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टोखा नगरपालिकाको पााँचौं नगरसभामा नगरप्रमुख श्री प्रकाश अलिकारीद्धारा प्रस्त्तुत आ.व २०७६/७७ को नीलत तथा 

कार्यक्रम  

नगरसभा सदस्यहरुज्यहूरु,  

वदु्धिजीद्धव वगग, 

पत्रकारज्यहूरु, 

 नगरपाद्धिकाका सम्परु्ग  कर्गचारीहरु 

आदरणीर् नगरसभा सदस्त्र्ज्रू्हरु, 

 टोखा नगरपाद्धिकाको पााँचौ नगरसभाको नीद्धि िथा कायगक्रर् प्रस्ििुीको उदघाटन सर्ारोहर्ा उपद्धस्थि हुन ु हुने नगरसभा 

सदस्यज्यहूरु, पत्रकार, सरुक्षाकर्ी, सम्परू्ग नगरसेवक कर्गचारीहरु, हार्ीिाई असाध्यै र्ाया गनुगहुने िर्ार् नगरवासी दाजभुाई,  

द्धददीवद्धहनी, ववुाआर्ाहरुर्ा नगरपाद्धिकाको िर्ग वाट एव ंआफ्नो यकयद्धतगि िर्ग वाट हाद्धदगक स्वागि िथा सम्र्ान यकयत गदग ु    

       सवगप्रथर्िः यस र्हत्वपूर्ग घडीर्ा दशेका द्धवद्धभन्न िोकिाद्धन्त्रक आन्दोिनर्ा आफ्नो जीवन वद्धिदान गनुग हुने सम्परू्ग ज्ञाि 

अज्ञाि सद्धहदहरु प्रद्धि भावपरू्ग श्रिान्जिी अपगर् गदग ु   

  २०७४ वैशाख ३१ गिे प्रथर् ऐद्धिहाद्धसक स्थानीय िहको द्धनवागचनवाट िर्ार् नगरवासी आर्ाबुवा, दाजभुाइ िथा  

द्धददीवद्धहनीहरुको अपार र्ाया र्र्िा हार्ीिे प्राप्त गरेका  ौं   जनद्धनवागद्धचि प्रथर् नगर प्रर्खुको हदै्धसयिवाट २ वर्ग परुागरी हार्ी 

िेश्रो वर्गर्ा प्रवेश गदाग  िेश्रो वर्गको पााँचौं नगरसभा आ.व २०७६/७७ को वाद्धर्गक नीद्धि, कायगक्रर् िथा वजटे द्धनर्ागर् िथा 

कायागन्वयन गने द्धवद्धशष्ट क्षर्र्ा हार्ी आईपगुकेा  ौं  संद्धवधानको भावना वर्ोद्धजर् जनप्रद्धिद्धनद्धधहरुिाई िोकिाद्धन्त्रक पिद्धि 

र्ार्ग ि संघीय शासनको प्रर्ािीिाई थप संस्थागि गने द्धजम्र्वेारीका साथ आज हार्ी यो नगरसभार्ा उपद्धस्थि भएका  ौं   

िपाईहरु सव ैजनप्रद्धिद्धनधी एवं िर्ार् नगरवासीको र्ाया र सद्भभावका कारर् यो ऐद्धिहाद्धसक द्धजम्र्वेारी सर्ििा पवूगक सम्पन्न 

हुने द्धवश्वास द्धिएको  ु    

 काठर्ाडौं उपत्यकाको र्हत्वपरू्ग स्थानर्ा अवद्धस्थि यस नगरपाद्धिकाका धेरै अवसरहरु रहकेा  न ्   उत्तरी के्षत्रर्ा काठर्ाडौं-

केरुङ्ग राजर्ागगको प्रवशेिार, दद्धक्षर्ी द्धसर्ानार्ा र्िुुककै ठूिो नयााँ वसपाकग , चण्डेश्वरी सपनिीथग, वौडेश्वर, जिेश्वर, 

वसनु्धरादवेी, कृष्र्र्द्धन्दर, र्नोहरिीथग, र्हने्रशे्वर, जािपुा, वीचद्धवनायक िगायिका धाद्धर्गक पयगटकीय क्षेत्रहरु ऐद्धिहाद्धसक 

सर्यददे्धखकै प्रद्धसि टोखाको चाकु, टोखा सास्कृद्धिक संरद्धक्षि के्षत्र, द्धशवपरुी नागाजुगन राद्धष्िय द्धनकुञ्ज, गोगवं ु र धापासी 
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ईिाकाको यकयापाररक, आवासीय क्षेत्रहरुिे द्धसजगना गरेका सम्भावना आद्धदिाई यकयवद्धस्थि गनग सकेर्ा हार्ी नर्नूा नगर वन्ने िर्ग  

नद्धजक हुन ेौं    

 सहभाद्धगिार्िूक योजना िजुगर्ाका चरर्हरु र्ार्ग ि सर्दुाय िथा वस्िीस्िर-वडा सद्धर्द्धि-द्धवर्यगि सद्धर्द्धि एव ंनगरकायगपाद्धिका 

वठैक हुद ै र्ाननीयज्यहूरु, स्थानीय राजनैद्धिक दिका प्रद्धिद्धनद्धध साथीहरु, प्रविु द्धविान वगग, सर्ाजर्ा रहकेा द्धवकास 

अद्धभयन्िाहरु िगायि सव ै सरोकारवािा र्हानभुावहरु, जनप्रद्धिद्धनद्धध साथीहरुको घद्धनभिू  िर्िका आधारर्ा आ.व 

२०७६/७७ को द्धनम्न नीद्धि िथा कायगक्रर् पेश गरेको  ु    

 

आदरर्ीय नगरसभा सदस्यज्यहूरु, 

 नीद्धि िथा कायगक्रर् प्रस्ििुी भन्दा पद्धहिा चाि ु आ.वर्ा भए गरेका र्खु्य र्खु्य कार्को सद्धर्क्षा राख्न चाहान् ु   हार्ीिे 

जनद्धनवागद्धचि पदाद्धधकारीको वहाि भएको २ वर्ग परुा भएको अवसरर्ा गि २०७६ जषे्ठ १० गिे सो सर्य सम्र् भए गरेका र्खु्य 

र्खु्य गद्धिद्धवद्धधहरुको संगािो नगरविेुद्धटनका र्ाध्यर्वाट पद्धन सव ैनगरवासी सार् ूपद्धस्कसकेका  ौं   हार्ीिे द्धनवागचनका विेा 

नगरवासी सार् ूगरेका प्रद्धिवििाहरु उपियकध श्रोि-साधनिे भ्याए सम्र् परुा गने िक्ष्यका साथ द्धवद्धभन्न ्ठूिा खािे योजनाहरुको 

द्धवस्ििृ पररयोजना प्रस्िाव ियारीका क्रर्र्ा डटेर िागकेा  ौं ियार हुद ैगरेका पररयोजना प्रस्िावहरु आफ्नो श्रोि िथा सार्थगिे 

र्ात्र संचािन गनग नसक्ने हुदााँ हार्ी संघीय िथा प्रदशे सरकारसंग श्रोिको सदु्धनद्धििको िाद्धग  रहकेा  ौं हार्ी दीघगकािी सोच र 

िक्ष्यका साथ अगाडी वढ्ने  दृढ संकल्पका साथ त्यस्िा कायगक्रर्र्ा जोड द्धदद ैअगाडी वढीरहकेा कारर्िे ित्काि हार्ीिे सोच े

अनरुुपको उपिद्धयकध हाद्धसि हुन सर्य िागकेो अवस्था     िसथग द्धवगि वर्गको सद्धर्क्षात्र्क द्धटप्पर्ी गनग चाहान् ु    

क. समस्त्र्ा तथा चुनौलतहरु -  

 योजना िथा कायगक्रर् साना िथा धेरै संख्या हुन ु   

 योजनावि योजना द्धनर्ागर् गनग सर्यर्ानै नसक्न ु   

 प्राद्धवद्धधक एव ंदक्ष कर्गचारीहरुको कर्ी हुन ु   

 नगरपाद्धिका कायागिय िथा वडा कायागियहरुकोको आफ्नै सेवाग्राही र्तै्री भवन नहुन ु   

 आफ्नो श्रोि र सार्थग भन्दा धेरै जनअपेक्षा  हुन ु   

 दीघगकािीन योजना िथा कायगक्रर्हरु सर्यर्ानै  नौट गनग नसक्न ु   

 खानेपानी िथा ढिको द्धवद्यर्ान सर्स्या सर्ाधान गनग चनुौद्धि हुन ु   

 सवखैािे सावगजद्धनक सम्पद्धिको संरक्षर्र्ा सर्स्या हुन ु  

 सर्यर्ानै ऐन काननू नहुन ु   
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 संघ प्रदशे वीच योजना िथा कायगक्रर् वााँडर्ााँडर्ा िािर्ेि नहुन ु   

 नगरपाद्धिका प्रवशेिारका र्खु्य र्खु्य सडकहरु यकयवद्धस्थि वनाउन ठूिो िागि िाग्ने हुदााँ यथेष्ठ वजटे यकयवस्था गनग 

नपगु हुन ु  आद्धद  

ख. उल्िेलखत समश्र्ा तथा चुनौलतका वावजुदपलन भएका सकारात्मक कार्यहरुको सलमक्षात्मक मुख्र् मुख्र् लववरण 

तपलशि वमोलजम प्रस्त्तुत गदयछु ।  

१. आद्धथगक द्धवकास – 

 कृलि – 

 द्धकसानहरुको कायगिाई थप टेवा पयुागउन  नर्नूा प्िाद्धष्टक घर द्धनर्ागर् गरर  द्धकसानहरुिाई  हस्िान्िरर् गररएको    

 उन्नि िरकारी वीउ वीजन द्धविरर् कायगक्रर् भएको    

 सम्र्ाननीय प्रधानर्न्त्रीज्यकूो आयकहानिाई सर्ि र साथगक िलु्याउन एक यकयद्धत एक र्िरू्िको द्धवरुवा द्धवद्धवध 

स्थानवाट संकिन िथा खररद  गरर नगरका वडाहरुर्ा जम्र्ा ४२०० को संख्यार्ा द्धवद्धभन्न ्जािका र्िरू्िका 

द्धवरुवाहरु द्धविरर् गररएको     

 नीद्धि िथा कायगक्रर्र्ा सर्िे सर्ावशे गररएको टोखाको र्ौद्धिकिा िथा ऐद्धिहाद्धसकिा टोखाको चाकुिाई द्धजवन्ि 

राख्न वडा नं. २ र ३ र्ा उख ुवािी प्रवगिन कायगक्रर्का िाद्धग ५०% अनदुानर्ा कृर्कहरुिाई उखकुो वीउ द्धवरिर् 

गररएको     

 पशुसेवा  – 

 सार्दुाद्धयक  ाडा चौपाया यकयवस्थापन अन्िगगि यस टोखा नगरपाद्धिकार्ा जथाभावी रुपर्ा  ाडा चौपायाहरुिाई 

यकयवस्थापन गररएको    

 कुखरुापािन द्धकसानहरुिाई थप प्रोत्साहन गनग यकयावसायीक पोद्धल्ि प्रविगन कायगक्रर् सम्पन्न गररएको    

 नगर के्षत्रका पशपुािकहरुिाई पश ुद्धवर्ा िथा स्वच्  दधु उत्पादन सम्वद्धन्ध जानकारी पयुागउने उदशे्यिे जानकारी 

र्िूक होद्धडङ् बोडग द्धनर्ागर् गररएको    

 पर्यटन 

 पयगटन प्रविगनको िाद्धग दीघगकािीन िक्ष्य सद्धहिको पयगटन गरुुयोजना द्धनर्ागर्को चरर्र्ा रहकेो    

 वौडेश्वर वािर्तै्री पाकग  द्धनर्ागर्को िाद्धग ठेक्का सम्झौिाको चरर्र्ा रहकेो    

 वडा नं ५ कल्की र्द्धन्दर पररर्र पाकग  द्धनर्ागर्को िाद्धग सम्झौिाको चरर्र्ा रहकेो    

  ऐद्धिहाद्धसक िथा सास्कृद्धिक के्षत्रको र्हत्विाई द्धजवन्ि राख्न त्यस्िा क्षेत्रहरुको पद्धहचान गरर DPR ियारी संगै 

पवुागधारका कायगहरु अगाडी वढेको    

 सहकारी  

 द्धर्द्धि २०७५/२/१४ गिे टोखा नगरपाद्धिकाको स्थानीय सहकारी कायगद्धवद्धध ऐन जारी गने कायग गररएको    

 सहकारी सचेिना िथा ब्यवस्थापन िाद्धिर्को आयोजना  गररएको     

 सव ैसहकारीिाई द्धवत्तीय यकयवस्था र सहकारी शसुासनको िाद्धग सहकारी िथा गररबी सम्वद्धन्ध यकयवस्थापन सचूना 

प्रर्ािी िाद्धिर् आयोजना गररएको    
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२. सार्ाद्धजक द्धवकास – 

 लशक्षा, रू्वा तथा  खेिकूद  

 नगर द्धशक्षा ऐन द्धनर्ागर् र पाररि, सो अनसुारका नगर द्धशक्षा सद्धर्द्धि र आधारभिु द्धशक्षा परीक्षा सद्धर्द्धि गठन िथा 

कायग प्रारम्भ   

 संस्थागि द्धवद्याियर्ा कक्षा १२ सम्र् नै द्धवद्याथी  ात्रवदृ्धत्तिाई यकयवद्धस्थि गने प्रयास भएको   

 नगर स्िरीय अद्धिररत द्धक्रयाकिाप सञ्चािन भएको   

 बाि क्िब द्धनर्ागर् गरी बािसहभाद्धगिा बदृ्धि गनग जोड द्धदइएको   

 कक्षा ८ को आधारभिू परीक्षा सञ्चािन कायगद्धवद्धध द्धनर्ागर् िथा सधुार   

 द्धिद्धिङ्गाटार नर्नूा द्धवद्याियको िाद्धग िपद्धशि वर्ोद्धजर्का द्धशर्गकहरुर्ा कार् अद्धघ बढेको   

o नर्नूा द्धवद्याियको  भवन द्धनर्ागर् गरुुयोजना अनसुार रु १ करोड ५० िाख अनदुानवाट भवन को कायग हुद ै

   

o नगरपाद्धिका िथा द्धवद्याियको िागि साझदेारीर्ा द्धसद्धभि ईद्धन्जद्धनयररङ्ग द्धडप्िोर्ा कक्षा संचािनको 

िाद्धग रु ५० िाख िागिर्ा  द्धसद्धभि ईद्धन्जद्धनयररङ्ग द्धडप्िोर्ा कक्षा संचािन गररएको    

o स्थानीय पवुागधार साझदेारी द्धवकास कायगक्रर् अन्िगगि रु ९९ िाख २० हजारर्ा भवन द्धनर्ागर्को िाद्धग थप 

कायग हुद ै   

 यवूाहरुको भावनािाई र्ध्ये नजर गद ै द्धव द्धडद्धभजन, द्धस द्धडद्धभजनिाई प्रोत्साहन िगायि अन्य द्धवद्धभन्न वडा िथा 

नगरस्िरीय खिेकूद गद्धिद्धवद्धधहरु संचािन गररएको   

 यस नगरपाद्धिका अन्िगगि रहकेा सव ैसार्दुाद्धयक द्धवद्याियहरु ( वौडेश्वर र्ा द्धव, झोरर्हााँकाि र्ा द्धव, चण्डेश्वरी 

आधारभिू  द्धवद्यािय, सरस्विी र्ा द्धव, जािपुा र्ा द्धव , र्नोहर र्ा द्धव , धापासी र्ा द्धव, द्धिद्धिङ्गाटार र्ा द्धव)   र्ा 

आवश्यक शदै्धक्षक भौद्धिक पवुागधार िथा शदै्धक्षक गद्धिद्धवद्धधहरु संचािनाथग उद्धचि सहयोग गरेको    

 स्त्वास्त््र् 

 टोखा चण्डेश्वरीको प्राथद्धर्क स्वास््य केन्रिाई १५ सैयाको नगर अस्पिाि संचािनको िाद्धग अद्धन्िर् चरर्र्ा 

पगुकेो    

 जषे्ठनागररकहरुको स्वास््यिाई र्ध्यनजर गद ैनगरका ११ वटै वडाहरुर्ा घरदिैो जषे्ठ नागररक स्वास््य कायगक्रर् 

संचािन गररएको    

 २०७४ श्रावर्र्ा नगरपाद्धिकािाई परू्ग खोपयतू नगरपाद्धिका घोर्र्ा गररएको    

 वडा नं. ११ र्ा शहरी स्वास््य केन्र स्थापना िथा संचािन भएको साथै वडा नं. १० र्ा थप १ वटा शहरी स्वास््य 

केन्र स्थापना गने चरर्र्ा रहकेो    

 गभगविी िथा सतु्केरीहरुिाई द्धन: शलु्क क्याद्धल्सयर्,र्ोद्धिक एद्धसड, आईरन चक्की, सेनेटरी प्याड, द्धविरर् कायगक्रर् 

गरेको     

 हात्तीपाईिे रोगको Morrilton Prevalence Seminary कायगक्रर् संचािन गररएको    

 र्हार्ारी यकयवस्थापन (Rapid Response)   गनगका िाद्धग नगरका सव ैस्वास््य संस्थाहरुर्ा Rapid Response 

Team  गठन गरी ियारी अवस्थार्ा रहकेो    
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 िैलगिंक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण 

 जेष्ठ नागररक, मलहिा तथा वािवालिका  

 जषे्ट नागररक र र्द्धहिाका क्षेत्रर्ा द्धवद्धवध उपिद्धयकध र्िूक कायगक्रर्हरु संचािन गररएको    

 िद्धक्षि वगग िथा सर्दूायहरुिाई नगरस्िरीय िथा वडास्िरीय वजटे यकयवस्था गरर वडा कायागियको 

सर्न्वयर्ा सीपर्िूक, आयर्िूक क्षर्िा द्धवकास  कायगक्रर्हरु संचािन गररएको     

 १३१२ जना ज्येष्ठ नागररकहरुिाई  पररचयपत्र  द्धविरर् गररएको    

 सार्ाद्धजक सरुक्षा भत्ता सव ैिाभग्राहीहरुिाई द्धविरर्  गररएको   

 वािमैत्री स्त्थानीर् शासन कार्ायन्वर्नका िालग गररएका कार्यक्रमहरु 

 वािर्तै्री स्थानीय शासन अन्िगगि १ नं. वडा कायागियर्ा वािवाद्धिकाहरुको प्रारद्धम्भक वस्िगुि द्धववरर् ियारी    

 द्धकशोरीहरुको िाद्धग आत्र्रक्षा िाद्धिर् संचािन     

 वािद्धववाह न्यदू्धनकरर् सम्वद्धन्ध द्धवद्याियस्िरीय अद्धभर्खुीकरर् कायगक्रर् संचािन    

 नगरका द्धवद्याियहरुर्ा िाग ूऔर्ध द्धवरुिको सचेिना कायगक्रर् संचािन गररएको   

  नगरपाद्धिका द्धभत्र रहकेा आवासीय वािगहृहरुिाई थप यकयवद्धस्थि वनाउन द्धनयद्धर्ि अनगुर्न िथा द्धनयर्न 

गररएको     

३. पूवायिार लवकास- 

 सडक िथा पिु  

 आ.व २०७५/७६को हाि सम्म लनलमयत पुवायिार लनमायण 

 स्थानीय पवुागधार द्धवकास साझदेारी कायगक्रर् अन्िगगि 

द्धस.नं. योजनाको नार् कायग क्षेत्र िागि रकर् रु. भौद्धिक प्रगद्धि 

१ 
द्धिगो वािावरर् र्तै्री सार्दुाद्धयक भवन द्धनर्ागर् 

वडा नं. 

२ 
१५०००००.०० 

१००% 

२ 
द्धर्िन टोिर्ा खानेपानी पाईपिाईन द्धवस्िार 

वडा नं. 

८ 
१७०००००.०० 

नगरपाद्धिकाको ७ िाख सर्िे  

१००% 

३ चारिारे सार्दुाद्धयक भवन द्धनर्ागर्  वडा नं. 

१  
२००००००.०० 

१००% 

४ द्धिद्धिङ्टार र्ा.द्धव भवनको पवुागधार द्धनर्ागर्  वडा नं ७ ९९२००००.०० ६५% 

५ नयााँ टोि सधुार सद्धर्द्धि धनेश्वर खानेपानी 

आयोजना 

वडा नं. 

३ 
५००००००.०० 

KUKL संगको सर्न्वयर्ा कायग संचािन 
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६ सजृनद्धशि टोि द्धडपवोररङ् वडा नं. 

९ 
२५०००००.०० 

KUKL संगको सर्न्वयर्ा कायग संचािन 

   

 

 प्रदशे सरकारको ससिग कायगक्रर् अन्िगगि 

द्धस.नं. योजनाको नार् कायग क्षेत्र िागि रकर् रु. कैद्धर्यि 

१ 
खोपाचा पाद्धिख्या हुद ैद्धवष्र्रु्द्धि जाने सडक 

भन्चो पाद्धिख्य टोि 

द्धवकास संस्था 
३०००००० 

 

२ टोखा ३ वाट सयुगदशगन टोि हुद ैग्रण्डी अस्पिाि 

िर्ग  द्धनस्कने सडक स्िरउन्निी 
वडा नं. ३ ५०००००० 

७५% 

३ टोखा ६ हात्तीडोि ददे्धख डााँरे् वस्िी सम्र् जाने 

वाटो  
वडा नं. ६ ५०००००० 

६५% 

४ धर्िटार परुानो वस्िी खानेपानी पाईपिाई 

द्धवस्िार एवं ट्याङ्की द्धनर्ागर् 
वडा नं. ३ 

५०००००० 

KUKL संगको सर्न्वयर्ा 

कायग संचािन    

५ टोखा नगरपाद्धिका र्नोहरिीथग घाट पिु द्धनर्ागर् 

८-९ 
वडा नं. ८-११ 

३२३३६६७२/८९ 

ठेक्का सम्झौिा भ ै कायग 

अगाडी वढेको    

 

६ 
टोखा ८ र ११ र्ा खानेपानी योजना वडा नं. ८-११ ५०००००० 

KUKL संगको सर्न्वयर्ा 

कायग संचािन    

७ र्द्धहिा स्वास््य स्वयंर् सेद्धवकािाई संचार खचग 

सहयोग 
  २४८००० 

१००% 

 चा.ि ुआ.व २०७५/७६ र्ा स्थानीय उपभोता सद्धर्द्धि िथा नगरपाद्धिकाको संयतु िागि सहभाद्धगिार्ा द्धनद्धर्गि र्खु्य र्खु्य 

योजनाहरु (रु. २० िाख र्ाद्धथका आयोजनाहरु) 

क्र.स योजना िथा कायगक्रर्को नार् 
न.पा वाट द्धवद्धनयोद्धजि (६०%) 

रकर् 

वडा 

नं. 
कैद्धर्यि 

१ श्री द्धवनायक टोि द्धवकास संस्था सडक कािोपत्रे २१८००००.०० ४  

२ डााँरे् टोि द्धवकास संस्था सडक ढिान ४५०००००.०० ६  

३ द्धर्द्धिजिुी टोि सधुार सद्धर्द्धि सडक ढिान ३३०४२४०.०० ३  

४ शाद्धन्िपथ टोि सधुार सद्धर्द्धि सडक ढिान २०४७०४०.०० ३  

५ सयुग दशगन हाईट टोि द्धवकास सर्ाज सडक ढिान ४२६९९९३.०० ३  

६ नैनदवेी आश्रर् भवनर्ा र्दे्धशनरी वाि हवन कुण्ड द्धनर्ागर् ५००००००.०० ६  
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आद्धद कायग  

७ 
द्धसद्धभि ईद्धन्जद्धनयररङ् द्धडप्िोर्ा कक्षा संचािन द्धिद्धिङ्टार 

र्ा.द्धव 
२५०००००.०० ७ 

५०-५० िागि 

सहभाद्धगिा 

८ चौकी टोि द्धवकास संस्था सडक ढिान २१०००००.०० ७  

९ द्धर्द्धिजिुी टोि द्धवकास संस्था सडक ढिान ५००००००.०० ३  

१० जनद्धप्रय टोि द्धवकास संस्था सडक ढिान २५०००००.०० ३  

 

 

 

 

टोखा नगरपाद्धिकाको िागिर्ा सम्पन्नको चरर्र्ा रहकेा र्खु्य र्खु्य योजनाहरु (रु. २० िाख र्ाद्धथका आयोजनाहरु) 

क्र.स योजना िथा कायगक्रर्को नार् 
न.पा वाट 

द्धवद्धनयोद्धजि रकर् 
वडा नं. कैद्धर्यि 

१.  चण्डेश्वरी ददे्धख वौडेश्वर सम्र्को पदर्ागग द्धनर्ागर् २५०००००/- १   

२.  
झोर र्िू सडकवाट वडा कायागिय हुद ै झोरर्हााँकािददे्धव र्ोटरवाटो ढिान 

िथा डे्रन द्धनर्ागर् 
२२०००००/- १   

३.  टोखा र्िू वजारको गटे ददे्धख गर्शेर्द्धन्दर सम्र् ग्राविे िथा ढि द्धनर्ागर् कायग ४७०००००/- २--३   

४.  गर्शेपोखरी र्र्गि सम्भार  २००००००/- २   

५.  र्नकार्ना टोि द्धवकास संस्था सडक ढिान २००००००/- ३   

६.  भरु्शे्वर र्हादवे र्द्धन्दर संगकैो जग्गार्ा पाकग  द्धनर्ागर् सयुगदशगन हाईट दद्धक्षर्  २५०००००/- ३   

७.  सरस्विी पोखरी द्धनर्ागर् २००००००/- ३ 
 

८.  जनकल्यार् चोक ददे्धख कृष्र् र्द्धन्दर सम्र्को वाटो द्धपच २५०००००/- ४   

९.  परु्ग श्रेष्ठको घर ददे्धख भटेघाट चोक सम्र् वाटो द्धवस्िार ३००००००/- ४   

१०.  धापासी र्ा.द्धव भवन र्र्गि िथा शौचािय द्धनर्ागर् 
३५०००००/- ४ 

 

११.  नर्नूा टोि ददे्धख द्धव एन एकेडेर्ी सम्र् ढि िथा िथा सडक पक्की ६००००००/- ५--७   

१२.  कल्कीर्द्धन्दर पररर्रर्ा पाकग  द्धनर्ागर् ( सम्झौिाको चरर्र्ा रहकेो) 
२०००००००/- ५   

१३.  कृष्र्र्द्धन्दर जाने वाटो गोद्धवन्द पाण्डेको घर ददे्धख ईन्र श्रेष्ठको घर सम्र् ३४०००००/- ५   
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१४.  वासदुवे र्ागग ददे्धख र्तै्री कोिनी जोड्ने वाटो ३००००००/- ५   

१५.  द्धचरद्धन्जवी के.सीको घरददे्धख कल्की र्द्धन्दर सम्र् वाटो पक्की िथा ढि द्धनर्ागर् २७०००००/- ५ 
 

१६.  विु काफ्िेको घर ददे्धख दद्धक्षर् सकुन्ििा रायको घर सम्र् श्रीर्ागग २६०००००/- ५   

१७.  र्नकार्ना र्द्धन्दरको अगाडीबाट टोखा रोड गर्शे र्द्धन्दर जाने ढि िथा सडक 
६१०००००/- ६   

१८.  
दहाि गौडा धर्िाको घर ददे्धख वास्िोिा द्धनवास सम्र् द्धनसक्ने सडक 

कािोपत्रे  
३००००००/- ७   

१९.   ओर्प्िाजा- द्धवष्र्रु्द्धि  ढि िथा सडक द्धनर्ागर् गने कायग ६००००००/- ७--११ 
 

२०.  द्धर्िेरी टोिर्ा ढि िथा सडक पक्की २००००००/- ८   

२१.  
जि द्धवनायक ददे्धख द्धवष्र्रु्द्धि कररडोर जोड्ने वाटोको दायााँवायााँ र र्गंि टोि 

ररभगर पिु हाउस ददे्धख चौकी सम्र्को खानेपानी , ढि िथा सडक पक्की 
४४०००००/- ९   

२२.  
वजाज सोरुर् ददे्धख साझा चोक िथा द्धशवर्द्धन्दर िर्ग  द्धनस्कने सडक र्ा ढि 

राख्ने कायग  
४००००००/- ९   

२३.  वडा न १० को खररवोट - र्हादवेटार  ओर्प्िाजा ढि सडक ८००००००/- 
७-१०-

११ 

 २४.  स्वगगिारी टोि ढि िथा सडक कािोपत्रे २००००००/- १० 

 २५.  कुर्ारी गल्िीबाट खानेपानी पाइप राख्ने रार् द्धसंह रानाको घर सम्र् 
२६५००००/- ११   

 

 नगरपाद्धिका कायागियिे द्धवस्ििृ आयोजना प्रद्धिवदेन ियारीको िाद्धग कायग गररएका के्षत्रहरु (Detailed Project 

Report) 

क्र.स कायगक्षेत्र द्धववरर् 

१ होर्स्टेट संचािन सम्भायकयिा अध्ययन 

२ राजस्व सफ्टवयेर  

३ कायागिय भवन 

४ वडा कायागिय भवनहरु  

५ वौडेश्वर पाकग  िथा सावगजद्धनक शौचािय सद्धहिको वहृि संरचना द्धनर्ागर् एव ंअन्य पाकग हरु 

६ ऐद्धिहाद्धसक िथा धाद्धर्गक के्षत्रिाई सर्टेी वहृि पयगटन  
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७ संस्कृद्धिक संरद्धक्षि के्षत्र  

८ पयगटन पवुागधार  

९ नर्नूा पाकग  द्धनर्ागर्  

१० पक्कीपिु द्धनर्ागर् 

११ ओभरहडे खानेपानी ट्याङ्की द्धनर्ागर्  

१२ खिेकूद र्दैान द्धनर्ागर् 

१३ वािावरर् िथा द्धवपद ्यकयवस्थापन 

 भवन तथा शहरी लवकास र पुि 

 वडा नं. १ र्ा रहकेो वौडेश्वर र्हादवे र्द्धन्दर पररर्रको द्धवस्ििृ पररयोजना प्रद्धिवदेन स्वीकृि संग ै वैिर्तै्री पाकग  र 

सावगजद्धनक शौचािय द्धनर्ागर् गनग संघीय सरकारको द्धवशेर् अनदुान रु ५ करोड ६३ िाख ७३ हजार प्राप्त ठेक्का 

प्रकृयािार कायग अगाडी वढेको   (रु ३ करोड ११ िाखर्ा सम्झौिा) 

 वडा नं. ११- ८ जोड्ने र्नोहरद्धिथग घाट पिु रु ३ करोड २३ िाखर्ा द्धनर्ागर्को कायगशरुु गररएको    

 वडा नं. ५ कल्की र्द्धन्दर पररर्रर्ा रहकेो पाकग  सम्झौिाको चरर्र्ा रहकेो     रु २ करोड िागिर्ा    

 आवासीय पनुद्धनगर्ागर् िथा प्रवद्धिकरर् सम्बद्धन्ध द्धबवरर्  

पनुद्धनगर्ागर्को अवस्था प्रवद्धिकरर्को अवस्था 

कुि िाभग्राही संख्या १७०१ कुि िाभग्राही संख्या ४८ 

अनदुान सम्झौिा १५६६ अनदुान सम्झौिा २६ 

पद्धहिो द्धकस्सिा  १५६६ पद्धहिो द्धकस्सिा  २६ 

दोस्रो द्धकस्िा ६८८ दोस्रो द्धकस्िा  

िेस्रो द्धकस्िा ५६० िेस्रो द्धकस्िा  

आवास गनुासो 

द्धनर्ागर्ाद्धधन - ८५०-९००/   द्धनर्ागर् सम्पन्न - ६०० दिाग - ४५४, सम्बोधन - ३३५ 

गरै िाभग्राही कायर् गररएको संख्या - ६७ 

द्धकस्िा संख्या रकर् कूि रकर् कैद्धर्यि 

प्रथर् १५९२ ५०००० ७९६०००००  

दोस्रो ६८८ १५०००० १०३२०००००  

िेस्रो ५६० १००००० ५६००००००  

 नक्सा शाखाको लिवरण  

द्धबवरर् नयााँ नक्सा  नक्सा द्धनयद्धर्ि नार्सारी द्धनर्ागर् सम्पन्न अद्धभिेद्धखकरर् 
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संख्या ५७५ १८९ २६६ १७० १२१ 

जम्र्ा १३२१ 

 उजाग 

 नगरपाद्धिकाका द्धवद्धभन्न के्षत्रहरुको र्खू्य र्खू्य चोकहरुर्ा सडकवत्ती यकयवस्थापन गररएको   

४. वातावरण तथा लवपद् व्र्वस्त्थापन- 

 नगरस्िररय िथा वडास्िररय द्धवपद ्यकयवस्थापन सद्धर्द्धिहरु गठन भ ैद्धक्रयाद्धशि रहकेो    

 द्धवष्र्रु्द्धि नद्धदिे कटान गरेका द्धवद्धभन्न स्थानहरुर्ा द्धनयन्त्रर्को कायग गररएको    

 नगरपाद्धिकाका द्धवद्धभन्न क्षेत्रहरुर्ा वर्ागदको सर्यर्ा गएको पद्धहरो द्धनयन्त्रर् कायग गररएको    

 गर्शे पोखरी िथा सरस्विी पोखरी द्धनर्ागर् िथा र्र्गिको कायग गररएको    

 जनप्रद्धिद्धनद्धधहरुिाई द्धवपद ् जोद्धखर् न्यदू्धनकरर् सम्वद्धन्ध अद्धभर्दू्धखकरर् कायगक्रर् गररएको    

 द्धवपद ्ब्यवस्थापन योजना ियारी हुद ैगररएको अवस्था रहकेो   

 

 

५. सिंस्त्थागत लवकास, सेवा प्रवाह  तथा सुशासन- 

 न्यायीक सद्धर्द्धिको सर्न्वयर्ा र्िेद्धर्िाप सम्वद्धन्ध  आधारभिू िाद्धिर् संचािन    

 स्थानीय पंद्धजकरर् िथा सेवा प्रवाह सम्वन्धी क्षर्िा द्धवकास िािीर् संचािन   

 जनप्रद्धिद्धनद्धधहरुिाई स्थानीय द्धवकास प्रद्धशक्षर् प्रद्धिष्ठानको आयोजनार्ा योजना िजुगर्ा सम्वन्धी िािीर् संचािन   

 कर्गचारी िथा जनप्रद्धनद्धधहरुिाई क्षर्िा द्धवकास िाद्धिर् संचािन    

 राजस्व सफ्टवयेर, द्धजन्सी सफ्टवयेर द्धनर्ागर्    

 सार्सङ्ु कोररयाको प्राद्धवद्धधक, सार्ाग्री  िथा फे्रण्डसीप र्ाउण्डेशन नेपािको सर्न्वयर्ा  टोखा नगरपाद्धिकाका 

यवूा वगगिाई कम्प्यटूर िथा स्र्ाटग र्ोन सम्वद्धन्ध िाद्धिर् संचािन   

 नगरपाद्धिकाको िेखा प्रशासनिाई सतु्रर्ा आधाररि िेखा प्रर्ािीर्ा यकयवद्धस्थि गरर द्धवत्तीय अनशुासन पािन 

गररएको   

 आन्िररक िेखापरीक्षर् शाखाको गठन र पदपदु्धिग सर्िे भई नगरपाद्धिकावाटै अन्िररक िेखापरीक्षर् कायगको 

थािनी भएको     

 वरेुज ु५ करोड ८६ िाख  र्छ्र्यौटग गररएको    
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 न्र्ालर्क सलमलत -  

 स्त्थानीर् सरकार सिंचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) अन्तगयत दताय मुद्दा  

क्र.सं र्दु्दाको द्धकद्धसर् र्दु्दा संख्या 

आ.व. ०७५/०७६ 

िग

ि 

द्धकनारा िागकेो  प्रकृया

र्ा 

रहकेो  

बााँकी 

द्धर्िाप

त्र 

भएको 

द्धनर्गय 

भए

को 

क जषे्ठ नागररक पािनपोर्र् िथा हरेचाह नगरेको  ३ १ २   

ख संद्धधयारको जग्गा िर्ग  झ्याि राखी घर बनाउन ुपदाग काननु बर्ोद्धजर् 

 ोड्नपुने पररर्ार्को जग्गा न ोडी बनाएको  

१  १   

ग कसैको हक वा स्वाद्धर्त्वर्ा भएपद्धन परापवूगदखेी सावगजद्धनक रुपर्ा 

प्रयोग हुाँद ैआएको बाटो, बस्िभुाउ द्धनकाल्ने द्धनकास, बस्िभुाउ चराउने 

चौर, कुिो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्योद्धष्ट स्थि, धाद्धर्गकस्थि वा 

अन्य कुनै सावगजद्धनक स्थिको उपयोग गनग नद्धदएको वा बाधा पयुागएको 

   

४  २ २  

 

ख. स्त्थानीर् सरकार सिंचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२) अन्तगयत दताय मुद्दा  

क्र.सं र्दु्दाको द्धकद्धसर् र्दु्दा संख्या 

आ.व. ०७५/०७६ 

िग

ि 

द्धकनारा िागकेो  प्रकृया

र्ा 

रहकेो  

बााँकी 

द्धर्िाप

त्र 

भएको 

द्धनर्गय 

भए

को 

क सरकारी सावगजद्धनक वा सार्दुाद्धयक बाहके एकको हकको जग्गा 

अकागिे च्यापी द्धर्ची वा घसुाइग खाएको सम्बन्धी  

६  ४ २  

ख सरकारी सावगजद्धनक वा सार्दूाद्धयक बाहके आफ्नो हक नपगु्ने अरुको 

जग्गार्ा घर वा कुनै संरचना बनाएको सम्बन्धी 

५  ३ २  

ग पद्धि पत्नी बीचको सम्बन्ध द्धबच् ेद सम्बन्धी  ५  ३ १ र्-ु१ 

घ कुटद्धपट ३ १ २   

ङ अकागको हक भोगर्ा रहकेो जग्गा आबाद वा भोगचिन गरेको  ४ २ २   
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 १ घर जग्गा द्धबबाद १३ २ ४ ५ २ 

 २ ठगी १  १   

 ३. हदबन्दी िागकेो जग्गार्ा टहर द्धनर्ागर् १  १   

 ४. घर खािी २  १ १  

 ५. अन्य द्धबद्धबध ४  ४   

 जम्र्ा ५५ ६ ३० १६ ३ 

सिंलविान कार्ायन्वर् र स्त्थानीर् सरकार सिंचािनका क्रममा तपलशि वमोलजमका कानूनहरु तजुयमा भएका छन ्।  

१  टोखा नगरपाद्धिकाको आद्धथगक ऐन, २०७५. 

२ द्धवपद ब्यवस्थापन कोर् संचािन कायगद्धवधी २०७५. 

३ टोखा नगरपाद्धिका र्र्गि सम्भार कोर् संचािन कायगद्धवद्धध, २०७५. 

४ टोखा नगरपाद्धिकार्ा करारर्ा प्राद्धवद्धधक कर्गचारी यकयवस्थापन सम्बन्धी कायगद्धवद्धध, २०७५. 

५ टोखा नगरपाद्धिका बजार अनुगर्न द्धनददे्धशका, २०७४. 

६ टोखा नगरपाद्धिकाको घ वगगको द्धनर्ागर् यकयवसायी इजाजिपत्र सम्बन्धी कायगद्धवद्धध, २०७५  

७ टोखा नगरपाद्धिकाको उपभोता सद्धर्द्धि गठन कायगद्धवद्धध, २०७५. 

८ टोखा नगरकायगपाद्धिकाको द्धनर्गय वा आदशे प्रर्ार्ीकरर् द्धनयर्ाविी, २०७४. 

९ टोखा नगर कायगपाद्धिका (कायगसम्पादन) द्धनयर्ाविी २०७४. 

१० टोखा नगर कायगपाद्धिका (कायग द्धवभाजन) द्धनयर्ाविी २०७४. 

११ टोखा नगर कायगपाद्धिकाको बैठक संचािन िथा ब्यबस्थापन (कायगद्धवद्धध) द्धनयर्ाविी, २०७४. 

१२ टोखा नगरपाद्धिकाका पदाद्धधकारीहरूको आचारसंद्धहिा, २०७५. 

१३ टोखा नगरसभा सञ्चािन (कायगद्धवद्धध) द्धनयर्ाविी, २०७५. 

१४ टोखा नगरपाद्धिकाको आद्धथगक कायगद्धवद्धध द्धनयद्धर्ि िथा यकयवद्धस्थि गनग बनेको ऐन, २०७५. 

१५ टोखा नगरपाद्धिकाको प्रशासकीय कायगद्धवद्धध द्धनयद्धर्ि गने ऐन, २०७५. 

१६ टोखा नगरपाद्धिकार्ा द्धवपद ्जोद्धखर् न्यनूीकरर् िथा यकयवस्थापन गनग बनेको ऐन, २०७५. 

१७ न्याद्धयक सद्धर्द्धििे उजरुीको कारवाही द्धकनारा गदाग अपनाउन ुपने कायगद्धवद्धध सम्बन्धी ऐन, २०७५  

१८ टोखा नगरपाद्धिकाको कृद्धर् ब्यबसाय प्रबद्दगन ऐन, २०७५. 

१९ टोखा नगरपाद्धिकाको सहकारी कायगद्धवद्धध ऐन, २०७५. 

२० टोखा नगरपाद्धिकाको नगर द्धशक्षा ऐन, २०७५. 

२१ टोखा नगरपाद्धिका स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कायगद्धवद्धध, २०७५. 

२२ द्धवद्धभन्न कोर्हरुका कायगद्धवद्धधहरु  

 
ग. अव म आ.व २०७६/७७ को नीलत कार्यक्रम तथा वजेटका सोच, गन्तव्र्, िक्ष्र्, उदेश्र्,  अपेलक्षत उपिलव्ि तथा 

प्राथलमकताका के्षत्रहरु तपलशि वमोलजम प्रस्त्तुत गनय चाहान्छु ;- 

क   सोच (VISION) :- 

नेपाि सरकारिे अद्धघ सारेको समृद्ध नेपाि सुखी नेपािीको अद्धभयानिाई सर्ि र साथगक िलु्याउाँद ै ऐलतहालसक, 

सास्त्कृलतक,पर्यटकीर् समृद्ध टोखा नगरको आधार द्धशिा ियार गने    

http://www.tokhamun.gov.np/sites/tokhamun.gov.np/files/documents/%E0%A5%A7.%E0%A5%A7.%E0%A5%A7%E0%A5%A7%20%20%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%96%E0%A4%BE%20%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB_0.pdf
http://www.tokhamun.gov.np/sites/tokhamun.gov.np/files/documents/%E0%A5%A8.%E0%A5%A8.%E0%A5%AC%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%A6%20%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%20%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B7%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%80%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
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http://www.tokhamun.gov.np/sites/tokhamun.gov.np/files/documents/%E0%A5%A7.%E0%A5%A7.%E0%A5%AA%20%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%96%E0%A4%BE%20%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF%20%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AC%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AF%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%A8%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://www.tokhamun.gov.np/sites/tokhamun.gov.np/files/documents/%E0%A5%A7.%E0%A5%A7.%E0%A5%A9%20%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%96%E0%A4%BE%20%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://www.tokhamun.gov.np/sites/tokhamun.gov.np/files/documents/%E0%A5%A7.%E0%A5%A7.%E0%A5%A8%20%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%96%E0%A4%BE%20%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%20%20%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
http://www.tokhamun.gov.np/sites/tokhamun.gov.np/files/documents/%E0%A5%A7.%E0%A5%A7.%E0%A5%A7%20%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%96%E0%A4%BE%20%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AF%20%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
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ख गन्तव्र्  (MISSION) :- 

आद्धथगक द्धवकास, सार्ाद्धजक द्धवकास, पवुागधार द्धवकास, वािावरर् िथा द्धवपद ्यकयवस्थापन र  संस्थागि द्धवकास, सेवा प्रवाह 

िथा सशुासन सधुार आद्धदका र्ाध्यर्वाट र्ानवीय द्धवकास सूंचाङ्कर्ा स्िरउन्निी गद ैद्धिगो द्धवकासको िक्ष्य हाद्धसि गने    

घ िक्ष्र् (GoALS):- 

 पारदशी प्रशासन, द्धिगो द्धवकास र न्यापरू्ग आद्धथगक सर्दृ्धि हाद्धसि गद ैवािर्तै्री, वािावरर्र्तै्री सनु्दर नगर द्धनर्ागर् 

गने    

 सेवाग्राहीर्तै्री कायागिय भवन, भौद्धिक पवुागधार कायगक्षर्िा सद्धहिको जनशद्धत द्धवकास गद ैसेवाग्राही र्तै्री प्रशासन 

द्धनर्ागर् गने    

 खानेपानी आपदु्धिगका िाद्धग उद्धचि स्थानहरुर्ा द्धडप ट्यवूेि जडान गने िथा र्ेिम्ची खानेपानीिाई  नगरपाद्धिका 

ईिाकार्ा द्धविरर् गने यकयवस्था द्धर्िाउन पहि गने     

 एक वडा एक पाकग  द्धनर्ार्ग क्रर्ागि रुपर्ा सम्पन्न गनगका िाद्धग सावगजद्धनक जग्गा संरक्षर् गरर DPR द्धनर्ागर्  भएका 

पाकग हरुको द्धसघ्र कायागन्वयनर्ा जोड द्धदने    साथै DPR ियार भएका सव ै ठूिा िथा र्हत्वपूर्ग योजनाहरु 

कायागन्वयनर्ा िैजाने    

 एद्धककृि शहरी द्धवकास योजना(खानेपानी, ढि िथा सडक) ियार गरी  कायागन्वयनर्ा द्धवशेर् जोड द्धदने   

 भ-ूउपयोग नक्साङ्कन योजना द्धनर्ागर् गने    

 नक्सा घरिाई द्धडद्धजटिाईजेशन प्रकृयार्ा आवि गने   

 वािर्तै्री स्थानीय शासन िाग ूगने चरर्र्ा रहकेोर्ा सो को सम्परू्ग सचूकहरु परुागरी वडागि रुपर्ा घोर्र्ा गद ैजाने 

  

 जनता सुरक्षा कार्यक्रम अन्िगगि  नगरपाद्धिका र्खू्य सडक चोकहरुर्ा CCTV  जडान गने    

  मेर्र उज्र्ािो कार्यक्रम अन्िगगि नगरपाद्धिकाका र्खु्य र्खु्य िथा अन्य अद्धि घनत्व हुने सडकर्ा सडकवत्ती 

राख्न े   

 द्धिन वटै सरकारको संयतु पहिर्ा नगर अस्पिाि यकयवद्धस्थि रुपर्ा संचािन  गने   

 Digital  नगर प्रोर्ाईि द्धनर्ागर् गरी घर नम्वर द्धविरर् गने   

 नगरिाई दशे िथा द्धवदशेर्ा द्धचनाउन अन्िरनगर भद्धगनी सम्वन्ध स्थापना गने   

 नगरद्धभत्रका सव ैसावगजद्धनक सम्पद्धिहरुको अद्धभिेखन गरर संरक्षर् गने     

 सार्दुाद्धयक द्धवद्याियका द्धवद्याथीहरुको िाद्धग  र्येर द्धदवा खाजा कायगक्रर् संचािन गने    

 प्राद्धवद्धधक द्धशक्षाियको स्थापना गनग केद्धन्रय सरकार संग पहि गने     

 नगरस्िररय खिेकूद र्दैान द्धनर्ागर्को िाद्धग पहि गने    

 Over head Crossing Bridge द्धनर्ागर् गनग केद्धन्रय सरकार संग पहि गने    

 नगरद्धभत्रका ऐद्धिहाद्धसक धरोहरहरुको पनुद्धनर्ागर् िथा द्धजर्ोिार गनग द्धवर्शे पहि गने     
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 प्राद्धवद्धधक िथा प्रशासनीक क्षर्िा अद्धभवदृ्धिका िाद्धग अनसुन्धान केन्र (Research Center) िथा सचूना 

केन्र(Information Center) स्थापना गनग प्रदशे र केद्धन्रय सरकार संग पहि गने    

 नगर प्रवशेका र्खु्य चोकहरुको र्िू वाटोहरु र्र्गि सम्हार िथा  कािोपते्र Over lay  गने कायग द्धर्िाउने    

 यवूा पररचािन द्धक्रयाद्धशििाको िाद्धग प्रधानर्न्त्री स्वरोजगार कायगक्रर् िगायि अन्य द्धवद्धवध कायगक्रर् अद्धघ वढाउने 

साथै यवूा उद्यर्द्धशििा एवं पररचािनर्ा जोड द्धदने     

 टोखा संस्कृद्धिक संरद्धक्षि के्षत्रिाई द्धवकास गनग संरद्धक्षि के्षत्र द्धवकास सद्धर्द्धि वनाई कायग अगाडी वढाउने    

घ. उदेश्र् (OBJECTIVES):- 

 द्धवद्धधको शासन    

 असि शासन, पारदशी प्रशासन    

 नगरवासीको नारा ऐद्धिहाद्धसक, सास्कृद्धिक, पयगटकीय सर्िृ टोखा    

 सर्िार्िूक यकयहार    

 नगरको र्ौद्धिक द्धवर्शेिा र पद्धहचान प्रविगन गने    

 सीपयतु दक्ष्य जनशद्धत वदृ्धि    

 सार्ाद्धजक सरुक्षा र द्धिगो शाद्धन्िको द्धवकास    

 वािावरर् िथा वािर्तै्री, द्धभन क्षर्िा र्तै्री स्वच्  सनु्दर नगर द्धनर्ागर्    

 द्धवकद्धसि नगर    

 पयगटन पवुागधार द्धनर्गर् र प्रविगन सद्धहि रोजगारीर्ा वदृ्धि    

 सर्िृ नगर द्धनर्ागर्को िाद्धग यूवा द्धक्रयाद्धशििा र सहभाद्धगिार्ा जोड द्धदने    

ङ. अपेद्धक्षि उपिद्धयकध :- 

 आव २०७६/७७ को अन्ि सम्र्र्ा ठूिा भौद्धिक पवुागधारका कायगक्रर्हरु कायागन्वयन भएको हुने     

 ऐद्धिहाद्धसक, सास्कृद्धि स्वरुपको कायागिय भवन द्धनर्ागर्को शरुुवािको चरर्र्ा रहकेो हुने     

 एक वडा एक पाकग को अवधारर्ा अनसुार DPR  ियार भएका पयगटन पवुागधार सद्धहिको पाकग हरु द्धनर्ागर्को 

अद्धन्िर् चरर्र्ा पगुकेो हुने     

 Digital  नगर प्रोर्ाईि ियार भएको हुने      

 खानेपानीको सहज यकयवस्था द्धर्िाउनको िाद्धग ६ स्थानर्ा द्धडपटूयवूिे ियार भ ैखानपेानी द्धविरर् भएको हुने   

   

 नगरका गौरवका केद्धह योजनाहरुको DPR  ियार सम्पन्न भएको हुने     

 नगरका र्खु्य र्खु्य सडकहरु हुद ैद्धभत्री सडकहरु सर्ेि पक्की भएको हुने     

 जनप्रद्धिद्धनद्धध िथा कर्गचारीहरुर्ा अनभुव र क्षर्िार्ा थप पररपक्किा सजृना भई कायग सम्पादनर्ा पररस्कृि 

भएको हुने     

 राजस्व संकिनर्ा थप वढोत्तरी हुने     

 जनप्रद्धनद्धध जनप्रद्धिद्धध वीच सम्वन्ध सिुढृ िथा सरु्धरु भएको हुने     

 सचूना िथा संचारका दृद्धष्टिे नगरपाद्धिकार्ा द्धवद्यदु्धिय प्रद्धवद्धधको उच्चिर् ्प्रयोग भएको हुने     
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 नगर द्धवकास र संबदृ्धिर्ा नगरवासीको अपनत्व वदृ्धि हुने     

 नगरका र्खु्य र्खु्य सडक िथा वस्िीहरुर्ा सडकवत्ती िथा द्धसद्धसद्धटभी जडान भएको हुने    

 नगरवासीर्ा स्थानीय सरकारको र्हत्वर्ा वदृ्धि भई स्थानीय सरकारको र्हशसु हुने     

च. प्राथलमकता  

 पवुागधार द्धवकास   

 प्रद्धिवडा न्यनूिर् ्एकवटा योजना  रु ५० िाख वा सो भन्दा र्ाद्धथको वनाउन पहि गने    

 प्रद्धिवडा न्यनूिर् ्एकवटा योजना  रु. २५ िाख वा सो भन्दा र्ाद्धथको हुनपुने    

 प्रद्धिवडा न्यनूिर् ्पााँचवटा योजना रु १० िाख भन्दा र्ाद्धथको हुनपुने    

 सार्ाद्धजक द्धवकास   

 आद्धथगक द्धवकास   

 वािावरर् िथा द्धवपद  

 सावगजद्धनक सेवा िथा क्षर्िा द्धवकास   

 के्षत्रगि कायगक्रर्हरुिाई द्धिगो द्धवकासको िक्ष्य संग आवि गररने     

 नगरपाद्धिकाको वजटे खचगिाई प्रद्धिर्िर्खुी वनाईने     

 सिप्रद्धिशि पजुीगि खचग गनग सक्ने क्षर्िा वढाईने     

 सरकारी, नीद्धज, सहकारी र सार्दुाद्धयक के्षत्रको सहकायगर्ा जोड द्धदईने     

 उपियकध श्रोि, साधन, अवसर र क्षर्िाको अद्धधकिर् ्उपयोग गनग सर्ानपुाद्धिक द्धविरर् प्रर्ािी अविम्वन गद ै

सव ैक्षेत्र, वगग, सर्दुायिाई सार्ाद्धजक न्याय सद्धहिको द्धवकास गने    

 उल्िेद्धखि सव ैद्धवर्यहरुर्ा द्धवर्शे ध्यान द्धदने कायगक्रर् संचािन गने िर्ग  वजटे पररिद्धक्षि हुने     

 

