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इलाम नगरपाललका 
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्  

इलाम 

१ नं. प्रदेश, नेपाल 

इलाम नगरपाललकाको सरकारी कागजात प्रमाणीकरण कार्यविलि (लनर्मािली) २०७४ को दफा ३ अनसुार इलाम 
नगरपाललकाको लमलत २०७९/०३/०९ गते देखि लमलत २०७९/०३/१० सम्म सम्पन्न एघारौं नगरसभाबाट पाररत तपलसल 
अनसुारका नीलत कार्यक्रम बजेट र ऐन प्रमाणीकरण गदयछु .  
 

तपखशल 

१.  इलाम नगरपाललकाको आ.ि. २०७९/८० को नीलत तथा कार्यक्रम  
२.  दफा १ देखि दफा २० र अनसूुची १६ सम्म भएको इलाम नगरपाललकाको आलथयक ऐन र संक्षेवपत आर्को अनसूुची  
३.  आ.ि. २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम 

४.  दफा १ देखि दफा ६ र अनसूुची १ भएको इलाम नगरपाललकाको विलनर्ोजन ऐन, २०७९ र संक्षेवपत ब्र्र्को अनसूुची 
५.  नगरसभाबाट पाररत न्र्ावर्क सलमलतको प्रलतिेदन 

६.  नगरकार्यपाललकाको बैठकका लनणयर्हरु अनमुोदन  
७.  एघारौं नगरसभाबाट पाररत विशेष प्रस्ताि 

८.  एघारौं नगरसभामा पेश भएका र्ोजनाहरुको वििरण (र्ोजना बैंक)  
९.  विलभन्न गैर सरकारी संस्थाहरुले पशे गरेका नगरपाललका क्षेत्रका बावषयक कार्यक्रम 

१०.  इलाम नगरपाललकाको एघारौं नगरसभा समापन वििरण 

 
 
 

प्रमाणीकरण वििरण 

प्रमाणीकरण गने पदालिकारीको दस्तित: 

प्रमाणीकरण गने पदालिकारीको नाम थर:  श्री केदार थापा 
पद: प्रमिु 

प्रमाणीकरण लमलत: २०७९/०३/१५ 
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इलाम नगरपाललका 
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

इलाम 

१ नं. प्रदेश, नेपाल 

 

 

 

श्रीमान ्प्रमिुज्रू्, 
इलाम नगरपाललका,  
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्  
इलाम, १ नं. प्रदेश, नेपाल । 

 

विषर् : प्रमाणीकरणका लालग पशे गररएको । 

इलाम नगरपाललकाको लमलत २०७९/०३/०९ गते देखि लमलत २०७९/०३/१० सम्म सम्पन्न एघारौं नगरसभाबाट पाररत 
तपलसल अनसुारका नीलत कार्यक्रम बजेट र ऐन इलाम नगरपाललकाको सरकारी कागजात प्रमाणीकरण कार्यविलि (लनर्मािली) २०७४ 
अनसुार प्रमाणीकरणका लालग पेश गदयछु । 

 

तपखशल 

१.  इलाम नगरपाललकाको आ.ि. २०७९/८० को नीलत तथा कार्यक्रम  
२.  दफा १ देखि दफा २० र अनसूुची १६ सम्म भएको इलाम नगरपाललकाको आलथयक ऐन र संक्षेवपत आर्को अनसूुची  
३.  आ.ि. २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम 

४.  दफा १ देखि दफा ६ र अनसूुची १ भएको इलाम नगरपाललकाको विलनर्ोजन ऐन, २०७९ र संक्षेवपत ब्र्र्को अनसूुची 
५.  नगरसभाबाट पाररत न्र्ावर्क सलमलतको प्रलतिेदन 

६.  नगरकार्यपाललकाको बैठकका लनणयर्हरु अनमुोदन  
७.  एघारौं नगरसभाबाट पाररत विशेष प्रस्ताि 

८.  एघारौं नगरसभामा पेश भएका र्ोजनाहरुको वििरण (र्ोजना बैंक)  
९.  विलभन्न गैर सरकारी संस्थाहरुले पशे गरेका नगरपाललका क्षेत्रका बावषयक कार्यक्रम 

१०.  इलाम नगरपाललकाको एघारौं नगरसभा समापन वििरण 

 
 

पेश गने, 

दस्तित: 

नामथर: काली बहादरु भजेुल 
पद: नगरसभा सखचि 

लमलत: २०७९/०३/१५ 
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इलाम नगरपाललकाको एघारौं नगरसभामा पेश गररएको आ.ि. २०७९/८० को नीलत तथा कार्यक्रम 
सभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

 आज हामी इलाम नगरपाललकाको एघारौ नगर सभामा उपखस्थत भएका छौ । र्स अिसरमा म सभाध्र्क्षज्रू् मापयmत नगर सभाका सम्पूणय 
सदस्र्ज्रू्हरुलाई हार्दयक स्िागत गदयछु । संघीर् लोकताखन्त्रक गणतन्त्र नेपाल लनमायण अलभर्ानको क्रममा राजनैलतक अलिकार प्रालिको लालग शवहद 
हनु ुभएका सम्पूणय ज्ञात अज्ञात शवहदहरुप्रलत हार्दयक श्रद्धाञ्जली र सम्मान व्र्क्त गदयछु । जनआन्दोलन र अलिकार प्रालिको क्रममा घाइते हनु ुभएका 
अलिकारकमीहरुको शीघ्र स्िास््र् लाभको कामना गदै द्वन्द्वपीलित तथा बेपत्ता पररिारप्रलत हार्दयक सम्मान समेत गदयछु ।  
 विगत लामो समर्देखि हामी र हाम्रा अग्रजहरुको लनरन्तर प्रर्ास, प्रर्त्न र बललदानीबाट प्राि राजनैलतक अलिकारलाई नेपालको संवििानले 
संस्थागत गदै हाम्रा प्रर्ासहरु मलुकुको समवृद्धको बाटोमा अगालि बढेको अिस्था हाम्रो साम ु विद्यमान छ । नागररकहरुका आशा अपेक्षाहरुलाई 
हामीसँग उपलब्ि सीलमत सािनस्रोतले व्र्िस्थापन गदै लैजान ुपने अिस्था छ । 

समनु्नत इलाम, सम्पन्न इलामेलीको नारालाई साथयक गनयका लालग हामीले हाम्रा मतदाताहरुले र्दन ु भएको विश्वासलाई इमान्दाररता र लनष्ठामा 
रुपान्तरण गदै पर्यटकीर् नगरको रुपमा पवहचान बनाई र्स इलाम नगरलाई सदुृढ र व्र्िखस्थत गदै एउटा समदृ्ध नगर बनाउने दावर्त्ि हाम्रो साम ु
छ । र्स पररप्रके्ष्र्मा स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को व्र्िस्था अनरुुप र्स सम्मालनत नगर सभामा आलथयक िषय 
२०७९÷८० को लालग इलाम नगरपाललकाको िावषयक नीलत तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गनय गइरहेको छु ।   
 

आलथयक विकास 

1. नेपालको पूिय प्रिानमन्त्री श्री वि.वप. कोइरालाप्रलत सम्मानका लालग गररबसँग महामानि विश्वशे्वर कृवष विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृवष 
क्षेत्रलाई प्रिद्धयन तथा सहर्ोग गररनेछ र कृवष विकासका लालग प्रलतिेदन पेश गनय गर्ठत सलमलतको प्रलतिेदनलाई कार्ायन्िर्न गदै ललगनछे 
। र्स कार्यक्रमअन्तगयत गाईपालन, माछापालन र मौरीपालनका साथै खचर्ा, वकिी, एिाकािो, सनु्तला, कागती, लोक्ता, कफी जस्ता कृवषजन्र् 
उत्पादनलाई प्राथलमकतामा राखिनछे । 

2. इलाममा उत्पार्दत कृवषजन्र् िस्तहुरुको औद्योलगकीकरणका लालग उद्योगी तथा लगानीकतायहरुको सम्मेलन आर्ोजना गररनेछ । 

3. लखक्षत िगयहरुलाई रोजगारमिुी कार्यक्रममा उत्प्ररेरत गनय उद्यमशीलता विकास ताललम कार्यक्रमहरु आर्ोजना गरी उद्यमी तथा व्र्िसार्ीको 
अलभलेि अद्यािलिक गररनेछ । 

4. इलाममा उत्पादन हनु े कृवष उत्पादनको व्र्िसार्ीकरण तफय  उन्मिु गराउन ेकार्यक्रमहरु सञ्चालन तथा आिश्र्कतानसुार पश ु स्िास््र् 
खशविर आर्ोजना गररनेछ । 

5. रैथाने जातको बीउ लबजन उत्पादन तथा भण्िारणको लालग सामदुावर्क बीउ बैंक स्थापनामा कृवष सहकारी संस्थासँग सहकार्य गररनेछ । 

6. स्थानीर् कच्चा पदाथय र लसपमा आिाररत पर्यटक लखक्षत मार्ाको खचनो िा कोसेली उत्पादन तथा खचर्ा, दूग्िजन्र् उत्पादनको 
बजारीकरणमा सहकारी संस्थासँग सहकार्य गररनेछ । 

7. िाद्य संकट न्रू्नीकरण तथा कृवष उत्पादन अलभबवृद्धका लालग उत्कृष्ट कृषक, कृवष व्र्िसार्ी, कृवष समूह तथा कृवष सहकारी संस्थालाई 
सहर्ोग गरी परुस्कार समेतको व्र्िस्था गररनेछ । 

8. गररिी लनिारण तथा सामाखजक पररचालन कोषबाट सहकारी सस्थामाफय त कृषकहरुलाई ऋण सवुििा प्रिाह गरी वित्तीर् साक्षरता तथा 
सहकारी खशक्षा प्रिद्धयन गररनेछ । 

9. कृवष प्रिद्धयनका लालग सहभालगतामलुक फलफुलका विरुिा, कृवष मल, िीउविजन कृवष औजार तथा उपकरण अनदुानको साथै लसंचाई 
कुलोको व्र्िस्था गररनेछ । 

10. ििा ििामा अगायलनक कृवष उत्पादनको प्राथलमकतामा रािेर व्र्ािसावर्क नमनुा कृवष फमयहरुलाइ प्रोत्सावहत गररनेछ र नगरका मखु्र् 
स्थानमा कृवष बजारको विस्तार तथा व्र्िस्थापनका लालग सहकारी संस्थासँग सहकार्य गररनेछ । 

11. पर्यटन प्रिद्धयन गनय सम्भाव्र् पर्यटकीस्थलहरुको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न तथा आिश्र्क पूिायिार लनमायणका र्ोजना कार्ायन्िर्न गररनेछ र 
नगरका महत्िपूणय पर्यटकीर् स्थल तथा पाकय हरुको लनमायण तथा ममयतसिुार गररनेछ ।  

12. िालमयक तथा सांस्कृलतक पर्यटन प्रिद्धयन गने नीलत अिलम्बन गररनेछ र पर्यटन विकासका लालग एकीकृत र्ोजना कार्ायन्िर्न गरी अन्र् 
नगरपाललका तथा गाउपाललकासँग साझेदारीमा पर्यटन प्रिद्धयन कार्यलाई अगालि बढाई कृवष पर्यटन र होम स्टेहरुलाई सहर्ोग गररनेछ । 

13. खजल्लाका लछमेकी स्थानीर् तहहरुसँग पर्यटकीर् क्षेत्रहरुको प्रिद्धयन तथा विकासको लालग सहकार्य गरी पाटेनागी लगार्त नगरका महत्िपूणय 
पर्यटकीर् क्षेत्रहरुको विकास गररनेछ । 

14. लगानी प्रिद्धयनका लालग लगानीकतायलाई छुट सवुििा लगार्त लगानी प्रिद्धयनका कार्यक्रममापयmत सहर्ोग गने नीलत अिलम्बन गरी सो 
कार्यमा आिश्र्क सझुाि पेश गनयका लालग विज्ञहरु समेत रहेको कार्यदल गठन गररनेछ । 

15. उद्योग व्र्िसार् सञ्चालनका लालग अल्पकालीन तथा मध्र्कालीन ताललम र्दने तथा पुजँी प्रिाहमा सहर्ोग गररनेछ । 

16. कृवष तथा पश ुपालन क्षेत्रको विकासमा सहर्ोगको लालग ििा ििामा कृवष तथा पश ुप्राविलिकको सेिा अलभबवृद्ध गररनेछ । 

17. सहकारीहरुलाई कृर्ाशील तथा मजबतु बनाउने र सहकारी एकीकरण नीलतलाई प्रोत्साहन गने कार्यक्रम ल्र्ाई स्थानीर् सहकारी 
संस्थाहरुलाई संिद्धयन गदै अन्र् खजल्लामा दताय भएका सहकारी संस्थालाई इलाम नगरमा पनु दताय कार्य लनरुत्सावहत गररनेछ ।  

18. भउूपर्ोग नीलतलाई अिलम्बन गररने छ, बाँझो जलमनमा सामवुहक तथा व्र्खक्तगत रुपमा िेती गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 

19. साियजलनक तथा सरकारी जलमनहरुको उखचत संरक्षण र विकासका लालग लगत अलभलेि व्र्िखस्थत रुपमा राखिनेछ । 

20. सकुुम्िासीहरुलाई भलूम आर्ोगमापयmत जग्गािनी बनाउने कार्यमा आिश्र्क सहर्ोग गररनेछ । 

21. भउूपर्ोग र्ोजनाअनसुार िेती र्ोग्र् जलमनमा बस्ती विकासका कार्यलाई दरुुत्साहन गररनेछ । 
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22. इलाम नगरपाललकालाई खजल्ला कै व्र्ापाररक केन्रको रुपमा विकास गने नीलत अिलम्िन गरी उद्योग िाखणज्र् क्षेत्रसँग सहकार्य गररनेछ । 

23. बजार अनगुमन प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाउन श्रोत सािनको व्र्िस्था गररनेछ । 

24. नगरको विकास अलभर्ानमा साियजलनक नीखज साझेदारी कार्यक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

25. इलाम नगरपाललका ििा नं. ९ मा काले दमाई जनकदेि शाक्र् साइन्स पाकय मा सौन्दर्ीकरणको काम गररनेछ । 

26. इलाम नगरपाललकाखस्थत ऐलतहालसक खचर्ा बगान र कारिानालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतका लालग आिश्र्क प्रवक्रर्ा अगालि 
बढाइनेछ । 

27. इलाम नगरपाललका ििा नं. १ साँिेजङु्गमा स्थापना भएको खचर्ा अलैंची अनसुन्िान केन्रलाई सहर्ोग गररनेछ । 

28. इलाम नगरपाललका ििा नं. १ मा स्थावपत खचर्ा उद्योगहरुमा लनर्लमत विद्यतु आपूलतयका लालग आिश्र्क व्र्िस्था लमलाउन नेपाल विद्यतु 
प्रालिकरण समन्िर् गरी लनर्लमत विद्यतु आपलुतयको व्र्िस्था लमलाईनछे । 

29. विषर्गत सलमलत संर्ोजकबाट प्रस्ततु गररएको कृवष क्षेत्रको नीलत तथा कार्यसूची अन्तगयत बुंदा न १ देखि १२ सम्मलाई समाबेश गरर बैंक 
तथा वित्तीर् संस्थाहरु संग सहकार्य गररनेछ । 

 

सामाखजक विकास 

1. इलाम अस्पतालमा स्थावपत स्िास््र् हेल्प िेस्कलाई व्र्िखस्थत ढङ्गले सञ्चालन गररनेछ र इलाम मेलिकल कलेजको स्थापनाका लालग 
नगरपाललकाको दावर्त्िमा पने जग्गा व्र्िस्थापन कार्य ६ मवहना लभत्रमा गने गराउने कार्यलाई प्राथलमकतामा राखिनेछ । 

2. विगतमा नगरको स्िास््र्, राजनैलतक तथा सामाखजक क्षेत्रमा महत्िपूणय र्ोगदान प¥ुर्ाउन ुहनुे स्ि. पूणयलाल शे्रष्ठको सम्मानमा पूणयलाल शे्रष्ठ 
स्िास््र् लबमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी नगरमा स्िास््र् लबमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभािकारी बनाइनछे । नगरका अलत विपन्न पररिारलाई 
साझेदारीमा स्िास््र् लबमा गने गराउने कार्यलाई प्राथलमकतामा राखिनछे । 

3. जनसंख्र्ाको सन्तलुनलाई कार्म गने नीलत अिलम्िन गररनेछ र बसाइ सरी आउनेलाई प्रोत्साहनस्िरुप ििाध्र्क्षबाट घरदैलोमा स्िागत 
तथा बसाइ सरी जानेलाई लनरुत्साहन गने गरी आिश्र्क कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ । 

4. स्थानीर् भाषा तथा संस्कृलत संरक्षणको नीलत अिलम्िन गररनेछ र्सका लालग भावषक, सांस्कृलतक क्षेत्र तथा सम्पदाको संरक्षण गनय सम्बद्ध 
संस्थामाफय त काम गररनेछ । ललम्ब,ु वकराँत (राई), नेिार, सनुिुार, लेप्चा जालतको सांस्कृलतक विकासमा ध्र्ान र्दई ललम्ब,ु बान्तिा राई, नेिारी 
भाषाको उत्थानका लालग ताललम सञ्चालन गने र अन्र् जनजालतको भावषक विकास तथा विगतमा राजनैलतक अलिकार प्रालिको आन्दोलनमा 
महत्िपूणय भलूमका लनिायह गनुय हनु ेश्री भक्तबहादरु देिानको सम्मानका लालग भक्तबहादरु देिान भाषा संरक्षण कार्यक्रमलाई क्रलमकरुपमा 
सहर्ोग गररनेछ । 

5. नगरको विकास अलभर्ानका कार्यक्रम तथा र्ोजना सञ्चालनमा सहकार्य तथा साझेदारी कार्यक्रमहरुलाई प्रोत्सावहत गररनेछ । 

6. १ ििा १ िेल मैदानको लनमायण तथा सिुार कार्यलाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

7. खजल्ला स्तरीर् माइ भगिती रङ्गशाला लनमायण कार्यलाई लनरन्तरता र्दइनेछ भने अन्र् िेलकुद पूिायिार लनमायणका कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

8. इलाम नगरमा प्रदेशस्तरीर्, राविर् तथा अन्तराविर् िेलकुद कार्यक्रम आर्ोजना तथा सहर्ोग गने कार्यलाई लनरन्तरता र्दन स्थानीर् 
िेलकुदसँग सम्बखन्ित संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गररनेछ र नगरका विद्यालर्हरुमा अलतररक्त वक्रर्ाकलाप सञ्चालनका लालग िेलकूद 
प्रखशक्षकहरुको रोस्टर तर्ार गरी विद्यालर्हरुमा पररचालन गने कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गररनेछ । 

9. र्िुा स्िरोजगार तथा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गररनकुा साथै र्िुा प्रलतभाहरुलाई प्रोत्सावहत गररनेछ र विदेशबाट फकी आएका 
र्िुाहरुलाई स्िरोजगार बनाउन प्रोत्सावहत गररनेछ । 

10. समाजमा रहेका कुरीलत, कुसंस्कार तथा दवु्र्यसनका विरुद्धमा र्िुालाई नै पररचालन गरर न्रू्नीकरण गने कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ ।  
11. लखक्षत िगय, एकल मवहला, जनजालत, अल्पसंख्र्क जस्ता िगयको उत्थान तथा बेरोजगारहरुको क्षमता विकास गनय सीपमूलक तथा आर्मूलक 

कार्यक्रम सञ्चालन गनय प्राथलमकता र्दई लस.वट.इ.लभ.वट. मापयmत सीपमूलक ताललम र सीप परीक्षणका लालग प्रोत्सावहत गररनेछ । 

12. मवहलाको क्षमता विकासका लालग उपप्रमिु मवहला सीप विकास कार्यक्रमलाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

13. खशक्षा क्षेत्रमा लगानी अलभबवृद्ध गने नीलत अिलम्बन गदै विद्यालर्मा इ हाखजरी लागू गरी विद्यालर् अनगुमन कार्यलाई जनताले अनभुतू गने 
गरी कार्ायन्िर्न गररनेछ र नमनुा विद्यालर् घोषणा गरी आिलुनक खशक्षालाई प्रोत्सावहत गररनेछ । 

14. विपन्न तथा जेहेन्दार विद्याथीहरुलाई छात्रिखृत्त सहर्ोगको लालग मेर्र छात्रिखृत्त कार्यक्रम सञ्चालन गररनछे । 

15. इलाम नगरको शैखक्षक गणुस्तर अलभबवृद्धको लालग सझुाि पेश गनय गर्ठत सलमलतको प्रलतिेदनलाई कार्ायन्िर्न गदै ललगनेछ र शैखक्षक 
गणुस्तर अलभबवृद्धको लालग अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रणालीलाई प्रभािकारी रुपमा कार्ायन्िर्न गररनेछ । 

16. आदशय मा.वि. लाई खजल्लाकै सवुििासम्पन्न उत्कृष्ट अगिुा विद्यालर् बनाउन सो विद्यालर्सँग सहकार्य गररनेछ र नगरका अन्र् आिारभतु 
विद्यालर् तथा मा.वि. हरुलाई उत्कृष्ट विद्यालर्मा रुपान्तरण गनयका लालग प्रत्रे्क िषय कुनै ४ विद्यालर्लाई नमनुा विद्यालर्को रुपमा 
क्रमश विकास गने कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

17. अलभभािक, खशक्षक, विद्यालर् व्र्िस्थापन सलमलत र विद्याथीहरु बीचको प्रभािकारी गनुासो सनुिुाइका लालग अियिावषयक रुपमा शलनबारका 
र्दन सम्बखन्ित ििाध्र्क्षको नेततृ्िमा गनुासो सनुिुाइ कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

18. हररतनगर अध्र्र्न अनसुन्िान केन्रलाई प्रभािकारी बनाइनेछ र सो केन्रमापयmत अनसुन्िानमा संलग्न शोिकतायहरुलाई सहर्ोग गररनेछ । 

19. इलाम नगरपाललकाका पवहलो चेर्रम्र्ान तथा इलामको विकासमा महत्िपूणय भलूमका लनिायह गनुय हनुे समाजसेिी तथा खशक्षासेिी श्री 
पदमबहादरु देिानको सम्मानमा पदमबहादरु देिान शैखक्षक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी आिारभतू र माध्र्लमक विद्यालर्हरुको शैखक्षक 
उन्नर्नमा सहर्ोग गनय विद्यालर् सिुार र्ोजनालाई अद्यािलिक गरी सहर्ोग गररनेछ । 
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20. पररिलतयत नर्ाँ पाठ्यक्रम अनसुार खशक्षण प्रणाली व्र्िखस्थत रुपमा सञ्चालन गररनेछ  र स्थानीर् पाठ्यक्रममा नैलतक खशक्षा पठनपाठन 
कार्यलाई प्रोत्सावहत गररनेछ । 

21. मवहला खशक्षकहरु प्रसलुत लबदामा बस्दा लामो समर् विद्यालर्को पठनपाठन प्रभावित हनुे भएकोले त्र्स्तो अिस्थामा िैकखल्पक खशक्षक 
व्र्िस्थापन गरी पठनपाठनलाई सचुारु राखिनेछ । 

22. नगरमा आिश्र्कता अनरुुप समर् समर्मा स्िास््र् खशविरको आर्ोजना गने व्र्िस्था लमलाइनेछ । 

23. १ ििा १ स्िास््र् संस्थाको नीलत कार्ायन्िर्न गरी स्िास््र् संस्थाहरुलाई प्रभािकारी ढंगबाट सञ्चालन गररनेछ । 

24. स्िास््र् क्षेत्रको क्षमता बवृद्धका कार्यक्रम ल्र्ाई मवहला स्िास््र् स्िरं्मसेविकाको प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ । 

25. सतु्केरी सवुििा कार्यक्रमलाई लनरन्तरता र्दइनेछ तथा बच्चाको स्िास््र् बीमा र बच्चाको नाममा सहकारीमा बाल बचत िाता िोल्न 
प्रोत्सावहत गररनेछ । 

26. आर्िेुद सेिालाई थप प्रभािकारी बनाउँदै आर्िेुद औषिालर् र स्िास््र् केन्रहरुमा पर्ायि औषलि तथा उपकरणको व्र्िस्थापन गररनेछ । 
नेपाल सरकारको स्िास््र् बीमा कार्यक्रमको औषलि वितरण प्रणालीको अनगुमनमा लबषेस ध्र्ान र्दइनेछ । 

27. इलाम खजल्ला अस्पतालको क्षमता विकासका साथै िार्लोलसस सेिा सञ्चालनमा आिस्र्क सहर्ोग गररनछे । 

28. इलाम सामदुावर्क आिँा अस्पतालको सेिालाई प्रभािकारी ढङ्गले सञ्चालन गररनेछ तथा नेत्रज्र्ोलत संघबाट सञ्चाललत आिँा उपचार 
केन्रलाई सहकार्यको लालग प्रोत्सावहत गररनेछ । 

29. इलाम सामदुावर्क कृवष क्र्ाम्पसको सञ्चालन तथा व्र्िस्थापनलाई महेन्ररत्न बहमुिुी क्र्ाम्पससँग सहकार्य गरी शैखक्षक उन्नर्नमा सहकार्य 
गररनेछ । 

30. ििामा रहेका जेष्ठ नागररक लमलन केन्रलाई व्र्िखस्थत गदै अपाङ्ग, अनाथ, बदृ्धबदृ्धालाई संरक्षण तथा सहर्ोग गने नीलत ल्र्ाइनेछ । 
नगरमा स्थावपत अनाथालर्, बदृ्धाश्रम र बौवद्धक अपाङ्ग केन्रहरुलाई सहर्ोग गररनेछ । 

31. वहंसापीलित मवहलाहरुलाई तत्काल राहत तथा आिासको लालग आिश्र्क व्र्िस्था गररनेछ । 

32. जेष्ठ दललत विमा कार्यक्रमलाई लनरन्तरता र्दई विपन्न पररिारलाई स्िास््र् लबमाका लालग प्रोत्सावहत गररनेछ । 

33. सातिाल्िे र अन्र् क्षेत्रका शवहदहरुप्रलत सम्मान र श्रद्धाका लालग शवहदहरुको दस्तािेजसवहतको अलभलेि रािी शवहद पररिार सम्मान 
कार्यक्रम र राजनैलतक अलिकारका लालग आन्दोलन गदाय बेपत्ता भएका व्र्खक्तका पररिारलाई सहर्ोग गररनेछ । 

