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प्रलमिा राई 

उप-मेयर  

र्वष्ण ुप्रसाद स्िलमरे 

का.पा. सदतय 

 

साङ देम्बा राई  

का.पा. सदतय 

 

टेक बहादरु स्जसी 
का.पा. सदतय 

 

समन र्वसनु्के  

का.पा. सदतय 

 

र्ङमा शेपाि 
का.पा. सदतय 

 

सरेुन्र कुमार उदास 

मेयर 

ढाकमान राई 

का.पा. सदतय 

राज कुमार तामाङ्ग 

का.पा. सदतय 

 

ददपेश र्वष्ट  

का.पा. सदतय 

 

र्वनोद कु. भण्डारी 
प्र. प्र. अ.  

सवुास तामाङ्ग  
का.पा. सदतय 

 

 

 

नगर कायिपालिका पदालिकारीहरुको र्ववरण 

 

 

 

   

   

   

   
 

 

 

 

  

 



 

पेमदोर्ची शेपाि 
का.पा. सदतय 

 

भपुाि कुमार काकी 
का.पा. सदतय 

 

राजेश कटवाि 

का.पा. सदतय 

 

अरुणा थिुङु्ग राई 

का.पा. सदतय 

 

रुर माया र्वश्वकमाि 
 का.पा. सदतय 

 

अमतृा राई 
का.पा. सदतय 

 

पदम बहादरु तामाङ्ग 

का.पा. सदतय 

 

झंक बहादरु रोका 
का.पा. सदतय 

 

लििाकिा राई 

का.पा. सदतय 

 

मस्न्दप रसाईिी 
 का.पा. सदतय 

 

िम ुशेपाि 
 का.पा. सदतय 

 

रेखमान राई 

 का.पा. सदतय 

 

वरु्ि र्हङमाङ 

का.पा. सदतय 

 

   

   

   

   

नगर कायिपालिका पदालिकारीहरुको र्ववरण 

 



 

ढाकमान राई 
वडा अध्यक्ष  

लििा किा राई 

का.पा. सदतय 

 

इस्न्दरा र्व.क. 
 वडा सदतय 

मनोज र्वष्ट 

वडा सदतय  

 

केदार कुमार र्वष्ट 

वडा सदतय  

 

सरेुन्र कुमार उदास 

मेयर 

प्रलमिा राई 

उप-मेयर  

र्वनोद कु. भण्डारी 
 प्र.प्र.अ.  

 
 

१ नं वडा, नपेािेडााँडा    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

    

नगर सभा पदालिकारीहरुको र्ववरण 

 



 

ववष्णु प्रसाद घिमिरे  

वडा अध्यक्ष 

अरुणा थिुङु्ग राई 

का.पा. सदतय 

 

कल्पना साकी 
वडा सदतय 

र्चन्र कुमार राई 

वडा सदतय  

 

ददि कुमार राई 

वडा सदतय  

 

साङ देम्बा राई 

वडा अध्यक्ष  

कोर्पिा राई 

वडा सदतय 

लगता र्व.क. 
वडा सदतय 

लतथि बहादरु बतनेत 

वडा सदतय  

 

िेखनाथ राई 

वडा सदतय  

 

२ नं वडा, कुदाककाउिे   

 
 

३ नं वडा, खातिम्छा 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    



 

टेक बहादरु स्जसी 
वडा अध्यक्ष 

अमतृा राई 

का.पा. सदतय  

 

र्वष्ण ुर्वश्वकमाि 
वडा सदतय 

हकि  ब. दाहाि 

वडा सदतय  

 

फस्णन्र मगर 

वडा सदतय  

 

राज कुमार तामाङ्ग 

वडा अध्यक्ष  

लसता शे्रष्ठ 

वडा सदतय 
उलमििा रसाईिी 
वडा सदतय 

समुन तामाङ्ग 

वडा सदतय  

 

कणि बहादरु राई 

वडा सदतय  

 

४ नं वडा कायाििय, मूिपानी 
 

 

 

५ नं वडा कायाििय, मूिपानी 

 

 
 

 

 

 

    

 

    



 

ददपेश र्वष्ट 
वडा अध्यक्ष 

कल्पना मगर 

वडा सदतय 

अमतृा दजी 
वडा सदतय 

खडक बहादरु शे्रष्ठ 

वडा सदतय  

 

र्वष्ण ुबहादरु शे्रष्ठ 
वडा सदतय  

 

समुन र्वसनु्के 

वडा अध्यक्ष 

जयकिा राई 

वडा सदतय 

कमिा साकी 
वडा सदतय 

ज्ञानेन्र बतनेत 

वडा सदतय  

 

लनि बहादरु रोका 
वडा सदतय  

 

६ नं वडा कायाििय, केउरेनीपानी 

 

 

७ नं वडा कायाििय, केउरेनीपानी 

 

 

    

 

    



 

सवुास तामाङ्ग 
वडा अध्यक्ष 

रुर माया र्वश्वकमाि 
का.पा. सदतय  

 

हेम कुमार शे्रष्ठ 

वडा सदतय  

 

र्ङमा शेपाि 
वडा अध्यक्ष 

िम ुशेपाि 
का.पा. सदतय  

 

सररता दजी 
 वडा सदतय 

वीर बहादरु तामाङ्ग 
वडा सदतय  

 

िाङ्ग बहादरु तामाङ्ग 

वडा सदतय  

 

छत्र ब. तामाङ्ग 

वडा सदतय  

 

मनमाया तामाङ्ग 

वडा सदतय 

८ नं वडा कायाििय, तङु्गछेा 
 

 
९ नं वडा कायाििय, र्कमािङु्ग 

 

 

 

 

    

 

    



 

भपुाि कुमार काकी 
वडा अध्यक्ष 

र्चन्र कुमारी तामाङ्ग 

 वडा सदतय 

भगवती र्चमिकार 

 वडा सदतय 

र्वस्जन्र राइि 
वडा सदतय  

 

खम बहादरु काकी 
वडा सदतय  

 

पेमा दोर्ची शेपाि 
वडा अध्यक्ष 

िददकी शेपाि 
वडा सदतय 

उलमििा सनु्दास 

 वडा सदतय 

र्चक्र बहादरु तामाङ्ग 
वडा सदतय  

 

र्चडुामस्ण राई 

वडा सदतय  

 

१० नं वडा कायाििय, साङपाङ्ग 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

११ नं वडा कायाििय, देउरािी   

 

 

    

 

    



 

वडा सदतय  

 

पदम बहादरु तामाङ्ग 

वडा अध्यक्ष 

लनमििा राई 

वडा सदतय 

गोमा देवी र्वश्वकमाि अमतृ मस्ण तामाङ्ग 

वडा सदतय  

 

पासाङ शेपाि 
वडा सदतय  

 

राजेश कटवाि 

वडा अध्यक्ष 

शसु्शिा काकी 
वडा सदतय 

पर्वत्रा र्व.क. 
वडा सदतय 

िक्ष्मण तामाङ्ग 

वडा सदतय  

 

राजेन्र मगर 
वडा सदतय  

 

 

१२ नं वडा कायाििय, देउरािी 
 

 

 

१३ नं वडा, बोया   

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

झंक बहादरु रोका 
वडा अध्यक्ष 

मस्न्दप रसाईिी 
का.पा. सदतय 

 

रेखमान राई 

का.पा. सदतय 

 

वरु्ि र्हङमाङ 

का.पा. सदतय 

 

अलनता पराजिुी 
वडा सदतय  

 

सर्वना वयिकोटी 
वडा सदतय  

 

राजेन्र योगी 
वडा सदतय  

 

प्रर्वन राई 

वडा सदतय  

 

१४ नं वडा, बोया 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

षडानन्द नगरपालिका ददंिा स्तथत रार्चन्र मस्न्दर तथा गठुी पररसर  
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तथालनय तहको लनवािर्चन भई हामीिे पदभार ग्रहण गरेको यो पर्हिो वषिमा सातौं नगरसभा 
सम्पन्न भई नगरसभाबाट पाररत आ.व. २०७९/८० को वार्षिक नीलत तथा कायिक्रम 
पसु्ततका प्रकाशन गरर आम जनता समक्ष प्रतततु गनि पाउाँदा मिाई अत्यन्तै हषिको 
अनभुलुत भईरहेको छ ।  

नगर र्वकास योजना तजुिमाका िालग नेपािको संर्विानको भावना र ममििाई आत्मसाथ 
गरर तथालनय सरकार संर्चािन ऐन २०७४ िे तोकेको र्वलि र प्रकृयाको अविम्वन गदै 
नेपाि सरकार संिीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय तथा प्रदेश नं १ 
सरकारबाट प्राप्त नीलत र मागिदशिनिाई आिार मानी यस षडानन्द नगरपालिकाको 
सम्पूणि वडाको टोि वततीततरबाट सबै के्षत्र र वगिका जनताहरुको सहभालगतामा जनप्रलतलनलि वहाि भए पश्चात पााँर्चौ 
नगर सभाबाट पाररत गरी प्रतततु गररएको यो वजेट लनलत तथा कायिक्रमहरु वडा तह, र्वषयगत सलमलतहरु, योजना 
तजुिमा सलमलत, राजश्व परामशि सलमलत, सरकारी तथा गैर सरकारी संि संतथा र र्वज्ञ समूहको राय तथा सझुाव संकिन 
गरर नगरपालिकाको समिृ र्वकासको िालग ददििकािीन योजनाहरु छनौट गरी नगर कायिपालिकाको लनणियानसुार 
नगरसभामा दफावार छिफि गरर नगरसभाबाट तवीकृत भई प्रशासनमा आएको छ । प्रतततु वजेट लनलत तथा 
कायिक्रमिे हामीिे गरेको पररकल्पना "एक व्यस्ि, एक व्यवसाय" िाई साथिक बनाउने अवतथामा पयुािउने छ भने्न 
भारी अपेक्षा राखेको छु । साथै आ.व. २०७९/८० को बजेट लनलत तथा कायिक्रममा हाम्रो नगरपालिकाका आलथिक 
तथा सामास्जक दृर्ष्टकोणबाट सबैभन्दा तल्िो ततरमा रहेका लनमखुा जनताको तहसम्म सािन स्रोतिाई पयुािउन ेप्रयत्न 
गदै आलथिक अवसर र सामास्जक सरुक्षाका कायिक्रमहरुिाई पलन र्वशषे प्राथलमकतामा रास्खएको छ । प्रतततु वजेट 
लनलत तथा कायिक्रमिे लिएको िक्ष्य प्रालप्तका िालग हाम्रो एक्िो प्रयास मात्र पयािप्त नहनुे हदुााँ यसको सफि 
कायािन्वयनको िालग संिीय सरकार, प्रदेश सरकार, दात ृ लनकाय, यस के्षत्रका अग्रज जनप्रलतलनलिहरु र सरे्चत तथा 
जागरुक आम नगरबासी आमाववुा, दाजभुाई, ददवीवर्हनी तथा सज्जनवनृ्दहरुको सामरु्हक प्रयास, साथ सहयोग र 
सहकायिका िालग र्वनम्रता पूविक हाददिक आग्रह गदिछु ।  

अन्तमा, वार्षिक लनलत तथा कायिक्रम तजुिमा गनि सहयोग पयुािउन ेसहकमी लनवािस्र्चत जनप्रलतलनलिहरु, राजनैलतक दि, 

र्वषयगत सलमलत, योजना तजुिमा सलमलत, राजश्व परामशि सलमलत, श्रोत अनमुान तथा बजेट लसमा लनिािरण सलमलत, स्शक्षा 
सलमलत, र्वदे्ययक सलमलत, बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सलमलत, आलथिक र्वकास सलमलत, िेखा सलमलत, पूवाििार र्वकास 
सलमलत, सामास्जक र्वकास सलमलत, न्यार्यक सलमलत, नगरमा र्क्रयालसि व्यावसार्यक तथा सामदुार्यक सामास्जक संि 
सतथाहरु, संर्चारकमी लमत्रहरु, सम्पूणि नगरबासी दाजभुाई तथा ददददबर्हनी िगायत नगरपालिकामा कायिरत र्चौथो 
नगरसभािारा पाररत प्रतततु नगर र्वकास योजना तजुिमा गने कायिमा अहोरात्र खट्न ेसम्पूणि कमिर्चारी लमत्रहरुिाई 
हाददिक िन्यवाद ज्ञापन गदिछु । 

                                         
 

                                                                   ;'/]Gb| s'df/ pbf; 

                                                      gu/ k|d'v 
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तथानीय तह लनवािर्चन '२०७९' यही वैशाख ३० गते लनकै उत्साहका साथ सम्पन्न भएको 
छ । आबाि ब्रह्मर्चारी बािागरुु षडानन्द अलिकारीको कृपा, समाज पररवतिनका खालतर 
योिा र्वदषुी योगमाया न्यौपानेको योगदान तथा सनु्दर प्राकृलतक छटािे भररपूणि 
ऐलतहालसक तथा िालमिक तथिमा बसोबास गने र्वलभन्न जातजालत, भाषाभाषी, िमि, संतकृलत 
माने्न नागररक बसोबास गने भएकािे पलन अन्य पालिकाको तिुनामा यस षडानन्द 
नगरपालिका थप र्वस्शष्ट छ । हो, मैिे यही र्वस्शष्ट पर्हर्चान भएको नगरबाट उपमेयर 
पदको उम्मेदवार बने्न सनुौिो अवसर प्राप्त गरेकी लथएाँ ।पाटी र संगठनमा िामो 
योगदान गनुि भएका, षडानन्द नगरपालिका र नगरबासीको थप र्वकास र समरृ्िको 
आकांक्षा राख्न ुभएका आदरणीय अग्रज र अनभुवी व्यस्ित्वहरुिे समेत मेरो उम्मेदवारीिाई सहज रुपमा तवीकार 
गदै मिाई स्जतको िालग ददनभुएको हौसिा र प्ररेणािाई मैिे कृतज्ञाताका साथ ग्रहण गरेकी छु । 

 मैिे मेरो स्जतमा उत्हालसत हनुे भन्दा पलन तपाईहरुिे म मालथ गनुिभएको र्वश्वास, भरोसा र आशािाई सफि 
बनाउनै पने महत्वपूणि स्जम्मेवारी प्राप्त भएको अनभुलूत बढी गरेकी छु । तपाईहरुिे मिाई र्वश्वास गरेर हरेक मत 
पेटीकामा खसािेका मतपत्रिाई मैिे मेरो ५ वषे कायिकािका िालग ददनभुएको कायिभारका रुपमा ग्रहण गरेकी छु 
।म मेरो कायिकािमा तपाईहरुिे ददनभुएका स्जम्मेवारी ईमान्दाररताका साथ कतिव्यलनष्ठ भई पूरा गनि हरददन िालग 
पनेछु । तपाईहरुिे ददनभुएको हरेक मतिाई मैिे मेरो अठोट पूरा गने बलियो सहाराका रुपमा लिएकी छु । 
उपमेयरमा लनवािस्र्चत भएसंगै मेरो र्वपक्षमा मतदान गनुिहनु ेमतदाताहरुको समेत सम्मान गदै तपाईहरुिे गनुि भएको 
र्वश्वास र भरोसिाई अिरुो हनु नददन म मेरो कायिकाि भरी मेरो योग्यता, क्षमता र बकि तिे भ्याएसम्म षडानन्द 
नगरपालिकाबासीको साझा जनप्रलतनीलिको हैलसयतमा काम गने प्रण व्यि गनि र्चाहान्छु ।  

 राजनीलतिाई फोहोरी खेि भन्दै लनराश भएका यूवा पतुताहरुको त्यो मनोभावना, उत्पीलडत वगि, जनजालत, 
दलित, र्पछडा वगि, असहाय, मर्हिा, वृि, बािबालिकाहरुको मनोभावनािाई समेत प्रलतनीलित्व गदै उाँहाहरुको 
आशाको ददयो मनि नददने प्रण पलन गनि र्चाहान्छु । तपाईहरुको साथ, सहयोग र समथिन भएन भने मेरा सपनाहरु 
सबैका साझा सपना बन्न सक्दैनन ्अलन ती सपनाहरु आफैं  लबिय भएर जानछेन ्। त्यसैिे षडानन्द नगरपालिकािाई 
सविपक्षीय रुपमा समिृ बनाउने सपना सबैको साझा बनाउन पलन तपाईहरु सबैको साथ, सहयोग र सहकायिको 
अपेक्षा मैिे गरेकी छु । 

 अन्यत्यमा, षडानन्द नगरपालिकाका नव लनवािस्र्चत मेयर श्री सरेुन्र कुमार उदासज्यू, १४ वटै वडाहरुबाट 
र्वजयी हनुभुएका सम्पूणि वडाध्यक्षहरु, कायिपालिका सदतयहरु र वडासदतयज्यूहरुिाई हाददिक बिाई तथा शभुकामना 
व्यि गनि र्चाहान्छु । साथै लनवािर्चन प्रर्क्रयामा सहभागी भई आफ्नो अमूल्य मत ददनहुनु ेयहााँका नगरबासी मतदाताहरु, 
मतदान सम्पन्न भएपलछ अहोरात्र खटेर मतगणना कायििाई सहज बनाउन सकरात्मक भलूमका खेल्नहुनुे  लनवािर्चन 
अलिकृत, कमिर्चारीहरु, मतदान कायिमा सहभागी अन्य सम्पूणि व्यस्ित्वहरु, सरुक्षाकमी लमत्रहरु, सञ्चारमकमी लमत्रहरु, 
तवयम ्सेवक लमत्रहरु र मेरो स्जतका िालग प्रत्यक्ष-परोक्ष रुपमा खट्नभुएका सम्पूणि महानभुावहरु र शभेुच्छुकहरु 
सबै प्रलत हाददिक आभार प्रकट गनि र्चाहान्छु । िन्यवाद । 

                                                              
                                                     k|ldnf /fO{ 

                                                    gu/ pk-k|d'v  
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संस्क्षप्त पररर्चय 
 

कोशी अञ्चि भोजपरु स्जल्िाको उत्तरी क्षेत्र स्जल्िा सदरमकुामबाट १२ कोष दरुरमा रहेको ददङ्िा 
उत्तरी क्षेत्रका र्चौि गा.र्व.स. को केन्रको रुपमा पररस्र्चत रहेको छ । २०७१ मंसीर १६ गतेका ददन 
नेपाि सरकार मस्न्त्रपररषदको लनणिय अनसुार सार्वक केउरेनीपानी, मूिपानी, तङु्गेछा, र्कमािङु्ग र 
खातिम्छा गा.र्व.स. िाई समेटेर ददङ्िा बजारमा कायाििय रहने गरी षडानन्द नगरपालिकामा नेपाि 
सरकार मस्न्त्रपररषदको लमलत २०७३।११।२७ को लनणिय अनसुार सार्वक नेपािेडाडा, कुदाककाउिे, 

साङपाङ, देउरािी र वोया गा.र्व.स.िाई समेटेर नगरपालिका िोषणा हो । ददङ्िा सभ्यताका जनक 
र्चामेश्वर नेवार र त्यसका प्रवतिक आवाि ब्रम्हार्चारी षडानन्द हनु ्। नपेािकै जनततरबाट संर्चालित 
पर्हिो पाठशािा संतथापक समाज सिुारक स्शक्षासेवी आवाि ब्रम्हार्चारी षडानन्द गरुुिे र्व.सं. १९३२ 
मा षडानन्द संतकृत पाठशािा संर्चािनपलछ ददङ्िाको ऐलतहालसक महत्व बढेको लथयो । नगरपालिका 
िोषणा भएपलछ स्शक्षा, तवात्य, यातायात, खानेपानी, र्वद्यतु, उद्योग आदी र्वकासको प्रवि सम्भावना 
वढेर गएको छ । ददङ्िा क्षेत्र ऐलतहालसक थूम पलन हो ।  
यस क्षेत्रका िालमिक तथा पयिटकीय महत्वका क्षेत्रहरु लसताराम, रामर्चन्रमस्न्दर, षडानन्द शालिक, 

कैिाश डााँडा, गणेश मस्न्दर, जाल्पा मस्न्दर, गमु्बा, पशपुलत, पखवुादेवीथान, र्चर्चि, र्चण्डीथान, स्शवािय, 
साउनेडााँडा, स्र्चत्रगपु्ता, छागे िाम, लसिेिटार सािको िपु पाइने ठाउाँ, सतीिाट, गरुुङ्गडााँडा, गडीगाउाँ, 
योगमाया समािीतथि आदी हनु । त्यततै बजार क्षेत्र, ददंिा बजार, कास्त्तके वािवुाबेशी, पखवुा, कामी 
र्चौतारा, रामनवमी तथा सदमी मेिा ददङ्िा, सोमबारे, झ्याउपोखरी, वोया र्वर्हवारे, बैदार भञ्याङ आदी 
मखु्य बजारहरु हनु ्।  
यस नगरपालिकाको पूविमा अरुण नदी (संखवुासभा स्जल्िा), पस्श्चममा साउने डााँडा, उत्तरमा साल्पा 
लसिोछो गाउपालिका दस्क्षणमा भोजपरु नगरपालिका रहेका छन ्। ३३६ लमटरदेस्ख ३११० लमटर 
उर्चाईमा र्वलभन्न प्रकारका हावापानीमा रुराक्ष, दिुिव मालनएको अशोक वकृ्ष, र्चााँप, गरुााँस, ढ्याग्र ेसल्िो, 
आदद वनतपलत र स्र्चराइतो, जट्टामसी, पााँर्चअम्िे, नागबेिी आदद जतता जलडवरु्ट पाइन्छ । त्यसैगरी 
जनावरमा मगृ, तयाि, बनेि, बाि, भाि,ु बादर तथा पशपंुक्षीमा डााँफे, मनुाि, सगुा, कालिज, कााँडे 
भ्यााँकुर आदी पाइन्छ । नगरपालिका क्षेत्रको भौगोलिक वनावट बेशीीँ, खोज, समथर भ-ूभागदेस्ख 
र्हमािी क्षेत्रिे समेटेको छ । नगरपालिकाको तल्िो तर्टय तथा मध्य क्षेत्रमा खाद्यान्नवािीको अिवा 
नगदेबािीको रुपमा रुराक्ष, सनु्तिा, कागती र मालथल्िो भागमा अिैर्ची, आि,ु स्र्चराइतो, सतवुा, 
पााँर्चअम्िे, अस्म्िसो र जलडवटुीहरु प्रशतत सम्भावना रहेको छ । नगरपालिका िोषणा भएपलन अरुण 
नदीमा मोटरएवि पिु लनमािण नहदुा यहाको जनजीवन असहज छ । सबै वडाहरुमा र्वद्यतु, खानेपानी, 
स्शक्षा, तवात्य, सञ्चार, यातायात, सेवा आदद पहुाँर्चको अभाव रहेकोमा यी र्वकासका पूवाििारहरुको 
र्वकास गनि नगरपालिकाको पर्हिो प्राथलमकता रहेको छ । 

 

कोशी अञ्चि भोजपरु स्जल्िाको उत्तरी क्षेत्र स्जल्िा सदरमकुामबाट १२ कोष दरुरमा रहेको ददङ्िा 
उत्तरी क्षेत्रका र्चौि गा.र्व.स. को केन्रको रुपमा पररस्र्चत रहेको छ । २०७१ मंसीर १६ गतेका ददन 
नेपाि सरकार मस्न्त्रपररषदको लनणिय अनसुार सार्वक केउरेनीपानी, मूिपानी, तङु्गेछा, र्कमािङु्ग र 
खातिम्छा गा.र्व.स. िाई समेटेर ददङ्िा बजारमा कायाििय रहने गरी षडानन्द नगरपालिकामा नेपाि 
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सरकार मस्न्त्रपररषदको लमलत २०७३।११।२७ को लनणिय अनसुार सार्वक नेपािेडाडा, कुदाककाउिे, 

साङपाङ, देउरािी र वोया गा.र्व.स.िाई समेटेर नगरपालिका िोषणा हो । ददङ्िा सभ्यताका जनक 
र्चामेश्वर नेवार र त्यसका प्रवतिक आवाि ब्रम्हार्चारी षडानन्द हनु ्। नपेािकै जनततरबाट संर्चालित 
पर्हिो पाठशािा संतथापक समाज सिुारक स्शक्षासेवी आवाि ब्रम्हार्चारी षडानन्द गरुुिे र्व.सं. १९३२ 
मा षडानन्द संतकृत पाठशािा संर्चािनपलछ ददङ्िाको ऐलतहालसक महत्व बढेको लथयो । नगरपालिका 
िोषणा भएपलछ स्शक्षा, तवात्य, यातायात, खानेपानी, र्वद्यतु, उद्योग आदी र्वकासको प्रवि सम्भावना 
वढेर गएको छ । ददङ्िा क्षेत्र ऐलतहालसक थूम पलन हो ।  
यस क्षेत्रका िालमिक तथा पयिटकीय महत्वका क्षेत्रहरु लसताराम, रामर्चन्रमस्न्दर, षडानन्द शालिक, 

कैिाश डााँडा, गणेश मस्न्दर, जाल्पा मस्न्दर, गमु्बा, पशपुलत, पखवुादेवीथान, र्चर्चि, र्चण्डीथान, स्शवािय, 
साउनेडााँडा, स्र्चत्रगपु्ता, छागे िाम, लसिेिटार सािको िपु पाइने ठाउाँ, सतीिाट, गरुुङ्गडााँडा, गडीगाउाँ, 
योगमाया समािीतथि आदी हनु । त्यततै बजार क्षेत्र, ददंिा बजार, कास्त्तके वािवुाबेशी, पखवुा, कामी 
र्चौतारा, रामनवमी तथा सदमी मेिा ददङ्िा, सोमबारे, झ्याउपोखरी, वोया र्वर्हवारे, बैदार भञ्याङ आदी 
मखु्य बजारहरु हनु ्।  
यस नगरपालिकाको पूविमा अरुण नदी (संखवुासभा स्जल्िा), पस्श्चममा साउने डााँडा, उत्तरमा साल्पा 
लसिोछो गाउपालिका दस्क्षणमा भोजपरु नगरपालिका रहेका छन ्। ३३६ लमटरदेस्ख ३११० लमटर 
उर्चाईमा र्वलभन्न प्रकारका हावापानीमा रुराक्ष, दिुिव मालनएको अशोक वकृ्ष, र्चााँप, गरुााँस, ढ्याग्र ेसल्िो, 
आदद वनतपलत र स्र्चराइतो, जट्टामसी, पााँर्चअम्िे, नागबेिी आदद जतता जलडवरु्ट पाइन्छ । त्यसैगरी 
जनावरमा मगृ, तयाि, बनेि, बाि, भाि,ु बादर तथा पशपंुक्षीमा डााँफे, मनुाि, सगुा, कालिज, कााँडे 
भ्यााँकुर आदी पाइन्छ । नगरपालिका क्षेत्रको भौगोलिक वनावट बेशीीँ, खोज, समथर भ-ूभागदेस्ख 
र्हमािी क्षेत्रिे समेटेको छ । नगरपालिकाको तल्िो तर्टय तथा मध्य क्षेत्रमा खाद्यान्नवािीको अिवा 
नगदेबािीको रुपमा रुराक्ष, सनु्तिा, कागती र मालथल्िो भागमा अिैर्ची, आि,ु स्र्चराइतो, सतवुा, 
पााँर्चअम्िे, अस्म्िसो र जलडवटुीहरु प्रशतत सम्भावना रहेको छ । नगरपालिका िोषणा भएपलन अरुण 
नदीमा मोटरएवि पिु लनमािण नहदुा यहाको जनजीवन असहज छ । सबै वडाहरुमा र्वद्यतु, खानेपानी, 
स्शक्षा, तवात्य, सञ्चार, यातायात, सेवा आदद पहुाँर्चको अभाव रहेकोमा यी र्वकासका पूवाििारहरुको 
र्वकास गनि नगरपालिकाको पर्हिो प्राथलमकता रहेको छ । 
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नगरपालिकाको प्रशासलनक नक्सा 

 

 

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

 klZrddf– ;fpg]8fF8f,  

 pQ/df–  ;fNkf l;ln5f] ufpkflnsf 

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

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

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

ef}uf]lns ljefhg M    dWo kxf8L 

/fhg}lts ljefhg M    ;+3Lo lgjf{rg If]q ;+Vof ! / k|b]z lgjf{rg If]q ;+Vof @ 
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षडानन्द नगरपालिकाको वततसु्तथलत र्ववरण २०७६ अनसुार वडागत रुपमा जनसंख्या 
र के्षत्रफि 

क्र.सं. नयााँ वडा समावेश गार्वस / नगरपालिका जनसंख्या क्षते्रफि(वगि र्क.मी.) 
१ १ नेपािेडााँडा(१-९) ३९६२  १८.८३ 

२ २ कुदाककाउिे(१-९) २२२०  २६.८९ 

३ ३ षडानन्द(९,१०) १७९०  २२.०५ 

४ ४ षडानन्द(१) २१५७  १२.९१ 

५ ५ षडानन्द(२) २२३३  ६.३४ 

६ ६ षडानन्द(४) २२९७  १६.६२ 

७ ७ षडानन्द(३) २२४५  १०.०४ 

८ ८ षडानन्द(५,६) २७३५  ११.५८ 

९ ९ षडानन्द(७,८) १६५९  २२.०४ 

१० १० साङ्पाङ्(१-९) ३२७३  २१.८९ 

११ ११ देउरािी(१,३,४,६,८) ३१२४  १९.७८ 

१२ १२ देउरािी(२,५,७,९) २७२२  २२.२२ 

१३ १३ बोया(५-७,९) १९४१  १३.९३ 

१४ १४ बोया(१-४,८) १९८२  १६.०३ 
 

जम्मा 
 

३४३४० २४१.१५ 

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

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

O{nfsf k|zf;g– !  :jf:Yo rf}sL  – ( 

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

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

 lgdf{0flwg xl:k6n  – ! 

 cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb| – # 

O{nfsf kz' :jf:Yo sfof{no–! ;~rf/ 

/fli6«o jfl0fHo a}+s– !  

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

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

ljQLo ;+:yfx? – %  

;xsf/L ;+:yf– $ ;fgf pBf]u– !^   

emf]n'Ë] k'n– #& 

lzIff  

ax'd'vL SofDk;– !  

dfWolds ljBfno– !!  

cfwf/e"t ljBfno — %* 

;+:yfut ljBfno -jf]l8Ë_– ^  

 

jg 

Onfsf jg sfof{no– ! 

;fd'bflos jg dxf;+3– %  

;fd'bflos jg– ( 

pBf]u jfl0fHo ;+3– ! 

u}x ;/sf/L ;+:yf– %  

u'7L– $ 

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

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

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

ahf/ If]q M 

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

d]nf lb+nf ahf/ cflb . 

  

नगरपालिकाको कायि सञ्चािनका िालग गदठत सलमलतहरुः 
१. तथानीय राजश्व परामशि सलमलत 

क्र.सं. नाम/ थर पद 

१ उप-प्रमखु श्री प्रलमिा राई संयोजक 

२ कायिपालिका सदतय श्री झंक बहादरु रोका सदतय 

३ कायिपालिका सदतय श्री लििाकिा राई सदतय 

४ उद्योग वास्णज्य संि प्रमखु वा प्रलतनीलि श्री रमेश शे्रष्ठ सदतय 

५ प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत श्री र्वनोद कु. भण्डारी सदतय 
६ राजश्व शाखा प्रमखु  सदतय-सस्र्चव 

 

२. स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिािरण सलमलत 

क्र.सं. नामथर पद 

१ नगर प्रमखु श्री सरेुन्र कुमार उदास  संयोजक 

२ उप-प्रमखु श्री प्रलमिा राई सदतय 

३ कायिपालिका सदतय श्री मस्न्दप रसाईिी सदतय 

४ कायिपालिका सदतय श्री बरु्ि र्हङ्गमाङ्ग  सदतय 

५ कायिपालिका सदतय श्री रेखमान राई  सदतय 
६ कायिपालिका सदतय श्री अरुणा थिुङ्ग राई सदतय 
७ प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत श्री र्वनोद कु. भण्डारी सदतय-सस्र्चव 

 

३. आलथिक र्वकास सलमलत 

क्र.सं. नामथर पद 

१ कायिपालिका सदतय श्री ददपेश र्वष्ट संयोजक 

२ कायिपालिका सदतय श्री सवुास तामाङ्ग सदतय 

३ कायिपालिका सदतय श्री बरु्ि र्हङ्गमाङ्ग सदतय 

४ पश ुर्वकास शाखा प्रमखु श्री तिु बहादरु राई  सदतय-सस्र्चव 
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४. सामास्जक र्वकास सलमलत 

क्र.सं. नामथर पद 

१ कायिपालिका सदतय श्री मस्न्दप रसाईिी संयोजक 

२ कायिपालिका सदतय श्री ददपेश र्वष्ट सदतय 

३ कायिपालिका सदतय श्री अरुणा थिुङु्ग राई सदतय 

४ स्शक्षा शाखा प्रमखु श्री मस्णराम तामाङ्ग  सदतय-सस्र्चव 

 

५. भौलतक पूवाििार र्वकास सलमलत 

क्र.सं. नामथर पद 

१ कायिपालिका सदतय श्री साङ्ग देम्बा राई संयोजक 

२ कायिपालिका सदतय श्री र्वष्ण ुप्रसाद स्िलमरे सदतय 

३ कायिपालिका सदतय श्री टेक बहादरु स्ज.सी. सदतय 

४ प्रार्वलिक शाखा प्रमखु श्री िकुराज खड्का सदतय-सस्र्चव 

 

६. वन, वातावरण तथा र्वपद् व्यवतथापन सलमलत  

क्र.सं. नामथर पद 

१ कायिपालिका सदतय श्री पेम दोर्ची शेपाि संयोजक 

२ कायिपालिका सदतय श्री िम ुशेपाि सदतय 

३ कायिपालिका सदतय श्री रुरमाया र्व.क. सदतय 

४ प्रशासन शाखा श्री केशव प्रसाद गरुागाई सदतय-सस्र्चव 

 

७. संतथागत र्वकास र सशुासन सलमलत 

क्र.सं. नामथर पद 

१ कायिपालिका सदतय श्री राज कुमार तामाङ्ग संयोजक 

२ कायिपालिका सदतय श्री पदम बहादरु तामाङ्ग सदतय 

३ कायिपालिका सदतय श्री रेखमान राई सदतय 

४ प्रशासन शाखा श्री केशव प्रसाद गरागाई सदतय-सस्र्चव 

 

८. कृर्ष तथा पश ुर्वकास सलमलत 

क्र.सं. नामथर पद 

१ कायिपालिका सदतय श्री र्ङमा शेपाि संयोजक 

२ कायिपालिका सदतय श्री समुन र्वसनु्के सदतय 

३ कायिपालिका सदतय श्री पेम दोर्ची शेपाि सदतय 

४ कृर्ष शाखा प्रमखु श्री ददपेन थापा सदतय-सस्र्चव 
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९. र्विेयक सलमलत 

क्र.सं. नामथर पद 

१ कायिपालिका सदतय श्री भपूाि कुमार काकी संयोजक 

२ कायिपालिका सदतय श्री झंक बहादरु रोका सदतय 

३ कायिपालिका सदतय श्री समुन र्वसन्के सदतय 

४ प्रशासन शाखा प्रमखु श्री कुि प्रसाद ताजपरुरया  सदतय-सस्र्चव 

 

१०. िेखा सलमलत 

क्र.सं. नामथर पद 

१ कायिपालिका सदतय श्री राजेश कटुवाि संयोजक 

२ कायिपालिका सदतय श्री साङ्ग देम्बा राई सदतय 

३ कायिपालिका सदतय श्री अमतृा राई सदतय 

४ आलथिक प्रशासन शाखा प्रमखु श्री राम सागर यादव सदतय-सस्र्चव 

 

११. यूवा खेिकुद र्वकास सलमत तजूिमा सलमलत 

क्र.सं. नामथर पद 

१ कायिपालिका सदतय श्री ढाकमान राई संयोजक 

२ कायिपालिका सदतय श्री पदम बहादरु तामाङ्ग सदतय 

३ कायिपालिका सदतय श्री लििाकिा राई सदतय 

४ स्शक्षा शाखा प्रमखु श्री मस्णराम तामाङ्ग सदतय-सस्र्चव 

 

१२. बजेट तथा कायिक्रम तजूिमा सलमलत 

क्र.सं. नामथर पद 

१ उप-प्रमखु श्री प्रलमिा राई संयोजक 

२ कायिपालिका सदतय श्री मस्न्दप रसाईिी सदतय 

३ कायिपालिका सदतय श्री राज कुमार तामाङ्ग सदतय 

४ कायिपालिका सदतय श्री साङ्गदेम्बा राई सदतय 
५ कायिपालिका सदतय श्री ढाकमान राई सदतय 
६ कायिपालिका सदतय श्री र्ङमा शेषाि सदतय 
७ कायिपालिका सदतय श्री ददपेश र्वष्ट सदतय 
८ कायिपालिका सदतय श्री पेम दोस्र्चि शपाि सदतय 

९ कायिपालिका सदतय श्री भपूाि कुमार काकी सदतय 
१० प्रमख प्रशासकीय अलिकृत श्री र्वनोद कु. भण्डारी सदतय 
११ योजना शाखा प्रमखु श्री कुि प्रसाद ताजपरुरया सदतय-सस्र्चव 
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१३. नगरततरीय योजना अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सलमलत 

क्र.सं. नामथर पद 

१ उप-प्रमखु श्री प्रलमिा राई संयोजक 

२ कायिपालिका सदतय श्री मस्न्दप रसाईिी सदतय 

३ कायिपालिका सदतय श्री अरुणा थिुङु्ग राई सदतय 

४ कायिपालिका सदतय श्री बरु्ि र्हङ्गमाङ्ग सदतय 

५ योजना शाखा प्रमखु  सदतय-सस्र्चव 

 

१४. वडाततरीय योजना अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सलमलत 

क्र.सं. नामथर पद 

१ वडाध्यक्ष संयोजक 

२ वडा सदतय सबै सदतय 

३ वडा सस्र्चव सदतय-सस्र्चव 

 

१५. तथानीय न्यार्यक सलमलत 

क्र.सं. नामथर पद 

१ उप-प्रमखु श्री प्रलमिा राई संयोजक 

२ कायिपालिका सदतय श्री हेम कुमार शे्रष्ठ सदतय 

३ वडा सदतय श्री िेखनाथ राई सदतय 

५ कानून शाखा प्रमखु  सदतय-सस्र्चव 
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              षडानन्द नगरपालिका 
 

   सातौं नगरसभा कायि समय तालिका 
 

बैठक संख्या-१ 

तथान: ददङ्गिा बहउुद्देशीय भवनको सभा हि 

अध्यक्षता: नगरप्रमखु श्री सरेुन्र कुमार उदासज्यू 
ldlt j}7s a:g] ;do sfo{;"rL sfo{;"rL k|:t'tstf{ s}lkmot 

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

@)&(.)#.@( lbgsf] !!M!% ah]] /fli6«o w'g   

@)&(.)#.@( lbgsf] !!M@) ah]] Kffg;df bLk k|Hjng u/L  

;ef k|f/De 

;'/]Gb| s'df/ pbf; 

gu/ k|d'v 

 

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

sfo{qmd k|:t't 

;'/]Gb| s'df/ pbf; 

gu/ k|d'v 

 

@)&(.)#.@( lbgsf] !!M%) ah]] gLlt tyf sfo{qmd k|:t't dfly 

5nkmnsf] nflu efu lng] ;b:ox?sf] 

gfdfjnL ;+sng 

  

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

@)&(.)#.@( lbgsf] !@M@) ah]] gLlt tyf sfo{qmd lg0ff{oy{ k]z ;'/]Gb| s'df/ pbf; 

gu/ k|d'v 

 

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

gu/kflnsfsf] s/ tyf b:t'/ p7fpg] 

;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] cy{ 

ljw]os / ;f] ;Fu ;DalGwt cg';'rLx? 

k]z 

k|ldnf /fO{ 

gu/ pk k|d'v 

 

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

cg';'lrx? dfly 5nkmnsf] nflu 

gfdjnL ;+sng 

  

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

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

cg';'lrx? lg0f{foy{ k]z 

;'/]Gb| s'df/ pbf; 

gu/ k|d'v 

 

@)&(.)#.@( lbgsf] !#M#) ah]] cf=j= @)&(.*) sf] cfo Joosf] 

cg'dfg ;lxtsf] ah]]6 aStJo, 

gu/kflnsfsf] ah]]6 afF8kmfF8sf] 

;DaGwdf  Joj:yf ug{ ag]sf] 

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

ah]]6, sfo{qmd tyf of]hgfx? k]z 

k|ldnf /fO{ 

gu/ pk k|d'v 

 

@)&(.)#.@( lbgsf] !$M$% 

ah]] 

cf=j= @)&(.*) df if8fgGb 

gu/kflnsfsf] ah]]6 afF8kmfF8sf] 

;DaGwdf  Joj:yf ug{ ag]sf] 

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

ah]]6, sfo{qmd tyf of]hgfx? dfly 

5nkmnsf] nflu gfdjnL ;+sng 
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@)&(.)#.@( lbgsf] !$M%) 

ah]] 

Vfhf gf:tf ;do   

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

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

ah]]6, sfo{qmd tyf of]hgfx? lg0ff{oy{ 

k]z 

;'/]Gb| s'df/ pbf; 

gu/ k|d'v 

 

@)&(.)#.@( lbgsf] !^M)) ah]] wGojfb ;lxt ;ef ;dfkg ;'/]Gb| s'df/ pbf; 

gu/ k|d'v 
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षडानन्द नगरपालिकाको सातौं नगर सभाको समदुिाटन समारोहमा  

नगर प्रमखु श्री सरेुन्र कुमार उदासज्यूद्वारा प्रतततु आलथिक वषि आ.व. २०७९/०८० को नीलत तथा 
कायिक्रम 

नीलत तथा कायिक्रम 

 

उपप्रमखुज्यू, 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतज्यू. 
नगरसभाका सदतयज्यूहरु, 
उपस्तथत सम्पूणि कमिर्चारी लमत्रहरु, 
 

नेपािी जनताको िामो त्याग  बलिदान र संिषिबाट प्राप्त संस्िय िोकतास्न्त्रक गणतन्त्र प्राप्ती 
पलछको दोस्रोतथानीय तहको लनवािर्चन पश्चात गठन भएको नगर सरकारको आलथिक वषि २०७९।०८० 
को नीलत तथा कायिक्रम यस गररमामय सभा समक्ष प्रतततु गनि पाउदा म गौरवास्न्वत भएको छु । 
हालमिाई लनवािस्र्चत गरर यो अवसर प्रदान गनुिहनुे षडानन्द नगरवालस आदरस्णय मतदाताहरुमा हाददिक 
आभार प्रकट गदै िन्यवाद ज्ञापन गदिछु ।  

२०६२।०६३ को जनक्रान्ती बाट जनताको र्चाहना वमोस्जम संस्िय िोकतास्न्त्रक गणतन्त्रको 
तथापना भएको छ । नेपािको इलतहासमा भएको र्वलभन्न जनआन्दोिनहरु र २०६२।०६३ का 
क्रास्न्तमा वीरगलत प्राप्त गरर शर्हद हनुभुएका सम्पणुि ज्ञात अज्ञात शर्हदहरु प्रलत हाददिक श्रदान्जिी अपिण 
गनि र्चाहन्छु । साथै आन्दोिनको क्रममा िाइते हनुभुएका,वेपत्ता पाररएका नागररकहरुको योगदानको 
उच्र्च कदर गदै उहााँहरु प्रलत सम्मान व्यि गनि र्चाहन्छु । िोकतन्त्र र सामास्जक न्याय प्राप्तीको 
आन्दोिनमा अगवुाई गनुिहनुे अग्रज न्यायप्रमेी जनसमदुायप्रलत उच्र्च सम्मान गदै सबैको योगदानको 
तमरण गदिछु ।  

यस षडानन्द नगरपालिका आवाि ब्रम्हर्चारी गरुु षडानन्द अलिकारीको जन्मभलुम र कमिभलुम  
हो । लनरंकुश तानाशाही राज्य व्यवतथामा पलन उहााँिे िमि , संतकृती र स्शक्षाको क्षेत्रमा पयुािउन ु
भएको अतिुलनय योगदानको उच्र्च सम्मान गदै तमरण गनि र्चाहन्छु । यसैगरी समाज सिुारक एवं 
सामास्जक पररवतिनको आन्दोिनमा जि समालि गरर देहत्याग गरर स्जवनको वलिदान गनुिहनुे समाज 
सिुारक र्वदषुी योगमायाको जन्मभमुी कमिभमुी र तपोभमुी पलन यसै नगरपालिका लभत्र पदिछ । समाजमा 
व्याप्त रहेको अन्िर्वश्वास रुर्ढवादी संतकार सतकृती र परम्परा  र्वरोलि अलभयानमा उहााँिे पयुािउन ु
भएको योगदानको समेत उच्र्च सम्मान गदै तमरण गनि र्चाहन्छु ।  

षडानन्द नगरपालिका प्राकृलतक तथा भौगोलिक र्वर्वितािे मातै्र होइन िालमिक एवम ्
सातकृलतक र्वर्वितािे पलन भररपणुि रहेको छ । प्राकृलतक श्रोत र सम्पदानहरुको िलन यस 
नगरपालिकाको आफ्नै मौलिक र्वशेषता पलन रहेका छन । यी सबै पक्षहरु नगरको मौलिक सम्पती 
हनु । जसको संरक्षण र सम्बििन गनुि हामी लनवािस्र्चत जन प्रलतनीलिहरुको परम कतिव्य हो ।  

मेरो नेततृ्वको यस तथानीय सरकार जनप्रलतलनलि मालिक नभई जनतको सेवक हनु ्भने्न मिु 
ममििाई आत्मसाथ गरर र्वकास लनमािण, शशुासन र समरृ्िका क्षेत्रमा सहमती तथा समन्वयका साथ 
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अस्ि बढ्न प्रलतवि छ । जनु कुरा परुा गनि सबै राजनीलतक दि, सरोकारवािाहरु र आम नागररकको 
साथ र सहकायिका िालग आव्हान गदिछु । 
आदरणीय नगरसभा सदतयज्यूहरु, 
थोपा थोपा गरी समरु बने झै सबै तथानीय तह सखुी, खसुी र संबिृ नभै प्रदेश र संि सखुी, खसुी र 
समिृ नहनुे भएकािे सखुी नेपािी संबिृ नेपािको नारामा नै केस्न्रत भएर यस षडानन्द नगरपालिकािे 
आलथिक बषि ०७९।०८०को नीलत तथा कायिक्रम तयार गररएको छ । नीलत तथा कायिक्रम तयार 
पादाि यस नगरपालिकािे लनम्न र्वषय र पक्षहरुिाई आिारहरुको रुपमा लिएको ब्यहोरा प्रतततु गदिछु 
।  
 नेपािको संर्विान, २०७२ को प्रततावना, मौलिक हक, राज्यका नीलतहरु, तथानीय आलथिक 

कायिप्रणािी एवं एकि तथा साझा अलिकार सूर्ची, 
 संिीय तथा प्रदेश सरकारिे अंलगकार गरेका, आवलिक योजनािे लिएका नीलत तथा प्राथलमकताहरु, 
 संिीय सरकारिे अविम्बन गरेका आलथिक तथा र्वस्त्तय नीलतहरु, 
 तथानीय तहको आवलिक योजनािे तय गरेका प्राथलमकताहरु, 
 नेपाििे अन्तरािर्िय जगतमा प्रलतविताहरु, 
 तथानीय सरकार संर्चािन ऐन, २०७४ तथा र्वलभन्न लनयमाविीका प्राविानहरु, 
 तथानीय तह क्षेत्रगत नीलत, रणनीलतहरु, योजना तथा अध्ययन प्रलतवेदनहरु, 
 र्वकासका समसामर्यक मदु्दाहरु: सामास्जक संरक्षण, ददगो र्वकास, जिवाय ु पररवतिन र र्वपद् 

व्यवतथापन, खाद्य तथा पोषण सरुक्षा, िैंलगक सशस्िकरण तथा समावेशी र्वकास, बाि मैत्री 
तथानीय शासन, वातावरण मैत्री तथानीय शासन,खिुा ददशामिु तथा पूणि सरसफाई, पूणि खोपयिु 
तथा उजाि संकट िगायतका अन्तर सम्बस्न्ित र्वषयहरु, 

 षडानन्द नगरपालिकािे आवश्यक देखेका र्वलभन्न र्वषयहरु । 

उपरोि आिारमा यो बषिका योजना तथा बजेट कायिक्रम छनौट गनि लनम्न प्राथलमकता क्षेत्र तोर्कएका 
छन:्  
 आलथिक र्वकास तथा गररवी लनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पयुािउन,े 
 उत्पादनमूिक र लछटो प्रलतफि ददन,े 
 राजश्व पररर्चािनमा योगदान पयुािउन,े 
 सेवा प्रवाह, संतथागत क्षमता अलभवरृ्ि र सशुासनमा योगदान पयुािउने, 
 तथानीय स्रोत सािनमा आिाररत भई जनसहभालगताको अलभवरृ्ि गने, 
 िैर्ङ्गक समानता, सामास्जक समावेशीकरणको अलभवरृ्ि गने, 
 ददगो र्वकास, वातावरण संरक्षण र र्वपद् व्यवतथापनमा योगदान पयुािउने, 
 तथान र्वशेषको संतकृलत र पर्हर्चान प्रवििन गने, 
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उपस्तथत सदतयज्यूहरु, अब म षडानन्द नगरपालिकािे तय गरेको क्षेत्रगत नीलतहरु प्रतततु गनि 
र्चाहान्छु:  
१) तथानीय कर र खर्चि व्यवतथापन सम्बन्िी नीलत तथा कायिक्रमहरुः 
 हाि रहेका करका दरिाई वैज्ञालनक र व्यवहाररक बनाउन तथा करको दायरा फरार्किो पाने 

नीलत अविम्बन गरी आन्तररक श्रोत बरृ्ि गररनेछ । 
 प्रर्चलित काननु बमोस्जम उठाउन पाउने सम्पत्ती कर, िरबहाि कर, वहाि र्वटौरी कर, व्यवसाय 

कर िगायत सम्पूणि करहरुको बारेमा जानकारीको िालग कर स्शक्षा कायिक्रम सञ्चािन गररने छ 
। जलडबटुी, रुराक्ष, अिैर्ची, स्र्चराईतो, अस्म्िसो, ढुङ्गा, लगठी, बािवुा जतता लनकासीजन्य बततहुरुमा 
समय सापेक्ष लनकासी कर लिने नीलत अविम्बन गररनेछ ।  

 पयिटन, जिर्वद्यतु, खानेपानी, िकडी िगायतका र्वर्वि र्वषयबाट प्राप्त हनुे कर तथा रोयल्टीिाई 
व्यवस्तथत गरर कर संकिनकोदायरालभत्र ल्याइनेछ । 

