 

२७५ िडा प्रोर्ाइि तयार ऄन्य २२५२२ सित्तीय सशुासन १ ० ० २५० २५० 

२७६ सचुना तथा संचार ब्यबस्थापन ऄन्तगवत 

सामग्री खररद 

ऄन्य २२५२२ सित्तीय सशुासन 

१ ० ० ९५ ९५ 

२७७ समासजक परीक्षाण कायवत्रम ऄन्य २२५२२ सित्तीय सशुासन १ ० ० २०० २०० 

२७८ साबवजसनक सनुिुाइ ऄन्य २२५२२ सित्तीय सशुासन १ ० ० ५० ५० 

२७९ सािवजसनक सनुिुाआ ऄन्य २२५२२ सित्तीय सशुासन १ ० ० १२५ १२५ 

२८० सािवजसनक सनुिुाआ तथा सिवजसनक 

पररक्षण 

ऄन्य २२५२२ सित्तीय सशुासन 

१ ० ० ५० ५० 

२८१ सािवजसनक सनुिुाइ तथा सामासजक 

पररक्षण 

ऄन्य २२५२२ सित्तीय सशुासन 

१ ० ० १०० १०० 

२८२ दबैी प्रकोप सिपद ब्यबस्थापन ऄन्य २२५२२ सिपद 

व्यिस्थापन १ ० ० १०० १०० 

२८३ नया बनेका बाटो हरुमा दिैु तर्व  गमिा 

राखी सबरुिा रोप्ने 

ऄन्य २२५२२ सिपद 

व्यिस्थापन १ ० ० १५० १५० 

२८४ प्राकृसतक प्रकोप ब्यबस्थापन ऄन्य २२५२२ सिपद 

व्यिस्थापन १ ० ० ३५० ३५० 

२८५ सबपत ब्यबस्थापन ऄन्य २२५२२ सिपद 

व्यिस्थापन १ ० ० २०० २०० 

२८६ सबपद ब्याबस्थापन ऄन्य २२५२२ सिपद 

व्यिस्थापन १ ० ० ५०० ५०० 

२८७ िामखटेु्ट सनयन्त्रण कायवक्रम ऄन्य २२५२२ सिपद 

व्यिस्थापन १ ० ० १०० १०० 

२८८ िडा के्षत्रमा र्ोहोर व्यिस्थापन िापत ऄन्य २२५२२ सिपद 

व्यिस्थापन १ ० ० ५०० ५०० 

२८९ सिपद व्यिस्थापन कोषको स्थपना गरी 

रकम जम्मा गने  

ऄन्य २२५२२ सिपद 

व्यिस्थापन १ ० ० १००० १००० 

२९० सिपद व्यसथापन ऄन्य २२५२२ सिपद १ ० ० १०० १०० 
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२९१ शासन्त सवु्यिस्थाको िासग सससस 

क्यामेरा जडान कायवत्रम कोर एररया 

ऄन्य २२५२२ शासन्त तथा 

सवु्यिस्था १ ० ० १५०० १५०० 

२९२ कमवचारी एब जन प्रसतसनसध हरुको 

क्षमता सबकाश 

ऄन्य २२५२२ शासन प्रणािी 

१ ० ० १२५ १२५ 

२९३ सचूना तथा स चार ऄन्य २२५२२ शासन प्रणािी १ ० ० ५० ५० 

२९४ अधारभतु तह कक्षा ८ परीक्षा 

व्यिस्थापन एि स चािन 

ऄन्य २२५२२ सशक्षा 

१ ० ० ७६५ ७६५ 

२९५ कायव सम्पादनका अधारमा ईत्कृष्ट 

सबद्याियहरुिाइ प्रोत्साहन स्िरूप 

ऄनदुान 

ऄन्य २२५२२ सशक्षा 

१ ० ० २०० २०० 

२९६ जनता मा सि िाआ माटो पंखा शौचािय 

तथा ममवत संभार 

ऄन्य २२५२२ सशक्षा 

१ ० ० ३०० ३०० 

२९७ जनता मासि आनरुिा ६ मा ऄपाग  कक्षा 

संचािन तथा व्यव्थापन 

ऄन्य २२५२२ सशक्षा 

१ ० ० ३०० ३०० 

२९८ जनसहत प्रा सि िाआ ऄन्य २२५२२ सशक्षा १ ० ० ७५ ७५ 

२९९ सत्रभिुन मासि आनरुिा ८ मा प्रासिसधक 

सशक्षा संचािन तथा भिन ममवतको 

िासग 

ऄन्य २२५२२ सशक्षा 

१ ० ० ५०० ५०० 

३०० नगर के्षत्रका सामदुासयक सिधाियिाट 

८ कक्षा ईसतवण गरेका दसित तथा ऄसत 

सिपन्न िाििासिकाहरुिाआ साआकि 

सितरण 

ऄन्य २२५२२ सशक्षा 

१ ० ० १००० १००० 

३०१ प्र ऄ िैठक सिषयगत सशक्षक िैठक 

सका िैठक संचािन 

ऄन्य २२५२२ सशक्षा 

१ ० ० २०० २०० 

३०२ बाि सबकाश सामग्री सितरण, 

ब्यबस्थापन 

ऄन्य २२५२२ सशक्षा 

१ ० ० १०० १०० 

३०३ बाि सबकास केन्र हरुिाइ शसक्षक 

साथै ऄन्य सामग्री सितरण साथै 

स्िास््य स्ियंसेसिका हरुिाइ 

सामान्यसामाग्री सितरण 

ऄन्य २२५२२ सशक्षा 

१ ० ० १५० १५० 

३०४ मसहिाहरुका िासग ससपसबकास 

कायवक्रम 

मसहिा २२५२२ सशक्षा 

१ ० ० १२५ १२५ 

३०५ िसक्षत बगवका सिकास कायवक्रम ऄन्य २२५२२ सशक्षा १ ० ० २५० २५० 

३०६ िडाको ६ िटा िािसिकासिाइ ५ 

हजारका दरिे सहयोग प्रदान 

ऄन्य २२५२२ सशक्षा 

१ ० ० ३० ३० 

३०७ िािमैत्री िडा कायवक्रम ऄन्य २२५२२ सशक्षा १ ० ० १०० १०० 

३०८ सिधािय सधुार योजनाका अधारमा 

ऄनदुान 

ऄन्य २२५२२ सशक्षा 

१ ० ० २०० २०० 

३०९ सिधाियमा घरेि ुसदिा खाजा बनाईने 

जनचेतनामिुक कायवत्रम 

ऄन्य २२५२२ सशक्षा 

१ ० ० ३७३ ३७३ 

३१० शैसक्षक क्यािेन्डर सनमावण, यिुा ऄन्य २२५२२ सशक्षा १ ० ० ९०० ९०० 
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पररचािन, स्िरोजगार कायवत्रम 

३११ शैसक्षक त्याक ं IEMS 

ऄसभमसुखकरण कायवत्रम 

ऄन्य २२५२२ सशक्षा 

१ ० ० २०० २०० 

३१२ शारदा अधारभतू सबद्यािय कायवक्रम 

खचव 

ऄन्य २२५२२ सशक्षा 

१ ० ० ५० ५० 

३१३ सशक्षक सिधािय कमवचारी सकाहरुिाआ 

पनु ताजगरी तासिम 

ऄन्य २२५२२ सशक्षा 

१ ० ० २०० २०० 

३१४ सशक्षण ससकाआ ऄनदुान दिेकोटा पासि 

आनरुिा ३ समेत 

ऄन्य २२५२२ सशक्षा 

१ ० ० ३०० ३०० 

३१५ सशक्षा ससमसत िैठक सि व्यिस्थापन 

तथा ऄसभमसुखकरण कायवत्रम सिधािय 

ऄनगुमन िासषवक योजना सनमावण नगर 

सशक्षा योजना सनमावण 

ऄन्य २२५२२ सशक्षा 

१ ० ० ५०० ५०० 

३१६ सशश ुसिकाससनी प्रा सि िाआ ऄन्य २२५२२ सशक्षा १ ० ० ५० ५० 

३१७ ऄन्तरासरिय ऄप्रिासी सदिस ऄन्य २२५२२ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० ३० ३० 

३१८ ऄसभयानकताव पररचािन ऄन्य २२५२२ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० १० १० 

३१९ ऄस्थायी तथा करार कमवचारीका िासग 

पोशाक 

ऄन्य २२५२२ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० १० १० 

३२० पत्रकारहरु संग ऄन्तरसक्रया तथा 

ऄसभमखुीकरण कायवक्रम 

ऄन्य २२५२२ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० ३६ ३६ 

३२१ प्रहरी ऄसभमखुीकरण कायवक्रम ऄन्य २२५२२ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० ४५ ४५ 

३२२ बैदसेशक रोजगारीमा जान चाहने 

सम्भासित कामदारहरुिाइ गहन 

ऄसभमखुीकरण कायवक्रम 

ऄन्य २२५२२ श्रम तथा 

रोजगारी 

१ ० ० ५ ५ 

३२३ मदु्दामाऄधाररत स्थानीय जनप्रसतसनधी 

संग ऄन्तरसक्रया कायवक्रम 

ऄन्य २२५२२ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० १३६ १३६ 

३२४ रोजगार सेिा केन्र संयोजक संग 

ऄसभमखुीकरण कायवक्रम 

ऄन्य २२५२२ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० ३२ ३२ 

३२५ सिसत्तय साक्षरता क्रायवक्रम संचािन 

खचव 

ऄन्य २२५२२ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० ९० ९० 

३२६ समदुायका ऄगिुाहरुिाइ सामासजक 

ऄिहिेना न्यसूनकारण सम्बसन्ध 

कायवक्रम 

ऄन्य २२५२२ श्रम तथा 

रोजगारी 

१ ० ० ४८ ४८ 

३२७ सरुसक्षत बैदसेसक रोजगार सम्बसन्ध 

ऄसभमखुीकरण 

ऄन्य २२५२२ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० २३ २३ 

३२८ नगरमा सहकारी के्षत्रको सिकासको 

िासग क्षमता ऄसभिसृद तथा 

ियिस्थापन 

ऄन्य २२५२२ सहकारी 

१ ० ० १००० १००० 

३२९ ९० िषव मासथका जेष्ठ नागररकहरुिाआ रु ऄन्य २२५२२ सामासजक १ ० ० १००० १००० 
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२००० को दरिे दशै खचव सितरण 

कायवत्रम 

सरुक्षा तथा 

संरक्षण 

३३० कायावियमा सचूना प्रसबसध ऄन्य २२५२२ सामासजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षण १ ० ० ५० ५० 

३३१ ज्येष्ठ नागररक िनभोज कायवक्रम जेष्ठ 

नागररक 

२२५२२ सामासजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षण १ ० ० १०० १०० 

३३२ िैंसगक सहसंा सिरुदको १६ सदन े

ऄसभयान 

ऄन्य २२५२२ सामासजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षण १ ० ० २०० २०० 

३३३ िडामा अबश्यकता ऄनशुार बाआ र्ाइ 

फ्री तथा सजम हाईस संचािन गने 

ऄन्य २२५२२ सामासजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षण १ ० ० ४०० ४०० 

३३४ िडामा भएका ऄपाङ्गहरुको पसहचान 

गरी सििचेयर सितरण कायवक्रम 

ऄपाङ्ग २२५२२ सामासजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षण १ ० ० १०० १०० 

३३५ सिसभन्न िगवको स्िास्थय सिमा 

कायवक्रम 

ऄन्य २२५२२ सामासजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षण १ ० ० १०० १०० 

३३६ स्िस््य स्ियं सेसिका प्रोत्साहन िापत ऄन्य २२५२२ सामासजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षण १ ० ० ५० ५० 

३३७ अधारभतू तथा अकसस्मक सेिा 

स्िास््य चौकी/प्रा. स्िा. के./ प्राथसमक 

ऄस्पतािको न्यूनतम सेिा मापदण्ड 

ऄनगुमन सम्िसन्ध ऄसभमसुखकरण 

कायवक्रम 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० १०० १०० 

३३८ अधारभतू तथा अकसस्मक सेिाको 

ससुनिततका िासग औषधीको अपसूतव 

र ईपयोग, सम्िसन्ध कायवक्रमहरुको 

ऄनगुमन तथा मलू्याङकन (ऄनगुमन 

मलु्याङ्कन तथा कायवक्रम कायावन्ियन 

भ्रमण खचव) 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० १०० १०० 

३३९ अधारभतू स्िास््य सेिा कायवक्रमको 

िासग अिश्यक औषसध खररद 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० २००० २००० 

३४० ईपचार केन्रहरुमा अकसस्मक 

ऄिस्थामा औससध, ल्याब सामाग्री 

ढुिानी, स्थानीय तह सञ्चािन 

खचव(र्मव र्रमेट र्ोटोकपी,ममतव 

सम्भार, ल्याि तथा अिश्यक सामाग्री 

खररद) एिं क्षयरोगका सबरामीको 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० ५० ५० 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

व्यसिगत सििरण इ-सट.सब रसजस्टरमा 

ऄध्यािसधक 

३४१ ईपचारत क्षयरोगका सबमारीको 

ईपचारको काहटव नसतजा, कायवक्रम 

प्रगसत एिं चनुौती र क्षयरोग कायवक्रममा 

भएका नया सिषायमा ईपचार केन्रका 

स्िास््य कमीहरुिाइ ऄध्यािसधक गने 

ईपचार केन्र स्तरको हटव सिशे्लषण 

कायवक्रम 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० ५४ ५४ 

३४२ औषसध िगायतका सामाग्रीको ढुिानी 

तथा ररप्यासकङ र सितरण समेत 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० १०० १०० 

३४३ औषसधको समसुचत प्रयोग प्रिधवनको 

िासग साथी समहु सशक्षा कायवकम 

(peer group discussion) तथा 

अधारभतू स्िास््य सेिा सम्िसन्ध 

स्तरीय ईपचार पसिसत ऄसभमसुखकरण 

तथा ससमक्षा कायवक्रम 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० १२५ १२५ 

३४४ कुष्ठरोगका सबरामीका पररिार तथा 

सछमेसकको सम्पकव  पररक्षण 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० ६ ६ 

३४५ कारागार, गमु्बा, स्कुि, बधृाश्रम, 

ईधोग भएको के्षत्र, शहरी घनाबस्ती, 

िगायत ऄन्य क्षयरोगका जोसखमयिु 

जनसंख्या माआक्रोस्कोसपक क्याम्प 

सञ्चािन 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० ४८ ४८ 

३४६ कारागार, गमु्बा, स्कुि, बधृाश्रम,ईद्योग 

भएको के्षत्र, शहरी घनाबस्ती, िगायत 

ऄन्य क्षयरोगका जोसखमयिु 

जनसंख्यामा माआक्रोस्कोसपक क्याम्प 

सञ्चािन 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० ४८ ४८ 

३४७ कािाजार माहामारी हुने के्षत्रमा सबषासद 

छकव ने खचव, कािाजार रोगीहरुिाइ 

ईपचारका िासग ऄस्पताि सम्म अईने 

यातायात खचव ऄनदुान (प्रसत केस रू 

१०००), कािाजार सिरामीहरुको 

सिसभन्न पररक्षण गने (प्रसत केस रू. 

५००० सम्म) 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० २०० २०० 

३४८ खोप केन्र सनमाणव ऄन्य २२५२२ स्िास््य १ ० ० ७४२ ७४२ 

३४९ डेंग ुसनयन्त्रण गनव नगरपासिकाहरु 

समेतमा िामखटेु्टको िास स्थान खोजी 

गरी िाभाव नष्ट गने ऄसभयान संचािन 

गने तथा ओररएन्टेसन गने 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० १०० १०० 

३५० दानरुा रुिेिा खोप ऄसभयान ऄन्य २२५२२ स्िास््य १ ० ० ११२ ११२ 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

३५१ नपा के्षत्रका मासि स्तरका 

सकशोरीहरुिाआ सनशलु्क रुपमा 

सिधाियमा ३६५ सदन सेसनटरी प्याड 

सितरण कायवत्रम 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० ३०० ३०० 

३५२ न्यनूतम सेिा मापदण्ड कायावन्ियनका 

िासग अिश्यक औजार ईपकरण तथा 

स्िास््य समाग्री खररद, ममवत तथा 

व्यिस्थापन 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० २०० २०० 

३५३ नसने रोग सम्बसन्ध कायवक्रम 

(ऄसभमसुखकरण, नसने रोग तथा 

मानससक स्िास््यसम्बसन्ध सचेतना 

कायवक्रम (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer days) 

मा 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० ७० ७० 

३५४ सनयसमत ईपचार परुा गने सबरासमिाआ 

यातायात खचव 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० ३ ३ 

३५५ सनयसमत तथा पणुव खोप सदगोपना र 

खोप ढुिानी 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० ३७१ ३७१ 

३५६ प्राथसमक स्िास्थेय तथा सहरी स्िास््य 

सेिा ऄन्तरगतका कायवत्रम 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० २५०० २५०० 

३५७ पररिार योजन तथा प्रजनन स्िास््य 

कायवक्रम 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० ५०४ ५०४ 

३५८ पररिार योजन तथा प्रजनन स्िास््य 

कायवक्रमका िासग औजार/ईपकरण 

खररद 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० २७ २७ 

३५९ पोषण कायवक्रम (नेपाि सरकार) ऄन्य २२५२२ स्िास््य १ ० ० ५४४ ५४४ 

३६० सबद्यािय स्िास््य सशक्षा, अमा समहू 

तथा स्थानीय तहमा स्िास््यका िासग 

सामासजक व्यिहार पररितवन प्रिध्दवन 

ऄसभयान 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० १२५ १२५ 

३६१ महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरुको 

ऄबस्थामा RRT/ CRRT पररचािन 

गने, चौमासशक ररभ्य ुतथा 

ऄसभमखुीकरण गने 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० ६० ६० 

३६२ महीिा स्िास््य स्ियं सेसिका कायवक्रम 

(ऄधव िासषवक ससमक्षा र सदिस मनाईने) 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० १२ १२ 

३६३ मात ृतथा निसशश ुकायवक्रम ऄन्य २२५२२ स्िास््य १ ० ० ९० ९० 

३६४ मात ृतथा निसशश ुकायवक्रम ऄनुगमन 

तथा सपुररिेक्षण 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० १० १० 

३६५ मात ृतथा निसशश ुकायवक्रम ऄन्तगवत 

अमा सरुक्षा, ANC, न्यानो झोिा, 

Vitamin K Magnesium 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० २३२० २३२० 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

Sulphate, Calcium Gluconate र 

सनशलु्क गभवपतन कायवक्रम 

३६६ मात ृतथा निसशश ुकायवक्रमका िासग 

व्यसि करार 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० २६६ २६६ 

३६७ मातसृशश ुमतृ्यदर न्यसनकरण कायवक्रम 

(स्ियंसेसिकाहरुिाइ पररचािन) 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० १०० १०० 

३६८ मानससक स्िास््य सम्बन्धी महत्िपणूव 

सदिस मनाईने (अत्महत्या रोकथाम 

सदिस, मानससक स्िास््य सदिस, 

ऄल्जाइमर सदिस)मानससक स्िास््य 

समस्याबाट प्रभासित ब्यसिका 

पररिारका सदस्यहरु (स्याहारकतावहरु ) 

का िागी क्षमता ऄसभसिधी कायवक्रम 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० १९ १९ 

३६९ रेसबज, सपवदशं असदको 

जनचेतनासम्बसन्ध प्रचार प्रसार तथा 

सदिस मनाईने पश ुपंक्षी अदीबाट हुने 

इन्रु्एन्जा, बडव फ्ि,ु ए यम अर 

सससष्टसकोससस, टक्सोप्िाज्मोससस 

अदी सिसभन्न सरुिारोग सम्बसन्ध 

रोकथाम र सचेतना कायवक्रम 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० २० २० 

३७० रोटा खोप सरुुिात ऄन्य २२५२२ स्िास््य १ ० ० ३० ३० 

३७१ सिरामीको िासग ओ.सप.सड.सटकट 

(कािवन कपी ससहतको ) छपाइ 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० १०० १०० 

३७२ सिर्श् कुष्ठरोग सदिस तथा ऄपांगता 

सदिसको ईपिक्ष्यमा कायवक्रम 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० १५ १५ 

३७३ सिर्श् क्षयरोग सदिस मनाईने ऄन्य २२५२२ स्िास््य १ ० ० १५ १५ 

३७४ सिर्श् क्षयरोग सदिस मनाईने ऄन्य २२५२२ स्िास््य १ ० ० १५ १५ 

३७५ शहरी स्िास््य केन्र / सामदुासयक 

स्िास््य आकाआ स्थापना तथा संचािन 

खचव 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० २००० २००० 

३७६ सशसिर संचािन कमवचारी ब्याबस्थापन 

औषसध तथा एम्बिेुन्स र स्ियमसेसिका 

ब्याबस्थापन 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० ६५० ६५० 

३७७ स्थानीय तहका स्िास््य संस्थाहरुको 

माससक, चौमाससक ससमक्षा, सचूना 

संकिन, गणुस्तर सधुार साथै सिधसुतय 

प्रसतिेदनका िासग आन्टरनेट सेिा 

समशिु भिुानी समेत 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० १२१ १२१ 

३७८ समदुायमा सनदान नभएका क्षयरोगका 

सबरामी ईपचार दायरामा ल्याईन 

सशक्षक, समाजसेिी म.स्िा.स्ि.से 

परीचािन 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० १० १० 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

३७९ समदुायमा सनदान नभएका क्षयरोग 

सबरामी ईपचार दायरामा ल्याईन 

सशक्षक समाजसेिी म.स्िा.स्ि.से 

परीचािन 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० १० १० 

३८० स्िास््य सशसबर संचािन तथा िडा 

सक्िसनक ब्यबस्थापन 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० ५०० ५०० 

३८१ स्िास््य सशसिर अुँखा/नाक/कान/घाुँटी 

अदी 

ऄन्य २२५२२ स्िास््य 

१ ० ० १०० १०० 

३८२ स्िास््य सशसिर सुँचािन ऄन्य २२५२२ स्िास््य १ ० १५० ० १५० 

३८३ सिसिध कायवक्रम खचव ऄन्य २२५२९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २००० २००० 