34. स्िास््र् उपचार कोषमापयmत गम्भीर प्रकृलत तथा किारोग लागकेा लबरामी तथा दीघय रोगीलाई सहर्ोग गररनेछ । 

35. सामाखजक सरुक्षा कार्यक्रमलाई व्र्िखस्थत गररनेछ र र्स भत्तालाई सम्बखन्ित ििाबाटै वितरण व्र्िस्था लमलाउन समन्िर् गररनेछ । 

36. बदृ्धबदृ्धाहरुलाई मवहला स्िास््र् स्िर्म्सेविका र ििाखस्थत स्िास््र् केन्रका स्िास््र्कमीमापयmत टोलटोेेलमा सेिा प्रिाहको व्र्िस्था 
लमलाइनेछ । 

37. बालबाललकाको समग्र विकासका लालग विविि कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालमैत्री अििारणा कार्ायन्िर्न गररनेछ । 

38. दललत समदुार्का र्िुा िगयको विकास तथा विगतमा दललत िगयको उत्थानमा महत्िपूणय भलूमका लनिायह गनुय हनुे समाजसेिी श्री कमलबहादरु 
खशिाको सम्मानका लालग कमलबहादरु खशिा र्िुा विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लालग आिश्र्क व्र्िस्था लमलाइनेछ । 

39. साना तथा घरेल ुउद्योगहरुलाई लनर्मन तथा प्रोत्साहनको नीलत अिलम्िन गररनेछ । 

40. िालमयक मठमखन्दर, देिीथान, गमु्िा, चैत्र्, चचय, मखस्जद लनमायण तथा सौन्दर्ीकरणमा सहर्ोग गने कार्यलाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

41. नगरपाललकाबाट गर्ठत सलमलतहरुलाई अनदुान र्दन ेकार्यलाई लनरन्तरता र्दई आिश्र्कतानसुार सलमलतका पदालिकारी हेरफेर लगार्त अन्र् 
आिश्र्क सलमलतहरु गठन गरी सञ्चालन पररचालन गररनेछ । 

42. विलभन्न जातीर् परम्परा अनसुारको समालि तथा अन्त्रे्ष्ठी स्थललाई िोज, संरक्षण र सम्िद्र्िन गरी शिदाहस्थलको व्र्िस्थापन गररनेछ । 
राजदिुालीमा विद्यतुीर् शिदाह स्थलको लनमायण तथा व्र्िस्थापनका लालग आिश्र्क प्रवक्रर्ा अगालि बढाइनेछ । 

43. शाखन्त सरुक्षा व्र्िस्थाका लालग प्रहरी चौकी नभएका ििाहरुमा प्रहरी चौकी÷ प्रहरी लबटको स्थापनाकोलालग नपेाल सरकारमा अनरुोि 
गरीनेछ । 

44. बैंक स्थापना नभएका ििामा बैक स्थापनाका लालग आिस्र्क पहल गरीनेछ ।  
 

पूिायिार विकास 

1. नगरको केन्रबाट ििाको केन्रसम्म जोड्न ेसिकलाई बाहै्रमास चल्न सक्ने गरी लनमायण सिुार गररनेछ । 

2. नगरका सिकहरुको प्राथलमकीकरण गरी प्राथलमकताका आिारमा स्तरोन्नलतको कार्य गररनेछ तथा र्थासम्भि नर्ाँ सिकको ट्रर्ाक िोल्ने 
कार्यलाई लनरुत्सावहत गररनेछ । 

3. नगरका प्राथलमकताप्राि तथा लनमायणालिन सिकहरुको पूणयता तथा स्तरोन्नतीका लालग संघ तथा प्रदेश सरकारसँग पहल गररनेछ । 

4. इलाम नगरको विकास अलभर्ानलाई “समनु्नत इलाम, सम्पन्न इलामेली” नारा र दीघयकालीन सोचका साथ आिलिक तथा क्षेत्रगत र्ोजना 
तर्ार गरी सो अनरुुप सञ्चालन पररचालन गररनेछ । 

5. नगरका लनमायण कार्यहरुमा लागत सहभालगताको नीलतलाई प्राथलमकतामा राखिनेछ र सिकको लनमायण तथा ममयत सिुार कार्यसँगै 
बार्ोइखन्जलनर्ररङ्गको कार्यलाई समेत समािेश गररनेछ । 

6. ििा प्रशासकीर् भिन, विद्यालर् भिन तथा स्िास््र् भिनहरु लनमायण तथा सिुार गदै र्स्ता भिनहरुलाई आिलुनक सञ्चारर्कु्त लिखजटल 
बनाइनेछ । 

7. इलाम नगरपाललका ििा नं ९ मा रहेको नर्ा ँबसपाकय  सञ्चालनमा ल्र्ाउन पहल गररनेछ । 
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8. भानपुथ बसपाकय मा लनमायणािीन मखु्र्मन्त्री बहतुले पावकय ङ्ग भिनको लनमायण समर्मै सम्पन्न गनय सहर्ोग गररनेछ । 

9. एक घर एक िाराको लसद्धान्त अनरुुप इलाम नगरपाललकाका िानपेानीको सवुििा नपगुकेो क्षेत्रहरुमा िानेपानीको ब्र्िस्था लमलाइनेछ ।  
10. इलाम सहरी िानेपानी आर्ोजनालाई समर्मै सम्पन्न गराई संचालनमा ल्र्ाइनेछ ।    
11. लसंचाई कुलोका र्ोजनाहरु संघ तथा प्रदेशको साझेदारीमा सञ्चालन गररनेछ र लसंचाई कुलोको ममयतसम्भार कार्यलाई सहर्ोग गररनेछ । 

12. फुसको छानोरवहत घर लनमायण तथा फुसको छानो हटाई व्र्िखस्थत गने कार्यलाई प्रोत्सावहत गररनेछ । 

13. रहर लाग्दो शहर, बसौ बसौ लाग्न ेगाउँ को अििारणा अनरुुप अव्र्िखस्थत बसोबास, सकुुम्िासी, बस्ती विकास, शहरी केन्र र उपनगरको 
विकास जस्ता कार्य कार्ायन्िर्न गररनेछ । 

14. राविर् भिन संवहता र स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोखजम घर लनमायण प्रवक्रर्ा अझ प्रभािकारी बनाइनेछ । विगतमा नक्सापास 
लबना लनमायण भएका संरचनाहरुलाई आिश्र्क नीलत बनाई लनर्लमत गरी सम्पखत्तकरमा अलभलेिाङ्कन गररनेछ । 

15. नक्सापास नगरी जबरजस्ती नर्ा ँघर लनमायण गने व्र्खक्त िा संघसंस्थालाई सबै प्रकारको सेिा सवुििा रोक्का गरी काननु बमोखजम कारिाही 
गने नीलत ललइनेछ । 

16. नक्सापास तथा नक्सा लनर्लमत (अलभलेिीकरण) को प्रवक्रर्ा विपरीत सिक अलिकार क्षेत्रमा लनमायण भएका घरटहराहरुलाई हटाई सिक 
अलिकार क्षेत्र िलुा गररनेछ ।  

17. व्र्िखस्थत सहरीकरण तथा उपनगरको विकासका लालग भउूपर्ोग र्ोजनाअनरुुप लनदेखशत जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गनय गराउन 
आिश्र्क अध्र्र्न गररनेछ । 

18. ट्रावफक व्र्िस्थापन कार्यर्ोजना तर्ार गरी कार्ायन्िर्न गररनेछ र स्माटय पावकय ङ्गको अििारणा प्रर्ोग गररनेछ । 

19. इलाम बजार आसपासका क्षेत्रहरुको सौन्दर्ीकरण, सिक नालीहरुको उखचत व्र्िस्थापन तथा लनर्लमत सरसफाइ गररनेछ । 

20. इलाम नगरमा सूचना तथा सञ्चारको विकास विस्तारका लालग सञ्चार प्रविलिको क्षेत्रमा आिश्र्क पहल गररनेछ । 

21. इलाम नगरपाललका ििा नं. ९ खस्थत फाल्गनुन्द सवुकलमु्िा विमानस्थलमा आिश्र्क पूिायिार लनमायण र विमानस्थलको भलबाढी 
व्र्िस्थापनका लालग नेपाल सरकार र नेपाल नागरीक उड्डर्न प्रालिकरणमा अनरुोि गरी सो विमानस्थलबाट लनर्लमत उिान गनय गराउनका 
लालग विमान कम्पनीहरुसँग सहकार्य गररनेछ । 

 

िन िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन/ फोहोर मैला व्र्िस्थापन 

 

1. नगरको सरसफाइ तथा स्िच्छता अलभर्ानलाई पर्यटनसँग जोिेर प्रभािकारी बनाउन ििास्तरीर् सरसफाइ अलभर्ान सलमलतअन्तगयत प्रत्रे्क 
टोल टोलमा अलभर्ान सचालनका लालग संर्न्त्र बनाइनेछ । 

2. िन, िातािरण, विपद व्र्िस्थापन तथा फोहोरमैला व्र्िस्थापन र ििाको समग्र आलथयक समनु्नलतका लालग स्थानीर् काननु बनाई टोल 
विकास संस्था गठन तथा संञ्चालन गररनेछ । 

3. सरसफाई क्षेत्रको विस्तार तथा िाल्िे फोहोरमैला व्र्िस्थापन केन्रको व्र्िस्थापन गनय स्िीकृत विस्ततृ पररर्ोजना प्रस्तािबमोखजम समर्मै 
लनमायण कार्य सम्पन्न गररनेछ । 

4. नगरको ढल व्र्िस्थापनका लालग संघ तथा प्रदेश सरकारलाई कार्यक्रम सञ्चालन गरर र्दन आिश्र्क पहल गररनेछ ।  
5. हररत शाखन्त पाकय मा स्थावपत कम्पोष्ट प्लाण्टलाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालनका लालग आिश्र्क औजार उपकरण थप गररनेछ । 

6. नगर क्षेत्रमा िन विकासका लालग सामदुावर्क िन दताय र सामदुावर्क िनसँगको सहकार्यमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

7. मेची राजमागय तथा नगर मखु्र् सिकहरुका दार्ाँबार्ाँ तथा साियजलनक िाली जग्गामा फलपूmलका विरुिा रोपण तथा संरक्षणका कार्यक्रम 
सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ । 

8. नगरको उत्तरी क्षेत्रमा जलिबटुी िेतीलाई प्रोत्सावहत गरी लोक्ता िेती तथा कागज उद्योगलाई प्राथलमकतामा राखि प्रोत्साहन गररनेछ । 

9. िैज्ञालनक िन व्र्िस्थापन प्रणाली अिलम्बन गदै िनलाई िालीको रुपमा विकास गने नीलत प्रोत्साहन गररनेछ र लनजी िन लगाउने 
कार्यलाई प्रोत्सावहत गररनेछ । 

10. विपद व्र्िस्थापनमा तत्काल राहत तथा पनुरस्थापनाका लालग कोषको व्र्िस्थापन गररनेछ र विपद राहतमा नक्सापास अलभलेिलाई समेत 
आिार मानी राहत वितरणलाई पारदशी गररनेछ । 

11. नगरपाललका क्षेत्र लभत्र रहेका जलािार क्षेत्र र िोल्सीहरुको नक्साङ्कन तथा व्र्िस्थापन गने र लसमसार तथा पोिरीको संरक्षण सम्िद्र्िन 
गने कार्यलाई व्र्िखस्थत र्दइनेछ । 

12. नगरको विद्यतु सेिा नपगुकेो क्षेत्रहरुमा विद्यतु विस्तार गनय सम्िखन्ित लनकार्मा समन्िर् गरीनेछ तथा िैकखल्पक ऊजाय प्रर्ोगमा प्रोत्सावहत 
गररनेछ । 

13. विपद व्र्िस्थापन र्ोजना तर्ार गरी आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्रलाई आिलुनक सञ्चारसवुििासवहत सािन सम्पन्न बनाई ििागत रुपमा 
उद्धार तथा राहत सामग्रीको व्र्िस्था लमलाईनेछ । 

14. िातािरणीर् प्रदषुण लनर्न्त्रणका लालग िार् ुप्रदषुण मापनको लालग आिश्र्क व्र्िस्था गररनेछ । 

15. माध्र्लमक विद्यालर्मा िातािरण सूचक वक्रर्ाकलाप कार्ायन्िर्नको कार्य अलनिार्य गररनेछ । 

16. विपद् जोखिम क्षेत्रको पवहचान र नक्साङ्कनका लालग प्रलतिेदन तर्ार गरी जोखिम न्रू्नीकरण कार्यक्रम गररनेछ । 

17. सहरी सौन्दर्य तथा िातािरण सरक्षणका लालग गैसस तथा लनजी क्षते्रको सहभालगता अलभबवृद्धका लालग व्र्ािसावर्क सामाखजक उत्तरदावर्त्ि 
तथा लागत सहभालगतालाई ध्र्ान र्दइनेछ । 
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18. जलिार् ुअनकुुलन र्ोजना बनाई कार्ायन्िर्न गरी िातािरणमैत्री नगर लनमायणका लालग विद्यालर्हरुमा विविि चेतनामूलक कार्यहरु गररनेछ । 

19. लब.वप. पाकय को सौन्दर्ीकरण तथा व्र्िस्थापनमा ध्र्ान र्दई पर्यटकीर् आकषयणको केन्र बनाइनेछ । 

20. नगरको प्रमिु पर्यटकीर् स्थल तथा पाकय को सरसफाइ तथा सौन्दर्ीकरणको कार्यमा काम गनयका लालग इच्छुक ५५ िषय नाघेका स्थानीर् 
व्र्खक्तलाई िैतलनक स्िर्म्सेिकको रुपमा पररचालन गररनेछ । 

21. नगरको पर्यटन गरुुर्ोजना बनाई सो र्ोजनाअन्तगयत पर्यटकीर् आकषयणका लालग सेतीदेिी÷भालढंुुगा िन क्षेत्र लगार्त उपर्कु्त क्षते्रमा 
विलभन्न प्रजालतका चराहरुको संरक्षण गनय आिश्र्क अध्र्र्न गररनेछ । 

22. इलाम नगरपाललका ििा नं. ६ सेतीदेिी मागय छेउ बोटालनकल गािेन लनमायणका लालग आिश्र्क कार्य अगालि बढाइनेछ । 

 

सशुासन तथा संस्थागत विकास 

1. नगरको सिायवङ्गण विकासका लालग टोल टोल जाऔ, विकासमा जनसहभालगता जटुाऔ अलभर्ानलाई घरदैलोसम्म प¥ुर्ाउन तथा पूिय 
प्रिानमन्त्री श्री मनमोहन अलिकारीप्रलत सम्मानका लालग मनमोहन अलिकारी पूिायिार लनमायण तथा जनसहभालगतामूलक कार्यक्रम सञ्चालन 
गरी विकास अलभर्ानमा जनप्रलतलनलि र लाभग्राहीहरुको प्रत्र्क्ष तथा सवक्रर् सहभालगता अलभबवृद्ध गने ढङ्गले सूचना प्रिाह, सचेतना तथा 
अलभमिुीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

2. आम नगरिासीको गनुासो सम्बोिनका लालग इलाम नगरपाललकाको राजश्वको लनम्न शीषयकमा करको दर घटाई छुट सवुििा र्दइनेछ । 

3. सम्पखत्त कर र मालपोतको प्रचललत दरमा १० प्रलतशत छुट । 

4. कोरोना महामारीका कारण थला परेको उद्योग व्र्िसार्लाई राहत स्िरूप व्र्िसार् करअन्तगयत होटल व्र्िसार्मा १० प्रलतशत र अन्र् 
सबै व्र्िसार्मा ५ प्रलतशत छुट । 

5. सफाइ सेिा शलु्क फोहोरमैला संकलन गािीको रुटको ५० लमटर दार्ाँबार्ाँ मात्र असूल गरी सेिा प्रिाहको रुट बावहर छुट । 

6. खशक्षण संस्था, सहकारी संस्था, गैसस र उद्योगको नाममा हनु ेनक्सापासको दस्तरुमा २५ प्रलतशत छुट । 

7. इलाम नगरपाललकालाई भ्रिाचारमकु्त तथा बेरुज ुशून्र् नगरपाललका लनमायण गररनेछ । 

8. स्थानीर् तह लनिायचन २०७९ सम्पन्न भई इलाम नगरपाललकामा नर्ाँ नेततृ्ि लनिायखचत भई आएको हुँदा नगरको र्थाथय आलथयक अिस्थाको 
बारेमा नगरिासीलाई जानकारीको लालग २०७९ असार मसान्तसम्मको अिस्था झखल्कने श्वतेपत्र÷आिारपत्र आ.ब. २०७९/८० को पवहलो 
चौमालसक अिलि लभत्र जारी गररनछे । 

9. नगरपाललकाको सूचना शािालाई अझ व्र्िखस्थत गरी भउूपर्ोग र्ोजना, नगर र्ातार्ात गरुुर्ोजना, नगर पाश्र्िखचत्र र विकास लनमायण 
मापदण्िलाई लिखजटल माध्र्मले रािी नगरका ऐलतहालसक, परुाताखत्िक, पर्यटकीर्, सांस्कृलतक, िालमयक सम्पदाहरुको अलभलेिीकरण र 
िानेपानी महुान, पोिरी, िनजंगल जस्ता सम्पदा समेतको अलभलेि अद्यािलिक गरी राखिनेछ । 

10. समनु्नत इलाम, सम्पन्न इलामेलीको नारालाई मूतय रूप र्दनका लालग निीन सोच का स्रष्टा÷सजयकहरु लबच प्रलतर्ोलगता गराई परुस्कृत गररनेछ 
र प्राि निीन सोचलाई नगरपाललकाको कार्यक्रममा समािेश गरेर इलामको समग्र विकासमा प्रर्ोग गररनेछ । 

11. इलाम नगरको आलथयक समनु्नलतका लालग बिाहावकम गजराजलसंह थापा स्मलृत प्रलतष्ठान स्थापना गरी सो प्रलतष्ठानमापयmत आलथयक समवृद्ध तथा 
लगानी प्रिद्र्िनका वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गरी लगानीको क्षेत्रका अनभुिी व्र्खक्तहरुको अनभुि र क्षमतालाई पररचालन गररनेछ । र्स 
प्रलतष्ठानमापयmत िषेनी उत्कृष्ट वकसान तथा उद्योगीलाई सम्मान तथा परुस्कार र्दइनेछ । 

12. लखक्षत समदुार्अन्तगयत विशेष गरी दललत समदुार्को विकासका लालग काले दमाई स्मलृत प्रलतष्ठान स्थापना गरी सो प्रलतष्ठानमापयmत रोजगार 
लसजयना र आलथयक समवृद्धका वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गरी दललत समदुार्को हक, वहत र अलिकारमा समवपयत व्र्खक्तहरुको अनभुि र 
क्षमतालाई पररचालन गररनेछ । 

13. असहार् गररब तथा वहंसा पीलितहरुलाई सहज ढङ्गले न्र्ार्मा पहुँच तथा विगतमा न्र्ावर्क क्षेत्रमा महत्िपूणय भलूमका लनिायह गनुय हनु ेकाननु 
व्र्िसार्ी श्री गणेशदास शे्रष्ठको सम्मानको लालग गणेशदास शे्रष्ठ काननुी सहार्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रत्रे्क ििामा मेललमलाप 
केन्रलाई सहर्ोग गररनेछ । बार एसोलसएसनसँग सहकार्य गरी काननुी साक्षरता प्रिद्र्िन गररनेछ । 

14. नगरपाललकाद्धारा सञ्चालन भएका कार्यक्रमको अनगुमन मूल्र्ाङ्कन प्रभािकारी रुपमा गररनेछ  । नगरपाललकाअन्तगयत सञ्चालन हनुे र्ोजना 
तथा कार्यक्रमको अनगुमनमा सशुासन तथा संस्थागत विकास सलमलतका पदालिकारीहरुलाई आिश्र्कतानसुार पररचालन, अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन प्रवक्रर्ामा लाभग्राहीलाई समेत सहभागी गराउने पद्धलत विकास गररनेछ । 

15. ििा कार्ायलर्, नगर प्रहरी तथा अनगुमनका लालग खजम्मेिार लनकार्लाई पररचालन गरी बजार अनगुमन, गणुस्तर, नापतौल, िाद्य सरुक्षा र 
उपभोक्ता वहत संरक्षण सम्बन्िी कार्य गररनेछ । 

16. मर्दरा बेचलबिन तथा जथाभािी सेिन र सो कारण लसखजयत घरेल ु वहंसा तथा सामाखजक अपराि साथै लागू औषि सेिन जस्ता कार्यलाई 
प्रहरी समेतको सहर्ोगमा लनर्न्त्रण गनय समदुार् प्रहरी साझेदारीलाई प्रभािकारी गररनेछ ।  

17. नगरपाललकाको राजश्व नीलतमा करको दार्रा फरावकलो बनाउने कार्यलाई प्राथलमकतामा रािेर प्रगलतशील कर प्रणालीलाई अिलम्िन गदै 
दोहोरो कर प्रणालीलाई अन्त्र् गरी लगानीमैत्री, रोजगारमैत्री र उद्यममैत्री कर प्रणालीलाई प्रोत्सावहत गरी करदस्तरु करले होइन, रहरले लतने 
िातािरण बनाइनेछ । 

18. न्र्ावर्क सलमलतलाई प्रभािकारी तथा सिल िनाउन श्रोत सािनको व्र्िस्थापन गररनेछ । ििा ििामा स्थावपत मेललमलाप केन्रमापयmत 
काननुी साक्षरता तथा मानि अलिकार प्रिद्र्िनलाई कार्ायन्िर्न गररनेछ । 

19. प्रिानमन्त्री स्िरोजगार कार्यक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ र सहभालगता तथा श्रममा आिाररत रोजगारका कार्यक्रमहरु 
सञ्चालन गररनेछ । 
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20. नगरपाललकाको सूचना तथा त्र्ाङ्क प्रणालीलाई भौगोललक सूचना प्रणालीमापयmत व्र्िखस्थत गरी नगरको नगर पाश्र्िखचत्र र आिारसूचक 
तर्ार गरीेे त्र्ाङ्कहरुलाई लिखजटल माध्र्मबाट व्र्िखस्थत गररनेछ । 

21. नगरपाललकामा संस्थागत तथा व्र्खक्तगत विज्ञ जनशखक्त र नगरपाललकामा कार्यरत विज्ञ जनशखक्त समेतको सूची (रोस्टर) तर्ार गरी सूचना 
शािामा व्र्िखस्थत गरी अद्यािलिक गररनेछ । 

22. विलभन्न राविर् तथा अन्तराविर् र्दिसहरुलाई अिसरको रुपमा ललई सामाखजक चेतना अलभबवृद्ध गदै र्स्ता र्दिसको अिसरमा विलभन्न क्षेत्रमा 
र्ोगदान प¥ुर्ाउन ेव्र्खक्त, समूह, संस्थाहरुलाई सम्मान तथा परुस्कारको व्र्िस्था गररनेछ । 

23. इलाम नगरपाललकाको संगठन तथा व्र्िस्थापन सिेक्षण प्रलतिेदन २०७६ लाई समर्ानकूुल पररमाजयन गदै लैजान े र नगरपाललकाको 
सांगठलनक संरचना ताललका अनसुारका महाशािा तथा शािामा प्रदेश लोक सेिा आर्ोगबाट कमयचारी लसफाररस भई आएका बित सोही 
अनसुार हनु ेगरी तत्काल आिश्र्कता पररपूलतय गनय करारसेिामाफय त विज्ञ÷सल्लाहकार लगार्त आिश्र्क जनशखक्त व्र्िस्थापन गररनेछ । 

24. नगरपाललकाको आिश्र्क जनशखक्त व्र्िस्थापन गदाय लखक्षत िगयअन्तगयत दललत समदुार्लाई प्राथलमकता र्दन ेनीलत अिलम्बन गररनेछ । 

25. भउूपर्ोग र्ोजनालाई प्रभािकारी रुपमा लागू गनय भलूम व्र्िस्थापन शािामा जनशखक्त तथा उपकरण थप गररनेछ र ििास्तरमा 
कार्ायन्िर्नको लालग कार्यर्ोजना तर्ार गररनेछ । 

26. कमयचारीको क्षमता विकास तथा बखृत्त विकासका लालग क्षमता विकास र्ोजना तर्ार गरी कार्ायन्िर्न गररनेछ । 

27. करको दरमा समार्ोजन गरी करको दार्रा फरावकलो िनाइनेछ । नगरपाललकाको सूचना प्रणालीलाई एकीकृत सूचना प्रणाली अनलाइन 
सेिामाफय त सञ्चालन गरी ििा ििाबाटै कर असलुी गने व्र्िस्था लमलाई करदाताका लालग सहज िातािरण बनाइनेछ । 

28. करदातालाई कर लतनय प्रोत्साहन गररनेछ र नगरका उत्कृष्ट करदातालाई परुस्कृत गने नीलत अिलम्बन गररनेछ । 

29. राजश्व प्रशासनलाई सदुृढ गनय ििा कार्ायलर्मापयmत व्र्िसार्कर, बहालकर, नक्सापास र बहाल लबटौरीलाई अलभर्ानको रुपमा सञ्चालन गरी 
अलभलेि अद्यािलिक गररनेछ । 

30. साझा वहत र सरोकारका विषर्मा आिश्र्कतानसुार स्थानीर् तह संर्कु्त सलमलत गठन गरी आिश्र्क कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

31. नेपाल सरकारले लागू गरेको र्ोगदानमा आिाररत सामाखजक सरुक्षा र्ोजना, सामाखजक सरुक्षा कोष र बीमा कार्यक्रमलाई लनरन्तरता र्दइनेछ  
32. लैलगक उत्तरदार्ी बजेट लनमायण तथा परीक्षण कार्यलाई प्रभािकारी गररनेछ । 

33. सरुखक्षत आप्रिासनका लालग नगर प्रमिु सरुखक्षत आप्रिासन आपतकालीन कोष लनमायण गरी सञ्चालन व्र्िस्थापन गररनेछ र र्सअन्तगयत 
वित्तीर् साक्षरता कार्यक्रम अलभबवृद्धको लालग जनशखक्त व्र्िस्थापन गररनेछ । 

34. नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् र अन्तगयतका ििा कार्ायलर्, स्िास््र् केन्र, विद्यालर्हरुमा लसलसवटभी क्र्ामेरा जिान, इ हाखजरी, लिखजटल 
सूचनापाटी, मोिाइल एप जस्ता आिलुनक प्रविलिहरुको प्रर्ोग बढाउँदै ललगनेछ । 

35. नगरिासीहरुमा सशुासनको अनभुलूतका लालग जनतासँग मेर्र कार्यक्रम, साियजलनक सनुिुाई, सामाखजक परीक्षण, सेिाग्राही सन्तवुष्ट सिेक्षण, 

पदालिकारीहरुलाई अलनिार्य शपथ, सूचना प्रिाह जस्ता माध्र्मको प्रर्ोगबाट पारदखशयता, खजम्मेिाररता, जिाफदेवहतालाई प्राथलमकतामा राखिनेछ । 

36. सेिाग्राहीको गनुासो सनुिुाइलाई प्रभािकारी गनयका लालग गनुासो सनेु्न अलिकारी, स्िास््र् हेल्प िेस्क, नगर प्रहरी िेस्कलाई अझ प्रभािकारी 
गदै ििा कार्ायलर्बाट समेत गनुासो सनुिुाइ र सम्बोिन गने गराउन ेव्र्िस्था लमलाइनेछ । 

37. नगरिासीका कोिदेखि शोकसम्मका समस्र्ा समािानको आिश्र्क पहल गरीनेछ । 

38. दीगो विकासका लक्ष्र्हरुको स्थानीर्करणका लालग कार्यर्ोजना बनाई कार्ायन्िर्न गररनेछ र विषर् क्षेत्रगत र्ोजना तजुयमाको कार्यलाई 
दीगो विकास लक्ष्र्सँग तादम्र्ता लमलाइनेछ । 

39. इलाम नगरपाललकाअन्तगयतका विषर्गत सलमलतबाट प्राि सझुािहरुलाई उपलब्ि स्रोत सािनका आिारमा कार्ायन्िर्न गदै ललगनेछ । 

40. सेिाग्राहीहरुलाई अनलाइन सेिाबाट सेिा उपलब्ि गराउने प्रणाली विकास र सञ्चालन अझ प्रभािकारी गररनेछ । 

 

  

समग्रमा इलाम नगरपाललकाका सबै कार्यक्रमहरुलाई नपेाल सरकारले ललएको नीलत कार्यक्रम अनरुुप सहार्क हनु े गरी “समनु्नत इलाम, सम्पन्न 
इलामेली”को नारालाई सफलीभतू गनय इलाम नगरपाललकाको तफय िाट सबै तहका सरकार र सरकारी लनकार्हरु, राजनैलतक दल, विकासका साझेदार 
संस्था, इलाम नगरिासी, नागररक समाज र सरोकारिाला सबैसँग आिश्र्क सहर्ोग, समन्िर् र सहकार्य गररनेछ । 

 

 

नगरसभाबाट पाररत लमलतिः २०७९/०३/०९ 

प्रमाखणकरण लमलतिः २०७९/०३/१५ 
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इलाम नगरपाललकाको आलथयक ऐन, २०७९ 

प्रस्तािनािः 
इलाम नगरपाललकाको आलथयक िषय २०७९/८० को अथय सम्बखन्ि प्रस्तािलाई कार्ायन्िर्न गनयको लालग स्थानीर् कर तथा शलु्क संकलन गने, छुट 
र्दने तथा आर् संकलनको कर तथा राजस्ि प्रशासनको व्र्िस्था गनय बाञ्छनीर् भएकोले, नेपालको संवििानको िारा २२८ को उपिारा (२) र 
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोखजम इलाम नगरपाललका,  नगर सभामा र्ो ऐन प्रस्ततु गररएको छ । 

१. संखक्षि नाम र प्रारम्भिः (१)र्स ऐनको नाम "इलाम नगरपाललका, आलथयक ऐन, २०७९" रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन २०७९ साल श्रािण १ गतेदेखि इलाम नगरपाललकामा लागू हनुेछ । 

२.  सम्पखत्तकरिः स्थानीर् सरकार सञ्चालन (संशोिन सवहत) ऐन, २०७४ को दफा ५५ अनसुार इलाम नगरपाललका क्षेत्रलभत्र अनसूुची –१ बमोखजम 
सम्पखत्तकर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

३.  भलूम कर (मालपोत):  स्थानीर् सरकार सञ्चालन (संशोिनसवहत) ऐन, २०७४ को दफा ५६ अनसुार नगरपाललका क्षेत्रलभत्रको जग्गामा 
उपर्ोगको आिारमा दफा ५५ अनसुार बाहेकको क्षेत्रमा अनसूुची – २ बमोखजम भलूमकर (मालपोत) लगाइने र असूल गररनेछ । 

४.  घर जग्गा बहाल करिः स्थानीर् सरकार सञ्चालन (संशोिनसवहत) ऐन, २०७४ को दफा ५७ अनसुार नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्खक्त िा 
संस्थाले भिन, घर, पसल, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारिाना, जग्गा िा पोिरी पूरै िा आंखशक तिरले बहालमा अन्र् व्र्खक्त िा संस्थालाई 
र्दएकोमा अनसूुची – ३ बमोखजम घर जग्गा बहालकर लगाइने र असूल गररनेछ । 

५.  सिारी सािन करिः  अन्तरसरकारी वित्त व्र्िस्थापन (संशोिन सवहत) ऐन, २०७४ को दफा ५ (क) अनसुार प्रदेशले असलुी गने सिारी सािन 
करको दर बाहेक नगरपाललकाले अनसूुची – ४ बमोखजमको दरमा लगाउने उठाउने गररनेछ  ।   

६.  व्र्िसार् करिः स्थानीर् सरकार सञ्चालन (संशोिनसवहत) ऐन, २०७४ को दफा ५८ अनसुार नगरपाललका क्षेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्िसार् िा सेिामा 
पूजँीगत लगानी र आलथयक कारोबारका आिारमा अनसूुची – ५ बमोखजम व्र्िसार् कर लगाइने र असूल गररनेछ ।  

७.  जलिबटुी, किािी र जीिजन्त ुकरिः स्थानीर् सरकार सञ्चालन (संशोिन सवहत) ऐन, २०७४ को दफा ६१ अनसुार नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै 
व्र्खक्त िा संस्थाले ऊन, िोटो, जलिबटुी, िनकस (िर), किािी माल र प्रचललत काननुले लनषेि गररएको जीिजन्त ुबाहेकका अन्र् मतृ िा 
माररएका जीिजन्तकुो हाि, लसङ, प्िाँि, छाला िा र्स्तै प्रकृलतको िस्तकुो व्र्ािसावर्क उपर्ोग र कारोिार गरेिापत अनसूुची – ६ बमोखजमको 
दरमा जिीबटुी, किािी र जीिजन्त ु कर लगाई असूल गररनेछ । 

८.  विज्ञापन करिः अन्तरसरकारी वित्त व्र्िस्थापन (संशोिनसवहत) ऐन, २०७४ को दफा ५ (ग) अनसुार विज्ञापन करको दर नगरपाललकाले 
अनसूुची – ७ बमोखजमको दरमा लगाउने उठाउने गररनेछ ।   

९.  मनोरञ्जन करिः अन्तरसरकारी वित्त व्र्िस्थापन (संशोिनसवहत) ऐन, २०७४ को दफा ५ (घ) अनसुार मनोरञ्जन करको दर नगरपाललकाले 
अनसूुची – ८ बमोखजमको दरमा लगाउने उठाउने गररनेछ ।   

१०. बहाल लबटौरी करिः स्थानीर् सरकार सञ्चालन (संशोिनसवहत) ऐन, २०७४ को दफा ५९ अनसुार नगरपाललका क्षेत्रलभत्र आफूले लनमायण, रेिदेि 
िा संचालन गरेको अस्थार्ी टहरा, छाप्रा, पसल, आिास, हाटबजार, मेला, जात्रा र सरकारी जग्गामा बनकेो संरचनाको उपर्ोग िापत अनसूुची  – ९ 
अनसुार बहाल विटौरी शलु्क लगाई असलु गररनेछ । 

११. पावकय ङ्ग शलु्किः स्थानीर् सरकार सञ्चालन (संशोिनसवहत) ऐन, २०७४को दफा ६० अनसुार नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै सिारी सािनलाई 
पावकय ङ्ग सवुििा उपलब्ि गराए िापत अनसूुची – १० बमोखजमको दरमा पावकय ङ्ग शलु्क लगाइने र असूल गररनेछ । र्स्तो शलु्क नगरपाललकाले 
पावकय ङ्ग सेिाका लालग लनजी क्षेत्रलाई समेत अनमुलत र्दन सक्नेछ । 

१२. घरजग्गा रखजस्टे्रसन शलु्किः अन्तरसरकारी वित्त व्र्िस्थापन (संशोिनसवहत) ऐन, २०७४ को दफा ५ (ि) अनसुार नगरपाललका माफय त असलुी 
हनुे घरजग्गा रखजस्टे्रशन शलु्कको दर नगरपाललकाले अनसूुची – ११ बमोखजमको दरमा लगाउने/ उठाउने गररनेछ ।   

१३. सेिा शलु्क  दस्तरुिः अन्तरसरकारी वित्त व्र्िस्थापन (संशोिन सवहत) ऐन, २०७४ को दफा ३ (३) र स्थानीर् सरकार सञ्चालन (संशोिन 

सवहत) ऐन, २०७४ को दफा ६२ अनसुार  अनसूुची – १२ मा उखल्लखित स्थानीर् पूिायिार उपभोग गरे बापत र उपलब्ि गराइएको सेिामा 
सेिाग्राहीबाट सोही अनसूुचीमा व्र्िस्था भए अनसुारको दरमा सेिा शलु्क लगाई असूल गररनेछ । 

१४. पर्यटन शलु्किः अन्तरसरकारी वित्त व्र्िस्थापन (संशोिनसवहत) ऐन, २०७४ को दफा ३ (३) अनसुार पर्यटन शलु्कको दर नगरपाललकाले 
अनसूुची – १३ बमोखजमको दरमा लगाउने उठाउने गररनेछ  ।   

१५. लबक्री तथा लनकासी शलु्क दस्तरुिः स्थानीर् सरकार सञ्चालन (संशोिनसवहत) ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को देहार्को घ को 
(६) र दफा ६२ क अनसुार  नगरपाललकाले  आफ्नो क्षेत्रलभत्रको ढुङ्गाा, लगट्टी, िालिुा, माटो, काठ दाउरा, जराजरुी, स्लेट, िरीढुङ्गाा आर्द 
प्राकृलतक िस्त ुर दफा ६२ क को उपदफा (२) अनसुार काठ, दाउरा, जराजरुी, दह्तर बह्तर आर्दको  अनसूुची – १४ मा उखल्लखित दरमा 
लबवक्र तथा लनकासी शलु्क दस्तरु  असूल उपर गररनेछ ।  

१६. सामदुावर्क िनबाट प्राि हनुे आर्िः स्थालनर् सरकार संचालन ऐनको दफा ६२ (ि) अनसुार सामदुार्ीक िन बाट िन पैदािार लबवक्र आर् 
संकलन गररने छ ।  

१७. दण्ि जररिानािः अन्तरसरकारी वित्त व्र्िस्थापन (संशोिनसवहत) ऐन, २०७४ को दफा ३ (३) अनसुार दण्ि जररिानाको दर नगरपाललकाले 
अनसूुची – १६ बमोखजमको दरमा लगाउने उठाउने गररनेछ  ।   

१८. कर छुटिः  (१) र्स ऐन बमोखजम कर लतने दावर्त्ि भएका व्र्खक्त िा संस्थाहरुलाई र्स ऐनमा भएको प्राििान बाहेक कुनै पलन वकलसमको 
कर छुट र्दइने छैन । तर, कुनै विषम पररखस्थलत (आगलागी, बाढी पवहरो, महामारी हैजा, सेिा तथा व्र्िसार् नै ठप्प हनुे गरी आन्दोलन) परी 
प्रमाखणत हनुे आिारमा तोवकएसम्म छुट र्दन बािा पने छैन ।  
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(२) ठेक्का प्रवक्रर्ाबाट आन्तररक आर् संकलन गदाय गराउँदा त्र्स्तो ठेक्काको सम्पूणय रकम सम्झौताको बित एकमषु्ट बझुाएमा १० प्रलतशत 
(दश प्रलतशत) सम्म छुट र्दइनेछ । वकस्ताबन्दीमा छुटको सवुििा र्दइनेछैन । 

१९. अन्र् व्र्िस्थािः (१) र्स ऐनमा उल्लेि भएका विषर् र खशषयकहरुका हकमा र्वह ऐन अनसुार हनुेछ । र्समा उल्लेि नभएका विषर्मा र 
खशषयकहरुमा प्रचललत काननुमा उल्लेि भएको रहेछ भन ेसोवह काननुमा व्र्िस्था भए अनसुार हनुेछ ।  

(२) र्स ऐनमा उल्लेि हनु छुट भएका र प्रचललत कानूनले लनर्दयष्ट नगरेका विषर् िस्तकुो हकमा सोवह प्रकृलतको विषर् र खशषयकहरु सँग 
लमल्दोजलु्दो गरर कर दस्तरु शलु्क जररिाना प्रमिु प्रशासवकर् अलिकृतले लनिायरण गरे बमोखजम हनुेछ ।  

(३) र्स इलाम नगरपाललका को आ. ि. २०७९/८० को आर् प्रक्षेपण र्स वििेर्क सँगैको अनसूुची मा समाबेश रहेको छ । 

२०. कर तथा शलु्क संकलन सम्बन्िी कार्यविलििः र्स ऐनमा भएको व्र्िस्थाअनसुार कर तथा शलु्क संकलनसम्बन्िी कार्यविलि नगर कार्यपाललकाले 
तोकेअनसुार हनुेछ । 

अनसूुची  १ 

(ऐनको दफा २ संग सम्बन्िीत) 
सम्पलत कर मूल्र्ाङ्कन दर 

(क) सम्पलत कर 

(१)  सम्पलत करको मूल्र्ाङ्कन गदाय सम्बन्िीत सम्पलतिाला िा लनजको एकाघर सगोलको हकिाला िा नीजको आलिकारीक प्रलतलनिीले स्िर्म घोषणा 
गरेको भिन संरचनाले ओगटेको जमीनको क्षेत्रफलको चाल ुअिस्थाको मूल्र् (र्सरी स्िर्म घोषण गदायमातपोत कार्ायलर्ले रखजिेशन प्रर्ोजनका 
लालग तोकीएको मूल्र् भन्दा घट्टी र अपत्र्ारीलो/ अप्रत्र्ासीत मूल्र् हनुहुदैुन)  को दोब्बर सम्म र घरको वकसीम अनसुार तोकीएको आघारमा 
आउने मूल्र् लाई एवककृत गरर हनु आउने कुल मूल्र् लाई सम्पलत कर प्रर्ोजनको मूल्र्ाङ्कन कार्म गरर तोकीएको दररेटको लसललङ्ग अनसुार 
सम्पतीकर असलु गररनेछ । 

क्र. स. सम्पखत्तको मूल्र् रु. 
भन्दा मालथ 

मूल्र् रु. सम्मको लालग  
आ. ब. 

2०७५/७६ को 
आ. ब. 

2०७६/७७ को 
आ. ब. 

2०७7/७8 को 
आ. ब. 

2०७८/७९ 

आ. ब. २०७९/80 

को लालग प्रस्तावित कै
वफ

र्त
 

1 0.00 150,000.00 60.00 60.00 60.00 60.00 54.00   
2 150,001.00 250,000.00 85.00 75.00 75.00 75.00 67.00   
3 250,001.00 300,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.00   
4 300,001.00 350,000.00 115.00 115.00 115.00 115.00 103.00   
5 350,001.00 400,000.00 130.00 130.00 130.00 130.00 117.00   
6 400,001.00 450,000.00 140.00 140.00 140.00 140.00 126.00   
7 450,001.00 500,000.00 155.00 155.00 155.00 155.00 139.00   
8 500,001.00 600,000.00 170.00 170.00 170.00 170.00 153.00   
9 600,001.00 700,000.00 195.00 200.00 200.00 200.00 180.00   
10 700,001.00 800,000.00 205.00 225.00 225.00 225.00 202.00   
11 800,001.00 900,000.00 220.00 245.00 245.00 245.00 220.00   
12 900,001.00 1,000,000.00 250.00 275.00 275.00 275.00 247.00   
13 1,000,001.00 1,100,000.00 285.00 310.00 310.00 310.00 279.00   
14 1,100,001.00 1,200,000.00 320.00 350.00 350.00 350.00 315.00   
15 1,200,001.00 1,300,000.00 370.00 425.00 425.00 425.00 382.00   
16 1,300,001.00 1,400,000.00 405.00 450.00 450.00 450.00 405.00   
17 1,400,001.00 1,600,000.00 430.00 475.00 475.00 475.00 427.00   
18 1,600,001.00 1,800,000.00 460.00 485.00 485.00 485.00 436.00   
19 1,800,001.00 2,000,000.00 480.00 500.00 500.00 500.00 450.00   
20 2,000,001.00 2,200,000.00 500.00 550.00 550.00 550.00 495.00   
21 2,200,001.00 2,400,000.00 700.00 725.00 725.00 725.00 652.00   
22 2,400,001.00 2,600,000.00 850.00 875.00 875.00 875.00 787.00   
23 2,600,001.00 2,800,000.00 950.00 975.00 975.00 975.00 877.00   
24 2,800,001.00 3,000,000.00 1,000.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 922.00   
25 3,000,001.00 3,400,000.00 1,200.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,102.00   
26 3,400,001.00 3,800,000.00 1,500.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,395.00   
27 3,800,001.00 4,200,000.00 1,700.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,575.00   
28 4,200,001.00 4,600,000.00 2,000.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 1,845.00   
29 4,600,001.00 5,000,000.00 2,300.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,115.00   
30 5,000,001.00 5,300,000.00 2,600.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,385.00   
31 5,300,001.00 5,600,000.00 2,900.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,700.00   
32 5,600,001.00 5,800,000.00 3,300.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,015.00   
33 5,800,001.00 6,000,000.00 3,600.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,285.00   
34 6,000,001.00 6,200,000.00 3,900.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,555.00   
35 6,200,001.00 6,400,000.00 4,200.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 3,825.00   
36 6,400,001.00 6,600,000.00 4,500.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 4,095.00   
37 6,600,001.00 6,800,000.00 4,800.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 4,365.00   
38 6,800,001.00 7,000,000.00 5,100.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 4,680.00   
39 7,000,001.00 7,200,000.00 5,400.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 4,950.00   
40 7,200,001.00 7,500,000.00 5,800.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,400.00   
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क्र. स. सम्पखत्तको मूल्र् रु. 
भन्दा मालथ 

मूल्र् रु. सम्मको लालग  
आ. ब. 

2०७५/७६ को 
आ. ब. 

2०७६/७७ को 
आ. ब. 

2०७7/७8 को 
आ. ब. 

2०७८/७९ 

आ. ब. २०७९/80 

को लालग प्रस्तावित कै
वफ

र्त
 

41 7,500,001.00 7,800,000.00 6,200.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 5,670.00   
42 7,800,001.00 8,100,000.00 6,600.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,120.00   
43 8,100,001.00 8,400,000.00 7,000.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 6,480.00   
44 8,400,001.00 8,700,000.00 7,500.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,020.00   
45 8,700,001.00 9,000,000.00 8,000.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 7,380.00   
46 9,000,001.00 9,300,000.00 8,500.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 7,920.00   
47 9,300,001.00 9,600,000.00 9,000.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 8,280.00   
48 9,600,001.00 10,000,000.00 9,500.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 8,730.00   
49 10,000,001.00 11,000,000.00 10,500.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 9,900.00   
50 11,000,001.00 11,500,000.00 11,000.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 10,350.00   
51 11,500,001.00 12,000,000.00 11,500.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 10,800.00   
52 12,000,001.00 12,500,000.00 12,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 11,250.00   
53 12,500,001.00 13,500,000.00 12,500.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 11,700.00   
54 13,500,001.00 15,000,000.00 13,000.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 12,150.00   
55 15,000,001.00 17,000,000.00 13,500.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 12,600.00   
56 17,000,001.00 20,000,000.00 15,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 14,400.00   
57 20,000,001.00 25,000,000.00 20,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 18,900.00   
58 25,000,001.00 35,000,000.00 25,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 23,400.00   
59 35,000,001.00 50,000,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 27,000.00   

 
रु ५ करोि सम्मका लालग रु ३1,5००।०० र सो देखि मालथ थप रकमको ०.२% का दरले थप रकम लाग्नेछ । 
 
सम्पखत्त कर मूल्र्ाङ्कन प्रर्ोजनका लालग भौलतक संरचनाको मूल्र् लनकाल्ने दररेट  

क्र.सं. घरको वकलसम 

मूल्र्ाङ्कन गररने दर 

कैवफर्त 
इकाई 

आ.ब 
२०७५/ 

७६ को 

आ.ब २०७६/ 

७७ को 

आ. ब. 
2०७7/७8 

को 

आ. ब. 
2०७८/७९ 

को 

आ. ब. 
२०७९/80 को 
लालग प्रस्तावित 

1 
बाँसको बेराबारा सवहत फुस िा 
प्लाखस्टकको छाना 

एकमषु्ठ 
 

25.00 25.00 25.00 22.00 
आिास 

प्रर्ोजनका 
लालग 

2 
बाँसको बेराबारा सवहत फुस िा 
प्लाखस्टकको छाना 

प्रलत िगय 
वफट  

20.00 20.00 20.00 18.00 
व्र्िसावर्क 
प्रर्ोजनका 
लालग 

3 
काठ िा वटन िा सेन्टरबेराको 
बारबेर वटनको छाना 

प्रलत िगय 
वफट  

40.00 40.00 40.00 36.00 
 

4 
ढुङ्का िा काँचो इटामा माटोको 
जोिाई फुसको छाना 

प्रलत िगय 
वफट  

45.00 45.00 45.00 40.00 
 

5 
काठ िा वटन िा सेन्टरबेराको 
बारबेर फुसको छाना 

प्रलत िगय 
वफट  

55.00 55.00 55.00 49.00 
 

6 
ढुङ्का िा काँचो इटामा माटोको 
जोिाई वटनको छाना 

प्रलत िगय 
वफट  

65.00 65.00 65.00 58.00 
 

7 आर.लस.लस पोष्टमा वटनको छाना 
प्रलत िगय 
वफट  

80.00 80.00 80.00 72.00 
 

8 
ढुङ्कामा लसमेन्टको जोिाई वटनको 
छाना 

प्रलत िगय 
वफट  

90.00 90.00 90.00 81.00 
 

9 
ईटामा लसमेन्टको जोिाई वटनको 
छाना 

प्रलत िगय 
वफट  

100.00 100.00 100.00 90.00 
 

10 
आर.लस.लस वपलरमा वटनको 
छाना 

प्रलत िगय 
वफट  

115.00 115.00 115.00 103.00 
 

11 
ढुङ्का िा ईटामा लसमेन्टको 
जोिाई छत ढलाई भएको 

प्रलत िगय 
वफट  

120.00 120.00 120.00 108.00 
 

12 फलामको सेक्सन वटनको बेरा प्रलत िगय 
 

125.00 125.00 125.00 112.00 
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क्र.सं. घरको वकलसम 

मूल्र्ाङ्कन गररने दर 

कैवफर्त 
इकाई 

आ.ब 
२०७५/ 

७६ को 

आ.ब २०७६/ 

७७ को 

आ. ब. 
2०७7/७8 

को 

आ. ब. 
2०७८/७९ 

को 

आ. ब. 
२०७९/80 को 
लालग प्रस्तावित 

तथा छाना वफट 

13 
आर.लस.लस फे्रम स्ट्रक्चर 
२००० िगय वफट सम्म 

प्रलत िगय 
वफट  

140.00 140.00 140.00 126.00 
 

14 
आर.लस.लस फे्रम स्ट्रक्चर 
२००० िगय वफट भन्दा बढी 

प्रलत िगय 
वफट  

160.00 160.00 160.00 144.00 
 

15 
आर.लस.लस फे्रम स्ट्रक्चर ललफ्ट 
सवहत 

प्रलत िगय 
वफट  

185.00 185.00 185.00 166.00 
 

मालथ उल्लेखित दररेट अनसुार भएको मूल्र्ाङ्कन अनसुार हनु आउन ेकरमा कृवष क्षेत्रमा भएका आिालसर् संरचनाहरलाई उल्लेखित दरमा १५% छुट 
हनुेछ । 
 

1 चाल ुआ. ि. २०७9/०80 मा पेश भएको सम्पलत कर मालपोत कार्ायलर् को न्र्नुतम दररेट अनसुार गने । 

2 
चाल ुआ.ि. मा िररद िा अन्र् कुनै प्रवक्रर्ाबाट नर्ाँ िनीपूजाय प्राि गरेका नर्ा ँजग्गािनीको हकमा भने सोको सम्पखत्त कर दाखिला नभई 
सकेको भए चाल ुआ.ि. को मालपोत न्रू्नतम ्मूल्र्ाङ्कन भन्दा न्रू्न नहनु ेगरी ३ आलथयक िषयका लालग स्िर्म ्घोषणा अििारणा अनसुार 
लगत कार्म गरी सम्पखत्त कर असलु गने । 

3 
इलाम नगरपाललकामा दताय भएका कृवष फमयहरु भएको जग्गामा लागकेो सम्पखत्तकरमा ५०% छुट र्दइनेछ । र्स अनसुारको छुट सवुििा 
प्रालिका लालग सम्पखत्त कर दाखिला गने जग्गािनीले आिश्र्क कागजात सवहत नगरपाललकामा आिेदन गरी छुट सवुििा ललन सक्नेछ । 

4 लगानी प्रोत्साहन नीलत अनसुार उद्योगको घरजग्गामा लाग्ने सम्पखत्तकर तथा मालपोतमा ५ िषयसम्म ५०% छुटको सवुििा र्दन े। 
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अनसूुची – २ 

(ऐनको दफा ३ सँग सम्बखन्ित) 
सम्पखत्तकर मूल्र्ाङ्कनमा नपने जग्गाहरुको भलूम कर/ मालपोत दर 

 

क्र. 
स. 

