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विराटनगर महानगरपालिकाको नीति, कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८० 1 

खण्ड १: 

पररचय तथा समीिा 
 

१.१ महानगरपालिकाको संशिप्त पररचय 

प्रदेि नं १ को  मोरङ शिल्िाको दशिण भागमा अिशथथत विराटनगर महानगरपालिका प्रादेशिक रािधानी िहरको रुपमा 
पररशचत छ । यो नेपािको ठूिो औद्योलगक नगर पलन हो। पौराशणक कािका प्रख्यात रािा विराटको दरबार यसै िहरको 
हाि िडा नं १८ को बधुनगर भेलडयारी िेत्रमा रहेको िनविश्वास छ।महाभारत कािमा पाण्डिहरु रािा विराटको 
दरबारमा आश्रय लिई बसेको भनाइ छ भने विराटरािाको नामबाट नै यस िेत्रको नाम विराटनगर रहन गएको िनविश्वास 
रहेको छ। वि.सं. १९७० सम्म यस ठाउँिाई गोग्राहा भलनन््यो। विराटनगर विगत समयदेशख नै रािनैलतक, िैचाररक र 
औद्योलगक आन्दोिनका िालग नेपािकै अग्रणी थथानको रुपमा रहंदै आएको छ । वि.सं. २०७४ िेठ ८ गते 
महानगरपालिका घोवित यो नगर औद्योलगक, व्यापाररक तथा प्रिासलनक केन्रको रुपमा पररशचत छ । 

 

१.१.१ अिशथथलत, िते्रफि, िनसंख्या र िालतगत वििरण, पररिार संख्या, िैविक अनपुात  

१.१.१.१ अिशथथलत र िते्रफि  

मोरङ शिल्िाको सदरमकुाम तथा प्रदेि नं १ को रािधानी विराटनगर  ऐलतहालसक, रािनैलतक, औद्योलगक र सामाशिक 
रुपमा नेपािको एक अग्रणी महानगरपालिकाको रुपमा रहेको छ । भौगोलिक अिशथथलत अनसुार ८७ लडग्री २७ लमनेट 
४७ सेकेण्ड पूिी देिान्तर र २६ लडग्री २७ लमनेट १५ सेकेण्ड उत्तरी अिांिमा फैलिएको महानगरपालिका समनु्री 
सतहदेशख ८० लमटरको उचाईमा रहेको छ । यो ठाउँ समनु्र सतहभन्दा औसत ७० लमटर ९२२९ वफटको उचाईमा 
अिशथथत रहेको छ । पूिवमा कटहरी र िहदा गाउँपालिका पशिम सनुसरी शिल्िा, उत्तर  बढुीगंगा र ग्रामथान गा.पा. 
तथा दशिणमा भारतको लसमानासगँ िोलडएको यो महानगर समति भभूागमा फैलिएको छ । यस महानगरपालिकाको 
िेत्रफि ७७.०० िगव वक.मी. रहेको छ भने यो महानगरिाई १९ िटा िडाहरुमा विभािन गररएको छ । 

 

१.१.१.२ िनसंख्या र िालतगत वििरण, पररिार संख्या र िैंलगक अनपुात   

राविय िनगणन २०७८ प्रारशम्भक नलतिा अनसुार विराटनगर महानगरपालिकाको िनसङ्खख्या २४४७५० रहेको र सो 
मध्ये मवहिा १२१९८१ (४९.८४ प्रलतित), परुुि १२२७६९ (५०.१६ प्रलतित) छ भने मवहिा परुुि िैलगंग अनपुात  
०.९९ रहेको छ ।नगरको िम्मा घरधरुी संख्या ४५२०४ रहेको छ िसमा पररिार संख्या ५७३८३ रहेको छ । कूि 
िनसङ्खख्याको िातीय बनािट हेदाव बह ुसाम्प्रदावयक िातिालतहरू पाउन सवकन्छ ।  यहाँ १२२ िातिालतको बसोिास 
छ । यस महानगरपालिकामा रहेका िातिालतहरूमध्ये िेत्री, ब्राहमणको बढी बाहलु्यता रहेको पाइन्छ । खासगरी 
मिोलियन र आयव सम्प्रदायहरूअन्तगवतका विलभन्न िातिालतहरू विगतदेशख नै बसोिास गदै आएका छन ्। मंगोलियन 
सम्प्रदायहरूमा तामाङ, मगर, गरुूङ, राई, िेपाव आदद मखु्य रहेका छन ्। 

 

१.१.२ भउूपयोग शथथलत, कृवि, िन, चरन, संरशित िते्र, ताितिैया, नदी आदद  

विराटनगरमहानगरपालिकाको धरातिीय अिथथा समथर खािको रहेको छ । भलूम व्यिथथा, सहकारी तथा गररबी 
लनिारण मन्त्राियको भलूम व्यिथथापन तथा अलभिेख विभागबाट गररएको सभे ०७५/०७६ अनसुार महानगरपालिकाको 
िम्मा भलूम  २३४०.१६ हेक्टरमध्ये कृवििे १५२३.८ हेक्टर (६५.१२ %) ,आिसिे ४८८.१३ हेक्टर (२०.८६%), 

व्यिसायिे १७.०५ हेक्टर  (०.७३ %), औद्योलगक िेत्र ६२.९९ हेक्टर (२.६९ %), औद्योलगक िेत्र ६२.९९ हेक्टर 
(२.६९ %), िन िेत्र ६२.९९ हेक्टर (२.१ %), नदी र ताितिैयािे ६१.९९ हेक्टर (२.६ %), सािविलनक िेत्र 
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१३६.०९ हेक्टर (५.८२ %), र सांथकृलतक तथा परुाताशविक िेत्र १.८५ हेक्टर (०.०८ %) उपयोग गरेको छ । 
मखु्य रुपमा ठूिो िेत्र कृवि, आिास र व्यिसायिे ओगटेका छ । यस महानगरमा संरशित िेत्र छैन । 

 

१.१.३  धालमवक एिं पयवटकीय िते्र/थथि तथा पयवटकीय गलतविलध 

विराटनगर संथकृलतका वहसाबिे धनी छ । यहा ँधैरै ऐलतहालसक धालमवक थथिहरु रहेका छन ्।वहन्द,ु बौद्ध, इथिाम, इसाई 
आदद धमावििम्बी अनसुारकै धालमवक थथिहरु विलभन्न ठाउँमा रहेका छन ् । धालमवक थथिहरु¸ पयवटकीयक थथि 
मठमशन्दर, धमविािा, मशथिद, गमु्बा, चचवहरु विलभन्न ठाउँमा उल्िेखनीय मात्रामा रहेका छन ्। महानगरमा मठमशन्दर, 

गमु्बा तथा बदु्धथथि र मशथिद आदद गरी  िम्मा १७० िटा धालमवक थथिहरु रहेका छन ्। प्राचीन मशन्दरका रुपमा 
यहाँको िनथखण्डी महादेि  मशन्दर प्रलसद्ध छ।कािी मशन्दर, विराटेश्वर मशन्दर, सन्सारीमाईथान मशन्दर, राधाकृष्ण मशन्दर, 
रामिानकी मशन्दर, सवयनारायण मशन्दर, बंगिामखुी मशन्दर, िक्ष्मीनारायण मशन्दर पाञ्चािी, िक्ष्मीनारायण मशन्दर 
कंचनबारी, श्रीकृष्ण प्रणामी मशन्दर पोखररया, हनमुान मशन्दर, अष्टशचरञ्जीिी मशन्दर, िामे मशथिद, परुाताशविक थथि विराट 
रािाको दरबार थथि, वकच्चकबद, मण्ठापोखरी, रानीपोखरी आदद प्रलसद्ध धालमवक एिं पयवटकीय थथि हनु ।  धालमवक र 
पयवटकीय गलतविलधहरुमा १४ िटा धालमवक संथथाहरु वियािीि रहेका छन ्। धमविािा र अलतलथ सदनहरुमा अलथलत 
सदन विराटनगर, राधाकृष्ण, गोपीकृष्ण, रामिानकी तोदी सामदुावयक भिन र मारिाडी सेिा सदन मखु्य रहेका छन ्। 

 

१.१.४  पेिा, रोिगारी, गररब र गररबी मापन शथथलत 

यो नगर तथा यसको आसपासका िेत्रमा ठूिो संख्यामा किकारखाना, उद्योग तथा व्यिसायहरू रहेका छन।् विराटनगर 
एक पारिहन तथा िाशणज्य केन्र पलन हो । यहाँबाट भारत तथा तेस्रो मिुकुसँग व्यापाररक बथतहुरू आयात लनयावत गने 
गररन्छ।यस महानगरलभत्र िथने ४६६ पररिार सकुुम्िासीको रुपमा रहेको देशखन्छ ।उलनहरु ज्यािा मिदरुी गरेर िीिन 
लनिावह गदवछन ्। नगरमा १५३० िटा घरहरुमा घरधनी आफु निसी पणुव रुपमा अरुिाई िथन र रेखदेख गनव ददएको 
छ ।  अन्य सि ैपररिारहरुको यस महानगरपालिकामा घरिग्गामा थिालमवि रहेको छ । 

 

गररब र गररबी मापन शथथलत: 

प्रदेि नं. १ मा रहेको गररबीको रेखामलुन िनसंख्या र बहआुयालमक गररबीको िनसंख्या िमि: १२.४ प्रलतित र १९.७ 
प्रलतितको तिुनामा यस महानगरपालिकामा त्यांक तिुनावमक रुपमा न्यून रहे पलन आलथवक असमानता-सम्पशत्तमा िगभग 
प्रदेिकै हाराहारीमा रहेको अनमुान छ। नेपाि सरकरको भलूम व्यिथथा, सहकारी गररबी लनिारण मन्त्राियको सहयोगमा 
गररब पररिार पवहचान तथा पररचयपत्र वितरण कायविमका िालग राविय िनगणना, २०७८ को प्रारशम्भक प्रलतिेदनिे 
देखाएको महानगरपालिका लभत्रका ४५,२०४ घरधरुीमध्ये ३१,४०१ घरधरुीमा बसोिास गने पररिारको त्यांक 
संकिनको कायव सम्पन्न भई बाकँीको त्यांक संकिन लिने कायव लनरन्तर चलिरहेको  छ ।  

१.१.५  शििा, सािरता शथथलत, विद्यािय तथा शििण संथथा र पहुचँको शथथलत 

िैशिक हबको रुपमा विकास भइरहेको यस महानगरपालिकामा विद्याियथतरका िैशिक संघसंथथा ३४७ िटा रहेका 
छन,् िसमा सामदुावयक विद्यािय ५६ िटा (मा.वि. २१, आधारभतू ३५), संथथागत विद्यािय  १०५ िटा (८०  
मा.वि.,२५ आधारभतू), परम्परागत तथा धालमवक विद्यािय २० िटा (१७ मदरसा, ३ संथकृत) सामदुावयक लसकाइ केन्र 
१० िटा, बािविकास संख्या  १५० िटा  स्रोत किा ४,  िेखािोखा केन्र १, खिुा विद्यािय १ रहेका छन ्। िैशिक 
सूचना व्यिथथापन प्रणािी २०७७ बमोशिम बािविकासको खदु भनाव दर ८२.२ रहेको छ । किा १ को वटकाउको 
दर ९७.३ रहेको छ । आधारभतू तह प्रारशम्भक (किा १ ५) खदुभनावदर ९६.१ रहेको छ । आधारभतू तह (किा 
१ ८) खदु भनाव दर ९१.९ रहेको छ । माध्यलमक किा ९१० को खदु भनावदर ७५.१ रहेको छ । माध्यलमक किा 
११ १२ को खदु भनावदर ५३.२ रहेको छ्र ।  
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प्राथलमक तहमा ३२३ र राहत ६९ गरी  िम्मा ३९२ (पिुमा ६४ ) लन.मा.वि. १०५ र राहत ६ गरी १११ प्राविलधक 
धार सहायक प्रशििक ८ र ८७ राहत ९ गरी ९६ साविक (पिुबाट समायोिन ४) उ.मा.वि. १४, प्रविलधक धारका 
प्रशििक १६, विज्ञान शििक ८, स.कायवकताव १५०, म.न.पा. अनदुान मा.वि. र आ. वि. मा गरर १३ िना रहेका छन।्  

उच्च शििाका िालग २०१२ सािमा थथावपत महेन्र मोरड आदिव बहमुखुी क्याम्पस, थनातकोत्तर क्याम्पस, िनता काननु 
क्याम्पस, नलसिंग क्याम्पस िगायत २७ िटा क्याम्पसहरु हाि सञ्चािनमा रहेका छन ्। 

 

१.१.६ थिाथ्य शथथलत, थिाथ्य संथथाहरू, थिाथ्य सेिामा पहुचँको शथथलत 

विराटनगरको पलछल्िो पररचय गणुथतरीय थिाथ्य सेिासँग समेत िोलडएको छ । यहाँ लनिी तथा सरकारीथतरका 
अथपताि, शक्िलनकहरु धेरै रहेका छन ्िहाँ बसेलन लछमेकी मिुकु भारतिगायतका थथानहरुबाट समेत ठूिो संख्यामा 
लबरामीहरु उपचार गनव आउँदछन ्। विराटनगर महानगरपालिकामा  आधारभतू थिाथ्य सेिा केन्र-१७, प्राथलमक थिाथथ 
केन्र-१,  थिाथथ चौकी-१, सरकारी अथपताि (कोिी)-१, लनिी अथपताि-३२, अन्य गैरसरकारी थिाथ्य संथथा-९, 
शक्िलनक र पोलिशक्िलन-६५, डाइग्नोशथटक सेन्टर-१५, आयिेुद अथपताि-१, आधारभतू आयिेुद थिाथ्य सेिा केन्र-१, 

िैकशल्पक शचवकवसा सेिा (होलमयोपैलथक) शक्िलनक-५ रहेका छन ्। 

 

१.१.७  खानेपानी तथा सरसफाइ शथथलत, पहुचँ तथा चपी प्रयोग 

विराटनगर महानगरपालिका नगर िेत्रको १९ िटा िडाहरुमा अिशथथत ५१६२४ घरधरुीमध्ये ३८ प्रलतित घरधरुीमा 
धारा िडानसवहतको खानेपानी वितरण तथा ६२ प्रलतित घरधरुीमा ट्यिुेिको पहुँच रहेको अिथथा छ । िसमध्ये नेपाि 
खानेपानी संथथानिे १३३०० घरधरुी, मानगढ खानेपानी उपभोक्ता सलमलतिे ४८५७, बखरी खानेपानी उपभोक्ता सलमलतिे 
९९६ र िामनुगाछी खानेपानी उपभोक्ता सलमलतिे ८२५ गरी िम्मा १९९७८ घरधरुीमा धारा िडानसवहत खानेपानी 
आपूलतव गररएको छ। महानगरपालिकामा बसोबास गने मालनसहरुिाई व्यशक्तगत सरसफाई तथा थिच्छता प्रिद्धवनका िालग 
सरसफाई सचेतना तालिमको माध्यमबाट आधारभतू सरसफाईसमेत खलु्िा ददसामकु्त िेत्र घोिणा गररएको छ । साथै 
विद्याियथतरीय पूणव सरसफाई तथा समदुायथतरीय पूणव सरसफाई कायविमका िालग अलभयानको थािनी गनव आिश्यक 
रहेको छ । 

 

१.१.८ कृवि, पि ुसेिा, पोिण, खाद्य लनभवरता  

महानगरपालिकाको िम्मा िेत्रफि ७७.०० िगव वक.मी. रहेको छ िसमध्येमा कृवि िेत्रिे ४७.४५ िगव वक.लम ओगटेको 
छ । कुि िेत्रफिको कररब ६२ प्रलतित िग्गा खेतीयोग्य िलमन रहेको छ । यहा  १३७५ हेक्टर िलमनमा  खेती 
गररन्छ  । यहाँ ग्रामीण िेत्रका सबै भागहरुमा कृवि उवपादन गररन्छ यहाँ मखु्य गरी १८,१७, १६ १५,१४ १२, ११, 

७, ६, ५  नं. िडाहरुमा  खेतीयोग्य िलमन भएको हुँदा धान, गहुँ र मकै मखु्य बािी िगाइन्छ । यहाँको मखु्य उवपादनको 
रुपमा धान बािी रहेको छ । गत ििव खाद्यान्न बािीमा धान (१०५० हे) िलमनमा ४२०० उवपादन मे.ट. भएको छ। 
गहु,ँ मकै आददको पलन राम्रो उवपादन हनेु गदवछ । गहुँ (५१८ हे.) िलमनमा २३०५ मे.ट  र मकै (२५५ हे) िलमनमा 
१७८५ मे.ट उवपादन भएको  छ । तोरी र दिहन बािी, नगदे बािीमा तोरी (५० हे.) िलमनमा ५० मे.ट उख ु(२० 
हे.) िलमनमा १६०० मे.ट पटुिा (१० हे) िलमनमा ३४ मे.ट उवपादन भएको  छ । कलतपय कृिकिे ििवमा ३ 
बािीसम्म िगाउने गरेका छन ्। ३० िटा सविय कृिक समूह,  ५६ िटा  कृवि/पि ुफमव, ११ िटा कृवि सहकारी र 
१३ िटा रासायलनक मि वितरण केन्र रहेका छन ्। ििाविे खेतीयोग्य िलमन भएका िडा नं. १८,१७, १६ १५,१४ 
१२, ११ , ७, ६,५, डुबान हनेु र बािीमा असर पने, आिश्यक रसायलनक मिको अभाि हनेु, कृिकिे उवपादन गरेको 
िथतकुो सवह मूल्य नपाउने, कृिकसंग िगानीका िालग आिश्यक  बिेटको व्यिथथान नहनु ुर कृवि िेत्रमा काम गने 
दि िनिशक्तको अभाि हनु ुिथता समथयाका कारण खाद्य लनभवरता छ। महानगरलभत्र िडा नं. १८ र १९ कृवि पेिामा 
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लनभवर भएको  हनुािे पिपुािन पेिा अलनिायवरुपमा अपनाएका छन ्। आंशिक रुपमा िडा नं. ४, ५, ६, १२, १४, 
१५, १६ र १७ मा पलन पिपुािन  रहेका छ । साथै अरु िडामा सामान्य रहेका छन ्।  

       

पिसेुिामा पिकुो विकास र प्रबधवनको िालग महानगरको पिपुन्छी तथा मवथय विकास िाखाबाट िडा नं. १९ मा एउटा 
पि ुउपचार केन्र सञ्चािनमा रहेको छ । कृलत्रम गभावधान सेिा, पिपुन्छी फामव, समूह दताव, पि ुप्राविलधक दताव र साना 
बाख्रा पकेट कायविम िडा नं. १८ र १९ सञ्चािनमा छ । बाख्रामा  वप.वप.आर., गाई/भैसीमा एफ.एम.लड. खोप , 
एच.एस. र लब.क्यू. खोप  सुंगरु/िंगरुमा किाशिक थिाइन वफिर को खोप सेिा सञ्चािन छ ।विमा भएको  पि ुमवृय ु
भएमा विमा कम्पनीिाई लसफाररस ददने कायव भइरहेको छ । प्रदेिको भेटेररनरी अथपताि तथा पि ुविज्ञ केन्र िडा नं. 
१३ बाट सेिा पयुावइरहेको छ भने संघीय सरकारको सामान्य रोग एिं महामारी सरुिारोग पवहचान गनवका िालग पिपुन्छी 
रोग अन्ििेण प्रयोगिािा िडा नं. १३ मा थथापना भई सेिा पयुावइरहेको छ । 

 

१.१.९ पोिण तथा खाद्य लनभवरता 
बहिुतेत्रीय पोिण योिना  

बहिुेत्रीय  (शििा, थिाथ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, मवहिा तथा बािबालिका, कृवि तथा पिपंुिी, योिना, प्रिासन 
तथा सिुासन र अन्य सरोकारिािाहरु) पोिणसम्बन्धी नीलत योिना तथा कायविम तयार गरी सञ्चािन गररएकोछ।   

पोिण वििेि कायविम 

मातशृिि ुतथा बाल्यकािीन पोिण कायविम अन्तगवत गभविती तथा सवुकेरी पोिणका विलभन्न कायविम सञ्चािनमा रहेको 
छ | गभविती र सवुकेरी समयमा मात ृपोिण शििाअन्तगवत हरेक बार खाना चार साथै थप आहारासम्बन्धी शििा तथा 
अपािता रोकथामका िालग अलनिायव फोलिक एलसड वितरण गने गररएकोछ  | सूक्ष्म पोिकतविको कमी रोकथाम तथा 
लनयन्त्रणका िालग बािलभटा, (बह ुसूक्ष्म पोिकतवि प्रिद्धवन कायविम र वकिोरवकिोरी पोिण कायविमअन्तगवत १० देशख 
१९ ििवका वकिोरीहरुमध्ये विद्याियमाफव त आइरन र फोलिक एलसड प्रदान गररएको छ | िीघ्र कुपोिणको एवककृत 
व्यिथथापन कायविमअन्तगवत कोिी अथपतािको पनुथथावपना गृह सञ्चािनमा रहेको | विद्यािय पोिण कायविम अन्तगवत 
ददिाखािा कायविममा महानगरका सामदुावयक तथा परम्परागत विद्याियका बाि विकास केन्रदेशख किा ५ सम्ममा सबै 
बािबालिकाहरुका िालग ददिाखािा कायविम सञ्चािनमा रहेको छ। िेष्ठ नागररक पोिण प्रिद्धवन कायविम अन्तगवत ८४ 
ििव पगुेका ११६६ िनािाई पोिण खचव उपिब्ध गराइएको छ  | ४६५६ िना बािबालिकाहरु र १२६ मवहिािाई 
पोिणसम्बन्धी  व्यिहार पररितवनका िालग थिाथ्य शििा प्रदान गररएको छ | सनुौिो हिार ददन कायविमअन्तगवत ८७७ 
आमाहरुका िालग पोिण शििा प्रदान गररएको | प्रथम सन्तानका रुपमा छोरी िन्माउने ४४ आमाहरुका िालग पोिण 
खचव थिरुप  ३०००/- का दरिे प्रदान गररएको | एच.आई.भी एड्स सपोटव कायविमअन्तगवत एच.आई.भी संिलमत 
भएका बािबालिकाहरुका िालग पोिण खचव उपिब्ध गराउने कायविम सञ्चािन गररएको । पोिण प्रिद्धवन तथा कुपोिण 
न्यूनीकरणका िालग ५ ििवसम्मका दलित बािबालिकाहरुिाई मालसक ५३२/- का पोिण भत्ता प्रदान गररएको । 
बहिुेत्रीय पोिण कायविमअन्तगवत पोिणमैत्री करेसाबारी/कौसीबारी लनमावणका िालग समदुायथतरमा सचेतना फैिाइएको 
छ। 

पोिण र खाद्य उपिब्धको सम्बन्ध  

प्रदेि योिना आयोग, प्रदेि नं. १ को पाश्ववशचत्रको प्रलतिेदनका अनसुार अनमुालनत २४ प्रलतित बािबालिकामा खाद्य 
विविधताको अभािको कारण कम तौि हनेु कुपोिण रहेको छ | अनमुालनत ५० प्रलतित बािबालिकामा खाद्य विविधताको 
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अभािको कारणबाट हनेु कुपोिणमा  (Specific Micronutrient deficiency) रहेको छ।नगर िेत्रमा खाद्यान्न उवपादन गरेर 
खाने िनसंख्या िगभग) ४०% रहेको छ भने  खाद्यान्न वकनेर खाने संख्या िगभग ६०% रहेको छ । नगर िेत्रलभत्र 
उवपाददत खाद्यान्य बािीमा आवमालनभवरता १५ प्रलतित रहेको छ । 

 

मानि विकासको अिथथा : 
नेपाि मानि विकास प्रलतिेदन, २०२० अनसुार राविय मानि विकास सूचकाङ्ख क ०.५८७ रहेकोमा  प्रदेि नं १ को ०.५८ 
रहेको छ | यसै गरर राविय सूचकाङ्ख कमा िैंलगक विकास सूचकाङ्ख क ०.८८६ रहेकोमा प्रदेि नं १ को ०.९०१ रहेको 
छ। िेत्रगत रुपमा िहरी िेत्रको मानि विकास सूचकाङ्ख क ०.६४७ र िैविक विकास सूचकाङ्ख क ०.८८३ रहेको छ | 
यस आधारमा विराटनगर महानगरपालिकाको मानि विकासको अिथथा राविय औसत िा सो भन्दा बढी रहेको पवुष्ट हनु्छ | 

सिुासन तथा संथथागत विकासः 

विराटनगर महानगरपालिका, नगर कायवपालिकाको कायावियमा  ९ िटा महािाखा तथा  अन्तगवतका ३० िटा  िाखाहरु 
र १९ िटा िडा कायावियहरुिाट सेिाप्रिाहको प्रिन्ध हनेुगरी कमवचारी र दरबन्दीको व्यिथथापन गररएको छ । 
विराटनगर महानगरपालिकामा आ.ि.२०७८।०७९ मा कायवरत कमवचारी वििरण लनम्नानसुार रहेको छ : 

ि.सं. पदनाम 

 

लनिामती 
 

थथानीय िम्मा 
थथायी सेिाकरार अथथायी  

१ प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत )सहसशचि(  १ ० 
  

१ 
२ उपसशचि दिौं   १ ० 

  
१ 

३ अलधकृत निौं  १ ० 
  

१ 
४ अलधकृत आठौँ   ५ ३ 

  
८ 

५ अलधकृत सातौँ  ६ १५ ५ 
 

२६ 
६ अलधकृत छैठौं  ३५ ११ १२ १ ५९ 
  अलधकृतथतर िम्मा  ४९ २९ १७ १ ९६ 
७ सहायक पाँचौ ३४ २५ ३५ २ ९६ 
८ सहायक चौथो ३९ ९ ८० २ १३० 
९ सहायक ततृीय 

  
९ 

 
९ 

  िम्मा  ७३ ३४ १२४ ४ २३५ 
१० शे्रणीविहीन अन्य ५ ४८ १५२ ० २०५ 
११ कुशचकार ० २६ ४५ ३ ७४ 
  कुि िम्मा  १२७ १३७ ३३८ ८ ६१० 

महानगरपालिकाबाट हनेु सेिा प्रिाहिाई लछटोछररतो चथुतदरुुथत र पारदिी बनाउनका िालग कमवचारीहरुको िमता 
विकासमा िोड ददएको छ | 
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१.२ आ.ि. २०७८/०७९ को नीलतको समीिा 
 

सिुासन तथा संथथागत विकास 
क) प्रशासन शाखााः 
 प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत र महािाखा प्रमखुबीच कायवसम्पादन सम्झौता िागू गररएकोछ | 
 कायवपालिकाका लनणवयहरुको चौमालसक र िाविवक प्रगलत पेि गने पररपाटीको विकास गररएकोछ | 
 िाविवक समीिा गोष्ठी सम्पन्न गरी सोको नलतिा सािविलनक गररएकोछ | 
 कमवचारीहरुको िमता विकासका िालग तालिम सञ्चािनको व्यिथथापन तथा पेइङ तालिममा समेत सहभागी 

गराइएकोछ |  
 सबै िडा कायावियहरुमा अलधकार प्रवयायोिन गरी िडािाई शिम्मेिार बनाई योिना तथा कायविम कायावन्ियन 

प्रवियािाई लछटोछररतो र प्रभािकारी बनाइएको ।  
 महानगरपालिकाको कायाविय र िडा कायावियको हातालभत्र पान, गटु्खा, खैनी िथता सलुतविन्य पदाथवको प्रयोग 

गनेिाई दण्ड िररिानाका िालग प्रचारप्रसार र सूचनापाटी राशखएको छ | 

ख) कानून 

 महानगरपालिकाको न्यावयक सलमलतिाई थितन्त्र, लनष्पि, पहुँचयोग्य, सिम एिं विश्वसनीय बनाइएको साथै काननुिे 
तोकेको समयलभत्र न्यावयक सलमलतबाट कायव सम्पादन गररएकोछ ।  

 मेिलमिाप हनेु प्रकृलतका थथानीय वििादहरु िडाथतरमै लनरुपण गने काननुी व्यिथथािाई थप प्रभािकारी रुपमा 
कायावन्ियन गररएकोछ | 

 न्यावयक सलमलतमा पहुँच अलभिृवद्धका िालग थियंसेिक तथा अन्तररम पेिीको व्यिथथा गररएकोछ | 
 

ग) सूचना तथा प्रविलध 
 १० थथानमा वि िाईफाई िोनको व्यिथथा गररएकोछ | 
 संघीय सरकारसँग समन्िय गरL तारणीप्रसाद कोइरािा संचारग्राममा थथानीय एफएम तथा लमलडया सेन्टरिगायतका 

सेिाहरु सञ्चािनका कायव भO रहेको  ।  
 महानगरपालिकाबाट हनेु सa} गलतविलधहरु थथानीय सञ्चार माध्यम अनिाOन पोटवि िेि पेि तथा सामाशिक सञ्चाि 

माफव त नगरिासीहरुिाई स'सशुचत गररएकोछ | 
 :yfgLo kqklqsf, ]̂lnlehg PkmPd, cgnfOg kf]^{nx?sf] ;+:yfut ljsf;sf nflu pknAw u/fउँb} 

cfPsf] ;xof]unfO{ lg/Gt/tf lbOPsf] % .  
 कायावियको आन्तररक कायवप्रणािीिाई प्रविलधमैत्री बनाउँदै िलगएको छ । 
 लडशिटि लसटी प्रोफाइििाई अद्यािलधक गरी बहउुपयोलगताको िेत्रमा प्रयोग गने प्रयास गररएकोछ  

घ) नगरप्रहरी   
 नगर प्रहरी, िारुणयन्त्रको सेिा प्रिाहिाई प्रभािकरी बनाउनका िालग आिश्यक तालिम ददइएको छ ।  
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 ट्रावफक व्यिथथापनका िालग मखु्य बिार िेत्रमा पावकव ङ व्यिथथापनका िालग िेव्रा  िलसङ  तथा ट्रावफक संकेतको 
ब्यिथथा गनव सरुुिात भएको छ ।  

 छाडा चौपाया र सडकपेटीमा रहेका अव्यिशथथत हाटबिार तथा व्यिसायिाई लनयन्त्रण गररएको छ ।  
 िनघनविका आधारमा विराटनगरको दशिणी भागमा थप सेिाका िालग िारुणयन्त्र सेिा केन्र थथापना गररएको छ।  
 लसंशघया तथा केिलिया खोिामा हनेु अिैध उवखननिाइ कडाइका साथ लनयन्त्रणका िालग सिारी साधन लनयन्त्रणमा 

लिई दण्डिररिाना गररएको छ । 
 नगर प्रहरीको मनोबि उच्च राVgका िालग संथथागत िमता र िृशत्त विकासका अिसरहरु tyf tflnd उपिब्ध 

गराOएको छ ।   

सामाशिक विकास नीलत 

क_ बािबालिका 

 िडा नं. ११ िाई बािश्रममकु्त िडा घोिणा गनवका िालग कायव बािश्रम d"lQm घर पवहचान कायव अगाlड बढाOएको 
छ ।   

 बािमैत्री थथानीय िासन k|j${g एिं ददगोपनाका िालग कायविमहरु सञ्चािन गररएको छ .  
 बािबालिकासम्बन्धL थथानLय लनदेशिका, कायवविलध तथा योिनाहरु लनमावण गररएको छ .     
 अपांगता भएका बािबालिकाहरुिाई समेत बािक्िaमा आिद्ध गररएको छ ।                                
 सडक बािबालिका, बािश्रम र बािवििाहविरुद्धका अलभयानहरुिाई िथतीथतरसम्म प "र् याईएको छ ।  
 बािश्रमका सम्भावित िेत्रहरुको पवहचान गरL प्रभािकारी अनगुमन गदै लनयमन गररएको छ ।    
 बािक्िaको िमता विकास गरL बाि सहभालगता k|j${g गररएको छ  । 
 नीलत लनमावण र योिना तिव"मा प्रवियामा  बाि सहभालगता स "लनशित गररएको छ । 
 कोलभड १९ को वििम पररlथथlतमा बािबाlिकाको सहभाlगता र lqmयाशििताको स"लनशिता िैकशल्पक माध्यमहरुसमेत 

उपयोग गररएको छ। 
 सरोकारिािाहरुसँगको सहकायवमा िागूपदाथव दूJo{सन, साOिर अपराध र बािवििाह लनयन्त्रणका िालग सचेतनाम'िक 

अलभयान सञ्चािन गररएको छ ।  
 

ख) िैविक समानता तथा सामाशिक समािेशिकरण  

 िैविक वहंसामा परेका व्यशक्तहरुिाई सहयोग गनव कायवविलध तयार गररएको छ।   
 सडकपेटीमा रात laताउने असहाय तथा सहाराविxLन मानिहरुिाई उद्धार एिं व्यिथथापन भैरहेको छ । 
 अपािता रोकथाम तथा पनुथथावपना कायविम सञ्चािनका िालग प्रदेि सरकार र करुणा फाउण्डेसन नेपािसँग भएको  

कायविमिाई लनरन्तरता ददइएको छ । 
 बािसेिा आश्रम, मानि सेिा आश्रम तथा िृद्धाश्रमहरुको संथथागत विकासका िालग भैरहेको सहयोगिाई लनरन्तरता 

ददइएको छ ।  
 अपािता पररचयपत्र वितरण कायविाई प्रभािकारी कायावन्ियनका िालग शिविर सञ्चािन गररएको छ । घरमा गई 

अपािता पररचयपत्र वितरण गररएको छ ।    
 भािा किा, सथकृलत तथा  सावहवय आददको िगेनाव तथा उवथानका िालग कायविमहरु सञ्चािन गररएको छ ।   
 

ग) गैरसरकारी संघसंथथा सम्बन्धी नीलत 
 गैरसरकारी संघसंथथािे सञ्चािन गने योिना तथा कायविमको सघन अनगुमन तथा लनयमन गररएको छ ।   
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 गैससहरुसँगको समन्ियमा गैसस पाZj{शचत्र २०७८ प्रकािन गररएकोछ । 
 नागररक समाििाई थथानीय स"िासनको प्रवियामा सहभागL गराइएको छ । 
 आरोहण ग"रुकुि नाटक घर लनमावण सम्पन्न भैसकेको ह"¤दा रावष्ट«य तथा अGtरावष्ट«य नाटकहरु सञ्चािन भैरहेकोछ ।  
 गैससका कायविम तथा योिनाहरुसमेत महानगरपालिकाको िाविवक योिनामा समािेि गने गररएको छ ।  

  
घ) शििा 
 सबै बािबालिकाहरूिाई विद्यािय भनाव गने व्यिथथा लमिाई अलनिायव तथा लनिलु्क शििा सलुनशित गररएको छ ।   
 सािविलनक विद्याियको  भौलतक, िैशिक र व्यिथथापकीय पिमा सधुार गररएको छ  | 
 सबै विद्याियमा थथानीय पाठ्यिम कायावन्ियनको िरुुिात गररएको छ ।  
 सािविलनक विद्याियहरुमा आिश्यक शििक दरबन्दीको व्यिथथापन गरी लसकाइथतरमा सधुार गररएको छ ।  
 न्यून पाररश्रलमक भएका विद्यािय कमवचारी (िेखा र सहायक) तथा बािविकासका सहयोगी कायवकतािाई थप 

पाररश्रलमक प्रोवसाहन सवुिधाको रुपमा उपिब्ध गराइएको छ । 

 सािविलनक विद्याियको सामाशिक परीिण तथा आलथवक कारोबारको िेखा परीिणिाई अलनिायव सतवका रूपमा िागू 
गररएको छ ।  

 नमूना विद्याियिाई नेतवृिदायी विद्याियको रुपमा विकास गनवका िालग भौलतक पूिावधार तथा अन्य सहयोगहरु भएको 
छ। 

 माध्यलमक विद्याियमा प्रविलधमा आधाररत शििाको पहुँचमा विथतार गनवका िालग ICT Lab को व्यिथथा गररएको छ। 

 सािविलनक विद्याियमा अपािमैत्री भौलतक पूिावधार तथा लसकाई िातािरणको प्रबन्धका िालग अलभमखुीकरण गररएको 
छ।  

 िैशिक सूचना व्यिथथापन प्रणािी (IEMIS) व्यिशथथत गरर िैशिक अलभिेखिाई अद्यािलधक गने कायव भैरहेको छ।    
 विद्यािय शििािाई गणुथतरयकु्त बनाउन लनयलमत अनगुमन, लनरीिण र सपुररििेणको कायव भैरहेको छ । 

 संथथागत विद्याियहरूिाई नगरका विलभन्न िैशिक गलतविलधमा सहभागी र आिश्यक  लनयमन गने कायव भैरहेको 
छ। 

 महानगर बहपु्राविलधक शििािय सञ्चािनका िालग आिश्यक थप पूिावधार विकास  गरी प्राविलधक शििामा सबै िगवको 
पहुँच सलुनशित गनवका िालग भिन लनमावणको कायव अगालड बढाइएको छ। 

 शििामा अपागता भएका बािबालिकाहरुको पहुँच िृवद्धका िालग बािबालिकाको लसकाइका िालग पूिावधार विकास 
गरी ददिा थयाहार केन्र तथा किाकोठाको व्यिथथापन गररएको छ।   

 छात्राहरुिाई लनःिलु्क थयालनटरी प्याड तथा बािविकासदेशख किा पाँचसम्मका बािबालिकाका िालग पोवििो ददिा 
खािा व्यिथथापन कायविमिाई लनरन्तरता ददइएको छ।  

 विलभन्न साझेदार संथथाहरुसँगको सहकायव र समन्ियमा आदिव मावििाई समािेिी शििाको नमूना विद्याियको रुपमा 
विकास गररएको छ ।   

 परम्परागत तथा धालमवक विद्यािय (मदिाव तथा गरुुकुि, िेदविधाश्रम) िाई शििाको मूिधारमा सहभागी गराउन 
प्रोवसाहन गररएको छ । 

 विराट गोल्डकप सञ्चािनमा भइरहेको सहयोगिाई लनरन्तरता ददइएको छ । 

 महानगरपालिकाका विलभन्न गलतिलधमा यिुाहरु पररचािन गररनेछ ।  

िनथिाथ्य 

 कोलभड-१९ विरुद्धको पूणव खोप  ४१८५५७ िनािाई िगाइएको त्यांकिाई Digitalize गररएको छ । 
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 '' छोरी बचाऊ छोरी पढाऊ'' पवहिो र दोस्रो सन्तान छोरी िन्माउने आमाहरुिाई प्रोवसाहन बापत उपिब्ध गराउँदै 
आएको रकमिाई लनरन्तरता ददइएको छ। 

 नेपाि रेडिस सोसाईटीसगँको समन्ियमा नगरिासीहरुिाई लनःिलु्क रक्त सेिािाई लनरन्तरता ददइएको छ। 

 गभविती मवहिा र Ho]i& नागररकिाई नगर िेत्रलभत्रका अथपतािसम्म सहि पहुँचका िाlu लनM िलु्क एम्बिेुन्स 
सेिािाई  लनरन्तरता ददइएको छ । 

 नगरिासीहरुको :jf:Yo सधुारका लनlDt एिोपेलथक मेलडलसन सँगै िैकशल्पक शचवकवसाको रुपमा आयिेुद सेिाको 
विकासका िालग िडा न ११ मा आयिेुद केन्रको थथापना गररएको छ ।  

 नगरिासीहरुको आधारभतू थिाथ्य सेिाको सहि पहुँचका िालग सम्पणुव िडामा थथापना भई सञ्चािनमा रहेका 
आभारभतू थिाथ्य केन्रहरुको सदुढीकरण भई थिाथ्यसेिा प्रिाह भई रहेकोछ। 

 अपाङ्गता रोकथाम तथा पनुथथावपना कायविमअन्तगवत थिाथ्य शिविरहरु सञ्चािन गररएको छ। 

 राविय खोप अलभयानिाई िडा कायावियको समन्ियमा प्रभािकारी रुपमा सञ्चािन गररएको छ ।  

 अपाङ्गता न्यूनीकरणका िालग निदम्पलतहरुिाई सचेतनामूिक िभुकामना काडव वितरण गररएको छ ।  

 िडा नं= ५ लनMिलु्क रुपमा उपिब्ध भई रहेको प्याथोिोिी सेिािाई लनरन्तरता ददइएकोछ । 

 

िन िातािरण तथा विपद्  

 बहपु्रकोपमा आधाररत िोशखमको अध्ययन एिं अनसुन्धान गरी त्यगत अलभिेखीकरण गरी बहपु्रकोप संकटासन्नता 
तथा िमता पाZj{शचत्र , २०७९ प्रकािन गररएको छ।  

 महानगरपालिकाका लनयलमत विकास कायविम एिं योिना तयारी िा लडिाइन गदाव िोशखम न्यूनीकरणको मापदण्ड 
अपनाइएको छ । 

 विपद व्यिथथापनका िालग आमसञ्चार माध्यम माफव त ्सन्देिमूिक सूचनाहरू सम्प्रेिण गररएको छ । 

 राविय भउूपयोग नीलतअनरुुप िोशखम संिदेनिीि भउूपयोग योिना तयार गरी कायावन्ियनको सरुुिात भएको छ । 

 विपद् िोशखम न्यूनीकरण तथा विपद उवथान र व्यिथथापन कायवमा लनिी िेत्रको संिग्नता र साझेदारीिाई प्रोवसावहत 
गररएको छ । 

 प्रभािकारी विपद् प्रलतकायवका िालग आपतकािीन सामग्रीको भण्डारगृहको थथापना गरी आिश्यक पने उद्धार तथा 
राहत सामग्री सञ्चय गररएको छ ।  

 नगर प्रहरीिगायत अन्य सरुिा लनकायिाई खोि तथा उद्धार कायवदि गठन गरी िमता विकास एिं साधन सम्पन्न 
बनाइएको छ ।  

 

िातािरण तथा सरसफाई 

 सरसफाईको कायविाई थप व्यिशथथत र प्रभािकारी बनाउन सम "दायमा आधाररत फोहर संकिन तथा व्यिथथापन 
गररएको छ । 

 हररत िहर विकास गनव लनिी िेत्र र अन्य सामाशिक संघ÷संथथाहरुको साझेदारीमा ििृारोपण गने एिं विरुिा 
हकुावउने अलभयानिाई प्रभािकारी बनाइएको छ।  

 िातािरण संरिणका िालग िारी भएको  िातािरण संरिण ऐन अनसुार िातािरणीय प्रभाि मूल्यांकन(EIA) प्रारशम्भक 
िातािरणीय परीिण (IEE) तथा संशिप्त िातािरणीय परीिण गने कायविाई अलनिायव िाग ुगररएको छ । 
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रािश्व तथा वित्तीय व्यिथथापन 
 करका दरहरुिाई िृवद्ध नगरी करको दायरा फरावकिो पाने रणनीलत अििम्िन गरी आन्तररक आय िृवद्ध गररएको 

छ ।  

 थथानीय कर, िलु्क, िररिाना िथता रािथिका श्रोतिाई सूचना प्रविलधका माध्यमद्वारा संकिन गररएको छ।  

 आन्तररक आय िृवद्धका िालग थियंसेिक पररचािन गरी घरदैिो अलभयान कायविम सञ्चािन गररएको छ।  

 रािथि छिी तथा चहुािट लनयन्त्रणका िालग अनगुमन तथा लनरीिण कायविाई प्रभािकारी कायावन्ियन गररएको छ। 

 रािथि पररचािन तथा महानगर कर नीलतको बारेमा करदाता शििा अलभमखुLकरण कायविम सञ्चािन गररएको छ। 

 पवहिो तै्रमालसक अिलधमा परैु आ.ि.को एकमषु्ठ कर बझुाउने करदातािाइ{ छुटको व्यिथथा  गररएको छ ।  

 रािथि संकिन कायवमा खवटने कमवचारीहरुिाई तालिमको व्यिथथा गररएको % ।  

 कोलभड -१९ का कारणिे बन्द भएको  भई व्यापार व्यिसायमा असर परेको हुँदा दईु मवहनाको छुट ददइएको छ।  
 

पूिावधार विकास 

क) सहरी पूिावधार 

 िीस िाखभन्दा कम िागत योिनाहरु िडा कायावियमाफव त सञ्चािन गररएको छ ।  

 िेत्रीय सहरी विकास पररयोिना (RUDP) अन्तगवत ठूिा नािा ०.५८५ वक.लम., सडक छेउको नािा लनमावण ४४.५० 
वक.लम., ढि प्रणािी १८.५६ वक.लम., िडान गरी ६०६ िटा मेनहोि, ६९१ िटा लसिर इनिेट, २,९०३ िटा हाउस 
कनेक्सन चेम्िर लनमावण गररएको छ। ७७.२२ वक.लम. असफाल्ट कंविट वपच लनमावण गररएको छ । 

 िीरेन्र सभागृहिाई आधलुनक तथा सवुिधा सम्पन्न गरी प्रयोगमा ल्याउनका िालग लनमावण कायव भइरहेको छ।  

 छ िटा िडाहरुमा व्यिशथथत िडा कायावियहरु लनमावण गररएको छ । 

 िडा न २/७ मा प्रधानमन्त्री पाकव को लनमावणका िालग ठेक्का व्यिथथा गररएको छ ।  

 िडा न २ हनमुान मशन्दर पूिव लसविया खोिाको वकनारामा आरती थथि लनमावणका िालग DPR तयार गरीएको छ ।  

 गररब तथा विपन्न महानगरबासीहरुका िालग उशचत बसोबासको व्यिथथापन गनव िडा न ५ को िनता आिास तथा 
िडा नं. १२ को महानगर आिास योिनाको लनमावण कायव भैरहेको छ ।  

 सडक ममवत सम्भार कायव लनयलमत भैरहेको छ।  

 lxdfno /f]*nfई lh/f] kfls{ª hf]g;lxt /fलत्रsfnLg dgf]/~hg:ynsf] lgdf{)f sfo{ clGtd r/)fdf k"गेsf] 
% .  

 िहरको सौन्दयवकरणका िालग लनिी िेत्रसँग समन्िय तथा सहकायव गरी एयरपोटव सडकको कायव अशन्तम चरणमा 
पगुेको छ ।  

 संघीय सरकारको समपूरक कोि कायविमअन्तगवत महानगरपालिकाको साझेदारीमा कायावियको आधलुनक र सवुिधा 
सम्पन्न प्रिासलनक भिन लनमावण कायवको थािनी भएको छ।  

 ददगो र भरपदो रुपमा फोहोरपानी प्रिोधन केन्र र ढि प्रणािी सञ्चािन कायव भैरहेको छ । 

 

ख) घरनक्सा M 
 भिनहरुको सबिता, स"रिा र िोशखम न्यूनीकरण गनव प्रचलित भिन लनमावणसम्बन्धी मापदण्डमा समयानकूुि संिोधन 

गरर कायावन्ियनमा ल्याइएको छ । 
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 अण्डर ग्राउण्ड पावकव ङ गने व्यािसावयक भिनको नक्सा पास गदाव पावकव ङिे ओगटेको िेत्रको घरनक्सा दथतरु छुट 
ददई पावकव ङमा सहिता ल्याउन प्रयास गररएको छ ।  

 नक्सा पास नभई बनेका परुाना गोदाम तथा घरहरुिाई करको दायरामा ल्याउनका िालग अलभिेखीकरण कायव भएको 
छ । 
 

आलथवक विकास  
क) सहकारी 
 सहकारी संथथाहरुको लनयलमत र सघन अनगुमन गरी संथथागत सिुासन कायम गररएको छ । 

 समदुाय र सदथयप्रलत थप उत्तरदायी र ििाफदेही बनाउन विलभन्न कायविममाफव त सहकारी संथथाहरुको िमता 
अलभिृवद्ध गररएको छ । 

 सहकारीिाई गणुावमक बनाउन सहकारी संथथाहरुको एकीकरण कायविाई अगालड बढाउन प्रोवसाहन गररएको छ । 

 महानगरपालिकाबाट सहकारी संथथा र िेयर सदथयको वहतका िालग बनाइएका काननु कायवविलधहरुका बारेमा सूसशुचत 
गराइएको छ ।  

 सहकारी संघसथथाहरुमा बचतकतावहरुिे िम्मा गरेको रकमको सरुिाका िालग प्रभािकारी सपुरीिेिण गरी कारबाही 
प्रवियािाई प्रभािकारी बनाइएको छ । 

 

v_ पयवटन  

 विराटनगर महानगरपालिकाको पयवटन गरुुयोिना लनमावण गररएको छ । 

 थथानीय भािा किा धमव संथकृलत, रीलत-ररिाििाई प्रिर्द्वन हनेु गरी कायविम सञ्चािन गररएको छ   

 विराट रािाको दरबारको विथततृ गरुुयोिना तयार गररएको छ ।  

 

u_ रोिगार  

 प्रधानमन्त्री रोिगार कायविमिाई प्रभािकारी बनाउन महानगरपालिकाका रहेका ५३ िेरोिगारहरुिाई १०० ददन 
रोिगार ददइएको  छ । 

 िैदेशिक रोिगारिाई मयावददत, भरपदो तथा सरुशित बनाउन आप्रिासन सूचना केन्रिाई थप व्यिशथथत र प्रभािकारी 
बनाइको छ ।  

 विप्रेिण प्राप्त गने पररिारका सदथयहरुिाई वित्तीय सािरता किाहरु सञ्चािन गररएको छ ।  

 

#_ पि ुविकास 

 िागत सािदेारीका कायविममा सम"हकृत पिपुािकिाई प्राथलमकता ददइएको छ ।  

 मासकुो मागिाई मध्यनिर गदै उवपादन बढाउन उन्नत िातको बोका साझेदारीमा वितरण  गररएको छ ।  

 थिच्छ र सफा मास ुउवपादन गनव समूहमा आिद्ध भएका बाख्रापािक कृिकहरुिाई खोर तथा औिधी वितरण 
बनाउन िागत साझेदारीमा अनदुान ददएर प्रोवसावहत गररएको छ।  

 पिपुिीिन्य महामारी सरुिा रोग फैिन नददनका िालग सचेतनामूिक कायविम गररएको छ |  
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ङ_ कृवि 
 कृवि खेतीतफव  वकसानहरुिाई आकविवत गनव ५० प्रलतित अनदुानमा लबउ वितरण गररएको छ  
 आधलुनक प्रविलध प्रयोग गरी कृवि उवपादन बढाउन कृवियन्त्र वितरण गररएको छ । 

 

िाखा तथा महािाखाहरुबाट तय भएका नीलतहरुको विश्लिेण तथा समीिा गदाव नीलत अनसुार कायव हनु ुपने र कायविम 
र नीलत िीच तािमेि हनु ुपने हुँदा नीलतअनसुार मात्र योिना तथा कायविम तिुवमा गनुवपने भएकािे तािमेि लमिाई 
कायावन्ियनमा ल्याउन आिश्यक छ । 

  

१.२.१ आ.ि. २०७८/०७९ मा पाररत भएका नीलत, ऐन, लनयमाििीहरू, कायवविलधहरू तथा सम्पन्न अन्य 

महविपूणव योिना, अध्ययन  

आ.ि. २०७८/०७९ मा पाररत भएका िाविवक िते्रगत नीलत 

क)  आलथवक विकास नीलतहरु   

ख)  सामाशिक विकास नीलतहरु  

ग)  पूिावधार विकास  नीलतहरु  

घ)  िातािरण तथा विपद व्यिथथापन नीलतहरु  

ङ)  सिुासन तथा संथथागत विकास नीलतहरु  

 

ऐन, लनयमाििीहरू, कायवविलधहरू : 

१. आलथवक ऐन - २०७९  

२. विलनयोिन ऐन - २०७९  

३. खेिकुद ऐन - २०७९  

४. कर तथा गैरकर रािश्व सम्बन्धी ऐन - २०७८ 

५. महानगनर बहपु्राविलधक शििािय ऐन - २०७८ 

६. सािविलनक लनिी साझेदारी ऐन - २०७८  

७. अलत विपन्न सकुुम्बासीहरुको भिनसंवहता नमनुा िथती विकास लनमावण लनदेशिका - २०७८ 

८. बािअलधकार संरिण तथा सम्िधवन कायवविलध - २०७८ 

९. बाि क्िब तथा बािक्िब संिाि गठन तथा सञ्चािन कायवविलध - २०७८ 

१०.  बािउद्यान तथा बािमैत्री थथानीय िासन सञ्चािन कायवविलध - २०७८ 

११. िैलगंकवहंसा लनिारण कोि सञ्चािन कायवविलध - २०७८ 

 

महविपूणव  अध्ययन तथा प्रकािन : 
१. बहपु्रकोप संकटासन्नता तथा िमता पूिवशचत्र - २०७८  

२. गैरसरकारी संथथाको पूिवशचत्र - २०७९   

३. विराटनगरको ऐलतहालसक पररचय  

४. भािाविद बािकृष्ण पोखरेिको थमलृतग्रन्थ  

५. RUDP को थिेतपत्र  

६. महानगर पयवटन गरुुयोिना  

७. विराटरािा दरबारको गरुुयोिना  
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महविपूणव योिना तथा कायविम  

१. िीरेन्र सभागृह प्रििीकरण तथा पनुःलनमावण िडा नं. ७ 

२. महानगरपालिका कायाविय भिन लनमावण िडा नं. ७ 

३. कायाविय भिन ममवत तथा ररनोभेसन 

४. महानगर आिास योिना  
५. वहमािय रोड सौन्दयवकरण   
६. एयरपोटव रोड सौन्दयवकरण 

७. एकीकृत फोहोरमैिा व्यिथथापन केन्रका िालग िग्गा खररद   
८. भारतीय सरकार तथा महानगरपालिकाको सहयोगमा आरोहण गरुुकुिमा नाटक घर लनमावण  
 

मखु्य उपिशब्धहरु  

आलथवक ििव ०७८/७९ मा RUDP माफव त ७७.२२ वक.लम. असफाल्ट कंविट वपच लनमावण गररएको छ । २९.८३ 
वक.लम. फुटपाथ लनमावण गररएको, महानगरपालिकािे ितप्रलतित खचव व्यहोनेगरी १७.७० वक.लम. नयाँ खानेपानी 
पाइपिाइन विथतार गररएको छ।१८.५६ वक.लम. ढि प्रणािी िडान गरी ६०६ िटा मेनहोि, ६९१ िटा लसिर 
ईनिेट, २९०६ िटा हाउस कनेक्सन चेम्िर लनमावण सम्पन्न गररएको छ | ४७५० घरध"रीिाई ढि प्रणािी िडान गने 
स "विधा प्रदान गररएकोमा हािसम्म कररa २००० भन्दा aढी घरहरुमा ढि िडान भइ{ ढि प्रणािी र फोहोर पानी 
प्रिोधन केन्र Joिशथथत रुपमा सञ्चािन भइरहेको छ । एयरपोटव सडकमा सौन्दयवकरणको कायव भइरहेको छ | 
विराटरािाको दरबारको गरुुयोिना तयार भएकोछ | िLरेन्र सभागृहिाई सवुिधासम्पन्न बनाउने कायव भइरहेको छ | 

संघ, प्रदेि तथा अन्य लनकायहरूसगँ भएका समन्िय, समझदारीहरू तथा लतनका उपिशब्धहरू 

थथानीय सरकार सञ्चािन ऐन -२०७४ को प्रथतािनामा नेपािको संविधानबमोशिम थथानीय तहको अलधकारसम्बन्धी 
व्यिथथा कायावन्ियन गनव तथा संघ, प्रदेि र थथानीय तहिीचको सहकाररता, सहअशथतवि तथा समन्ियिाई प्रिद्धवन गदै 
िनसहभालगता, उत्तरदावयवि, पारदशिवता सलुनशित गरी गणुथतरीय सेिा प्रिाह गने उल्िेख भएको  छ । तीनै तहका 
सरकारिीचको समन्िय र सहकायवमा देहाय बमोशिमका कायवहरु भएका छन ्।  

१. रेलडयो नेपाि र विराटनगर महानगरपालिकाबीच तारणीप्रसाद कोइरािा संचारग्राम लनमावण तथा सञ्चािन गने 
सम्झौताबमोशिम आयोिना सम्पन्न भई सञ्चािनमा आएको छ |  

२. राविय खेिकुद पररिद् र विराटनगर महानगरपालिकाबीच सवहद रंगिािा सञ्चािन तथा व्यिथथापन गनव भएको  
सम्झौताबमोशिम सञ्चािन भइरहेको छ |    

३. प्रदेि सरकार, करुणा फाउन्डेसन र विराटनगर महानगरपालिकाबीच अपांगता रोकथाम तथा पनुथथावपना कायविम 
सञ्चािन गने सम्झौताबमोशिम कायविम सञ्चािन भएकोछ | 

४. प्रदेि सरकार, िीिन विकास समाि, हेलबटेट नेपाि र महानगरपालिकाबीच  १४५ गररब घर पररिारहरुका िालग 
िनता नमनुा आिास कायविम सञ्चािन भइरहेको छ | 

५. प्रदेि सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाबीचको सम्झौताबमोशिम ENSSURE पररयोिना सञ्चािन भइरहेको छ | 
६. संघीय सरकारको सहयोगमा सरुशित आप्रिासन पररयोिना सञ्चािन भइरहेको छ | 
७. प्रदेि सरकार, िगानी प्रालधकरण र विराटनगर महानगरपालिकाबीच परुानो गरुी E- प्िट िग्गामा PPP मोडेिमा 

बहदेुश्य भिन लनमावण गनव समझदारी पत्रमा हथतािर भएकोछ |   
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८. प्रदेिथतरीय मानि सेिा आश्रम भिन लनमावणका िालग महानगरपालिकाको रु. १ करोडको सहयोगमा भिन लनमावण 
भइरहेको र आश्रम सञ्चािनका िालग ३० िाख सहयोग प्रदान गरेको  

९. प्रदेि सरकार आन्तररक मालमिा तथा काननु मन्त्राियको सहयोगमा महानगरपालिकािाई १ थान िारुणयन्त्र प्राप्त 
भई  सेिा सञ्चािन भएकोछ | 

१०. शिल्िा समन्िय सलमलतसँगको सहकायवमा िडा नं ८ र िडा नं १२ को िडा कायाविय भिन लनमावण भइरहेकोछ| 
११. थिाथ्य मन्त्रािय, WHO/UNDP  को सहयोगमा कोलभड -१९ खोपसम्बन्धी त्यांक Digitalize गररएकोछ |  

१२.  भारतीय सरकार तथा महानगरपालिकाको सहयोगमा आरोहण गरुुकुिमा नाटक घर लनमावण सम्पन्न भई सञ्चािनमा 
आएकोछ |  

 

कुि रािथि अनमुान, आन्तररक आयको अनमुान र समीिा अिलधसम्म भएको  प्रगलत/उपिशब्धहरू 

आ.ि. २०७८/७९ मा कुि रािश्व अनमुान रु. ४ अबव ६३ करोड २ िाख ८१ हिार ५ सय रुपैयाँ अनमुान गररएकोमा 
यथाथव आय रु. २ अबव ३२ करोड ८१ िाख ६३ हिार १ सय ४५ रुपैयाँ मात्र भएको छ िसमा आन्तररक आय रु. 
९९९०३५९२५ अनमुान गररएकोमा रु. ३९ करोड ८५ िाख यथाथव आय सङ्किन भएको छ।  

 

आलथवक ििव २०७८।०७९ का िते्रगत प्रमखु उपिशब्धहरुको संशिप्त वििरण 

िातािरण  तथा विपद व्यिथथापन  िते्रतफव  सफासगु्घर र हराभरा नगर िनाउका िालग िडा नं २ र ७ मा घेराबेरासवहत 
िृिारोपण गररएको छ। प्रलतथपधाववमक विलधबाट साझेदार संथथाहरु छनौट भई ३ िटा क्िष्टर विभािन गरी  नगरको 
सरसफाई कायव लनयलमत भइरहेको छ । साप्तावहक रुपमा वििेि सरसफाई अलभयान सञ्चािन भइरहेको साथै ििावतको 
पानीबाट हनेु डुबानिाई रोक्न नािाहरुको वििेि सफाई रतु गलतमा भइरहेको छ। थथानीय आपतकािीन कायव सञ्चािन 
केन्रमा उद्धार सामग्री व्यिथथापन गरी  विपदमा उद्धार कायवहरु गररएको छ । कोलभड प्रभावित अलतविपन्न पररिारको 
बैंक खातामा नगद हथतान्तरण भइरहेको छ । थथानीय विपद तथा िििाय ुउवथानिीि योिनािाई अध्यािलधक गररएको 
छ ।  
 

सामाशिक विकास िते्र तफव  आधारभतू थिाथ्य सेिामा सबै नागररकको पहुँच बढाउनका िालग सबै िडामा आधारभतू 
थिाथ्य सेिा लनयलमत सञ्चािन गरी  ८० प्रलतित बािबालिकाहरुिाई खोप कायविम उपिब्ध गराइएको छ । 
भारतिगायत तेस्रो मिुकुबाट आउने व्यशक्तहरुका िालग रानी हेल्थ डेक्समाफव त १७,६७२ िनािे कोलभड-१९ परीिण, 
ियरोग लनदान परीिणका िालग २६७ को खकार नमनुा सङ्किन भएको , मिेररया लनदान परीिण १३१ िनाको भएको  
छ। छोरा र छोरीबीचको विभेद अन्वय गनव "छोरी बचाऊ, छोरी पढाऊ" कायविमबाट पवहिो छोरी र दोस्रो छोरी 
दम्पतीका ८६ िना छोरीहरुका नाममा रु. २५ हिारका दरिे बैंकमा खाता खोिी रकम िम्मा गररएको छ। 
अथपतािसम्म िान-आउन लनःिलु्क रुपमा प्रसूलत एम्बिेुन्सको सञ्चािन गररएको छ। १२५ िना नगरिासीहरूिाईव 
लनःिलु्क रक्तसञ्चार सेिा उपिब्ध गराइएको छ ।  

 

सबै बािबालिकाहरुको पहुँच बढाउनका िालग सामदुावयक विद्याियहरुको गणुथतर िृवद्धका िालग नमनुा विद्याियहरुमा 
भौलतक पूिावधारसवहत फलनवचर कम्प्यटुर ल्याि, ३ िटा विज्ञान प्रयोगिािा, ४ िटा पथुतकाियको थथापना गररएको छ। 
विद्याियहरुमा बालिकाहरुका िालग लनयलमत सेनेटरी प्याडको प्रबन्ध लमिाइएको छ। विद्याियमा (१ देशख ५ सम्म) 
ददिा खािा उपिब्ध गराइएको छ। दि प्राविलधक िनिशक्त उवपादन गनवका िालग बहपु्राविलधक शििाियअन्तगवत लसलभि 
इशन्िलनयररङ, आवकव टेक्चर, अमीन र इिेशक्ट्रकि इशन्िलनयररङमा २४८ िना विद्याथीहरुिे लनयलमत अध्ययन गरररहेका 
छन।् आदिव माध्यालमक विद्याियमा समािेिी शििा कायावन्ियनका िालग भौलतक पूिावधारसवहत किा सञ्चािन भइरहेको 
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छ। विद्याियमा थथानीय पाठ्य सामग्रीको उपिब्ध गराइसवकएको छ । गणुथतरीय शििाका िालग सबै विद्याियहरुको 
लनयलमत अनगुमन गरी  लनयमन गररएको छ ।  

िैविक वहंसा लनिारण कोि कायवविलध थिीकृत भएको छ। िैविक विभेद अन्वय गरी  िैविक समानता कायम गनवका 
िालग साझेदार संथथाहरुसंगको सहकायवमा  ५ िटा िडामा िैविक वहंसा प्रलतकायव योिना कायावन्ियन भइरहेको छ। 
अपािता शिविरसमेत सञ्चािन गरी  ४२७ िना अपािता भएका व्यशक्तहरुका िालग पररचय-पत्र वितरण गररएको छ । 
विपन्न िगवका अपािता भएका व्यशक्तहरुका िालग सहायक सामग्री वितरण गररएको छ ।  ८४ ििवमालथका ८९० िना 
िेष्ठ नागररकहरुका िालग पोिण भत्ता उपिब्ध गराएको छ । १३,५४६ िना व्यशक्तहरुका िालग बैंकमाफव त सामाशिक 
सरुिा भत्ता वितरण गररएको छ भने दोहोरो सवुिधा पाइरहेका २१ िनाको िगत कट्टा गररएको छ । सबै िडाहरुमा 
व्यशक्तगत घटना दताव शिविर सञ्चािन गरी ३,००० िनािे व्यशक्तगत घटना दताव गराएका छन ्। बािमैत्री अिधारणािाई 
संथथागत विकास तथा ददगोपन र प्रिद्धवन गनवका िालग लनधावररत सूचकहरुमा काम भएको  छ । १५० िटा बािक्िब 
तथा बािक्िि सञ्जािहरुको संथथागत विकास गररएको छ ।  
 

थथानीय भािा, किा, सावहवय तथा सँथकृलतको संरिणका िालग लनयलमत सहयोग भइरहेको छ । अनाथाश्रम, िदृ्धाश्रम 
तथा मानिसेिा आश्रमिाई लनयलमत सहयोग उपिब्ध भइरहेको छ । िदेैशिक रोिगारिाई सरुशित मयावददत बनाउन 
आप्रिासी सूचना केन्रमाफव त सूचना प्रिाह गरी  ठगीमा परेका व्यशक्तहरुको रकम असिुी र पीलडतहरुका िालग लनःिलु्क 
काननुी उपचारको व्यिथथा लमिाइएको छ । ड्रोनमाफव त सबै घरधरुीहरुको पवहचान गरी  घर नम्बररङ गने कायव अगालड 
बढाइएको छ । सकुुम्िासी अलतविपन्न िगव समदुायका पररिारहरुिाई िशित गरी  महानगर आिास कायविमअन्तगवत 
१४५ घरहरु िडा नं. १२ मा एकीकृत बथती विकास भइरहेको छ । भािाविद् बािकृष्ण पोखरेिको थमलृतग्रन्थ प्रकाशित 
गररएको छ। विराटनगरको ऐलतहालसकता झल्कने पथुतक प्रकािन भएकोछ।  
 

पूिावधार विकास िते्रतफव  सम्झौता भएका ४५६ िटा आयोिनाहरुमध्ये ४३२ िटा आयोिनाहरु सम्पन्न भएका छन ्। 
भिन लनमावण मापदण्डिाई पूणवरुपमा कायावन्ियन गरी १,२६९ िटा घर लनमावणका िालग दताव भएको मा ९२३ िटा 
घरको लनमावण कायव सम्पन्न भइसकेका छन ्। ४४६ िटा घरनक्सा नामसारी भएको  छ । महानगरको प्रमखु प्रिासकीय 
भिन लनमावण कायव सरुुिात भएको  छ । िीरेन्र सभागहृको प्रबिीकरण तथा पनुलनवमावण भइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री 
पाकव  लनमावणको ठेक्का प्रविया अशन्तम चरणमा पगुेको छ । विलभन्न िडामा आिश्यकताअनसुार सडकबत्ती उपिब्ध गराउने 
कायव लनयलमत भइरहेको छ । िेत्रीय सहरी विकास पररयोिना (RUDP) बाट हािसम्म सम्पन्न भएको  मखु्य कायवहरुमा 
ठूिा नािा ०.५८५ वक.लम., सडक छेउको नािा लनमावण ४४.५० वक.लम., ढि प्रणािी १८.५६ वक.लम., िडान गरी 
६०६ िटा मेनहोि, ६९१ िटा लसिर इनिेट, २,९०३ िटा हाउस कनेक्सन चेम्िर लनमावण गररएको छ। ७७.२२ 
वक.लम. असफाल्ट कंविट वपच लनमावण गररएको छ । २९.८३ वक.लम. फुटपाथ लनमावण गररएको, महानगरपालिकािे 
ितप्रलतित खचव व्यहोनेगरी १७.७० वक.लम. नयाँ खानेपानी पाइपिाइन विथतार गररएको छ। एयरपोटव सडकमा 
सौन्दयवकरणको कायव भइरहेको छ ।  िडा नं. १४ को ऐलतहालसक रानीमाई तथा मन्टापोखरी र िडा नं. २ को 
बिरिबिी मशन्दरमा रालत्रकािीन आरतीको गरुुयोिना तयार भई लनमावणको प्रlqmयामा रहेको छ । वहमािय रोडको 
सौन्दयवकरण अशन्तम चरणमा पगुेको छ।  

 

आलथवक विकासतफव  थथानीयथतरमा रोिगारी लसिवना गनवका िालग प्रधानमन्त्री रोिगार कायविमबाट ५१ िनािे ९० ददन 
रोिगारी पाई िृिारोपण, पाकव  तथा बाटो तथा नािाहरुको सरसफाई भएको  छ । कृवि पेिाप्रलत आकविवत गरी उवपादन 
बढाउन वकसानहरुिाई धान मकै तथा गहुँको विउमा ५० प्रलतित अनदुान ददई ३५९ हेक्टरमा खाद्यिािी विथतार भएको 
छ । पि ुनश्ल सधुारका िालग िाख्रापािन गनेहरुका िालग उन्नत िातका बोकाहरु वितरण गररएको छ ।  
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नयाँ सहकारी ४ िटा दताव गरी  लनयलमत रुपमा ७६ िटा सहकारीहरुको सघन अनगुमन गरी   लनयमविपरीत कायव गने 
१० िटा सहकारीिाई १ िाख िररिाना गररएको छ । पयवटन प्रिद्धवन गनवका िालग विराटरािाको दरबारको गरुुयोिना 
तयार भएको  छ साथै महानगरको पयवटन गरुुयोिना तिुवमा भएको  छ । गररबी न्यूनीकरणका िालग ८० िना नया ँ
उद्यमीको लसिवना र १६ िना परुाना उद्यमीहरुको थतरोउन्नती भएको  छ । विलभन्न सरोकारिािा लनकायहरुसँगको 
समन्ियमा पटकपटक बिारको अनगुमन गरी उपभोQmf वहत संरिणको कायव भएको छ ।  

 

सिुासन तथा संथथागत विकासतफव  नागररकहरुमा सूचनाको पहुँच विथतारका िालग सूचना अलधकारीको व्यिथथापन गररएको 
छ | सरोकारिािाहरु बाट मालगएका सूचना समयमै उपिब्ध गराइने गररएको छ | गनुासो सनेु्न अलधकारीको व्यिथथापन 
गररएको छ | महानगरपालिकामा प्रवयि आएका तथा हेिो सरकारबाट आएका गनुासाहरुिाई गनुासोसँग सम्बशन्धत 
विियगत िाखाहरुसँग समन्िय गरी गनुासो सनेु्न अलधकारीबाट सम्बोधन गने गररएको छ | 
 

महानगरपालिकाबाट हनेु सेिा प्रिाहिाई लछटो छररतो चथुतदरुुथत र पारदिी बनाउनका िालग कमवचारीहरुको िमता 
विकास तालिम सञ्चािन गररएको छ । नगर प्रहरीमाफव त छाडा चौपायाको लनयन्त्रण गरी  फुटपाथमा राशखएका पसिहरु 
हटाई सहि आितिाितको व्यिथथा लमिाइएको छ। न्यावयक सलमलत र घरनक्सा िाखाबाट लनणवय कायावन्ियनका िालग 
पठाएका १४९ िटा वििाददत घर लनमावण कायव रोक्का गररएको छ ।  ट्रावफक व्यिथथापनका िालग लनयलमत अनगुमन 
भइरहेको छ साथै अिैध रुपमा नदीबाट माटो उवखनन ्गने सिारी साधनिाई लनयन्त्रणमा लिई सचेत गराई उवखनन ्
कायव रोवकएको छ । विपद व्यिथथापनका िालग खोिी, उद्धार तथा राहत कायव गरररहेको साथै विराटनगर िेत्रलभत्र र 
बावहर समेत गरी िम्मा ९७ िटा आगिागीका घटनामा िारुणयन्त्रिे आगिागी लनयन्त्रण गरेको छ ।  

 

सािविलनक सनुिुाई, सञ्चार माध्यम पररचािन, विद्यतुीय िासनको माध्यमबाट पारदशिवताको व्यिथथापन गररएको छ | 
सिवसाधारण सबै महानगरिासीिाई महानगरबाट भएका लनणवयहरुको िानकारी गराउन लनयलमत रुपमा िेबपेिमाफव त सूचना 
सािविलनकीकरण गररएको छ । महानगरबाट भएका विकास गलतविधीहरुको प्रचार-प्रसार तथा सूचनामूिक सन्देि प्रिाह 
भइरहेको छ । विलभन्न िडामा सूचनामा सबै नागररकको सहि पहुँच बढाउनका िालग १० थथानमा वि िाईफाई िडान 
गररएको छ । कायावियबाट हनेु सेिा प्रिाहिाई थप लछटो छररतो िनाउनका िालग आन्तररक Networking विथतारको 
कायव भइरहेको छ । महानगरबाट भएका सबै विकास गलतविलधहरुिाई िेबपेि, विलभन्न पोटविहरु तथा सामाशिक 
सञ्जािहरुमा लनयलमत अद्यािलधक गररएको छ । 

  

कायाविय सहयोगीिाई अलभमखुीकरण, िडा सशचििाई िमता विकास सम्बन्धी तालिम, महािाखा र िाखा प्रमखुहरुका 
िालग थथानीय तहमा नीलत लनमावण प्रविया र कायावन्ियसम्बन्धी  तालिम, प्राविलधकहरुिाई थथानीयतहमा नीलत लनमावण 
प्रविया र कायावन्ियसम्बन्धी  तालिम र विियगत सलमलतका िनप्रलतलनलध र कमवचारीहरुका िालग विियगत सलमलतको 
काम,कतवव्य र अलधकार सम्बन्धी अलभमखुीकरण कायविम सञ्चािन गरी िमता विकासका अिसर प्रदान गररएको छ ।  

आन्तररक आय िृवद्ध गनवका िालग िडासशचि तथा रािथि संकिन गने कमवचारीहरुिाई िमता विकास तालिम ददइएको 
साथै थियंसेिक पररचािन गरी  घरदैिो अलभयानमाफव त करदाता शििा सञ्चािन भएको  छ । िेष्ठ मसान्तसम्म आन्तररक 
आय रु. ३९ करोड ८५ िाख संकिन भएको  छ । आलथवक प्रिासनिाई चथुत दरुुथत रुपमा राखी भकु्तानीका िालग 
प्रविया पगुी आएका सबै कायवको लनयलमत भकु्तानी भइरहेको छ । आन्तररक िेखा परीिण लनयलमत रुपमा भएको  छ 
भने आ.ि.०७८।०७९ मा कुि िेरुि ुमध्ये रु. २४ करोड ३५ िाख ९४ हिार बेरुि ुफर्छ्यौट गररएको छ। 
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कुि विलनयोशित बिेट र समीिा अिलधसम्मको खचव शथथलत 

यसैगरी कुि अनमुालनत व्यय रु. ४ अबव ६३ करोड २ िाख ८१ हिार ५ सय रुपैयाँ अनमुान गररएकोमा यथाथव कुि 
व्यय रु. १ अबव ७४ करोड ६० िाख ५४ हिार १ सय ९७ रुपैया ँमात्र भएको  छ । िसमध्ये पुँिीगत खचवतफव  
कुि व्यय रु. २ अबव ५६ करोड ७ िाख ३१ हिार ६८ रुपैयाँ अनमुान गररएकोमा रु. ८२ करोड ४ िाख ६ सय 
११ रुपैयाँ खचव भएको छ । यसैगरी प्रिासलनक एिं चाि ुखचवतफव  रु. २ अबव १ करोड ९५ िाख ५० हिार ४ सय 
३२ रुपैयाँ अनमुान गररएकोमा रु. ९० करोड ४३ िाख ४४ हिार ७ सय ६४ रुपैयाँ खचव भएको छ भने वित्तीय 
खचवतफव  रु. ५ करोड अनमुान गररएकोमा रु. २ करोड १३ िाख ८ हिार ८ सय २१ रुपैयाँ खचव भएको छ। 

 

१.९  चाि ुआ.ि.मा देशखएका मखु्य समथया तथा अिरोधहरू 

 

नीलत, कानून, श्रोत प्रालप्त, दरबन्दी तथा कमवचारीसम्बन्धी 
नीलत, कानून: संविधानबमोशिम संघ, प्रदेि र थथानीय तहको अलधकार िेत्रबमोशिम आ-आफ्नो शिम्मेिारीअनसुार 
कायावन्ियन हनु नसकेको, भउूपयोग ऐन २०७५ तथा लनयमाििी २०७७ बमोशिम थथानीय तहको लसफाररसमा वकत्ताकाट 
लसफाररस गने व्यिथथा कायावन्ियन हनु नसकेको, कमवचारी सम्बन्धी संघीय कानून िारी नहुँदा कमवचारी प्रिासनमा 
कदठनाई भएको , िवटि र प्रवियामूिक खररद कानूनबाट विकास आयोिना कायावन्ियनमा वढिाई र रकम विि हनेु 
गरेको, िग्गा प्रालप्त ऐन २०३१ िे थथानीय तहिाई अलधकार नददएको हुँदा िामो प्रविया अििम्बन गदाव विकास 
योिनामा वढिाई हनेु गरेको छ | 
 

स्रोत प्रालप्त: आन्तररक आय अपेशित रुपमा संकिन हनु नसक्न,ु रािथि बाडँफाँडअन्तगवत घरिग्गा रशिथटे्रसन दथतरुबाट 
प्राप्त हनेु दथतरु िक्ष्यअनसुार प्राप्त हनु नसक्निेु आन्तररक स्रोत र रािथि बाडफाडबाट सञ्चािन गने गरी बिेट 
व्यिथथापन भएका योिनाहरु कायावन्ियन हनु नसकेकािे भौलतक तथा वित्तीय प्रगलत कम भएको छ | 
 

कमवचारी: ९ िटा महािाखामा उपसशचिथतरको महािाखा प्रमखु रहने व्यिथथा रहेकोमा हाि २ िटा महािाखामा 
महािाखा प्रमखुको व्यिथथापन भएको  र बाँकी ७ िटा महािाखामा उपसशचिथतरको महािाखा प्रमखु नभएकािे 
विियगत महािाखाबाट सम्पादन हनेु काममा बाधा भएको छ  | प्रदेि िोकसेिा आयोगसँग माग गररएका अलधकृतथतरका 
१५, ना.स.ु थतरका २० र िेखापाि १५ पदहरु ररक्त रहेका छन ्| 
 

कायविम आयोिना सञ्चािन: 
कायविम आयोिना सञ्चािनका िालग संगठन संरचनाअनसुार दि िनिशक्तको अभाि, अवयालधक आयोिना (टुिे 
आयोिना), कायावन्ियनमा िनसहभालगता तथा अपनविको कमी, िग्गा वििाद तथा उिरुी र मदु्दा, िाविवक आयोिना 
तोवकएको समयमा सम्पन्न नगरी अल्या गने पररपाटी, विियगत लनकायहरुसँग समन्ियको कलम रहेको छ | 

 

 कायाविय भिन सम्बन्धी: 
कायावियको मखु्य प्रिासलनक भिन परुानै कायाविय भिनमा संचालित छ | कायावियको िैशिक प्रिासन, थिाथ्य र 
आलथवक विकास महािाखाका िालग भिनमा ठाउँ नभएकोिे लनिी घर भाडामा लिई कायाविय व्यिथथापन गररएको छ | 
आ ि. २०७८/७९ देशख कायावियको नया प्रिासलनक भिन लनमावणको चरणमा रहेको छ | िडा कायावियहरुमध्ये १५ 
िटा आफ्नै कायाविय भिनमा छन ्भने ४ िटा भाडामा रहेका छन ्| ४ िटा िडा कायावियहरु लनमावणाधीन अिथथामा 
रहेका छन ्|  
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समन्िय तथा साझेदारी, सहकायव आदद सम्बन्धी  

संविधान तथा काननुबमोशिम गदठत समन्िय सलमलत तथा पररिदहरुको बैठक लनयलमत हनु नसकेको, तीन तहको 
सरकारबीच व्यिहाररक रुपमा समन्िय नभएको , महानगरसँग समन्िय नगरी विियगत कायावियहरुिे आ-आफ्नै तररकािे 
काम गने गरेको, लछमेकी थथानीय तहहरुसगँ सहकायवमा काम हनु नसकेको, शिल्िा समन्िय सलमलतिे शिल्िाका थथानीय 
तहहरुिाई समन्िय गनव कमिोर देशखएको, गैरसरकारी संथथाहरु आफ्नै साधन स्रोत पररचािन गनुवभन्दा महानगरप्रलत 
बढी लनभवर देशखएको, लनिी िेत्र महानगरलसत सहिगानीमा काम गनव अग्रसर हनु ुपनेमा हनु नसकेको र विकास योिना 
कायावन्ियनमा िनताको न्यून सहभालगता तथा योगदान रहेको छन | 
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खण्ड - २ 

आ.ि. २०७९/०८० को नीलत, कायविम तथा बिेट 

२.१  सोंच, िक्ष्य, उदे्दश्य र अपेशित उपिशब्धहरू 

        सोचः “ हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर ” 

 

िक्ष्यः सामाशिक, आलथवक तथा िातािरणीय प्रिद्धवन गदै नगरिासीिाई सिुभ र गणुथतररय सेिा प्रिाह गनुव | 
 

उद्दशे्यहरूः  

आगामी आ.ि.२०७९/०८० को िाविवक नीलत, बिेट तथा कायविम तिुवमा गदाव "हामी सबैको रहर; शिशित, सफा, सनु्दर, 

सरुशित र सिम विराटनगर" भने्न दीघवकािीन सोच लिएर सखुी नगरिासी, समदृ्ध नगर भने्न िक्ष्य लिएका छौँ। िक्ष्यिाई 
हालसि गनवका िालग लनम्न उदे्दश्यहरू लिइएको छ। 

(१) िहरी पूिावधारहरूको विकास र विथतार गनुव। 

(२) शििा, थिाथ्य तथा पोिणको विकास गरी   नगरिासीहरूको िीिनमा गणुावमक सधुार गनुव। 

(३) िैविक तथा सामाशिक समािेिीकरणको विकास गनुव। 

(४) सिुासन तथा सािविलनक सेिा प्रिाहिाई प्रभािकारी बनाउन।ु 

(५) कृवि, पि,ु सहकारी, रोिगारी र पयवटनको विकास गरी आलथवक िृवद्ध गनव सहयोग परु् याउन।ु 

(६) वपछलडएको िगव तथा समदुायको िालग सामाशिक न्यायसवहतको आलथवक विकास गनुव। 

(७) िन तथा िातािरण संरिण गनुव र विपद व्यिथथापनिाई सिम र प्रभािकारी बनाउन।ु 

(८) विलभन्न समदुायको भािा, किा, सावहवय तथा संथकृलतिाई प्रिद्धवन गनुव। 

 

अपेशित उपिशब्धहरू : 
दिौँ नगरसभाबाट थिीकृत िाविवक नीलत, बिेट तथा कायविम कायावन्ियनबाट विलभन्न िेत्रगत उपिशब्धहरु हालसि भई 
महानगरको समग्र आलथवक तथा सामाशिक विकास र थथानीय सिुासनको प्रि${g हनेु अपेिा गररएको छ |  

 

२.२ िाविवक बिेट तथा कायविम तिुवमा गदाव अििम्िन गररएका प्रमखु नीलत तथा आधारहरू 

नेपािको संविधानको मौलिक हक, राज्यका लनदेिक लसद्धान्त र नीलतहरु, संविधानको अनसूुची - ८  (थथानीय तहको 
अलधकार सूची) र अनसूुची - ९  (संघ, प्रदेि र थथानीय तहको अलधकारको साझा सूची), दीघवकािीन सोच, पन्रौँ योिना, 
प्रथम आिलधक योिना प्रदेि नं. १, ददगो विकासको िक्ष्य, संघीय तथा प्रदेि नं. १ सरकारका मागवलनदेिनहरु, थथानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन,  सिुासन ऐन/लनयमाििी, आलथवक कायवविलध तथा वित्तीय उत्तरदावयवि ऐन, थथानीय तहको योिना 
तिुवमा ददग्दिवन,  िैविक समानता तथा सामाशिक समाििेीकरण िगायत विकासका अन्तरसम्बशन्धत विियहरू र हाम्रा 
प्रलतबद्धताहरू, एिम ्नगरबासीको माग र आिश्यकता, स्रोत साधनको उपिब्धता, विगतका असि अभ्यास र लसकाइहरु, 

सरोकारिािाबाट प्राप्त सझुािहरूिाई आधार मालनएको छ | 

 

आ. ि. २०७९/०८० को िते्रगत नीलत तथा आधारहरू : 
आलथवक विकास िते्र 

कृवि  

१. प्रािाररक कृवि खेतीतफव  आकविवत गनव माटो सधुारका िालग कृवि चनु तथा शिंक उपिब्ध गराई माटोको गणुथतर 
सधुार गररँदै िलगनेछ।  
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२. कृिकहरुिाई धान, गहु,ँ मकैको गणुथतरीय बीउ ५० प्रलतित अनदुानमा उपिब्ध गराई कृवि उपि उवपादन िृवद्धमा 
िोड ददइनेछ । 

३. िहरी कृवि, कौसी तरकारी खेती, करेसाबारी, पषु्पखेती कायविम प्रबद्धवन गररनेछ । 

४. खाद्य िगायतका कृवि उवपादनमा आवमलनभवरताका िालग प्राविलधक उपयकु्तताको आधारमा सघन व्यािसावयक खेती 
प्रणािी अशघ बढाइनेछ ।  

५. कृवि उपि बिार ऐन िारी गरी कृवि उपि बिारीकरणिाई सहिीकरण र लनयमन गररनेछ। 

६. कृवि िेत्रमा हनेु विलभन्न रोग, कीरा, विपदबाट हनेु िती तथा िोशखम न्यूनीकरण गनव महानगरका विलभन्न थथानमा 
बािी उपचार शिविर कायविम सञ्चािन गररनेछ । 

७.  प्िावष्टक टनेि, नेटिािी, हाईटेक टनेि, तथा प्िाष्टीक मशल्चि विलधबाट बेमौसमी तरकारी खेती उवपादन िृवद्ध 
गरी बिार मागिाई आपूलतव गररनेछ।   

८. पकेट कायविममाफव त चक्िािन्दी खेती र सामूवहक खेती प्रणािीिाई प्राथलमकता ददई कृवि उवपादन र उवपादकवि 
अलभिृवद्ध गररनेछ, कृवि परामिव तथा प्राविलधक सेिा उपिब्ध गराइनेछ। 

पिपंुिी  /  भेटेररनरी 

९. पि ुउपचार केन्रहरु थथापना गरी नशिकबाट सेिा पाउनेगरी पिसेुिा विथतार गररनेछ। 

१०. पि ुपािनको वििेि िेत्र पवहचान गरी लनःिलु्क पि ुथिाथ्य शिविर सञ्चािन गररनेछ। 

११. व्यािसावयक पिपुािनमा यिुा आकविवत गनव फमव तथा समूहिाई प्राथलमकता ददँदै उन्नत िातको बीउ बोका वितरण 
तथा उन्नत िातको घासँ खेती गनव प्रोवसावहत गररनेछ। 

१२. थिथथकर र तािा मास ुउपिब्धतािाई सलुनशित गनव लनयलमत बिार अनगुमनमा िोड ददइनेछ। मापदण्ड िागू 
गरी मास ुउवपादन र लबिी वितरण व्यिशथथत गररनेछ। 

१३. सामदुावयक तथा घरपाििुा कुकुरहरुिाई रेलबिविरुद्धको खोप कायविमिाई लनरन्तरता ददइनेछ। 

१४. पिपंुिीिन्य महामारी तथा सरुिा रोग लनयन्त्रणका िालग प्रभािकारी िनचेतनामूिक कायविम सञ्चािन गररनेछ। 

१५. उन्नत पिपुािनमा िोड ददँदै कृलत्रम गभावधानको माध्यमबाट नश्ल सधुार गरी दूध उवपादन र उवपादकविमा 
उल्िेखनीय िृवि गररनेछ। 

१६. लनमावणालधन रहेको पिबुधिािाको लनमावण कायविाई लनरन्तरता ददइनेछ। 

सहकारी 

१७. आलथवक विकास र गररबी लनिारणका िालग सहकारी िेत्रिाई उद्यमिीिता, उवपादन र रोिगारीसँग आबद्ध गररनेछ। 

१८. सहकारी संथथाहरुको िमता अलभिृवद्धका िालग विलभन्न कायविमहरु सञ्चािन गरी सहकारी संथथािाई समदुायमा 
आधाररत र सदथय केशन्रत बनाउन पहि गररनेछ। 

१९. सहकारीिाई विपन्न समदुायसम्म विथतार गरी मवहिा तथा सीमान्तकृत िगवमा समेत सहकारीको पहुचँ सलुनशित 
गदै कशम्तमा एक घर एक सदथयको नीलत अबिम्बन गररनेछ ।    

२०. सहकारी प्रिद्धवन र लनयमनमा संिग्न सबै लनकायहरुसँग कायवमूिक समन्िय कायम गदै सहकारी संथथाहरुको 
लनयलमत र सघन अनगुमन कायविाई लनरन्तरता ददइनेछ। 
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२१. सहकारी संथथामा थिलनयमनिाई सदुृढ तलु्याउँदै यस िेत्रबाट पररचािन हनेु बचत तथा ऋणको सरुिाको िालग 
नीलतगत र संथथागत प्रबन्धिाई मिबतु तलु्याइनेछ। 

२२. सहकारी संथथाहरुको एकीकरण कायविाई वििेि प्राथलमकता ददँदै सबि सहकारी संथथा : प्रभािकारी सेिा व्यिथथा 
नीलत िागू गररनेछ। 

पयवटन 

२३. सािविलनक-लनिी साझेदारीमा विराटनगर महानगरपालिकाको पयवटन गरुुयोिना कायावन्ियनमा ल्याइनेछ। 

२४. थथानीय भािा, धमव, संथकृलत, रीलतररिाि, उवपादनको प्रिद्धवन गरी पयवटन उद्यमिीिताको विकास गररनेछ। 

२५. मनोरञ्जन र पाररिाररकयकु्त सामदुावयक पाकव  लनमावणमा प्राथलमकता ददइनेछ। 

२६. पयवटन उद्योगमा िगानी गनव लनिी िेत्रिाई प्रोवसावहत गररनेछ। 

२७. संघीय तथा प्रदेि सरकार र अन्तरावविय विकास साझेदारहरुको सहयोग र सहकायवमा ऐलतहालसक र परुाताशविक 
विराटरािाको दरबार रहेको विराटनगरको भेलडयारी िेत्रिाई समशुचत विकास गदै पयवटन केन्रको विकास गररनेछ। 

२८. महानगर िेत्रलभत्र एक औद्योलगक र रािनैलतक संग्राहिय लनमावणका िालग सम्भाव्यताको अध्ययन गररनेछ। 

२९. विराटनगरिाई विश्वभर शचनाउन र पयवटन प्रिद्धवन गनव ल्याण्डमाकव  (Symbol of Biratnagar) को पवहचान गरी 
लनमावण गररनेछ। 

उपभोक्ता वहत संरिण 

३०. विराटनगर महानगरपालिकाको बिार अनगुमन लनदेशिका, २०७५ िाई समयानकूुि संिोधन गरी बिार 
अनगुमनिाई प्रभािकारी र चथुत बनाइनेछ। 

३१. …िागरुक उपभोक्ताको िहर: विराटनगर महानगरÚ को नीलतिाई लनरन्तरता ददइनेछ। 

३२. उपभोक्ता वहतसँग सम्बशन्धत सचेतनामूिक कायविमहरु अलभयानको रुपमा सञ्चािन गररनेछ। 

उद्यमिीिता, उद्योग र रोिगार  

३३. यिुा उद्यमिीिता विकासको िालग मागमा आधाररत सीप विकास तालिम सञ्चािन गररनेछ। 

३४. िैदेशिक रोिगारीबाट फकेका यिुाको ज्ञान, सीप, पूँिीिाई उद्यमिीितामा आिद्ध गरी रोिगारी र थिरोिगारी 
अलभिृवद्ध गररनेछ। 

३५. थथानीय साधन, स्रोत, पूँिी, प्रविलधमा आधाररत िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्योग थथापना र सञ्चािन सहिीकरण गनव 
औद्योलगक ग्राम थथापना गररनेछ। 

३६. थथानीय उवपादनको प्रिद्धवन र बिारीकरण गनव कोिेिीघर सञ्चािनमा ल्याइनेछ। 

३७. न्यूनतम रोिगारीको प्रवयाभलूत गनव प्रधानमन्त्री रोिगार कायविमका साथै महानगरपालिकाको विकास लनमावण 
कायविाई समेत थथानीय रोिगारी लसिवनासँग आबद्ध गररनेछ। 

सामाशिक विकास िते्र 

थिाथ्य 

३८. "छोरी बचाऊ, छोरी पढाऊ" कायविम/पवहिो र दोस्रो सन्तान छोरी िन्माउने आमाहरुिाई प्रोवसाहन बापत 
उपिब्ध गराउँदै आएको रकमिाई लनरन्तरता ददइनेछ। 
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३९. गभविती तथा सवुकेरी मवहिा, अपाि तथा ज्येष्ठ नागररकिाई अथपतािसम्म सहि पहुँचका िालग लनःिलु्क एम्बिेुन्स 
सेिा सञ्चािनमा ल्याइनेछ। 

४०. कोलभड-१९ संिमण िथता माहामारीिन्य सरुिा रोगहरुको रोकथाम तथा लनयन्त्रणको िालग प्रदेि तथा संघीय 
सरकारसँग समन्िय गरी समदुायथतरमा विलभन्न कायविमहरु सञ्चािन गररनेछ। 

४१. महानगरिासीको थिाथ्य सधुारका लनलमत्त एिोपैलथक मेलडलसनसँगै िैकशल्पक शचवकवसाको रुपमा आयिेुद सेिाको 
विकास, विथतार र सदुृढीकरण गदै िलगनेछ । 

४२. आमनागररकको आधारभतू थिाथ्य सेिाको सहि पहुचँका िालग सम्पूणव िडामा सञ्चािनमा रहेका आभारभतू 
थिाथ्य केन्रहरुको सदुृढीकरण तथा सेिा विथतार गदै िलगनेछ । 

४३. अपािता रोकथाम तथा पनुथथावपना कायविमअन्तगवत महानगरका विलभन्न थथानहरुमा थिाथ्य शिविरहरु सञ्चािन 
गदै अपािता भएका व्यशक्तहरुको पवहचान गरी समदुायमा पनुथथावपनाका िालग सीपमूिक तालिमहरु सञ्चािनमा 
ल्याइनेछ। 

४४. मात ृ तथा बाि मवृयदुर कम गनव र िन्मिात अपाितािाई समयमै पवहचान गनव, महानगरका सम्पूणव िडामा 
गभवितीहरुका िालग लनःिलु्क लभलडयो एक्स-रे सेिा सञ्चािनमा ल्याइनेछ। 

४५. महानगरिासीिाई सहि थिाथ्य सवुिधा उपिब्ध गराउने उदे्दश्यिे सम्भाव्य थथानमा वफशियोथेरापी सेिा सरुु 
गररनेछ। 

४६. महानगरपालिकािे आफ्नै एम्बिेुन्स र िििाहन व्यिथथा गरी सञ्चािनमा ल्याइनेछ। 

४७. महानगरपालिकाका विलभन्न थथानहरुमा सने तथा नसने रोगहरुको समयमै पवहचानका िालग थिाथ्य शिविरहरु 
सञ्चािनमा ल्याइनेछ। 

४८. मवहिाहरुको प्रिनन ्थिाथ्य तथा बािबालिकाहरुको थिाथ्य सधुारका िालग विलभन्न कायविमहरु सञ्चािनमा 
ल्याइनेछ। 

४९. थतनपायी आमाहरुको सहिताको िालग महानगरका उपयकु्त थथानहरुमा थतनपानकिको लनमावण गररनेछ। 

५०. प्राथलमक थिाथ्य केन्र रानीिाई थतरोन्नती गरी १५ िैय्याको अथपताि सञ्चािनमा ल्याउन सम्भाव्यता अध्ययन 
गरी आिश्यक प्रविया अगालड बढाइनेछ। 

५१. महानगर िेत्रलभत्र मेट्रो लसटी अथपताि सञ्चािनमा ल्याउनका िालग सम्भाव्यता अध्ययन, िग्गा व्यिथथापन तथा 
लडिाइन नक्सा लनमावण िथता कायवहरु गररनेछ। 

५२. िहरी थिाथ्य पूिावधार सधुार गदै िलगनेछ।  

५३. ६५ ििवमालथका ज्येष्ठ विपGg नागररकहरुको थिाथ्य लबमा गररनेछ। 

शििा 

५४. प्रारशम्भक बािविकास शििािाई सबिीकृत गरी बािबालिकाको सिाविीण विकासको अलधकार सलुनशितका िालग 
आधार तयार गररनेछ।  

५५.  विद्यािय उमेरका सबै बािबालिकािाई विद्याियमा ितप्रलतित भनाव हनेु व्यिथथा लमिाई अलनिायव तथा लन:िलु्क 
शििा सलुनशित गररनेछ। 

५६. प्रारशम्भक किामा लसकाइ उपिशब्ध िृवद्ध गनव पठन सीप विकास र लनरन्तर विद्याथी मूल्याङ्कनिाई थप प्रभािकारी 
बनाइनेछ। 
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५७.  प्राविलधक शििामा िशित िगवको पहुँच िृवद्ध गरी प्रविलधमा आधाररत गणुथतरीय िीिन उपयोगी शििामा िोड 
ददइनेछ।  

५८. न्यून पाररश्रलमक भएका विद्यािय कमवचारी तथा बािविकास सहयोगी कायवकताविाई ददइँदै आएको प्रोवसाहन 
पाररश्रलमकिाई लनरन्तरता ददइनेछ। 

५९. एक िडा, एक नेतवृि विद्यािय कायविम कायावन्ियन गरी आिश्यक सूचकका आधारमा पूिावधार विकास गररनेछ। 

६०. सािविलनक विद्याियको भौलतक, िैशिक र व्यिथथापकीय पिमा लनरन्तर सधुार गरी सािविलनक शििाको गणुथतर 
िृवद्ध गररनेछ।  

६१. किा १ देशख ८ सम्म थथानीय पाठ्यिम लनमावण गरी कायावन्ियन सहिीकरणका िालग सन्दभव सामग्रीको विकास 
गररनेछ।   

६२. आधारभतू तह किा ६–८ तथा माध्यलमक तहका िालग गशणत अङ्खग्रिेी र विज्ञान शििक व्यिथथापनका िालग 
महानगरपालिकाबाट ददइँदै आएको शििण अनदुानिाई लनरन्तरता ददइनेछ।  

६३. सािविलनक विद्याियमा सामाशिक िेखा परीिण तथा आलथवक िेखा परीिणिाई अलनिायव ितवका रुपमा िागू 
गररनेछ।  

६४. सबै प्रकारका अपािता भएका बािबालिकाको शििा व्यिथथापन गनव समािेिी शििाको नमनुाका रुपमा आदिव 
माध्यलमक विद्याियिाई विकास गनव अपािमैत्री भौलतक पूिावधार तथा लसकाइ िातािरणको व्यिथथा लमिाइनेछ। 

६५. विद्याियिाई लसकाइ थिोका रुपमा विकास गनव विियगत सलमलतमाफव त शििकको पेिागत विकास गररनेछ।  

६६. सवुकेरी विदामा बसेका मवहिा शििक काममा नफवकव न्िेिसम्मका िालग सट्टा शििकको व्यिथथापन गररनेछ। 

६७. नगरथतरीय िैशिक गलतविलधमा संथथागत विद्याियहरुको सहभालगता अलभिृवद्ध गररनेछ र संथथागत विद्याियिाई 
आिश्यक लनयमन गररनेछ ।  

६८. विद्याियथतरीय शििािाई गणुथतरीय बनाउन सूचकमा आधाररत अनगुमन, लनरीिण र सपुरीिेिणको व्यिथथा 
गररनेछ।  

६९. विपद्को बेिा शििण लसकाइिाई बैकशल्पक माध्यमबाट लनरन्तरता ददन सक्ने गरी आिश्यक पूिावधारको व्यिथथा 
लमिाइनेछ। 

७०. महानगर बहपु्राविलधक शििािय सञ्चािनका िालग वििेि अनदुान तथा महानगरपालिकाको आन्तररक स्रोतबाट 
आिश्यक भौलतक पूिावधार विकास गरी सिवसिुभ प्राविलधक शििाको प्रबन्ध लमिाइनेछ।  

७१. परम्परागत तथा धालमवक विद्याियहरुिाई शििाको मूिधारमा समावहत गनव व्यिथथापन शििण अनदुान उपिब्ध 
गराई प्रोवसावहत गररनेछ।  

७२. सामदुावयक लसकाइ केन्रहरुका माध्यमबाट अनौपचाररक, खलु्िा तथा लनरन्तर लसकाइ कायविमहरु सञ्चािन 
गररनेछ।  

७३. सामदुावयक लसकाइ केन्रिाई िडा कायावियबाट समेत लनयमन हनेुगरी सामदुावयक पथुतकाियका रुपमा विकास 
गरी लनरन्तर शििा र पठन संथकृलतको विकासमा िोड ददइनेछ। 

