
 

rf}yf] gu/;efdf k|:tfljt k|:tfjx? 

!= ah]6 tyf sfo{qmd ;DaGwdf . 

@= ljw]osx? ;DaGwdf . 

#= cfoJoo :jLs[t ;DaGwdf . 

$= If]qut ah]6 afF8kmf8 ;DaGwdf . 

%= cfly{s ljsf;tkm{ :jLs[t of]hgf tyf sfo{qmd ;DaGwdf . 

^= ;fdflhs ljsf;tkm{ :jLs[t of]hgf tyf sfo{qmd ;DaGwdf . 

&= k"jf{wf/ ljsf;tkm{ :jLs[t of]hgf tyf sfo{qmd ;DaGwdf . 

*= jg, jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkgtkm{ :jLs[t of]hgf tyf sfo{qmd ;DaGwdf . 

(= ;'zf;g tyf ;+:yfut ljsf;tkm{ :jLs[t of]hgf tyf sfo{qmd ;DaGwdf . 

!)= tnaL k|ltj]bg :jLs[t ;DaGwdf . 

!!= ;fdflhs ;'/Iff eQf k|fKt ug]{ JolQmx?sf] ljj/0f ;fj{hlgs tyf cWofjlws 
;DaGwdf . 

!@= ;zt{ cg'bfg cGt/ut k|fKt clVtof/L cg';f/sf] /sd :jLs[t ;DaGwdf . 

!#= u}/ ;/sf/L ;+:yfx?sf] aflif{s sfo{qmd :jLs[t ;DaGwdf . 

!$= ef}lts k"jf{wf/ of]hgfx?sf] aflif{s sfof{Gjog tflnsf :jLs[t ;DaGwdf . 

!%= hfFrkf; tyf km/kmf/s ;ldlt u7g ;DaGwdf . 

!^= ;]jf s/f/sf sd{rf/Lx?sf] ;DaGwdf . 

!&= PsLs[t ;DklQ s/ nfu" ug]{ ;DaGwdf . 

!*= ;jf/L ;fwg vl/b ;DaGwdf . 

!(= gLltut tyf cfly{s vr{sf lg0f{ox? cg'df]bg ;DaGwdf . 

@)= cfof]hgf tyf sfo{qmdx?sf] lg/Gt/tf ;DaGwdf . 

@!= n]vfk/LIf0f k|ltj]bg ;DaGwdf . 

@@= k]ZsL z"Go ;xgzLntf gLlt ckgfpg] ;DaGwdf . 



 

@#= nfut ;xeflutf tyf hg;xeflutf ;DaGwdf . 

@$= slG6Gh]G;L tyf ljleGg sf]ifx?df /sd ljlgof]hg ;DaGwdf . 

@%= ljB'tLo k|ljlw ;~rfng ;DaGwdf . 

@^= gu/ sfo{kflnsfnfO{ clwsf/ k|Tofof]hg ;DaGwdf . 

@&= cf =j )&%/)&^ sf nflu s/ z'Ns, b:t'/ / ef8fsf] b//]6 lgwf{/0f ;DaGwdf . 

rf}yf] gu/;efdf :jLs[t lg0f{ox? 

lg0f{o g+= ! M k|:tfj g+= ! dfyL 5nkmn ubf{ uf}/Lu+uf gu/kflnsfsf] cf =j )&% / 
)&^ sf] jh]6 tyf sfo{qmd kl/dfh{g ;lxt gu/ ;ef ;+rfng sfol{ \jwL @)&$ sf] 
bkmf !^=! jdf]lhd l:js[t ul/of] .  
lg0f{o g+=@ M k|:tfj g+= @ dfyL 5nkmn ubf{ uf}/Lu+uf gu/sfo{kflnsfsf] a}7saf6 k]z 
eO{ gu/;efdf k|:t't tkl;ndf pNn]lvt ljw]osx? dfly bkmfjf/ 5nkmn u/L :jLs[t 
ul/of] . 
-!_ cy{ ;DalGw k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{ ag]sf] cfly{s law]os @)&% 
-@_ lalgof]hg law]os @)&% 
-#_ ljkb Jjj:yfkg P]g @)&% 

lg0f{o g+= # M k|:tfj g+= # dfyL 5nkmn ubf{ o; gu/kflnsfsf] ut cf= j= )&#/)&$ 

sf] oyfy{ cfoJoo ljj/0f‚ rfn' cf= j= )&$/)&% sf] k|:tfljt cfoJoo ljj/0f, 

;+zf]lwt cfoJoo ljj/0f‚ h]7 d;fGt;Ddsf] oyfy{ cfoJoo / cfufdL cf= j= 

)&%/)&^ sf] k|:tfljt cg'dflgt cfoJoo :jLs[t ug]{ lg0f{o ul/of] . 



 

/fhZj tyf cg'bfg k|fKtLsf] cg'dflgt cfo 

cf=a=)&% ⁄  )&^ 

zLif{s 
ut cf=a= 

cf=a=)&# ⁄  )&$ 
sf] oyfy{ cfDbfgL 

rfn' cf=a= 
cf=a=)&$ ⁄  )&%  

sf] k|:tflat cg'dfg 

rfn' cf=a= 
cf=a=)&$ ⁄  
)&% sf] 

;+zf]lwt cg'dfg 

rfn' cf=a= 
cf=a=)&% ⁄  
)&^  h]i7 

d;fGt ;Ddsf] 
oyfy{ cfDbfgL{ 

 cf=a= cf=a=)&% ⁄  
)&^  sf] k|:tfljt 

cfDbfgL 

lzif{s g+= /fhZj           

11300 ;DklQ s/   
        

11310 crn ;DklQdf nfUg] s/   
        

11311 AolQmut ;DklQdf nfUg] aflif{s s/   
        

11312 ;+:yfut ;DklQdf nfUg] aflif{s s/   
        

11313 Plss[t ;DklQ s/   
      2000000.00 

11314 e'lds/ ⁄ dfnkf]t 1123893.00 2000000.00 2000000.00 1336559.00 245000.00 

  3/ gS;f 0.00   800000.00 797792.00 1000000.00 

  ;jf/L ;fwg 0.00 10000.00 10000.00 6400.00 25000.00 

  Aoj;fo s/ 0.00 500000.00 500000.00 353036.00 500000.00 

  uf8L af6 cfDbfgL -cGo_ 0.00 0.00 1840357.13 350000.00 2000000.00 

  k|fs[lts >f]t s/ -tfn_ 0.00 800000.00 2500000.00 964700.00 2700000.00 

  k|fs[lts >f]t s/ -afn'jf,lu6\6L_ 0.00     0.00 19700000.00 

  b:t'/ 632833.00 2100000.00 2100000.00 1611781.00 2000000.00 

  k+lhs/0f b:t'/ 0.00     95832.00 150000.00 

  la1fkg 0.00 30000.00 30000.00 26000.00 100000.00 

11320 v'b ;DklQdf nfUg] s/ 0 0.00 0.00     

11321 3/ axfn s/ 0 40000.00 40000.00 81350.00 100000.00 

11322 axfn la6f}/L s/ 0 20000.00 20000.00 30997.00 500000.00 



 

  cGo cfDbfgL 641570.00 500000.00 1500000.00 1239000.00 2000000.00 

    0.00         

    2398296.00 6000000.00 11340357.1 6893447.00 33020000.00 

  /fhZj af+8kmf8          

11411 af8kmf8 eO{ k|fKtx'g] d'No clea[l4 s/ 0.00         

11421 af8kmf8 eO{ k|fKtx'g] cGt z'Ns 0.00         

14171 ag /f]oN6L 0.00         

14172 vfgL /f]oN6L 0.00         

14173 hn>f]t /f]oN6L 0.00         

14174 kj{tf/f]x0f /f]oN6L 0.00         

14175 kbofqf /f]oN6L 0.00         

   /lhi6];g b:t'/ 0.00 636420.00 636420.00 636420.00 2000000.00 

14176 ko{6g ;]jf z'Ns /f]oN6L 0.00         

  cGo cfo           

  ;flas :yfgLolgsfoaf6 x:tfGt/0f 
 eO{ k|fKt /sd 

          

  a]?h' c;'nL           

  ut aif{sf] gub df}Hbft           

  cGt/ ;/sf/L laQLo x:tfGt/0f           

  g]kfn ;/sf/af6 k|fKt cg'bfgM     
  
     

 

  ljQLo ;dflgs/0f cg'bfg 10000000.00 309072000.00 309072000.00 309072000.00 158600000.00 

  ;f=;'= 24737600.00 76912800.00 76912800.00 83034000.00 86000000.00 



 

  lh=;=;= cg'bfg 2550500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ;flas uf=la=;= c=Nof= 2382211.72 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ;flas uf=la=;=cg'bfg 13231258.60         

  ;zt{ cg'bfg 0.00 87958000.00 87958000.00 108452000.00 130100000.00 

  ;dk'/s cg'bfg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ljz]if cg'bfg 0.00 0.00 0.00     

  /fhZj af8kmf6 0.00 0.00 0.00 0.00 112874000.00 

  ;8s af]8{ 0.00     1050000.00 3500000.00 

  :yfgLo ;f;g tyf ;fd'bflos lasf;  
sfo{qmd LGCDP 

      1060000.00   

  lh=;=;= cg'bfg       198000.00   

  k|b]z ;/sf/af6 k|fKt cg'bfgM         0.00 

  ljQLo ;dflgs/0f cg'bfg 0.00 0.00 0.00 0.00 7838000.00 

  ;zt{ cg'bfg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ;dk'/s cg'bfg 0.00 0.00 0.00 0.00 30000000.00 

  ljz]if cg'bfg 0.00 0.00 0.00 0.00 10000000.00 

  /fhZj af+8kmf8 0.00 0.00 0.00 0.00 4842000.00 

  lh=;=;= cg'bfg   0.00 0.00 0.00 0.00 

  cGo :yfgLo txaf6 k|fKt cg'bfg           

  ;zt{ cg'bfg           

  ;dk'/s cg'bfg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ljz]if cg'bfg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ut cf=a=sf] c=Nof= 0.00 9166422.87 9166422.87 9166422.87 0.00 

  a}~s           

  hDdf 52901570.32 483745642.87 483745642.87 512668842.87 545754000.00 

  s"n hDdf 55299866.32 489745642.87 495086000.00 519562289.87 578774000.00 



 

cf=j= )&%÷ )&^ sf] /fhZj tyf cg'bfgsf] cg'dflgt Joo 

zLif{s 
ut cf=a= 

2073/074  
 sf] oyfy{ Joo 

rfn' cf=a= 
2074/075  sf] 

 k|:tflat cg'dflgt Joo 

rfn' cf=a= 2074/075  
sf] 

;+zf]lwt cg'dflgt Joo 

rfn' cf=a= 2074/075  
sf] h]i7d;fGt  ;Ddsf] 

oyfy{ Joo 

cf=a= 2075/076  sf] 
k|:tfljt cg'dflgt Joo 

lzif{s g+= rfn' vr{          
21111 kfl/>lds ⁄ sd{rf/L 712565.20 14339200.00 11239200.00 5748690.50 16900000.00 
21112 kfl/>lds ⁄ kbflwsf/L   5000000.00 5000000.00 0.00 8000000.00 
21121 kf]iffs 37500.00 360000.00 360000.00 112500.00 450000.00 
21113 dx+lu eQf 26000.00 240000.00 240000.00 171000.00 1600000.00 
  lkmN8 eQf       0.00 500000.00 
21134 sd{rf/L a}7s eQf       0.00 500000.00 
21135 sd{rf/L k|f]T;fxg tyf k'/:sf/ 178756.00     0.00 2500000.00 
21141 a}7s eQf kbflwsf/L 93000.00 4650000.00 5050000.00 3052049.00 5000000.00 
22111 laB't dxz'n 1852.00 150000.00 200000.00 20197.00 330700.00 
22112 ;+rf/ dxz'n 19840.00 315000.00 365000.00 45568.00 569300.00 
22211 O{Gwg kbflwsf/L       0.00 1000000.00 
22212 O{Gwg sfof{no k|of]hg 70896.00 965000.00 1115000.00 746077.00 800000.00 
22213 dd{t ;+ef/ vr{ 81075.00 1000000.00 1000000.00 502800.00 1000000.00 
22311 sfof{no ;DalGw vr{ 814751.00 3000000.00 3000000.00 2513372.00 4800000.00 
22400 k/fdz{ ;]jf vr{   950000.00 2450000.00 925492.00 4400000.00 
22611 sfo{qmd e|d0f vr{ 190630.00 3000000.00 3000000.00 1443885.00 2500000.00 
22612 ;?jf e|d0f vr{   400000.00   10560.00 200000.00 
22711 lalaw vr{ 182695.00 1500000.00 1700000.00 1187845.00 4100000.00 
22721 gu/ ;ef ;+rfng vr{   800000.00 1000000.00 514205.00 1100000.00 
22511 sd{rf/L tflnd vr{ 6150.00     0.00 350000.00 
27210 cfly{s ;xfotf   150000.00 150000.00 104000.00 200000.00 
28142 3/ ef8f   800000.00 1000000.00 145500.00 1400000.00 
28149 cGo ef8f 49000.00 200000.00 500000.00 206500.00 500000.00 
28911 e}kl/ cfpg] vr{ 128542.00 780842.87 400000.00 408605.00 0.00 
  cg'udg 17400.00         
  la1fkg kq₋klqsf   300000.00 300000.00 185240.00 500000.00 



 

  cltyL ;Tsf/ vr{   250000.00 300000.00 104800.00 0.00 
  9'jfgL vr{   80000.00 80000.00 0.00 0.00 
  Goflos ;ldltsf] vr{       0.00 500000.00 
  sd{rf/L sNof0f sf]if       0.00 1000000.00 
  pk ₋k|d'v ;+u dlxnf sfo{qmd       0.00 1000000.00 
  hDdf 2610652.20 39230042.87 38449200.00 18148885.50 61700000.00 

k'lhut vr{           
31112 ejg lgdf{0f 468000.00 29500000.00 29500000.00 4753736.00 10000000.00 

31115 kmlg{r/ tyf lkmSr;{ 589715.00 3500000.00 3500000.00 3234936.00 1000000.00 

31121 ;jf/L ;fwg vl/b 212400.00 27200000.00 24300000.00 23094509.00 0.00 

31122 sDKo'6/ tyf d]lzg/L pks/0f 699122.00 1700000.00 1700000.00 1600601.00 1000000.00 

  O{Ge6{/ tyf h]g]/]6/ vl/b         700000.00 
  ;dk'/s sf]if         11500000.00 
  ljkb Joj:yfkg sf]if         7969620.00 
  dd{t ;+ef/ sf]if         7969620.00 
  slG6Gh]G;L         8028220.00 
  jftfj/0f sf]if         2656540.00 
  ;dk'/s sf]if k|b]z ;/sf/         30000000.00 
  ljz]if sf]if k|b]z ;/sf/         10000000.00 

31150 ;fj{hlgs lgdf{0f 16815954.25 223744800.00 226644800.00 220821423.00 210150000.00 

  ;zt{ cg'bfg   87958000.00 87958000.00 104469208.00 130100000.00 
  ;f=;'= 24737600.00 76912800.00 83034000.00 81119000.00 86000000.00 

lh=;=cg'bfg       198000.00   

  
:yfgLo ;f;g tyf ;fd'bflos lasf; 
sfo{qmd LGCDP 

      828737.00 0.00 

  a}s afsL 9166422.87     ६१२९३२५४।३७   

  hDdf  52689214.12 450515600.00 456636800.00 ५०१४१३४०४।३७ 517074000.00 

  s'n hDdf 55299866.32 489745642.87 495086000.00 ५१९५६२२८९।८७ 578774000.00 



 

 

िनणय न.ं ४ : ताव न.ं ४ माथी छलफल गदा िविनयोजन ऐन २०७५  अ तरगत सावजिनक िनमाण खच 

िशषकमा िविनयोिजत रकम बजेट िदगदशन २०७४ अनसुार तपिसलमा उ लेिखत े  अ तरगत बाँडफाड गन 

िनणय ग रयो ।  

(१) आिथक िवकास . ७६,३६०००.०० 

(२) सामािजक िवकास . ३,१९,१४‚०००.०० 

(३) पवूाधार िवकास . १५,४०,००,०००.०० 

(४) वन, वातावरण तथा िवपद ् वव थापन .८०‚००,०००.००  

(५) सशुासन तथा सं थागत िवकास . ८६,००,०००.०० 

कुल ज मा                  . २१‚०१‚५०‚०००.०० 

िनणय न.ं ५ : ताव नं. ५ मािथ छलफल गदा आिथक िवकासतफ िविनयोिजत रकमबाट वडा, िवषयगत 
सिमित, नगर कायपािलका बैठकबाट ाथिमक करण तथा िसफा रस भई आएका तपिसलमा उ लेिखत योजना 
तथा काय मह  वीकृत गन िनणय ग रयो ।  

तपिसल : 

िस. न.ं िववरण  ठेगाना रकम  

१ बेमौसमी तरकारी खतेी तािलम  १ ५७,०००.०० 
२ जालपा देवी मि दर िनमाण ५ १५०,०००.०० 
३ मसरुखेत मि दर िनमाण ५ १५०,०००.०० 
४ गौशाला यव थापन  ५ १००,०००.०० 
५ िविवध गोठालो ८ १५४,०००.०० 
६ िशवपरु दि ण टोल कािलका मि दर िनमाण ११ ७५,०००.०० 
७ बेमौसमी तरकारी खेती तािलम ११ ५०,०००.०० 
८ कृिषतफ   ३,०००,०००.०० 
९ पशतुफ   २,०००,०००.०० 

१० पयटन िवकास   ५००,०००.०० 
११ तालतलैया ममत स भार   १,०००,०००.०० 
१२ बजार बधन   २००,०००.०० 
१३ सहकारी बधन   २००,०००.०० 

 
ज मा   ७,६३६,०००.०० 

 

 

 

 

 



 

िनणय न.ं ६ : ताव न.ं ६ मािथ छलफल गदा सामािजक िवकासतफ िविनयोिजत रकमबाट वडा, िवषयगत 

सिमित, नगर कायपािलका बैठकबाट ाथिमक करण तथा िसफा रस भई आएका तपिसलमा उ लेिखत योजना 

तथा काय मह  वीकृत गन िनणय ग रयो ।  

तपिसल : 

