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मेरिका िाई 

उप-मेयि  

ववष्णु प्रसाद घिममिे 

का.पा. सदस्य 

 

गणेश प्र. अधिकािी 
का.पा. सदस्य 

 

ववनेश िाई 

का.पा. सदस्य 

 

सुजन िाई 

का.पा. सदस्य 

 

ककशोि ककिााँत  

 का.पा. सदस्य 

 

पासाङ शपेाा  

का.पा. सदस्य 

 

वीिवल िाई 

मेयि 

िामेश्वि भण्डािी 
का.पा. सदस्य 

ककसान िाई 

का.पा. सदस्य 

 

वदु्धडसं तामाङ्ग 

का.पा. सदस्य 

 

गणेश ववक्रम बस्नेत 
प्र. प्र. अ.  

 

नगर िायिपाडलिा पदाडििारीहरुिो कववरण 

 

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

भोलाजङ्ग िाई 

का.पा. सदस्य 

 

भुपाल कुमाि काकी 
का.पा. सदस्य 

 

शंकि कुमाि काकी  

का.पा. सदस्य 

 

इन्द्र कुमाि शे्रष्ठ 

का.पा. सदस्य 

 

झंक िोका 
का.पा. सदस्य 

 

समुनलाल िुलङु्ग राई 

का.पा. सदस्य 

 

ठण्ि ब. कव.ि. 
का.पा. सदस्य 

 

भोज ब. भजेुल 

 का.पा. सदस्य 

 

    शभुी तामाङ्ग 
का.पा. सदस्य 

 

लक्ष्मी िला स्जसी 
 का.पा. सदस्य 

 

अडमना तामाङ्ग 

 का.पा. सदस्य 

 

मडसडन माया तामाङ्ग 
 का.पा. सदस्य 

 

   

   

   

   

नगर िायिपाडलिा पदाडििारीहरुिो कववरण 

 



 

िामेश्वि भण्डािी 
वडा अध्यक्ष  

अम्ववका िाई 

विा सदतय  

 

ममिा दजी  

विा सदतय  

 

ढाका बहादिु ववष्ट  

विा सदतय  

 

वरी कठेत  

विा सदतय  

 

वीिवल िाई 

मेयि 

मेरिका िाई 

उप-मेयि  

गणेश ववक्रम बस्नेत 

प्र.प्र.अ.  

 

   
  

 

१ नं विा, नपेालेिााँिा    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

नगरसभा पदाडििारीहरुिो कववरण 

 



 

ववष्णु प्रसाद घिममिे  

वडा अध्यक्ष 

कववता िाई 

विा सदतय  

 

हहिा दजी  

विा सदतय  

 

ववशाल िाई 

विा सदतय  

 

देउतािाम तामाङ्ग  

विा सदतय  

 

गणेश प्रसाद अधिकािी  

वडा अध्यक्ष  

अमतृ कुमािी िाई 

विा सदतय  

 

तीर्ा कुमािी ववक  

विा सदतय  

 

प्रकाश िाई 

विा सदतय  

 

िाज कुमाि खत्री  

विा सदतय  

 

२ नं विा, िुदाििाउले   

 
 

३ नं विा, खातिम्छा 

 

 

 

 

    

 

    



 

ककसान िाई 

वडा अध्यक्ष  

युविाज िाई 

विा सदतय  

 

जमुना ववष्ट 

विा सदतय  

 

गीता साकी 
विा सदतय  

 

हेमकुमाि िाई 

विा सदतय  

 

ववनेश िाई 

वडा अध्यक्ष 

लक्ष्मी कला म्जसी 
विा सदतय  

 

मोघत ब. वव.क. 
विा सदतय  

 

हका  ब. दाहाल 

विा सदतय  

 

हदल कुमािी ववश्वकमाा 
विा सदतय  

 

४ नं विा मूलपानी 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५ नं विा मूलपानी 

 

 

    

 

    



 

सुजन िाई 

वडा सदस्य  

भवनी शंकि लवसाल 

विा सदतय  

 

िीता साकी 
विा सदतय  

 

कुमाि कटुवाल 

विा सदतय  

 

ममना ववष्ट 

विा सदतय  

 

वदु्धडसं तामाङ्ग 
विा अध्यक्ष 

सरेुश अडििारी 
विा सदतय  

 

इन्र िुमारी तामाङ्ग 

विा सदतय  

 

दगुाि देवी दमाई 

विा सदतय  

 

डनल ब. खिगी 
विा सदतय  

 

६ नं विा, िेउरेनीपानी 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७ नं विा, िेउरेनीपानी 

 

 

    

 

    



 

किशोर किरााँत 
विा अध्यक्ष 

छत्र ब. तामाङ्ग 

विा सदतय  

 

िमला कवश्विमाि 
विा सदतय  

 

हेम िुमार शे्रष्ठ 

विा सदतय  

 

मडसडन माया तामाङ्ग 

विा सदतय  

 

पासाङ्ग शेपाि 
विा अध्यक्ष 

मान बहादरु राई 

विा सदतय  

 

रत्नमाया िमीनी 
विा सदतय  

 

चक्र बहादरु तामाङ्ग 
विा सदतय  

 

डनमददिी शेपाि 
विा सदतय  

 

८ नं विा, तङु्गछेा 

 
९ नं विा, किमालङु्ग   

 

 

    

 

    



 

भोलाजङ्ग राई 

विा अध्यक्ष 

अडमता तामाङ्ग 

विा सदतय  

 

प्रमे दोची शेपाि 
विा सदतय  

 

जीत ब. लावर 

विा सदतय  

 

सीता कवश्विमाि 
विा सदतय  

 

भपुाल िुमार िािी 
विा अध्यक्ष 

कवजेन्र राई 

विा सदतय  

 

टीिा िुमारी िािी 
विा सदतय  

 

मैयामाया सािी 
विा सदतय  

 

उगेन तामाङ्ग 

विा सदतय  

 

१० नं विा, साङ्गपाङ्ग 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

११ नं विा, देउराली   

 

    

 

    



 

शंिर िुमार िािी 
विा अध्यक्ष 

िृष्ण मोहन िािी 
विा सदतय  

 

राडििा कवश्विमाि 
विा सदतय  

 

मस्न्दरा थापा 
विा सदतय  

 

तारा ब. तामाङ्ग 
विा सदतय  

 

इन्र िुमार शे्रष्ठ 

विा अध्यक्ष 

सवुी तामाङ्ग 

विा सदतय  

 

ददलमाया दजी 
विा सदतय  

 

डनमा शेपाि 
विा सदतय  

 

वीरवल शे्रष्ठ 
विा सदतय  

 

१२ नं विा, देउराली 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१३ नं विा, बोया   

 

    

 

    



 

झंि बहादरु रोिा 
विा अध्यक्ष 

लक्ष्मी दजी 
विा सदतय  

 

िम्बरिुमारी जोगी 
विा सदतय  

 

कवष्ण ुिुमार राई 

विा सदतय  

 

कवष्ण ुप्र. पराजलुी 
विा सदतय  

 

१४ नं विा, बोया 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

षडानन्द्द नगिपामलका हदलंा म्स्र्त िाचन्द्र मम्न्द्दि तर्ा गुठी परिसि  
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तथाडनय तहिो डनवािचन भई हामीले पदभार ग्रहण गरेिो यो पाचौ वषिमा आईपगु्दा 
चारवटा नगरसभा सम्पन्न भई पााँचौ नगरसभाबाट पाररत आ.व. २०७८/०७९ िो 
वाकषिि नीडत तथा िायिक्रम पसु्ततिा प्रिाशन गरर आम जनता समक्ष प्रतततु गनि पाउाँदा 
मलाई अत्यन्तै हषििो अनभुडुत भईरहेिो छ ।  

नगर कविास योजना तजुिमािा लाडग नेपालिो संकविानिो भावना र ममिलाई आत्मसाथ 
गरर तथाडनय सरिार संचालन ऐन २०७४ ले तोिेिो कवडि र प्रिृयािो अवलम्वन गदै 
नेपाल सरिार संघीय माडमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा प्रदेश नं १ 
सरिारबाट प्राप्त नीडत र मागिदशिनलाई आिार मानी यस षिानन्द नगरपाडलिािो सम्पूणि 
विािो टोल वततीततरबाट सबै के्षत्र र वगििा जनताहरुिो सहभाडगतामा जनप्रडतडनडि वहाल भए पश्चात पााँचौ नगर 
सभाबाट पाररत गरी प्रतततु गररएिो यो वजेट डनडत तथा िायिक्रमहरु विा तह, कवषयगत सडमडतहरु, योजना तजुिमा 
सडमडत, राजश्व परामशि सडमडत, सरिारी तथा गैर सरिारी संघ संतथा र कवज्ञ समूहिो राय तथा सझुाव संिलन गरर 
नगरपाडलिािो समदृ्ध कविासिो लाडग ददघििालीन योजनाहरु छनौट गरी नगर िायिपाडलिािो डनणियानसुार 
नगरसभामा दफावार छलफल गरर नगरसभाबाट तवीिृत भई प्रशासनमा आएिो छ । प्रतततु वजेट डनडत तथा 
िायिक्रमले हामीले गरेिो पररिल्पना "एि व्यस्ि, एि व्यवसाय" लाई साथिि बनाउने अवतथामा पयुािउने छ भने्न 
भारी अपेक्षा राखेिो छु । साथै आ.व. २०७८/०७९ िो बजेट डनडत तथा िायिक्रममा हाम्रो नगरपाडलिािा 
आडथिि तथा सामास्जि दृकििोणबाट सबैभन्दा तल्लो ततरमा रहेिा डनमखुा जनतािो तहसम्म सािन स्रोतलाई 
पयुािउने प्रयत्न गदै आडथिि अवसर र सामास्जि सरुक्षािा िायिक्रमहरुलाई पडन कवशेष प्राथडमितामा रास्खएिो छ 
। प्रतततु वजेट डनडत तथा िायिक्रमले डलएिो लक्ष्य प्राडप्तिा लाडग हाम्रो एक्लो प्रयास मात्र पयािप्त नहनु ेहदुााँ यसिो 
सफल िायािन्वयनिो लाडग संघीय सरिार, प्रदेश सरिार, दात ृडनिाय, यस के्षत्रिा अग्रज जनप्रडतडनडिहरु र सचेत 
तथा जागरुि आम नगरबासी आमाववुा, दाजभुाई, ददवीवकहनी तथा सज्जनवृन्दहरुिो सामकुहि प्रायस, साथ सहयोग र 
सहिायििा लाडग कवनम्रता पूविि हाददिि आग्रह गदिछु ।  

अन्तमा, वाकषिि डनडत तथा िायिक्रम तजुिमा गनि सहयोग पयुािउन ेसहिमी डनवािस्चत जनप्रडतडनडिहरु, राजनैडति दल, 

कवषयगत सडमडत, योजना तजुिमा सडमडत, राजश्व परामशि सडमडत, श्रोत अनमुान तथा बजेट डसमा डनिािरण सडमडत, स्शक्षा 
सडमडत, कवदे्ययि सडमडत, बजेट तथा िायिक्रम तजुिमा सडमडत, आडथिि कविास सडमडत, लेखा सडमडत, पूवाििार कविास 
सडमडत, सामास्जि कविास सडमडत, न्याकयि सडमडत, नगरमा कक्रयाडसल व्यावसाकयि तथा सामदुाकयि सामास्जि संघ 
सतथाहरु, संचारिमी डमत्रहरु, सम्पूणि नगरबासी दाजभुाई तथा ददददबकहनी लगायत नगरपाडलिामा िायिरत चौथो 
नगरसभाद्धारा पाररत प्रतततु नगर कविास योजना तजुिमा गने िायिमा अहोरात्र खट्न ेसम्पूणि िमिचारी डमत्रहरुलाई 
हाददिि िन्यवाद ज्ञापन गदिछु । 

                                                      वीरवल राई 
                                                      नगर प्रमखु 



 

                 षिानन्द नगरपाडलिा 
              नगर िायिपाडलिािो िायािलय 

                  ददङ्ला, भोजपरु 
                   १ नं. प्रदेश, नपेाल 
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आबाल ब्रहमचारी बालागरुु षिानन्द अडििारीिो अडसम िृपा, समाज पररवतिनिा खाडतर योद्दा कविसुी योगमायााँ 
न्यौँपानिेो योगदान सनु्दर प्रािृडति छटाले भररपणुि ऐडतहाडसि तथा िाडमिि तथलिो साँगम भौगोडलि डबडबिता 
डबडभन्न जातजाती एवाँ भाषा भाषी बसोबास तथा एिता मौडलि सााँतिृडति डबडबितापूणि र पडबत्र अरुण नददले सशुोडभत 
रहेिो यस षिानन्द नगरपाडलिा आफैमा बह ुआयाडमि र अलौकिि छ । 

यततो पावन भमुीलाई हामीले राम्रो तथाडनय तहिो रुपमा पाएिा छौँ र आदरस्णय नगरबाडसहरुले यस तथाडनय तहिो 
तथाडनय सरिार सञ्चालन गनि पकहलो जनडनबािस्चत नगर उप-प्रमखुिो रुपमा  अबसर ददनभुएिोमा म अत्यन्तै हकषित 
छु । यो हषििो साखलाई उच्चता डबन्दमुा प¥ुयाउन म यो नगरिो नेततृ्व पस्ङ्तमा नेपालिो साँकविानले डनददिष्ठ गरेिो 
राज्यिो डनदेशि डसद्धान्त र नीडतहरु हाम्रो यो भगुोल सहुााँउदो मौडलि नीडत तथा िायिक्रमहरु अनरुुप साविभौमसत्ता 
सम्पन्न नगरबासीहरुलाई उपलब्ि श्रोत सािनिो उच्चतम प्रयोग गरी भौडति, आडथिि, सामास्जि डबिासिो डसिी 
उक्लदै लोितन्त्र र साँकविानले पतिेिा उपलस्ब्िहरुिो अपनत्व महससु गराउन प्रडतबद्ध छु । सम्पणुि नागररिहरुिो 
घर दैलोमा रहेिो यस तथाडनय सरिारले डनष्पक्ष, छररतो, पारदस्शि र गणुततरयिु सेवा सडुबिा उपलब्ि गराउदै 
आफ्ना नागररिहरुलाई पतिन ुशसुासानिो कविास र डनमािणमा नव आयम थप्दै समय अनिुुल र जनइस्च्छत 
पररवतिन समकृद्ध ल्याउन ुनै हाम्रो प्रमखु लक्ष्य र उदेश्य हो । 

तवातथ, स्शक्षा र न्यायलाई प्राथडमितामा रास्ख आडथिि डबिास, पवुाििार डबिास,सामास्जि डबिास, बातावरण तथा 
डबपद ब्यबतथापन सेवा प्रवाह र शसुासनमा अग्रसर एवाँ दत्तस्चत्त रकह समाजिा अग्रज तथाडनय नागररिहरु 
िमिचारीहरुिो सहयोग सल्लाह सझुाब सकहत प्रदेश र संघसाँग नबास्झने गरर नगरले यस बषििो नीडत तथा िायिक्रम 
गौरबिा योजनाहरु, नगरततररय योजनाहरु, विािो योजनाहरु बनाएिा छौँ । यस नगरलाई िाडमिि पयिटनिो 
संवाहि एवं िेन्र बनाउने साँिल्प डलएिा छौँ । हामीलाई पणुि डबश्वास छ कि नगरपाडलिािो नीडत तथा िायिक्रम 
र योजनाहरुले आडथिि समनु्नडत, ददघििाडलन पवुाििार डबिास, पयिटन प्रवदिन, बातावरण तथा सरसफाई मकहला 
सशस्ििरण र लैङडगि समानता एवाँ समानतािो के्षत्रमा िोशेढुङ्गा साडबत हनुेछ ।  
अन्तमा, क्रडमि रुपमा यस षिानन्द नगरपाडलिालाई ततररय एवाँ डबिासस्शल नमनुा नगरपाडलिा बनाउन तयार 
गररएिा िायिक्रम तथा योजना सञ्चालनमा जनसहभागीतािा साथै सबैिो साथ र सहयोगिो अपेक्षा गदै भन्न चाहन्छु 
कि आउनसु सबैले आ-आफ्नो दाकयत्व परुा गरी षिानन्द नगरपाडलिालाई समदृ्ध र हराभरा बनाऊाँ  भन्दै शभुिामना 
व्यि गनि चाहन्छु । 

                                                              
                                                     मेररिा राई 

                                                     नगर उप-प्रमखु 



 

  कवषय-सूची 

संस्क्षप्त पररचय ....................................................................................................... 1 

नगरपाडलिािो प्रशासडनि नक्सा .................................................................................... 3 
षिानन्द नगरपाडलिािो वततसु्तथडत कववरण २०७६ अनसुार विागत रुपमा जनसंख्या र क्षेत्रफल .................... 4 

नगरपाडलिािो िायि सञ्चालनिा लाडग गदठत सडमडतहरुः ............................................................. 5 

पााँचौ नगरसभा िायि र समय ताडलिा ................................................................................ 8 

िायिपाडलिा सदतय श्री समुनलाल िुलङु्ग राईद्धारा प्रतततु आ.व .२०७८/७९ िो वजेट व्यिव्य .................. 31 

कवडनयोजन ऐन ,२०७८ ............................................................................................ 34 

१ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम ........................................................................ 48 

२ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम ......................................................................... 51 

३ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम ........................................................................ 54 

४ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम ......................................................................... 56 

५ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम ........................................................................ 58 

६ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम ......................................................................... 61 
७ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम ......................................................................... 63 
८ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम ......................................................................... 66 

९ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम ........................................................................ 68 

१० नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम ...................................................................... 70 

११ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम ...................................................................... 72 

१३ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम ...................................................................... 77 

१४ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम ...................................................................... 80 

षिानन्द नगरपाडलिािो आडथिि वषि २०७८/७९ िो योजना वैंिमा रहेिा आयोजनाहरुः ........................ 121 

िायिपाडलिा सदतय श्री लक्ष्मीिला स्जसीद्धारा प्रतततु आ.व .२०७८/७९ िो आडथिि ऐन ........................ 125 

षिानन्द नगरपाडलिािो आडथिि ऐन, २०७8 ..................................................................... 127 

षिानन्द नगरपाडलिािा डनवािस्चत पदाडििारीहरुिो कववरण ....................................................... 162 

नगरपाडलिामा िायिरत िमिचारीहरुिो कववरण २०७८ ........................................................... 165 

षिानन्द नगरपाडलिा गडतकवडि (तस्तवरमा) ........................................................................ 170 

 



                     षिानन्द नगरपाडलिा, ददङ्ला, भोजपरुिो वाकषिि नगर कविास योजना २०७८/०७९  | 1  

 

संस्क्षप्त पररचय 
 

िोशी अञ्चल भोजपरु स्जल्लािो उत्तरी क्षेत्र स्जल्ला सदरमिुामबाट १२ िोष दरुरमा रहेिो ददङ्ला उत्तरी 
क्षेत्रिा चौि गा.कव.स. िो िेन्रिो रुपमा पररस्चत रहेिो छ । २०७१ मंसीर १६ गतेिा ददन नेपाल 
सरिार मस्न्त्रपररषदिो डनणिय अनसुार साकवि िेउरेनीपानी, मूलपानी, तङु्गेछा, किमालङु्ग र खातिम्छा गा.कव.स. 
लाई समेटेर ददङ्ला बजारमा िायािलय रहने गरी षिानन्द नगरपाडलिामा नेपाल सरिार मस्न्त्रपररषदिो 
डमडत २०७३।११।२७ िो डनणिय अनसुार साकवि नेपालेिािा, िुदाििाउले, साङपाङ, देउराली र वोया 
गा.कव.स.लाई समेटेर नगरपाडलिा घोषणा हो । ददङ्ला सभ्यतािा जनि चामेश्वर नेवार र त्यसिा प्रवतिि 
आवाल ब्रम्हाचारी षिानन्द हनु ्। नेपालिै जनततरबाट संचाडलत पकहलो पाठशाला संतथापि समाज सिुारि 
स्शक्षासेवी आवाल ब्रम्हाचारी षिानन्द गरुुले कव.सं. १९३२ मा षिानन्द संतिृत पाठशाला संचालनपडछ 
ददङ्लािो ऐडतहाडसि महत्व बढेिो डथयो । नगरपाडलिा घोषणा भएपडछ स्शक्षा, तवात्य, यातायात, खानेपानी, 
कवद्यतु, उद्योग आदी कविासिो प्रवल सम्भावना वढेर गएिो छ । ददङ्ला क्षेत्र ऐडतहाडसि थूम पडन हो ।  
यस क्षेत्रिा िाडमिि तथा पयिटिीय महत्विा क्षेत्रहरु डसताराम, रामचन्रमस्न्दर, षिानन्द शाडलि, िैलाश 
िााँिा, गणेश मस्न्दर, जाल्पा मस्न्दर, गमु्बा, पशपुडत, पखवुादेवीथान, चचि, चण्िीथान, स्शवालय, साउनेिााँिा, 
स्चत्रगपु्ता, छागे िाम, डसिेलटार सालिो िपु पाइने ठाउाँ, सतीघाट, गरुुङ्गिााँिा, गिीगाउाँ, योगमाया समािीतथल 
आदी हनु । त्यततै बजार क्षेत्र, ददंला बजार, िास्त्तिे वालवुाबेशी, पखवुा, िामी चौतारा, रामनवमी तथा 
सदमी मेला ददङ्ला, सोमबारे, झ्याउपोखरी, वोया कवकहवारे, बैदार भञ्याङ आदी मखु्य बजारहरु हनु ्।  
यस नगरपाडलिािो पूविमा अरुण नदी (संखवुासभा स्जल्ला), पस्श्चममा साउने िााँिा, उत्तरमा साल्पा डसलोछो 
गाउपाडलिा दस्क्षणमा भोजपरु नगरपाडलिा रहेिा छन ्। ३३६ डमटरदेस्ख ३११० डमटर उचाईमा कवडभन्न 
प्रिारिा हावापानीमा रुराक्ष, दलुिव माडनएिो अशोि वकृ्ष, चााँप, गरुााँस, ढ्याग्र ेसल्लो, आदद वनतपडत र 
स्चराइतो, जट्टामसी, पााँचअम्ले, नागबेली आदद जतता जडिवकुट पाइन्छ । त्यसैगरी जनावरमा मगृ, तयाल, 

बनेल, बाघ, भाल,ु बादर तथा पशपंुक्षीमा िााँफे, मनुाल, सगुा, िाडलज, िााँिे भ्यााँिुर आदी पाइन्छ । 
नगरपाडलिा क्षेत्रिो भौगोडलि वनावट बेशीीँ, खोज, समथर भ-ूभागदेस्ख कहमाली क्षेत्रले समेटेिो छ । 
नगरपाडलिािो तल्लो तकटय तथा मध्य क्षेत्रमा खाद्यान्नवालीिो अलवा नगदेबालीिो रुपमा रुराक्ष, सनु्तला, 
िागती र माडथल्लो भागमा अलैची, आल,ु स्चराइतो, सतवुा, पााँचअम्ले, अस्म्लसो र जडिवटुीहरु प्रशतत सम्भावना 
रहेिो छ । नगरपाडलिा घोषणा भएपडन अरुण नदीमा मोटरएवल पलु डनमािण नहदुा यहािो जनजीवन 
असहज छ । सबै विाहरुमा कवद्यतु, खानेपानी, स्शक्षा, तवात्य, सञ्चार, यातायात, सेवा आदद पहुाँचिो अभाव 
रहेिोमा यी कविासिा पूवाििारहरुिो कविास गनि नगरपाडलिािो पकहलो प्राथडमिता रहेिो छ । 

 

 

िोशी अञ्चल भोजपरु स्जल्लािो उत्तरी क्षेत्र स्जल्ला सदरमिुामबाट १२ िोष दरुरमा रहेिो ददङ्ला उत्तरी 
क्षेत्रिा चौि गा.कव.स. िो िेन्रिो रुपमा पररस्चत रहेिो छ । २०७१ मंसीर १६ गतेिा ददन नेपाल 
सरिार मस्न्त्रपररषदिो डनणिय अनसुार साकवि िेउरेनीपानी, मूलपानी, तङु्गेछा, किमालङु्ग र खातिम्छा गा.कव.स. 
लाई समेटेर ददङ्ला बजारमा िायािलय रहने गरी षिानन्द नगरपाडलिामा नेपाल सरिार मस्न्त्रपररषदिो 
डमडत २०७३।११।२७ िो डनणिय अनसुार साकवि नेपालेिािा, िुदाििाउले, साङपाङ, देउराली र वोया 
गा.कव.स.लाई समेटेर नगरपाडलिा घोषणा हो । ददङ्ला सभ्यतािा जनि चामेश्वर नेवार र त्यसिा प्रवतिि 
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आवाल ब्रम्हाचारी षिानन्द हनु ्। नेपालिै जनततरबाट संचाडलत पकहलो पाठशाला संतथापि समाज सिुारि 
स्शक्षासेवी आवाल ब्रम्हाचारी षिानन्द गरुुले कव.सं. १९३२ मा षिानन्द संतिृत पाठशाला संचालनपडछ 
ददङ्लािो ऐडतहाडसि महत्व बढेिो डथयो । नगरपाडलिा घोषणा भएपडछ स्शक्षा, तवात्य, यातायात, खानेपानी, 
कवद्यतु, उद्योग आदी कविासिो प्रवल सम्भावना वढेर गएिो छ । ददङ्ला क्षेत्र ऐडतहाडसि थूम पडन हो ।  
यस क्षेत्रिा िाडमिि तथा पयिटिीय महत्विा क्षेत्रहरु डसताराम, रामचन्रमस्न्दर, षिानन्द शाडलि, िैलाश 
िााँिा, गणेश मस्न्दर, जाल्पा मस्न्दर, गमु्बा, पशपुडत, पखवुादेवीथान, चचि, चण्िीथान, स्शवालय, साउनेिााँिा, 
स्चत्रगपु्ता, छागे िाम, डसिेलटार सालिो िपु पाइने ठाउाँ, सतीघाट, गरुुङ्गिााँिा, गिीगाउाँ, योगमाया समािीतथल 
आदी हनु । त्यततै बजार क्षेत्र, ददंला बजार, िास्त्तिे वालवुाबेशी, पखवुा, िामी चौतारा, रामनवमी तथा 
सदमी मेला ददङ्ला, सोमबारे, झ्याउपोखरी, वोया कवकहवारे, बैदार भञ्याङ आदी मखु्य बजारहरु हनु ्।  
यस नगरपाडलिािो पूविमा अरुण नदी (संखवुासभा स्जल्ला), पस्श्चममा साउने िााँिा, उत्तरमा साल्पा डसलोछो 
गाउपाडलिा दस्क्षणमा भोजपरु नगरपाडलिा रहेिा छन ्। ३३६ डमटरदेस्ख ३११० डमटर उचाईमा कवडभन्न 
प्रिारिा हावापानीमा रुराक्ष, दलुिव माडनएिो अशोि वकृ्ष, चााँप, गरुााँस, ढ्याग्र ेसल्लो, आदद वनतपडत र 
स्चराइतो, जट्टामसी, पााँचअम्ले, नागबेली आदद जतता जडिवकुट पाइन्छ । त्यसैगरी जनावरमा मगृ, तयाल, 

बनेल, बाघ, भाल,ु बादर तथा पशपंुक्षीमा िााँफे, मनुाल, सगुा, िाडलज, िााँिे भ्यााँिुर आदी पाइन्छ । 
नगरपाडलिा क्षेत्रिो भौगोडलि वनावट बेशीीँ, खोज, समथर भ-ूभागदेस्ख कहमाली क्षेत्रले समेटेिो छ । 
नगरपाडलिािो तल्लो तकटय तथा मध्य क्षेत्रमा खाद्यान्नवालीिो अलवा नगदेबालीिो रुपमा रुराक्ष, सनु्तला, 
िागती र माडथल्लो भागमा अलैची, आल,ु स्चराइतो, सतवुा, पााँचअम्ले, अस्म्लसो र जडिवटुीहरु प्रशतत सम्भावना 
रहेिो छ । नगरपाडलिा घोषणा भएपडन अरुण नदीमा मोटरएवल पलु डनमािण नहदुा यहािो जनजीवन 
असहज छ । सबै विाहरुमा कवद्यतु, खानेपानी, स्शक्षा, तवात्य, सञ्चार, यातायात, सेवा आदद पहुाँचिो अभाव 
रहेिोमा यी कविासिा पूवाििारहरुिो कविास गनि नगरपाडलिािो पकहलो प्राथडमिता रहेिो छ । 
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नगरपाडलिािो प्रशासडनि नक्सा 

 

 

l;dfgf            M  k"j{df– c?0f glb -;+v'jf;ef lhNnf_  

 klZrddf– ;fpg]8fF8f,  

 pQ/df–  ;fNkf l;ln5f] ufpkflnsf 

 blIf0fdf– ef]hk'/ gu/kflnsf / c?0f ufpkflnsf 

If]qkmn                 @$!=!% ju{ ls=ld= 

hg;+Vof           M   #$,#$) -dlxnf $*=#&Ü / k'?if %!=^#Ü_    

ef}uf]lns ljefhg M    dWo kxf8L 

/fhg}lts ljefhg M    ;+3Lo lgjf{rg If]q ;+Vof ! / k|b]z lgjf{rg If]q ;+Vof @ 
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षिानन्द नगरपाडलिािो वततसु्तथडत कववरण २०७६ अनसुार विागत रुपमा जनसंख्या र 
के्षत्रफल 

क्र.सं. नयााँ विा समावेश गाकवस / नगरपाडलिा जनसंख्या क्षते्रफल(वगि कि.मी.) 
१ १ नेपालेिााँिा(१-९) ३९६२  १८.८३ 

२ २ िुदाििाउले(१-९) २२२०  २६.८९ 

३ ३ षिानन्द(९,१०) १७९०  २२.०५ 

४ ४ षिानन्द(१) २१५७  १२.९१ 

५ ५ षिानन्द(२) २२३३  ६.३४ 

६ ६ षिानन्द(४) २२९७  १६.६२ 

७ ७ षिानन्द(३) २२४५  १०.०४ 

८ ८ षिानन्द(५,६) २७३५  ११.५८ 

९ ९ षिानन्द(७,८) १६५९  २२.०४ 

१० १० साङ्पाङ्(१-९) ३२७३  २१.८९ 

११ ११ देउराली(१,३,४,६,८) ३१२४  १९.७८ 

१२ १२ देउराली(२,५,७,९) २७२२  २२.२२ 

१३ १३ बोया(५-७,९) १९४१  १३.९३ 

१४ १४ बोया(१-४,८) १९८२  १६.०३ 

 जम्मा  ३४३४० २४१.१५ 

xf]rf] e"–efu ##^ ld6/ nD5'jf 3f6 c?0fgbL :jf:Yo 

cUnf] e"–efu #!!) ld6/ ;fpg]8fF8f  k|fylds :jf:Yo s]Gb| – ! 

O{nfsf k|zf;g– !  :jf:Yo rf}sL  – ( 

O{nfsf k|x/L – @  zx/L :jf:Yo s]Gb|  — ! 

k|x/L rf}sL– $  cfo'j]{b cf}ifwfno  – !  

 lgdf{0flwg xl:k6n  – ! 

 cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb| – # 

O{nfsf kz' :jf:Yo sfof{no–! ;~rf/ 

/fli6«o jfl0fHo a}+s– !  

PgcfOl; Pl;of — ! O{nfsf x'nfs sfof{no– ! 

;]Gr'/L sdl;{on a}+s– !  cltl/Qm x'nfs sfof{no– $  

ljQLo ;+:yfx? – %  

;xsf/L ;+:yf– $  

;fgf pBf]u– !^  emf]n'Ë] k'n– #& 

  

lzIff  

ax'd'vL SofDk;– !  

dfWolds ljBfno– !!  

cfwf/e"t ljBfno — %* 

;+:yfut ljBfno -jf]l8Ë_– ^  

 

jg 

Onfsf jg sfof{no– ! 

;fd'bflos jg dxf;+3– %  

;fd'bflos jg– ( 

pBf]u jfl0fHo ;+3– ! 

u}x ;/sf/L ;+:yf– %  

u'7L– $ 

;xsf/L ;+:yf– ^ 
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िाडमिि तथा पयिटिीय क्षते्रः 
l;tf/fd rGb|dlGb/, if8fgGb ;flns, s}nfz8fF8f, u0f]z dlGb/, hfnfkf dlGb/, u'Daf, kz'klt dlGb/, 

;fNkf, rr{, r08L yfg, lzjfno, ;fpg]8fF8f, kv'jf b]lj yfg, lrqu'Ktf, 5fu] wfd, l;St]n6f/ ;fNfsf] 

w'k kfOg] 7fp, ;lt3f6, u'?Ë8fF8f cflb . 

ahf/ If]q M 

lb+nf ahf/, a}bf/ e+~hfª, sflQs] jfn'jf a];L, kv'jf ahf/, sfdL rf}t/f, /fd gjdL tyf ;bdL d]nf 

lb+nf ahf/ cflb . 

  

नगरपाडलिािो िायि सञ्चालनिा लाडग गदठत सडमडतहरुः 
१. स्रोत अनमुान तथा बजेट डसमा डनिािरण सडमडत 

ि. श्री वीरवल राई नगर प्रमखु   - संयोजि 

ख. श्री मेररिा राई उप- प्रमखु   - सदतय 

ग. श्री समुनलाल िुलङु्ग राई िा.पा. सदतय   - सदतय 

घ. श्री भोज बहादरु भजेुल िा.पा. सदतय  - सदतय 

ङ. श्री ठण्ि बहादरु कव.ि. िा.पा. सदतय  - सदतय 

च. श्री अडमता तामाङ्ग  िा.पा. सदतय  - सदतय 

छ. श्री गणेश कवक्रम बतनेत प्र.प्र.अ.   - सदतय सस्चव 

 

२. राजश्व परामशि सडमडत 

ि. श्री मेररिा राई उप-प्रमखु    - संयोजि  
ख. श्री गणेश कवक्रम बतनेत  प्र.प्र.अ.   - सदतय 

ग. झंि ब. रोिा १४ नं विा अध्यक्ष   - सदतय 

घ. श्री लक्ष्मीिला स्ज.सी. िा.पा. सदतय  - सदतय 

ङ. श्री उद्योग वास्णज्य संघ प्रडतडनडि   - सदतय 

च. श्री मोतीराम खनाल    राजश्व शाखा  - सदतय सस्चव 

 

 

३. बजेट तथा िायिक्रम तजुिमा सडमडत 

ि. श्री मेररिा राई उप-प्रमखु    - संयोजि 
ख. श्री भोज बहादरु भजेुल िा.पा. सदतय  - सदतय 

ग. श्री ठण्ि बहादरु कव .ि.  िा.पा. सदतय  - सदतय 

घ. श्री समुनलाल िुलङु्ग  िा.पा. सदतय  -  सदतय 

ङ. श्री गणेश प्रसाद अडििारी ३ नं विा अध्यक्ष - सदतय 

च. श्री रामेश्वर भण्िारी  १ नं विा अध्यक्ष  - सदतय 

छ. श्री किशोर किरााँत ८ नं विा अध्यक्ष  - सदतय 

ज. श्री गणेश कवक्रम बतनेत प्र.प्र.अ.   -सदतय सस्चव 
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४. पूवाििार कविास सडमडत 

क. श्री गणेश प्रसाद अडििारी ३ नं विा अध्यक्ष  - संयोजि 

ख. श्री कवष्णपु्रसाद स्घडमरे  २ नं विा अध्यक्ष  - सदतय 

ग. श्री मडसनीमाया तामाङ्ग िा.पा. सदतय   - सदतय 

ि. श्री िुल प्रसाद ताजपरुरया  योजना अडििृत  - सदतय सस्चव 

 

५. आडथिि कविास सडमडत 

ि। श्री किशोर किरााँत  ८ नं विा अध्यक्ष   - संयोजि 

ख। श्री ईन्र िुमार शे्रष्ठ  १३ नं विा अध्यक्ष  - सदतय 

ग। श्री डमना कवि  िा.पा. सदतय   - सदतय 

घ। श्री राम सागर यादव   लेखा शाखा   - सदतय सस्चव 

 

६. कविेयि सडमडत 

ि. श्री ठण्ि बहादरु कव.ि. िा.पा. सदतय   - संयोजि 

ख. श्री किसान राई  ४ नं विा अध्यक्ष   - सदतय 

ग. श्री सजुन राई ६ नं विा अध्यक्ष   - सदतय 

घ. श्री िुल प्रसाद ताजपरुरया  योजना अडििृत  - सदतय सस्चव 

 

७. वन वातावरण तथा कवपत व्यवतथापन सडमडत 

ि. श्री रामेश्वर भण्िारी  १ नं विा अध्यक्ष  - संयोजि 

ख. श्री भपूाल िुमार िािी ११ नं विा अध्यक्ष  - सदतय 

ग. श्री अडमता तामाङ्ग  िा.पा. सदतय   - सदतय  
घ. श्री संसार िुथमुी राई         - सदतय सस्चव 

 

८. सामास्जि कविास सडमडत 

ि. श्री समुनलाल िुलङु्ग िा.पा. सदतय   - संयोजि 

ख. श्री भोलाजङ्ग राई   १० नं विा अध्यक्ष  - सदतय 

ग. श्री सवुी तामाङ्ग  िा.पा. सदतय   - सदतय 

घ. श्री गीता गरुागाई  सामास्जि कविास शाखा   - सदतय सस्चव 

 

९. सशुासन तथा संतथागत कविास सडमडत 

ि. श्री भोज बहादरु भजेुल िा.पा. सदतय   - संयोजि 

ख. श्री लक्ष्मीिला स्ज.सी. िा.पा. सदतय   - सदतय 

ग. श्री बदु्धडसं तामाङ्ग   ७ नं विा अध्यक्ष  - सदतय 

घ. श्री िेशव प्रसाद गरुागाई     - सदतय सस्चव 

 

१०. न्याकयि सडमडत  
ि. श्री मेररिा राई नगर उप-प्रमखु    - संयोजि 

ख. श्री छत्र बहादरु तामाङ्ग ८ नं विा सदतय   - सदतय 
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ग. श्री यवुराज राई  ४ विा सदतय   - सदतय 

घ. श्री वावरुाम वाततोला     - सदतय सस्चव 

 

११.  लेखा सडमडत 

ि. श्री झंि ब. रोिा  १४ नं विा अध्यक्ष  - संयोजि 

ख. श्री भपुाल िुमार िािी ११ नं विा अध्यक्ष  - सदतय 

ग. श्री ठण्ि बहादरु कव.ि. िा.पा. सदतय   - सदतय 

घ.  श्री राम सागर यादव    लेखा शाखा   - सदतय सस्चव 
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              षिानन्द नगरपाडलिा 
                 ददङ्ला, भोजपरु 

                   

                           पााँचौ नगरसभा २०७८ 

पााँचौ नगरसभा िायि र समय ताडलिा 

 

a}7s ;+Vof M b'O{                             

j}7s :yfg M lbª\nf se8{ xn 

cWoIftf M gu/ k|d'v 
 

ldlt j}7s a:g] ;do sfo{;"rL sfo{ ;"rL 

k|:t'tstf{ 

s}lkmot 

@)&*.)#.!) ljxfg !!M)) ah]] ;ef xn k|j]z   

@)&*.)#.!) ljxfg !!M)% ah]] /fli6«o ufgsf ;fy ;ef k|f/De   

@)&*.)#.!) ljxfg !!M!) ah]] ;ef k|f/De jL/jn /fO{, 

gu/ k|d'v 

 

@)&*.)#.!) ljxfg !!M!% ah]] gu/kflnsfsf] jflif{s gLlt tyf 

sfo{qmd k|:t't 

jL/jn /fO{, 

gu/ k|d'v 

cWoIftf 

ug]{ 

h]i7 

;b:o 

@)&*.)#.!) lbp;f] !!M$% ah]] gLlt tyf sfo{qmd k|:t't dfly 

5nkmnsf] nflu efu lng] 

;b:ox?sf] gfdfjnL ;+sng  

  

@)&*.)#.!) lbp;f] !!M%) ah]] 5nkmn    

@)&*.)#.!) lbp;f] !@M#) ah]] gLlt tyf sfo{qmd lg0ff{oy{ k]z jL/jn /fO{,  

gu/ k|d'v 

 

@)&*.)#.!) lbp;f] !@M$) ah]] cf=j= @)&*.)&( df if8fgGb 

gu/kflnsfsf] s/ tyf b:t'/ 

p7fpg] ;DaGwdf Joj:yf ug{ 

ag]sf] cy{ ljw]os / ;f] ;Fu 

;DalGwt cg';'lrx? k]z 

 

nIdL snf /fO{ 

sf=kf ;b:o 

 

@)&*.)#.!) lbp;f] !M)) ah]] cy{ ljw]os / ;f] ;Fu ;DalGwt 

cg';'lrx? dfly 5nkmnsf] nflu 

gfdjnL ;+sng 

  

@)&*.)#.!) lbp;f] !M!) ah] 5nkmn   

@)&*.)#.!) lbp;f] !M$) ah] cy{ ljw]os / ;f] ;Fu ;DalGwt 

cg';'lrx? lg0f{foy{ k]z 
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@)&*.)#.!) lbp;f] !M%) ah] cf=j= @)&*.)&( sf] cfo Joosf] 

cg'dfg ;lxtsf] ah]]6 aStJo k]z 

d]/Lsf /fO{, 

pk k|d'v 

 

@)&*.)#.!) lbp;f] @M)% ah] ldlt @)&*.)#.#) df k'g ;ef a:g] 

u/L ;ef l:ylut  

jL/jn /fO{, 

gu/ k|d'v 

 

@)&*.)#.!! laxfg !)M#) ah]] ;ef xn k|j]z   

@)&*.)#.!! ljxfg !)M$% ah]] /fli6«o ufgsf ;fy ;ef k|f/De   

@)&*.)#.!! laxfg !)M%) ah]] ;ef k|f/De jL/jn /fO{,  

gu/ k|d'v 

 

@)&*.)#.!! laxfg !!M#% ah] cf=j= @)&*.)&( df if8fgGb 

gu/kflnsfsf] ah]]6 afF8kmfF8sf] 

;DaGwdf  Joj:yf ug{ ag]sf] 

ljlgof]hg ljw]os / ;f] ;Fu 

;DalGwt ah]]6, sfo{qmd tyf 

of]hgfx? k]z 

d]/Lsf /fO{, 

pk k|d'v 

 

@)&*.)#.!! lbgsf] !@M%) ah] cf=j= @)&*.)&( df if8fgGb 

gu/kflnsfsf] ah]]6 afF8kmfF8sf] 

;DaGwdf  Joj:yf ug{ ag]sf] 

ljlgof]hg ljw]os / ;f] ;Fu 

;DalGwt ah]]6, sfo{qmd tyf 

of]hgfx? dfly 5nkmnsf] nflu 

gfdjnL ;+sng 

  

@)&*.)#.!! lbgsf] !M@) ah] 5nkmn   

@)&*.)#.!! lbgsf] !M%% ah] ljlgof]hg ljw]os / ;f] ;Fu 

;DalGwt ah]]6, sfo{qmd tyf 

of]hgfx? lg0ff{oy{ k]z 

jL/jn /fO{, 

gu/ k|d'v 

 

@)&*.)#.!! lbgsf] @M!% ah] ljleGg P]g tyf sfo{ljlw @)&* 

;DalGw k]z  

708 axfb'/ 

lj=s=      

-sf=kf= ;b:o_ 

 

@)&*.)#.!! lbgsf] @M%) ah] 5nkmn   

@)&*.)#.!! lbgsf] #M)% ah] ljleGg P]g tyf sfo{ljlw @)&( 

;DalGw lg0ff{oy{ k]z  

  

@)&*.)#.!! lbgsf] #M!% ah] s/f/sf sd{rf/L Dofb yk ;DalGw 

k|:tfj k]z     

  

@)&*.)#.!! lbgsf] #M@% ah] 5nkmn   

@)&*.)#.!! lbgsf] #M%% ah] s/f/sf sd{rf/L Dofb yk ;DalGw 

lg0ff{oy{ k]z      

  

@)&*.)#.!! lbgsf] $M)% ah] wGojfb ;lxt ;ef ;dfkg  jL/jn /fO{, 

 gu/ k|d'v 
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षिानन्द नगरपाडलिािो पााँचौ नगर सभािो समदु्घाटन समारोहमा नगर प्रमखु 

श्री वीरवल राईज्यूद्वारा प्रतततु आडथिि वषि आ.व. २०७८/७९ िो 
नीडत तथा िायिक्रम 

 

नगरसभािा सदतयज्यूहरु, 

राष्ट्रसेवि िमिचारीहरु, 

सञ्चारिमीहरु, सरुक्षािमीहरु, लगायत उपस्तथत सम्पूणि महानभुावहरु । 

 

 

१. वतिमान अवतथामा िोरोना भाईरस (िोडभि-१९) ले कवश्वलाई नै आक्रान्त पारररहेिो अवतथामा यस 
षिानन्द नगरपाडलिा पडन अछुतो छैन । यस किडसमिो जकटल अवतथा सामना गदै नगरपाडलिािो 
दीगो कविास, दीघििाडलन सोच र लक्ष्यिा साथ षिानन्द नगरपाडलिािो आगामी आडथिि वषि 
२०७८/०७९ िो नीडत तथा िायिक्रम यस गररमामय नगर सभा सक्षम प्रतततु गनि पाउाँदा मलाई गौरव 
महससु भएिो छ ।  

आवाल ब्रम्हचारी गरुु षिानन्द अडििारीिो जन्मभमूी, िमिभमूी र सामास्जि पररवतिनिा हस्तत कवदषुी 
योगमाया न्यौपानेिो िमिभमूी भएिो पकवत्र तपोभमूी यस नगरपाडलिािो भगूोल मात्र हैन प्रािृडति रुपमा 
पडन कवकविता यिु छ । समाजिो संरचना र बनौट पडन कवकवि छ । जनु हाम्रा मौडलि सम्पस्त्त हनु 
। हामी सबैिो दाकयत्व संरक्षण र सम्वििन गनुि डनवािस्चत जन-प्रडतडनडिहरुिो परम ितिव्य हो र ितिव्य 
पूरा गनुि पछि। मेरो नेततृ्विो यस तथानीय सरिार, कविास डनमािण, सशुासन र समकृद्धिा क्षेत्रमा सहमती 
तथा समन्वयिा साथ अस्घ बढ्न प्रडतवद्ध छ । जनु िुरा परुा गनि सबै राजनीडति दल, सरोिारवालाहरु, 
वकुद्धजीकवरु  र आम नागररिहरुिो साथ र सहिायििा लाडग आव्हान गदिछु । 

 

आदरणीय नगर सभा सदतयज्यूहरु, 

थोपा थोपा गरी समरु बने झै सबै तथानीय तह सखुी, खसुी र समदृ्ध नभै प्रदेश र संघ खसुी, सखुी र समदृ्ध 
नहनुे भएिाले सखुी नेपाली संबदृ्ध नेपालिो नारामा नै िेस्न्रत भएर यस षिानन्द नगरपाडलिािो आडथिि 
वषि २०७८/०७९ िो नीडत तथा िायिक्रम प्रतततु गदिछु । नीडत तथा िायिक्रम तयार पादाि यस 
नगरपाडलिािो डनम्न कवषय र पक्षहरुलाई आिारहरुिो रुपमा डलएिो ब्यहोरा प्रतततु गदिछु ।  

 नेपालिो संकविान, २०७२ िो प्रततावना, मौडलि हि, राज्यिा नीडतहरु, तथानीय आडथिि 
िायिप्रणाली एवं एिल तथा साझा अडििार सूची, 

 संघीय तथा प्रदेश सरिारले अंडगिार गरेिा, आवडिि योजनाले डलएिा नीडत तथा प्राथडमिताहरु, 

 संघीय सरिारले अवलम्बन गरेिा आडथिि तथा कवस्त्तय नीडतहरु, 

 तथानीय तहिो आवडिि योजनाले तय गरेिा प्राथडमिताहरु, 

 नेपालले अन्तरािकष्ट्रय जगतमा गरेिो प्रडतवद्धताहरु, 
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 तथानीय सरिार संचालन ऐन, २०७४ तथा कवडभन्न डनयमावलीिा प्राविानहरु, 

 तथानीय तह क्षेत्रगत नीडत, रणनीडतहरु, योजना तथा अध्ययन प्रडतवेदनहरु, 

 कविासिा समसामकयि मदु्दाहरु: सामास्जि संरक्षण, ददगो कविास, जलवाय ु पररवतिन र कवपद् 
व्यवतथापन, िोडभि-१९ (िोरोना भाईरस) डनयन्त्रण, खाद्य तथा पोषण सरुक्षा, रोजगारी, लैंडगि 
सशस्ििरण तथा समावेशी कविास, बाल मैत्री, मकहला मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, वयवदृ्ध मैत्री, वातावरण 
मैत्री ,खलुा ददशामिु तथा पूणि सरसफाई, पूणि खोपयिु तथा उजाि संिट लगायतिा अन्तर 
सम्बस्न्ित कवषयहरु समावेश गरी तथानीय शासन प्रणाली अवलम्वन गररने, 

 षिानन्द नगरपाडलिाले आवश्यि देखेिा कवडभन्न कवषयहरु । 

उपरोि आिारमा यो वषििा योजना तथा बजेट िायिक्रम छनौट गनि डनम्न प्राथडमिता क्षेत्र तोकिएिा छन:्  

 आडथिि कविास तथा गररवी डनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पयुािउन,े 

 उत्पादनमूलि र डछटो प्रडतफल ददन,े 

 राजश्व पररचालनमा योगदान पयुािउन,े 

 सेवा प्रवाह, संतथागत क्षमता अडभवकृद्ध र सशुासनमा योगदान पयुािउने, 
 तथानीय स्रोत सािनमा आिाररत भई जनसहभाडगतािो अडभवकृद्ध गने, 

 लैकङ्गि समानता, सामास्जि समावेशीिरणिो अडभवकृद्ध गने, 

 ददगो कविास, वातावरण संरक्षण र कवपद् व्यवतथापनमा योगदान पयुािउने, 
 तथान कवशेष संतिृडतिो पकहचान तथा प्रवििन गने, 

 नगरपाडलिा क्षेत्र डभत्रिा ऐडतहाडसि व्यस्ि व्यस्ित्वहरुिो योगदानिो खोजी गरी जीवनी 
प्रिाशन गने नीडत यसै आ.व. देखी अवलम्वन गररनेछ, 

 िृकष तथा रोजगारी सकहतिो कविास डनमािण गररनेछ, 

 तथानीय ततरमा उत्पादन भएिा िृकष उपजहरुलाई नगरपाडलिाले बजाररिरण गररने छ 

 हरेि किसानहरुलाई व्यवसायी मूखी बनाई घर घरमा रोजगारी डसजिना गररने छ  

 कवश्वभरी िोरोना भाईरस (िोडभि १९) िो िारणले कवश्व अथितन्त्रमा भारी डगरावट आएिो र 
कवश्विो नागररिहरु िोडभि-१९ िो िारणले ज्यान गमुाउन ुपरिो छ यततो संिटमा यस षिानन्द 
नगरपाडलिा पडन अछुतो रहन नसक्ने डनस्श्चत छ, सो िुरालाई मध्यनजर गदै नगरपाडलिाले 
तवात्य सरुक्षा र आडथिि नीडतलाई वैज्ञाडनि िरण गररदै लडगने छ । 

 गान्िी मेमोररयल हस्तपटल, ददङ्लामा कवश्व तवात्य संगठनिो मापदण्ि अनसुारिो अतथायी २० 
शैयािो िोडभि अतपताल सञ्चालनमा ल्याई संक्रडमत नागररिहरुिो नगरपाडलिाले डनःशलु्ि 
उपचार गराईरहेिो छ । र कपडसआर पररक्षणिो दायरालाई बढाई सम्पूणि नगररिहरुलाई 
संक्रमणबाट मिु गराईने छ ।  

 गान्िी मेमोररयल अतथायी िोडभि हस्तपटलमा एम्बलेुन्स व्यवतथा गररने छ । 
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 िोरोना भाइरस (िोडभि १९) असरलाई मध्यनजर गदै नगरवासी यवुा जनशस्िहरुलाई िृकष तथा 
रोजगारी सकहतिो कविास डनमािण िायिमा सहभागी गराईने नीडत अवलम्वन गररने छ ।  

नगर सभा सदतयज्यूहरु, 

अब म षिानन्द नगरपाडलिाले तय गरेिो क्षेत्रगत नीडतहरु प्रतततु गनि चाहान्छु:   

  

 १) तथानीय िर र खचि व्यवतथापन सम्बन्िी नीडत तथा िायिक्रमहरुः 
 भईरहेिा िरिा दरलाई वैज्ञाडनि र व्यवहाररि बनाउन तथा िरिो दायरा फराकिलो पाने नीडत 

अवलम्बन गरी आन्तररि तथा वाह्य श्रोत वकृद्ध गररनेछ । 

 प्रचडलत िाननु बमोस्जम उठाउन पाउने सम्पत्ती िर, घरबहाल िर, वहाल कवटौली िर, व्यवसाय िर 
लगायत सम्पूणि िर शलु्ि र दततरु सबै क्षेत्र समेटी घरदैलो िायिक्रम सञ्चालन गररने छ ।  जडिबटुी, 
रुराक्ष, अलैची, स्चराईतो, अस्म्लसो, िाठ, ढुङ्गा, डगठी, बालवुा जतता डनिासीजन्य बततहुरुमा समय सापेक्ष 
डनिासी िर डलने नीडत अवलम्बन गररनेछ ।  

 पयिटन, जलकवद्यतु, खानेपानी, लििी लगायतिा कवकवि कवषयमा प्राप्त नभएिो रोयल्टी प्राप्त गनि 
आवश्यि प्रकक्रया अस्घ बढाईनेछ ।  

 िरिो दायरामा आउने र नआउन,े समयमा िर डतने र नडतने बीच फरि अनभुतुी ददन िर छुट, 

दण्ि तथा परुतिार जतता िायिक्रम ल्याईने छ ।  
 िरिा माध्यमबाट मददराजन्य तथा सतुीजन्य बततहुरुिो प्रयोगलाई डनरुत्साकहत गने नीडत डलईने छ 

।  
  

 नगरपाडलिालाई डतनुि, बझुाउन ुपने सम्पूणि िर शलु्ि बझुाईसिेपडछ मात्र सेवाग्राहीलाई िायािलयले 
सेवा उपलब्ि गराउने नीडतलाई ििाईिा साथ लागू गररने छ ।  

 तपि नडतजा प्राप्तीिो सडुनस्श्चतता नभएिा र पयािप्त तयारी नभएिा आयोजना र िायिक्रममा बजेट 
कवडनयोजन गररने छैन। कवत्तीय अनशुासनमा ििाई गरी कवत्तीय जोस्खम घटाईने छ । तथानीय संस्चत 
िोषिो दोहन गने प्रवडृतमा अंिुश लगाईने छ ।  

 योजना र आयोजनामा बजेट कवडनयोजनलाई यथाथिपरि बनाउन योजना छनौटिै चरणमा प्राकवडिि 
लागत अनमुान तयार गने िामिो थालनी गररने छ । जततैः आयोजनािो डि.कप.आर., सिि लगत 
िट्टा, पूवाििार कविासिो लाडग आईई गरी योजना बैंििो व्यवतथा गररने छ । 

 

२. िृकष तथा पश ुकविास सम्बन्िी नीडत 

 

 षिानन्द नगरपाडलिालाई िृकष क्षेत्रमा समदृ्ध बनाउनिा लाडग डनवािहमूखी खेती प्रणालीिो अन्त्य 
गरी अडनवायि व्यवसायमूखी किसान बनाउन व्यवसाय दताि गराउने वातावरण डसजिना गरी सम्पूणि 
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किसानहरुलाई फलफूल तथा तरिारी खेती गनि प्राङ्गगररि मल तथा जैकवि मल, कवउ कवजन डनःशलु्ि 
कवतरण गरी िृषिहरुलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 परम्परागत िृकष प्रणालीलाई आिडुनिीिरण गदै मौसमी तथा वेमौसमी खेती प्रणालीिो कविास गरी 
फलफूल खेतीलाई कवततार गदै ५ वषि डभत्र नगरपाडलिािा सबै विाहरुिा नागररिहरुिो आडथिि 
स्तथडत वकृद्ध गने लक्ष्य रास्खएिो छ । 

 नगरिा विा नं २, ३, ९, १० र १३ विालाई चौरी, भेिा पालन पिेट क्षेत्र कवततार गरी साउनेिााँिा, 
डतनतले, डभरथाप्ला, मैयङुिािााँलाई पिेट क्षेत्र कवततार गररनेछ । उि क्षेत्रमा जिीवटुी खेती तथा 
संरक्षण क्षेत्र िायम गररनेछ र सोही क्षेत्रलाई दााँते ओखर पिेट क्षेत्र घोकषत गरी िायिक्रम अस्घ 
बढाईने छ ।  

 विा नं ५ र ६ लाई फलफूल पिेट क्षेत्र र तल्लो बेल्टमा पशपुालन क्षेत्र घोषणा गरी िायिक्रम 
अस्घ बढाईने छ । 

 विा नं. २, ३, ४, ९, १०, १३ िा अलैंची हनुे क्षते्रहरुमा अलैची, क्यूवी, मेिािोडनया पिेट क्षेत्र 
घोषणा गरी िायिक्रम अगाडि बढाइने छ ।  

 सनु्तला िागती पिेट क्षते्र १, २, ३, ४, ५, ६, ८, १०, ११, १२ र १४ विाहरुमा कवततार गररने 
छ । सबै विाहरुमा तरिारी तथा खेती योग्य क्षते्रलाई पिेट क्षेत्र िायम गररने छ ।  

 विा नं २, ३, ९, १० र १३ िो सम्भाकवत क्षेत्रमा जडिबटुी खेडत तथा संरक्षण क्षेत्र िायम गररने 
छ र सो क्षेत्रलाई आयवेुद योगमाया कवश्वकवद्यालयिो िायिक्रममा समावेश गररने नीडत अवलम्वन 
गररने छ ।  

 माछा पालन पिेट क्षेत्र १ देस्ख १४ विािा खोला किनारिा जग्गाहरु र पानी मलु भएिा 
क्षेत्रहरुलाई माछा  पालन पिेट क्षेत्र िायम गरी िायिक्रम अगाडि बढाइने छ । 

 बाख्रा तथा पशपुालान पिेट क्षेत्र िायम गरी िृषि यवुाहरुलाई प्रोत्साहन गररन ेवातावरण वनाई 
वैदेस्शि रोजगारिो लाडग जाने संख्यामा न्यूडनिरण गररन ेछ । र व्यवसाकयि िृषिहरुलाई िृकष 
अनदुानिो व्यवतथा गररनेछ । 

 षिानन्द नगरपाडलिा विा नं ८ िो सेडमङ्ग स्तथत सनु्तला िृकष अनसुन्िान िेन्र िनिुटािो ल्याव 
टेिबाट उत्िृि तवाद भएिो पाइएिो हनुाले उि सनु्तलािो ब्राण्ि डनिािरण गरी बजारीिरण गने 
नीडत अवलम्बन गररने छ । 

 विा नं १, २, ४, ५, ६, ७, ११, १२ र १४ लाई आाँप, डलची, िटहर तथा अन्य फलफुल पिेट 
क्षेत्र िायम गरी प्रिानमन्त्री िृकष िायिक्रम लाग ुगररनेछ । यस नगरपाडलिािो विा नं. १ देखी 
विा नं. १४ विाहरुमा िृकष समहु गठन गरी िृकष व्यवसायलाई प्रवदिन गदै लडगनेछ ।  