वििरण इकाई 
आ.ब. 

२०७५/ 

७६ को  

आ.ब. 
२०७६/ 

७७ को  

आ. ब. 2०७7/७8 को  आ. ब. 2०७८/७९ को  आ. ब. २०७9/८0 को लालग प्रस्तावित 

कै
वफ

र्त  

१० रोपनी 
सम्म 

२० रोपनी 
सम्म 

५० 

रोपनी 
सम्म 

५० रोपनी 
भन्दा 
माथी 

१० रोपनी 
सम्म 

२० रोपनी 
सम्म 

५० रोपनी 
सम्म 

५० रोपनी 
भन्दा 
माथी 

१० रोपनी 
सम्म 

२० रोपनी 
सम्म 

५० 

रोपनी 
सम्म 

५० 

रोपनी 
भन्दा 
माथी 

1 
इलाम नगरपाललका ििा नं. 
७ को पक्की सिकले छोएको 
जग्गा 

प्रलत आना 120.00 125.00 93.75 100.00 106.25 112.50 93.75 100.00 106.25 112.50 84.00 90.00 95.00 101.00   

2 
इलाम नगरपाललका ििा नं. 
७ को कच्ची सिकले 
छोएको जग्गा 

प्रलत आना 80.00 85.00 63.75 68.00 72.25 76.50 63.75 68.00 72.25 76.50 57.00 61.00 65.00 68.00   

3 
इलाम नगरपाललका ििा नं. 
७ को  सिकले नछोएको 
जग्गा 

प्रलत आना 60.00 65.00 48.75 52.00 55.25 58.50 48.75 52.00 55.25 58.50 43.00 46.00 49.00 52.00   

4 
इलाम नगरपाललका िािय नं. 
६, ८ र ९ को 

                                

 

क) वपच सिक ले छोएको 
जग्गाका वकत्ताहरु दार्ाँबार्ा ँ
५० लमटरसम्म र भन्दा बढी 
भएमा बाटोको स्तरअनसुार 
ले छोएको दर अनसुार हनु े
सो नभए (ग) अनसुार 
कार्म गररनेछ 

प्रलत आना 50.00 52.00 39.00 41.60 44.20 46.80 39.00 41.60 44.20 46.80 35.00 37.00 39.00 42.00   

 

ि) कच्ची मूल सड्कले 
छोएको जग्गाका वकत्ताहरु 
दार्ाँबार्ा ँ ५० लमटरसम्म र 
भन्दा बढी भएमा बाटोको 
स्तरअनसुार ले छोएको दर 
अनसुार हनु े सो नभए (ग) 

प्रलत आना 30.00 32.00 24.00 25.60 27.20 28.80 24.00 25.60 27.20 28.80 21.00 23.00 24.00 25.00   
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क्र. 
स. 

वििरण इकाई 
आ.ब. 

२०७५/ 

७६ को  

आ.ब. 
२०७६/ 

७७ को  

आ. ब. 2०७7/७8 को  आ. ब. 2०७८/७९ को  आ. ब. २०७9/८0 को लालग प्रस्तावित 
कै
वफ

र्त  

१० रोपनी 
सम्म 

२० रोपनी 
सम्म 

५० 

रोपनी 
सम्म 

५० रोपनी 
भन्दा 
माथी 

१० रोपनी 
सम्म 

२० रोपनी 
सम्म 

५० रोपनी 
सम्म 

५० रोपनी 
भन्दा 
माथी 

१० रोपनी 
सम्म 

२० रोपनी 
सम्म 

५० 

रोपनी 
सम्म 

५० 

रोपनी 
भन्दा 
माथी 

अनसुार कार्म गररनेछ । 

 
ग) कच्ची शािा सड्कले 
छोएको जग्गाका वकत्ताहरु 

प्रलत आना   15.00 11.25 12.00 12.75 13.50 11.25 12.00 12.75 13.50 10.00 10.00 11.00 12.00   

 
घ) अन्र् जग्गाका वकत्ताहरु प्रलत आना 4.00 5.00 3.75 4.00 4.25 4.50 3.75 4.00 4.25 4.50 3.00 3.00 3.00 4.00   

5 

इलाम नगरपाललका ििा नं 
५ को लबब्लार्ाटे बजार 
क्षेत्र, िािय नं १ को 
नेपालटार बजार क्षेत्र, िािय 
नं ४ को पिुािोला बजार 
क्षेत्र, िािय नं १० को 
जौिारी भञ्ज्र्ाङ्क, नारार्ण 
चोक क्षेत्र, िािय नं २ को 
समु्िेक बजार क्षेत्रहरु 

मालपोत न्रू्नतम 
मलु्र्ाङ्कनका पखुस्तकाका 
आिारमा कार्म भएका 
वकताहरु र सो वकताकाट 

भई कार्म हनु े वकताहरु, 

मेची राजमागयको दार्ाँबार्ा ँ
५० लमटरसम्म 

प्रलत आना 50.00 52.00 39.00 41.60 44.20 46.80 39.00 41.60 44.20 46.80 35.00 37.00 39.00 42.00   

 
ििा नं १, २, ३, ४, ५, 

१०, ११ र १२ को 
                                

6 

क) ििाको मलु सड्कले 
छोएको जग्गाका वकत्ताहरु 
दार्ाँबार्ा ँ ५० लमटरसम्म र 
भन्दा बढी भएमा बाटोको 
स्तरअनसुार ले छोएको दर 
अनसुार हनु े सो नभए (ग) 
अनसुार कार्म गररनेछ । 

प्रलत आना   7.00 5.25 5.60 5.95 6.30 5.25 5.60 5.95 6.30 4.00 5.00 5.00 5.00   
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क्र. 
स. 

वििरण इकाई 
आ.ब. 

२०७५/ 

७६ को  

आ.ब. 
२०७६/ 

७७ को  

आ. ब. 2०७7/७8 को  आ. ब. 2०७८/७९ को  आ. ब. २०७9/८0 को लालग प्रस्तावित 
कै
वफ

र्त  

१० रोपनी 
सम्म 

२० रोपनी 
सम्म 

५० 

रोपनी 
सम्म 

५० रोपनी 
भन्दा 
माथी 

१० रोपनी 
सम्म 

२० रोपनी 
सम्म 

५० रोपनी 
सम्म 

५० रोपनी 
भन्दा 
माथी 

१० रोपनी 
सम्म 

२० रोपनी 
सम्म 

५० 

रोपनी 
सम्म 

५० 

रोपनी 
भन्दा 
माथी 

 

ि) ििाको शािा सड्कले 
छोएको जग्गाका वकत्ताहरु 
दार्ाँबार्ा ँ ५० लमटरसम्म र 
भन्दा बढी भएमा बाटोको 
स्तरअनसुार ले छोएको दर 
अनसुार हनु े सो नभए (ग) 
अनसुार 

प्रलत आना   5.00 3.75 4.00 4.25 4.50 3.75 4.00 4.25 4.50 3.00 3.00 3.00 4.00   

 
ग) मलु सड्क र शािा 
सड्कले नछोएका जग्गाहरु 

    4.00 3.00 3.20 3.40 3.60 3.00 3.20 3.40 3.60 2.00 2.00 3.00 3.00   

7 

२०७५ साल आषाढ 
मसान्तसम्मको बक्र्ौता 
मालथ उल्लेि भएको दरमा 
असलु गररनेछ । (विगतको 
बक्र्ौता भए र्सै अनसुार 
असलु उपर गने) 

प्रलत आना                               

8 

२०६० साल आषाढ 
मसान्त सम्मको नरबढी 
जग्गाको मालपोत र 
बक्र्ौता मालपोतमा प्रलत बषय 

प्रलतरोपनी 300.00 500.00 375.00 400.00 425.00 450.00 375.00 400.00 425.00 450.0 337.00 360.00 382.00 
405.0

0 
  

 
लगानी प्रोत्साहन नीलत अनसुार उद्योगको घरजग्गामा लाग्ने सम्पखत्तकर तथा मालपोतमा ५ िषयसम्म ५०% छुटको सवुििा हनुेछ । 
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अनसूुची – ३ 

(ऐनको दफा ४ सँग सम्बखन्ित) 
घर जग्गा बहाल कर 

 
बहाल रकमको १०% प्रलतशतका दरले असलु गने । 

 
 

अनसूुची – ४ 

(ऐनको दफा ५ सँग सम्बखन्ित) 
सिारी सािन कर 

(प्रदेशले उठाउँदा स्थानीर् तहको पलन संगै उठाउन)े 
 

1 अटोररक्सा/ ईररक्सा नर्ा दताय िावषयक रु २०००।००  

2 रुट परलमट ५० वक. लम. सम्म प्रलत मवहना कालोपते्र रु १००।०० कालोपते्र बाहेक अन्र् बाटाहरु रु ५०।०० 

 
 

अनसूुची – ५ 

(ऐनको दफा ६ सँग सम्बखन्ित) 
व्र्िसार् कर 

1)  नगरपाललका लभत्र उद्योग, पेशा व्र्िसार् गने व्र्िसार्ीलाई समूहगत लितोमा गररिी लनिारण तथा सामाखजक पररचालन कोष बाट 
रु १,००,०००।०० सम्म िावषयक ७% व्र्ाजमा ऋण सवुििा र्दने । र्स्तो व्र्िसार्ी नगरपाललका लभत्रको सहकारी संस्थाको 
शेर्रिनी िा उद्योग िाखणज्र् संघमा सदस्र् भएमा सम्बखन्ित संस्थाको लसफाररस/जमानतमा थप रु १,००,०००।००  गरी रु 
२,००,०००।०० सम्म ऋण सवुििा र्दने र र्स्तो व्र्िसार्ी िैदेखशक रोजगारबाट फकेर आएको व्र्खक्त भए १ िषयका लालग 
ऋणको व्र्ाजमा १% रकम छुट र्दने । 

2)  गररबी लनिारण तथा सामाखजक पररचालन कोषको लगानीमा िावषयक ५% व्र्ाज असलु गने । 

3)  व्र्िसार् करको दर 

लस. 
नं. 

व्र्िसार्को वकलसम 
आ.ब 

२०७५/ ७६ 
को 

आ.ब 

२०७६/ 

७७ को 

आ. ब. 
2०७7/ ७8 

को 

आ. ब. 
2०७८/ 

७९ को 

आ. ब. २०७9/80 

को लालग प्रस्तावित 
कै. 

1 रक्सी लबके्रता       
 क) रक्सी लिलर (थोक लबके्रता) ११००० १२००० १२००० १२००० ११४०० 

 
 ि) रक्सी (िरुा लबके्रता) ५५०० ६००० ६००० ६००० ५७०० 

 
२ चरुोट तथा सूलतयजन्र् पदाथय ६५०० ७००० ७००० ७००० ६६५० 

 
3 ज्िेलरी       
 क) ज्िेलरी सामान्र् (सनु, चाँदी आर्द) ७७०० ८००० ६००० ६००० ५००० 

 
 ि) ज्िेलरी आिलुनक (सनु, चाँदी आर्द)     ५७००  

 
ि) ज्िेलरी (चाँदी मात्र) ४४०० ५००० ३७५० ३७५० ३५६२ 

 
४ लनमायण सामाग्री हाियिेर्र ४९५० ६००० ५४०० ५४०० ५१३० 

 
५ विद्यतुीर् सामाग्री लबक्री पसल ४४०० ५००० ४५०० ४५०० ४२७५ 

 
६ वकराना पसल २२०० ३००० २७०० २७०० २५६५ 

 
  क) घखुम्त तथा कटघरामा रहेका साना पसल 

 
५०० ४५० ४५० ४२७ 

 
  ि) चाल ुपजुी ीँ १ लाि भन्दा घटी भएका 

 
१००० ९०० ९०० ८५५ 

 
  ग) चाल ुपजुी ीँ १ लाि देखि ५ लाि सम्म 

 
१५०० १३५० १३५० १२८२ 

 
  घ) चाल ुपजुी ीँ ५ लाि देखि १० लाि सम्म 

 
२५०० २२५० २२५० २१३७ 

 
  ङ) चाल ुपजुी ीँ १० लाि देखि २० लाि सम्म 

 
३००० २७०० २७०० २५६५ 

 
  च) चाल ुपजुी ीँ २० लाि देखि ५० लाि सम्म 

 
५००० ४५०० ४५०० ४२७५ 

 
  छ) चाल ुपजुी ीँ ५० लाि भन्दा मालथ 

 
७००० ६३०० ६३०० ५९८५ 

 
७ कपिा पसल रेलिमेट पसल ११०० 

 
० ० ० 
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लस. 
नं. 

व्र्िसार्को वकलसम 
आ.ब 

२०७५/ ७६ 
को 

आ.ब 

२०७६/ 

७७ को 

आ. ब. 
2०७7/ ७8 

को 

आ. ब. 
2०७८/ 

७९ को 

आ. ब. २०७9/80 

को लालग प्रस्तावित 
कै. 

1 रक्सी लबके्रता       
  क) चाल ुपजुी ीँ १ लाि भन्दा घटी भएका 

 
१००० ९०० ९०० ८५५ 

 
  ि) चाल ुपजुी ीँ १ लाि देखि ५ लाि सम्म 

 
१५०० १३५० १३५० १२८२ 

 
  ग) चाल ुपजुी ीँ ५ लाि देखि १० लाि सम्म 

 
२००० १८०० १८०० १७१० 

 
  घ) चाल ुपजुी ीँ १० लाि देखि २० लाि सम्म 

 
३००० २७०० २७०० २५६५ 

 
  ङ) चाल ुपजुी ीँ २० लाि देखि ५० लाि सम्म 

 
५००० ४५०० ४५०० ४२७५ 

 
  च) चाल ुपजुी ीँ ५० लाि भन्दा मालथ 

 
८००० ७२०० ७२०० ६८४० 

 
८ सिारी सािन लबके्रता       

 
क) सिारी सािन लबके्रता (गािी/ ट्रक/ ट्याक्टर) ११००० १५००० १३५०० १३५०० १२८२५ 

 
 

ि) सिारी सािन लबके्रता (मोटरसाइकल/ स्कुटर) ८८०० १०००० ९००० ९००० ८५५० 
 

 ग) सिारी सािन लबके्रता (अटो/ इ ररक्सा)     ९०००  
९  सिारी सािन ममयत सम्भार िकय सप 5500 ६००० ५४०० ५४००   
१0 सिारी सािन/ िकय सप/ अटोपाटसय ममयत  

  
   

 
  

क) सिारी सािन ममयत सम्भार िकय सप (लतन पाङ्ग्ग्र े
भन्दा मालथ) 

5500 ६५०० ५८५० ५८५० ५१३० 
 

  
ि) सिारी सािन ममयत सम्भार िकय सप (कार/ 
खजप/ भ्र्ान आर्द) 

4400 ५५०० ४९५० ४९५० ४७०२ 
 

  
ग) सिारी सािन ममयत सम्भार िकय सप (दइु र लतन 
पाङ्ग्ग्र)े 

3300 ४५०० ४०५० ४०५० ३८४७ 
 

 
घ) सिारी सािन ममयत सम्भार िकय सप (कार/ खजप/ 
भ्र्ान/ दइु र लतन पाङ्ग्ग्र)े 

3300 ४५०० ४०५० ४०५० ४७०२  

 
ङ) सिारी सािन ममयत सम्भार िकय सप (हेिी सिारी 
सािन तथा मेलसन उपकरण)  

    ५५५७  

११ विशेषज्ञ सेिा (लनजी फमय िा सँस्था) 
  

   
 

 
क) काननुी परामशय मात्र ३३०० ४००० ३६०० ३६०० ३४२० 

 
  ि) नोटरी पखब्लक सवहतको काननुी परामशय 

 
४५०० ४०५० ४०५० ३८४७ 

 
 ग) लेिापरीक्षण सेिा ३३०० ४००० ३६०० ३६०० ३४२० 

 
 घ) इखन्जलनर्ररङ सेिा ३३०० ४००० ३६०० ३६०० ३४२० 

 
 ङ) खचवकत्सकीर् सेिा २२०० ३००० २७०० २७०० २५६५ 

 
 च) अन्र् विशेषज्ञ सेिा २७५० ३००० २७०० २७०० २५६५ 

 
१२ लनमायण व्र्िसार् दताय इजाजत        

 
क) लनमायण व्र्िसार् (क) शे्रणी ८८०० ९००० ८१०० ८१०० ७६९५ 

 
 

ि) लनमायण व्र्िसार् (ि) शे्रणी ६६०० ९००० ८१०० ८१०० ७६९५ 
 

 
ग) लनमायण व्र्िसार् (ग) शे्रणी ५५०० ६००० ५४०० ५४०० ५१३० 

 
 

घ) लनमायण व्र्िसार् (घ) शे्रणी ३३०० ३५०० ३१५० ३१५० ३००० 
 

१३ उत्पादनमूलक उद्योग (कृवष जन्र् बाहेक) ४४००    
  

  क) लघ ु
 

४००० ३६०० ३६०० ३२४० 
 

  ि) घरेल ु
 

४५०० ४०५० ४०५० ३६४५ 
 

  ग) साना 
 

५००० ४५०० ४५०० ४०५० 
 

  घ) मझौला 
 

६००० ५४०० ५४०० ४८६० 
 

  ङ) ठूला 
 

७००० ६३०० ६३०० ५६७० 
 

१४ उजायमूलक उद्योग ५५००     
 

  क) लघ ु
 

४५०० ४०५० ४०५० ३६४५ 
 

  ि) घरेल ु
 

५००० ४५०० ४५०० ४०५० 
 

  ग) साना 
 

५५०० ४९५० ४९५० ४४५५ 
 

  घ) मझौला 
 

६५०० ५८५० ५८५० ५२६५ 
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लस. 
नं. 

व्र्िसार्को वकलसम 
आ.ब 

२०७५/ ७६ 
को 

आ.ब 

२०७६/ 

७७ को 

आ. ब. 
2०७7/ ७8 

को 

आ. ब. 
2०७८/ 

७९ को 

आ. ब. २०७9/80 

को लालग प्रस्तावित 
कै. 

1 रक्सी लबके्रता       
  ङ) ठूला 

 
७५०० ६७५० ६७५० ६०७५ 

 
१५ िनजन्र् उद्योग (स-मील/ पलाई/ भेलनर्र लगार्त) ७७००     

 
  क) लघ ु

 
७००० ६३०० ६३०० ५६७० 

 
  ि) घरेल ु

 
७५०० ६७५० ६७५० ६०७५ 

 
  ग) साना 

 
८००० ७२०० ७२०० ६४८० 

 
  घ) मझौला 

 
८५०० ७६५० ७६५० ६८८५ 

 
  ङ) ठूला 

 
९००० ८१०० ८१०० ७२९० 

 

१६ 

कृवषजन्र् उद्योग (अचार/ सठुो आर्द तथा कृवषजन्र् 
उत्पादनलाई कच्चा पदाथय प्रर्ोग गरर संचालन हनु े
उद्योगहरु) 

१६५०     
 

 
क) लघ ु

 
१००० ९०० ९०० ८१० 

 
  ि) घरेल ु

 
१५०० १३५० १३५० १२१५ 

 
  ग) साना 

 
२००० १८०० १८०० १६२० 

 
  घ) मझौला 

 
२५०० २२५० २२५० २०२५ 

 
  ङ) ठूला 

 
३००० २७०० २७०० २४३० 

 
१७ पश/ु पन्छी फमय लगानीको आिारमा 

  
   

 
  क) १ लाि सम्मको लगानी भएको 

 
१५०० १३५० १३५० १२१५ 

 
  ि) १ लाि एक रुपैर्ाँ देखि ३ लाि सम्म 

 
२००० १८०० १८०० १६२० 

 
  ग) ३ लाि एक रुपैर्ाँ देखि ५ लाि सम्म 

 
२५०० २२५० २२५० २०२५ 

 
  घ) ५ लाि एक रुपैर्ाँ देखि २० लाि सम्म 

 
३००० २७०० २७०० २४३० 

 
  ङ) २० लाि एक रुपैर्ा ँदेखि १ करोि सम्म 

 
४००० ३६०० ३६०० ३२४० 

 
  च) १ करोि एक रुपैर्ाँ देखि ५ करोि सम्म 

 
५००० ४५०० ४५०० ४०५० 

 
  

छ) ५ करोि एक रुपैर्ाँ भन्दा बढी जलतसकैु 
भएपलन  

७००० ६३०० ६३०० ५६७० 
 

१८ कृवष फमय लगानीको आिारमा 
  

   
 

  क) १ लाि सम्मको लगानी भएको 
 

१००० ९०० ९०० ८१० 
 

  ि) १ लाि एक रुपैर्ाँ देखि ३ लाि सम्म 
 

१५०० १३५० १३५० १२१५ 
 

  ग) ३ लाि एक रुपैर्ाँ देखि ५ लाि सम्म 
 

२००० १८०० १८०० १६२० 
 

  घ) ५ लाि एक रुपैर्ाँ देखि २० लाि सम्म 
 

२५०० २२५० २२५० २०२५ 
 

  ङ) २० लाि एक रुपैर्ा ँदेखि १ करोि सम्म 
 

३००० २७०० २७०० २४३० 
 

  च) १ करोि एक रुपैर्ाँ देखि ५ करोि सम्म 
 

४००० ३६०० ३६०० ३२४० 
 

  
छ) ५ करोि एक रुपैर्ाँ भन्दा बढी जलतसकैु 

भएपलन  
६००० ५४०० ५४०० ४८६० 

 
१९ िलनज उद्योग ७७०० 

 
० ० ० 

 
  क) ढुङ्गा िानी 

 
८००० ७२०० ७२०० ६४८० 

 
  ि) स्लेट÷ चनु ढुङ्गा 

 
८००० ७२०० ७२०० ६४८० 

 
  ग) अन्र् 

 
५००० ४५०० ४५०० ४०५० 

 
२०  पर्यटन उद्योग/ होटल/ होटल एण्ि लज       

 
क) पर्यटन उद्योग/ होटल एण्ि लज (क शे्रणी) ११००० १२००० ९००० ९००० ८१०० 

 
 

ि) पर्यटन उद्योग/ होटल एण्ि लज (ि शे्रणी) ८२५० ९००० ६७५० ६७५० ६०७५ 
 

 
ग) पर्यटन उद्योग/ होटल एण्ि लज (ग शे्रणी) ५५०० ६००० ४५०० ४५०० ४०५० 

 
 

घ) होटल  ३८५० ४००० ३००० ३००० २७०० 
 

 ङ) लज/ गसे्ट हाउस मात्र      २७००  
 च) होम स्टे      २७००  

२१ होस्टल  (शैखक्षक संस्था बाहेक) 3300 3300 २९७० २९७० २८२१  
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लस. 
नं. 

व्र्िसार्को वकलसम 
आ.ब 

२०७५/ ७६ 
को 

आ.ब 

२०७६/ 

७७ को 

आ. ब. 
2०७7/ ७8 

को 

आ. ब. 
2०७८/ 

७९ को 

आ. ब. २०७9/80 

को लालग प्रस्तावित 
कै. 

1 रक्सी लबके्रता       
२२ लमष्ठान भण्िार ३८५० ४००० ३००० ३००० २७०० 

 
२३ खचर्ा/ नास्ता पसल       

 
क) साना खचर्ा नास्ता घमु्ती, कठगारा 

 
५०० ३७५ ३७५ ३३७ 

 
  ि) अन्र् खचर्ा/ नास्ता पसल २२०० २५०० १८७५ १८७५ १६८७ 

 
२४ छापािाना/ छापािाना उद्योग        
 क) छापािाना उद्योग मू. अ. कर दताय भएको ७७०० ८००० ७२०० ७२०० ६४८०  
 ि) छापािाना उद्योग पान दताय भएको ३८५० ५००० ४५०० ४५०० ४०५०  
 ग) फ्लेक्स वप्रखण्टङ्ग २७५० ३००० २७०० २७०० २५६५  

२५ लनमायण उद्योग १६५०० १८००० १६२०० १६२०० १४५८० 
 

२६ सञ्चार उद्योग व्र्िसार् (एफएम/ पलत्रका) १६५० २००० १८०० १८०० १६२० 
 

२७ 

िाखणज्र् बैंक/ वित्तीर् संस्था/ फाइनान्स/ 
माइक्रोफाइनान्स/ सहकारी/ गैर सरकारी संस्था/ 
समूह आदी दताय  

      

 
क) नेपाल सरकारको पूणय स्िालमत्िमा रहेका बाहेक 

आलथयक कारोिार गने िाखणज्र् बैंक िा वित्तीर् 
संस्था 

२७५०० २७५०० २७५०० २७५०० २६१२५ 
“क” 
शे्रणी 

२२००० २२००० २२००० २२००० २०९०० 
“ि” 
शे्रणी 

 
ि) आलथयक कारोिार गने वित्तीर् कम्पनीको मखु्र् 

कार्ायलर् 
७७०० ७७०० ६९३० ६९३० ६५८३ 

 

 
ग) वित्तीर् आलथयक कारोिार गने वित्तीर् कम्पनीको 

शािा कार्ायलर्  
३३०० ३३०० २९७० २९७० २८२१ 

 
 घ) लघलुबत्त/ माइक्रोफाइनान्स 

 
१०००० ९००० ९००० ८५५० 

 
 ङ) मलन ट्रान्सफर/ विदेशी मरुा सटही २२०० २२०० १९८० १९८० १८८१  
 च) लितोपत्र कारोिार २७५० २७५० २४७५ २४७५ २३५१  
 छ) सहकारी बैंक १६५० २००० १८०० १८०० १७१०  
 ज) सहकारी संस्था (कृवष र संचार बाहेक) 2200 २५०० २२५० २२५० २१३७  
 झ) कृवष सहकारी संस्था 1100 १५०० १३५० १३५० १२८२  
 ञ) संचार सहकारी संस्था 1100 १५०० १३५० १३५० १२८२  
 ट) गैर सरकारी संस्था        
 १) असहार्, अपाङ्ग सँग सम्िखन्ित संस्थालाई     लनशलु्क  

 २) गैर सरकारी संस्था दताय   १५०० १५०० १५००  

 ३) कृवष सँग सम्िखन्ित संस्थालाई     ५००  

 ४) अन्र् सँग सम्िखन्ित संस्थालाई     ६५०  

 ठ) समूह दताय    १००० १००० ७००  
२८ िीमा/ ब्रोकर कम्पनी  ८२५० ९००० ९००० ९००० 

  
 

क) िीमा कम्पनी (मखु्र् कार्ायलर् भएको)     ८५५०  

 
ि) िीमा कम्पनी (शािा कार्ायलर् भएको)     ८५५०  

 
ग) ब्रोकर कार्ायलर्        

 १) ब्रोकर कार्ायलर् (मखु्र् कार्ायलर् भएको)     ८५५०  
 २) ब्रोकर कार्ायलर् (शािा कार्ायलर् भएको)     ८०००  

२९ स्िास््र् संस्था/ अस्पताल       
 क) गैर सरकारी/ सामदुावर्क  ५५०० ६००० ५४०० ५४०० ५१३० 

 
  ि) अस्पताल तथा नलसयङ्ग होम प्रलत शैर्ा ५५०० १००० ९०० ९०० ८५५ 

 
  ग) िार्ग्नोवष्टक सेन्टर (ल्र्ाब) प्रलत सेिा 

 
१५०० १३५० १३५० १२८२ 

 
  घ) पोलीखक्ललनक/ खक्ललनक प्रलत सेिा 

 
१५०० १३५० १३५० १२८२ 
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लस. 
नं. 