३८४ ऄििोकन भमण ऄन्य २२५२९ कृसष १ ० ० २५० २५० 

३८५ स्िस््य सशसिर कायवक्रम सञ्चािन ऄन्य २२५२९ खानेपानी तथा 

सरसर्ाइ १ ० ० १०० १०० 

३८६ िडा के्षत्रमा सस.सस. क्यामेरा जडान ऄन्य २२५२९ पयवटन १ ० ० ५०० ५०० 

३८७ ईधमीहरुिाइ िाख्रा तथा िंगुरको पाठा 

सितरण 

ऄन्य २२५२९ पशपुन्छी 

सिकास १ ० ० २०० २०० 

३८८ कािी मसन्दर पजुा अजा कायवक्रम ऄन्य २२५२९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० २०० २०० 

३८९ दगुाव मसन्दर व्यिस्थापन आनरुिा २ ऄन्य २२५२९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० ५००० ५००० 

३९० धासमवक कायवक्रम िापत गत िषवको 

मौज्दात 

ऄन्य २२५२९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० ५०० ५०० 

३९१ धासमवक मठ मसन्दर , सास्कृसतक 

पबवहरुको संरक्षण 

ऄन्य २२५२९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० ३५० ३५० 

३९२ सिसभन्न धासमवक तथा सांस्कृसतक किा 

संस्कृसत जेगेणाव कायवक्रम 

ऄन्य २२५२९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० ९५० ९५० 

३९३ सिसभन्न समदुायका िासग साुँस्कृसतक 

कायवक्रम तथा अिस्यक सामग्री खरीद 

ऄन्य २२५२९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० २५० ० २५० 

३९४ शसन मसन्दरको धासमवक ईत्सिका िासग ऄन्य २२५२९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० ५० ५० 

३९५ सबसबध खचव ऄन्य २२५२९ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

३९६ र्ोहोमैिा ब्यबस्थापन ऄन्य २२५२९ िातािरण तथा 

जििायु १ ० ० १५० १५० 

३९७ पदासधकारी कमवचारी क्षमता सबकास 

कायवक्रम 

ऄन्य २२५२९ सित्तीय सशुासन 

१ ० ० १०० १०० 

३९८ िािसिकास व्यिस्थापन खचव बािबा

सिका 

२२५२९ सशक्षा 

१ ० ० १०० १०० 

३९९ ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायवक्रम ऄन्य २२५२९ सामासजक 

सरुक्षा तथा १ ० ० २५० २५० 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

संरक्षण 

४०० सपछडा िगवको सामासजक सास्कृसतक 

ईत्थानका िासग कायवक्रम सुँचािन 

ऄन्य २२५२९ सामासजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षण १ ० ० ५० ५० 

४०१ सामासजक सरुक्षा तथा घटना दताव 

ब्यबस्थापन कायवक्रम 

ऄन्य २२५२९ सामासजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षण १ ० ० ५० ५० 

४०२ मसहिा स्िय  सेसिका प्रोत्साहन तथा 

ऄन्य व्यिस्थापन 

ऄन्य २२५२९ स्िास््य 

१ ० ० १७५ १७५ 

४०३ ऄनगुमन, मलू्यांकन खचव ऄन्य २२६११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ५०० ५०० 

४०४ भ्रमण खचव ऄन्य २२६१२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २५५० २५५० 

४०५ ऄनगुमन तथा ऄबिोकन भ्रमण ऄन्य २२६१२ मानब संशाधन 

सिकास १ ० ० २०० २०० 

४०६ सिसशष्ट व्यसि तथा प्रसतसनसध मण्डिको 

भ्रमण खचव 

ऄन्य २२६१३ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २५०० २५०० 

४०७ ऄन्य भ्रमण खचव ऄन्य २२६१९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक ३ २५ २५ २५ ७५ 

४०८ कृषकहरुको िासग ऄििोकन भ्रमण 

तथा क्षमता सिकास कायवक्रम 

ऄन्य २२६१९ कृसष 

१ ० २०० ० २०० 

४०९ खादाको िापतको रकम भतु्तानी िाकी 

गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य २२७११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २.४ २.४ 

४१० सचया नास्ता िापतको रकम गत िषवको 

मौज्दात 

ऄन्य २२७११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ८६.५ ८६.५ 

४११ सिसिध खचव ऄन्य २२७११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ९६६१ ९६६१ 

४१२ सिसिध खचव ऄन्य २२७११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ३५७ ३५७ 

४१३ सिसिध खचव ऄन्य २२७११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक ३ ५८ ५८ ५८ १७४ 

४१४ नागरीक िडापत्र छपाआ ऄन्य २२७११ प्रशासकीय 

सशुासन १ ० ० २५ २५ 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

४१५ सगरीजा प्रसाद कोइरािा रु्टिि 

खेिकुद प्रसतयोसगता सञ्चािन 

ऄन्य २२७११ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० १०० १०० 

४१६ रासत्रकासिन सत्रकेट प्रसतयोसगता प्रशारण 

गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य २२७११ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० १०० १०० 

४१७ गररब तथा सिपन्न िगव सिमा÷असथवक 

सहायता 

ऄन्य २२७११ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० २५० २५० 

४१८ िेखांकन राजस्ि पररचािन सित्तीय 

ऄनशुासन सित्तीय जोसखम न्यनूीकरण 

साबवजसनक सनुिुाइ सामासजक पररक्षण 

तथा अन्तररक सनयन्त्रण प्रणािी 

ऄसन्तम िेखा पररक्षण तथा बेरुज ु

र्छौट सचुना तथा संचार ब्यबस्थापन 

साबवजसनक पररक्षण 

ऄन्य २२७११ सित्तीय सशुासन 

१ ० ० १०० १०० 

४१९ र्ोहोर मैिा ब्यिस्थापन ऄन्य २२७११ सिपद 

व्यिस्थापन १ ० ० १०० १०० 

४२० सामदुासयक सिद्यािय तथा 

मदशावहरुिाइ पंखा तथा शैसक्षक 

सामाग्री सितरण गने कायव 

ऄन्य २२७११ सशक्षा 

१ ० ० २१० २१० 

४२१ सभा सञ्चािन खचव ऄन्य २२७२१ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १५०० १५०० 

४२२ शैसक्षक संस्थाहरूिाइ सहायता ऄन्य २५३११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २००० २००० 

४२३ ऄमर शान्ती अधारभतु सबदािय को 

कम्पाईण्ड िाि सनमावण 

ऄन्य २५३११ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० २०० २०० 

४२४ शारदा ईच्च मा सब मा रङरोगन तथा 

पखा जडान 

ऄन्य २५३११ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० २०० २०० 

४२५ ऄधारभतु प्रासिको कम्पाईणडिाि 

घेरािेरा 

ऄन्य २५३११ सशक्षा 

१ ० ० ३०० ३०० 

४२६ तोसकएका सिद्याथीको सदिा खाजाका 

िासग सिद्याियिाइ ऄनदुान 

ऄन्य २५३११ सशक्षा 

१ ० ० १८३४९ १८३४९ 

४२७ प्रसत सिद्याथी िागतका अधारमा 

सशक्षण ससकाआ सामग्री एिम ्कक्षा ८ 

को परीक्षा व्यिस्थापन ऄनदुान 

ऄन्य २५३११ सशक्षा 

१ ० ० ३०३६ ३०३६ 

४२८ प्रारसम्भक बाि सिकास 

सहजकतावहरुको पाररश्रसमक तथा 

सिद्यािय कमवचारी व्यबस्थापन ऄनदुान 

ऄन्य २५३११ सशक्षा 

१ ० ० ९००३ ९००३ 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

४२९ बाि सबकास केन्र मदरसा मिि मसन्दर 

र मसस्जदको स्तर ईन्नतीमा सहयोग 

ऄन्य २५३११ सशक्षा 

१ ० ० १०० १०० 

४३० सिद्यािय भौसतक पुिावधार सनमावण 

ऄनदुान 

ऄन्य २५३११ सशक्षा 

१ ० ० २९०० २९०० 

४३१ सिद्यािय सञ्चािन तथा व्यिस्थापन 

ऄनदुान 

ऄन्य २५३११ सशक्षा 

१ ० ० २२२९ २२२९ 

४३२ सिद्याियमा शैसक्षक गणुस्तर 

सदुृढीकरण एिम ्कायवसम्पादनमा 

अधाररत प्रोत्साहन ऄनदुान 

ऄन्य २५३११ सशक्षा 

१ ० ० २५३० २५३० 

४३३ शैसक्षक पहुुँच ससुनसितता, 

ऄनौपचाररक तथा िैकसल्पक सशक्षा 

कायवक्रम (परंपरागत सिद्यािय, 

िैकसल्पक सिद्यािय, साक्षरता र 

सनरन्तर सशक्षाका कायवक्रम समेत) 

ऄन्य २५३११ सशक्षा 

१ ० ० ३१०० ३१०० 

४३४ सामदुायीक िीध्यािय तथा िाि 

सिकाशका सिध्याथी िाआ झोिा तथा 

स्टेसनरी सितरण 

ऄन्य २५३११ सशक्षा 

१ ० ० २०० २०० 

४३५ सािवजसनक सिद्याियका सिद्याथीहरुका 

िासग सनशलु्क पाठ्यपसु्तक ऄनदुान 

ऄन्य २५३११ सशक्षा 

१ ० ० ३५५९ ३५५९ 

४३६ सािवजसनक सिद्याियमा ऄध्ययनरत 

सिद्याथीहरुका िासग छात्रबसृत्त 

(अिासीय तथा गैरअिासीय) 

ऄन्य २५३११ सशक्षा 

१ ० ० २३४४ २३४४ 

४३७ स्िास्थ संस्थाहरूिाइ सहायता ऄन्य २५३१२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २००० २००० 

४३८ गरीि सग सबशेशिर मसहिा समहुिाआ 

सतु्केरी स्याहार सम्बन्धी तािम 

ऄन्य २५३१२ स्िास््य 

१ ० ० ५० ५० 

४३९ ईपभोिा ससमसत तथा गैर सरकारी 

संस्था सहायता 

ऄन्य २५३१३ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ५०० ५०० 

४४० धासमवक तथा सांस्कृसतक संस्था 

सहायता 

ऄन्य २५३१४ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ४००० ४००० 

४४१ किा सुँस्कृती पिवहरुको स       रक्षाण तथा 

ऄती सबपन्न सबमा कायवक्रम 

ऄन्य २५३१४ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० ३०० ३०० 

४४२ धमव स  स्कृसत तथा चाडिाड खचव 

जातजाती ऄनसुारको बाध्य बादक 

समाग्री खररद 

ऄन्य २५३१४ भाषा तथा 

संस्कृसत 

१ ० ० ५० ५० 

४४३ परुातासत्िक ऄिशेष महाऄसभयान 

जगेना प्रिदवन कायवत्रम 

ऄन्य २५३१४ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० १५०० १५०० 

४४४ सनातन संस्कृसत स चािन , व्यिस्थापन ऄन्य २५३१४ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० १०० १०० 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

४४५ ऄन्य सस्था सहायता ऄन्य २५३१५ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १९०० १९०० 

४४६ चरा सङ्गाहािय सनमावण ऄन्य २५३१५ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० २०० २०० 

४४७ सामदुासयक ससकाआ केन्दको माथी हि 

सनमावण 

ऄन्य २५३१५ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० २०० २०० 

४४८ धासमवक साुँस्कृसतक पिव संरक्षण ऄन्य २५३१५ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० १०० १०० 

४४९ स स्कृती स   रक्षण तथा प्रिधवन ऄन्य २५३१५ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० २५० २५० 

४५० जेष्ठ नागररक सम्मान कायवक्रम ऄन्य २७१११ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ० ५० ५० 

४५१ चान्दबेिा भररका एकि मसहिाहरुिाइ 

दशै ुँ चांडमा प्रोत्साहन भत्ता 

ऄन्य २७१११ सामासजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षण १ ० ० १९० १९० 

४५२ सकतवन समहुिाआ बाध्यिाधन सामाग्री 

सितरण 

ऄन्य २७११२ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० १०० १०० 

४५३ डाइभर मेहतरको व्यिस्थापन ऄन्य २७११२ मानब संशाधन 

सिकास १ ० ० २५० २५० 

४५४ छात्रिसृत्त ऄन्य २७२११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २०० २०० 

४५५ सािवजसनक सिद्याियमा ऄध्ययनरत 

सिद्याथीहरुका िासग छात्रबसृत्त 

(अिासीय तथा गैरअिासीय) 

ऄन्य २७२११ सशक्षा 

१ ० ० ९७९ ९७९ 

४५६ ईद्दार, राहत तथा पनुस्थावपना खचव ऄन्य २७२१२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २००० २००० 

४५७ अकस्मीक कोष ऄन्य २७२१२ सिपद 

व्यिस्थापन १ ० ० २००० २००० 

४५८ प्रकोपको पिुव त्यारी तथा सिपद 

व्यिस्थापन राहत ईदार गने 

ऄन्य २७२१२ सिपद 

व्यिस्थापन १ ० ० २०० २०० 

४५९ सिपद ब्यबस्स्थापन ऄन्य २७२१२ सिपद 

व्यिस्थापन १ ० ५० ० ५० 

४६० सिपद व्यिस्थापन ऄन्य २७२१२ सिपद 

व्यिस्थापन १ ० ० १०० १०० 

४६१ सिपद व्यिस्थापन कोष ऄन्य २७२१२ सिपद १ ० ० ४५० ४५० 



 
 
 
 

rf}yf] gu/ ;efaf6 kfl/t cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf] jflif{s gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 

63 

लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

व्यिस्थापन 

४६२ औषधीखररद खचव ऄन्य २७२१३ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ३००० ३००० 

४६३ सहरी स्िास्थय केन्र आनरुिा २ को 

औषधी खररद िापतको रकम गत 

िषवको मौज्दात 

ऄन्य २७२१३ स्िास््य 

१ ० ० ९७ ९७ 

४६४ ऄन्य सामासजक सहायता ऄन्य २७२१९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ५०० ५०० 

४६५ ऄपा ग ंहरुका िासग कायवक्रम ऄन्य २७२१९ िैंसगक 

समानता तथा 

सामासजक 

समािेशीकरण १ ० ६० ० ६० 

४६६ जग्गाको भाडा ऄन्य २८१४१ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १००० १००० 

४६७ ५ न िाडा कायवियको घर भाडा ऄन्य २८१४२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ४२.२४ ४२.२४ 

४६८ घरभाडा ऄन्य २८१४२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २७४० २७४० 

४६९ घरभाडा िड ८ गत िषवको मौज्दात ऄन्य २८१४२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ९६ ९६ 

४७० सिारी साधन तथा मेसशनर औजार 

भाडा 

ऄन्य २८१४३ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १००० १००० 

४७१ ऄन्य भाडा ऄन्य २८१४९ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ७०४ ७०४ 

४७२ न्यासयक सर्ताव ऄन्य २८२१२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ५० ५० 

४७३ खानेपानी तथा ट्यिेि जडान तथा 

सितरण 

ऄन्य २८२१२ खानेपानी तथा 

सरसर्ाइ १ ० ० १५० १५० 

४७४ भैपरी अईने चाि ुखचव ऄन्य २८९११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ७५०० ७५०० 

४७५ जिबाय ुपररितवन तथा जि प्रकोप 

सनयन्त्रण 

ऄन्य २८९११ िातािरण तथा 

जििायु १ ० ० ४०० ४०० 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

४७६ बखे डाुँडा हनमुान चोकमा चौतारो 

सनमावण 

ऄन्य ३११११ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० १०० १०० 

४७७ बिाहा बहुमखुी क्याम्पसमा रंगरोगन ऄन्य ३११११ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० २०० २०० 

४७८ राजाजी थान सनमावण ऄन्य ३११११ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० १०० १०० 

४७९ िडा कायाविय भिन सनमावण ऄन्य ३११११ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० १२५० १२५० 

४८० स्िास््य चैकी भिन सनमावण ऄन्य ३१११२ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० ३०० ३०० 

४८१ राम जानकी सासिक आनरुिा ८ को 

सििाह मंडि 

ऄन्य ३१११२ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ५०० ५०० 

४८२ सनसमवत भिनको संरचनात्मक सधुार 

खचव 

ऄन्य ३१११३ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ३००० ३००० 

४८३ सिारी साधन ऄन्य ३११२१ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ४५०० ४५०० 

४८४ सिारी साधन ममवत गत िषवको मौज्दात ऄन्य ३११२१ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ६३.०९६९४ ६३.०९६९४ 

४८५ टयाकटर खररद ऄन्य ३११२१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १३०० १३०० 

४८६ स्िास््यचौकी चान्दबेिाको िासग 

एम्बिेुन्स खररद 

ऄन्य ३११२१ स्िास््य 

१ ० ० ७०० ७०० 

४८७ सडक छेईका पोि बत्ती,तार 

व्यिस्थापनका िासग बल्ब तथा 

सिधसुतय सामग्र खररद 

ऄन्य ३११२२ अपसूतव 

१ ० ० ३०० ३०० 

४८८ मेसशनरी तथा औजार ऄन्य ३११२२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ३००० ३००० 

४८९ मेसशनरी तथा औजार ऄन्य ३११२२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ २०१ ० ० २०१ 

४९० मेसशनरी तथा औजार खररद गत िषवको 

मौज्दात 

ऄन्य ३११२२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २३५.५ २३५.५ 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

४९१ कृषकका िासग कृसष औजार सामग्री 

सितरण 

ऄन्य ३११२२ कृसष 

१ ० ० ३०० ३०० 

४९२ कृषकहरुको िागत सहभासगतामा 

च्याप कटर सितरण 

ऄन्य ३११२२ कृसष 

१ ५०० ० ० ५०० 

४९३ कृषकहरुको िासग अधसुनक कृसष 

औजार खररद एि  कृसष ज्ञान केन्र 

स्थापना 

ऄन्य ३११२२ कृसष 

१ ० ० ४००० ४००० 

४९४ साना ससचाइ कायवक्रम तथा सनयन्त्रण ऄन्य ३११२२ कृसष १ ० ० ४५० ४५० 

४९५ कन्टेनर खररद ऄन्य ३११२२ खानेपानी तथा 

सरसर्ाइ १ ० ० १०० १०० 

४९६ किधारा सबतरण ऄन्य ३११२२ खानेपानी तथा 

सरसर्ाइ १ ० ० २०० २०० 

४९७ खानेपानी ट्यबुेि सितरण, धारा पाआप 

िाआन सिस्तार 

ऄन्य ३११२२ खानेपानी तथा 

सरसर्ाइ १ ० ० ३०० ३०० 

४९८ खानेपानी सिस्तार तथा टििेुि सितरण ऄन्य ३११२२ खानेपानी तथा 

सरसर्ाइ २ ० १५० १५० ३०० 

४९९ ट्यबुिेि खररद ऄन्य ३११२२ खानेपानी तथा 

सरसर्ाइ १ ० ० २०० २०० 

५०० साना सस चाआ िोरीग  तथा ट्यिेुि 

सितरण कायवत्रम 

ऄन्य ३११२२ जिश्रोत तथा 

ससंचाइ १ ० ० १००० १००० 

५०१ खेिकुद सामाग्री सबतरण साथै सबसभन्न 

प्रसतयोसगताहरुमा िडाको प्रसतसनसधत्ि 

ऄन्य ३११२२ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० २०० २०० 

५०२ यिुा िसक्षत कायवक्रम 

ऄन्तगवतव्यायामशािा को 

सामाग्रीखररद 

ऄन्य ३११२२ यिुा तथा 

खेिकुद 

१ ० ० ३०० ३०० 

५०३ िडा के्षत्रका मास ुपसिेिाइ सफ्रज 

सितरण कायवक्रम 

ऄन्य ३११२२ िासणज्य 

१ ० ० २०० २०० 

५०४ सित्त साक्षरता कायवक्रमको िासग 

मेशनरी तथा औजार 

ऄन्य ३११२२ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० १५ १५ 

५०५ सि िाहन खररदका िापत ऄन्य ३११२२ सामासजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षण १ ० ० ३०० ३०० 

५०६ र्सनवचर तथा सर्क्चसव ऄन्य ३११२३ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ३००० ३००० 

५०७ िडा कायाविय सुँचािनका िासग 

र्सनवचर तथा ईपकरण खररद 

ऄन्य ३११२३ मानब संशाधन 

सिकास १ ० १०० ० १०० 

५०८ अप्रिासी स्रोत केन्रको िासग र्सनचवर 

तथा सर्क्सचसव 

ऄन्य ३११२३ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० १८ १८ 

५०९ मनोसमासजक परामशवको िासग र्सनचवर 

तथा सर्क्सचसव 

ऄन्य ३११२३ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० १२ १२ 

५१० पशधुन तथा बागिानी सिकास खचव ऄन्य ३११३१ कायाविय १ ० ० १००० १००० 
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प्रशाससनक 

५११ कृषकहरुका िासग घाुँसको सिई सितरण ऄन्य ३११३१ कृसष १ ० ० १५० १५० 

५१२ कृसष ऄनदुान कायवक्रम ऄन्य ३११३१ कृसष १ ० ० ३०० ३०० 

५१३ कृषी सम्बन्धी कायवक्रम तथा 

ब्यिस्थापन 

ऄन्य ३११३१ कृसष 

१ ० ० १५० १५० 

५१४ प्रधानमन्त्री कृसष अधसुनकीकरण 

कायवक्रम 

ऄन्य ३११३१ कृसष 

१ ० ० १०० १०० 

५१५ माछा पािन तथा पोखरी ममवत ऄन्य ३११३१ कृसष १ ० ० २०० २०० 

५१६ पश ुस्िास्थ संरक्षण एब प्रबदवन ऄन्य ३११३१ पशपुन्छी 

सिकास १ ० ० १५० १५० 

५१७ कम्प्यटुर सफ्टिेयर सनमावण तथा खरीद 

खचव 

ऄन्य ३११३४ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १५०० १५०० 

५१८ नगर यातायात गरुुयोजना गत िषवको 

मौज्दात 

ऄन्य ३११३५ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ६८६.४७५ ६८६.४७५ 

५१९ मनोसमासजक परामशव संचािन खचव ऄन्य ३११३५ श्रम तथा 

रोजगारी १ ० ० २२६ २२६ 

५२० ऄसमरिाि सरको घर दसेख दसक्षण 

रोयि होटि हुद ैनबराज बराि को घर 

सम्म र सरस्िसत टोि ऄदाित पसिम 

बेन ुसबुेदीको घर पसिम रमेश सघसमरेको 

घर सम्म दिैु तर्व  नािा सनमावण 

ऄन्य ३११५१ पनुसनमावण 

१ ० ० ५००० ५००० 

५२१ अदशव टोि सखि राज रेग्मी को घर 

दसेख सापकोटाको घर सम्म, नारायण 

टोिको ऄधरुो बाटो र सोमबारे स्ि. 