आदरर्ीय नगरसभा सदस्यज्यहूरु, 

 नीद्धि िथा कायगक्रर् र वजटे िजुगर्ा गदाग अविम्वन गररएका र्खु्य आधारहरु- 

 नेपािको संद्धवधान    

 स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ 

 राद्धष्िय प्राकृद्धिक श्रोि िथा द्धवत्त आयोग ऐन, २०७४ 

 अन्िर सरकारी द्धवत्त यकयवस्थापन ऐन, २०७४ 

 संघीय र प्रदशे सरकारिे जारी गरेका नीद्धि, काननु िथा र्ापदण्ड 

 स्थानीय िहको वाद्धर्गक योजना िथा वजटे िजुगर्ा दीग्दशगन, २०७४ 

 राजस्व परार्शग सद्धर्द्धिको प्रद्धिवदेन 

 श्रोि िथा वजटे सीर्ा द्धनधागरर् सद्धर्द्धिको द्धसर्ाररस    

 संघीय िथा प्रदशे नं. ३ सरकारको वाद्धर्गक वजटे    

 संघीय सरकारकाको द्धवद्धभन्न पररपत्र िथा द्धनदशेनहरु    
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 नेपाि सरकारिे अन्िराद्धष्िय जगिर्ा जनाएका प्रद्धिवििावाट सदृ्धजि दाद्धयत्वहरु    

 द्धनवागचनका विेा नगरवासी सार् ूगरेका प्रद्धिवििा एवं घोर्र्ाहरु   

 वडाहरुको जनसंख्या,भगूोि, क्षेत्रर्ि, खचगको आवश्यकिा, राजस्व क्षर्िा, पवुागधारको अवस्था सर्ेिका 

आधारर्ा वस्िगुि र वैज्ञाद्धनक पिद्धि अविम्वन गररएको   

 संघीय सरकारकाका र्न्त्रीज्य,ू यस के्षत्रका संघीय सासंदज्य,ू प्रदशे सभासदस्यज्यहूरु, राजनैद्धिक दिका 

प्रद्धिद्धनद्धधहरु एवं द्धवर्य द्धवज्ञहरुको सल्िाह सझुाव एंव र्ागगद्धनदशेन आद्धद    

 

अव र् आगार्ी आ.व २०७६/७७ को वजटेका उदशे्यहरु हाद्धसि गनग द्धनम्न वर्ोद्धजर्को प्राथद्धर्किा द्धनधागरर् गरेको  

दहेाय वर्ोद्धजर्को नीद्धि कायगक्रर् प्रस्ििु गनग चाहान् ु  

१. आलथयक लवकास– 

क. कृलि तथा पशु सेवा  

१ कृद्धर् पशेािाई सम्र्ाद्धनि पेशाका रुपर्ा द्धवकास गनग मेर्र उत्कृष्ठ कृिक सम्मान कार्यक्रम संचािन गररने     

२ सार्दु्धहक िथा सहकारी खिेीिाई प्रोत्साहन गने नीद्धि द्धिईन े   साथै वाद्धर्गक कृद्धर् िथा पशरु्िेा आयोजना गररने     

३ द्धकसानिाई पोल्िी, डेरी, च्याउ खेद्धि, िरकारी खिेी र र्ह िगायिका उत्पादनका क्षेत्रर्ा िाग्न प्रोत्साहन गररने     

४ परापवूग कािददे्धख नै चाकुको िाद्धग प्रख्याि यस टोखा नगरपाद्धिकाको वडा न.ं२ र ३ को पद्धहचानिाई जीवन्ि राख्नको िाद्धग उखखुेिी गनग 

द्धकसानिाई प्रोत्साहन गररने     साथै चाकु उत्पादन गने उद्योगहरुिाई चाकु उत्पादनर्ा प्रोत्साहन गनग आवश्यक नीद्धि अविम्वन गररने     

५ कृर्कहरुको क्षर्िा अद्धभवदृ्धि, प्राद्धवद्धधक सेवा र जनचेिना र्िुक कायगक्रर्को िाद्धग आवश्यक प्रवन्ध द्धर्िाईने    

६ कृद्धर् उत्पादन वदृ्धिको िाद्धग सम्वद्धन्धि द्धनकायसंगको सहकायगर्ा कृर्कहरुिाई उद्धचि िाद्धिर् िथा अनदुान एबं उन्निद्धवउ द्धवजन उपकरर् 

िगायिका सार्ाग्रीहरु उपियकध गराउन पहि गररने   

७ बािी िथा पश ुवीर्ा र क्षद्धिपदु्धिगको यकयवस्था द्धर्िाईन े साथै  कृद्धर्कजाग सहजीकरर्को िाद्धग आवश्यक सर्न्वय गररने     

८ कौसी खेिी, करेसावारी, गड्याउिा खिेी िथा कम्पोष्टर्ि र्ार्ग ि र्िरू्ि िथा िरकारी उत्पादनिाई आवश्यक िाद्धिर् िथा द्धवउद्धवजनको 

यकयवस्था द्धर्िाईने      

९ नगरपाद्धिकार्ा रहकेो कृद्धर् िथा पश ु सेवाशाखािाई थप यकयवद्धस्थि िथा सर्य सापके्ष बनाईने     कृर्कहरुिे नगरपाद्धिकाको कृद्धर् िथा पश ु

सेवाशाखाबाट प्रद्धवद्धध र सीपको यकयावहाररक ज्ञान सहजिाका साथ प्राप्त गने यकयवस्था द्धर्िाईने    

१० पश ुनश्ल सधुार पििीको द्धवकास िथा यकयवस्थापनको िाद्धग आधदु्धनक प्रद्धवद्धधको उपयोग गररन े    

११ प्रत्येक घरपािुवा चौपायाहरुिाई ट्याग िगाई चौपाया  ाडा  ोड्न ेप्रवदृ्धििाई दण्डनीय बनाईने   सवै प्रकारका चौपाया िथा कुकुरहरुको वडा 

कायागियर्ा अद्धनवायग दिाग गन ेयकयवस्था द्धर्िाईन े    

१२ पशहुरुर्ा िाग्न ेर्हार्ारी रोगहरुको द्धबरुि द्धनयद्धर्ि खोप (HSBQ, FMD, PPR र Anti-Rabies, आद्धद) द्धनशलु्क रुपर्ा िगाईने    

१३ हास, कुखरुा िथा बंगरुपािन ब्यबसायिाई ब्यबद्धस्थि एंव प्रदरु्र्र्तु गनग ब्यबसायीहरुसंग आवश्यक सर्न्वय गररन े   

१४ र्ास ुिथा डेरी ब्यबसायको द्धनयद्धर्ि अनगुर्न गरीयकयवद्धस्थि गररने    

१५ र्नदु्धर्त्र (सार्दुाद्धयक कुकुर) हरुको प्रजनन द्धनयन्त्रर्को िाद्धग द्धनयद्धर्ि बन्ध्याकरर् (द्धर्द्धनल्याप र िेप्रोस्कोपी) कायगिाई द्धिब्रिा द्धदईने   

१६ बधस्थि(स्िाउटर हाउस) ब्यबद्धस्थि गनग द्धनयद्धर्ि अनगुर्न  िथा उद्धचि स्थानर्ा द्धनर्ागर्को िाद्धग आवश्यक पहि गररन े   

१७ वािी उपचार द्धशद्धवरको कायगक्रर् संचािन गररने    

ख पर्यटन के्षत्र 

१८ नगरका पयगटद्धकय र्हत्वका सवै क्षते्रहरुको अध्ययन गरी क्रर्ागि रुपर्ा यस क्षेत्रको दीघगकािीन योजना िजुगर्ा गररन े    
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१९ चाि ुआ.व २०७५/७६ ददे्धख शरुु गररएको  वौडेश्वरको एकीकृि द्धवकासको िाद्धग द्धनर्ागर् भएको गरुुयोजना वर्ोद्धजर्को कायगिाई सम्पन्न गनग िीब्र 

रुपर्ा अघी बढाईन े    

२० यस नगर क्षेत्रकार्ा रहकेा ऐद्धिहाद्धसक, धाद्धर्गक, सास्कृद्धिक परुािाद्धत्वक, पौराद्धर्क र पयगटद्धकयस्थिको र्हत्वका सम्पदाहरुको संरक्षर् िथा र्र्गि 

सम्भार गररन े   

२१ पयगटन क्षते्र प्रबदनंको िाद्धग ऐद्धिहाद्धसक, धाद्धर्गक, सास्कृद्धिक, प्राकृद्धिक, आद्धद द्धवद्धभन्न क्षेत्रिाई सर्टेी बहृि पयगटन गरुुयोजना द्धनर्ागर् सम्पन्न ्

गररने    

२२ चण्डेश्वरी ददे्धख बौडेश्वरसम्र्को पदर्ागगिाई उच्च प्राथद्धर्किाका साथ अद्धघ बढाईने    अन्य क्षेत्रर्ा सर्िे पदर्ागगको सम्भायकयिा अध्ययन गररने    

२३ नगरपाद्धिका द्धभत्रका द्धवद्धभन्न क्षते्रर्ा होर्स्टे सम्भायकयिा अध्ययन गनुगको साथै सो को संचािनको िाद्धग राद्धष्िय द्धनकुञ्ज र र्ध्यावद्धिग क्षेत्रसंग 

सर्न्वय गरी संचािन गनग पहि  गररन े   

२४ ऐद्धिहाद्धसक सास्कृद्धिक क्षेत्र टोखा ििेज ुर्द्धन्दर पररर्रिाई चाकु स्िम्भ सद्धहिको पाकग  द्धनर्ागर् गनग पहि गररन े    

२५ टोखािाई पयगटद्धकय क्षेत्रको रुपर्ा द्धवकास गनग आगार्ी वर्गर्ा दोश्रो टोखा र्होत्सव आयोजना गरर Visti Tokha 2020  संचािन गररन े    

ग  सहकारी  

२६ नगरपाद्धिकार्ा रहकेा सहकारीहरुको द्धवकास, एकीकरर् हुन चाहनिेाई आवश्यक सहयोग एंव  सहद्धजकरर् गररन े    

२७ सहकारी वचि िथा ऋर् पररचािन सम्वन्धी र्ापदण्ड बनाईद्धनयर्न गररने     

२८ यवुाहरुिाई स्वदशेर् ैकार् गने वािावरर् सजृना, सहकारीर्ार्ग ि रोजगारी सजृना िथा यवुास्वरोजगर कायगक्रर् संचािन गररने    

२९ यकयावसायीक, सार्दू्धहक, सहकारी करारखेिीर्ा यवूाहरुिाई प्रोत्साहन गररन े    

३० सहकारीको वचिकिागहरुको बचिको सरुक्षाको प्रत्याभदू्धि गनग आवश्यक यकयवस्था गररने    

३१ सहकारी सम्बन्धी ि्याङ्क यकयवस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान गररन े    

३२ स्थानीय सहकारीहरुको क्षर्िा अद्धभवदृ्धिको िाद्धग िाद्धिर् िथा अविोकन भ्रर्र्को यकयवस्था द्धर्िाईन े   

३३ सहकारी शसुासन र द्धवत्तीय यकयवस्थापनिाई सदु्धरढ गनग सहकारी िथा गररवी सम्वद्धन्ध यकयवस्थापन सचूना प्रर्ािी (CoPoMIS) अद्धनवायग िाग ू

गराईने      

३४ श्रर् द्धसजगना, उत्पादन र रोजगारिाई सहकारी संग आवि गराउन पहि गररने     

३५ सहकारी उत्कृष्ट सम्र्ान कायगक्रर् संचािन गररने    

घ उद्योग तथा वालणज्र् 

३६ घरेिु िथा सानाउद्योगको द्धवकास र प्रविगनको िाद्धग आवश्यक सहजीकरर् गररन े    

३७ घरेिु िथा साना उद्योगको क्षेत्रर्ा प्रत्येक वडार्ा उत्पादन हुन सक्ने बस्िु िथा सेवाको सम्भायकयिा अध्ययन गरी एक वडा एक 

उत्पादन/पलहचानको नीद्धि द्धिईन े  

३८ िगानीर्ैत्री वािावरर् सजृना गररन े    

३९ यकयापाररक र्र्ग, पसिको दिाग, अनरु्द्धि, नद्धवकरर् िथा खारेजीको सहज यकयवस्था द्धर्िाईन े    

४० सीप द्धवकास सम्वन्धी कायग योजनाको प्रवधगन गररन े  साथै यकयावसायीक िाद्धिर्को आयोजना गररन े    

४१ परम्परागि िथाब्यबसाद्धयकद्धसपर्िुकघरेिु उत्पादनिाई प्रविगन गनग आवश्यक यकयवस्था द्धर्िाईन े   

४२ टोखा नगर क्षते्रर्ा अन्िराद्धष्ियस्िरको एक प्रदशगनी केन्र द्धनर्ागर् गनग स्थान पद्धहचान गरर प्रदशे सरकार संग आवश्यक पहि गररन े    

४३ नगर क्षते्रका सवै उद्योग िथा ब्यबसायहरुिाई करको दायरार्ा ल्याईने    

४४ गररब िथा द्धबपन्न र्द्धहिाहरुको िाद्धग िघ ुउद्दर् द्धवकास कायगक्रर् संचािन गररन े   

 



18 
 

  २. सामालजक लवकास  

क   लशक्षा 

४५ सार्दुाद्धयक द्धवद्याियहरुिाई वािावरर्र्ैत्री र प्रद्धवद्धधयतु वनाउन पहि गररने    साथै उत्कृष्ठ नद्धिजा ल्याउने द्धवद्याियिाई परुस्कृि गररन े    

४६ प्राद्धवद्धधक द्धशक्षा िथा यकयावसायीक िाद्धिर्को योजना िजुगर्ा गरर कायागन्वयनर्ा ल्याईन े    

४७ आवश्यकिाको आधारर्ा नयााँ द्धवद्यािय खोल्ने, स्िर वदृ्धि गन,े एकीकृि गने, कक्षा थप गरी सर्दुायको द्धहिर्ा प्रयोग गन ेनीद्धि अविम्वन गररन े 

  सार्दुाद्धयक द्धवद्याियिाई र्ाध्याद्धर्क िहबाट उच्च द्धशक्षाको िाद्धग किेज िह सम्र्को स्िरोन्निीको िाद्धग आवश्यक ब्यबस्था द्धर्िाईन े   

४८ द्धवद्याियहरुको अनरु्द्धि, द्धनयर्न र अनगुर्न िथा र्लु्याङ्कन प्रर्ािीिाई यकयवद्धस्थि र प्रभावकारी वनाईने    साथै नगरपाद्धिका द्धभत्रका सव ै

सार्दुाद्धयक द्धवद्याियहरुको एउटै यदू्धनर्र्ग िाग ूगनग आवश्यक परार्शग गररने     

४९ द्धशक्षक िथा कर्गचारीहरुको पेशागि क्षर्िा वदृ्धि, िाद्धिर्को उद्धचि यकयवस्थापनको िाद्धग आवश्यक कायगक्रर् बनाई िाग ूगररने     

५० सार्दुाद्धयक द्धवद्यािय अध्ययनरि वािवाद्धिकाहरुिाई द्धदवा खाजाको यकयवस्था गनग मेर्र लदवा खाजा कार्यक्रम िाग ूगररन े    

५१ प्रदशे सरकारको नीद्धि अनरुुप एक द्धवद्यािय एक नसग कायगक्रर्िाई सर्ि वनाउन आवश्यक सहजीकरर् गररने    

५२ सार्दुाद्धयक द्धवद्याियहरुको शदै्धक्षक पवुागधार द्धनर्ागर्, र्र्गि सम्भार कायगिाई प्राथद्धर्किा द्धदईन े     

५३ नगरपाद्धिकाद्धभत्र रहकेा संस्थागि द्धवद्याियहरुसंग आवश्यक सर्न्वय गरी गररव, जेहन्दार, द्धप डीएका वगग, द्धवपन्न, जनजाद्धि, दद्धिि, अपाङ्ग, 

र्द्धहिा, जन-आन्दोिनका घाईिे, सद्धहद, वेपत्ता पररवारका सन्ििी िगायििाई  ात्रवदृ्धिको आवश्यक यकयवस्था द्धर्िाइन     

५४ द्धवद्याथीहरुिे गरु्स्िरीय द्धशक्षा प्राप्त गन े सदु्धनद्धिििाका िाद्धग सार्दुाद्धयक द्धवद्याियका द्धशक्षकहरुिाई िाद्धिर् प्रदान गनुगका साथै शैद्धक्षक 

सार्ाग्रीहरुको द्धविरर्का िाद्धग द्धवशेर् कायगक्रर्हरु संचािन गद ैिद्धगने     

५५ सार्दुाद्धयक द्धवद्याियको गरु्स्िरीय द्धशक्षार्ा िगानी वदृ्धि गनगको िाद्धग  सार्ाद्धजक उिरदाद्धयत्व(Corporate Social Responsibility) 

अन्िगगिनीद्धज द्धवद्याियहरुिाई यी क्षेत्रर्ा िगानी वढाउन उत्प्रेररि गररने     

५६ वािवाद्धिकािाई द्धवद्यािय भनाग गने कायगिाई प्रत्येक वर्ग अद्धभयानको रुपर्ा अगाडी वढाईने    द्धवचैर्ा द्धवद्यािय  ोड्ने कायगिाई रोक्न  

संयन्त्रको यकयवस्था गरी सो कायगिाई द्धनरुत्साद्धहि गररन े    

५७ स्थानीय पसु्िकािय, वाचनािय िथा सार्दुाद्धयक द्धसकाई केन्रको गरु्ात्र्क सधुार गररने     

५८ सार्दुाद्धयक द्धवद्याियर्ा अध्ययनरि सवै  ात्राहरुिाई सेनटेरी प्याड द्धन: शलु्क उपियकध गराईन े    

५९ द्धनरन्िर द्धशक्षा, जीवन उपयोगी द्धसकाई िथा र्द्धहिा द्धशक्षार्ा जोड द्धदईने     

६० आधारभिु िहको द्धशक्षार्ा स्थानीय भगूोि, सम्पदा,पद्धहचान, आद्धथगक, सार्ाद्धजक, भार्ा,संस्कृद्धि िथा परम्परािाई सम्विगन र जगेनाग हुने गरी 

स्थानीय पाठ्यक्रर् प्रारुप ियार गररिागगूररन े    

६१ र्नर्ोहन प्राद्धवद्धधक द्धशक्षािय स्थापना िथा संचािनको िाद्धग स्थान उपियकध गराई यथाद्धसघ्र स्थापनाको िाद्धग  सम्वद्धन्धि द्धनकायर्ा  आवश्यक 

पहि गररने     

६२ टोखा नगर क्षते्रिाई परू्ग साक्षर घोर्र्ा गररन े   

६३ राज्यकोर्वाट ििवभत्ता प्राप्त गन ेसवै पदाद्धधकारी िथा कर्गचाररहरुिे सार्दुाद्धयक द्धवद्याियर्ा आफ्ना वािवाद्धिका अध्ययन गराएर्ा प्रोत्सद्धहि 

गररने     

६४ सार्दुाद्धयक द्धवद्याियर्ा अध्यापन गने द्धशक्षकहरुिाई एक अको द्धवद्याियर्ा आिोपािो अध्यापन गराउने नीद्धि अविम्वन गररन े    

६५ सार्दुाद्धयक िथा संस्थागि द्धवद्याियहरुको दरुीकर् गनग आवश्यक नीद्धिहरु अद्धख्ियार गद ै सार्दुायद्धक द्धवद्याियको सर्ग्र अवस्था सधुारका 

कायगक्रर्हरु अविम्वन गररने    साथै सार्दुाद्धयक द्धवद्याियहरुर्ा द्धिईन े अद्धिररत शलु्कका वारेर्ा आवश्यक  िर्ि गरर यथोद्धचि द्धनर्गय 

गररने     

६६ टोखा नगर द्धशक्षा ऐन, २०७५ िाई सर्य सापेक्ष रुपर्ा संशोधन गररन े    

ख  िैङ्लगक समानता र सामालजक समावेशीकरण 
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६७ जेष्ठ नागररकर्ा भएको अनभुव, ज्ञान  र  सीपिाई नयााँ पसु्िार्ा हस्िान्िरर् गनग नीद्धि द्धनर्ागर्, अनसुन्धान िथा वौद्धिक ज्ञान द्धवस्िारका क्षेत्रर्ा जेष्ठ 

नागररकहरुिाई सहभाद्धग गराउने नीद्धि अविम्वन गररन े   

६८  र्द्धहिािाई सार्ाद्धजक र आद्धथगक अद्धधकारिाई िाई सर्ि वनाउन आवश्यक सहयोग गररन े    

६९ नेपाि सरकारवाट उपियकध सार्ाद्धजक सरुक्षा भत्ता द्धविरर्िाई यकयवद्धस्थि िथा सहज बनाउन सम्बद्धन्धि बैंकसंग सर्न्वय गरी वडा स्िरबाट द्धविरर् 

गनग पहि गररने     

७० जेष्ठ नागररकको पद्धहचान, सम्र्ान र यकयवस्थापनका िाद्धग द्धवकास साझेदारहरु सर्ेिको सहयोगर्ा क्रर्ागि रुपर्ा र्नर्ोहन जेष्ठ नागररक 

द्धवश्रार्स्थि द्धनर्ार्ग गररन े  

७१ र्द्धहिाहरुको आयर्िूक,  सीपर्िूक, क्षर्िा अद्धभवदृ्धि, नेितृ्व द्धवकास गरी दक्ष जनशद्धत द्धनर्ागर्र्ा योजनावि पहि गनग िाद्धिर्हरु यकयवद्धस्थि 

िथा जीवन उपयोगी वनाईने     

७२ िैङ्द्धगक द्धहसंा, शोर्र्, र्ानव वचेद्धवखन, द्धवभेद िथा दबु्यगवहारिाई शनु्य सहनद्धशििाको नीद्धि अविम्वन गररने    यसका िाद्धग स्थानीय संघ 

संस्थाहरु संगको सहकायगर्ा द्धवद्धभन्न प्रकारका सचिेनार्िूक कायगक्रर्हरु संचािन गद ैिद्धगन े   

७३ वािद्धववाह,  ुवा ुि िगायिका कुरीद्धि िथा कुप्रथा अन्त्य गनग सचिेनार्िूक कायगक्रर्हरु संचािन गररने     

७४ "हाम्रो वािवालिका हाम्रो भलवश्र् भन्न ेर्लु्य र्ान्यिािाई आत्र्साथ गद ैवािर्ैत्री स्थानीय शासनिाई द्धनरन्िरिा द्धदई यस नगरपाद्धिकाका 

वडाहरुिाई क्रर्श वािर्तै्री घोर्र्ा गद ैनगरिाई परू्ग वािर्ैत्री नगर घोर्र्ा गररन े   

७५  द्धहसंा द्धपद्धडि र्द्धहिा र बािबाद्धिका,  जेष्ठनागररकहरुको िाद्धग सरुद्धक्षिगहृ र आपिकािीन कोर्को यकयवस्था गररने    

७६ बािअद्धधकार र बािसंरक्षर्िाई सदु्धनद्धिि गनग बािक्िब र बाि संजािहरुर्ा आवश्यक कायगक्रर् संचािन गररन े   

७७ संरक्षर् द्धबद्धहन बािबाद्धिकाहरुिाई पाररवाररक पनुद्धर्गिन गने र सम्भव नभएर्ा यस नगरर्ा अवद्धस्थि बािगहृर्ा पनु:स्थापना गनग पहि गररने    

७८ नगर क्षते्रका वािगहृ िथा बदृाश्रर्को द्धनयद्धर्ि अनगुर्न गररने   

७९ र्द्धहिा िथा बािबाद्धिकाको गरै काननुी ढगंिे श्रर् शोर्र् हुन सक्ने सम्भाद्धवि क्षेत्रको पद्धहचान गरी अनगुर्न िथा द्धनयर्न गररने    

८० द्धकशोर द्धकशोरीहरुको िाद्धग सचूना िथा परार्शग केन्रको स्थापनाको साथै उत सर्हूहरुिाई क्षर्िा अद्धभवदृ्धि कायगक्रर् संचािन गररन े   

८१ द्धभन्नक्षेर्िा भएकाहरुको िाद्धग क्षर्िा द्धवकास, द्धसप द्धवकास िथा आय-आजगनका कायगक्रर् संचािन गररने    साथै आवश्यकिा अनसुार सार्ाग्री 

प्रदान गररन े   

८२ िद्धक्षि कायगक्रर् अन्िगगि सीप द्धसकेका यकयद्धतहरुर्ा उत्पाद्धदि सार्ाग्रीहरुिाई वजारको यकयवस्था गनग पहि गररने      

 

ग.र्वुा तथा खेिकुद 

८३ खेिकूदका र्ाध्यर्वाट नगरिाई अगाडी वढाउन िथा सवै सार् ुपररद्धचि गराउन र्ेयरकप खिेकूदको आयोजना गररने    यसका िाद्धग स्थानीय 

संघ संस्थाहरुसंगको सहकायगर्ा आवश्यक पवुागधार द्धवकास िथा प्रद्धशक्षर्को यकयवस्था द्धर्िाउन पहि गररन े   

८४ टोखा नगर अन्िर क्िव स्िरीय खेिकूद िथा अन्िर नगर र्ेयरकप खेदकूद कायगक्रर् आयोजना गररने    सो को िाद्धग स्थानीय क्िवहरुिाई 

जागरुक वनाईन े    

८५ िाग ुपदाथग दयुकयगसनवाट जोगाउनको िाद्धग सचेंिानार्िुक कायगक्रर् संचािन गनुगको साथै दयुकयगसनर्ा र्सेकािाई पनुगस्थापनाका िाद्धग आवश्यक 

पहि गररने    

८६ नगर खिेकूद सद्धर्द्धि गठन गद,ैनगरस्िररय खिेकूद र्ैदान, खेि सार्ाग्रीहरु यकयवस्था गरी खेिकूदिाई यकयवद्धस्थि गररन े   

८७ भिुखिे चौरिाई बहुउद्दशे्यीय प्रयोजनको िाद्धग रंगशािा द्धनर्ागर्को सम्भायकयिा अध्ययन गरर द्धनर्ागर् गनग सङ्घीय सरकार र प्रदशे सरकारसंग 

आवश्यक पहि गररन े   

घ. स्त्वास्त््र्  

८८ स्वास््य सेवार्ा नगरवासीहरुको पहुाँच द्धवस्िार गनग पहि गररन े   
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८९ सवै वडाहरुर्ा प्राथद्धर्क स्वास््य सेवा उपियकध गराउन नगर शहरी अस्पिाि स्थापनाथग संघीय सरकारर्ा आवश्यक पहि गररने     

९० स्वास््यकर्ी िथा स्वयर्सेवीकाहरुिाई आवश्यक िाद्धिर् िथा अन्य सहयोग उपियकध गराई क्षर्िाद्धवकास गररन े    

९१ वडा नं. २ र्ा रहकेो प्राथद्धर्क स्वास््य केन्रिाई टोखा नगर अस्पिािका रुपर्ा संचािन गनग आवश्यक यकयवस्था द्धर्िाईन े    

९२ प्रदशे सरकारको स्वास््य , ससंुस्कृि र सखुी जनिाको अद्धभयानिाई सर्ि वनाउन आवश्यक सहयोग गररने     

९३ स्थानीय स्वास््य चौकीहरुको भौद्धिक पवुागधार द्धनर्ागर् िथा र्र्गि सम्भारिाई द्धनरन्िरिा द्धदईने     स्वास््य चौकीहरुिाई भौद्धिक पवूागधार सदु्धबधा 

सम्पन्न बनाईन े   

९४ राद्धष्िय र प्राददे्धशक र्ापदण्ड अनरुुप अस्पिाि, द्धनदान केन्र, नद्धसगङ्ग होर् िथा अन्य स्वास््य संस्थाहरुको द्धक्िद्धनक दिाग, और्द्धध पसि संचािन 

अनरु्द्धि र द्धनयर्न गररन े     

९५ द्धनजी अस्पिाि, पोिीद्धक्िद्धनक िथा और्द्धध पसिहरुकोिाद्धग द्धबज्ञ टोिी बनाई द्धनयद्धर्ि अनगुर्न र द्धनयर्न गररने    

९६ जेष्ठ नागररकहरुको िाद्धग घदु्धम्ि स्वास््य द्धशद्धवर र्ार्ग ि स्वास््य जांच, थप उपचार िथा प्रेर्र्को आवश्यक यकयवस्था गररने    

९७ स्वास््य जीवनशैिी, पोर्र्, शारररीक यकयायार्, योग अभ्यास, स्वास््य वदृ्धत्तको पािना िगायिका जनस्वास््य सेवाको प्रविगन गररने     

९८ जनस्वास््य, आपिकािीन स्वास््य, सने िथा नसने रोग एंव र्हार्ारीको द्धनयन्त्रर् योजना ियार गरी आकद्धस्र्क स्वास््य सेवा प्रवाह गररन े    

९९ जेष्ठ नागररक, असह्यायहरुिाई  स्वास््यर्ा सहज पहुाँच पयुागउनको िाद्धग स्वास््य बीर्ा कोर् खडा गरर सवै नगरवासीिाई स्वास््य बीर्ाको िाद्धग 

अद्धभप्ररेरि गररने    

१०० द्धवद्यािय स्िरर्ा द्धकशोरी स्वास््य पोर्र् कायगक्रर् िाग ूगररन े   साथै  द्धकशोर-द्धकशोरीहरुिाई प्रजनन ्स्वास््य सम्वन्धी द्धशक्षाद्धदईने   

१०१ असहाय िथा अद्धि द्धवपन्न आर्ाहरुको िाद्धग आकद्धस्र्क आर्ा सरुक्षा कोर् स्थापना गररन े   

१०२ स्वास््यसम्बन्धी अध्ययनअनसुन्धानको िागी द्धनद्धज अस्पिाि िथा संघ-संस्थाहरु संग सर्न्वय िथा सहकायग गररने    

१०३ नगर क्षेत्रका नीद्धज अस्पिाि िथा द्धक्िद्धनकहरुिे नगरबासीिाई सहज रुपर्ा स्वास््य सेवा उपिब्ध गराउन कद्धम्िर्ा १५ प्रद्धिशि  ुट गराउन पहि 

गररने   

१०४ स्वास््य स्वयंसेद्धवकाहरुको कार्को उच्चिर् र्लु्यांकन गद ै ६०बर्ग काटेकाहरुको हकर्ा सम्र्ान गरी द्धबदाई गररने   नयााँ स्वयर्सेद्धवकाहरुको 

हकर्ा १० कक्षा उद्धिर्ग हुन ुपन े   

१०५ स्वास््य ससंुस्कृि र सखुी नगरवासी वनाउन स्वास््य क्षेत्रिाई थप र्जवदु वनाउन पहि गररने     

१०६ वडा नं. १० र्ा शहरी स्वास््य केन्र स्थापना िथा संचािन गररन े    

ङ. सिंस्त्कृलत प्रवद्धयन  

१०७ नगर क्षते्र द्धभत्रको एद्धिहाद्धसक सम्पदा िथा स्थानहरुिाई जीवन्ि राख्नका िाद्धग त्यस्िा क्षते्रहरुको संरक्षर् र सम्वधगन गररन े   

१०८ सम्पदाहरुको पनु:द्धनर्ागर् िथा द्धजर्ोिारर्ा परुाित्व द्धवभाग र अन्य द्धनकायसंग आवश्यक सर्न्वय र सहकायग गररन े   

१०९ सास्कृद्धिक प्रवधगन िथा द्धवकासका िाद्धग द्धवशेर् कायगक्रर्हरु संचािन गररन े   

११० स्थानीय जात्रा िथा संस्कृद्धिक पवगहरुको उद्धचि यकयवस्थापनको िाद्धग आवश्यक कोर्को यकयवस्था गरर द्धनयद्धर्ि रुपर्ा संचािन हुन े यकयवस्था 

द्धर्िाईन े   

१११ वडा नं. १ को जिेश्वर र्द्धन्दर र्ाद्धथल्िो भ-ूभागर्ा वौि गमु्वा द्धनर्ागर्को िाद्धग सम्भायकयिा अध्ययन गररने     

११२ टोखा नगरपाद्धिकाको वडा न.ं २ र ३ को प्राद्धचन वस्िीिाई घोद्धर्ि टोखा सािंस्त्कृलतक सिंरलक्षत के्षत्र  को द्धवकास, संरक्षर् र प्रवधगन गनग टोखा 

सास्कृद्धि संरद्धक्षि क्षेत्र द्धवकास सद्धर्द्धि गठन गरर आवश्यक कायग अगाडी वढाईन े    

११३ सास्कृद्धिक संरद्धक्षि क्षते्रको गरुुयोजना र कायगद्धवद्धध वनाई सो अनसुार द्धवकास द्धनर्ागर् एवं द्धनजी आवास द्धनर्ागर् सर्ेि सोद्धह अनसुार गनग प्रोत्साहन 

गररने     
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११४ “ऐलतहालस, सास्त्कृलतक, पर्यटकीर् समृद्ध टोखा नगर" को अद्धभयानिाई साथगक िुल्याउन द्धवरे्श कायगक्रर्हरु अद्धभयानको रुपर्ा संचािन 

गररने       

च . खानेपानी तथा सरसफाई 

११५ नगरका सवै वडाहरुर्ा द्धपउनपेानी उपियकध गराउनको िाद्धग काठर्ाडौ ाँ उपत्यका खानपेानी द्धिद्धर्टेडसंग आवश्यक सर्न्वय गररने     

११६ नगर क्षेत्र द्धभत्र भएका पानीका स्रोिहरुको पद्धहचान गरर सो िाई नगरवासीको उच्चिर् द्धहिर्ा प्रयोग गने नीद्धि अविम्वनगररने     साथै प्राकृद्धिक 

पानीको र्हुान भएको क्षेत्रसंरक्षर् गनग प्राथद्धर्किा द्धदईने    

११७ वकृ्षारोपर्, हररयािी िथा हररि क्षते्रको द्धवस्िारको िाद्धग द्धवशेर् अद्धभयान संचािन गररन े   साथै वर्ागदको पानीिाई जद्धर्नर्ा Rechagrge गन े

यकयवस्था द्धर्िाउन अद्धभप्रेररि गररन े    

११८ POST-ODF  (परु्ग सरसर्ाई ) िर्ग  उन्र्खू हुनको िाद्धग प्याकेजका कायगक्रर्हरु संचािन गररन े    

११९ घर, किकारखाना, उद्योग धन्दाहरु वाट उत्पाद्धदि र्ोहोरिाई श्रोिर्ा न ै वगीकरर् गन े कायगको थािनी गराईनकुो साथै बायोग्यासद्धनर्ागर् गनग 

अनदुानको यकयवस्था गररन े    

१२० र्ोहोरर्ैिा संकिन, पनु: प्रयोग, प्रशोधन, द्धवसजगन कायगको सेवा शलु्क द्धनधागरर् र द्धनयर्न गररने      

१२१ नगरक्षेत्रको र्ोहोर र्िैा यकयवस्थापनको िाद्धग सम्वद्धन्धि सरोकारवािा िथा अन्य द्धनकायहरुसंग सहकायग गरी यकयवस्थापनको कायग गनग पहि 

गररने    

१२२ र्ोहोरर्ैिासंकिन िथा ढुवानी कायगर्ा द्धनजी क्षेत्रिे गद ैआएकोर्ा थप यकयवद्धस्थि गराउंद ैिाद्धगन े    

१२३ शहरी सरसर्ाई िथा र्ोहोरर्ैिासङ्किन प्रर्ािीर्ा सधुार गनग आवश्यक पहि गररन े    

१२४ नगर क्षते्र द्धभत्र भएर वहने नदीनािाहरु िथा द्धकनारर्ा सरसर्ाई िथा वकृ्षारोपर् गनअेद्धभयानर्िुककायगक्रर्संचािन गररन े   

१२५ अनदुानर्ा कम्पोष्टद्धवन द्धविरर् गररने    

१२६ नगर क्षते्रको ढि सरसर्ाईिाई ब्यबद्धस्थि गनग Hydraulic Jet िगायि अन्य आवश्यक आधदु्धनक उपकरर्खररद गरीने    

१२७ प्रत्येक वडार्ा कद्धम्िर्ा एक वटा सावगजद्धनक शौचािय द्धनर्ागर् गररने    

छ. सरकारी तथा गैर सरकारी सिंस्त्था 

१२८ यस नगरपाद्धिका द्धभत्र संचािनर्ा रहकेा अधग-सरकारी िथा गरै सरकारी संस्थाहरुिाई द्धनयर्न गनग आवश्यक यकयवस्था गररने   

३. पुवायिार लवकास 

क. भवन तथा शहरी लवकास 

१२९ यसै आ.व ददे्धख शरुुवािको चरर्र्ा रहकेो नगरपाद्धिका कायागिय भवन र वडा कायागिय भवन द्धनर्ागर्को िाद्धग आगार्ी आ.वर्ा आवश्यक वजेट 

द्धवद्धनयोजन गरी क्रर्ागि रुपर्ा भवन द्धनर्ागर्को कायगिाई सम्पन्न ्गररने     

१३० आवासीय, यकयापाररक,संघ-संस्था िगायि सबै प्रकारका भवन- र्ापदण्ड र भवन द्धनर्ागर् संद्धहिाको पािना गरी सरुद्धक्षि िररकािे द्धनर्ागर् गन े

यकयवस्था गररने    साथै साद्धवक सर्य ददे्धखन ै द्धनर्ागर् भएका परुाना घरहरुिाई नक्सापासको प्रकृयार्ा ल्याउन कायगद्धवद्धध द्धनर्ागर् गरर कायागन्वय 

गररने     

१३१ नगरयािायाि गरुुयोजनाको र्स्यौदािाई थप  िर्ि गरी कायगन्वयनर्ा ल्याईने    साथै वस्िी भवन द्धनर्ागर् र्ापदण्ड (सडक िथा खोिा 

खोल्सीहरु) ियार गरी द्धसघ्र कायागन्वयनर्ा ल्याईने      

१३२ िोद्धकएको र्ापदण्ड अनसुार न्यनुिर् भन्दा वढी खलु्िा क्षेत्र राखी नगरपाद्धिकाको शहरी ईिाकार्ा घर द्धनर्ागर् गनै यकयद्धतिाई प्रोत्साहन गनग 

आवश्यक यकयवस्था द्धर्िाईन े    

१३३ नक्सापास प्रद्धक्रयािाई इन्िानेटबाट संचािन हुद ै आएकोर्ा अपडेट गरी अनिाइन द्धसष्टर्वाट संचािन गररने   उत प्रकृयािाई अझ सहज र 

प्रभावकारी वनाउन जोड द्धदईन े    

१३४ भवन द्धनर्ागर् कायगर्ा संम्िग्न हुने द्धनर्ागर् र्जदरुहरुिाई थप आवश्यक िाद्धिर्को यकयवस्था गरी सचुीकृि गद ैिद्धगने   
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१३५ नगरक्षेत्रर्ा द्धनर्ागर्हुन े यकयावसायीक भवनहरुिाई द्धनर्ागर् स्वीकृद्धि द्धददााँ अपाङ्गर्तै्री िथा Underground Parking द्धनर्ागर् गनगको िाद्धग 

अद्धभप्ररेरि गररने    

१३६ नीद्धज क्षेत्रसंग सहकायग गरर पाद्धकग ङ्ग स्थिहरु द्धनर्ागर् गनग आवश्यक सहयोग उपियकध गराउने नीद्धि द्धिईने      

१३७ साबगजद्धनक जग्गा अद्धिक्रर्र्को अद्धभिेखान्कन गरर त्यस्िा क्षते्रर्ा बनाईएका संरचना हटाउन वडािाई श्रोिसाधन सद्धहि परू्ग अद्धधकार द्धदईन े   

स्वावासी र गैह्रवासीको अध्ययनको िाद्धग यकयवस्था द्धर्िाउन सम्वद्धन्धि द्धनकाय संग पहि गररने     

१३८ सावगजद्धनक जग्गार्ा वनेका सवै संरचनाहरु (सार्दुाद्धयक भवनहरु, आद्धद) नगरपाद्धिकाको स्वाद्धर्त्वर्ा राद्धख संरक्षर् सद्धहि आवश्यकिाको 

आधारर्ा प्रयोग गने     

१३९ भकूम्पवाट क्षद्धिग्रस्ि द्धनजी आवास पनुद्धनर्ागर्को वााँकी कायग आगार्ी आद्धथगक वर्ग द्धभत्र प्राथद्धर्किाका साथ सम्पन्न गररन े    

 नगरिाई वािावरर्र्ैत्री सरुद्धक्षि वसोवास स्थिको रुपर्ा द्धवकास गरर नगरको भगूोि अनसुार यकयापाररक,पौराद्धर्क, धाद्धर्गक,  सांस्कृद्धिक, 

ऐद्धिहाद्धसक, पयगटन द्धवकास िथा कृद्धर् िगायि सवै क्षेत्रिाइ यकयवद्धस्थि नगरपाद्धिकाको रुपर्ा क्रर्ागि परुा गराउद ैिान अल्पकािीन, र्ध्यकाद्धिन 

र दीघगकािीन कायगक्रर्हरु  नौट गरर संचािन गररन े    

ख  खानेपानी पवुायिार कार्यक्रम 

१४० खानपेानीको सहज आपदु्धिगको िाद्धग र्िेम्ची खानेपानीिाई यस नगरपाद्धिका द्धभत्र द्धविरर्को िाद्धग पहि गररने     

१४१ यस नगरपाद्धिका द्धभत्र रहकेा वडा नं. १ र २ िगायिका खानेपानीका प्रकृद्धिक र्हुान पद्धहचान गरर सो को उद्धचि संरक्षर् गरी संचािनर्ा ल्याईने     

१४२ सावगजद्धनक स्थिहरुर्ा खानेपानीको द्धविरर् प्रर्ािीको यकयवस्था द्धर्िाईने     

१४३ सरकारी द्धनद्धज साझेदारी र सहकायगर्ा खानेपानी आपदू्धिग यकयवस्थाको िाद्धग द्धबशेर् प्राथद्धर्किा द्धदईन े  वािावरर्िाई र्ध्यनजर गरी जद्धर्नको 

उपियकधिा हुन सक्न ेअवस्थािाई हरेी द्धडप वोररङ्ग कायग द्धवस्िार गद ैिद्धगन े    

ग  ऊजाय  

१४४ र्ेयर उज्यािो कायगक्रर् संचािन गरर नगरपाद्धिकाका र्खू्य र्खू्य चोकहरुर्ा  सडक वत्ती वाद्धिने     

१४५ वैकद्धल्पक उजागको रुपर्ा रहकेो सडक सौयग वत्ती जडानको िाद्धग सम्बद्धन्धि द्धनकायहरुर्ा पहि गररने   

१४६ साबगजद्धनक चोक, र्ठ-र्द्धन्दर, द्धबद्यािय, वडा कायागियहरुर्ा सौयग बत्ती जडान गनग प्राथद्धर्किा द्धदईने    

घ. सडक तथा पिु  

१४७ सडक द्धनर्ागर् गदाग रु्टपाथ,हररयािी सद्धहिको द्धभन्न क्षर्िा र्ैत्री सडक द्धनर्ागर्िाई जोड द्धदईने     

१४८ जनसहभाद्धगिार्ा आधाररि द्धवकास प्रकृयाका िाद्धग कद्धम्िर्ा ४० प्रद्धिशि जन-सहभाद्धगिा रकर् जम्र्ा गरी द्धवकास गनग चाहने उपभोताहरुिाई 

ध्यानर्ा राखी सो अनरुुप सर्परुक कोर्वाट ब्यबस्थापन गररने     

१४९ द्धसर्ा जोद्धडएका नगरपाद्धिकािाई र्ाइदा पगु्न ेखािका दइु वा दइु भन्दा वढी नगरपाद्धिकाको साझेदारीर्ा संचािन हुनेपवुागधार द्धनर्ागर्का 

कायगक्रर्हरुिाइ द्धवर्ेश जोड द्धदइने    यसको िाद्धग सर्परुक कोर्बाट यकयवस्था गररने      

१५० अन्िर स्थानीय िहहरु िथा उपभोता सद्धर्द्धि एंव टोि द्धवकास संस्थाहरु संग आवश्यक सर्न्वय गरी साझेदारी कायगक्रर्हरु संचािन गररने     साथै 

टोि द्धवकास संस्था/ उपभोता सद्धर्द्धिहरुको िेखापरीक्षर् अद्धनवायग गने यकयवस्था द्धर्िाउन पहि गररने     

१५१ नगरपाद्धिका द्धभत्र द्धनर्ागर् हुन ेसडक, ढि, द्धवद्यािय, पाकग , स्वास््य चौकी, र सार्दुाद्धयक वनहरुको द्धवकास द्धवस्िार कायगिाई प्रभावकारी वनाउन 

द्धवर्ेश पहि गररन े    

१५२ घर द्धनर्ागर् सम्पन्नको प्रर्ार्पत्र द्धिन आउाँदा ढि जडानको अवस्था जानकारी गराई दस्िुर बझुाएको रद्धसद सद्धहि  पेश गनुग पने    

१५३ टोखा नगरपाद्धिकाको आयोजना/पररयोजनाको योजना बैक वनाई प्राथद्धर्किा प्राप्त क्षते्रर्ा कायगक्रर् संचािन गररने    साथै द्धवद्धभन्न दाि ृ

द्धनकायहरुसंग सहयोग द्धिई सर्ेि संचािन गररने     

४. वातावरण तथा लवपद व्र्वस्त्थापन  
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१५४ शहरको सनु्दरिा अद्धभवदृ्धि र वािावरर्र्ैत्री नगर द्धनर्ागर् गनग GREEN TOKHA  अद्धभयान अन्िगगि पाकग  द्धनर्ागर्,  वकृ्षारोपर्, वािावरर् िथा 

र्ोहोर र्िैा यकयवस्थापन, सम्पदा संरक्षर्, प्िाद्धष्टक झोिा न्यदू्धनकरर् िथा जनचेिना र्िूक कायगक्रर्हरु संचािन गररने    साथै सडक द्धकनारहरुर्ा 

हररयािी कायर् गनग वकृ्षारोपर् गररने     

१५५ द्धवपद जोद्धखर्  क्षते्रहरु पद्धहचान गरी उत क्षेत्रहरुर्ा जोद्धखर् न्यदू्धनकरर् सचेिना कायगक्रर्हरु संचािन गररने    एक वडा एक लवपद सरुलक्षत 

स्त्थि द्धकटान गरी आवश्यक पवुागधारहरु द्धवकास गद ैिद्धगन े    

१५६ चािु आव ददे्धख शरुु गररएको एक वडा एक उद्यान नीद्धििाई साकार पानग DPR  सम्पन्न भै ठेक्का िागकेा सवै पाकग हरु आगार्ी आ.वर्ा सम्पन्न 

गररने     

१५७ नगरपाद्धिकाका प्रर्खुस्थानहरुर्ा कम्पोष्ट द्धवनको यकयवस्था गररन े    

१५८ नेपाि सरकारको नीद्धि अनरुुप एक व्र्लि एक फिफुिको लवरुवा अद्धभयानिाई साथगक िुल्याउन आवश्यक यकयवस्था द्धर्िाईन े    

१५९ द्ध र्ेकी नगरपाद्धिकाहरु सर्ेिको संयतु सहकायगर्ा वारुर्यन्त्र संचािनको िाद्धग आवश्यक यकयवस्था द्धर्िाउन पहि गररने    

१६० घरलभत्रको फोहोर घरलभत्रनै यकयवस्थापन गनग कम्पोष्टद्धवन उपियकध गराई कम्पोष्ट र्ि वनाउन अद्धभप्रेररि गररन े    

१६१ द्धवपदजन्य जोद्धखर् न्यदू्धनकरर् िथा सरुक्षाको प्रत्याभदू्धि द्धदिाईन े  

१६२ वर्ागिको सर्यर्ा हुने जि उत्पन्न प्रकोपिाई न्यदू्धनकरर् गनग नदीका दवैु द्धकनाराहरु िथा अन्य त्यस्िा जोद्धखर्यतु स्थानहरु पद्धहचान गरी 

द्धनयन्त्रर्का कायगहरु गररन े   

१६३ नदी द्धकनार िथा अन्य सावगजद्धनक स्थिहरुर्ा वािावरर् र्ैत्री पाकग  द्धनर्ार्ग गररने     साथै Eco-Friendly नगरको रुपर्ा द्धवकास गररने     साथै 

उद्धचि स्थानहरुर्ा ररजभग पोखरीहरुको द्धनर्ागर्को िाद्धग आवश्यक अध्ययन गररन े    

१६४ घर िथा सेप्टीक ट्यााँकीबाट उत्पाद्धदि हुने र्ोहोरिाई नगरपाद्धिकािे इच् ुक संघ-संस्थार नीद्धजक्षते्र सर्िेको सहकायगर्ा वायोग्यास उत्पादनका 

िाद्धग आवश्यक कायग अगाडी वढाउने      

१६५ नगर क्षते्र द्धभत्र उद्धचि स्थानहरुको पद्धहचान गरर सावगजद्धनक शौचािय एंव आधदु्धनक प्रद्धवद्धधर्ैत्री शौचािय द्धनर्ागर्  गररद ैिद्धगन े    नगरिाई Post 

ODF (परू्ग सरसर्ाई) को ियारी िर्ग  उन्र्खू गराईन े    

१६६ नगरपाद्धिका क्षेत्रिाई प्िाद्धष्टक र्तु गनग सइुरो द्धविरर् गनुगको साथै प्िाद्धष्टक झोिाको द्धवकल्पर्ा कपडा िथा अन्य बािावरर् र्ैत्री झोिाहरु 

प्रयोगर्ा ल्याउन आवश्यक िाद्धिर्को यकयवस्था गररन े     

१६७ र्िृ जीवजन्िुको उद्धचि ब्यबस्थापनको िाद्धग नीद्धज क्षते्रसंग सहकायग गररने    

१६८ सडकको द्धबजिुीको पोिर्ा Trash Bin राख्न ेर सार्दुाद्धयक द्धबद्यािय, र्ठ-र्द्धन्दर र साबगजद्धनक चोकर्ा टोि द्धबकास संस्थािाई द्धजम्र्ेवारी द्धदई 

५०-५० प्रद्धिशि िागि सहभाद्धगिार्ा dustbin द्धबिरर् गररन े   

१६९ ब्यबसायीहरुिे अद्धनवायग रुपर्ा आफ्नो ब्यबसाय अगाद्धड dustbin राख्न ुपन ेजानकारी गराईन े    

१७० वािावरर् संरक्षर् र र्ोहोरर्िैा ब्यबस्थापनर्ा नीद्धज क्षेत्रसंग सहकायग गरर द्धदघगकािीन रुपिे सर्ाधान गररने नीद्धि द्धिईन े   साथै ब्यबस्थापन 

शलु्क नगरपाद्धिकािे िोक्ने     

१७१ सडक अद्धिक्रर्र् गरी ब्यबसायीिे सार्ग्री सडक पेटीर्ा राख्ने, ठेिा-गाडा-ररक्सा आद्धद संचािन गने कायगिाई द्धबस्थाद्धपि गररनकुो साथै अटेर 

गनेिाई दद्धण्डि गररने    

१७२ द्धवश्व िापर्ानर्ा भएको वदृ्धिवाट सदृ्धजि जिवाय ूपररविगनका नकारात्र्क असरहरुिाई न्यनू गनग जिवाय ूअनकूुिन कायगक्रर् संचािन गररने     

 

५. सिंस्त्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाह 

क. सशुासन, सेवा प्रवाह तथा मानव सिंसािन लवकास  

१७३ नागररक वडापत्र अद्यावद्धधक गरर द्धडद्धजटि बोडग र्ार्ग ि सचूना प्रवाह गररन े साथै सावगजद्धनक स्थानहरुर्ा सचूना पाटीको र्ाध्यर्वाट नगरका 

सचूनाहरु नगरवासी सर्क्ष सदू्धचि गररने      

१७४ सेवाग्राहीिे घरर्ानै वसी यकयद्धतगि घटना दिाग सचूना र्ारर्हरु भनग सक्ने पिद्धििाई थप सहजिा िुल्याईने     
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१७५ नगरपाद्धिकाको द्धबद्दर्ान संगठन संरचनार्ा कायग वोझको आधारर्ा पनुराविोकन गररने    साथै सवै वडाहरुर्ा प्राद्धवद्धधक कर्गचारीको यकयवस्था 

द्धर्िाईन े    

१७६ स्थानीय सरकार संचािनर्ा भएको यकयवस्था अनसुार िजुगर्ा हुन वााँकी ऐन कायगद्धवद्धधहरु िजुगर्ा गररन े    

१७७ कर्गचारीको पदीय आचारर् र र्यागदा कायर् गनगको िाद्धग कर्गचारी आचारसंद्धहिा बनाई िाग ूगररन े    

१७८ प्रत्येक कर्गचारीहरुिाई सचूक सद्धहिको कायगद्धववरर् उपियकध गराई नद्धिजार्ा आधाररि कायगसम्पादन प्रर्ािीको द्धवकास गररन े    

१७९  र्ानकका आधारर्ा सावगजद्धनक सेवा प्रदान गने कर्गचाररहरुको सेवाको र्लू्याङ्कन गने प्रर्ािीको द्धवकास गरर दण्ड र परुस्कारको यकयवस्था गररन े 

   

१८० र् भ्रष्टाचार गद्धदगन, र् भ्रष्टारचार हुन द्धदन्न, र् नगर र जनिाका िाद्धग ईर्ान्दार भएर कार् गने प्रद्धिज्ञा गदग ु भन्ने प्रद्धिवििा आत्र् साथ गरी सेवा 

प्रवाह गने द्धनदगद्धशि गररन े    

१८१ कर्गचारीको वदृ्धत्त द्धवकासको सर्दु्धचि अवसर प्रदान गररन े   साथै चािु आ.व ददे्धखन ैउत्कृष्ठ कर्गचारीहरुिाई नगरसभार्ा सम्र्ान गररने     

१८२ सवि, सक्षर् एवं प्रद्धवद्धधर्ैत्री दक्ष जनशद्धतको द्धवकास गररन े    

१८३ नगरपाद्धिकाका सवै द्धवर्यगि शाखाहरु अन्िगगि द्धवद्धनयोद्धजि कायगक्रर्हरुको कायग द्धववरर् अनसुारको प्रगद्धि  िर्ि गरर सि प्रद्धिशि कायागन्वय 