व्र्िसार्को वकलसम 
आ.ब 

२०७५/ ७६ 
को 

आ.ब 

२०७६/ 

७७ को 

आ. ब. 
2०७7/ ७8 

को 

आ. ब. 
2०७८/ 

७९ को 

आ. ब. २०७9/80 

को लालग प्रस्तावित 
कै. 

1 रक्सी लबके्रता       
  ङ) आर्िेुद अस्पताल/ बैकखल्पक खचवकत्सा प्रलत शैर्ा 

 
५०० ४५० ४५० ४२७ 

 
  च) आर्िेुद खक्ललनक प्रलत सेिा 

 
५०० ४५० ४५० ४२७ 

 
३० औषिी पसल 2750 

 
   

 
 

क) औषिी पसल मात्र 
 

३००० २७०० २७०० २५६५ 
 

 ि) औषिी पसल, खक्ललनक मात्र   ५००० ४५०० ४५०० ४०००  

 
ग) औषिी पसल, खक्ललनक/ ल्र्ाि सवहत 

 
५००० ४५०० ४५०० ४२७५ 

 
३१  खशक्षा सेिा (लनजी विद्यालर्) (ििा न ६,७,८ र ९) 

  
   

 
  क) उच्च मा. वि. सवहत 7700 7700 ६९३० ६९३० ६५८३ 

 
  ि) माध्र्लमक विद्यालर् 5500 5500 ४९५० ४९५० ४७०२ 

 
  ग) आिारभतू विद्यालर् 3300 3300 २९७० २९७० २८२१ 

 
 घ) मंटेश्वरी/ वकन्िरगािेन/ वप्र स्कूल आर्द     २५००  

३२  खशक्षा सेिा लनजी विद्यालर् (अन्र् ििाहरुमा) 
  

   
 

  क) कालो पते्र सिकको ५००लम. को दरुी लभत्रको 1650 1650 १४८५ १४८५ 
  

 १) उच्च मा. वि. सवहत     १४१०  
 २) माध्र्लमक विद्यालर्     १३००  
 ३) आिारभतू विद्यालर्     १०००  
 ४) मंटेश्वरी/ वकन्िरगािेन/ वप्र स्कूल आर्द      १२१५  

  
ि) कालो पते्र सिकको ५००लम. को दरुी बावहर 

को 
1100 1100 ९९० ९९० 

  
 १) उच्च मा. वि. सवहत     ९४०  
 २) माध्र्लमक विद्यालर्     ८५०  
 ३) आिारभतू विद्यालर्     ८००  
 ४) मंटेश्वरी/ वकन्िरगािेन/ वप्र स्कूल आर्द      ७५०  

३३ ताललम/ अनसुन्िान/ प्रलसक्षण केन्र       

 
क) खशक्षा ताललम/ अनसुन्िान केन्र 3300 3300 २९७० २९७० २८२१ 

 
 

ि) खशक्षा परामशय सेिा 5500 5500 ४९५० ४९५० ४७०२ 
 

 ग) कम्प्रू्टर प्रखशक्षण केन्र 3300 ४००० ३६०० ३६०० ३४२०  
 घ) विदेशी भाषा ताललम केन्र (एक भाषा लाई) 11000 १५००० १३५०० १३५०० १२८२५  

 
ङ) विदेशी भाषा ताललम केन्र (प्रलत थप भाषा थप्दै 

लैजाने) 
2200 २५०० २२५० २२५० २१३७  

 च) ट्यूसन सेन्टर 5500 ६००० ५४०० ५४०० ५१३०  
 छ) ट्यूशन सेन्टर (भाषा/ ताललम सवहत) 14300 १५००० १३५०० १३५०० १२८२५  

३४ विवक्र र ममयत संभार (रेलिर्ो/ टेललफोन/ घिी आर्द)       

 
क) रेलिर्ो, टेललफोन, घिी विवक्र र ममयत संभार 1650 1430 १२८७ १२८७ १२२२ 

 
  

ि) रेलिर्ो, टेललफोन, घिी, मोिाइल, कम्प्रू्टर 
लबवक्र 

1650 ३००० २७०० २७०० २५६५ 
 

  
ग) रेलिर्ो, टेललफोन, घिी, मोिाइल, कम्प्रू्टर 

लबवक्र/ ममयत  
३५०० ३१५० ३१५० २९९२ 

 

  
घ) रेलिर्ो, टेललफोन, घिी, मोिाइल, कम्प्रू्टर ममयत 

संभार  
५०० ४५० ४५० ४२७ 

 
३५  िैदेखशक रोजगार सेिा        
 क) केखन्रर् कार्ायलर् 11000 १५००० १३५०० १३५०० १२८२५ 

 
 ि) शािा कार्ायलर् 5500 ६००० ५४०० ५४०० ५१३० 

 
३६  घरजग्गा िररद लबक्री सेिा 11000 १५००० १३५०० १३५०० १२८२५ 

 
३७  ब्रू्टी पालयर, सैलनु  1650 २००० १८०० १८०० १७१० 
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व्र्िसार्को वकलसम 
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२०७५/ ७६ 
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आ.ब 

२०७६/ 

७७ को 

आ. ब. 
2०७7/ ७8 

को 

आ. ब. 
2०७८/ 

७९ को 

आ. ब. २०७9/80 

को लालग प्रस्तावित 
कै. 

1 रक्सी लबके्रता       
३८   िाईखक्लनसय  1650 २००० १८०० १८०० १७१०  
३९ फोटो स्टुलिर्ो 1650 २००० १८०० १८०० १७१० 

 
४०  लसलाई कटाई/ टेलसय/ बवुटक       
 क) लसलाई कटाई/ टेलसय मात्र  1100 १२०० १०८० १०८० १०२६  

 
ि) लसलाई कटाई/ टेलसय/ बवुटक कपिा लबवक्र 

समेत  
1650 २००० १८०० १८०० १७१०  

४१  साइनबोिय/ पेखन्टङ्ग/ आटयस 1650 २००० १८०० १८०० १७१० 
 

४२ पेण्टर       
 क) संस्थागत पेण्टर १२१०० १२१०० १०८९० १०८९० १०३४५  

 ि) बगयर/ एखशर्न पेन्टर जस्ता संस्थागत पेन्टर 
गािीमा आइ व्र्िसार् गने  

200 200 १८० १८० १७१  

४३  मास ुलबके्रता 
  

   
 

  क) िसी 3300 ३५०० ३१५० ३१५० २९९२ 
 

  ि) राँगा र सुंगरु 2200 २५०० २२५० २२५० २१३७ 
 

  ग) माछा 1650 २००० १८०० १८०० १७१० 
 

  घ) कुिरुा, हाँस लगार्त पन्छीजन्र्  1100 1100 ९९० ९९० ९४० 
 

४४  भाँिाकुिा लबके्रता (ठुला) 1650 ४००० ३६०० ३६०० ३४२० 
 

४५  भाँिाकुिा लबके्रता (सामान्र्) 1650 २००० १८०० १८०० १७१० 
 

४६  फलनयचर उद्योग 3350 ४००० ३६०० ३६०० 
  

 क) फलनयचर उद्योग (खस्टल फलनयचर)     ३२00  
 ि) फलनयचर उद्योग (काठ फलनयचर)     ३२00  

 
ग) फलनयचर उद्योग (खस्टल, काठ, प्लाखस्टक, बाँस, 

बेत आर्द)  
    ३२४०  

४७ फलनयचर लबके्रता 3300 ३५०० ३१५० ३१५०   
 क) खस्टल फलनयचर मात्र      २९९२ 

 
 ि) काठ फलनयचर मात्र      २९९२  

 
ग) सबै फलनयचर (खस्टल, काठ, प्लाखस्टक, बाँस, 

बेत आर्द)  
2200 ५००० ४५०० ४५०० ४२७५  

४८ केिल नेटिवकय ग 6050 6050 ५४४५ ५४४५ ५१७२ 
 

४९ लिस होम लिलर 3850 ४००० ३६०० ३६०० ३४२० 
 

५० पान पसल 1100 १२०० १०८० १०८० १०२६ 
 

५१ जतु्ता चप्पल       

 
क) जतु्ता चप्पल ममयत 1100 ५०० ४५० ४५० ४०५ 

 
  ि) जतु्ता चप्पल ममयत र विवक्र 

 
२५०० २२५० २२५० २०२५ 

 
 ग) जतु्ता चप्पल विवक्र (आिलुनक)  3850 ४००० ३६०० ३६०० ३४२०  

५२ सब्जी पसल 1100 १२०० १०८० १०८० १०२६ 
 

५३ खशशा पसल 3300 ३५०० ३१५० ३१५० २९९२ 
 

५४ एग्रो सेण्टर 3300 ३५०० ३१५० ३१५० २९९२ 
 

५५ पेट्रोल पम्प 11000 १५००० १५००० १५००० १४२५० 
 

५६ चश्मा पसल 1650 1650 १४८५ १४८५ १४१० 
 

५७ स्टेशनरी तथा पत्रपलत्रका 3850 ४००० ३६०० ३६०० ३४२० 
 

५८ बेकरी, पाउरोटी उद्योग 3300 ३५०० ३१५० ३१५० २८३५ 
 

५९ मील कुटानी वपसानी पेलानी 1100 1100 ९९० ९९० ८९१ 
 

  क) ५ हसय पािर सम्म 
 

१२०० १०८० १०८० ९७२ 
 

  ि) ५ हसय पािर भन्दा बढी प्रलत हसय पािरका दरले 
 

१०० ९० ९० ८१ 
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लस. 
नं. 

व्र्िसार्को वकलसम 
आ.ब 

२०७५/ ७६ 
को 

आ.ब 

२०७६/ 

७७ को 

आ. ब. 
2०७7/ ७8 

को 

आ. ब. 
2०७८/ 

७९ को 

आ. ब. २०७9/80 

को लालग प्रस्तावित 
कै. 

1 रक्सी लबके्रता       
थप हनु े

६० व्र्िसावर्क टेललफोन प्रलत टािर (बावषयक) 2750 ३५०० ३१५० ३१५० २९९२ 
 

६१ इटा/ ब्लक उद्योग 11000 11000 ९९०० ९९०० 
  

 क) इटा उद्योग 11000 11000 ९९०० ९९०० ९४०५  
 ि) कंकृट िाल ब्लक उद्योग     ९४०५  
 ग) कम्प्रसे्ि लब्रक उद्योग     ८०००  
 घ) कंकृट पेभीगं लगार्त ब्लक उद्योग      ९०००  

६२ 
गािीबाटै व्र्िसार् गने िा झोला/ पोकाबाट व्र्िसार् 
गने व्र्ापारीहरु       

 
क) ट्रक (प्रलत र्दन) 300 300 २७० २७० २५६ 

 
  ि) वपकअप (प्रलत र्दन) 200 200 १८० १८० १७१ 

 
  ग) भ्र्ान (प्रलत र्दन) 100 100 ९० ९० ८५ 

 
 घ) मोटरसाइकल/ अटो/ इ ररक्सा (प्रलत र्दन)     ७५  

६३ घमुन्ते व्र्ापारी (प्रलत र्दन) 200 200 १८० १८० ६० 
 

६४ हाइड्रोपािर कम्पनी (प्रलत मेगािाट बावषयक) 11000 १५००० १३५०० १३५०० १२८२५ 
 

६५ खचर्ा उत्पादक कारिाना/ उद्योग (िावषयक) 8500 
     

  क) लघ ु
 

२००० १८०० १८०० १६२० 
 

  ि) घरेल ु
 

३००० २७०० २७०० २४३० 
 

  ग) साना 
 

४००० ३६०० ३६०० ३२४० 
 

  घ) मझौला 
 

५००० ४५०० ४५०० ४०५० 
 

  ङ) ठूला 
 

६००० ५४०० ५४०० ४८६० 
 

६६ मेलसन/ औजार/ उपकरण अलभलेखिकरण दस्तरु 
      

  क) स्थानीर् ब्र्ाक ह ुलोिर  5500 ६००० ५४०० ५४०० ५१३० 
 

  ि) िाह्य ब्र्ाक ह ुलोिर  6600 ७००० ६३०० ६३०० ५९८५ 
 

  ग) स्थानीर् स्काइभेटर  7700 ८००० ७२०० ७२०० ६८४० 
 

  घ) िाह्य स्काइभेटर  8800 ९००० ८१०० ८१०० ७६९५ 
 

  ङ) स्थानीर् रोलर 
 

५००० ४५०० ४५०० ४२७५ 
 

  च) िाहर् रोलर 
 

६००० ५४०० ५४०० ५१३० 
 

६७ र्ातार्ात सेिा (बावषयक)       
 क) खजप/ भ्र्ान/ अटो/ इ ररक्सा  550 १००० ९०० ९०० ८५५ 

 
 ि) ट्याक्टर/ पानी ट्यांङ्कर 2200 २५०० २२५० २२५० २१३७ 

 
 ग) बस/ ट्रक 3300 ३५०० ३१५० ३१५० २९९२ 

 
 घ) सेखप्टक टंकी सफाई      ३५००  

६८ 
दताय दस्तरु (लनमायण कार्यमा विदेशी मजदरु प्रर्ोग गदाय)  
(लनमायण कार्य गराउदा स्िदेशी मजदरु प्रर्ोग गनुयपने)      

१००० 
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अनसूुची –६ 
(ऐनको दफा ७ सँग सम्बखन्ित) 

जलिबटुी, किािी र जीिजन्त ुकर (जिीबटुीको नाम र कर) 

क्र. 
सं. नेपाली नाम 

िैज्ञालनक नाम,  अंग्रजेी 
नाम 

आ. ब. 
2०७६/७७ को 
प्रलत के.जी. रु. 

आ. ब. 
2०७7/७8 को 
प्रलत के.जी. रु. 

आ.ि. 
२०७८/७९ को 
प्रलत के.जी. रु. 

आ. ब. २०७9 /80 
को लालग प्रस्तावित प्रलत 

के.जी. रु. कै
वफ

र्त
 

क) जरा तथा गानो जालत 
      

१ अनन्तमूल Hemidesmus indicus 10 10 10 10 
 

२ अलतस Aconitum heterophyll  
Delphinium himalaya 

15 15 15 15 
 

४ इन्रेणी 
Citrullus colosynthis, 
Trichosanthes 
wallichiana 

10 10 10 10 
 

५ उन्रू् Dryopteris filixmas,  
D. cochleata 

8 8 8 8 
 

६ कचरु Curcuma zedoaria 
 

0 0 0 
 

७ काकोली Fritillaria cirrhosa, 
Roscoea, purparia 

5 5 5 5 
 

८ कामराज Helminthostachys 
zeylanica 

6 6 6 6 
 

९ 
कुकुर तरुल, िन तरुल, 
भ्र्ाकुर 

Dioscorea spp. 15 15 15 15 
 

१० कुखचला Strychnos nuxvomica 7 7 7 7 
 

११ कुट्की Neopicrorhiza 
scrophulariifolia 

15 15 15 15 
 

१२ कुररलो÷सतािरी Asparagus spp. 5 5 5 5 
 

१३ िसिस÷उशीर Vetiveria zizanioides 10 10 10 10 
 

१४ गजुरगानो Stephania spp. 5 5 5 5 
 

१५ गजुो÷गिुचुी Tinospora sinensis,  
T. cordifolia 

5 5 5 5 
 

१६ गोकुलिपु Camphora mukul 5 5 5 5 
 

१७ चतु्रो÷दारुहल्दी Berberis spp 8 8 8 8 
 

१८ जटामसी Nardostachys 
grandiflora 

20 20 20 20 
 

१९ जमानेमान्रो Mahonia napaulensis 5 5 5 5 
 

२० टुकीफूल Taraxacum officinale 5 5 5 5 
 

२१ नागरमोथे, मोथे Cyperus spp. 5 5 5 5 
 

२२ लनरमसी÷लनरलबषी Delphinium 
denudatum 

5 5 5 5 
 

२३ पदमचाल÷अमलिेद Rheum australe 10 10 10 10 
 

२४ पािनिेद÷पाषाणभेद Bergenia ciliata 5 5 5 5 
 

२५ पाँचऔलें Dactylorhiza hatagirea 1000 1000 1000 1000 
 

२६ वपपला÷वपपली Piper longum 10 10 10 10 
 

२७ बज्रदन्ती Potentilla fulgens 5 5 5 5 
 

२८ िन प्र्ाज 
 

10 10 10 10 
 

२९ िनमलुा Dipsacus inermis 10 10 10 10 
 

३० िनलसनु Allium wallichii 10 10 10 10 
 

३१ बाटुलपाते Cissampelos pareira 2 2 2 2 
 

३२ विदारीकन्द Pueraria tuberosa 2 2 2 2 
 

३३ विलौने Maesa chisia 5 5 5 5 
 

३४ विष, विषमा Aconitum spp. 10 10 10 10 
 

३५ विषफेज Polypodium vulgare 10 10 10 10 
 

३६ बोझो Acorus calamus 5 5 5 5 
 

३७ भतूकेश Selinum tenuifolium 5 5 5 5 
 

३८ मलमरा Parnassia nubicola 70 70 70 70 
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क्र. 
सं. नेपाली नाम 

िैज्ञालनक नाम,  अंग्रजेी 
नाम 

आ. ब. 
2०७६/७७ को 
प्रलत के.जी. रु. 

आ. ब. 
2०७7/७8 को 
प्रलत के.जी. रु. 

आ.ि. 
२०७८/७९ को 
प्रलत के.जी. रु. 

आ. ब. २०७9 /80 
को लालग प्रस्तावित प्रलत 

के.जी. रु. कै
वफ

र्त
 

३९ मसुली कालो) Curculigo orchioides 6 6 6 6 
 

४० मसुली सेतो) Chlorophytum spp. 5 5 5 5 
 

४१ लघपुत्र Podophyllum 
hexandrum 

5 5 5 5 
 

४२ शटी 
Hedychium 
spicatum,Curcuma 
zedoaria 

5 5 5 5 
 

४३ सतिुा Paris polyphylla 15 15 15 15 
 

४४ सपयगन्िा÷ चाँदमरुिा Rauwolfia serpentina 20 20 20 20 
 

४५ सातगांठे Panax pseudoginsing 50 50 50 50 
 

४६ लसस्न ु Urtica dioica 2 2 2 2 
 

४७ सगुन्ििाल Valeriana jatamansi,  
V. wallichii 

15 15 15 15 
 

४८ सेतकखचनी÷कुकुरिाइनो Smilax spp. 5 5 5 5 
 

ि) बोक्रा जालत 
  

0 0 0 
 

१ अजुयन Terminalia arjuna 10 10 10 10 
 

२ ओिर काण्ि) Juglans regia 100 100 100 100 
 

३ ओिर फल) Juglans regia 5 5 5 5 
 

४ अँगरेी Lyonia ovalifolia 5 5 5 5 
 

५ काफल Myrica esculenta 100 100 100 100 
 

६ कुटलमरो÷काल्चरुी Litsea spp. 5 5 5 5 
 

७ कोइरालो÷कचनार Bauhinia variegata 5 5 5 5 
 

८ चतु्रो÷दारुहल्दी Berberis spp. 8 8 8 8 
 

९ छलतिन Alstonia scholaris 10 10 10 10 
 

१० जमानेमान्रो Mahonia napaulensis 5 5 5 5 
 

११ टटेलो÷टोटला Oroxylum indicum 5 5 5 5 
 

१२ टांकी Bauhinia purpurea 5 5 5 5 
 

१३ दार÷दारलगठी Boehmeria rugulosa 10 10 10 10 
 

१४ िूपी Juniperus spp. 25 25 25 25 
 

१५ लनम Azadirachta indica 5 5 5 5 
 

१६ नेपाली दालखचनी÷लसन्कौली Cinnamomum tamala 7 7 7 7 
 

१७ पलास Butea monosperma 20 20 20 20 
 

१८ पािन, काउलो Persea Spp. 10 10 10 10 
 

१९ पैर्ौ Prunus cerasoides 10 10 10 10 
 

२० बकाइनो Melia azedarach 2 2 2 2 
 

२१ बनखिरो÷कुटज Holorrhena pubescens 5 5 5 5 
 

२२ लबलौन े Maesa chisia 10 10 10 10 
 

२३ भोजपत्र Betula utilis 20 20 20 20 
 

२४ भोलाय Bauhinia vahlii 2 2 2 2 
 

२५ सल्ला Pinus spp. 2 2 2 2 
 

२६ अगेली लोक्ता 
 

1 1 1 1 
 

ग) पाँत िाँठ जालत 
  

0 0 0 
 

१ अदिुा घाँस Zinger greass 1 1 1 1 
 

२ 
अमलिेद÷ पदमचाल÷ चलु्ठे 
अलमलो÷ काराजचलु्ठी 

Rheum australe 5 5 5 5 
 

३ असरुो÷अिसु÷बासक Justicia adhatoda 1 1 1 1 
 

४ उन्र् ु Drvopteris filix mas, 
d.cochleata 

1 1 1 1 
 

५ गिुमार Gymnema sylvestre 5 5 5 5 
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क्र. 
सं. नेपाली नाम 

िैज्ञालनक नाम,  अंग्रजेी 
नाम 

आ. ब. 
2०७६/७७ को 
प्रलत के.जी. रु. 

आ. ब. 
2०७7/७8 को 
प्रलत के.जी. रु. 

आ.ि. 
२०७८/७९ को 
प्रलत के.जी. रु. 

आ. ब. २०७9 /80 
को लालग प्रस्तावित प्रलत 

के.जी. रु. कै
वफ

र्त
 

६ गजुो लहरा÷गिुचुी Tinospora sinensis,  
T. cordifolia 

2 2 2 2 
 

७ खघउकुमारी Aloe vera 5 5 5 5 
 

८ चमु्लानी Skimmialaureola 0.5 0.5 0.5 0.5 
 

९ जगर÷खजगर Caryota urens 2 2 2 2 
 

१० टोकला 
 

2 2 2 2 
 

११ र्ठगरेु सल्ला÷र्ठंग ेसल्ला Tsuga dumosa 2 2 2 2 
 

१२ िाले चकु Hippophae spp. 1 1 1 1 
 

१३ ताललसपत्र Abies spectabilis 5 5 5 5 
 

१४ लततेपाती Artemisia spp. 1 1 1 1 
 

१५ तेजपात Cinnamomum tamala 2 2 2 2 
 

१६ दिेुलहरा÷ सरीिा 
 

1 1 1 1 
 

१७ िलसँग्र÷ेमलछनो÷पटपटे Gaultheria 
fragrantissima 

1 1 1 1 
 

१८ िूपी Juniperus spp. 2 2 2 2 
 

१९ ननुवढकी Osyris spp. 1 1 1 1 
 

२० मखजठो Rubia manjith 5 5 5 5 
 

२१ मलाटा Macaranga spp. 1 1 1 1 
 

२२ मसला Eucalyptus spp. 0.25 0.25 0.25 0.25 
 

२३ 
लेमनग्रास,लसट्रोनेला, 
पामारोजा 

Cymbopogon spp. 1 1 1 1 
 

२४ लौठसल्ला Taxus baccata / T. 
wallichiana 

25 25 25 25 
 

२५ लसकाकाई Acacia ruguta / A. 
concinna 

3 3 3 3 
 

२६ लसस्न ु Urtica dioica 1 1 1 1 
 

२७ सनुपाती Rhododendron 
anthopogon 

5 5 5 5 
 

२८ सोमलता Ephedra gerardiana 5 5 5 5 
 

२९ वहंगिुा÷खचर्ापाते Camellia kissi 0.5 0.5 0.5 0.5 
 

३० कररपत्ता Murraya Koenigii 1 1 1 1 
 

घ) फूल र भिूा जालत 
  

0 0 0 
 

१ असरुो÷अिसु÷िासक Justicia adhatoda 1 1 1 1 
 

२ आकँको भिूा Calotropis gigantea 4 4 4 4 
 

३ कोइरालो÷कचनार Bauhinia variegata 0.5 0.5 0.5 0.5 
 

४ गरुाँस÷खचमाल Rhododendron spp. 2 2 2 2 
 

५ टटेलोफूल÷टोटला Oroxylum indicum 3 3 3 3 
 

६ टुकीफूल Taraxacum officinale 5 5 5 5 
 

७ िँर्रो Woodfordia fruticosa 1 1 1 1 
 

८ नागशे्वर÷नारेश्वर Mesua ferrea 5 5 5 5 
 

९ पदमपषु्कर Iris nepalensis 3 3 3 3 
 

१० बकुीफूल Gnaphalium spp.,  
Anaphalis spp. 

1 1 1 1 
 

११ मौिा तराई) Bassia latifolia 5 5 5 5 
 

१२ मौिा पहािी) Engelhardtia spicata 2 2 2 2 
 

१३ रुिकमल Magnolia grandiflora 25 25 25 25 
 

१४ लसमलको फूल Bombax ceiba 3 3 3 3 
 

१५ लसमलको भिूा Bombax ceiba 4 4 4 4 
 

१६ सनुपाती Rhododendron spp. 5 5 5 5 
 

ङ) फल र बीज जालत 
  

0 0 0 
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क्र. 
सं. नेपाली नाम 

िैज्ञालनक नाम,  अंग्रजेी 
नाम 

आ. ब. 
2०७६/७७ को 
प्रलत के.जी. रु. 

आ. ब. 
2०७7/७8 को 
प्रलत के.जी. रु. 