जयराज ऄसधकारर को घर ईत्तर रमेश 

सनरौिाको घर सम्म आन्टर िसकंग टायि 

िगाईने 

ऄन्य ३११५१ पनुसनमावण 

१ ० ० १००० १००० 

५२२ भोर टोि सचनी समि छेई र मसुहरी 

टोि मा हमे पाआप हाल्ने कायव 

ऄन्य ३११५१ पनुसनमावण 

१ ० ० ५०० ५०० 

५२३ िडा कायाविय भिन सनमावणा ऄन्य ३११५१ पनुसनमावण १ ० ० ५०० ५०० 

५२४ सािडा न  ७ जामे मसस्जद जाने बाटो 

को नरुी किीस्तान घेरािेरा 

ऄन्य ३११५१ पनुसनमावण 

१ ० ० १५०० १५०० 

५२५ सासिक िडा न  १को दगाव मसन्दर 

सनमावणा 

ऄन्य ३११५१ पनुसनमावण 

१ ० ० ५०० ५०० 

५२६ सासिक िडा न १ श करपुर शाखा देखी 

स्मसान घाट सम्मको बाटोमा माटो पुरी 

ग्रािेि 

ऄन्य ३११५१ पनुसनमावण 

१ ० ० ४०० ४०० 

५२७ ऄप्प ुयादिको घर दसेख मैदा समि 

सम्मको माटो परुी ग्राभेि गने कायव 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ७०० ७०० 

५२८ अ.सससस ढिान ममवत आनरुिा १ गत ऄन्य ३११५१ यातयात १ ० ० ६५ ६५ 
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िषवको मौज्दात पिूावधार 

५२९ अबश्यकता ऄनशुार माटो परुी ग्राभेि 

गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० २०० २०० 

५३० आनरुिा ४ पोखरी चौक देसख सजयाराइत 

हुद ैरुपनारायण साहको घर सम्म को 

सडक सनमावण गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० १२३०.८५९७६ १२३०.८५९७६ 

५३१ इनरुिा स्कुि दखेी पसिम जाने िाटोमा 

पिुको स्तरोन्नती 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

५३२ केदार कुिर र पिन ग्यासको सिचको 

बाटो रामबािक पोदारको घर सम्मको 

बाटोमा टायि िगाईने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० १०० १०० 

५३३ कसपिदेि मेहताको घर दसेख हनमुान 

मन्दीरको पिूव र पसस्चम जाने बाटो 

कािो पते्र गन े

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ४००० ० ४००० 

५३४ कंशमरान देखी गणेशपरु जाने सडकको 

ियाक खोल्ने काय 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ७०० ७०० 

५३५ काग्रेस पासट पछी सम्म को िाटो माटो 

परुी ग्राभेि गने कायव 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ १०० ० ० १०० 

५३६ सकशान मागव बाटो कािोपते्र गने ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १००० १००० 

५३७ गसुर जाने गनिुाि ुमागव तथा ईत्तर 

दसक्षणमा पसक्क नािा ससहत कािोपते्र 

सडक सनमावण िहुिसषवय योजना 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ९११५ ० ० ९११५ 

५३८ सगरजाको घर दसेख पिुव माटो परुी 

ग्राभेि गने कायव 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

५३९ घोपािी टोि दसेख िडा कायविय सम्म 

कािोपते्र सडक सनमावण र िडा 

कायविय पसस्चम ईत्तर हुद ैरामधनुी 

ससमा सरुज िइुटेिको घर सम्म 

िहुिसषवय 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ६९३६ ० ० ६९३६ 

५४० सचनेशिर मेहताको घर जाने िाटो 

सनमावण गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० २०.९ २०.९ 

५४१ सजल्िा प्रशासन कायाविय आनरुिा ३ 

को जमेरु हक मसस्जद जाने िाटो 

कािोपते्र गने कायव 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० ५०० ५०० 

५४२ झोिङ्ुगे पिु पिुव खदरा खोिा सम्म र 

मन्सीिाि मण्डिको घर देखी ईत्तर 

जाने सडक ग्राभेि गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० ४०० ४०० 

५४३ डसम्पङ्ग साइटको िाटो सनमावण गत 

िषवको मौज्दात 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० २७० २७० 

५४४ डम्िर यादिको घर दसेख पिुव पहि 

िाहादरुको घर सम्म िाटोमा माटो परुी 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 
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ग्राभेि 

५४५ डाुँडा टोि जाने बाटो सुँरक्षणका िासग 

के्रसटग  गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ४०० ४०० 

५४६ डाडा टोि सबनोद पोखरेि को घर दसेख 

ईत्तर बस्नेतको घर सम्म ऄधरुो बाटो 

सपच गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० ८०० ८०० 

५४७ सड भिनको जग्गामा माटो पनेु कायव गत 

िषवको मौज्दात 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १६२ १६२ 

५४८ सत्रभिुन टोिको रमेश चौधरीको घर 

दखेी ईमेश चौधरीको घर सम्म ग्राभेि 

गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० ५० ५० 

५४९ सत्रभिुन मसुहरी टोिको िाटो ग्राभेि 

गने कायव 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

५५० तासिर समया िडा सदस्य घर दसेख 

श करपरु नहर सम्म माटो परुी ग्रािेि 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ४०० ४०० 

५५१ सतथव सघसमरेको घर दसेख जनता मासि 

सम्म डव्िसुिएम भएको सडकमा 

कािोपते्र गने कायव 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० ५००० ५००० 

५५२ दयािती पंसडतको घर दसेख रामचन्र 

पंसडतको घर सम्म माटो परुी ग्राभेि 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

५५३ दिेनारायण साहको घरदेखी सतनकुने 

जाने सडक कािोपते्र गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ४००० ४००० 

५५४ नन्दिाि चौधरीको घरदखेी मनोज 

चौधरीको घर सम्म माटो पुरी ग्राभेि 

गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० १५० १५० 

५५५ नरुीगेट पूिव जामे मसस्जद सम्मको िाटो 

ग्रािेि 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ४०० ४०० 

५५६ नारायण मन्डिको घर दखेी खटरा 

मन्डिको घरसम्म माटो परुी ग्राभेि गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

५५७ पंची खत्िेको घर दसेख नहर सम्म को 

िाटोमा माटो परुी ग्राभेि 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

५५८ प्रताप राना मगर को घर दसेख िढुासबु्बा 

बाटो मा िसकङ्ग इटा 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

५५९ प्रभ ुमेहताको घर देखी सनुसरी खोिा 

सम्म ग्राभेि 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

५६० प्रसा ईराि को घर दसेख पसिम िाटो 

सम्म माटो परुी ग्राभेि गने कायव 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

५६१ सपच बाटो दसेख ऄिरको घर सम्म 

माटो परुी ग्राभेि गने कायव 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० २५० २५० 

५६२ सपच बाटो दसेख भसदयाको घर सम्म 

माटो परुी ग्राभेि गने कायव 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० २५० २५० 

५६३ सपच िाटो दसेख कुमार राना मगर को ऄन्य ३११५१ यातयात १ ० ० ६०० ६०० 
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लस. 
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काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

घर सम्म माटो परुी ग्राभेि गने कायव पिूावधार 

५६४ सपच िाटो दसेख शंकरपुर नहरको सिसपन 

साहको घर जाने िाटोमा इन्टरिसकङ्ग 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १५०० १५०० 

५६५ सपन्टुको घर दसेख समरीया किीरस्थान 

सम्म माटो परुी ग्राभेि गने कायव 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ५०० ५०० 

५६६ रु्टकर ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ७२० ७२० 

५६७ रु्टकर (बषव भररको मेन सडकहरुमा 

खाल्डा खलु्डी पनेु) 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ४०० ४०० 

५६८ बडा कायाविय दखेी ईत्तरको बाटो ३ न  

को सपच सम्म माटो परुी ग्राभेि गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ५०० ५०० 

५६९ बखे डाुँडादखेी शसस्त्र क्याम्पसम्म माटो 

परुी ग्राभेि गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ६०० ६०० 

५७० बाटो दसेख सिरण ुईरािको घर सम्मको 

िाटोमा माटो परुी ग्राभेि गने कायव 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

५७१ भरत मेहताको जग्ग दसेख गगासड नहर 

सम्मको िाटो सनमावण गत िषवकाको 

मौज्दात 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० २४५.३२५ २४५.३२५ 

५७२ भल्िाआ चौक देखी दसक्षण पसिम 

श्रीिाि टोि सम्म माटो परुी ग्राभेि 

गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० ४०० ४०० 

५७३ भान ुटोि पछाडी को कृसष मागव 

रेखांकन गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

५७४ भान ुमागवको िाटो समिन टोि सत्रशिु 

टोिको दिैु तर्व का िाटो कािोपते्र 

िहुिसषवय 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० ३५९३ ३५९३ 

५७५ भोिा ठाकुर घर दसेख ठुिो मदरसा नरुर 

गेट सम्मको सडसपअर गरर कािो पते्र । 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ४००० ४००० 

५७६ मख्खन पंसडतको घर दसेख को िाटो 

माटो परुी ग्राभेि गने कायव 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० २०० २०० 

५७७ मनोज मेहताको घर पिुव को िाटो माटो 

परुी ग्राभेि गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ५० ५० 

५७८ मिु सडक दसेख पिुव सत्यमोहन 

जोशीको घर हुुँद ैपण्डीत टोिको मिु 

िाटो सम्म क सत्रट टायि रेडत्रस भिन 

दक्षीण सशिनारायण मेहताको घर हुुँद ै

दक्षीण ििन समश्राको घर ह ुँदै पिुव रुपा 

प्रदानको घर सम्मको सडक र 

सशिनारायण पिुव धसनकिाि मेहता 

तथा पिुव ऄस्पताि सिसहिारे हाट सडक 

जोडने सम्म कािो पते्र तथा ढि 

सनमावण सस एन पाठकको घर पसिम जय 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० ९०३५ ९०३५ 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

प्रकाशको घर मेन रोड सम्म कािो पते्र 

तथा ढि सनमावण 

५७९ महसजत जाने सडकमा ढि 

सनमावण/अरसससी/टाआि सडक सनमावण 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ३०० ३०० 

५८० महासिर पसन्डतको घर देखी हरेराम 

पंसडतको घर सम्म ग्राभेि गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ५० ५० 

५८१ माझी टोिको पक्की नािा तथा ग्राभेि 

गने कायव 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ४०० ४०० 

५८२ माझी टोिको सभत्री बाटो ग्राभेि गने 

कायव 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

५८३ मािपोत रोड िोकनाथ ऄसधकारी र 

पशपुत्ती ढुङ्गना पिुव सरस्िती टोि 

दसक्षन रमेश सतसम्सनाको घर सम्म पिुव 

खगेन्नर दाहाि र ििबाहादरु 

गरुुङ्गको घरसम्म र रोयि होटि ईत्तर 

सप्रससयस ऄसमरिाि यादि घर हुद ै

महने्नर राजमगव सम्म िहुिसषवय 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ६८२२ ० ० ६८२२ 

५८४ समरसमरे टोिको िाटोमा माटो परुी 

गभेि 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० २०० २०० 

५८५ रेडक्रस स्कुिदसेख पसिम र ईत्तर हुद ै

सतनकुने रामधनुी नपाको ससम्मा सम्म र 

राजकुमार यादिको घर दसेख पसशचम 

भोर टोि हुद ैरामधनुी नपा सम्म 

िहुिसशवय 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ७६५३ ० ० ७६५३ 

५८६ राजकुमार पोखरेिको घरदखेी पसिम 

जाने िाटोमा टायि िगाईने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ८०० ८०० 

५८७ रामदेि साहको पिुवपटी िाटोमा माटो 

परुी ग्राभेि गने कायव 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

५८८ रोशन ऄसधकारीको घर ऄगाडी िाटो 

सनमावण गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ७७.७७ ७७.७७ 

५८९ िाि ुमण्डि घर जाने बाटो कापेसटंग 

गरर टायि सबर्छ्याईने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ५०० ५०० 

५९० िडा २ को िाटोमा माटो परुी ग्रभेि गत 

िषवको मौज्दात 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ८० ८० 

५९१ िडा कायाविय पिुव िकुमानको घर 

िच्चा गपु्ता दगुाव मंसदर हुद ैशंकरपुर 

नहरसम्म कािोपते्र सडक ९० ० र ९०० 

गरी १८०० समटर चौडा२ ४० सर्ट 

िहुिसषवय 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ६७९७ ० ० ६७९७ 

५९२ िडा कायाविय दखेी गंगाराम घर हुद ै

सिुकिािको घर सम्म १४०० समटर 

तथा सिुिािको घर दसेख नहर सम्म 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ५५७६ ० ० ५५७६ 
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लस. 
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काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 
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समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

कािोपते्र सडक सनमावण 

५९३ िडा सभत्रका सिसभन्न योजनाको 

सड.सप.अर गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १००० १००० 

५९४ िडा मा रहकेा सिसभन्न बाटा हरुको 

डीपीअर गनव 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ५०० ५०० 

५९५ िडामा रहकेा बाटो हरुमा माटो परुी 

ग्राभेि गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ३०० ३०० 

५९६ िेन ुससगदिेको घर ऄगासडको बाटो 

सनमावण कायव गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ८३.३२५ ८३.३२५ 

५९७ िसिया िडा कायाविय पछासड सन्तोष 

ऄसधकारीको घर दसेख सशयारामको 

घरसम्म माटो परुी ग्राभेि गने । 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० १५० ० १५० 

५९८ सिनोद मेहताको घर दसेख साह टोि 

जाने िाटो कािो पते्र आनरुिा ९ 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० २५०० २५०० 

५९९ सिसभन्न रु्टकर ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ६०० ६०० 

६०० सिरेन्द ्टोि देखी ३ नं को ससमानाको 

नहरको िाटो ग्राभेि गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

६०१ सिर्श्नाथ मण्डिको घर दखेी पुिव 

ससुदिाि चौधरीको घर सम्म जाने 

सडक ग्राभेि गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० ७०० ७०० 

६०२ शंकरपरु नहर दसेख डोमा म ंडिको घर 

सम्म माटो परुी ग्राभेि गने कायव 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० २०० २०० 

६०३ शंकरपरु नहर दसेख पुिव प्रमेर्श्र को घर 

को पछाडी माटो परुी ग्राभेि गने कायव 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ३०० ३०० 

६०४ शैिेन्र पराजिुी घर दसेख आनरुिा इ 

िोडीङ्ग को िाि सम्म 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ३०० ० ० ३०० 

६०५ शान्ती टोिमा ग्राभेि गने ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

६०६ सत्यनारायण प ंसडतको घर सम्म को 

िाटो माटो पुरी ग्राभेि पनेु काम 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ १०० ० ० १०० 

६०७ सरेुश यादिको घरदेखी दसक्षण सदान्नद 

यादिको घरसम्मको बाटोमा माटो परुी 

ग्राभेि गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० १०० १०० 

६०८ सरार्त हाजीको घर दसेख जामे मसस्जद 

सम्म ग्रािेि 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ३०० ३०० 

६०९ साझा टोि दसेख यादि टोि जाने बाटो 

क्रमागत कािोपते्र र शकु्रहाट दसेख पिुव 

सशशसुनकेतन प्रा.सि हुदै ऄसिहुसेनको 

घरसम्म कािोपते्र 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० ७७०९ ७७०९ 

६१० सासिक िडा ४ हनमुान मंसदर दसेख 

दसक्षणको ऄधरुो अ.सस.सस ढिान परुा 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ११०० ११०० 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

गने कायव 

६११ सासिक िसिया १ दसेख ९ सम्म रु्टकर 

खाल्डा खसुल्ड ममवत गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ७०० ७०० 

६१२ सासिक िसिया २ न ं जमिुा सपचबाटो 

दसेख के्षत्री ईराुँिको घर सम्म माटो परुी 

ग्राभेि गने । 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० ५०० ५०० 

६१३ सासिक िसिया ३ मसुहरु टोिको 

बाटोमा माटो परुी ग्राभेि गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० १०० ० १०० 

६१४ सासिक िसिया ४ हािा महि दसेख 

दसक्षण िसिया ५ सम्मको बाटोमा माटो 

ग्राभेि 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० ३०० ३०० 

६१५ सासिक िसिया ६ को बाटो ममवत गन े ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

६१६ सासिक िसिया ९ ऄरमसान घाट 

सुँरक्षण 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० १०० ० १०० 

६१७ सासिक िसिया ९ को मसुहरी टोिको 

बाटोमा माटो ग्राभेि 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० २०० २०० 

६१८ रृदय टोिको ईत्तर नहरको िाटो ग्रािेि 

गने 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

६१९ हनमुान चोक दसेख ईत्तर रामिािको 

घर रेडक्रस पिु सम्म कािोपते्र सडक 

ममवत तथा नािा ममवत 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० ५१२६ ५१२६ 

६२० हरर मंडिको घर दसेख हनमुान मंसदर 

सम्मको बाटो सनमावण गत िषवको 

मौज्दात 

ऄन्य ३११५१ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० २०९ २०९ 

६२१ निीकरणीय उजाव प्रसबसधहरु ( िघ ु

तथा साना जिसबधतु, सौयव उजाव, 

िायोग्यास, िायोमास, उजावको 

ईत्पादनमिुक पररप्रयोग) मार्व त उजाव 

ईत्पादन र पररप्रयोग 

ऄन्य ३११५३ ईजाव 

१ ० ० १२५० १२५० 

६२२ सडक बसि सिस्तार तथा ममवत ऄन्य ३११५३ ईजाव १ ० ० ५०० ५०० 

६२३ सासिक िसियाका िडाहरुमा पोि ित्ती 

जडान गने 

ऄन्य ३११५३ ईजाव 

१ ० ० १०५० १०५० 

६२४ सडक ित्ती िाइन सिस्तार गत िषवको 

मौज्दात 

ऄन्य ३११५३ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० ६२.३७३ ६२.३७३ 

६२५ िडाको सिसभन्न स्थानहरुमा तार ित्ती 

जडान गने कायव 

ऄन्य ३११५३ संचार तथा 

सचूना प्रसबसध १ ० ० ५०० ५०० 

६२६ सशस्त्र क्यामपस दसक्षण सोिार ित्ती 

जडान गने कायव 

ऄन्य ३११५३ संचार तथा 

सचूना प्रसबसध १ ० ० २८० २८० 

६२७ सकसानहरुको िागी ससचाआ कायवक्रम ऄन्य ३११५५ कृसष १ ० ० २०० २०० 

६२८ अिश्यकता ऄनरुुप नपा के्षत्र सभत्रका ऄन्य ३११५५ जिश्रोत तथा १ ० ० २५०० २५०० 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

सिसभन्न खोिाहरुमा ते्रसटग  िगाईने 

कायव 

ससंचाइ 

६२९ ९ न को कुिो सनमावण कायव गत िषवको 

मौज्दात 

ऄन्य ३११५५ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० २५०० २५०० 

६३० नािा सार्ाइ ऄन्य ३११५५ िातािरण तथा 

जििायु १ ० ० १०० १०० 

६३१ होिी सर्ाइ गने ऄन्य ३११५५ िातािरण तथा 

जििायु १ ० ० ३०० ३०० 

६३२ आनरुिा खानेपासन अयोजना स चािन 

तथा व्यािस्थापन 

ऄन्य ३११५६ खानेपानी तथा 

सरसर्ाइ १ ० ० १००० १००० 

६३३ कुिो पैनी सर्ाइ/साना ससचाइ तथा 

बोररङ्ग जडान 

ऄन्य ३११५६ जिश्रोत तथा 

ससंचाइ १ ० ० ३०० ३०० 

६३४ िन तथा भसुंरक्षण िकृ्षारोपन नसवरी 

व्यिस्थापन 

ऄन्य ३११५७ िातािरण तथा 

जििायु १ ० ० ३०० ३०० 

६३५ सहकारी ससचाइ, साना ससचाइ ममवत 

सम्भार तथा सनमावण 

ऄन्य ३११५९ कृसष 

१ ० ० ५०० ५०० 

६३६ हुिाक दसेख पसिम तर्व  महानन्द चौक 

सम्म पसक्क ढि सनमावण 

ऄन्य ३११५९ खानेपानी तथा 

सरसर्ाइ १ ० ० ४००० ४००० 

६३७ मोररया गडन िडा ६ र ७ को जोड्ने 

नदीमा कल्भटव सनमावण 

ऄन्य ३११५९ जिश्रोत तथा 

ससंचाइ १ ० ० ३०० ३०० 

६३८ भंससया माआ मसन्दर सभत्र सबश्राम गहृ 

सनमावण 

ऄन्य ३११५९ पयवटन 

१ ० ० १०० १०० 

६३९ िोकतासन्त्रक चोकदेखी ऄस्पताि 

सम्मको सडक छेई सस्टिको रेिीङ 

िगाईने 

ऄन्य ३११५९ पयवटन 

१ ० ० ३०० ३०० 

६४० पश ुस्िास््य सेिा केन्र संचािन तथा 

औषधी खररद 

ऄन्य ३११५९ पशपुन्छी 

सिकास १ ० ० २५० २५० 

६४१ ऄस्पताि प्रिेश द्रार(गेट) सनमावण ऄन्य ३११५९ पनुसनमावण १ ० ० १००० १००० 

६४२ सज.पी पंसतष्टान संचािन तथा 

व्यिस्थापन 

ऄन्य ३११५९ पनुसनमावण 

१ ० ० १०० १०० 

६४३ सड भिन भएका स्थानमा पाकव  ससहतको 

ऐसतहाससक घण्टा घरको सनमावण 

ऄन्य ३११५९ पनुसनमावण 

१ ० ० ४००० ४००० 

६४४ प्रहरी सिट सनमावण ऄन्य ३११५९ पनुसनमावण १ ० ० ८७५ ८७५ 

६४५ िडा कायावियको भिनमा रंगरोगन 

तथा ममवत सम्हार 

ऄन्य ३११५९ पनुसनमावण 

१ ० ० ३०० ३०० 

६४६ सशि मसन्दरको भिन सनमावण तथा ममवत 

सम्भार 

ऄन्य ३११५९ पनुसनमावण 

१ ० ० ६०० ६०० 

६४७ सासबक िडा न . 2 को नहरमा जेष्ठ 

नागररक सबश्राम गहृ सनमावण 

ऄन्य ३११५९ पनुसनमावण 

१ ० ० १०० १०० 

६४८ सासिक ७ को जामे मसस्जद दसेख 

पसशचम मररया खोिा सम्म ढि 

ऄन्य ३११५९ पनुसनमावण 

१ ० ० ७०० ७०० 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

सनकाश 

६४९ ५ न िडा कायाविय कम्पाईनड िाि 

सनमावण गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० २१४७.०७५२२ २१४७.०७५२२ 

६५० ५ नम्िर िडा कायाविय सनमावण ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० १००० १००० 

६५१ ९ न िाडा को भिन को तल्िा थप 

तथा टस्ट सनमावण गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० ४७५ ४७५ 

६५२ ९ न. िडा कायावियको भिनको त्िा 

थप गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० १५०० १५०० 

६५३ आदगाह घेरािेरा आनरुपा ८ गत िषवको 

मौज्दात 

ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० २५० २५० 

६५४ आनरुिाको आसतहासिाआ जगेणाव गनव 

आनारको प्रसतक सनमावण 

ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० १५०० १५०० 

६५५ कायावियको भिनको त्िा थप गत 

िषवको मौज्दात 

ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० १५० १५० 

६५६ जेष्ठनागररक मेिसमिाप केन्र स्थापना ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० १५० १५० 

६५७ सझग ुनेिा समाज को क्मपाईडिाि 

सनमावण गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० २४९.३०६८४ २४९.३०६८४ 

६५८ सत्रिणी घाटका रहेको हनमुान मंसदर 

घेरािेरा रंगरोमन मसुतव र गजरु स्थापाना 

गने कायव 

ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० ६०० ६०० 

६५९ सतन थाडा थान सनमावण आनरुिा ९ गत 

िषवको मौज्दात 

ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० ३०० ३०० 

६६० धासमवक मठ म ंसदर ममवत सहार गत 

िषवको मौज्दात 

ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० ११५ ११५ 

६६१ नगर कायवपासिका पररषर व्यिस्थापन ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० ३००० ३००० 

६६२ मदशावमा माटो पनेु ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी १ ० ० १०० १०० 
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लस. 