 करको दायरामा आउने र नआउन,े समयमा कर लतने र नलतने बीर्च फरक अनभुतुी ददन कर छुट, 
दण्ड तथा परुतकार जतता कायिक्रम ल्याईने छ ।  

 नगरपालिकािाई लतनुि, बझुाउन ुपने सम्पूणि कर शलु्क बझुाईसकेपलछ मात्र सेवाग्राहीिाई कायािियिे 
सेवा उपिब्ि गराउने नीलतिाई कडाईका साथ िाग ुगररने छ ।  

 करवरृ्िको िालग वडाहरुिाई र्वशेष स्जम्मेवार बनाई बजेट माफि त नै प्रोत्साहन गने व्यवतथा 
गररनेछ ।  

२. स्शक्षा सम्बन्िी नीलत  
नगर र्वकासका मूि आिार! गणुततरीय स्शक्षा,आिलुनक शैस्क्षक पूवाििार भन्ने नाराका साथ समग्र 

स्शक्षा प्रणािीको सिुारमा तपष्ट दृर्ष्टकोण प्रलतविता योजना र िगनस्शिताको साथ अस्ि बर्ढने छ । 
स्शक्षा प्रणािीको सिुार को िालग तथानीय सरोकारवािाहरु र र्वषय र्वज्ञहरुको राय सल्िाह सझुावको 
आिारमा तपष्ट स्शक्षा नीलत तयार गरर षडानन्द नगरपालिकाको शैस्क्षक गणुततर सिुार कायिक्रम िागू 
गररनेछ । हाि स्शक्षा क्षेत्रमा देस्खएको कलम कमजोरीहरुको पर्हर्चान गरर शैस्क्षक गणुततर अलभवरृ्ि 
तथा भौलतक सिुारको तपष्ट रणनीलत तयार गरर िाग ु गररनेछ । स्शक्षाको र्वकास नै र्वकासको 
आिारभतु मेरुदण्ड हो भने्न भावनािाई साकार बनाउन सबै सरोकारवािािाई स्जम्मेवार र उत्तरदार्य 
बनाइनेछ ।  
 नगर र र्वद्याियको सहकायिमा शैस्क्षक सत्रको आरम्भमा र्वद्याथी भनाि अलभयान संर्चािन गरी 

आिारभतु र्वद्यािय उमेर समहुको वािवालिका र्वद्यािय ल्याइ अलनवायि तथा लनशलु्क स्शक्षाको 
व्यवतथा गररनेछ । 

 आिारभतु तहबाट गस्णत र र्वज्ञान र्वषयको पठनपाठन अग्रजेी माध्यमबाट गने व्यवतथा 
लमिाइनेछ, यसको िालग प्रभावकारी कायािन्वयनको िालग सरोकारवािाहरुलबर्च अन्तर्क्रि या छिफि  
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गरी कायियोजना तयार गरी िागू गररनेछ । शैस्क्षक सामाग्र, स्शक्षक तालिम कायिक्रम प्रभावकारी 
बनाइनेछ । आवश्यकता अनसुार तवयंसेवक स्शक्षकको प्रबन्ि लमिाइनेछ ।  

 योगमाया र्वश्वर्वद्याियको जग्गा प्रालप्त भौलतक पूवाििार लनमािण तथा व्यवतथापनको लनस्म्त उस्र्चत 
पहि गररनेछ ।  

 कृर्ष तथा प्रार्वलिक स्शक्षाियको प्रभावकारी व्यवतथापन गररनेछ । नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका 
र्वलभन्न र्वद्याियहरुमा  अिग अिग र्वषयको प्रार्वलिक र्वद्यािय सञ्चािनको िालग उस्र्चत पहि 
गररनेछ ।  हाि सञ्चािनमा रहेको प्रार्वलिक स्शक्षाियहरुको  ततरोन्नती गरी प्रार्वलिक क्याम्पस 
तथापनाको िालग आवश्यक पहि गररनेछ ।  

 स्शक्षा क्षेत्रमा योगदानको आिारमा स्शक्षकहरुिाई परुतकार तथा सम्मान गररने नीलत ल्याइनेछ 
। 

 माध्यलमक तहसम्म कम््यटुर स्शक्षािाई अलनवायि गराइने नीलत लिएको छ ।  
  साविजलनक र्वद्याियको आलथिक व्यवतथापनिाइ नलतजामखुी पारदशी तथा जवाफदेर्ह बनाउन 

सामास्जक परीक्षणिाई र्वद्यािय अनदुानको िालग अलनवायि सतिका रुपमा व्यवतथा गररनेछ । 
यततो सामास्जक परीक्षणको प्रलतवेदन  अलभभावक भेिामा साविजलनक गररने व्यवतथा लमिाइनेछ 
। 

 अपाङ्ग, अनाथ तथा असहाय बािबालिकािाई स्शक्षाबाट बस्ञ्चत हनु नददन लन:शलु्क स्शक्षाको 
व्यवतथा लमिाईने छ । 

 प्रत्येक र्वद्याियिाई प्रर्वलिमय बनाउनका िालग ईन्टरनेट संगै कम््यूटर, ईिेक्नोलनक्स िण्टी 
तथा ईिेक्नोलनक्स हास्जरी मेस्शन पलन जडान गररन ेनीलत लिईनेछ । 

 तथानीय समाजसेर्व वरु्िस्जवीहरुको र्वशेष र्चासो रहेको र्करााँत र्वश्वर्वद्यािय र षडानन्द र्वश्व 
र्वद्यािय तथापनाका िालग संस्िय सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष माग गररनेछ ।  

 र्वद्यािय संर्चािन अनदुानमा उस्र्चत वजेटको व्यवतथा गररनेछ । 
 र्वद्यािय सहयोगी, र्वद्यािय सहायक कमिर्चारी  र  प्रारस्म्भक वाि र्वकास सहजकतािको तिब 

बरृ्ि गने व्यवतथा लमिाइएको छ ।  जसको िालग उस्र्चत बजेटको प्रबन्ि गररएको छ । 

३. कृर्ष सम्बन्िी नीलत 
 नगरको कृर्ष उत्पादनमा वरृ्ि गनि व्यवसार्यक र आिलुनक खेलत प्रणािीिाई प्रोत्साहन गदै उत्पादन 

वरृ्िमा जोड ददइनेछ ।  
 भौगोलिक र्वषमतािाई ध्यानमा रास्ख माटो पररक्षण गरर माटो सहुाउदो खेती प्रणािीमा जोड 

ददइनेछ ।  
 रसायलनक मिको अनदुानमा वरृ्ि गररनेछ । कृषी उत्पादनमा वरृ्ि गनिको िालग समयमा मिको 

उस्र्चत प्रवन्ि गररनेछ । 
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 नगरका वडा नं ३,९,१० र १३ िाई र्चौरी, भेडा पािन पकेट क्षेत्र को रुपमा र्वततार गररनेछ 
। उि क्षेत्रमा जडीवटुी खेती तथा संरक्षण क्षेत्र कायम गररनेछ ।  

 गोठ खोर सिुार तथा भकारो सिुार कायिक्रमिाई लनरन्तरता ददइनेछ । साथै पाङगाररक,मि 
झोि मि र गड्यौिे मि उत्पादन गनि कृषकहरुिाई प्रार्वलिक सहयोग प्रदान गररनेछ ।  

 कृर्ष फिफुि तथा तरकारी र अन्य खाद्य पदाथिको िालग एक स्र्चतयान केन्र (Col d St ore) को 
िालग आवश्यक पहि गररनेछ ।  

 सबै वडामा कृर्ष सहकारी तथापना गरर सञ्चािनमा आवश्यक सहयोग गररनेछ ।  
 षडानन्द नगरपालिकािाई यर्ह आलथिक वषिमा रुराक्षको राजिानीको रुपमा िोषणा गरर रुराक्षिाई 

कृर्ष उत्पादनमा ससु्र्चकृत गरी यसको बजारको प्रवन्ि गररनेछ । रुराक्ष मािािाई सम्मान 
मािाको रुपमा देशैभरी बजारीकरणको िालग उस्र्चत प्रवन्ि गररनेछ । रुराक्ष खेतीिाई वन 
पैदारवारबाट हटाई कृषी पैदावरमा रुपान्तरण गनि नीलतगत व्यवतथाको िालग आवश्यक पहि 
गररनेछ ।  

 दिु, मास,ु अण्डा र महमा व्यवसार्यक रुपमा आत्मलनभिर बनाउनका िालग र्वशेष कायिक्रम ल्याईन े
छ । 

 नगर लभत्र र्वतरण हनुे र्वरुवाहरु (जततै स्र्चराईतो, सतवुा, सनु्तिा, कागलत, दााँते ओखर, पाखनवेद 
आदद) िाई नसिरीको अविारणा ल्याई तथानीय स्रोत र सािनको प्रयोगमा जोड ददने नीलत ल्याईनेछ 
। 

 तथानीय कागती सनु्तिा र अन्य फिफुिको र्वरुवा उत्पादनमा कृषकिाई अनदुानको व्यवतथा 
गररनेछ । सनु्तिा कागती तथा फुिफुि रोपौ अलभयान र्चिाईनेछ । 

 पश ुलबमा कायिक्रमको िालग लबमा कम्पनीहरुसंग आवश्यक परामशि गररनेछ ।  
 ददङ्िा बजारमा िाग्ने शलनवारे कृर्ष हाट िगायत अन्य कृर्ष हाटबजारहरुको ततरोन्नलतका िालग 

आवश्यक संरर्चना लनमािण गरी बजार व्यवतथापनमा जोड ददने नीलत ल्याईनेछ । 
 खानेतेिमा आत्मलनभिर हनु तोरी र सयुिमखुी खेतीिाई प्रोत्साहनको व्यवतथापन गररनेछ । 
 िोप हदैु गएका फापर र्फिङु्गे र गहत जतता बालिहरुको संरक्षणको िालग र्वशेष पहि गररनेछ 

। 
 नगरभररको कृषकहरुको सेवा सरु्विामा सहजताको िालग षडानन्द नगरपालिकाको वडा नं १ २ 

३ को िालग पायक पने तथान, वडा नं १०,११,१२ को िालग पायक पने तथान र वडा नं १३, 
१४ को पायक गने ठाउमा कृर्ष तथा पशसेुवा उपशाखा सञ्चािन गरर प्रार्वलिक कमिर्चारीको 
व्यवतथा गररनेछ । साथै हरेक वडाका २ जना यवुाहरुिाई ग्रलमण पशसेुवा कायिकताि सम्बस्न्ि 
तालिम प्रदान गने नीलत अविम्वन गररएको छ ।  
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 वडा नं. २, ३, ४, ९, १०, १३ का अिैर्ची हनु ेक्षेत्रहरुमा अिैर्ची पकेट क्षेत्र, वडा नं १, २, 
३, ४,५, ६, ७, ८, १०, ११, १२ र १४ नं. वडाहरुमा सनु्तिा कागती पकेट क्षेत्र िोषणाको 
िालग आवश्यक अध्ययन गररनेछ ।  

 वडा नं २, ३,९, १० र १३ का सम्भार्वत क्षेत्रमा जलडबटुी खेलतको िालग आवश्यक अध्ययनको 
प्रकृया अगालड बढाइनेछ ।  

 नगर लभत्र र्वतरण हनुे र्वरुवाहरु (जततै स्र्चराईतो, सतवुा, सनु्तिा, कागलत, दााँते ओखर, पाखनवेद 
आदद) िाई नसिरीको अविारणा ल्याई तथानीय स्रोत र सािनको प्रयोगमा जोड ददने नीलत ल्याईनेछ 
। 

 एक वडा एक कृर्ष उत्पादन कायिक्रमिाई अविम्बन गररने नीलत ल्याईनेछ । 
 बााँझो जग्गाको सदपुयोग गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 
 बााँदर लनयन्त्रणको िालग आवश्यक पहि गररनेछ । 

४. पूवाििार सम्बन्िी नीलत 
       भौलतक पूवाििार र्वकास अन्य सबै र्वकासको आिारशीिा हो । पूवाििार लनमािण जनताका  
सपना सम्बोिन गने िोकर्प्रय माध्यम नभएर मिुकुको आलथिक–सामास्जक रूपान्तरणसाँग जोलडने 
र्वषयसमेत हो । भौलतक पवुाििार र्वकासमा सडक लनमािण र्वद्यतु र्वततार िगायत सबै प्रकारका भौलतक 
संरर्चनाहरुको लनमािण तथा सञ्चािन गनुि आजको आवश्यता बनेको छ । लत आवश्यकतािाई मध्यनगर 
गदै क्षेत्रगत रुपमा प्राथलमकताका साथ र्वकास लनमािणका कायििाई अगालड बढाउने लनलत अविम्वन 
गररएको छ ।  
सडकतफि   
 "यातायात पवुाििार आलथिक रुपान्तरणको आिार" भने्न भनाईिाई आत्मसाथ गदै सलतिाट देस्ख 

ददंिा सडक कािोपते्रगने योजनािाइि नगरको गौरव योजनाका रूपमा अगाडी बढाइ दइु वषि लभत्र 
कािो पते्रको योजनाको काम सम्पन्न गनिको िालग यसै आलथिक वषिमा उस्र्चत वजेटको व्यवतथापन 
गररनेछ ।  

 १४ वटै वडा केन्रबाट नगर केन्र जोडने बाटो १२ मर्हना सहजतापूविक सञ्चािनको िालग 
आवश्यक बजेट र्वलनयोजन गररने छ । र वडा लभत्र रहेका कृषी सडकहरुिाई प्राथलमकताको 
आिारमा ततरोन्नती गररनेछ । 

 ददङ्िा भोजपरु सडक यसै आवमा कािोपते्रको िालग  संि र प्रदेश सरकारसंग साझेदारर तथा 
समन्वय गररनेछ ।  

 नगरपालिका क्षेत्रका सडकहरुिाई प्राथलमकताको आिारमा केन्रीय सडक प्रदेश ततररय सडक र 
नगर ततररय सडकहरुको रुपमा वगीकरण गरर प्रदेश तथा संिसंग वजेट व्यवतथापनको िालग 
उस्र्चत पहि गररनेछ ।  
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 उदयपरु रानीटार देखी अंिेरीिाट, िेगवुा, सलतिाट योगमाया मागिको मझवुा वेशी सािपालसलिछो 
१ को वङुलिङटार हदैु संखवुासभाको फ्यास्क्सन्दा अरुण तेस्रो सम्म योगमाया कोशी कोररडोरिाई 
वजेटको व्यवतथा प्रदेश संि र नगरपालिकािे समेत वजेटको व्यवतथा गने र्वशेष प्रबन्ि गररनेछ 
।  

 आगामी ददनमा अन्य प्रमखु सबै सडकहरुको सभे तथा र्वतततृ इस्न्जलनयरीङ प्रलतवेदन तयार गने 
कायििाई लतव्रता ददइनेछ । साथै पयिटकीय तथा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रको पर्हर्चान, बजार व्यवतथापन, 
लसाँर्चाई, खानेपानी र ढि लनकासका पूवाििारको पर्हर्चान गरर र्वतततृ लडजाइन प्रलतवेदन तयार गरर 
क्रमशः िगानी बढाउाँदै जाने नीलत अस्ख्तयार गररनछे ।  

 ददङ्िा बजार, बैदारभञ्याङ, लतनतिे बोया र्वर्हबारे, झ्याउाँपोखरी, साङपाङ सत्ति, सोमबारे, 
कुदाककाउिे कालतकेपिु िगायतका सबै बजारक्षेत्रमा ढिान तथा सोिार बत्तीको व्यवतथापन 
गररनेछ । 

 यस नगरपालिकाको केन्र ददङ्िा बजार िगायत नगरभरीका सबै हाटबजारहरुिाई व्यवतथापन 
तथा सहरीकरणका िालग समतयाहरुको पर्हर्चान गरी दीििकािीन समािानको बाटोमा िाग्ने नीलत 
ल्याई ऐलतहालसक तथा नमूना बजार बनाउने नीलत ल्याईनेछ । 

 नगर ररङरोडको सम्भाव्यता अध्ययन गरर लडर्पआर लनमािणको िालग पहि गररनेछ ।  

 
 
पिु लनमािण तफि ः 

 नेपाि सरकारबाट लनमािणलिन अरुण नदद कालतके पक्कीपिु र्चाडो लनमािण सम्पन्न गनि र्वशेष पहि 
गररनेछ ।  

 अरुण नदद सलतिाट मोटरवि पिु लछटो सम्पन्न गनिको िालग संि तथा प्रदेश सरकारसंग आवश्यक 
पहि गररनेछ ।  

 अरुण नदद तकेुमा पक्की पिु लनमािणको िालग आवश्यक पहि गररनेछ ।  
 षनपा ९ को श्यामखोिा पक्की पिु र षनपा १ र ५ जोड्ने स्र्चखुिवा वाकछेका पक्की पिु लनमािण 

गनिको िालग उस्र्चत पहि गररनेछ । 
 खकुवा दोभान पिु, ष.न.पा. ३ को श्यामखोिा र स्र्चखुिवा खोिा मोटरेवि पिु, षनपा ४ र २ 

जोड्ने स्र्चखुिवा खोिा पक्की पिु, षनपा ७ र ११ जोड्ने खकुवा खोिा पक्की पिुको लड.र्प.आर. 
गनिको िालग प्राथलमकताका साथ आवश्यक पहि गररनेछ । साथै अन्य खोिाहरुमा पिु लनमािणको 
सम्भाव्यता अध्ययन गररनछे ।  

 नगरपालिकािाई काठेपिु मिु गनिको िालग यसै आलथिक वषिमा नेउवोटे खकुवा झोिङुगे पिु, 
हकि खोिा नतट पिु,श्यामखोिा िट्टाबारी झोिङु्गे पिु, िम्सवुा िाटमा झोिङुगे पिु र िमखुोिा 
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झोिङुगे पिु लनमािणको िालग संि तथा प्रदेश सरकारसंगको साझेदारीमा उस्र्चत वजेटको प्रवन्ि 
गररनेछ । र अन्य आवश्यक तथानहरुमा झोिङुगे पिुहरुको िङ लिष्ट बनाई प्राथलमकताको 
आिारमा लडर्पआर गरर पिु लनमाणि गनि पहि गररनेछ ।  

लसर्चाई तफि  
 नरकाउिे लसर्चाई आयोजना षनपा ३, ्याक्िाखोिा ढुङगेवेलस लसर्चाई आयोजना षनपा १, हविक 

कुिो लसर्चाई योजना षनपा १०,यलमङ बेलस कुिो लसर्चाई योजना षनपा ४ का योजनाहरुिाई प्रदेस 
सरकारसंगको साझेदारीमा यसै आलथिक वषिबाट लनमािण तथा सञ्चािन हनुे गरर आवश्यक वजेट 
व्यवतथा गररनेछ ।  

 छागेखोिा लसंर्चाई आयोजना वडा नं. ३ खातािम्छा मिुगाउाँ, आइतावारे लसंर्चाइ योजना, खातािम्छा 
र श्यामखोिा लसंर्चाइ आयोजना लसिेिटार योजनािाई प्राथलमकतामा रास्खएको छ ।  

 वडा नं ७ र ८ को िालग खकुवा खोिा र वडा नं. २ कुदाककाउिे तावखुोिा लसंर्चाई र सािीखोिा 
लसंर्चाई आयोजना सञ्चािन गनि गराउनको िालग बजेट व्यवतथा गररनेछ ।  

 वडा नं १३ र १४ को िालग ठुिो खोिा रानीपानी महुानबाट लसंर्चाई गनिको िालग व्यवतथा गररने 
छ ।  

 षनपा ११ मा अवस्तथत हजारेवेशी ंलसंर्चाई आयोजनािाई ददगो र भरपदो बनाउन आवश्यक पहि 
गररनेछ ।  

 षनपा १०, ११ र १२ को िालग लनमािणलिन लसर्चाई योजनाको अवरुि रहेको कुिो लनमािणको 
काममा भएका समतयाहरुको पर्हर्चान गरर समािान गने र कुिो लनमािणकायि सरु्चारु गनि आवश्यक 
पहि गररनेछ ।  

 यागवुा खोिा भािखुोप-र्पस्त्तम लसाँर्चाई वडा नं १४ का िालग प्रदेश तथा संिमा बजेट व्यवतथा 
गनिको िालग आवश्यक पहि गररनेछ । 

 नगरलभत्रका खेलतयोग्य जलमनहरुमा लसर्चाई गनिको िालग सम्भाव्यता अध्ययन गरर लसर्चाई योजना 
संर्चािनको िालग आवश्यक पहि गररनेछ ।  

भवनलनमािण तफि : 
 लड.पी.आर. सम्पन्न भईसकेको नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन लनमािण कायि यसै आवबाट सरु्चारु 

गनि नगर र संिको साझेदारीमा कायािन्वयन गने गरी बजेट व्यवतथा गररएको छ ।  
 वडा कायािियहरुका भवन लनमािणको कामिाई प्राथलमकतामा रास्खएको छ ।  
 षडानन्द बहमूुखी क्याम्पस भवन लनमाणि गररने कायििाई आवश्यक पहि गररनेछ । 
 षडानन्द सभा गहृ वडा नं ७ गडीगााँउमा लड.र्प.आर. कायि सम्पन्न भईसकेको हुाँदा भवन लनमािण 

कायि यसै आ.व. देखी लनमािण शरुु गररनेछ ।  
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 पालिकालभत्रका तवात्य संतथाहरु, प्रहरी र्चौकीहरु तथा र्वलभन्न िालमिक तथा सातकृलतक भवनहरु 
लनमािणको िालग संि तथा प्रदेश सरकारसंग आवश्यक पहि गररनेछ । 

५. तवात्य सम्बन्िी नीलत 
 तवात्य नागररक स्जम्मेवार पालिका नामक कायिक्रमका साथ सबै नागररकहरिाई अलनवायि 

तवात्य र्वमा कायिक्रममा आवि गराइनेछ ।  
 एम्बिेुन्स सेवा यसै आलथिक वषिबाट सञ्चािन गररनेछ । एम्बिेुन्स सेवा कायिक्रममा जेष्ठ 

नागररक, क वगिका अपाङगता भएका व्यस्िहरु, प्रसतुी अवतथाका मर्हिाहरु, दिुिटनामा परी 
िाइते भएका व्यस्िहरुिाई लनःशलु्क गने व्यवतथा लमिाइनेछ । जसको िालग आवश्यक 
वजेटको व्यवतथा गररनेछ । 

 संिीय सरकारबाट तोर्कएका दीििकािीन रोगहरु क्यान्सर, र्कड्नी रोग, सषुमु्ना सम्बन्िी 
(Spi nal  Chord I nj ury) रोग िागेका र्वरामीिाई मालसक उपर्चार खर्चिको व्यवतथा गररनेछ 
। 

 नगरपालिकाका र्वलभन्न वडा तथा र्वद्याियहरुमा लनशलु्क तवात्य स्शर्वर सञ्चािन गररने छ ।  
 नेपाि सरकारिे तोकेका लनशलु्क औषलिहरु सर्हत अत्यावश्यक औषलिहरु २४ सै िण्टा 

उपिब्ि हनुे व्यवतथा लमिाइनेछ । अत्यावश्यक औषलि व्यवतथापनको िालग वजेटमा वरृ्ि 
गररएको छ ।  

 आगामी वषि लभत्र यस नगरिाई मर्हिाहरुको आङ खतने समतयाको पर्हर्चान र लनराकरण गरी 
यस समतयाबाट मिु नगर िोषणा गने नीलत ल्याईनेछ । 

 नगरलभत्रका तवात्य संतथाहरुिाई आिलुनक उपकरणहरुको व्यवतथा गरर सरु्विा सम्पन्न 
बनाउने नीलत अविम्वन गररएको छ ।   

 मर्हिा तवात्य तवयंसेर्वकाहरुिाई प्रोत्साहन गनि सेवा सरु्विामा वरृ्ि गररनेछ ।  

६. खानपेानी तथा सरसफाई सम्बन्िी नीलत 
 नगरपालिका लभत्रका जनतािाई तवच्छ र सरुस्क्षत खानेपानीको प्रबन्ि लमिाउनका िालग 

आवश्यक पहि गररनेछ । 
 यस षडानन्द नगरपालिकाको वडा नं ४,५,६,७,८ र ९ को िालग लनमािणलिन िोमा खोिा 

ददङ्िा वहृत खानपेानी आयोजनाको कामिाई लतब्रता ददई वडाबालसिाई एक िर एक िारा 
खानेपानी पयुािउन नगर र संि सरकारको साझेदारीमा आवश्यक बजेटको व्यवतथा गररएको छ 
।  

 वडा नं ९, १०, ११ र १२ को िालग लनमािणलिन िोमाखोिा खानेपानी योजना र नखवुाखोिा 
खानेपानी आयोजनाको कामिाई लतब्रता प्रदान गनि आवश्यक पहि गररनेछ ।  
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  यस नगरपालिकामा लनमािणलिन आपटारी वडहरे खानेपानी योजना षनपा ५, अरुण लिस्फ्टङ 
खानेपानी योजना षनपा ६ र ७, तकेु मािेछाप लतलत्रडाडााँ खानेपानी योजना षनपा १२, कैजिे 
मिु खानेपानी योजना षनपा १, रानीपानी खानेपानी योजना षनपा १३ र १४, साङपाङ खानेपानी 
योजना षनपा १०, खातिम्छा खानेपानी योजना षनपा ३ को लनमािण कायििाई सम्पन्न गनि र्वशेष 
पहि गररनेछ ।  

 यस नगरपालिका लभत्र DPR सम्पन्न भएका र्वलभन्न खानेपानी योजनाहरुको स्तकमहरुको काम 
यसै आवबाट लनमािण सञ्चािन गनि पहि गररनेछ । खानेपानीको सहज उपिब्िताको लनलमत्त 
नगरका सबै टोिहरुमा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी DPR 
तयार गररनेछ । 

 नगरपालिका तथा वडाका केन्रहरुमा साविजलनक शौर्चािय लनमािण गने कायििाई प्राथलमकता 
ददइनेछ ।  

७. उजाि सम्बन्िी नीलत  
मेरो नगर मेरो गाउाँ नगरबालसको िगानीिे झिमि बनाऔ भने्न नाराका साथ यस नगरपालिका 

क्षेत्रलभत्रका र्वद्यतु उत्पादन गनि सर्कन ेखोिाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ । केस्न्रय र्वद्यतु 
प्रशारण िाइन सवै वडाका सबै िरहरुमा र्वततारको सरुुवातगनिको िालग आवश्यक बजेट र्वलनयोजन 
गररनेछ । 

 नगरपालिकाको केन्र र सबै वडा केन्रहरुमा Sol ar St reet  Li ght  को व्यवतथा गररनेछ ।  
 र्वद्यतु नपगेुका टोि तथा िरिरुीहरुमा वैकस्ल्पक उजािको व्यवतथा गनिको िालग उस्र्चत पहि 

गररनेछ ।  
 िरिरमा र्वद्यलुतय र्चिुो (इन्डक्सन) को कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

८. सामास्जक, संतकृलतक तथा पयिटन सम्बन्िी नीलत 
 षडानन्द नगरपालिकाको साउने मैयङुडाडा, छााँगे झरना, भोटेछाप तथा मानेडाडा, पखवुा भञ्याङ, 

रानीवन, सलतिाट, षनपा ५ को च्यास््टङ पखवुादेवी िाम, देवीडााँडा पयिटन क्षेत्र, टाईगर झरना 
ष.न.पा.-१३, स्शव मस्न्दर ष.न.पा.-१४ सर्हत अन्य तथानहरुमा पयिटकीय गन्तव्य बनाउन 
आवश्यक योजनाहरु बनाइनेछ । अरुण नदीमा यािफर्टङ तथा बोर्टङ् को माध्यमबाट आन्तररक 
तथा  बाह्य पयिटकहरुिाई आकषिण बढाउनको िालग उस्र्चत पहि गररनेछ । पयिटन प्रविनको 
क्षेत्रमा र्क्रयालसि लनस्ज क्षते्रिाई प्रोत्साहन र संरक्षण गने नीलतिाई अविम्वन गररनेछ ।  

 यस आलथिक वषिमा होमतटे लनमािण गने क्षेत्रको पर्हर्चान गरर होमतटे लनमािणको काम नमूनाको 
रुपमा सरुुवात गररनेछ । योगमाया समािी तथि मझवुा वेशीमा योगमाया पाकि  लनमािण गररनेछ 
।   
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 यस नगरपालिकाको वडा नं ९ र १० को संगम तथिमा रहेको कुन्सालिङ डाडााँिाई पयिटर्कय 
एवम ्िालमिक तथि बनाउनको िालग DPR तयार गरर लनमािण कायि अगालड बढाउन र्वशेष ध्यान 
ददइनेछ ।  

 अरुण उपत्यका, अरुण नदद सलतिाटको सलतढुङ्गा हदैु षडानन्द लसताराम मस्न्दर िगायत ददङ्िा 
बजारका ऐलतहालसक तथा परुातास्त्वक सम्पदाहरु, कुन्सालिङ डााँडा, पखवुा देर्वथान , मैयङु साउने 
डाडााँ, मन्िमु पद मागि, छााँगे झरना, ष.न.पा.-१ को बहिुालमिक ॐ कार शस्िपीठ नेपािेडााँडा, 
मगृतथिी मस्न्दर तथा योगमाया समालि तथि मझवुावेसीिाई जोड्ने एर्ककृत िालमिक पयिटर्कय 
गन्तव्य एकीकृत रणनैलतक योजना तयार गरी सनु्दर पयिटकीय तथि लनमािण गनि र्वशेष जोड 
ददइनेछ ।  

 षनपा वडा नं. ७ मा बािगरुु षडानन्द अलिकारीको जन्म तथानमा षडानन्द पाकि  वडा नं. ४ टावर 
डाडामा बिुको तटार्च ु सर्हतको पाकि  लनमािण गने, बोया बेखम्छा साकेिा थान, केउरेनीपानी 
भदौरेगढी, र्चण्डीथान, साकेिा तथा अन्य िामिक तथा ऐलतहालसक तथिहरुको पर्हर्चान गरर ससु्म्नमा 
पारुहाङ पाकि  िगायत र्वलभन्न समदुायको संतकृलत झल्कने तटार्च ुसर्हतको पाकि हरु लनमािण गने 
योजनािाई प्रालथलमकता ददइनेछ । 

 कैिाशडााँडा साकेिा थान िगायत अन्य साकेिा थान, मठमस्न्दर, बौि गमु्बाहरुको संरक्षण र 
संवििन गने नीलत लिईने छ । 
 

९. उद्योग  सम्बन्िी नीलत 
यस क्षेत्रमा न्यनुसंख्यामा रहेका उद्योग तथा रोजगारीका अन्य अवसरहरुिाई खोजी गरी सम्भावना 
रहेका काष्ठ उद्योग, पशपुािन उद्योग, पयिटन उद्योग कृर्ष उद्योग िगायत अन्य िरेि ुतथा साना 
उद्योगहरुको प्रोत्साहन तथा लबकास गररने  नीलत अविम्बन गररने छ । उद्योग व्यवसायहरुबाट 
संकलित करको केर्ह प्रलतशत वजेट उद्योगी व्यवसायीहरुिाई नै प्रोत्साहन तवरुप उपिब्ि गराउन 
आवश्यक अध्ययन गररनछे ।  

 
१०.सूर्चना र सञ्चार प्रर्वलि सम्बन्िी नीलत  

सरु्चना र सञ्चार प्रर्वलिर्वना समिृ समाजको पररकल्पना गनि सर्काँ दैन । भरपदो संर्चार व्यवतथा 
हनु नसक्दा यहााँका जनता समय समयमा सञ्चार र्वहीन हनुपुरेको अवतथा र्वददतै छ सो समतया 
समािानका िालग सरोकारवािाहरुसाँग छिफि तथा अन्तरकृया गरर समतया समािानका िालग 
आवश्यक पहि गररनेछ । नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा इन्टरनेट तथा सभिर लसतटमबाट सेवा 
र्वततार तथा जडान गने काम सम्पन्न गररनेछ । टेलिफोन सेवा समेत नर्ट्न ेतथानहरुको पर्हर्चान 
गरर टेलिफोन सेवा प्रदाक कम्पनीसंगको सहकायिमा टेलिफोन टावर लनमािणको िालग आवश्यक 
पर्हि गररनेछ । 
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११. यवुा तथा खेिकुद सम्बन्िी नीलत 
 “तवतथ र लसजिनस्शि यवुाका िालग खेिकुद र खेिकुदका िालग यवुा” भन्ने नारािाई कायािन्वयन 

गनि आवश्यकता अनसुार तालिमको पलन व्यवतथा गररनेछ ।  
 खेिकुद र्वकासको पूवाििार लनमािण कायििाई लतव्रता ददइनेछ ।  
 खेिकुद र्वकासका िालग नगरपालिका र वडा ततरीय खेिकुद मैदानहरु लनमािण गदै िलगनेछ 

साथै षडानन्द रत्न रंगशािािाई व्यवस्तथत वनाइने छ ।  
 घ्याम्पेर्चौर रंगशािाको ततरोन्नती गररने छ ।  
 प्रत्येक आलथिक वषिमा कुनै एउटा खेििाई प्रोत्साहन गदै रािपलत रलनङ् स्शल्ड खेिकुद 

प्रलतयोलगतािाई लनरन्तरता ददईनेछ । साथै षडानन्द मेयर कप खेिकुद प्रलतयोलगता सञ्चािन गने 
ब्यवतथा लमिाईनेछ ।  

 मर्हिा खेिालडहरुको प्रोत्साहनको िालग उपमेयर कप प्रलतयोलगता सञ्चािनको व्यवतथा गररने छ 
।  

 खेि र खेिाडीहरुको वलृत र्वकासको िालग प्राथलमकताको आिारमा र्वलभन्न खेि प्रस्शक्षण कायिक्रम 
सञ्चािन गररने छ ।  

१२. समाबेशी र्वकास 
 मर्हिार्वरुद्दका सबै र्कलसमका र्हसा र र्वभेद प्रभाबकारी ढङ्गिे अन्त्य गररनेछ । 
 बािर्ववाह, बहरु्ववाहिाई पूणित लनषिे गररनेछ, मर्हिािाई रोजगारीमा लबशेष प्राथलमकता ददइनेछ 

। 
 सलबिानिारा प्रदत्त दलित समदुायका हकहरुको प्रभावकारी कायािन्वयन गररनेछ । समाजमा 

दलित समदुायको हकहरुको प्रभाबकारी कायिन्वयन गदै दलित समदुायको न्याय र समानता 
तथापना गररनेछ ।  

 अपाङ्गताप्रलतको दृर्ष्टकोणमा सकारात्मक पररवतिन गररनेछ । स्शक्षा सीप लबकास र रोजगारीबाट 
उनीहरुलभत्रको लबशेष क्षमतािाई उजागर गनि लबशेष कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । अपाङ्गता 
भएका ब्यस्त्तहरुिाई सामास्जक सरुक्षाको दायरामा ल्याइनेछ । 

 राज्यिे सूर्चीकृत गरेका वाहेकका अपाङ्गता भएका व्यस्िहरु पर्हर्चान गरी नगरपालिका तथा 
वडाबाट सम्बोिन गररनेछ । 

 तथानीय पवुाििार िगायत नगर र्वकासको गलतर्वलिमा िैर्ङ्गक मूि प्रवाहीकरण जतता पक्षिाइ 
मूि आिार वनाइ कायिक्रम संर्चािन गररनेछ । 

 दलित जनजालत उपेस्क्षत समदुाय एवं फरक क्षमता भएका समदुायिाइ नगरिे संर्चािन गरेको 
सवै कायिक्रममा िाभास्न्वत एवं सहभागी गराउन प्राथलमकता ददइनेछ । 

 गैरसरकारी संतथा सामदुार्यक संि संतथा उपभोिाहरुको समहु तथा लनस्ज क्षेत्रिाइ समेत नगर 
र्वकासको साझेदार लनकायको रुपमा समावेश गररनेछ । 

 मर्हिा तथा र्कशोरीहरुिे मालसक रुपमा प्रयोग गने तयानीटरी ्याडिाई सिुारउन्मूख, सरुस्क्षत 
तथा संक्रमणरर्हत बनाउनका िालग भेस्न्डङ मेलसनको व्यवतथापन गररनेछ । 

 सामास्जक क्षेत्रमा योगदान ददने र्वस्शष्ट व्यस्ि, मर्हिा व्यस्ित्वहरुिाई छनौट गरी प्रत्येक वषि 
सम्मान गने नीलत अस्ख्तयार गररनेछ ।  
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 दलित समदुायिाई सशस्िकरण बनाउाँदै सबै प्रकारका र्वभेद र छुवाछुतिाई अन्त्य गनि नीलत 
लिईनेछ ।  

 प्रत्येक कायािियहरुमा ततनपान कक्षको व्यवतथापन गररनेछ । 
 मर्हिा तथा र्कशोरीहरुिे मालसक रुपमा प्रयोग गने तयानीटरी ्याडिाई सिुारउन्मूख, सरुस्क्षत 

तथा संक्रमणरर्हत बनाउनका िालग भेस्न्डङ मेलसनको व्यवतथापन गररनेछ । 
१३.सामास्जक सरुक्षा सम्बन्िी नीलत (कल्याणकारी राज्य, ददगो सामास्जक सरुक्षा)  
 नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका मर्हिा, दलित, आददवासी जनजाती, र्पछडा वगि, अल्पसंख्यक, 

सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यस्ि, िैँलगक तथा यौलनक अल्पसंख्यक,  र्कसान,  श्रलमक, 
उस्त्पलडत, आलथिक रुपिे र्वपन्न, िोपोन्मखु िगायत िस्क्षत वगिका िालग सशस्िकरण गने खािका 
कायिक्रमहरु ल्याइनेछ । 

 सामास्जक सरुक्षा प्राप्त गने व्यस्िहरुको र्ववरण अनिाइन प्रणािीमा अद्यावलिक गररनेछ । यस 
कायिक्रम संिीय सरकार माफि त सञ्चािन हनुे भएपलन िाभग्राहीहरुको र्ववरण अनिाइन अद्यावलिक 
गनुिका साथै सामास्जक सरुक्षा बापतको रकम बैर्ङ्कङ प्रणािी माफि त आफ्नै वडामा सहज रुपमा 
प्राप्त गने व्यवतथा लमिाइनेछ ।  

 पञ्जीकरणको कायििाई थप ब्यवस्तथत गररनेछ । ३५ ददन लभत्रमा व्यस्िगत िटना दताि गरेमा 
लनशलु्क हनु ेसन्देश समदुाय ततरमा व्यापक बनाइनछे । यस प्रकारको कायिक्रम र्वद्यािय माफति 
सञ्चािन गनिको िालग आवश्यक वजेट र्वलनयोजन गररनेछ । सन ्२०२४ सम्ममा िटना दताििाई 
सत प्रलतशत पयुािउने नपेाि सरकारको नीलत अनरुुप षडानन्द नगरपालिकामा पलन िटना दताििाई 
प्रथालमकतमा रास्ख कायि गररने छ। 

 अपाङ्गता भएका ब्यस्िहरुिाई सामास्जक सरुक्षावापतको रकम पाए नपाएको सम्बन्िमा खोजी 
गरी नपाएको खण्डमा पाउने व्यवतथा गरीदै िलगने छ ।  

 वािमैत्री तथानीय शासन तथापनाका िालग वािमैत्री नगर िोषणाका आिारहरु तयार गररने छ 
। 

 नगर क्षेत्रलभत्र लनमािण हनुे साविजलनक पूवाििारिाई अपाङ्ग मैत्री बनाइने छ । 
१४. साविजलनक सेवा प्रवाह सम्बन्िी नीलत 
 नागररकहरुिे नगरपालिका कायािियबाट लिने सरु्विा सहजै प्राप्त गनि नगरपालिकाको कायािियमा 

सेवाग्राही सहयोग कक्ष नामक हेल्प डेक्स तत्काि सञ्चािन गररनेछ । 
 ददनमा होइन लछनमा सेवा प्रदान गने व्यवतथा गररनेछ ।  
 नगरपालिकाबाट प्रवाह गररएका सेवा,सरु्विा,र्वकास लनमािण िगायतका र्वषयमा कुनै पलन जानकारी 

लिन सझुाव र सल्िाह प्रदान गनि र गनुासो जाहेर गनिको िालग भ्वाइस रेकडि समेत हनुे लनशलु्क 
फोन )टोि फ्री (वा  SMS गने व्यवतथा लमिाइनेछ । तत्काि नागररकहरुको कुरा सनेु्न र 
आवश्यक कारवाही गरी त्यसको जानकारी सम्बस्न्ित उजरुीकताििाई ददने गरी सशुासनमा मेरो 
सहभालगता नामक कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 प्रत्येक र्चौमालसकमा प्रत्येक वडा र नगरपालिकािे अलनवायि साविजलनक सनुवुाइ कायिक्रम राखी 
पस्ब्िक अलडर्टङ गराइनेछ । 
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१५. राजतव सम्बन्िी नीलत 
आलथिक क्षेत्रका सबै गलतर्वलिमा तवच्छता, जवाफदेही  र प्रलततपिाि कायम  गनि  लनयमनको 
व्यवतथा  गदै सवािगीण र्वकास तफि  राजतव पररर्चािन गने नीलत अविम्बन गररनेछ । राजतवका 
दायराहरु फरार्किो बनाउाँदै िलगनेछ  । तथानीय ततरमा सािन र स्रोतको आवश्यकता पने 
हदुा तथानीय स्रोत जटुाउन लगटी, ढंुगा, वािवुा, र्चनुढंुगा जतता प्राकृलतक स्रोतहरुको उपयोग र 
र्वक्री र्वतरण गनि सम्भार्वत तथानहरुको पर्हर्चान तथा आइ. ई. ई. गरी आवश्यक कर संकिन 
गने नीलत अविम्वन गरीने छ । तथानीय श्रोत जटुाउनको िालग एर्ककृत सम्पलत कर िगाई 
राजश्व उठाउने कायि यसै आलथिक वषिबाट सरुु गररने छ ।  आलथिक तथा सामास्जक रुपमा 
र्पछलडएका वगििाई प्रकृलत हेरी राजतव छुट ददईने समेत व्यवतथा गररने छ । राजश्व संकिनिाई 
व्यवस्तथत, पारदशी र र्चहुावट लनयन्त्रणगने उिेश्यका साथ यसै आलथिक वषिबाट १४ वटै वडामा 
अनिाईन प्रर्वलि(सफ्टवयर) को माध्यमबाट बाट राजश्व संकिन गने व्यवतथा लमिाइनेछ ।  
 

१६.तथालनय न्याय ब्यबतथापन सम्बन्िी नीलत  
 समाजमा अनाबतयक रुपमा हनुे र्ववाद र मिुा मालमिाहरुिाई प्रारस्म्भक र्चरणमै तथाइ समािान 

गनि मेिलमिाप र मध्यतथता साथै नगरपालिकाको न्यार्यक सलमलतको क्षमता अलभबरृ्ि गररनेछ । 
 र्पछलडएको वगि र क्षेत्रका ब्यस्त्तहरुको न्यायमा सहज पहुाँर्च सलुनस्श्चत गनि काननुी स्शक्षा र सरे्चतना 

कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 
 कानून र्वज्ञहरुबाट न्यार्यक सलमलत, जनप्रलतलनिी र कमिर्चारी िगायतिाई तालिमको व्यवतथा 

गररनेछ । 
१७. तथानीय पूवाििार र्वकास तथा आयोजना सम्बन्िी नीलत तथा कायिक्रम 

स-साना ममितसंभार र लनमािणका िालग ममितसंभार कोष तथापना गरी कायािन्वयनमा ल्याईने छ 
। नगरपालिकाको कायाििय सञ्चािनका िालग आवश्यक जग्गाको व्यवतथा गरी कायाििय भवन 
लनमािण गरी व्यवस्तथत कायाििय सञ्चािनको व्यवतथा लमिाईने छ । नगरको दीगो र्वकास र 
मयािदा अलभवरृ्िका िालग सडक, जिर्वद्यतु, खेिकुद, खानेपानी र पाकि का क्षेत्रमा नगर गौरबका 
आयोजना छनौट गरी प्राथलमकताका साथ सञ्चािन गररने छ । कृर्ष, उद्योग, व्यापार, पयिटन, 
स्शक्षा तवात्य जतता क्षेत्रको प्रवििन हनुे गरी र त्यतता क्षेत्रको पहरु्च बढाउने गरी सडक र्वततार 
र ततरोन्नती गररने छ । तथानीय समदुायबाट सडकको दााँया बााँया बकृ्षारोपण गरी रुख हकुािएर 
त्यतता सडकिाई ततरोन्नती गनि प्राथलमकता ददईन ेछ । महुान संरक्षण गरी खानेपानीको स्रोत 
बरृ्ि गररने छ र नगर क्षते्र लभत्रका सम्पूणि बततीहरुमा “एक िर एक िारा“ अलभयानको शरुुवात 
गररने छ । नगर सभाबाट तवीकृत र्वकास योजनाहरुको िागत ईष्टीमेट कालतिक मसान्त लभत्र, 
सम्झौता फाल्गणु मसान्त लभत्र र लनमािण सम्पन्न जेष्ठ मसान्त लभत्र भईसक्ने गरर अगाडी बढाई 
र्वकास लनमािणमा प्राथलमकता हााँलसि गररने छ । 

 यस पालिकामा र्वद्यमान वेरोजगारी समतया न्यूलनकरण गनि तथा र्वपन्न तथा जोस्खममा परेका 
वेरोजगार व्यस्िहरुिाई कस्म्तमा १०० ददनको रोजगार प्रदान गनि रोजगारीका अवसरहरु लसजिना 
गररनेछ । 
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 वेरोजगार व्यस्िहरुको ज्ञान, सीप, योग्यता, अनभुव र बजारको मागको आिारमा आवश्यक पने 
सीप र्वकास तालिमको पर्हर्चान गरी नगरपालिकाबाट संर्चािनमा रहेका िस्क्षत कायिक्रमहरु जततै 
गररबी लनवारणका िालग िि ुउद्यम र्वकास कायिक्रम (मेड्पा) सरुस्क्षत आप्रवासन पररयोजना 
(सामी) साँगको आवश्यक समन्वयमा  सीपमूिक तालिम प्रदान गरी उद्यमी तथा व्यवसाय गनि 
उत्पेररत गररने छ । 

 र्वकास लनमािणको कायिमा आम जनताहरुको सहभालगतािाई सलुनस्श्चत गनिको िालग तथानीय ततरमा 
गठन भएका टोि र्वकास सतथाहरुको भलुमकािाई प्रभावकारी बनाउने नीलत लिइएको छ ।  

१८. भाषा संतकृलतको संरक्षण र र्वकास सम्बन्िी नीलत 
 िोपोन्मखु भाषा र संतकृलतको संरक्षण गनि ध्यान ददइने छ र नगरलभत्र िालमिक आतथा, प्रथा वा 

प्रर्चिनका आिारमा कसैिाई कुनै आिात वा मकाि पने व्यवहार हनु नददने नीलत लिइने छ । 
सबै जातजालतका भेषभषूा, सामास्जक संतकार संतकृलत तथा झााँकी संरक्षण, संवििनका िालग 
आवश्यक व्यवतथा गररनेछ । 

नगरसभा सदतयज्यूहरु, 
 यी नीलत तथा कायिक्रम प्रतताव गदाि र्वकासिाई समावेशी र सामास्जक न्यायमा आिाररत बनाई 
सशुासन कायम गने र समिृ नगर र सखुी नगरवासीको ददििकालिन उदे्दश्य प्राप्त गने  तथा नगरिे 
गरेको सवै िगानीिाइ उच्र्च प्रलतफियिु Best value for money वनाउने अठोटिाई केन्रमा 
राखेको छु । जसबाट यस नगरिाई सक्षम नगरको रुपमा र्वकास गनि मागि प्रशतत हनुे छ भने्न मेरो 
र्वश्वास छ । 
अन्त्यमा, 
नगरको र्वकासका िालग रर्चनात्मक सल्िाह सझुाब ददने र सहयोग गने सबै राजनीलतक दि, र्वषयगत 
सलमलतहरु, सम्पूणि सदतयहरु,  राष्टसेवक कमिर्चारी, लनस्ज क्षेत्र, तथानीय संि/संतथाहरु, नागररक समाज, 
संर्चार सरुक्षाकमी जगत सबैमा िन्यवाद ददन र्चाहन्छु ।  
िन्यवाद ।                                             

                                            सरेुन्र कुमार उदास 
     नगर प्रमखु 
 षडानन्द नगरपालिका 
    ददंिा, भोजपरु  
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षडानन्द नगरपालिकाको सातौं नगरसभा २०७९ लमलत २०७९/०३/२९ गते नगर सभामा 
नगर उप-प्रमखु श्री प्रलमिा राईज्यूद्वारा प्रतततु आ.व. २०७९/०८० को आलथिक ऐन तथा बजेट 

विव्य  
 

 

यस सातौं नगरसभाका सम्मालनत सभाध्यक्ष ज्यू, 
एवंम ्नगर सभाका सदतयज्यूहरु,  
 

यस नगरपालिकािे ददएको स्जम्मेवारी बहन गदै राजश्व परामशि सलमलतको सदतयको हैलसयतिे नगर 
सभाको यस बैठकमा आगामी आलथिक वषि 207९/८० को आलथिक ऐन तथा बजेट प्रतततु गरररहेको 
छु ।  
 

 

यस अवसरमा मिुकुिाई संिीय िोकतास्न्त्रक गणतन्त्रको यगुमा ल्याउने क्रममा जीवन उत्सगि गनुिहनुे 
ज्ञात अज्ञात शर्हदहरुप्रलत भावपूणि श्रिान्जिी अपिण गदिछु । यस नगरपालिकाको लसलमत श्रोत सािनिाई 
अलिकतम सदपुयोग गनुि पनेछ। बेरोजगारीका समतया, सरु्विा सम्पन्न तवात्य सेवा, कृर्षमा 
आिलुनर्ककरण र्वपन्न वगिको आयआजिनमा बरृ्ि, रोजगारी मिुक स्शक्षा जतता महत्वपूणि क्षेत्रिाई 
समेट्दै प्राप्त श्रोत सािनिाई अलिकतम प्रलतफि ददने योजना तथा कायिक्रमहरु र्वलनयोजन गने प्रयास 
गरेको छु ।नेपािको संर्विानिे प्रत्याभतू गरेका जनताका मौलिक हक अलिकारिाई सलुनस्श्चत  गने 
जनताको सबैभन्दा नस्जकको सरकारको रुपमा यस नगरपालिकाको तथापना भएको हो । सवै क्षेत्र 
वगि र समदुायका जनताको सन्तलुित र समावेशी र्वकासका िालग सािन र श्रोतको पर्हर्चान तथा 
पररर्चािन  र र्वकास प्रकृयािाई संतथागत तलु्याउने उदे्दश्य अनरुुप वजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गने 
प्रयास गररएको छ । सहभागीतामूिक योजना तजुिमा पद्दलतबाट प्राथलमकतामा पदािपदै पलन नगरको 
लसलमत आन्तररक श्रोत सािन र नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे न्यून वजेटका कारणिे 
सबै योजना तथा कायिक्रमहरुिाई एकै आलथिक वषिमा समावेश गनि नसर्कएको व्यहोरा र्वनम्रतापूविक 
अनरुोि गदिछु। प्राथलमकतामा परेका तर श्रोत सािनको सीलमततािे तत्काि सम्वोिन गनि नसर्कएका 
योजनाहरुिाई योजना बैंकमा समावेश गरी नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार तथा रार्िय तथा अन्तरार्िय 
संिसतथासंग समन्वय गदै श्रोतको व्यवतथा लमिाई कायािन्वयन गनि प्राथलमकतामा रास्खने तथा आगामी 
आलथिक वषिहरुमा समेत क्रमशः कायािन्वयन गदै िलगने व्यहोरा समेत अनरुोि गदिछु । 