७४. विद्याियमा विद्याथी, शििक उपशथथलत र लनयलमत किा सञ्चािनिाई विद्यतुीय हाशिरी (E-Attendance) को व्यिथथा 
गरी विद्यािय सिुासनमा िोड ददइनेछ। 

७५. िैशिक ज्ञान आदान प्रदान गनव सामदुावयक विद्यािय र अन्तरावविय विद्यािय िीच भलगनी सम्बन्ध कायम गररनेछ। 
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यिुा तथा खेिकुद 

७६. महानगरका यिुाहरुिाई विलभन्न lqmयाकिापमा सहभागी गराउन र यिुाहरुको विकास गनव िडागत रुपमा यिुाक्िब 
गठन गररनेछ। 

७७. यिुाहरुिालग उद्यमिीिता कायविम सञ्चािन गरी व्यािसावयक सोचको विकास गराइनेछ।  

७८. यिुाहरुमा सरकारी सेिाप्रलतको आकिवण बढाइ योग्य रािसेिक शििक/कमवचारी उवपादन गनव शििक सेिा तथा 
िोकसेिा परीिा तयारी किाहरु सञ्चािन गररनेछ।  

७९. महानगर िेत्रमा राविय तथा अन्तरावविय खेिकुद कायविम सञ्चािनका िालग प्रोवसाहन गररनेछ। 

८०. महानगरको व्यिथथापनमा रहेको िहीद रंगिािाको उशचत ममवत सम्भार तथा संरिण गररनेछ। 

८१. विद्याियमा खेिकुदका माध्यमबाट बािबालिकाको सिाविीण विकास गरी विद्याियिाई खेिाडी उवपादन गने  
िेत्रका रुपमा विकास गररनेछ। 

८२. विलभन्न वहंसाबाट मकु्त राVg तथा आफूिाई सरुशित महससु गराउन वकिोरी आवमरिा कायविम सञ्चािन गररनेछ। 

८३. खेि िेत्रमा वििेि योगदान ददएका पूिव खेिाडी तथा ितवमान उवकृष्ट खेिाडी सम्मान गने कायविाई लनरन्तरता 
ददइनेछ । 

८४. महानगरथतरीय म्याराथन दौड प्रलतयोलगता सञ्चािन गररनेछ । 

८५. विलभन्न विधाका प्रशििक व्यिथथापन गरी विद्याियका खेि शििकको िमता विकास गररनेछ। 

८६. यिुा िशित खिुा तथा बन्द व्यायामिािा सञ्चािनमा ल्याइनेछ। 

८७. ऐनद्वारा महानगर र िडा खेिकुद विकास सलमलत गठन गरी खेिकुद कायविमिाई प्रभािकारी बनाइनेछ। 

मवहिा तथा बािबालिका  

८८. महानगरको सडक पेटीमा देशखने असहाय तथा सहाराविहीन मानििाई प्रदेि सरकार एिं सम्बशन्धत लनकायहरु 
समेतको समन्िय र सहकायवमा उद्धार एिं पनुथथावपना गररनेछ । 

८९. महानगरिाई िैंलगक वहंसा रवहत आपसी सम्मानयकु्त समाि बनाउन सहयोगी संथथाहरुको सहयोग र सहकायवमा 
संचालित िैंलगक वहंसा रोकथाम तथा प्रलतकायव योिनािाई लनरतन्तरता ददइनेछ। 

९०. िैंलगक वहंसा लनिारण कोिको पररचािन गरी वहंसामा परेका प्रभावितहरुिाई कायवविलधबमोशिम सहयोग उपिब्ध 
गराइनेछ। 

९१. मवहिा उवथान तथा सिक्तीकरणका िालग विलभन्न रोिगारमूिक सीपविकास तालिम र सचेतानामूिक कायविम 
सञ्चािन गररनेछ। 

९२. मवहिा उवथानका िालग गररब तथा विपन्न मवहिा िशित वििेि योिना तयार गरी केन्र सरकार तथा राविय 
योिना आयोगसँग सहकायवको िालग पहि गररनेछ।  

९३. बािमैत्री थथानीय िासन प्रिद्धवन एिं ददगोपनाका कायविमहरु लनयलमत सञ्चािन गदै िडा नं.१८ र १९ िाई 
बािमैत्री िडा घोिणा गनव िशित कायविमहरु तिुवमा गरी कायावन्ियनमा ल्याइनेछ।  

९४. महानगरको बािअलधकार संरिण र प्रिद्धवनका िालग बािअलधकार सलमलतको वियािीिता र भलूमकािाई थप 
प्रभाकारी बनाइनेछ। 

९५. बािबालिका तथा बाि अलधकार संरिण र सम्िद्धवनसम्बन्धी आिश्यक लनदेशिका, कायवविलध तथा रणनीलत, 

कायवयोिनाहरु लनमावण तथा पररमािवन गरी िागू गररनेछ। 
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९६. बाि उद्यान (Children Park) र  खेि मैदानिाई नगरका सबै बािबालिकाहरुको पहुँच हनेुगरी लनमावण र व्यिथथापन 
गदै िलगनेछ। 

९७. नगर, िडा, विद्यािय, थिाथ्य व्यिथथापन सलमलतिगायतका विलभन्न संरचनाहरुमा बाि क्िबको संथथागत र  अथवपूणव 
प्रलतलनलधवि र सहभालगतािाई प्रिद्धवन एिं सूलनशिता गनव पहि गररनेछ। 

९८. अपािता भएका (अवटिम, सथुत मनशथथलत, अलत अिक्त िगायत) बािबालिकाहरुिाई िशित गरी कायविम सञ्चािन 
गने संघसंथथाहरुसगँको समन्िय र सहकायवमा सेिा सञ्चािन गररनेछ।  

९९. महानगरिाई नेपाि सरकारको नीलत तथा िक्ष्यबमोशिम सडक बािबालिका, बािश्रम र बाि वििाह लनिारण गने 
कायवहरुिाई थप प्रभािकारी बनाउँदै िलगनेछ । 

१००. िागूपदाथव दवु्यवसन, साइबर अपराध, िैविक वहंसा र बाि वििाहबाट बािबालिकाहरुिाई हनेु सम्भावित िोशखमबाट 
बचाउन शिल्िा प्रहरी कायाविय, बाि क्िब, विद्याियसगँको सहकायवमा विद्यािय तथा समदुायथतरबाटै सचेतना 
अलभयान संचानि गररनेछ। 

१०१. विलभन्न कारणिे मनोसामाशिक समथयामा परेका बािबालिका तथा प्रभावित व्यशक्तहरुिाई मनोविमिवकतावबाट 
परामिव सेिा उपिब्ध गराइनेछ। 

१०२. बािबालिकाहरुको िमता विकासको िालग विलभन्न तालिम र कायविममा सहभालगता अलभिृवद्ध गररनेछ। 

१०३. मवहिाहरुिाई आलथवक रुपिे सिक्त बनाउन उद्यमशििता विकास कायविम सञ्चािन गररनेछ। 

ज्येष्ठ नागररक  

१०४. ज्येष्ठ नागररकहरुिाई अनभुिी र पररपक्ि नागररकका रुपमा सम्मान र सb\efि अलभिृवद्ध गदै ज्येष्ठ नागररकमा 
रहेको अनभुि, ज्ञान, सीपिाई अन्तरपथुतामा हथतान्तरण गने पररपाटीको सरुुिात गररनेछ।   

१०५. अिपत्र परेका असहाय, घरबार र छोराछोरीविहीन ज्येष्ठ नागररकहरुिाई प्रवयि सहयोग परु् याउने खािका 
कायविमहरु सञ्चािन गररनेछ। 

१०६. ज्येष्ठ नागकररक मालथ हनेु वहंसा र दवु्यविहार विरुद्ध िून्य सहनिीिताको नीलत लिइनेछ। 

१०७. सम्मानिनक िीिनयापन गने िातािरणको लसिवना गनव ज्येष्ठ नागररक ददिस¸ ज्येष्ठ नागररक पथुतकािय¸ 

पत्रपलत्रका¸  ददिासेिा केन्र भ्रमण िथता कायविम सञ्चािन गररनेछ।  

अपािता  

१०८. अपािता भएका व्यशक्तहरुको पररचय-पत्र योिनाबद्ध र सिवसिुभ ढंगिे वितरण गने कायविाई अगालड बढाइनेछ। 
आिश्यकताअनसुार घमु्ती शिविर सञ्चािन गररनेछ। 

१०९. अपािता भएका व्यशक्तहरुको हक अलधकार सलुनशित गनव तथा सहि िीिनयापन गनव मद्दत परु् याउने अलभप्रायिे 
अलभभािकहरुका िालग सचेतना कायविम सञ्चािन गररनेछ। 

पञ्जीकरण तथा सामाशिक सरुिा 

११०. सामाशिक सरुिा भत्ता पाउने िाभग्राहीको वििरण प्रविलधमैत्री बनाउनकुा साथै भत्ता रकम समयमै सिवसिुभ र 
सरि ढंगिे वितरण गने व्यिथथा लमिाइनेछ। िनप्रलतलनलध¸ बैंक तथा वित्तीय संथथाहरुिाई िाभग्राही 
नागररकहरुको नशिक पयुावइने खािका कायविम ल्याइनेछ।  

१११. हथतलिशखत व्यशक्तगत घटना दताव वकताबिाई प्रणािीमा प्रविवष्ट गरी लडशिटि अलभिेख विलध िागू गररनेछ ।  
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११२. नेपाि सरकारको सन ्२०२४ सम्ममा व्यशक्तगत घटना दताव पूणव रुपमा गने अलभयान सफि बनाउन महानगरलभत्र 
सघनरुपमा िनचेतनामूिक कायविम सञ्चािन गररनेछ। 

गरै सरकारी संथथा तथा सामदुावयक विकास  

११३. नगर िेत्रलभत्रका आददिासी, िनिालत, मधेसी, वपछडािगव, दलित, अल्पसंख्यक िगवहरुको सहभालगता र सहकायवमा  

सबैको सांथकृलतक पवहचानका िालग सबै भािा, धमव, किा, सावहवय एिं संथकृलतको िगेनाव, संरिण तथा प्रिद्धवन 
गदै विविधता बीचको एकता बलियो बनाइनेछ। 

११४. प्रिाताशन्त्रक योद्धाहरुिाई सम्मान थिरुप मालसक भत्ता उपिब्ध गराउने नीलतिाई लनरन्तरता ददइनेछ । 

११५. नगर िेत्रलभत्र भएका सबै धालमवक आथथाका केन्रहरुको पूिवशचत्र र िृत्तशचत्र तयार गररनेछ। 

११६. महानगरपालिकामा कायवरत गैर सरकारी संथथाहरुको िमता विकास गररनेछ। 

११७. विराटनगर िन्मथथि भई हाि देि विदेिमा रही बसोबास गने व्यशक्त तथा पररिारहरुिाई सामाशिक सञ्जािको 
माध्यमबाट विलभन्न सामाशिक विकासका कायवमा सहभागी गररनेछ ।  

११८. महानगरपालिका िेत्रलभत्र रहेका असि नागररक सम्मान अलभयानअन्तगवत सम्मान र प्रj${न गररनेछ। 

११९. विराटनगर िडा नं. २, बिरंगबिी मशन्दर, िडा नं. १४ शथथत ऐलतहालसक बाबा िाणेश्वरनाथ शिि मशन्दर तथा 
रानीमाई मशन्दरको गरुुयोिनाका आधारमा मशन्दरको भौलतक संरचना लनमावण गररनेछ। 

१२०. महानगरपालिका िेत्रलभत्र रहेका गैर सरकारी संथथाहरुसँग कायवगत एकता कायम गरी स्रोतको दरुुपयोग र 
दोहोरोपन हटाई कायविम कायावन्ियनिाई प्रभािकारी र अथवपूणव बनाइनेछ। 

१२१. महानगरपालिका िेत्रलभत्रका बसोिास गने सबै सकुुम्िासीहरुको त्यांक तयार गरी महानगर सकुुम्िासी पररिार 
पररचयपत्र िारी गररनेछ। 

१२२. महानगरपालिकाको पशिमतफव  िडा नं. ५ िा ६ मा आधलुनक तथा सवुिधा सम्पन्न अन्वयेवष्ट थथिको रुपमा 
विकास, लनमावण तथा सञ्चािन गररनेछ, िडा नं. १ िा ७ मा रहेको घाटमा विद्यतुीय अन्वयेवष्ट ििदाह गृह 
साझेदारीमा लनमावण गररनेछ। 

१२३. नेपािकै किा, संथकृलत, नाटक तथा नाटक एकेडमीका रुपमा विकास गनव महानगरपालिकाको सहयोगमा लनलमवत 
आरोहण गरुुकुििाई सञ्चािन सहयोग गररनेछ। 

१२४. महानगरपालिकािाई सडक आशश्रत मानिरवहत महानगरपालिका घोिणा गदै वयथता नागररकहरुको 
िीविकोपािवनका िालग मानिसेिा आश्रमसंग समन्िय गरी केन्र थथापना गरी सञ्चािन गररनेछ। प्रदेि सरकार 
र सरोकारिािा लनकायको समन्िय र सहकायवमा उद्दार, पाररिाररक पनुलमविन गने कायविाई प्राथलमकता ददइनेछ। 

१२५. विराटनगरबाट प्रलतलनलधवि गदै नेपािको प्रधानमन्त्रीसमेत हनुभुएका सम्मालनत व्यशक्तहरुको सम्झना र उहाँहरुको 
िीिनीसवहतको अलभिेखहरुिाई संरिण गनव लमनी संग्रहाियसवहतको एक प्रधानमन्त्री पाकव  लनमावण गररनेछ।  

१२६. 'िसको कोही छैन वयसको साथमा थथानीय सरकार छ' भने्न सोचका साथ ििबाहन र लन:िलु्क दाउराको 
व्यिथथा गरी बेिाररसे िि घाटसम्म परु् याउने र अन्वयेवष्ट गराइनेछ। 

१२७. विराटनगर महानगरपालिकामा बसोिास गने सबै सकुुम्िासीहरुको त्यांक संकिन गरी अलभिेख तयार गरी 
महानगर सकुुम्िासी पररचयपत्र वितरण गने साथै अन्यन्त कष्टकर िीिन लनिावह गरररहेका वयथता सकुुम्िासी 
पररिारहरुको वहतको िालग साझेदारीमा आिास लनमावणसवहत अन्य वििेि कायविम सञ्चािन गरी सेिा व्यिथथापन 
गररनेछ। 
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१२८. महानगरका राविय तथा अन्तराववियथतरमा ख्यालतप्राप्त महविपूणव व्यशक्तहरुको अलभिेख व्यिथथापन गररनेछ। 

 

पूिावधार विकास िते्र 

भ-ूउपयोग तथा बथती विकास  

१२९. महानगर आिास कायविम अन्तगवत संचालित िडा नं. १९, ५ र १२ को पररयोिनािाई लनरन्तरता ददइनेछ।  

१३०. महानगर िेत्रलभत्र रहेका लसंशघया खोिा छेउमा बथने अलत िोशखम एिं कष्टकर िीिन लनिावह गरररहेका सकुुम्िासी 
पररिारहरुिाई महानगर आिास कायविमअन्तगवत एकीकृत आिास कायविम सञ्चािन गररनेछ। 

१३१. राविय भ-ूउपयोग नीलत २०७२, भउूपयोग ऐन २०७६, भउूपयोग लनयमाििी २०७९ तथा विराटनगर 
महानगरपालिकाको भउूपयोग कायवविलध २०७७ बमोशिम भ-ूउपयोग तथा बथती विकासका कायविम िागू 
गररनेछ। 

१३२. 'एक िडा, एक पाकव 'को अिधारणा अनरुुप विराटनगर महानगरपालिकाको प्रवयेक िडामा संभावित थथिको 
अध्ययन गरी लडिाइन Model  तयार गने, परुाना पाकव हरुको रेकडव राख्न ेतथा व्यायामथथिसवहतको एउटा नमनुा 
पाकव  लनमावण गररनेछ। 

१३३. महानगर िेत्रमा बढ्दो सिारी पावकव ङ समथया रहेका िेत्रहरुको पवहचान गरी दीघवकािीन समाधानका िालग 
लडिाइन तथा माथटरप्िान तयार गरी एउटा नमुना थमाटव पावकव ङ िडानसवहत आिश्यक पावकव ङथथि व्यिथथापन 
गररनेछ। 

१३४. आधारभतू आिास योिनाका िालग थथान पवहचान गरी कायावन्ियन गररनेछ। 

१३५. संघीय तथा प्रदेि सरकार र अन्तरावविय विकास साझेदारको सहयोग िटुाई लसंशघया र केिलिया खोिाको छेउबाट 
हररयािी प्रj${न सवहतको कररडोर सडक लनमावण गररनेछ। वयहाँ रहेका िोशखमपूणव सकुुम्िासीहरुको उपयकु्त 
व्यिथथापन गररनेछ। 

१३६.  Land Pooling आयोिना बारेमा आिश्यक सम्भाव्यता अध्ययन गरी कायावन्ियन आिश्यक काननु र कायवविलध 
बनाइनेछ।  

१३७. राविय भ-ूउपयोग नीलतअनरुुप महानगरपालिकाको िोशखम संिेदनिीि भ-ूउपयोग योिना तयार गरी कायावन्ियन 
गररनेछ। 

१३८. मापदण्ड लबना विकास भएका घडेरीमा घर बनाउने घरधनीहरुिाई महानगरपालिकाबाट नक्सापास एिं घरिग्गा 
करमा ददइदै आएको सहलुियत कायविाई लनरुवसावहत बनाइनेछ ।  

 

भिन लनमावण इिाित तथा भिनसंवहता 
१३९. राविय भिनसंवहताबमोशिम भकूम्प प्रलतरोधी भिन लनमावण गनव घरनक्सा पास सहि बनाउँदै घरनक्सा इिाित 

अनिाइनबाट गने तथा परुाना फाइिहरुिाई Archive गरी लडशिटाइि गररनेछ। 

१४०. प्रवयि भिन लनमावणसँग सम्बशन्धत सूचीकृत लडिाइनर तथा महानगरमा कायवरत प्राविलधकहरुिाई भिन लनमावण 
मापदण्डसम्बन्धी तालिम प्रदान गरी सरुशित भिन लनमावणमा िोड ददइनेछ। 

१४१. भिनहरुको सििता¸ सरुिा र िोशखम न्यूनीकरण गनव प्रचलित भिन लनमावणसम्बन्धी मापदण्डहरु समयअनकूुि 
पाररनेछ। 

१४२. राविय भिनसंवहता तथा पूिावधार लनमावण मापदण्डको कडाइका साथ कायावन्ियन गररनेछ। 
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पूिावधार विकास 

१४३. यस महानगरपालिकामा अन्तराववियथतरको थटेलडयम, थमाटव लसटी, नगर विकास, फोहरमैिा, व्यिथथापनिगायतका 
पूिावधार पररयोिनाहरु लनिी िेत्रको सहभालगतामा अशघ बढाइनेछ । उक्त पररयोिनाहरुको अध्ययन, 

िगानीिगायतका कायवमा नेपाि ईन्िाथट्रक्चर बैंक, नगर विकास कोि िथता संथथाहरुसगँ सहकायव गररनेछ। 

१४४. विराटनगरको ऐलतहालसक गररमा र पूिावधारका वहसाििे गिव गनव िायक प्रादेशिक रािधानीका रुपमा विकास गने 
िनचाहना बमोशिम विविध िेत्रगत गरुुयोिना (Sectoral Master Plan) सवहतको आयोिना बैंक (Project Bank) 
तयार गररनेछ । उक्त योिनाको आधारमा राविय अन्तरावविय एिं दात ृलनकायको सहयोग पररचािन गररनेछ। 

१४५. महानगरको आलथवक विकासका िालग अवयािश्यक वििेि आलथवक िेत्र, प्रादेशिक बसपाकव सवहत अन्य ट्रान्सपोटवका 
िशिवष्टकहरु, हिाई मैदान विथतार, ररङरोड, िाईपास सडक, रंगिािा, संग्रहािय िथता आन्तररक श्रोतबाट मात्र 
सञ्चािन गनव नसवकने योिनाहरु सहयोगी र साझेदार संथथाहरुको सहयोगमा कायावन्ियनमा ल्याउन थप पहि 
गररनेछ। 

१४६. सािविलनक-लनिी साझेदारीको अिधारणबमोशिम लनिी िेत्रमा रहेको पूँिीिाई समेत नगर लनमावणमा आकविवत गरी 
कृवि तथा औद्योलगक प्रदिवनीथथि लनमावण, िडा नं ९, गरुी शथथत ई-प्िट मा पावकव ङसवहतको बहउुपयोगी 
व्यािसावयक भिन लनमावण, सिारी साधन पावकव ङ तथा हररयािी प्रिद्धवन िगायतमा पररचािन गने कायविाई अझ 
गलत ददइनेछ। 

१४७. सडकको ददगोपन िृवद्धका िालग  ररङरोड, कोिी रािमागव र बाइपास सडकबाहेक अन्य सडकमा ठूिा सिारी 
साधनबाट मािसामान ढुिानी गने कायव रोक्ने नीलतिाई कडाईका साथ िागू गररनेछ। 

१४८. िडाथतरीय योिनाहरुमाफव त न्यूनतम ्भौलतक पूिावधारहरु विथतार गदै िलगनेछ भने नगरथतरीय योिनाहरुमाफव त 
नगरका मखु्य भौलतक पूिावधारहरु लनमावण गदै सरुशित र विकलसत आिास िेत्रको रुपमा विकलसत गररनेछ। 

१४९. लनमावण सम्पन्न भएका भौलतक संरचनाहरुको ददगोपनाका िालग यथािीघ्र ममवत साम्हार गनव “Mobile Infrastructure 

Ambulance” को अिधारणामा कायव गने व्यिथथा लमिाइने छ। 

१५०. कायावियको सवुिधा सम्पन्न र आधलुनक प्रिासलनक भिन लनमावण कायवतालिका बमोशिम गदै िलगनेछ। 

१५१. पूिावधार लनमावणमा गणुथतर कायम गराउन लनमावण गणुथतर चेकिाँचको व्यिथथा लमिाइनेछ। 

१५२. ददगो र भरपदो रुपमा फोहोरपानी प्रिोधन केन्र र ढि प्रणािी सञ्चािन गदै िलगनेछ। 

१५३. बाढीपीलडत र सकुुम्िासीहरुको पवहचान गरी एकीकृत बसोिासको प्रिन्ध लमिाउन सरुु गररएको महानगर आिास 
योिनािाई थप प्रभािकारी बनाइनेछ। 

१५४. िापान सरकारको सहयोगमा खानेपानी सधुारको पररयोिना सञ्चािनमा ल्याइनेछ। 

१५५. पूिावधार लनमावण गदाव िातािरणमैत्री, बािमैत्री र अपािमैत्री अिधारणा अंलगकार गररनेछ। 

१५६. Planning Permit नलिइकन िग्गा तथा घरघडेरी विकास गनव प्रलतबन्ध िगाइनेछ।  

१५७. नगर िेत्रलभत्रका सडक, नािा लनमावण गदाव सडक मापदण्डविपरीत लनमावण भएका संरचनाहरु हटाइने नीलतिाई 
लनरन्तरता ददइनेछ। 

१५८. नगर विकासिाई व्यिशथथत गनव सडक, खानेपानी, विद्यतु तथा दूरसंचार संथथान िथता लनकायहरुåfरा यस नगरलभत्र 
सञ्चािन गररने विकास लनमावणका कायविमहरुिाई सम्बशन्धत लनकाय र महानगरबीच समन्िय कायम गरी सञ्चािन 
गने नीलतिाई कडाईका साथ िागू गररनेछ। 
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१५९. नगरको ददगो विकासका िालग िागत सहभालगता र सहभालगतावमक विकासको अिधारणा बमोशिम योिना छनौट, 

लनमावण, अनगुमन, सञ्चािन र ममवतसम्हारसमेतमा थथानीय सरोकारिािा उपभोक्ताहरुको साथवक सहभालगता िटुाउने 
कायविाई थप व्यिशथथत गररनेछ। 

१६०. पूिावधार विकासको दृवष्टिे पछालड परेको नगरको पशिम दशिण िेत्रमा सडक नािा, खानेपानी आयोिना लनमावण 
र डुबानको समथया समाधानसवहतको पररयोिना सञ्चािन गनव संघीय तथा प्रदेि सरकार र विकास साझेदारहरुसगँ 
समन्िय गररनेछ। 

१६१. नगरका महविपूणव थथानहरुमा सािविलनक िौचािय र िदु्ध वपउने पानीको प्रबन्ध गररनेछ। 

ऊिाव 

१६२. खाना पकाउने इन्धन दाउरा, गइँुठा, ग्याँसको सट्टामा गोबरग्याँस, सधुाररएको चलु्हो, इन्डक्सन चलु्हो िथता िैकशल्पक 
ऊिावको प्रयोगिाई उच्च प्रथलमकतामा राशखनेछ। 

१६३. िैविक ऊिाव र सौयव ऊिाव िथता िैकशल्पक ऊिावको प्रिद्धवन, विकास एिं विथतार गररनेछ। 

१६४. विद्यतु प्रालधकरणसँग समन्िय गरी विद्यतुको पहुँच नपगुेका थथानहरुमा विद्यतु सेिाको विथतार गररनेछ। 

१६५. बायोग्याँस तथा सधुाररएको चलु्हो िथता वकफायती िैविक ऊिाव प्रविलध र एि.वप. ग्याँसको प्रयोगिाई न्यूनीकरण 
गनव विद्यतुीय चलु्हो एिं उपकरणको प्रिद्धवन तथा विथतारका िालग पहि गररनेछ। 

िातिरण तथा विपद् व्यिथथापन िते्र 

विपद् व्यिथथापन  

१६६. महानगरथतरीय विपद् व्यिथथापन सूचना प्रणािी विकास गरी राविय तथा प्रदेिथतरीय सूचना प्रणािीसँग आिद्ध 
गरी व्यिशथथत गररनेछ। 

१६७. विपद् िोशखम न्यूनीकरण तथा व्यिथथापनसम्बन्धी भौगोलिक सूचना प्रणािी, पूिवसूचना प्रणािी िगायतका प्रविलध 
हथतान्तरणका िालग प्रदेि र संघीय सरकारसँग समन्िय गररनेछ। 

१६८. महानगरपालिकाका लनयलमत विकास कायविम एिं योिना तयारी िा लडिाइन र कायावन्ियन गनुव पवहिे बहवुिपद् 
िोशखम र वयसको सम्भावित पररणामको प्रिपेण गरी िोशखम न्यूनीकरणका उपयकु्त विलध अपनाउने नीलत 
लिइनेछ। 

१६९. विपद्को प्रकार, थथान, सामाशिक तथा आलथवक अिथथािाई समेत दृवष्टगत गदै सञ्चार माध्यममाफव त ्सूचनामूिक 
सन्देिहरू सम्प्रेिण गरी िनचेतना अलभिृवद्ध गररनेछ। 

१७०. उच्च िोशखममा रहेका िेत्र िशित समदुायमा आधाररत विपद् िोशखम व्यिथथापन कायविम सञ्चािन गरी 
समदुायको विपद् उवथानिीिता अलभिृवद्ध गररनेछ । 

१७१. सबै िेत्रका मौिदुा भौलतक संरचनामा रहेको अिशिष्ट िोशखम पवहचान र िेखािोखा गरी िोशखम न्यूनीकरण गने 
नीलत अििम्बन गररनेछ। 

१७२.  महानगरलभत्रका उद्योग, व्यापार व्यिसाय, शििा, िनथिाथ्य र नगरिासीको िीविकोपािवनमा पनव सक्ने सम्भाव्य 
विपद्को असर न्यूनीकरण गररनेछ। 

१७३. विपद् संिदेनिीिता अनरुुप सािविलनक भौलतक संरचनाहरूिाई सबै िगवको पहुँच सलुनशित गनव अपाि एिं 
बािमैत्री बनाउने नीलत अििम्बन गररनेछ। 
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१७४. महानगरथतरीय विपद् िोशखम न्यूनीकरण समूहको गठन गरी विपद् व्यिथथापनमा यिुा र सबै सरोकारिािाको 
सविय सहभालगता बढाउने नीलत अििम्बन गररनेछ। 

१७५. थथानीय र विश्वव्यापी रूपमा फैलिने महामारीिन्य विपद्को सामनाका िालग महानगरपालिकाबाट वििेि कायविम 
तिुवमा गरी कायावन्ियन गररनेछ। यथतो अिथथा उवपन्न भएमा प्रदेि र संघीय सरकारमाफव त ्अन्तरावविय िगतबाट 
प्राप्त हनेु सहयोग पररचािन गने नीलत अििम्बन गररनेछ। 

१७६. महानगरपालिका र लछमेकी थथानीय तहमा समेत विपद् प्रलतकायविाई प्रभािकारी बनाउन थियंमसेिक Quick 

Response Team को गठन गरी  िमता विकास गदै िीघ्र पररचािनको नीलत अबिम्बन गररनेछ। 

१७७. विपद्का समयमा सरुशित आपतकािीन आश्रयथथिको व्यिथथा सलुनशित गनव खलु्िा िेत्रको पवहचान, संरिण र 
प्रयोगयोग्य बनाउने नीलत लिइनेछ। 

१७८. प्रभािकारी विपद् प्रलतकायवका िालग आपतकािीन सामग्रीको भण्डारगृहको थथापना गरी आिश्यक पने उद्धार तथा 
राहत सामग्री सञ्चय गररनेछ। 

१७९. नगरप्रहरीलभत्र खोि तथा उद्धार कायवदि गठन गरी िमता विकास एिं साधनसम्पन्न बनाउने नीलत अििम्बन 
गररनेछ। 

१८०. संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार एिं दात ृलनकायको सहयोगमा लसंशघया र केिलिया खोिामा दिुैतफव  तटबन्ध 
लनमावण गरी बाढी, डुबान र कटान लनयन्त्रण गनव वििेि पहि गररनेछ। 

िन, िातािरण तथा सरसफाई  

१८१. फोहरमैिा व्यिथथापनका िालग अशन्तम विसिवनथथिको व्यिथथापन आधलुनक प्रविलध Waste to Energy एिं 
Environmental friendly प्रविलधबाट गनव विकास साझेदारहरुसँग साझेदारी गररनेछ। 

१८२. नगर िेत्रलभत्र सरसफाईको कायविाई व्यिशथथत र प्रभािकारी बनाउन समदुायमा आधाररत फोहोर संकिन तथा 
व्यिथथापन गने कायविाई प्रोवसाहन गररनेछ। 

१८३. घरघरबाट लनथकने िैविक फोहरिाई कम्पोष्ट मि बनाउने विलधिाई अििम्बन गररनेछ।  

१८४. अथपताििन्य फोहरमैिा व्यिथथापन गनव सम्बशन्धत िेत्रिाई पूणव रुपिे शिम्मेिार बनाइनेछ। 

१८५. िथाभािी फोहोर फाल्ने कायविाई दण्डनीय बनाइनेछ। 

१८६. हररयािी प्रि${न गनव लनिी िेत्र र अन्य सामाशिक संघ/संथथाहरुको साझेदारीमा ििृारोपण गने एिं विरुिा 
हकुावउने अलभयानिाई प्रभािकारी रुपमा अगालड बढाइनेछ। सडक छेऊ र खोिा वकनारहरू एिं खािीिग्गामा 
िृिारोपण गने, पाकव  हररयािी लनमावण गने वििेि कायविम सञ्चािन गररनेछ। 

१८७. िातािरण प्रदूिण रोकथाम र लनयन्त्रण गने कायविाई थप प्रभािकारी बनाइनेछ। 

१८८. िातािरणमैत्री सूचकको आधारमा िातािरणमैत्री टोि प्रि${न गररनेछ। 

१८९. िििाय ुपररितवन अनकूुिनका उपायहरुिाई अबिम्िन गररनेछ। 

१९०. नेपाि सरकार र एशियािी विकास बैंकको सहयोगमा संचालित पवहिो र दोस्रो चरणको STIUEIP/RUDP 
पररयोिनाहरुको सञ्चािन र कायावन्ियनको सफिताबाट आशिवत पूिावधार विकासको थप िगाानीको िातािरण 
अनरुुप विराटनगर िडा नं.१६ दरैयामा Waste to Energy अिधारणा (Concept) को एकीकृत फोहोरमैिा 
व्यिथथापन केन्र लनमावण (ISWM) गररनेछ। 

सिुासन तथा संथथागत विकास िते्र 
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आलथवक सिुासन  

१९१. िेखा प्रणािीिाईव भरपदो, लछटो छररतो, विश्वालसिो र पारदिी बनाउन Electronic Fund Transfer (EFT), Day 

Closing प्रणािी कायावन्ियनमा ल्याइनेछ। 

१९२. आ.ि. २०७९।०८० िाई बेरुि ुफर्छ्यौट ििव को रुपमा लिई बेरुि ुरकमिाई न्यूनीकरण गररनेछ।  

१९३. िडाको सम्पूणव आलथवक कारोबार िडा कायावियबाट नै सञ्चािन गनव िडाहरुमा िेखा कमवचारी व्यिथथापन 
गररनेछ। 

१९४. आ.ि. २०७९।०८० देशख िागू हनेुगरी नेपाि सरकारिे िृवद्ध गरेको कमवचारीहरुको तििमानिाई कायम गरी 
कमवचारीहरुिाई प्रोवसाहन गनव विगत ििवदेशख प्रदान गररदै आएको खािा भत्ता र प्रोवसाहन भत्तािाई लनरन्तरता 
ददइनेछ। 

१९५. विलनयोिन कुििता, कायावन्ियन दिता र आलथवक अनिुासनिाई आवमसाथ गरी सािविलनक कोिको सवह 
सदपुयोग गररनेछ। 

१९६. िडाहरुको सन्तलुित विकासका िालग राविय योिना आयोगबाट लनधावररत ढाँचा र सूचाकाङ्कको आधारमा बिेट 
विलनयोिन गररनेछ। 

१९७. पञ्चििीय आिलधक योिना र मध्यकािीन खचव संरचना तिुवमा गरी िागू गररनेछ। 

सामान्य प्रिासन 

१९८. महानगरका नीलत तथा कायविम तिुवमा गदाव सरोकारिािाहरुिाई सहभागी गराउने नीलत अििम्बन लिइनेछ। 

१९९. महानगरपालिकाको कायवविभािन लनयमाििी २०७४ र कायव सम्पादन लनयमाििी २०७४ िाई समयानकूुि 
पररमािवन तथा संिोधन गरी कायावन्ियन गररनेछ। 

२००. कायाविय र अन्तगवतका िडा कायावियहरूमा नागररक बडापत्रिाई समयसापेि अद्यािलधक गररनेछ। बडापत्रिाई 
लडशिटिाइि गररँदै िलगनेछ। 

२०१. महानगरपालिकाबाट प्रिाह हनेु सेिा सम्बन्धमा सेिाग्राहीहरूको गनुासो, उिरुी यथािीघ्र सम्बोधन गररनेछ, 
सेिाग्राही सन्तवुष्ट सभेिण गररनेछ, सामाशिक तथा सािविलनक परीिण एिम ्सािविलनक सनुिुाइिाई अलनिायव गदै 
प्रिासनिाई िनउत्तरदायी बनाइनेछ।  

२०२. िडा कायावियमा अलधकार प्रवयायोिन गरी िडािाई शिम्मेिार बनाउँदै आयोिना तथा कायविम कायावन्ियन 
प्रवियािाई लछटोछररतो र प्रभािकारी बनाइनेछ। 

२०३. अन्तरावविय तथा राविय नगरहरूसगँ भलगनी सम्बन्ध विथतार गरी नया ँप्रविलध, सोच, निीन लसकाइहरू, विकासका 
मोडि तथा असि अभ्यासहरूको आदानप्रदान र सहकायव गररनेछ। 

२०४. महानगरपालिकाको काम, कतवव्य र अलधकार िेत्रिाई सम्बोधन गनेगरी कार्ावियको व्यिथथापन र सभेिण 
(O&M) गरी समयसापेि एिम ्िैज्ञालनक सांगठलनक संरचना बनाइनेछ।  

२०५. भ्रष्टचारमा िून्य सहनिीिताको नीलत अििम्बन गररनेछ।यसका िालग नीलतगत, संथथागत, संरचनागत र 
व्यिहारगत पिमा रहेका विद्यमान समथयाहरुको विश्लेिण गरी आिश्यक कदमहरु अििम्बन गररनेछ।  

२०६. कमवचारीहरूको पेिागत सरुिाको सलुनशितता गदै कायवसम्पादनिाई उच्च बनाउँदै कायव दिता अलभिृवद्ध गनव 
िमता विकासका कार्विम सञ्चािन गररनेछ, मौदरक र गैर मौदरक उवप्रेरणका विलधहरु िागू गररनेछ।  
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२०७. सेिा प्रिाहमा सकरावमक पररितवनका िालग कमवचारीहरूको पेिागत थथावयवि एिम ्िृशत्त विकास र थिेशच्छक 
अिकाि िथता कायवहरूिाई संघ तथा प्रदेि कानूनका आधारमा थथानीय काननु बनाई कायावन्ियन गररनेछ। 

२०८. कायाविय पररसरमा पान, गटु्खा, खैनीिगायतका सतुीिन्य पदाथवको प्रयोग गनेिाई कडाईका साथ दण्ड िररिाना 
गररनेछ। 

२०९. कायवसम्पादन सम्झौता िागू गरी प्रिासनिाई उत्तरदायी र नलतिामखुी बनाइनेछ साथै कायवसम्पादनका आधारमा 
परुथकार तथा दण्ड सिायको व्यिथथा िागू गररनेछ। 

२१०. अपािता भएका र ज्येष्ठ नागररकहरुिाई सेिा प्रिाहमा सहिता ल्याउन कायाविय पररसरलभत्र प्रलतिाियको 
व्यिथथा गररनेछ। 

रािथि प्रिासन सधुार 

२११. सम्बशन्धत सरोकारिािाहरुसँगको राय सल्िाह, सझुाििाई मनन गरी करका दरहरु घटाई करका दायराहरु 
फरावकिो पाररनेछ। आन्तररक आय िृवद्ध गनवका िालग रािथि सधुार योिना लनमावण गरी २०७९ साििाई 
आन्तररक रािश्व अलभिृवद्ध ििवको रुपमा लिइनेछ। 

२१२. िडा कायावियको अगिुाई टोि विकास संथथाहरुसँगको समन्िय र सहकायवमा करदाता शििा अलभयान थियंसेिक 

पररचािन गरी सबै नगरिासीिाई करिाई बोझको रुपमा होइन अिसरको रुपमा लिउँ भनी लभतै्रदेशख कर लतरौँ 
भने्न भािनाको विकास गराउन घरदैिो अलभयान सञ्चािन गरी आन्तररक रािश्व िृवद्ध गररनेछ। 

२१३. आन्तररक रािथि छिी तथा चहुािट लनयन्त्रणका िालग अनगुमन तथा लनरीिण कायविाई प्रभािकारी बनाई 

कायावन्ियन गररनेछ। 

२१४. घर तथा व्यिसाय सञ्चािन थथानबाट नै अनिाइनको माध्यमबाट कर तथा रािथि लतने व्यिथथािाई प्रभािकारी 
कायावन्ियन गनव प्राविलधक िनिशत्तको व्यिथथापन गररनेछ। 

२१५. थथानीय सञ्चार माध्यम र सामाशिक सञ्जािको माध्यमबाट करदाता शििा कायविम सञ्चािन गररनेछ। 

२१६. कर करिे हैन रहरिे लतरौँ भनी लनयलमत रुपमा कर तथा रािथि बझुाई आन्तररक आय िृवद्ध गनव सहयोग गने 
उवकृष्ट करदातािाई सम्मान गने पररपाटीको सरुुिात गररनेछ। 

२१७. कमवचारीहरुको िमता विकास तालिमको व्यिथथा गरी आन्तररक आय िृवद्ध गररनेछ साथै आन्तररक आय िृवद्धका 
िालग कर अलभयान सञ्चािन गने िडािाई प्रोवसाहन गररनेछ। 

२१८. रािथि प्रिासनिाई थप प्रभािकारी र सरिीकृत गनवका िालग ऐन काननुहरु तिुवमा गररनेछ साथै करदाताहरुको 
Profile तयार गररनेछ। 

२१९. रािथि प्रिासनिाई थप प्रविलधमैत्री बनाउँदै िैिान परुाना अलभिेखिाई लडशिटाइि गररनेछ। 

सूचना तथा सञ्चार प्रविलध 

२२०. थथानीय पत्रपलत्रका¸ टेलिलभिन¸ एफ.एम. रेलडयो¸ अनिाइन पोटवििगायतका सञ्चार माध्यमको संथथागत विकासका 
िालग उपिब्ध गराउँदै आएको सहयोगिाई लनरन्तरता ददइनेछ। 

२२१. खोि पत्रकाररताको विकासका िालग थथानीय पत्रकारहरुको िमता विकास कायविम सञ्चािन गररनेछ। साथै, 
िेखनिृशत्त उपिब्ध गराइनेछ। 
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२२२. मवहिा¸ दलित¸ आददिासी िनिालत तथा वपछडा िगवका यिुा यिुतीहरुको समाचार िेखन तथा अन्तरिाताव लिने 
िथता िमता अलभिृवद्धका तालिम सञ्चािन गररनेछ।   

२२३. एक आलथवक ििवमा भए गरेका उपिशब्धमूिक शथथलत समीिा प्रलतिदेन सािविलनक गररनेछ। 

२२४. सूचना तथा संचार प्रविलधको उच्चतम ्प्रयोग गरी सािविलनक सेिा प्रिाहिाई प्रभािकारी बनाइनेछ। 

२२५. महानगरपालिकाको कायावियलभत्र सूचना प्रविलधको विकास गरी नगरिासीिाई सूचनाको पहुचँमा अलभिृवद्ध गररनेछ।  

२२६.  Service Automation System (थिचालित सेिा) माफव त महानगर मातहतको महािाखा/िाखा तथा िडा 
कायावियहरुको समग्र कायवप्रणािीिाई प्रविलधमैत्री बनाइनेछ। सेिा प्रिाहिाई लछटो, छररतो, पारदिी र सिुासनयकु्त 
बनाइनेछ। 

कानून तथा न्याय  

२२७. संविधान तथा कानूनिे थथानीय तहिाई प्रवयाभतू गरेका अलधकारहरु कायावन्ियन गनव आिश्यक कानूनहरु 
सरोकारिािाहरुको सहभालगतामा तिुवमा गरी िागू गररनेछ। 

२२८. महानगरपालिकाको न्यावयक सलमलतिाई थितन्त्र, लनष्पि, पहुँचयोग्य, सिम एिं विश्वासनीय बनाइनेछ। 

२२९. काननुिे तोकेको समयलभत्र न्यावयक सलमलतबाट कायव सम्पादन तथा कायावन्ियन गररनेछ। 

२३०. वहंसापीलडत मवहिा तथा बािबालिकाको मदु्दामा सहिीकरण गनव अड्डा अदाित प्रलतलनलधको व्यिथथा गरी न्याय र 
काननुमा सबै िगवका व्यशक्तहरुको सहिै पहुँच परु् याइनेछ। 

२३१. काननु सचेतनासम्बन्धी थथानीय भािामा सडक नाटक सञ्चािन गरी कानूनी सचेतना अलभिृवद्ध गररनेछ। 

२३२. सबै िडा कायावियहरुमा मेिलमिाप केन्र सञ्चािन गरी मेिलमिाप हनेु प्रकृलतका थथानीय वििादहरु िडाथतरमा 
लनरुपण गने कानूनी व्यिथथािाई थप सिक्त रुपमा कायावन्ियन गररनेछ। 

नगर प्रहरी 

२३३. बिार िेत्रका अव्यिशथथत पावकव ङ र फुटपाथहरुिाई व्यिशथथत गररनेछ। 

२३४. छाडा पि ुचौपाया (गाई, गोरु, साँढे, खसीबाख्रा, सुँगरु) लनयन्त्रण गरी सरुशित सडकको सलुनशितता गररनेछ। 

२३५. सरकारी तथा ऐिानी िग्गामा भएको  अलतिमण, अनालधकृत लनमावण गररएका घर टहराहरु हटाई संरिण 
गररनेछ। 

२३६. गैरकाननुी खोिािन्य उवखनन ्कायविाई कडाइका साथ लनयन्त्रण गररनेछ।  

२३७. विपद् व्यिथथापनमा खोिी उद्धार, राहतको कायवमा तदारुकताका साथ गररनेछ। 

२३८. महानगरपालिकाको मखु्य प्रिासलनक भिनको कडा सरुिा व्यिथथाका िालग CCTV Camera द्वारा लनगरानी राख्न े
व्यिथथा लमिाइनेछ। 

२३९. नगर प्रहरीको मनोबि उच्च राVg आिश्यक व्यिथथा गररनेछ। 
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२.३ मखु्य आयोिना कायविमहरुको वििरण तथा अनमुालनत व्यय  
 

लस.न. आयोिना  िडा नं  अनमुालनत  व्यय 

१ िीरेन्र सभागृह प्रििीकरण तथा पनुः लनमावण ७   188067000 

२ महानगरपालिका कायाविय भिन लनमावण ७  70000000 

३ वहमािय रोड सौन्दयवकरण ९  11000000 

४ बहपु्राविलधक विद्याियका िालग भिन लनमावण ५  १०००००००  
५ महानगरको नक्साकंन 

 २००००००  
६ महानगर ई गभनेन्स  ५००००००  
७ डाटा सेन्टर थथापना तथा सभवर खररद  १०००००००  
८ सािविलनक थथिहरुमा सीसी क्यामरा िडान   ५००००००  
९ हृदेन्रपाकव मा भौलतक संरचना लनमावण  १०००००००  
१० सरकारी विद्यािय¸ व्यिथथािडा कायावियमा ई हाशिरी   १०००००००  
११ मानि सेिा आश्रम भिन लनमावण ५ ५००००००  
१२ सािविलनक िौचािय लनमावण  १०००००००   
१३ महानगरको आिलधक योिना / MTEF  १००००००  
१४ विराट रािाको दरबारको संरिण र सम्िधवन    १८  १००००००० 

१५ प्रधानमन्त्री पाकव   70000000 

 िम्मा  339067000 
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अनसूुची-१ 
क)  आ ि २०७७/७८ को अनमुाननत र यथाथथ, आ.ि.२०७८/७९ को संिोनित अनमुान र २०७९ ज्येष्ठ मसान्तसम्मको यथाथथ साथै आगामी २०७९/८० 

देशि २०८१/८२ सम्मको आय वििरण  

राजश्व 
संकेत नं 

आय शिर्थक 

आ.ि ०७७/०७८  

को अनमुाननत आय 
रु. 

आ.ि ०७७/०७८  

को यथाथथ  आय रु. 

आ.ि ०७८/०७९ 
को संिोनित 

अनमुाननत आय रु. 

आ.ि ०७८/०७९ 
को जेष्ठ सम्मको 
यथाथथ आय रु. 

आ.ि ०७९/८० 
को अनमुाननत 

आय रु. 

आ.ि ०८०/८१ 
को अनमुाननत 

आय रु. 

आ.ि ०८१/८२ 
को अनमुाननत 

आय रु. 
  कुल आय ४२५१४६०३१८ २१८३४०७२११ ४७२०९७९५०० २३१६४८४२०७ ३७३७५६७००० 4111323700 4522456070 

  आन्तररक श्रोत ९५५५५४८५१ ४०४९८३२४२ ९९२५३५९२५ ३८६९१९६८७ ८६६४००००० 953040000 1048344000 

११३१३  एकीकृत सम्पती कर 250000000 १२०२४६५२७ २५९०३५९२५ १०८३२०३३७ २२००००००० 242000000 266200000 

११३१४  भनुमकर/ मालपोत 50000000 १४६७४१५४ ५५०००००० ११८३४१९५ ३००००००० 33000000 36300000 

११३२१  घरिहाल कर 219258791 ६८३८३०४७ २३००००००० ४९३८७५२६ १९००००००० 209000000 229900000 

११३२२  िहाल विटौरी कर 1000000 ६९८९०० २५००००० २११७५५ ५००००० 550000 605000 

११४५१ 

 सिारी सािन कर (साना 
सिारी) 1000000 ९६८०० ३००००००० ६७२२५५० ७०००००० 7700000 8470000 

११४५२ 

पूिाथिार सेिाको उपयोगमा 
लाग्ने कर  ४८८६५०००   ४५०६८९४०     0 0 

११६३२ अिेटोपहारमा लाग्न ेकर         ७५००००० 8250000 9075000 

११६९१  अन्य कर 21631060 ३०४०६८१९ ५१६३१०६० २७०३१५६७ ३७४५०००० 41195000 45314500 

१४१५१ 

 सरकारी सम्पत्तीको 
िहालबाट प्राप्त आय 15000000 १०३२४६७४ १५०००००० ९६९३१७५ २००००००० 22000000 24200000 

१४२१२ 

सरकारी सम्पशत्तको नबक्रीबाट 
प्राप्त रकम  १५०००००   १५०००००     0 0 

१४२१८  विद्यतु सेिा िलु्क 300000 १५१८१० ३००००० १६१४० ५०००० 55000 60500 

१४२१९ 

 अन्य सेिा िलु्क तथा 
नबक्री 80000000 २११४९२४६ २००००००० १४६५१५०० ३००००००० 33000000 36300000 

१४२२९  अन्य प्रिासननक सेिा िलु्क         १२००००० 1320000 1452000 
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राजश्व 
संकेत नं 

आय शिर्थक 

आ.ि ०७७/०७८  

को अनमुाननत आय 
रु. 

आ.ि ०७७/०७८  

को यथाथथ  आय रु. 

आ.ि ०७८/०७९ 
को संिोनित 

अनमुाननत आय रु. 

आ.ि ०७८/०७९ 
को जेष्ठ सम्मको 
यथाथथ आय रु. 

आ.ि ०७९/८० 
को अनमुाननत 

आय रु. 

आ.ि ०८०/८१ 
को अनमुाननत 

आय रु. 

आ.ि ०८१/८२ 
को अनमुाननत 

आय रु. 
१४२४१  पावकथ ङ्ग िलु्क 10000000 ४२३५००० १००००००० ७४९४००० ७०००००० 7700000 8470000 

१४२४२  नक्सापास दस्तरु 70000000 ३९४९८४०० ८००००००० ५१५३२४१९ १०००००००० 110000000 121000000 

१४२४३  नसफाररि दस्तरु 20000000 १५६११४९६ १००००००० २००८१९६६ ३००००००० 33000000 36300000 

१४२४४ व्यशिगत घटना दताथ दस्तरु 500000 ९३९२० ५००००० १९९३८५ ३००००० 330000 363000 

१४२४५  नाता प्रमाशणत दस्तरु 500000 २४९४७३ ५००००० ३४८९७० ४००००० 440000 484000 

१४२४९  अन्य दस्तरु 5000000 १४८३१५७२ २००००००० १३०९९६३२ २००००००० 22000000 24200000 

१४२५३  व्यािसाय रशजषे्ट्रिन दस्तरु       १००००० 110000 121000 

१४३१२ 

 प्रिासननक दण्ड जररिाना र 
जफत 20000000 ११४५४८९४ १००००००० ७७६७०२९ १००००००० 11000000 12100000 

१४५२१  प्रदरु्ण ननयन्रण िलु्क         १५०००००० 16500000 18150000 

१४६११  व्यिसाय कर 140000000 ५०७०११२४ १५००००००० ५१८२८६५७ १३००००००० 143000000 157300000 

१४५२९  अन्य राजस्ि         ६९००००० 7590000 8349000 

१५१११  बेरूज ू 1000000 २१७५३८६ १५००००० ६६९८८८३.४२ ३०००००० 3300000 3630000 

  

राजस्ि बााँडफााँडबाट प्राप्त 
रकम ८८३९०८११५ ५७४९५१५८४ १२३८४९९७९० ४९३३७७४३४ ९५५५७०००० 1051127000 1156239700 

११३१५ घरजग्गा रशजषे्टिन दस्तरु ६६३६५५१७५ ३५४७२३८२२ १०१७२१६७९० २८४४११३६९ ७००२९३२०० 770322520 847354772 

११४११ 

बााँडफााँड भई प्राप्त हनेु मूल्य 
अनभबृवि कर र अन्त िलु्क  १७३५६०९४० १७७०७०७४५ १७४७८३००० १७७६३८२५२ २११७२९००० 232901900 256192090 

११४५६ 

बााँडफााँटबाट प्राप्त हनेु सिारी 
सािन कर ४४६९२००० ४३१५७०१८ ४००००००० ३१३२७८१३ ३९९४७८०० 43942580 48336838 

११४७१ 

 बााँडफााँडबाट प्राप्त हनेु 

मनोरंजन कर     २००००००         
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आ.ि ०७७/०७८  
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आ.ि ०७८/०७९ 
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आ.ि ०७८/०७९ 
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यथाथथ आय रु. 

आ.ि ०७९/८० 
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आय रु. 

आ.ि ०८०/८१ 
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आय रु. 

आ.ि ०८१/८२ 
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आय रु. 
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अनसूुची-२ 

आर्थिक िर्ि २०७९/८० को अनमुार्नत व्यय पषु्ट्याईको वििरण 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय 
समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 

अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसह
भार्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात 
संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

   कुल आय 3737567 866400 456800 26197 211729 740241 3600 721700 13824 10000 40000 35600 96176 85300 430000 

  चाल ुव्यय शिर्िक                               

  
कायािलय सञ्चालन तथा प्रिासर्नक 
खचि 

                              

१ पाररश्रर्मक कमिचारी 250000 100000     150000                     

  

न.पा.को दरबशन्दमा रहेका स्थायी 
तथा अस्थायी करारका 
कमिचारीहरुको तलि ग्रडे क.सं. 
कोर् थप विमा थप बापतको रकम  

                              

२ पोिाक 5500 5500                           

  

न.पा.का कमिचारीहरुलाई बर्िमा 
एक पटक प्रर्त कमिचारी  
रु.१००००।०० दरले पोिाक 
भिा वितरण 

                              

३ खाधान्न 3500       3500                     

  

चौकीदार नगरप्रहरी र िारुण 
यन्रका कमिचारीहरुलाई मार्सक 
रु.6००० का दरले 

                              

४ और्र्ध उपचार खचि 800 800                           
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय 
समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 

अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसह
भार्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात 
संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

  

न.पा. का कमिचारीहरुलाई 
र्नयमानसुार ददईने उपचार खचि। 
स्िास््य विमा समेत 

                              

५ महंगी भिा 14000 5600     8400                     

  

नेपाल सरकारले तोके बमोशजम 
न.पा. का कमिचारीहरुलाई प्रदान 
गरीने भिा 

                              

६ कमिचारी बैठक भिा 3000 3000                           

  

का.स.म.ु पनुरािलोकन सर्मर्त 
बोलपर मूलयाकंन सर्मर्त योजना 
जाचंपास तथा फरफारक सर्मर्त 
बजटे तजुिमा कायिदल लगायत 
अन्य कायािलयका विर्भन्न 
बैठकहरुमा नेपाल सरकारले तोके 
बमोशजमको दरमा बैठक भिा 
वितरण गने   

                              

7 कमिचारी प्रोत्साहन र परुस्कार 100       49 51                   

8 
अन्य भिा (स्थानीय भिा अर्तरीक्त 
भिा समेत) 

24100 24100                           

9 पदार्धकारी बैठक भिा 9000 5000     4000                     
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय 
समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 

अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसह
भार्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात 
संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

  

१ नं. प्रदेि सरकारद्धारा गाउं तथा 
नगर सभाका सदस्यहरुले पाउन े
सूविधाको सम्बन्धमा व्यिस्था गनि  
बनेको ऐन २०७५ ले र्नधािरण 
गरेबमोशजमको बैठक भिा  

                              

10 पदार्धकारी अन्य सवुिधा 20000 8000     12000                     

  

१ नं. प्रदेि सरकारद्धारा गाउं तथा 
नगर सभाका सदस्यहरुले पाउन े
सूविधाको सम्बन्धमा व्यिस्था गनि  
बनेको ऐन २०७५ ले र्नधािरण 
गरेबमोशजमको सवुिधाको रकम र 
चाडपिि खचि रु.15 हजारका दरले 
समेत 

                              

11 पानी तथा विजलुी 3000 200     2800                     

12 सञ्चार महसलु 2000 2000                           

  

सञ्चार खचि न.पा. कायािलय र िडा 
कायािलयहरुको टेर्लफोन तथा 
ईन्टरनटे महसलु 

                             

13 ईन्धन पदार्धकारी  6000       6000                     

14 ईन्धन कायािलय प्रयोजन 9000 9000                           

15 सिारी साधन ममित खचि 5000 5000                           

16 विमा तथा नविकरण 1300         1300                   
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय 
समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 

अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसह
भार्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात 
संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

17 
मेशिनरी औजार ममित सम्भार तथा 
सञ्चालन खचि 

2000 2000                           

18 
साििजर्नक सम्पतीको ममित संभार 
खचि भिन ममित रंग रोग 

4000         4000                   

19 

मसलन्द तथा कायािलय सामग्री  
िडा कायािलयलाइ रु. ३ लाख 
समेत 

16000 16000                           

20 पसु्तक तथा सामग्री खचि 150 150                           

21 
परपर्रका छपाई तथा अन्य सचुना 
प्रकािन खचि  

8000         8000                   

22 सेिा र परामिि खचि 2000       2000                     

  
कानूर्न सललाहकार सम्पकि  
अर्धकृत लगायत 

                              

23 

सचुना प्रणार्ल तथा सफ्टियेरर 
सञ्चालन खचि सूरमा िजटे प्रविशटट 
समेत 

500         500                   

24 
बजटेको रातो वकताि लगायत अन्य 
प्रकािन खचि 

1000 1000                           

2५ भ्रमण खचि 1500 1500                           

2६ विशिष्ट व्यशि तथा प्रर्तर्नर्ध 
मण्डलको भ्रमण खचि 

1000         1000                   

2७ विविध खचि 15000         15000                   
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय 
समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 

अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसह
भार्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात 
संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

  

न.पा.को शचयापान अर्तर्थ सत्कार 
उपहार खचि चाडपिि पूजाआजा  
िडा कायािलयहरुलाई मार्सक रु. 
25000। का दरले अर्तर्थ 
सत्कार तथा  शचयापान पार्नको खचि 
तथा अन्य शिर्िकमा नपरेका 
न.पा.को विविध आउन ेखचि 

                             

२८ सभा सञ्चालन खचि 1000 1000                           

२९ 
धार्मिक तथा सांस्कृर्तक संस्था 
सहायता 

200 200                           

3० अन्य सहायता 200 200                           

3१ 
अन्तराविय सदस्यता िलुक तथा 
सहयोग 

1200         1200                   

  

अन्तराविय तथा बैदेशिक सम्बन्ध 
विस्तार र विकास तथा सदस्यता 
िलुक समेत ( CITYNET NEPAL 

CHAPTER CITYNET JAPAN 

Mayor for peace)  नेपाल 
नगरपार्लका संघ धरान लर्निङ 
सेन्टर ) 

0                             

3२ उपदान 48700 29220       19480                   

3३ सेिा र्नििृ सशञ्चत विदा 8500         8500                   

3४ सेिा र्नििृको और्र्ध उपचार 11000         11000                   
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय 
समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 

अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसह
भार्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात 
संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

3५ 
मतृ कमिचारीको सवुिधा तथा 
सहायता 

1000 1000                           

  

कुनै कमिचारीको कायिरत 
अिस्थामा मतृ्यू भएमा मतृ 
कमिचारीको पररिारलाई रु. 1 
लाख ५० हजार काजकृया खचि 
ददन ेगरी 

                              

3६ घरभाडा 10000 10000                           

  

सिारी पावकि ड्ग, कायािलयका 
महािाखाहरु, िडा कायािलय 
लगायत अन्य 

                              

3७ 
सिारी साधन तथा मेशिनरी औजार 
भाडा 

1500 1500                           

३८ भैपरी आउन ेचाल ुखचि 1500 1500                           

३९ राजश्व वफताि 4000         4000                   

4० सामाशजक पररचालकको पाररश्रर्मक 9700 4000     5700                     

4१ 
िडाहरुमा जनिक्ती पररचालन 
पाररश्रर्मक 

14800 5920     8880                     

4२ आधारभतू स्िास््य चोकीका 
स्िास््यकमीहरुको पाररश्रर्मक 

21000 12600     8400                     

4३ अन्य भकु्तानी ददन िाकंी (अनसूुची-
3 मा संलग्न) 

30000 30000                           



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    47 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय 
समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 

अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसह
भार्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात 
संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

पूूँशजगत व्यय  

4४ फर्निचर तथा वफक्चसि 8000 8000                           

4५ सिारी साधन खररद 4000 4000                           

4६ मेशिनरी तथा औजार 15000 5000       10000                   

4७ अध्ययन तथा परामिि  10000         10000                   

४८ 
अन्य सस्थाहरुबाट ऋण प्राप्ती 
साूँिा भकु्तानी नगरविकास कोर्को 
सािा व्याज 

50000   50000                         

समपरुक कायिक्रम (म्याशचङ फन्ड) बाट संचार्लत योजनाहरु    

४९ अपाङता रोकथाम तथा पनुस्थापना 
कायिक्रम 

18000 9000                   9000       

5० 
ददगो तथा सम्मार्नत रोजगारीका 
लार्ग सीप पररयोजना (ENSURE) 

2000 2000                           

5१ सामी पररयोजना 1500           1500                 

5२ 
तराई मधेि समवृद्ध कायिक्रमको 
म्याशचड्ग फण्ड 

1000         1000                   

5३ सडक िोडििाट संचार्लत कायिक्रम 
(अनसूुची-10 मा संलग्न) 

19500   4500                 15000       

5४ सर्भिस अटोमेसन ( प्रदेि ) 7000         7000                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    48 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय 
समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 

अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसह
भार्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात 
संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

 प्रदेि सरकार समपरुक योजना  
5५ शििालय मागिमा सडक कालोपर े 7000   2000             5000           

5६ 

िडा नं. २/३ र्समाना गोग्राहा 
मागिमा नाला तथा िडा नं. ६/११ 
र्समाना सडक केिर्लया मागिमा 
नाला 

7000   2000             5000           

5७ 
लैविक वहंसा रोकथाम तथा 
प्रर्तकायि योजना   

3200 1200                   2000       

५८ आकािे पलु र स्िागतद्वार (प्रदेि 
सरकार) 

10000   10000                         

५९ शजलला समन्िय सर्मर्त कायिक्रम 5000           2000         3000       

६० अन्य समपरुक 13658.696 8658.696 5000                         

 संघीय सरकार वििेर् अनदुानबाट संचार्लत योजनाहरु   

६१ 
महानगर िहपु्राविर्धक शििालय 
भिन र्नमािण 

30000                   30000         

६२ बालबार्लका विर्ेि स्िास््य 
कायिक्रम 

10000                   10000         

संघीय सरकार ििति अनदुानबाट संचार्लत कायिक्रमहरु  

६३ संघीय सरकार सिति अनदुान 
कायिक्रम (अनसूुची-४ मा संलग्नछ) 

721700             721700               

 



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    49 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

प्रदेि सरकार ििति अनदुानबाट संचार्लत कायिक्रमहरु  

६४ 
लैवड्गक वहंसा र्निारका लार्ग 
स्थानीय तहमा संरिण कोर् 
संचालन अनदुान 

50               50             

६५ 

अपाड्गता भएका व्यशक्तहरुलाइ 
आिटयक सहायक सामाग्री 
उत्पादन, वितरण वफशजयोथेरापी 
सहयोगका लार्ग र्स.वि.आर. संस्था 
विराटनगरलाइ अनदुान 

1000               1000             

६६ 

सहयोगपेिी सडक मानि उद्वार, 
पनुस्थापना, उपचार तथा 
पनुर्मिलनका लार्ग मानि सेिा 
आश्रम विराटनगरलाइ अनदुान 

1500               1500             

६७ 

राविय बवहरा महासंघ नेपाल, 
प्रदेि नं १ विराटनगरलाई 
साकेंर्तक भार्ा नयाूँ िब्द संकलन 
सम्बन्धी तार्लम संचालन अनदाुन 

300               300             

६८ 
स्थानीय तहको साझेदारीमा विराट 
सेिा आश्रम, विराटनगर-१० लाई 
भिन र्नमािण अनदाुन 

2500               2500             



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    50 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

६९ 
बालसधुार गहृ विराटनगरमा रहेका 
बालकहरुका लाग सीप विकास 
तार्लम 

500               500             

७० 
रािसेिक ज्येष्ठ नागररक समाज 
विराटनगरलाई कायिक्रम संचालन 
अनदुान 

300               300             

७१ 
अपािता रोकथाम तथा पनुस्थािपना 
कायिक्रम 

6301               6301             

७२ 
बालविबाह अन्त्यका लार्ग वकिोरी 
सिशक्तकरण कायिक्रम 

73               73             

७३ 

बालबार्लका आपतकार्लन (उद्धार, 
उपचार, पनुस्थािपना) संरिणका 
लार्ग बाल हेलपलाईन १०९८, 
विराटनगरलाई अनदुान 

500               500             

७४ खुलला व्यायामिाला र्नमािण 800               800             

क. आर्थिक विकास  

१. सहकारी िाखाका कायिक्रम 

७५ सहकारी संस्थाहरुको र्नयर्मत तथा 
सघन अनगुमन र र्नरीिण 

150 150                           

७६ राविय सहकारी ददिस  200 200                           



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    51 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

७७ 
सहकारी  िाखाको वििाद 
र्नरुपणलगायतका कायिविर्ध तथा 
र्नदेशिका र्नमािण 

200 200                           

७८ 
सहकारी  एकीकरण प्रोत्साहन 
तथा जागरण सम्बन्धी अन्तवक्रि या  

200 200                           

७९ 
िेयर सदस्यहरुलाई वििीय 
सािरता (Financial literacy) 

तार्लम  
300 300                           

८० 
सफल अभ्यासको अनभुि 
आदानप्रदानसम्बन्धी अिलोकन 
भ्रमण (Benchmarking exercise) 

200 200                           

८१ 
उजरुी तथा विर्भन्न गनुासाहरुको 
समाधान  

100           100                 

८२ 
िाखा रुपाङ्कन (layout) तथा 
फोटोकपी/स्क्यानर मेशिन खररद 

150 150                           

८३ 
सहकारी संस्थाहरुको लार्ग 
COPOMIS तार्लम 

300 300                           

८४ 
सहकारी संस्थाको दीघिकालीन 
रणनरै्तक योजना तजुिमा सम्बन्धी  
कायििाला गोष्ठी 

200 200                           

८५ 
सहकारी िमता विकास 
तार्लम(सहकारी संस्थाहरुसूँग 
साझेदारीमा) 

300 300                           



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    52 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

८६ 
महानगरपार्लकाका पदार्धकारीहरुका 
लार्ग अर्भमखुीकरण कायिक्रम 

50 50                           

८७ सहकारी लेखा तार्लम 150 150                           

2= उपभोक्ता वहत संरिण बजार अनगुमन  
८८ बजार अनगुमन कायिक्रम 150 150                           

८९ उपभोक्ता सचेतना कायिक्रम 150 150                           

3= पयिटन 
९० सामदुावयक पाकि को र्डवपआर 

र्नमािण कायिक्रम 
500 500                           

९१ ददिा र्नदेिन िोडि  500 500                           

९२ शक्लन एण्ड ग्रीन विराटनगर  200 200                           

९३ पयिटन प्रिद्धिन कायिक्रम 500 500                           

९४ होम स्टे तार्लम 300 300                           

९५ प्रदििनी मेला महोत्सि सहयोग 500 500                           

4= उद्यमिीलता/रोजगार 
९६ उद्यमिीलता तार्लम 150 150                           

९७ कोिेली घर सञ्चालन सहयोग 100 100                           

९८ हलकुा सिारी ड्राइर्भि तार्लम 250 250                           



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    53 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

५. पिपंुिी तथा भेटेनरी                                

९९ 
बाख्रा पालन समूहमा ५०% 
अनदुानमा बोयर र्बउ बोका 
र्बतरण 

150 150                           

१०० 
व्यबसावयक फामिका महामारी 
सरुिा रोग र्नयन्रण गोष्ठी/तार्लम 

75         75                   

१०१ 
व्यबसावयक फामि÷समूहका लार्ग 
घाूँसको बीउ र्बतरण 

200 200                           

१०२ 
पिपंुछी उपचार केन्रको स्थापना 
र व्यबस्थापन (िडा नं ५ र १८) 

600 600                           

१०३ फामि सर्भिलेन्स  50 50                           

१०४ 
व्यिसाय उन्मखु पिपुालकलाई 
िायोसेक्यरेुवट कायििाला  

75 75                           

१०५ टे्रर्बज र्नमािण  150 150                           

१०६ सडक तथा सामदुावयक 
कुकुरहरुलाई रेर्बज खोप कायिक्रम  

1000 1000                           

१०७ विपन्न िगिका वकसानहरुको पिमुा 
परशजिी र्नयन्रण  

150 150                           

१०८ पि ुस्िास््य शिविर तथा खोप 
कायिक्रम 

400 400                           

१०९ आकशस्मक महामारी रोग र्नयन्रण 100 100                           

११० अनगुमन माछा मास ुपसल 50 50                           



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    54 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

६. कृवर् विकास                               

१११ 
मकैको बीउ र्बतरण कायिक्रम 
(५०% अनदुान) 

500 500                           

११२ 
धानको बीउ र्बतरण कायिक्रम 
(५०% अनदुान) 

500 500                           

११३ 
गहुूँको बीउ र्बतरण कायिक्रम 
(५०% अनदुान) 

500 500                           

११४ व्यिसावयक च्याउ खेती कायिक्रम 500 500                           

११५ धान ददिस 100 100                           

११६ 
कृर्कलाई माटो सधुारको लार्ग 
५०% अनदुानमा शजंक÷कृवर् चनु 
र्बतरण कायिक्रम 

500 500                           

११७ कायिक्रम अनगुमन तथा र्नरीिण  100 100                           

११८ 
प्लाष्टीक टनेल÷ प्लाष्टीक मशलचि 
र्भर बेमौसमी तरकारी उत्पादन 
कायिक्रम 

500 500                           

११९ कौिीखेती कायिक्रम  500 500                           

१२० कृर्क अिलोकन भ्रमण  500 500                           

१२१ कृर्क समूह सहकारी अर्भमशुखकरण 
तार्लम 

250 250                           

१२२ बाली उपचार शिविर 400         400                   

१२३ लयापटप तथा औजार खररद 150 150                           



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    55 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

ख. सामाशजक विकास                               

1= िैशिक विकास कायिक्रम 

१२४ 

विद्यालय कमिचारी  सहयोगी र 
बालविकास केन्रका सहयोगी 
कायिकतािका लार्ग मार्सक 
पाररश्रर्मक थप अनदुान २३२ 
जना 

21112         21112                   

१२५ 

र्न.मा.र मा.वि.मा विर्यगत 
दरिशन्द अर्त आिटयक 
विद्यालयलाई शििक व्यिस्थापन 
अनदुान (र्नरन्तर ) 

6124.32         6124.32                   

१२६ 

कायिक्रम तथा विद्यालय अनगुमन 
र्नरीिण यातायात तथा संचार खचि 
र महािाखागत कायिक्रम 
सञ्चालनका लार्ग कायिक्रम 
कायािन्ियन कायिविर्ध तजुिमा 
चौमार्सक कायिप्रगर्त तयारी अतीथी 
सत्कार   विविध खचि समेत 

600         600                   

१२७ 
स्थानीय पाठ्यक्रम किा ६-८ 
र्नमािण तथा स्थानीय पाठ्यपसु्तक 
किा१-८ लेखाइ तथा छपाइ  

2500         2500                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    56 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

गने  १०००० प्रर्त) पाठ्यक्रम 
पाठ्य पसु्तकको प्रबोर्धकरण 

१२८ 
एक िडा एक नतेतृ्ि विद्यालय 
विकास 

10000         10000                   

१२९ किा ५ र ८ पररिा व्यिस्थापन  1500         1500                   

१३० 

साििजर्नक विद्यालयमा भौर्तक 
पूिािधार विकास (अधुरो भिन¸ 
िौचालय¸ खानेपानी¸ कम्पाउण्ड 
िाल र फर्निचर) ममित सम्भार 

9000         9000                   

१३१ विद्यालय भनाि अर्भयान  70         70                   

१३२ 
बालविकास केन्र न्यनुतम पूिािधार 
विकास  

1000         1000                   

१३३ 
आधारभतू तह किा १–३ पठन 
सीप विकास कायिक्रम 

350         350                   

१३४ 
परम्परागत तथा धार्मिक 
विद्यालयको शििण अनदुान 

3000         3000                   

१३५ 
विर्भन्न ददिस मनाउने कायिक्रम 
(शििा¸ बाल¸ िातािरण र संविधान 
आददमा अर्तररक्त कृयाकलाप गने 

250         250                   

१३६ िैशिक क्यालेण्डर र्नमािण तथा 
छपाइ 

200         200                   

१३७ विज्ञान प्रदििनी कायिक्रम 250         250                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    57 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

१३८ 
शििा सम्िशन्ध विर्भन्न सर्मर्तहरु 
र प्र.अ.  िठैक खचि  

200         200                   

१३९ 
आदिि मा.वि समावहत शििा 
कायिक्रम व्यिस्थापन अनदुान 

1500         1500                   

१४० िावर्िक शस्थर्त प्रर्तिदेन 70         70                   

१४१ शििक कायिसम्पादन मूलयाङ्कन  75         75                   

१४२ विर्यगत शििकहरुको बैठक  99         99                   

१४३ 
विद्यालयमा सामाशजक पररिण र 
लेखा व्यिस्थापन सशम्िशन्ध  
कायििाला   

200         200                   

१४४ 

सतु्केरी विदामा बसेका मवहला 
शििक काममा नफकुि न्जेलसम्मका 
लार्ग सट्टा शििकको व्यिस्थापन 
अनदुान  

500         500                   

१४५ 
िडा शििा सर्मर्त गठन तथा 
अर्भमखुीकरण 

100         100                   

१४६ 
सामदुावयक विद्यालयका लार्ग 
विद्यतु महिलु अनदुान 

200         200                   

१४७ 

सामदुावयक विद्यालयमा इ हाशजरी  
आधारभतू तहमा इन्टरनेट 
सवुिधाको व्यिस्थापन तथा 
माध्यर्मक विद्यालयका लार्ग 
इन्टरनटे िमताको विस्तार 

2000         2000                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    58 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

१४८ िैशिक सामग्री र्नमािण कायाििाला 150         150                   

१४९ नगर शििा योजना र्नमािण 500         500                   

१५० 

रािपर्त िैशिक सधुार कायिक्रममा 
भौर्तक पूिािधार अन्तगित भिन 
िौचालय आदद पने विद्यालयका 
लार्ग प्राविर्धक लागत अनमुानका 
आधारमा थप अनदुान 

2500         2500                   

१५१ महानगर बहपु्राविर्धक शििालय 5000         5000                   

१५२ अन्तरपार्लका अनभुि आदान 
प्रदान तथा अध्ययन अिलोकन 

300         300                   

१५३ संस्थागत विद्यालय स्तरीकरण 
(ग्ररे्डङ)  

150         150                   

१५४ 
विद्यालय सहयोगी कमिचारी र 
सहयोगी कायिकताि अर्नबायि  सेिा 
अिकास उपादन   

500         500                   

2= यिुा विकास कायिक्रमहरु                              

१५५ यिुा क्लि गठन 150         150                   

१५६ यिुा नीर्त र्नमािण तथा बैठक अन्य 
खचि 

200         200                   

१५७ नमूना यिुा संसद अभ्यासका लार्ग 
समन्िय र सहजीकरण 

250         250                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    59 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

१५८ 
यिुाका लार्ग शििक सेिा तथा  
लोक सेिा तयारी किा सञ्चालन 

400         400                   

3= खेलकूद विकास कायिक्रमहरु                                

१५९ 

रािपर्त रर्नङ शिलड प्रर्तयोर्गता 
तथा प्रर्तयोर्गताबाट छनौट भएका 
विद्याथीहरुलाई शजलला रािपर्त 
रर्नङशिलड प्रर्तयोर्गतामा 
सहभार्गता  

600         600                   

१६० 
विद्यालयस्तरीय खेलकुद तथा 
अर्तररक्त वक्रयाकलाप कायिक्रम 
आधारभतू तह तथा माध्यर्मक तह 

800         800                   

१६१ स्काउट तार्लम 250         250                   

१६२ वकिोरी आत्मरिा कायिक्रम 350         350                   

१६३ खेलकुद शििक प्रशििण कायिक्रम  250         250                   

१६४ विराट गोलड कप 1200         1200                   

१६५ विराटनगर कप फूटिल प्रर्तयोर्गता 700         700                   

१६६ विराटनगर म्याराथनु दौड 450         450                   

१६७ खेलाडी सम्मान र सहायता 250         250                   

१६८ विर्भन्न खेलकुद कायिक्रम सहयोग 1500         
150

0 
                  



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    60 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

१६९ 
क्लिहरुलाई खेलकुद सामग्री 
सहयोग   

350         350                   

१७० 
खेलकुद सर्मर्तको बैठक तथा 
अन्य खचि 

200         200                   

१७१ िवहद मैदान ममित सम्भार 2500         2500                   

१७२ बैजनाथपरु वक्रकेट रंगिाला  ममित  600         600                   

4= बालबार्लका लशित कायिक्रम                              

 

बालमैरी स्थानीय िासन 
ददगोपना एिं प्रिद्धिन 
कायिक्रम संचालन 

                              

 बाल संरिण कायिक्रम                               

१७३ 

बाल संरिण प्रिद्धिन  (टोल 
विकास संस्था समेतको सहकायि र 
पररचालनमा  बालश्रम¸ बाल 
वििाह र दाईजो र्नयन्रण¸ पूणि 
जन्मदताि¸ लागू पदाथि दूव्यिसन¸ 
साईिर अपराध¸ खोप र विद्यालय 
भनाि िारेमा टोलस्तरीय सचेतना र 
र्नगरानी ) 

100         100                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    61 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

१७४ 

बालश्रम र्निारण कायिक्रम (बालश्रम 
उद्धार एिं पररिार पनुस्थािपना साथै 
बालश्रम मकु्त िडा उन्मूख कायिक्रम 
र्नयर्मत ) 

450         450                   

१७५ 

बाल वििाह र्नयन्रण कायिक्रम 
(उद्धार टोली पररचालन उद्धार 
परामिि र पररिार पूनस्थािपना 
सचेतना कायिक्रम)   

100         100                   

१७६ 

बाल हेलप लाईन (१०९८)माफि त 
ट्रान्जीट हाउस तथा ड्रपइन सेन्टर 
संचालन व्यिस्थापनको लार्ग 
र्सविन नेपाललाई सहयोग (उद्धार 
गररएको बालबार्लकाहरुको 
अलपकार्लन व्यिस्थापन र पररिार 
पूनस्थािपनाको लार्ग)  

200         200                   

१७७ 
मानर्सक तनाि कम गनि 
बालबार्लकाहरुलाई ध्यान केन्र 
संचालन 

100         100                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    62 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

१७८ 

बाल अर्धकार सर्मर्त तथा 
बालकलयाण अर्धकारी र सम्िद्ध 
संरचना पररचालन व्यिस्थापन  
(बालकलयाण अर्धकारीको र्नणिय 
प्रकृयामा आिटयक समाजसेिी 
तथा बाल मनोविज्ञ जनिक्ती 
सूशचकृत पररचालन एिं मसलन्द 
व्यिस्थापन र बाल अर्धकार 
सर्मर्त र अर्धकारीबाट स्थलगत 
र्नररिण एिं फलोअप सवहत) 

250         250                   

१७९ 

नगर तथा िडास्तरमा बाल 
अर्धकार सर्मर्त गठन एिं 
कायिविर्ध तथा बालबार्लका 
सम्िन्धी ऐन र्नयमािली िारेमा 
अर्भमूशखकरण  

430         430                   

१८० 

नगर तथा िडा बाल अर्धकार 
सर्मर्तको िैठक संचालन  नगरमा 
चौमार्सक रु. १४५००।- ले ३ 
पटक र िडामा चौमार्सक 
३२००।- ले  ३ पटक १९ 
िडामा  

226         226                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

 बाल सहभार्गता प्रिद्धिन                         

१८१ 
बाल क्लि िेमता विकास 
कायिक्रम (नगर िडा तथा 
विद्यालयस्तरमा) 

520         520                   

१८२ 
विद्यालय बाल क्लि गठन 
पूनगिठन र संचालन 

175         175                   

१८३ 

नगर बाल भेला संचालन योजना 
तजूिमा र पूनगिठनको लार्ग  रु. 
१४००००।- र सहजकताि 
अर्भमूशखकरण रु. २००००।- 
जम्मा १६००००।- 

160         160                   

१८४ 

िडा बाल भेला संचालन योजना 
तजूिमा र पूनगिठनको लार्ग प्रर्त 
िडा २५०००।- ले 
४७५०००।- 

475         475                   

१८५ 

बालक्लि िैठक संचालन (नगरको 
लार्ग मार्सक रु. १२०००।-ले 
१४४०००।- तथा िडाको 
चौमार्सक १५००।- ले १९ 
िडाको जम्मा रु.८५५००।- ) 

229.5         229.5                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    64 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

१८६ 
नगर बालक्लिको िमता 
विकासको लार्ग अध्ययन 
अिलोकन भ्रमण Exposer visit 

350         350                   

१८७ 

बाल क्लिको सहभार्गता र 
कृयाशिलतामा गने कायिक्रमहरु 
(नगरस्तरमा रु. २०००००। र 
िडास्तरमा जम्मा रु.१९००००।                     

390         390                   

 बालमैरी स्थानीय िासन 
संस्थागत प्रिद्धिन 

                        

१८८ 
नगर बालमैरी स्थानीय िासन 
सर्मर्त िैठक संचालन (चौमार्सक 
३७५००।-ले रु. ११२५००।- 

112.5         112.5                   

१८९ सरोकारिालाहरुसूँग समन्िय िैठक   42         42                   

१९० 
बालमैरी स्थानीय िासन अध्ययन 
केन्र संचालन (कायािलय 
व्यिस्थापन समेत) 

130         130                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

१९१ 

बाल उद्यान तथा बालमैरी स्थानीय 
िासन अध्ययन केन्र संचालन 
व्यिस्थापन सर्मर्त  र खगोल 
तथा अन्तररि विज्ञान अध्ययन 
अनसुन्धान सर्मर्त संचालन 
पररचलान (िैठक र मसलन्द ) 

100         100                   

१९२ 
बालक्लि व्यिस्थापन खचि  
(बालक्लिको लागी आिटयक 
सामाग्री यूर्नफमि, मसलन्द र अन्य)  

60         60.1                   

१९३ बालबार्लका सम्िन्धी  विर्भन्न 
ददिसहरु र परुस्कार लगायत  

100         100                   

१९४ प्रचार प्रसार सूचना  संचार 0         0                   

१९५ 

बालमैरी स्थानीय िासन प्रिद्धिन 
सम्िन्धी पचाि पम्प्लेट  व्रोसर पारो 
काडि  सूचना प्रसारण प्रकािन अन्य 
आदी 

100         100                   

5= मवहला लशित कायिक्रम                               

१९६ 

मवहला जनप्रर्तर्नधीहरुको लार्ग  
लैंर्गक वहंसा जनप्रर्तर्नर्धको 
भरू्मका स्थानीय सरकार संलालन 
ऐन नेततृ्ि विकास तथा िमता 
विकास तार्लम कायिक्रम   

300 300                           



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

१९७ 

परामिि सेिा संचालन (वहंसा 
दूव्यििहार र वििेर् संरिणको 
आिटयकता भएका मवहला तथा 
बालबार्लकाहरुलाई मनोसामाशजक 
परामिि तथा मनोविमिि कताि 
पररचालन  १ जना पररचालन) र 
मसलन्द  

600 600                           

१९८ 
घटना व्यिस्थापन सम्िन्धी 
समाजसेिी तथा मनोविमििकतािको 
लार्ग प्रशििण एिं अर्भमशूखकरण  

250 250                           

१९९ OCMC व्यिस्थापन सहयोग  250 250                           

२०० 
मवहला सम्िन्धी विर्भन्न ददिसहरु 
संचालन मवहला वहंसा विरुद्धको 
१६ ददने अर्भयान सवहत  

100 100                           

२०१ 

वपछर्डएको समदुायका मवहला 
सचेतना कायिक्रम  (टोल विकास 
संस्थासूँगको सहकायिमा नेततृ्ि 
विकास¸ दाईजो¸ बाल वििाह¸ 
विर्भन्न कुप्रथा¸ लैंगीकं वहंसा¸ घरेलू 
वहंसा र शजिनोपयोगी र्सप तथा 
प्रजनन स्िास््य लगायत मवहला 
िसक्तीकरणको लार्ग विर्भन्न 
कायिक्रम )   

150 150                           



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    67 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

२०२ 
एकल मवहला लशित कायिक्रम 
(मानि अर्धकारका लार्ग मवहला 
एकल मवहला समूह सहयोग ) 

100 100                           

२०३ 

मवहला वहंसा सचेतना तथा 
आत्मरिा र्सप विकास बार्लका 
विद्याथीहरुलाई (अम्िेमूरारी सेिा 
केन्रलाई संचालन सहयोग) 

100 100                           

२०४ 

मवहला तथा बालबार्लका िाखा 
व्यिस्थापन खचि ( िाखाको लार्ग 
आिटयक सामाग्री मसलन्द 
उपकरण तथा ममित र अन्य भैपरी 
आदी सवहत )  

200 200                           

२०५ 

लैंर्गक समानता तथा सामाशजक 
समािेिीकरण (जेसी) र लैंगीक 
उिरदायी िजेट (GRB) सम्िन्धी 
अर्भमूशखकरण  

200 200                           

२०६ 

र्समा िेर तथा प्रभािवित िेरमा 
मानि िेचविखन तथा ओसार 
पसार¸  साईिर क्राईम¸ लागूपदाथि 
ओसार पसार तथा दूव्यिसन बाल 
वििाह¸ दाईजो¸  घरेलू तथा 
लैंगीक वहंसा विर्यमा मवहला तथा 
बालर्लका सेिा केन्रको संयोजनमा  

250 250                           



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    68 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

सचेतना कायिक्रम संचालन गनि 
शजलला प्रहरी  कायािलय 
मोरङसूँगको सहकायिमा  

२०७ 
वहंसा प्रभावितहरुको सहयोगको 
लार्ग लैंर्गक वहंसा र्निारण कोर् 
स्थापना 

500 500                           

6= गैसस तथा सामदुावयक विकास कायिक्रम  

२०८ 
भार्ा कला सावहत्य संस्कृर्त 
सम्पदाको संरिण तथा प्रिद्धिन 
कायिक्रम  

800         800                   

२०९ 
नगर िेरर्भर भएका सिै धार्मिक 
आस्थाका िेरहरुको पार्श्रििशचर 
तथा डकुमेण्ट्री तयारी 

500         500                   

२१० 
२००७ सालका प्रजातन्र 
सेनानीहरुलाई मार्सक भिा 
रु.२५०० का दरले 

200         200                   

२११ 
सिभैन्दा होचो व्यशक्तलाई मार्सक 
भिा रु.३००० का दरले (िडा 
नं. १९को)  

36         36                   

२१२ 
गैर सरकारी तथा सामदुावयक  
संस्थाहरुको िमता विकास कायिक्रम  

614         614                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    69 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

२१३ 

महानगरपार्लकामा अन्य 
र्नकायबाट सहयोग भई संचालन 
भएका गसैस कायिक्रमहरुको 
अनगुमन 

100         100                   

२१४ 
बेिाररसे लासलाई अन्त्येवष्टकालार्ग 
िि बाहन तथा दाउरा व्यिस्थापन 

750         750                   

२१५ 
यौर्नक तथा अलपसंख्यक  िमता 
विकास कायिक्रम  

200         200                   

२१६ टोल विकास संस्था  200         200                   

७. लशित िगि कायिक्रम (आददिासी जनजार्त तथा दर्लत जेष्ठ नागररक तथा मधेशि  अलपसंख्यक तथा यौर्नक) 

२१७ 

आददिासी जनजार्त¸ दर्लत¸ 
अलपसंख्यक तथा वपछडािगि 
लशित कायिक्रम (सर्मर्तको 
समन्ियमा) 

700 700                           

२१८ 

आददिासी जनजार्त¸ दर्लत¸ 
अलपसंख्यक तथा वपछडािगिको 
सास्कृर्तक झाूँकी व्यिस्थापन तथा 
प्रिद्धिन 

800 800                           

8= जेष्ठ नागररक सम्बन्धी कायिक्रम                               

२१९ असहाय जषे्ठ नार्गरकलाइ सहयोग  50         50                   

२२० अन्तराविय जेष्ठ नागररक ददिस र 
विश्व अलजाईमसि ददिस 

50         50                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    70 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

२२१ 
जेष्ठ नागरीक विश्राम स्थलको 
व्यिस्थापन  । 

100         100                   

२२२ 
अन्तरपसु्ता िीप हस्तान्तरण 
कायिक्रम  

100         100                   

२२३ जेष्ठ नागरीक पसु्तकालय 50         50                   

२२४ 
मनपामा भएका जेष्ठ नागररकहरुको 
अनसुन्धान (Research) 

150         150                   

9= अपािता िमता विकास कायिक्रम  
२२५ तार्लम तथा अर्भमखुीकरण  50 50                           

२२६ 
नगरस्तरीय समन्िय सर्मर्तको 
िैंठक र शिविर संचालन  

300 300                           

२२७ अनगुमन तथा र्नरीिण 50 50                           

२२८ अपािता पररचय पर र्डजीटाईजेिन 150 150                           

२२९ अपािता भएका व्यशक्तहरुलाई र्सप 
विकास तार्लम  

100 100                           

10= पञ्जीकरण तथा सामाशजक सरुिा सदुृढीकरण 
२३० तार्लम अर्भमखुीकरण  75         75                   

२३१ लाभग्राहीहरुका लार्ग सामाशजक 
सरुिा काडि वििरण 

130         130                   

२३२ अनगुमन र्नरीिण 20         20                   

२३३ घटना दताि सम्बशन्ध जनचेतना 
कायिक्रम  

75         75                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    71 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

11= साििजर्नक र्नशज साझेदारी इकाई  
२३४ 

साििजर्नक र्नजी साझेदारी प्रिद्धिन 
गोष्ठी   

200 200                           

२३५ 
साििजर्नक र्नजी साझेदारी 
कायिक्रमहरुको छनौट तथा 
प्राथर्मवककरण कायिक्रम  

200 200                           

२३६ 
साििजर्नक र्नजी साझेदारी 
पररयोजनाहरुको कायािन्ियनका 
लार्ग पररयोजना गूरु योजना तयारी 

900 900                           

२३७ 
साििजर्नक र्नजी साझेदारीका 
योजनाहरुको लगानी मैरी भेला तथा 
समारोह कायिक्रम संचालन  

400 400                           

२३८ साििजर्नक र्नजी साझेदारी ईकाइ 
व्यिस्थापन  

300 300                           

12= स्िास््य विकास कायिक्रम 
 उपचारात्मक तथा र्नदानात्मक सेिा 

२३९ स्िास््य संस्थाको लार्ग और्धी 
र्निःिलुक र्बतरण 

1500         1500                   

२४० 
सशजिकल सामान तथा अन्य 
स्िास््य सामग्री खररद 

1500         1500                   

२४१ 
सगुर टेष्ट एनालाईजर कायिक्रम 
र्नरन्तरता तथा विस्तार 

250         250                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    72 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

२४२ स्िास््य सम्बशन्ध शिविर संचालन  1200         1200                   

 व्यिस्थापन कायिक्रम                                

२४३ HMIS तथा अन्य TOOLS छपाई 500         500                   

२४४ 

स्िास््य संस्थाहरुलाई प्रविर्धमैरी 
बनाउन ईन्टरनटे जडान गने र 
स्िास््य सेिाको अर्भलेख तथा 
प्रर्तिेदनलाई र्डशजटलाईज गने 
कायिक्रम  

2000         2000                   

२४५ 
और्र्ध¸ औजार¸ उपकरण तथा खोप 
सामाग्री ढुिानी (फर्निचर समेत) 

150         150                   

२४६ 
स्िास््य संस्थाहरुको लार्ग कायािलय 
संचालन खचि  

500         500                   

२४७ 
स्िास््य संस्था प्रमखुको मार्सक 
बैठक र चौमार्सक समीिा 

200         200                   

२४८ 
स्िास््य चौकीहरुको घरभाडा र 
मसलन्द 

600         600                   

२४९ 
िावर्िक स्िास््य प्रर्तिदेन 
र्नरन्तरता (िाडि स्िास््य प्रोफाईल 
समेत) 

200         200                   

२५० 
स्िास््य संस्था व्यिस्थापन सर्मर्त 
गठन तथा पररचालन 

256         256                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    73 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

 आयिेुद तथा िैकशलपक शचवकत्सा 

२५१ 
आधारभतू आयिेुद स्िास््य केन्र 
संचालन (कमिचारीको तलब समेत) 

2000 2000                           

२५२ 
जेष्ठ नागरीकलाई र्निःिलुक 
स्िास््य प्रिद्धिन सेिा कायिक्रम 
(आयिेुद) 

100 100                           

२५३ 
स्िास््य जीिन कायिक्रम (आयिेुद) 
र राविय र अन्तराविय योग ददिस 
तथा धनिन्तरी जयन्ती  

125         125                   

२५४ 

स्थानीय जर्डबटुी पररचयात्मक 
तथा प्रिद्धिन कायिक्रम र विद्यालय 
आयिेुद स्िास््य र योग शििा 
कायिक्रम   

200         200                   

 पररिार कलयाण कायिक्रम  

 खोप कायिक्रम                               

२५५ 
कोलडचेन सामाग्री भ्याशक्सन 
क्याररयर लगायत अन्य सामाग्री 
ममित 

150 150                           

२५६ खोप सेिा सदुृवढकरण  500 500                           



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    74 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

 बाल स्िास््य कायिक्रम 

२५७ 
CB-IMNCI कायिक्रम संचालन 
तथा व्यिस्थापन 

100 100                           

 पोर्ण कायिक्रम                               

२५८ 
पोर्ण प्रबद्धिन कायिक्रम (लशित 
समूह र आपतकार्लन अिस्थामा 
कुपोर्ण रोकथामको लार्ग)  

1000 1000                           

२५९ बहिेुर्रय पोर्ण कायिक्रम 1000 1000                           

 मात ृतथा नि शिि ुकायिक्रम 
२६० 

प्रजनन स्िास््य सम्बशन्ध क्याम्प 
संचालन तथा व्यिस्थापन 

200 200                           

२६१ वप.एन.र्स. होम र्भशजट कायिक्रम 200         200                   

२६२ 
सरुशित गभिपतन तथा आकशस्मक 
गभिर्नरोधको साधन सम्बशन्ध 
सचेतना कायिक्रम  

100 100                           

२६३ गभििती मवहलाहरुको लार्ग 
क्याशलसयम चक्की वितरण कायिक्रम  

500 500                           

 ईवपर्डर्मयोलाजी तथा रोग र्नयन्रण कायिक्रम 
२६४ महामारीजन्य रोगहरु र्नयन्रण 

तथा आर आर वट वटम पररचालन 
1500         

150

0 
                  



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    75 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

२६५ 
विर्भन्न सरुिा रोगको एशक्टभ केस 
फाईशन्डि (TB free पार्लकाको 
लार्ग समेत) 

750 750                           

२६६ लामखटेु्ट र्नयन्रण कायिक्रम 2000 2000                           

 मवहला सामदुावयक स्िास््य स्ियम सेर्बका कायिक्रम 
२६७ 

मार्सक भिा म.स्िा.स्ियं.से. लाई 
मार्सक यातायत खचि 

1800         1800                   

२६८ 
मवहला स्िास््य स्ियम सेर्बका 
अधिबावर्िक/बावर्िक समीिा 

350         350                   

२६९ 
vitamin A  कायिक्रमा सहभार्ग 
म.स्िा.स्ियं.से. हरुलाई खाजा 

119         119                   

२७० 
म.सा.स्िा.स्ियं.से. का लागी 
बनभोज कायिक्रम 

200         200                   

२७१ 
म.स्िा.स्ियं.से. को. सम्मानपिुिक 
विदाई तथा सम्मान 

200         200                   

 स्िास््य संस्थाको सदुृवढकरण 

२७२ 

न्यनुतम सेिा मापदण्ड अनरुुप 
आधारभतू स्िास््य सेिाको 
सदुृवढकरण (भौर्तक प्राविर्धक तथा 
सेिागत)  

2000         
200

0 
                  

 अन्य र्नयर्मत कायिक्रमहरु 
२७३ र्नजी स्िास््य संस्थाको अनगुमन 200         200                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    76 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

२७४ 
रावियस्तरका कायिक्रमहरुको 
अनगुमन र राविय ददिस तथा 
स्िास््य वििेर् सचेतना कायिक्रम  

200         200                   

 सेिा प्रदायक स्िास््यकमीहरुको िमता अर्भिवृद्ध 
२७५ 

स्िास््यकमीहरुका लार्ग e-LMIS  

तथा HMIS तार्लमको संचालन  
300         300                   

२७६ 
स्िास््यकमीहरुका लार्ग  CB-

IMNCI तार्लम  
150         150                   

२७७ 
स्िास््यकमीहरुका लार्ग खोप 
तार्लम  

150         150                   

२७८ 
अन्य विविध तार्लम (आिटयकता 
अनसुार) 

300         300                   

 वििेर् (नमनुा) कायिक्रमहरु 
२७९ 

छोरी बचाउ/छोरी पढाउ अर्भयान 
(गत िर्िको भकु्तानी समेत) 

2500         2500                   

२८० 
र्बराटनगर महानगरिासीलाई 
र्निलुक रक्तदान सेिा 

700         700                   

२८१ विपन्न स्िास््य उपचार सहयोग 
कोर् 

350         350                   

२८२ पोर्ण प्रबद्धिन कायिक्रम (पोर्ण 
पनुस्थािपना गहृ कोिी अस्पताल)  

1000         1000                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    77 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

२८३ 
अवटजम लगायत विर्भन्न 
Developmental Disorder तथा 
मानर्सक रोगहरु बारे कायिक्रम 

200         200                   

२८४ 
मनोसामाशजक समस्या भएको 
व्यशक्तहरुको और्र्ध खररद 

200         200                   

२८५ 
रानी प्रा.स्िा.के. लाई १५ िैयाको 
अस्पतालमा स्तरोन्नती तथा 
अस्पताल फामेसी संचालन  

3000         3000                   

२८६ 

महानगरका लोपोन्मखु पररिारहरु 
तथा अपािता भएका व्यक्तीहरुको 
पचास प्रर्तित साझेदारीमा स्िास््य 
बीमा कायिक्रम 

4000         4000                   

२८७ 

सर्बता स्मरृ्त ट्रष्ट र्ब १६ र 
र्निःिलुक होर्मयोपेर्थक र्ब २ 
(प्रत्येकलाई १०००००।-का 
दरले) 

200         200                   

२८८ 

महानगरपार्लकाका कमिचारी तथा 
सेिाग्राहीहरुलाई साप्तावहक रुपमा 
स्िास््य जाूँच (Screening) 

परामिि सेिा प्रदान । 

50         50                   

२८९ 
स्िास््य सेिामा नविनतम अभ्यास 
गररएका स्थानीय र्नकायहरुको 
अिलोकन भ्रमण   

200         200                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    78 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

२९० 

जेष्ठ नागररक अपाि गभििती तथा 
सतु्केरी तथा स्िास््य सेिाको 
पहुूँचमा नपगुेका व्यशक्त तथा समूह 
लशित घमु्ती स्िास््य सेिा कायिक्रम  

700         700                   

२९१ 
संक्रमण जन्य फोहोर मैला 
व्यिस्थापन कायिक्रम (म.न.पा.का 
स्िास््य संस्थामा मार ) 

100         100                   

२९२ 
दृष्टी परीिण साझेदारी कायिक्रम 
(गो.आ.अस्पताल) 

500         500                   

२९३ 
नसने रोगहरुको Screening Camp 

संचालन गने (ददिस वििेर्) 
1200         1200                   

२९४ 

मगृौला प्रत्यारोपण गरेका¸ 
डायलाईर्सस गरररहेका¸ क्यान्सर 
रोगी र मेरुदण्ड पिघातका 
विरामीलाई और्र्ध उपचार िापत 
खचि उपलब्ध गराउने सम्बशन्ध 
कायिविर्ध२०७८ कायािन्ियन कोर्  

1500         1500                   

२९५ 
विद्यालय स्िास्थ शििा तथा 
स्िास््य परीिण कायिक्रम  

150         150                   

२९६ 
वि.म.न.पा. का कशम्तमा ३ 
स्थानहरुमा स्तनपान कि र्नमािण 

500         500                   

२९७ 
र्निलुक प्रसतुी एम्बलेुन्स सेिा 
र्नरन्तरता  

200         200                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    79 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