गराउन पहि गररने      

१८४ अनगुर्न िथा र्लू्याङ्गन पद्दिीका र्ाध्यर्वाट हरेक द्धकद्धसर्का सेवा प्रवाहिाई चसु्ि-दरुुस्ि राद्धखन े  

१८५ नगरपाद्धिकाको राद्धष्िय िथा अन्िराद्धष्िय नगरहरुसंग भद्धगनी सम्वन्ध कायर् गररने नीद्धि द्धिईने    यस कायगर्ा नगरको पद्धहचान र द्धहििाई उच्च 

प्राथद्धर्किार्ा राद्धखन े    

१८६ नगरका गद्धिद्धवधीहरु नगरवासी सर्क्ष पयुागउन स्त्थानीर् राजपत्र र नगर वुिेलटन प्रकाशनिाई द्धनयद्धर्ि र यकयवद्धस्थि गद ैिद्धगने     

१८७ सार्दुाद्धयक रेद्धडयो प्रसारर्को िाद्धग इच् ुक संघ-संस्थासंग सहकायग गररने   

१८८ जनप्रद्धिद्धनद्धध िथा कर्गचारीहरुिाई ददै्धनक कायगसम्पादनर्ा सहजिा ल्याउन आवश्यक िाद्धिर् िथा अविोकन भ्रर्र्को प्रवन्ध गररन े    

१८९ कायागियको कायगप्रर्ािीिाई यकयवद्धस्थि गनग आवश्यक द्धवर्यगि कायगद्धवद्धध िजुगर्ा गरी िाग ूगररन े   

१९० सवै जनप्रद्धिद्धनधी िथा कर्गचारीहरु वीच सर्य सर्यर्ा नगर सम्वाद कार्यक्रम संचािन गरी कार् कावागहीिाई थप यकयवद्धस्थि वनाईने     

ख. सचूना प्रलवलि तथा अलभिेख व्र्वस्त्थापन  

१९१ नगरपाद्धिकाका सावगजद्धनक जग्गा, साबगजद्धनक सम्पद्धि, घर-नक्सा पास, यकयद्धतगि घटना दिाग, द्धनर्गयहरु िगायि सवै द्धकद्धसर्को अद्धभिेखहरुको 

digitalized गरी यकयवद्धस्थि गररन े    

१९२ नगरपाद्धिकार्ा स्थापना भएको नगर सचूना िथा अद्धभिेख केन्रिाई यकयवद्धस्थि र सदु्धवधा सम्पन्न वनाउद ैसवै सचूना िथा जानकारीहरु नगरवासी 

सहजिाका साथ प्राप्त गने यकयवस्था द्धर्िाईन े    

१९३ नगरपाद्धिकाका हरेक कार् कारवाही वेबसाइट, इर्ेि, नटेवद्धकंग जस्िा द्धबद्दुिीय संचार र्ाध्यर्को प्रयोग गरी कागज रद्धहि(paperless) बनाईद ै

िद्धगने    

१९४ वडा कायागिय, द्धवर्यगि शाखाहरु िथा सेवा केन्रहरुर्ा द्धवद्यदु्धिय र्ाध्यर्को अद्धधकिर् ्प्रयोग गद ैद्धवद्यदु्धिय हाद्धजरी प्रर्ािी िाग ूगररन े    

१९५ कर्गचारीहरुिाइ सचुना प्रद्धवद्धध िथा ई-गभनेन्स सम्वन्धी िाद्धिर्को यकयवस्था गररने    

१९६ नगरवासीिाइ सचूना प्रद्धवद्धधर्तै्री बनाउन क्रर्श: नगरपाद्धिका कायागिय पररसर, वडा कायागियहरु र र्हत्वपरु्ग स्थानहरु Wi-Fi Free Zone को 

िाद्धग intranet को प्रवन्ध द्धर्िाईने     

१९७ Mobile Apps  िारा सेवा प्रवाहर्ा सधुार गररन े    

ग. सरुक्षा व्र्वस्त्थापन  

१९८ नगर प्रहरीको यकयवस्था द्धर्िाईने     

१९९ नेपाि प्रहरीसंगको सर्न्वय िथा सहकायगर्ा नगरको र्खु्य चोकहरुर्ा द्धसद्धसटीभी राखी जनता सरुक्षा कार्यक्रम िाग ूगररन े    
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२०० सार्दुाद्धयक प्रहरी साझेदारी कायगक्रर् संचािनको िाद्धग आवश्यक यकयवस्था द्धर्िाईन े    

घ. न्र्ार् सम्पादन  

२०१ सार्ाद्धजक न्याय र स्थाद्धपि ऐन काननूर्ा आधाररि भई न्याय सम्पादन गररन े    

२०२ न्याद्धयक सद्धर्द्धिको क्षर्िा अद्धभवदृ्धिको िाद्धग आवश्यक कायगक्रर् संचािन गररन े    

२०३ न्याद्धयक सद्धर्द्धिर्ा परेका उजरुीहरुिाई सकेसम्र् र्िेद्धर्िापको र्ाध्यर्वाट द्धनरुपर् गने नीद्धि द्धिईन े    

२०४ सद्धर्द्धिर्ा प्राप्त उजरुीिाई यथासम्भव द्ध टो द्धकनारा िगाईने     

२०५ न्याद्धयक सद्धर्द्धर्को ईजिास वस्न  ुटै्ट कक्षको यकयवस्था गररन े    

२०६ काननूी साक्षरिा कायगक्रर् संचािन गररन े   सवै वडा कायागियहरु र्िेद्धर्िाप सद्धर्द्धि गठन गद ैर्िेद्धर्िाप केन्र स्थापनाका िाद्धग आवश्यक 

यकयवस्था द्धर्िाईने     

 

६. लवलतर् व्र्वस्त्थापन र सशुासन  

 क. अलन्तम िेखापरीक्षण तथा वेरुजु 

२०७ साद्धवक गाउाँ द्धवकास सद्धर्द्धिको सर्य ददे्धखनै रहकेा पेश्की वेरूज ुरकर्हरू द्धनयद्धर्ि गने कायगर्ा द्धवर्य द्धवज्ञको सर्ेि राय सल्िाह द्धिई परुानो पेश्की 

िथा वेरुज ुर्छ्यौट कायगिाई द्धिव्रिा द्धदईन े   

२०८ गि आ.व को वेरुजहुरु द्धनयद्धर्ि गनुग पनेिाई द्धनयद्धर्ि गरर असिु उपर गनुगपन ेखािका वेरुजहुरु सम्वद्धन्धि यकयद्धत िथा संघसंस्थाहरु संग द्धनयर्ानसुार 

असिुउपर गराईन े    

२०९ जनप्रद्धिद्धनद्धध िथा कर्गचारीहरुिे सर्यर्ानै पेश्की िथा वेरुज ुर् यौट नगरेर्ा पाररश्रद्धर्क ,ििव भत्ता सर्िे रोक्का गरर असिु उपर गररन े    

ख.   िेखाकिं न तथा राजस्त्व पररचािन 

२१० यकयवद्धस्थि िेखा प्रर्ािीको प्रभावकारी कायागन्वयनका िाद्धग कायागियको सस्थागि क्षर्िा अद्धभवदृ्धध्द गनग पहि गररने     

२११  नेपाि सरकारवाट स्वीकृि कोर् िेखाङ्कन प्रर्ािी (SUTRA) सतु्र को प्रभावकारी कायागन्वयन गरी वजेट िजुगर्ा, खचगको िेखाङ्कन र एकीकृि 

प्रद्धिवेदन ियार गन ेयकयवस्था द्धर्िाईने       

२१२ कर िथा  शलु्क  दस्िरुिाई सर्य सापेक्ष, कर संकिन प्रर्ािीिाई थप प्रगद्धिद्धशि र सर्न्यायीक वनाईन े   

२१३ संद्धचि कोर्र्ा संकद्धिि राजस्विाई आवश्यकिा िथा औद्धचत्यिाको आधारर्ा परु्ग द्धर्ियकययीिा अपनाई नगरवासीको उच्चिर् ्द्धहिर्ा प्रयोग 

गररने     

२१४ राजस्व संकिन िथा करदािाको अद्धभिेख यकथवद्धस्थि वनाईन े    

२१५ मैिे लतने कर मेरै नगर लवकासका िालग भन्ने आर् करदािािाई र्हशसु हुन ेगरी सेवा प्रवाह गररने    करको दायरार्ा नआएका करदािाहरुिाई 

करको दायरार्ा ल्याउन अद्धभयान संचािन गररने    

२१६ नगरपाद्धिकािे वैज्ञाद्धनक कर प्रर्ािीिाई  अंगीकार गद ै िाग ूगररन े  

२१७ करदािािाई करद्धिनग प्रोत्साद्धहि गनग द्धनद्धिि सर्यर्ा आवश्यक  ुट िथा सवैभन्दा वढीकर द्धिने करदािािाई सम्र्ानगररने    

२१८ राजस्व संकिनको िाद्धग करद्धशक्षा एंव संकिन कायगक्रर् र्ार्ग ि करर्तै्री वािावरर्को यकयवस्थाद्धर्िाइन े  

२१९ स्थानीय कर आधार संरक्षर्गरी करको दर र दायरा द्धवस्िार गन,ेस्थानीय संरचना अनकूुि कर िथा गरै करका क्षेत्रहरुको पनुराविोकन गररन े  

२२० नगरपाद्धिकािे प्रवाह गने सेवासंग करको आवििा गने गरी सम्पद्धि कर, वहािकर, यकयावसायकर र द्धवज्ञापन करिाई एकीकृि रुपर्ा आवि 

गररने    करको दायरािाई द्धवस्िार गन ेनीद्धि अनरुुप आ.व २०७६/७७ िाई टोखानगर कर अलभर्ान वियका रुपर्ा वनाईने     

२२१ सम्पद्धि कर िथा वहािकर कायगद्धवद्धध ियार गरर कायागन्वय गररन े   

ग . लवलतर् शुसासन तथा जोलखम न्र्ूलनकरण  

२२२ अनावश्यक खचग द्धनयन्त्रर्र्ा जोड द्धदईने    

२२३ खररद प्रकृयािाई प्रद्धिस्पधी, पारदशी र गरु्स्िरीय वनाउद ैिद्धगन े    
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२२४ आद्धथगक कायगप्रर्ािीिाई चसु्ि र दरुुस्ि वनाई द्धवद्धिय सशुासन कायर् गररने    

२२५ िेखा प्रर्ािीिाई थप यकयवद्धस्थि र प्रभावकारी वनाईने      

२२६ आद्धथगक द्धक्रयाकिापहरुको र्ाद्धसक चौर्ाद्धसक र वाद्धर्गक द्धववरर्हरु सचूनापाटी Website साथै साँचार र्ाध्यर्हरुवाट सावगजद्धनक गररने     

२२७ िपद्धशि वर्ोद्धजर्का कोर्हरुको कायगद्धवद्धध आवश्यकिानसुार  संशोधन गरी सोद्धह अनसुार सञ्चािन गररने    

क. सर्परुक कोर्  

ख. आकद्धस्र्क कोर् 

ग. वािावरर् िथा द्धवपद ्यकयवस्थापन कोर् 

घ. र्र्गि सम्हार कोर्  

ङ. जनशद्धत द्धवकास कोर्  

च. स्वास््य उपचार द्धवशेर् कोर् 

 . संस्कृद्धि संरक्षर् िथा प्रविगन कोर्  

ज. खेिकूद द्धवकास कोर् 

झ. कर्गचारी कल्यार् कोर् 

ञ. सावगजद्धनक जग्गा संरक्षर् कोर् 

२२८ आन्िररक िेखापरीक्षर् कायगिाई प्रभावकारी रुपर्ा सम्पादन गराउद ैसोको सल्िाह सझुाव अनसुार कायग सम्पादन गररने     

२२९ द्धवश्वसनीय र गरु्स्िररय िेखापररक्षर्को र्ाध्यर्वाट द्धवद्धिय सशुासन कायर् हुनकुा साथै जोद्धखर् न्यदू्धनकरर् गररन े   

घ. सामालजक परीक्षण 

२३० सार्ाद्धजक िेखापरीक्षर् गररने     

ङ . सावयजलनक सनुुवाई 

२३१ सावगजद्धनक सनुवुाईको आयोजना गने र जनगनुासोको यथाशीघ्र सम्वोधन गररने     

२३२ गनुासो अद्धभिेख, उजरुीपटेीका, सझुाव पटेीका िगायिको यकयवद्धस्थि रुपर्ा कायागियर्ा  यकयवस्थापन गरर सोही आधारर्ा कायगसंचािन 

यकयवस्थापन गररन े    

२३३ सेवा प्रवाह र कायागियको कार् कारवाही वारे नगरवासीिाई द्धनयद्धर्ि रुपर्ा प्रद्धवद्धधका र्ाध्यर्वाट स-ुसदू्धचि गररन े   

दीघयकािीन र्ोजना  

  हाम्रो नगरपाद्धिकािाई एउटा नर्नूा नगरको रुपर्ा द्धवकास गने प्रद्धिवििाको यो शरुुवाि र्ात्र हो   यसका िाद्धग हार्ीिे 

अल्पकाद्धिन ,र्ध्यकाद्धिन र दीघगकािीन योजनाहरु िजुगर्ा गरी सो योजनार्ा उल्िेद्धखि िक्ष्य हाद्धसि गनग िदअनरुुपको 

कायगक्रर्िाई कायागन्वयन गनग जरुरी     त्यस्िा योजनाहरु क्रर्ागि रुपर्ा िजुगर्ा गररने    उल्िेद्धखि दीघगकािीन योजनाहरुिाई 

प्रदशे िथा संघीय सरकार संग कायगयोजना सद्धहि र्ाग गनग  प्राथद्धर्किा सदू्धचर्ा परेका  न ्   

१. द्धवष्र्दु्धर्ि िथा साङ्गिा एव ंसपनद्धिथग खोिा कररडोर द्धनर्ागर्    

२. नदीका दवु ैद्धकनारार्ा ढि द्धनर्ागर् िथा प्रशोधनकेन्र द्धनर्ागर्     

३. प्राद्धवद्धधक द्धवद्याियको स्थापना     

४. द्धशवपरुी नागाजुगन राद्धष्िय द्धनकुत्र्जको द्धसर्ाना संग ैपद र्ागग िथा साईद्धक्िङ्ग र्ागगको द्धनर्ागर्    

५. भिूखिे चौर िथा सो के्षत्रको सार्दुाद्धयक वनिाई संरक्षर् गरर पयगटद्धकय पवुागधार  द्धवकास     

६. वौडेश्वरको गरुुयोजना अनुसारको कायग सम्पन्न     

८. र्िेम्ची खानेपानीिाई  नगरपाद्धिका ईिाकार्ा द्धविरर् गने यकयवस्था द्धर्िाउन पहि    

९. द्धवष्र्रु्द्धि िथा साङ्गिे खोिाको संगर्स्थि र्नोहरिीथगर्ा पक्की पिु द्धनर्ागर्    

१०. वसनु्धरा चोक ददे्धख वसपाकग  सम्र् ररङ्गरोडको ढि यकयवस्थापन     
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११. नगरद्धभत्रका ऐद्धिहाद्धसक धरोहरहरुको पनुद्धनर्ागर् िथा द्धजर्ोिार    

१२. सास्कृद्धिक पद्धहचानिाई द्धजवन्ि राख्न द्धवर्शे कायगद्धवद्धध िजुगर्ा िथा कायागन्वयन    

१४. नगरद्धभत्र नगर ररगरंोड द्धनर्ागर् गरर नगरवस सेवा संचािन     

१५. नगरिाई दशे िथा द्धवदशेर्ा द्धचनाउन अन्िरनगर भद्धगनी सम्वन्ध स्थापना    

१६. नगरद्धभत्रका सव ैसावगजद्धनक सम्पद्धिहरुको अद्धभिेखन गरर संरक्षर्     

१७. गोगवं ुिथा धापासीर्ा वहृि खानेपानी आयोजना द्धनर्ागर्    

१८. सडक र्ापदण्ड द्धनधागरर् िथा कायागन्वयन   

१९.स्र्ाटग द्धसटीका आधारभिू पवुागधार ियार   

२०.एक वडा एक पाकग  द्धनर्ार्ग   

२१. अन्िराद्धस्ियस्िरको रंगशािा द्धनर्ागर्   

२२. औद्यौद्धगक प्ररशानी स्थि द्धनर्ागर्  

२३. सम्र्ेिन केन्र , एकेडेर्ी िथा कायगक्रर् संचािन हिद्धनर्ार्ग  

२५. Overhead Crossing Bridge द्धनर्ागर्   

२६. गरुुयोजना द्धनर्ागर् :  

  १.खानेपानी 

  २. ढि 

  ३. सडक 

  ४. पाकग  

  ५. पयगटन पवूागधार  

  ६. परुािाद्धत्वक िथा धाद्धर्गक सम्पदा  

  ७. वधशािा द्धनर्ागर् 

 आगार्ी आ.वको वजटे द्धवद्धनयोजन सम्वन्धर्ा योजना िथा कायगक्रर् खचगर्ा प्रद्धिवडा रु २ करोड , आकद्धस्र्क र्र्गि सम्हार िथा 

द्धवपद ्   यकयवस्थापनर्ा रु १० िाख र िद्धक्षि वगग ( दद्धिि, जनजाद्धि, आद्धदवासी, द्धभन्नक्षर्िार्तै्री, र्द्धहिा िगायि सव ैवगग 

सर्दुायिाई सर्ट्ेने गरी) कायगक्रर् संचािनको िाद्धग रु १० िाख गरर जम्र्ा रु २ करोड २० िाखको योजना िथा कायगक्रर् 

 नौट गरी पेश गनग द्धसद्धिङ्ग िोकेको  ु   साथै वडागि प्रशासद्धनक खचग चाि ु आ.वको खचगर्ा ६७ प्रद्धिशििे वदृ्धि गरी 

प्रद्धिवडा प्रद्धिर्द्धहना रु. ५० हजार सदु्धनद्धिििा गरेको  ु     

 

 प्रस्ििु नीद्धि िथा कायगक्रर्को परू्ग द्धववरर् सवैिे अध्ययन गने गरीअद्धविम्व यस नगरपाद्धिकाको वेवपेजर्ा अपिोड गररने    

साथै नीद्धि िथा कायगक्रर्को परू्ग द्धववरर्, नगरद्धवकास योजना िजुगर्ाका प्रस्ििु आधार िथा द्धिईएको नीद्धिहरुको द्धवस्िाररि 

खाका सर्दे्धटएको वाद्धर्गक नगरद्धवकास योजना पसु्िक यथाद्धशघ्र यहााँहरु सर्क्ष उपियकध गराईने यकयहोरा अनरुोध गदग ु    

 आदरर्ीय नगरवासी दाजभुाई िथा द्धददीवद्धहनीहरु, प्रस्ििु नीद्धि, कायगक्रर् िथा वजटे कायगक्रर्को सर्ि कायागन्वयवाट एकिा, 

द्धहि र स्वाद्धभर्ान र्जविु हुने , नगरपाद्धिका र्जवदु हुने , िीव्र द्धवकासका गद्धिहरु संचािन भ ैप्रभावकारी गरु्स्िरीय सेवा 

प्रवाह भ ैनगरवासीको आवश्यकिा अनसुारका कायगक्रर्हरु सर्ििा पवूगक सम्पन्न भई नगरवासीको सम्र्ान एव ंसंरद्धक्षि र्हसुश 

हुने    सर्दृ्धि र न्यायसद्धहिको द्धवकास उन्र्खू उदीयर्ान नगरको रुपर्ा स्थाद्धपि हुद ैजाने    उल्िेद्धखि नीद्धि िथा कायगक्रर्को 

प्रभावकारी कायागन्वयर्ा सव ैके्षत्रवाट सहयोग हुने द्धवश्वास द्धिएको  ु    
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 अन्िर्ा, नगरको द्धवकासर्ा योगदान पयुागउने सव ैजनप्रद्धिद्धनद्धधज्यहूरु, संघीय सरकार, प्रदशे सरकार, स्थानीय राजनैद्धिक दिका 

प्रर्खु एवं प्रद्धिद्धनद्धधज्यहूरु, नीद्धज क्षेत्र, वदु्धिजीद्धव वगग, संञ्चार जगि, िर्ार् नगरवासी र्हानभुावहरु सवैर्ा हाद्धदगक आभार प्रकट 

गदग ु   यस र्हत्वपुर्ग घडीर्ा आ-आफ्नो क्षेत्रवाट अहोरात्र खट्ने नगरसेवक कर्गचारीहरुिाई द्धवर्ेश धन्यवाद ज्ञापन गदग ु    

 

धन्यवाद             (प्रकाश अद्धधकारी) 

                                   प्रर्खु 

१० आर्ाढ, २०७६ 

 

 

 

 

 

 

 



टोखा नगरपालिका, नगरसभाको पााँचौ सभा वठैकमा  

नगर उप-प्रमखु श्री ज्ञानमायााँ डंगोिद्धार प्रस्ततु वजटे वक्तव्य 

 

 टोखा नगरपालिकाको पााँचौ नगरसभाको अध्यक्ष एव ंनगरप्रमखुज्यू, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतज्य,ूसभाका 

उपलस्ित नगरसभाका सदस्यज्यहूरु, नगरपालिकाका सम्परु्ण कमणचारीहरु उपलस्ित पत्रकारज्यहूरु सवमैा 

हालदणक अलभवादन तिा सम्मान व्यक्त गदणछु ।  

आज हामी यस ऐलतहालसक गररमामय नगरसभामा समनु्नत टोखा नगरपालिका लनमाणर् गने दीर्णकालिक 

िक्ष्यसलहत आगामी आलिणक वर्णको वजटे तिा कायणक्रम प्रस्ततु गनण उपलस्ित भएका छौं । टोखा 

नगरपालिकाको उपप्रमखुको हलैसयतिे यो ऐलतहालसक तिा सम्मालनत नगरसभा समक्ष आलिणक वर्ण 

२०७६/७७ को वजटे प्रस्ततु गनण पाउदा मिेै गौरवानभुलूत महशसु गरेकोछु । यस र्डीमा दशे र जनताको 

मलुक्तका िालग जीवन उत्सगण गनुण हुने सम्परु्ण शलहतहरुप्रलत हालदणक श्रद्धान्जिी व्यक्त गदणछु । रालरिय 

स्वालिनता, स्वतन्त्रता, िोकतन्त्र र सम्वलृद्धका िालग संर्र्ण गनुण हुने सव ैनगरवासी तिा त्यसको सक्षम  नेततृ्व 

प्रदान गनुणहुने अग्रर्ी राजनैलतक व्यलक्तत्वहरु प्रलत उच्च सम्मान प्रकट गदणछु ।  

 नेपािको संलििानिे आत्मसात गरेको संर्ीय िोकतालन्त्रक गर्तन्त्रात्मक शासन व्यिस्िाको सफि 

कायाणन्वयन गनणका िालग नेपाि सरकारिे लिएको सम्िदृ्ध नेपाि सखुी नेपािी को पररदृरयिाई साकार पानण 

योजना तजुणमा गरी सो को प्रभािकारी कायाणन्वयन गनण संर्, प्रदशे र स्िानीय सरकारका नीलत, योजना, िजटे 

तिा कायणक्रमहरुमा सामन्जस्यता हुन ुआवश्यक हुन्छ । यस तथ्यिाई मध्यनजर गद ैटोखा नगरपालिकाको 

आगामी आलिणक िर्णको िालग रु १ अवण २९ करोड ५८ िाख ९७ हजारको िजटे तिा कायणक्रम तयार 

गररएको छ । जस अन्तगणत चाि ुतफण   ४१ करोड ९ िाख २१ हजार (३१.७१ प्रलतशत) र पजुीगत तफण  ८८ 

करोड ४९ िाख ७६ हजार (६८.२९ प्रलतशत)  लवलनयोजन गररएको छ । 

नगरिासीहरुिे लदएका अगाि माया र ममतािाट प्रेररत भ ै “ऐतिहाति, िास्कृतिक, पर्यटकीर् िमृद्ध 

टोखा नगर"का रुपमा अगाडी िढाई सवमैाझ पररलचत गराउने गरर सव ैक्षेत्रमा वजटे लवलनयोजनको व्यवस्िा 

लमिाईएको छ । नगर सभाको पााँचौ सभावठैकिाट आलिणक िर् २०७६/०७७ का िालग पाररत भएका नीलत 

तिा कायणक्रमिे सम्िदृ्ध नगर लनमाणर् गनण महत्वपूर् योगदान गनेछ । उक्त नीलत तिा कायणक्रमिे नगरको िालग 

लिशरे् महत्व मालनने योजनाहरु जस्तै (वौडेश्वर वािमतै्री पाकण , कल्की मलन्दर पररर्र पाकण , टोखा सडक 

कािोपत्रे, नगरपालिका कायाणिय भवन तिा वडा कायाणिय भवन, मयेर उज्यािो कायणक्रम अन्तगणत मखु्य 



मखु्य चोक तिा अलत र्नत्व हुने स्िानहरुमा सडकवत्ती जडान, जनता सरुक्षा कायणक्रम अन्तगणत महानगररय 

प्रहरी संगको समन्वयमा मखु्य मखु्य चोकहरुमा लसलसलटभी जडान कायणक्रम आलद रहकेा छन । त्यसैगरी 

आगामी आलिणक िर्णमा वडा सलमलतवाट प्रािलमकतामा रालख लसफाररस भ ैआएका एव ंनगरस्तररय अन्य सवै 

कायणक्रमहरु लवर्ेश प्रिलमकतामा संचािनमा ल्याइने छ । यी सि कायणक्रमहरुका िालग आवश्यक िजटे 

लिलनयोजन गररएको छ । आगामी आलिणक िर्णिाई अलभयानका रुपमा सव ैयोजना तिा कायणक्रम समयमानै 

सम्पादन गने सािै संस्कृलत संरक्षर् तिा सम्िदणन र पयणटन प्रिदणनका िालग टोखा महोत्वस संचािन गनण 

आिश्यक िजटे लिलनयोजन गररएको छ । 

 

अध्यक्ष महोदय, 

अव म गररमामय नगरसभा समक्ष आलिणक िर् २०७६/०७७ को िालर्णक योजना तिा िजटे तजुणमाका 

आिारहरु, प्रािलमकताहरु, िजटे तिा योजना तयार गदा ध्यान लदएका लवर्यहरु, लवर्यगत क्षेत्रहरु, योजना 

कायणक्रम तिा िजटे तयारीका िालग अविम्िन गररएका पद्धलतहरु, आयोजना प्रािलमलककरर्का 

आिारहरुका िारेमा छोटकरीमा केही भनाईहरु राख्न चाहन्छु । 

योजना तिा िजटे तजुणमाका आिारहरु  आलिणक िर् २०७६/७७ को िजटे तिा कायणक्रम तयार गदाण लनम्न 

कुरािाई मखु्य मागणदशणकका रुपमा लिईएको छ ।  

 

१. नेपािका संलविान, 

२. स्िानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 

३. रालरिय प्राकृलतक श्रोत तिा लवत्त आयोग ऐन, 

४. अन्तर सरकारी लवत्त व्यवस्िा ऐन, 

५. नेपाि सरकार र प्रदशे सरकारिे तजुणमा गरेका िजट तिा कायणक्रमहरु, 

६. स्िानीय तहमा िजटे तजुणमा, कायाणन्वयन, आलिणक व्यवस्िापन तिा सम्पलत्त हस्तान्तरर् सम्िन्िी 

लनदणलशका, 

७. संर्, प्रदशे र स्िानीय तहको आवलिक लवकास योजनाहरु, 

८. नेपाि सरकारिे अन्तरालरिय क्षेत्रमा जनाएका प्रलतवद्धतािाट लसलजणत दालयत्वहरु, 

९. संर् र प्रदशे सरकारिे अविम्िन गरेका आलिणक तिा सामालजक नीलतहरु, 

१०. नेपाि सरकारिे प्रलतिद्धता जनाएका लदगो लवकासका िक्ष्यहरु, 

११. सम्मालनत नगर सभािाट लमलत २०७६ आर्ाढ १० गते पाररत नीलत तिा कायणक्रमिे तय गरेका 

गन्तव्य । 



१२.   िालर्णक योजना तिा िजटेका प्रािलमकताहरु  

 

योजना, कायणक्रम तिा िजटे तयार गदाण लनम्न लवर्यिाइ मखु्य प्रािलमकतामा रालखएको छु ।  

 

१. आलिणक तिा सामालजक लवकासका माध्यमिाट गररवी लनवारर्मा प्रत्यक्ष योगदान लदने लवर्यहरु, 

२. उत्पादनमिूक तिा लछटो प्रलतफि प्राप्त गनण सलकने लवर्यहरु, 

३. जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारीमा िढावा हुने लवर्यहरु, 

४. स्िानीय श्रोत सािन र सीपको अलिकतम प्रयोग हुने लवर्यहरु, 

५. मलहिा िाििालिका तिा िलक्षत समदुायिाइ प्रत्यक्ष िाभ पु् ने लवर्यहरु, 

६. िैङ्लगक समानता र सामालजक समािेलशकरर्िाइ टेवा पु् ने लवर्यहरु, 

७. लदगो लवकास वातावरर्ीय संरक्षर् तिा सम्िदणिन गनण सर्ाउ परुयाउने लवर्यहरु, 

८. सामालजक सदभाव तिा एकता अलभवलृद्धमा सर्ाउ पयुाणउने लवर्यहरु ,  

 

अध्यक्ष महोदय, 

   योजना कायणक्रम तिा िजटेमा समािेश गररएका लवर्यगत क्षेत्रहरु लनम्न िमोलजम रहकेा व्यहोरा 

   जानकारीका िालग अनरुोि गदणछु । 

क.  आतथयक तिकाि :-  आलिणक लिकासको मखु्य लशर्कमा उद्योग तिा वालर्ज्य, कृलर्, पश ुपयणटन, लवत्तीय 

क्षेत्र र सहकारी रहकेा छन । यस मखु्य शीर्णकमा कुि रु. १ करोड ५० िाख ५० हजार िजटे लिलनयोजन 

गरररएको छ । जनु कुि िजटेको कररव १.१६ प्रलतशत रहकेो छ । 

ख.  िामातिक तिकाि :-  सामालजक लिकासका मखु्य शीर्णकमा खानेपानी तिा सरसफाई, िैङ्लगक समानता 

तिा सामालजक समावशेीकरर्, लशक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृती प्रवद्धणिनका कायणक्रमहरु समलेटएका छन 

। यस शीर्णकमा कुि रु. २१ करोड ८ िाख ७० हजार िजटे लिलनयोजन गररएका छ । जनु कुि िजटेका 

१६.२७ प्रलतशत रहकेो छ । 

ग.  पूिायधार तिकाि :-  यस क्षेत्र अन्तगणत उजाण, भवन तिा सहरी लवकास, वकैलल्पक उजाण र सञ्चार, सडक 

तिा अन्य सव ैखािे पवूाणिारका के्षत्रहरु समलेटएका छन । यस शीर्णकमा कुि रु. ६८  करोड ६१ िाख ५५ 

हजार िजटे लिलनयोजन गररएको छ । जनु कुि िजटेको ५२.९५ प्रलतशत रहकेो छ । 

 



र्.  िािािरण िथा तिपद व्र्िस्थापन :-  यस मखु्य लशर्णकमा िातािरर् संरक्षर्, जिवाय ु पररवतणन, 

फोहोरमिैा व्यवस्िापन, ल्याण्डलफल्ड साईटको ब्यिस्िापन, वन तिा भ–ूसंरक्षर्, वारुर्यन्त्र सञ्चािन र 

लवपद व्यवस्िापनका के्षत्रहरु समलेटएका छन । यस शीर्णकमा कुि रु. ८ करोड २५ िाख ६० हजार िजटे 

लिलनयोजन गररएको छ । जनु कुि िजटेका ६.३७ प्रलतशत रहकेो छ । 

 

ङ.  िंथागि तिकाि, िेिा प्रिाह  िथा िुशािन :  यस क्षेत्रमा अलभिेख व्यवस्िापन, नागररक वडापत्र, 

मानव संसािन लवकास, सचूना प्रलवलि, सरुक्षा व्यवस्िापन, सेवा प्रवाह, आन्तररक तिा अलन्तम 

िेखापरीक्षर्, राजश्व पररचािन, संस्िागत क्षमता लवकास, पूाँजीगत सम्पलत्तको सञ्चािन र सम्भार, कायाणिय 

सामान तिा सेवाहरु, सेवा तिा परामशण, कायणक्रम सम्िन्िी खचणहरु, अनगुमन र मलु्याङ्कन र भ्रमर् अन्तगणत 

हुने खचणहरु, आलद समलेटएका छन । यस शीर्णकमा कुि रु. ३० करोड १२ िाख ६२ हजार िजटे लिलनयोजन 

गररएको छ । जनु कुि िजटेको २३.२५ प्रलतशत रहकेो छ ।  

 

अध्यक्ष महोदय, 

 चाि ुआलिणक िर्ण २०७५/०७६ मा कुि राजस्व असुिीको अनमुान रु.  १ अरव १४ करोड ६६ िाख    

४४ हजार गररएको लियो । जसमध्ये आन्तररक श्रोतिाट रु.  ६२  करोड ९८  िाख  १७ हजार, िाह्य 

श्रोतिाट रु. ५१  करोड  ६८ िाख २७ हजार  गरी जम्मा रु  १ अरव १४  करोड ६६  िाख  ४४  हजार 

असिुी गने अनुमान गररएको  लियो  ।  

स्िानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ िे सालिकमा स्िानीय तहमा असिु हुाँद ैआइरहकेो र्र ज्गा करको 

सट्टामा सम्पलत्त कर िगाई असिु उपर गनुणपने िाध्यकारी काननुी ब्यिस्िा गरेकोिे तेश्रो नगर सभािाट 

हामीि राजस्व ऐन जारी गरी चाि ुआलिणक िर्णमा सम्पती कर असिु गद ैआइरहकेा छौं ।  गत आलिणक 

िर्णमा राजस्व ऐन जारी गद ै गदाण हामीहरु अलनचयकयको अिस्िामा लियौ जनु स्िानीय सरकारहरुका िालग 

लनतान्त नौिा प्रयोग लियो । सािै सालिकमा असिु गद ैआइरहकेो सव ै लकलसमका  करिाई िप िैज्ञालनक 

वनाउन आवश्यक पहिकदमी गद ैगररएको हुाँदा सो करमा पलन अपेलक्षत सिुार हुने अपेक्षा गररएको छ । तर 



अझ ैपलन ठुिा करदाताहरुिाइ करको दायरामा ल्याउन नसलकएको, संर्, प्रदशे र स्िानीय तहका कायणक्षेत्रहरु 

संलविानिे स्पष्ट गरेतापलन आवश्यक कायाणन्वयन अझ ैभ ैनसकेको, राजस्व प्रशासनिाई गलतलशि, चसु्त, 

दरुुस्त िनाउन  नलसकएको अवस्िा रहकेो र सव ैकरदाताहरुका यिािण लववरर् अद्यावलिक गनण नसलकएको 

कारर्िे अपेलक्षत रुपमा राजस्व हालसि हुन नसकेको यिािणता यस गररमामय सभा समक्ष राख्न चाहन्छु । 

 यी चनुौतीका िावजदु चाि ु आलिणक िर्ण २०७५/०७६ को जषे्ठ मसान्तसम्ममा आन्तररक आयतफण वाट       

५० करोड ८िाख १३  हजार र अन्य श्रोतिाट ५०  करोड ९९   िाख ३१  हजार गरी जम्मा रु  १ अरव १       

करोड  ७ िाख ४४  हजार कुि राजस्व प्राप्त भएको छ । जनु अनमुालनत िक्ष्यको  ८८.१५ प्रलतशत हो ।  

 

 अध्यक्ष महोदय, 

अि म यस नगर सभा समक्ष आलिणक िर्ण २०७६/७७ का िालग प्रस्ताव गररएको िजटे तिा कायणक्रमको 

संलक्षप्त लववरर् पेश गने अनमुलत चाहन्छु । 

 

आर् अनुमानिर्य  : आगामी आलिणक िर्ण २०७६/०७७ का िालग आन्तररक आयतफण  टोखा 

नगरपालिकाको आफ्नै श्रोत तिा अल्या समेत गरर रु. ४५ करोड ७९ िाख प्रस्ताि गररएको छ, जनु कुि 

अनमुालनत आम्दानीको ३५.३४ प्रलतशत रहको छ । राजस्व वााँडफााँडवाट रु ३४ करोड १५ िाख ४० हजार 

प्रस्ताव गररएको छ , जनु कूि अनुमालनत आम्दानीको २६.३६ प्रलतशत रहकेो छ । िाह्य श्रोतिाट रु. ४९ 

करोड ६४ िाख ५७ हजार  प्रस्ताव गररएको छ, जनु कूि आम्दानीको ३८.३१ प्रलतशत रहकेो छ । 

उल्िेलखत सव ैश्रोतवाट  गरी कुि रु १ अिण २९ करोड ५८ िाख ९७ हजार आय हुने अनुमान गररएको छ । 

जसको लवस्ततृ लववरर् अनसुूचीमा समािेश गररएको छ । 

 

व्र्र् अनुमानिर्य  : मालि उल्िेलखत शीर्णकमा प्राप्त हुन े राजश्व रकमका आिारमा आगामी आलिणक वर्ण 

२०७६/७७ का िालग लिर्यगत क्षेत्रहरुमा रु. १ अिण २९ करोड ५८ िाख ९७ हजार लवलनयोजन िजटे प्रस्ततु 

गरेको छु । यो खचण अनमुान चाि ुआलिणक िर्णको लिलनयोलजत रु. १ अिण १४ करोड ६६ िाख ४४ हजारको 

तिुनामा १३.०२ प्रलतशतिे िलढ रहकेो छ ।  

चाि ुआलिणक वर्णमा रकम लवलनयोजन भई लवलवि कारर्िे सम्पन्न  हुन नसकेका आवश्यक योजनाहरुिाई 

आलिणक वर्ण २०७६।७७ मा लनरन्तरता लदने व्यवस्िा लमिाएको छु । प्रत्येक वडा सलमलतवाट लसफाररस भई 

आएका रु २ करोड २० िाख सम्मका पवुाणिार तफण का, भपैरी तिा लवपद ्व्यवस्िापन रु १०िाख र रु १० 

िाख सम्मको िलक्षत वगणका योजना तिा कायणक्रमिाई वडा सलमलतको लसफाररस वमोलजम वजटेमा समटेेको 

छु । 



अन्त्यमा, 

 यस “ऐतिहाति, िास्कृतिक, पर्यटकीर् िमृद्ध टोखा नगर"को लवकास, समलृद्ध र समनु्नलतका िालग

 लनरन्तर  सदभाि  र  सहयोग  गनुण  हुने  सम्परू्ण  नगरिासी  महानुभािहरु, नगरपालिकाका कमणचारीहरु, 

करदाता महानभुािहरु, लवकास साझदेारहरु, सरकारी, गरैसरकारी तिा सामदुालयक संस्िाहरु प्रलत हालदणक 

आभार प्रकट गद ैिजटेको सफि कायाणन्वयनमा सिै पक्षहरुको साि र सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । हाम्रा 

साम ु िपु्रै चनुौतीहरु छन । हामी सिैको साि, सहयोग र सहकायणिाइ िप प्रभािकारी िनाउन सकेमा लत 

चनुौतीहरुिाइ सलजिै पार गनण सक्नेछौं भन्ने कुरामा कसको पलन दईू मत नहोिा । आगामी लदनमा हामी 

सिैका प्रयत्निे सािणक उपिलब्ि हालसि गनण सकोस भन्ने अपेक्षा गद ै लिगतमा हामी जनप्रलतलनिीहरुमा 

भएको लतक्ततािाई समते सदाको िालग लततो अनभुव लिदै लनलमट्यान्न वनाउद ै  आगामी लदनमा  सिैको 

सलक्रय सहयोग पाउने अपेक्षा गद ैसम्परू्ण महानभुािहरुप्रती हालदणक आभार प्रकट गदणछु । 

िन्यवाद । २४ आर्ाढ, २०७६ 

          ज्ञानमायााँ डंगोि 

          नगर उप-प्रमखु 

                   टोखा नगरपालिका  
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आर्थिक ऐन - २०७६ 

टोखा नगरपार्िकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको ऐन 

प्रस्तावनााःटोखा नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७६/७७ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको लनलित्त 

स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट लिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको संलवधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बिोलिि टोखा नगरपालिकाको नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संर्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “टोखा नगरपालिकाको आलथिक ऐन, २०७६” रहकेो छ । 

  (२) र्ो ऐन २०७६ साि श्रावण १ गतेिलेख टोखा नगरपालिका क्षेत्रिा िाग ूहुनेछ । 

२. सम्पर्त कराः नगरपालिकाका के्षत्रलभत्र अनसुूलि (१) बिोलिि सम्पलत्त करिगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

३. भूर्म कर (मािपोत):नगरपालिका के्षत्रलभत्र अनसुलूि (२) बिोलिि भलूि कर (िािपोत) िगाइने र असिू उपर 

गररनेछ ।  

४. घर वहाि कराःनगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, 

िग्गा वा पोखरी परैू आलंशक तवरिे वहाििा लिएकोिा अनसुलूि (३) बिोलिि घर िग्गा वहाि कर िगाइने र 

असिू गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कराः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूूँिीगत िगानी र आलथिक कारोवारका 

आधारिा अनसुलूि (४) बिोलिि व्र्वसार् कर िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

६. जर्िबुटी, कवािी र जीवजन्तु कराः नगरपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थािे ऊन, खोटो, िलिबटुी, 

वनकस, कवािी िाि र प्रिलित काननूिे लनर्धे गररएको िीविन्त ु वाहकेका अन्र् ितृ वा िाररएका 

िीविन्तकुो हाि, लसङ, प्वाूँख, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसालर्क कारोवार गरेवापत अनसुलूि (५) बिोलििको 

कर िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराःनगरपालिका क्षेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनुसलूि (६) बिोलिि सवारी साधन 

कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।  

८. र्वज्ञापन कराः नगरपालिका के्षत्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनसुूलि (७) बिोलिि लवज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर 

गररनेछ  ।  

९. मनोरन्जन कराः नगरपालिका के्षत्रलभत्र हुने िनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा प्रिशे काननुिे लनधािरण गरे विोलििको 

िररेटिा अनसुलूि (८) विोलिि नगरपालिकािे संकिन गनेछ । 

१०. बहाि र्बटौरी शुल्काः नगरपालिका के्षत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेखिखे वा संिािन गरेका अनसुलूि (९) िा 

उल्िेख भए अनसुार हाट बिार वा पसििा सोही अनसुूलििा भएको व्र्स्था अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क 

िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

११. पार्कि ङ शुल्काः नगरपालिका के्षत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पालकि ङ सलुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसुलूि 

(१०) बिोलिि पालकि ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 
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१२. टे्रर्कङ्ग,क्र्ानोइङ्ग:-  नगरपालिकािेआफ्नो क्षेत्रलभत्र टे्रलकङ्ग, क्र्ानोइङ्ग, वा व्र्वसार् संिािन गरेवापत 

अनसुलूि (११) बिोलििको शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

१३. सेवा शुल्क, दस्तुराः नगरपालिकािे लनिािण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूलूि (१२) िा उलल्िलखत 

स्थानीर् पवूािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुलूििा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क 

िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१४. पर्िटनशुल्काःनगरपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसुिूी १३ िा उलल्िलखत िरिा 

पर्िटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिशे काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको 

अवस्थािा सोलह बिोलिि हुनेछ । 

१५. कर छुटाः र्स ऐनिा उल्िेख भए वाहके  कर लतने िालर्त्व भएका व्र्लि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन लकलसिको 

कर छुट लिईने छैन ।  

१६. कर तथा शुल्क संकिन सम्बर्न्ध कार्िर्वर्धाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन 

सम्बलन्ध कार्िलवलध तथा छुट लशर्िकका हकिा नगर कार्िपालिकािे तोके अनसुार हुनेछ । 
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अनसुलूि-१ 

(िफा २ संग सम्वलन्धत) 

 

सम्पलतकर िलु्र्ाङ्कन आधार 

 

क. सम्पलतको िलु्र्ाङ्कन –(१)सम्पलतकर  लनधािरण प्रर्ोिनको िालग नगरपालिका के्षत्रलभत्र रहकेो भवन संरिनाको 

सम्पणूि के्षत्रफि र उक्त्त भवन संरिना रहकेो िग्गा र सो भवन संरिनािे ओगटेको के्षत्रफि वरावरको थप िग्गा 

वा पाूँि हिार िार सर् छर्हत्तर वगि फीट िग्गा िध्र्े िनु घटी हुन्छ त्र्सिाई िलु्र्ाङ्कनिा सिावेश गरी कर 

लनधािरण गररनेछ, तर पाूँि हिार िार सर् छर्हत्तर वगि फीट (१ रोपनी) भन्िा वढीिा भवन लनिािण भएको छ भने 

भवनिे ओगटेको क्षेत्रफि बराबरको िग्गा र थप पाूँि हिार िार सर् छर्हत्तर वगिफीट (१ रोपनी) िग्गा 

िलू्र्ाङ्कनिा सिावेश गरी कर लनधािरण गररनेछ ।  

(२) उपिफा (१) विोलिि कर लनधािरण गनिको िालग कार्ि भएको िग्गा कटाएर वाूँकी रहकेो िग्गािा भलूिकर 

िात्र िगाई असिू गररनेछ ।  

(३) उपिफा (१) िा भएको ब्र्वस्थािा िग्गाको लहसाव प्रती आनािा गररनेछ ।  

(४) नगरपालिकावाट नक्सा स्वीकृत हुूँिा लनििे पेश गरेको िग्गािा पलछ िग्गा थप हुन आएिा सो िग्गा सिेत 

सिावशे गरी कर लनधािरण गररनेछ ।  

(५) नगरपालिका के्षत्रलभत्र कुनै ब्र्लि/संस्थाको आफ्नै स्वालित्विा रहकेो िग्गािा नक्सापास गरी वा नगरी 

िौघरेा हािी लनिािण भएको स्थार्ी वा अस्थार्ी घर, टहरा, छप्पर ,सेि आलििाई सम्पलत कर प्रर्ोिनकोिालग 

घर िानी िलु्र्ाङ्कन गरी कर लनधािरण गररनेछ ।  

(६) आलथिक वर्िको पलहिो लिन सम्पलत िसको स्वालित्विा रहकेोछ, सो सम्पलत सोलह ब्र्लिको नाििा रहकेो 

िानी कर लनधािरण गररनेछ । कुनै सम्पलत एक भन्िावढी व्र्लिहरुको संर्िु स्वालित्विा रहकेोिा स्वालित्व 

अवस्था स्पष्ट भएकोिा सोही अनसुार अन्र्था संर्िु स्वालित्व िानी कर लनधािरण गररनेछ ।  

(७) कर लनधािरण प्रर्ोिनका िालग घर र िग्गाको िलु्र् कार्ि गिाि तोलकए बिोलििको िर अनसुार गररनेछ ।  

(८) सम्पलत कर लनधािरणको िालग सम्पलत िलु्र्ाङ्कन िहेार् विोलििका आधारिा गररनेछ ।  

 घर िग्गाको आकार, प्रकार  वनोट 

 घरको हकिा ह्रास िलु्र् 

 घर र िग्गाको व्र्ापाररक वा आवालशर् उपर्ोगको अवस्था 

 कुनै घर वा घरको केलह भाग क्षलत भई सम्पलत कर भिुानी गनि क्षलतग्रस्त वा भत्केको घर/भागको िलु्र् 

घटाई लनधािरण गरी पाउन लनवेिन लिएिा सम्वलन्धत विा हनेे प्रालवलधकिे लिएको स्थिगत प्रलतविेन  

ख. सम्पलत िलु्र्ाङ्कन िर – नगरपालिकािे वालर्िक रुपिा घर र िग्गाको िलु्र्ाङ्कन िर आलथिक वर्ि सरुुहुन ु

अगाव ैसावििलनक गििछ। सो िर रािस्व परािशि सलिलतिे लनधािरण गरी आवश्र्क सुझाव सलहत  लसफाररस गररएको 

िहेार् विोलििको िर िगाई सम्पलत कर असिु गररनेछ ।  
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   सम्पलत िलु्र्ाङ्कनको िालग घर तथा िग्गा तफि को िलु्र्ाङ्कन िर 

इिकाइ िर 
घरको ह्रासकट्टी िर 

प्रलत वर्ि  कैलफर्त 

लभत्र काूँिो बालहर पाको इट्टा िाटोका िोिाइि भएको वा 

काठैकाठबाट बनेको र ितुा लझगंटी टार्ि एसवसे्टसको छाना 

भएको घरको िलु्र् प्रलत वगिलफट 

५००. ६% सम्पलतकर 

िलु्र्ाङ्कनको 

िालग िग्गा 

अलधकति िलत 

भएतापनी 

िलु्र्ाङ्कनिा 

सिावेश हुने 

१२ आना 

सम्िको िग्गािा 

३५%  छुट गरर 

वाूँकी रहन े

िग्गािा परैु 

िलु्र्ाङ्कन 

कार्ि गन े।  

  

लभत्र बालहर पाको इट्टा वा ढुङ्गािा िाटोको िोिाइि भइि 

लभत्रबालहर लसिने्ट प्िाष्टर गरी छाना ढिानRCC/RBC 

गररएकोवा िस्ता टार्ि लझगंटी एसवसे्टसको छाना भएको 

घरको िलु्र् प्रलत वगि लफट 

६००. ६% 

लभत्र बालहर पाको ईटा वा ढुङ्गािा लसिने्ट प्िाष्टर गरी 

छानाढिान (आर.लस.लस. वा आर लव.लस.) गररएको घरको 

िलु्र् प्रलत वगिलफट   

१५००. १% 

RCCफे्रिस्ट्रक्िरिा आवालसर् भवनिा १८००. ०.७५% 

लिफ्ट/एस्किेटर ििान भएको घर/स्टीि फे्रि स्ट्रक्िर, 

फ्रलवङट्रस, फाईवर वा र्स्तै संरिना भएका घरकोिलु्र् 

प्रलतवगि लफट 

२२००. ०.७५% 

िग्गा तफि  सम्बलन्धत िािपोतकार्ाििर्को 

आ.व.०७१/०७२को िलु्र्ांकन अनसुार नै िग्गाको िलु्र्ांकन 

कार्ि गरी कर लनधािरण गररनेछ । 

    

 

र्सरी घर र िग्गाको िलु्र्ाङ्कन लनधािरण भ ैसकेपश्चात िहेार्को िरिा कर लनधािरण गररनेछ ।  

िर िाग्ने कर रु.  