 रुराक्ष व्यवसायलाई नगदेबालीिो रुपमा तथाकपत गनििा लाडग वनपैदावरबाट हटाउने िानूनी वािा 
अििाउ फुिाउने र नगरपाडलिािो ९ र १३ नं विा बाहेि बााँिी सबै विाहरुलाई रुराक्ष पिेट 
क्षेत्र घोकषत गररने छ । 
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 नगरिो १४ वटै विाहरुमा बााँदर लगायत जंगली वन्यजन्तबुाट िृकष बालीमा हनु सक्ने सम्भाकवत क्षडतलाई 
डनयन्त्रण तथा न्यूनीिरण गने नीडत अवलम्बन गररने छ । 

 रासायडनि मल न्यूडनिरण गरी नगरलाई अगािडनि नगरपाडलिा बनाउनिो लाडग स्चसान क्षेत्र विा 
नं. २, ३, ४, ८, ९, १० र १३ स्चसान क्षेत्रमा िम्पोि मल उत्पादन गनििा लाडग ठोस िायिक्रम 
ल्याई सो उत्पाददत िम्पोि मल नगरपाडलिाले खरीद गरी सम्पूणि विािा किसानहरुलाई मल कवतरण 
गरी िृकषमा सिुार गररनेछ ।  

 फलफुलहरुिो िोल्ि तटोर डनमाणििो प्रिृया अगाडि बढाइने छ ।  
 नगर दगु्ि संिलन िेन्र तथापना गररने छ ।  
 यस नगरापडलिाले िृकष, पश,ु साना घरेल ुउद्योग, पयिटन र सहरी कविासलाई आडथिि कविासिो 

संवाहििो रुपमा पकहचान गरेिो छ । त्यसैले नगरपाडलिािो, डनजी व्यवसायिो र सहिारी क्षेत्रिो 
लगानी यी क्षेत्रमा िेस्न्रत गनि प्रोत्साकहत गररने छ ।नगर क्षेत्र डभत्रिा प्रमखु िृकष बाली िान, मिै, 

गहुाँ, फापर, फलफुल तथा नगदे बाली िेरा, आाँप, डलची, िटहर, सनु्ताला, िागती, आल,ु अलैँची, स्चराईतो, 
अस्म्लसो र पशुपालन तफि  भेिापालन, बाख्रापालन, भैंसीपालन आददिो पिेट क्षेत्र घोषणा गरी 
सहिारीिो डसद्धान्त अनसुार िृषि समूह गठन गरी डनवािहमूखी खेती प्रणालीिो अन्त्य गनििो लाडग 
एि िृषि एि व्यवसाय व्यवसाकयि िृकष प्रणाली अपनाउन प्रोत्साहन गनि र उत्पाददत बततहुरुिो 
बजार सडुनस्श्चत गने नीडत डलईने छ । नगरडभत्र एि औद्योडगि ग्राम तथापना गनि जोि ददईने छ । 
साकवििा दश गा कव स लाई आिार मानी “एि गााँउ एि उत्पादन“ िायिक्रम अगािी बढाईने छ 
। नगरपाडलिा क्षेत्र डभत्रिा १४ वटा विामा हाल भईरहेिो कविेस्न्रिृत वततीलाई एिीिृत वततीिो 
व्यवतथा गरी बााँिी रहेिा जग्गालाई चाक्लाबन्दी गरी सो क्षेत्रमा िृकष फाडमिङ्ग क्षेत्र घोषणा गरी 
आिडुनि िृकष प्रणाली अपनाईने छ । 

 षिानन्द नगरपाडलिा क्षेत्रमा लोप हुाँदै गएिा रैथाने जातिो अन्नबाली जततैः िान, मिै, िोदो, फापर, 
जौं, गहुाँिो डबउ संरक्षण गनि डसि बैंङ्किो व्यवतथा गनि व्यवसाकयि िृषिहरुबाट डबउ खररद गरर 
बाली लगाउने समय अगावै िृषिहरुलाई डबउकवजन कवतरण गररने नीडत अवलम्बन गररने छ । 
साथै रैथाने तरिारी बालीहरुिो डबउकवजन समेत डसि बैंि माफि त खररद गरी डनःशलु्ि कवतरण 
गररने नीडत अवलम्बन गररनेछ ।   

३. स्शक्षा सम्बन्िी नीडत  
“गणुततरीय स्शक्षा र शैस्क्षि पूवाििार नगर डनमािणिो आिार” भन्ने नारािा साथ स्शक्षा सम्बन्िी नीडत 
अवलम्बन गररएिो छ ।  
 यस नगरक्षेत्रिा सम्पूणि कवद्यालयहरुलाई प्रकविी मैत्री बनाई स्शक्षिहरुिो डनयडमयतता बढोत्तरी गनििा 

डनडमत्त इ-हास्जरी प्रणालीिो सरुुवात माध्यडमि कवद्यालयहरुबाट यसै आडथिि वषि देस्ख लागू गररनेछ 
।  
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 बालमैत्री तथानीय शासन िायिक्रम, बालमैत्री िक्षा, बालमैत्री डसिाई व्यवतथापन तथा कवद्याथी ददवा 
खाजा, पोषण िायिक्रमलाई प्रभाविारी बनाउन डनरन्तरता ददइनेछ ।  

 आिारभतू तथा माध्यडमि कवद्यालयिा स्शक्षिहरुलाई पनुतािजिी ताडलमिो व्यवतथा आवश्यिता 
अनसुार गदै लडगनेछ ।जततैः कवद्यालय लेखाङ्कन ताडलम, िम्प्यटुर, तिुल ईडमस अपिेट, ईडसडि 
स्शक्षिलाई क्षमता अडभवकृद्ध जतता कवडभन्न ताडलमिो व्यवतथा गररने छ ।  
 

 िायिसम्पादन मूल्याङ्कनिा आिारमा उत्िृि छनौट हनु े स्शक्षि र कवद्यालयलाई प्रोत्साहनिा लाडग 
उस्चत व्यवतथा गररनेछ ।  

 सम्पूणि नगरवासी तथा वाह्य कवद्याथीहरुलाई डनःशलु्ि उच्च स्शक्षा दददै आइरहिो श्री षिानन्द 
वहमूुखी क्याम्पसलाई ददईने आडथिि सहायतालाई आवश्यितािो आिारमा डनरन्तरता ददईन ेनीडत 
अवलम्वन गररने छ । 

 स्शक्षा क्षेत्रमा योगदानिो आिारमा स्शक्षिहरु तथा पूवि स्शक्षिहरुलाई परुतिार तथा सम्मान गररने 
नीडत अवलम्बन गररनेछ । 

 योगमाया आयवेुद कवश्वकवद्यालयिो नाममा आवश्यिता अनसुारिो जग्गा नगरपाडलिाबाट न्यनुतम 
३५०० रोपनी उपलब्ि गराईने छ साथै योगमाया कवश्वकवद्यालय तथापना तथा सञ्चालन गनि आवश्यि 
सहयोग उपलब्ि गराईने छ ।  

 स्शक्षि कवद्याथीहरुलाई अनशुासन िायम गनििो लाडग कवद्यालय पोशाि र पररचयपत्र अडनवायि गराईन े
छ । अनसुाशनलाई थप प्रोत्साहनिो लाडग तिाउट नीडत सम्पूणि कवद्यालयहरुमा अवलम्वन गराईने 
छ ।  

 सामदुाकयि कवद्यालयमा अध्यापन गने स्शक्षिहरुिो प्रत्येि ५÷५ वषिमा सरुवा गने गराउने व्यवतथा 
गररनेछ साथै कवषयगत स्शक्षिहरुिो आवश्यि परेमा कवद्यालयिो आवश्यिता हेरी िाजमा, अनदुानमा 
स्शक्षि व्यवतथा गने नीडत अवलम्बन गररने छ । यस िायिलाई यकह आडथिि वषि देखी लाग ुगररने 
छ ।  

 शैस्क्षि क्षेत्रलाई राजनीडति हततक्षेपमिु गराईने छ, डबद्यालयलाई शास्न्तक्षते्र बनाइने छ । 

 कवद्यालय तहदेस्ख नै जीवन उपयोगी व्यावसाकयि र प्राकवडिि स्शक्षामा जोि ददइने छ । षिानन्द 
मा. कव. ददङ्ला र शारदा माध्यडमि कवद्यालय झ्यााँउपोखरीमा सञ्चाडलत िृकष प्राकवडिि स्शक्षालाई 
व्यवस्तथत गररने छ । 

 अपाङ्ग, अनाथ, तथा टुहरुा बालबाडलिाहरुलाई स्शक्षाबाट वस्ञ्चत हनु नददन डनःशलु्ि स्शक्षािो व्यवतथा 
गनि जोि ददईने छ ।  

 षिानन्द बहमूुखी क्याम्पस, षिानन्द प्राकवडिि स्शक्षालय, षिानन्द मा.कव., रामचन्र मस्न्दर 
पररपसरलाई संतथागत गदै लैजानिो लाडग नगरपाडलिाले गठुी शाखा संञ्चालन गरी सो शाखाबाट 
िायिक्रम संचालन गररने नीडत अवलम्वन गररने छ । 
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 बाल स्शक्षि लगायत सबै कवद्यालय सहयोगी िमिचारीहरु सकहत जम्मा दरबन्दीिा १३७ जनालाई 
माडसि दददै आएिो तलबमा रु. ३०००/- थप गरी तलब भत्ता (संघीय सरिारबाट थप रु. 
२०००/- सकहत जम्मा रु. ११०००/-) उपलब्ि गराईनेछ ।  बााँिी रिमिो हिमा 
नगरपाडलिािो आन्तररि आय वकृद्ध गरेर, संघीय सरिार,  प्रदेश सरिार संग सहिायि गरी डनजहरुिो 
तलबभत्ता नीडतगत रुपमा नै रु. १५०००/- तलब तिेलिो व्यवतथा गने नीडत अवलम्बन गररन ेछ 
। 

 महेन्रोदय मा.कव. बोया, सन्त मा.कव. नेपालेिााँिा र चन्र सूयि मा.कव. वैदारभञ्ज्याङ्ग लगायतमा ++2 
(प्लस टु) र शारदा प्रा. कव.-४, िेराबारीमा क्रमस आ.कव. संञ्चालन गने नीडत अवलम्बन गररने छ । 

 प्रत्येि कवद्यालयिो उत्िृि छात्र र छात्रा गरर दईु जनालाई मेयर छात्रवकृद्ध प्रदान गररने नीडत 
अवलम्वन गररने छ । 

 अरुण मा.कव. ददङ्ला लाई पडन नमूना कवद्यालयिो लाडग सञ्चालन गनििो लाडग आवश्यि पहल गररने 
नीडत अवलम्बन गररने छ । 

 बाल स्शक्षा नभएिो सबै कवद्यालयहरुमा क्रमस बाल स्शक्षा लागू गररने नीडत अवलम्बन गररने छ । 

 सामदुाकयि कवद्यालयिो शैस्क्षि गणुततर वकृद्ध गनि स्शक्षिहरुिो कवषयगत दरवन्दी डमलानिा साथै 
कवद्यालयमा भौडति सिुारिा कवशेष िायिक्रमहरु ल्याई सबै कवद्यालयलाई बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, 
प्रकवडिमैत्री तथा वातावरणमैत्री बनाइदै छात्रवकृद्धलाई प्रभाविारी बनाउने नीडतलाई डनरन्तरता ददईन े
छ ।   
 

 

४. पूवाििार सम्बन्िी नीडत 

                    भौडति पूवाििार कविास अन्य सबै कविासिो आिारशीला भएिो हनुाले यसै आ.व. 
मा षिानन्द न.पा. बाट कवजलुी उत्पादन गनििा लाडग यस नगरपाडलिा क्षेत्रडभत्रिा कवडभन्न खोलाहरुमा 
कवद्यतु प्री कफस्जकवडलटी अध्ययन गने िाम गररने छ । विा नं १ नेपालेिााँिा र विा नं २ िुदाििाउलेमा 
िेस्न्रय कवद्यतु प्रशारण लाइन यसै आ.व. मा कवततारलाई डनरन्तरता ददई सबै टोलहरुमा कवद्यतु कवततार गरी 
नगररिहरुलाई कवद्यतुिो पहुाँच परु् याईने नीडत अवलम्बन गररने छ ।  
 

सिि कवततारः 
 "यातायात पवुाििार आडथिि रुपान्तरणिो आिार" भने्न भनाईलाई आत्मसाथ गदै सडतघाट देस्ख ददंला 

हदैु सदरमिुाम जोड्ने सिि िालोपते्र गनििो लाडग आवश्यि पहल गररएिोमा हाल भईरहेिो 
डनमािण िायिलाई डनरन्तरता ददनिा लाडग डनणियाथि िायि अगाडि बढाईने छ ।  
  

 षिानन्द नगरपाडलिािो मखु्य व्यापाररि बजारहरुलाई आिडुनि शहरिा मोिलमा कविास गनििो 
लाडग ररङ रोि बनाउने िायििो डिकपआर तयार गरी डनमाणि िायििो थालडन गररने छ । 
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 नगरपाडलिा क्षेत्रिा सििहरुलाई प्राथडमितािो आिारमा वगीिरण गररने छ ।  

१. िेस्न्रय सििः 
ि. उदयपरु रानीटार देखी लेगवुा हदैु अरुण नदी िोरीिोर योगमाया मागििो मझवुा वेशी 

सालपाडसडलछो १ िो वङुडलङटार हदैु संखवुासभािो फ्यास्क्सन्दा अरुण तेस्रो सम्म योगमाया 
िोशी िोररिोरलाई वजेटिो व्यवतथा प्रदेश संघ र नगरपाडलिाले समेत वजेटिो व्यवतथा 
गने  गराईनेछ ।  

ख. सडतघाट-साल्मा-ददंला बजार हुाँदै वैदारभन्ज्याङ्ग भोजपरु सिि,  

ग. तिेु-लम्छुवा-डसउाँिीबारी-िेउरेनीपानी-न्यौपाने िााँिा- ददंला भोजपरु सिि,  

घ. ददङ्ला-सालबोटे-आरुबोटे-झ्यााँउपोखरी हुाँदै कपडतम-प्याउली कवराटनगर सिि 

ङ. ददङ्ला-स्चउरीबोटे-ल्याङ्ग-सोमबारे बौडलया तााँवू हदैु लंखवुा सोल ुमेयर सिि 

च. सडतघाट-साल्मा-आाँपटारी - वालवुानी-मझवुा हुाँदै तावटुार कहलारी तेन्जङ्ग सोल ुसगरमाथा मागि 
छ. ददङ्ला-साल्मा- आाँपटारी - वालवुानी वेंशी-किमाथाङ्का मागि 
ज. वालवुानी वेंशी-नेपालेिााँिा-िुदाििाउले-भोटेछाप-साउने हुाँदै ददिेल मढेु-िाठमािौ किमाथाङ्का 

सिि 

झ. ददङ्ला-वैदारभञ्ज्याङ्ग-घोिेपाखा-भलु्िे-साउने हदैु ददिेल मढेु-िाठमािौ सिि 

ञ. तिेु पलु - टााँरी-झ्यााँउपोखरी - साङ्गपाङ्ग सत्तल - भोजपरु- िाठमािौ सिि 

ट. कपडतम-डबकहबारे-भीरथाप्ला-पखवुा हदैु साउने- ददिेल मढेु - िाठमािौ सिि 

 

२. प्रदेश ततरीय सििः 
ि. ददङ्ला-तङु्गेछा- ढााँि गााँउ-साङ्गपाङ्ग-बोया-पोपोम्ला-हेलौछा-कहलेभञ्ज्याङ्ग सिि 

ख. ददङ्ला- मूलपानी-खातिम्छा-िुदाििाउले-दाङ्गमाया-दोभाने सिि 

ग. ददङ्ला- सेडमङ्ग-ररठ्ठाबोटे-खोट िााँिा हदैु बोया- खमारे-कपडतम याङपाङ्ग सिि 

घ. ददङ्ला-साङ्गराङ्ग-वैद्य गााँउ-वाछा-िुदाििाउले-सोमबारे-खेवाछा हुाँदै तााँवूटार सेरा सिि 

ङ. ददङ्ला सडतघाट तथा ददङ्ला सालबोटे झ्यााँउपोखरी सिि िेन्र तथा प्रदेशमा डनरन्तरतािो 
लाडग अनरुोि गररने छ । 

च. तिेु-कपस्त्तम-याङ्गपाङ्ग सिि 

 

३. बााँिी रहेिा सबै सििहरु नगर ततररय सिि रहनेछ । 

 

 डसचाई तफि ः 
 छााँगेखोला संचाई आयोजना विा नं. ३ खातािम्छा मलुगाउाँ साकवि विा नं. ३, सञ्चालन गनििो लाडग 

प्रदेश तथा संघमा आवश्यि बजेट माग गररने छ।  
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 विा नं ४, ५ र ६ िो लाडग श्यामखोला डसंचाई आयोजना सञ्चालन गनििो लाडग प्रदेश तथा संघमा 
आवश्यि बजेट माग गररने छ। 

 विा नं. ३ िो नरिाउले डसाँचाई आयोजनालाई सञ्चालनिो लाडग प्रदेश तथा संघमा आवश्यि बजेट 
माग गररने प्रिृया अगाडि वढाइने छ । 

 अिेंरी िुलो, िारापानी िुलो डनमािण गररनेछ । 

 विा नं ७ र ८ िो लाडग खिुवा खोला र विा नं. २ िुदाििाउले तााँवूखोला डसंचाई र सािीखोला 
डसंचाई आयोजना सञ्चालन गनि गराउनिो लाडग प्रदेश तथा संघमा आवश्यि बजेट माग गररने छ।  

 हजारे वेंशी डसंचाई आयोजनालाई व्यवस्तथत गनि गराउनिा लाडग प्रदेश तथा संघमा आवश्यि वजेट 
माग गररने छ । 

 विा नं १३ िो ठूलो खोला महुान पातल हुाँदै मसु्खया टोल र चौरीखिि  महुान गरी रेवा पोपम्ला 
डसंचाई आयोजना सञ्चालन गनि गराउनिो लाडग प्रदेश तथा संघमा आवश्यि बजेट माग गररने छ।  

 विा नं. १ िो चाडलसे वेंशी डसंचाइ आयोजनालाई सञ्चालनिो लाडग प्रिृया अगाडि वढाइने छ । 

 विा नं. ५ िो स्चउरीबोटे डसंचाई आयोजना क्रमागतलाई डनरन्तरता ददनिो लाडग वजेटिो व्यवतथा 
गररने छ । 

 हजारेवेशी ंडसंचाई आयोजना र नखवुा खोला डसंचाई आयोजनालाई डनरन्तरता ददईनेछ । 

 विा नं ८ िो छााँगे डसंचाई आयोजना सञ्चालनलाई डनरन्तरता ददईनेछ ।  
 नगरपाडलिािो क्षेत्र डभत्रिा १ देखी १४ वटै विामा नमूना िृकष डसंचाई पोखरीिो डनमािण गररने छ 

। 

 माडथ उल्लेस्खत सम्पूणि डसाँचाई आयोजनाहरुिो डि.कप.आर. िायि अगाडि बढाईने छ । 

 

 पलु डनमाणि तफि  
 साल्पाडसलीछो गाउाँपाडलिा र षिानन्द नगरपाडलिा विा नं २ िो लंखवुा स्तथत इखुिवा खोलामा ट्रस 

पलु, र षिानन्द नगरपाडलिा विा नं २ दोभाने सोल ुजाने सििमा इखुिवा खोलामा ट्रस पलु डनमािण 
गररने छ । 

 विा नं ७ र ८ जोड्ने बान्रे खोला, विा नं १२ र अरुण गााँउपाडलिा बीचिो नखवुा खोला, विा 
नं २ िो लंखवुाखोला, विा नं ३ िो श्यामखोला खरवारी र विा नं ४ वैद्य गााँउ र विा नं २ वाछा 
जोड्ने स्चखुिवा खोलामा मोटरेवल पलु डनमाणििो लाडग डि.कप.आर. गररनेछ ।  

 तिेुमा ट्रतट पलु डनमािणिो लाडग डि.कप.आर. िायि सम्पन्न भईसिेिो हुाँदा ट्रतट पलु डनमािणिो लाडग 
सम्बस्न्ित डनिायमा बजेट मागिो पहल गररनेछ । 

 नगरपाडलिा िायािलयदेस्ख खातािम्छ हदैु िुदाििाउले जाने सििमा पने छााँगे स्चखुिवा खोलामा ट्रस 
पलु डनमािणिो लाडग पहल गररनेछ ।  

 विा नं. ७ र ११ जोड्ने खिुवा खोलामा ट्रस पलु डनमािण गररनेछ ।  
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 लम्सवुािो पलु डनमािण गनि प्राकवडिि समतयािो िारण कढलासतुती भएिो हदुा उि पलु डनमािणिो 
लाडग प्रदेश र संघीय सरिार संग जोिदार माग गरी २ वषि डभत्रमा पलु डनमािण गराईनेछ । 

 विा नं. १२ यगवुा खोला योगमाया िोशी िोररिोर अरुण गा.पा. जोड्ने ट्रस पलु डनमािणिो लाडग 
आवश्यि डि.कप.आर. िायि अगाडि बढाईने छ । 

 विा नं. ७ र ८ दोभान बान्रे खोला र विा ८ र ११ जोड्ने खिुवा खोलामा ट्रस पलु डनमािणिा 
लाडग डि.कप.आर. िायि अगाडि बढाईने छ । 

 विा नं. ७ र १२ जोड्ने योगमाया िोशी िोररिोर खिुवा खोलामा ट्रस पलुिो डनमािण िायि अगाडि 
बढाईने छ । 

 षिानन्द नगरपाडलिािो विा नं ६ सडतघाटमा मोटरेवल पलु डनमाणििो लाडग डि.कप.आर. िायि 
सम्पन्न भईसिेिो हुाँदा पलु डनमािण िायििो लाडग आवश्यि पहल गररने छ ।  

 विा नं ४ र विा १ बाघछेिा स्चखुिवा खोलामा झोलङु्गे पलु डनमािण गने नीडत अवलम्बन गररनेछ । 

 विा नं ४ िो तातोपानी खोलामा झोलङु्गे पलु डनमािण गने नीडत अवलम्बन गररनेछ । 

 विा नं ४ र विा १ जोड्ने दबेु वेंशी  स्चखुिवा खोलामा ट्रस पलु डनमािण गने नीडत अवलम्बन गररनेछ 
। 

 विा नं ९ िो लमखुोलामा ट्रस पलुिो डि.कप.आर. तथा डनमािण गने नीडत अवलम्बन गररनेछ । 

 विा नं ४ स्तथत िाली खोलामा ट्रतट पलु डनमािण गररने छ । 

 विा नं ६ स्तथत लम्सवुा झोलङु्गे पलु डनमािण गररने छ ।  
 अिेँरीघाटमा झोलङु्गे पलु डनमािण गररने छ । 

 

 भवन डनमािण 

 षिानन्द नगरपाडलिामा अवस्तथत षिानन्द बहमूुखी क्याम्पस भवन डनमाणि गररन ेिायिलाई डनरन्तरता 
ददईन ेछ । 

 षिानन्द नगरपाडलिामा विा नं ८ मा डनमाणिडिन जनजाती संग्राहलय भवन सम्पन्न गररने छ । 

 षिानन्द नगरपाडलिा विा नं २ स्तथत मकहला सशस्ििरण भवन डनमाणि गररने िायिलाई अगाडि 
बढाईने छ । 

 षिानन्द सभा गहृ विा नं ७ गिीगााँउमा डि.कप.आर. िायि सम्पन्न भईसिेिो हुाँदा भवन डनमािण 
िायििो लाडग आवश्यि बजेटिो व्यवतथा गररने नीडत अवलम्बन गररने छ ।  

 षिानन्द नगरपाडलिािो सकुविा सम्पन्न िायािलय भवन डनमािण गररने प्रकक्रया साथै प्रत्येि विामा 
सकुविा सम्पन्न विा भवनहरुिो डनमािण िायिमा डनरन्तरता ददईने छ ।  

 साकवि नगरपाडलिािो जग्गा अपगु भएिोमा िेही थप जग्गा जग्गादाताबाट थप गरी गराई सोही 
जग्गामा नगरपाडलिािो िायािलय, क्वाटर सकहत सकुविा सम्पन्न भवन डनमािण गने िायिलाई अगाडि 
बढाईने छ ।  
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 यस आडथिि वषिमा विा नं १ मा आिारभतू तवात्य िेन्र तथापना तथा सञ्चालन गरी पयािप्त मात्रामा औषिीिो 
व्यवतथापन साथै भवन डनमािण गररनेछ । बााँिी रहेिा सबै आिारभतू तवात्य िेन्रिो सकुविा सम्पन्न भवन 
डनमािण िायि अगाडि बढाईन ेछ । 

  

 ददंला बजार, वालवुानी बजार क्षेत्रिा गठुीिा जग्गाहरुमा नगरपाडलिाले नगर कविास िोष संग 
साझेदारी िायिक्रम अन्तगित सकुविा सम्पन्न भवन डनमािण गरी बजार कवततार गररने छ ।  

 िैलाश िााँिामा रहेिो स्शवालय मस्न्दर र सािेलाथान पनुःडनमािण, वदृ्धा आश्रम, वेदशाला, योगशाला 
र गेष्ठ हाउस (पाहनुा घर) डनमािण गररने छ । 

 सरुस्क्षत, वातावरणमैत्री जनता नागररि आवास िायिक्रम विा नं २, ३, ६, ७, १०, १२, १४ मा 
सञ्चालनमा रहेिो हुाँदा यस िायिक्रमलाई यसै आ.व. मा सम्पन्न गरी बााँिी रहेिा १, ४, ५, ८, ९, 
११ र १३ विाहरुमा यसै आ.व.मा आवास िायिक्रम सञ्चालनिो लाडग प्रकक्रया अगाडि बढाईने छ 
। 

५. तवात्य सम्बन्िी नीडत 

 \घर घरमा पगेुर वदृ्धवदृ्धाहरुलाई डनःशलु्ि तवात्य उपचार गने नीडतलाई डनरन्तरता ददईने छ ।  
 नेपाल सरिारिो नागररि तवात्य कवमा िायिक्रमलाई ब्यवस्तथत बनाउदै “म तवतथ मेरो नगरपाडलिा 

तवतथ” जतता िायिक्रमहरुलाई अगाडि ल्याइनेछ ।  
 अत्यावश्यि औषडि तथा उपचारिो सहज ब्यवतथापन गनुििा साथै बाल मतृ्यदुर तथा मातमृतृ्यदुर 

घटाउन मकहला तवयंसेकविाहरु र ग्राडमण तवात्य िायिितािहरुलाई पररचालन गनि तवयंसेकविाहरुलाई 
प्रोत्साहन गनि थप सेवा सकुविािो व्यवतथा गररनेछ ।  

 घरघरमा प्राथडमि तवात्य सेवा उपलब्ि गराउने नीडत प्राथडमितािा साथ लागू गररनेछ । सो िा 
लाडग तवात्यिमीहरुलाई मौरीि र गैह्रमौरीि प्रोत्साहनिो व्यवतथा गररनेछ । 

 भारतीय राजदूतावासबाट डनमािण गररएिो १५ शैया क्षमतािो गान्िी मेमोररयल हस्तपटल भवनमा 
हस्तपटल सञ्चालन गनििा लाडग भारतीय राजदूतावास, संघीय सरिार, प्रदेश सरिार संग आवश्यि 
पहल गने नीडत अवलम्वन गररने छ । 

 सञ्चालनमा रहेिा गाउाँघर स्क्लडनिलाई प्रभाविारी सदुृढ व्यवतथापनमा जोि ददइने छ । 

 यस आडथिि वषिमा विा नं १ मा आिारभतू तवात्य िेन्र तथापना तथा सञ्चालन गरी पयािप्त मात्रामा 
औषिीिो व्यवतथापन साथै भवन डनमािण गररनेछ । बााँिी रहेिा सबै आिारभतू तवात्य िेन्रिो 
सकुविा सम्पन्न भवन डनमािण िायि अगाडि बढाईने छ । 

 नगरपाडलिाले यसै आडथिि वषिमा एम्बलेुन्स खररदिो प्रिृया बढाउने छ । प्रदेश सरिार, संघीय 
सरिार तथा अन्य दात ृडनिायहरु संग समन्वय अगाडि बढाइने छ ।  

 हरेि वषि नगरपाडलिािा कवडभन्न विा तथा तथानहरुमा डनःशलु्ि तवात्य स्शकवर सञ्चालन गररने छ 
। 



                     षिानन्द नगरपाडलिा, ददङ्ला, भोजपरुिो वाकषिि नगर कविास योजना २०७८/०७९  | 21  

 

 िोडभि-१९ लाई मध्यनजर गदै तवात्य क्षेत्रमा कवशेष वजेटिो व्यवतथा गने नीडत अवलम्वन 
गररएिो छ । सो अनसुारिो िायिक्रमलाई तदरुपतािा साथ अवलम्वन गररने छ । 

६. खानपेानी तथा सरसफाई सम्बन्िी नीडत 

 षिानन्द नगरपाडलिा विा नं ४, ५, ६, ७, ८ र ९ समेतलाई एि घर एि िारा शदु्ध खानेपानीिो 
व्यवतथा गनििा लाडग लमखुोला खानेपानी आयोजना डनमािण िायिलाई तत्िाडलन डनमािण िायििो 
प्रकक्रया अगाडि बढाईने छ । 

 नगरपाडलिा डभत्रिा १४ वटै विािा नगरवासीहरुलाई शदु्ध खानेपानीिो प्रवन्ि डमलाउनिा लाडग 
आवश्यि पहल गररनेछ ।  

 नगरपाडलिा तथा विािा िेन्रहरुमा साविजडनि शौचालय डनमािण गने िायिलाई प्राथडमिता ददइनेछ 
। 

 नगरपाडलिािो िेन्र तथा १४ वटै विािा िेन्रहरुमा िस्म्पङ्ग साईटिो डनमािण िायिलाई तीव्रता 
ददईनेछ ।  

 खानेपानी महुानिो सम्भाव्यतािो अध्ययन गरर खानपेानी सरल पहुाँचिो डसजनाि गनि कवडभन्न खानेपानी 
योजनाहरुिो डनमािण गने िायिहरुलाई अगािी बढाइनेछ । 

 सम्भावना भएिो क्षेत्रिो पकहचान गरर खानेपानी र डसाँचाईिो योजना िायिन्वयन गदै लडगने छ ।  
 नगरपाडलिामा सकुविा सम्पन्न खानेपानी िायािलयिो भवन र प्रत्येि विामा खानेपानीिो शाखा 

िायािलयिो भवन डनमािण िायि गररने नीडत अवलम्वन गररने छ । 

 नगरपाडलिा क्षेत्र डभत्र राकष्ट्रय गौरविो खानेपानी आयोजना विा नं १ नेपालेिााँिालाई ष.न.पा. ३ 
िुनालङु्ग िालो खोला महुानबाट लैजान तथलगत अनगुमन गरी डि.पी.आर. िायिलाई अगाडि बढाईने, 
विा नं २ लाई भसनु,े भैंसे, अलैंचे महुान र विा नं ३ लाई छााँगे िालोखोला महुान, विा १०, ११ 
र १२ लाई नखवुाखोला डसरान महुान तथा लमखुोलाबाट समेत र विा १३ र १४  भालखुोप तथा 
गंगाटे साथै डभरथाप्ला पातल महुानबाट एि घर एि िारा खानेपानीिो व्यवतथािा लाडग डि.कप.आर. 
िायि िो लाडग आबश्यि वजेट व्यवतथा गररने छ ।  

 विा नं १०, ११ र १२ िो लमखुोला वहृत खानेपानी आयोजनालाई डनरन्तरता ददनिो लाडग 
आवश्यि वजेटिो पहल गररने छ । 

 विा नं १३ डभरथाप्लालाई लमु्वा जोरखोला खानेपानी आयोजना यसै आ.व. देखी संचालन गररने छ 
। 

 विा नं १३ िो डसमखेत हदैु िोलबोटे देखी रडमते मगर गााँउ सम्म खानेपानी आयोजना संचालन 
गररने छ । 
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७. उजाि सम्बन्िी नीडत  
 "हाम्रो नगर, हाम्रो ठााँउ ! नगरबासीिो लगानीले झलमल बनाऔीँ !" भन्ने जतता नारालाई आत्मसाथ 

गदै जलस्रोतिो िनी यस नगरमा रहेिा खोलाहरुबाट नगरवासीिो सेयर साझेदारी तथा सहभाडगताबाट 
पााँच मेगावाट बराबरिो कवद्यतु प्लान्ट डनिाल्ने िायििो योजना अस्घ बढाइने छ । 

 आगामी ददनहरुमा नगरपाडलिािो िेन्र र सबै १४ वटै विा िेन्रहरुमा सौयि सिि बत्तीहरुिो 
व्यवतथा गररनेछ ।  

 आगामी दईु वषिडभत्र नगरपाडलिा डभत्रिा सबै बततीहरुमा कवद्यतुिो सरल पहुाँचिो सडुनस्श्चतता प्रदान 
गररनेछ ।  

 कवद्यतु नपगेुिा टोल तथा घरिरुीहरुमा वैिस्ल्पि उजाििो व्यवतथा गररने छ । 

८. सामास्जि, संतिृडति तथा पयिटन सम्बन्िी नीडत 

 षिानन्द नगरपाडलिािो साउने मैयङुिािा, छााँगे झरना, भोटेछाप तथा मानेिााँिा, पखवुा भञ्ज्याङ्ग, रानीवन, 

सडतघाट, सकहत अन्य तथानहरु उत्िृि पयिटिीय गन्तव्य हो । यस क्षेत्रिो कविास गनि सिे यो 
क्षेत्रमा आउने तवदेशी तथा कवदेशी पयिटिहरुलाई आिकषित गनि सकिनेछ । अरुण नदीलाई प्रयोग 
गरर ¥याफकटङ्, बोकटङ् िो  माध्यमबाट आन्तररि तथा  बाह्य पयिटिहरुलाई आिषिण गनििा डनडमत्त 
¥याफकटङ् र बोकटङिो लाडग सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ । यस आडथिि वषिमा होमतटे डनमािण गने 
क्षते्रिो पकहचान गरर होमतटे डनमािणिो िाम नमूनािो रुपमा सरुुवात गररनेछ । 

 योगमाया समािी तथल मझवुा वेंशीमा योगमाया पािि  र योगमाया जन्मेिो तथानमा योगमाया 
प्रडतष्ठानिो िेस्न्रय िायािलय भवन, प्रवेशद्वार र सडतटारमा सडत ढुङ्गा उत्खनन र सडत ग्रीन पािि  
डनमािण िायिलाई तीव्रता ददईने छ ।  

 ६ नं विामा माङ्ग रि क्लाइस्न्बङ्ग डनमािण गरर आन्तररि तथा बाह्य पयिटिहरुलाई आिकषित गररने 
नीडत अवलम्बन गररने छ ।  

 विा नं. ७ गैरीचौरमा षिानन्द पािि  डनमािण गररने छ र विा नं. ४ टवार िााँिामा बदु्धिो तचाच ु
सकहतिो पािि  डनमािण गररने छ । घ्याम्पेचौर रंगशाला नस्जि ससु्म्नमा पारुहाङ्गिो तटाच ुसकहतिो 
ससु्म्नमा पारुहाङ्ग पािि  डनमािण गररनेछ । यस नगरपाडलिािो उत्तरी क्षेत्रमा अवस्तथत साउने िााँिामा 
कवश्विै सवैभन्दा अग्लो स्शवालय र कवश्विै सवैभन्दा ठूलो गमु्बा डनमािण, यलम्वर तटाच ुडनमािण, छागेँ 
झरना, अरुण उपत्यिा क्षेत्रहरु सडतघाट मझवुा वेंशी, िास्त्तिेघाट, लगायतिा क्षेत्रहरुमा साविजडनि 
डनस्ज साझेदारीिो प्रकिृयाबाट आवश्यि पवुििारिा योजनाहरु नगरपाडलिाबाट प्राथडमितािा साथ 
िायिन्वयन गनि डनरन्तरता ददईने छ ।  
ररसोटि, िटेज, जलकवहार, सन्चालनिा लाडग डनस्ज क्षते्रलाई प्रोत्साकहत गने नीडत डलईने छ । रामचन्र 
मस्न्दर, डसतािुण्ि, िैलश िााँिा, हनमुान िुण्ि, पाविती पोखरी, चामेश्वर मस्न्दर, चामेश्वर पाटीलाई डनमािण 
िायििो डनरन्तरता ददईने छ । चामेश्वर मस्न्दर, पशपुडत मस्न्दर लगायतिा परुातास्त्वि िराहरलाई 
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साँरक्षण संम्वििन गने िायिक्रम ल्याईने छ । ददंला रुराक्षिो भडुम भएिो हदुा ददङ्ला वजार स्तथत 
षिानन्द गरुुिो पािि  अगाडि २१ मखेु रुराक्षिो ततम्भ डनमािण गररने छ । 

 विा नं १० र १३ डसमानामा पने नखवुा टाईगर छङ्गछङ्ग ेझरनालाई व्यवस्तथत र प्रवद्धिन गरी आन्तररि तथा 
बाह्य पयिटिहरुलाई आिकषित गरी नगरिो पयिटन के्षत्रलाई प्रवद्धिन गररने नीडत अवलम्बन गररने छ ।  

 नगरपाडलिा क्षेत्रमा गठन भएिा समदुाकयि वन क्षेत्र डभत्र पाईने जंगली जनवारहरुलाई प्रचडलत 
संघीय, प्रदेश िानूनिो पालना गदै साहडसि पयिटनलाई प्रवद्धिन गनि स्शिार नीडत अवलम्बन गररने 
छ । 

 

 

 

९. उद्योग सम्बन्िी नीडत 

 नगरपाडलिा क्षेत्रमा न्यनु संख्यामा रहेिा उद्योग तथा रोजगारीिा अन्य अवसरहरुलाई ब्यापि खोजी 
गरी सम्भावना रहेिा िाष्ठ उद्योग, पशपुालन उद्योग, पयिटन उद्योग लगायत अन्य घरेल ुतथा साना 
उद्योगहरुिो प्रोत्साहन तथा डबिास गररने नीडत अवलम्बन गररने छ ।  

 षिानन्द िृकष औजार तथा खूिुरी उद्योग विा नं ७ मा यसै आडथिि वषिमा तथापना गरी सञ्चालन 
गररने नीडत अवलम्बन गररने छ ।  

 नगरपाडलिालाई आत्मडनभिर बनाउनिा लाडग नगरपाडलिािो विा नं ६ मा षिानन्द औिोडगि ग्राम 
तथापना गररने छ । र सो क्षेत्रमा पने लम्सवुाघाटमा िंकक्रट ह्यमु पाईप उद्योग यसै आडथिि वषि 
देखी सञ्चालन गरी नगरिा हरेि सििहरुमा आवश्यिता अनसुार कवतरण गने नीडत अवलम्बन 
गररने छ ।  

 

१०. सूचना र सञ्चार प्रकवडि सम्बन्िी नीडत  
  सचुना र सञ्चार प्रकवडिकवना समदृ्ध समाजिो पररिल्पना गनि सकिाँ दैन । भरपदो संचार व्यवतथा हनु 
नसक्दा यहााँिा जनता समय समयमा सञ्चार कवहीन हनुपुरेिो अवतथा कवददतै छ सो समतया समािानिा 
लाडग सरोिारवालाहरुसाँग छलफल तथा अन्तरकक्रया गरर समतया समािानिा लाडग आवश्यि पहल 
गररनेछ ।   

 नगरपाडलिािा १४ वटै विाहरुमा डिस्जटल नागररि विापत्रिो व्यवतथा गररने छ । टेडलफोनिो 
कवततार गनि १४ वटै विा िायािलयहरुमा आईपी टेडलफोनी कवततार साथै १४ वटै विा िायािलयहरुमा 
राजश्व तथा मालपोतलाई डिस्जटल गररने नीडत अवलम्बन गररने छ । 

सूचना, त्याङ्क तथा अडभलेख ब्यवतथापनलाई उच्च प्राथडमिता ददईनेछ ।  
 सचुनािो हि सम्बस्न्ि ऐनलाई पूणिरुपमा लागू गररनेछ । आिडुनि सूचना तथा सञ्चार प्रकवडिमा 

आमजनतािो पहुाँच तथाकपत गररनेछ । 

 जनतािो सूचना तथा संचारिो हिलाई प्रत्याभतु गनि साविजडनि डनजी साझेदारी प्रकक्रयाबाट १०० 
वाट सम्मिो FM तथापना गने नीडत लाई डनरन्तरता ददईने छ । त्यो व्यवतथा नहुाँदा सम्मिो लाडग 
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नगरपाडलिािो सिारात्मि गडतकवडि प्रसारण गनििो लाडग  रेडियो िायिक्रम उत्पादन तथा प्रसारण 
गनि ददईने छ । 

 प्रकवडिमैत्री स्शक्षण डसिाईलाई प्रभाविारी बनाउन नगरपाडलिा क्षेत्र डभत्र रहेिा सम्पूणि 
कवद्यालयहरुलाई फ्री वाईफाईलाई क्रमस कवततार गदै लाने नीडत अवलम्बन गररने छ । 

 

११. यवुा तथा खेलिुद सम्बन्िी नीडत 

 “तवतथ र डसजिनशील यवुािा लाडग खेलिुद र खेलिुदिा लाडग यवुा” भन्न ेनारालाई  िायािन्वयन 
गदै लडगनेछ ।  

 विा नं १ देखी १४ वटै विाहरुमा रंगाशालािो व्यवतथा गररने छ । 

 खेलिुद कविासिो पूवाििार डनमािण िायिलाई डतव्रता ददइनेछ ।  
 पारुहाङ्ग ससु्म्नमा रंगशाला घ्याम्पे चौर, षिानन्द रत्न रंगाशाला, खगेन्र तमडृत रंगाशाला साङ्गपाङ्ग लाई 

सकुविा सम्पन्न रंगाशालामा तथाकपत गनि संघीय सरिारमा आवश्यि बजेट माग गने नीडत अवलम्वन 
गररने  छ ।   

 खेलािीिो क्षमता र खेलिो ततर वकृद्ध गनि नगरततरीय आिडुनि र सकुविा सम्पन्न खेल मैदान तथा 
आवश्यि भौडति पूवाििारिो व्यवतथा गररने छ ।  

 प्रत्येि आडथिि वषिमा खेलिुदलाई प्रोत्साहन गदै राष्ट्रपडत रडनङ्ग स्शल्ि खेलिुद प्रडतयोडगतालाई र 
षिानन्द मेयर िप खेलिुद प्रडतयोडगतालाई डनरन्तरता ददने ब्यवतथा डमलाईनछे ।  

 खेल र खेलाडिहरुिो वकृद्ध कविासिो लाडग प्राथडमितािो आिारमा कवडभन्न खेल प्रस्शक्षण िायिक्रम 
सञ्चालन गररने छ ।  

 

१२. वातावरण सम्बन्िी नीडत  
वातावरणीय तवच्छता सम्बन्िी चेतना बढाई वातावरणमा पनि सक्ने जोस्खमलाई न्यूनीिरण गदै वन, 

वन्यजन्त,ु पशुंपक्षी, वनतपडत तथा जैकवि कवकवितािो संरक्षण गने नीडत अवलम्बन गररनेछ । नदी 
डनयन्त्रण, पकहरो डनयन्त्रण, जलािार संरक्षण, बन फिानी डनयन्त्रण, बन्यजन्त ु चोरी–डनिासी र बन 
पैदावार डनयन्त्रण, बकृ्षारोपण िायिक्रम अन्तगित वाकषिि रुपमा एि घरबाट अडनवायि न्यूनतम १०० 
कवरुवा रोप्ने रोपाउने िायिक्रम गररनेछ, फोहोरमैला व्यवतथापन, जल उत्पन्न प्रिोप डनयन्त्रण लगायतिा 
कवषयलाई महत्विा साथ सम्बोिन गररनेछ । नगरपाडलिा िेन्र र विा िेन्रहरुमा फोहोर मैला 
व्यवतथापनिा लाडग िस्म्पङ्ग साइििो डनमािण गररने छ । 

 

 

 

 

 

१३.  जलवाय ुपररवतिन सम्बन्िी नीडत 

 जलवाय ुपररवतिनले कवश्वलाई नै चनुौडत ददइरहेिो वतिमान पररप्रके्ष्यमा जलवाय ुपररवतिनलाई तल्लो 
तहबाट नै अनिुुलन गने खालिा गडतकविीहरुलाई प्रोत्साहन गररनेछ । यस क्षेत्रडभत्र कवद्यमान र 
आउन सक्ने प्रिोप तथा कवपदहरुलाई समेत ध्यानमा राखी जलवाय ुपररवतिनसाँग सम्बस्न्ित क्षेत्रमा 
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िायि गने कवडभन्न डनिायसाँग सहिायि गरर जलवाय ुपररवतिनलाई उत्थानशील बनाउने नीडत अस्ख्तयार 
गररनेछ । 

 जलवाल ुमैत्री िृकष प्रणाली अवलम्लन गरर तथाडनय ततरिो खाद्य सरुक्षा, पोषण तथा स्जकविोपाजिनमा 
सिुार गररने नीडत अवलम्बन गररने छ । 

 

१४. भसंूरक्षण तथा वन सम्वन्िी नीडत 

 वषािदिो िारणले बाढी, पकहरो गई भ-ूक्षय हनुे सम्भावनालाई न्यूडनिरण गनि नगरपाडलिा क्षेत्रमा 
सञ्चालन हनुे सम्पूणि आयोजनाहरुमा वायो इस्न्जडनयररङ्ग गने िायिलाई यसै आ.व. देखी िायिन्वयन 
गररने छ ।  

 सखु्खा ग्रतत क्षेत्रमा वकृ्षारोपण गने िायिलाई प्राथाडमितािा साथ सञ्चालन गररने छ ।  
 कवडभन्न सामदुाकयि वन क्षेत्रमा सम्वस्न्ित उपभोिाहरुिो आय आजिनिो लाडग आयमूलि िायिक्रम 

तथा वैज्ञाडनि वन सञ्चालन गने जततै सामदुाकयि वन क्षेत्रमा लप्सी, कटमरु, ररठ्ठा, पाङ्ग्रा, स्चउरी, अस्म्फ 
जतता खेती प्रणालीिो लाडग िायिक्रम अगाडि बढाइनेछ ।  

 वातावरण संरक्षण संवििन गने नीडत तथा िायिक्रमलाई समेत अवलम्वन गदै लडगनेछ जततै हरेि 
नगर क्षेत्रिा सिि दायााँ बायााँ किनारमा सौन्दयितालाई र आयमूलि िायिक्रमलाई समेत ध्यान दददै 
वकृ्षरोपणिो िायिक्रम यसै आडथिि वषिबाट थलनी गररनेछ । 

 

१५, समावेशी कविास नीडत 

 मकहलाकवरुद्दिा सबै किडसमिा कहंसा र कवभेद प्रभाबिारी ढङ्गले अन्त्य गररनेछ । 

 बालकववाह, बहकुववाहलाई पूणित डनषिे गररनेछ, मकहलालाई रोजगारीमा डबशेष प्राथडमिता ददइनेछ । 

 नेपाली समाजबाट जातीय भेदभाब तथा छुवाछुत पणुि रुपमा उन्मलुन गररनेछ । सडबिानद्धारा प्रदत्त 
दडलत समदुायिा हिहरुिो िायािन्वयन गररनेछ । समाजमा दडलत समदुायिो हिहरुिो प्रभाबिारी 
िायिन्वयन गररनेछ । समाजमा दडलत समदुायिो न्याय र समानता तथापना गररनेछ । जातीय 
भेदभाब, उचनीच तथा छुवाछुत प्रथा लागू गने अपराडिलाई आस्जवन िाराबासिो िाननुी व्यवतथािो 
नीडत अवलम्बन गररनेछ ।  

 यवुाहरुलाई तवयंसेवामा उत्प्ररेरत गरी राष्ट्र डनमािणमा पररचालन गररनेछ । स्शस्क्षत र दक्ष यवुालाई 
देशडभतै्र उच्च पाररश्राडमि आिाररत रोजगारी डसजिना गररनेछ ।  

 अपाङ्गताप्रडतिो दृकििोणमा सिारात्मि पररवतिन गररनेछ । स्शक्षा सीप डबिास र रोजगारीबाट 
उनीहरु डभत्रिो डबशेष क्षमतालाई उजागर गनि डबशेष िायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । अपाङ्गता भएिा 
ब्यस्त्तहरुलाई सामास्जि सरुक्षािो दायरामा ल्याइनेछ । 

 १४ वटै विामा कवशेष गरेर उस्त्पडित, अपाङ्ग, न्यून आय भएिो र एिल मकहलालाई क्षमता अडभवृकद्ध, 
स्जकविोपाजिन सम्बन्िी सीप कविास ताडलम जतता िायिक्रमहरु सञ्चालन गरी सो ताडलम पञ्चात उत्पाददत 
वततहुरुिो बजाररिरण नगरपाडलिाबाटै गररने नीडत अवलम्बन गररने छ । 

 

१६.सामास्जि सरुक्षा सम्बन्िी नीडत (िल्याणिारी राज्य, ददगो सामास्जि सरुक्षा)  
 नगरपाडलिा क्षेत्रडभत्र रहेिा मकहला, दडलत, आददवासी जनजाती, कपछिा वगि, अल्पसंख्यि, सीमान्तिृत, 

अपांगता भएिा व्यस्ि, लैँडगि तथा यौडनि अल्पसंख्यि,  किसान,  श्रडमि, उस्त्पडित, आडथिि रुपले 
कवपन्न, लोपउन्मखु लगायत लस्क्षत वगििा लाडग सशस्ििरण गने खालिा िायिक्रमहरु ल्याइनेछ । 
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 यसै आडथिि वषिबाट नगरडभत्रिा आिारभतु र माध्यडमि कवद्यालयहरुमा किशोरी तवात्य िायिक्रम 
सञ्चालन गररने छ ।  

 सामास्जि सरुक्षा प्राप्त गने व्यस्िहरुिो कववरण अनलाइन प्रणालीमा अद्यावडिि गररनेछ । यस 
िायिक्रम संघीय सरिार माफि त सञ्चालन हनुे भएपडन लाभग्राहीहरुिो कववरण अनलाइन अद्यावडिि 
गनुििा साथै सामास्जि सरुक्षा बापतिो रिम १४ वटै विाहरुिो बैकङ्कङ प्रणाली माफि त समयमा नै 
र सहज रुपमा प्राप्त गने व्यवतथा डमलाइनेछ ।  

 पञ्जीिरणिो िायि अनलाईन भईसिेिो हुाँदा यस िायिलाई थप ब्यवस्तथत गररनेछ । लस्क्षत वगििा 
िायिक्रमहरुलाई डनरन्तरता ददइनेछ जसमा मकहलाहरुिो लाडग कवडभन्न सीपमूलि र जनचेतनामूलि 
िायिक्रम, दडलतहरुिो लाडग िायिक्रम, जनजातीहरुिो लाडग िायिक्रम, जेष्ठ नागररिहरुिो आिारभतू 
हि, अडििारिो संरक्षण एवं सम्मानजनि र सन्तकुिपूणि जीवनयापनिो लाडग जेष्ठ नागररििो उच्च 
सम्मान सकहत िायिक्रम सञ्चालन गररने छ । 

 अपाङ्गता भएिा ब्यस्िहरुलाई सामास्जि सरुक्षावापतिो रिम पाए नपाएिो सम्बन्िमा खोजी गरी 
नपाएिो खण्िमा पाउने व्यवतथा गररन ेछ ।  

 योगमाया संग्राहलय र वदृ्धाश्राम तथा षिानन्द संग्राहलय र वदृ्धाश्राम डनमािण गररनेछ ।  
 वालमैत्री तथानीय शासन तथापनािा लाडग वालमैत्री नगर घोषणािा आिारहरु तयार गररने छ । 

 नगरडभत्र तथायी बसोबास भएिा ८० वषि माडथिा जेष्ठ नागररिहरुिो त्याङ्क संिलन गरी उनीहरुिो 
कवशेष सम्मान गदै माडसि डनःशलु्ि तवात्य पररक्षण गररने छ । 

 नगर क्षेत्रडभत्र डनमािण हनुे साविजडनि पूवाििारलाई अपाङ्ग मैत्री बनाइने छ । 

 

१७. प्रिानमन्त्री रोजगार नीडत 

 यस पाडलिामा कवद्यमान वेरोजगारी समतया न्यूडनिरण गनि तथा कवपन्न तथा जोस्खममा परेिा वेरोजगार 
व्यस्िहरुलाई िस्म्तमा १०० ददनिो रोजगार प्रदान गनि रोजगारीिा अवसरहरु डसजिना गररनेछ । 

 यस नगरपाडलिामा योजना बैंि (श्रडमि सूचना बैंि) तथापना गरी सूचीिृत वेरोजगार व्यस्िहरुलाई 
कवडभन्न सामूदाकयि कविास डनमािणिा आयोजनाहरुमा िाममा खटाउने व्यवतथा डमलाइने छ । 

 ठेक्का माफि त संचालन हनु े संघ, प्रदेश तथा तथानीय तहिा कविास डनमािणिा आयोजनाहरुमा समेत 
सूस्चिृत वेरोजगार व्यस्िहरुलाई पकहलो प्राथडमितामा राखी रोजगारी प्रदान गररनेछ । 

 िोडभि १९ िा िारण भारत लगायत तेस्रो मलुिुबाट रोजगार गमुाएर तवदेश फिेिा बेरोजगार 
व्यस्िहरुलाई व्यवसाकयि िृकष क्षेत्रमा आवद्ध गराउन आवश्यि ताडलमिो व्यवतथा गररनेछ । 

 लागत अनमुान रु.१ िरोि भन्दा साना  आयोजनाहरुमा वातावरणीय असरलाई न्यूडनिरण गनि  िोजर, 
एक्साभेटर लगायतिा मेडसन प्रयोगलाई डनरुत्साकहत गरी श्रममूलि प्रकवडििो कविास गररने छ । 

 डनजी, सरिारी तथा गैरसरिारी लगायत क्षेत्रहरुसाँग आवश्यि समन्वय गरी वेरोजगार व्यस्िहरुलाई 
सीपमूलि ताडलम माफि त दक्ष जनशस्ि तयार गररनछे । 

 सूचीिृत वेरोजगार व्यस्िहरुलाई यवुा रोजगारीिा लाडग रुपान्तरण पहल आयोजना तथा िामिा लाडग 
पाररश्रडमिमा आिाररत सामूदाकयि आयोजना िायािन्वयन गनि क्षमता वकृद्ध अडभमखुीिरण ताडलम 
सञ्चालन गरी तवरोजगार बन्न प्रोत्साहन गररनेछ । 
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१८. साविजडनि सेवा प्रवाह सम्बन्िी नीडत 

नगरपाडलिािो हरेि साविजडनि सेवा प्रवाहलाई प्रकवडि मैत्री गरर सेवाग्राहीहरुलाई िुनै प्रिारिो 
कवभेद नगरी उच्च प्राथडमिता ददई सेवा प्रवाह गररनेछ । िायािलयले आफै र आफ्नो मातहतिा 
िायािलयहरुमाफि त प्रवाह गने सेवािो प्रभाविाररता, गणुात्मिता, गनुासो व्यवतथापन, साविजडनि सनुवुाई, 

सामास्जि पररक्षण, नागररि विापत्र, सूचनािो हििो प्रत्याभडूत, पारदस्शिता, जवाफदेकहता, भ्रिाचार 
डनवारण लगायतिा िायिहरुमाफि त सशुासन अडभवकृद्ध गने खालिा िायिहरुलाई प्राथडमितािा साथ 
िायािन्वयन गदै लडगनेछ । सेवा प्रवाह गने िमिचारीहरुलाई िाम गने खालिो वातावरण डसजिना 
गररनेछ । साथै यो क्षेत्रमा सरिारी िमिचारीहरु साँिै बसी उनीहरुमा जनतािो सेवाभाव जागतृ गराउने 
र नगरपाडलिािा डनणियहरुलाई िायािन्वयनमा ल्याउनिा लाडग तत्पर हनुे अवतथािो डसजिना हनुे 
वातावरण डमलाइनेछ । भौगोडलि क्षेत्रिो डबिटता समेतलाई मध्यनजर गदै िाम गनुिपने बाध्यता 
भएिाले आगामी ददनमा िायिसम्पादनमा आिाररत प्रोत्साहन भत्तािो व्यवतथा गररनेछ । उस्चत र 
बततडुनष्ठ मलु्याङ्कनिो आिारमा िायििो प्रिृडत हेरी िमिचारीहरुलाई क्षमता डबिास ताडलम, परुतिार 
तथा दण्ि-सजायिो समेत ब्यवतथा डमलाईनेछ ।  

 

 

 

१९. राजतव सम्बन्िी नीडत 

आडथिि क्षेत्रिा सबै गडतकवडिमा तवच्छता, जवाफदेही र प्रडततपिाि िायम  गनि  डनयमनिो व्यवतथा  
गदै सवािगीण कविास तफि  राजतव पररचालन गने नीडत अवलम्बन गररनेछ । राजतविा दायराहरु 
फराकिलो बनाउाँदै लडगनेछ । तथानीय ततरमा सािन र स्रोतिो आवश्यिता पने हदुा तथानीय स्रोत 
जटुाउन डगटी ढंुगा वालवुा चनुढंुगा जतता प्रािृडति स्रोतहरुिो उपयोग र कवक्री कवतरण गनि सम्भाकवत 
तथानहरुिो पकहचान तथा आइ.ई.ई. गरी आवश्यि िर संिलन गने नीडत अवलम्वन गररने छ । 
तथानीय श्रोत जटुाउनिो लाडग एकििृत सम्पडत िर लगाई राजश्व उठाउने िायि यसै आडथिि वषिबाट 
सरुु गररने छ । आडथिि तथा सामास्जि रुपमा कपछडिएिा वगिलाई प्रिृडत हेरी राजतव छुट ददईने 
समेत व्यवतथा गररने छ । 

राजश्विो चहुावट रोक्न सडतघाटमा गािी सञ्चालन हनु ुअगावै डसडस क्यामरा जिान गरी नगरपाडलिाबाटै हरेि 
ददन प्रत्यक्ष डनगरानी गररन ेसाथै अन्य ठााँउमा आवश्यिता हेरी जिान र राजश्वलाई डिस्जटल माध्यमबाट संिलन 
गरी िर चहुावटलाई डनयन्त्रण गने नीडत अवलम्बन गररने छ ।   

 

२०. सहभाडगता सम्बन्िी नीडत 

सबै समतयाहरुिो समािान एिैपटि सम्भब छैन र हनैु सक्दैन । यसिा लाडग िेन्र सरिार, प्रदेश 
सरिार, अन्य तथानीय तहहरु, डनजी क्षेत्र, गैर सरिारी संतथाहरु, दात ृडनिायहरु, नागररि समाज, प्रबदु्ध 
वगिहरु तथा कविास साझेदारहरुसाँग सम्वाद, सहिायि र जनसहभाडगतािो नीडत अबलम्बन  गररनेछ 
। कविासिो सरुुवात म बाटै नामि कवशेष िायिक्रम सरुुवात गररने छ ।  

 

२१.तथाडनय न्याय व्यवतथापन सम्बन्िी नीडत  
 समाजमा अनावश्यि रुपमा हनुे कववाद र मदु्धा माडमलाहरुलाई प्रारस्म्भि चरणमै तथायी समािान 