 

अव म आगाममी आलथिक वषि २०७९/०८० को बजेटको उदे्दश्य तथा प्राथलमकता प्रतततु गने अनमुलत 
र्चाहन्छु । 

आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, 
 करका दायराहरु बढाउाँदै वैज्ञालनक र व्यवहाररक कर प्रणािीको र्वकास गने र्वषयहरु, 
 कृर्ष क्षेत्रिाई समिृ बनाउनका िालग लनवािहमखुी खेती प्रणािीको अन्त्य गरी व्यवसायीकरण 

गनि र तथानीय रैथाने जातको अन्नवािीको संरक्षण गने र्वषयहरु,  
 आलथिक तथा सामास्जक र्वकासका माध्यमबाट गररवी लनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान परु् याउने 

परम्परागत कृर्ष प्रणािीको अन्त्य गरी आिलुनक कृर्ष प्रणािीको र्वकास गररदै िलगने र्वषयहरु, 
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 गणुततरीय स्शक्षा र शैस्क्षक पूवाििार नगर लनमािणको आिार भन्ने नाराका साथ स्शक्षा क्षेत्रिाई 
गणुततरीय र समयसापेक्ष सिुार गदै अस्ि बढाइ र्वषयहरु, 

 यातायात पूवाििार आलथिक रुपान्तरणको आिार भने्न नारािाई आत्मासात गदै केन्रीय सडक 
सञ्जािमा जोड्नको िालग बजेटको व्यवतथा गरेको छु । 

 नगर क्षेत्रलभत्र रहेको उविरभलूममा लसंर्चाइको सूर्विा परु् याई कृर्ष उत्पादन बढाउन वडाततरमा 
आवश्यक बजेटको व्यवतथा गरेको छु। 

 वडादेस्ख नगरकेन्रसाँग जोड्ने मखु्य सडकहरुमा मोटरेवि पूि िगायतका पूवाििार लनमािणका 
िालग लड.र्प.आर. गनि आवश्यक बजेट र्वलनयोजन गरेको छु । साथै झोिङु्गे पूि लनमािणका 
िालग समेत व्यवतथा गरेको छु । 

 लनमािणालिन वडा कायािियको भवनहरु लनमािणका िालग बजेट र्वलनयोजन गरेको छु । 

 म तवात्य मेरो नगरपालिका तवात्य भने्न नारािाई आत्मासात गदै नगरलभत्रका प्रत्येक जेष्ठ 
नागररकहरुिाई लनशलु्क तवात्य सेवा प्रदान गररनेछ । 

 षडानन्द नगरपालिका क्षते्रमा खानेपानी समतया समािानका िालग वहृत खानेपानी आयोजना 
अन्तगित िमखुोिा खानेपानी आयोजना लनरन्तरता दददै बजेट र्वलनयोजन गरेकोछु । 

 हाम्रो नगर हाम्रो ठाउाँ नगरबासीको िगानीिे झिमि बनाऔ ंभने्न नारािाई पूणिता ददन सबै 
वडाहरुमा र्वद्यतु र्वततार तथा मखु्य बजारहरुमा शौयि ऊजाि जडान गररनेछ । 

 सरु्चना तथा संर्चार प्रर्वलि र्वना समिृ समाजको कल्पना गनि सर्कदैन भने्न मिु नारािाई 
अत्मासाथ गदै १४ वटै वडामा लडस्जटि नागररक बडापत्र र आई र्प टेलिफोन र्वततारका िालग 
सञ्चािन तथा सूर्चना प्रर्वलिमा आवश्यक बजेटको ब्यवतथा गरेको छु । 

 तवात्य र लसजिनस्शि यवुाका िालग खेिकुद र खेिकुदका िालग यवुा भने्न नारािाई आत्मसाथ 
गदै र्वलभन्न वडाहरुमा खेिकुदका िागी आवश्यक बजेटको व्यबतथा गरेको छु ।  

 वातावरणीय तवाच्छता सम्बन्िी रे्चतना बढाई बार्षिक रुपमा १ िरबाट न्यनुतमम १०० र्वरुवा 
रो्ने र नगरपालिका र वडा केन्रहरुमा फोहोरमैिा व्यवतथापनका िागी डस्म्पङ्ग साईडको 
व्यवतथापन गनि आवश्यक पहि गररने छ । 

 भ ु संरक्षण तथा वातावरण संरक्षण सम्बििन गनि र्वलभन्न आयोजनाहरुमा बायो ईस्न्जलनयरररङ्ग 
साथै सडक दायााँ बायााँ र्कनारमा वकृ्षरोपण कायिक्रमको थािनी गररने छ ।  

 समाजमा व्याप्त रहेको सबै खािे र्वभेदको अन्त्य गदै समतामूिक समाज लनमािणका िालग 
जनरे्चतनामूिक कायिक्रमहरु संर्चािन गररनेछ । 

 बािमैत्री तथानीय शासन तथापनाका िालग बािमैत्री नगर िोषणाका आिार तयार गररनेछ । 

 नगर क्षेत्र लभत्रका र्वपन्न तथा अलत र्वपन्न वेरोजगार व्यस्िहरुिाई रोजगारी प्रदान गरी 
जीवनयापनमा सहज बनाइनकुा साथै सीपमूिक तालिम प्रदान गरी दक्ष जनशस्ि लनमािण गनिका 
िालग आवश्यक बजेटको व्यवतथा गरेको छु । 

 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू, 
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अब म मालथ उल्िेस्खत नीलत तथा कायिक्रमहरुको आिारशीिामा रही यस नगरपालिकाको आगामी 
आलथिक वषि २०७८/७९ को आय व्ययको अनमुालनत र्ववरण प्रतततु गदिछु । 

 

 

   
आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू, 

उपस्तथत महानभुावहरु योजना तजुिमा गनुि मात्र महत्वपूणि र्वषय होइन यसको िक्ष्य एवम उदेश्य 
प्रालप्तका िालग प्रभावकारी कायािन्वयन अनगुमन एवम ्मलु्याङ्कन हनु जरुरी छ ।प्रततार्वत वजेट नीलत 
र कायिक्रमहरुको कायािन्वयनको िालग आवश्यक क्षमता र्वकास, संतथागत, नीलतगत र कायि र्वलिगत 
सिुारका कायिहरुिाई लनरन्तरता ददई वजेट कायािन्वयनमा सलुनस्श्चतता ल्याई थप पारदस्शिता र 
उत्तरदार्यत्वको प्रवििन गररने छ । 

यो वजेट तजूिमाको लसिलसिामा हामीिाई रर्चनात्मक सझुाव एवं मागिदशिन गनुिहनुे सम्पूणि 
जनप्रलतलनलिज्यूहरु, राजनीलतक दि  एवं नागररक समाज प्रलत आभार प्रकट गदिछु ।यसै गरी समयमा 
सहयोग तथा अनदुान ददन ुहनुे संिीय सरकार र प्रदेश सरकार प्रलत आभार प्रकट गनि र्चाहान्छु ।यस 
नगरपालिकाको साथिक र्वकासमा समानन्तर सहयोग परु्यािउनहुनुे सबै कर दाता र रार्िय तथा अन्तरार्िय 
लनयोग तथा संतथा साझेदारहरु साथै यस प्रर्क्रयामा अहोरात्र खट्न ु हनुे नगरपालिकका सम्पूणि 
कमिर्चारीहरुिाई यस अवसरमा िन्यवाद ददन र्चाहन्छु । 

 
िन्यवाद । 
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                               षडानन्द नगरपालिका 
नगर कायिपालिकाको कायाििय, भोजपरु 

र्वलनयोजन ऐन ,२०७९ 
ऐन नं १ 

               
        सभाबाट तवीकृत लमलतः २०७९/०३/२९ 
 

षडानन्द नगरपालिका, ददङ्िा, भोजपरुको आलथिक बषि २०७९/०८० को सेवा र कायिहरुको िालग 
तथानीय सस्ञ्चत कोषबाट केही रकम खर्चि गने र र्वलनयोजन गने सम्बन्िमा व्यवतथा गनि बनेको ऐन 
।  

नगर सभाबाट तवीकृत लमलतः २०७९ असार २९ गते । 
 
 
प्रततावना : षडानन्द नगरपालिका, भोजपरु २०७९/८० को सेवा र कायिहरुको िालग सस्ञ्चत कोषबाट 
केही रकम खर्चि गने अलिकार ददन र सो रकम र्वलनयोजन गनि वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संर्विानको 
िारा २२९ को उप–िारा (२) बमोस्जम षडानन्द नगरपालिका, भोजपरुको नगर सभािे यो ऐन 
बनाएको छ । 
 
१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “षडानन्द नगरपालिका, भोजपरुको र्वलनयोजन ऐन,     
२०७९ ” रहेको छ । 
(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 
 
२. पररभाषाः र्वषय वा प्रसंगिे अको अथि निागेमा यस ऐनमा, 
 (क) "आलथिक वषि" भन्नािे हरेक वषिको साउन मर्हनाको १ गतेदेस्ख आगामी वषिको असार मसान्त 

सम्मको अवलििाई सम्झनपुछि । 
 (ख) "नगरपालिका" भन्नािे षडानन्द नगरपालिकािाई सम्झनपुछि । 
 (ग) "र्वलनयोजन" भन्नािे सभाद्वारा र्वलभन्न कायिहरुका िालग र्वलभन्न स्शषिकमा खर्चि गनि र्वलनयोजन 

भएको रकम सम्झनपुछि । 
 (ि) "संर्विान" भन्नािे नपेािको संर्विानिाई सम्झनपुछि । 
 (ङ) "सस्ञ्चत कोष" भन्नािे षडानन्द नगरपालिकाको सस्ञ्चत कोष सम्झनपुछि । 
 (र्च) "सभा" भन्नािे षडानन्द नगरपालिकाको नगर सभािाई सम्झनपुछि । 
 (छ) "कायिपालिका" भन्नािे षडानन्द नगरपालिकाको कायिपालिकािाई सम्झनपुछि । 
 
३. आलथिक वषि २०७९/८० को लनलमत्त सस्ञ्चत कोषबाट रकम खर्चि गने अलिकार : (१)आलथिक वषि 
२०७९/८० को लनलमत्त नगर कायिपालिका, वडा सलमलत, र्वषयगत शाखािे गने सेवा र कायिहरुका 
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लनलमत्त अनसूुर्ची १ मा उस्ल्िस्खत र्चािू खर्चि, पूाँस्जगत खर्चि र लबस्त्तय व्यवतथाको रकम समेत गरी 
जम्मा रकम ८६,८६,५७,८९८।९३ (अक्षेरुपी छयासी करोड छयासी िाख सन्ताउन्न हजार आठ सय 
अन्ठान्नबे रुपैयााँ लत्रयानब्बे पैसा मात्र | ) मा नबढाई लनददिष्ट गररए बमोस्जम सस्ञ्चत कोषबाट खर्चि गनि 
सर्कनेछ । 
 
४. र्वलनयोजन :   

(१) यस ऐनिारा सस्ञ्चत कोषबाट खर्चि गनि अलिकार ददइएको रकम आलथिक वषि २०७९/८० को 
लनलमत्त षडानन्द नगरपालिका, भोजपरुको नगर कायिपालिका, वडा सलमलत र र्वषयगत शाखािे 
गने सेवा र कायिहरुको लनलमत्त र्वलनयोजन गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेस्खएको भए तापलन कायिपालिका, वडा सलमलत र र्वषयगत 
शाखािे गने सेवा र कायिहरुको लनलमत्त र्वलनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बर्चत हनुे र 
कुनैमा अपगु हनुे देस्खन आएमा नगर कायिपालिकािे बर्चत हनुे शीषिकबाट नपगु हनुे शीषिकमा 
रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सादाि एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा रकमको १० 
प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषिकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा 
बढी शीषिकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा र खर्चि जनाउन सर्कनेछ । पूाँस्जगत खर्चि र र्वत्तीय 
व्यवतथातफि  र्वलनयोस्जत रकम सााँवा भिुानी खर्चि र व्याज भिुानी खर्चि शीषिकमा बाहेक अन्य 
र्चािू खर्चि शीषिकतफि  सानि र लबत्तीय व्यवतथा अ न्तगित सााँवा भिुानी खर्चितफि  लबलनयोस्जत 
रकम ब्याज भिुानी खर्चि शीषिकमा बाहेक अन्यत्र सानि सर्कन ेछैन । तर र्चाि ुतथा पूाँस्जगत 
खर्चि र र्वत्तीय व्यवतथाको खर्चि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि सर्कनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेस्खएको भए तापलन एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा 
तवीकृत रकमको २५ प्रलतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषिकहरुमा 
रकम सानि परेमा नगर सभाको तवीकृलत लिन ुपनेछ । 

(४) यस ऐन बमोस्जमका कायिक्रमका स्शषिकमा र्वलनयोस्जत रकम खर्चि नहनुे अवतथामा सो को कारण र 
आिार खोिी त्यततो कारण र आिार समेतिाई आिार मानी कायिपालिकािे खर्चि हनुे अको स्शषिकमा 
त्यततो रकम रकमान्तर गनि सक्नेछ तर रकमान्तर गने त्यततो लनणियिाई सभाबाट अनमुोदन गनुि 
पनेछ । 

 (५) कायिर्वलि बनाई िागू गनि सक्नःे सभाबाट तवीकृत वार्षिक कायिक्रमको संर्चािनका िालग कायिपालिकाबाट 
आवश्यक कायिर्वलि वा मापदण्ड तवीकृत गरी िागू गनि सक्नेछ । 

 

५. आ.व. २०७९/०८० को नीलत तथा कायिक्रम तथा योजनाहरु कायिन्वयन गनिका िालग कुि रु. 
८६८६५७८९८.९३/- (अक्षरेपी छयासी करोड छयासी िाख सन्ताउन्न हजार आठ सय अन्ठानब्बे 
र पैसा छयानब्बे मात्र) व्यय अनमुान गररएको छ । उि अनमुान मध्ये र्चाि ु खर्चि तफि  रु. 
५१९३५००००/- (अक्षरेपी एकाउन्न करोड लत्रयानब्बे िाख पर्चास हजार मात्र) अथाित ५९.७८ 
प्रलतशत र पूाँजीगत तफि  रु. ३४,९३,०७,८९८.९३ (अक्षरेपी र्चौलतस करोड लत्रयानब्बे िाख सात हजार 
आठ सय अन्ठानब्बे र पैसा लत्रयानब्बे मात्र) अथाित ४०.२२ प्रलतशत रहेको छ ।  
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अब म मालथ उल्िेस्खत नीलत तथा कायिक्रमहरुको आिारशीिामा रही यस नगरपालिकाको आगामी 
आ.व. २०७९/०८० को आय व्यय अनमुान र्ववरण प्रतततु गदिछु । 
 
 
 

षडानन्द नगरपामिका 
नगर काययपामिकाको कायायिय, भोजपुर 

  

आय र व्ययको स्रोत मिलान 

आ.व. : २०७९/८० 

मि.नं. स्रोत ििूह बजेटको 
स्रोत/तह 

स्रोत विधि अनुिाननत आय अनुिाननत व्यय फरक 

१ संिीय सरकार,नेपाि सरकार ,१३३११-सिाघनकरण अनुदान, 

नगद अनुदान 

१२,५९,००,००० १२,५९,००,००० ० 

१.१ संिीय सरकार नेपाि सरकार सिाघनकरण 
अनुदान 

नगद 
अनुदान 

१२,५९,००,००० १२,५९,००,००० ० 

२ संिीय सरकार,नेपाि सरकार ,१३३१२-शसर्य अनुदान चािु, 
नगद अनुदान 

२९,९९,००,००० २९,९९,००,००० ० 

२.१ संिीय सरकार नेपाि सरकार शसर्य 
अनुदान 
चािु 

नगद 
अनुदान 

२७,६१,००,००० २७,६१,००,००० ० 

२.२ बैदेमशक श्रोर् आई डड ए वैदेमशक 
ऋणको 
प्राप्तर् 

सोधभनाय 
हुने ऋण 
(बैदेमशक) 

५१,००,००० ५१,००,००० ० 

२.३ बैदेमशक श्रोर् एस.इ.एस.पी. बैदेमशक 
अनुदान 

सोधभनाय 
अनुदान 
(बैदेमशक) 

६२,००,००० ६२,००,००० ० 

२.४ बैदेमशक श्रोर् एस.इ.एस.पी. वैदेमशक 
ऋणको 
प्राप्तर् 

सोधभनाय 
हुने ऋण 
(बैदेमशक) 

१,२५,००,००० १,२५,००,००० ० 

३ संिीय सरकार,नेपाि सरकार ,१३३१३-शसर्य अनुदान 
पुुँजीगर्, नगद अनुदान 

३,४४,००,००० ३,४४,००,००० ० 

३.१ संिीय सरकार नेपाि सरकार शसर्य 
अनुदान 
पुुँजीगर् 

नगद 
अनुदान 

९५,००,००० ९५,००,००० ० 

३.२ अन्र्ररक श्रोर् आन्र्ररक 
ऋण 

आन्र्ररक 
श्रोर् 

नगद ऋण १,५५,००,००० १,५५,००,००० ० 

३.३ बैदेमशक श्रोर् आई डड ए वैदेमशक 
ऋणको 
प्राप्तर् 

सोधभनाय 
हुने ऋण 
(बैदेमशक) 

३,००,००० ३,००,००० ० 
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षडानन्द नगरपामिका 
नगर काययपामिकाको कायायिय, भोजपुर 

  

आय र व्ययको स्रोत मिलान 

आ.व. : २०७९/८० 

३.४ बैदेमशक श्रोर् एस.इ.एस.पी. बैदेमशक 
अनुदान 

सोधभनाय 
अनुदान 
(बैदेमशक) 

६,००,००० ६,००,००० ० 

३.५ बैदेमशक श्रोर् एस.इ.एस.पी. वैदेमशक 
ऋणको 
प्राप्तर् 

सोधभनाय 
हुने ऋण 
(बैदेमशक) 

१२,००,००० १२,००,००० ० 

३.६ बैदेमशक श्रोर् स्वीट्जरल्याण्ड 
- एस डी सी 

बैदेमशक 
अनुदान 

नगद 
अनुदान 
(बैदेमशक) 

७३,००,००० ७३,००,००० ० 

४ संिीय सरकार,नेपाि सरकार ,१३३१५-ववषेश अनुदान 
पुुँजीगर्, नगद अनुदान 

४,५०,००,००० ४,५०,००,००० ० 

४.१ संिीय सरकार नेपाि सरकार ववषेश 
अनुदान 
पुुँजीगर् 

नगद 
अनुदान 

४,५०,००,००० ४,५०,००,००० ० 

५ संिीय सरकार,नेपाि सरकार ,१३३१७-सिपुरक अनुदान 
पुुँजीगर्, नगद अनुदान 

१,००,००,००० १,००,००,००० ० 

५.१ अन्र्ररक श्रोर् आन्र्ररक 
ऋण 

आन्र्ररक 
श्रोर् 

नगद ऋण १,००,००,००० १,००,००,००० ० 

६ प्रदेश सरकार,प्रदेश नंबर १ ,१३३११-सिाघनकरण अनुदान, 

नगद अनुदान 

६७,८५,००० ६७,८५,००० ० 

६.१ प्रदेश सरकार प्रदेश नंबर १ सिाघनकरण 
अनुदान 

नगद 
अनुदान 

६७,८५,००० ६७,८५,००० ० 

७ प्रदेश सरकार,प्रदेश नंबर १ ,१३३१३-शसर्य अनुदान पुुँजीगर्, 

नगद अनुदान 

१,५१,७८,००० १,५१,७८,००० ० 

७.१ प्रदेश सरकार प्रदेश नंबर १ शसर्य 
अनुदान 
पुुँजीगर् 

नगद 
अनुदान 

१,५१,७८,००० १,५१,७८,००० ० 

८ प्रदेश सरकार,प्रदेश नंबर १ ,१३३१७-सिपुरक अनुदान 
पुुँजीगर्, नगद अनुदान 

१,००,००,००० १,००,००,००० ० 

८.१ प्रदेश सरकार प्रदेश नंबर १ सिपुरक 
अनुदान 
पुुँजीगर् 

नगद 
अनुदान 

१,००,००,००० १,००,००,००० ० 

९ राजस्व बाडफाड,राजस्व बाुँडफाुँड - प्रदेश सरकार ,१००२०-
राजस्व बाुँडफाुँड, नगद 

१,३३,२४,६३० १,३३,२४,६३० ० 

९.१ राजस्व 
बाडफाड 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
प्रदेश सरकार 

राजस्व 
बाुँडफाुँड 

नगद १,३३,२४,६३० १,३३,२४,६३० ० 
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षडानन्द नगरपामिका 
नगर काययपामिकाको कायायिय, भोजपुर 

  

आय र व्ययको स्रोत मिलान 

आ.व. : २०७९/८० 

१० राजस्व बाडफाड,राजस्व बाुँडफाुँड - संिीय सरकार ,१००२०-
राजस्व बाुँडफाुँड, नगद 

११,३६,२७,००० ११,३६,२७,००० ० 

१०.१ राजस्व 
बाडफाड 

राजस्व 
बाुँडफाुँड - 
संिीय सरकार 

राजस्व 
बाुँडफाुँड 

नगद ११,३६,२७,००० ११,३६,२७,००० ० 

११ अन्र्ररक श्रोर्,आन्र्ररक श्रोर् ,१००१०-आन्र्ररक श्रोर्, 

नगद 

८,१४,४६,१६७.१८ ८,१४,४६,१६७.१८ ० 

११.१ अन्र्ररक श्रोर् आन्र्ररक 
श्रोर् 

आन्र्ररक 
श्रोर् 

नगद ८,१४,४६,१६७.१८ ८,१४,४६,१६७.१८ ० 

१२ जनसहभागगर्ा,जन सहभागगर्ा ,१००१०-आन्र्ररक श्रोर्, 

नगद 

१,००,००,००० १,००,००,००० ० 

१२.१ जनसहभागगर्ा जन 
सहभागगर्ा 

आन्र्ररक 
श्रोर् 

नगद १,००,००,००० १,००,००,००० ० 

जम्िा ७६,५५,६०,७९७.१८ ७६,५५,६०,७९७.१८ ० 

कैफफयर्:  सािाप्जक सुरक्षा भत्ता वापर्को रकि रु. १० करोड यस आय व्ययिा सिावेश गररएको 
छैन । 
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षडानन्द नगरपामलका 
नगर काययपामलकाको कायायलय, भोजपुर 

कायायलयको कोड : ८०१०७४०२३०० 
 

राजस्ि तथा अनदुान प्राप्ततको अनिुान 

आ.ि. : २०७९/८० 

रु. हजारिा 
शीषयक आ.ि. २०७७/७८ को 

यथाथय 
आ.ि. २०७८/७९ को 
िंशोधित अनुिान 

आ.ि. २०७९/८० को 
अनुिान 

आय ६०,५०,७६ ७१,९४,२३ ७६,५५,६० 

राजस्व १०,३७,९४ १७,९४,५५ २०,८३,९७ 

आन्र्ररक श्रोर् १,५५,७१ ७,२३,३१ ८,१४,४६ 

१११३१ सम्पत्ती, बहाि र्था 
पट्टा वापर्को आयिा िाग्ने 
कर 

२,३९ ० १०,०० 

११३१३ एकीकृर् सम्पर्ी कर 

 

२७,०० ० 

११३१४ भुमिकर/िािपोर् १५,०४ २५,०० ३५,०० 

११३२१ िरवहाि कर २ १,०० १,५० 

११३२२ वहाि ववटौरी कर 
 

१,०० ४,०० 

११४५१ सवारी साधन कर 
(साना सवारी) 

 

५० २,०० 

११६३२ अखेटोपहारिा िाग्ने 
कर 

 

० ५० 

१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको 
वहािबाट प्रातर् आय 

 

३,०० १,०० 

१४१९१ पययटन शुल्क 

 

० ५० 

१४२१३ अन्य बबक्रीबाट प्रातर् 
रकि 

 

० ३० 

१४२१९ अन्य सेवा शुल्क र्था 
बबक्री 

 

० २०,०० 

१४२२१ न्याघयक दस्रू्र 

 

२० ३० 

१४२२४ परीक्षा शुल्क 

 

१५ २० 

१४२२९ अन्य प्रशासघनक सेवा 
शुल्क 

 

२,०० २,०० 

१४२४१ पाफकय ङ्ग शुल्क 

 

० २० 

१४२४२ नक्सापास दस्रु्र २० १,०० ० 

१४२४३ मसफाररश दस्रु्र १६,८९ १५,०० २५,०० 

१४२४४ व्यप्क्र्गर् िटना दर्ाय 
दस्रु्र 

४,०१ २,०० १०,०० 

१४२४५ नार्ा प्रिाणणर् दस्रु्र १,७४ २,०० ३,५० 

१४२४९ अन्य दस्रु्र ८,६६ ५० १०,०० 



             षडानन्द नगरपालिका, ददङ्िा, भोजपरुको वार्षिक  नगर र्वकास योजना २०७९/०८०  | 35 

 

 

षडानन्द नगरपामलका 
नगर काययपामलकाको कायायलय, भोजपुर 

कायायलयको कोड : ८०१०७४०२३०० 
 

राजस्ि तथा अनदुान प्राप्ततको अनिुान 

आ.ि. : २०७९/८० 

रु. हजारिा 
शीषयक आ.ि. २०७७/७८ को 

यथाथय 
आ.ि. २०७८/७९ को 
िंशोधित अनुिान 

आ.ि. २०७९/८० को 
अनुिान 

१४२५३ व्यावसाय रप्जष्रेशन 
दस्रु्र 

१,१६ ५० ५,०० 

१४२६३ जिस्रोर् सम्बन्धी 
अन्य दस्रु्र 

 

० २०,०० 

१४२६५ अन्य क्षेत्रको आय ४१,९९ २,०० ५,०० 

१४३१२ प्रशासघनक दण्ड, 

जररवाना र जफर् 

 

० ३,०० 

१४६११ व्यवसाय कर 

 

३,०० १,०० 

३२१२२ बैंक िौज्दार् 

 

६,१७,४६ ५,६४,४६ 

राजस्व बाुँडफाुँडबाट प्रातर् 
रकि 

८,८२,२३ १०,७१,२४ १२,६९,५१ 

११४११ बाुँडफाुँड भई प्रातर् हुने 
िूल्य अमभबदृ्गध कर 

८,८२,२३ ४,६९,०० ११,३६,२७ 

११४२१ बाुँडफाुँड भइय प्रातर् हुने 
अन्र्:शुल्क 

 

४,६९,०० ० 

११४५६ बाुँडफाुँटबाट प्रातर् हुने 
सवारी साधन कर 

 

१,३३,२४ १,३३,२४ 

अन्य आय ६३,५७ २०,०० ९०,०० 

१४५२९ अन्य राजस्व ६३,५७ २०,०० ९०,०० 

अन्र्र सरकारी ववत्तीय 
हस्र्ान्र्रण 

४९,१९,६७ ५२,९९,६८ ५४,७१,६३ 

संिीय सरकार ४६,८८,९५ ४९,८७,८७ ५१,५२,०० 

१३३११ सिाघनकरण अनुदान ११,४२,०० ११,६९,०० १२,५९,०० 

१३३१२ शसर्य अनुदान चािु ३३,७९,९५ ३०,९३,८७ २९,९९,०० 

१३३१३ शसर्य अनुदान 
पुुँजीगर् 

 

४,२०,०० ३,४४,०० 

१३३१५ ववषेश अनुदान 
पुुँजीगर् 

 

१,६६,०० ४,५०,०० 

१३३१६ सिपुरक अनुदान चािु १,६७,०० 

  

१३३१७ सिपुरक अनुदान 
पुुँजीगर् 

 

१,३९,०० १,००,०० 

प्रदेश सरकार २,३०,७२ ३,११,८१ ३,१९,६३ 
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षडानन्द नगरपामलका 
नगर काययपामलकाको कायायलय, भोजपुर 

कायायलयको कोड : ८०१०७४०२३०० 
 

राजस्ि तथा अनदुान प्राप्ततको अनिुान 

आ.ि. : २०७९/८० 

रु. हजारिा 
शीषयक आ.ि. २०७७/७८ को 

यथाथय 
आ.ि. २०७८/७९ को 
िंशोधित अनुिान 

आ.ि. २०७९/८० को 
अनुिान 

१३३११ सिाघनकरण अनुदान ७१,७६ ६७,८५ ६७,८५ 

१३३१२ शसर्य अनुदान चािु ५८,९६ 

  

१३३१३ शसर्य अनुदान 
पुुँजीगर् 

 

१,४३,९६ १,५१,७८ 

१३३१६ सिपुरक अनुदान चािु १,००,०० 

  

१३३१७ सिपुरक अनुदान 
पुुँजीगर् 

 

१,००,०० १,००,०० 

बैदेमशक 

   

जनसहभागगर्ा ९३,१४ १,००,०० १,००,०० 
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षडानन्द नगरपालिका 
नगर कायिपालिकाको कायाििय, भोजपरु 
कायािियको कोड : ८०१०७४०२३०० 

 

नगरततरीय    वार्षिक तवीकृत कायिक्रम 
 
आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिका- र्चािू तफि  

रु. हजारमा 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि शीषिक िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 
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४ दलित जनजालत मर्हिा र र्करााँत संि 
भवनमा दराज खररद 

३११२
३ 

१ १,०० १,०० ० ० ० 

५ योगमाया अलतलथ भवन फलनिर्चर ३११२
३ 

१ १,०० १,०० ० ० ० 

६ तवात्य र्चौकी छेउ बाटो सोलिङ्ग ३११५
१ 

१ २,०० ० २,०० ० ० 

७ बाताि गोरेटो बाटो ३११५
१ 

१ १,०० ० १,०० ० ० 

८ इन्रर्चोक देस्ख सोमबारे ल्याङ्ग हुाँदै 
स्र्चखुिवा खोिा सम्म ततरोन्नलत 

३११५
१ 

१ १०,०० ० ० १०,०० ० 

९ वडा भररको सडक सरसफाई ३११५
१ 

१ ५,०० ० ५,०० ० ० 

१० परुानागााँउ बाट ्याक्िा जाने 
मोटरबाटो 

३११५
१ 

१ १,५० ० १,५० ० ० 

११ र्वद्यतु र्वततार तथा ढुवानी ३११५
३ 

१ ५,०० ० ५,०० ० ० 

१२ अाँिेरी लसर्चाई योजना ३११५
५ 

१ २,५० ० २,५० ० ० 

१३ माङतेवािी िारा लनमािण ३११५
६ 

१ १,५० ० १,५० ० ० 

१४ रंगपानी खानेपानी आयोजना ३११५
६ 

१ ३,०० ० ३,०० ० ० 

१५ नाक्िा खोिा खानेपानी योजना ३११५
६ 

१ १,५० ० १,५० ० ० 

१६ सखेवा खानेपानी िारा लनमािण पापङु्गा ३११५
६ 

१ १,०० ० १,०० ० ० 

१७ जिकन्या मस्न्दर िेराबारा ३११५
९ 

१ १,०० ० १,०० ० ० 

१८ सोमबारे ढि लनकास ३११५
९ 

१ ४,०० ० ४,०० ० ० 

१९ सन्त सार्वत्रा मा.र्व. मा रे्चनि गेट 
लनमािण 

३११५
९ 

१ ६५ ० ६५ ० ० 

२० लसिेश्वरी तकुि गेट लनमािण ३११५
९ 

१ १,०० ० १,०० ० ० 

जम्मा पूाँजीगत 

 

५१,१५ २,५० ३८,६५ १०,००  
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षडानन्द नगरपालिका 
नगर कायिपालिकाको कायाििय, भोजपरु 
कायािियको कोड : ८०१०७४०२३०० 

२ नं वडा ततरीय वार्षिक तवीकृत कायिक्रम 
आ.व. : २०७९/०८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिका वडा नं. २- र्चािू तफि  

रु. हजारमा 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ पदालिकारी बैठक भत्ता+कमिर्चारी २११४१ १ १,६८ १,६८ ० ० ० 

२ सञ्चार तथा र्वद्यतु महसिु २२१११ १ २५ २५ ० ० ० 

३ इन्िन (कायाििय प्रयोजन) २२२१२ ३ ३० ० ३० ० ० 

४ सवारी सािन ममित खर्चि २२२१३ २ ५० ५० ० ० ० 

५ मसिन्द तथा कायाििय सामाग्री २२३११ १ ६५ ६५ ० ० ० 

६ सीप र्वकास तथा जनरे्चतना तालिम 
तथा गोष्ठी सम्बन्िी खर्चि 

२२५१२ १ २५ २५ ० ० ० 

७ मर्हिा िस्क्षत कायिक्रम २२५२२ १ ४० ४० ० ० ० 

८ साकेिा नााँर्च प्रदशिन २२५२२ १ २८ २८ ० ० ० 

९ सतु्केरी भेट तथा दाङमाया वम्दाक 
तावटुारको सतु्केरीहरुिाई गास 
वास 

२२५२२ १ ४० ४० ० ० ० 

१० खेिकुद कायिक्रम खर्चि २२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

११ दलित िस्क्षत कायिक्रम २२५२२ १ २५ २५ ० ० ० 

१२ बािबालिका िस्क्षत कायिक्रम २२५२२ १ २० २० ० ० ० 

१३ जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्ग सम्मान 
कायिक्रम 

२२५२२ १ ३० ३० ० ० ० 

१४ भ्रमण खर्चि २२६१२ ३ ६० ६० ० ० ० 

१५ र्वर्वि खर्चि ठेिी+मौिो २२७११ १ ६२ ६२ ० ० ० 

१६ सभा सञ्चािन खर्चि २२७२१ १ १५ १५ ० ० ० 

र्चािू तफि  जम्मा 
 

७,८३ ७,५३ ३०   

आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषयक : षडानन्द नगरपामिका वडा न.ं२- पूुँजीगर् र्फय  

लस.नं. 
कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 
खर्चि शीषिक िक्ष र्वलनयोजन 

स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश सरकार तथानीय तह 

१ प्रहरी र्चौकी र्प्रन्टर खररद ३११२२ १ ३० ३० ० ० ० 

२ 

वाछा कुदाक िमु्िा वयाक वतासे 
तावटुार वाहेक सम्पूणि वडाको बाटो 
सरसफाइ 

३११५१ १ ५,०० ५,०० ० ० ० 
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आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषयक : षडानन्द नगरपामिका वडा न.ं२- पूुँजीगर् र्फय  

लस.नं. 
कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 
खर्चि शीषिक िक्ष र्वलनयोजन 

स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश सरकार तथानीय तह 

३ 
दाङमाया नागदह सडक नयाक ओपन 
तथा ततरोन्नलत 

३११५१ १ ९,०० ० ९,०० ० ० 

४ िमु्बा सडक ततरोन्नलत ३११५१ १ २,०० ० २,०० ० ० 

५ कुदाक सडक ततरोन्नलत ३११५१ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

६ 
वतासे सडक नयाक ओपन तथा 
ततरोन्नलत 

३११५१ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

७ 
भोटेछाप देस्ख पायखा सडक नयाक 
ओपन तथा ततरोन्नलत 

३११५१ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

८ 
भमेुथान सडक नयाक ओपन तथा 
ततरोन्नलत (नगर साझेदारी) 

३११५१ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

९ वाछा कुदाककाउिे सडक ततरोन्नलत ३११५१ १ १०,०० ० ० १०,०० ० 

१० 
गरुुङ्ग खोल्सा वतासे हुाँदै नागदह लडाँ 
डाडा खेत कुिो ममित 

३११५५ १ १,०० ० १,०० ० ० 

११ 
िमण्डे लभर महुान देस्ख लतनिरे साथै 
दाङमाया लसरान खानेपानी लनमािण 

३११५६ १ १,२५ ० १,२५ ० ० 

१२ 
कैजािे महुान देस्ख वतासे खानेपानी 
लनमािण 

३११५६ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१३ 
गफुाडााँडा ट्याङ्की लनमाािण 50 र वम्दाक 
खानेपानी लनमािण 100 

३११५६ १ १,५० ० १,५० ० ० 

१४ नागदह इलसलड भवन लनमािण ३११५९ १ ३,५० ० ३,५० ० ० 

१५ र्वर्हवारे बजारको ढि लनकास ३११५९ १ २,०० ० २,०० ० ० 

१६ जनोदय आ.र्व. को छाना लनमािण ३११५९ १ २,५० ० २,५० ० ० 

१७ 

पायखा भोटेछाप र सतेवा खोप 
केन्रको ढिान तथा ्िाष्टर (प्र.म. 
रोजगार) 

३११५९ १ ३,७५ ० ३,७५ ० ० 

जम्मा पूाँजीगत ५४,८० ५,३० ३९,५० १०,००  

 

 

 

 

 

 

 

 

षडानन्द नगरपालिका 
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नगर कायिपालिकाको कायाििय, भोजपरु 
कायािियको कोड : ८०१०७४०२३०० 

३ नं वडा ततरीय वार्षिक तवीकृत कायिक्रम 
 

आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिका वडा नं.३ – र्चािू तफि                                रु. हजारमा 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ मर्हिा तवात्य तवयमसेर्वकािाई 
मालसक वैठक खाजा खर्चि 

२११३४ १ १५ १५ ० ० ० 

२ तवात्य र्चौकी खातिम्छा वलथिङ्ग 
अनमी र कासिाई प्रोत्साहन भत्ता 

२११३९ १ ७० ७० ० ० ० 

३ पदालिकारी बैठक भत्ता २११४१ १ १,६८ १,६८ ० ० ० 

४ संर्चार महसिु २२११२ १ १० १० ० ० ० 

५ वडा कायाििय+तवात्य र्चौकी 
इन्टरनेट महशिु 

२२११२ १ २६ २६ ० ० ० 

६ खतिम्छा तवात्य र्चौकीिाई इन्िन २२२१२ १ १५ १५ ० ० ० 

७ इन्िन (कायाििय प्रयोजन) २२२१२ ४ ८० ८० ० ० ० 

८ सवारी सािन ममित खर्चि २२२१३ २ ५० ५० ० ० ० 

९ मसिन्द तथा कायाििय सामाग्री २२३११ २ २० २० ० ० ० 

१० खातिम्छा वडा वतृ्तस्र्चत्र लनमािण २२५२२ १ १५ १५ ० ० ० 

११ जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्ग सम्मान 
कायिक्रम 

२२५२२ १ ७० ७० ० ० ० 

१२ रेडक्रस उपशाखा मिुपानी 
व्यवतथापन 

२२५२२ १ १५ १५ ० ० ० 

१३ अपाङ्ग साझेदारी कायिक्रम २२५२२ १ ५० ५० ० ० ० 

१४ दलित िस्क्षत कायिक्रम २२५२२ १ ३० ३० ० ० ० 

१५ खातिम्छा तवात्य र्चौकी वलथिङ्ग 
सेन्टर व्यवतथापन 

२२५२२ १ ४० ४० ० ० ० 

१६ खेिकुद कायिक्रम २२५२२ १ १,५० ० १,५० ० ० 

१७ र्वपन्न जेहेन्दार र्वद्याथीिाई 
छात्रवसृ्त्त कायिक्रम 

२२५२२ १ २० २० ० ० ० 

१८ भ्रमण खर्चि २२६१२ ४ ८० ८० ० ० ० 

१९ कृर्ष तालिक तथा भ्रमण २२६१२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

२० र्वर्वि खर्चि २२७११ १ ५७ ५७ ० ० ० 

२१ सभा सञ्चािन खर्चि २२७२१ २ २० २० ० ० ० 

२२ षडानन्द बहमुखुी क्याम्पस २५३१५ १ ५० ५० ० ० ० 

२३ अलत र्वपन्न व्यस्ििाई लन शलु्क 
तवात्य र्वमा 

२७२१९ १ २४ २४ ० ० ० 
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२४ उत्कृष्ट स्शक्षक तथा र्वद्याियिाई 
परुतकार 

२७२१९ १ १५ १५ ० ० ० 

२५ अन्य सामास्जक सहायता २७२१९ १ ५१ ५१ ० ० ० 

र्चािू जम्मा 
 

१२,४२ १०,९२ १,५०   

 

आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिका वडा नं. ३- पूाँजीगत 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तरर
क श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ लसिेिटार सामदुार्यक भवन लनमािण 
क्रमागत 

३१११२ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

२ आमा समूह भवन लनमािण ३१११२ १ ३,५० ० ३,५० ० ० 

३ र्वद्यतु फिामे पोि खररद ३११२२ १ २,२० ० २,२० ० ० 

४ प्रहरी र्चौकी कुदाककाउिे LED 

र्टलभ खररद 

३११२२ १ २७ २७ ० ० ० 

५ तवात्य र्चौकी ल्यापटप खररद ३११२२ १ ९० ० ९० ० ० 

६ सामदुार्यक भवन झ्याि ढोका र 
फलनिर्चर लनमािण सार्वक ४ 

३११२३ १ १,०० १,०० ० ० ० 

७ लसकारीबारी टावरडााँडा सडक लनमािण 
क्रमागत 

३११५१ १ २,०० ० २,०० ० ० 

८ साईमा देस्ख खातिम्छा 2,3,9,5,8 र 
1 हुाँदै नगरपालिका केन्र जोड्ने 
सडक लनमािण तथा ततरोन्नलत 

३११५१ १ १०,०० ० ० १०,०
० 

० 

९ बखडे खोिा लसंर्चाई कुिो ममित ३११५५ १ ५० ० ५० ० ० 

१० भलु्के करेसावरी लसर्चाई ३११५५ १ १,५० ० १,५० ० ० 

११ िराबा वापंखा कुिो ममित ३११५५ १ १,५० ० १,५० ० ० 

१२ र्पकुिटोि र दलित खानेपानी 
ट्याङ्की लनमािण 

३११५६ १ ९० ० ९० ० ० 

१३ खरदाक खानेपानी ममित सार्व वडा 
नं 9 

३११५६ १ २,५० ० २,५० ० ० 

१४ थिखम खोप केन्र खानेपानी ३११५६ १ ५० ० ५० ० ० 

१५ खातिम्छा मा.र्व. खानेपानी योजना ३११५६ १ १,५० ० १,५० ० ० 

१६ कुनािङु्ग प्रार्वको खेि मैदान लनमािण ३११५९ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१७ लसवािय छाना ममित ३११५९ १ ५० ० ५० ० ० 

१८ स्शवािय र सामदुार्यक भवनको 
संयिु शौर्चािय लनमािण तथा लभत्ता 
्िाष्टर 

३११५९ १ २,५० ० २,५० ० ० 

१९ पेमा छ्योलिङ्ग गमु्बा व्यवतथापन ३११५९ १ २,०० ० २,०० ० ० 

२० लसंहदेवी प्रार्व भवन लभत्ता ्िाष्टर ३११५९ १ १,५० ० १,५० ० ० 

२१ कालिका प्रार्वको ग्राउन्डको ग्यार्वन 
भने 

३११५९ १ १,०० ० १,०० ० ० 
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२२ पञ्चकन्या प्रा र्व को लसलिङ्ग र 
र्वद्यतु वायररङ्ग 

३११५९ १ १,५० ० १,५० ० ० 

२३ कुनािङु्ग गााँउ िर स्क्िलनक 
व्यवतथापन तथा शौर्चािय र 
खानेपानी ममित 

३११५९ १ १,५० ० १,५० ० ० 

२४ प्रिानमन्त्री तवरोजगार कायिक्रम 
(खरवारी कुनािङु्ग बोकेिङु्ग आदी) 

३११५९ १ २५ ० २५ ० ० 

२५ र्चन्रावती आर्व पूवाििार ममित 
योजना 

३११५९ १ १,५० ० १,५० ० ० 

२६ यिम्बर पाकि  लनमािण क्रमागत ३११५९ १ २,५० ० २,५० ० ० 

पूाँजीगत जम्मा ४७,५२ १,२७ ३६,२५ १०,०
० 
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नगर कायिपालिकाको कायाििय, भोजपरु 
कायािियको कोड : ८०१०७४०२३०० 

४ नं वडा ततरीय वार्षिक तवीकृत कायिक्रम 
 

आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिकावडा नं. ४ – र्चाि ुतफि                     रु. हजारमा 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तरर
क श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ पदालिकारी बैठक भत्ता+कमिर्चारी २११४१ १ १,६८ १,६८ ० ० ० 

२ पानी तथा लबजिुी २२१११ १ १५ १५ ० ० ० 

३ संर्चार महसिु २२११२ १ १५ १५ ० ० ० 

४ इन्िन (कायाििय प्रयोजन) २२२१२ १ ७० ७० ० ० ० 

५ सवारी सािन ममित खर्चि २२२१३ २ २० २० ० ० ० 

६ मसिन्द तथा कायाििय सामाग्री २२३११ ३ ३० ३० ० ० ० 

७ पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूर्चना 
प्रकाशन खर्चि 

२२३१५ १ १० १० ० ० ० 

८ अलभमूखीरण कायिक्रम २२५१२ १ २५ २५ ० ० ० 

९ नेवा दव ुव्यवतथापन २२५२२ १ ५० ५० ० ० ० 

१० व्यवसार्यक तरकारी खेती र्वततार 
75%25 अनदुानमा कृषकिाई टनेि 
र्वतरण 

२२५२२ १ ९३ ९३ ० ० ० 

११ सनु्तिा कागती वेनाि खररद २२५२२ १ ९९ ९९ ० ० ० 

१२ प्रा.तवा.के मूिपानी व्यवतथापन २२५२२ १ १,२० १,२० ० ० ० 

१३ लसंहदेवी मस्न्दर िण्टी खररद २२५२२ १ १० १० ० ० ० 

१४ वडागत खेिकुद कायिक्रम २२५२२ १ ३,०० ३,०० ० ० ० 

१५ तरकारी लबउ र्वजन खररद २२५२२ १ ४० ४० ० ० ० 

१६ र्वपत व्यवतथापन २२५२२ १ ९० ० ९० ० ० 

१७ टोि र्वकास कायिक्रम अलभमखुीकरण २२५२२ १ २१ २१ ० ० ० 

१८ भ्रमण खर्चि २२६१२ २ ७० ७० ० ० ० 

१९ र्वर्वि खर्चि ठेिी उतार २२७११ १ ८ ८ ० ० ० 

२० र्वर्वि खर्चि २२७११ ३ ६० ६० ० ० ० 

२१ सभा सञ्चािन खर्चि २२७२१ १ ९ ९ ० ० ० 

२२ शारदा आ र्व व्यवतथापन खर्चि २५३१५ १ १,२० ० १,२० ० ० 

२३ बिु प्रार्व व्यवतथापन २५३१५ १ १,०४ ० १,०४ ० ० 

२४ ददङ्गिा नारी समाज २५३१५ १ ५० ५० ० ० ० 

२५ रेडक्रस उपशाखा मिुपानी अनदुान २५३१५ १ ५० ० ५० ० ० 

२६ शारदा आर्व सञ्चािन तथा 
व्यवतथापन अनदुान 

२५३१५ १ ३,५० ० ३,५० ० ० 

२७ षडानन्द बहमुखुी क्याम्पस अनदुान २५३१५ १ १,०० ० १,०० ० ० 

जम्मा र्चािू 

  

२०,९७ १२,८३ ८,१४   
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आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिकावडा नं. ४- पूाँजीगत तफि  
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तरर
क श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ काभ्र ेदेस्ख कामी र्चौतारा सडक 
ग्राभेि (प्रम रोजगार) 

३११५१ १ २,०० ० २,०० ० ० 

२ वडा कायाििय देस्ख नगर जोड्ने 
सडक 

३११५१ १ १०,०० ० १०,०० ० ० 

३ मकुुि टे िारा देस्ख स्जत ब. राउतको 
िर हुाँदै रुर तामाङको िर जोड्ने 
सडक 

३११५१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

४ ४ नं. वडा लभत्रको कृर्ष सडक 
ममित 

३११५१ १ ४,०० ० ४,०० ० ० 

५ फुसे्र डााँडा देस्ख मािबासे बेसी हुाँदै 
वैद्य गााँउ जोड्ने कृर्ष सडक 

३११५१ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

६ मासेखोिा महेश तामाङ्गको िर हुाँदै 
तेसो प्रा.तवा.के. जोड्ने सडक 
लनमािण 

३११५१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

७ ्िार्ष्टक पोखरी लनमािण प्रगलत टोि ३११५५ १ ४० ० ४० ० ० 

८ खानेपानी मूि संरक्षण तथा ददङ्गिा 
बजाार सरसफाइ (प्रम रोजगार) 

३११५६ १ १,०० ० १,०० ० ० 

९ न्यौपाने िारा खानेपानी महुान 
संरक्षण 

३११५६ १ ५० ० ५० ० ० 

१० मगर गााँउ वेशी गााँउ खानेपानी 
योजना 

३११५६ १ २,०० ० २,०० ० ० 

११ वडा खानेपानी योजना ३११५६ १ ७५ ० ७५ ० ० 

१२ टुके्र खानेपानी व्यवतथापन ३११५६ १ ९९ ० ९९ ० ० 

१३ भष्मे गैरी खानेपानी योजना ३११५६ १ १,५० ० १,५० ० ० 

१४ बिु मूलति पाकि  लनमािण ३११५९ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

१५ सजृनशीि आमा समहु भवन 
व्यवतथान 

३११५९ १ १,५० ० १,५० ० ० 

१६ ि्सी बोटे देस्ख लसंहदेवी मस्न्दर 
सडक ममित, ददङ्गिा-खातिम्छा सडक 
नािी ममित (प्रम रोजगार) 

३११५९ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१७ ब्िेलसङ्ग जेनेरेशन र्चर्चि ममित ३११५९ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१८ सेती देवीथान ममित ३११५९ १ ५० ० ५० ० ० 