पलहिो ३० िाखिा  ५००/-  

त्र्सपलछको रु २० िाख 

सम्ििा 

०.१०% िे हुने रकि  

त्र्सपलछको रु ५० िाख 

सम्ििा 

०.१५% िे हुने रकि  

त्र्सपलछको १ करोि सम्ििा  ०.२५%  िे हुने रकि  

त्र्सपलछको वाूँकी रकििा  ०.४०%  िे हुने रकि  

 

 आलथिक वर्ि २०७६/७७ को कालतिक िसान्त लभत्र सम्पलतकर वझुाउन ेकरिातािाई िा.ि ुआ.व को सम्पलतकरिा एकिषु्ट 

१०% छुट लिईने छ ।  
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 आ.व २०७१/७२ भन्िा अगािी िलेख सम्पलतकर लतनि वाूँकी रहकेा घरहरुको िािु आ.ब. लभत्र सम्पलतकर लतिाि सो सिर् 

अगािीको िररवाना लिनाहा गररनछे । 

 आ.व २०७१/७२ भन्िा पछािी आ.ब २०७५/७६ सम्िको  िररवानािा र्स आ.ब.को पौर् िसान्त लभत्र  सम्पलतकर लतिाि 

कूि  िररवानाको ५०प्रलतशत िररवाना लिनाहा गररनेछ । 

 

 

 

अनसुलूि-२ 

(िफा ३ संग सम्वलन्धत) 

    िािपोत/ भलूिकर 

टोखा नगरपालिका क्षेत्रका िग्गाहरुिा सम्पलतकर लनधािरण गररएको िग्गा वाहकेका िग्गाहरुिा तपलशि 

विोलिि िािपोत/भलूिकर िगाईनेछ । सम्पलतकर लनधािरण गररएको िग्गािा िािपोत/भलूिकर िगाईने छैन ।  

लस.नं. िग्गाको नाप िर रु. कैलफर्त 

१ प्रलत आना १२.५०  

 

 

 

 

 

अनसुलूि-३ 

(िफा ४ संग सम्वलन्धत) 

वहाि कर 

टोखा नगरपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, 

िग्गा आलि वहाििा लिएकोिा लनिको स्व;घोर्णा तथा सम्झौतानसुार तपलशि विोलििको वहािकर 

िगाईने छ ।  

वहाि कर  

व्र्ापाररक क्षेत्र/ व्र्ापाररक घरहरुिा  सम्झौता तथा स्व 

घोर्णािा उल्िेख भए अनसुार   
७ प्रलतशत 

आ.व २०७५/७६ को 

वहािकरको हकिा 

२०७६ पौर् िसान्त 

सम्ि ्िररवाना नलिन े

साथै िाि ुआ.व को 

वहािकर २०७६ 

कालतिक िसान्त लभत्र 

वालर्िक एकिषु्ट लतिाि 

१० प्रलतशत छुट 

लिईनेछ ।   

आवालसर् क्षते्र/ आवालसर् घरहरुिा सम्झौता तथा स्व-

घोर्णािा उल्िेख भए अनसुार 
५ प्रलतशत 

वैिलेशक  अध्र्र्न गनि िाने लवद्याथीहरुको हकिा लवश्वलवद्यािर्को  शैलक्षक 

पत्रानसुार िालथ उल्िेलखत वहािकरको िरिा ५० प्रलतशत छुट लिईनछे ।  

वहािकरका सम्वन्धिा अन्र् कुराहरु कार्िलवलधिा उल्िेख भए विोलिि हुनेछ ।  
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अनसुलूि-४ 

(िफा ५ संग सम्वलन्धत) 

व्र्वसार्ीक  कर 

व्र्वसार्को नाि 
स्वीकृत िर िगानी अनसुार    

ग ख क ग ख क   

िरुोट पसि २०००.०० ३०००.०० ४५००.०० 

७
 ि

ाख
 स

म्ि
 

७
 ि

ाख
 १

 ि
ेलख

 १
५

 ि
ाख

 स
म्ि

 

१
५

 ि
ाख

 १
 ि

ेलख
 ि

ाल
थ

 

  

रक्सी पसि ३०००.०० ४५००.०० ५५००.००   

िरुोट तथा रक्सी पसि ४०००.०० ४५००.०० ५५००.००   

रेषु्टरेण्ि/क्र्ाफे/ गेष्टहाउस तथा खािाघरहरुिे 

िलिराको सिेत स्वीकृत लिएिा िलिराको थप 
१०००.०० १५००.०० २०००.००   

ज्वेिरी सप १०००.०० २५००.०० ४०००.००   

लभलिर्ो/ क्र्ासेट प्िेर्र/लस.िी/लिलभिी १०००.०० १०००.०० १०००.००   

लनिािण सािाग्री ३०००.०० ४०००.०० ७०००.००   

लवद्यलुतर् सािाग्री  पसि (ईिेलक्ट्रक / ईिेक्ट्रोलनक) १०००.०० १५००.०० २०००.००   

लवद्यलुतर् सािाग्री ििित पसि (ईिेलक्ट्रक / 

ईिेक्ट्रोलनक) 
    १५००.००   

िोवाइि/ घिी/ िस्िा पसि १०००.०० १५००.०० २०००.००   

पेट्रोलिर्ि पिाथि लवक्री लवतरण ५०००.०० ५०००.०० ५०००.००   

िैलनक उपभोग्र् खाद्य पिाथि लवक्री पसि ५००.०० १०००.०० १५००.००   

लिपाटििेन्टि स्टोर १००००.०० १५०००.०० २००००.००   

लिनीिाटि ५०००.०० ७५००.०० १००००.००   

ईन्भेष्टिेन्ट कम्पनी प्रा.लि     १५०००.००         

कम्प्िेक्स सेन्टर / लविनेस िाटि ७५०००.०० ७५०००.०० ७५०००.००         

कपिा / फेन्सी पसि १०००.०० २०००.०० ३०००.०० 

७
 ि

ाख
 स

म्ि
 

७
 ि

ाख
 १

 ि
ेलख

 १
५

 ि
ाख

 स
म्ि

 

१
५

 ि
ाख

 १
 ि

ेलख
 ि

ाल
थ

 

  

पान पसि/ तिाख ुपसि ५००.०० ५००.०० ५००.००   

िाटोको भािा वेच्ने पसि ५००.०० ५००.०० ५००.००   

कपाि काट्ने पसि १०००.०० १५००.०० २०००.००   

कस्िेलटक पसि १०००.०० २०००.०० ३०००.००   

िलुति वनाउने पसि १०००.०० १५००.०० २०००.००   

कलफ-लिर्ा/ नास्ता पसि ५००.०० १०००.०० १५००.००   
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वेकरी १०००.०० १५००.०० २५००.००   

स्टेशनरी १०००.०० १५००.०० २५००.००   

व्र्ाग पसि १०००.०० २०००.०० ३०००.००   

ितु्ता िप्पि पसि १०००.०० १५००.०० २०००.००   

हाििवेर्र पसि ( रि/लसिेन्ट/ िस्तापाता/ स्र्ानेटरी 

आलि) 
३०००.०० ४०००.०० ५०००.००   

एकोररर्ि पसि २०००.०० २०००.०० २०००.००   

और्लध पसि/ भेटनरी और्धी पसि १५००.०० २०००.०० २५००.००   

सलििकि इलक्वपिेन्ट पसि     ५०००.००   

तरकारी तथा फिफुि पसि ५००.०० १०००.०० १५००.००   

िधु / िही लवक्री पसि ५००.०० १०००.०० १५००.००   

धागो -टाूँक पसि ५००.०० ५००.०० ५००.००   

ररकन्िीसन सवारी साधन लवक्री पसि ५०००.०० १००००.०० १५०००.००   

लिठाई पसि १०००.०० २०००.०० ३०००.००   

ग्र्ास लिपो/ लिलस्ट्रव्र्टूर १०००.०० २५००.०० ४०००.००   

रोिा /ढुगां / ईटाूँ सप्िार्सि ३०००.०० ५०००.०० ८०००.००   

िाविि गोिाि ३०००.०० ५०००.०० ८५००.००   

टार्ि गोिाि २०००.०० ३५००.०० ५५००.००   

काठ गोिाि ३०००.०० ५०००.०० ८५००.००   

नसिरी ५००.०० १०००.०० १५००.००   

गाई / वाख्रा/ कुखरुा फिि ५००.०० १०००.०० १०००.००   

ह्यािरी १००००.०० १००००.०० १००००.००         

तारे होटि ३५०००.०० 

७
 ि

ाख
 स

म्ि
 

७
 ि

ाख
 १

 ि
ेलख

 १
५

 ि
ाख

 स
म्ि

 

१
५

 ि
ाख

 १
 ि

ेलख
 ि

ाल
थ

 

  

रेषु्टरेण्ि/क्र्ाफे २०००.०० ३०००.०० ४०००.००   

गेष्ट हाउस ४५००.०० ७५००.०० १००००.००   

फेसन / िोिलिङ्ग / िान्स सेन्टर/ आटि लसकाई केन्र     २०००.००   

रंग पसि २०००.०० ४०००.०० ७५००.००   

किर ल्र्ाव/ फोटो स्टुलिर्ो १०००.०० २०००.०० ३०००.००   

लग्रि/आल्िुलनर्ि/ लससा पसि १५००.०० ५०००.०० १००००.००   
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गिैिा उद्योग ५०००.०० ५०००.०० ५०००.००         

लिपवोररङ्ग गरर खानेपानी लवक्री १००००.०० १५०००.०० २००००.०० 

७
 ि

ाख
 स

म्ि
 

७
 ि

ाख
 १

 ि
ेलख

 १
५

 ि
ाख

 स
म्ि

 

१
५

 ि
ाख

 १
 ि

ेलख
 ि

ाल
थ

 

  

वाईक/ िोटर पाटि पसि २०००.०० ३०००.०० ४०००.००   

वाईक तथा िोटर वालसङ्ग िात्र     १५००.००   

िोटर साईकि भािा व्र्वसार्      १५००.००   

गािी भािा व्र्वसार्      ३०००.००   

लपस्ने / कुटने उद्योग १०००.०० २०००.०० ३०००.००   

कवािी १००००.०० १५०००.०० २००००.००   

ितु्ता िप्पि कारखाना २०००.०० ५०००.०० १००००.००   

फिािे औिार (आरन) ५००.००   

िार पाङ्ग्रे सवारी साधन वेच्ने पसि १००००.०० १५०००.०० २००००.००   

ड्राईलभङ्ग स्कुि ५०००.०० ५०००.०० ५०००.००         

पाटी प्र्ािेस १००००.०० १५०००.०० २००००.०० 

७
 ि

ाख
 स

म्ि
 

७
 ि

ाख
 १

 ि
ेलख

 १
५

 ि
ाख

 स
म्ि

 

१
५

 ि
ाख

 १
 ि

ेलख
 ि

ाल
थ

 

  

फुटसि २०००.०० २५००.०० ३०००.००   

हले्थ क्िव/ व्र्ार्ि शािा ६५००.०० ७५००.०० १००००.००   

लस्वलिङग पिु १०००.०० १५००.०० २०००.००   

नतृ्र् प्रलशक्षण केन्र ५००.०० १०००.०० १५००.००   

क्र्ाटररङ्ग/ टेण्ट हाउस ५०००.०० १००००.०० १५०००.००   

व्र्ाग उद्योग २०००.०० ३५००.०० ४०००.००   

सतुीिन्र् उद्योग ५०००.०० १००००.०० १५०००.००   

गािेन्ट कारखाना ५०००.०० ६५००.०० ७५००.००   

पिाि / कापेट १५००.०० २०००.०० २५००.००   

लिलकत्सक/कलवराि/ईलन्िर्र/िन्त 

लिलकत्सक/अनुसन्धान तथा परािशििाता/ज्र्ोलतर् 

सेवा/कम्प्र्टुर एनालिष्ट तथा 

प्रोग्रािर/सभेर्र/अनवुािक/पशलुिलकत्सक/वीिा 

एिेन्ट/ िेखापढी व्र्ावसार्ी/ काननु व्र्ावसार्ी/ 

कन्सल्टेन्ट 

१०००.०० १०००.०० १०००.००   

सेर्र व्रोकर/ लधतोपत्र कारोवार ५०००.०० ५०००.०० ५०००.००   



9 
 

सािान ढुवानी कताि तथा कम्पनी ३०००.०० ४०००.०० ५०००.००   

संस्थागत पेन्टर ५०००.०० ५०००.०० ५०००.००   

नगरपालिकािा प्रधान कार्ाििर् भएको लनिािण 

व्र्वसार् 
७५००.०० १००००.०० १५०००.००   

नगरपालिकािा शाखा कार्ाििर् भएका लनिािण 

व्र्ावसार् 
३०००.०० ५०००.०० ८०००.००   

लगट्टी /वािवुा/ ईट्टा लिपो ५०००.००   

कोरा िाि वा अधि प्रशोलधत िािसािान 

प्रशोधनगरी उत्पािन गने व्र्ावसार् 
५०००.०० ६५००.०० ८५००.००   

आईसलक्रि उद्योग/ िेरी उद्योग/लवस्कुट उद्योग/ िाकु 

उद्योग 
२५००.०० ३५००.०० ५०००.००   

लिस्टीिरी उद्योग १००००.०० १५०००.०० २००००.००   

खाद्यान्न सािाग्री उद्योग  २०००.०० २०००.०० २०००.००   

फलनििर उद्योग/ स: लिि  ५०००.०० १००००.०० १५०००.००   

खाद्यान्न  लिि ५००.०० १०००.०० १५००.००   

नेपािी कागि उद्योग १०००.००   

प्िालष्टक उद्योग १००००.०० १५०००.०० २००००.००   

एसटीलि /आईएसलटिी/ ईिेि/ ईन्टरनेट / साईवर ५००.०० १०००.०० १५००.००   

ढक तराि ुपसि ५००.००   

पिुा सािाग्री पसि ५००.००         

सरसफाई सेवा व्र्वसार् ५०००.०० १००००.०० १५०००.०० 
५०० 

सम्ि 

५०१ 

िेलख 

१००० 

सम्ि 

१००१ 

िेलख 

िालथ 

ग्राहक 

संख्र्ाको 

आधारिा 

उिाि ििूक उद्योग १५००.०० २०००.०० २५००.०० 

७
 ि

ाख
 स

म्ि
 

७
 ि

ाख
 १

 ि
ेलख

 १
५
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ाख

 

स
म्ि

 

१
५

 ि
ाख

 १
 ि

ेलख
 ि

ाल
थ

   

कृलर् तथा वनिन्र् उद्योग १५००.०० २०००.०० २५००.००   

खलनि उद्योग १५००.०० २०००.०० २५००.००   

ट्राभि/ टुर/ टे्रलकङ्ग २५००.०० ५०००.०० १००००.००   

छापाखाना/ प्रकाशन ३०००.०० ५०००.०० ७०००.००   

सावििलनक पररवहन/ कम्पनी ५०००.०० १००००.०० १५०००.०० ७
 

ि
ाख

 

स
म्ि

 

७
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१
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१
५
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१
५

 

ि
ाख

 

१
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प्रर्ोगशािा ३०००.०० ३०००.०० ३०००.००   

हवाई सेवा ३०००.०० ५०००.०० १००००.००   

लशतभण्िार/ गोिाि घर १०००.०० १५००.०० २०००.००   

होस्टेि २०००.०० ३०००.०० ५०००.००   

कुररर्र १०००.०० २०००.०० ३०००.००   

र्वर्िर् ससं्था प्रर्तशाखा               

वैक १००००.०० १५०००.०० २००००.००         

सहकारी २०००.०० ५०००.०० १००००.००         

फाईनान्स ५०००.०० १००००.०० १५०००.००         

सहकारी वैंक ५०००.०० ५०००.०० ५०००.००         

लविा कम्पनी ५०००.००   १००००.०० लनलििवन   लिवन   

रेलिटेन्स सेवा/ लविेशी िरुा सटही सेवा १०००.००         

िघ ुलवत्त १०००.००         

स्वास््र् सेवा               

गैह्र सरकारी अस्पताि १००००.०० १५०००.०० २५०००.०० 
१५ वेि 

सम्ि 

४० 

वेि 

सम्ि 

४० 

वेि 

भन्िा 

िालथ 

  

नलसिङ्ग होि १००००.०० १५०००.०० २००००.०० 
१५ वेि 

सम्ि 

४० 

वेि 

सम्ि 

४० 

वेि 

भन्िा 

िालथ 

  

लक्िनीक तथा ल्र्ाब/ िेन्टि २०००.०० ३०००.०० ५०००.००         

िेन्टि अस्पताि     १५०००.००         

भेटनरी लक्िलनक     २५००.००         

अकुपंिर सेवा     १५००.००         

र्शिा सेवा               

नीलि के्षत्रका क्र्ाम्पस तथा लवश्वलवद्यािर्     २५०००.००         

तालिि तथा अनसुन्धान केन्र ७५००.००         

िन्टेश्वरी ७०००.०० १००००.०० १५०००.०० 

२५ 

िना 

सम्ि 

४० 

िना 

सम्ि 

४० 

िना 

भन्िा 

िालथ 
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आधारभतू ७०००.०० १००००.०० १५०००.०० 

      

  

िा.लव १००००.०० १५०००.०० २५०००.०० 

      

  

लवद्यािर्को नाि, स्थान तथा स्वालित्व पररवतिन १००००.०० १५०००.०० २५०००.०० 

      

  

कक्षा ८ को प्रिाणपत्रको प्रलतलिपी प्रिालणत २००.०० २००.०० २००.०० 

      

  

लवद्यािर् व्र्वस्थापन सलिलत(संस्थागत) अध्र्क्ष 

िनोनर्न / लनर्लुिपत्र  
५००.०० ५००.०० ५००.०० 

      

  

लशशु स्र्ाहार केन्र ५००.०० ५००.०० ५००.०० 

      

  

कम्प्र्टूर तथा भार्ा प्रलशक्षण केन्र ३५००.०० ५०००.०० १००००.०० 

७
 ि

ाख
 स

म्ि
 

७
 ि

ाख
 १

 ि
ेलख

 १
५

 ि
ाख

 स
म्ि

 

१
५

 ि
ाख

 १
 ि

ेलख
 ि

ाल
थ

 

  

ममित सम्हार सेवा         

हभेी ईलक्वपिेण्ट / वस/ ट्रक/ कार ३५००.०० ६५००.०० १००००.००   

िोटरसाईकि १५००.०० २०००.०० २५००.००   

साईकि ५००.०० ५००.०० ५००.००   

िेथ िेलसन ५००.०० १०००.०० १५००.००   

रेलिर्ो/ लटभी/घिी/पे्रशरकुकर/ लहटर/ टेलिफोन सेट/ 

म्र्लुिकि 
५००.०० १०००.०० १५००.००   

लवज्ञापन सेवा एिेन्सी १०००.०० १५००.०० २०००.००   

वैिेलशक रोिगार कम्पनी     २००००.००   

स्विेशी रोिगार/ सेके्रटररर्ि सेवा २०००.०० २५००.०० ३०००.००   

Kennel & Animal Breeding १०००.०० १०००.०० १०००.००   

घरपािवुा कुकुर िताि प्रलत कुकुर     २००.००   

ररर्ि स्टेट तथा घरिग्गा खररि लवक्री ५०००.०० १००००.०० १५०००.००   

हाउलिङ कम्पनी  १५०००.०० २००००.०० २५०००.००   

व्र्लूटपाििर १०००.०० १५००.०० २०००.००   

ड्राईलक्िनर १०००.०० २०००.०० ३०००.००   

सलटिङ्ग/ सलुटङ्ग / टेिररङ्ग १०००.०० ३०००.०० ५०००.००   

पेलन्टङ्ग / ग्िोसाईन वोि पसि १०००.०० १५००.०० २०००.००   

पश ुवधशािा १५००.०० २५००.०० ३५००.००   

िास ुलवक्री पसि १०००.०० १५००.०० २०००.००   
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फूि तथा लवरुवा लवक्री पसि ५००.०० १०००.०० १५००.००   

पिु हाउस २०००.०० २५००.०० ३०००.००   

प्िाईउि लवके्रता पसि २५००.०० ४०००.०० ८०००.००   

लकिेन वर्र / भािा पसि १०००.०० २०००.०० ३०००.००   

ह्याण्िीक्राफ्ट  कारखाना २०००.०० ३०००.०० ५०००.००   

ईनार/ट्र्वुेि खन्ने कार्ाििर् १०००.०० २०००.०० ३०००.००   

फलनििर लवके्रता पसि २०००.०० ३०००.०० ५०००.००   

िाकु/ गुिपाक उत्पािन तथा लनिािण ५००.०० ५००.०० ५००.००   

खेिौना/उपहार लवके्रता ५००.०० १०००.०० १५००.००   

केविु नेटवकि  (ग्राहक संख्र्ाको आधारिा) २०००.०० ३५००.०० ५०००.०० 
५ हिार 

सम्ि  

१० 

हिार 

सम्ि 

१० 

हिार 

िालथ 

  

क्र्ालसनो १०००००.०० १०००००.०० १०००००.००         

टुर अपरेटर ५०००.०० १००००.०० १५०००.०० 

७ िाख 

सम्ि 

७ 

िाख 

१ िेलख 

१५ 

िाख 

सम्ि 

१५ 

िाख 

१ िेलख 

िालथ 

  

िसाि पाििर ५०००.०० १००००.०० १५०००.००   

अस्थार्ी हाटवजार वा घुम्ती पसि               

घमु्ती िोवाईि पसि     ५.००         

िौपार्ा     ५.००         

हाूँस/ कुखरुा प्रलतगोटा     १.००         

अन्र्को हकिा      १.००         

िालथ तोलकएको हकिा सोलह विोलिि ,  

नतोलकएको हकिा 
१०००.०० ३०००.०० ५०००.०० 

७ िाख 

सम्ि 

७ 

िाख 

१ िेलख 

१५ 

िाख 

सम्ि 

१५ 

िाख 

१ िेलख 

िालथ 

  

सवै प्रकारका व्र्सार्को प्रिाणपत्र प्रलतलिपी      २००         
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अनसुलूि-५ 

(िफा ६ संग सम्वलन्धत) 

          िलिवटुी, कवािी र लिविन्त ुकर 

हाि प्रलत के.िी १   

लसंङ प्रलत के.िी २   

खरु प्रलत के.िी २   

छािा ठुिो प्रलत गोटा ३०   

छािा सानो प्रलत गोटा १५   

फिािको टुक्रा प्रलत के.िी २   

पलत्रका प्रलत के.िी ०.२   

कागि प्रलत के.िी ०.१   

वोति लससाको प्रलत गोटा ०.५   

वोति सानो लससाको प्रलत गोटा 
२५ पैसा िलेख ५० पैसा 

सम्ि 
  

प्िालष्टक प्रलत के.िी ०.१   

 

 

 

 

 

 

अनसुलूि-६ 

(िफा ७ संग सम्वलन्धत) 

सवारी साधन कर 

 

टाङ्गा ररक्सा १२५   

टाङ्गा ररक्सा नलवकरण ५०   

अटो ररक्सा र इ ररक्साको िात्र  १२५   
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अनसुलूि-७ 

(िफा ८ संग सम्वलन्धत) 

लवज्ञापन  कर 

फ्िेक्सबाट तर्ार गरेको 

लबज्ञापनप्रिार सािग्री प्रलत वगिफुट 
१००   

 

होलिङ्ग बोिि, लनर्ोर्न साइन,ग्िो 

साइन र र्स्तै लबज्ञापन प्रिार सािग्री 

प्रलत वगिफुट 

२००   

लिलिटि बोिि प्रलत वगि फुट ३००   

िािबहाक सवारी साधनको िार्ाूँबार्ाूँ भागिा अलधकति १० 

स्क्वार्र फुट सम्िको िागी प्रलतलिन रु २००  र स्थार्ी 

रुपिािेलखएको वा छालपएको प्रिार सिाग्री प्रलत वगिफुट रु 

१०० 

  

  

खिेकुि ििैान िेिा िात्रा पवि र र्स्तै 

प्रकृलतका कार्िक्रििा प्रर्ोग हुने 

लबज्ञापन सािग्रीको अलधकति १५ 

लिन र २०स्क्वार्र फुट प्रलतलिन 

३००   

सवारी साधनको छत अलधकति ३ 

फुटउिाइ िात्र २ पांग्रा बीिको भाग, 

पछािीको सीसाको भाग िध्र्े 

अलधकति ५० प्रलतशतसम्ि िात्र 

िखु्र् झ्र्ािको िालथ पट्टी 

भ्र्ालन्टिेसनिा लबज्ञापन प्रिार 

सािग्री प्रलत स्क्वार्र फुट 

१००   

आकाशिा बेिनु ज्र्ाकेटिा वा बेिनु 

बोकेर गररने लबज्ञापन प्रलतलिन 
२००   

अन्र्को हकिा प्रलतवगि फुट ३००   

िाथीको वलगिकरणिा सिावशे 

नभएकासेवा ब्र्वसार्को कारोबार र 

स्तर हरेी बालर्िक 

५०० िखेी १०००० 

सम्ि 
  

नोट - ब्र्वसार् पररिर्को िागी बलढिा ४*५ बरावर २०स्क्वार्र फुट बरावरको १ 

थान बोिि ब्र्वसार्ीिे आफ्नो ब्र्वसार् रहकेो लभत्तापखािििा राख्न पाइनेछ । 
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अनसुलूि-८ 

(िफा ९ संग सम्वलन्धत) 

िनोरिञ्िन कर 

 

 लस.नं. लववरण करको िर 

१ ििलित्र घरिा ििलित्र प्रिशिन गिाि िशिकहरुवाट प्रलत लटकट ५% 

२ 

लभलिर्ो घर, साूँस्कृलतक प्रिशिन हि, कन्सटि, लथर्टर/ 

नाटकघर, फनपाकि , स्वीिीङ्ग पिु,वाटर गािेन, वािउद्यान, 

िोहोरी साूँझ, िाूँन्सवार, क्र्ालसनो, फूट्सि, िमु्वा िगार्तिा 

प्रलत लटकट लवि  

५% 

३ 

तीन िलहनासम्ि िाि ूसकि स िेिा सञ्िािन गराए बापत 

प्रलतलिन रु. १०० 

४ 

तीन िलहना भन्िा बढी िाि ूसकि स ििेा वा िनोरञ्िन प्रिार्क 

कार्िक्रि संञ्िािन गराए बापत िालसक रु. ५००० 

 

 

 

अनसुलूि-९ 

(िफा १० संग सम्वलन्धत) 

वहाि लवटौरी शलु्क 

 

 

लस.नं. लववरण करको 

िर 

कैलफर्त 

१ नगरपालिकिे लनिािण गरी रेखिखे र संरक्षण गरेको 

हाट बिार वा छप्पर पसि कवि प्रलत िलहना रु. 

४००/-  

२ सटर रहकेो पसि कविहरुिा ब्र्ावसालर्क क्षेत्रको 

प्रलत सटर न्र्नूति रु 

५०००/-  

३ सटर रहकेो पसि कविहरुिा आवासीर् क्षेत्रको प्रलत 

सटर न्र्नूति रु 

२५००/-  
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अनसुलूि-१० 

(िफा ११ संग सम्वलन्धत) 

पालकि ङ्ग शलु्क 

 पालकि ङ्ग शलु्क सम्वन्धी व्र्वस्था आवश्र्कता अनसुार नगर कार्िपालिकािे लनधािरण गरेविोलिि हुनेछ ।  

 

 

 

अनसुलूि-११ 

(िफा १२ संग सम्वलन्धत) 

 

टे्रलकङ्ग, क्र्ानोइङ्ग 

 

 टे्रलकङ्ग तथा क्र्ानोइङ्ग शलु्क सम्वन्धी व्र्वस्था आवश्र्कता अनसुार नगर कार्िपालिकािे लनधािरण         

गरेविोलिि हुनेछ ।  
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अनसुलूि-१२ 

(िफा १३ संग सम्वलन्धत) 

 

सेवा शलु्क िस्तरु 

  

सेवा शलु्क    रु   

 

१ लसफाररस 

साधरण लसफाररस २००   
 लबद्यतु   लसफाररस ५००   
 धारा   लसफाररस ५००   
 ढि ििान १००००   
 धारा ििान ५०००   
 

२ िारलकल्िा 

प्रलत लसफाररस १०००   
 िालथ उल्िेलखत िार लकल्िा लसफाररसिा ६ आना िालथ प्रलत आना रु १००/- को िरिे थप शलु्क 

िाग्नेछ ।    
 

३ घर नक्सापास तफि  

आवालसर् टहरो प्रलत वगि फुट १-१००० सम्ि  प्रलत वगिफूट ५   

  आवालसर् टहरो प्रलत वगि फुट १००१-३००० सम्ि प्रलत वगिफूट १०   

  ब्र्ापारीक/ब्र्वसालर्क टहरो १-१००० वगिफूट सम्ि प्रलत वगिफूट १०   

 
 ब्र्ापारीक/ब्र्वसालर्क टहरो १००१ वगिफूट भन्िा िालथ  प्रलत वगिफूट १५ 

  

 टहरा- वाि,िस्ता वाूँस िगार्तका संरिना वररपरी वारेको र लटन एक तल्िाधरुी भएको ।  

  सांस्कृलतक सम्पिा झल्कने घर लनिािण प्रलत वगिफूट  ५   

 आवालसर् घर १-३००० वगि फूटसम्ि प्रलत वगिफूट  १०   

 आवालसर् घर ३००१-५०००  प्रलतवगि  फूट  १५   

 आवालसर् घर ५००१- भन्िा िाथी प्रलत वगिफूट  २०   

  ब्र्ापाररक घर १-३००० वगि फूट सम्ि प्रलत वगिफूट १५   

 ब्र्ापाररक घर ३००१-५००० वगि फूट सम्ि  प्रलत वगिफूट २०   

  ५००१ िेलख १०००० सम्ि वगिफुट भएका घरहरु  प्रलत वगिफूट ३५   

 
१०००१ िेलख िालथ वगिफुट भएका घरहरु प्रलत वगिफूट ४५ 

  

 
Steel Frame Structure को िालग पलन  िालथ उल्िेलखत RCC Frame Structure कै िररेट कार्ि हुनेछ ।  

  लनर्लित तल्िा थपको संशोधन िस्तुर िालथ उल्िेलखत िरिा थप  

प्रलत वगिफूट 
२ 

  

 स्वीकृत नलिइ घर लनिािण, तल्िा थप गरेको तथा संशोधन िस्तुर िालथ 

उल्िेलखत िरिा थप  प्रलत वगि फुट 
६ 

  

 
(स्वीकृति नलिर्इ तनर्मइण गरेकम घर र्मपदण्ड लित्र नरहेर्म नक्सम अलििेखिकरण िथम 
जररवमनम) 
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१. १००० वगिफूट लभत्र िालथ उल्िेलखत िस्तुर र थप रु. ५०००/-     

 २. १००० वगिफूट भन्िा िालथ , िालथ उल्िेलखत िस्तुर र थप रु. 

१००००/- 
  

  

 ३. भवन अलभिेलखकरण तल्िा थपिा संशोधन िस्तुर प्रलत वगिफूट  ६   

 ब्र्वसालर्क/ अपाटििेन्टको प्रलतनक्सा प्रालबलधक शलु्क (सलूिकृत 

नभएकाकोहकिा) 
४५०० 

  

 आवालसर् प्रलतनक्सा प्रालबलधक शलु्क (सलूिकृत नभएकाकोहकिा) २०००   

  नक्सा नािसारी प्रलतवगि फुट  ५   

  एकाघर पररवार लभत्र नक्सा नािसारी  प्रलत वगिफूट २   

 परुानो नक्सापास नभइि लनिािण भएको घर खररि लबक्रीिा थप  ५०००   

 स्वीकृत नक्सा २  वर्ि ३५ लिन सम्ि नलबकरण िस्तुर प्रलत वगि फुट २   

 स्वीकृत नक्सा २ वर्ि ३५ लिन िेलख ४ वर्ि सम्ि नलबकरण िस्तुर   प्रलत 

वगिफूट 
३ 

  

 स्वीकृत नक्सा लनिािण सम्पन्न ्(४ वर्ि कटेको ) म्र्ाि सलकएको  

प्रलतवगिफूट  
५ 

   वाि कम्पाउण्ि लनिािण िस्तुर िग्गाको प्रलत वगिलिटर  १५   

 
भवन लनिािण सम्पन्न प्रिाणपत्र ३००० वगिफूट सम्िका घरहरु २००० 

  भवन लनिािण सम्पन्न प्रिाणपत्र ३००१ िेलख िालथ ५००० सम्ि 

वगिफुट भएका घरहरु 
३००० 

  

 
भवन लनिािण सम्पन्न प्रिाणपत्र ५००१ वगिफुट भन्िा िालथका घरहरु ६००० 

  

 ईलन्िलनर्र कार्िको िालग सूलिकृत  १५०००   

 ईलन्िलनर्र कार्िको सूलिकृत नलवकरण  ५०००   

 स्वीलिङ्ग पिु प्रलतवगि लिटर  १५ 

  नक्सापास प्रलतलिपी प्रिालणत प्रलत नक्सा २५००   

 

  

संर्िु िग्गािा वनेका िईु वा िईु भन्िा वढी घरहरुको फरक फरक घर अनसुार वगिफूट कार्ि 

गररनेछ । 

  ४ नाता प्रिालणत प्रलत लसफाररस  २०० 

  
५ बसोबास लसफाररस 

स्थार्ी २०० 

  अस्थार्ी ४०० 

  ६ कोठा खोल्ने प्रलत सििलिन  १००० 

  
७ उद्योग िताि लसफाररस 

स्थिगत सििलिन  २००० 

   लसफाररस ५०० 

  
८ 

अन्र् कार्ाििर्को 

सििलिन 
रेखाङ्कन िगार्तका अन्र् कार्ाििर्को सििलिन प्रलत सििलिन ५०० 

  

९ घरबाटो लसफाररस 

ट्रर्ाकरोि ररङ्गरोि ४५०० 

   टोखा रोि ३००० 

   ६ लिटर भन्िा ठुिो बाटो २५०० 
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३ लिटर भन्िा ठुिो बाटो २००० 

  अन्र् िोटरबाटो १५०० 

   गोरेटोबाटो / बाटो नभएको  १००० 

  घर भएको िग्गािा घरबाटो लसफाररसिा थप  ५०० 

  (िालथ उल्िेख भएको घरबाटो लसफाररसिा ४ आना भन्िा िालथ प्रलत आना १० प्रलतशतका िरिे 

थप शलु्क िाग्नेछ, अंश बण्िा प्रर्ोिनको िागी घरबाटो लसफाररसिा  थप शलु्क निाग्ने) 

  

१० 

िदु्दा िालििा तथा 

लिखत कागिात 

प्रिालणत 

उिरुी तथा  िदु्दा िताि २०० 

  लििापत्र तथा कागिात प्रिालणत  २०० 

  लिखत प्रिालणत रु १० िाख सम्िको लिखतिा ५०० 

  लिखत प्रिालणत रु १० िाख १ भन्िा िाथीको हकिा ०.०५ प्रलतशतिे हुने रकि 

  

११ 
अंग्रेिीिा गररएका 

लसफाररस 

प्रलत लसफाररस ५०० 

  अंग्रेिीिा गररएको सम्पलतको िलु्र्ाङ्कन प्रलत िाखिा (शैलक्षक 

अध्र्र्नको िालग लबद्याथीको हकिा  ५० प्रलतशत छुट) 
५० 

  १२ सिक खन्न े पीि सिक खन्ने प्रलत वगि लिटर ३५०० 

  

१३ ब्र्वसार् 

ब्र्वसार् संिािनिा नभएको ब्र्होराको लसफाररस १००० 

  (अन्र् ब्र्वसार् िताि एव नलबकरणको िागी स्वीकृत बिोलििको 

िररेट अनसुार हुनेछ ।)   

  

१४ घ वगि 

घ वगिको लनिािण व्र्वसार्को िताि शलु्क १०००० 

  नलवकरण म्र्ाि लभत्र  २००० 

  नलवकरण म्र्ाि नाघेको ६ िलहना लभत्र  नलवकरण िस्तुरिा   १००% िररवाना 

  ठाउूँसारी  २००० 

  नािसारी १०००० 

  

१५ लवद्यािर् 

नीलि के्षत्रका क्र्ाम्पस तथा लवश्वलवद्यािर्     २५००० 

लशक्षक काि सहिलत ३ िलहनाको  
  

५०० 

िन्टेश्वरी िताि / नलवकरण ७००० १०००० १५००० 

आधारभतू ( िताि / नलवकरण / कक्षा अपग्रेि) ७००० १०००० १५००० 

िा.लव ( िताि / नलवकरण / कक्षा अपग्रेि) १०००० १५००० २५००० 

लवद्यािर्को नाि स्थान र स्वालित्व पररवतिन िा.लव/ आधारभतु 
३०००० ४०००० ५५००० 

२५००० ३५००० ४०००० 

कक्षा ८ को प्रिाणपत्रको प्रलतलिपी प्रिालणत २०० २०० २०० 

लवद्यािर् व्र्वस्थापन सलिलत(संस्थागत) अध्र्क्ष िनोनर्न / 

लनर्लुिपत्र  
५०० ५०० ५०० 

अनौपिाररक लशक्षा िताि     ५०० 

लशश ुस्र्ाहार केन्र     ५०० 

कम्प्र्टूर तथा भार्ा प्रलशक्षण केन्र ३५०० ५००० १०००० 

साििुालर्क लवद्यािर्को हकिा लनशलु्क हुनेछ । िालथ उल्िलेखत शलु्क लवद्यािर्को वगि ग ख र 

क अनसुार कार्ि गररएको छ ।   
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१६ छुट िग्गा िताि 
प्रलत लसफाररस ८ आना सम्िको ५०० 

  ८ आना भन्िा िालथको प्रलत आना थप  १०० 

  

१७ संघ/संस्था लसफाररस 

नर्ाूँ िताि लसफाररस प्रलत संघ/संस्था १००० 

   टोि लबकास संस्था िताि  ५०० 

   संघ/संस्था नलबकरण ५०० 

   टोि लबकास संस्था नलवकरण २०० 

  १८ ि.ध.प्र.पु.प्र.लस ि.ध.प्रिाणपिुाि प्रलतलिपी लसफाररस ५०० 

  १९ प्रलतलिपी प्रलतलिपी प्रिाणपत्र २०० 

      

  

२० व्र्लिगत घटना िताि  

घटना घटेको ३५ लिन सम्ि लन:शलु्क र सो भन्िा पलछ प्रलत घटना 

ितािको िररवाना 

नोट:- ितृ्र् ुितािको हकिा कुनै शलु्क िाग्ने छैन ।  

५० 

 

पनुश्च – 

१. २०७२, वैशाखको लवनाशकारी भकुम्पवाट पणूि रुपिा क्षलत भएका घरहरुको घर लनिािण गिाि पनुिलनिािण प्रलधकरणको 

कागिात अनसुार भकुम्प लपलित िाभग्राही भएिा आवालसर् घरहरु  पास हुने नक्सािा िाग्ने िस्तरुिा ७५% छुट गररनेछ ।  

२. िवैीप्रकोप  लपिीत लसफाररस,नेपािी नागररकता लसफाररस र लवद्याथी छात्रवलृत्त लसफाररस लनिःशलु्क गररनेछ ।  

३. एकै प्रकृलतका एउटै लसफाररस तथा प्रिालणतिा विा तथा नगरपालिकावाट छुट्टा छुटै िस्तुर लिईने छैन ।  

४. िालथ उल्िेलखत सेवा िस्तरुिा विा नं. १ र २ िाई ब्र्ावसालर्क कारोवार वाहकेिा िारलकल्िा, घरिग्गाकर ( िाि ु

आ.वको िालग) र आवालसर् घर नक्सापासिा ४०%  छुट लिईनेछ ।  

५. नगरपालिकािाई वझुाउन ुपन ेिनुसकैु प्रकृलतको कर तथा िस्तुरहरुिा िालथ उल्िेख भएको हकिा सोलह अनसुार र 

उल्िेख नभएको हकिा  लविम्व शलु्क  प्रलत वर्ि  ५ % का िरिे िाग्नेछ ।  

६.  कार्ाििर्हरुवाट सेवा प्रवाह गिाि नगरपालिकािाई लतनुि पने कर, शलु्क िालखिा भए पलछिात्र सेवा प्रवाह गररनछे ।  

 

 

अनसुलूि-१३ 

(िफा १४ संग सम्वलन्धत) 

 

पर्िटन शलु्क 

पर्िटन शलु्क सम्वन्धी व्र्वस्था आवश्र्कता अनसुार नगर कार्िपालिकािे लनधािरण गरे विोलिि हुनेछ ।  



विवियोजि ऐि -२०७६ 

टोखा िगरपाविकाको आवथिक बर्ि २०७६/२०७७ को सेिा र कायिहरुको िावग स्थािीय सवचितकोर्बाट केही 

रकम खिि गिे र विवियोजि गिे सम्बन्धमा व्यिस्था गिि बिेको ऐि 

सभाबाट स्वीकृत मिमतिः २०७६-३-२४ 

प्रस्तावनािः टोखा िगरपाविकाको आवथिक बर्ि २०७६/०७७ को सेिा र कायिहरुको िावग सवचित कोर्बाट 

केही रकम खिि गिे अवधकार विि र सो रकम विवियोजि गिि िाचछिीय भएकोिे, िेपािको संविधािको धारा 

२२९ को उप-धारा (२) बमोवजम टोखा िगर सभािे यो ऐि बिाएको छ । 

१.  संविप्त िाम र प्रारम्भः (१) यस ऐिको िाम“टोखा िगरपाविकाको विवियोजि ऐि, २०७६” रहकेो छ । 

  (२) यो ऐि २०७६ श्रािण १ गतेिाट प्रारम्भ हुिेछ । 

२. आवथिक िर्ि २०७६/०७७ को विवमत्त सवचित कोर्बाट रकम खिि गिे अवधकारः (१) आवथिक िर्ि 

२०७६/०७७ को विवमत्त टोखा िगर कायिपाविका, िडा सवमवत, विर्य गत शाखािे गिे सेिा र 

कायिहरुका विवमत्त अिसुिूी १ मा उवलिवखत िाि ू खिि, पूूँवजगत खिि र वबवत्तय व्यिस्थाको रकम 

समते गरी जम्मा रकम रु १,२९,५८,९७,०००/- (एक अरब उिन्तीस करोड अन्ठाउन्ि िाख सन्तािव्िे 

हजार मात्र) मा िबढाई विवििष्ट गररए बमोवजम सवचित कोर्बाट खिि गिि सवकिेछ ।  

३.  विवियोजिः (१) यस ऐिद्धारा सवचित कोर्बाट खिि गिि अवधकार विइएको रकम आवथिक िर्ि 

२०७६/०७७ को विवमत्त टोखा िगरपाविकाको िगर कायिपाविका,िडा सवमवत र विर्यगत शाखािे गिे 

सेिा र कायिहरुको विवमत्त विवियोजि गररिेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जिुसकैु कुरा िेवखएको भएता पवि कायिपाविका, िडा सवमवत र विर्यगत 

शाखािे गिे सेिा र कायिहरुको विवमत्त विवियोजि गरेको रकममध्ये कुिैमा बित हुिे र कुिैमा अपगु हुिे 

िवेखि आएमा िगर कायिपाविकािे बित हुिे शीर्िकबाट िपगु हुिे शीर्िकमा रकम सािि सक्िेछ । यसरी 

रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रवतशतमा िबढ्िे गरी कुिै एक िा एक 

भन्िा बढी शीर्िकहरु बाट अको एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि तथा विकासा र खिि 

जिाउि सवकिेछ । पूूँवजगत खिि र वित्तीय व्यिस्थातफि  विवियोवजत रकम साूँिा भकु्तािी खिि र व्याज 

भकु्तािी खिि शीर्िकमा बाहके अन्य िाि ू खिि शीर्िक तफि  सािि र वबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साूँिा 

भकु्तािी खिितफि  वबवियोवजत रकम ब्याज भकु्तािी खिि शीर्िकमा बाहके अन्यत्र सािि सवकिे छैि । तर 

िाि ु तथा पूूँवजगत खिि र वित्तीय व्यिस्थाको खिि व्यहोिि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सािि 

सवकिेछ । 

(३) उपिफा (२) मा जिुसकैु कुरा िेवखएको भएतापवि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 

स्िीकृत रकमको १० प्रवतशत भन्िा बढ्िे गरी कुिै एक िा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सािि परेमा 

िगर सभाको स्िीकृवत विि ुपिेछ । 

 



अनुसूमि–१ 

(िफा २ संग सम्बवन्धत) 

िेपािको संविधािको धारा २२९ (२) बमोवजम 

 

संमितकोषवाट मवमनयोजन हुने रकि  

 

रु. हजारमा  

क्र.स अनुदान 

संख्या 

मिषषकको नाि िालु खिष पुजीगत 

खिष 

मवत्तीय 

व्यवस्था 

जम्िा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ िगरपाविकाको कूि 

िावर्िक िजटे खिि 

४१०९२१ ८८४९७६ १२९५७९७ 

 

 

 



अनसुचूी-१

रु. हजारमा

आ.व.२०७४/७५ को यथाथथ
आ.व. २०७५/७६ को 

सशंोधित अनुमान
आ.व.२०७६/७७ को अनुमान

५५१५१२ ११४६६४४ १२९५८९७

राजस्वः १५७२६१ ६२९८१७ ७९९४४०

आन्तररक राजस्व ११४१२५.८६ १५३०७५ १६००००

 संघीय सरकार राजस्व वााँडफााँड ९४०७९ १११०००

प्रदशे सरकार सवारीसाधन कर वााँडफााँड २३४७५ ३०५४०

रजजष्ट्रेशन  बााँडफााँड मालपोत कायाालय २८३६९.६४ १९०४८८ २०००००

अन्य आय अल्या समेत १४७६५.२१ १६८७०० २९७९००

अन्तर सरकारी धवत्तीय हस्तान्तरण ३९४२५१ ४८३४०९ ४९६४५७

संघीय सरकारबाट प्राप्त ३८४२५१.०० ३६०४४२ ३७२३००

संघीय सरकारवाट सोझ ैसंचाजलत कायाक्रम(सामाजजक सरुक्षा, एलजजजसडीजप, गररव संग जवश्वशे्वर, 

सडक वोडा, पयाटन वोडा, स्थानीय पवुााधार जवकास साझदेारी कायाक्रम, प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम, 

अन्य जवजवध कायाक्रम)

७५०८१ १००८५५

प्रदशे सरकारबाट प्राप्त ०.००० ४७८८६ १३३०२

अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त १००००.०० १००००

जनसहभाधिताः ० ३३४१८ ०

नगद सहभाजगता ३३४१८

श्रम तथा वस्तगुत सहायता

५५१५१२ ११४६६४४.० १२९५८९७

चाल ुखचा २४७५५६ ३८१३६१ ४१०९२१

पूाँजजगत खचा ३०३९५६ ७६५२८३ ८८४९७६

खुद ऋण लिानी

ऋण लगानी (-)

ऋण लगानीको सावााँ जफताा प्राप्ती (+)

खुद शेयर लिानी

शेयर लगानी (-)

शेयर जबक्रीबाट लगानी जफताा प्राप्ती (+)

खुद ऋण प्राप्ती ०

ऋणको सााँवा भकु्तानी (-)

ऋण प्राप्ती (+)

० ० ०अधन्तम बजेट बचत (+)/न्यनू (-)

आयः

व्ययः

बजेट बचत (+)/न्यनू (-)

धवत्तीय व्यवस्था

टोखा निरपाधलका

निर कायथपाधलकाको कायाथलय

आय व्ययको  अनुमाधनत धववरण

आ.व.२०७६/७७

शीर्थक



आय रु. हजारमा

आ.व २०७४/७५ 

आषाढ सम्मको संशोधित अनमुाधनत वजटे
जषे्ठ मसान्त सम्मको 

यथायय आम्दानी

अनमुाधनत वाधषयक 

वजटे
प्रधतशत

आन्तरिक श्रोतवाट आय १४२४९६ ४६१११७ ३३२११३ ५०१५४० ३८.७०

स्थानीय कर तथा दस्तरु आय ११४१२६ १५३०७५ ११०९८० १६०००० १२.३५

राजस्व वााँडफााँडवाट प्राप्त आय २८३७० ३०८०४२ २२११३३ ३४१५४० २६.३६

अन्ति सिकािी ववत्तीय हस्तान्तिण ३८४२५१ ४०८३२८ ३९६४१६ ३८५६०२ २९.७६

संघीय सरकार तथा प्रदशे सरकार समाधनकरण अनदुान ३८४२५१ ३६०४४२ २४६५९२ २५९४११ २०.०२

संघीय सरकार तथा प्रदशे सरकार ससतय अनदुान ४७८८६ १४९८२४ १२६१९१ ९.७४

अन्य  सहयोग प्राप्त १०००० १०८४९९ ११३५१५ ११०८५५ ८.५५

गत वषयको वकै मौज्दात १४७६५ १६८७०० १६८७०० २९७९०० २२.९९

कूल जम्मा ५५१५१२ ११४६६४४ १०१०७४४ १२९५८९७ १००

व्यय

आ.व २०७४/७५ 

आषाढ सम्मको संशोधित अनमुाधनत खर्य
जषे्ठ मसान्त सम्मको 

यथायय खर्य

अनमुाधनत वाधषयक 

खर्य वजटे
प्रधतशत

पजुीगत खर्य ३९४२५१ ७४९६९६ १६९३५९ ८८४९७६ ६८.२९

र्ाल ुखर्य १५७२६१ २५२४४२ ११७८८८ २१९७४४ १६.९६

तलव भत्ता पाररश्रधमक सधुविा खर्य ६२४०० ४.८२

कायायलय संर्ालन खर्य ११५४७५ ८.९१

ससतय अनदुान खर्य १४४५०६ १०४४३३ १३३०२ १.०३

कूल जम्मा ५५१५१२ ११४६६४४ ३९१६८० १२९५८९७ १००

आ.व २०७६/७७

आ.व २०७५/७६

वजटे धशषयक

आ.व २०७६/७७

टोखा नगरपाधलका 

आधथयक वषय २०७६/७७ को

संधिप्त अनमुाधनत आयव्यय धववरण

वजटे धशषयक

आ.व २०७५/७६



कार्यके्षत्रगत आधार आ.व २०७६/७७ को अनुमान खर्य भार

आर्थिक र्िकास १५०५० १.१६

सामार्िक र्िकास २१०८७० १६.२७

पिुािधार र्िकास ६८६१५५ ५२.९५

िातािरण तथा र्िपद ्व्यिस्थापन ८२५६० ६.३७

संस्थागत र्िकास तथा सेिा प्रिाह ३०१२६२ २३.२५

कूल जम्मा १२९५८९७ १००.००

टोखा नगरपार्िका 

नेपािको संर्िधानको धारा २२९(२) िमोर्िम 

संर्चित कोषिाट र्िर्नयोिन हुने रकम



अनसुचूी-२

रु. हजारमा

आ.व.२०७४/७५ को यथाथथ
आ.व.२०७५/७६ को सशंोधित 

अनुमान
आ.व.२०७६/७७ को लक्ष्य

५४१५१२ ११४६६४४ १२९५८९७

आन्तरिक िाजस्वः ११४१२६ १५३०७५ १६००००

सम्पत्ती कर ४२२२५.५८ ४९६७५ ५२०००

घरबहाल कर १३००.०० २६२३५ २९६१४.९०

घरजग्गा रजजष्ट्रेशन शलु्क ०.०० ० ०

सवारी साधन कर ०.०० ०.०० ०

सेवा शलु्क (स्थानीय पवूााधार तथा सेवा उपयोगमा) ०.०० ०.०० ०

दस्तरु (स्थानीय तहबाट हुने जसफाररस लगायतमा) ५९५५९.०० ५९५३४ ५२४८५

घ वगा ईजाजत दस्तरु ०.०० ०.०० ४००

जवज्ञापन कर ४४१.०० ०.०० ०.००

व्यवसाय कर ४०००.०० ९८३६ २२०००

भजूमकर (मालपोत) ३६००.०० २८५४ २५००

दण्ड जररवाना ०.०० ७ १५०

मनोरञ्जन कर ०.०० ० ०

मालपोत संकलन ०.०० ० ०

बहाल जवटौरी कर ५००.०० ३५९ ४५०

मतृ वा माररएका जीव जन्तकुो हाड, जसंग, पवााँख, छालामा कर ०.०० ० २५०

प्राकृजतक स्रोत साधन व्यवसाजयक कर २०००.०० ० ०

शेयर लगानीबाट प्राप्त लाभांश तथा पूाँजजगत लाभ आय ०.०० ० ०

ऋण लगानीबाट प्राप्त व्याज आय ०.०० ० ०

अन्य ५००.०० ४५७५.०० १५०

िाजस्व बााँडफााँडः २८३७० ३०८०४२ ३४१५४०

राजस्व बााँडफााँड प्राजप्त ( +) २८३७० ३०८४६२ ३४३०४०

राजस्व बााँडफााँड हस्तान्तरण (-) ० ४२० १५००

० ० ०

अन्य आयः १३७८५ १६८६७५ २९७९००

अन्य आय ० ० ०

बेरुज ुअसलुी ० ० ०

गत वर्ाको नगद मौज्दात ( नगर नगर साझदेारी समेत) १३७८५.२१ १६८६७५ २९७९००

३८५२३१ ५१६८५२ ४९६४५७

सघंीय सिकािबाट प्राप्त अनुदानः ३८५२३१ ४३५५४८ ४७३१५५

जवत्तीय समानीकरण अनदुान २४०००० २३९२०० २४७६००

सशता अनदुान १४५२३१ ११६५०६ १२४७००

संघीय सरकारवाट सोझ ैसंचाजलत कायाक्रम(सामाजजक सरुक्षा, एलजजजसडीजप, गररव संग जवश्वशे्वर, 

सडक वोडा, पयाटन वोडा, स्थानीय पवुााधार जवकास साझदेारी कायाक्रम, प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम)
७५१०६ १००८५५

समपरूक अनदुान ० ० ०

जवशेर् अनदुान ० ४७३६ ०

टोखा नगिपाधलका

नगि कायथपाधलकाको कायाथलय

अन्ति सिकािी धवत्तीय हस्तान्तिणः

िाजस्व तथा अनुदान प्राधप्तको अनुमान

आ.व.२०७६/७७

शीर्थक

िाजस्वः



० ० ०

प्रदेश सिकािबाट प्राप्त अनुदानः ० ४७८८६ १३३०२

जवत्तीय समानीकरण अनदुान ० ९८५६ ११८११

सशता अनदुान ० २८०३० १४९१

समपरूक अनदुान ० १०००० ०

जवशेर् अनदुान ० ० ०

अन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदानः ० ० १००००

सशता अनदुान ० ० १००००

समपरूक अनदुान ० ० ०

जवशेर् अनदुान ० ० ०

० ३३४१८ ०

नगद सहभाजगता ० ३३४१८ ०

श्रम तथा वस्तगुत सहायता ० ० ०

जनसहभाधगताः



दहेाय वमोजिमका काययक्रमहरु आगामी आ.व २०७६/७७ मा संचालन गनयको लाजग नगर काययपाजलकामा सफाररस गने जनर्यय गररयो । अनसुचूी-३

रु. हिारमा

नेपाल 

सरकार
प्रदेश सरकार स्थानीय तह

७४५१८ ८४२१७ ११९२९५ १४८८५६ ११५२२१ ३३६३५ ० ०

२११११ पाररश्रजमक कमयचारी ७६११ १६२९४ १६८६० २६००० २६०००

२१११२ पाररश्रजमक पदाजिकारी ८१८२ ७२७२ ७९०० ९४०० ९४००

२११२१ पोशाक भत्ता ४८८ ४९० ४९० १००० १०००

२११३२ महगंी भत्ता २७७ ८५३ ८५३ २४०० २४००

२११३४ कमयचारी वठैक भत्ता ४१ ५०० ५०० ५००

२११३५ कमयचारी प्रोत्साहन तथा परुस्कार ५० १०० २०० २००

२११३९ अन्य भत्ता ५७४४ ६९४ ९५० ११०० ११००

२११४१ पदाजिकारी वठैक भत्ता ५१० ७०० १३०० १३००

२११४२

पदाजिकारी अन्य सजुविा ( पोशाक,संचार,औषजि 

उपचार)
५७३ ६०० १००० १०००

२१२१२ योगदानमा आिाररत जनवजृत्तभरर् तथा उपदान ० ० ५०० ५००

२१२१४ कमयचारी कल्यार् कोष २००० ० २५०० ३००० ३०००

२२१११ पानी तथा जविलुी ५५० ३६६ ४५० ७०० ७००

२२११२ संचार ५३६ ८७९ ११०० १०२०.५ १०२१

२२२११ ईन्िन पदाजिकारी ४०७ ८०३ १००० १३०० १३००

खर्च शशर्चक

टोखा नगरपाशलका

नगर कायचपाशलकाको कायाचलय

र्ालु तर्च को व्यय अनुमान

आ.व.२०७६/७७

आ.व.२०७४/७

५ को यथाथच

२०७६ जेठ मसान्त 

सम्मको यथाथच खर्च

आ.व.२०७५/७६ को 

सशंोशित अनुमान

आ.व.२०७६/७७ को 

अनुमान

श्रोत

आन्तररक श्रोत

अन्तर सरकारी शवत्तीय हस्तान्तरण

ऋण जनसहभाशगता
खर्च 

शशर्चक नं.