आ.ि. 
२०७८/७९ को 
प्रलत के.जी. रु. 

आ. ब. २०७9 /80 
को लालग प्रस्तावित प्रलत 

के.जी. रु. कै
वफ

र्त
 

१ अंिेर Ricinus communis 2 2 2 2 
 

२ अमला Phyllanthus emblica 1 1 1 1 
 

३ अस्ना÷साज Terminalia tomentosa 2 2 2 2 
 

४ इन्रजौ Holarrhena pubescens 1 1 1 1 
 

५ इन्रेणी 
Citrullus colosynthis, 
wallichian, 
Trichosanthes 

8 8 8 8 
 

६ उखत्तस Alnus nepalensis 50 50 50 50 
 

७ ओिर फल Juglans regia 5 5 5 5 
 

८ कन्टकारी Solanum 
xanthocarpum 

1 1 1 1 
 

९ काइर्ो फल Pavetta indica 5 5 5 5 
 

१० काउसो Mucuna prurita 2 2 2 2 
 

११ कालादाना 
 

5 5 5 5 
 

१२ कुखचला Strychnos nuxvomica 2 2 2 2 
 

१३ कुसमु Schleichera oleosa 2 2 2 2 
 

१४ कोइरालो÷कचनार Bauhinia variegata 1 1 1 1 
 

१५ िर्र Acacia catechu 25 25 25 25 
 

१६ िोटेसल्लाको िीउ Pinus roxburghii 200 200 200 200 
 

१७ चम्पाितीेे÷चाँप Michelia champaca 50 50 50 50 
 

१८ खचउरी Aesandra butyracea 3 3 3 3 
 

१९ खचलाउनेको गिेा Schima wallichii 0.25 0.25 0.25 0.25 
 

२० जामनु Syzygium cumini 1 1 1 1 
 

२१ जंगली गलुाब Rosa serisea 5 5 5 5 
 

२२ जंगली जीरा िनखजरा) Centratherum 
anthelminticum 

5 5 5 5 
 

२३ जंगली ज्िानो Apium graveolens 5 5 5 5 
 

२४ टाप्र े Cassia tora 1 1 1 1 
 

२५ वटमरु Zanthoxylum 
armatum 

8 8 8 8 
 

२६ िालेचकु Hippophae spp. 5 5 5 5 
 

२७ ढालेकटुस Castanopsis indica 1 1 1 1 
 

२८ लतगिेी 
 

5 5 5 5 
 

२९ देिदार Cedrus deodara 100 100 100 100 
 

३० ितरुो Datura spp. 2 2 2 2 
 

३१ िूपीको गिेा Juniperus spp. 3 3 3 3 
 

३२ नागिेली Lycopodium clavatum 50 50 50 50 
 

३३ नागशे्वर÷नारेश्वर Mesua ferrea 5 5 5 5 
 

३४ लनमको िीउ Azadirachta indica 1 1 1 1 
 

३५ पलास Butea monosperma 5 5 5 5 
 

३६ पाङ्ग्ग्रा Entada phaseoloides, 
Aesculus indica 

5 5 5 5 
 

३७ पानीअमला Nephrolepis cordifolia 1 1 1 1 
 

३८ वपपला÷वपपली Piper longum 10 10 10 10 
 

३९ पैंर्कुो फल Prunus cerasoides 2 2 2 2 
 

४० बकाइनो Melia azedarach 1 1 1 1 
 

४१ िनकरेला Herpetospermum 
pedunculosum 

1 1 1 1 
 

४२ बर्र Zizyphus mauritiana 2 2 2 2 
 

४३ बरो Terminalia bellerica 2 2 2 2 
 

४४ बेत Calamus spp. 5 5 5 5 
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क्र. 
सं. नेपाली नाम 

िैज्ञालनक नाम,  अंग्रजेी 
नाम 

आ. ब. 
2०७६/७७ को 
प्रलत के.जी. रु. 

आ. ब. 
2०७7/७8 को 
प्रलत के.जी. रु. 

आ.ि. 
२०७८/७९ को 
प्रलत के.जी. रु. 

आ. ब. २०७9 /80 
को लालग प्रस्तावित प्रलत 

के.जी. रु. कै
वफ

र्त
 

४५ बेल Aegle marmelos 2 2 2 2 
 

४६ भलार्ो Semecarpus 
anacardium 

2 2 2 2 
 

४७ भजेूत्रो÷भलेूत्रो Butea minor 5 5 5 5 
 

४८ मौिा तराई) Bassia latifolia 3 3 3 3 
 

४९ मौिा पहािी) Engelhardtia spicata 3 3 3 3 
 

५० रतीगिेी÷लालगिेी Abrus precatorius 5 5 5 5 
 

५१ राजिकृ्ष Cassia fistula 2 2 2 2 
 

५२ रामफल Annona reticulata 2 2 2 2 
 

५३ ररठ्ठा Sapindus mukorossi 3 3 3 3 
 

५४ रुिकमलको फल Magnolia grandiflora 25 25 25 25 
 

५५ रुराक्ष, भराक्ष Elaeocarpus spp. 8 8 8 8 
 

५६ रोवहणी÷लसंदरेु Mallotus 
philippinensis 

5 5 5 5 
 

५७ लप्सी Choerospondias 
axillaris 

3 3 3 3 
 

५८ सखजिन Jatropha curcas 2 2 2 2 
 

५९ सलतसाल Dalbergia Latifolia 30 30 30 30 
 

६० लससौ Dalbergia Sissoo 15 15 15 15 
 

६१ लसकाकाई÷रसलु्ला Acacia rugata 4 4 4 4 
 

६२ लसमलको फल Bombax ceiba 3 3 3 3 
 

६३ लसल्टीमरु Lindera neesiana 2 2 2 2 
 

६४ सीताफल Annona squamosa 2 2 2 2 
 

६५ सगुन्िकोवकला÷ मलार्ागिेी Cinnamomum 
glaucescens 

7 7 7 7 
 

६६ हरो Terminalia chebula 2 2 2 2 
 

च) विरुिा जालत 
  

0 0 0 
 

१ एक्लेिीर Lobelia pyramidalis 5 5 5 5 
 

२ कुम्कुम ् Didymocarpus 
cinereus 

2 2 2 2 
 

३ गचु्ची च्र्ाउ Morchella spp 300 300 300 300 
 

४ घोिताप्र÷ेव्राहमी Centella asiatica 1 1 1 1 
 

५ चािा Piper chaba 10 10 10 10 
 

६ खचराइतो Swertia spp. 15 15 15 15 
 

७ 
सनुािरी÷सनुगाभा÷ 
खजिन्ती÷गामािोल 

Orchids 100 100 100 100 
 

८ झ्र्ाउ Lichen 15 15 15 15 
 

९ टाप्र े Cassia tora 1 1 1 1 
 

१० लततेपाती Artemisia spp. 1 1 1 1 
 

११ रोणपषु्पी Leucas cephalotus 1 1 1 1 
 

१२ नागिेली Lycopodium clavatum  
Mentha spp. 

10 10 10 10 
 

१३ परु्दना 
 

2 2 2 2 
 

१४ पनुनयिा Boerhavia diffusa 8 8 8 8 
 

१५ िनमारा Eupatorium spp. 0.1 0.1 0.1 0.1 
 

१६ भृंगराज Eclipta prostrata, E 
alba 

0.5 0.5 0.5 0.5 
 

१७ र्ासाय र्ाचयघनु्िू) Cordyceps spp. 10000 10000 10000 10000 
 

१८ सािारण च्र्ाउ Wild mushroom 5 5 5 5 
 

१९ लसलाखजनेला Selaginella spp. 1 1 1 1 
 

२० हिचरु Viscum album, V. Artic 3 3 3 3 
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क्र. 
सं. नेपाली नाम 

िैज्ञालनक नाम,  अंग्रजेी 
नाम 

आ. ब. 
2०७६/७७ को 
प्रलत के.जी. रु. 

आ. ब. 
2०७7/७8 को 
प्रलत के.जी. रु. 

आ.ि. 
२०७८/७९ को 
प्रलत के.जी. रु. 

आ. ब. २०७9 /80 
को लालग प्रस्तावित प्रलत 

के.जी. रु. कै
वफ

र्त
 

ulatum 

२१ हलहले Rumex nepalensis 3 3 3 3 
 

छ) गमरेखजन, लोहिान जालत 
  

0 0 0 
 

१ काकरलसंगी Insect gall on Pistacia 
integerrima 

10 10 10 10 
 

२ मइन Bee wax 5 5 5 5 
 

३ मह Bee honey 10 10 10 10 
 

४ लाहा÷लोहिान Lac gum 40 40 40 40 
 

५ खशलाखजत Rock exudate/ 
Asphaltum 

50 50 50 50 
 

६ श्रीिण्ि काठ) Santalum album 25 25 25 25 
 

७ सालिपु Shorea robusta 10 10 10 10 
 

८ वहंग Ferula assafoetida 45 45 45 45 
 

अनसूुची ७ 

ऐनको दफा ८ सँग सम्बखन्ित 

लबज्ञापन कर 

क्र.स. वििरण इकाइ 

आ. ब. 
२०७६/७७ को 

आ. ब. 
२०७७/७८ को 

आ.ि. 
२०७८/७९ को 

आ. ब. २०७९/८० 
को लालग प्रस्तावित 

कै 

१ इलेक्ट्रोलनक विज्ञापन सामग्री प्रलत िगय वफट ६५.०० ६५.०० ६५.०० ६५.०० 

 

२ हेलियङ्ग बोिय प्रलत िगय वफट ६०.०० ६०.०० ६०.०० ६०.०० 

 

३ लि. वप. एस. िोिय प्रलत िगय वफट ५०.०० ५०.०० ५०.०० ५०.०० 

 

४ लभते्त लेिन प्रलत िगय वफट २५.०० २५.०० २५.०० २५.०० 

 

५ व्र्ानरप्रलत गोटा प्रलत हिा २५.०० २५.०० २५.०० २५.०० 

 

७ प्रचार प्रसार गने, भेन गािी प्रलत र्दन २५०.०० २५०.०० २५०.०० २५०.०० 

 

८ 

गटे राख्न कार्ायलर्बाट स्िीकृलत 
ललएर प्रलत हिा ७००.०० ७००.०० ७००.०० ७००.०० 

 

९ 

भेन गािीमा रािेर गररने माईवकङ्ग 
व्र्ासार्ीक प्रर्ोजनका लालग 

प्रलत र्दन २००.०० २००.०० २००.०० २००.०० 

 

 
३ बषयको लागी (आ.ि. २०८०/८१ सम्मको लागी) रु १२५,०००.०० बाषीक ठेक्का लालगसकेको । प्रलत बषय १०% ले बरृ्ि हनुे । 
१.  कार्ायलर् औिोलगक तथा व्र्ापारी प्रलतष्ठान र कुनै पलन संघ संस्थाले पवहचानका लालग (विज्ञापन प्रर्ोजन बाहेक) रािीन े३ वफट चौिाई ६ 

वफट लम्बाई नाप भएका बोिय र फ्लेक्स वप्रन्ट र ललि बोिय भए १.५ वफट चौिा र ३ वफट लम्बाई नाप भएका बोियहरूको विज्ञापन कर 
ललईने छैन । 

२.  नगरपाललका बाट रािीएका सौर्य सिक िखत्तका पोल लबजलुलको खस्टल पोल (हाइटेन्सन बाहेक) तथा टेललफोनको पोलहरु प्रर्ोग गरर गररने 
विज्ञापन समािेश गररएको छैन । 

 कार्ायलर्को पूिय खस्िकृती ललएर मात्र विज्ञापन सामाग्री राख्न पाईनेिः 
पोलमा राखिने विज्ञापनको नाप २/२.५ वफट भन्दा ठुलो राख्न पाइने छैन ।  
प्रलत पोलमा बढीमा २ िटा सम्म राख्न पाइन ेछ ।  
प्रलत विज्ञापनको प्रलत गोटा िावषयक रु १००० का दरले ललइने छ। 

अनसूुची ८ 
ऐनको दफा ९ सँग सम्बखन्ित 

मनोरञ्जन कर संकलन (प्रिेश वटकटमा) 
 

1)  नगरपाललकाबाट खस्िकृलत ललई संचालन हनु ेमनोरञ्जनात्मक व्र्िसावर्क लमलन मेला, व्र्ािसावर्क मेला तथा िेलकुद लगार्तका लालग न्रू्नतम 
५ र्दन सम्म रु. ५०००।00 सो भन्दा बढी र्दन प्रर्ोग गने भएमा प्रत्रे्क र्दनका लालग थप रु. १५००।० लाग्नेछ । 

2) टे्रवकङ्ग, कार्ावकङ, क्र्ानोइङ्ग, बन्जी जखम्पङ्ग, खजपफ्लार्र र रर्ाखफ्टङ्ग शलु्क नगर कार्यपाललकाको लनणयर्ानसुार हनुे । 
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अनसूुची –  ९ 

ऐनको दफा १० सँग सम्बखन्ित 

बहाल लबटौरी कर 
१. सटर पसल 
क) इलाम नगरपाललका, साियजलनक लनजी साझेदारी लगानी सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन ऐन अनसुार लनजी लगानीकतायहरु समेतको लगानीबाट सहरी सौन्दर्य, फोहरमैला व्र्िस्थापन तथा जोखिम व्र्िस्थापन समेत हनुे गरी 
पशल घरहरु तथा लसवटमाटय (आिलुनक सवपङ्ग कम्प्लेक्स) लनमायण सम्पन्न भइसकेकोले लगानी गरी सम्झौता भइसकेकोको हकमा (लनम्नानसुार) सोवह बमोखजम बहाल लबटौरी सेिा शलु्क संकलन भइरहेको हुँदा आ. ब. 
२०७9/80 का हकमा सोवह अनसुार असलु गने र िहालमा लाग्न बाँवक सटर पशलको आ. ब. २०७9/80 का हकमा लनम्नानसुार दररेट तथा कार्म गने । बावषयक िहाल बरृ्ि सम्बन्िमा सम्झौता लमलत देखि प्रत्रे्क 
2/2 बषयमा १०% ले बवृद्ध गने । 

लनम्न  

क्र.स. बहालमा लागकेा पशलहरूको नाम/ सकेत 

लगानीकतायले शरुुमा 
लगानी गरेको रकम 

रु. 

आ.ि. २079/80 

को लालग िहाल 
रकम रु. 

लगानीबाट मासीक 

कट्टी हनुे रकम 

मासीक दाखिला 
हनुे रकम 

कैवफर्त 

1 चन्रकला बराइलल  जलमन तलाको  ि २५ ३,५०,०००। 8000 4000 4000 
 

2 विमला राई जलमन तलाको  ि ४ ३,५०,०००। 8000 4000 4000 
 

3 चन्रकला राइ  भईु तलाको    ि ८ ३,५०,०००। 8000 4000 4000 
 

4 रंन्जना शे्रष्ठ जलमन तलाको  क २१ ५,०००००। 10000 5000 5000 
 

5 बलराम कोईराला दोस्रो तलाको   ि ५ ३,५०,०००। 8000 4000 4000 
 

6 विर बहादरु पौिेल जलमन तलाको  क १९ ५,०००००। 10000 5000 5000 
 

7 टीकाकुमारी पाठक न्र्ौपान े पवहलो तलाको  ि २४ ५,०००००। 10000 5000 5000 
 

8 जीिन देिान पवहलो तलाको  ि २५ ५,०००००। 10000 5000 5000 
 

9 कृण्ण प्रसाद सिेुदी पवहलो तलाको  ि ७ ५,०००००। 10000 5000 5000 
 

10 राम कुमारी राई पवहलो तलाको  ग १७ ३,०००००। 6000 3000 3000 
 

11 विकाश शे्रष्ठ दोस्रो तलाको  ि १२, १३ ६,०००००। 
   

पवहलो वकस्ता रू. 
240000 मात्र जम्मा 
गरेको हाल वफताय माग 

गरेको 
12   

  
     

13 मलनता राई पवहलो तलाको  ि ६ ५,०००००। 10000 5000 5000 
 

14 श्र्ाम कृण्ण लंम्साल भईु तलाको    ि ३ ३,५०,००। 8055 4027.50 4027.50 
 

15 इन्रकला कटे्टल भईु तलाको    क १८ ५,०००००। 10000 5000 5000 
 

16 मालती थापा भईु तलाको    ि ७ ३,५०,०००। 8000 4000 4000 
 

17 लक्ष्मी िनाल अलिकारी भईु तलाको    ि १० ३,५०,०००। 8000 4000 4000 
 

18 सरेुन्र भट्टराई भईु तलाको    ग ११ ३,०००००। 6000 3000 3000 
 

19 लतलमार्ा पौिेल ररजाल भईु तलाको    क १५ ५,०००००। 15999 7999.5 7999.5 
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क्र.स. बहालमा लागकेा पशलहरूको नाम/ सकेत 

लगानीकतायले शरुुमा 
लगानी गरेको रकम 

रु. 

आ.ि. २079/80 

को लालग िहाल 
रकम रु. 

लगानीबाट मासीक 

कट्टी हनुे रकम 

मासीक दाखिला 
हनुे रकम 

कैवफर्त 

20 ख्र्ाम कुमारी ढुगले भईु तलाको    क १६ ५,०००००। 10000 5000 5000 
 

21 सरु्य ढकाल भईु तलाको    क १७ ५,०००००। 15100 7550 7550 
 

22 लेिराज घतानी भईु तलाको   क २० ५,०००००। 10055 5027.5 5027.5 
 

23 विजर् रार्ामाझी भईु तलाको    क २२ ५,०००००। 14500 7250 7250 
 

24 फुलमार्ा बस्नेत भईु तलाको   ि २६ ३,५०,०००। 9100 4550 4550 
 

25 गोमादेिी दहाल कंन्दङिा पवहलो तलाको  ग १ ३,०००००। 7055 3527.5 3527.5 
 

26 नैन कुमारी गरुुङ पवहलो तलाको २ ३,०००००। 7010 3505 3505 
 

27 सीता थेलगम ललम्ब ुराई पवहलो तलाको  ि ५ ५,०००००। 10000 5000 5000 
 

28 वकसेरकुमार राइ पवहलो तलाको  ि ९ ५,०००००। 10210 5105 5105 
 

29 राज कुमार मादी पवहलो तलाको  क १० ६,०००००। 12000 6000 6000 
 

30 सावित्री िरई पवहलो तलाको  क ११ ६,०००००। 12000 6000 6000 
 

31 ज्ञानकुमारी दाहाल कटुिाल  पवहलो तलाको  क १२ ६,०००००। 12000 6000 6000 
 

32 विष्ण ुिरई पवहलो तलाको  क १३ ६००,००० 12000 6000 6000 
 

33 रीना गरुुङ्ग शे्रष्ठ पवहलो तलाको  क १४ ६,०००००। 12000 6000 6000 
 

34 सनु्दर मोदी पवहलो तलाको  क १५ ६,०००००। 12000 6000 6000 
 

35 विजर् िरई पवहलो तलाको  क १६ ६,०००००। 12000 6000 6000 
 

36 अंन्जली अलिकारी िलुाल पवहलो तलाको  ग १८ ३,०००००। 7550 3775 3775 
 

37 िेनपु तामाङ्ग पवहलो तलाको  ग १९ ३,०००००। 6000 3000 3000 
 

38 जानकुा कुमारी दहाल पवहलो तलाको  ग २० ३,०००००। 7050 3525 3525 
 

39 ओम कमारी दलुाल पवहलो तलाको  ग २१ ३,०००००। 7075 3537.5 3537.5 
 

40 पारसमणी िागी पवहलो तलाको  ग २२ ३,०००००। 8510 4255 4255 
 

41 तलुाराम पौिेल पवहलो तलाको  ि २३ ५,०००००। 10310 5155 5155 
 

42 मोहन कुमार पोख्रले पवहलो तलाको  ि २६ ५,०००००। 10000 5000 5000 
 

43 कल्पना थापा भईु तलाको    ि २३ ३,५०,०००। 8000 4000 4000 
 

44 हेम ुकावकय  दोस्रो तलाको   ि 23, 24 ३,०००००। 6000 3000 3000 
 

45 मातकृा दहाल भट्टराई पवहलो तलाको  ग १३ ३,०००००। 6000 3000 3000 
 

46 टीका ररजाल जलमन तलाको  ग १२ ३,०००००। 6000 3000 3000 
 

47 सन्तोषी शे्रष्ठ जलमन तलाको ि २४ ३,५०,०००। 8000 4000 4000 
 

48 प्रविण मोत्तान जलमन तलाको क १ ५,०००००। 10000 5000 5000 
 

49 बन्दना गोले जलमन तलाको क २ ५,०००००। 10000 5000 5000 
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क्र.स. बहालमा लागकेा पशलहरूको नाम/ सकेत 

लगानीकतायले शरुुमा 
लगानी गरेको रकम 

रु. 

आ.ि. २079/80 

को लालग िहाल 
रकम रु. 

लगानीबाट मासीक 

कट्टी हनुे रकम 

मासीक दाखिला 
हनुे रकम 

कैवफर्त 

50 उलमयला बस्नेत जलमन तलाको क १४ ५,०००००। 10000 5000 5000 
 

51 सम्झना राई पवहलो तला ि ३ ५,०००००। 10000 5000 5000 
 

52 िा. मोना बस्नेत  दोस्रो तला ि 10, 11 ६,०००००। 10000 5000 5000 
 

53 िा. मोना बस्नेत  दोस्रो तला ि 9 0 5000 0 5000 
 

54 तारा गरुुङ्ग पवहलो तला ि 4 ३,०००००। 6000 3000 3000 
 

55 रुकमणी उप्रतेी  जलमन तला ि 10 ३,०००००। 6000 3000 3000 
 

56 
नविल बैक लललमटेि, इलाम (११ 
केठा) 

दोस्रो तला क  1,17,18,21,22,16 
660000। (िरौटी) 60500 0 60500 

 दोस्रो तला ि 19,20,14,15,2 

57 नीता लसिा चापागाइ टप तला सबै 

  

1000000। 

(700000 मात्र 
लगानी गरेको) 

41000 20500 205000 
 

58 पषु्पा कुमारी दलुाल पवहलो तला ि 8 500000 10000 5000 5000 
 

59 देिी मार्ा वि.क जलमन तलाको ि 6 320000 8100 4050 4050 
 

 लसवट माटयमा 8 बटा पशल कोठा िाली रहेका ।        
लसवटमाटय अगालिको पशलघर          
60 उज्िल शमाय भीमसेनस्थान उत्तर   600000 18000 9000 9000 

 
61 सोन ुशे्रष्ट भीमसेनस्थान उत्तर   ३,३०,४70। 11000 5500 5500 

 
62 मि ुशमाय भीमसेनस्थान उत्तर   ३,३०,४70। 12000 6000 6000 

 
63 इन्रबहादरु मखुिर्ा सनुिुार भीमसेनस्थान उत्तर   330500। 11000 5500 5500 

 
  साियजनीक शोचालर् मालथ          

64 श्री टेक बहादरु शे्रष्ठ     1383251। 13750 6875 6875 
 

  लसवटहलमा          
65 श्री केिल तामाङ्ग समेत     550000। 

    
 मास ुपशलघर (हलुाक पलछ)          

66 श्री कुमार ललम्ि ु MS FF 0   150000। 10300 5150 5150 
 

67 श्री टेक बहादरु शे्रष्ठ MS FF 1   150000। 11100 5550 5550 
 

68 श्री बहादरु तामाङ्ग MS FF 2   150000। 9000 4500 4500 
 

69 िाली रहेको MS FF 3   0 
    

70 िाली रहेको MS FF 4   0 
    

71 िाली रहेको MS FF 5   0 
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क्र.स. बहालमा लागकेा पशलहरूको नाम/ सकेत 

लगानीकतायले शरुुमा 
लगानी गरेको रकम 

रु. 

आ.ि. २079/80 

को लालग िहाल 
रकम रु. 

लगानीबाट मासीक 

कट्टी हनुे रकम 

मासीक दाखिला 
हनुे रकम 

कैवफर्त 

72 िाली रहेको MS GF 6   0 
    

73 सजनु देिान MS FF 2, 5   ३०००००। 5000 2500 2500 
 

74 शैलेश देिान MS GF 4   १,५०,०००। 4500 2250 2250 
 

75 लनगम शे्रष्ठ MS GF 3   १,५०,००० 4500 2250 2250 
 

76 अनमोल शे्रष्ठ 
अस्पताल मागयको माथील्लो 
तला सबै   

१०,००,०००। 
    

77 उदमार्ा राई अस्पताल मागयको  भईु ि 1 ४,०००००। 
    

78 िन बहादरु राई अस्पताल मागयको  भईु ि 2 ४,०००००। 
    

79 जीिन देिान अस्पताल मागयको  भईु ि 3, 4 ८,०००००। 
    

80 बवुद्धराज शे्रष्ठ 
मोटर साईकल पावकय ङ्ग स्थल 
माथी सबै   

2०,००,०००। 23000 11500 11500 
 

81 तोरण प्रसाद बैि 
प्रकाश पथ खस्थत 
लनमायणालिन    

८०००००। 
    

82 शलमयला लनरौला 
प्रकाश पथ खस्थत 
लनमायणालिन    

८०००००। 
    

83 र्ोगशे्वरी शे्रष्ठ 
प्रकाश पथ खस्थत 
लनमायणालिन    

८००००० 
    

84 शलमयला लनरौला 
प्रकाश पथ खस्थत 
लनमायणालिन    

१,०००,००० 
    

 

क्र.स. हाल बहालमा रहेका पशलहरूको नाम/सकेत स्थान 
आ.ि. 079/080 को लालग 
प्रस्तालबत िहाल रकम रु. 

कैवफर्त 

1 प्रलमला कोइराला उ.िा. संघ मलुन 6000   
2 गणेश चौिरी उ.िा. संघ मलुन 6500   
3 रमेश चन्र महत उ.िा. संघ मलुन 5000   
4 लबन्र कोइराला चौक बजार 12000   
5 र्दप ताम्रकार चौक बजार 11000   
6 उषा बाखल्मवक अस्पताल छेउ 5050   
7 लबष्णमुार्ा तामाङ्ग समेत अस्पताल छेउ 20500   
8 उमादेिी शे्रष्ठ अस्पताल छेउ 5000   
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क्र.स. हाल बहालमा रहेका पशलहरूको नाम/सकेत स्थान 
आ.ि. 079/080 को लालग 
प्रस्तालबत िहाल रकम रु. 