िस. न.ं िववरण ठेगाना रकम 
१ खानपेानी अिटजन धारा पिछ लापरु िपपल टोल तुले भलूको घरनिजक  १ १००,०००.०० 
२ खानपेानी न का जडान सकुु बासी िशवीर माघी र सावजिनक शौचालय गो का १ ५०,०००.०० 
३ जे  नागरीकलाइ वा य िशिवर संचालन  १ ५०,०००.०० 
४ जनजाती आदीबासी  १ ७५,०००.०० 
५ मिहला  १ ७५,०००.०० 
६ दिलत मिहला  १ ७५,०००.०० 
७ मु  कमैया  १ ५०,०००.०० 
८ मु  हिलया  १ ३०,०००.०० 
९ एच.आइ.िभ. एड्स  १ २०,०००.०० 

१० बालबािलका क ा यव थापन  १ ५०,०००.०० 
११ लोपो मखु १ १०,०००.०० 
१२ एकल मिहला लि त काय म २ १००,०००.०० 
१३ बालबािलका लि त काय म २ ५०,०००.०० 
१४ मिहला लि त काय म २ १००,०००.०० 
१५ जे  नािगरक लि त काय म २ ५०,०००.०० 
१६ अपाङ्ग लि त काय म २ ५०,०००.०० 
१७ दिलत लि त काय म २ १००,०००.०० 
१८ यवुा/एच.आइ.भी. सं िमत लि त काय म २ २००,०००.०० 
१९ आिदबासीजनजाती लि त काय म २ १००,०००.०० 
२० लि त वग काय म ३ ७००,०००.०० 
२१ लि त वग काय म ४ ८४२,०००.०० 
२२ जनजागतृी आ. िव. यव थापन  ५ ३००,०००.०० 
२३ िशशसुधुार ा.िव. यव थापन  ५ ४००,०००.०० 
२४ िसलाइ कटाइ तािलम (लि त)  ५ ३००,०००.०० 
२५ अपांङ्ग काय म  ५ १००,०००.०० 
२६ मिहला तफ होिजयारी वडाभरी ६ ३००,०००.०० 
२७ दिलत तफ वडा भरी गाम ट ६ २००,०००.०० 

२८ 
बालबािलका तफ एच. आइ.भी. अ य आिथक ि थती कमजोर  
भएका बालबािलका पोषाक िवतरण ६ ४०,०००.०० 

२९ आदीबासी जनजाती तफ बंगरु पचैो काय म  ६ ४०,०००.०० 
३० अपांङ्ग तफ मैनब ी, मेिसन तथा मैन ख रद  ६ १००,०००.०० 
३१ एकल मिहला बा ा पचैो  ६ ७०,०००.०० 
३२ जे नागरीक स मा र िमलन के  यव थापन  ६ ४०,०००.०० 
३३ छुवाछुत तथा छाउपडी उ मलुन जनचेतना  ६ ९०,०००.०० 
३४ नारी िदवस तीज िवषेश काय म  ६ ३०,०००.०० 
३५ दिलत लि त काय म ७ १००,०००.०० 
३६ आदीबासी जनजाती लि त काय म ७ १५०,०००.०० 
३७ अपांङ्ग लि त काय म ७ ५०,०००.०० 
३८ मिहला लि त काय म ७ १००,०००.०० 
३९ यवुा लि त काय म ७ २००,०००.०० 
४० एकल मिहला लि त काय म ७ ५०,०००.०० 
४१ जे नागरीक लि त काय म ७ ५०,०००.०० 
४२ आयआजन लि त वग काय म  ८ ८५०,०००.०० 
४३ बालिवकास पु तकालय काय म ८ ११८,०००.०० 



 

४४ लि त वग काय म  ९ ९००,०००.०० 
४५ खानपेानी पाइप िव तार  १० ४००,०००.०० 
४६ िसलाइ कटाइ  १० १००,०००.०० 
४७ होिजयारी १० १००,०००.०० 
४८ कडाइ बुनाइ १० १००,०००.०० 
४९ यटुीपालर १० १००,०००.०० 
५० भलम सा अघ रयालाइ जन वकालत १० १००,०००.०० 
५१ अपाङ्ग सीपमलूक काय म १० ५०,०००.०० 
५२ ितज काय म १० २०,०००.०० 
५३ एकल मिहला काय म १० २५,०००.०० 
५४ बाल लब र इको लब तािलम काय म १० ५०,०००.०० 
५५ एच.आइ.िभ. एड्स काय म १० २५,०००.०० 
५६ छाउपडी र छुवाछुत अ य स बि ध काय म १० १५०,०००.०० 
५७ बा ापालन दिलत  १० १००,०००.०० 
५८ सीपमलुक काय म मु  कमैया  १० ५०,०००.०० 
५९ मु  हिलया १० ५०,०००.०० 
६० नारी िदवस १० ३९,०००.०० 
६१ अपांङ्गता काय म सचंालन बेतबाँस दो ो तह ११ १००,०००.०० 
६२ दिलतह का लािग िसलाइ कटाइ तािलम लेभल २ ११ १००,०००.०० 
६३ बालिववाह यिुनकरण काय म सचंालन बालबािलका  ११ १००,०००.०० 
६४ मु  कमैया हिलया कमलरी लाई िव तु् वाय रङ्ग तािलम ११ १००,०००.०० 
६५ िवप न मिहला एकल मिहला ह का लािग कडाइ तािलम ११ १००,०००.०० 
६६ यवुा वरोजगार काय म ११ १००,०००.०० 
६७ जनजाितको यटुीपालर तािलम ११ १००,०००.०० 
६८ तीनवटा िव ालयलाइ नमनूा िव ालयको पमा िवकास गन    १,०००,०००.०० 
६९ वा यतफ   ५,०००,०००.०० 
७० िश ातफ   १५,०००,०००.०० 
७१ सँ कृित बधन   ५००,०००.०० 
७२ मसु रया खानेपानी   ८००,०००.०० 

 
ज मा   ३१,९१४,०००.०० 

 

िनणय न.ं ७ : ताव न.ं ७ मािथ छलफल गदा पवूाधार िवकासतफ िविनयोिजत रकमबाट वडा, िवषयगत 

सिमित, नगर कायपािलका बैठकबाट ाथिमक करण तथा िसफा रस भई आएका तपिसलमा उ लेिखत योजना 

तथा काय मह  वीकृत गन िनणय ग रयो ।  

तपिसल : 

िस. न.ं िववरण  ठेगाना रकम  

१ पशपुित मा.िव., केदारे र आ.िव., न द लाल पा याको घरनिजक प क  क भट १ 
२,०००,०००.०० 

२ बाटो ावले तथा तरउ नती चनौरा १ १,०००,०००.०० 
३ बाटो ावले तथा तरउ नती मंगलपरु  १ १,०००,०००.०० 
४ बाटो ावले तथा तरउ नती गो का १ १,०००,०००.०० 
५ मु  कमैया ब ती लठैया बाटो ावेल  १ १००,०००.०० 
६ मु  कमैया ब ती स झनापरु बाटो ावेल  १ ५०,०००.०० 

७ 
नालामा भएको पानी यव थापन रतन बढुाको घरनिजक नयाँ बाटो बनेको ठाउँको 
नालाबाट चनौरा कुलोमा पानी िनकास १ 

१००,०००.०० 

८ मुपाइप ख रद वडा भ र िविभ न ठाउँमा अव यकतानुसार  १ २००,०००.०० 

९ ममत तथा स भार तरउ नती भएको ठाउँमा मािघ लठैया पशपुित टोलमा १ २००,०००.०० 



 

१० नयाँ खले मैदान िनमाण मंलपरु खलेकुद चौर अथवा खले मैदान िनमाण १ १००,०००.०० 
११ सडक िनमाण तथा तरउ नती  २ ८१७,०००.०० 
१२ जलगु ा मािलका मा.िव.को ज गा निजक क भट  २ ६००,०००.०० 
१३ भवुा िदवाकोटीको घरनिजक मुपाइप  २ 

५००,०००.०० १४ मुपाइप ख रद वडा भरी  २ 
१५ बहादरु िव.क. को  घरनिजक मुपाइप  २ 
१६ योतीपरु र भोजपरु जोड्ने क भट  २ ६००,०००.०० 
१७ परुानो बो रङ्ग नहर ममत २ ३५०,०००.०० 
१८ भागे र टोलमा कुलो सफाइ  २ १००,०००.०० 
१९ उदासीखले मैदान ममत २ १००,०००.०० 
२० वडा कायालय शौचालय िनमाण २ २००,०००.०० 
२१ ावेल तथा बाटो तरउ नती  ३ १,८५९,०००.०० 
२२ िझल क भट िनमाण ३ ६००,०००.०० 
२३ भोजपरु िवच गाउँ क भट िनमाण ३ ५००,०००.०० 
२४ यमुपाइप ख रद ३ ३९५,०००.०० 
२५ कालापानी िसचाइ ३ ९०,०००.०० 
२६ दि ण भोजपरु िसचाइ ३ ९०,०००.०० 
२७ िवच भोजपरु िसचाइ ३ ९०,०००.०० 
२८ राजमाग उ र बासदुवे िसचाइ ३ ९०,०००.०० 
२९ आ बारी िसचाइ ३ ९०,०००.०० 
३० भौितक पवूाधार ममत ३ २६३,०००.०० 
३२ सडक िनमाण तथा तरउ नती  ४ २,०००,०००.०० 
३३ यमुपाइप जडान  ४ ५००,०००.०० 
३४ क भट िनमाण राधा कृ ण टोल  ४ ५००,०००.०० 
३५ क भट िनमाण दि णपरु थु मा टोल  ४ १,२००,०००.०० 

३६ 
िसंचाइ बो रङ्ग तथा मोटर जडान िसमलपरु, िशवपरुानटोल, जयानपरु बझांगी 
टोल  

४ ४००,०००.०० 

३७ बाटो ममत  ४ ५००,०००.०० 
३८ जयानपरु याव िनमाण र तट्ब धन ममत  ४ ३००,०००.०० 
३९ बाटो ावेल तथा तरउ नती यमुपाइप सिहत  ५ १९‚६७,०००.०० 
४० कोहलपरु बालिवकास भवन िनमाण (काठ)  ५ १००,०००.०० 
४१ पवू  िजरायत टोलमा क भट िनमाण ५ ९००,०००.०० 
४२ सालघारी िशिवर िनर क भट िनमाण ५ ५००,०००.०० 
४३ नाग रक सचेतना के  (मिहला) अधरुो भवन ममत  ५ १५०,०००.०० 
४४ स त िनरंकारी अधरुो भवन र खानपेानी, घेरबार  ५ ३००,०००.०० 
४५ महाकाली मि दरको हल िनमाण र खानपेानी यव थापन  ५ ५००,०००.०० 
४६ िसंचाइ अयोजना वडा भरी  ५ ६००,०००.०० 

४७ 
िड लीराम भ को घरनिजक १२०० एम.एम. यमुपाइप ४ वटा जडान सिहत 
िवजय नगर  ६ ४५०,०००.०० 

४८ 
नवराज कठायतको घरनिजक मुपाइप १२०० एम.एम. ४ वटा  

याव र भरान सिहत िवजयनगर  ६ ४००,०००.०० 
४९ िसताराम चौधरीको घरनिजक ९०० एम.एम मुपाइप जडान दै ारी  ६ ३००,०००.०० 
५० रामिवलास घरनिजक मुपाइप जडान दै ारी  ६ १००,०००.०० 
५१ ीलंका कृ णनगर ९०० एम.एम. २ वटा जडान कृ ण नगर ६ १५०,०००.०० 
५२ िदल बढुा बनखेत घरनिजक ९०० एम.एम. क२ वटा जडान  ६ १५०,०००.०० 
५३ नर बहादरु शाहीको घरनिजक १२०० एम.एम. ४ वटा जडान सिहत  ६ ४००,०००.०० 

५४ हमेराज भ को घरनिजक ९०० एम.एम. ४ वटा जडान सिहत िवणाटोल ६ ३००,०००.०० 
५५ अव यकतानुसार मुपाइप ख रद १६ वटा  ६ २४५,०००.०० 
५६ डलु शाहीको घरनिजक बाँध ममत तथा िनमाण कृ णनगर  ६ २००,०००.०० 
५७ ह रना खड्का र िहमा कठायतको घरनिजक दवुै ठाउँमा वाल ममत ६ १००,०००.०० 



 

५८ वालादउे िसंचाइ मोटर जडान र ख रद कृ णनगर  ६ ५०,०००.०० 
५९ मोया खड्का टोल सानो िसचंाइ ट्यवुेल जडान  ६ १००,०००.०० 
६० क भट ममत िविभ न ठाउँमा आव यकतानसुार  ६ ३६३,०००.०० 
६१ वडाभरी ावेल  ६ १,२००,०००.०० 
६२ ि परूा खेलकूद मैदान ममत  ६ १५०,०००.०० 
६३ बाटो ावेल तरउ नती र मुपाइप  ७ ३,०७४,०००.०० 
६४ शेर जेठाराको घरनिजक ९०० एम.एम.को ४ वटा मुपाइप  ७ २५०,०००.०० 

६५ 
िसंचाइ तफ (मनकापरु २, कैलाशपरु २, मट्कौना १, इ परु १, महिलया १, 
बनटु ा १, म नीटोल १ र बस तटोल १ थान) ७ १,१००,०००.०० 

६६ भौितक पवूाधार ममत ७ ५००,०००.०० 
६७ बाटो ावेल वडाका सहायक तथा मलू सडक  ८ २,४९५,०००.०० 
६८ िसंचाइ योजना चमारीपुर, बढैपरु र बस तटोल  ८ ५००,०००.०० 
६९ तट्ब धन िल मा नदीमा मेनरोडदखेी तल मािथ ८ १,०००,०००.०० 
७० ममत  ८ ४५०,०००.०० 
७१ मुपाइप अव यकतानसुार  ८ ४५०,०००.०० 
७२ बाटो ावेल तथा मुपाइप ९ २,९१७,०००.०० 
७३ जसमल धामीको घरनिजक क भट ९ १,०००,०००.०० 
७४ दउेच ेताडीको घरनिजक क भट ९ १,०००,०००.०० 
७५ सडक ावेल तरउ नती, क भट तथा मुपाइप ख रद १० २,४९५,०००.०० 
७६ बाटो ममत १० ३६३,०००.०० 
७७ सडक ावेल तथा तरो नती जहरी कटान बझाङ्गीटोल ११ २००,०००.०० 
७८ सडक ावेल तथा तरो नती ऐठंा गया सादको घर निजक टोल ११ १५०,०००.०० 
७९ सडक ावेल तथा तरो नती काि तपरु दि णटोल ११ ३५०,०००.०० 
८० सडक ावेल तथा तरो नती िशवपरु िव ालय उ रप ी टोल ११ २००,०००.०० 
८१ सडक ावेल तथा तरो नती िशवपरु िव ालय पि मप ी टोल ११ २००,०००.०० 
८२ कृिष सडक ावले तथा तरो नती  ११ २,०००,०००.०० 
८३ सडक ावेल तथा तरो नती झ झटपरु पितरामको घरदिेख उ रप ी ११ २५०,०००.०० 
८४ सडक ावेल तथा तरो नती डमारीपरु दउेनाहानटोलस म  ११ ३५०,०००.०० 

८५ सडक ावेल तथा तरो नती डमारीपरु कृिषसडकदिेख पि म क भटस म ११ २००,०००.०० 

८६ सडक ावेल तथा तरो नती डमारीपरु बाधरुामको घरदिेख िफताको घरस म ११ १५०,०००.०० 
८७ िसतापरु मोटर जडान ११ १००,०००.०० 
८८ काि तपरु मोटर जडान ११ १५०,०००.०० 
८९ चमरैया आवरण तालमा बो रङ्ग िनमाण ११ १,१००,०००.०० 
९० पेरहनी खेलकुद मैदान ममत ११ १००,०००.०० 
९१ क भट र मुपाईप परेहनी ११ ६४७,०००.०० 
९२ सडक कालोप  े   १००,०००,०००.०० 
९३ जनता आवास काय म   १,५००,०००.०० 
९४ आयघाट यव थापन मसु रया मट्कौना    ६००,०००.०० 

 
ज मा   १५४,०००,०००.०० 

 

 

 

 

 



 

िनणय न.ं ८ : ताव न.ं ८ मािथ छलफल गदा वन,वातावरण तथा िवपद ् यव थापनतफ िविनयोिजत 
रकमबाट वडा, िवषयगत सिमित, नगर कायपािलका बैठकबाट ाथिमक करण तथा िसफा रस भई आएका 
तपिसलमा उ लेिखत योजना तथा काय मह  वीकृत गन िनणय ग रयो।  

तपिसल : 

िस. न.ं िववरण  ठेगाना रकम  

१ िवरभान बोहराको घरदेिख िदपक बोहराको घर स म तटब धन २ ५००,०००.०० 
२ बोि सिनया खोलामा िशिवरदिेख महे  राजमाग स म तटब धन २ ८००,०००.०० 
३ बाबरुाम चौधरीको घरदेिख दि ण चौमाला बजार स म तटब धन २ ८००,०००.०० 
४ िझल पवूारी टोलदिेख गौरी स म तटब धन ३ १,०००,०००.०० 
५ कुचैनी बेलनी र राजीटोल तटब धन ३ ३००,०००.०० 

६ रावलसरको घरनिजक अधरुो तट्ब धन िनमाण ावले सिहत कृ ननगर ६ ३००,०००.०० 
७ तट्ब धन पदम छेडालको खते देिख उिजर साउँद खेत स म बनबेहडा ६ ३००,०००.०० 
८ तट्ब धन मट्कौना प ला प ी  ७ ४००,०००.०० 
९ मायाराम कठरीयाको घर दि ण तट्ब धन १० १,०००,०००.०० 

१० रामजानक  मि दर निजक तट्ब धन १० ४००,०००.०० 
११ भैसासरु तट्ब धन १० १००,०००.०० 
१२ भगतपरुको नसरी निजक तट्ब धन १० १००,०००.०० 
१३ िवपत आपतकािलन कोष १० १००,०००.०० 
१४ तटब धन झो प ुदेिख चमरैया स म ११ ७००,०००.०० 
१५ फोहोरमैला यव थापन   १,०००,०००.०० 
१६ वन तथा भ ूसँर ण काय म   २००,०००.०० 

 
ज मा   ८,०००,०००.०० 

 

  



 

िनणय न.ं ९ : ताव न.ं ९ मािथ छलफल गदा सुशासन तथा सं थागत िवकासतफ िविनयोिजत रकमबाट 

वडा, िवषयगत सिमित, नगर कायपािलका बैठकबाट ाथिमक करण तथा िसफा रस भई आएका तपिसलमा 

उ लेिखत योजना तथा काय मह  वीकृत गन िनणय ग रयो ।  

तपिसल : 