 संस्थागत अनदुानहरु                               

२९८ लागू और्र्ध उपचार तथा पनुस्थािपना  300         300                   

२९९ 

एच.आई. र्भ. एड्स. केयर तथा 
सपोटि कायिक्रम (एच. आई. र्भ. 
संक्रर्मत बाल बार्लकाहरुलाई 
मार्सक सरु्बधा) 

100         100                   

३०० 
प्रजनन स्िास््य सेिा साझेदारी 
कायिक्रम (ने.प.र्न.सं. मोरिसूँगको 
साझेदारी) 

700         700                   

 विविध                               

३०१ 
स्िास््य संस्थाहरुमा वपउने पानीको 
तथा शचया व्यिस्था जन-स्िास््य 
महािाखा समेत  

300         300                   

३०२ भैपरी आउन े 200         200                   

३०३ 
म.न.पा. आफ्नै एम्बलेुन्स खररद 
तथा संचालन  

6000         6000                   

३०४ 
संस्थागत पूूँशजगत अनदुान 
(अनसूुची-५ मा संलग्न) 

12225 11500                     725     

३०५ 
संस्थागत चाल ुअनदुान (अनसूुची-6 
मा संलग्न) 

4600         4600                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    80 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

ग. पिूािधार विकास 

१. िहबुर्ीय ठेक्का तथा गौरिका/अन्य आयोजनाहरु 

३०६ 
िीरेन्र सभागहृ प्रिलीकरण तथा 
पनुिः र्नमािण िडा नं. ७ 

188067 85100                       85300 17667 

३०७ 
महानगरपार्लका कायािलय भिन 
र्नमािण िडा नं. ७ 

70000   40700     
2930

0 
                  

३०८ प्रधानमन्री पाकि  र्नमािण िडा नं. ७  70000 42008   26197   1795                   

३०९ कायािलय भिन ममित तथा ररनोभेसन  10300         10300                   

३१० कन्या मागि नाला र्नमािण िडा नं३ 2150         2150                   

३११ 
हनमुान मशन्दर उिर राधाकृष्ट्ण 
मागि िडानं २  

2700 2700                           

३१२ राधाकृष्ट्ण मागि िडा नं १ र २ को 
र्समाना  

1650         1650                   

३१३ प्रताप मागि नाला र्नमािण िडा नं ३  9550 9550                           

३१४ कन्चनिारी मागिमा आकािे पलु 
िडा नं ३/४  

9900 9900                           

३१५ बसपाकि  आकािे पलु  10000 10000                           

३१६ बरगाछी आकािे पलु  7500 7500                           

३१७ वहमालय रोड सौन्दयीकरण िडा नं 
९  

11000 11000                           

३१८ शजलला प्रिासन दशिण ब्लक र 
ट्रस र्नमािण   

2000   2000                         



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    81 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

३१९ 
तारणी प्रसाद कोइराला संचारग्राम 
भिन र्नमािण तथा ए.र्स. प्लान्ट 
जडान समेत िडा नं. ४ 

21600                     3100     18500 

३२० 
आ.ि. ०७८/७९ का लार्ग 
भकु्तानी ददन बाूँकी योजनाहरु 
(अनसूुची-7 मा संलग्न) 

402729.604 5396.604                   3500     393833 

३२१ 
िडास्तरीय योजना (अनसूुची-8 मा 
संलग्न) 

469257 
167946.7 

 
248865                   

52445.28 

 
    

३२२ 
नगरस्तरीय योजना (अनसूुची-9 मा 
संलग्न) 

331395         300000             31395     

३२३ ममित सम्भार  100000   89735     10265                   

३२४ 
RUDP लगायतका वपच तथा 
ममित सम्भार  

40000 40000                           

३२५ House number plating and road 
signage 

2500 2500                           

 अन्य पूिािधार योजना (अधरुा 
योजना समेत ) 

                              

३२६ बदु्ध विहार मागि नहर पिुि सडक 
नाला स्तरोन्नती 

5000 5000                           

३२७ महानगर आिास िडा नं. १२ 10000         10000                   

३२८ रानीमाई पोखरी तथा मन्ठा पोखरी 10000         10000                   

३२९ बजरििली मन्दीर आरती साइट 
र्नमािण िडा नं. २ 

10000         10000                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    82 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

३३० १८ नं. िडा कायािलय भिन 5000         5000                   

३३१ रानी सडकमा पाकि  िडा नं. १५ 5000 5000                           

३३२ ट्रावफक लाइट व्यिस्थापन 2500         2500                   

३३३ ५ नं. िडा कायािलय भिन र्नमािण 5000 5000                           

३३४ ८ नं. िडा कायािलय भिन र्नमािण 5000 5000                           

३३५ 
१४ नं. िडा कायािलय भिन 
र्नमािण पखािल समेत 

3000 3000                           

३३६ कमिचारी यरु्नयन भिन र्नमािण  3000 3000                           

३३७ १२ नं िडा कायािलय भिन र्नमािण  2000 2000                           

३३८ १२ नं स्िास््य चौकी ममित  2500 2500                           

३३९ छायाूँ मागि वपच िडा नं ८  5000 5000                           

३४० हेलथ पोष्ट भिन िडा नं १४  2000 2000                           

३४१ हेलथ पोष्ट भिन िडा नं १५   2500 2500                           

३४२ साइफन र्नमािण िडा नं १३ र 
१५ (राजमागि) 

8000 8000                           

३४३ हेलथ डेस्क अधुरो भिन र्नमािण 
िडा नं  १६  

2500 2500                           

३४४ मलुघरे मागि वपच िडा नं. ३ 2300   2000                   300     

३४५ १ नं. िडा कायािलय भिन र्नमािण 5000 5000                           

३४६ ११ नं. िडा कायािलय भिन र्नमािण  5000 5000                           

३४७ 
िडा नं. ३ दधु फारम पूिि नागिेली 
मागि नाला तथा ग्राभेल 

1000 1000                           



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    83 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

३४८ 
िडा कायािलय िडा नं. ९ को 
भिन स्तरोन्नती 

3000 3000                           

३४९ 
िडा नं. ५ वि.एफ.एम. देशख 
केिर्लया रोड जान ेिाटो र्नमािण 

6000 6000                           

२. भ-ूउपयोग तथा बशस्त विकास िाखाका कायिक्रमहरु  

३५० 

एक िाडि एक पाकि को अिधारणा 
अनरुुप विराटनगर 
महानगरपार्लका को प्रत्येक िाडिमा 
संभावित स्थलको अध्ययन गरी 
र्डजाइन Model तयार गने परुाना 
पाकि हरुको Record राख्न ेतथा 
व्यायाम स्थल सवहतको एउटा 
नमुना पाकि  र्नमािण गने 

3000         3000                   

३५१ 

विराटनगर महानगरपार्लकाअन्तगित 
रहेको र्संघीयाखोलाको र्समाना 
पवहचान गरी नदी वकनार िेरमा 
रहेका अव्यिशस्थत बसोबासको 
Record राख्न े 

2000         2000                   

३५२ 

विराटनगर महानगरपार्लकामा 
कायिरत कमिचारीहरुमा िमता 
विकास गने उद्देटयका साथ 
साििजर्नक खररद व्यिस्थापन र 

1000         1000                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    84 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

इशन्जर्नयररंग सफ्टिेयर (GIS 

Landscaping etc) सम्बशन्ध 
तार्लम संचालन गने    

३५३ 

विराटनगर महानगरपार्लका 
अन्तगित रहेका ऐर्तहार्सक 
सांस्कृर्तक तथा धार्मिक महत्ि 
बोकेका सम्पदाहरुको सभेिण गरी 
संरिणका लार्ग गरुुयोजना तयार 
गने  

1000         1000                   

३५४ 

विराटनगर महानगरपार्लका 
अन्तगित रहेको बढ्दो सिारी 
पावकि ि समस्या रहेका िेरहरुको 
पवहचान गरी दीघिकालीन 
समाधानका लार्ग र्डजाइन तथा 
मास्टर प्लान तयार गरी एउटा 
नमुना smart parking जडान गने 

2000         2000                   

३५५ 
भ-ूउपयोग योजना तजुिमा तथा 
कायािन्ियन 

2000 2000                           

३५६ 
GIS House Numbering System 

का लार्ग 2000 2000                           

३५७ आधारभतू आिास योजनाका लार्ग 
स्थान पवहचान गरी कायािन्ियन गने  

1000         1000                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८०    85 

(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

3= फोहोरपानी  प्रिोधन केन्र                                

३५८ जनिशक्त व्यिस्थापन खचि 9500 9500                           

क. 
तलब (WWTP तफि को करार 
तथा मार्सक ज्यालादारी एिं अन्य 
लेिर समेतको तलि) 

                              

ख. र्बमा वप्रर्मयम                               

ग. 
भिा (महंगी भिा खाजा खचि 
स्थानीय भिा समेत) 

                              

३५९ पोिाक खचि                               

३६० पानी तथा र्बद्यतु महिलु 850 850                           

३६१ संचार महिलु  20 20                           

३६२ लयाि संचालन सम्बशन्ध खचि 1300 1300                           

क. लयाि केर्मकल खररद                                

ख. अगिन एलवपशज तथा एसेवटर्लन 
ग्याूँस खररद 

                              

ग. लयािकालार्ग आिटयक विविध 
शििाजन्य समान खररद 

                              

घ. Dissolved Oxygen meter -
benchtop_ with Standards 

                              

ङ. COD Digester -Medium Size                               

च Water Bath large                               

छ. Auto Sampler for composite 
sampling -mim 8 sample 
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

ज. 
Heavy metal cathod lamp for Aas 
(320N biobase) metals: - 
FeMnPbNaZnCrCaKMg 

                              

झ. 
लयािकालार्ग आिस्यक अन्य 
मे.औ. तथा अन्य उपकरण खररद 

                              

३६२ कायािलय संचालन सम्बशन्ध खचि                               

३६३ सिारी साधनहरुको विमा खचि  500 500                           

३६४ सिारी साधनहरुको नविकरण खचि 500 500                           

३६५ साईट सेफ्टी मेजरका समानहरु 
रंगहरु समेत 

200 200                           

३६६ मसलन्द खररद  535 535                           

३६७ सरसफाईका समान खररद  300 300                           

३६८ ममित तथा सम्भार 3800 3800                           

क प्र १ ०२ ००१ द ११८                                  

ख प्र १ ०२ ००१ द ११९                                

ग प्र १ ०२ ००१ ग १८०                                

घ प्र १ ०२ ००१ ग १७५                                

ङ प्र १ ०२ ००१ ग १७६                                

च प्र १ ०२ ००१ ग १७७                                

छ प्र १ ०२ ००१ ग १७४                                

ज प्र १ ०२ ००१ ग १७३                                

झ प्र १ ०२ ००१ ग १७२                                

ञ को १ च ८६४१÷ ७८०                                    



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

ट बू्रमर                                

ठ 
अन्य जेनेरेटर लगायत अन्य 
मेशिनरी ममित     

                              

ड 
कम्प्यटुर इलेशक्ट्रकल र सेर्नटेसन 
ममित संभार  

                              

ढ 
सिारी लयवुव्रकेन्ट (ग्रीज मोविल 
ईशन्जन आयल आदी) खररद 

                              

ण सिारी साधनहरुको टायर                                

त जेवटंग  मेशिनको पाईप समेत                               

थ टेम्पो                               

द मोिाईल टिाईलेट                               

ध र्डच शक्लर्नंग  मेशिन                               

३६९ सिारी इन्धन 1500 1500                           

 र्बर्बध खचि                               

३७० विश्वकमाि पूजा खचि 20 20                           

३७१ अष्टमी पूजा खचि 25 25                           

३७२ अर्तर्थ सत्कार खचि (शचया एिं 
खानेपानी जार समेत) 

100 100                           

 कायिक्रम खचि                                

३७३ 
सचेतना सूचना एिं माइवकंग खचि 
समेत 

50 50                           



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

३७४ 
प्रिोधन केन्र सम्िशन्ध िायो 
केर्मकल अध्ययन एिं ररसचि गनि 

50 50                           

३७५ 
फर्निचर फर्निर्संग स्टोर तथा 
ग्यारेज समेत 

250 250                           

३७६ मे.औ.तथा अन्य उपकरण 2000 2000                           

क 
क्यापार्सटर बैंक Electrical As Per 

NEA  
                              

ख 

ग्यारेज स्थापनाकालार्ग आिटयक 
अन्य मे.औ.तथा अन्य उपकरण 
खररद  

                              

ग िास प्रसेर मेशिन टंकी समेत                               

घ हाईड्रोर्लक प्रसेर मेर्सन                               

ङ हेण्ड रोलर खररद                               

च 
कायािलयकालार्ग आिटयक अन्य 
मे.औ. तथा अन्य उपकरण खररद 

                              

377 भौर्तक र्नमािण तफि  3500 3500                           

क गाडीका पावकिं ग सेडमा भईूं ढलाई                               

ख 

पररयोजनाद्वारा र्नर्मित भौर्तक 
पूिािधारहरु तफि को आकशस्मक 
ममित संभार 

                              

ग कम्पाउण्ड िालमा फेन्सीि घेरािारा                                

घ 
मोटर साईकल पावकिं ग सेडमा भईूं 
ढलाई 

                              



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

ङ ग्यारेजमा भईूं ढलाई                               

च 
लयाि साने कायि (लयाि िेर 
विस्तार) 

                              

छ 
जेवटंग लगाायतमा पानी लोड गनि 
बोररंग गराउन े

                              

4= विद्यतुीकरण कायिक्रम                                

३७८ सडक बशि कायिक्रम  8700         8700                   

३७९ 
िडाहरुमा थप विद्यतु पोलमा नयां 
लाईन विस्तार 

500         500                   

३८० 
पाकि चौक तथा अन्य स्थानमा 
लाईट जडान (ब्यटुीवफकेिन) 

1000         1000                   

३८१ 
कायािलय, िडा कायािलय, 
िारुणयन्र  र सभागहृ भिनमा 
विद्यतु ममित 

500         500                   

३८२ जेनेरेटर ममित, ब्याट्री तथा अन्य 
उपकरण खररद 

300         300                   

३८३ प्राविर्धक औजार खररद 200         200                   

३८४ 
िडा कायािलय सडकबिीको र्मटर 
र अन्य नयाूँ भिनमा विद्यतु र्मटर 
जडान 

500         500                   

३८५ कायािलयमा १०० के.र्भ. जनेेरेटर 
खररद 

2500         2500                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

३८६ 
न.पा. कायािलयमा रहेको 
ट्रान्सफमिरमा क्यापर्सटर र पािर 
बैकं जडान गनि 

600         600                   

३८७ 
नगर िेरर्भर आिटयक स्थान 
तथा चौक चौकमा एल.ई.डी.सेट 
जडान 

500         500                   

३८८ 
विद्यतु िाखा अन्तगित खवटएका 
प्राविर्धक कमिचारीहरुको दघुिटना 
खचि 

700         700                   

३८९ 
नगरिेर र्भर जडान रहेका सोलार 
बिी ममित 

2500         2500                   

३९० 
िडाहरुमा जनिक्ती पररचालन 
पाररश्रर्मक 

9000         9000                   

घ. िन िातािरण तथा विपद ब्यिस्थापन 

1= िन िातािरण तथा जैविक विविधता   
३९१ 

िातािरणीय हररयाली प्रिद्धिन 
कायिक्रम 

500         500                   

३९२ 

फोहोरपानी प्रिोधन केन्रमा रहेको 
नसिरीमा र्बरुिा उत्पादन कायिक्रम 
र्डर्भजन बन कायािलयको 
साझेदारीमा  

100         100                   
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

३९३ 
िातािारणमैरी स्थानीय िासन 
प्रिधिन (EFLGP)  

200         200                   

३९४ 
िातािरण प्रदूर्ण अनगुमन तथा 
र्नरीिण  

150         150                   

३९५ 
िातािरण सम्बन्धी राविय तथा 
अन्तराविय ददिस मनाउन े

100         100                   

३९६ 
फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने 
कायिक्रम  

200         200                   

३९७ जलिाय ुपररबतिन सम्बशन्ध कायिक्रम 200         200                   

३९८ 
िातािरणीय प्रदूर्ण तथा फोहोरमैला 
र्नयन्रण सम्बन्धी कायिक्रम  

100         100                   

३९९ 
रोवपएका विरुिा संरिण कायिका 
लार्ग माली व्यिस्थापन  

250         250                   

४०० सामदुावयक गाडेर्नि कायिक्रम  150         150                   

४०१ कायािलय पररसरर्भर लगायत अन्य 
स्थानमा गमला र र्सजनबेल र्बरुिा 

100         100                   

४०२ िातािरणीय सेिा केन्र लागत 
साझेदारी 

100         100                   

४०३ िन िातािरण तथा विपद्सम्बशन्ध 
अध्ययन अिलोकन 

150         150                   

४०४ 
ग्रीन र्सटी अिधारणा 
कायािन्ियनका लार्ग यिुा तथा 
स्ियंसेिक पररचालन 

200         200                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

२. विपद् व्यिस्थापन                                

४०५ 
जोशखम संबेदनिील भउूपयोग 
योजनाको पनुरािलोकन 

1450         1450                   

४०६ 
विपद् पूिितयारी तथा प्रर्तकायि 
योजना अद्यािर्धक गने 

450         450                   

४०७ 
स्थानीय आपत्कालीन कायिसञ्चालन 
केन्रको कायिसञ्चालन विर्ध (SOP) 

तयारी र अर्भमखुीकरण 
250         250                   

४०८ 
विपद् पिुि तयारी तथा प्रर्तकायि 
सम्बशन्ध िडास्तरमा अर्भमशुखकरण 

500         500                   

४०९ 
विर्यगत िेरमा जोशखम न्यरु्नकरण 
मलुप्रिावहकरण 

150         150                   

४१० 

महानगरपार्लकाका उच्च जोशखम 
िेरमा स्थानीय यिुाहरुको रतु 
प्रर्तकायि टोली तयार गरी सामग्री 
सवहत सरुिा र्नकायको समन्ियमा 
तयारी अिस्थामा राख्न ेर सो 
सम्बन्धी र्नदेशिका बनाउन े

500         500                   

४११ 
महानगर आपत्कालीन कायिसञ्चालन 
केन्रको उद्धार सामग्री व्यिस्थापन 

500         500                   

४१२ 
महानगरपार्लकार्भरका उद्योग 
तथा व्यिसायहरुको विपद् जोशखम 

300         300                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

र सरुिा अध्ययन गरी व्यिसाय 
र्नरन्तरता योजना र्नमािणमा 
प्रोत्साहन गने 

४१३ 

जनप्रर्तर्नर्धहरुका लार्ग विपद् 
सचेतना तथा मानिीय सहायता 
मापदण्ड र स्फेयर सम्बन्धी 
तार्लम 

300         300                   

४१४ 
मनसनु पिुितयारी कायििाला तथा 
प्रर्तिेदन तयारी 

100         100                   

४१५ विपद् व्यिस्थापन कोर्मा जम्मा 15000         15000                   

३. सरसफाई                                

४१६ सरसफाई कायिक्रम  1000         1000                   

४१७ सरसफाई साझेदारी  10000         10000                   

४१८ 
ठुला नालाहरुको सरसफाई तथा 
डुबान र्नयन्रण  

2500         2500                   

ङ. सिुासन तथा संस्थागत विकास  

1= सिुासन तथा सेिा प्रिाह 

४१९ 
कमिचारीको संगठनात्मक ढांचा 
कायि विभाजन तथा िमता विकास 
योजना तयार 

300         300                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

४२० 
नागररक िडापर र्नमािण (िडा 
कायािलय समेत) 

300         300                   

४२१ साििजर्नक सनुिुाई 150         150                   

४२२ सामाशजक परीिण 300         300                   

४२३ सेिाग्रही सेिा संन्तषु्टी सिेिण 50         50                   

४२४ िावर्िक समीिा गोष्ठी 150         150                   

४२५ पदपूर्ति सम्िन्धी कायि 200         200                   

४२६ 
लेखा परीिण र िेरुजू फस्यौट 
सदुृवढकरण 

500 350       150                   

४२७ 
कमिचारी सागंठर्नक संरचना 
सम्िन्धी कायििाला, गोष्ठी, 
अन्तरकृया कायिक्रम 

300 300                           

४२८ कमिचारी ब्यशक्तगत वििरण 
र्डशजटाइज्ड गने 

300         300                   

४२९ खररद गरुुयोजना तयारी 300         300                   

४३० आन्तररक र्नयन्रण प्रणाली 300         300                   

४३१ तार्लम (िमता विकास) 2000         2000                   

४३२ अध्ययन अिलोकन भ्रमण  2000         2000                   

४३३ 
स्थानीय प्रिासनसूँग सहकायि 
कायिक्रम 

500 500                           

४३४ आिर्धक योजना  3000         3000                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

२. राजस्ि सदुृवढकरण तथा कर अर्भिवृद्ध कायिक्रम                       

४३५ 
घरदैलो अर्भयान तथा स्ियसेिक 
पररचालन समेत 

1300         1300                   

४३६ 
राजस्ि सधुारका लार्ग टोल 
विकास संस्था पररचालन 

300         300                   

४३७ राजस्ि सधुार योजना र्नमािण 800         800                   

४३८ 
राजस्ि सफ्टिेयर बावर्िक ममित 
खचि सम्झौता अनसुार 

200         200                   

४३९ 
िडा तहमा करदाता शििा र 
अर्भयान  - िडा पदार्धकारी तथा 
कमिचारी समेत 

300         300                   

४४० िैठक छलफल तथा अनगुमन खचि 200         200                   

४४१ करदाताहरुको प्रोफायल तयारी 100         100                   

४४२ परुाना फायल व्यिस्थापन तथा 
ढड्डाहरु कम्प्यटुरकृत गने  

300         300                   

४४३ उत्कृष्ट करदाता परुस्कृत 50         50                   

४४४ सञ्चार माध्यमबाट करदातालाई 
सूचना प्रिाह 

200         200                   

४४५ राजस्ि िाखा व्यिस्थापन तथा 
फोटोकपी¸ कम्प्यूटर र विजसमेत   

300         300                   

४४६ कमिचारीहरुका लार्ग िमता विकास 
तार्लम तथा अध्ययन अिलोकन 

200         200                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

४४७ राजस्ि सम्बशन्ध काननुहरु तजुिमा 150         150                   

४४८ 
कर राजश्व असलुीका लार्ग कल 
सेन्टर (टोल वि) Bulk SMS 

तथा अन्य व्यिस्थापन  
600         600                   

3= कानून तथा न्यावयक सर्मर्त 

४४९ 
नेपाल सरकारबाट पाररत नयाूँ ऐन 
काननु÷र्नयम सम्बशन्ध पसु्तक 
खररद 

100         100                   

४५० मदु्दाका फाईलहरु व्यिशस्थत राख्न 
शस्टल दराज २ थान  

40         40                   

४५१ 
वहंसा वपर्डत मवहला तथा 
बालबार्लकाका लार्ग ट्राशन्जट 
हाउस व्यिस्थापन 

60         60                   

४५२ विद्यालयका बार्लकासूँग न्यावयक 
सर्मर्त 

100         100                   

४५३ 
वहंसा वपर्डत मवहला तथा 
बालबार्लकाका लार्ग 
मनोसामाशजक परामिि 

50         50                   

४५४ 
न्यावयक सर्मर्तबाट भएका 
गर्तविर्धहरुको स्थानीय टेर्लर्भजन 
माफि त साििजर्नक गने  (मार्सक 

200         200                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

रुपमा_ काननु सम्िन्धी सूचना 
सम्प्ररे्ण गने । 

४५५ मेलर्मलापकतािहरुको भिा िापत 100         100                   

४५६ 
सडक नाटक स्थानीय भार्ामा १० 
ठाउूँ प्रर्त इभेन्ट २००००।०० 
र्बस हजारका दरले । 

200         200                   

४५७ 
मदु्दा फर्छ्यौट कायािन्ियन तथा 
प्राविर्धक वफलड नापजाूँच िापत 

250         250                   

४५८ 
न्यावयक सर्मर्त ईजलास ममित 
सम्भार 

100         100                   

४५९ 
िडास्तरीय मेलर्मलाप कतािहरुको 
छनौट तथा व्यिस्थापन 

1000         1000                   

४६० 
सामदुावयक मेलर्मलापकतािहरुको 
पररचय पर तथा प्रत्येक िडामा 
मेलर्मलाप कतािहरुको सूशच र बोडि 

100         100                   

४६१ 

न्यावयक सर्मर्तले गरेका 
उदाहरणीय मेलर्मलाप तथा 
र्नणियको डकुमेन्ट्री तयार गने तथा 
साििजर्नकीकरण । 

50         50                   

४६२ 

वहंसा वपर्डत मवहला तथा 
बालबार्लकाको मदु्दामा सहशजकरण 
गने सहजकताि अड्डा अदालत 
प्रर्तर्नर्धत्ि सवुिधा 

200         200                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

४६३ स्ियंसेिक खचि 200         200                   

४६४ 
सूचना म्याद तामेल र्नणिय 
जानकारीका लार्ग तथा हाडि र्डस्क 
खररदको लार्ग  

150         150                   

४६५ अिलोकन भ्रमण 300         300                   

४६६ 
न्याय प्रिासन सम्िन्धी अन्तर 
स्थानीय तह अन्तरवक्रया तथा 
अर्भमशुखकरण  

400         400                   

४६७ 
र्मर्सल धुलयाउने तथा फाईल 
व्यिस्थापन र्डशजटाईजसेन सफ्टिेयर 
समेत 

100         100                   

४६८ 

स्थानीय काननु ऐन र्नयमिाली 
विर्नयम कायिविर्ध र्नदेशिका आदी 
तजुिमा तथा पनुरािलोक परामिि 
तथा मस्यौदा तयार गने 

250         250                   

४६९ 

विराटनगर महानगरपार्लका 
विरुद्धका मदु्दाहरुमा अदालतबाट 
नापजाूँच गनि जाूँदा लाग्ने प्रर्त डोर 
खचि िापत एक डोर खचि िापत रु 
५०००।०० का दरले  

100         100                   

४७० टोटल स्टेिन Total Station 

Machine 
400         400                   
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

४७१ 

विराटनगर महानगरपार्लकाबाट 
प्रकाशित हनुे ऐन¸ र्नयमािली¸ 
कायिविर्ध र र्नदेशिका राजपरमा 
प्रकाशित गने  

400         400                   

४७२ 
अन्य विविध अर्तर्थ सत्कार 
उपहार खररद आदद 

150         150                   

४. सूचना तथा संचार (र्मर्डया)                              

४७३ 

विराटनगरमहानगरका महत्िपूणि 
व्यशक्तत्िहरु पूििप्रधानमन्री¸ 
पूििमेयर¸ पूििउपमेयर¸ प्रजातन्र 
सेनानी र राविय व्यशक्तत्िहरुको 
अर्भलेख तयारी 

200 200                           

४७४ 
महानगरका गर्तविर्ध सम्बन्धी 
टेर्लर्भजन रेर्डयो एफ.एम. र अन्य 
प्रिारण कायिक्रम संचालन 

2075 2075                           

४७५ 
कलयाणकारी विज्ञापन र परपर्रका 
खचि 

2000 2000                           

४७६ महानगरसूँग परकार कायिक्रम 175 175                           

४७७ 

मवहला¸ दर्लत¸ अददिार्स जनजार्त 
तथा वपछडा िगिका यिुा 
यिुतीहरुका लार्ग समाचार लेखन 
तथा अन्तरिाताि सम्बन्धी िमता 

400         400                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

अर्भिदृ्धीकायिक्रम । नेपाल प्रसे 
ईशन्स्टच्यटुसूँगको साझेदारीमा  

४७८ परकाररता िमता विकास कायिक्रम 150 150                           

४७९ अनगुमन तथा र्नरीिण 75 75                           

४८० पर्रकाको ग्राहक 100 100                           

४८१ कम्प्यूटर / लयापटप खररद 150 150                           

४८२ िाखाको लार्ग फर्निचर  75         75                   

४८३ िावर्िकशस्थर्त प्रर्तिेदन तथा समीिा 100 100                           

४८४ 
विराटनगर एक शचनारी ितृशचर 
र्नमािण  

500 500                           

४८५ तारणी प्रसाद कोइराला संचारग्राम  2500 2500                           

5= सूचना तथा प्रविर्ध (IT) 

४८६ Bulk SMS 200         200                   

४८७ 

महानगर कायिपार्लकाको कायािलय 
तथा िडा कायिलयहरुमा Network 

Infrastructure (नेटिकि  पूिािधार) 
विकास तथा विस्तार र (Inverter 

खररद) 

2000         2000                   

४८८ E-attendance प्रणाली  1000         1000                   

४८९ 

Video Conferencing System को 
लार्ग आिटयक equipments/ 
hardware तथा कि व्यिस्थापन  

500         500                   
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

४९० 

महानगर कायिपार्लकाको 
कायािलयमा VOIP Network/ IP 

Telephony जडान     

1000         1000                   

४९१ वि िाईफाई संचालन  500         500                   

४९२ 
AMC of Software/Purchase of 
New Software 

600         600                   

४९३ Server room maintenance  200         200                   

6. नगर प्रहरी तथा ट्रावफक व्यिस्थापन सदुृढीकरण                         

४९४ 

मूल गटेबाट हात हर्तयार तथा 
र्बष्ट्फोटक पदाथि र्भर र्छराई 
अिाशन्छत गर्तविर्ध गनि सक्न े
सम्भािना हनुहेुूँदा महानगरपार्लका 
कायािलयको मेन गटेमा सूक्ष्म 
सरुिा र्नगरानीको लार्ग Wale 

Throw Get थान १ र मेटल 
र्डटेक्टर २ थान खरीदको लार्ग  

400         400                   

४९५ 

छाडा पि ुचौपाया गाई¸ बाख्रा¸ 
साूँढे¸ गधा¸ सुूँगरु आदद र्नयन्रण 
गनि तथा र्नयन्रणमा र्लई सकेपछी 
आबटयक पने दाम्लो¸ डोरी¸ भाला¸ 
घाूँस¸ पराल  र दानाचोकर खररद 
तथा दैर्नक ज्यालादारीमा कामदार 
राखी काम गनिको र्नर्मि  | 

150         150                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

४९६ 

नगर प्रहरी तथा बारुण यन्रका 
कमिचारीहरुलाई व्यिसावयक 
सम्बशन्ध तार्लम ददई  चसु्त दरुुस्त 
राख्न ेकायिको लार्ग तार्लम खचि  

300         300                   

४९७ 

नगर प्रहरी तथा बारुण यन्रका 
कमिचारीलाई िारीररक रुपमा चसु्त 

राख्न ुपने भएकोले खेलकुद तथा 
मनोरञ्जनको लार्ग आिटयक 
खेलकुद सामाग्रीहरु खरीद गनि  

50         50                   

४९८ 

मखु्य बजार िेरमा पैदल 
यारीहरुलाई बाटो क्रस गनिको 
लार्ग जबे्रा क्रर्संग बनाउन तथा 
ट्रावफक सचेतनामूलक बोडि 
बनाउन पावकिं गलाई ब्यबशस्थत 

गनिको लार्ग सडक मावकि ि 

800         800                   

४९९ ट्रावफक सचेतनामूलक कायिक्रम  100         100                   

५०० कन्ट्रोल रुम व्यिस्थापन  400         400                   

५०१ 

र्बराटनगर महानगरपार्लका िेर 
र्भरका केसर्लया खोला र र्संशघया 
नदीबाट नददजन्य पदाथिको 
उत्खनन र्नयन्रण कायि र नगर 
िेरर्भर ट्रावफक व्यिस्थापनको 
कायि गदाि जररिाना बापत प्राप्त हनु े 

100         100                   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
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(रकम रु. हजारमा) 

र्स.नं.  वििरण 

आ.ि. 
२०७9/ 
०80 को 
लार्ग 

अनमुार्नत 
व्यय 

सहभार्गता 

आन्तररक 
श्रोत 

विशिय समार्नकरण िाडफाडिाट प्राप्त राजश्व सिति अनदुान समपरुक 
अनदुान 
प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 
वििेर् 
अनदुान 

अन्य 
संघसंस्था 

जनसहभा
र्गता 

नगर 
विकास 
कोर्बाट 
ऋण 

मौज्दात संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
सरकार 

संघीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

रकमको १५ प्रर्तित नेपाल 
प्रहरी¸ ट्रावफक प्रहरी  र नगर 
प्रहरीलाई प्रोत्साहनको लार्ग 
उपलब्ध गराउन े

५०२ र्बर्बध खचि कायिक्रम .  200         200                   

७. भिन र्नमािण इजाजत तथा संवहता  
५०३ 

घरनक्िा सफ्टिेयर खररद तथा 
तार्लम  

2000         2000                   

५०४ सभिर खररद  3500         3500                   

५०५ डकमी तार्लम  500         500                   

५०६ 
सफ्टिेयर संचालनका लार्ग 
कम्प्यटुर¸ स्क्यानर आदद खररद   

1000         1000                   

५०७ जनसहभार्गता 11310.72            11310.72   

  जम्मा 3737567 866400 456800 26197 211729 740241 3600 721700 13824 10000 40000 35600 96176 85300 430000 
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अनसूुची - 3 

आ.ि.२०७८/०७९ का लागग अन्य भकु्तानी ददन बााँकी काययक्रमहरुको वििरण 

l;=g= ljj/0f zfvf, dxfzfvf, j8f /sd s}lkmot 

१ k|fZgf :6f]/ lhG;L zfvf 174585   

२ k|zfGt ;lh{sn 6««]8 sG;{g lhG;L zfvf 199993   

३ a}7s eQf -o¡flglw kf]}8ofn_ j8f sfof{no !@ 48000   

४ tf]ofgf/fo0f /fhe08f/L j8f sfof{no # 25765   

५ ¡fflg s'= yfkf b}lgs e|d0f eQf 10100   

६ xl/r/0f :6]zg/L lhG;L zfvf 135701   

७ :df6{ cfO{l6, lj/f6gu/ lhG;L 277556   

८ :df6{ cfO{l6 ;f]n'zg lhG;L 62376   

९ cf]d sDKo'6/ P08 O{nf]S6«f]lgS; lhG;L 84976   

१० cK;/f 6«]8 ln+s lhG;L 1890343   

११ :df6{ cfO{l6, lj/f6gu/ lhG;L 323547   

१२ xl/r/0f :6]zg/L lhG;L 169048   

१३ :df6{ cfO{l6, lj/f6gu/ lhG;L 331881   

१४ /]g'sf ;Knfo;{ lhG;L 181350   

१५ z'enfe ODkf]l/od lhG;L 28024   

१६ k~rsGof lKf|G6{; lhG;L 127690   

१७ cf;{gj OG6/k|fOHf]h lhG;L 499470   

१८ k|m]Gh P8e86fO{lhË lhG;L 431716   

१९ o'jf ;Knfo;{ lhG;L 485335   

२० 86 g]6 ;]N; P08 ;le{;     j8f sfof{no @ 182460   

२१ ;'dg/fh bfxfn a]}7s eQf 153000   

२२ gfnf ;kmfO{ -lbgs/ d08n _ j8f sfof{no !) 96830   

२३ k|lgn ;Knfo;{ lhG;L 526241   

२४ sf]zL alx/f ;+3 ;fd'bflos zfvf 208333   

२५ >L xg'dfg ;]jf ;ldlt j8f sfof{no !# 484764   

२६ p¢j g]kfn kmf]xf]/ kflg k|;f]wg s]Gb| 99200   

२७ cfzf /fpt -j8f ;b:o _ gfnf ;kmfO{ j8f sfof{no @ 96660   

२८ lbks Kf|wfg -j8f ;b:o_ gfnf ;kmfO{ j8f sfof{no @ 96930   

२९ z]/ l;+x b'u8 - j8f ;b:o _ gfnf ;kmfO{  j8f sfof{no @ 96660   
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l;=g= ljj/0f zfvf, dxfzfvf, j8f /sd s}lkmot 

३० >L ah/uanL dlGb/ Joj:yfks ;ldlt of]hgf 387344   

३१ /fdx/L sf]O{/fnf a}7s eQf 33000   

३२ l8NnL/fh clwsf/L   20000   

३३ P=lj=k]6«f]lnod k|f=ln= इन्धन 2121813   

३४ ljljw -/fhs'df/ lrofgf:tf k;n_ j8f sfof{no @ 75000   

३५ ljljw -zDe' k|= ;fx_ j8f sfof{no !* 25000   

३६ ljljw -lgd]z sf]O{/fnf_ j8f sfof{no & 25000   

३७ clvn g]kfn km'6an ;+3   4500000   

३८ 8«f]g 3/ gDal/ª   1200000   

३९ u0fs ;'kl/j]Ifs tna   1077070   

४० dfgj ;]jf cf>d   1250000   

४१ If]qLo zx/L ljsf; kl/of]hgf   746712   

४२ ldl6ª KjfO{G6   99000   

४३ /fli6«o afl0fHo a}+s   100000   

४४ df]=u'nfd /;'nf ljkt Joj:yfkg 10000   

४५ >L z'e>L 6]Sgf]nf]hL k|f=ln= ljkt Joj:yfkg 497125   

४६ g]kfn kmf]6f] kqsf/ dxf;+3 ;"rgf 50000   

४७ cGo   10254402   

hDdf 30000000   
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आ.ि. २०७९।०८० संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत सितय अनदुान अन्तगयतका काययक्रमहरु 
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क्र.सं. अनदुान प्राप्त वक्रयाकलाप उप िते्र 
Primary 
source 

Secondary 
source 

विगनयोशित रकम 

१ 

गररबी गनिारणका लागग लघ ु
उद्यम विकास काययक्रम संचालन 
गनदेशिका २०७७ बमोशिम 

उद्यमीको स्तरोन्नती (आिश्यकता 
पवहचानका आधारमा पनुतायिगी 
र एडभान्स सीप विकास तागलम 
काययक्रम) 

उद्योग 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

४००,००० 
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क्र.सं. अनदुान प्राप्त वक्रयाकलाप उप िते्र 
Primary 
source 

Secondary 
source 

विगनयोशित रकम 

२ 

गररबी गनिारणका लागग लघ ु
उद्यम विकास काययक्रम संचालन 
गनदेशिका २०७७ बमोशिम लघ ु

उद्यम विकास मोडेलमा नयााँ 
लघ ुउद्यमी गसियना गने 

उद्योग 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

२,३६०,००० 

३ 

सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्ि 
र बिार प्रगतस्पधाय बृवि गनयका 
लागग कशम्तमा ५ िनाको 
समहुमा प्रगबगध हस्तान्तरण 

उद्योग 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१४०,००० 

४ 

निीकरणीय ऊिाय प्रविगध िडान 
(िायोगयााँस/विद्यतुीय 
चलुो/सधुाररएको चलुो/सौयय 
ऊिाय) 

उिाय 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान 
पुाँिीगत 

आन्तररक ऋण - 
नगद ऋण 

८००,००० 

५ 

आ.ि. 2078/79 मा स्थापना 
भएको धानबाली पकेट विकास 
काययक्रमको गनरन् तरता 

कृवि 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

६००,००० 

६ 

आ.ि. 207९/८० मा नयााँ 
तेलहन बाली पकेट विकास 
काययक्रम सञ् चालन 

कृवि 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१,२००,००० 

७ 

आ.ि. 207९/८० मा नयााँ 
बाख्रा पकेट विकास काययक्रम 
सञ् चालन 

कृवि 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१,५००,००० 

८ 

आ.ि. 207९/८० मा नयााँ 
मकैबाली पकेट विकास 
काययक्रम सञ् चालन 

कृवि 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१,२००,००० 

९ इवपडेगमयोलोशिकल ररपोवटयङ्ग कृवि 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

२०,००० 

१० 
एक पागलका एक भेटेररनरी 
डाक्टर 

कृवि 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

४८०,००० 

११ कृगत्रम गभायधान गमसन काययक्रम कृवि 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

३००,००० 
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संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत सितय अनदुान                                                                              अनसूुची - 4 

क्र.सं. अनदुान प्राप्त वक्रयाकलाप उप िते्र 
Primary 
source 

Secondary 
source 

विगनयोशित रकम 

१२ कृवि स्नातक करार कृवि 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

५००,००० 

१३ 
कृवि पिपुन्छी तथा मत्स्य 
तथ्याकं अध्यािगधक काययक्रम 

कृवि 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१००,००० 

१४ वकसान सूचीकरण काययक्रम कृवि 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

३००,००० 

१५ पि ुबधिाला स्थापना कृवि 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

९,९७०,००० 

१६ 

पि ुसेिा विभाग र प्रादेशिक 
गनकायमा पिपुन्छी तथ्यांक तथा 
पि ुसेिाका काययक्रमको प्रगगत 
ररपोवटयङ 

कृवि 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

२०,००० 

१७ 
पिपुन्छी रोगको अन्िेिण नमनुा 
सङ्कलन तथा प्रेिण 

कृवि 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१०,००० 

१८ 
मास ुिााँच ऐन कायायन्िन 
सहशिकरण काययक्रम 

कृवि 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१,०००,००० 

१९ 
िामनुगाछी खा.पा.आ. 
विराटनगर-४ ( मोरङ्ग) 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

नेपाल सरकार - 
िसतय अनदुान 
पुाँिीगत 

आन्तररक ऋण - 
नगद ऋण 

१,५००,००० 

२० 

प्रकािेश्वर शििालय मशन्दर 
स रिण विराटनगर 
महानगपागलका ३ मोरड्ग 

पययटन 

नेपाल सरकार - 
िसतय अनदुान 
पुाँिीगत 

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

५२५,००० 

२१ 

गबन्दािागसनी देबी मशन्दर संरिण 
विराटनगर महानगरपागलका ३ 
वहमालीटोल माेेरङ 

पययटन 

नेपाल सरकार - 
िसतय अनदुान 
पुाँिीगत 

आन्तररक ऋण - 
नगद ऋण 

१,०००,००० 

२२ 

गबन्धाबागसनी दगुाय पान्चायन 
मशन्दर विराटनगर 
महानगरपागलका ४ खािी मोरङ्ग 

पययटन 

नेपाल सरकार - 
िसतय अनदुान 
पुाँिीगत 

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

७७५,००० 
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क्र.सं. अनदुान प्राप्त वक्रयाकलाप उप िते्र 
Primary 
source 

Secondary 
source 

विगनयोशित रकम 

२३ 

गसंगगया नदद धागमयक पययटकीय 
िेत्र विराटनगर महानगरपागलका 
१ मोरङ 

पययटन 

नेपाल सरकार - 
िसतय अनदुान 
पुाँिीगत 

आन्तररक ऋण - 
नगद ऋण 

१,०००,००० 

२४ 

नेपाल प्रिापगत कुम्भकार संघको 
सामदुावयक भिन 
गनमायणगबराटनगर 
महानगरपागलका िडा नं. ६ 

प्रिासकीय 

सिुासन 

नेपाल सरकार - 
िसतय अनदुान 
पुाँिीगत 

आन्तररक ऋण - 
नगद ऋण 

३,०००,००० 

२५ 
पोपण वििेि (स्िास्थ्य) िेत्रका 
काययक्रम सञ्चालन 

प्रिासकीय 

सिुासन 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१५०,००० 

२६ 

पोिण संिेदनिील (खानेपानी तथा 
सरसफाइ कृवि पिसेुिा मवहला 
तथा बालबागलका शििा र 

िासकीय प्रिन्ध) िेत्रका 
काययक्रमहरू सञ्चानल) 

प्रिासकीय 

सिुासन 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१५०,००० 

२७ 

बााँतर सामदुावयक भिन 
गबराटनगर महानगरपागलका िडा 
नं. १९ 

प्रिासकीय 

सिुासन 

नेपाल सरकार - 
िसतय अनदुान 
पुाँिीगत 

आन्तररक ऋण - 
नगद ऋण 

२,५००,००० 

२८ 

महानगर आिास काययक्रम 
गबराटनगर महानगरपागलका िडा 
नं. ५ 

प्रिासकीय 

सिुासन 

नेपाल सरकार - 
िसतय अनदुान 
पुाँिीगत 

आन्तररक ऋण - 
नगद ऋण 

४,०००,००० 

२९ 

मोरङ्ग शिल्ला विराटनगर ५ 
श्रीकृष्ण मागय सडक स्तरोन्नती 
। दोश्रो चरण 

भिन आिास 
तथा सहरी 
विकास 

नेपाल सरकार - 
िसतय अनदुान 
पुाँिीगत 

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

४,८५०,००० 

३० 

मोरङ्ग शिल्ला विराटनगर म.न.पा. 
३ उदय मागय देशख उत्तर औिगध 
विभाग मागय देशख दशिण सडक 
स्तरोन्नती । 

भिन आिास 
तथा सहरी 
विकास 

नेपाल सरकार - 
िसतय अनदुान 
पुाँिीगत 

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

४,८५०,००० 

३१ 

मोरङ्ग शिल्ला विराटनगर 
महानगरपागलका १२ िकु्रबारे 
हाट नहर पशिम शििालय मागय 
च्याङ्गिारी खोलासम्म सडक 
स्तोन्नती । 

भिन आिास 
तथा सहरी 
विकास 

नेपाल सरकार - 
िसतय अनदुान 
पुाँिीगत 

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

४,८५०,००० 
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source 

विगनयोशित रकम 

३२ 

मोरङ्ग शिल्ला विराटनगर 
महानगरपागलका 3 मदन मागय र 
मदननगर चोकदेशख दशिणको 
बाटो स्तरोन्नती । 

भिन आिास 
तथा सहरी 
विकास 

नेपाल सरकार - 
िसतय अनदुान 
पुाँिीगत 

आन्तररक ऋण - 
नगद ऋण 

५,०००,००० 

३३ 

मोरङ्ग शिल्ला विराटनगर 
महानगरपागलका िडा नं. ११ 
अन्तगयत रामिानकी टोल वििय 
महतोको घर देशख महेश्वर 
साहको घर सम्म दबैु तफय  नाला 
सवहत कालोपते्र गने कायय । 

भिन आिास 
तथा सहरी 
विकास 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान 
पुाँिीगत 

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

४,८५०,००० 

३४ 

मोरङ्ग शिल्ला विराटनगर 
महानगरपागलका िडा नं. ७ र 
९ को गसमाना शस्थत महाविर 
चोकको सौन्दयीकरण कायय । 

भिन आिास 
तथा सहरी 
विकास 

नेपाल सरकार - 
िसतय अनदुान 
पुाँिीगत 

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

४,८५०,००० 

३५ 

मोरङ्ग शिल्ला विराटनगर-14 

मलाया सडक एम.एम. 
प्लाशस्टक फ्याशक्ि दशिण बाट 
पिुय कविर टोल िोड्ने सडक 
स्तरोन्नती । 

भिन आिास 
तथा सहरी 
विकास 

नेपाल सरकार - 
िसतय अनदुान 
पुाँिीगत 

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

४,८५०,००० 

३६ 

सरुशित नागररक आिास 
काययक्रम :-प्रदेि नं. १ को 
मोरङ शिल्ला िेत्र नं. ४ 
अन्तगयत विराटनगर म.न.पा. िडा 
नं. १ २ ३ ८ १० १९ मा- 
209 िटा (क्रमागत) 

भिन आिास 
तथा सहरी 
विकास 

नेपाल सरकार - 
िसतय अनदुान 
पुाँिीगत 

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

६,५३८,००० 

३७ 

सरुशित नागररक आिास 
काययक्रम :-प्रदेि नं. १ को 
मोरङ शिल्ला िेत्र नं. ५ 
अन्तगयत विराटनगर म.न.पा. िडा 
नं. १३ १४ १५ १६ १७ १८ 
मा- २०१ िटा (क्रमागत) 

भिन आिास 
तथा सहरी 
विकास 

नेपाल सरकार - 
िसतय अनदुान 
पुाँिीगत 

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

५,७२४,००० 

३८ 

सरुशित नागररक आिास 
काययक्रम :-प्रदेि नं. १ को 
मोरङ शिल्ला िेत्र नं. ६ 

भिन आिास 
तथा सहरी 
विकास 

नेपाल सरकार - 
िसतय अनदुान 
पुाँिीगत 

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

११,१३८,००० 
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अन्तगयत विराटनगर म.न.पा. िडा 
नं. ४ ५ ६ ७ ९ ११ १२ 
मा- 30० िटा (क्रमागत) 

३९ गनुासो सनुिुाइ काययक्रम भगूम व्यिस्था 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

२००,००० 

४० 
राष्ट्रपगत रगनङ्ग गसल्ड प्रगतयोगगता 
(स्थानीय तहस्तरीय) 

यिुा तथा 
खेलकुद 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१००,००० 

४१ 

अन्य विविध खचय - आयोिना 
सामाशिक सरुिा तथा घटना 
दताय सम्बन्धी विगभन्न बैंठकको 
शचयापान लगायतको खचय 

लैंगगक 

समानता तथा 
सामाशिक 
समािेिीकरण 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

आई गड ए - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

९१,००० 

४२ 

एम. आइय. एस. अपरेटर र 
वफल्ड सहायक देगनक भ्रमण 
भत्ता/यातायात खचय/ईन्धन 

लैंगगक 

समानता तथा 
सामाशिक 
समािेिीकरण 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

आई गड ए - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

६०,००० 

४३ 

एम. आइय. एस. अपरेटर र 
वफल्ड सहायक पाररश्रगमक 
चाडपिय खतय तथा पोिाक खचय 

लैंगगक 

समानता तथा 
सामाशिक 
समािेिीकरण 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

आई गड ए - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

६४६,००० 

४४ 

एम. आइय. एस. अपरेटर र 
वफल्ड सहायको लागग सञ्चार 
खचय 

लैंगगक 

समानता तथा 
सामाशिक 
समािेिीकरण 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

आई गड ए - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

७,००० 

४५ 
कोिी बवहरा संघ(िवहरा 
व्यशक्तहरु सम्बन्धी काययक्रम) 

लैंगगक 

समानता तथा 
सामाशिक 
समािेिीकरण 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

२००,००० 

४६ पूिायञ्चल बाल सेिा 

लैंगगक 

समानता तथा 
सामाशिक 
समािेिीकरण 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

५००,००० 
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४७ 

मेशिनरी आिार तथा फगनयचर 
ममयत सम्भार (सेिा केन्र 
सञ्चालानाथय) 

लैंगगक 

समानता तथा 
सामाशिक 
समािेिीकरण 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

आई गड ए - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

९६,००० 

४८ 
मसलन्द सामान खररद (सेिा 
केन्र सञ्चालानाथय) 

लैंगगक समानता 
तथा सामाशिक 
समािेिीकरण 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

आई गड ए - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

१८०,००० 

४९ 

रावष्ट्रय अपाङ्ग महासंघ नेपाल 
प्रदेि १(अपाङ्गता भएका 
व्यशक्तहरुलाई सिक्तीकरण) 

लैंगगक 

समानता तथा 
सामाशिक 
समािेिीकरण 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१,०००,००० 

५० 

विभागले उपलव्ध गराउने 
विगध/पद्दगत अनसुार िडा 
स्तरबाट घटना दताय सप्ताह 
अगभयान सञ्चालन 

लैंगगक 

समानता तथा 
सामाशिक 
समािेिीकरण 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

आई गड ए - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

७०,००० 

५१ 

सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा 
छपाइय (सञ्चार र पाँहचु अगभयान 
सञ्चालान) 

लैंगगक 

समानता तथा 
सामाशिक 
समािेिीकरण 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

आई गड ए - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

१५०,००० 

५२ 

हेमोवफगलया सोसाइटी 
नेपाल(हेमोवफगलया रोग सम्बन्धी 
काययक्रम सञ्चालन) 

लैंगगक 

समानता तथा 
सामाशिक 
समािेिीकरण 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

८००,००० 

५३ 
हेल्पग्रपु नेपाल(मवहला नेततृ्ि 
विकास) 

लैंगगक समानता 
तथा सामाशिक 
समािेिीकरण 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१,०००,००० 

५४ 

तोवकएका विद्याथीको ददिा 
खािाका लागग विद्यालयलाई 
अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

२२,०५३,००० 

५५ 

तोवकएका विद्याथीको ददिा 
खािाका लागग विद्यालयलाई 
अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

७,९७९,००० 
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५६ 

तोवकएका विद्याथीको ददिा 
खािाका लागग विद्यालयलाई 
अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनदुान 
(बैदेशिक) 

३,९०४,००० 

५७ 

आधारभतू तहका स्िीकृत 
दरिन्दीका शििक राहत 
अनदुान शििकका लागग तलब 
भत्ता अनदुान (वििेि शििा 
पररिद अन्तरगतका 
शििक/कमयचारीहरु समेत) 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

२६८,३००,००० 

५८ 

आधारभतू तह किा (६-८) मा 
अंग्रिेी¸ गशणत र विज्ञान विियमा 
शििण सहयोग अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

८५,००० 

५९ 

आधारभतू तह किा (६-८) मा 
अंग्रिेी¸ गशणत र विज्ञान विियमा 
शििण सहयोग अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

२३५,००० 

६० 

आधारभतू तह किा (६-८) मा 
अंग्रिेी¸ गशणत र विज्ञान विियमा 
शििण सहयोग अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनदुान 
(बैदेशिक) 

४२,००० 

६१ 

केन्रबाट छनौट भएका नमनुा 
विद्यालय वििेि विद्यालयको 
क्रमागत भिन गनमायण तथा 
किा ११ स्तरोन्नगत भएका 
प्राविगधक धार विद्यालयको ल्याि 
व्यिस्थापन अनदुान 

शििा 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान 
पुाँिीगत 

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

२,४००,००० 

६२ 

केन्रबाट छनौट भएका नमनुा 
विद्यालय वििेि विद्यालयको 
क्रमागत भिन गनमायण तथा 
किा ११ स्तरोन्नगत भएका 
प्राविगधक धार विद्यालयको ल्याि 
व्यिस्थापन अनदुान 

शििा 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान 
पुाँिीगत 

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनदुान 
(बैदेशिक) 

१,२००,००० 

६३ 

केन्रबाट छनौट भएका नमनुा 
विद्यालय वििेि विद्यालयको 
क्रमागत भिन गनमायण तथा 
किा ११ स्तरोन्नगत भएका 

शििा 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान 
पुाँिीगत 

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

६,५००,००० 
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प्राविगधक धार विद्यालयको ल्याि 
व्यिस्थापन अनदुान 

६४ 
काययक्रम समीिा तथा योिना 
तिुयमा 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

५०,००० 

६५ 
काययगत अभ्यास सवहतको तागलम 
सञ्चालन 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

३,८२५,००० 

६६ 
काययगत अभ्यास सवहतको तागलम 
सम्बन्धी सूचना प्रचार-प्रसार 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

१००,००० 

६७ 

कोगभड-१९ बाट पगुकेो िैशिक 
िगतको पररपरुण तथा अन्य 
विपदको समयमा गसकाइ 
गनरन्तरताका लागग काययक्रम 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

१४१,००० 

६८ 

कोगभड-१९ बाट पगुकेो िैशिक 
िगतको पररपरुण तथा अन्य 
विपदको समयमा गसकाइ 
गनरन्तरताका लागग काययक्रम 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

३९०,००० 

६९ 

कोगभड-१९ बाट पगुकेो िैशिक 
िगतको पररपरुण तथा अन्य 
विपदको समयमा गसकाइ 
गनरन्तरताका लागग काययक्रम 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनदुान 
(बैदेशिक) 

६९,००० 

७० 

गत िियको काययगत 
अभ्याससवहतको तागलम संचालन 
गनरन्तरता 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

१,१९०,००० 

७१ 

प्रगत विद्याथी लागतका आधारमा 
गसकाइ सामग्री तथा गडशिटल 
गसकाइ समाग्री व्यिस्थाका लागग 
विद्यालयलाइ अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

३,३९६,००० 
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विगनयोशित रकम 

७२ 

प्रगत विद्याथी लागतका आधारमा 
गसकाइ सामग्री तथा गडशिटल 
गसकाइ समाग्री व्यिस्थाका लागग 
विद्यालयलाइ अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनदुान 
(बैदेशिक) 

१,६६८,००० 

७३ 

प्रगत विद्याथी लागतका आधारमा 
गसकाइ सामग्री तथा गडशिटल 
गसकाइ समाग्री व्यिस्थाका लागग 
विद्यालयलाइ अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

९,३६८,००० 

७४ 

प्रारशम्भक बाल विकास 
सहिकतायहरुको पाररश्रगमक तथा 
विद्यालय कमयचारी व्यबस्थापन 
अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

६,४४३,००० 

७५ 

प्रारशम्भक बाल विकास 
सहिकतायहरुको पाररश्रगमक तथा 
विद्यालय कमयचारी व्यबस्थापन 
अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनदुान 
(बैदेशिक) 

३,१६५,००० 

७६ 

प्रारशम्भक बाल विकास 
सहिकतायहरुको पाररश्रगमक तथा 
विद्यालय कमयचारी व्यबस्थापन 
अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१७,७७२,००० 

७७ 
बैठक योिना तिुयना अनगुमन 
सपुररििेण तथा प्रिासगनक कायय शििा 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

६००,००० 

७८ 

बैदेशिक रोिगारीबाट फकेकाका 
लागग सीप तागलम सम्बन्धी 
तथ्याङ्क सङ्कलन/अध्यािगधक 
कायय 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

५०,००० 

७९ 

बेरोिगारतथा बैदेशिक 
रोिगारीबाट फकेका यिुाका 
तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अध्यािगधक 
कायय 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

५०,००० 
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८० 

माध्यगमक तह किा (९-१०) 
मा अंग्रिेी¸ गशणत र विज्ञान 
विियमा शििण सहयोग अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनदुान 
(बैदेशिक) 

५८०,००० 

८१ 

माध्यगमक तह किा (९-१०) 
मा अंग्रिेी¸ गशणत र विज्ञान 
विियमा शििण सहयोग अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

३,२५५,००० 

८२ 

माध्यगमक तह किा (९-१०) 
मा अंग्रिेी¸ गशणत र विज्ञान 
विियमा शििण सहयोग अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

१,१८०,००० 

८३ 

माध्यगमक तहका स्िीकृत 
दरिन्दीका शििक राहत 
अनदुान शििक लागग तलब 
भत्ता अनदुान (वििेि शििा 
पररिद अन्तरगतका 
शििक/कमयचारी प्राविगधक 
धारका प्रशििक समेत) 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

८९,०००,००० 

८४ 

िृशत्त-मागयगनदेिन काययक्रमका 
लागग उपयकु्त विद्यालय पवहचान 
तथा अगभमखुीकरण कायय 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

५०,००० 

८५ 
िृशत्त-मागयगनदेिन तथा रोिगार 
मेला आयोिना शििा 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

५००,००० 

८६ 
विद्यालय सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

३,७३६,००० 

८७ 
विद्यालय सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

१,३५४,००० 

८८ 
विद्यालय सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनदुान 
(बैदेशिक) 

६६५,००० 
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८९ 

विद्यालयमा िैशिक गणुस्तर 
सदुृढीकरण एिम ्
काययसम्पादनमा आधाररत 
प्रोत्साहन अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

७,२७०,००० 

९० 

विद्यालयमा िैशिक गणुस्तर 
सदुृढीकरण एिम ्
काययसम्पादनमा आधाररत 
प्रोत्साहन अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

२,६३५,००० 

९१ 

विद्यालयमा िैशिक गणुस्तर 
सदुृढीकरण एिम ्काययसम्पादनमा 
आधाररत प्रोत्साहन अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनदुान 
(बैदेशिक) 

१,२९५,००० 

९२ 

िैशिक पहुाँच सगुनशितता 
अनौपचाररक तथा िैकशल्पक 
शििा काययक्रम (परम्परागत 
विद्यालय िैकशल्पक विद्यालय 
सािरता र गनरन्तर शििाका 
काययक्रम समेत) 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनदुान 
(बैदेशिक) 

१,४०३,००० 

९३ 

िैशिक पहुाँच सगुनशितता 
अनौपचाररक तथा िैकशल्पक 
शििा काययक्रम (परम्परागत 
विद्यालय िैकशल्पक विद्यालय 
सािरता र गनरन्तर शििाका 
काययक्रम समेत) 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

७,८७७,००० 

९४ 

िैशिक पहुाँच सगुनशितता 
अनौपचाररक तथा िैकशल्पक 
शििा काययक्रम (परम्परागत 
विद्यालय िैकशल्पक विद्यालय 
सािरता र गनरन्तर शििाका 
काययक्रम समेत) 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

२,८५६,००० 

९५ 

सम्बशन्धत गनकाय/सरोकारिाला 
िीच समन्िय 
छलफल/अन्तरवक्रया 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

५०,००० 
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९६ 
सस्थागत िमता विकासपरीिा 
सञ्चालन एिम ्विद्याथी मलु्याङ्कन 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनदुान 
(बैदेशिक) 

१७०,००० 

९७ 
सस्थागत िमता विकासपरीिा 
सञ्चालन एिम ्विद्याथी मलु्याङ्कन 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

३४७,००० 

९८ 
सस्थागत िमता विकासपरीिा 
सञ्चालन एिम ्विद्याथी मलु्याङ्कन 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

९५७,००० 

९९ 

सामदुावयक तथा गनिी 
विद्यालयका विद्याथी (किा ९ र 
१०)लाई िृशत्त-मागयगनदेिन 

काययक्रम सञ्चालन 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

३३५,००० 

१०० 

सामदुावयक विद्यालयका 
छात्राहरुलाई गनिलु्क स्यागनटरी 
प्याड ब्यिस्थापन 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनदुान 
(बैदेशिक) 

७५८,००० 

१०१ 

सामदुावयक विद्यालयका 
छात्राहरुलाई गनिलु्क स्यागनटरी 
प्याड ब्यिस्थापन 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

४,२५३,००० 

१०२ 

सामदुावयक विद्यालयका 
छात्राहरुलाई गनिलु्क स्यागनटरी 
प्याड ब्यिस्थापन 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

१,५४२,००० 

१०३ 

साियिगनक विद्यालयका 
विद्याथीहरुका लागग गनिलु्क 
पाठ्यपसु्तक अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

३,७७८,००० 

१०४ 

साियिगनक विद्यालयका 
विद्याथीहरुका लागग गनिलु्क 
पाठ्यपसु्तक अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१०,४२४,००० 

१०५ 

साियिगनक विद्यालयका 
विद्याथीहरुका लागग गनिलु्क 
पाठ्यपसु्तक अनदुान 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनदुान 
(बैदेशिक) 

१,८५६,००० 

१०६ 
साियिगनक विद्यालयमा 
अध्ययनरत विद्याथीहरुका लागग 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय अनदुान 
(बैदेशिक) 

१,९२५,००० 
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क्र.सं. अनदुान प्राप्त वक्रयाकलाप उप िते्र 
Primary 
source 

Secondary 
source 

विगनयोशित रकम 

छात्रबृशत्त (आिासीय तथा 
गैरआिासीय) 

१०७ 

साियिगनक विद्यालयमा 
अध्ययनरत विद्याथीहरुका लागग 
छात्रबृशत्त (आिासीय तथा 
गैरआिासीय) 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१०,८१०,००० 

१०८ 

साियिगनक विद्यालयमा 
अध्ययनरत विद्याथीहरुका लागग 
छात्रबृशत्त (आिासीय तथा 
गैरआिासीय) 

शििा 
नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

एस.इ.एस.पी. - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

३,९६४,००० 

१०९ 
तलब तथा सगुबधा- आप्रिासी 
स्रोत केन्र कमयचारी 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

२,१९३,००० 

११० 
मनोसमाशिक परामिय संचालन 
खचय 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

९३,००० 

१११ अन्तरावष्ट्रय अप्रिासी ददिस 
श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

३०,००० 

११२ 

आप्रिासी स्रोत केन्र र शिल्ला 
प्रिासन काययलयको प्रगतगनगध 
स्थानीय तहको प्रगतगनगध र 

पररयोिना कमयचारी साँगको 
समन्िय िैठक 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

२०,००० 

११३ 

आप्रिासी स्रोत केन्रको कायायलय 
संचालन/ कमयचारी भ्रमण खचय 
/ शिरोभार खचय 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

८८९,००० 

११४ 
आप्रिासी स्रोत केन्रको लागग 
मेिनरी तथा औिार 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - १००,००० 
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क्र.सं. अनदुान प्राप्त वक्रयाकलाप उप िते्र 
Primary 
source 

Secondary 
source 

विगनयोशित रकम 

अनदुान 
पुाँिीगत 

नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

११५ 
आप्रािसन कामदारहरुको संिाल 
िमता अगभबृरी 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

२००,००० 

११६ 

शिल्ला गभत्र सामी पररयोिनाको 
अधय िावियक तथा िावियक समीिा 
गोष्ठी 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

१२२,००० 

११७ 
तलब तथा सगुबधा- मनोसामाशिक 
परामियकताय 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

४४६,००० 

११८ 
तलब तथा सगुबधा -विशत्तय 
सािरता सहिकताय क्राययक्रम 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

४४६,००० 

११९ 
नमूना रोिगार सेिा केन्र 
सञ्चालन 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

आई गड ए - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

१,६००,००० 

१२० प्राविगधक सहायकको तलि 
श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

आई गड ए - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

३९३,००० 

१२१ प्राविगधक सहायकको पोसाक 
श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

आई गड ए - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

१०,००० 

१२२ 
प्राविगधक सहायकको स्थानीय 
भत्ता 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

आई गड ए - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

११,००० 

१२३ 

बैदेशिक रोिगारीमा िान चाहने 
सम्भावित कामदारहरुलाई गहन 
अगभमखुीकरण काययक्रम 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

३,००० 
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क्र.सं. अनदुान प्राप्त वक्रयाकलाप उप िते्र 
Primary 
source 

Secondary 
source 

विगनयोशित रकम 

१२४ ररटनी स्ियंम सेिक पररचालन 
श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

५८४,००० 

१२५ रोिगार संयोिकको तलि 
श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

४९४,००० 

१२६ रोिगार संयोिकको पोसाक 
श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१०,००० 

१२७ रोिगार संयोिकको स्थानीय भत्ता श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१६,००० 

१२८ 
रोिगार सेिा केन्र संगको 
सहकायय 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

११०,००० 

१२९ 
रोिगार सेिा केन्रको साँचालन 
खचय 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

आई गड ए - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

२६५,००० 

१३० 

रोिगार सेिा केन्रको सदुृवढकरण 
(कम्प्यूटर फगनयचर वफक्चसय 
क्यामरा अन्य विद्यतुीय उपकरण) 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान 
पुाँिीगत 

आई गड ए - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

३००,००० 

१३१ रोिगार सहायकको तलब 
श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

आई गड ए - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

३९३,००० 

१३२ रोिगार सहायकको पोिाक भत्ता श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

आई गड ए - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

१०,००० 

१३३ रोिगार सहायको स्थानीय भत्ता श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

आई गड ए - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

११,००० 
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क्र.सं. अनदुान प्राप्त वक्रयाकलाप उप िते्र 
Primary 
source 

Secondary 
source 

विगनयोशित रकम 

१३४ रोिगारी सिृना (आई.गड.ए.ì श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

आई गड ए - 
सोधभनाय हनेु 
ऋण (बैदेशिक) 

२,४०७,००० 

१३५ रोिगारी सिृना (नेपाल सरकार) श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

५,७८०,००० 

१३६ 
विशत्तय सािरता क्राययक्रम 
संचालन खचय 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

२२५,००० 

१३७ 
स्थानीय अगभयानकताय संगको 
अन्तरवक्रया तथा पररचालन खचय 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

७५,००० 

१३८ 

स्थानीय आप्रािसी कामदारहरुको 
संिाल सदस्यहरूको िैठक तथा 
पैरिी काययक्रम 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

८०,००० 

१३९ 

स्थानीय तहमा वक्रयाशिल 
कामदार संिनालाई सामग्री 
सहयोग 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

१०,००० 

१४० 
स्थानीय सरकार पररयोिना 
व्यबस्थापन सगमगतको िैठक 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

८०,००० 

१४१ समदुाय अगभमखुीकरण काययक्रम 
श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

१२,००० 

१४२ 

सम्बशन्धत सरोकारिालाहरुबाट 
पररयोिना अनगुमन तथा 
मूल्याकंन 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

४०,००० 
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क्र.सं. अनदुान प्राप्त वक्रयाकलाप उप िते्र 
Primary 
source 

Secondary 
source 

विगनयोशित रकम 

१४३ 

सरुशित बैदेशिक रोिगारी 
सम्बशन्ध सूचना साम्रगी उत्पादन 
तथा प्रकािन 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

५०,००० 

१४४ 

सरुशित बैदेगसक रोिगारका 
विगभन्न सिालहरुमा रेगडयो 
शिगंल प्रिारण 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

७०,००० 

१४५ 

सरोकारिालाहरुसंगको 
अन्तरवक्रया तथा अगभमखुीकरण 
काययक्रम ( प्रहरी /पत्रकार/ 
गमगडया पररचालन/स्थानीय 

िनप्रगतगनधी/ स्थानीय तहको 
विियगत िाखा िस्तै स्िास्थ 
िाखाका स्दस्यहरु/स्थानीयतहमा 
मनोसामाशिक विियको ददगोपन/ 
समदुायका अगिुाहरुलाई 

आप्रािसनको असर तथा प्रभाि 
का 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

२८२,००० 

१४६ 

सामी पररयोिना कयायन्ियनको 
लागग स्थानीय सरकारको 
पदागधकारी साँग समन्िय िैठक 

श्रम तथा 
रोिगारी 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

स्िीट्िरल्याण्ड - 

एस डी सी - 
नगद अनदुान 
(बैदेशिक) 

४०,००० 

१४७ 

CBIMNCI काययक्रम (काययक्रम 
सगमिा स्थलगत अनशुििण 
समता तथा पहचु काययक्रम) 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१,०००,००० 

१४८ NCD स्क्रीगनंग क्याम्प स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

२००,००० 

१४९ 

अन्तररावष्ट्रय स्िास्थ्य गनयमािली 
२००५ अन्तरगत स्थापना 
भएका हेल्थ डेस्क हरु सञ्चालन 
तथा सदुृढीकरण 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

२५०,००० 
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क्र.सं. अनदुान प्राप्त वक्रयाकलाप उप िते्र 
Primary 
source 

Secondary 
source 

विगनयोशित रकम 

१५० 

अपांगता भएका व्यशक्तहरुको 
लागग कृगतम हात खटु्टाको 
आिश्यकता पवहचान वििेिज्ञबाट 
नापिााँच एिं तागलम सवहतको 
शव्ललचेयर पोस्थेवटक्स-अथोवटक्स 
सेिा प्रदान 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१,०००,००० 

१५१ 

आकशस्मक अिस्थामा औसगध एिं 
ल्याब सामाग्री ढुिानी रेकगडयङ 
तथा ररपोवटयङका लागग फमय 
फरमेट छपाइ ई-वट.गब रशिस्टर 
अध्यािगधक विश्व ियरोग ददिस 
सम्बन्धी काययक्रम  स्थलगत 
अनशुििण तथा सपुररिेिण 
ियरोगका काययक्रमको अधय 
बावियक समीिा तथा कोहटय विि ्

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१३०,००० 

१५२ 
आाँखा नाक कान घाटंी तथा मखु 
स्िास्थ्य सम्िशन्ध अगभमखुीकरण 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१४०,००० 

१५३ 

आधारभतू तथा आकशस्मक 
स्िास्थ्य सेिाको लागग औिगध 
खररद 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

३,८८५,००० 

१५४ 

कम्यगुनवट  डट्स काययक्रम 
काययक्रम संचालन र 
स्िास्थ्यकगमयहरू लाइ ियरोग 
मोडुलर तागलम 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

६७५,००० 

१५५ 

करारः अहेब अनमी (खोप सेिा 
काययक्रम संचालनको लागग उच्च 
वहमाली पहाडी शिल्लाहरु र महा 
तथा उप महानगरपागलका 
संस्थागत शक्लगनक न.पा हरु) 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

५२०,००० 

१५६ 

ियरोगका िोशखम समहु तथा 
स्िास्थ सेिाको पहचु कम भएका 
समदुायमा सकृय ियरोग खोि 
पडताल काययक्रम। घरपररिारका 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१९५,००० 
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क्र.सं. अनदुान प्राप्त वक्रयाकलाप उप िते्र 
Primary 
source 

Secondary 
source 

विगनयोशित रकम 

सदस्यहरूको सम्पकय  पररिण 
एिं पााँच ििय मगुनका बालबागलमा 
ियरोग रोकथाम सम्बन्धी 
टी.वप.टी. काययक्रम 

१५७ 

कोगभड १९ को भ्याशक्सनको 
गडशिटाइिेिन तथा क्यू आर 
कोड प्रमाशणकरण 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

११६,००० 

१५८ 

कोगभड १९ लगायत विगभन्न 
महामारीिन्य रोगहरुको 
रोकथाम गनयन्त्रण तथा 
गनगरानीका लागग सरोकारिाला 
साँगको अन्तरवक्रया तथा RRT 

स्िास्थ्यकमी पररचालन 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१००,००० 

१५९ 

कोगभड १९ विरुि खोप अगभयान 
तथा बसु्टर खोप समेत संचालन 
ब्यिस्थापन खचय (पागलकास्तररय 
योिना र पागलका तथा स्िास्थ्य 
सस्था स्तररय सपुररििेण) 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

५६९,००० 

१६० 

गनयगमत खोप सदुृढीकरण पूणय 
खोप सगुनितता र दीगोपनाको 
लागग सकु्ष्मयोिना अद्यािगधक २ 

ददन र सरसफाई प्रिियन प्याकेि 
पनुयतािगी तागलम १ ददन गरी 
३ ददन एिं पूणयखोप न.पा. 
गा.पा. सगुनशितताको लागग 
स्थागनय तह िडा खोप समन्िय 
सगमती तथा निगनिाशचयत 
िनप्रगतगनधी 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

३००,००० 

१६१ प्रिनन रुगणता स्िास्थ्य सेिा स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

३४०,००० 

१६२ 
पररिार गनयोिन वकिोर वकिोरी 
तथा प्रिनन ्स्िास्थ्य काययक्रम 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

८००,००० 
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क्र.सं. अनदुान प्राप्त वक्रयाकलाप उप िते्र 
Primary 
source 

Secondary 
source 

विगनयोशित रकम 

१६३ 

पिपंुिी आददबाट हनेु ईन्फुएन्िा 
बडय फ्ल ुAMR गसविसकोगसस 
टक्सोप्लाज्मोगसस आदद विगभन्न 
सरुिारोग सम्बशन्ध रोकथाम 
तथा गनयन्त्रणका लागग सचेतना 
काययक्रम 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

२०,००० 

१६४ 

पागलका स्तरमा स्िास्थ्य 
संस्थाहरुको मागसक बैठक 
स्िास्थ्य काययक्रमहरुको डाटा 
भेररवफकेिन एिं गणुस्तर सधुार 
साथै अधयबावियक एिं बावियक 
सगमिा 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

११९,००० 

१६५ 

पागलकाहरुमा स्िीकृत गनदेशिका 
अनसुार गदठत rapid response 

team तथा risk communication 

and community engagement 

team लाई अगभमशुखकरण 
महामारी/िनस्िास्थ्यमा असर 
पने घटनाहरुको ब्यबस्थापनका 
लागग कशम्तमा बियमा दईु पटक 
सम्बन्धीत सरोकारिालाहरु 

समेतको सहभागग 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

२१०,००० 

१६६ पोिण काययक्रम स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१,०३५,००० 

१६७ 

मात ृतथा निशिि ुकाययक्रम 
अन्तगयत आमा सरुिा गभयिती 
रक्तसंचार उत्प्रेरणा सेिा न्यानो 
झोला र गनिलु्क गभयपतन 
काययक्रम 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

४०,००२,००० 

१६८ 
मात ृतथा निशिि ुकाययक्रम 
संन्चालन 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१,१३४,००० 
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क्र.सं. अनदुान प्राप्त वक्रयाकलाप उप िते्र 
Primary 
source 

Secondary 
source 

विगनयोशित रकम 

१६९ 

रावष्ट्रय मवहला स्िास्थ्य 
स्ियंसेविका काययक्रम (पोिाक 
प्रोत्साहन यातायात खचय िावियक 

सगमिा गोष्ठी र ददिस मनाउने 
खचय समेत) 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

३,५००,००० 

१७० 

विद्यालय स्िास्थ्य शििा/आमा 
समूह तथा मवहला स्िास्थ्य स्ियं 
सेविकाहरुका लागग सामाशिक 

ब्यिहार पररितयन काययक्रम 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

७५,००० 

१७१ 

विश्व औलो ददिस मनाउने 
वकटिन्य रोग गनयन्त्रण 
काययक्रमको अनगुमन एिम ्
मूल्याङ्कन तथा वकटिन्य रोग 
गनयन्त्रणका लागग बहगुनकाय 
अन्तरवक्रया गने तथा Active 

Case Detection (औलो र 
कालािार) 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१००,००० 

१७२ 

स्थानीय तहका स्िास्थ्य चौकी 
प्रा.स्िा.के. र अस्पतालहरुमा 
काययरत कमयचारीहरुको तलि 

महगी भत्ता स्थानीय भत्ता पोिाक 
लगायत प्रिासगनक खचय समेत 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

२०,१००,००० 

१७३ 

सगुतयिन्य पदाथय सेिनको 
न्यूगनकरण सम्बन्धी सचेतना 
काययक्रम 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

२५,००० 

१७४ 

स्िास्थ्य चौकी (आधारभतु 
स्िास्थ्य सेिा केन्र) को न्यनुतम 
सेिा मापदण्ड काययक्रम ( 

अगभमखुीकरण सगमिा फलो अप  

अनगुमन तथा सदुृगधकरण समेत) 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

१७५,००० 

१७५ 
स्िास्थ्य सूचना साथै आइ एम यू 
सदुृढीकरण काययक्रम 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

६५,००० 
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संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत सितय अनदुान                                                                              अनसूुची - 4 

क्र.सं. अनदुान प्राप्त वक्रयाकलाप उप िते्र 
Primary 
source 

Secondary 
source 

विगनयोशित रकम 

१७६ 

हात्तीपाइले रोग गबरुिको आम 
औिगध सेिन अगभयान (MDA) 

संचालन (१५ शिल्लाका १९० 
पागलकाहरु) 

स्िास्थ्य 

नेपाल सरकार 
- िसतय 
अनदुान चाल ु

नेपाल सरकार - 
नगद अनदुान 

३,१२०,००० 

िम्मा ७२१,७००,००० 

 

अनसूुची - ५ 

आ.ि. २०७९/०८० को संघसस्था प ुाँिीगत योिनाहरु 

क्र. 
स. संघसस्था पूाँशिगत योिनाहरु 

िडा 
नं  

  अनमुागनत रकम  आन्तररक श्रोत िनसहभागगता 

१ रुरेश्वर शिि पंचमी मशन्दर   ४ गनमायण   1,000,000   1,000,000        0    

२ 
िम्मरकटे्टल िंि एकता प्रगतष्ठान 
नेपाल 

१९ भिन गनमायण   575,000    500,000    75,000  

३ विराटब्रम्ह मशन्दर सेिा सगमगत ६ भिन गनमायण   500,000    500,000        0    

४ विराट बवहरा  मावि ५ भिन गनमायण  1,050,000   1,000,000    50,000  

५ राधारमण मशन्दर  ४ भिन गनमायण  2,500,000   2,500,000        0    

६ थारु कल्याणकारी सभा ३ भिन गनमायण   575,000    500,000    75,000  

७ 
राधारमण प्रणाली सनातन सगमगत, 

भिन गनमायण  
३ भिन गनमायण  1,150,000   1,000,000  150,000  

८ 
रामेश्वर शिि मशन्दरको पखायल 
गनमायण 

६ पखायल गनमायण    200,000    200,000        0    

९ 
राधाकृष्ण प्रणामी मशन्दर भिन 
गनमायण 

४ भिन गनमायण   300,000    300,000        0    

१० 
परोपकार अगभयानको भौगतक 
संरचना गनमायण  

३ 
भौगतक संरचना 
गनमायण 

 1,150,000   1,000,000   150,000  

११ 
मनुाल मनोरञ्जनालयको 
सामदुावयक भिन गनमायण  

२ 
सामदुावयक 
भिन 

  575,000    500,000    75,000  

१२ ज्ञान गनकुन्ि आधारभतू विद्यालय ८ भिन गनमायण   500,000    500,000    

१३ गायत्री संस्कृत मावि भिन गनमायण  ७ भिन  1,000,000 1,000,000   

१४ 
बौविक कमयकाण्ड पररिदको 
भिन गनमायण  

  भिन गनमायण  1,150,000   1,000,000   150,000  

िम्मा 12,225,000 11,500,000   725,000  
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अनसूुची - ६ 

आ.ि. २०७९/०८० को संघ संस्था चाल ुअनदुान 

क्र.स. संघ संस्था चाल ुयोिनाहरु 
िडा 
नं  

  
विगनयोशित रकम रािश्व 
िाडफााँट प्रदेि सरकार  

1 आरोहरण गरुुकुल ८ नाटक तथा विगभन्न काययक्रम सञ्चालन  600,000 

2 प्रेस इशन्स्टच्यटु  १० पत्रकाररता तागलम सञ्चालन 500,000 

3 पत्रकार महासंघ मोरङ ९ संस्थागत विकास 500,000 

4 पत्रकार महासंघ प्रदेि १ ५ संस्थागत विकास 500,000 

5 ओमसाई िननी द्वाररका माई मशन्दर   रथयात्रा 200,000 

6 नेपाल ग्रामीण विकास समाि केन्र ९ ज्येष्ठ नागररक काययक्रम 300,000 

7 मेयर कप वक्रकेट प्रगतयोगगता   वक्रकेट प्रगतयोगगता 500,000 

8 सामथ्यय समाि   अपाङ्गगता काययक्रम सञ्चालन 300,000 

9 नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ प्रदेि १   िमता अगभिृवि तागलम  200,000 

10 सनातन यिुा मञ्च     200,000 

11 गमल्स गोल्डकप    खेल प्रगतयोगगता 500,000 

12 ग्रामीण विकास मवहला िागरण केन्र १२ मवहलाको सीपमूलक तागलम  300,000 

िम्मा  4,600,000 
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अनसूुची - ७ 

आ.ि.२०७८/०७९ का लागग भकु्तानी ददन बााँकी योजनाहरुको वििरण 

 

 आ.ि. २०७८/०७९ का लागग भकु्तानी ददन बााँकी योजनाहरुको वििरण अनसूुची - ७ 

गस.नं. योजनाको नाम िडा नं. रकम रु. 
1 भान्जा मागगमा नाला तथा ढलाई 1 532480 

2 गसद्धाथग मागग गमतेरी मागग समेत विच गनमागण 1 1616945 

3 नयााँ बस्ती टोल सरस्िती कोइराला महतोको बाटो (विजय मागग) मा 
ग्राभेल 

1 77605 

4 बेलगाछी टोल मकाल ुबोगडगङ्ग उत्तर जाने बाटोमा अधरुो विच 1 237639 

5 गििेणी टोल वि.य.ु गडनको कायागलय हुाँदै गििेणी मागग जोगडने बाटो प्रभात 
मागगमा विच 

1 323741 

6 मोहन खनालको घरतफग  जाने बाटोमा ग्राभेल र कलभटग 1 412208 

7 फूलबारी मागग तेशजन्र भट्टराईको घरतफग  ररटेगनङ्गिाल (कोटेिन) 1 483275 

8 सनुामी टोल िम्भ ुकठायतको घरतफग  नाला र स््याि 1 494010 

9 जी.िी.कोइराला स्मगृत प्रगतष्ठान भिनको त्ला थि 1 959172 

10 सनुामी मागग मेनरोडिूिग सडक स्तरोन्नती 1 1989290 

11 जेष्ठ नागररक चौताराबाट दशिणतफग  जाने बाटोमा ग्राभेल समेत 1 755290 

12 िास्त्री मागगमा िक्कीनाला 2 552030 

13 गिभजु मागगमा आर.गस.गस.नाला तथा कलभटग 2 2164994 

14 विजलुी अवफस िछागड िक्की नाला 2 760837 

15 गेरु मागगमा िेि कोसग र नालामागथ स््याि 2 618919 

16 शिििशक्त मागगमा विच 2 508241 

17 सम मागगमा विच 2 776658 

18 मनुाल मनोरञ्जनालय तथा गोिीनाथ िसु्तकालय भिन गनमागण 2 660158 

19 श्री श्याम मशन्दर भिन गनमागण 2 1941669 

20 िराजलुी सेिा समाज सामदुावयक भिन जाने बाटोमा ररटेगनङ्गिाल समेत 2 412579 

21 हनमुान मशन्दर सडकमा इन्टरलक िेिसग 2 772707 

22 मनुालिथ मागगमा िक्की नाला 2 133338 

23 धनाित िलु दशिणिूिग टोलमा िक्कीनाला र स््याि 2 1196593 



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८० 130 
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गस.नं. योजनाको नाम िडा नं. रकम रु. 
24 ििन सरुानाको घर जाने बाटो खाटु मागग िूिगिशिम िक्की नाला र कलभटग 2 392711 

25 जनता मा.वि.अगागड सािगजगनक िौचालय सवहत िाकग  गनमागण 2 4126059 

26 जनता नमूना मा.वि.अजेल भिनको मागथ्लो त्लामा वटन रङ्गरोगन समेत 2 2023445 

27 ढकाल बन्ध ुसेिा सगमगत सामदुावयक भिन गनमागण 3 451446 

28 फेिा मागगमा ग्राभेल र नाला कभर स््याि 3 172125 

29 धमग मागगमा विच 3 1282792 

30 कन्चन मागग िूिग झररलालको घर उत्तरतफग  आर.गस.गस.िक्कीनाला  3 1240414 

31 ज्येष्ठ नागररक हातेमालो सेिा समाजको हातागभि अष्ठशचरशन्जिी मशन्दरमा 
कम्िाउण्डिाल 

3 239008 

32 िडाका विगभन्न ठाउाँमा ग्राभेल 3 2247447 

33 ज्येष्ठ नागररक हातेमालो सेिा समाजको भान्साघर गनमागण 3 238023 

34 ढकाल सेिा समाज िशिम जाने बाटोमा माटो िनेु र ग्राभेल समेत 
(कोटेिन) 

3 376955 

35 लक्ष्मी सरल मागग मरुारी भट्टराईको घरदेशख मशुक्त सिुेदीको घरसम्म 
रर.िाल र ग्राभेल 

3 388638 

36 ओमिाही मागगमा नाला 3 412248 

37 बासकुीनाथ मागगमा नाला(कोटेिन) 3 388347 

38 असहाय िनुस्थािगना केन्रको भिन ढलाई समेतका लागग(ममगत) 3 492604 

39 िागथभारा मागगमा नाला गनमागण गनग 3 610426 

40 घोघाह िैनीमा बक्स कलभटग 3 1283775 

41 विन््यिागसनी मशन्दर रङ्गरोगन तथा आ्मगुनयम झ्याल/ढोका समेत 3 241003 

42 गभिी िथमा नाला तथा आर.गस.गस. 3 769438 

43 राधाकृष्ण प्रणामी मशन्दरमा िावटगसन 3 242416 

44 सावििा सािकोटाको घर अगागडको सडकमा नाला गनमागण समेत (ममगत) 3 310679 

45 कन्या मागग(ख) गसताराम िोखरेलको घर जाने बाटोमा नाला तथा विच 3 1920192 

46 भगिती मागग बलराम गसग्देलको घर अगागड रर.िाल समेत 3 406936 

47 मोडनग मागगमा ररटेगनङ्गिाल समेत (ममगत) 3 402982 

48 उदय मागगदेशख िथृ्िी मागगसम्म नाला र कलभटग  3 1237334 
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 आ.ि. २०७८/०७९ का लागग भकु्तानी ददन बााँकी योजनाहरुको वििरण अनसूुची - ७ 

गस.नं. योजनाको नाम िडा नं. रकम रु. 
49 मानगढ मागगमा ग्राभेल(ममगत) 3 229678 

50 गसद्धाथग मागग राजेि सरदारको घरको बाटोमा ररटेगनङ्गिाल गनमागण र 
ग्राभेल  

3 1598160 

51 मानगढ मागगमा नाला 3 1229269 

52 विराट आिासीय लालीगरुााँस मागगमा इन्टरलक टाय्स(ममगत) 3 402079 

53 जयन्ती मागगमा ररटेगनङ्गिाल(ममगत) 3 659478 

54 नोना कोइराला स्मगृत प्रगतष्ठानको भिन गनमागण 4 7302935 

55 सखिुारेशस्थत शृ्रजनिील मागगमा ररटेगनङ्गिाल समेत(ममगत) 4 485410 

56 िागथभारा टोल गंगा नेिालको घरदेशख दशिण भशक्त मागग समेतमा रर.िाल 4 26216 

57 राधारमण मशन्दर भिन िूनगगनमागण 4 4853647 

58 गोग्राहा मा.वि.मा सरस्िती मशन्दर गनमागण 4 335758 

59 साझा मागगमा नाला तथा विच 4 1867971 

60 राजन नेिालको घर जाने बाटोमा आर.गस.गस.सडक समेत 4 815478 

61 भिुनेश्वर थन्दारको घरको बाटोमा ग्राभेल गनग र रर.िाल 4 310675 

62 गड राम प्रसाद जमनुादेिी स्मगृत प्रगतष्ठानको िररसरमा रहेको राधाकृष्ण 
मशन्दरमा यज्ञकुण्ड र शििालय गनमागण (ममगत) 

4 387944 

63 गणेि मागगमा ररटेगनङ्गिाल र ग्राभेल (ममगत)(कोटेिन) 4 351310 

64 नमूना मागग तारा िाण्डेको घरछेउ गग्रन िाकग  राजिंिी चौकको बाटोमा 
रर.िाल र ग्राभेल 

4 402184 

65 सन्तनेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई फाउण्डेसन जाने बाटोमा ग्राभेल (कोटेिन) 4 483012 

66 मरुली मागगमा ग्राभेल र रर.िाल 4 540031 

67 जामनेुश्वर टोल िु् चौक उत्तर गनिान मागगमा ररटेगनङ्गिाल 4 329666 

68 तीनघमु्ती मागग इन्र न्यौिानेको घर जाने बाटोमा ररटेगनङ्गिाल 4 408302 

69 ओखलढुङे्ग मागग अच्छेलाल यादिको घरदेशख उत्तर लगलता राजिंिीको 
घरजाने बाटोमा रर.िाल 

4 288484 

70 आयषुवियषु ड्राइगभङ्ग सेन्टरको िूिग बधुराम उरािको घर अगागडको बाटोमा 
रर.िाल समेत 

4 411178 

71 गतिीगाछी शिि मागगदेशख राधे मागगसम्म कलभटग तथा रर.िाल 4 165008 
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72 नहरिथमा नाला र कलभटग समेत 4 3020839 

73 विज्ञान र जनता मागगमा रर.िाल र ग्राभेल 4 483982 

74 सशञ्जिनी मागगको िाखा बाटोहरुमा माटो हाली ग्राभेल गनग समेत 4 117458 

75 भिुनेश्वर थन्दारको घर जाने बाटोमा रर.िाल र माटोको कायग 4 411967 

76 एयरिोटग रोडमा सडक सौन्दयगकरण 4 3305268 

77 नहरिथमा सडक गनमागण 4 3680590 

78 नागबेली मागगमा ग्राभेल समेत 5 439241 

79 आदिग टोलको िक्कीनाला र ग्राभेल 5 904787 

80 आदिग शिि ुिथमा विच 5 825213 

81 वििाल चौकबाट दशिण जाने बाटोमा माटो र ग्राभेल(ममगत) 5 1066980 

82 वििाल चौक फुल मोहम्मदको घरहुाँदै दशिण िप्िकुो घरसम्म माटो र 
ग्राभेल 

5 84582 

83 जोतेश्वर शिि मशन्दरमा कम्िाउण्डिाल र शििगलङ्ग स्थािना 5 241710 

84 वकरातेश्वर मागगमा नाला गनमागण(ममगत) 5 457936 

85 गौमखुी मागगमा नाला स्तरोन्नती 5 1485280 

86 चााँदनी चौकमा शिरोमशण िाकग  गनमागण 5 772657 

87 देिलोक मागगमा नाला समेत(ममगत) 5 2564211 

88 दाना फ्याक्रीबाट दशिण जाने सडकमा नाला र ग्राभेल 5 768703 

89 धगनयािस्ती जाने धधुिुा खोलामा िलु गनमागण 5 2940308 

90 कृवष मागगमा नाला र माटो िनेु तथा ग्राभेल 5 199583 

91 हररहर िथको बाटो साई मशन्दर जाने बाटोमा नाला समेत (कोटेिन) 
(ममगत) 

5 386051 

92 मानि सेिा आश्रमको भिन गनमागण 5 1702806 

93 नागबेली मागगमा नाला र ग्राभेल 5 1675280 

94 श्री गसद्धकाली आधारभतू विद्यालय भिन गनमागण 5 3490840 

95 श्रद्धा मागग धमग टोलमा नाला  6 129570 

96 विजय िथमा ग्राभेल गनग र िेि कोसग कायग तथा िडा कायागलय छेउ 
बक्स कलभटग 

6 955091 
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97 केिगलया रोड नहर छेउमा आर.गस.गस.नाला (ममगत) 6 849901 

98 उत्तम मागगमा माटो र ग्राभेल कायग 6 232998 

99 राम मागग, धमगभक्त टोल, फूलबारी मागग, तेशन्जङ्ग मागगमा नाला समेत 6 231424 

100 एकता मागग नाला तथा कलभटग 6 131079 

101 अमाननगर A,B,C,D मा िक्कीनाला र कलभटग 6 552370 

102 लालीगरुााँस टोल गनरु कामतको घरछेउ िडा कायागलय अगागड हुाँदै 
केिगलया रोडमा िक्कीनाला 

6 444542 

103 श्री विराट ब्रम्ह मशन्दर सामदुावयक भिन वफगनगसङ्ग कायग (ममगत) 6 82260 

104 सत्यसाई मशन्दरमा िौचालय 6 164128 

105 ब्याडगमन्टन किडगहल गनमागण 7 825334 

106 िवहद मैदान ब्याडगमन्टन किडगहल सेफ्टी ट्याङ्की समेत कायग 7 1461465 

107 ईश्वर मागग गसताराम राईको घरिूिग तथा गसंशघया खोलामा तटबन्ध गनमागण 7 2063124 

108 सत्यनारायण आ.वि.मा रष्ट तथा गसंढी गनमागण 7 412561 

109 हाटखोलादेशख समसानघाट जाने बाटो तथा राष्ट्र बैङ्क मागगमा आर.गस.गस. 
नाला समेत 

7 5395715 

110 सरस्िती मशन्दरको अधरुो सामदुावयक भिन गनमागण 7 753521 

111 जी.िी.कोइराला फाउण्डेसन संग्रहालय भिन गनमागण त्ला थि 7 1650263 

112 एगलट क्लि भिन गनमागण त्ला थि 7 825109 

113 नेिाल गनजामगत कमगचारी यगुनयन भिन ममगत 7 201623 

114 नेिाल िररिार गनयोजन संघको नयााँ कायागलय भिन वफगनगसङ्ग 7 965315 

115 ग्रीन गलफ िाकग , आदिग टोलको बाटो समेतमा आर.गस.गस.रोड समेत 7 2125829 

116 सरस्िती टोल र हररयाली टोलका बाटोहरुमा आर.गस.गस.ढलानसमेत 7 2455833 

117 कालीमशन्दर िछागडको बाटोमा इन्टरलक ब्लक (अमानत)(ममगत) 7 96447 

118 आदिग मा.वि.को चारकोठे भिन 7 1000000 

119 सहयोगी मागगमा ररटेगनङ्गिाल र ग्राभेल 8 731986 

120 सप्तकोिी विद्यालय विक्रम राईको घर अगागडको बाटोमा नाला तथा विच 8 547515 

121 गोिाल कडररयाको घर दशिण, हरर गसिाकोटीको घरतफग  र गीता मागग 
समेतमा 

8 1172123 
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गस.नं. योजनाको नाम िडा नं. रकम रु. 
122 गसिाकोटी मागगमा आर.गस.गस.स््याि तथा विच 8 686770 

123 समािेिी मागगमा ररटेगनङ्गिाल 8 452053 

124 बरी नारायण मागगबाट श्यामकाजी थािाको घर जाने बाटो ददि मागगमा 
रर.िाल समेत (ममगत) 

8 327953 

125 समािेिी मागग हरर थािाको घर जाने बाटोमा ररटेगनङ्गिाल 8 538787 

126 राजिंिी चौकदेशख स्िागतम चौकसम्म विच 8 1573051 

127 सशुिला िाठकको घरदेशख गणेि बस्नेतको फगनगचर उद्योग भएको 
बाटोसम्म नालासमेत 

8 1363536 

128 राम प्रसाद राजिंिीको घर जाने बाटोमा नाला समेत 8 669047 

129 िडा कायागलय जाने बाटो हररहर चौकसम्म विच समेत 8 1283106 

130 समािेिी टोल समािेिी मागग विष्णरुाज लागमछानेको घरतफग  
आर.गस.गस.ढलान 

8 368897 

131 बरी नारायण मागगमा ररटेगनङ्गिाल र विच 8 1623656 

132 सनु्दर मागग विष्ण ुओझाको घर जाने बाटोमा नाला गनमागण 8 445914 

133 महेन्र मा.वि.िररसरमा आर.गस.गस.ढलान तथा रर.िाल 8 658424 

134 तेलीिट्टी गसधको घरदेशख सरेुिको घरसम्म रर.िाल 8 362807 

135 समािेिी मागग वकिोर खनालको घरिूिग िदम िलुामीको घरसम्म सिबेस 
समेत 

8 382898 

136 संगगता िमागको घर जाने बाटोमा नाला र स््याि 8 241536 

137 धिुग तामाङ्गको घर जाने बाटोमा नाला र ग्राभेल 8 326929 

138 गनमगल मागगमा ग्राभेल 8 80053 

139 सशुिल कोइराला फाउण्डेसन भिन गनमागण 8 3882734 

140 वहमालय रोड अन्तगगत सडकको दबैुतफग  िेटीमा इन्टरलक 
टाय्स(ममगत)(कोटेिन) 

9 963705 

141 रामजानकी मागगमा सडक व्यवुटवफकेिन 9 400000 

142 जेगसज भिन गनमागण तथा ममगत(ममगत) 10 494651 

143 झी िूचःसंस्थाको प्राङ्गणमा कालभैरिको मूगतग गनमागण 10 966369 

144 शचिगपु्त सामदुावयक भिनमा टाय्स र माबगल 10 411994 

145 ज्येष्ठ नागररक सेिा समाजको भिन गनमागण 11 204685 
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146 एगलस गरुुङ्ग मागगमा आर.गस.गस.ढलाई 11 310890 

147 गड.बी.मागगमा आर.गस.गस.ढलान 11 738583 

148 जनिथ मा.वि.भिन ममगत तथा रङ्गरोगन(ममगत) 11 1560354 

149 भरत काकीको घर अगागड विच 11 618161 

150 जेष्ठ नागररक सामदुावयक भिन गनमागण र योग मागगमा विच 11 872216 

151 कृष्णराज कोइरालाको घरदेशख दशिणिशिम ररटेगनङ्गिाल समेत 11 1614705 

152 सदुदि मागगमा नाला र ररटेगनङ्गिाल समेत 11 285837 

153 शचरशञ्जिी दाहालको घरिशिम, नयााँ मागग र वकिोर शे्रष्ठको घर अगागड 
ररटेगनङ्गिाल समेत 

11 1874349 

154 शििबाबा मागग र सगृमक मागगमा नाला गनमागण 11 1682775 

155 महानगर आिास योजना भिन गनमागण 12 2053873 

156 िििुगत टोल िाशन्त मागगमा नाला  12 306426 

157 प्राशज्ञक मागग राजन कटे्टलको घरदेशख िशिम नहरसम्म रर.िाल र ग्राभेल 12 617818 

158 कामत चौकदेशख दशिणिशिम गलला िोखरेलको घरदेशख रर.िाल 12 495012 

159 लक्ष्मी नारायण टोल कोिी प्रोजेक्ट िशिम समेतमा ग्राभेल 12 472046 

160 गणिगत मागगमा ररटेगनङ्गिाल 12 386244 

161 रावष्ट्रय अिाङ्ग महासंघ प्रदेि नं.1 नेिालमा कम्िाउण्डिाल 12 410992 

162 ॐ विश्व विराटेश्वर िैष्णोिी धाम मशन्दर मलु गभग गृह मशन्दर गनमागण 
(ममगत) 

12 157800 

163 कामत चौकदेशख िशिम निराज लईुटेलको घर जाने बाटोमा विच 12 1031511 

164 खिुी मागग राजेन्र ढकालको घरदेशख मोरङ्ग कलेजसम्म ररटेगनङ्गिाल समेत 12 1138496 

165 12 नं.िडा कायागलय भिन गनमागण(शज्ला समन्िय सगमगत) 12 2448155 

166 िडा नं.12 / 16 शस्थत गसवकयाही मागग गडआइजी कायागलयदेशख उत्तर 
नहरसम्म नाला 

12 1308049 

167 लेखनाथ मागग (श्रीराम मागग) लोचन सहनी र देिकान्त महतोको घर जाने 
बाटोमा आर.गस.गस. 