गनि मेलडमलाप र मध्यतथता साथै नगरपाडलिािो न्याकयि सडमडतिो क्षमता अडभबकृद्ध गररनेछ । 
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 कपछडिएिो वगि र क्षेत्रिा ब्यस्त्तहरुिो न्यायमा सहज पहुाँच सडुनस्श्चत गनि िाननुी स्शक्षा र सचेतना 
िायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 िानून कवज्ञहरुबाट न्याकयि सडमडत, जनप्रडतडनिी र िमिचारी लगायतलाई ताडलमिो व्यवतथा गररनेछ 
। 

 

२२. सशुासन 

 नागररिहरुलाई पायि पने तथानमा एकििृत सेवा िेन्र तथापना गरी नगरबाट जनताले प्राप्त गने 
सम्पणुि सेवा प्रदान गररनेछ । 

 जनताप्रडत उत्तरदायी तथा लोि िल्याणिारी नगर डनमािणिो आिार बडलयो बनाउाँदै लडगनेछ । 
तीब्र सामास्जि–आडथिि कविासद्धारा नगरवासीमा राजनीडति पररवतिनिा लाभ परु् याउन ु नगरिो 
मखु्य स्जम्मेवारी बनाइनेछ ।   

 सामास्जि जीवनिा सबै क्षेत्रमा लोित्रास्न्त्रि प्रणलीिो प्रबदिन गररनेछ । कवडििो शासन सदुृढ 
तलु्याइनेछ । 

 संकविानप्रदत्त मौडलि हि र तवतन्त्रतािो पूणि उपभोगिो प्रत्याभतुी गररनेछ । 

 सचुना प्रकवडििो उच्चतम प्रयोग गरी ब्यवतथालाइ िुसल पारदस्शि र सेवाग्राकह मैत्री तलु्याईनेछ ।  
 

२३. तथानीय साविजडनि तथा शहरी सेवा व्यवतथापन सम्बन्िी नीडत 

 योजना बने्न तर समयमै सम्पन्न नहनुे प्रवडृतिो अन्त्य गनि योजना िायािन्वयनिा लाडग वाकषिि 
िायियोजना बनाई नतीजा प्राडप्तलाई सडुनस्श्चत गररनेछ र डनयडमत अनगुमनिो व्यवतथा डमलाईनेछ ।  

 यस नगरपाडलिा क्षेत्रमा जन्मथलो वा िमिथलो भई आफ्नो जीवनिो महत्वपूणि समय राकष्ट्रय सेवािा 
कवडभन्न क्षेत्रमा लगाई अनभुव प्राप्त गनुि भएिा व्यस्ित्वहरुिो पकहचान गरी वहााँहरुिो ज्ञान, सीप, 

क्षमता र अनभुव नगरपाडलिाले सवािङ्गीण कविासमा प्रयोग गनि “प्रवद्धिन समूह“ गठन गने नीडत डलईने 
छ । 

 नगरपाडलिाबाट भएिा राम्रा अभ्यास र सम्पन्न भएिा िायिहरुिो तवेत पत्र प्रिाशन गने व्यवतथा 
डमलाईनेछ ।  

 सबै नगर सभािा सदतयहरुिो उपस्तथडतमा नगरततरीय सडमक्षा बैठि हरेि चार चार मकहनामा बतने 
व्यवतथा डमलाईने छ । 

 घर नक्शा शाखा, राजश्व संिलन शाखा, गठुी शाखा, सूचना तथा सञ्चार शाखा, मकहला कविास शाखा, 
समास्जि कविास शाखालाई व्यवस्तथत गररने छ ।  

 नगर क्षेत्र डभत्रिा साविजडनि र गठुीिा जग्गाहरुिो संरक्षण गररने छ । यसिा लाडग साविजडनि 
र गठुी जग्गामा बनेिा अनडििृत संरचनाहरु हटाईने छ ।  

 डसताराम गठुी शीलालेख वमोस्जम नगरपाडलिािो मातहतमा संचालन गररनेछ । 

 ददंला बजार क्षेत्र डभत्र रहेिा परुातास्त्वि संरचानाहरुलाई सोकह रुपमा जीणिद्वार तथा पनुसंरचना गरी 
यसिो ऐडतहाडसि महत्वलाई प्रचारप्रसार गनुििा साथै िाडमिि पयिटनिो गन्तव्यिो रुपमा कविास 
गररने छ । 
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 आवाल ब्रम्हचारी षिानन्द गरुुले स्शक्षा आजिन, ध्यान एवं रामचन्र गठुी तथापनािा क्रममा अध्ययन, 

अवलोिन एवं सहिायि गनुि भएिा संघ संतथा एवं प्रडतष्ठानहरुसाँग भडगनी सम्बन्ि तथापना गरी 
संरक्षण र प्रवद्धिन प्रचारप्रसार तथा कविास डनमािण िायिलाई अगािी बाढाईने छ ।  

 िायिक्रममा दोहोरो हनु नददन िुनै पडन एनस्जओ तथा संघ संतथाले नगर क्षेत्रडभत्र िायिक्रम संचालन 
गनुि पूवि नगरपाडलिाबाट अडनवायि रुपमा तवीिृडत डलन ुपने व्यवतथा गररने छ । 

 नगरपाडलिाबाट प्लाडनङ्ग परडमट नडलई जग्गा खस्ण्ििरण तथा घर घिेरी कविास गनि पाईने छैन । 
जग्गा कविास गदाि बाटो र सिि, खानेपानी, कवद्यतु, जतता भौडति पवुििारलाई अडनवायि बनाउने नीडत 
डलईने छ ।  

 नगर क्षेत्र डभत्र खानेपानीिो भरपदो र तथायी आपूडतििो लाडग स्रोत पकहचान गरी दीघििाडलन 
योजनाडनमािण गरी िायािन्वयिो थालनी गररने छ ।  

 यस नगरमा कविेस्न्रकित वततीलाई सकुविा सम्पन्न वतती डनमािण गनििो लाडग एकििृत वततीिो  १४ 
वटै विामा शरुु गररने छ र नमूना वतती खातिम्छा डसिेलटार र डनगरेुबाट प्रवद्विन गररने छ । 

 

२४. तथानीय पूवाििार कविास तथा आयोजना सम्बन्िी नीडत 

 

स-साना ममितसंभार र डनमािणिा लाडग ममितसंभार िोष तथापना गरी िायािन्वयनमा ल्याईने छ । 
नगरिो दीगो कविास र मयािदा अडभवकृद्धिा लाडग सिि, मोटरेबल पलु, झो.प.ु, कवद्यतु, खेलिुद, खानेपानी 
र पािि िा क्षेत्रमा नगर गौरबिा आयोजना छनौट गरी प्राथडमितािा साथ सञ्चालन गररने छ । िृकष, 

उद्योग, व्यापार, पयिटन, स्शक्षा तवात्य जतता क्षेत्रिो प्रवद्धिन हनु ेगरी र त्यतता क्षेत्रिो पहचु बढाउने 
गरी सिि कवततार र ततरोन्नती गररने छ । तथानीय समदुायबाट सिििो दााँया बााँया बकृ्षारोपण गरी 
रुख हिुािएर त्यतता सििलाई ततरोन्नती गनि प्राथडमिता ददईने छ । महुान संरक्षण गरी खानेपानीिो 
स्रोत बकृद्ध गररने छ र नगर क्षेत्र डभत्रिा सम्पूणि बततीहरुमा “एि घर एि िारा“ अडभयानिो शरुु 
गररन ेछ  साथै जंगली जनवारहरुिो लाडग समेत कवडभन्न सामदुाकयि वन क्षेत्रमा पोखरी/िुवा उत्खनन ्
र संरक्षण गररने छ । उजाि संिटिो न्यूनीिरण गनि साना जल कवद्यतु, सौयि उजाि, वाय ुउजाि जतता 
बैिस्ल्पि उजाििो प्रवििन, कविास र कवततारमा यस क्षेत्रिा बैंि तथा कवस्त्तय क्षेत्रिो लगानी आिकषित 
गने नीडत डलईने छ । 

नगर सभाबाट तवीिृत वाकषिि कविास योजनाहरुिो लागत ईकिमेट भदौ र असोज मकहना डभत्र सिी 
सम्झौता पसु मसान्त डभत्र गरेर डनमािण िायि चैत मसान्त डभत्र सम्पन्न हनुे गरी िायि अगािी बढाई 
कविास डनमािणमा प्राथडमिता हााँडसल गररने छ ।  

 

२५. भाषा संतिृडतिो संरक्षण र कविास सम्बन्िी नीडत 

 लोपोन्मखु भाषा र संतिृडतिो संरक्षण गनि ध्यान ददइने छ । किरााँत मात ृभाषा संरक्षण, प्रवद्धिन र 
सञ्चालन गनििा लाडग यसै आडथिि वषि देखी बजेटिो व्यवतथा गरी सञ्चालन िायिलाई तीव्रता ददईन े
छ । र नगर डभत्र िाडमिि आतथा, प्रथा वा प्रचलनिा आिारमा िसैलाई िुनै आघात वा मिाि पने 
व्यवहार हनु नददने नीडत डलइने छ । 

 षिानन्द क्याम्पस लगायत नगर के्षत्र डभत्रिा सम्पूणि परुात्वस्त्ति महत्विा के्षत्रहरुिो नक्शाङ्कन, डिस्जटल 
प्रोफाईल, संरक्षरण र प्रवद्धिन गने नीडत अवलबन गररने छ । 
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२६. जनप्रडतडनिी तथा िमिचारीिो क्षमता कविास सम्बन्िी नीडत 

 िमिचारीिो िायि संतिृडतमा आमूल पररवतिन गनि सडमडत गठन गरर सशुासन िायम गररने छ ।  
 िमिचारीिो िायिक्षमता वकृद्ध गनि आवश्यितामा आिाररत ताडलम प्रदान गने, प्रकवडि मैत्री बनाउने 

तथा असललाई परुतिार र खराबलाई दण्ि ददने नीडत डलइने छ ।  
 नगरपाडलिामा अवश्यिता अनसुार िमिचारीहरु समायोजन गररने छ । 

 अन्य तथानीय तहिा राम्रा अभ्यासहरुलाई यस नगरपाडलिामा डभत्राउन सम्पूणि नगर सभा 
सदतयज्यूहरुलाई अवलोिन भ्रमणिो व्यवतथा डमलाइने छ । 

 

नगरसभा सदतयज्यूहरु, 

 यी नीडत तथा िायिक्रम प्रतताव गदाि कविासलाई समावेशी र सामास्जि न्यायमा आिाररत बनाई 
सशुासन िायम गने र समदृ्ध नगर र सखुी नगरवासीिो ददघििाडलन उदे्दश्य प्राप्त गने अठोटलाई िेन्रमा 
रास्खएिो छ। जसबाट यस नगरलाई समदृ्ध सखुी नगरिो रुपमा तथकपत गनि सबै नगरवासीहरु, 
जनप्रडतडनडिहरु र राष्ट्रसेवि िमिचारीहरुिो सामूकहि भडूमिा अपररहायि हनु ेहुाँदा िोडभि-१९ लाई परातत 
गनि हामी सबैिो साझा प्रयासले सक्षम हनुे क्रममा छौं भने्न मेरो कवश्वास छ । 

अन्त्यमा, 
नगरिो कविासिा लाडग रचनात्मि िाम गनिमा श्री आवल व्रम्हचारी षिानन्द गरुु ज्यू,िो नगरवासी, 
जनप्रडतडनडिहरु र िमिचारीहरुमा आस्शवािद रहोस ्भन्दै सल्लाह सझुाब ददने र सहयोग गने सबै राजनीडति 
दल, राष्ट्रसेवि िमिचारी, डनस्ज क्षेत्र, नागररि समाज, संचार जगत सबैमा िन्यवाद ददन चाहान्छु ।  
 

िन्यवाद ।। 

                                                             वीरवल राई 

                                                              मेयर 
 

  



                     षिानन्द नगरपाडलिा, ददङ्ला, भोजपरुिो वाकषिि नगर कविास योजना २०७८/०७९  | 31  

 

षिानन्द नगरपाडलिािो पााँचौ नगरसभा २०७८ डमडत २०७८/०३/१० वैठिमा 

िायिपाडलिा सदतय श्री समुनलाल िुलङु्ग राईद्धारा प्रतततु आ.व . २०७८/७९ िो वजेट व्यिव्य 
 

यस पााँचौ नगरसभािा सम्माडनत सभाध्यक्ष ज्यू, 
एवंम ्नगर सभािा सदतयज्यूहरु,  
 

यस नगरपाडलिाले ददएिो स्जम्मेवारीिो 
 

 हैडसयतले नगर सभािो यस बैठिमा आगामी आडथिि वषि 2078/79 िो बजेट यस  िोडभि 19 
महामारी िो कवषम पररस्ततडथ वीच प्रतततु गरररहेिो छु ।  
यस अवसरमा मलुिुलाई संघीय लोितास्न्त्रि गणतन्त्रिो यगुमा ल्याउने क्रममा जीवन उत्सगि गनुिहनुे ज्ञात 
अज्ञात शकहदहरुप्रडत भावपूणि श्रद्धान्जली अपिण गदिछु ।कवश्व नै अकहले महामारीिो प्रभावले िदठन अबतथामा 
गसु्िरहेिो छ ।यस महामारीबाट ज्यान गमुाउने देश तथा कवदेशिा सम्पूणि नागररिहरुप्रडत हाददिि श्रद्धान्जली 
अपिण गदिछु तथा संक्रमणबाट जडुिरहेिाहरु प्रडत शीध्र तवात्य लाभिो लागी ईश्वर संग प्राथािना गनि चाहान्छु 
।यस महामारी कवरुद्ध आफ्नो ज्यानिो प्रबाह नगरी अहोरात्त्र  अग्रपंतीमा रहेर सेवा पयुािउन े
स्चकित्सि,तवात्यिमी ,सरुक्षािमी सवारी चालि तथा राष्ट्र सेवि िमिचारीहरुमा हृदय देखी नै आभार प्रिट 
गनि चाहन्छु र यसै बन्दाबन्दी (Lockdown) िो पूवि समय देखी नै नागररिहरुसंग नस्जि रहेर हरसमय 
सेवा पयुािउन ुभएिा जनप्रडतडनिीहरुमा समेत सम्मान प्रिट गनि चाहान्छु ।यस नगरपाडलिािो डसडमत श्रोत 
सािनलाई अडिितम सदपुयोग गनुि पनेछ ।िोडभि-19 िो प्रभावबाट डसजिना हनुे बेरोजगारीिा 
समतया,सकुविा सम्पन्न तवात्य सेवा, िृकषमा आिडुनकििरण कवपन्न वगििो आयआजिनमा बकृद्ध, रोजगारी मलुि 
स्शक्षा जतता महत्वपूणि क्षेत्रलाई समेट्दै प्राप्त श्रोत सािनलाई अडिितम प्रडतफल ददने योजना तथा िायिक्रमहरु 
कवडनयोजन गने प्रयास गरेिो छु ।नेपालिो संकविानले प्रत्याभतू गरेिा जनतािा मौडलि हि अडििारलाई 
सडुनस्श्चत  गने जनतािो सबैभन्दा नस्जििो सरिारिो रुपमा यस नगरपाडलिािो तथापना भएिो हो । सवै 
क्षेत्र वगि र समदुायिा जनतािो सन्तडुलत र समावेशी कविासिा लाडग सािन र श्रोतिो पकहचान तथा 
पररचालन  र कविास प्रिृयालाई संतथागत तलु्याउन ेउदे्दश्य अनरुुप वजेट तथा िायिक्रम तजुिमा गने प्रयास 
गररएिो छ । सहभागीतामूलि योजना तजुिमा पद्दडतबाट प्राथडमितामा पदािपदै पडन नगरिो सीडमत आन्तररि 
श्रोत सािन र नेपाल सरिार तथा प्रदेश सरिारबाट प्राप्त हनुे न्यून वजेटिा िारणले सबै योजना तथा 
िायिक्रमहरुलाई एिै आडथिि वषिमा समावेश गनि नसकिएिो व्यहोरा कवनम्रतापूविि अनरुोि गदिछु। 
प्राथडमितामा परेिा तर श्रोत सािनिो सीडमतताले तत्िाल सम्वोिन गनि नसकिएिा योजनाहरुलाई योजना 
बैंिमा समावेश गरी नेपाल सरिार, प्रदेश सरिार तथा राकष्ट्रय तथा अन्तराकष्ट्रय संघसतथासंग समन्वय गदै 
श्रोतिो व्यवतथा डमलाई िायािन्वयन गनि प्राथडमितामा रास्खने तथा आगामी आडथिि वषिहरुमा समेत क्रमशः 
िायािन्वयन गदै लडगने व्यहोरा समेत अनरुोि गदिछु । 

 

अव म आगाममी आडथिि वषि २०७८/०७9 िो बजेटिो उदे्दश्य तथा प्राथडमिता प्रतततु गने अनमुडत 
चाहन्छु । 

आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू, 
 िरिा दायराहरु बढाउाँदै वैज्ञाडनि र व्यवहाररि िर प्रणालीिो कविास गने कवषयहरु, 
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 िृकष क्षेत्रलाई समदृ्ध बनाउनिा लाडग डनवािहमखुी खेती प्रणालीिो अन्त्य गरी व्यवसाकयिरण गनि र 
तथाडनय रैथाने जातिो अन्नवालीिो संरक्षण गने कवषयहरु,  

 आडथिि तथा सामास्जि कविासिा माध्यमबाट गररवी डनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान परु् याउने परम्परागत 
िृकष प्रणालीिो अन्त्य गरी आिडुनि िृकष प्रणालीिो कविास गररदै लडगने कवषयहरु, 

 गणुततरीय स्शक्षा र शैस्क्षि पूवाििार नगर डनमािणिो आिार भने्न नारािा साथ स्शक्षा क्षेत्रलाई 
गणुततरीय र समयसापेक्ष सिुार गदै अस्घ बढाइ कवषयहरु, 

 यातायात पूवाििार आडथिि रुपान्तरणिो आिार भने्न नारालाई आत्मासात गदै िेन्रीय सिि सञ्जालमा 
जोड्निो लाडग बजेटिो व्यवतथा गरेिो छु । 

 नगर क्षेत्रडभत्र रहेिो उविरभडूममा डसंचाइिो सूकविा परु् याई िृकष उत्पादन बढाउन विाततरमा आवश्यि 
बजेटिो व्यवतथा गरेिो छु। 

 विादेस्ख नगरिेन्रसाँग जोड्ने मखु्य सििहरुमा मोटरेवल पूल डनमािणिा लाडग डि.कप.आर. गनि 
आवश्यि बजेट कवडनयोजन गरेिो छु । साथै झोलङु्गे पूल डनमािणिा लाडग समेत व्यवतथा गरेिो छु 
। 

 डनमािणाडिन विा िायािलयिो भवनहरु डनमािणिा लाडग बजेट कवडनयोजन गरेिो छु । 

 म तवात्य मेरो नगरपाडलिा तवात्य भने्न नारालाई आत्मासात गदै नगरडभत्रिा प्रत्येि जेष्ठ 
नागररिहरुलाई डनशलु्ि तवात्य सेवा प्रदान गररनेछ । 

 षिानन्द नगरपाडलिा क्षेत्रमा खानेपानी समतया समािानिा लाडग वहृत खानेपानी आयोजना अन्तगित 
लमखुोला खानेपानी आयोजनािा लाडग आवश्यि बजेट कवडनयोजन गरेिोछु । 

 हाम्रो नगर हाम्रो ठाउाँ नगरबासीिो लगानीले झलमल बनाऔ ंभने्न नारालाई पूणिता ददन सबै विाहरुमा 
कवद्यतु कवततार तथा मखु्य बजारहरुमा शौयि ऊजाि जिान गररनेछ । 

 सचुना तथा संचार प्रकवडि कवना समदृ्ध समाजिो िल्पना गनि सकिदैन भने्न मलु नारालाई अत्मासाथ 
गदै १४ वटै विामा डिस्जटल नागररि बिापत्र र आई कप टेडलफोन कवततारिा लागी आवश्यि 
बजेटिो ब्यवतथा गरेिो छु । 

 तवात्य र डसजिनस्शल यवुा िा लागी खेलिुद र खेलिुदिा लागी यवुा भने्न नारालाई आत्मसाथ गदै 
कवडभन्न विाहरुमा खेलिुदिा लागी आवश्यि बजेटिो व्यबतथा गरेिो छु ।  

 वातावरणीय तवाच्छता सम्बन्िी चेतना बढाई बाकषिि रुपमा १ घरबाट न्यनुतमम १०० कवरुवा रोप्ने 
र नगरपाडलिा र विा िेन्रहरुमा फोहोरमैला व्यवतथापनिा लागी िस्म्पङ्ग साईििो व्यवतथापन गनि 
आवश्यि पहल गररने छ । 

 भ ु संरक्षण तथा वातावरण संरक्षण सम्बििन गनि कवडभन्न आयोजनाहरुमा बायो ईस्न्जडनयरररङ्ग साथै 
सिि दायााँ बायााँ किनारमा वकृ्षरोपण िायिक्रमिो थालनी गररने छ ।  

 समाजमा व्याप्त रहेिो सबै खाले कवभेदिो अन्त्य गदै समतामूलि समाज डनमािणिा लाडग 
जनचेतनामूलि िायिक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

 बालमैत्री तथानीय शासन तथापनािा लाडग बालमैत्री नगर घोषणािा आिार तयार गररनेछ । 

 नगर क्षेत्र डभत्रिा कवपन्न तथा अडत कवपन्न वेरोजगार व्यस्िहरुलाई रोजगारी प्रदान गरी जीवनयापनमा 
सहज बनाइनिुा साथै सीपमूलि ताडलम प्रदान गरी दक्ष जनशस्ि डनमािण गनििा लाडग आवश्यि 
बजेटिो व्यवतथा गरेिो छु । 
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आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू, 

 

(५) अब म माडथ उल्लेस्खत नीडत तथा िायिक्रमहरुिो आिारशीलामा रही यस नगरपाडलिािो आगामी 
आडथिि वषि २०७८/७९ िो आय व्ययिो अनमुाडनत कववरण प्रतततु गदिछु । 

      
  
आदरणीय सभाध्यक्षज्य,ू 

उपस्तथत महानभुावहरु योजना तजुिमा गनुि मात्र महत्वपूणि कवषय होइन यसिो लक्ष्य एवम उदेश्य प्राडप्तिा 
लाडग प्रभाविारी िायािन्वयन अनगुमन एवम ्मलु्याङ्कन हनु जरुरी छ ।प्रतताकवत वजेट डनडत र िायिक्रमहरुिो 
िायािन्वयनिो लाडग आवश्यि क्षमता कविास, संतथागत, नीडतगत र िायि कवडिगत सिुारिा िायिहरुलाई 
डनरन्तरता ददई वजेट िायािन्वयनमा सडुनस्श्चतता ल्याई थप पारदस्शिता र उत्तरदाकयत्विो प्रवद्धिन गररने छ । 

यो वजेट तजूिमािो डसलडसलामा हामीलाई रचनात्मि सझुाव एवं मागिदशिन गनुिहनुे सम्पूणि जनप्रडतडनडिज्यूहरु, 

राजनीडति दल  एवं नागररि समाज प्रडत आभार प्रिट गदिछु ।यसै गरी समयमा सहयोग तथा अनदुान 
ददन ुहनुे संघीय सरिार र प्रदेश सरिार प्रडत आभार प्रिट गनि चाहान्छु ।यस नगरपाडलिािो साथिि 
कविासमा समानन्तर सहयोग परु्यािउनहुनुे सबै िर दाता र राकष्ट्रय तथा अन्तराकष्ट्रय डनयोग तथा संतथा 
साझेदारहरु साथै यस प्रकक्रयामा अहोरात्र खट्न ुहनुे नगरपाडलििा सम्पूणि िमिचारीहरुलाई यस अवसरमा 
िन्यवाद ददन चाहन्छु । 

 
िन्यवाद । 

  



                     षिानन्द नगरपाडलिा, ददङ्ला, भोजपरुिो वाकषिि नगर कविास योजना २०७८/०७९  | 34  

 

षिानन्द नगरपाडलिा 
नगर िायिपाडलिािो िायािलय, भोजपरु 

कवडनयोजन ऐन ,२०७८ 
ऐन नं १ 

               
        सभाबाट तवीिृत डमडतः २०७८/०३/१० 

 

 

षडानन्द्द नगिपामलका, भोजपुि को आधर्ाक बषा २०७८/७९ को सेवा ि कायाहरुको लाधग स्र्ानीय सम्चचत 
कोषबाट केही िकम खचा गने ि ववघनयोजन गने सवबन्द्िमा व्यवस्र्ा गना बनेको ऐन २०७८  

सभाबाट स्वीकृत ममघतः २०७८ असाि १० गते । 

 

 

प्रततावना :  षिानन्द नगरपाडलिा, भोजपरुिो आडथिि बषि २०७८/७९ िो सेवा र िायिहरुिो लाडग सस्ञ्चत िोषबाट 
िेही रिम खचि गने अडििार ददन र सो रिम कवडनयोजन गनि वाञ्छनीय भएिोले, नेपालिो संकविानिो िारा २२९ 
िो उप–िारा (२) बमोस्जम षिानन्द नगरपाडलिा, भोजपरुिो नगर सभाले यो ऐन बनाएिो छ । 

 

१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भ :  
    (१) यस ऐनिो नाम “षिानन्द नगरपाडलिा, भोजपरुिो कवडनयोजन ऐन, २०७८” रहेिो छ ।  

    (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः कवषय वा प्रसंगले अिो अथि नलागेमा यस ऐनमा, 
 (ि) "आडथिि वषि" भन्नाले हरेि वषििो साउन मकहनािो १ गतेदेस्ख वषििो असार मसान्त सम्मिो अवडिलाई 

सम्झनपुछि । 

 (ख) "नगरपाडलिा" भन्नाले षिानन्द नगरपाडलिालाई सम्झनपुछि । 

 (ग) "कवडनयोजन" भन्नाले सभाद्वारा कवडभन्न िायिहरुिा लाडग कवडभन्न स्शषििमा खचि गनि कवडनयोजन भएिो रिम 
सम्झनपुछि । 

 (घ) "संकविान" भन्नाले नेपालिो संकविानलाई सम्झनपुछि । 

 (ङ) "सस्ञ्चत िोष" भन्नाले षिानन्द नगरपाडलिािो सस्ञ्चत िोष सम्झनपुछि । 

 (च) "सभा" भन्नाले षिानन्द नगरपाडलिािो नगर सभालाई सम्झनपुछि । 

 (छ) "िायिपाडलिा" भन्नाले षिानन्द नगरपाडलिािो िायिपाडलिालाई सम्झनपुछि । 
 

३.आडथिि वषि २०७८/७९ िो डनडमत्त सस्ञ्चत िोषबाट रिम खचि गने अडििार :  (१) आडथिि वषि २०७८/७९िो 
डनडमत्त नगर िायिपाडलिा, विा सडमडत, कवषयगत शाखाले गने सेवा र िायिहरुिा डनडमत्त अनसूुची १ मा उस्ल्लस्खत चालू 
खचि, पूाँस्जगत खचि र डबस्त्तय व्यवतथािो रिम समेत गरी जम्मा रिम रु. ६७,८८,१४,६३७.७६ (अके्षरुपी रुपैयााँ 
सिसठ्ठी िरोि अठासी लाख चौि हजार छ सय सैडतस पैसा छयत्तर मात्र ) मा नबढाई डनददिि गररए बमोस्जम सस्ञ्चत 
िोषबाट खचि गनि सकिनछे ।  

 

४. कवडनयोजनः  

   (१) यस ऐनद्धारा सस्ञ्चत िोषबाट खचि गनि अडििार ददइएिो रिम आडथिि वषि २०७८/७९ िो डनडमत्त षिानन्द 
नगरपाडलिा, भोजपरुिो नगर िायिपाडलिा, विा सडमडत र कवषयगत शाखाले गने सेवा र िायिहरुिो डनडमत्त 
कवडनयोजन गररनछे । 
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   (२) उपदफा (१) मा जनुसिैु िुरा लेस्खएिो भए तापडन िायिपाडलिा, विा सडमडत र कवषयगत शाखाले गने सेवा 
र िायिहरुिो डनडमत्त कवडनयोजन गरेिो रिममध्ये िुनैमा बचत हनुे र िुनैमा अपगु हनुे देस्खन आएमा नगर 
िायिपाडलिाले बचत हनुे शीषििबाट नपगु हनुे शीषििमा रिम सानि सक्नेछ । यसरी रिम सादाि एि 
शीषििबाट सो शीषिििो जम्मा रिमिो १० प्रडतशतमा नबढ्ने गरी िुनै एि वा एि भन्दा बढी शीषििहरुबाट 
अिो एि वा एि भन्दा बढी शीषििहरुमा रिम सानि तथा डनिासा र खचि जनाउन सकिनेछ । पूाँस्जगत 
खचि र कवत्तीय व्यवतथातफि  कवडनयोस्जत रिम सााँवा भिुानी खचि र व्याज भिुानी खचि शीषििमा बाहेि 
अन्य चालू खचि शीषिितफि  सानि र डबत्तीय व्यवतथा अन्तगित सााँवा भिुानी खचितफि  डबडनयोस्जत रिम ब्याज 
भिुानी खचि शीषििमा बाहेि अन्यत्र सानि सकिने छैन । तर चाल ुतथा पूाँस्जगत खचि र कवत्तीय व्यवतथािो 
खचि व्यहोनि एि स्रोतबाट अिो स्रोतमा रिम सानि सकिनेछ ।                                                                                  

 (३) उपदफा (२) मा जनुसिैु िुरा लेस्खएिो भए तापडन एि शीषििबाट सो शीषिििो जम्मा तवीिृत रिमिो 
२५ प्रडतशत भन्दा बढ्ने गरी िुनै एि वा एि भन्दा बढी शीषििहरुमा रिम सानि परेमा नगर सभािो 
तवीिृडत डलन ुपनेछ । 

(४) यस ऐन बमोस्जमिा िायिक्रमिा स्शषििमा कवडनयोस्जत रिम खचि नहनुे अवतथामा सो िो िारण र आिार 
खोली त्यततो िारण र आिार समेतलाई आिार मानी िायिपाडलिाले खचि हनुे अिो स्शषििमा त्यततो रिम 
रिमान्तर गनि सक्नछे तर रिमान्तर गने त्यततो डनणियलाई सभाबाट अनमुोदन गनुि पनेछ । 

 (५) िायिकवडि बनाई लागू गनि सक्नःे सभाबाट तवीिृत वाकषिि िायिक्रमिो संचालनिा लाडग िायिपाडलिाबाट 
आवश्यि िायिकवडि वा मापदण्ि तवीिृत गरी लागू गनि सक्नेछ । 
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                                                          आय व्ययिो स्रोत डमलान 

 

आ.व. : २०७८/७९ 

डस.नं. स्रोत समूह बजेटिो 
स्रोत/तह 

स्रोत कवडि अनमुाडनत आय अनमुाडनत व्यय फरि 

१ संघीय सरिार,नेपाल सरिार ,१३३११-समाडनिरण 
अनदुान, नगद अनदुान 

११,६९,००,००० ११,६९,००,००० ० 

१.१ अन्तररि 
श्रोत 

आन्तररि 
ऋण 

आन्तररि 
श्रोत 

नगद 
ऋण 

११,६९,००,००० ११,६९,००,००० ० 

२ संघीय सरिार,नेपाल सरिार ,१३३१२-शसति अनदुान 
चाल,ु नगद अनदुान 

२९,०१,००,००० २९,०१,००,००० ० 

२.१ संघीय 
सरिार 

नेपाल सरिार शसति 
अनदुान 
चाल ु

नगद 
अनदुान 

२८,००,००,००० २८,००,००,००० ० 

२.२ बैदेस्शि 
श्रोत 

आई डि ए वैदेस्शि 
ऋणिो 
प्राडप्त 

सोिभनाि 
हनुे ऋण 
(बैदेस्शि
) 

५९,००,००० ५९,००,००० ० 

२.३ बैदेस्शि 
श्रोत 

एस.एस. डि. 
कप. 

बैदेस्शि 
अनदुान 

सोिभनाि 
अनदुान 
(बैदेस्शि
) 

३४,००,००० ३४,००,००० ० 

२.४ बैदेस्शि 
श्रोत 

यरुोकपयन 
यडुनयन 

बैदेस्शि 
अनदुान 

नगद 
अनदुान 
(बैदेस्शि
) 

८,००,००० ८,००,००० ० 

३ संघीय सरिार,नेपाल सरिार ,१३३१३-शसति अनदुान 
पुाँजीगत, नगद अनदुान 

३,१५,००,००० ३,१५,००,००० ० 

३.१ संघीय 
सरिार 

नेपाल सरिार शसति 
अनदुान 
पुाँजीगत 

नगद 
अनदुान 

१,०८,००,००० १,०८,००,००० ० 

३.२ अन्तररि 
श्रोत 

आन्तररि 
ऋण 

आन्तररि 
श्रोत 

नगद 
ऋण 

१,५२,००,००० १,५२,००,००० ० 

३.३ बैदेस्शि 
श्रोत 

एस.एस. डि. 
कप. 

बैदेस्शि 
अनदुान 

सोिभनाि 
अनदुान 
(बैदेस्शि
) 

५,००,००० ५,००,००० ० 

३.४ बैदेस्शि 
श्रोत 

तवीट्जरल्याण्
ि - एस िी 
सी 

बैदेस्शि 
अनदुान 

नगद 
अनदुान 

५०,००,००० ५०,००,००० ० 
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                                                          आय व्ययिो स्रोत डमलान 

 

आ.व. : २०७८/७९ 

डस.नं. स्रोत समूह बजेटिो 
स्रोत/तह 

स्रोत कवडि अनमुाडनत आय अनमुाडनत व्यय फरि 

(बैदेस्शि
) 

४ संघीय सरिार,नेपाल सरिार ,१३३१५-कवषशे अनदुान 
पुाँजीगत, नगद अनदुान 

१,६६,००,००० १,६६,००,००० ० 

४.१ अन्तररि 
श्रोत 

आन्तररि 
ऋण 

आन्तररि 
श्रोत 

नगद 
ऋण 

१,६६,००,००० १,६६,००,००० ० 

५ संघीय सरिार,नेपाल सरिार ,१३३१७-समपरुि 
अनदुान पुाँजीगत, नगद अनदुान 

१,३९,००,००० १,३९,००,००० ० 

५.१ अन्तररि 
श्रोत 

आन्तररि 
ऋण 

आन्तररि 
श्रोत 

नगद 
ऋण 

१,३९,००,००० १,३९,००,००० ० 

६ प्रदेश सरिार,प्रदेश नंबर १ ,१३३११-समाडनिरण 
अनदुान, नगद अनदुान 

६७,८५,००० ६७,८५,००० ० 

६.१ प्रदेश 
सरिार 

प्रदेश नंबर १ समाडनिर
ण अनदुान 

नगद 
अनदुान 

६७,८५,००० ६७,८५,००० ० 

७ प्रदेश सरिार,प्रदेश नंबर १ ,१३३१३-शसति अनदुान 
पुाँजीगत, नगद अनदुान 

७६,१६,००० ७६,१६,००० ० 

७.१ प्रदेश 
सरिार 

प्रदेश नंबर १ शसति 
अनदुान 
पुाँजीगत 

नगद 
अनदुान 

७६,१६,००० ७६,१६,००० ० 

८ प्रदेश सरिार,प्रदेश नंबर १ ,१३३१७-समपरुि 
अनदुान पुाँजीगत, नगद अनदुान 

५९,५८,००० ५९,५८,००० ० 

८.१ प्रदेश 
सरिार 

प्रदेश नंबर १ समपरुि 
अनदुान 
पुाँजीगत 

नगद 
अनदुान 

५९,५८,००० ५९,५८,००० ० 

९ राजतव बािफाि,राजतव बााँिफााँि - प्रदेश सरिार 
,१००२०-राजतव बााँिफााँि, नगद 

१,३३,२४,६३० १,३३,२४,६३० ० 

९.१ राजतव 
बािफाि 

राजतव 
बााँिफााँि - 
प्रदेश सरिार 

राजतव 
बााँिफााँि 

नगद १,३३,२४,६३० १,३३,२४,६३० ० 

१० राजतव बािफाि,राजतव बााँिफााँि - संघीय सरिार 
,१००२०-राजतव बााँिफााँि, नगद 

९,३८,००,००० ९,३८,००,००० ० 

१०.
१ 

राजतव 
बािफाि 

राजतव 
बााँिफााँि - 
संघीय सरिार 

राजतव 
बााँिफााँि 

नगद ९,३८,००,००० ९,३८,००,००० ० 
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                                                    षिानन्द नगरपाडलिा 
                                       नगर िायिपाडलिािो िायािलय, भोजपरु 

  

                                                          आय व्ययिो स्रोत डमलान 

 

आ.व. : २०७८/७९ 

डस.नं. स्रोत समूह बजेटिो 
स्रोत/तह 

स्रोत कवडि अनमुाडनत आय अनमुाडनत व्यय फरि 

११ अन्तररि श्रोत,आन्तररि श्रोत ,१००१०-आन्तररि 
श्रोत, नगद 

७,२३,३१,००७.७
६ 

७,२३,३१,००७.७६ ० 

११.
१ 

अन्तररि 
श्रोत 

आन्तररि 
श्रोत 

आन्तररि 
श्रोत 

नगद ७,२३,३१,००७.७
६ 

७,२३,३१,००७.७६ ० 

१२ जनसहभाडगता,जन सहभाडगता ,१००१०-आन्तररि 
श्रोत, नगद 

१,००,००,००० १,००,००,००० ० 

१२.
१ 

जनसहभाडगत
ाा 

जन 
सहभाडगता 

आन्तररि 
श्रोत 

नगद १,००,००,००० १,००,००,००० ० 

जम्मा ६७,८८,१४,६३७.
७६ 

६७,८८,१४,६३७.७
६ 

० 
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                                 षिानन्द नगरपाडलिf 

नगर िायिपाडलिािो िायािलय 
ददङ्ला, भोजपरु 

 
राजतव तथा अनदुान प्राडप्तिो अनमुान 

आ.व. २०७८/७९                                                                                     रिम रु. हजारमा 
शीषिि आ.व. २०७६/७७ िो 

यथाथि 
आ.व. २०७७/७८ िो 

संशोडित अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ िो 
अनमुान 

आय ५६,५१,५१ ६४,५५,८० ६७,८८,१४ 

राजतव  १२,३७,७० १३,३५,८९ १७,९४,५५ 

आन्तररि श्रोत ५,४८,०४ ४,०४,४५ ७,२३,३१ 

१११३१ सम्पत्ती, बहाल तथा 
पट्टा वापतिो आयमा लाग्ने िर 

  १,०० ० 

११३१३ एिीिृत सम्पती िर   ० २७,०० 

११३१४ भडुमिर/मालपोत १३,५८ २०,०० २५,०० 

११३२१ घरवहाल िर   ५० १,०० 

११३२२ वहाल कवटौरी िर   ० १,०० 

११४५१ सवारी सािन िर 
(साना सवारी) 

  ० ५० 

१४१५१ सरिारी सम्पत्तीिो 
वहालबाट प्राप्त आय 

  ० ३,०० 

१४२२१ न्याकयि दततूर   ० २० 

१४२२४ परीक्षा शलु्ि   ० १५ 

१४२२९ अन्य प्रशासडनि सेवा 
शलु्ि 

  १० २,०० 

१४२४२ नक्सापास दततरु   ५० १,०० 

१४२४३ डसफाररश दततरु   १९,०० १५,०० 

१४२४४ व्यस्िगत घटना दताि 
दततरु 

  ४,०० २,०० 

१४२४५ नाता प्रमास्णत दततरु   ५० २,०० 

१४२४९ अन्य दततरु   २,८० ५० 

१४२५३ व्यावसाय रस्जषे्ट्रशन 
दततरु 

  २,०० ५० 

१४२६५ अन्य क्षेत्रिो आय   ५३,०० २,०० 

१४६११ व्यवसाय िर    ० ३,०० 

३२१२१ नगद ५,३४,४६ ० ० 

३२१२२ बैंि मौज्दात   २,५४,४५ ६,१७,४६ 

राजतव बााँिफााँिबाट प्राप्त रिम ६,८९,६५ ९,३१,४३ १०,७१,२४ 

११४११ बााँिफााँि भई प्राप्त हनुे 
मूल्य अडभबकृद्ध िर 

६,८५,०३ ९,३१,४३ ४,६९,०० 
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११४२१ बााँिफााँि भइि प्राप्त हनुे 
अन्त:शलु्ि 

  ० ४,६९,०० 

११४५६ बााँिफााँटबाट प्राप्त हनुे 
सवारी सािन िर 

४,६२ ० १,३३,२४ 

अन्य आय   ४६,६० २०,०० 

१४५२९ अन्य राजतव   ४६,६० २०,०० 

अन्तर सरिारी कवत्तीय 
हततान्तरण 

४४,१३,८१ ४९,९४,९० ४८,९३,५९ 

संघीय सरिार ४०,२८,५८ ४७,१४,१८ ४६,९०,०० 

१३३११ समाडनिरण अनदुान ११,४३,०० ११,४२,०० ११,६९,०० 

१३३१२ शसति अनदुान  चाल ु २७,५२,५८ ३४,०५,१८ २९,०१,०० 

१३३१३ शसति अनदुान  पुाँजीगत   ० ३,१५,०० 

१३३१५ कवषशे अनदुान पुाँजीगत   ० १,६६,०० 

१३३१६ समपरुि अनदुान चाल ु १,३३,०० १,६७,०० ० 

१३३१७ समपरुि अनदुान 
पुाँजीगत 

  ० १,३९,०० 

प्रदेश सरिार ३,८५,२३ २,८०,७२ २,०३,५९ 

१३३११ समाडनिरण अनदुान ७१,९८ ७१,७६ ६७,८५ 

१३३१२ शसति अनदुान  चाल ु ३,१३,२५ ५८,९६ ० 

१३३१३ शसति अनदुान  पुाँजीगत   ० ७६,१६ 

१३३१४ कवषशे अनदुान चाल ु   ५०,०० ० 

१३३१६ समपरुि अनदुान चाल ु   १,००,०० ० 

१३३१७ समपरुि अनदुान 
पुाँजीगत 

  ० ५९,५८ 

बैदेस्शि       

जनसहभाडगता   १,२५,०० १,००,०० 
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षिानन्द नगरपाडलिा 
नगर िायिपाडलिािो िायािलय, ददङ्ला, भोजपरु 

 
नगरततरीय    वाकषिि तवीिृत िायिक्रम 

आ.व. : २०७८/७९ बजेट उपशीषिि : षिानन्द नगरपाडलिा 
रु. हजारमा 

आडथिि वषि : २०७८/०७९   स्रोत   

 

बजेट उपशीषिि : ८०१०७४०२१०१ आन्तररि श्रोत : ७२,०४१.१४ नेपाल सरिार : ७२,०४१.१४ 

 

बजेट उपशीषिििो नाम : षिानन्द नगरपाडलिा िुल जम्मा बजेटः २,६३,२९८.६३ प्रदेश सरिार : १२,७४३ 

िायािन्वयन हनुे तथान : षिानन्द नगरपाडलिा क्षबे जनसहभाडगता : १०,००० अन्तर तथानीय तह : ० 

डस.नं. िायिक्रम/आयोजना/कक्रयािलापिो 
नाम 

इिा
ई 

आ.व. िो लक्ष्य िैकफयत 

वाकषिि प्रथम चौमाडसि दोश्रो चौमाडसि तेस्रो चौमाडसि  

पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट  

१ चाल ु  ८७,३३३.
४९ 

 ३३,८३८.
२६ 

 ७,५४७.
६० 

   

८०१०७४०२१०१ - षिानन्द नगरपाडलिा    

१ १४ वटािा लस्क्षत गभिवती 
मकहलािो लाडग क्यास्ल्सयम खररद 

N/A  ४३८  ४३८  ०  ० २७२१३ 

२ २४ घण्टे सेवा वापत 
िमिचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता 

N/A  १८०  १८०  ०  ० २११३९ 

३ ५० प्रडतशत अनदुानमा वषे 
फलफुलिो कवरुवा कवतरण 
िायिक्रम ( आाँप,डलची,िकफ) विा 
नं ०५ 

N/A  १००  १००  ०  ० २२५२२ 

४ ७ वटा विाहरुमा उन्नत जातिो 
वंगरु पाठापाठी खररद तथा कवतरण 

N/A  ४०२  ४०२  ०  ० २२५२२ 

५ अनगुमन मलु्याङ्कन खचि N/A  १००  १००  ०  ० २२६११ 

६ अनगुमन, मूल्यांिन खचि N/A  १,०००  ५००  ५००  ० २२६११ 

७ अनदुानमा रसायडनि मल ढुवानी N/A  १,१००  १,१००  ०  ० २२५२२ 

८ अन्य भत्ता N/A  ५०  २५  २५  ० २११३९ 

९ अन्य सेवा शलु्ि N/A  १७,५००  ८,७५०  ८,७५०  ० २२४१९ 

१० आिस्तमि बाली संरक्षण सेवा 
िायिक्रम(किटनाशि तथा ढुसी 
नासि कवषादी खररद िायिक्रम) 

N/A  २००  २००  ०  ० २२५२२ 

११ आिारभतू तथा आिस्तमि सेवािा 
लाडग औषडि खररद 

N/A  १,६००  १,६००  ०  ० २७२१३ 

१२ आयवेुद औषडि खररद N/A  ४००  ४००  ०  ० २७२१३ 

१३ इन्िन - अन्य प्रयोजन N/A  ३५०  १७५  १७५  ० २२३१४ 

१४ इन्िन (िायािलय प्रयोजन) N/A  १,६००  ८००  ८००  ० २२२१२ 

१५ इडसिी स्शक्षििो लाडग प्रोत्साहन 
अनदुान 

N/A  २,५००  २,५००  ०  ० २२५२२ 

१६ ईन्टरनेट शलु्ि N/A  ३२४  ३२४  ०  ० २२११२ 
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१७ ईडसडि स्शक्षििो लाडग प्रोत्साहन 
अनदुान 

N/A  १,४५६  १,४५६  ०  ० २२४१३ 

१८ ईडसिी स्शक्षिलाई ताडलम N/A  ३००  ३००  ०  ० २२५१२ 

१९ उख ुिृषि समूहलाई 70 प्रडतशत 
अनदुानमा उख ुपेल्न ेमेडसन 1 थान 
अनदुान विा नं 12 

N/A  २५०  २५०  ०  ० २२५२२ 

२० उद्दार, राहत तथा पनुतथािपना खचि N/A  ५००  ५००  ०  ० २७२१२ 

२१ औषडि खररद N/A  २५०  २५०  ०  ० २७२१३ 

२२ औषडि खररद लगायतिा 
सामाग्रीिो ढुवानी ररप्याकिङ्ग तथा 
कवतरण समेत 

N/A  २००  २००  ०  ० २२३१९ 

२३ औषडि तटोर व्यवतथापन N/A  २५०  २५०  ०  ० २२५२२ 

२४ िुाुिुर कवरालोलाई जिुािो 
औषिी खररद तथा कवतरण 

N/A  ९९  ९९  ०  ० २२५२२ 

२५ िक्षा ८ िो पररक्षा सञ्चालन तथा 
व्यवतथापन 

N/A  २००  २००  ०  ० २२५२२ 

२६ िम्प्यटुर ताडलम तथा ईडमक्स 
अपिेट 

N/A  ३००  ३००  ०  ० २२५१२ 

२७ िरुणा फाउण्िेशन N/A  १,२००  १,२००  ०  ० २२५२२ 

२८ िमिचारी िल्याण िोष N/A  १,०००  १,०००  ०  ० २१२१४ 

२९ िमिचारी िल्याण िोष (गत 
आ.व. िो बााँिी) 

N/A  १,०००  १,०००  ०  ० २१२१४ 

३० िमिचारी प्रोत्साहन तथा परुतिार N/A  ५०  ५०  ०  ० २११३५ 

३१ िमिचारी/जनप्रडतडनडि ताडलम खचि N/A  १,०००  ५००  ५००  ० २२५११ 

३२ िमिचारीिो बैठि भत्ता N/A  ५००  २५०  २५०  ० २११३४ 

३३ िमिचारीिो योगदानमा आिाररत 
बीमा िोष खचि 

N/A  ५९२.८०  १९७.६०  १९७.६
० 

 १९७
.६० 

२१२१३ 

३४ िृकष औजार उत्पादन िारखाना N/A  १,०००  १,०००  ०  ० २२५२१ 

३५ िृकष प्राकवडिि स्शक्षालय 
ब्यवतथापन 

N/A  १,५००  १,५००  ०  ० २२४१९ 

३६ खेलिुद गडतकवडि N/A  ३००  ३००  ०  ० २२५२२ 

३७ गत आ व िो भिुानी बााँिी N/A  ४,९००  ४,९००  ०  ० २२७११ 

३८ गाई भैँसीमा िृडतम गभाििान तरल 
नाइट्रोजन डसमेन खररद 

N/A  १५०  १५०  ०  ० २२५२२ 

३९ घरभािा N/A  १,५००  ५००  ५००  ५०० २८१४२ 

४० च्यान्दलर जातिो ओखर ८० 
प्रडतशत मूल्य अनदुानमा विा नं 
२, ३, ९, १० र १३ 

N/A  ३००  ३००  ०  ० २२५२९ 

४१ छुट मकहला तवात्य 
तवयमसेकविाहरुलाई आिारभतू 
ताडलम १० ददन े

N/A  २००  २००  ०  ० २२५१२ 

४२ जडिबटुीबाट आयवेुद चणूि डनमािण N/A  १००  १००  ०  ० २२५२२ 

४३ जनजाडत लस्क्षत िायिक्रम N/A  ८००  ८००  ०  ० २२५२२ 

४४ जैकवि कवषादी तथा मलखाद 
सम्बन्िी तथलगत घमु्ती ताडलम 
१३ बाहेि सबै विाहरुमा 

N/A  २००  २००  ०  ० २२५२२ 

४५ ढुङ्गा डगटी बालवुा आ.ई.ई. N/A  ५००  ५००  ०  ० २२४११ 
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४६ दंडनि भ्रमण खचि N/A  १,०००  ५००  ५००  ० २२६१२ 

४७ दडलत लस्क्षत िायिक्रम N/A  ४००  ४००  ०  ० २२५२२ 

४८ ददङ्गला झ्यााउपोखरी कपस्त्तम सिि 
आ.ई.ई. 

N/A  ५००  ५००  ०  ० २२४११ 

४९ ददङ्गला-स्चउरीबोटे-लंखवुा, ददङ्गला-
िेराबारी-खातिम्छा सिि आ.ई.ई. 