िस. न.ं िववरण  ठेगाना रकम  

१ खेलकूद सामा ी िवतरण वडाका स पणू युवा लवका खेलाडीह लाइ १ ५०,०००.०० 
२ धव ैशाि तटोल  २ २५,०००.०० 
३ धव ैिपपल टोल  २ २५,०००.०० 
४ एकता युवा लव कािलका टोल  २ ५०,०००.०० 
५ खेलकुदका लािग पाइप पोल तथा अ य सामा ी ख रद ३ १५०,०००.०० 
६ सामदुाियक स ावका लािग मै ीपणू खलेकूद  ४ ५०,०००.०० 
७ वडा तरीय खेलमदैान यव थापन र खेलकूद सामा ी  ४ १५०,०००.०० 
८ मोह याल खेलकूद यवूा लव यव थापन वडा तरीय  ५ ३००,०००.०० 
९ वडा य  मिहला फुतवल वडा तरीय  ६ ५०,०००.०० 

१० खेलकूद  ७ २००,०००.०० 
११ खेलकूद काय म ८ २००,०००.०० 
१२ खेलकूद ९ ४००,०००.०० 
१३ खेलकुद  १० १५०,०००.०० 
१४ वडा तरीय खेलकुदको लािग ११ ५०,०००.०० 
१५ समावेशी िवकास काय म   १,५००,०००.०० 
१६ खेलकुद   २,८००,०००.०० 
१७ पदािधकारी तथा कमचारी मता अिभबिृ  तािलम   ५००,०००.०० 
१८ वडा कायालयमा टेिलफोन तथा इ टरनेट जडान   २००,०००.०० 
१९ नाग रक वडाप , सचूना पाटी र सझुाव संकलन पेिट िनमाण   ३५०,०००.०० 
२० अ तर थानीय तह अ ययन अवलोकन    ५००,०००.०० 
२१ स टवयेर जडान तथा तािलम   ५००,०००.०० 
२२ राज व प रचालन तथा राज व बिृ  स बि ध काय म   २००,०००.०० 
२३ यि गत घटना दता स बि ध काय म   २००,०००.०० 

 

ज मा   ८,६००,०००.०० 

 

 



 

िनणय न.ं १० : ताव नं. १० मािथ छलफल गदा यस नगर कायपािलकाको कायालय अ तरगत कायरत कमचारीह को तलबी ितवेदन २०७५ वीकृत गन िनणय ग रयो 

। 

िनणय न.ं ११ : ताव न.ं ११ मािथ छलफल गदा यस न.पा. अ तरगत िवगत वषह वाट सामािजक सरु ा काय म अ तरगत चौमािसक पमा भ ा बु ने जे नाग रक,दिलत 
जे नाग रक,एकल मिहला,िवधवा मिहला,लोपो मुख आिदवासीजनजाती,पणू अश  र आंिशक अश  अपाङ्ग , दिलत वालवािलकाह को िववरण अ याविधक गन 
वडागत पमा नामावली सावजिनक गन िनणय ग रयो । 

िनणय न.ं १२ : ताव न.ं १२ मािथ छलफल गदा आ.व.०७५/०७६ का लािग यस न.पा.लाई शशत अनदुान अ तरगत िवषयगत शाखा कायालयह का लािग ा  
अि तयारी अनसुार तपिसलमा उ लेिखत रकम वीकृत गरी अि तयारी प साथ संल न काय मह  संचालन गन िनणय ग रयो । 

(१) िश ा    . १०,४५,६७,०००.०० 

(२) वा य    . १,९८,४६,०००.०० 

(३) मिहला िवकास   . १०,८३,०००.०० 

(४) वन    . ४,५८,०००.०० 

(५) पश ुसेवा    . ७,८८,०००.०० 

(६) कृिष    . १०,५०,०००.०० 

(७) नवीकरणीय उजा   . २३,०८,०००.०० 
कुल ज मा    . १३,०१,००,०००.०० 

 

स·न·ं SUB_PROJECT_NDESC ECONOMIC_ 
NDESC5 

SOURCE_TYPE_ 
NDESC DONOR_NDESC MAIN_ACTIVITY_NDESC4 AMOUNT 

 काय मको नामः नवीकरणीय उजा  

१ 
राि य ामीण तथा नवीकरणीय स अ नगद ने स नीितगत, शासिनक तथा यब थापन ३०००००।०० 



 

उजा काय म खच 

२ राि य ामीण तथा नवीकरणीय 
उजा काय म 

स अ नगद ने स 
सधुा रएको चलुो (बायोमास) िबिध 
जडान  

१०००००।०० 

३ राि य ामीण तथा नवीकरणीय 
उजा काय म 

स अ नगद ने स सौय उजा िबिध जडान ६४८०००।०० 

४ राि य ामीण तथा नवीकरणीय 
उजा काय म 

स अ नगद ने स बायो यास जडान १२६००००।०० 

 ज मा २३०८०००।०० 

 काय मको नामः कृषी शाखा 

१ कृषक पाठशाला संचालन 
(पश/ुकृिष) स ब धी 

स अ नगद ने स 
कृषक पाठशाला संचालन (पश/ुकृिष) 
स ब धी 

२०००००।०० 

२ 
माटो परी ण तथा सधुार सेवा 
काय म 

स अ नगद ने स माटो प र ण िशिवर ४००००।०० 

३ 
सहकारी खेती, साना िसचांइ तथा 
मल बीउ ढुवानी काय म 

स अ नगद ने स 
साना िसंचाई िनमाण/ ममत संभार 
/ लाि क पोखरी िनमाण / िहउ पोखरी 

८०१००००।०० 

 ज मा १०५००००।०० 

 काय मको नामः पशु शाखा 

१ 
पश ु वा य , रोग अ वेशण सेवा 
तथा  वारे टाईन काय म 

स अ नगद ने स 
िडिजज सिभले स तथा रपोिटङ, 
इिपडेिमयोलोिजकल रपोिटङ,आउट ेक 
इ भेि टगेशन 

६६०००।०० 

२ पश ुिवकास सेवा काय म स अ नगद न ेस यवसाियक पश ु फाम वधन काय म १४००००।०० 



 

(गाइ/भैसी/भेडा/बा ा/वंगरु) 

३ पश ुिवकास सेवा काय म स अ नगद न ेस 
न  सधुारका लािग कृि म गभाधान 
काय म 

१८००००।०० 

४ पश ुिवकास सेवा काय म स अ नगद न ेस 
पशपु छी (गाइ/भैसी/भेडा/बा ा/वंगरु) 
तथा पश ु आहार ोतके  िवकास 
सहयोग 

१५००००।०० 

५ पश ुआहारा सेवा काय म स अ नगद न ेस 

पश ुआहारा िवकास काय म(िहउंदे, वष, 
बहबष घांस उ पादन /नसरी थापना/ 
कबलुीयती बनमा घांस िवकास/ य ु एम 
एम िब लक िवतरण आिद) 

२५२०००।०० 

 ज मा ७८८०००।०० 

 काय मको नामः वन 

१ वातावरणीय सरसफाइ आयोजना स अ नगद न ेस 
वातावरण सरसफाइ  स ब धी  काय म 
संचालन गन  

३८०००।०० 

२ वातावरणीय सरसफाइ आयोजना स अ नगद न ेस सरसफाइ स ब धी िनमाण कायह  १५४०००।०० 

३ 
सामदुाियक तथा कविुलयती वन 
िवकास काय म 

स अ नगद ने स 
सामदुाियक वनमा पयापयटन/उ म 

वधन 
२०००००। 

४ सामदुाियक तथा कविुलयती वन 
िवकास काय म 

स अ नगद ने स 
सबै थानीय तहमा समुदायमा आधा रत 
पनु थापना काय म (िस.िव.आर 
िनदिशका अनसुार) संचालन  

६६०००।०० 

 ज मा ४५८०००।०० 



 

 काय मको नामः मिहला िवकास 

१ 
समाज क याण काय म (जे  
नाग रक काय म समेत) 

स अ नगद ने स 
ये  नाग रक स ब धी सरोकारवालावीच 

अ तरि या  
३५०००।०० 

२ 
समाज क याण काय म (जे  
नाग रक काय म समेत) 

स अ नगद ने स 

ये  नाग रक स ब धी िदवसीय काय म 
(अ जाइमश चेतना िदवस, ये  नाग रक 

ित हन े दु यवहार िव को िदवस, 
अ तराि य ये  नाग रक िदवस) 

२९०००।०० 

३ बाल क याण काय म स अ नगद न ेस बाल लव गठन, संचालन तथा िनयमन  २००००।०० 

४ बाल क याण काय म स अ नगद न ेस 
बालबािलकामािथ हने शारी रक, 
मानिसक द ड सजाय तथा यौनज य 
दु यवहार यूिनकरण  

३३०००।०० 

५ 
मिहला िवकास काय म(मिहला 
जागिृत काय म समेत) 

स अ नगद ने स रा.प.अन.ि . िव. तलब ३८१०००।०० 

६ 
मिहला िवकास काय म(मिहला 
जागिृत काय म समेत) 

स अ नगद ने स रा.प.अन. थम िव. तलब ४०३०००।०० 

७ 
मिहला िवकास काय म(मिहला 
जागिृत काय म समेत) 

स अ नगद ने स महिग भ ा २४०००।०० 

८ 
मिहला िवकास काय म(मिहला 
जागिृत काय म समेत) 

स अ नगद ने स 
लैिगंक िहसंा िनवारणमा याियक 
सिमितको मता िवकास तािलम 

५००००।०० 

९ 
मिहला िवकास काय म(मिहला 
जागिृत काय म समेत) 

स अ नगद ने स नेतृ व तथा सं थागत िवकास तािलम ५२०००।०० 

१० 
मिहला िवकास काय म(मिहला 
जागिृत काय म समेत) 

स अ नगद ने स समुह गठन र प रचालन ५०००।०० 



 

११ 
मिहला िवकास काय म(मिहला 
जागिृत काय म समेत) 

स अ नगद ने स समुह सद यको अनिुश ण ३१०००।०० 

१२ 
मिहला िवकास काय म(मिहला 
जागिृत काय म समेत) 

स अ नगद ने स अ तराि य मिहला िदवश २००००।०० 

 ज मा १०८३०००।०० 

 काय मको नामः िश ा 

१ खेलकुद िवकास काय म स अ नगद न ेस रा पित रिनङ्ग िस ड ितयोिगता १०००००।०० 

२ 
सबैका लािग िश ा- 
आधारभतू/मा यािमक तह 

स अ नगद ने स िश कको जगेडा तलव ४२४०००।०० 

३ 
सबैका लािग िश ा- 
आधारभतू/मा यािमक तह 

स अ नगद ने स 

आधारभतू तथा मा यिमक तहका वीकृत 
दरव दीका िश क, राहत कोटा अनदुान 
िश क एवम ् ािविधक धारका िश क 
तथा सहायक िश कका लािग तलब 
भ ा अनदुान 

७०२७२०००।०० 

४ पढाई सीप व न काय म स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
य ुएस एड िश क िनयिमतताको अनगुमनको लािग 

िव यस िशअसकंो मता िवकास 
१२००००।०० 

५ पढाई सीप व न काय म स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
य ुएस एड 

ारि भक पढाइ िसपकाय मको 
काया वयनको ोत के  तरीय 
पनुरावलोकन (अधवािषक र वािषक 
पमा गरी वषको २ पटक)  ोतके को 

लािग  

१२००००।०० 



 

६ पढाई सीप व न काय म स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
य ुएस एड 

िश कको पेसागत सि बि धत ोत के  
तरीय चौमािसक समी ा बैठक तथा 

अ तरि या ोतके को लािग 
८०००।०० 

७ पढाई सीप व न काय म स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
य ुएस एड 

काय म अनगुमन, ितवेदन तयारी 
५००००।०० 

८ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ नगद ने स 
क ा १-१० स म  अ ययनरत 
िव ाथ ह का लािग पाठ्यपु तक अनदुान 

३७६१०००।०० 

९ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ नगद ने स 
िव ालय कमचारी यब थापन अनदुान 
(आधारभतू तथा मा यिमक तह) 

२९९६०००।०० 

१० िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ नगद ने स ारि भक बाल िवकास / पबू ाथिमक 
क ाका सहजकताह को पारी िमक 

३७५८०००।०० 

११ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ नगद ने स 

िश ण िसकाइ  साम ी तथा  Book 
Corner यव थापन तथा िसकाइका 
लािग िनर नर िव ाथ  मु यांकनका लािग  

ित िव ाथ  लागत अनदुान (क ा 
वालिवकास-१२) 

२४१७०००।०० 

१२ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ नगद ने स 

 क ा ११-१२ मा अ ययनरत तोिकएका 
लि तवगका िव ाथ ह का लािग 
पु तकालयमा आधा रत हन े गरी 
पाठ्यपु तक उपल ध गराउन 
िव ालयलाइ अनदुान 

१४४०००।०० 

१३ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ नगद ने स 
सामदुाियक िव ालयका आधारभतू तथा 
मा यिमक तहमा अ ययनरत 
िव ाथ ह का लािग िवप न लि त हने 

२७०१०००।०० 



 

गरी गैरआवासीय  छा बृ ी 

१४ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ नगद ने स 

तोिकएका पकेट े  तथा अित 
िसमा तकृत, लोपो मुख जाितका (लि त 
समूहका) बालबािलकाह का एवम ्
तोिकएका िज लाका िव ाथ का लािग 
िदवा खाजा उपल ध गराउन 
िव ालयह लाइ अनदुान 

३४४००००।०० 

१५ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ नगद ने स 
सामदुाियक िसकाइ के   स चालन 
अनदुान 

१४४०००।०० 

१६ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ नगद ने स 
क ा ८ को परी ा स चालन यव थापन 
खच 

२०००००।०० 

१७ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ नगद ने स 

उ कृ  िसकाइ उपल धी भएका 
िव ालयलाइ िसकाइ सु ढीकरण तथा 
िव ालयलाइ काय स पादनमा आधा रत 
अनदुान( Performance based 
Grants) 

३२४०००।०० 

१८ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ नगद ने स 
िश कको िश ण िसकाइमा िवताउने 
समयावधी सधुार योजना काया वयन 

८०००।०० 

१९ िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ नगद ने स 
मा यािमक िव ालयमा पु तकालय 
थापना तथा यव थापन(िफ सीङ, 

िकताव ख रद, तथा इ पु तकालय समेत) 
४६८०००।०० 



 

२० 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ नगद ने स 

िश ण िसकाइमा सचुना िविध को 
योग( क यटूर, इ टरनटे, कनेि टिभटी 

इ यपूमे टस तथा साम ी ख रद) का 
लािग अनदुान 

४६८०००।०० 

२१ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ नगद ने स 
मा यािमक िव ालयमा िव ान 

योगशाला अनदुान 
४६८०००।०० 

२२ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ नगद ने स 
ारि भक पढाइ सीप िवकासका लािग 
यनुतम याकेज काया वयन 

२७२०००।०० 

२३ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ नगद ने स 
गिणत िव ान र अङ्गेजी िवषयका लािग 
ि याकलापमा आधा रत सामा ी 
अनदुान 

३६०००।०० 

२४ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ नगद ने स 
पानी तथा वा य र सरसफाई सिुवधा 
सिहतको शौचालय िनमाण 

१००७०००।०० 

२५ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ नगद ने स 
िव ालय स चालन  यब थापन  
अनदुान 

१४६००००।०० 

२६ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
एस.एस. िड. िप. क ा १-१० स म  अ ययनरत 

िव ाथ ह का लािग पाठ्यपु तक अनदुान 
७२६०००।०० 

२७ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
एस.एस. िड. िप. िव ालय कमचारी यब थापन अनदुान 

(आधारभतू तथा मा यिमक तह) 
५७८०००।०० 

२८ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
एस.एस. िड. िप. ारि भक बाल िवकास / पबू ाथिमक 

क ाका सहजकताह को पारी िमक 
७२५०००।०० 



 

२९ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
एस.एस. िड. िप. 

िश ण िसकाइ  साम ी तथा  Book 
Corner यव थापन तथा िसकाइका 
लािग िनर नर िव ाथ  मु यांकनका लािग  

ित िव ाथ  लागत अनदुान (क ा 
वालिवकास-१२) 

४६७०००।०० 

३० 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
एस.एस. िड. िप. 

 क ा ११-१२ मा अ ययनरत तोिकएका 
लि तवगका िव ाथ ह का लािग 
पु तकालयमा आधा रत हन े गरी 
पाठ्यपु तक उपल ध गराउन 
िव ालयलाइ अनदुान 

२८०००।०० 

३१ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
एस.एस. िड. िप. 

सामदुाियक िव ालयका आधारभतू तथा 
मा यिमक तहमा अ ययनरत 
िव ाथ ह का लािग िवप न लि त हने 
गरी गैरआवासीय  छा बृ ी 

५२१०००।०० 

३२ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
एस.एस. िड. िप. 

तोिकएका पकेट े  तथा अित 
िसमा तकृत, लोपो मुख जाितका (लि त 
समूहका) बालबािलकाह का एवम ्
तोिकएका िज लाका िव ाथ का लािग 
िदवा खाजा उपल ध गराउन 
िव ालयह लाइ अनदुान 

६६४०००।०० 

३३ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
एस.एस. िड. िप. 

सामदुाियक िसकाइ के   स चालन 
अनदुान 

२८०००।०० 

३४ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
एस.एस. िड. िप. 

क ा ८ को परी ा स चालन यव थापन 
खच 

३९०००।०० 



 

३५ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
एस.एस. िड. िप. 

उ कृ  िसकाइ उपल धी भएका 
िव ालयलाइ िसकाइ सु ढीकरण तथा 
िव ालयलाइ काय स पादनमा आधा रत 
अनदुान( Performance based 
Grants) 

६२०००।०० 

३६ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
एस.एस. िड. िप. 

िश कको िश ण िसकाइमा िवताउने 
समयावधी सधुार योजना काया वयन 

१०००।०० 

३७ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
एस.एस. िड. िप. 

मा यािमक िव ालयमा पु तकालय 
थापना तथा यव थापन(िफ सीङ, 

िकताव ख रद, तथा इ पु तकालय समेत) 
९००००।०० 

३८ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
एस.एस. िड. िप. 

िश ण िसकाइमा सचुना िविध को 
योग( क यटूर, इ टरनटे, कनेि टिभटी 

इ यपूमे टस तथा साम ी ख रद) का 
लािग अनदुान 

९००००।०० 

३९ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
एस.एस. िड. िप. 

मा यािमक िव ालयमा िव ान 
योगशाला अनदुान 

९००००।०० 

४० 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
एस.एस. िड. िप. 

ारि भक पढाइ सीप िवकासका लािग 
यनुतम याकेज काया वयन 

५२०००।०० 

४१ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
एस.एस. िड. िप. 

गिणत िव ान र अङ्गेजी िवषयका लािग 
ि याकलापमा आधा रत सामा ी 
अनदुान 

७०००।०० 

४२ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
एस.एस. िड. िप. 