नेपाल 

सरकार
प्रदेश सरकार स्थानीय तह

खर्च शशर्चक

आ.व.२०७४/७

५ को यथाथच

२०७६ जेठ मसान्त 

सम्मको यथाथच खर्च

आ.व.२०७५/७६ को 

सशंोशित अनुमान

आ.व.२०७६/७७ को 

अनुमान

श्रोत

आन्तररक श्रोत

अन्तर सरकारी शवत्तीय हस्तान्तरण

ऋण जनसहभाशगता
खर्च 

शशर्चक नं.

२२२१२ ईन्िन कायायलय प्रयोिन ६७८ ८०४ ९०० १३०० १३००

२२२१३ सवारी सािन ममयत खचय ८१० ८६७ ९०० १५०० १५००

२२२१४ वीमा तथा नजवकरर् ० ४०० ४०० ७०० ७००

२२२२१ मेजशनरी तथा औिार ममयत सम्भार तथा संचालन ० ४५७ ५०० १२०० १२००

२२२३१ जनजमयत सावयिजनक सम्पजतको सम्भार खचय २३२ ४०० ७०० ७००

२२२९१ अन्य सम्पजतको ममयत सम्हार ५५० ५०० ५००

२२३११ मसलन्द तथा  कायायलय सामाग्री ५९५७ ५१२९ ६५०० ६१५२ ६१५२

२२३१३ पसु्तक तथा सामाग्री २४५५ ७३० १००० ५०० ५००

२२३१४ ईन्िन अन्य प्रयोिन १८ ५० १०० १००

२२३१५ पत्रपजत्रका ,छपाई तथा सचूना प्रकाशन खचय ३१३७ ३०६२ ३५०० ३३६८ ३३६८

२२३१९ अन्य कायायलय संचालन खचय १००० ५४१ ७०० ५४७५ ५४७५

२२३२० सावयिजनक सम्पजतको संरक्षर् १५०९ ०

२२४११ सेवा तथा परामशय ५४७ १२५० १२०० १२००

२२४१२

सचूना प्रर्ाली तथा सफ्टवयेर जनमायर् /  संचालन 

खचय/ सचूना तथा संचार
१४१४ ५० २०० ३००० २००० १०००

२२४१३ करार सेवा शलु्क ९१४८ ८० १०० २०० २००

२२४१४ सरसफाई सेवा शलु्क ३५ १०० ५०० ५००

२२४१९ अन्य सेवा शलु्क ११७९८ १३००० १६००० १६०००

२२५११ कमयचारी ताजलम खचय ४३५ ५०० १००० १०००

२२५१२
सीप तथा िनचतेना ताजलम तथा गोष्ठी सम्वन्िी खचय ५५९ १९२९ ४५०० २७०० २७००

२२५२१ उत्पादन सामाग्री/ सेवा खचय ० ०

२२५२२ काययक्रम खचय १५१७३ १४१५० २५००० २०००० २००००

२२५२९ जवजवि काययक्रम खचय २९६० ७००० २५०० २५००



नेपाल 

सरकार
प्रदेश सरकार स्थानीय तह

खर्च शशर्चक

आ.व.२०७४/७

५ को यथाथच

२०७६ जेठ मसान्त 

सम्मको यथाथच खर्च

आ.व.२०७५/७६ को 

सशंोशित अनुमान

आ.व.२०७६/७७ को 

अनुमान

श्रोत

आन्तररक श्रोत

अन्तर सरकारी शवत्तीय हस्तान्तरण

ऋण जनसहभाशगता
खर्च 

शशर्चक नं.

२२६११ अनगुमन , मलु्याङ्गन खचय ९०० ६५८ ११०० ११०० ११००

२२६१२ भ्रमर् खचय २४४ ८५७ ११०० ३००० ३०००

२२६१३ जवजशष्ट व्यजि तथा प्रजतजनजि मण्डलको भ्रमर् खचय ४९८ ६०० ८०० ८००

२२६१९ अन्य भ्रमर् खचय ३०० ४०० ५०० ५००

२२७११ जवजवि खचय २१६४ ३६३३ ४८०० ४८०० ४८००

२२७२१ सभा संचालन खचय ४४२ १२५० १५०० १५००

२५२११ अन्य जवजत्तय व्यवसायहरुलाई चाल ुसहायता १०० २०० ५०० ५००

२६३३५ अन्य अनदुान १०६ २०० ५०० ५००

२६४११ जनकायहरुलाई जनशतय चाल ुअनदुान ४४३ ५०० ८०० ८००

२६४१३ अन्य संस्थाहरुलाई अनदुान २५५ ७०० १००० १०००

२७१११ सामाजिक सरुक्षा ५०० ७०० ७००

२७११२
अन्य सामाजिक सरुक्षा(आजथयक सहायता लगायत 

आकजस्मक सहयोग  समेत )
५०० १२०० १२००

२७२१३ औषजि खररद ५६३ ६०० ३००० ३०००

२८१४२ घरभाडा ३५४ ९६० १२५० ३५०० १५०० २०००

२८१४३ सवारी सािन तथा मेजशनरी औिार भाडा ५५ १०० ४०० ४००

२८१४९ अन्य भाडा ९२४ ० ५४० ५४०

२८९११ भपैरी आउने चाल ुखचय २२९७ २२५० ४०२२ ४५०० ४५००

रािस्व जफताय ४८ ४२० २५०० २५००

स्वास््य, जशक्षा, कृजष, पश ु,सहकारीको जनजदयष्ट 

ससतय काययक्रम खचय

जम्मा ७४५१८ ८४२१७ ११९२९५ १४८८५५.५२ ११५२२१ ३३६३५ ० ० ० ०



रकम रु हजारमा

आम्दानी  खण्ड खर्च खण्ड

१ विविय समावनकरण अनदुान (संघीय सरकार) २४७६००
र्ाल ुखर्च  कायाचलय संर्ालन एि ं

विविध समेत
१७७८७५

२ सशतच अनदुान (संघीय सरकार) १२४७०० सामावजक सरुक्षा ६००००

३ विविय समावनकरण अनदुान (प्रदशे सरकार) ११८११ सशतच अनदुान (संघीय सरकार) १२४७००

४ सशतच अनदुान (प्रदशे सरकार) १४९१ सशतच अनदुान (प्रदशे सरकार) १४९१

राजस्व वााँडफाड नगर नगर साझदेारी कायचक्रम १००००

संघीय सरकारिाट प्राप्त १११००० आ.ि २०७५/७६ को वजम्मेिारी सरेको १०००००

सिारी साधन कर िााँडफााँड (प्रदशे सरकार) ३०५४०
समपरुक कोष( प्रदशे सरकारको लावग रु २ 

करोड समेत)
७००००

घरजग्गा रवजष्ट्रेशन शलु्क मालपोत कायाचलय २००००० अन्य विविन्न कोषहरु ४००००

६ आन्तररक आय १६००००
पजुीगत + िडा कायाचलय संर्ालन  

खर्च ( िडा स्तरीय)
२४९१२५

७ सामावजक सरुक्षा ििा ६०००० पजुीगत खर्च ( नगरस्तरीय) ३९६८५१

८ नगर नगर साझदेारी ससतच िौडेश्वर पररयोजनाको १०००० पजुीगत अनसुन्धान तथा परामशच १५०००

९ एलवजवसवडपी ३०५

१० गररि संग विश्वशे्वर ५५०

११ सडक िोडच २००० एलवजवसवडपी ३०५

१२ पयचटन िोडच २००० गररि संग विश्वशे्वर ५५०

१३ स्थानीय पिुाचधार विकास साझदेारी कायचक्रम ३०००० सडक िोडच २०००

१४ प्रधानमन्री रोजगार कायचक्रम ६००० पयचटन िोडच २०००

१५
अल्या अन्तर स्थानीय तह साझदेारी 

कायचक्रमको रकम समेत
२९७९००

नगर प्रमखु पजुीगत तथा कायचक्रम 

संर्ालन वसफाररस
१००००

स्थानीय पिुाचधार विकास साझदेारी 

कायचक्रम
३००००

प्रधानमन्री रोजगार कायचक्रम ६०००

जम्मा १२९५८९७ १२९५८९७

खर्च शिर्चक कूल रकम प्रतििि
पजुीगत खर्च ८८४९७६ ६८.२९

र्ालु खर्च ४१०९२१ ३१.७१

आ.व २०७६/७७ को अनुमाननत वजेट साराशं

५

र्ाल ुखर्चमा कायाचलय संर्ालन, सामावजक सरुक्षा, सशचत अनदुान संघीय सरकार, सशचत अनदुान प्रदशे सरकार र विविन्न कोषका केवह 

रकम,एलवजवसवडपी, गररिसंग विश्वशे्वर, प्रधानमन्री रोजगार कायचक्रम



अनसुचूि- ६

ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

१ आर्थिक विकास कृवि sf}zL v]tL tflnd tyf ;fdfu|L, 

pks/0f ljt/0f 

न.पा स्तर कृिक पटक ८ १५० १२०० १२००

२ आर्थिक विकास कृवि pGgt t/sf/L ls6 ljt/0f   -

lxpFb], jif]{, a]df};dL_

न.पा स्तर कृिक वटा २००० ०.१५ ३०० ३००

३ आर्थिक विकास कृवि &) lh=P;=Pd Knfli6s %)Ü 

cg'bfgdf  ljt/0f

न.पा स्तर कृिक वटा ७० ३ २१० २१०

४ आर्थिक विकास कृवि Joj;flos t/sf/L v]tL tflnd 

tyf ;fdfu|L ljt/0f gu/ :t/Lo  .

न.पा स्तर कृिक वटा २ १०० २०० २००

५ आर्थिक विकास कृवि 6\ofk, No"/, ljt/0f . न.पा स्तर कृिक पटक १ ७५ ७५ ७५

६ आर्थिक विकास कृवि
k|f+ufl/s v]tL k|f]T;fxg tflnd, 

ljpljhg, h}ljs ljifflb, dn 

ljt/0f .

न.पा स्तर कृिक पटक २ १०० २०० २००

७ आर्थिक विकास कृवि gd'gf Knfli6s 3/ lgdf{0f न.पा स्तर कृिक पटक २ १०० २०० २००
८ आर्थिक विकास कृवि OPd emf]n dn ljt/0f न.पा स्तर कृिक वटा ३०० ० ३९ ३९

९ आर्थिक विकास कृवि dlNrÎ Knfli6s l;6 %)Ü 

cg'bfgdf ljt/0f .

न.पा स्तर कृिक वटा ६० २ ९० ९०

१० आर्थिक विकास कृवि cfs:dLs afnL ;+/If0f ;]jf . न.पा स्तर कृिक पटक २ ५० १०० १००

११ आर्थिक विकास कृवि On]lS6s :k|]o/ %)Ü cg'bfgdf 

ljt/0f

न.पा स्तर कृिक वटा १० ४ ४० ४०

१२ आर्थिक विकास कृवि df}/Lkfng tflnd न.पा स्तर कृिक पटक १ २५ २५ २५
१३ आर्थिक विकास कृवि df}/L uf]nf3f/ k|bz{g . न.पा स्तर कृिक पटक १० १० १०० १००
१४ आर्थिक विकास कृवि df}/L k|j4{g tyf ;fdfu|L ljt/0f न.पा स्तर कृिक पटक १ ५० ५० ५०
१५ आर्थिक विकास कृवि Rofp v]tL tflnd # lbg] न.पा स्तर कृिक पटक २ ७५ १५० १५०

१६ आर्थिक विकास कृवि Rofpsf] JjfOn/    -k/fn akmfpg] 

d]l;g _ %)Ü cg'bfgdf ljt/0f

न.पा स्तर कृिक १ ४५ ४५ ४५

१७ आर्थिक विकास कृवि Rofp v]tLsf nflu gd"gf 3/ 

lgdf{0f

न.पा स्तर कृिक १ ५० ५० ५०

१८ आर्थिक विकास कृवि Rofpsf] lap ljt/0f  . न.पा स्तर कृिक २०० ० १६ १६

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

टोखा नििपागिका

नगर कार्यपाचिकाको कार्ायिर्

मैजचुिटी, काठमाडौं । 

आ.ि २०७६/७७ को स्िीकृतको िागि नििसभामा पेश िने काययक्रमहरु

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

१९ आर्थिक विकास कृवि ldlgl6n/ ljt/0f %)Ü cg'bfgdf . न.पा स्तर कृिक १० ३० ३०० ३००

२० आर्थिक विकास कृवि /fli6«o s[ifs e|d0f . न.पा स्तर कृिक १ २०० २०० २००
२१ आर्थिक विकास कृवि wfg lbj; . न.पा स्तर कृिक १ ६५ ६५ ६५

२२ आर्थिक विकास कृवि vfBfGgsf] pGgt  ljp %)Ü 

cg'bfgdf ljt/0f

न.पा स्तर कृिक १ २५ २५ २५

२३ आर्थिक विकास कृवि wfg, ux'F r'6\g] d]l;g %)Ü 

cg'bfgdf ljt/0f

न.पा स्तर कृिक १ ३० ३० ३०

२४ आर्थिक विकास कृवि pv' lap cg'bfgdf ljt/0f न.पा स्तर कृिक १ ७५ ७५ ७५

२५ आर्थिक विकास कृवि kmnkm"nsf lj?jf %)Ü cg'bfgdf      

    ljt/0f -lxpFb], jif]{_ 

न.पा स्तर कृिक पटक २ २५ ५० ५०

२६ आर्थिक विकास कृवि afnL pkrf/ lzlj/ . न.पा स्तर कृिक पटक १ २५ २५ २५

२७ आर्थिक विकास कृवि Aoj;flos s[ifs,  ljifo ljif]z1, 

Jofkf/L ljr  cGt{s[of uf]i7L 

न.पा स्तर कृिक पटक १ ५० ५० ५०

२८ आर्थिक विकास कृवि s[ifs kf7zfnf ;~rfng न.पा स्तर कृिक पटक १ २०० २०० २००
२९ आर्थिक विकास कृवि :ynut 3'DtL tflnd . न.पा स्तर कृिक पटक ६ २५ १५० १५०

३० आर्थिक विकास कृवि ;d'x k'g{u7g tyf ;'b[l9s/0f 

sfo{qmd

न.पा स्तर कृिक पटक १ ५० ५० ५०

३१ आर्थिक विकास कृवि sfo{qmd ;fdfu|L 9'jfgL न.पा स्तर १ कृिक पटक १० ३ ३० ३०
३२ आर्थिक विकास कृवि ljljw न.पा स्तर १ कृिक पटक १ ६० ६० ६०
३३ आर्थिक विकास पशु सचजयकि सामाग्री खररद पटक १ १०० १०० १००
३४ आर्थिक विकास पशु छाडा गाई, वाच्छावाच्छी चनर्न्त्रण पटक २ १०० २०० २००

३५ आर्थिक विकास पशु
वडय फ्ि ुरोग चनर्न्त्रण तथा जचैवक सरुक्षा 

अन्त्तरचिर्ा
पटक १ ५० ५० ५०

३६ आर्थिक विकास पशु
पश ुस्वास््र् तथा पररचजवी चनर्न्त्रण चशचवर

पटक २ ७० १४० १४०

३७ आर्थिक विकास पशु
वधशािा/वध स्थि र मास ुपसि , भटेेनरी 

पसि अनगुमन सधुार
पटक २ ३० ६० ६०

३८ आर्थिक विकास पशु वधशािा तथा मासपुसि सधुार पटक १ २५० २५० २५०

३९ आर्थिक विकास पशु
वााँझोपन तथा थनेुिो रोग सम्वचन्त्ध ताचिम 

एकचदवसीर्
पटक १ ५० ५० ५०

४० आर्थिक विकास पशु चिउाँद ेतथा वरे्ष घााँसको चवउ चवतरण पटक २ १०० २०० २००
४१ आर्थिक विकास पशु और्षचध खररद पटक ३ १८३ ५५० ५५०
४२ आर्थिक विकास पशु कृर्षक अविोकन भ्रमण पटक १ २०० २०० २००
४३ आर्थिक विकास पशु भ्र्ाक्सीनेशन कार्यिम (खोरेत, भ्र्ागतेु,) पटक २ ५० १०० १००



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

४४ आर्थिक विकास पशु मरेको पश ुव्र्वस्थापन िागषयक १ १०० १०० १००
४५ आर्थिक विकास सहकारी स्थानीर् सिकारीको चवर्षर्गत संघ दताय न.पा स्तर सहकारी 

सचंालक पटक १ २५ २५ २५

४६ आर्थिक विकास सहकारी चवत्तीर् व्र्वस्थापन , सिकारी संस्था 

संिािन तथा िेखाप्रणािी ताचिम
न.पा स्तर पटक ४ १२५ ५०० ५००

४७ आर्थिक विकास सहकारी सिकारी संस्थाको सघन अनगुमन

चनरीक्षण तथा सझुाव सचित प्रचतवदेन
न.पा स्तर पटक ९ २५ २२५ २२५

४८ आर्थिक विकास सहकारी सिकारी अविोकन भ्रमण न.पा स्तर पटक १ ३०० ३०० ३००
४९ आर्थिक विकास सहकारी Copomis ताचिम न.पा स्तर सहकारी 

सचंालक पटक २ २२५ ४५० ४५०

५० आर्थिक विकास सहकारी सिकारी चदवस, उत्कृष्ट सिकारीिाइ 

परुस्कार
न.पा स्तर सहकारी 

सचंालक पटक १ २०० २०० २००

५१ आर्थिक विकास सहकारी जनप्रचतचनचध र कमयिारीिाइ सिकारी

 सम्बचन्त्ध ताचिम
न.पा स्तर सहकारी 

सचंालक पटक १ १०० १०० १००

५२ आर्थिक विकास सहकारी
सिकारी मार्य त र्वुा स्वरोजगार कार्यिम

(श्रचमक सिकारी दताय, अध्र्र्न, 

अनसुन्त्धान र बीउ पुाँजी अनदुान)

न.पा स्तर सहकारी 
सचंालक पटक १ १०० १०० १००

५३ आर्थिक विकास सहकारी
वित तथा ॠण सिकारी संस्थाको 

एकीकरणको 

िाचग सिचजकरण ताचिम

न.पा स्तर सहकारी 
सचंालक पटक १ १०० १०० १००

५४ सामाजिक 

विकास स्िास््य राचरिर् भिटाभिन ए कार्यक्रि सुपरभिजन न.पा स्तर
५ ििि 
मनुनका 
बच्चाहरु

पटक २ २५.०० ५० ५०

५५ सामाजिक 

विकास स्िास््य चवद्यािर्मा :jf:Yo sfo{qmd न.पा स्तर विद्याल
य वटा ८ ६.२५ ५० ५०

५६ सामाजिक 

विकास स्िास््य और्षचध, भ्र्ाभससन ढुवानी न.पा स्तर नगरिा
सी पटक १ २५ २५ २५

५७ सामाजिक 

विकास स्िास््य स्तन, पाठेघर सर्ान्सर :s[lgË भि.आई.ए 

तथा ररङ पेसरी सम्वन्धी भिभवर
न.पा स्तर महहला पटक २ १०० २०० २००

५८ सामाजिक 

विकास स्िास््य महिला स्वास््य स्वमं सेहवका माहसक वठैक 
यातायात खर्च

न.पा स्तर स्ियम ्

सवेिका जना ९९ १२ ११८८ ११८८

५९ सामाजिक 

विकास स्िास््य महिला स्वास््य स्वमं सेहवका माहसक वठैक खाजा 
खर्च

न.पा स्तर स्ियम ्

सवेिका जना ९९ १.८० १७८ १७८

६० सामाजिक 

विकास स्िास््य महिला स्वास््य स्वमं सेहवका अवलोकन भ्रमण न.पा स्तर स्ियम ्

सवेिका पटक २ १०० २०० २००

६१ सामाजिक 

विकास स्िास््य महिला स्वास््य स्वमं सेहवका हवदाई थप रकम न.पा स्तर स्ियम ्

सवेिका पटक २ ५० १०० १००

६२ सामाजिक 

विकास स्िास््य  शिरी स्वास््य केन्द्र संर्ालन t=e  kf]iffs, 

dx+uL eQf ;a}
न.पा स्तर स्िास््य जना २ ११९७ २३९४ २३९४

६३ सामाजिक 

विकास स्िास््य :jf:Yo ;+:yf cg'udg ÷ 

;'kl/lehg 

न.पा स्तर स्िास््य पटक १० १० १०० १००



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

६४ सामाजिक 

विकास स्िास््य lghL :jf:Yo ;+:yf cg'udg, 

;'k/lehg, l/Go' 

न.पा स्तर स्िास््य पटक ३ ३३.३३ १०० १००

६५ सामाजिक 

विकास स्िास््य ljkGg gful/s cf}ifwL pkrf/ sf]if 

j}7s eQf

न.पा स्तर
बठैक 

प्रनतनन
र्ि

पटक १० १५ १५० १५०

६६ सामाजिक 

विकास स्िास््य करार हनयकु्त कमचर्ारीिरुको  tnj eQf, पोिाक 

 tyf dx+uL ित्ता
न.पा स्तर स्िास््य जना ३ २९६ ८८८ ८८८

६७ सामाजिक 

विकास स्िास््य Aly{ª ;]G6/ ;+rfng nflu s/f/df 

cgdL ÷ g;{ egf{

न.पा स्तर स्िास््य जना १ ४४२ ४४२ ४४२

६८ सामाजिक 

विकास स्िास््य महिला स्वास््य स्वमं सेहवका कोष अनदुान न.पा स्तर स्िास््य ५ १० ५० ५०

६९ सामाजिक 

विकास स्िास््य महिला स्वास््य स्वयंम सेहवकािरुका लाहि 
आधारभतू ताहलम

न.पा स्तर स्िास््य जना १५ १ ३५० ३५० ३५०

७० सामाजिक 

विकास स्िास््य आमा सरुक्षा कायचक्रम डाटा भरेरहिकेसन न.पा स्तर स्िास््य १ ४२ ४२ ४२

७१ सामाजिक 

विकास स्िास््य जषे्ठ नागररक स्वास््र् जााँच, उपचार 

,पे्रषण एवं भिभवर संचालन
न.पा स्तर ज्येस्ठ 

नागररक पटक २ १०० २०० २००

७२ सामाजिक 

विकास स्िास््य स्वास््य संस्थालाई हवरामी दताच शलु्क वापत अनदुान न.पा स्तर स्िास््य वटा ५ २० १०० १००

७३ सामाजिक 

विकास स्िास््य Pd=Pg =Pr = ck8]6 tflnd न.पा स्तर स्िास््य पटक १ १०० १०० १००

७४ सामाजिक 

विकास स्िास््य
lalaw :jf:Yo  sfo{qmd-,;ldIff 

uf]i6L dfl;s a}7s, cw{jflif{s 

d=:jf= ;] sfo{s|d_ d;nGb

न.पा स्तर स्िास््य पटक १ ५०० ५०० ५००

७५ सामाजिक 

विकास स्िास््य af}8]Zj/ ;fpg] d]nf ;f]daf/ न.पा स्तर दशिनाथी पटक १ २५.९० २६ २६

७६ सामाजिक 

विकास स्िास््य सपनहतथच d]nf न.पा स्तर दशिनाथी पटक १ २५.९० २६ २६

७७ सामाजिक 

विकास स्िास््य औषहध खररद न.पा स्तर न.पा.स्त
र पटक १ १५०० १५०० १५००

७८ सामाजिक 

विकास स्िास््य निर अस्पताल न.पा स्तर न.पा.स्त
र वटा १ २०४१ २०४१ २०४१

७९ सामाजिक 

विकास शशक्षा
ljb\ofyL{ l;sfO sdhf]/ ePsf 

;fd'bflos ljb\ofnox?df ! lbg] 

cleefjs lzIff cled'vLs/0f 

sfo{qmd ;~rfng ug]{

न.पा स्तर जना ३०० १ ३०० ३००

८० सामाजिक 

विकास शशक्षा
lg/Gt/ ljBfyL{ d"Nof+sg / lzIf0f 

ljlwaf/] lzIfsx?nfO{ tflnd 

;~rfng ug]{

न.पा स्तर जना ६० ४ २४० २४०



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

८१ सामाजिक 

विकास शशक्षा

;fd'bflos tyf ;+:yfut 

ljb\ofnoaLr k|ltef klxrfg, 

lj1fg k|bz{gL, lrqsnf, ;+lut 

tyf g[To, jfbljjfb, xflh/L 

hjfkm, jSt[Tjsnf, lgjGw n]vg, 

sljtf n]vg k|ltof]lutf ;~rfng 

ug]{

न.पा स्तर वटा ९ ५० ४५० ४५०

८२ सामाजिक 

विकास शशक्षा z}lIfs Sofn]G8/ lgdf{0f -^ k[i7_ न.पा स्तर j6f १००० ०.०८ ८० ८०

८३ सामाजिक 

विकास शशक्षा ljBfyL{ egf{ cleofg ;~rfng ug]{ न.पा स्तर ljBfno ८ १०.०० ८० ८०

८४ सामाजिक 

विकास शशक्षा z}lIfs ;fdu|L tyf k|of]u ;DaGwL 

sfo{zfnf ;~rfng ug]{

न.पा स्तर hgf २० ५ १०० १००

८५ सामाजिक 

विकास शशक्षा
Go"g l;sfO  pknlJw ePsf 

ljBfnox?nfO{ l;sfO pknlJw 

a[l4sf nlfu sfo{qmd ;~rfng ug]{

न.पा स्तर ljBfno ३ ३० ९० ९०

८६ सामाजिक 

विकास शशक्षा
pTs[i6 l;sfO pknlJw ePsf 

ljBfnox?nfO{ l;sfO 

;[9[9Ls/0fsf nflu k|f]T;fxg 

sfo{qmd ug]{

न.पा स्तर ljBfno २ १००.०० २०० २००

८७ सामाजिक 

विकास शशक्षा
k|:tfjsf cfwf/df ;fd'bflos 

cWoog s]Gb| dfkm{t ljBfno 

jflx/sf jfnjflnsfx?nfO{ l;sfO 

lqmofsnfk ;~rfng ug]{

न.पा स्तर s]Gb| ३ १०० ३०० ३००

८८ सामाजिक 

विकास शशक्षा
P]g lgod lgb]{lzsfdf lglb{i6 

ul/Psf ljleGg ;ldltx? tyf 

sfo{bn tyf ;dGjo a}7s vr{ ug]{

न.पा स्तर k6s २० १० २०० २००

८९ सामाजिक 

विकास शशक्षा sIff * sf] gu/:t/Lo k/LIff 

;~rfngdf ;xof]u ug]{

न.पा स्तर पटक १ ४००.०० ४०० ४००

९० सामाजिक 

विकास शशक्षा
k|c tyf ljifo lzIfsx?sf] 

lgoldt a}7s| ;~rfngsf nflu 

vr{

न.पा स्तर पटक २४ १० २४० २४०

९१ सामाजिक 

विकास शशक्षा lzIfsx?sf nflu gjk|j]zL tyf 

k'g{tfhuL tflnd ;~rfng

न.पा स्तर hgf ६० ५ ३०० ३००



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

९२ सामाजिक 

विकास शशक्षा
jflif{s rf}dfl;s tyf ljleGg 

r/0fdf ljsf; tyf k|sfzg 

ug'{kg]{ k|ltj]bg l:ylt k|ltj]bg, 

cflb

न.पा स्तर पटक १ १००.०० १०० १००

९३ सामाजिक 

विकास शशक्षा 6f]vf z}lIfs bk{0f ljsf; tyf 

k|sfzg 

न.पा स्तर पटक १ १५० १५० १५०

९४ सामाजिक 

विकास शशक्षा

:yfgLo kf7\oqmd tyf kf7\ok':ts 

ljsf;, ;'emfj ;|sng d"Nofª\sg 

nufotsf ljifox?sf] 

cled'vLs/0f tyf lgdf{0f, ljsf; 

/  k|jf]lws/0f ug]{

न.पा स्तर j6f ५ ५० २५० २५०

९५ सामाजिक 

विकास शशक्षा r]tgf dlxnf ljBfnosf nflu 

lzIf0f ;xof]u cg'bfg

न.पा स्तर ljBfno १ ३००.०० ३०० ३००

९६ सामाजिक 

विकास शशक्षा gu/ lzIff of]hgf lgdf{0f ug]{ न.पा स्तर gu/ १ १५० १५० १५०

९७ सामाजिक 

विकास शशक्षा
;fd'bflos,  ;+:yfut tyf z}lIfs 

;+:yfx?sf] clen]v Joj:yfkg 

tyf k|f]kmfOn tof/L ug]{ 

न.पा स्तर ljBfno १ ३०० ३०० ३००

९८ सामाजिक 

विकास शशक्षा
gu/ lzIff zfvfaf6 lgoldt 

ljb\ofno lg/LIf0f tyf sfo{qmd 

cg'udg ug]{

न.पा स्तर k6s १२ १५ १८० १८०

९९ सामाजिक 

विकास शशक्षा gu/:t/Lo d]o/sk sfo{qmd 

;~rfng ug]{

न.पा स्तर k6s १ १००० १००० १०००

१०० सामाजिक 

विकास शशक्षा
gu/ kbflwsf/L tyf lzIffdf sfd 

ug]{ lgsfosf sd{rf/L tyf cGo 

lzIffsdL{sf nflu z}lIfs l;sfO 

e|d0f cfof]hgf ug]{

न.पा स्तर hgf ३० १० ३०० ३००

१०१ सामाजिक 

विकास शशक्षा
;fd'bflos ljb\ofnosf k|c tyf 

cWoIfx?nfO{ cjnf]sg e|d0f 

sfo{qmd ;~rfng ug]{

न.पा स्तर hgf २५ १० २५० २५०

१०२ सामाजिक 

विकास शशक्षा
k/LIffdf pTs[i6 glthf Nofpg 

ljb\ofnox?lar cGtlj|mof 

sfo{qmd ;~rfng ug]{

न.पा स्तर j6f ४ ४७.५० १९० १९०



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

१०३ सामाजिक 

विकास शशक्षा

sIff * sf] cfwf/e"t lzIf k/LIff,  

sIff !) sf] P;OO tyf sIff !@ 

sf] P;Pn;L k/LIffdf pTs[i6 

glthf Nofpg] ljb\ofno, lzIfs / 

ljBfyL{nfO{ k|f]T;fxg tyf ;Ddfg 

sfo{qmd ;~rfng ug]{

न.पा स्तर j6f १ ३०० ३०० ३००

१०४ सामाजिक 

विकास शशक्षा
sIff !) sf] P;OO k/LIffdf 

pTs[i6 glthf Nofpgsf] nflu 

l;sfO{ ;xof]u sIffsf] Joj:yfkg 

न.पा स्तर j6f ११ ५०.०० ५५० ५५०

१०५ सामाजिक 

विकास शशक्षा

c;xfo, ljkGg tyf ckfª\u 

afnaflnsfnfO{ lgz'Ns k7gkf7g 

u/fpg / ljBfyL{x?nfO{ ;xof]u 

ug {ljBfnonfO{ k|f]T;fxg cg'bfg -

lgt]g d]df]l/on / :sf]nfl:6s 

g]:gn Ps]8dL_

न.पा स्तर ljBfno २ ५०० १००० १०००

१०६ सामाजिक 

विकास शशक्षा
ljBfnox?df ef}lts k"jf{wf/ 

Joj:yfkgsf nflu cg'bfg -$ 

ljBfnoM wfkf;L, dgf]x/, af}8]Zj/, 

;/:jtL_

न.पा स्तर ljBfno ४ १०००.०० ४००० ४०००

१०७ सामाजिक 

विकास शशक्षा
hfn'kf df=lj=, ;/:jtL df=lj=, 

r08]Zj/L df=lj= / wfkf;L df=lj 

nfO{ lzIf0f ;xof]u cg'bfg

न.पा स्तर ljBfno ४ ४००.०० १६०० १६००

१०८ सामाजिक 

विकास शशक्षा
afnljsf; ;xof]uL sfo{stf{ , 

ljBfno sd{rf/L tyf ;xof]uLnfO{ 

Go"gtd kfl/>lds k'/\ofpg 

k|f]T;fxg cg'bfg

न.पा स्तर hgf २८ ५० १४०० १४००
न्यनूतम 

पाररश्रशमक 

पयुािउने 
कायिको 
लार्ग

१०९ सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स cfwf/e't tfnLd tyf k|:tjgf 

n]vg tfnLd ७ lbg] gu/:t/
न.पा स्तर महहला hgf ३० २०० २००

११० सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स
Psn dlxnf  ;b:ox?sf nflu 

l;k tyf Joj;flos ljsf; 

tfnLd  & lbg] gu/:t/ 

न.पा स्तर महहला hgf २० १७० १७०

१११ सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स
tfnLd k|fKt ;b:ox?sf] ;femf 

Jojf;fo  :yfkgfsf nflu 

jx'pkof]uL   jh]6 cg'bfg 

न.पा स्तर महहला s]Gb| १ १२० १२०

११२ सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स ;f;' j'xf/L cGt{/lqmof  sfo{s|d 

jf8{ :t/

न.पा स्तर महहला k6s २ १०० १००
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११३ सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स Psn dlxnfx?sf] nflu Ifdtf 

ljsf; tfnLd # lbg] 

न.पा स्तर महहला ;d\x १ ७५ ७५

११४ सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स

sfo{kflnsfsf kbflwsf/Lx?nfO{ 

k|hgg :j:Yo tyf n}}lustfdf 

cfwfl/t lx}+;f Go'lgs/0fsf nflu 

ePsf Joj:yf ;DjGwL 

cled'vLs/0f @ lbg]

न.पा स्तर महहला hgf २५ ८३ ८३

११५ सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स dlxnf z;lQms/0fsf nflu g]t[Tj 

ljsf; tfnLd % lbg] gu/:t/

न.पा स्तर महहला hgf ६० २५० २५०

११६ सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स ljBfno :t/df jfnof}}g b'j]{Jojxf/ 

lgoGq0fsf nflu ;r]tgf sfo{s|d

न.पा स्तर िालिाशल
का :yfg २ १०० १००

११७ सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स jfnu[x cg'udg न.पा स्तर िालिाशल
का k6s १५ १०० १००

११८ सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स jfn p4f/ tyf ;+/If0f sf]if :yfkgf न.पा स्तर िालिाशल
का k6s १ १७० १७०

११९ सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स
jfn ;~hfnsf kbflwsf/x?sf] 

g]t[Tj tyf Ifdtf ljsf; tfnLd # 

lbg] gu/:t/

न.पा स्तर िालिाशल
का k6s १ १०० १००

१२० सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स
H]oi7  gful/s cGt{/k':tf l;k 

x:tGt/0f sfo{s|d ! lbg] ljwfno 

:t/

न.पा स्तर िेष्ठ 

नागररक :yfg २ १०० १००

१२१ सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स
Ho]i7 gful/s tyf Ho]i7 gful/s 

;+/Ifsx?nfO{ kl/jf/ tyf 

;/f]sf/jnfx?sf] e'ldsf ;DjGwL 

cled'lvs/0f @ lbg]

न.पा स्तर िेष्ठ 

नागररक k6s १ १०० १००

१२२ सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स

ckf+utf ePsf JolQmsf 

;++/Ifsx?nfO{{ ckfu+tf ePsf 

JolWmx?sf] clwsf/ tyf kl/jf/sf] 

e'ldsf ;DjGwL cled'vLs/0f 

sfo{s|d @ lbg] gu/ :t/

न.पा स्तर अपांग k6s १ १०० १००

१२३ सामाजिक 

विकास
यिूा तथा 
खेलकूद

ckf+utf If]qdf sfd ug]{ ;+:yfx? 

/ ;/f]sfjnfx?  ljr cGt{lqmof

न.पा स्तर अपांग k6s १ ७२ ७२

१२४ सामाजिक 

विकास
यिूा तथा 
खेलकूद

ckf+utf kl/ro kq ljt/0f 3'DtL 

lzlj/

न.पा स्तर अपांग k6s ३ ६० ६०

१२५ सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स ckfutf kl/rokq ljt/0f :yfgLo 

;ldltsf] j}7s

न.पा स्तर अपांग k6s ६ १२० १२०



ऋण
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श्रोत

१२६ सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स

;fy ;Dks{ - gu/kflnsf sfo{If]q 

leqsf nlIft ju{ dlxnf  

jfnjflnsf ,Ho]i7 gful/s 

,ckf+utf If]qdf ;dGjo ;xhLs/0f 

/ cg'udg 

न.पा स्तर लक्षक्षत 

िगि जना ७२ १०० १००

१२७ सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स

sfo{kflnsfsf kbflwsf/L / 

sd{rf/Lx?jf6  cGt{lhNnfdf 

dlxnf4f/f ;~rfng  ePsf 

sfo{s|dx?sf] cWoofg tyf 

cjnf]sg e|d0f % lbg]

न.पा स्तर नगरिासी hgf २० ३८० ३८०

१२८ सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स cGt/fli6\o dlxnf lbj; न.पा स्तर नगरिासी k6s १ ७५ ७५

१२९ सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स n}+lu+s lx+;f  lj?4 !^ lbg] cleofg न.पा स्तर नगरिासी k6s १ ७५ ७५

१३० सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स ljljw sfo{s|d - lbjl;o  sfo{s|d 

tyf cGo sfo{s|d _

न.पा स्तर नगरिासी j6f ७ २५० २५०

१३१ सामाजिक 

विकास लै.स.सा.स lszf]/ lszf]/Lsf nflu lhjg 

pkof]uL l;k tfnLd @ lbg] jf8{:t/

न.पा स्तर नगरिासी :yfg २ १०० १००

१३२ सामाचजक चवकास
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई
Post Odf  कार्यिम संिािन न.पा.स्तर

नगरवा

सी
११ २० २२० २२०

१३३ सामाचजक चवकास
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई
अनदुानमा कम्पोष्टचवन चवतरण न.पा.स्तर

नगरवा

सी
१ ५०० ५०० ५००

१३४ वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

चवपद 

व्र्वस्थापन

भकूचम्पर् जनितेना मिूक कार्यिम 

संिािन
न.पा.स्तर

नगरवा

सी
१ १०० १०० १००

१३५ वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

चवपद 

व्र्वस्थापन

शिरी िररर्ािी प्रवर्द्यन गनय उपर्कु्त 

स्थानिरुमा वकृ्षारोपण कार्यिम
न.पा स्तर

नगरवा

सी
२ १०० २०० २००

१३६ संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि
नागररक वडापर चडचजटि नागररक वडापर चनमायण न.पा.स्तर १ १००० १००० १०००

१३७ संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

मानव संसाधन 

चवकास
नगरस्तररर् वाि प्रोर्ाईि चनमायण न.पा स्तर १ १००० १००० १०००

१३८ सामाचजक चवकास

िैङ्चगक 

समानता तथा 

सामाचजक 

समावशेीकरण

स्थानीर् वािमैरी चवचवध कार्यिम संिािन न.पा स्तर १ ५०० ५०० ५००
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िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

१३९ संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

मानव संशाधन 

चवकास
चडचजटि नगर प्रोर्ाईि न.पा स्तर १ ३५०० ३५०० ३५००

१४० संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

मानव संशाधन 

चवकास
कमयिारी परुस्कार न.पा.स्तर १ १५० १५० १५०

१४१ संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि
सिूना प्रचवचध नगरविेुचटन प्रकाशन न.पा स्तर १ ५०० ५०० ५००

१४२ संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

मानव संसाधन 

चवकास
संगठन संरिना चनमायण न.पा स्तर १ १५० १५० १५०

१४३ संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत 

पवुायधार
चवचभन्त्न कार्यचवचध चनमायण न.पा स्तर १ १००० १००० १०००

१४४ संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

अचभिेख 

व्र्वस्थापन

नगर सिूना तथा अचभिेख केन्त्र 

व्र्वस्थापन
न.पा स्तर १ २०० २०० २००

१४५ सुंस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

अचभिेख 

व्र्वस्थापन

नगरपाचिकाको सव ैचकचसमका सम्पचत 

Digitize गरी व्र्वचस्थत गनय शरुुवात
न.पा स्तर १ १००० १००० १०००

१४६ चवत्तीर् व्र्वस्थापन र 

सशुासन

िेखाङ्कन तथा 

राजस्व 

पररिािन

करचशक्षा अचभर्ान तथा कर अचभर्ान 

प्रिार प्रसार कार्यिम
न.पा स्तर १ ६०० ६०० ६००

१४७ चवत्तीर् व्र्वस्थापन र 

सशुासन

िेखाङ्कन तथा 

राजस्व 

पररिािन

राजस्व संकिन सम्वचन्त्ध करदाताको 

अचभिेख व्र्वस्थापन
न.पा स्तर १ २०० २०० २००

१४८ चवत्तीर् व्र्वस्थापन र 

सशुासन

िेखाङ्कन तथा 

राजस्व 

पररिािन

सरुमा आधाररत िेखा प्रणािी 

सचुर्द्चिकरण कार्यिम
न.पा स्तर १ २०० २०० २००

१४९ चवत्तीर् व्र्वस्थापन र 

सशुासन

िेखाङ्कन तथा 

राजस्व 

पररिािन

चशक्षक तथा अन्त्र् कमयिारीिरुको तिव 

भत्ता व्र्वस्थापन सम्वचन्त्ध सफ्टवरे्र चनमायण
न.पा स्तर १ ५०० ५०० ५००

१५० संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

मानव संशाधन 

चवकास
कमयिारी ताचिम न.पा स्तर ३ ३०० ९०० ९००

१५१ संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत क्षमता 

चवकास
नक्सा चडचजटिाईजशेन न.पा स्तर १ १५०० १५०० १५००

१५२ संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत क्षमता 

चवकास
सावयजचनक सिूना पाटी न.पा स्तर १ ५०० ५०० ५००

१५३ पवुायधार चवकास चवचवध
समपरुक कोर्ष (प्रदशे सरकारको २ करोड 

समेत गरर)
न.पा स्तर १ ७०००० ७०००० ७००००

१५४ वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन
चवचवध आकचस्मक कोर्ष न.पा स्तर १ २००० २००० २०००
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प्रगत एकाई 
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स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

१५५ वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

चवपद 

ब्र्वस्थापन
चवपद ्व्र्वस्थापन कोर्ष न.पा स्तर १ ४००० ४००० ४०००

१५६ पवुायधार चनमायण चवचवध ममयत सम्भार कोर्ष न.पा स्तर १ १०००० १०००० १००००

१५७ संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

मानव संसाधन 

चवकास
जनशचक्त चवकास कोर्ष न.पा स्तर १ ७०० ७०० ७००

१५८ सामाचजक चवकास स्वास््र् स्वास््र् उपिार चवशेर्ष कोर्ष न.पा स्तर १ ३००० ३००० ३०००

१५९ वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

सावयजचनक 

जग्गा संरक्षण
सावयजचनक जग्गा संरक्षण कोर्ष न.पा स्तर १ ४००० ४००० ४०००

१६० सामाचजक चवकास संस्कृचत प्रवर्द्यन संस्कृचत संरक्षण तथा प्रवधयन कोर्ष न.पा स्तर १ ५००० ५००० ५०००

१६१ सामाचजक चवकास
र्वूा तथा 

खिेकूद
खदेकूि चवकास कोर्ष न.पा स्तर १ ७५०० ७५०० ७५००

१६२ सामाचजक चवकास

िैङ्चगक 

समानता तथा 

सामाचजक 

समावशेीकरण

जषे्ठ नागररक,मचििा वािवाचिका, 

सरुचक्षत माततृ्व तथा सामाचजक सरुक्षा 

चवशेर्ष कोर्ष

न.पा स्तर १ ८०० ८०० ८००

१६३ चवत्तीर् व्र्वस्थापन र 

सशुासन

सामाचजक 

परीक्षण
स्थिगत सामाचजक परीक्षण न.पा स्तर १ ५०० ५०० ५००

१६४ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स

चशवसनु्त्दर टोि ईिाकाका मचििा चददी 

वचिनीिरुिाई उदघोर्षण ताचिम कार्यिम 

संिािन

न.पा स्तर ३ १ १५० १५० १५०

१६५ चवत्तीर् व्र्वस्थापन र 

सशुासन

सावयजचनक 

सनूवुाई

गनुासो अचभिेख, उजरुीपेटीका चनमायण 

ब्र्वस्थापन
न.पा स्तर १ १५० १५० १५०

१६६ पवुायधार चवकास
पजुीगत 

अनसुन्त्धान
पजुीगत अनसुन्त्धान तथा परामशय न.पा स्तर १ १५००० १५००० १५०००

१६७ संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत 

पवुायधार
र्चनयिर तथा चर्क्सियस न.पा स्तर १ ३५०० ३५०० ३५००

१६८ संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत 

पवुायधार
सवारी साधन मो. न.पा स्तर १ ४००० ४००० ४०००

१६९ संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत 

पवुायधार
मेचशनरी  औजार न.पा स्तर १ २५०० २५०० २५००

१७० पवुायधार चनमायण
भवन तथा 

शिरी चवकास

नगरपाचिका कार्ायिर् तथा वडा 

कार्ायिर्िरुको भवन चनमायण
न.पा स्तर १ ५६००० ५६००० ५६०००

१७१ संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि
सिूना प्रचवचध

नक्सापास प्रचिर्ािाई अनिाईनमा सेवा 

चवस्तार
न.पा स्तर १ १००० १००० १०००
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गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

१७२ पवुायधार चनमायण चवचवध

भवन चनमायण कार्यमा संिग्न मजदरुिरुिाई 

सरुचक्षत भवन चनमायण सम्वन्त्धी ताचिम 

(नीचज के्षर संगको साझदेारीमा )

न.पा स्तर १ १५० १५० १५०

१७३ पवुायधार चवकास उजाय  मेर्र उज्र्ािो कार्यिम सडक वत्ती न.पा स्तर १ २०००० २०००० २००००

१७४ संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

चवद्यचुतर् सिूना 

प्रचवचधको 

प्रर्ोग(चसचसचटभी)

मखु्र् मखु्र् िोकिरुमा मिानगररर् प्रिरी 

संगको समन्त्वर्मा CCTV जडान
न.पा स्तर १ १५००० १५००० १५०००

१७५ पवुायधार चवकास चवचवध
नगर प्रमखुको चसर्ाररसमा संिािन िुने 

चवचवध र्ोजना तथा कार्यिम
न.पा स्तर १ १०००० १०००० १००००

१७६ संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत क्षमता 

चवकास

राचरिर् तथा अन्त्तराचरिर् नगरिरुसंग 

भचगनी सम्वन्त्ध स्थापना
न.पा स्तर १ १००० १००० १०००

१७७ वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण
मतृजीव जन्त्तकुो व्र्वस्थापन न.पा स्तर १ ५०० ५०० ५००

१७८ वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण
कल्की मचन्त्दर पाकय न.पा स्तर ५ १ २०००० २०००० २००००

१७९ वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण
वौडेश्वर  वािमैरी पाकय  तथा शौिािर् न.पा स्तर १ १ ३०००० ३०००० २०००० १००००

१८० वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण
जािपुा पाकय  चनमायण न.पा स्तर ८ १ ३००० ३००० ३०००

१८१ वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण
झडुोि पाकय को पवुायधार चनमायण न.पा स्तर ३ १ १००० १००० १०००

१८२ वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण
भमेुश्वर पाकय को पवुायधार चनमायण न.पा.स्तर ३ १ २००० २००० २०००

१८३ वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण
मिने्त्रशे्वर पाकय को पवुायधार चनमायण न.पा स्तर १० १ १५०० १५०० १५००

१८४ पवुायधार चनमायण पिु वाचनर्ााँटार पिु चनमायण न.पा स्तर ८--११ १ १५००० १५००० १५०००

१८५ पवुायधार चनमायण पिु पिु चनमायण न.पा स्तर १ ५००० ५००० ५०००

१८६ सामाचजक चवकास चशक्षा

सामदुाचर्क चवद्यािर्मा अध्र्र्नरत 

वािवाचिकािरुिाई मेर्र चदवा खाजा 

कार्यिम

न.पा स्तर १ ७५०० ७५०० ७५००

१८७ संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि
न्त्र्ार् सम्पादन

न्त्र्ार्ीक सचमचतको कार्य सिचजकरण तथा 

कार्यिम
न.पा स्तर १ २००० २००० २०००

१८८ पवुायधार चवकास खानेपानी
खानेपानी चडप वोररङ्ग चनमायण तथा 

संिािन खिय
न.पा स्तर १ २०००० २०००० २००००



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

१८९ सामाचजक चवकास
खानेपानी तथा 

सरसर्ाई
Hydraulic Jet  खररद न.पा स्तर १ ६००० ६००० ६०००

१९० सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
आचदवासी जनजाती क्षमता अचभवचृर्द् 

कार्यिम
न.पा न.पा पटक १ ३०० ३०० नगरस्तर ३००

१९१ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स

दचित तथा चसमान्त्तकृत वगयको चसप 

अचभवचृर्द् जनितेना शैचक्षक प्रवर्द्यन , 

ताचिम तथा पररक्षण

न.पा न.पा पटक १ ३०० ३०० नगरस्तर ३००

१९२ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
चसमान्त्तकृत दचित चकशोर चकशोरी गभयवती 

तथा सतु्केरी चवरे्षश कार्यिम
न.पा न.पा पटक १ २०० २०० नगरस्तर २००

१९३ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
एकि मचििा सीप अचभवचृर्द् क्षमता 

चवकास तथा रोजगार
न.पा न.पा पटक १ ४०० ४०० नगरस्तर ४००

१९४ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
अपाङ्ता भएका व्र्चक्तिरुिाई सीप 

चवकास तथा क्षमता अचभवचृर्द्
न.पा न.पा पटक १ ४०० ४०० नगरस्तर ४००

१९५ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
बािवाचिकािरुको िाचग जीवन उपर्ोगी 

चशक्षा तथा आत्मरक्षा कार्यिम
न.पा न.पा पटक १ ४०० ४०० नगरस्तर ४००

१९६ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स जषे्ठ नागररक सम्मान एव ंचवचवध कार्यिम उपत्र्का न.पा पटक १ ८०० ८०० नगरस्तर ८००

१९७ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
मनोरञ्जन के्षरमा काम गने श्रचमकिरुको 

िाचग क्षमता अचभवचृर्द् तथा सीप चवकास
न.पा न.पा पटक १ २०० २०० नगरस्तर २००

१९८ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स

िोकसेवा तर्ारी कक्षा संिािन 

मचििा,आचदवासी जनजाती िगार्त सव ै

वगयिाई

न.पा न.पा पटक १ ५०० ५०० नगरस्तर ५००

१९९ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
र्वूािरुको िाचग आत्मचनभयरता िाचग 

आधचुनक सीप मिूक ताचिम
न.पा न.पा पटक १ ५०० ५०० नगरस्तर ५००

२०० सामाचजक चवकास िै.स.सा.स टाईडाइ (कपडा रंग गने) न.पा न.पा पटक १ ५०० ५०० नगरस्तर ५००

२०१ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
वटाई पािन ताचिम तथा वट्टाई चवतरण 

कार्यिम
न.पा न.पा पटक १ ५०० ५०० नगरस्तर ५००

२०२ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
तीजको उपिक्ष्र्मा सास्कृचतक तथा 

िस्तकिा प्रदशयनी
न.पा न.पा पटक १ ८०० ८०० नगरस्तर ८००

२०३ पवुायधार चवकास सडक चकसन्त्डोि जाने मोटरवाटो स्तरउन्त्नती १ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

२०४ पवुायधार चवकास सडक मािङ्ुग मोटरवाटो ग्राभिे १ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

२०५ पवुायधार चवकास सडक चबडारीगाउाँ चभरी मोटरवाटो स्तरउन्त्नती १ १ ८०० ८०० वडास्तर ८००

२०६ पवुायधार चवकास सडक

राधाकृरण मागय दिुािगाउाँ जाने मोटरवाटो 

स्तरउन्त्नती ििान (मेर्र/ उप-मेर्र गौरवको 

र्ोजना)

१ १ ५००० ५००० वडास्तर ५०००
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एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

२०७ पवुायधार चवकास सडक
वडा कार्ायिर्वाट दिुाि गाउाँ जाने 

मोटरवाटो स्तरउन्त्नती
१ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

२०८ पवुायधार चवकास सडक
वडा कार्ायिर्वाट मिााँकाि दवेी जाने 

मोटरवाटो स्तरउन्त्नती
१ १ ८०० ८०० वडास्तर ८००

२०९ पवुायधार चवकास सडक
मिूसडकवाट गैह्यीगाउाँ जाने मोटरवाटो 

स्तरउन्त्नती
१ १ ७०० ७०० वडास्तर ७००

२१० पवुायधार चवकास सडक पिेपाटी जाने मोटरवाटो स्तरउन्त्नती १ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

२११ पवुायधार चवकास सडक

मिूसडकवाट स्वास््र् िौकी वडा 

कार्ायिर् िन्त्र चसंिको घर सम्मको 

मोटरवाटो स्तरउन्त्नती

१ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

२१२ पवुायधार चवकास सडक
िन्त्रचसंिको घरवाट िााँडखोिा चवडारीगाउाँ 

दचेवस्थान नारार्णेश्वर मोटरवाटो स्तरउन्त्नती
१ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

२१३ पवुायधार चवकास सडक जिाचनर्ााँगाउाँ चभरी मोटरवाटो स्तरउन्त्नती १ १ ६०० ६०० वडास्तर ६००

२१४ पवुायधार चवकास सडक
सानभुाई िोकदचेख वौडुगााँउ जगात जाने 

मोटरवाटो स्तरउन्त्नती
१ १ ७०० ७०० वडास्तर ७००

२१५ पवुायधार चवकास सडक जामनेू र्ााँट मोटरवाटो स्तरउन्त्नती १ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

२१६ पवुायधार चवकास सडक
श्रचमक िोक वाट सेतवुन्त्ध जाने मोटरवाटो 

स्तरउन्त्नती
१ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

२१७ पवुायधार चवकास सडक
मािङ्ुग जािाचनर्ााँ गाउाँ गणेशखोिा 

मोटरवाटो स्तरउन्त्नती
१ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

२१८ पवुायधार चवकास सडक
रु्िवारी चवडारीगाउाँ टााँचसडााँडा मोटरवाटो 

स्तरउन्त्नती
१ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

२१९ पवुायधार चवकास सडक
चवरणिुािको घरवाट वडुखोिा सम्म डे्रन 

चनमायण
१ १ २०० २०० वडास्तर २००

२२० पवुायधार चवकास सडक दचित वस्ती सडक ििान १ १ २०० २०० वडास्तर २००

२२१ पवुायधार चवकास भवन/ चशक्षा
वौडेश्वर मा.चव प्िाष्टर तथा झ्र्ाि िोका 

ममयत
१ १ ७०० ७०० वडास्तर ७००

२२२ पवुायधार चवकास भवन/ चशक्षा झोरमिााँकाि मा.चव ररटेचनगवाि चनमायण १ १ ७०० ७०० वडास्तर ७००