12 825109 

168 लक्ष्मी टोल लक्ष्मी मागग ग्राभेल 12 194053 

169 िििुगत टोल बखरी चौकिशिम कृष्ण अगधकारीको घर छेउबाट नाला र 
ग्राभेल 

12 113943 
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170 श्रीराम मागग राजारामको घरदेशख उत्तर भोगेन्रको घरसम्म रर.िाल 12 540576 

171 लक्ष्मीनारायण मागगमा ग्राभेल(ममगत) 12 1316372 

172 मझिुा ख टोल अिोक झाको घर जाने बाटोमा माटो र ग्राभेल (ममगत) 12 137199 

173 लेखनाथ मागग सन्तोषी टोलमा (भेषराज िोखरेल) ररटेगनङ्गिाल तथा ग्राभेल 12 742665 

174 आधारभतू स्िास्थ्य केन्र ममगत तथा ग्राउण्ड एररयामा माटो िरुी ग्राभेल 
समेत(ममगत) 

12 1440109 

175 श्रद्धा सिरुी मागग अजुगन गनरौलाको घर जाने बाटोमा कलभटग समेत 12 1031526 

176 विन्दकुो घरदेशख िशिम च्याङिारीसम्म ररटेगनङ्गिाल 12 250848 

177 मोहन सिुेदीको घर जाने बाटोमा ररटेगनङ्गिाल समेत 12 825097 

178 गमलन मागगमा आर.गस.गस.ढलान र ग्राभेल 12 573552 

179 जनक मागगमा ग्राभेल 12 543525 

180 तलुसी मागग नहरदेशख िूिग रर.िाल र ग्राभेल 12 325983 

181 मनकामेश्वर हनमुान मशन्दरमा गग्रल, टाय्स तथा रङ्गरोगन(कोटेिन) 12 779263 

182 बााँसबारी एकता मागग झमेली चौकको दशिण सडकको आाँखा अस्ितालाको 
कम्िाउण्डिालसम्म 

13 1237348 

183 विष्ण ुटोल मागगमा दबैुतफग  नाला र ग्राभेल 13 247084 

184 बदर न्यौिानेको घरदेशख दशिणिूिग छहरदेशख िूिग माटो र ग्राभेल 13 200684 

185 इन्रेशण मागग गगरीराजको घरदेशख देिी प्रसादको घरसम्म ग्राभेल 13 293485 

186 अगभिादन टोल ख बदु्ध मागगमा िक्कीनाला 13 412121 

187 गड.ए.भी.स्कुर उत्तर सडकको टोलमा नाला 13 505596 

188 बाबनुन्दन यादिको घरदेशख िूिग ररटेगनङ्गिाल समेत 13 748787 

189 श्याम प्रसाद यादिको घर अगागड नाला समेत 13 776643 

190 रामजानकी मशन्दर(खाकीबाबा)मा सामदुावयक भिन  13 1402842 

191 राम प्रसाद ढुङे्गलको घर अगागड तथा नहर दशिण बाटोमा स््याि तथा 
माटो र ग्राभेल(कोटेिन) 

13 388524 

192 हंसमखुी टोल सकुुम्बासी बस्ती कुल बहादरुको घरदेशख नहरसम्म माटो 
समेत 

14 241426 

193 कृष्णनगर चौकदेशख दशिण िक्कीनाला 14 610650 
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गस.नं. योजनाको नाम िडा नं. रकम रु. 
194 जयराम यादिको घरदेशख हाइिेतफग  विच ममगत 14 1237878 

195 विराट साइन्स िशिम िक्कीनाला 14 386354 

196 िडा कायागलय भिनमा सेफ्टी ट्याङ्की गनमागण समेत 14 1045142 

197 हाइिे िि ुक्िारेन्टाइन चेक िोष्टदेशख दशिणिूिग जाने सडकमा माटो र 
ग्राभेल(कोटेिन) 

14 405234 

198 प्रगगत टोल र िाक्य ग्लीमा नाला गनमागण तथा ग्राभेल गनग 14 102968 

199 प्रेम बहादरु शे्रष्ठको घरदेशख गधरज कुमार साहको घरसम्मको बाटोमा 
माटो र ग्राभेल(ममगत) 

14 765050 

200 कृष्ण प्रसाद कोइराला सेिा गठुीको जग्गामा कम्िाउण्डिाल  14 367014 

201 स्िास्थ्य चौकी भिन गनमागण(क्रमागत) 14 5396850 

202 महतो टोलमा िक्कीनाला र कलभटग 14 334548 

203 कङ्गाली धामी ग्रामथानको अधरुो काम तथा मशन्दर गनमागण 14 505585 

204 गरुुकुलदेशख श्रिण यादिको घर जाने बाटोमा ररटेगनङ्गिाल 14 309421 

205 नयााँ नगर जतिुा सडक तथा धरमबााँध िशिमतफग  नाला र स््याि 14 331935 

206 रानीशस्थत मदसाग इसलाहलु मसु्लेगमनमा रङ्गरोगन तथा 
वफगनगसङ्ग(ममगत)(कोटेिन) 

15 288031 

207 अम्मर बहादरु शे्रष्ठको घर जाने बाटोमा ग्राभेल र चौधरी टोलमा िेिकोसग 
कायग(ममगत) 

15 658689 

208 भट्टा टोलमा नाला गनमागण र आर.गस.गस.ढलाई 15 986810 

209 खत्िे टोलमा नालामागथ स््याि हा्ने तथा आर.गस.गस.सडक 15 603629 

210 िाररजात टोल अन्तगगत रानी बैङ्क रोडको रोिन चौधरीको घरदेशख नाला 
समेत 

15 585613 

211 रामजानकी मशन्दर रोडमा नाला समेत 15 982993 

212 रानीमा प्राथगमक स्िास्थ्य केन्र भिन गनमागण 15 2979665 

213 िििुगत टोलमा ररटेगनङ्गिाल 15 2475546 

214 शिला टोल(िमाग टोल) मा नालासवहत बाटो ढलान र स््याि 16 1237675 

215 गम्स मा.वि.को ब्लक ए भिनको मागथ रष्ट गनमागण 16 843728 

216 भगिती मा.वि.मा माटो िनेु र िूिगतफग  नाला 16 108105 

217 श्री श्री 108 दगुाग मशन्दर सामदुावयक भिन 16 216307 



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
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गस.नं. योजनाको नाम िडा नं. रकम रु. 
218 स्िास्थ्य चौकी भिन गनमागण 17 172338 

219 गफुर टोलमा ररटेगनङ्गिाल 17 772611 

220 मदरसा असरवफया इजहारुल आधारभतू विद्यालयमा छािािास गनमागण 17 2427181 

221 इस्लामिरु, कागसम टोल र मटेरुिामा नालामागथ स््याि 17 386367 

222 िेरोल िम्िदेशख िशिम र अमरलाल दासको घरदेशख उत्तर आर.गस.गस. 
कलभटग (ममगत) 

18 907726 

223 फडानी चौकदेशख दशिण विच 18 736460 

224 बजरंगबली मशन्दरदेशख इलाका प्रहरी कायागलयसम्म कालोििे गनग 18 1074307 

225 राधाकृष्ण प्रणामी सामदुावयक भिन गनमागण 19 414855 

226 िञ्चकन्या मागग उदय राजिंिीको घरदेशख टोलसम्म ग्राभेल 19 582436 

227 गमलन चौकशस्थत स्िास्थ्य चौकी भिनको मागथ्लो त्ला गनमागण 19 4367768 

228 खिास टोलदेशख भौडाह जाने सडकमा विच 19 6029321 

229 19 नं.िडा कायागलय भिनमा कम्िाउण्डिाल समेत(ममगत)(कोटेिन) 19 487405 

230 विराटनगर महानगरिागलका कायागलय भिन ममगत(ममगत)(कोटेिन)   480242 

231 िडाका विगभन्न स्थानमा ग्राभेल(ममगत)(कोटेिन)   962289 

232 बराहिेि प्रिेिद्वार तथा गसाँढी गनमागण   1015210 

आ.ि.2078/079 का ठेक्का माफग तका भकु्तानी ददन बााँकी योजनाहरु     

233 बदु्धविहार मागग देिी िन्थीको घर िूिगबाट विच गनमागण 11 1475543 

234 िञ्चमखुी चौक िाही मागग रर.िाल समेत 11 1895199 

235 नहर िशिम राम टोल उत्तर िक्की नाला 11 1671513 

236 अरुणोदय मागग विचरा चौकदेशख िञ्चमखुी चौकसम्म नाला तथा विच 11 3293841 

237 गमगनजतिुा मागग र तेतन यादिको घरदेशख नाला 10 1717896 

238 इशन्जगनयररङ्ग मागग प्रकाि सिुेदी ग्ली 10 1936644 

239 िागथभारा मागग, िन्चमखुी मागग, गमनी प्रभात मागग 10 1068006 

240 माउण्ट मकाल ुअस्ितालदेशख प्रभा देिीको घरको बाटो समेत 9 1301588 

241 8 नं.िडा कायागलय भिन(शज्ला समन्िय सगमगत) 8 3420232 

244 ितन्जली योग सगमगत िखागल 7 3744624 
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गस.नं. योजनाको नाम िडा नं. रकम रु. 
245 संगम मागगमा िक्कीनाला र कलभटग 6 408469 

246 जनेुली मागग ददव्य कटे्टलको घरदेशख नहरसम्म विच 6 1459888 

247 िडा नं.4/5 जामनेुश्वर मागगमा नाला   1147828 

249 िडाको विगभन्न स्थानमा सडक ममगत 3 2124380 

251 िडा कायागलयमा कोठा थि(ठेक्का) 3 1251250 

252 धमगभक्त मागग नाला र  विच 2 9006724 

255 गििेणी बाचनालयमा भिन गनमागण 1 1403402 

256 हृदयेन्र बालउद्यान  1 2418906 

257 सनुामी मागगको िाखा बाटोमा ब्लक 1 1599855 

258 िडा नं.1,2,3,4,5,6 र 7 का विगभन्न स्थानमा ग्राभेल   1999990 

259 िडा नं.8,9,10,11,12 र 13 का विगभन्न स्थानमा ग्राभेल   1999990 

260 िडा नं.14,15,16,17,18 र 19 का विगभन्न स्थानमा ग्राभेल   1999990 

आ.ि. 2076/077 र 2077/078 का भकु्तानी ददन बााँकी योजनाहरु      

261 सनुामी मागगमा विच 1 57928 

262 सनुामी मागगको अधरुो विच र नाला 1 364412 

263 रंगिाला मागगमा िानी गनकासा(कोटेिन) 1 481715 

264 ज्योती मागगमा विच 3 1212634 

265 िविि मागगमा ररटेगनङ्गिाल 3 1400134 

266 आिास मागगमा नाला तथा ब्लक 3 2918136 

267 िेरागन मागगमा नाला 3 776662 

268 गोग्राहा राजिंिी टोलको नालामा ढकन गनमागण(िडा) 3 139463 

269 लक्ष्मी नारायण मागगमा ग्राभेल र रर.िाल 4 35259 

270 5 नं.िडा कायागलय भिन गनमागण 5 5710069 

271 महानगर आिास योजना सामदुावयक भिन गनमागण 5 4715928 

272 रामजानकी टोलको बाटोमा िक्कीनाला 5 388902 

273 सरौशचया बदु्ध चौकसम्म नाला तथा कलभटग 6 584304 
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गस.नं. योजनाको नाम िडा नं. रकम रु. 
274 डुबान मागग र खजरुगाछी टोलमा ग्राभेल 6 287623 

275 शिि मशन्दरको उत्तरिूिग बाटो समेत 6 193990 

276 जानकी मागगमा नाला र कलभटग 6 632675 

277 शिि नारायण कामतको घर दशिण आर.गस.गस.ढलान(कोटेिन) 6 415886 

278 गसतािरु र सयुोदय टोलमा नाला र कलभटग समेत 6 182540 

279 आदिग टोल सन्तोष बास्तोलाका घरदेशख विरेन कामतको घरसम्म 6 141707 

280 सकुुम्बासी टोल सशुिला कामतको घर जाने बाटोमा ग्राभेल 8 32465 

281 अशन्तम आचायगको घर िशिमको बाटोमा नाला र ग्राभेल(कोटेिन) 8 479456 

282 अल जामेअतगुौगसया अगनसलुउलमु भिन गनमागण र रङ्गरोगन 9 222665 

283 9 नं.िडा कायागलय भिन तथा हे्थिोष्ट गनमागण 9 2190315 

284 गसद्धाथग मागगशस्थत कब्रस्थानको लागग ररटेगनङ्गिाल समेत 9 536402 

285 वि.प्लटमा हररयाली िाकग  गनमागण 9 719303 

286 सगरमाथा टोलमा अधरुो ररटेगनङ्गिाल 12 319032 

287 शजिछिरुको घरदेशख फुफडी खोलासम्म ररटेगनङ्गिाल 12 660121 

288 शजिछिरु िालाको घ जाने बाटोमा अधरुि रर.िाल र ग्राभेल(िडा) 12 170972 

289 गराहा टोल अधरुो ररटेगनङ्गिाल र ग्राभेल(िडा) 12 311989 

290 राजेन्र महतोको कलभटगदेशख िशिम कृष्ण नेिालको घरसम्म 13 103402 

291 महतो टोल आाँखा अस्िताल अगागड माइती नेिालहुाँदै जोगिनी जाने 
मेनरोडसम्म नाला र विच समेत 

13 1617585 

292 लक्ष्मी मागग वकिनलाल यादिको घर अगागडको नाला तथा स््याि 13 18227 

293 राम नारायण चौधरीको घरदेशख काली मशन्दरसम्मको नाला समेत 13 405674 

294 िञ्चमखुी हनमुान मशन्दर र प्रहरी विटमा ट्िाइलेट बाथरुम समेत 14 89606 

295 महतो टोल कविरकुटीमा ट्िाइलेट िाथरुम तथा यरुरनल 14 153967 

296 मैनाली चौकदेशख दशिणहुाँदै कृष्णनगर चौकहुाँदै दशिण ििन यादिको 
घरसम्म िक्कीनाला 

14 98112 

297 उिेन्र यादिको घरदेशख रामजानकी चौकसम्म विच र नाला 15 798977 

298 प्राथगमक स्िास्थ्य केन्रगभि िगथगङ्ग सेन्टर गनमागण(रोक्का रकम) 15 936554 
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गस.नं. योजनाको नाम िडा नं. रकम रु. 
299 विमला सिुेदीको घरदेशख राम शे्रष्ठको घरसम्म नाला समेत 16 3090363 

300 मटयिाग िोष्टदेशख िशिम चौकहुाँदै दशिण इस्लामिरु जाने बाटोमा कलभटग 
समेत 

17 299707 

301 हागसम गमयाको घरिूिग उत्तर छाला फ्याक्री जाने बाटो समेत 17 734282 

302 मसुहरीदेशख कालाबन्जर टोल विद्यानन्द यादिको घरसम्म ग्राभेलसमेत 18 412581 

303 बैजनाथिरु धनिरुा मसुहरी बस्तीमा माटो नाला र आर.गस.गस. 19 1006955 

304 खिास टोलहुाँदै भौडदा जाने बाटोमा कालोििे 19 890529 

आ.ि.२०७८/०७९ का भकु्तानी ददन बााँकी िडास्तरीय योजनाहरु      

305 विजयिरु टोल िंकरको घरतफग  जाने बाटोमा माटो र ग्राभेल(िडाबाट) 1 170977 

306 मकाल ुबोगडङ्ग उत्तर विच 1 758893 

307 िरोिकार गसता आचायगको घरहुाँदै ड्यामसम्म स्तरोन्नती 1 365683 

308 खगेन्र शघगमरेको घर जाने बाटोमा िक्कीनाला समेत(कोटेिन) 2 483628 

309 विनेि बस्नेतको घर अगागडको सडकमा कालोििे र स््याि 2 757491 

310 िहरी स्िास्थ्य केन्रमा गोदाम गनमागण 2 433062 

311 हनमुान मशन्दर सामदुावयक भिनमा िौचालय 2 296966 

312 विगभन्न सडक ममगत तथा नाला गनमागण 2 948828 

313 एिलायर कलेजदेशख उत्तर गलला ररजालको घरसम्मको राजिंिी टोल 
सडक कालोििे 

2 949003 

314 सकुुम्बासी टोल सडकमा िक्कीनाला र आर.गस.गस.ढलान 2 854114 

315 सोमबारे हाट नाला, ग्राभेल र ह्यमुिाइि जडान 2 1563047 

316 हरर िोखरेलको घरतफग  शििा मागग िक्कीनाला 2 220605 

317 सोमबारे दशिण जाने बन्देको छेउको बाटोमा नाला(कोटेिन) 2 385320 

318 संगम मागगमा नाला गनमागण 3 808778 

319 लालीगरुााँस मागगको गरुााँस स्तम्भ गनमागण 3 96465 

320 कन्या मागग नाला गनमागण 3 507582 

321 िञ्चकन्या मागग नाला, माटो र ग्राभेल 3 1196137 

322 औषधी व्यिस्था विभाग िूिग उत्तर जाने बाटो नाला तथा ग्राभेल 3 482251 
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323 गसतल मागग 3 163887 

324 मोडगन मागग रर.िाल तथा ग्राभेल 3 675005 

325 गसवद्धचरण मागग रर.िाल 3 122848 

326 िम्भ ुनेिालको घर अगागड नाला गनमागण 3 264840 

327 गौरब मागगमा ररटेगनङ्गिाल र ग्राभेल 4 312604 

328 विजय गरुुङ्गको घरिशिम र गरुााँस टोल सजन मागगमा रर.िाल र ग्राभेल 4 574521 

329 सरदार मागगमा रर.िाल र ग्राभेल 4 396070 

330 सप्तकोिी मागग ख उिभोक्ता सगमगत 4 378789 

331 सजृनिील मागगमा रर.िाल 4 289494 

332 निराज िोखरेलको घर जाने बाटोमा आर.गस.गस.बाटो 4 241438 

333 गसमाना मागगमा ररटेगनङ्गिाल 4 57891 

334 ठाकुर मागगमा ररटेगनङ्गिाल 4 395643 

335 धमग न्यौिानेको घरिशिम रर.िाल र ग्राभेल 4 465798 

336 गसद्धाथग तथा िविि मागगमा रर.िाल 4 346303 

337 बनलौरी चौकिूिग गोविन्द उरािको मागगमा माटो र ग्राभेल 4 310416 

338 नारायण मागगमा रर.िाल र स््याि(िडाबाट) 4 379581 

339 रमेि आचायगको घर जाने बाटोमा नाला(िडाबाट) 5 469655 

340 िडाको विगभन्न स्थानमा ग्राभेल(िडाबाट) 5 93031 

341 राम ढकालको घर जाने बाटोमा ग्राभेल(िडाबाट) 5 91179 

342 िथृ्िी टोल नहरको बाटो र िरवििल मागग लगायतका बाटोमा माटो र 
ग्राभेल (िडाबाट) 

5 126591 

343 झाजी मागग हररहर मशन्दर िूिग र उत्तरको बाटो(िडा) 5 649337 

344 िषु्िा मागगमा नाला, माटो र ग्राभेल(िडा) 5 485421 

345 चण्डी प्रसाद िराजलुीको घर जाने बाटोमा नाला समेत (कोटेिन)(िडा) 5 485342 

346 सन्तोष िासिान, मनोज िमाग समेतको घर जाने बाटोमा 
ग्राभेल(अमानत)(िडा) 

5 93406 

347 गडविएस स्कुल दशिण िडा नं.5/6 को गसमाना सडक 5 675562 
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348 सयुोदय सोमनाथ राजिंिीको घरदेशख महनी सहनीको घरसम्म समेत 6 664209 

349 धरशणधर आधारभतू विद्यालय उत्तरतफग  बाटो ढलान समेत 6 1138784 

350 विजयिथ बाटो ग्राभेल र रामिरु प्राथगमक मागगमा िक्कीनाला 6 458173 

351 कैिगलया रोड चन्र मागग अनिुम देिको बाटो ग्राभेल 6 186371 

352 मंगलबुाबा टोल, संगम मागग र आदिग टोलमा ग्राभेल 6 820828 

353 िाशन्त मागगमा वफरोज आलमको र राम मागग र गसतािरुमा बाटो ग्राभेल 
समेत 

6 559137 

354 श्याम थािाको घर जाने बाटो समेतमा ग्राभेल समेत 7 3115647 

355 डा.अगभनारायण शघगमरेको घर जाने बाटो समेतमा आर.गस.गस.ढलाई समेत 7 4969889 

356 बाल िसु्तकालय िूिगतफग को िक्कीनाला(िडाबाट) 8 386064 

357 हररहर सािकोटाको घर जाने बाटोमा ग्राभेल र रर.िाल(िडाबाट) 8 444013 

358 हाटखोला प्रहरी चौकी ममगतसम्भार(िडाबाट) 8 796280 

359 हररहर चौकदेशख िूिग कुाँ िरको घरसम्मको बाटो समेतमा ररटेगनङ्गिाल 
समेत 

8 785143 

360 विक्रम राईको घरिाला बाटोमा ररटेगनङ्गिाल 8 600000 

361 कोिी बचत सहकारी संस्था गल.देशख गनरन्जन अगधकारीको घर जाने बाटो 8 500000 

362 श्री ग्रामदेिता राजा जश्वन्त धामी मशन्दरको कम्िाउण्डिाल 8 388140 

363 मु् तानको घरदेशख ज्ञान गनकुञ्जसम्म ररटेगनङ्गिाल 8 678740 

364 अशन्तम आचायगको घरदेशख उत्तर दशिण अिरुो नाला 8 345000 

365 दगधराम कम्प्लेक्स जाने बाटो िूिग ग्राभेल र रर.िाल 8 600000 

366 ददिि नेिालको घरछेउको खाली चौरमा शच्डे्रन िाकग 8 575000 

367 आगमर मोलबीको घर दशिणिूिग जाने बाटो ग्राभेल 8 360000 

368 केिि गनरौलाको घर जाने बाटो 8 575000 

369 मो.जहागगर (सदाम)को घरजाने बाटो ग्राभेल 8 360000 

370 नेिाल इस्लागमया मदसाग अगागड(मशस्जद) मेनरोडदेशख िशिम नाला 9 274374 

371 रामजानकी मशन्दर 9 199365 

372 शितल धमगिाला भिन गनमागण 9 824893 
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373 महेश्वरी होगमयो भिन गनमागण 9 412406 

374 एगलट क्लिको लागग  9 329641 

375 चम्र ुयादिको घर जाने बाटो र देि नारायण गसंह नाला बाटो 10 756817 

376 मैथगल सेिा सगमगतको भिन 10 485126 

377 भान ुमोरङ्ग आ.वि.भिन 10 91644 

378 लक्ष्मी मागग ग्राभेल र नाला 10 549854 

379 गौरी मण्डल मागग नाला बाटो 10 206376 

380 चन्दन ग्ली र शचिगपु्त िथ नाला र ग्राभेल 10 872202 

381 रघनुाथ साह ग्ली माटो र ग्राभेल 11 140466 

382 शिििरु टोलमा ग्राभेल र नाला 11 667861 

383 आनन्द मागगमा अधरुो नाला कलभटग र व्लक विछ्याउने 11 339973 

384 लंका टोल नाला तथा सडक स्तरोन्नती 11 1124764 

385 प्रगगत टोल गणिगत मागग देिी िाठकको घर जाने बाटोमा रर.िाल(िडा) 12 431608 

386 अगभिादन टोल र अगभिादन क टोल गसमाना बाटो 12 80231 

387 गणेि मशन्दर िशिम अधरुो रर.िाल(मनमाया ररजालको घर जाने बाटो) 12 446596 

388 रोडिेष चौक गजुराती बस्तीमा मशन्दर 12 36415 

389 मलहनिुा राजिंिी टोल रामलाल राजिंिीको घरदेशख चरचगनया 
राजिंिीको घरसम्म ग्राभेल 

12 232989 

390 िञ्चाली टोल ििी यादिको घरतफग  सडक ढलाई 12 142528 

391 मलहनिुा रोडदेशख उत्तर जाने बाटो सत्य नारायण साहको घरसम्म 12 349492 

392 महेन्र मोरङ्ग क्याम्िस उत्तरिूिग किगडया बस्ती रर.िाल 12 398801 

393 रोडिेष चौकदेशख िशिम उत्तर जाने बाटो ररटेगनङ्गिाल र ग्राभेल 12 204932 

394 गढा टोल अधरुो ररटेगनङ्गिाल 12 102195 

395 शजिछिरु िालको घर जाने बाटो अधरुो ररटेगनङ्गिाल र ग्राभेल 12 558420 

396 मंगलबारे हवटया दगुाग मशन्दर 12 100000 

397 आदिग टोल गड्ली गरुागाईको घर जाने, िैष्णि मशन्दर छेउ कलभटग र 
गणेि टोलमा 2 िटा कलभटग 

12 754771 
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398 बदु्ध मागगमा ररटेगनङ्गिाल 12 631867 

399 सरसफाई 12 200000 

400 मन्नालाल महतोको घर अगागड नाला(िडाबाट) 13 472348 

401 देि नारायण यादिको घर अगाडी विच 13 321335 

402 महतो टोलको सडकमा विच र नालास््याि हररओम मागग 13 1423420 

403 ददनेि कुमार विश्वकमागको घर अगागड नाला 13 284761 

404 वकरण िासिानको घर अगागड ग्राभेल र स््याि(प्रगगत मागग) 13 412561 

405 राजकुमार यादिको घर अगागड विच 13 306385 

406 श्रीधरजी(श्रीिगत) घर उत्तरिूिग मागगमा नाला  13 329931 

407 मलाया रोड िूिग राजनन्द महतोको घर अगागड ग्राभेल(िडा) 14 344805 

408 िरेि यादिको घरदेशख दशिणिूिग स्ि.मोदीको घरजाने बाटोमा ग्राभेल र 
कलभटग(िडा) 

14 606595 

409 िडा कायागलय भिन रङ्गरोगन(िडा) 14 120677 

410 ओमसाई टोल र बाबलुाल साहको घरदेशख दशिणको बाटोमा ग्राभेल(िडा) 14 239342 

411 मन्तलाल यादिको घर अगागड नालामागथ स््याि (िडा) 14 483179 

412 सानागतना ममगत तथा आकशस्मक कायग 15 183000 

413 रानी मकग ज गनमागण योजना 15 1000000 

414 गगुडया बनाउने तागलम 15 300000 

415 अजय साहको घर जाने बाटो नाला र आर.गस.गस.ढलाई 15 1300000 

416 सिस्त प्रहरी बल वि.ओ.िी मा कलभटग समेत 16 499562 

417 विजय शे्रष्ठको घरदेशख समतृ लामाको घरसम्म समेतमा नाला समेत 16 537177 

418 मशस्जद कोिा प्रगतटोल मदरसा अधरुो रष  17 221747 

419 डगरा टोलमा विच गनमागण 17 1033289 

420 गफुर टोलमा विच गनमागण 17 884185 

421 वहमालय गमल जाने बाटो विच गनमागण 17 756538 

422 कब्रस्थान तथा समसानघाटमा ििृारोिण कायगक्रम 17 300000 

423 खोक्साहशस्थत कृष्ण मशन्दर ग्रामथानमा कम्िाउण्डिाल(कोटेिन) 18 474574 

424 भेगडयारीशस्थत अगमतको घरदेशख दशिण अिोकको घरसम्म कालोििे 18 913222 
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425 सयुग नारायणको घरदेशख बोडगरसम्म विच 18 1596184 

426 सन्तमंत सत्संग मशन्दर साह ुटोल गनमागण(िडाबाट) 18 325343 

427 ग्रामथान घेराबेरा अधरुो काम दमाददघी 18 194000 

428 राधाकृष्ण मशन्दर भेगडयारी गनमागण 18 485435 

429 नेिाल सन्तमत सतसंग मशन्दर 18 194106 

430 बजरंगबली मशन्दर नाउाँघाट गनमागण 18 279514 

431 ग्रामथान राशजन्र यादिको घर अगागड अधरुो गनमागण 18 200000 

432 श्री जनक आधारभतू विद्यालयको लागग अिगु भएको रकम 18 460000 

433 जलधरको घर अगागड नहरमा आर.गस.गस.कलभटग(कोटेिन) 18 480936 

434 खोक्साहशस्थत आनन्द मशन्दर गनमागण(कोटेिन) 18 484226 

आ.ि. २०७८/०७९ का लागग अन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त भई भकु्तानी ददन बााँकी योजनाहरु    

435 मानि सेिा आश्रम भिनमा रस (लेटाङ नगरिागलका) 5 475759 

436 मानि सेिा आश्रम भिनमा गेट (बेलबारी नगरिागलका) 5 427276 

आ.ि. २०७८/०७९ का िरामिग सेिा अन्तगगत भकु्तानी ददन बााँकी योजनाहरु      

437 महानगर प्राविगधक शििालयको नयााँ भिन गनमागणका लागग गड.वि.आर. 5 1519850 

438 गसंशघया खोलाशस्थत हनमुान मशन्दरमा आरतीस्थल गनमागण गनग गड.वि.आर 2 1687923 

439 विराटराजा दरबारसाँग सम्बशन्धत स्थानहरुको िवहचानका गरी गरुुयोजना 
बनाउन गड.वि.आर. 

  1348888 

440 तारणी प्रसाद कोइराला सञ्चारग्राम िरामिग   149725 

441 विरेन्र सभागृह िरामिग   144018 

आ.ि. २०७८/०७९ का सडक बोडगतफग का भकु्तानी ददन बााँकी योजनाहरु    
 

442 िडा नं.1 शचनारी मागग, िडा नं.2 सौगात मागग र िडा नं.3 वहमाली 
िथमा सडक ममगत 

  4806359 

443 िडा नं.5 विराटिथ, गरुााँस मागग, िडा नं.6 ममता मागग िडा नं. ७ 
प्रकाि न्यौिानेको घरदेशख िशिम र िडा नं. ८ बााँके गबहारी मशन्दर िूिग 
सडक सडक ममगत 

  4958346 

444 िडा नं.11 शििबाबा मागग, िडा नं.12 प्रगगत मागग गणेि मशन्दरबाट 
उत्तर सडक ममगत 

  4698433 

445 िडा नं.15 बैङ्क रोड, िडा नं.16 केगमकल मागग र िडा नं.17 रघिुगत 
मागगमा सडक ममगत 

  6287943 

  जम्मा   402729604 
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क्र. 
स. िडास्तरीय योजनाहरु  

िडा 
नं  

विगनयोशजत 
रकम  

संघीय सरकार 
वित्तीय 

समानीकरण  

आन्तररक 
श्रोत 

जनसहभागग
ता  

िडा नं १ 
1 कायागलय व्यिस्थािन १ 300000   300000   

2 खेलकुद १ 300000   300000   

3 सूचना तथा प्रविगध  १ 200000   200000   

4 
विद्यतु सामाग्री खररद तथा भ्यािर 
लाईट समेत 

१ 
450000   450000   

5 गसिमलुक तागलम तथा गोष्टी १ 300000   300000   

6 वििद व्यिस्थािन १ 300000   300000   

7 
जेष्ठ नागररक चौतारी लाई ददिा 
खाजा तथा भ्रमण 

१ 
200000   200000   

8 
टोल विकाि संस्थाहरुको िनुगगठन 
तथा गठन  

१ 
50000   50000   

9 फोहोरमैला व्यिस्थािन तथा सफाई १ 200000   200000   

10 योग शिविर १ 150000   150000   

11 

कमगचारी तथा जनप्रगतगनगध िमता 
अगभिृद्धीको लागग अ्ययन 
अिलोकन भ्रमण 

१ 

150000   150000   

12 
बाल मैिी कायगक्रम (बाल क्लब 
सहयोग कायगक्रम) 

१ 
100000   100000   

13 ममगत सम्भार  १ 500000   500000   

14 विगभन्न स्थानमा  क्भटग १ 700000   700000   

15 

मेन रोड ििुग ओम भेटिालको घर 
तफग  जाने बाटो रर-िाल तथा 
ग्राभेल 

१ 

1080000 900000   180000 

16 

लोक बहादरु बस्नेतको घरिाट 
िशिम जाने बाटो मेन रोडसम्म रर-
िाल तथा ग्राभेल 

१ 

1200000 1000000   200000 

17 
राम  तिदारको घर हुाँदै रामकली 
राईको घर तफग  जाने बाटो ग्राभेल 

१ 
840000 700000   140000 
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िडा 
नं  
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श्रोत 

जनसहभागग
ता  

18 

रविन्र काकी को घर हुाँदै  िरुानो 
सनत बरालको घर तफग  जाने बाटो 
ग्राभेल 

१ 

300000 250000   50000 

19 गसजगना मागग रर-िाल तथा ग्राभेल १ 1200000 1000000   200000 

20 सयििी प्रा.वि मा  तला थि १ 900000   900000   

21 
सेिक बजगाईको घर तफग  जाने 
बाटो रर-िाल तथा ग्राभेल 

१ 
240000 200000   40000 

22 
सनुामी टोल दंगालको घर बाट ििुग  
जाने बाटो ररिाल तथा ग्राभेल 

१ 
360000 300000   60000 

23 
ल क्याम्िस उत्तर बाट ििुग जाने 
बाटो ररिाल तथा ग्राभेल 

१ 
600000 500000   100000 

24 
िंकर चौक सामदुायीक भिन रङ 
रोकन तथा ममगत 

१ 
150000   150000   

25 रामजानकी मशन्दर  सामदुायीक भिन १ 575000   500000 75000 

26 

ओम िौडेलको घर उत्तर रेनकुा 
िौलको घरसम्म  रर-िाल तथा 
ग्राभेल 

१ 

600000 500000   100000 

27 
सयििी मागग चण्डीका काकीको 
घर तफग  जाने बाटो ग्राभेल 

१ 
600000 500000   100000 

28 
िराजलुीको घर ििुग जाने बाटो 
नाला तथा ग्राभेल 

१ 
480000 400000   80000 

29 
देिराजको घर ििुग नाला तथा 
ग्राभेल 

१ 
240000 200000   40000 

30 बस्नेतको तफग  नाला १ 172500 150000   22500 

31 
ददनकरको घर तफग  जाने बाटो 
ररिाल तथा ग्राभेल 

१ 
600000 500000   100000 

32 हररबाबकुो घरतफग  नाला ग्राभेल १ 960000 800000   160000 

33 
बाल उद्यान दशिण गरुु भट्टराईको 
ििुग नाला ग्राभेल 

१ 
180000 150000   30000 

34 
िंकर चौक िशिमदेशख दशिण बाटो 
ममगत 

१ 
480000 400000   80000 

35 
जागृती टोल क चन्रकान्त जी को 
ििुग िशिम ग्राभेल 

१ 
240000   200000 40000 
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श्रोत 
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ता  

36 
िडा कायागलयदेशख ििुग राम लक्ष्मण 
मागग ममगत तथा विच 

१ 
920000 800000   120000 

37 
निरुर मागगअगाडी खप्तड मागगमा 
नाला तथा निरुरमागगमा विच 

१ 
2300000 2000000   300000 

38 भाञ्जा मागगमा अधरुो बाटो गनमागण  १ 360000 300000   60000 

39 श्रीराम बस्नेतको उत्तर नाला र बाटो १ 480000 400000   80000 

40 
रमेि साह िडा सदस्यको घर 
अगाडी अधरुो टाइ्स  

१ 
172500   150000 22500 

41 
इश्वर िोखरेलको घर अगाडी अधरुो 
बाटो  १ 

480000   400000 80000 

42 
गणेि भजन मण्डली मागग नाला 
ग्राभेल 

१ 
720000   600000 120000 

43 
सजुन काकीको घर तफग  नाला 
ग्राभेल 

१ 
480000   400000 80000 

44 
मेनरोड ििुग सिुास खनालको 
घरतफग  जाने बाटो नाला ग्राभेल 

१ 
240000   200000 40000 

45 
नेता मागग विर बहादरु थािा घरतफग  
जाने बाटो 

१ 
240000   200000 40000 

46 
ज्ञान बहादरु गरुुङको घर िाट ििुग 
जाने बाटो नाला तथा ग्राभेल 

१ 
360000   300000 60000 

47 
गसताको घर िशिम  नाला तथा 
ग्राभेल 

१ 
180000   150000 30000 

 कुल जम्मा    22830000 11950000 8050000 2830000 

िडा नं २ 

४८ िरुुषोत्तम िन्तकदेशख सौरभ 
अग्रिालको घरसम्मको सडक 

२ 
720000 600000   120000 

४९ गसटी मागग सडक २ 600000 500000   100000 

५० थिगलया कोलनी सडक २ 720000 600000   120000 

५१ गबजलुी अवफस  िछाडीको सडक  २ 600000 500000   100000 

५२ 
सनातन धमग सेिा सगमगतको भौगतक 
संस्थागत सहयोग  

२ 
575000 500000   75000 

५३ विराट खेलकुद भौगतक गनमागण २ 690000  600000 90000 

५४ ममगत सम्भार २ 1800000  1500000 300000 
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५५ िास्त्री मागग उत्तर दशिण २ 1080000 900000   180000 

५६ अिूिग मागग २ 1080000 900000   180000 

५७ २ र ७ नं. गसमाना सडक २ 600000 500000   100000 

५८ सकुुम्िासी टोल सडक २ 600000 500000   100000 

५९ कामतटोल -वि्या मागग_ सडक २ 1560000 1300000   260000 

६० बन्दे ग्ली सडक २ 600000 500000   100000 

६१ लक्ष्मीनारायण मागग २ 600000 500000   100000 

६२ कमल िोखरी जेष्ठ नागररक भिन 
गनमागण 

२ 
575000 500000   75000 

६३ शिििशक्त तथा िौडेल कोलनी सडक २ 1440000 1200000   240000 

६४ गोिीनाथ मागग २ 1080000  900000 180000 

६५ गिभजू मागग २ 1200000 1000000   200000 

६६ मनुाल मनोरञ्जनालय तथा गोिीनाथ 
िसु्तकालयको सामदुावयक भिन 

२ 
575000 500000   75000 

६७ प्रेम काकीको घर जाने बाटो २ 480000 400000   80000 

६८ शचि गपु्त छैटी माता सामदुावयक 
भिन तथा मशन्दर 

२ 
575000 500000   75000 

६९ िंकरिरु प्रा.वि. संस्थागत सहयोग 
चाल ु 

२ 
200000   200000 0 

७० जनता नमनुा मा.वि. कायागलय 
व्यिस्थािन 

२ 
500000   500000   

७१ विद्यतु सामग्री खरीद २ 500000   500000   

७२ सरसफाइ २ 500000   500000   

७३ िडा कायागलय व्यिस्थािन २ 200000   200000   

७४ िडा कायागलय ममगत  २ 200000   200000   

७५ खेलकुद कायगक्रम सहयोग  २ 200000   200000   

७६ 
गनजी िेिको साझेदारीमा 
स्िरोजगार सजृना कायगक्रम 

२ 
800000   800000   

७७ 
सामाशजक विकास तथा विविध 
कायगक्रम 

२ 
500000   500000   

७८ 
सामथ्यग समाज विराटनगर माफग त 
अिांगता भएका व्यशक्तहरुलाइ 
विविध कायगक्रम 

२ 

100000   100000   
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७९ दगलत तथा वििन्न लशित कायगक्रम २ 500000   500000   

८० कौिी खेती २ 300000   300000   

८१ कमगचारी  सवहत अिलोकन भ्रमण २ 100000   100000   

८२ 
िदमिगत िराजलुी घर जाने सडक 
गनमागण  

२ 
500000   500000   

 जम्मा   22850000 11900000 8100000 2850000 

िडा नं 3 

८३ 
लशित िगगहरुको लागग आय 
आजगनमलुक सीिविकास तागलम  

३ 500000   500000   

८४ विन््यिागसनी मशन्दरका लागग  ३ 100000   100000   

८५ खेलकूद गगतविधी  ३ 302800   302800   

८६ 
मदननगर आधारभतु विद्यालयको 
मन्टेश्वरी किा संञ्चालन तथा िवहद 
प्रा.वि (४५००००+५०००००) 

३ 500000   500000   

८७ 
मशुक्तमागग अधूरो नाला गनमागण तथा 
सोही मागगको िाखा बाटामा रर.िाल 
गनमागण 

३ 1725000 1500000   225000 

८८ शितल मागग अधरुो नाला गनमागण  ३ 575000 500000   75000 

८९ मकाल ुमागग ररटेगनङ्ग  िाल गनमागण  ३ 690000 600000   90000 

९० गौरी मागग ररटेगनङ्ग  िाल गनमागण  ३ 575000 500000   75000 

९१ विनोद िौडेलको घर जाने बाटो 
ररटेगनङ्ग  िाल गनमागण  

३ 690000 600000   90000 

९२ महेन्र ढंुगानाको घर बाट िशिम 
जाने बाटो ररटेगनङ्ग  िाल गनमागण  

३ 575000 500000   75000 

९३ 
वहमाली टोलको साहयक मागगमा 
नाला गनमागण  

३ 345000 300000   45000 

९४ 
विन्दिागसनी मागगमा अधरुो ररटेगनङ्ग 

िाल गनमागण  
३ 172500 150000   22500 

९५ 
मोहन बहादरु काकीको घर जाने 
बाटोमा ब्लक गनमागण  

३ 345000   300000 45000 

९६ 
खेम गनरौलाको घर देखी दशिण 
जाने बाटोमा ब्लक गनमागण  

३ 115000   100000 15000 
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९७ 
कुिेर रेग्मीको घर जाने बाटोमा 
नाला गनमागण  

३ 402500   350000 52500 

९८ 
ददयालो मागगको उत्तर िट्टीबाट 
ररटेगनङ्ग  िाल गनमागण  

३ 805000   700000 105000 

९९ साईमागगको अधरुो नाला गनमागण  ३ 805000   700000 105000 

१०० 
गबनोद राउतको घर जाने बाटोमा 
नाला तथा ब्लक गनमागण  

३ 460000   400000 60000 

१०१ 
कन्यामागग दशिण मागगमा ररटेगनङ्ग  

िाल गनमागण  
३ 632500   550000 82500 

१०२ 
कन्या मागगको राजिंिी टोलमा 
बाटो ढलान  

३ 575000 500000   75000 

१०३ 
रेग्मीटोलको िाखा बाटोमा नाला 
तथा ग्राभेल गनमागण  

३ 240000 200000   40000 

१०४ 
दया दलुालको घर अगाडीको 
ररटेगनङ्ग  िाल गनमागण  

३ 690000 600000   90000 

१०५ 
व्िाइज होस्टल िशिम जाने बाटो 
रर. िाल तथा ग्राभेल  

३ 180000 150000   30000 

१०६ 
िषु्िलाल चौक उत्तर शजमखाना जाने 
बाटो ररटेगनङ्ग  िाल तथा नाला 
गनमागण  

३ 575000 500000   75000 

१०७ खानेिानीदेशख दशिणबाट िशिम जाने 
बाटो ररटेगनङ्ग  िाल तथा ग्राभेल  

३ 600000 500000   100000 

१०८ नागिेली मागग ररटेगनङ्ग िाल तथा 
ग्राभेल गनमागण  

३ 600000 500000   100000 

१०९ 
सूगल भट्टराईको घरदेशख दशिण 
कृष्ण भट्टराईको घरबाट अधूरो 
रर.िाल तथा ब्लक  गनमागण  

३ 575000 500000   75000 

११० केिि लम्सालको घरदेशख ििुग 
िट्टीको बाटो रर.िाल गनमागण 

३ 172500 150000   22500 

१११ भविन्र गतशम्सनाको घर िशिमको 
बाटो अधरुो ररटेगनङ्ग िाल गनमागण 

३ 575000 500000   75000 
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११२ 
उिेन्र गतशम्सनादेशख रोवहत 
गसग्देलको घरसम्म िषु्ि मागगदेशख 
उत्तर ग्राभेल 

३ 360000 300000   60000 

११३ 
ददनेि शे्रष्ठको घरबाट िशिम हूदै 
दशिण झनेबाटो ररटेगनङ्ग िाल तथा 
ग्राभेल  

३ 600000   500000 100000 

११४ 
ररना िरतौलाको घरदेशख ििुग 
दशिणको बाटो ररटेगनङ्ग  िाल तथा 
ग्राभेल  

३ 840000 700000   140000 

११५ 
िमुना शे्रष्ठको घर दशिण ििुग जाने 
बाटो रर. िाल तथा ग्राभेल  

३ 600000 500000   100000 

११६ कािेश्वर मागग ग्राभेल  ३ 240000 200000   40000 

११७ 
कलकतकुो घर जानेबाटो ररटेगनङ्ग  

िाल गनमागण   
३ 575000 500000   75000 

११८ 
गसता काकीकोघर जानेबाटो 
दशिणबाट चन्रमागग ररटेगनङ्ग  िाल 
गनमागण  

३ 460000 400000   60000 

११९ 
मानगढ चौतारादेशख उत्तर ििुगको 
नहरमा ग्राभेल  

३ 480000 400000   80000 

१२० 
किगडहल जाने बाटो रर. िाल तथा 
ब्लक गनमागण  

३ 345000 300000   45000 

१२१ 
सविन नेिालको घर ििुग र िशिमको 
बाटो ररटेगनङ्ग  िाल गनमागण  

३ 805000 700000   105000 

१२२ वकरण ढकालको घर जानेबाटोमा 
ररटेगनङ्ग  िाल तथा ग्राभेल  

३ 360000 300000   60000 

१२३ धूब्र खगतिडाको घर जानेबाटो 
ररटेगनङ्ग  िाल तथा ग्राभेल  

३ 480000 400000   80000 

१२४ 
खगेन्र कोइरालको घरबाट दगुाग 
थािाको घरसम्मको ररटेगनङ्ग  िाल 
गनमागण  

३ 460000 400000   60000 

१२५ नारायणी मागगमा ररटेगनङ्ग  िाल 
गनमागण  

३ 345000 300000   45000 
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१२६ 
िविि मागगदेशख उत्तर िशिम वटका 
कटे्टलको घरसम्म ररटेगनङ्ग  िाल 
गनमागण  

३ 460000 400000   60000 

१२७ 
िदम विनोदको घर उत्तर िशिमबाट 
ररटेगनङ्ग  िाल गनमागण  

३ 575000 500000   75000 

१२८ जयन्ती मागगमा ग्राभेल  ३ 180000 150000   30000 

१२९ 
विताम्बर िौडेलको घर देखी लशिण 
नारायण न्यौिानेको घरसम्म 
ररटेगनङ्ग  िाल गनमागण  

३ 345000 300000   45000 

१३० 
ददि ज्योती मागग (अजुगन कटुिाल) 
ररटेगनङ्ग  िाल गनमागण  

३ 345000 300000   45000 

१३१ 
झविलालको घर जानेबाटो 
मेनरोडदेशख घोघासम्म जाने बाटो 
नाला गनमागण 

३ 805000   700000 105000 

१३२ 
प्रणामी मशन्दर दशिणको बाटो नाला 
गनमागण  

३ 460000   400000 60000 

१३३ 
िडाका विगभन्न बाटाहरुमा गगट्टीका 
लागग  

३ 598800   499000 99800 

१३४ 
िडाका विगभन्न स्थानहरुका गस.गस. 
क्यामेरा जडान  

३ 1000000   1000000   

१३५ 
ज्येष्ठ नागररक हातेमालो सेिा 
समाजमा ए.सी. जडान  

३ 300000   300000   

१३६ ममगत सम्भारका लागग ३ 1141200   951000 190200 

१३७ वििद् व्यिस्थािन  ३ 50000   50000   

१३८ नाला सरसफाई  ३ 200000   200000   

१३९ 
िडा कायागलय संचालन (िडाको 
विगभन्न सगमगत बैठकको खाजा खचग 
समेत)  

३ 150000   150000   

१४० राजश्व सूदृवढकरण कायगक्रम  ३ 100000   100000   

१४१ अिूग स्टेश्नरी सामाग्री तथा मसलन्द  ३ 50000   50000   

१४२ सूचना संञ्चार, िििगिका, कायगलय 
छाि तयारी आदद 

३ 150000   150000   
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१४३ 
िडाको कम्प्यटुर, वप्रन्टर लगायत 
ममगत  

३ 50000   50000   

१४४ िडालाई आिश्यक फगनगचर खररद  ३ 200000   200000   

१४५ 
जनप्रगतगनधी तथा कमगचारी अ्ययन 
अिलोकन भ्रमण 

३ 150000   150000   

१४६ 
िमता अगभबृद्धी (जनप्रगतगनधी, 
कमगचारीको लागग)  

३ 100000   100000   

१४७ िडा कायागलयको त्ला थि  ३ 575000   500000 75000 

१४८ ईन्भटर खररद  ३ 100000   100000   

१४९ 
िडा कायागलयमा खानेिानी धारा 
जडान  

३ 100000   100000   

  कुल जम्मा    30232800 15800000 10752800 3680000 

िडा नं 4 

१५० केिगलया नदीछेउ स्मिानघाट 
गनमागण 

४ 
1000000   1000000   

१५१ सािगजगनक िौचालय गनमागण ४ 575000   500000 75000 

१५२ कंचनिारी कराते एकेडेमीलाई 
िौचालय र चेशन्जङरुम गनमागण 

४ 
575000   500000 75000 

१५३ सािजगनक जग्गा घेरािारा तथा 
संरिण 

४ 
575000   500000 75000 

१५४ कंचनिारी आधारभतु विद्यालयमा 
िैशिक सूधार र मन्टेश्वरी संचालन  

४ 
500000   500000   

१५५ यूिा िालिागलका तथा खेलकूद ४ 500000   500000   

१५६ अिांग तथा जेष्ठनागररक कायगक्रम ४ 300000   300000   

१५७ 
मवहला शिि विकास/आयमलुक 
तागलम 

४ 
600000   600000   

१५८ लोकसेिा तयारी किा संचालन ४ 200000   200000   

१५९ सचुना, सञ्चार तथा प्रचार प्रसार ४ 300000   300000   

१६० विजलुी सामान खररद तथा ममगत ४ 500000   500000   

१६१ 
कायागलय व्यिस्थािन तथा ममगत 
संभार 

४ 
1400000   1400000   

१६२ 
जनप्रगतगनगध र कमगचारी अिलोकन 
भ्रमण 

४ 
200000   200000   
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१६३ वििद् व्यिस्थािन ४ 700000   700000   

१६४ नाला सफाई ४ 500000   500000   

१६५ 
ज्योती आधारभतू विद्यालयमा 
कम्िाउण्डिाल गनमागण 

४ 
700000   700000   

१६६ 
बाटोमा खा्डा खु् डीमा ग्राभेल िनेु 
तथा ह्यमुिाइि जडान 

४ 
2040000   1700000 340000 

१६७ 
बनलौरी चौक गगरी मागग नाला तथा 
ग्राभेल 

४ 
1080000   900000 180000 

१६८ 
दास मागग विच हुाँदै उत्तर तफग को 
बाटो ग्राभेल 

४ 
600000   500000 100000 

१६९ 
हरर मागग हरर यादिको घरसम्मको 
बाटो रर.िाल र ग्रामेल 

४ 
600000   500000 100000 

१७० 
हरर यादिको घरििुग सानो इक्राही 
जोला टोल जानेबाटो ग्राभेल 

४ 
600000   500000 100000 

१७१ 
हनमुान मशन्दर ििुग तफग को बाटो 
रर.िाल र ग्राभेल 

४ 
840000   700000 140000 

१७२ कुमदु झाको फ्याक्री हदैु 
ररङरोडसम्मको बाटो ग्राभेल 

४ 
600000   500000 100000 

१७३ 

समािेिी मागग िानी फ्याक्रीदेशख 
सरेुि िमागको फ्याशक्रसम्मको बाटो 
र सो को लिु बाटोहरुमा रर.िाल र 
ग्राभेल 

४ 

1080000 900000   180000 

१७४ िस्ताटोल गभम मागग रर.िाल र ग्राभेल ४ 600000 500000   100000 

१७५ 

लागलगरुााँस टोल धमग न्यौिानेको 
घरदशख िशिम र उत्तर राजकुमार 
यादिको घरजाने बाटो िशिमको दिु ै
बाटो रर.िाल र ग्राभेल 

४ 

1080000 900000   180000 

१७६ जामनुगाछी टािर मागग कररि ३०० 
गम. रर.िाल र ग्राभेल 

४ 
840000 700000   140000 

१७७ आयुगिेद जाने वहरा िाण्डेको घरदेशख 
िशिमको बाटो रर.िाल र ग्राभेल 

४ 
1080000 900000   180000 
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१७८ 
राधामागग विरेन्र िोखरेलको घर 
अगागडको बाटो २०० गम. रर.िाल 
र ग्राभेल 

४ 

600000 500000   100000 

१७९ सवृष्टमागग अधरुो रर.िाल र ग्राभेल ४ 600000 500000   100000 

१८० 
िलुचौक जामनुगाछी लाल ब. 
भण्डारीको घर जाने बाटोमा कल्र्भट 
२ थान 

४ 

575000 500000   75000 

१८१ 
िूलचौक जामूनगाछी दाहालको 
घरदेशख श्याम यादिको घरसम्मको 
बाटो रर.िाल र ग्राभेल 

४ 

600000 500000   100000 

१८२ 
धरानरोड िशिम शितलमागग रर.िाल 
र ग्राभेल 

४ 
840000 700000   140000 

१८३ 
धरानरोड िशिम िागथभरा मागग 
रर.िाल र ग्राभेल 

४ 
840000 700000   140000 

१८४ 
धरानरोड िशिम सलाई फ्याक्रीको 
बाटो र सो को लिुबाटाहरु रर.िाल 
र ग्राभेल 

४ 

840000 700000   140000 

१८५ 
कंचनिारी स्कूलदेशख गसविया 
राउतको घरसम्म र सत्यम मागग 
आर.गस.गस.रोड 

४ 

1035000 900000   135000 

१८६ 
तिदार मागग िागथभरा होटलदेशख िषु्ि 
भट्टराईको घरसम्मको बाटो रर.िाल 
र ग्राभेल  

४ 

840000 700000   140000 

१८७ 
दयािती मागग हुाँदै दशिण एयरिोटग 
बाटो छुने बाटो रर.िाल र ग्राभेल 

४ 
600000 500000   100000 

१८८ सफल मागग व्यास रेग्मीको घर हुाँदै 
दशिण तफग को बाटोमा नाला ४ 

575000 500000   75000 

१८९ सगरमाथा टोल वहमालय मागग नहर 
हुाँदै िशिमको बाटो रर.िाल र ग्राभेल 

४ 
840000 700000   140000 

१९० 
मनोकामना टोल शितल मागग हुाँदै 
बदु्ध मागग जोडने बाटो रर.िाल र 
ग्राभेल 

४ 

600000 500000   100000 
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१९१ 
खाशजगकोहिरा वहरा मागग रर.िाल र 
ग्राभेल 

४ 
600000 500000   100000 

१९२ 
शिि मागगदेशख िाक्यको घरसम्मको 
बाटो ३०० गम. रर.िाल र ग्राभेल 

४ 
840000 700000   140000 

१९३ 
ओखलढुङे्ग मागग २५० गम. रर.िाल, 

ग्राभेल र कल्र्भट 
४ 

600000 500000   100000 

१९४ सूयोदय मागग रर.िाल र ग्राभेल ४ 600000 500000   100000 

१९५ 
गसद्धाथग मागग ढाट िशिम नहरसम्म 
रर.िाल र ग्राभेल 

४ 
600000 500000   100000 

१९६ 
ढाट िशिम िवििा मागग िूनम 
रायमाझीको घरसम्म रर.िाल र 
ग्राभेल 

४ 

600000 500000   100000 

१९७ 
गोिीटोल उत्तम मागग नहरसम्म 
रर.िाल र ग्राभेल 

४ 
1080000 900000   180000 

१९८ 
आयल गनगम िशिम जनता मागग ५० 
गम. र हनमुानमागग रर.िाल र ग्राभेल 

४ 
600000 500000   100000 

१९९ 
गगरी चौक गलटो फ्याशक्र जाने बाटो 
ठांउ ठाउंमा ग्राभेल िरुी ममगत गने 

४ 
600000 500000   100000 

२०० 

सद्भाि टोल सद्भाि मागग गरुु 
बह्राकोटीको घरदेशख नहरसम्म 
रु.६५००००। र िाररजात मागग 
नोिेल नहरदेशख केिि गगरीको 
घरसम्म रर.िाल र ग्राभेल 

४ 

1560000 1300000   260000 

२०१ खाशजग गोिी टोल संयूक्त मागगमा ररि 
१०० गम. विचमा नाला र ग्राभेल 

४ 
600000 500000   100000 

२०२ राधारमण मागग देवि गनरौलाको घर 
उत्तर जाने बाटो रर.िाल तथा ग्राभेल 

४ 
600000 500000   100000 

२०३ कदमगाछी चौकदेशख िशिम जाने 
बाटो रर.िाल र ग्राभेल 

४ 
600000 500000   100000 

२०४ 
कदमगाछीिाट गछने मरुारी 
दाहालकोको घर जाने बाटो रर.िाल 
र ग्राभेल 

४ 

600000 500000   100000 
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२०५ 
मंगलेको घर ििुगदेशख आशजर गमयांको 
घरसम्म रर.िाल र ग्राभेल 

४ 
720000 600000   120000 

२०६ 
असरलाल चौधरीको घर िशिम 
बधेुश्वर यादिको घरसम्म ग्राभेल 

४ 
480000 400000   80000 

२०७ 
कंचनेश्वर मागगदेशख िशिम महेन्र 
चौधरीको घरसम्म रर.िाल र ग्राभेल 

४ 
600000 500000   100000 

२०८ 
मदिाग स्कूल गोकुल टोलमा नाला 
तथा स््याभ 

४ 
600000   500000 100000 

२०९ 
नहर उत्तर जग्ग ु िालको घरसम्म 
लहर िशिमको बाटो समेत ग्राभेल 

४ 
426000 355000   71000 

  जम्मा    42456000 22055000 14700000 5701000 

िडा नं ५ 
२१० खेलकुद सहयोग कायगक्रम  ५ 100000   100000   

२११ जेष्ठ नागरीक संस्थाहरुको संस्थागत 
सहयोग 

५ 350000 
  

350000   

२१२ सामदुावयक विद्यालय, मदरसा 
सहयोग कायगक्रम  

५ 300000 
  

300000   

२१३ मवहला सीि मलुक कायगक्रम ५ 150000   150000   

२१४ िि िगिका विज्ञािन कायगक्रम ५ 43600   43600   

२१५ श्री सत्यनारायण कृतन समहु एिं 
सामाशजक संस्था 

  50000 
  

50000   

२१६ साथगक समाज सीिमलुक तागलम 
कायगक्रम 

५ 200000 
  

200000   

२१७ िैददक कमगकाण्ड िररषद 
धागमगकग्रन्थ भिन गनमागण 

५ 575000 

 

500000 75000 

२१८ 
िडाको िस्तशुस्थतीका िारेमा सचुना 
तथा संदेिमलुक कायगक्रम 

(प्रिारण) 
५ 250000 

  

250000   

२१९ 
सावकरा गमगडया नेटिकग  प्रा.गल.लाई 
िडाको विकास सम्बशन्ध डकुमेन्टी 
गनमागण  

५ 250000 

  

250000   
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२२० 
नभ सञ्चार प्रा.गल. सािगजगनक 
सनुिुाई रेगडयो कायगक्रम िडा 
अ्यिसाँग 

५ 250000 

  

250000   

२२१ हाम्रो प्रयास कायगक्रम गनग ५ 100000   100000   

२२२ नाला सरसफाई  ५ 500000   500000   

२२३ 
खा्डा खु् डी िनेु ग्राभेल खररद 
तथा सडक नाला ममगत 

५ 555600 
 

463000 92600 

२२४ 
देिी शघगमरेको घर जाने बाटोमा 
नाला र ग्राभेल  

५ 600000 500000 
  

100000 

२२५ 
यज्ञ िराजगुलको घर हदैु प्रिन्न 
टोलतफग  जाने बाटोमा अधरुो नाला 
र ढलान 

५ 345000 300000 

  

45000 

२२६ 
स्िशस्तक मागग ललन ठाकुरको घर 
जाने बाटो नाला, ग्राभेल, क्भटग ५ 600000 500000 

  
100000 

२२७ 
गोदािरी मागग गलला ढंुगेलको 
घरदेशख उत्तर काजीको घरसम्म 
नाला र ग्राभेल 

५ 600000 500000 

  

100000 

२२८ 
विर बहादरुको घरदेशख राम प्रसाद 
िराजगुलको घरसम्म नाला र ग्राभेल 

५ 600000 500000 
  

100000 

२२९ 
बदु्ध मागग सयुग मेहताको घरदेशख 
राजन शे्रष्ठको घरसम्म नाला र 

ग्राभेल 

५ 600000 500000 

  

100000 

२३० 
कोलरुिा टोलको अिोक यादि र 
बेचन मण्डलको घर अगागड नाला 
र ग्राभेल 

५ 600000 500000 

  

100000 

२३१ 
टेक बहादरु काकीको घरदेशख 
विनोद रायको घरसम्म नाला र 

ग्राभेल  

५ 600000 500000 

  

100000 

२३२ गोिाल दाहालको घरदेशख 
कटुिालको घरसम्म नाला र ग्राभेल  

५ 360000 300000 
  

60000 

२३३ कोचाखालको चौधरी मागगमा भरत 
गगररको घर जाने बाटोढलान 

५ 575000 500000 
  

75000 
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२३४ 
रमाइलो मागग विष्ण ुिाठकको घर 
जाने बाटो रर.िाल 

५ 345000 300000 
  

45000 

२३५ 
शिि ुसेिा सगमगत विराटनगर 
कोचाखालको कम्िाउण्ड िाल र 
गेट गनमागण 

५ 230000 200000 

  

30000 

२३६ 
साई मशन्दर बाटोमा अधरुो नाला 
गनमागण  

५ 575000 500000 
  

75000 

२३७ 
समसादको घरदेशख चादको घरजाने 
बाटोमा नाला र ग्राभेल 

५ 600000 500000 
  

100000 

२३८ 
नहर िशिम िाशन्तनगर ददगलि 
लम्सालको घरजाने बाटो नाला र 
ग्राभेल 

५ 1200000 1000000 

  

200000 

२३९ 
जागृगत टोलको ददनेि चौधरीको 
घरजाने िशिम बाटो रर.िाल र 

ग्राभेल  

५ 600000 500000 

  

100000 

२४० 
नहर िशिम गड.वि.एस. जाने बाटो 
नया िस्तीमा नाला र ग्राभेल 

५ 600000 500000 
  

100000 

२४१ 
भरत कामतको घरजाने बाटोमा 
रर.िाल र नाला ५ 575000 500000 

  
75000 

२४२ 
जामनुगाछी रमेि मागगमा नाला र 
ग्राभेल 

५ 360000 300000 
  

60000 

२४३ 
सूयगदय टोल िििुगत मागग 
राजकुमार खड्काको घरजाने बाटो 
क्भटग तथा  विच गनमागण 

५ 805000 700000 

  

105000 

२४४ रमेि िोखरेलको घरदेशख नागशे्वर 
चौधरीको घरसम्म नाला र ग्राभेल  

५ 600000 500000 
  

100000 

२४५ िर वििल मागगमा अधरुो नाला र 
ग्राभेल 

५ 600000 500000 
  

100000 

२४६ प्रिन्न टोलमा अधरुो ढलान ५ 345000 300000   45000 

२४७ दामािन्दी िंकरिाढी िशिम नाला 
र ग्राभेल 

५ 600000 500000 
  

100000 

२४८ सिुानीको घरदेशख इस्लामको 
घरसम्म विचमा नाला र स्लाि 

५ 345000 300000 
  

45000 
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२४९ 
सधुीर कोईरालाको घरदेशख िूिग 
उत्तर जशस्मन काकीको घरसम्म 
विचमा नाला र इन्टरलक 

५ 575000 500000 

  

75000 

२५० 
सीतािथबाट दशिण िशिम जाने 
बाटोमा क्भटग र नाला ५ 575000 500000 

  
75000 

२५१ 
िाशन्त केथलको घरदेशख नारायण 
मण्डलको घरसम्म नाला र ग्राभेल 

५ 600000 500000 
  

100000 

२५२ 
कोचाखालको राजकुमारको घरदेशख 
लालदेि मण्डलको घरसम्म विचमा 
नाला र इन्टरलक 

५ 575000 

 

500000 75000 

२५३ 
प्रगगत मागग वकिोर मश्लकको घर 
जाने बाटो नाला र इन्टरलक 

५ 230000 200000 
  

30000 

२५४ 
आईतिारे चोकदेशख दशिण जाने 
बाटोमा ढलान 

५ 345000 300000 
  

45000 

२५५ 
दामाबन्दी विनोद रायको घर जाने 
शिि मागगमा नाला र ग्राभेल 

५ 360000 300000 
  

60000 

२५६ 
कोचाखाल दाना फ्याशक्रदेशख ििुग 
एभरेष्ट स्कुलको गटे दशिण ममता 
मागगमा ग्राभेल  

५ 600000 

  

500000 100000 

२५७ 
जामनुगाछी नहर िशिम शिि 
थािाको घर जाने बाटो नाला तथा 
ढलान 

५ 575000 

 

500000 75000 

२५८ 
रावष्ट्रय विभगूत िंखधर साख्िाको 
प्रगतष्ठानलाई विविध कायगक्रम 

५ 200000 
  

200000   

२५९ 
जलेश्वरको घरदेशख ददिक 
मण्डलको घरसम्मको बाटो नाला र 
ग्राभेल 

५ 600000 

 

500000 100000 

२६० मंगलिुािा दामािन्दी आश्रमलाई 
सहयोग 

५ 100000 
  

100000   

२६१ गड.वि.एस. जानेबाटोको िाकग  छेउ 
ग्रामथानमा घेरािन्दी गनग 

५ 100000 
  

100000   

२६२ दामािन्दी शििमन्दीरमा रंगरोगन 
गने 

५ 100000 
  

100000   
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२६३ 
साना गतना ममगत तथा आकशस्मक 
कायग ५ 2400000 

 

2000000 400000 

२६४ िडा कायागलय व्यिस्थािन खचग ५ 500000   500000   

२६५ 
विधतु तथा खानेिानी सामाग्री 
खररद 

५ 500000 
  

500000   

२६६ 
जनप्रगतगनगध तथा कमगचारी 
अिलोकन भ्रमण 

५ 250000 
  

250000   

२६७ 
सम्झना चौक दशिण स्मगृत मागगमा 
ब्लक इट्टा   ५ 345000 

 
300000 45000 

  कुि जम्मा  27064200 14000000 9556600 3507600 

िडा नं ६ 
२६८ विजलुी िगत सामाग्री खररद  ६ 1000000   1000000   

२६९ कायागलय व्यिस्थािन तथा ममगत ६ 300000   300000   

२७० श्री शििा सदन मा.विद्यालय 
व्यिस्थािन भिन ममगत सभार 

६ 900000 
  

900000 
  

२७१ श्री धरणीधर आधारभतु विद्यालय 
व्यिस्थािन, ममगत सम्भार  

६ 500000 
  

500000 
  

२७२ िडा कामगचारी व्यिस्थािन  ६ 500000   500000   

२७३ ररचमण्ड फेलोशिि मोरङका लागग 
औषगध  सचेतनामलुक कायगक्रम 

६ 200000 
  200000   

२७४ प्राशचन मागग (सरौशचया) मा िक्की 
नाला तथा गसलाि 

६ 575000 500000 
  

75000 

२७५ वियषु  मागगमा बाटो  ग्राभेल ६ 240000 200000   40000 

२७६ रमेि गगरी घर आगडी एकता मागग 
(रामिरु) िक्की नाला 

६ 920000 800000 
  

120000 

२७७ 
जनवप्रय टोलमा िक्की नाला तथा 
बाटो आर गस गस ढलान(प्रेम नाथ 
ग्ली) 

६ 920000 800000 

  

120000 

२७८ 
उदय टोल चााँदको ग्ली आर गस 
गस बाटो ढलाई र स््याि 

६ 920000 800000 
  

120000 

२७९ 
नारायण िासिानको ििुग छेउ हदैु 
संजय सहनी घर अगाडी बाटो 
ग्राभेल 

६ 240000 200000 

  

40000 
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२८० 
िभुश्री मागग आन्नद मोहन झाको 
बाटोमा अधरुो िक्की नाला तथा 
ग्राभेल 

६ 960000 800000 

  

160000 

२८१ 
लक्ष्मी नारायण मागगमा जगुन ुसहनी 
बाटोको बाटो ग्राभेल, िक्की नाला र 
आर.गस.गस. ढलाई 

६ 1150000 

 

1000000 150000 

२८२ 
रान बहादरु गरुुङको बाटोमा अधरुो 
िक्की नाला तथा ग्राभेल 

६ 600000 500000 
  

100000 

२८३ 
िडा  कायागलयको िशिममा गनमागण 
भएको कलभगटमा दिुै तफग  
आर.गस.गस ढलाई र विच गनमागण 

६ 3045000 3000000 

  

45000 

२८४ 
लालीगरुास टोलमा अरुण सहनीको 
घर जाने बाटोमा िक्की नाला तथा 
बाटो ग्राभेल 

६ 1560000 1300000 

  

260000 

२८५ 
अमाननगरमा सिीर मस्कीम जाने 
बाटोमा ग्राभेल तथा िक्की नाला  ६ 1200000 1000000 

  
200000 

२८६ 
नेिे िगान िशिम ददगलि कामतको 
घरसम्म िक्की नाला  ६ 805000 700000 

  
105000 

२८७ 
विगभन्न टोलहरुमा खा्डा खु् डी 
िनेु  

६ 600000 500000 
  

100000 

२८८ 
यगुलको घर जाने बाटोमा र 
अरसवफ कामत बाटो ग्राभेल 

६ 240000 200000 
  

40000 

२८९ नहर छठ घाट गनमागण  ६ 2012500  1750000 262500 

२९० शिि िंकर मागगमा िशिम िंकर 
मण्डलको घर जाने बाटो ग्राभेल  

६ 360000 300000 
  

60000 

२९१ नेिाल फाउडेसन  ६ 200000   200000   

२९२ िडा नं ६ मा आधारभतू स्िास्थ्य 
केन्रमा स्िास्थ्य सामाग्री खररद  

६ 100000 
  

100000   

२९३ धमगभत्त टोलमा बेजनाथ सहनीको 
घर जाने बाटोमा ग्राभेल 

६ 480000 400000 
  

80000 

२९४ िडा कायागलयको उत्तर जाने बाटो 
हदैु महशजदसम्म बाटो ग्राभेल  

६ 360000 300000 
  

60000 

२९५  छठ ििगमा मण्डि खचग (नहर)  ६ 50000   50000   
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२९६ छठ ििगमा मण्डि खचग (भरना) ६ 50000   50000   

२९७ विित व्यिस्थािन   ६ 500000   500000   

२९८ 
नाला सडक सरसफाई तथा 
िृिारोिणका लागी कुचो, कोदालो, 
मल, कंक्रीट, डस्टविन सामाग्री खररद  

६ 205000 

  

205000   

२९९ 
सरौशचयाको सौलसथान मशन्दर  

गनमागण 
६ 200000 

  
200000   

३०० विराट ब्रम्ह मशन्दर श्री राम मागग ६ 240000  200000 40000 

३०१ 
बह्रम्िरुा टोलको श्री श्री श्री १०८ 
श्री भिुनेश्वर शिि मशन्दर गनमागण  

६ 200000 
  

200000   

३०२ रामेश्वर शिि मशन्दरमा गनमागण ६ 200000   200000   

३०३ 
काजर माजर भगिती मशन्दर 
गनमागण 

६ 200000 
  

200000   

३०४ 
श्री हलिाई समाज क्याण सेिा 
सगमतीको धमगिला तथा मशन्दर 

गनमागण    

६ 200000 

  

200000   

  जम्मा  22932500 12300000 8455000 2177500 

िडा नं 7 

३०३ सरस्िती टोल अन्तरगत बाटाहरु 
ढलाई तथा नाला तथा स्लाि  

७ 
2070000 1800000   270000 

३०४ हररयाली टोलमा गिनेि शिि 
मशन्दरमा ग्रील को लागग  

७ 
400000   400000   

३०५ गोिाल िेिीको घर जाने बाटो 
ढलाई तथा नाला गनमागण  

७ 
575000 500000   75000 

३०६ गोविन्द प्रसाईको घर जाने बाटो 
मा ढलाई तथा नाला गनमागण 

७ 
575000 500000   75000 

३०७ मोतीराम िागलक गनमागण तथा 
स्लाब गनमागण  

७ 
920000 800000   120000 

३०८ आदिग टोल अन्तगगत बाटो ढलाई 
नाला तथा स्लाि 

७ 
1150000 1000000   150000 

३०९ 
आदगि िसु्तकालयदेशख 

भगूमसधुारसम्म नाला तथा स्लाि  
७ 

1380000 1200000   180000 
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३१० 
मेनरोडमा सडक बशत्त  तथा िडा 
ब्यटुीवफकेस्न    

७ 
690000 600000   90000 

३११ 
ऋवष खगतिडाको घर जाने बाटो 
ढलाई तथा नाला  ७ 

690000 600000   90000 

३१२ 
िडा गभिका बाटोहरु ढलाई स्लाि 
तथा नाला तथा स्तर उन्नती  ७ 

2530000 2200000   330000 

३१३ 
सरेुन्र नौलखाको घर जाने बाटो 
ढलाई तथा नाला ७ 

1150000 1000000   150000 

३१४ गग्रन गलफ िाकग  स्तारोनाशत्त   ७ 1380000 1200000   180000 

३१५ गग्रन गलफ िाकग  खू्ला शजम  ७ 690000 600000   90000 

३१६ िडा गभि गसगस क्यामेरा जडान ७ 700000   700000   

३१७ 
गायिी संस्कृत स्कूल कायागलय 
व्यिस्थािन सहयोग  

७ 
500000   500000   

३१८ गबजूली सामग्री  खररद  ७ 500000   500000   

३१९ िडा कायागलय व्यिस्थािन  ७ 1000000   1000000   

३२० सरसफाइ कायगक्रम  ७ 600000   600000   

३२१ िृिारोिण  कायगक्रम  ७ 200000   200000   

३२२ महाविर रोड व्यूवटवफकेसन  ७ 230000   200000 30000 

३२३ शिशिर उिा्ययको घर जाने बाटो 
तथा ढलाई नाला  

७ 
575000   500000 75000 

३२४ संसारी साक्मभरी मशन्दर ७ 500000   500000   

३२५ लागूऔषधी सम्बशन्ध जनचेतन 
कायागक्रमको लागग  

७ 
100000   100000   

३२६ 
िडा गभिका कच्ची बाटोमा ग्रागभल 
गने  

७ 
240000   200000 40000 

३२७ विित व्यिस्थािन ७ 200000   200000   

३२८ 
मोतीराम स्िोवटगङ्ग क्लिलाई 
फूटबल प्रगतयोगगता खे्न र 
खेलकूद सामान को लागग 

७ 

700000   700000   

३२९ 
बदु्धगमलन िाचनालय संस्थागत 
सहयोग   

७ 
300000   300000   

३३० मोगनिंङ्ग क्लि खेलकुद सहयोग   ७ 200000   200000   
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३३१ 
हररयाली यूिा क्लि खेलकुद 
सहयोग  

७ 
100000   100000   

३३२ गाडी ड्राईगभङ्ग तागलम  ७ 400000   400000   

३३३ मवहला गसिमूलक      ७ 500000   500000   

३३४ बालमैिी कायगक्रम  ७ 100000   100000   

३३५ टोल विकास संस्था िररचालन  ७ 100000   100000   

  जम्मा   21945000 12000000 8000000 1945000 

िडा नं 8 
३३६ गसिमलुक तागलम ८ 500000   500000   

३३७ मन्टेश्वरी शििा सहयोग ८ 300000   300000   

३३८ खेलकुद ८ 200000   200000   

३३९ जेष्ठ नागररक उत्प्रेरणा ८ 200000   200000   

३४० स्िास्थ्य कायगक्रम ८ 300000   300000   

३४१ नाला सफाई ८ 400000   400000   

३४२ सधुार गृह ८ 200000   200000   

३४३ बाल क्लिहरुको िमता विकास ८ 150000   150000   

३४४ गबजलुी ब्ि खररद ८ 500000 500000    

३४५ ममगत संभार ग्राभेल ८ 1483320   1236100 247220 

३४६ िडा नं. ८ को गड.वि.आर. ८ 500000 500000     

३४७ 
विश्वकमाग चौकदेशख गसताराम 
साहको घरहदैु सेिकी देिी 
िास्िानको घरसम्म नाला 

८ 

2300000   2000000 300000 

३४८ 
रामलक्ष्मण चोक ििुग सनु्दर मागग र 
मधिुन मागग ररटेगनङ्ग िाल र  ग्राभेल 

८ 
3000000   2500000 500000 

३४९ 
गणेि मशन्दर ििुग अिोक 
चोकसम्म ररटेगनङ्ग िाल र ग्राभेल 

८ 
1680000 1400000   280000 

३५० 
गसमल मागग विन्द ुन्यौिानेको घर 
जाने बाटो ररटेगनङ्ग िाल र ग्राभेल 

८ 
840000 700000   140000 

३५१ 
अमर सेिा सगमगत ििुग ररटेगनङ्ग 
िाल गनमागण  

८ 
575000 500000   75000 

३५२ 
राजकुमार राजिंिीको घरदेशख 
िशिम मनोज दासको घरसम्म 
ररटेगनङ्ग र ग्राभेल 

८ 

600000 500000   100000 
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३५३ 
बाल मागग र दगुाग काकीको घर 
भएको अधरुो बाटो ८ 

840000 700000   140000 

३५४ 
मदन भट्टको घर भएको बाटो नाला 
र ग्राभेल 

८ 
1200000 1000000   200000 

३५५ 
महेन्र मा.वि. िछाडीको बाटो 
अधरुो नाला र ग्राभेल 

८ 
1200000 1000000   200000 

३५६ हरर बरालको घर अगाडीको बाटो ८ 1200000 1000000   200000 

३५७ 
विश्वकमाग चौक ििुग तेगलिट्टीको 
अधरुो बाटो ररटेगनङ्ग िाल र ग्राभेल 

८ 
840000 700000   140000 

३५८ 
हरी थािाको घरको बाटो अधरुो 
नारा र ग्राभेल 

८ 
600000 500000   100000 

३५९ 
गड्ली काकीको घर अगागडको 
बाटो ररटेगनङ्ग िाल र ग्राभेल 

८ 
840000 700000   140000 

३६० 
राजन शे्रष्ठको घरको अधरुो बाटो 
ग्राभेल 

८ 
360000 300000   60000 

३६१ 
अिेष लम्साल र जगत साहको 
घरको अधरुो बाटो ररटेगनङ्ग िाल र 
ग्राभेल र क्भटग 

८ 

480000 400000   80000 

३६२ जैनि खातकुो घर अगागडको अधरुो 
बाटो माटो र ग्राभेल 

८ 
360000  300000 60000 

३६३ लि िाण्डेको घर अगागडको अधरुो 
बाटो ररटेगनङ्ग िाल र ग्राभेल 

८ 
1200000 1000000   200000 

३६४ 
सयुग शे्रष्ठको र मालगत यादिको 
घरको अधरुो बाटो ररटेगनङ्ग िाल र 

ग्राभेल 

८ 

480000 400000   80000 

३६५ उगमगला गरुुङ्गको बाटो ररटेगनङ्ग र 
ग्राभेल 

८ 
1200000 1000000   200000 

३६६ वििद् व्यिस्थािन ८ 200000   200000   

३६७ मसलन्द तथा विविध खचग ८ 200000   200000   

  जम्मा 24928320 12800000 8686100 3442220 

िडा नं 9 
३६८ रुिा देउजाको घरको बाटो ९ 1200000 1000000   200000 
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३६९ 
वहमालय गसनेमा अगाडीबाट कृवष 
विकाि बैंक जाने बाटो ९ 360000 300000   60000 

३७० 
अन्सार खानको घरदेशख जलाल 
िेगको घरको बाटो ९ 240000 

  
200000 40000 

३७१ 
ररयाज अहमदको घरको िूिग 
तफग को बाटो ९ 600000 

  
500000 100000 

३७२ 
मठ मशन्दर िाटी िौिा विजूली 
बशत्त, अधूरो नाला, सडक, खानेिानी 
लाईन गबस्तार, बशक्त व्यूवटवफकेिन 

९ 5000000 5000000 

  

  

३७३ िडा स्तरीय खेलकूद ९ 200000   200000   

३७४ सरस्िती स्कूल ९ 1500000   1500000   

३७५ सरसफाई तथा नाला सरसफाई ९ 500000   500000   

३७६ वििद व्यिस्थािन ९ 500000   500000   

३७७ िडा गभिका विगभन्न चोकहरुमा 
गस.गस. क्यामेरा व्यिस्थािन 

९ 1000000 1000000 
  

  

३७८ बधुहाट चोकमा गडशजटल बोडग ९ 1000000 1000000     

३७९ कायागलय सञ्चालन तथा मसलन्द 
सामान खररद 

९ 500000 
  

500000   

३८० िडाको िेटीहरुमा ििृारोिण ९ 146000   146000   

३८१ वि प्लट िाकग  ९ 2300000 2000000   300000 

३८२ ज्येष्ठ नागररक कायागक्रम ९ 200000   200000   

३८३ 
भान ुटोल र शिद्धाथग चोकमा 
सागलक राखी घेरािेरा समेतका 
लागग 

९ 1150000 1000000   150000 

३८४ िडामा विज्ञािन तथा िििगिका ९ 100000   100000   

३८५ िडा स्तरीय अन्तरवक्रया कायागक्रम ९ 100000   100000   

३८६ 
ताबूक खररद (मशुस्लम समदुायको 
लागग) 

९ 300000 
  

300000   

३८७ 
नेिाल मशुस्लम डाक्टसग 
एसोगसएसनका लागग कायगक्रम 

९ 200000 
  

200000   

३८८ 
सतु्केरी मवहलाको लागग िोषण 
आदद कायगक्रम 

९ 150000 
  

150000   
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३८९ 
िडा नं. ९ का ७५ िषगमागथका 
ज्येष्ठ नागररकहरुको घर दैलोमा 
गई स्िास्थ्य चेक जांच कायगक्रम  

९ 250000 

  

250000   

३९० 
वकिोर वकिोरीहरुका लागग 
स्िास्थ्य जनचेतना कायगक्रम 

९ 100000 
  

100000   

३९१ 
स्िास्थ्य गसविर तथा जनचेतना 
कायगक्रम 

९ 500000 
  

500000   

३९२ 
मवहला िालिागलका लशित 
मन्टेश्वरी कायगक्रम 

९ 200000 
  

200000   

३९३ व्यूटीगसयन कायगक्रमका लागग ९ 200000   200000   

३९४ यूिाहरुको लागग ड्राइगभड्ग गसि ९ 100000   100000   

३९५ 
लोक सेिा तयारी किा सञ्चालन 
कायगक्रम 

९ 150000 
  

150000   

३९६ 
मवहला लशित गसि मूलक तागलम 
कायागक्रम 

९ 200000 
  

200000   

३९७ 
िडा कायागलयका कमगचारीहरुका 
लागग िमता विकाि तागलम 

९ 150000 
  

150000   

३९८ संघ संस्था तथा गसिमूलक 
कायागक्रमका लागग 

९ 2000000 
  

2000000   

३९९ जानकी सेिा सदनमा गलफ्टका 
लागग 

९ 2300000 2000000   300000 

  जम्मा  23396000 13300000 8946000 1150000 

िडा नं 10 

४०० नविन टोल विष्णू खनालको घर 
जाने बाटो 

१० 
480000 400000   80000 

४०१ प्र्हाद रेग्मीदेशख निराज रेग्मीको 
घर जाने बाटो ररटेगनङ्गिाल ढलाई      

१० 
575000 500000   75000 

४०२ ब्रम्हकुमारी मागग हेमन्त िारडाको 
घर दशिण आर.गस.गस. ढलाई 

१० 
460000 400000   60000 

४०३ िडा कायागलय अगागडको थान 
गाछी मन्दीर ग्ली नाला र ग्राभेल  

१० 
576000 480000   96000 

४०४ िम्भ ुिस्तीको घर अगाडी 
लालीगरुााँस मागग  

१० 
600000 500000   100000 
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४०५ 
िान्ती मागग रविन्र सिुेदीको घर 
िशिम सिुराज सिुेदीको घर जाने 

बाटो नाला 
१० 

575000 500000   75000 

४०६ 
अन्तर महानगरिागलका अ्ययन 
अिलोकन तथा जेष्ठ नागररक 
धागमगक भ्रमण 

१० 

600000   600000   

४०७ 
संसारी माईस्थान उत्तर ििुग जाने 
बाटो १० 

600000 500000   100000 

४०८ 
िासांग मागग जोड्ने बाटो∕ नाला 
वििल मागगिाट (खसु्बू) १० 

600000 500000   100000 

४०९ 
िाचनालय मागग उत्तम शे्रष्ठको घर 
दशिण मोहन प्रधानको घर जाने 

बाटो∕ नाला 
१० 

480000 400000   80000 

४१० 
वििल मागगिाट उत्तर विकास 
कोइराला १० 

420000 350000   70000 

४११ 
राजकुमार बरालको घर जाने बाटो 
वकती मागग दशिण  

१० 
600000 500000   100000 

४१२ 
लक्ष्मण थािा घर जाने बाटो 
िाररजात मागग १० 

360000 300000   60000 

४१३ 
अजुगन काकीको घर जाने बाटो 
धरमिाध रोड 

१० 
600000 500000   100000 

४१४ 
दत्त मागग बाटो∕ नाला (काजल 
दत्तको घर अगाडी) १० 

480000 400000   80000 

४१५ संजय दाहाल ििुग ग्ली १० 480000 400000   80000 

४१६ मैगथली सेिा सगमगत विराटनगरको 
अिरुो भिन गनमागण कायग गनग 

१० 
230000 200000   30000 

४१७ गोिाल मागग िीच १० 805000 700000   105000 

४१८ विणा मागगमा आर.गस.गस ढलान १० 575000 500000   75000 

४१९ बाटो, चौक, सडकिेटी, नाली, ढल 
सफाई 

१० 
600000   600000   

४२० जनचेतना अगभिृवद्ध कायगक्रम (कर 
सम्बन्धी) 

१० 
100000   100000   
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४२१ 
िडामा सभे गरी प्रोफाईल तयार 
गनग १० 

100000   100000   

४२२ 
िडाका केही सडकमा हररयाली 
िृिारोिण र संरिण कायग गनग १० 

200000   200000   

४२३ 
विजलुी सामाग्री खररद तथा 
व्यिस्थािन 

१० 
700000   700000   

४२४ सडक, िेटी, स्लाि ममगत १० 460000 400000   60000 

४२५ 
गस.गस. क्यामेरा जडान तथा विस्तार 
(सहकायगमा) 

१० 
1200000 1200000     

४२६ 
िििगिका तथा सन्देिमलुक सूचना 
प्रिारण 

१० 
200000   200000   

४२७ 
जनतासाँग जनप्रगतगनगध सवहतका 
लशित िगग कायगक्रम 

१० 
200000   200000   

४२८ 
कायागलय व्यिस्थािन (स्टेश्नरी, 
इनभटर, व्यारी, वप्रन्टर, कम्प्यूटर 
तथा अन्य विदू्यतीय सामाग्री खररद) 

१० 

400000   400000   

४२९ 
गिभिुन चौक सदुृवढकरण गनग 
रेगलङ्ग, गमला, बत्ती जडान उिकरण 

सवहत  

१० 

400000   400000   

४३० 

ब्रम्हकुमारी राजयोग सेिाको 
समन्ियमा यूिाहरुलाई दूव्यगसनी 
रोकथाम  तथा न्यगुनकरण कायगक्रम 
संचालन 

१० 

100000   100000   

४३१ 
िडागभि रहेका चौबाटोमा गगत 
गनयन्िण गने संकेत सवहतको बोडग 
जडान 

१० 

200000   200000   

४३२ 
खानेिानीको िाइि व्यिस्थािन 
(िरुानो सानो िाईि भएको 
स्थानमा) 

१० 

690000 600000   90000 

४३३ 
सरुिा तथा सामदुावयक प्रहरी विट 
रहेको सटरको करार िमोशजमको 
भाडा व्यिस्थािन 

१० 

48000   48000   
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४३४ 

िडा गभिका मशन्दर िररसरलाई 
धागमगक ियगटनको रुिमा विकास 
तथा टाय्स व्लक आदी विछ्याउने 
कायग गनग 

१० 

300000   300000   

४३५ 
करेसा बारी तथा कौसी खेतीको 
प्रिद्धगन गनग तागलम, औषधी मल 
विउ तथा अगभमूशखकरण कायगक्रम 

१० 

200000   200000   

४३६ 
िाईि िोल बत्ती सवहत नमनुा 
सडक छनौट गरी सौन्दयीकरण 
अगभिृवद्ध तथा गनमागण व्यिस्थािन 

१० 

500000   500000   

४३७ 

जेष्ठ नागररक, वििन्न िगग, असहाय, 

फरक िमता भएकाहरुलाई प्रेसर, 

सगुर, गनयगमत चेकजांच तथा 
औषधी उिचार गनग 

१० 

400000   400000   

४३८ 
अस्थाई सािगजगनक िौचालय 
व्यिस्थािन (कशम्तमा २ स्थान) १० 

230000 200000   30000 

४३९ 
सािगजगनक विद्यालयहरुको 
स्तरोन्नती हररयाली, िौचालय 
सरसफाईग व्यिस्थािन 

१० 

400000   400000   

४४० िडा कायागलयमा सेड गनमागण १० 690000 600000   90000 

४४१ 
िडा कायागलय रंगरोगन ममगत 
फगनगचर ए.सी. जडान 

१० 
690000 600000   90000 

४४२ वििद् व्यिस्थािन  १० 100000   100000   

४४३ 
करको दायरा बढाउन िडा 
कमगचारी तथा जनप्रगतगनगध 
िररचालन  

१० 

150000   150000   

४४४ 
सािगजगनक सनुिुाई, स्िागत तथा 
सम्मान 

१० 
100000   100000   

४४५ यिुाहरुको सहभागगतामा खेलकूद 
प्रिद्धगन  

१० 
100000   100000   

४४६ सूचनाको हक सम्बन्धी कायगक्रम १० 100000   100000   
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४४७ 
दगलत, मवहला र अन्य लशित 
िगगको लागग रोजगार मलुक 
कायगक्रम 

१० 

800000   800000   

४४८ 
िरुानो सोमबारे हाटको मशन्दर िेि 
रंगरोगन तथा चौतारा, फलैचा 
गनमागण गरी सौन्दयीकरण  

१० 

300000 300000     

४४९ गणेि िसु्तकालय स्तरोन्नती १० 200000   200000   

४५० 
मवहलाहरुका लागग रोग िवहचानका 
लागग स्िास्थ्य शिविर संचालन तथा 
व्यिस्थािन 

१० 

300000   300000   

४५१ 
Street Light Beautification, बत्ती 
जडान िृिारोिण गरी सडकको 
सौन्दयीकरण 

१० 

575000 500000   75000 

४५२ 
जनप्रगतगनगधसंग जेष्ठ नागररक तथा 
सम्मान कायगक्रम  

१० 
200000   200000   

४५३ 
धमग, संस्कृती, सांस्कृगतक ििगको 
जगेनाग साथै संरिण 

१० 
400000   400000   

४५४ वििन्न िगगका लागग दाह संस्कार    200000   200000   

४५५ मवहला स्ियंसेविकाका लागग    100000   100000   

  hDdf   22729000 12430000 8398000 1901000 

िडा नं 1१ 
४५६ रौगनयार मागग नाला गनमागण ११ 1150000 1000000   150000 

४५७ 
आनन्दी मागग नाला तथा ग्राभेल 
गनमागण 

११ 1200000 
1000000   200000 

४५८ 
कृष्ण भट्टराई मागग नाला तथा 
ग्राभेल गनमागण 

११ 2400000 
2000000   400000 

४५९ 
नहरमा कलभटग,नाला तथा ग्राभेल 
गनमागण 

११ 4800000 
4000000   800000 

४६० केिि सािकोटा बाटो ररटेगनङ्ग 
िाल तथा ग्राभेल 

११ 1800000 
1500000   300000 

४६१ शिििरु टोलमा  कलभटग, ररटेगनङ्ग 
िाल तथा  ग्राभेल 

११ 1440000 
1200000   240000 
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४६२ 
ब्रहम्िरुामा कलभटग,ररटेगनङ्ग िाल 
तथा गाभेल 

११ 1440000 
1200000   240000 

४६३ नया मागग कलभटग विगभन्न ठाउंमा  ११ 1725000   1500000 225000 

४६४ मररक टोल नाला गनमागण  ११ 805000   700000 105000 

४६५ बनु्न मागग  ररटेगनङ्ग िाल र ग्राभेल ११ 960000   800000 160000 

४६६ ममगत सम्भार ११ 2100000   1750000 350000 

४६७ 
कायागलय व्यिस्थािन तथा िमता 
विकास कायगक्रम  

११ 600000 
  600000   

४६८ 
अरुणोदय आधारभतू विद्यालय 
व्यिस्थािन सहयोग  

११ 200000 
  200000   

४६९ 
बालबागलका, योग  तथा खेलकुद 

विकास  
११ 300000 

  300000   

४७० अिांग मवहला तथा जेष्ठ नागररक ११ 500000   500000   

४७१ जनिथ मा.वि. संचालन, कायागलय  

व्यिस्थािन सहयोग  
११ 400000 

  400000   

४७२ प्रचार प्रसार तथा संचार प्रविगध  ११ 100000 100000     

४७३ टोल संगठन िमता अगभिृवद्ध तथा 
व्यिस्थािन 

११ 100000 
  100000   

४७४ दगुाग मशन्दर व्यिस्थािन ११ 100000   100000   

४७५ अ्ययन अिलोकन  भ्रमण तथा 
िमता अगभिृवद्ध  

११ 100000 
  100000   

४७६ विित व्यिस्थािन तथा स्िास्थ्य ११ 200000   200000   

४७७ विजलुीित्ती, खानेिानी तथा 
सरसफाई व्यिस्थािन 

११ 700000 
  700000   

४७८ डा. नरेन्र चािागाई प्रगतष्ठान सहयोग ११ 50000   50000   

  जम्मा   23170000 12000000 8000000 3170000 

िडा नं 1२ 
४७९ वििद् व्यिस्थािन १२ 200000   200000   

४८० सफाई व्यिस्थािन १२ 300000   300000   

४८१ गबजलुी व्यिस्थािन १२ 600000   600000   

४८२ गबविध (फगनगचर समेत) १२ 1209900   1209900   

४८३ जेष्ठ नागरीक   १२ 200000   200000   

४८४ आय तथा गसिमलुक कायगक्रम १२ 300000   300000   
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४८५ बालबागलका कायगिम १२ 50000   50000   

४८६ खा्डा खु् डी िनुग गमक्सी गगटी १२ 600000 500000   100000 

४८७ खानेिानी  ममगत  १२ 200000   200000   

४८८ विराट सामदुावयक  भिन  १२ 230000 200000   30000 

४८९ विराट  राजिंिी सासं्कृगतकिसु्तकालय १२ 100000   100000   

४९० लेखनाथ िाचनालय  १२ 100000   100000   

४९१ 
लक्ष्मी कामतको घर िशिम  अधरुो 
नाला  तथा ग्राभेल  

१२ 
960000 800000   160000 

४९२ 
रामनन्द यादिको घर दशिण 
ररटगनङ िाल  तथा ग्राभेल  

१२ 
960000 800000   160000 

४९३ सगरमाथा िाटी प्यालेि  जाने बाटो 
ररटगनङ िाल  

१२ 
920000 800000   120000 

४९४ आदिग टोल बाटो / नाला १२ 840000 700000   140000 

४९५ राम जानकी मशन्दर मलहनिुा बाटो 
/ नाला 

१२ 
500000   500000   

४९६ प्रलाद  मागग  अधरुो ररटगनङ िाल  

तथा ग्राभेल  
१२ 

840000 700000   140000 

४९७ तारानाथ  मागग  अधरुो ररटगनङ िाल  

तथा ग्राभेल  
१२ 

480000 400000   80000 

४९८ जङगल ुमशुखयाको घर जाने बाटो 
नाला तथा ग्राभेल  

१२ 
240000 200000   40000 

४९९ िागथभरा मागग स्तरोन्नती १२ 960000 800000   160000 

५०० गायिी  िाहको घर तफग  अधरुो 
ढलाई  

१२ 
460000 400000   60000 

५०१ 
अजनुग रेग्मी को घर िशिम अधरुो 
िक्की नाला बाटो  १२ 

460000 400000   60000 

५०२ गसमराही टोल बाटो ग्राभेल  १२ 360000 300000   60000 

५०३ जागृती मागग  १२ 480000 400000   80000 

५०४ 
लक्ष्मी  टोल राकेि मण्डलको घर 
अगाडी अधरुो ग्राभेल 

१२ 
480000 400000   80000 

५०५ देिलाल मागग कच्ची नाला र ग्राभेल  १२ 240000 200000   40000 

५०६ 
शिि हनमुान टोल शििनारायण 
दत्तको घर जाने बाटो  ररटेगनङ्ग िाल  

१२ 
690000 600000   90000 
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५०७ 
वहलमान शे्रष्ठको घर जाने बाटो 
ररटेगनङ्ग िाल (गसकीयाही) १२ 

460000 400000   60000 

५०८ शिि  िक्त्ती  मागग  १२ 840000 700000   140000 

५०९ नमनुा मागग गगटी र ग्राभेल  १२ 360000 300000   60000 

५१० तलुसी मागग अधरुो ररटगनङ िाल  १२ 460000 400000   60000 

५११ 
सन्तोषी टोल रामेश्वर मण्डलको घर 
जाने बाटो ररटगनङ िाल  

१२ 
920000 800000   120000 

५१२ 
गसवकयाही  गबमल िौडेलको घर 
जाने बाटो ररटगनङ िाल  

१२ 
575000 500000   75000 

५१३ 
गणिती मागग अधरुो ररटगनङ िाल 
(देिी िाठकको घर जाने बाटो) १२ 

460000 400000   60000 

५१४ कूल देिता मागग ररटगनङ  िाल  १२ 575000   500000 75000 

५१५ अरविन्द मण्डलको घर जाने बाटो 
ररटगनङ िाल  

१२ 
690000   600000 90000 

५१६ बखरी आधारभतू विद्यालय िूिागधार 
विकास  

१२ 
500000   500000   

५१७ िाल क्याण  आधारभतू विद्यालय 
मलहनिुा िूिागधार विकास  

१२ 
200000 200000     

५१८ जनता  आधारभतु विद्यालय दरैया  
िूिागधार विकास  

१२ 
200000   200000   

५१९ दगुाग मशन्दर मंगलिारे हवटया  १२ 200000   200000   

५२० दगुाग मशन्दर मभिुा १२ 200000   200000   

५२१ अगभिादन टोल (क र ख) गसमाना 
बाटोमा अधरुो ररटगनङ िाल  

१२ 
690000   600000 90000 

५२२ सगरमाथा टोल राकेि ठाकुरको 
घर िछाडी अधरुो ररटगनङ िाल  

१२ 
460000   400000 60000 

५२३ 
रामदेि यादिको घरदेखी िूिग 
अगभषेक राउतको घरसम्म कच्ची 
नाला र ग्राभेल   

१२ 

480000 400000   80000 

५२४ 
कृष्ण मागग दशिण िशिम अगनल 
मण्डलको घर जाने बाटो कच्ची 
नाला तथा ग्राभेल 

१२ 

240000 200000   40000 
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५२५ 
गबरेन्र मण्डलको घर जाने बाटो 
कच्ची नाला तथा ग्राभेल 

१२ 
360000   300000 60000 

५२६ 
स्िास्थ्य विमा गररि तथा वििन्न 
िगगलाई  गन िु् क १०० जना  १२ 

350000   350000   

५२७ 
देिकान्त महतोको घर जाने बाटो 
ढलाई   

१२ 
575000   500000 75000 

५२८ 
समािेिी टोल ररटेगनङ िाल र 
नाला  १२ 

575000   500000 75000 

५२९ िडा प्रोफाईल  तयारी    १२ 150000   150000   

  जम्मा    24479900 12900000 8759900 2820000 

िडा नं 13 

५३० 
गसलाई कटाई िा भे्भेट जतु्ता 
चप्िल तागलम 

१३ 400000 
  

400000   

५३१ 
 ७० बषग भन्दा मागथका ज्येष्ठ 
नागररकलाई न्यानो किडा र 
फलफूल वितरण 

१३ 300000 

  

300000   

५३२ िडागभिका सामदुावयक विद्यालयमा 
स्टेिनरी वितरण  

१३ 150000 
  

150000   

५३३ खेलकुद सामाग्री वितरण १३ 250000   250000   

५३४ वििन्न िररिारलाई झलु वितरण १३ 100000   100000   

५३५ लोकसेिा तयारी किा सञ्चालन १३ 200000   200000   

५३६ दगलत मवहला उत्थान कायगक्रम १३ 100000   100000   

५३७ िडागभिका अनाथ आश्रम तथा 
मानि सेिा आश्रमलाई सहयोग 

१३ 100000 
  

100000   

५३८ स्िास्थ स्ियम सेविकाहरुई 
यातायात खचग 

१३ 100000 
  

100000   

५३९ सांस्कृगतक कायगक्रम १३ 200000   200000   

५४० 
बासबारी झमेली चौक उत्तर िूिग 
दगलत बस्तीको छेउ बाटो RCC 

ढलान तथा विच 

१३ 1380000 1200000   180000 

५४१ 
मारुती मागग रोडिेष चोकमा नाला 
तथा स््याब 

१३ 690000 600000   90000 
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५४२ 
संकटमोचन हनमुान मशन्दरको 
बाउण्डेरी िाल गनमागण 