N/A  ५००  ५००  ०  ० २२४११ 

५० नगर कवपत िोष N/A  १,१५१.६
१ 

 १,१५१.६
१ 

 ०  ० २२५२२ 

५१ नगर कवपत िोष N/A  ५००  ५००  ०  ० २२५२२ 

५२ नगर स्शक्षा प्रोफाईल N/A  २५०  २५०  ०  ० २२४११ 

५३ नगरपाडलिा भवन डि.कप.आर. N/A  १,५००  १,५००  ०  ० २२४११ 

५४ नगरततररय हास्जरीजवाफ 
प्रडतयोडगता माध्यडमि तह 

N/A  १००  १००  ०  ० २२५२२ 

५५ न्याकयि सडमडत व्यवतथापन N/A  ५००  ५००  ०  ० २२५२२ 

५६ नाम्ले जिुािो औषिी खररद N/A  २५०  २५०  ०  ० २७२१३ 

५७ डनरीक्षण, अनगुमन तथा मलु्याङ्कन N/A  १००  १००  ०  ० २२६११ 

५८ पत्रपडत्रिा, छपाई तथा सूचना 
प्रिाशन खचि 

N/A  १,५००  ५००  ५००  ५०० २२३१५ 

५९ पदाडििारी बैठि भत्ता N/A  ८४०  २८०  २८०  २८० २११४१ 

६० प्र.अ. बैठि चौमाडसि N/A  २८०  १४०  १४०  ० २११३४ 

६१ प्राङ्गररि मल डनमािणिो लाडग ड्रम 
तथा ईएम झोल कवतरण िायिक्रम 
विा नं १३ 

N/A  १५०  १५०  ०  ० २२५२२ 

६२ प्राथडमि तवात्य िेन्र मलुपानी 
रेकफ्रजेरेटर ईन्िन 

N/A  १००  १००  ०  ० २२२१२ 

६३ प्राथडमि तवात्य िेन्र मलुपानी 
ल्याब USG िेडमिल 

N/A  १००  १००  ०  ० २२५२२ 

६४ पतुति तथा सामग्री खचि N/A  २००  १००  १००  ० २२३१३ 

६५ पानी तथा डबजलुी N/A  ३००  ३००  ०  ० २२१११ 

६६ पाररश्रडमि िमिचारी N/A  २५,०९२.
१२ 

 १२,५४६.
०६ 

 १२,५४
६.०६ 

 ० २११११ 

६७ पाररश्रडमि पदाडििारी N/A  १२,०००  ४,०००  ४,०००  ४,०
०० 

२१११२ 

६८ पोशाि N/A  ५७०  ०  ०  ५७० २११२१ 

६९ पोिमाटिम सञ्चालनिो लाडग िक्टर 
र िासलाई ताडलम तथा सामाग्री 
खररद 

N/A  २००  २००  ०  ० २२५२२ 

७० बेरोजगार यवुाहरुलाई िेन्र तथा 
प्रदेश सरिारिो साझेदारीमा 
सीपमलुि ताडलम 

N/A  ४००  ४००  ०  ० २२५१२ 

७१ बाल स्शक्षि तलब N/A  २,१०६  २,१०६  ०  ० २२४१९ 

७२ बालबाडलिा लस्क्षत िायिक्रम N/A  २००  २००  ०  ० २२५२२ 

७३ डबमा तथा नवीिरण खचि N/A  ३००  ३००  ०  ० २२२१४ 

७४ मेयर छात्रवसृ्त्त िायिक्रम N/A  १४०  १४०  ०  ० २७२११ 

७५ मेस्शनरी तथा औजार ममित सम्भार 
तथा सञ्चालन खचि 

N/A  ८००  ४००  ४००  ० २२२२१ 

७६ मसलन्द तथा िायािलय सामाग्री N/A  २,८००  २,८००  ०  ० २२३११ 
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७७ महंगी भत्ता N/A  १,१००  ५५०  ५५०  ० २११३२ 

७८ मकहला लस्क्षत िायिक्रम N/A  ४००  ४००  ०  ० २२५२२ 

७९ मकहला तवात्य तवयमसेकविा 
प्रोत्साहन िायिक्रम 

N/A  ९२०  ९२०  ०  ० २११३५ 

८० रैथाने कवउ कवजन प्रवद्धिन िायिक्रम 
( िान,मिै,िोदो,फापर) सबै 
विामा 

N/A  ३५०  ३५०  ०  ० २२५२२ 

८१ रेकवज भ्यास्क्सनेसन िायिक्रम N/A  ४५०  ४५०  ०  ० २२५२२ 

८२ राजतव कफताि N/A  १,०००  १,०००  ०  ० २८२११ 

८३ राजतव कफताि (गत आ.व.िो 
बााँिी) 

N/A  १,०००  १,०००  ०  ० २८२११ 

८४ राष्ट्रपडत छनौट खेल स्जल्ला 
सहभागी 

N/A  ७०  ७०  ०  ० २२५२२ 

८५ विाततररय फुटबल तथा भडलबल 
प्रडतयोडगता 

N/A  ४००  ४००  ०  ० २२५२२ 

८६ कवद्यालय अनगुमन मलु्याङ्कन N/A  २००  २००  ०  ० २२६११ 

८७ कवद्यालय आईडसटी सामाग्री खररद 
तथा कवतरण 

N/A  ३५०  ३५०  ०  ० २२५२२ 

८८ कवद्यालय लेखाङ्कन ताडलम प्रअ 
समेत 

N/A  १५०  १५०  ०  ० २२५१२ 

८९ कवपत िोष कफताि N/A  १,०५५.८
७ 

 १,०५५.८
७ 

 ०  ० २२५२२ 

९० कवकवि िोष कफताि N/A  १,२९६.७
३ 

 १,२९६.७
३ 

 ०  ० २२५२२ 

९१ कवकवि खचि N/A  १,५००  ५००  ५००  ५०० २२७११ 

९२ कवषयगत स्शक्षिहरुसाँगिो 
अन्तकक्रि यात्मि छलफल िायिक्रम 

N/A  १९४  १९४  ०  ० २२५१२ 

९३ शास्न्त टोल िृषि समूह तरिारी 
पिेट विा नं ७ ( ८० प्रडतशत 
अनदुानमा ) 

N/A  १५०  १५०  ०  ० २२५२२ 

९४ षिानन्द क्याम्पस ब्यवतथापन N/A  २,०००  २,०००  ०  ० २२७११ 

९५ षिानन्द मा कव (भिुानी बााँिी) N/A  ३,५०१.०
२ 

 ३,५०१.०
२ 

 ०  ० २२५२२ 

९६ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर 
संचालन खचि 

N/A  १,०००  ५००  ५००  ० २२४१२ 

९७ संचार खचि N/A  १२  १२  ०  ० २२११२ 

९८ संचार महसलु N/A  ५००  २५०  २५०  ० २२११२ 

९९ तथानीय भत्ता N/A  १,७४९.२
० 

 ८७४.६०  ८७४.६
० 

 ० २११३१ 

१०० सबै विामा डनःशलु्ि तरिारी 
किट कवतरण िायिक्रम 

N/A  २००  २००  ०  ० २२५२२ 

१०१ सभा सञ्चालन खचि N/A  १,०००  १,०००  ०  ० २२७२१ 

१०२ समकृद्ध िायिक्रम N/A  ३००  ३००  ०  ० २२५२२ 

१०३ सेवा र परामशि खचि N/A  १,५००  ५००  ५००  ५०० २२४११ 

१०४ सवारी सािन ममित खचि N/A  १,५००  ५००  ५००  ५०० २२२१३ 

१०५ तवात्य सम्बन्िी सामाग्री खररद 
(PPE, Mask, Sanitizer, Gloves 

etc) 

N/A  ५००  ५००  ०  ० २२५२२ 
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१०६ तवात्य संतथाहरुिो माडसि 
सूचना संिलनिा लाडग माडसि 
तथा अन्य बैठि 

N/A  २००  २००  ०  ० २११३४ 

१०७ तवात्य/ िाडमिि/सााँतिृडति/गंर 
सरिारी संतथा सहायता 

N/A  ५००  ५००  ०  ० २५३१३ 

१०८ सामी िायिक्रम N/A  ३००  ३००  ०  ० २२५२२ 

१०९ कहउाँदे जै घााँसिो डबऊ खररद तथा 
कवतरण 

N/A  ९९  ९९  ०  ० २२५२२ 

१ पंूजीगत  १,३४,५७
९.२८ 

 १,३४,२३
०.८९ 

 ०  ३४८
.३८ 

 

८०१०७४०२१०१ - षिानन्द नगरपाडलिा   

१ १ नं विा िायािलय भवन डनमािण 
क्रमागत 

N/A  ५००  ५००  ०  ० ३११११ 

२ ११ वटा कवद्यालयहरुमा ई हास्जरी 
खररद तथा जिान 

N/A  ३००  ३००  ०  ० ३११२२ 

३ अाँिेरी खोला डसाँचाइ  योजना विा 
नं १ 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५५ 

४ अिरुो िृकष सहिारी भवन ममित 
(क्रमागत) 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५९ 

५ ऐडतहाडसि चामेश्वर पाटी 
डनमािण(भवन डनमािण) 

N/A  २,९७९  २,९७९  ०  ० ३११५९ 

६ िैजले िुलो डसचााँइ योजना विा 
नं ५ 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५९ 

७ िम्प्यटुर तथा कप्रन्टर खररद 
(ईलािा प्रशासन) 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११२२ 

८ खानेपानी ब्यवतथापन विा नं 2 N/A  २००  २००  ०  ० ३११५५ 

९ खातिम्छा ररङरोि ततरोन्नडत 
ष.न.पा. ३ 

N/A  ५५०.५०  ५५०.५०  ०  ० ३११५१ 

१० खोला ष.न.पा. ६ र १२ मा 
मोटरेवल पलु 

N/A  २,०००  २,०००  ०  ० ३११५१ 

११ खोलाखिि  देस्ख वैदार भञ्याङ्ग 
डसढी डनमािण ष.न.पा. ९ 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५९ 

१२ गैरी खोला महुान िटहर हुाँदै 
नंस्खला डसचााँइ योजना विा नं 
१४ 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५५ 

१३ गोपीनी श्यामखोला सस्जले सिि 
डनमािण ष.न.पाा. ९ 

N/A  ३००  ३००  ०  ० ३११५१ 

१४ चन्र सूयि मा.कव. पखािल डनमािण 
ष.न.पा. ९ 

N/A  ५००  ५००  ०  ० ३११५९ 

१५ चामबोटे छस्त्तबन ेसिि सिि 
ततरोन्नडत ष.न.पा. १२ (प्रम 
रोजगार) 

N/A  ५००  ५००  ०  ० ३११५१ 

१६ जनसहभाडगता N/A  १०,०००  १०,०००  ०  ० ३११५९ 

१७ जाते िुलो ममित विा नं ६ N/A  २००  २००  ०  ० ३११५९ 

१८ ठािो खोला याडमङ्ग वेशी िुलो 
ममित विा नं १४ 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५९ 

१९ डिस्जटल एक्सरे मेडसन खररद N/A  ८००  ८००  ०  ० ३११२२ 
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२० तााँबखुोला िुकपलटार भमेुथान 
सिि डनमािण क्रमागत ष.न.पा. २ 

N/A  ५००  ५००  ०  ० ३११५१ 

२१ ददङ्गला बसपािि  (भिुानी बााँिी) N/A  १०,०००  १०,०००  ०  ० ३११५९ 

२२ ददङ्गला सडतघाट सिि (क्रमागत 
योजना समपरुि संघ) 

N/A  १३,९००  १३,९००  ०  ० ३११५१ 

२३ ददङ्गला सडतघाट सिि (गत आ व 
िो भिुानी बााँिी) 

N/A  २१,६२७.
५० 

 २१,६२७.
५० 

 ०  ० ३११५१ 

२४ ददङ्गला सडतघाट सिि (समपरुि 
िोष) 

N/A  १३,९००  १३,९००  ०  ० ३११५१ 

२५ ददङ्गला-िेराबारी-खातिम्छा-
िुदाििाउले सिि ततरोन्नडत 
ष.न.पा. २, ३ र ४ 

N/A  ३००  ३००  ०  ० ३११५१ 

२६ ददङ्ला स्चउरीबोटे ल्याङ्ग सोमबारे 
वौडलया तााँवू हदैु लंखवुा सोल ु
मेयर सिि(ग्राभेल/खण्ि स्तमथ 
सिि) 

N/A  २,९७९  २,९७९  ०  ० ३११५१ 

२७ ददंला देस्ख बहमुखुी क्याम्पस जाने 
बाटो सिि ततर उन्नडत 

N/A  ५९०  ५९०  ०  ० ३११५९ 

२८ नगरपाडलिा ट्रि (गोदाम भवन) 
डनमािण 

N/A  १,०००  १,०००  ०  ० ३११५९ 

२९ नगररोि िाँ िेलिो घरमाडथिो 
पकहरो डनयन्त्रण ष.न.पा.१ 

N/A  ५००  ५००  ०  ० ३११५९ 

३० डनगरेु भडलवल खेलमैदान डनमािण 
तथा ततरोन्नडत क्रमागत ष.न.पा. 
८ 

N/A  ६००  ६००  ०  ० ३११५९ 

३१ प्राथडमि तवात्य िेन्दर मलुपानी 
भाईटल मडनटररङ डिभाईस र 
बायोिेडमिल एनालईजर खररद 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११२२ 

३२ पेवा खोला िुलो ममित विा नं 
११ 

N/A  १५०  १५०  ०  ० ३११५५ 

३३ पाईप खररद विा नं 03 N/A  ४००  ४००  ०  ० ३११५९ 

३४ पातल खानेपानी योजना ष.न.पा. 
13 

N/A  ५००  ५००  ०  ० ३११५६ 

३५ फेरी ममित N/A  ८००  ८००  ०  ० ३११५९ 

३६ बाह्य तथानीय औजार तथा डनमािण 
सामाग्री खररद 

N/A  १,०००  १,०००  ०  ० ३११५९ 

३७ मनु्िमु पदमागि डनमािण N/A  २,०००  २,०००  ०  ० ३११५९ 

३८ मरुवाबेसीीँ तटबन्ि डनमािण ष.न.पा 
- ६ 

N/A  ३००  ३००  ०  ० ३११५९ 

३९ मोटरसाइिल खररद N/A  ३००  ३००  ०  ० ३११२१ 

४० मोटरसाइिल खररद N/A  ३००  ३००  ०  ० ३११२१ 

४१ यलम्बर पािि  N/A  २००  २००  ०  ० ३११५९ 

४२ यािप सिि ततरोन्नडत बोया N/A  ५००  ५००  ०  ० ३११५१ 

४३ लंखवुा इखुिवा खोला डनयन्त्रण 
ष.न.पा.-२ 

N/A  ३००  ३००  ०  ० ३११५९ 

४४ लमखुोला खानेपानी (समपरुि 
िोष) 

N/A  २०,०००  २०,०००  ०  ० ३११५६ 
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४५ विा िायािलय भवन विा नं ४ 
(भिुानी बााँिी) 

N/A  ६७६.५२  ३२८.१३  ०  ३४८
.३८ 

३१११२ 

४६ विा िायािलयिो पकहरो डनयन्त्रण 
ष.न.पा.-४ 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५९ 

४७ विा नं १ िो भवन (भिुानी 
बाािी) 

N/A  २,३४६.७
५ 

 २,३४६.७
५ 

 ०  ० ३१११२ 

४८ शाखामा मोटरसाइिल खररद N/A  ३००  ३००  ०  ० ३११२१ 

४९ शारदा प्रा.कव घेराबारा देकवथान 
िााँिा भलिटान तथा संरक्षण 

N/A  ४००  ४००  ०  ० ३११५९ 

५० ष.न.पा. िभिि हल व्यवतथापन N/A  २३०  २३०  ०  ० ३११५९ 

५१ सिि बोिि N/A  २,१००  २,१००  ०  ० ३११५१ 

५२ सिि बोिि (भिुानी बााँिी) N/A  २,५००  २,५००  ०  ० ३११५९ 

५३ सेमेङ्ग ररठ्ठाबोटे सिि ततरोन्नडत 
ष.न.पा. ८, १० र ११ 

N/A  ७००  ७००  ०  ० ३११५१ 

५४ समपरुि िोष N/A  ९,०००  ९,०००  ०  ० ३११५९ 

५५ सेडमङ्ग फलफूल समहु िृकष औजार 
खररद विा नं ८ ( एि डमनी 
टीलर ५ थान र दईु फुट तप्रयेर 
५ थान ८० प्रडतशत अनदुानमा) 

N/A  ४००  ४००  ०  ० ३११५९ 

५६ सहिारी भवनिो पकहरो डनयन्त्रण 
विा नं १३ 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५९ 

५७ सााँिी खोला महुान देस्ख सतेवा 
डसाँचाइ विा नं 02 

N/A  ४००  ४००  ०  ० ३११५५ 

५८ हज्जारे िुलो ममित विा नं ११ N/A  १५०  १५०  ०  ० ३११५५ 

५९ होम पाइप डनमािण N/A  २,०००  २,०००  ०  ० ३११५९ 
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                                            षिानन्द नगरपाडलिा 
नगर िायिपाडलिािो िायािलय, भोजपरु 

१ नं विा िायािलय 

१ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम 
आ.व. : २०७८/७९ बजेट उपशीषिि : षिानन्द नगरपाडलिाविा नं.२ 

रु. हजारमा 
आडथिि वषि :२०७८/७९   स्रोत   

जम्मा बजेटः ५,१५८.३४ आन्तररि श्रोत : ४,६५८.३४ नेपाल सरिार : ४,६५८.३४ 

बजेट उपशीषिििो नाम : षडानन्द्द नगिपामलका 
वडा नं.१  

ऋण : ० प्रदेश सरिार : ० 

िायािन्वयन हनुे तथान : १ नं विा क्षेत्र जनसहभाडगता : ० अन्तर तथानीय तह : ० 

डस. 
नं. 

िायिक्रम/आयोजना/कक्रयाि
लापिो नाम 

इिा
ई 

आ.व. २०७८/०७९ िो लक्ष्य   

 

िैकफयत 

वाकषिि प्रथम चौमाडसि दोश्रो चौमाडसि तेस्रो 
चौमाडस
ि 

  

पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट  

१ चाल ु  ७५८.३
४ 

 २०२.५
० 

 ४६०.८
४ 

 ९५  

८०१०७४०२२०१ - षिानन्द नगरपाडलिाविा नं.१ 

१ इन्िन N/A  ५०  २५  २५  ० २२२१
१ 

२ दैडनि भ्रमण खचि N/A  ८०  ४०  ४०  ० २२६१
२ 

३ पदाडििारी/िमिचारी बैठि 
भत्ता 

N/A  १६८  ५६  ५६  ५६ २११४
१ 

४ पतुति तथा सामग्री खचि N/A  १०  ५  ५  ० २२३१
३ 

५ पानी तथा डबजलुी N/A  २०  १०  १०  ० २२११
१ 

६ मसलन्द तथा िायािलय 
सामाग्री 

N/A  ४२  १४  १४  १४ २२३१
१ 

७ विा िायािलय व्यवतथापन N/A  १००  ०  १००  ० २२५२
२ 

८ विा खेलिुद िायिक्रम N/A  १५८.३
४ 

 ०  १५८.३
४ 

 ० २२५२
२ 

९ कवकवि खचि/अडतडथ 
सत्िार/मौलो पजुा 

N/A  ७५  २५  २५  २५ २२७१
१ 
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१
० 

संचार महसलु N/A  १०  ५  ५  ० २२११
२ 

१
१ 

सभा सञ्चालन खचि N/A  २०  १०  १०  ० २२७२
१ 

१
२ 

सवारी सािन ममित खचि N/A  २५  १२.५०  १२.५०  ० २२२१
३ 

१ पंूजीगत  ४,४००  २००  ४,२०० ०  

८०१०७४०२२०१ - षिानन्द नगरपाडलिाविा नं.१ 

१ अाँिेरी सााँगबुोटे डसाँचाई 
योजना क्रमागत 

N/A  २५०  ०  २५०  ० ३११५
५ 

२ िागनुे बाताि खानेपानी योजना N/A  ३००  ०  ३००  ० ३११५
६ 

३ जनजाडत भवन पेटी ढलान N/A  ५०  ०  ५०  ० ३१११
२ 

४ जोरिारा स्रोत संरक्षण N/A  २००  ०  २००  ० ३११५
६ 

५ तमुालङु्ग खानेपानी ममित N/A  ६०  ०  ६०  ० ३११५
६ 

६ नेपालिााँिा भररिा सिि 
सरसफाई 

N/A  ५००  ०  ५००  ० ३११५
१ 

७ नाक्लाखोला खानेपानी 
आयोजना विा १ (प्रम 
रोजगार) 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५
६ 

८ नाम्जे िारा ममित N/A  १००  ०  १००  ० ३११५
६ 

९ परुानो गााँउबाट विा 
िायािलय आउने बाटो 

N/A  २००  ०  २००  ० ३११५
१ 

१
० 

पस्श्चमे ट्रडनङ्गबाट फोगटे जाने 
िृकष सिि क्रमागत 

N/A  १००  ०  १००  ० ३११५
१ 

१
१ 

पारुहाङ टोल आइतबारे स्रोत 
संरक्षण 

N/A  १५०  ०  १५०  ० ३११५
६ 

१
२ 

पोखरे टोल नाक्ला खसु्ड्िला 
चािाचलुी डसंचाई 

N/A  १००  ०  १००  ० ३११५
५ 

१
३ 

फोक्ला टोल आइतबारे 
देवीथान घेराबारा 

N/A  ७५  ०  ७५  ० ३११५
९ 

१
४ 

भमेुदेवी मस्न्दर घेराबार 
खेवाछा 

N/A  १००  ०  १००  ० ३११५
९ 

१
५ 

डमलन टोल भवन ममित 
क्रमागत 

N/A  १००  ०  १००  ० ३१११
२ 

१
६ 

लप्सीबोटे खानेपानी ट्याङ्की 
डनमािण 

N/A  १००  ०  १००  ० ३११५
६ 

१
७ 

विा िायािलय भवन डनमािण 
क्रमागत 

N/A  १,०००  ०  १,०००  ० ३१११
२ 
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१
८ 

विारे िारा स्रोत संरक्षण N/A  १५०  ०  १५०  ० ३११५
६ 

१
९ 

कवद्यतु कवततार तथा ढुवानी N/A  ५००  ०  ५००  ० ३११५
३ 

२
० 

स्शव पाविती टोल िाडलिा 
माडलिा मस्न्दर घेराबारा 

N/A  ५०  ०  ५०  ० ३११५
९ 

२
१ 

सत्र खोला आम्बोटे डसंचाई 
योजना 

N/A  ५०  ०  ५०  ० ३११५
५ 

२
२ 

सन्त माकव RCC भवन 
च्यानल गेट डनमािण 

N/A  ६५  ०  ६५  ० ३१११
२ 

 जम्मा चालू तथा पूाँजीगत  ५,१५८.
३४ 
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षिानन्द नगरपाडलिा 
नगर िायिपाडलिािो िायािलय, भोजपरु 

२ नं विा िायािलय 

२ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम 

आ.व. : २०७८/७९ बजेट उपशीषिि : षिानन्द नगरपाडलिाविा नं.२ 

रु. हजारमा 
आडथिि वषि : २०७८/७९   स्रोत   

जम्मा बजेटः ५,१५८.३२ आन्तररि श्रोत : ४,६५८.३२ नेपाल सरिार : ४,६५८.३२ 

बजेट उपशीषिििो नाम : षिानन्द नगरपाडलिा विा 
नं.२  

ऋण : ० प्रदेश सरिार : ० 

िायािन्वयन हनुे तथान : २ नं विा क्षेत्र जनसहभाडगता : ० अन्तर तथानीय तह : ० 

डस.
नं. 

िायिक्रम/आयोजना/कक्रयािल
ाापिो नाम 

इिा
ई 

आ.व. २०७८/७९ िो लक्ष्य िैकफयत 

वाकषिि प्रथम चौमाडसि दोश्रो चौमाडसि तेस्रो चौमाडसि  

पररमाण बजेट पररमाण बजेट पररमाण बजेट पररमाण बजेट  

१ चाल ु  १,०७०  ३१७  ६५९.५०  ९३.५०   

८०१०७४०२२०२ - षिानन्द नगरपाडलिाविा नं.२ 
 

१ अपाङ्ग डसपमलुि ताडलम N/A  ५०  ०  ५०  ० २२५२
२ 

२ इन्िन N/A  ५०  २५  २५  ० २२२१
२ 

३ खेलिुद िायिक्रम N/A  १०
० 

 ०  १००  ० २२५२
२ 

४ जेष्ठ नागररि सम्मान 
िायिक्रम 

N/A  १०  ०  १०  ० २२५२
२ 

५ दडलत लस्क्षत िायिक्रम N/A  २५  ०  २५  ० २२५२
२ 

६ पदाडििारी/िमिचारी बैठि 
भत्ता 

N/A  १६
८ 

 ५६  ५६  ५६ २११४
१ 

७ बाल लस्क्षत िायिक्रम N/A  १५  ०  १५  ० २२५२
२ 

८ भ्रमण खचि N/A  ७५  २५  २५  २५ २२६१
२ 

९ मसलन्द तथा िायािलय 
सामाग्री 

N/A  ६२  ३१  ३१  ० २२३१
१ 

१० मकहला लस्क्षत िायिक्रम तथा 
भवन ममित विा २ (प्रम 
रोजगार) 

N/A  १०
० 

 १००  ०  ० २२५२
२ 

११ मौलो पूजा N/A  १५  १५  ०  ० २२७१
१ 

१२ विािा सम्पूणि टोलहरुिो 
किसानहरुलाई मिैिो कवउ 
खररद 

N/A  २०
० 

 ०  २००  ० २२५२
२ 
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१३ कवकवि खचि N/A  ४०  २०  २०  ० २२७१
१ 

१४ संचार/कवद्यतु महसलु N/A  २५  १२.
५० 

 १२.५
० 

 ० २२११
२ 

१५ सतु्िेरी भेट तथा प्रोत्साहन र 
दाङमाया, वम्दाि तााँवटुारिो 
सुत््िेरीहरुलाई गााँस वास 

N/A  ७०  ०  ७०  ० २२५२
२ 

१६ सभा सञ्चालन खचि N/A  २५  १२.
५० 

 ०  १२.५
० 

२२७२
१ 

१७ सवारी सािन ममित खचि N/A  ४०  २०  २०  ० २२२१
३ 

१ पंूजीगत   ४,०
८८.
३२ 

 ३५०  ३,७३
८.३२ 

 ०  

८०१०७४०२२०२ - षिानन्द नगरपाडलिाविा नं.२ 

१ िटरबोट देस्ख तावटुार 
जोड्ने सिि डनमािण 

N/A  ४०
० 

 ०  ४००  ० ३११५
१ 

२ िाउछे महुान देस्ख िोले 
िााँिा खानपेानी डनमािण 

N/A  १०
० 

 ०  १००  ० ३११५
६ 

३ च्यााँनिााँिा िटहरे हुाँदै नागदह 
दोभाने ट्रयाि ओपन 

N/A  ८०
० 

 ०  ८००  ० ३११५
१ 

४ जनजाडत भवलाई पेटी तथा 
रङ्ग रोगन 

N/A  ८८.
३२ 

 ०  ८८.३
२ 

 ० ३१११
२ 

५ जलेश्वर स्शवालय मस्न्दर 
डनमािण विा २ (प्रम रोजगार) 

N/A  १५
० 

 १५०  ०  ० ३११५
९ 

६ तल्लो तााँब ुटोल भवनलाई 
चपी डनमािण 

N/A  १०
० 

 ०  १००  ० ३१११
२ 

७ ताव ुइच्छावती प्राकव बाट खड्ग 
बहादरु थापािो घर हुाँदै 
लक्ष्मी प्रसाद भट्टराईिो 
घरबाट बतासे सिि डनमािण 

N/A  ४०
० 

 ०  ४००  ० ३११५
१ 

८ देकवथान चारमरेु महुान देस्ख 
पायखा िुलो डनमािण 

N/A  १५
० 

 ०  १५०  ० ३११५
५ 

९ पायखादेस्ख भोटेछाप जाने 
सिि ततरोन्नडत तथा ट्रयाि 
ओपन 

N/A  ४०
० 

 ०  ४००  ० ३११५
१ 

१० बाछा टोल भवन प्लािर तथा 
चपी डनमािण विा २ (प्रम 
रोजगार) 

N/A  २०
० 

 २००  ०  ० ३११५
९ 

११ मानेिााँिा देस्ख बम्दाि जोड्न े
सिि डनमािण 

N/A  २०
० 

 ०  २००  ० ३११५
१ 

१२ वाछा िाउले, पायखा पछुार 
देस्ख िाउले, िाउले लमु्मा, 
िाउले गफुािााँिा, िाउले 
बौडलया पछुार, तााँव ुडसरान, 

सतेवा दाङमाया सिि 
सरसफाई 

N/A  ३५
० 

 ०  ३५०  ० ३११५
१ 
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१३ तवात्य चौकि िुदाििाउले 
फडनिचर तथा िम्प्यटुर 
व्यवतथापन 

N/A  ५०  ०  ५०  ० ३११२
२ 

१४ तवात्य चौिीिो जग्गा 
सम्याउने तथा ढल डनिास 

N/A  २५
० 

 ०  २५०  ० ३१११
२ 

१५ डसतला जाल्पादेवीथान डनमािण 
तथा ताव ुजाने सिि देस्ख 
बौडलया गरुुङ्गगााँउ जान ेसिि 
डनमाािण 

N/A  ३०
० 

 ०  ३००  ० ३११५
१ 

१६ हमु्दाि देस्ख िुदाि हुाँदै 
िाउले सिि ततरोन्नडत 

N/A  १५
० 

 ०  १५०  ० ३११५
१ 
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षिानन्द नगरपाडलिा 
नगर िायिपाडलिािो िायािलय, भोजपरु 

३ नं विा िायािलय 

३ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम 

 

आ.व. : २०७८/७९ बजेट उपशीषिि : षिानन्द नगरपाडलिाविा नं.३ 

रु. हजारमा 
आडथिि वषि :   स्रोत   

िुल जम्मा बजेटः ४,९२३.८२ आन्तररि श्रोत : ४,४६९.८२ नेपाल सरिार : ४,४६९.८२ 

बजेट उपशीषिििो नाम : षिानन्द नगरपाडलिाविा नं.३ ऋण : ० प्रदेश सरिार : ० 

िायािन्वयन हनुे तथान : ३ नं विा क्षेत्र जनसहभाडगता : ० अन्तर तथानीय तह : ० 

डस.नं
. 

िायिक्रम/आयोजना/कक्रयािलाप
िो नाम 

इिाई आ.व. िो लक्ष्य िैकफयत 

वाकषिि प्रथम चौमाडसि दोश्रो चौमाडसि तेस्रो चौमाडसि 

पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट 

१ चाल ु १,०९
३.८२ 

 २४२  ७४०.३
२ 

 १११.५
० 

 

८०१०७४०२२०३ - षिानन्द नगरपाडलिा विा नं.३ 

१ अन्तर विा ततररय खेलिुद 
िायिक्रम 

N/A  २००  ०  २००  ० २२५२२ 

२ अपाङ्ग साझेदारी िायिक्रम N/A  ३८.८
२ 

 ०  ३८.८२  ० २२५२२ 

३ इन्िन (तवात्य चौिी) N/A  ८  ८  ०  ० २२२१२ 

४ इन्िन विा िायािलय पदाडििारी N/A  ७५  ३७.५
० 

 ३७.५०  ० २२२१२ 

५ िायिक्रम खचि/प्रहरी चौिी 
कवद्यतु वायररङ्ग 

N/A  १०  ५  ५  ० २२५२२ 

६ खातिम्छा तवा.चौिी वडथिङ्ग अनडम 
र िासलाई प्रोत्साहन भत्ता 

N/A  ७५  २५  २५  २५ २११३९ 

७ खातिम्छा तवा.चौिी वडथिङ्ग सेन्टर 
व्यवतथापन 

N/A  ५०  ०  ५०  ० २२५२२ 

८ जेष्ठ अपाङ्ग सम्मान िायिक्रम N/A  ८०  ०  ८०  ० २२५२२ 

९ पत्रपडत्रिा, छपाई तथा सूचना 
प्रिाशन खचि 

N/A  २  १  १  ० २२३१५ 

१० पदाडििारी/िमिचारी बैठि भत्ता N/A  १६८  ५६  ५६  ५६ २११४१ 

११ पानी तथा डबजलुी N/A  २  १  १  ० २२१११ 

१२ भ्रमण खचि N/A  ८०  ४०  ४०  ० २२६१२ 

१३ मसलन्द तथा िायािलय सामाग्री N/A  २०  १०  १०  ० २२३११ 

१४ कवडभन्न जातजातीिो सााँतिृडति 
झस्ल्िने गरी झााँिी प्रदशिन 

N/A  १००  ०  १००  ० २२५२२ 

१५ कवकवि खचि/अडतडथ 
सत्िार/तवात्य बैठि खाजा 

N/A  ५४  १८  १८  १८ २२७११ 

१६ श्री षिानन्द बहमुखुी क्याम्पस N/A  ५०  ०  ५०  ० २५३१५ 

१७ संचार महसलु N/A  १०  ५  ५  ० २२११२ 

१८ सभा सञ्चालन खचि N/A  २५  १२.५
० 

 ०  १२.५० २२७२१ 
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१९ सवारी सािन ममित खचि N/A  ४६  २३  २३  ० २२२१३ 

१ पंूजीगत   ३,८३
० 

 २००  ३,६३०  ०  

८०१०७४०२२०३ – षिानन्द नगरपाडलिा विा नं.३ 

१ िेस्न्रय कवद्यतु तार ताने्न N/A  १००  ०  १००  ० ३११५३ 

२ िुनालङु गााँउघर स्क्लनि भवन 
डनमािण 

N/A  २५०  ०  २५०  ० ३१११२ 

३ खातिम्छा खोप स्क्लनि शौचालय 
तथा फडनिचर डनमािण 

N/A  ५०  ०  ५०  ० ३११५९ 

४ खातिम्छा तवा. चौिीिो लाडग 
अस्क्सजन उत्पादन िन्सटे्रसन 
मेडसन खररद 

N/A  १५०  ०  १५०  ० ३११२२ 

५ खातिम्छा सामदुाकयि भवन 
डनमािण साकवि खातिम्छा ४ 

N/A  २५०  ०  २५०  ० ३११५९ 

६ चाम्लादाङ बाटो सरसफाई तथा 
स्चस्चला बतनेत टोल ट्रयाि 
ओपन 

N/A  २००  ०  २००  ० ३११५१ 

७ छााँगखेोला लघ ुजलकवद्यतु िुलो 
ममित 

N/A  १००  ०  १००  ० ३११५५ 

८ ढुिुरबास िृकष सिि N/A  २००  ०  २००  ० ३११५१ 

९ कपपिुटोल िृकष सिि डनमाािण N/A  ४००  ०  ४००  ० ३११५१ 

१० बाखमुटार िुलो ममित विा ३ 
(प्रम रोजगार) 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५५ 

११ बाटो सरसफाई ष न पा ३ N/A  १५०  ०  १५०  ० ३११५१ 

१२ मेस्शनरी तथा औजार/ ४ वटा 
प्राकवहरुलाई िम्प्यटुर कप्रन्टर 
खररद 

N/A  २८०  ०  २८०  ० ३११२२ 

१३ स्शवालय मस्न्दर ममित खातिम्छा N/A  ५०  ०  ५०  ० ३११६१ 

१४ सैमा िृकष सिि डनमािण N/A  ४००  ०  ४००  ० ३११५१ 

१५ सहिारी भवन फडनिचर खररद N/A  ५०  ०  ५०  ० ३११२३ 

१६ सािेला थान ग्राउण्ि डनमािण N/A  १००  ०  १००  ० ३११५९ 

१७ सानो ददङ्गला सामदुाकयि भवन 
डनमािण 

N/A  २५०  ०  २५०  ० ३११५९ 

१८ साकवि खातिम्छा ३ र ४ विामा 
खेल मैदान डनमािण 

N/A  १००  ०  १००  ० ३११५९ 

१९ डसिेलटार सामदुाकयि भवन 
डनमािण 

N/A  २५०  ०  २५०  ० ३११५९ 

२० डसिारीबारी टावरिााँिा सिि 
डनमािण 

N/A  २००  ०  २००  ० ३११५१ 

२१ डसंहदेवी आइतवारे थान 
व्यवतथापन 

N/A  १००  ०  १००  ० ३११५९ 

 

 

 

  



                     षिानन्द नगरपाडलिा, ददङ्ला, भोजपरुिो वाकषिि नगर कविास योजना २०७८/०७९  | 56  

 

षिानन्द नगरपाडलिा 
नगर िायिपाडलिािो िायािलय, भोजपरु 

४ नं विा िायािलय 

४ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम 

 
आ.व. : २०७८/७९ बजेट उपशीषिि : षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. ४ 

रु. हजारमा 
आडथिि वषि : २०७८/७९   स्रोत   

िुल जम्मा बजेटः ४,७७६.८२ आन्तररि श्रोत : ४,२७६.८२ नेपाल सरिार : ४,२७६.८२ 

बजेट उपशीषिििो नाम : षिानन्द नगरपाडलिाविा नं.४ ऋण : ० प्रदेश सरिार : ० 

िायािन्वयन हनुे तथान : ४ नं विा क्षेत्र जनसहभाडगता : ० अन्तर तथानीय तह : ० 

डस.नं. िायिक्रम/आयोजना/कक्रयािलापिो 
नाम 

इिाई आ.व. िो लक्ष्य िैकफयत 

वाकषिि प्रथम चौमाडसि दोश्रो चौमाडसि तेस्रो चौमाडसि 

पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट 

१ चाल ु   १,९५६.
०९ 

 २१५  १,७४१.०
९ 

 ०  

८०१०७४०२२०४ - षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. ४ 
 

१ ४ नं विा वतृ्तस्चत्र डनमािण N/A  ५०  ०  ५०  ० २२४११ 

२ अन्य सामास्जि सहायता N/A  १०  ५  ५  ० २७२१९ 

३ इन्िन N/A  ५०  २५  २५  ० २२२१२ 

४ ईन्टरनेट व्यवतथापन N/A  १३.८४  ०  १३.८४  ० २२११२ 

५ िायिक्रम खचि/सािेला डसडल 
प्रस्शक्षण तथा व्यवतथापन 

N/A  ८०  ०  ८०  ० २२५२२ 

६ गमु्बा िााँिा नाम्दोल छ्योडलङ्ग 
गमु्बा DPR 

N/A  १००  ०  १००  ० २२४११ 

७ ददंला नारी समाज व्यवतथापन 
खचि 

N/A  ६०  ०  ६०  ० २२५२२ 

८ पत्रपडत्रिा, छपाई तथा सूचना 
प्रिाशन खचि 

N/A  १०  ५  ५  ० २२३१५ 

९ पदाडििारी बैठि भत्ता N/A  १७०  ८५  ८५  ० २११४१ 

१० प्रा.तवा.िे. मलुपानीमा अस्क्सजन 
डसडलण्िर र फ्लोररडमटर खररद 
व्यतथापन 

N/A  २००  ०  २००  ० २७२१३ 

११ बदु्ध प्रा कव ECD िक्षा सञ्चालन 
व्यवतथापन खचि 

N/A  ७२  ०  ७२  ० २२५२२ 

१२ भ्रमण खचि N/A  ६०  ३०  ३०  ० २२६१२ 

१३ मसलन्द तथा िायािलय सामाग्री N/A  २०  १०  १०  ० २२३११ 

१४ माडथल्लो प्रगडतटोल बीउ बोिा 
खररद 

N/A  ५०  ०  ५०  ० २२५२२ 

१५ विागत खेलिुद प्रडतयोडगता N/A  ८३.३६  ०  ८३.३६  ० २२५२२ 

१६ व्यवसाकयि तरिारी खेती 
िृषिलाई ७५ %2525 अनदुानमा 
प्लाकिि टनेल कवतरण 

N/A  १४६.८
८ 

 ०  १४६.८८  ० २२५२२ 

१७ व्यािडमन्टन खेलिुद प्रडतयोडगता N/A  ९०  ०  ९०  ० २२५२२ 

१८ कवपद व्यवतथापन N/A  ४०  ०  ४०  ० २८९११ 
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१९ कवकवि खचि/अडतडथ सत्िार N/A  ६०  ३०  ३०  ० २२७११ 

२० शारदा प्राकव िेराबारी आ कव तह 
सञ्चालन व्यवतथापन अनदुान 

N/A  ३००  ०  ३००  ० २५३१५ 

२१ शारदा प्राकव सञ्चालन व्यवतथापन N/A  १२०  ०  १२०  ० २५३१५ 

२२ षिानन्द बहमुखुी क्याम्पस 
व्यवतथापन 

N/A  १३०  ०  १३०  ० २५३१५ 

२३ संचार/कवद्यतु महसलु N/A  २०  १०  १०  ० २२११२ 

२४ सभा सञ्चालन खचि N/A  १५  १५  ०  ० २२७२१ 

२५ सवारी सािन ममित खचि N/A  ५  ०  ५  ० २२२१३ 

१ पंूजीगत   २,८२०.
७२ 

 ३१०  २,५१०.७
२ 

 ०  

८०१०७४०२२०४ - षिानन्द नगरपाडलिाविा नं.४ 

१ ४ नं विा डभत्रिा िृकष सििहरु 
ममित 

N/A  ४५०  ०  ४५०  ० ३११५१ 

२ टुके्र खानपेानी पाइप खररद 
(िेराबारी, भष्मगैरी, डसमखेत गैरी) 

N/A  ८३.०४  ०  ८३.०४  ० ३११५६ 

३ परुानो नगरपाडलिा देखी PHC 

जोड्ने िृकष सिि 

N/A  १००  ०  १००  ० ३११५१ 

४ बालिन्या देवी देवीथान टहरो 
व्यवतथापन 

N/A  ५०  ०  ५०  ० ३११५९ 

५ रामिारा जानेबाटो डसढी डनमािण N/A  १००  ०  १००  ० ३११५९ 

६ विा िायािलय भवन प्लािर 
रङ्गरोगन वायररङ्ग ग्रील चपी 
डनमािण 

N/A  १,०००  ०  १,०००  ० ३१११३ 

७ वन तथ भ-ूजलािार संरक्षण 
साल्पापोखरी विा ४ (प्रम 
रोजगार) 

N/A  ३१०  ३१०  ०  ० ३११५९ 

८ वन तथा भ-ुजलािार संरक्षण जौले 
िााँिा ठािोखोला महुान तथा 
कवततार 

N/A  ७७.६८  ०  ७७.६८  ० ३११५७ 

९ कहङमाङ िााँिा वैद्य गााँउ हुाँदै बेशी 
गााँउ िुदाििाउले जोड्न ेिृकष 
सिि 

N/A  ६५०  ०  ६५०  ० ३११५१ 
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षिानन्द नगरपाडलिा 
नगर िायिपाडलिािो िायािलय, भोजपरु 

५ नं विा िायािलय 

५ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम 

 

आ.व. : २०७८/७९ बजेट उपशीषिि : षिानन्द नगरपाडलिाविा नं.५ 

रु. हजारमा 
आडथिि वषि : २०७८/७९   स्रोत   

बजेट उपशीषिि : षिानन्द नगरपाडलिा विा नं.५ आन्तररि श्रोत : ४,८२२.८२ नेपाल सरिार : ४,८२२.८२ 

िुल जम्मा बजेटः ५,३२२.८२ ऋण : ० प्रदेश सरिार : ० 

िायािन्वयन हनुे तथान : ५ नं विा क्षेत्र जनसहभाडगता : ० अन्तर तथानीय तह : ० 

डस.
नं. 

िायिक्रम/आयोजना/कक्रयाि
लापिो नाम 

इिा
ई 

आ.व. िो लक्ष्य िैकफय
त वाकषिि प्रथम चौमाडसि दोश्रो चौमाडसि तेस्रो 

चौमाडसि 

पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजे
ट 

१ चाल ु   १,००७.
८२ 

 ६३९.२
५ 

 ३६१.५
७ 

 ७  

८०१०७४०२२०५ - षिानन्द नगरपाडलिा विा नं.५ 

१ अन्य सामास्जि सहायता N/A  १०  ५  ५  ० २७२१
९ 

२ इन्िन N/A  २५  १२.५०  १२.५०  ० २२२१
२ 

३ िृकष टनेल खररद िायिमक्रम N/A  १००  ०  १००  ० २२५२
२ 

४ िायािलय सामाग्री खररद र 
ममित 

N/A  ३०  १५  १५  ० २२३१
१ 

५ खेलािी सहयोग िायिक्रम N/A  ५०  ०  ५०  ० २२५२
२ 

६ दैडनि भ्रमण भत्ता N/A  ४०  २०  २०  ० २२६१
२ 

७ पत्रपडत्रिा, छपाई तथा 
सूचना प्रिाशन खचि 

N/A  ९  ३  ३  ३ २२३१
५ 

८ पदाडििारी बैठि भत्ता N/A  १६२.५०  ८१.२५  ८१.२५  ० २११४
१ 

९ प्रजातन्त्र प्राकव पूवाििार 
कविास 

N/A  १५०  १५०  ०  ० २२५२
२ 

१० पतुति तथा सामग्री खचि N/A  ८  ४  ४  ० २२३१
३ 
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११ मकहला दडलत अपाङ्ग 
डसपमलुि िायिक्रम 

N/A  १००  १००  ०  ० २२५२
२ 

१२ मालपोत ठेली अध्यावडिि 
खचि 

N/A  ६  ६  ०  ० २२५२
२ 

१३ कवपत व्यवतथापन N/A  ४७.८२  ०  ४७.८२  ० २८९१
१ 

१४ कवकवि खचि/बैठि स्चया 
नातता 

N/A  ३८  १९  १९  ० २२७१
१ 

१५ शहरी तवात्य िेन्र 
आाँपटारी व्यवतथापन योजना 

N/A  १००  १००  ०  ० २२५२
२ 

१६ षिानन्द बहमुखुी क्याम्पस 
व्यवतथापन 

N/A  ७०  ७०  ०  ० २२५२
२ 

१७ संचार महसलु N/A  १२  ४  ४  ४ २२११
२ 

१८ सतु्िेरी पोषण तथा 
व्षस्िगत घटना दताि 
अडभयान िायिक्रम 

N/A  ४०  ४०  ०  ० २२५२
२ 

१९ सभा सञ्चालन खचि N/A  ५  ५  ०  ० २२७२
१ 

२० साविजडनि सनुवुाई N/A  ४.५०  ४.५०  ०  ० २२५२
२ 

१ पंूजीगत   ४,३१५  ५४०  ३,७७५  ०  

८०१०७४०२२०५ - षिानन्द नगरपाडलिा विा नं.५ 

१ अाँिेरी बिहरे फोहोरा डसचाई 
योजना 

N/A  ४००  ०  ४००  ० ३११५
५ 

२ अतथाई प्रहरी चौिी डस डस 
क्याम ेरा तथा ढलान प्लािर 

N/A  २००  ०  २००  ० ३११२
२ 

३ िोप्चेिारा महुान संरक्षण N/A  ५०  ०  ५०  ० ३११५
६ 

४ घैयावारी महुान संरक्षण 
कवततार 

N/A  १७५  ०  १७५  ० ३११५
६ 

५ स्चउरेबोटे भारते सिि 
ततरोन्नडत 

N/A  ३००  ०  ३००  ० ३११५
१ 

६ जखनदेवी मलुपानी िारा 
बाटो डनमािण 

N/A  ५०  ०  ५०  ० ३११५
१ 

७ जनकविास प्राकव पूवाििार 
डनमािण 

N/A  २००  ०  २००  ० ३११५
९ 

८ ददङ्गला कवद्यतु सहिारी भवन 
डनमािण 

N/A  ७००  ०  ७००  ० ३१११
२ 

९ निुडसरी िारा महुान संरक्षण N/A  ५०  ०  ५०  ० ३११५
६ 
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१० पखवुादेवी थान तथ जलेश्वर 
मस्न्दर डनमािण विा ५ (प्रम 
रोजगार) 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५
९ 

११ बागथला बिहरे नसिरी सिि 
ततरोन्नडत 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५
१ 

१२ भारतेिााँिा खानेापनी इन्टेि 
डनमािण 

N/A  ४०  ४०  ०  ० ३११५
६ 

१३ महािाली आ कव इन्भटिर 
तथा िम्प्याुुटर खररद 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११२
२ 

१४ मासे आाँपटारी फोहोरा 
डसचाई योजना 

N/A  २५०  ०  २५०  ० ३११५
५ 

१५ मासे िारा महुान संरक्षण N/A  ५०  ०  ५०  ० ३११५
६ 

१६ रुरेश्वर मस्न्दर व्यवतथापन 
योजना 

N/A  २००  ०  २००  ० ३११५
९ 

१७ रमाइलोिााँिा खानेपानी 
डनमािण योजना 

N/A  १,१००  ०  १,१००  ० ३११५
६ 

१८ लप्सी गौिे डसचाई पाइप 
खररद योजना 

N/A  ५०  ०  ५०  ० ३११५
५ 
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अनसूुची ७ 

षिानन्द नगरपाडलिा 
नगर िायिपाडलिािो िायािलय, भोजपरु 

६ नं विा िायािलय 

६ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम 

 

आ.व. : २०७८/७९ बजेट उपशीषाक : षडानन्द्द नगिपामलका वडा नं.६ 

रु. हजािमा 
आडथिि वषि : २०७८/७९   स्रोत   

िुल बजेटः  ४,८५०.३२ आन्तररि श्रोत : ४,३५०.३२ नेपाल सरिार : ४,३५०.३२ 

बजेट उपशीषिििो नाम : षिानन्द नगरपाडलिा विा नं.६ ऋण : ० प्रदेश सरिार : ० 

िायािन्वयन हनुे तथान : ६ नं विा क्षेत्र जनसहभाडगता : ० अन्तर तथानीय तह : ० 

डस.नं. िायिक्रम/आयोजना/कक्रयािलाप
िो नाम 

इिा
ई 

आ.व. िो लक्ष्य िैकफयत 

वाकषिि प्रथम चौमाडसि दोश्रो चौमाडसि तेस्रो चौमाडसि 

पररमा
ण 

बजेट पररमाण बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट 

१ चाल ु १,४६०.
३२ 

 १,११०.
८२ 

 २३८.५
० 

 १११  

८०१०७४०२२०६ - षिानन्द नगरपाडलिाविा नं.६ 

१ अन्य सामास्जि सहायता N/A  २०  १०  १०  ० २७२१९ 

२ इन्िन N/A  २०  १०  १०  ० २२२१२ 

३ खेलिुद N/A  १००  १००  ०  ० २२५२२ 

४ जनचेतना प्राकव व्यवतथापन N/A  १००  १००  ०  ० २२३११ 

५ जेष्ठ नागररि तथा अपाङ्ग सम्मान N/A  ७०.३२  ७०.३२  ०  ० २२५२२ 

६ पत्रपडत्रिा, पतुति तथा अन्य 
सामाग्री 

N/A  ३  १  १  १ २२३१५ 

७ पदाडििारी/िमिचारी बैठि भत्ता N/A  १९२  ६४  ६४  ६४ २११४१ 

८ प्लाकिि मढुा ताडलम N/A  १००  १००  ०  ० २२५२२ 

९ पानी तथा डबजलुी/सम्मान तथा 
कवकवि 

N/A  ३५  १७.५०  १७.५०  ० २२१११ 

१० भ्रमण खचि N/A  ६०  २०  २०  २० २२६१२ 

११ मसलन्द तथा िायािलय सामाग्री N/A  ४०  २०  २०  ० २२३११ 

१२ मसलन्द तथा िायािलय सामाग्री N/A  ९०  ९०  ०  ० २२३११ 

१३ मकहला क्षमता कविास िायिक्रम N/A  २००  २००  ०  ० २२५२२ 

१४ विा वतृ्त स्चत्र N/A  १००  १००  ०  ० २२४११ 

१५ कवपत तथा महामारी N/A  ७०  ०  ७०  ० २७२१९ 

१६ कवकवि खचि/बैठि खचि/मालपोत N/A  ६०  २०  २०  २० २२७११ 

१७ षिानन्द बहमुखुी क्यााम्पस N/A  १००  १००  ०  ० २५३१५ 

१८ संचार महसलु/सचुना तथा 
कवज्ञापन 

N/A  १८  ६  ६  ६ २२११२ 

१९ सतु्िेरी तथा गभिवती पोषण 
िायिक्रम 

N/A  ७०  ७०  ०  ० २२५२२ 

२० सभा सञ्चालन खचि N/A  १२  १२  ०  ० २२७२१ 
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१ पंूजीगत   ३,३९०  ३,०५०  ३४०  ०  

८०१०७४०२२०६ - षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. ६ 

१ अरुण बडप्ततमा चचि व्यवतथापन N/A  १००  १००  ०  ० ३११५९ 

२ आइतवारे खानेपानी ममित N/A  १००  १००  ०  ० ३११५६ 

३ आमबोटे मरुवा बेशी िृकष सिि 
ततरोन्नडत 

N/A  ३००  ३००  ०  ० ३११५१ 

४ एक्लेबर फलाटे िृकष सिि 
ततरोन्नडत 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५१ 

५ गकहरी डसमिारा श्रोत संरक्षण N/A  ५०  ५०  ०  ० ३११५६ 

६ चण्िी िारा डनमािण N/A  ५०  ५०  ०  ० ३११५६ 

७ जगकवरे खानेपानी डनमािण N/A  ५०  ५०  ०  ० ३११५६ 

८ िमु्री भञ्ज्याङ्ग बिहरे िृकष सिि 
ततरोन्नडत 

N/A  ३००  ३००  ०  ० ३११५१ 

९ िमु्री भञ्ज्याङ्ग शभुरा प्रा.कव.सिि 
ततरोन्नडत 

N/A  ३००  ०  ३००  ० ३११५१ 

१० देवीटार भमेुथान डनमािण N/A  ५०  ५०  ०  ० ३११५९ 

११ दादरेु िारापानी सोडलङ्ग तथा 
नाडल डनमाािण विा ६ (प्रम 
रोजगार) 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५९ 

१२ नेपाल भाषा मंिखल भवन 
डनमािण 

N/A  १५०  १५०  ०  ० ३१११२ 

१३ नरडसंह िारा डनमािण नगर 
साझेदारी 

N/A  ११०  ११०  ०  ० ३११५६ 

१४ पािरे िुवा डनमािण N/A  ५०  ५०  ०  ० ३११५६ 

१५ बट्टार मोटर बाटो ततरोन्नडत N/A  १५०  १५०  ०  ० ३११५१ 

१६ कवदू्यत कवततार ढुवानी N/A  ४०  ०  ४०  ० ३११५३ 

१७ कवताि िााँिा आम्बोटे सिि 
ततरोन्नडत 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५१ 

१८ शभुरा पञ्चिन्या मस्न्दर घेराबारा N/A  १००  १००  ०  ० ३११५९ 

१९ सडतघाट प्रहरी कवट डनमािण 
(नगर साझेदारी) 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५९ 

२० सडतघाट मलामी पाटी डनमािण 
नगर साझेदारी 

N/A  २४०  २४०  ०  ० ३११५९ 

२१ सेती देवी मस्न्दर डनमािण N/A  २५०  २५०  ०  ० ३११५९ 

२२ सरतवती आ.कव. गटे डनमािण N/A  २००  २००  ०  ० ३११५९ 

२३ साल्मा डभस्त्त सिि ततरोन्नडत N/A  ३००  ३००  ०  ० ३११५१ 

२४ डसंहदेवी गहते सिि ततरोन्नडत N/A  १००  १००  ०  ० ३११५१ 
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षिानन्द नगरपाडलिा 
नगर िायिपाडलिािो िायािलय, भोजपरु 

७ नं विा िायािलय 

७ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम 

 

आ.व. : २०७८/७९ बजेट उपशीषिि : षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. ७ 

रु. हजारमा 
आडथिि वषि : २०७८/७९   स्रोत   

जम्मा बजेटः ४,६६४.८२ आन्तररि श्रोत : ४,१६४.८२ नेपाल सरिार : ४,१६४.८२ 

बजेट उपशीषिििो नाम : षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. ७ ऋण : ० प्रदेश सरिार : ० 

िायािन्वयन हनुे तथान : ७ नं विा क्षेत्र जनसहभाडगता : ० अन्तर तथानीय तह : ० 

डस.नं. िायिक्रम/आयोजना/कक्रयािलाप
िो नाम 

इिा
ई 

आ.व. िो लक्ष्य िैकफय
त वाकषिि प्रथम चौमाडसि दोश्रो चौमाडसि तेस्रो चौमाडसि 

पररमाण बजेट पररमाण बजेट पररमाण बजे
ट 

पररमाण बजे
ट 

१ चाल ु ५८५  ३९३  १०
६ 

 ८६  

८०१०७४०२२०७ - षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. ७ 

१ इन्िन (पदाडििारी)/िमिचारी N/A  ५०  २५  २५  ० २२२१
१ 

२ खेलिुद N/A  १५  १५  ०  ० २२५२
२ 

३ जेष्ठ नागररि तथा अपाङ्ग 
सम्मान िायिक्रम 

N/A  ४२  ४२  ०  ० २२५२
२ 

४ पत्रपडत्रिा, छपाई तथा सूचना 
प्रिाशन खचि 

N/A  ५  ५  ०  ० २२३१
५ 

५ पदाडििारी बैठि भत्ता N/A  १६८  ५६  ५६  ५६ २११४
१ 

६ बहमुखुी क्याम्पस व्यवतथापन N/A  ५०  ५०  ०  ० २५३१
५ 

७ भ्रमण खचि N/A  ४०  २०  २०  ० २२६१
२ 

८ मसलन्द तथा िायािलय सामाग्री N/A  ५  ५  ०  ० २२३१
१ 

९ मालपोत ठेली उतार N/A  १०  १०  ०  ० २२७१
१ 

१० षिानन्द गरुुिो घरदेस्ख गोपाल 
चमििारिो घरसम्म वकृ्षरोपण 

N/A  ३५  ३५  ०  ० २२५२
२ 

११ संचार महसलु N/A  १५  ५  ५  ५ २२११
२ 

१२ सभा सञ्चालन खचि N/A  ५०  २५  ०  २५ २२७२
१ 

१३ सम्पूणि गभिवती तथा 
सतु्िेरीलाई पोषण यिु 
खानेिुरा कवतरण 

N/A  १००  १००  ०  ० २२५२
२ 
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१ पंूजीगत ४,०७
९.८२ 

 ४,०७
९.८२ 

 ०  ०  

८०१०७४०२२०७ - षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. ७ 

१ अिला देवी मस्न्दर व्यवतथापन N/A  ४०  ४०  ०  ० ३१५१
१ 

२ अगवुा िृषि टनेल कवतरण N/A  १००.
८० 

 १००.
८० 

 ०  ० ३१५१
१ 

३ िृकष सिि ततरोन्नडत N/A  २१०  २१०  ०  ० ३११५
१ 

४ िाभ्रािो फेद डसम खेत र 
शैिरले खानपेानी व्यवतथापन 

N/A  ४०  ४०  ०  ० ३११५
६ 

५ िालीमाटी खानेपानी महुान 
संरक्षण 

N/A  ५०  ५०  ०  ० ३११५
६ 

६ खड्गी भवन पनु डनमािण साझेदारी N/A  ४००  ४००  ०  ० ३१११
२ 

७ गमु्बा डनमािण साझेदारी N/A  ४००  ४००  ०  ० ३१११
२ 

८ चौडबसे खानेपानी ट्याङ्की डनमािण 
तथा िटहरे खा.पा. महुान 
संरक्षण 

N/A  ११०  ११०  ०  ० ३११५
६ 

९ छस्त्तउनिो रुखदेखी चेवाघर 
सम्म सिि कवततार 

N/A  ७०.०
२ 

 ७०.०
२ 

 ०  ० ३११५
१ 

१० जनता प्रा.कव.खानेपानी कवततार N/A  १५०  १५०  ०  ० ३११५
६ 

११ झसेुवारी मस्न्दर संरक्षण 
ततरोन्नडत 

N/A  ४४  ४४  ०  ० ३११५
१ 

१२ दडलत खानेपानी योजना N/A  १५०  १५०  ०  ० ३११५
६ 

१३ दानाबारी खेल मैदान ततरोन्नडत N/A  १००  १००  ०  ० ३११५
९ 

१४ नेउबोटे माठे पलु डनमािण N/A  १२०  १२०  ०  ० ३११५
१ 

१५ प्रहरी चौिी जाने बाटो ममित N/A  ५०  ५०  ०  ० ३११५
१ 

१६ पकहरे खा.पा. ट्याङ्की डनमािण N/A  ११०  ११०  ०  ० ३११५
६ 

१७ कपङ िााँिा ठुलो खेत हुाँदै डबडमरे 
सम्म सिि कवततार 

N/A  १४०  १४०  ०  ० ३११५
१ 

१८ कपपल चोि गैरी चउर हुाँदै 
ददङ्गला सम्म सिि ततरोन्नडत 

N/A  २२०  २२०  ०  ० ३११५
१ 

१९ कपपल चोि लामोसोती सिि 
ततरोन्नडत 

N/A  ६०  ६०  ०  ० ३११५
१ 

२० बगैँचा देस्ख साकवत्रा देवी टोल 
जोड्ने िृकष सिि कवततार 

N/A  १४०  १४०  ०  ० ३११५
१ 

२१ बारुदथान पािि  डनमािण N/A  १००  १००  ०  ० ३११५
९ 
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२२ बारमरेु िुलो ममित N/A  ५०  ५०  ०  ० ३११५
५ 

२३ भण्िारी िारा चाप ेिारा 
खानेपानी व्यवतथापन 

N/A  ९०  ९०  ०  ० ३११५
६ 

२४ मगर संघ भवन ममित N/A  ५०  ५०  ०  ० ३१११
२ 

२५ कवदाई चौतारा-पषु्प बतनेतिो 
घर हुाँदै नामसाङ चोि सिि 
ततरोन्नडत 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५
१ 

२६ श्याम कवििो घर हुाँदै िोबी 
बासिो फेदसम्म सिि 
ततरोन्नडत 

N/A  ९०  ९०  ०  ० ३११५
१ 

२७ सेरा िुलो ममित N/A  ५०  ५०  ०  ० ३११५
५ 

२८ सेरा खानेपानी कवततार N/A  २०  २०  ०  ० ३११५
६ 

२९ सामदुाकयि भवन डनमािण विा 
७ (प्रम रोजगार) 

N/A  ५००  ५००  ०  ० ३१११
२ 

३० सालबोटे िुकवण्िे रातो पानी 
जोड्ने िृकष सिि कवततार 

N/A  १४०  १४०  ०  ० ३११५
१ 

३१ साकवत्रा देवी मस्न्दर व्यवतथापन N/A  २५  २५  ०  ० ३१५१
१ 

३२ डसमिारा खा.पा. महुान संरक्षण N/A  ६०  ६०  ०  ० ३११५
६ 

३३ डसंह बाकहनी टोलिो ३ ओटा 
खानेपानी गठुी महुान संरक्षण 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५
६ 
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                                                               अनसूुची ७ 

                                                             षिानन्द नगरपाडलिा 
 

                                                       नगर िायिपाडलिािो िायािलय, भोजपरु 

  ८ नं विा िायािलय 

   ८ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम 

 

आ.व. : २०७८/७९ बजेट उपशीषिि : षिानन्द नगरपाडलिाविा नं. ८ 

रु. हजारमा 
 

आडथिि वषि : २०७८/७९   स्रोत   

जम्मा बजेट : ४,७७६.८२ आन्तररि श्रोत : ३,४६६.८२ नेपाल सरिार : ३,४६६.८२ 

बजेट उपशीषिििो नाम : षिानन्द नगरपाडलिाविा नं. ८ ऋण : ० प्रदेश सरिार : ० 

िायािन्वयन हनुे तथान : ष.न.पा. ८ नं क्षेत्र जनसहभाडगता : ० अन्तर तथानीय तह : ० 

डस.नं. िायिक्रम/आयोजना/कक्रयािलापिो 
नाम 

इिा
ई 

आ.व. िो लक्ष्य िैकफयत 

वाकषिि प्रथम चौमाडसि दोश्रो चौमाडसि तेस्रो चौमाडसि 

पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट 

१ चाल ु  १,२१०  ९३२.५०  १३५  १४२.५०  

८०१०७४०२२०८ - षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. ८ 

१ अडतडथ सत्िार खचि N/A  ३०  १०  १०  १० २२७११ 

२ आडथिि सहायता तथा दैवी प्रिोष N/A  २०  २०  ०  ० २५३१५ 

३ इन्िन (पदाडििारी)/िमिचारी N/A  ३५  १७.५०  ०  १७.५० २२२११ 

४ खेलिुद िायिक्रम N/A  ३००  ३००  ०  ० २२५२२ 

५ गभिवती मकहला प्रोत्साहन तथा जेष्ठ 
नागररि िायिक्रम 

N/A  २००  २००  ०  ० २२५२२ 

६ दैडनि भ्रमण खचि N/A  ६०  २०  २०  २० २२६१२ 

७ पत्रपडत्रिा, छपाई तथा सूचना 
प्रिाशन खचि 

N/A  १०  १०  ०  ० २२३१५ 

८ पदाडििारी बैठि भत्ता N/A  १६८  ५६  ५६  ५६ २११४१ 

९ बैठन खाजा नातता खचि N/A  २०  १०  १०  ० २२७११ 

१० मसलन्द तथा िायािलय सामाग्री N/A  ५  ५  ०  ० २२३११ 

११ मालपोत ठेली उतार खचि N/A  १०  १०  ०  ० २२७११ 

१२ विा ततररय वतृ्त स्चत्र तयार N/A  ११०  ११०  ०  ० २२५२२ 

१३ कवद्यतु N/A  ५  ५  ०  ० २२१११ 

१४ कवकवि खचि N/A  ४२  १४  १४  १४ २२७११ 

१५ षिानन्द बहमुखुी क्याम्पस 
व्यवतथापन 

N/A  १००  १००  ०  ० २५३१५ 

१६ संचार महसलु N/A  १५  ५  ५  ५ २२११२ 

१७ सभा सञ्चालन खचि/साविजडनि 
सनुवुाई 

N/A  २०  २०  ०  ० २२७२१ 

१८ सवारी सािन ममित खचि N/A  ६०  २०  २०  २० २२२१३ 

१ पंूजीगत ३,५६६
.८२ 

 ३,५६६.८
२ 

 ०  ०  

८०१०७४०२२०८ - षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. ८ 

१ आइतबारे देकवथान संरक्षण N/A  १००  १००  ०  ० ३११५९ 

२ आहाले िुलो ममित N/A  १५०  १५०  ०  ० ३११५५ 
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३ िटरबोट चप्लेटी सिि डनमािण N/A  ३००  ३००  ०  ० ३११५१ 

४ िमेरेपानी सामदुाकयि भवन भौडति 
पूवाििार सिुार 

N/A  ८०  ८०  ०  ० ३१११२ 

५ िामीचौतारा विा िायािलय सिि 
डनमािण 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५१ 

६ िामीचौतारा सामदुाकयि भवन 
भौडति पूवाििार सिुार 

N/A  ८०  ८०  ०  ० ३१११२ 

७ चण्िेश्वरी प्राकव फडनिचर व्यवतथापन N/A  १००  १००  ०  ० ३११२३ 

८ स्चसापानी खानपेानी ट्याङ्की डनमािण N/A  २००  २००  ०  ० ३११५६ 

९ स्जडमगााँउ खानपेानी ट्याङ्की डनमािण N/A  २००  २००  ०  ० ३११५६ 

१० ढााँिगााँउ स्चत्रगपु्त डसाँढी डनमािण विा 
८ (प्रम रोजगार) 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५९ 

११ िोकवखोला बराबोट िुलो ममित N/A  १००  १००  ०  ० ३११५५ 

१२ भट्टीिारा महुान संरक्षण N/A  ७६.८२  ७६.८२  ०  ० ३११५६ 

१३ रडमतेडभर खोलाघर सिि डनमािण N/A  १५०  १५०  ०  ० ३११५१ 

१४ रामिारा िााँिािान्ले रयले कवते 
सिि ततरोन्नडत 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५१ 

१५ लाददिा िाठडमल सिि डनमाािण N/A  १५०  १५०  ०  ० ३११५१ 

१६ सबै सिि सरसफाई विा नं ८ N/A  ६००  ६००  ०  ० ३११५१ 

१७ सेमेङ्ग २ वटा सामदुाकयि भवन 
भौडति पूवाििार सिुार 

N/A  २५०  २५०  ०  ० ३१११२ 

१८ साठी िुलो ममित N/A  २००  २००  ०  ० ३११५५ 

१९ साल्पा देवी थान संरक्षण N/A  १००  १००  ०  ० ३११५९ 

२० डसंहदेवी प्रा.कव. पखािल डनमािण विा 
८ (प्रम रोजगार) 

N/A  १३०  १३०  ०  ० ३११५९ 
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                                                    अनसूुची ७ 

                                                षिानन्द नगरपाडलिा 
 

                                                                                       नगर िायिपाडलिािो िायािलय, भोजपरु 

 

                                                                                                       ९ नं विा िायािलय 

                                    ९ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम 

आ.व. : २०७८/७९ बजेट उपशीषिि : षिानन्द नगरपाडलिाविा नं. ९ 

रु. हजारमा 
 

आडथिि वषि : २०७८/७९   स्रोत   

जम्मा बजेट : ४,७७६.८२ आन्तररि श्रोत : ३,७५० नेपाल सरिार : ३,७५० 

बजेट उपशीषिििो नाम : षिानन्द नगरपाडलिाविा नं. ९ ऋण : ० प्रदेश सरिार : ० 

िायािन्वयन हनुे तथान : ष. न. पा. विा नं ९ क्षेत्र जनसहभाडगता : ० अन्तर तथानीय तह : ० 

डस.नं. िायिक्रम/आयोजना/कक्रयाि
लापिो नाम 

इिा
ई 

  आ.व. िो लक्ष्य िैकफयत 

वाकषिि प्रथम चौमाडसि दोश्रो चौमाडसि तेस्रो चौमाडसि 

पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट 

१ चाल ु  १,२२६.८२  ९५४.३२  १६७.५०  १०५  

८०१०७४०२२०९ - षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. ९ 

१ अपाङ्ग आय मलुि िायिक्रम N/A  ३०  ३०  ०  ० २२५२२ 

२ इन्िन 
(पदाडििारी)/िमिचारी 

N/A  ७०  ३५  ०  ३५ २२२११ 

३ इलािा प्रहरी साङपाङ N/A  १०  १०  ०  ० २२७११ 

४ उन्नत जातिो डबउ बोिा 
७५ %25 अनदुान खररद 

N/A  १५०  १५०  ०  ० २८९११ 

५ िमिचारी क्षमता कविास 
ताडलम 

N/A  ५०  ५०  ०  ० २२५११ 

६ गभिवती मकहना पोषण 
िायिक्रम 

N/A  ४०  ४०  ०  ० २२५२२ 

७ जेष्ठ नागररि सम्मान 
िायिक्रम 

N/A  ३०  ३०  ०  ० २२५२२ 

८ देछेन गमु्बा डिकपआर N/A  २००  २००  ०  ० २२४११ 

९ दैडनि भ्रमण खचि N/A  ८०  ४०  ४०  ० २२६१२ 

१० दडलत आय मलुि िायिक्रम N/A  ५०  ५०  ०  ० २२५२२ 

११ पदाडििारी बैठि भत्ता N/A  १६८  ५६  ५६  ५६ २११४१ 

१२ पानी तथा डबजलुी N/A  ५०  २५  २५  ० २२१११ 

१३ फोहोर मैला िस्तवन खररद N/A  ७६.८२  ७६.८२  ०  ० २८९११ 

१४ कवज्ञापन बापत N/A  १५  १५  ०  ० २२३१५ 

१५ कवपत व्यवतथापन N/A  ५०  ५०  ०  ० २७२१२ 

१६ कवकवि खचि/बैठि खाजा N/A  ३०  १०  १०  १० २२७११ 

१७ कवस्शि व्यस्ि तथा प्रडतडनडि 
मण्िलिो खचि 

N/A  २०  १०  १०  ० २२६१३ 

१८ षिानन्द क्याम्पस 
व्यवतथापन 

N/A  ५०  ५०  ०  ० २५३१५ 

१९ संचार महसलु N/A  १२  ४  ४  ४ २२११२ 

२० सभा सञ्चालन खचि N/A  २०  १०  १०  ० २२७२१ 



                     षिानन्द नगरपाडलिा, ददङ्ला, भोजपरुिो वाकषिि नगर कविास योजना २०७८/०७९  | 69  

 

२१ सवारी सािन ममित खचि N/A  २५  १२.५०  १२.५०  ० २२२१३ 

१ पंूजीगत  ३,५५०  ३,५५०  ०  ०  

८०१०७४०२२०९ - षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. ९ 

१ िृष्णिारा खानेपानी ममित N/A  १५०  १५०  ०  ० ३११५६ 

२ खेलिुद मैदान डनमाािण भैँसे N/A  २००  २००  ०  ० ३११५९ 

३ घोिेपाखादेस्ख नमनुा 
टोलसम्म सिि सवे तथा 
डनमािण 

N/A  ३००  ३००  ०  ० ३११५१ 

४ चचिदेस्ख गकहररसम्म सिि 
सवे तथा डनमािण 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५१ 

५ स्जडमगााँउ तालखिि  हुाँदै 
डसगाने सिि सवे तथा 
डनमािण 

N/A  ४००  ४००  ०  ० ३११५१ 

६ तालखिि  च्यानिााँिा 
मसानघाट पाटी डनमािण 

N/A  २५०  २५०  ०  ० ३११५९ 

७ तालखिि  टोल भवनमा चकपि 
डनमािण 

N/A  १५०  १५०  ०  ० ३११५९ 

८ पामेिााँिा देस्ख सनुवुार 
िााँिासम्म सिि सवे तथा 
डनमाािण 

N/A  २५०  २५०  ०  ० ३११५१ 

९ बैदार भञ्याङ्ग स्जमीगााँउ हुाँदै 
पखवुा भञ्याङ्ग सिि 
ततरोन्नडत विा ९ (प्रम 
रोजगार) 

N/A  ६००  ६००  ०  ० ३११५१ 

१० मकहला िुसी तथा टेबल 
खररद 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११२३ 

११ विा िायािलय व्यािअप 
खररद 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११२२ 

१२ विा िायािलयदेस्ख 
श्यामखोला सम्म सिि सवे 
तथा डनमािण 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५१ 

१३ सस्जले टोल भवन देस्ख 
गोपेनी सिि सवे तथा 
डनमािण 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५१ 

१४ सेडतदेवी प्राकव खेल मैदान 
डनमािण 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५९ 

१५ सबै टोलमा सिि ममित N/A  ३००  ३००  ०  ० ३११५१ 

१६ तवात्य चौिी खानेपानी 
तथा ढल डनमािण 

N/A  १५०  १५०  ०  ० ३११५६ 
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                                                         अनसूुची ७ 

                                                   षिानन्द नगरपाडलिा 
 

नगर िायिपाडलिािो िायािलय, भोजपरु 

     १० नं विा िायािलय 

१० नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम 

 

आ.व. : २०७८/७९ बजेट उपशीषिि : षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. १० 

रु. हजारमा 
आडथिि वषि : २०७८/७९   स्रोत   

जम्मा बजेट : ५२५९.८२ आन्तररि श्रोत : ४,१३६.८२ नेपाल सरिार : ४,१३६.८२ 

बजेट उपशीषिििो नाम : षिानन्द नगरपाडलिा विा नं.१०  ऋण : ० प्रदेश सरिार : ० 

िायािन्वयन हनुे तथान : ष.न.पा. १० नं विा क्षेत्र जनसहभाडगता : ० अन्तर तथानीय तह : ० 

डस.नं
. 