नं. 

काययक्रम/अयोजना/ 

लक्रयाकिापको 

नाम 

िलिि 

समूह 

खचय 

शीषयक 
ईप िेत्र िि 

लवलनयोजन रु. हजारमा 

प्रथम 

चौमालसक 

दोश्रो 

चौमालसक 

िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

सिकास 

६६३ महसजत सनमावण कयव ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० २०० २०० 

६६४ ििाहा बहुमसुख क्याम्पस सनमावण तथा 

व्यािस्थापन कायव 

ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० २००० २००० 

६६५ सिसप कोआरािाको प्रसतमा सनमावण 

आनरुिा ९ 

ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० १५०० १५०० 

६६६ सभाहि र्ल्ससससिगं र्सनचर र िासक 

सभाहिमासथ सेट सनमावण 

ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० ६२५० ६२५० 

६६७ सिेशिर सशि मंसदर पक्की संरचना 

सनमावण गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० ७०० ७०० 

६६८ ससताघाट सनमावण ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० १०० १०० 

६६९ हनमुान मंसदर आनरुिा २ रंगरोमन गत 

िषवको मौज्दात 

ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० ३० ३० 

६७० हररहर कासतवक मंसदर सनमावण ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० ४०० ४०० 

६७१ हररहर मंसदर सनमावण िापत गत िषवको 

मौज्दात 

ऄन्य ३११५९ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० ५८५ ५८५ 

६७२ आनरुिा प्रिेशरार सनमावण ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० ३५०० ३५०० 

६७३ चरा स ग्रहािय सनमावण ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० ५००० ५००० 

६७४ ढाइटोि थान सनमावण तथा ममवत ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० १५० १५० 

६७५ सदना बदरी थान सनमावण ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० २०० २०० 

६७६ सदनाभरी थान सनमावण सासबक ६ ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० ७० ७० 

६७७ भल्िाही थान (राजाजी सडसहबार) 

सनमावण तथा ममवत 

ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० १०० १०० 

६७८ सभटको राजाजी थान सनमावण तथा ममवत ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० १५० १५० 
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िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

६७९ मठ मसन्दर मसस्जद ममवत तथा 

व्यिस्थापन 

ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० ५४० ५४० 

६८० राजाजी ग्राम थान सनमावणको पक्की 

ढिान सासबक िडा न . ९ राजधामी 

टोि 

ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत 

१ ० ० १५० १५० 

६८१ राजाजी ग्रामथान सनमावण सासबक िडा 

न . ७ 

ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० ७० ७० 

६८२ राजाजी ग्रामथान ऄधरुो सनमावण भिन 

सनमावण सासबक िडा न . ६ 

ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० ७० ७० 

६८३ रामजानकी मसन्दर पिुव बंकुििा सनमावण 

तथा ममवत 

ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० १५० १५० 

६८४ रामभगत ससंह घर छेईको राजाजी थान 

सनमावण तथा घेरािेरा 

ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० १५० १५० 

६८५ सििाह मण्डप सनमावण सासिक आनरुिा 

८ हाि २ 

ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० १५०० १५०० 

६८६ श्री श्री १०८ कािी मसन्दर घेरबेरा 

सनमावण 

ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० १०० १०० 

६८७ सशिेर्श्र सशि पाञ्चायन मसन्दर सनमावण 

तथा ममवत 

ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० १५० १५० 

६८८ सशब मसन्दर ममवत सासबक ४ ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० ५० ५० 

६८९ सशब मसन्दर ममवत सासबक ९ ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० १०० १०० 

६९० सशि घाटमा सशि मसन्दर सनमावण ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० २०० २०० 

६९१ स्िगवदिारी घाट सनमावण ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० २००० २००० 

६९२ सासबक ९ सडहीबानी थान सनमावण ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० ५० ५० 

६९३ ससताघाट सनमावण आनरुिा ७ ऄन्य ३११५९ भाषा तथा 

संस्कृसत १ ० ० ६२५० ६२५० 

६९४ ऄत्यािश्यक साना सतना योजनाहरु ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०००० १०००० 

६९५ ऄन्य रु्टकर बाटो हरु ममवत सम्भार ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ४०० ४०० 

६९६ खानेपानी पाआपिाआन सबस्तार ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

६९७ सट .एन ििाहा िहुमुखी क्यामपसको 

ग्राईण्डमा माटो पनेु कायव गत िषवको 

मौज्दात 

ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० ३०७ ३०७ 

६९८ सथरा न्यौपाने को घर जाने बाटो 

कापेटीङ गरर टायि सबर्छ्याईने 

ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ७०० ७०० 
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िेस्रो 

चौमालसक 
जम्मा 

६९९ सदसिप खिासको घर दसेख पबुव नहर 

सम्म बाटो ग्रािेि 

ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ३०० ३०० 

७०० प्रगसत पथ दबेी पोखरेि को घर जाने 

बाटो कापेटीङ गरर टायि सबर्छ्याईने 

ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ४०० ४०० 

७०१ रु्टकर भैपरी अईने योजनाहरु तथा 

सडक ममवत 

ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ५०० ५०० 

७०२ बाटो ममवत सम्हार सासबक १ दसेख ९ 

सम्म 

ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ३०० ३०० 

७०३ सबनोद सबुेदी को घर जाने बाटो 

कापेटीङ गरर टायि सबर्छ्याईने 

ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ५०० ५०० 

७०४ भसन्सयामाइ दखेी ईत्तर धत्ता टोि जाने 

बाटो ग्रािेि 

ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार १ ० ० २०० २०० 

७०५ मासत्रका ससिाकोटी को घर जाने बाटो 

कापेटीङ गरर टायि सबर्छ्याईने 

ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ५०० ५०० 

७०६ राजनारायण साहको घर दसेख धात्तटोि 

सम्मको बाटो ग्रािेि 

ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार १ ० ० २०० २०० 

७०७ िडा के्षत्रमा नयाुँ पोखरी खन्नका िासग 

सहयोग कायव 

ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ३०० ३०० 

७०८ सन्तोष चौधरीको घर दसेख झो . प.ु 

सम्मको बाटो ग्राबेि सासबक िडा न . 

५ 

ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० ३०० ३०० 

७०९ सरस्िसत मा    सि बसबयाको िासग 

अिस्यक व्यिस्थापन गने 

ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार १ ० १०० ० १०० 

७१० सासबक ७ जमिुा दसेख सिजय 

चौधरीको घर सम्मको बाटो कािोपते्र 

सडक सनमावण 

ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० ४००० ४००० 

७११ सासबक ८ रमेस साहको घरदसेख ईतर 

गडन खोिा सम्मको बाटो ग्रािेि 

ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ५०० ५०० 

७१२ सासबक ९ राजधामी टोिदसेख सरेुश 

मसुडयारीको घरहुद ैसशब मसन्दरसम्मको 

बाटो ग्राबेि 

ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार 

१ ० ० ५०० ५०० 

७१३ सासबक िडा नम्बर १ को खेि मैदान 

जाने बाटो ग्रािेि 

ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार १ ० ० २०० २०० 

७१४ सासिक िडा न  ६ को आदगाह घेरािेरा ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ३०० ३०० 

७१५ ससंह दबेी थान कम्पाईण्डिाि सनमावण ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

७१६ होमपाआप खररद तथा सबतरण कायवक्रम ऄन्य ३११५९ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ४०० ४०० 

७१७ आनरुिा रंगशािा खेिमैदानमा 

प्यारासर्ट सनमावण आनरुिा १ 

ऄन्य ३११५९ यिुा तथा 

खेिकुद १ ० ० १०००० १०००० 

७१८ खेि मैदान सधुार सासबक िडा न . १ ऄन्य ३११५९ यिुा तथा १ ० ० २५० २५० 
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७१९ नगर कायवपासिकाको कायाविय, िडा 

कायाविय र ईधोग िासणज्य संघको 

सहकायवमा र्ोहोर व्िस्थापनका िासग 

सस्टिको कन्टेनर जडान 

ऄन्य ३११५९ सिपद 

व्यिस्थापन 

१ ० ० ४०० ४०० 

७२० भैपरी अईने सिपद व्यिस्थापन तथ 

ह्यमु पाइप खररद 

ऄन्य ३११५९ सिपद 

व्यिस्थापन १ ० ० १०० १०० 

७२१ ऄिहरम मसु्िीम स्कुि सनमावण ऄन्य ३११५९ सशक्षा १ ० ० ३०० ३०० 

७२२ मदरसा तासिमुि आस्िाम भिनको छत 

ढिान 

ऄन्य ३११५९ सशक्षा 

१ ० ० ५०० ५०० 

७२३ िािीगरुाुँस बाि सिकास केन्रको ममवत 

संहार 

ऄन्य ३११५९ सशक्षा 

१ ० ० १५० १५० 

७२४ श्री ने . रा . हरर मा . सब . भिन ममवत 

सम्हार 

ऄन्य ३११५९ सशक्षा 

१ ० ० २०० २०० 

७२५ सधुा बाि सिकास केन्र ममवत संहार ऄन्य ३११५९ सशक्षा १ ० ० १५० १५० 

७२६ गणेश मसन्दरको भिन स्तरोन्नती गने ऄन्य ३११५९ सामासजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षण १ ० ० ३०० ३०० 

७२७ पूुँजीगत सधुार खचव सािवजसनक सनमावण ऄन्य ३११७१ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० २००० २००० 

७२८ पूुँजीगत ऄनसुन्धान तथा परामशव ऄन्य ३११७२ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १००० १००० 

७२९ चरा संग्राहाियको सडजाइन रसिङ्ग 

आसस्टमेट गत िषवको मौज्दात 

ऄन्य ३११७२ भिन, अिास 

तथा सहरी 

सिकास १ ० ० ३५० ३५० 

७३० सड.पी.अर सनमावण गत िषवको मौज्दात ऄन्य ३११७२ यातयात 

पिूावधार १ ० ० ३०८.५०६ ३०८.५०६ 

७३१ भैपरी अईने पूुँजीगत ऄन्य ३१५११ कायाविय 

सञ्चािन तथा 

प्रशाससनक १ ० ० १२५०० १२५०० 

७३२ सिसिध खचव ऄन्य ३१५११ यातयात 

पिूावधार १ ० ० १०० १०० 

कुि जम्मा ४४३८३ ६५९३ ६८१२७९.३६१२ ७३२२५५.३६१२ 
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lg0f{o g+= ! -Ps_ 

k'jf{wf/ ljsf; ;ldlt, Goflos ;ldltaf6 k|fyldstfsf] cfwf/df l;kmf/L; eO{ 

cfPsf lgDgfg';f/sf of]hgfx? g=kf= nfO{ cGo s'g} >f]taf6 /sd pknAw ePdf 

;+rfng ug{] jf k|b]z tyf ;+3Lo ;/sf/ ;+u dfu lg0f{o ul/of] . 

 

वडा नं. १ 

१. िक्ष्मण िुआटेिको घर दसेख पसिम गौरी शंकर टोि हुुँद ैपञ्चिसट पाकव  सम्म पसक्क नािा तथा 

सपच सडक 

२. टेम्पो स्टेण्ड देसख सजल्िा ऄस्पताि सम्म नया ई.िा. संघ बाटो पसक्क नािा सनमावण तथा 

अर.सस.सस सडक ममवत तथा र्रासकिो बनाईने 

३. आन्र नारायण दासको घर दसेख सज.स.स रोड कािो पते्र ममवत र सिनोद सुिेसदको घर दसेख सोमिारे 

हसटया तथा पुिव संकरपरु शाखा सम्म कािो पते्र ममवत 

४. खेि मैदान िम्हदिे मेहताको घर देसख दसक्षणको िाटोमा पसक्क नािा तथा कािो पते्र 

५. भगिसत स्कुिमा माटो पनेु तथा चाुँदसन स्कुि बाटो पसक्क नािा तथा व्िक टायि िाटो िनाईने 

वडा नं. २ 

१. राजाजी रामजी मा.सि स्तरईन्नती 

२. राम ऄितारको घर दसेख पसिम ससतारामको गुसर सम्म कािो पते्र सडक सनमावण  

३. टेसिकम दसेख पसिम न.पा.को जग्गामा िाआिेरी तथा व्यायमशािा भिन सनमावण 

वडा नं. ३ 

१. ससहद प्रसतष्ठान नेपाि आनरूिा शाखाको बाईसन्र िाि िनाईने 

२. ससम्िायोससस स्कुि छेई माहानन्द पाकव  दसेख हुिाक सम्म तथा गुसर कििट सम्म दिैु तर्व  पसक्क 

नािा सनमावण तथा कािो पते्र सडक सनमावण 

३. क्रस टोि देसख सिनोद अचायव हुुँद ैऄसमरिाि यादिको घर हाआिे सम्म बाटो र्रासकिो तथा दिैु 

तर्व  पसक्क नािा सनमावण  

४. सजल्िा प्रसाशन कायाविय ईत्तर गेट नारायण टोि हुुँद ैमसुहरी जाने िाटोको पसक्क नािा तथा 

क्रस किभटव सनमावण  

५. केशरी राज ऄसधकारीको घर हुुँदै शसि रेसग्मको घर सम्म ऄधरुो ढि सनमावण तथा ग्राभेि 
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६. हेम िस्नेतको घर दसेख दसक्षण पशुवराम ढुङ्गानाको घर सम्म भएको WBM मा कािो पते्र गने 

७. कङ्समरान मसुहरी टोिको नया र परुानो मसुहरी िसस्तमा ग्राभेि गद ैपसिम कुरूिा खोिामा रु्ट 

सिज( पैदि पिु) सनमावण तथा माटो परुी ग्राभेि गने तथा भोर टोि ईत्तर कुरूिा खोिामा रु्ट सिज  

(पैदि पिु) 

८. भोर टोि तथा पंसडत टोि िाटो ग्रभेि गने 

९. मसुहर िसस्तको पासन सनकाशाका िासग कुरूिा खोिा तर्व  साआर्न सनमावण गने 

१०. ऄधरुो ससटीहि सनमावण कायव (ऄनुमासनत रकम रु. १ करोड) 

वडा नं. ४ 

१. आनरूिा २ देसख सखसत्र परट्ट सम्म ग्राभेि गने 

२. हनुमान चौक ( हाआिे छेई) थोक कृसष िजार सनमावण 

३. ज्ञानोदय स्कुि पसिम मररक टोि पिुव ऐिानी नम्बरी जग्गाको सबचबाट बाटो सनमावण गने कायव 

(ऄनुमासनत रकम रु. ५० िाख) 

४. स्िगवद्रारी घाट सनमावण कायव (ऄनुमासनत रकम रु. २० िाख) 

५. कुरुिा खोिामा तटबन्ध सनमावण गने कायव  

६. आनरुिा ४ स्िास््य चौकी स्तर ईन्नसत गने कायव 

वडा नं. ५ 

१. पाकव  सनमावण 

२. दहुबी सडक खण्डको ईत्तर तर्व  माधि अचायवको घर सम्मको बाटोमा ब्िक टायि िगाईने कायव 

वडा नं. ६ 

१. किडव हि सनमावण 

२. सतपुवरेर्श्र सशि मसन्दरमा ऄधरुो ज्येष्ठ नागररक भिन सम्पन्न गने 

वडा नं. ७ 

१. आनरूिा ६ सशश ुसिकाससनी अ.सि. दसेख िडा कायाविय सम्मको िाटो  

२. बछविा चौक दसेख िडा कायाविय सम्मको कािो पते्र सडक 

३. सासिक िडा नं. ६ मा रहेको पोखरीमा के्रसटङ गने कायव 

४. ने.रा हरी मा.सि.को छत ढिान तथा कक्षा कोठा थप 

५. खेि मैदान सनमावण 

६. श्री श्री १००८ कािी दगुाव मसन्दर सनमावण/व्यिस्थापन रु. २० िाख 
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वडा नं. ८ 

१. कासतवक चौक पसिम सभट टोि हुुँद ैरामधसुन न.पा. ससमा सम्म कािो पते्र  

२. सि.पी स्कुि पसिम हुुँदै मेन सडक जोड्ने िाटो कािो पते्र  

३. कङ्समरान के्षत्रमा ऄसतक्रमण हटाआ पाकव  सनमावण 

वडा नं. ९ 

१. िसिया चौक दखेी सकु्रहाट तर्व को िाटो र्रासकिो िानाइ पसक्क नािा तथा कािो पते्र सडक 

सनमावण 

२. आनरूिा ५ को ससमा दसेख दसक्षण झनझसन भौर घर- मसुस्िम टोि हुुँदै सते्तरझोरा जाने सपच सडक 

सम्म कािो पते्र सडक सनमावण 

३. पोखरी चौक पिुव संकरपरु साखा - गडन खोिा हुुँद ैचौधरी टोि सम्म माटो परुी ग्रािेि गने 

वडा नं. १० 

१. दगुाव मसन्दर दसेख भोिा ठाकुरको घर सम्म सडक कािो पते्र 

२. मोररया खोिामा पसक्क अर. सस.सस ढि सनमावण गने  

३. समसान घाट दसेख दसक्षण सासबक गौतमपरु ससमा सम्मको बाटो माटो परुी ग्राभेि गने कायव 

४. शंकरपरु नहर पसिम हररनगर ससमा हुद ैनयाुँ टोि सम्म माटो परुी ग्राभेि गने कायव  

५. सासबक िडा नं. १ को शंकरपरु नगरदसेख बसन्तिाि सरदारको घर सम्म माटोपरुी ग्राभेि गने 

कायव  

६. िडा कायाविय दसेख पसिम ऄिकिरपरु सम्म माटो परुी ग्राभेि गने कायव 

७. चमराही देसख ईत्तर ठुिो मदसाव सम्मको बाटो माटो परुी ग्राभेि गने कायव 

ऄन्य योजनाहरु 

आनरुिा नगरपासिका ऄन्तगवत सम्पणुव खोिा, सनुसरी कुरुिामा कल्भटव, माररया खोिा, गडन 

खोिामा के्रसटङ गने कायव 

न्यालयक सलचवाियः 

१. ऄभ्यास ऄदाित कायवक्रम (३,००,०००) 

२. मेिसमिाप कताव िाडव गठन कायवक्रम (१०,००,०००) 
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३. मेिसमिाप कताव पनुतावजगी तासिम (२,००,०००) 

४. हरेक िाडवहरूमा न्यायीक क्षेत्रासधकारका िारेमा सचेतना कायवक्रम (२,००,०००) 

५. क्षमता ऄसभबसृि कायवक्रम (१,००,०००) 

६. न्यासयक ऄदाितमा ऄििोकन (१,००,०००) 

७. न्यासयक ऄसतसथ सत्कार (१०,००,०००)  

८. सिज्ञ परामशव सेिा (३,००,०००) 

९. संसघय कानुन तथा ऐनको बारेमा गोसष्ठ ऄन्तरसक्रया कायवक्रम (२,००,०००) 

१०. ऄसभिेख व्यिस्थापन तथा पसु्तक (२,००,०००) 

११. न्यायीक ससचिाियमा 

    क. कानुन ऄसधकृत 

    ख. ऄसमन 

     ग. िातािरण सिज्ञ 

कायायियः 

१. समाजिाद,संसिधान कायावन्ियन िा कायवक्रम घर (६०,००,०००) 

     क. सचेतना ऄसभयान कायवक्रम (२०,००,०००) 

     ख. टोि सधुार कायवक्रम (५,००,०००) 

     ग. व्यिसायीक अयमिुक कायवक्रम (३०,००,०००) 

२. ऄपांगता सिई पजूी (१०,००,०००) 

३. ऄपांगता सनदसेशका (२,००,०००) 

४. िसक्षत िगव (३०,००,०००) 

५. जंक रु्ड न्युसनकरण कायवक्रम, सदिा खाजा िनाईने कायवक्रम (५,००,०००) 

६. मसदरा न्यूसनकरण, िागू औषध दवु्यवसनी कायवक्रम (५,००,०००) 

७. मसहिा स्िरोजगार (युिा) 

८. स.का. सधुार कायवक्रम- समाग्री सितरण-तासिम- पिुावधार सधुार (१०,००,०००) 

९. ल्याि टेस्ट तथा ऄनुगमन (३०,००,०००) 
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१०. ऄनुगमन (५,००,०००) 

११. सिमा कायवक्रम (१०,००,०००) 

१२. रेडक्रस ऄनुदान (४०,००,०००) 

१३. साक्षरता ऄसभयान कायवक्रम (१०,००,०००) 

१४. ईत्कृष्ट ससिाइ तासिम, िडा स्तरीय ससिाइ तासिम सम्पन्न (३०,००,०००) 

१५. कोशेिी घर (१०,००,०००) 

१६. िकृ्षारोपण कायवक्रम (२,००,०००) 

 

lg0f{o g+= @ -b'O{_ 

o; gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{nosf] lgDgfg';f/sf] lrGx kfl/t ul/of] .  
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lg0f{o g+= # -ltg_ 

Og?jf gu/kflnsfdf ;fljs b]lv c:yfoL, s/f/df sfo{/t /x]sf lgDgfg';f/sf 

sd{rf/Lx?sf] kfl/>ldssf] xsdf ;DalGwt kbsf] ;+l3o tyf k|b]z ;/sf/n] tf]s] 

adf]lhd tyf cGo ;]jf, zt{x? ;fljs adf]lhdg} x'g] u/L @)&& cfiff9 d;fGt ;Dd 

Dofb yk ug{] lg0f{o ul/of] .  