१३ 500000 
  

500000   

५४३ जयकाली मशन्दरको िनुः गनमागण १३ 500000   500000   

५४४ खाकी बाबा मशन्दर गनमागण १३ 1900000   1900000   

५४५ 
संगम मागग कोिी प्रोजेक्टमा नाला 
र स््याब 

१३ 690000 600000   90000 

५४६ शििहरर मागगमा नाला तथा ग्राभेल १३ 980000 800000   180000 

५४७ यगुअितार िरुोषत्तम मशन्दर गनमागण १३ 500000   500000   

५४८ 
संजय गदेुलको घरदेशख आखा 
अस्ितालको िालसम्म RCC ढलान 

१३ 1380000 1200000   180000 

५४९ 
केदार शे्रष्ठको घर अगागड क्भटग 
गनमागण 

१३ 345000 300000   45000 

५५० िडाको विगभन्न स्थानमा क्भटग 
गनमागण 

१३ 805000 700000   105000 

५५१ MM प्लाशस्टकदेशख शिि ुमहतोको 
घरसम्म नाला तथा ग्राभेल 

१३ 840000 700000   140000 

५५२ ओमहरर मागग माइती नेिाल रोडमा 
नाला र ग्राभेल 

१३ 1320000 1100000   220000 

५५३ नया बस्ती टोलमा राजेन्र देिको 
घर जाने बाटोमा नाला गनमागण 

१३ 920000 800000   120000 

५५४ जयकागल टोल गौरी देिको घर 
जाने बाटोमा नाला गनमागण 

१३ 1150000 1000000   150000 

५५५ समािेिी मागगमा नाला र ग्राभेल १३ 600000 500000   100000 

५५६ शिि िािगती मागगमा नाला र ग्राभेल १३ 960000 800000   160000 

५५७ 
ओमिक्ती स-गमल रोडदेशख दशिण 
अनाथ आश्रमसम्म नाला र ग्राभेल 

(प्रभा देि) 
१३ 960000 800000   160000 

५५८ सडक बशत्तको लागग गबजलुी 
सामाग्री खररद 

१३ 750000 
  

750000   

५५९ 
बाल मा. वि. बाल किा 
व्यिस्थािन  

१३ 500000 
  

500000   

५६० वििद् व्यिस्थािन  १३ 200000   200000   

५६१ ममगत सम्भार  १३ 960000 800000   160000 
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५६२ 
कायगलयलाई कम्प्यटुर तथा वप्रन्टर 
खररद 

१३ 200000 
  

200000   

५६३ 
कमगचारी तथा जनप्रगतगनधी िमता 
अगभिृद्धी एिम ्अ्ययन अिलोकन 

भ्रमण 

१३ 200000 

  

200000   

५६४ कायगलयलाई ममगत सम्भार  खचग १३ 300000   300000   

५६५ िििगिका तथा विज्ञािन  १३ 100000   100000   

५६६ कायागलयलाई फगनगचर व्यिस्थािन  १३ 200000   200000   

५६७ कायगलय व्यिस्थािन तथा संचालन १३ 350000   350000   

  कुि जम्मा    22080000 11900000 8100000 2080000 

िडा नं 14 

५६८  बाख्रािालन तथा कृवष विकास 
कायगक्रम   

१४ 
250000   250000   

५६९ श्री िाल मा.वि. जतिुा ममगत संभार १४ 420000 400000   20000 

५७० 
श्री जनता िाल आ.वि. मा मन्टेश्वरी  
अंग्रजेी किा संचालन तथा 
व्यिस्थािन  

१४ 

400000   400000   

५७१ श्री विष्ण ुआ.वि.मा  व्यिस्थािन  १४ 150000   150000   

५७२  श्री गरुुकुल मा.वि.मा व्यिस्थािन  १४ 150000   150000   

५७३ मदरसा ररजगबया मजहरे इस्लाम 
फगनगचर व्यिस्थािन  

१४ 
150000   150000   

५७४ 

 सामदुावयक विद्यालयबाट एस.इ.इ. 
उगतणग  किा ११ र १२  

अ्ययनका लागग छािाहरुलाई 
छाििृती 

१४ 

200000   200000   

५७५ वििन्न िगगको िररिारलाई गनःिु् क 
स्िास्थ्य विमा कायगक्रम 

१४ 
200000   200000   

५७६ मवहला स्ियंसेविकाहरुलाई 
प्रोत्साहन स्िरुि साईकल वितरण  

  
70000   70000   

५७७ िडा स्तररय खेलकुद कायगक्रम १४ 200000   200000   

५७८ 
यिुा तथा बालबागलका लागग 
सम्बन्धी िमता विकाि कायगक्रम 
संचालन 

  

200000   200000   
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५७९ 
तारणी मागग सोमनाथ कोइरालाको 
घर हदैु अगनल मण्डल र सोनेलाल 
महतोको घरसम्म आ.गस.सी.ढलान 

१४ 

1265000 1100000   165000 

५८० 
विष्णटुोलको झोलङेु्गिलु देखी उत्तर 
गसशघंया वकनार हदैु विष्ण ुटोलसम्म 
माटोिरुी ग्राभेल  

१४ 

780000 650000   130000 

५८१ 
िरुानो धमगबाध विरु महतोको घर 
हदैु ररसोटसम्मको बाटोमा माटोिरुी 
ग्राभेल गने ।  

  

540000 450000   90000 

५८२ 

भगिती चोक उत्तर कविर मागगमा 
िंकर चौधरीको घर देखी उत्तर 
िंिराज महतोको घरसम्मअधरुो 
िक्की नाला गनमागण  

१४ 

2300000 2000000   300000 

५८३ 
भगिती टोल उत्तर विष्ण ुढंुगानाको 
घर हदैु जानेबाटो िक्की नाला गनमागण 

१४ 
1150000 1000000   150000 

५८४ 
गसदाथगमागग रुर बहादरु घले सशुिल 
चौधरीको घर अगाडीको बाटो 
ररटेररङ्ग िाल र माटोिरुी ग्राभेल 

१४ 

1080000 900000   180000 

५८५ 

कविटोल कन्हैया साहको घर देखी 
ििुग उत्तर जाने बाटोमा माटोिरुी 
ग्राभेल र गौिालाचोक देखी दशिण 
िासाँिारी छेउमा क्भटग गनमागण  

१४ 

1080000 900000   180000 

५८६ 

साइराम टोल देउराली होटल ििुग 
जाने बाटोमा िक्की नाला गनमागण र 

सरुज चौधरीको घर अगाडीको 
बाटोमा माटोिरुी ग्राभेल 

१४ 

1320000 1100000   220000 

५८७ 
राजेन्र यादिको घर देखी 
रे्िेसम्म िक्की नाला 

१४ 
1035000 900000   135000 

५८८ 
नयााँ नगरमा रामानन्द यादिको घर 
हदुैँ विरेन्र यादिको घर अगाडीको 
बाटो आर.गस.गस. ढलान 

१४ 

1092500 950000   142500 

५८९ 
िशुिल रेग्मीको घर जाने सहायक 
बाटोहरुमा आर.सी.सी. ढलान 

१४ 
575000 500000   75000 
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५९० 
ददना यादिको घर देखी ििन लाल 
यादिको घरसम्म िक्की नाला 
गनमागण 

१४ 

1265000 1100000   165000 

५९१ 
रामनारायण मागगमा रसलु गमयााँको 
घर हदैु मशस्जत दशिण िशिमको 
बाटोमा िक्की नाला तथा ग्राभेल 

१४ 

1200000   1000000 200000 

५९२ 
महेि राउतको घर जाने बाटो 
आर.सी.सी. ढलान 

१४ 
575000 500000   75000 

५९३ 

फोर लाईन ििुग प्रकास गसंहको घर 
जानेबाटो कलभटग गनमागण माटो िरुी 
ग्राभेल गने र माता कुञ्ज मागगमा 
माटोिरुी ग्राभेल 

१४ 

1080000 900000   180000 

५९४ 
सरस्ितीचोक देखी दशिण जाने 
बाटोमा माटो िरुी ग्राभेल 

१४ 
480000   400000 80000 

५९५ 
सन्त कविर भिनको जग्गा 
संरिणका लागी घेरािेरा 
िाउण्डीिाल  

१४ 

805000   700000 105000 

५९६ 
भगिती माता मशन्दर 
चौतारा,प्लास्टर,गग्रल र रंगरोगन 
कायग 

१४ 

300000   300000   

५९७ 
कठकुप्िाको भगिती मशन्दरमा 
कम्िाउण्डिाल घेरािेरा 

१४ 
500000   500000   

५९८ 
जसमय ग्राम देिता थान कम्िाउण्ट 
घेरािेरा 

१४ 
500000   500000   

५९९ 
कविर आश्रम समदुाय भिन विजलुी 
िायररङ्ग र कुसी टेिल 

१४ 
172500   150000 22500 

६०० 
सरस्ितीचोकमा सरस्िती मशन्दर 
गनमागण 

१४ 
800000   800000   

६०१ 
स्िगगद्धार आयगघाट मन्टािोखरी 
कम्िाउन्ड िाल ममगत तथा 
सरसफाई 

१४ 

460000   400000 60000 

६०२ शिि मशन्दर रङरोगन १४ 150000   150000   
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६०३ 
सूयग मागग सन्नी राउतको घरहदैु िूिग 
जाने बाटो नहरदेशख उत्तर माटो 
िरुी ग्राभेल तथा कलभटग गनमागण 

१४ 

240000   200000 40000 

६०४ वििद् व्यिस्थािन १४ 200000   200000   

६०५ 
िान्ती सरुिाको लागग इलाका 
प्रहरी कायागलयलाई सहयोग 

१४ 
150000   150000   

६०६ 
िडाका विगभन्न बाटोहरुको खा्टा 
खु् टी िनेु कायग  १४ 

600000   500000 100000 

६०७ िडा कायागलय व्यिस्थािन १४ 300000   300000   

६०८ 

गस.गस. वट.भी क्यामरा जडान, 

गडशजटल सचुना िोडग जडान, 

गनिू्क WiFi जडान िडाका 
विगभन्न स्थानहरुमा,  विज्ञािन 
लगायत संचार 

१४ 

380000   380000   

६०९ अ्ययन अिलोकन भ्रमण  १४ 160000   160000   

६१० 
चक्र बहादरु काकीको घर अगाडी 
माटो िरुी ग्राभेल 

१४ 
183000   152500 30500 

  

िडागभिका िोल नमररङ गने, 

विधगुतय तथा खानेिागन सामाग्री 
खररद 

१४ 

200000   200000   

  कुल जम्मा    25308000 13350000 9112500 2845500 

िडा नं 15 

६११ 
रुकगमणीमागग िशिम जगनाथ 
मण्डलको घरसम्म िक्की नाला, 
ग्राबल सडक गनमागण  

१५ 1440000 1200000 

  

240000 

६१२ 
बंगाली टोलमा राकेि ठाकुरको 
घरदेशख महेन्र तकमाको घरसम्म 
आर.गस.सी सडक ममगत  

१५ 575000 500000   75000 

६१३ 
खत्िे टोल िशिम जिहार खत्िेको 
घरसम्म िक्की नाला तथा आर.गस.सी  
सडक गनमागण  

१५ 460000 400000   60000 
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६१४ 
श्याम गगरीको घरदेशख िासदेुि 
साहको घरसम्म जाने िक्कीनाला 
स्लाि र नाला तथा सडक ग्राभेल  

१५ 1200000 1000000   200000 

६१५ 
सररता शे्रष्ठको घरदेशख रोवहत 
ठकुरीको घरसम्म जाने सडक 
गनमागण आर.सी.सी. नाला समेत  

१५ 720000 600000   120000 

६१६ 
सधुा लामाको घरदेशख उत्तर जाने 
आर.गस.सी  सडक 

१५ 345000 300000   45000 

६१७ 
िडा सगमगतको िूिग राज ुिेिीको 
घरसम्म सडक गनमागण नाला समेत  

१५ 960000 800000   160000 

६१८ 
विमल आचायगको घरदेशख िाशन्त 
तामाङ्गको घरसम्म जाने आर.गस.सी  
सडक नाला गनमागण  

१५ 575000 500000   75000 

६१९ रानी िोखरीमा उत्तरिूिग नाला गनमागण  १५ 460000 400000   60000 

६२० 
हररनगर भट्टा रामदेि साहको 
सडकमा नाला र सडक ममगत  

१५ 720000 600000   120000 

६२१ 
हररनगर भट्टामा महेन्र चौधरीको 
घरदेशख िाहि गमयााँको घरसम्म 
ररटेगनङ्गिाल र ग्राभेल  

१५ 600000 500000   100000 

६२२ 
समुन आटग सडक िक्की नाला र 
आर.गस.सी  ढलाई  

१५ 920000 800000   120000 

६२३ 
नारायण दासको घरसम्म ररटेगनङ्ग 
िाल ग्राभेल 

१५ 360000 300000   60000 

६२४ नन्द ुचौधरीको घर जाने सडक 
ग्राभेल र ररटेगनङ्गिाल गनमागण  

१५ 600000 500000   100000 

६२५ गोिाल िेिागको घरजाने बाटो 
आर.गस.सी  गनमागणको लागग  

१५ 345000 300000   45000 

६२६ हरताली हाट लाइन क्िाटर सडक 
आर.गस.सी  (तेश्रो लाईन)  

१५ 690000 600000   90000 

६२७ विद्या विकास आधारभतू विद्यालय 
वटनको छाना ममगत कायग  

१५ 400000   400000   

६२८ जन विकास मा.वि. को िौचालय 
व्यिस्थािन तथा सञ्चालन  

१५ 300000   300000   



“हामी सबैको रहर शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर” 
 

 विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८० 185 

 

आ. ि. २०७९/८० को िडास्तरीय योजनाहरु                                                                                         अनसूुची - ८ 

क्र. 
स. िडास्तरीय योजनाहरु  

िडा 
नं  

विगनयोशजत 
रकम  

संघीय सरकार 
वित्तीय 

समानीकरण  

आन्तररक 
श्रोत 

जनसहभागग
ता  

६२९ 
इलाका प्रहरी कायागलय रानीमा 
हाता गभि इन्टरलक ब्लक जडान 

कायग  
१५ 460000   400000 60000 

६३० 
मलायारोड िशिम कृष्ण 
मण्डलसम्मको घरसम्म िक्की नाला 
ग्राभेल  

१५ 360000 300000   60000 

६३१ 
राधाकृष्ण चौकमा रहेको िेिीय 
महाविर मशन्दर िखागल जडान कायग  १५ 300000   300000   

६३२ 
हरतालीहाटको मदरसा अनिा?ल 
आधारभतू विद्यालय भिन स्तर 
उन्नती  

१५ 300000   300000   

६३३ 
श्री श्री १०८ अनकुुल चन्र जी 
को मशन्दरमा रहेको अवफस 
कोठाको िखागल गनमागण कायग  

१५ 300000   300000   

६३४ 
श्री श्री १०८ दगुाग मशन्दर 
विराटनगर–¤६ छाना ममगत संभार 

कायग  
१५ 500000   500000   

६३५ 
राम जानकी चौकदेशख गमगथलेि 
कणगको घरसम्म अधरुो नाला सडक 
गनमागण कायग  

१५ 600000 500000   100000 

६३६ 
लगलता मागग िशिम रानी िथसम्म 
िक्की नाला आर.गस.सी  ढलाई गनमागण  

१५ 575000 500000   75000 

६३७ 
िडा कायागलयमा रहेको मशन्दरमा 
हनमुान जीको मतुी खररद  

१५ 200000   200000   

६३८ 
िििुती टोलमा रहेको मान्खीम 
मशन्दर भिन ममगत तथा संभार  

१५ 200000   200000   

६३९ सानागतना सडक स्तरोउन्नती  १५ 360000   300000 60000 

६४० 
गसद्धाथग टोलमा कशिोरी 
भगतकोदेशख ददिक कणगको 
घरसम्म आर.गस.सी  सडक गनमागण  

१५ 575000 500000   75000 

६४१ िडा कायागलय िररसर गभि 
प्रगतिालय तथा रस्ट गनमागण  

१५ 575000 500000   75000 
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६४२ 

ददनेि साहको घरदेशख िशिम 
विनोद यादिको घरसम्म हदैु 
शजिछ साहको घरसम्म सडक तथा 
गिभिुन चौक, न्यू महेन्र चौक, 

रामजानकी चौक, राधाकृष्ण चौक 

तथा विगभन्न चौकहरु सौन्दयगकरण  

१५ 400000   400000   

६४३ 
विद्याविकास आधारभतू विद्यालयमा 
रहेको सरुिाकमीको तलब अनदुान  

१५ 180000   180000   

६४४ 
जनविकास उच्च मा.वि. रहेको 
सरुिाकमीको तलब अनदुान  

१५ 240000   240000   

६४५ विजलुीको सामान खररद  १५ 600000   600000   

६४६ 
सडक बत्ती लगाउन आिश्यक तार 
खररद  

१५ 200000   200000   

६४७ कायागलय संचालन तथा व्यिस्थािन  १५ 510000   510000   

६४८ सडक नाला सरसफाई व्यिस्थािन  १५ 200000   200000   

६४९ 
वििन्न िररिार आय आजगनका लागगग 
कायक्रम  

१५ 300000   300000   

६५० विगभन्न मवहला गसिमलुक तागलम   १५ 300000   300000   

६५१ यिुा तथा खेलकुद  १५ 200000   200000   

६५२ िडाका स्ियंसेविकाहरुलाई 
प्रोत्साहगन कायक्रम  

१५ 70000   70000   

६५३ यिुा तथा िेरोजगार शििमलुक 
तागलम  

१५ 300000   300000   

६५४ सधुार केन्रहरुलाई संस्थागत सहयोग   १५ 300000   300000   

६५५ कला, धगम संस्कृगत प्रिगधगन कायक्रम  १५ 200000   200000   

६५६ विित व्यिस्थािन              १५ 200000   200000   

६५७ बाख्रािालन समहुलाई सहयोग  १५ 200000   200000   

६५८ 
जन प्रगतगनधी, कमगचारी ज्येष्ठ 
नागररकहरुको लागग अ्ययन 
अिलोकन भ्रमण  

१५ 200000   200000   

६५९ सूचना तथा संचार सन्देिमलुक कायगक्रम  १५ 200000   200000   

६६० ममगत सम्भार   १५ 480000 400000   80000 

  जम्मा   22255000 12000000 8000000 2255000 
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िडा नं 1६ 

६६१ 

आर.जे.शक्लगनक (राम शे्रष्ठ) को 
घरदेशख गमु्बा कैलास डंगोल हदैु 
मशण रत्नको घरसम्म िदक्क नाला 
सवहतको ढलाई सडक गनमागण  

१६ 

3070500 2670000   400500 

६६२ 
राज ुशे्रष्ठ कोदेशख राम थािासम्म 
अधरुो बाटो िरुा गनग  १६ 

1100000 1000000   100000 

६६३ 
विगभन्न स्थानमा नया क्भटग ५ 
थान गनमागण  

१६ 
1150000 1000000   150000 

६६४ 
महामाया आधारभतू गबद्यालयको 
दईु कोठे अधरुो भिन िरुा गनग  १६ 

700000   700000   

६६५ 
महामाया आधारभतू गबद्यालय जाने 
अगागड बाटोमा नाला माटो िनुग तथा 
ग्राभेल गनग  

१६ 

1200000 1000000   200000 

६६६ 
राम बहादरु यादिदेशख 
गब.ओ.िी.सम्म नाला तथा ग्राभेल  

१६ 
1800000 1500000   300000 

६६७ 
रंशजत िशण्डतदेशख छठ सयुग 
िोखरीसम्म िदक्क नाला तथा ग्राभेल 
गनग   

१६ 

1560000 1300000   260000 

६६८ 
िडा कायागलय कमगचारी तथा 
िदागधकारीहरुलाई िमता 
अगभिृवद्धका लागग अिलोकन भ्रमण  

१६ 

200000   200000   

६६९ 
नाला सरसफाई तथा खा्डा खु् डी 
ममगत  

१६ 
960000 800000   160000 

६७० बाढी विगडत तथा वििद व्यिस्थािन  १६ 400000   400000   
६७१ िडामा गबजलुी समान खररद गनग  १६ 200000   200000   

६७२ मवहलाहरुलाई गसि मलुक 
कायगक्रम  

१६ 
200000   200000   

६७३ बालबागलकाहरुलाई सचेतना मलुक 
कायगक्रम 

१६ 
100000   100000   

६७४ अिाङ्गता भएकाहरुलाई विगभन्न 
गसिमलुक कायगक्रम  

१६ 
100000   100000   
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६७५ 
लागू औषधमा फसेका यिुाहरुलाई 
सधुार केन्रमा राख्नका लागग 
ररचमोणड फेलोगसि मोरङ्ग लाइ  

१६ 

200000   200000   

६७६ 
गब.ओ.िी.को गाडी ममगत तथा तेल 
खचग  १६ 

100000   100000   

६७७ 
ई.प्र.का.रानी को गाडी ममगत तथा 
तेल खचग  १६ 

300000   300000   

६७८ 
उत्तर दरैया उददचन यादिको 
टोलमा अधरुो िदक्क नाला िरुा गनग 
तथा ग्राभेल गनग  

१६ 

1200000 1000000   200000 

६७९ 
बडुी माता मशन्दरमा रेगलंग तथा 
दशिण मसुहरी टोलमा ददनाभरी 
मशन्दर गनमागण गने कायग  

१६ 

300000   300000   

६८० 

प्रददि जोिीको घर छेउको गश्ल र 
गौतम िोख्रलेको घर छेउको गश्ल 
सडकमा नाला सवहतको ढलाई गने 
काम  

१६ 

805000 700000   105000 

६८१ 
गम्स गो्ड कि फुटबल रष्टद्वारा 
खेल आयोजना  १६ 

300000   300000   

६८२ 
साइनो स्िोट्सग क्लब खेलकुद 
आयोजना   १६ 

250000   250000   

६८३ 
गम्स वक्रकेट क्लब एण्ड एकेडेमी 
खेलकुद कायगक्रम  

१६ 
200000   200000   

६८४ 
लाली गरुास स्िोवटंगक्लब खेलकुद 
कायगक्रम  

१६ 
150000   150000   

६८५ गम्स भेरान्स क्लब खेलकुद 
कायगक्रम  

१६ 
150000   150000   

६८६ गम्स फाकग  क्लब खेलकुद 
कायगक्रम  

१६ 
100000   100000   

६८७ 
गम्स मा,गब.मा िैशिक स्तरोन्नगतका 
लागग विद्यालय संचालन तथा 
व्यिस्थािन अनदुान  

१६ 

780000   780000   
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६८८ 
आददिासी जनजाती अन्तगगत भजेुल 
भाषा संस्कृगत उत्थानका लागग  

१६ 
200000   200000   

६८९ 

राम बहादरु गलम्ब,ु मनोहर कोइराला 
हदैु गोिालधन राईको घरसम्म िानी 
गनकासाका लागग नाला तथा सडक 
स्तरोन्नगत गने कायग  

१६ 

600000   500000 100000 

६९० 
कमला सबु्बाको घरदेशख रानी 
सडकसम्म िानी गनकासाका लागग 
ठूलो नाला गनमागण कायग  

१६ 

1150000 1000000   150000 

६९१ 
रानी यिुा क्लबमा िौचालय ममगत 
तथा गनमागण कायग १६ 

345000   300000 45000 

६९२ 
गमु्बा मशन्दर रंगरोगन तथा ममगत 
कायग  १६ 

300000   300000   

६९३ 

गम्स मा.वि. मा अ्ययनरत किा 
८,९, र १० का उत्कृष्ट िवहलो,दोश्रो 
र तेश्रो हनेु गबद्याथीहरु लाई साईकल 
वितरण गने कायग  

१६ 

100000   100000   

६९४ 

महामाया भगिती आधारभतू 
गबद्यालयका गररब आगथगक अिस्था 
कम्जोर विद्याथी लाई किा १-५ 
सम्म डे्रस वितरण गने  

१६ 

200000   200000   

६९५ 
अगत गबिन्न िररिारहरुमा मराउिराउ 
भएको बेला दाहसंस्कार गनग खचग 
रु.५,०००/-का दरले  

१६ 

100000   100000   

६९६ 
अगत गबिन्न स्िास्थ गबमा गनग नसक्ने 
गररब िररिारहरुलाई न.िा.को खचग 
बाट स्िास्थ गबमा गने कायगका लागग  

१६ 

200000   200000   

६९७ 
िडा कायागलयमा िावकिं ग तथा हे्ि 
डेस्क  

  
805000   700000 105000 

६९८ जेष्ठ नागररकका लागग िाकग  तथा 
चौतारा गनमागण कायग  

१६ 

805000   700000 105000 

  जम्मा   22380500 11970000 8030000 2380500 
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िडा नं 1७ 
६९९ रघिुगत सडकको नाला गनमागण १७ 1610000 1400000   210000 

७०० 
गफुर टोलमा रहेको कच्ची बाटोमा 
माटो तथा ग्राभेल 

१७ 1820000 1400000 
  

420000 

७०१ 
खशुिगद रवफक घर िूिग बाटो 
गनमाणग १७ 1200000 1000000 

  
200000 

७०२ 
मटेयगिा रामिकुार घरदेशख िूिग 
दशिणको बाटो नाला गनमाणग १७ 1035000 900000 

  
135000 

७०३ 
मटेयगिाको डगरा टोलमा एक 
साइड नाला गनमाणग १७ 920000 800000 

  
120000 

७०४ 
मटेयगिाको आशिक घर िशिम 
बाटो नाला तथा विजलुी िोल 
समेतको गनमाणग 

१७ 575000 500000 

  

75000 

७०५ 
प्रगतटोल भलूटुनको घरदेशख दशिण 
नाला गनमाणग १७ 805000 700000 

  
105000 

७०६ 
प्रगतटोल यसूुफ घरदेशख दशिण एक 
साइड नाला गनमाणग १७ 805000 700000 

  
105000 

७०७ सािगजनीक िौचालयदेशख 
मरखनुीयाको घरसम्म बाटो गनमाणग 

१७ 600000 500000 
  

100000 

७०८ लाइन क्िाटर मस्जीत ग्लीको 
नाला गनमाणग इम्िाडा गनर 

१७ 575000 500000 
  

75000 

७०९ इरफानको घरदेशख प्रकाि 
िौडेलको घरसम्म नाला गनमाणग 

१७ 575000 500000 
  

75000 

७१० बढुीबज ुमशन्दर अगाडीको बाटो 
नाला गनमागण 

१७ 805000 700000 
  

105000 

७११ 
सरोज शे्रष्ठको घरदेशख िशिमको 
अधरुो नाला तथा गोिाल शे्रष्ठ घर 

ग्लगमा नाला  गनमाणग 
१७ 1150000 1000000 

  

150000 

७१२ अब्बास गमया घरदेशख दशिण नाला 
आर.गस.गस. ढलाई 

१७ 575000 500000 
  

75000 

७१३ लाइन क्िाटरको मस्जीत मदगिा 
(स्कूल) मा िौचालय गनमाणग 

१७ 900000 
  

900000   
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७१४ 
रघिुगत आधारभतू विधालयमा 
भौगतक िूिागधार विकाि तथा ममगत 
सम्भार र िैशिक गणुस्तर सधुार 

१७ 700000 

  

700000   

७१५ 
िजरंगिली मशन्दरमा सामदुावयक 
भिनका लागी आिश्यक िजेट 

१७ 575000 500000 
  

75000 

७१६ कब्रस्तानमा िमसान सेड गनमाणग १७ 1000000   1000000   

७१७ मवहला गसिमूलक कायगक्रम १७ 300000   300000   

७१८ 
लाइन क्िाटरको चौरीको नाला 
गनमाणग १७ 920000 

  
800000 120000 

७१९ यिुाहरुको लागग ड्राईगभङ्ग  कायगक्रम १७ 300000   300000   

७२० यिुाहरुको लागग कम्प्यूटर तागलम १७ 400000   400000   

७२१ 
वििद व्यिस्थािनको िूिग तैयारी 
सम्बन्धी िजेट 

१७ 150000 
  

150000   

७२२ िडा कायागलय संचालन खचग १७ 200000   200000   

७२३ मदगसा फररददयालाई शििक 
व्यिास्थािनको गनम्ती 

१७ 200000 
  

200000   

७२४ सूचना तथा सन्देिमूलक कायगक्रम १७ 300000   300000   

७२५ 

रघिुगत आधारभतू विधालयको 
किा ६,७, ८ को विधाथीलाई 
प्रोत्साहन स्िरुत िवहलो, दोस्रो, तेस्रो 
विधाथीलाई साइकल वितरण 

१७ 100000 

  

100000   

७२६ मदगसा कोिा प्रगतटोल लाई िजेट १७ 200000   200000   

७२७ मटेयगिा टोलको भोला गमयाको घर 
िशिम बाटोको नाला गनमाणग 

१७ 920000 
  

800000 120000 

७२८ नयां िस्ती लाइन क्िाटरमा भएको 
िगनमशन्दरको लागग िजेट 

१७ 200000 
  

200000   

७२९ कृष्ण मशन्दरमा आिश्यक कायगका 
लागग िजेट 

१७ 200000 
  

200000   

७३० मटेयगिा प्रहरी चौकी िोष्टलाई वटन 
तथा छानो ममगत 

१७ 150000 
  

150000   

७३१ जेष्ठ नागररक सम्मान कायगक्रम १७ 200000   200000   

७३२ 
कमगचारी र जनप्रगतगनगधहरुको 
अिलोकन भ्रमण 

१७ 100000 
  

100000   
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७३३ िडा खेलकुद कायगक्रम १७ 300000   300000   

७३४ 
राजवकिोरको घरदेशख झलक 
दाईको घरसम्म नाला गनमाणग १७ 345000 300000 

  
45000 

७३५ 

स्िास्थ्य आधारभतू िडा िोष्ट दृारा 
जेष्ठ नागररक, मवहला,िालिागलका 
का लागी आिश्यक शिविर 
संचालन 

१७ 200000 

  

200000   

७३६ 
इलाका प्रहरी कायागलय रानी लाई 
सिारी ममगत तथा इन्धन  

१७ 200000 
  

200000   

७३७ 
अिागंहरुका लागग गसिमलुक 
कायगक्रम 

१७ 200000 
  

200000   

  जम्मा  22310000 11900000 8100000 2310000 

िडा नं 1८ 

७३८ 
सगुमलाल साहको घरदेशख िशिम 
िडा कायागलयसम्म िक्की नाला ढकन 
समेत  

१८ 

3450000 3000000   450000 

७३९ 
राधे श्याम घर अगाडी नहरमा 
आर.गस.गस. कलभगट तथा िलु 
गनमागण 

१८ 

460000 400000   60000 

७४० भिुनेश्वर यादिको घर अगाडी 
आर.गस.गस. कलगभट गनमागण 

१८ 
460000 400000   60000 

७४१ िडाको सािगजगनक ठाउाँमा 
सािगजगनक िौचालय गनमागण 

१८ 
460000 400000   60000 

७४२ 
घोँघरा ऋवषदेि घर अगाडी फडानी 
ऋवषदेि टोलमा आर.गस.गस. कलभगट 
गनमागण  

१८ 

460000 400000   60000 

७४३ साहविर घरदेशख कलाबंजर टोलसम्म 
माटो र ग्राभेल बाटो गनमागण  

१८ 
650000 500000   150000 

७४४ 
अिोक साहको घर िूिग डंग्राहा टोल 
िंकर िासिानको घरसम्म विच 
बाटो तथा नालाको ढकन समेत  

१८ 

1380000 1200000   180000 

७४५ राजेन्र यादिको घरदेशख उत्तर साह ु
टोल नाला ढकन समेत गनमागण  

१८ 
920000 800000   120000 
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७४६ 
आनन्द मशन्दरदेशख िूिग लक्ष्मी 
मशन्दरसम्म माटो र ग्राभेल बाटो  १८ 

520000 400000   120000 

७४७ 
अरुण साहको घरदेशख नाउाँघाट उत्तर 
भोजराज साहको घरसम्म नाला 
ढकन समेत  

१८ 

2300000   2000000 300000 

७४८ 
प्रयानन्द मंडलको घरदेशख गबनेि 
यादिको घरसम्म माटो ग्राभेल, नाला 
र ढकन समेत  

१८ 

2340000 1800000   540000 

७४९ 
माहदेि घरदेशख दशिण गलुाि 
यादिको  घरसम्म िक्की नाला ढकन 
समेत  

१८ 

1380000 1200000   180000 

७५० 
फोर लाईनको िशिम िरसा गाछी 
छेउमा आर.गस.गस. कलभगट गनमागण  

१८ 
1150000 1000000   150000 

७५१ 
अगमत यादिको घरदेशख अिोक 
यादिको घरसम्म कालो िगि  

१८ 
920000 800000   120000 

७५२ िडा कायागलय व्यिस्थािन खचग  १८ 800000   800000   

७५३ िडाको गबजलुीका सामाग्री खररद  १८ 500000   500000   

७५४ गबिद् व्यिस्थािनको लागग  १८ 500000   500000   

७५५ सरसफाई  १८ 300000   300000   

७५६ कमगचारी तथा जनप्रगतगनगध भ्रमण 
तथा अिलोकन कायगक्रम  

१८ 
200000   200000   

७५७ सरेुन्र मंडल सतसंग भिन झवटयाही १८ 200000   200000   

७५८ मोची टोल उत्तर दशिण माटो ग्राभेल 
गनमागण 

१८ 
240000   200000 40000 

७५९ गसि मलुक तागलम १८ 300000   300000   

७६० आिङ्गता मैिी जनचेतना मलुक 
कायगक्रम  

१८ 
300000   300000   

७६१ विछडा िगग सम्बशन्ध चेतना मलुक 
कायगक्रम  

१८ 
200000   200000   

७६२ बालबागलका िमता विकास तथा 
बाल वििाह विरुद्ध कायगक्रम  

१८ 
200000   200000   

७६३ कला, धमग सााँस्कृगतक प्रिद्धगन 
कायगक्रम 

१८ 
300000   300000   
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७६४ 
दगलत उत्थान सम्बन्धी चेतना मलुक 
कायगक्रम  

१८ 
200000   200000   

७६५ सचुना तथा संदेि मलुक कायगक्रम  १८ 200000   200000   

७६६ 
 खेलकुद सामग्री सहयोग तथा 
प्रगतयोगगता संचालन  

१८ 
200000   200000   

७६७ जेहेन्दार विद्याथी छाििृशत्त सहयोग १८ 100000   100000   

७६८ 
िडामा रहेको स्ियाँसेविकाहरुलाई 
प्रोत्साहन कयगक्रम  

१८ 
50000   50000   

७६९ ममगत सम्भार १८ 1151760   959800 191960 

७७० 
कृवष भेटनरी तथा मल गबउ खाद्य र 
तागलम तथा औषधी कायगक्रम  

१८ 
500000   500000   

  जम्मा   23291760 12300000 8209800 2781960 

िडा नं 19 

७७१ कायागलय ब्यिस्थािन  १९ 
      

900,000    

    

900,000  
  

७७२ विित व्यिस्थािन  १९ 
      

500,000    

    

500,000  
  

७७३ 
इन्भटगर ब्यारी २ सेट िडा 
कायागलय प्रयोजन 

१९ 
      

200,000    

    

200,000  
  

७७४ अनगुमन १९ 
       

50,000    

     

50,000  
  

७७५ अिलोकन भ्रमण जनप्रगतगनधी र 
कमगचारी 

१९ 
      

285,000    

    

285,000  
  

७७६ टोल भेला योजना तजुगमा गोष्ठी १९ 
       

25,000    

     

25,000  
  

७७७ 
गमलनचौकमा प्रहरी गबट गनमागण र 
इन्भटगर समेत 

१९ 
      

150,000    

    

150,000  
  

७७८ दगलत लशित कायगक्रम  १९ 
      

200,000  
  

    

200,000  
  

७७९ जेष्ठ नागररक लशित कायगक्रम  १९ 
      

200,000  
  

    

200,000  
  

७८० अिाङ लशित कायगक्रम  १९ 
      

200,000  
  

    

200,000  
  

७८१ यूिा तथा खेलकुद कायगक्रम  १९ 
      

200,000  
  

    

200,000  
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आ. ि. २०७९/८० को िडास्तरीय योजनाहरु                                                                                         अनसूुची - ८ 

क्र. 
स. िडास्तरीय योजनाहरु  

िडा 
नं  

विगनयोशजत 
रकम  

संघीय सरकार 
वित्तीय 

समानीकरण  

आन्तररक 
श्रोत 

जनसहभागग
ता  

७८२ विछडा िगग लशित कायगक्रम  १९ 
      

200,000  
  

    

200,000  
  

७८३ आदीिासी जनजाती  लशित कायगक्रम  १९ 
      

200,000  
  

    

200,000  
  

७८४ िालिागलका -बाल गबकास केन्र  १९ 
      

200,000  
  

    

200,000  
  

७८५ मवहला लशित कायगक्रम १९ 
      

200,000  
  

    

200,000  
  

७८६ 
विद्यालय भौगतक सधुार ममगत 
कायगक्रम 

१९ 
      

600,000    

    

600,000  
  

७८७ मठ, थान र मशन्दर ममगत १९ 
      

600,000    

    

600,000  
  

७८८ कृवष औजार 50 प्रगतित  अनदुान १९ 
      

100,000    

    

100,000  
  

७८९ 
कृषक समहुलाइ तागलम तथा 
अगभमखुीकरण 

१९ 
      

100,000    

    

100,000  
  

७९० भेटनरी तफग  रेविज गनमागण १९ 
      

100,000    

    

100,000  
  

७९१ भेटेनरी तफग  िि ु औषधी १९ 
     

100,000    

    

100,000  
  

७९२ स्िास्थ्य शिविर सचालन तथा 
मातशृिि ुकायगक्रम 

१९ 
      

200,000    

    

200,000  
  

७९३ सहकारी संस्था संगको कायगक्रम १९ 
      

200,000    

    

200,000  
  

७९४ सडक िती  १९  500,000    500,000    

७९५ बजार ब्यिस्थािन १९ 
       

50,000    

     

50,000  
  

७९६ सचेतनामलुक रेगडयो कायगक्रम १९ 
      

200,000    

    

200,000  
  

७९७ 
भक्ती लाल सरदारको घरदेशख 
उत्तर नहरसम्म स्तरउन्नती ग्राभेल  

१९ 
      

360,000  

    

300,000    

     

60,000  

७९८ 
गमलनचौकदेशख प्रकाि िौडेलको 
घरसम्म ग्राभेल 

१९ 
      

360,000  

    

300,000    

     

60,000  

७९९ 
लक्ष्मी मेहताको घरदेशख ििुग 
उगमगला खिासको घरसम्म ग्राभेल 

१९ 
      

240,000  

    

200,000    

     

40,000  
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क्र. 
स. िडास्तरीय योजनाहरु  

िडा 
नं  

विगनयोशजत 
रकम  

संघीय सरकार 
वित्तीय 

समानीकरण  

आन्तररक 
श्रोत 

जनसहभागग
ता  

८०० 
रामजानकी सामदुावयक भिनदेशख 
दशिण हदैु लक्ष्मणको घर जाने 
बाटोमा ग्राभेल 

१९ 
      

360,000  

    

300,000  
  

     

60,000  

८०१ 
खािटोल सरदार टोलदेशख उत्तर 
रामितीको घरसम्म ग्राभेल 

१९ 
      

360,000  

    

300,000    

     

60,000  

८०२ 
शघनाघाट उत्तर िाँचकन्या 
विद्यालयसम्म ररटेगनङिाल ममगत 

१९ 
      

805,000  

    

700,000    

     

105,000  

८०३ 
रोण कोइरालाको घरदेशख ििुग 
ओमको ििुग र दशिण ररटेगनङिाल 

ग्राभेल 

१९ 
      

840,000  

    

700,000  
  

     

140,000  

८०४ 
गणेि शघगमरेको घरदेशख ििुग 
प्याकुरेलको घरसम्म ररटेगनङिाल र 

ग्राभेल 

१९ 
      

840,000  

    

700,000  
  

     

140,000  

८०५ 
रामकृष्ण भट्टराइगको घर नशजक 
नयााँ िस्ती ग्राभेल र प्लाष्टीक 
कालो िाइि 

१९ 
      

360,000  
  

    

300,000  

     

60,000  

८०६ 
रोिन बन्जाराको घरबाट उत्तर 
जाने बाटो  ग्राभेल 

१९ 
      

360,000  

    

300,000    

     

60,000  

८०७ 
काटुगन फेक्रीदेशख िशक्ष्चम गड्रम 
गाडेन जाने बाटो क्भटग र ग्राभेल 

१९ 
      

720,000  

    

600,000    

     

120,000  

८०८ 
बवुद्ध राजििीको घर जाने बाटो 
माटो िनेु र ग्राभेल 

१९ 
      

360,000  

    

300,000    

     

60,000  

८०९ 
बैजनाथ भगतको घरदेशख ििुग 
नहरसम्म ग्राभेल 

१९ 
      

720,000  

    

600,000    

     

120,000  

८१० बाल गबकास केन्र बाट राम कुमार 
िररयारको घर जाने बाटो ग्राभेल 

१९ 
      

360,000  

    

300,000    

     

60,000  

८११ अगधकारीको घरदेशख बनेस ऋवषदेि 
घर जाने बाटो ग्राभेल  

१९ 
      

600,000  

    

500,000    

     

100,000  

८१२ थानगाछी टोल दशिण विच जोड्ने 
बाटो ग्राभेल 

१९ 
      

360,000  

    

300,000    

     

60,000  

८१३ खोररया टोल ििुगराम चौधरीको 
होटल िशिम ग्राभेल िाइि राख्न े

१९ 
      

720,000  

    

600,000    

     

120,000  
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आ. ि. २०७९/८० को िडास्तरीय योजनाहरु                                                                                         अनसूुची - ८ 

क्र. 
स. िडास्तरीय योजनाहरु  

िडा 
नं  

विगनयोशजत 
रकम  

संघीय सरकार 
वित्तीय 

समानीकरण  

आन्तररक 
श्रोत 

जनसहभागग
ता  

८१४ 
िडा कायागलय िशिमबाट ििुग जाने 
सडक ग्राभेल 

१९ 
      

852,000  

    

710,000    

     

142,000  

८१५ 
मसुहरी टोलदेशख जगतलालको 
घरसम्म ग्राभेल 

१९ 
      

360,000  

    

300,000    

     

60,000  

८१६ 

ओम प्रकािको घरदेशख िंकर 
ऋवषदेि घरसम्म ग्राभेल र 
रान्समीटरदेशख गनज नारायण 
घरसम्म ग्राभेल  

१९ 
      

360,000  

    

300,000  

  

     

60,000  

८१७ 
हन्सा देिी को घरदेशख अजुगनको 
घरसम्म ग्राभेल 

१९ 
      

240,000  

    

200,000    

     

40,000  

८१८ 
िगमगला काफ्लेको घरदेशख विमला 
शघगमरेको घरसम्म 

१९ 
      

600,000  

    

500,000    

     

100,000  

८१९ ममगत सम्भार १९ 
     

1,536,000    

   

1,230,000  

     

306,000  

८२० खािटोल राजकुमारको घर दशिण 
तटबन्धन जाली गनमागण 

१९ 
      

345,000  

    

300,000    

     

45,000  

८२१ िसन्त राजििीको िोखरीदेशख टोल 
जाने बाटोमा ररटगनङिाल गनमागण 

१९ 
     

2,300,000  

   

2,000,000    

     

300,000  

८२२ काठेिलुदेशख दशिण िासिान टोल 
हुाँदै खरािलुसम्म ग्राभेल 

१९ 
      

600,000  

    

500,000    

     

100,000  

८२३ बखत राजििीको घरदेशख बधुनी 
खिासको घरसम्म ग्राभेल 

१९ 
      

240,000  

    

200,000    

     

40,000  

  जम्मा  22,618,000   12,010,000  7,990,000  2,618,000  

 

अनसूुची - ९ 

आ.ि. २०७९/०८० को नगरस्तरीय योजनाहरु 

आ.ि. २०७९/०८० को नगरस्तरीय योजनाहरु  अनसूुची - ९ 
क्र. 
स. 

योजनाको नाम िडा नं  वििरण  
विगनयोशजत 

रकम  
राजश्व बाडंफााँट 
प्रदेि सरकार 

जनसहभागगता 

क भौगतक योजना तफग का नगरस्तरीय योजनाहरु    

१ 
िाथीभरामाता िशक्तिीठ भिन 
गनमागण  

१ भिन गनमागण 575,000 500,000 75000 
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आ.ि. २०७९/०८० को नगरस्तरीय योजनाहरु  अनसूुची - ९ 
क्र. 
स. 

योजनाको नाम िडा नं  वििरण  
विगनयोशजत 

रकम  
राजश्व बाडंफााँट 
प्रदेि सरकार 

जनसहभागगता 

२ 
गगररजाप्रसाद कोइराला स्मगृत 
प्रगतष्ठान, भिन गनमागण  

१ भिन गनमागण 2,875,000 2,500,000 375000 

३ 
गसदे्धश्वर महालय सामदुावयक 
भिन गनमागण  

१ 
सामदुावयक 
भिन  

575,000 500,000 75000 

४ 
शज्ला प्रहरी कायागलय 
मोरंगको भिन गनमागण  

१ भिन ममगत 1,150,000 1,000,000 150000 

५ 

विराटनगर शस्थत हृदेन्र 
िाकग मा भौगतक संरचना 
गनमागण  

१   11,500,000 10,000,000 1500000 

६ 

िडा नम्बर १ शस्थत ओम 
िौडेलको घर अगागडको 
सडक विच 

१   1,150,000 1000000 150000 

७ 

िडा नम्बर १ शस्थत भक्त 
बस्नेतको घर अगागडको 
सडक विच 

१   1,150,000 1000000 150000 

८ 
गोिाल काकीको घर जाने 
बाटो र नाला गनमागण  

१   840,000 700,000 140000 

९ 
नहर सफाई डे्रन सवहत 
क्भटग  

१   2,300,000 2,000,000 300000 

१० रंगिाला मागग नाला तथा विच  १   2,300,000 2,000,000 300000 

११ 
िूणगको दशिण गनलकन्ठको 
घरसम्म नाला तथा ग्राभेल  

१   1,200,000 1,000,000 200000 

१२ 
जनता नमनुा मावि, िूिागधार 
गनमागण  

२ िूिागधार गनमागण 525,000 500,000 25000 

१३ 

एगलट क्लब विराटनगरको 
भौगतक संरचना संरचना 
गनमागण  

२ भिन गनमागण 575,000 500,000 75000 

१४ 
खनाल रोड, सडकको 
स्तरोन्नगत 

२ 
सडकको 
स्तरोन्नगत 

600,000 500,000 100000 

१५ 
हनमुान मशन्दर सामदुावयक 
भिन गनमागण  

२   1,150,000 1,000,000 150000 

१६ भिुाल ग्राम सडक विच  २   1,150,000 1,000,000 150000 

१७ गेरु मागग विच  २   1,380,000 1,200,000 180000 
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आ.ि. २०७९/०८० को नगरस्तरीय योजनाहरु  अनसूुची - ९ 
क्र. 
स. 

योजनाको नाम िडा नं  वििरण  
विगनयोशजत 

रकम  
राजश्व बाडंफााँट 
प्रदेि सरकार 

जनसहभागगता 

१८ 
सोमबारे हुाँदै माल चन्द  

सरुानाको घर जाने बाटो  
२   2,400,000 2,000,000 400000 

१९ 
विराटनगर विद्यतु प्रागधकरणको 
प्राङ्गणमा विश्वकमाग मशन्दर 

२   500,000 500000   

२० िाथीभरा मागग विराटनगर  ३ सडक गनमागण 600,000 500,000 100000 

२१ हलेसी टोल निज्योगत ३ सडक विच 1,150,000 1,000,000 150000 

२२ 
आयल गनगम िूिग सडक 
गनमागण 

३ सडक गनमागण 1,200,000 1,000,000 200000 

२३ आभाष मागगको सडक गनमागण   ३ सडक गनमागण 300,000 250,000 50000 

२४ 
प्रकािेश्वर शििालय 
जीणोदिार 

३ जीणोदिार 500,000 500,000 0 

२५ 
लक्ष्मीिरण मागग क्भटग 
गनमागण  

३ क्भटग मागग 575,000 500,000 75000 

२६ 
िहीद आधारभतू विद्यालयको 
भिन गनमागण  

३ भिन गनमागण 300,000 300,000 0 

२७ 
प्रकािेश्वर शिि मागग सडक 
स्तरोन्नगत  

३ सडक गनमागण 600,000 500,000 100000 

२८ 

विराटनगर ३ को ब्रम्हकुमारी 
राजयोग उिसेिा केन्रको 
भौगतक संरचना गनमागण  

३ 
भौगतक संरचना 
गनमागण 

575,000 500,000 75000 

२९ 

गभिीिथको बास ुनेिालको घर 
िूिग हुाँदै हरर ढंुगानाको 
घरसम्म दईुतफग  नाला गनमागण 

३ नाला गनमागण 1,150,000 1,000,000 150000 

३० 

घोघा िैनीको अधरुो बाटो 
िषु्िलालचोक िरु् याउने अधरुो 
सडक गनमागण  

३ 
अधरुो सडक 
गनमागण 

600,000 500,000 100000 

३१ 

विराटनगरमा अन्तरागवष्ट्रय 
औद्योगगक तथा कृवष प्रदिगनी 
स्थल गनमागण  

३ 
प्रदिगनी स्थल 
गनमागण 

1,150,000 1,000,000 150000 

३२ गणेि मशन्दर गनमागण  ३ भिन गनमागण  500,000 500,000 0 

३३ 
प्रकािेश्वर शििमागगमा नाला 
गनमागण 

३ नाला गनमागण  345,000 300,000 45000 
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३४ 

बरगाछी िथदेशख उत्तर 
निज्योगत सधुार केन्र जाने 
बाटो नाला गनमागण  

३   575,000 ५००००० 75000 

३५ 
कन्या मागग टोल ख बाटो 
गनमागण  

३   600,000 500,000 100000 

३६ 
ज्ञानोदय स्कुल िशिम 
विन्द्याबागसनी मशन्दरको बाटो  

३   1,200,000 1,000,000 200000 

३७ प्रगतक मागग नाला गनमागण  ३   2,300,000 2,000,000 300000 

३८ 
ज्योगत नगर टोल सडक 
गनमागण  

४ सडक गनमागण 600,000 500,000 100000 

३९ 
मदरसा तागलमलु, भौगतक 
संरचना गनमागण  

४   500,000 500,000 0 

४० 
धमागनन्द मागग एयरिोटग िूिग, 
सडक गनमागण  

४ सडक गनमागण 600,000 500,000 100000 

४१ 
गनलगगरी मागग, िक्की नाला 
गनमागण   

४ िक्की नाला 575,000 500,000 75000 

४२ 
राजिंिी चोकदेशख दीिक 
गौतमको उद्योगसम्म ग्राभेल  

४ सडक गनमागण 600,000 500,000 100000 

४३ 

गजेन्र काकी खाजी तारणी 
रेगडयोदेशख उत्तर जाने सडक 
ग्राभेल 

४ सडक गनमागण 600,000 500,000 100000 

४४ 

कञ्चन वहमाली मागगको मनोज 
केिरीको घर जाने बाटो 
सडक गनमागण  

४ 
१५० गमटर 
विच 

600,000 500,000 100000 

४५ 

लक्ष्मीनारायण मशन्दर 
कन्चनबारीको भौगतक संरचना 
गनमागण  

४ 
भौगतक संरचना 
गनमागण 

1,000,000 1,000,000 0 

४६ 

इक्राही चोकदेशख दशिण जाने 
मेन बाटो रामजानकी मागगको 
सडक गनमागण  

४ सडक गनमागण 1,800,000 1,500,000 300000 

४७ 
शजला टोल चोकदेशख उत्तर 
िूिग दशिण सडक गनमागण  

४ सडक गनमागण 1,800,000 1,500,000 300000 

४८ 
आनन्द मागग, प्रचारक संघ 
साधना हल गनमागण 

४ 
साधना हल 
गनमागण 

575,000 500,000 75000 
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४९ 

श्री आधारभतू विद्यालयका 
लागग िसु्तकालय र 
प्रयोगिाला गनमागण  

४ 
िसु्तकालय र 
प्रयोगिाला 

200,000 200,000 0 

५० 
विराटनगर ४ को नमनुा 
टोलको सडक गनमागण  

४ सडक गनमागण 360,000 300,000 60000 

५१ 
नोना कोइराला स्मगृत 
प्रगतष्ठान, भिन गनमागण  

४ भिन गनमागण 5,750,000 5,000,000 750000 

५२ 
विराटनगर ४ को एलमागगमा 
नाला र ग्राभेल गनमागण 

४ 
नाला र ग्राभेल 
५ सय गमटर 

600,000 500,000 100000 

५३ 
विराटनगर ४ को लक्ष्मी 
नारायण मागग नाला गनमागण  

४ 
नाला गनमागण २ 
सय गमटर 

575,000 500,000 75000 

५४ 

सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई 
फाउण्डेसन विराटनगर ४ का 
लागग भिन गनमागण  

४   2,875,000 2,500,000 375000 

५५ नहरिथ क्रमागत  ४   2,400,000 2,000,000 400000 

५६ 
विराटनगर ४ दमािदीदेशख 
इक्राहीसम्म नाला गनमागण 

४ नाला गनमागण 2,300,000 2,000,000 300000 

५७ 
नारी सशृजत बहउुदे्दश्यीयको 
भौगतक संरचना गनमागण  

४ 
भौगतक संरचना 
गनमागण 

345,000 300,000 45000 

५८ 

विराटनगर ४ श्री लक्ष्मी 
नारायण मशन्दर शजयर िैशिक 
संस्थाको भिन गनमागण  

४ भिन गनमागणाथग 1,050,000 1,000,000 50000 

५९  ४  1,000,000 1,000,000 0 

६० ओम िाशन्त भिन गनमागण  ४   345,000 ३००००० 45000 

६१ 
सत्संग मागग गनमागण दाहाल 
प्रगतष्ठान अगाडी बाटो  ४   1,200,000 1,000,000 200000 

६२ 
विराट बवहरा संघ, भिन 
गनमागण  

५ भिन गनमागण 575,000 500,000 75000 

६३ 

ओम सनु्दर मागगदेशख मानि 
सेिा आश्रमसम्म सडक 
गनमागण   

५ सडक गनमागण 1,800,000 1,500,000 300000 

६४ 

ममता मागगको उत्तरतफग को 
गभिी भाग तारा मागगमा सडक 
गनमागण 

५ सडक गनमागण 600,000 500,000 100000 
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६५ 
बहपु्राविगधक विद्यालयका 
लागग भिन गनमागण 

५ भिन गनमागण 10,000,000 10,000,000 0 

६६ 
ऋचा मागग नाला र ग्राभेल 
गनमागण  

५ नाला र ग्राभेल 240,000 200,000 40000 

६७ 

जामनेुश्वर सामदुावयक 
भिनदेशख िशिम बदु्ध मागगमा 
सडक स्तरोन्नगत 

५ सडक गनमागण 360,000 300,000 60000 

६८ 
मशुजगबया जामे मशस्जदको 
छत ढलान  

५ छत  ढलान 500,000 500,000 0 

६९ 

श्रीश्री १०८ श्री िञ्चमखुी 
हनमुान मशन्दर िडा नम्बर ५ 
को भिन गनमागण 

५ 
भौगतक संरचना 
गनमागण  

500,000 500,000 0 

७० 

दद्ली िशब्लक स्कुलको 
गेटदेशख रामलाल साहको 
घरसम्म नाला र ग्राभेल 

५ सडक गनमागण  600,000 500,000 100000 

७१ 
धगनया िशस्तमा गनगमगत 
कल्र्भटग दाया िाया प्रोटेक्सन  

५   1,725,000 1,500,000 225000 

७२ विराट मानि सेिा समाज   ५   575,000 500,000 75000 

७३ गमि मागगको जानकी िथ  ५   960,000 800,000 160000 

७४ 
शचिगपु्त मशन्दरको भिन 
गनमागण  

५   1,000,000 1,000,000 0 

७५ 

विराटनगर ६ मशुस्लम 
कम्यगुनटी सेन्टर जाने सडक 
गनमागण  

६ सडक गनमागण 1,200,000 1,000,000 200000 

७६ 
विराटनगर ६ को ब्रम्हािरुामा 
सडक गनमागण 

६ सडक गनमागण 360,000 300,000 60000 

७७ 

िाशन्तचोकदेशख विएफएम हुाँदै 
केिगलया रोडसम्म नाला 
गनमागण 

६ नाला गनमागण 4,600,000 4,000,000 600000 

७८ अरुण मागगमा ढल गनकास ६ नाला गनमागण 1,150,000 1,000,000 150000 

७९ 

अमाननगरको एिीडीसी 
ग्ली, व्यास मागग ग्ली र 
मशस्जद ग्लीमा सडक 

स्तरोन्नगत  

६ सडक स्तरोन्नगत 1,200,000 1,000,000 200000 
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८० 
एकता मागग ग्राभेल तथा नाला 
गनमागण 

६ 
ग्राभेल तथा 
नाला गनमागण 

600,000 500,000 100000 

८१ 
नेिाल ियरोग गनिारण 
संस्था, भिन गनमागण  

७ भिन गनमागण 1,150,000 1,000,000 150000 

८२ 
नेिाल गनजामती कमगचारी 
यगुनयन, भिन गनमागण  

७ भिन गनमागण 575,000 500,000 75000 

८३ 

विकास िराजलुीको घर 
अगागडको ग्लीमा सडक 
गनमागण 

७ सडक गनमागण 1,200,000 1,000,000 200000 

८४ 
आदिग मावि अिांगतामैिी बस 
खररद  

७ बस खररद  2,100,000 2,000,000 100000 

८५ 
विराटनगर व्याडगमन्टन 
क्लबको हल गनमागण  

७ हल गनमागण 575,000 500,000 75000 

८६ 

नेिाल रेडक्रस सोसाइटीका 
लागग गडशजटल रेविजेरेटर 
खररद  

७ 

गडशजटल 
रेिीजेरेटर 
खररद 

575,000 500,000 75000 

८७ 

श्मसान घाटमा विद्यतुीय 
ििदाह गृह गनमागण गनजी 
िेिगसतको साझेदारीमा  

७ घाट गनमागण 575,000 500,000 75000 

८८ 

विराटनगर ७ शस्थत िहीद 
रंगिालाको तारजाली र 
प्यारावफटको बीचमा टायल 

गबछ्याउने 

७ 

तारजाली र 
प्यारावफटको 
बीचमा टायल 
गबछ्याउने 

2,300,000 2,000,000 300000 

८९ 
बदु्ध गमलन िाचनालयको 
भौगतक संरचना गनमागण 

७ 
भौगतक संरचना 
गनमागण 

345,000 300,000 45000 

९० 
अष्ट शचरञ्जीिी मशन्दर, भिन 
गनमागण   

८ भिन गनमागण 250,000 250,000 0 

९१ रोिन गपु्ताको घर जाने सडक ८ 
ररटेगनङिाल र 
नाला 

575,000 500,000 75000 

९२ 
सशुििा गनकुञ्ज िसु्तकालयका 
संरचना गनमागण 

८ िसु्तकालय   345,000 300,000 45000 

९३ 
सिुील कोइराला फाउन्डेनको 
भिन गनमागण   

८ भिन गनमागण 5,750,000 5,000,000 750000 
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९४ 
गीता मशन्दरको सामदुावयक 
भिन गनमागण 

८ 
सामदुावयक 
भिन बनाउन 

575,000 500,000 75000 

९५ 
देिकोटा चोकदेशख गसंशघया 
िलुसम्म नाला गनमागण 

८ नाला गनमागण 2,300,000 2,000,000 300000 

९६ 

आरके अस्िताल चोकदेशख 
जयनेिाल चोकसम्म नाला र 
ग्राभेल  

८ 
नालासवहतको 
ग्राभेल 

2,400,000 2,000,000 400000 

९७ 
महेन्र मा्यगमक विद्यालय 
भौगतक गनमागण  

८   525,000 500,000 25000 

९८ 

िंकर चोक ििुग मदन 
दाहालको घर हुाँदै गसंशघया 
नाला गनमागण  

८   2,875,000 2,500,000 375000 

९९ 
काली मशन्दर व्यिस्थािन, 

िृंगार  
९ िृंगार 200,000 200,000 0 

१०० जेसीज भिन गनमागण  १० भिन गनमागण 575,000 500,000 75000 

१०१ 
विराट सेिा आश्रम भिन 
गनमागण  

१० भिन गनमागण  1,150,000 1,000,000 150000 

१०२ 
विराट मानि समाज भिन 
गनमागण  

१०   575,000 500,000 75000 

१०३ 

रावष्ट्रय समाचार सगमगत 
(रासस), भिन ममगत र 
रंगरोगन  

११ 
भिन ममगत र 
रंगरोगन 

1,150,000 1,000,000 150000 

१०४ 
अरुणोदय आधारभतू 
विद्यालयमा िौचालय गनमागण  

११ िौचालय गनमागण 1,000,000 1,000,000 0 

१०५ जनिथ माविको हल गनमागण   ११ हल गनमागण 525,000 500,000 25000 

१०६ 
विराटनगर ११ को हलेसी 
मागग ११ सडक गनमागण 1,800,000 1,500,000 300000 

१०७ 

नयााँ गरुी हुाँदै नहरसम्म नाला 
र सडक गनमागण, विचरा रोड र 

िाञ्चाली रोडमा रहेको  िलुको 
स्तरोन्नगत  

११ 
सडक र िलु 
गनमागण 

11,500,000 10,000,000 1500000 

१०८ 

जनसेिा टोल गम्टन िमागको 
घर अगागड नाला र सडक 
ग्राभेल  

११ 
नाला र सडक 
ग्राभेल 

600,000 500,000 100000 
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योजनाको नाम िडा नं  वििरण  
विगनयोशजत 

रकम  
राजश्व बाडंफााँट 
प्रदेि सरकार 

जनसहभागगता 

१०९ िैयािानी माागग सडक गनमागण ११ सडक गनमागण 1,200,000 1,000,000 200000 

११० 
स्िागत प्रगगत मागग विराटनगर 
११ कालोििे  

११ सडक कालोििे 1,725,000 1,500,000 225000 

१११ 
आधारभतू स्िास्थ्य केन्रको 
भिन गनमागण  

११ भिन गनमागण 1,150,000 1,000,000 150000 

११२ 
गोकुल मागग विराटनगर ११ 
को सडक गनमागण 

11 सडक गनमागण  600,000 500,000 100000 

११३ ज्येष्ठ नागररक समाज  ११ भिन गनमागण  1,150,000 1,000,000 150000 

११४ 

कृष्ण अगधकारीको घरदेशख 
विष्ण ुसहनीको घरसम्म 
सडक स्तरोन्नगत 

१२ सडक स्तरोन्नगत  1,200,000 1,000,000 200000 

११५ 
उदयनन्द मागग, एिीसी नेिाल 
जाने सडक गनमागण 

१२ 
एिीसी नेिाल 
जाने सडक 

1,200,000 1,000,000 200000 

११६ 
प्रगती मागग ग गगता िाग्लेको 
घर अगाडीको बाटो गनमागण 

१२ 
  575,000 500,000 75000 

११७ 
महेन्र मोरङ कलेज 
िररसरको सडक गनमागण 

१२ सडक गनमागण 600,000 500,000 100000 

११८ 

िकु्रबारे हवटया िारर सन्तोषी 
मागग गभिी सडक कमला 
गनरौलाको घर जाने सडक 

१२ 
ररटेररङिाल  र 
ग्राभेल  

600,000 500,000 100000 

११९ 

लक्ष्मीनारायण मशन्दर 
िाञ्चालीको भौगतक संरचना 
गनमागण  

१२ भौगतक संरचना  1,000,000 1,000,000 0 

१२० 
बखरी आभारभतू विद्यालय, 

भौगतक संरचना गनमागण  
१२ 

भौगतक संरचना 
गनमागण 

500,000 500,000 0 

१२१ 

धदुिुा मागगको उमा रेग्मीको 
घरदेशख देिानन्द चौधरीको 
घरसम्म ररटेररङ िाल र 
ग्राभेलसवहत सडक गनमागण 

१२ 
ररटेगनङिाल र 
ग्राभेल 

1,200,000 1,000,000 200000 

१२२ 
सन्तोषी टोल लेखनाथ  मागग 
सडक गनमागण  

१२ सडक गनमागण 600,000 500,000 100000 

१२३ 

दगुाग मागगबाट दशिण अिोक 
राजिंिीको घर जाने बाटो 
गनमाागण  

१२ 
नाला र सडक 
ग्राभेल 

360,000 300,000 60000 
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प्रदेि सरकार 

जनसहभागगता 

१२४ 

िञ्चेश्वर शिि मशन्दर 
सामदुावयक भिन दरैया 
सामदुावयक भिन गनमागण  

१२ 
सामदुावयक 
गनमागण  

575,000 500,000 75000 

१२५ 

गसवकयाही अन्तगगत राज ु
सबु्बाको घरबाट िशिम 
सन्तोष िाग्लेको घरसम्म १ 
सय गमटर बाटो ढलान  

१२ सडक ढलान 345,000 300,000 45000 

१२६ 
लक्ष्मीनारायण मशन्दर 
अगागडको बाटो गनमागण  

१२ सडक गनमागण  600,000 500,000 100000 

१२७ 
लमीटोल लगममाागग कोिी 
प्रोजेक्ट सडक गनमागण  

१२ सडक गनमागण  600,000 500,000 100000 

१२८ 
िभुम मागग नाला र 
ग्राभेलसवहत गनमागण   

१२ सडक गनमागण 1,200,000 1,000,000 200000 

१२९ 

कामत चोकदेशख िशिम 
लीलारमण मागगमा सडक 
गनमागण  

१२ सडक गनमागण 600,000 500,000 100000 

१३० 
विराट राजिंिी सांस्कृगतक 
िसु्तकालयको भिन गनमागण  

१२ भिन गनमागण 575,000 500,000 75000 

१३१ 
कोिी यिुा स्िोटग क्लबद्घारा 
ट्याम्िो स्टेन गनमागण  

१२ 
ट्याम्िो स्टेन 
गनमागण 

230,000 200,000 30000 

१३२ 
शिि हनमुान टोलको नाला 
गनमागण  

१२ नाला गनमागण 345,000 300,000 45000 

१३३ 
नारायण मागग सडक विच 
गनमागण  

१२ विच सडक 1,725,000 1,500,000 225000 

१३४ 
जागृगत टोल ग्राभेलसवहत 
गनमागण  

१२ ग्राभेल नाला 600,000 500,000 100000 

१३५ 
ज्येष्ठ नागररक सेिा सगमगतको 
भिन ममगत  

१२ ममगत 230,000 200,000 30000 

१३६ 
िििुगत टोल गछमेकी मागगको 
अधरुो कायग सम्िन्न गने  

१२ 
अधरुो कायग 
सम्िन्न गने 

1,200,000 1,000,000 200000 

१३७ 

डा. विमलकुमार कण्ठको घर 
जाने बाटोमा नाला तथा 
आरसीसी ढलान 

१२ सडक गनमागण 1,150,000 1,000,000 150000 
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विगनयोशजत 
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प्रदेि सरकार 

जनसहभागगता 

१३८ 
विराटनगर १२ को गराहा 
टोलमा सडक गनमागण  

१२ सडक गनमागण  1,200,000 1,000,000 200000 

१३९ 

विराटनगर १२ को हरर 
यादिको घरदेशख उद्धि 
भजेुलको घरसम्म नाला र 

ग्राभेल गनमागण 

१२ सडक गनमागण 1,440,000 1,200,000 240000 

१४० 

विराटनगर १२ को काली 
दगुाग िैष्णिी मशन्दरको भौगतक 
संरचना गनमागण  

१२ 
भौगतक संरचना 
गनमागण 

300,000 300,000 0 

१४१ जागृत टोल नाला र ग्राभेल १२ 
ग्राभेल तथा 
नाला गनमागण 

600,000 500,000 100000 

१४२ खिुी मागग सडक गनमागण  १२   360,000 ३००००० 60000 

१४३ 

गसवकयाही मागगको ििुगदेशख 
चांगबारीसम्म जाने बाटो 
नाला तथा ग्राभेल  

१२   2,400,000 2,000,000 400000 

१४४ 

िििुगत चन्र सयुग सेिा जोड्ने 
मागग (विश्नकुांत झाको घर 
जाने बाटो  

१२   360,000 300,000 60000 

१४५ 
काली दगुाग मशन्दर भौगतक 
संरचना गनमागण  

१२   500,000 500,000 0 

१४६ 
श्री बाल मा्यगमक 
विद्यालयको भिन गनमागण  

१३ भिन गनमागण  525,000 500,000 25000 

१४७ 
कृष्णप्रसाद सेिा गठुी भिन 
गनमागण  

१४   1,150,000 1,000,000 150000 

१४८ 

मन्तलाल यादिको घरदेशख 
दशिण िशिम गौिाला जाने 
सडक गनमागण  

१४ विच गनमागण 575,000 500,000 75000 

१४९ 

दीिनारायणको घरदेशख िूिग 
जाने बाटोमा िक्की नाला 
अधरुो िूरा गने 

१४ सडक गनमागण 575,000 500,000 75000 

१५० 

बधुन यादिको घरदेशख 
दशिण िशिम काालीप्रसाद 
यादिको घरसम्म िक्की नाला 
र स्याब गनमागण  

१४ िक्की नाला 575,000 500,000 75000 
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प्रदेि सरकार 

जनसहभागगता 

१५१ 
श्रीकृष्ण गो सेिा सदनको 
बायो ग्यााँस व्यिस्थािन  

१४ ग्यास उत्िादन  345,000 300,000 45000 

१५२ 
विद्या विकास आधारभतू 
विद्यालय भिन गनमागण  

१५ 
सडकसवहत 
भिन गनमागण 

1,000,000 1,000,000 0 

१५३ 

िििुगत टोल िूिग सन्देि 
राईको घर हुाँदै मीना िाहीको 
घरसम्म जाने सडक गनमागण  

१५ सडक गनमागण 1,200,000 1,000,000 200000 

१५४ 
खत्िे टोलमा दिुैतफग  नाला 
गनमागण 

१५ सडक गनमागण  2,300,000 2,000,000 300000 

१५५ 
वकरााँत याक्थनु चमु्लङुको 
भिन गनमागण  

१५ भिन गनमागण 1,150,000 1,000,000 150000 

१५६ 
विराटनगर १५ को िूिगतफग को 
बैंक रोडको स्तरोन्नगत 

१५   2,400,000 2,000,000 400000 

१५७ 

तारणी चोकदेशख गिभिुन 
चोकसम्म दिुैतफग  िक्की नाला 
सडक कालोििे  

१५ सडक कालोििे  1,150,000 1,000,000 150000 

१५८ 
मटेरुिा प्रहरी चौकी भिन 
गनमागण  

१६ भिन गनमागण 575,000 500,000 75000 

१५९ 
गडआइजी कायागलय उत्तर 
नहरसम्म नाला गनमागण 

१६ नाला गनमागण 2,300,000 2,000,000 300000 

१६० 
विराटनगर १६ को रागधका 
कृष्ण मशन्दरको भिन गनमागण  

१६ भिन गनमागण 1,000,000 1,000,000 0 

१६१ 

श्री विराट भजन समूह 
विराटनगर १६ को भिन 
गनमागण 

१६ 
भौगतक संरचना 
गनमागण 

1,150,000 1,000,000 150000 

१६२ 
विराटराजाको दरबार जाने 
मागगमा नाला गनमागण  

१७ नाला गनमागण 2,300,000 2,000,000 300000 

१६३ 
विराट आधारभतू विद्यालयको 
भिन गनमागण  

१८ भिन गनमागण 500,000 500,000 0 

१६४ मसुरी टोलको सडक गनमागण  १८ सडक गनमागण 600,000 500,000 100000 

१६५ 
विराट राजाको दरबारको 
संरिण र सम्िधगन    

१८ 
संरिण  र 
संिद्र्धन 

11,500,000 10,000,000 1500000 
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प्रदेि सरकार 

जनसहभागगता 

१६६ 

दगुाग िोखरेलको घरदेशख 
ददलीि झाको घरसम्म सडक 
गनमागण  

१९ सडक गनमागण 360,000 300,000 60000 

१६७ 
कृष्ण प्रणागम सामदुावयक 
भिन, भौगतक संरचना गनमागण  

१९ 
भौगतक संरचना 
गनमागण 

1,725,000 1,500,000 225000 

१६८ 
विराटनगर १९ थानगाछीमा 
क्भटग गनमागण 

१९ क्भटग गनमागण 1,725,000 1,500,000 225000 

१६९ 
बैजनाथिरु रंगिालाको 
स्तरोन्नगत 

१९   575,000 500,000 75000 

१७० 

िडा नम्बर १२ र १६ को 
सीमानाशस्थत तागलम केन्र 
चोकदेशख दााँया आयाग 
टोलसम्म्म ग्राभेल र नाला 

१२ र 
१६ 

ग्राभेल र नाला 3,600,000 3,000,000 600000 

१७१ 

भगिती मशन्दर दशिण ददना 
सहनीको घर िूिग श्री जनता 
बाल आ.वि. हुाँदै १४ र १८ 
को सीमानासम्म कालोििे 

१४ र 
१८ 

कालोििे 2,300,000 2,000,000 300000 

१७२ 
२ र ७ नम्बर िडाको 
सीमानामा िक्की ढलान  

२ र 
७ 

िक्की ढलान 1,150,000 1,000,000 150000 

१७३ 

िडा नम्बर २ र ७ को 
सीमानामा कमल टोल 
बरुिाल नाला गनमागण 

२ र ७   1,725,000 1,500,000 225000 

१७४ 

िडा नम्बर २ कमलटोलदेशख 
िडा २, ७ र ९ को िानी 
गनकासाका लागग नाला गनमागण 

२, ७ 
र ९ 

नाला गनमागण  1,150,000 1,000,000 150000 

१७५ 
इसाई समाजको िखागल 
गनमागण  

  िखागल 575,000 500,000 75000 

१७६ 
जयगरुु भौगतक संरचना 
गनमागण  

    575,000 500,000 75000 

१७७ 
डाटा सेन्टर स्थािना तथा 
सभगर खररद  

    10,000,000 10,000,000 0 

१७८ 

मवहला जागृगत अनाथाश्रम, 

िषु्िलाल चोकका लागग 
भिनमा जस्तािाता लगाउने  

  
भिनमा जस्ता 
लगाउने 

345,000 ३००००० 45000 
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क्र. 
स. 

योजनाको नाम िडा नं  वििरण  
विगनयोशजत 

रकम  
राजश्व बाडंफााँट 
प्रदेि सरकार 

जनसहभागगता 

१७९ खु् ला शजम  गनमागण      1,000,000 1,000,000 0 

१८० महानगरको नक्साकंन      2,000,000 2,000,000 0 

१८१ महानगर ई गभनेन्स      5,000,000 5,000,000 0 

१८२ 
महानगर िेिगभि सीसी 
क्यामरा जडान  

    5,000,000 5,000,000 0 

१८३ 
महानगर मातहतका सबै 
गनकायमा ई हाशजरी व्यिस्था 

    6,350,000 6,350,000 0 

१८४ सािगजगनक िौचालय गनमागण      11,500,000 10,000,000 1500000 

१८५ 
महानगरको आिगधक योजना 
/MTEF  

    1,000,000 1,000,000 0 

१८६ 
केिगलया नदी छेउमा दईु 
िटा घाट गनमागण  

    2,300,000 2,000,000 300000 

१८७ 

मदन भण्डारी फाउण्डेसन 
उलागबारीको भौगतक संरचना 
गनमागण   

    2,300,000 2,000,000 300000 

१८८ 
जीिी कोइराला फाउण्डेसन 
भौगतक संरचना गनमागण   

    2,875,000 2,500,000 375000 

१८९ 
ज्येष्ठ नागररक सेिा समाजको 
भिन गनमागण  

  भिन गनमागण 575,000 500,000 75000 

१९० महानगरको बत्ती व्यिस्थािन      2,000,000 2,000,000 0 

१९१ सजृनिील मागग      1,200,000 1,000,000 200000 

ख नगरस्तररय चाल ुतफग का योजना तथा कायगक्रम       

१९२ श्रीहरर सत्संग सगमगत   संस्कृगत संिद्धगन 300,000 300,000   

१९३ िभुलक्ष्मी हस्तकला उद्योग   
हस्तकला 
तागलम 

300,000 300,000   

१९४ भजेुल समाजसेिा सगमगत   
संस्थागत 
विकास 

200,000 200,000   

१९५ हे्ि ग्रिु नेिाल   

लागूऔषध 
दवु्यगसनी विरुद्ध 
सचेनामूलक 
कायगक्रम   

200,000 200,000   

१९६ साना िाइला   
दन्त शिविर 
कायगक्रम  

200,000 200,000   

१९७ ज्येष्ठ नागररक सेिा समूह ३ ददिा खाजा 200,000 200,000   
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आ.ि. २०७९/०८० को नगरस्तरीय योजनाहरु  अनसूुची - ९ 
क्र. 
स. 

योजनाको नाम िडा नं  वििरण  
विगनयोशजत 

रकम  
राजश्व बाडंफााँट 
प्रदेि सरकार 

जनसहभागगता 

१९८ एिीसी नेिाल १२ 
सेफ हाउस 
व्यिस्थािन 

200,000 200,000   

१९९ समवृद्ध नेिाल   
सीिमूलक 
तागलम 

200,000 200,000   

२०० कोिी सासं्कृगतक प्रगतष्ठान   
कला सावहत्य 
संस्कृगत संिद्धगन 

200,000 200,000   

२०१ 
मवहलाको लागग स्िरोजगार 
तागलम सञ्चालन   

    1,000,000 1,000,000   

२०२ असहाय िनुस्थागिना केन्र   
सीिमूलक 
तागलम 

200,000 200,000   

२०३ ददगो विकास समाज   
िमता अगभिृवद्ध 
तागलम 

200,000 200,000   

२०४ नेिाल शचवकत्सक संघ   संस्थागत सहयोग 500,000 500,000   

२०५ जनजागरण उत्थान केन्र   संस्थागत सहयोग 100,000 100,000   

२०६ 

नेिाल आददिासी जनजागत 
महासंघ, नगर सगमगत, 

विराटनगर 

  
जनजागत उत्थान 
कायगक्रम  

200,000 200,000   

२०७ ितंजली योग सगमगत, मोरङ   

महानगरका सबै 
िडामा योग 
शिविर सञ्चालन  

200,000 200,000   

२०८ चेतना संरिण प्रगतष्ठान ११ 
सावहत्य र 
कलाको प्रिद्धगन  

200,000 200,000   

२०९ योगमाया प्रगतष्ठान   
योगमायाको 
मूगतग स्थािना 

300,000 300,000   

२१० सावहत्य सरोिर गमगडया    

उद् घोषण तथा 
ििकााररता 
तागलम  

400,000 400,000   

२११ नयााँ नेिाल    
सीिमूलक 
तागलम 

500,000 500,000   

२१२ सवृष्ट नतृ्यकला प्रशििण केन्र २ 

नतृ्य तथा 
गायक 
प्रगतयोगगता 

100,000 100,000   

२१३ विष्णमुाया िसु्तकालय १ 
संस्थागत 
सहयोग 

300,000 300,000   
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क्र. 
स. 

योजनाको नाम िडा नं  वििरण  
विगनयोशजत 

रकम  
राजश्व बाडंफााँट 
प्रदेि सरकार 

जनसहभागगता 

२१४ देिकोटा िसु्तकालय ७ 
िसु्तकालय 
व्यिस्थािन 

300,000 300,000   

२१५ रानी यिुा क्लब   

खेलकुद 
कायगक्रम 
सञ्चालन 

300,000 300,000   

२१६ भान ुकला केन्र १० 
कला, सावहत्य 
कला संस्कृगत 

300,000 300,000   

२१७ विराटेश्वर िृद्धाश्रम ८ खाद्यन्न सहयोग 500,000 500,000   

२१८ विराट सावहत्य संगम ९ 

सावहशत्यक 
िगिकाको 
प्रकािन  

300,000 300,000   

२१९ िभुारम्भ   
कला, धमग, 
संस्कृगत प्रिद्धगन  

150,000 150,000   

२२० सञ्चाररका समूह   

मवहला 
ििकारका 
िमता अगभिृवद्ध 

200,000 200,000   

२२१ हाम्रो समाज   टोल सौन्दयगकरण 1,000,000 1,000,000   

२२२ 
गगररजाप्रसाद कोइराला हक्की 
प्रगतयोगगता  

  हक्की प्रगतयोगगता 700,000 700,000   

२२३ व्याडगमन्टन   
ब्याडगमन्टन 
प्रयोगतगगता 

200,000 200,000   

२२४ िूिागञ्चल बाल सेिा आश्रम   िैशिक सहयोग  700,000 700,000   

२२५ राधाकृष्ण रथयािा   रथयािा 500,000 500,000   

२२६ िाररणी संस्कृत विद्यालय   िैशिक सहयोग  300,000 300,000   

२२७ शझ िचु    
भाषा, संस्कृगतको 
प्रिद्धगन 

500,000 500,000   

२२८ मारिाडी यिुा मञ्च     200,000 200,000   

२२९ श्रीश्री रवििंकर    योग, ्यान शिविर 500,000 500,000   

२३० ओसो   
संस्थागत 
सहयोग 

200,000 200,000   

२३१ शचिगपु्त समाज     200,000 200,000   

२३२ अम्मेमरुारी समाज   
संस्थागत 
सहयोग  

200,000 200,000   
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क्र. 
स. 

योजनाको नाम िडा नं  वििरण  
विगनयोशजत 

रकम  
राजश्व बाडंफााँट 
प्रदेि सरकार 

जनसहभागगता 

२३३ लाइफ फाउण्डेसन विराटनगर   

यिुाहरुको िमता 
विकास तागलम र 
सचेतनामूलक 
कायगक्रम 
सञ्चालन 

500,000 500,000   

२३४ विराट आदिग सावहत्य मञ्च   

करदाता शििा 
अगभयानका लागग 
सडक नाटक, 

सचेतनामूलक  

400,000 400,000   

२३५ ररतेन्र गमगडया हाउस    
यिुाको िमता 
विकास तागलम 

200,000 200,000   

२३६ 
मशञ्जना मगुभज वक्रएयसन, 

विराटनगर 
  

विगभन्न जागतका 
खानाको प्रदिगन 
तथा  सांस्कृगतक 
कायगक्रम 

500,000 500,000   

२३७ 

विकास गगतविगधहरुको 
अन्तरिागलका अ्ययन 
अिलोकन, प्रचारप्रसार 

  
गमगडया 
िररचालन 

500,000 500,000   

२३८ बरगाछी यिुा समूह ५ 
यिुा िमता 
विकास 

500,000 500,000   

२३९ मानि सेिा आश्रम   
घर भाडा तथा 
खाद्यान्न सहयोग  

3,000,000 3,000,000   

२४० 
कञ्चनबारी करााँते एकेडेमी 
क्लब 

४ 
करााँते 
प्रगतयोगगता 

300,000 300,000   

२४१ 

योगदानमा आधाररत सामाशजक 
सरुिा योजना कायागन्ियनका 
लागग हे्ि डेस्क  

  हे्ि डेस्क  500,000 500,000   

२४२ गरुााँस िसु्तकालय   
चेतनामूलक 
कायगक्रम 

500,000 500,000   

२४३ गोग्राहा कलेज   
आिश्यक 
सामग्री खररद 

500,000 500,000   

२४४ 
लागू औषध दवु्यगसनीहरुको 
िनुस्थागिना कायगक्रम 

  

लागू औषध 
दवु्यगसनीहरुको 
िनुस्थागिना 

1,500,000 1,500,000   
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क्र. 
स. 

योजनाको नाम िडा नं  वििरण  
विगनयोशजत 

रकम  
राजश्व बाडंफााँट 
प्रदेि सरकार 

जनसहभागगता 

सञ्चालनका लागग संस्थाहरुसाँग 
साझेदारी  

कायगक्रम 
सञ्चालन 

२४५ 
एचआईभी तथा हेिाटाइवटस 
जनचेतनाका लागग 

  

एचआईभी तथा 
हेिाटाइवटस 
जनचेतनाका 
लागग 

300,000 300,000   

२४६ यिुा िसशक्तकरण कायगक्रम    
यिुा िसशक्तकरण 
कायगक्रम 

1,200,000 1,200,000   

२४७ 
लक्ष्मीप्रसाद देिकोटा स्मारक, 

विराटनगर १२ 
१२ व्यिस्थािन 200,000 200,000   

२४८ 

दगलत, आददिासी, जनजागत, 

मधेसी, विछडा िगग तथा  अन्य 
वििन्न मवहलाहरुका लागग 
सीिमूलक तागलम 

  
स्िरोजगारमूलक 
तागलम 

600,000 600,000   

२४९ एसके ग्रिु    

स्िास्थ्यका लागग 
सचेतनामूलक 
दौड 

200,000 200,000   

२५० 
मदरसा इस्लाहलु बनाल 
आधारभतू विद्यालय  

६ 
विद्यालय 
संस्थागत सहयोग  

1,000,000 1,000,000   

२५१ स्िास्थ्यका लागग खेलकुद   

खेलकुद 
कायगक्रम 
सञ्चालन गने  

400,000 400,000   

२५२ 

बसिाकग  व्यिस्थािन सगमगत 
संग साझेदारीमा खलुा शजम 
गनमागण तथा सञ्चालन 

११ 
खु् ला शजम 
सञ्चालन 

500,000 500,000   

२५३ 

िैमागसक रुिमा महानगरको 
कायग सम्िादनसम्बन्धी 
नागररकहरुको धारणा तथा 
अनभुगूत अ्ययन गनगका लागग 
नागररक सन्तवुष्ट सभेिण 
कायगक्रम 

  
 सभेिण 
कायगक्रम 

1,500,000 1,500,000   

२५४ हामी िवहला मानि हौं   
सचेतनामूलक 
कायगक्रम 

300,000 300,000   

२५५ आदिग बागलका मावि ७ संस्थागत सहयोग 500,000 500,000   
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प्रदेि सरकार 
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२५६ लेखा प्रणाली सम्बन्धी तागलम    
लेखा प्रणाली 
तागलम 

1,700,000 1,700,000   

२५७ 
मवहला िनुजागगरण मञ्च 
सीिमूलक तागलम 

  
सीिमूलक 
तागलम 

200,000 200,000   

२५८ लाइभ इन्टरटेमेन्ट    

सांस्कृगतक 
मनोरञ्जनत्मक 
कायगक्रम 

200,000 200,000   

२५९ जागृत मवहला समाज १४ संस्थागत सहयोग 200,000 200,000   

२६० 
यथु हेश्िंग सोसाइटी अफ 
नेिाल 

१८ अगभमखुीकरण 200,000 200,000   

२६१ 
राष्ट्रसेिक ज्येष्ठ नागररक 
समाज 

९ 
अन्तरवक्रया तथा 
भ्रमण 

100,000 100,000   

२६२ हाम्रो सावहत्य संसार    गजल प्रकािन  100,000 100,000   

२६३ 
अप्िन विराटनगर िरोिकार 
समाज  

  
संस्थागत 
विकास 

200,000 200,000   

२६४ श्री नेिा, नेिार रावष्ट्रय मञ्च १३ 
संस्कृगतको 
संरिण 

100,000 100,000   

२६५ जनजागरण उत्थान केन्र १८ 

कायागलय 
व्यिस्थािन तथा 
कायगक्रमसञ्चालन  

100,000 100,000   

२६६ स्रष्टा नेिाल ६ संस्थागत विकास 200,000 200,000   

२६७ विराटनगर डोरी तान संघ   
अ. डोरी तान 
प्रगतयोगगता 

200,000 200,000   

२६८ 
मानि अगधकारका लागग 
एकल मवहला समूह 

  संस्थागत विकास 100,000 100,000   

२६९ गसविन नेिाल १ संस्थागत विकास 100,000 100,000   

२७० घरेल ुमहासंघ   संस्थागत विकास 600,000 600,000   

२७१ 

महानगरको विकासबारे 
सािगजगनक सनुिुाई माफग त  

जनताका समस्या बझु्ने 
(महानगर गसत जनता ) 

  

सािगजगनक 
सनुिुाई कायगक्रम 
गने 

700,000 700,000   

२७२ 
मशष्तस्क ििाघात शिि ु
स्याहार केन्र सञ्चालन  

७ 
शिि ुस्याहार 
केन्र सञ्चालन 

300,000 300,000   
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आ.ि. २०७९/०८० को नगरस्तरीय योजनाहरु  अनसूुची - ९ 
क्र. 
स. 

योजनाको नाम िडा नं  वििरण  
विगनयोशजत 

रकम  
राजश्व बाडंफााँट 
प्रदेि सरकार 

जनसहभागगता 

२७३ 

श्री सत्यनारायण सामाशजक 
संस्था विराटनगर ५ का 
लागग संस्थागत विकास 

५ 
संस्थागत 
विकास 

300,000 300,000   

२७४ 
नेिाल खेलकुद महासंघका 
लागग कायगक्रम सहयोग 

  
कायगक्रम 
सहयोग 

300,000 300,000   

२७५ इशन्डिेन्डेन ह्यमुन फाउण्डेसन,    संस्थागत सहयोग 300,000 300,000   

२७६ 

सावकरा गमगडया प्रागल 
विराटनगर ५ विराटनगर 
महानगरिागलकाको िृत्तशचि 
गनमागण  

५ िृत्तशचि गनमागण 300,000 300,000   

२७७ 

महानगरको विकासका 
उिलशब्धमूलक कायगको 
योजना जनता समि विगभन्न 

सञ्चार मा्यमबाट ियुागउने    

  
विगभन्न 
सञ्चारमा्यमबाट  

2,000,000 2,000,000   

२७८ 
सामदुावयक ऐक्यबद्धता मञ्च 
नेिाल 

  
संस्थागत 
सहयोग 

500,000 500,000   

२७९ मोरङ शज्ला उस ुसंघ    उस ुप्रगतयोगगता 300,000 300,000   

२८० 

कमगसगयल एगग्रक्चर 
एलाइन्स विराटनगर ३ का 
लागग व्यिस्थािन सहयोग 

३ 
व्यिस्थािन 
सहयोग  

1,000,000 1,000,000   

२८१ 
तराई ियल फेयर फाउण्डेसन 
नेिाल, विराटनगर  

३ 
 सचेतनामूलक 
कायगक्रम सञ्चालन 

200,000 200,000   

२८२ 
विराट सामदुावयक भिनको 
सामान खररद  

१२ सामाान खररद 200,000 200,000   

२८३ 
मदन भण्डारी फाउण्डेसन 
मोरङको संस्थागत विकास   

  
संस्थागत 
विकास 

700,000 700,000   

२८४ 
लेगनयन्ट नेिाल विराटनगर 
संस्थागत विकास 

  
संस्थागत 
विकास 

200,000 200,000   

२८५ 
सगरमाथा सामदुावयक विकास 
केन्र  

  तागलम  300,000 300,000   

२८६ 

नेिाल तामाङ घेदङु महानगर 
कायगसगमगत विराटनगर, 

संस्कृगत संरिण र सम्िधगन  

  
संस्कृगत संरिण 
र संिद्र्धन 

300,000 300,000   
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आ.ि. २०७९/०८० को नगरस्तरीय योजनाहरु  अनसूुची - ९ 
क्र. 
स. 

योजनाको नाम िडा नं  वििरण  
विगनयोशजत 

रकम  
राजश्व बाडंफााँट 
प्रदेि सरकार 

जनसहभागगता 

२८७ 

अनमोल स्िेिल एजकेुसनल सेन्टर 
विराटनगर ३ को स्िास्थ्य कायगक्रम 

सञ्चालन मवहला 
  

स्िास्थ्य कायगक्रम 
सञ्चालन 

500,000 500,000   

२८८ 
ज्येष्ठ नागररक िडा कायग 
सगमगत विराटनगर ११ 

११ 
कायागलय 
व्यिस्थािन  

1,000,000 1,000,000   

२८९ 

विराटनगर ७ को बाल 
मशन्दर आधारभतू विद्यालयका 
लागग सामान खररद 

७ सामान खररद  300,000 300,000   

२९० हामी यिुा   संस्थागत सहयोग 200,000 200,000   

२९१ साहसी मवहला नेिाल     100,000 100,000   

२९२ 
रोटरी क्लब विराटनगर गमड 
टाउन ििृारोिण  

  िृिारोिण 300,000 300,000   

२९३ संयकु्त प्रयास ९ संस्थागत सहयोग 50,000 50,000   

२९४ 
कोिी बवहरा संघका लागग 
सांकेगतक भाषा   

२ संस्थागत सहयोग 200,000 200,000   

२९५ वकरातेश्वर मामशखङ १६ संस्थागत सहयोग 300,000 300,000   

२९६ गैसस महासंघ  मोरङ ३ संस्थागत सहयोग 200,000 200,000   

२९७ 
थारु कला केन्र कला 
संस्कृगतको संरिण 

  संस्थागत सहयोग 200,000 200,000   

२९८ ओम िाशन्त भिन    संस्थागत सहयोग 300,000 300,000   

२९९ एजकेुिन हे्िलाइन    संस्थागत सहयोग 200,000 200,000   

३०० 
सावहत्य तथा सांस्कृगतक 
सम्मेलन  

  सावहत्य तथा 
सांस्कृगतक महोत्सि  

1,000,000 1,000,000   

३०१ 

रामलाल गो्छा आाँखा 
अस्ितालसाँगको सहकायगमा 
आाँखा शिविर   

  
आखा शिविर 
संचालन  

1,000,000 1,000,000   

३०२ मवहला ममता समाज  १५   200,000 200,000   

३०३ सहज फाउन्डेसन  १ संस्थागत सहयोग 200,000 200,000   

३०४ 
विराट  राजिंिी प्रगगतिील 

विकास समाज सगमगत  

  
  200,000 200,000   

३०५ गगररजाप्र. कोइराला फाउन्डेसन    िशुस्तका  प्रकािन  500,000 500,000   

३०६ यगु िशब्लकेसन विराटनगर    डकुमेन्री गनमागण  200,000 200,000   

३०७ जी वि कोइराला श्रम प्रगतष्ठान    बालश्रम न्यूनीकरण  500,000 500,000   
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आ.ि. २०७९/०८० को नगरस्तरीय योजनाहरु  अनसूुची - ९ 
क्र. 
स. 