कैवफर्त 

9 कृवष बजार स्टल सेि नं. ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ र १० लाई मालसक भािा रु  अस्पतालछेउ किियहल छेउ 1650.00   
10 कृवष बजार स्टल सेि नं. ११, १२, १३, १४, १५ र १६ लाई मालसक भािा रु  अस्पताल छेउ कििय हल छेउ 1980.00   
11 कृवष बजार स्टल सेि नं. १९, 20, 21,  र 22 लाई मालसक भािा रु  अस्पताल छेउ कििय हल छेउ 2420   
12 कृवष बजार स्टल सेि नं. १, २, १७ र १८ लाई मालसक भािा रु  अस्पताल छेउ किियहल छेउ 2750   
13 इलाम नगरपाललका ििा नं. ९, साविक ििा ५ न ििा कार्ायलर्को मलुन तलाको २ िटा सटर    प्रलत कोठा रु. २४२०।००   

2. कृवषबजार खस्थत नि लनलमयत २ तले भिनको भइुतलाका सटर कोठा भािा दर क बगयको लागी रु. २८०.०० प्रलत बगय लमटर तथा ि बगयको लागी रु. २१०.०० प्रलत बगय लमटर (क बगयको लागी रु. ४०००.०० 
तथा ि बगयको लागी रु. ३०००.०० प्रलत कोठा का आिारमा) कार्म गने । 

3. तोवकएको समर्मा भािा दाखिला नगरे जररिानाको व्र्िस्था गने पवहलो मवहना १५% प्रलतशत, दोस्रो २०% प्रलतशत सो भन्दा मालथ ३०% प्रलतशतका दरले । 

4.  अन्र्    
 

लस. नं. वििरण 
आ.ब. २०७५/७६ 

को  
आ.ब. २०७६/७७ को 

आ. ब. 
2०७7/७8 को  

आ. ब. 
२०७8/79 को  

आ. ब. 
२०७9/80 को 
लालग प्रस्तालबत 

कैवफर्त 

1 कृवषजन्र् प्रर्ोजनमा रहेको जग्गा प्रलत आना िावषयक 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00   

2 
हाटबजार÷मेला÷जस्ता आर्दमा अस्थार्ी पसल थाप्दा प्रलतिगय फुट 
मालसक 

25.00 25.00 20.00 20.00 20.00 
  

3 
साियजलनक स्थल, ऐलानी पती जग्गा, बाटो छेउको अस्थार्ी 
छाप्रो, टहरा र आिासमा प्रलतिगय फुट मालसक 

20.00 20.00 4.00 4.00 4.00 
  

४. हाटबजार बहाल लबटौरी शलु्क जनकचौक कृवष बजारको आ ि २079/80 को िावषयक न्रू्नतम ठेक अंक रु. १,42,5०० हनुेछ । 

५. जनकचौक कृवष बजारमा वकनबेच हनुे सामान तथा िस्तहुरुको बहाल लबटौरी शलु्क लनम्नअनसुार लनिायरण गररएको छ । 
 

क्र.स. बहाल विटौरी संकलन गने िस्त ु
आ.ब. २०७६/७७ 

को 
आ. ब. 2०७7/७8 को  

आ. ब. 
2०७८/७९ को  

आ. ब. २०७9/80 को 
लालग प्रस्तालबत 

कैवफर्त 

1 भैसी/ राँगा प्रलत गोटा 100 100 100 100   

2 िसी/ भेिा/ बोका प्रलत गोटा 50 35 35 35   

3 बाख्रा पाठा प्रलत गोटा 25 25 25 25   

4 सुँगरु प्रलत गोटा 25 25 25 25   
5 कुिरुा/ हाँस प्रलत गोटा 10 10 10 10   
6 परेिा जोिी 10 10 10 10   
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१. दैलनक पावकय ङ्ग/ प्रिेश शलु्क (नीलो, पहेँलो र सेतो प्लेट बाहेक) 
१. दैलनक पावकय ङ्ग/ प्रिेश शलु्क (नीलो, पहेँलो र सेतो प्लेट बाहेक) 

     
लस. नं. वििरण 

आ.ि. 
२०७५/०७६ को  

आ.ि. २०७६/७७ को  
आ. ब. 

2०७7/0७8 को  
आ. ब. 

2०७८/0७९ को  
आ. ब. ०७9/080 को लालग 

प्रस्तावित 

पावकय ङ स्थल तथा 
शलु्क संकलन केन्र 

1 फूलबिी ट्रक 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 

2 रात्री बस 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   

3 बस, ट्रक, माइक्रोबस, लमलनबस 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 

4 ट्याक्टर 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00   
5 कार, जीप, पीकअप, भ्र्ान समेत 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00   
6 मोटरसाइकल 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00   
7 लतन पाङ्गग्र ेअटो          15.00   

२. कभिय हल (सब्जी बजार छेउ) बालसयक न्र्नुतम ठेक्का रकम रु 10०,०००.०० 
  

  ३. एल ई लि लिस्प्लेको बावषयक ठेक्का उद्योग बाखणज्र् सघ सँग सहकार्य गरर गररने छ ।  
 

   ४. फन पाकय  बावषयक ठेक्का रकम रु 1०,००,०००.०० (दररेट क्र्ाफ्टेरीर्ा प्रलत मवहना बाँवक सबै प्रलत पटक) 082/083 सम्मलाइ िातायद्वारा ठेक्का लालग सकेको । 

लस. नं. वििरण आ. ब. 2०७८/७९ को  आ. ब. २०७9/80 को लालग प्रस्तावित कैवफर्त 

1 प्रिेश शलु्क २० २०   
2 क्र्ाफ्टेरीर्ा (प्र. मवहना) १५००० १५०००   
3 खचल्डे्रन मखल्टप्ले स्टेसन  ० लनशलु्क   
4 लस स  ० लनशलु्क   
5 नमयल स्लाइि  ० लनशलु्क   
6 खस्पं्रङ्ग राइिर  ० लनशलु्क   
7 प्ले ग्राउण्ि खस्िंग (ठुलो)  ० लनशलु्क   
8 प्ले ग्राउण्ि खस्िंग (सानो)  ० लनशलु्क   
9 कोरोजल राइि  ३० ३०   
10 लमनी टे्रन  १०० १००   
11 मेरी गो राउण्ि  २० २०   
12 फेरीस व्हील  ५० ५०   
13 कोलम्बस राईि  २० २०   
14 स्िार्र ट्रम्पोलाईन (ठुलो)  २० २०   

15 स्िार्र ट्रम्पोलाईन (सानो)  २० २०   

16 बलुराइि (ठुलो)  ३० ३०   

17 बलुराइि (सानो)  ३० ३०   

18 फ्लाइङ्ग कार  २०० २००   
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अनसूुची – १२ 

(ऐनको दफा १३ सँग सम्बखन्ित) 
सेिा शलु्क दस्तरु 

१. नक्सा पास सम्बखन्ि दस्तरु 

लस. 
नं. 

घरको वकलसम दर प्रलत िगय लमटर (नर्ा लनमायण) दर प्रलत िगय लमटर (अलभलेखिकरण प्रर्ोजन) वफल्ि भेररवफकेशन नर्ा घर लेआउट कै. 

वििरण 

आ.ि. 
२०७5/७6 

को 

आ.ि. 
२०७६/ 

७७ को 

आ. ब. 
2०७7/ 

७8 को 

आ. ब. 
2०७8/ 

७9 को 

आ. ब. 
२०७9/ 

80  को 
लालग 

प्रस्तावित 

आ.ि. 
२०७६/ 

७७ को 

आ. ब. 
2०७7/ 

७8 को 

आ. ब. 
2०७8/ 

७9 को 

आ. ब. 
२०७9/ 

80 को 
लालग 

प्रस्तावित 

आ. ब. 
2०७7/ 

७8 को 

आ. ब. 
2०७8 

/७9 को 

आ. ब. 
२०७9/ 

80 को 
लालग 

प्रस्तावित 

आ. ब. 
2०७7/७8 

को 

आ. ब. 
2०७8/७9 

को 

आ. ब. 
२०७9/ 

80 को 
लालग 

प्रस्तावित 

 

१ 

बाँसको बेराबारा सवहत 
फुस िा प्लाखस्टकको 
छाना 

५० ज्र्ादै 
गररि, २०० 

५० 

एकमषु्ठ 

५0 

एकमषु्ठ 

५0 

एकमषु्ठ 

५0 

एकमषु्ठ 
०  ० ० ० ० ० ० ० ०  

2 
काठ िा वटन िा 
सेन्टरबेराको बारबेर 
फुसको छाना 

१५००,२५०
० र ३००० 

४३ ४३ 43 45 ६०  ६० ६५ ५०० ५०० ५०० ३०० ३०० ३००  

3 
ढुङ्गा िा काँचो इटामा 
माटोको जोिाई 
फुसको छाना 

८०० ४३ ४३ 43 45 ६०  ६० ६५ ५०० ५०० ५०० ३०० ३०० ३००  

4 
काठ िा वटन िा 
सेन्टरबेराको बारबेर 
वटनको छाना 

५४ ५४ ५४ 54 55 ७५  ७५ ८० ५०० ५०० ५०० ३०० ३०० ३००  

5 
ढुङ्गा िा काँचो इटामा 
माटोको जोिाई 
वटनको छाना 

75.32 ५४ ५४ 54 65 ७५  ७५ ८० ५०० ५०० ५०० ३०० ३०० ३००  

6 
आर.लस.लस पोष्टमा 
वटनको छाना 

75.32 ५४ ५४ 54 ७0 ७५  ७५ ८० १००० १००० १००० ५०० ५०० ५००  

7 
ढुङ्गामा लसमेन्टको 
जोिाई वटनको छाना 

75.32 ७५ ७५ 75 80 १००  १०० १०५ १००० १००० १००० ५०० ५०० ५००  

8 
ईटामा लसमेन्टको 
जोिाई वटनको छाना 

75.32 ७५ ७५ 75 80 १०५  १०५ ११० १००० १००० १००० ५०० ५०० ५००  
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लस. 
नं. 

घरको वकलसम दर प्रलत िगय लमटर (नर्ा लनमायण) दर प्रलत िगय लमटर (अलभलेखिकरण प्रर्ोजन) वफल्ि भेररवफकेशन नर्ा घर लेआउट कै. 

वििरण 

आ.ि. 
२०७5/७6 

को 

आ.ि. 
२०७६/ 

७७ को 

आ. ब. 
2०७7/ 

७8 को 

आ. ब. 
2०७8/ 

७9 को 

आ. ब. 
२०७9/ 

80  को 
लालग 

प्रस्तावित 

आ.ि. 
२०७६/ 

७७ को 

आ. ब. 
2०७7/ 

७8 को 

आ. ब. 
2०७8/ 

७9 को 

आ. ब. 
२०७9/ 

80 को 
लालग 

प्रस्तावित 

आ. ब. 
2०७7/ 

७8 को 

आ. ब. 
2०७8 

/७9 को 

आ. ब. 
२०७9/ 

80 को 
लालग 

प्रस्तावित 

आ. ब. 
2०७7/७8 

को 

आ. ब. 
2०७8/७9 

को 

आ. ब. 
२०७9/ 

80 को 
लालग 

प्रस्तावित 

 

9 
आर.लस.लस वपलरमा 
वटनको छाना 

75.32 ८६ ८६ 86 90 ११०  ११० ११५ १००० १००० १००० ५०० ५०० ५००  

१0 

फलामको सेक्सन 
वटनको बेरा तथा 
छाना 

75.32 १०० १०० 100 105 १३०  १३० १३५ १००० १००० १००० ५०० ५०० ५००  

१1 

ढुङ्गा िा ईटामा 
लसमेन्टको जोिाई छत 
ढलाई भएको 

75.32 १०० १०० 100 105 १३०  १३० १३५ १२०० १२०० १५०० ५०० ५०० ५००  

१2 

आर.लस.लस फे्रम 
स्ट्रक्चर १८६ िगय 
लम.सम्म (जम्मा 
छेत्रफल) 

107.6 १२० १२० 120 125 २००  २०० २०५ १८०० १८०० २००० ५०० ५०० ५००  

१3 

आर.लस.लस फे्रम 
स्ट्रक्चर १८६ िगय 
लम. भन्दा मालथ 
(जम्मा छेत्रफल) 

 १३० १३० 130 135 ३००  ३०० ३०५ २००० २००० २५०० ७०० ७०० ७००  

१4 
आर.लस.लस फे्रम 
स्ट्रक्चर ललफ्ट सवहत 

 १५० १५० 150 160 ४००  ४०० ४०५ १००० १००० ३००० ७०० ७०० १०००  

१5 

कम्पाउण्ि िाल रलनङ्ग 
लमटर (चार वफट 
सम्म उचाई भएको) 

७५.३२ प्रलत 
िगयलमटर 

१०० १०० 100 105 १२०  १२० १२५ १००० १००० १००० ५०० ५०० ५००  

१6 लनमायण सम्पन्न इजाजतपत्र/ अलभलेखिकरण प्रमाण दस्तरु (लस. नं. १ र २ को हकमा लनशलु्क र लस. नं. 3 देखि ६ को हकमा रु. 500 तथा बाँवक लाई रु. १०00 

१७  लनमायण सम्पन्न इजाजतपत्र/ अलभलेखिकरण प्रमाण प्रलतललवप दस्तरु (लस. नं. १ र २ को हकमा लनशलु्क र लस. नं. 3 देखि ६ को हकमा रु. २50 तथा बाँवक लाई रु. ५00 

१८   नक्सापाश दरिास्त फारम दस्तरु (लस. नं. १ र २ को हकमा लनशलु्क, लस. नं. 3 देखि 6 को हकमा रु 150, लस. नं. 7 देखि 10 को हकमा रु 350, लस. नं. १1 देखि 16 को हकमा रु 650)  
१९ नक्सापास नामसारी दस्तरु (लस. नं. १ र २ को हकमा लनशलु्क, लस. नं. 3 देखि 6 को हकमा रु 200, लस. नं. 7 देखि 10 को हकमा रु 1000, लस. नं. १1 देखि 16 को हकमा रु 2000) 
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लस. 
नं. 

घरको वकलसम दर प्रलत िगय लमटर (नर्ा लनमायण) दर प्रलत िगय लमटर (अलभलेखिकरण प्रर्ोजन) वफल्ि भेररवफकेशन नर्ा घर लेआउट कै. 

वििरण 

आ.ि. 
२०७5/७6 

को 

आ.ि. 
२०७६/ 

७७ को 

आ. ब. 
2०७7/ 

७8 को 

आ. ब. 
2०७8/ 

७9 को 

आ. ब. 
२०७9/ 

80  को 
लालग 

प्रस्तावित 

आ.ि. 
२०७६/ 

७७ को 

आ. ब. 
2०७7/ 

७8 को 

आ. ब. 
2०७8/ 

७9 को 

आ. ब. 
२०७9/ 

80 को 
लालग 

प्रस्तावित 

आ. ब. 
2०७7/ 

७8 को 

आ. ब. 
2०७8 

/७9 को 

आ. ब. 
२०७9/ 

80 को 
लालग 

प्रस्तावित 

आ. ब. 
2०७7/७8 

को 

आ. ब. 
2०७8/७9 

को 

आ. ब. 
२०७9/ 

80 को 
लालग 

प्रस्तावित 

 

२० घर नक्सापास गदाय जोखिम दघुयटना सेिा शलु्क (मजदरु कल्र्ाण कोष)  
लनम्न दररेट सरचना लनमायण सम्पन्न हनु्जेलसम्मको लागी (बवढमा 2 बषयको लागी) रहेको छ ।2 बषय पलछ सरचनाको नक्सापाश म्र्ाद थप गदाय उल्लेखित दररेटको 25% थप प्रलत पटक रकम ललइनेछ । 

(क) २ तलासम्मको रु. ४५००।००  
(ि) ३ तला सम्मको रु ६०००।००  
(ग) ४ तला सम्मको लाई रु १२०००।००  
(घ) ५ तला िा सो भन्दा मालथका लाई १८०००।०० 

 
 
 
जग्गा वकता नापी गदायको अलमनको सेिा शलु्क 

लस.नं वििरण आ.ि. २०७६/०७७ को 
आ. ब. 2०७7/0७8 को लालग 

स्िीकृत 

आ. ब. 2०७8/0७9 को लालग 
प्रस्तावित 

कैवफर्त 

1 इलाम नगरपाललका ििा नं ६,७,८,९ का प्रलत वकत्ताको ८ आना सम्मका १००० १००० १००० 
 

2 ८ आना भन्दा मालथ ५ रोपलन सम्म २००० २००० २००० 
 

3 ५ रोपनी भन्दा मालथ १५ रोपलन सम्म २५०० २५०० २५०० 
 

4 १५ रोपलन भन्दा मालथ २५ रोपलन सम्म ३००० ३००० ३००० 
 

5 २५ रोपलन भन्दा मालथ  भएमा 
३००० मा प्रलत रोपलन रु १२०  थप 

शलु्क लाग्ने छ 

३००० मा प्रलत रोपलन रु १२०  

थप शलु्क लाग्ने छ 

३००० मा प्रलत रोपलन रु १२०  

थप शलु्क लाग्ने छ  

6 मालथ उल्लेखित िािय देखि बाहेकका ििाहरुमा  प्रलत वकत्ताको ५ रोपलन सम्मका १००० १००० १००० 
 

7 ५ रोपलन  भन्दा मालथ १५ रोपलन सम्म २००० २००० २००० 
 

8 १५ रोपनी भन्दा मालथ  भएमा 
२००० मा प्रलत रोपलन रु ८०  थप 

शलु्क लाग्न ेछ 

२००० मा प्रलत रोपलन रु ८०  

थप शलु्क लाग्न ेछ 

२००० मा प्रलत रोपलन रु ८०  

थप शलु्क लाग्न ेछ  
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२. लसफाररस दस्तरु 

लस. नं. वििरण 
आ.ि. 

२०७६/७७ 
को 

आ. ब. 
2०७7/७8 

को 

आ. ब. 
2०७8/७9 

को 

आ. ब. २०७9/80 को 
लालग प्रस्तावित 

कैवफर्त 

१ नागररकता लसफाररस 
     

 
क) िंशज १५०।०० २०० २०० २०० 

 

 
ि) अंगीकृत ७००।०० १००० १००० १००० 

 

 
ग) िैिावहत अंगीकृत ५००।०० ७०० ७०० ७०० 

 

 
घ) नागररकता प्रलतललवप लसफाररस १५०।०० २०० २०० २०० 

 
२ नामथर संशोिन नािालक लसफाररस १७०।०० २५० २५० २५० 

 
३ नाता प्रमाखणत      

 क) नाता प्रमाखणत अंग्रजेीमा १०००।०० १००० १००० १००० 
 

 ि) नाता प्रमाखणत नपेालीमा ३०० ३०० ३०० ३०० 
 

४ घरजग्गा नामसारी लसफाररस 
     

 
क) ५ रोपनीसम्म ५००।०० ५००।०० ५००।०० ५००।०० 

 

 
ि) १० रोपनीसम्म ७००।०० ७००।०० ७००।०० ७००।०० 

 

 
ग) २० रोपनीसम्म ९००।०० ९००।०० ९००।०० ९००।०० 

 

 
घ) ३० रोपनीसम्म १२००।०० १२००।०० १२००।०० १२००।०० 

 

 
ङ) ४० रोपनीसम्म १४००।०० १४००।०० १४००।०० १४००।०० 

 

 
च) ५० रोपनी िा सो भन्दा मालथ २०००।०० २०००।०० २०००।०० २०००।०० 

 

 
छ) जग्गा नामसारी सरजलमन मचुलु्का ५००।०० ५००।०० ५००।०० ५००।०० 

 
५ जग्गा रखजिेशन लसफाररस मालपोतको रखजस्टे्रसन पास प्रर्ोजनको लालग तोवकएको न्रू्नतम ्दररेट अनसुार (घरबाटो प्रमाखणत) 

 
क) अंश भरपाई परुुष ०.1५%,मवहला०.१0% 

     

 
ि) राजीनामा पास ०.८५% ०.५०% 0.005 ०.४५% 

 

 
ग) बकसपत्र÷ दृवष्टबन्िकी ०.६०% ०.४०% 0.004 ०.३५% 

 

 
घ) घर मूल्र्ाङ्कन रखजस्टे्रसनमा घरको लालग मात्र) ०.४०% ०.३०% 0.003 ०.२५% 

 
६ जन्मलमलत प्रमाखणत 

     

 
क) २०३७ साल अगालिको ५०० ५०० 500 500 

 

 
ि) २०३७ साल पछालिको ३०० ३०० 300 300 

 
७ वििाह दताय प्रमाखणत 

     

 
क) २०३७ साल अगालिको वििाह िा अवििावहत 

प्रमाखणत 
५०० ५०० 500 500 

 

 
ि) २०३७ साल पछालिको ३०० ३०० 300 300 

 
८ मतृ्र् ुदताय प्रमाखणत १०० १०० 100 100 

 
९ व्र्खक्तगत घटना दताय प्रमाण पत्रको प्रलतललवप 100 २०० २०० २०० 

 
1० व्र्खक्तगत घटना दतायको प्रमाणपत्र संशोिन 500 500 ५०० ५०० 

 
११ सम्बन्ि विच्छेद प्रमाखणत ७०० ७०० 700 700 

 
1२ चाररलत्रक प्रमाणपत्रको लसफाररस २०० २०० 200 200 

 
१३ नरबढी तथा छुटजग्गा दताय ३५०० ४०० 400 400 

 

1४ 
चारवकल्ला प्रमाखणत पवहलो १ वकत्ता (थप वकत्ता हुँदा 
प्रलत वकत्ता रु. 150) 

४०० ५०० 500 500 
 

१५ घरेल ुउद्योग स्थापना लसफाररस ३०० 
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लस. नं. वििरण 
आ.ि. 

२०७६/७७ 
को 

आ. ब. 
2०७7/७8 

को 

आ. ब. 
2०७8/७9 

को 

आ. ब. २०७9/80 को 
लालग प्रस्तावित 

कैवफर्त 

 
क) मझौला 

 
१५०० 1500 500 

 

 
ि) ठुला 

 
२५०० 2500 750 

 

१६ 
उद्यम व्र्िसार् सञ्चालन दताय (उद्योग र फमय दताय 
बाहेक)  

३०० 300 300 
 

१७ विद्यतु टेललफोन लसफाररस ४०० ० 0 ३०० 
 

१८ अपतुाली लसफाररस २००० ३००० 3000 3000 
 

१९ लस.लस.वट.भी. क्र्ामरा जिान लसफारीस (प्रलत गोटा)  
 

१०० 100 100 
 

२० िैदेखशक रोजगारको लसफाररस ४०० ४०० 400 400 
 

२१ पेन्सन पटृाको लसफाररस      

 क) स्िदेशी पने्सन पटृा ४०० ५०० 500 500 
 

 ि) विदेशी पने्सन पटृा ७०० १००० 1000 1000 
 

२२ मोही लगत कटृा लसफाररस ८०० १५०० १५०० १५०० 
 

२३ अङ्ग्ग्रजेीमा लसफाररस १००० १००० १००० १००० 
 

२४ विविि लसफाररस ३०० ३०० ३०० ३०० 
 

२५ व्र्िसार्को दताय इजाजत (मालथ सबै को लालग) ४०० २०० २०० २०० 
 

२६ अङ्ग्ग्रजेीमा नाता प्रमाखणत तथा लसफाररसपत्र १००० १००० १००० १००० 
 

२७ 

सम्पखत्त/ बावषयक आर् लसफाररस 
  

० ० 
 

क) ५ लािसम्म २००० २२०० २२०० २२०० 
 

ि) १० लािसम्म २५०० २७०० २७०० २७०० 
 

ग) १५ लािसम्म ३५०० ४००० ४००० ४००० 
 

घ) २० लािसम्म 4000 ४५०० ४५०० ४५०० 
 

ङ) २५ लािसम्म 5000 ५५०० ५५०० ५५०० 
 

च) ५० लािसम्म 6500 ७००० ७००० ७००० 
 

छ) ७५ लािसम्म 8000 ८५०० ८५०० ८५०० 
 

ज) १ करोिसम्म 10000 १०५०० १०५०० १०५०० 
 

झ) १ करोि ५० लािसम्म 13000 १३५०० १३५०० १३५०० 
 

ञ) १ करोि ५० लाि मालथ 16000 १६५०० १६५०० १६५०० 
 

२८ लनिेदन दताय दस्तरु (वटकट िापत) 10 १० १० १० 
 

२९ अंखशर्ार प्रमाखणत/ लसफाररस दस्तरु 300 ५०० ५०० ५०० 
 

३० िनीपूजायमा घर कार्म लसफाररस दस्तरु 300 300 ३०० ३०० 
 

3१ बसाइ सरी जाँदा सामान लैजान ेलसफाररस दस्तरु 500 500 ५०० ५०० 
 

३२ व्र्िसार् बन्दको लसफाररस 500 500 ५०० ५०० 
 

३३ व्र्िसार् नामसारी दस्तरु 
 

५०० ५०० ५०० 
 

3४ सटर पशल नामसारी दस्तरु  
   

३००० 
 

३५ विलभन्न प्रर्ोजनका लालग सरजलमन मचुलु्का 400 ५०० ५०० ५०० 
 

३६ 
घटना दताय तथा अन्र् कागजात प्रमाखणत दस्तरु 
(बैदेखशक प्रर्ोजनको लालग)     

१००० 
 

3७ 
देिानी काननु सम्बद्ध सबै िालको ललित बाहेकका 
अन्र् कागजात प्रमाखणत प्रमाखणत दस्तूर 

300 ५०० ५०० ५०० 
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लस. नं. वििरण 
आ.ि. 