२२३ सामाचजक चवकास चशक्षा
जोरमिााँकाि सामदुाचर्क चसकाई केन्त्र 

पसु्तकािर् संिािन
१ १ २०० २०० वडास्तर २००

२२४ सामाचजक चवकास स्वास््र्
झोरमिााँकाि स्वास््र् िौकी कार्ायिर् 

व्र्वस्थापन
१ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

२२५ पवुायधार चवकास भवन/ स्वास््र्
स्वच्छ उपकार संगठन अस्पताि र्चनयिर 

झ्र्ाि िोका चनमायण
१ १ २०० २०० वडास्तर २००

२२६ सामाचजक चवकास स्वास््र्
मचििा स्वास््र् स्वर्मं सेचवका अविोकन 

तथा अध्र्र्न भ्रमण
१ १ २५० २५० वडास्तर २५०

२२७ पवुायधार चवकास
संस्कृचत संरक्षण 

तथा
मािङ्ुग गणेश मचन्त्दर ममयत सम्िार १ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

२२८ पवुायधार चवकास
संस्कृचत संरक्षण 

तथा
गपेु्तश्वर मिादवे मचन्त्दर चसिीं चनमायण १ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

२२९ पवुायधार चवकास
संस्कृचत संरक्षण 

तथा
नारार्णेश्वर मचन्त्दर िस चनमायण १ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

२३० पवुायधार चवकास
संस्कृचत संरक्षण 

तथा
चवडारीगाउाँ दवेीस्थान िस रेचिङ्ग चनमायण १ १ २०० २०० वडास्तर २००

२३१ पवुायधार चवकास चवचवध
टााँसीडााँडा नाईजिे प्रचत जग्गा िुङ्गेधारा 

संरक्षण
१ १ १५० १५० वडास्तर १५०

२३२ सामाचजक चवकास संस्कृचत प्रवर्द्यन ल्िोसार तथा तामाङ्ग संस्कृचत जगेनाय १ १ १०० १०० वडास्तर १००

२३३ पवुायधार चवकास चवचवध िापावोट िौतारा चनमायण तथा संरक्षण १ १ १०० १०० वडास्तर १००

२३४ पवुायधार चवकास खानेपानी भानेघाट धारा चनमायण १ १ १०० १०० वडास्तर १००

२३५ पवुायधार चवकास िै.स.सा.स
जषे्ठ नागररक चवश्राम सावयजचनक भवन 

ििान तथा वाि चनमायण वौडुगाउाँ
१ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

२३६ सामाचजक चवकास संस्कृचत प्रवर्द्यन िसकुस बााँसरुी खि बाजागाजा खररद १ १ १०० १०० वडास्तर १००

२३७ संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत 

पवुायधार

साउण्ड चसष्टम खररद वडा कार्ायिर्को 

िाचग
१ १ १०० १०० वडास्तर १००

२३८ पवुायधार चवकास खानेपानी
चवडारीगाउाँ खोिाटोि खानेपानी ट्र्ाङ्की 

चनमायण
१ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

२३९ पवुायधार चवकास खानेपानी पिेपाटी खानेपानी ममयत संभार १ १ १५० १५० वडास्तर १५०

२४० पवुायधार चवकास खानेपानी मािङ्ुग खानेपानी ममयत संभार १ १ २०० २०० वडास्तर २००

२४१ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स एकि मचििा सम्मान कार्यिम १ १ १०० १०० वडास्तर १००

२४२ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
समदुार्मा मचििास्तररर् क्षमता अचभवचृर्द् 

कार्यिम
१ १ १५० १५० वडास्तर १५०

२४३ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स

चवद्यािर् तथा समदुार्स्तररर् वाि र्ौन 

दवु्र्यविार चनर्न्त्रण सितेना कार्यिम 

चकशोर चकशोरीिरुको िाचग

१ १ १०० १०० वडास्तर १००

२४४ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स वािवाचिका खिेकूद तथा िाचजरी जवार् १ १ १०० १०० वडास्तर १००



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

२४५ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स अपाङ्ग सम्मान कार्यिम १ १ १०० १०० वडास्तर १००

२४६ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स जेष्ठ नािरिक सम्मान काययक्रम १ १ १०० १०० वडास्तर १००

२४७ आचथयक चवकास कृचर्ष
कृचर्ष ताचिम आर्आजयन वचृर्द्का िाचग 

कृचर्ष उन्त्नत चवउचवजन चवतरण
१ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

२४८ सामाचजक चवकास चवचवध
दचित समदुार्िाई पेशा अनसुार औजार 

चवतरण कार्यिम
१ १ १५० १५० वडास्तर १५०

२४९ पवुायधार चवकास चवचवध
नागररक सितेना केन्त्र िापावोट भवन 

संरक्षणका िाचग वाि चनमायण
१ १ १५० १५० वडास्तर १५०

२५० पवुायधार चवकास िि
सेतवुन्त्ध मचन्त्दरवाट न्त्र्रेूखोिासम्म िि 

चनमायण
१ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

२५१ पवुायधार चवकास चवचवध ममयत सम्िार तथा चवपद ्व्र्वस्थापन १ १ १००० १००० वडास्तर १०००

२५२ सामाचजक चवकास
र्वूा तथा 

खिेकूद
खिेकूद प्रवर्द्यन १ १ २०० २०० वडास्तर २००

२५३ पवुायधार चवकास
र्वूा तथा 

खिेकूद
चवचमरेटार व्र्ाण्डचमन्त्टन कोडय ममयत १ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

चवचवध खिय १ १२ ३० ३६० वडास्तर ३६०

ईन्त्धन खिय १ १२ ३ ३६ वडास्तर ३६

संिार १ १२ २ २४ वडास्तर २४

पर पचरका १ १२ १ १२ वडास्तर १२

कार्ायिर् सम्वचन्त्ध खिय १ १२ १४ १६८ वडास्तर १६८

२५५ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स िोकसेवा तर्ारी कक्षा संिािन १ १ २०० २०० वडास्तर २००

२५६ पवुायधार चवकास भवन गौरीगाउाँ चििान पाटी िस चनमायण १ १ १००० १००० िमागत १०००

२५७ पवुायधार चवकास सडक
िण्डेश्वरी दचेख वौडेश्वर सम्मको पदमागय 

चनमायण
२--१ १ १८०० १८०० िमागत १८००

२५८ पवुायधार चवकास सडक गैरीगाउाँ मोटरवाटो ििान १ १ ८०० ८०० िमागत ८००

२५९ पवुायधार चवकास सडक

रु्िवारी चबडारीगाउाँ टासीडााँडा 

झोरमिााँकाि दचेव मचन्त्दरसम्मको मोटर 

वाटो स्तरउन्त्नती

१ १ ४०० ४०० िमागत ४००

२६० पवुायधार चवकास िि जिाचनर्ााँ िि तथा सडक स्तरउन्त्नती १ १ ७०० ७०० िमागत ७००

२६१ पवुायधार चवकास भवन झोरमिााँकाि मा.चव सेरवाि चनमायण १ १ ५०० ५०० िमागत ५००

२६२ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स मचििा प्रौि चशक्षा संिािन २ १ २०० २०० वडास्तर २००

२६३ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स जषे्ठ नागररक सम्मान कार्यिम २ १ २०० २०० वडास्तर २००

२६४ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स व्र्चूट पाियर ताचिम २ १ २०० २०० वडास्तर २००

२६५ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स उद्घघोर्षण तथा प्रस्तावना िेखन ताचिम २ १ २०० २०० वडास्तर २००

२५४
संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत क्षमता 

चवकास



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

२६६ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
वािवाचिका नेततृ्व चवकास तथा क्षमता 

अचभवचृर्द् ताचिम
२ १ १५० १५० वडास्तर १५०

२६७ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स अपाङ्ग सशक्तकरण कार्यिम २ १ १५० १५० वडास्तर १५०

२६८ सामाचजक चवकास स्वास््र्
स्वमं सेचवका अविोकन भ्रमण तथा क्षमता 

अचभवचृर्द् कार्यिम
२ १ १५० १५० वडास्तर १५०

२६९ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
मचििा क्षमता अचभवचृर्द् तथा सीप मिूक 

कार्यिम
२ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

२७० पवुायधार चवकास चवचवध
गणेश पोखरी चभमसेन पोखरी तथा तिेज ु

पाकय  चनमायण
२ १ ४८०० ४८०० वडास्तर ४८००

२७१ पवुायधार चवकास चवचवध
गिे सावयजनचक शौिािर्, ग:चिटी तथा 

ररजभय ट्र्ाङ्की चनमायण
२ १ १४०० १४०० वडास्तर १४००

२७२ पवुायधार चवकास िि थिाग टोिमा िि चनकास २ १ १००० १००० वडास्तर १०००

२७३ पवुायधार चवकास सडक
चिवी पािा ििान तथा मेचसनरी वाि 

चनमायण
२ १ ८०० ८०० वडास्तर ८००

२७४ पवुायधार चवकास भवन िण्डेश्वरी मचन्त्दर पवुायधार चवकास २ १ ९०० ९०० वडास्तर ९००

२७५ पवुायधार चवकास ररटेचनङ्गवाि
नाट्र्श्वरी दचेख िण्डेश्वरी स्कूि जाने 

मेचसनरी वाि तथा तारजािी चनमायण
२ १ ६०० ६०० वडास्तर ६००

२७६ पवुायधार चवकास पैदि मागय
थिाग तािािे दचेख गिे िोक सम्म 

वािमैरी पैदि मागय चनमायण
२ १ ४५० ४५० वडास्तर ४५०

२७७ पवुायधार चवकास सडक
डुगवुाँ टोि -ओटुिी िि व्र्वस्थापन तथा 

वाटो ििान
२ १ १००० १००० वडास्तर १०००

२७८ पवुायधार चवकास भवन आगं छे प्िाष्टर (ईकुिाग) २ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

२७९ पवुायधार चवकास भवन दल्ख ुधारा पाटी चनमायण २ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

२८० पवुायधार चवकास सडक ओक्जोिे िोक िुगााँ छपाई २ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

२८१ पवुायधार चवकास भवन खड्गी गठुी घर पवुायधार चवकास २ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

२८२ पवुायधार चवकास भवन कुमेननी पािा चनमायण २ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

२८३ पवुायधार चवकास िि/ सडक
चभल्िी वस्ती चभर िि तथा सडक 

व्र्वस्थापन
२ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

२८४
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण

टोखा वस्ती चभर सरसर्ाई, वकृ्षारोपण तथा 

चर गाडय चनमायण
२ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

२८५ पवुायधार चवकास सडक/ िि कचपन्त्डोि सडक तथा िि व्र्वस्थापन २ १ १००० १००० वडास्तर १०००

२८६ सामाचजक चवकास
र्वूा तथा 

खिेकूद

उत्तर भचेगर् गजराज जोशी रु्टवि 

प्रचतर्ोचगता संिािन
२ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

२८७ सामाचजक चवकास चशक्षा िण्डेश्वरी स्कूि व्र्वस्थापन २ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००
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दि
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अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

२८८ पवुायधार चवकास ररटेचनङ्गवाि
ज्र्ागयि कृरणमान श्रषे्ठको घर अगाडीको 

वाि चनमायण तथा पािा ििान
२ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

२८९ पवुायधार चवकास वाटो वज्रर्ोचगनी मचन्त्दर जाने चसिी चनमायण २ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

२९० पवुायधार चवकास खानेपानी
दवुु ंटोि चवकास खानेपानी पाईपिाईन 

चवस्तार तथा धारा जडान
२ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

२९१ सामाचजक चवकास संस्कृचत प्रवर्द्यन मौचिक वाजा संरक्षण तथा व्र्वस्थापन २ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

२९२ पवुायधार चवकास ररटेचनङ्गवाि
ईकुिाग िापा मेचशनरी वाि तथा चसिी 

चनमायण
२ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

२९३ पवुायधार चवकास उजाय
वडा चभरका सावयजचनक स्थानमा पोिवत्ती 

जडान
२ १ २०० २०० वडास्तर २००

२९४ सामाचजक चवकास
सितेना 

कार्यिम

सवारी दघुयटना न्त्र्चूनकरण जनितेना 

कार्यिम एव ंसंकेत चिन्त्ि बोडय चनमायण
२ १ १०० १०० वडास्तर १००

२९५ पवुायधार चवकास खानेपानी नासा पािा ग: चिटी पनु चनमायण २ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

२९६ पवुायधार चवकास सडक
तोचथिा िोक िुगााँ छपाई िोिन डंगोि घर 

अगाडी
२ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

२९७ सामाचजक चवकास
र्वूा तथा 

खिेकूद
वडा व्र्ापी व्र्ाण्डचमन्त्टन प्रचतर्ोचगता २ १ २०० २०० वडास्तर २००

२९८ पवुायधार चवकास चवचवध चवपद ्तथा ममयत सम्िार / भपैरी २ १ १००० १००० वडास्तर १०००

चवचवध खिय २ १२ ३० ३६० ३६०

ईन्त्धन खिय २ १२ ३ ३६ ३६

संिार २ १२ २ २४ २४

पर पचरका २ १२ १ १२ १२

कार्ायिर् सम्वचन्त्ध खिय २ १२ १४ १६८ १६८

३०० पवुायधार चवकास चवचवध
वडा नं. २ को उपर्कु्त स्थानमा टोखा प्रचिन 

नगरी प्रवशेर्द्ार चनमायण
२ १ १००० १००० िमागत १०००

३०१ पवुायधार चवकास खानेपानी रै्डोि खानेपानी ट्र्ाकीं चनमायण २ १ ५०० ५०० िमागत ५००

३०२
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन
पाकय

वडा न २ मा पाकय  चनमायण
२ १ २००० २००० िमागत २०००

३०३ पवुायधार चवकास खानेपानी टोखा खानेपानी तथा सरसर्ाई सचमचत २ १ १३४० १३४० िमागत १३४०

३०४ पवुायधार चवकास संस्कृचत संरक्षण कािीमाता मचन्त्दर संरक्षण २ १ ७०० ७०० िमागत ७००

३०५ पवुायधार चवकास सडक
उराङ्गि टोि चवकास संस्था सडक 

कािोपरे
२ १ ६०० ६०० िमागत ६००

३०६ पवुायधार चवकास सडक टोखा मिू सडक चनमायण २--३ १ ७००० ७००० िमागत ७०००

२९९
संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत क्षमता 

चवकास



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

३०७ पवुायधार चवकास
संस्कृचत संरक्षण 

तथा चनमायण
सरस्वती मचन्त्दर चनमायण ३ १ २९०० २९०० वडास्तर २९००

३०८ पवुायधार चवकास
संस्कृचत संरक्षण 

तथा चनमायण
परुको पािा चनमायण ३ १ १४०० १४०० वडास्तर १४००

३०९ पवुायधार चवकास सडक ईथिुी टोिमा सडक स्तरउन्त्नती ३ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

३१० सामाचजक चवकास संस्कृचत प्रवर्द्यन िाडपवय खिय( चवरकेट जारा) ३ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

३११ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स खानेपानी तथा सरसर्ाई ३ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

३१२ सामाचजक चवकास
र्वूा तथा 

खिेकूद
खिेकूद कार्यिम ३ १ २०० २०० वडास्तर २००

३१३ पवुायधार चवकास सडक मसु्कान िचससा मागय ममयत ३ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

३१४ पवुायधार चवकास िि काकूिि चनमायण ३ १ १००० १००० वडास्तर १०००

३१५ पवुायधार चवकास भवन नारार्ण मचन्त्दर ममयत ३ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

३१६ सामाचजक चवकास स्वास््र् अविोकन भ्रमण तथा स्वास््र् चशचवर ३ १ २०० २०० वडास्तर २००

३१७ पवुायधार चवकास संस्कृचत संरक्षण
भतूखिे मरुािी भात खवुाउने स्थिगत 

संरक्षण गने
३ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

३१८ पवुायधार चवकास संस्कृचत संरक्षण िास राख्ने पाटी चनमायण भतूखिे ३ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

३१९ पवुायधार चवकास उजाय सडक वत्ती ममयत ३ १ १०० १०० वडास्तर १००

३२० पवुायधार चवकास चवचवध
ईकपाको दचेख टोखािा पािाको 

सावयजचनक जग्गा संरक्षण
३ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

३२१ पवुायधार चवकास सडक
अभर्कान्त्त िौधरीको घर दचेख चििा 

िकािको घर िुद ैजाने सडक स्तरोउन्त्नती
३ १ १४०० १४०० वडास्तर १४००

३२२ पवुायधार चवकास सडक रु्िवारी िाईट टोि सडक स्तरउन्त्नती ३ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

३२३ पवुायधार चवकास सडक आदशय टोि सडक कािोपरे ३ १ २०० २०० वडास्तर २००

३२४ पवुायधार चवकास सडक दाजभुाई टोिमा सडक स्तरउन्त्नती ३ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

३२५ पवुायधार चवकास सडक
दवेने्त्र वाचनर्ााँको घर दचेख सीताराम 

थापाको घरजाने वाटो व्िक राख्ने काम
३ १ २०० २०० वडास्तर २००

३२६ पवुायधार चवकास सडक न्त्र् ूचभजन टोि  सडक स्तरउन्त्नती ३ १ ८०० ८०० वडास्तर ८००

३२७ पवुायधार चवकास सडक
भक्त गोदारको घरदचेख राजने्त्र श्रषे्ठको 

घरजाने सडक स्तरउन्त्नती
३ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

३२८ पवुायधार चवकास सडक
शाचन्त्त तामाङ्गको घर दचेख चव.चप 

कोईरािाको घर जाने सडकस्तरउन्त्नती
३ १ ६०० ६०० वडास्तर ६००

३२९ पवुायधार चवकास सडक
उमा भण्डारीको घर दचेख जानकुा श्रषे्ठको 

घर जाने सडक स्तरउन्त्नती
३ १ १००० १००० वडास्तर २०० ८००
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िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

३३० पवुायधार चवकास सडक
टमाटर खतेी दचेख चवरण ुपोखरेिको घर 

जाने सडक स्तरउन्त्नती
३ १ १००० १००० वडास्तर १०००

३३१ पवुायधार चवकास सडक
सचुनता अजिेको घरदचेख ओरािो सडक 

ममयत
३ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

३३२ पवुायधार चवकास सडक दवेीको घरजाने उकािो वाटो ििान ३ १ ६०० ६०० वडास्तर ६००

३३३ पवुायधार चवकास सडक मनकामना मचन्त्दरको वाटो ििान ३ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

३३४ पवुायधार चवकास सडक कृरणिामाको घरतर्य  जाने वाटो ििान ३ १ १००० १००० वडास्तर १०००

३३५ पवुायधार चवकास सडक धनेश्वरको नर्ााँवाटो ििान ३ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

३३६ पवुायधार चवकास सडक सरु्यदशयन प्रकृचतटोि सडक ििान ३ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

३३७ पवुायधार चवकास चवचवध ममयत सम्िार ३ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

३३८ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स िचक्षत वगय कार्यिम ३ १ १००० १००० वडास्तर १०००

३३९ पवुायधार चवकास सडक स्टारटाउन उकािो ििान ३ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

३४० पवुायधार चवकास भवन
ििमि शाचन्त्तवाचटकाको िमागत  भवन 

िमागत
३ १ १००० १००० वडास्तर १०००

चवचवध खिय ३ १२ ३० ३६० ३६०

ईन्त्धन खिय ३ १२ ३ ३६ ३६

संिार ३ १२ २ २४ २४

पर पचरका ३ १२ १ १२ १२

कार्ायिर् सम्वचन्त्ध खिय ३ १२ १४ १६८ १६८

कार्ायिर् सम्वचन्त्ध थप खिय ३ १ ५० ५० ५०

३४२ पवुायधार चवकास सडक
चवरणमुचत मागय टोि चवकास संस्था सडक 

साइड डे्रन चनमायण समेत
३ १ ७०० ७०० िमागत ७००

३४३ पवुायधार चवकास भवन
धमिटार शाचन्त्तवाचटकाको अधरुो कार्य 

चनमायण सामदुाचर्क भवन
३ १ ११५० ११५० िमागत ११५०

३४४ पवुायधार चवकास सडक
िांसि िोक चभर इट्टा सोचिङ्ग सरस्वती 

टो चब संस्था
३ १ ३०० ३०० िमागत ३००

३४५ पवुायधार चवकास सडक
उज्र्ािोवस्ती टोि चवकास संस्था सडक 

ग्राभिे
३ १ १०० १०० िमागत १००

३४६ पवुायधार चवकास सडक
तामाङ्गाउाँ उकािोमा िि तथा सडक 

व्र्वस्थापन
३ १ १००० १००० िमागत १०००

३४७ पवुायधार चवकास सडक
वडा नं. ३ को रु्टुङ्ग जोड्ने सडक ग्रमेभि

३ १ २०० २०० िमागत २००

३४८ पवुायधार चवकास सडक
पावयती अचधकारीको घरदचेख भटेघाट िोक 

सम्म िि एव ंसडक कािोपरे
४ १ २८०० २८०० वडास्तर २८००

३४१
संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत क्षमता 

चवकास



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

३४९ पवुायधार चवकास सडक

नचवन प्रधानको घर दचेख सनु्त्दरवस्ती जोड्ने 

वाटो चवस्तार  वाि चनमायण एव ंसडक 

पक्की

४ १ २००० २००० वडास्तर २०००

३५० पवुायधार चवकास चशक्षा/ भवन धापासी मा.चव भौचतक पवुायधार चनमायण ४ १ १५०० १५०० वडास्तर १५००

३५१ पवुायधार चवकास चवचवध ममयत सम्िार तथा चवपद ्व्र्वस्थान ४ १ १००० १००० वडास्तर १०००

३५२ पवुायधार चवकास खानेपानी
खानेपानी पाईपिाईन तथा मिुान 

व्र्वस्थापन
४ १ १००० १००० वडास्तर १०००

३५३ पवुायधार चवकास सडक

पावयती अचधकारीको घरदचेख प्रकाश 

खरीको घरसम्मको वाटो चपि र वाि 

चनमायण

४ १ १५०० १५०० वडास्तर १५००

३५४ पवुायधार चवकास संस्कृचत संरक्षण िण्डेश्वरी मचन्त्दर ममयत सम्भार/ पाटी चनमायण ४ १ १००० १००० वडास्तर १०००

३५५ पवुायधार चवकास सस्कृचत संरक्षण श्रीकृरण मचन्त्दर ममयत/ चनमायण ४ १ १००० १००० वडास्तर १०००

३५६ पवुायधार चवकास खानेपानी/ सडक

कर्रूचसंि श्रषे्ठको घरदचेख चमल्सवरेी िोक 

िुद ैिपेािी िाईट सम्म बाटो ग्राभिे एव ं

पक्की / खा.पा

४ १ ७०० ७०० वडास्तर ७००

३५७ पवुायधार चवकास खानेपानी
िररर्ािीवस्ती र आपगाछी टोि सम्म 

खानेपानी पाईपिाईन चवस्तार
४ १ ७०० ७०० वडास्तर ७००

३५८ पवुायधार चवकास खानेपानी/ सडक

सारथी पाठशािा दचेख श्री गणेशमचन्त्दर 

सम्मको वाटोमा खानेपानी पाईप चवस्तार 

सचित व्िक चवछ्र्ाउने

४ १ ८०० ८०० वडास्तर ८००

३५९
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण

र्ोिोर व्र्वस्थापन ताचिम तथा डष्टचवन 

चवतरण
४ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

३६० पवुायधार चवकास उजाय सडकवत्ती, पोि र तार व्र्वस्थापन ४ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

३६१
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण
सडक सरसर्ाई ४ १ १०० १०० वडास्तर १००

३६२ पवुायधार चवकास सडक श्री गणेशमचन्त्दर प्रवशेर्द्ार चनमायण ४ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

३६३ पवुायधार चवकास सडक

चसचर्द्गणेश टोि र चवनार्क कोिनीको 

चसमानामा वाटो ग्राभिे तथा ििान र वाि 

चनमायण

४ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

३६४ पवुायधार चवकास सडक

सारथी स्कूि दचेख नारार्ण विादरु थापाको 

घरसम्मको कािोपरे Over Lay एव ं

वााँकी भागमा व्िक छाप्ने

४ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

३६५ पवुायधार चवकास सडक

एक विादरु थापाको घरदचेख चभम ठकुरीको 

घरसम्म खानेपानी पाईप चवस्तार तथा व्िक 

चवछ्र्ाउने

४ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

३६६ पवुायधार चवकास सडक
शेर्ष प्रसाद मैनािीको घर दचेख मकुुन्त्द 

प्रसाद अचधकारीको घर सम्मको वाटो सधुार
४ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

३६७ पवुायधार चवकास सडक
कमिा िामाको घरदचेख ववी नगजीको घर 

सम्मको बाटो चवस्तार तथा ग्राभचेिङ्ग
४ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

३६८ पवुायधार चवकास संस्कृचत प्रवर्द्यन
श्री गणेशमचन्त्दर अगाचडको द्य: छें को 

चनमायण
४ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

३६९
संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत 

पवुायधार

र्ोग केन्त्रको िाचग आवश्र्क सामाग्री 

व्र्वस्थापन
४ १ १५० १५० वडास्तर १५०

३७० पवुायधार चवकास भवन
साईराम सामदुाचर्क भवनको पवूायधार 

व्र्वस्थापन
४ १ २०० २०० वडास्तर २००

३७१ सामाचजक चवकास भवन

जषे्ठनागररक चवश्रामस्थि चनमायण 

गणेशमचन्त्दर ओरािो बाटोको सावयजचनक 

जग्गा

४ १ २०० २०० वडास्तर २००

३७२ सामाचजक चवकास
र्वुा तथा 

खिेकूद
व्र्ाडचमन्त्टन कोटय चनमायण ४ १ २०० २०० वडास्तर २००

३७३ पवुायधार चवकास खानेपानी

कृरणिाि श्रषे्ठको घरदचेख बचरकान्त्त 

अर्ायिको घरसम्म खानेपानी पाईपिाईन 

चवस्तार तथा सडक

४ १ १५० १५० वडास्तर १५०

३७४ सामाचजक चवकास संस्कृचत प्रवर्द्यन

चवनार्क कोिनी सावयजचनक कुवा जग्गामा 

चिर्ावस्ने स्थि चनमायण एव ंईनार चनमायण 

व्र्वस्थापन

४ १ २०० २०० वडास्तर २००

३७५ पवुायधार चवकास सडक

तािमकेु्तश्वर गल्िी शारदा चघचमरेको 

घरदचेख सरेुन्त्र चसंि थापाको घर िुद ैधापासी 

दवेी मचन्त्दर जाने वाटो ग्राभिे

४ १ १०० १०० वडास्तर १००

३७६ पवुायधार चवकास सडक

िक्ष्मीदचेव गल्िी चशव विादरु थापाको 

घरदचेख साचवरी गरुुङ्को घरसम्म बाटो 

ममयत

४ १ १०० १०० वडास्तर १००

३७७ पवुायधार चवकास िि/ सडक
श्री गणेश मचन्त्दरको पवूयतर्य को ओरािो 

बाटोमा ििको पाईप तथा वाटो ममयत
४ १ १०० १०० वडास्तर १००

३७८ आचथयक चवकास व्र्ावसार् व्र्ावसार्ीक ताचिम कार्यिम ४ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

३७९ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स कूशन र डि बनाउने िस्तकिा ताचिम ४ १ १५० १५० वडास्तर १५०
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एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

३८० सामाचजक चवकास वािवाचिका वािमैरी घोर्षणा कार्यिम ४ १ २५० २५० वडास्तर २५०

३८१ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
उर्द्घोर्षण, प्रस्ताव तथा प्रचतवदेन िेखन 

ताचिम/ चशप तथा क्षमता चवकास ताचिम
४ १ २०० २०० वडास्तर २००

३८२ सामाचजक चवकास संस्कृचत प्रवर्द्यन मौचिक वाजाखि: र गठुी सम्मान ४ १ १०० १०० वडास्तर १००

३८३ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स काननूी साक्षरता तथा चशक्षा कार्यिम ४ १ १०० १०० वडास्तर १००

३८४ सामाचजक चवकास चशक्षा पसु्तकािर् व्र्वस्थापन धापासी मा.चव ४ १ १५० १५० वडास्तर १५०

३८५ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स िारपाङ्ग्र ेड्राईचभङ्ग ताचिम ४ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

३८६ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स जषे्ठनागररक सम्मान तथा भ्रमण ४ १ १०० १०० वडास्तर १००

३८७ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स धिुो धपु तथा टपरी वनाउने ताचिम ४ १ १५० १५० वडास्तर १५०

३८८ सामाचजक चवकास संस्कृचत प्रवर्द्यन धापासी जारा चनरन्त्तर संिािन तथा प्रवर्द्यन ४ १ २०० २०० वडास्तर २००

३८९ सामाचजक चवकास संस्कृचत प्रवर्द्यन
वाजागाजा खररद ममयत तथा प्रचशक्षण र 

भजनचकतयन व्र्वस्थापन
४ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

३९० सामाचजक चवकास िै.स.सा.स दचित चसिाईवनुाई कार्यिम ४ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

३९१ आचथयक चवकास कृचर्ष
कृचर्ष, पशपुािन, गड्र्ौिा तथा कौशी 

खतेी सम्वचन्त्ध चवचवध कार्यिम
४ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

३९२ सामाचजक चवकास
र्वूा तथा 

खिेकूद

प्रथम मेर्रकप चजतकुण्डो आमन्त्रण माशयि 

आटय प्रचतर्ोचगता
१ १३०० १३०० १३००

चवचवध खिय ४ १२ ३० ३६० ३६०

ईन्त्धन खिय ४ १२ ३ ३६ ३६

संिार ४ १२ २ २४ २४

पर पचरका ४ १२ १ १२ १२

कार्ायिर् सम्वचन्त्ध खिय ४ १२ १४ १६८ १६८

३९४ पवुायधार चवकास पाकय  पवुायधार वडा न ४को िामपाखामा पाकय  चनमायण ४ १ ४५०० ४५०० िमागत ४५००

३९५ पवुायधार चवकास खानेपानी/ िि
चभरीटोिमा खानेपानी तथा िि चवस्तार 

ममयत
४ १ ४०० ४०० िमागत ४००

३९६ पवुायधार चवकास सडक
जनकल्र्ाण िोक दचेख कृरण मचन्त्दर 

सम्मको वाटो चपि
४ १ ३१६० ३१६० िमागत ३१६०

३९७ पवुायधार चवकास उजाय सडक बत्ती ४ १ २०० २०० िमागत २००

३९८ पवुायधार चवकास सडक
िामपाखा पाकय  वाट चवरण ुकाकीको घर 

सम्म वाटो व्र्वस्थापन
४ १ ५०० ५०० िमागत ५००

३९९ पवुायधार चवकास सडक
भगवती मचन्त्दर दचेख दउेरािी जनता िोक 

सम्मको मिूवाटो ममयत सम्िार समेत
४ १ ५०० ५०० िमागत ५००

३९३
संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत क्षमता 

चवकास



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

४०० आचथयक चवकास कृचर्ष/ पशु

कृचर्ष कार्यिम सौि र्वुा कृचर्ष सिकारी 

संस्था चि. र व्र्ावसार्ी कुखरुा पािन गनय 

खोर चनमायण कार्य

४ १ ३०० ३०० िमागत ३००

४०१ पवुायधार चवकास खानेपानी
ईन्त्रिािको घरदचेख चििा विादरु थापाको 

घरसम्म खानेपानी
४ १ १०० १०० िमागत १००

४०२ पवुायधार चवकास सडक
भटेघाट िोक दचेख पे्रमराज जोशीको घर 

सम्मको वाटो ममयत तथा िि
४ १ १५० १५० िमागत १५०

४०३ पवुायधार चवकास सडक/ िि
चवनार्क टोि सडकमा सडक िि पक्की 

समपरुक कोर्ष
४ १ २१८० २१८० िमागत २१८०

४०४ पवुायधार चवकास खानेपानी
तखाछें टोिमा ईनार तथा खानेपानी 

व्र्वस्थापन
४ १ १२५ १२५ िमागत १२५

४०५ पवुायधार चवकास सडक
भटेघाट िोक दचेख िपेािी िाईट सम्मको 

सडक ग्राभिे
४ १ ४५० ४५० िमागत ४५०

४०६ पवुायधार चवकास सडक

नचवन प्रधानको घरदचेख सनु्त्दरवस्ती जोड्ने 

सडक चवस्तार ग्राभिे तथा वाि चनमायण ४ १ ८०० ८०० िमागत ८००

४०७ पवुायधार चवकास सडक
गाडेन भ्र् ूदचेख रामिरर श्रषे्ठको घर सम्मको 

वाटो चवस्तार चपि
४ १ ५०० ५०० िमागत ५००

४०८ सामाचजक चवकास

िैङ्चगक समानता 

र सामाचजक 

समावशेीकरण

वािवाचिका तथा वािक्िव गठन  

कार्यिम संिािन ४ १ २०० २०० िमागत २००

४०९ पवुायधार चवकास िि/ उजाय

श्रीमागय पाररजात पथ दचेख सरोज शमायको 

घर सम्म िि चनमायण तथा चवजिुीको पोि 

साने

श्रीमागय ५ १ ६००० ६००० वडास्तर ६०००

४१० पवुायधार चवकास सडक

वासकुी मागय ईन्त्र श्रषे्ठको घर दचेख उत्तर रुपा 

ठकुरीको घरसम्म र ईन्त्र श्रषे्ठको घरदचेख 

माधव सापकोटाको घर सम्म िि चनमायण 

तथा वाटो पक्की

वासकुी मागय ५ १ २५०० २५०० वडास्तर १८७० ६३०

४११ पवुायधार चवकास िि/ सडक

पृ् वी मागय सचकिा गरुुङ्को घरदचेख उत्तर 

अम्मर श्रषे्ठको घर सम्म वाटो चवस्तार िि 

चनमायण तथा सडक पक्की

पृ् वी मागय ५ १ २९३५ २९३५ वडास्तर २९३५

४१२ पवुायधार चवकास
िि/खानेपानी/ 

सडक

धापासी मिू सडक चवरण ुश्रषे्ठको घर दचेख 

पवुय वासकुी मागय जोड्ने चसिींसम्म िि, 

खानेपानी पाईप चवस्तार एव ंसडक पक्की

धापासी मिू सडक- 

वासकुी मागय जोड्ने
५ १ २१०० २१०० वडास्तर २१००



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

४१३ पवुायधार चवकास भवन/ पाकय
श्रीटोि िाईट सामदुाचर्क भवन तथा पाकय  

चनमायण
श्रीटोि िाईट ५ १ १५०० १५०० वडास्तर १५००

४१४ पवुायधार चवकास िि
वसनु्त्धरा चकसान श्रषे्ठको घर िोक दचेख 

सामाखशुी खोिा सम्म िि चनमायण

वसनु्त्धरा- सामाखशुी 

खोिा
५ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

४१५ पवुायधार चवकास सडक कल्मीनारार्ण टोिमा वाटो पक्की कल्की नारार्ण टोि ५ १ ९१६ ९१६ वडास्तर ९१६

४१६ पवुायधार चवकास ररटेचनङ्गवाि धनेश्वर मचन्त्दर संरक्षणका िाचग वाि चनमायण धनेश्वर मचन्त्दर ईिाका ५ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

४१७ पवुायधार चवकास खानेपानी
कल्की मचन्त्दर दचेख वासकुी मागय सम्म 

खानेपानी पाईप चवछ्र्ाउने कार्य

कल्की मचन्त्दर - 

वासकुी मागय
५ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

४१८ पवुायधार चवकास भवन
वसनु्त्धरा सजृनचशि सामदुाचर्क भवन 

तल्िा थप तथा सभािि चनमायण

सजृनचशि 

सामदुाचर्क भवन
५ १ २००० २००० वडास्तर २०००

४१९ पवुायधार चवकास खानेपानी मैरी कोिनी कुवा चनमायण मैरी कोिनी ५ १ १०० १०० वडास्तर १००

४२० पवुायधार चवकास चवचवध

ममयत सम्िार खानेपानी, िि,मंगाि, वाटो, 

मठमचन्त्दर,कृर्ापरुीभवन , चवद्यतु, 

गोरेटोवाटो,आचद एव ंभपैरी आउने

वडा अन्त्तगयत ५ १ १००० १००० वडास्तर १०००

४२१ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
आधारभतू चसिाई दचित तथा मचििाका 

िाचग
५ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

४२२ सामाचजक चवकास व्र्ावसार् ई- चवजनेश ताचिम ५ १ १०० १०० वडास्तर १००

४२३ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स मोटरसाईकि ममयत ताचिम र्वूा वगय ५ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

४२४ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
जषे्ठ तथा अपाङ्गता एकि मचििा 

नागररक सम्मान
५ १ २०० २०० वडास्तर २००

४२५ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
मचििा दचित तथा टोि चवकास संस्थाका 

प्रचतचनधीिरुिाई नेततृ्व चवकास ताचिम
५ १ २४९ २४९ वडास्तर २४९

४२६ सामाचजक चवकास
र्वुा तथा 

खिेकूद
खिेकूद तथा अचतररक्त चिर्ाकिाप ५ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

४२७ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
किा संगीत साचित्र् संस्कृचत संरक्षण तथा 

चवकास
५ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

४२८
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण
वातावरण संरक्षण ५ १ २०० २०० वडास्तर २००

चवचवध खिय ५ १२ ३० ३६० ३६०

ईन्त्धन खिय ५ १२ ३ ३६ ३६

संिार ५ १२ २ २४ २४

पर पचरका ५ १२ १ १२ १२

४२९
संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत क्षमता 

चवकास



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

कार्ायिर् सम्वचन्त्ध खिय ५ १२ १४ १६८ १६८

४३० पवुायधार चवकास सडक
धापासीदवेी मागय वाटो चवस्तार तथा 

ग्राभचेिङ्ग
५ १ १००० १००० िमागत १०००

४३१ पवुायधार चवकास भवन
चवरेन्त्र वाचटकामा रिकेो चिर्ापरुी भवन 

ममयत
५ १ २०० २०० िमागत २००

४३२ पवुायधार चवकास भवन
चशरे्द्श्वर एकताटोिमा चशरे्द्श्वर मचन्त्दर 

छाना छाउने कार्य
५ १ १५० १५० िमागत १५०

४३३ पवुायधार चवकास खानेपानी

ओम ग्र्ास उद्योग गेट दचेख  ओचसस क्र्ारे् 

सम्म २ ईन्त्िको HDP खानेपानी पाईप 

चवछ्र्ाउने

५ १ २५० २५० िमागत २५०

४३४ पवुायधार चवकास सडक
वाईवी गरुुङ्को घरको अगाडी दचेख 

नवराज के.सीको घर िोक सम्म चपि
६ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

४३५ पवुायधार चवकास सडक

खाडााँ दचेख िाडयवर्रको अगाडी दचेख 

रोर्ि िाउचजङ्ग अचधकारीको घर सम्म 

कािोपरे

६ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

४३६ पवुायधार चवकास सडक
माईिा श्रषे्ठको घरदचेख गौतम मेचडकि 

सम्मको वाटो ििान
६ १ २५०० २५०० वडास्तर २५००

४३७ पवुायधार चवकास सडक
चमरा चमश्रको घरदचेख सरिा िकािको 

घरसम्म सडक चपि र िि
६ १ २००० २००० वडास्तर २०००

४३८ पवुायधार चवकास सडक

नेिक क्िव मचििा संघको वाटोमा पने 

वामदवे सापकोटाको घरदचेख कृरण 

आिार्यको घर सम्म वाटो ििान

६ १ २०० २०० वडास्तर २००

४३९ पवुायधार चवकास सडक
मिूवाटो दचेख कमि श्रषे्ठको घर िुद ै

सरु्यडााँडा जोड्ने सडक ििान
६ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

४४० पवुायधार चवकास सडक/ खानेपानी
श्र्ामवाव ुिईुटेिको घरदचेख अचप 

स्कूिको गेट सम्म वाटो चपि तथा खानेपानी
६ १ १००० १००० वडास्तर १०००

४४१ पवुायधार चवकास सडक
ओर्ि चसंि मगरकर् घरदचेख उत्तर 

सरु्यडााँडा जाने रु्टसि एररर्ामा वाटो ििान
६ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

४४२ पवुायधार चवकास सडक
चदपक तिुाधरको घरदचेख गणेश शमायको 

घरसम्म २०० मी. सडक कािोपरे
६ १ १००० १००० वडास्तर १०००

४४३ पवुायधार चवकास सडक
चसंगापरेु कोिनी िुद ैचदनेश काफ्िेको 

घरसम्म सडक चपि
६ १ १००० १००० वडास्तर १०००

४२९
संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत क्षमता 

चवकास



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

४४४ पवुायधार चवकास खानेपानी
गैरी टोि चवकास संस्था अन्त्तगयत खानेपानी 

र सडक
६ १ १५०० १५०० वडास्तर १५००

४४५ पवुायधार चवकास सडक सद्भभाव वस्ती वाटो ििान/ कािोपरे ६ १ १००० १००० वडास्तर १०००

४४६ पवुायधार चवकास खानेपानी/ सडक
प्रल्िाि के.सीको घरिुद ैिुगेंधारा जानेवाटो 

खानेपानी एव ंव्िक छाप्ने कार्य
६ १ १००० १००० वडास्तर १०००

४४७ पवुायधार चवकास चवचवध ममयत सम्िार भपैरी ६ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

४४८ पवुायधार चवकास सडक
प्रशंशा मण्डिी िियको उत्तरतर्य  वावरुाम 

दवेकोटाको घरजाने सडक ििान
६ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

४४९ पवुायधार चवकास सडक

दगुाय प्रसादको घरमाचथको गोरेटोवाटोमा 

ईट्टा सोचिङ्ग गरेर ििान र अगाडीको 

चपि वाटो ममयत

६ १ २५० २५० वडास्तर २५०

४५० पवुायधार चवकास सडक
प्रशंशा मण्डिी ििय पछाडी नारार्ण 

पौडेिको घरदचेख अगाडी सम्म व्िक छाप्ने
६ १ २०० २०० वडास्तर २००

४५१ पवुायधार चवकास सडक
िरर दवेकोटाको घर िुद ैजोशीको घरसम्म 

व्िक छाप्ने
६ १ २०० २०० वडास्तर २००

४५२ पवुायधार चवकास सडक गोचवन्त्द चघचमरेको घरजाने वाटो ििान ६ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

४५३ पवुायधार चवकास सडक
सीता चघचमरेको घर अगाडी िुद ैचवमिा 

चमश्रको घर अगाडी सम्म  वाटो ििान
६ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

४५४ पवुायधार चवकास सडक
िडुा अचधकारीको घरिुद ैटोखारोड जोड्ने 

सडक कािोपरे
६ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

४५५ पवुायधार चवकास िि चतचिङ्गटार मा.चव पछाडी िि राख्ने ६ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

४५६ पवुायधार चवकास सडक
वडा कार्ायिर् पछाडीको अधरुो वाटो चपि 

सम्पन्त्न गने
६ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

४५७ पवुायधार चवकास खानेपानी
चशवमचन्त्दर एररर्ामा खानेपानी मेनिाईन 

जडान कार्य
६ १ १५० १५० वडास्तर १५०

४५८ पवुायधार चवकास सडक

शंकर भण्डारीको घरवाट चवरेन्त्र भण्डारीको 

घर िुद ैराम विादरु श्रषे्ठको घरजाने वाटोमा 

व्िक छाप्ने कार्य

६ १ २०० २०० वडास्तर २००

४५९ पवुायधार चवकास सडक िररिर आश्रम जाने सडकमा चसिीं चनमायण ६ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

४६० पवुायधार चवकास भवन चशव मचन्त्दर ममयत ६ १ १०० १०० वडास्तर १००



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

४६१ पवुायधार चवकास सडक

चशवमचन्त्दर नचजक दचक्षण तर्य मा राजने्त्र 

खरेिको घरवाट प्रकाश पौडेिको घरसम्म 

वाटोमा व्िक छाप्ने र वरी प्रसाद 

मैनािीको घर अगाडी वाटोमा व्िक छाप्ने

६ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

४६२ पवुायधार चवकास िि चमश्रको घर एररर्ामा िि ६ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

४६३ पवुायधार चवकास सडक
कृरण मचन्त्दर अगाडी गल्िीवाट अचप स्कूि 

चनस्कने वाटोमा ईट्टा सोचिङ् र ििान
६ १ २०० २०० वडास्तर २००

४६४ पवुायधार चवकास सडक राधाकृरणको घर जाने वाटोमा ििान ६ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

४६५ पवुायधार चवकास सडक
टंक पन्त्त घर िुद ैशंकर कंुवरको घर दचेख 

उत्तम कुवरंको घर सम्म चपि
६ १ १००० १००० वडास्तर १०००

४६६ सामाचजक चवकास संस्कृचत प्रवर्द्यन संस्कृचत िररिर आश्रम ६ १ ५० ५० वडास्तर ५०

४६७ सामाचजक चवकास संस्कृचत प्रवर्द्यन धापासी जारा ६ १ १०० १०० वडास्तर १००

४६८ सामाचजक चवकास चशक्षा वडा पणुय साक्षर घोर्षणा ६ १ १५० १५० वडास्तर १५०

४६९ पवुायधार चवकास उजाय सडक वत्ती ६ १ २०० २०० वडास्तर २००

४७०
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन
चवपत चवपद व्र्वस्थापन आवश्र्क सामाग्री खररद ६ १ १०० १०० वडास्तर १००

४७१
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

सितेना 

कार्यिम

चवपद व्र्वस्थापन तथा जोचखम न्त्र्चूनकरण 

सितेना ताचिम
६ १ २०० २०० वडास्तर २००

४७२ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
मचििा/र्वूा/ वािवाचिका// मचििा तथा 

जषे्ठनागररक
६ १ ९०० ९०० वडास्तर ९००

४७३ पवुायधार चवकास भवन
चिर्ापरुी भवन पणुय गनयको िाचग 

िाचत्तिोक नचजक
६ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

४७४ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स दचित उत्थान कार्यिम ६ १ १०० १०० वडास्तर १००

चवचवध खिय ६ १२ ३० ३६० ३६०

ईन्त्धन खिय ६ १२ ३ ३६ ३६

संिार ६ १२ २ २४ २४

पर पचरका ६ १२ १ १२ १२

कार्ायिर् सम्वचन्त्ध खिय ६ १२ १४ १६८ १६८

४७६ पवुायधार चवकास पाकय  पवुायधार वडा कार्ायिर् अगाडी पाकय  चनमायण ६ १ १५०० १५०० िमागत १५००

४७७ पवुायधार चवकास सडक गरुुकुि जाने सडकमा िि र बाटो ६ १ ५०० ५०० िमागत ५००

४७५
संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत क्षमता 

चवकास



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

४७८ पवुायधार चवकास सडक
नमनुा वस्ती उत्तम थापाको घरबाट 

िाचत्तिोक ठाडो बाटो
६ १ ५०० ५०० िमागत ५००

४७९ पवुायधार चवकास सडक
अमर चसंिको घर मनुीको गोरेटो बाटो 

ब्र्वचस्थत गने
६ १ १०० १०० िमागत १००

४८० पवुायधार चवकास सडक
िरेाल्ड किेज पछाडी सडक पक्की गने 

कार्य

िरेाल्ड पछाडीको 

सडक
७ १ ३००० ३००० वडास्तर ३०००

४८१ पवुायधार चवकास खानेपानी/ सडक
चरर्ोग गेट दचेख चड आई चज को ईर सम्म 

खानेपानी पाईप रे्ने तथा सडक पक्की गने

चरर्ोग गेट दचेख चड 

आई चज को घर सम्म
७ १ ३००० ३००० वडास्तर ३०००

४८२ पवुायधार चवकास खानेपानी

जनाजयन िकािको घर दचेख कुमारी िोटि 

िुद ैगोधिुी सम्म खानेपानी पाईपिाईन 

चवस्तार

जनादयन िकािको घर 

दचेख गोधिुी सम्म
७ १ २००० २००० वडास्तर २०००

४८३ पवुायधार चवकास भवन सीताराम सेवा संघ भवन चनमायण तथा ममयत सीताराम सेवा भवन ७ १ ८०० ८०० वडास्तर ८००

४८४ पवुायधार चवकास सडक चशखर वस्ती सडक पक्की चशखर वस्ती टोि ७ १ ६५० ६५० वडास्तर ६५०

४८५ पवुायधार चवकास सडक
दािाि गौडा मिूवाटो सडक पेटी रेचिङ्ग 

िुगााँको वाि चनमायण
दािाि गौडा ७ १ ८०० ८०० वडास्तर ८००

४८६ पवुायधार चवकास सडक प्रर्ाश नगर सडक कािोपरे प्रर्ाश नगर ७ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

४८७ पवुायधार चवकास सडक नमनूा गेटमा ििान नमनूा गेट ७ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

४८८ पवुायधार चवकास सडक चवद्याको घर सम्म जाने सडक पक्की धापासी ७ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

४८९ पवुायधार चवकास सडक डा. जनकको टोि व्िक छाप्ने ७ १ ५३० ५३० वडास्तर ५३०

४९० पवुायधार चवकास सडक

नमनूा टोिमा मंगाि ममयत तथा व्िक 

छाप्ने श्र्ाम प्रताप सेनको घर दचेख चगरीको 

घर सम्म

श्र्ाम प्रताप सेनको 

घर दचेख चगरीको घर 

सम्म

७ १ ४६० ४६० वडास्तर ४६०

४९१ पवुायधार चवकास खानेपानी
खानेपानी पाईपिाईन चवस्तार गोचवन्त्द 

खनािको घर पछाचड

गोचवन्त्द खनािको 

घरपछाडी
७ १ ४५० ४५० वडास्तर ४५०

४९२ पवुायधार चवकास सडक
कैिाश धामीदाईको घर अगाडी व्िक 

छाप्ने कार्य
व्िक छाप्ने कार्य ७ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

४९३ पवुायधार चवकास खानेपानी
खानेपानी तथा सडक ममयत आर्वूचेदक 

दचेख सिन्त्साि गेट सम्म
खानेपानी तथा सडक ७ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

४९४ पवुायधार चवकास सडक

कुवा िाईट व्िक छाप्ने भजूिेकोघर- 

एन्त्जिे स्कूि िुद ैईन्त्र विादरु विुाथापाको 

ईर सम्म

सडक व्िक छाप्ने ७ १ २५० २५० वडास्तर २५०
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स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 
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४९५ पवुायधार चवकास सडक
प्रर्ाश नगर व्िक छाप्ने कमि चजटीको घर 

अगाडी
सडक व्िक छाप्ने ७ १ १६० १६० वडास्तर १६०

४९६ पवुायधार चवकास खानेपानी

खानेपानी पाईपिाईन चवस्तार राममचन्त्दर 

कोिनी,सीता टोि चवद्याको घर पछाडी 

शभुरा वाग्िेको घर काकी स्टोर दचेख पनु्त्टे 

खरीको घर सम्म

खानेपानी पाईपिाईन 

चवस्तार
७ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

४९७ पवुायधार चवकास भवन
चतचिङ्गटार मा.चव िाईवरेी भवनमा जस्ता 

रे्ने
भवन ७ १ ३४० ३४० वडास्तर ३४०

४९८ पवुायधार चवकास खानेपानी
चडप वोररङ्ग ईन्त्रपरुी आवास के्षर (४०%- 

६०% को र्ोजना)
७ १ १५०० १५०० वडास्तर १५००

४९९ सामाचजक चवकास
सितेना 

कार्यिम
सामदुाचर्क प्रिरी साझदेारी कार्यिम ७ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

५००
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण
वडास्तरीर् डस्टचवन चवतरण ७ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

५०१
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण

सडक दार्ावार्ााँ िररर्ािी प्रवर्द्यनको िाचग 

वकृ्षारोपण कार्यिम
७ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

५०२ सामाचजक चवकास
र्वुा तथा 

खिेकूद

जनुतारा क्िव पवुायधार चनमायण एव ं

कार्ायिर् सामाग्री खररद
७ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

५०३ पवुायधार चवकास उजाय सडक वत्ती ममयत तथा व्र्वस्थापन ७ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

५०४
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण
वातावरण तथा सरसर्ाई ७ १ ३६० ३६० वडास्तर ३६०

५०५ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स खिेकूद सामाग्री खररद चवतरण

वािक्िव, 

सामदुाचर्क चवद्यािर् 

र क्िविरु

७ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

५०६ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स परम्परागत पन्त्िवेाजा खररद एंव संरक्षण ७ १ १०० १०० वडास्तर १००

५०७ सामाचजक चवकास संस्कृचत प्रवर्द्यन जनजाती संस्कार संस्कृचत जगेनाय ७ १ १०० १०० वडास्तर १००

५०८ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स वरृ्द्िरुिाई स्वास््र् पररक्षण ७ १ १०० १०० वडास्तर १००

५०९ पवुायधार चवकास चवचवध चवचवध चकचसमका ममयत सम्िार वडाभरी ७ १ १००० १००० वडास्तर १०००

५१० सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
जषे्ठ नागररक तथा एकि मचििा (ज्र्ाकेट 

तथा न्त्र्ानो कपडा चवतरण)
७ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

५११ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स दचित वगय कार्यिम ७ १ १०० १०० वडास्तर १००

५१२ सामाचजक चवकास स्वास््र् स्वास््र् पररक्षण ७ १ २०० २०० वडास्तर २००

५१३ आचथयक चवकास कृचर्ष कौशी खतेी ७ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००
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चवचवध खिय ७ १२ ३० ३६० ३६०

ईन्त्धन खिय ७ १२ ३ ३६ ३६

संिार ७ १२ २ २४ २४

पर पचरका ७ १२ १ १२ १२

कार्ायिर् सम्वचन्त्ध खिय ७ १२ १४ १६८ १६८

कार्ायिर् सम्वचन्त्ध थप खिय ७ १ ७५ ७५ ७५

५१५ पवुायधार चवकास सडक

नगरपाचिका कार्ायिर् अगाडी दचेख उत्तर 

तर्य  िुद ैमिू सडक सम्म जोड्ने सडक ७ १ १५०० १५०० िमागत १५००

५१६ पवुायधार चवकास सडक सीताटोि सडक पक्की ७ १ ४७० ४७० िमागत ४७०

५१७ पवुायधार चवकास सडक राममचन्त्दर प्िचटङ्ग टोि सडक कािोपरे ७ १ ७०० ७०० िमागत ७००