योजनाको नाम िडा नं  वििरण  
विगनयोशजत 

रकम  
राजश्व बाडंफााँट 
प्रदेि सरकार 

जनसहभागगता 

३०८ 
विराट सामदुावयक विकास केन्रका 
लागग मवहला लशित कायगक्रम  

  
  300,000 300,000   

३०९ 
हलेसी मवहला िसशक्तकरण 
सेिा केन्र  

  
  50,000 50,000   

३१० 
नेिाल महतर (राउत) दगलत 
उत्थान संघ  

१२ 
  100,000 100,000   

३११ गसगम्रक फाउन्डेसन नेिाल      200,000 200,000   

३१२ मदन नगर आधारभतू विद्यालय ३ गसलाई कटाई ३००००० 300,000   

 कुल जम्मा      331,395,000 300,000,000 31,395,000 
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अनसूुची - 10 

आ.ि. २०७९/०८० को सडक बोडड नेपाल तफड का योजनाहरु 

   

सस .नं. योजना िडा नं 

१ न्य ुजनता मागड  १ 

२ रंगिाला मागड  १ 

३ मनुाल पथ  २ 

४ विराट नससडङ्ग होम गोदािरी मागड  २ 

५ प्रेम काकीको घर हुुँदै सोमबारे हाटसम्म  २ 

६ ससुबधा मागड (प्रदेि प्रमखुको कायाडलय जाने बाटो ) ३ 

७ आरबी ददयालो मागड  ३ 

८ बालज्योसत मागड  ३ 

९ रामजानकी मागड  ४ 

१० हलेसी मागड हुुँदै सदुदिा मागड  ४ 

११ सनुकोिी मागड  ४ 

१२ आयिेुददक मागड  ४ 

१३ संगम मागड  ४ 

१४ विहानी पथ  ११ 

१५ रोवहत कोइरालाको घरदेशख हलेसी मागड  ११ 

१६ प्रगसत मागड  १२ 

१७ कलेज रोड (महेन्र मोरंग क्याम्पसदेशख नहरसम्म) १२ 

१८ रानी ससवकयाही मागड (नगरदेशख तासलम केन्रसम्म) १२ 

१९ ससमाना सडक, राधाकृष्ण मागड  १/२ 

२० वहमाली राईस समल मागड  17 

२१ समलन चोकदेशख दशिण कटहरी गा.वि.स. ससमानासम्म  १९ 

२२ भगिती मागड  १४ 

STUIEP, RUDP पररयोजना र सघन िहरी कायडक्रम अन्तगडत सनमाडण भएका सडकहरुको ममडत गररएको । 
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अनसूुची - 11 

महानगर बहपु्राविसधक शििालय¸ विराटनगर 
(विराटनगर महानगरपासलकाद्वारा संचासलत) 

आ.ि. 2079/080 को िावषडक कायडक्रम तथा बजेट 

सी.
नं 

प्राथसमक
ता नं 

कायडक्रमको नाम बजेट अनमुान रु मखु्य मखु्य 
वक्रयाकलापहरु 

बजेट पसु्ट्याईका आधारहरु 

चाल ु

१ २१११ कमडचारी पाररश्रसमक ९८०००००।- स्ट्थायी, अस्ट्थाई, करारका 
सम्पूणड कमडचारीको 
पररश्रसमक 

सनदेिक १, प्राचायड १, प्रशििक, 

प्रिासन असधकृत १, लेखापाल 
१, प्रिासन सहायक १, ल्याि 
िोई र िकड िप िोई ३, 

लाईवे्ररीयन १, ड्राईभर हेसभ १, 

ड्राईभर लाइट १, हेल्पर १, 

स्ट्यूपर शक्लनर १, का स २ 

२ २११२१ पोषाक २०००००।- कमडचारीको पोषाक सम्पूणड कमडचारीलाई पोषाक 

३ २११३२ महंगी भत्ता २०००००।- शििालयको 
कमडचारीहरुलाई 
सनयमअनसुार 

सबराटनगर महानगरपालीकाले 
तोके बमोशजम संचालक 
ससमतीको सनणडय अनसुार 

४ २११३४ बैठक भत्ता ३०००००।- शििालयको  संचालक 
ससमतीको बैठक भत्ता, 
अन्य बैठक भत्ता 

बावषडक अनमुासनत २४ पटक 
सचालक ससमसत तथा १२ 
पटक शििालय बैठकका लासग 

५ २११३९ अन्य भत्ता  २०००००।- स्ट्थानीय भत्ता, प्राविसधक 
भत्ता, असतरीक्त्त भत्ता 
समेत 

संचालक ससमतीको सनणडय 
अनसुार सबराटनगर 
महानगरपालीकाले तोके 
बमोशजम 

६ २२१०१ पानी तथा विजसुल २०००००।- खानेपानी तथा सबधतु 
प्रासधकरण लाई बझुाईने 
बावषडक सबल 

१२ मवहनाको पानी तथा 
विजसुल 

७ २२११२ संचार महिलु ६००००।- ईन्टरनेट तथा टेसलफोन 
खचड 

१२ मवहनाको ईन्टरनेट तथा 
टेसलफोन खचड 

८ २२२११ इन्धन  २5००००।- कमडचारी  तथा प्रशििक, 

सहायक प्रशििकलाई 
तीन विद्यालय शििालय 
संचालनमा रहेका सनयसमत 
संचालन अनगुमन गनड 
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सी.
नं 

प्राथसमक
ता नं 

कायडक्रमको नाम बजेट अनमुान रु मखु्य मखु्य 
वक्रयाकलापहरु 

बजेट पसु्ट्याईका आधारहरु 

कमडचारीस्ट्तरको सनयम 
िमोशजम 

कमडचारीलाई ईन्धन उपलब्ध 
गराउने 

९ २२२१२ इन्धन कायाडलय 
प्रयोजन 

२०००००।- शििालयको बस तथा 
कायाडलयको लाईट 
भेईकलको इन्धन 

विद्याथी तथा कमडचारी बोक्ने 
सिारी साधनको लासग 

१० २२२१३ सिारी साधन ममडत 
खचड 

१०००००।- कायडलयको सिारीसाधन 
ममडत गनुड परेमा 

कायडलयको सिारीसाधन ममडत 

११ २२२२१ मेससनरी औजार ममडत 
सम्भार तथा संचालन 

१२००००।- कायडलयका ईलेक्रोसनक्स, 

इलेशक्टकल, मेकासनकल 
मेससनहरु ममडत सम्भारका 
लासग 

कायडलयको कम््यूटर, प्रीन्टर 
फोन, ल्यािका मेससनहरु ममडत 

१२ २२३११ मसलन्द तथा 
कायाडलय सामासि 

१००००००।- कायडलयमा आिश्यक 
सम्पूणड स्ट्टेिनरी सामािी 
खरीद 

कायडलयको प्रिाससनक कायडको 
लागी स्ट्टेिनरी सामासि 

१३ २२३१५ पत्रपसत्रका छपाई 
(परीिा समेत) तथा 
अन्य सूचना प्रिारण 
खचड 

५०००००।- िावषडक पत्रपसत्रका खरीद, 

प्रश्नपत्र उत्तरपसु्ट्तीका 
छपाई, विज्ञापन आदद 

विसभन्न विज्ञापन, सूचना, प्रश्नपत्र 
आदद छपाईका सम्पूणड काम 

१४ २२३१९ सेिा र परामिड खचड ७००००००।- आंशिक प्रशििक, पूिाडधार 
सडजाईन परामिड सेिा 

किा संचालनका लासग सलइएको 
आंशिक प्रशििक प्रसत सेसमस्ट्टर 
पाररश्रसमक शििालयको अब 
िने्न भौसतक पूिाडधारको 
सडजाईनका लासग 

१५   पदपूसतड ससमती खचड ५०००००।- नयाुँ कमडचारीको 
पदपूसतडको प्रवक्रया 
संचालनमा 

शििालयमा आिश्यक थप 
कमडचारी पदपूसतड को प्रवक्रयाको 
लासग 

१६   परीिा संचालन खचड ५०००००।- विद्याथीको आन्तररक 
परीिा संचालनको लासग 

प्रत्येक सेसमस्ट्टरमा २(२ सलशखत 
तथा प्रयोगात्मक परीिा 
संचालनका लासग 

१७   कायडक्रम खचड ४०००००।- शििालयको उद्घाटन 
कायडक्रम, बावषडक 

शििालयको बषडमा १ पटक 
िावषडक सांस्ट्कृसतक कायडक्रम 
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कायडक्रम, अविभािक 
संगको कायडक्रम 

सवहत यो बषड उदघाटन 
कायडक्रम समेतका लासग 

१८   सस. वट. ई. सभ. वट 
भनाड आिेदन िलु्क, 

रशजस्ट्रेसन िलु्क, 

परीिा आिेदन िलु्क 

९०००००।- CTEVT लाई प्रसत 
प्रशििासथड िझुाइने 

प्रशििासथडबाट संकलन गरी 
रकम CTEVT लाई बझुाउने 

१९ २२६१२ दैसनक तथा भ्रमण 
भत्ता 

२०००००।- प्रशििासथड िा कमडचारीको 
भ्रमणको लासग 

िैशिक भ्रमण ४ फ्याकल्टीको, 
अन्य भ्रमण 

२० २२१३५ कमडचारी प्रोत्साहन 
तथा परुस्ट्कार 

१०००००।- आिश्यक परेको खण्डमा 
कमडचारीको मनोिल 
िृविको लासग छुयाइएको 

उत्कृस्ट्ट कमडचारीलाई प्रोत्साहन 
स्ट्िरुप प्रदान गनड सवकन े

२१ २२३१९ अन्य कायडलय संचालन 
खचड 

५००००।- कायडलय संचालनका लासग 
अन्य शिषडगत खचड 

  

२२ २२७११ विविध खचड २०००००।- शिषडक विवहन खचड 
आईपरेको खण्डमा 

उल्लेशखत शिषडक िाहेकका 
खचड,असतसथ सत्कार शचयापान, 

उपहार, चाडपिड पूजाआजा, तथा 
भैपरी आउने अन्य शिषडक 
विवहन खचड 

२३   प्रचार प्रसार खचड २०००००।- शििालयको विज्ञापन तथा 
प्रचार प्रसारका लासग 

होसडङबोडड, पोस्ट्टर, फ्लेक्स 
माफड त शििालयको प्रचार प्रसार 
गनड 

२४   सिारी साधन तथा 
मेससनरी औजार 
भाडामा 

१३००००।- शिकाई प्रशििण को 
क्रममा मेससनरी तथा 
सिारीसाधन भाडामा 

गासड, मेससनरी औजार तथा अन्य 
सिारी साधन भाडामा सलन 

२५   खेलकुद कायडक्रम १०००००।- प्रशििासथड को लासग 
खेलकूद का कायडक्रम 

असतरीक्त क्रीयाकलाप अन्तरगत 
खेलकुदका कायडक्रम संचालनका 
लासग 

२६   असडट खचड ५००००।- आ.ि को अन्त्यमा असडट 
गराउन 

आसथडक कारोिारको असडटरबाट 
असडट गराउन 
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२७ २८१४२ घर भाडा २०००००।- शििालय संचालनको 
क्रममा घर तथा कोठा 
भाडामा सलन 

हाल संचालनको क्रममा 
शििालयलाई शििण शिकाई 
ल्याि व्यिस्ट्थापनको लासग 
आिश्यक कोठा भाडामा  

२८   प्रदिडन मेला आयोजना २०००००।- शििालयको प्रचार 
प्रसारको लासग प्रदिडन 
मेला आयोजन गनड  

भनाड सम्िन्धी परामिड तथा 
सल्लाह ददने, उच्च गणुस्ट्तरको 
प्राविसधक शििा सम्िन्धी 
जनचेतनाको लासग 

२९ २२२१४ विमा तथा नविकरण १३००००।- आिश्यक सम्पूणड शजिन 
तथा सनडशजिन विमा को 
लासग 

शििालयका सम्पूणड खवटएका 
कमडचारी, प्रशििक, प्रशििासथड को 
शजिन विमा, ल्यािका तथा 
कायाडलयका सम्पूणड उपकरणको 
पूणड विमाको लासग 

३०   पयडटन भ्रमण ३०००००।- प्रशििासथड तथा 
कमडचारीको भ्रमणको 
लासग 

आन्तररक पयडटन भ्रमण, तासलम, 

अन्तर शििालय भ्रमण खचड 

३१ २२६१३ विशिस्ट्ट व्यशक्त तथा 
प्रसतसनसध मंडलको 
भ्रमण खचड 

१०००००।- विशिष्ट ब्यशक्तको आगमन 
को लासग 

विशिष्ट व्यशक्तको यातायात, 

होटलबास तथा असतसथ 
सत्कारमा लाग्ने अन्य खचड 

३२ २११२३ औषसध उपचार खचड १०००००।- शििालयका प्रशििासथड 
तथा कमडचारीहरुको 
औससध उपचार खचड 

आकशस्ट्मक आउन सक्ने 
प्रशििासथड कमडचारी दघुडटना, तथा 
सनयमिमोशजम को उपचार खचड 

३३   शििक तथा कमडचारी 
तासलम 

१५००००।- शििालयका प्रशििक तथा 
कमडचारी को लासग तासलम 

कायड गणुस्ट्तर सधुानडको लासग 
प्रशििक तथा कमडचारीलाई विज्ञ 
द्वारा परामिड तथा आिश्यकता 
िमोशजम तासलम 

३४   अन्य सहायता 
(सामाशजक 
उत्तरदावयत्ि) 

१००००।-   सानोसतनो सहयोग स्ट्िरुप 
सामाशजक उत्तरदावयत्ि िहन 
गने 
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पूुँशजगत खचड 

१ ३१११२ विद्यालय भिन सनमाडण 
तथा ममडत सम्भार 

४०००००००।- नयाुँ भिन सनमाडणका लासग नयाुँ उपलब्ध जग्गामा हाल 
१० कोठाको भिन सनमाडण 
थालसनका लासग 

२ ३१११५ फसनडचर तथा 
वफक्चरसड 

७०००००।- आिश्यक फसनडचर तथा 
वफक्चसडहरु थप हनेु 
कमडचारी तथा प्रशििासथडका 
लासग 

थप हनेु कमडचारी तथा 
प्रशििासथडका लासग फसनडचर तथा 
अन्य सामासि 

३ ३११२१ सिारी साधन ६५०००००।- स्ट्कुल बस खरीदका लासग शििालयको लासग अत्यािश्यक 
सिारी साधन खरीदका लासग 

४ ३११२२ मेससनरी तथा औजार ५०००००।- आिश्यक मेससनरी सामासि 
खरीद 

इनभटडर, ए सस, जेनेरेटर, सडशजटल 
बोडड,ल्यापटप, 

प्रोजेक्टर,पंखा,ईन्टरेशक्टभ 
सडस्ट््ले ्यानल,सससस वटसभ 
क्यामरा,वप्रन्टर, ल्यापटप, 

डेक्सटप कम््यूटर, 

५ ३११३४ कम््यूटर सफ्टिेर 
सनमाडण तथा खरीद 

१५००००।- प्रशििासथड तथा लेखा 
िाखाका लासग आिश्यक 
सफ्टिेर सनमाडण तथा 
खरीद 

Account software, Student 

database website 

६   लाईवे्ररी खचड ५०००००।- दोस्रो सेसमस्ट्टर तथा दोस्रो 
िषडका प्रशििासथडलाई 
आिश्यक थप पसु्ट्तक 
खरीद 

सम्पूणड सेसमस्ट्टर मा सिै 
faculty का लासग 

७   ल्यािको सामान खरीद ३००००००।- सससभल, शजयोमेवटक्स, 

ईलेशक्रकल ल्यािको 
सामान खरीद 

शजयोमेवटक्स ल्यािः 
१००००००,  सससभल िकड िपः 
१००००००, इलेशक्रकल 
िकड िपः १०००००० 
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लासग ढल जडान िलु्क 
संकलन सम्िशन्ध गोष्ठी 
लगायतका सचेतना सूचना 
गोष्ठी आदद समेत) 

         १००           ४०           ६०       २००  

४.०५.१ कायडक्रम भ्रमण खचड       ३२।५०          १३      १९।५०        ६५  

  प्रिाससनक खचड जम्मा        ५,६२४  २,२४९।६०   ६,८७४।४०      १४,७४८      
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अनसूुची - 13 

गैरसरकारी संस्था तथा अन्य संघसंस्थाहरुको िावषिक कायिक्रम 

!=  P=lj=;L= g]kfn, k|b]z g=+!, df]/Ë 

of]hgf tyf sfo{qmdsf] ah]6 M 24,68,970.00 

k|zf;lgs vr{ M 9,63,000.00     s'n ah]6 M34,31,970.00 

of]hgf÷sfo{qmd ;~rfng :ynM lj/f6gu/ dxfgu/kflnsf 

;xof]uL bft[ lgsfosf] gfd / 7]ufgf M lj/f6gu/ dxfgu/kflnsf,  P=la=;L= g]kfn k|b]z g=+!, df]/Ë, sf7df08f}, 

;fdflhs ljsf; dGqfno k|b]z g=+!, cGo bft[ lgsfox?sf] ;xof]u 

l;=g 
of]hgf ÷ sfo{qmdsf]] 

gfd 
jflif{s nIo ah]6 

of]hgf÷sfo{qmd 

n] gkfsf] s'g 

gLltnfO{  

;Daf]wg u5{ < 

of]hgf÷sfo{qmdn] 

lbuf] ljsf; nIosf] 

s'g ;'rsnfO{ k'/f 

u5{ < 

nfeflGjt 

;+Vof 

dlxnf÷k'?if 

/ t];|f] lnÎL 

! k'g:yf{kgf u[x 

;+rfng tyf påf/, 

k'g:yf{kgf k'g{ldng 

;DalGwt 

lgsfox?;+u 

;dGjo / 

k/fdz{ tyf 

;r]tgf 

3,50,600 Hff]lvd cj:yfdf 

/x]sf dlxnf / 

aflnsfsf] p4f/ 

cfktsflng af;, 

pkrf/, sfg'gL 

;]jf  vfgf, 

sk8f, z}lIfs, 

k'g:{yfkgf ;]jf 

n}lËs ;dfgtf 

tyf ;fdflhs 

;dfj]zLs/0f 

;DalGw gLlt 

 

 

@ Hf]lvd cj:yfdf 

/x]sf dlxnf / 

aflnsf sf] p4f/ 

cfktsflng af; , 

pkrf/ ,sfg'gL ;]jf  

vfgf , sk8f, z}lIfs, 

k'g:{yfkgf ;]jf 

cg'udg, 

;'rgf,cfbg 

k|bfg 

l/kf]{l6ª, 

p4f/ 

k'g{:yfkgf 

sfg'gL ;]jf 

15,00,000 hf]lvddf k/]sf] 

hf] sf]xL dlxnf / 

aflnsfsf 

  

# hf]lvddf k/]sf 

aflnsfx?nfO lzIff 

tyf dlxnfx?nfO{ 

cfTd lge{/ x'gsf] 

nflu ;Lk d"ns  

tflndsf] Joj:yf 

aflnsfx?nfO{ 

ljBfno hfg] 

aftfa/0f / 

dlxnfx?sf 

nflu ;Lk 

d"ns Tflnd 

;+rfng 

4,64,000 hf]lvddf k/]sf] 

hf] sf]xL dlxnf / 

aflnsfsf 

  

$ hf]lvdo'tm If]qsf] 

lgu/fgL   

;"rgf cfbfg 

k|bfg , 

k/fdz{ tyf 

påf/ 

1,54,370 hf]lvddf k/]sf] 

hf] sf]xL dlxnf / 

aflnsfsf 

  

   24,68,970    
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@=  bLuf] ljsf; O{G:6LRo'6, sf7df08f} 

Climate Change engagement to state and non-state actors to build climate resiliency 

-hnjfo' pYyfglzn ;dfh lgdf{0f sf nflu ;/sf/L tyf u}/ ;/sf/L lgsfosf] ;+nugtf_ 

q=;= ls|ofsnfk s'n jh]6 

 s= hnjfo' kl/jt{g ;r]tgfd'ns sfo{qd lj/f6gu/ dxfgu/kflnsf  @,)),)))  

 v= Green City Volunteer- lj/f6gu/ dxfgu/kflnsf @,)),))) 

  u= k|b]z ;f+;b Ho'x? nfO{ hnjfo' kl/jt{g ;DaGwL ;r]tgf sfo{qd @,)),))) 

 3= hnjfo' pYyfglzn ;dfh lgdf{0fsf nflu dlxnf ;xsf/L Ifdtf clej[l4 sfo{qd @,)),))) 

 ª= sfof{no ;~rfng vr{  @,@),))) 

 r= sfo{Ifq sd{rf/L @,)),))) 

  hDdf  !@,@),))) 

  -afx| nfv laif xhf/ dfq_   

of]hgf÷sfo{qmd ;~rfng :ynM lj/f6gu/ dxfgu/kflnsf 

#= afn ;dfh g]kfn, lj/f6gu/ 

qm=;+= kl/of]hgf/sfo{qmd /sd/aflif{s ah]6 ;xof]uL ;:yf/ lgsfo 

! l;k d'ns tflnd %,)),))).)) :yfgLo tx 

@ ;'/lIft ue{ ktg ;DjlGw ;r]tgf !),)),))).)) :yfgLo tx/cu};; 

# ljz]if lzIff %,)),))).)) :yfgLo tx/cu};; 

$ BPFZ !),)),))).)) :yfgLo tx/cu};; 

% ljktsf nflu /fxt %,)),))).)) ljleGg ;+3 ;:yfaf6 

hDdf #%,)),))).))   

 

4=  dfOtL g]kfn, la/f^gu/, df]/ª 

of]hgf tyf sfo{qmdsf] ah]^ M 9,02,800.00 

k|zf;lgs vr{ M  23,66,969.00     s'n ah]^ M32,69,769.00 

of]hgf sfo{qmd ;~rfng :ynM la/f^gu/ dxfgu/kflnsf 

;xof]uL bft[ lgsfosf] gfd / &]ufgf M Free a Girl.  Nidarland 

l;=g of]hgf sfo{qmdsf]] 

gfd 

jflif{s 

nIo 

ah]^ of]hgf sfo{qmd 

n] g=kf=sf] s"g 

gLltnfO{  

;Daf]wg u%{ < 

of]hgf sfo{qmd n] 

lbuf] ljsf; 

nIosf] s"g 

;'rsnfO{ k"/f u%{< 

nfeflGjt ;+Vof 

dlxnf, k'?if / 

t];|f] lnéL 

1 gfsf lgu/fgL 

tyf ;'rgf s]Gb| 

;Grfng 

7,500 

hgf 

 u}/ ;/sf/L ;+# 

;+:yf ;DalGw 

gLlt 

 5,500hgf dlxnf 

2,000 hgf k'?if 

2 sfg'gL ;xof]u / 

p$f/ 

500 

hgf 

   450 hgf dlxnf 

50 hgf k'?if 

3 hgr]tgfd 'ns 

sfo{s|d 

10,000 

hgf 

   8,000hgf dlxnf   

2,000 hgf k'?if 
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5= cf]/]s kl/of]hgf sfof{no, df]/ª 

l;=g sfo{qmdsf] gfd 
cg"dflgt ah]^ 

?= 
;+Vof ck]lIft pknAwL 

1 

dfgj clwsf/sf] b:tfj]h / 

lbuf]ljsf;sf] :yfgLos/0fsf] nflu 

k|b]z :t/Lo cGt{lqmof tyf sfo{zfnf 

sfo{qmd  

                                  
130,000.00  

1 

dfgj clwsf/sf] b:tfj]h / 

lbuf]ljsf;sf] :yfgLos/0fsf] nflu 

;/f]sf/jfnf lgsfosf] Wofgfsif{0f 

ePsf] x'g]5 . 

2 

;fj{hlgs :yndf dlxnf / 

afnaflnsfdfly x'g] lx+;f;DalGw  

cg';Gwfgsf] k|ltj]bg ;fj{hlgsLs/0f 

k|b]z :t/Lo sfo{qmd 

343,241.00  1 

;fj{hlgs :yndf dlxnf / 

afnaflnsfdfly x'g] lx+;f;DalGw  

cg';Gwfgsf] k|ltj]bg 

;fj{hlgsLs/0f kZrft ;/sf/sf] 

lgtL tyf sfo{qmddf ;dfj]z 

ePsf] x'g]5 . 

3 lx+;f k|efljtx?sf] ;xof]usf nflu 

;'/Iff cfjf;M  
1,204,800.00  1 lx+;f k|efljtsf] ;'/Iff tyf Gofo 

kfPsf] x'g]5 . 

4 

;/f]sf/jfnf lgsfox?;+u 

k'g{Plss/0fsf] nflu  ;+jfb ;+oGqsf] 

nflu cjwf/0fkq lgdf0f{sf] nflu 

sfo{zfnf  

    122,400.00  5 

;/f]sf/jfnf lgsfox?;+u 

k'g{Plss/0fsf] nflu  ;+jfb 

;+oGqsf] nflu cjwf/0fkq lgdf0f{ 

ePsf] x'g]5 .  

5 

a}b]lzs /f]huf/af6 kmls{Psf 

sfdbf/x? / ;+o''Qm 6]8o'lgog 

dxf;+3sf] sfdx?sf] af/]df cGt{lqmof 

sfo{qmd  

427,500.00  5 

a}b]lzs /f]huf/af6 kmls{Psf 

sfdbf/x?  6]8o'lgog 

dxf;+3x?;+u ;dGjo / ;xsfo{ 

j[l4 x'g]5 . 

 
k'lhut vr{ M 0 0   

 
k|zf;lgs vr{ M  5,193,884.00  16   

 
s'n hDdf  7,421,825.00     

 

^= :6]k ck (Step Up) kl/of]hgf, lj/f6gu/ dxfgu/kflnsf 

-l:j;\ sG6\ofS6 / cf;dfg g]kfnsf] ;fem]bf/Ldf ;+rflnt_ 

kl/of]hgfsf] p2]ZoM >dahf/ tyf /f]huf/ k|0ffnLdf /x]sf ;d:of tyf r'gf}tLnfO{ lbuf] ?kdf ;dfwfg ub}{ /f]huf/ 

l;{hgf ug{ ;xof]u ug]{ tyf /f]huf/ ug{ rfxg] o'jfsf] Ifdtf a9fpg / /f]huf/Lsf] nflu ;xhLs/0f ub]{ g]kfn ;/sf/sf] 

/f]huf/ ;DalGw lgltdf of]ubfg k'¥ofpg] .  

s|=;= ls|ofsnfk ;+Vof ah]6 ?= 

p4]Zo !M >d jhf/ ;lDdng ;]jfx?nfO{ ;+:yfut ub}{ lbuf] agfpg] .  

!= >d ahf/ ;"rgf k|0ffnLsf] lgdf0f{  ! ?=$,*$,%$&.- 

@ 
/f]huf/ ;]jf s]Gb|nfO{ >d ahf/ ;"rgf k|0ffnLsf] sfof{Gjogdf ;xof]u  

-Ifdtf clea[l4, ;/f]sf/ jfnf ;Fu 5nkmn tyf hgr]tgfd'ns sfo{s|d_  
# ?=%,*),@^&.- 

# lglh /f]huf/ k|bfos ;+:yfsf] Ifdtf ljsf; tyf ahf/Ls/0f  @ ?=$,^^,^^&.- 

p4]Zo @M dfFusf] cfwf/df Jofj;flos / pBdzLntf tflndx? k|a4{g ug]{ .  
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s|=;= ls|ofsnfk ;+Vof ah]6 ?= 

! # j6f Aoj;flos l;ksf] gofF kf7\os|dsf]  lgdf0f{ tyf :t/f]Gglt   # ?=$,)),))).- 

@ gofF kf7\os|ds tflnd k|bfossf] Ifdtf clea[l4 sfo{s|d tyf TOT tflnd  # ?=@,%),))).- 
# pBdzLntf tflnd k|bfossf] Ifdtf clea[l4 sfo{s|d  $ ?=@,)),))).- 

p4]Zo # M kl/:s[t pBdzLntf / Joj;fo ljsf; ;]jfsf] hfgsf/L k|bfg ug]{ .   

! /f]huf/ tyf pBdzLntf d]nf  ! ?=@,)),))).- 

@ pBdzLntf ljsf;sf]nflu g]6js{,;+3;+:yf,d~rx?sf] Ifdtf ljsf;  @ ?=!,)),))).- 

# 
pBdzLntf ljsf;sf]nflu g]6js{,;+3;+:yf,d~rx?sf] nflu ;'rgfd'ns 

;fdfu|Lsf] ljsf;  
@ ?=!,(^,@^&.- 

$ 
pBdzLntf ljsf;sf nflu OGSo"a]6/ sfo{s|d ;+rfngsf nflu ;+:yfut 

kl/rfng  
@) ?=#,^^,^^^.- 

% ;/f]sf/jfnf lgsfox? ljr lbuf] ?kdf OGSo'j]6/ ;+rfngfy{ 5nkmn  ! ?=##,###.- 

^ pBdLx?sf] nflu pBdzLndf k|j4g ;]jf  !) ?=%,)),))).- 

                                                               hDdf   ?=#&,&&,&$&.- 
 

7= ;fgf xftx? g]kfn, la/f^gu/ 

l;=

g 
sfo{qmdsf] gfd 

cg'dflgt 

ah]^ ?= 
;+Vof ck]lIft pknAwL 

1 
;"/IfLt a}b]lzs /f]huf/ 

k/fdz{ 
300,000 365lbg 3000 hgf AolQmx?nFO{ k/fd{z ug]{ 

2 
;"/IfLt cfjf; u[x 

;+rfng 
350,700 365lbg 

150 hgf dlxnf tyf aflnsFx?nfO{ 

;+/IF)f tyf uf¤;, af; k|bfg ug]{ . 

3 

dfga a]rlavg tyf 

cf];f/ k;f/ la?¢ l;df 

lgu/fgL 

20,61,485 365lbg 
150 hgf dlxnf tyf afn aflnsFx?sF] 

p¢f/ / 5000 hgfnfO{ k/fdz{ . 

4 hli^; ck|];g sfo{s|d 190,350 365lbg 
15 hgf lx+G;f k|eflatsf nfuL sfg"gL 

;xfotf 

5 hgr]tgf 108,000 
10 

cf]^f 

df]]/é lhNnfsf l;df If]q cf;kf;sf]  

laWoFno tyf ;d'bfonfO{ . 

6 hDdf 30,10,535     

  k'hLut ah]^ M  0=00    

  k|zf;lgs vr{M  240765=00    

  s'n ah]^ M 32,51,300=00    
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8= cfkmGt g]kfn 

l;=

g 
sfo{qmdsf] gfd 

cg'dflgt ah]^ 

?= 
;+Vof 

ck]lIft 

pknAwL 

1 l;df cg"udg,;'rgf ;Dk|]if)f tyf p@f/ 317,545   
4825÷2500

÷99 

2 cfsl:ds cfjf; ;]jf Joj:yfkg tyf ;+rfng 2,082,959   71 

3 ;d'x lgdf{)f tyf kl/rfng ;xlhs/)f 281,736 4 77 

4 ;fd"bflos ;r]tgf sfo{s|d -a}&s, %nkmn, ;dGjo_ 12,000 5 450 

5 #^gf Joj:yfkg ;xlhs/)f, ;+rf/, e|d)f 42,000   40 

7 
p$f/ ePsf k|efljtx?nfO{ cfsl:ds ;"/lIft cfjf; 

u[x n}hfg] Joj:yfkg 
15,000   17 

9 
dfgj a]rljvg,n}lÎs lx+;f tyf ;"/lIft k|jf;g 

;DaGwL cled"lvs/)f sfo{s|d 
20,000   80 

10 #^gf Joj:yfkg  tflnd  10000 1 45 

11 
;xsf/L btf{ / kl/rfng ;DalGw cled"lvs/)f 

tflnd 
50,000 1 31 

12 gof ;xsf/Lsf] nflu ;xof]u /sd 60000 1 1 

13 cfocfh{g ;DalGw tflnd 50000 1 40 

14 ;d'x kl/rfng,cg"udg / d'Nof+sg 50000   300 

15 n]vf Joj:yfkg tflnd 15000 1 15 

16 sfg'gL ;fIf/tf tflnd 40000 1 30 

17 ;d'x ;zltms/)f / ;r]tgf sfo{s|d 20000 5 300 

 k'hLut ah]^ M –   

 k|zf;lgs vr{ M  483337.00   

 s'n ah]^ M 3,549,577.00   
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अनसूुची - 14 

विराटनगर महानगरपालिकाको 
आलथिक ऐन, २०७९ 

नगर सभाबाट स्िीकृत लमलतिः२०७९।०३।२५ 

प्रमाशिकरि लमलतिः २०७९।०३।२५ 

प्रस्तािनािः 
विराटनगर महानगरपालिकाको आलथिक िर्ि २०७९÷०८० को अथि सम्बन्धी प्रस्ताििाई कार्ािन्िर्नको लनलमत्त स्थानीर् कर तथा 
िलु्क संकिन गने, छुट ददने तथा आर् संकिनको प्रिासलनक व्र्िस्था गनि िाञ्छनीर् भएकोिे नेपािको संविधानको धारा २२८ 
को उपधारा (२) र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा (१०२) बमोशिम र्ो ऐन बनाइएको छ । 

१)  संशिप्त नाम र प्रारम्भिः र्स ऐनको नाम “विराटनगर महानगरपालिका आलथिक ऐन, २०७९” रहनछे । र्स ऐनिे लनददिष्ट 
गरेका दररेटहरु २०७९ साि श्रािि १ गतेदेशि विराटनगर महानगरपालिका िेत्र लभत्र िाग ुहनेुछ । 

२)  सम्पलत करिः विराटनगर महानगरपालिका िेत्रलभत्र रहेका सम्पलतकर करदाताहरुिाई अनसुशुच (१) बमोशिम आ.ि 
२०७९/०८० मा सम्पलतकर असिु उपर गररनेछ । 

३)  भलूमकर (मािपोत): विराटनगर महानगरपालिका िेत्रलभत्र रहेका मािपोत करदाताहरुमा अनसूुची (२) बमोशिम 
आ.ि.२०७९/०८० भलूमकर(मािपोत) असिु उपर गररनेछ । 

४)  घर तथा िग्गा बहाि करिः विराटनगर महानगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्शि, संस्थािे भिन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोदाम, टहरा, 
छप्पर, िग्गा िा पोिरी परैु िा आशिंक तबरिे बहािको आम्दानीमा अनसुचुी (३) बमोशिम आ.ि.२०७९/०८० का िालग 
बहाि कर िगाइने छ ।  

५)  व्र्िसार् करिः विराटनगर महानगरपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्िसार्, िा सेिामा अनसुशुच (४) बमोशिम २०७९/०८० का 
िालग व्र्िसार् कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

६)  पूिािधार उपर्ोग सेिा िलु्किः 
क) सिारी साधनमा अनसुशुच (५) को क, ि र ग बमोशिम पूिािधार उपर्ोग सेिा िलु्क लिइने छ ।  

७)  विज्ञापन करिः विराटनगर महानगरपालिका िेत्रलभत्र हनेु विज्ञापनमा अनसुशुच (६) बमोशिम विज्ञापन कर िगाइने र असिु 
उपर गररनेछ । 

८)  बहाि लबटौरी िलु्किः विराटनगर महानगरपालिका िेत्रलभत्र आफूिे लनमािि, रेिदेि िा सञ्चािन गरेको हाट, बिार िा पसि 
िा सरकारी िग्गामा बनेका संरचनाको उपर्ोग िापत अनसुचुी (७) िमोशिम बहाि लबटौरी िलु्क संकिन गररनेछ । 

९)  िलिबटुी, किािी र शिििन्त ुकरिः विराटनगर िेत्रलभत्र कुनै ब्र्शि िा संस्थािे ऊन, िोटो, िलििटुी, किािीमाि र लनर्ेलधत 
शिििन्त ुिाहेकका अन्र् मतृ िा माररएको शिििन्तहुरुको हाि, लसङ, छािा िस्ता िस्तकुो ब्र्िसावर्क कारोिार गरे बापत 
अनसुचुी (८) बमोशिमको कर िगाएर असिु उपर गररनछे । 

१०)  मनोरन्िन करिः विराटनगर महानगरपालिका िेत्रलभत्र हनेु र िलु्क लिई संचािन गररने िनुसकैु प्रकारको मनोरन्िन ब्र्िसार्मा 
अनसुचुी  (९) िमोशिम व्र्िसार् कर र प्रदेि सरकारिे तोके िमोशिम मनोरन्िन कर िगाई असिु उपर गररनेछ । 

११)  मालसक ढि लनकास महिूि दर (Sewerage Tariff Structure) अनसुार अनसुचुी १० बमोशिम ढि उपर्ोग िलु्क 
लिईनछे । 

१२  कर छुटिः र्स ऐन बमोशिम कर लतने दावर्त्ि भएका व्र्शि िा संस्थाहरुिाई कुनै पलन वकलसमको कर छुट ददईने छैन । 
नेपाि सरकारका भिनहरु, सरकारी िा सामदुावर्क विद्यािर्का भिन, सरकारी अस्पतािका भिन, धमििािा (गैर 
नाफामिुक÷व्र्िसावर्क कारोिार नगने तथा धमििािाकै नाममा िग्गा र संस्था दताि भएको हनुपुने) र धालमिकस्थिका 
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संरचनाहरुमा सम्पशत्त कर तथा नक्िापास दस्तरु छुट हनेुछ भने बहाि कर िाग्नेछ ।  व्र्िसावर्क कारोबार नगरी वििदु्ध 
सामाशिक गलतविलध संचािन गने सामाशिक संस्थाको स्िालमत्िमा रहेका भिनमा सम्पशत्त कर छुट हनेुछ भने घरनक्सा पास 
दस्तरु, घर तथा िग्गा बहािकर तथा सेिा िलु्क छुट हनेु छैन । अनाथाश्रम, िृद्धाश्रम तथा मानि सेिा आश्रमका भिन 
तथा सम्पलतहरुमा घरनक्िा पास दस्तरु र सम्पलतकर िाग्ने छैन भने मािपोत कर िाग्नेछ ।   

१३)  गैरकर तथा िलु्क संकिनिः महानगरपालिकािे कर तथा सेिा िलु्क तपलसि बमोशिमका कर, लसफाररस र सेिा िलु्कका 
आधारमा आन्तररक आर् संकिन गनछे । 

 

विराटनगर महानगरपालिकाको दिौं नगर सभाबाट पाररत रािस्ि सम्बन्धी दर रेट 

स्थानीर् सरकार संचािन ऐन,२०७४ को व्र्िस्था बमोशिम आ.ब. २०७९÷०८० का िालग कर, सेिा िलु्क तथा दस्तरुमा संिोलधत 
पाररत दररेटिः 
क्र.स. वििरि पाररत (रु.) 
१ िैिावहक अंलगकृत ५१०।- 
२ नागररकताको प्रलतलिवप लसफाररस ५०।- 
३ नाता प्रमाशित प्रलतव्र्शि लसफाररस ५०।- 
४ वििाह िस्ता लसफाररस (मतृ्र्कुो लसफाररस लनिलु्क)   ५००।- 
५ स्थार्ी बसोबास सम्िशन्ध लसफाररस            ३००।- 
६ नाम, थर, िन्म लमलत संिोधन लसफाररस          ३००।- 
७ मोहीिग्गा िा अन्र् नामसारी लसफाररस               १०००।- 
८ मोही िगत कट्टा लसफाररस १०००।- 
९ सम्बन्ध विच्छेद सम्िशन्ध लसफाररस             ५००।- 
१० अंिबण्िाको लसफाररस                   १०००।- 
११ पेन्सन कािि िा सो सम्बन्धी लसफाररस (विदेिको हकमा) १०००।- 
१२ हकिािा संरिि सम्िशन्ध सूचना ५००।- 
१३ व्र्शिगत घटना दताि दस्तरु (३५ ददनपलछ) वििम्ि िलु्क (मतृ्र् ुिाहेक) २००।- 
१४ व्र्शिगत घटना दताि प्रलतलिपी ५००।- 
१५  संघ, संस्थादताि लसफाररसिः   

    क. नगर/ििास्तरीर् गैर सरकारी संस्था (मठमशन्दर बाहेक) १०००।- 
    ि. शिल्िास्तरीर् गैर सरकारी संस्था २०००।- 
    ग. अन्तराविर् गैर सरकारी संस्था १००००।- 

१६ ब्र्िसार् बन्द, संचािन नभएको र व्र्िसार् नभएको लसफाररस ५००।- 
१७ उल्िेशित बाहेक अन्र् कागिको प्रलतलिपी प्रलत पेि २०।- 
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क्र.स. वििरि पाररत (रु.) 
१८ उद्योग दताि प्िाष्टीक उद्योग, टार्र ररसोलिंग उद्योग, केलमकि उद्योग िस्ता प्रदूर्ि फैिाउने 

उद्योगहरुको लसफाररस पूूँशिका आधारमा (१० िािसम्म ३ हिार, १० देशि २० िािसम्म ५ 
हिार, २० देशि ५० िािसम्म ७ हिार, ५० िािदेशि मालथ रु १२ हिार) िाग्नछे । 

 

१९ 
 

साना तथा मझौिा प्रदूर्ि नफैिाउने िस्ता उद्योगहरुको दताि लसफाररस र उद्योग ठांउसारीको 
लसफाररस । 

     २०००।- 
 

२० व्र्िसार् कर दताि प्रमािपत्रको नक्कि प्रलतलिवप ३००।- 
२१ व्र्िसार् दतािको िगत कट्टाको लसफाररस ५००।- 
२२ दमकिद्वारा आगो लनभाए िापत उद्योगको विमाको िालग लसफाररस । महानगरमा दताि नभएका 

व्र्िसार्हरुको हकमा दईुगिुा लसफाररस िलु्क िाग्नेछ । 
५०००।- 

२३ दमकिद्वारा आगो लनभाए िापत विदेिी उद्योगहरुको विमाको िालग लसफाररस महानगरमा दताि 
नभएका व्र्िसार्हरुको हकमा दईुगिुा लसफाररस िलु्क िाग्नछे । 

१००००।- 

२४ दमकिद्वारा आगो लनभाए िापत अन्र् फमिहरुिाई विमाको िालग लसफाररस । महानगरमा दताि 
नभएका व्र्िसार्हरुको हकमा दईुगिुा लसफाररस िलु्क िाग्नछे । 

२०००।- 

२४ घर नक्सापासका िालग लनिेदन गरी विद्यतु, िानेपानी तथा टेलिफोन ििान िस्ता लसफाररस ५००।- 
२५ घरनक्सा नामसारी राशिनामाबाट आएका, भएकािः   

२६ क. लतनपसु्ते लभत्र नामसारी (अंििण्िा, अंि भरपाइ, मतृ्र्)ु प्रलतिगि वफट ०।५० 
२७ ि. अन्र् प्रलतिगि वफट (िकसपत्र, राशिनामा समेत) २।- 
२८ नक्सापास नभएका कच्ची घरहरुमा विद्यतु, िानेपानी तथा टेलिफोन लसफाररस १०००।- 
२९ तमसकु तथा िेनदेन प्रमाशित िलु्क लसफाररस ५००।- 

३० 

१.नक्सा बनाइ सकेका घर तथा व्र्िसार्हरुमा विद्यतु, िानेपानी तथा टेलिफोन प्रत्रे्क 
लसफाररस 

५००।- 

२.नक्सा बनाइ सकेका उद्योगका िालग विद्यतु (३फेि िाईन),  िानेपानी तथा टेलिफोन 
प्रत्रे्क लसफाररस  

१५००।- 

३१ लनिेदन दस्तरु १०।- 
३२ न्र्ावर्क सलमलतमा दताि हनेु सबै मदु्दा तथा प्रलत उत्तरहरुको दताि िलु्क १०।- 
३३ फैसिा तथा अन्र् आदेिहरुको प्रमाशित प्रलतलिवप िापत प्रलतपाना १०।- 
३४ लमिापत्र लसफाररस ५००।- 
३५ नक्सापास भएका घर लनमािि गनि काठको लसफाररस/काठपात ल्र्ाउने लसफाररस ३०००।- 
३६ घरबाटो लसफाररस कशच्च बाटो १५००।-, ग्राभेि बाटो २०००।- र मखु्र् तथा सहार्क वपच 

बाटो ४०००।-  
  

३७ 
 

न.पा.बाट नेपािीमा गररएका विलभन्न लसफाररसका अंग्रिेी रुपान्तर   ५००।- 
३८ क. विद्याथी अध्र्र्नको विदेिी प्रर्ोिनका िालग हैलसर्त प्रमाशित २०००।- 
 ि.महानगरपालिका िेत्रलभत्रको नेपािीमा सम्पशत्त मलु्र्ाकंन सेिा िलु्क प्रलतसर् ०।१५ 
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क्र.स. वििरि पाररत (रु.) 
 ग. महानगरपालिका िेत्रलभत्रको अंग्रिेीमा सम्पशत्त मलु्र्ाकंन सेिा िलु्क रु. ७० िािसम्म ५०००।- 

घ. महानगरपालिका िेत्रलभत्रको अंग्रिेीमा सम्पशत्त मलु्र्ांकन सेिा िलु्क रु. ७० िाि भन्दा 
मालथ 

७०००।- 

३९ 
 

संस्थागत विद्यािर् संचािन अनमुलत (क िगि रु.१००००।-, ि िगि रु.७५००।- र ग िगि 
रु.५०००।-) 

 

४० उद्योग ठांउसारी अनमुलत ५०००।- 
४१ संस्थागत विद्यािर् किा थप अनमुलत ५०००।- 
४२ संस्थागत विद्यािर्को िलगिकरिको आधारमा िावर्िक कर                       

“क” िगि 
“ि” िगि 
“ग” िगि 

 

७५०००।- 

४००००।- 

१५०००।- 

४३ संस्थागत विद्यािर् 
वि.व्र्.स.अध्र्ि मनोनर्न िलु्क रु १०००।- 
स्िालमत्ि हस्तान्तरि रु १००००।- 
स्थान पररितिन रु २००००।- 
नामसारी रु २००००।-  
किा ८ को प्रमािपत्र सच्र्ाउने रु ५००।- 
कोशचङ तथा टर्सुन सेन्टर दताि नविकरि ५०००।- 

  

४४ क) लनिेदन दताि िलु्क िापत रु १०।- 
ि) िालतर् प्रमाशित, र चाि चिन प्रमाशित लसफाररस िलु्क रु ५००।- 

 

४५ संशिप्त िातािरिीर् अध्र्र्न शस्िकृलत िलु्क रु ५०००।-¸  IEE शस्िकृलत िलु्क रु 
१००००।-   

 

४६ मालथ उल्िेि नभएका लसफाररस िाहेक प्रलत लसफाररस िलु्क रु.  ५००।- 
 क) संशिप्त िातािरिीर् अध्र्र्न लसफाररस दस्तरु रु २०००। 

ि) IEE अध्र्र्न लसफाररस दस्तरु रु ३००० । 
ग) EIA अध्र्र्न लसफाररस दस्तरु रु ५००० ।   

 

४६ भेटेनरी िािािः पिू स्िास््र् परीिि/उपचार  
 गाई भैसी १०।- 
 कुिरुा हांस र अन्र्पंिी ५।- 
 भेिा बाख्रा बंगरु र िरार्ो ५।- 
 कुकुर लबरािो २५।- 
 हात्ती घोिा बांदर अन्र् िन्र्िन्त ु ५०।- 
 प्रर्ोगिािा सेिा  
 गोबर परीिि १०।- 
 िि परीिििः  
 गाईभैसी (घरपाििुा गाई लनिलु्क) २५।- 
 भेिा बाख्रा बंगरु २५।-  
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क्र.स. वििरि पाररत (रु.) 
 पंिी १०।- 
 कुकुर लबरािो १००।- 
 हात्ती घोिा बांदर अन्र् िन्र्िन्त ु रु२००।- 
 माईनर सििरी सेिािः  
 बोका साढें रांगो समुाने २५।- 
 प्रिनन सेिािः  
 कृलत्रम गभािधान सेिा (गाई, भैसी) २५।- 
 गभि परीिि (गाई¸ भैसी) २५।- 
 अन्र् प्रर्ोगिािा तथा विविधिः  
 एक्सरे रािश्व १००।- 
 अल्टसाउन्ि २००।- 
 मेिर अपरेिन २००।- 
 माईनर अपरेिन १५०।- 
 कल्चर सेन्सीवटलभटी ५०।- 
 दधु परीिि २५।- 
 गोबर  परीिि १०।- 
 रुवटन वपसाि  परीिि १०।- 
 रुवटन रगत परीिि ६०।- 
 वटलसलिलस ईएस आर ५०।- 
 हेमोग्िोविन ३०।- 
 वपसीलभ ३०।- 
 िार्ोकेलमकि परीिि १००।- 
 सेरोिोशिकि परीिि १००।- 
 वहस्टोप्र्ाथोिोशिकि परीिि ५०।- 
 रेवपि टेस्ट २०।- 
 एच ए एचआई ३०।- 
 मोलिकुिर परीिि ३००।- 
 

िग्गाको चार वकल्िा प्रमाशितिः 

क्र.स. वििरि पाररत दर (रू.) 
१ १० धूरसम्मको ३००।- 
२ १ कट्ठासम्मको १०००।- 
३ १ कट्ठादेशि ५ कट्ठासम्म १५००।- 
४ ५कट्ठादेशि १० कट्ठासम्म २०००।- 
५ १० कट्ठाभन्दा मालथ २५००।- 
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छुट िग्गा दताि लसफाररस 

 

घरनक्िािः 
क्र.स. वििरि पाररत दर रु 
१. घर नक्सा प्रलतलिवप १ सेट  १०००।- 
२. घरनक्साका अन्र् कागिात प्रलत पाना नक्कि दस्तरु २०।- 
३. सम्पन्न प्रमािपत्र प्रलतलिवप (फोटो टाूँसेको) ५००।- 
५. घरनक्सा लनिेदन फार्ि दस्तरु १०००।- 
६. घरनक्िा पास दस्तरु  

 क.१००० िगि वफटसम्म लसमेन्ट िोिाई प्रलतिगि वफट 7।- 
 ि.१५०० िगि वफटसम्म लसमेन्ट िोिाई प्रलतिगि वफट १२।- 
 ग.२५०० िगि वफटसम्म लसमेन्ट िोिाई प्रलतिगि वफट २०।- 

 घ.२५०१ िगि वफटदेशि मालथ लसमेन्ट िोिाई प्रलतिगि वफट २४।- 
 च. लसमेन्ट िोिाई कम्पाउण्ि प्रलत रलनंग वफट ५।- 
 छ. लगिेिा िोिाई प्रलतिगि वफट ५।- 
 ि. काठै काठको घर प्रलतिगिवफट ५।- 
 ञ. वटनको छानो, लसमेन्ट, ईटा िोिाई प्रलत िगिवफट ५।- 
 ट. फिामको िम्बा भई वटनको छानो(ट्रष्ट) बाट बनकेो घर,वप्रफाि    १०।- 
 ठ. म्र्ादथप दस्तरुिः पास भएका घरहरुको म्र्ादलभत्र काम सम्पन्न नभएमा म्र्ादथप गनि 

५ प्रलतित थप दस्तरु िाग्नेछ ।  
 

७. नाम संसोधन ५०।- 
८. घरबाटो लसफाररस प्रलतलिवप ५०।- 
९. घरको अिस्था प्रमाशित प्रलत िगिवफट २।- 
१० घर नक्िा सम्बन्धी उिरुी दस्तरु १०००।- 

नोटिः एकि मवहिाहरुको नाममा आिासीर् घरनक्िा पास गदाि घरनक्िा पास दस्तरुमा १० प्रलतित र मवहिा तथा अपाङता भएका 
व्र्शिको नाममा घरनक्िा पास गदाि ५ प्रलतित छुट ददइनछे । 

क्र.स. वििरि पाररत दर 
१ १ कट्ठासम्मिाई २०००।- 
२ १ कट्ठादेशि ३ कट्ठासम्म २५००।- 
३ ३ कट्ठादेशि ५ कट्ठासम्म ३५००।- 
४ ५ कट्ठादेशि १० कट्ठासम्म ५०००।- 
५ १० कट्ठाभन्दा मालथ १००००।- 
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िग्गा प्िालनङ तफि िः 

िग्गा प्िालनङ कताि व्र्शि÷फमि÷कम्पनी िगार्त संघ÷संस्थाहरुिाई नगर िेत्रलभत्रको िग्गा÷आिासहरुिाई िग्गा प्िालनङ गरी 
लसफाररस लिन आ.ि. २०७९/०८० को िालग िाग्ने दस्तरु तपलसि िमोशिम दर लनधािरि गररएको छ ।       

तपलसि 

लस।नं  ििा नं. सिकको वकलसम 
मा.पो.का. मोरङको 

मूल्र्ाकंनिाई आधार मानी 
कैवफर्त 

१ १, ३, ४, ५, ६, ८, 

११, १२, १३, १४, 

१५ र १७ 

मेनरोि/बिभद्र रािमागििे / मखु्र् 
वपच सिकिे छोएको िा दार्ाूँ 
बार्ाूँ २०० लमटर लभत्र पने 
घर/िग्गाहरु 

०.३५ प्रलतित प्रलत दर न्रू्नतम सरकारी 
मूल्र्ाकंनमा नघट्ने गरी 

२ १, ३, ४, ५, ६, ८, 

११, १२, १३, १४, 

१५, १६ र १७ 

ऐ.ऐ. सहार्क वपच/लभत्री वपच 
सिक र ग्राभेि सिकिे छोएको 

०.३० प्रलतित प्रलत दर न्रू्नतम सरकारी 
मूल्र्ाकंनमा नघट्ने गरी 

३ २, ७, ९ र १० मेनरोि दार्ाूँ बार्ाूँ २०० 
लमटरलभत्र पने घर/िग्गाहरु  

०.४० प्रलतित प्रलतदर न्रू्नतम सरकारी 
मूल्र्ाकंनमा नघट्ने गरी 

४ २, ७, ९ र १० सहार्क वपच/ग्राभेि सिक ०.३५ प्रलतित प्रलत दर न्रू्नतम सरकारी 
मूल्र्ाकंनमा नघट्ने गरी 

५  १९ मूख्र् वपच (विराटनगर-विराटचौक 
मागि) 

०.३५ प्रलतित प्रलत दर न्रू्नतम सरकारी 
मूल्र्ाकंनमा नघट्ने गरी 

६ १८ र १९ वपच/लभत्री वपच सिक र ग्राभेि 
सिकिे छोएको  

०.३0 प्रलतित प्रलत दर न्रू्नतम सरकारी 
मूल्र्ाकंनमा नघट्ने गरी 

 १)  भौलतक पूिािधार तथा ममित िापत प्रलतवकत्ता रु. १,०००।- ििा कार्ाििर्बाट घरबाटो लसफाररसमा समािेि गरी लिने। 
 २)  प्िालनé हनेु िलमनमा छुट्याईने िलु्िा िेत्रको स्िालमत्ि सािििलनक हनुपुने । 

 

सािििलनक स्थि तथा बाटोमा घरपािूिा चौंपार्ा छािा छोिेमा लनम्नानसुार 
िररिाना गराईन्छ । 

लस.नं. वििरि दैलनक िोराकी दस्तरु कैवफर्त  
१. रांगा, भैसी २५००।-  

२. गाई, गोरु २०००।-  

३. बाख्रा, िलस ५००।-  

सुूँगरु बाहेक चौपार्ाहरुको हकमा पवक्रएको १० ददनलभत्र लिन नआएमा सो चौपार्ाहरुको लििाम लबवक्र गररनेछ । घरपाििुा 
कुकुरिाई सािििलनक स्थान, बाटोमा िौच गराए िापत प्रलत पटक रु.५००। िररिाना लिईनेछ । 
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विविध 
१ काननुिे महानगरपालिकाको अलधनमा रहने गरी पररभावर्त गरेको िािी ऐिानी िलमन तथा 

स्िालमत्िमा रहेको िलमन प्रर्ोग गनिसक्नछे ।  

 ििा न.८ हाटिोिा िािी िलमन (गरुुकूि पशिम) प्रलतददन 

१५००।- 

२ मािपोत चाि ुआ.ि. आर्ाढ मसान्त लभत्रमा बझुाउन ुपनेछ । अन्र्था प्रत्रे्क आलथिक िर्िको दि 
प्रलतितका दरिे िररिाना िाग्नछे । 

 

३ विद्यतु तथा िानेपानी महििुिः विििुी िपत गरे िापत प्रलतर्लुनट रु.१५।- र िानेपानी महििु प्रलतददन 
रु.१००। का दरिे बझुाउन ुपनछे ।  

 

४ विद्यतुीर् ईररक्सा दताि, नविकरि तथा नामसारी अनमुलतिः नगर िेत्रलभत्र संचािन हनेु ईररक्सा तथा 
टेम्प ुदताि, नविकरि तथा नामसारी लनम्नानसुारको िलु्क लिईनछे ।                                                                         
क) सिारी दताि रु.३४००।- (मवहिाको नाममा भए २५ प्रलतित छुट हनेुछ)  

ि) नविकरि िलु्क िावर्िक रु.३०००।- (मवहिाको नाममा भए २५ प्रलतित छुट हनेुछ) 
ग) रुट ईिाित दस्तरु िावर्िक रु.७५०।- 
घ) नामसारी दस्तरु रु.१०००।- 
ङ) िांचपास दस्तरु िावर्िक रु.२५०।- 
च) िररिाना रु.३०० देशि रु.१०००।- सम्म 
छ) गैरकानूनी रुपमा संचालित ररक्सा तथा ईररक्सा कारिाहीमा प्रलतपटक रु.५००।- लतनुिपने छ । 
झ) ब्िूबूक प्रलतलिपी रु ३००।-, िाूँचपास प्रलतलिपी १००।-, रुट इिाित प्रलतलिपी १००।-   
 

 

५. विराटनगर महानगरपालिकाको स्िालमत्िमा रहेका सािििलनक िौचािर् प्रर्ोग गरे िापत तपलसि 
बमोशिमको िलु्क िाग्नछे । 

 िघिंुका (वपसाि) गरे िापत प्रलत एक पटक प्रलतव्र्शि      रु  ५।-  
 ददघििंका गरेको प्रलतपटक प्रलतव्र्शि                रु.  ५।- 

 

६ महानगरपालिकाबाट ठेक्का माफि त सञ्चािन हनेु लनमािि कार्िमा नपा ठेक्का कर १.५ प्रलतित अन्र् सबै 
लनमािि कार्िमा ममित सम्भार िलु्क १ प्रलतित  

 

 

अन्र् 
क्र.स. वििरि 
१. थोक, लििर, सप्िार्सि, टेन्टहाउस आदद िाई मात्र व्र्ािसार्ीिाई लनशि ररक्सा भ्र्ान (सामान बोक्न)े नम्बर ददइनछे। 
२. घर िग्गा करिापत परुाना फार्िहरुको हकमा लनिेदन दताि िलु्क साथै लनिेदन फारम िापत दस्तरु िाग्ने छैन । 
३. न.पा.को व्र्ापाररक िेत्रमा सिक मापदण्ि लमची सिकमा व्र्ापारीक सरसामान रािी विवक्र वितरि, ममित गने 

व्र्िसार्ीिाई हटाउन सूचना िारी गररने छ, नहटाउने व्र्ािसार्ीको हकमा पवहिो पटक रु.२०००।, दोश्रोपटक 
रु.३०००। र पटकपटक रु.५०००। िरीिाना गररनेछ । 

४. सेिामूिक संचािनमा रहेका शििि सस्ंथािाई विज्ञापन कर लिईने छैन । 
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५. वट्रपर, ट्रक, टे्रक्टर िगार्त सिारी साधनिे सिकमा अव्र्िशस्थत पावकि ङ गरेिापत पवहिो पटक िररिाना 
रु.२०००।- देशि रु.५०००।- सम्म र दोस्रो पटकदेशि दोब्बर िररिाना िाग्नछे ।  

६. प्रलतठेिा (फास्टफुि) कारिाहीमा रु.५००।- लतनुि पनछे । 
७ पावकि ङ्ग लनर्लेधत िेत्रमा मोटरसाईकि तथा ईररक्सा पावकि ङ्ग गरेमा नगर प्रहरीिे ह्वीििक िगाई िरीिाना िापत 

दैलनक रु.५००।- िाग्नेछ । साथै महानगरपालिका नगर प्रहरीिे रेस्क्र् ुगरी आफ्नो लनर्न्त्रिमा लिएको भएमा 
रु.१०००।- िाग्नछे । 

८ पावकि गं लनर्लेधत िेत्रमा शिप, कार तथा भ्र्ान पावकि गं गरेमा नगर प्रहरीिे ह्वीििक िगाई िरीिाना िापत दैलनक 
रु.१०००।- िाग्नेछ । साथै महानगरपालिका नगर प्रहरीिे रेस्क्र् ुगरी आफ्नो लनर्न्त्रिमा लिएको भएमा 
रु.१५००।- िाग्नछे । 

९ महानगर िेत्रलभत्र सिक भारिहन िमता भन्दा बवढ ििनका सिारी साधनहरु लनर्लेधत िेत्र प्रिेि गराएमा 
रु.५०००।- िरीिाना िाग्नछे । 

१० लनर्लेधत िेत्र (नदद वकनारबाट ३०० लमटर दार्ां बार्ा)ं बाट ट्याक्टर, वट«परिे माटो िा बाििुा उत्िनन गरेको 
पाईएमा पवहिो पटक रु. १०,०००।- र दोश्रो पटक रु.२०,०००।- पटक पटक उत्िनन गरेको पाइएमा 
रु.३००००।- िरीिाना गररनेछ । 

११. प्रलत ररक्सा लसट कारिाहीमा रु.२००।- लतनुि पनेछ । 
१२. फूटपाथमा ढकी कारिाहीमा रु.५००।- लतनुि पनछे । 
१३. ढक तराि ूकारिाहीमा रु ५००।- लतनुि पने छ । 
१४. कपिा,पाइप आदी कारिाहीमा रु १०००।- लतनुि पने छ । 
१५. घरधनीिे घर अगालि फुटपाथ पसिेिाई भािामा पसि गनि ददएमा पवहिो पटक रु.२०००।- र पटकपटक 

रु.३०००।- िररिाना गररनछे । 
१६. उपरोि लसफाररसमा नपरेका अन्र् लसफाररसहरु रु.५००।- दस्तरु लिई लसफाररस प्रदान गने । 

नोटिः फुटपाथमा पक्राउ गरी ल्र्ाईएका सामान (१५ ददन) सम्म पलन सम्िशन्धत व्र्शिबाट लनर्मानसुार लतनुिपने िररिाना 
नबझुाएमा लििाम गनि सवकनेछ । फिफुि, तरकारी िगार्त चािै कुवहने र सिने बस्त ु३ ददनलभत्रमा सम्बशन्धत व्र्शििे 
िररिाना बझुाई सामान समेत बझु्न ुपनेछ अन्र्था न.पा. शिम्मेिार हनुेछैन ।   

   

अनसुचुी १ 
ऐनको दफा (२) सूँग सम्बशन्धत महानगरपालिकािे आ.ि. २०७९÷०८० का िालग तपलसि बमोशिमको आधारमा सम्पलत कर 

संकिनका िालग दररेट प्रस्ताि गररएको छ । 
लस.न. लसलिङ्ग मूल्र्ांकन प्रस्तावित मूल्र्ांकनका आधारमा तोवकएको करका दर 
1 १० िािसम्म  

२० िािसम्म  
३० िािसम्म   

रु. ८०।- 
रु. १६०।- 
रु ३२०।- 

२. त्र्सपलछको थप रु २० िािसम्म ०.०५ प्रलतित 
३ त्र्सपलछको थप रु ५० िािसम्म ०.१० प्रलतित 
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लस.न. लसलिङ्ग मूल्र्ांकन प्रस्तावित मूल्र्ांकनका आधारमा तोवकएको करका दर 
४ त्र्सपलछको थप रु १ करोिसम्म ०.१५ प्रलतित 
५ त्र्सपलछको थप रु १ करोिसम्म ०.२५ प्रलतित 
६ त्र्सपलछको िलतसकैु रुवपर्ा ंभएपलन ०.५० प्रलतित 

नोटिः  ह्रासकवट्टको वहसाि गदाि घट्दो मलु्र्को आधारमा गररनेछ । सम्पलत करमा आि २०७९/०८० का िालग ३० िाि 
भन्दा मालथको मूल्र्ाकंनमा २ प्रलतित छुट ददइनेछ । नगरको पूिािधार विकासका िागी सम्पशत्तकरको ३० िाि 
मूल्र्ाकंनसम्म रु. २००।, ३० िािदेशि ५० िािसम्मको मूल्र्ाकंनिाई रु.५००।, ५० िािदेशि १ करोिसम्म 
रु.१०००।, १ करोिदेशि ३ करोिसम्म रु.५०००। र ३ करोिभन्दा माथी रु.१०,०००। पूिािधार दस्तरु लिइनेछ । 
घर नक्िा पास नगराई बनेका संरचनाहरुको (संरचना लनमािि भएको लमलतदेशि) महानगरपालिकाको प्राविलधकबाट स्थिगत 
नापचाच तथा मूल्र्ाकंन गरर सम्पलत कर तथा मािपोत असिु गररनछे । गत आिको (०७८/०७९) को सम्पलत कर 
असोि मर्ान्तसम्म बझुाएमा िाग्ने िररिाना छुट हनेुछ । सो समर्ािलधमा नबझुाएमा १० प्रलतित िररिाना िाग्नेछ ।   

१.  कांचो ईटा िा माटोको गारो िा बांस काठको टावट भै फुस, छ्िािी, िर, पराि र िस्ता िा टीनको छाना भएको तथा 
अस्थार्ी प्रकृलतको घरको मलु्र्ाकंन गररने छैन । 

२.  सम्पशत्तकर मूल्र्ाकंन गदाि घरिे चचेको िलमनको िेत्रफि बराबरसम्म थपगरी कार्म भएको घरको मूल्र्ाकंन गने । बाकंी 
िग्गाको मलु्र्ाकंन भलूमकर लिईनेछ । सम्पशत्तकर बझुाएको िेत्रफि बरािरको िलमनमा मािपोत िाग्ने छैन । 

३.  सम्पलतकर िाग्ने िेत्रहरुको िग्गाको मलु्र्ाकंन गदाि आ.ि. २०७९÷०८० का िालग मािपोत कार्ाििर्िाट रशिषे्ट«िन 
प्रर्ोिनका िालग तोकेको दर बमोशिम मूल्र्ाकंन गररनेछ । 

४.  िग्गाको मलु्र्ाकंन गदाि िनु प्रर्ोिनका िालग सो िग्गा छुट्याईएको हो िा नक्सापास गररएको हो सोही प्रर्ोिनका िालग 
प्रर्ोग नगरी अन्र् प्रर्ोिनमा प्रर्ोग भएको पाईएमा ित प्रलतित कर लनधािरि गरर असिु गररनेछ । 

५.  पराि, बांस तथा िपटाबाट लनमािि भएका घरको सेिािलु्क प्रलतिर्ि रु.५० असिुी गने । 
६.  वटनाको छाना र इटाको िोिाईबाट लनमािि १० धरुसम्मको िग्गामा लनमािि भएको घरको िावर्िक रु.५००।- सेिा िलु्क 

असिुी गने । 
७.  वटनाको छाना र ईटाको िोिाईबाट लनमािि १ कठ्ठासम्मको िग्गामा लनमािि भएको घरको िावर्िक रु.८००।- सेिािलु्क 

असिुी गने । 
८.  बह ुतिे सामवुहक आिास ९ अपाटिमेन्ट िा फ्ल्र्ाट को घरको िेत्रफिको हकमा िे(िलत िेत्रफिको अपाटिमेन्ट िा फ्ल्र्ाट 

राशिनामा लिितपास गरी हक हस्तान्तरि भएको छ, सोही बराबर घरको िेत्रफि कार्म गररनछे  । 

लस.न घरको वििरि लनधािरि गररएको 
करको दर रु. 

प्रलतिर्ि ह्रासकट्टी 
दर प्रलतित 

कट्टी गने 
िम्मा िर्ि 

१. लभत्रकांचो िावहर पाको ईटामा माटो िोिाई भएको िा 
काठै काठिाट बनेको र िस्ता, शझगटी, टार्ि, 
एसिेस्ट्सको छाना भएको घर 

५००।- ३ २५ 

२. िोिबेरीगं घर ६५०।- १ ३० 
३. फे्रम स्ट्रक्चर  घर १५००।- ०.७५ पैसा  ७० 
४. आर.लस.लस. फे्रम स्टक्चरमा लिफ्ट/एस्कािेटर ििान 

भएको घर 
२०००।- ०. ७५ पैसा ७५ 

५ स्टीि फे्रम स्ट्रक्चर, फ्रविङट्स, फाईिर िा र्स्तै संरचना  १६००।- १ १०० 
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९.  तोवकएको अिलधलभत्र बह ुतिे सामवुहक आिास ९ अपाटिमेन्ट िा फ्ल्र्ाट र संर्िु आिास ९ हाउशिङ्ग अन्तगित लनमािि 
भएका तर लबवक्र हनु बाूँकी अपाटिमेन्ट िा फ्ल्र्ाट र घरको स्टकमा लनमािि अिलध समाप्त भएको लमलतिे २ िर्िसम्म सम्पशत्त 
कर िगाइने छैन । तर, त्र्सरी विवक्र नभई स्टकमा रहेको अपाटिमेन्ट िा फ्ल्र्ाट र घर कुनै प्रकारिे उपर्ोग भएकोमा 
िा लनमािि अिलध समाप्त भएको लमलतिे २ िर्ि पगेुपलछ त्र्स्तो स्टकमा सम्पशत्त कर िगाइने छ । 

 

अनसुचुी २ 
ऐनको दफा (३) सूँग सम्बशन्धत आ.ब.२०७९÷०८० का िालग पाररत मािपोत तथा भलूमकर दररेट 

लस.न. वििरि पाररतदर प्रलत कठ्ठा 
१ क िगि १५००।- 
२ ि िगि १०००।- 
३ ग िगि ७५०।- 
४ घ िगि ५००।- 
५ विराटनगर महानगरपालिका साविक ििा नं. १ देशि १७ सम्म िगि निूिेका िग्गाहरु 

प्रलतकठ्ठा 
१५०।- 

६ विराटनगर महानगरपालिकाको ििा न. १८ र १९ (साविक बूधनगर ििा न.१,३,४,५ 
र िैिनाथपूर गा.वि.स.) प्रलतकठ्ठा 

१००।- 

नोटिः आ.ि. लभत्र मािपोत तथा भलूमकर नबझुाएमा विगत िर्िको १० प्रलतित िररिाना िाग्नछे 
 

अनसूुची (३) 
ऐनको दफा (४) सूँग सम्बशन्धत 

घर तथा िग्गा बहाि कर 
विराटनगर महानगरपालिका िेत्र लभत्र कुनै व्र्शि, संस्थािे भिन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोदाम, टहरा, छप्पर, िग्गा िा पोिरी 
परैु िा आशिंक तबरिे बहाि आम्दानी लिएको िा ददएकोमा बहाि अंकको १० प्रलतित संकिन गने । घर तथा िग्गा िहािकर 
संकिन कार्िविलध तर्ार भई कार्ािन्िर्न भएमा सोही बमोशिम हनेुछ । 
आ.ि. २०७९/०८० को घर तथा िग्गा बहािकर प्रलत िगिवफट लनधािरिको िालग न्रू्नतम पाररत कोठा भािा दररेट 
लस.नं. वििरि पाररत (रू.) 
१ िनआन्दोिनचौकदेशि पूिि ट्रावफकचौक हुूँदै उत्तरतफि  मेनरोि हुूँदै गोल्छाचौकसम्मको दार्ाूँिार्ाूँ ५०।- 
२ िनआन्दोिनचौकदेशि धरान रोि हुूँदै भकुृटीचौकसम्मको सिकको दार्ाूँिार्ाूँ ४०।- 

३ ट्रावफकचौकदेशि रोििेर्चौकसम्म दार्ाूँिार्ाूँ ४०।- 

४ ट्रावफकचौकदेशि दशिि किेि रोि हुूँदै मिार्ा सिकसम्म ४०।- 

५ धरानरोि र मेनरोि विचको हनमुानदास रोि, महाविररोि, बदु्धमागिको सिक दार्ाूँिार्ाूँको ४५।- 

६ मेनरोिदेशि दशिि दलधरामपथ हुूँदै लसद्धाथिचौकसम्म ४०।- 

७ मेनरोिदेशि िानवकपथ हुूँदै लसद्धाथिचौकसम्म ४०।- 
८ मेनरोि गोल्छूँचौक िाने रोिदेशि पालनटंवकचौकसम्म ३०।- 
९ मेनरोि ििििा िाने चौकदेशि पिुि रंगेिीरोि हुूँदै देिकोटाचौकसम्म ४०।- 
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लस.नं. वििरि पाररत (रू.) 
१० धरान रोि भकुृवटचौकदेशि उत्तर बरगालछचौकसम्म ४०।- 
११ िनआन्दोिनचौकदेशि धरानरोि हुूँदै रोििेर्चौकसम्मका ४०।- 
१२ मेनरोि गोल्छाचौकदेशि शिल्िा प्रिासन कार्ाििर्सम्म 3०।- 
१३ बरगालछ पिुि पानीटंवकचौकसम्म १५।- 
१४ शिल्िा कार्ाििर् मोिदेशि हशस्पटि मोिसम्म  2५।- 

१५ देिकोटाचौकदेशि धरमिांधरोि, अमरटोि, मधमुारा, हाटिोिाचौकदेशि पशिमउत्तर हुूँदै गहेिी, िद्रा, सेन्ट 
िोसेफ स्कुिको सिक हुूँदै बिरंगििी मशन्दरचौकसम्मको 

१५।- 

१६ बिरंगििी िाने वपच सिक उत्तर लसंगाई रोि पशिम मेनरोि हुूँदै शघनाहघाटचौकसम्म १५।- 

१७ रोििेर्देशि दशिि नेिनि टे्रलिङ्ग हुूँदै रानी भन्सारसम्म १०।- 

१८ लबराटनगर भन्सार कार्ाििर्देशि उत्तर परुानो िोगबनी सिकदेशि उत्तर रोििेर्चौकसम्म १५।- 

१९ िनआन्दोिनचौकदेशि पशिमिाने वपच सिक हुूँदै विराटनगर ििा नं ६ र ७, १५ र १६मा पने 
िाशन्तचोक, सरौशचर्ा, िनपथ, नहरपारी, कालिमशन्दर दशिि ििा सलमलत कार्ाििर् १६ हुूँदै पिुिमा महेन्द्र 
मोरगं क्र्ाम्पस पूिि रोिसेर्चौकसम्म 

१०।- 

२० िरगालछचौकदेशि पशिम चांदनीचौकसम्म र उत्तर विराटनगर ४ र ५ को उत्तरी लसमाना 
पहिगछचौकसम्म 

१५।- 

२१ ट्रावफकचौकपूिि िहदारोिसम्म १५।- 

२२ लतनटोलिर्ा, िनपथ, मधमुारा, पान्चािी, सरौंशचर्ा, अिकाटोि, ििा नं. ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, 

१४, १५, १६ को      
10।- 

२३ केिलिर्ा सिक १५।- 

२४ उि लस. न. मा नपरेका नगरपालिका िेत्र लभत्रका अन्र् िेत्रहरुको १०।- 

२५ बरगाछी उत्तर आर्ि लनगमसम्म ३०।- 

क.  आिासीर् िहाि कर न्रू्नतम मालसक आधारमा असिु गने साथै व्र्िसावर्क प्रर्ोिनमा न्रू्नतम २ मवहनामा िहाि कर 
संकिन गने ।  

ि.  आिासीर्, सरकारी, अधिसरकारी र विशत्तर् संस्था आददहरुको बहािकर बहाि संझौतािाई आधार मानी लनधािरि गररनछे । 
सम्झौतामा उल्िेि भएको समर्ािलधिाई आधार मानेर िहाि कर लिन े। िहाि सम्झौता भएको लमलतसम्म मात्र बहािकर 
िाग्नेछ । िहाि सम्झौता समर्ािलध अगािै भङ्ग भएमा सोको िानकारी सम्बशन्धत पििे ििा कार्ाििर्मा लनिेदन ददए 
पिात मात्र िगत कट्टा गने । िहाि सम्झौताको िगत कट्टा नभएको हकमा सम्झौता अनसुार िहाि कर िाग्नछे । 
व्र्िसार् कर र िहािकर एकैसाथ लिने ।  
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अनसुचुी ४ 
ऐनको दफा (५) सूँग सम्बशन्धत 

आ.ब.२०७९÷०८० का िालग पाररत व्र्िसार् (दताि तथा नविकरि) िावर्िक करका दर वििरि 
व्र्ापाररक 
बस्त ुकर वििरि साना मझौिा ठुिो 

 चरुोट लििर 
  

१००००।- 
  ज्िेिरी (िेम्स) ७०००।- १२०००।- २००००।- 

 गहना ज्र्ािामा बनाउने ४०००।- ५०००।- ६०००।- 

  

लसिी., लिलभिी लबक्री, लभलिर्ो क्र्ासेट लबक्री क्र्ासेट 
ररकििर, प्िेर्र, रेलिर्ो, िेक, फोन, टाइप राइटर 

२०००।- ३५००।- ५०००।- 

  क्रू्ररर्ो २०००।- ३०००।- ३०००।- 
  मोबाइि एसेसररि लबवक्र पसि ३०००।- ६०००।- १००००।- 
  घलि लबवक्र पसि तथा ररपेररंग समेत २०००।- ४०००।- ५०००।- 

 पानपसि अन्र् सामान समेत) १५००।- २०००।- ३५००।- 
  पसु्तक पसि, स्टेिनरी २०००।- ४०००।- ७०००।- 
  पत्रपलत्रका मात्र १५००।- २०००।- २५००।- 
  पान पसि १०००।- २०००।- ३०००।- 
  तमाि ुपसि २०००।- ३०००।- ३५००।- 

  

कम्प्र्टुर, वफ्रि,  फोटोकपी, िालसंग मेशिन इत्र्ादी 
इिेक्ट्रोलनक्स सामान थोक िदु्रा विक्री 

६०००।- ८०००।- १५०००।- 

  

किरल्र्ाि िा र्स्तै प्रकृलतका वप्रन्टीङ्ग व्र्िसार्, फ्िेक्स 
वप्रन्ट समेत 

३०००।- ५०००।- १००००।- 

  विदेिी फलनिचर तथा फलनिलसङ लबवक्र समेत 

  
१२०००।- 

 स्िदेिी फलनिचर तथा फलनिलसङ लबवक्र ५०००।- ८०००।- १२०००।- 
  काठ शचरानी िगार्त सामान्र् िोकि फलनिचर ३०००।- ५०००।- ८०००।- 

 र् ुवप लभ सी झ्र्ाि ढोका उत्पादक तथा लबक्री 
  

१००००।- 
  मेघा लिपाटिमेन्टि स्टोर १५००००।- १५००००।- १५००००।- 

 लमलन लिपाटिमेन्टि स्टोर ५००००।- ५००००।- ५००००।- 
  लमलन माटि १५०००।- १५०००।- १५०००।- 
  कम्प्िेक्स सेन्टर लबिनेस माटि १२५०००।- १२५०००।- १२५०००।- 
  तर्ारी िगुा रेलिमेि पसि ३०००।- ५०००।- १००००।- 
  चस्मा लबवक्र ,बनाउने समेत २५००।- ३०००।- ३५००।- 
  रि, लसमेन्ट, िस्ता पाता, हािििेर्र पसि ५०००।- १००००।- १५०००।- 
  रंङ रोगन पसि ४०००।- ६०००।- १३०००।- 
  स्र्ालनटरी िाथरुम वफवटङ्गस पसि ४०००।- ६०००।- १३०००।- 
  ऐना, प्िाईउि तथा लससा पसि ३०००।- ५०००।- ९०००।- 
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व्र्ापाररक 
बस्त ुकर वििरि साना मझौिा ठुिो 

  लबििुी सामान पसि ३०००।- ५०००।- १३०००।- 
  सिारी साधन पाटि पिुाि ४०००।- ६०००।- १३०००।- 
  लसंगार पसि (कस्मेटीक)    २५००।- ३५००।- ५०००।- 
  टार्र टु्यब पसि (ररसोलिङ्ग समेत) २५००।- ३०००।- ३५००।- 
  रोिा, बाििुा र ढुिानी सेिा ५०००।- ८०००।- १५०००।- 
  पेट्रोिपम्प (िबु्रीकेन्ट, मोलबिआदद समेत) ३००००।- ३००००।- ३००००।- 
  एकोररर्म पसि(माछाको चारो समेत) ५०००।- ५०००।- ५०००।- 
  छािा तथा छािाका सामग्री लबवक्र ५०००।- ८०००।- १५०००।- 
  थान्का, िादा पसि २०००।- २५००।- ३०००।- 
  सािी पसि,कुताि सििार ३०००।- ६०००।- ८०००।- 

 और्धी पसि िदु्रा ३०००।- ५०००।- ७०००।- 
  और्धी पसि थोक,  ४०००।- ८०००।- १५०००।- 
 न्र्टु्रास्र्वुटकि एिं िाद्यपरुक सामग्री थोक ४०००।- ८०००।- १२०००।- 
  भेटेनरी और्धी पसि ३०००।- ५०००।- ७०००।- 
 सशििकि पसि ( इक्र्पुमेन्ट बाहेक) ३०००।- ५०००।- १००००।- 
  सशििकि इक्र्पुमेन्ट सप्िार्सि ५०००।- १२०००।- १५०००।- 
 सशििकि इक्र्पुमेन्ट ३०००।- ५०००।- १००००।- 
  २५ बेिसम्म भएको अस्पतािको फामेसी    ७०००।- 
 १०० बेिसम्म भएको अस्पतािको फामेसी    १००००।- 
 २०० बेिसम्म भएको अस्पतािको फामेसी    २००००।- 
 २०० बेिभन्दा बढी भएको अस्पतािको फामेसी    ३५०००।- 
  िाद्यपदाथि÷वकरानापसि, कोल्ि लिक आदद २०००।- ४०००।- ८०००।- 
 अस्पताि बावहर ल्र्ावे्रटोरी ५०००।- ६०००।- ७०००।- 
 अस्पताि लभत्र संचालित ल्र्ावे्रटोरी   २००००।- 
  कपिा थान पसि ३०००।- ५०००।- १००००।- 

 तरकारी पसि २०००।- ३०००।- ३०००।- 
  तरकारी  तथा फिफुि थोक ७०००।- १००००।- १५०००।- 
  फिफूि पसि िदु्रा २०००।- ३०००।- ३०००।- 
  दूध, दही लबवक्र पसि २०००।- २५००।- ३०००।- 
  धातकुा भािा कुिा पसि (उच्चस्तररर्)   ३०००।- ४०००।- ५०००।- 

 प्िावष्टक भाूँिा पसि ३०००।- ४०००।- १००००।- 
  लगफ्ट तथा िेिौना पसि (उच्चस्तररर्) २०००।- ४०००।- ५०००।- 
  चरुा पोते ररिन अन्र् लमश्रीत सामाग्री पसि ५०००।- ५०००।- ५०००।- 

 कृलत्रम गहना पसि ३०००।- ४०००।- ४०००।- 
  इमब्रोइिरी पसि २०००।- २५००।- ३०००।- 
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व्र्ापाररक 
बस्त ुकर वििरि साना मझौिा ठुिो 

 एिपी ग्र्ाूँस पसि थोक तथा िदु्रा ३०००।- ४०००।- ५०००।- 

 कृवर् सामाग्री, औिार, मि, बीउ, पि,ु पंिी आहार समेत २०००।- २५००।- ३०००।- 
  धागो टाूँक पसि २०००।- २५००।- ३०००।- 
  ितु्ता पसि (स्िदेिी, लबदेिी,)थोक तथा िदु्रा ३०००।- ६०००।- ७०००।- 
  टे्रवकङ सामान लबवक्र पसि ३०००।- ३५००।- ४०००।- 
  मोटर साईकि िकि िप २०००।- २५००।- ५०००।- 

  मोटर,कार लबवक्र सोरुम, भारतीर् र अन्र् 

  
३५०००।- 

 
मोटर साइकि, 

  
२५०००।- 

 बस  अन्र् भारी सिारी साधन लबवक्र सोरुम 

  
२५०००।- 

 टै्रक्टर लबवक्र सोरुम 

  
१००००।- 

  ईररक्सा सोरुम 

  
१५०००।- 

 ईररक्सा ममित केन्द्र 

  
५०००।- 

 ईररक्सा लनमािि गने उद्योग 

  
२५०००।- 

  साइकि लबवक्र सोरुम ४०००।- ६०००।- ७०००।- 

  

ररकन्िीसन सिारी साधन िररद लबवक्र (मोटर कार, शिप अन्र् 
भारी सिारी समेत) 

  
१००००।- 

  ररकन्िीसन सिारी साधन िररद लबवक्र (मोटर साईकिमात्र) 
  

७०००।- 

 रेलिर्ो, घिी बनाउने, वट.लभ सवहत विद्यतुीर् सामान बनाउने २०००।- ३०००।- ५०००।- 
वििेर्ज्ञ परामिि सेिा तथा अन्र् व्र्िसार् सेिा दताि तथा नविकरि । 
(विर्ेिज्ञताको समेत आधारमा) 

   

  शचवकत्सक ३०००।- ५०००।- १००००।- 
  कविराि २०००।- ३०००।- ३०००।- 
  इशन्िलनर्र, कन्सिटेन्सी १००००।- १००००।- १००००।- 

 भिन लनमािि व्र्िसार्ी  
  

३०००।- 
  कानून व्र्िसार्ी, ि फमि (िररष्ठ अलधििा सवहत) ४०००।- ४०००।- ४०००।- 

 कानून व्र्िसार्ी, ि फमि( अलधििा सवहत) ३०००।- ३०००।- ३०००।- 

 अन्र् (िेिापढी व्र्िसार्ी समेत) २०००।- २०००।- २०००।- 

  

िेिा परीिक, फमि (शे्रिी अनसुार) RA 

२०००।- 
CA 

३०००।- 
FCA  

५०००।- 
  अनसुन्धानकताि तथा परामििदाता ३०००।- ५०००।- ५०००।- 
  कम्प्र्टुर एनालिष्ट तथा प्रोगामर २०००।- ४०००।- ५०००।- 
  बीमा एिेन्ट २०००।- २५००।- ३०००।- 

 विज्ञापन एिेन्सी ४०००।- ६०००।- १००००।- 
  सभेर्र २०००।- २५००।- ३०००।- 
  अनिुादक, नोटरी पशब्िक २०००।- २५००।- ३०००।- 
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 तालिम गोष्ठी संचािनकताि 
  

५०००।- 
  पि ुशचवकत्सक २०००।- २०००।- २०००।- 
  सामान ढुिानीकताि तथा कम्पनी ४०००।- ६०००।- २५०००।- 
  संस्थागत पेन्टर २०००।- २०००।- २०००।- 
  कन्सल्टेन्सी स्िदेिी िनिशि आपूलति १००००।- १००००।- १००००।- 

 िैदेशिक परामिि (मेन पािर कम्पलन समेत) १५०००।- १५०००।- १५०००।- 

 आर्ात तथा लनर्ाित व्र्ापार ५०००।- ६०००।- ७०००।- 
 िाइलभङ सेन्टर     

 हल्का  सिारी चािक तालिम रु ५०००।-    

 भारी सिारी चािक तालिम  रु १००००।- 
   

 सेक्र्रुरटी कम्पनी १००००।- १००००।- १००००।- 
 t]>f] d'n's cfoft lgof{t Jofkf/   २००००।- 

उत्पादनमूिक 
उद्योग 

कोरा माि िा अधि प्रिोलधत माि िा िेर गइरहेको माि 
सामानको िा अन्र् मािसामान प्रर्ोग िा प्रिोधन गरी माि 
सामान उत्पादन गने उद्योग व्र्िसार् मा 

५०००।- १००००।- १००००।- 

  िहउुदेश्र् पेर् पदाथि उद्योग १००००।- १५०००।- २००००।- 
  आइसवक्रम उद्योग ५०००।- ५०००।- ५०००।- 
  ईटा उद्योग (प्रलत शचम्नी)   ३५०००।- 
 विस्कुट उद्योग पाउरोटी, केक उद्योग ५०००।- ५०००।- ५०००।- 
 दािमोट, भशुिर्ा उद्योग ५०००।- ५०००।- ५०००।- 
  हिकुा पेर्पदाथि उद्योग (मल्टी नेिनि बाहेक) २५००।- ३०००।- ४०००।- 
  िेरी उद्योग ३०००।- ४०००।- ५०००।- 
 कुटानी वपसानी लमि 

  
५०००।- 

  ितु्ता, चप्पि उद्योग ३०००।- ४०००।- ५०००।- 
 हेर्र विन उद्योग    ५०००।- 
 लसरक िस्ना बनाउने 

  
५०००।- 

 माटोको मलुति बनाउने 

  
३०००।- 

  लिशस्टिरी उद्योग 

  
१००००।- 

  वपउने पानी उद्योग 

  
५०००।- 

  
िाद्यन्न सामाग्री उद्योग,(चकिेट, मीश्री 
चाउचाउ,नूिल्स,पापि, शचप्स अचार समेत) 

३०००।- ४०००।- ५०००।- 

  कापेट, गामेन्ट, पशस्मना, हेनिमु, झिु स्िीटर उद्योग ५०००।- ५५००।- ६०००।- 
  प्िावष्टक उद्योग/ईिेशक्ट्रक सामाग्री उद्योग १००००।- १२०००।- १५०००।- 
  साना घरेि ुउद्योग (हेण्िीक्राफ्ट) २०००।- ३०००।- ३५००।- 
  कापी वकताब उद्योग २५००।- ३०००।- ३५००।- 
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व्र्ापाररक 
बस्त ुकर वििरि साना मझौिा ठुिो 

 गिृ उद्योग (सटर, झ्र्ाि, ढोका आदद) ५०००।- ७०००।- १००००।- 
  िाद्यान्न लमि २५०० ५०००।- ७०००।- 
  अन्र् उत्पादनमूिक उद्योग (चक, दाना, दफीनेि, लनर) २५०० ५०००।- ७०००।- 
 मिुमा िगाउने मास्क उद्योग ३०००।- ३५००।- ४०००।- 
 नक्किी गहना उत्पादन (लसवट गोल्ि) 

  
५०००।- 

 प्िावष्टकका सामान थोक तथा िदु्रापसि ३०००।- ४०००।- ५०००।- 
 अन्र् उद्योग (तोवकए बाहेक)   १००००।- 
कृवर् तथा 
िनिन्र् 

मूितिः कृवर् िा िन पैदािारमा आधाररत उद्योग व्र्िसार्मा ३०००।- ४०००।- ५०००।- 
काठ समेतको सिःलमि ५०००।- ७०००।- १००००।- 

  नेपािी कागि उद्योग २०००।- ३०००।- ४०००।- 
  रबर उद्योग ५०००।- ५०००।- ५०००।- 
 कृवर्फमि (पोल्ट्री, गाई बाख्रा, माछा, तरकारी िेती आदद २०००।- २५००।- ३०००।- 
 शचनी उद्योग ५०००।- ८०००।- १००००।- 
  अन्र् कृवर् तथा िनिन्र् उद्योग ३०००।- ४०००।- ५०००।- 
िलनि तथा 
िलनि प्रिोधन 
व्र्िसार् 

िलनि उत्िनन िा प्रिोधन गने उद्योग व्र्िसार्मा  
(िोटो संकिन आदद समेत) 

६०००।- ७०००।- १००००।- 

पेट्रोलिर्म पदाथि ढुिानी कताि 
  

१००००।- 
पर्िटन 
उद्योग÷ 

व्र्िसार् 

पांचतारे होटि 

  
२५००००।- 

चार तारे होटि 

  
२०००००।- 

तीनतारे होटि 

  
१३००००।- 

  दईु तारे होटि 

  
७५०००।- 

  एक तारे होटि 

  
५००००।- 

  होटि (तारा लबवहन स्तरको) 
  

२००००।- 
 रेषु्टरेन्ट एण्ि बार १००००।- १५०००।- २००००।- 
  रेषु्टरेन्ट एण्ि िोक नतृ्र् तथा लगत सवहत) 

  
३५०००।- 

  फास्ट फुि पसि/लमठाई पसि ३०००।- ७५००।- १००००।- 
 रक्सी, मददरािन्र् पसि १००००।- २००००।- ३००००।- 
  बेकरी क्र्ाफे ५०००।- ५०००।- ५०००।- 
  िि गेष्ट हाउस, ३०००।- ८०००।- १५०००।- 
 क्र्ाटेररगं व्र्िसार् १००००।- १००००।- १००००।- 
 िदु्रा शचर्ा पसि १०००।- १०००।- १०००।- 
 शचर्ा नास्ता पसि ३०००।- ३०००।- ३०००।- 
 शचर्ा नास्ता र िाना होटि ४०००।- ४०००।- ४०००।- 
 शचर्ानास्ता, िाना र मददरा होटि ५०००।- ५०००।- ५०००।- 
 शचर्ानास्ता, िाना, मददरा र िि समेत १००००।- १००००।- १००००।- 
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व्र्ापाररक 
बस्त ुकर वििरि साना मझौिा ठुिो 

  टे्रवकङ एिेन्सी, टुर अपरेटर २०००।- ३०००।- ५०००।- 
  टेवकङ सामान सम्बन्धी पसि ५०००।- ७०००।- १००००।- 
  पर्िटकीर् अन्र् सामाग्री पसि 

  
३०००।- 

  आिास होमस्टे 

  
३०००।- 

  ररसोटि ८०००।- १००००।- १५०००।- 
  ट्राभि एिेन्सी ५०००।- ६०००।- ७५००।- 
  विदेि विमान सेिा (ट्राभि एिेन्सी) 

  
१२०००।- 

  अन्र् पर्िटन उद्योग ३०००।- ५०००।- ७०००।- 

सेिा व्र्िसार् 
कर आर् 

छापािाना, परामिि सेिा, शिलनङ तथा िेलिङ व्र्िसार्, 

चिशचत्र व्र्िसार्, सािििलनक पररिहन व्र्िसार्, फोटोग्राफी, 
प्रर्ोगिािा, हिाई सेिा, िीत भण्िार आदद उद्योग व्र्िसार्मा 

   

 सवटिङ सवुटङ पसि ३०००।- ५०००।- ८०००।- 
 िाइ शक्िनसि २०००।- ३५००।- ४०००।- 
 व्रू्टी पाििर( सवुिधा हेरी ) १५००।- २५००।- ४०००।- 
 सैिनु( सवुिधा हेरी ),मसाि २०००।- ४०००।- ५०००।- 
  फोटो स्टुलिर्ो  २०००।- ३५००।- ४०००।- 
  फे्रस हाउस  ३०००।- ५०००।- १००००।- 
  कोल्ि स्टोर, सीत भण्िार 

  
१००००।- 

  किािी सामान थोक ५०००।- ६०००।- ७०००।- 
 किािी सामान िदु्रा २०००।- ३०००।- ४०००।- 
  घिी ममित पसि २०००।- २५००।- ३०००।- 
  रेकलििङ स्टुलिर्ो ३०००।- ५०००।- ७०००।- 
  र्ात्र ुपररिहन सेिा 

  
८०००।- 

  स्नकुर र पिु र लभलिर्ो गेम,फुटसि २५००।- ३०००।- ३५००।- 
  छापािाना शस्क्रन वप्रन्ट ३०००।- ५०००।- ७०००।- 
  मसिा पसि काि ुवकसलमस आदद २०००।- ३०००।- ४०००।- 
 िाद्यान्न लििर ४०००।- ६०००।- ८०००।- 
  िगुा लसउने मेशिन विवक्र गने पसि ३०००।- ५०००।- ७०००।- 
  ममित (छािा ज्र्ाकेट व्र्ाग सटुकेि आदद) ३०००।- ३५००।- ४०००।- 

  

साधारि टेिररङ, वपको, इम्ब्रोइिरी लसिाइ मेसीन संख्र्ा 
समेतका आधारमा) ईत्र्ादी 

२५००।- ४०००।- ५०००।- 

  बैण्ि बािा 
  

३०००।- 
 पञ्चै बािा 

  
१५००।- 

 टेण्टहाउस, क्र्ाटररङ्ग सेिाफुि, हाफ ३५००।- ४०००।- ५०००।- 
 मट्टीतेि मात्र बेच्न े २०००।- २५००।- ३०००।- 



“ हामी सबैको रहर¸ शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर ” 
 

विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८० 249 

व्र्ापाररक 
बस्त ुकर वििरि साना मझौिा ठुिो 

 मोविि, िूवव्रकेन्टस उत्पादन तथा विक्री ७५०० १००००।- १५०००।- 
  छािा तथा ,छािाका सामान लबक्रीपसि ३०००।- ४०००।- ५०००।- 
 हाउस क्िीनर   ५०००।- 
  चिशचत्र लनमािि तथा वितरक कम्पनी (सानो पदाि, ठूिोपदाि) ७०००।- ८०००।- १००००।- 
  ट्रान्सपोटि कम्पनी िािा भएको 

  
७०००।- 

 ट्रान्सपोटि कम्पनी िािा नभएको 
  

५०००।- 

संचार सेिा   
व्र्िसार्  

  

लनिी हिुाक सेिा (कुरीर्र) 
  

३०००।- 
टेलिफोन सेिा 

  
२५०००।- 

ई–व्र्ापार (अनिाईन व्र्ापार) ३०००।- ५०००।- १००००।- 
सेल्स अवफस, फ्र्ाक्स सेिा, फोटोकपी, मोबाइि फोन, 

आइएसिी, एसटीिी, इमेि, इन्टरनेट  

  
५०००।- 

साइबर, रेलिर्ो पेशिङ, एफ,एमआदद 

  
७०००।- 

अनिाईन फाराम भने व्र्िसार् 

  
५०००।- 

विशत्तर् सेिा 
व्र्िसार्  

  

िाशिज्र् बैंक ( केशन्द्रर् कार्ाििर्) 
  

१०००००।- 
िाशिज्र् बैंक ( प्रदेि कार्ाििर्)   ६००००।- 
िाशिज्र् बैक िािा 

  
५००००।- 

विकास बैंक (केशन्द्रर् कार्ाििर्) 
  

५००००।- 
विकासबैंक (प्रदेि कार्ाििर्)   ४००००।- 
विकास बैंक (िािा 

  
३००००।- 

माईक्रो फाइनान्स लि. २००००।-
िािा 

२५०००।-   
प्रदेि 

३००००।- 
मखु्र् 

आलथिक कारोिारसमेत गने वित्तीर् िा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी १५०००।- 
िािा 

२००००।- 
प्रदेि 

३००००।- 
मखु्र् 

सहकारी संस्था 
 

२०००।- 
िािा 

३०००।- 
मखु्र् 

  

बीमा कम्पनी ५००००।- 
िािा 

६००००।- 
प्रदेि 

१०००००।- 
केन्द्र 

  

फाइनान्स लि. २००००।- 
िािा 

२२०००।- 
प्रदेि 

२५०००।- 
केन्द्र 

 
विदेिी बीमा कम्पनी ५००००।- 

िािा 
६००००।- 

प्रदेि 
१०००००।- 

केन्द्र 
 रेलमटेन्स व्र्िसार् २००००।- २००००।- २००००।- 
  विदेिी मदु्रा सटही 

  
५०००।- 

 सहकारी बैंक 

  
१५०००।- 

  अन्र् विशत्तर् कारोबार गने (लधतो कारोिार) 
  

२००००।- 
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व्र्ापाररक 
बस्त ुकर वििरि साना मझौिा ठुिो कैवफर्त 

स्िास््र् 
सेिा 
व्र्िसार् 

लनशि अस्पताि तथा नलसिङ्गहोम ३५०००।- (२५ बेिसम्मको) थप प्रलतिेि रु.५००।- दरिे 
मेलिकि किेि २,५०,०००।- (५०० बेिसम्मको) थप प्रलतिेि रु.५००।- दरिे 
नसीङ किेि ५००००।- (क िगि) ३५०००।- (ि िगि) 

 सामदुावर्क अस्पताि (संस्थागत) २५०००।- (२५ बेिसम्मको) थप प्रलतिेि रु.५००।- दरिे 
 आर्बेुददक िा होलमर्ोपेलथक 

अस्पताि 

२००००।- (२५ बेिसम्मको) थप प्रलतिेि रु.५००।- दरिे 

 होलमर्ो शक्िलनक १५०००।- 
 

 नेचरुोथेरापी अस्पताि २००००।- (२५ बेिसम्मको) थप प्रलतिेि रु.५००।- दरिे 

 

 ;fgf demf}nf &"nf]  

शक्िलनक तथा एक्सरे ५०००।- १००००।- १५०००।-  
  िेन्टि शक्िलनक १००००।- २००००।- ३००००।-  

  

  

आूँिा अस्पताि 

 
२००००।- 
ट्रष्टबाट 
संचालित 

५००००।- 
लनिी 

 

अकुपन्चररष्ट, सेराशिम, सािना,थेरावप 
सेिा 

  
७०००।- 
 

 

भेटरीनरी शक्िलनक 

  
५०००।-  

 

व्र्ापाररक बस्त ुकर वििरि साना मझौिा ठुिो 
शििा तथा तालिम 

 व्र्िसार्  
  

  

क्र्ाम्पस 
  २००००।- 

तालिम तथा अनसुन्धान केन्द्र 
  ५०००।- 

कम्प्र्टुर,परामिि तथा भार्ा प्रशििि संस्था   १५०००।- 
कम्प्र्टुर टाईवपङ 

  ५०००।- 
लनशि प्रारशम्भक िाि विद्यािर् (मन्टेश्वरी ) ५०००।- १००००।- १५०००।- 

ममित संभार  
व्र्िसार् 

हेभी भेइकि (िोिर आदद)   १००००।- 
बस, ट्रक,    ८०००।- 
िाइट भेइकि (कार, भ्र्ान, शिप,)   ५०००।- 
मोटर साइकि ममित साना लतना पाटिसवहत   ५०००।- 

साइकि 
  २०००।- 

रेलिर्ो, वट.भी., घिी, प्रिेर कुकर, वहटर, टेलिफोन सेट, 

कम्प्र्टुर  विद्यतु सामाग्री 
  ३०००।- 

िेथलमलसन 
  २०००।- 

म्रू्शिकि एण्ि मेन्टेनेन्स पसि 
  ३०००।- 

विधलुतर् गािी चाशििङ्ख स्टेसन   १००००।- 
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व्र्ापाररक बस्त ुकर वििरि साना मझौिा ठुिो 
अन्र् सेिा 
  
  
  

िैदेशिक रोिगार सेिा ( कन्सल्टेन्सी)   २५०००।- 
स्िदेिी रोिगार सेिा ( कन्सल्टेन्सी)   ५०००।- 
सेके्रटेररर्ि सेिा   ३०००।- 

  हाउशिङ कम्पनी तथा घरिग्गा िररद लबक्री (ररर्ि 
स्टेट) अन्र् दताि भै विराटनगरमा कारोिार इिाित 
शस्िकृलत समेत ।  

  
४००००।- 

 घरिग्गा िररद लबक्री (व्र्शिगत फमि)   १००००।- 
  फुि व्र्िसार् २०००।- २५००।- ३०००।- 
  बेतका सामान विवक्र २०००।- २५००।- ३०००।-  

फ्िोररङ्ग एण्ि फलनिलसङ्ग ७०००।- १००००।- १५०००।-  
साईनबोिि बनाउने तथा पेशन्टङ सेिा   ३०००।-  
पि ुिधिािा   ३०००।-  
फिफूिका विरुिा विके्रता (नसिरी)कम्पोष्ट मि समेत २०००।- ३०००।- ५०००।- 

 
लससा, प्िाइउि लबके्रता फे्रलमङ्गहाउस ३०००।- ५०००।- ८०००।-  
ग्र्ास लििर तथा सो सूँग सम्बशन्धत अन्र् सामान विवक्र 
गने 

३०००।- ५०००।- ७०००।- 

  शस्टि दराि, रेलिङ्ग आदद विवक्र गन े
  ७०००।- 

  काठका तर्ारी समान विवक्र गने (झ्र्ाि,चौकोस) ३०००।- ४०००।- ५०००।- 
  फलनिचर लबके्रता सो रुम 

  १००००।- 
  केिि नेटिकि िः ५००० सम्म ग्राहक भएको   ५००००।- 
  १०००० सम्म ग्राहक भएको   ७५०००।- 
  २०००० सम्म िा सो भन्दा बढी ग्राहक भएको   १०००००।- 
  १०००० ग्राहक र इन्टरनेट  सवुिधा भएको   १५००००।- 
  इन्टरनेट प्रोभाइिर   ५००००।- 
  Private Telecommunication Service   २००००।- 
  कागो (सामान ढुिानी)   ५०००।- 
  वटकट काउण्टर   ३०००।- 
  ढक तराि ुलबक्रीपसि 

  ३०००।- 
अन्र् व्र्िसार् 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

वपकलनक स्पट, पाकि  प्रलतददन 
  १००००।- 

क्र्ालसनो÷E-gaming at casino-Adult Purpose   १५००००।- 
ई-गेम/E-games for children    ३००००।- 
टुर अपरेटर    १५०००।- 
Kennel & Animal Breeding   ३०००।- 
शिि ुस्र्ाहार केन्द्र 

  १०००।- 
Event Management Company   १५०००।- 
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व्र्ापाररक बस्त ुकर वििरि साना मझौिा ठुिो 
रेन्टि तथा क्र्ाटररङ सेिा   १००००।- 
सप्िार्सि    ५०००।- 
Astrology, Spritiual& Genealogy   २०००।- 
पाटी प्र्ािेस 

  १५०००।- 
सरसफाइ सेिा व्र्िसार् 

  १५०००।- 
हेल्थ क्िि व्र्ार्ामिािा   १००००।- 

  स्िीलमङ पिु 
  ५०००।- 

  होस्टेि 

क) २५ िनासम्म रु ५०००।- 
ि) ५० िनासम्म रु १००००।- 
ग) ५० िना भन्दा मालथ रु १२०००।- 

   

लनमािि व्र्िसार् प्रधान कार्ाििर् भएको लनमािि व्र्िसार् ५०००।- 
ग िगि 

१००००।-    
ि िगि 

१५०००।-  

क िगि 
लनमािि सेिा घ िगि दताि १००००।- नविकरि रु 
७०००।- 

   

घ िगिको लनमािि सेिाको ठाउूँसारी लसफाररस रु 
१०००।-, नामसारी लतनपसु्ते िावहर रु ३०००।-, 
लतनपसु्ते लभत्र रु १०००।- 

   

उिािमूिक उद्योग 

  

  

  

ििश्रोत, िार्,ु सौर्ििशि, कोइिा, प्राकृलतक तेि, ग्र्ास, 

बार्ोग्र्ास तथा अन्र् श्रोतहरुबाट उिाि पैदा गने उद्योग 
व्र्िसार्मा 

   

हाइिो पािर १००००।- १२०००।- १५०००।- 

अन्र् उिाि मूिक उद्योग ५०००।- ८०००।- १००००।- 
सोिार उत्पादन तथा लबवक्र ८०००।- ९०००।- १००००।- 

बार्ो प्राकृलतक ग्र्ास कम्पनी २०००।- २५००।- ३०००।- 
लनमािि उद्योग  सिक पिु, रोपिे, रेििे, ट्रलिबस, टनेि, फिाइङ िृि तथा 

औद्योलगक व्र्ापाररक एिं आिास कम्प्िेक्स आदद लनमािि 
गरी संचािन गने उद्योग व्र्िसार्मा 

  २५०००।- 

मालथ तोवकएकोमा सोही बमोशिम, नतोकीएको हकमा ३०००।- ४०००।- ५०००।- 

 

नोटिः 
१.  मालथ उल्िेशित वकलसम, उपरोि शिर्िकमा नपरेको व्र्िसार् र उद्योग दताि हनु आएमा व्र्िसार् र उद्योगको वकलसम हेरी 

मालथको करमा नघटने गरी िावर्िक कर लिई व्र्िसार् प्रमािपत्र ददईनेछ ।  
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२.  महानगरपालिकामा दताि भई संचािनमा नआएका व्र्िसार्, फमि, पसि, उद्योग आददिाई बन्द गनुिपदाि ििाको सििलमन र 
िािाको स्थिगत लनरीििको आधारमा विगत ३ (लतन) िर्िको िाग्ने कर दस्तरु र चाििुर्िको व्र्िसार् कर लिई िगत 
कट्टा गररनछे । 

३.  अन्र् लनकार्मा दताि भई संचािनमा रहेका व्र्िसार्, फमि, पसि, उद्योग आदद महानगरपालिकामा दताि गदाि 
व्र्िसार्हरुिाई विगत ५(पांच) िर्िको बक्र्ौता र चाि ुआिको व्र्िसार् कर असिुी गरी व्र्िसार् दताि गररनेछ । 

४.  ब्र्िसार्को साविक कारोिारमा थप गनि, हटाउन िा संिोधन गनिका िालग चाि ुआ.ि.सम्मको कर चिुा गनुिपनछे । 
५.  बस, ट«क, गािी िगार्त सिारी साधनिे स्िाब रेलिङ, स्तम्भपेटी आदी भत्काएमा लनमािि गदाि िाग्ने िचि मलु्र्ाकंन गरी 

उि िचि र िररिाना िापत थप एक पटकमा रु ३५००। दोस्रो पटकमा रु ५०००।- िररिाना लिईने छ ।  
६.  नगरपालिकािाई आिश्र्क परेमा लनिको ब्र्िसार्को कारोिार को आन्तररक रािश्व कार्ाििर् िा अन्तिःिलु्क 

कार्ाििर्िाट कारोिार प्रमाशित वििरि माग गनि सवकनछे । 
७.  बझुाउन ुपने कर िलु्क र भािा आदद िस्ता रािस्ि बझुाउन िांकी रहेमा नगरपालिकाबाट प्रदान गररने लसफाररस, सेिा 

प्रिाहिाट बशञ्चत गररनछे ।  
८. ब्र्िसार्ीक प्रमािपत्रको प्रलतलिवप िापत ३००।-, लसफाररस िापत ५००।- साथै ब्र्िसार्को लतनपसु्ते लभत्रको 

नामसारीमा ५००।- र लतनपसु्ते िाहेकमा १०००।- िाग्नछे । 
९  व्र्िसार्कर आ.ि.२०७९÷०८० को ३ मवहनालभत्र (असोि मर्ान्तसम्म) बझुाएमा १० प्रलतित छुट ददइनेछ । गत 

आ.ि. (२०७८।०७९) को व्र्िसार् कर असोि मर्ान्तसम्म बझुाएमा िररिानािाई छुट गररने छ ।  उि समर् 
अिलधलभत्र नबझुाएमा व्र्िसार् करमा २५ प्रलतित िररिाना िाग्नछे । 

१०  अपाङ्गता भएका व्र्शिहरुिे व्र्िसार् सञ्चािन गदाि दताि तथा नविकरिमा २५ प्रलतित छुट ददइनछे   
 

अनसुचुी ५ 
ऐनको दफा (६) सूँग सम्बशन्धत (पूिािधार उपर्ोग सेिा िलु्क) 

क) सिारी साधन पावकि ि.िूल्किः (िसपाकि  र अन्र् स्थानमा) 
लस.न. वििरि पाररत प्रलतवट«प रकम रु. 