१९ लसर्चाई पाइप खररद ३११५९ १ ९८ ० ९८ ० ० 

२० जखन देवी देर्वथान संरक्षण ३११५९ १ ४९ ० ४९ ० ० 

२१ स्तटकर सूर्चना होलडङ बोडि लनमािण ३११५९ १ ६६ ६६ ० ० ० 

जम्मा पूाँजीगत  
 

३७,२८ ६६ ३६,६२   
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षडानन्द नगरपालिका 
नगर कायिपालिकाको कायाििय, भोजपरु 
कायािियको कोड : ८०१०७४०२३०० 

५ नं वडा ततरीय वार्षिक तवीकृत कायिक्रम 
 

आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिकावडा नं. ५ – र्चाि ुतफि   
                                                                                रु. हजारमा 

लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 
नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 
हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ पदालिकारी बैठक भत्ता २११४१ १ १,६७ १,६७ ० ० ० 

२ संर्चार महसिु २२११२ १ २५ २५ ० ० ० 

३ इन्िन (कायाििय प्रयोजन) २२२१२ १ २० २० ० ० ० 

४ वडाको बाटो सरसफाइको िालग 
इन्िन खररद 

२२२१२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

५ स्र्चसापानी देवीथान ममित संभार २२२३१ १ ७५ ० ७५ ० ० 

६ मसिन्द तथा कायाििय सामाग्री २२३११ ३ २७ २७ ० ० ० 

७ पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूर्चना 
प्रकाशन खर्चि 

२२३१५ १ १० १० ० ० ० 

८ सहरी तवात्य केन्र व्यवतथाापन 
योजना 

२२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

९ फिफुिको र्वरुवा खररद 50%25 

अुनदुान (कागती, कफी र एभोकाडो) 
२२५२२ १ ५० ५० ० ० ० 

१० संयिु खानेपानी पाइप खररद २२५२२ १ ५० ५० ० ० ० 

११ टनेि खररद २२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

१२ रासायलनक मि ढुवानी २२५२२ १ ५० ५० ० ० ० 

१३ सबै र्वद्याियका र्वद्याथीहरुिाई 
प्रोत्साहन कायिक्रम 

२२५२२ १ ५० ५० ० ० ० 

१४ भ्रमण खर्चि २२६१२ २ ५० ५० ० ० ० 

१५ र्वर्वि खर्चि २२७११ १ ३५ ३५ ० ० ० 

१६ र्वर्वि खर्चि (अलभयान सञ्चािन खर्चि) २२७११ २ २० २० ० ० ० 

१७ र्वर्वि खर्चि मािपोत २२७११ १ ५ ५ ० ० ० 

१८ आलथिक सहायता २५३१५ १ २० २० ० ० ० 

१९ षडानन्द बहमुखुी क्याम्पस अनदुान २५३१५ १ १,०० १,०० ० ० ० 

जम्मा र्चाि ुखर्चि 
 

१०,५५ ९,८० ७५   

 

 

 

आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिकावडा नं. ५- पूाँजीगत खर्चि 

लस.नं. िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 
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कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 
नाम 

खर्चि 
शीषिक 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 
हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ ददङ्गिा र्वद्यतु सहकारी भवन 
व्यवतथापन तथा लनमािण क्रमागत 

३१११२ १ १०,०० ० ० १०,०० ० 

२ बौि िमािविम्वीहरुको सामान 
खररद 

३११२२ १ २५ २५ ० ० ० 

३ खर् याङखरुुङ्ग िमुाउने सडक 
ततरोन्नलत (प्रम रोजगार) 

३११५१ १ १,२५ ० १,२५ ० ० 

४ िमुाउने र्चौतारा रे्चस््टङ्ग भगवती 
मार्व सडक लनमािण 

३११५१ १ ४,०० ० ४,०० ० ० 

५ भारतटोि देस्ख महाकािी जाने बाटो 
ममित 

३११५१ १ २,२० ० २,२० ० ० 

६ भगवती मा.र्व. कटहरे टोि देस्ख 
भारतेटोिसम्म सडक ततरोन्नलत 

३११५१ १ ३,४९ ० ३,४९ ० ० 

७ बडहरे हास्त्तढुङ्गे कृर्ष सडक नाक 
ओपन 

३११५१ १ २,५० ० २,५० ० ० 

८ िमुाउने र्चौतारा आाँपटारी बडहरे 
कालतिके पिु सडक ततरोन्नलत 

३११५१ १ १०,०० ० १०,०० ० ० 

९ खास्क्सिा कुिो ममित ३११५५ १ ५० ० ५० ० ० 

१० तल्िो अाँिेरी कुिो ममित ३११५५ १ १,०० ० १,०० ० ० 

११ जगेढााँड खानेपानी इन्टेक लनमािण ३११५६ १ ५० ० ५० ० ० 

१२ फुकेथिा खानेपानी योजना ३११५६ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१३ पखवुा देवीथान खानेपानी ममित 
योजना 

३११५६ १ ५० ० ५० ० ० 

१४ स्ज.सी. टोि िारा लनमािण ३११५६ १ १,२५ ० १,२५ ० ० 

१५ उदयपरु पछुारटोि खानेपानी लनमािण ३११५६ १ २,५० ० २,५० ० ० 

१६ रे्चस््टङ्ग खानेपानी लनमािण योजना ३११५६ १ १,५० ० १,५० ० ० 

१७ आाँपटारी पछुारटोि खानेपानी ममित 
योजना 

३११५६ १ ५० ० ५० ० ० 

१८ प्रजातन्त्र प्रार्व खानेपानी ममित ३११५६ १ ५० ० ५० ० ० 

१९ रमाइिोडााँडा खानेपानी लनमािण 
योजना 

३११५६ १ ६,०० ० ६,०० ० ० 

२० पात्िेिारा खानेपानी लनमािण योजना ३११५६ १ ५० ० ५० ० ० 

२१ भगवती मार्व पूवाििार लनमािण ३११५९ १ २,०० ० २,०० ० ० 

२२ कालतिके पिु खेि मैदान लनमािण ३११५९ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

२३ महाकािी आर्व पूवाििार लनमािण ३११५९ १ ५० ० ५० ० ० 

२४ अतथायी प्रहरी र्चौकी लसलिङ्ग ममित ३११५९ १ ५० ० ५० ० ० 

जम्मा पूाँजीगत खर्चि ५५,९४ २५ ४५,६९ १०,०० 
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षडानन्द नगरपालिका 
नगर कायिपालिकाको कायाििय, भोजपरु 
कायािियको कोड : ८०१०७४०२३०० 

६ नं वडा ततरीय वार्षिक तवीकृत कायिक्रम 
 

आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिका वडा नं. ६- र्चाि ुखर्चि तफि                   रु. हजारमा 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 
हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ पदालिकारी बैठक भत्ता २११४१ १ १,९२ १,९२ ० ० ० 

२ पानी तथा लबजिुी २२१११ १ १५ १५ ० ० ० 

३ संर्चार महसिु २२११२ ३ ३० ३० ० ० ० 

४ इन्िन (कायाििय प्रयोजन) २२२१२ २ २० २० ० ० ० 

५ सवारी सािन ममित खर्चि २२२१३ १ १५ १५ ० ० ० 

६ मसिन्द तथा कायाििय सामाग्री २२३११ १ ४१ ४१ ० ० ० 

७ पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूर्चना 
प्रकाशन खर्चि 

२२३१५ १ १० १० ० ० ० 

८ कृषी मि खरीद तथा ढुवानी २२५२२ १ २,०० २,०० ० ० ० 

९ उत्कृष्ट कृषक सम्मान तथा 
प्रस्शक्षण 

२२५२२ १ ५० ५० ० ० ० 

१० मर्हिा िस्क्षत कायिक्रम २२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

११ खेिकूद २२५२२ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१२ दलित क्षमता र्वकास कायिक्रम २२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

१३ र्वपद् महामारी २२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

१४ षडानन्द बहमुखुी क्यापस 
व्यवतथापन 

२२५२२ १ ५० ० ५० ० ० 

१५ बााँदर लनयन्त्रण (नगर साझेदारी) २२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

१६ वीउ र्वजन तथा र्वषादी खरीद २२५२२ १ ७० ० ७० ० ० 

१७ वार्षिक वडा गलतर्विी/सूर्चना 
प्रकाशन 

२२५२२ १ ७० ७० ० ० ० 

१८ अलत र्वपन्न तवात्य वीमा 
कायिक्रम 

२२५२२ १ ३,५० ३,५० ० ० ० 

१९ सुत््केरी तथा ६ मर्हना मालथका 
गभिवती पोषण कायिक्रम 

२२५२२ १ ९० ९० ० ० ० 

२० ७० मालथका जेष्ठ नागररक तथा 
अपांग कायिक्रम 

२२५२२ १ ८० ८० ० ० ० 

२१ भ्रमण खर्चि २२६१२ १ ७० ७० ० ० ० 

२२ र्वर्वि खर्चि मािपोत २२७११ १ ७ ७ ० ० ० 

२३ र्वर्वि खर्चि २२७११ १ ५० ५० ० ० ० 

२४ र्वर्वि खर्चि पस्ञ्जकरण २२७११ १ १५ १५ ० ० ० 
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२५ सभा सञ्चािन खर्चि २२७२१ १ १५ १५ ० ० ० 

२६ अन्य सामास्जक सहायता २७२१९ २ २० २० ० ० ० 

जम्मा र्चाि ुखर्चि 
 

१९,६० १७,४० २,२०   

 

आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिकावडा नं. ६- पूाँजीगत खर्चि तफि  
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 
हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ िम्छुवादेस्ख न्यौपाने डााँडासम्म 
सडक ततरउन्नती 

३११५१ १ १०,०० ० १०,०० ० ० 

२ डमु्रीभञ्ज्याङ-गहते- सभुरा पञ्चकन्या 
सडकततरोन्नती 

३११५१ १ ४,०० ० ४,०० ० ० 

३ साल्म लभत्ती सडकततरोन्नती ३११५१ १ ४,०० ० ४,०० ० ० 

४ सलतिाट प्रहरी र्वट लनमािण(नगर 
साझेदारी) 

३११५१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

५ सम्पूणि सडक सखार तथा लमक्स 
लगट्टी 

३११५१ १ ५,०० ० ५,०० ० ० 

६ क्िव-डम्वर भट्टको िर सम्मको 
बाटो लनमािण 

३११५१ १ ५० ० ५० ० ० 

७ तवात्य र्चौकी-मरूवावेसी 
सडकततरोन्नती 

३११५१ १ ४,०० ० ४,०० ० ० 

८ प्रिानमन्त्री रोजगार कायिक्रम 
अन्तगित र्वलभन्न पूवाििार लनमािण 
तथा ममित (िारा लनमािण, नरलसंहे 
महुान ममित, कृषी सडक नािी 
लनमािण, गैरीिरे बाटो लनमािण, स्िलमरि 
माइिाको िरदेस्ख सत्ति पाटीसम्म 
बाटो लनमािण) 

३११५१ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

९ डमु्र ेदानावारी-डडुवा खानेपानी 
(नगर साझेदारी) 

३११५६ १ २,०० ० २,०० ० ० 

१० खो्ने खानेपानी महुान संरक्षण ३११५६ १ ७० ० ७० ० ० 

११ सभुरा पञ्चकन्या प्रा.र्व. खानेपानी 
ममित 

३११५६ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१२ बेिौते कुवा संरक्षण र कुवा पानी 
ट्याङ्की ममित 

३११५६ १ १,५० ० १,५० ० ० 

१३ मरूवा देवीथान िेरावारा तथा 
लभत्ती खोिा काठेपिु लनमािण 

३११५९ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१४ जनरे्चतना प्रा.र्व. व्यवतथापन ३११५९ १ ४० ० ४० ० ० 

१५ वायथुान छाना लनमािण ३११५९ १ ५० ० ५० ० ० 

१६ पञ्चकन्या देवीथान वरण्डा लनमािण ३११५९ १ ६० ० ६० ० ० 



             षडानन्द नगरपालिका, ददङ्िा, भोजपरुको वार्षिक  नगर र्वकास योजना २०७९/०८०  | 60 

 

१७ सलतिाट शौर्चाियमा पानी 
व्यवतथापन 

३११५९ १ ३० ० ३० ० ० 

जम्मा पूाँजीगत खर्चि ३९,५० 

 

३९,५०   

 

 

 

षडानन्द नगरपालिका 
नगर कायिपालिकाको कायाििय, भोजपरु 
कायािियको कोड : ८०१०७४०२३०० 

७ नं वडा ततरीय वार्षिक तवीकृत कायिक्रम 
 
आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिकावडा नं. ७ – र्चाि ुखर्चि                                    रु. हजारमा 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 
हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ पदालिकारी बैठक भत्ता २११४१ १ १,६८ १,६८ ० ० ० 

२ पानी तथा लबजिुी २२१११ १ १० १० ० ० ० 

३ संर्चार महसिु २२११२ १ १० १० ० ० ० 

४ संर्चार महसिु २२११२ १ १५ १५ ० ० ० 

५ इन्िन (पदालिकारी) २२२११ २ ७० ७० ० ० ० 

६ कायाििय व्यवतथापन तथा फलनिर्चर २२३११ १ ७० ७० ० ० ० 

७ मसिन्द तथा कायाििय सामाग्री २२३११ १ १५ १५ ० ० ० 

८ पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूर्चना 
प्रकाशन खर्चि 

२२३१५ १ ५ ५ ० ० ० 

९ सार्वत्रा देवी बािकक्षा 
व्यववतथापन 

२२३१९ १ ८० ८० ० ० ० 

१० ई.लस.डी. व्यवतथापन तथा शैस्क्षक 
सामग्री र्वतरण 

२२३१९ १ ५० ५० ० ० ० 

११ षडानन्द बहमुखुी क्याम्पस 
व्यवतथापन 

२२३१९ १ ५० ५० ० ० ० 

१२ जनता प्रा.र्व. व्यवतथापन २२३१९ १ १,५० ० १,५० ० ० 

१३ षडानन्द मा.र्व. परुोनो भवन 
व्यवतथापन 

२२३१९ १ १,५० १,५० ० ० ० 

१४ लसंहवार्हनी प्रा.र्व. व्यवतथापन २२३१९ १ १,७५ १,७५ ० ० ० 

१५ अरुण मा.र्व. परुोनो भवन 
व्यवतथापन 

२२३१९ १ १,७५ १,७५ ० ० ० 

१६ र्वपद् व्यवतथापन २२५२२ १ ६२ ६२ ० ० ० 

१७ तवात्य तवयंसेर्वका क्षमता 
अलभवरृ्ि कायिक्रम 

२२५२२ १ ४० ४० ० ० ० 
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१८ कृर्ष र्वऊ लबजन खररद तथा 
र्वतरण 

२२५२२ १ ९० ० ९० ० ० 

१९ यूवा तथा खेिकुद २२५२२ १ १,९० १,९० ० ० ० 

२० जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्ग सम्मान 
कायिक्रम 

२२५२२ १ ४७ ४७ ० ० ० 

२१ वडा डकुमेन्नी लनमािण २२५२२ १ ८० ८० ० ० ० 

२२ सम्पूणि गभिवती तथा सतु्केरी पोषण 
कायिक्रम 

२२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

२३ भ्रमण खर्चि २२६१२ ३ ६० ६० ० ० ० 

२४ र्वर्वि खर्चि अलतलथ सत्कार २२७११ २ ५० ५० ० ० ० 

२५ र्वर्वि खर्चि मािपोत ठेिी २२७११ १ १० १० ० ० ० 

२६ र्वर्वि खर्चि पस्ञ्जकरण सम्बन्िी २२७११ २ २० २० ० ० ० 

२७ सभा सञ्चािन खर्चि २२७२१ १ २० २० ० ० ० 

जम्मा पूाँजीगत खर्चि 
 

१९,६२ १७,२२ २,४०   

 

आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिकावडा नं. ७- पूाँजीगत खर्चि 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ भकारो सिुार कृषक साझेदारी 
५०%25 अनदुानमा 

३११३१ १ १,४० १,४० ० ० ० 

२ रासायलनक मि ढुवानी ३११३१ १ १,०० १,०० ० ० ० 

३ अन्नबािीमा िाग्ने रोग सम्बन्िी 
औषिी र्वतरण 

३११३१ १ ९० ० ० ९० ० 

४ षडानन्द जन्म िडेरी व्यवतथापन 
(नगर साझेदारी) 

३११५१ १ २,०० ० ० २,०० ० 

५ कम्पनी कुवा देखी लबदाई र्चौतारा 
हुाँदै बारुदथान सडक ततरोन्नलत 

३११५१ १ १,५० ० १,५० ० ० 

६ सालबत्रा देो टोि देस्ख नेउबोटे 
सम्म कृर्ष सडक र्वततार 

३११५१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

७ ददङ्गिा लबदाई र्चौतारा र्पपि र्चौक 
हुाँदै भदौरेसम्म सडक ततरोन्नलत 

३११५१ १ १०,०० ० १०,०० ० ० 

८ घ्याम्पे र्चौर देस्ख आरुबोटे 
आरुबोटेसम्म कृर्ष सडक र्वततार 

३११५१ १ १,२५ ० १,२५ ० ० 

९ लबदाई र्चौतारा देस्ख तवात्य र्चौकी 
केउरेनीपानीसम्म सडक ततरोन्नलत 

३११५१ १ ९० ० ९० ० ० 

१० प्र.म. रोजगार कायिक्रम अन्तगि 
र्वलभन्न पूवाििार लनमािण (भदौरे-
कािी-सानो पंिेरो खोल्सा-बकेु-ढुङ्गे 
खोल्सी ग्यालबन जािी) 

३११५१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

११ गैरी र्चौरबाट लसाँडीबारी कृर्ष सडक 
लबततार 

३११५१ १ ५० ० ५० ० ० 
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१२ रातोपानी देस्ख कुलभन्डे जोड्ने कृर्ष 
सडक र्वततार 

३११५१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१३ ७ नं. वडाको सबै कृर्ष सडक 
सरसफाई 

३११५१ १ २,०० ० २,०० ० ० 

१४ ठूिोिारा फोहरा लसाँर्चाई लनमािण 
(नगर साझेदारी) 

३११५५ १ २,०० ० २,०० ० ० 

१५ ढकाि िारा खानेपानी व्यवतथापन ३११५६ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१६ खवासे िारा महुान संरक्षण ३११५६ १ ८० ० ८० ० ० 

१७ सानो पाँिेरो, भण्डारी िारा, अग्राखे 
सेती खोिा, भडेुि िारा खानेपानी 
व्यवतथापन 

३११५६ १ १,२० ० ० १,२० ० 

१८ आरुबोटे खानेपानी र्वततार र्चााँपेर्चौर ३११५६ १ ४० ४० ० ० ० 

१९ दानबारी ढुङ्गे खानेपानी महुान 
संरक्षण 

३११५६ १ ४० ० ४० ० ० 

२० ईिाका प्रहरी कायाििय खानेपानी 
व्यवतथापन 

३११५६ १ ४० ० ४० ० ० 

२१ सातपाने खानेपानी ट्याङ्की लनमािण 
तथा दनुवुार गाउाँ खानेपानी 
व्यवतथापन 

३११५६ १ २,०० ० २,०० ० ० 

२२ दलित खानेपानी र्वततार गडीगाउाँ ३११५६ १ ९० ० ० ९० ० 

२३ मगर संि शौर्चािय लनमािण ३११६१ १ ८० ० ० ८० ० 

२४ ददङ्गिा ग्िोरी र्चर्चि भ ुाँई ढिान तथा 
व्यवत थापन 

३११६१ १ १,०० ० ० १,०० ० 

२५ सामदुार्यक भवन झ्यािढोका 
लसलिङ्ग तथा रङ्गरोगन (नगर 
साझेदारी) 

३११६१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

२६ वडा समपरुक कोष ३११७१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

जम्मा पूाँजीगत खर्चि 
 

३७,३५ २,८० २७,७५ ६,८०  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

षडानन्द नगरपालिका 
नगर कायिपालिकाको कायाििय, भोजपरु 
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कायािियको कोड : ८०१०७४०२३०० 
८ नं वडा ततरीय वार्षिक तवीकृत कायिक्रम 

 
आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिकावडा नं. ८- र्चाि ुतफि                      रु. हजारमा 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ पदालिकारी बैठक भत्ता २११४१ १ १,६८ १,६८ ० ० ० 

२ पानी तथा लबजिुी २२१११ १ ७ ७ ० ० ० 

३ संर्चार महसिु २२११२ १ २० २० ० ० ० 

४ इन्िन (कायाििय प्रयोजन) २२२१२ ३ ३० ३० ० ० ० 

५ सवारी सािन ममित खर्चि २२२१३ २ ४० ४० ० ० ० 

६ मसिन्द तथा कायाििय सामाग्री २२३११ १ ५ ५ ० ० ० 

७ पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूर्चना 
प्रकाशन खर्चि 

२२३१५ १ १० १० ० ० ० 

८ आिारभतू भलिवि प्रस्शक्षण 
कायिक्रम 

२२५२२ १ २,०० २,०० ० ० ० 

९ तवात्य सामाग्री खरीद तथा 
र्वतरण 

२२५२२ १ ९० ९० ० ० ० 

१० दलित उत्थान कायिक्रम २२५२२ १ ५० ५० ० ० ० 

११ नस टनेि व्यवतथापन २२५२२ १ १,२० ० १,२० ० ० 

१२ उत्कृष्ठ टोि र्वकास संतथा 
प्रोत्साहन 

२२५२२ २ ५० ५० ० ० ० 

१३ साल्पा तथा लसंहदेवीथान 
व्यवतथापन (प्र.म. रोजगार) 

२२५२२ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

१४ पंस्जकरण सम्बन्िी 
जनप्रलतलनिीिाइ अलभमसु्खकरण 

२२५२२ १ १६ १६ ० ० ० 

१५ षडानन्द बहमुखुी क्याम्पस 
व्यवतथापन 

२२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

१६ मर्हिा क्षमता अलभवरृ्ि कायिक्रम २२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

१७ वडाततरी परुूष भलिभि 
प्रलतयोलगता 

२२५२२ १ २,०० २,०० ० ० ० 

१८ वडाततरीय मर्हिा भलिवि 
प्रलतयोलगता 

२२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

१९ भ्रमण खर्चि २२६१२ ३ ३० ३० ० ० ० 

२० र्वर्वि खर्चि २२७११ २ ८४ ८४ ० ० ० 

२१ र्वर्वि खर्चि अलतलथ सत्कार २२७११ १ १० १० ० ० ० 

२२ र्वर्वि खर्चि मािपोत ठेिी २२७११ १ १० १० ० ० ० 

२३ सभा सञ्चािन खर्चि २२७२१ १ १६ १६ ० ० ० 

२४ अन्य सामास्जक सहायता २७२१९ १ २० २० ० ० ० 

जम्मा र्चाि ुखर्चि  १७,७६ १३,५६ ४,२०   
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आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिका वडा नं. ८ – पूाँजीगत खर्चि 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ नगरपालिका वडा कायाििय सडक 
ततरोन्नती 

३११५१ १ १५,०० ० १५,०० ० ० 

२ सवै सडक सरसफाइ ३११५१ १ ७,५० ० ७,५० ० ० 

३ गैरीगाउाँ खानेपानी व्यवतथापन ३११५६ १ २,०० ० २,०० ० ० 

४ स्जलमगाउाँ खानेपानी व्यवतथापन ३११५६ १ ४,०० ० ४,०० ० ० 

५ िक्ष्मी तथा र्चण्डेश्वरी प्रा.र्व. 
भौलतक पूवाििार सिुार 

३११५९ १ २,५० ० २,५० ० ० 

६ वडा कायाििय शौर्चािय 
व्यवतथापन 

३११५९ १ १,५० ० १,५० ० ० 

७ कमेरेपानी शवदाहसंतकार तथि 
लनमािण 

३११५९ १ २,०० ० २,०० ० ० 

८ सल्िाडााँडा र्पकलनक तपोटि 
रंगरोगन 

३११५९ १ ५० ५० ० ० ० 

९ वडा कायाििय ग्राउण्ड सम्याउने ३११५९ १ २,५० ० २,५० ० ० 

१० रमाइिो टोि भवन लनमािण ३११५९ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

जम्मा पूाँजीगत खर्चि 
 

४०,५० ५० ४०,००   
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कायािियको कोड : ८०१०७४०२३०० 
९ नं वडा ततरीय वार्षिक तवीकृत कायिक्रम 

 
आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिकावडा नं. ९, र्चाि ुखर्चि                       रु. हजारमा 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 
हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ कमिर्चारीको बैठक भत्ता २११३४ १ १,६८ १,६८ ० ० ० 

२ पानी तथा लबजिुी २२१११ १ २० २० ० ० ० 

३ इन्िन (कायाििय प्रयोजन) २२२१२ १ ७० ७० ० ० ० 

४ सवारी सािन ममित खर्चि २२२१३ १ २७ २७ ० ० ० 

५ पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूर्चना 
प्रकाशन खर्चि 

२२३१५ १ १० १० ० ० ० 

६ मर्हिा आयआजिन कायिक्रम २२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

७ अपांग आय आजिन कायिक्रम २२५२२ १ ३५ ३५ ० ० ० 

८ दलित आयआजिन कायिक्रम २२५२२ १ ४६ ४६ ० ० ० 

९ अगवुा कृषक तालिम २२५२२ १ ६५ ६५ ० ० ० 

१० यवुा तथा खेिकूद २२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

११ भ्रमण खर्चि २२६१२ १ ७० ७० ० ० ० 

१२ र्वर्वि खर्चि २२७११ १ ५० ५० ० ० ० 

१३ र्वर्वि खर्चि मौिो २२७११ १ १० १० ० ० ० 

१४ सभा सञ्चािन खर्चि २२७२१ १ २५ २५ ० ० ० 

जम्मा र्चाि ुखर्चि 
 

७,९६ ७,९६    

आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिकावडा नं. ९, पूाँजीगत खर्चि 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 
हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ तवात्य र्चौकी व्याकअप खरीद ३११२२ १ ८० ० ८० ० ० 

२ किर र्प्रन्टर ३११२२ १ ५० ५० ० ० ० 

३ नमदगक्षेन छोलिङ गमु्बा फलनिर्चर ३११२३ १ १,५० १,५० ० ० ० 

४ वैदार भञ्जयाङ वडा कायाििय सडक 
सोलिङ (प्र.म.रोजगार कायिक्रम) 

३११५१ १ १०,०० ० १०,०० ० ० 

५ वर डााँडा देस्ख पेवा खोिा सडक 
ततरोन्नती 

३११५१ १ ४,०० ० ४,०० ० ० 

६ बैदार भञ्ज्याङ मसानिाट शवदाहन 
भड्डी लनमािण 

३११५१ १ २,०० ० २,०० ० ० 

७ लनगािदेस्ख नमूना टोि सडक सवे 
तथा लनमािण 

३११५१ १ ३,५० ० ३,५० ० ० 
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८ सस्जिे टोि भवन ्िाष्टर लनमािण ३११५१ १ १,५० ० १,५० ० ० 

९ तािखकि  टोि भवन ्िाष्टर वरण्डा 
खानेपानी लनमािण 

३११५१ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

१० टोिभवनमा ्िाष्टर र्चपी र वरण्डा 
लनमािण 

३११५१ १ ४,०० ० ४,०० ० ० 

११ गमु्वादेस्ख लतनिरेु सडक सवे तथा 
लनमािण 

३११५१ १ २,५० ० २,५० ० ० 

१२ दङुदङेुदेस्ख लतनसाजे सडक सोलिङ ३११५१ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

१३ वडा नं ९ को सबै टोिमा सडक 
ममित 

३११५१ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

१४ नयााँ र्चौतारोदेस्ख फालिदोवाटो लसढी 
लनमािण 

३११५१ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

१५ यसोिरा प्रा.र्व.ECD फलनिर्चर तथा 
वरण्डा लनमािण 

३११५१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१६ र्चन्र सूयि मा.र्व. फलनिर्चर लनमािण ३११५१ १ १,५० ० १,५० ० ० 

१७ स्जलम टोि भवन ्िाष्टर व्यार्वङ 
लसलिङ 

३११५१ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

१८ सेतीदेवी प्रा.र्व. तारिेरा ३११६१ १ २,५० ० २,५० ० ० 

जम्मा पूाँजीगत खर्चि ५०,३० २,०० ४८,३० 

  

 

 

षडानन्द नगरपालिका 
नगर कायिपालिकाको कायाििय, भोजपरु 
कायािियको कोड : ८०१०७४०२३०० 

१० नं वडा ततरीय वार्षिक तवीकृत कायिक्रम 
 
आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिका वडा नं. १०,  र्चाि ुखर्चि                                    रु. हजारमा 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 
हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ पदालिकारी बैठक भत्ता २११४१ १ १,६८ १,६८ ० ० ० 

२ संर्चार महसिु २२११२ १ १५ १५ ० ० ० 

३ इन्िन (कायाििय प्रयोजन) २२२१२ ३ ६० ६० ० ० ० 

४ जनकल्याण बहउुद्दश्यीय सहकारी 
संतथा लि. फलनिर्चर 

२२३१९ १ १,०० १,०० ० ० ० 

५ अङ्गािो बर्चत तथा ऋण सहकारी 
संतथा भवन लनमािण तथा ग्राउण्ड 
सम्याउन े

२२३१९ १ १,०० १,०० ० ० ० 

६ मर्हिा उत्थान कायिक्रम २२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 
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७ ज्येष्ठ नागररक अपाङ्गता सम्मान 
कायिक्रम 

२२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

८ साङ्गपाङ्ग तवात्य र्चौकी फोहोर 
व्यवतथापन तथा ल्याब टेस्क्नलसयन 

२२५२२ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

९ जेहेन्दार र्वद्याथी तथा दलित 
बािबालिका (र्वद्याथी उत्थान) 
कायिक्रम 

२२५२२ १ १,५० १,५० ० ० ० 

१० कृर्ष कायिक्रम २२५२२ १ ३,०० ३,०० ० ० ० 

११ जनप्रलतनीलि तथा कमिर्चारी क्षमता 
अलभवरृ्ि कायिक्रम एवं पंजीकरण 
स्शर्वर संर्चािन कायिक्रम 

२२५२२ १ ४९ ४९ ० ० ० 

१२ खेिकुद मेयर कप समेत २२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

१३ सबै टोिमा र्वद्यतु तारपोि र्वततार 
कायिक्रम 

२२५२९ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१४ िक्ष्मी प्रा.र्व. फलनिर्चर व्यवतथापन २२५२९ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१५ भ्रमण खर्चि २२६१२ १ ८० ८० ० ० ० 

१६ र्वर्वि खर्चि २२७११ १ १,४७ १,४७ ० ० ० 

१७ साविजलनक सनुवुाइ खर्चि २२७११ १ १५ १५ ० ० ० 

१८ सभा सञ्चािन खर्चि २२७२१ १ १५ १५ ० ० ० 

   १९,९९ १४,९९ ५,०० 

  

आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिका वडा नं. १० – पूाँजीगत खर्चि 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 
हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ लमिडााँडा टारबार लत्रर्चोक स८क 
ममित (प्रिानमन्त्री रोजगार) 

३११५१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

२ लसदक्कमटोि हकुपा टारीखेत सडक 
सभे तथा लनमािण ९ नं. टोि 

३११५१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

३ ईिाका प्रहरी साङ्गपाङ्ग मझवुा र् याप 
२ को बाटो हुाँदै टाईगर झरना जाने 
बाटो ममित 

३११५१ १ १०,०० ० १०,०० ० ० 

४ रानीफाि र्चट्याङ्गडााँडा हुाँदै तकुि 
डााँडा सडक 

३११५१ १ २,०० ० २,०० ० ० 

५ र्चचु्रे्चढुङ्गा िामागाउाँ सडक लनमािण ७ 
नं. 

३११५१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

६ वडाको सबै सडक ततरोन्नलत ३११५१ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

७ द्वारे गाउाँ र्चम्फडाक र्वर्हिा सडक 
ममित तथा लनमािण 

३११५१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

८ खोरडााँडा खमािङु्ग बोया जोड्ने 
सडक सभे तथा लनमािण 

३११५१ १ २,५० ० २,५० ० ० 
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९ र् याप २ को तकुिडााँडा गमु्बा जोड्ने 
सडक लनमािण 

३११५१ १ २,५० ० २,५० ० ० 

१० र्टकेिारा महुान संरक्षण टोि नं २ ३११५६ १ ८० ० ८० ० ० 

११ जोरिारा खानेपानी महुान स्रोत 
संरक्षण टोि नं. ५ 

३११५६ १ ८० ० ८० ० ० 

१२ मालिका देवीथान खानेपानी संरक्षण 
तथा लनमािण 

३११५६ १ ८० ० ८० ० ० 

१३ ल्या्रे्चकुवा खानेपानी महुान 
तारिेराबारा टोि नं ८ 

३११५६ १ ८० ० ८० ० ० 

१४ रे्चपवुा खानेपानी महुान संरक्षण टोि 
नं ७ 

३११५६ १ ८० ० ८० ० ० 

१५ डमु्जन गैरा खानेपानी संरक्षण तथा 
लनमािण 

३११५६ १ ८० ० ८० ० ० 

१६ र्चस्ण्डका प्रा.र्व. तारिेराबारा ३११६१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१७ १ नं. टोि भवन बरण्डा ्िाष्टर ३११६१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१८ सरतवती मा.र्व. भवन रङ्गरोगन ३११६१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१९ वडा कायाििय भवन व्यवतथापन ३११६१ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

२० ररन्छेन छ्योलिङ्ग गमु्बा ७ नं. टोि 
फलनिर्चर तथा ्िाष्टर 

३११६१ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

२१ ४ नं. टोि र्चस्ण्डथान भवन लनमािण ३११६१ १ १,५० ० १,५० ० ० 

२२ ८ नं. टोि भवन ्िािर ३११६१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

२३ ५ नं. टोि भवन लनमािण ३११६१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

२४ शारदा आ.र्व. फलनिर्चर व्यवतथापन ३११६१ १ १,५० ० १,५० ० ० 

२५ २ नं. टोि भवन बरण्डा लनमािण ३११६१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

जम्मा पूाँजीगत खर्चि ४३,८० 

 

४३,८०   

 

 

षडानन्द नगरपालिका 
नगर कायिपालिकाको कायाििय, भोजपरु 
कायािियको कोड : ८०१०७४०२३०० 

११ नं वडा ततरीय वार्षिक तवीकृत कायिक्रम 
 
आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिका वडा नं. ११, र्चाि ुखर्चि तफि               रु. हजारमा 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 
हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ पदालिकारी बैठक भत्ता २११४१ १ १,९२ १,९२ ० ० ० 

२ पानी तथा लबजिुी २२१११ १ २५ २५ ० ० ० 

३ संर्चार महसिु २२११२ १ २५ २५ ० ० ० 

४ इन्िन (कायाििय प्रयोजन) २२२१२ ३ ६० ६० ० ० ० 
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५ सवारी सािन ममित खर्चि २२२१३ ३ ३३ ३३ ० ० ० 

६ मसिन्द तथा कायाििय सामाग्री २२३११ ३ ३० ३० ० ० ० 

७ आददवासी जनजाती(राइि जालत भाषा 
प्रस्शक्षण कायिक्रम) 

२२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

८ षडानन्द बहमुखुी क्याम्पस २२५२२ १ ५० ५० ० ० ० 

९ प्रोत्साहन(मर्हिा तवयंसेर्वका) २२५२२ १ २५ २५ ० ० ० 

१० व्यस्िगत िटना दताि 
अलभमखुीकरण 

२२५२२ १ २५ २५ ० ० ० 

११ खेिकूद २२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

१२ प्रहरी र्चौकी व्यवतथापन २२५२२ १ ३० ३० ० ० ० 

१३ टोलिर्वकास संतथा अलभमसु्खकरण २२५२२ १ ७५ ७५ ० ० ० 

१४ बजार व्यवतथापन २२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

१५ दलित/र्वपन्न उत्थान कायिक्रम २२५२२ १ ७५ ७५ ० ० ० 

१६ र्वर्वि खर्चि २२५२२ १ ७७ ७७ ० ० ० 

१७ वडा कायाििय व्यवतथापन २२५२२ १ ३,०० ३,०० ० ० ० 

१८ भ्रमण खर्चि २२६१२ ३ ६० ६० ० ० ० 

१९ र्वर्वि खर्चि २२७११ २ ५० ५० ० ० ० 

२० सभा सञ्चािन खर्चि २२७२१ १ २५ २५ ० ० ० 

जम्मा र्चाि ुखर्चि 
 

१४,५७ १४,५७   
 

आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिका वडा नं. ११, पूाँजीगत खर्चि 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ एक्सरे मेलसन खरीद देउरािी 
तवात्य र्चौकी 

३११२२ १ ६,०० ० ६,०० ० ० 

२ रासायलनक मि ढुवानी ३११३१ १ २,०० ० २,०० ० ० 

३ फालिपञ्च ेआ.र्व. क्यास्न्टन लनमािण ३११५१ १ २,०० ० २,०० ० ० 

४ िनलसंगे डााँडा ि्सीिारा कृषी 
सडक(क्रमागत) 

३११५१ १ १,५० ० १,५० ० ० 

५ सडक ममित ३११५१ १ ७,०० ० ७,०० ० ० 

६ हकि  खोिा छलतउने गोरेटो बाटो 
लनमािण 

३११५१ १ २,०० ० २,०० ० ० 

७ फालिपञ्च ेआ.र्व.झ्याउपोखरी सडक 
ममित(प्र.तवरोजगार) 

३११५१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

८ लसतने लसम्िे हुाँदै शेरावसी कृषी 
सडक 

३११५१ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

९ कामीजंग फिेदे जोड्ने कृषी सडक ३११५१ १ १,५० ० १,५० ० ० 

१० ररठ्ठाबोटे -सेमेङ-ददंिा सडक 
ततरोन्नती 

३११५१ १ १०,०० ० १०,०० ० ० 

११ शारदा मा.र्व. नयााँ भवन िेरावारा ३११५१ १ २,०० ० २,०० ० ० 
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१२ खानेपानी श्रोत संरक्षण(गैरी िारा, 
डााँडा खेत, लतिरा काकी, माझको 
कुवा) 

३११५६ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

१३ र्पपिडााँडा आरूवोटे खानेपानी 
लनमािण 

३११५६ १ १,२५ ० १,२५ ० ० 

१४ विुबारे बजार टहरा/नािी लनमािण ३११५९ १ ७५ ० ७५ ० ० 

१५ हजारे प्रा.र्व. कायाििय भवन 
व्यवतथापन 

३११५९ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१६ स्शक्षा प्रमेी आ.र्व.भवन ममित ३११५९ १ १,५० ० १,५० ० ० 

१७ सामदुास्णक पतुतकािय भवन ममित ३११५९ १ २,०० ० २,०० ० ० 

जम्मा पूाँजीगत खर्चि 
 

४७,५० 
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षडानन्द नगरपालिका 
नगर कायिपालिकाको कायाििय, भोजपरु 
कायािियको कोड : ८०१०७४०२३०० 

१२ नं वडा ततरीय वार्षिक तवीकृत कायिक्रम 
 
आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिका वडा नं.१२, र्चाि ुखर्चि                   रु. हजारमा 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ पदालिकारी बैठक भत्ता २११४१ १ १,६८ १,६८ ० ० ० 

२ पानी तथा लबजिुी २२१११ १ १२ १२ ० ० ० 

३ संर्चार महसिु २२११२ २ २० २० ० ० ० 

४ इन्िन (कायाििय प्रयोजन) २२२१२ ३ ७५ ७५ ० ० ० 

५ सवारी सािन ममित खर्चि २२२१३ २ ५० ५० ० ० ० 

६ मसिन्द तथा कायाििय सामाग्री २२३११ १ १५ १५ ० ० ० 

७ व्यस्िगत िटना दताि सरे्चतना 
कायिक्रम 

२२५२२ १ ४० ४० ० ० ० 

८ र्वर्वि खर्चि व्यवतथापन २२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

९ जेष्ठ नागररक तथा अपांग सम्मान 
कायिक्रम 

२२५२२ १ ८० ८० ० ० ० 

१० खेिकूद सञ्चािन तथा व्यवतथापन २२५२२ १ २,०० २,०० ० ० ० 

११ मर्हिा िस्क्षत कायिक्रम २२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

१२ सामास्जक सरुक्षा लनवकरण तथा 
मािपोत स्शर्वर व्यवतथापन 

२२५२२ १ ४० ४० ० ० ० 

१३ प्रोत्साहन( म.तव.से, पिु तथा पानी 
रूगािू) 

२२५२२ १ ६० ६० ० ० ० 

१४ भ्रमण खर्चि २२६१२ ३ ७५ ७५ ० ० ० 

१५ र्वर्वि खर्चि २२७११ १ ७० ७० ० ० ० 

१६ सभा सञ्चािन खर्चि २२७२१ १ १५ १५ ० ० ० 

१७ गौरूङ अौा.र्व. बािकक्षा 
व्यतथापन 

२५३११ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१८ दाङलसङजोर अौा.र्व. फलनिर्चर तथा 
खानेपानी व्यवतथापन 

२५३११ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१९ महेन्रोदय मा.र्व. बािकक्षा 
व्यवतथापन र खेिकूद ग्राउण्ड 
लनमािण 

२५३११ १ २,०० ० २,०० ० ० 

२० गोपेटार बािकक्षा व्यवतथापन २५३११ १ १,०० ० १,०० ० ० 

२१ शहरी तवात्य र्चौकी व्यवतथापन २७२१९ १ १,०० ० १,०० ० ० 

जम्मा र्चाि ुखर्चि १७,२० ११,२० ६,००   

आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिका वडा नं. १२, पूाँजीगत खर्चि 
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लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 
नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ मि ढुवानी ३११३१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

२ वडा भरीको बाटो ममित तथा 
सरसफाइि 

३११५१ १ ५,०० ० ५,०० ० ० 

३ राइिकुडिेु रातमाटे जोडने अिरुो 
सडक ममित तथा लनमािण 

३११५१ १ २,०० ० २,०० ० ० 

४ टारी, रामकण्ठे, सनुखानी नदी रोड 
र्वततार तथा लनमािण 

३११५१ १ ८,०० ० ८,०० ० ० 

५ वरडााँडा लसमिभञ्ज्याङ हदैु 
स्र्चिाउने डााँडसम्म सडक 
ततरोन्नती 

३११५१ १ १०,०० ० १०,०० ० ० 

६ सािी खोिा खत्री पाखा सडक 
ममित तथा लनमािण 

३११५१ १ १,५० ० १,५० ० ० 

७ तकेु आमबोटे खोल्सी सडक ममित 
तथा लनमािण 

३११५१ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

८ बासिााँरी राई गाउाँ बािढंुगा जाने 
पैदि बटो ममित तथा लनमािण 
(प्र.म. रोजगार) 

३११५१ १ १,५० ० १,५० ० ० 

९ र्वद्यतु पोि तार ढुवानी ३११५३ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१० 12 नं. वडा भरीका कुाँ वा िारा 
संरक्षण 

३११५५ १ २,५० ० २,५० ० ० 

११ मािे पोखरी लनमािण ३११५५ १ २,०० ० २,०० ० ० 

१२ रामकण्ठे पोखरी लनमािण ३११५५ १ २,३० ० २,३० ० ० 

१३ सानो कुवा ट्याङ्की लनमािण ३११५५ १ १,५० ० १,५० ० ० 

१४ वडा कायाििय व्यवतथापन ३११५९ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१५ जनता प्रा.र्व. व्यवतथापन ३११५९ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१६ भड्खारे कुिो ममित ३११५९ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१७ दाइिजोर खेिमैदान लनमािण ३११५९ १ ५७ ५७ ० ० ० 

जम्मा पूाँजीगत खर्चि ४४,८७ ५७ ४४,३०   
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षडानन्द नगरपालिका 
नगर कायिपालिकाको कायाििय, भोजपरु 
कायािियको कोड : ८०१०७४०२३०० 

१३ नं वडा ततरीय वार्षिक तवीकृत कायिक्रम 
 
आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिका वडा नं.१३, र्चाि ुखर्चि                    रु. हजारमा 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको नाम खर्चि 

शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तरर
क श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 
हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरका
र 

तथानीय 
तह 

१ पदालिकारी बैठक भत्ता २११४१ १ १,६८ १,६८ ० ० ० 

२ पानी तथा लबजिुी २२१११ १ १० १० ० ० ० 

३ संर्चार महसिु २२११२ १ १० १० ० ० ० 

४ इन्िन (कायाििय प्रयोजन) २२२१२ १ ५५ ५५ ० ० ० 

५ सवारी सािन ममित खर्चि २२२१३ ३ ३० ३० ० ० ० 

६ वेस्ल्डङ मेलसन खररद २२२२१ १ ५० ५० ० ० ० 

७ वडा कायाििय तथा आिारभतू तवातथय 
सेवा केन्र फलनिर्चर लनमािण 

२२३११ १ १,३० १,३० ० ० ० 

८ वडा कायािियिाई ल्यापटप/कम््यूटर 
खररद 

२२३११ १ ९० ९० ० ० ० 

९ सवारी सािन (मोटरसाईकि खररद) 
नगर साझेदारी कायिक्रम 

२२३११ १ २,०० २,०० ० ० ० 

१० खापेड कुिो रङ्गाि ुपारश्रलमक २२४१३ १ २५ २५ ० ० ० 

११ कमिर्चारी तथा जनप्रलतनीलिको क्षमता 
र्वकास ताालिम 

२२५१२ १ ४० ४० ० ० ० 

१२ सूर्चीकृत भई राज्यबाट सेवा सरु्विा 
नपाएका अपाङ्गताहरुिाई राहत सहयोग 
कायिक्रम 

२२५२२ १ ५० ५० ० ० ० 

१३ सामास्जक सरुक्षा नवीकरण स्शर्वर 
कायिक्रम 

२२५२२ १ १० १० ० ० ० 

१४ व्यस्िगत िटना तथा सामास्जक सरुक्षा 
सम्बन्िी कमिर्चारी तथा जनप्रलतनीलििाई 
गोष्ठी सञ्चािन कायिक्रम 

२२५२२ १ ४० ४० ० ० ० 

१५ सबं मतृकको समवेदना खर्चि २२५२२ ३ १५ १५ ० ० ० 

१६ पीलडत मर्हिा तवयमसेर्वका र ज्येष्ठ 
नागररक सम्मान कायिक्रम 

२२५२२ १ ४० ४० ० ० ० 

१७ वडा खेिकुद र्वकास कायिक्रम २२५२२ १ २,२५ २,२५ ० ० ० 

१८ नारी ददवस कायिक्रम २२५२२ १ ३० ३० ० ० ० 

१९ वार्षिक वडागत गलतर्वलि, नागररक 
सन्तषु्टी र सामास्जक उत्तरदार्यत्व, 

२२५२२ १ ८० ८० ० ० ० 
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र्वज्ञापन तथा सूर्चना प्रशारण सम्बन्िी 
र्वर्वि कायिक्रम 

२० अनगुमन, मूल्यांकन खर्चि २२६११ १ १० १० ० ० ० 

२१ भ्रमण खर्चि २२६१२ १ ५५ ५५ ० ० ० 

२२ र्वर्वि खर्चि २२७११ १ ७९ ७९ ० ० ० 

२३ सभा सञ्चािन खर्चि २२७२१ १ ८ ८ ० ० ० 

जम्मा र्चाि ुखर्चि 
 

१४,५० १४,५०    

आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिका वडा नं.१३, पूाँजीगत खर्चि  
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तरर
क श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 
हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरका
र 

तथानीय 
तह 

१ महेन्रोदय मा.र्व. कम््यूटर ममित 
तथा कम््यूटर कक्षा व्यवतथापन 

३१११३ १ १,०० ० १,०० ० ० 

२ वडा पोजेक्टर खररद ३११२२ १ ६० ६० ० ० ० 

३ सिुाररएको गोठखोर लनमािण ३११३१ १ ५,०० ० ५,०० ० ० 

४ आिलुनक मौरी िार खररद तथा 
र्वतरण कायिक्रम 

३११३१ १ ९९ ९९ ० ० ० 

५ प्रत्येक टोिका अगवुा व्यवसार्यक 
कृषकहरुिाई अलभमूखीकरण तालिम 
तथा पााँर्च वषे कृर्ष नीलत कायिक्रम 

३११३१ १ ३७ ३७ ० ० ० 

६ र्वषादी तप्रयेर खररद तथा र्वतरण 
कायिक्रम 

३११३१ १ ५५ ५५ ० ० ० 

७ र्कवीको र्वरुवा खररद तथा र्वतरण 
कायिक्रम 

३११३१ १ ९५ ९५ ० ० ० 

८ कृर्ष प्रदशिनी मेिा कायिक्रम ३११३१ १ ४० ४० ० ० ० 

९ बेमौसमी तरकारी बािीको लबऊ तथा 
र्वषादी खररद र्वतरण कायिक्रम 

३११३१ १ ७७ ७७ ० ० ० 

१० लभरथा्िा देस्ख देउरािी पखवुासम्म 
जाने गोरेटो बाटो झाडी फडान तथा 
लसाँढी लनमािण 

३११५१ १ ६० ० ६० ० ० 

११ देउरािी डााँडा जाने सडक ततरोन्नलत ३११५१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१२ बोल्ने ढुङ्गा कटुवाि गाउाँ सडक 
ममित 

३११५१ १ १,१० ० १,१० ० ० 

१३ खरवारी डााँडाबाट साउने डााँडा हुाँदै 
पोखरी डााँडा जाने सडक लनमािण 

३११५१ १ १,१० ० १,१० ० ० 

१४ र् याप सडक बािखोर देस्ख िारा 
खोिा तथा वडा र नगर केन्र जोड्ने 
सडक सरसफाई तथा ततरोन्नलत 

३११५१ १ १०,०० ० १०,०० ० ० 
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१५ र् याप सडकदेस्ख बेखम्छा मानडााँडा 
िनु्थङु्ग मािबासे हुाँदै हेिौंछा जाने 
सडक लनमािण 

३११५१ १ १,५० ० १,५० ० ० 

१६ र्वर्हवारे ििेगाउाँ होम्दाक सडक 
लनमािण 

३११५१ १ २,५० ० २,५० ० ० 

१७ छेउिर टलनिङ्गबाट सोलतवारी हुाँदै 
गणपानी जाने सडक लनमािण 

३११५१ १ १,२० ० १,२० ० ० 

१८ मूि सडकहरुका र्कनारा झाडी 
सरसफाई तथा डे्रन र कज वे 
प्रिानमन्त्री तवरोजगार साझेदारी 
कायिक्रम 