५१८ पवुायधार चवकास सडक
न्त्र् ुनमनूा टोि चवकास संस्था सडक 

कािोपरे
७ १ ५८० ५८० िमागत ५८०

५१९ पवुायधार चवकास खानेपानी
िरेाल्ड किेज दचेख गोधिुी रु्डल्र्ाड सम्म 

खानेपानी
७ १ ५०० ५०० िमागत ५००

५२० पवुायधार चवकास चवचवध
ईन्त्रपरुी आवास जषे्ठनागररक चवश्राम वञे्ि 

चनमायण
७ १ ३०० ३०० िमागत ३००

५२१
वातावरण तथा 

चवपद ्व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण

नगरपाचिका अगाडीको पाकय मा चग्रनरी गनै 

कार्य
७ १ ३०० ३०० िमागत ३००

५२२ पवुायधार चवकास भवन
राचरिर् िोक दोिरी प्रचतष्ठान नेपािको 

केचन्त्रर् कार्ायिर् भवन चनमायण
७ १ १००० १००० िमागत १०००

५२३ सामाचजक चवकास
र्वूा तथा 

खिेकुद

जनुतारा क्िव खिेकूद सामाग्री खररद
७ १ ५५० ५५० िमागत ५५०

५२४ पवुायधार चवकास सडक
शम्भ ुपाण्डेको घर अगाचडवाट दचक्षण 

मेरीगोल्ड तर्य  जाने सडक खानेपानी ििान
८ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

५२५ पवुायधार चवकास सडक
धनचसंिको घरवाट उत्तर जाने सडकमा 

व्िक छाप्ने
८ १ २०० २०० वडास्तर २००

५२६ पवुायधार चवकास पिु मेरीगोल्ड चवरणमुचत नर्ााँ पिु चनमायण ८ १ ५००० ५००० वडास्तर ५०००

५२७ पवुायधार चवकास खानेपानी
मेरीगोल्ड पिु दचेख चकट किेज सम्म 

खानेपानी िाईन चवस्तार
८ १ १००० १००० वडास्तर १०००

५२८ पवुायधार चवकास सडक
चवष्टको घरदचेख साईनो टोिमा वाटो 

स्तरउन्त्नती
८ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

५२९ पवुायधार चवकास सडक डोिको टचनङ्ग उकािो वाटो ििान ८ १ ८०० ८०० वडास्तर ८००

५१४
संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत क्षमता 

चवकास
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क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
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िडा नं.
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५३० पवुायधार चवकास खानेपानी/व्िक मगर टोि व्िक तथा खानेपानी ८ १ ७०० ७०० वडास्तर ७००

५३१ पवुायधार चवकास सडक
जािपुा िाईटवाट रामकाजीको घर जाने 

वाटो ििान
८ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

५३२ पवुायधार चवकास सडक
जािपुा िाईट िौतारावाट गैरीगाउाँ जाने 

वाटो ििान
८ १ १५०० १५०० वडास्तर १५००

५३३ पवुायधार चवकास सडक गणेशटोिमा वाटो ििान ८ १ २५० २५० वडास्तर २५०

५३४ पवुायधार चवकास सडक रेग्मी टोिमा व्िक वाि र वाटो स्तरउन्त्नती ८ १ २०० २०० वडास्तर २००

५३५ पवुायधार चवकास सडक
टोखा रोडवाट वकुैष्ठको घर जाने वाटो 

व्िक छाप्ने
८ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

५३६ पवुायधार चवकास खानेपानी/ सडक
ििेको घरवाट पवुय वाटो स्तरउन्त्नती र 

खानेपाचन चवस्तार
८ १ ७०० ७०० वडास्तर ७००

५३७ पवुायधार चवकास सडक
गणेशमागय दचेख सान ुकान्त्छीको घर सम्मको 

वाटो ििान तथा स्तरउन्त्नती
८ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

५३८ पवुायधार चवकास सडक
चमिन टोि दचेख चकट किेज उत्तर िि 

ममयत
८ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

५३९ पवुायधार चवकास सडक/िि
उदर्श्री टोिवाट चकट किेज जाने िि 

व्र्वस्थापन
८ १ १५०० १५०० वडास्तर १५००

५४० पवुायधार चवकास सडक नमस्तेटोिमा सडक कािोपरे ८ १ ७०० ७०० वडास्तर ७००

५४१ पवुायधार चवकास सडक चमिनटोिको चभरी गल्िी चपि ८ १ ७०० ७०० वडास्तर ७००

५४२ पवुायधार चवकास सडक गौमती टोि वाटो चपि ८ १ ३५० ३५० वडास्तर ३५०

५४३ पवुायधार चवकास सडक
वडा कार्ायिर्वाट माचथल्िो भागको 

सडक दार्ााँवार्ााँ सडक ििान पक्की
८ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

५४४ पवुायधार चवकास सडक भवुनेश्वरी मागय वाटो स्तरउन्त्नती ८ १ २०० २०० वडास्तर २००

५४५
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण
वडाभरी डष्टचवन व्र्वस्थापन ८ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

५४६ पवुायधार चवकास खानेपानी
पोखरेिी िोटिवाट शान्त्ताको घर सम्म 

खानेपानी चवस्तार
८ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

५४७
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन
चवचवध ममयत सम्िार (िि, खानेपानी, सडक) ८ १ १००० १००० वडास्तर १०००

५४८ सामाचजक चवकास संस्कृचत प्रवर्द्यन मेिा पवय पजुा सञ्िार वडा भरी ८ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

५४९ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स जषे्ठ एकि अपाङ्ग सम्मान कार्यिम ८ १ २०० २०० वडास्तर २००

५५० सामाचजक चवकास िै.स.सा.स प्रौि चशक्षा कार्यिम ८ १ १०० १०० वडास्तर १००

५५१ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स दचित उत्थान कार्यिम ८ १ २०० २०० वडास्तर २००

५५२ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स व्र्चक्तत्व चवकास उद्घघोर्षण ताचिम ८ १ १०० १०० वडास्तर १००

५५३ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स िाका जतुा चनमायण ताचिम कार्यिम ८ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

५५४ सामाचजक चवकास
र्वुा तथा 

खिेकूद
वडा रचनङ्ग खिेकूद कार्यिम ८ १ १०० १०० वडास्तर १००

५५५ सामाचजक चवकास
र्वुा तथा 

खिेकूद
वडाकप व्र्ाण्डचमन्त्टन खिेकूद कार्यिम ८ १ २०० २०० वडास्तर २००

५५६ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
चकशोर चकशोरीिरुको आत्मरक्षा ताचिम 

कार्यिम
८ १ ५० ५० वडास्तर ५०

५५७ सामाचजक चवकास स्वास््र्
वडास्तरीर् जनितेना मिूक कार्यिम 

पाठेघर स्तन क्र्ान्त्सर
८ १ १५० १५० वडास्तर १५०

५५८
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन
चवचवध चवपद ्व्र्वस्थापन  सचमचत ८ १ २०० २०० वडास्तर २००

५५९
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन
चवचवध वातावरण व्र्वस्थापन सचमचत ८ १ १०० १०० वडास्तर १००

५६०
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण
वडा भरीका कुवा ममयत सम्भार ८ १ १०० १०० वडास्तर १००

५६१
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण
वकृ्षारोपण तथा जगंि सरसर्ाई कार्यिम ८ १ १०० १०० वडास्तर १००

५६२ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स मन्त्टेश्वरी कक्षाको चसप पररक्षण कार्यिम ८ १ २०० २०० वडास्तर २००

५६३ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स साचित्र् सजृना सम्वचन्त्ध चवचवध कार्यिम ८ १ १०० १०० वडास्तर १००

५६४ पवुायधार चवकास चवचवध चपपिवोटको वररपरर पेटी चनमायण ८ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

५६५ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
वािअचभमखुीकरण सम्वचन्त्ध चवचवध 

कार्यिम
८ १ १०० १०० वडास्तर १००

५६६ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स जषे्ठ नागररक चवश्रामस्थि चनमायण ८ १ २०० २०० वडास्तर २००

चवचवध खिय ८ १२ ३० ३६० ३६०

ईन्त्धन खिय ८ १२ ३ ३६ ३६

संिार ८ १२ २ २४ २४

पर पचरका ८ १२ १ १२ १२

कार्ायिर् सम्वचन्त्ध खिय ८ १२ १४ १६८ १६८

कार्ायिर् सम्वचन्त्ध थप खिय ८ १ ५० ५० ५०

५६८ पवुायधार चवकास पाकय  पवुायधार जािपुा पाकय  चनमायण ८ १ ३००० ३००० िमागत ३०००

५६९ पवुायधार चवकास सडक
चमिनटोि- ग्राण्डीचभल्िा- सनु्त्दरवस्ती- 

गैह्यीगाउाँ सडक स्तरउन्त्नती
८ १ १०२५० १०२५० िमागत १०२५०

५७० पवुायधार चवकास सडक/ िि
वाििन्त्रको घरदचेख मेनरोड िि तथा 

वाटो स्तर उन्त्नती
८ १ ५०० ५०० िमागत ५००

५७१ पवुायधार चवकास सडक चमिन समाज सडक पक्की ८ १ ११०० ११०० िमागत ११००

५६७
संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत क्षमता 

चवकास



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

५७२ पवुायधार चवकास 

सडक

िुगेधारा क्र्ाथोचिक ििय दचेख शान्त्ता 

गौतमको घर पछाडी सम्म सडक कािोपरे ८ १ १००० १००० िमागत १०००

५७३ पवुायधार चवकास सडक अन्त्नपणूय टोि कािोपरे स्र्ानचन्त्सि कोड ८ १ २०० २०० िमागत २००

५७४ पवुायधार चवकास सडक
चशवमचन्त्दरवाट चभर िि ििान तथा सडक 

पक्की
चशवमचन्त्दरवाट चभर ९ १ ३८०० ३८०० वडास्तर ३८००

५७५ पवुायधार चवकास सडक
प्रिरी िौकी दचेख मंगि टोि सम्म िि 

सडक पक्की

प्रिरी िौकी- 

मंगिटोि
९ १ २४०० २४०० वडास्तर २४००

५७६ पवुायधार चवकास सडक
चवरणमुचत कररडोरको चशवमचन्त्दर दचेख 

गणेश्थान चनस्कने दार्ााँवार्ााँ सडक पक्की

चशवमचन्त्दर-

गणेशमचन्त्दर
९ १ १८०० १८०० वडास्तर १८००

५७७ पवुायधार चवकास सडक
वावरुाम सवुदेीको घरछेउवाट चभर 

खानेपानी पाईप मंगि र वाटो पक्की
९ १ १५०० १५०० वडास्तर १५००

५७८ पवुायधार चवकास सडक
नचवन मिजयनको घर दचेख पिु िाउस िुद ै

खोिा चनस्कने सडक पक्की

नचवक मिजयनको घर 

दचेख खोिा
९ १ ११०० ११०० वडास्तर ११००

५७९ पवुायधार चवकास सडक
सौगात पाटी प्र्ािेस सम्म जाने सडक 

पक्की
९ १ ११०० ११०० वडास्तर ११००

५८० पवुायधार चवकास सडक कृरणमानको घर छेउवाट चभरी सडक पक्की सडक ९ १ १००० १००० वडास्तर १०००

५८१ पवुायधार चवकास सडक अनामनीको चभरी शाखा गल्िी पक्की ९ १ १००० १००० वडास्तर १०००

५८२ पवुायधार चवकास चवचवध वाटो पानी वत्ती िि िगार्त ममयत सम्िार ९ १ १००० १००० वडास्तर १०००

५८३ पवुायधार चवकास सडक जनचप्रर्वाट चभरी सडक पक्की ९ १ ९०० ९०० वडास्तर ९००

५८४ पवुायधार चवकास सडक चवन्त्दा घताचनको घरछेउ पानी, िि र व्िक ९ १ ८०० ८०० वडास्तर ८००

५८५ पवुायधार चवकास खानेपानी
दीपज्र्ोचत मागयवाट दचक्षण तर्य  वरु्द् मागय 

जोड्ने वाटोमा खानेपानी चवस्तार
९ १ ७०० ७०० वडास्तर ७००

५८६ पवुायधार चवकास सडक
गणेस्थान मिू सडकवाट वाचनर्ााँटार जाने 

सडकको तेश्रो गल्िी व्िक
९ १ ६०० ६०० वडास्तर ६००

५८७
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण
वातावरण संरक्षण तथा सरसर्ाई ९ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

५८८ सामाचजक चवकास सरुक्षा चस.चस.चटभी ९ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

५८९ पवुायधार चवकास सडक
रामजी थापाको घर दचेख राजथुापाको घर 

सम्म िि व्िक
९ १ ६०० ६०० वडास्तर ६००

५९० सामाचजक चवकास सस्कृचत संरक्षण भापा साचित्र् संस्कृचत जारा पवय आचद ९ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

५९१ सामाचजक चवकास सरुक्षा समदुार् प्रिरी साझदेारी कार्यिम ९ १ २०० २०० वडास्तर २००



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

५९२ पवुायधार चवकास सडक
काचन्त्तपरु नचजक दचेख मिाकाजी 

प्रजापचतको घर सम्म व्िक
९ १ १०० १०० वडास्तर १००

५९३ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स मचििा िचक्षत कार्यिम ९ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

५९४ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स र्वूा चशक्षा तथा वािवाचिका ९ १ २०० २०० वडास्तर २००

५९५ सामाचजक चवकास
र्वुा तथा 

खिेकूद
र्वूा तथा खिेकूद ९ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

५९६ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स जषे्ठ नागररक कार्यिम ९ १ २०० २०० वडास्तर २००

५९७ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स दचित िचक्षत कार्यिम ९ १ १०० १०० वडास्तर १००

५९८ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स आचदवासी जनजाती कार्यिम ९ १ २०० २०० वडास्तर २००

५९९ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स चभन्त्न क्षमता मैरी कार्यिम ९ १ १०० १०० वडास्तर १००

६०० आचथयक चवकास चवचवध व्र्ावसार्ी क्षमता अचभवचृर्द् कार्यिम ९ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

चवचवध खिय ९ १२ ३० ३६० ३६०

ईन्त्धन खिय ९ १२ ३ ३६ ३६

संिार ९ १२ २ २४ २४

पर पचरका ९ १२ १ १२ १२

कार्ायिर् सम्वचन्त्ध खिय ९ १२ १४ १६८ १६८

कार्ायिर् सम्वचन्त्ध थप खिय ९ १ २०० २०० २००

६०२ पवुायधार चवकास पिु

वडा नं. ९ र तारकेश्वर मनमैज ुजोड्ने 

घिेपिु ठूिो वनाउन िागेकोिे िाि 

माचनस आवतजात गने पिु चनमायणको 

िाचग िागत सिर्ोग

९ १ २५० २५० िमागत २५०

६०३ पवुायधार चवकास भवन ९ नं वडाको वडा कार्ायिर् भवन चनमायण ९ १ १४९५ १४९५ १४९५

६०४ पवुायधार चवकास सडक

गोखाय िजदचेख काभ्रडेेरी एव ंसाझािोक 

दचेख पचिम  सम्मको सडक चनमायण चसग्दिे 

कन्त्स्िक्सन

९ १ २००५ २००५ िमागत २००५

६०५ पवुायधार चवकास 
सडक

पवयत िाडवरे्र दचेख नथय क्र्ारे् सम्मको 

वाटो पक्की राज चनमायण सेवा  ठेक्का
९ १ १४५० १४५० िमागत १४५०

६०६ पवुायधार चवकास 
खानेपानी/ सडक

िाके स्कूि चनस्कने वाटोको चभरी 

गल्िीमा पानीको पाइप र ब्िक चवछ्उने
९ १ १५० १५० िमागत १५०

६०७ पवुायधार चवकास सडक सडक कािोपरे जागरण टोि ९ १ ९०० ९०० िमागत ९००

६०८ पवुायधार चवकास 
खानेपानी

चशरे्द्श्वर प्रगतीटोि खानेपानी पाईपिाईन 

ममयत
९ १ ५०० ५०० िमागत ५००

६०९ पवुायधार चवकास सडक प्रगचत टोि सडक कािोपरे ९ १ ५५० ५५० िमागत ५५०

६०१
संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत क्षमता 

चवकास



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

६१० पवुायधार चवकास सडक
मनोिर आवास के्षरमा खानेपानी 

पाईपिाईन चवस्तार
मनोिर आवास के्षर १० १ ११३७ ११३७ वडास्तर ११३७

६११ पवुायधार चवकास खानेपानी चसगांपरु कोिनी खानेपाचन व्र्वस्थापन चसंगापरु कोिनी १० १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

६१२ पवुायधार चवकास खानेपानी
चवि चवनार्क मागयमा खानेपानी 

पाईपिाईन चवस्तार
चवि चवनार्क मागय १० १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

६१३ पवुायधार चवकास सडक
चवि चवनार्क क्िव दचेख िोमस िोक 

सम्म सडक कािोपरे
१० १ १४५३ १४५३ वडास्तर १४५३

६१४ पवुायधार चवकास सडक
 रेडिस भवन अगाडीको गल्िीमा व्िक 

चवछ्र्ाउने कार्य
१० १ ७५३ ७५३ वडास्तर ७५३

६१५ पवुायधार चवकास सडक श्वते सदन स्कूि पछाडी सडक कािोपरे १० १ ६११ ६११ वडास्तर ६११

६१६ पवुायधार चवकास सडक दउेरािी क्िव जाने वाटो ििान १० १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

६१७ पवुायधार चवकास सडक कृरण ज्ञवािीको घर जाने वाटो ििान १० १ १३०३ १३०३ वडास्तर १३०३

६१८ पवुायधार चवकास सडक
चमिनटोिमा सडक कािोपरे तथा िि 

व्र्वस्थापन
१० १ ५०४ ५०४ वडास्तर ५०४

६१९ पवुायधार चवकास सडक
िक्ष्मी आवास के्षरमा सडक कािोपरे तथा 

िि व्र्वस्थापन
१० १ २४१६ २४१६ वडास्तर २४१६

६२० पवुायधार चवकास सडक
कमि रानाको घरजाने वाटो ििान तथा 

िि व्र्वस्थापन मंगाि चनमायण
१० १ ५५६ ५५६ वडास्तर ५५६

६२१ पवुायधार चवकास सडक ज्र्ोचत नगर सडक कािोपरे १० १ १४९३ १४९३ वडास्तर १४९३

६२२ पवुायधार चवकास सडक
नन्त्दिािको घरदचेख कुवा जाने वाटो तर्य  

व्िक चवछ्र्ाउने
१० १ २२८ २२८ वडास्तर २२८

६२३ पवुायधार चवकास सडक पवन मास्केको घर जाने वाटो तर्य  ििान १० १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

६२४ पवुायधार चवकास सडक गमु्वा जाने वाटोमा सडक कािोपरे १० १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

६२५ पवुायधार चवकास सडक तोरण विादरु थापाको घरजाने वाटो ििान १० १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

६२६ पवुायधार चवकास िि
चमिनटोि कृरण राउतको घरदचेख 

िकािजीको घर सम्म िि व्र्वस्थापन
१० १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

६२७
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण
चसंगापरु कोिनी चभर िि सरसर्ाई १० १ २०० २०० वडास्तर २००

६२८ पवुायधार चवकास िि
माईिा थापाको घरवाट तेज प्रसाद 

सेिाईको घरसम्म मंगाि चनमायण
१० १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

६२९ पवुायधार चवकास ररटेचनङ्गवाि
उदर्राज गौतमको घर जाने वाटोमा पखायि 

चनमायण
१० १ २०० २०० वडास्तर २००

६३० पवुायधार चवकास िि
नवज्र्ोचत मागय शान्त्ता पराजिुीको घर दचेख 

प्रमे चघचमरेको घर सम्म िि सर्ाई
१० १ १०० १०० वडास्तर १००



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

६३१ पवुायधार चवकास िि चवि चवनार्क मागय १८ ईन्त्िको िि चनमायण १० १ ७०० ७०० वडास्तर ७००

६३२
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण

ऐिानी पती सावयजचनक र सरकारी जग्गाको 

अचभिेख तर्ारपारी वााँकी रिकेो जग्गाको 

संरक्षण कार्यिम

१० १ २०० २०० वडास्तर २००

६३३ सामाचजक चवकास चशक्षा अन्त्तर चवद्यािर् शैचक्षक कार्यिम १० १ १५० १५० वडास्तर १५०

६३४ सामाचजक चवकास संस्कृचत प्रवर्द्यन
वाद्यवादन, िोक संस्कृचत तथा साचित्र् 

किा दशयन प्रवर्द्यन र्ोजना
१० १ १५० १५० वडास्तर १५०

६३५ सामाचजक चवकास संस्कृचत प्रवर्द्यन
राचरिर् स्थानीर् मौचिक िोकवाजािरुको 

संरक्षण कार्यिम
१० १ १०० १०० वडास्तर १००

६३६ सामाचजक चवकास संस्कृचत प्रवर्द्यन

मित्वपणूय राचरिर् िाडपवयिरुको संरक्षण 

कार्यिम 

(चशवरारी,चतज,कृरणजन्त्माष्टमी,गठेमंगि, 

चवस्टेक जारा जनैपचुणयमा, सरस्वती पजुा, 

छठ,ल्िोसार)

१० १ २०० २०० वडास्तर २००

६३७ सामाचजक चवकास स्वास््र् स्वास््र् घरदिैो कार्यिम १० १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

६३८ सामाचजक चवकास स्वास््र् गभयवती मचििाको िाचग पोर्षण कार्यिम १० १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

६३९ सामाचजक चवकास स्वास््र्
चवद्यािर्िरुमा छाराको िाचग स्र्ानेटरी 

प्र्ाड चवतरण कार्यिम
१० १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

६४० सामाचजक चवकास स्वास््र्

कडा रोगिरु मगृौिा सम्वचन्त्ध रोग, 

क्र्ान्त्सर, उच्ि रक्तिाप तथा स्पाईनि 

ईन्त्जरुी सम्वचन्त्ध पररक्षण कार्यिम

१० १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

६४१ सामाचजक चवकास स्वास््र् ध्र्ान र्ोग चशचवर सञ्िािन १० १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

६४२ पवुायधार चवकास
चसचसक्र्ामेरा/सरु

क्षा

मनोिर आवास के्षरमा चसचस क्र्ामेरा सेन्त्सर 

िाईट जडान (२० थान)
१० १ १००० १००० वडास्तर १०००

६४३ पवुायधार चवकास उजाय सडक वत्ती व्र्वस्थापन १० १ १००० १००० वडास्तर १०००

६४४
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण

सनु्त्दर सर्ा स्वच्छ सर्ा सचुवधार्कु्त नगर 

सम्पणुय १० नं. वडा वासीको रिर कार्यिम 

( िररर्ो झोिा चवतरण , वकृ्षारोपण 

कार्यिम, र्ोिरिाई मोिरमा रुपमान्त्तरण 

कार्यिम)

१० १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

६४५ सामाचजक चवकास
र्वुा तथा 

खिेकूद

नेपाि करााँते रे्डेरेशन सामाखशुी 

अन्त्तराचरिर् प्रचतर्ोचगता
१० १ ५० ५० वडास्तर ५०

६४६ सामाचजक चवकास
र्वुा तथा 

खिेकूद
र्वूा खिेकूद १० १ २०० २०० वडास्तर २००



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

६४७
संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत क्षमता 

चवकास
सावयजचनक सनुवुाई कार्यिम र्ोजना १० १ १५० १५० वडास्तर १५०

६४८
संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत 

पवुायधार

कार्ायिर्मा रंगरोगन तथा भौचतक 

व्र्वस्थापन
१० १ ३९७.०० ३९७.०० वडास्तर ९८ २९९

६४९
संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत 

पवुायधार

वडा कार्ायिर् पछाडी रिकेो भवन िटाएर 

पाचकय ङ्गको व्र्वस्थापन
१० १ १५० १५० वडास्तर १५०

६५० पवुायधार चवकास चवचवध ममयत सम्िार चवचवध तथा भपैरी १० १ १००० १००० वडास्तर १०००

६५१ सामाचजक चवकास संस्कृचत प्रवर्द्यन राचरिर् चदवसिरु राचरिर् पवयिरु कार्यिम १० १ २०० २०० वडास्तर २००

चवचवध खिय १० १२ ३० ३६० ३६०

ईन्त्धन खिय १० १२ ३ ३६ ३६

संिार १० १२ २ २४ २४

पर पचरका १० १२ १ १२ १२

कार्ायिर् सम्वचन्त्ध खिय १० १२ १४ १६८ १६८

कार्ायिर् सम्वचन्त्ध थप खिय १० १ १५० १५० १५०

६५३ पवुायधार चवकास 
िि/ सडक

प्रगचतनगर मेचडकििि नचजकैको िि 

चनमायण तथा व्िक चवछ्र्ाउने कार्य
१० १ ३०० ३०० िमागत ३००

६५४ पवुायधार चवकास 
सडक

कार्यचवनार्क टोि चवशाि मचल्टरु्टसि 

जाने वाटोमा व्िक चवछ्र्ाउने
१० १ ३०० ३०० िमागत ३००

६५५ पवुायधार चवकास िि मनोिरस्कूि पछाडीको िि चनमायण १० १ १००० १००० िमागत १०००

६५६ पवुायधार चवकास 
सडक

राजन अचधकारीदाईको घर जाने वाटो 

व्िक चवछ्र्ाउने
१० १ २४० २४० िमागत २४०

६५७ पवुायधार चवकास सडक चसंिदाईको घरजाने वाटो व्िक चवछ्र्ाउने १० १ २२५ २२५ िमागत २२५

६५८ पवुायधार चवकास सडक राधाकृरण टोि सडक कािोपरे १० १ ६०० ६०० िमागत ६००

६५९ पवुायधार चवकास 
सडक

प्रगचतनगर टोि खानेपानी तथा सडक 

कािोपरे
१० १ १२०० १२०० िमागत १२००

६६० पवुायधार चवकास सडक बैकुण्ठपरुी टोिमा सडक स्तरउन्त्नी ११ १ ४५०० ४५०० वडास्तर ४५००

६६१ पवुायधार चवकास सडक

भरत भण्डारीको घर िोक बाट कोर्षराज 

चसटौिाको घर िुद ैभण्डारीको घर िोक 

सम्म बाटो स्तर उनन्त्ती तथा िि

११ १ २४०० २४०० वडास्तर २४००

६६२ पवुायधार चवकास सडक

फ्िोरेसेन्त्ट स्कुि दचेख खरेिको घर िुदैं र्ज्ञ 

पाण्डेको घरदचेख रामिन्त्र ठकुरीको घर िुद ै

चशव प्रधानको घरसम्म तथा शाखा शाखा 

बाटो स्तर उन्त्नचत चबरणमुचत टवि सधुार 

सचमचत

११ १ २४०० २४०० वडास्तर २४००

६५२
संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि

संस्थागत क्षमता 

चवकास



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

६६३ पवुायधार चवकास सडक

मिादवेटार िाईट उकािोको चसमा 

तामाङको घरदचेख चति बिादरु गरुुङको 

घर िुाँद ैपे्रम बिादरु बिुाको घर सम्म बाटो 

ििान तथा सडक स्तर उन्त्नती शाखा बाटो 

समेत

११ १ १५०० १५०० वडास्तर १५००

६६४ पवुायधार चवकास सडक

सनु कुमारी गरुुङको घरदचेख जाल्पा बेकरी 

िुद ैअजनु आिार्यको घर सम्मको बाटो 

ग्राबेि चपि चनमायण

११ १ ८०० ८०० वडास्तर ८००

६६५ पवुायधार चवकास सडक

कृरण बिादरु खरी को घर दखेी केशव 

िकािको घर िुाँद ै बाटो स्तरोन्त्नती िि 

तथा पीि

११ १ ७०० ७०० वडास्तर ७००

६६६ पवुायधार चवकास सडक

उत्तम खड्काको घरदचेख ति गेटसम्म 

ििान तथा बाटो खोल्ने मिादवेटार िाइट 

शाखा बाटो िमागत रेचिङ्ग

११ १ ५०० ५०० वडास्तर ५००

६६७ पवुायधार चवकास सडक
चिरा तामाङको घरदचेख चवनार्का गरुुङको 

घरसम्म आइरन रेचिङ चनमायणक़
११ १ १०० १०० वडास्तर १००

६६८ पवुायधार चवकास सडक

 आफ्न्त्त मागयको शाखा बाटो 

स्तरोन्त्नती(टोपिा बनजाडेको घर दचेख 

चसजयना अचधकारी खड्का को घर सम्म)

११ १ २०० २०० वडास्तर २००

६६९ पवुायधार चवकास सडक
मिादवेटार जाग्रती टोि र्िामको  रेचिङ  

बनाउने िमागत
११ १ १०० १०० वडास्तर १००

६७० पवुायधार चवकास सडक

चबधान िन्त्र बोगटीको घर दचेख माचथ जाने 

बाटो स्टार टोि सधुारमा बाटो स्तर उन्त्नती 

िमागत

११ १ १०० १०० वडास्तर १००

६७१ पवुायधार चवकास सडक

शान्त्तीचमिन मागयबाट भण्डारी टोि जोड्ने 

शाखाबाटो उन्त्नती, ििव्र्वस्थापन  माधव 

थापाकोघरबाट भण्डारी घरसम्म िमागत

११ १ २०० २०० वडास्तर २००

६७२ पवुायधार चवकास सडक

गोगंब ुिोकबाट बाचनर्ाटार जाने मेन 

रोडको मास ुपसि दचेख  प्रकृती बोचडङ 

स्कुि जोड्ने शाखा स्तर उनन्त्ती िि 

िमागत

११ १ ४०० ४०० वडास्तर ४००

६७३ पवुायधार चवकास सडक

ओम प्िाजा पछाडी बाटो स्तर उनन्त्ती 

चनमयि बाचटका िोकबाट चभर शाखा बाटो 

चकरण स्थाचपतको सम्म

११ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००
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आन्तरिक 

श्रोत

६७४ पवुायधार चवकास सडक
 सजृना टोि चस्थत रेम बािादरु श्रषे्ठको घर 

सम्म बाटो स्तर उन्त्नचत िमगत
११ १ ३०० ३०० वडास्तर ३००

६७५ पवुायधार चवकास सडक
समावशेी मागय टोि सधुार टोि बाटो 

स्तरोन्त्नचत िमागत
११ १ २०० २०० वडास्तर २००

६७६ पवुायधार चवकास िि
अजुयन आिार्यको घरदचेख घनश्र्ाम 

खड्काको घरसम्म िि चनमायण
११ १ २०० २०० वडास्तर २००

६७७ पवुायधार चवकास िि इन्त्रपरुी उ स िि ११ १ २०० २०० वडास्तर २००

६७८ पवुायधार चवकास िि साझा िोक बाट आर्न्त्त टोि िि ११ १ २०० २०० वडास्तर २००

११ १ १५०० १५०० वडास्तर १५००

उबयर मचििा समिु 

चसप तथा रोजगार 

आर् मिुक चसप 

कार्यिम

११ वडास्तर ०

आदशय मचििा समिु ११ वडास्तर ०

आर्न्त्त मचििा समिु ११ वडास्तर ०

मचििा एकता समिु ११ वडास्तर ०

जनचित मचििा समिु ११ वडास्तर ०

तक्षचशिा म स ११ वडास्तर ०

बनदचेव मचििा समिु ११ वडास्तर ०

मिादवेरे्चद मचििा 

समिु
११ वडास्तर ०

मिने्त्रोश्वर मचििा 

समिु
११ वडास्तर ०

आर्न्त्त नारर म स ११ वडास्तर ०

मचििा सितेना 

संजाि
११ वडास्तर ०

मिादवेटार िाइट म स ११ वडास्तर ०

ना स के ११ वडास्तर ०

भण्डारी एकता म स ११ वडास्तर ०

शान्त्ती टोि म स ११ वडास्तर ०

इन्त्रपरुी म स ११ वडास्तर ०

बैकुठ्ठपरुी म स ११ वडास्तर ०

चशित नगर म स ११ वडास्तर ०

उनन्त्त म स ११ वडास्तर ०

६७९ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स िगक्षत ििय काययक्रम
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नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

मचििा जागरुक म स ११ वडास्तर ०

चनमयि बाचटका 

मचििा गण्डक टोखा 

मचििा समिु

११ वडास्तर ०

आर्न्त्त टोि इिाका 

मचििा समिु
११ वडास्तर ०

संर्कु्त मचििा समिु 

बल्क नं ४
११ वडास्तर ०

मिादवेटार िाइट 

इिाका मचििा समिु
११ वडास्तर ०

कागतीबारी इिाका 

मचििा समिु
११ वडास्तर ०.०० ०

६८० सामाचजक चवकास िै.स.सा.स मगर उत्थान समाज ११ १ १०० १००.०० वडास्तर १००

६८१ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
दचितिरुको पन्त्िबेाजा बजाउने प्रचशक्षण 

तथा बाजा खररद
११ १ २०० २००.०० वडास्तर २००

६८२ सामाचजक चवकास स्वास््र्
शिरी स्वास््र् केन्त्रको क्षमता अचभवचृर्द् 

गने कार्यिम
११ १ ४०० ४००.०० वडास्तर ४००

६८३ पवुायधार चवकास चवचवध भपैरी तथा ममयत ११ १ १००० १०००.०० वडास्तर १०००

६८४ पवुायधार चवकास चवचवध ममयत सम्भार कोर्ष ११ १ ७५० ७५०.०० वडास्तर ७५०

६८५ पवुायधार चवकास भवन कृरण मचन्त्दर चनमायण तथा संरक्षण र्ोजना ११ १ ७०० ७००.०० वडास्तर ७००

६८६ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स सांस्कृचतक पवय संरक्षण चतज कार्यिम ११ १ २०० २००.०० वडास्तर २००

६८७ पवुायधार चवकास भवन
बैकुठ्ठपरुर सामदुाचर्क आमा भवन स्तर 

उनन्त्ती
११ १ २०० २००.०० वडास्तर २००

६८८ पवुायधार चवकास भवन वनदवेी सामदुाचर्क भवन स्तर उनन्त्ती ११ १ ४०० ४००.०० वडास्तर ४००

६८९ पवुायधार चवकास खानेपानी चमचिजिुी टोि खानेपानी ११ १ १०० १००.०० वडास्तर १००

६९० पवुायधार चवकास खानेपानी
चवरणमुचत खानेपानीिाइ व्र्ावस्थापन तथा 

वाटो ममयत
११ १ २०० २००.०० वडास्तर २००

६९१ पवुायधार चवकास सडक
आर्न्त्त टोि खानेपानी चसता चघचमरेको घर 

ईिाका िमागत र्ोजना थप
११ १ ५० ५०.०० वडास्तर ५०

६९२ सामाचजक चवकास चशक्षा चशक्षा सम्बचन्त्ध कार्यिम ११ १ २०० २००.०० वडास्तर २००

६९३
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण
वातारण सम्बचन्त्ध कार्यिङ्ग ११ १ ३०० ३००.०० वडास्तर ३००

६९४ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स बािबाचिका सम्बचन्त्ध कार्यिम ११ १ २०० २००.०० वडास्तर २००.००

६९५ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स कल्ब तथा संघ संस्था चवचवध कार्यिम ११ १ २०० २००.०० वडास्तर २००.००

६७९ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स िगक्षत ििय काययक्रम
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प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह
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चवचवध खिय ११ १२ ३० ३६० ३६०.००

ईन्त्धन खिय ११ १२ ३ ३६ ३६.००

संिार ११ १२ २ २४ २४.००

पर पचरका ११ १२ १ १२ १२.००

कार्ायिर् सम्वचन्त्ध खिय ११ १२ १४ १६८ १६८.००

६९७ पवुायधार चवकास 

सडक

मिादवेटार िाईट  वाटो ििान विराम 

अचधकारीको घर दचेख माचथल्िो िाईट सम्म ११ १ १५०० १५०० िमागत १५००.००

६९८ पवुायधार चवकास 
सडक

चनमयि वाचटका िुद ैमिादवे रे्दी चवरणमुचत 

सडक पक्की
११ १ २००० २००० िमागत २०००.००

६९९ पवुायधार चवकास 

सडक

भण्डारी िोक दचेख उदर्समाज िोक -  

ओमशाचन्त्त -सामदुाचर्क भवन चनस्कने  

सडक स्तरउन्त्नती

११ १ २५०० २५०० िमागत २५००.००

७०० पवुायधार चवकास 
सडक

उदर् समाज खानेपानी तथा िि  िरर  

श्रषे्ठको घर आसपास ईिाका िुदै
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७६० पवुायधार चवकास सडक
चशव सनु्त्दर टोि चवकास संस्था सडक िि 

मंगाि एंव पक्की
३ १ ५०० ५०० न.पा.स्तर ५००

७६१ पवुायधार चवकास वाि चनमायण

चशविरर टोि  मिू सडक दचेख गोकूि 

वाचनर्ााँको घर कम्पाउण्ड सम्म सडक सिज 

वनाउन पखायि चनमायण

३ १ ५०० ५०० न.पा.स्तर ५००

७६२ पवुायधार चवकास िि/ खानेपानी
चवचसङ्गाि चस्थत चदव्र् दशयन टोि 

ईिाकामा िि तथा खानेपानी स्तरउन्त्नती
३ १ १००० १००० न.पा.स्तर १०००

७६३ पवुायधार चवकास िि/ खानेपानी
चवरणमुचत टोिको ईिाकामा िि चनमायण 

एव ंसडक ग्राभिे
३ १ ५०० ५०० न.पा.स्तर ५००

७६४ पवुायधार चवकास खानेपानी
शाचन्त्त समाज टोिमा खानेपानी पाईपिाईन 

चवस्तार तथा ग्राभिे
३ १ ५०० ५०० न.पा.स्तर ५००

७६५ पवुायधार चवकास खानेपानी/ सडक
उज्र्ािो वस्ती खानेपानी पाईपिाईन 

चवस्तार  तथा सडक ग्राभिे
३ १ ५०० ५०० न.पा.स्तर ५००

७६६ पवुायधार चवकास सडक नमनूा टोि सडक ििान ३ १ ५०० ५०० न.पा.स्तर ५००

७६७ पवुायधार चवकास िि/ खानेपानी

जािपा दवेी टोिमा वाचनर्ााँटार मिूवाटो 

दचेख काकीटोिमा िि तथा 

खानापनीपाईपिाईन चवस्तार

३ १ १००० १००० न.पा.स्तर १०००

७६८ पवुायधार चवकास सडक कोचिटी टोि सडक स्तरउन्त्नती ३ १ १५०० १५०० न.पा.स्तर १५००

७६९ पवुायधार चवकास सडक टोखा मेघाचसटी टोि सडक ििान ३ १ १५०० १५०० १५००

७७० सामाचजक चवकास चशक्षा जनितेना पसु्तकािर् व्र्वस्थापन ३ १ २०० २०० २००

७७१ पवुायधार चवकास सडक
गाडेन भ्र् ूदचेख जनकल्र्ाण िोक जानेवाटो 

चवस्तार िि सचित पक्की
४ १ ५५०० ५५०० न.पा.स्तर ४१६५ १३३५



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

७७२ पवुायधार चवकास सडक

धापासी जागरण समाज गणेशस्थानवाट 

खड्काभरकािी जाने सडकको उत्तर 

वरीकान्त्त अर्ायिको घरअगाडीवाट 

विुाचनिकष्ठको चसमाना तर्य  जाने सडक 

स्तरउन्त्नती

४ १ ५०० ५०० न.पा.स्तर ५००

७७३ पवुायधार चवकास सडक
श्रीमागय पाररजात पथ दचेख सरोज शमायको 

घर सम्म सडक पक्की
५ १ ७५०० ७५०० न.पा.स्तर ७५००

७७४ पवुायधार चवकास िि
रोर्ि िाउचजङ्ग दचेख चवरणमुचत खोिा 

सम्मको िि चनमायण/ सडक पक्की
६ १ ५००० ५००० न.पा.स्तर ५०००

७७५ पवुायधार चवकास सडक

चशवमचन्त्दर पररर्षर नैनदवेी मचन्त्दर अगाडीको 

केराघारीवाट पचिम तर्य को वाटो सडक 

पक्की गने

६ १ ५०० ५०० न.पा.स्तर ५००

७७६ पवुायधार चवकास सडक चसङ्गापरु कोिनी टोि सडकस्तरउन्त्नती ६ १ २०० २००

७७७ पवुायधार चवकास सडक

काकी स्टोर दचेख राममचन्त्दर, सीता टोि, 

नगरपाचिका कार्ायिर् जाने वाटो, मैजचुिटी 

िंुगेधारा र कुसमु मागय वाटो पक्की गने कार्य

७ १ ८००० ८००० न.पा.स्तर ८०००

७७८ पवुायधार चवकास सडक
ग्रीनल्र्ाण्ड िोक दािाि गौडा सडक 

ििान एंव सडक कािोपरे
७ १ ९००० ९००० न.पा.स्तर ९०००

७७९ पवुायधार चवकास खानेपानी
एकता कोिनी उपभोक्ता सचमचत खानेपानी 

वोररङ्ग चनमायण  साचवक धापासी ८ ख
७ १ २५०० २५०० न.पा.स्तर २५००

७८० सामाचजक चवकास चवचवध चकताव िरो नेपाि  साचित्र्ीक कार्यिम ७ १ ३०० ३०० न.पा.स्तर ३००

७८१ पवुायधार चवकास सडक

सनु्त्दरिोक सर्परी नगर  वाचनर्ााँटार मिू 

सडकको दार्ााँवार्ााँका अन्त्र्  चभरी ईिाका 

चवचभन्त्न सडकिरुमा िि मंगाि ममयत एव ं

सडक कािोपरे ममयत (सनु्त्दरिोक 

सर्परीनगर चस्थत गोखायिीको घरपवुय 

िाईटेशन िाईनवाटो रचव मजगैर्ााँको घर 

सम्म, पवुय फ्िोरोसेन्त्ट उच्ि मा.चवको गेट 

दचेख पचिम कूि वाटो िगार्तको चभरी ५ 

वटा सडक िि ममयत सम्िार तथा पनुय 

चनमायण कार्य समेत)

८ १ १८०० १८०० न.पा.स्तर १८००



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

७८२ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
नमनूानारी टोि चवकास संस्था ईिाकामा 

कृष्टिको गिना वनाउने ताचिम
८ १ २५० २५० न.पा.स्तर २५०

७८३ पवुायधार चवकास खानेपानी
वडा नं. ३ र ८ को वाचनर्ााँटारमा खानेपानी 

पाईपिाईन चवतरण एव ंव्र्वस्थापन
८ १ १००० १००० न.पा.स्तर १०००

७८४ सामाचजक चवकास चशक्षा जािपा पसु्तकािर् व्र्वस्थापन ८ १ १०० १०० न.पा.स्तर १००

७८५ पवुायधार चवकास सडक

सनु्त्दरवस्ती ईिाकाको टीका तामाङ्गको 

घर दचेख अजुयन काकीको घर सम्म सडक 

स्तरउन्त्नती

८ १ ७०० ७०० न.पा.स्तर ७००

७८६ पवुायधार चवकास सडक

वडा नं. ८ को वाचनर्ााँटार िौतारो दचेख 

तामाङ्ग वस्ती सम्म जाने कािोपरे सडक 

Ovey Lay

८--३ १ २५०० २५०० न.पा.स्तर २५००

७८७ पवुायधार चवकास सडक
काभ्रडेेरी दचेख वीिचवनार्क गणेशमचन्त्दर 

चनस्कने सडक कािोपरे
९ १ ५००० ५००० न.पा.स्तर ५०००

७८८ पवुायधार चवकास सडक प्रगचत टोि सडक कािोपरे ९ १ ७०० ७०० न.पा.स्तर ७००

७८९ पवुायधार चवकास सडक
मिािक्ष्मी मचन्त्दरको अगाडी एव ंकमना 

स्कूि तर्य को सडक स्तरउन्त्नती
९ १ ८०० ८०० न.पा.स्तर ८००

७९० सामाचजक चवकास संस्कृचत प्रवर्द्यन
गोगंवुाँ नेवा छे वाद्यवादन सामाग्री  खररद 

तथा प्रचशक्षण कार्यिम
९ १ २०० २०० न.पा.स्तर २००

७९१ पवुायधार चवकास सडक
चदपज्र्ोचत स्कूि अगाडी दचेख जिचवनार्क 

मचन्त्दर सम्म सडक पक्की
९ १ १५०० १५०० १५००

७९२ पवुायधार चवकास व्िक
चशव मचन्त्दर दचेख वजाज स्वरुम सम्मको व्िक 

चमिाउने एव ंछाप्ने कार्य
९ १ १००० १००० १०००

७९३ पवुायधार चवकास सडक
राधाकृरण टोि दचेख साझािोक सम्म िि 

चनकास एव ंसडक पक्की
१० १ ४००० ४००० न.पा.स्तर ४०००

७९४ पवुायधार चवकास सडक

सामाखशुी टोखारवडको मनोिरस्कूि दचेख 

चस.आर.एस िुद ै ग्रीनल्र्ाण्डवाट 

चमिनटोि सम्मको जाने  टोखा जाने सडक 

कािोपरे एव ंOver Lay

१० १ २०००० २०००० न.पा.स्तर २००००

७९५
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण

मिने्त्रशे्वर मचन्त्दर शौिािर् चनमायण संरक्षण 

तथा पाकय  चनमायण
१० १ १८०० १८०० न.पा.स्तर १८००

७९६ सामाचजक चवकास चशक्षा
मनोिर मा.चवमा चसचटईचभटी अन्त्तगयतको 

प्रचवचधक चशक्षा कक्षा संिािन
१० १ २५०० २५०० न.पा.स्तर २५००



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

७९७ पवुायधार चवकास िि
स्वगयर्द्ारी जाने वाटोमा ३० ईन्त्िको िि 

व्र्वस्थापन तथा कािोपरे
१० १ १००० १००० न.पा.स्तर १०००

७९८ पवुायधार चवकास सडक अल्कापरुी कोिोनीमा सडक ििान १० १ १००० १००० न.पा.स्तर १०००

७९९ पवुायधार चवकास िि

गोगंब ुसाङिा मेन बाटोमा गणेश स्थान 

बाट सरेुनको घर सम्म िि राख्ने  वडा नं 

९, १० र ११

११ १ ३५०० ३५०० न.पा.स्तर ३५००

८०० पवुायधार चवकास भवन

मिादवेटार सामदुाचर्क टोि चवकास 

संस्थाको सामदुाचर्क भवन भौचतक 

पवुायधार चनमायण

११ १ ५०० ५०० न.पा.स्तर ५००

८०१ पवुायधार चवकास सडक

ओमप्िाजा दचेख चनमयिवाचटका िोक िुद ै

रमणवस्ती पिु वाट चशवप्रधानको घरिोक 

सम्म र रमणवस्ती गैह्यीगाउाँ जाने पिु सम्म 

सडक कािोपरे

११ १ ४००० ४००० न.पा.स्तर ४०००

८०२ पवुायधार चवकास भवन कृरण मचन्त्दर चनमायण ११ १ १००० १००० न.पा.स्तर १०००

८०३ पवुायधार चवकास भवन ओमशाचन्त्त भवन चनमायण सिर्ोग ११ १ ५०० ५०० ५००

८०४ आचथयक चवकास पर्यटन पर्यटचकर् चफ्िम मिोत्सव कार्यिम १ ५०० ५०० न.पा.स्तर ५००

८०५ आचथयक चवकास पर्यटन टोखा मिोत्सव कार्यिम १ २५०० २५०० २५००

८०६ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स

राचरिर् आपाङ्ग पसु्थायपन केन्त्र नेपाि( 

सामाग्री िस्तान्त्तरण ,क्षमता चवकास एव ं

अचभमखुीकरण)

नगर १ ५०० ५०० न.पा.स्तर ५००

८०७ पवुायधार चवकास सडक

चवरणमुचत कररडोर ररटेचनङ्ग वाि तथा 

सडक चनमायण  (ग्राण्डी चभल्िा दचेख ग्राण्डी 

अस्पताि पछाडी सम्म)

१ २५०० २५०० न.पा.स्तर २००० ५००

८०८ सामाचजक चवकास
सितेना 

कार्यिम
मनोचवमयश सितेना कार्यिम संिािन १ २०० २०० न.पा.स्तर २००

८०९
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

भ-ूसंरक्षण/ 

ररटेचनङ्गवाि

गैह्रीगाउाँ पिु नचजक चवरणमुचत नदी 

चनर्न्त्रण ररटेचनङ्ग वाि
८ १ १००० १००० न.पा.स्तर १०००

८१०
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

भ-ूसंरक्षण/ 

ररटेचनङ्गवाि

चवरणमुचत नचद चनर्न्त्रण ग्र्ाचवन वाि तथा 

सडकस्तर उन्त्नती उपर्कु्त स्थानिरुमा
१ १५०० १५०० न.पा.स्तर १५००

८११ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स

नमनुा नारी शचक्त नेपाि मचििािरुको 

काननूी सितेना सम्वचन्त्ध कार्यशािा 

संिािन

१ १५० १५० न.पा.स्तर १५०

८१२ सामाचजक चवकास
सितेना 

कार्यिम

समदुार् प्रिरी साझदेारी कार्यिम संिािन 

एव ंव्र्वस्थापन खिय
१ ५०० ५०० न.पा.स्तर ५००



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

८१३
संस्थागत चवकास तथा 

सेवा प्रवाि
र्चनयिर

संर्कु्त खश के्षरी नेपाि कार्ायिर् सामाग्री 

र्चनयिर खररद
१ २०० २०० न.पा.स्तर २००

८१४ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स

नागररक अन्त्तचिय र्ा संन्त्जािको काननूी 

सितेना सम्वचन्त्ध चवचवध अन्त्तचिय र्ा 

कार्यिम

१ ३०० ३०० न.पा.स्तर ३००

८१५ पवुायधार चवकास
अन्त्तर स्थानीर् 

ति समन्त्वर्

ककनी गाउाँपाचिका २ नं. वडा ओखरपौवा 

मोटरवाटो चनमायण अन्त्तर स्थानीर् ति 

साझदेारी कार्यिम

१ ५०० ५०० न.पा.स्तर ५००

८१६

सामाचजक सरुक्षा भत्ता ६००००

एिचजचसचडपी ३०५

गररव संग चवश्वशे्वर ५५०

सडक वोडय २०००

पर्यटन वोडय २०००

स्थानीर् पवुायधार चवकास साझदेारी कार्यिम
३००००

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिम ६०००

१०२०८५०.४८ ६८३२१९.४८ २१४७६५.०० ११८११.०० १००००.०० ०.०० ०.००

१२६१९१.००

१४८८५५.५२

१२९५८९७.००

संघीर् सरकारवाट सोझ ैसंिािन िुने 

कार्यिम
१००८५५

संघीर् सरकार समाचनकरण अनदुान २४७६००

प्रदशे सरकार समाचनकरण अनदुान ११८११

आन्त्तर स्थानीर् ति १००००

आन्त्तररक श्रोत ७९९४४०

संघीर् सरकार+ प्रदशे सरकार ससतय 

अनदुान
१२६१९१

१२९५८९७

प्रदशे सरकारतर्य का ससतय कार्यिमिरु

१ सामाचजक चवकास चशक्षा
सामदुाचर्क चवद्यािर्का बाि 

चशक्षकिरुका िाचग प्रोत्सािन अनदुान
१४३

जम्मा

कूि जम्मा

अनुसगूि ३ को खिय 

ससतय अनुदान सघंीय+ प्रदेश सिकाि

संघीर् सरकारवाट सोझ ैसंिािन िुने कार्यिमिरु



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

२ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स वाि चववाि चवरुर्द्को अचभर्ान कार्यिम ३००

३ सामाचजक चवकास िै.स.सा.स
अपाङ्गता भएका व्र्चक्तिरुको िाचग 

समदुार्मा आधाररत पनुस्थापना कार्यिम
३००

४ सामाचजक चवकास स्वास््र्
मचििा स्वास््र् स्वरं्म सेचवकािरुका 

िाचग संिार खिय
२४८

५ सामाचजक चवकास चशक्षा
एक चवद्यािर् एक नसय कार्यिम संिािन 

चनरन्त्तरता तथा चवस्तार
५००

जम्मा १४९१

एकाई
प्रचतएकाई 

दर

१

वातावरण तथा 

चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण

बौडेश्वर एकीकृत चवकास अन्त्तगयतको 

वािमैरी पाकय

वौडेश्वर मिादवे 

मचन्त्दर पररर्षर
१

१

२
सामाचजक 

चवकास
चशक्षा

चतचिङ्गटार नमनूा मा.चवमा चसचटई 

चभटी संग समन्त्वर्गरी प्रचवचधक कक्षा 

संिािनको िाचग पवुायधार चनमायण

चतचिङ्गाटार मा.चव ७ १ १११६.०

३ पवुायधार चनमायण सडक

भगवती मचन्त्दर दचेख चजरचन्त्जवी गौतमको 

घर सम्म वाटोमा िुगााँ/व्िक चवछ्र्ाउने एंव 

खानेपानी

समपरुकोर्षवाट ४

४ पवुायधार चनमायण
िि तथा 

सडक

चसर्द्वावा टोि िक्ष्मण के्षरीको घर दचेख 

राम प्र. मराचसनीको घर िुद ैउमाकान्त्त 

खरेिको जग्गा सम्म व्िक

समपरुकोर्षवाट ४

५ पवुायधार चनमायण सडक
नवराज श्रषे्ठको रामिाि श्रषे्ठको घर सम्म 

व्िक चबछ्र्ाउने तथा िि ममयत
समपरुकोर्षवाट ४

६ पवुायधार चनमायण सडक
पावयती नेपािको घरदचेख चमना के.सीको घर 

सम्म वाटो पक्की
समपरुकोर्षवाट ४

दिेार्का र्ोजनािरुिाई समपरुक कोर्षवाट कार्ायन्त्वर्न गने तथा रकम नखिेुकोिकमा आवश्र्कतानसुार नगर कार्यपाचिकािे चनणयर् गरर कार्ायन्त्वर्न गने 

चनणयर् गररर्ो ।

ि.स के्षर

वजटे

उप-के्षर कार्यिमको नाम
कार्ायन्त्वर्न िुने 

स्थान (वस्ती/टोि)
वडा नं

िचक्षत 

समिू



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

७ पवुायधार चनमायण सडक
अरुणपािको घरदचेख उत्तर तर्य को वाटो 

व्िक छाप्ने
समपरुकोर्षवाट ४

८ पवुायधार चनमायण खानेपानी
अनन्त्त आिार्यको घर अगाडीको वाटो 

चनमायण
समपरुकोर्षवाट ४

९ पवुायधार चनमायण खानेपानी
साईराम मागय दचेख उत्तर पवुय चभरी वाटोमा 

व्िक
समपरुकोर्षवाट ४

१० पवुायधार चनमायण खानेपानी

दउेरािी जनतािोक वाट अजुयन काकीको 

घरसम्मको वाटोमा िि तथा पानी 

व्र्वस्थापन

समपरुकोर्षवाट ४

११ पवुायधार चनमायण खानेपानी
िररर्ािी वस्ती वाटो चवस्तार तथा िि 

चनमायण
समपरुकोर्षवाट ४

एकाई प्रचतएकाई दर

१
वातावरण तथा चवपद ्

व्र्वस्थापन

वातावरण 

संरक्षण

बौडेश्वर एकीकृत चवकास अन्त्तगयतको 

वािमैरी पाकय  तथा शौिािर्
१

सामाचजक चवकास चशक्षा
चसचभिईचन्त्जचनर्ररङ्ग कक्षा संिािन 

सिर्ोग  अनदुान िमागत कार्यिम
चतचिङ्गटार मा.चव १ १ १११५.८४ १११५.८४

पवुायधार चवकास सडक/ खानेपानी

भगवती मचन्त्दर दचेख चजरचन्त्जवी गौतमको 

घर सम्म वाटोमा िुगााँ/व्िक चवछ्र्ाउने एंव 

खानेपानी

४

पवुायधार चवकास सडक

चसर्द्वावा टोि िक्ष्मण के्षरीको घर दचेख 

राम प्र. मराचसनीको घर िुद ैउमाकान्त्त 

खरेिको जग्गा सम्म व्िक

४

पवुायधार चवकास िि/ व्िक
नवराज श्रषे्ठको रामिाि श्रषे्ठको घर सम्म 

व्िक चबछ्र्ाउने तथा िि ममयत
४

पवुायधार चवकास सडक
पावयती नेपािको घरदचेख चमना के.सीको घर 

सम्म वाटो पक्की
४

पवुायधार चवकास सडक
अरुणपािको घरदचेख उत्तर तर्य को वाटो 

व्िक छाप्ने
४

पवुायधार चवकास सडक
अनन्त्त आिार्यको घर अगाडीको वाटो 

चनमायण
४

चनणयर् नं.     दिेार्का र्ोजनािरुिाई समपरुक कोर्षवाट कार्ायन्त्वर्न गने तथा रकम नखिेुको िकमा  आवश्र्कतानसुार नगर कार्यपाचिकािे चनणयर् गरर कार्ायन्त्वर्न गने चनणयर् गररर्ो ।

िचक्षत 

समिू

वजटे
ि.स के्षर उप-के्षर कार्यिमको नाम

कार्ायन्त्वर्न िुने स्थान 

(वस्ती/टोि)
वडा नं



ऋण
जनसहभा

गिता

एकाई परिणाम
प्रगत एकाई 

दि
िकम रु. हजािमा सघंीय सिकाि प्रदेश सिकाि स्थानीय तह

अन्ति सिकािी गित्तीय हस्तान्तिण

श्रोत

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्ियन हुने 

स्थान (िस्ती/टोि)
िडा नं.