क्र. 

सं. 

नाम, थर पद शे्रणी लनयुलि 

लकलसम 

कैलफयि 

1=  बसन्त सबेुदी ऄस्पताि व्यिस्थापक ऄसधकृत स्तर सातौ करार आनरुिा ऄस्पताि 

2=  इ ईमेर्श्र मेहता आसन्जसनयर ऄसधकृत स्तर छैठौ करार नगरपासिका 

3=  कुमार सनरौिा कायवक्रम ऄसधकृत ऄसधकृत स्तर छैठौ करार नगरपासिका 

4=  इ सनरज पोखरेि सचूना प्रसिसध ऄसधकृत ऄसधकृत स्तर छैठौ करार नगरपासिका 

5=  भागित मेहता ना.स.ु सहायक स्तर पाुँचौ करार १०नं.िडा कायाविय 

6=  चन्दन कुमार कण्ठ सि आसन्जसनयर सहायक स्तर पाुँचौ करार नगरपासिका 

7=  ससुनता दिुाि सहजकताव  सहायक स्तर पाुँचौ करार नगरपासिका 

8=  बिराम कुमार मेहता सि आसन्जसनयर सहायक पांचौ (प्रा.) करार नगरपासिका 

9=  हररकृरण मेहता ऄहिे पांचौ प्रा करार ४ नं. िडा कायाविय 

10=  ईसपन्र मण्डि ऄहिे पांचौ प्रा करार ४ नं. िडा कायाविय 

11=  सििेक पोखरेि कम्प्यटूर ऄपरेटर सहायक पांचौ करार नगरपासिका 

12=  आन्र ना ईराि खररदार सहायक स्तर चौथो करार नगरपासिका 

13=  गंगा ढकाि खररदार सहायक स्तर चौथो करार ३ नं. िडा कायाविय 

14=  दगुाव कासकव  कम्प्यटूर ऄपरेटर सहायक स्तर चौथो ऄस्थायी ६ नं. िडा कायाविय 

15=  देिनारायण मेहता सह िेखापाि,cfn]k सहायक स्तर चौथो ऄस्थायी नगरपासिका 

16=  कल्पना काकी खररदार सहायक स्तर चौथो करार ६ नं. िडा कायाविय 

17=  ऄसमत ढकाि ऄसमन सहायक सहायक स्तर चौथो करार नगरपासिका 

18=  सनुोज सनरौिा पदासधकारी सहयोसग सहायक स्तर चौथो करार नगरपासिका 

19=  रचना प्याकुरेि पदासधकारी सहयोसग सहायक स्तर चौथो करार नगरपासिका 

20=  सक्षतीज सनरौिा सपुरभाआजर सहायक स्तर चौथो करार १ नं. िडा कायाविय 



 
 
 
 

rf}yf] gu/ ;efaf6 kfl/t cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf] jflif{s gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 

85 

क्र. 

सं. 

नाम, थर पद शे्रणी लनयुलि 

लकलसम 

कैलफयि 

21=  श्रीप्रसाद मेहता सपुरभाआजर सहायक स्तर चौथो करार ४ नं. िडा कायाविय 

22=  ईपेन्र प्रसाद मेहता सपुरभाआजर सहायक स्तर चौथो करार २ नं. िडा कायाविय 

23=  सिसनता ठाकुर सहजकताव सहायक सहायक स्तर चौथो करार १०नं.िडा कायाविय 

24=  सन्तोषी चौधरी सहजकताव सहायक स्तर चौथो करार ७ नं. िडा कायाविय 

25=  समनुा कोइरािा नाप्रास स. स्तर चौथो (प्रा.) करार नगरपासिका 

26=  सबमिा चौधरी नाप्रास स. स्तर चौथो (प्रा.) करार नगरपासिका 

27=  होम प्रसाद पराजिुी नापस्िाप्रा स. स्तर चौथो (प्रा.) करार ७ नं. िडा कायाविय 

28=  रमेश मण्डि नापस्िाप्रा स. स्तर चौथो (प्रा.) करार ८ नं. िडा कायाविय 

29=  ऄजय कुमार देि प्रासिसधक सहायक सहायक स्तर चौथो करार १ नं. िडा कायाविय 

30=  सभ्यता सनरौिा प्रासिसधक सहायक सहायक स्तर चौथो करार २ नं. िडा कायाविय 

31=  प्रेमचन्द ढंुगेि प्रासिसधक सहायक सहायक स्तर चौथो करार ३ नं. िडा कायाविय 

32=  ससिस पोखरेि प्रासिसधक सहायक सहायक स्तर चौथो करार ५ नं. िडा कायाविय 

33=  पुरपा खरेि सनरौिा प्रासिसधक सहायक सहायक स्तर चौथो करार नगरपासिका 

34=  मसनषा खनाि प्रासिसधक सहायक सहायक स्तर चौथो करार नगरपासिका 

35=  गणेश कुमार पोखे्रि प्रासिसधक सहायक सहायक स्तर चौथो करार नगरपासिका 

36=  राम प्रकाश यादि प्रासिसधक सहायक सहायक स्तर चौथो करार ९ नं. िडा कायाविय 

37=  प्रल्हाद ससंह प्रासिसधक सहायक सहायक स्तर चौथो करार ७ नं. िडा कायाविय 

38=  रेखा कुमारी मेहता प्रासिसधक सायक सहायक स्तर चौथो करार नगरपासिका 

39= िक्ष्मी भण्डारी महेता ऄनमी सहायक स्तर चौथो करार ४ नं. िडा कायाविय 

40=  ससिता सतसम्सना ऄनमी सहायक स्तर चौथो करार २ नं. िडा कायाविय 

41=  कुन्दन कुमार महेता ऄससस्टेन्ट सब इसन्जसनयर स. स्तर चौथो (प्रा.) करार नगरपासिका 

42=  िक्ष्मी पोखरेि सस.क.प्रसशक्षक सहायक स्तर चौथो करार २ नं. िडा कायाविय 

43=  ऄसनता धामी सेिा केन्र आन्चाजव सहायक स्तर चौथो करार सेर् हाईस 

44=  प्रेक्षा थापा मगर सेिा केन्र सह आन्चाजव सहायक स्तर चौथो करार सेर् हाईस 

45=  सदपेश कुमार मेहता हिका सिारी चािक शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

46=  कुिेर पौडेि हिका सिारी चािक शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 
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47=  सबरण ुराना मागर हिका सिारी चािक शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

48=  रामिाि चौधरी हिका सिारी चािक शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

49=  दीसिप कुमार खत्िे हिका सिारी चािक शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

50=  चन्र कुमार सरदार हिका सिारी चािक शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

51=  सकसतवमान शे्रष्ठ भारी सिारी चािक शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

52=  सिशाि शे्रष्ठ िा.र्ा. जिान शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

53=  श्यामसनु्दर मेहता िा.र्ा.जिान शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

54=  सिक्की ऄसधकारी िा.र्ा.जिान शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

55=  सििानन्द मेहता सिजिी समस्त्री सहायक स्तर चौथो करार नगरपासिका 

56=  भोिा मेहता सिजिी समस्त्री सहायक स्तर चौथो करार नगरपासिका 

57= राम कुमार पसण्डत सिजिी समस्त्री सहायक स्तर चौथो करार नगरपासिका 

58=  नरेन्र भगत सिजिी समस्त्री सहायक स्तर चौथो करार नगरपासिका 

59=  ससुनि मेहता सिजिी समस्त्री हले्पर शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

60=  राजेश मेहता सिजिी समस्त्री हले्पर शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

61=  आन्रदेि मेहता सिजिी समस्त्री हले्पर शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

62=  प्रताप ससंह राजभोर सिजिी समस्त्री हले्पर शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

63=  कृरण नारायण िमाव कायाविय सहयोसग शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

64=  कृरणदेि मेहता सिजिी समस्त्री सहायक स्तर चौथो करार नगरपासिका 

65=  सत्त ुमण्डि सरसर्ाइ सपुरभाइजर सहायक स्तर चौथो करार नगरपासिका 

66=  रेण ुखडका कायाविय सहयोसग शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

67=  ऄसनि कुमार िमावभोर कायाविय सहयोसग शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

68=  मन्ज ुपोखरेि कायाविय सहयोसग शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

69=  मेनुका खसतिडा कायाविय सहयोगी शे्रसण सिसहन प्रथम करार सेर् हाईस

70=  कल्पना मण्डि कायाविय सहयोगी शे्रसण सिसहन प्रथम करार सेर् हाईस

71=  सगुन चौधरी कायाविय सहयोसग शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

72=  ईत्तम मण्डि कायाविय सहयोसग शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 



 
 
 
 

rf}yf] gu/ ;efaf6 kfl/t cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf] jflif{s gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 

87 

क्र. 

सं. 

नाम, थर पद शे्रणी लनयुलि 

लकलसम 

कैलफयि 

73=  राजेश कुमार मण्डि प्रासबसधक सहायक सहयाक चौथो करार ८ नं. िडा कायाविय 

74=  पसित्रा शमाव कायाविय सहयोसग शे्रसण सिसहन प्रथम करार ३ नं. िडा कायाविय 

75= समिन चौधरी कायाविय सहयोसग शे्रसण सिसहन प्रथम करार ५ नं. िडा कायाविय 

76=  नरेश सिेुदी कायाविय सहयोसग शे्रसण सिसहन प्रथम ऄस्थायी ६ नं. िडा कायाविय 

77=  सनतेश कुमार ससंह कायाविय सहयोसग शे्रसण सिसहन प्रथम करार ७ नं. िडा कायाविय 

78=  जय प्रकाश मण्डि कायाविय सहयोसग शे्रसण सिसहन प्रथम करार ८ नं. िडा कायाविय 

79=  नसरुसद्दन समयां कायाविय सहयोसग शे्रसण सिसहन प्रथम करार ९ नं. िडा कायाविय 

80=  ऄसमन समयां कायाविय सहयोसग शे्रसण सिसहन प्रथम करार ९ नं. िडा कायाविय 

81=  सिेुमान समयां कायाविय सहयोसग शे्रसण सिसहन प्रथम करार १० नं. िडा कायाविय 

82=  मकेुश शे्रष्ठ कायाविय सहयोसग शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

83=  ररता कुिंर कायाविय सहयोसग शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

84=  प्रभनुारायण मेहता कायाविय सहयोसग शे्रसण सिसहन प्रथम करार ९ नं. िडा कायाविय 

85=  रामचन्र मेहता कायाविय सहयोसग शे्रसण सिसहन प्रथम करार ४ नं. िडा कायाविय 

86=  सरेुन्र साह कायाविय सहयोसग शे्रसण सिसहन प्रथम करार २ नं. िडा कायाविय 

87=  सम्झना मेहता कायाविय सहयोसग शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

88=  
िक्ष्मण मेहता कायाविय सहयोसग 

(मािी) 

शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

89=  रत्ना शे्रष्ठ कायाविय सहयोगी  शे्रसण सिसहन प्रथम करार ६ नं. िडा कायाविय 

90=  अरती चौधरी कायाविय सहयोगी  शे्रसण सिसहन प्रथम करार ७ नं. िडा कायाविय 

91=  चन्दन कुमार मण्डि कायाविय सहयोगी  शे्रसण सिसहन प्रथम करार १० नं. िडा कायाविय 

92=  चररत्रा कुमारी शे्रष्ठ कायाविय सहयोगी शे्रसण सिसहन प्रथम करार ४ नं. िडा कायाविय 

93= गुरुदेि मेहता चौसकदार शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

94=  दसुख डोम कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

95=  सदपक मररक कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

96=  प्रसदप मररक कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

97=  जोगेन्र मररक कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 
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98=  रामसज मररक कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

99=  ईपेन्र मररक कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

100=  ऄशोक मररक कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

101=  शंकर मररक कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

102=  रु्िेर्श्र मररक कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

103=  ईमेश मररक कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

104=  सदपेन मररक कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

105=  पुसनव मररक कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

106=  ठकसन मररक कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

107=  सञ्जय मररक कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

108=  भषुण मररक कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

109=  सबनोद मररक कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

110=  जानुका सतसम्सना कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम करार ३ नं. िडा कायाविय 

111=  पुरपा मैनािी कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

112=  रेणकुा मगर कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम करार ५ नं. िडा कायाविय 

113=  शोभा सनरौिा कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

114=  समिन पौडेि कायाविय सहयोगी शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

115=  नसबन थापा मगर कायाविय सहयोगी शे्रसण सिसहन प्रथम करार नगरपासिका 

116=  निराज ससंह सपुर भाइजर(सिारी साधन) सहायक स्तर चौथो करार नगरपासिका 

117=  ररता माझी ऄहिे सहायक स्तर चौथो करार ५ नं. िडा कायाविय 

118=  राम सेिक मेहता सिारी चािक शे्रसण सिसहन प्रथम करार २ नं. िडा कायाविय 

 

lg0f{o g+= $ -rf/_ 
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१. असथवक ऐन, २०७६ 

२. सिसनयोजन ऐन, २०७६   

३. आनरुिा नगर के्षत्र मसदरा सनयन्त्रण ऐन,  २०७६  

४. आनरुिा सूसतवजन्य पदाथव (सनयन्त्रण र सनयमन गने) ऐन, २०७६ 

५. नगर प्रहरी संचािन तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७६ 

६. आनरुिा नगरपासिकाका स्िास््य संस्था व्यिस्थापन तथा संचािन ऐन, २०७६ 

७. भिन सनमावण व्यिस्थापन तथा सनयमन ऐन, २०७६ 

८. ईपभोिा ऄसधकार ऐन, २०७६ 

९. सिखत प्रमासणकरण ऐन, २०७६ 

१०. पश ुबधशािा तथा व्यिसायीक मासु पसि संचािन ऐन, २०७६ 

 

lg0f{o g+= ^ -5_ 

cf=a= )&^.)&& b]lv lgDgfg';f/sf b//]6x? sfod ug{] lg0f{o ul/of] . 

Aoj;fo s/ 

pTkfbg d'ns pwf]u 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
skf; pwf]u 5000.00    
afn'jf lu^L pwf]u qm;/ pwf]u 20000.00    
e'ldut l;rfO{ -cG*/ l*ln*=_ 3000.00    
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ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
xft] sfuh  3000.00    
lrof pwf]u 10000.000    
kmlg{r/ pwf]u 10000.00 5000.00   
O{^f, ^fPn pwf]u 30000.00    
cfNd'lgod pwf]u  5000.00    
: ]̂zg/L tyf skL pwf]u 5000.00    
cfO{;lqmd pwf]u, kfn{/ 2000.00    
u[n pwf]u 5000.00    
un}rf pwf]u 5000.00    
sf& ldn 7000.00    
lrK; pwf]u 3000.00    
Knfl:^s ;fdfg pTkfbg 4000.00    
%fnfsf] ;dfg pTkfbfg 3000.00    
cf}iflw s]ldsn pwf]u 10000.00    
KnfO{ pwf]u 25000.00    
a]taf; kmlg{r/ 3000.00    
nh]G;,bfndf]&,e'lhof pwf]u 5000.00    
;'O{^/ pwf]u, (fsf pwf]u 3000.00    
l/S;f a*L pwf]u 3000.00    
s/fO{ ef*f pwf]u 7000.00    
g'*N; pwf]u 5000.00    
d;nf pwf]u 1000.00    
v}lg pwf]u tyf ;'tL{ Kofs]lh*= 15000.00    
la^ / af]*{ pTkfbg pwf]u 5000.00    
lkpg] kfgL pTkfbg pwf]u 5000.00    
emf]nf pwf]u 5000.00    
d}gaQL pwf]u 1000.00    
l;d]G^sf] ;dfg pTkfbg pwf]u 3000.00    
kmnfdsf] ;dfg pTkfbg pwf]u 7000.00    
crf/ pwf]u 1000.00    
h'Ttf rKkn pwf]u 5000.00    
s+lqm^ ANs pwf]u 5000.00    
qm;/ pwf]u 50000.00    
%kfO{ tyf lk|*=^L*= k|];     
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s[ifL tyf kz'kfng 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
s[ifL e)*f/, dn, ljp ljhg laqmL 3000.00 2000.00 1500.00  
b'w *]/L 3000.00    
kz', k+%L tyf df%f kfng 5000.00 3500.00 3000.00  
x:tsnf Joj;fo, cf^\; s]Gb| 1000.00    
Rofp pTkfbg 2000.00    
dx pTkfbg tfy ljqmL 1000.00    
s[ifL cf}hf/ 3000.00    
s[ifL kmd{ k|f=ln= 20000.00    
s[ifL ;DalGw ljiffbL 2000.00    
t/sf/L tyf kmnkm'n xf]n;]n k;n 3000.00    

 

;Knfo;{ tyf ;]jf d'ns ;+:yf 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
sDKo'^/ ;Knfo;{ 5000.00 3000.00   
;Knfo;{, yf]s ljqm]tf  5000.00    
xf*{j]/ k;n 4000.00 3000.00 2000.00  
lgdf{)f Joj;foL, O{lGhLlgo/ 5000.00    
sG;N ]̂G;L, { 5000.00    
cl*^/ 5000.00    
;f}o{ phf{ , ;f]nf/ 5000.00    
ko{^g k|j{$g 5000.00    
|̂feN; P)* '̂;{ 3000.00    

('*=uf, lu^L, afn'jf ljqmL tyf :^f]s 10000.00 7000.00   
vfWo a:t' vl/b ljqmL 5000.00    
sDKo'^/ dd{t 3000.00    
sn/ xfp;, sn/ l*hfO{g/ 5000.00    
sG |̂S;g, &]Ssf k^^f, &]sbf/-lgdf{)f 
Joj;foL ;+#_ 

20000.00 16000.00 # ju{sf] 
&]sbf/ 
15000.00 
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ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
s]ldsn , /f;folgs kbfy{ 10000.00    
kf^L Kofn]; 10000.00    
# ju{sf] gof btf{ 15000.00    
# ju{sf] kmd{ gljs/)f 5000.00    
# ju{sf] kmd{ k|ltnLkL 2000.00    
jlsn 5000.00 3000.00 2000.00 

-n]vfk(L 
Joj;fo_ 

 

sf]Onf ;Knfo;{, vl/b  ljqmL 25000.00    
|̂]*;, :^f];{     

 

;+rf/ tyf ;'rgf k|bfos 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
:yflgo ]̂lnlehg ;]jf 20000.00    
Pkm=Pd= ;]jf 10000.00    
s]jn g]^js{ 10000.00    
a]j ;fO{* tyf ;km\^j]/ l*hfO{g 10000.00    
kmf]^f]skL / ;+rf/ ;]jf 3000.00 2000.00 1300.00  
xf]d *]lne/L, s'l/o/ ;]jf 1000.00    
Hof]ltifL ;]jf 2000.00    
lj!fkg Ph]G;L 5000.00    
;fO{j/ Sofkm] 3000.00    
b'/ ;+rf/ tyf O{G^/g]^ ;]jf 15000.00    
kq klqsf k|sfzg 3000.00    
cgnfO{g ;]jf, Joj;fo 5000.00    
k':ts k;n, : ]̂zg/L 3000.00 2000.00 1500.00  
Og?jf gu/If]q leq ;]jf lj:tf/sf] 
nfuL ^fj/ /fVg lbO{g] l;kmfl/; b:t'/ 

10000.00    
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xf]^n Joj;fo 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
xf]^n, /]i '̂/]G^, nh 7000.00   मादक पदाथव समेत 

बेच सबखन गने 

इजाजत भएका 

होटि व्यिसायीिे 

ईल्िेसखत दरमा 

रू.५०,०००।०० 

थप शलु्क सतनुव 

पनेछ । 

sf]N* ;]G^/ -xNsf k]o kbfy{_ 2000.00   
;fwf/)f xf]^n 2000.00   
ldi&fg e)*f/, j]s/L 2000.00 1500.00  
lrof gf:tf k;n,  1000.00 500.00  
lrof gf:tf tyf sf]N* l*|*=S; 
k;n 

2000.00 1000.00  

xf]^n P)* /]i '̂/]G^ 5000.00   

 

;jf/L zf] ?d tyf :yfoL ;DktL 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
|̂]S^/ zf] ?d 20000.00    

sf/ zf] ?d 25000.00    
df]^/ ;fO{sn zf] ?d 10000.00    
clws[t ljqm]tf 10000.00    
k]^|f]n kDk 15000.00    
Uof; l*n/  4500.00  2000.00 -Uof; ljqm]tf_  
;jf/L l/sG*L;g 5000.00    
x]eL zf] ?d 15000.00    
l;^L ;kmf/L, ]̂Dkf] zf] ?d 5000.00    