१. स्िदेिी बस, ट्रक, िहरी अन्र् हेभी गािी ११०।-  
२. स्िदेिी माईक्रोिस, ल्र्ान्ि रोभर, लमलनिस  ८०।- 
३. विदेिी बस, ट्रक, िहरी अन्र् हेभी गािी १००।- 
४. विदेिी माईक्रोिस, कार, अन्र् साना  गािी ८०।- 
५ स्िदेिी शिप, कार, मारुलत भ्र्ान तथा अन्र् साना गािी १५।- 
६ स्िदेिी मोटरसाईकि  ५।- 
 

ि) विदेिी सिारी साधनमा नगरपालिकािे िगाउने पूिािधार उपर्ोग सेिािलु्क दररेटिः 
लस.न. वििरि पाररत रकम रु. 
१. ६चके्क बस, ट्रक, िहरी गािी २००।- 
२. १० चके्क बस, ट्रक, िरी अन्र् हेभी गािी २००।- 
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लस.न. वििरि पाररत रकम रु. 
३. सानो ट्रक/ट्रर्ाक्टर  १५०।- 
४. लमनीिस, कार, िीप अन्र् साना गािी २००।- 
५. आर्ि टंकी िरी ६ चके्क २००।- 
६. आर्ि टंकी िरी ८ चके्क,बस २००।- 
७ १० भन्दा िढी चक्का भएको, कन्टेनर िामो, िम्पर, टेिर आदद । २००।- 

 

ग) स्िदेिी सिारी साधनमा नगरपालिकािे िगाउने पूिािधार उपर्ोग सेिा िलु्क दररेट 

लस.न. वििरि पाररत प्रलत वट्रप रकम रु. 
१. स्िदेिी बस, ट्रक, वट्रपर, िहरी अन्र् हेभी गािी २५।- 
२. स्िदेिी माईक्रो, ल्र्ान्िरोभर,  लमलनबस,  लमलनट्रक, ट्रर्ाक्टर २०।- 
५. ठेिा ररक्सा, ररक्सा भ्र्ान  ५।- 
६ मोटरसाईकि, स्कुटर ० 
७ टेम्पो, विद्यतुीर् ररक्सा (ईररक्सा) १०।- 
८ शिप, कार, मारुलत भ्र्ान र अन्र् साना  गािी (लनिी सिारी साधन बाहेक) १५।- 

 

अनसूुची-६ 
ऐनकि दफा (७) सूँग सम्बशन्धत 

विज्ञापन करका दरिः 
क्र.
स. 

वििरि 
पाररत सािििालनक 
स्थानप्रलत ि.वफ.रु. 

पाररत लनशि 
स्थानप्रलत ि.वफ.रु. 

१. होलििङ्ग िोिि नगर िेत्रलभत्र िावर्िक  १५०।- १००।- 
२ िाईट होलििगं बोिि नगर िेत्रलभत्र २००।- १५०।- 
३ िािबोिि प्रलतिर्ि वफट िावर्िक १५०।- १००।- 
४ िाि पेन्ट, सटर पेन्ट प्रलतिगि वफट िावर्िक  २०।- 

५ फ्ल्र्ास िोिि मेनरोि, धरान रोि िावर्िक १५०।- १००।- 

६ फ्ल्र्ास िोिि िािा रोिमा नगर िेत्रलभत्र िावर्िक १२०।- ६०।- 

७ एलसवपबोिि, िाईट बोिि प्रलतिगि वफट िावर्िक १५०।- १००।- 
८. Led digital hoading board / Led Display board/Neon shine board 

िावर्िक 
१५०।- १००।- 

९. आकािमा बेिूनरछातार फ्िेन्िर विज्ञापन प्रलतददन प्रलतगोटा रु.१५०।- 
2D/3D/Glo sign borad िावर्िक रु ६००।- प्रलत िगिवफट 
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क्र.
स. 

वििरि 
पाररत सािििालनक 
स्थानप्रलत ि.वफ.रु. 

पाररत लनशि 
स्थानप्रलत ि.वफ.रु. 

१० रािमागिमा स्िागतद्वार राख्नपाईने छैन । अन्र् स्थानमा गेट राख्न न.पा.को 
स्िीकृलत लिएर मात्र राख्नपाईनेछ ( प्रलतहप्ता ) 

५०००।-  

११ सोिार पोि प्रलतबोिि िावर्िक रु.५०००।- (बवढमा ३ ह ४ वफटभन्दा 
ठूिो राख्न पाईने छैन) 

  

१२ बस विज्ञापन प्रलत बस (४२ सीटे) िावर्िक रु.५०००   

१३ बस विज्ञापन प्रलत बस(३६ सीटे) िावर्िक रु.३०००   

१४ िन्टीङ्ग  व्र्ानर, पोि व्र्ानर, बस व्र्ानर प्रलतहप्ता रु.१००।- दूई हप्ता 
रु.२००। 

  

१५ बसपाकि लभत्र विज्ञापनबोिि प्रलतिगि वफट िावर्िक रु.४००।-   

१६ बसस्टपमा विज्ञापन बोिि प्रलतबोिि िावर्िक रु.१००००।-   

१७ एि ई लि स्क्रीन÷लिशिटि लिस्प्िे िावर्िक रु.३००००।-   

१८ पसि गेट साप्तावहक रु.१०००।-, २ हप्ता रु.१५००।-, मालसक 
रु.२०००।- 

  

१९ टेक्सी विज्ञापन िावर्िक रु.३०००।-   

२० ट्रावफक आईल्र्ाण्ि विज्ञापनप्रलत आईल्र्ाण्ि िावर्िक रु.३००००।-   

२१ मेिा महोत्सि विज्ञापन कर (मेिा अिलध भर) रु.१००००।-   

२२ रेलिगं विज्ञापन प्रलत गोटा िावर्िक  ६००।- ४००।- 
२३ विद्यतु पोि बोिि िावर्िक २०००।-  

२४ सािििलनक स्थानमा प्रचार तथा स्टि रािी प्रचार कार्िक्रम प्रलतददन ३०००।-  

२५ न.पा.िे स्िीकृलत ददएको र सम्झौता गरेकामा लिन पाईने छैन ।   

२६ प्रचार प्रसार माईवकंग प्रलतददन रु २००। मात्र रािनलैतक दि र 
सािििलनकवहतको सूचनामा लिनपाइने छैन । 

  

२७ विर्र, मददरा, चरुोट तथा सूलतििन्र् पदािथको विज्ञापनिाई लनशि तथा 
सािििलनक स्थिमा राख्न स्िीकृती ददइने छैन । 

  

२८ रािनलैतक, धालमिक र सामाशिक व्र्ानर ३ हप्तासम्म लनिःिलु्क राख्नददने ।   

२९ िनसमदुार् भेिा हनेु स्थान िस्तै शिल्िा प्रिासन कार्ाििर्, भन्सार, अदाित, 

शि.स.स., न.पा., रािश्व कार्ाििर् अगालि न.पा.िे तोकेका आकार प्रकारका 
होलििंङ्ग िोिि राख्न ुपनेछ । 

  

३० लिशिटि प्रिािीमा हनेु विज्ञापनमा २५ प्रलतित कर छुट ददईनछे   

३१ महानगरपालिकाका व्र्िसार् दताि गरी आफ्नो पवहचानका िालग 3x20 
साईि वफटसम्मको पररचर्पाटीमा विज्ञापन कर िाग्ने छैन।  
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अनुसुची ७ 
ऐनको दफा (८) सूँग सम्बशन्धत (िहाि विटौरी िुल्क) 

विराटनगर महानगरपा लिका िेत्र लभत्र िाग्ने अस्थार्ी सप्ता वहक हाट ििार पूिािधार उपर्ोग सेिा िुल्कको दर रेट  
देहार् अनुसार रहेकोछ । 
s |=; ljj/)f kf l/t ?= 

१. एक घोिा ररक्सा, ठेिामा ल्र्ाएको सागसव्िी, फिफूि १०।- 
२. एक ढकी फिफुि तथा सागसब्िी १०।- 
३. एक घोिा ररक्सा ठेिा, पिगुािामा ल्र्ाएको शझक्रा, गनु्द्र, माटोको भांिा  १०।- 
४. चामि, शचउरा, मरुी, धान, दिहन, गेिागिुी १ मनसम्म १०।- 
५. चामि, शचउरा, मरुी, धान, दिहन, गेिागिुी १ मनदेशि ५ मनसम्म १०।- 
६. चामि, शचउरा, मरुी, धान, दिहन, गेिागिुी ५ मन भन्दामालथ १०।- 
७. हांस, कुिरुा, परेिाको चल्िा प्रलत गोटा १०।- 
८. िसी, बोका, बाख्रा, सुूँगरु, बंगरु लबक्रीमा प्रलत गोटा १०।- 
९. िसी, बोका, बाख्रा, सुूँगरु, बंगरु काटी बेच्नेिाई प्रलत गोटा २०।- 
१०. एक ढावक िा हण्िीमा ल्र्ाउने माछािाई प्रलत ढकी िा हशण्ििाई १०।- 
११. एक ढावक िा हण्िी भन्दा बवढ माछा ल्र्ाउनेिाई १०।- 
१२. तेिको रोटी, पकौिा, लसंगिा, बदाम, पान, सिित, आइसवक्रम, िेिौना तथा दहीविक्री गनेिाई  १०।- 
१३. शघउ,मह,लमठाई,ढाकी,पानको पत्ता, फिामे औिार तथा अरु र्स्तो विक्री  २०।- 
१४. चार चके्क सिारी साधनमा विलभन्न सामानको विक्रीमा २०।- 
१५. मलनहारी वकराना तथा तर्ारी िगुा कपिा लबक्री गने २०।- 
१६. बिारमा अस्थार्ी घमु्ती, ररक्िा, ठेिा,ररक्सा, भ्र्ान आददमा िाद्यपदाथि, फिफुि तथा अन्र् 

सामाग्री विक्री गने 
२०।- 

१७ मालथ उल्िेि नभएका सामानको विक्रीमा १०।- 
महानगरपालिकाबाट लनमािि भएका संरचनाहरुको िहाि िगाउदा सम्झौता अनसुार कर, िलु्क तथा दस्तरु संकिन गररनेछ ।   

अनसुचुी ८ 

ऐनको पररच्छेद (९) दफा ६१ सूँग सम्बशन्धत 

िलिबटुी,किािी र मतृ शिििन्त ुकरका दर 

ऊन, िोटो, िलिबटुी, बनकस, किािी माि, िीलबतिन्त ुबाहेकका अन्र् मतृ िा माररएका िीबिन्तकुो हाि, लसि., प्िािूँ, छािा, 
िस्ता बस्तकुो व्र्िसावर्क कारोिार िापत ििीबटुी, किािी र िीबिन्त ुकर िाग्नेछ । उशल्िशित मािसामानका हकमा लनम्न 
बमोशिम हनेु साथै संकिन गन ेकार्िलबलध विराटनगर महानगरपालिका, नगर कार्िपालिकािे तोके बमोशिम हनेुछ । 

१) किािी करिः 

लस.नं. कबािी बस्तकुो नाम प्रस्तावित करको दर 
  िस्ताको तस्तै पनु प्रर्ोग गनि सवकने किािी मािसामान   

क_ लससाको िोति प्रलत केिी   

१ विर्र िोति प्रलत गोटा ०।५ 



“ हामी सबैको रहर¸ शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर ” 
 

विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८० 257 

लस.नं. कबािी बस्तकुो नाम प्रस्तावित करको दर 
२ मददरा र अन्र् िोति ५०० एम.एि. भन्दा माथी प्रलत गोटा   ०।२५ 
३ मददरा अन्र् िोति ५०० एम.एि. भन्दा ति प्रलत गोटा  ०।२५ 
ि_ िालि बोरा   

१ ५० केशिसम्मको िाद्यान अट्न ेप्िास्टीक िोरा प्रलत गोटा ०।२५ 
२ ५० केशिभन्दा िढी िाद्यान अट्न ेप्िास्टीक िोरा प्रलत गोटा ०।५ 
३ ५० केशिसम्मको िाद्यान अट्ने िटुकोिोरा प्रलत केशि १।- 
४ ५० केशिभन्दा िढी िाद्यान अट्ने िटुको िोरा प्रलत केशि १।२५ 
ग_ तेिको वटन/केलमकिका िाम   

  २० लिटरसम्म अट्ने वटन प्रलत गोटा ०।५ 
  २० लि भन्दा िढीको वटन प्रलत गोटा १।- 
#_ पनु: ररसाइवकलिङ गरी प्रर्ोग हनु सक्ने िस्त ु   

१ प्िाशस्टकको सामाग्री प्रलत केिी ०।५ 
२ प्िास्टीकको िोतिप्रलत केिी ०।५ 
३ भािा कुिा ितु्ता चप्पि ग्र्ािेन िवकि न प्रलत केिी ०।५ 
४ पोलिलथन पाइपका टुक्रा k|lts]hL ०।५ 
५ झतु्रो िटु िा प्िाशस्टकको िोरा, प्िाशस्टकको झोिा /प्र्ाकेटप्रलत केिी ०।५ 
ª_ टार्र प्रलत गोटा   

१ ट्याक्टरको ठुिो टार्र प्रलत गोटा २०।- 
२ गािी टार्र प्रलत गोटा १०।- 
r_ परुानो ब्र्fट्री प्रलत केिी १।- 
%_ धात ुिन्र् सामाग्री प्रलत के िी   

१ स्टीि िन्र् सामाग्री प्रलत केिी ०।५ 
२ थोत्रो टीनिस्ता प्रलत केिी ०।५ 
३ फिाम /परुानो मेलसन प्रलत केिी १।- 
४ फिामको धिुो (आइरन िष्ट) प्रलत केिी ०।२ 
५ तामा वपत्ति प्रलत केिी ३।- 
६ लससा -लिि) को धिुो िा टुक्रा, काूँचको धिुो प्रलत केिी ०।५ 
h_ ििेको मोविि प्रलत लिटर ०।५ 
em_ कागि िन्र्िस्त ु १।-   
`_ काठ प्रलत क्र्इुन्टि ५।- 
^_ दाउरा प्रलत क्र्इुन्टि २।- 
&_ k'/fgf] #/ eTsfPsf] इटा प्रलतहिार २५।- 
*_ अन्र् कागत अििार, काटु{न / कfपी वकताि १।- 

 (_ प्रचलित काननुिे लनif]ध गरेको बाहेकका मतृ शिि िन्र् िस्त ु   

१ हास कुिरुा पG%Lको प्िाि प्रलत केिी १।- 
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लस.नं. कबािी बस्तकुो नाम प्रस्तावित करको दर 
२ हाि प्रलत केिी १।- 
३ लसङ प्रलत केिी १।- 
४ िरु प्रलत केिी १।- 
५ छािा ठुिो गोरु भैसी रागा k|lt uf]^f २५।- 
६ छािा सानो -िसी, पािा बाख्रा बोका_ प्रलत गोटा १०।- 
७ िािो ०।५ 

२) ििीबटुी 
क्र.सं. वििरि इकाइ, प्रलत- २०७९/८० दर रु. 

१ बेि वकिोग्राम १।- 

२ कुररिोको िरा वकिोग्राम ५।- 

३ लततेपाती वकिोग्राम १।५ 

४ अमिा वकिोग्राम ३।- 

५ च्र्ाउ वकिोग्राम १।- 

६ अदिुा वकिोग्राम ०।१० 

७ सकेुको हदी वकिोग्राम २।- 

८ काूँचो हदी वकिोग्राम ०।२५ 

९ पानको पात टोकरी २।- 

१० िर्र प्रलत केिी ५।- 

११ बेत वकिोग्राम १।- 

१२ तेिपात वकिोग्राम १।- 

१३ मह वकिोग्राम १।- 
 

३. बनकस : 

१ छ िािी 
ट्रक १००।- 

ट्रर्ाक्टर ८०।- 

२ िर, पराि 
ट्रक १००।- 

ट्रर्ाक्टर ८०।- 

नोटिः एक उद्योगदेशि अको उद्योगका िालग कञ्चा पदाथिको रुपमा भ्र्ाट विि िारी गरर ओसारपसार भएको सामानमा किािी कर 
िाग्नेछैन । 
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अनसुचुी ९ 
ऐनको दफा (१०) सूँग सम्िशन्धत 

चिशचत्र भिनहरुिाई चिशचत्र प्रदििन गरे िापत प्रलत चिशचत्र प्रदििन गरे िापत प्रलत चिशचत्र प्रदििन स्थि (प्रलत चिशचत्र 
पदाि) िापत िावर्िक लनम्न अनसुार मनोरन्िन कर र ब्र्िसार् कर असिु उपर गररनछे । 

लस.नं. वििरि व्र्िसार् कर मनोरञ्जन कर 
१ ५० लसट िमता भएको अलधकतम १५०००।- प्रदेि सरकारिे तोके िमोशिम 

२ १०० लसट िमता भएको अलधकतम २५०००।- प्रदेि सरकारिे तोके िमोशिम 

३ १०० लसट भन्दा बढी िमता भएको अलधकतम ३००००।- प्रदेि सरकारिे तोके िमोशिम 

 

अनसुचुी १० 

ऐनको दफा (११) सूँग सम्बशन्धत 
महानगरपालिकाको मालसक ढि लनकास महिूि दर -Sewerage Tariff Structure_ स्थानीर् रािस्ि परामिि सलमलतको लसफाररसका 
आधारमा आ.ि.२०७९÷०८० मा लनम्न अनसुारको दररेट लिईनेछ । 
१ क) ढि प्रिालििे कभरेि गरेको िते्रमा मालसक िलु्क र ढि ििानको दररेट 

क्र.सं. वििरि दर 

 प्राकृलतक व्र्शि, घर पररिारिे उपर्ोग गने भिन  

१ १००० स्क्िार्र वफट भन्दा कम भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ५०।- 

२ १००० देशि १५०० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ७५।- 

३ १५०० देशि २५०० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक १२५।- 

४ २५०० देशि ४००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक २५०।- 

५ ४००० देशि मालथका  वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भन्दा मालथको भए मालसक ३५०।- 

संस्थागत तथा गैर सरकारी संस्थाहरुिे उपर्ोग गने भिन 

१ १००० स्क्िार्र वफट भन्दा कम भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ५००।- 

२ १००० देशि १५०० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ७००।- 

३ १५०० देशि २५०० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक १०००।- 

४ २५०० देशि ४००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक १५००।- 

५ ४००० देशि मालथका स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भन्दा मालथको भए मालसक २५००।- 

रेषु्टरेण्टहरुिे प्रर्ोग गने भिन 

१ १००० स्क्िार्र वफट भन्दा कम भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ३००।- 
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क्र.सं. वििरि दर 

२ १००० देशि १५०० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ५००।- 

३ १५०० देशि २५०० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ८००।- 

४ २५०० देशि ४००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक १२००।- 

५ ४००० देशि मालथका स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भन्दा मालथको भए मालसक २०००।- 

लमठाइ पसिहरुिे प्रर्ोग गने भिन 

१ १००० स्क्िार्र वफट भन्दा कम भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ३००।- 

२ १००० देशि १५०० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ५००।- 

३ १५०० देशि २५०० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ८००।- 

४ २५०० देशि ४००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक १२००।- 

५ ४००० देशिमालथका स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भन्दा मालथको भए मालसक २०००।- 

होटि तथा ििहरुिे प्रर्ोग गन ेभिन 

१ १००० स्क्िार्र वफट भन्दा कम भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ६००।- 

२ १००१ देशि १५००  वफट भिनको फ्िोर एररर्ा  भए मालसक १०००।- 

३ १५०१ देशि २५०० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा  भए मालसक १६००।- 

४ २५०१ देशि ४००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक २४००।- 

५ ४००१ देशि ६००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ४०००।- 

६ ६००१ देशि ८००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ६०००।- 

७ ८००१ देशि १०००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ८०००।- 

८ १०००१ देशि १२०००  स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक १००००।- 

९ १२००१ स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भन्दा मालथको भए मालसक १२०००।- 

अस्पतािहरुिे प्रर्ोग गने भिन 

१ १००० स्क्िार्र वफट भन्दा कम भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ६००।- 

२ १००१ देशि १५०० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक १०००।- 

३ १५०१ देशि २५०० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक १६००।- 

४ २५०१ देशि ४००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक २४००।- 

५ ४००१ देशि ६००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ४०००।- 
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क्र.सं. वििरि दर 

६ ६००१ देशि ८००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ६०००।- 

७ ८००१ देशि १०००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ८०००।- 

८ १०००१ देशि १२०००  स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक १००००।- 

९ १२००१ स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भन्दा मालथको भए मालसक १२०००।- 

होस्टि तथा छात्रबासहरुिे प्रर्ोग गने भिन 

१ २५०० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भन्दा कम भए मालसक १५००।- 

२ १५०१ देशि २५०० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक १६००।- 

३ २५०१ देशि ४००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक २४००।- 

४ ४००१ देशि ६००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ४०००।- 

५ ६००१ देशि ८००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ६०००।- 

६ ८००१ देशि १०००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ८०००।- 

७ १०००१ देशि १२०००  स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक १००००।- 

८ १२००१ स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भन्दा मालथको भए मालसक १२०००।- 

लनशि विद्यािर्हरुिे प्रर्ोग गन ेभिन 

१ २५०० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भन्दाकमभए मालसक १५००।- 

२ २५०१ देशि ४००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक २४००।- 

३ ४००१ देशि ६००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ४०००।- 

४ ६००१ देशि ८००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ६०००।- 

५ ८००१ देशि १०००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ८०००।- 

६ १०००१ देशि १२०००  स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक १००००।- 

७ १२००१ स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भन्दा मालथको भए मालसक १२०००।- 

मि तथा सपुरमाकेटिे प्रर्ोग गने भिन 

१ २५०० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भन्दा कम भए मालसक १०००।- 

२ २५०१ देशि ४००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक २४००।- 

३ ४००१ देशि ६००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ४०००।- 

४ ६००१ देशि ८००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ६०००।- 

५ ८००१ देशि १०००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ८०००।- 



“ हामी सबैको रहर¸ शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर ” 
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क्र.सं. वििरि दर 

६ १०००१ देशि १२०००  स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक १००००।- 

७ १२००१ स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भन्दा मालथको भए मालसक १२०००।- 

बैक तथा वित्तीर् संस्था, सहकारी संस्थाहरुिे प्रर्ोग गने भिन 

१ २५०० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भन्दा कम भए मालसक १०००।- 

२ २५०१ देशि ४००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक २४००।- 

३ ४००१ देशि ६००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ४०००।- 

४ ६००१ देशि ८००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ६०००।- 

५ ८००१ देशि १०००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ८०००।- 

६ १०००१ देशि १२०००  स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक १००००।- 

७ १२००१ स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भन्दामालथको भए मालसक १२०००।- 

उपरोि बाहेक संघ संस्थाहरुिे प्रर्ोग गने भिन 

१ १००० स्क्िार्र वफट भन्दा कम भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ३००।- 

२ १००० देशि १५०० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ५००।- 

३ १५०० देशि २५०० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक ८००।- 

४ २५०० देशि ४००० स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भए मालसक १२००।- 

५ ४००० देशिमालथका स्क्िार्र वफट भिनको फ्िोर एररर्ा भन्दा मालथको भए मालसक २०००।- 

    नोटिः मालथ उल्िेशित ढि सेिा िलु्कमा २५ प्रलतित छुट ददइनेछ ।  

ढि ििान िलु्क प्रिालििे कभरेि गरेको िते्रमा ढि ििान िलु्क पररमाििन सम्िन्धमा । 

 आि २०७९।०८० मा ढि ििान गने नगरबासीहरुिाई ६ मवहनासम्म (श्राििदेशि पौर्सम्म) ढि ििान िलु्क 
महानगरपालिकािे व्र्होने छ ।  

 आि २०७९।०८० श्राििदेशि नगरका ढि प्रिािी पगेुका िेत्रहरुमा अलनिार्ि रुपमा लनधािरि गररएको ढि सेिािलु्क र ढि 
ििान िलु्क सम्पशत्त करसूँग िोिेर लिईनछे ।  

 ढि प्रिािी ििान भएका िेत्रहरुमा एउटै घरमा  एक भन्दा िवढ हाउस च्र्ाम्िर राख्न ुपरेमा प्रलत हाउस च्र्ाम्िर रु ३०००।- 
र लनर्मानसुार िलु्क लिईनछे ।   

 ढि प्रिािी ििान हनेु िेत्रलभत्र प्राविलधक कारििे ढि ििान हनु नसकेका घरहरुबाट महानगरपालिकािे टेंकर माफि त ढि 
संकिन गनछे । 

 ढि प्रिािी मा िोिन नसवकने घरहरुको सेफटी टैंक सफा गनि सक्सन मेलसन (ठुु् िो ९००० लि.) िाट प्रलत पटक रु 
५०००।- को दरिे िलु्क लिईनछे ।  

 ढि प्रिािी मा िोिन नसवकन ेघरहरुको सेफटी टैंक सफा गनि सक्सन मेलसन (सानो ४००० लि.) िाट प्रलत पटक रु 
२५००।- को दरिे िलु्क लिईन ेछ ।  
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 ढि प्रिािी मा िोिन नसवकने घरहरुको सेफटी टैंकसफा गनि नीशि िेत्रिे संकिन गरेको फोहोर अलनिार्ि रुपमा फोहोर पानी 
प्रिोधन केन्द्रमा विसििन गनुि पनेछ र सो िापत िाट प्रलत पटक रु ५००।- को दरिे िलु्क लिईने छ ।   

 िेत्रीर् िहरी विकास पररर्ोिनातफि  ढि सफा गराउंदा प्रर्ोग हनेु िेवटगं तथा सक्सन मेलसन िगार्तका उपकरिहरु प्रर्ोग 
गदाि गराउूँदा उि मेिीनको इन्धन, िाईभर तथा अपरेटरको भत्ता वफल्िमा िाग्ने ज्र्ािा िचि तथा कुनै कारििि लनमािि 
व्र्िसार्ीिे प्रर्ोग गरेको िेवटगं तथा सक्सन मेिीनिगार्तका उपकरिहरु प्रर्ोग गने क्रममा लबलग्रएमा सोको ममित गदाि िाग्ने 
िचि समेत लनमािि व्र्िसार्ीिे व्र्होने ितिमा मात्र प्रर्ोग गनि ददईनेछ । 

 

उपरोि रािस्िका दररेटहरुको िलगिकरििाई लनम्न बमोशिमको आधारमा िते्र विभािन गररएको छ । 

 पिुिमा हाटिोिा, पशिममा श्रीराममागि–कान्छामागिसूँग िोलिएको दाूँर्ािार्ाूँको पसि, उत्तरमा कञ्चनबारी ( ठूिोलमिचौकसम्म 
सिकमा िोलिएका ब्र्िसार् र  दशििमा रोििेर् लभत्र रहेका ब्र्िसार्िाई ठुिो, मझौिा ब्र्िसार्को दररेट बमोशिम ब्र्िसार् 
कर असिु गने । सो िेत्रदेशि बाहेकका अन्र् िेत्रमा अिशस्थत व्र्िसार्हरुिाई साना व्र्िसार्को दररेट बमोशिम रािस्ि 
असिुी गने । 

 थोक तथा सप्िार्सि ब्र्िसार्िाई ठुिो, मझौिा ब्र्िसार्को दररेट अनसुार ब्र्िसार् दररेट असिु गने । 

 

अन्र् कर तथा िरीिाना सम्बन्धी व्र्िस्थािः 
 विदेिी नागररकका हकमा विदेिी नागररक िलु्ने प्रमािको आधारमा संचािन गने ब्र्िसार् दरमा ित प्रलतित थप रकम लिएर 

ब्र्िसार् दताि गने । 

 परुानो दीघिरोगी, क्र्ान्सर, मगृौिा तथा मटुुरोगी आदद िस्ता रोगीिाई उपचार तथा सहर्ोगका िालग लसफाररस लनिलु्क गने । 

 सािििलनक सिकमा लनमािि सामग्री राख्न े व्र्शि तथा संस्थाहरुबाट िरीिाना िापत प्रलतददन रु २००० दईु हिार असिु 
गररनेछ। 

 सिकमा अव्र्िशस्थत रुपिे लनर्लेधत िेत्रमा पावकि गं गररएका टेंकर, िहरी, वट्रपर िस्ता सिारी साधनहरुिाई प्रलतददन रु.३०००।- 
िरीिाना लिईनछे । 

 महानगर िेत्रमा िातािरिीर् ध्िलन प्रदरु्ि गराउने व्र्शि, संघ तथा संस्थाहरुिे पवहिो पटक रु.५००।-, पटक पटक रु. 
१०००।- िरीिाना लिईनछे । 

 नगर िेत्रलभत्र िथा भािी फोहर फ्र्ाक्ने व्र्शििाई पवहिो पटक रु.५००।, पटक पटक रु.५०००। िरीिाना गने । 

 नगर िेत्रलभत्र िथाभािी फोहर फ्र्ाक्ने संघ संस्थािाई पवहिो पटक रु.५००००।, पटक पटक रु.१०००००। िरीिाना गने 
साथै प्रर्ोग भएका सिारी साधनिाई पवहिो पटक रु.१५०००।, पटक पटक रु.२५०००। िरीिाना गने । 

 महानगरपालिकािे िगाउने ठेक्कापट्टा कारोिार रकममा १.५ प्रलतितका दरिे नपा कर िाग्नेछ । 

 मददरा तथा सलुतििन्र् पदाथिको कारोबार गने हरेक व्र्िसार् दताि तथा नविकरि गदाि िाग्ने करबाहेक महानगरपालिकास्तरमा 
“विपन्न स्िास््र् उपचार सहर्ोग कोर्”मा िावर्िक एकमषु्ठ लनम्नानसुार र्ोगदान गनुिपनेछ । 

क्र.स. कारोिार वििरि साना मझौिा ठूिा थोक आर्ात लनर्ाित 

१ मददरा उत्पादन तथा व्र्ापार २०००।- ३५०० ५०००।- ५०००।- १००००।- 

२ सलुतििन्र् पदाथि उत्पादन तथा व्र्ापार २०००।- ३५०० ५०००।- ५०००।- १००००।- 
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अनसूुची ११ 

स्िास््र् संस्था स्थापना तथा निीकरि अनमुलत िावर्िक सेिा दस्तरु 

 (कार्िविलधको दफा ८ र ९ को उपदफा (२) सूँग सम्बशन्धत) 

लस.नं. 
 संस्थाको वकलसम िलु्क लनधािरि 

इकाइ 
स्थापनाका िालग 

नविकरिका िालग दस्तरु 
 दस्तरु रकम रु. 

१ अस्पताि तथा नलसिङ होम 
/ लबिेर्ज्ञ अस्पताि 

िैर्ा संख्र्ा प्रलत िैर्ा ४०००।– प्रलत िैर्ा रु ५००।–  

२ िार्ग्नोशस्टक सेन्टर िैर्ा संख्र्ा प्रलत िैर्ा १०,०००।– प्रलत िैर्ा रु १०००।– 

३ पोलिशक्िलनक िैर्ा संख्र्ा प्रलत िैर्ा १०,०००।– प्रलत िैर्ा रु १०००।– 

४ आर्िेुद अस्पताि िैर्ा संख्र्ा प्रलत िैर्ा ४,०००।– प्रलत िैर्ा रु  ५००।– 

५ आर्िेुद शक्िलनक सेिाप्रकार  २,०००।– प्रलत सेिा रु  ५००।– 

६ शक्िलनक / साधारि िैर्ा संख्र्ा  ५,०००।– प्रलत िैर्ा रु १०००।– 

 

आलथिक ऐनमा समािेि गररएका उद्योग, व्र्िसार्हरुको प ुूँिीको आधारमा लनम्नानसुार स्तरीकरि गररएको छ 

ब्र्ापाररक 
बस्त ुकर 

वििरि साना पुूँिी िगानी मझौिा पुूँिी 
िगानी 

ठूिो पुूँिी िगानी 

 

चरुोट लििर लििर पररभार्ाबाट ठुिो व्र्िसार् 
प्रमाशित 

 

  रक्सी, मददरािन्र् पसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दा मालथ 
  ज्िेिरी (िेम्स) ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 गहना ज्र्ािामा बनाउने ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  

लसिी., लिलभिी लबक्री, लभलिर्ो क्र्ासेट 
लबक्रीक्र्ासेट ररकििर, प्िेर्र, रेलिर्ो, िेक, फोन, 

टाइप राइटर 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  क्रू्ररर्ो ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  मोबाइि एसेसररि लबवक्र पसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  घलि लबवक्र पसि तथा ररपेररंग समेत ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 पान पसि अन्र् सामान समेत) १ िािसम्म ३ िािसम्म ३ िािभन्दामालथ 
  पसु्तक पसि, स्टेिनरी ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  पत्रपलत्रकामात्र १ िािसम्म ३ िािसम्म ३ िािभन्दामालथ 
  पानमात्र बेच्ने पसि १ िािसम्म ३ िािसम्म ३ िािभन्दामालथ 
  तमाि ुपसि १ िािसम्म ३ िािसम्म ३ िािभन्दामालथ 
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ब्र्ापाररक 
बस्त ुकर वििरि साना पुूँिी िगानी मझौिा पुूँिी 

िगानी ठूिो पुूँिी िगानी 

  

कम्प्र्टुर, वफ्रि,  फोटोकपी, िालसंग मेशिन 
इत्र्ादी इिेक्ट्रोलनक्स सामान थोक िदु्राविक्री 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  

किर ल्र्ाििा र्स्तै प्रकृलतका वप्रन्टीङ्ग 
व्र्िसार्, फ्िेक्स वप्रन्ट समेत 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 विदेिी फलनिचर तथा फलनिलसङ लबवक्र समेत ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  स्िदेिी फलनिचर तथा फलनिलसङ लबवक्र ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  काठ शचरानी िगार्त सामान्र् िोकि फलनिचर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 र् ुवप लभ सी झ्र्ाि ढोका उत्पादक तथा लबक्री ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 मेघा लिपाटिमेन्टि स्टोर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 लमलन लिपाटिमेन्टि स्टोर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 लमलन माटि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 कम्प्िेक्स सेन्टर लबिनेस माटि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  तर्ारी िगुा रेलिमेि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  चस्मा लबवक्र ,बनाउने समेत ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  रि, लसमेन्ट, िस्ता पाता, हािििेर्र पसि १० िािसम्म २० िािसम्म २० िािभन्दा मालथ 
  रंङ रोगन पसि १०िािसम्म १० िािसम्म २० िािभन्दामालथ 
  स्र्ालनटरी िाथरुम वफवटङ्गस पसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  ऐना, प्िाईउि तथा लससा पसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  लबििुी सामान पसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  सिारी साधन पाटि पिुाि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  लसंगार पसि (कस्मेटीक)    ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  टार्र टु्यब पसि (ररसोलिङ्ग समेत) ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  रोिा, बाििुा,रढुिानी सेिा ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  पेट्रोिपम्प(िबु्रीकेन्ट, मोलबि आदद समेत) ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  एकोररर्म पसि (माछाको चारो समेत) ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  छािा तथा छािाका सामग्री लबवक्र ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  थान्का, िादापसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  सािी पसि,कुताि सििार ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 और्धी पसि िदु्रा ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  और्धी पसि थोक,  १० िािसम्म १५ िािसम्म १५ िािभन्दामालथ 
 न्र्टु्रास्र्वुटकि एिं िाद्यपरुक सामग्री थोक १० िािसम्म २० िािसम्म २० िािभन्दामालथ 
 भेटेनरी और्धी पसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 सशििकि पसि ( इक्र्पुमेन्ट बाहेक) १० िािसम्म १५ िािसम्म १५ िािभन्दामालथ 
 सशििकि इक्र्पुमेन्ट सप्िार्सि १० िािसम्म २० िािसम्म २० िािभन्दामालथ 



“ हामी सबैको रहर¸ शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर ” 
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ब्र्ापाररक 
बस्त ुकर वििरि साना पुूँिी िगानी मझौिा पुूँिी 

िगानी ठूिो पुूँिी िगानी 

  

कम्प्र्टुर, वफ्रि,  फोटोकपी, िालसंग मेशिन 
इत्र्ादी इिेक्ट्रोलनक्स सामान थोक िदु्राविक्री 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  

किर ल्र्ाििा र्स्तै प्रकृलतका वप्रन्टीङ्ग 
व्र्िसार्, फ्िेक्स वप्रन्ट समेत 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 विदेिी फलनिचर तथा फलनिलसङ लबवक्र समेत ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  स्िदेिी फलनिचर तथा फलनिलसङ लबवक्र ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  काठ शचरानी िगार्त सामान्र् िोकि फलनिचर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 र् ुवप लभ सी झ्र्ाि ढोका उत्पादक तथा लबक्री ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 मेघा लिपाटिमेन्टि स्टोर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 लमलन लिपाटिमेन्टि स्टोर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 लमलन माटि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 कम्प्िेक्स सेन्टर लबिनेस माटि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  तर्ारी िगुा रेलिमेि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  चस्मा लबवक्र ,बनाउने समेत ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  रि, लसमेन्ट, िस्ता पाता, हािििेर्र पसि १० िािसम्म २० िािसम्म २० िािभन्दा मालथ 
  रंङ रोगन पसि १०िािसम्म १० िािसम्म २० िािभन्दामालथ 
  भेटेनरी और्धी पसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  सशििकि इक्र्पुमेन्ट िप ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  िाद्यपदाथि̧  वकरानापसि, कोल्ि लिङ्कआदद ३ िािसम्म ५ िािसम्म ५ िािभन्दामालथ 
  कपिा थान पसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 तरकारी पसि ५० हिारसम्म ३ िािसम्म ३ िािभन्दामालथ 
  तरकारी  तथा फिफुि थोक ३ िािसम्म ५ िािसम्म ५ िािभन्दामालथ 
  फिफूि पसि िदु्रा ५० हिारसम्म ३ िािसम्म ३ िािभन्दामालथ 
  शचर्ानास्ता पसि ५० हिारसम्म ३ िािसम्म ३ िािभन्दामालथ 
  दधु, दही लबवक्र पसि ३ िािसम्म ५ िािसम्म ५ िािभन्दामालथ 
  धातकुाभािा कुिा पसि (उच्चस्तररर्)   ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 प्िावष्टक भाूँिा पसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  लगफ्ट तथा िेिौना पसि (उच्चस्तररर्) ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  चरुा पोते ररिन अन्र् लमश्रीत सामाग्री पसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 कृलतम गहनापसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  इमब्रोइिरी पसि ३ िािसम्म ५ िािसम्म ५ िािभन्दामालथ 

 एचपीग्र्ास पसिथोक तथािदु्रा ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 

कृवर् सामाग्री, औिार, मि, बीउ, पि,ु पंिीआहार 
समेत 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  धागो टाूँक पसि ३ िािसम्म ५ िािसम्म ५ िािभन्दामालथ 



“ हामी सबैको रहर¸ शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर ” 
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ब्र्ापाररक 
बस्त ुकर वििरि साना पुूँिी िगानी मझौिा पुूँिी 

िगानी ठूिो पुूँिी िगानी 

  

कम्प्र्टुर, वफ्रि,  फोटोकपी, िालसंग मेशिन 
इत्र्ादी इिेक्ट्रोलनक्स सामान थोक िदु्राविक्री 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  

किर ल्र्ाििा र्स्तै प्रकृलतका वप्रन्टीङ्ग 
व्र्िसार्, फ्िेक्स वप्रन्ट समेत 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 विदेिी फलनिचर तथा फलनिलसङ लबवक्र समेत ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  स्िदेिी फलनिचर तथा फलनिलसङ लबवक्र ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  काठ शचरानी िगार्त सामान्र् िोकि फलनिचर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 र् ुवप लभ सी झ्र्ाि ढोका उत्पादक तथा लबक्री ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 मेघा लिपाटिमेन्टि स्टोर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 लमलन लिपाटिमेन्टि स्टोर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 लमलन माटि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 कम्प्िेक्स सेन्टर लबिनेस माटि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  तर्ारी िगुा रेलिमेि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  चस्मा लबवक्र ,बनाउने समेत ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  रि, लसमेन्ट, िस्ता पाता, हािििेर्र पसि १० िािसम्म २० िािसम्म २० िािभन्दा मालथ 
  रंङ रोगन पसि १०िािसम्म १० िािसम्म २० िािभन्दामालथ 
  ितु्तापसि (स्िदेिी, लबदेिी) थोक तथा िदु्रा ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  टे्रवकङ सामान लबवक्र पसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  मोटर साईकि िकि िप  ३ िािसम्म ५ िािसम्म ५ िािभन्दामालथ 
  साइकि लबवक्र सोरुम ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  सिारी साधनका पाटि पिुाि पसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 

रेलिर्ो, घिी बनाउने, वट.लभ सवहत विद्यतुीर् 
सामान बनाउने 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

वििेर्ज्ञ परामिि सेिा तथा अन्र् व्र्िसार् सेिा 
 (विर्ेिज्ञताको समेत आधारमा) 

   

  शचवकत्सक एविविएस एमलि लिएम 
  िेिा परीिक, फमि(शे्रिी अनसुार) आर ए लसए िररष्ठ लसए 
  अनसुन्धानकताि तथा परामििदाता राविर् अन्तराविर् बहरुाविर् 
  कम्प्र्टुर एनालिष्ट तथा प्रोगामर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  बीमा एिेन्ट एिेन्ट र्लुनट मेनेिर एिेन्सी मेनिेर 

 विज्ञापन एिेन्सी ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  अनिुादक, नोटरी पशब्िक नेपािी अंग्रिेी अंग्रिेी नेपािी समेत 
  सामान ढुिानीकताि तथा कम्पनी स्थानीर् प्रदेि स्तर राज्र्स्तर 

 आर्ात तथ लनर्ाित व्र्ापार ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 ल्र्ावे्रटोरी ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 



“ हामी सबैको रहर¸ शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर ” 
 

विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८० 268 

ब्र्ापाररक 
बस्त ुकर वििरि साना पुूँिी िगानी मझौिा पुूँिी 

िगानी ठूिो पुूँिी िगानी 

  

कम्प्र्टुर, वफ्रि,  फोटोकपी, िालसंग मेशिन 
इत्र्ादी इिेक्ट्रोलनक्स सामान थोक िदु्राविक्री 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  

किर ल्र्ाििा र्स्तै प्रकृलतका वप्रन्टीङ्ग 
व्र्िसार्, फ्िेक्स वप्रन्ट समेत 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 विदेिी फलनिचर तथा फलनिलसङ लबवक्र समेत ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  स्िदेिी फलनिचर तथा फलनिलसङ लबवक्र ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  काठ शचरानी िगार्त सामान्र् िोकि फलनिचर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 र् ुवप लभ सी झ्र्ाि ढोका उत्पादक तथा लबक्री ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 मेघा लिपाटिमेन्टि स्टोर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 लमलन लिपाटिमेन्टि स्टोर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 लमलन माटि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 कम्प्िेक्स सेन्टर लबिनेस माटि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  तर्ारी िगुा रेलिमेि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  चस्मा लबवक्र ,बनाउने समेत ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  रि, लसमेन्ट, िस्ता पाता, हािििेर्र पसि १० िािसम्म २० िािसम्म २० िािभन्दा मालथ 
  रंङ रोगन पसि १०िािसम्म १० िािसम्म २० िािभन्दामालथ 

उत्पादन 
मूिक 
उद्योग 

कोरा माि िा अधिप्रिोलधत माि िा िेर 
गइरहेको माि सामानको िा अन्र् माि 
सामान प्रर्ोग िा प्रिोधन गरी माि सामान 
उत्पादन गने उद्योग व्र्िसार्मा 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  िहउुदेश्र् पेर् पदाथि उद्योग ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  
हिकुा पेर्पदाथि उद्योग (कोका कोिा, पेप्सी 
कोिा बाहेक) 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  िेरी उद्योग ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  ितु्ता, चप्पिउद्योग ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  
िाद्यन्न सामाग्री उद्योग,(चकिेट,मीश्री 
चाउचाउ, निुल्स, पापि, शचप्स अचार समेत) 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  
कापेट, गामेन्ट, पशस्मना, हेनिमु, झिु स्िीटर 
उद्योग 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  प्िावष्टक उद्योग¸ ईिेशक्ट्रक सामाग्री उद्योग ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  साना घरेि ुउद्योग (हेण्िीक्राफ्ट) ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  कापी वकताब उद्योग ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 गिृ उद्योग (सटर ,झ्र्ाि, ढोका आदद) ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  िाद्यान्न लमि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  
अन्र् उत्पादनमिुक उद्योग (चक, दाना, 
वफनेि, लनर) 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 



“ हामी सबैको रहर¸ शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर ” 
 

विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८० 269 

ब्र्ापाररक 
बस्त ुकर वििरि साना पुूँिी िगानी मझौिा पुूँिी 

िगानी ठूिो पुूँिी िगानी 

  

कम्प्र्टुर, वफ्रि,  फोटोकपी, िालसंग मेशिन 
इत्र्ादी इिेक्ट्रोलनक्स सामान थोक िदु्राविक्री 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  

किर ल्र्ाििा र्स्तै प्रकृलतका वप्रन्टीङ्ग 
व्र्िसार्, फ्िेक्स वप्रन्ट समेत 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 विदेिी फलनिचर तथा फलनिलसङ लबवक्र समेत ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  स्िदेिी फलनिचर तथा फलनिलसङ लबवक्र ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  काठ शचरानी िगार्त सामान्र् िोकि फलनिचर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 र् ुवप लभ सी झ्र्ाि ढोका उत्पादक तथा लबक्री ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 मेघा लिपाटिमेन्टि स्टोर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 लमलन लिपाटिमेन्टि स्टोर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 लमलन माटि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 कम्प्िेक्स सेन्टर लबिनेस माटि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  तर्ारी िगुा रेलिमेि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  चस्मा लबवक्र ,बनाउने समेत ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  रि, लसमेन्ट, िस्ता पाता, हािििेर्र पसि १० िािसम्म २० िािसम्म २० िािभन्दा मालथ 
  रंङ रोगन पसि १०िािसम्म १० िािसम्म २० िािभन्दामालथ 
 मिुमा िगाउने मास्क उद्योग ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 प्िावष्टकका सामान थोक तथा िदु्रा पसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
कृवर् तथा 
िनिन्र् 

मिुतिः कृवर् िा िन पैदािारमा आधाररत 
उद्योग व्र्िसार्मा 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  काठ समेतको सिःलमि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  नेपािी कागि उद्योग ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  रबर उद्योग ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 कृवर् फमि (पोल्ट्री, गाई बाख्रा, माछा, तरकारी 
िेती आदद 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 शचनी उद्योग ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  अन्र् कृवर् तथा िनिन्र् उद्योग ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
िलनि तथा 
िलनि 
प्रिोधन 
व्र्िसार् 

िलनि उत्िनन िा प्रिोधन गने उद्योग 
व्र्िसार्मा ( िोटो संकिन आदद समेत) 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

पर्िटन 
उद्योग/ 
व्र्िसार्  

रेषु्टरेन्ट एण्ि बार ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
फास्ट फुि पसि/लमठाई पसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
बेकरी क्र्ाफे ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
टे्रवकङ एिेन्सी, टुर अपरेटर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  टे्रवकङ सामान सम्बन्धी पसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 



“ हामी सबैको रहर¸ शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर ” 
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ब्र्ापाररक 
बस्त ुकर वििरि साना पुूँिी िगानी मझौिा पुूँिी 

िगानी ठूिो पुूँिी िगानी 

  

कम्प्र्टुर, वफ्रि,  फोटोकपी, िालसंग मेशिन 
इत्र्ादी इिेक्ट्रोलनक्स सामान थोक िदु्राविक्री 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  

किर ल्र्ाििा र्स्तै प्रकृलतका वप्रन्टीङ्ग 
व्र्िसार्, फ्िेक्स वप्रन्ट समेत 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 विदेिी फलनिचर तथा फलनिलसङ लबवक्र समेत ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  स्िदेिी फलनिचर तथा फलनिलसङ लबवक्र ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  काठ शचरानी िगार्त सामान्र् िोकि फलनिचर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 र् ुवप लभ सी झ्र्ाि ढोका उत्पादक तथा लबक्री ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 मेघा लिपाटिमेन्टि स्टोर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 लमलन लिपाटिमेन्टि स्टोर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 लमलन माटि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 कम्प्िेक्स सेन्टर लबिनेस माटि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  तर्ारी िगुा रेलिमेि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  चस्मा लबवक्र ,बनाउने समेत ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  रि, लसमेन्ट, िस्ता पाता, हािििेर्र पसि १० िािसम्म २० िािसम्म २० िािभन्दा मालथ 
  रंङ रोगन पसि १०िािसम्म १० िािसम्म २० िािभन्दामालथ 
  ररसोटि १० िािसम्म १५ िािसम्म १५ िािभन्दामालथ 
  ट्राभि एिेन्सी ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  अन्र् पर्िटन उद्योग ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
सेिा 
व्र्िसार् कर 

सवटिङ सवुटङ पसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
िाइ शक्िनसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 व्र्टुी पाििर (सवुिधा हेरी ) ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 सैिनु (सवुिधा हेरी), मसाि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  फोटो स्टुलिर्ो  ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  भोिनािर् तथा सामान्र् िािा घर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  फे्रस हाउस  ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  किािी सामान थोक ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 किािी सामान िदु्रा २ िािसम्म ५ िािसम्म ५ िािभन्दामालथ 
  घिी ममित पसि १ िािसम्म २ िािसम्म २ िािभन्दामालथ 
  रेकलििङ स्टुलिर्ो ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  र्ात्र ुपररिहन सेिा ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  स्नकुर र पिु र लभलिर्ो गेम, फुटसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  छापािाना शस्क्रन वप्रन्ट ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  मसिा पसि काि ुवकसलमस आदद ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 िाद्यान्न लििर १० िािसम्म १५ िािसम्म १५ िािभन्दामालथ 



“ हामी सबैको रहर¸ शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर ” 
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ब्र्ापाररक 
बस्त ुकर वििरि साना पुूँिी िगानी मझौिा पुूँिी 

िगानी ठूिो पुूँिी िगानी 

  

कम्प्र्टुर, वफ्रि,  फोटोकपी, िालसंग मेशिन 
इत्र्ादी इिेक्ट्रोलनक्स सामान थोक िदु्राविक्री 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  

किर ल्र्ाििा र्स्तै प्रकृलतका वप्रन्टीङ्ग 
व्र्िसार्, फ्िेक्स वप्रन्ट समेत 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 विदेिी फलनिचर तथा फलनिलसङ लबवक्र समेत ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  स्िदेिी फलनिचर तथा फलनिलसङ लबवक्र ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  काठ शचरानी िगार्त सामान्र् िोकि फलनिचर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 र् ुवप लभ सी झ्र्ाि ढोका उत्पादक तथा लबक्री ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 मेघा लिपाटिमेन्टि स्टोर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 लमलन लिपाटिमेन्टि स्टोर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 लमलन माटि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 कम्प्िेक्स सेन्टर लबिनेस माटि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  तर्ारी िगुा रेलिमेि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  चस्मा लबवक्र ,बनाउने समेत ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  रि, लसमेन्ट, िस्ता पाता, हािििेर्र पसि १० िािसम्म २० िािसम्म २० िािभन्दा मालथ 
  रंङ रोगन पसि १०िािसम्म १० िािसम्म २० िािभन्दामालथ 
  िगुा लसउने मेशिन विवक्र गने पसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  ममित (छािा ज्र्ाकेट¸ व्र्ाग सटुकेि आदद) ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  

साधारि टेिररङ, वपको, इम्ब्रोइिरी लसिाइ 
मेसीन संख्र्ा समेतका आधारमा) ईत्र्ादी 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 टेण्टहाउस, क्र्ाटररङ्ग सेिाफुि, हाफ ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 मट्टीतेि मात्र बेच्न े ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 मोविि, िवुव्रकेन्टस उत्पादन तथा विक्री ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  छािा तथा ,छािाका सामान लबक्री पसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  

चिशचत्र लनमािि तथा वितरक कम्पनी (सानो 
पदाि, ठूिो पदाि) 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

विशत्तर् सेिा 
व्र्िसार् 

माईक्रो फाइनान्स लि. ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
आलथिक कारोिार समेत गने वित्तीर् कम्पनी ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
सहकारी संस्था ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  बीमा कम्पनी ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 फाइनान्स लि. ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  विदेिी बीमा कम्पनी ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 विदेिी मदु्रा सटही ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

होलमर्ो शक्िलनक ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
िेन्टि शक्िलनक 1 j^f r]o/ 3 j^f;Dd r]o/ 4 j^f eGbf dfly  
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ब्र्ापाररक 
बस्त ुकर वििरि साना पुूँिी िगानी मझौिा पुूँिी 

िगानी ठूिो पुूँिी िगानी 

  

कम्प्र्टुर, वफ्रि,  फोटोकपी, िालसंग मेशिन 
इत्र्ादी इिेक्ट्रोलनक्स सामान थोक िदु्राविक्री 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  

किर ल्र्ाििा र्स्तै प्रकृलतका वप्रन्टीङ्ग 
व्र्िसार्, फ्िेक्स वप्रन्ट समेत 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 विदेिी फलनिचर तथा फलनिलसङ लबवक्र समेत ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  स्िदेिी फलनिचर तथा फलनिलसङ लबवक्र ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  काठ शचरानी िगार्त सामान्र् िोकि फलनिचर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 र् ुवप लभ सी झ्र्ाि ढोका उत्पादक तथा लबक्री ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 मेघा लिपाटिमेन्टि स्टोर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 लमलन लिपाटिमेन्टि स्टोर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 लमलन माटि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 कम्प्िेक्स सेन्टर लबिनेस माटि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  तर्ारी िगुा रेलिमेि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  चस्मा लबवक्र ,बनाउने समेत ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  रि, लसमेन्ट, िस्ता पाता, हािििेर्र पसि १० िािसम्म २० िािसम्म २० िािभन्दा मालथ 
  रंङ रोगन पसि १०िािसम्म १० िािसम्म २० िािभन्दामालथ 
स्िास््र् 
सेिा 
व्र्िसार् 

शक्िलनक तथा एक्सरे ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

शििा तथा 
तालिम 
व्र्िसार् 

  

क्र्ाम्पस,विश्वविद्यािर् ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
तालिम तथा अनसुन्धान केन्द्र ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
कम्प्र्टुर,परामिि तथा भार्ा प्रशििि संस्था ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
कम्प्र्टुर टाईवपङ ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दा मालथ 
लनशि प्रारशम्भक िाि विद्यािर् (मन्टेश्वरी )  ५० िनासम्म १०० िनासम्म १०० िनाभन्दा बढी 

ममित 
सम्भार 
व्र्िसार् 

हेभी भेइकि (िोिर आदद) ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
बस, ट्रक ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
िाइट भेइकि (कार, भ्र्ान, शिप,) ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
मोटर साइकि ममित सानालतना पाटिसवहत ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
साइकि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
रेलिर्ो, वट.भी., घिी, प्रिेर कुकर, वहटर, 

टेलिफोन सेट, कम्प्र्टुर  विद्यतु सामाग्री 
५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

िेथलमलसन ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  म्रू्शिकि एण्ि मेन्टेनेन्स पसि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 अन्र् सेिा 
फूि व्र्िसार् १ िािसम्म २ िािसम्म २ िािभन्दामालथ 
बेतका सामान विवक्र ३ िािसम्म ५ िािसम्म ५ िािभन्दामालथ 
फ्िोररङ्ग एण्ि फलनिलसङ्ग ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
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ब्र्ापाररक 
बस्त ुकर वििरि साना पुूँिी िगानी मझौिा पुूँिी 

िगानी ठूिो पुूँिी िगानी 

  

कम्प्र्टुर, वफ्रि,  फोटोकपी, िालसंग मेशिन 
इत्र्ादी इिेक्ट्रोलनक्स सामान थोक िदु्राविक्री 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  

किर ल्र्ाििा र्स्तै प्रकृलतका वप्रन्टीङ्ग 
व्र्िसार्, फ्िेक्स वप्रन्ट समेत 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 विदेिी फलनिचर तथा फलनिलसङ लबवक्र समेत ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  स्िदेिी फलनिचर तथा फलनिलसङ लबवक्र ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  काठ शचरानी िगार्त सामान्र् िोकि फलनिचर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 र् ुवप लभ सी झ्र्ाि ढोका उत्पादक तथा लबक्री ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 मेघा लिपाटिमेन्टि स्टोर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 लमलन लिपाटिमेन्टि स्टोर ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 लमलन माटि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 कम्प्िेक्स सेन्टर लबिनेस माटि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  तर्ारी िगुा रेलिमेि ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  चस्मा लबवक्र ,बनाउने समेत ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  रि, लसमेन्ट, िस्ता पाता, हािििेर्र पसि १० िािसम्म २० िािसम्म २० िािभन्दा मालथ 
  रंङ रोगन पसि १०िािसम्म १० िािसम्म २० िािभन्दामालथ 

 फिफूिका विरुिा विके्रता (नसिरी) कम्पोष्ट 
मि समेत 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 लससा, प्िाइउि लबके्रता फे्रलमङ्गहाउस ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

 ग्र्ास लििर तथा सो सूँग सम्बशन्धतअन्र् 
सामानविवक्र गन े

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  शस्टि दराि, रेलिङ्गआददविवक्र गने ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

  
काठका तर्ारी समानविवक्र गने (झ्र्ाि, 
चौकोस) 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

लनमािि 
व्र्िसार् 

नगरपालिकामा प्रधान कार्ाििर् भएको 
लनमािि व्र्िसार्मा 

५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 

उिािमूिक 
उद्योग 

ििश्रोत, िार्,ु सौर्ििशि, कोइिा, प्राकृलतक 
तेि, ग्र्ास, बार्ोग्र्ास तथा अन्र् श्रोतहरुबाट 
उिाि पैदा गने उद्योग व्र्िसार्मा 

   

  हाइिो पािर २५ िािसम्म ५० िािसम्म ५० िािभन्दामालथ 
  अन्र् उिािमिुक उद्योग ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
  सोिार उत्पादन तथा लबवक्र ५ िािसम्म १० िािसम्म १० िािभन्दामालथ 
 बार्ो प्राकृलतक ग्र्ास कम्पनी १० िािसम्म २० िािसम्म २० िािभन्दामालथ 
सञ्चार सेिा ई–व्र्ापार (अनिाईन व्र्ापार) ५ िािसम्म १० िािसम्म १0 िािभन्दामालथ 
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अनसूुची - 15  

विराटनगर महानगरपालिकाको विलनयोजन ऐन 2079 
विराटनगर महानगरपालिकाको आलथिक िर्ि  २०७९/०८० को सेिा र कायिक्रमको िालग स्थानीय संशचत  कोर्बाट 

केही रकम खचि गने र विलनयोजन गनि बनेको विधेयक २०७९ 
प्रस्तािना:  
विराटनगर महानगरपालिकाको आलथिक िर्ि २०७९/०८० को सेिा र कायिह?को िालग संशचत  कोर्बाट केही रकम 
खचि गने अलधकार ददन र सो रकम विलनयोजन गनि िा~छनीय भएकोिे, नेपािको संविधानको धारा २२९ को उप-धारा 
(२) बमोशजम नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ | 
१.  संशिप्त नाम र प्रारम्भ:  
    यस विधेयकको नाम æविराटनगर महानगरपालिकाको विलनयोजन ऐन, २०७९” रहेको छ | 
२.  आलथिक िर्ि २०७९/०८० को लनलमत्त संशचत  कोर्बाट रकम खचि गने अलधकार:  

१.  आलथिक िर्ि २०७९/०८० को लनलमत्त नगर कायिपालिका, िडा कायाििय, विर्यगत िाखािे गने सेिा र 
कायिह?का लनलमत्त अनसूुची १ मा उशलिशखत चाि ुखचि, पुंजीगत खचि र वित्तीय व्यिस्थाको रकम समेत गरी 
जम्मा रकम लतन अिि लिहत्तर करोड पचहत्तर िाख सतसठी हजार माि ? ३,७३,७५,६७,०००|- मा 
नबढाई लनददिष्ट गररए बमोशजम संशचत  कोर्बाट खचि गनि सवकनेछ | | 

३.  विलनयोजन:  
१.  यस ऐनिे संशचत कोर्बाट खचि गनि अलधकार ददइएको रकम आलथिक िर्ि २०७९/०८० को लनलमत्त 

महानगरपालिको नगर कायिपालिका, िडा कायाििय र विर्यगत िाखािे गने सेिा र कायिह?को लनलमत्त 
विलनयोजन गररएको छ | 

२.  उफदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कायिपालिकाको कायाििय, िडा कायािियिे गने सेिा 
र कायिह?को लनलमत्त विलनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बचत हनेु र कुनैमा अपगु हनेु देशखन आएमा नगर 
कायिपालिकािे बचत हनेु िीर्िकबाट नपगु हनेु िीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सादाि एक 
िीर्िकबाट सो िीर्िकको जम्मा रकमको २५ प्रलतितमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एकभन्दा बढी िीर्िकह?बाट 
अको एक िा एकभन्दा बढी िीर्िकह?मा रकम सानि तथा लनकासा र खचि जनाउन सवकनेछ । पुुँजीगत खचि 
र वित्तीय व्यिस्थातफि  विलनयोशजत रकम साुँिा  भकु्तानी खचि र ब्याज भकु्तानी खचि िीर्िकमा बाहेक अन्य 
चाि ुखचि िीर्िक  तफि  सानि र लबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साुँिा  भकु्तानी खचि तफि  विलनयोशजत रकम ब्याज 
भकु्तानी खचि िीर्िकमा बाहेक अन्यि सानि सवकने छैन | तर चाि ुतथा पुुँजीगत  खचि र वित्तीय व्यिस्थाको 
खचि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि सवकनेछ| 

३. उफदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन एक िीर्िकबाट सो िीर्िकको जम्मा स्िीकृत रकमको 
२५ प्रलतितभन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एकभन्दा बढी िीर्िकह?मा रकम सानि परेमा नगरसभाको स्िीकृलत 
लिन ुपनेछ |  
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अनसूुची - 16   
बजेट िक्तव्य 

सम्मालनत नगरसभाका आदरणीय अध्यि ज्यू 

तथा नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, 

विराटनगर महानगरपालिकाको नगर सभाको दिौँ अलधििेनमा हाददिक स्िागत गदै अलभिादन गदिछु। 

१. नेपािको संविधानको धारा ५९ िे ददएको आलथिक अलधकार बमोशजम आगामी आलथिक िर्ि २०७९/०८० का 
िालग तजुिमा भएको विराटनगर महानगरपालिकाको बजेटको नीलत तथा कायिक्रम यस महानगरपालिकाको लनिािशचत 
जनप्रलतलनलधको हैलसयतिे यो गररमामय नगरसभामा प्रस्ततु गने अनमुलत पाउुँदा अत्यन्तै गौरि महससु गरेको छु। 

२. यस अिसरमा नेपािको साििभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपािी जनतामा लनवहत रहेको संघीय  िोकताशन्िक गणतन्ि 
नेपाि स्थावपत गनिका खालतर विलभन्न कािखण्डमा भएका ऐलतहालसक जनआन्दोिन, सिस्त्र संघर्ि, त्याग र बलिदानको 
गौरिपूणि इलतहासिाई स्मरण गदै राष्ट्रवहत, िोकतन्ि र अग्रगामी पररितिनका िालग प्राण उत्सगि गने ज्ञात-अज्ञात 
सवहदहरुप्रलत श्रद्धासमुन अपिण गनि चाहन्छु, र घाइतेहरुको िीघ्र स्िास््यिाभको कामना गदिछु। पीलडत पररिारजनमा 
सहानभुलूत प्रकट गनि चाहन्छु। साथै, राजनैलतक तथा सामाशजक पररितिनमा नेततृ्िदायी भलूमका लनिािह गनुिहनेु सम्पूणि 
अग्रजहरूप्रलत श्रद्धा एिम ्सम्मान प्रकट गदिछु। 

३. सम्ित ्२०७९ साि िैिाख ३० गते सम्पन्न संघीय  िोकताशन्िक गणतन्ि नेपािको दोस्रो स्थानीय तह लनिािचनमा 
उत्साहपूििक मतदान गरी  हामीिाई लनिािशचत गरेर यस महानगरको शजम्मेिारी प्रदान गनुिहनेु महानगरपालिकाका 
आदरणीय मतदाताहरू िगायत सबैमा हाददिक आभार व्यक्त गदै लनष्पि, स्ितन्ि, िाशन्तपूणि, स्िच्छ र भयरवहत 
िातािरणमा लनिािचन सम्पन्न गराउनहुनेु लनिािचन कायाििय, स्थानीय प्रिासन िगायत राष्ट्रसेिक कमिचारीहरूिाई 
समेत धन्यिाद ज्ञापन गदिछु। 

४. विराटनगर महानगरपालिकाको सिािविण विकासका िालग प्रत्यि परोि रुपमा योगदान गनुिहनेु अग्रज नेततृ्ि, 

राजनीलतक दि, संघ-संस्था र आमनागररकहरुप्रलत कृतज्ञता व्यक्त गदिछु। 

५. पौराशणक कािमा विराट राजािे राज्य गरेको विराटनगर वि.सं. १९७० सािसम्म गोग्राहाको नामिे शचलनएको, 
२००८ सािमा नगरपालिका, २०५२ सािमा उप-महानगरपालिका हुुँदै २०७४ सािमा महानगरपालिकामा घोवर्त 
राजनैलतक, िैचाररक एिम ्औद्योलगक तथा आलथिक नगरीको रुपमा पररशचत रहेको विददतै छ। नेपािको संविधान 
तथा संघीय , प्रदेि र स्थानीय काननुद्वारा प्रदत्त हक अलधकारको प्रचिन गनि तथा काननुत: लनदेशित काम, कतिव्य 
र दावयत्ि लनिािह गदै प्रदेि नं.१ को राजधानी विराटनगरको विकास र समवृद्धका िालग हामी प्रलतबद्ध छौँ। 
महानगरपालिका एिम ्समग्र महानगरिासीको आलथिक, सामाशजक, भौलतकिगायतका िेिको सिुासनसवहतको विकास 
र समवृद्धको आकांिा पररपूलतििाई केन्र भागमा राखी विर्य िेि/उपिेिगत वििेर् नीलत तथा कायिक्रम प्रस्ताि 
गररएको व्यहोरा अनरुोध गदिछु। 

अध्यि महोदय, 

अि म आलथिक िर्ि २०७९।०८० का िालग प्रस्तावित आय र व्यय प्रस्ततु गनुिपूिि गत आ.ि. २०७७।०७८ को 
संिोलधत अनमुालनत, यथाथि आय र व्यय साथै चाि ुआ.ि.२०७८।०७९ को जेष्ठ मसान्तसम्मको संिोलधत अनमुालनत र 
यथाथि आय-व्यय प्रस्ततु गनि चाहन्छु। 

आलथिक िर्ि २०७७/०७८ का िालग कुि संिोलधत अनमुालनत आय रु. ४ अबि २५ करोड १४ िाख ६० हजार ३ 
सय १८ अनमुान गररएकोमा यथाथि आय रु. २ अबि १८ करोड ३४ िाख ७ हजार २ सय १२  रुपैयाुँ माि भएको 
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छ। आयअनसुार नै व्यय अनमुान गररएकोमा आलथिक िर्ि २०७७/०७८ मा रु. १ अबि ९६ करोड ८२ िाख ४ हजार 
६ सय ७३ रुपैयाुँ माि यथाथि व्यय भएको छ। 

 

मालथ उलिेख गररएको व्ययमध्ये पुुँजीगत खचितफि  कुि व्यय रु. २ अबि ४४ करोड ४९ िाख ३९ हजार १ सय ४ 
रुपैयाुँ  अनमुान गररएकोमा रु. ८६ करोड १८ िाख ९० हजार १५ रुपैयाुँ माि यथाथि खचि भएको छ। प्रिासलनक 
एिं चाि ुखचितफि  रु. १ अबि ७४ करोड ६५ िाख २१ हजार २ सय १४ रुपैयाुँ अनमुान गररएकोमा रु. १ अबि ६ 
करोड ३२ िाख ९६ हजार ५ सय ५७ रुपैयाुँ माि यथाथि खचि भएको छ। त्यसैगरी  वित्तीय खचितफि  रु. ६ करोड 
अनमुान गररएकोमा रु. ४ करोड ३० िाख १८ हजार १ सय रुपैयाुँ माि यथाथि खचि भएको छ। 

 

आलथिक िर्ि २०७७/०७८ का िालग आन्तररक आय रु. ९५ करोड ७५ िाख ५४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाुँ अनमुान 
गररएकोमा यथाथि आय ४१ करोड ४२ िाख १६ हजार ३ सय १९ रुपैयाुँ अथाित ्४३ प्रलतित आन्तररक आय माि 
संकिन भएको छ। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण संघीय  सरकारतफि  रु. १ अबि ८९ करोड १८ िाख ४४ हजार 
९ सय ६७ रुपैयाुँ अनमुान गररएकोमा रु. १ अबि ४ करोड ६२ िाख १२ हजार अनदुान प्राप्त भएको छ । प्रदेि 
सरकारतफि  रु. ६ करोड २१ िाख ७८ हजार अनमुान गररएकोमा रु. ५ करोड १६ िाख २३ हजार प्राप्त भएको छ। 
बाुँडफाुँटबाट प्राप्त राजश्वतफि  रु. ८८ करोड १९ िाख ८ हजार १ सय १५ रुपैयाुँ अनमुान गररएकोमा रु. ५७ करोड 
४९ िाख ५१ हजार ५ सय ८४ रुपैयाुँ प्राप्त भएको छ । अन्य संघसंस्थातफि  रु. २ करोड ३६ िाख ४७ हजार ४ 
सय १८ रुपैयाुँ अनमुान गररएकोमा रु. १ करोड ७७ िाख ७१ हजार ३ सय ५२ रुपैयाुँ प्राप्त भएको छ र यसैगरी 
जनसहभालगतातफि  रु. १४ करोड २० िाख ५५ हजार ५ सय ३ रुपैयाुँ अनमुान गररएकोमा रु. ४ करोड ८६ िाख 
३२ हजार ९ सय ५८ रुपैयाुँ माि जनसहभालगता जटेुको छ । 

 

अब म चाि ु आलथिक िर्ि २०७८/७९ को बजेट कायािन्ियनको समीिा प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु। आ.ि. 
२०७८/०७९ को श्रािणदेशख २०७९ जेष्ठ मसान्तसम्म (११ मवहना) को संिोलधत कुि अनमुालनत आय रु. ४ अबि 
६३ करोड २ िाख ८१ हजार ५ सय रुपैयाुँ अनमुान गररएकोमा यथाथि आय रु. २ अबि ३२ करोड ८१ िाख ६३ 
हजार १ सय ४५ रुपैयाुँ माि भएको छ। यसैगरी कुि अनमुालनत व्यय रु. ४ अबि ६३ करोड २ िाख ८१ हजार ५ 
सय रुपैयाुँ अनमुान गररएकोमा यथाथि कुि व्यय रु. १ अबि ७४ करोड ६० िाख ५४ हजार १ सय ९७ रुपैयाुँ माि 
भएको छ । जसमध्ये पुुँजीगत खचितफि  कुि व्यय रु. २ अबि ५६ करोड ७ िाख ३१ हजार ६८ रुपैयाुँ अनमुान 
गररएकोमा रु. ८२ करोड ४ िाख ६ सय ११ रुपैयाुँ खचि भएको छ । यसैगरी प्रिासलनक एिं चाि ुखचितफि  रु. २ 
अबि १ करोड ९५ िाख ५० हजार ४ सय ३२ रुपैयाुँ अनमुान गररएकोमा रु. ९० करोड ४३ िाख ४४ हजार ७ 
सय ६४ रुपैयाुँ खचि भएको छ भने वित्तीय खचितफि  रु. ५ करोड अनमुान गररएकोमा रु. २ करोड १३ िाख ८ हजार 
८ सय २१ रुपैयाुँ खचि भएको छ। 

 

यसैगरी आन्तररक आय रु. ९९ करोड ९० िाख ३५ हजार ९ सय २५ रुपैयाुँ अनमुान गररएकोमा चाि ुआ.ि. को 
श्रािणदेशख जेष्ठ मसान्तसम्म (११ मवहना) मा रु. ३९ करोड ८५ िाख यथाथि आय सङ्किन भएको छ। बाुँडफाुँटबाट 
प्राप्त राजस्ितफि  रु. १ अबि २३ करोड १९ िाख ९९ हजार ७ सय ९० रुपैयाुँ अनमुान गररएकोमा रु. ४९ करोड 
३३ िाख ७७ हजार ४ सय ३४ रुपैयाुँ माि प्राप्त भएको छ। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण संघीय  सरकारतफि  
रु. १ अबि ७१ करोड ११ िाख ४७ हजार रुपैयाुँ अनमुान गररएकोमा रु. १ अबि २३ करोड ९० िाख ५८ हजार 
५ सय अनदुान प्राप्त भएको छ । सामाशजक सरुिा कायिक्रमतफि  अनमुान गररएको रु. ४५ करोड कोर् तथा िेखा 
लनयन्िक कायािियबाट भकु्तानी हनेु हुुँदा महानगरपालिको सशित कोर्मा आय देशखएको छैन। प्रदेि सरकारतफि  रु. १० 
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करोड ६८ िाख ८ हजार ८ सय ७ रुपैयाुँ अनमुान गररएकोमा रु. ६ करोड ४४ िाख १९ हजार ३ सय ८० रुपैयाुँ 
प्राप्त भएको छ। अन्य संघसंस्था अनदुानतफि  रु. १० करोड ८३ िाख १८ हजार ८ सय ७ रुपैयाुँ अनमुान गररएकोमा 
रु. ५ करोड ९३ िाख ७० हजार ३ सय ४८ रुपैयाुँ प्राप्त भएको छ। नगर विकास कोर्बाट ऋण सापटीबापत रु. 
११ करोड अनमुान गररएकोमा सो रकम यस आ.ि.मा ऋण नलिई आगामी आ.ि.मा लिइनेछ। यसैगरी जनसहभालगतातफि  
रु. ११ करोड २६ िाख १९ हजार ९ सय ९६ रुपैयाुँ अनमुान गररएकोमा रु. ७ करोड ३३ िाख ३८ हजार ८ सय 
५८ रुपैयाुँ माि जनसहभालगता जटेुको छ। कोलभड-१९ को कारणबाट भएको िकडाउनिे लयाएको आलथिक संकुचन, 

राजस्ि सधुार योजनाको अभाि साथै करदाता शििा प्रभािकारी नहनु ु र स्िेशच्छक कर पािनाको कमीका कारणिे 
आन्तररक राजस्ि िक्ष्यअनसुार संकिन हनु सकेको छैन। यसका िालग हामीिे आगामी िर्ि अझ धेरै काम र सधुारहरु 
गनुिपने देशखएको छ । 

 

अध्यि महोदय, 

अब म आलथिक िर्ि  २०७९/८० को नीलत, बजेट तथा कायिक्रम प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु। जनमतको िासन र 
काननुको प्रिासनिाई आत्मसात गदै बजेट, नीलत तथा कायिक्रम तजुिमा गरररहुँदा नेपािको संविधानको मौलिक हक, 

राज्यका लनदेिक लसद्धान्त र नीलतहरु, संविधानको अनसूुची - ८  (स्थानीय तहको अलधकार सूची) र अनसूुची - ९  (संघ, 

प्रदेि र स्थानीय तहको अलधकारको साझा सूची), दीघिकािीन सोच, पन्रौँ योजना, प्रथम आिलधक योजना प्रदेि नं. १, 

ददगो विकासको िक्ष्य, संघीय  तथा प्रदेि नं. १ सरकारका मागिलनदेिनहरु, स्थानीय सरकार सिािन ऐन,  सिुासन 
ऐन/लनयमाििी, आलथिक कायिविलध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन, स्थानीय तहको योजना तजुिमा ददग्दििन,  िैविक समानता 
तथा सामाशजक समािेिीकरण िगायत विकासका अन्तरसम्बशन्धत विर्यहरू र हाम्रा प्रलतबद्धताहरू, एिम ्नगरबासीको 
माग र आिश्यकता, स्रोत साधनको उपिब्धता, विगतका असि अभ्यास र लसकाइहरु, सरोकारिािाबाट प्राप्त सझुािहरूिाई 
आधार मानेर िावर्िक नीलत, कायिक्रम तथा बजेट तजुिमा गररएको छ। यसिे िोकतन्िका िाभको समन्यावयक वितरण : 
नगरिासीको जीिन स्तरमा रुपान्तरण जस्तो साध्य प्रालप्तको महत्िपूणि साधन सावित हनेुमा विश्वास लिएको छु। 

 

योजना तजुिमा गदाि सहभालगतामूिक योजना तजुिमा प्रवक्रया अििम्बन गररएको छ। लनजी िेि, राजनैलतक दि, गैरसरकारी 
संस्था, नागररक समाज, संचारजगत र विज्ञहरुको राय सझुाि, िडा सलमलतको लसफाररस र कायिपालिकामा विस्ततृ रुपमा 
छिफि गरी नीलत, बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गररएको छ। 

 

अध्यि महोदय, 

अब म आलथिक िर्ि ०७९/०८० को अनमुालनत कुि व्यय, मखु्य कायिक्रम र स्रोत व्यिस्थापनका बारेमा प्रस्ततु गनि 
गइरहेको छु। आगामी आलथिक िर्िमा कुि व्यय रु. ३ अबि ६२ करोड ५५ िाख ६७ हजार रुपैयाुँ व्यय हनेु अनमुान 
गररएको छ। उपरोक्त व्ययमध्ये कायाििय सिािन तथा प्रिासलनक िेितफि  रु. ५५ करोड ३५ िाख ५० हजार, 

पूिािधार विकास िेितफि  रु. १ अबि ८९ करोड ७१ िाख १७ हजार, आलथिक विकास िेितफि  रु. २७ करोड ७३ 
िाख, सामाशजक विकास िेितफि  रु. ७८ करोड ३९ िाख, सिुासन तथा अन्तर सम्बशन्धत िेितफि  रु. ७ करोड ७७ 
िाख र िातािरण तथा विपत व्यिस्थापन िेितफि  रु. ३ करोड ६० िाख रुपैयाुँ खचि हनेु अनमुान गरेको छु । 

आगामी िर्ि सिािन हनेु मखु्य आयोजनाहरुमा िडास्तरीय आयोजना रु. ४१ करोड ६८ िाख १७ हजार, नगरस्तरीय 
आयोजनाका िालग रु. ३० करोड, बहिुर्ीय तथा गौरिका आयोजनाका िालग रु. २९ करोड, क्रमागत योजनाको भकु्तानीका 
िालग रु. ४० करोड, RUDP बाट लनमािण भएका िगायतका वपच सडकहरुसमेत गरी ममित सम्भार रु. १४ करोड, अन्य 
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पूिािधारतफि  रु. ९ करोड ८० िाख, फोहोर पानी प्रिोधन केन्र रु. २ करोड ५० िाख, समपरुक कोर् रु. ४ करोड 
८० िाख विलनयोजन गरेको छु ।  

 

आगामी आलथिक िर्िको अनमुान गररएको खचि व्यहोने स्रोतमध्ये संघीय  सरकार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तफि  
रु. १ अबि २१ करोड ८५ िाख र प्रदेि सरकारतफि  रु. ४ करोड ९१ िाख ९७ हजार, राजस्ि बाुँडफाुँट रु. १ अबि 
१३ करोड ९९ िाख ७० हजार, आन्तररक आय रु.१ अबि, जनसहभालगता रु. ८ करोड, अन्य अनदुान तथा ऋण रु.१० 
करोड १९ िाख अन्य संघसंस्था रु. ३ करोड ६० िाख हनेु अनमुान गरेको छु । उपरोक्त नीलत कायिक्रम तथा 
बजेटको कायािन्ियनबाट विराटनगर महानगरको आलथिक तथा सामाशजक िेिमा उलिेख्य नलतजा हालसि हनेु विश्वास 
लिएको छु। 

 

मध्यमकािीन खचि संरचना 
लििर्ीय मध्यमकािीन खचि संरचना अनरुुप आ.ि. ०८०/०८१ का िालग रु. ३ अिि ९८ करोड ८१ िाख २३ हजार 
र आ.ि. ०८१/०८२ को िालग रु. ४ अिि ३८ करोड ६९ िाख ३६ हजार आय तथा व्यय अनमुान गररएको छ ।  

 

अध्यि महोदय, 

तथा नगर सभा सदस्यज्यहुरु,  

आ.ि. २०७९।८० को िावर्िक नीलत, कायिक्रम तथा बजेट तजुिमा कायिमा आफ्नो अमूलय राय सलिाह तथा सझुाि 
ददनहुनेु स्थानीय राजनैलतक दि, लनजीिेि एिं संघसंस्थाका प्रलतलनलध, कायिपालिकाका तथा नगरसभाका सदस्यहरु, नागररक 
समाजका प्रलतलनलध, पिकारिगायतिाई हृदयदेशख धन्यिाद ददन चाहन्छु। नीलत, बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गनि महत्त्िपूणि 
भलूमका लनिािह गनुिहनेु प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत र संिग्न सबै राष्ट्रसेिक कमिचारीहरुिाई समेत धन्यिाद ददन चाहन्छु। 
महानगरको विकासमा महत्िपूणि सहयोग परु् याउने संघीय  सरकार, प्रदेि सरकार, करदाता, महानगरिासी, सिारकमी, 
स्थानीय प्रिासन, विकास साझेदार संस्थाहरुप्रलत आभार प्रकट गनि चाहन्छु। यस नीलत, कायिक्रम तथा बजेट कायािन्ियनमा 
सबै पिको पूणि साथ र सहयोग रहनेमा आश्वस्त एिम ्विश्वस्त छु। 

अन्त्यमा सबै नगरिासी दददीबवहनी तथा दाजभुाइिाई नगरको विकास प्रयास र नगरिासीको जीिनस्तरमा उलिेखनीय 
पररितिन लयाउन एकजटु हनुसमेत हाददिक अवपि गदिछु। 

धन्यिाद। 

श्री शिलपा लनरािा काकी 
उप-प्रमखु 

विराटनगर महानगरपालिका 
लमलत २०७९/०३/१० गते, 

िकु्रबार 
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अनसूुची - 17 
नगर सभाबाट पाररत लनणियहरु 

विराटनगर महानगरपालिका ,नगर सभाको दिौँ अलधिेिनको लमलत २०७९/०३/१० गते बसेको बैठकको एजेन्डा र लनणियहरूूः 
क्र.सं. एजेन्डा लनणियको व्यहोरा 

१ आ.ि. 079/080 को िावर्िक 
नीलत¸ कायिक्रम तथा बजेट 
सम्बन्धमा। 

विराटनगर महानगरपालिकाको आ.ि. 079/080 को िावर्िक नीलत, कायिक्रम 
तथा बजेटमा सभाको बैठकबाट प्राप्त राय सझुाि समेतिाई समािेि गरी  
(संसोधनसवहत) सििसम्मलतिे पाररत गररयो। 

२ न्यावयक सलमलतको प्रलतिेदन 
सम्बन्धमा। 

न्यावयक सलमलतको चाि ुआ.ि. 079/080  को जेठ मवहनासम्मको प्रलतिेदन 
सभामा प्रस्ततु भएकोमा उक्त प्रलतिेदन सििसम्मलतिे अनमुोदन गररयो। 

 

विराटनगर महानगरपालिका ,नगर सभाको दिौँ अलधिेिनको लमलत २०७९/०३/२५ गते बसेको बैठकको एजेन्डा र लनणियहरूूः 

क्र.सं. एजेन्डा लनणियको व्यहोरा 

१ आलथिक विधेयक, 

२०७९ सम्बन्धमा। 

विराटनगर महानगरपालिकाको आलथिक विधेयक, २०७९ सििसम्मलतिे पाररत 
गररयो।  

२ विलनयोजन विधेयक, 

२०७९ तथा िावर्िक 
विकास कायिक्रम 
सम्बन्धमा।  

(क) विराटनगर महानगरपालिकाको आ.ि.०७९/०८० को िावर्िक विकास 
कायिक्रम सभामा प्रस्ततु भई छिफि हुुँदा सभाबाट प्राप्त राय तथा सझुाििाई 
समेत समािेि गरी रु.३,७३,७५,६७०००।० बराबरको िावर्िक विकास 
कायिक्रम सििसम्मलतिे स्िीकृत गररयो।  

(ख) विराटनगर महानगरपालिकाको विलनयोजन विधेयक, २०७९ सििसम्मलतिे पाररत 
गररयो।  

३ महानगर खेिकुद 
विकास विधेयक, 

२०७९ सम्बन्धमा।  

नेपािको संविधानको धारा २२६ एिम ्स्थानीय सरकार सिािन ऐन, २०७४ को 
दफा १०२(१) मा भएको प्रािधान अनरुुप विराटनगर महानगरपालिकाको खेिकुद 
विकास सम्बन्धमा आिश्यक ऐन बनाउन जरुरी देशखई कायिपालिकाबाट स्िीकृत 
विधेयक प्रदेि नं.१, गाउुँ सभा र नगर सभा सिािन कायिविलध ऐन, २०७५ बमोशजम 
सभामा प्रस्ततु भएको "महानगर खेिकुद विकास विधेयक, २०७९" सििसम्मलतिे 
पाररत गने लनणिय गररयो। 

४ न्यावयक सलमलतको 
गठन। 

नेपािको संविधानको धारा २१७ एिम ्स्थानीय सरकार सिािन ऐन, २०७४ 
बमोशजम उप-प्रमखुको संयोजकत्िमा रहने न्यावयक सलमलतका दईु सदस्यमा देहाय 
बमोशजमका नगर सभा सदस्यहरूिाई सििसम्मत रुपमा चयन गररयो। 

(१) श्री लतथेन्र नेउपाने 

(२) श्री रुपा देउजा 
५ िेखा सलमलतको 

गठन। 
 स्थानीय सरकार सिािन ऐन, २०७४ र प्रदेि नं.१, गाउुँ सभा र नगर सभा 
सिािन सम्बन्धी कायिविलध ऐन, २०७५ बमोशजम नगर सभा अन्तगित देहाय 
बमोशजमको अथि तथा साििजलनक िेखा सलमलत सििसम्मत रुपमा गठन गररयो। 

(१) श्री बिराम कारशन्जत – संयोजक  

(२) श्री मेनकुा पररयार – सदस्य  

(३) श्री ररयाज अहमद – सदस्य  
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६ विकास लनमािण कायिमा 
जनसहभालगताको 
वहस्सा लनधािरण 
सम्बन्धमा। 

आ.ि.२०७९/०८० को िालग महानगरपालिकािे सिािन गने विकास लनमािण 
आयोजनाहरूको जनसहभालगताको वहस्साका सम्बन्धमा सङ्घीय तथा प्रदेि सरकारका 
सिति कायिक्रममा तोवकएको हकमा सोही बमोशजम जनसहभालगता हनेु र अन्य 
सम्पूणि आयोजनाको हकमा लनम्न बमोशजम जनसहभालगता कायम गने सििसम्मलतिे 
लनणिय गररयो। 

 

१ िून्य िा स्िेशच्छक मठ, मशन्दर, मशस्जद, चचि, गमु्बा अनाथ आश्रम तथा 
िृद्ध आश्रम, मानि सेिा आश्रम िगायत धालमिक 
स्थि, श्मसान घाट 

२ 0-5 प्रलतित सामदुावयक र परम्परागत धालमिक विद्यािय (गरुुकुि, 

मदरसा) – नगर शििा सलमलतको लनणियानसुार हनेु। 

३ १० प्रलतित िडा कायाििय भिन, गररब तथा विपन्न समदुायहरूको 
आिास लनमािण (जन-श्रमदानको योगदान रहने) 

४ १५ प्रलतित वपच, आर.लस.लस., वप.लस.लस., नािा, भिन, इुँटा जोड्ने 
कायि, सडकमा टायि, ट्रर् भिन 

५ २० प्रलतित सडक ग्राभेि 

६ ३० प्रलतित कच्ची सडक¸ माटोको  कायि 
 

७ आयोजना बैङ्क 
(Project Bank) 
सम्बन्धमा। 

अनसूुची-१ मा संिग्न बमोशजमका महानगरको विकासको िालग महत्िपूणि तथा 
गौरिका आयोजनाहरू समािेि गरी आयोजना बैङ्क (Project Bank) स्थापना गरेर 
उक्त आयोजनाहरूको सम्भाव्यता एिम ् विस्ततृ अध्ययन गरी संघ, प्रदेि, विकास 
साझेदार र लनजी िेि समेतको सहयोग र सहकायिमा आयोजना कायािन्ियन गने 
सििसम्मलतिे लनणिय गररयो। 

८ आयोजना सम्झौता 
तथा दावयत्ि साने 
सम्बन्धमा। 

(क) निलनिािशचत जनप्रलतलनलधहरूिे पद बहाि गरेपलछ जनताप्रलतको प्रलतबद्धता 
तत्काि सम्बोधन गनुिपने भई स्िीकृत िावर्िक बजेट तथा कायिक्रम अनरुुपका 
आयोजनाहरू कायािन्ियन गनि आिश्यक भएकोिे कायिपालिका तथा प्रमखुको 
लनदेिन बमोशजम कायािियबाट हािसम्म भएका आयोजना सम्झौताहरूिाई 
अनमुोदन गररयो।  

(ख) चाि ुआ.ि.२०७८/०७९ मा सिालित अलधकांि योजनाहरू स्थानीय लनिािचन 
िगायत विविध कारणिे समयमा सम्पन्न गनि नसकेको हुुँदा यसपटकका िालग 
उक्त योजनाहरू २०७९ साि पसु मसान्तसम्म कायािन्ियन सम्पन्न गनेगरी 
म्याद थप गने र उक्त योजनाहरूको आगामी आ.ि.२०७९/०८० मा दावयत्ि 
सारी िैजाने सििसम्मलतिे लनणिय गररयो। साथै, आगामी आ.ि.देशख सोही 
आ.ि.लभि कायि सम्पन्न गने र यसरी दावयत्ि साने पररपाटी अन्त्य गने लनणिय 
गररयो। 
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९ योजना/ कायिक्रम/ 
आयोजनाहरूको 
कायािन्ियन अिलध 
सम्बन्धमा। 

आ.ि.२०७९/०८० का योजना/कायिक्रम/आयोजनाहरूको कायािन्ियनका िालग 
२०८० बैिाख मसान्तसम्म सम्झौता गररसक्ने र असार १५ गतेलभि भकु्तानीका 
िालग पेि गररसक्नपुने लनणिय गररयो। 

१० जाुँचपास तथा 
फरफारख 
सम्बन्धमा। 

आ.ि. 079/080 मा विराटनगर महानगरपालिकाबाट सिालित योजनाहरूको 
अनगुमन तथा सपुरीििेण सलमलतबाट मूलयाङ्कन र प्रलतिेदन भई भएको जाुँचपास 
तथा फरफारक कायििाई अनमुोदन गररयो। 

११ सङ्घीय वििेर् अनदुान 
कायिक्रम सम्बन्धमा। 

आगामी आ.ि.२०८०/०८१ मा सङ्घीय वििेर् अनदुान कायिक्रम अन्तगित देहायका 
आयोजनाहरू छनौट गररयो। 

क्र.सं. आयोजनाको नाम िडा नं. 
१ बहपु्राविलधक शििािय भिन लनमािण (क्रमागत) २ 

२ बाि मतृ्यदुर लनयन्िण आयोजना (क्रमागत) नगरस्तरीय 
३ वपछलडएको समदुाय खानेपानी आयोजना १८ 
४ Green Hospital Waste Management Centre   
५ लसंशघया / केिलिया खोिा लग्रन िेलट तथा 

तटबन्धन 

१, २ ७,८, १४,१८ तथा 
४,५,६, ११,१२ र १६  

१२ सङ्घीय समपरुक 
अनदुान कायिक्रम 
सम्बन्धमा। 

आगामी आ.ि.२०८०/८१ मा सङ्घीय समपरुक अनदुान कायिक्रम अन्तगित देहायका 
आयोजनाहरू छनौट गररयो। 

क्र.सं. आयोजनाको नाम िडा नं. 
१ vfhL{ sf]xj/f dfu{ sf]zL /fhdfu{b]lv 

Hjfnf ^f]n;Dd 
४  

२ cltly dfu{ विराटनगर आुँखा अस्पताि सडक  १३  

३  /fgL yfgf pQ/ र पशिम िेिको *"jfg / 
kfgL lgsf;L  

१३, १४, १५, १७, 
१६ र १८   

१३ प्रदेि समपरुक 
अनदुान कायिक्रम 
सम्बन्धमा। 

आगामी आ.ि.२०८०/८१ मा प्रदेि समपरुक अनदुान कायिक्रम अन्तगित देहायका 
आयोजनाहरू छनौट गररयो। 

क्र.सं. आयोजनाको नाम िडा नं. 
१ नन्द मागि १४ 

२ कोचाखाि हुुँदै केिलिया रोड जोडने बाइपास सडक ५/६ 

३ आयि लनगम पूिि डुबान लनयन्िण तथा पानी लनकास  ३   
१४ तराई मधेस समवृद्ध 

कायिक्रम सम्बन्धमा। 
आगामी आ.ि.२०८०/८१ मा तराई मधेस समवृद्ध कायिक्रम अन्तगित देहायका 
आयोजनाहरू छनौट गररयो। 

क्र.सं. आयोजनाको नाम िडा नं. 
१ महानगर आिास योजना  ५   

१५  प्रदेि वििेर्  अलनिायि तथा लन:िलुक शििा कायिक्रम  
१६   घरनक्सा संसोधन 

दस्तरु , जररिाना र 
लनयमानसुार घरनक्सा दताि भएका तर त्यसपलछका प्रकृया पािना नगरी समय 
गजुारेका परुाना फायिहरुको हकमा नक्सापास गराउन आउुँदा पूिि लतरेको िेिफि 
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म्याद थप दस्तरु 
सम्बन्धमा। 

बराबरको राजश्व घटाई बाुँकी रहेको िेिफि चाि ुआलथिक िर्िको दररेट अनसुार 
वहसाब लमिान गदाि २० प्रलतित संिोधन दस्तरु १०० प्रलतित जररिाना र २० 
प्रलतित म्याद थप दस्तरु लिई लनयमानसुार नक्सापास गने लनणिय गररयो। 

१७  साििजलनक लनशज 
साझेदारी  

िडा नं.९ ई प्िट परुानो गदुरीमा सिारी साधन पावकि ङ सवहत व्यापाररक भिन 
साििजलनक लनजी साझेदारीमा लनमािण गने सििसम्मतीिे लनणिय गररयो। 

१८    परुाना घरहरूको 
संिोलधत नक्सा 
सम्बन्धमा। 

महानगरपालिकाबाट इजाजत लिई लनमािण सम्पन्न गरेका परुाना घरहरु स्िीकृत 
सडक मापदण्ड बमोशजम सडक अलधकार छाडेर संिोलधत नक्िा पेि गरेमा 
महानगरपालिकािे नक्िा संिोधन दस्तरु छुट गने साथै त्यस्ता पूनलनिलमित परुाना 
घरहरुको हकमा सेटब्याक समेत निाग्ने लनणिय गररयो। 

१९    सडक मापदण्डलभि 
परेका घर भत्काई 
नयाुँ घर बनाउने 
सम्बन्धमा। 

सडक मापदण्डलभि परेका तर महानगरपालिकाबाट इजाजत लिएका परुाना घर 
भत्काई नयाुँ घर बनाएमा साविक इजाजत बराबर िेिफिको नक्सापास दस्तरु 
लमनाहा गने लनणिय गररयो। 

२०   इजाजत नलिई लनमािण 
गदै गरेका घरहरुको 
सम्बन्धमा। 

इजाजत/अनमुलत नलिई घर लनमािण गनि नपाइने स्पष्ट काननुी ब्यिस्था भएता पलन 
उक्त लनमयिाई उलिङ्घन गरी बनाउुँदै गरेका घरबारे जानकारी लनयलमत गनिको 
िालग मापदण्ड पूरा हनेु खण्डमा ३०० प्रलतित जररिाना लिई लनयलमत गररने लनणिय 
गररयो। 

२१    सांगठलनक संरचना 
तथा दरबन्दी 
सम्बन्धमा। 

महानगरपालिकाको काम, कतिव्य र अलधकार िेििाई सम्बोधन गनि प्रिासलनक 
खचििाई समेत ध्यानमा राखी चसु्त, छररतो र कायिमूिक सांगठलनक संरचना लनमािण 
गनि नगर सभाबाट अनमुोदन हनेुगरी कार्ािियको व्यिस्थापन र सभेिण गरी नयाुँ 
सांगठलनक संरचना बनाई कायािन्ियन गनि नगर कायिपालिकािाई अलधकार प्रदान 
गने लनणिय गररयो। 

२२   कमिचारीहरूको खाजा 
भत्ता तथा प्रोत्साहन 
भत्ता सम्बन्धमा। 

कमिचारीहरूिाई उपिब्ध गराउुँदै आएको खाजा भत्ता मालसक रु.२,५००।० (दईु 
हजार पाुँच सय) एिम ् िावर्िक उपिब्ध गराउुँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता 
रु.५,०००।० (पाुँच हजार) िाई लनरन्तरता ददने लनणिय गररयो। 

२३   सशचिािय कमिचारी 
तथा काननुी 
सलिाहकार 
सम्बन्धमा। 

महानगरपालिकाका प्रमखु तथा उपप्रमखुको सशचिािय व्यिस्थापनका िालग 
प्रमखुिाई अलधकृतस्तर छैठौंका एक जना स्िकीय सशचि र सहायक पाुँचौ तहको 
एक जना प्रेस संयोजक करारमा लनयशुक्त गने र उपप्रमखुको िालग सहायक पाुँचौ 
तहको एक जना स्िकीय सशचि करारमा लनयशुक्त गने कायिपालिकाको लनणिय र 
कायािियका िालग काननुी सलिाहकारहरू राख्न ेव्यिस्थािाई सििसम्मलतिे स्िीकृत 
गररयो। 

२४   प्रमखु प्रिासकीय 
अलधकृतको सवुिधा 
सम्बन्धमा। 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिाई ददइएको आिास सवुिधा, सिार सवुिधािाई लनरन्तरता 
ददइने तथा संघीय सरकारबाट स्िीकृत सिारी साधन  ) संचािन तथा ममित (सम्बन्धी 
लनदेशिका २०७२ बमोशजम पाउने सवुिधा ददने लनणिय गररयो। 
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२५  कमिचारी अलतररक्त 
भत्ता सम्बन्धमा। 

विराटनगर महानगरपालिका नगर कायिपालिकाको कायािियका महािाखा, िाखा, 
उपिाखा र िडा कायािियमा कायिरत कमिचारीहरुिाई कायाििय समय बाहेक 
अलतररक्त समयमा काममा खटाउुँदा देहाय अनसुारको सवुिधा उपिव्ध गराउने लनणिय 
गररयो। 
(क) प्रमखुको सिारी चािकिाई मालसक तििको ५० प्रलतित। 

(ख) उप-प्रमखुको सिारी चािकिाई मालसक तििको ५० प्रलतित। 

(ग) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको सिारी चािकिाई मालसक तिबको ५० 
प्रलतित। 

(घ) प्रमखु तथा उपप्रमखुको लनजी सरुिाकमीिाई मालसक रु.१२,०००।०0 

(ङ) अन्य कमिचारीहरुको हकमा कायाििय समय बाहेक अलतररक्त समय खटाउन ु
पने भए सम्िशन्धत िाखा, महािाखाको लसफाररसको आधारमा सामान्य प्रिासन 
महािाखा प्रमखुिे प्राप्त लसफाररसको औशचत्य र आिश्यकताको विश्लेर्ण गरी 
प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको स्िीकृलत पिात बढीमा मालसक सरुु तििमानको 
२५ प्रलतितिे अलतररक्त समय भत्ता उपिव्ध गराउने। 

(च) आिश्यक सेिाको उशलिशखत बाहेकको हकमा नगर कायिपालिकाबाट स्िीकृलत 
लिई अलधकतम मालसक सरुु तििमानको ५० प्रलतितसम्म भत्ता उपिव्ध 
गराउन सवकने। 

(छ) प्रमखु तथा उपप्रमखुको सशचिाियमा कायिरत २ जना कमिचारीिाई मालसक 
तििको ५० प्रलतित भत्ता र खाजा खचि रु. २५०० प्रलत मवहना र प्रोत्साहन 
भत्ता िर्िको एक पटक रु. ५००० ।  

२६   कमिचारी कलयाण 
कोर् ऋण सापटी 
सम्बन्धमा। 

अस्थायी तथा करार सेिामा कायिरत कमिचारीहरुिाई स्थायी कमिचारीको जमानीमा 
बढीमा रु.१ िाख र स्थायी कमिचारीहरुिाई रु.५ िाख कमिचारी कलयाणकोर्बाट 
ऋण सापट दददै आएकोिाई कायिविलध बनाइ लनरन्तरता ददने लनणिय गररयो। 

२७   ट्रावफक व्यिस्थापन 
तथा नदी कटान 
लनयन्िण प्रोत्साहन 
सम्बन्धमा। 

विराटनगर महानगरपालिका िेिलभिका केिलिया र लसंशघया नदीबाट नदीजन्य 
पदाथिहरूको उत्खनन ् लनयन्िणका कायि र नगर िेिलभि ट्रावफक व्यिस्थापनको 
कायि गदाि जररिाना िापत प्राप्त हनेु रकमको पन्र प्रलतित रकम नेपाि प्रहरी¸ 
ट्रावफक प्रहरी र नगर प्रहरीिाई प्रोत्साहन स्िरुप उपिब्ध  गराउने लनणिय  गररयो।  

२८   कर सङ्किन 
सम्बन्धमा। 

िडास्तरमा मािपोत तथा सम्पशत्तकर, घर बहाि कर तथा अन्य प्रकारका िलुक 
तथा दस्तरु र लसफाररसहरु स्थानीय तहिे उठाउने भनी कानूनद्वारा तोवकएका सबै 
प्रकारका करहरु िडा कायािियको काउन्टरबाट उठाउने कायििाई लनरन्तरता ददने 
लनणिय गररयो। 

२९   धरौटी सदरस्याुँहा 
सम्बन्धमा। 

विराटनगर महानगरपालिकाको धारा जडान धरौटी, एक्साभेटर, रोिर आदद प्रयोग 
िापतको धरौटी जम्मा गरेको लमलतिे ६ मवहनालभि वफताि नलिएमा सदरस्याहा गने 
लनणिय गररयो। 

३०   बसपाकि  व्यिस्थापन 
सलमलतको मू.अ.क. 