३११५१ १ ५० ० ५० ० ० 

१९ मानडााँडा र्हउाँदे लसाँर्चाई योजना ३११५५ १ १,०० ० १,०० ० ० 

२० भािखुोप गङ्गटे खानेपानी तथा मन 
खोिा जङ्गेडााँडा कुिो ममित 

३११५५ १ ७० ० ७० ० ० 

२१ नागदह खहरे, ओखरबोटे कुिो ममित 
तथा पर्हरो लनयन्त्रण पाईप खररद 

३११५५ १ ५० ० ५० ० ० 

२२ लसमिारा स्रोत संरक्षण तथा लसाँगार 
िारा आर.लभ.र्ट. लनमािण 

३११५६ १ १,४० ० १,४० ० ० 

२३ पैरे खोिा खानेपानी तथा स्जम्मा िारा 
स्रोत संरक्षण 

३११५६ १ ५० ० ५० ० ० 

२४ बोया प्रहरी र्चौकी भवन अगालड भ-ू
क्षय रोकथाम टेवा पखािि 

३११५७ १ १,०० ० १,०० ० ० 

२५ दैवी प्रकोप राहत कायिक्रम ३११५७ १ ३५ ३५ ० ० ० 

२६ देवीडााँडा पयिटन क्षेत्र झाडी सफाई 
तथा लस ढी लनमािण 

३११६१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

२७ कृर्ष सहकारी शौर्चािय लनमािण ३११६१ १ ६५ ० ६५ ० ० 

२८ १ नं. टोिभवनको ट्वाईिेट र पेटी 
लनमािण 

३११६१ १ ६० ० ६० ० ० 

२९ ४ नं. टोि भवनको लभत्ता ्िाष्टर ३११६१ १ ६० ० ६० ० ० 

३० ठुिढुङ्गा देर्वथान पयिटकीय तथि 
कम्पाउण्ड लसाँढी लनमािण 

३११६१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

३१ कााँके्र पोखरी तारिेराबारा लनमािण ३११६१ १ १,१० ० १,१० ० ० 

३२ २ नं. टोि भवनको लभत्ता ्िाष्टर ३११६१ १ ६० ० ६० ० ० 

३३ भो.न.पा. र ष.न.पा. १३ को लसमाना 
र् याप सडकमा नगर साझेदारीमा गेट 
लनमािण 

३११६१ १ १,३९ १,३९ ० ० ० 

३४ र्वर्हवारे आ.र्व. भवन झ्याि ढोका 
ममित तथा लसाँढी लनमािण 

३११६१ १ ५० ० ५० ० ० 

३५ बािखोर देस्ख देर्वथानसम्म जाने 
लसंढी लनमािण 

३११६१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

३६ टाईगर झनाि पाकि  लनमािण ३११७१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

जम्मा पूाँजीगत खर्चि ४५,०४ ६,३९ ३८,६५   

 



             षडानन्द नगरपालिका, ददङ्िा, भोजपरुको वार्षिक  नगर र्वकास योजना २०७९/०८०  | 76 

 

 

 

षडानन्द नगरपालिका 
नगर कायिपालिकाको कायाििय, भोजपरु 
कायािियको कोड : ८०१०७४०२३०० 

१४ नं वडा ततरीय वार्षिक तवीकृत कायिक्रम 
 
आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिका वडा नं.१४, र्चाि ुखर्चि                     रु. हजारमा 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 
हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ पदालिकारी बैठक भत्ता २११४१ १ १,६८ १,६८ ० ० ० 

२ पानी तथा लबजिुी २२१११ २ २० २० ० ० ० 

३ संर्चार महसिु २२११२ १ १५ १५ ० ० ० 

४ इन्िन (कायाििय प्रयोजन) २२२१२ २ ५० ५० ० ० ० 

५ सवारी सािन ममित खर्चि २२२१३ २ ५० ५० ० ० ० 

६ ल्यापटप खररद २२३११ १ ८० ८० ० ० ० 

७ पतुतक तथा सामग्री खर्चि २२३१३ २ १० १० ० ० ० 

८ खापेड कुिो रुङ्गाि ुपाररश्रलमक २२४१३ १ ९० ९० ० ० ० 

९ मौरी पािन तथा आिलुनक िर लनमािण २२५२२ १ ६० ६० ० ० ० 

१० गभिवती सुत््केरी पोषण कायिक्रम २२५२२ १ १,०० १,०० ० ० ० 

११ सतु्केरी यातायात खर्चि २२५२२ १ ७० ७० ० ० ० 

१२ भ्रमण खर्चि २२६१२ २ ५० ५० ० ० ० 

१३ र्वर्वि खर्चि २२७११ १ १,२२ १,२२ ० ० ० 

१४ सभा सञ्चािन खर्चि २२७२१ १ १५ १५ ० ० ० 

१५ र्वपद व्यवतथापन २७२१२ १ ५० ५० ० ० ० 

जम्मा र्चाि ुखर्चि 
 

९,५० ९,५०    

आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : षडानन्द नगरपालिका वडा नं. १४, पूाँजीगत खर्चि 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 
हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ नव जागलृत टोि भवन, पेटी र 
र्हिट्याङ्ग लनमािण 

३१११३ १ १,०० ० १,०० ० ० 

२ कृर्ष गोठखोर सिुार कायिक्रम (नगर 
साझेदारी) 

३११३१ १ ५,०० ५,०० ० ० ० 

३ झोिमि ट्याङ्की लनमािण (नगर 
साझेदारी) 

३११३१ १ २,०० ० २,०० ० ० 
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४ च्याकािङु्ग वान्टुङ्ग डााँडा सडक सवे 
तथा लनमािण 

३११५१ १ २,०० ० २,०० ० ० 

५ स्शवािय मस्न्दर िेराबारा ३११५१ १ १,२० ० १,२० ० ० 

६ र्वर्हवारे र्पस्त्तम सडक लनमािण ३११५१ १ १०,०० ० १०,०० ० ० 

७ र् याप सडकमा नािी तथा सोलिङ 
लनमािण (प्र.म. तवरोजगार कायिक्रम) 

३११५१ १ ६० ६० ० ० ० 

८ माजन िारा माजन टोि गैरीगाउाँ 
सडक सवे तथा लनमािण 

३११५१ १ २,०० ० २,०० ० ० 

९ र् याप सडक ततरोन्नलत ३११५१ १ ४,०० ० ४,०० ० ० 

१० १४ नं. वडाको सम्पूणि सडक 
सरसफाई 

३११५१ १ ५,०० ० ५,०० ० ० 

११ दाम्िी कृर्ष सडक सवे तथा लनमािण ३११५१ १ ३,८४ ३,८४ ० ० ० 

१२ र्वर्हवारे वेखम्याछा याङ्गुवा खोिा 
हू्यम पाईप व्यवतथापन 

३११५४ १ २,०० २,०० ० ० ० 

१३ भािखुोप महुान र्पस्त्तम लसाँर्चाई कुिो 
ममित 

३११५५ १ २,०० ० २,०० ० ० 

१४ प्रहरी र्चौकी सपोौेट वाि लनमािण ३११६१ १ १,२० ० १,२० ० ० 

१५ मालिका रार्िय आ.र्व. प्रवेशद्वार 
लनमािण 

३११६१ १ १,२० ० १,२० ० ० 

१६ मनकामना आ.र्व. र्चपी, बाटो र पानी 
व्यवतथापन 

३११६१ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१७ लसंहदेवी आ.र्व. व्यवतथापन ३११६१ १ २,४० २,४० ० ० ० 

१८ महेन्रोदय मा.र्व. छाना, वायररङ्ग र 
फलनिर्चर लनमािण 

३११६१ १ ४,०० ० ४,०० ० ० 

जम्मा पूाँजीगत खर्चि ५०,४४ १३,८४ ३६,६०   
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षडानन्द नगरपालिका 
     नगर कायिपालिकाको कायाििय 

ददङ्िा, भोजपरु 
 
 

आ.व. २०७९/८० मा षडानन्द नगरपालिकाको नगर तथा वडाततरबाट योजना बैंकमा  छनौट भई 
आएका प्रिानमन्त्री रोजगार कायिक्रमसाँग संर्चािन गनि सर्कन ेयोजनाहरु 

लस.न. योजना/कायिक्रमको नाम वडा नं. कैर्फयत 

१ पायखादेस्ख दाङ्गमायासम्म सडक ततरोन्नती २   
  

२ कुदाककाउिे पर्हरो लनयन्त्रणिाई लनरन्तरता   
  

३ स्र्चखुिवा खोिा कुिो ममित खरवारी  ३   

४ िङु्गखटु्टा कुिो ममित योजना   

५ छोकीमाया कुिो ममित योजना   

६ र्पवाखोिा कुिो ममित (कुवाखेत,रिमा 
 खेत र खरबारी खेत समेतिाई) 

  

७ सैमा कुिो ममित   

८ जगेढााँड महुान संरक्षण ४   

९ लसमखेत गैरी िारा लनमािण ४   

१० दादरेु-िारापानी सोलिङ्ग तथा नािी लनमािण ६   

११ जनरे्चतना प्रा.र्व. िेराबार   

१२ र्चण्डेश्वरी प्रा.र्व. भौलतक पूवाििार व्यवतथापन  
 

  

१४ आरुबोटे हजारे सडक ममित ११   

१५ लभरथा्िो र्पस्त्तम सडक र बास्क्सिे स्झगनी वन सडक 
नािी तथा सोलिङ्ग लनमािण 

१३   

१६ र् याप सडक ततरोन्नती १४   
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षडानन्द नगरपालिका 
नगर कायिपालिकाको कायाििय, भोजपरु 
कायािियको कोड : ८०१०७४०२३०० 

काययक्रि / पररयोजना अनुिार बजेट बबननयोजन 
 
आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : संिीय सरकारबाट हततान्तररत कायिक्रम (शसति अनदुान) - र्चािू 
८०१०७४०२५११ संिीय सरकारबाट हस्र्ान्र्ररर् चाि ूकाययक्रि (शसर्य अनुदान)                      रु. हजारिा 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 

नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 
हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ उद्यम र्वकास सहजकतािको तिब २११११ १ ८,७५ ० ८,७५ ० ० 

२ प्रारस्म्भक बाि र्वकास 
सहजकतािहरुको पाररश्रलमक तथा 
र्वद्यािय कमिर्चारी व्यबतथापन 
अनदुान 

२११११ १ १९,०५ ० १९,०५ ० ० 

३ तिब तथा सलुबिा -र्वस्त्तय साक्षरता 
सहजकताि क्रायिक्रम 

२११११ १ ४,४६ ० ४,४६ ० ० 

४ तथानीय तहका तवात्य र्चौकी, 
प्रा.तवा.के. र अतपतािहरुमा 
कायिरत कमिर्चारीहरुको तिव, महगी 
भत्ता, तथानीय भत्ता, पोषाक िगायत 
प्रशासलनक खर्चि समेत 

२११११ १ ३,९७,०० ० ३,९७,०० ० ० 

५ प्रारस्म्भक बाि र्वकास 
सहजकतािहरुको पाररश्रलमक तथा 
र्वद्यािय कमिर्चारी व्यबतथापन 
अनदुान 

२११११ १ ३८,३६ ० ३८,३६ ० ० 

६ आिारभतू तहका तवीकृत दरवन्दीका 
स्शक्षक, राहत अनदुान स्शक्षकका 
िालग तिब भत्ता अनदुान (र्वशेष 
स्शक्षा पररषद अन्तरगतका 
स्शक्षक/कमिर्चारीहरु समेत) 

२११११ १ १३,२४,०
० 

० १३,२४,०
० 

० ० 

७ रोजगार संयोजकको तिव २११११ १ ४,९४ ० ४,९४ ० ० 

८ माध्यलमक तहका तवीकृत 
दरवन्दीका स्शक्षक, राहत अनदुान 
स्शक्षक िालग तिब भत्ता अनदुान 
(र्वशेष स्शक्षा पररषद अन्तरगतका 
स्शक्षक/कमिर्चारी,प्रार्वलिक िारका 
प्रस्शक्षक समेत) 

२११११ १ ३,९५,०० ० ३,९५,०० ० ० 
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९ आिारमतु तह कक्षा (६-८) मा 
अंग्रजेी,गस्णत र र्वज्ञान र्वषयमा 
स्शक्षण सहयोग अनदुान 

२११११ १ १८,८२ ० १८,८२ ० ० 

१० तथायी कमिर्चारीहरुको तिब 
भत्ता,पोसाक भत्ता,महंगी भत्ता,अन्य 
सेवा शलु्क/करार कमिर्चारीहरुको 
तिब भत्ता र सम्पणुि कमिर्चारीहरुको 
र्चाडपवि खर्चि 

२११११ १ १८,५० ० १८,५० ० ० 

११ आिारमतु तह कक्षा (६-८) मा 
अंग्रजेी,गस्णत र र्वज्ञान र्वषयमा 
स्शक्षण सहयोग अनदुान 

२११११ १ ३,३५ ० ३,३५ ० ० 

१२ आिारमतु तह कक्षा (६-८) मा 
अंग्रजेी,गस्णत र र्वज्ञान र्वषयमा 
स्शक्षण सहयोग अनदुान 

२११११ १ ६,८२ ० ६,८२ ० ० 

१३ रोजगार सहायकको तिब २११११ १ ३,९३ ० ३,९३ ० ० 

१४ प्रार्वलिक सहायकको तिव २११११ १ ३,९३ ० ३,९३ ० ० 

१५ प्रारस्म्भक बाि र्वकास 
सहजकतािहरुको पाररश्रलमक तथा 
र्वद्यािय कमिर्चारी व्यबतथापन 
अनदुान 

२११११ १ १,०७,०० ० १,०७,०० ० ० 

१६ कृर्ष तथा पश ुसेवाका एक गााँउ 
एक प्रार्वलिकहरुको तिव भत्ता 

२११११ १ ११,०० ० ११,०० ० ० 

१७ तिब तथा सलुबिा- मनोसामास्जक 
परामशिकताि 

२११११ १ ४,४६ ० ४,४६ ० ० 

१८ एक पालिका एक भेटेररनरी डाक्टर २११११ १ ४,५० ० ४,५० ० ० 

१९ एम. आइि. एस. अपरेटर र र्फल्ड 
सहायक पाररश्रलमक, र्चाडपवि खति 
तथा पोशाक खर्चि 

२११११ १ ६,६० ० ६,६० ० ० 

२० कृर्ष तनातक करार २११११ १ ४,८० ० ४,८० ० ० 

२१ ररटनी तवयंम सेवक पररर्चािन २११११ १ ६,३२ ० ६,३२ ० ० 

२२ रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता २११२१ १ १० ० १० ० ० 

२३ रोजगार संयोजकको पोसाक २११२१ १ १० ० १० ० ० 

२४ प्रार्वलिक सहायकको पोसाक २११२१ १ १० ० १० ० ० 

२५ रोजगार सहायको तथानीय भत्ता २११३१ १ ९३ ० ९३ ० ० 

२६ रोजगार संयोजकको तथानीय भत्ता २११३१ १ १,४२ ० १,४२ ० ० 

२७ प्रार्वलिक सहायकको तथानीय भत्ता २११३१ १ ९३ ० ९३ ० ० 

२८ बैठक भत्ता २११३४ १ ३५ ० ३५ ० ० 

२९ सामी पररयोजना कयािन्वयनको िालग 
तथानीय सरकारको पदालिकारी साँग 
समन्वय वैठक 

२११३९ १ ४० ० ४० ० ० 

३० एम. आइि. एस. अपरेटर र र्फल्ड 
सहायको िालग सञ्चार खर्चि 

२२११२ १ ७ ० ७ ० ० 

३१ रोजगार सेवा केन्रको साँर्चािन खर्चि २२३११ १ २,६५ ० २,६५ ० ० 
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३२ साविजलनक र्वद्याियका र्वद्याथीहरुका 
िालग लनशलु्क पाठ्यपतुतक अनदुान 

२२३१३ १ १०,०३ ० १०,०३ ० ० 

३३ साविजलनक र्वद्याियका र्वद्याथीहरुका 
िालग लनशलु्क पाठ्यपतुतक अनदुान 

२२३१३ १ २७,६६ ० २७,६६ ० ० 

३४ साविजलनक र्वद्याियका र्वद्याथीहरुका 
िालग लनशलु्क पाठ्यपतुतक अनदुान 

२२३१३ १ ४,९३ ० ४,९३ ० ० 

३५ तवात्य सूर्चना साथै आइ एम यू 
सदुृढीकरण कायिक्रम 

२२३१५ १ ६५ ० ६५ ० ० 

३६ सूर्चना प्रकाशन तथा उन्नत बीउ 
उपयोग अनगुमन लनरीक्षण 

२२३१५ १ १,५० ० १,५० ० ० 

३७ सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइि 
(सञ्चार र पाँहरु्च अलभयान सञ्चािान) 

२२३१५ १ १,५० ० १,५० ० ० 

३८ तवात्य र्चौकी (आिारभतु तवात्य 
सेवा केन्र) को न्यनुतम सेवा 
मापदण्ड कायिक्रम ( अलभमखुीकरण, 

सलमक्षा, फिो अप , अनगुमन तथा 
सदुृलिकरण समेत ) 

२२३१९ १ १,२५ ० १,२५ ० ० 

३९ खाद्यान्न बािीको उन्नत बीउ 
उपयोगमा अनदुान 

२२५२१ १ ८,०० ० ८,०० ० ० 

४० जेष्ठ नागररकको िागी तवात्य 
प्रवििन सेवा कायिक्रम 

२२५२२ १ ७५ ० ७५ ० ० 

४१ शैस्क्षक पहुाँर्च सलुनस्श्चतता, 
अनौपर्चाररक तथा वैकस्ल्पक स्शक्षा 
कायिक्रम (परम्परागत र्वद्यािय, 

वैकस्ल्पक र्वद्यािय, साक्षरता र 
लनरन्तर स्शक्षाका कायिक्रम समेत) 

२२५२२ १ ६९ ० ६९ ० ० 

४२ कोलभड-१९ बाट पगुेको शैस्क्षक 
क्षलतको पररपरुण तथा अन्य र्वपदको 
समयमा लसकाइ लनरन्तरताका िालग 
कायिक्रम 

२२५२२ १ ५८ ० ५८ ० ० 

४३ पोषण कायिक्रम २२५२२ १ ४,१७ ० ४,१७ ० ० 

४४ सतथागत क्षमता र्वकास,परीक्षा 
सञ्चािन एवम ्र्वद्याथी मलु्याङ्कन 

२२५२२ १ ६,३६ ० ६,३६ ० ० 

४५ र्वद्यािय सञ्चािन तथा व्यवतथापन 
अनदुान 

२२५२२ १ ४,७४ ० ४,७४ ० ० 

४६ कोलभड १९ को भ्यास्क्सनको 
लडस्जटाइजेशन तथा क्यू आर कोड 
प्रमास्णकरण 

२२५२२ १ १,२० ० १,२० ० ० 

४७ तोर्कएका र्वद्याथीको ददवा खाजाका 
िालग र्वद्याियिाई अनदुान 

२२५२२ १ ७०,११ ० ७०,११ ० ० 

४८ प्रार्वलिक लसपमिुक तालिम २२५२२ १ ६,५० ० ६,५० ० ० 

४९ तथानीय जनतािाई जलडबरु्ट 
पररर्चयात्मक कायिक्रम 

२२५२२ १ ८० ० ८० ० ० 
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५० र्वद्यािय सञ्चािन तथा व्यवतथापन 
अनदुान 

२२५२२ १ २६,६४ ० २६,६४ ० ० 

५१ मेलडकि सामाग्री खररद २२५२२ १ ५० ० ५० ० ० 

५२ पशपंुक्षी आदीबाट हनुे ईन्फुएन्जा, 
बडि फ्ि,ु AMR, लसर्ष्टसकोलसस, 

टक्सो्िाज्मोलसस आदद र्वलभन्न 
सरुवारोग सम्बस्न्ि रोकथाम तथा 
लनयन्त्रणका िालग सरे्चतना कायिक्रम 

२२५२२ १ २० ० २० ० ० 

५३ पररवार लनयोजन र्कशोर र्कशोरी 
तथा प्रजनन ्तवात्य कायिक्रम 

२२५२२ १ ३,२० ० ३,२० ० ० 

५४ आ.व. 2078/79 मा तथापना भएको 
सनु्तिाजात फिफूि बािी पकेट 
र्वकास कायिक्रमको लनरन् तरता 

२२५२२ १ ६,०० ० ६,०० ० ० 

५५ सरोकारवािाहरुसंगको अन्तरर्क्रया 
तथा अलभमखुीकरण कायिक्रम ( 
प्रहरी /पत्रकार/लमलडया 
पररर्चािन/तथानीय जनप्रलतलनिी/ 
तथानीय तहको र्वषयगत शाखा जततै 
तवातथ शाखाका 
तदतयहरु/तथानीयतहमा 
मनोसामास्जक र्वषयको ददगोपन/ 
समदुायका अगवुाहरुिाई 
आप्रावसनको असर तथा प्रभाव, का 

२२५२२ १ ७६ ० ७६ ० ० 

५६ आाँखा, नाक, कान, िांटी तथा मखु 
तवात्य सम्वस्न्ि अलभमखुीकरण 

२२५२२ १ १,०० ० १,०० ० ० 

५७ र्वद्याियमा शैस्क्षक गणुततर 
सदुृढीकरण एवम ्कायिसम्पादनमा 
आिाररत प्रोत्साहन अनदुान 

२२५२२ १ ४४,७८ ० ४४,७८ ० ० 

५८ कायाििय संर्चािन खर्चि(र्वजिुी,संर्चार 
महशिु,इन्िन,मसिन्द 
खानेपानी,सवारी सािन ममित) तथा 
र्वर्वि खर्चि 

२२५२२ १ २,५० ० २,५० ० ० 

५९ साविजलनक र्वद्याियमा अध्ययनरत 
र्वद्याथीहरुका िालग छात्रबसृ्त्त 
(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

२२५२२ १ ९,०५ ० ९,०५ ० ० 

६० कोलभड-१९ बाट पगुेको शैस्क्षक 
क्षलतको पररपरुण तथा अन्य र्वपदको 
समयमा लसकाइ लनरन्तरताका िालग 
कायिक्रम 

२२५२२ १ ३,२४ ० ३,२४ ० ० 

६१ सलुतिजन्य पदाथि सेवनको न्यूलनकरण 
सम्बन्िी सरे्चतना कायिक्रम 

२२५२२ १ २५ ० २५ ० ० 

६२ गररबी लनवारणका िालग िि ुउद्यम 
र्वकास कायिक्रम संर्चािन लनदेस्शका, 

२२५२२ १ ४,८० ० ४,८० ० ० 
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२०७७ बमोस्जम उद्यमीको 
ततरोन्नती (आवश्यकता पर्हर्चानका 
आिारमा पनुतािजगी र एडभान्स सीप 
र्वकास तालिम कायिक्रम) 

६३ र्कसान सूर्चीकरण कायिक्रम २२५२२ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

६४ र्वद्यािय तवात्य स्शक्षा/आमा समूह 
तथा मर्हिा तवात्य तवयं 
सेर्वकाहरुका िालग सामास्जक 
ब्यवहार पररवतिन कायिक्रम 

२२५२२ १ ७५ ० ७५ ० ० 

६५ सतथागत क्षमता र्वकास,परीक्षा 
सञ्चािन एवम ्र्वद्याथी मलु्याङ्कन 

२२५२२ १ २,३१ ० २,३१ ० ० 

६६ शैस्क्षक पहुाँर्च सलुनस्श्चतता, 
अनौपर्चाररक तथा वैकस्ल्पक स्शक्षा 
कायिक्रम (परम्परागत र्वद्यािय, 

वैकस्ल्पक र्वद्यािय, साक्षरता र 
लनरन्तर स्शक्षाका कायिक्रम समेत) 

२२५२२ १ १,४१ ० १,४१ ० ० 

६७ गाउाँिर शहरी स्क्िलनक तथा नसने 
रोग व्यवतथापन कायिक्रम 

२२५२२ १ २,०० ० २,०० ० ० 

६८ मात ृतथा नवस्शश ुकायिक्रम 
संन्र्चािन 

२२५२२ १ १८,६८ ० १८,६८ ० ० 

६९ साविजलनक र्वद्याियमा अध्ययनरत 
र्वद्याथीहरुका िालग छात्रबसृ्त्त 
(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

२२५२२ १ २,०० ० २,०० ० ० 

७० र्वद्याियमा शैस्क्षक गणुततर 
सदुृढीकरण एवम ्कायिसम्पादनमा 
आिाररत प्रोत्साहन अनदुान 

२२५२२ १ ७,९८ ० ७,९८ ० ० 

७१ उपयिु प्रर्वलिमा पहरु्च तथा 
हततान्तरण 

२२५२२ १ ४,३८ ० ४,३८ ० ० 

७२ रोजगारी सजृना (नेपाि सरकार) २२५२२ १ २७,५४ ० २७,५४ ० ० 

७३ कोलभड-१९ बाट पगुेको शैस्क्षक 
क्षलतको पररपरुण तथा अन्य र्वपदको 
समयमा लसकाइ लनरन्तरताका िालग 
कायिक्रम 

२२५२२ १ १,१८ ० १,१८ ० ० 

७४ प्रजनन ्रुग्णता तवात्य सेवा २२५२२ १ १,६० ० १,६० ० ० 

७५ प्रलत र्वद्याथी िागतका आिारमा 
लसकाइ सामग्री तथा लडस्जटि 
लसकाइ समाग्री व्यवतथाका िालग 
र्वद्याियिाइ अनदुान 

२२५२२ १ ६,४५ ० ६,४५ ० ० 

७६ सामदुार्यक र्वद्याियका छात्राहरुिाई 
लनशलु्क तयालनटरी ्याड ब्यवतथापन 

२२५२२ १ ३,८६ ० ३,८६ ० ० 

७७ व्यवसार्यक कागती खेती र्वततार 
कायिक्रम 

२२५२२ १ १५,५० ० १५,५० ० ० 
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७८ मसिन्द सामान खररद (सेवा केन्र 
सञ्चािानाथि) 

२२५२२ १ १,८० ० १,८० ० ० 

७९ मात ृतथा नवस्शश ुकायिक्रम 
अन्तगित आमा सरुक्षा, गभिवती, 
रिसंर्चार, उत्प्ररेणा सेवा, न्यानो 
झोिा र लनशलु्क गभिपतन कायिक्रम 

२२५२२ १ १४,६० ० १४,६० ० ० 

८० फलनिर्चर खररद २२५२२ १ २५ ० २५ ० ० 

८१ मनोसमास्जक परामशि संर्चािन खर्चि २२५२२ १ ९३ ० ९३ ० ० 

८२ क्षयरोगका जोस्खम समहु तथा 
तवातथ सेवाको पहरु्च कम भएका 
समदुायमा सकृय क्षयरोग 
खोजपडताि कायिक्रम। 
िरपररवारका सदतयहरूको सम्पकि  
पररक्षण, एवं पााँर्च वषि मलुनका 
बािबालिमा क्षयरोग रोकथाम 
सम्बन्िी टी.र्प.टी. कायिक्रम 

२२५२२ १ ५४ ० ५४ ० ० 

८३ साविजलनक र्वद्याियमा अध्ययनरत 
र्वद्याथीहरुका िालग छात्रबसृ्त्त 
(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

२२५२२ १ ३,२८ ० ३,२८ ० ० 

८४ कृर्ष, पशपुन्छी तथा मत्तय त्याकं 
अध्यावलिक कायिक्रम 

२२५२२ १ १,०० ० १,०० ० ० 

८५ आ.व. 207९/८० मा नयााँ बाख्रा 
पकेट र्वकास कायिक्रम सञ् र्चािन 

२२५२२ १ १५,०० ० १५,०० ० ० 

८६ पालिका ततरमा तवात्य संतथाहरुको 
मालसक बैठक, तवात्य 
कायिक्रमहरुको डाटा भेररर्फकेशन 
एवं गणुततर सिुार साथै अििबार्षिक 
एवं बार्षिक सलमक्षा 

२२५२२ १ ३,१५ ० ३,१५ ० ० 

८७ ततनपायी आमािाई मात ृस्शश ु
सरुक्षाथि दगु्िबििक जलडबरु्ट जन्य 
औषिी र्वतरण सम्बन्िी कायिक्रम 

२२५२२ १ ५० ० ५० ० ० 

८८ तथानीय तहमा र्क्रयास्शि कामदार 
संजनािाई सामग्री सहयोग 

२२५२२ १ १० ० १० ० ० 

८९ प्रलत र्वद्याथी िागतका आिारमा 
लसकाइ सामग्री तथा लडस्जटि 
लसकाइ समाग्री व्यवतथाका िालग 
र्वद्याियिाइ अनदुान 

२२५२२ १ ३,१७ ० ३,१७ ० ० 

९० सम्बस्न्ित सरोकारवािाहरुवाट 
पररयोजना अनगुमन तथा मलु्याकंन 

२२५२२ १ ४० ० ४० ० ० 

९१ उद्यमशीिता र्वकास तालिम २२५२२ १ २,१४ ० २,१४ ० ० 

९२ र्वस्त्तय साक्षरता क्रायिक्रम संर्चािन 
खर्चि 

२२५२२ १ २,२५ ० २,२५ ० ० 
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९३ पोपण र्वशेष (तवात्य) क्षेत्रका 
कायिक्रम सञ्चािन 

२२५२२ १ १,५० ० १,५० ० ० 

९४ कोलभड १९ िगायत र्वलभन्न 
महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, 

लनयन्त्रण तथा लनगरानीका िालग 
सरोकारवािा साँगको अन्तरर्क्रया 
तथा RRT, तवात्यकमी पररर्चािन 

२२५२२ १ ५० ० ५० ० ० 

९५ आप्रवासी स्रोत केन्रको कायाििय 
संर्चािन/ कमिर्चारी भ्रमण खर्चि / 
स्शरोभार खर्चि 

२२५२२ १ ७७ ० ७७ ० ० 

९६ र्वद्यािय आयवेुद तथा योग स्शक्षा 
कायिक्रम 

२२५२२ १ ५० ० ५० ० ० 

९७ पवुिकमि कायिक्रम २२५२२ १ १,०० ० १,०० ० ० 

९८ र्वभागिे उपिव्ि गराउने 
र्वलि/पद्दलत अनसुार वडा ततरबाट 
िटना दताि सप्ताह अलभयान सञ्चािन 

२२५२२ १ १,४० ० १,४० ० ० 

९९ उन्नत बीउ र्वतरकिाई प्रोत्साहन 
अनदुान 

२२५२२ १ १,२० ० १,२० ० ० 

१०० रािपलत रलनङ्ग लसल्ड प्रलतयोलगता 
(तथानीय तहततरीय) 

२२५२२ १ १,०० ० १,०० ० ० 

१०१ मेस्शनरी आजार तथा फलनिर्चर ममित 
सम्भार (सेवा केन्र सञ्चािानाथि) 

२२५२२ १ ९६ ० ९६ ० ० 

१०२ सतथागत क्षमता र्वकास,परीक्षा 
सञ्चािन एवम ्र्वद्याथी मलु्याङ्कन 

२२५२२ १ १,१३ ० १,१३ ० ० 

१०३ तोर्कएका र्वद्याथीको ददवा खाजाका 
िालग र्वद्याियिाई अनदुान 

२२५२२ १ १२,४८ ० १२,४८ ० ० 

१०४ र्वद्याियमा शैस्क्षक गणुततर 
सदुृढीकरण एवम ्कायिसम्पादनमा 
आिाररत प्रोत्साहन अनदुान 

२२५२२ १ १६,२४ ० १६,२४ ० ० 

१०५ सामदुार्यक र्वद्याियका छात्राहरुिाई 
लनशलु्क तयालनटरी ्याड ब्यवतथापन 

२२५२२ १ १,९० ० १,९० ० ० 

१०६ पालिकाहरुमा तवीकृत लनदेस्शका 
अनसुार गदठत rapid response 

team तथा risk communication 

and community engagement 

team िाई अलभमसु्खकरण, 

महामारी/जनतवात्यमा असर पने 
िटनाहरुको ब्यबतथापनका िालग 
कस्म्तमा बषिमा दईु पटक सम्बन्िीत 
सरोकारवािाहरु समेतको सहभालग 

२२५२२ १ १,३० ० १,३० ० ० 

१०७ CBIMNCI कायिक्रम (कायिक्रम 
सलमक्षा, तथिगत अनसु्शक्षण, समता 
तथा पहरु्च कायिक्रम) 

२२५२२ १ ५,०० ० ५,०० ० ० 
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१०८ र्वद्यािय सञ्चािन तथा व्यवतथापन 
अनदुान 

२२५२२ १ ९,६५ ० ९,६५ ० ० 

१०९ नागररक आरोग्य कायिक्रम/स्क्िलनक २२५२२ १ १,०० ० १,०० ० ० 

११० शैस्क्षक पहुाँर्च सलुनस्श्चतता, 
अनौपर्चाररक तथा वैकस्ल्पक स्शक्षा 
कायिक्रम (परम्परागत र्वद्यािय, 

वैकस्ल्पक र्वद्यािय, साक्षरता र 
लनरन्तर स्शक्षाका कायिक्रम समेत) 

२२५२२ १ ३,९० ० ३,९० ० ० 

१११ सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र 
बजार प्रलततपिाि बरृ्ि गनिका िालग 
कस्म्तमा ५ जनाको समहुमा प्रलबलि 
हततान्तरण 

२२५२२ १ १,४० ० १,४० ० ० 

११२ सामदुार्यक र्वद्याियका छात्राहरुिाई 
लनशलु्क तयालनटरी ्याड ब्यवतथापन 

२२५२२ १ १०,६६ ० १०,६६ ० ० 

११३ आयवेुद औषिी खररद २२५२२ १ ४,९० ० ४,९० ० ० 

११४ आकस्तमक अवतथामा औसलि एवं 
ल्याब सामाग्री ढुवानी, रेकलडिङ तथा 
ररपोर्टिङका िालग फमि फरमेट 
छपाइ, ई-र्ट.लब रस्जतटरअध्यावलिक, 

र्वश्व क्षयरोग ददवस सम्बन्िी 
कायिक्रम, तथिगत अनसु्शक्षण तथा 
सपुररवेक्षण, क्षयरोगका कायिक्रमको 
अिि बार्षिक सलमक्षा तथा कोहटि 
र्वश ्

२२५२२ १ १,४६ ० १,४६ ० ० 

११५ कोलभड १९ र्वरुि खोप अलभयान 
तथा बतुटर खोप समेत संर्चािन 
ब्यवतथापन खर्चि (पालिकाततररय 
योजना र पालिका तथा तवात्य 
सतथा ततररय सपुररवेक्षण) 

२२५२२ १ ४,१९ ० ४,१९ ० ० 

११६ रोजगारी सजृना (आई.लड.ए.ì २२५२२ १ २४,४३ ० २४,४३ ० ० 

११७ बैदेस्शक रोजगारीमा जान र्चाहने 
सम्भार्वत कामदारहरुिाई गहन 
अलभमखुीकरण कायिक्रम 

२२५२२ १ ३ ० ३ ० ० 

११८ कृलत्रम गभाििान लमसन कायिक्रम २२५२२ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

११९ समदुाय अलभमखुीकरण कायिक्रम २२५२२ १ १२ ० १२ ० ० 

१२० िि ुकजािमा पहुाँर्च २२५२२ १ ४७ ० ४७ ० ० 

१२१ रार्िय योग ददवस अन्तरार्िय योग 
ददवस िनवन्त्री जयन्ती ददवस 

२२५२२ १ ३० ० ३० ० ० 

१२२ बजार बजारीकरण मरामशि २२५२२ १ ४७ ० ४७ ० ० 

१२३ रार्िय मर्हिा तवात्य तवयंसेर्वका 
कायिक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, 

यातायात खर्चि, वार्षिक सलमक्षा गोष्ठी 
र ददवस मनाउने खर्चि समेत) 

२२५२२ १ २२,०० ० २२,०० ० ० 
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१२४ आिारभतू तथा आकस्तमक तवात्य 
सेवाको िालग औषलि खररद 

२२५२२ १ ११,७५ ० ११,७५ ० ० 

१२५ पोषण संवेदनशीि (खानेपानी तथा 
सरसफाइ, कृर्ष, पशसेुवा, मर्हिा तथा 
बािबालिका, स्शक्षा र शासकीय 
प्रवन्ि) क्षेत्रका कायिक्रमहरू 
सञ्चानि) 

२२५२२ १ १,५० ० १,५० ० ० 

१२६ प्रलत र्वद्याथी िागतका आिारमा 
लसकाइ सामग्री तथा लडस्जटि 
लसकाइ समाग्री व्यवतथाका िालग 
र्वद्याियिाइ अनदुान 

२२५२२ १ १७,७८ ० १७,७८ ० ० 

१२७ तोर्कएका र्वद्याथीको ददवा खाजाका 
िालग र्वद्याियिाई अनदुान 

२२५२२ १ २५,४१ ० २५,४१ ० ० 

१२८ लनयलमत खोप सदुृढीकरण, पूणि खोप 
सलुनश्चतता र दीगोपनाको िालग 
सकु्ष्मयोजना अद्यावलिक २ ददन र 
सरसफाई प्रबद्र्िन ्याकेज 
पनुिताजगी तालिम १ ददन गरी ३ 
ददन एवं पूणिखोप न.पा., गा.पा. 
सलुनस्श्चतताको िालग तथालनय तह, 

वडा, खोप समन्वय सलमती तथा 
नवलनवास्र्चित जनप्रलतलन 

२२५२९ १ ३,५६ ० ३,५६ ० ० 

१२९ उद्यम र्वकासका िालग सामास्जक 
पररर्चािन 

२२५२९ १ ७१ ० ७१ ० ० 

१३० पश ुसेवा र्वभाग र प्रादेस्शक 
लनकायमा पशपुन्छी त्यांक तथा 
पश ुसेवाका कायिक्रमको प्रगलत 
ररपोर्टिङ 

२२५२९ १ २० ० २० ० ० 

१३१ एम. आइि. एस. अपरेटर र र्फल्ड 
सहायक देलनक भ्रमण भत्ता/यातायात 
खर्चि/ईन्िन 

२२६११ १ ६० ० ६० ० ० 

१३२ भ्रमण तथा बैठक भत्ता २२६१२ १ ५० ० ५० ० ० 

१३३ पशपुन्छी रोगको अन्वेषण, नमनुा 
सङ्किन तथा प्रषेण 

२२७११ १ १० ० १० ० ० 

१३४ अन्य र्वर्वि खर्चि - आयोजना, 
सामास्जक सरुक्षा तथा िटना दताि 
सम्बन्िी र्वलभन्न बैंठकको स्र्चयापान 
िगायतको खर्चि 

२२७११ १ १,०७ ० १,०७ ० ० 

१३५ इर्पडेलमयोिोस्जकि ररपोर्टिङ्ग २२७११ १ २० ० २० ० ० 

जम्मा र्चािू खर्चि  २९,९९,०
० 

 २९,९९,०
० 

  

आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : संिीय सरकारबाट हततान्तररत कायिक्रम (शसति अनदुान)- पूाँजीगत खर्चि 
लस.नं. िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 
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कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको 
नाम 

खर्चि 
शीषिक 

आन्तरर
क श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ रोजगार सेवा केन्रको सदुृर्ढकरण 
(कम््यूटर, फलनिर्चर र्फक्र्चसि, 
क्यामरा, अन्य र्वद्यतुीय उपकरण) 

३११२२ १ ३,०० ० ३,०० ० ० 

२ Inj.Oxytocin भण्डारणका िागी ILR 

Refrigerator खरीद 

३११२२ १ ४,०० ० ४,०० ० ० 

३ नवीकरणीय ऊजाि प्रवलि जडान 
(वायोग्यााँस/र्वद्यतुीय 
र्चिुो/सिुाररएको र्चिुो/सौयि ऊजाि) 

३११२२ १ ८,०० ० ८,०० ० ० 

४ ्याक्िा खोिा ढुङगेबेस्श कुिो 
लसंर्चाइ योजना 

३११५५ १ ४,४३ ० ४,४३ ० ० 

५ हबिक कुिो लसंर्चाइ योजना, साङपाङ ३११५५ १ ३९,७५ ० ३९,७५ ० ० 

६ नरकाउिे कुिो लसंर्चाइ योजना ३११५५ १ १६,५८ ० १६,५८ ० ० 

७ यलमङ बेस्श कुिो लसंर्चाइ योजना ३११५५ १ ७,९५ ० ७,९५ ० ० 

८ हबिक कुिो लसंर्चाइ योजना, साङपाङ ३११५५ १ २६,०३ ० २६,०३ ० ० 

९ ्याक्िा खोिा ढुङगेबेस्श कुिो 
लसंर्चाइ योजना 

३११५५ १ २,९६ ० २,९६ ० ० 

१० यलमङ बेस्श कुिो लसंर्चाइ योजना ३११५५ १ १२,२४ ० १२,२४ ० ० 

११ नरकाउिे कुिो लसंर्चाइ योजना ३११५५ १ ११,०६ ० ११,०६ ० ० 

१२ िरु्पिसे साङ्राङ खापाआ, षडानन्द ४, 

भोजपरु 

३११५६ १ १५,०० ० १५,०० ० ० 

१३ सनपा खानेपानी योजना, स.न.पा ४-
८ (भोजपरु) 

३११५६ १ ५,०० ० ५,०० ० ० 

१४ लसंहदेवीतथान मस्न्दर संरक्षण 
षडानन्द गा.पा.४ भोजपरु 

३११५९ १ ७,५० ० ७,५० ० ० 

१५ याङमाया, र्चमिान स्र्चरखवुा, 
श्यामखोिा िट्टबारी झोपू , हकि  
खोिा झोपू ,षडानन्द ११/१२ 
खाकुवा खोिा नेवबोटे, डाडाबोस्खम 
तमुांग झोपू षडानन्द १२ ११/७ 

३११५९ १ २३,०० ० २३,०० ० ० 

१६ षडानन्द गरुुकुि संरक्षण तथा ममित 
संरक्षण षडानन्द गा.पा.४ भोजपरु 

३११५९ १ ११,०० ० ११,०० ० ० 

१७ स्शवािय र्चामेश्वर मस्न्दर संरक्षण 
षडानन्द ४ 

३११५९ १ ५,०० ० ५,०० ० ० 

१८ सरुस्क्षत नागररक आवास कायिक्रम 
:-प्रदेश नं. १ को भोजपरु स्जल्िा 
क्षेत्र नं. १ अन्तगित षडानन्द 
नगरपालिका- ३८३ वटा (क्रमागत) 

३११५९ १ ३४,०० ० ३४,०० ० ० 

१९ भोजपरु स्जल्िा षडानन्द प.पा.४ 
ददङिा बजार-साङराङ जामनुे सडक 
ततरोनन्ती । 

३११५९ १ ५०,०० ० ५०,०० ० ० 
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२० देवािीथान मस्न्दर लनमािण देवािीथान 
खडानन्द न पा ८ भोजपरु 

३११५९ १ ७,५० ० ७,५० ० ० 

२१ केन्रबाट छनौट भएका नमनुा 
र्वद्यािय,र्वशेष र्वद्याियको क्रमागत 
भवन लनमािण तथा कक्षा ११ 
ततोन्नलत भएका प्रार्वलिक िार 
र्वद्याियको ल्याव व्यवतथापन 
अनदुान 

३११६१ १ ३२,०० ० ३२,०० ० ० 

२२ केन्रबाट छनौट भएका नमनुा 
र्वद्यािय,र्वशेष र्वद्याियको क्रमागत 
भवन लनमािण तथा कक्षा ११ 
ततोन्नलत भएका प्रार्वलिक िार 
र्वद्याियको ल्याव व्यवतथापन 
अनदुान 

३११६१ १ ६,०० ० ६,०० ० ० 

२३ केन्रबाट छनौट भएका नमनुा 
र्वद्यािय,र्वशेष र्वद्याियको क्रमागत 
भवन लनमािण तथा कक्षा ११ 
ततोन्नलत भएका प्रार्वलिक िार 
र्वद्याियको ल्याव व्यवतथापन 
अनदुान 

३११६१ १ १२,०० ० १२,०० ० ० 

जम्मा पूाँजीगत खर्चि 
 

३,४४,००  ३,४४,०० 

  

शसति अनदुान र्चािू तथा पूाँजीगत जम्मा रकम  ३३,४३,०
० 

 ३३,४३,०
० 
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षडानन्द नगरपालिका 
नगर कायिपालिकाको कायाििय, भोजपरु 
कायािियको कोड : ८०१०७४०२३०० 

काययक्रि / पररयोजना अनुिार बजेट बबननयोजन 

 
आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : संिीय सरकारबाट हततान्तररत कायिक्रम (र्वषशे अनदुान) 
८०१०७४०२५१२ संिीय सरकारबाट हततान्तररत कायिक्रम (र्वषशे अनदुान)                                          रु. हजारमा 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिाप

को नाम 

खर्चि 
शीषिक 

िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ िमखुोिा खानेपानी आयोजना 
ष.न.पा. 