 

z}lIfs ;+:yf 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
lghL :t/sf] SofDk; 20000.00    
lghL :t/sf ljBfno 10000.00 5000.00   
sDKo'^/ tflnd tyf k|lzIf)f 5000.00    
*|fO{le*= k|lzIf)f s]Gb| 5000.00    
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ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
^o';g tyf Nof*=j]h s]Gb| 3000.00    
cGo k|lzIf)f s]Gb| 4000.00    
k'j{ k|fylds, lzz' :ofxf/ s]Gb| -dG ]̂;/L_ 3000.00    
xf]: ]̂n, %fqfjf; 5000.00    
;+lut k|lzIf)f 2000.00    
z}lIfs k/fdz{ ;+:yf, -sDkgL_ 7000.00    
sIff yk b:t'/ 20000.00 15000.00   

 

dd{t tyf ;fdfu|L ljqm]tf 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
ldn d]lzg/L k;n 3000.00    
df]^/ kf {̂;  3000.00    
uf*L dd{t 10000.00 

-x]jL uf*L_ 
7000.00 

-sf/, lhk,^ofS^/_ 
  

;fO{sn, l/Szf, &]nf dd{t 500.00    
df]^/;fO{sn, js{;k 4000.00    
l^=eL=, lkm|h dd{t 3000.00    
#*L /]l*of] dd{t 1000.00    
uf*L tyf df]^/;fO{sn ^fo/ 
dd{t 

1000.00    

 

c:ktfn tyf lSnlgs 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
lghL c:ktfn 20000.00    
gl;{*=xf]d, 15000.00    
cf}iflw k;n 3000.00 2000.00   
e]^g/L cf}iflw k;n 3000.00    
Nofj, PS;/] k;n 3000.00    
;lh{sn ;dfg ljqmL k;n 5000.00    
lrlsT;s ;]jf pknAw u/fpg] 
kf]lnSnLgLs, *fO{Ugf]i^Ls 

5000.00    
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ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
bGt lSnLgLs 2500.00    
rZdf #/ tyf lSnLlgs 2500.00    
cf}iflw ljqm]tf tyf sDkgL 13000.00    
x]Ny lSnLlgs 3000.00    

 

kmf]^f] : '̂l*of] tyf kmNnf; lk|G^ 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
sn/ Nofj 4000.00    
kmf]^f] : '̂l*of] tyf kmf]^f] skL ;]G^/ 2000.00    
kmn]S; lk|G^ 2000.00    
lel*of] ldS;L*= 4000.00    

 

a}b]lzs /f]huf/ tyf ;'/Iff ;]jf 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
d]gkfj/ -cf]e/l;h k|f=ln=_ 20000.00    
j}b]lzs /f]huf/ ;]jf 10000.00    
;]So'l/^L ;]jf 10000.00    

 

ljlQo ;+:yf 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
j}+s lnld ]̂* 35000.00    
ljsf; j}+s 25000.00    
;xsf/L ;+:yf  5000.00    
kmfO{gfG; sDkgL 10000.00    
dlg |̂fG;km/ 3000.00    
ljdf Joj;fo 10000.00    
;]o/ sf/f]jf/ sDkgL 5000.00    
n#' ljQLo 10000.00    
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:^f]/, ls/fgf,kfn{/,Sofkm] cflb 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
ls/fgf k;n 2000.00 1500.00 1000.00  
:g's/ tyf k'n xfpg 5000.00    
lzt e)*f/ 6000.00    
Jo'^L kfn{/ 2500.00    
z}n'g 1000.00 700.00   
]̂n;{, a'^Ls 1500.00 2000.00   

rZdf #/ 2000.00    
*|fO{lSnLg;{ 1000.00    
l*kf {̂d]G^n :^f];{ 5000.00    
;'lt{hGo j:t' l*: |̂LJo'^;{ 10000.00    
Jofu, nu]h tyf km]G;L 3000.00    

 

cGo k;n Joj;fo 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
sk*f k;n 2000.00 1500.00 1300.00  
;'grfbL k;n 5000.00 4000.00 3000.00  
;'grfbLsf] uxgf sf/vfgf tyf 
l/kmfO{Gg/L ;]G^/ 

2000.00    

dlgxf/L k;n, s:d]^Ls ;fdfg 3000.00 2000.00 1000.00  
r'/L Joj;fo 1000.00    
O{nf]S |̂f]lgs k;n, 2500.00 2000.00   
df]jfO{n k;n 2500.00 2000.00 1000.00  

-df]jfO{n 
dd{t dfq _ 

 

/]*Ld]^ sk*f k;n 2500.00 2000.00 1300.00  
h'Ttf, rKkn k;n 3000.00 2000.00 1500.00  
wfg sf^f k;n 3000.00 2000.00 1000.00  
ef*f k;n 3000.00 2000.00 1500.00  
s'rf, lrqf, gf*=nf, d'(f, t]h 
kTtf ljqmL ug]{ k;n 

1000.00    
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ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
sjf*L ;+sns 50000.00 

sjf*L uf*L 
vl/b ljlqm, 
ahf/ If]q tyf 
xfO{j] df /x]sf 

30000.00  
-sfuh,af]tn tyf 

Knf:^Ls_ xfOj] eGbf 
500 ld^/ ^f*f /x]sf] 

  

kfg tyf xNsf k]o kbfy{ k;n 1500.00 1300.00   
kmf^f] k|m]ld*= k;n 1000.00    
l;d]G^sf] kf^f,udnf cflb 
agfpg], 

1000.00    

kmlg{r/ k;n tyf kmlg{l;*= 
xfp; 

2500.00    

*Nnjsf] ;dfg ljqmL 2000.00    
lrof/*=u ljqmL ug]{ 2000.00    
hftf] l;nf}^f k;n 1000.00    
kmnfdsf] cf}hf/ agfO{ ljlqm ug]{  
-nf]xf/_ 

1000.00    

df;' k;n 3500.00    
t/sf/L tyf kmnkm'n k;n 1500.00    
l;;f Joj;fo tyf cfNd'lgod 
k;n 

2500.00    

Sof^l/*= tyf ]̂)^ xfp; 5000.00 3000.00 
s'g} Ps dfq u/]df 

  

Knf:^Ls ;fdfu|Lsf] Joj;fo 2000.00    
zfl/l/s Jofdzfnf 3000.00    
l;/s *;gf agfpg] 1000.00    
g;{/L lj?jf vl/b ljqmL 1000.00    
lukm\^ tyf lsrg ;fdfg 2000.00    
k'hf ;fdfu|L 1000.00    
rf}kfof vl/b ljqmL 3000.00    
h*La'^L, ;dfg 2000.00    
lgdf{)f sdL{  2000.00 700.00 1500.00  
lah'nL k;n 2000.00    
l/S;f, ;fO{sn k;n tyf ;f] sf] 
kf {̂;  

1500.00    
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dgf]/~hg k|bfos Joj;fo 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
Jof |̂L tyf dfO{s Joj;fo 3000.00    
Sof;]^, l;*L tyf l*eL*L 2000.00    
a|f; j})*  1500.00    
le*Lof] b]vfpg]nfO{ 3000.00    
hfb', r^sL b]vfpg] 1000.00    
wd{ sf^f 13000.00    
se*{xn  -Ps k|ltof]lutf_ 7000.00    
l;g]df xn 15000.00    
v]n d}bfg -Ps k|ltof]lutf_ 7000.00    

 

Goflos b:t'/ 

qm=;+= ljj/0f b:t'/ 

! lgj]bg btf{ b:t'/ !)).)) 

@ ldnfkq -b'j}y/L af6_ sf] l;kmfl/; b:t'/ @)).)) 
 

l*n/l;k 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
xNsf k]o kbfy{sf] l*n/l;k 6000.00    
dlb/fsf] l*n/l;k 100000.00    
;fN^ |̂]lg*=u af^ l*n/ l;k lnPsf 5000.00    

 

cGo ljljw b:t'/ 

qm=;+= ljj/0f b:t'/ 

! 5'6 hUuf bf=vf= 

l;kmfl/; 

@%).)) 

@ td;'s ?=%)))! b]vL xhf/ b]vL ! nfv ;Dd @)).)) ;f] eGbf 

dfyL %)).)) 

# ;]km\6L 6of8=sL #))).)) 
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ldn 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 
;]n/ ldn 2500.00    
xf]n/ ldn, km\nfj/ ldn, lrp/f ldn, 
d;nf ldn, t]n ldn, wfg s'^\g] ldn 

2000.00    

 

cf=j= @)&^.@)&& >fj0f ! ut] b]vL Og?jf gu/kflnsf If]qleq nfu' x'g] b//]6x? M 

qm=;+= laa/0f b//]6 

1=  gful/stf, gful/stf k|ltlnlk l;kmf/L; b:t'/ 250.00 

2=  c+lus[t gful/stf l;kmf/L; b:t'/ 1000.00 

3=  gDa/L hUufsf] ?v sf6\g] l;kmf/L; b:t'/ & -;ft j6f ;Ddsf]_ 
-;f] eGbf a9L ePdf k|lt uf]6f ?= %).))_ 

1500.00 

4=  a;f]af; l;kmf/L; b:t'/ 350.00 

5=  rfl/lqs l;kmf/L; b:t'/ 250.00 

6=  3/ sfod l;kmf/L; b:t'/ 
kSsL 
sRrL 

 
1200.00 
700.00 

7=  6]lnkmf]g h8fg l;kmf/L; b:t'/ 1000.00 

8=  laB't ld6/ h8fg l;kmf/L; b:t'/ 
ly| km]; nfO{gsf] laB't h8fg l;kmf/L; 

1000.00 
2500.00 

9=  ljjfx k|df0fLt l;kmf/L; b:t'/ 1200.00 

10=  pBf]u Aoj;fo aGb l;kmf/L; b:t'/ 700.00 

11=  gftf k|df0fLt l;kmf/L; b:t'/ 600.00 

12=  hUuf gfd;f/L l;kmf/L; b:t'/ 600.00 

13=  ;h{ldg l;kmf/L; b:t'/ 500.00 

14=  ;fwf/0f tyf gfd, y/, 7]ufgf, pd]/ ;+;f]wg ;DaGwL l;kmf/L; b:t'/ 300.00 

15=  g]kfn afx]s cGoq u/Lg] l;kmf/L; b:t'/ 7000.00 

16=  ;x'lnot sf7 l;kmf/L; b:t'/ 6000.00 

17=  3/ 7fp;f/L l;kmf/L; b:t'/ 
g=kf= leq km';sf] ! tn] 

 
250.00 
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qm=;+= laa/0f b//]6 
g=kf= aflx/ n}hfg] l;kmf/L; b:t'/ 
g=kf= leq @ tn] l6gsf] 3/ 
g=kf= aflx/ @ tn] l6gsf] 3/ 

450.00 
500.00 
600.00 

18=  l8n/;Lksf nflu ul/g] l;kmf/L; b:t'/ 6000.00 

19=  Ans hUuf ljqmL ubf{ jf c+za08f ubf{ k|lt s7\7f 550.00 

20=  k]G;g k§f l;kmf/L; b:t'/ 
g]kfn ul/g] l;kmf/L; 
ef/tsf nflu ul/g] l;kmf/L; 
cGo b]zsf nflu ul/g] l;kmf/L; 

 
600.00 

2000.00 
6000.00 

21=  ck'tfln l;kmf/L; 
g]kfndf ul/g] 
ljb]zdf ul/g] 

 
10000.00 
25000.00 

22=  df]xL hUuf gfd;f/L÷df]xL sfod l;kmf/L; b:t'/ 800.00 

23=  df]xL nut s§f l;kmf/L; b:t'/ 
! s7\7f b]lv % s7\7f ;Dd 
% s7\7f eGbf dfly 

 
3000.00 
3500.00 

24=  rf/ lsNnf 
j8f g+= !, @, #, $ / % k|lt lsQf 
lkr af6f]n] 5f]Psf] 
u|fe]n af6f]n] 5f]Psf] 
sRrL af6f]n] 5f]Psf] 
af6f]n] g5f]Psf] 
j8f g+= ^, &, *, ( / !) k|lt lsQf 
lkr af6f]n] 5f]Psf] 
u|fe]n af6f]n] 5f]Psf] 
sRrL af6f]n] 5f]Psf] 
af6f]n] g5f]Psf] 

 
 

1100.00 
900.00 
700.00 
500.00 

 
950.00 
750.00 
550.00 
400.00 

25=  cfunfuL l;kmf/L; b:t'/ 
ladf ePsf] ;fdfGo 3/sf] 
ladf ePsf] ;fgf 3/]n' pBf]u 
ladf ePsf] demf}nf pBf]u 
7'nf] pBf]u -km\ofS6«L_ eP 

 
11000.00 
22000.00 
42000.00 
65000.00 

26=  ;–z'Ns d]nf ;s{; gfr cflb rnfpg l;kmf/L; b:t'/ 30000.00 
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qm=;+= laa/0f b//]6 
km/s km/s k|sf/sf v]n, gfr cfbLnfO{ 10000.00 

27=  l;g]df xn vf]Ng ul/g] l;kmf/L; b:t'/ 35000.00 

28=  cldg b:t'/ 
) s7\7f b]lv @ s7\7f ;Dd 
@ s7\7f b]lv % s7\7f ;Dd 
% s7\7f eGbf dfyL ;j}df 

 
2000.00 
2500.00 
3000.00 

29=  3/af6f] l;kmf/L; b:t'/ 
lkr af6f]n] 5f]Psf] k|lt lsQf 
) b]lv !) w'/ ;Ddsf] 
!) w'/ eGbf dfyL ! s7\7f ;Ddsf] 
! s7\7f eGbf df7L @ s7\7f ;Ddsf] 
@ s7\7f eGbf dfyL # s7\7f ;Ddsf] 
# s7\7f eGbf dfyL % s7\7f ;Ddsf] 
% s7\7f eGbf dfyL k|tL s7\7f yk 
 
u|fe]n af6f]n] 5f]Psf] k|lt lsQf 
) b]lv !) w'/ ;Ddsf] 
!) w'/ eGbf dfyL ! s7\7f ;Ddsf] 
! s7\7f eGbf df7L @ s7\7f ;Ddsf] 
@ s7\7f eGbf dfyL # s7\7f ;Ddsf] 
# s7\7f eGbf dfyL % s7\7f ;Ddsf] 
% s7\7f eGbf dfyL k|tL s7\7f yk 
sRrL af6f]n] 5f]Psf] k|lt lsQf 
) b]lv !) w'/ ;Ddsf] 
!) w'/ eGbf dfyL ! s7\7f ;Ddsf] 
! s7\7f eGbf df7L @ s7\7f ;Ddsf] 
@ s7\7f eGbf dfyL # s7\7f ;Ddsf] 
# s7\7f eGbf dfyL % s7\7f ;Ddsf] 
% s7\7f eGbf dfyL k|tL s7\7f yk 
 
af6f]n] g5f]Psf] k|lt lsQf 
) b]lv !) w'/ ;Ddsf] 
!) w'/ eGbf dfyL ! s7\7f ;Ddsf] 
! s7\7f eGbf df7L @ s7\7f ;Ddsf] 

 
 

1100.00 
1600.00 
2100.00 
2600.00 
3600.00 
800.00 

 
 

800.00 
1000.00 
1300.00 
1700.00 
2600.00 
500.00 

 
700.00 
900.00 
1100.00 
1300.00 
1900.00 
400.00 

 
 

500.00 
700.00 
900.00 

k'gZr M Ps lsQfaf6 
hlt hUuf ljqmLsf] nflu 
l;kmf/L; ug{] xf] ;f]xL 
If]qkmn adf]lhdsf] dfq 
b:t'/ nfUg]5 . 
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qm=;+= laa/0f b//]6 
@ s7\7f eGbf dfyL # s7\7f ;Ddsf] 
# s7\7f eGbf dfyL % s7\7f ;Ddsf] 
% s7\7f eGbf dfyL k|tL s7\7f yk 

1100.00 
1300.00 
300.00 

30=  n] cfp6 l;kmf/L; b:t'/ !))) a=kmL= ;Dd 
n] cfp6 l;kmf/L; b:t'/ !))) a=kmL= eGbf dfyL 

3000.00 
3500.00 

31=  3/÷hUuf d'Nof+sg b:t'/ k|lt nfvdf 0=3 k|ltzt 

32=  l/S;f÷l;6L ;kmf/L btf{ b:t'/ 
dhb'/sf] xsdf 
cGosf] xsdf 
l/S;f gfd;f/L b:t'/ 

 
2700.00 
3000.00 
3 k|ltzt 

33=  l/S;f÷l;6L ;kmf/L gljs/0f b:t'/ 
l/S;f dhb'/sf] xsdf 
l/S;f cGosf] xsdf 
l;6L ;kmf/L gljs/0f b:t'/ 

 
lg z'Ns 
100.00 

1000.00 

34=  lghL laBfno sIf yk l;kmf/L; b:t'/ 
dfWolds tx 
cfwf/e't tx 

 
30000.00 
20000.00 

35=  lghL laBfno gof+ sIff ;+rfng tyf jflif{s gljs/0f  b:t'/ 
dfWolds tx 
cfwf/e't tx 

 
20000.00 
15000.00 

36=  pBf]u l;kmf/L; b:t'/ 
;fgf pBf]u 
demf}nf pBf]u 
7'nf pBf]u 
sDkgL l;kmfl/; b:t'/ 

 
3500.00 

16000.00 
55000.00 
15000.00 

37=  ph'/L btf{ b:t'/ -AolQm ljz]ifdf dfq_ 1000.00 

38=  jxfn s/ 10 k|ltzt 

39= 3/ gS;f kmf/fd 1500.00 

40=  Aoj;fo btf{ b:t'/ 600.00 

41=  c+u|]hL l;kmf/L; b:t'/ 2000.00 
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qm=;+= laa/0f b//]6 

42=  ;+:yf btf{ b:t'/ 3500.00 

43=  ;+:yf gljs/0f b:t'/ 2000.00 

44=  gSsn b:t'/ 
gS;f kf; ;DaGwL gSsn 
3/gS;fsf] gSsn 
Joj;fo k|df0f kqsf] gSsn 
Plss[t ;DklQ s/ /l;bsf] gSsn 
cGo sfuhftx?sf] gSsn 

 
100.00k|lt kfgf 
150.00k|lt kfgf 

150.00 k|lt kfgf 
40.00 k|lt kfgf 
20.00 k|lt kfgf 

45=  Plss[t ;DklQ s/sf] lgj]bg 5kfO{ z'Ns 70.00 

46=  btf{ gljs/0f b:t'/ 30.00 

47=  lgj]bg 5kfO{ -kmf/d z'Ns_ 30.00 

48=  Og?jf gu/If]q aflx/ af6 cfPsf l;6L ;kmf/L,c6f] l/S;f, 
k|ltlbgsf] hl/jfgf 

200.00 

49=  ;+# ;:yfsf] j}s vftf vf]Nbf ul/g] l;kml/; b:t'/    500.00 
 
gf]6 M 3/af6f] l;kmf/L;, rf/lsNnf l;kmf/L;, hUuf gfd;f/L l;kmf/L;, gftf k|df0fLt l;kmf/L; 
b:t'/df clgjfo{ ;h{ldg l;kmf/L; b:t'/ nfUg]5 .  

 

3/ gS;f b:t'/ 

laa/0f ;+;f]lwt 

s= e'O{ tnf cf/=;L=;L= 5fgf 
&)) au{ lkm6 ;Dd ?= (.)) k|lt au{lkm6 
&)!–!@)) au{ lkm6 ;Dd ?= !).)) k|lt au{lkm6 
!@)! au{ lkm6 eGbf dfly ?= !!.)) k|lt au{lkm6 

v= k|yd tnf cf/=;L=;L= 5fgf 
&)) au{ lkm6 ;Dd ?= !).)) k|lt au{lkm6 
&)!–!@)) au{ lkm6 ;Dd ?= !!.)) k|lt au{lkm6 
!@)! au{ lkm6 eGbf dfly ?= !@.)) k|lt au{lkm6 

u= bf]>f] tnf cf/=;L=;L 5fgf 
&)) au{ lkm6 ;Dd ?= !!.)) k|lt au{lkm6 
&)!–!@)) au{ lkm6 ;Dd ?= !@.)) k|lt au{lkm6 
!@)! au{ lkm6 eGbf dfly ?= !#.)) k|lt au{lkm6 



 
 
 
 

rf}yf] gu/ ;efaf6 kfl/t cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf] jflif{s gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 

104 

laa/0f ;+;f]lwt 

3= e'O{ tnf 5fgf l6g 
&)) au{ lkm6 ;Dd ?= *.)) k|lt au{lkm6 
&)!–!@)) au{ lkm6 ;Dd ?= (.)) k|lt au{lkm6 
!@)! au{ lkm6 eGbf dfly ?= !).)) k|lt au{lkm6 

ª= k|yd tnf 5fgf l6g 
&)) au{ lkm6 ;Dd ?= (.)) k|lt au{lkm6 
&)!–!@)) au{ lkm6 ;Dd ?= !).)) k|lt au{lkm6 
!@)! au{ lkm6 eGbf dfly ?= !!.)) k|lt au{lkm6 

r= bf]>f] tnf 5fgf l6g 
&)) au{ lkm6 ;Dd ?= !).)) k|lt au{lkm6 
&)!–!@)) au{ lkm6 ;Dd ?= !!.)) k|lt au{lkm6 
!@)! au{ lkm6 eGbf dfly ?= !@.)) k|lt au{lkm6 

5= sDkfp08 jfn 
&)) /lgË lkm6 ;Dd ?= &.)) k|lt /= lkm6 
&)!–!@)) /lgË lkm6 ;Dd ?= *.)) k|lt /= lkm6 
!@)) /lgË lkm6 eGbf dfly ?= (.)) k|lt /= lkm6 

h= lgdf{0f sfo{ ;DkGg O{hfht b:t'/ ?= @))).)) 
em= tNnf yk O{hfht b:t'/ ?= @))).)) 