िायिक्रम/आयोजना/कक्रयािला
पिो नाम 

इ
िा
ई 

आ.व. िो लक्ष्य िैकफयत 

वाकषिि प्रथम चौमाडसि दोश्रो 
चौमाडसि 

तेस्रो चौमाडसि 

पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजे
ट 

पररमा
ण 

बजेट 

१ चाल ु  २,००९.८
२ 

 १,७८७.८
२ 

 ११
६ 

 १०६  

८०१०७४०२२१० - षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. १० 

१ अपाङ्ग सम्मान िायिक्रम N/

A 

 २७  २७  ०  ० २२५२२ 

२ इन्िन (पदाडििारी)/िमिचारी N/

A 

 ६०  २०  २०  २० २२२११ 

३ िृकष N/

A 

 २५०  २५०  ०  ० २८९११ 

४ िृकष अवलोिन भ्रमण N/

A 

 १२०  १२०  ०  ० २२५२२ 

५ खेलिुद मेयर िप समेत N/

A 

 १००  १००  ०  ० २२५२२ 

६ गररब तथा जेहेन्दार कवद्याथी 
उत्थान िायिक्रम 

N/

A 

 ८०  ८०  ०  ० २२५२२ 

७ चनौटे सा.व.उ.स. छाना 
व्यवतथापन 

N/

A 

 ६०  ६०  ०  ० २८९११ 

८ जेष्ठ नागररि आददवासी 
जनजाती सम्मान 

N/

A 

 ९०  ९०  ०  ० २२५२२ 

९ डतज+नारी+मकहला उत्थान 
िायिक्रम 

N/

A 

 ८५  ८५  ०  ० २२५२२ 

१० डतनतले जिीबटुी व्यवतथापन N/

A 

 १५०  १५०  ०  ० २८९११ 

११ दैडनि भ्रमण खचि N/

A 

 ७५  २५  २५  २५ २२६१२ 

१२ दडलत बालबाडलिा उत्थान 
िायिक्रम 

N/

A 

 ८५  ८५  ०  ० २२५२२ 

१३ पत्रपडत्रिा, छपाई तथा सूचना 
प्रिाशन खचि 

N/

A 

 १०  ५  ५  ० २२३१५ 

१४ पदाडििारी/िमिचारी बैठि 
भत्ता 

N/

A 

 १६८  ५६  ५६  ५६ २११४१ 

१५ डबद्यतु महसलु N/

A 

 १०  ५  ५  ० २२१११ 

१६ मेस्शनरी तथा औजार ममित 
सम्भार तथा सञ्चालन खचि 

N/

A 

 १५  १५  ०  ० २२२२१ 
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१७ वैठि खाजा खचि N/

A 

 ३०  ३०  ०  ० २२७११ 

१८ कवपद व्यवतथापन N/

A 

 १०१.८२  १०१.८२  ०  ० २८९११ 

१९ कवकवि खचि N/

A 

 ८७  ८७  ०  ० २२७११ 

२० संचार महसलु N/

A 

 १५  ५  ५  ५ २२११२ 

२१ सभा सञ्चालन खचि N/

A 

 १५  १५  ०  ० २२७२१ 

२२ साङपााङ तवात्य चौिी 
फोहोर व्यवतथापन 

N/

A 

 १२०  १२०  ०  ० २८९११ 

२३ सापङपाङ तवात्य चौिी N/

A 

 २४१  २४१  ०  ० २५३१५ 

२४ साविजडनि सनुवुाई खचि N/

A 

 १५  १५  ०  ० २२५२२ 

१ पंूजीगत  ३,२५०  ३,२५०  ०  ०  

८०१०७४०२२१० - षिानन्द नगरपाडलिा विा नं.  १० 

१ RAP तथा अन्य सिि (प्रम 
रोजगार) 

N/

A 

 १००  १००  ०  ० ३११५१ 

२ आहाले बौद्ध गुम््बा N/

A 

 १००  १००  ०  ० ३१११२ 

३ उगेन नाम्िोल छ्योडलङ 
गाुुम्बा डनमािण 

N/

A 

 ४००  ४००  ०  ० ३१११२ 

४ चस्ण्ििा आिारभतू कवद्यालय 
तार घेराबारा 

N/

A 

 १५०  १५०  ०  ० ३११५९ 

५ टोल नम्बर १ भवन डनमािण N/

A 

 ३००  ३००  ०  ० ३१११२ 

६ टोल नम्बर २ भवन ढलान N/

A 

 १००  १००  ०  ० ३१११२ 

७ टोल नम्बर ८ भवन डनमािण N/

A 

 ३००  ३००  ०  ० ३१११२ 

८ टोल भवन ७ नम्बर भईु 
ढलान तथा प्लािर 

N/

A 

 १००  १००  ०  ० ३१११२ 

९ पाटी चौर माया गााँउ हुाँदै 
गरुााँसे डभर सिि सभे तथा 
डनमािण 

N/

A 

 ४५०  ४५०  ०  ० ३११५१ 

१० माझ िुवा ममित संभार N/

A 

 १७५  १७५  ०  ० ३११५६ 

११ वनपाला मारुनी गााँउ खिुवा 
सिि सवे तथा डनमािण 

N/

A 

 ३००  ३००  ०  ० ३११५१ 

१२ कवद्यतु तार पोल व्यवतथापन N/

A 

 १००  १००  ०  ० ३११५३ 

१३ वोजे पोखरी संरक्षण N/

A 

 ७५  ७५  ०  ० ३११५५ 

१४ षिानन्द १० िो सम्पूणि 
सिि ततरोन्नडत विा १० 

N/

A 

 ४००  ४००  ०  ० ३११५१ 

१५ सािेला थान तपट डनमािण टोल 
नम्बर ९ 

N/

A 

 २००  २००  ०  ० ३११५९ 
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अनसूुची ७ 

षिानन्द नगरपाडलिा 
नगर िायिपाडलिािो िायािलय, भोजपरु 

 

११ नं विा िायािलयिो 

११ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम 
 

आ.व. : २०७८/७९ बजेट उपशीषिि : षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. ११ 

रु. हजारमा 
आडथिि वषि :   स्रोत   

जम्मा बजेट : ५,१०९.३२ आन्तररि श्रोत : ३,४५० नेपाल सरिार : ३,४५० 

बजेट उपशीषिििो नाम :  ८०१०७४०२२११ - षिानन्द 
नगरपाडलिाविा नं.११ 

ऋण : ० प्रदेश सरिार : ० 

िायािन्वयन हनुे तथान : ष.न.पा. ११ नं क्षेत्र जनसहभाडगता : ० अन्तर तथानीय तह : ० 

डस.नं
. 

िायिक्रम/आयोजना/कक्रयािला
पिो नाम 

इिा
ई 

आ.व. िो लक्ष्य िैकफयत 

वाकषिि प्रथम चौमाडसि दोश्रो चौमाडसि तेस्रो चौमाडसि 

पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट 

१ चाल ु  १,९०९.३
२ 

 १,६५४.८
२ 

 १४८.५
० 

 १०
६ 

 

८०१०७४०२२११ - षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. ११ 

१ ६ वटा टोल कविास भवन 
व्यवतथापन 

N/A  ६०  ६०  ०  ० २५३१
५ 

२ इन्िन (पदाडििारी)/िमिचारी N/A  ६०  २०  २०  २० २२२१
१ 

३ किटनासि कवषादी खररद N/A  ९५  ९५  ०  ० २७२१
३ 

४ खेलिुद N/A  १००  १००  ०  ० २२५२
२ 

५ घले जनजाती संतिृडत प्रवद्धिन N/A  ५०  ५०  ०  ० २२५२
२ 

६ जेष्ठ नागररि तथा अपाङ्ग 
सम्मान िायिक्रम 

N/A  ५०  ५०  ०  ० २२५२
२ 

७ ढुडसजन्य कवषादी खररद N/A  ९०  ९०  ०  ० २७२१
३ 

८ दैडनि भ्रमण खचि N/A  ७५  २५  २५  २५ २२६१
२ 

९ दडलत सीप क्षमता कविास 
िायिक्रम 

N/A  ७५  ७५  ०  ० २२५२
२ 

१० पत्रपडत्रिा, छपाई तथा सूचना 
प्रिाशन खचि 

N/A  १०  ५  ५  ० २२३१
५ 

११ पदाडििारी बैठि भत्ता N/A  १६८  ५६  ५६  ५६ २११४
१ 

१२ पानी तथा डबजलुी N/A  २०  १०  १०  ० २२११
१ 

१३ फाडलपञ्चे आ कव िायािलय 
व्यवतथापन 

N/A  १५०  १५०  ०  ० २५३१
५ 
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१४ बजार व्यवतथापन N/A  १००  १००  ०  ० २८९१
१ 

१५ बालवाडलिा लस्क्षत िायिक्रम N/A  ५०  ५०  ०  ० २२५२
२ 

१६ मकहला तवात्य तवयमसेकविा 
प्रोत्साहन भत्ता 

N/A  २५  २५  ०  ० २११३
९ 

१७ रासायडनि मल ढुवानी अनदुान N/A  १५०  १५०  ०  ० २८९१
१ 

१८ विा वतृ्तस्चत्र डनमािण N/A  १००  १००  ०  ० २२५२
२ 

१९ कवकवि खचि/बैठि 
खाजा/अडतडथ 
सत्िार/साविजडनि 
सनुवुाई/प्रहरी चौिी 
व्यवतथापन 

N/A  १८१.३२  १८१.३२  ०  ० २२७१
१ 

२० सचुना पाटी व्यवतथापन N/A  ३०  ३०  ०  ० २२५२
९ 

२१ संचार महसलु N/A  १५  ५  ५  ५ २२११
२ 

२२ सतु्िेरी आमा पोषण िोसेली 
िायिक्रम 

N/A  १००  १००  ०  ० २२५२
२ 

२३ सभा सञ्चालन खचि N/A  २०  १०  १०  ० २२७२
१ 

२४ सवारी सािन ममित खचि N/A  ३५  १७.५०  १७.५०  ० २२२१
३ 

२५ तवात्य चौिी व्यवतथापन N/A  १००  १००  ०  ० २८९१
१ 

१ पंूजीगत  ३,२००  ३,२००  ०  ०  

८०१०७४०२२११ - षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. ११ 

१ अमतेृ िुवा टोल नं १ N/A  १५०  १५०  ०  ० ३११५
६ 

२ आरुवोटे हज्जारे हिि  खोला 
सिि 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५
१ 

३ िालीमाटी वाइवा गााँउ तल्लो 
घलेगााँउ ददङ्गला जाने मलु 
सिि जोड्ने बाटो सवे तथा 
डनमािण 

N/A  ४००  ४००  ०  ० ३११५
१ 

४ किरेखोल्सा माडथल्लो र तल्लो 
िुवा डनमािण 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५
६ 

५ िोट िारा ममित टोल नं 4 N/A  ५०  ५०  ०  ० ३११५
६ 

६ खानेपानी स्रोत संरक्षण टोल नं 
१ (पिेरेिारा, अग्लो िारा, 
माडलिा िारा) 

N/A  १८०  १८०  ०  ० ३११५
६ 

७ गैररगााँउ किरेखोल्सा सिि N/A  १०५  १०५  ०  ० ३११५
१ 
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८ झ्याउपोखरी आरुवोटे खिुवा 
खोला सिि 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५
१ 

९ झ्याउपोखरी गैरीगााँउ फाडलपञ्चे 
आ कव सिि 

N/A  १०५  १०५  ०  ० ३११५
१ 

१० झ्याउपोखरी बोक्से सिि N/A  १०५  १०५  ०  ० ३११५
१ 

११ िनडसंहे िााँिा नखवुा खोला 
सिि 

N/A  १०५  १०५  ०  ० ३११५
१ 

१२ फाडलपञ्चे आ.कव. गैरीगााँउ हदैु 
झ्यााँउपोखरी जोड्ने सिि 
ममित विा ११ (प्रम रोजगार) 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५
१ 

१३ रानीवन सािेला थान प्राङगण 
डनमािण 

N/A  ५०  ५०  ०  ० ३११५
९ 

१४ ररठाबोटे गरुुङ िााँिा आरुवोटे 
सिि 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५
१ 

१५ शेराबेसी देस्ख भोटे ढुङ्गा घती 
खोलासम्म सिि सवे तथा 
डनमािण 

N/A  १५०  १५०  ०  ० ३११५
१ 

१६ शारदा मा कव परुानो भवन 
डभत्ता प्लािर र झ्याल ढोिा 
ममित 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५
९ 

१७ स्शक्षाप्रमेी आ कव वरण्िा 
डनमािण 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५
९ 

१८ तवामी िारा डनमािण टोल नं १ N/A  १००  १००  ०  ० ३११५
६ 

१९ सानो पिेरो डनमािण र मारङ्गे 
िुवा ममित टोल नं ५ 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५
६ 

२० सानो बहर फ्याके्र गैरीगाउाँ 
सिि सवे तथा डनमािण 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५
१ 

२१ सामरीिन्या देकवथान 
व्यवतथापन आरुवोटे 

N/A  १५०  १५०  ०  ० ३११५
९ 

२२ डसमल भञ्ज्याङ्ग आरुवोटे सिि N/A  १००  १००  ०  ० ३११५
१ 

२३ डसंहदेवी मस्न्दर जाने बाटो 
डनमािण गैररगााँउ 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५
१ 

२४ हज्जारे आ कव िम्प्यटुर कप्रन्टर 
खररद 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११२
२ 

२५ हिि  खोला िाठेपलु डनमािण N/A  १५०  १५०  ०  ० ३११५
१ 
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अनसूुची ७ 

षिानन्द नगरपाडलिा 
नगर िायिपाडलिािो िायािलय, भोजपरु 

१२ नं विा िायािलय 

१२ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम 

 

आ.व. : २०७८/७९ बजेट उपशीषिि : षिानन्द नगरपाडलिाविा नं.१२ 

रु. हजारमा 
आडथिि वषि : २०७८/७९   स्रोत   

जम्मा बजेट : ५,१०९.३२ आन्तररि श्रोत : 
४,००१.३२ 

नेपाल सरिार : ४,००१.३२ 

बजेट उपशीषिििो नाम : ८०१०७४०२२१२ - षिानन्द 
नगरपाडलिाविा नं.१२ 

ऋण : ० प्रदेश सरिार : ० 

िायािन्वयन हनुे तथान : ष.न.पा. १२ नं क्षेत्र जनसहभाडगता : ० अन्तर तथानीय तह : ० 

डस.नं. िायिक्रम/आयोजना/कक्रयािलापिो 
नाम 

इिाई आ.व. िो लक्ष्य िैकफयत 

वाकषिि प्रथम चौमाडसि दोश्रो चौमाडसि तेस्रो चौमाडसि 

पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट 

१ चाल ु   १,२३३  ९२३  १७५  १३५  

८०१०७४०२२१२ - षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. १२ 

१ इन्िन (पदाडििारी)/िमिचारी N/A  ७०  ३५  ३५  ० २२२११ 

२ खेलिुद सामाग्री खररद/खेलािी 
खचि व्यवतथापन 

N/A  १२८  १२८  ०  ० २२५२२ 

३ गोपेटार बाल स्शक्षा सञ्चालन N/A  १००  १००  ०  ० २५३१५ 

४ जनता प्राकव डबजलुी जिान तथा 
अन्य व्यवतथापन 

N/A  १००  १००  ०  ० २८९११ 

५ जेष्ठ नागररि तथा अपाङ्ग सम्माान 
िायिक्रम 

N/A  ८०  ८०  ०  ० २२५२२ 

६ पदाडििारी बैठि भत्ता N/A  १६८  ५६  ५६  ५६ २११४१ 

७ पतुति तथा सामग्री खचि N/A  १०  ५  ५  ० २२३१३ 

८ पानी तथा डबजलुी N/A  १२  ४  ४  ४ २२१११ 

९ बैठि खाजा/प्रहरी 
मौलो/साविजडनि सनुवुाई 

N/A  ७५  २५  २५  २५ २२७११ 

१० भ्रमण खचि N/A  ७५  २५  २५  २५ २२६१२ 

११ मकहला लस्क्षत िायिक्रम फडनिचर 
खररद समेत 

N/A  ९०  ९०  ०  ० २८९११ 

१२ मकहला तवात्य तवयमसेकविा, पलु 
रुगाल ुतथा पानी रुगाल ुप्रोत्साहन 
िायिक्रम 

N/A  ५०  ५०  ०  ० २२७११ 

१३ विा िायािलय व्यतथापन N/A  ९५  ९५  ०  ० २२५२२ 

१४ विािो सहरी तवात्य स्क्लडनि 
व्यवतथापन 

N/A  ९०  ९०  ०  ० २५३१५ 

१५ संचार महसलु N/A  ३०  १०  १०  १० २२११२ 

१६ सभा सञ्चालन खचि N/A  १५  १५  ०  ० २२७२१ 

१७ सवारी सािन ममित खचि N/A  ४५  १५  १५  १५ २२२१३ 

१ पंूजीगत   ३,८७६
.३२ 

 ३,८७६
.३२ 

 ०  ०  
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८०१०७४०२२१२ - षिानन्द 
नगरपाडलिाविा नं.१२ 

  

१ १२ नं विा भररिो बाटो 
ममित/सरसफाई 

N/A  ५००  ५००  ०  ० ३११५१ 

२ १२ नं विािो मठमस्न्दर डनमािण 
तथा ममित (रािािृष्ण, पञ्चिन्या, 
स्शवालय, जगदम्बा) 

N/A  ७००  ७००  ०  ० ३११५९ 

३ अिेरी िुलो ममित N/A  ५०  ५०  ०  ० ३११५५ 

४ अचिले माघेछाप तिेुवेशी िृकष 
सिि डनमािण तथा ततरोन्नडत 

N/A  ३००  ३००  ०  ० ३११५१ 

५ अडस मरेु तथा िडसने डतसे िृकष 
सिि ततरोन्नडत 

N/A  ४००  ४००  ०  ० ३११५१ 

६ गौरुङ प्राकव घेराबारा, डबजलुी 
जिान तथा अन्य व्यवतथापन 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५९ 

७ जनता प्रा कव सहुारावेशी िररिोर 
ममित 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५१ 

८ टारी मोहोररया िृकष सिि डनमािण N/A  १५०  १५०  ०  ० ३११५१ 

९ िोवीखोला िैजले ििेु िुलो ममित N/A  ५०  ५०  ०  ० ३११५५ 

१० पोखरी ममित N/A  १००  १००  ०  ० ३११५५ 

११ महेन्रोदय पूरानो भवन प्लािर N/A  २००  २००  ०  ० ३११५९ 

१२ राई गााँउ दाइजोर खेल ग्राउण्ि 
डनमािण 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५९ 

१३ राईिुवा संरक्षण N/A  ५०  ५०  ०  ० ३११५६ 

१४ रानीिुवा स्रोत संरक्षण N/A  ५०  ५०  ०  ० ३११५६ 

१५ ल्यापटप खररद N/A  ७५  ७५  ०  ० ३११२२ 

१६ विा नं १२ िो िोलबोटे भवन 
ममित 

N/A  १०१.३
२ 

 १०१.३
२ 

 ०  ० ३११६१ 

१७ तिुल िााँिा िुइबोटे िृकष सिि 
डनमािण 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५१ 

१८ सानोिुवा संरक्षण N/A  ५०  ५०  ०  ० ३११५६ 

१९ डसंचाई तथा खानेपानी पाइप 
खररद/ममित 

N/A  ४००  ४००  ०  ० ३१५११ 
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                                                    अनसूुची ७ 

                                              षिानन्द नगरपाडलिा 
 

नगर िायिपाडलिािो िायािलय, भोजपरु 

१३ नं विा िायािलयिो 

१३ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम 

 

आ.व. : २०७८/७९ बजेट उपशीषिि : षिानन्द नगरपाडलिाविा नं.१३ 

रु. हजारमा 
 

आडथिि वषि :   स्रोत   

जम्मा बजेट : ४,८८८.८२ आन्तररि श्रोत : ४,२७८.८२ नेपाल सरिार : ४,२७८.८२ 

बजेट उपशीषिििो नाम : ८०१०७४०२२१३ - षिानन्द 
नगरपाडलिा विा नं.१३ 

ऋण : ० प्रदेश सरिार : ० 

िायािन्वयन हनुे तथान : ष.न.पा. विा नं १३ क्षेत्र जनसहभाडगता : ० अन्तर तथानीय तह : ० 

डस.नं
. 

िायिक्रम/आयोजना/कक्रयािला
पिो नाम 

इिा
ई 

आ.व. िो लक्ष्य िैकफयत 

वाकषिि प्रथम चौमाडसि दोश्रो चौमाडसि तेस्रो चौमाडसि 

पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट 

१ चाल ु   १,९१५  १,६४४.५०  १८४.५
० 

 ८६  

८०१०७४०२२१३ - षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. १३ 

१ अनगुमन, मूल्यांिन खचि N/A  १०  १०  ०  ० २२६११ 

२ इन्िन (िायािलय प्रयोजन) N/A  ५०  २५  २५  ० २२२१२ 

३ िृषि अवलोिन भ्रमण N/A  १५०  १५०  ०  ० २२५२२ 

४ िृकष प्रदशिनी मेला N/A  ५०  ५०  ०  ० २२५२२ 

५ िृकष सहिारी तथा वोयाली 
िृषि समहु माफि त तरिारी 
तथा मिैिो कवउ कवजन 
(उन्नत जातिो) खररद कवतरण 
अनदुान 

N/A  ५०  ५०  ०  ० २२५२२ 

६ िोडभि तथा महामारी सरुवा 
रोग कवपत व्यवतथापन तथा 
गोष्ठी 

N/A  ३०  ३०  ०  ० २२५१२ 

७ स्चया नातता/अडतडथ 
सत्िार/कवकवि/ठेली उतार 

N/A  ११२  ५६  ५६  ० २२७११ 

८ तरिारी बाली उत्पादन तथा 
डबक्री कवतरण व्यवसाकयि 
प्रवद्धिन ताडलम सञ्चालन 

N/A  ४०  ४०  ०  ० २२५१२ 

९ नसिरी व्यवतथापन ताडलम N/A  २५  २५  ०  ० २२५१२ 

१० नारी ददवस N/A  ३०  ३०  ०  ० २२५२२ 

११ पत्रपडत्रिा, छपाई तथा सूचना 
प्रिाशन खचि 

N/A  १०  १०  ०  ० २२३१५ 

१२ पदाडििारी बैठि भत्ता N/A  १६८  ५६  ५६  ५६ २११४१ 

१३ पतुति तथा सामग्री खचि N/A  ५  ५  ०  ० २२३१३ 

१४ फलफुल तथा तरिारी बाली 
सम्बन्िी ग्रास्फ्टङ, िकटङ, र 
िलमी सम्बन्िी ताडलम 

N/A  १००  १००  ०  ० २२५१२ 
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१५ बमौसमी तरिारी खेती 
उत्पादन टनेल खररद थोपा 
डसचाई िायिक्रम सञ्चालन 

N/A  ३००  ३००  ०  ० २८९११ 

१६ बाल कववाह छुवाछुत प्रथा 
सम्बस्न्ि ताडलम 

N/A  २०  २०  ०  ० २२५१२ 

१७ बोयर तथा उन्नत जातिो कवउ 
बोिा पाठी खररद 

N/A  ५००  ५००  ०  ० २८९११ 

१८ भगुोल तथा हावापानी अनसुार 
संभाकवत उत्पादन हनु सक्ने 
तथा कवकवि बालीहरुिो िृकष 
कवज्ञबाट गरुु योजना डनमािण 
तथा अडभमूखीिरण गोष्ठी 

N/A  १००  १००  ०  ० २२५२२ 

१९ भ्रमण खचि N/A  ६०  २०  २०  २० २२६१२ 

२० मसला जन्य डनमािण तथा 
प्यािेस्जङ साझेदारी ताडलम 

N/A  २०  २०  ०  ० २२५१२ 

२१ कवद्यतु महशलु N/A  १५  ५  ५  ५ २२१११ 

२२ संचार महसलु N/A  १५  ५  ५  ५ २२११२ 

२३ सभा सञ्चालन खचि N/A  १०  १०  ०  ० २२७२१ 

२४ सवारी सािन ममित खचि N/A  ३५  १७.५०  १७.५०  ० २२२१३ 

२५ तवात्य सामाग्री खररद N/A  १०  १०  ०  ० २२५२२ 

१ पंूजीगत   २,९७३
.८२ 

 २,९७३.८२  ०  ०  

८०१०७४०२२१३ - षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. १३ 

१ १ नं टोल कविास भवन भईु 
ढलान वरण्िा सम्याउन ेिाम 

N/A  ५०  ५०  ०  ० ३१११३ 

२ २ नं टोल कविास भवन भईु 
ढलान 

N/A  ७५  ७५  ०  ० ३१११३ 

३ ३ नं टोल कविास भवन भईु 
ढलान 

N/A  १००  १००  ०  ० ३१११३ 

४ ४ नं टोल कविास भवन चपी 
तथा वरण्िा डनमािण 

N/A  ५०  ५०  ०  ० ३१११३ 

५ ५ नं टोल कविास भवन भईु 
ढलान 

N/A  ७५  ७५  ०  ० ३१११३ 

६ िृकष सहिारी फडनिचर दराज 
खररद 

N/A  ३०  ३०  ०  ० ३११२३ 

७ खेलिुद ग्राउण्ि डनमािण N/A  १००  १००  ०  ० ३११५९ 

८ घलेगााँउ होम्दाि अिरुो सिि 
सभे डनमािण 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५१ 

९ झोलमल ट्याङ्की खररद N/A  २००  २००  ०  ० ३१५११ 

१० देवी िााँिा पयिटन क्षेत्र कवततार 
(डसढी डनमािण, झािी िटान र 
वकृ्षरोपण) 

N/A  ७५  ७५  ०  ० ३११५९ 

११ नागदह खहरे ओखर बोटे 
िुलो तथा पकहरो डनयन्त्रण 
पाइप खररद 

N/A  २०.८२  २०.८२  ०  ० ३१५११ 
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१२ पञ्चिन्या डस  हदेवी मस्न्दर 
व्यवतथापन तथा गोरेटो 
डनमािण 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५९ 

१३ बोल्ने ढुङ्गा िटवाल िााँिा 
सिि 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५१ 

१४ डभरथाप्ला देउराली अुिरो 
सिि डनमािण 

N/A  २५०  २५०  ०  ० ३११५१ 

१५ डभरथाप्ला कपस्त्तम सिि विा 
१३ (प्र.म. रोजगार) 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५१ 

१६ मसु्खया टोल मानेिााँिा हुाँदै 
घलेगाउाँ टोल जोड्ने अिरुो 
सिि डनमािण 

N/A  १५०  १५०  ०  ० ३११५१ 

१७ वेखम्छा यािप सिि देस्ख 
सािेला मागि जोड्ने अिरुो 
सिि सभे डनमािण 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११५१ 

१८ वेस्ल्िङ मेडसन खररद N/A  ५०  ५०  ०  ० ३११२२ 

१९ कवकहवारे आकव पतुतिालय 
भवन वरण्िा भईु ढलान 

N/A  ७५  ७५  ०  ० ३११५९ 

२० शनु्यशस्ि डसत भण्िार डनमािण N/A  २००  २००  ०  ० ३११५९ 

२१ सिुाररएिो गोठखोर डनमािण N/A  ४७३  ४७३  ०  ० ३११५९ 

२२ सबै सिि सरसफाई िायिक्रम N/A  १००  १००  ०  ० ३११५१ 

२३ साल्पा एि राते तथा फुटेिो 
पोखरी संरक्षण तथा कवततार 

N/A  १००  १००  ०  ० ३११५५ 
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अनसूुची ७ 

षिानन्द नगरपाडलिा 
नगर िायिपाडलिािो िायािलय, भोजपरु 

१४ नं विा िायािलयिो 

१४ नं विा ततरीय वाकषिि तवीिृत िायिक्रम 
 

 

आ.व. : २०७८/७९ बजेट उपशीषिि : षिानन्द नगरपाडलिा विा नं.१४ 

रु. हजारमा 
आडथिि वषि : २०७८/७९   स्रोत   

जम्मा बजेट : ४,९२३.८२ आन्तररि श्रोत : 
४,२७३.८२ 

नेपाल सरिार : ४,२७३.८२ 

बजेट उपशीषिििो नाम : ८०१०७४०२२१४ - षिानन्द नगरपाडलिा 
विा नं. १४ 

ऋण : ० प्रदेश सरिार : ० 

िायािन्वयन हनुे तथान : ष.न.पा. विा नं १४ िो क्षेत्र जनसहभाडगता : ० अन्तर तथानीय तह : ० 

डस.नं. िायिक्रम/आयोजना/कक्रयािलापिो 
नाम 

इिाई आ.व. िो लक्ष्य िैकफयत 

वाकषिि प्रथम चौमाडसि दोश्रो चौमाडसि तेस्रो चौमाडसि 

पररमाण बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट 

१ चाल ु   ९५०  ७२३  १६१  ६६  

८०१०७४०२२१४ - षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. १४ 

१ अनगुमन, मूल्यांिन खचि N/A  २०  १०  १०  ० २२६११ 

२ इन्िन (िायािलय प्रयोजन) N/A  ५०  २५  २५  ० २२२१२ 

३ खािेप िुलो रुङ्गाल ुपाररश्रडमि N/A  ५०  ५०  ०  ० २२४१९ 

४ टोल नं ३ सािेला थान 
व्यवतथापन 

N/A  १००  १००  ०  ० २८९११ 

५ पदाडििारी बैठि भत्ता N/A  १६८  ५६  ५६  ५६ २११४१ 

६ पतुति तथा सामग्री खचि N/A  ५  ५  ०  ० २२३१३ 

७ पानी तथा डबजलुी N/A  १५  ५  ५  ५ २२१११ 

८ भ्रमण खचि N/A  ७०  ३५  ३५  ० २२६१२ 

९ महेन्रोदय मा कव व्यवतथापन N/A  २००  २००  ०  ० २८९११ 

१० वडथिङ्ग सेन्टर सरसफाई िमिचारी N/A  १००  १००  ०  ० २२४१९ 

११ कवकवि खचि/मालपोत ठेली/प्रहरी 
मौलो/अडतडथ सत्िार 

N/A  ८७  ८७  ०  ० २२७११ 

१२ संचार महसलु N/A  १५  ५  ५  ५ २२११२ 

१३ सभा सञ्चालन खचि N/A  २०  २०  ०  ० २२७२१ 

१४ सवारी सािन ममित खचि N/A  ५०  २५  २५  ० २२२१३ 

१ पंूजीगत   ३,९७३.
८२ 

 ३,९७३.८
२ 

 ०  ०  

८०१०७४०२२१४ - षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. १४ 

१ िृकष गोठ खोर सिुार N/A  ५००  ५००  ०  ० ३११५९ 

२ दाम्ली सिि डनमािण तथा 
ततरोन्नडत 

N/A  १५०  १५०  ०  ० ३११५१ 

३ प्रहरी चौिी प्रवेशद्वार रङ्ग रोगन 
तथा नाम लेखन 

N/A  ३०  ३०  ०  ० ३११५९ 

४ बढुी चौतारा मस्न्दर डनमािण N/A  २००  २००  ०  ० ३११५९ 

५ विा िायािलय ममित N/A  ५००  ५००  ०  ० ३१११३ 

६ कवकहवारे कपस्त्तम सिि िकटङ्ग N/A  १,०००  १,०००  ०  ० ३११५१ 
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७ कवकहवारे सािेला िैजले सिि 
ट्रयाि ओपन 

N/A  ३००  ३००  ०  ० ३११५१ 

८ षनपा १४ िो सम्पूणि सिि 
सरसफाई 

N/A  ३००  ३००  ०  ० ३११५१ 

९ सनुार िारा ममित N/A  १००  १००  ०  ० ३११५६ 

१० तवारा ताप्र ेसिि डनमािण तथा 
ततरोन्नडत 

N/A  ३००  ३००  ०  ० ३११५१ 

११ तवात्य चौिी थप िोठा डसडलङ्ग N/A  १४३.८२  १४३.८२  ०  ० ३१११३ 

१२ सािेला थान बेखमु्चा पछुार सिि 
डनमािण तथा ततरोन्नडत 

N/A  १५०  १५०  ०  ० ३११५१ 

१३ डसंहदेवी आ कव खमारे जोड्ने 
सिि ट्रयाि ओपन 

N/A  ३००  ३००  ०  ० ३११५१ 

 

  



                     षिानन्द नगरपाडलिा, ददङ्ला, भोजपरुिो वाकषिि नगर कविास योजना २०७८/०७९  | 82  

 

                            षिानन्द नगरपाडलिा 
                    नगर िायिपाडलिािो िायािलय, भोजपरु 

                              ददंला, भोजपरु 
  

िायिक्रम / पररयोजना अनसुार बजेट डबडनयोजन 

 

आ.व. : २०७८/७९ माडथल्लो बजेट उपशीषिि : प्रदेश सरिारबाट हततान्तररत िायिक्रम 

रु. हजारमा 
क्र.सं. अनदुान प्राप्त 

कक्रयािलाप 

खचि 
शीषिि 

लक्ष इिाई उप क्षते्र कवडनयोजन 

प्रथम 
चौमाडसि 

दोश्रो 
चौमाडसि 

तेस्रो 
चौमाडसि 

जम्मा 

१ अपांगता रोिथाम तथा पनुःतथापना 
िायिक्रम(अन्य) [ 2.7.25.1]   [ प्रदेश नंबर 
१ -13313 : प्रदेश नंबर १ - नगद अनदुान 
]   [ 60200013 - तथानीय तह अनदुान ] 

लैंडगि 
समानता तथा 
सामास्जि 
समावेशीिरण 

३,४७० ० ० ३,४७० 

१.१ अपांगता 
रोिथाम तथा 
पनुःतथापना 
िायिक्रम(अन्य) 

३११३२ १ 
N/A लैंडगि 

समानता तथा 
सामास्जि 
समावेशीिरण 

३,४७० ० ० ३,४७० 

२ खिुवा लम्छुवा डसंचाइ योजना(डसंचाइ 
प्रणालीिो डनमािण) [ 11.4.15.20]   [ प्रदेश 
नंबर १ -13313 : प्रदेश नंबर १ - नगद 
अनदुान ]   [ 60200013 - तथानीय तह 
अनदुान ] 

जलश्रोत तथा 
डसंचाई 

२,२५३ ० ० २,२५३ 

२.१ खिुवा लम्छुवा 
डसंचाइ 
योजना(डसंचाइ 
प्रणालीिो 
डनमािण) 

३११५५ १ 
N/A जलश्रोत तथा 

डसंचाई 

२,२५३ ० ० २,२५३ 

३ बहकु्षेत्रीय पोषण िायिक्रम [ 6.2.2.508]   [ 

प्रदेश नंबर १ -13313 : प्रदेश नंबर १ - 
नगद अनदुान ]   [ 60200013 - तथानीय 
तह अनदुान ] 

तवात्य ७५६ ० ० ७५६ 

३.१ बहकु्षेत्रीय पोषण 
िायिक्रम 

३११३२ १ 
N/A तवात्य ७५६ ० ० ७५६ 

४ तथानीय तहमा लैडगि कहंसा डनवारणिा 
लाडग संरक्षण िोष तथापना [ 6.2.2.314]   [ 

लैंडगि 
समानता तथा 

५० ० ० ५० 



                     षिानन्द नगरपाडलिा, ददङ्ला, भोजपरुिो वाकषिि नगर कविास योजना २०७८/०७९  | 83  

 

 
  

प्रदेश नंबर १ -13313 : प्रदेश नंबर १ - 
नगद अनदुान ]   [ 60200013 - तथानीय 
तह अनदुान ] 

सामास्जि 
समावेशीिरण 

४.१ तथानीय तहमा 
लैडगि कहंसा 
डनवारणिा 
लाडग संरक्षण 
िोष तथापना 

३११३२ १ 
N/A लैंडगि 

समानता तथा 
सामास्जि 
समावेशीिरण 

५० ० ० ५० 

५ साल्माबेसी िाडतििेपलु डसंचाइ योजना [ 
11.4.15.21]   [ प्रदेश नंबर १ -13313 : प्रदेश 
नंबर १ - नगद अनदुान ]   [ 60200013 - 

तथानीय तह अनदुान ] 

जलश्रोत तथा 
डसंचाई 

४९६ ० ० ४९६ 

५.१ साल्माबेसी 
िाडतििेपलु 
डसंचाइ योजना 

३११५५ १ 
N/A जलश्रोत तथा 

डसंचाई 

४९६ ० ० ४९६ 

६ हबिि फेदी िुलो डसचाइ योजना [ 
11.4.15.22]   [ प्रदेश नंबर १ -13313 : प्रदेश 
नंबर १ - नगद अनदुान ]   [ 60200013 - 

तथानीय तह अनदुान ] 

जलश्रोत तथा 
डसंचाई 

५९१ ० ० ५९१ 

६.१ हबिि फेदी 
िुलो डसचाइ 
योजना 

३११५५ १ 
N/A जलश्रोत तथा 

डसंचाई 

५९१ ० ० ५९१ 
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षिानन्द नगरपाडलिा 
     नगर िायिपाडलिािो िायािलय 

ददङ्ला, भोजपरु 
 
 

आ.व. २०७८/०७९ मा षिानन्द नगरपाडलिािो नगर तथा विाततरबाट योजना बैंिमा  छनौट भई 
आएिा प्रिानमन्त्री रोजगार िायिक्रमसाँग संचालन गनि सकिन ेयोजनाहरु 

डस.न. योजना/िायिक्रमिो नाम विा नं. िैकफयत 

१ पायखादेस्ख दाङ्गमायासम्म सिि ततरोन्नती २   
  

२ िुदाििाउले पकहरो डनयन्त्रणलाई डनरन्तरता   
  

३ स्चखुिवा खोला िुलो ममित खरवारी  ३   

४ लङु्गखटु्टा िुलो ममित योजना   

५ छोिीमाया िुलो ममित योजना   

६ कपवाखोला िुलो ममित (िुवाखेत,रघमा 
 खेत र खरबारी खेत समेतलाई) 

  

७ सैमा िुलो ममित   

८ जगेढााँि महुान संरक्षण ४   

९ डसमखेत गैरी िारा डनमािण ४   

१० दादरेु-िारापानी सोडलङ्ग तथा नाली डनमािण ६   

११ जनचेतना प्रा.कव. घेराबार   

१२ चण्िेश्वरी प्रा.कव. भौडति पूवाििार व्यवतथापन     

१४ आरुबोटे हजारे सिि ममित ११   

१५ डभरथाप्लो कपस्त्तम सिि र बास्क्सले स्झगनी वन सिि 
नाली तथा सोडलङ्ग डनमािण 

१३   

१६ र् याप सिि ततरोन्नती १४   
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षिानन्द नगरपाडलिा 
  नगर िायिपाडलिािो िायािलय, भोजपरु 

 

कक्रयािलाप गत व्यय अनमुान 

 

 

आ.व. : २०७८/७९ बजेट उपशीषिि : संघीय सरिारबाट हततान्तररत िायिक्रम (शसति अनदुान) 
रु. हजारमा 

आडथिि वषि :   स्रोत   

जम्मा बजेट :  ३,२१,६०० आन्तररि श्रोत : ३,२१,६०० नेपाल सरिार : ३,२१,६०० 

बजेट उपशीषिििो नाम : ८०१०७४०२५११ - संघीय सरिारबाट 
हततान्तररत िायिक्रम (शसति अनदुान) 

ऋण : ० प्रदेश सरिार : ० 

िायािन्वयन हनुे तथान :  षिानन्द नगरपाडलिा जनसहभाडगता : ० अन्तर तथानीय तह : ० 

डस.नं. िायिक्रम/आयोजना/कक्रयािलापिो 
नाम 

इिाई आ.व. िो लक्ष्य िैकफयत 

वाकषिि प्रथम चौमाडसि दोश्रो चौमाडसि तेस्रो चौमाडसि 

पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट 

१ चाल ु   २,९०,१०
० 

 २,९०,१०
० 

 ०  ०  

८०१०७४०२५११ - संघीय सरिारबाट हततान्तररत िायिक्रम (शसति अनदुान) 
१ अडत गररब पररवारहरुिो लाडग 

िस्म्तमा १० जनािो लाडग हनुे 
गरी साझा सकुविा िेन्रिो 
तथापना। 

N/A  ५००  ५००  ०  ० २२५२२ 

२ अन्य कवकवि खचि-Mobilization of 

CSOs, Civic Groups, NGOs for 

increased social accountability 

N/A  ७३  ७३  ०  ० २२५२२ 

३ अन्य कवकवि खचि-Periodic 

meeting costs of LGPCC 

N/A  २३  २३  ०  ० २२५२२ 

४ आ.व २०७७/७८ मा तथापना 
भएिा िृकष तफि िा साना 
व्यवसाकयि िृकष उत्पादन िेन्द 
पिेट कविास िायिक्रम 
डनरन्तरता(तरिारी पिेट विा नं 
6,10,11(रु.200000 िा दरले 
रु.800000) विा नं 9 आल ुपिेट 
रु.400000) 

N/A  १,२००  १,२००  ०  ० २२५२२ 

५ आ.व. २०७७/७८ मा तथापना 
भएिो बाख्रािो साना व्यवसाकयि 
िृकष उत्पादन िेन्र (पिेट) 
कविास िायिक्रम डनरन्तरता 

N/A  ७००  ७००  ०  ० २२५२२ 

६ आिारभतू तथा आिस्तमि 
तवात्य सेवािो लाडग औषडि 
खररद 

N/A  १,४००  १,४००  ०  ० २२५२२ 

७ आिारभतू तहिा तवीिृत 
दरवन्दीिा स्शक्षि, राहत अनदुान 
स्शक्षििा लाडग तलब भत्ता 
अनदुान (कवशेष स्शक्षा पररषद 

N/A  १,२४,१०
० 

 १,२४,१०
० 

 ०  ० २११११ 
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अन्तरगतिा स्शक्षि/िमिचारीहरु 
समेत) 

८ आिारमतु तह िक्षा (६-८) मा 
अंग्रजेी,गस्णत र कवज्ञान कवषयमा 
स्शक्षण सहयोग अनदुान 

N/A  २३  २३  ०  ० २२५२२ 

९ आिारमतु तह िक्षा (६-८) मा 
अंग्रजेी,गस्णत र कवज्ञान कवषयमा 
स्शक्षण सहयोग अनदुान 

N/A  ३१५  ३१५  ०  ० २२५२२ 

१० आप्रवासी स्रोत िेन्रिो िायािलय 
संचालन/ िमिचारी भ्रमण खचि / 
स्शरोभार खचि 

N/A  ७६  ७६  ०  ० २२६१२ 

११ आयवेुद औषडि खररद N/A  ४९०  ४९०  ०  ० २२५२२ 

१२ ईकपिेडमयोलोजी ररपोकटिङ N/A  १००  १००  ०  ० २२५२२ 

१३ उपचारात्मि सेवा अन्तगितिा 
िायिक्रमहरु ( ,आिारभतू तवात्य 
सेवा िेन्र (तवात्य चौिी ) / 
आिारभतू अतपतालिो न्यनुतम 
सेवा मापदण्ि िायिक्रम संचालन 
तथा सदुरडििरण र आाँखा, नाि, 

िान, घांटी तथा मखु तवात्य 
सम्वस्न्ि अडभमखुीिरण तथा 
डबद्यालय तक्रीडनंग िार 

N/A  ४००  ४००  ०  ० २२५२२ 

१४ एम. आइि. एस. अपरेटर र कफल्ि 
सहायि पाररश्रडमि, चािपवि खति 
तथा पोशाि खचि 

N/A  ७८६  ७८६  ०  ० २११११ 

१५ एम. आइि. एस. अपरेटर र कफल्ि 
सहायि देडनि भ्रमण भत्ता तथा 
यातायत खचि 

N/A  १५६  १५६  ०  ० २२६१२ 

१६ एम. आइि. एस. अपरेटर र कफल्ि 
सहायिो लाडग सञ्चार खचि 

N/A  ८  ८  ०  ० २२११२ 

१७ क्षयरोगिा जोस्खम समहु तथा 
तवातथ सेवािो पहचु िम भएिा 
समदुायमा सिृय क्षयरोग 
खोजपिताल िायिक्रम, 

घरपररवारिा सदतयहरूिो सम्पिि  
पररक्षण, समदुायमा क्षयरोगिा 
कवरामीहरूिो खोजपितालिा 
लाडग क्षभता अडभवकृद्ध तथा 
पररचालन । 

N/A  ६५  ६५  ०  ० २२५२२ 

१८ िृकष तथा पश ुसेवािा एि गााँउ 
एि प्राकवडििहरुिो तलव भत्ता 

N/A  ९००  ९००  ०  ० २११११ 

१९ िृकष, पशपुन्छी तथा मत्तय 
त्यािं अध्यावडिि िायिक्रम 

N/A  १००  १००  ०  ० २२५२२ 

२० िामिा लाडग पाररश्रडमि अनदुान N/A  ४,९७४  ४,९७४  ०  ० २२५२२ 

२१ िामिा लाडग पाररश्रडमि अनदुान 
(यवुा रुप) 

N/A  ३,८००  ३,८००  ०  ० २२५२२ 

२२ िायािलय संचालन 
खचि(डबजलुी,संचार 

N/A  १५०  १५०  ०  ० २२७११ 
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महशलु,इन्िन,मसलन्द,खानेपानी 
तथा कवकवि खचि) 

२३ किसान सूचीिरण िायिक्रम N/A  ३००  ३००  ०  ० २२५२२ 

२४ िोडभि - १९ िा िारण उत्पन्न 
पररस्तथडतमा डसिाइ सहजीिरणिा 
लाडग शैस्क्षि िायिक्रम 

N/A  ४६६  ४६६  ०  ० २२५२२ 

२५ िोडभि - १९ िा िारण उत्पन्न 
पररस्तथडतमा डसिाइ सहजीिरणिा 
लाडग शैस्क्षि िायिक्रम 

N/A  ३४  ३४  ०  ० २२५२२ 

२६ िोडभि १९ लगायत कवडभन्न 
महामारीजन्य रोगहरुिो रोिथाम, 

डनयन्त्रण तथा डनगरानीिा लाडग 
सरोिारवाला साँगिो अन्तरकक्रया 
तथा RRT, तवात्यिमी पररचालन 

N/A  ५०  ५०  ०  ० २२५२२ 

२७ िोडभि १९ कवरुद्ध खोप अडभयान 
संचालन ब्यवतथापन खचि -
पाडलिाततररय सडमक्षा तथा योजना 
र पाडलिा तथा तवात्य सतथा 
ततररय सपुररवेक्षण_ 

N/A  २७९  २७९  ०  ० २२५२२ 

२८ गररबी डनवारणिा लाडग लघ ु
उद्यम कविास िायिक्रम संचालन 
डनदेस्शिा, २०७७ बमोस्जम 
उद्यमीिो ततरोन्नती (आवश्यिता 
पकहचानिा आिारमा पनुतािजगी र 
एिभान्स सीप कविास ताडलम 
िायिक्रम) 

N/A  ४८०  ४८०  ०  ० २२५२२ 

२९ गररबी डनवारणिा लाडग लघ ु
उद्यम कविास िायिक्रम संचालन 
डनदेस्शिा, २०७७ बमोस्जम लघ ु
उद्यम कविास मोिेलमा नयााँ लघ ु
उद्यमी डसजिना गने 

N/A  २,२८०  २,२८०  ०  ० २२५२२ 

३० गाउाँघर/शहरी स्क्लडनि नसने 
रोग व्यवतथापन िायिक्रम 

N/A  ४००  ४००  ०  ० २२५२२ 

३१ जेष्ठ नागररििो लाडग तवात्य 
प्रवििन सेवा िायिक्रम 

N/A  ७५  ७५  ०  ० २२५२२ 

३२ तलब तथा सडुबिा- मनोसामास्जि 
परामशििताि 

N/A  ४२५  ४२५  ०  ० २११११ 

३३ तलब तथा सडुबिा -कवस्त्तय 
साक्षरता सहजिताि क्रायिक्रम 

N/A  ४२५  ४२५  ०  ० २११११ 

३४ तोकिएिा कवद्याथीिो ददवा 
खाजािा लाडग कवद्यालयलाई 
अनदुान 

N/A  १०,७७०  १०,७७०  ०  ० २२५२२ 

३५ तोकिएिा कवद्याथीिो ददवा 
खाजािा लाडग कवद्यालयलाई 
अनदुान 

N/A  ७८३  ७८३  ०  ० २२५२२ 

३६ नागररि आरोग्य 
िायिक्रम/स्क्लडनि 

N/A  १५०  १५०  ०  ० २२५२२ 
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३७ डनयडमत खोप सदुृढीिरण, पूणि 
खोपिो दीगोपना र सरसफाई 
प्रवद्र्िन िायिक्रम डनरन्तरतािो 
लाडग सकु्ष्मयोजना अद्यावडिि र 
पाडलिा समन्वय सडमडतिो 
अडभमसु्खिरण र योजना २ ददन र 
पूणिखोप न.पा., गा.पा. 
सडुनस्श्चततािो लाडग 
तवात्यिडमिबाट विामा घरिरुी 
सवेक्षण, पाडलिा ब 

N/A  ३५६  ३५६  ०  ० २२५२२ 

३८ प्रडत कवद्याथी लागतिा आिारमा 
स्शक्षण डसिाइ सामग्री एवम ्िक्षा 
८ िो परीक्षा व्यवतथापन अनदुान 

N/A  २,५९९  २,५९९  ०  ० २२५२२ 

३९ प्रडत कवद्याथी लागतिा आिारमा 
स्शक्षण डसिाइ सामग्री एवम ्िक्षा 
८ िो परीक्षा व्यवतथापन अनदुान 

N/A  १८९  १८९  ०  ० २२५२२ 

४० पवुििमि िायिक्रम N/A  १००  १००  ०  ० २२५२२ 

४१ पूरानो फलफूल नसिरी सदुृढीिरण 
िायिक्रम( विा नं 2 लमु्मा िृकष 
फमि, विा नं 8 षिेश्वर नसिरी 
खेडत,विा नं 3 भट्टराइ िृकष तथा 
पशुपं्क्षी फलफूल फमि,विा नं 10 

चास्म्लङ्ग िृकष तथा पशपुालन फमि 
(प्रत्येि फमिलाई रु.187500 िा 
दरले)) 

N/A  ७५०  ७५०  ०  ० २२५२२ 

४२ प्रारस्म्भि बाल कविास 
सहजितािहरुिो पाररश्रडमि तथा 
कवद्यालय िमिचारी व्यबतथापन 
अनदुान 

N/A  ११,५२३  ११,५२३  ०  ० २११११ 

४३ प्रारस्म्भि बाल कविास 
सहजितािहरुिो पाररश्रडमि तथा 
कवद्यालय िमिचारी व्यबतथापन 
अनदुान 

N/A  ८४२  ८४२  ०  ० २११११ 

४४ प्राकवडिि सहायििो तलव N/A  ३३०  ३३०  ०  ० २११११ 

४५ प्राकवडिि सहायििो पोसाि N/A  १०  १०  ०  ० २११२१ 

४६ प्राकवडिि सहायििो तथानीय भत्ता N/A  ३९  ३९  ०  ० २११३१ 

४७ पररवार डनयोजन किशोर किशोरी 
तथा प्रजनन ्तवात्य िायिक्रम 

N/A  ५६८  ५६८  ०  ० २२५२२ 

४८ पशपंुक्षी आदीबाट हनु ेईन्फुएन्जा, 
बिि फ्ल,ु AMR, डसकिसिोडसस, 

टक्सोप्लाज्मोडसस आदद कवडभन्न 
सरुवारोग सम्बस्न्ि रोिथाम तथा 
डनयन्त्रणिा लाडग सचेतना 
िायिक्रम 

N/A  २०  २०  ०  ० २२५२२ 

४९ पाडलिा ततरमा ाः टाईिफाइि 
खोप अडभयान संचालन तथा 
डनयडमत खोपमा टाईिफाइि खोप 
शरुुवातिो साथै डनयडमत खोप 