पानी तथा वा य र सरसफाई सिुवधा 
सिहतको शौचालय िनमाण 

१९४०००।०० 



 

४३ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
एस.एस. िड. िप. 

िव ालय स चालन  यब थापन  
अनदुान 

२८२०००।०० 

४४ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ सोधभना हने ऋण एस.एस. िड. िप. क ा १-१० स म  अ ययनरत 
िव ाथ ह का लािग पाठ्यपु तक अनदुान 

७४४०००।०० 

४५ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ सोधभना हने ऋण एस.एस. िड. िप. िव ालय कमचारी यब थापन अनदुान 
(आधारभतू तथा मा यिमक तह) 

५९२०००।०० 

४६ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ सोधभना हने ऋण एस.एस. िड. िप. ारि भक बाल िवकास / पबू ाथिमक 
क ाका सहजकताह को पारी िमक 

७४३०००।०० 

४७ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ सोधभना हने ऋण एस.एस. िड. िप. 

िश ण िसकाइ  साम ी तथा  Book 
Corner यव थापन तथा िसकाइका 
लािग िनर नर िव ाथ  मु यांकनका लािग  

ित िव ाथ  लागत अनदुान (क ा 
वालिवकास-१२) 

४७८०००।०० 

४८ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ सोधभना हने ऋण एस.एस. िड. िप. 

 क ा ११-१२ मा अ ययनरत तोिकएका 
लि तवगका िव ाथ ह का लािग 
पु तकालयमा आधा रत हन े गरी 
पाठ्यपु तक उपल ध गराउन 
िव ालयलाइ अनदुान 

२८०००। 

४९ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ सोधभना हने ऋण एस.एस. िड. िप. 

सामदुाियक िव ालयका आधारभतू तथा 
मा यिमक तहमा अ ययनरत 
िव ाथ ह का लािग िवप न लि त हने 
गरी गैरआवासीय  छा बृ ी 

५३४०००।०० 



 

५० 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ सोधभना हने ऋण एस.एस. िड. िप. 

तोिकएका पकेट े  तथा अित 
िसमा तकृत, लोपो मुख जाितका (लि त 
समूहका) बालबािलकाह का एवम ्
तोिकएका िज लाका िव ाथ का लािग 
िदवा खाजा उपल ध गराउन 
िव ालयह लाइ अनदुान 

६८००००।०० 

५१ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ सोधभना हने ऋण एस.एस. िड. िप. 
सामदुाियक िसकाइ के   स चालन 
अनदुान 

२८०००।०० 

५२ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ सोधभना हने ऋण एस.एस. िड. िप. 
क ा ८ को परी ा स चालन यव थापन 
खच 

४००००।०० 

५३ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ सोधभना हने ऋण एस.एस. िड. िप. 

उ कृ  िसकाइ उपल धी भएका 
िव ालयलाइ िसकाइ सु ढीकरण तथा 
िव ालयलाइ काय स पादनमा आधा रत 
अनदुान( Performance based 
Grants) 

६४०००।०० 

५४ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ सोधभना हने ऋण एस.एस. िड. िप. 
िश कको िश ण िसकाइमा िवताउने 
समयावधी सधुार योजना काया वयन 

१०००।०० 

५५ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ सोधभना हने ऋण एस.एस. िड. िप. 
मा यािमक िव ालयमा पु तकालय 
थापना तथा यव थापन(िफ सीङ, 

िकताव ख रद, तथा इ पु तकालय समेत) 
९२०००।०० 

५६ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ सोधभना हने ऋण एस.एस. िड. िप. 

िश ण िसकाइमा सचुना िविध को 
योग( क यटूर, इ टरनटे, कनेि टिभटी 

इ यपूमे टस तथा साम ी ख रद) का 
लािग अनदुान 

९२०००।०० 



 

५७ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ सोधभना हने ऋण एस.एस. िड. िप. 
मा यािमक िव ालयमा िव ान 

योगशाला अनदुान 
९२०००।०० 

५८ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ सोधभना हने ऋण एस.एस. िड. िप. 
ारि भक पढाइ सीप िवकासका लािग 
यनुतम याकेज काया वयन 

५४०००।०० 

५९ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ सोधभना हने ऋण एस.एस. िड. िप. 
गिणत िव ान र अङ्गेजी िवषयका लािग 
ि याकलापमा आधा रत सामा ी 
अनदुान 

७०००।०० 

६० 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ सोधभना हने ऋण एस.एस. िड. िप. 
पानी तथा वा य र सरसफाई सिुवधा 
सिहतको शौचालय िनमाण 

१९९०००।०० 

६१ 
िव ालय े  िवकास काय म- 
िज ला तर 

स अ सोधभना हने ऋण एस.एस. िड. िप. 
िव ालय स चालन  यब थापन  
अनदुान 

२८९०००।०० 

ज मा १०४५६७०००।०० 

काय मको नामः वा य 

१ 
ाथिमक वा य सेवा (जन वा य 

कायालय, वा थय के , चौक  तथा 
उपचौक ह ) 

स अ नगद ने स 
कमचारीह को तलब वापतको  खच 

९७६०००।०० 

२ 
ाथिमक वा य सेवा (जन वा य 

कायालय, वा थय के , चौक  तथा 
उपचौक ह ) 

स अ नगद ने स 
थानीय भ ा 

४०००००।०० 

३ 
ाथिमक वा य सेवा (जन वा य 

कायालय, वा थय के , चौक  तथा 
उपचौक ह ) 

स अ नगद ने स 
महगंी भ ा 

२२१०००।०० 



 

४ 
ाथिमक वा य सेवा (जन वा य 

कायालय, वा थय के , चौक  तथा 
उपचौक ह ) 

स अ नगद ने स 
अ य वा य कमीको िफ ड भ ा 

११००००।०० 

५ 
ाथिमक वा य सेवा (जन वा य 

कायालय, वा थय के , चौक  तथा 
उपचौक ह ) 

स अ नगद ने स 
अ य भ ा 

२९३०००।०० 

६ 
ाथिमक वा य सेवा (जन वा य 

कायालय, वा थय के , चौक  तथा 
उपचौक ह ) 

स अ नगद ने स 
कमचारीह को पोषाक भ ा 

१२८०००।०० 

७ 
ाथिमक वा य सेवा (जन वा य 

कायालय, वा थय के , चौक  तथा 
उपचौक ह ) 

स अ नगद ने स पाले, वीपर, गाड, वगचे, का.स.आिदको 
सेवा करारमा िलने 

२४००००।०० 

८ 
ाथिमक वा य सेवा (जन वा य 

कायालय, वा थय के , चौक  तथा 
उपचौक ह ) 

स अ नगद ने स कायालय मसल द सामान, पानी, िवजलुी, 
संचार, घरभाडा, मण खच 

८७०००।०० 

९ 
राि य वा य िश ा, सचूना तथा 
संचार के  

स अ नगद ने स 

वा य बधन (मेरो वष अिभयान, 
महामारी,  सन ,नसन रोग रोकथाम, 

जनन तथा बाल बाताबरण वा य 
आिद) वा य संचार सचेतना काय म 

१०००००।०० 

१० एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 

िभटािमन ए या सलु आम िवतरण 
काय मका लागी म. वा. व. स े . 
प रचालन खच (२ चरण काितक र 
वैशाख) 

१२००००।०० 

११ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस पोषण स बि ध राि य िदवस संचालन ३३०००।०० 



 

( तनपान स ाह, आयोिडन मिहना, 
िब ालय वा य तथा पोषण स ाह 
आिद लगायत काय संचालनको लािग 
बह े ीय पोषण योजना लाग ु भएका 
बाहकेका िज लाका ४४५ ओटा थानीय 
िनकायह को लािग) 

 
१२ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 

िश  कुपोषणको एिककृत यव थापन 
कायकम िनर तर संचालन ( काय म 
िनर तरता, पनुरावलोकन तथा नयाँ तथा 
िव यमान वा यकम ह को ान िसप 

मता अिभविृद- २३ िज लाका २५८ 
पािलकाह  भकू प भािवत िज ला 
समेत) 

४००००।०० 

१३ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
कु रोग प ा लगाउन चमरोग शीवीर 
संचालन  

१५४०००।०० 

१४ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस कु रोग िनवारण अिभयान ५०००००।०० 

१५ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
एच एम आई एस को तािलम(५०) र 
अिभलेख तथा ितवेदन फाराम 
छपाइ(५०) 

१०००००।०० 

१६ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस वा य चौक / ाथिमक वा य 
के ह को सेवा सु ढीकरण ि याकलाप 

१०००००।०० 

१७ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
महामारी तथा कोपज य रोगह को 
अब थामा RRT/ CRRT प रचालन 
गन,  चौमािशक र य ु तथा 

४४०००।०० 



 

अिभमखुीकरण गन 

१८ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
वा य चौक  तरमा औजार उपकरण, 

फिनचर साथै वा य सं था ममत सधुार 
(पुंजीगत) 

१२००००।०० 

१९ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
थानीय तहका वा य यिूनटमा 

डी.एच.आई.एस २ िस म सेटअपका 
लािग क यटूर ख रद (पुंजीगत) 

१०००००।०० 

२० एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
औषिध, याि सन, साधन, सामा ी 
र यािकड. तथा ढुवानी र पनूः िवतरण 

समेत 
७००००।०० 

२१ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
िनःशु क वा य सेवाको लािग औषिध 
ख रद 

९०००००।०० 

२२ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
सामािजक परी ण काय म (परुानो र 
नयां थप हने वा य सं था) 

१०००००।०० 

२३ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस नसन रोग स वि ध काय म ७००००।०० 

२४ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 

औलो िनय ण काय मको अनगुमन 
एवम ् मू याङ्कन, औलो माहामारी हने 
औलो सीत े को छनौट गरी िबषािद 
छकने (रे पो सीभ ेइङ समेत),िव  
औलो िनय ण िदवस मनाउन े तथा 
औलो िनय णका लािग बहिनकाय 
अ तरि या 

१५००००।०० 



 

२५ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
तरीय उपचार प ित स वि ध 

अिभमिुखकरण  र साथी समूह बीच 
छलफल काय म संचालन 

१२००००।०० 

२६ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस थापना भएका र थप हन े सामदुाियक 
वा य इकाइ संचालन अनदुान  

४०००००।०० 

२७ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस लिगक िहसंा सि व ध काय म ५००००।०० 

२८ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 

डग ुिनय ण गन नगरपािलकाह  समेतमा 
लामखु ेको वास थान खोजी गरी लाभा 
न  गन अिभयान संचालन गन तथा 
ओ रए टेसन गन 

१०००००।०० 

२९ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
िनयिमत पमा खानेपानी गणु तर 
िनगरािन गन 

५००००।०० 

३० एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
अ पतालह मा पाठेघरको मुखको 
या सरको जाँचको लािग VIA Set , 

तथा िस कन रङ ेशरी ख रद 
२२०००।०० 

 
३१ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 

प रवार वा य काय मको लािग 
पाट ाफ, DMT, MEC Wheel, 
Flow Chart Job Aid सिहत फम 
फरमेट छपाइ  

५०००।०० 

३२ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
पालीकावाट अनगुमन मु यांकन ( जनन ्
वा य काय मह को Facility ह  

स म) 
३००००।०० 



 

३३ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
अ पताल तथा Birthing Centre  मा 
२४ घ टा सतुी सेवा संचालन गन 
करारमा अ०न०मी० िनयिु  

५३२०००।०० 

३४ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
एम.िप.िड.एस.आर.काय मको 
काय वयन 

६००००।०० 

३५ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
अ िेटक िफ टुला र पाठेघर ख ने 
रोगीको ि िनंग, रंगपेशरी तथा VIA 
जाँच 

३५०००।०० 

३६ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 

आमा सरु ा काय म सेवा दान 
शोधभना, यातायात खच, गभवती तथा 
सु केरी उ ेरणा सेवा (4th ANC), 
िनशु क गभपतन, िज ला अ पताल र 
सो भ दा तलका सरकारी वा य 
स थाह मा सिूत हने सु केरी तथा 
नवजात िशशलुाई यानो झोला (लगुा 
सेट) 

२५०००००। 

३७ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस आइ.य.ु िस डी. तथा इ ला ट सेवा दान ३१०००।०० 

३८ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
प रवार िनयोजन, सरुि त मातृ व, 
FCHV सवेा िदवस मनाउने 

३००००।०० 

३९ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
व याकरण घु ती िशिवर अगावै 
म० वा०से०सँग छलफल 

३५०००।०० 

४० एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस गाउघर ि लिनक सचालन यातायात खच १०४०००।०० 

४१ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस म वा व से ह लाइ पोशाक भ ा ५५५०००।०० 



 

४२ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
म वा व से अधवािषक समी ा बैठक 
(जना) 

३०१०००।०० 

४३ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस म वा व से ह लाइ दीघकालीन सेवाका 
लािग स मानजनक िबदाइ (जना) 

१०००००।०० 

४४ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
द  सिूत कम ह लाई अनसाईट 
कोिचङको लागी मता अिभवृ ी 

४००००।०० 

४५ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
लामो अविधको ज मा तरको लािग 
सेटलाइट सेवा 

३३०००।०० 

४६ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद न ेस 
िकशोर िकशोरी काय म अ तरगत 
मिहनावारी वा य यव थापनको लागी 
कूलमा यानटेरी याड िवतरण" 

२५०००।०० 

४७ एक कृत िज ला वा य काय म स अ नगद अनदुान गाभी 
रोटा खोप शु वात गन वा य सं था 
तरमा वा यकम ह को 

अिभमिूखकरण एक िदने (७७ िज ला) 
१००००।०० 

४८ एक कृत िज ला वा य काय म स अ 
सोझै भु ानी 

अनदुान 
य ुएस एड 

१००० िदनका मिहला तथा िनणयकता 
लि त पोषणयु  खा य दशनी 
(सआुहरा २ काय म लाग ु भयका २७ 
िज लाका २२८ थानीय िनकाय)  

१५०००।०० 

४९ एक कृत िज ला वा य काय म स अ 
सोझै भु ानी 

अनदुान 
य ुएस एड 

१००० िदन अविधका जीवनका 
मह वपणू अवसर मनाउने, नयाँ 
गभवतीह लाई वा य आमा समुहमा 
आव  गराउने तथा वा य तथा पोषण 
यवहार प रबतन संचार गन  (सआुहरा २ 

काय म लाग ु भयका ४० िज लाका 

४००००।०० 



 

३८९ थानीय िनकाय) 

५० एक कृत िज ला वा य काय म स अ 
सोझै भु ानी 

अनदुान 
य ुएस एड 

िश  कुपोषणको एिककृत यव थापन 
काय मको अध वािषक सिम ा 
(सआुहरा २ काय म लाग ु भयका ६   
िज लामा–  OTC तरमा  वा य 
सं था इ चाज र वा य संयोजकको 
सहभािगतामा)  

१५०००।०० 

५१ एक कृत िज ला वा य काय म स अ 
सोझै भु ानी 

अनदुान 
य ुएस एड 

िश  कुपोषणको एिककृत यव थापन 
अ तगत OTCs मा Onsite coaching 
संचालन (सआुहरा २ काय म लाग ु
भएका ६ िज लाका ६३ थानीय 
िनकायका ७६ OTCs 

५०००।०० 

५२ एक कृत िज ला वा य काय म स अ 
सोझै भु ानी 

अनदुान 
य ुएस एड हा ीपाइले रोग िब दको आम औषधी 

सेवन (MDA)काय म स चालन 
६११०००।०० 



 

५३ एक कृत िज ला वा य काय म स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
दाताको संयु  

कोष 

पणू खोप गा.पा., न.पा.  सिुनि तता र 
दीगोपना सु म योजना अ याविधकको 
लािग न.पा , गा.पा खोप सम वय सिमित, 
वा य सं था मुख सिहत न.पा. र 

गा.पा. मुख तथा वडा मुखह  र 
सरोकारवालाह को १ िदने गो ी (७७ 
िज लाका सबै थािनय तह) 

४५०००।०० 

५४ एक कृत िज ला वा य काय म स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
दाताको संयु  

कोष 

खोपको पहचँ बढाई छुट ब चालाई खोप 
िदलाई पणूखोप सिुनि त गन वैशाख 
मिहनालाइ खोप मिहना संचालन गन 

३००००।०० 

५५ एक कृत िज ला वा य काय म स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
दाताको संयु  

कोष 

पणू खोपको दीगोपनाको लािग साझेदार र 
थानीय वा य सं था स चालन तथा 
यव थापन सिमितका सद य र वडा खोप 

सम वय सिमितह सँग अ तरि या, 
थानीय योजना िनमाण (७७ िज ला, सबै 
वा य सं था) 

५००००।०० 

५६ एक कृत िज ला वा य काय म स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
दाताको संयु  

कोष 

पहचँ नपगेुका र प आउट (छुट) 
व चाको खोजी तथा पणू खोप िदलाउन 
मिहला वा य वंयम सेिवकाह लाई 
अिभमिूखकरण र योजना िनमाण ( ७७ 
िज लाका सबै वा य सं था ) 

५००००।०० 

५७ एक कृत िज ला वा य काय म स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
दाताको संयु  

कोष 
बा  खोप के को भवन िनमाण ७५० 
वटा (७७ िज ला) 

३०००००।०० 



 

५८ एक कृत िज ला वा य काय म स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
दाताको संयु  

कोष 

पािलका तरमा खोप ऐन, िनयमावली, 
ए.ई.एफ.आई. को जानकारी खोप 
काय मको सिम ा, सू म योजना 
अ याविधक काय म २ िदने ७५३ तह 
( वा य सं था मुख, खोप कायकता 
समेत ) 

३५०००।०० 

५९ एक कृत िज ला वा य काय म स अ 
सोधभना हने 

अनदुान 
दाताको संयु  

कोष 
पणू खोप न.पा., गा.पा. भे रिफकेसन, 
अनगुमन तथा घोषणा सभा यव थापन 

२५०००।०० 

६० यरोग िनय ण स अ नगद ने स 
उपचार के मा औषधी भ डार गन दराज 
खरीद 

१३०००।०० 

६१ यरोग िनय ण स अ नगद ने स क यिुनिट डट्स काय म लाग ु भैसकेका 
िज लामा काय म संचालन  खच 

५४०००।०० 

६२ यरोग िनय ण स अ नगद ने स 

उपचार के ह मा आकि मक अव थामा 
औसिध, याब सामा ी ढुवानी, फम 
फरमेट फोटोकपी,ममत स भार, याव 
तथा आव यक सामा ी ख रद र  ई-िट.िब 
रिज टर अ याविधक 

२२०००।०० 

६३ यरोग िनय ण स अ नगद ने स 

वा य सं थाबाट टाढा रहकेा ब ती 
तथा वा य सेवामा पहच कम भएको 
जनसं यामा माइ ो कोिपक या प 
स चालन 