~f= 3/ gS;f gfd;f/L b:t'/ 

:jR5fn] ljqmL u/]df k|lt ju{lkm6 ?= ^.)) 
c+za08f e} cfPsf] ;+/rgfsf] gS;f gfd;f/L k|lt 
au{lkm6 ?= $.)) 
3/ hUufwgLsf] d[To' eO{ gfd;f/L ePdf k|lt au{lkm6 
?= #.)) 

 ;fd'bflos laBfno, l;sfO{ s]Gb|, d7, dlGb/, dl:hb, u'Daf, rr{sf] gS;f kf; ubf{ s'g} klg z'Ns lng] 
5}g . 

dfyL pNn]lvt b/x? b]lv afx]s cGosf] xsdf sfo{kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd g} x'g]5 . 

xf6j§L s/ b//]6 

l;=g+= Aoj;fosf] gfd ;+zf]lwt b//]6 

!= sk8f k;n 50.00 

@= /]l8d]6 sk8f k;n 50.00 

#= ld7fO{ k;n 50.00 

$= ls/fgf k;n  

 -s_ >]0fLsf] 50.00 
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l;=g+= Aoj;fosf] gfd ;+zf]lwt b//]6 

 -v_ >]0fLsf] 45.00 

%= kmnkm'n k;n  

 s= /fuf jf uf]? uf8faf6 NofPsf] 50.00 

 v= 9sLaf6 NofPsf] 10.00 

^= ;fu ;AhL k;n  

 s= a}n jf /fFuf uf8f af6 NofPsf] k|lt af]/f 30.00 

 v= 7]nf af6 NofPsf] 40.00 

&= c? ljleGg k;n  

 s= r'/L k;n 40.00 

 v= s+s8 tdfv' k;n 60.00 

 u= h'Qf rKkn k;n 45.00 

 3= 5ftf nfN6Lg aflN6g dd{t k;n 10.00 

 ª= lrp/f 9sL af6 NofPsf] 10.00 

 r= vfBfGg af]/f af6 NofPsf] 50.00 

 5= dlgxf/f k;n 50.00 

 h= kfg,lj8L, l;u|]6  45.00 

 em= d'/L k|tL af]/f 25.00 

 ~f= kmf6f sDkgL k'/fgf n'uf laqmL ug{] ;Fu 60.00 

 6= gfËnf]df h8L a'6L laqmL ug{] ;Fu 10.00 

 7= gfËnf]df afx]s cGodf h8L a'6L laqmL ug{] ;Fu 100.00 

 8= r6s] tdf;f b]vfpg] ;Fu 100.00 

 9= af;'/L, Knfli6ssf] emf]nf, u'n]nL cfbL a]Rg] ;Fu 25.00 

 0f= a/km, lj:s'6, ld7fO{ a]Rg] ;Fu 25.00 

 t= t/sf/L a]gf{ a]Rg] ;Fu 20.00 

 y= t/sf/Lsf] ljp ljhg a]Rg] ;Fu 40.00 

 b= 8f]sf] gfDnf] 3'd 9sL a]Rg] ;Fu 25.00 

 w= n;'g, ;'s]sf] vf];f{gL t]h kQf rSsL u'0f a]Rg] ;Fu 40.00 

 g= tof/L d;nf, g'gsf] af]/f /fvL a]Rg] ;Fu 30.00 

 k= OGwg cflb -dl§t]n, l8h]n, k]6«f]n_ ljqmL 30.00 

 km= h'6sf] 8f]/L, gfDnf], ;'tL{ k;n;Fu 35.00 

 a= sfFrf] 5fnf laqmL ug{] ;Fu k|ltuf]6f 45.00 
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l;=g+= Aoj;fosf] gfd ;+zf]lwt b//]6 

 e= h'Qf rDdn dd{t ug{] ;Fu 20.00 

 d= df5fsf] ksf}8f a]Rg];Fu 30.00 

 o= t/e'hf vf6df /fvL a]Rg] ;fu 25.00 

 /= ds} kf]n]/ a]Rg] ;Fu 25.00 

 n= df6fsf efF8f at{g laqmL ug{] ;Fu 10.00 

 j= xl;of a~r/f] al;nf ?vfg v'kL{ k;nsf] 35.00 

 ;= df5f k;n 100.00 

*= l;nfO{ ug{] / xhfd ;Fu  

 s= l;nfO d]l;g k|To]ssf] 25.00 

 v= skfn bf/L sf6g] xhfdsf] 30.00 

(= r6\6L k;n  

 s= sfF6f /fvL vl/b laqmL ug{] ;Fu 45.00 

!)= k+IfLx? k|lt uf]6f 25.00 

!!= df;' k;n  

 s= ;'u'/,sf6L ljqmL ug{] ;Fu  200.00 

 v= /fFuf sfl6 laqmL ug{] ;Fu sfl6Psf] a:t'df 200.00 

 u= v;L, e]8f, Rofªu|f sf6L ljqmL ug{] ;Fu  150.00 

!@= /S;L k;n  

 s= /S;L, ksfPsf] df;' ljqmL ug{] ;Fu 150.00 

 v= /S;L dfq laqmL ug{] ;Fu 100.00 

!#= s= lhpbf v;L, af]sf, afv|f, kf7L, kf7f, 

Rofªu|f cfbL laqmL ePdf  

ljqmL d'Nodf ;os*f 

2Ü sf b/n] lnOg] 

 v= cGo 20.00 

!$= kmnkm'n k;n  

 s= ljb]z af6 kmnkm'n NofO laqmL ug{] ;Fu k|lt af]/f 150.00 

!% r6k6L, kfgLsf] ;j{t a]Rg] ;Fu 50.00 
 

gf]6 M o;df pNn]v ePsf b]vL afx]s cGo ;fdfg laqmL ug{sf] nflu NofPdf To;df s/ nufpg' k/]df 

g=kf= df ;Dks{ /fvL g=kf= åf/f tf]lsPsf] b//]6 adf]lhd s/ b:t'/ p7fpg' kg{]5 . s;}n] dgf]dfgL s/ 

p7fPdf g=kf= af6 sfjf{xL ul/g] 5 . 
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:yfgLo k'jf{wf/ z'Nssf] b//]6 

l;=g+= ;jf/Lsf] gfd sfod b/ ljb]zL sfod b/ 

!= a;, 6«s, 7'nf] 6«nL 6«ofS6/ k|To]ssf] 50.00 300.00 350.00 
@= ldlg a;, ldlg 6«s, ;fgf] 6«nL ePsf] 6«ofS6/ 40.00 70.00 100.00 
#= n]08 /f]a/ lhksf] k|To]ssf] 40.00 70.00 100.00 
$= sf/, df?tL Eofg k|To]ssf] 30.00 70.00 100.00 
%= 6]Dk' k|To]ssf] 30.00 70.00 100.00 
^= df]6/ ;fO{sn k|To]ssf]  20.00 30.00 
&= qm]g, /f]n/, a'n 8f]h/, 8Dkm/ k|To]ssf] 50.00 300.00 350.00 
*= 6ofªs/, l6«k/ 150.00 300.00 350.00 
( xfO{jf 200.00  500.00 

 

/sf] b//]6 

l;=g+= ljj/)f ;+zf]lwt b//]^ 

!= xf]l8Ë jf]8{ k|lt :Sjfo/lkm6 80.00 

@= xf]l8Ë af]8{ tyf l8=lk=P;= jf]8{ k|lt :Sjfo/ lkm6 65.00 

#= Joj;flos leQ]n]vg k|lt :Sjfo/ lkm6 40.00 

$= ljB'lto kf]n tyf 6]lnkmf]gsf] kf]ndf /flvg] lj1fkg ;fdfu|L k|lt 

:Sjfo/ lkm6 

80.00 

%= ;fj{hlgs :yfgx?df Joj;flos t'n Aofg/ k|lt xKtf 350.00 

^ dfbs kbfy{ k|lt :Sjf/lkm6 120.00 

& ;'tL{hGo kbfy{sf] k|lt :Sjf/lkm6 100.00 

 

kfls{8= z'Ns b/ /]6 M 

qm=;+= ;jf/L ;fwgsf] gfd kfls{8= z'Ns s}lkmot 

!= a;, 6«s, 7'nf] 6«nL k|To]ssf] 20.00  

@= ldlg a;, ldlg 6«s, 7'nf] 6«nL ePsf] 6«ofS6/ 20.00  

#= n]08 /f]a/ lhksf] k|To]ssf] 10.00  

$= sf/, df?tL Eofg k|To]ssf] 10.00  

%= 6]Dk' k|To]ssf] 10.00  

^= df]6/ ;fO{sn k|To]ssf] 5.00  
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&= qm]g, /f]n/, a'n 8f]h/, 8Dkm/ k|To]ssf] 20.00  

*= 6oªs/, l6«k/ 20.00  

( l;6L ;kmf/L, c6f] l/S;f 10.00  

 

k'jf{wf/ ;]jf M 

 cfly{s jif{ @)&^.@)&& df o; Og?jf gu/kflnsf If]qleq ;~rfng x'g] ;jf/L 

;fwgx?n] k'jf{wf/;]jfsf] pkef]u afkt nfUg] k'jf{wf/ ;]jfsf] pkef]u z'Nssf] jflif{s /sd 

a'emfpg rfx]df o; gu/kflnsf sfof{ndf ;jf/L ;fwgsf] An'a'ssf] kmf]6f]skL ;lxt ;Dks{ 

/fvL jflif{s s/ a'emfpg x'g lgDg b/ /fvL !% lbg] ;'rgf cfJxfg ug]{ . 

lgDg b/ M 

qm=;+= ;jf/Lsf] lsl;d jflif{s s/ 

! l6|k/ !@))).)) 

@ lghL jf ef8fsf 6|s, a;, n/L cflb !)))).)) 

# 6|ofS6/ &))).)) 

$ ldgL a;, ldgL 6|s, ldgL 6|ofS6/ cflb %))).)) 

% lghL jf ef8fsf lhk, sf/, Nof08/f]e/ cflb #))).)) 

^ 6]Dkf,] kfj/ l6n/ !%)).)) 

& l;6L ;kmf/L !))).)) 

 

s[lifhGo a:t', ags; tyf h8La'6L M 

qm=;+= ljj/0f nfUg] s/ 

-s_ 

ags; M 

 

afF; k|lt uf]6f 

l;;f},;fn k|lt 6|s -ag sfof{nosf] rnfgLsf] cfwf/df_ 

cGo sf7, bfp/f r6f k|lt 6|s 

KnfO{ af]8{ k|lt 7'nf] 6|s 

Knf{O af]8{ k|lt ldgL 6|s 

/f]nf af]8{ k|lt 6|s 

!.)) 

#)).)) 

#)).)) 

^)).)) 

$)).)) 

^)).)) 
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qm=;+= ljj/0f nfUg] s/ 

-v_ 

hl8a'6L 

 

Rofp, em\ofp k|lt s]hL 

l/7f k|lt s]hL 

x/f]{, a/f]{ k|lt s]hL 

cdnf k|lt s]hL 

afemf] k|lt s]hL 

n;'g, n;'g a'6L ag Kofh k|lt s]hL 

?b|fIfsf] bfgf k|lt s]hL 

gl/jn k|lt !)) s]hL 

kfdf/f]hf t]n k|lt ln6/ 

e]lgo/ kTtf k|lt 7'nf] 6|s 

e]lgo/ kTtf k|lt ldlg 6|s 

;'tL{sf] 8G7n sjg, g;n k|lt s]hL 

%) k};f 

!.)) 

%) k};f 

%) k};f 

!.)) 

@.)) 

%) k};f 

!).)) 

!).)) 

$)).) 

#)).)) 

!.)) 

gu/If]q 

leq 

pTkfbg 

eO{ gu/ 

aflx/ 

lgsf;L 

x'g] 

b]xfosf 

j:t'x?df 

nfUg]  

s/ M 

 

 

wfg k|lt s]hL 

rfdn k|lt s]hL 

ux' k|lt s]hL 

t]nxg k|lt s]hL 

ds} k|lt s]hL 

cfn' k|lt s]hL 

t/sf/L k|lt s]hL 

bfn u]8fu'8L k|lt s]hL 

dx k|lt s]hL 

cb'jf k|lt s]hL 

a];f/ sRrf k|lt s]hL 

;'tL{ k|lt s]hL 

c08f k|lt uf]6f 

h'6 k|lt lSjG6n 

;'kf8L ;'s]sf] k|lt s]hL 

;'kf8L sfrf] k|lt s]hL 

lkgf k|lt s]hL 

rf]s/, a|fg k|lt s]hL 

xfF;, s'v'/f k|ltuf]6f 

# k};f 

% k};f 

% k};f 

% k};f 

% k};f 

% k};f 

% k};f 

!) k};f 

%.)) 

!% k};f 

!%.)) 

!%.)) 

% k};f 

%.)) 

%.)) 

@.)) 

!) k};f 

!) k};f 

@.)) 



 
 
 
 

rf}yf] gu/ ;efaf6 kfl/t cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf] jflif{s gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 

110 

qm=;+= ljj/0f nfUg] s/ 

e'; bfgf k|lt s]hL 

e'; OGwgdf k|of]u x'g] k|lt s]hL 

% k};f 

% k};f 

kmnkm'n 

tyf cGo 

tkm{ M 

cfk, s6x/, lnRrL k|lt s]hL 

Kofh k|lts]hL  

s]/f k|lt 3/L 

cGo df};d cg';f/sf] kmnkm'n k|lts]hL 

@% k};f 

!) k};f 

%) k};f 

@% k};f 

ux'sf] 

e';, 

k/fn 

tkm{ M 

 

k|lt 6ofS6/  

k|lt 6|s 

k|lt jon uf8f 

k|lt kfj/ 6|]n/ 

@%.)) 

%).)) 

!).)) 

!%.)) 

rf}kfof 

gu/ 

lgsf;L 

s/ M 

e};L, /fFuf,3f]8f, vRr8 k|lt uf]6f 

ufO{, uf]? 

e]8f,afv|f, v;L,af]sf,;'u'/, a+u'/ k|lt uf]6f 

kf8f, kf8L, afR5f, afR5L k|lt uf]6f 

cGo rf}kfof k|lt uf]6f  

k+5Lsf] Kjfv k|lt s]hL 

l;+u, v'/ k|lt uf]6f 

sfrf] 5fnf k|lt lk; 

!%).)) 

!)).)) 

#).)) 

!).)) 

@).)) 

%.)) 

%.)) 

#).)) 

sjf8L 

lgsf;L 

s/ 

vfnL l;;L, ljo/ af]tn nufot ;Dk'0f{ ls;Ldsf] af]tn k|lt uf]6f 

Knfli6ssf af]tn, efF8fs'8f, k'/fgf h'Ttf rKkn Uofng hl{{s{g k|lt 

s]hL 

%) s]hL ;Dd vfBfGg c6g] Knfli6ssf af]/f k|lt af]/f 

%) s]hL ;Dd vfBfGg c6g] h'6sf af]/f k|lt af]/f 

!)) s]hL ;Dd vfBfGg c6g] h'6sf af]/f k|lt af]/f 

t]nsf] l6g k|lt uf]6f 

k|fs[lts / s[ltd pgsf 6's|f -lem08'_ k|lt s]hL 

ufd]{G6sf] sk8fsf] 6's|f k|lt s]hL 

hn]sf] df]ljn k|lt ln6/ 

h'6 / Knfli6ssf af]/f k|lt s]hL 

sfk]{6sf 6's|f k|lt s]hL 

@% k};f 

@.)) 

!.)) 

@.)) 

#.)) 

!.)) 

@.)) 

@.)) 

@.)) 

@.)) 

!.)) 

@.)) 
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qm=;+= ljj/0f nfUg] s/ 

6fo/ 6o'j k|lt s]hL 

yf]qf] l6g k|lt s]hL 

k'/fgf] 8|d k|lt s]hL 

k'/fgf sfuh -cvjf/, Go'h lk|G6 sf6'g ;d]t_ k|lt s]hL 

wft'sf 6'qmfx? / sfd gnfUg] kmnfdsf wft'x? k|lt s]hL 

yf]lqP/ sfd gnfUg] d]lzg/L cf}hf/, kf]n]lyg kfPksf 6'qmf l;;f, 

ln8\sf 6'qmf, sfrFsf] w'nf] / 6'qmf k|lt s]hL 

k|rlnt sfg'gn] lgif]w u/]sf lhjhGt' jfx]s cGo d[t jf dfl/Psf 

lhjhGt'x?sf] xf8, Kofv 5fnf k|lt uf]6f 

!.)) 

@.)) 

!.%) 

@.)) 

 

@.)) 

 

%.)) 

 

 dfyL pNn]lvt b//]6x? b]lv afx]ssf cGo Aoj;fosf] b//]6x? :yfgLo ;/sf/ ;+rNfg 

P]g @)&$ adf]lhd x'g]5 . cfufdL cf=j @)&^.)&& sf nflu gu/ sfo{kflnsfn] lhNnf b//]6 / 

l5d]sL kflnsfsf] b//]6 ;d]tnfO{ dgg ul/ lgdf{0f ;DaGwL gu/ b//]6 lgwf{/0f ul/ nfu' ug]{ . 

 

lg0f{o g+= & -;ft_ 

g]kfn ;/sf/ र प्रदशे सरकारिे ] kbflwsf/L, sd{rf/Lx?nfO{ k|bfg ug{] tnj, eQf 

k'g/fjnf]sg u/]df ;f]xL adf]lhd ug{] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= * -cf7_ 

Og?jf gu/kflnsfsf] cf=a= )&%.)&^ sf] lhG;L lgl/If0f k|ltj]bg lnO{ gu/ 

sfo{kflnsfdf 5nkmn u/L k|ltj]bgn] cf}NofO{Psf sfo{x? sfof{Gjog ug{] lg0f{o 

ul/of] .

lg0f{o g+= ( -gf}_ 

Og?jf gu/kflnsfdf sfo{/t sd{rf/Lx?sf] aflif{s tnlj k|ltj]bg kfl/t ug{] lg0f{o 

ul/of] .
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lg0f{o g+= !) -bz_ 

Og?jf gu/kflnsfsf] !) j6} j8f sfof{no, gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{non] cf=a= 

)&%.)&^ df u/]sf ;Dk'0f{ cfo÷Aoo, of]hgfx?, sfo{qmdx?, ljleGg vr{ lzif{sdf 

u/]sf]] /sdfGt/, yk of]hgfx? ;+rfng / ;f] ;DaGwdf eP u/]sf lg0f{ox?, ljleGg 

of]hgfx?sf] ;+;f]lwt nfut cg'dfg, gu/jf;L Pj+ cfd gful/ssf] lxtnfO{ Wofgdf 

/fvL ul/Psf sfo{x?, lg0f{ox? Pj+ ;Dk'0f{ vr{x? ;lxtsf] gu/kflnsfn] u/]sf 

k|zf;lgs lg0f{ox? cg'df]bg ug{] lg0f{o ul/of] .

lg0f{o g+= !! -P3f/_ 

csf{] gu/ ;ef geP ;Ddsf nflu gu/ ;efsf] x}l;otaf6 s'g} gLltut lg0f{o jf 

;xdlt ug'{kg{] cj:yf ePdf To:tf sfo{ ug{ gu/ sfo{kflnsfnfO{ clwsf/ 

k|Tofof]hg ug{] / o;/L ul/Psf sfd sf/jfxL ;DalGw lg0f{ox? cg'df]bgsf] nfuL 

cfufdL gu/ ;efdf k]z ug{ lgb{]zg lbg] lg0f{o ul/of] .

lg0f{o g+= !@ -afX_ 

Og?jf gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no k|of]hgsf] nfuL * -cf7_ yfg 

df]6/;fO{sn÷:s'6/ vl/b ug{] lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= !# -t]X_ 

ljkb\ Aoj:yfkg sfo{df g]kfn ;/sf/, ;zt{ cg'bfg -lzIff tkm{af6_ lnPsf] ;fk6L 

/sd ?= $% nfv g]kfn ;/sf/af6 ;f]wegf{ eP kZrft /fhZj vftfdf lkmtf{ ug{] 

lg0f{o ul/of] .

lg0f{o g+= !$ -rf}w_ 

;+lhjlg 3/ lgdf{0fsf] nfuL pko'Qm hUufsf] vf]hL, Aoj:yfkg u/L cfjZos ah]6sf] 

nfuL ;DalGwt lgsfox?df kxn ug{] lg0f{o ul/of] . 
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lg0f{o g+= !% -kGw|_ 

gu/ k|d'vn] cf=; sf] xsdf ! -Ps_ k6sdf ?= !)))).)) -bz xhf/_ sf] kl/lw 

leq /xL dfq vr{ ug{] lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= !^ -;f]X_ 

o; gu/ ;ef 4f/f kfl/t sfo{qmd tyf of]hgfx? ;+rfng ug{] qmddf sfo{qmdsf] 

k|s[lt x]/L ;DalGwt laifout ;ldltdf k]z eO{ ;ldltsf] l;kmf/L;sf] cfwf/df gu/ 

sfo{kflnsf a}7sdf k]z u/L dfq ;+rfng ug{] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= !& -;q_ 

gu/ sfo{kflnsf a}7s, gu/ ;ef a}7s, ljleGg laifout ;ldltsf] a}7sdf ;xof]u 

ug{] sd{rf/Lx?nfO{ lgodfg';f/ a}7s eQf jfktsf] /sd pknAw u/fpg] lg0f{o 

ul/of] . 

lg0f{o g+= !* -c7f/_ 

o; g=kf= nfO{ ;+3, k|b]z jf bfqL lgsfoaf6 tf]lsP/ cfPsf] of]hgf jf sfo{qmd 

;+rfng ubf{ gu/ sfo{kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd vr{ ug{] lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= !( -pGgfO{;_ 

o; ;ef4f/f kfl/t of]hgf tyf sfo{qmdx? ;+rfng ubf{ of]hgfsf] xsdf pkef]Qmf 

;ldltnfO{ k|fyldstf lbO{ Go"gtd @) k|ltzt gub nfut ;xeflutf clgjfo{ ug{] 

tyf ;/sf/L tyf u}=;=;= sf] xsdf sfo{qmd ;+rfng ubf{ @) k|ltzt gub 

;xeflutf clgjfo{ ug{] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= @) -lj;_ 

o; gu/ If]q leqsf clwsf+z ;8sx? AolQmsf] gfddf ePsf]n] AolQmsf] gfddf 

/x]sf ;8sx?sf] oyflz3| nut s6\6f ug{] lg0f{o ul/of] .  
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lg0f{o g+= @! -PSsfO{;_ 

o; gu/kflnsfaf6 of]hgf tyf sfo{qmd ;+rfng ubf{ s6\6f u/]sf] sG6]Gh]G;L 

jfktsf] /sdnfO{ cflGtl/s >f]tdf cfDbfgL afWg] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= @@ -afO{;_ 