N/A  ३००  ३००  ०  ० २२५२२ 
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सदुढीिरण र सरसफाई 
प्रबद्र्िनिो लाडग पाडलिा र विा 
खोप समन्वय सडमती र 
सरोिारवालाहरुिो अडभमसु्खिरण 
बैठि १ ददन 

५० पाडलिा ततरमा तवात्य 
संतथाहरुिो माडसि बैठि, िाटा 
भेररकफिेशन एवं गणुततर सिुार 
साथै चौमाडसि एवं बाकषिि 
सडमक्षा 

N/A  ३००  ३००  ०  ० २२५२२ 

५१ पोपण कवशेष (तवात्य) क्षेत्रिा 
िायिक्रम सञ्चालन 

N/A  ३००  ३००  ०  ० २२५२२ 

५२ पोषण संवेदनशील (खानपेानी तथा 
सरसफाइ, िृकष, पशसेुवा, मकहला 
तथा बालबाडलिा, स्शक्षा र 
शासिीय प्रवन्ि) क्षेत्रिा 
िायिक्रमहरू सञ्चानल) 

N/A  ५००  ५००  ०  ० २२५२२ 

५३ फडनिचर खररद N/A  ३०  ३०  ०  ० २२३११ 

५४ बैदेस्शि रोजगारी सम्बन्िी 
तथानीय तहिो प्रोफाईल डनमािण 

N/A  २५०  २५०  ०  ० २२५२२ 

५५ बैदेस्शि रोजगारीमा जान चाहन े
सम्भाकवत िामदारहरुलाई गहन 
अडभमखुीिरण िायिक्रम 

N/A  ७  ७  ०  ० २२५२२ 

५६ भ्रमण तथा बैठि भत्ता N/A  ५०  ५०  ०  ० २११३४ 

५७ मेडििल सामाग्री खररद N/A  ५०  ५०  ०  ० २२३११ 

५८ मनोसमास्जि परामशि संचालन 
खचि 

N/A  १२२  १२२  ०  ० २२५२२ 

५९ मेस्शनरी आजार तथा फडनिचर 
ममित सम्भार (सेवा िेन्र 
सञ्चालानाथि) 

N/A  ९६  ९६  ०  ० २२२२१ 

६० मसलन्द सामान खररद (सेवा िेन्र 
सञ्चालानाथि) 

N/A  १८०  १८०  ०  ० २२३११ 

६१ मकहला, बालबाडलिा, अपाङ्गता 
भएिा व्यस्ि, ज्येष्ठ नागररि र 
यौडनि तथा लैंडगि अल्पसंख्यि 
िा त्याङ्क संिलन र अिावडिि 
गने 

N/A  १००  १००  ०  ० २२५२२ 

६२ मात ृतथा नवस्शश ुिायिक्रम N/A  १,८४५  १,८४५  ०  ० २२५२२ 

६३ मात ृतथा नवस्शश ुिायिक्रम 
अन्तगित आमा सरुक्षा, गभिवती 
उत्प्ररेणा सेवा, न्यानो झोला र 
डनशलु्ि गभिपतन िायिक्रम 

N/A  १,१५२  १,१५२  ०  ० २२५२२ 

६४ माध्यडमि तह िक्षा (९-१०) मा 
अंग्रजेी,गस्णत र कवज्ञान कवषयमा 
स्शक्षण सहयोग अनदुान 

N/A  ८८  ८८  ०  ० २२५२२ 

६५ माध्यडमि तह िक्षा (९-१०) मा 
अंग्रजेी,गस्णत र कवज्ञान कवषयमा 
स्शक्षण सहयोग अनदुान 

N/A  १,२०८  १,२०८  ०  ० २२५२२ 
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६६ माध्यडमि तहिा तवीिृत 
दरवन्दीिा स्शक्षि, राहत अनदुान 
स्शक्षि लाडग तलब भत्ता अनदुान 
(कवशेष स्शक्षा पररषद अन्तरगतिा 
स्शक्षि/िमिचारी,प्राकवडिि िारिा 
प्रस्शक्षि समेत) 

N/A  ३६,५००  ३६,५००  ०  ० २११११ 

६७ राष्ट्रपडत रडनङ्ग डसल्ि प्रडतयोडगता 
(तथानीय तहततरीय) 

N/A  १००  १००  ०  ० २२५२२ 

६८ राकष्ट्रय मकहला तवात्य तवयंसेकविा 
िायिक्रम (पोशाि प्रोत्साहन, 

यातायात खचि, वाकषिि सडमक्षा 
गोष्ठी र ददवस मनाउन ेखचि 
समेत) 

N/A  १,६००  १,६००  ०  ० २२५२२ 

६९ राकष्ट्रययोग ददवस अन्तराकष्ट्रय योग 
ददवस िनवन्त्री जयन्ती ददवस 

N/A  २४  २४  ०  ० २२५२२ 

७० ररटनी तवयंम सेवि पररचालन N/A  ५१६  ५१६  ०  ० २२५२२ 

७१ रोजगार संयोजििो तलव N/A  ४६८  ४६८  ०  ० २११११ 

७२ रोजगार संयोजििो पोसाि N/A  १०  १०  ०  ० २११२१ 

७३ रोजगार संयोजििो तथानीय भत्ता N/A  ४८  ४८  ०  ० २११३१ 

७४ रोजगार सेवा िेन्रिो सञ्चालन 
(अनगुमन, सञ्चार, तटेशनरी, 
ममित,अन्य) 

N/A  २०५  २०५  ०  ० २२५२९ 

७५ रोजगार सहायििो तलब N/A  ३६७  ३६७  ०  ० २११११ 

७६ रोजगार सहायििो पोशाि भत्ता N/A  १०  १०  ०  ० २११२१ 

७७ रोजगार सहायिो तथानीय भत्ता N/A  ३९  ३९  ०  ० २११३१ 

७८ व्यवसाकयि िागती खेती कवततार 
िायिक्रम 

N/A  २,०५०  २,०५०  ०  ० २२५२२ 

७९ कवस्त्तय साक्षरता क्रायिक्रम संचालन 
खचि 

N/A  १९९  १९९  ०  ० २२५२२ 

८० कवद्यालय आयवेुद तथा योग स्शक्षा 
िायिक्रम 

N/A  ५०  ५०  ०  ० २२५२२ 

८१ कवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवतथापन 
अनदुान 

N/A  ३,७१३  ३,७१३  ०  ० २२५२२ 

८२ कवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवतथापन 
अनदुान 

N/A  २७०  २७०  ०  ० २२५२२ 

८३ कवद्यालय तवात्य स्शक्षा/आमा 
समहु तथा मकहला तवात्य 
तवयंसेकविाहरूिा लाडग सामास्जि 
व्यवहार पररवतिन िायिक्रम 

N/A  १००  १००  ०  ० २२५२२ 

८४ कवद्यालयमा शैस्क्षि गणुततर 
सदुृढीिरण एवम ्िायिसम्पादनमा 
आिाररत प्रोत्साहन अनदुान 

N/A  ८,४६३  ८,४६३  ०  ० २२५२२ 

८५ कवद्यालयमा शैस्क्षि गणुततर 
सदुृढीिरण एवम ्िायिसम्पादनमा 
आिाररत प्रोत्साहन अनदुान 

N/A  ६१६  ६१६  ०  ० २२५२२ 

८६ कवभागले उपलव्ि गराएिो ताडलम 
खािा बमोस्जम घटना दताि तथा 
सामास्जि सरुक्षा सम्बन्िमा 

N/A  ३६६  ३६६  ०  ० २२५२२ 
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नपा/गापा, विा िायािलयिा 
िमिचारीहरुिो लाडग ताडलम तथा 
जनप्रडतडनडिहरुलाई अडभमसु्खिरण 
िायिक्रम सञ्चालन 

८७ कवडभन्न सरुवारोग, नसने रोग, 

जनुोकटि, मानडसि तवात्य 
सम्बस्न्ि अन्तरकक्रया िायिक्रम 
तथा ददवसहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer Days, 

आत्महत्या रोिथाम ददवस, 

मानडसि तवात्य ददवस, 

अल्जाईमर ददवस, रेडबज ददवस, 

कवश्व औलो ददवस) मनाउन े

N/A  १३०  १३०  ०  ० २२५२२ 

८८ शैस्क्षि पहुाँच सडुनस्श्चतता, 
अनौपचाररि तथा वैिस्ल्पि स्शक्षा 
िायिक्रम (परम्परागत कवद्यालय, 

वैिस्ल्पि कवद्यालय, साक्षरता र 
डनरन्तर स्शक्षािा िायिक्रम समेत) 

N/A  ५४  ५४  ०  ० २२५२२ 

८९ शैस्क्षि पहुाँच सडुनस्श्चतता, 
अनौपचाररि तथा वैिस्ल्पि स्शक्षा 
िायिक्रम (परम्परागत कवद्यालय, 

वैिस्ल्पि कवद्यालय, साक्षरता र 
डनरन्तर स्शक्षािा िायिक्रम समेत) 

N/A  ७४६  ७४६  ०  ० २२५२२ 

९० सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइि 
(सञ्चार र पाँहचु अडभयान 
सञ्चालान) 

N/A  ३००  ३००  ०  ० २२३१५ 

९१ ततनपान आमालाई मात ृस्शश ु
सरुक्षाथि दगु्िवििि जडिबकुट जन्य 
औषडि कवतरण सम्बन्िी िायिक्रम 

N/A  ५०  ५०  ०  ० २२५२२ 

९२ तथलगत अनसु्शक्षण गरर 
तवात्यिडमिहरूिो क्षमता 
अडभवसृ्ध्द एवं त्यांङििो 
गणुततर सडुनस्श्चत, क्षयरोगिा 
िायिक्रमिो अिि बाकषिि सडमक्षा 
तथा उपचार नडतजािो िोहटि 
कवश्लषेण 

N/A  १००  १००  ०  ० २२५२२ 

९३ तथाडनय जनतालाई जडिबकुट 
पररचयात्मि िायिक्रम 

N/A  ८०  ८०  ०  ० २२५२२ 

९४ तथानीय तहिा िमिचारी र 
जनप्रडतडनडिहरुिो लाडग अनगुमन 
तथा मलु्यािन खचि 

N/A  ११२  ११२  ०  ० २२६११ 

९५ तथानीय तहिा तवात्य चौिी, 
प्रा.तवा.िे. र अतपतालहरुमा 
िायिरत िमिचारीहरुिो तलव, 

महगी भत्ता, तथानीय भत्ता, पोषाि 
लगायत प्रशासडनि खचि समेत 

N/A  ४०,१००  ४०,१००  ०  ० २११११ 

९६ तथायी िमिचारीहरुिो तलब 
भत्ता,पोसाि भत्ता,महाँगी भत्ता,अन्य 

N/A  १,६७६  १,६७६  ०  ० २११११ 
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सेवा शलु्ि/िरार िमिचारीहरुिो 
तलब भत्ता र सम्पणुि 
िमिचारीहरुिो चााँिपवि खचि 

९७ सनु्तलाजात फलफूलिो साना 
व्यवसाकयि िृकष उत्पादन िेन्र 
(पिेट) कविास िायिक्रम सञ्चालन 
(विा नं 1,8,11 प्रडत विा 
रु.400000 िा दरले) 

N/A  १,२००  १,२००  ०  ० २२५२२ 

९८ समदुाय अडभमखुीिरण िायिक्रम N/A  १४  १४  ०  ० २२५२२ 

९९ सम्बस्न्ित सरोिारवालाहरुवाट 
पररयोजना अनगुमन तथा 
मलु्यािंन 

N/A  ४०  ४०  ०  ० २२६११ 

१०
० 

सम्भाव्य उत्पादनिो उत्पादित्व 
र बजार प्रडततपिाि बकृद्ध गनििा 
लाडग िस्म्तमा ५ जनािो समहुमा 
प्रडबडि हततान्तरण 

N/A  १४०  १४०  ०  ० २२५२२ 

१०
१ 

सरोिारवालाहरुसंगिो अन्तरकक्रया 
तथा अडभमखुीिरण िायिक्रम ( 
प्रहरी /पत्रिार/तथानीय 
जनप्रडतडनिी/ समदुायिा 
अगवुाहरुलाई आप्रावसन िो असर 
तथा प्रभाव / िामदारलाई 
समास्जि बकहतिरण प्रभाव 
न्यूडनिरण) 

N/A  ८४  ८४  ०  ० २२५२२ 

१०
२ 

तवत्य जीवनशैली िायिक्रम N/A  १२५  १२५  ०  ० २२५२२ 

१०
३ 

तवात्य संतथामा आिस्तमि 
अवतथामा औसडि एवं ल्याब 
सामाग्री ढुवानी, रेिडििङ तथा 
ररपोकटिङिा लाडग फमि फरमेट 
छपाइ तथा फोटोिपी, ई-कट.डब 
रस्जतटर अध्यावडिि, कवश्व क्षयरोग 
ददवस सम्बन्िी िायिक्रम 

N/A  ३५  ३५  ०  ० २२५२२ 

१०
४ 

सामदुाकयि कवद्यालयिा 
छात्राहरुलाई डनशलु्ि तयाडनटरी 
प्याि ब्यवतथापन 

N/A  १२७  १२७  ०  ० २२५२२ 

१०
५ 

सामदुाकयि कवद्यालयिा 
छात्राहरुलाई डनशलु्ि तयाडनटरी 
प्याि ब्यवतथापन 

N/A  १,७४०  १,७४०  ०  ० २२५२२ 

१०
६ 

सामी पररयोजना ियािन्वयनिो 
लाडग तथानीय सरिारिो 
पदाडििारी साँग समन्वय वैठि 

N/A  ४२  ४२  ०  ० २११४१ 

१०
७ 

साविजडनि कवद्यालयिा 
कवद्याथीहरुिा लाडग डनशलु्ि 
पाठ्यपतुति अनदुान 

N/A  ३१३  ३१३  ०  ० २११११ 

१०
८ 

साविजडनि कवद्यालयिा 
कवद्याथीहरुिा लाडग डनशलु्ि 
पाठ्यपतुति अनदुान 

N/A  ४,२९८  ४,२९८  ०  ० २११११ 



                     षिानन्द नगरपाडलिा, ददङ्ला, भोजपरुिो वाकषिि नगर कविास योजना २०७८/०७९  | 93  

 

१०
९ 

साविजडनि कवद्यालयमा अध्ययनरत 
कवद्याथीहरुिा लाडग छात्रबसृ्त्त 
(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

N/A  ६१  ६१  ०  ० २२५२२ 

११
० 

साविजडनि कवद्यालयमा अध्ययनरत 
कवद्याथीहरुिा लाडग छात्रबसृ्त्त 
(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

N/A  १,४५९  १,४५९  ०  ० २२५२२ 

११
१ 

डसडबआईएमएनडसआई Onsite 

िोस्चंङ्ग र समता तथा पहुाँच 
िायिक्रम 

N/A  २००  २००  ०  ० २२५२२ 

१ पंूजीगत   ३१,५००  ३१,५००  ०  ०  

८०१०७४०२५११ - संघीय सरिारबाट हततान्तररत िायिक्रम (शसति अनदुान) 
१ िेन्रबाट छनौट भएिा नमनुा 

कवद्यालय,कवशेष कवद्यालयिो 
क्रमागत भवन डनमािण तथा िक्षा 
११ ततोन्नडत भएिा प्राकवडिि िार 
कवद्यालयिो ल्याव व्यवतथापन 
अनदुान 

N/A  ७,५००  ७,५००  ०  ० ३११५९ 

२ िेन्रबाट छनौट भएिा नमनुा 
कवद्यालय,कवशेष कवद्यालयिो 
क्रमागत भवन डनमािण तथा िक्षा 
११ ततोन्नडत भएिा प्राकवडिि िार 
कवद्यालयिो ल्याव व्यवतथापन 
अनदुान 

N/A  ५००  ५००  ०  ० ३११५९ 

३ खिुवा लम्छुवा डसंचाइ योजना N/A  २,२१२  २,२१२  ०  ० ३११५५ 

४ खिुवा लम्छुवा डसंचाइ योजना N/A  ३,३७९  ३,३७९  ०  ० ३११५५ 

५ ढिेनी डसंह देकवथान संरक्षण विा 
नं. ८ सेमेङ 

N/A  ७००  ७००  ०  ० ३११५९ 

६ नवीिरणीय ऊजाि प्रवडि जिान 
(वायोग्यााँस/कवद्यतुीय 
चलुो/सिुाररएिो चलुो/सौयि ऊजाि) 

N/A  ८००  ८००  ०  ० ३११५९ 

७ याङमाया, चमलान स्चरखवुा, 
खािुवा बदुनुे झो.प,ु मढेु ट्रस पलु, 

षिानन्द नगरपाडलिा, भोजपरु 

N/A  ३,७००  ३,७००  ०  ० ३११५९ 

८ रोजगार सेवा िेन्रिो सदुृकढिरण 
(िम्प्यूटर, फडनिचर कफक्चसि, 
क्यामरा, अन्य कवद्यतुीय उपिरण) 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११२३ 

९ सरुस्क्षत नागररि आवास िायिक्रम 
:-प्रदेश नं. १ िो भोजपरु स्जल्ला 
क्षेत्र नं. १ अन्तगित षिानन्द 
नगरपाडलिा- ३८३ वटा 

N/A  ८,८००  ८,८००  ०  ० ३११५९ 

१० तवात्य सूचना साथै आइ एम यू 
सदुृढीिरण िायिक्रम 

N/A  २००  २००  ०  ० ३११३५ 

११ सामरी िन्या देवीथान, षिानन्द 
नगरपाडलिा - ११, आरुबोटे, 

भोजपरु 

N/A  ८००  ८००  ०  ० ३११५९ 

१२ साल्माबेसी िास्त्तिेपलु डसंचाइ 
योजना 

N/A  ७४३  ७४३  ०  ० ३११५५ 
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१३ साल्माबेसी िास्त्तिेपलु डसंचाइ 
योजना 

N/A  ४९६  ४९६  ०  ० ३११५५ 

१४ हबिि फेदी िुलो डसंचाइ योजना N/A  ५९२  ५९२  ०  ० ३११५४ 

१५ हबिि फेदी िुलो डसंचाइ योजना N/A  ८७८  ८७८  ०  ० ३११५५ 
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षिानन्द नगरपाडलिा 
  नगर िायिपाडलिािो िायािलय, भोजपरु 

 

कक्रयािलाप गत व्यय अनमुान 

 

 

आ.व. : २०७८/७९ बजेट उपशीषिि : संघीय सरिारबाट हततान्तररत िायिक्रम (कवशेष अनदुान) 
रु. हजारमा 

आडथिि वषि :   स्रोत   

जम्मा बजेट : १६,६०० आन्तररि श्रोत : १६,६०० नेपाल सरिार : १६,६०० 

बजेट उपशीषिििो नाम : ८०१०७४०२५१२ - संघीय सरिारबाट 
हततान्तररत िायिक्रम (कवषेश अनदुान) 

ऋण : ० प्रदेश सरिार : ० 

िायािन्वयन हनुे तथान : ष.न.पा. विा नं ४,५,६,७,८ र ९ खानेपानी जनसहभाडगता : ० अन्तर तथानीय तह : ० 

डस.नं. िायिक्रम/आयोजना/कक्रयािलाप
िो नाम 

इिा
ई 

आ.व. िो लक्ष्य िैकफयत 

वाकषिि प्रथम चौमाडसि दोश्रो चौमाडसि तेस्रो चौमाडसि 

पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट पररमा
ण 

बजेट 

१ पंूजीगत   १६,६००  १६,६००  ०  ०  

८०१०७४०२५१२ - संघीय सरिारबाट हततान्तररत िायिक्रम (कवषेश अनदुान) 
१ लमखुोला खानेपानी आयोजना N/A  १६,६००  १६,६००  ०  ० ३११५६ 
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 प्रदेश र संघमा माग गने योजनाहरु २०७८/७९ 

 

१. पााँचौ नगरसभा २०७८/०३/१० गते सभािो डनणियानसुार १४ वटै विाहरुबाट माग भई आएिा 
योजनाहरु नगर, प्रदेश र संघमा माग गने डनणिय गररएिो छ । 

 
ि. विा नं १ बाट नगरमा माग गने योजनाहरुः 

 

डसनं योजनािो नाम अनमुाडनत बजेत िैकफयत 

१ भौडति पूवाििार तफि ः     

२ नेपालेिााँिा वहृत खानेपानी योजना     

३ बालवुावेसीबाट िुदाििाउले जानेबाटो ततरोन्नती     

४ नेपाल किाँ रात िुलङु सङ्ग भवन रङ्गरोङ्गन तथा संचालन डनमािण     

५ वाताि िागनुे गहते हुाँदै कहलारी मागि जोड्ने बाटो ततरोन्नती     

६ नेपालेिााँिा खानेपानी संतथा संचालन     

७ विा िायािलय भवन डनमािण बजेट डबडनयोजन     

८ थापा चोि तााँबटुार सिि ततरोन्नती     

९ नेपालेिााँिा खा.पा. योजना ममित     

१० अंिेरी खोला डसाँचाई योजना     

११ नेपालेिााँिाबाट देउराली हुाँदै खेवाछा जाने  बाटो ट्रयाि डनमािण     

१२ विा िायािलयबाट नगर जाने रोिमा िंिेलिो घरमाडथ पकहरो डनयन्त्रण     

१३ श्री सन्त मा.कव. लाई िायािलय व्यवतथापन र १०+२ संचालन 
व्यवतथापन 

    

१४ श्री सन्त साकवत्रा मा.कव.िो भवन ममित     

१५ इखुिवा झोलङु्गे पलुमा डसिी डनमािण     

१६ नेपालेिााँिा तवात्य चौिीमा वडथिङ सेन्टर डनमािण     

१७ गाउाँघर स्क्लडनि वातािलाई अकफस व्यवतथापन     

१८ पापङु्गा गाउाँघर स्क्लडनि भवन प्लािर ढलान     

१९ योगमाया शस्ि कपठमा  हाि आश्रम डनमािण     

२० सोमबारे बजार ढल डनिासा      

२१ सोमबारे बजारमा विशाला डनमािण     

२२ िुदाििाउले प्रहरी चौिी कप्रन्टर व्यवतथापन     

२३ रंगपानी िारा स्रोत संरक्षण     
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२४ उन्नत जातिा बाख्रा बोिा २१ वटा     

२५ िृकष टनेल नगर अनदुानमा ६० वटा     

२६ मिैिो डबउ १००० िेजी माग     

२७ सनु्तला, िागती, आाँप, डलची डबरुवा माग     

२८ सप्त ऋकष मस्न् दर डनमािण सोमबारे     

२९ ट्रि घेरावारा र ढलान      

३० आइतबारे खोला देस्ख टार खेत सम्म डसंचाई योजना ६०० डमटर     

  जनजाती तफि      

१ जनजाती भवनिो लाडग फडनिचर व्यवतथापन     

  मकहला तथा बालबाडलिा तफि      

१ मकहला कविासिो लाडग फडनिचर व्यवतथा     

२ डतज तथा नारी ददवशिो लाडग िायिक्रम     

३ बालबाडलिािो लाडग बाल िायिक्रम     

  दडलत िायिक्रम     

१ नौमती बाजा बजाउन ताडलम संचालन     

  अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागररि तफि      

१ स्शपमलुि ताडलम संचालन     

२ दिलस्चयर     

३ ज्येष्ठ नागररि सम्मान िायिक्रम संचालन     

ख. विा नं १ बाट प्रदेशमा माग गने योजनाहरुः 
 

डसनं योजनािो नाम अनमुाडनत बजेत िैकफयत 

1 वहृत खानेपानी योजना एि घर एि िारा     

2 नेपालेिााँिा कवद्यतु कवततार     

3 बालवुावेशी आम्बोटे  नेपालेिााँिा हुाँदै सोमबारे जाने बाटो ततरोन्नती     

4 सन्त माध्यडमि कवद्यालय खेलमैदान डनमािण RCC     

5 पाएखा जौवारी महम ल्याङ खानेपानी योजना     

6 
स्चखुिवा खोला ल्याङ्ग सोमबारे चौिीबारी हुाँदै तााँबटुार जोड्ने बाटो 
ततरोन्नती 

    

7 सन्त साकवत्रा माकव लाई िविि हल र  खेलमैदान     

8 स्चखुिवा खोला आमबोटे मझवुा तााँबटुार बाटो ततरोन्नती     

9 योगमाया शस्िकपठ घेरावारा तथा बदृ्धाश्रम डनमािण मझवुावेशी     
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ग. विा नं १ बाट संघमा माग गने योजनाहरुः 
डस.नं माग गने योजनािो नाम विा नं लागत अनमुान िैकफयत 
१ नेपालेिााँिा वहृत खानपेानी योजना एि घर 

एि िारा 
१ 

  

२ वालवुावेशी देखी सोमबारे िुदाििाउले हुाँदै 
खोटाङ जोड्ने बाटो ततरोन्नती 

१ 
  

३ कवद्यतु कवततार १ 
  

 

 

ि।  विा नं २ बाट नगरमा माग गने योजनाहरुः 
डसनं योजनािो नाम अनमुाडनत बजेत िैकफयत 

१ ताब ुखोला िुकपलटार भमेूथान सिि ट्रयाि ओपन 2000000   

२ 
िुदाि िाउले तवात्य चौिीलाई वडथिङ सेन्टर 
तथा ट्वाइलेट डनमािण 1000000 

  

३ नागदह इ.डस.िी. भवन डनमािण 500000   

४ पायखा आमा समूह भवन डनमािण 500000   

५ साडि खोला डसंचाई तााँब ुर सतेवा  2500000   

६ तााँब ुखोला डसंचाई 1500000   

७ दलेनी खोला डसंचाई 1000000   

८ पञ्चिन्या प्रा.कव.िो भवन डनमािण 1500000   

९ िाडलिा प्रा.कव. घेरावारा 500000   

१० भैसे देवी खोला दाङमाया जाने राज िुलो ममित 1000000   

११ पायखा स्शवालय मस्न्दर डनमािण 500000   

१२ जनोदय आिारभतू कवद्यालयलाई छाना डनमािण 400000   

१३ 
जनोदय आिारभतू कवद्यालयिो स्शक्षण डसिाई 
अनदुानलाई डनरन्तरता   

  

१४ 
िुदाििाउलेिो सम्पूणि कवद्यालयिो िा.स.हरुलाई 
तवल थप   

  

१५ 
दाङमाया शहरी तवात्य िेन्रमा िा.स. थप र 
विा िायािलयमा एि जना िम्प्यटुर अपरेटर थप   

  

१६ ििुवा महुान देस्ख डसडलचङु िूलो डनमािण 2000000   

१७ वाछा डसंचाई देउराली िूलो ममित 5000000   

१८ ससु्म्नमा प्रा.कव. वाछालाई ट्रतट भवन डनमािण 3000000   



                     षिानन्द नगरपाडलिा, ददङ्ला, भोजपरुिो वाकषिि नगर कविास योजना २०७८/०७९  | 99  

 

१९ िुदाि देस्ख वाछा जोड्ने सिि डनमािण 1000000   

२० िुदाििो आमा समूह भवन डनमािण 500000   

२१ प्रहरी चौिीलाई िम्प्यटुर माग 100000   

२२ विािो खेल मैदान ततरोन्नती 2000000   

२३ लतुमा देस्ख गरुुङ्गगाउाँ जाने सवे तथा सिि डनमािण 1000000   

२४ लतुमा आमा समूह भवन डनमािण 500000   

२५ 
िुदाि िाउलेिो मकहला शसस्ििरण भवन 
डनमािण 3000000 

  

२६ 
डसररसे खानेपानी महुानबाट माडथल्लो तााँवलुाई 
खानेपानी डनमािण 1500000 

  

२७ 
आिामारे खानेपानी  महुानबाट वम्दाि खानेपानी 
डनमािण 1000000 

  

२८ 
कवगनुी खोला महुान देस्ख पजुारी खेतसम्म िुलो 
डनमािण 4000000 

  

२९ वाछा सािेला चारीथान व्यवतथापन 1500000   

३० डसतने तथा सेडलसहुारा लतुमा खानेपानी ममित 500000   

 

 

ख। विा नं २ बाट प्रदेशमा माग गने योजनाहरुः 
      

डस.नं माग गने योजनािो नाम विा नं लागत अनमुान िैकफयत 
१ नगरपाडलिाबाट आउने वाछा पचु्छारमा 

मोटरेवल पलु डनमािण 

२ 
  

२ िुदाि िाउलेबाट गफुािााँिा साउने हुाँदै 
खोटाङ जोड्ने पहािी लोि मागि 

२ 
  

३ िुदाि िाउलेबाट दाङमाया दोभाने जाने 
िृकष सिि ततरोन्नती 

२ 
  

४ ष.न.पा.-२ िुदाि िाउलेिा सम्पूणि 
टोलमा कवद्यतु कवततार 

२ 
  

५ विा िायािलय भवन डनमािण २   

६ तवात्य चौिी भवन डनमािण २   

७ बखिे खोलाबाट पायखा डसंचाई डनमािण २   

८ नगरपाडलिाबाट एिमात्र जामनुे हुाँदै 
िुदाि िाउले बाटोिो ततरोन्नती 

२   

९ जनोदय आिारभतू कवद्यालयिो 
आर.डस.डस. भवन डनमािण 

२   
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१० भोटेछाप नाडग िााँिा कपस्क्नि तपोटि 
डनमािण 

२   

 

 

ग। विा नं २ बाट संघमा माग गने योजनाहरुः 
डस. नं योजनािो नाम अनमुाडनत बजेत िैकफयत 

१  
नगरपाडलिाबाट आउने वाछा पचु्छारमा मोटरेवल पलु 
डनमािण 

    

 २ 
िुदाि िाउलेबाट गफुािााँिा साउने हुाँदै खोटाङ जोड्ने 
पहािी लोि मागि 

    

 ३ 
िुदाि िाउलेबाट दाङमाया दोभाने जाने िृकष सिि 
ततरोन्नती 

    

 ४ 
ष.न.पा.-२ िुदाि िाउलेिा सम्पूणि टोलमा कवद्यतु 
कवततार 

    

 ५ विा िायािलय भवन डनमािण     

 ६ तवात्य चौिी भवन डनमािण     

 ७ बखिे खोलाबाट पायखा डसंचाई डनमािण     

 ८ 
नगरपाडलिाबाट एिमात्र जामनुे हुाँदै िुदाि िाउले 
बाटोिो ततरोन्नती 

    

 ९ 
जनोदय आिारभतू कवद्यालयिो आर.डस.डस. भवन 
डनमािण 

    

 १० भोटेछाप नाडग िााँिा कपस्क्नि तपोटि डनमािण     

 

 

ि। विा नं ३ बाट नगरमा माग गने योजनाहरुः 
सिि तफि ः 
डस. नं योजनािो नाम अनमुाडनत बजेत िैकफयत 

१ खातिम्छा ररङरोि कवततार तथा ततरोन्नती   

२ 
िुदाििाउले खातिम्छा मान ेिााँिा साउन ेहुाँदै 
खोटाङ्ग जोड्ने सिि ट्रयाि ओपन 

  

३ 
ददंला िेरावारी खातिम्छा हुाँदै िुदाििाउले 
सिि कवततार तथा ततरोन्नती 

  

४ 
श्यामखोला मोटरेवल पनु डि.कप.आर. (सदेवा 
छेउमा) 

  

५ 
ददंला िेराबारी चाम्लादाङ्ग खातिम्छा हुाँदै 
िुदाििाउले जान ेसिि इ.आइ.इ. गने 

  

स्शक्षाः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम   
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१ 
डसंहदेवी प्रा.कव. प्लािर तथा िम्पाउण्ि 
घेरावारा 

  

२ खातिम्छा मा.कव. २ तले भवन प्लािर   

३ 
सबै कवद्यालयहरुमा िायिरत िायािलय 
सहयोगीहरुिो तलब बकृद्ध 

  

तवात्यः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम   

१ खातिम्छा तवात्य चौिीमा िम्प्यटुर कप्रन्टर   

िृकषः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम   

१ 

ष.न.पा. ३ मा कवडभन्न ठाउाँिो डसंचाईिो लाडग 
पाइप खररदः 

  

डिररया डसचाई चाम्लादाङ्ग २०० एम.एम. िो 
१०० डमटर 

  

िुनालङु्गिो यााँकियाटारमा ५० एम.एम. िो 
६०० डमटर 

  

स्चस्चलामा ५० िो ५० एमएम िो १००० 

डमटर 

  

२ खोर तथा भिारो सिुार िायिक्रम   

३ अलैचीिो रोग किरा डनयन्त्रण सम्बन्िी ताडलम   

४ 
सनु्तला, िागती, किवी एवोिावि आदद कवरुवा 
कवतरण िायिक्रम 

  

५ प्लाकिि टनले तथा प्लाकिि पोखरी िायिक्रम   

मकहलाः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम   

१ मकहला डसलाई िटाइ ताडलम   

२ मकहला तवात्य सचेनता ताडलम   

आददवासी जनजातीः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम   

१ 
यलम्बर पािि  डनमािण ष.न.पा.-३ खरबारीमा 
(क्रमागत) 

  

भेटनरी 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम   

१ 
नश्ल सिुार िायिक्रम (उन्नत जातिो बोिा, 
रााँगा, वीर खररद तथा कवतरण) 
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ख। विा नं ३ बाट प्रदेश तथा संघमा माग गने ठूला योजनाहरुः 
डस. नं योजनािो नाम अनमुाडनत बजेत िैकफयत 

१ सििः     

 १.१ खातिम्छा ररङरोि कवततार तथा ततरोन्नती     

 १.२ वलवुावेंसी-िुदाि िाउले-खातिम्छा 
मानेिााँिा साउने हुाँदै खोटाङ्ग जोड्ने सिि 

    

 १.३ चाम्लादाङ्ग-स्चस्चला- डनगरेु सिि कवततार 
तथा ततरोन्नती  

    

 १.४ सानोददंला तालखिि  सिि कवततार तथा 
ततरोन्नती 

    

 १.५ वोिेलङु्ग-थलखम मानेिााँिा सिि कवततार 
तथा ततरोन्नती 

    

२ डसंचाई     

 २.१ निािउले डसंचाई िुनालङु्ग     

 २.२ छााँगे लिे डसंचाई खातिम्छा     

 २.३ वाखमु डसंचाई सैमा     

 २.४ आइतबारे डसंचाई खातिम्छा     

 २.५ कपवा खोला डसंचाई डसिेलटार     

 २.६ डिररया िुलो ममित चाम्लादाङ्ग     

 २.७ िाला खोला डसंचाई ममित खातिम्छा     

        

३ मोटरेवल पलु डनमािण     

 ३.१ श्यामखोला मोटरेवल पलु सदेखा छेउ     

 ३.२ स्चखुिवा मोटरेवल पलु डलंछावङु छेउ     

 ३.३ चपिुवा खोला मोटरेवल पलु हण्िेसी िााँिा 
छेउ 

    

 ३.४ छााँगे खोला मोटरेवल पलु      

 ३.५ यांकिया खोला मोटरेवल पलु टुडनवोटे छेउ     

 ३.६ कपवा खोला मोटरेवल पलु एिुम्मा छेउ     

 ३.७ कपवा खोला मोटरेवल पलु चन्रावती 
कवद्यालय छेउ 

    

४ झोलङु्गपेलु     
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 ४.१ श्यामखोला झो.प.ु डनमािण घट्टावारी छेउमा     

 ४.२ कपवा खोला झो.प.ु डनमािण सानोददंला 
एिुम्मा कवच 

    

 ४.३ यााँकिया खोला झो.प.ु डनमािण डसिेलटार 
िुनालङु्ग डबच 

    

 ४.४ कपवा खोला झो.प.ु डनमािण रिमा छेउमा     

 ४.५ छााँगे खोला झो.प.ु डनमािण सैमा     

५ डिररया खोलामा बेली डब्रज डनमािण     

६ खातिम्छा वहृत खानपेानी योजना संचालनमा 
तपडसलिा तक्रीमहरु गनुिपनेः 

    

 ६.१ खस्तमरे महुान खानेपानी डनमािण सानो ददंला     

 ६.२ लके्क महुान खानेपानी डनमािण खातिम्छा     

 ६.३ देवीथान महुान खानेपानी डनमािण िुनालङु्ग     

 ६.४ सौरबोटे महुान खानेपानी डनमािण 
डसिेलटार 

    

 ६.५ िपासे महुान खानेपानी डनमािण कपपिुटोल     

 ६.६ तोलङु्ग खोला महुान खानेपानी डनमािण 
स्चस्चला चाम्लादाङ्ग 

    

 ६.७ िाला खोला महुान खानेपानी डनमािण माने 
िााँिा 

    

७ कवद्यालयहरुिो भवन डनमािणः     

७.१  चन्रावती आिारभतू कवद्यालयिो ट्रस भवन 
डनमािण 

    

७.२ िुनालङु्ग प्राकविो भवन डनमािण     

७.३ पञ्चिन्या प्राकव भवन डनमािण     

 ७.४ डसंहदेवी प्राकव भवन डनमािण     

 ७.५ खातिम्छा माकव आरडससी भवन डनमािण     

 ७.६ खातिम्छा माकव कवज्ञान प्रयोगशाला भवन 
डनमािण 

    

 ७.७ खातिम्छा माकव गेट सकहत घेरावार डनमािण     

८ तवात्य चौिीिो आरडससी भवन डनमािण     

 ८.१ आिारभतू  तवात्य िेन्र माग थलखममा     

९ छााँगे खोला पयिटिीय क्षेत्र कविास     

 ९.१ माने िााँिा बदु्ध पािि  डनमािण     

 ९.२ माने िााँिा कपस्क्नि तपोटि डनमािण     
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 ९.३ यलम्बर पािि  डनमािण खरबारी     

 ९.४ जलेश्वर पािि  डनमािण सानोददंला     

१० विा ततरीय खेल मैदान डनमािण ष.न.पा.-३     

 

 

ि। विा नं ४ बाट नगरमा माग गने योजनाहरुः 
 

डस. नं योजनािो नाम अनमुाडनत बजेत िैकफयत 

१ आडथिि कविास तफि ः     

ि यमेङ्गबेंशी डसंचाई िुलो डनमािण ५०००००   

ख खहरे खोला मलबासे बेंशी िुलो ममित ४०००००   

ग दवेु खोल्सी ज्याडमरे लप्सीबोटे िुलो ममित ४०००००   

घ सनु्तला िागती डबरुवा व्यवतथापन ५०००००   

ङ भिारो सिुार योजना १००००००   

        

२ सामास्जि कविास तफि ः     

ि 
शारादा प्रा.कव. आिारभतू तह सञ्चालन स्शक्षि 
व्यवतथापन  ५०००००   

ख प्रा.तवा.िे. मूलपानी िेडमिल व्यवतथापन २०००००   

ग प्रा.तवा.िे. मूलपानी इन्िन व्यवतथापन १५००००   

घ प्रा.तवा.िे. मूलपानी रात्री सेवा भत्ता २०००००   

ङ एक्स-रे मेडसन ममित तथा िमिचारी व्यवतथापन ५०००००   

च डभडियो एक्स-रे व्यवतथापन     

छ बदु्ध प्रा.कव. िो जततापाता व्यवतथापन ५०००००   

ज 
सजृनशील आमा समूहिो भवन प्लािर तथा 
चपी डनमािण (िाभ्र ेमलबासे) ५०००००   

झ मकहला क्षमता कविास िायिक्रम ३०००००   

        

३ पूवाििार कविास तफि ः     

ि ददंला जामनुे िुदाििाउले सिि ततरोन्नती १००००००   

ख ददंला खातिम्छा सिि ततरोन्नती १००००००   

ग 
ददंला खातिम्छा सिि ततरोन्नती (सिि बोिि 
नेपाल र ष.न.पा. िो साझेदारीमा)     

घ 
ढाि बहादरु शे्रष्ठिो घर देखी बडप्तस चचि 
अगािी सम्म ग्रावेल (६०/४० िो साझेदारीमा) १५०००००   
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ङ 
गिुले चौतारा अगािी नाली िटान, ह्यमु पाइप 
व्यव्थापन  १००००००   

च ददंला बजार सिि सोलार बत्ती व्यवतथापन १५०००००   

छ 
ददंला भडलबल खेल मैदान तथा तटेज 
व्यवतथापन १५०००००   

ज शडनबारे हकटया व्यवतथापन १००००००   

झ 
िाभ्र ेमलबासे जौलेगाउ-चाम्लाङ्ग स्चस्चला जोड्ने 
सिि (क्रमागत) १५०००००   

ञ 
िामी चौतारा-िाभ्र-ेयमेङबेंशी स्चखुिवा सिि 
डनिािण १५०००००   

ट 
फुशे्र िााँिा देखी मलबासे बेंशी हदैु स्चखुिवा 
हाइड्रो सम्म सिि कवततार १००००००   

ठ नगरपाडलिा भवन DPR तथा डनमािण     

        

४ वन तथा वातावरण कवपद् तफि ः     

ि 
डसंहदेवी खेलमैदान पकहरो डनयन्त्रण ग्याकवयन 
वाल जाली व्यवतथापन तथा वृक्षरोपण १००००००   

ख अस्म्लसो खेती कवततार ५०००००   

ग लप्सीबोटे िुलो पकहरो डनयन्त्रण १००००००   

घ 
विा िायािलय अगािी ग्याकवयन जाली 
व्यवतथापन ४०००००   

        

५ सशुासन तथा संतथागत कविास      

ि साम्पाङ्ग भाषा स्शक्षण तथा संरक्षण १००००००   

ख कवडभन्न झािी प्रदशिन तथा संरक्षण ५०००००   

ग विा िायािलय सिि सोलार बत्ती व्यवतथापन ५०००००   

घ षिानन्द बहमूुखी क्याम्पस व्यवतथापन १५०००००   
 

ख। विा नं ४ बाट प्रदेशमा माग गने योजनाहरुः 

१ 
स्जल्ला तथा प्रदेश र संघमा माग भई जान े
योजनाहरुः     

२ 
तातो पानी खोला (वैद्य गाउ + मगर गाउ) 
झो.प.ु डनमािण     

३ 
बाफछेिा झो.प. विा नं ४ र १ जोड्ने झो.प.ु 
डनमािण     

४ दवेुबेंशी ष.न.पा. ४ र १ जोड्ने ट्रि पलु     
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५ ददंला भ्यू टावर डनमािण (टावर िााँिा)     
 

 

 

 

ग। विा नं ४ बाट संघमा माग गने योजनाहरुः 
 

1 स्जल्ला तथा प्रदेश र संघमा माग भई जान ेयोजनाहरुः     

2 

तातो पानी खोला (वैद्य गाउ + मगर गाउ) झो.प.ु 
डनमािण     

3 

बाफछेिा झो.प. विा नं ४ र १ जोड्ने झो.प.ु 
डनमािण     

4 दवेुबेंशी ष.न.पा. ४ र १ जोड्ने ट्रि पलु     

5 ददंला भ्यू टावर डनमािण (टावर िााँिा)     
 

 

ि. विा नं ५ बाट नगर, प्रदेश तथा संघमा माग गने योजनाहरुः 
 

क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

१ वराजथुान मस्न्दर डनमािण ष.न.पा.-५ आपाँटारी     

२ िैजले डसंचाई योजना क्रमागत योजना     

३ होम पाइप खररद बिहरे वेसी बाटो     

४ 
ददंला कवद्यतु सहिारी भवन डनमािण ष.न.पा.-५ 
फुिेथला     

५ 
िास्त्तिेपलु खोल मैदान डमनमािण ष.न.पा.-५ 
िास्त्तिेपलु     

६ अरुण नदी िास्त्तिेपलु तटबन्ि डनमािण     

७ साल्मावेसी डसंचाई योजना िास्त्तिेपलु     

८ पखवुा देवीथान िाडमिि तथल व्यवतथापन योजना     

९ ददंला उदयपरु वालवुा वेसी सिि ततरोन्नती     

१० भगवती माकव पूवाििार कविास िायिक्रम     

११ सामदुाकयि भवन डनमािण िास्त्तिेपलु     

१२ 
प्रिानमन्त्री िृकष आिडुनिीिरण िायिक्रम माफि त 
िागडत खेती कवततार िायिक्रम     

१३ उन्नत जातिो गाई, भैसी, रााँगा, बोिा खररद     

१४ िास्त्तिेपलु  बजार ढलान िायिक्रम     

१५ वोहोरे डसंचाई योजना ष.न.पा.-५     

१६ घलेगाउाँ फोहोर डसंचाई/खानपेानी योजना डनमािण     
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१७ अिेरी खोला िुलो ममित योजना ष.न.पा.-५     
 

 

 

 

ि। विा नं ६ बाट नगरमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

आडथिि कविास 

१ पश ुनश्ल सिुार     

२ मडुसबरिो रुख हुाँदै अड्चले िृकष सभे तथा डनमािण     

३ 
रासायडनि मल (यरुरया, डिएपी, र पोटास) एि घर 
एि बोरािो दरले कवतरण गनि बजेटिो व्यवतथा      

४ प्राङ्गररि मल डनमािण ताडलम     

५ ददपििो घर देस्ख छडतउने्नसम्म िृकष सिि डनमािण     

६ फलफूल पिेट के्षत्र िायम     

७ तरिारी पिेट के्षत्र िायम     

८ भिारो सिुार िायिक्रम कवततार     

९ जेटे िुलो ममित     

सामास्जि कविास 

1 सरतवती आिारभतू कवद्यालय रङ्गरोगन     

2 शारदा प्रा.कव. डसंढी घेराबारा     

3 सरतवती आिारभतू कवद्यालयमा गेट डनमािण      

4 
जनचेतना प्राथडमि कवद्यालय िुमालगााँउमा बाल 
स्शक्षि माग     

5 शभुरा पञ्चिन्या देवी थान ममित घेराबारा     

6 कवश्विमाि मस्न्दर र शडन मस्न्दर डनमािण     

7 जनज्योडत प्रा.कव. भवन तथा खानेपानी ममित     

8 शभुरा पञ्चिन्या मस्न्दर लम्छुवा तारजाली घेराबारा     

9 जनता आवास िायिक्रम सञ्चालन     

        

  पूवाििार कविास 

क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

1 
गहते हुाँदै भते्तरे िुम्री भञ्ज्याङ्ग सडतघाट मोटरबाटो 
ततरोन्नती     

2 
िुम्रीभञ्ज्याङ्गबाट भस्िकवलास हुाँदै िोज बहादरु शे्रष्ठिो 
घरसम्म सिि ततरोन्नती     
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3 रेवा खोलाबाट सडतघाट डसंचाई िुलोिो ततरोन्नती     

4 िर् याङिुरुङ देस्ख मलुबाटे सम्म सिि डनमािण     

5 िारापानी िुलो ममित     

6 िुम्रीभञ्ज्याङ्ग बिहरे सिि ततरोन्नती     

7 
ददंला बजार-लम्छुवाघाट सिि ततरोन्नती (नाडल, 

िकटङ)     

8 जाते िुलो ममित     

9 
न्यौपाने िााँिा देस्ख छााँगे िााँिासम्म मोटर बाटोिो 
लगत िट्टा     

10 औद्योडगि ग्राम क्षेत्र तथापना     

11 ६ नं विा िायािलयिो भवन डनमािण     

12 सडतघाट तटबन्ि डनमािण     

13 दादरेु खलंगे िारापानी सिि ततरोन्नती     

  वन वातावरण तथा कवपद     

क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

1 सडत ग्रीन पािि  डनमािण     

2 मरुवा वेंशी तटबन्िन डनमािण     

3 खिुवा खोला ताटबन्िन डनमािण     

4 लम्छुवा सनसने डसंचाई िुलो डनमािण     

5 
गोपाल दजीिो घर देस्ख सडतघाट जाने मलुबाटो 
डनमािण     

        

  सशुासन तथा संतथागत कविास     

क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

1 जनिल्याण प्रा.कव. िक्षा िोठा ढलान     

2 
शभुरा पञ्चिन्या मस्न्दर षिानन्द नगरपाडलिा विा नं 
६ िो लम्छुवा तारजाली घेराबारा     

 

ख। विा नं ६ बाट प्रदेशमा माग गने योजनाहरुः 
 

क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

  आडथिि कविास     

क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

१ प्रिानमन्त्री िृकष िायिक्रम     
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  सामास्जि कविास     

क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

१ दडलत भवन डनमािण     

२ घ्यावपे िंगशाला घनमााण     

        

  पूवाििार कविास     

क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

१ लम्छुवाघाटमा मोटरेबल पलु डनमािण     

२ 
अरुण नदद डलस्फ्टङ्ग डसंचाई योजना षिानन्द न.पा. 
विा नं ६ विा भरी     

३ ददंला सडतघाट सिि िालोपते्र     

४ 
ददंला बजार-लम्छुवा घाट सिि ततरउन्नती (नाली, 
िकटङ्ग तथा िालोपते्र)     

५ िुम्री भञ्ज्याङ्ग बिहरे सिि ततरोन्तती     

६ 
लम्छुवाघाटमा झोलङु्गे पलु डनमािण कवद्याथीहरुिो 
आवत जावतिो लाडग     

७ 
लम्छुवा घाटमा डलस्फ्टङ्ग डसंचाई योजना विा नं ६ 
विामा     

८ अिेंरी खोलामा झोलङु्गे पलु डनमािण     

९ ६ नं विा भरी डलस्फ्टङ्ग डसंचाई     

        

  वन वातावरण तथा कवपद्      

क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

१ 
षिानन्द नगरपाडलिा विा नं. ६ िो खिुवा 
दोभानबाट डभस्त्त खोलामा तटबन्ि डनयन्त्रण     

२ सडत ग्रीन पािि  डनमािण     

        

  सशुासन तथा संतथागत कविास     

क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

१ अिरुो घ्याम्पे रंगाशालन डनमािण     

२ ०६ नं विा िायािलयिो भवन डनमािण     
 

 

ग। विा नं ६ बाट संघमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

  पूवाििार कविास     
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१ ६ नं विा िायािलयिो भवन डनमािण     

२ लम्छुवाघाटमा मोटरेवल पलु डनमािण     

३ 

ददंला बजार-लम्छुवा घाट सिि ततरउन्नती (ताली, 
िकटङ्ग र सिि िालोपते्र)     

४ लम्छुवाघाटमा झोलङु्ग ेपलु डनमािण कवद्याथीहरुिो लाडग     

        

  सशुासन तथा संतथागत कविास     

१ ६ नं विा िायािलयिो भवन डनमािण     
 

 

ि। विा नं ७ बाट नगरामा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

  भेटेनरेी तफि      

१ बाख्रा पालन बोिा तथा नतल सिुार   नगर 

२ सुाँगरु पालन नतल सिुार   नगर 

३ माछा पालन पोखरी डनमािण   नगर 

४ गाठ सिुार तथा बाख्रा पालन खोर सिुार   नगर 

५ सम्पूणि पश ुभ्याक्सीन   नगर 

  िृकष तफि      

१ अगवुा िृषिलाई टनले कवतरण   नगर 

२ 
कवडभन्न समूहलाई डसंचाईिो लाडग पाईप तथा िृकष 
समाग्री कवतरण   नगर 

३ िृषििो लाडग डबउ तथा औषिी कवतरण   नगर 

४ िृषि समूहमा हाते ट्याक्टर ताप िटर कवतरण   नगर 

५ 
िृषि समूहलाई सनु्तला, डनबवुा, आाँप िागती 
डलस्चिो डबरुवा कवतरण   नगर 

  खानपेानी तफि      

१ आहाले िुलो डि.कप.आर.   नगर 

२ चनौटे िुलो डि.कप.आर.   नगर 

३ नामसाङ्ग चोि ढल डि.कप.आर.   नगर 

४ सेमेङ्गबेंशी िुलो डि.कप.आर.   नगर 

५ बैंि रोि ढलान   नगर 

६ अरुण मा.कव. सरतवती मस्न्दर डनमािण   नगर 

७ फातटफुट होटल छेउिो ढल व्यवतथापन   नगर 
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  ख। विा नं ७ बाट प्रदेश र संघमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

  पलु तफि      

१ नेउबोटे दईुसरेु जोड्न ेखिुवा खोला झोलङु्गे पलु   प्रदेश, संघ 

२ 
रएले िान्ले खोला सालबोटे हुाँदै िाली खोला सम्म 
िुलो डनमािण   प्रदेश, संघ 

३ खिुवा िोवी चनौटे िााँिाखेत िुलो डनमािण   प्रदेश, संघ 

४ आहाले िुलो डनमािण   प्रदेश, संघ 

५ लम्छुवा िुलो डनमािण   प्रदेश, संघ 

६ सेरा हुाँदै घैयाबारी सम्म िुलो डनमािण   प्रदेश, संघ 

७ मझौला खोला झोलङु्गे पलु डनमािण   प्रदेश, संघ 

८ बायथुान िल्चिेु जोड्ने मोटरेबल पलु खिुवा खोला   प्रदेश, संघ 

  भौडति डनमािण तफि      

१ ददंला झ्यााँउपोखरी सिि   प्रदेश, संघ 

२ ददंला लम्छुवा सिि िालो पते्र   प्रदेश, संघ 

३ ददंला झ्यााँउपोखरी सिि आईई तथा िालो पते्र   प्रदेश, संघ 

४ लम्छुवा अिरुो पलु डनमािण   प्रदेश, संघ 

५ खिुवा खोलामा ट्रस पलु डि.कप.आर. तथा डनमािण   प्रदेश, संघ 

६ 
सााँजिो फेद देखी िािी िााँिा हुाँदै ददंला सम्म सिि 
डनमािण   प्रदेश, संघ 

७ िििि िान्ले देखी झतेरे जोड्ने सिि   प्रदेश, संघ 

८ 
भदौरे मगर गााँउ पािरे वायथुान हुाँदै लम्छुवा सम्म 
िृकष सिि डि.कप.आर. तथा डनमािण   प्रदेश, संघ 

९ षिानन्द जन्म तथल संरक्षण   

परुातत्व कवभाग, 

संघ 

१० षिानन्दलाई राकष्ट्रय कवभडूत घोषणा   संघ 

११ ७ नं विा िायािलय भवन डनमािण   प्रदेश, संघ 

१२ 
खोला सोती भतमे जोड्ने झोलङु्गे पलु डनमािण खिुवा 
खोला   प्रदेश, संघ 

१३ बस पािि  डनमािण   प्रदेश, संघ 

१४ अमले देवीथान डनमािण   प्रदेश, संघ 

१५ गढीगााँउ िामी िााँिा दगुाि मस्न्दर डनमािण   प्रदेश, संघ 

१६ िाडलिा देवी दशमरेु मस्न्दर डनमािण   प्रदेश, संघ 
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  स्शक्षा तवात्य खेलिुद तफि    प्रदेश, संघ 

१ डसंह बाकहनी प्रा.कव. भवन डनमािण   प्रदेश, संघ 

२ जनता प्रा.कव. बाक्थला घेराबारा   प्रदेश, संघ 

३ आयवेुद थेरापी व्यवतथापन िि   प्रदेश, संघ 

४ अरुण मा.कव. अिरुो भवन डनमािण   प्रदेश, संघ 

५ चापे चौर कपस्क्नि ररसोटि   प्रदेश, संघ 

६ गैरी चौर फुटबल, भडलबल खेल मैदान डनमािण   प्रदेश, संघ 

७ गैरी चौर कपस्क्नि ररसोटि   प्रदेश, संघ 

८ डसंह बाकहनी मस्न्दर घेराबारा   प्रदेश, संघ 

 

 

ि। विा नं ८ बाट नगरमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

१ डनगरेु भडलवल खेलमैदान डनमािण तथा ततरोन्नती      

२ ददंला तङु्गेछा सेमेङ्ग ररठ्ठाबोटे सिि ततरोन्नती     

३ षिानन्द रत्न रंगशाला ततरोन्नती     

४ ददंला तङु्गेछा सेमेङ्ग ढािगाउाँ सत्तल सिि ततरोन्नती     

५ जनजाती भवन डनमािण     

६ िृकष औजार सामाग्री कवतरण तथा टनले व्यवतथापन     

७ 
श्री चण्िेश्वरी प्राकव तथा षिेश्वरी प्राकव बाल स्शक्षा 
दरबन्दी माग     

८ श्री साल्पा प्राकव भौडति पूवाििार सिुार     

९ 
षिानन्द बहमुखुी क्याम्पस शौचालय डनमािण ष.न.पा.-
8     

१० स्जडमगाउाँ रयले िृकष सिि डनमािण     

११ ररनछेन नोवुिछ्याडलङ गमु्बा पूनडनमािण साजेदारीमा     
 

ख। विा नं ८ बाट प्रदेशमा माग गने योजनाहरुः 
 

क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

१ फलफुल िोल्ि तटोर डनमािण ष.न.पा.8 सेमेङ्ग     

२ भैसेिााँिा जामनुे लप्से हुाँदै रयले सिि सवे तथा 
डनमािण 

    

३ डनगरेु भडलवल खेलमैदान डनमािण तथा ततरोन्नती     

४ नखवुा साङपाङ ररठ्ठाबोटे तङु्गछेा ददंला िाभ्र ेखातिम्छा 
िुदाििाउले दोभाने सिि ततरोन्नती 
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५ षिानन्द रत्न रंगशाला ततरोन्नती     

६ ददंला बहृत खानेपानी आयोजना     

७ डसंहदेकवथान संरक्षण     

 

 

ग। विा नं ८ बाट संघमा माग गने योजनाहरुः 
 

क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

१ फलफुल िोल्ि तटोर डनमािण ष.न.पा.-८ सेमेङ्ग     

२ ददंला भोजपरु सिि कपच तथा िालोपते्र     

३ भोजपरु र संखवुासभा जोड्ने अरुण  नदीमा पक्की पलु 

डनमािण 

    

४ ददंला बहृत खानेपानी आयोजना     

५ षिानन्द अडििारी तथा योगमाया न्यौपानलेाई राकष्ट्रय 
कवभतुी घोषणा 

    

 

 

ि। विा नं ९ बाट प्रदेश र संघमा माग गने योजनाहरुः 
 

क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

१ 
गोपेनी श्यामखोला हुाँदै सस्जले सिि सवे तथा डनमािण 

  

२ देके्षन होडलङ गमु्बा डनमािण समपरुि िोष साझेदारी   
३ खोला खिि  बैदार भञ्जाङ्ग हुाँदै ठािेसम्म डसढी डनमािण   
४ साउने िााँिा पयिटिीय के्षत्र घोषणा तथा पूवाििार डनमािण   
५ ताजा तरिारी खेती अन्तगित १ घर १ टनेला   
६ पाल्देन गमु्बा पखािल तथा तार घेरावारा   

७ 
वैदार भञ्जाङ्ग बजार सिि ढलान तथा ढल व्यवतथापन 

  

८ थप वत्ती कवततार   

९ 
विा िायािलय डिकपआर भवन डनमािण 

  

१० आल ुगोदाम डनमािण तालखिि    
११ साकवि किमालङु्ग ६ ९ र ८ वीच झो.प.ु डनमािण   
१२ पेवाखोला िुलो ममित तथा तलायाप डनमािण   
१३ चन्र सयुि माकव पखािल डनमािण तथा जाली   
१४ कवद्यालय फोटो िपी मेडसन खररद   
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ख। विा नं ९ बाट प्रदेश र संघमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 
१ श्यामखोला देस्ख डतनसाजे साउने सिि सोडलङ तथा 