१६०००।०० 

६४ यरोग िनय ण स अ नगद ने स उपचार के ह मा गई अनगुमन तथा 
मु यांकन ग र काय मको गणु तरीयता 

६०००।०० 



 

सिुनि चत गन 

६५ यरोग िनय ण स अ नगद ने स 
लकेुर बसेका यरोगका िबरामी उपचार 
दायरामा याउन िश क, समाजसेवी 
म. वा. व.से परीचालन 

२४०००।०० 

६६ यरोग िनय ण स अ नगद ने स 

उपचाररत यरोगका िबरामीको 
उपचारको कोहट नितजा, काय मको 

गित एवं चनुौती र यरोग काय ममा  
भएका नया  िबषयमा उपचार के का 
वा य कम ह लाई  अ याविधक गन 

उपचार के  तर कोहट िव ेषण 
काय म 

२७०००।०० 

६७ यरोग िनय ण स अ नगद ने स 
पनुःउपचार याटेगोरीमा भएका सबै 
पी.िब.सी. िबरामीह लाई उपचार 
अविधभर पोषण भ ा 

४००००। 

 
ज मा १९८४६०००।०० 

 



 

िनणय न.ं १३ : ताव नं. १३ मािथ छलफल गदा यस नगरसभा बैठकमा पेश भएको तपिसलमा उ लेिखत 

गैर सरकारी सं थाको आगामी आ.व.०७५/०७६ को बािषक काय म वीकृत गन िनणय  

 

िस.न.ं गैर सरकारी सं थाको नाम िविनयोिजत रकम . कैिफयत 
१ CCS कैलाली १७,४९,६९५.००  
२ YAC-Nepal २,०६,४३४.००  
३ WOREC ३७,९८,३०२.००  
४ FAYA Nepal १०,४३,५००.००  
५ USAID/SUAAHARA ९,१४,९२१.००  
६ LIBIRD ४१,१८,३९५.००  
७ Mass Nepal ४,३५,०००.००  
८ दिलत मिहला अिधकार म च १९,२२,३४५.००  
९ CSSD २,३३,९९२.००  

१० बहउ े यीय िवकास समाज ६‚०४‚१५६.००  
११ मिसकोर Mercy Crops ४८‚६८‚३०५.२४  
१२ था  मिहला उ थान समाज ४‚००‚०००.००  

 ज मा २०२९५०४५.२४  
 

िनणय न.ं १४ : ताव न.ं १४ मािथ छलफल गदा थानीय िनकाय ोत प रचालन तथा वव थापन 

कायिविध २०६९ को प र छेद ४ को दफा ३१ मा भएको वव था अनु प आगामी आ.व. २०७५/०७६ मा 

स चालन हने भौितक पवूाधार स बि ध आयोजनाह को दहेाय बमोिजमको वािषक काया वन कायतािलका 

वीकृत गन िनणय ग रयो । 

.सं

. 

काय िववरण समय तािलका 
ाव

ण 
भा
 

आ
ि न 

काित
क 

मंिस
र 

पौ
ष 

मा
घ 

फागु
न 

चै
त 

बै
शा
ख 

जे
ठ 

अ
सार 

१ आयोजनाह को छनौट र 
िनणय 

            

२ आयोजनाको सभ, 
िडजाइन तथा लागत 
अनमुान तयार 

            

३ उपभो ा सिमित गठन, 
सचूना काशन 

            

४ योजना स झौता             
५ आयोजनाह को काय 

स चालन  
            

६ आयोजनाह को 
अनगुमन, जाँचपास तथा 
फरफारक 

            
 



 

 

िनणय न.ं १५ : ताव न.ं १५ मािथ छलफल गदा यस नगरपािलकाबाट स चािलत िविभ न योजना तथा 

काय मह को जाँचपास तथा फरफारक कायलाई सहजता दान गनका लािग देहाय बमोिजमका 

पदािधकारीह  रहने जाँचपास तथा फरफारक सिमित गठन गन िनणय ग रयो । 

नगर मुख    संयोजक 

नगर उप मुख             सद य 

मुख शासक य अिधकृत  सद य 

लेखा शाखा मुख   सद य 

स बि धत वडाको वडा य   सद य 

ािविधक शाखा मुख   सद य 

योजना तथा अनगुमन शाखा  सद य 

िनणय न.ं १६ : ताव न.ं १६ मािथ छलफल गदा यस नगरपािलकामा सेवा करारमा कायरत कमचारीह लाई 
अक  यव था नभए स म आगामी आ∙ब∙ मा समते यालादारी र  सेवा करारको दरव दी देहाय बमोिजम 
वीकृत गरी सािबक बमोिजमनै कामकाजमा लगाई िनर तरता िदने  िनणय ग रयो । 

(क) सचूना िविध अिधकृतको १० ितशतले हन आउने रकम ∙ १००००।  
(ख) अिमन १  
(ग) अ.स.ई २  

(घ) हलकुा ⁄ भारी सवारी चालक ६  
(ङ) सामािजक प रचालक ३  
(च) सह – चालक १ 
(छ) समुदायमा आधा रत प.ुसहजकता ५  

(ज) चौक दार २  

(झ) कायालय सहयोगी १८  

(ञ) अनिम ३ 

िनणय न.ं १७ : ताव न.ं १७ मािथ छलफल गदा एिककृत स पती स व धी कायिविध २०७५ 

नगरकायिपलका बैठकवाट वीकृत भई सकेकाले २०७५ साल ावण १ गतेदेखी यस नगरपािलकामा एिककृत 

स पती कर लाग ुगन िनणय ग रयो । 

िनणय न.ं १८ : ताव न.ं १८ मािथ छलफल गदा कायालय योजनका लािग एक थान मिह ा बोलेरो िजप 

िनयमानसुार ख रद गन िनणय ग रयो । 

िनणय न.ं १९ : ताव न.ं १९ मािथ छलफल गदा नगर कायपािलका बैठक र नगर मुखको तोकादेशबाट 

िविभ न िमितमा भएका नीितगत िनणय तथा आिथक खचका िनणयह  अनमुोदन ग रयो । 

िनणय न.ं २० : ताव नं. २० मािथ छलफल गदा चाल ुआ.व. ०७४/०७५ का लागी छनौट भई काया वयन 

नभएका र स झौता भई काया वयनको चरणमा रहकेा आयोजना तथा काय मह  आगामी आ.व. ०७५/०७६ 

मा िनर तरता िदने िनणय ग रयो । 



 

िनणय न.ं २१ : ताव न.ं २१ मािथ छलफल गदा नगरसभा बैठकमा पेश भएको आ.व. ०७४/०७५ को 

अि तम लेखापरी ण ितवेदन मािथ छलफल गरी लखेा परी ण ितवेदनमा कायम भएको बे ज ुतथा पे क  

असलु उपर एवम ्समपरी णका लािग कायपािलकालाई िनदशन िदन ेिनणय ग रयो । 

िनणय न.ं २२ : ताव नं. २२ मािथ छलफल गदा शासिनक काय, तािलम तथा गो ी स चालन र बा  

िनमाण सामा ी ख रद गनपुन कृितका योजना बाहके अ य योजना तथा काय ममा पे क  शू य 

सहनशीलताको नीित अपनाउने िनणय ग रयो । 

िनणय न.ं २३ : ताव न.ं २३ मािथ छलफल गदा उपभो ा सिमितह बाट भौितक पवूाधार िवकास 

िनमाणका योजनाह को काम गदा जनसहभािगता २० ितशत अिनवाय गन र लागत सहभािगता ३० ितशत 

जटुाई काम गन इ छुक उपभो ाह का योजनाह  छनौटमा ाथिमकता िदने िनणय ग रयो । 

िनणय न.ं २४ : ताव न.ं २४ मािथ छलफल गदा नगरपािलकालाइ ा  िवि य समािनकरण अनदुानबाट 

कि ट जेि स वापत ३ ितशत, ममत स भार कोष वापत ३ ितशत, िबपद यव थापन कोष वापत ३ ितशत 

र वातावरण कोष वापत १ ितशत बजेट छुट्याउने िनणय ग रयो । साथै कि ट जे सी िशषकमा िविनयोिजत 

रकमबाट आयोजनाका ािविधक उपकरण ख रद, आयोजना वव थापन खच, अनगुमन मू याङ्कन, 

आयोजनाको सभ िडजाइन, आयोजना स चालन स बि ध छपाईका सामानह  ख रद र तािलम स चालन 

कायमा खच ग रनेछ । 

िनणय न.ं २५ : ताव नं. २५ मािथ छलफल गदा नगरपािलकाको लेखा णािलमा सधुार एवम ्समय सापे  

िविधमा स चालन गन आव यक तािलम यव था गन र राज , िजि स, योजना तथा एक कृत स पि  कर 

स बि ध स टवेयरह  योगमा याउने िनणय ग रयो । 

िनणय न.ं २६ : ताव न.ं २६ मािथ छलफल गदा संघ, देश तथा अ य िनकायबाट ा  हन आउने बजेट 

(समपरुक अनदुान, िवशेष अनदुान र अ य रकम) बाट योजना तथा काय म छनौट गरी काया वयनका लािग 

नगरसभाबाट अनमुोदन हने ग र नगर कायपािलकालाइ अिधकार यायोजन गन िनणय ग रयो । 

िनणय न.ं २७ : ताव न.ं २७ मािथ छलफल गदा राज व परामश सिमितबाट िसफा रस र कायपािलकाबाट 

ताव भए बमोिजम नगरसभावाट गौरीगंगा नगरपािलकाको आिथक ऐन २०७५ वीकृत गरी आगामी आ.व. 

०७५/०७६ मा तपिसल अनसुारका िशषकह मा तपिसल अनसुारको कर, शु क, द तुर र भाडाको दररेट लाग ु

गन िनणय ग रयो  ।  

 

 

 

 

 

 

 



 

गौरीगंगा नगरपािलकाको आिथक ऐन २०७५ 

सभाबाट वीकृत िमित २०७५–०३–१४ 

तावनाः 

गौरीगंगा नगरपािलकाको आिथक वष २०७५/०७६ को अथ स ब धी तावलाई काया वयन गनको िनिम  

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

भएकोले 

नेपालको सिंवधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोिजम गौरीगंगा नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

1 संि  नाम र ार भः (१) यस ऐनको नाम “गौरीगंगा नगरपािलका आिथक ऐन, २०७५” रहकेो छ 

। 

 (२) यो ऐन २०७५ साल ावण १ गतेदेिख गौरीगंगा नगरपािलका े मा लाग ूहनेछ । 
2 स पित करः नगरपािलकाका े िभ  अनसु"ची (१) बमोिजम एिककृत स पि  कर/घरज गा कर 

लगाइने र असलु उपर ग रनेछ । 
3 भूिम कर (मालपोत) : नगरपािलका े िभ  अनसुचूी (२) बमोिजम भिूम कर (मालपोत) लगाइन ेर 

असलू उपर ग रनेछ ।  
4 वहाल करः  नगरपािलका े िभ  कुनै यि  वा सं थाले भवन, घर, पसल, यारेज, गोदाम, टहरा, 

छ पर, ज गा वा पोखरी परैू आंिशक तवरले वहालमा िदएकोमा अनसुचूी (३) बमोिजम घर ज गा 

वहाल कर लगाइने र असलु ग रनेछ ।  
5 यवसाय करः नगरपािलका े िभ  यापार, यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आिथक 

कारोवारका आधारमा अनसुचूी (४) बमोिजम यवसाय कर लगाइने र असलु उपर ग रनेछ । 
6 जिडबुटी, कवाडी र जीवज तु करः नगरपािलका े िभ  कुनै यि  वा सं थाले ऊन, खोटो, 

जिडबटुी, वनकस, कवाडी माल र चिलत काननूले िनषधे ग रएको जीवज तु वाहकेका अ य मतृ वा 

मा रएका जीवज तुको हाड, िसङ, वाखँ, छाला ज ता ब तुको यवसाियक कारोवार गरेवाफत 

अनसुचूी (५) बमोिजमको कर लगाइने र असलू उपर ग रनेछ । 
7 सवारी साधन करः नगरपािलका े िभ  दता भएका सवारी साधनमा अनसुचूी (६) बमोिजम 

सवारी साधन कर लगाइने र असलु उपर ग रनेछ ।तर, देश काननु वीकृत भई सो कानुनमा अ यथा 

यव था भएको अव थामा सोिह बमोिजम हनेछ । 
8 िव ापन करः नगरपािलका े िभ  हने िव ापनमा अनसुचूी (७) बमोिजम िव ापन कर लगाइने र 

असलु उपर ग रनेछ ।तर, देश कानुन वीकृत भई सो कानुनमा अ यथा यव था भएको अव थामा 

सोिह बमोिजम हनेछ । 

 
9 मनोर जन करः नगरपािलका े िभ  हने मनोर जन यवसाय सेवामा अनसुचूी (८) बमोिजम 

यवसाय कर लगाइने र असलु उपर ग रनेछ ।।तर, देश कानुन वीकृत भई सो काननुमा अ यथा 

यव था भएको अव थामा सोिह बमोिजम हनेछ । 



 

10 बहाल िबटौरी शु कः नगरपािलका े िभ  आफुले िनमाण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनसुचूी 

(९) मा उ लेख भए अनसुार हाट बजार वा पसलमा सोही अनसुचूीमा भएको य था अनसुार बहाल 

िबटौरी शु क लगाइने र असलु उपर ग रनेछ । 
11 पािकङ शु कः नगरपािलका े िभ  कुनै सवारी साधनलाई पािकङ सिुवधा उपल ध गराए वापत 

अनसुचूी (१०) बमोिजम पािकङ शु क लगाइने र असलु उपर ग रनेछ। 
12 े िकङ्ग, कोयोिकड, यानोइङ्ग, ब जी जि पङ्ग, िजप लायर र  या टीङ्ग शु कः  

नगरपािलकाले आ नो े िभ  ेिकङ्ग, कायोिकड, यानोइङ्ग, ब जी जि पङ्ग, िजप लायर र 

 या टीङ्गसेवा वा यवसाय संचालन गरेवारत अनसुचूी (११) बमोिजमको शु क लगाइने र असलु 

उपर ग रनछे । 
13 सेवा शु क, द तुरः नगरपािलकाले िनमाण, संचालन वा यव थापन गरेका अनसूिूच १२ मा 

उि लिखत थानीय पवूाधार र उपल ध गराइएको सेवामा सेवा ाहीबाट सोही अनसुचूीमा यव था 

भए अनसुार शु क लगाइने र असलु उपर ग रनेछ । 
14 पयटनशु कः नगरपािलकाले आ नो े िभ  वेश गन पयटकह वाट अनसुचूी १३ मा उि लिखत 

दरमा पयटन शु क लगाईने र असलु उपर ग रनेछ ।तर, देश काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा 

यव था भएको अव थामा सोिह बमोिजम हनेछ । 
15 कर छुटः यस ऐन बमोिजम कर ितन दािय व भएका यि  वा सं थाह लाई कुनै पिन िकिसमको कर 

छुट िदईने छैन । 
16 कर तथा शु क संकलन स बि ध कायिविधः यो ऐनमा भएको यव था अनसुार कर तथा शु क 

संकलन स बि ध कायिविध नगरपािलकाल ेतोके अनसुार हने छ । 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनसुचूी : १ 
दफा २ संग स बि धत 

स पित कर 
 

वडा न.ं १ ( सािवक चैमाला गा.िव.स. वडा न.ं ३ र ५) 

मुखय े  थान नगर सभावाट वीकृत 
मु य 

१ यापा रक 
े  

महे राजमागसंग जोिडएका चैमाला बजार‚गो का बजार 
र मंगलपरु बजार े का ज गा ित क ा 

 ३५‚००‚०००। 

महे राजमागसंग जोिडएका बजार े  बाहकेका ज गा   २०‚००‚०००। 
महे राजमाग भ दा िभ  दायाँ वाया ँकालोप े सडक  १०‚००‚०००। 

२ आवािसय 
े  

लठैया‚माघी‚पशपुित टोल‚ राजमागदेखी उतरको 
रङ्गरोड े   

 ५‚००‚०००। 

चनौरा रङ्गरोड े    ३‚००‚०००। 
गो कागाउँ रङ्गरोड े    ५‚००‚०००। 
मंगलपरु वाटो भएको े   ४‚००‚०००। 
लठैया मु कमैया व ती  २‚००‚०००। 
स झनापरु मु  कमैया ब ती  २‚००‚०००। 

३ कृषी े  
माघी‚लठैया‚पशपुतीटोल‚मंगलपरु‚चनौरा‚गो काको 
स पणु े  । 

 १‚५०‚०००। 

४ वन तथा वगर 
े  

  

 
वडा न.ं २ ( सािवक चैमाला गा.िव.स. वडा न.ं २ र ६) 

मुखय े  थान 
नगर सभावाट वीकृत 

मु य 

१ यापा रक 
े  

चौमाला परुानो बजार (मािलका टोल)  ८‚००‚०००। 
महे राजमाग पे ोल प प निजक   २०‚००‚०००। 
महे राजमाग भ दा िभ  दायाँ वाया ँकालोप े सडक  १०‚००‚०००। 
महे राजमाग भ दा िभ  दाया ँ वायाँ ५०० िमटर िभ  

ािभल सडक 
 ८‚००‚०००। 

२ आवािसय 
े  

चौमाला परुानो वजार हदँ ै आमविगया‚धवै िपपल 
चौतारास म ािभल सडकका  आसपासका अवािसय े   

 ४‚००‚०००। 

धवै शाि तटोल ‚ नमनुा टोल‚भागे र टोल  ४‚००‚०००। 
३ कृषी े  सडकले नछोएको कृषी यो य जिमन   १‚५०‚०००। 
४ वन तथा 
वगर े  

 
 ५०‚०००। 

 

 

 

 



 

वडा न.ं ३ ( सािवक चौमाला गा.िव.स. वडा न.ं ४ र ९) 

मुखय े  थान 
नगर सभावाट वीकृत 

मु य 

१ यापा रक 
े  

महे राजमाग दायाँ वायाँ िझल र कुचैनी वजार े   ३०‚००‚०००। 
महे राजमाग बजार े  वाहकेको ज गा  २०‚००‚०००। 
महे राजमाग भ दा िभ  दायाँ वाया ँकालपे े सडक  १०‚००‚०००। 
महे राजमाग भ दा िभ  दाया ँ वाया ँ ५०० िमटर िभ  

ािभल सडक 
 ८‚००‚०००। 

२ आवािसय 
े  

िझलगाउँ िभ ‚ भोजपरु र कुचैनी े    ५‚००‚०००। 
धवै शाि तटोल ‚ नमनुा टोल‚भागे र टोल  ४‚००‚०००। 