बसपाकि  व्यिस्थापन सलमलतिे मूलय अलभिृवद्ध कर (VAT)  रकम नबझुाएकोिे 
बसपाकि  व्यिस्थापन सलमलतबाट असिु गने भनी महािेखा परीिक कायािियबाट 
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(VAT) लमनाहा 
सम्बन्धमा। 

बेरुज ुऔलँयाएको हुुँदा विराटनगर महानगरपालिकासुँग भएको सम्झौतामा बसपाकि  
व्यिस्थापन सलमलतिे मू.अ.क. (VAT) रकम बझुाउने िति नभएको हुुँदा सो रकम 
लमनाहाका िालग सम्परीिण गनि मिेपिाई अनरुोध गने सििसम्मलतिे लनणिय गररयो। 

३१   आय ठेक्का 
सम्बन्धमा। 

विराटनगर महानगरपालिकाबाट आ.ि.२०७९/०८० मा आय ठेक्का व्यिस्थापन 
गदाि सम्बशन्धत ठेकेदारबाट कबोि रकम एकमषु्ट अलग्रम दाशखिा गरेमा बवढमा १० 
(दि) प्रलतितसम्म छुट ददने र अन्य आय ठेक्काको व्यिस्थापन गने सििसम्मलतिे 
लनणिय गररयो। 

३२   सामदुावयक तथा 
परम्परागत 
विद्याियहरूमा 
सिािन गररने योजना 
र कायिक्रम 
सम्बन्धमा। 

आगामी आ.ि.२०७९/०८० मा सामदुावयक र परम्परागत धालमिक विद्यािय 
(गरुुकुि, मदरसा) हरुिाई विलभन्न कायिक्रम सिािनका िालग उपिव्ध गराइने 
बजेट अनदुानको रुपमा लनकासा ददने र लनमािण सम्बन्धी कायिक्रमको हकमा खचि 
र प्राविलधकको कायि मूलयाङ्कनको आधारमा वकस्तामा अनदुान लनकासा ददने लनणिय 
गररयो। त्यस्तो कारोबारको आलथिक िेखा परीिण विद्याियमा नै हनेु हुुँदा कायिप्रगलत 
र कायिसम्पन्न प्रलतिदेन महानगरपालिकामा पेि गनि िगाउने लनणिय गररयो। 

३३   संघसंस्था अनदुान खचि 
सम्बन्धमा। 

संघसंस्था अनदुान िापत ददइएको रकमबाट तिबभत्तामा खचि गनि नपाइने लनणिय 
गररयो। 

३४   संघसंस्थागत 
चाितुफि का 
कायिक्रमहरूिाई 
पुुँजीगततफि  खचि गने 
सम्बन्धमा। 

विराटनगर महानगरपालिकाको आ.ि.२०७९/०८० को िावर्िक नीलत, कायिक्रम तथा 
बजेटमा समािेि भएका संघसंस्थागत चाि ुखचितफि का कायिक्रमहरूमध्ये सम्बशन्धत 
संस्थािे पुुँजीगततफि  खचि गनि चाहेमा खचि गनि स्िीकृलत प्रदान गने सििसम्मलतिे 
लनणिय गररयो। 

३५   नािा तथा ढि वििेर् 
सफाईका िालग रकम 
व्यिस्थापनको 
अनमुोदन सम्बन्धमा। 

आउुँदो िर्ाियामिाई मध्यनजर गदै सम्भावित डुबान लनयन्िण तथा न्यूनीकरणका 
िालग नािा तथा ढिको िडा कायािियबाटै वििेर् सफाई गनि प्रत्येक िडाको िालग  
रु.१,००,०००।0० दरिे आ.ि.२०७८/०७९ को िावर्िक नीलत, कायिक्रम तथा 
बजेटबाट पूिािधार विकासतफि  िीरेन्र सभागृह िीर्िक (पाना नं.१११/लस.नं. २७६) 
मा विलनयोशजत रु.५,००,००,०००।0० रकममध्ये नगर सभाको निौँ 
अलधिेिनबाट रु.१,००,००,०००।0० कायाििय भिन ममित र आकािे पिुको 
V.O. को िालग रकमान्तर गररएकोमा उक्त रकम खचि नभई बाुँवक रहेको रकमबाट 
रु.१९,००,०००।0० बजेट व्यिस्था गने लमलत २०७९/०२/२९ को नगर 
कायिपालिकाको लनणियिाई अनमुोदन गररयो। 

३६    धमिभक्त मागिमा 
आरलसलस नािा तथा 
वपच लनमािण कायिको 
भेररएिन आदेिको 
बजेट व्यिस्था एिं 
खचिको अनमुोदन 
सम्बन्धमा। 

िडा नं.२ शस्थत धमिभक्त मागिमा आर.लस.लस. नािा तथा वपच लनमािण कायिको िालग 
लन.व्य. डायनालमक/किा जे.भी.सुँग रु.१,७७,७२,११४।१० (मू.अ.क. समेत) 
बराबरको सम्झौता भई लनमािण कायि भइरहेकोमा उक्त सम्झौताको कायािन्ियनको 
क्रममा BOQ मा रहेको केही आइटमको Quantity पूिािनमुान गरेभन्दा धेरै नै बढ्न 
गएकोिे िागत अनमुान (स्टीमेट) संसोधन गररददन ुहनु भनी लन.व्य.बाट माुँग भएको 
र सम्बशन्धत प्राविलधकबाट लसफाररस सवहत संसोलधत िागत अनमुान 
रु.१,९५,२४,२६९।३८ (मू.अ.क. समेत) पेि भएको र उक्त संसोलधत िागत 



“ हामी सबैको रहर¸ शिशित, सफा, सनु्दर, सरुशित र सिम विराटनगर ” 
 

विराटनगर महानगरपालिकाको नीति¸ कार्यक्रम िथा बजेट – २०७९/०८० 286 

 

अनमुान स्िीकृत िागत अनमुानभन्दा ९.८६% बढी हनु गएकोिे सो अनसुारको 
भेररएसन आदेि (V.O.) साििजलनक खररद ऐन, २०६३ बमोशजम जारी गरी उक्त 
आयोजनाको िालग नपगु रकम आ.ि.२०७८/०७९ को िावर्िक नीलत, कायिक्रम 
तथा बजेटबाट पूिािधार विकासतफि  िीरेन्र सभागृह िीर्िक (पाना 
नं.१११/लस.नं.२७६) मा विलनयोशजत रु.५,००,००,०००।०0 रकममध्ये 
नगरसभाको निौँ अलधिेिनबाट रु.१,००,००,०००।०0 कायाििय भिन ममित र 
आकािे पिुको V.O. को िालग रकमान्तर गररएकोमा उक्त रकम खचि नभई बाुँवक 
रहेको रकमबाट उक्त V.O. को बजेट व्यिस्था गरी खचि गने लमलत 
२०७९/०२/२९ को नगर कायिपालिकाको लनणियिाई अनमुोदन गररयो। 

३७    स्थान पररितिन गरी 
सिालित आयोजनाको 
अनमुोदन सम्बन्धमा। 

आ.ि.२०७८/०७९ को िावर्िक नीलत, बजेट तथा कायिक्रम बमोशजम िडा नं.१० 
अन्तगित पिमखुी मागिमा नािा र ढिाई कायिको ठेक्का सम्झौता समेत भइसकेकोमा 
स्थानीयिासीको अिरोध एिम ्साइट शक्ियर हनु नसकेको कारण उक्त आयोजनाको 
लनमािण कायि सिािन हनु नसकेकोिे सम्बशन्धत िडा सलमलतको लसफाररसको 
आधारमा उक्त आयोजनािाई स्थान पररितिन गरी सोही िडाको दगुाि मागिमा सिािन 
गने नगर कायिपालिकाको लमलत २०७९/०२/२९ को लनणियिाई अनमुोदन गररयो। 

३८   अपाितामैिी विद्यािय 
बस खररदका िालग 
गररएको िीर्िक 
संसोधन अनमुोदन 
सम्बन्धमा। 

अपािता रोकथाम तथा पनुस्थािपना कायिक्रम अन्तगित अपािता भएका 
बािबालिकािाई विद्यािय आितजाित गनि सहजताका िालग अपाितामैिी बस खररद 
गनि पालिकास्तरीय अपािता रोकथाम तथा पनुस्थािपना व्यिस्थापन सलमलतबाट 
लसफाररस भइआएको एिम ् सोको िालग सामाशजक विकास मन्िािय र करुणा 
फाउण्डेसन, नेपािबाट सहमलत प्राप्त समेत भएकोिे आ.ि.२०७८/०७९ को िावर्िक 
नीलत, कायिक्रम तथा बजेटबाट अमरज्योती च्याररटेबि ट्रस्ट, नयाुँ ददलिी र श्री 
आदिि माध्यालमक विद्याियको सहकायिमा समािेिी शििा मोडिको कायािन्यिन 
िीर्िक (बजेट वकताबको पाना नं. २०८, कोड नं. ३.३.४) मा विलनयोशजत रकम 
रु.४०,००,०००।० िाई अपािता भएका बािबालिकािाई आितजाित गनिका 
िालग श्री आदिि माध्यालमक विद्याियमा अपाितामैिी विद्यािय बस खररद गनि 
िीर्िक संसोधन गरी उक्त विद्याियिाई सो रकम अनदुानको रुपमा उपिब्ध गराउने 
लमलत २०७९/०२/२९ को नगर कायिपालिकाको लनणियिाई अनमुोदन गररयो। 

३९   िडा नं.६ शस्थत प्रहरी 
लबट लनमािणको खचि 
स्िीकृलतको अनमुोदन 
सम्बन्धमा। 

आ.ि.२०७८/०७९ को िडा नं.६, िडास्तरीय योजना अन्तगित कायाििय 
व्यिस्थापन िीर्िकमा विलनयोशजत रकममध्येबाट िडाको लसफाररस बमोशजम िडा 
नं.६ र ११ को लसमानामा रहेको प्रहरी लबट लनमािणको िालग रु.२,००,०००।०0 
रकम खचि गनि स्िीकृलत प्रदान गने नगर कायिपालिकाको लमलत २०७९/०२/२९ 
को लनणियिाई अनमुोदन गररयो। 

४०   िडा नं.१, सम्राट मागि 
राजिंिी टोिमा वपच 
लनमािण कायिको 
भकु्तानी अनमुोदन 
सम्बन्धमा। 

विराटनगर महानगरपालिकाको आ.ि.२०७८/०७९ को िावर्िक नीलत, कायिक्रम तथा 
बजेट अन्तगित अनसूुची-च मा आ.ि.२०७७/०७८ को भकु्तानी ददन बाुँवक 
योजनाहरूमा िडा नं.१ अन्तगित सम्राट मागि राजिंिी टोिमा वपच लनमािण योजना 
समािेि हनुपुनेमा भिूिि फूिबारी मागिमा वपच योजना समािेि भएको हुुँदा िडा 
कायािियको लसफाररसका आधारमा बजेट वकताबको पाना नं.१६७, लस.नं.२८ मा 
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उक्त फुिबारी मागिमा वपच िीर्िकमा विलनयोशजत रकमबाट सम्राट मागि राजिंिी 
टोिमा वपच लनमािण कायिको भकु्तानी ददने नगर कायिपालिकाको लमलत 
२०७८/११/१२ को लनणियिाई अनमुोदन गररयो। 

४१     बजेट संसोधन, िीर्िक 
पररितिन तथा 
रकमान्तर गरी 
गररएको खचि 
अनमुोदन 
सम्बन्धमा। 

नगर कायिपालिकाको विलभन्न समयमा बसेको बैठकको लनणियबाट 
आ.ि.२०७८/०७९ को िावर्िक बजेट तथा कायिक्रममा भएका संिोधन, िीर्िक 
पररितिन तथा रकमान्तर गरी गररएको खचििाई अनमुोदन गररयो। 

४२    प्रमखुस्तरबाट भएका 
लनणियहरूको अनमुोदन 
सम्बन्धमा। 

विराटनगर महानगरपालिकाबाट चाि ुआ.ि.२०७८/०७९ का िालग स्िीकृत बजेट 
तथा कायिक्रममा रहेर प्रमखुस्तरबाट लनणिय गराई कायािन्ियनमा आएका पुुँजीगत 
एिं चाितुफि का कायिक्रम तथा योजनाहरुमा भएको खचि अनमुोदन गररयो। उपभोक्ता 
सलमलतबाट सिालित योजनाहरुको हकमा तोवकएको जनसहभालगतामा गररएको 
छुटिाई समेत अनमुोदन गने लनणिय गररयो। 

४३   कायिपालिका लनणिय 
अनमुोदन सम्बन्धमा। 

चाि ुआ.ि.२०७८/०७९ मा स्थानीय तह लनिािचन २०७९ हनुपूुिि बसेको नगर 
कायिपालिकाको बैठक संख्या १०६ एिम ्उक्त लनिािचन माफि त लनिािशचत भई गठन 
भएको नगर कायिपालिकाको बैठक संख्या १ देशख ४ सम्म भएका लनणियहरुिाई 
अनमुोदन गररयो। 

४४   आय -व्ययको 
अनमुोदन सम्बन्धमा। 

 
आ.ि.२०७८/०७९ को हािसम्म भएका आय-व्ययहरू तथा प्रगलत समीिा 
अनमुोदन गररयो। 

४५    तिबी प्रलतिेदन 
सम्बन्धमा। 

विराटनगर महानगरपालिकाको आलथिक िर्ि २०७९/०८० को िावर्िक तिबी 
प्रलतिेदन स्िीकृत गने लनणिय गररयो। 

४६   

 
बेरुज ु लनयलमत गने 
सम्बन्धमा। 

महािेखापरीिकको कायािियिे देखाएको बेरुज ुसम्बन्धमा अनसूुची २ बमोशजम गने 
लनणिय गररयो। 
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अनसूुची-१ 

१. सङ्घीय तथा प्रदेि सरकार एिम ्विकास साझेदारसुँगको सहयोगमा कायािन्ियन हनेु योजनाहरूूः- 
Identified Projects List and Priority for EUC ( GoN, Province & donors) 

Name of Project  and Priority Theme Remarks 

1. Development of Integrated Solid Waste Management 
(ISWM) Centre in Biratnagar-16, Daraiya. The project 
mainly includes i.) Resource Recovery Unit ii.) Waste to 
Energy Facility iii.) Engineered landfill site iv.) Leachate 
Treatment v.) Administrative Unit and other related 
set up including two Transfer Stations/ Resource 
Recovery Centre at ward no. 17 near Leather factory 
and ward no.1 near Paropakaar Ghat 

Theme-4 Essential 
Urban Infrastructure 

 Lands are available and 
DDR is prepared 

 Must be integrated with 
roads, drainage and 
other necessary urban 
infrastructure 

2. Construction of Major Drainage and other innovative 
technique of Water management to control flooding 
and water logging specially south-western part of 
Biratnagar and other bottleneck areas of Biratnagar 
including Basta Paini, Dhudhuwa Paini, Changabari 
Paini, West Canal, S6 

Theme-4 Essential 
Urban Infrastructure 
 
Theme-5 Resilient 
Measure 

 Integrated with the 
ISWM Site too 

 Focused by Province 
Government FY 
2079/080 budget 
speech 

3. Construction of Urban roads with roadside drains, 
footpaths, cycle-ways, street lights and other urban 
horticultures 

 Ward no.16 Daraiya Small Scale Water Supply Scheme 
must be included 

 Use of the west canal as by-pass road and recreation 
centre 

 Traffic Sign & Single for road safety on other already 
constructed roads must be included 

Theme-4 Essential 
Urban Infrastructure 
 
Theme-1 Economic 
Infrastructure 

 Focused on south-west 
part and other major 
roads 

  Vehicles access to 
ISWM and waste 
collection & 
transportation 

 Indicated in drawings 

 Roads are economic 
infrastructure too 

4. Municipal Own hospital specially focused on health 
care infrastructure for poor and marginalized people 
to assure health care in affordable price 

Theme-1 Economic 
Infrastructure 

 Poverty control 
measure and economic 
benefits 

5. Land Pooling for Industrial/ Trade Fare Centre with 
planned residential   

Theme-3 Land 
Development 

 Focused by Province 
Government FY 
2079/080 budget 
speech 

As the Capital City of Province no. 1, Biratnagar proposed the following projects to boost up the economic 
values in this corridor as Province Level Projects that can benefit all the municipalities of this Corridor 

1. Flood Protection and River Control of Singhaya and 
Kesaliya River and develop the same as multi purposes 
tourism area including greenery parks & boating 
facilities 

Theme-2 Tourism site 
 
Theme-5 Resilient 
Measure 

 Focused by Central & 
Province Government 
FY 2079/080 budget 
speech 

2. BRT along Biratnagar-Duhabi- Itahari- Dharan Corridor 
with Province level Bus Park in North side of Biratnagar 

Theme-1 Economic 
Infrastructure 

 

3. Tourism Infrastructure Development in Birat Raaja 
Darbar area, Morang 

Theme-2 Tourism site 
 

 

4. Special Economic Zone (SEZ) in Amaduwa, Sunsari  Theme-1 Economic 
Infrastructure 

 For industrial reform in 
this corridor 
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२.क)  महानगर यातायात व्यिस्थापन योजना (Municipal Transportation Management Plan-MTMP) अनरुुपका तपलसिका 
मखु्य सडक सञ्जािमा आिश्यकता अनसुार सडक, नािा, फूटपाथ, हररयािी , साइकि िेन र अन्य सडक सरुिाका साथ 
व्यिशस्थत िहरी पूिािधार लनमािणका िालग बहिुवर्िय योजना तजुिमा र कायािन्ियन गने लनणिय गररयो |  

१.  िडा नं.१/२ लसमाना सडक राधाकृष्ण मागि  

२.  िडा नं.१ र १९ रििािा मागि 

३.  िडा नं.१९ को लमिनचोक हुुँदै कटहरी गा.पा.को हिुाकी सडक रंगेिी रोड लनस्कने बाइपास सडक 

४.  िडा नं.३ पषु्पिािचोकदेशख राजिंिीचोकसम्म मानगढ मागि 

५.  िडा नं.२ मनुाि पथ, लिभजू मागि, िंकरपूर मागि  

६.  िडा नं.३ कन्या मागि, प्रताप मागि एिम ्श्रीनगर मागि  

७.  िडा नं.४ किन केिलिया मागि िस्ता पशिम बाुँकी भाग 

८.  िडा नं.४ िडा सलमलतदेशख लबहीबारे हवटया हुुँदै नोबेिको गेट नहरसम्म राजसती मागि 

९.  िडा नं.४ खाजी कोहिरा मागि कोिी राजमागिदेशख ज्िािा टोिसम्म 

१०.  िडा नं.४ ईक्राही मागि 

११.  िडा नं.४ राधारमण मागि 

१२.  िडा नं.५/६ कोचाखाि हुुँदै केिलिया रोड जोडने बाइपास सडक  

१३.  िडा नं.८ जनक मागि बाुँकी भाग हुुँदै जयनेपाि मागि र छाुँया मागि  

१४.  िडा नं.८ बािगोपाि मागिदेशख अिोकचोक हुुँदै विश्वकमािचोकसम्म ठूिो नािा S6 समेत 

१५.  िडा नं.८ फोहोर पानी प्रिोधन केन्रबाट उत्तर जाने बाटो 

१६.  िडा नं.११ जनपथ मागि र बदु्धलबहार मागि बसपाकि  भन्दा पशिमको बाुँकी भाग 

१७.  िडा नं.११ अिका मागि, अरुणोदय मागि पिमखुीचौक हुुँदै िडा नं.१२ र १६ दरैया मागिको बाुँकी भाग 

१८.  िडा नं.६/११ लसमाना सडक केिलिया रोडको बाुँकी भाग 

१९.  िडा नं.१२ किेजरोडको बाुँकी भाग हुुँदै िडा नं.१६ तालिम केन्र भविमोडसम्म 

२०.  िडा नं.१२ मिहनिुा जाने सडक 

२१.  िडा नं.१३ अलतलथ मागि विराट आुँखा अस्पताि सडक 

२२.  िडा नं.१३ थिहिा मागि 

२३.  िडा नं.१३ सेिा मागि 

२४.  िडा नं.१४ भगिती मागि नयाुँ टोि हुुँदै १४/१८ लसमाना सडकसम्म 

२५.  िडा नं.१४ हनमुान मशन्दरदेशख पूिि चक्रपथ 

२६.  िडा नं.१४ नन्द मागि 

२७. िडा नं.१५ को प्रजातन्ि मागिदेशख रानीपथसम्मको बाटो 

२८.  िडा नं.१५ प्रजातन्ि मागिको बाुँकी भाग र न्यू महेन्र मागि 
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२९.  िडा नं.१६ को रानीसडकदेखी तालिम केन्र हुुँदै दरैया मागिसम्मको बाइपास सडक 

३०.  िडा नं.१६ हिुास मेटिदेशख अमडिुा जाने नेपाि भारत लसमाना उत्तरको सडक ठूिो नािा समेत 

३१.  िडा नं.१७ रघपुती मागि, (जटुलमि) 

३२.  िडा नं.१७ मटेरुिा मागि हुुँदै िडा नं.१८ विराट राजाको दरबार जाने बाटो । 

३३.  िडा नं.१८ धमिबाुँध मागिको बाुँकी भाग । 

३४.  पशिम नहरको सडकिाई बाइपास सडक र ररवक्रएिन सेन्टरको रुपमा विकास 

३५.  महेन्र मोरङ क्याम्पस दशिण जाने बाटो लनमािण िडा न १२ 

३६.  केसलिया रोड बाट विएफएम जानेबाटो लनमािण िडा न ६ 

३७.  नोिेि मेलडकि पिुि नहर उत्तर पिुि हदैु ४ नं िडा कायाििय बाटो लनमािण 

२. ख) पाकि  हररयािीूः 

१.  िडा नं.७ मा प्रधानमन्िी पाकि  लनमािण 

२.  िडा न ४ को बस्तापैनी, िडा नं १ को बाि उद्यान, िडानं २ सोमबारे हवटयाको छेउ । 

अनसूुची २ 

a]?h' 

bkmf g+ 
lg0f{osf] Aoxf]/f /sd 

#! dxfgu/kflnsfn] lj/f6gu/ dxfgu/kflnsfsf sd{rf/L Joj:yfkg -;]jf zt{_ 

;DjGwL P]g @)&% nfu' u/L bkmf ^$ df c:yfoL tyf s/f/sf sd{rf/Lx?sf] 

dfl;s tnj jf6 cfwf/e't tnjdfgsf] !) k|ltzt j/fj/sf] /sd / ljdf jfktsf] 

? $)).– dfl;s sl§ u/L ;f]lx j/fj/sf] /sd yk u/L hDdf u/]sf]df of] jif{ 

c:yfoL / s/f/ tk{msf *^ hgf sd{rf/Lsf] nfuL ? @%!)^)$.– vr{ n]v]sf]df 

dxfgu/kflnsf sd{rf/L Joj:yfkg ;DjGwL P]g @)&% ;+3Lo / k|b]z sfg'g 

ljkl/t :yflgo txn] sfg'g lgdf{0f u/L u/]sf] vr{ clgoldt egL j]?h' sfod 

x'g cfPsf]df  dxfgu/kflnsfsf] sd{rf/L Joj:yfkg ;DjGgwL P]g @)&% df 

Joj:yf eP jdf]lhd ;+Grosf]if / ljdf jfktsf] /sd slÝ u/L pknJw u/fO{Psf] 

x'+bf pQm j]?h' lgoldt ug]{ lg0f{o ul/of] .   

@%!)^)$.– 

#$ dxfn]vf k/LIfssf] sfof{no jf6 j]?h'sf] bkmf %& df gu/ k|x/L, ;jf/L rfns, 

;oz, sfof{no ;xof]uL, KnDj/, O{n]lS6|l;og, rf}lsbf/, dfnL, ju}r], kb jfx]s 

O{lGhlgo/, ;j O{lGhlgo/,vl/bf/,cldg nfuotsf kbdf !#& hgf sd{rf/L lgo'lQm 

u/L vr{ n]v]sf] egL cf}NofO{Psf] j]?h'sf ;DjGwdf xfn nf]s;]jf cfof]usf] jf6 

kbk'lt{ eO{ gcfPsf] x+'bf dxfgu/sf] sfo{ If]q / sfo{qmd nfO{ Wofgdf /flv sd{rf/L 

cefjsf sf/0fn] sfof{nosf] b}lgs sfdsfh ug{ c;xh eO{ /x]sf] cj:yfdf 

xfnnfO{ cfjZos sd{rf/Lx? s/f/df lgo'lQm u/L sfdsfhdf nufO{ /x]sf]n] o; 

bkmfdf pNn]v ePsf] j]?h' lgoldt ug]{ lg0f{o ul/of] .  

? $&*@$$&).– 

#% dxfgu/kflnsfn] s/f/ ;]jfdf lgo'lQm u/]sf !(^ hgf sd{rf/Lx? nfO{ dGqfnon] 

lbPsf] lgb]{zg ljkl/t :yfoL sd{rf/L ;/x dx+uL eQf e'QmfgL u/]sf] /sd lgod 
;Ddt gb]lvPsf] egL j]?h' cf}NofO{Psf]df ;f] ;DjGwdf sd{rf/Lx?sf] dgf]jn 

pRr /fVg cGo :yfoL sd{rf/L ;/x lghx?nfO{ cfGtl/s >f]tjf6 Joxf]g]{ u/L 

dx+uL eQf e'QmfgL lbPsf]n] o; bkmfdf pNn]v ePsf] j]?h' lgoldt ug]{ lg0f{o 

ul/of] .   

$&)$))). 
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$@ kmf]xf]/kfgL k|zf]wg s]Gb|sf] @)&& >fj0f / efb| dlxgfsf] ljw't dx;'n ? ##^&&@. 

Dff hl/jfgf jfktsf] /sd ? *@*^(. yk u/L e'QmfgL lbPsf] b]lvPsf]n] dx;'n 

l9nf j'emfpbf yk Jooef/ kg{ uPsf] /sd lgod ;Ddt gb]lvPsf] egL j]?h' 

sfod x'g cfPsf]n] ;f] ;DjGwdf slxn] sflx sfof{nosf] /  k|flws/0fsf] l;i6dn] 

sfd gubf{sf] cj:yf / slxn] sflx sfof{no k|d'v jf n]vf k|d'vsf] tflnd uf]li7 

ePsf] sf/0fn] ubf{ ;f] x'g uPsf] / ;f] dlxgf eGbf k5fl8 o; lsl;dn] hl/jfgf 

glt/]sf] / cj kgL ;f] ljifodf sfof{no u+lDe/ /x]sf]n] pQm j]?h' lgoldt ug]{ 

lg0f{o u/of] .  

*@*^(. 

&#=! ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$ sf] lgod !( df lj; xhf/ eGbf jl9 /sdsf] 

dfn;fdfg vl/b ubf{ d'No clej[l4 s/ btf{ k|df0fkq k|fKt u/]sf] kmd{jf6 ug'{kg]{ 

Joj:yf ePsf]df cf6{ Kofn];nfO{ d'No clej[l4 s/ ljhs k]z gu/L Kofg ljnsf] 

cfwf/df e'QmfgL u/]sf] /sd clgoldt b]lvPsf] egL j]?h' sfod x'g cfPdf cj 

b]lv ;f] sfo{nfO{ lg?:;flxt ul/g] ePsf]n] Ps k6sf] nfuL pQm j]?h' lgoldt 

ug]{ lg0f{o ul/of] .  

@%(*!=@% 

*% ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$ sf] lgod (& jdf]lhd nfut cg'dfgdf 

cf]e/x]8, d'No clej[lb s/ ,slG6h]G;L ;d]t u/L ! s/f]8 eGbf sdsf] sfo{ dfq 

pkef]Qmf ;ldlt dfk{mt ug'{kg]{df ! s/f]8 eGbf jl9sf] of]hgfx? pkef]Qmf ;ldlt 

dfk{mt u/fPsf]df clgoldt b]lvPsf] egL j]?h' sfod x'g cfPsf] ;Gbe{df 

jf:tddf tkl;n jdf]lhdsf of]hgfx? u'0f:tl/o tj/n] ;DkGg ug{sf] nfuL 

sfof{non] tof/ u/]sf] nfut cg'dfg jl9 x'g uO{ ;f] x'g uPsf] tyf xfn cfP/ 

? !) s/f]8 ;Ddsf] sfd nfeu|flx ;d'bfonfO{ k|lt:kwf{ u/fO{ ug{ ;lsg] k|fjwfg 

eO{ ;s]sf]n] cj cfO{Gbf vl/b lgodfjnLsf] clwgdf /lx of]hgfx?sf] nfut 

cg'dfg tof/ ul/g] ePsf]n] pQm j]?h' lgoldt ug]{ lg0f{o ul/of] .  

s=  cf/ ;L ;L 8]|g sG6|S;g ? !#)^#!)@. 

v=  vb|f xl/ofnL kfs{df sDkfp08jfn ? !%@*!&%&. 

u=  3f]3fx k}gLdf cf/l;l/ gfnf lgdf{0f ? !@^!^%)). 

3=  !( g+= j8f sfof{no ejg lgdf{0f ? !@%^!##^. 

8=  ( g+= j8f sfof{no ejg lgdf{0f ? !!&#@&(*. 

r=  !( g+= j8f sfof{no ejg lgdf{0f ? !@%^!#^^. 

5=  j8f g+= !# / !% df kSsL gfnf lgdf{0f ? !!#%$%@!. 

h=  x]Nykf]i6 lgdf{0f pkef]Qmf ;ldlt jf8{ g+= ( ? !!*@&%((. 

em=  klSs gfnf lgdf{0f pkef]Qmf ;ldlt jf8{ g+= ( !!)$&@#(. 

`=  dxfgu/ cfjf; of]hgf ;fd'bflos ejg lgdf{0f p=;= ? !@$($(((. 

6=  !% gDj/ j8f sfof{no ejg lgdf{0f p=;= ? !!@%*)@$. 

!#%&((@!!. 

!)!=! ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$ sf] lgod (& jdf]lhd nfut cg'dfgdf 

cf]e/x]8, d'No clej[lb s/ ,slG6h]G;L ;d]t u/L ! s/f]8 eGbf sdsf] sfo{ dfq 

pkef]Qmf ;ldlt dfk{mt ug'{kg]{df ? !!^(%$)@.!* sf] sfo{ u/fO{Psf]n] clgoldt 

b]lvPsf] egL j]?h' sfod x'g cfPsf]df pQm of]hgf u'0f:tl/o tl/sfn] ;DkGg 

ug{ sf] nfuL nfug cg'dfg jl9 x'g uO{ l;df gf3]sf] / cj b]lv vl/b P]g cg';f/ 

g} of]hgfx?sf] nfut cg'dfg tof/ u/L ;Grfng ul/g] ePsf]n] Ps k6ssf] nfuL 

pQm j]?h' lgoldt ug]{ lg0f{o ul/of] .  

!!^(%$)@.!* 

!)% dxfgu/kflnsf cGt/ut j8fx?sf] ljleGg If]qdf df6f] k'g]{ / u|fe]n ug]{ sfo{sf] 

nfuL ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$ sf] bkmf !@#-!_ jdf]lhd vl/b ;Demf}tfsf] 

cfwf/ gfkL lstfj /lgË ljn ;DnUg u/L e'QmfgL lbg'kg]{ Joj:yf ePsf]df sfo{If]q 

gn]v]sf]n] sxf+ sfd eof] egL Plsg ug{ g;lsPsf] egL j]?h' sfod x'g cfPsf]df 

;f] sfo{x?sf] sfo{kflnsf 4f/f ul7t hf+rkf; ;ldltn] :ynut cg'udg tyf 

lgl/If0f u/L ;f]sf] lj:t[t k|ltj]bg lbPsf] ;fy} kmfOgn ljn e'QmfgL x'bf sfo{ 

;DkGg k|ltj]bg ;d]t clgjfo{ geO{ e'QmfgLg} /f]Ssf ul/g] ePsf]n] tf]lsPsf] 

7fp+dfg} sfd ePsf]n] pQm j]?h' lgoldt ug]{ lg0f{o ul/of] .  

%)$@^^.)@ 
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!)*=! ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$ sf] lgod (& sf] pklgod ! df pkef]Qmf 

;ldltn] ! s/f]8 ;Ddsf] nfut cg'dfg ePsf] lgdf{0f sfo{ ug{ kfpg] Joj:yf 

ePsf]df ;f] eGbf jl9 nfut cg'dfg ePsf] of]hgf p=;= n] lgdf{0f u/]sf]n] 

clgoldt b]lvPsf] egL j]?h' sfod x'g cfPsf]n] pQm of]hgf pkef]Qmf ;ldlt, 

hgk|ltlglw, sfof{nosf] k|ToIf lgu/fgLdf u'0f:tl/o 9+un] lgdf{0f sfo{ ;DkGg 

u/]sf] / u'0f:t/ sfod /fVgsf] nfuL s]lx nfut jl9 x'g uPsf]df cj cfO{Gbf ;f] 

x'g glbO{ vl/b lgodfjnL cg';f/ g} ul/g] ePsf]n] Ps k6sf] nufL pQm j]?h' 

lgoldt ug]{ lg0f{o ul/of] .   

!#)^#!)!. 

!@*=$ ;fdflhs ;'/Iff eQf ljt/0f sfo{ljlw @)&& sf] j'bf+ !%-#_ cg';f/ :yflgo txn] 

nfeu|flxsf] eQf cfly{s jif{sf] k|To]s rf}dfl;s cjlwsf] cGTo;Dddf e'QmfgL u/L 

;Sg'kg]{ / eQf k|fKt ug]{ nfeu|flxn] ;f]xL cfly{s jif{ leq k|fKt u/L ;Sg' kg]{ 

Joj:yf ePsf]df dxfgu/kflnsfn] j}+s dfk{mt cfly{s jif{ ;dfKt eO{ ;s]kl5 5+'6 

eQf egL vr{ n]v]sf] kfO{Psf]n] pQm vr{ lgod;Ddt gb]lvPsf] egL j]?h' sfod 

x'g cfPsf]df sfof{nodf ePsf] nfeu|flxsf] /]s8{ cg';f/g} jf:tddf /sd lgsf; 

ug{ 5+6 ePsf]n] jiff{Gt kl5 eQf lgsf;f ul/Psf] / ;f] /sd ;DjGwLt nfeu|flxsf] 

j}+s vftf dfk{mt e'QmfgL ePsf]n] pQm j]?h' lgoldt ug]{ lg0f{o ul/of] .  

$)@&@^@.() 

!#@ ufp+ tyf gu/;efsf ;b:ox?sf]  ;'ljwf ;DjGwL P]g @)&%-k|yd ;+zf]wg_ df 

o; k|b]zdf :yflgo txsf k|d'v tyf pk k|d'vn] ;Nnfxfsf/ /fVg kfpg] Joj:yf 

gu/]sf] ;fy} :yflgo ;/sf/ ;Grfng P]g @)&$ sf] bkmf *#-*_ df tf]lsPsf] 

eGbf km/s kbdf sd{rf/L kbk'lt{ ug{ gx'g] Joj:yf u/]kgL dxfgu/kflnsfn] # 

hgf sfg'gL ;Nnfxfsf/ / ! hgf hg ;Dks{ clws[t lgo'lQm u/L jflif{s ? 

!*(*!$). e'QmfgL u/]sf] /sd clgoldt b]lvPsf] egL j]?h' sfod x'g cfPsf]df 

dxgu/kflnsfsf] tk{m jf6 jx; Pj+ k}/jL ug{ ;fy} sfof{nosf] cGo cfjZos 

sfo{ ug{ :yfoL sd{rf/L gePsf] sf/0f sfg'gL ;Nnfxfsf/ / hg;Dks{ clws[t 

lgo'lQm u/L sfo{ ;Dkfbg x'b} cfPsf] / lghx?sf] kfl/>lds cfˆg} cfGtl/s >f]t 

jf6 vr{ Joxf]g]{ u/L lgo'lQm ul/Psf]n] pQm j]?h' lgoldt ug]{ lg0f{o ul/of] .  

!*(*!$). 

!## dxfn]vf kl/Ifssf] k|f/lDes k|ltj]bg cg';f/ k|d'v / pk k|d'vsf] :jlso ;lrjsf 

?kdf qmdz clws[t 5}7f}+ / ;xfos krf}+ txsf] sd{rf/L lgo'lQm u/L kfl/>lds 

e'QmfgL u/L vr{ n]v]sf] egL sfod x'g cfPsf] j]?h' /sd ;DjGwdf lgh 

sd{rf/Lx? sfof{nos} sd{rf/L ePsf] / :jlso ;lrjsf ?kdf sfd ug{sf] lgDtL 

dfq lgo'lQm ePsf] geO{ :jlso ;lrjn] ;Dkfbg ug'{kg]{ sfo{sf] yk lhDd]jf/L 

dfq k|bfg u/]sf] x'bf pQm j]?h' lgoldt ug]{ lg0f{o ul/of] .   

(!!&$). 

!#$ dxfgu/kflnsfn] sd{rf/L ;]jf zt{ ;DjGwL sfg'gdf pNn]v gePsf] k|f]T;fxg 

eQmf lzif{sdf ? !((%))). vr{ u/]sf] sf/0f cfly{s Jooef/ j9\g uPsf] egL 

j]?h' cf}NofPsf]n] dxfgu/kflnsfdf /x]sf sd{rf/L cefjsf sf/0f sfdsf] rfknfO{ 

Wofgdf /flv pknJw sd{rf/Lx?nfO{ cltl/Qm ;do sfddf v6fPsf]n] ;f] sfo{sf] 

sfof{no jf6 k|dfl0ft ;d]t u/L cfˆg} cfGtl/s >|f]tjf6 vr{ Joxf]g]{ u/L e'QmfgL 

lbPsf]n] pQm j]?h' lgoldt ug]{ lg0f{o ul/of] .  

!((%))). 

!#^ dxfgu/kflnsfn] gu/;efdf kfl/t lg0f{osf] cfwf/df ljleGg txsf sd{rf/L 

x?nfO{ cltl/Qm ;do sfd u/] jfkt ? $#(^(#*.– e'QmfgL u/]sf]df cltl/Qm 

;dodf sfd u/]sf] k'li6 x'g] l8lh6n xflh/L ;dfj]z gu/L e'QmfgL ug]{ u/]sf]n] 

lg0f{o jdf]lhd cltl/Qm ;dodf sfo{ ;DkGg u/]sf] b]lvg] cfwf/ k'li6 x'g] k|df0f 

k]z x'g'kg]{ egL j]?h' sfod x'g cfPsf]n] dxfgu/kflnsfdf /x]sf] ljleGg dxfzfvf 

tyf zfvf x?df sfo{/t sd{rf/L x?nfO{ sfof{nosf] sfdsf] rfknfO{ Wofgdf /fv]/ 

dfq cltl/Qm sfddf v6fpg] u/]sf] / o;/L cltl/Qm sfddf vl6g] sd{rf/Lx?n] 

;f] j]nf cfk'mn] u/]sf] sfdsf] k]mxl/:t ;lxltsf] ljj/0f -cltl/Q ;dodf sfd 

ubf{sf] jvt el/g] kmf/d cg';'rL #_ el/ xflh/L /]s8{ ;d]t ;+nUg /flv e'QmfgL 

lbg] u/]sf] / l8lh6n xflh/Lsf] ;DjGwdf dxfgu/kflnsfn] ;sf/fTds ?kn] 

$#(^(#*. 
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lnPsf]n] cfufdL lbgdf ;f]sf] ;d]t Joj:yfkg ug{ pko'Qm x'g] dx;'if ul/Psf]n] 

pQm j]?h' lgoldt ug]{ lg0f{o ul/of] .  

!#* dxfgu/kflnsfn] ut cfly{s jif{sf] e'QmfgL o; jif{ u/]sf]df e'QmfgL lbg j+flssf] 

ljj/0f g/flv e'QmfgL u/]sf]n] lgod;Ddt gb]lvPsf] egL j]?h' sfod x'g cfPsf]n] 

ut jif{sf] e'QmfgL o; jif{ ubf{ clgjfo{ e'QmfgL x'g j+fls sRrfjf/L kmf/d 

d=n]=k=kmf=g= @@! el/ sfof{no k|d'v jf6 k|dfl0ft u/L o; jif{ e'QmfgL lbg] 

bfloTjdf ;fg]{ u/Psf]n] tkl;n jdf]lhdsf j]?h' /sd lgoldt ug]{ lg0f{o ul/of].  

tkl;n 

!=  @&& cfiff9sf] hf]lvd tyf vfbf eQf ? !%*%&(%. 

@=  sf]le8 !( lgoGq0fsf] nfuL cf};wL l58\sfp sfo{qmd ? @(^&#). 

#=  jf8{ g+= $, !# / !& sf kbflwsf/Lsf] )&^ r}q b]lv )&& cfiff9 ;Ddsf] 

j}7s eQf ? #@$))).– 

$=  ljw]os ;ldltsf] )&^ r}q b]lv )&& cfiff9 ;Ddsf] j}7s eQf ? *(^)).– 

%=  jf8{ g+= !! sf kbflwsf/Lsf] )&& j}zfv b]lv cfiff9 ;Ddsf] j}7s eQf ? 

!)*))). 

^=  k'jf{wf/ ljsf; ;ldltsf] )&^ >fj0f b]lv )&& cfiff9 ;Ddsf] j}7s eQf ? 

!!!^)). 

&=  jftfj/0f tyf ljkb Joj:yfkgf ;ldltsf] h]7 dlxgfsf] j}7s eQf ? !%))). 

*=  jf8{ g+= !@ sf % hgf kbflwsf/Lsf] )&^ r}q b]lv )&& cfiff9 ;Ddsf] j}7s 

eQf ? !@)))).– 

(=  jf8{ g+= * sf ^ kbflwsf/Lsf] )&& j}zfv b]lv )&& cfiff9 ;Ddsf] j}7s 

eQf ? @!^))). 

!)  jf8{ g+= !, @, # sf !* hgf /  %, &, !$ / !^ sf @# hgf kbflwsf/Lsf] 

)&& j}zfv b]lv cfiff9 ;Ddsf] j}7s eQf ? %%*))). 

!!  jf8{ g+= (, !%, !&, !* / !( sf @( hgf kbflwsf/Lsf] )&& h]7 b]lv cfiff9 

;Ddsf] j}7s eQf ? @$^))).– 

!@  ljleGg !) j6f jf8fsf] )&& j}zfv b]lv cfiff9 ;Ddsf] ljljw vr{ ? 

@^^#&). 

!#  of]hgf h+frkf; ;ldltsf] )&& df3 b]lv r}q ;Ddsf] lg/LIf0f eQf ? 

@)!))). 

!$  jf8{ g+= % sf] )&^ sflt{s b]lv )&& cfiff9 ;Ddsf] 3/ef8f ? !^*#)). 

!%  cf=j= )&^÷&& sf] /fhZj ;DjGwL gLltut k/fdz{ tyf jh]6 gLlt tyf 

sfo{qmd th'{df ;DjGwL ;ldltsf] j}7s eQf ? (^*)). 

!^  cf=j= )&^÷&& sf] sf]le8 !( Joj:yfkg ;ldltsf] j}7s eQf ? !#@)))> 

!&  cf=j= )&^÷&& sf] sfo{kflnsf j}7s eQf ? @^&))). 

!*  cf=j= )&^÷&& sf] gf]j]n d]l8sn sn]hnfO{ cfdf ;'/Iff tk{msf] /sd ? 

!!#&%)). 

%(#(^(%. 

!#( ufp+ tyf gu/;efsf ;b:ox?sf] ;'ljwf ;DjGwL P]g @)&% sf] cg';'rL !-3_ df 

dxfu/kflnsfsf k|d'v, pk k|d'v, j8fWoIf / ;b:ox?n] dxfgu/kflnsf jf6 

;Grflnt ljleGg of]hgf x?sf] cg'udg u/] jfkt dfl;s cg'udg k|ltj]bg k]z 

gu/L cg'udg jfktsf] /sd j'lemlnPsf] egL j]?h' sfod x'g cfPsf]df cg'udg 

;ldltn] ;Grflnt of]hgfx?sf] :ynut ?kdfg} cg'udg ug]{ u/]sf] Tofxf+ ePsf 

sdL sdhf]/L nfO{ tTsfn ;'wfg{ lgb]{zg lbg] u/]sf] / Tofxf jf6 ug{ g;lsg] 

sfdsf] sfof{nodf l;kmfl/if ug]{ u/]sf] ;fy} cg'udg k|ltj]bg slxst} 5'+6k+'m6 

ePtf kgL kl5Nnf lbgx?df clgjfo{ ?kn] k]z ug]{ ul/Psf] / k|ltj]bg k]z gul/P 

e'QmfgL ;d]t gug]{ ul/Psf]n] Ps k6sf] nfuL pQm j]?h' lgoldlt ug]{ lg0f{o 

ul/of] .   

!=  k|d'vsf] ? !^*))). 

@=  pk k|d'vsf] ? !^*))). 

!^(*))). 

mailto:#@$))).–
mailto:!@)))).–
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#=  j8fWoIfsf] ? !!@@))). 

$=  sfo{kflnsfsf ;b:ox?sf] ? @$)))). 

!$! dxfgu/kflnsfn] k|]; ;Nnfxfsf/ kbdf sf}zn lg/f}nf nfO{ s/f/df lgo'lQm u/L 

dfl;s ? #)(%). sf b/n] jflif{s kfl/>lds ? $!$^)). vr{ n]v]sf]df P]g 

gePsf] ;'ljwf jfkt vr{ n]v]sf] /sd clgoldt egL j]?h' sfod x'g cfPsf]n] 

lgh ;Nnfxfsf/ nfO{ gu/;efn] lg0f{o u/] jdf]lhd lgo'lQm ul/Psf]  / lghsf] 

kfl/>lds cfGtl/s >f]t jf6 vr{ n]v]sf]n] pQm j]?h' lgoldt ug]{ lg0f{o ul/of].  

$!$^)). 

!$@ dxfgu/kflnsfn] ;Grfng u/]sf] Sjf/]lG6g tyf cfO;f]n];g ;]G6/x?df /x]sf 

lj/fdL x? slt ;+Vofdf /x]sf / slt cjlw ;Dd j;]sf] eGg] /]s8{ g/flvsg 

vfgf vfhf v'jfPsf] /sd ? $))^@%#. Zlz 6]G6 xfp; P08 Sof6l/Ë ;]jf nfO{ 

e'QmfgL ul/Psf] /sd oyfy{ ePsf] egL Plsg ug{ g;lsPsf] egL j]?h' sfod 

x'g cfPsf]df Sjf/]lG6g tyf cfO;f]n];gdf /x]sf lj/fdL x?nfO{ vfgf tyf vfhf 

v'jfpg] sfo{sf] nfuL 6]08/ dfk{mtg} ul/Psf]n] ;j} eGbf sd b//]6 k]z ug]{ zlz 

6]G6 xfp; ;+u ;Demf}tf u/L sfof{b]z lbOPsf] ;fy} Sjf/]lG6g / cfO{;f]n];gdf 

cfjZos dfqdf 8fS6/, :6fkm g;{ nufot cGo :jf:YosdL{ / ;xof]uL sd{rf/Lsf] 

6f]nLg} u7g u/L sfddf nufPsf], :jf:Yo ;fdflu| nufot cf}hf/ pksf/x? k|of{Kt 

dfqdf pknJw u/fO{ :jf:Yo h:tf] dfgljo ;]jfdf s'g} s;/ jfls g/flv sfd 

ubf{ub}{ ;f] j]nfsf] kl/l:yltdf vr{ k'li6x'g] sfuhft slxst} s]lx 5'+6k'm6 ePsf 

ljn e/fkfO{ k|df0fsf] ?kdf ;dfj]z ul/g] ePsf]n] pQm j]?h' lgoldt ug]{ lg0f{o 

ul/of] .   

$))^@%#. 

!$^=@ :yflgo ;/sf/ ;Grfng P]g @)&$ sf] bkmf ^% df :yflgo s/sf] ;DjGwdf 

/fhZj k/fdz{ ;ldltn] lgwf{/0f u/]sf] cfwf/df gu/;efn] lg0f{o ug'{kg]{ Joj:yf 

x'bfx'b} xf6vf]nf tk{msf] lgsf;L s/df kflnsfn] Jofj;foLnfO{ cf=j= )&&÷&* sf] 

nfuL ? $*!^)). 5+'6 lbPsf] ;DjGwdf sfo{kflnsfn] gu/kflnsfsf] k|d'v nfO{ 

clVtof/L k|bfg u/L gu/kflnsf k|d'vsf] lg0f{o jf6 5+'6 lbPsf]df Pp6f lgsfonfO{ 

lbPsf] clwsf/ csf]{ lgsfon] k|of]u u/L 5+'6 lbPsf] /sd clgoldt b]lvPsf] egL 

j]?h' sfod x'g cfPsf]df sfo{kflnsfn] gu/ k|d'v nfO{ clVtof/L lbPsf] / 

clVtof/ k|fKt JoflQmn] u/]sf] lg0f{o nfO{ clgoldt eg]/ JofVof ug'{ plrt 

gb]lvPsf] x'gfn] pQm j]?h' lgoldt ug]{ lg0f{o ul/of] .  

$*!^)). 

!%! cfly{s sfo{ljlw tyf ljQLo pQ/bfloTj lgodfjnL @)&& sf] lgod #( cg';f/ 

tkl;n jdf]lhdsf sfo{qmdsf] pkef]Qmf ;ldltnfO{ @)&^÷&& sf] 5'6 ljn egL 

d'Nofs+gsf] cfwf/df ? !@(#**&. gu/;ef jf6 cg'df]bg x'g]u/L vr{ n]v]sf]df 

pQm vr{ gu/;ef jf6 cg'df]bg ePsf] k|df0f gePsf] egL j]?h' sfod x'g cfPsf] 

tyf pNn]lvt of]hgfx?sf] gu/;ef jf6 cg'df]bg ug{ 5+'6 ePsf]n] pQm j]?h' 

cg'df]bgsf] nfuL gu/;efdf k]z ug]{ lg0f{o ul/of] .  

!= j8f gDj/ !% sf] hfd'g]Zj/ dfu{df cf/l;l; gfnf lgdf{0f ? &*#*&&. 

@+= jf8{ gDj/ !^ df zf}rfno tyf s'?jf 3/ lgdf{0f ? %!))!). 

!@(#*&&. 

!%# dxfgu/kflnsfn] pRr cbfnt lj/f6gu/sf] r=g= !#(@% ldlt @)&^÷!!÷)@ 

sf] kqjf6 ef}lts ;fdflu| pknJw u/fO{lbg] egL n]lvPsf] kqsf] cfwf/df pQm 

lgsfonfO{ % yfg Pl; / * yfg :6]knfO{h/sf] hDdf ? $(**(%. -d'=c= s/ 

;lxt_ sf] /sd k'jf{cGrn nfO{ e'QmfgL ul/Psf]df gu/;ef jf6 kfl/t of]hgf / 

jh]6 jfx]ssf] k|of]hgsf] nfuL ul/Psf] vr{ lgod;Ddt gb]lvPsf] egL j]?h' 

sfod x'g cfPsf]n] g]kfn ;/sf/sf] gLlt cg'?k /fHosf ;j} ;/sf/L sfof{no 

x?nfO{ ;fwg ;DkGg u/fpb} n}hfg] eGg] g} /x]sf]n] pQm ;fdfgx? sfof{nosf] 

lhG;L vftfdf cfDbfdL hgfO k|lqmofut ?kdf pRr cbfntnfO{ x:tfGt/0f ;d]t 

ul/Psf] tyf e'QmfgL ul/Psf] /sd dxfgu/kflnsfsf] cfˆg} cfGtl/s >f]t jf6 

Joxf]l/Psf] x'gfn] pQm j]?h' lgoldt ug]{ lg0f{o ul/of] .  

$(**(%. 
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!%& dxfgu/kflnsfn] ljleGg sfo{qmdx? ;Grfng ubf{ sfo{If]qut zt{ jgfO{ nfut 

cg'dfg :jLs[t ug]{, ;]jf k|bfossf] ;'lr tof/ u/L tf]lsPsf] ljlw / k|lqmof k'/f 

u/L ;Grfng ug'{kg]{df ljleGg j8fdf ;Grflnt sfo{qmddf ;xefuL 5gf}6sf] 

cfwf/ >]:tf;fy ;+nUg gu/L sfo{qmd ;Grfng u/L vr{ n]v]sf]df ;xefuL 

5gf}6sf] cfwf/ k|df0f j]u/ vr{ n]v]sf] lgod;Ddt gb]lvPsf] egL j]?h' sfod 

x'g cfPsf]n] tkl;n jdf]lhdsf ;]jf k|bfos ;+:yf jf6 ;Grflnt sfo{qmdx? 

gu/;ef 4f/f kfl/t jflif{s gLlt sfo{qmd tyf jh]6 k'l:tsfdfg} k/]sf]n] ltg} 

;+:yf dfk{mt sfo{qmd ;Grfng ul/Psf] tyf ;xefuLtfsf] 5gf}6 ;DjGwdf j8f 

sfof{nox?n] cfˆgf] j8f leq /x]sf blnt, hghftL, dlxnf, / ljkGg ju{x? dWo] 

kgL tflnd lnO{ cfk}+mn] Jofj;foLs ?kn] sfd ug]{ egL k|ltj4tf hgfPsfx? nfO{ 

dfq 5gf}6 u/L ;xefuL u/fO{Psf]n] pQm j]?h' lgoldt ug]{ lg0f{o ul/of] .   

!=  uf}/LeQm xf]6n Dofg]hd]G6n] jf8{ g+= ^ df @) hgf k|lzIffyL{x? nfO{  u'l8of 

jgfpg] tflnd u/Psf] vr{ d'=c= s/ ;d]t ? #(&))). 

@=  uf}/LeQm xf]6n Dofg]hd]G6n] jf8{ g+= ^ df @) hgf k|lzIffyL{x? nfO{ k]mG;L 

rKkn jgfpg] tflnd u/fPsf] vr{ d'=c= s/ ;d]t ? #(&))). 

#=  Sof/Lkmf]/ dN6Lk|kf]{h k|f=ln= n] jf8{ g+= ^ df @) hgf k|lzIffyL{ x?nfO{ 

8|fO{leª tflnd u/fPsf] vr{ d'=c= s/;d]t ? #))))). 

$=  nflnu'/f; dlN66]lSgsn OlG:6Ro'6 k|f=ln= n] jf8{ g+= !) df @) hgf 

k|lzIffyL{ x?nfO{ 8|fO{leª tflnd u/fPsf] vr{ d'=c= s/;d]t ? @(&))). 

 

!#(!))). 

!%( dxfgu/kflnsfn] ;j} j8fx?df dfnflyg :k]| sfo{qmd ;Grfng u/]sf] b]vfO{ ? 

!!$%#%). vr{ u/]sf]df kmfu'g / r}q dlxgfdf dfq ;Grfng ug'{n] dlxgf 5gf}6sf] 

cfwf/ k|df0f gx'g'sf] ;fy} k|To]s j8fx?df sfo{qmd ;Grfng ePsf] b]lvg] 

j8fx?sf] l;kmfl/if ;d]t >]:tf;+u ;+DnUg gePsf]n] vr{ k'i6ofO x'g g;s]sf] 

egL j]?h' sfod x'g cfPsf]df sf]le8 h:tf] dfxfdf/Ln] dfgj lhjg nfO{ lynlynf] 

jgfPsf] cj:yf / o; If]qdf jf/} dlxgf nfUg] dR58sf] k|sf]ksf] sf/0fn] ubf{ kgL 

dxfgu/kflnsf l:yt !( j6} j8f sfof{nosf] k'/} If]qdf dfnflyg :k|] sfo{qmd 

nfO{ cleofgsf] ?kdf ;Grfng ul/Psf]n] pQm j]?h' lgoldt ug]{ lg0f{o ul/of] .  

!!$%#%). 

!*$ dxfgu/kflnsfn] lgDg kmd{x? jf6 ljleGg kmlg{r/sf ;fdfg vl/b ubf{ jflif{s 

vl/b u'? of]hgf cg';f/ vl/b gu/]sf] dfn;fdfg vl/b ubf{ :k]lzlkms]zg :jL[st 

u/]/ dfq ug'{ kg]{ Joj:yf /x]sf]df ;f] cg';f/ gu/L ;f]e}m vl/b sfo{ ug]{ u/]sfn] 

lgod ;Ddt gb]lvPsf] egL j]?h' sfod x'g cfPsf]df ljleGg lsl;dsf j:t' tyf 

;]jf vl/b ubf{ k|lt:kwf{Tds ljlw gckgfO{ k6s k6s ;f]e}m vl/b u/]sf] eGg] 

;DjGwdf jh]6 k'l:tsfdf jh]6 ljlgof]hg x'bf ? % nfv ;Ddsf] of]hgf tyf 

vl/b ;DjGwLsf sfo{x? dWo] s]lxsf] vl/b k|lqmof sf]6]zgsf] dfWod jf6} ul/Psf] 

. ? % nfv eGbf jl9 ? @) nfv ;Ddsf] of]hgf tyf vl/b ;DjGwL sfo{ ubf{ 

l;njGbL b/efp kqsf] ljlwg} cjnDjg ul/Psf] ;fy} ? @) nfv eGbf dflysf] 

of]hgf tyf vl/bdf 6'qmf 6'qmf kf/]/ k6s k6s vl/b ug]{ sfo{ gePsf] o;df 

s]lx of]hgf tyf vl/bdf eg] ;f] j]nfsf] pTkGg k|lts'n kl/l:yltsf sf/0f 

k|lt:kwf{Tds ljlw cjnDjg x'g g;s]sf] b]lvPsf]n] cfO{Gbf lbgx?df o; nfO{ 

;'wf/ ul/g] ePsf]n] pQm j]?h' lgoldt ug]{ lg0f{o ul/of] .  

!=  cDj] kmlg{r/ ;]G6/ ? $((**$. 

@=  kflye/f sfi7 tyf kmlg{r/ ;Knfo;{ ? $((**$. 

#=  c?0f sfi7 tyf l:6n pBf]u ? $($(!@. 

$=  crn l:6n kmlg{r/ pBf]u ? $*)^!&. 

%=  cDj] kmlg{r/ ;]G6/ ? @%()%#. 

^=  eujtL kmlg{r/ pBf]u ? @&*%$%. 

&=  cDj] kmlg{r/ ;]G6/ ? #)!!$%. 

*=  uf]N8g kmlg{r/ xfp; ? #)!#&!. 

$&^)(!%. 
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(=  crn l:6n kmlg{r/ pBf]u ? $((**#. 

!)  c?0f sfi7 tyf l:6n kmflg{r/ pBf]u ? #%&%**. 

!!  eujtL kmlg{r/ pBf]u ? !^)$^). 

!@  lj/f6nIdL kmlg{r/ xfp; ? $)(()&. 

!#  c?0f sfi7 tyf l:6n kmlg{r/ pBf]u ? @!&^^^. 

!(^ ;fj{hlgs vl/b P]g @)^# sf] bkmf * cg';f/ k|lt:kwf{ ;Lldt gx'g] u/L vl/b 

ug'{kg]{ / ;fj{hlgs vl/b lgodfjnLdf ? % nfv;Ddsf] vl/b sfo{ ;f]e}m ug{ 

;lsg], ? % nfv eGbf dfly ? @) nfv;Dd l;njGbL b/efpkqjf6 / ;f] eGbf 

dflysf] vl/b jf]nkqsf] dfWodjf6 ug'{kg]{ Joj:yf ePsf]df dxfgu/kflnsfn] 

b]xfo cg';f/sf] vl/b sfo{ 6'qmf kf/L k6s k6s ;fe}m vl/b u/]sfn] ;f] vr{ 

lgod;Ddt gb]lvPsf] egL j]?h' sfod x'g cfPsf]df o;/L dfn;fdfg vl/b ubf{ 

;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$ sf] lgod *% cg';f/ sfof{no k|d'vjf6 vl/b 

cfb]z :jLs[t u/L df}h'bf ;'lrdf /x]sf sDtLdf # j6f cfk'lt{stf{, lgdf{0f 

Joj;foL, k/fdz{bftf jf ;]jf k|bfosjf6 lnlvt ?kdf b/efpkq jf k|:tfj dfu 

u/L ;j} eGbf sd k|:tfj k]z ug]{ cfk'lt{stf{jf6 g} P]gsf] l;df leq /lx vl/b 

ug]{ u/]sf] / vl/b ul/Psf ;dfgx? lhG;L bflvnf u/L k|of]u jf x:tfGt/0f ug]{ 

ul/Psf tyf sf]le8 / cGo :jf:Yo ;fdflu| vl/b ug]{ qmddf dfgljo lxtnfO{ 

Wofgdf /flv l56f] eGbf l56f] cf}ifwL pks/0fx? pknJw u/fO{ lhjg jrfpg] 

tk{mdfg} Wofg s]lGb|t ePsf]n] ;do cefjsf sf/0f ubf{ s]lx vl/b sfo{sf] 

k|lqmofdf q'l6 x'g'nfO{ ;xh ?kdf :jLsf/ u/L pQm j]?h' lgoldt ug]{ lg0f{o ul/of].  

rfn' vr{ lzif{stk{m 

!=  d;nGb tyf sfof{no ;fdflu| vl/b k|lt j8f ? #))))). sf b/n] ljleGg 

!( ;Knfo;{ nfO{ ? *((@*!^. 

@= kqklqsf 5kfO{ tyf ;'rgf k|sf;g vrf{ ljleGg * j6f kmd{ nfO{ ? 

@(!@@)&. 

#=  df b'uf{ nIdL 6]|8;{ jf6 lel6Pd, lklkO{ ;]6 ;d]t cGo :jf:Yo ;fdflu| 

vl/bsf] ? $(%@%#. 

$=  lgcf]d 6]|8 sG;{g jf6 lel6Pd sn]S;g 6o'j vl/b jfkt ? $#(#$$. 

%=  dgf]sfdgf d]l8sf] jf6 lel6Pd,lklkO{ ;]6 ;d]t cGo :jf:Yo ;fdflu| vl/b 

jfktsf] ? $*@$(#. 

^=  zz+s ufd]{G6 pBf]u jf6 lklkO{ ;]6 ;d]t cGo :jf:Yo ;fdflu| vl/b u/] 

jfktsf] ? @))@#^. 

&=  dxflj/ 6]«8 ln+s jf6 :jf:Yo ;fdflu| vl/b u/] jfktsf] ? !&@)^$. 

*=  l;l4 8fOuf]li6s P08 ;lh{snjf6 lel6Pd sn]S;g 6o'j vl/b u/] jfktsf] 

? @*@%)). 

(=  xfd|f] Go' ;Knfo;{jf6 /]gsf]6 vl/b jfktsf] ? !&!))(. 

!)  g]zgn ;lh{sn ;Knfo;{ jf6 cfO cf/ yd{n ug vl/b jfktsf] /sd ? 

!%@))&. 

!!  x]/Djf d]l8l;g l8li6Jo'6;{ jf6 ;]lg6fOh/ vl/b u/] jfktsf] /sd ? 

#!^*)). 

!@  dgf]sfdgf d]l8sf] jf6 kmf]lns Pl;8 vl/b u/] jfktsf] /sd ? $#%))). 

!#  d]l8;h{ 6«]8;{ jf6 df:s vl/b u/] jfktsf] /sd ? !%*@)). 

!$  lzj Pu|f] 6«]8;{ jf6 dfnflyg emf]n vl/b u/] jfktsf] /sd ? $$)))). 

!%  o'lgs :6]zg/L ;Knfo;{ jf6 ;lh{sn df:s vl/b u/] jfktsf] /sd ? 

#$(&#%. 

!^  rGb| lk|l6ª k|]; jf6 ;jf/L btf{ lstfj 5kfO{ u/] jfktsf] /sd ? $!!#@). 

!&  c?0f sfi7 tyf l:6n kmlg{r/ pBf]u jf6 jfn /\ofs vl/b u/] jfktsf] /sd 

? $))))) 

$)*)#%(!. 
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!*  :g]xf Pk/]N; k|f=ln= jf6 ljk6 p4f/ ;fdflu| vl/b u/] jfktsf] /sd ? 

$**!@^. 

!(  gfª5f] ;Knfo;{ P08 6]|8;{ jf6 sfof{no ;fdfg vl/b u/] jfktsf] /sd ? 

$((%^!. 

@)  Plngf OGkmf]6]s jf6 dlN6Knu nufot ljleGg !( cfO6d vl/b u/] jfktsf] 

/sd ? $(*##). 

@!  86 g]6 ;]N; P08 ;le{;]h jf6 8]n 8]:s6k vl/b u/] jfktsf] /sd ? 

$*)))). 

@@  ljleGg kmd{x?sf] ljn ;+nUg u/L cfbz{ dfljnfO{ ;f]wegf{ cfbz{ dfljsf] 

kmlg{r/ Joj:yfkg z}lIfs ;fdflu| / cfOl;l6 vl/b jfktsf] /sd ? 

!%(*(&%. 

@#  cljgf; hg/n ;Knfo;{ nfO{ clS;hg df:s vl/b u/] jfktsf] /sd ? 

$&(!@). 

k+'lhut lzif{stk{m 

@$  df]xg lgdf{0f ;]jfn] jf8{ $ df ;8s lgdf{0f u/] jfktsf] /sd ? $)^&$%. 

@%  j|bz{ sG:6«S;gn] jf8{ g+= & df kl/jf/ lgof]hgsf] clkm; b]lv dx]Gb| 

ltjf/Lsf] 3/ ;Dd gfnf lgdf{0f u/] jfktsf] /sd ? $^$(&%. 

@^  x]df sG:6«S;g P08 ljN8;{ jf6 >Lgu/ dfu{df l/=jfn lgdf{0f u/] jfktsf] 

/sd ? $*)%@#. 

@&  k|1f OG6/g]zgn jf6 Nofk6k, sDKo'6/ nufot ljleGg @% cfO6d vl/b u/] 

jfktsf] /sd ? $(()^%. 

@*  u'un 6]s ;Knfo;{ jf6 o'lkp; 8jn Jof6|L nufot ljleGg !% cfO6d 

;fdfg vl/b u/] jfktsf] /sd ? $(^*)%. 

@(  cf;{gj OG6/k|fOh]h jf6 Nofk6k nufot ljleGg !@ cfO6d ;fdfg vl/b 

u/] jfktsf] /sd ? $&@%)(. 

#)  Plngf OGkmf]6]s jf6 sDKo'6/ jfo/n]; dfp; nufot ljleGg @@ cfO{6d 

;fdfg vl/b u/] jfktsf] /sd ? $*%^&$. 

#!  sz' lgdf{0f ;]jfn] @ gDj/ j8f sfof{nosf] ejg lgdf{0f u/] jfktsf] /sd 

? #((^)%. 

#@  P Pr lgdf{0f ;]jfn] jf8{ g+= !% df rf}w/L 6f]ndf l/ jfn lgdf{0f u/] jfktsf] 

/sd ? $*!&%^. 

##  p/L lgdf{0f ;]jfn] l;jfsf]6L dfu{df gfnf lgdf{0f u/] jfktsf] /sd ? 

#**&%&. 

#$  kflye/f sfi7 tyf kmlg{r/ ;Knfo;{ jf6 ;]ld ;]s]|6/L 6]jn nufot ljleGg 

!) cfO6d ;fdfg vl/b u/] jfktsf] /sd ? $((**$. 

#%  cf]d ;le{; ;]G6/ jf6 sDKo'6/ nufot ljleGg ## cfO6d ;fdfg vl/b u/] 

jfktsf] /sd ? $$^**#. 

#^  crn :6Ln jf6 jf8{ g+= * df ;f]kmf / sf/k]6 vl/b u/] jfktsf] /sd ? 

#)*$(). 

#&  k/fh'nL xf8{j]o/ jf6 lh cfO kfOk vl/b u/] jfktsf] /sd ? #@$&)(. 

#*  lgof]d]8 6]|8 sG;g{ jf6 ;lh{sn ;fdfg vl/b u/] jfktsf] /sd / #%#^&&. 

#(  jf]njd lgdf{0f ;]jfn] lzj dGbL/ dd{t u/] jfktsf] /sd ? $&^(&). 

$)  Pg lj sG6«S;gn] :jfut dfu{df l/ jfn lgdf{0f u/] jfktsf] /sd ? 

$*!&)^. 

$!  ;fxf/f lgdf{0f ;]jfn] gfuj]nL dfu{df u|fe]n u/] jfktsf] /sd ? $*#@!%. 

$@  /Jj lgdf{0f ;]jfn] kz'klt 6f]ndf gfnf dfly :nfj lgdf{0f u/] jfktsf] /sd 

? #*!)(). 

$#  ;d;fb sG6«S;gn] jf8{ g+= l:yt ;l/tf ;fxsf] 3/ hfg] jf6f]df gfnf lgdf{0f 

u/] jfktsf] /sd ? #&&!@*. 
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$$  /f]lxt lgdf{0f ;]jfn] jf8{ g+= $ lg;fg dfu{df gfnf lgdf{0f u/] jfktsf] /sd 

/ $*)^(#. 

$%  cf/ s] ljN8;{n] j'4dfu{df l/ jfnsf] lgdf{0f u/] jfktsf] /sd ? $*!%(*. 

$^  Pg lj sG6«S;gn] :jfut dfu{df l/ jfnsf] lgdf{0f sfo{ u/] jfktsf] /sd ? 

$*!&)^. 

$&  b]jsL dlN66]|8n] cfo'j]{b dfu{df gfnf lgdf{0fsf] sfd u/] jfktsf] /sd ? 

!*&*@^. 

$*  ;u/dfyf :6]zg/L hg/n ;Knfo;{ jf6 ;kmfO{sf ;dflu| vl/b u/] jfktsf] 

/sd ? #(($%%. 

$(  ljz]if ;Knfo;{ jf6 ljh'nLsf ;dfg vl/b u/] jfktsf] /sd ? #%^&(*. 

%)  cfgGb c6f] On]lS6«snn] h]g]/]6/ dd{t u/] jfktsf] /sd ? @##*)$. 

%!  Go' xn];L lgdf{0f ;]jfn] 3DtLdfu{df l/ jfn / df6f] u|fe]n u/] jfktsf] /sd 

? $^&#)). 

%@  cfif{ sG6«S;g kf=ln= n] /fwfs[i0f /yofqfsf] nfuL gfnf Jojl:yt ug]{ sfo{sf] 

nfuL ePsf] vr{ /sd ? $(()!!. 

%#  nSsL lgdf{0f ;]jf k|f=ln= n] /fwfs[i0f /yofqfsf] nfuL gfnf Jojl:yt ug]{ 

sfo{sf] nfuL ePsf] vr{ ? $(^@$^. 

%$  lrqsnf lgdf{0f ;]jfn] gfnf :Nofjsf] lgdf{0f u/] jfktsf] /sd ? $)@(#). 

%%  cGhnL lgdf{0f ;]jfn] :Nofj 9nfgsf] sfo{ u/] jfktsf] /sd ? #*(&$#. 

%^  gljs/0f On]lS6«sn k;n jf6 jf8{ g+= # sf] nfuL jlQ /fv] jfktsf] /sd 

? $(($^). 

%&  cf/ P; lgdf{0f ;]jfn] cf/ ;L;L u/] jfktsf] /sd ? $)%#@&. 

%* uf]df sG6«S;gn] ;'s'Djf;L 6f]ndf sNe6{ lgdf{0f u/] jfktsf] /sd ? 

$))&%(. 

%(  cf]dzlQm lgdf{0f ;]jfn] ;'s'Djf;L 6f]ndf sNe6{ lgdf{0f u/] jfktsf] /sd ? 

$*#%%#. 

^)  gfªu5] sG6«S;gn] ;'s'Djf;L 6f]ndf sNe6{ lgdf{0f u/] jfktsf] /sd ? 

$&(#*#. 

^!  l;bfGt 6]|8 OG6/k|fOh]h jf6 On]lS6|sn ;fdfg vl/b u/] jfktsf] /sd ? 

$(($^). 

^@  cfgGb c6f] On]lS6«sn l/k]ol/Ë jf6 On]lS6|s ;fdfg vl/b u/] jfktsf] /sd 

? @##*)$. 

^#  cf]d lzj k]mlj|s]zg pBf]u jf6 On]lS6«s ;fdfg vl/b u/] jfktsf] /sd ? 

$&&@@). 

^$  ;fx sG6«S;gn] k|zf;g dfu{df lzj :tDesf] lgdf{0f u/] jfktsf] /sd ? 

#)%^!(. 

^%  :6f/ lbJo zlQm sG6«S;gn] gfnf lgdf{0f u/] jfktsf] /sd ? $!!%^%. 

^^  jf:tf]nf sG6«S;gn] ;8s cf/ ;L;L u/] jfktsf] /sd ? $)(&$$. 

^&  6fOD; sG6«S;gn] lgdf{0f ;DjGwLsf] sfo{ u/] jfktsf] /sd ? &&%&!&. 

^*  Plngf ODkmf]6]s P08 On]S6«f]lgS; jf6 d;nGbsf ;fdfg vl/b u/] jfktsf] 

/sd ? $(&%(^. 

^(  k|e'u+uf lgdf{0f ;]jfn] ljleGg lgdf{0f ;DjGwLsf] sfo{ u/] jfktsf] /sd ? 

$*@)!@. 
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kl/of]hgftkm{M 

a]?h" 

bkmf g+= 

lg)f{osf] ljj/)f /sd 

59 International Competitive Bidding dfkm{t lgo"QmL ePsf] k/fdz{bftf DSC jf^ 

tof/ eO{ PCO/ADB ;dIf k"g/fjnf]sg -Review_ sf] nflu k]z eO{  

PCO/ADB jf^ k|fKt Comments/suggestions ;dfj]z ul/ tof/ ul/Psf] 

Design, Drawing, Bidding Documents / Estimates gu/kflnsfsf] ldlt 

2073.11.06 sf] a}&s ;+Vof 39 jf^ ;d]t l:js[t ePsf] / l:js[t Bidding 

Documents sf] cfwf/df c+u|]hL /fli «̂o b}lgs klqsfdf 42 lbgsf] Bid Notice 

k|sfzg ul/Psf] / k|sflzt ;'rgf cg";f/ Contractor n] ;f]lx adf]lhd Bid 

u/]sf] / l:js[t Bid Evaluation Criteria adf]lhd Bid Evaluation Report tof/ 

ul/ pQm Bid Evaluation Report nfO  PCO/ADB jf^ ;d]t laleGg r/)fx?sf] 

k"g/fjnf]sg (Review) kZrft l:js[tL / ;xdlt k|fKt ePsf] . 

Contract Agreement x"bf ADB Guidelines adf]lhd Contract Negotiation u/]/ 

Contractor n] Bid u/]sf] Corrected Bid Price (Including VAT & PA) 

?=3160635234.56 df 549542984.93 #^fP/ ?=2611092249.63 sfod 

ul/ PCO/ADB jf^ ;d]t ;dy{g ePkl% Price Bill of Quantities (BoQ) 

Volume-3 cGt/ut &]= ;Demf}tf ePsf] . 

;fy} Variation x"¤bf gof b//]^ x"g"kg]{ cj:yfdf ;Demf}tfsf] Clause 

12.03 (Evaluation) cg";f/ ul/Psf]n] cGoyf gePsf] x"bf dxfn]vf kl/Ifssf] 

sfof{no jf^ cf=j= 2077.078 sf] k|f/DeLs k|ltj]bgsf] j]?h" s|d 59 df 

nfut cg"dfg tof/ gul/ &]Ssf k|s[of / e"QmfgL ePsf] eGg] Joxf]/fsf] a]?h"  

lgoldt ug]{ lg)f{o ul/of] . 
  

 

60 Detailed Project Report(DPR) cg";f/ lgdf{)f sfo{sf] nflu cfjZos kg]{ 

Supporting Working Drawings / Detail  k'j{ l:js[tL ul/ DSC n] Design 

/ Specification cg";f/ u")f:t/ r]s hfr ;d]tsf] sfo{ ul/ lgdf{)f sfo{ 

u/fPsf] / xfn lgdf{)f sfo{ ;DkGg eO As Built Drawings ;d]t k|fKt 

eO;s]sf] x"bf k|f/DeLs k|ltj]bgsf] j]?h" s|d 60 df Drawing cg";f/ lgdf{)f 

sfo{ gu/]sf] eGg] Joxf]/fsf] a]?h"  lgoldt ug]{ lg)f{o ul/of] . 
  

 

61 lgdf{)f sfo{ ubf{ Kerb Stone sf] gfnf  / ;*ssf] lardf cfjZos 

concreting ug]{ sfo{ ePsf] / DSC jf^ k"gM r]s hfr u/fO ;f]sf] kl/)ffd 

olsg ul/ Final Statement(GCC/PCC Sub clause 14.13) dfkm{t ;RofO{ 

;lsPsf]n] j]?h" s|d 61 df Kerb Stone  sf] BED df RCC u/]sf] kl/df)f 

olsg ug"{kg]{ 23 cf} cfOlkl; ;Dd e"QmfgL ePsf] elg cf}NofOPsf] /sd 

?=16780891.47  lgoldt ug]{ lg)f{o ul/of] . 
  

1,67,80,891.47 

62 Electrical Works df k|of]u ul/Psf Electric Pole x?sf] kl/df)f tyf 

cjl:yltsf] jf/]df As Built Drawing df v"nfO k]z ePsf] / Line diagram / 

Lane Details  Final Statement ;u}+ Supporting Documents sf] ?kdf k|fKt 

eO;s]sf]n] dxfn]vf kl/Ifssf] sfof{no jf^ cf=j= 2077.078 sf] k|f/DeLs 

k|ltj]bgsf] j]?h" s|d 62 df  Specific Area/Chainage pNn]v gePsf] / 

kl/df)f olsg gePsf] elg cf}NofOPsf] a]?h" /sd ?=31353818.55 lgoldt 

ug]{ lg)f{o ul/of] . 
 

3,13,53,818.55 
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63 Contract Agreement sf] GCC/PCC Clause 13.5(b)  (1) & (11) cg";f/ 

k|flehgn ;djf^ law"t k|flws/)fnfO On]lS «̂sn cfO^dsf] e"QmfgLdf lgodfg";f/ 

Contract Data df pNn]v eP jdf]lhd 15 k|ltzt xf]e/x]* /sd ;d]t PCC 

Clause 13.5(b) (11)  cg";f/ e"QmfgL ePsfn] d=n]=k=sf] cf=j= 2077.078  

sf] k|f/DeLs k|ltj]bgsf] j]?h" s|d 63 df cf]e/x]* vr{ n]v]sf] /sd c;"n 

ug"{ kg]{ elg pNn]v ePsf a]?h" /sd ?=471000.00 lgoldt ug]{ lg)f{o 

ul/of]. 

 
GCC/PCC Sub Clause No. 13.5(b) states that "Plant, Materials or Services to 
be purchased by the Contractor, from  a nominated Subcontractor or 
otherwise; and for which there shall be included in the Contract Price: 

(1) The actual amount paid (or due to be paid) by the Contractor, and 
(11)A sum for overhesd charges and profit, calculated as a percentage 

of these actual amount by applying the relevant percentage rate (if 
any) stated in the appropriate Schedule. If there is no such rate, the 
percentage rate stated in the Contract Data shall be applied.  

 

4,71,000.00 

64 DSC n] hf/L u/]sf] Working Drawing Pj lgb]{zg cg";f/ Earth Work cGt/ut 

Excavation & Back Filling sfo{ Technical Specification sf] Clause 2.2.5.2.2.1 

cg";f/ ePsf] xf] h:df "Excavation shall be taken out to the least dimension 

required to accommodate the several parts of the Works and shall provide any 
working space necessary for their excavation." And another Clause no. 3.1.5.2 
'Minimum base width' further states "Unless otherwise shown on the drawings, 
or as directed, the base width of a trench shall be not less than the external 
diameter of the pipe barrels plus twice the side allowance as shown below: 

ND upto 600mm side allowance 300mm eP cg";f/ g} sfo{ ePsf] xf] . 

Item No. A3, 7.2(b) M20 Concrete Work / A3, 11.3 Transportation of 

manhole component sfo{x?sf] a(L ePsf] e"QmfgL ;Demf}tfsf] Clause 14.3(g) 

cg";f/ DSC jf^ k"g r]s hfr u/fO kl/df)f olsg ul/ Final Payment( 

Clause 14.13) df ;"wf/ ul/Psf]n] cGoyf e"QmfgL ePsf] gb]lvPsf]n] k|f/DeLs 

k|ltj]bgsf] j]?h" s|d 64 df a(L e"QmfgL ePsf] /sd c;"n ug"{ kg]{ elg 

pNn]v ePsf] a]?h" /sd ?=36258137.02 lgoldt ug]{ lg)f{o ul/of] . 
 

3,62,58,137.02 

65 Contract Agreement sf] Clause 14.3(g) " The deduction of amounts certified 

in all previous Payment Certificates" cg";f/ k|f]lehgn ;d, :ofG*lkmlné, 

Knf:^/ nufotdf laut lanx?df al( e"QmfgL ePsf] /sd cfOlkl; 23 sf] 

e"QmfgLdf s§L ul/ ;"wf/ ul/Psf] / DSC jf^ k"g r]s hfr u/fO kl/df)f 

olsg ul/ Final Payment Certificate df ;d]t Correction ul/Psf] x"bf 

jf:tlas sfo{ eGbf a(L e"QmfgL ePsf] /sddf Jofh ;d]t c;'n ug"kg]{ elg 

d=n]=k=sf] k|f/DeLs k|ltj]bgsf] j]?h" s|d 65 df pNn]v ePsf] a]?h" /sd 

?=9521953.00 lgoldt ug]{ lg)f{o ul/of] . 
 

95,21,953.00 

66 kl/of]hgfsf] cf=j= 2077.078 sf] clGtd n]vf kl/If)f sfo{ kZrft DSC 

jf^ k"g r]s hfr u/fO kl/df)f olsg ul/ Final Payment( Clause 14.13) 

df ;"wf/ ul/Psf] . 

 

67 DSC jf^ gfkL lstfjsf] kl/df)f / &]=lan le*fg ul/ k"g lj:t[t gfk hfr 

u/fO kl/df)f olsg ul/ Final Payment( Clause 14.13) df ;Demf}tfsf] Clause 

14.3(g) cg";f/ ;"wf/ ul/Psf]n] cGoyf e"QmfgL ePsf] gb]lvPsf]n] k|f/DeLs 

k|ltj]bgsf] j]?h" s|d 67 df 23 cf} cfOlkl; ;Ddsf] ljn k"g gfk hfr ul/ 

dfq e"QmfgL lbg"kg]{ elg pNn]v ePsf] a]?h" /sd ?=89636135.83 lgoldt 

ug]{ lg)f{o ul/of] . 
 

8,96,36,135.83 
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68 Dismantling sf] sfo{df  lgdf{)f sfo{sf] pTvgg cflb jf^ pT;h{g ePsf 

Surplus Material O^f cflb x?sf] cfDbfgL b]vfpg" kg]{ jf lgdf{)f Joj;foLjf^ 

s§f ug"{ kg]{ elg k|f/DeLs k|ltj]bgsf] j]?h" s|d 68 df pNn]v ePsf] a]?h" 

/sd ?=10452330.00 sf] xsdf Technical Specification sf] Clause 2.1.5.6 

n] k|i^ ?kdf JofVof u/] cg";f/ " The materials obtained from demolition 

shall become the property of the Contractor and shall be destroyed or removed 

from the site" lgdf{)f Joj;foLn] sfo{ kfngf u/]sf] / sltko o;/L k|fKt 

ePsf ;fdfu|Lx? ;Dej eP;Dd ;+DalGwt j*fdf k"gMk|of]u k|of]hgsf] nflu 

k|f]T;fxg ub}{ j*fsf] l;kmfl/;df dfu jdf]lhd ljt/)f ul/b]lvPsf]n]   s|d 

68 df pNn]v ePsf] a]?h" ?=10452330.00 lgoldt ug]{ lg)f{o ul/of] . 

1,04,52,330.00 

जम्मा  १९४४७४२६४|-  
कुि जम्मा  ४८६३४७०२३|-  
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अनसूुची – 18 

विराटनगर महानगरपालिका 
पदालधकारीहरूको  वििरण 

क्र.स. पदालधकारीको नाम िडा नं. पद सम्पकि  नं. कैवफयत 
1 नागेि कोइरािा   प्रमखु 9852020767   

2 शिलपा लनरािा काकी   उप-प्रमखु 9852029390   

3 काजी बहादरु बस्नेत 1 िडा अध्यि 9852032123   

4 कुमार पोखरेि 2 िडा अध्यि 9852028951   

5 बास ुबहादरु बस्नेत 3 िडा अध्यि 9852033433   

6 शजतन थापा 4 िडा अध्यि 9852029345   

7 सन्तोर् न्यौपाने 5 िडा अध्यि 9842175234   

8 हररिचन्र सहनी 6 िडा अध्यि 9852031667   

9 मधबुाब ुलतिारी 7 िडा अध्यि 9852020677   

10 राम पोखरेि 8 िडा अध्यि 9852033746   

11 विश्वनाथ प्रसाद भगत 9 िडा अध्यि 9852028148   

12 अजुिन लगरी 10 िडा अध्यि 9852028954   

13 लतथेन्र न्यौपाने 11 िडा अध्यि 9852029977   

14 हीरािाि कामत 12 िडा अध्यि 9842250615   

15 सूयििाि यादि 13 िडा अध्यि 9807086046   

16 सूयि नारायण महतो 14 िडा अध्यि 9805300811   

17 प्रकाि साह 15 िडा अध्यि 9842049000   

18 उद्धि कुमार भजेुि 16 िडा अध्यि 9842030861   

19 सलमम कमर लमयाुँ 17 िडा अध्यि 9804009923   

20 जीतेन्र कुमार िाह 18 िडा अध्यि 9842251281   

21 श्याम शघलमरे 19 िडा अध्यि 9852026792   

22 सम्तिी देिी विश्वास 14 कायिपालिका सदस्य 9862211132   

23 कमिा शे्रष्ठ 13 कायिपालिका सदस्य 9819316404   

24 तारा कुमारी राय 8 कायिपालिका सदस्य 9815326988   

25 सररता शघलमरे नेपाि 4 कायिपालिका सदस्य 9862005000   

26 खशु्व ुविश्वकमाि 1 कायिपालिका सदस्य 9815309308   

27 ओमप्रकाि कुमार िाह 18 कायिपालिका सदस्य 9802755030   

28 दीपक कुमार कणि 12 कायिपालिका सदस्य 9852031388   
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क्र.स. पदालधकारीको नाम िडा नं. पद सम्पकि  नं. कैवफयत 
29 सञ्जीि कुमार िाह 13 कायिपालिका सदस्य 9814395434   

30 सिुीि गभुाजू 1 िडा सदस्य 9801033163   

31 मोहन कणि काकी 1 िडा सदस्य 9842248879   

32 िक्ष्मी देिी राईनी 1 िडा सदस्य 9842529917   

33 दीपक प्रधान 2 िडा सदस्य 9852028860   

34 िेर लसंह दगुड 2 िडा सदस्य 9852088084   

35 आिा राउत 2 िडा सदस्य 9842272514   

36 मेनकुा पररयार 2 िडा सदस्य 9869015174   

37 ढुण्डी राज पोखरेि 3 िडा सदस्य 9842069227   

38 सरुज न्यौपाने 3 िडा सदस्य 9842047232   

39 मालिका लनरौिा 3 िडा सदस्य 9842162354   

40 अरुणा पररयार 3 िडा सदस्य 9807333371   

41 तिुसी प्रसाद शघलमरे 4 िडा सदस्य 9842196467 शजलिा सभामा लनिािशचत 

42 रंशजत लगरी 4 िडा सदस्य 9852055989   

43 उर्ा देिी मेहेतर 4 िडा सदस्य 9866093862   

44 रोम बहादरु भिराई 5 िडा सदस्य 9852029575   

45 सयुि िाि उराउ 5 िडा सदस्य 9842087499   

46 अन्ज ुदाहाि (गौतम) 5 िडा सदस्य 9842044550   

47 राधा देिी पासिान 5 िडा सदस्य 9842244085   

48 पन्ना िाि राजिंिी 6 िडा सदस्य 9842172827   

49 विनोद काजी शे्रष्ठ 6 िडा सदस्य 9842021090   

50 लनमििा काकी 6 िडा सदस्य 9880892134   

51 आिा देिी पासिान 6 िडा सदस्य 9804312154   

52 कलयाण िालमछाने 7 िडा सदस्य 9842378299   

53 जीतेन्र अग्रिाि 7 िडा सदस्य 9842026495   

54 लििा प्रधान 7 िडा सदस्य 9842098125   

55 गीता कुमारी विश्वकमाि 7 िडा सदस्य 9862295481   

56 भिुनेश्वर राजिंिी 8 िडा सदस्य 9862211239   

57 म.अब्बास लमयाुँ 8 िडा सदस्य 9842073095   

58 पवििा विश् िकमाि 8 िडा सदस्य 9810592154   
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क्र.स. पदालधकारीको नाम िडा नं. पद सम्पकि  नं. कैवफयत 
59 ररयाज अहमद 9 िडा सदस्य 9807358955   

60 आददत्य तिुाधर 9 िडा सदस्य 9812351818   

61 रुपा देउजा 9 िडा सदस्य 9842049636   

62 वपंकी पासिान 9 िडा सदस्य 9816361152   

63 विजय दाहाि 10 िडा सदस्य 9842026739   

64 देि ुमण्डि 10 िडा सदस्य 9862169588   

65 सलुनता पोखरेि 10 िडा सदस्य 9842137153   

66 भारती रम्तेि 10 िडा सदस्य 9824321666   

67 कृष् ण प्रसाद भिराई 11 िडा सदस्य 9842204700   

68 बिराम कारंजीत 11 िडा सदस्य 9842027726   

69 गायिी थापा 11 िडा सदस्य 9852033104   

70 गेना देवि पासिान 11 िडा सदस्य 9814383980   

71 राजेि सरदार थारु 12 िडा सदस्य 9852031550   

72 कुिेश् िर राजिंिी 12 िडा सदस्य 9842449694   

73 प्रलमिा राजिंिी 12 िडा सदस्य 9817320056   

74 देिी विश् पकमाि 12 िडा सदस्य 9842161066   

75 कैिास पलत देि 13 िडा सदस्य 9811306999   

76 गौरी कुमारी बैश्य 13 िडा सदस्य 9804013296   

77 जानकी देिी खंग 13 िडा सदस्य 9826305258   

78 ददना कुमार यादि 14 िडा सदस्य 9804093329   

79 िास ुदेि िमाि दिुाि 14 िडा सदस्य 9842128989   

80 पूनम देवि राम 14 िडा सदस्य 9815352709   

81 इशम्तयाज अन्सारी 15 िडा सदस्य 9804010205   

82 मोहन कुमार मलि 15 िडा सदस्य 9842205853   

83 विनीता कुमारी रेग्मी 15 िडा सदस्य 9842077728   

84 अमतृा तत्मा 15 िडा सदस्य 9804010214   

85 कविर तामाि 16 िडा सदस्य 9842024788   

86 राजेन्र प्रसाद कामत 16 िडा सदस्य 9804099830   

87 यज्ञ किा अलधकारी 16 िडा सदस्य 9746850542   

88 राधा देिी तत् मा 16 िडा सदस्य 9819095727   
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क्र.स. पदालधकारीको नाम िडा नं. पद सम्पकि  नं. कैवफयत 
89 जावकर आिम 17 िडा सदस्य 9815367015   

90 महमद मन्जर आिम 17 िडा सदस्य 9814389683   

91 चलुिया देिी साह 17 िडा सदस्य 9804096406   

92 िसन्ती देवि पासिान 17 िडा सदस्य 9819079850   

93 गौरि मण्डि धानकु 18 िडा सदस्य 9829373240   

94 महेि कुमार मण्डि 18 िडा सदस्य 9824366343   

95 टुररया यादि 18 िडा सदस्य 9817322114   

96 िलिता देिी तत्मा 18 िडा सदस्य 9816305881   

97 लनज नारायण राजिंिी 19 िडा सदस्य 9842044892   

98 ििमण सरदार 19 िडा सदस्य 9842299995   

99 कविता कुमारी थारु 19 िडा सदस्य 9810531345   

100 पवििी देिी ररख्यासन 19 िडा सदस्य 9825381748   
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अनसूुची - 19 
lj/f^gu/ dxfgu/kflnsf 

dxfzfvf÷zfvf k|d"vx?sf] ljj/)f 

 

z}lIfs k|zf;g dxfzfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 pk;lrj -clws[t:t/ bzf}+_ b"uf{k|;fb vltj*f 9842429558 

        

cfly{s ljsf; dxfzfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 clws[t:t/ gjf}+ lbks kf}*]n 9841476014 

 

;xsf/L zfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 ;=k=, clws[t:t/ ;ftf}+ k[YjLs"df/L a:g]t 9842086158 

 

kz'k+IfL ljsf; zfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 kz' lrlsT;s, ;ftf}+ z"egf/fo)f ofbj 9852029004 

 

s[lif ljsf; zfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 clws[t:t/ %}&f}+ + vu]Zj/ ltlD;gf 9842378333 

 

;+:s[lt, ko{^g k|a${g tyf ;Dkbf ;+/If)f zfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 sDKo'^/ clws[t, %}&f}+ lqe'if)f lu/L 9852027897 

        

;fdfGo k|zf;g dxfzfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 k|aGws, clws[t:t/ cf&f}+ ch'{g yklnof 9852030010 

 

sfg"g zfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 ;=k=,clws[t:t/ ;ftf}+ zf/bf yklnof 9843502290 

 

k|zf;g tyf hgzlQm ljsf; zfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 
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1 clws[t:t/ %}&f}+ s]jn kf]v/]n 9842077807 

 

cfGtl/s Joj:yfkg tyf vl/b zfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 clws[t:t/ %}&f}+ /fdxl/ sf]O/fnf 9842028787 

 

gu/ k|x/L Joj:yfkg zfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 gu/ k|x/L lg/LIfs, clws[t %}&f}+ /fhg kf}*]n 9842058936 

       

/fhZj Joj:yfkg dxfzfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 sf=c=,clws[t:t/ cf&f}+ ;/f]hs'df/ uf}td 9842023865 

       

jftfj/)f tyf ljkb\ Joj:yfkg dxfzfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 ljQ clws[t, cf&f}+ /fh]Gb| k|wfg 9842030011 

 

jftfj/)f zfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 ;=k=,clws[t:t/ ;ftf}+ clgtf Gof}kfg] 9842028448 

       

cfly{s k|zf;g dxfzfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 n]vf clws[t, ;ftf}+ ;+hLjs'df/ e§/fO{ 9852026470 

        

zx/L :jf:Yo dxfzfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 d]l*sn clws[t, cf&f}+ *f=ljzfn s'df/ b]j 9841485569 

        

zx/L k'jf{wf/ ljsf; dxfzfvf  

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 OlGhlgo/, ;ftf}+ e/ts"df/ Gof}kfg] 9852026869 

 

 

e'-pkof]u tyf a:tL ljsf; zfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 
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1 OlGhlgo/, ;ftf}+ ch"{g yfkf 9852026076 

 

ejg tyf ejg ;+lxtf Pj+ lgdf{)f Ohfht -#/ gSzf_ zfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 OlGhlgo/, ;ftf}+ #gZofd sfkm\n] 9852031960 

 

ljB"t Joj:yfkg zfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 O{lGhlgo/, ;ftf}+ clgn l;+x 9852022666 

       

;'rgf÷;fdflhs ;"/Iff tyf k+lhs/)f zfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 dlxnf ljsf; clws[t, cf&f}+ dGh" nf]xgL 9842028114 

 

dlxnf tyf afnaflnsf zfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 zf=c=,clws[t:t/ ;ftf}+ l*NnLk|;fb lwdfn 9852043011 

 

;fd"bflos ljsf; zfvf 

qm=;= kb÷tx gfd y/ ;Dks{ g+= 

1 ;f=lj=clws[t, ;ftf}+ k"gds"df/ bfxfn 9852022729 

 