ततरोन्नती 
    

२ बैदार भञ्ज्याङ्ग बजार ढलान तथा ढल डनमािण     

३ पाल्देन गमु्बा पखािल डनमािण तथा भान्सा घर डनमािण     

४ स्चत्र गपु्ता  RCC कपलर ढलान तथा बदु्ध साडलि डनमािण     

५ खेल मैदान डनमािण वैदार भञ्ज्याङ्ग      

६ देके्षन गमु्बा डनमािण बदु्ध छोतेन िााँिा     

७ बदु्ध छेतेन िााँिा टेडलफोन टावर डनमािण     

८ ताजा तरिारी खेती अन्तगित प्रडत घर १ टनले सकहत थोपा 
डसंचाई 

    

९ साउने िााँिा पयिटिीय के्षत्र घोषणा भौडति पूवाििार डनमािण     

१० पेरुङ्गे खोला महुान पने गरी साकवि किमालङु्ग ८, ९ , ४ र 
५ खानेपानी डनमािण 

    

११ विा िायािलय भवन डिकपआर तथा डनमािण     

१२ षिानन्द नगरपाडलिा ९ नं विा अगािडनि के्षत्र घोषणा     

१३ गरुााँसे खानेपानी महुान पने गरी साकवि ६ र ७ खानेपानी 
डिकपआर 

    

१४ थप बत्ती कवततार     

१५ चन्र सूयि माकव पखािल डनमािण तथा जाली     

१६ आल ुगोदाम डनमािण तालखिि      

१७ श्याम खोला मोटररेवल पलु डनमािण     

 

 

     ि। विा नं १० बाट नगरमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

१ िनेश्वर िुलो ममित 2000000   

२ ष.न.पा. १० िा सबै कवद्यालयमा बाल सहयोगी न्यूनतम 
पाररश्रडमि माकषि 

15000   

३ सत्तल देस्ख लक्ष्मी आिारभतृ कवद्यालय हुाँदै ष.न.पा.१३ 
जोड्ने सिि सभे तथा डनमािण 

2500000   

४ षिानन्द न.पा. विा नं. १० सबै टोलमा बााँिी रहेिो कवद्यतु 
कवततार 

3000000   
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५ खगेन्र तमतृी रंगशाला डि.कप.आर. तथा डनमािण 5000000   

६ साम्तोडलङ बौद्ध गमु्बा अिरुो योजना परुा     

७ साङपाङ मझवुा यािप टु सिि हतत ब डबि िो घर मडुन 
देस्ख मझवुा हुाँदै ष.न.पा. १३ मंडसङटार जोड्ने सिि तथा 
डनमािण 

3000000   

 

 

       ख। विा नं १० बाट प्रदेख र संघमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 
१ हबिि िुलो ममित तथा डनमािण     

२ ष.न.पा. १० िा विा िायािलय भवन डनमािण     

३ षिानन्द नपा विा नं १० सबै टोलमा बााँिी रहेिो कवद्यतु 
कवततार 

    

४ नखवुा खोला डसंचाई आयोजना     

५ अंगालो बचत तथा ऋण सहिारी संतथा भवन डनमािण     

 

 

    ि। विा नं ११ बाट नगरमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 
१ िनडसंहे िााँिा नखवुा खोला सिि ततरोन्नती     

२ शारदा माकव पूरानो भवन ममित     

३ ररठ्ठाबोटे समेङ्ग सिि ममित     

४ स्शक्षाप्रमेी प्राकव भ ुसंरक्षण     

५ हिि  खोला झोलङु्गे पलु डनमािण     

६ झ्याउपोखरी बजार डभत्र सिि डनमािण     
 

ख। विा नं ११ बाट प्रदेशमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 
१ हजारे िुलो डसंचाई आयोजना ममित   

२ नखवुा खोला डसाँचाई आयोजना साङपाङ देउराली   

३ झ्याउपोखरी आरुबोटे ददंला सिि   

४ िनडसंगे िााँिा नखवुा खोला कपस्त्तम सिि   

५ ए.डि.बी. खानेपानी पररयोजना साङ्गपाङ्ग देउराली ममित   

६ स्चतयान िेन्र   

७ रानीवन पयिटन पूवाििार कविास   
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ग। विा नं ११ बाट संघमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 
१ एक्लेकपपल डसमल भञ्ज्याङ्ग टारीगाउाँ   

२ देउराली प्रहरी चौिी भवन डनमािण   

३ रानीवन पयिटन पूवाििार कविास   

४ डसंहदेवी पयिटन पूवाििार कविास   

५ हिि  खोला झोलङु्गे पलु डनमािण   

६ खिुवा खोला र घटै्ट खोलामा मोटररेवल पक्की पलु   
 

     ि। विा नं १२ बाट नगरमा माग गने योजनाहरुः 
  िृकष तफि ः     

१ उख ुिृषि समूहलाई ७०% अनदुानमा उख ुपेल्ने मेडसन ३ 
वटा 

    

२ तरिारी खेती समूहलाई 70%  अनदुानमा २० वटा टनले     

        

  भेटनरी तफि ः     

१ नश्ल सिुारिो लाडग डबउ बोिा(वोयर) दताि वाल फमि लाई 
५०% अनदुानमा ५ वटा बोिा 

    

२ उन्नत जातिो बङ्गुरिो माउ ससु्चिृत फमिलाई 50% 

अनदुानमा ५ वटा 
    

        

  भौडति डनमािण तफि ः     

१ यामबोटे छडतवन ेिृकष सिि     

        

  तवात्य तफि ः     

१ आिारभतू सहरी तवात्य िेन्र भवन डनमािण     

        

  कवपद व्यवतथापन तफि      

१ हिि  खोला बािी डनयन्त्रण     

२ कवपद िोष १२ नं मा माग गने     

        

  स्शक्षा तफि      

१ गौरुङ्ग प्राकव शौचालय डनमािण     
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२ महेन्रोदय माकव परुानो भवन ममित     

३ जनता प्राकव २ िोठे भवन डनमािण     

४ गोपेटार ECD िक्षा सञ्चालन     

 

 

ख। विा नं १२ बाट प्रदेशमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 
१ विा नं. १२ र ७ जोड्ने िुवाखोला स्तटल झोलङु्गे पलु     

२ रानीटार ित् ले भञ्ज्याङ्ग अरुण नदी झोलङु्गे पलु     

३ यागवुा खोला झोलङु्गे पलु     

४ तिेु फाडलदोबाटो बाटो ग्राबेल र कपच परुा गने माग     

५ िोलबोटे नखवुा सिि ततरोन्नती     

 

ग। विा नं १२ बाट संघमामा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 
१ तिेु तसु्म्लङ्ग अरुण तेश्रोमा मोटररेव ट्रतट पलु     

 

 

     ि। विा नं १३ बाट नगरमा माग गने योजनाहरुः 
 

क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 
१ िृकष सहिारी अिरुो भवन डनमािण चपी समेत     

२ आिारभतू तवात्य सेवा िेन्र भवन डनमािण तथा टेवा पखािल     

३ विा िायािलय भवन डनमािण     

४ सामदुाकयि भवन डनमािण     

५ देवीिााँिा पयिटन के्षत्र भ्यटुावर डनमािण     

६ भालखुोप गंगटे खा.पा. योजना पनुडनमािण     

७ िोलिोले खा.पा. योजना पनुडनमािण     

८ चलुीिााँिा, िािे गौरा गौरा, साजिो फेद तथा आइतबारे 
उत्तीसे खा.पा. पनुडनमािण 

    

९ ठूलो खोला पाताल महुान गरर पातल हुाँदै  वेठीतवाहारा 
मसु्खया टोल वाक्सीले साना डसंचाई योजना 

    

१० टाइगर झनाि महुान गरर तल्लो पाताल, बाघखोर, राइिााँिा 
डलस्फ्टङ्ग डसंचाई योजना 

    

११ नखवुा खोला इन्रेनी छााँगा महुान गरी माडसििटार घलेगाउाँ 
मसु्खया टोल डलफ्टीङ्ग डसंचाई योजना 
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१२ घारा खोला महुान गरी रेवा पोपिला बेखम्छा डलस्फ्टङ डसंचाई 
योजना 

    

१३ डसलडसले ढुङ्गा महुान गरी तल्लो पाता गणा पानी स्जम्मा 
गाउाँ हुाँदै साना डसंचाई योजना 

    

१४ कवकहवारे आ.कव. १३ िोठे पक्की भवन डनमािण तथा रङ्गरोगन     

१५ डसद्धदेवी प्राकव ६ िोठे भवन डनमािण     

१६ सरतवती प्राकव ६ िोठे भवन डनमािण     

१७ सरतवती प्राकव ताराघेरावार शौचालय तथा भईु ढलान 
रङ्गरोगन डनमािण 

    

१८ डसंहदेवी प्राकव तार घेरावार शौचालय तथा भईु ढलान 
रङ्गरोगन डनमािण 

    

१९ डभरथाप्ला  कपस्त्तम सिि ततरोन्नती साथै डिकपआर डनमािण     

२० कहले भञ्ज्याङ्ग बास्क्सले स्झगानी वन ददंला सिि ततरोन्नती 
तथा डिकपआर डनमािण 

    

२१ डबकहबारे घलेगाउाँ मास्ङ्सङटार मालवासे साङपाङ सिि 
डनमािण तथा डिकपआर डनमािण 

    

२२ िुल्चिेु महुान गरी तल्लो पातल गणपानी दमाई गाउाँ हुाँदै 
जम्मा िााँिा सम्म खापा योजना साथै कवगतिो िृष्ण मस्न्दर 
र डसंचाई पोखरी भिुानी ददन अनरुोि  

    

 

 

ख। विा नं १३ बाट प्रदेश र संघमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

१ िृकष सहिारी अिरुो भवन डनमािण चपी समेत     

२ आिारभतू तवात्य सेवा िेन्र भवन डनमािण तथा गेट 
पखािल 

    

३ विा िायािलय भवन डनमािण     

४ सामदुाकयि भवन डनमािण     

५ देवीिााँिा पयिटन क्षेत्र भ्यटुावर डनमािण     

६ भालखुोला गंगटे खा.पा. योजना पनुडनमािण     

७ िोलबोटे खा.पा. योजना पनुडनमािण     

८ चलुीिााँिा, िािे गौरा, साजिी      

९ ठूलो खोला पाताल महुान गरर पातल हुाँदै      

१० टाइगर झनाि महुान गरर तल्लो पाताल, वाहारखोर, 

राइिााँिा डलस्फ्टङ्ग डसंचाई योजना 
    

११ नखवुा खोला इन्रेनी छााँगा महुान गरी माडसििटार 
घलेगाउाँ मसु्खया टोल डलफ्टीङ्ग डसंचाई योजना 
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१२ िारा खोला महुान गरी रेवा      

१३ कवकहवारे आ.कव. १३ िोठे पक्की भवन डनमािण तथा 
रङ्गरोगन 

    

 

ि। विा नं १४ बाट नगरमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

१ यािप सिि ततरोन्नती     

२ जालपा देवी नंस्खला तमुाङ्ग हुाँदै  भो.न.पा.१ बगरे जोड्न े
सिि डनमािण 

    

३ गैरी खोला महुान िटहरे हुाँदै नंस्खला डसंचाई योजना     

४ जालपा देव देखी अरुण गा.पा. जोड्ने सिि ततरोन्नती     

५ पखवुा खोल्सी महुान कहउाँद डसंचाई डनमािण     

६ द्धारे िारा महुान कहउाँदे डसंचाई डनमािण     

७ हाते  ट्याक्टर खररद     

८ गोठ खोर साझेदारी  िायिक्रम     

९ पश ुनतल सिुार िायिक्रम     

 

 

ख। विा नं १४ बाट प्रदेशमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

१ तवात्य चौिी भवन डिकपआर     

२ कवकहवारे बजार बैिस्ल्पि बाटो डनमािण     

३ विा िायािलय भवन डिकपआर     

४ खािेप िुलो पनुःडनमािण     

५ रेिक्रस भवन डनमािण     

६ ताप्र ेमहुान िााँगीटार िुलो पनुः डनमािण     

७ कवकहबारे सािेला िैजले सिि ततरोन्नती     

८ कवकहवारे  सौदले िााँिा गोरेटो बाटो डनमािण     

 

ग। विा नं १४ बाट संघमा माग गने योजनाहरुः 
 

क्र.सं. योजना तथा िायिक्रम कवडनयोस्जत रिम िैकफयत 

१ यािप सिि िालो पते्र     

२ डबकहबारे कपस्त्तम सिि ग्रावेल तथा िालो पते्र     

३ भाल ुखोप महुान कपस्त्तम डसंचाई योजना     

४ महेन्रोदय माकव ८ िोठे पक्की भवन डनमािण     
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५ वाल उद्यान िायिक्रम     

६ रानीपानी व्यवतथापन     

७ सयुोदय सहिारी भवन डिकपआर     

८ कवकहवारे िट्वाल िारा गोरेटो बाटो डनमािण     

९ पिेरो िुलो सवे डनमािण     
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षिानन्द नगरपाडलिािो आडथिि वषि २०७८/७९ िो योजना वैंिमा रहेिा आयोजनाहरुः 
 

 बााँकी िहेको 
डस.नं. योजना रिम 

प्रदेश तथा संघमा माग गने योजनाहरुः 
१ nd'vf]nf vfg]kfgL cfof]hgf if=g=kf=$, %, ^, &, * / ( 

 

२ g]kfn]8f8fF j[xt vfg]kfgL of]hgf  j8f g+ !++++  

३ ;f]daf/] sa8{xn lgdf{0f j8f g+ !  

४ afn'jfa]l; b]lv g]kfn]8f8fF s'bfssfpn] ef]6]5fk d}o'ª vf]6fª 

hfg] df]6/af6f] lgdf0f{ j8f g+ ! 

 

५ lrv'{jfvf]nfsf] l5Gtfª cf/=l;=l; df]6/ k'n  j8f g+ !  

६ of]udfof zlQmlk7 clylt u[x lgdf0f{  j8f g+ !  

७ 5fu]vf]nfaf6 g]kfn]8f8fF ;Dd a[xt vfg]kfgL cfof]hgf j8f g+ !  

८ ;fljqfdf=lj= s'bfssfpn]nfO{ ^ sf]7] cf/=l;=l; ejg lgdf0f{ ug]{ 

j8f g+ @ 

 

९ hgf]bo cfwf/e't ljBfno $ sf7] cf/=l;=l; ejg lgdf0f{ j8f g+ 

@ 

 

१० sfpn]b]lv ef]6]5fk ;fpg] x'b} vf]6fª hf]8\g] kxf8L nf]sdfu{ 

lgdf0f{ j8f g+ @ 

 

११ lb+nfb]lv sfpn] bfª\dfof cf];]Knf y'Dn'ª vf]6fª hf8\g] ;8s 

lgdf0f{ j8f g+ @ 

 

१२ s'bfssfpn] km'6jn v]n d}bfg lgdf0f{ ug]{ tyf dGr ejg 

lgdf0f{ j8f g+ @ 

 

१३ vft{D5f vfg]kfgL of]hgf ;+rfng -k|b]z_ j8f g+ #  

१४ 5fFu] nSs] vf]nfl;rfO{ -k|b]z_ j8f g+ #  

१५ gsf{pn] l;rfO{ s'gfn'Ë if=g=kf # -k|b]z_ j8f g+ #  

१६ cfOtaf/] l;rfO{ vft{D5f -k|b]z_  j8f g+ #  

१७ rks'jfvf]nf jfv'd6f/ l;+rfO{ -k|b]z_ j8f g+ #  

१८ 5fFu] ko{6sLo If]q -k|b]z_ j8f g+ #  

१९ ;lt3f6 df]6//]jn k'n lgdf{0f j8f g+ ^  

२० if8fgGb /Tg /+uzfnf v]n d}bfg :t/pGgtL  

२१ lb+nf xl:k6n ;+rfng  

२२ lb+nf ax'p4]Zo cltly ;bg ejg lgdf0f{  

२३ pbok'/ afn'jfj]|;L ;8s :t/f]GgtL j8f g+ %  

२४ 3'dfpg] rf}tf/ a8x/] sflts]k'n lnkm\l6ª vfg]kfgL of]hgf  

२५ vs'jf n+D5'jf l;rfO{ of]hgf j8f g+ ^  

२६ Zofdvf]nf l;rfO{ of]hgf  
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२७ 36\6] vf]nf b]lv d?jf l;rfO{ of]hgf  

२८ lb+nf n+5'jf ;8s u|fj]n tyf sfnf]kq  

२९ lb+nf ;lt3f6 ;8s u|fj]n tyf sfnf]kq  

३० 3\ofDk] /+uzfnf lgdf0f{ ug{ dfu ug]{  

३१ wf]jL sfGn] b]lv sf]n] j8/]gL l;rfO{ of]hgf  

३२ cf}Bf]lus u|fd ;DefJotf cWoog   

३३ cw]/L vf]nf b]lv 9'Ë] hfg] s'nf] dd{t   

३४ blnt ejg  if=g=kf= ^  

३५ l;lt6f/ u|Lg kfs{ j8f g+ ^  

३६ vs'jfvf]nf b]lv sfnLvf]nf ;Dd l;rfO{ s'nf] l8=lk=cf/ j8f g+ &  

३७ wf]jLvf]nfx'b} 8f8fF v]t ;Dd l;rfO{ of]hgf l8lkcf/ j8f g+ &  

३८ ददंला स्चउरीबोटे ल्याङ्ग सोमबारे वौडलया तााँवू हुाँदै लंखवुा सोल ुमेयर सिि 
ग्रवेल 

 

३९ nlIft tkm{ nf]k x'gnfu]sf] ;f:s[lts j8f :t/Lo kGh] afhf 

vl/b 

 

४० n]u'jf t's]{ n+5'jff afn'jfgL x'b} of]udfof sl/8f]/ ;8s lgdf{0f  

४१ j8f sfof{no x'b} lhdLufpF kf]v'jf e~HofË ;8s ;f]lnª lgdf{0f 

j8f g+ ( 

 

४२ Zofdvf]nf df]6/]jn k'n lgdf{0f  

४३ a}bf/e~Hofª uf]k]gL vftf{D5f ;8s ;j]{ tyf lgdf{0f  

४४ a}bf/e~Hofª ahf/ Joj:yfkg l;9L 9n, ;fj{hlgs zf}rfno, 

wfld{s :yn lrqf u'Ktf d'lg u'Djf lgdf{0f j8f g+ ( 

 

४५ ;]S6/ s'nf] lj:tf/  

४६ 7'6]j/ b]lv vdfn'ª df]6/jf6f] ;e]{ tyf lgdf{0f  

४७ wgz]/ /gz]/ s'nf] k'gMlgdf{0f  

४८ dfnaf;] b]lv dem'jfkm]bL ;8s lgdf{0f  

४९ lb+nf9f8ufpF ;fDkfË, af]of, lxn]e~Hofª र् याप ;8s :t/f]GgtL 
 

५० षडानन्द नगरपालिका को िालग सलुिधा सम्पन्न कार्ाािर् भिन  

५१ c?0f glbsf] t's]{df ट्रस k'nl8lkcf/ -gu/_ 
 

५२ Ps'jf vf]nfsf] ;fª\n] bf]efg df]6/Pjn k'nsf] l8=lk=cf/ tyf 
lgdf{0f 

 

५३ gv'jf vf]nf l;+rfO{ cfof]hgf  

५४ k|x/L rf}sL b]p/fnL ejg lgdf0f{  

५५ xHhf/] s'nf] dd{t  

५६ em\ofFpkf]v/L ahf/ 9n lgsf;  
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५७ c?0f glbsf] t's]{df ट्रस k'n lgdf{0f 
 

५८ t's]{ em\ofFpkf]v/L lb+nf df]6/ af6f] sfnf]kq  

५९ j8f g+ !@ sf] bfO{hf]/ s6x/] led;]g 8f8Ff j]neGHofª s[lif 

;8s lgdf{0f 

 

६० vs'jf vf]nf j8f g+ ^ / !@ hf]8\g] k'n  

६१ t's]{ df3]5fk led;]g 8f8fF lnkm\6 l;rfO{  

६२ cr{n] lhldufpF l;dn e~Hofª lnkm\6 l;rfO  

६३ of]udfof c?0f n]u'jf /f]8 lgdf{0f  

६४ lb+nf 9f8ufpF ;fªkfª jf]of !@—!$ lemugLjg Kofk ;8s 

l8lkcf/ ;fy} :t/f]GgtL u|fj]n sfnf]kq] lgdf{0f 

 

६५ :jf:Yo rf}sL ejg lgdf{0f  

६६ ljlxaf/] 3n]ufpF dfl;{ª6f/ dfnjf;] ;8s lgdf{0f  

६७ 7'nf]vf]nf /fgLkfgL l;rfO{ kftn x'b} a]7L :jf/f d'lvof 6f]n 

l;rfO{ of]hgf 

 

६८ vf8]{k s'nf] d'lg gv'jf vf]nf af6 df+;Lª6f/ 3n]ufpF kfOk 

l;rfO{ of]hgf 

 

६९ sf;af6 lgld{t kmlg{r/ tyf ;hfj6sf] tfnLd ;+rfng  

७० lxn] e~Hofª x]nf}5f af]of lalxaf/] lb+nf ;8s l8=lk=cf/ 

:t/f]GgtL 

 

७१ :jf:Yo rf}sL sDkfp08 tyf u|fp08 ;Dofpg] tyf yk sf]7f 

lgdf{0f 

 

७२ hfnkfb]jL gf+lvnf tdfª ef]=g=kf / if=g=kf= of+u'jf vf]nf 

xf]dkfOk / ;8s :t/f]GgtL 

 

७३ lalxaf/] af]vf}5f ;fs]nf s}hn] ef]=g=kf @ hf]8\g] ;8s lgdf{0f 

tyf :t/f]GgtL 

 

७४ lalxaf/] 3n]ufpF dfªl;ª6f/ x'b} if=g=kf= !) dfnaf;] hf]8\g] 

;8s lgdf{0f 

 

७५ g]kfn /]8s|; ;f];fO6L pkzfvf ejg lgdf{0f of]hgf  

७६ afD6'ª8fF8f u}/L vf]nf b]lv tdfË l;rfO{ s'nf] dd{t of]hgf 

l8lkcf/ 

 

७७ efn'vf]k d'xfg lkltd vfgL6f/ l;rfO{ s'nf] dd{t tyf ;j]{ 

l8lkcf/ 

 

७८ cn}rLaf/L s'nf] ;e]{ lgdf0f{ l8lkcf/  

७९ j8f g+ !$ df v]n d}bfg lgdf{0f  

८० kz' kfng cfw'lgs gZn ;'wf/ sfo{s|d  

८१ km'; /lxt 3/ %) k|ltzt cg'bfg ;xof]u sfo{s|d  

८२ j8f g+ !$ df ljB't lj:tf/sf] nflu dfu  
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८३ afn'jfa];L g]kfn]8f8fF s'bfssfpn] vft{D5f x'b} ;fpg]8f8fF af6 

vf]6fª hfg] s]lGb|o ;8s 

 

८४ ;f]n/ lnkm\6 l;rfO{ of]hgf c?0f glbaf6  

८५ c?0f glbaf6 lnkm\6 l;rfO{ of]hgf  

८६ c?0f n+5'jfdf klSs k'n lgdf0f{  

८७ b'Uw ;+sng s]Gb| lgdf{0f  

८८ if=g=kf sf] !$ j6} j8fsf 6f]nx?df ljB't lj:tf/  
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षिानन्द नगरपाडलिािो पााँचौ नगरसभा २०७८ डमडत २०७८/०३/१० वैठिमा 

िायिपाडलिा सदतय श्री लक्ष्मीिला स्जसीद्धारा प्रतततु आ.व . २०७८/७९ िो आडथिि ऐन  
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                                              आ.व.2078/079 

                                                          

   

 

 

                    
              
 

 

नगर सभाबाट पाररत डमडत २०७8/०३/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

षिानन्द नगरपाडलिा 
नगर िायिपाडलिािो िायािलय 

 

  षिानन्द नगरपाडलिा 
नगर िायिपाडलिािो िायािलय 

आडथिि ऐन, २०७8 

२०७8 सालिो ऐ.नं. २ 

 

        २०७७ सालिो ऐ.नं. २ 

 

पााँचौ नगर सभामा पेश डमडत २०७8/०३/10 गते  

ददङ्ला भोजपरु 
१ नं प्रदेश, नेपाल 
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षिानन्द नगरपाडलिािो आडथिि ऐन, २०७8 

षिानन्द नगरपाडलिािो अथि सम्बन्िी प्रततावलाई िायािन्वयन गनि बनेिो कविेयि 

प्रततावना 

षिानन्द नगरपाडलिािो आडथिि वषि 2078/079 िो अथि सम्वन्िी प्रततावलाई  िायािन्वयन गनििा 
डनडमत्त तथानीय िर, शलु्ि, दततरु र जररवाना संिलन गने, छुट ददने तथा अन्य आय संिलनिो 
व्यवतथा गनि बाञ्छडनय भएिाले, नेपालिो संकविानिो िारा 228 िो उपिारा (2) तथा तथानीय 
सरिार सञ्चालन ऐन, 2074 िो पररच्छेद 9 मा भएिो व्यवतथा र प्रदेश िानून बमोस्जम षिानन्द 
नगरपाडलिािो तथानीय राजश्व परामशि सडमडतले कविेयि नगर सभाबाट पाररत हनु प्रतताव गररएिो । 
 

१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनिो नाम “षिानन्द नगरपाडलिािो आडथिि ऐन, २०७८” रहेिो 

छ । 

(२) यो ऐन २०७८ साल श्रावण १ गते देस्ख भोजपरु स्जल्ला षिानन्द नगरपाडलिा क्षेत्र डभत्र लाग ु

हनुेछ । 

२. पररभाषाः कवषय र प्रसंगले अिो अथि नलागेमा यस ऐनमा, 

ि) “िर” भन्नाले यो ऐन वा प्रचडलत िानून वमोस्जम लागेिो वा लाग्ने िर सम्झनपुछि । 

ख) “िरदाता” भन्नाले यो ऐन वा प्रचडलत िानून बमोस्जम लागेिो िर डतनुिपने ितिव्य  भएिो व्यस्ि 

तथा फमि सम्झनपुछि । 

ग) “नगरसभा” भन्नाले षिानन्द नगरपाडलिािो नगरसभालाई सम्झनपुछि । 

घ) “नगर िायिपाडलिा” भन्नाले षिानन्द नगरपाडलिािो िायिपाडलिालाई सम्झनपुछि । 

ङ) “नगरपाडलिा” भन्नाले षिानन्द नगरपाडलिालाई सम्झनपुछि । 

३. सम्पडत िरः नगरपाडलिािा क्षेत्रडभत्र अनसूुची (१) वमोस्जम सम्पस्त्त िर र घरजग्गा िर लगाइने 

र असूल उपर गररनेछ । 

४. भडूम (मालपोत) िरः  नगरपाडलिा क्षेत्रडभत्र अनसूुची (२) बमोस्जम भडूम िर (मालपोत) लगाइने र 

असूल उपर गररनेछ ।  
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५. घर वहाल िरः  नगरपाडलिा क्षेत्रडभत्र िुनै व्यस्ि वा संतथाले भवन, घर, पसल,  ग्यारेज, गोदाम, 

टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंस्शि तवरले वहालमा ददएिोमा अनसूुची (३) बमोस्जम घर 

जग्गा वहाल िर लगाइने र असूल गररनेछ ।  

६. व्यवसाय िरः नगरपाडलिा क्षेत्रडभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूाँजीगत लगानी र आडथिि 

िारोवारिा आिारमा अनसूुची (४) बमोस्जम व्यवसाय िर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

७. जडिबटुी, िवािी र मतृ जीवजन्त ुअंग िरः नगरपाडलिा क्षेत्रडभत्र िुनै व्यस्ि वा संतथाले  जडिबटुी, 

अलैची,स्चराईतो, सफेदा, लोिा, स्खम खोदो, सतवुार प्रचडलत िानूनले डनषिे गररएिो जीवजन्त ु

वाहेििा अन्य मतृ वा माररएिा जीवजन्तिुो हाि, डसङ, प्वााँख, छाला जतता बततिुो व्यवसाकयि 

िारोवार गरेवापत अनसूुची (५) बमोस्जमिो िर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

८. सानासवारी सािन िरः नगरपाडलिा क्षेत्रडभत्र दताि भएिा साना सवारी सािनमा अनसूुची (६) बमोस्जम 

सवारी सािन िर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । तर, प्रदेश िानून तवीिृत भई सो िानूनमा 

अन्यथा व्यवतथा भएिो अवतथामा सोकह बमोस्जम हनुेछ । 

९. कवज्ञापन िरः नगरपाडलिा क्षेत्रडभत्र हनुे कवज्ञापनमा अनसूुची (७) बमोस्जम कवज्ञापन िर लगाइने र 

असूल उपर गररनेछ । तर, प्रदेश िानून तवीिृत भई सो िानूनमा अन्यथा व्यवतथा भएिो अवतथामा 

सोकह बमोस्जम हनुेछ । 

१०. मनोरन्जन िरः नगरपाडलिा क्षेत्रडभत्र हनुे मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनसूुची (८) बमोस्जम 

मनोरन्जन िर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । तर, प्रदेश िानून तवीिृत भई सो िानूनमा 

अन्यथा व्यवतथा भएिो अवतथामा सोकह बमोस्जम हनुेछ । 

११. बहाल डबटौरी शलु्िः नगरपाडलिा क्षेत्रडभत्र हनु ेमनोरन्जन जन्य कक्रयालिलापमा अनसूुची (९) मा 

उल्लेख भए अनसुार हाट बजार वा पसलमा सोही अनसूुचीमा भएिो व्यवतथा अनसुार बहाल 

डबटौरी शलु्ि लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

१२. सिि,पूवाििार सेवा शलु्िः नगरपाडलिो तवाडमत्वमा भएिा सिि, पूवाििार प्रयोग गरी सवारी सािन 

संचालन गरेवापत अनसूुची (१०) मा उल्लेख भए बमोस्जम सिि पूवाििार शलु्ि असलु गररनेछ 

। 
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१३. पाकिि ङ शलु्िः नगरपाडलिा क्षेत्रडभत्र िुनै सवारी सािनलाई पाकिि ङ सकुविा उपलब्ि गराए वापत 

अनसूुची (११) बमोस्जम पाकिि ङ शलु्ि लगाइने र असूल उपर गररनेछ। 

१४. सेवा शलु्ि, दततरुः नगरपाडलिाले डनमािण, संचालन वा व्यवतथापन गरेिा अनूसूस्च १२ मा उस्ल्लस्खत 

तथानीय पूवाििार र उपलब्ि गराइएिो सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुचीमा व्यवतथा भए अनसुार 

शलु्ि लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

१५. ढंुगा बालवुा सङ्कलन तथा कवकक्र शलु्िः नगरपाडलिाले आफ्नो क्षेत्रडभत्र भएिा ढंुगा बालवुा सङ्कलन 

तथा कवकक्र शलु्ि अनसूुची १३ मा उस्ल्लस्खत दरमा शलु्ि लगाईने र असलु उपर गररनेछ । 

१६. िर छुटः यस ऐन बमोस्जम िर डतने दाकयत्व भएिा व्यस्ि वा संतथाहरुलाई िुनै पडन किडसमिो 

िर छुट ददईने छैन ।  

१७. िर तथा शलु्ि सङ्कलन सम्बन्िी िायिकवडिः (१) यो ऐनमा भएिो व्यवतथा अनसुार िर तथा शलु्ि 

संिलन सम्बस्न्ि िायिकवडि नगरपाडलिाले तोिे अनसुार हनुेछ । 

(२) अनसूुचीहरुमा उल्लेस्खत िर शलु्ि तथा दततरु नगरपाडलिाले तोिेिो डमडतदेस्ख लाग ुहनुेछ 

।  

१८. प्रचडलत िानून वमोस्जम हनुःे यस ऐनमा उल्लेख गररएिा कवषयमा यसै ऐन वमोस्जम र उल्लेख 

नगररएिो कवषयमा प्रचडलत संस्घय,प्रदेश तथा तथानीय िानूनमा व्यवतथा भए वमोस्जम हनुेछ ।  

१९. खारेजी र बचाउ (१) षिानन्द नगरपाडलिािो आडथिि ऐन २०७७ खारेज गररएिो छ ।  

(२) यो ऐन जारी हनु ुअस्घ भएिा सम्पणुि िायिहरु यसै ऐन वमोस्जम भए गरेिो  माडननेछ । 
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अनसूुची (१) 
 

 

(ऐनिो दफा ३ साँग सम्बस्न्ित) 
 

 

सम्पडत िर 
 

 

१.  भोजपरु स्जल्ला षिानन्द नगरपाडलिा क्षेत्रडभत्र आडथिि वषि २०७८/०७९ मा गोठ छाप्रो बाहेि प्रत्येि   
घर जग्गािो वाकषिि रुपमा देहाय अनसुार िर असलुउपर गररनेछ । 

 
 

क्र.सं. बजार क्षेत्र रिम  
 

    आ.व. ०७७/०७८ आ.व. ०७८/०७९  
 

 

1 

फुसिो छाना सकहतिो घरले चचेिो 
जग्गा 75 75 

 

 

2 

िाठिो छाना सकहतिो घरले चचेिो 
जग्गा 150 150 

 

 

3 

जतता तथा स्झाँगटीिो छाना सकहतिो 
जग्गा 200 200 

 

 

4 पक्की घर सकहतिो घरले चचेिो जग्गा 300 300 
 

 

ग्रामीण क्षेत्र 

 

 

1 

फुसिो छाना सकहतिो घरले चचेिो 
जग्गा 35 35 

 

 

2 

िाठिो छाना सकहतिो घरले चचेिो 
जग्गा 60 60 

 

 

3 

जतता तथा स्झाँगटीिो छाना सकहतिो 
जग्गा 110 110 

 

 

4 पक्की घर सकहतिो घरले चचेिो जग्गा 200 200 
 

 

जररवानिो हिमा (मालपोत तथा घरिरुीवापत  
 

1 १ वषि सम्मिो  20% 20% 
 

 

2 २ वषि सम्िो  25% 25% 
 

 

3 ३ वषि सम्िो  30% 30% 
 

 

4 ४ वषि सम्िो  35% 35% 
 

 

15 सो भन्दा माडथ प्रडत वषि थप 5% 5% 
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अनसूुची (२) 

 

 

 (ऐनिो दफा ४ साँग सम्बस्न्ित)  
 

 भमूी िर (मालपोत)  
 

१. भोजपरु स्जल्ला षिान्नद नगपाडलिा क्षेत्र डभत्र आडथिि वषि 2078÷079 िो मालपोत िर देहाय बमोस्जम   

तोकियिो छ ।सोही अनसुार मालपोत िर अशलुउपर गररने छ । 

 
 

क्र.सं. कववरण दर रु (प्रडत रोपनी)  
 

    आ.व.077÷78 आ.व.078÷79  
 

1 2 रोपनी भन्दा िम क्षेत्रफल 15.00 15.00 
 

 

2 2 रोपनी देखी 20 रोपनी सम्म  
 

  अब्बल 16.50 16.50 
 

 

  दोयम 11.00 11.00 
 

 

  सीम 7.70 7.70 
 

 

  चाहार 6.60 6.60 
 

 

3 20 रोपनी देखी 40 रोपनी सम्म  
 

  अब्बल 22.00 22.00 
 

 

  दोयम 16.50 16.50 
 

 

  सीम 11.00 11.00 
 

 

  चाहार 7.70 7.70 
 

 

4 40 रोपनी भन्दा माडथ  
 

  अब्बल 27.50 27.50 
 

 

  दोयम 19.80 19.80 
 

 

  सीम 16.50 16.50 
 

 

  चाहार 11.00 11.00 
 

 

5 सहिारी तथा संघ संतथािो हिमा  25.00 25.00 
 

 

6 

मालपोत िायािलयिो मूल्याङ्कनमा 
उल्लेख भएिा कित्ताहरुिो हिमा  
न्यूनतम पााँच आना सम्म 

60.00 60.00 

 

 

7 

मालपोत िायािलयिो मूल्याङ्कनमा 
उल्लेख भएिा कित्ताहरुिो हिमा पााँच 

आना भन्दा माडथ प्रडत आना 
10.00 10.00 
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अनसूुची (३) 

(ऐनिो दफा ५ साँग सम्बस्न्ित) 

घर बहाल िर 

 

१. भोजपरु स्जल्ला षिानन्द नगरपाडलिा क्षेत्र डभत्र िुनै व्यस्ि वा संतथाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, 

गोदाम,टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूणि वा आंस्शि तवरले बहालमा ददएिोमा साथै अन्य िुनै सम्पडत 
हनुे गरी बहालमा  ददइएिोमा बहाल अंििो 10 प्रडतशतले बहाल िर सङ्कलन गररने छ ।  

 

२. यो घर बहाल िर घरिनीलाई घर भािा रिम बझुाएिो समयमा नगरपाडलिा वा सम्बस्न्ित विा 
िायािलयमा माडसि, तै्रमाडसि,अििवाकषिि वा वाकषिि रुपमा बहाल िर बझुाउन ुपनेछ ।  

 

 

 

 

अनसूुची (४)  

(ऐनिो दफा ६ र १५ साँग सम्बस्न्ित)  

व्यवसाय िर 
 

१. भोजपरु स्जल्ला षिानन्द नगरपाडलिा क्षेत्र डभत्र सत्र्चाडलत व्यापार, उद्योग, पसल, पेशा वा व्यवसाय  आददमा 
देहाय अनसुार दताि तथा नकविरण र बाकषिि िर लगाई राजश्व संिलन गररने छ। 

 

 

क्र.सं. कववरण रिम 
 

 

    आ.व. ०७७/०७८ आ.व. ०७८/०७९ 
 

 

१ डबयर, मददरा तथा अन्य पेय पदाथि 
 

 

  डबयर, िोल्िडड्रङ्कस डिलर 2500 3000 
 

 

  डबयर, मददरा, िोल्िडड्रङ्कस डिलर  3000 3500 
 

 

  

डबयर, मददरा, िोल्िडड्रङ्कस डिलर खरुा 
समेत 2000 3000 

 

 

२ सनु, चााँदी, गहना पसल तफि  
 

 

  

सनु, चााँदी, गहना पसल(साना, मझौला वा 
ठूला) 2000 3500 

 

 

३ डनमािण सामग्री तफि  
 

 

  

िम्प्यटुर सामान, क्यामेरा, टेडलडभजन, 

घडि, रेडियो 2500 3500 
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  मोवाइल तथा घडि   2500 
 

 

  

कवद्यडुतय तथा इलेट्रोडनक्स सामान तथा 
डिसहोम 3000 4000 

 

 

  फे्रडमङ हाउस, स्शषा पसल 1000 1000 
 

 

  डग्रल उद्योग तथा व्यावसाय 2500 3500 
 

 

4     खाद्यान्न तथा किराना पसल तफि  
 

 

  खाद्यान्न तथा किराना पसल थोि डबके्रता 3500 3000 
 

 

  खाद्यान्न तथा किराना पसल खरुा डबके्रता 2000 2000 
 

 

  किराना पसल 1200 1200 
 

 

  घमु्ती पसल 500 500 
 

 

5              लत्ता िपिा जतु्ता चप्पल समेत 
 

 

  

थान तथा रेडिमेि िपिािो थोि तथा 
खरुा संयिु जतु्ता चप्पल समेत 3000 3000 

 

 

  थान िपिािो खरुा तथा जतु्ता चप्पल 1800 1800 
 

 

  थान िपिािो खरुा पसल 1800 1800 
 

 

  रेडिमेि िपिा तथा जतु्ता चप्पल 1800 1800 
 

 

  रेडिमेि िपिा  1000 1000 
 

 

  जतु्ता चप्पल  1200 1200 
 

 

  जतु्ता चप्पल बनाउने तथा ममित  1500 1500 
 

 

  जतु्ता चप्पल खरुा तथा थोि 3000 3000 
 

 

  थोि तथा रेडिमेि पसल 1000 1000 
 

 

  थान तथा रेडिमेि िपिा पसल 1800 1800 
 

 

6    लत्ता िपिा जतु्ता चप्पल समेत 
 

 

  

फेस्न्स तथा शृ्रङ्गार,ितमेकटि तथा 
तटेसनरी र पतुति पसल  2500 3500 

 

 

  ब्यकुटपालिर तथा फेस्न्स पसल  1200 1200 
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  सैलनु  2000 2000 
 

 

  फेस्न्स तथा ब्यकुटपालिर मसाज पालिर 1200 1200 
 

 

  ड्राईस्क्लनसि 600 600 
 

 

7 तटेसनरर तफि  
 

 

  पतुति पसल  2000 2000 
 

 

  पतुति पसल तथा तटेसनरी 2200 3000 
 

 

  फोटोिपी सेन्टर 600 600 
 

 

  पतुति, तटेसनरी तथा ितमेकटि  2500 2500 
 

 

  फोटोतटुडियो तथा फोटोिपी सेन्टर 1500 1500 
 

 

  पतुति पसल तथा फोटोिपी सेन्टर 3500 3500 
 

 

8        डबशषेज्ञ परामशि तथा अन्य व्यवसाकयि सेवा 
 

 

  स्चकित्सा 3000 3000 
 

 

  िकवराज 1000 1000 
 

 

  इस्न्जडनयर 3000 3000 
 

 

  

आयिर, म,ुअ. िर र लेखा सम्बस्न्ि 
सेवा प्रिान गनि 1000 1000 

 

 

  िानून व्यवसायी 2500 2500 
 

 

  लेखा परीक्षि 2500 2500 
 

 

  लेखापढी व्यवसायी 1500 1500 
 

 

  दन्तस्चकित्सि 1500 1500 
 

 

  अनसुन्िान िताि तथा परामशिदाता 1500 1500 
 

 

  िम्प्यटुर एनाडलि तथा प्रोग्रामर 2000 2000 
 

 

  वीमा एजेन्ट 1000 1000 
 

 

  सभेयर 2000 2000 
 

 

  भाषा अनवुादि 500 500 
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  पश ुस्चकित्सि 500 500 
 

 

  नेटरी पस्ब्लि व्यवसाय 1500 1500 
 

 

  शेयर अडभिताि 1000 1000 
 

 

  सामान ढुवानी िताि तथा िम्पनी 2000 2000 
 

 

  संतथागत पेन्टर 5000 5000 
 

 

  

अन्य कवशेषज्ञ परामशि तथा व्यवसाय 
माडथ नखलेुिो   1000 

 

 

9 डनमािण व्यवसायी तफि   
 

 

  सेवा प्रदायि संतथा(िन्सलटेण्ि) 5000 5000 
 

 

  ि वगि ठेिेदार (िायि अनमुती) 10000 10000 
 

 

  ख वगि ठेिेदार (िायि अनमुती) 9000 9000 
 

 

  ग वगि ठेिेदार (िायि अनमुती) 6000 6000 
 

 

   (घ वगि ठेिेदार) 5000 5000 
 

 

  तथानीय भवन डनमािण व्यवसायी 2000 2000 
 

 

  तथानीय भवन डनमािण िमी 200 200 
 

 

  फमि तथा व्यवसाय सचुी दताि   1000 
 

 

10 उत्पादन मूलि उद्योगतफि  
 

 

  प्रसोडित िपिा उद्योग 1500 1500 
 

 

  िागज उद्योग 2000 2000 
 

 

  नेपाली िागज उद्योग 2000 2000 
 

 

  मशला उद्योग 500 500 
 

 

  डबतिुट तथा पाउरोटी उद्योग 1000 1000 
 

 

  बााँस जन्य उद्योग 500 1000 
 

 

  छाला उद्योग 1000 1000 
 

 

  रािीपाखी उद्योग 500 1000 
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  ढािाटोपी, िपिा उद्योग 1000 1000 
 

 

  दगु्िजन्य उद्योग 1000 1000 
 

 

  निुल्स फ्याक्ट्री 500 1000 
 

 

11 उजाि तफि  
 

 

  ग्यास डिलर 3000 4000 
 

 

  सौयि उजाि सप्लायसि तथा बके्रता 2000 2000 
 

 

  

जलकवद्यतु उत्पादन( एि मेघावाट) दताि 
तथा नकविरण अनमुडत पत्र 15000 15000 

 

 

  पानी घट्टा संचालन अनमुडत पत्र 500 500 
 

 

  पानी डमल 2000 2000 
 

 

  िुटानी कपसानी डमल सानो वाकषिि 1000 1000 
 

 

  िुटानी कपसानी डमल ठूलो वाकषिि 1500 1500 
 

 

  पेट्रोल, डिजेल, मकट्टतेल ड्रमडबके्रता 3000 3000 
 

 

  टेन्टहाउस क्याटररङ समेत 2000 2000 
 

 

12 िृकष तथा वनजन्य उद्योग तफि  
 

 

  स्चया उद्योग 1500 1500 
 

 

  स्चयापत्ती प्यािेस्जङ्ग  1000 1000 
 

 

  

िुटानी, पीसानी, पेलानी(14) अश्व शस्ि 
डिजेल 1000 1000 

 

 

  

िुटानी, पीसानी, पेलानी(15 देस्ख 20) 

अश्वशस्ि डिजेल 1500 1500 

 

 

  

िुटानी, पीसानी, पेलानी(14) अश्व शस्ि 
डबजलुी 1500 1500 

 

 

  

िुटानी, पीसानी, पेलानी(15 देस्ख 20) 

अश्वशस्ि डबजलुी 2000 2000 

 

 

  िाठ स्चरानी स-डमल 5000 5000 
 

 

13 होटल व्यवसाय तफि  
 

 

  होटेल तथा गेि हाउस 3000 3000 
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  खाना तथा नातता पसल 1500 1500 
 

 

  नातता पसल 1000 1000 
 

 

  रेिुरा तथा बार  3500 3500 
 

 

  डमठाई, खाना, नातता 1500 1500 
 

 

  डमठाई तथा नातता 1500 1500 
 

 

  िकफ तथा स्चया हाउस 500 500 
 

 

  गेि हाउस   2000 
 

 

 पान पसल 500 500 
 

 

14 पयिटन उद्योग तथा व्यवसाय तफि  
 

 

  ट्राभल एजेन्सी 5000 5000 
 

 

  ररसोटि संचालन 6000 6000 
 

 

  होमतटे संचालन 1000 1000 
 

 

  पलुहाउस संचालन 3000 3000 
 

 

  वाटर र् याफ्टीङ 5000 5000 
 

 

  पािि , कपिडनि तपट 1000 1000 
 

 

  क्याडसनो 50000 50000 
 

 

  टुर अपरेटर 2500 2500 
 

 

15 टेलररङ्ग व्यवसाय तफि  
 

 

  दईु डसलाई मेडसन सम्मिो पसल 1000 500 
 

 

  

दईु डसलाई मेडसन देस्ख 5 डसलाई मेडसन 
सम्मिो पसल 1500 1500 

 

 

  5 डसलाई मेडसन देस्ख माडथिो पसल 2000 2000 
 

 

  िपिा तथा टेलररङ्ग पसल 1500 1500 
 

 

  रेडिमेि िपिा तथा टेलररङ्ग पसल 2000 1800 
 

 

  टेलरङ्ग पसल तथा टांग िागो 1200 500 
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16 फलफूल तथा तरिारी, माछा मास ुतफि  
 

 

  फलफूल पसल 500 500 
 

 

  फलफूल तथा किराना पसल 1000 1000 
 

 

  फूल/डबरुवा डबके्रता 500 500 
 

 

  फलफूल तथा तरिारी पसल 1000 1000 
 

 

  खसी मास ुपसल 1500 1500 
 

 

  िुखरुा मास ुपसल 1500 1500 
 

 

  खसी तथा िुखरुा पसल 2000 2000 
 

 

  रााँगा मास ुपसल 1500 1500 
 

 

  सगुुाँर मास ुपसल 800 800 
 

 

  माछा पसल 500 500 
 

 

  खसी मास ुपसल(ग्रामीण) 1000 1000 
 

 

  िुखरुा मास ुपसल(ग्रामीण) 1000 1000 
 

 

  खसी तथा िुखरुा पसल(ग्रामीण) 1000 1000 
 

 

  रााँगा मास ुपसल(ग्रामीण) 1000 1000 
 

 

  सगुुाँर मास ुपसल(ग्रामीण) 500 500 
 

 

  माछा पसल(ग्रामीण) 500 500 
 

 

17 सेवा उद्योग तफि  
 

 

  हाििवेयर पसल 3500 4500 
 

 

  अफसेट प्रसे 5000 4000 
 

 

  चलस्चत्र हल संचालन 5000 6000 
 

 

  डभडियो हल संचालन 4000 4000 
 

 

  डिस होम सप्लायसि 3000 3000 
 

 

18 संचार सेवा तफि  
 

 

  िेवल नेटविि  संचालन 4000 4000 
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  टेडलडभजन संचालन 10000 10000 
 

 

  एफ.एम. रेडियो दताि तथा नकविरण 8500 8500 
 

 

  फ्याक्स तथा इन्टरनेट सेवा संचालन 1000 1000 
 

 

  िुररयर सेवा 1000 1000 
 

 

  पत्र पडत्रिा छपाई तथा प्रिाशन 1500 1500 
 

 

  दरुसंचार टावर राख्न ेअनमुडत पत्र ठुलो  10000 15000 
 

 

  दरुसंचा नकविरण   10000 
 

 

  दरुसंचार टावर राख्न ेसानो 7000 7000 
 

 

  

दरुसंचार टावर राख्न ददएबापत िनीलाई 
लाग्ने िर 1000 1000 

 

 

  इन्टरनेट टावर अनमुडत   5000 
 

 

  इन्टरनेट सेवा प्रदायि फमि दताि   4000 
 

 

  इन्टरनेट फमि नकविरण   3000 
 

 

19 कवस्त्तय सेवा तफि  
 

 

  

नेपाल सरिारिो पूणि तवाडमत्वमा रहेिो 
बाहेि आडथिि िारोबार गने वास्णज्य 
बैङ्क 15000 15000 

 

 

  

आडथिि िारोबार समेत गने कवस्त्तय 
िम्पनीिो मखु्य िायािलय 7000 7000 

 

 

  कवस्त्तय िम्पनी शाखा िायािलय 5000 5000 
 

 

  वीमा िम्पनी 7000 7000 
 

 

  कवदेशी मरु सटही 1000 1000 
 

 

  डितो पत्र िारोबार 1000 1000 
 

 

  मडनट्रान्सर तथा सप्लायसि 5000 5000 
 

 

  मडनट्रान्सर  2000 2000 
 

 

20 तवात्य सेवा तफि  
 

 

  औषिी पसल तथा फामेसी 5000 5000 
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  पश ुऔषिी पसल 1000 1000 
 

 

  स्क्लडनि तथा औषिी पसल 7000 7000 
 

 

  गैर सरिारी अतपताल 10000 10000 
 

 

  नडसिङ्गहोम 10000 10000 
 

 

  स्क्लडनि तथा ल्याव 7000 7000 
 

 

  

स्क्लडनि, ल्याब, औषिी पसल तथा 
फामेसी 9000 9000 

 

 

  ल्याव 2000 2000 
 

 

  आयवेुददि औषिी पसल  1000 1000 
 

 

  िेन्टल स्क्लडनि 1500 1500 
 

 

  आखााँ स्क्लडनि तथा चश्मा घर 1500 1500 
 

 

  चश्मा घर 1000 1000 
 

 

21 स्शक्षा सेवा तथा प्रस्शक्षण तफि  
 

 

  डनजी क्षेत्र क्याम्पस, कवश्वकवद्यालय 5000 5000 
 

 

  ताडलम तथा अनसुन्िान िेन्र 1500 1500 
 

 

  

टाइकपङ्ग, िम्प्यटुर तथा भाषा प्रस्शक्षण 
संतथा 2000 2000 

 

 

  डसलाई, बनुाई तथा िकटङ्ग प्रस्शक्षण िेन्र 1000 1000 
 

 

  टु्यसन तथा ल्याङ्गवेज सेन्टर 2000 2000 
 

 

  पेन्टर तथा आटिस िन्सनि िेन्र 500 500 
 

 

  ड्राइडभङ्ग प्रस्शक्षण िेन्र 1500 1500 
 

 

  

डनजी लगानीमा खोडलएिा कवद्यालयिो 
अनमुडत दताि तथा नवीिरण 5000 5000 

 

 

  

डनजी लगानीमा खोडलएिा कवद्यालय िक्षा 
थप 3000 3000 

 

 

  िक्षा ८ िो प्रमाणपत्र प्रडतडलकप   300 
 

 

22 ममित संभार सेवा तफि  
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  मोटरपाटिस 2000 3000 
 

 

  मोटरसाइिल विि सप पाटिपजुाि 3500 3500 
 

 

  ट्रयाक्टर ग्यारेज 3000 3000 
 

 

  मोटरसाइिल विि सप  3000 3000 
 

 

  िार, स्जप, भेन ग्यारेज 4000 4000 
 

 

23 नगदेबाली तथा जडिबटुी तफि  
 

 

  रुराक्ष खररद कवक्री िेन्र 6000 6000 
 

 

  

रुराक्ष प्रवद्धिन शलु्ि(चेिपोि व्यवसाय 
ददङ्गलामा गनि ददने) 0.1% 0.1% 

 

 

  बाह्य कवदेशी रुराक्ष खररद िताि 15000 15000 
 

 

  रुराक्ष खररद तथा कवक्री िेन्र सानो 2000 2000 
 

 

  रुराक्ष खररद तथा कवक्री िेन्र ठूलो 5000 5000 
 

 

  रुराक्ष खररद िताि व्यवसायी तथा व्यस्ि 7500 7500 
 

 

24 फडनिचर तफि  
 

 

  िाठिा सामग्री तथा फडनिचर उद्योग 4000 4000 
 

 

  िाठ तथा स्तटल फडनिचर डबके्रता 4000 5000 
 

 

  बााँस तथा बेतिो फडनिचर पसल 1000 1000 
 

 

  स्तटल फडनिचर डबके्रता 2000 2000 
 

 

25 पशपंुक्षी व्यवसाय तफि  
 

 

  मत्तय पालन व्यवसाय 500 500 
 

 

  बाख्रा पालन व्यवसाय 500 500 
 

 

  पोल्ट्रीफमि 2000 2000 
 

 

  पोल्ट्रफमि तथा मास ुपसल 3000 3000 
 

 

  बुंगर पालन व्यवसाय 1000 1000 
 

 

  िृकष फमि  2000 2000 
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  िृकष फमि पशपुालन समेत दताि   3000 
 

 

  साना िृकष समहु दताि   700 
 

 

  िृकष कवउ कवजन तथा िृकष सामग्री   1500 
 

 

  व्यस्िगत िृकष फमि दताि   1000 
 

 

  िृकष फमि नकविरण शलु्ि दताििो ५०%    50% 
 

 

26 अन्य सेवा 
 

 

  प्रडत िुम्ले व्यापारी 1000 1000 
 

 

  मेनपावर िम्पनी 1500 1500 
 

 

  तवदेशी रोजगार सेवा 1000 1000 
 

 

  सेके्रटेररयल सेवा 500 500 
 

 

  

हाउस्जङ्ग िम्पनी तथा घर जग्गा खरीद 
कवक्री (ररयल तटेट) 5000 5000 

 

 

  पश ुविशाला ददङ्गला बाकषिि 15000 15000 
 

 

  पश ुविशाला झ्याउपोखरर बाकषिि 5000 5000 
 

 

  पश ुविशाला वोया वाकषिि 3000 3000 
 

 

  पश ुविशाला सोमवारे वाकषिि 3000 3000 
 

 

  पश ुविशाला िुदाििाउले वाकषिि 3000 3000 
 

 

  खोटो व्यावसाकय 500 500 
 

 

  प्लाईउि डबके्रता  2000 2000 
 

 

  भािााँिुिााँ पसल ठुलो  3000 3000 
 

 

  भािााँिुिााँ पसल सानो 2000 2000 
 

 

  खेलौना उपहार डबके्रता  700 700 
 

 

  हततिला व्यावसाय 200 200 
 

 

  होस्जयारर पसल िृकष औजार  1000 1000 
 

 

  िृकष औजार तथा कवउकवजन 1000 1000 
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  ईटा टाइल उद्योग 5000 5000 
 

 

  जसु उत्पादन उद्योग 1000 1000 
 

 

  मेलडमलाप दबैु तफि  बाट बराबर 300 500 
 

 

  

व्यािहोलोिर तेल हाडल प्रडतघण्टा 
(न.पा.) 2800 2800 

 

 

  

व्यािहोलोिर  (व्यास्ि तथा फमि ) प्रडत 
गोटािा दरले 15000 15000 

 

 

  

िोजर (व्यास्ि तथा फमि ) प्रडत गोटािा 
दरले 30000 30000 

 

 

  नगर ट्रयाक्टर प्रडतददन 7500 7500 
 

 

  नगर ट्रयाक्टर ददङ्गला देस्ख भोजपरु सम्म    15000 
 

 

  

ट्रयाक्टर सडतघाट लम्सवुा आसपास बाट 
कहउाँदमा सामान ढुवाडन प्र.डत िेस्ज 
(न.पा) 1.5 1.5 

 

 

  

ट्रयाक्टर सडतघाट लम्सवुा आसपास बाट 
वषािमामा सामान ढुवाडन प्र.डत िेस्ज 
(न.पा) 2 2 

 

 

  

गाडि बाट गररने पटिे व्यावसाय 
लगुािपिा पसल तथा अन्य  1500 1500 

 

 

  कटपर प्रडत ददन (न.पा)   12000 
 

 

  एम्बलेुन्स ददंला - कवराटनगर   18000 
 

 

  एम्बलेुन्स ददंला - तसु्म्लङ खााँदवारी   4000 
 

 

  क्रसर उद्योग अनमुडत पत्र शलु्ि  25000 30000 
 

 

  क्रसर उद्योग दताि तथा नकविरण   25000 
 

 

  साउण्ि डसतटम प्रडत ददन  500 500 
 

 

  प्रोजेक्टर बोि प्रडतददन न.पा. 500 500 
 

 

  मस्ल्टमेडिया प्रोजेक्टर प्रडतददन न.पा. 500 700 
 

 

     फोहोर व्यवतथापन बापत प्रडत घर प्रडत मकहना 
 

 

   पक्की घरिो प्रडत मकहना  100 100 
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   पक्की घर होटल समेत प्रडत मकहना    200 
 

 

  िच्ची घर होटल समेत प्रडत मकहना   150 
 

 

  िच्ची घरिो प्रडत मकहना 50 75 
 

 

२७     डनिासी तफि  
 

 

  बोिा, खसी, भेिा प्रडत गोटा 20 20 
 

 

  गाई, गोरु, चौरी प्रडतगोटा  50 50 
 

 

  बङ्गुर तथा सुाँगरु प्रडतगोटा 25 25 
 

 

  रााँगा भैँसी प्रडत गोटा 100 100 
 

 

  अलैची प्रडत मन  100 100 
 

 

  

खानी तथा नदीजन्य डगट्टी, रोिा ढुङ्गा प्रडत 
ट्रयाक्टर 400 400 

 

 

  

खानी तथा नदीजन्य बालवुा प्रडत 
ट्रयाक्टर 300 300 

 

 

  खानीिा डगटी, ढुङ्गा प्रडत कटपर 800 800 
 

 

  बालवुा प्रडत कटपर 600 600 
 

 

  स्चराइतो प्रडतमन 40 40 
 

 

  लोिा प्रडतमन 20 20 
 

 

  डसम खोदो प्रडतमन 500 500 
 

 

  

अन्य जडिबटुी अवतथा हेरी बढीमा 
प्रडतमन 40 40 

 

 

  खाद्यान्न सामाग्री प्रडतिेजी 0.25 0.25 
 

 