३११५६ १ ३,५०,०० ० ३,५०,०० ० ० 

२ िमखुोिा श्यामखोिा खानेपानी 
आयोजना वडा नं ४, ५, ६, ७, 

८ र ९ 

३११५६ १ १,००,०० ० १,००,०० ० ० 

जम्मा र्वशेष अनदुान 

 

४,५०,०० 

 

४,५०,००   
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षडानन्द नगरपालिका 
नगर कायिपालिकाको कायाििय, भोजपरु 
कायािियको कोड : ८०१०७४०२३०० 

 
काययक्रि / पररयोजना अनुिार बजेट बबननयोजन 

 
आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : प्रदेश सरकारबाट हततान्तररत कायिक्रम (शसति अनदुान) 
८०१०७४०२५२१ प्रदेश सरकारबाट हततान्तररत कायिक्रम (शसति अनदुान)                                                 रु. हजारमा 
लस.नं. कायिक्रम/आयोजना/र्क्रयाकिापको नाम खर्चि शीषिक िक्ष र्वलनयोजन स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 
हततान्तरण 

नपेाि 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 

तथानीय 
तह 

१ ददङ्िा कवडिहि ममित, षडानन्द-४ 
भोजपरु 

३१११३ १ १५,०० ० ० १५,०० ० 

२ बािर्ववाह अन्त्यका िालग र्कशोरी 
सशस्त्तकरण कायिक्रम 

३११३२ १ ७३ ० ० ७३ ० 

३ अपाङ्गता रोकथाम तथा पनुतथािपना 
कायिक्रम 

३११३२ १ २०,५५ ० ० २०,५५ ० 

४ िैर्ङ्गक र्हंसा लनवारणका िालग तथानीय 
तहमा संरक्षण कोष सञ्चािन अनदुान 

३११३२ १ ५० ० ० ५० ० 

५ यलमङ बेस्श कुिो लसंर्चाइ योजना ३११५५ १ ६,७५ ० ० ६,७५ ० 

६ हबिक कुिो लसंर्चाइ योजना साङपाङ ३११५५ १ १५,९० ० ० १५,९० ० 

७ ्याक्िा खोिा ढुङगेबेशी कुिो लसंर्चाइ 
योजना 

३११५५ १ २,९५ ० ० २,९५ ० 

८ नरकाउिे कुिो लसंर्चाइ योजना ३११५५ १ ९,४० ० ० ९,४० ० 

९ बहउुदेशीय कवडिहि षडानन्द ११ 
झ्यााँउपोखरी 

३११५९ १ ४०,०० ० ० ४०,०० ० 

१० षडानन्द-४ मा स्र्चलिङ्ग सेन्टर तथापना ३११५९ १ १०,०० ० ० १०,०० ० 

११ ददङिा हाटबजारमा कृर्ष बजार लनमािण 
षडानन्द-४ 

३११५९ १ ३०,०० ० ० ३०,०० ० 

कुि जम्मा  १,५१,७
८ 

 
 १,५१,७

८ 

 

आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषिक : प्रदेश सरकारबाट हततान्तररत कायिक्रम (समपूरक अनदुान) 
१ षडानन्द सभा गहृ 26334 १ ५०,०० ० ० ५०,०० ० 

२ ददङ्िा सािबोटे आरुबोटे झ्यााँउपोखरी 
सडक ततरोन्नती 

२६३३४ १ ५०,०० ० ० ५०,०० ० 

कुि जम्मा १,००,०
० 

  १,००,०
० 
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 प्रदेश र संिमा माग गने योजनाहरु २०७९/०८० 

 

१. सातौं नगरसभा २०७९/०३/२९ गते सम्पन्न नगर सभाको लनणियानसुार १४ वटै वडाहरुबाट माग 
भई आएका योजनाहरु नगर, प्रदेश र संिमा माग गने योजनाहरुको र्ववरण : 

 
क. वडा नं १ बाट नगरमा माग गने योजनाहरुः 

क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत 

१ वडा कायाििय भवन लनमािण   

२ सहरी तवात्या स्क्िक बाताि भवन लनमािण   

३ अाँिेरी खानेपानी आम्बोटे   

४ सन्त मा.र्व नेपािेडााँडा िाइि भइुि ढिान तथा गेट    

५ जािपा देवी टोि थापार्चोक आएको भि बाढी लनयन्त्रण    

६ ग्रालमण कृर्ष सडक पोखरे    

७ छागे भदौरे लसंर्चाइि    

८ भमेुथान मस्न्दरमा शौर्चािय   

९ नाम्रे्च िारा खानेपानी लनमािण   

१०  सोमबारे नाक्िा खोिा खानेपानी ट्याङकी लनमािण   

११ ॐ कार शस्ि र्पठ मस्न्दरको याङसमुा िेराबारा   

१२ सोमबारे बजारमा बदसािा   

१३ गाउाँ िर स्क्िक मझवुा    

१४ सोमबारे देस्ख मझवुा खर्वनठो  हदैु साल्पालसलिछो जाने गोरेटो बाटो   

१५ अाँिेरी खोिा सााँगबुोटे लसर्चाइि(क्रलमक)   

१६ डााँडािर बनपािा खानेपानी महुान लनमािण(प्रगलतटोि ल्याङ)   

१७ स्र्चसापानी खानेपानी ममित (ल्याङ लमिन टोि)   

१८ देउरािी बाट खेवाछा हदैु र्पंङडााँडा जाने बाटो   

१९ योगमाया खेिकुद र्वकास क्रलमक रुपमा बार्षिक    

२० मझवुाबेसी खानेपानी ट्याङकी लनमािण (30 हजार लिटर)   

२१ योगमाया कोटीहोम वृदा आस्रम िेराबारा   

२२ श्री नरशोभा आिारभतु र्वद्यािय िेराबार,गेट तथा इ.लस.डी कोठा  
  

२३ नेपािेडााँडा तवात्य र्चौकी जाने बाटो सोलिङ ढिान   

२४ खल्याङ खानेपानी महुान संरक्षण    
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२५ लसिेश्वरी खेि मैदान तथा भवन पिाष्टर   

२६ कुिङु संङ भवन रंगरोकन तथा शौर्चािय   

२७ सााँगबुोटे पेल्टी सेट ममित   

२८ यशोिारा प्रा.र्व खेि मैदान तथा िेराबारा   

२९ र्चालिसे मस्न्दर िेराबारा   

३० बााँदर लनयन्त्रण   

३१ 

श्री सन्त मा.र्व िाइि कायाििय ब्यावतथापन र 10+2 संर्चािन 

ब्यावतथापन 
  

३२ जनजाती भवनका िालग फलनिर्चर ब्यावतथापन    

३३ मर्हिा भवनमा फलनिर्चर ब्यावतथापन    

३४ लतज तथा नारी ददवशको िागी कायिक्रम   

३५ बािबालिकाको िालग बाि कायिक्रम   

३६ नौमती बाजा बजाउन तालिम संर्चािन   

३७ स्शपमिुक तालिम संर्चािन   

३८ र्हिस्र्चयर   

३९ ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायिक्रम संर्चािन   
 

 

ख. वडा नं १ बाट प्रदेशमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत 

१ ओपङ्ग र कैदिे महुान बाट नेपािेडााँडा सम्म बहृत खानपेानी   

२ ष.न.पा -1 को रोड बाटो सोलिङ   

३ योगमाया बजार ब्यावतथापन   

४ सोमबारे बजार ब्यवतथापन   

५ मझवुाबेसी अरुन नदी देस्ख सोमबारे सम्म लिस्फ्टङ लसर्चाइि    

६ ॐ कार शस्ि र्पठ पयािटन प्रवन्िका ब्यवतथापन   

७ कास्त्तके मोटर बाटो पिु   

८ कृर्षका िालग माटो पररक्षण गने मेस्शन   
 

 

ग. वडा नं १ बाट संिमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत 

१ ओपङ्ग र कैदिे महुान बाट नेपािेडााँडा सम्म बहृत खानपेानी   
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२ ष.न.पा -1 को रोड बाटो सोलिङ   

३ योगमाया बजार ब्यावतथापन   

४ सोमबारे बजार ब्यवतथापन   

५ मझवुाबेसी अरुन नदी देस्ख सोमबारे सम्म लिस्फ्टङ लसर्चाइि    

६ ॐ कार शस्ि र्पठ पयािटन प्रवन्िका ब्यवतथापन   

७ कास्त्तके मोटर बाटो पिु   

८ कृर्षका िालग माटो पररक्षण गने मेस्शन   
 

क।  वडा नं २ बाट नगर, प्रदेश तथा संिमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत 

1 ताव ुखोिा महुान देस्ख बौलिया र्वर्च टोि लसाँर्चाई कूिो लनमािण   

2 र्चचु्रे्च ढुङ्गा खोिा महुान देस्ख बौलिया र्वर्च टोि लसाँर्चाई कूिो लनमािण   

3 भसै महुान देस्ख दाङमाया जाने राज कुिो ममित   

4 िंखवुा महुानवाट डााँडाखेत जाने पक्की कुिो लनमािण   

5 महालभर महुान देस्ख लसमखकि  हदैु िंखवुा खेत कुिो लनमािण   

6 सालिखोिा देस्ख वयाक वतासे लसर्चाई कुिो लनमािण   

7 वाछा खोिा महुान देस्ख हरािवोटे आउने कुिो ममित   

8 नाक्िा खोल्सा देस्ख पर्हरे डााँडा लसाँर्चाई कुिो लनमािण   

9 याङलसरी महुानवाट बौलिया पछुार कुिो लनमािण   

10 उलतसिारी महुान देस्ख बौलिया लसाँर्चाई कुिो लनमािण   

11 फेवा खोिा महुान देस्ख खरवलन ठुिो खेत कुिो लनमािण   

12 
आमवोटे महुान भई आइतावारे कटहरे हदैु मास्त्तम खोिादेस्ख 
र्चौतारेसम्म कुिो लनमािण  

  

13 ककुवा देस्ख नारायणथान हदैु पायखासम्म आउन ेकूिो ममित   

14 
कुदाक काउिेवाट भोटेछाप गफुाडााँडा साउने हदैु खोटाङ जोलडन े
पहालड िोकमागि ततरोन्नलत तथ नयाक ओपन 

  

15 बौलियावाट कुर्पिटार हदैु भमेुथानि सडक नयाक ओपन   

16 टुलनखकि वाट वम्दाक सडक नयाक ओपन   

17 तााँव ु भमेुथानवाट िंखवुा जान ेसडक ततरोन्नलत   

18 सतेवा तामाङगाउवाट भोटेछाप जाने सड्क नयाक ओपन   

19 दिेलन देस्ख भोटेगााँउ जाने कृर्ष सडक नयाक ओपन   

20 दाङमाया देस्ख गाईखकि  वम्दाक जाने कृर्ष सडक नयाक ओपन   
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ष.न.पा.2 कुदाकाउिे भोजपरुिाई उज्यािो वडा िोषणा गनिका िालग 

50के.लभ.को नान्फमिर र एस्ल्टका 250वटा पोिका साथै आवश्यक 
सामालग्र 

  

22 पञ्चकन्या प्रा.र्व.को भवन लनमािण   

23 समु्नमाि प्रा.र्व.को छाना लनमािण   

24 इच्छावती प्रा.र्व. को पक्की भवन लनमािण   

25 जनोदय आ.र्व.को पक्की भवन लनमािण   

26 पञ्चकन्या प्रा.र्व.को  वाि भवन लनमािण   

27 कालिका प्रा.र्व. िाई िेरावार   

28 
जनोदय आ.र्व. लन.मा.र्व.का अंग्रजेी स्शक्षकिाई नगर अनदुानमा 
लनरन्तरता 

  

29 सार्वत्रा मा.र्व.िाई कम््यटुर स्शक्षक व्यवतथापन   

30 तवातथय तफि    

31 सहरी तवातथय केन्र दाङमाया पक्की भवन लनमािण   

32 कुदाकाउिे सावािजलनक शौर्चाल्य लनमािण तथा फोहर व्यवतथापन   

33 च्यनडााँडा साकेिा भवन लनमािण   

34 पयिटन   

35 नालगडााँडा पयिटर्कय क्षते्र तथा र्वलभन्न मठ मस्न्दर र्पस्क्नक तपोटि   

36 खेिकुदिे पास गरेको जग्गामा कवड हि तथा फुटवि ग्राउन लनमािण   

37 

नगरपालिकावाट जामनुे हदैु बाछा कुदाक काउिे दाङमायाि 
दोभानेसम्म जोलडने सडकको स्र्चखुिवा खोिा मोटरेवि पिु लनमािण का 
िालग नगरपालिका बाट लड.र्प.आर. गरर संि प्रदेशमा योजना माग 

  

38 लसतने महुान खानेपानी ममित   

39 

कुदाकाउिे हदैु दाङमाया नागदह जाने सडको कारण डण्डपास्ण 
आर्चायिको िर जोस्खममा परेको कारण उक्त्त पर्हरो रोकथामको िालग 
ग्यार्वनवाि नमािण 

  

40 

कुदाकाउिे हदैु दाङमाया हदैु ओसेपिा जोडने कृर्ष सडकको करण 
गरुुड्ड खोल्सामा पर्हरो गई वस्तत समेति जोस्खममा रहेकोमा उत्त 
ठाउमा ग्यार्वि लनमािणक़ 

  

 

 

ि. वडा नं ३ बाट नगर, प्रदेश तथा संिमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत 

1 खहरे सामदुार्यक वन भवन लनमािण   

2 थिखम तामाङ तामाङटोि साहमाि सडक लनमािण   

3 डेरर उद्योग संर्चािन अनदुान   
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4 एक वडा  एक कृर्ष उत्पादन कायिक्रम   

5 मौरी पािन अनदुान   

6 खातिम्छा ररङरोड ततरोन्नती   

7 स्र्चखुिवा खोदा देस्ख गफुाडााँडा सडक ततरोन्नती   

8 र्चाम्िादाङ स्र्चस्र्चिा लनगरेु सडक लबततार तथा ततरोन्नती   

9 सानोददंिा तािखकि  सडक लबततार तथा ततरोन्नती   

10 बोकेिङु्ग थिखम मानेडााँडा सडक लबततार तथा ततरोन्नती   

11 लनगरेु मिुपानी पैरेनी हुाँदै र्चाम्िादाङ्ग स्र्चस्र्चिा आउने सडक ततरोन्नती   

12 कुनािङु्ग ढुकुरवास कृर्ष सडक   

13 र्पवा खोिादेस्ख ददंिागैरी हुाँदै थमु्की डााँडा सम्म जाने गोरेटो बाटो 
ममित 

  

14 वडा कायाििय देस्ख खातिम्छा हुाँदै मानडेााँडा जाने सडक ततरोन्नती   

15 लिन्छावङुदेस्ख िािछा डााँडा हुाँदै तेसोिङ सम्म जाने बाटोमा लसडी 
लनमािण 

  

16 नकािउिे लसंर्चाई कुनािङु्ग   

17 छााँगे िके लसंर्चाई खातिम्छा, खातिम्छाको श्याम खोिा र स्र्चखुिवा खोिा   

18 वाखमु लसंर्चाइ सैमा   

19 आइतबारे लसंर्चाई खातिम्छा   

20 र्पवा खोिा लसंर्चाई लसिेिटार   

21 लिररया कुिो ममित र्चाम्िादाङ्ग   

22 कािा खोिा लसंर्चाई ममित खातिम्छा   

23 छोकीमािा कुिो ममित   

24 खहरे लसंर्चाइ कुिो ततरोन्नती र्चाम्िादाङ्ग   

25 िके्क खोिा वााँदरे कुिो सार्वक 4 3 2 र 9   

26 श्यामखोिा मोटरेवि पिु सदेखा छेउ   

27 स्र्चखुिवा मोटरेवि पिु लिंछावङु छेउ   

28 र्चपकुवा खोिा मोटरेवि पिु हण्डेसी डााँडा छेउ   

29 छााँगे खोिा मोटरेवि पिु हण्डेसी डााँडा छेउ   

30 यांर्कया खोिा मोटरेवि पिु टुनीवोटे छेउ   

31 र्पवा खोिा मोटरेवि पिु एकुम्मा छेउ   

32 र्पवा खोिा मोटरेवि पिु र्चन्रावती छेउ   
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33 श्याम खोिा झो.प.ु लनमािण िट्टावारी छेउमा   

34 र्पवा खोिा झो.प.ु लनमािण सानोददंिा एकुम्मा र्वर्च   

35 यांर्किा खोिा झो.प ु.लनमािण  लसिेिटार कुनािङु्ग र्वर्च   

36 र्पवा खोिा झो.प.ु लनमािण रिमा छेउमा   

37 छााँगे खोिा झो.प.ुलनमािण सैमा   

38 खातिमछा बहृत खानेपानी योजना संर्चािनमा तपलसिका स्तक्रमहरु 
गनुिपनेः 

  

39 खस्तमरे महुान खानेपानी लनमािण सानोददंिा   

40 िके्क महुान खानेपानी लनमािण खातिम्छा   

41 देवीथान महुान खानेपानी लनमािण कुनािङु्ग   

42 कपासे महुान खानेपानी लनमािण र्पपकुटोि   

43 सौरवोटे महुान खानेपानी लनमािण लसिेिटार   

44 तोिङु्ग खोिा महुान खानेपानी लनमािण स्र्चस्र्चिा र्चाम्िादाङ्ग   

45 काि खोिा महुान खानेपानी लनमािण माने डााँडा   

46 सैमा लसमि पाखा महुान खानेपानी सार्वक २ र ९ वडा िाई   

47 पेमा छोलिङ गमु्बा लनमाि नगर साझेदारी योजना   

48 लसिेिटार नमनुा टोि पक्की पदमागि लनमािण   

49 र्चन्रावती आिारभतू र्वद्याियको नस भवन लनमािण   

50 कुनािङु्ग प्रार्व   

51 पञ्चकन्या प्रार्व   

52 लसंहदेवी प्रार्व   

53 खातिम्छा मार्व आरलसलस भवन लनमािण   

54 खातिम्छा मार्व र्वज्ञान प्रयोगशािा लनमािण   

55  गेट सर्हत िेरावारा लनमािण   

56 तवात्य र्चौकी आरलसलस भवन लनमािण   

57 आिारभतू तवात्य केन्र माग थिखममा   

58 छााँगे खोिा पयिटकीय क्षते्र र्वकास   

59 माने डााँडा बिु पाकि  लनमािण   

60 माने डााँडा र्पस्क्नक तपोटि लनमािण   

61 यिम्बर पाकि  लनमािण खरवारी   

62 जिेश्वर पाकि  लनमािण सानोददंिा   
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63 स्र्चपस्र्चपेमा मर्हिा सामदुार्यक भवन लनमािण   

64 बिुपाकि  लनमािण मानेडााँडा   

65 वडा ततरीय खेि मैदान लनमािण ष.न.पा.-३ मा   

66 लसििेटार नमनुा टोि लनमािणको िालग टोि वररपरर पक्की ररङरोड 
लनमािण 

  

67 खरबारी लसिेिटार कुनािङु्ग हुाँदै खातिम्छा जाने ररङरोड   

68 खरबारी देस्ख बोकेिङु हुाँदै खातिम्छा माने डााँडा जाने सडकमा र 

आवश्यकता अनसुार अन्य ठाउाँहरुको सडकहरुमा आवश्यिा अन्सार 
बाटोको नािी काट्न,े ग्राभेलिङ गने र  लगटी छा्ने आदद कामहरु 

  

69 ददंिा मिुपानी हुाँदै खातिम्छा आउने सडक    

      

  केन्र  तथा प्रदेशमा माग गने ठूिा योजनाहरु   

१ खातिम्छा ररङरोड ततरोन्नती   

२ बािवुावेंसी कुदाककाउिे खातिम्छा मानडेााँडा हुाँदै साउने हुाँदै खोटाङ 
जोड्ने सडक 

  

३ र्चाम्िादाङ स्र्चस्र्चिा लनगरेु सडक र्वततार तथा ततरोन्नती   

 

ङ. वडा नं ४ बाट नगर, प्रदेश तथा संिमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत 

1 भजन कृतन सामाग्री व्यवतथापन ष.न.पा.-४   

2 नाम्दोि छ्योलिङ गमु्बा र्चपी तथा िेराबारा   

3 मौरी पािन कायिक्रम ष.न.पा.-४   

4 पश ुनति सिुार कायिक्रम   

5 मेिा महोत्सव प्रवििन कायिक्रम   

6 वािागरुु षडानन्द तमलृत पाकि    

7 विु प्रा.र्व. छाना लनमािण   

8 र्वद्यतु पोि खररद   

9 दगु्ि डेरी फामि सञ्चािन ददंिा बजार   

10 भकारो सिुार कायिक्रम ष.न.पा.-४   

11 स्र्चल्डे्रन पाकि  संरक्षण   

12 काभ्र ेदेखी खकािे र्चौतारा हदैु ििे गााँउ यलमङ वेंशी सडक लनमािण   

13 ददंिा बजार सडक ढिान तथा फोहोरमैिा डस्तवन व्यवतथापन   
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14 परुानो नगरपालिका देखी प्रा.तवा.के. जाने सडक बाटो ततरोन्नती तथा गेट 
लनमािण 

  

15 प्रा.तवा.के. शव गहृ अगालड डाडो सम्याउन े   

16 रत्न रंगशािा खेि मैदान   

17 फालिकोट र्चौतारा हदैु गन्िी मेमोररयि अतपताि जाने बाटो ढिान   

18 ददंिा विशािा लनमािण   

19 जामनुे मगर गााँउ सडक लनमािण   

20 साविजलनक शौर्चािय अपगु रकम माग (क्रमागत)   

21 न.पा. अगालडको बाटो आर.लस.लस. गने   

22 प्रा.तवा.के. शव गहृमा झ्याि ढोका लनमािण    

23 ददलिप महतको िर हदैु इिाका हिुाक जाने सडक बाटो लनमािण   

24 भलिवि ्यारार्फट लनमािण ष.न.पा.-४   

25 टेविु टेलनस बोडि लनमािण ष.न.पा.-४   

26 ददंिा बजार सडक व्यवतथापन   

27 लस.लस. क्यामरा व्यवतथापन ददंिा बजार   

28 मिबासे देखी गौरुङडाडा हदैु वेंशी सम्म िोरेटो बाटो   

29 काभ्र ेमिबासे भलिवि खेि मैदान लनमािण   

30 हाट डााँडा, गौर्चरण, गडुुिे र्चौतारा टावर डााँडा हदैु गम्बा सम्मको गोरेटो 
बाटो लनमािण (पैदि मागि) 

  

31 मासे खोिा हदैु ४ नं कायाििय जान ेबाटो ततर उन्नती   

32 शारदा आ.र्व. देखी मगर गााँउ जाने कृर्ष सडक   

33 वडा कायाििय छत ढिान योजना   

34 ददंिा - स्र्चउरीबोटे सडक ततर उन्नती   

35 ददंिा - केराबारी - काभ्र े- र्चाम्िादाङ - खातिम्छा सडक   

36 ददंिा बजार तटेज लनमािण   

37 वडा कायाििय देखी मिबासे सडक ततर उन्नती   

38 तातोपानी ि्सी बोटे लसंर्चाइ कुिो लनमािण    

39 सा.व.उ. भवन लनमािण   

40 पर्हरो लनयन्त्रण कायिक्रम   

41 खहरे खोिा मिबासे कुिो लनमािण   

42 लसंहदेवी खेि मैदान पर्हरो लनयन्त्रण   
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43 अस्म्िसो खेती र्वततार   

44 कायाििय व्यवतथापन ४ नं वडा   

45 टोि र्वकास संतथा अलभमखुीकण कायिक्रम   

46 शारदा आ.र्व. तह संर्चािन स्शक्षक व्यवतथापन   

47 मर्हिा क्षमता र्वकास काभ्र े   

48 वडा कायाििय सोिार बत्ती व्यवतथापन   

49 टोि र्वकास भवन दवेु केराबारी ष.न.पा.-४   

50 नमनुा र्चर्चि दवेु भवन लनमािण ष.न.पा-४   

51 नगर खेिकुद कायाििय भवन लनमािण ददंिा बजार   

      

  संि/प्रदेश माग गने योजनाहरु    

क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम   

1 ष.न.पा. - ४ मगर गााँउ र ििे गााँउ झो.प.ु लनमािण   

2 दवेु वेंशी र १ नं वडा जोड्न ेझो. प.ु लनमािण   

3 ददंिा भ्यू टावर   

4 आम्वोटे खहरे सामदुार्यक भवन लनमािण   

 

र्च. वडा नं ५ बाट नगर, प्रदेश तथा संिमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत 

1 आिारभतू शहरी तवात्य भवन ममित   

2 र्वद्यतु सहकारी भवन लनमािण योजना क्रमागत   

3 सामदुार्यक भवन लनमािण आाँपटारी साझेदारी   

4 वडाततरीय खेिमैदान लनमािण वडहरे फुटबि ग्राउण्ड   

5 अल्पसंख्यक तथा लसमान्तकृत समदायिाई फुसको छानो हटाउने कायिक्रम   

6 भगवती मार्व देस्ख कटहरे हुाँदै भारेतेटोि जोड्ने सडक ततरोन्नलत   

7 कृषकिाई कृर्ष औजार र हाते ट्याक्टर मिलबऊ खररद   

8 पर्हरो लनयन्त्रणको िालग लभस्त्त खोिा देस्ख अमिे डााँडासम्मको सडक पर्हरो 
रोकथाम 

  

9 कास्त्तिकेपिु मालथ ठाडो खोल्सीमा रहेको लसाँर्चाई कुिो ममित   

10 बाख्रापािन कृषक समहुिाई अनदुानमा बोयर जातको बोका खररद    

11 बराजथुान पूवाििार लनमािण   

12 सयपत्री मर्हिा ऋण तथा बर्चत समहुिाई आय आजिन कायिक्रम   
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13 मालथल्िो अिेंरी खोिा लसंर्चाई कुिो ममित सम्भार योजना    

14 ददङ्गिा स्र्चउरीबोटे वािवुावेंशी जाने सडकमा कज वे तथा हू्यम पाईप सर्हत 
ततरोन्नती कायिक्रम 

  

15 वडा नं १ र ५ जोड्ने स्र्चखुिवा खोिामा झोपू र परुानो गाउाँ जोड्न ेझोप ु
माग गने 

  

16 ददङ्गिा साल्मा आाँपटारी वािवुावेशी सडकततरोन्नलत   

17 कैजिे लसाँर्चाई क्रमागत योजना   

18 साल्मा टुहरेु डााँडा हुाँदै पखवुा देवीथान नयाक ओपन कायिक्रम   

19 परुानो पाटीपौवा संरक्षण संरक्षण कायिक्रम   

20 अंिेरी हुाँदै वडहरेसम्मको बाटो ततरोन्नलत   

21 स्र्चखुिवा दोभान देस्ख अाँिेरी दोभानसम्म नदी कटान तटबन्ि लनमािण 

कायिक्रम 

  

22 भकू्षय लनयन्त्रणको िालग वृक्षारोपण कायिक्रम   

23 सडकभि लनयन्त्रण कायिक्रम (लसंहदेवी देवी-सकेुखोिा)   

२४ र्चालिसे खेतको ठाडो खोिाको कटान संरक्षण ष.न.पा.-५  

२५ अर्चििे खोिा देखी लभत्ती खोिा सम्मको पर्हरो लनयन्त्रण ष.न.पा.-५  

२६ स्र्चखुिवा खोिा साल्मावेंशी लसाँर्चाई योजना ष.न.पा.-५  

२७ बराजथुान मस्न्दर लनमािण ष.न.पा.-५  

२८ परुानो पोखवुा देवी मस्न्दर पयिटकीय तथि लनमािण       

२९ साङराङ्ग बडहरे कास्त्तके पिु सडक ततरोन्नती  

३० सामदुार्यक भवन लनमािण ष.न.पा.-५  

३१ एक वडा ततरीय खेि मैदान लनमािण  

३२ अतथायी प्रहरी र्चौकी भवन लनमािण कास्त्तके पिु ष.न.पा.-५  

३३ लछ्प ुखेतबाट १ र ५ परुानो गााँउ जोड्ने झो.प.ु लनमािण  

३४ शहरी तवात्य केन्र भवन ढिान तथा िेराबारा  

३५ वडा कायाििय भवन लनमािण ष.न.पा.-५  

३६ स्र्चखुिवा खोिाको कटान रोकथाम, लनमािण योजना  

 

 

 

छ. वडा नं ६ बाट नगर, प्रदेश तथा संिमा माग गने योजनाहरुः 
 

क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत 

१ न्यौपानडेााँडा देस्ख लसउडी बारी सडक िगत कट्टा तथा ततरोन्नती   
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२ लसउडी बारी देस्ख िम्छुवा सडक ततरोन्नती   

३ डुम्री भञ्ज्याङ्ग-राम्रे्च देवीटार, वडहरे साल्पा लसलिछोसम्म सडक ततरोन्नती    

४ सलत गनृ पाकि    

५ शलन तथा र्वश्वकमाि मस्न्दर लनमािण   

६ के.पा. तवात्य र्चौकी देस्ख मरुवा वेसी सडक ततरोन्नती तथा िगत कट्टा   

७ मिामी पाटीमा खानेपानीको िारा तथा ट्याङ्की लनमािण   

८ शभुर पञ्च कन्या मस्न्दर तारजािी िेराबारा तथा लसलिङ्ग   

९ जनरे्चतना प्रा.र्व. तार जालि िेराबारा   

१० सेतीदेवी तार िेराबारा लसडी रेलिङ   

११ सकुुवा खोिा बाढी लनयन्त्रण    

१२ ६ नं वडाका सम्पूणि र्वद्याियमा प्रोजेक्टरको व्यवतथा   

१३ जनज्योती प्रा.र्व. लसलिङ तथा ल्यापट   

१४ कटर बाटो देस्ख िनसर डााँडा सम्म गोरेटो लसलड बाटो   

१५ खकुवा दोभानमा मिामी पाटी ६ र ७ नं. वडाको िालग   

१६ खकुवा िम्छुवा जि लसंर्चाई योजना अिरुोिाई पूरा गने   

१७ ६ नं. वडा कायाििय भवन लनमािण   

१८ घ्याम्पे रंगशािा ्यारर्फट व्यवतथापन   

१९ भस्ि र्विास गहतेको हस्तपटि वडा/नगरिे संर्चािनमा ल्याउन ुपने   
   

 

संि तथा प्रदेशमा माग गररएका योजनाहरु 
 

क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत  

1 सलत गनृ पाकि    

2 डुम्री भञ्ज्याङ्ग-राम्रे्च देवीटार, बडहरे साल्पा लसलिछोसम्म सडक ततरोन्नती   

3 सलतिाट तटबन्ि   

4 सकुवा खोिा बाढी लनयन्त्रण   

5 ६ नं. वडाका सम्पूणि र्वद्याियमा प्रोजेक्टर व्यवतथा   

6 लिस्फ्टङ लसर्चाई कुमाि गाउाँ   

7 ६ नं. वडाका कायाििय भवन लनमािण   

8 घ्याम्पे रंगशािा ्यारार्फट व्यवतथापन   

9 दलित भवन लनमिण   
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10 शलन तथा र्वश्वकमाि मस्न्दर लनमािण   

 

ज. वडा नं ७ बाट नगर, प्रदेश तथा संिमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत 

१ बाख्रा पािन बोका तथा नश्ल सिुार   

२ सुाँगरु पािन नति सिुार   

३ माछा पािन पोखरी लनमािण   

४ गोठ सिुार तथा बाख्रा पािन खोर सिुार   

५ सम्पूणि पश ुभ्याक्सीन    

६ कृर्ष भेटेररनरी सम्बन्िी तालिमको व्यवतथा   

७ नगर ततरीय दिु डेरी लनमािण   

८ नगर ततरीय स्र्चतयान केन्र लनमािण   

९ अगवुा कृषकिाई कृषक सामाग्री र्वतरण   

१० कृषक समूहिाई लसर्चाईको िागी पाइप तथा कृर्ष सामाग्री र्वतरण   

११ कृषकको िालग लबउ औषिी तथा कृर्ष सामाग्री लबतरण   

१२ कृषक समूहिमा हाते ट्याक्टर र्चाप कटर टेन्सो मेलसन तथा कृर्ष उपकरण 

लबतरण 75 प्रलतशत अनदुान 

  

१३ थोपा लसंर्चाई आयोजना   

१४ कृषक समूहिाई सनु्तिा, लनबवुा, आाँप कागती लिस्र्चको लबरुवा लबतरण   

१५ कृषक समूह कृषकिाई तरकारी पकेट कायिक्रम   

१६ माटो पररक्षण गरी कृर्ष पकेट के्षत्र िोषणा   

१७ कृषकिाई कृर्ष सम्बन्िी तालिम   

१८ िंछुवा मठेटार हुाँदै ददंिा जोड्ने सडक ततरोन्नती   

१९ दलित खानेपानी सबे तथा लनमािण   

२० मझौ खानेपानी सबे तथा लनमािण   

२१ काबे्र दबेु खानेपानी सबे तथा लनमािण   

२२ आहािे कुिो लड.र्प.आर.   

२३ नामसाङ्ग र्चोक ढि लड.र्प.आर.   

२४ समेङ्गबेसी कुिो लड.र्प.आर.   

२५ ७ नं वडाको सबै सडक ततरोन्ती   

२६ ददंिा खानेपानी लबततार तथा र्वतरण   
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२७ िम ुखोिा खानेपानी आयोजना   

२८ गैरी र्चउर खानेपानी सबे तथा लबततार   

२९ ददंिा गडी पर्हर्चान गरी आबश्यक प्रवििन    

३० पर्हरे खानेपानी महुान संरक्षण   

३१ ददङ्गिा हस्तपटि झ्याउपोखरी सडक   

३२ ददङ्गिा िंछुवा सडक   

३३ खकुवा खोिामा पिु लड.र्प.आर. तथा लनमािण   

३४ सााँजको फेद देखी काकी डाडा हुाँदै ददंिा सम्म सडक लनमािण   

३५ भदौरे मगर गाउाँ पाडरे बायथुान हुाँदै िंछुवा सम्म कृर्ष सडक लड.र्प.आर. 
तथा लनमािण 

  

३६ षडानन्द जन्म तथि तथा नाबी डााँडा संरक्षण   

३७ 108 आवाि ब्रह्मर्चारी षडानन्द अलिकारीिाई रार्िय र्वभलुत िोषणा   

३८ ७ नं. वडा कायाििय भवन लनमािण   

३९ खड्गी भवन लनमािण   

४० उगेन नाम्डोि छ्योलिङ्ग गमु्बा व्यवतथापन   

४१ गान्िी मेमोररयि हस्तपटि संर्चािन   

४२ बसपाकि  जाने बाटो ममित तथा व्यवतथापन   

४३ नेवा देव दव ुभवन लनमािण   

४४ मगर संि भवन व्यवतथापन   

४५ सामदुार्यक तवात्य सेवा केन्र भवन व्यवतथापन तथा संर्चािन ष.न.पा.-७   

४६ ददंिा आयवेुद व्यवतथापन   

४७ लसंह बार्हनी मस्न्दर िेराबारा तथा व्यवतथापन   

४८ नेउबोटे दईुमरेु जोड्न ेखकुवा खोिा झोिङु्गे पिु   

४९ िोबी र्चनौटे डाडा खेत हुाँदै कोिे सम्म कुिो लड.र्प.आर.   

५० िोबी आहािे र्चौतारे हुाँदै  दोबान खेत सम्म कुिो ममित   

५१ दलित भवन लनमािण   

५२ झ्यालसङ्ग ेवन भवन लनमािण ष.न.पा.-४   

५३ सोिार बत्ती व्यवतथापन   

५४ बैंक रोड सडक ढिान तथा व्यवतथापन    

५५ सालबत्रा देवी मस्न्दर व्यवतथापन   

५६ ओ षडान्द कमियोग आश्रम व्यवतथापन   
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५७ अकिा देवी मस्न्दर व्यवतथापन   

५८ दानाबारी खेि मैदान व्यवतथापन   

५९ गैरी र्चौर, भलिबि टेबि टनीस खेि मैदान लनमािण   

६० र्चापे र्चौर र्पस्क्नक तपोट   

६१ लसंह बार्हनी प्रा.र्व. भवन लनमािण   

६२ जनता प्रा.र्व. भवन िेराबारा   

६३ अरुण मा.र्व. भवन िेराबारा   

६४ घ्याम्पे रङ्गशािा ्यारा र्फट लनमािण   

६५ तवयमसेवक स्शक्षक दरबन्दी माग   

६६ ददङ्िा गलडगााँउ हदैु िम्छुवा तकेु सडक उततरउन्नती  

६७ अरुण मा. र्व. कम्पाउण्ड तथा िेराबारा  

६८ षडानन्द मा. र्व. कम्पाउण्ड तथा िेराबारा  

६९ बस पाकि बाट ददङ्गिा बजार सडक लनमािण  

७० बााँदरे दहबाट िामासोती कटहरे कुिो लनमािण  

७१ गैरीर्चौर पकि  र्पकलनक तपट लनमािण  

७२ लसंहवार्हनी प्रा.र्व. भवन लनमािण  

७३ वडा नं ७ वडा कायाििय भवन लड.र्प.आर. तथा लनमािण  

७४ बािागरुु नावी तथि तथा जन्म तथि संरक्षण र प्रवििन  

 

 

झ. वडा नं ८ बाट नगर, प्रदेश तथा संिमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत 

१ लनगरेु भलिबि खेिमैदान ्यारार्फट लनमािण   

२ ददंिा तङु्गेछा सेमेङ्ग ररठ्ठाबोटे सडक ततरोन्नती   

३ षडानन्द रत्नरंगशािा ततरोन्नती   

४ ददंिा तङु्गेछा सेमेङ्ग ढाडगाऊ सत्ति सडक ततरोन्नती   

५ जनजाती भवन लनमािण   

६ कृर्ष औजार सामाग्री र्वतरण तथा ननिे व्यवतथापन   

७ श्री र्चण्डेश्वरी प्रा.र्व. तथा षडेश्वर प्रा.र्व. बाि स्शक्षा दरबन्दी माग   

८ श्री साल्पा प्रा.र्व. ततरोन्नती तथा भौलतक पूवाििार सिुार   

९ षडानन्द बहमुखुी क्याम्पस शौर्चािय लनमािण ष.न.पा.-८ तङु्गेछा   
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१० ईिाका प्रशासन देस्ख मािपोत नापी हुाँदै बहमुखुी क्याम्पस जाने सडक 
ततरोन्नती 

  

११ भाङ्टार देस्ख खरबारी ढााँडगाउाँ साङपाङ जोलगटार सडक सवे तथा लनमािण   

१२ सल्िाडााँडा र्पस्क्नक तपोटि लसढी लनमािण   

  प्रदेशमा माग गररएका योजनाहरु   

क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम  कैर्फयत 

1 लनगरेु भलिवि खेिमैदान ्यारर्फट लनमािण   

2 ददंिा तङु्गेछा सेमेङ्ग ररठ्ठबोटे सडक ततरोन्नती   

3 षडानन्द रत्नरंगशािा ततरोन्नती   

4 ददंिा तङु्गेछा सेमेङ ढाडगाऊ सत्ति सडक ततरोन्नती   

5 जनजाती भवन लनमािण   

6 कृर्ष औजार सामाग्री र्वतरण तथा ननिे व्यवतथापन    

7 श्री र्चण्डेश्वरी प्रा.र्व. तथा षडेश्वरी प्रा.र्व. बाि स्शक्षा दरबन्दी माग   

8 श्री साल्पा प्रार्व ततरोन्नती तथा भौलतक पूवाििार सिुार   

9 षडानन्द बहमुखुी क्याम्पस शौर्चािय लनमािण ष.न.पा.-८ तङु्गेछा   

10 ईिाका प्रशासन देस्ख मािपोत नापी हुाँदै बहमुखुी क्याम्पस जाने सडक 
ततरोन्नती 

  

11 भाङटार देस्ख खरबारी ढााँडगाउ साङपाङ जोगीटार सडक सवे तथा लनमािण   

      

क्र.सं.  संिमा माग गररएका योजनाहरु कैर्फयत 

१ फिफूि कोल्ड तटोर लनमािण ष.न.पा.-८ सेमेङ्ग   

२ ददंिा भोजपरु सडक र्पर्च तथा कािोपते्र   

३ भोजपरु र संखवुासभा जोड्ने अरुण नदीमा पदक्क पिु लनमािण   

 

 

ञ. वडा नं ९ बाट नगर, प्रदेश तथा संिमा माग गने योजनाहरुः 
       

क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत 

१ बैदार भञ्ज्याङ्ग ढि लनकास   

२ स्जमीगाउाँ तािखकि  लतनसाजे भलु्के सडक   

३ तािखकि  मसानिाट पाटी लनमािण   

४ र्चन्र सूयि मार्व ग्यालबङ पखािि लनमािण   

५ बैदार भञ्ज्याङ्ग स्र्चत्र गपु्ता अगालड बिुको मतुी लनमािण   
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६ शङ्खखेोिा देस्ख श्यामखोिा सडक ततरोन्नती   

७ िािी गरुााँस संग्रहािय लनमािण   

८ बैदार भञ्ज्याङ्ग साविजलनक शौर्चािय लनमािण   

९ पामेडााँडा देस्ख कामी डााँडा हुाँदै सनुवुार डाडा सडक लनमािण   

१० वडा कायाििय लतनिरेु सडक ततरोन्नती   

११ खोिा खकि  बैदार भञ्ज्याङ्ग लसढी लनमािण   

१२ पेवा खोिा लसर्चाई लनमािण   

१३ सेतीदेवी कालिका प्रा.र्व. ECD थप दरबन्दी माग   

१४ िोडेपाखा तािखकि  सडक ग्यालबङ लनमािण   

१५ वडा कायाििय लड.पी.आर. लनमािण   

१६ सकेु लभरथा्िा पोखवुा भञ्ज्याङ्ग लभरथा्िा सडक ततरोन्नती   

१७ श्यामखोिा देस्ख बौि लसढी लनमािण   

१८ उन्नत जातको रााँगा बोका संगरु नश्ल सिुार   

१९ हावा पानी अनसुार फिफूि खेती लबततार   

२० अिैँर्चीको रोग लनयन्त्रण लबज्ञ ल्याई   

  प्रदेश तथा संिमा माग गररएका योजनाहरु   

क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम  कैर्फयत 

1 टेलिफोन टावर लनमािण   

2 भलु्के हुाँदै खोटाङ जोड्ने सडक सभे तथा लनमािण   

3 बैदार भञ्ज्याङ्ग गमु्बा लनमािण   

4 वडा कायाििय भवन लनमािण   

5 बैदार भञ्ज्याङ्ग कोल्ड तटोर लनमािण   

6 बैदार भञ्ज्याङ्ग  बजार ढिान   

7 कुन्सालिङ डााँडा बिुको मतुी लनमािण   

8 साउनडेााँडा लबद्यतु लबततार   

8 साउनडेााँडा पयिटकीय क्षेत्र िोषणा   

 

ट. वडा नं १० बाट नगर, प्रदेश तथा संिमा माग गने योजनाहरुः 
       

क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत 

१ िक्ष्मी प्रार्व भवन लनमािण तथा ममित   

२ कृर्ष भवन लनमािण   
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३ तवात्य ल्याब कमिर्चारी व्यवतथापन   

४ बोजे पोखरी संरक्षण   

५ स्र्चम्कान ेसडक लनमािण तथा ममित   

६ बााँदर लनयन्त्रण   

७ ररठ्ठाबोटे ददङ्गिा सडक लनमािण तथा ममित   

८ मािबााँसे हुाँदै बोया जोड्ने सडक लनमािण तथा ममित   

९ दलित लसप र्वकास कायिक्रम   

१० तवात्य र्चौकी एक्सरे मेस्शन   

११ रासायलनक मि   

१२ तवात्य तवयम सेर्वका प्रोत्साहन भत्ता   

१३ सडक ग्रावेि   

१४ िामाडााँडा र्चस्ण्डथान सडक   

१५ हविक कुिो ममित तथा लनमािण   

१६ लतनिारे खानेपानी महुान संरक्षण   

१७ जोलगटार सााँगागाउाँ सडक सभे   

  प्रदेश तथा संिमा माग गररएका योजनाहरु   

क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत  

1 खगेन्र रंगशािा लडपीआर गराउन े   

2 मठ, मस्न्दर, गमु्बा, भवन तथा अन्य साविजलनक लनमािण लनमािण   

3 सबै टोिमा र्वद्यतु र्वततार   

4 र् याप सडक ममित तथा र्वततार   

5 िनसेर रनसेर कुिो लनमािण तथा ममित   

6 ररठ्ठाबोटे खोरडााँडा बोया जोड्ने सडक लनमािण तथा ममित   

7 सबै टोिमा खानेपानी र्वततार   

8 सरतवती मार्व शौर्चािय भवन लनमािण तथा रङ्गरोगन   

9 वनपािा िामखटेु्ट र्चोक खोरडााँडा नखवुाखोिा सडक लनमािण तथा ममित   

10 कुन्सालिङ्ग डााँडा बिु मूलति तथापना   

11 साम्तोलिङ्ग बौि गमु्बा र्कर्चन तारिेराबार   

12 उगेन नाम्डोि छ्योलिङ्ग बौि गम्बा   

13 बह्र्चा संरक्षण   
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14 गुाँरासे भीर महादेव थान   

15 वडा नं १४-१३-१० हदुैँ  नगर र् याप २ सडक   

16 लतनतिे देउरािी पखवुा देवीथान मैयूङ्ग जाने सडक ममित तथा लनमािण   

17 र्हमाियन महायान देछेन छ्योलिङ्ग बौि गमु्बा   

18 लतनतिे देउरािी बैदार भञ्याङ्ग ददङ्गिा जाने सडक ममित तथा लनमािण   

 

ठ. वडा नं ११ बाट नगर, प्रदेश तथा संिमा माग गने योजनाहरुः 
 

क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत 

१ साकी िारा लनमािण टोि नं ५   

२ मोरङ्ग ेभोटेढुङ्गा शेराबारी सडक लनमािण टोि नं ५   

३ लसमिटार पानी ट्याङ्की लनमािण टोि नं ६   

४ शारदा मार्व कृर्ष प्रयोगात्मक जग्गा सम्म जाने सडक लनमािण टोि नं ३   

५ शारदा मार्व भवन रङ्गरोगन टोि नं ३   

६ शारदा मार्व परुानो भवन ्िाष्टर तथा झ्याि ढोका ममित टोि नं ३   

७ बाि उद्यान व्यवतथापन तथा LED खररद फालिपञ्चे आर्व   

८ नेट जडान स्शक्षा प्रमेी आर्व, फालिपञ्च े आर्व र हज्जारे आर्व   

९ कृर्ष तथा भेटेनरी प्रार्वलिक माग   

१० ररठ्ठाबोटे गरुुङ्ग डााँडााँ आरुबोटे सडक ततरोन्नलत   

११ स्शक्षाप्रमेी आर्व भसंूरक्षण   
 

प्रदेश तथा संिमा माग गररएका योजनाहरु 
 

क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत  

1 फिफुि स्र्चतयान केन्र   

2 ररठ्ठाबोटे सेमेङ्ग ददङ्गिा सडक स्रतोन्नलत   

3 झ्याउाँपोखरी आरुबोठे ददङ्गिा सडक ततरोन्नलत   

4 शारदा मार्व नयााँ भवन रोङ्गरोगन टोि नं ३   

5 नखवुा खोिा लसाँर्चाई योजना साङ्गपाङ्ग देउरािी   

6 िनलसंहे डााँडा नखवुा खोिा सडक ततरोन्नलत   

7 तकेु फालिदोबाटो सडक खण्डको लतरलतरे तकेुसम्म थप कािो पते्र सडक 
लनमािण 

  

क्र.सं.  संिमा माग गररएका योजनाहरु कैर्फयत 

१ प्रहरी र्चौकी भवन ष.न.पा ११   
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२ खकुवा खोिा र िटे्ट खोिामा मोटरेवि पक्कीपिु   

३ रानीवन पयिटन पूवाििार र्वकास   

४ लसंहदेवी मस्न्दर जान ेबाटो लनमािण   

 

ड. वडा नं १२ बाट नगर, प्रदेश तथा संिमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत 

१ कोिबोटे नखवुा सडक ततरोन्नती नगर 

२ गौरुङ क्िव खेिमैदान लनमािण नगर 

३ वडा कायाििय मालथल्िो तिा लनमािण नगर 

४ आिारभतू तवात्य र्चौकी भवन लनमाणि प्रदेश 

५ गोपोटार तकुि भवन प्रदेश 

६ सामदुार्यक भवन लनमािण संि 

 

ढ. वडा नं १३ बाट नगर, प्रदेश तथा संिमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत 

१ लसि देवी प्रा.र्व. ५ कोठे भवन लनमािण   

२ लछरुवा कुिो र्चहुावत रोकथाम तथा लनमािण   

३ वडा कायाििय भवन लनमािण   

४ िमु्बा खोिा खा.पा. क्रमागत योजना   

५ वडा सामदुार्यक भवन लनमािण   

६ आिारभतू तवात्य सेवा केन्र भवन क्रमागत योजना   

७ र्वश्व शान्ती छेम्बङु बौि गमु्बा र्चपी लनमािण   

८ लसि देवी प्रा.र्व. र सरतवती प्रा.र्व. मा इ.लस.डी. कक्षा तथा दरबन्दी थप   

९ अलत र्वपन्न पररवारिाई 50 प्रलतशत अनदुानमा तवात्य र्वमा कायिक्रम   

१० मायादेवी बौि गमु्बा लनमािण   

११ ठूिो खोिा पाताि महुान गरी पाताि हुाँदै बेठीतवारा मसु्खयाटोि बाक्सीिा 
लसंर्चाई योजना 

  

१२ देवी डााँडा भ्यटुर तथा र्पस्क्नक तपोटि पाकि  लनमािण   

१३ नखवुा खोिा इन्रेणी छााँगा महुान गरी मास्ङ्सङ्टार ििेगाउाँ, मसु्खया टोि 
लिस्फ्टङ लसर्चाई योजना 

  

१४ िारा खोिा महुान गरी पोपिा बेखम्छा लिस्फ्टङ लसर्चाई योजना।   

१५ भोजपरु नगरपालिकाको लसमानाबाट षडानन्द नगरपालिका  ददंिा सम्मको 
लडर्पआर लनमािण 
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१६ लभरथा्िा र्पत्तीम सडक लडर्पआर लनमािण तथा िगत कट्ट ।    

१७ लबर्हबारे ििेगाउाँ माङस्तटर हुाँदै मािबााँसे जोड्ने सडक लनमािण ।   

१८ मर्हिा तवात्य तवयम सेर्वकाहरुिाई थप प्रोत्साहन भत्ता ।   

१९ उन्नत जातको लबउ रााँगा, गोरु र बोका नश्ल सिुार कायिक्रम   

२० देउरािी डााँडा महुान गरी लभरथा्िा खा.पा. योजना   

२१ िोसेपाखा महुान गरी ििेगाउाँ राइडाडा मास्ङ्सङटार खा.पा. योजना लनमािण   

२२ लसंह देवी प्रा.र्व. भवन भईु ढिान लभत्ता ्िाष्टर तथा तार िेराबार    

क्र.सं.  प्रदेश र संि ततररय योजनाहरु कैर्फयत 

१ वडा कायाििय भवन लनमािण   

२ लबर्हबारे ििेगाउाँ माङलसङटार हुाँदै मािबााँसे जोड्ने लनमािण   

३ मायादेवी बौि गमु्बा लनमािण   

४ देवी डााँडा भ्यूटावर तथा र्पस्क्नक तपोटि पाकि  लनमािण   

५ ठूिो खोिा पाताि महुान गरी पाताि हुाँदै बेठीतवारा मसु्खयाटोि बाक्सीिा 
लसंर्चाई योजना 

  

६ र्वश्व शान्ती छेन्बङु छ्योलिङ बौि गमु्बा बौििमि संरक्षण पाठशािा भवन 
लनमािण 

  

७ र्व.र्प. तमतृी भवन लनमािण   

८ वडा खेिकुद मैदान ततरोन्नती   

९ लभरथा्िा र्पत्तीम सडक लडर्पआर लनमािण   

१० िोसेपाखा महुान गरी ििेगाउाँ राइडाडा मास्ङ्सङ्टार खा.पा. योजना लनमािण   

११ लबर्हबारे आ.लब. 13 कोठे पक्की भवन तथा रङ्गरोगन   

 

 

ण. वडा नं १४ बाट नगर, प्रदेश तथा संिमा माग गने योजनाहरुः 
क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत 

१ लसंहदेवी आ.र्व. भवन लनमािण ष.न.पा. १४    

२ र्वर्हवारे र्पस्त्तम सडक ग्रावेि तथा कािोपते्र    

३ र्पस्त्तम खमारे खााँनडााँडा ताप्र ेहुाँदै साङपााँङ्ग देउरािी सडक ततर उन्नती    

४ र्वर्हवारे वेखम्छा साकेिा थान यांगवुा खोिा सडक नयाक ओपन    

५ कृर्ष आिलुनकीकरण सनु्तिा कागती एभोकाडो र्वरुवा र्वतरण कायिक्रम   

६ वलथिङ्ग सेन्टर व्यवतथापन    

७ मर्हिा लसप र्वकास कायिक्रम    
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८ ष.न.पा. १४ लसंहदेवी आ.र्व. लन.मा.र्व. स्शक्षक दरवन्दी   

९ मनकामना आ.र्व. प्र.र्व. स्शक्षक दरवन्दी    
 

प्रदेशमा पेश गररन ेयोजनाहरु 
 

क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत 

१ र्हिे भञ्ज्याङ ददंिा ¥याप सडक ग्रावेि तथा कािोपते्र    

२ र्वर्हवारे बजार ढि लनकास तथा वैकस्ल्पक वाटो लनमािण    

३ महेन्रोदय मा.र्व. ६ कोठे पक्की भवन लनमािण    

४ महेन्रोदय मा.र्व. मा तमाटि च्यानि वोडि व्यवतथापन   

५ तवात्य र्चौकी वोयामा ल्याव सेवा सञ्चािन    

६ मापदण्ड अनसुारको ष.न.पा. १४ वडा कायाििय भवन लनमािण    
   

 

संिमा पेश गररन ेयोजनाहरु 
 

क्र.सं. योजना तथा कायिक्रम कैर्फयत 

१ नेपाि सरकारको मापदण्ड अनसुारको तवात्य भवन    

२ खाडेप कुिो ष.न.पा. १३÷१४ पनुः लनमािण    

३ भािखुोप महुान र्पस्त्तम लसंर्चाई पनुः लनमािण    

४ र्वर्हवारे बजार र्पस्त्तम सडक कािोपते्र तथा ढि लनकास    

 

सातौं नगरसभा २०७९ असार २९ गते सम्पन्न नगर सभाबाट पाररत षडानन्द नगरपालिकाको आलथिक 
वषि २०७९/०८० मा प्रदेश तथा संिमा माग गनि योजना वैंकमा रहेका आयोजनाहरु; 
लस.नं. योजना रकम 

प्रदेश तथा संिमा माग गने योजनाहरुः 
१ nd'vf]nf vfg]kfgL cfof]hgf if=g=kf=$, %, ^, &, * / ( क्रमागत 

२ g]kfn]8f8fF j[xt vfg]kfgL of]hgf  j8f g+ !++++  

३ ;f]daf/] sa8{xn lgdf{0f j8f g+ !  

४ afn'jfa]l; b]lv g]kfn]8f8fF s'bfssfpn] ef]6]5fk d}o'ª vf]6fª 

hfg] df]6/af6f] lgdf0f{ j8f g+ ! 

 

५ lrv'{jfvf]nfsf] l5Gtfª cf/=l;=l; df]6/ k'n  j8f g+ !  

६ of]udfof zlQmlk7 clylt u[x lgdf0f{  j8f g+ !  

७ 5fu]vf]nfaf6 g]kfn]8f8fF ;Dd a[xt vfg]kfgL cfof]hgf j8f 

g+ ! 