३ कृषी े  सडकले नछोएको कृषी यो य िजमन   १‚५०‚०००। 
४ वन तथा 
वगर े  

 
 ५०‚०००। 

 
वडा न.ं ४ ( सािवक चौमाला गा.िव.स. वडा न.ं १ र ७) 

मुखय े  थान 
नगर सभावाट वीकृत 

मु य 

१ यापा रक 
े  

रािजपरु बजार महे राजमाग े   ३५‚००‚०००। 
महे राजमाग बजार े  वाहकेको ज गा  २०‚००‚०००। 
महे राजमाग भ दा िभ  दायाँ वाया ँकालपे े सडक  १०‚००‚०००। 
महे राजमाग भ दा िभ  दायाँ वाया ँ५०० िमटर िभ  

ािभल सडक 
 ८‚००‚०००। 

२ आवािसय 
े  

रािजपरु परुानो वजार कृषी सडकको दाँया वायाँ ५०० िमटर 
भ दा वािहर देखी कािलका मा. िव. स म  

 ८‚००‚०००। 

कािलका मा.िव. देखी खरुखु रया स म ाभील सडक दायाँ 
वायाँ े  

 ६‚००‚०००। 

खरुखु रया देखी कु ीकटान स म ाभील सडक दायाँ वायाँ 
े  

 ३‚००‚०००। 

रािजपरु महे राजमाग देखी उतर ५०० िम. भ दा मािथ 
उतरतफको ाभील सडक  

 ३‚००‚०००। 

क ची सडकको दाया ँवायाँ े    २‚५०‚०००। 
३ कृषी े  सडकले नछोएको कृषी यो य िजमन   १‚५०‚०००। 
४ वन तथा 
वगर े  

 
 ५०‚०००। 

 
वडा न.ं ५ ( सािवक मसु रया गा.िव.स. वडा न.ं १ ) 

मुखय े  थान 
नगर सभावाट वीकृत 

मु य 

१ यापा रक े  
वालवुाटर वजारदेखी िससौरा टोलस मको रोड 
मुलवाटोमा 

 ५‚००‚०००। 

गाउँदखेी िभ ितरको े   ४‚००‚०००। 



 

२ आवािसय े  
मोह याल मा.िव. को आसपासको े   ३‚००‚०००। 
मोह याल मा.िव. को शाखा वाटोमा   २‚५०‚०००। 

३ कृषी े  सडकले नछोएको कृषी यो य जिमन   १‚५०‚०००। 
४ वन तथा वगर े    ५०‚०००। 

 

 
वडा न.ं ६ ( सािवक चौमाला गा.िव.स. वडा न.ं ८ ) 

मुखय े  थान 
नगर सभावाट वीकृत 

मु य 

१ यापा रक े  

महे राजमाग दायाँ वायाँ े को जिमन  २०‚००‚०००। 
महे राजमाग भ दा िभ  दायाँ वाया ँकालोप े सडक  १०‚००‚०००। 
महे राजमाग भ दा िभ  दायाँ वाया ँ५०० िमटर िभ  

ािभल सडक 
 ८‚००‚०००। 

२ आवािसय े  

५०० िमटर भ दा बाहके वनवेहडा सरौटा सडकको दायाँ 
वायाँ े  

 ५‚००‚०००। 

वनवेहडा कठौती े  ाभील वाटो  ४‚००‚०००। 
मोया‚ चरीडाडा ाभील वाटो  ३‚५०‚०००। 
५०० िमटर भ दा बाहके उतरतफ ाभील वाटो   २‚५०‚०००। 

३ कृषी े  सडकले नछोएको कृषी यो य जिमन   १‚५०‚०००। 
४ वन तथा वगर 

े  
 

 ५०‚०००। 

 
वडा न.ं ७ ( सािवक मसु रया गा.िव.स. वडा न.ं २‚३ र ६ ) 

मुखय े  थान 
नगर सभावाट वीकृत 

मु य 

१ यापा रक े  

मसु रया वजार महे राजमाग दायाँ वाया ँ े को जिमन  ३५‚००‚०००। 
मसु रया वजार े  वाहके महे राजमागको दायाँ वायाँ 

े को जिमन  
 २०‚००‚०००। 

महे राजमाग भ दा िभ  दायाँ वाया ँकालोप े सडक  १०‚००‚०००। 
महे राजमाग भ दा िभ  दायाँ वाया ँ५०० िमटर िभ  

ािभल सडक 
 ८‚००‚०००। 

२ आवािसय े  

महादवेा चोकदेखी खानेपानी टंक स म तालव द सडक   ८‚००‚०००। 
खानपेानीदेखी मनकापरु ‚कैलाशपुर‚मट्कौनास म मु य 
सडक 

 ५‚००‚०००। 

तालव द सडकदेखी िभ ी शाखा ाभील सडक  ४‚००‚०००। 
िभ ी शाखाको क ची सडक आसपास े   ३‚००‚०००। 

३ कृषी े  
िसम ज गा एक खेती हने    १‚००‚०००। 
कृषी े  िभ ी भाग  १‚५०‚०००। 

४ वन तथा वगर 
े  

 
 ५०‚०००। 

 



 

वडा न.ं ८ ( सािवक मसु रया गा.िव.स. वडा न.ं ४ र ५ ) 

मुखय े  थान 
नगर सभावाट वीकृत 

मु य 

१ यापा रक े  

महे राजमागको दायाँ वायाँ वढैपरु मसु रया वजार े को 
जिमन 

 ३५‚००‚०००। 

महे राजमागको दायाँ वायाँ वजार े  वाहकेो जिमन  २०,००,०००। 
महे राजमाग भ दा िभ  दायाँ वाया ँकालोप े सडक  १०‚००‚०००। 
महे राजमाग भ दा िभ  दायाँ वाया ँ५०० िमटर िभ  

ािभल सडक 
 ८‚००‚०००। 

२ आवािसय े  

वेतहनीदखेी चमारीपरुस म मु य सडक  ५‚००‚०००। 
अिधखोलाको वाटो िपपल डाँडास म  ७‚००‚०००। 
िपपल डाडादेखी िगधिनयास म  ७‚००‚०००। 
िल मा पलु देखी ७ न.ं वडाको िसमानास म उतर  ५‚००‚०००। 
िगधीिनया चोकदखेी जनि य मा.िव.स म ाभेल वाटो  ७‚००‚०००। 
िल मा चोकदेखी वडा न.ं ७ को िसमाना पवू पि म सडक  ५‚००‚०००। 
गलुिनयाको पवू पि म सडक  ४‚००‚०००। 
ल मिणया कटानको वाटोमा  २‚५०‚०००। 

कृषी े  सडकले नछोएको कृषी यो य जिमन सवै  १‚५०‚०००। 
४ वन तथा वगर 

े  
 

 ५०‚०००। 

 
वडा न.ं ९ ( सािवक मसु रया गा.िव.स. वडा न.ं ७ र ९ ) 

मुखय े  थान 
नगर सभावाट वीकृत 

मु य 

१ यापा रक े  

महे राजमागको दायाँ वायाँ मसु रया र शंकरपरु चेक 
वजार े को जिमन 

 ३५‚००‚०००। 

महे राजमागको दायाँ वायाँ बजार े  वाहकेको जिमन  २०‚००‚०००। 
महे राजमाग भ दा िभ  दायाँ वाया ँकालोप े सडक  १०‚००‚०००। 
महे राजमाग भ दा िभ  दायाँ वाया ँ५०० िमटर िभ  

ािभल सडक 
 ८‚००‚०००। 

२ आवािसय े  
मु य सडक भ दा दायाँ वायाँ ाभेल टेपरी मसु रया  ५‚००‚०००। 
महे राजमागको उतर ५०० िमटर वाहके वनखेत‚ रजया‚ 
भगवानपरु  

 ३‚००‚०००। 

कृषी े  सडकले नछोएको कृषी यो य जिमन सवै  १‚५०‚०००। 
४ वन तथा वगर 

े  
 

 ५०‚०००। 

 

 

 

 



 

वडा न.ं १० ( सािवक उदासीपुर गा.िव.स. वडा न.ं १ र २ ) 

मुखय े  थान 
नगर सभावाट 

वीकृत मु य 
१ यापा रक े  वढैपरु हसिुलया सडक दाया ँवायाँ  ८‚००‚०००। 

२ आवािसय े  
शाि तटोल देखी काठमा डौ टोल ‚भैसासरु‚न लीपरु‚ 
भगतपरु‚ सु दरपरु‚ वगानटोल‚पलेहान टोल ाभील सडक 

 ४‚००‚०००। 

कृषी े  
शाि तटोल देखी काठमा डौ टोल ‚भैसासरु‚न लीपरु‚ 
भगतपरु‚ सु दरपरु‚ वगानटोल‚मिधयान टोल‚पलेहान टोल 

 १‚५०‚०००। 

४ वन तथा वगर 
े  

 
 ५०‚०००। 

 
वडा न.ं ११ ( सािवक मसु रया गा.िव.स. ८ र उदासीपुर गा.िव.स. वडा न.ं ५ ) 

मुखय े  थान 
नगर सभावाट 

वीकृत मु य 
१ यापा रक 

े  
ऐठा चोक ाभेल सडक  ८‚००‚०००। 

२ आवािसय 
े  

ऐठा‚शवपरु‚चमरैया‚झंझटपरु‚दमारीपरु‚काि तपरु‚िसतापरु‚जरै‚पेरहनी 
ाभेल सडक 

 ३‚००‚०००। 

३ कृषी े  
ऐठा‚शवपरु‚चमरैया‚झंझटपरु‚दमारीपरु‚काि तपरु‚िसतापरु‚जरै‚पेरहनी 
वाटो नभएको खेतीयो य जिमन 

 १‚००‚०००। 

४ वन तथा 
वगर े  

 
 ५०‚०००। 

 

नोट: सडकदिेख िभ  ९० िफटस मको जिमनलाई मा  आवािसय मािनने र बाँक  जिमन कृिषयो य जिमनको 

पमा गणना ग रनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसुचूी : १.२ 

एिककृत स पती करको दररेट 

िस.न.ं करयो य एिककृत स पतीको मू य वािषक दर 
१ पाँच लाख स म एकमु   १००। 
२ छ लाख देखी पचास लाख  स म ती लाख  २०। 
३ एकाउ न लाखदखेी एक करोड स म ती लाख  २५। 
४ एक करोड एक लाखदेखी दईु करोड स म ती लाख  ३०। 
५ दईु करोड एक लाख देखी ितन करोड स म ती लाख  ३५। 
६ ितन करोड एक लाख देखी पाँच करोड स म ती लाख  ४०। 
७ पाँच करोड भ दा मािथ ती लाख  ४५। 

  

 

 

अनसुची : १.३ 
संरचनाको मू याङ्कन दर 
संरचना ित वगिफट . 

 
 
 
 
े  

आ.िस.िस. 
े म चर 

िपलर नभएको 
इ ाको िसमे ट 

जोडाइमा 
आर.िस.िस.छा

ना 

इ ा िसमे टको 
जोडाइमा 

टायलको छाना 

इ ा िसमे टको 
जोडाइ 

टायलको छाना 
काठको घर 

यापा र
क 
औ ोिग
क तथा 
सं थाग
त बस

ोब
ास

 

यापा र
क 
औ ोिग
क तथा 
सं थाग
त बस

ोब
ास

 

यापा र
क 
औ ोिग
क तथा 
सं थाग
त 

बसो
बास 

यापा र
क 
औ ोिग
क तथा 
सं थाग
त बस

ोब
ास

 

यापा र
क 
औ ोिग
क तथा 
सं थाग
त 

बस
ोब

ास
 

यावसािय
क े  

२५०० 
२०
०० 

१८०० 
१५
०० 

१२०० 
१००

० 
१००० 

८०
० 

५०० ३०० 

आवािसय 
े  

२००० 
१८
०० 

१८०० 
१२
०० 

१००० ८०० ८०० 
६०
० 

४०० २०० 

कृिष े  १५०० 
१०
०० 

१२०० 
८०
० 

८०० ६०० ६०० 
४०
० 

२०० १०० 

 
  



 

अनसुचूी :१.३ 
संरचनाको ास क ी दर 

संरचनाको िकिसम 
संरचनाको आय ु

आ.िस.िस. 
े म 
ट चर 

िसमे टको 
जोडाईमा इ ा 
वा ढुङ्गाको 
गा ो 
आर.िस.िस. 
छाना 

माटोको जोडाइमा 
इ ा वा ढुङ्गाको 
गा ोआर.िस.िस. 
वा िसमे ट जोडाइमा 
इ ा वा ढुङ्गाको 
गा ोज ता 
टायलको छाना 

माटोको जोडाइमा 
इ ा वा ढुङ्गाको 
गा ोज ता/टायलको 
छाना 

सेड वा 
क ची 
घर 

१  ३ वष ६ ९ १२ १५ २० 
३  ६ वष १२ १८ २४ ३० ४० 
६  ९ वष १८ २७ ३६ ४५ ६० 

९  १२ वष २४ ३६ ४८ ६० ८० 
१२  १५ वष ३० ४५ ६० ७५ ९० 
१५  १८ वष ३६ ५४ ७२ ९० ९० 
१८  २१ वष ४२ ६३ ८४ ९० ९० 
२१  २४ वष ४८ ७२ ९० ९० ९० 
२४  २७ वष ५४ ८१ ९० ९० ९० 
२७  ३० वष ६० ९० ९० ९० ९० 
३०  ३३ वष ६६ ९० ९० ९० ९० 
३३  ३६ वष ७२ ९० ९० ९० ९० 
३७  ४० वष ७८ ९० ९० ९० ९० 
४० ४३ वष ८४ ९० ९० ९० ९० 
४३ ४६ वष ९० ९० ९० ९० ९० 

४६ वष भ दा मािथ ९० ९० ९० ९० ९० 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसुचूी : २ 

दफा ३ सँग स बि धत 

भिूम कर (मालपोत) 

िस.न.ं ज गाको िववरण 
दर ( ित 

क ा) 
कैिफयत 

१ राजमागसंग जोिडएको ज गा  ५०। मालपोत व यौता 

२ 
िभ ीशाखा सडकसंग जोिडएको र 
खेतीयो य ज गा 

 १५। मालपोत व यौता 

 

  



 

अनसुचूी : ३ 

दफा ४ सँग स बि धत 

बहाल कर 

गौरीगंगा नगरपािलकाले आ नो े िभ  लगाउन स ने बहाल करको दर आ नो े िभ को घर, पसल, 

यारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छ पर), कारखाना, ज गा वा पोखरी परैु वा आंिशक पमा बहालमा िदएकोमा 

स बि धत घरधिनबाट बहाल रकमको १० ितशत बहाल कर ला नेछ । 

 

 

अनसुिूच : ४ 

दफा ५ सँग स बि धत 

यवसाय कर 
िस.न.ं यवसायको कार वीकृत कर . 
१.० पटके यवसाय ( दैिनक)  
१.१ येक अ थायी टहरा र फडवाट   २०/ 

१.२ 
न.पा.ले तोकेको टाउँमा त ा ‚खाट अिद राखी ठाउँ ओगटी यवसाय गन 
यवसायी 

२०/ 

१.३ तरकारी राखी ठाउँ ओगटी यवसाय गन यवसायी  २०/ 

१.४ 
सि जम डी िभ  फलफुल तथा तरकारी राखी ठाउँ ओगटी यवसाय गन 
यवसायी 

१०/ 

१.५ 
ठेलागाडावाट एक ठाउँवाट अक  ठाउँमा सान सिकने फलफुलका 
ठेलावाट  

३०/ 

१.६ तरकारी ठेलावाट  १५/ 
१.७ ई जन ारा फलफुल र उखुको रस बे ने यवसायी  ३०/ 

१.८ 
हातले चलाउने मेिशनवाट फलफुल र उखकुो रस बे न‚ेचाट र वदाम 
िव  गन यवसायी  

२०/ 

१.९ मेनरोडको छेउछाउमा कपडा राखी िव  िवतरण गन यवसायी ३०/ 
१.१० ड लप योग गरी यापार गन यवसायी ितिदन  २०/ 
१.११ झोल/ेसाइकल यापारी ितिदन  २०/ 
१.१२ िडप ि जमा िवशेष आई म राखी यवसाय गन यवसायी ३०/ 
२.० टहरा र फडमा यवसाय गन यवसायी ( वािषक)  
२.१ िचया ना ता होटल ६००/ 
२.२ िकराना पसल ८००/ 
२.३ खाना खान ेहोटल ८००/ 
२.४ िमठाई पसल ८००/ 
२.५ रेिडमेड कपडा पसल १५००/ 

 
नोट : खु ला थानमा यापार गन र नगरपािलका े िभ  टहरा‚ फडमा यापार यवसाय 
संचालन गदा वातावरण दषुण हने एवं यातायातको आवत जावतमा असर पन देिखएमा 

नगरपािलकाले उ  थानमा यापार यवसाय गन ितब ध लगाउन स नेछ । 
३.० पयटिकय होटलको यवसाय कर (वािषक)  
३.१ पाँचतारे होटल ३५०००/ 



 

३.२ चारतारे होटल ३००००/ 
३.३ तीनतारे होटल २५०००/ 
३.४ दईुतारे होटल २००००/ 
३.५ एकतारे होटल १५०००/ 

४.० 
होटलह  (िबक  खोली मिदरा िब  गन समेत) मा ला ने यवसाय 
कर (वािषक) 

 

४.१ क ेणीको होटल ४०००/ 
४.२ ख ेणीको होटल ३०००/ 
४.३ ग ेणीको होटल २०००/ 
४.४ घ ेणीको होटल १५००/ 
४.५ ङ ेणीको होटल ( ामीण) १०००/ 
४.६ होटलल े यािसनो स चालन गरेमा ३५०००/ 
४.७ दोहोरी साँझ ए ड रे टुरे ट १५०००/ 
५.० रे टुराँ, हलवाई, िचया पसलमा ला ने यवसाय कर (वािषक)  
५.१ िमठाई पसल ठुलो २०००/ 
५.२ िचया,चाउिमन ज ता शाकाहारी ना ता समेतको िमठाई पसल १५००/ 

५.३ 
ामीण े का िचया,चाउिमन ज ता शाकाहारी ना ता र िमठाइ 

पसल 
१२००/ 

५.४ िचया र सामा य ना ता पसल ८००/ 
५.५ िचया र सामा य ना ता पसल ( ामीण) ५००/ 
६.० यापा रक व तु (वािषक)  
६.१ पे ोल, िडजेल, म तेल, लिु के ट िबि  पसल ४०००/ 
६.२ म तेल मा को िबि  पसल २०००/ 
६.३ चरुोट,िबँडीज य धु पान एजे सी ५०००/ 
६.४ साबनु एजे सी २०००/ 
६.५ िब कुट एजे सी २०००/ 
६.६ टायर एजे सी २५००/ 
६.७ लाि टकका भाँडा आिदको एजे सी २०००/ 
६.८ चाउचाउ एजे सी ३०००/ 
६.९ एजे सीमा थप ित एजे सी १०००/ 