  रुराक्ष प्रडतिेजी 1 1 
 

 

  सनु्तला प्रडतिेजी 0.50 0.50 
 

 

  आल ुप्रडतिेजी 0.50 0.50 
 

 

  खाली बोतल प्रडत बोरा 50 50 
 

 

  बााँस प्रडत घना 1 1 
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  सतवुा प्रडत िेजी 100 100 
 

 

  स्चरानी िाठ प्रडत ट्रयाक्टर 500 500 
 

 

  दाउरा प्रडत ट्रयाक्टर 200 200 
 

 

  

वन पैदावर लििी डनिासी प्रडत 
ट्रयाक्टर 500 500 

 

 

  वन पैदावर लििी डनिासी प्रडत एल.कप. 1500 1500 
 

 

2. भोजपरु स्जल्ला षिानन्द नगरपाडलिा क्षेत्रडभत्र िुनै व्यवसाय संचालन गनुि पवुि तथा संचालन भइरहेिा 
व्यवसाय नगरपाडलिामा दताि तथा नकविरण गरर प्रमाण पत्र डलएर मात्र  संचालन गनुिपने छ ।  

 

 

4= वाकषिि रुपमा व्यवसाय नकविरण गनुिपनेछ र नकविरण पौष मसान्त डभत्र अडनवायि गररसक्न ुपनेछ 
।अन्यथा 10% बढाएर नवीिरण शलु्ि डलइने छ । 

 

 

5= व्यवसाय दताि तथा नवीिरण पाडलिाले तोिेअनसुार विा िायािलय र नगरपाडलिािो िायािलयमा     

गररनेछ । 

 

  अनसूुची (5)  

 

 

                  (ऐनिो दफा 7 साँग सम्बस्न्ित)  
 

               जिीबटुी तथा मतृ स्जवजन्तिुो अङ्ग 
 

 

क्र.सं. कववरण तवीिृत दररेट 
 

 

    आ.व.077÷78 आ.व.078÷79  
 

1 अलैची खररद डबकक्र िेन्र 6000 6000 
 

 

2 अलैची खररद डबकक्र सानो 1500 1500 
 

 

3 सतवुा, डसमखोदे खररद डबकक्र िताि 4000 4000 
 

 

4 

स्चराइतो, मस्झटो, लोिा खररद डबकक्र 
िताि 2000 2000 
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 अनसूुची (6)  

 

 

 (ऐनिो दफा 8 साँग सम्बस्न्ित)  
 

 

 सवारी सािन िर  
 

 

(१) भोजपरु स्जल्ला षिानन्द नगरपाडलिा क्षेत्र डभत्र दताि भएिा साना सवारी सािनमा देहाय बमोस्जम 
वाकषिि  िर लगाइने छ तर प्रदेश िानूनमा अन्य व्यवतथा भएमा सोही अनसुार हनुेछ।  

 

क्र.सं. कववरण तवीिृत दररेट 
 

 

 आ.व. 077÷78 आ.व. 078÷79 
 

 

1 अटो ररक्सा 1200 1500 
 

 

2 ई ररक्सा 1200 1200 
 

 

3 मोटरसाइिल, तिुटर 150 200 
 

 

4 ठेलागािा 100 100 
 

 

5 डनजी िार 500 500 
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अनसूुची (7)  
 

(ऐनिो दफा 9 साँग सम्बस्न्ित) 
 

 

कवज्ञापन िर 
 

 

1. यस नगरपाडलिा क्षेत्र डभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवािो प्रचारप्रसार वापत होडिङ बोिि लगायतिा 
कवज्ञापन सामग्री साविजडनि क्षेत्रमा राख्दा नगरपाडलिा र अन्य सम्बस्न्ित डनिायिो तवीिृडत डलनपुने छ 
। साथै सो वापत देहायनसुारिो दरले हनुे रिम नगरपाडलिा वा विा िायािलयमा दास्खला गनुिपनेछ तर 
प्रदेश िानूनमा अन्य व्यवतथा भएमा सोही अनसुार हनुेछ।   

 

 

क्र.सं. कववरण 

तवीिृत दररेट (आ.व. 
078÷79)   

 

 

    रिम रु. िरौटी बापत रु 
 

 

1 

व्यवसाकयि प्रचारप्रसारिो उदे्दश्यले 
होडिङ्ग बोिि, वालपेस्न्टङ्ग प्रडत वगि कफट 
प्रडत ददन 5 1500 

 

 

2 व्यानर प्रडतददन प्रडत वगि फुट 2 1500 
 

 

3 गेट प्रडतददन  50 1500 
 

 

4 होडिङ्ग बोिि, प्रडत वगि कफट वाकषिि  60 2000 
 

 

 
 

अनसूुची (8) 

 

 

(ऐनिो दफा 10 साँग सम्बस्न्ित) 
 

 

मनोरञ्जन िर 
 

 

      

1. यस नगरपाडलिािो क्षेत्रडभत्र जनुसिैु प्रयोजनिो लाडग मनोरञ्जनात्मि िायिक्रम संचालन गनुि पवुि 
नगरपाडलिािो स्तविृडत डलनपुने छ । कटिट कवकक्र गने सन्दभिमा िुल कवकक्र रिमिो 15 प्रडतशत 
नगरपाडलिािो िायािलयमा  जम्मा गनुिपने छ तर प्रदेश िानूनमा अन्य व्यवतथा भएमा सोही अनसुार 
हनुेछ। 

 

 

क्र.सं. कववरण तवीिृत दररेट 
 

 

    आ.व. 077÷78 आ.व. 078÷79 
 

 

1 सानो मेला तथा खेलिुद 10000 10000 
 

 

2 

ठुलो मेला तथा सातिृडति िायिक्रम 
सकहत 20000 20000 
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अनसूुची (9) 
 

 

(ऐनिो दफा 11 साँग सम्बस्न्ित) 
 

 

बहाल डबटौरी शलु्ि 
 

 

1. यस नगरपाडलिा क्षेत्रडभत्र  साविजडनि तथलमा लाग्ने हाट बजार वा रास्खने पसल प्रत्येि पसलबाट 
देहाय बमोस्जम िर लगाइने र अशलु उपर गररने छ ।  

 

 

ि. साविजडनि तथलमा रास्खने प्रत्येि तथायी पसलबाट प्रडत मकहना प्रडत वगि कफट रु.१० 
 

ख. साविजडनि तथलमा लाग्ने हाट बजार बाट प्रडत ददन (हाट बजार लागेिो ददन मात्र) देहाय बमोस्जम 
िर लगाईने र असलु उपर गररने छ । 

 

    

 

 

क्र.सं. कववरण तवीिृत दररेट 
 

 

   आ.व. 077÷78 आ.व. 078÷79 
 

 

  हाट बजार शलु्ि 
 

 

1 डमस्श्रत सामानिो  20 20 
 

 

2 कवकक्र कवतरणिो आिार  25 25 
 

 

3 रााँगा बि प्रडत गोटा  100 100 
 

 

4 बोिा, खडस प्रडत गोटा  80 80 
 

 

5 अन्य पसल हेरर 5, 10, 15, 20 5, 10, 15, 20 
 

 

6 सगुरु बि प्रडत गोटा  50 50 
 

 

7 साग सस्ब्ज 5 5 
 

 

8 फलफुल पसल 5 5 
 

 

9 फलफुल तथा सागसस्ब्ज कवरुवा पसल 5 5 
 

 

10 िान चामल िोदो मिै गाँह ुडतल 15 15 
 

 

11 स्चया डमठाई पसल  50 50 
 

 

12 किराना पसल 30 30 
 

 

13 थान िपिा पसल 50 50 
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14 रेडिमेि िपिा पसल 50 50 
 

 

15 िपिा डसलाई पसल  20 20 
 

 

16 रेडियो घडि ममित पसल छाता प्रसेरिुिर  20 20 
 

 

17 सनु पसल  100 100 
 

 

18 

िोिो नाम्लो िुचो घमु नाङ्गलो िालो 
थनु्से आदद 10 10 

 

 

19 फलामिा सामान हरुिो पसल 20 20 
 

 

20 भााँिा पसल  50 50 
 

 

21 सैलनु 20 20 
 

 

22 रािीपाखी 50 50 
 

 

23 लीलामी िपिा 50 50 
 

 

24 जतु्ता चप्पल 50 50 
 

 

25 मनीहारी (चरुा, पोते, िागो,कटिा आदद) 30 30 
 

 

26 सुाँगरुिा पाठो कवक्री प्रडत गोटा 25 25 
 

 

27 छाप्री होटल 50 50 
 

 

28 िुखरुा, हााँस, परेवा प्रडत गोटा 5 5 
 

 

29 खडस, बाख्रा, बोिा प्रडत गोटा 40 40 
 

 

30 

गाई, गोरु, रााँगा, बहर, बाछा बाच्छी प्रडत 
गोटा 50 50 

 

 

31 जिीबटुी पसल 10 10 
 

 

32 चटपटे पसल हकटया पसल 30 30 
 

 

33 चटपटे घमु्ती पसल 100 100 
 

 

34 आल ुपसल 20 20 
 

 

35 टमाटर 20 20 
 

 

36 हात हेने ज्योडतकष 50 50 
 

 

37 िुखरुा,हााँस िाटेिो प्रडत गोटा 10 10 
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38 जाद,ु चटिे 100 100 
 

 

39 हरेि माल पसल 50 50 
 

 

40 पात पसल 5 5 
 

 

41 सडुति पसल 50 50 
 

 

42 गेिागडुिजन्य 10 10 
 

 

43 माछा 50 50 
 

 

44 दिु जन्य पदाथि िेरै 50 50 
 

 

45 दिु जन्य पदाथि थोरै 30 30 
 

 

46 ठेिी 100 100 
 

 

47 हपे, तोम्बा, ददेुरो प्रडत गोटा 10 10 
 

 

48 मह प्रडत डलटर 10 10 
 

 

49 अडमलो प्रडत डलटर 10 10 
 

 

50 माटोिा भााँिा 30 30 
 

 

51 अन्य कवकवि 10 10 
 

 

 

 

 

   

 

 

अनसूुची (10) 
 

 

(ऐनिो दफा 12 साँग सम्बस्न्ित) 
 

 

सिि पवुाििार सेवा शलु्ि 
 

 

  
 

भोजपरु स्जल्ला षिानन्द नगरपाडलिािो तवाडमत्वमा भएिा  पूवाििार प्रयोग गरेवापत देहाय बमोस्जमिा 
सवारी सािनलाई सिि पवुाििार  शलु्ि असलु गररनेछ ।   

 

 

क्र.सं. कववरण तवीिृत दररेट 
 

 

    आ.व. 078÷79 
 

 

    खाडल  भारी, भरी 
 

 

1 फेरी: मोटरसाईिल (पटिे) 25 25 
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2 फेरी: ट्रयास्क्स (पटिे) 100 150 
 

 

3 फेरी: िार  (पटिे) 100 100 
 

 

4 फेरी: बस (पटिे) 150 200 
 

 

5 फेरी: ट्रयाक्टर (पटिे) 300 500 
 

 

6 फेरी: सौराज (पटिे) 500 1000 
 

 

7 फेरी: कट्रपर (पटिे) 500 1000 
 

 

8 फेरी: एल कप (पटिे) 700 2500 
 

 

9 फेरी: व्यािहोलोिर तथा िोजर (पटिे) 2500 2500 
 

 

10 फेरी: स्जप (पटिे) 100 150 

 

 

11 फेरी: गाई गोरु आदद (पटिे) 50 50 

 

 

12 फेरी: भैँसी (पटिे) 100 100 

 

 

13 

फेरी: खडस बोिा भेिा बाख्रा बगुरु 
(पटिे) 10 10 

 

 

सिि पवुाििार तफि  
 

 

1 बस  (वाकषिि) 4000 4000 

 

 

2 स्जप (वाकषिि) 3500 3500 

 

 

3 ट्रि तथा कट्रपर  (वाकषिि) 5000 5000 

 

 

4 ट्रयाक्टर (वाकषिि) 3500 3500 

 

 

1. सिि पवुाििार तफि िो शलु्ि नगरपाडलिा तथा सम्वस्न्ित विा िायािलमा बैशाि मसान्त डभत्र अडनवायि 
बझुाइ  सक्न ु पने छ । 

 

2. सिि पवुाििार शलु्ि बैशाि मसान्त डभत्र नबझुाई व्यावसाय सञ्चालन गने व्यावसायी, व्यास्ि वा फमि 
लाई थप 20    प्रडतशत  जररवाना समेत अशलु गररनेछ ।  
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अनसूुची (11) 
 

 

(ऐनिो दफा 13 साँग सम्बस्न्ित) 
 

 

पाकिि ङ  शलु्ि 
 

 

क्र.सं. कववरण तवीिृत दररेट 
 

 

    आ.व. 077÷78 आ.व. 078÷79 
 

 

1 ठुलो सवारी सािनन (पटि) 50 50 
 

 

2 सानो सवारी सािन (पटि) 20 20 
 

 

3 मोटर साईिल तथा तिुटी (पटि) 5 5 
 

 

4 टेम्पो (पटि) 30 30 
 

 

5 ट्यास्क्स तथा स्जप (पटि) 40 40 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

अनसूुची (12)  
 

(ऐनिो दफा 14 साँग सम्बस्न्ित) 
 

 

सेवा शलु्ि दततरु 
 

 

 यस नगरपाडलिािो िायािलयद्बारा प्रदान गररने सेवा वापत देहाय बमोस्जमिो शलु्ि लाग्नेछ । 

 

 

क्र.सं. कववरण तवीिृत दररेट 
 

 

    आ.व. 077÷78 आ.व. 078÷79 
 

 

ि व्यास्िगत घटना तथा अन्य डसफाररस तथा प्रमास्णत  
 

 

1 प्रत्यि डनवेदन दततरु 20 20 
 

 

2 जन्म दताि 35 ददन भन्दा पडछ 250 250 
 

 

3 मतृ्य ुदताि 35 ददन भन्दा पडछ 110 110 
 

 

4 बसाईसराई गरी आएिो दताि  550 550 
 

 

5 बसाईसराई गरी गएिो दताि  1000 1000 
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6 कववाह दताि तवदेशी दलुही संग 500 500 
 

 

7 कववाह दताि कवदेशी दलुही संग 1200 1200 
 

 

8 कववाह प्रमाणीत तवदेशी दलुही संग 550 550 
 

 

9 कववाह प्रमाणीत कवदेशी दलुही संग 1100 1100 
 

 

10 सम्वन्ि कवच्छेद दताि  1000 1000 
 

 

11 आन्तररि वसाईसराई प्रमास्णत  300 300 
 

 

12 जन्म डमडत संसोिन डसफाररस 500 500 
 

 

13 अकववाकहत प्रमाणीत  1000 500 
 

 

14 हिवाला वा हिदार प्रमाणीत 1000 1000 
 

 

15 

व्यस्िगत कववरण डसफाररस तथा 
प्रमाणीत अंग्रजेीमा    1000 

 

 

16 

व्यस्िगत कववरण डसफाररस तथा 
प्रमाणीत  500 500 

 

 

17 पाररवाररि डसफाररस तथा प्रमाणीत 1000 1000 
 

 

18 संरक्षि डसफाररस 500 500 
 

 

19 संरक्षि डसफाररस संतथागत  700 700 
 

 

20 स्जकवत रहेिो डसफाररस 500 500 
 

 

21 तथायी वसोवास प्रमाणीत 1000 1000 
 

 

22 अतथायी वसोवास प्रमाणीत 600 600 
 

 

23 नाम थर संसोिन डसफाररस 600 600 
 

 

24 

नाम थर संसोिन सजिडमन सकहत 
गनुिपरेमा  1000 1000 

 

 

25 स्जकवत सगिो नाता प्रमास्णत 500 500 
 

 

26 मतृि साँगिो नाता प्रमास्णत 500 500 
 

 

27 आचरण सम्वन्िी डसफाररस / प्रमास्णत 500 500 
 

 

28 

आचरण सम्वन्िी डसफाररस / प्रमास्णत 
अंग्रजेी   1000 
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29 नावालि डसफाररस 
 

 

  

ि) नावालि तवदेस्श 500 500 
 

 

ख) नावालि  कवदेस्श 1000 1000 
 

 

30 

बैदेस्शि रोजगार प्रमास्णत यरुोप 
/अमेररिी मलुिु    1500 

 

 

31 बैदेस्शि रोजगार प्रमास्णत खाडि मलुिु    500 
 

 

32 सजिडमन गरर नाता प्रमाणीत नेपाली 500 500 
 

 

33 सजिडमन गरर नाता प्रमाणीत अंग्रजेी   1000 
 

 

34 जन्म प्रमास्णत  500 500 
 

 

35 दईु नाम थर प्रमाणीत 1000 1000 
 

 

ख  पेन्सन पट्टा डसफाररस 
 

 

1 ि) पाररवाररि लगत िािि दततरु 300 300 
 

 

2 ि) नेपाली पेन्सन पट्टा डसफाररस 500 500 
 

 

3 ख) भारतीय पेन्सन पट्टा डसफाररस 1500 1500 
 

 

4 ग) अन्य मलुिुिो पेन्सन पट्टा डसफाररस 2500 2500 
 

 

5 

घ) सामास्जि सरुक्षा पट्टा हरायिो 
प्रडतडलपी   100 

 

 

ग नागररिता सम्वन्िी डसफाररस  
 

 

  ि) अनसुसु्च 1 300 300 
 

 

  ख) अनसुसु्च 2 350 350 
 

 

  ग) अकङ्गिृत नागररिता डसफाररस 1000 1000 
 

 

  

ङ) नागररिता कववरण संसोिन डसफाररस 
अकङ्गिृत   1000 

 

 

  च) नयााँ नागररिता सजिडमन मचुलु्िा    500 
 

 

घ जग्गा सम्वन्िी डसफाररस 
 

 

1 मोकहलगत िट्टा डसफाररस 500 500 
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2 मोही नामसारी डसफाररस 500 500 
 

 

3 जग्गािो नाम संसोिन डसफाररस  500 500 
 

 

4 जग्गा छुट्याउने डनवेदन दततरु 500 500 
 

 

5 घरबाटो डसफाररस 500 500 
 

 

6 हिभोि डसफाररस  500 700 
 

 

7 चारकिल्ला प्रमास्णत 500 1000 
 

 

8 छुट जग्गा दताि डसफाररस 2500 2500 
 

 

9 सिि दरुी प्रमास्णत 500 500 
 

 

10 जग्गा िडनपजुाि हराएिो डसफाररस   500 
 

 

11 प्लकटङ्ग जग्गािो नक्सा प्रमास्णत  2500 2500 
 

 

12 जग्गा प्लकटङ अनमुडत /स्तविृडत शलु्ि     5000 
 

 

13 

न.पा.िो. स्तविृडत कवना जग्गा प्लकटङ्ग 
गरेमा जररवाना 5000 5000 

 

 

ङ घर नक्सा सम्वस्न्ि 
 

 

1 
घर नक्सा डनवेदन शलु्ि पक्की  

  500 
 

 

2 सािडसमाना प्रमास्णत पक्की घर क्षेत्र 700 700 
 

 

3 घर डनमािण सम्पन्न िस्च्च 500 500 
 

 

4 नक्सापास नामसारर पक्की 700 1000 
 

 

5 नक्सा पास पक्की घर प्रडत वगि कफट 7 7 
 

 

6 नक्सा पास  नामसारर िस्च्च 300 300 
 

 

7 नक्सा पास िस्च्च घर प्रडत वगि कफट 1 1 
 

 

8 घरडनमािण सम्पन्न प्रडतवेदन पक्की 1000 1000 
 

 

9 घरडनमािण सम्पन्न प्रडतवेदन िस्च्च 500 500 
 

 

10 घरिायम पक्की 1000 1000 
 

 

11 घरिायम  िच्ची 500 500 
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12 अतथायी टहरा डनमािण 500 500 
 

 

13 घरडनमािण सम्पन्न प्रमाण पत्र पक्की 1500 1500 
 

 

14 घरजग्गा नामसारर डसफाररस 600 600 
 

 

15 घर पातल प्रमास्णत  500 500 
 

 

16 

िोठा खोल्ने रोहबरिा बतने िायििो 
डसफाररस 500 500 

 

 

17 घर नक्सा पास बिु शलु्ि पक्की 1000 1000 
 

 

18 घर नक्सा प्रडतडलकप सेट 1   1000 
 

 

19 घर नक्सा संसोिन सोकह वगि कफट डभत्र    2000 
 

 

20 घर सम्पन्न म्याद थप दततरु   1000 
 

 

21 घर नक्सा पास बिु शलु्ि िस्च्च 500 500 
 

 

२२ घर नक्सा संशोिन  3000 
 

 

च घर अडभलेस्खिरण दततरु,  
 

 

1 ि पक्की 1000 1000 
 

 

2 ख  िच्ची 500 500 
 

 

3 ग सामान्य 300 300 
 

 

छ आय सम्वस्न्ि प्रमास्णत तथा डसफाररस 
 

 

1 रु 5 लाख सम्मिो आय प्रमास्णत  2000 2000 
 

 

2 5 देस्ख 15 लाख सम्मिो आय प्रमास्णत 2500 2500 
 

 

3 15 देस्ख 25 लाख सम्मिो आय प्रमास्णत 3000 3000 
 

 

4 25 देस्ख 35 लाख सम्मिो आय प्रमास्णत 3500 3500 
 

 

5 

35 देस्ख 50 लाख सम्मिो आय 
प्रमास्णत 4000 4000 

 

 

6 

50 देस्ख 70 लाख सम्मिो आय 
प्रमास्णत 5000 5000 

 

 

7 

70 देस्ख 1 िरोि सम्मिो आय 
प्रमास्णत 6000 6000 
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8 

1 िरोि देस्ख 2 िरोि सम्मिो आय 
प्रमास्णत   8500 

 

 

9 2 भन्दा माडथिो आय प्रमास्णत 15000 15000 
 

 

10 आडथिि सम्पन्नता डसफाररस 1000 2000 
 

 

11 आडथिि कवपन्नता डसफाररस डनशलु्ि डनशलु्ि 
 

 

12 सिुुम्वाडस डसफाररस डनशलु्ि डनशलु्ि 
 

 

13 अचल सम्पडत मलु्याङ्कन 0.10% 0.10% 
 

 

14 आन्तररि राजश्व िायािलयमा डसफाररस 700 300 
 

 

15 िरचिुा डसफाररस 500 1000 
 

 

ज योजना सम्झौता डसफाररस 
 

 

1 उपभोिा सडमडत दताि शलु्ि 200 200 
 

 

2 प्रदेश तथा िेस्न्रय योजना डसफाररस 1500 1500 
 

 

3 

नगर तथा विा ततरीय योजना सम्झौता 
2 लाख भन्दा मडुनिो डसफाररस   300 

 

 

4 

नगर तथा विा ततरीय योजना सम्झौता 
2 लाख भन्दा माडथ 5 लाख सम्म 

डसफाररस   400 

 

 

5 

नगर तथा विा ततरीय योजना सम्झौता 
5 लाख भन्दा माडथि डसफाररस   500 

 

 

6 विाबाट अन्य सम्झौता डसफाररस 300 300 
 

 

7 

विा बाट योजना भिुाडनिो लाडग 
डसफाररस 300 300 

 

 

झ स्शक्षा तफि  
 

 

1 

डनस्ज कवद्यालय संचालन डसफाररस 
आिारभतु 3000 3000 

 

 

2 

डनस्ज कवद्यालय संचालन डसफाररस 
माध्याडमि 6000 6000 

 

 

3 

डनस्ज कवद्यालय नामसारर  डसफाररस 
माध्याडमि 5000 5000 
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4 

डनजी कवद्यालय ठाउाँसारी डसफाररस 
माध्यडमि  2000 2000 

 

 

5 छात्रवसृ्त्त  डसफाररस 150 300 
 

 

6 छात्रवसृ्त्त  डसफाररस कवदेश   1000 
 

 

7 

सहमडत डसफाररस स्शक्षि तथा िमिचारर 
सरुवा आउनेिो लाडग   1000 

 

 

8 

सहमडत डसफाररस स्शक्षि तथा िमिचारर 
सरुवा भैजानेिो लाडग 1000 1000 

 

 

9 कवपन्न  कवद्याडथि छात्रवसृ्त्त डनशलु्ि डनशलु्ि 
 

 

१० 

परीक्षा दततरु अन्य तहिा लाडग 
लोिसेवा आयोगले तोिे अनसुार, 
िायािलय सहयोगीिा लाडग   २०० 

 

 

ञ तवात्य सम्वन्िी डसफाररस 
 

 

1 अपाङ्ग डसफाररस डनशलु्ि डनशलु्ि 
 

 

2 तवात्य सम्वस्न्ि डसफाररस 200 डनशलु्ि 
 

 

ट उद्योग व्यासाय सम्वन्िी डसफाररस 
 

 

1 व्यावसाय दताि सजिडमन समेत डसफाररस   500 
 

 

2 व्यावसाय बन्द डसफाररस 500 500 
 

 

3 व्यावसाय सञ्चालन भएिो डसफाररस 1000 1000 
 

 

4 अन्य उद्योग दताि डसफाररस 1500 2000 
 

 

5 उद्योग ठाउाँ सारी डसफाररस 1500 1500 
 

 

6 उद्योग नाम सारी डसफाररस  1500 
 

 

7 

उद्योग तथापना डसफाररस 
 

 

1 ठुला उद्योग    50000 
 

 

2 मझौला उद्योग   30000 
 

 

3 साना तथा घरेल ुउद्योग   10000 
 

 

8 व्यवसाय संचालन नभएिो डसफाररस   500 
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9 प्यान तथा भ्याट दताि डसफाररस   300 
 

 

10 प्यान तथा भ्याट वन्द  डसफाररस   200 
 

 

ठ संघ संतथा सम्वस्न्ि डसफाररस 
 

 

1 ि) गैरनाफामसु्ख नयााँ संतथा दताि    500 
 

 

2 ख) गैरनाफामसु्ख संतथा नकविरण    300 
 

 

3 ग) INGO सम्वन्िी डसफाररस   1000 
 

 

4 घ) संघ सतथा शांखा खोल्ने डसफाररस   1000 
 

 

5 सहिारी संतथा दताि तथा नवीिरण 1000 1000 
 

 

6 सहिारी संतथा डबस लाख सम्मिा 1000 1000 
 

 

7 
सहिारी संतथा डबस लाख भन्दा माडथ 
िारोबार गने 2000 2000 

 

 

8 अन्तराकष्ट्रय सहिारी संतथा  5000 
 

 

9 टोलकविास संतथा दताि 300 500 
 

 

ि उजरुर तथा मदु्दा सम्वस्न्ि 
 

 

1 मदु्धािो डनवेदन दततरु 50 50 
 

 

2 िोटिकफ डमनाह डसफाररस 100 100 
 

 

3 ताररि पचाि 100 100 
 

 

4 डमलापत्र डसफाररस दवैु पक्षबाट 500 500 
 

 

ण िृकष, वन तथा पसपुस्न्छ सम्वस्न्ि डसफाररस 
 

 

1 िृकष तथा वनजन्य उद्योग दताि  3000 3000 
 

 

2 िृकष तथा वनजन्य उद्योग दताि डसफाररस 2000 1000 
 

 

3 

चौपाय सम्वस्न्ि डसफाररस फमि वाला 
प्रडतगोटा    20 

 

 

4 जीणिरुख हााँगाकवगा छटनी तवीिृत 550 550 
 

 

5 डनस्जिवन दताि डसफाररस   1000 
 

 

त पशपुस्न्छ डनरोडग प्रमास्णत तथा डसफाररस 
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  ि गाइ, भौडस, गोरु प्रडत गोटा    150 
 

 

  

ख) बाख्रा, खडस, बगरु, भेिा लगायत 
प्रडतगोटा    100 

 

 

  ग) िुखरुा, हास प्रडत गोटा    50 
 

 

थ अन्य प्रमास्णत तथा डसफाररसहरु  
 

 

1 अन्य सबै किडसमिो सजिडमन  400 500 
 

 

2 विा प्रमास्णत 500 500 
 

 

3 िारा कवजडुल जिान डसफाररस 550 550 
 

 

4 िागजात मञ्जुररनामा प्रमास्णत 200 500 
 

 

5 

सामान ओसारपसार डसफाररस वसाईसरर 
जादा  2000 2000 

 

 

6 लस्क्षत वगि डसफाररस 300 500 
 

 

7 डिफेज लाईन जिान 1500 1500 
 

 

8 शे्रतता  िायािन्वयन डसफाररस  500 500 
 

 

9 अंग्रसे्ज भाषा प्रमास्णत  1000 1000 
 

 

10 अंग्रसे्ज भाषा प्रमास्णत डसफाररस विा   500 
 

 

11 अपतुाली सम्बन्िी डसफाररस 500 1000 
 

 

12 सेवामलुि अन्य 550 550 
 

 

13 

न.पा तथा विा बाट जारर िागजात 
प्रमास्णत  1000 1000 

 

 

14 नगरबाट गररने अन्य डसफाररस प्रडत गोटा   300 
 

 

१५ 
िक्षा ८ िो सकटिकफिेट नाम/थर/जन्म 
डमडत/प्रडतडलकप  300 

 

 

1६ नगरबाट गररने अन्य प्रमास्णत  प्रडतगोटा  700 700 
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अनसूुची (13) 
(ऐनिो दफा 15 साँग सम्बस्न्ित) 

ढुङ्गा, डगकट्ट,वालवुा संिलन तथा कवकक्र  शलु्ि 

                       

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.सं. कववरण एिाइ दर रु. एिाइ दर रु. 

1 ढुङ्गा डगकट्ट प्रडत घन डमटर 106 प्रडत ट्रयाक्टर 400 
2 वालवुा  प्रडत घन डमटर 89 प्रडत ट्रयाक्टर 300 
3 डगकट्ट वालवुा  प्रडत घन डमटर 106 प्रडत ट्रयाक्टर 400 
4 ढुङ्गा डगकट्ट प्रडत घन डमटर 106 प्रडत कट्रपर 1200 
5 वालवुा  प्रडत घन डमटर 89 प्रडत कट्रपर 900 
6 डगकट्ट वालवुा  प्रडत घन डमटर 106 प्रडत ट्रयाक्टर 400 



                     षिानन्द नगरपाडलिा, ददङ्ला, भोजपरुिो वाकषिि नगर कविास योजना २०७८/०७९  | 162  

 

षिानन्द नगरपाडलिािा डनवािस्चत पदाडििारीहरुिो कववरण 

क्र स  पदाडििारीिो नाम  डनवािस्चत पद विा नं. टेलीफोन नं 

१ वीरवल राइि नगर प्रमखु  9841729932 

२ मेररिा राइि नगर उप-प्रमखु   9842180752 

३ रामेश्वर भण्िारी विा अध्यक्ष १ 9841708151 

४ अस्म्विा राइि मकहला विा सदतय १ 9819073476 

५ डमरा दजी दडलत मकहला विा सदतय १ 9808449443 

६ बरी िठेत विा सदतय १ 9814331146 

७ ढािा बहादरु कवि विा सदतय १ 9804301421 

८ कवष्ण ुप्रसाद स्घडमरे विा अध्यक्ष २ 9811329438 

९ िकवता राइि मकहला विा सदतय २ 9808012298 

१० कहरा दजी दडलत मकहला विा सदतय २ 9810522171 

११ कवशाल राइि विा सदतय २ 9814368107 

१२ देउताराम तामाङ विा सदतय २ 9867812560 

१३ गणेश प्रसाद अडििारी विा अध्यक्ष ३ 9804316825 

१४ अमतृ िुमारी राइि मकहला विा सदतय ३ 9804028021 

१५ तीथि िुमारी कवि दडलत मकहला विा सदतय ३ 9842270068 

१६ राज िुमार खत्री विा सदतय ३ 9818277743 

१७ प्रिाश राइि विा सदतय ३ 9812390681 

१८ किसान राइि विा अध्यक्ष ४ 9869090392 

१९ जमनुा कवि मकहला विा सदतय ४ 983492789 

२० गीता सािी दडलत मकहला विा सदतय ४ 9819013578 

२१ हेम िुमार राइि विा सदतय ४ 9800914144 

२२ यवुराज राइि विा सदतय ४ 9861205168 

२३ कवनेश राइि विा अध्यक्ष ५ 9805315963 

२४ लक्ष्मी िला स्ज सी मकहला विा सदतय ५ 9860504355 

२५ ददल िुमारी कवश्विमाि दडलत मकहला विा सदतय ५ 9815355243 

२६ मोडत बहादरु कवि विा सदतय ५ 8942501415 

२७ हिि  बहादरु दाहाल विा सदतय ५ 9851190896 

२८ सजुन राइि विा अध्यक्ष ६ 9852051956 

२९ डमना कवि मकहला विा सदतय ६ 9842057764 

३० रीता सािी दडलत मकहला विा सदतय ६ 9862000613 

३१ िुमार िटुवाल विा सदतय ६ 9842104157 

३२ भवानी शंिर लम्साल विा सदतय ६ 8962130845 
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३३ बदु्धडसं तामाङ विा अध्यक्ष ७ 9842215116 

३४ इन्र िुमारी तामाङ मकहला विा सदतय ७ 9860946216 

३५ दगुाि देवी दमाइ दडलत मकहला विा सदतय ७ 9842625330 

३६ शरेुश अडििारी विा सदतय ७ 9819332937 

३७ डनल बहादरु खड्गी विा सदतय ७ 9860717702 

३८ किशोर किरााँत विा अध्यक्ष ८ 9842425607 

३९ मसीनीमाया तामाङ मकहला विा सदतय ८ 9862051723 

४० िमला कवश्वािमाि दडलत मकहला विा सदतय ८ 9816372280 

४१ हेम िुमार शे्रष्ठ विा सदतय ८ 9852052144 

४२ छत्र बहादरु तामाङ विा सदतय ८ 9842225130 

४३ पासाङ शेपाि विा अध्यक्ष ९ 9742110075 

४४ डनमददिी शेपाि मकहला विा सदतय ९ 9862015541 

४५ रत्न िुमारी िडमनी दडलत मकहला विा सदतय ९ 9807377836 

४६ मान वहादरु राइि विा सदतय ९ 9813516599 

४७ चक्र बहादरु तामाङ विा सदतय ९ 9810409573 

४८ भोला जङ्ग राइि विा अध्यक्ष १० 9842336756 

४९ अडनता तामाङ अडििारी मकहला विा सदतय १० 9812334354 

५० सीता कवश्विमाि दडलत मकहला विा सदतय १० 9842365758 

५१ जीत िुमार दजी विा सदतय १० 9861062594 

५२ भपुाल िुमार िािी विा अध्यक्ष ११ 9862295795 

५३ टीिा िुमारी िािी मकहला विा सदतय ११ 9842150554 

५४ मैया माया सािी दडलत मकहला विा सदतय ११ 9810329826 

५५ कवस्जन्र राइि विा सदतय ११ 9842129657 

५६ उग्रने तामाङ विा सदतय ११ 9800913654 

५७ शंिर िुमार िािी विा अध्यक्ष १२ 9864257224 

५८ मस्न्दरा थापा मकहला विा सदतय १२ 9804391885 

५९ रािीिा कवश्विमाि दडलत मकहला विा सदतय १२ 9818534092 

६० तारा बहादरु तामाङ विा सदतय १२ 9842160215 

६१ िृष्ण मोहन िािी विा सदतय १२ 9842090069 

६२ इन्र िुमार शे्रष्ठ विा अध्यक्ष १३ 9842087508 

६३ सवुी तामाङ मकहला विा सदतय १३ 9804040386 

६४ ददलमाया दजी दडलत मकहला विा सदतय १३ 9819364596 

६५ डनमा शेपाि विा सदतय १३ 9842345392 

६६ वीरबल शे्रष्ठ विा सदतय १३ 9815320572 

६७ झंि बहादरु रोिा विा अध्यक्ष १४ 9807321222 
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 िैकफयतः ७५. प्रमे दोची  शेपाि १० नं विा सदतय स्ज.स.स. जानभुएिो । 
 

  
  

६८ िम्वर िुमारी जोगी मकहला विा सदतय १४ 9819013406 

६९ लक्ष्मी दजी दडलत मकहला विा सदतय १४ 9815328198 

७० कवष्ण ुिुमार राइि विा सदतय १४ 9810089428 

७१ कवष्ण ुप्रसाद पराजलुी विा सदतय १४ 980092129 

७२ भोज बहादरु भजेुल  नगर िायिपाडलिा सदतय ४ 9852052105 

७३ समुन लाल िुलङु राई नगर िायिपाडलिा सदतय ४ 9842211100 

७४ ठण्ि बहादरु कव ि   नगर िायिपाडलिा सदतय ८ 9842101094 
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   नगरपाडलिामा िायिरत िमिचारीहरुिो कववरण २०७८ 

क्र.स िमिचारीिो नाम सेवा ÷समूह शे्रणी पद फोन न डनयसु्ििो 
किडसम 

तथायी/अतथायी
/िरार) 

िैकफयत 

१ श्री गणेश कवक्रम 
बतनेत 

प्रशासन /f=k=t[= प्रमखु 
प्रशासिीय 
अडििृत 

 ९८५२०२७९९१ तथायी   

२ िुल प्रसाद 
ताजपरुरया  

प्रशासन /f=k=t[ अडििृत छैठौ  (*%@)*!!@# तथायी of]hgf 

zfvf  

३ मस्णराम तामाङ्ग  स्शक्षा 
प्रशासन 

/f=k=t[ स्शक्षा अडििृत ९८४२१६३०१३ तथायी स्शक्षा 

४ प्रसान्त डथङ प्रकवडिि /f=k=t[ ईस्न्जडनयर 
अडििृत छैठौ 

 ९८६०४२७३७८ तथायी  k|fljlws 

zfvf  

५ तलु बहादरु राई भेटनरी /f=k=t[ प.तवा.प्रा. ९८४१३७१९९९ तथायी e]6]/Lg/L 

zfvf 

६ प्रमोद प्रसाद शाह  आयुिवेद /fk cg= 

k|yd 

िकवराज 
डनरीक्षि 

९८५२०७८०९७ तथायी cfo'{j]b 

७ डनमादोजे तामाङ्ग प्रशासन /f=k=t[ रोजगार 

स्रयोजि 

(*%@)*&*)) s/f/ gu/kflnsf 

८ िम्बरिुमार डलम्ब ु प्राकवडिि /f=k=t[ सूचना प्रकवडि 
अडििृत 

(*$@%*^$)$ s/f/ gu/kflnsf 

९ जनिराज तामाङ्ग प्रशासन रा प अन 

प्रथम 

ि. अपरेटर ९८४००२६९१७ तथायी gu/kflnsf 

१० सवुास तामाङ प्रशासन रा प अन 

प्रथम 

ना. स ु (*!()%!^%^ तथायी gu/kflnsf 

११ सून्दर शे्रष्ठ :jf:Yo रा प अन 

प्रथम 

हे.अ. (तवात्य 

स.संयोजि) 

(*$@)(*$)$ तथायी :jf:Yo 

zfvf 

;+of]hs 

१२ रामसागर यादव लेखा 
प्रशासन 

/f=k=cg= 

k|yd 

सहायि पााँचौ 
लेखा 

(*$$^$@*^* तथायी gu/kflnsf 

१३ ज्योडत डलम्बू प्राकवडिि रा प अन 

प्रथम 

सव- ईस्न्जडनयर ९८४२२५५४२३ तथायी  

१४ रोशन पररयार प्राकवडिि रा प अन 

प्रथम 

सव- ईस्न्जडनयर ९८४०३८१५९२ तथायी  

१५ एडलना अडििारी प्राकवडिि रा प अन 

प्रथम 

सव- ईस्न्जडनयर ९८६२०४७८८१ तथायी  
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१६ कवजय िुमार 
चौिरी 

प्राकवडिि /f=k=cg= 

lå= 

अ.सव- 

ईस्न्जडनयर 
९८६१७९४१२२ तथायी  

१७ रोशन िुमार शाह प्राकवडिि /f=k=cg= 

lå= 

अ.सव- 

ईस्न्जडनयर 
९८६२९३५५२८ तथायी  

१८ सडुनल िुमार 
चौिरी 

प्राकवडिि 

अडमन 
शाखा 

/f=k=cg= 

lå= 

अडमन ९८४४१८५२४२ तथायी  

१९ िेशव प्रसाद 
गरुागाई 

प्राकवडिि 
प्राकवडिि 

/f=k=cg= 

lå= 

स्जन्सी शाखा (*%@)%@%#%  तथानीय तथायी gu/kflnsf 

२० िन बहादरु तामाङ प्रशासन /f=k=cg= 

lå= 

खररदार (*^@)^%^&% तथानीय तथायी  j8f g+ * 

j8f ;lrj 

२१ अम्बर बहादरु राई प्राकवडिि /f=k=cg= 

lå= 

अ.स.ई   तथानीय तथायी j8f g+ # 

j8f ;lrj 

२२ फुदोची शेपाि प्रशासन /f=k=cg= 

lå= 

खररदार (&$@)&)^#! तथानीय तथायी j8f g+ ( 

j8f ;lrj  

२३ उपेन्र भट्ट प्रशासन /f=k=cg= 

lå= 

खररदार (*%@)%@%@% तथानीय तथायी j8f g+ ^ 

j8f ;lrj 

२४ खेमबन्ि ुअडििारी प्राकवडिि /f=k=cg= 

lå= 

अ.स.ई (*^@))@#@( तथानीय तथायी j8f g+ % 

j8f ;lrj 

२५ सरेुन्र रामदाम  cx]j /f=k=cg=lå= तवात्य 

स.संयोजि 

(*^@)$%#&) तथायी gu/kflnsf 

:jf:Yo 

zfvf 

२६ अन ुडलम्बू :jf:Yo /f=k=cg=lå अ.न.मी. ९८६२१९०४७६ s/f/ gu/kflnsf 

:jf:Yo 

zfvf 

२७ ध्यान बहादरु 
तामाङ 

प्राकवडिि /f=k=cg= 

lå= 

अ.स.ई (*%@)%@#@& तथानीय तथायी j8f g+ !# 

j8f ;lrj 

२८ तलुसी बहादरु 
बतनेत 

प्राकवडिि /f=k=cg= 

lå= 

खा.पा.स.टे.   अतथायी gu/kflnsf 

२९ प्रदीप िुमार राई प्रशासन /f=k=cg= 

lå= 

खररदार   तथायी j8f g+ !) 

j8f ;lrj 

३० अकपल बतनेत  प्रशासन /f=k=cg= 

lå= 

खररदार (*$%&%$(&# तथायी j8f g+ !@ 

j8f ;lrj 

३१ बाबरुाम बाततोला प्रशासन /f=k=cg= 

k|yd 

एम आइ एस 

अपरेटर 

(*$@#()@%@ s/f/ gu/kflnsf 

३२ सन्तोस राई प्रशासन /f=k=cg= 

k|yd 

एम आइ एस 

अपरेटर 

(*$#%*&%$$ s/f/ gu/kflnsf 

३३ डमलन कवक्रम 
बतनेत 

प्रशासन /f=k=cg= 

lå= 

कफल्ि सहायि (*%!@$)$*% s/f/ gu/kflnsf 

३४ 
       

३५ मोडतराम खनाल k|;f;g /f=k=cg= 

k|yd 

सहायि पााँचौ 
आलेप 

(*$@()($)) तथायी gu/kflnsf 

३६ िेशव िु. शंिर k|;f;g /f=k=cg= 

k|yd 

ना.स.ु ९८६०७३९७२० तथायी j8f g+ & 

j8f ;lrj 
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३७ ददपिला राई स्शक्षा 
प्रशासन 

/f=k=cg= k|yd स्शक्षा प्रा.स. ९८४९२२६३१० तथायी  

स्शक्षा शाखा 

३८ सन्सार िुथमुी राई k|;f;g /f=k=cg= 

k|yd 

सहायि पााँचौ (*^!***@*( तथायी gu/kflnsf 

३९ गीता गरुागाई k|;f;g /f=k=cg= 

k|yd 

सहायि पााँचौ ९८४२४०२५५६ तथायी gu/kflnsf 

४० दगुािमणी िााँगी k|;f;g /f=k=cg= 

k|yd 

सहायि पााँचौ (*%!)(@(!@ तथायी j8f g+ !! 

j8f ;lrj 

४१ सषु्मा अडििारी k|;f;g /f=k=cg= 

k|yd 

सहायि पााँचौ (*$@%(!$$$ तथायी j8f g+ ! 

j8f ;lra 

४२ शोभा राई k|;f;g /f=k=cg= l4lto सहायि चौथो ९८६२०१००६१ तथायी  

४३ स्क्षडतज बतनेत k|;f;g /f=k=cg= 

l4lto 

सहायि चौथो ९८६२०५५६७७ तथायी  j8f g+ !$ 

j8f ;lrj 

४४ तेजिुमारी नेपाल k|;f;g /f=k=cg= 

l4lto 

सहायि चौथो ९८४२४२५५०१ तथायी + @ g+ j8f 
;lra 

४५ घनेन्र आचायि k|;f;g /f=k=cg= 

l4lto 

सहायि चौथो ९८४१८४२६७१ तथायी n]vf zfvf 

gu/kflnsf 

४६ डमलन थापा भेटनरी /f=k=cg=lå= ना.प.से.प्रा. (*$@!)^$#* s/f/ j8f g+ !)  

४७ कप्रडतिला राई िृकष /f=k=cg=lå= ना.प्रा.स (*)&!#*&&) s/f/ gu/kflnsf 

४८ राजेन्र राई िृकष /f=k=cg=lå= ना.प्रा.स (*!!)!^!@# s/f/ gu/kflnsf 

४९ अस्म्बिा राई िृकष /f=k=cg=lå= ना.प्रा.स (*@%#%$@#( s/f/ j8f g+ !# 

५० ददपेन थापा प्रशासन /f=k=cg= 

k|yd 

िृकष  प्राकवडिि (*!^##(!@) s/f/ gu/kflnsf 

५१ दगुािदेवी प्रिान िृकष /f=k=cg=lå= ना.प्रा.स (*^@!$@&^) s/f/ gu/kflnsf 

५२ मसु्ि प्रसाद स्घडमरे प्रशासन v/Lbf/ विा खररदार 
  s/f/ j8f g+ !@ 

५३ सन्तोष िािी प्रशासन v/Lbf/ विा खररदार 
  s/f/ j8f g+ !! 

५४ पप्प ुयादव प्राकवडिि /f=k=cg= 

k|yd 

सव इस्न्जडनयर (*$*%@!)!@ s/f/ रोजगार 
सेवा िेन्र 

५५ िुशल राई प्राकवडिि /f=k=cg= 

lå= 

अ.स.ई (*%@)*%)^$ s/f/  

५६ तोषल दfहाल प्राकवडिि /f=k=cg=lå= अ स इ (*$@!)*$%! s/f/   

५७ नेत्र वहादरु राना 
मगर 

प्राकवडिि /f=k=cg=lå= अ स इ (*!!#!*#&^ s/f/   

५८ मस्चन्र राई भिूम्प 
प्राडििरण 

/f=k=cg=lå अ.सव- 

ईस्न्जडनयर 

९८४२११४६०८ s/f/ भिूम्प 
प्राडििरण 

५९ डनल बहादरु 
दाहाल 

प्रशासन शे्रणी कवकहन िा.स. ९८४२१३८२२३ तथायी नगरपाडलिा 

६० अस्म्विा राई प्रशासन /f=k=cg= 

k|yd 
सूचना सहायि 
समकृद्ध 
आयोजना 

९८४०२१०८०५ s/f/ नगरपाडलिा 

६१ िनिुमारी गरुुङ्ग प्रशासन /f=k=cg= 

k|yd 
मनोसामास्जि 
परामशििताि 

 s/f/ नगरपाडलिा 
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६२ गजेन्र प्रसाद 
आचायि 

प्रशासन /f=k=cg= 

k|yd 
कवत्तीय साक्षरता 
सहजिताि 

९८४९१८०७६५ s/f/ नगरपाडलिा 

६३ सूयि ब. तामाङ्ग प्रशासन  ररटनी 
तवयंसेवि 

९८४४४८६४८७ s/f/ नगरपाडलिा 

६४ बसन्त अडििारी प्रशासन  ररटनी 
तवयंसेवि 

९८६०५०४३३४ s/f/ नगरपाडलिा 

६५ मिुुन्द कवि प्रशासन  ररटनी 
तवयंसेवि 

९८६१०४०२१४ s/f/ नगरपाडलिा 

६६ रोणराज राई  प्रशासन प्रशासन  नगर प्रहरी 
ईन्चाजि 

(*)%#(#**) s/f/ नगरपाडलिा 

६७ मडनसा खड्िा  प्रशासन  प्रशासन नगर प्रहरी (*@%#^^$*^ s/f/ नगरपाडलिा 
६८ कविास राई  प्रशासन  प्रशासन नगर प्रहरी (*!*@)(*#$ s/f/ नगरपाडलिा 
६९ बेडलना राई  प्रशासन  प्रशासन नगर प्रहरी (*!!))^!()$ s/f/ नगरपाडलिा 
७० राजेन्र तामाङ्ग  प्रशासन  प्रशासन नगर प्रहरी (*!^#(#$)! s/f/ नगरपाडलिा 
७१ बदु्ध डसं तामाङ्ग  प्रशासन  प्रशासन नगर प्रहरी (*!)$#%&(& s/f/ नगरपाडलिा 
७२ सम्बर वहादरु 

तामाङ्ग 

 प्रशासन  प्रशासन नगर प्रहरी (*!!#*%$!$ s/f/ नगरपाडलिा 

७३ शोभा सािी  प्रशासन  प्रशासन नगर प्रहरी (*!&#@@%!@ s/f/ नगरपाडलिा 
७४ सोडनया कवश्विमाि  प्रशासन  प्रशासन नगर प्रहरी (*@(#))&(# s/f/ नगरपाडलिा 
७५ सरेुश कवश्विमाि  प्रशासन  प्रशासन नगर प्रहरी (*$@$*#)() s/f/ नगरपाडलिा 
७६ जगत बहादरु राई प्रशासन >]0fL ljlxg जेडसवी अपरेटर ९८०४०९०६६६ s/f/ gu/kflnsf 

७७ सन्तोष कवि प्रशासन >]0fL ljlxg भा.स.चा ९८५२०९९५३२ s/f/ gu/kflnsf 

७८ पासाङ शेपाि प्रशासन >]0fL ljlxg भा.स.चा ९८०४३१०८५६ s/f/ gu/kflnsf 

७९ समुन तामाङ्ग प्रशासन >]0fL ljlxg ह.स.चा ९८४३८६९०५० s/f/ gu/kflnsf 

८० िुमार तामाङ्ग प्रशासन >]0fL ljlxg िा.स. ९८२९३८८५९२ s/f/ gu/kflnsf 

८१ तारा बहादरु राई प्रशासन >]0fL ljlxg िा.स. ९८४५७५४८०४ तथायी j8f g+ ! 

८२ राम िुमार शे्रष्ठ प्रशासन >]0fL ljlxg िा.स. ९८११०१६०६९ s/f/ नगरपाडलिा 
८३ श्री गोपाल तामाङ प्रशासन >]0fL ljlxg िा.स.    s/f/ नगरपाडलिा 
८४ कहरालाल कवश्विमाि प्रशासन >]0fL ljlxg िा.स. ९८६२०६६७७९ s/f/ j8f g+ * 

८५ सञ्जय शे्रष्ठ प्रशासन >]0fL ljlxg िा.स.   s/f/ j8f g+ !# 

८६ कवमल पराजलुी प्रशासन >]0fL ljlxg िा.स. ९८६७९७९१३६ s/f/ j8f g+ !$ 

८७ सम्बर खत्री प्रशासन >]0fL ljlxg िा.स. ९८१९३७८१३२ s/f/ j8f g+ # 

८८ सरेुन्र तामाङ्ग प्रशासन >]0fL ljlxg िा.स. (*^(&!()%% s/f/ j8f g+ ( 

८९ िम्बर गरुुङ्ग प्रशासन >]0fL ljlxg िा.स. ९८००९९११६२ s/f/ j8f g+ @ 

९० सकवन तामाङ्ग प्रशासन >]0fL ljlxg िा.स.   s/f/ j8f g+ % 

९१ मेख बहादरु 
कवश्विमाि 

प्रशासन >]0fL ljlxg िा.स.   s/f/ j8f g+ & 
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९२ ररता राई प्रशासन >]0fL ljlxg िा.स.   s/f/ cfo'{j]b 

९३ कवष्ण ुगौतम आयवेुद >]0fL ljlxg िा.स.  s/f/ cfo'{j]b 

९४ िमािनन्द िाफ्ले प्रशासन >]0fL ljlxg िा.स.   s/f/ j8f g+ !) 

९५ राज िुमार तामाङ प्रशासन >]0fL ljlxg िा.स.   s/f/ नगरपाडलिा 
९६ राजेन्र भट्ट प्रशासन >]0fL ljlxg िा.स.    :yfgLo :yfoL sf=;= j8f 

g+ ^ 

९७ राम बहादरु तामाङ प्रशासन >]0fL ljlxg िा.स.   तथायी j8f g+ $ 

९८ हेम ब. दजी  सीताराम 
गठुी 

>]0fL ljlxg िा.स.   s/f/ नगरा बाजा  

९९ खगेन्र िुमार 
स्घडमरे 

प्रशासन >]0fL ljlxg िा.स.  s/f/ विा नं ११ 
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षिानन्द नगरपाडलिा गडतकवडि (तस्तवरमा) 
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पााँचौ नगर सभा २०७८ िो झलिहरु 
 

िायिपाडलिा सदतय श्री समुनलाल िुलङु्ग राईद्वारा आ.व. २०७८/७९ िो लाडग बजेट विव्य प्रतत ुगनुि हुाँदै 

पााँचौ नगर सभािो समदु्घाटन समारोहमा नगर प्रमखु श्री वीरवल राईज्यूद्वारा आ.व. २०७८/७९ िो नीडत तथा 
िायिक्रम प्रतततु गनुिहदैु 
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पााँचौ नगर सभा २०७८ िो झलिहरु 

पााँचौ नगर सभा २०७८ मा नगर सभा सदतय ज्यूहरु  

िायिपाडलिा सदतय श्री लक्ष्मीिला स्जसीद्वारा आ.व. २०७८/७९ िो लाडग आडथिि ऐन प्रतततु गनुि हुाँदै 
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आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न योजनाहरु 

ष.न.पा. विा नं २ िुदाििाउलेमा नेपाल कवद्यतु प्राडििरणिो िेस्न्रय प्रसारण लाईन साथै टोलमा कवद्यतु कवततार  

२ नं विा अध्यक्ष श्री कवष्ण ुप्रसाद स्घडमरे ज्यूबाट कवद्यतु कवततार साथै अन्य योजनाहरुिो अनगुमन गनुि हदैु 
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आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न योजनाहरु 

िालोपते्र सिििो लाडग ददंला सडतघाट सिि  

ग्रावेल तथा नाली डनमािण  

नगर क्षेत्रिो कवडभन्न आवश्यि ठााँउहरुमा  

सौयि सिि बत्ती जिान 
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आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न योजनाहरु 

नगर प्रमखु श्री वीरवल राई ज्यूबाट  

ददङ्ला बसपािि  स्शलान्यास गनुि हदैु  

 

नगर क्षेत्रिो कवडभन्न आवश्यि ठााँउहरुमा  

सौयि सिि बत्ती जिान 
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आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न योजनाहरु 

३ नं विाबाट संचाडलत िुपोकषतलाई सपुोकषत गने सम्बस्न्ि ताडलम 

षिानन्द नगरपाडलिा अन्तगित मन्दमु पद मागि नगर उप-प्रमखु श्री मेररिा राई ज्यूद्वारा अनगुमन 
गनुि हदैु  
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आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न योजनाहरु 

ष.न.पा. विा नं ७ स्तथत कपउने पानीिो लाडग नारायण िारा डनमािण (ढुङ्गे िारा) 

 

६ नं विा ततररय योजना अन्तगित सेतीदेवी ढुङ्गे िारा डनमािण  
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आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न योजनाहरु 

षिानन्द न.पा. १३ बोयामा सिुाररएिो गोठ खोरहरु डनमािण  

षनपा १ नेपालेिााँिामा कवद्यतु कवततार सकहत िेस्न्रय 
प्रसारण लाईन जिान   

विा नं ३ खातिम्छामा पणूििदिो यलम्बर राजािो 
शाडलि डनमािण 
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आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न िायिक्रमिा झलिहरु  

 

हदङ्ला बजाि 

शडनबारे हकटयाबाट बजार झने डसढी 

षनपा १० साङ्गपाङ्ग स्तथत खगेन्र तमडृत रंगाशालािो नगर प्रमखु श्री वीरवल राई 
ज्यूद्वारा उद्घाटन तथा जग्गा दातालाई सम्मान प्रदान गनुि हदैु 

षिानन्द न.पा. विा नं २ िुदाििाउले मा मकहला सामदुाकयि तवात्य 
तवयंसेकविाहरुलाई आिारभतू ताडलम 
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आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न िायिक्रमिा झलिहरु  

ष.न.पा. १ नेपालेिााँिामा विा िायािलय भवन डनमािणिा 
लाडग नगर प्रमखु श्री वीरवल राई ज्यूबाट स्शल्यानास 

 

प्रिानमन्त्री रोजगार अन्तगित षनपा-४ स्तथत सानो 
साल्पा पोखरीमा डसंढी डनमािण 

षिानन्द न.पा. विा नं ७ मा अतथायी िोडभि अतपताल डनमािण 



                     षिानन्द नगरपाडलिा, ददङ्ला, भोजपरुिो वाकषिि नगर कविास योजना २०७८/०७९  | 181  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

आ.व. २०७७/०७८ मा भएिा िायिक्रमिा झलिहरु 

वडा न ं११ म्स्र्त देउिाली स्वास््य चौकीमा प्रसुघत सेवा उद्िाटन 

स्वास््य चौकी देउिाली भवन जग्गा दातालाई सवमान 
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आ.व. २०७७/०७८ मा भएिा िायिक्रमिा झलिहरु 

 

मेलममलापकतााहरु ि न्द्याघयक सममघत परिवािलाई ३ हदने कानुनी सचेतना सवबन्द्िी तामलम 

ष.न.पा. १३ ले सचचामलत झोलमल तर्ा उद्यमशील तामलम  



                     षिानन्द नगरपाडलिा, ददङ्ला, भोजपरुिो वाकषिि नगर कविास योजना २०७८/०७९  | 183  

 

  
आ.व. २०७७/०७८ मा भएिा िायिक्रमिा झलिहरु 

 

वडा न ं३ म्स्र्त छााँगेिाम भदौ ि बशैाखे पूर्णामा मा लाग्ने िाममाक मेला 

षिानन्द नगरपाडलिािो िेन्र ददंला बजारमा नास्चने लाखे नाच  
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आ.व. २०७७/०७८ मा भएिा िायिक्रमिा झलिहरु 

 

 सतु्िेरी मकहलाहरुलाई पोषण िायिक्रम अन्तगित पोषणयिु खानेिुराहरु कवतरण 

 

 ६ नं विा दडलत लस्क्षत सीप कविास ताडलम अन्तगित बााँस र प्लाकिििो मढुा बनाउने ताडलम 
२०७७ 
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षिानन्द न.पा. विा नं १० र १३ िो डसमा स्तथत 
छङ्गछङ्गे टाईगर झरना 

षिानन्द न.पा. विा नं ३ खातिम्छा स्तथत छााँगे 
झरना  

षिानन्द नगरपाडलिामा भएिा प्रािृडति झरनाहरु 
 