 

८ ;fljqfdf=lj= s'bfssfpn]nfO{ ^ sf]7] cf/=l;=l; ejg lgdf0f{ 

ug]{ j8f g+ @ 
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९ hgf]bo cfwf/e't ljBfno $ sf7] cf/=l;=l; ejg lgdf0f{ 

j8f g+ @ 

 

१० sfpn]b]lv ef]6]5fk ;fpg] x'b} vf]6fª hf]8\g] kxf8L nf]sdfu{ 

lgdf0f{ j8f g+ @ 

 

११ lb+nfb]lv sfpn] bfª\dfof cf];]Knf y'Dn'ª vf]6fª hf8\g] ;8s 

lgdf0f{ j8f g+ @ 

 

१२ s'bfssfpn] km'6jn v]n d}bfg lgdf0f{ ug]{ tyf dGr ejg 

lgdf0f{ j8f g+ @ 

 

१३ vft{D5f vfg]kfgL of]hgf ;+rfng -k|b]z_ j8f g+ #  

१४ 5fFu] nSs] vf]nfl;rfO{ -k|b]z_ j8f g+ #  

१५ gsf{pn] l;rfO{ s'gfn'Ë if=g=kf # -k|b]z_ j8f g+ #  

१६ cfOtaf/] l;rfO{ vft{D5f -k|b]z_  j8f g+ #  

१७ rks'jfvf]nf jfv'd6f/ l;+rfO{ -k|b]z_ j8f g+ #  

१८ 5fFu] ko{6sLo If]q -k|b]z_ j8f g+ #  

१९ ;lt3f6 df]6//]jn k'n lgdf{0f j8f g+ ^  

२० if8fgGb /Tg /+uzfnf v]n d}bfg :t/pGgtL  

२१ lb+nf xl:k6n ;+rfng  

२२ lb+nf ax'p4]Zo cltly ;bg ejg lgdf0f{  

२३ pbok'/ afn'jfj]|;L ;8s :t/f]GgtL j8f g+ %  

२४ 3'dfpg] rf}tf/ a8x/] sflts]k'n lnkm\l6ª vfg]kfgL of]hgf  

२५ vs'jf n+D5'jf l;rfO{ of]hgf j8f g+ ^  

२६ Zofdvf]nf l;rfO{ of]hgf  

२७ 36\6] vf]nf b]lv d?jf l;rfO{ of]hgf  

२८ lb+nf n+5'jf ;8s u|fj]n tyf sfnf]kq  

२९ lb+nf ;lt3f6 ;8s u|fj]n tyf sfnf]kq क्रमागत 

३० 3\ofDk] /+uzfnf lgdf0f{ ug{ dfu ug]{  

३१ wf]jL sfGn] b]lv sf]n] j8/]gL l;rfO{ of]hgf  

३२ cf}Bf]lus u|fd ;DefJotf cWoog   

३३ cw]/L vf]nf b]lv 9'Ë] hfg] s'nf] dd{t   

३४ blnt ejg  if=g=kf= ^  

३५ l;lt6f/ u|Lg kfs{ j8f g+ ^  

३६ नखवुा दोभान झ्यााँउपोखरी ररठ्ठाबोटे ददङ्िा खातिम्छ 
कुदाककाउिे सडक 

 

३७ vs'jfvf]nf b]lv sfnLvf]nf ;Dd l;rfO{ s'nf] l8=lk=cf/ j8f 

g+ & 

 

३८ wf]jLvf]nfx'b} 8f8fF v]t ;Dd l;rfO{ of]hgf l8lkcf/ j8f g+ &  
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३९ ददंिा स्र्चउरीबोटे ल्याङ्ग सोमबारे वौलिया तााँवू हुाँदै िंखवुा सोि ुमेयर 
सडक ग्रवेि 

 

४० nlIft tkm{ nf]k x'gnfu]sf] ;f:s[lts j8f :t/Lo kGh] afhf 

vl/b 

 

४१ n]u'jf t's]{ n+5'jff afn'jfgL x'b} of]udfof sl/8f]/ ;8s 

lgdf{0f 

 

४२ j8f sfof{no x'b} lhdLufpF kf]v'jf e~HofË ;8s ;f]lnª 

lgdf{0f j8f g+ ( 

 

४३ Zofdvf]nf df]6/]jn k'n lgdf{0f  

४४ a}bf/e~Hofª uf]k]gL vftf{D5f ;8s ;j]{ tyf lgdf{0f  

४५ a}bf/e~Hofª ahf/ Joj:yfkg l;9L 9n, ;fj{hlgs zf}rfno, 

wfld{s :yn lrqf u'Ktf d'lg u'Djf lgdf{0f j8f g+ ( 

 

४६ ;]S6/ s'nf] lj:tf/  

४७ 7'6]j/ b]lv vdfn'ª df]6/jf6f] ;e]{ tyf lgdf{0f  

४८ wgz]/ /gz]/ s'nf] k'gMlgdf{0f  

४९ dfnaf;] b]lv dem'jfkm]bL ;8s lgdf{0f  

५० lb+nf9f8ufpF ;fDkfË, af]of, lxn]e~Hofª र् याप ;8s :t/f]GgtL 
 

५१ षडानन्द नगरपालिका को िालग सलुिधा सम्पन्न कार्ाािर् भिन  

५२ c?0f glbsf] t's]{df ट्रस k'nl8lkcf/ -gu/_ 
 

५३ Ps'jf vf]nfsf] ;fª\n] bf]efg df]6/Pjn k'nsf] l8=lk=cf/ 

tyf lgdf{0f 

 

५४ gv'jf vf]nf l;+rfO{ cfof]hgf  

५५ k|x/L rf}sL b]p/fnL ejg lgdf0f{  

५६ xHhf/] s'nf] dd{t  

५७ em\ofFpkf]v/L ahf/ 9n lgsf;  

५८ c?0f glbsf] t's]{df नस k'n lgdf{0f 
 

५९ t's]{ em\ofFpkf]v/L lb+nf df]6/ af6f] sfnf]kq  

६० j8f g+ !@ sf] bfO{hf]/ s6x/] led;]g 8f8Ff j]neGHofª s[lif 

;8s lgdf{0f 

 

६१ vs'jf vf]nf j8f g+ ^ / !@ hf]8\g] k'n  

६२ t's]{ df3]5fk led;]g 8f8fF lnkm\6 l;rfO{  

६३ cr{n] lhldufpF l;dn e~Hofª lnkm\6 l;rfO  

६४ of]udfof c?0f n]u'jf /f]8 lgdf{0f  

६५ lb+nf 9f8ufpF ;fªkfª jf]of !@—!$ lemugLjg Kofk ;8s 

l8lkcf/ ;fy} :t/f]GgtL u|fj]n sfnf]kq] lgdf{0f 

 

६६ :jf:Yo rf}sL ejg lgdf{0f  
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६७ ljlxaf/] 3n]ufpF dfl;{ª6f/ dfnjf;] ;8s lgdf{0f  

६८ 7'nf]vf]nf /fgLkfgL l;rfO{ kftn x'b} a]7L :jf/f d'lvof 6f]n 

l;rfO{ of]hgf 

 

६९ vf8]{k s'nf] d'lg gv'jf vf]nf af6 df+;Lª6f/ 3n]ufpF kfOk 

l;rfO{ of]hgf 

 

७० sf;af6 lgld{t kmlg{r/ tyf ;hfj6sf] tfnLd ;+rfng  

७१ lxn] e~Hofª x]nf}5f af]of lalxaf/] lb+nf ;8s l8=lk=cf/ 

:t/f]GgtL 

 

७२ :jf:Yo rf}sL sDkfp08 tyf u|fp08 ;Dofpg] tyf yk sf]7f 

lgdf{0f 

 

७३ hfnkfb]jL gf+lvnf tdfª ef]=g=kf / if=g=kf= of+u'jf vf]nf 

xf]dkfOk / ;8s :t/f]GgtL 

 

७४ lalxaf/] af]vf}5f ;fs]nf s}hn] ef]=g=kf @ hf]8\g] ;8s 

lgdf{0f tyf :t/f]GgtL 

 

७५ lalxaf/] 3n]ufpF dfªl;ª6f/ x'b} if=g=kf= !) dfnaf;] hf]8\g] 

;8s lgdf{0f 

 

७६ g]kfn /]8s|; ;f];fO6L pkzfvf ejg lgdf{0f of]hgf  

७७ afD6'ª8fF8f u}/L vf]nf b]lv tdfË l;rfO{ s'nf] dd{t of]hgf 

l8lkcf/ 

 

७८ efn'vf]k d'xfg lkltd vfgL6f/ l;rfO{ s'nf] dd{t tyf ;j]{ 

l8lkcf/ 

 

७९ cn}rLaf/L s'nf] ;e]{ lgdf0f{ l8lkcf/  

८० j8f g+ !$ df v]n d}bfg lgdf{0f  

८१ kz' kfng cfw'lgs gZn ;'wf/ sfo{s|d  

८२ km'; /lxt 3/ %) k|ltzt cg'bfg ;xof]u sfo{s|d  

८३ j8f g+ !$ df ljB't lj:tf/sf] nflu dfu  

८४ afn'jfa];L g]kfn]8f8fF s'bfssfpn] vft{D5f x'b} ;fpg]8f8fF 

af6 vf]6fª hfg] s]lGb|o ;8s 

 

८५ ;f]n/ lnkm\6 l;rfO{ of]hgf c?0f glbaf6  

८६ c?0f glbaf6 lnkm\6 l;rfO{ of]hgf  

८७ c?0f n+5'jfdf klSs k'n lgdf0f{  

८८ b'Uw ;+sng s]Gb| lgdf{0f  

८९ if=g=kf sf] !$ j6} j8fsf 6f]nx?df ljB't lj:tf/  

९० g=kf= s]Gb| lbª\nf ahf/ / !$ j6} j8f sfof{no hf]8\g] ;8s 

u|fe]n tyf sfnf]kq] ;8s lgdf{0f 

 

९१ lbª\nf b]vL ef]hk'/ ;b/d'sfd ;8s u|fe]n tyf sfnf]kq]   
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९२ िेगवुा-कुमािटार तकेु सलतिाट वसु्म्िङटार हदुैं हेदाङना 
संखवुासभा अरुण कोररडोर सडक (भोजपरु संखवुासभा) 

 

९३ कृर्ष वषि लसाँर्चाई योजना ष.न.पा. १० र ११  

९४ नगरपालिका प्रशासकीय भवन लनमािण षडानन्द न.पा.  

९५ खाडेप कुिो ममित र्वततार योजना ष.न.पा.-१४  

९६ ददङ्िा बजार ररठ्ठाबोटे र्पस्त्तम ्याउिी सडक अन्तर पालिका 
योजना (ष.न.पा. र अरुण गा.पा.) 

 

९७ तकेु अरुण नदद पक्की पिु  

९८ आिारभतू तवात्य केन्र भवन ष.न.पा. १२  

९९ सामदुार्यक भवन लनमािण ष.न.पा. १२  

१०० साउने डााँडा पयिटकीय क्षते्र पूवाििार लनमािण ष.न.पा. ९  

१०१ ददङ्िा बजार र्चाम्िादाङ खरबारी कुदाककाउिे सडक  

१०२ सनु्तिा खेती जोन क्षेत्र पररयोजना ष.न.पा. वडा नं ८, १०, 
११, ४, २, ३ र ५ 

 

१०३ आाँप, लिर्ची पकेट क्षेत्र पररयोजना ष.न.पा. वडा नं १, ५, ६, 
१२  

 

१०४ ष.न.पा. १० स्र्चलिङ सेन्टर लनमािण  

१०५ खगेन्र तमलृत रंगाशािा ष.न.पा. १०  

१०६ छााँगे झो. प.ु ष.न.पा.- ३  

१०७ खकुवा खोिा पक्की पिु अिैंरे्च ष.न.पा. ११ – ८  

१०८ खकुवा दोभान पक्कीपिु ष.न.पा. ७ र १२  

१०९ स्र्चखुिवा खोिा वाछा पछुार पक्कीपिु ष.न.पा. ४ र २  

११० ददङ्िा बजार मञ्च लनमािण  

१११ खकुवा खोिा पक्की पिु ष.न.पा.-८ र १० कोपािा  

११२ झ्यााँउपोखरी बजार ढिान  

 

 

  



             षडानन्द नगरपालिका, ददङ्िा, भोजपरुको वार्षिक  नगर र्वकास योजना २०७९/०८०  | 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

षडानन्द नगरपालिकाको सातौं नगरसभा २०७९ लमलत २०७९/०३/२९ गतेको नगरसभा वैठकमा 

नगर उप-प्रमखु श्री प्रलमिा राईिारा प्रतततु आ.व. २०७९/०८० को आलथिक ऐन   
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                                              आ.व.207९/0८० 

                                                          

   

 

 

                    
              
 

 

नगर सभाबाट पाररत लमलत २०७९/०३/२९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

षडानन्द नगरपालिका 
नगर कायिपालिकाको कायाििय 

 

  षडानन्द नगरपालिका 
नगर कायिपालिकाको कायाििय 

आलथिक ऐन, २०७९ 

२०७९ सािको ऐ.नं. २ 

 

        २०७७ सािको ऐ.नं. २ 

 

सातौं नगर सभामा पेश लमलत २०७९/०३/२९ गते  

ददङ्िा भोजपरु 
१ नं प्रदेश, नेपाि 
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षडानन्द नगरपालिकाको आलथिक ऐन, २०७९ 

षडानन्द नगरपालिकाको अथि सम्बन्िी प्रतताविाई कायािन्वयन गनि बनेको र्विेयक 

प्रततावना 

षडानन्द नगरपालिकाको आलथिक वषि 207९/0८० को अथि सम्बन्िी प्रतताविाई  कायािन्वयन गनिका 
लनलमत्त तथानीय कर, शलु्क, दततरु र जररवाना संकिन गने, छुट ददने तथा अन्य आय संकिनको 
व्यवतथा गनि बाञ्छलनय भएकािे, नेपािको संर्विानको िारा 228 को उपिारा (2) तथा तथानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को पररच्छेद 9 मा भएको व्यवतथा र प्रदेश कानून बमोस्जम षडानन्द 
नगरपालिकाको तथानीय राजश्व परामशि सलमलतिे र्विेयक नगर सभाबाट पाररत हनु प्रतताव गररएको । 
 

१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “षडानन्द नगरपालिकाको आलथिक ऐन, २०७९” रहेको 

छ । 

(२) यो ऐन २०७९ साि श्रावण १ गते देस्ख भोजपरु स्जल्िा षडानन्द नगरपालिका क्षेत्र लभत्र िाग ु

हनुेछ । 

२. पररभाषाः र्वषय र प्रसंगिे अको अथि निागेमा यस ऐनमा, 

क) “कर” भन्नािे यो ऐन वा प्रर्चलित कानून वमोस्जम िागेको वा िाग्ने कर सम्झनपुछि । 

ख) “करदाता” भन्नािे यो ऐन वा प्रर्चलित कानून बमोस्जम िागेको कर लतनुिपने कतिव्य  भएको व्यस्ि 

तथा फमि सम्झनपुछि । 

ग) “नगरसभा” भन्नािे षडानन्द नगरपालिकाको नगरसभािाई सम्झनपुछि । 

ि) “नगर कायिपालिका” भन्नािे षडानन्द नगरपालिकाको कायिपालिकािाई सम्झनपुछि । 

ङ) “नगरपालिका” भन्नािे षडानन्द नगरपालिकािाई सम्झनपुछि । 

३. सम्पलत करः नगरपालिकाका क्षेत्रलभत्र अनसूुर्ची (१) वमोस्जम सम्पस्त्त कर र िरजग्गा कर िगाइने 

र असूि उपर गररनेछ । 

४. भलूम (मािपोत) करः  नगरपालिका क्षेत्रलभत्र अनसूुर्ची (२) बमोस्जम भलूम कर (मािपोत) िगाइने र 

असूि उपर गररनेछ ।  
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५. िर वहाि करः  नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यस्ि वा संतथािे भवन, िर, पसि,  ग्यारेज, गोदाम, 

टहरा, छ्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंस्शक तवरिे वहािमा ददएकोमा अनसूुर्ची (३) बमोस्जम िर 

जग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

६. व्यवसाय करः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूाँजीगत िगानी र आलथिक 

कारोवारका आिारमा अनसूुर्ची (४) बमोस्जम व्यवसाय कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

७. जलडबटुी, कवाडी र मतृ जीवजन्त ुअंग करः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यस्ि वा संतथािे  जलडबटुी, 

अिैर्ची,स्र्चराईतो, सफेदा, िोिा, स्खम खोदो, सतवुार प्रर्चलित कानूनिे लनषिे गररएको जीवजन्त ु

वाहेकका अन्य मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो हाड, लसङ, ्वााँख, छािा जतता बततकुो व्यवसार्यक 

कारोवार गरेवापत अनसूुर्ची (५) बमोस्जमको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

८. सानासवारी सािन करः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र दताि भएका साना सवारी सािनमा अनसूुर्ची (६) बमोस्जम 

सवारी सािन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । तर, प्रदेश कानून तवीकृत भई सो कानूनमा 

अन्यथा व्यवतथा भएको अवतथामा सोर्ह बमोस्जम हनुेछ । 

९. र्वज्ञापन करः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हनुे र्वज्ञापनमा अनसूुर्ची (७) बमोस्जम र्वज्ञापन कर िगाइने र 

असूि उपर गररनेछ । तर, प्रदेश कानून तवीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवतथा भएको अवतथामा 

सोर्ह बमोस्जम हनुेछ । 

१०. मनोरन्जन करः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हनुे मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनसूुर्ची (८) बमोस्जम 

मनोरन्जन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । तर, प्रदेश कानून तवीकृत भई सो कानूनमा 

अन्यथा व्यवतथा भएको अवतथामा सोर्ह बमोस्जम हनुेछ । 

११. बहाि लबटौरी शलु्कः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हनु ेमनोरन्जन जन्य र्क्रयािकिापमा अनसूुर्ची (९) मा 

उल्िेख भए अनसुार हाट बजार वा पसिमा सोही अनसूुर्चीमा भएको व्यवतथा अनसुार बहाि 

लबटौरी शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१२. सडक,पूवाििार सेवा शलु्कः नगरपालिको तवालमत्वमा भएका सडक, पूवाििार प्रयोग गरी सवारी सािन 

संर्चािन गरेवापत अनसूुर्ची (१०) मा उल्िेख भए बमोस्जम सडक पूवाििार शलु्क असिु गररनेछ 

। 
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१३. पार्कि ङ शलु्कः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै सवारी सािनिाई पार्कि ङ सरु्विा उपिब्ि गराए वापत 

अनसूुर्ची (११) बमोस्जम पार्कि ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

१४. सेवा शलु्क, दततरुः नगरपालिकािे लनमािण, संर्चािन वा व्यवतथापन गरेका अनूसूस्र्च १२ मा उस्ल्िस्खत 

तथानीय पूवाििार र उपिब्ि गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुर्चीमा व्यवतथा भए अनसुार 

शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१५. ढंुगा बािवुा सङ्किन तथा र्वर्क्र शलु्कः नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र भएका ढंुगा बािवुा सङ्किन 

तथा र्वर्क्र शलु्क अनसूुर्ची १३ मा उस्ल्िस्खत दरमा शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ । 

१६. कर छुटः यस ऐन बमोस्जम कर लतने दार्यत्व भएका व्यस्ि वा संतथाहरुिाई कुनै पलन र्कलसमको 

कर छुट ददईने छैन ।  

१७. कर तथा शलु्क सङ्किन सम्बन्िी कायिर्वलिः (१) यो ऐनमा भएको व्यवतथा अनसुार कर तथा शलु्क 

संकिन सम्बस्न्ि कायिर्वलि नगरपालिकािे तोके अनसुार हनुेछ । 

(२) अनसूुर्चीहरुमा उल्िेस्खत कर शलु्क तथा दततरु नगरपालिकािे तोकेको लमलतदेस्ख िाग ुहनुेछ 

।  

१८. प्रर्चलित कानून वमोस्जम हनुःे यस ऐनमा उल्िेख गररएका र्वषयमा यसै ऐन वमोस्जम र उल्िेख 

नगररएको र्वषयमा प्रर्चलित संस्िय,प्रदेश तथा तथानीय कानूनमा व्यवतथा भए वमोस्जम हनुेछ ।  

१९. खारेजी र बर्चाउ (१) षडानन्द नगरपालिकाको आलथिक ऐन २०७८ खारेज गररएको छ ।  

(२) यो ऐन जारी हनु ुअस्ि भएका सम्पणुि कायिहरु यसै ऐन वमोस्जम भए गरेको  मालननेछ । 
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अनसूुर्ची (१) 
 

 

(ऐनको दफा ३ साँग सम्बस्न्ित) 
 

 

सम्पलत कर 
 

 

१. भोजपरु स्जल्िा षडानन्द नगरपालिका क्षेत्रलभत्र आलथिक वषि २०७९/०८० मा गोठ छाप्रो बाहेक 
प्रत्येक   िर जग्गाको वार्षिक रुपमा देहाय अनसुार कर असिुउपर गररनेछ । 

 

 
 

क्र.सं. बजार क्षते्र रकम 

    

आ.व. 
२०७८/०७९ 

आ.व. 
२०७९/०८० 

1 फुसको छाना सर्हतको िरिे र्चरे्चको जग्गा 75 75 

2 काठको छाना सर्हतको िरिे र्चरे्चको जग्गा 150 150 

3 जतता तथा स्झाँगटीको छाना सर्हतको जग्गा 200 200 

4 पक्की िर सर्हतको िरिे र्चरे्चको जग्गा 300 300 

ग्रामीण क्षते्र 

1 फुसको छाना सर्हतको िरिे र्चरे्चको जग्गा 35 35 

2 काठको छाना सर्हतको िरिे र्चरे्चको जग्गा 60 60 

3 जतता तथा स्झाँगटीको छाना सर्हतको जग्गा 110 110 

4 पक्की िर सर्हतको िरिे र्चरे्चको जग्गा 200 200 

जररवानाको हकमा (मािपोत तथा िरिरुीवापत 

1 1 वषि सम्मको  20 % 20% 

2 2 वषि सम्को  25% 25% 

3 3 वषि सम्को  30% 30% 

4 4 वषि सम्को  35% 35% 

15 सो भन्दा मालथ प्रलत वषि थप 5% 5% 
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अनसूुर्ची (२)  
(ऐनको दफा ४ साँग सम्बस्न्ित) 

 
भमूी कर (मािपोत) 

१. भोजपरु स्जल्िा षडान्नद नगपालिका क्षेत्र लभत्र आलथिक वषि 207९÷0८० को मािपोत कर देहाय 
बमोस्जम   तोर्कयको छ । सोही अनसुार मािपोत कर अशिुउपर गररने छ । 

क्र.सं. र्ववरण दर रु (प्रलत रोपनी) 

    आ.व. २०७८/०७९ 
आ.व. 
२०७९/०८० 

1 2 रोपनी भन्दा कम क्षेत्रफि 15.00 15 

2 2 रोपनी देखी 20 रोपनी सम्म 

  अब्बि 16.50 16.50 

  दोयम 11.00 11.00 

  सीम 7.70 7.70 

  र्चाहार 6.60 6.60 

3 20 रोपनी देखी 40 रोपनी सम्म 

  अब्बि 22.00 22.00 

  दोयम 16.50 16.50 

  सीम 11.00 11.00 

  र्चाहार 7.70 7.70 

4 40 रोपनी भन्दा मालथ 

  अब्बि 27.50 27.50 

  दोयम 19.80 19.80 

  सीम 16.50 16.50 

  र्चाहार 11.00 11.00 

5 सहकारी तथा संि संतथाको हकमा  25.00 25.00 

6 

मािपोत कायािियको मूल्याङ्कनमा उल्िेख 
भएका र्कत्ताहरुको हकमा  न्यूनतम पााँर्च 
आना सम्म 

60.00 60.00 



             षडानन्द नगरपालिका, ददङ्िा, भोजपरुको वार्षिक  नगर र्वकास योजना २०७९/०८०  | 124 

 

 

 

अनसूुर्ची (३) 
(ऐनको दफा ५ साँग सम्बस्न्ित) 

िर बहाि कर 
 

१. भोजपरु स्जल्िा षडानन्द नगरपालिका क्षेत्र लभत्र कुनै व्यस्ि वा संतथािे भवन, िर, पसि, ग्यारेज, 
गोदाम,टहरा, छ्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंस्शक तवरिे बहािमा ददएकोमा साथै अन्य कुनै 
सम्पलत हनुे गरी बहािमा  ददइएकोमा बहाि अंकको 10 प्रलतशतिे बहाि कर संकिन गररने छ 
। 

7 

मािपोत कायािियको मूल्याङ्कनमा उल्िेख 
भएका र्कत्ताहरुको हकमा पााँर्च आना 
भन्दा मालथ प्रलत आना 

10.00 10.00 

२. िर बहाि कर िर भाडा रकम बझुाएको समयमा नगरपालिका वा सम्बस्न्ित वडा कायािियमा मालसक, 

तै्रमालसक, अििवार्षिक वा वार्षिक रुपमा बहाि कर बझुाउन ुपनेछ । 

अनसूुर्ची (४) 

(ऐनको दफा ६ र १५ साँग सम्बस्न्ित) 

व्यवसाय कर 

१. भोजपरु स्जल्िा षडानन्द नगरपालिका क्षेत्र लभत्र सत्र्र्चालित व्यापार, उद्योग, पसि, पेशा वा व्यवसाय 
अददमा देहाय अनसुार दताि तथा नर्वकरण र बार्षिक कर िगाई अशिु गररने छ। 

क्र.सं. र्ववरण दर (वार्षिक) 
    आ.व. 

२०७८/०७९ 

आ.व. 
२०७९/०८० 

1     लबयर, मददरा तथा अन्य पेय पदाथि  
  लबयर, कोल्डलड्रङ्कस लडिर 2500 3000 

  लबयर, मददरा, कोल्डलड्रङ्कस लडिर  3000 3500 

  लबयर, मददरा, कोल्डलड्रङ्कस लडिर खरुा 2000 3000 

2     सनु, र्चााँदी, गहना पसि तफि  
  सनु, र्चााँदी, गहना पसि(साना, मझौिा वा ठूिा) 2000 3500 

3 लनमािण सामग्री तफि  
  कम््यटुर सामान, क्यामेरा, टेलिलभजन, िडी, 

रेलडयो 
2500 3500 
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  मोवाइि तथा िलड    2500 

  र्वद्यलुतय तथा इिेनोलनक्स सामान तथा लडसहोम 3000 4000 

  फे्रलमङ हाउस, लससा पसि 1000 1000 

  लग्रि उद्योग तथा व्यावसाय 2500 3500 

4     खाद्यान्न तथा र्कराना पसि तफि  
  खाद्यान्न तथा र्कराना पसि थोक लबके्रता 3500 3000 

  खाद्यान्न तथा र्कराना पसि खरुा लबके्रता 2000 2000 

  र्कराना पसि 1200 1200 

  िमु्ती पसि 500 500 

5              ित्ता कपडा जतु्ता र्च्पि समेत 

  थान तथा रेलडमेड कपडाको थोक तथा खरुा 
संयिु जतु्ता र्च्पि समेत 

3000 3000 

  थान कपडाको खरुा तथा जतु्ता र्च्पि 1800 1800 

  थान कपडाको खरुा पसि 1800 1800 

  रेलडमेड कपडा तथा जतु्ता र्च्पि 1800 1800 

  रेलडमेड कपडा  1000 1000 

  जतु्ता र्च्पि पसि 1200 1200 

  जतु्ता र्च्पि बनाउने तथा ममित  1500 1500 

  जतु्ता र्च्पि खरुा तथा थोक र्वके्रता 3000 3000 

  थोक तथा रेलडमेड पसि 1000 1000 

  थान तथा रेलडमेड कपडा पसि 1800 1800 

6    ित्ता कपडा जतु्ता र्च्पि समेत 

  फेस्न्स तथा शृ्रङ्गार,कतमेर्टक तथा तटेसनरी र 
पतुतक पसि  

2500 3500 

  ब्यरु्टपाििर तथा फेस्न्स पसि  1200 1200 

  सैिनु  2000 2000 

  ड्राईस्क्िनसि 600 600 

7 तटेसनरर तफि  
  पतुतक पसि  2000 2000 

  पतुतक पसि तथा तटेसनरी 2200 2500 
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  फोटोकपी सेन्टर 600 600 

  पतुतक, तटेसनरी तथा कतमेर्टक  2500 3000 

  फोटोतटुलडयो तथा फोटोकपी सेन्टर 1500 1500 

  पतुतक पसि तथा फोटोकपी सेन्टर 3500 3500 

8        लबशषेज्ञ परामशि तथा अन्य व्यवसार्यक सेवा 
  स्र्चर्कत्सा 3000 3000 

  कर्वराज 1000 1000 

  इस्न्जलनयर 3000 3000 

  आयकर, म,ुअ. कर र िेखा सम्बस्न्ि सेवा 
प्रिान गनि 

1000 1000 

  कानून व्यवसाय 2500 2500 

  िेखा परीक्षक 2500 2500 

  िेखापढी व्यवसायी 1500 1500 

  दन्तस्र्चर्कत्सक 1500 1500 

  अनसुन्िान कताि तथा परामशिदाता 1500 1500 

  कम््यटुर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर 2000 2000 

  र्वमा एजेन्ट 1000 1000 

  सभेयर 2000 2000 

  भाषा अनवुादक 500 500 

  पश ुस्र्चर्कत्सक 500 500 

  नेटरी पस्ब्िक व्यवसाय 1500 1500 

  शेयर अलभकताि 1000 1000 

  सामान ढुवानी कताि तथा कम्पनी 2000 2000 

  संतथागत पेन्टर 5000 5000 

  अन्य र्वशेषज्ञ परामशि तथा व्यवसाय मालथ 
नखिेुको 

  1000 

9 लनमािण व्यवसायी तफि   
  सेवा प्रदायक संतथा(कन्सिटेण्ड) 5000 5000 

  क वगि ठेकेदार (कायि अनमुती) 10000 10000 

  ख वगि ठेकेदार (कायि अनमुती) 9000 9000 
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  ग वगि ठेकेदार (कायि अनमुती) 6000 6000 

   (ि वगि ठेकेदार) 5000 5000 

  तथानीय भवन लनमािण व्यवसायी 2000 2000 

  तथानीय भवन लनमािण कमी 200 200 

  फमि तथा व्यवसाय ससु्र्च दताि    1000 

10 उत्पादन मूिक उद्योगतफि  
  प्रसोलित कपडा उद्योग 1500 1500 

  कागज उद्योग 2000 2000 

  नेपािी कागज उद्योग 2000 2000 

  मशिा उद्योग 500 500 

  लबतकुट तथा पाउरोटी उद्योग 1000 1000 

  बााँस जन्य उद्योग 500 1000 

  छािा उद्योग 1000 1000 

  राडीपाखी उद्योग 500 1000 

  ढाकाटोपी, कपडा उद्योग 1000 1000 

  दगु्िजन्य उद्योग 1000 1000 

  नडुल्स फ्याक्नी 500 1000 

11 उजाि तफि  
  ग्यास लडिर 3000 4000 

  ग्यासको सव लडिर    2500 

  सौयि उजाि स्िायसि तथा बके्रता 2000 2000 

  जिर्वद्यतु उत्पादन( एक मेिावाट) दताि तथा 
नर्वकरण अनमुलत पत्र 

15000 15000 

  पानी िट्टा संर्चािन अनमुलत पत्र 500 500 

  पानी लमि 2000 2000 

  कुटानी र्पसानी लमि सानो वार्षिक 1000 1000 

  कुटानी र्पसानी लमि ठूिो वार्षिक 1500 1500 

  पेनोि, लडजेि, मर्ट्टतेि ड्रमलबके्रता 3000 3000 

  टेन्टहाउस क्याटररङ समेत 2000 2000 

12 कृर्ष तथा वनजन्य उद्योग तफि  
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  स्र्चया उद्योग 1500 1500 

  स्र्चयापत्ती ्याकेस्जङ्ग  1000 1000 

  कुटानी, पीसानी, पेिानी (14) अश्व शस्ि लडजेि 1000 1000 

  कुटानी, पीसानी, पेिानी (15 देस्ख 20) अश्वशस्ि 
लडजेि 

1500 1500 

  कुटानी, पीसानी, पेिानी (14) अश्व शस्ि लबजिुी 1500 1500 

  कुटानी, पीसानी, पेिानी (15 देस्ख 20) अश्वशस्ि 
लबजिुी 

2000 2000 

  काठ स्र्चरानी स-लमि 5000 5000 

13 होटि व्यवसाय तफि  
  होटेि तथा गेष्ट हाउस 3000 3000 

  खाना तथा नातता पसि 1500 1500 

  नातता पसि 1000 1000 

  रेषु्टरा तथा बार  3500 3500 

  लमठाई, खाना, नातता 1500 1500 

  लमठाई तथा नातता 1500 1500 

  कर्फ तथा स्र्चया हाउस 500 500 

  गेष्ट हाउस   2000 
 

पान पसि 500 500 

14 पयिटन उद्योग तथा व्यवसाय तफि  
  नाभि एजेन्सी 5000 5000 

  ररसोटि संर्चािन 6000 6000 

  होमतटे संर्चािन 1000 1000 

  पिुहाउस संर्चािन 3000 3000 

  वाटर र् याफ्टीङ/ बोर्टङ 5000 5000 

  पाकि , र्पकलनक तपट 1000 1000 

  क्यालसनो 50000 50000 

  टुर अपरेटर 2500 2500 

15 टेिररङ्ग व्यवसाय तफि  
  दईु लसिाई मेलसन सम्मको पसि 1000 500 
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  दईु लसिाई मेलसन देस्ख 5 लसिाई मेलसन 
सम्मको पसि 

1500 1500 

  ५ लसिाई मेलसन देस्ख मालथको पसि 2000 2000 

  कपडा तथा टेिररङ्ग पसि 1500 1500 

  रेलडमेड कपडा तथा टेिररङ्ग पसि 2000 1800 

  टेिरङ्ग पसि तथा टांग िागो 1200 500 

16 फिफूि तथा तरकारी, माछा मास ुतफि  
  फिफूि पसि 500 500 

  फिफूि तथा र्कराना पसि 1000 1000 

  फूि/लबरुवा लबके्रता 500 500 

  फिफूि तथा तरकारी पसि 1000 1000 

  खसी मास ुपसि 1500 1500 

  कुखरुा मास ुपसि 1500 1500 

  खसी तथा कुखरुा पसि 2000 2000 

  रााँगा मास ुपसि 1500 1500 

  सगुुाँर मास ुपसि 800 800 

  माछा पसि 500 500 

  खसी मास ुपसि(ग्रामीण) 1000 1000 

  कुखरुा मास ुपसि(ग्रामीण) 1000 1000 

  खसी तथा कुखरुा पसि(ग्रामीण) 1000 1000 

  रााँगा मास ुपसि(ग्रामीण) 1000 1000 

  सगुुाँर मास ुपसि(ग्रामीण) 500 500 

  माछा पसि(ग्रामीण) 500 500 

17 सेवा उद्योग तफि  
  हाडिवेयर पसि 3500 4500 

  अफसेट प्रसे 5000 4000 

  र्चिस्र्चत्र हि संर्चािन 5000 6000 

  लभलडयो हि संर्चािन 4000 4000 

  लडस होम स्िायसि 3000 3000 

18 संर्चार सेवा तफि  
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  केवि नेटवकि  संर्चािन 4000 4000 

  टेलिलभजन संर्चािन 10000 10000 

  एफ.एम. रेलडयो दताि तथा नर्वकरण 8500 8500 

  फ्याक्स तथा इन्टरनेट सेवा संर्चािन 1000 1000 

  कुररयर सेवा 1000 1000 

  पत्र पलत्रका छपाई तथा प्रकाशन 1500 1500 

  दरुसंर्चार टावर राख्न ेअनमुलत पत्र ठुिो  10000 15000 

  दरुसंर्चा नर्वकरण 10000 10000 

  दरुसंर्चार टावर राख्न ेसानो 7000 7000 

  दरुसंर्चार टावर राख्न ददएबापत िनीिाई िाग्ने 
कर 

1000 1000 

  इन्टरनेट टावर अनमुलत 5000 5000 

  इन्टरनेट सेवा प्रदायक फमि दताि 4000 4000 

  इन्टरनेट फमि नर्वकरण 3000 3000 

19 र्वस्त्तय सेवा तफि  
  नेपाि सरकारको पूणि तवालमत्वमा रहेको बाहेक 

आलथिक कारोबार गने वास्णज्य बैङ्क 

15000 15000 

  आलथिक कारोबार समेत गने र्वस्त्तय कम्पनीको 
मखु्य कायाििय 

7000 7000 

  िि ुर्वस्त्तय कम्पनी/सतथा शाखा कायाििय 5000 5000 

  र्वमा कम्पनी 7000 7000 

  र्वदेशी मरु सटही 1000 1000 

  लितो पत्र कारोबार 1000 1000 

  मलननान्सर तथा स्िायसि 5000 5000 

  मलननान्सर  2000 2000 

  केविु नेटवकि  सेवा संर्चािन 8000 8000 

20 तवात्य सेवा तफि  
  औषिी पसि तथा फामेसी 5000 5000 

  पश ुऔषिी पसि 1000 1000 

  स्क्िलनक तथा औषिी पसि 7000 7000 

  गैर सरकारी अतपताि 10000 10000 
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  नलसिङ्गहोम 10000 10000 

  स्क्िलनक तथा ल्याव 7000 7000 

  स्क्िलनक, ल्याब, औषिी पसि तथा फामेसी 9000 9000 

  ल्याव 2000 2000 

  आयवेुददक औषिी पसि  1000 1000 

  डेन्टि स्क्िलनक 1500 1500 

  आखााँ स्क्िलनक तथा र्चश्मा िर 1500 1500 

  र्चश्मा िर 1000 1000 

21 स्शक्षा सेवा तथा प्रस्शक्षण तफि  
  लनजी क्षेत्र क्याम्पस, र्वश्वर्वद्यािय 5000 5000 

  तालिम तथा अनसुन्िान केन्र 1500 1500 

  टाइर्पङ्ग, कम््यटुर तथा भाषा प्रस्शक्षण संतथा 2000 2000 

  अन्तरार्िय गैर सहकारी संतथा 5000 5000 

  लसिाई, बनुाई तथा कर्टङ्ग प्रस्शक्षण केन्र 1000 1000 

  टु्यसन तथा ल्याङ्गवेज सेन्टर 2000 2000 

  पेन्टर तथा आटिस कन्सनि केन्र 500 500 

  ड्राइलभङ्ग प्रस्शक्षण केन्र 1500 1500 

  लनजी िगानीमा खोलिएका र्वद्याियको अनमुलत 
दताि तथा नवीकरण 

5000 5000 

  लनजी िगानीमा खोलिएका र्वद्यािय कक्षा थप 3000 3000 

  कक्षा ८ को प्रमाणपत्र प्रलतलिर्प, सर्टिर्फकेट 
नाम,थर,जन्म लमलत प्रलतलिर्प 

  300 

22 ममित संभार सेवा तफि  
  मोटरपाटिस 2000 3000 

  मोटरसाइकि वकि सप पाटिपजुाि 3500 3500 

  नयाक्टर ग्यारेज 3000 3000 

  मोटरसाइकि वकि सप  3000 3000 

  कार, स्जप, भेन ग्यारेज 4000 4000 

23 नगदेबािी तथा जलडबटुी तफि  
  रुराक्ष खररद र्वक्री केन्र 6000 6000 
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  रुराक्ष प्रवििन शलु्क(रे्चकपोष्ट व्यवसाय 
ददङ्गिामा गनि ददने) 

0.1% 0.1% 

  बाह्य र्वदेशी रुराक्ष खररद कताि 15000 15000 

  रुराक्ष खररद तथा र्वक्री केन्र सानो 2000 2000 

  रुराक्ष खररद तथा र्वक्री केन्र ठूिो 5000 5000 

  रुराक्ष खररद कताि व्यवसायी तथा व्यस्ि 7500 7500 

24 फलनिर्चर तफि  
  काठका सामग्री तथा फलनिर्चर उद्योग 4000 4000 

  काठ उद्योग तथा स्तटि फलनिर्चर लबके्रता 4000 5000 

  बााँस तथा बेतको फलनिर्चर पसि 1000 1000 

  स्तटि फलनिर्चर लबके्रता 2000 2000 

25 पशपंुक्षी व्यवसाय तफि  
  मत्तय पािन व्यवसाय 500 500 

  बाख्रा पािन व्यवसाय 500 500 

  पोल्नीफमि 2000 2000 

  पोल्नफमि तथा मास ुपसि 3000 3000 

  बुंगर पािन व्यवसाय 1000 1000 

  कृर्ष फमि  2000 2000 

  कृर्ष फमि पशपुािन समेत दताि 3000 3000 

  साना कृर्ष समहु दताि 1000 1000 

  कृर्ष र्वउ र्वजन तथा कृर्ष सामग्री 1500 1500 

  व्यस्िगत कृर्ष फमि दताि 1000 1000 

  कृर्ष फमि नर्वकरण शलु्क दतािको 50%  50% 50% 

26 अन्य सेवा 
  प्रलत कुम्िे व्यापारी 1000 1000 

  मेनपावर कम्पनी 1500 1500 

  तवदेशी रोजगार सेवा 1000 1000 

  सेके्रटेररयि सेवा 500 500 

  हाउस्जङ्ग कम्पनी तथा िर जग्गा खरीद र्वक्री 
(ररयि तटेट) 

5000 5000 
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  पश ुविशािा ददङ्गिा बार्षिक 15000 15000 

  पश ुविशािा झ्याउपोखरर बार्षिक 5000 5000 

  पश ुविशािा वोया वार्षिक 3000 3000 

  पश ुविशािा सोमवारे वार्षिक 3000 3000 

  पश ुविशािा कुदाककाउिे वार्षिक 3000 3000 

  खोटो व्यावसायी 500 500 

  ्िाईउड लबके्रता  2000 2000 

  भाडााँकुडााँ पसि ठुिो  3000 3000 

  भाडााँकुडााँ पसि सानो 2000 2000 

  खेिौना उपहार लबके्रता  700 700 

  हततकिा व्यावसाय 200 200 

  होस्जयारी पसि कृर्ष औजार  1000 1000 

  कृर्ष औजार तथा र्वउर्वजन 1000 1000 

  ईटा टाइि उद्योग 5000 5000 

  जसु उत्पादन उद्योग 1000 1000 

  मेिलमिाप दबैु तफि  बाट बराबर 300 500 

  व्याकहोिोडर तेि हालि प्रलतिण्टा (न.पा.) 2800 2800 

  व्याकहोिोडर तेि नहालि प्रलतिण्टा (न.पा.)   2000 

  व्याकहोिोडर  (व्यास्ि तथा फमि ) प्रलत 
गोटाका दरिे 

15000 15000 

  डोजर (व्यास्ि तथा फमि ) प्रलत गोटाका दरिे 30000 30000 

  नगर नयाक्टर प्रलतददन 7500 7500 

  नगर नयाक्टर ददङ्गिा देस्ख भोजपरु सम्म    15000 

  नयाक्टर सलतिाट िम्सवुा आसपास बाट 
र्हउाँदमा सामान ढुवालन प्र.लत केस्ज (न.पा) 

1.5 1.5 

  नयाक्टर सलतिाट िम्सवुा आसपास बाट 
वषािमामा सामान ढुवालन प्र.लत केस्ज (न.पा) 

2 2 

  गालड बाट गररने पटके व्यावसाय िगुाकपडा 
पसि तथा अन्य  

1500 1500 

  र्टपर प्रलत ददन (न.पा) 12000 12000 

  एम्बिेुन्स ददंिा - र्वराटनगर 18000 15000 
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  एम्बिेुन्स ददंिा - तसु्म्िङ खााँदवारी 4000 4000 

  क्रसर उद्योग अनमुलत पत्र शलु्क  30000 30000 

  क्रसर उद्योग दताि तथा नर्वकरण 25000 25000 

  साउण्ड लसतटम प्रलत ददन  500 500 

  प्रोजेक्टर बोड प्रलतददन न.पा. 500 500 

  मस्ल्टमेलडया प्रोजेक्टर प्रलतददन न.पा. 700 700 

     फोहोर व्यवतथापन बापत प्रलत िर प्रलत मर्हना 
   पक्की िरको प्रलत मर्हना  100 150 

   पक्की िर होटि समेत प्रलत मर्हना  200 

  कच्र्ची िर होटि समेत प्रलत मर्हना 150 

  कच्र्ची िरको प्रलत मर्हना 50 
 

प्रलत िर    

27     लनकासी तथा अन्य 

  बोका, खसी, भेडा प्रलत गोटा 20 20 

  गाई, गोरु, र्चौरी प्रलतगोटा  50 50 

  बङ्गुर तथा सुाँगरु प्रलतगोटा 25 25 

  रााँगा भैँसी प्रलत गोटा 100 100 

  अिैर्ची प्रलत मन  100 100 

  लनस्ज जग्गाको ढुङगा,लगट्टी, प्रलत नयाक्टर 400 200 

  लनस्ज जग्गाको वािवुा/माटो प्रलत नयाक्टर 300 100 

  स्र्चराइतो प्रलतमन 40 40 

  िोिा प्रलतमन 20 20 

  लसम खोदो प्रलतमन 500 500 

  अन्य जलडबटुी अवतथा हेरी बढीमा प्रलतमन 40 40 

  खाद्यान्न सामाग्री प्रलतकेजी 0.25 0.25 

  रुराक्ष प्रलतकेजी 1 1 

  सनु्तिा प्रलतकेजी 0.50 0.50 

  आि ुप्रलतकेजी 0.50 0.50 

  खािी बोति प्रलत बोरा 50 50 

  बााँस प्रलत िना 1 1 
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  सतवुा प्रलत केजी 100 100 

  स्र्चरानी काठ प्रलत नयाक्टर 500 500 

  दाउरा प्रलत नयाक्टर 200 200 

  वन पैदावर िकडी लनकासी प्रलत नयाक्टर 500 500 

  वन पैदावर िकडी लनकासी प्रलत एि.र्प. 1500 1500 
 

2. षडानन्द नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यवसाय संर्चािन गनुि पवुि तथा संर्चािन भइरहेका व्यवसाय 
नगरपालिकामा दताि तथा नर्वकरण गरर प्रमाण पत्र लिएर मात्र  संर्चािन गनुिपने छ । 

3।व्यवसाय संर्चािन गरेको लमलतिे लतन मर्हना लभत्र नगरर्पकाको लनयम अनसुार दताि गररसक्न ुपनेछ 
। 

4। कुनै पनी व्यवसाय लतन मर्हना लभत्र दताि नगरर संर्चािन गरेको पाईएमा दताि शलु्क को दोब्वर 
दततरु अशिु गररनेछ । 

5। वार्षिक रुपमा व्यवसाय नर्वकरण गनुिपनेछ र नर्वकरण मंलसर मसान्त लभत्र गररसक्न ुपनेछ । 

6 ।व्यावसाय दताि तथा नर्वकरण पालिकािे तोकेअनसुार वडा कायाििय र नगरपालिकाको कायािियमा 
गनि सकर्कने छ । 

7 । व्यवसाय दताि तथा नर्वकरण गनि आउदा कायािियिे तोकेको आवतयक कागजपत्र तथा शलु्क 
अलनवायि बझुाउन ुपने छ अन्यथा कायाििय व्यवसाय दताि गनि बाध्य हनुे छैन ।  

 

 अनसूुर्ची (5) 

 

 

                 (ऐनको दफा 7 साँग सम्बस्न्ित) 
 

              जडीबटुी तथा मतृ स्जवजन्तकुो अङ्ग 

 

क्र.सं. र्ववरण तवीकृत दररेट 

    आ.व. २०७८/०७९ आ.व. २०७९/०८० 

1 अिैर्ची खररद लबर्क्र केन्र 6000 6000 

2 अिैर्ची खररद लबर्क्र सानो 1500 1500 

3 सतवुा, लसमखोदे खररद लबर्क्र कताि 4000 4000 

4 

स्र्चराइतो, मस्झटो, िोिा खररद लबर्क्र 
कताि 2000 2000 
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अनसूुर्ची (6) 

(ऐनको दफा 8 साँग सम्बस्न्ित) 

सवारी सािन कर 

(१) प्रदेश काननु बमोस्जम सवारी सािन कर षडानन्द नगरपालिका क्षेत्रलभत्र िगाई अशिु उपर 
गररने छ ।  

अनसूुर्ची (7)  

 

(ऐनको दफा 9 साँग सम्बस्न्ित) 
 

 

र्वज्ञापन कर 
 

 

1. यस नगरपालिका क्षेत्र लभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवाको प्रर्चारप्रसार वापत होलडङ बोडि िगायतका 
र्वज्ञापन सामग्री साविजलनक क्षेत्रमा राख्दा नगरपालिका र अन्य सम्बस्न्ित लनकायको तवीकृलत 
लिनपुने छ । साथै सो वापत देहायानसुारको दरिे हनुे रकम नगरपालिका वा वडाको कायािियमा 
दास्खिा गनुिपनेछ तर प्रदेश काननुमा अन्य व्यवतथा भएमा सोही बमोस्जम हनुेछ । 

 

 

क्र.सं. र्ववरण तवीकृत दररेट(आ.व. २०७९/०८०) 
  

    रकम रु. िरौटी बापत रु 

1 व्यवसार्यक प्रर्चारप्रसारको उदे्दश्यिे होलडङ्ग 
बोडि, वािपेस्न्टङ्ग प्रलत वगि र्फट प्रलत ददन 

5 1500 

2 व्यानर प्रलतददन प्रलत वगि फुट 2 1500 
3 गेट प्रलतददन  50 1500 
4 होलडङ्ग बोडि, प्रलत वगि र्फट वार्षिक  60 2000 

 
 

                                     अनसूुर्ची (8) 
(ऐनको दफा 10 साँग सम्बस्न्ित) 

 

 

मनोरञ्जन कर 
 

 

      

1. यस नगरपालिकाको क्षते्र लभत्र जनुसकैु प्रयोजनको िालग मनोरञ्जनात्मक कायिक्रम संर्चािन गनुि 
पवुि नगरपालिकाको  स्तवकृलत लिनपुने छ । सो वापत देहायको कर अशिु उपर गररनेछ तर 
प्रदेश काननुमा अन्य व्यवतथा भएमा सोही अनसुार हनुेछ। 
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क्र.सं. र्ववरण तवीकृत दररेट 

    आ.व. २०७८/०७९ आ.व. २०७९/०८० 

1 सानो मेिा तथा खेिकुद 10000 10000 

2 ठुिो मेिा तथा सातकृलतक कायिक्रम 
सर्हत 

20000 20000 

 

 
 

अनसूुर्ची (9) 
(ऐनको दफा 11 साँग सम्बस्न्ित) 

 

 

 

बहाि लबटौरी शलु्क 
 

 

1. यस नगरपालिका क्षेत्र लभत्र  साविजलनक तथिमा िाग्ने हाट बजार वा रास्खने पसिमा प्रत्येक 
पसिबाट देहाय बमोस्जम कर िगाइने र अशिु उपर गररने छ । 

 

 

क. साविजलनक तथिमा रास्खने प्रत्येक तथायी पसिबाट प्रलत मर्हना प्रलत वगि र्फट रु.10 का दरिे 
। 

 

ख. साविजलनक तथिमा िाग्ने हाट बजार बाट प्रलत हप्ता देहाय बमोस्जम कर िगाईने र असिु उपर 
गररने छ । 

 

क्र.सं. र्ववरण तवीकृत दररेट 

  
 