६.१० वदेशी िबदेशी कपडा तथा अ य सामानको थोक पसल ३०००/ 
६.११ इले ोिनक पसल २०००/ 
६.१२ वदेशी िबदेशी तयारी फे सी कपडा पसल २०००/ 
६.१३ ङ्ृगारको सामानको पसल १५००/ 
६.१४ टे री यवसाय पसल २०००/ 
६.१५ साइकल िब  पसल २०००/ 
६.१६ मोटरसाइकलको एजे सी तथा सिभस से टर समेत ८०००/ 
६.१७ मोटरसाइकल ए सचे ज गन यवसाय ३५००/ 
६.१८ साधारण कपडा पसल १५००/ 
६.१९ मोबाइल सेट िब  पसल २०००/ 
६.२० मोटरसाइकल पाटस ्िब  पसल १५००/ 
६.२१ बस, क,िजप,ट्या टर िब  पसल तथा सिभस से टर समेत ८०००/ 



 

६.२२ बस, क,िजप,ट्या टर पाटस ्को िब  पसल ५०००/ 
६.२३ नाप तौलको ढक तराजुको िब  पसल १०००/ 
६.२४ लाि टकका भाँडावतन िब  पसल १०००/ 
६.२५ कृिष कायका लािग सानो पावर ेलर एजे सी २५००/ 
६.२६ इलेि क र सा एजे सी २०००/ 
६.२७ क यटूर िब  पसल ३०००/ 
६.२८ टे री र छापाखाना समेतको पसल ३५००/ 
६.२९ पि का मा को पसल ५००/ 

७.० 
िनमाण सामा ी, हाडवेयर, िससा े म,िव तु ्सामान िबि  पसल 
(वािषक) 

 

७.१ हाडवेयर पसल ३०००/ 
७.२ हाडवेयर पसल ( ामीण े ) २५००/ 
७.३ िससा तथा िससा े म पसल १५००/ 
७.४ िव तुीय सामा ी र इलेि क सामानको पसल २५००/ 
७.५ खानपेानी धारा स बि ध सामान मा को पसल १५००/ 
७.६ पे ट मा को पसल २५००/ 
८.० िकराना/बेसादा/भाँडा पसल (वािषक)  
८.१ िकराना पसल १०००/ 
८.२ िकराना पसल ( ामीण े को ठुलो) ८००/ 
८.३ भाँडा तथा य तै कृितका अ य सामानह को पसल १०००/ 
९.० खा ा न ख रद िबि  पसल (वािषक)  
९.१ बजारमा ग ी राखी गोदाम गन यवसाय ४०००/ 
९.२ फुटकर खा ा न ख रद िब  यवसाय २०००/ 
९.३ ामीण े मा ग ला ख रद गोदाम रा ने यवसाय २०००/ 
९.४ ामीण े को काँटावाला यवसाय १०००/ 

१०.० अ य यवसाय (वािषक)  
१०.१ टेिलिभजन लगायत अ य इले ोिनक पसल २५००/ 
१०.२ यासेट रेकड तथा लेयर पसल १२००/ 
१०.३ िडस लाइनको केबल यवसाय ६०००/ 
१०.४ काठ मा को फिनचर यवसाय  १५००/ 
१०.५ काठ समेत अ य कारका सोफासेट‚ दराज र फिनचर िबि  पसल २०००/ 
१०.६ छाला जु ा एवम ्अ य कारका जु ा पसल २०००/ 
१०.७ मिदराको िडि यटुर ७०००/ 
१०.८ मिदरा मा को होलसेल पसल ४०००/ 
१०.९ मिदरा रटेल काटुन खोली िब  गन पसल ३५००/ 

१०.१० माबल/ लेट मा को िब  पसल ३०००/ 
१०.११ मलखाद, िबउिबजन र क टनाशक औषधी िब  पसल १५००/ 
१०.१२ तरकारी पसल १०००/ 
१०.१३ िसरक डसना बनाउने पसल १०००/ 
१०.१४ भ सार एजे ट १५००/ 
१०.१५ अडर स लायस १५००/ 
१०.१६ खिस बोका लगायत मास ुिबि  पसल १०००/ 



 

१०.१७ बंगरु सुँगुर मास ुपसल १०००/ 
१०.१८ माछा पसल १०००/ 
१०.१९ कुखरुा मा को मास ुपसल १०००/ 
१०.२० खिस बोका लगायत मास ुिबि  पसल ( ामीण) ८००/ 
१०.२१ बंगरु सुँगुर मास ुपसल ( ामीण) ८००/ 
१०.२२ माछा पसल ( ामीण) ८००/ 
१०.२३ कुखरुा मा को मास ुपसल ( ामीण) ८००/ 
१०.२४ रागँा मास ुपसल १०००/ 
१०.२५ पान, िबँडी पसल १०००/ 
१०.२६ फलफुल तरकारी िब  पसल १०००/ 
१०.२७ हजाम पसल तीन सीटभ दा बढी भएको १०००/ 
१०.२८ हजाम पसल सानो ८००/ 
१०.२९ यटुी पालर १०००/ 
१०.३० मसाज र पालर पसल १५००/ 
१०.३१ मे रज यरुो (िववाह गराउने सं था) १०००/ 
१०.३२ शीतभ डार यवसाय ५०००/ 
१०.३३ दईु िसलाई मेिसन स मको पसल १०००/ 
१०.३४ दईु िसलाई मेिसन देिख पाँच िसलाई मेिसनस मको पसल १३००/ 
१०.३५ पाँच िसलाई देिख मािथको िसलाई पसल १५००/ 
१०.३६ नीिज टेिलफोन यवसाय १५००/ 
१०.३७ िजम से टर १०००/ 
१०.३८ कपडा धनेु पसल साधारण ५००/ 
१०.३९ ाई ि लनस मेिसन सिहत भएको कपडा धनेु पसल १०००/ 
१०.४० सनुचाँदी िब  तथा गरगहना बनाउने पसल ३५००/ 
१०.४१ सनुचाँदी गहना मा  बनाउने पसल २०००/ 
१०.४२ कलर याब सिहतको फोटो टुिडयो १५००/ 
१०.४३ सबै िकिसमको ङ्ृगार पसल २०००/ 
१०.४४ चरुा पोतेको मा  ङ्ृगार पसल १५००/ 
१०.४५ साइनबोड बनाउने पेि टङ सेवा १२००/ 
१०.४६ फोटोकपी पसल १५००/ 
१०.४७ ि िसङ्ग यवसाय १०००/ 
१०.४८ घरज गा यवसाय ३५००/ 
१०.४९ अनलाइन सेवा यवसाय १५००/ 
१०.५० गेम लब यवसाय १०००/ 
१०.५१ गोलीया काठ ख रद िब  ५०००/ 
१०.५२ इ ा,ढुङ्गा,बालुवा,िग ी ज मा गरी िब  गन ७०००/ 
१०.५३ रचाज काडको थोक पसल २०००/ 
१०.५४ बै डबाजा यवसाय १५००/ 
१०.५५ लाइसे स ा  थायी चलिच  हल २०००/ 
१०.५६ िमनेरल वाटर ला ट १०००/ 
१०.५७ प पसेट िडलर १२००/ 
१०.५८ डेरी फम ( शोधन बाहके) १५००/ 



 

१०.५९ कोकाकोला, पे सी, फे टा िचसो पेयपदाथको एजे सी १०००/ 
१०.६० े सर िमल ५०००/ 
१०.६१ े सर िमल िडपो ३०००/ 
१०.६२ कपडाको थोक यवसाय २५००/ 
१०.६३ पलु हाउस १५००/ 
१०.६४ पश ुख रद िब  यवसाय २०००/ 
१०.६५ टे ट हाउस २५००/ 
१०.६६ डेरी उ ोग ( शोधन सिहत) २०००/ 
१०.६७ नसरी वोट िव वा िव  यवसाय ५००/ 
१०.६८ अ ा एिसड िडि ट ड वाटर उ पादन १२००/ 
११.० उ पादनमूलक उ ोग (वािषक)  
११.१ सिुत, गट्ुखा तथा सिुतज य पदाथको उ ोग १००००/ 
११.२ चामल, तेल, िपठो, दाल, सेलरिमल ३५००/ 
११.३ चामल, तेल, िपठो, दाल, सेलरिमल ( ामीण े ) २५००/ 
११.४ ामीण े मा प पसेटबाट च ने िमल १२००/ 
११.५ काठ िचरान िमल ७०००/ 
११.६ फिनचर काठ िचरान िमल ५०००/ 

११.७ 
िसमे ट,िग ी र बालवुा योग गरी मुपाइप, िपलर,पोल आिद 
बनाउने उ ोग 

१००००/ 

११.८ 
िसमे ट,िग ी र बालवुा योग गरी रङ्ग, खटुा, लक,गमला आिद 
बनाउने उ ोग 

२५००/ 

११.९ लाइउडको क चा पदाथ उ पादन गन उ ोग ५०००/ 
११.१० पाउरोटी,सवत तथा पापड बनाउने उ ोग १०००/ 
११.११ गारमे ट तयारी पोसाक उ ोग ३५००/ 
११.१२ िफ स िच नीको ई ा भ ा उ ोग १५०००/ 
११.१३ वीकृती ा  ख टा टायल भ ा उ ोग ३०००/ 
११.१४ आइसि म बरफ उ पादन उ ोग २०००/ 
११.१५ मैनब ी उ पादन उ ोग १०००/ 
११.१६ सावनुसोडा उ पादन उ ोग १०००/ 
११.१७ चकलेट टफ  उ पादन उ ोग १०००/ 
११.१८ चाउिमन उ पादन उ ोग १०००/ 
११.१९ छालाका जु ा च पल उ पादन उ ोग १०००/ 

११.२० 
ि टलका फिनचर, सोफा, िटनका सोफा ‚दराज ‚ फिनचर  उ पादन 
उ ोग 

३०००/ 

११.२१ 
काठको फिनचर, सोफा, , काठका सोफा ‚दराज ‚ फिनचर  उ पादन 
उ ोग 

३०००/ 

११.२२ बयलगाडा उ पादन उ ोग १२००/ 
११.२३ काठको िगलास, काठको िगलास ‚ ठेक  उ पादन उ ोग १०००/ 
११.२४ भाँडावतन उ पादन उ ोग १०००/ 
११.२५ गलैचा होिजयारी उ पादन उ ोग १२००/ 
११.२६ अगरबि  उ पादन उ ोग ७००/ 
११.२७ नमिकन,दालमोठ उ पादन उ ोग  १०००/ 



 

११.२८ खाना पकाउने एल. पी. याँस िफल गन उ ोग ७०००/ 
११.२९ ि ल सटर बनाउने उ ोग २०००/ 
११.३० सोलार पावर यवसाय  ३०००/ 
१२.० ममत स भार स बि ध यवसाय (वािषक)  
१२.१ बस, क,िजप, ा टर ममत पसल ३०००/ 
१२.२ मोटरसाइकल ममत पसल २५००/ 
१२.३ क यटुर ममत पसल २०००/ 
१२.४ र सा साइकल ममत पसल १२००/ 
१२.५ या ी चाज समेतको पसल १८००/ 
१२.६ खराद मिसन पसल ३०००/ 
१२.७ याँस मिसन पसल ८००/ 
१२.८ याँस िसिल डर िब  पसल १०००/ 
१२.९ घडी ममत पसल ५००/ 

१२.१० िट.भी./िभ.िस.आर./रेिडयो ममत पसल १५००/ 
१२.११ मोबाइल ममत पसल २५००/ 
१२.१२ छाता, टच, याँस र िसलाइ मिसन ममत पसल ५००/ 
१२.१३ िव तु सामा ी, मोटर पंखा र टेिलफोन समेतको ममत पसल १०००/ 
१२.१४ जु ा ममत पसल ५००/ 
१२.१५ सिट रङ्ग यवसाय २०००/ 
१२.१६ टायर ममत पसल १५००/ 
१३.० िवशेष परामश तथा सामािजक प रचालन स बि ध सं था (वािषक)  
१३.१ २० लाख स मको यवसाय १५००/ 
१३.२ १ करोड स मको यवसाय २५००/ 
१३.३ १ करोड भ दा माथीको यवसाय ३०००/ 
१४.० वा य सेवा वा यवसाय (वािषक)  
१४.१ औषधी थोक िब े ता ४०००/ 
१४.२ द त िचिक सालय २०००/ 
१४.३ औषधी िब  पसल १५००/ 
१४.४ िचिक सक १५००/ 
१४.५ पश ु िचिक सक १०००/ 
१४.६ किवराज/वै  १०००/ 
१४.७ पश ुऔषधालय पसल १५००/ 
१४.८ च मा िबि  पसल १५००/ 
१४.९ निसङ्ग होम/नीिज अ पताल ५०००/ 

१४.१० िफिजयोथेरापी १५००/ 
१४.११ याब परी ण सेवा १५००/ 
१४.१२ अ ा साउ ड, ए स रे सेवा १५००/ 

१५.० 
नीिज काननु यवसायी, िबमा एजे ट, इि जिनय रङ्ग सेवा 
लगायतका अ य यवसाय (वािषक) 

 

१५.०१ व र  अिधव ा १५००/ 
१५.०२ अिधव ा  १२००/ 
१५.०३ अिभव ा १०००/ 



 

१५.०४ अिभकता र लखेनदास ५००/ 
१५.०५ िबमा एजे ट १०००/ 
१५.०६ अधसु धान तथा परामशदाता ३०००/ 
१५.०७ सीप तथा यवसाय ब न सेवा के  १०००/ 
१५.०८ कृिष िवशेष  ५००/ 
१५.०९ वातावरण िवशेष  १५००/ 
१५.१० आयकर, म.ूअ.कर, लेखा स बि ध सेवा दान १०००/ 
१५.११ क यटूर एनािल  र ो ामर  १५००/ 
१५.१२ भाषा अनवुादक ५००/ 
१५.१३ इि जिनय रङ्ग परामश सेवा २५००/ 
१५.१४ सभयर ५००/ 
१५.१५ सेयर दलाल १०००/ 
१५.१६ नोटरी पि लक यवसाय १५००/ 
१६.०० म.ल.ेप.बाट लाइसे स ा  लेखापरी क (वािषक)  
१६.०१ क ेणीको लेखापरी क २५००/ 
१६.०२ ख ेणीको लेखापरी क २०००/ 
१६.०३ ग ेणीको लेखापरी क १५००/ 
१६.०४ घ ेणीको लेखापरी क १२००/ 
१७.०० कृिष यवसायमा वािषक यवसाय कर (वािषक)  
१७.०१ कुखरुापालन १०००/ 
१७.०२ बंगरुपालन १०००/ 
१७.०३ यवसायी कृिष उ पादन ५००/ 
१७.०४ वा ा पालन १०००/ 
१७.०५ माछापालन १०००/ 
१७.०६ भैिँसपालन १०००/ 
१७.०७ गाईपालन १०००/ 
१८.०० िश ा सेवा (वािषक)  
१८.०१ नीिज े का कुल/ या पस १०००/ / २०००/ 
१८.०२ यवसाियक सीपिवकास स बि ध ािविधक िश ालय ३०००/ 
१८.०३ क यटूर इि ट यटू २०००/ 
१८.०४ ट्यसुन, कोिचङ्ग सेवा २५००/ 
१८.०५ भाषा िश ण २०००/ 
१८.०६ शैि क परामश सेवा २५००/ 
१९.०० नीिज शैि क सं था खो न अनमुती (एकप ट)  
१९.०१ िव ालय खो न अनमुित आ.िव. स म ३०००/ 
१९.०२ िव ालय खो न अनमुित मा.िव. स म ५०००/ 
२०.०० िबि य सेवा (बािषक)  

२०.०१ 
नेपाल सरकारको पणू वािम व रहकेो बाहके आिथक कारोवार गन 
बैकँ 

१५०००/ 

२०.०२ आिथक कारोबार समेत गन बक बाहेकका िबि य क पनीह  ३०००/ 
२०.०३ िबमा क पनी ८०००/ 
२०.०४ िबदेशी मु ा सटही काउ टर २५००/ 



 

२०.०५ रेिमटा स सेवा २०००/ 
२०.०६ सहकारी बक २०००/ 
२१.०० स चार सेवा (बािषक)  
२१.०१ इमेल/इ टरनटे यवसाय १५००/ 
२१.०२ कु रयर सेवा १२००/ 
२१.०३ एस.िट.िड./आइ.एस.िट.िड./ या स सेवा १०००/ 
२१.०४ एफ.एम.रेिडयो अनमुित द तुर ५०००/ 
२१.०५ एफ.एम.रेिडयो निवकरण द तुर १५००/ 
२१.०६ केबलु नेटवक ८०००/ 
२२.०० िनमाण यवसायी दता तथा निवकरण  नया ँदता निवकरण 
२२.०१ घ ेणीको िनमाण यवसायी १००००/ ५०००/ 
२३.०० सामान ढुवानी क पनी ( ा सपोट) को बािषक यवसाय कर ३०००/ 

 

 

 

अनसुचूी : ५ 

दफा ६ सँग स बि धत 

सवारी साधन कर 

गौरीगंगा नगरपािलकाले आ नो े िभ  लगाउन स ने बािषक सवारी साधन करको दर तपिसल अनसुारको 
हनेछ । तर देश काननु वीकृत भई सो कानुनमा यव था भएमा सोही अनसुार हनेछ । 
 

िस.न.ं सवारी साधनको िववरण नयाँ दता  वािषक कर 
१ टे पो  ३५००। . ३५०/ 
२ िजप, या ड रोभर,कार, टेशन माइ ो 

िजप,बेगन 
 . ५००/ 

३ बस, क, लहरी, हिेभ इि व मे ट,अ य 
हिेभ गाडी 

 . २०००/ 

४ िनिज कार  . ३००/ 
५ भाडाका िमिनबस,माइ ो बस  . ३००/ 
६ भाडाका ट्या टर  . १०००/ 
७ िनिज योजनका ट्या टर  . १०००/ 
८ इले ोिनक र सा,अटो र सा  ३०००। . ३००/ 
९ मोटरसाइकल,मोटरसाईकल कुटर  . १००/ 

१० ठेलागाडा  ५००। . ५०/ 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनसुचूी : ६ 
दफा ७ सँग स बि धत 