आनरुिा नगरपासिका कायावियिे अ.ि. २०७५/०७६ मा नगरको सरुक्षाथव सभ.अइ.सप. ससभवसेज 

सेकुरीटी प्रा.सि., इटहरी संग सम्झौता गरी सरुक्षा गाडवको व्यिस्था गरेकोमा अ.ि. २०७६/०७७ मा 

नगरको सरुुक्षाथव ईि प्रा.सि. मार्व त खसट अएका तपसशि बमोसजमका सरुक्षा कसमवहरुिाइ यसै 

नगरपासिकाबाट सनयमानुसार सेिा करार गरी कायव गराईने सनणवय गररयो ।  

क्र.सं. नाम,थर पद कैलफयि 

1=  राज कुमार कटुिाि सरुक्षा कमाण्डर  

2=  सयुव िहादरु अचायव सरुक्षा सहायक कमाण्डर  

3=  िसजर िहादरु नेिार सरुक्षा गाडव  

4=  पदम कुमार शे्रष्ठ सरुक्षा गाडव  

5=  संजय चौधरी सरुक्षा गाडव  

6=  सनरजि दाहाि सरुक्षा गाडव  

7=  रजाक समयां सरुक्षा गाडव  

8=  भपुाि हाङ्ग सरुक्षा गाडव  

9=  संसजि मेहता सरुक्षा गाडव  

10=  कुि बहादरु शे्रष्ठ सरुक्षा गाडव  

11=  ऄसनि शाक्य सरुक्षा गाडव  

12=  आन्द ुकटुिाि सरुक्षा गाडव  

13=  िक्ष्मी श्रेष्ठ थापा मगर सरुक्षा गाडव  
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14=  गंगा दाहाि सवु्िा सरुक्षा गाडव  

15=  भगिती श्रेष्ठ सरुक्षा गाडव  

16=  ओससम अिम सरुक्षा गाडव  

17=  मोहन ठाकुर सरुक्षा गाडव  

18=  मनोज कुमार मेहता सरुक्षा गाडव  

19=  ममता ढकाि सरुक्षा गाडव  

20=  ऄसनत श्रेष्ठ सरुक्षा गाडव  

21=  सििेक कुमार मण्डि सरुक्षा गाडव  

22=  सनशा सिम्बु सरुक्षा गाडव  

23=  g[t]Gb| d]xtf सरुक्षा गाडव  

24=  नीता नेपािी सरुक्षा गाडव  

25=  हुकुम ध्िज काकी सरुक्षा गाडव  

 

lg0f{o g+= @# -t]O{;_ 

Og?jf gu/kflnsf xftf leq /x]sf] rd]gf u[x Aoj:yfkgsf] nfuL af]nkq k|s[of 

adf]lhd 8fs a8fa8 dfkm{t ;+rfng Pj+ Aoj:yfkg ug{] lg0f{o ul/of] .  

lg0f{o g+= @$ -rf}lj;_ 

:jf:Yo ;]jf laefujf6 k|fKt /sd af6 zx/L :jf:Yo lNslgs ejg lgdf{0f ug{ g=kf= 

sf] 7]Ssf g= )#÷)&#÷&$  ;do df ;DkGg gePsf] x'+bf ;okqL lgdf{0f ;]jf 

ef]qmfxf gl;{ª nfO{ Dofb yk sf] cg'df]bg ub}{ ? @)!&(%.!@ xh{gf lnO{ sfo{;DkGg 

k|ltj]bg cg';f/ e'StfgL lbg] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= @% -kRrL;_ 

o; gu/kflnsf jf8{ g= %df g=kf=sf] ? !^ nfv ;=;=sf] ? $nfv ug/kflnsfsf]  

!^ nfv hDdf @) nfv nfutdf r/f ;+u|fxno lgdf{0fsf nflu p=;= / g=kf= lar 
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ldlt @)&%.!.#! df ;Demf}tf ePsf]df 8 «Oª,l8hfOg tyf l8kLcf/ gePsf sf/0fn] 

sfo{ gePsf]df cf=j= )&%.&^ sf] h]i7 dlxgfdf l8kLcf/ k|ltj]bg k|fKt ePsfn] 

;f]xL p=;=n] hDdf u/]sf] nfut ;xeflutf jfkt hDdf u/]sf] /sd $nfv hDdf u/L 

? ^ nfv k]lZs lnPsf]df nfut :6Ld]6 z+;f]wg u/L xfn lalgof]hg ePsf] /sdjf6 

sfo{ ug]{ u/L k'gM ;Demf}tf u/L klxn] hDdf u/]sf] nfut ;xeflutf /sd / 

k]lZsnfO{ lg/+t{tf lbg] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= @^ -kRrL;_ 

cf=a= )&%.)&^ df gu/sf ljleGg j8f / zx/L :jf:Yo SnLgLsx?af6 

gu/af;Lx?df :jf:Yo ;]jf k|jfx ug{sf] nfuL lgDgfg';f/sf sfdsfhdf nufO{Psf 

c=g=dL= :jf:YosdL{x?nfO{ ;+l3o ;/sf/af6 k|fKt x'g] :jf:Yo ;DalGw ;z{t ah]6 

af6 ut aif{ pknAw u/fO{P adf]lhds} ;]jf ;'ljwf cf=a= )&^.)&& df pknAw 

u/fpg] u/L tt\ tt\ :yfgdf sfdsfh nufO{ lg/Gt/tf lbg] lg0f{o ul/of] .  

lgDg 

क्र.सं. नाम,थर पद लनयुलि लकलसम कैलफयि 

1=  चेतना कटिाि ऄनसम करार ६ नं. िडा कायाविय 

2=  सिसनता गुरागाइ ं ऄनसम करार ६ नं. िडा कायाविय 

3=  शासन्त कुमारी पररयार ऄनसम करार  ६नं. िडा कायाविय 

4=  सररता पाण्डे ऄनसम करार ९ नं. िडा कायाविय 

5=  पुनम ईरािुँ ऄनसम करार १० नं. िडा कायाविय 

6=  रु्ििती दिेी साह ऄनसम करार २ नं. िडा कायाविय 

7=  रेणु कुमारी साह ऄनसम करार २ नं. िडा कायाविय 

8=  सजृना कुमारी चौधरी ऄनसम करार ५ नं. िडा कायाविय 

9=  सनमविा कुमारी सरदार ऄनसम करार १० नं. िडा कायाविय 

10=  रुबी मेहता ऄनसम करार ७ नं. िडा कायाविय 
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lg0f{o g+= @& -;QfO{;_ 

o; gu/kflnsfsf sfg"gL ;Nnfxsf/ afa'/fd e6\/fO{sf] @)&& cfiff9 d;fGt ;Dd 

;Demf}tf gljs/0f ug{] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= @* -c7\7fO{;_ 

संघीय तथा प्रदशे सभासदज्यूहरु संग तपसशि बमोसजमका योजनाहरूमा बजेट सिसनयोजन गरी सदन 

ऄनुरोध गने सनणवय गररयो । 

qm=;+= of]hgfsf] gfd cg'dflgt /sd ?= 

1=  s[lif yf]s ahf/ lgdf{0f, Og?jf $ !))))))).)) 

2=  l;l6 xn lgdf{0f, Og?jf # !))))))).)) 

3=  dxfgGb k+rj6L kfs{ lgdf{0f %)))))).)) 

4=  र्ोहोरमैिा व्यिस्थापन केन्र सनमावण  @))))))).)) 

5=  lhNnf k|zf;g sfof{no k5f8L h'd]? xs hfg] af6f] lgdf{0f %))))).)) 

6=  zlxb kfs{ 3]/fa]/f *))))).)) 

7=  ;'g;/L ax'd'vL SofDk; ef}lts k'jf{wf/ lgdf{0f @%))))).)) 

8=  Og?jf ( jljof, ;fljs j8f g+= # d':nLd 6f]n b]lv ;fx 

6f]n hfg] बाटोमा कल्भटव lgdf{0f 

!^))))).)) 

9=  x]dgf/fo0f a:g]tsf] 3/ b]lv klZrd kz{'/fd 9'+ufgfsf] 3/ 

;Dd 8An' lj Pd ePsf] af6f] sfnf]kq] ug{] 

*))))).)) 

10=  Og?jf ^, dw]zf l:yt lqk'/]Zj/ lzj dlGb/df ljjfx d08k 

/ h]i7 gful/s lj>fd:yn lgdf{0f 

!%))))).)) 

11=  आनरुिा १० सस्थत सिशेर्श्रको घर छेई दसेख टोकीटोि जान े बाटो माटो 

परुी ग्राभेि गने कायव 

@)))))).)) 

12=  Og?jf g=kf= j8f g+= ^ sf] sj8xn lgdf{0f %)))))).)) 

13=  ;'g;/L ax'd'vL SofDk; ejg lgdf{0f  
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14=  hgtf cfwf/e't tyf b]jsf]6f cfwf/e't laBfno ejg 

lgdf{0f 

 

15=  sfnL b'uf{ dlGb/, Og?jf & Aoj:yfkg  

16=  ;fljs Og?jf g=kf= j8f g+= * xfn @ sf] /fd cjtf/sf] 

3/ b]lv klZrd l;tf/fdsf] 3/ ;Dd sfnf]kq] ;8s lgdf{0f 

 

17=  6]lnsd b]lv klZrd g=kf= sf] hUufdf nfO{j|]/L tyf 

Aofofdzfnf ejg lgdf{0f 

 

18=  lzj dlGb/ af6 d08n6f]n hfg] af6f] :t/f]GgtL / 9n 

lgdf{0f 

 

19=  v]nd}bfg a|Dxb]j d]xtfsf] 3/ b]lv blIf0fsf] af6f]df kSsL 

gfnf ;lxtsf] sfnf]kq] lgdf{0f 

 

20=  j8f g+= $ sf] pQ/ tkm{sf] af6f] lgdf{0f  

21=  tflnd'n O:nfd 56 9nfg, Og?jf !)  

22=  7'nf] db;f{ kfs{ lgdf{0f, Og?jf !)  

23=  Zofd d]xtfsf] 3/ b]lv P;=Pg= d]xtfsf] 3/ x'b} Og?jf % 

g+= j8f l;df ;Dd sfnf]kq] ug{] sfo{, Og?jf ( 

 

24=  कंशमरानको आदगाहा सनमावण  आनरुिा ८  

25=  कंशमरानको मदसाव घेराबेरा तथा ममवत आनरुिा ८  

26=  कासतवक चौक हुद ैपसिम सभट टोि रामधनुी ससमा जोड्ने सडक कािोपत्र े

सडक सनमावण आनरुिा ८ 

 

27=  खदरा खोिा छेई राम जानकी मसन्दर सनमावण आनरुिा ८  

28=  गणेशपुर शत्रधुन महेताको घर पसिम ईत्तर हुद ैभििाही चोक सम्म 

कािोपत्र ेसडक तथा ढि सनमावण आनरुिा ८ 

 

29=  सजरायतको काक्रो खोिा दसेख ईत्तर चौधरी टोि हुद ैमने सडक जोड्ने 

बाटो कािो पत्र ेसडक सनमावण आनरुिा ८ 

 

30=  सजिछ मेहताको घर दसेख पुिव गणेशपुरको मुसहरी जाने बाटो ग्राभेि गने  

(पुतोधारा खोिाको पुि सनमावण समेत) आनरुिा ८ 

 

31=  झोिुंगे पिु दसेख पुिव सभट टोि हुद ैमेन सडक जोड्ने बाटो ग्राभेि तथा 

ममवत गन ेआनरुिा ८ 
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32=  सत्रभुिन मासबमा प्रासिसधक सशक्षा संचािन िागु गन ेतथा कम्पाईण्ड 

िाि तथा घेरािरेा आनरुिा ८ 

 

33=  सतन कुन ेदसेख दसक्षण जाने मने सडक माटो पुद ैबाटो र्रासकिो गने 

आनरुिा ८ 

 

34=  सबसप सिद्यािय पछासड खोिाको पुिमा केसटङ आनरुिा ८  

35=  झोिुङ्गे पिुको छेईमा के्रसटङ गरी घाट सनमावण गने आनरुिा ८  

36=  सबसप सिद्यािय पसर्श्म गसहरा टोि सम्म ग्राभेि गरी कािोपत्र ेगन ेआनरुिा 

८ 

 

37=  पुिव टोि बंकुल्िाको सशि मसन्दर सनमावण तथा सशिेर्श्र सशि मसन्दर 

सनमावण आनरुिा ८ 

 

38=  मुसहरी टोिको सदनाभरी थान सनमावण आनरुिा ८  

39= ईरािहरुको रनकासिथान सनमावण आनरुिा ८  

40=  गणेशपुरको मसुहरी टोि पसिम, पुिव बंकुििा तथा श्रीिाि टोि जाने 

बाटो ग्राभेि गरी कािोपत्र ेगन ेकायव आनरुिा ८ 

 

  

lg0f{o g+= @( -pGtL;_ 

अन्तररक अय व्यबस्थापन गने सन्दभवमा ठेक्का बन्दोबसस्त समेतको िासग राजर्श् परामशव ससमसत र सो 

सम्बन्धमा नगर कायवपासिकाको बैठकबाट भएको सनणवयहरु ऄनुमोदन गने सनणवय गररयो । 

lg0f{o g+= #) -lt;_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f !&% adf]lhd ! g+= k|b]z ;ef4f/f kfl/t ufpF tyf gu/;ef 

;+rfng sfo{ljlw P]g, @)&% adf]lhd lgDgfg';f/sf] ;ldltx? u7g ug{] tyf ljutdf 

u7g ePsf ;Dk'0f{ ;ldltx? vf/]h ug{] lg0f{o ul/of] . 
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lg0f{o g+= #! -Pslt;_ 

सनम्नानुसारको योजनाहरुिाइ ऄसनिायव रुपमा संचािन गने सनणवय गररयो । 

qm=;+= of]hgfsf] gfd cg'dflgt /sd ?= s}lkmot 

! सजल्िा प्रशासन कायाविय ऄगासडको जमेरु हक मसस्जद 

जाने बाटो कािोपत्र ेगन ेकायव, आनरुिा ३ 

५०००००।००  

@ आनरुिा १० को सिशेर्श्रको घर छेई पुिवको टोसक टोि 

जाने बाटो माटो पुरी ग्राभिे गने कायव 

२००००००।००  

# आनरुिा ३ सस्थत ससहद पाकव को घेराबेरा तथा गेट सनमावण 

कायव  

८०००००।००  

$ सि.पी. कोआरािा, मदन भण्डारी, महानन्द सापकोटाको 

स्मसृत सदिस मनाईने कायव 

५०००००।००  

% आनरुिा ३ डाडा टोि बस्नेतको घर दसेख पशुवराम 

ढंुगानाको घर सम्म डब्िु सबएम भएको बाटोमा कािो पत्र े

गने कायव 

८०००००।००  

^ हुिाक दसेख पसर्श्म तपव महानन्द चौक सम्म पसक्क ढि 

बनाईने कायव 

४००००००।००  

& सासिक बसबया िडा नं. ३ को मुसस्िम टोि दसेख साह 

टोिको बाटोमा कल्भटव सनमावण कायव  

१६०००००।००  

 

lg0f{o g+= #@ -alQ;_ 

आनरुिा नगरपासिकाको समसत २०७५।०३।२७ गते सम्पन्न तेस्रो नगर सभािे स्िीकृत गरेको अ.ि. 

२०७५/०७६ को बासषवक नीसत, कायवक्रम तथा बजेटको सनणवय नं. ३ र १० बमोसजम अ.ि. २०७५ 

श्रािण दसेख २०७६ ऄसार मसान्त सम्म १ िषवको िासग आनरुिा नगरपासिका, नगर कायवपासिकाको 
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कायावियको कायवके्षत्र/कायवबोझको पसहचान ऄनुसार सेिा करारमा सनयुसिका िासग यस कायावियको 

च.नं. २०६ समसत २०७५।०५।२४ गते प्रकासशत सचूना ऄनुसार सिज्ञापन नं. १, २, ३, ४ र ५ -

०७५/०७६ सब-आसन्जसनयर, ऄसमन, इिेसक्िससयन, पदासधकारी सहयोगी र प्रासिसधक सहायक (सचूना 

प्रसिसध) पदका सनसमत्त भएको सिसखत पररक्षाको नसतजा िोक सेिा अयोग धनकुटा कायाविय, 

धनकुटािे समसत २०७५।११।२८ मा प्रकासशत गरी ईि कायावकयको च.नं. ६३५ समसत २०७५।११।२८ 

को जानकारी यस कायावियिाइ समसत २०७६।०१।०९ मा प्राप्त भइ यस कायावियको समसत 

२०७६।०१।०९ को सनणवय ऄनुसार समसत २०७६।०१।१० गते कायावियको सचूना पाटीमा टाुँस तथा 

सिसखत पररक्षाको नसतजा प्रकाशन पिात कायाविय अफ्नो ljleGg sfo{df Ao:t eO{ अ.ि. 

२०७५/०७६ व्यसतत भइ ऄिसध नासघसकेको ऄिस्थामा ईि सिज्ञापन, पररक्षाको औसचत्य/महत्ि 

नरहेको सनणवयको जानकारी िोक सेिा अयोग धनकुटा कायाविय, धनकुटािाइ सदने र सम्बसन्धत सबैdf 

जानकारी u/fpg] सनणवय गररयो ।

lg0f{o g+= ## -t]lQ;_ 

Og?jf gu/kflnsfdf डोरहासजरीमा sfo{/t /x]sf lgDgfg';f/sf sd{rf/Lx?nfO{ 

sfdsfhdf nufO{ g=kf= df sfo{/t /x]sfsf] xsdf ;DalGwt zfvf tyf j8f 

sfof{nodf sfo{/tsf] xsdf ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmf/L;sf] cfwf/df Go"gtd 

kfl/>lds pknAw u/fpg] lg0f{o ul/of] . 

क्र. 

सं. 

नाम,थर पद शे्रणी लनयुलि 

लकलसम 

कैलफयि 

1=  इ. संजय मेहता आसन्जसनयर ऄसधकृत स्तर छैठौ डोरहासजरी नगरपासिका 

2=  नसिन कुमार चौधरी सि आसन्जसनयर सहायक स्तर पाुँचौ डोरहासजरी नगरपासिका 

3=  गंगा पराजसुि खररदार सहायक स्तर चौथो डोरहासजरी १ नं. िडा कायाविय 

4=  संसगता ढुगांना खररदार सहायक स्तर चौथो डोरहासजरी ६ नं. िडा कायाविय 

5=  करुणा खड्का  प्रा.स. सहायक स्तर चौथो डोरहासजरी ४ नं. िडा कायाविय 

6=  सञ्जीि चौधरी भारी सिारी चािक शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी नगरपासिका 

7=  सबक्रम ससंह भारीसिारी चािक (भा.रो.) शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी नगरपासिका 

8=  रन्दीप मान ससंह भारी सिारी चािक (ग्रेडर) शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी नगरपासिका 
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9=  राज ुमण्डि भारी सिारी चािक (िीपर) शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी नगरपासिका 

10=  शैिेन्र ससंह भारी सिारी चािक 

(जसेससब) 

शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी नगरपासिका 

11=  रमेश मेहता हिकुा सिारी चािक शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी नगरपासिका 

12=  राम चन्र मेहता िा.र्ा.जिान शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी नगरपासिका 

13=  माधिी देसि काफ्ि े कायाविय सहयोगी शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी २ नं. िडा कायाविय

14=  पनुम कुमारी ससुतहार कायाविय सहयोगी  शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी २ नं. िडा कायाविय 

15=  भगिती खसतिडा कायाविय सहयोगी शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी नगरपासिका 

16=  िोक बहादरु राइ सिजिी समस्त्री हले्पर शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी नगरपासिका 

17=  ऄपेक्षा सनरौिा कायाविय सहयोगी शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी सेर् हाईस 

18=  कन्चन बराि सपुरभाइजर सहायक स्तर चौथो डोरहासजरी सेर् हाईस 

19=  ससुनि कुमार खत्िे कायाविय सहयोगी शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी ९ नं. िडा कायाविय 

20=  कसपिेर्श्र खत्ि े कुसचकार शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी ९ नं. िडा कायाविय 

21=  बि बहादरु बस्नेत सिारी चािक शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी ३ नं. िडा कायाविय 

22=  ओम प्रकाश राय कुचीकार शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी ५ नं. िडा कायाविय 

23=  मिुी थापा मगर कुचीकार शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी ५ नं. िडा कायाविय 

24=  जय नारायण ईराि कुचीकार शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी ८ नं. िडा कायाविय 

25=  मनु्ना मररक कुचीकार शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी ३ नं. िडा कायाविय 

26=  ladnf n'O{6]n कायाविय सहयोगी शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी  २ नं. िडा कायाविय 

27=  छठु मेहता कायाविय सहयोगी शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी  ४ नं. िडा कायाविय 

28=  सुसशिा कुमारी मेहता कायाविय सहयोगी शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी  ४ नं. िडा कायाविय 

29=  जगन्नाथ साह कायाविय सहयोगी शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी  ४ नं. िडा कायाविय 

30=  िाहाब ऄन्सारी सिमा सहजकताव सहायक स्तर चौथो डोरहासजरी  नगरपासिका 

31=  पंकज मेहता िा.र्ा.जिान शे्रसण सिसहन प्रथम डोरहासजरी नगरपासिका 

32=  ररंकु मेहता ऄनसम सहायक स्तर चौथो डोरहासजरी  ४ नं. िडा कायाविय 
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