िगक्षत 

समहू

वजटे

नगर/ वडा
आन्तरिक 

श्रोत

पवुायधार चवकास सडक
साईराम मागय दचेख उत्तर पवुय चभरी वाटोमा 

व्िक
४

पवुायधार चवकास सडक

दउेरािी जनतािोक वाट अजुयन काकीको 

घरसम्मको वाटोमा िि तथा पानी 

व्र्वस्थापन

४

पवुायधार चवकास सडक
िररर्ािी वस्ती वाटो चवस्तार तथा िि 

चनमायण
४

चनणयर् नं.       दिेार्का र्ोजनािरुिाई िाि वजटे चवचनर्ोजन िुन अपगु भएकोिे श्रोत उपिव्ध भएमा आवश्र्कता अनसुार नगर कार्यपाचिकािे चनणयर् गरर कार्ायन्त्वर्न गने  गरर 

र्ोजना वकैमा राख्ने चनणयर् गररर्ो ।



शिर्षक के्षत्र कार्षक्रम रकम रु 

30800104 उर्ाष राशरिर् ग्रामीण नशिकरणीर् उर्ाष कार्षक्रम १०१०

कृशर् कृशर् शिभाग सहकारी, शसचाई,साना शसचाांई ममषत तथा सम्हार नेपाल सरकार  नगद ५००

केशरिर् कृशर् 

प्रर्ोगिाला 

कार्षक्रम

माटो पररक्षण गरर माटो सधुारको लाशग सामाग्री/प्रशिशध शितरण/ 

हस्तारतरण

नेपाल सरकार नगद २००

भकारो सधुार कार्षक्रम नेपाल सरकार नगद ३००

पिु पि ुस्िास््र्, रोग 

अरिरे्ण सेिा 

तथा क्िारेरटाईन 

कार्षक्रम

शिशभरन खोप लगार्त िापत भ्र्ाशक्सनेटरलाई पाररश्रशमक नेपाल सरकार नगद १२५

पिसु्िास््र् व्र्िस्थापनको लाशग  ओऔर्शध शितरण नेपाल सरकार नगद १४५

िर्ष फ्ल ुरोग लगार्त अरर् रोगहरुको शनर्रत्रणको लाशग िठैक तथा 

नमनूा सांकलन गरी पठाउने तथा प्रदिे तथा सांघमा ररपोशटङ्ग गने

नेपाल सरकार नगद ७५

पिपुांक्षी तथा मस्र्उपचार सेिा नेपाल सरकार नगद ६०

पिपुांक्षी श्रोत 

व्र्िस्थापन तथा 

प्रिर्द्षन कार्षक्रम

तरल नाईिोर्न ढुिानी भण्र्ारण तथा शितरण व्र्िस्थापन नेपाल सरकार  नगद २४०

खलेकूद खलेकूद शिकास 

कार्षक्रम

रारिपशत रशनङ्ग शिल्र् प्रशतर्ोशगता स्थानीर् स्तरमा

नेपाल सरकार नगद
१००

सिकैा लाशग 

शिक्षा 

आधारभतू 

तह

आधारभतू तहका स्िीकृत दरिरदीका शिक्षक, राहत अनदुान 

शिक्षकका लाशग तलि भत्ता अनदुान ( शििेर् शिक्षा पररर्द 

अरतगषतका शिक्षक/कमषचारीहरु समेत)

नेपाल सरकार नगद

४४३३०

माध्र्ाशमक तह

माध्र्ाशमक तहका स्िीकृत दरिरदीका शिक्षक, राहत अनदुान 

शिक्षकका लाशग तलि भत्ता अनदुान ( शििेर् शिक्षा पररर्द 

अरतगषतका शिक्षक/कमषचारी, प्राशिशधक धारका प्रशिक्षक समेत)
नेपाल सरकार नगद

१८८१६

शिद्यालर् के्षत्र 

शिकास कार्षक्रम- 

शर्ल्लास्तर

प्रारशम्भक बाल शबकास सहर्कताषहरुको पाररश्रशमक तथा शिद्यालर् 

कमषचारी व्र्िस्थापन अनदुान

नेपाल सरकार नगद

१९२७

प्रारशम्भक बाल शबकास सहर्कताषहरुको पाररश्रशमक तथा शिद्यालर् 

कमषचारी व्र्िस्थापन अनदुान
एस.एस.शर्.शप सोधभनाष हुने  अनदुान ३०७

प्रारशम्भक बाल शबकास सहर्कताषहरुको पाररश्रशमक तथा शिद्यालर् 

कमषचारी व्र्िस्थापन अनदुान
एस.एस.शर्.शप सोधभनाष हुने  अनदुान ५४६

शिद्यालर् भौशतक पिुाषधार शनमाषण अनदुान नेपाल सरकार नगद १०८८२

शिद्यालर् भौशतक पिुाषधार शनमाषण अनदुान एस.एस.शर्.शप सोधभनाष हुने  अनदुान १७३५

शिद्यालर् भौशतक पिुाषधार शनमाषण अनदुान एस.एस.शर्.शप सोधभनाष हुने  ऋण ३०८३

सािषर्शनक शिद्यालर्का शिद्याथीहरुलाई शनिलु्क पाठ्र्पसु्तक 

अनदुान नेपाल सरकार  नगद
२१६७

श्रोत

अरतर सरकारी शित्तीर् हस्तारतरण

आ.ब. २०७६/७७ 

ससतष अनदुान(सांघीर् सरकार)



सािषर्शनक शिद्यालर्का शिद्याथीहरुलाई शनिलु्क पाठ्र्पसु्तक 

अनदुान एस.एस.शर्.शप सोधभनाष हुने अनदुान
३४५

सािषर्शनक शिद्यालर्का शिद्याथीहरुलाई शनिलु्क पाठ्र्पसु्तक 

अनदुान एस.एस.शर्.शप सोधभनाष हुने ऋण
६१४

शिद्यालर् सांचालन तथा व्र्िस्थापन अनदुान नेपाल सरकार नगद ४५७

शिद्यालर् सांचालन तथा व्र्िस्थापन अनदुान एस.एस.शर्.शप सोधभनाष हुने अनदुान ७३

शिद्यालर् सांचालन तथा व्र्िस्थापन अनदुान एस.एस.शर्.शप सोधभनाष हुने ऋण १२९

िैशक्षक पहुुँच सशुनशितता, अनौपचाररक तथा िकैशल्पक शिक्षा 

कार्षक्रम (परम्परागत शिद्यालर्, िकैशल्पक शिद्यालर्, साक्षरता र 

शनररतर शिक्षाका कार्षक्रम समेत)
नेपाल सरकार नगद

२५९५

िैशक्षक पहुुँच सशुनशितता, अनौपचाररक तथा िकैशल्पक शिक्षा 

कार्षक्रम (परम्परागत शिद्यालर्, िकैशल्पक शिद्यालर्, साक्षरता र 

शनररतर शिक्षाका कार्षक्रम समेत)

एस.एस.शर्.शप सोधभनाष हुने अनदुान ४१४

िैशक्षक पहुुँच सशुनशितता, अनौपचाररक तथा िकैशल्पक शिक्षा 

कार्षक्रम (परम्परागत शिद्यालर्, िकैशल्पक शिद्यालर्, साक्षरता र 

शनररतर शिक्षाका कार्षक्रम समेत)

एस.एस.शर्.शप सोधभनाष हुने ऋण ७३६

शिद्यालर् िैशक्षक गणुस्तर सरु्द्ढृीकरण एिां कार्ष सम्पादनमा आधाररत 

प्रोत्साहन अनदुान नेपाल सरकार नगद
१६४३

शिद्यालर् िैशक्षक गणुस्तर सरु्द्ढृीकरण एिां कार्ष सम्पादनमा आधाररत 

प्रोत्साहन अनदुान
एस.एस.शर्.शप सोधभनाष हुने अनदुान २६२

शिद्यालर् िैशक्षक गणुस्तर सरु्द्ढृीकरण एिां कार्ष सम्पादनमा आधाररत 

प्रोत्साहन अनदुान
एस.एस.शर्.शप सोधभनाष हुने ऋण ४६५

प्रशत शिद्याथी लागतका आधारमा शिक्षण शसकाई सामाग्री एिां कक्षा 

८ को पररक्षा व्र्िस्थापन नेपाल सरकार नगद
१५५२

प्रशत शिद्याथी लागतका आधारमा शिक्षण शसकाई सामाग्री एिां कक्षा 

८ को पररक्षा व्र्िस्थापन
एस.एस.शर्.शप सोधभनाष हुने अनदुान २४८

प्रशत शिद्याथी लागतका आधारमा शिक्षण शसकाई सामाग्री एिां कक्षा 

८ को पररक्षा व्र्िस्थापन
एस.एस.शर्.शप सोधभनाष हुने ऋण ४४०

सािषर्शनक शिद्यालर्मा अध्र्र्नरत शिद्याथीहरुका लाशग छात्रबशृत्त 

(आिासीर् तथा गैरआिासीर्) नेपाल सरकार नगद
१३२१

सािषर्शनक शिद्यालर्मा अध्र्र्नरत शिद्याथीहरुका लाशग छात्रबशृत्त 

(आिासीर् तथा गैरआिासीर्)
एस.एस.शर्.शप सोधभनाष हुने अनदुान २१६

सािषर्शनक शिद्यालर्मा अध्र्र्नरत शिद्याथीहरुका लाशग छात्रबशृत्त 

(आिासीर् तथा गैरआिासीर्)
एस.एस.शर्.शप सोधभनाष हुने ऋण ३८७

प्राथशमक 

स्िास््र् सेिा

स्थानीर् तहका स्िास््र् चौकी, प्रा स्िा के र अस्पतालहरुमा कार्षरत 

कमषचारीहरुको तलि महांगी भत्ता स्थानीर् भत्ता पोिाक लगार्त अरर् 

प्रिासनीक खचष
नेपाल सरकार नगद

१९११०

क्षर्रोग शनर्रत्रण 

उपचार केरिहरुमा आकशस्मक अिस्थामा और्शध एिां ल्र्ाि सामाग्री 

ढुिानी, कार्षक्रमका लाशग आिश्र्क स्टेिनरी तथा फमष फरमेट 

फोटोकपी, शबरामीको व्र्शिगत शििरण ई-शट-शब रशर्ष्टरमा 

अध्र्ािशद्यक, सामदुार् पररचालन गरर क्षर्रोग शिरामी शनदानका 

लाशग पे्रर्ण तथा उपचार, शिश्व क्षर्रोग शदिस मनाउने नेपाल सरकार नगद

६०



उपचार केरिहरुमा आकशस्मक अिस्थामा और्शध एिां ल्र्ाि सामाग्री 

ढुिानी, कार्षक्रमका लाशग आिश्र्क स्टेिनरी तथा फमष फरमेट 

फोटोकपी, शबरामीको व्र्शिगत शििरण ई-शट-शब रशर्ष्टरमा 

अध्र्ािशद्यक, सामदुार् पररचालन गरर क्षर्रोग शिरामी शनदानका 

लाशग पे्रर्ण तथा उपचार, शिश्व क्षर्रोग शदिस मनाउने

एस.एस.शर्.शप सोधभनाष हुने अनदुान ६४

उपचार केरिहरुमा आकशस्मक अिस्थामा और्शध एिां ल्र्ाि सामाग्री 

ढुिानी, कार्षक्रमका लाशग आिश्र्क स्टेिनरी तथा फमष फरमेट 

फोटोकपी, शबरामीको व्र्शिगत शििरण ई-शट-शब रशर्ष्टरमा 

अध्र्ािशद्यक, सामदुार् पररचालन गरर क्षर्रोग शिरामी शनदानका 

लाशग पे्रर्ण तथा उपचार, शिश्व क्षर्रोग शदिस मनाउने

एस.एस.शर्.शप सोधभनाष हुने ऋण ६५

एकीकृत 

मशहला 

स्िास््र् तथा 

प्रर्नन 

स्िास््र् 

कार्षक्रम

पररिार र्ोर्न तथा प्रर्नन स्िास््र् कार्षक्रमका लाशग 

और्ार/उपकरण खररद
नेपाल सरकार नगद २७

पररिार र्ोर्न तथा प्रर्नन स्िास््र् कार्षक्रमका लाशग 

और्ार/उपकरण खररद
एस.एस.शर्.शप सोधभनाष हुने अनदुान १०९६

पररिार र्ोर्न तथा प्रर्नन स्िास््र् कार्षक्रमका लाशग 

और्ार/उपकरण खररद
एस.एस.शर्.शप सोधभनाष हुने ऋण १०

मात ृतथा निशिि ुकार्षक्रम अरतगषत आमा सरुक्षा , रर्ानो झोला 

Vitamin K ......... र शनिलु्क गभषपतन कार्षक्रम नेपाल सरकार नगद
१०४०

एकीकृत 

िाल 

स्िास््र् एांि 

पोर्ण 

कार्षक्रम

पोर्ण कार्षक्रम (नेपाल सरकार) नेपाल सरकार नगद ४६४

पोर्ण कार्षक्रम (र्शूनसेफ) र्शुनसेफ सोझभैिुानी १००

दानरुा रुिलेा खोप अशभर्ान नेपाल सरकार नगद ११०

रोटा खोप सरुुिात नेपाल सरकार नगद २५

शनर्शमत तथा पणूष खोप शदगोपना र खोप ढुिानी नेपाल सरकार नगद ३५६

खोप केरि शनमाषण नेपाल सरकार नगद ३०

महामारी 

तथा रोग 

शनर्रत्रण 

कार्षक्रम

रेशिर्, सपषदांि आशदको चतेनासम्िशरध प्रचार प्रसार तथा शदिस 

मनाउने पिपुांक्षी आशदिाट हुने ईरफुएरर्ा, िर्षफ्लु, ए र्म आर 

शसशष्टसकोशसस, टक्सोप्लाज्मोशसस आशद शिशभरन सरुिारोग सम्िशरध 

रोगथाम र सचतेना कार्षक्रम नेपाल सरकार नगद

२०

नसने रोग सम्िशरध कार्षक्रम (अशभमखुीकरण, नसने रोग तथा 

मानशसक स्िास््र् सम्िशरध सचतेना कार्षक्रम ) नेपाल सरकार नगद
७०

मानशसक स्िास््र् सम्िशरध महत्िपणूष शदिस मनाउने(आत्महत्र्ा 

रोकथाम शदिस, मानशसक स्िास््र् शदिस , अल्र्ाईमर शदिस) 

मानशसक स्िास््र् समस्र्ािाट प्रभाशित व्र्शिका पररिारका 

सदस्र्हरु(स्र्ाहारकताषहरु) का लाशग क्षमता अशभिशृर्द् कार्षक्रम
नेपाल सरकार नगद

१९

महामारी तथा प्रकोपर्रर् रोगहरुको अबस्थामा RRT/CRRT 

पररचालन गने, चौमाशसक ररभ्र् ुतथा अशभमखुीकरण गने नरेपाल सरकार नगद
६०



अपाङ्गता 

रोकथाम 

तथा कुष्ठरोग 

शनर्रत्रण 

कार्षक्रम

शिश्वकुष्ठ रोग शदिस तथा अपाङ्गता शदिसको उपलक्ष्र्मा कार्षक्रम नेपाल सरकार नगद १५

अस्पताल 

शनमाषण 

सधुार तथा 

व्र्िस्थापन 

सचूना 

प्रणाली

स्थानीर् तहका स्िास््र् सांस्थाहरुको माशसक, चौमाशसक 

सशमक्षा,सचूना सांकलन,गणुस्तर सधुार साथै शिद्यशुतर् प्रशतिदेनका 

लाशग ईरटरनेट सेिा महिलु भिुानी समेत

नेपाल सरकार नगद

१४५

राशरिर् 

स्िास््र् 

शिक्षा, 

सचूना तथा 

सांचार केरि

शिद्यालर् स्िास््र् शिक्षा, आमा समहू तथा स्थानीर् तहमा 

स्िास््र्का लाशग सामाशर्क व्र्िहार पररितषन प्रिर्द्षन अशभर्ान

नेपाल सरकार नगद

१२५

राशरिर् 

ताशलम 

कार्षक्रम

स्थानीर् तहमा स्िास््र् सम्िशरध अशभमखुीकरण र र्ोर्ना तर्ुषमा 

ताशलम

नेपाल सरकार नगद

४००

उपचारात्मक 

सेिा कार्षक्रम

और्शधको समशुचत प्रर्ोग प्रिधषनको लाशग साथी समहु शिक्षा 

कार्षक्रम तथा आधारभतू स्िास््र् सेिा सम्िशरध स्तरीर् उपचार 

पर्द्शत अशभमखुीकरण तथा सशमक्षा कार्षक्रम
नेपाल सरकार नगद

१२५

आधारभतू तथा आकशस्मक सेिा स्िास््र् चौकी /प्रा.स्िा.के/ 

प्राथशमक अस्पतालको रर्नूतम ्सेिा मापदण्र् अनगुमन सम्िशरध 

अशभमखुीकरण कार्षक्रम
नेपाल सरकार नगद

१००

आधारभतू तथा आकशस्मक सेिाको लाशग और्शध खररद ( 

पिुाषनमुान,पररणाम शनधाषरण तथा स्पेशिशफकेसन तर्ार गने कार्षको 

समेत खचष)
नेपाल सरकार नगद

१५५०

आांखा, नाक कान घाुँटी तथा मखु स्िास््र् सम्िशरध 

म.स्िा.स्िांर्मसेशिकाहरु तथा स्िास््र् शिक्षकहरुको लाशग 

अशभमखुीकरण
नेपाल सरकार नगद

८०

आधारभतू तथा आकशस्मक सेिाको सशुनशितताको लाशग और्शधको 

आपशुतष र उपर्ोग, सम्िशरध कार्षक्रमहरुको अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन 

(अनगुमन, मलू्र्ाङ्कन तथा कार्षक्रम कार्ाषरिर्न भ्रमण खचष)

नेपाल सरकार नगद

१००

रर्नूतम ्सेिा मापदण्र् कार्ाषरिर्नका लाशग आिश्र्क और्ार 

उपकरण तथा स्िास््र् सामाग्री खररद , ममषत तथा व्र्िस्थापन नेपाल सरकार नगद
२००

शिरामीको लाशग ओ.शप.शर्.शटकट (कािषन कपी सशहतको) छपाई नेपाल सरकार नगद १००

और्शध लगार्तका सामाग्री ढुिानी तथा ररप्र्ाशकङ् र शितरण समेत नेपाल सरकार नगद १००



नशसषङ्ग तथा 

सामाशर्क 

सरुक्षा सेिा 

कार्षक्रम

मशहला स्िास््र् स्िांर् सेशिका कार्षक्रम (अधषिाशर्षक सशमक्षा र शदिस 

मनाउने )
नेपाल सरकार नगद १२

प्रधानमरत्री 

रोर्गार 

कार्षक्रम

तलि नेपाल सरकार नगद ४१७

अस्थार्ी तथा करार कमषचारीका लाशग पोिाक नेपाल सरकार नगद १०

कार्ाषलर् सांचालन तथा मसलरद खचष नेपाल सरकार नगद ५०



एकाई
प्रतिएका

ई दर
जम्मा रु.हजारमा

१ वौडेश्वर गरुुयोजना अनसुारको कायय सम्पन्न वौडेश्वर १

२
जगिचोक दतेि काफ्ले टोल सम्म सडक 

पक्की

१

३
मालङ्ुग दतेि जगाि सम्म ढल िथा सडक 

पक्की

१

४ टोिा नगरप्रवशेद्धार ११ वटा सम्वतन्िि स्थल २

५ वडा भवन तनमायण २

६

टोिा २ र ३ को तसमाना टोिायचा पाचा 

दतेि सपतिथय िोला सम्म ढल िथा वाटो 

स्िरउन्निी

२

७
टोिा गले प्राकृतिक दह सतहिको पाकय  

तनमायण
२

८ एकीकृि विशाला तनमायण २

९ फोहोरमैला प्रशोिन िथा व्यवस्थापन २

१० गणेशस्थान दतेि मलू सडक ढुगाां छपाई २

११ दव ुगठुीघर मौतलकपना झल्काउने २

१२
टोिा पांञ्चद्धार तनमायण(नाट्येश्वरी, ईकुलाग, 

टोिायचा पाचा)
२

१३ िपलाछी पररषर ढुगााँ छापाई २

१४ वडा तभत्रका सहायक वाटोहरु ग्राभतेलङ्ग २

१५
तशवपरुी िानेपानी ट्याङ्की तनमायण िथा गले 

थरिले ओभरहडे ट्याङ्की तनमायण
२

१६ कोल्व ुगठुीघर तनमायण २

१७ नेपाल सम्वि न्हू दया तभन्िनुा काययक्रम २

१८ टोिा महोत्सव (चाकु तदवस) २

१९ चण्डेश्वरी द्य छें तनमायण २

२० नासल द्य ि पाटी तनमायण २

२१ टोिा तवष्केट जात्रा सांचालन २

२२

दरेचा नवराज श्रषे्ठको घर दतेि हमेराज श्रषे्ठको 

घर सम्म ग्यातवन वाल िथा िारजाली २

२३ गणेशस्थान सायको जाने वाटो ढलान २

२४ कान्जी हाउस २

टोिा नगरपातलका

नगर काययपातलकाको कायायलय

मैजतुहटी, काठमाडौं । 

आ.व २०७६/७७ को योजना िथा काययक्रमको वकै

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्वयन हुने स्थान 

(वस्िी/टोल)
वडा नां

लतक्षि 

समहू

वजटे



एकाई
प्रतिएका

ई दर
जम्मा रु.हजारमा

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्वयन हुने स्थान 

(वस्िी/टोल)
वडा नां

लतक्षि 

समहू

वजटे

२५ सपनतिथय पलु तनमायण टोिा २ (ि) २

२६ दल्ि ुपलु तनमायण २ (ि) २

२७ तवष्णमुति पलु तनमायण २

२८ फैडोल पलु तनमायण २

२९
टोिा २ ईको मागय दतेि िाकेश्वर १ जोड्ने पलु

२

३० सपनातिथय कररडोर २

३१ वडातभत्रका कच्ची सडकहरुमा ग्राभतेलङ्ग २

३२
सायको टोल तस्थि महाकाल मतन्दरलाई 

ऐतिहातसक िथा परुािातत्वक रुपमा पनुतनमायण
२

३३ चण्डेश्वरी दवेीको घर पनु तनमायण टोिा चण्डेश्वरी २

३४ तभमसेन मतन्दर पररषर स्िरउन्न्िी २

३५ तभल्ली तभत्रीवस्िी सडक ग्राभले २

३६
कालीमािाको मलूवाट आउने िानेपानी 

सांरक्षण
२

३७
चण्डेश्वरी मतन्दर पररषर भौतिक पवुायिार 

तनमायण
२

३८ नासपा: तसढीमा ढुांगा छाप्ने कायय २

३९ दउेथे ख्य पाटी तनमायण २

४० फैडोल तकतसन्डोल िानेपानी २

४१ सपनतिथय वज्रयोतगनी वाटो तवस्िार २

४२ पांञ्चद्धार तनमायण २

४३ नासद्य ेरथ पाटी तनमायण २

४४ लव ुपाटी तनमायण २

४५ न्हुाँ:ज पसु्िकालय ममयि िथा व्यवस्थापन २

४६ ख्वपाचा भजन पाटी तनमायण २

४७ वडा नां. २ को गले थरिले  पाकय  तनमायण २

४८
तवष्णमुति टोल तवकास सांस्था िानेपानी ढल 

िथा सडक तनमायण
तवष्णमुति टोल ईलाकामा ३

४९
तवष्णमुति मागय टोल तवकास सांस्था साईड डे्रन 

िथा सडक पक्की (ग्राण्डी अस्पिाल पछाडी)
३

५०

सयुयदशयन हाईट  उमा भण्डारीको घर दतेि 

जानकुा श्रषे्ठको घर सम्मको सडक ढलान िथा 

पक्की गने कायय

सयुयदशयन हाईट ईलाकामा ३



एकाई
प्रतिएका

ई दर
जम्मा रु.हजारमा

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्वयन हुने स्थान 

(वस्िी/टोल)
वडा नां

लतक्षि 

समहू

वजटे

५१
तवतसङ्गाल तदव्य दशयन वस्िीमा ढल िथा 

िानेपानी एवां सडक तनमायण

तदव्य दशयन वस्िी

३

५२

सयुयदशयन हाईट परुुषोिम वरालको घर दतेि 

तमरा िामाङ्गको घर सम्म सडक ढलान

सयुयदशयन हाईट ईलाका 

तवहानी टोल ३

५३

वातनयााँटार हाईटको नयााँवस्िीमा वातनयाटााँर 

हाईटको तपपलवोट दतेि हामै्र योग सािना 

केन्दर हुद ैिल तनस्कने सडकमा िानेपानी 

तवस्िार िथा सडक कालोपते्र

वातनयााँटार नयााँवस्िी

३

५४
साईवावा चोक दतेि हातिगौडा पलु जाने 

वाटो स्िरउन्निी
३

५५

शातन्ि समाज टोल तवकास सांस्थाको 

ईलाकामा ढल मांगाल तनमायण िथा तनकास, 

िानेपानी पाईपलाईन तवस्िार, सडक 

कालोपते्र िथा ढलान, सडकवत्ती, ढल मांगाल 

ममयि िथा सांभार

३

५६
सयुयदशयन हाईट तवकास समाज सडक पक्की सडक पक्की सयुयदशयन 

हाईट
३

५७

मनकामना टोल तवकास सांस्था वन्दना 

पौडेलको घर दतेि शम्भ ुप्रसाद दाहालको घर 

सम्म वाटो ढलान

मनकामना टोल तवकास 

सांस्था -३
३

५८ श्री तपगां द्य; दाफा िल भवन तनमायण

५९
एकिा वस्िी टोलमा सडक ढलान एकिा वस्िी टोल तवकास 

सांस्था -३
३

६०

सभ्य समाज टोल तवकास सांस्था ईलाकामा 

अभयकान्ि चौिरीको घर दतेि तलला प्रसाद 

ढकालको घर सम्म सडक कालोपते्र

सम्य समाज टोल तवकास 

सांस्था
३

६१
सत्यसाई स्कूल दतेि ओमशातन्ि भवन सम्म 

डे्रननाली वनाई सडक कालोपते्र
ओमशातन्ि मागय ३

६२
याम चमे्जोङ्गको घर दतेि ठूलो तपच सडक 

सम्मको वाटोमा ढल  िथा ग्राभले
ओमशातन्ि मागय ३

६३
६ तमटर वाटो कायम नभएको स्थानमा 

तसमाङ्कन गरर ररटेतनङ्गवाल तनमायण
ओमशातन्ि मागय ३

६४ िानेपानी पाईपलाईन तवस्िार ओमशातन्ि मागय ३

६५

अतभनासी प्रगतिपथ वसनु्डोल सडक 

भत्केकोपलु छेउमा तनमायणातिन शांिशे्वर 

महादवे मतन्दर तनमायण

३



एकाई
प्रतिएका

ई दर
जम्मा रु.हजारमा

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्वयन हुने स्थान 

(वस्िी/टोल)
वडा नां

लतक्षि 

समहू

वजटे

६६

अतभनासी प्रगतिपथ रातष्िय सेवा समाजको 

विणु्डोल सडक िण्ड हारमोतजहाउतजङ्ग 

दतेि िल्लो ढलमल हुद ैभत्केको पलु गोगांव ु

साङ्गला जोड्ने सडक ढल तनमायण

३

६७
उदयश्री टोल तवकास सतमतिको ईलाकामा 

सडक तपच अन्दाजी १००० मी.
३

६८
सरुजको घर दतेिको वााँकी ढल िथा ढलान 

मनकामना मतन्दर हुद ैमातथल्लो भाग िफय
३

६९
कुईरेको कम्पाउण्ड हुद ैविणु्डोल तनस्कने ढल

३

७०
िमलटार मातथल्लो वस्िी ढल िथा सडक 

ग्राभले
३

७१

मोटर ड्राईतभङ्ग दतेि िलवाट साङ्गलेिोला 

तनस्कने िफय को सडकमा ढल िथा ग्राभले ३

७२

प्रवशेनगर चोक दतेि िल तवष्णमुति िोला 

सम्म मलु सडक पक्की गने कायय तवष्णमुति 

मागय टोल तवकास सांस्था

३

७३
मेलतमलाप टोल सिुार उपभोक्ता सतमति 

सडक पक्की
३

७४ ईन्रायणी दापािल भवन तनमायण ३

७५
तशवहरी टोल तवकास सांस्था ढुगााँको पिायल 

तनमायण, सडक कालोपते्र
३

७६ परुक्व ट्वापचा वाटो ढलान ३

७७ सहलवुी दापा िल  भवन तनमायण ३

७८ परुक्व  तहटी (िारा) तनमायण ३

७९ सहलवुी चोक िथा सायक्य वाटो पक्की ३

८० मनकामना मतन्दर ३

८१ शान्िा राई ३

८२ काकू ढल ३

८३ वानायाँटार िानेपानी ३

८४ आदशय टोल ढल िथा वाटो ३

८५ सयुयदशयन मेन सडक पक्की ३

८६ मतन्दर ३

८७ झडुोल ढल िथा सडक ३

८८ कोतहटी टोल सडक स्िरउन्निी ३



एकाई
प्रतिएका

ई दर
जम्मा रु.हजारमा

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र काययक्रमको नाम
कायायन्वयन हुने स्थान 

(वस्िी/टोल)
वडा नां

लतक्षि 

समहू

वजटे

८९ नयााँ टोल सिुार सतमति िनेश्वर ईलाका ३

९०
आदशय टोल तवकास सांस्थाको झडुोल कुवा 

सम्मको सडक

झडुोल

३

९१ ट्वापाचा भजन पाटी तनमायण ३

९२

वातनयााँटार हाईट तपपलवोट दतेि हाम्रौ 

वहुउदशे्यीय सहकारी हुद ैसो ईलाकामा 

िानेपानी पाईपलाईन तवस्िार

३

९३ झडूोल पाकय  तनमायण ३

९४ सयुयदशयन भमेूश्वर पाकय  पाकय  तनमायण ३

९५ ग्राण्डी पछाडी पाकय  तनमायण ३

९६ शातन्ि पाकय  तनमायण ३

९७ तवष्णमुति कररडोर तनमायण ३

९८

टोिा नगरपातलका वडा नां. ४ को िापासी 

गणेस्थानवाट िड्का भरकाली जाने 

सडकको उत्तर वरीकान्ि अयायलको घर 

अगाडीवाट वढुातनलकष्ठको तसमान िहरे 

िोलासम्म नयााँ सडक तनमायण एवां तवस्िार

वरीकान्ि अयायलको घर 

दतेि - वढुातनलकष्ठ िहरे 

सम्म
४

९९

टोिा ना.पा ४ ५ ६ ७ को िानेपानी ढल 
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नगरसभा, २०७६ का ननर्णयहरु: 

निर्णय िं. १ –  िगरसभामा संम्लग्ि अिसुनूि- १ वमोनिम पेश गररएको आय व्ययको नववरर्लाई पाररत गिे निर्णय 

गररयो।  

निर्णय िं. २-   यस िगरपानलकाको संम्लग्ि अिसुनूि- २ वमोनिमको नवनियोनित ऐि २०७६, पाररत गरर लाग ूगिे 

निर्णय गररयो।  

निर्णय िं. ३  यस िगरपानलकाको संम्लग्ि अिसुनूि-३ वमोनिमको आनथणक ऐि २०७६, लाई पाररत गरर लाग ूगिे 

निर्णय गररयो।  

निर्णय िं. ४ –  आ.व. २०७५/७६ को हालसम्मको आम्दािी तथा  खिण लाई अिमुोदि गिे निर्णय गररयो ।  

निर्णय िं. ५ -    िा.ल ुआ.व २०७५/७६ नभत्र िगरपानलका ( िगर कायणपानलका,िगर प्रमखु तथा कायाणलयवाट) भएका 

नवनभन्ि निर्णयहरु तथा काम कावाणहीहरुलाई अिुमोदि गिे निर्णय गररयो ।  

निर्णय िं. ६-   िगर सभामा प्रस्ततु भएको आ.व २०७४/७५ को लेखापरीक्षर् प्रनतवदेि उपर छलफल गदाण 

लेखापरीक्षकवाट औलं्याईएका असलु उपर गिुण पिे वरेुि ु असलु गिे, नियनमत गिुण पिे वरेुिलुाई 

सम्परीक्षर् गरी वरेुि ु फछ्यौट गिे निम्मवेारी िगर कायणपानलकालाई नदिेगरी लेखापरीक्षर् प्रनतवदेि 

पाररत गररयो ।  

निर्णय िं. ७-  िगरसभाले निर्णय गिे भनि नकटाि भएका बाहकेका िीनत कायणक्रम,योििा, विटे संशोधि वा थपघट र 

अत्यावश्यक वाधा अड्काउ समश्याको वारेमा निर्णय गिण सक्िे अनधकार कायणपानलकालाई नदिे निर्णय 

गररयो ।  

निर्णय िं.८ -   िाल ु वर्णमा योििा संम्झौता गरर सम्पन्ि हुि िसकेको अिसुिूी ४ वमोनिमका योििा तथा 

कायणक्रमहरुलाई मलू्याङ्कि गरी वााँकी योििा तथा रकम आगामी आ.व. मा निम्मवेारी सािे गरी 

क्रमागतमा राखी कायणन्वयि गिे निर्णय गररयो ।  

निर्णय िं. ९-  िगरपानलकाको संगठि संरििालाई अिसुिूी ५बमोनिम पाररत गिे निर्णय गररयो ।  

निर्णय िं. १०–   प्रदशे काििूवाट निधाणरर् गररएका ििप्रनतनिनधहरुका सेवा सनुवधा सोही वमोनिम हुिे साथै आन्तररक 

श्रोतवाट ब्यहोिे गरी ििप्रनतनिनधहरुलाई पोशाक भत्ता वापत प्रनतब्यनि वानर्णक एकमषु्ट रु १० हिार र  

एक मनहिाको पाररश्रनमक वरावरको िाडपवण खिण  उपलव्ध गराउिे निर्णय गररयो ।  

नियणर् िं. ११- यस िगरकायणपानलकामा कायणरत स्थायी, करार कमणिारीहरुलाई संघीय सरकारवाट आगामी आ.व. दनेख 

उपलव्ध गराउिे बढेको तलव  अिसुारिै यस िगरपानलका कायाणलयवाट समते उपलव्ध गराउिे गरर 

वानर्णक तलवी प्रनतवदेि पाररत गिे निर्णय गररयो ।  
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निर्णय िं.१२- टोखा िगरपानलकाले आ .व  २०७६/७७ मा वठैक भत्ता, नवनवध कायणक्रम संिालि गदाण हुिे खिण 

मापदण्ड अथणमन्त्रालयको िम्स अिसुारिै गिे साथै िपगु भएको नववरर्हरुको खण्डमा स्वीकृत गिण 

कायणपानलकालाई अनधकार प्रत्यायोिि गिे निर्णय गररयो । 

निर्णय िं. १३- यस कायाणलयवाट परामशणदाता माफण त संिालि गरीिे नवनभन्ि कायणक्रमहरु निल्लाको ज्याला दर, 

सम्बनन्धत नवभाग तथा मन्त्रालयको स्वीकृत मापदण्ड तथा विार मलु्यको आधारमा कायणक्रम स्वीकृत  

गरर कायाणन्वयि गराउिेनिर्णय गरीयो । 

निर्णय िं.१४- आ.व २०७६/७७ को निल्ला दररेट निमाणर्को क्रममा रहकेोले आवश्यक अध्ययि गरी लाग ूगिण िगर 

कायणपानलकालाई अनततयारी नदिे निर्णय गररयो ।  

निर्णय िं. १५ -   िगरसभावाट स्वीकृत िीनत, ऐि,काििूको पररनधनभत्र रही आवश्यक नियम, कायणनवनध, निदनेशका, 

मापदण्ड विाई लाग ूगिे अनधकार िगर कायणपानलकालाई प्रत्यायोिि गिे नदिे निर्णय गररयो ।  

निर्णय िं. १६-  िगरपानलकामाआ.व २०७५/७६ मा करारमा कायणरत कमणिारीहरुको आवश्यकता, औनित्य र 

कायणमलु्यांकिको आधारमा  करार  अवनध आगामी आ.व. मा थप गरर करार िनवकरर् गिे निर्णय 

गररयो।  

निर्णय िं. १७-   िगरपानलका के्षत्रमा शानन्त सरुक्षा कायम गिण िगर प्रहरी भिाण गिे निर्णय गररयो साथै िगर प्रहरीको 

छिौटको मापदण्ड, कायणनवनध संसोधि सनहत आवश्यक प्रनक्रया अगाडी बढाउििगर कायणपानलकालाई 

अनधकार प्रत्यायोिि गिे निर्णय गररयो ।  

निर्णय िं.१८-  टोखा िगरपानलका िगरयातायात गरुुयोििालाई आवश्यक पररमािणि सनहत परामशणदाताको सहयोगमा 

तिुणमा गरी कायाणन्वयिमा लैिािे अनधकार िगरकायणपानलकालाई प्रत्यायोिि गिे  निर्णय गररयो ।  

निर्णय ि.ं १९- आ.ब. २०७६।७७ दखेी घर वहाल कर व्यवनस्थत रुपमा कायणनवनध बिाई कायणन्वयि गिण आवश्यक 

प्रकृया अनघ बढाउि कायणपानलका लाई अनधकार नदिे निर्णय गररयो। निनि घर वहालको दर रेट 

सम्बन्धमा कायणनवनध र कायणयोििा बिाउि कायणपानलकालाई निम्मा नदिे निर्णय गररयो। 

निर्णय िं. २०-  भाडाको घरमा संिालिमा रहकेा वडा कायाणलय तथा अन्य नवर्यगत शाखा कायाणलयहरुलाई अको 

व्यवस्था िभए सम्मका लानग घरभाडा सम्झौतालाई निरन्तरता नदिे निर्णय गररयो ।  

निर्णय िं. २१-   िा.ल ुआ.व २०७५/७६ मा ठेक्का स्वीकृत भई नवनवध कारर्वाट सम्पन्ि गिण िसनकएका योििाहरुको 

मनसर मसान्तसम्म म्याद थप गिे निर्णय गररयो ।   

निर्णय िं. २२– िगरपानलकाको कायण संिालिलाई सहि विाउि िगरप्रमखूलाई तपनशल वमोनिमको रकमको 

पररनधनभत्र रही खिण गिे अनततयारी प्रदाि गिे निर्णय गररयो ।  

क) योििा तथा कायणक्रमकोलानगकायणपानलका बैठकबाट अिमुोदि हुिे गरीऔनित्य र आवश्यकताको 

आधारमा िगर प्रमखुलाई रु. १करोडसम्म बिटे खिण गिे अनधकारी प्रत्यायोिि गररयो  
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ख) अनतनथ सत्कार खिण मानसक रु ५० हिारसम्म ।  

ग) उपप्रमखुको अनतनथ सत्कार खिण मानसक रु २० हिारसम्म ।  

निर्णय िं. २३-   समपरुक कोर् अन्तगणतको योििा तथा कायणक्रमहरु छिौट गिे अनधकार िगर कायणपानलकालाई 

प्रत्यायोिि गिे निर्णय गररयो ।  

निर्णय िं. २४-  िगरसभावाट निर्णय भई नवनियोिि नवधेयकमा उल्लेख भएको पती िग्गा संरक्षर् कोर्को संिालि तथा 

ब्यवस्थापि कायणनवनध तयार गरी कायाणन्वयि गिेअनधकार िगर कायणपानलकालाई प्रत्यायोिि गिे 

निर्णय गररयो ।  

निर्णय िं. २५-  िगरपानलकाको आनथणक वर्ण २०७६/७७ को श्रोत साधिवाट सम्पन्ि हुि िसक्िे संलग्ि अिसुिूी ६ मा 

उल्लेख भए अिसुारका योििा तथा कायणक्रमहरुसंघीय सरकार, प्रदशे सरकारतथा सम्वनन्धत 

निकायमामा विटे नवनियोिि गिण अिरुोध गरी पठाउिे  निर्णय गररयो ।  

निर्णय िं २६- यस िगरपानलकामासानबकमा बिेका घरहरुको अनभलेखीकरर्गररंद ैआएकोमा पिु: आगामी आ.व. मा 

म्याद थप गिे निर्णय गररयो । हाल सम्म गररएका अनभलेखीकरर् प्रनक्रयालाई अिमुोदि गि े निर्णय 

गररयो 

निर्णय िं २७- िगरपानलका नभत्रका सम्परु्ण आनथणक कारोवारलाई रािस्वको दायरामा ल्याउि ब्यबसाय दताण कायणनवनध 

बिाई कायणन्वयि गिण कायणपानलकालाई अनधकार नदिे निर्णय गररयो। 

निर्णय िं. २८-  िगरपानलका के्षत्रनभत्रका अिुसिूी ७.मा रहकेा योििाहरु क्रमश बहुवनर्णय (क्रमागत) योिािको रुपमा 

अन्तररक तथा बाह्य बिटे स्रोत उपलब्धता अिसुार क्रमश कायाणन्वयि गद ेिािे निर्णय गररयो । 

निर्णय िं.  २९-   प्रत्येक वडा कायाणलयलाई कायाणलय संिालिको लानग मानसक रु ५० हिार उपलव्ध गराउिे निर्णय 

गररयो । साथै यसैवाट वडाका पदानधकारीहरु र वडा कायाणलयमा कायणरत कमणिारीहरुलाई ईन्धि समते 

उपलव्ध गराउिे निर्णय गररयो ।  

निर्णय िं. ३०-  घरपालवुा िौपाया सावणिनिक स्थािमा छाडा छोडेको पाईएमा िौपाया धिीलाई रु २०००/- प्रनत 

िौपाया िररवािा गिे निर्णय गररयो ।  

निर्णय िं. ३१-  िगरपानलकाको आन्तररक आम्दािी तथा रािस्व वााँडफााँड अिमुाि भन्दा वढी भएमा तथा िेपाल 

सरकार, प्रदशे सरकार लगायत गहै्र सरकारी संस्था वाट थप रकम सशतण वा निसतण रुपमा आम्दािी भई 
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खिण गिुण परेमा साथै तत्काल िगरसभा वस्ि सक्िे अवस्था िभएमा लगतै वस्िे िगरसभावाट अिमुोदि 

हुिे गरी आवश्यक निर्णय गिण िगर कायणपानलकालाई अनधकार प्रत्यायोिि गिे निर्णय गररयो ।  

निर्णय िं. ३२-  िगरपानलकाको कायाणलयमा रात्रीकानलि पालेपहरा गिे २ ििा कायाणलय सहयोगीलाई प्रनत मनहिा 

प्रनतव्यनि  थप रु ७०००/- पाररश्रनमक उपलव्ध गराउिे निर्णय गररयो । सवारी िालकहरुलाई सानवकमा 

खाईपाई आएको प्रनतमनहिा थप अनतररि भत्ता रु ५०००/- लाई निरन्तरता नदिे निर्णय गररयो ।  

निर्णय िं. ३३-  यस िगरपानलका नभत्रका नवद्यालयहरुको नशक्षा व्यवसायीक, निविउपयोगी, स्वावलम्वी विाउि 

नवद्यालयहरु बीि आपसी सहयोग, समन्वय र सामनुहक योििा निमाणर् गरी उपयिू कायणयोििा 

निदनेशका र स्थानिय पाठ्यक्रम निमाणर् गरी लाग ुगिण कायणपानलकालाई निदशेि नदिे निर्णय गररयो । साथ ै

िगरनशक्षा सनमनतवाट नसफाररस भएका नवद्यालयहरुलाई कक्षा थप, स्थािान्तरर् तथा ियााँ स्कूल 

संिालि अिमुनत नदि नदिे निर्णय गररयो ।  एव ंिगर नशक्षा एि, २०७५ र िगर सहकारी एि, २०७५ 

लाई संसोधि सनहत पाररत गिे निर्णय गररयो । 

निर्णय िं. ३४-  यस िगरपानलकाका ११ वडामा कनम्तमा १/१ वटा सािा\ठूला पाकण  निमाणर् गिण िाल ुआ.व. दनेख िै 

अगानड बढेकोमा DPR बमोनिमको कायणको आवश्यक समन्वय र सहयोगको योििा विाउि 

कायणपानलकालाई अनधकार नदिे निर्णय गररयो । 

निर्णय िं. ३५-  यस िगर कायणपानलकामा कायणरत स्थायी कमणिारीहरुलाई प्रिनलत संघीय तथा प्रदशे सरकारको काििु 

वमोनिम वढूवा तथा बनृत्त नवकास प्रनकया अगानड वढाउि कायणपानलकालाई अनधकार नदिे निर्णय 

गररयो।  

निर्णय िं. ३६-  यस िगरपानलकालाई वालमतै्री िगरपानलकाको अवधारर्ाको रुपमा नवकास गरी बाल मतै्री िगर घोर्र्ा 

गिण कायणकम  विाई कायाणन्वयि गिे निर्णय गरीयो । साथै उि कायणको लानग सव ैवडाहरुलाई समटेेर 

िगर बाल प्रोफाइलको कायण समते गिे निर्णय गररयो । 

निर्यण िं. ३७-  यस कायाणलयको विटेमा नवनियोिि भएको योििाको कन्टीििने्सी रकमवाट नवकास योििा तथा 

कायणक्रमको अिगुमि गिण दनैिक भ्रमर् भत्ताखिण, सवारी साधि भाडा तथा खरीद, फनिणिर, मनेशिरी 
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औिार खररद, कायाणलय सामाि तथा आवश्यकता अिसुार नवनवध खिण समते गिण सनकिे निर्णय गरीयो 

।  

 

निर्णय िं. ३८-  घर िग्गा िक्सापास सम्बन्धमा बस्ती नवकास शहरी योििा तथा भविनिमाणर् सम्बनन्ध आधारभतू 

निमाणर् मापदण्ड २०७२ ( प्रथम संशोधि) २०७३।१२।२८ मा भएका व्यवस्थालाई आधार मान्द ैयस 

कायाणलयबाट तयार गररिे भवि निमाणर् मापदण्ड (Building Bylaws) कायणनवनधलाई स्वीकृत गरी 

कायाणन्वयिमा ल्याउि कायणपालीकालाई अनधकार नदिे निर्णय गररयो ।  

निर्णय िं. ३९-  िगर सभावाट स्वीकृत विटे तथा कायणक्रमहरु संघ, प्रदशे , तथा यस कायाणलयको आन्तरीक रािस्व 

तथा रािस्व वााँडफााँडवाट प्राप्त हुि सक्िे स्रोत साधिहरुको आधारमा आवश्यकतािसुार विटे कायणक्रम 

तथा योििाहरु थपघट गि े अनधकार कायणपालीकाको वठैकवाट निर्णय गरी कायाणन्वयि  गिण 

कायणपालीका वठैकलाई प्रत्यायोिि गिे निर्णय गरीयो । 

निर्णय िं. ४०-  िगरपानलका नभत्र कायणरत कमणिारीहरुको मलू्यााँकि प्रर्ाली व्यवनस्थत गरी दण्ड र  परुस्कृत गिे िीनत 

लाग ूगिे निर्णय गररयो । 

निर्णय िं. ४१-  निम्ि काििु कायणनवनध बिाई कायाणन्वयि गिे अनधकार कायणपानलका बैठकलाई नदिे निर्णय गररयो । 

 क) ढुङ्गा, नगनट, बालवुा सम्बनन्ध कायणनवनध 

 ख) घर बहाल कर असलूी कायणनवनध 

 ग) फोहोरमैला व्यवस्थापि शलु्क कायणनवनध 

निर्णय िं. ४२-  िगरपानलकामा आनथणक सहायता, सािनतिा अिदुाि, िन्दा आनद एक पटकमा रु २००००।–सम्मको 

रकम नदिे अनधकार िगर प्रमखुलाई  प्रत्यायोिि गिे निर्णय गररयो । 

निर्णय िं. ४३-  टोखा िगरपानलकामा कायणरत कमणिारीहरु र सम्परू्ण िगर सभा सदस्य समतेको वानर्णक निवि नवमाको 

लानग कायाणनवनध बिाई कोर् खडा गरी कायाणन्वयि गिण िगर कायणपानलकालाई अनधकार नदिे निर्णय 

गररयो। 
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निर्णय िं. ४४-  अिसुिूी ८ मा उल्लेनखत  योििाहरुलाई हाल विटे नवनियोिि गिण अपगु भएकोले श्रोत उपलव्ध 

भएमा आवश्यकता अिसुार िगर कायणपानलकाले निर्णय गरर कायाणन्वयि गिे गरर योििा वकैमा रातिे 

निर्णय गररयो ।  

निर्णय िं.  ४५- यस िगरपानलकामा कायणरत काििूी सल्लाहकार दगुाण अयाणल र सत्य िारायर् डंगोललाई हाल नददं ै

आएको पाररश्रनमकमारु. १०,०००/- थप गरी मानसक २५,०००/-पाररश्रनमक नदइिे निर्णय गररयो । 

नििहरुलाई यस अनघ नदईद ैआएको ईन्धि सनुवधा वाहके अन्य कुिैपनि सेवा सनुवधा उपलव्ध िगराउिे 

निर्णय गररयो।  

निर्णय िं. ४६- यस िगरपानलकाको प्रविा श्री बच्िरुाि बस्याललाईअन्य पाररश्रनमकलाई यथावत राखी प्रविा भत्ता( 

संिार, पत्रपनत्रका, आनद) कोलानग मानसक रु. १०,०००/- नदइिे निर्णय गररयो । 

निर्णय ि.ं ४७-  कायणलयको निन्सी निररक्षर् प्रनतवदेिलाई अध्ययि गरी प्रिनलत काििु वमोनिम नललाम, नवक्री, तथा 

नमिाहा गिे अनधकार कायणपानलकाको वठैकलाई  प्रत्यायोिि गिे निर्णय गरीयो। 

निर्णय िं. ४८-  "टोखा िगरपानलकाको अिदुाि व्यवस्था तथा संिालि कायणनवनध, २०७६" अिसुार खािेपािी 

पररयोििा संिालि गिण काठमाडौ ाँ उपत्यका खािेपािी नलनमटेड (KUKL) लाई नदईएको 

निकासाअिदुाि रकमलाईअिुमोदि गिे निर्णय गररयो । 

निर्णय िं. ४९- यस कायाणलयमा कायणरत कमणिारीहरुले कामको नसलनसलामा बैठक बस्दा बैठक भत्ता अथण मन्त्रालयको 

प्रिनलत िम्सण अिसुार िै उपलब्ध गराउिे निर्णय गररयो साथै कायाणलय समय बाहकेको अनतररि 

समयमा कायण गिुण पदाण प्रनत िार घण्टा बराबर एक नदिको खाइपाई आएको  थप पाररश्रनमक उपलब्ध 

गराउिे निर्णय गररयो । 
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