िव ापन कर 

(१) गौरीगंगा नगरपािलकाल ेआ नो े िभ  लगाउन स ने िव ापन कर तल उ लेिखत दर अनसुार लगाइनेछ 
। तर देश काननु वीकृत भई सो काननुमा यव था भएमा सोही अनसुार हनेछ । 
 

१.१ होिडङ्ग बोड १० वायर िफट स मका लािग ित वायर िफट . २५/ 
१.२ होिडङ्ग बोड २० वायर िफट स मका लािग ित वायर िफट . ३५/ 
१.३ होिडङ्ग बोड ३० वायर िफट स मका लािग ित वायर िफट . ४०/ 
१.४ होिडङ्ग बोड ३० वायर िफट देिख मािथका लािग ित वायर िफट . ५०/ 
१.५ िभ े लेखन ित वायर िफट . २०/ 
१.६ िव तुीय वा टेिलफोनका पोलमा राखेका ित बोडमा . ५५०/ 
१.७ यास यानरमा १० वायर िफट स मलाई ित यानर . ५००/ 
१.८ यास यानरमा १० वायर िफट भ दा मािथ ित यानर . ८००/ 
१.९ अ थायी पमा पोलमा लागेका यानर ित िदन . १०/ 
१.१० सडक वारपार गरी लगाइएका यानर ित िदन . ४०/ उ  यानरह  बढीमा १५ िदनको लािग 
मा  लगाउन पाइनेछ यसपिछ स बि धत यि  वा सं थाले उठाई लैजान ुपनछ । 
१.११ बजारमा माइिकङ्ग गरेमा ित घ टा . ३०/ 
नोट : नेपाल सरकार वा जनचेतनामलूक माइिकङ्गमा िव ापन कर ला ने छैन । 

 
 

अनसुचूी : ७ 
दफा ८ संग स वि धत 

मनोर जन कर 
 

िस.न.ं िववरण वीकृत दर 
१ अ थायी लाईसे स िलई िभिडयो दशन यवसाय संचालन ित िदन  २२५। 
२ पटके िथयटर‚नौटंिक,सकस येक पटक  ३००। 
३ चटक देखाउने दैिनक  ५०। 
४ चलिच  यवसाय वाष क  ५०००। 
५ अ य खेल देखाउने दैिनक  २५। 
६ सां कृितक दशन,मेलामहो सव‚‚ खेलकुद ितयोगीता ित िटकट ५ ितशत 
७ िसनमेा हल, िभिडयो हल, सां कृितक दशन हल, िथएटर, फन पाक 

दता शु क 
. ५०००/ 

 
 

अनसुचूी : ८ 
दफा ९ संग स बि धत 
वहाल िव टौरी कर 

 
िस.न.ं िववरण वीकृत दर 
१.० न.पा.ले आफै टहरा िनमाण गरेको भए ित टहरा . २०००/ 



 

२.० यि  वयमले टहरा िनमाण गरेको भए प क  संरचनामा ित वगिफट . ५/ 
३.० पित ज गामा बनेका संरचना 
३.१ राजमाग तथा बजार े को पित ज गामा वनेका प क  संरचनाको ित वगिफट . ५/ 
३.२ राजमाग तथा बजार े को पित ज गामा वनेका अधप क  संरचनाको ित 

वगिफट 
. ४/ 

३.३ राजमाग तथा बजार े को पित ज गामा वनेका क ची सरंचनाको ित 
वगिफट 

. ३/ 

३.४ िभ ीशाखा सडकसँग जोिडएको पित ज गामा बनेका प क  संरचना . ५००/ 
३.५ िभ ीशाखा सडकसँग जोिडएको पित ज गामा बनेका अधप क  संरचना . ३००/ 
३.६ िभ ीशाखा सडकसँग जोिडएको पित ज गामा बनेका क ची संरचना . २००/ 

 
 
 

अनसुिूच : ९ 
दफा १० संग स वि धत 

पािकङ शु क 
 

गौरीगगा नगरपािलका े  िभ  बस िवसौनी पािकङ े  नभएकाले आ.व.०७५/०७६ मा पािकङ शु कको 
ताव ग रएको छैन । 

 
  



 

अनसुिूच : १० 
दफा ११ संग स वि धत 

सेवा शु क द तुर 
गौरीगगा नगरपािलका े  िभ  िनमाण स चालन वा यव थापन गरेका थानीय पवूाधारका े ह  नभएकाले 
सेवा ाहीलाई सेवा उपल ध गराउन नस ने भएको हदँा आ.व.०७५/०७६ मा यस शीषकमा सेवा शु क 
द तुरको ताव ग रएको छैन । 

 
अनसुिूच : ११ 

दफा १२ संग स वि धत 
पयटन शु क 

गौरीगंगा नगरपािलकाल ेआ नो े िभ  लगाउन स ने पयटन शु क देश काननूले तोके बमोिजम हनेछ । 
 
 

अनसुिूच : १२ 
दफा १३ संग स वि धत 

नाउ घाट शु क 
गौरीगगा नगरपािलका े  िभ  नाउघाटको यव था नभएकाल े सेवा ाहीलाई सेवा उपल ध गराउन नस ने 
भएको हदँा आ.व.०७५/०७६ मा यस शीषकमा सवेा शु क द तुरको ताव ग रएको छैन । 

 
 

अनसुिूच : १३ 
दफा १४ संग स वि धत 

कृिष तथा पशजु य ब तुको यवसाियक कारोवारमा सेवा शु क 
 

िस.न.ं  िबवरण दर 
१ माछा ित के.िज. . १०/ 
२ खिस,भेडा,बा ा,सगुरु ित गोटा . १००/ 
३ रागँा ित गोटा . ३००/ 
४ कुखरुा ित गोटा . १०/ 
५ अ डा ित गोटा . ०.५०/ 
६ तरकारी तथा फलफुल ज य पदाथ ित वी टल . १५/ 

 
 
 
 

  



 

अनसुिूच : १४ 
दफा १५ संग स वि धत 

कवाडी कर 
पनु: योग हने कवाडी सामानह मा ला ने करको दर रेट  

िस.न.ं नाम इकाई दर 
. पैसा 

१ खाली िससी िबयर ित गोटा १  
२ खाली िससी मिदरा र अ य ( ५०० एम.एल.भ दा 

माथी) 
ित गोटा  ५० 

३ खाली िससी मिदरा र अ य ( ५०० एम.एल.भ दा 
तल) 

ित गोटा  ३० 

४ लाि क (झोला र दधुको थैला बाहके) ित के.िज. ३  
५ खाली बोरा    
क १०० के.िज. खा ा न अट्न ेजुटको बोरा ित गोटा १  
ख ५० के.िज. खा ा न अटने जटुको बोरा ित गोटा  ५० 
ग ५० के.िज. भ दा बढी खा ा न अटने लाि कका 

बोरा 
ित गोटा  ५० 

६ तेलको िटन    
क ठुलो १० िल.भ दा बढी अट्न े ित गोटा १  
ख सानो १० िल.भ दा कम अट्न े ित गोटा  ५० 
७ ह का पेय पदाथ खाली िससी    
क  ५०० एम.एल.भ दा माथी ित गोटा  ५० 
ख  ५०० एम.एल.भ दा तल ित गोटा  २५ 
८ परुाना कागज    
क अखवार ित के.िज. ३  
ख अ य कागज ित के.िज. ३  
९ धातुका कवाडी सामान    
क फलाम ित के.िज. ४  
ख अ य धातुका िपतल तामा आिद ित के.िज. १५  
१० पोिलिथन पाईपका टु ा ित के.िज. ३  
११ परालवाट वनेका परुाना सामान वा पराल ित के.िज.  ५० 
१२ िससा (िलड) को धलुो र टु ा ित के.िज. २  
१३ ज ता पाता ित के.िज. १५  
१४ ज ताको धलुो ित के.िज. ५  
१५ िझ डु (उनको टु ा) ित के.िज. २  
१६ परुानो या ी ित के.िज. १५  
१७ गारमे टको कपडाको टु ा ित के.िज. २  
१८ जलेको मोिबल ित िलटर २  
१९ जटु र लाि कका पनु: योग हन नस ने बोराह  ित के.िज. १  
२० कापटका टु ाह  ित के.िज. २  
२१ टायर ट्यबु ित के.िज. २  
२२ थो ो िटन ित के.िज. २  



 

२३ परुानो म ित के.िज. ४  
२४ परुानो टायर ट्यवु (साईकलको) ित गोटा १  
२५ कागजको झरुा ित के.िज. २ ५० 
२६ लाि कको जु ा,च पल र परुानो लाि क ित के.िज. ३  
२७ लाि कका थैली,िझ ली,पोिलिथन ई यादी ित के.िज. ३  
२८ अनमुित ा  जनावरका छाला‚ हाड‚ िसहको 

यवसाय 
ित गोटा २००  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनसुिूच : १५ 
दफा १६ संग स वि धत 

नदीज य पदाथ बािहर पठाउदा ला ने िनकासी कर 
 

(१) यस नगर े  िभ  उ पादन भै अ य े मा पठाईने िन नानसुारका नदीज य पदाथमा (ढंुगा,िग ी,बालवुा 
आदी) मा तपिसल अनसुारको कर ला नेछ । 
१.१ ढंुगा,िग ी, ाभेल,रोडा,बालवुा ित क ४ पां े ट्या टर . ४००। 
१.२  ढंुगा,िग ी, ाभेल,रोडा,बालुवा ित ट्या टर सानो . २५०। 
१.३ ढंुगा,िग ी, ाभेल,रोडा,बालवुा ित िटपर . ५००। 
 

    (२) लेट िबछाउने ढंुगा ित ब.मी. . १ । 
 
 

अनसुिूच : १६ 
दफा १७ संग स वि धत 
ाकृितक ोत उपयोग कर 

 
(१) नदीज य पदाथमा (ढंुगा,िग ी,बालवुा) िब  कर : यस नगर े  िभ  भएर ब ने IEE गरेका र 

घाटग ी तोक एका नदी / खोलावाट ढंुगा,िग ी,बालुवा,भरान, ाभेल आदीको िब मा ित घन िमटर 
. ७५/ ( याट बाहके) का दरले र माटोमा ित घन िमटर . ३०/ ( याट बाहके) आदीमा िलइनेछ । 

(२) वन पैदावर रोय टी : यस नगर े िभ  स चालन हने दह र बह र कायबाट नगरपािलकाले रोय टी 
ा  गनछ । सो को दर संिघय तथा देश काननुले तोके बमोिजम हनेछ । 

 
 
 

  



 

मािथ उ लेिखत कर तथा सेवा शु कका अित र  थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोिजम देहायका कर 
तथा सवेा शु कह  वीकृत ग रएको छ । 
 

िस.न.ं द तुरका े  वीकृत दर 
१ चार िक ला मािणत द तुर  ४००/ 
२ सगोल मािणत    २००/ 
३ घरवाटो मािणत राजमागसंग जोिडएको ज गा  ५००/ 
४ घरवाटो मािणत िभ ीशाखा सडकसंग जोिडएको ज गा र खेतीयो य 

ज गा 
 ३००/ 

५ नगरकायपािलकाको कायालयको हल भाडा ितदन   १५००/ 
६ २ न.ंवडा कायालयको हल भाडा ितिदन  २०००/ 
७ ९ न.ं वडा कायालयको हल भाडा ितिदन  १०००/ 
८ ोजे टर भाडा ितिदन   १०००/ 
९ साउ ड ब स भाडा ितिदन                 ५००/ 

१० मसु रयाको सचुना के को हल भाडा ितिदन   ८००/ 
११ याियक ित मु ा दता  . ५०/ 
१४ फैसलाको ितिलिप द तुर  . ५०/           
१२ साधारण िसफा रस द तुर  १००/ 
१३ थलगत सजमीन मुचु का  ३००/ 
१४ कृिष उ ोग िसफा रस  २५०/ 
१५ साना उ ोग िसफा रस  ५००/ 
१६ मझौला उ ोग िसफा रस  १०००/ 
१७ ठुला उ ोग िसफा रस  २०००/ 
१८ मु ा स व धी िसफा रस   २००/ 
१९ समुह दता   ५००/ 
२० वैवािहक अंगीकृत नाग रकता िसफा रस  १५००/ 
२१ अंगीकृत नाग रकता िसफा रस  ३०००/ 
२२ यि गत घटना दता ३५ िदन प ात  ५०/ 
२३ अं जीमा बसोबास ज म मु य ुिववाह अिववािहत मािणत  २५०/ 
२४ नाता मािणत द तुर  १००/ 
२५ अं जीमा नाता मािणत द तुर  ३००/ 
२६ ितिलपी मािणत द तुर  १००/ 
२७ बसोबास मािणत द तुर  २००/ 
२८ अं जीमा बसोबास मािणत द तुर  २५०/ 
२९ अ थाई वसोवास मािणत द तुर  १५०/ 
३० टे टरको भ सार छुट स व धी िसफा रस  १०००/ 
३१ प पसेटको भ सार छुट स व धी िसफा रस  २००/ 
३२ चारा काट्ने मेिशनको भ सार छुट स व धी िसफा रस  १००/ 
३३ िव तु िमटर जडान िसफा रस  १००/ 
३४ कृषी औजारको भ सार छुट स व धी िसफा रस  २५०/ 
३५ टेिलफोन नामसारी िसफा रस   १५०/ 



 

३६ खानपेािन धारा जडान िसफा रस  १००/ 
३७ सावजिनक टेिलफोन िसफा रस  १५०/ 
३८ संचार यवसायको िसफा रस  २५०/ 
३९ यवसायको नामसारी/ ठाउँसारी सफा रस  ५००/ 
४० अचल स पती मु याङ्कन द तुर  

(अ ययनका लािग िवदेश जान ेिव ाथ ह को स पती मू याङ्कनमा 
५० ितशत छुट िदइनेछ) 

 ०.१० ितशत 

४१ सहकारी दता  ३०००/ 
४२ उपभो ा सिमती दता  ५००/ 
४३ गैरसरकारी सं था निवकरण िसफा रस  १५००/ 
४४ भ वा व दकु निवकरण द तुर  १००/ 
४५ महे  राजमाग र राजमागको ५०० िमटर दायाँ वायाँ सडकमा िनमाण 

भएका/िनमाण हने घरको घरह को न सापास द तुर ितवग िफट 
 ५/ 

४६ िभ ी शाखा सडकमा िनमाण भएका/िनमाण हने घरको घरह को 
न सापास द तुर ितवग िफट 

 ३/ 

४७ न सापास िनवेदन िकताव  ५००/ 
४८ न सा नामसारी द तुर  ५००/ 
४९ न शा ितिलपी द तुर  ५००/ 
५० न सापास माण प को ितिलपी द तुर  १५०/ 
५१ घर वनाउने योजनका लािग सहिलयत दरमा काठ उपल धताका लािग 

िसफा रस 
 २००/ 

५२ समुह निवकरण द तुर  २००/ 
५३ सहिलयत दरमा मलखाद उपल धताका लािग िसफा रस  ३००/ 
५४ खानपेािन धारा जडान शु क   ५००/ 

 
नोट : यवसाय कर बझुाउने स व धमा यवसाय कर बझुाउने याद येक आ.ब. को आषाढ मसा तस म 
बझुाई स नपुन छ । तोिकएको याद िभ  पिन यवसाय कर बझुाउन नआएमा दो ो आ.व.को ावण िभ  १० 

ितशत‚पौष िभ  २० ितशत र सो याद िभ  पिन कर नवझुाएमा येक आ.ब. को थप ३० ितशत द तुर 
ला ने छ । काननू कायिवधीमा कर‚ द तुर तथा जरीवानाका ावधान भएको अव थामा सोही काननू वमोिजम 
काया वयन ग रनेछ । 
  
गौरीगंगा नगरपािलका नगरकायपािलका वैठकवाट गौरीगंगा नगरपािलकाको आिथक ऐन २०७५ मा उ लेख 

भएका केही कर शु क तथा द तुरका िशषकमा शंसोधन गरेकाले शंसोधन भएका िशषकह को िववरण ।  

िमित २०७५⁄ ४ ⁄ ३० गतेको कायपािलका वैठकको िनणय 

िनणय न.ं ३ : ताव न.ं ३ मािथ छलफल गदा चौथो नगरसभाबाट वीकृत गौरीगंगा नगरपािलककाको 

आिथक ऐन अनसुिूच १.२ मा वीकृत एक कृत स पि  करको दररेट मािथ नगरवासीह बाट जनगनुासो हदँा 

अक  यव था नहदँा स म आजैका िमितदेिख लाग ुहने गरी तपिसल अनसुारको नयाँ दररेट कायम गन िनणय 

ग रयो ।  

 



 

अनसुचूी : १.२ 

एिककृत स पती करको दररेट 

िस.न.ं करयो य एिककृत स पतीको मू य वािषक दर 
१ पाँच लाख स म    एकमु   ५०। 
२ छ लाख देखी पचास लाख  स म ती लाख  १०। 
३ एकाउ न लाखदखेी एक करोड स म  ती लाख  १५। 
४ एक करोड एक लाखदेखी दईु करोड स म ती लाख  २०। 
५ दईु करोड एक लाख देखी ितन करोड स म ती लाख  २५। 
६ ितन करोड एक लाख देखी पाँच करोड स म ती लाख  ३०। 
७ पाँच करोड भ दा मािथ ती लाख  ३५। 

 

िमित २०७५⁄ ५ ⁄ ६ गतेको कायपािलका वैठकको िनणय 

िनणय न.ं ३  ताव न.ं ३ मािथ छलफल गदा थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा तोिकएका िन न 

सेवाह मा द तुर ला ने अ यथा यव था भए पिन आजका िमितदेखी िन:शु क पमा सेवा उपल ध गराउने 

िनणय सवस मतीवाट पा रत ग रयो । 

तपिसल 

१) गौरीगंगा न.पा.आिथक ऐन २०७५ को अनसुिूच १३ को िस.न.ं ५ मा उ लेिखत अ डा 

२) ग रव भएको मािणत 

३) वा य उपचार िसफा रस 

४) ग रव तथा जेह दार छा  छा ालाई छा वतृी िसफा रस 

५) वंशजको नाताले ा  गन नाग रकता माणप  र ितिलपी िसफा रस 

६) दिलत,िवप न,जे नाग रक,अपागंका स दभमा ग रने िविभ न िसफा रस 

७) ज म,मृ य,ुिववाह,वसाईसराई र स व धिव छेदका घटनादता ३५ िदन िभ   

८) िन:शु क काननूी सहायता िसफा रस 

९) कृषीकायका लािग ख रद ग रन ेऔजार,िवउिवजन,औषधीका लािग कृषकह लाई ग रन ेिसफा रस 

 