आ.व. २०७८/०७९ आ.व. 
२०७९/०८० 

  हाट बजार शलु्क 

1 लमस्श्रत सामानको  20 20 

2 र्वर्क्र र्वतरणको आिार  25 25 

3 रााँगा बि प्रलत गोटा  100 100 

4 बोका, खलस प्रलत गोटा  80 80 

5 अन्य पसि हेरी 5, 10, 15, 20 5, 10, 15, 20 
6 सगुरु बि प्रलत गोटा  50 50 

7 साग सब्जी 5 5 

8 फिफुि पसि 5 5 

9 फिफुि तथा सागसस्ब्ज र्वरुवा पसि 5 15 

10 िान र्चामि कोदो मकै गाँह ुलति 15 15 
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11 स्र्चया लमठाई पसि  50 50 

12 र्कराना पसि 30 30 

13 थान कपडा पसि 50 50 

14 रेलडमेड कपडा पसि 50 50 

15 कपडा लसिाई पसि  20 20 

16 रेलडयो िलड ममित पसि छाता 
प्रसेरकुकर  

20 20 

17 सनु पसि  100 100 

18 डोको नाम्िो कुर्चो िमु नाङ्गिो डािो 
थनु्से आदद 

10 लनशलु्क 

19 फिामका सामानहरुको पसि 20 20 

20 भााँडा पसि  50 50 

21 सैिनु 20 20 

22 राडीपाखी 50 50 

23 िीिामी  कपडा 50 50 

24 जतु्ता र्च्पि 50 50 

25 मनीहारी (र्चरुा, पोते, िागो,र्टका आदद) 30 30 

26 सुाँगरुका पाठो लबक्री प्रलत गोटा 25 25 

27 छाप्री होटि 50 50 

28 कुखरुा, हााँस, परेवा प्रलत गोटा 5 5 

29 खसी, बाख्रा, बोका प्रलत गोटा 40 40 

30 गाई, गोरु, रााँगा, बहर, बाछा बाच्छी प्रलत 
गोटा 

50 50 

31 जडीबटुी पसि 10 10 

32 र्चटपटे पसि हर्टया पसि 30 30 

33 र्चटपटे िमु्ती पसि 100 100 

34 आि ुपसि 20 20 

35 टमाटर 20 20 

36 हात हेने ज्योलतर्ष 50 50 

37 कुखरुा,हााँस काटेको प्रलत गोटा 10 10 

38 जाद,ु र्चटके 100 100 
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39 हरेक माि पसि 50 50 

40 पात पसि 5 5 

41 सलुति पसि 50 50 

42 गेडागलुडजन्य 10 10 

43 माछा 50 50 

44 दिु जन्य पदाथि िेरै 50 50 

45 दिु जन्य पदाथि थोरै 30 30 

46 ठेकी 100 100 

47 हपे, तोम्बा, ददेुरो प्रलत गोटा 10 10 

48 मह प्रलत लिटर 10 10 

49 अलमिो प्रलत लिटर 10 10 

50 माटोका भााँडा 30 30 

51 अन्य र्वर्वि 10 10 
 

 
 
 

अनसूुर्ची (10) 

 

 

(ऐनको दफा 12 साँग सम्बस्न्ित) 
 

 

सडक पवुाििार सेवा शलु्क 
 

 

  
 

भोजपरु स्जल्िा षडानन्द नगरपालिकाको तवालमत्वमा भएका पवुाििार प्रयोग गरेवापत देहाय बमोस्जमका 
सवारी सािनिाई सडक पवुाििार शलु्क असिु गररनेछ । 

 

क्र.सं. र्ववरण तवीकृत दररेट 

    आ.व. २०७९/०८० 

    खालि भारी, भरी 
1 फेरी: मोटरसाईकि (पटके) 25 25 

  फेरी: टेम्पो (पटके)   50 

2 फेरी: नयास्क्स (पटके) 100 150 

3 फेरी: कार  (पटके) 100 100 

4 फेरी: बस (पटके) 150 200 

5 फेरी: नयाक्टर (पटके) 300 500 
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6 फेरी: सौराज (पटके) 500 1000 

7 फेरी: र्नपर (पटके) 500 1500 

8 फेरी: एि र्प (पटके) 700 2500 

9 फेरी: व्याकहोिोडर तथा डोजर 
(पटके) 

2500 2500 

10 फेरी: स्जप (पटके) 100 150 

11 फेरी: गाई गोरु आदद (पटके) 50 50 

12 फेरी: भैँसी (पटके) 100 100 

13 फेरी: खलस बोका भेडा बाख्रा बगुरु 
(पटके) 

10 10 

सडक पवुाििार तफि  
1 बस  (वार्षिक) 4000 4000 

2 स्जप (वार्षिक) 3500 3500 

3 नक तथा र्नपर  (वार्षिक) 5000 5000 

4 नयाक्टर (वार्षिक) 3500 3500 

5 टेम्पो (वार्षिक)   1000 

6  सौराज (वार्षिक)   4500 

7  एि र्प (वार्षिक)   6500 

 
 

1. सडक पवुििार शलु्क वार्षिक रुपमा सडक पवुििार तफि को १ देस्ख ५ सम्म व्यवतथा 
भएअनसुार वार्षिक रुपमा भार मसान्त सम्म  बझुाउनपुने छ अन्यथा प्रलत पटक पटके कर 
देहाय अनसुार िाग्नेछ । 

 

 

क्र.स. सवारी सािनको प्रकार  दर रु  

1 टेम्पो  10 

2 समुो/विेरो/ वस 20 

3 नक तथा र्नपर   30 

4 नयाक्टर  25 

5  सौराज (वार्षिक) 30 

6  एि र्प (वार्षिक) 40 

7 कार (वार्षिक) 20 
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अनसूुर्ची (11) 
 

 

(ऐनको दफा 13 साँग सम्बस्न्ित) 
 

 

पार्कि ङ  शलु्क 

क्र.सं. र्ववरण तवीकृत दररेट 

    आ.व. २०७८/०७९ 

आ.व. 
२०७९/०८० 

1 ठुिो सवारी सािनन (पटक) 50 50 

2 सानो सवारी सािन (पटक) 20 20 

3 

मोटर साईकि तथा तकुटी 
(पटक) 5 5 

4 टेम्पो (पटक) 30 30 

5 ट्यास्क्स तथा स्जप (पटक) 40 40 
 

 

 

 

 

   

 

 

अनसूुर्ची (12)  
 

(ऐनको दफा 14 साँग सम्बस्न्ित) 
 

 

सेवा शलु्क दततरु 
 

 

 

यस नगरपालिकाको कायािियद्बारा प्रदान गररने सेवा वापत देहाय बमोस्जमको शलु्क िाग्नेछ 
। 

 

 
 

क्र.सं. र्ववरण तवीकृत दररेट 

    आ.व. 
२०७८/०७९ 

आ.व. 
२०७९/०८० 

क व्यास्िगत िटना तथा अन्य लसफाररस तथा प्रमास्णत  

1 प्रत्यक लनवेदन दततरु 20 20 

2 जन्म दताि 35 ददन भन्दा पलछ 250 250 

3 मतृ्य ुदताि 35 ददन भन्दा पलछ 110 110 

4 बसाईसराई गरी आएको दताि  550 550 

5 बसाईसराई गरी गएको दताि  1000 1000 

6 र्ववाह दताि तवदेशी दिुही संग 500 500 
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7 र्ववाह दताि र्वदेशी दिुही संग 1200 1200 

8 र्ववाह प्रमाणीत तवदेशी दिुही संग 550 550 

9 र्ववाह प्रमाणीत र्वदेशी दिुही संग 1100 1100 

10 सम्वन्ि र्वच्छेद दताि  1000 1000 

11 आन्तररक वसाईसराई प्रमास्णत  300 300 

12 जन्म लमलत संसोिन लसफाररस 500 500 

13 अर्ववार्हत प्रमाणीत  1000 500 

14 हकवािा वा हकदार प्रमाणीत 1000 1000 

15 व्यस्िगत र्ववरण लसफाररस तथा 
प्रमाणीत अंग्रजेीमा  

  1000 

16 व्यस्िगत र्ववरण लसफाररस तथा 
प्रमाणीत  

500 500 

17 पाररवाररक लसफाररस तथा प्रमाणीत 1000 1000 

18 संरक्षक लसफाररस 500 500 

19 संरक्षक लसफाररस संतथागत  700 700 

20 स्जर्वत रहेको लसफाररस 500 500 

21 तथायी वसोवास प्रमाणीत 1000 1000 

22 अतथायी वसोवास प्रमाणीत 600 600 

23 नाम थर संसोिन लसफाररस 600 600 

24 नाम थर संसोिन सजिलमन सर्हत 
गनुिपरेमा  

1000 1000 

25 स्जर्वत संगको नाता प्रमास्णत 500 500 

26 मतृक साँगको नाता प्रमास्णत 500 500 

27 आर्चरण सम्वन्िी लसफाररस / प्रमास्णत 500 500 

28 आर्चरण सम्वन्िी लसफाररस / प्रमास्णत 
अंग्रजेी 

  1000 

29 नावािक लसफाररस 

  क) नावािक तवदेस्श 500 500 

ख) नावािक  र्वदेस्श 1000 1000 

30 बैदेस्शक रोजगार प्रमास्णत यरुोप 
/अमेररकी मिुकु  

  1500 
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31 बैदेस्शक रोजगार प्रमास्णत खालड मिुकु    500 

32 सजिलमन गरर नाता प्रमाणीत नेपािी 500 500 

33 सजिलमन गरर नाता प्रमाणीत अंग्रजेी   1000 

34 जन्म /मतृ्य ु/ र्ववाह प्रमाणीत 500 500 

35 दईु नाम थर प्रमाणीत 1000 1000 

ख  पेन्सन पट्टा लसफाररस 

1 क) पाररवाररक िगत काडि दततरु 300 300 

2 क) नेपािी पेन्सन पट्टा लसफाररस 500 500 

3 ख) भारतीय पेन्सन पट्टा लसफाररस 1500 1500 

4 ग) अन्य मिुकुको पेन्सन पट्टा 
लसफाररस 

2500 2500 

5 ि) सामास्जक सरुक्षा पट्टा हरायको 
प्रलतलिपी 

  100 

ग नागररकता सम्वन्िी लसफाररस  

  क) अनसुसु्र्च 1 300 300 

  ख) अनसुसु्र्च 2 350 350 

  ग) अर्ङ्गकृत नागररकता लसफाररस 1000 1000 

  ि) प्रलतलिर्प   200 

  ङ) नागररकता र्ववरण संसोिन 
लसफाररस 

  300 

  र्च) नागररकता र्ववरण संसोिन 
लसफाररस अर्ङ्गकृत 

  1000 

  छ) नयााँ नागररकता सजिलमन मरु्चलु्का    500 

ि जग्गा सम्वन्िी लसफाररस 

1 मोर्हिगत कट्टा लसफाररस 500 500 

2 मोही नामसारी लसफाररस 500 500 

3 जग्गाको नाम संसोिन लसफाररस  500 500 

4 जग्गा छुट्याउने लनवेदन दततरु 500 500 

5 िरबाटो लसफाररस 500 500 

6 हकभोक लसफाररस  500 700 

7 र्चारर्कल्िा प्रमास्णत 1000 700 
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8 छुट जग्गा दताि लसफाररस 2500 2500 

9 सडक दरुी प्रमास्णत 500 500 

10 जग्गा िलनपजुाि हरायको लसफाररस   500 

11 ्िर्टङ्ग जग्गाको नक्सा प्रमास्णत  2500 2500 

12 जग्गा ्िर्टङ अनमुलत /स्तवकृलत 
शलु्क   

  5000 

13 न.पा.को. स्तवकृलत र्वना जग्गा ्िर्टङ्ग 
गरेमा जररवाना 

5000 5000 

ङ िर नक्सा सम्वस्न्ि 

1 िर नक्सा लनवेदन शलु्क पक्की    500 

2 सािलसमाना प्रमास्णत पक्की िर क्षेत्र 700 700 

3 िर लनमािण सम्पन्न कस्च्र्च 500 500 

4 नक्सापास नामसारर पक्की 700 1000 

5 नक्सा पास पक्की िर प्रलत वगि र्फट 7 7 

6 नक्सा पास  नामसारर कस्च्र्च 300 300 

7 नक्सा पास कस्च्र्च िर प्रलत वगि र्फट 1 1 

8 िरलनमािण सम्पन्न प्रलतवेदन पक्की 1000 1000 

9 िरलनमािण सम्पन्न प्रलतवेदन कस्च्र्च 500 500 

10 िरकायम पदक्क 1000 1000 

11 िरकायम कस्च्र्च 500 500 

12 अतथार्य टहरा लनमािण 3000 3000 

13 िरलनमािण सम्पन्न प्रमाण पत्र पक्की 1500 1500 

14 िरजग्गा नामसारर लसफाररस 600 600 

15 िर पाति प्रमास्णत  500 500 

16 कोठा खोल्ने रोहबरका बतने कायिको 
लसफाररस 

500 500 

17 िर नक्सा पास बकु शलु्क पक्की 1000 1000 

18 िर नक्सा प्रलतलिर्प सेट 1   1000 

19 िर नक्सा संसोिन सोर्ह वगि र्फट 
लभत्र  

  2000 

20 िर सम्पन्न म्याद थप दततरु   1000 
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21 िर नक्सा पास बकु शलु्क कस्च्र्च 500 500 

र्च िर अलभिेस्खकरण दततरु,  

1 क पदक्क 1000 1000 

2 ख  कस्च्र्च  500 500 

3 ग सामान्य 300 300 

छ आय सम्वस्न्ि प्रमास्णत तथा लसफाररस 

1 रु 5 िाख सम्मको आय प्रमास्णत  2000 2000 

2 5 देस्ख 15 िाख सम्मको आय 
प्रमास्णत 

2500 2500 

3 15 देस्ख 25 िाख सम्मको आय 
प्रमास्णत 

3000 3000 

4 25 देस्ख 35 िाख सम्मको आय 
प्रमास्णत 

3500 3500 

5 35 देस्ख 50 िाख सम्मको आय 
प्रमास्णत 

4000 4000 

6 50 देस्ख 70 िाख सम्मको आय 
प्रमास्णत 

5000 5000 

7 70 देस्ख 1 करोड सम्मको आय 
प्रमास्णत 

6000 6000 

8 1 करोड देस्ख 2 करोड सम्मको आय 
प्रमास्णत 

  8500 

9 2 भन्दा मालथको आय प्रमास्णत 15000 15000 

10 आलथिक सम्पन्नता लसफाररस 1000 2000 

11 आलथिक र्वपन्नता लसफाररस लनशलु्क लनशलु्क 

12 सकुुम्वालस लसफाररस लनशलु्क लनशलु्क 

13 अर्चि सम्पलत मलु्याङ्कन 0.10Ü 0.10Ü 

14 आन्तररक राजश्व कायािियमा लसफाररस 700 300 

15 करर्चिुा लसफाररस 500 1000 

ज योजना सम्झौता लसफाररस 

1 उपभोिा सलमलत दताि शलु्क 200 200 

2 प्रदेश तथा केस्न्रय योजना लसफाररस 1500 1500 
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3 नगर तथा वडा ततरीय योजना 
सम्झौता 2 िाख भन्दा मलुनको 
लसफाररस 

  300 

4 नगर तथा वडा ततरीय योजना 
सम्झौता 2 िाख भन्दा मालथ 5 
िाख सम्म लसफाररस 

  400 

5 नगर तथा वडा ततरीय योजना 
सम्झौता 5 िाख भन्दा मालथक 
लसफाररस 

  500 

6 वडाबाट अन्य सम्झौता लसफाररस 300 300 

7 वडा बाट योजना भिुालनको िालग 
लसफाररस 

300 300 

झ स्शक्षा तफि  
1 लनस्ज र्वद्यािय संर्चािन लसफाररस 

आिारभतु 

3000 3000 

2 लनस्ज र्वद्यािय संर्चािन लसफाररस 
माध्यालमक 

6000 6000 

3 लनस्ज र्वद्यािय नामसारर  लसफाररस 
माध्यालमक 

5000 5000 

4 लनजी  र्वद्यािय ठाउाँसारी लसफाररस 
माध्यलमक  

2000 2000 

5 छात्रवसृ्त्त  लसफाररस 150 300 

6 छात्रवसृ्त्त  लसफाररस र्वदेश   1000 

7 सहमलत लसफाररस स्शक्षक तथा 
कमिर्चारर सरुवा आउनेको िालग 

  1000 

8 सहमलत लसफाररस स्शक्षक तथा 
कमिर्चारर सरुवा भैजानेको िालग 

1000 1000 

9 र्वपन्न  र्वद्याथी छात्रवसृ्त्त लनशलु्क लनशलु्क 

ञ तवात्य सम्वन्िी लसफाररस 

1 अपाङ्ग लसफाररस लनशलु्क लनशलु्क 

2 तवात्य सम्वस्न्ि लसफाररस 200 लनशलु्क 

ट उद्योग व्यासाय सम्वन्िी लसफाररस 

1 व्यावसाय दताि सजिलमन समेत लसफाररस   500 
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2 व्यावसाय बन्द लसफाररस 500 500 

3 व्यावसाय सञ्चािन भएको लसफाररस 1000 1000 

4 अन्य उद्योग दताि लसफाररस 1500 2000 

5 उद्योग ठाउाँ सारी लसफाररस 1500 1500 

6 उद्योग नाम सारी लसफाररस 5000 5000 

7 उद्योग तथापना लसफाररस 

1 ठुिा उद्योग    50000 

2 मझौिा उद्योग   30000 

3 साना तथा िरेि ुउद्योग   10000 

8 व्यवसाय संर्चािन नभएको लसफाररस   500 

9 ्यान तथा भ्याट दताि लसफाररस   300 

10 ्यान तथा भ्याट वन्द  लसफाररस   200 

ठ संि संतथा सम्वस्न्ि लसफाररस 

1 क) गैरनाफामखुी नयााँ दताि लसफाररस   500 

2 ख) गैरनाफामखुी नयााँ नर्वकरण 
लसफाररस 

  300 

3 ग) INGO सम्वस्न्ि लसफाररस   1000 

5 टोिर्वकास संतथा दताि 300 500 

  सहकारी संतथा दताि तथा नर्वकरण 

  बहउुदे्दश्य सहकारी    2000 

  बर्चत तथा ऋण सहकारी    1500 

  कृर्ष सहकारी    1000 

ड उजरुर तथा मदु्दा सम्वस्न्ि 

1 मिुाको लनवेदन दततरु 50 50 

2 कोटि र्फ लमनाह लसफाररस 100 100 

3 ताररक पर्चाि 100 100 

4 लमिापत्र लसफाररस  500 500 

ण कृर्ष, वन तथा पसपुस्न्छ सम्वस्न्ि लसफाररस 

1 कृर्ष तथा वनजन्य उद्योग दताि  3000 3000 
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2 कृर्ष तथा वनजन्य उद्योग दताि 
लसफाररस 

2000 1000 

3 र्चौपाय सम्वस्न्ि लसफाररस फमि वािा 
प्रलतगोटा  

  20 

4 जीणिरुख हााँगार्वगा छटनी तवीकृत 550 550 

5 लनस्जिवन दताि लसफाररस   1000 

त पशपुस्न्छ लनरोलग प्रमास्णत तथा लसफाररस 
  क गाइ, भौलस, गोरु प्रलत गोटा  

 
150 

  ख) बाख्रा, खलस, बगरु, भेडा 
िगायत प्रलतगोटा  

 
100 

  ग) कुखरुा, हास प्रलत गोटा  
 

50 

थ अन्य प्रमास्णत तथा लसफाररसहरु  
1 अन्य सबै र्कलसमको सजिलमन  400 500 

2 वडा प्रमास्णत 500 500 

3 िारा र्वजलुि जडान लसफाररस 550 550 

4 कागजात मञ्जुररनामा प्रमास्णत 200 500 

5 सामान ओसारपसार लसफाररस 
वसाईसरी जादा  

2000 2000 

6 िस्क्षत वगि प्रमास्णत 300 500 

7 लिफेज िाईन जडान 1500 1500 

8 शे्रतता  कायािन्वयन लसफाररस  500 500 

9 अंग्रजेी भाषा प्रमास्णत  1000 1000 

10 अंग्रजेी भाषा प्रमास्णत लसफाररस वडा   500 

11 अपतुािी सम्बन्िी लसफाररस 500 1000 

12 सेवा मिुक अन्य 550 550 

13 न.पा तथा वडा बाट जारर कागजात 
प्रमास्णत  

1000 1000 

14 वडा बाट हनुे अन्य लसफाररस प्रलतगोटा 200 200 

15 नगर बाट गररने अन्य लसफाररस 
प्रलतगोटा  

3०0 3०0 

16 नगरबाट गररने अन्य प्रमास्णत  प्रलतगोटा  700 700 

१७ सेवा मिुक संतथा दताि तथा नर्वकरण १००० १००० 
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१८ सेवा मिुक संतथा/फमि सूर्चीकृत १००० १००० 
 

 

 
 

अनसूुर्ची (13) 
(ऐनको दफा 15 साँग सम्बस्न्ित) 

ढुङ्गा, लगर्ट्ट,वािवुा संकिन तथा र्वर्क्र  शलु्क 

 

क्र.सं. स्शषिक एकाइ  दर रु. 

1 ढुङ्गा, लगटी, रोडा. ग्रावेि, र्चटान, तिेट प्रलत क्यू र्फट  6 

2 बािवुा, स्र्चप प्रलत क्यू र्फट  4.75 

3 माटो (भरौट र बिौट) प्रलत क्यू र्फट  3 

4 कर्टङ्ग ढुङ्गा प्रलत क्यू र्फट  6 
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षडानन्द नगरपालिकाका लनवािस्र्चत पदालिकारीहरुको र्ववरण 

क्र स  पदालिकारीको नाम  लनवािस्र्चत पद वडा नं. टेिीफोन नं कैर्फयत 

१ सरेुन्र कुमार उदास नगर प्रमखु 
 

९८५२०२३९७८  

२ प्रलमिा राइि नगर उप-प्रमखु  
 

९८४२१७३४३८  

३ गणेश र्वक्रम बतनेत प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत  ९८५२०२७९९१  

४ ढाकमान राई वडा अध्यक्ष १ ९८४७२८६०८२  

५ लििा किा राई का.पा. सदतय १ ९८२७३२४०२६  

६ इस्न्दरा र्व.क. द. मर्हिा वडा सदतय १ ९८१५३६०२४३  

७ मनोज र्वष्ट वडा सदतय १ ९८२५३७९१९८  

८ केदार कुमार र्वष्ट वडा सदतय १ ९८२६३८८१०५  

९ र्वष्ण ुप्रसाद स्िलमरे वडा अध्यक्ष २ ९८११३२९४३८  

१० अरुणा थिुङु्ग राई का.पा. सदतय २ ९८६६३२७२८६  

११ कल्पना साकी द. मर्हिा वडा सदतय २ ९८१२३९४९८८  

१२ र्चन्र कुमार राई वडा सदतय २ ९८६७९९५२२८  

१३ ददि कुमार राई वडा सदतय २ ९८४९१७८९०६  

१४ साङ देम्बा राई वडा अध्यक्ष ३ ९८६५१६२२४०  

१५ कोर्पिा राई मर्हिा वडा सदतय ३ ९८००९१३५७६  

१६ लगता र्व.क. द. मर्हिा वडा सदतय ३ ९८०४०१६६८०  

१७ लतथि बहादरु बतनेत वडा सदतय ३ ९८११०५२०४५  

१८ िेखनाथ राई वडा सदतय ३ ९८१४३७०७२८  

१९ राज कुमार तामाङ्ग वडा अध्यक्ष ४ ९८४२३८९२८५  

२० लसता शे्रष्ठ मर्हिा वडा सदतय ४ ९८६२०३४३३७  

२१ उलमििा रसाईिी द. मर्हिा वडा सदतय ४ ९८६२०५५३७५  

२२ समुन तामाङ्ग वडा सदतय ४ ९८६९२४४०३३  

२३ कणि बहादरु राई वडा सदतय ४ ९८०५३०१५०९  

२४ टेक बहादरु स्जसी वडा अध्यक्ष ५ ९८४२४८३२५४  

२५ अमतृा राई का.पा. सदतय ५ ९८६०५०४०५८  
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२६ र्वष्ण ुर्वश्वकमाि द. मर्हिा वडा सदतय ५ ९८२९३९९४६४  

२७ हकि  बहादरु दाहाि वडा सदतय ५ ९८५११९०८९६  

२८ फस्णन्र मगर वडा सदतय ५ ९८१३४५८८८०  

२९ समुन र्वसनु्के वडा अध्यक्ष ६ ९८५२०५८१२९  

३० जयकिा राई मर्हिा वडा सदतय ६ ९८१७३२४२८२  

३१ कमिा साकी द. मर्हिा वडा सदतय ६ ९८६२१३७०९९  
३२ ज्ञानेन्र बतनेत वडा सदतय ६ ९८४२०९५४६३  

३३ लनि बहादरु रोका वडा सदतय ६ ९८६१२४२५१८  

३४ ददपेश र्वष्ट वडा अध्यक्ष ७ ९८५२०५८९६२  

३५ कल्पना मगर मर्हिा वडा सदतय ७ ९८४२१५०८३७  

३६ अमतृा दजी द. मर्हिा वडा सदतय ७ ९८२९३०२७२५  

३७ खडक बहादरु शे्रष्ठ वडा सदतय ७ ९८६९०९०३९०  

३८ र्वष्ण ुबहादरु शे्रष्ठ वडा सदतय ७ ९८४२२१३००९  

३९ सवुास तामाङ्ग वडा अध्यक्ष ८ ९८४२५१८२०८  

४० मनमाया तामाङ्ग मर्हिा वडा सदतय ८ ९८१६३१६५६८  

४१ रुर माया र्वश्वकमाि का.पा. सदतय ८ ९८०७०१४२०७  

४२ हेम कुमार शे्रष्ठ वडा सदतय ८ ९८५२०५२१४४  

४३ छत्र बहादरु तामाङ वडा सदतय ८ ९८४२२२५१३०  

४४ र्ङमा शेपाि वडा अध्यक्ष ९ ९८४३००५१६४  

४५ िम ुशेपाि का.पा. सदतय ९ ९७४२४८५९२७  

४६ सररता दजी द. मर्हिा वडा सदतय ९ ९७४५२५२४३८  

४७ वीर बहादरु तामाङ्ग वडा सदतय ९ ९८४९३९३२९७  

४८ िाङ्ग बहादरु तामाङ्ग वडा सदतय ९ ९८४४१९६२४४  

४९ पेमा दोर्ची शेपाि वडा अध्यक्ष १० ९८४२११५६८२  

५० िददकी शेपाि मर्हिा वडा सदतय १० ९८४९१८१०२०  

५१ उलमििा सनु्दास द. मर्हिा वडा सदतय १० ९८२७३७१७१५  

५२ र्चक्र बहादरु तामाङ्ग वडा सदतय १० ९७४९४८७३४१  

५३ र्चडुामस्ण राई वडा सदतय १० ९८४२०४३९६१  

५४ भपुाि कुमार काकी वडा अध्यक्ष ११ ९८६२२९५७९५  

५५ र्चन्र कुमारी तामाङ्ग मर्हिा वडा सदतय ११ ९८४२०४९५२७  
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५६ भगवती र्चमिकार द. मर्हिा वडा सदतय ११ ९८२९३५०६१६  

५७ र्वस्जन्र राइि वडा सदतय ११ ९८४२१२९६५७  

५८ खम बहादरु काकी वडा सदतय ११ ९८११३१५३७६  

५९ राजेश कटवाि वडा अध्यक्ष १२ ९८४२४२५९००  

६० शसु्शिा काकी मर्हिा वडा सदतय १२ ९८६६३२७३९८  

६१ पर्वत्रा र्व.क. द. मर्हिा वडा सदतय १२ ९८११०४९२१२  

६२ िक्ष्मण तामाङ्ग वडा सदतय १२ ९८४४१७१३६६  

६३ राजेन्र मगर वडा सदतय १२ ९८४४४८५२६२  

६४ पदम बहादरु तामाङ्ग वडा अध्यक्ष १३ ९८४२२३२४६३  

६५ लनमििा राई मर्हिा वडा सदतय १३ ९७४६९७१६५२  

६६ गोमा देवी र्वश्वकमाि द. मर्हिा वडा सदतय १३ ९८१०४२५१८८  

६७ अमतृ मस्ण तामाङ्ग वडा सदतय १३ ९८०४०२७०४७  

६८ पासाङ शेपाि वडा सदतय १३ ९८४२३३६८३०  

६९ झंक बहादरु रोका वडा अध्यक्ष १४ ९८०७३२१२२२  

७० अलनता पराजिुी मर्हिा वडा सदतय १४ ९८०४०३७१७२  

७१ सर्वना वयिकोटी द. मर्हिा वडा सदतय १४ ९८४२२३२१२६  

७२ राजेन्र योगी वडा सदतय १४ ९८१६३५११८४  

७३ प्रर्वन राई वडा सदतय १४ ९८६७७५१३५०  

७४ मस्न्दप रसाईिी का.पा. सदतय  ९८६४०१५७७४  

७५ रेखमान राई का.पा. सदतय  ९८४८७३२७१७  

७६ वरु्ि र्हङमाङ का.पा. सदतय  ९८४२२१६७७८  
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   नगरपालिकामा कायिरत कमिर्चारीहरुको र्ववरण २०७९ 

क्र.सं. कमिर्चारीको नाम थर सेवा/समहु पद शै्रणी/तह तथायी ठेगाना मोवाइि नं. कैर्फयत 

१ श्री र्वनोद कुमार 
भण्डारी 

सामान्य 
प्रशासन 

प्रमखु प्रशासकीय 

अलिकृत 

रा.प.ततृीय र्वराटनगर 
म.न.पा.-१ 

९८५२०५४८१५ 
  

२ श्री मस्णराम तामाङ स्शक्षा प्रशासन अलिकृतततर सातौँ रा.प.ततृीय ष.न.पा.-८ ९८४२१६३०१३ 
  

३ श्री कुि प्रसाद 
ताजपरुरया 

सामान्य 
प्रशासन 

अलिकृतततर छैठौ रा.प.ततृीय रतवुामाई 
न.पा.-४ मोरङ 

९८५२०८११२३ 
  

४ श्री तिु बहादरु राई पश ुप्रार्वलिक अलिकृतततर छैठौ रा.प.ततृीय ष.न.पा.-८ ९८४१३७१९९९ 
  

५ श्री अरलबन्द कुमार 
मोरबैता 

आयूवेद अलिकृतततर छैठौ रा.प.ततृीय लसराहा नपा-
१६ 

९८५२०७८०९७ 
  

६ िकुराज खड्का लसलभि इस्न्जलनयर रा.प.ततृीय ष.न.पा.-५ ९८६२०२१९६७ 
  

७ श्री लनमादोजे तामाङ प्रम रोजगार अलिकृतततर छैठौ रा.प.ततृीय भोजपरु नपा ८ ९८५२०८७८०० 
  

८ श्री डम्बरकुमार लिम्ब ु सूर्चना प्रर्वलि अलिकृतततर छैठौ रा.प.ततृीय िरान उप.म-
१३ सनुसरी 

९८४२५८६४०४ 
  

९ श्री राम सागर यादव िेखा प्रशासन िेखापाि रा.प.अन.प्रथम देवानगन्ज 
गापा 

९८४४६४२८६८   

१० श्री मोतीराम खनाि आिेप सहायक पााँर्चौ रा.प.अन.प्रथम ददिेि 
रुपाकोट न.पा.-

१५  

९८४२९०९४००   

११ श्री सनु्दर शे्रष्ठ तवात्य  हे.अ. सहायक 
पार्चौं 

रा.प.अन.प्रथम ष.न.पा.-४ 9842098404  

१२ श्री ददपकिा राई स्शक्षा प्रशासन प्रास रा.प.अन.प्रथम संखसुभा ९८४९२२६३१०   

१३ श्री  ज्योलत लिम्ब ु लसलभि सव इस्न्जलनयर रा.प.अन.प्रथम ष.न.पा.-४ ९८४२२५५४२३   

१४ श्री एलिना अलिकारी लसलभि सव इस्न्जलनयर रा.प.अन.प्रथम ष.न.पा.-५ ९८६२०४७८८१   

१५ श्री प्प ुयादव लसलभि सव इस्न्जलनयर रा.प.अन.प्रथम लसराहा ९८४८५२१०१२   

१६ श्री बाबरुाम बाततोिा सा.स.ु तथा 
व्यस्िगत िटना 

MIS Operator 

सहायक पााँर्चौ 
रा.प.अन.प्रथम ष.न.पा.-२ ९८४२३९०२५२   

१७ श्री सन्तोस राई सा.स.ु तथा 
व्यस्िगत िटना 

MIS Operator 

सहायक पााँर्चौ 
रा.प.अन.प्रथम ष.न.पा.-४ ९८४३५८७५४४   

१८ श्री अस्म्बका राई समरृ्ि 
आयोजना 

सहायक पााँर्चौ रा.प.अन.प्रथम ष.न.पा. ६ ९८४०२१०८०५   

१९ श्री ददपेन थापा कृर्ष प्रार्वलिक कृर्ष प्रार्वलिक 
(पााँर्चौ तह) 

रा.प.अन.प्रथम ष.न.पा.-१२ ९८६५१६२६८४   

२० श्री िन कुमारी गरुुङ सामी पररयोजना सहायक पााँर्चौ रा.प.अन.प्रथम ष.न.पा.४ ९८४८०६३०३०   



             षडानन्द नगरपालिका, ददङ्िा, भोजपरुको वार्षिक  नगर र्वकास योजना २०७९/०८०  | 154 

 

२१ श्री गस्जन्र प्रसाद 
आर्चायि 

सामी पररयोजना सहायक पााँर्चौ रा.प.अन.प्रथम ष.न.पा.२ ९८४९१८०७६५   

२२ श्री  सतुमा अलिकारी सामान्य 
प्रशासन 

सहायक पााँर्चौ  रा.प.अन.प्रथम साल्पालसलिछो-
३ 

९८४२५९१४४४   

२३ श्री सवुास तामाङ सामान्य 
प्रशासन 

सहायक पााँर्चौ रा.प.अन.प्रथम ष.न.पा.-९ ९८४३९०११६७   

२४ श्री केशव कुमार 
शंकर 

सामान्य 
प्रशासन 

सहायक पााँर्चौ  रा.प.अन.प्रथम ष.न.पा.-४ ९८६०७३९७२०   

२५ श्री  दगुािमणी डााँगी सामान्य 
प्रशासन 

सहायक पााँर्चौ  रा.प.अन.प्रथम ष.न.पा.-११ ९८५१०९२९१२   

२६ सरेुन्र रामदाम तवात्य अ.हे.व. रा.प.अन.दद्वतीय िरनन-१७ 
सनुसरी 

9862045370  

२७ श्री केशव प्रसाद 
गरुागाई 

लसलभि अ-सव इस्न्जलनयर रा.प.अन.दद्वतीय ष.न.पा.-७ ९८५२०५२५३५   

२८ श्री र्वजय कुमार 
र्चौिरी 

लसलभि अ-सव इस्न्जलनयर रा.प.अन.दद्वतीय रामिनुी-९ 
सनुसरी 

९८६१७९४१२२   

२९ श्री रोशन कुमार शाह लसलभि अ-सव इस्न्जलनयर रा.प.अन.दद्वतीय सप्तरी ९८६२९३५५२८   

३० श्री लमिन र्वक्रम 

बतनेत 

सा.स.ु तथा 
व्यस्िगत िटना 

र्फल्ड सहायक 
र्चौथौ 

रा.प.अन.दद्वतीय ष.न.पा.-७ ९८५१२४०४८५   

३१ श्री तोषि दाहाि लसलभि अ-सव इस्न्जलनयर रा.प.अन.दद्वतीय भोजपरु न.पा.-
४ 

९८५२०८८४५१   

३२ श्री नेत्र बहादरु राना 
मगर 

लसलभि अ-सव इस्न्जलनयर रा.प.अन.दद्वतीय ष.न.पा.-१४ ९८४३००४१७२   

३३ श्री कुशि राई लसलभि अ-सव इस्न्जलनयर रा.प.अन.दद्वतीय ष.न.पा.-१० ९८४२०४३४६४   

३४ श्री शोभा राई र्वर्वि सहायक र्चौथौ रा.प.अन.दद्वतीय भोजपरु न.पा.-
२ 

९८६२०१००६१   

३५ श्री सोनी खनाि आयूवेद सहायक र्चौथौ रा.प.अन.दद्वतीय मादी न.पा.-५ ९८४२०८०८७६   

३६ श्री र्प्रलतकिा राई स्शक्षा प्रशासन कृर्ष प्रार्वलिक 
(र्चौथो तह) 

रा.प.अन.दद्वतीय भोजपरु नपा ९८०७१३८७७०   

३७ श्री राजेन्र राई कृर्ष प्रार्वलिक कृर्ष प्रार्वलिक 
(र्चौथो तह) 

रा.प.अन.दद्वतीय पौवादङु्मा 
भोजपरु 

९८११०१६१२३   

३८ श्री दगुािदेवी प्रिान कृर्ष प्रार्वलिक कृर्ष प्रार्वलिक 
(र्चौथो तह) 

रा.प.अन.दद्वतीय ष.न.पा.-११ ९८६२१४२७६०   

३९ श्री अस्म्वका राई कृर्ष प्रार्वलिक कृर्ष प्रार्वलिक 
(र्चौथो तह) 

रा.प.अन.दद्वतीय ष.न.पा.-१३ ९८२५३५४२३९   

४० श्री तिुसी वहादरु 
बतनेत 

खानेपानी खापसटे रा.प.अन.दद्वतीय ष.न.पा.-७ ९७४२०९०५८८   

४१ श्री तेज कुमारी नेपाि सामान्य 
प्रशासन 

सहायक र्चौथौ रा.प.अन.दद्वतीय भोजपरु नपा -
५ 

९८४२४२५५०१   

४२ श्री अम्बर बहादरु 
राई 

लसलभि अ-सव इस्न्जलनयर रा.प.अन.दद्वतीय ष.न.पा.-३ ९८४८७३२९३३   
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४३ श्री  खेमबन्ि ु
अलिकारी 

लसलभि अ-सव इस्न्जलनयर रा.प.अन.दद्वतीय ष.न.पा.-७ ९८६२००२३२९   

४४ श्री  उपेन्र भट्ट सामान्य 
प्रशासन 

खररदार रा.प.अन.दद्वतीय ष.न.पा.-६ ९८५२०५२५२५   

४५ श्री िन बहादरु 
तामाङ 

सामान्य 
प्रशासन 

खररदार रा.प.अन.दद्वतीय ष.न.पा.-८ ९८६२०६५६७५   

४६ श्री  फुदोर्ची शेपाि सामान्य 
प्रशासन 

खररदार रा.प.अन.दद्वतीय ष.न.पा.-९ ९७४२०७०६३१   

४७ श्री  प्रददप कुमार राई सामान्य 
प्रशासन 

खररदार रा.प.अन.दद्वतीय ष.न.पा.-१० ९८६००१६२१९   

४८ श्री अर्पि बतनेत सामान्य 
प्रशासन 

खररदार रा.प.अन.दद्वतीय ष.न.पा.११ ९८४५७४९७३   

४९ श्री ध्यान बहादरु 
तामाङ्ग 

लसलभि अ-सव इस्न्जलनयर रा.प.अन.दद्वतीय ष.न.पा.-१३ ९८५२०५२३२७   

५० श्री  स्क्षलतज बतनेत  सामान्य 
प्रशासन 

सहायक र्चौथौ रा.प.अन.दद्वतीय ष.न.पा.-११ ९८६२०५५६७७   

५१ श्री सन्तोष काकी सामान्य 
प्रशासन 

खररदार रा.प.अन.दद्वतीय ष.न.पा. ११ ९८४०९८६५६३   

५२ श्री मसु्ि प्रसाद 
स्िलमरे 

सामान्य 
प्रशासन 

खररदार रा.प.अन.दद्वतीय ष.न.पा. ११ ९८५२०५२०३३   

५३ लमिन थापा भेटनरी सहायक र्चौथौ 
(भेटेररनरी 
प्रार्वलिक) 

रा.प.अन.दद्वतीय ष.न.पा.-११ ९८४२१०६४३८   

५४ सजुता पनु  मेड्पा उद्यम र्वकास 
सहजकताि 

रा.प.अन.दद्वतीय कपरुकोट गापा 
सल्यान 

९७४९४८६८३८   

५५ िलिता के.सी. मेड्पा उद्यम र्वकास 
सहजकताि 

रा.प.अन.दद्वतीय गंगादेव गापा 
रोल्पा 

९८४९१७३७६०   

५६ श्री मकुुन्द र्वष्ट सामी पररयोजना ररटनी तवयसेवक शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा. १ ९८६१४०२१४   

५७ श्री बसन्त अलिकारी सामी पररयोजना ररटनी तवयसेवक शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा.७ 
    

५८ श्री रोणराज राई प्रशासन नगर प्रहरी   ष.न.पा.-४ ९८६१९०२३४१   

५९ श्री बेलिना राई प्रशासन नगर प्रहरी   ष.न.पा. ८ ९८११०६१९०४   

६० श्री मलनषा खड्का प्रशासन नगर प्रहरी   ष.न.पा. २ ९८४४४९४८८७   

६१ श्री सलुनता र्वक प्रशासन नगर प्रहरी   ष.न.पा. ८ ९८४७७९४८४१   

६२ श्री सम्बर बहादरु 

तामाङ 

प्रशासन नगर प्रहरी   ष.न.पा. ३ ९८४०४०७८३९   

६३ श्री राजेन्र तामाङ्ग प्रशासन नगर प्रहरी   ष.न.पा. ११ ९८६२१३३४८०   

६४ श्री बिु लसंह तामाङ प्रशासन नगर प्रहरी   ष.न.पा. १० ९८२७००१३७५   

६५ श्री र्वकाश राई प्रशासन नगर प्रहरी   ष.न.पा. ८ ९८४२९६२२१९   
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६६ सरेुश र्वश्वकमाि प्रशासन नगर प्रहरी   ष.न.पा. ९ ९८४२४८३०९०   

६७ श्री लनि वहादरु 
दहाि 

प्रशासन कास पााँर्चौ तह 
  ष.न.पा.-६ 

9842138223   

६८ श्री र्वष्ण ुगौतम आयूवेद कायाििय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन षडानन्द नपा ९८४८७३२६६२   

६९ श्री रीता राई आयूवेद कायाििय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन षडानन्द नपा ९८६१२१६२५१   

७० श्री तारा बहादरु राई प्रशासन कायाििय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा.-१ ९८४५७५४८०४   

७१ श्री डम्बर गरुुङ प्रशासन कायाििय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा.-२ ९८००९९११६२   

७२ श्री सम्मर खत्री प्रशासन कायाििय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा.-३ ९८१९३७८१३२   

७३ श्री राम बहादरु 
तामाङ 

प्रशासन कायाििय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा.४ ९८१४३६६५३८   

७४ श्री सर्वन तामाङ प्रशासन कायाििय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा.-५ ९८४४४८२२१०   

७५ श्री राजेन्र भट्ट प्रशासन कायाििय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा.-६ ९८६२९४४३०७   

७६ श्री मेख बहादरु 

लबश्वकमाि 
प्रशासन कायाििय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा.-७ ९८६९६८३४७९   

७७ श्री र्हरा िाि लबक प्रशासन कायाििय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा.-८ ९८६२०६६७७९   

७८ श्री सरेुन्र तामाङ प्रशासन कायाििय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा.-९ ९८६९७१९०५५   

७९ श्री िमािनन्द काफ्िे प्रशासन कायाििय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा.-१० ९८६००८०४२५   

८० खगेन्र कुमार स्िलमरे प्रशासन कायाििय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा.-११ ९८६२१९३९७१   

८१ िमिराज काकी प्रशासन कायाििय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा.-१२ ९८६४२५७३०९   

८२ श्री संजय शे्रष्ठ प्रशासन कायाििय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा.-१३ ९८६१९१२६७८   

८३ श्री लबमि पराजिुी प्रशासन कायाििय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा.-१४ ९८६७९७१३६   

८४ श्री सरेुस मलिक प्रशासन कायाििय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन सप्तरी ९८२६३८७७१३   

८५ श्री राम कुमार शे्रष्ठ प्रशासन कायाििय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा. ८ ९८१४३६६५३८   

८६ श्री राज कुमार 
तामाङ 

प्रशासन कायाििय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा. ७ ९८४२५६२७४१   

८७ श्री सन्तोष र्वश्वकमाि प्रशासन सवारी र्चािक शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा. ६ ९८५२०९९५३२   

८८ श्री पासाङ शेपाि प्रशासन सवारी र्चािक शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा. ८ ९८०४३१०८५६   

८९ श्री कुमार तामाङ प्रशासन सरसफाइकताि शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा. ६ ९८२९३८८५९२   

९० श्री गोपाि तामाङ प्रशासन सरसफाइकताि शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा. ६ 
    

९१ श्री शेषराज थापा प्रशासन सवारी र्चािक शे्रणी र्वर्हन ष.न.पा. ६ ९७४९२०१५१८   
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षडानन्द नगरपालिका गलतर्वलि (तस्तवरमा) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             षडानन्द नगरपालिका, ददङ्िा, भोजपरुको वार्षिक  नगर र्वकास योजना २०७९/०८०  | 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नव लनवािस्र्चत जनप्रलतलनलिहरुको सपथ ग्रहण कायिक्रमको झिकहरु 

नव लनवािस्र्चत जनप्रलतलनलिहरु सपथ ग्रहण कायिक्रममा उपस्तथलत 

 नगर प्रमखु श्री सरेुन्र कुमार उदास ज्यूद्वारा नगर सभा सदतयहरुिाई सपथ ग्रहण गराउन ुहदैु 
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 नगर उप-प्रमखु श्री प्रलमिा राई ज्यूबाट पदभार ग्रहण गनुि हदैु 

 

नगर प्रमखु श्री सरेुन्र कुमार उदास ज्यूबाट पदभार ग्रहण गनुि हदैु 
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नव लनवािस्र्चत कायिपालिका सदतय ज्यूहरुिाई तवागत तथा सपथ ग्रहण कायिक्रमको केही झिकहरु  

 

कायिपालिकाको सदतयहरुिाई तवागत कायिक्रम पश्चात सम्पणूि का.पा. सदतय ज्यूहरुको सामूर्हक तस्तवर  
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नव लनवािस्र्चत कायिपालिका सदतय ज्यूहरुको पर्हिो कायिपालिका वैठकको झिकहरु 

सम्पणूि कायिपालिका सदतय ज्यूहरु पर्हिो का.पा. वैठकमा उत्साहका साथ सहभागी 
 

नगर प्रमखु श्री सरेुन्र कुमार उदास ज्यूद्वारा पर्हिो का.पा. वैठकमा सम्बोिन गनुि गनुिहदैु 
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सातौं नगर सभा २०७९ को झिकहरु 

षडानन्द नगरपालिकाको सातौं नगर सभामा नगर प्रमखु, उप-प्रमखु साथै कमिर्चारीहरु  

 

षडानन्द नगरपालिकाको सातौं नगर सभा २०७९  

 



             षडानन्द नगरपालिका, ददङ्िा, भोजपरुको वार्षिक  नगर र्वकास योजना २०७९/०८०  | 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पन्न नगर गौरवका योजनाहरु 

ददङ्िा बस पाकि  भवन लनमािण सम्पन्न    

ददङ्िा सलतिाट सडक कािो पते्र (पक्की) सडक लनमािणको िालग सव वेस तथा डे्रन लनमािण सम्पन्न  
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आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पन्न नगर गौरवका योजनाहरु 

 

नगर ततरीय अनगुमन सलमलतद्वारा ददङ्िा सलतिाट सडक लनमािण क्रममा अनगुमन हुाँदै   

षडानन्द नगरपालिका ४ नं वडा कायाििय भवन लनमािण सम्पन्न  
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आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पन्न नगर गौरवका योजनाहरु 

 

ददङ्िा सलतिाट सडक खण्ड अन्तगित डे्रन लनमािण हुाँदै  

 

ष.न.पा. – ९ र्कमािङु्ग स्तथत िम ुखोिा खानेपानी  

आयोजनाको सेलडमेन्टेसन ट्यााँकी लनमािण हुाँदै 



             षडानन्द नगरपालिका, ददङ्िा, भोजपरुको वार्षिक  नगर र्वकास योजना २०७९/०८०  | 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पन्न नगर गौरवका योजनाहरु 

 

ददंिा बस पाकि  र्फलनलसङ तथा ढिान कायि 

लनमािणलिन षडानन्द नगरपालिका १ नं वडा कायाििय भवन   
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आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पन्न नगर गौरवका योजनाहरु 

 

ददङ्िा सलतिाट सडकको सव वेस लनमािण पश्चात गणुततर परीक्षणको काम हुाँदै 

षनपा ३ र २ जोड्ने स्र्चखुिवा र्चाम्िादाङमा झोिङु्गे 
पिु लनमािण सम्पन्न   

ददङ्िा सलतिाट सडक खण्ड अन्तगित साििरी 
के्षत्रमा सव वेस लनमािण सम्पन्न 
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आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पन्न योजनाहरु  

षडानन्द नगरपालिका केन्र ददङ्िा बजार स्तथत षडानन्द मा.र्व. भवन लनमािण 

 

षडानन्द न.पा. ददङ्िा बजार लसताराम गठुी पछालड बाटो ढिान  
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आ.व. २०७८/०७९ मा सम्पन्न कायिक्रमका झिकहरु  

 

ददङ्िा बजार 

शलनबारे हर्टयाबाट बजार झने लसढी 

भारतीय राजदतुावास काठमाडौंबाट एम्बिेुन्स हततान्तरण कायिक्रममा नगर प्रमखु श्री 
सरेुन्र कुमार उदास ज्यूबाट सााँर्चो बझु्नहुदैु  

  नगर प्रमखु श्री सरेुन्र कुमार उदास ज्यू एम्बिेुन्स बझु्न ुभए पश्चात  
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वडा नं ३ स्तथत छााँगेिाम भदौ र बैशाखे पसू्णिमा मा िाग्ने िालमिक मेिा 

षडानन्द नगरपालिकाको केन्र ददंिा बजारमा नास्र्चने िाखे नार्च  
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कायिपालिका सदतय श्री िक्ष्मीकिा स्जसीद्वारा आ.व. २०७८/७९ को िालग आलथिक ऐन प्रतततु गनुि हुाँदै 

षडानन्द न.पा. वडा नं १० र १३ को लसमा स्तथत 
छङ्गछङ्गे टाईगर झरना 

षडानन्द न.पा. वडा नं ३ खातिम्छा स्तथत छााँगे झरना  

षडानन्द नगरपालिकामा भएका प्राकृलतक झरनाहरु 
 