२०७६/७७ 
को 

आ. ब. 
2०७7/७8 

को 

आ. ब. 
2०७8/७9 

को 

आ. ब. २०७9/80 को 
लालग प्रस्तावित 

कैवफर्त 

३८ 

क) न्र्ावर्क शलु्क तथा दस्तरु 
  

० ० 
 

१) सबै प्रकारका लनिेदन दस्तरु प्रलत लनिेदन १० १० १० १० 
 

२) उजरुी िा वफराद दस्तरु िापत 200 50 ५० ५० 
 

३) प्रलतललपी दस्तरु न्र्ावर्क सलमलतको तफय बाट १० १० १० १० 
 

४) प्रलतललपी दस्तरु आफैले सारी लादा ५ ५ ५ ५ 
 

५) प्रलत उत्तर दस्तरु प्रलत पाना २०० 50 ५० ५० 
 

६) मेललमलाप दस्तरु वफराद र प्रलतिाद दिैु पक्षबाट 
छुट्टाछुटै्ट 

५०० १०० १०० १०० 
 

७) देिानी मिुामा न्र्ावर्क शलु्क ललदा देिानी कार्यविलि संवहता २०७४ अनसुार ललने । 

८) देहार्को कुनै विषर् र सो सँग सम्बखन्ित मिुामा एकमषु्ठ रु. १००।०० मात्र शलु्क लाग्न ेछ । 

ि) रलसद र भरपाईको दािी । 
     

१) घर िा जग्गामा बसेकोलाई उठाई िा उठाउन 
नपने दािी ।    

५० 
 

२) बाँि पैनी, कुलो बनाउन िा त्र्सबाट पानी 
ल्र्ाउन र्दएन िा रोलक्रम लमखच पानी 
लगाएको दािी । 

   
२५ 

 

३) लनकास भ्र्ाल ढोका िलु्ला िा बन्द, कौसी राख्न,े 
थप्न े िा बन्द गने घर बनाउदा कानून 
बमोखजम छोिन ुपने पररणामको जग्गा नछोिी 
बनाएको माग दािी । 

   
५० 

 

ग) सम्बन्ि विच्छेद । 
   

१०० 
 

घ) आफ्नो घर िा बलेसीबाट अकायको घर िा 
जग्गामा िा साियजलनक बाटोमा पानी झारेको 
वििादमा । 

   
१०० 

 

ङ) कोटय फी देिानी सखम्मता मा उल्लेि भएको भन्दा ५०% घट्टी हनुछे । 

ट) मेललमलाप दस्तरु 
 

५०० ५०० ५०० 
 

ठ) ललखित प्रमाखणकरण दस्तरु घरार्सी लेनदेनको) 
     

१) ५० हजार सम्म 
 

५०० ५०० ५०० 
 

२) ५० हजार देिी २ लाि सम्म 
   

१००० 
 

३) २ लाि देखि ५ लाि सम्म 
   

१५०० 
 

४) ५ लाि भन्दा मालथ 
 

१००० १००० २००० 
 

३९ 

घ िगयको  लनमायण व्र्िसार्ी इजाजतपत्र नविकरण 
     

क) इजाजत नविकरण दस्तरु १००० 
  

३००० 
 

ि) आ.ब. को आखश्वन मसान्त सम्म 
 

१२०० १२०० १५०० 
 

ग) काखत्तक मवहना देखि सो आ.ब को चैत्र सम्म 
 

५००० ५००० ५००० 
 

घ) इजाजत प्रलतललवप दस्तरु ५०० ७०० ७०० १००० 
 

4० 

गैर सरकारी संस्था/ सहकारी/ समूह नविकरण/ 
इजाजत प्रलतललवप/ संसोिन/ ठाउसारी        

क) गैर सरकारी संस्था/ सहकारी नविकरण 
     

१) आ.ब. को आखश्वन मसान्त सम्म 
 

१००० १००० १००० 
 

२) काखत्तक मवहना देखि सो आ.ब. को चैत्र सम्म 
 

थप ३०० थप ३०० थप ३०० 
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लस. नं. वििरण 
आ.ि. 

२०७६/७७ 
को 

आ. ब. 
2०७7/७8 

को 

आ. ब. 
2०७8/७9 

को 

आ. ब. २०७9/80 को 
लालग प्रस्तावित 

कैवफर्त 

३) चैत्र देखि आ.ब. को अन्त्र् सम्म 
 

थप ५०० थप ५०० थप ५०० 
 

ि) समूह नविकरण 
     

१) आ.ब. को  आखश्वन मसान्त सम्म 
 

५०० ५०० ५०० 
 

२) काखत्तक मवहना देखि सो आ.ब. को चैत्र सम्म 
 

नविकरण 

शलु्कमा थप 
२५% 

नविकरण 

शलु्कमा थप 
२५% 

नविकरण शलु्कमा थप 
२५%  

३) चैत्र देखि आ.ब. को अन्त्र् सम्म 
 

नविकरण 

शलु्कमा थप 
५०% 

नविकरण 

शलु्कमा थप 
५०% 

नविकरण शलु्कमा थप 
५०%  

४) आ.ब. समाि भएपलछ २ िषय सम्म प्रत्रे्क आ.ब. को थप शलु्कमा १००% जररिाना लाग्न े
ग) इजाजत प्रलतललवप दस्तरु 

 
३०० ३०० ३०० 

 
घ) विद्यान संसोिन खस्कृलत 

 
१००० १००० ७०० 

 
ङ) ठाउँ सारी दस्तरु 

 
५०० ५०० ५०० 

 
४१ पररक्षा दस्तरु      

४२ क) पररक्षा दस्तरु फारम लोकसेिा आर्ोगले लनिायरण गरे अनसुार  

 
ि) लोक सेिा आर्ोगले लनिायरण गरेका बाहेकका 
पररक्षामा   

५१ ५१ ५५ 
 

४३ 

अनसुन्िान शलु्क÷ दस्तरु 
     

१. स्िदेशी अनसुन्िान कताय नगरपाललका लभत्रका 
िालसन्दा  

१००० १००० १००० 
 

२. स्िदेशी अनसुन्िानकताय नगरपाललका बावहरका 
िालसन्दा  

१५०० १५०० १५०० 
 

३. विदेशी अनसुन्िानकताय साकय  मलुकुलभत्रका 
नागररक  

१०० िलर १०० िलर १०० िलर 
 

४. विदेशी अनसुन्िानकताय (साकय  मलुकु भन्दा 
बावहरका नागररक)  

३०० िलर ३०० िलर ३०० िलर 
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. प्राइभेट फमय दताय तथा नविकरण दस्तरु 

लस.नं. कुल पूजीीँ लगानी 

रखजिेशन नविकरण कैवफर्त 

आ.ि. 
२०७६/ 

७७ को 

आ. ब. 
2०७7/ 

७8 को  

आ. ब. 
2०७8/ 

७9 को  

आ. ब. 
२०७9/80 को 
लालग प्रस्तावित 

आ.ि. 
२०७६/७७ 

को 

आ. ब. 
2०७7/७8 

को  

आ. ब. 
2०७8/ 

७9 को  

आ. ब. 
२०७9/80 

को लालग 
प्रस्तावित 

 

१ १ लाि सम्मको १००० १००० १००० १००० ६०० ६०० ६०० ६०० 

 २ १ लाि एक रुपैर्ा ँदेखि ३ लाि सम्म ३००० ३००० ३००० ३००० १००० १००० १००० १००० 

 ३ ३ लाि एक रुपैर्ा ँदेखि ५ लाि सम्म ६००० ६००० ६००० ६००० १६०० १६०० १६०० १६०० 

 ४ ५ लाि एक रुपैर्ा ँदेखि २० लाि सम्म १२००० १२००० १२००० १२००० ३००० ३००० ३००० ३००० 

 ५ २० लाि एक रुपैर्ाँ देखि १ करोि सम्म २०००० २०००० २०००० २०००० ५००० ५००० ५००० ५००० 

 ६ १ करोि एक रुपैर्ाँ देखि ५ करोि सम्म ३०००० ३०००० ३०००० ३०००० ८००० ८००० ८००० ८००० 

 ७ ५ करोि एक रुपैर्ाँ भन्दा बढी जलतसकैु भएपलन ५०००० ५०००० ५०००० ५०००० १५००० १५००० १५००० १५००० 

  

4५. साझेदारी फमय दताय तथा नविकरण दस्तरु 

लस.नं कुल पूजीीँ लगानी 

रखजिेशन नविकरण 

कैवफर्त 
आ.ि. 

२०७६/ 

०७७ को 

आ. ब. 
2०७7/ 

0७8 को  

आ. ब. 
2०७8/ 

0७9 को  

आ. ब. 
०७9/080 को 
लालग प्रस्तावित 

आ.ि. 
२०७६/ 

०७७ को 

आ. ब. 
2०७7/ 

0७8 को  

आ. ब. 
2०७8/ 

0७9 को  

आ. ब. 
०७9/080 को 
लालग प्रस्तावित 

१ १ लाि सम्मको ६०० ६०० ६०० 600 १०० १०० १०० 100 
 २ १ लाि एक रुपैर्ा ँदेखि ३ लाि सम्म २००० २००० २००० 2000 १२५ १२५ १२५ 125 
 ३ ३ लाि एक रुपैर्ा ँदेखि ५ लाि सम्म ४००० ४००० ४००० 4000 १५० १५० १५० 150 
 ४ ५ लाि एक रुपैर्ा ँदेखि १० लाि सम्म ७५०० ७५०० ७५०० 7500 २०० २०० २०० 200 
 ५ १० लाि एक रुपैर्ाँ देखि ५० लाि सम्म १०००० १०००० १०००० 10000 २५० २५० २५० 250 
 ६ ५० लाि एक रुपैर्ाँ भन्दा बढी जलतसकैु भएपलन १५००० १५००० १५००० 15000 ३०० ३०० ३०० 300 
 ४६. पूिायिार उपर्ोग सेिा शलु्क संकलन गने दर (आ. ि. २०७9/८0 का लालग म.ुअ.कर बाहेक) 

लस.नं. वििरण आ.ि. २०७६/ ७७ को आ. ब. 2०७7/७8 को  आ. ब. 2०७8/७9 को  आ. ब. २०७9/80 को लालग प्रस्तावित कैवफर्त 

१ कार, जीप, भ्र्ान र अन्र् हलकुा सिारी सािन प्रलत र्दन ३० ३० ३० 30 
 २ ट्याक्टर प्रलत र्दन १०० १०० १०० 100 
 ३ ट्रक/ वट्रपर प्रलत र्दन १०० १०० १०० 100 
 ४ बस प्रलत र्दन १५० १५० १५० 150 
 ५ ब्र्ाक ह ुलोिर प्रलत र्दन २०० २०० २०० 200 
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४७. आ. ि. २०७9/८0 को पूिायिार उपर्ोग सेिा शलु्क संकलन गनय ठेक्का बन्दोदस्त गररने सिकहरुको नामिः 
क्.स. सिकको नाम आ. ब. 2०७8/७9 को  आ. ब. २०७9/80 को लालग प्रस्तावित संकलन केन्र नाम 

१ राजदिुाली पलु अिेरी िोला – दानाबारर सिक 

900000.00 600000.00 

राजदिुाली पलु को आसपास र अिेरी िोला 
२ प्रगलत नगर –भञ्ज्र्ाङ्ग–भाङ्ग्टार सोर्ाक सिक भन्ञ्र्ाङ्ग चौक र सटके 

३ रत्नचोक – इन्टेक साङ्गरुम्बा सिक फुलगालछ को आसपास र ढोले देिी 
४ भन्ञ्र्ाङ्ग – साँगरुी–सिक भन्ञ्र्ाङ्ग चौक आसपास  र िड्का गोलाई 
५ भन्ञ्र्ाङ्ग – भाङ्गटार बेलासे –सोर्ाक सिक भन्ञ्र्ाङ्ग चौक आसपास र बेलासे 

६ जनभिन बी.पी. मागय शाखन्तिाँिा सिक जनभिन आसपास र पिुा िोला 
७ चरेुघाँटी तोरीबारी शाखन्तिाँिा सिक चरेुघाँटी आसपास र पिुा िोला 
८ ररब्स समु्बेक सिक ररब्स आसपास र  समु्बेकबजार आसपास 

९ लबब्ल्र्ाटे रुलकु सिक लबब्ल्र्ाटे बजार आसपास र रुलकु 

१० लबब्ल्र्ाटे (मेखच राजमागय) ररब्स जस्िीरे सिक लबब्ल्र्ाटे बजार आसपासर जस्िीरे 
११ िोिीिारा– ठुटेबर माइिोला सिक िोिीिारा आसपास र अठारे 
१२ ठुटेबर घोष दिुाङ्ग माइिोला सिक लसङ्गवफ्रङ्ग वट एस राईको घर आसपास र दिुाङ्ग 

१३ लतल्केनी –महभीर अचयले माइिोला सिक लतल्केनी आसपास र अचयले 

१४ लतल्केनी बज्रदेिी नाम्साललङ सिक लतल्केनी आसपास र बज्रदेिी 
१५ शेरा (मेखच राजमागय) इन्टेक साङ्गरुम्बा (फोहरमैला व्र्िस्थापन केन्र जाने) सिक शेरा आसपास 

१६ प्रगलतनगर भञ्ज्र्ाङ्ग– लनन्दाि ुसिक भञ्ज्र्ाङ्ग आसपास र लनन्दाि ु

१७ लमलगोलाइ िीणापाणी सिक लमलगोलाई र िीणापाणी मा.वि. आसपास 

र्सबाट संकलन गररने न्रू्नतम बावषयक ठेक अंक रु 6 लाि कार्म गररएको छ । 

४८. पश ुस्िास््र् सेिा शलु्क  

लस.नं. वििरण आ.ब. 20७५/७६ को आ.ब. 2०७६/७७ को आ. ब. 2०७7/७8 को आ. ब. 2०७8/७9 को 
आ. ब. २०७9/80 को लालग 

प्रस्तावित 
कैवफर्त 

१ बोका िसी पारेको ३० ३० ३० ३० ३० 
 

२ सगुरु िसी पारेको ३० ३० ३० ३० ३० 
 

३ दिु पररक्षण ३० ३० ३० ३० ३० 
 

४ गोिर पररक्षण २० २० २० २० २० 
 

५ रगत पररक्षण ६० ६० ६० ६० ६० 
 

६ पोष्ट माटयम 
   

० ० 
 

  हालत, घोिा, बाँदर,गाई, भैसी २०० २०० २०० २०० २०० 
 

  कुकुर, लबरालो १०० १०० १०० १०० १०० 
 

  िंगरु, भेिा, बाख्रा, िरार्ो, सगुरु २५ २५ २५ २५ २५ 
 

  पंखक्ष जन्र् १० १० १० १० १० 
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४९. फोहोरमैला व्र्िस्थापन शलु्क तथा अन्र् सेिा शलु्क 
४९.1 सफाइ सेिा शलु्क फोहोरमैला संकलन गािीको रुटको ५० लमटर दाँर्ा बार्ाँ रहेका घरहरुबाट मात्र असूल गने । रुट बावहर छुट गररएको छ । 

४९.2 सरसफाइ  सेिा शलु्क (राजनीलतक दल, सरकारी कार्ायलर्, गैरसरकारी सँस्था, सरकारी स्कूल तथा कलेज बाहेक) 
 

लस. 
नं. 

वििरण 
आ.ब. 

20७५/७६ को 
आ.ब. 2०७६/७७ 

को 
आ. ब. 2०७7/७8 

को 
आ. ब. 2०७8/७9 

को 
आ. ब. २०७9/80 को 

लालग प्रस्तावित 
कैवफर्त 

  क) नगरपाललकाको सफाइ सािन दैलनक पगु्न ेसहरी इलाकाका घरिरुीबाट मालसकरुपमा फोहोरमैला व्र्िस्थापन शलु्क िानेपानीको लबललङ्ग रलसद माफय त ्लनम्न अनसुार असलु गने । 
1 तीन तला िा सोभन्दा बढी 200 200 200 200 200 

 
2 तीन तलासम्मको पक्की घर 150 150 150 150 150 

 
3 तीन तलासम्मको वटनको छाना भएको घर 100 १३० १३० 130 130 

 

4 
एक तलासम्मको बाँस र काँचो इटा, ढंुगा तथा 
माटोको जोिाइ भएको घर 

50 १०० १०० 100 100 
 

 ि) नगरपाललकाको सफाइ सािन दैलनक पगु्ने सहरी इलाकाका व्र्िसार्ीबाट व्र्िसार् कर िा िानेपानी महसलुमाफय त ्िा व्र्िसार् करमध्रे् जनुसँग अनकूुल हनु्छ, सोमा लनम्नानसुार सरसफाइ व्र्िस्थापन शलु्क 
मालसक दर देहार्ानसुार असलु गने । 

1 फलफूल पसल 100 100 100 100 100 
 

2 फलफूल र सब्जी दिैु भए 150 150 150 150 150 
 

3 पानपसल 60 १०० १०० 100 100 
 

4 कपाल सैलनु 100 १५० १५० 150 150 
 

5 चटपटे पसल 
 

१०० १०० 100 100 
 

6 ब्रू्टी पालयर 100 100 100 100 100 
 

7 लसलाई पसल 100 100 100 100 100 
 

8 सब्जी पसल 100 100 100 100 100 
 

9 औषिी पसल हालनकारक फोहरबाहेक मात्र) 300 300 300 300 300 
 

10 गोदाम 300 300 300 300 300 
 

11 गािी ग्र्ारेज  400 400 400 400 400 
 

12 मोटरसाइकल ग्र्ारेज 200 200 200 200 200 
 

13 फेन्सी पसल 100 100 100 100 100 
 

14 वकराना पसल (ठूलो) 400 400 400 400 400 
 

15 वकराना पसल (सानो) 100 100 100 100 100 
 

16 जतु्ता पसल (ठूलो) 200 200 200 200 200 
 

17 जतु्ता पसल (सानो) 120 120 120 120 120 
 

18 ठूलो कपिा पसल 200 200 200 200 200 
 

19 सानो कपिा पसल 100 100 100 100 100 
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लस. 
नं. 

वििरण 
आ.ब. 

20७५/७६ को 
आ.ब. 2०७६/७७ 

को 
आ. ब. 2०७7/७8 

को 
आ. ब. 2०७8/७9 

को 
आ. ब. २०७9/80 को 

लालग प्रस्तावित 
कैवफर्त 

20 पसु्तक पसल 120 120 120 120 120 
 

21 वप्रखन्टङ्ग प्रसे (मू.अ.करमा दताय) 400 400 400 400 400 
 

22 वप्रखन्टङ्ग प्रसे (अन्र्) 200 200 200 200 200 
 

23 इलेक्ट्रोलनक्स 150 150 150 150 150 
 

24 हाियिेर्र पसल 200 200 200 200 200 
 

25 बैंक, वित्तीर् संस्था, मलनट्रान्सफर लगार्त 200 200 200 200 200 
 

26 खचर्ा पसल मात्र 50 50 50 50 50 
 

27 खचर्ा÷नास्ता पसल 50 50 50 50 50 
 

28 होटल 150 150 150 150 150 
 

29 खचर्ा र लमठाइ पसल 200 200 200 200 200 
 

30 लज 100 100 100 100 100 
 

31 होटल र लज 200 200 200 200 200 
 

32 होटल, लज र बैठक हल िा कार्यक्रम हलसवहत 350 350 350 350 350 
 

33 आिारभतू तह विद्यालर् लनखज 60 80 80 80 80 
 

34 माध्र्लमक तहका ्लनखज विद्यालर् 80 100 100 100 100 
 

35 कुनै दईु िा सोभन्दा बढी जेजस्तो भए पलन मालसक 100 100 100 100 100 
 

36 
मण्टेश्वरी, पूिय प्रा.वि. र लभन्न क्षमता भएका विद्याथीलाई 
अध्र्र्न अध्र्ापन गराउने लनजी विद्यालर्मा कुनै 
शलु्क नललने । 

      

37 माछा, मास ुपसल 200 200 200 200 200 
 

38 पेट्रोललर्म पदाथय लबक्री वितरण केन्र 500 500 500 500 500 
 

39 सक्सन सेिा शलु्क - प्रलत वट्रप न्रू्नतम 3500 3500 3500 3500 3500 
 

३९ फोहरमैला व्र्िस्थापन सेिा शलु्क ललइने क्षेत्रहरु             

ग)  इलाम नगरपाललका ििा नं. १ को बाघिोर, नेपालटार, ििा नं. ४ को पिुािोला, ििा नं. ५ को विब्ल्र्ाटे, ििा नं. ६ को चरेुघाटी, िरेल िाँिा, वपपलबोटे, ब्र्ारेकमलुन कारागार हुँदै भ्रू् टािर आसपासको क्षेत्र 
पूरै, ििा नं. ७ को सबै, ििा नं. ८ को िोिीिारा, रत्नचोकदेखि महानन्दचोक जान ेवपचसिकको दखक्षणको क्षेत्र, पोिरी स्कुलसम्मको क्षेत्र, लतल्केनी, महानन्द चोक, ििा नं. ९ को लसंहबावहनी चक्रपथ क्षेत्र, शेरा, 
भञ्ज्र्ाङ्ग क्षेत्र र ििा नं. १० को राजदिुालीदेखि मेची राजमागयको दार्ाँबार्ाँ भालिुोपसम्म तथा शहरी कालोपते्र सिकहरुले आिा वकलोलमटरसम्मको क्र्ाचमेण्ट क्षेत्रमा फोहरमैला व्र्िस्थापन सेिा शलु्क ललइनेछ 
। र्सका अलतररक्त फोहरमैला व्र्िस्थापन कार्यमा िवटएको कमयचारी, लनकार् िा कर अलिकृतको प्रलतिेदनका आिारमा सेिा विस्तार गनय तोवकएको क्षेत्रमा उखल्लखित दरमा फोहरमैला व्र्िस्थापन सेिा शलु्क 
ललइनेछ । 

घ)  घरिनी स्िर्म्ले व्र्िसार् सञ्चालन गरेको भएमा व्र्िसार् िा घरमध्रे् जनुमा बढी शलु्क लनिायरण हनु्छ, सो मात्र ललने, दोहोरो पने गरी फोहोरमैला व्र्िस्थापन शलु्क ललइने छैन । तर, सोही घरमा अको व्र्खक्तले 
व्र्िसार् गररबसेकोमा लनज व्र्िसार्ीसँग व्र्िसार् कर सँगै व्र्िसार्को िगीकरणअनसुार तोवकएको फोहरमैला व्र्िस्थापन सेिा शलु्क असलु गरीने छ । 

ङ)  उक्त िण्ि ग) अनसुारको क्षते्र बाहेकका क्षेत्रमा समेत स्थानीर् िातािरण संरक्षण र प्रिद्र्िन गनय मालसक रुपमा हरेक पक्की घरबाट रु २०।००, कच्ची घरबाट रु १०।०० र खचमे घरबाट रु ५।०० 
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लस. 
नं. 

वििरण 
आ.ब. 

20७५/७६ को 
आ.ब. 2०७६/७७ 

को 
आ. ब. 2०७7/७8 

को 
आ. ब. 2०७8/७9 

को 
आ. ब. २०७9/80 को 

लालग प्रस्तावित 
कैवफर्त 

सरसफाइ व्र्िस्थापन शलु्क ििा कार्ायलर्ले टोल विकास संस्थालाई पररचालन गरी टोल विकास संस्थाले लगत रािेर संकलन गरी असलु भएको रकमको ८०% प्रलतशत रकम टोल विकास संस्थाको िातामा र 
बाँकी २०% प्रलतशत रकम नगरपाललकाको िातामा जम्मा गने व्र्िस्था लमलाउने । 

  खचसो पेर् र पानीका प्लास्टीक बोतलमा फोहरमैला व्र्िस्थापन शलु्क िापत प्रलत बोतल रु. 0.50 असलु गने । 

  खचसो पेर् विर्र र रक्सीका खशसा बोतलमा फोहरमैला व्र्िस्थापन शलु्क िापत प्रलत बोतल रु. १।०० असलु गने । 

  शीतभण्िार सेिा शलु्क– प्रलत लसजन प्रलत केजी रु. 4 4 4 4 4   

  साियजलनक शौचालर् सेिा शलु्क–             

  र्दसा 10 10 10 10 10   

  वपसाि 5 5 5 5 5   
 

५०. िानेपानीको सेिा शलु्क 
 
 

लस. 
नं. 

वििरण 
आ.ब. 

20७५/७६ को 
आ.ब. 

2०७६/७७ को 
आ. ब. 

2०७7/७8 को 
आ. ब. 

2०७8/७9 को 

आ. ब. २०७8/79 

को लालग प्रस्तावित 

(सा. स. िा. पा. 
सरुु पछी) 

आ. ब. 
२०७9/80 को 
लालग प्रस्तावित 

कैवफर्त 

  ०-८००० लल. सम्मको िपतमा न्रू्नतम 200 250 250 250 ४०० 250 
 

  ८,००१-१०,००० लल. सम्मको िपतमा प्रलतहजार 25 25 25 25 ३५ 25 
 

  १०,००१-१५००० लल. सम्मको िपतमा प्रलतहजार 30 30 30 30 ४५ 30 
 

  १५,००१-२०००० लल. सम्मको िपतमा प्रलतहजार 40 40 40 40 ६० 40 
 

  २०००१-३०००० लल. सम्मको िपतमा प्रलतहजार 50 50 50 50 ७५ 50 
 

  ३०००१-१००००० लल. सम्मको िपतमा प्रलतहजार 55 55 55 55 ८५ 55 
 

  १,००,००१ लल. भन्दामालथको िपतमा प्रलतहजार 60 60 60 60 ९० 60 
 

  लमटर नरािी बन्द गरेको िाराको मालसक सेिा शलु्क कार्मै रहनेछ 250 250 250 250 ४०० 250 
 

  कुनै घरमा १ भन्दा बढी िारा रहेको भए १ िारालाई उखल्लखित दर अनसुार र १ भन्दा बढी िारा भएकोलाइ उखल्लखित दरको दोब्बर शलु्क असलु गने । 

  

क) िानेपानी लमटर लबक्री नर्ा ँप्रलत गोटा रु १७००।०० का दरले असलु गने । 

ि) ग्राहकले िानपेानीको चाल ुमहशलु बझुाउँदा ररलिङ्ग भएको लमलतले ७ र्दन लभत्र बझुाए ३% छुट र्दइने छ, ३० औ र्दनसम्म ररलिङ्ग लबल अनसुारको रकम बझुाउन ुपनेछ । दोश्रो मवहना 20%, तेस्रो मवहनालाई 
30%, चौथो मवहनालाई 40%, पाचौ मवहनालाई 5०% विलम्ब शलु्क लाग्नेछ । ६ मवहनासम्म नबझुाएमा लाइन काटने, पनुिः जिान गनुय पदाय पटकै वपच्छे रु. ५,०००।०० का दरले जररिाना र नर्ाँ िारा 
जिान गरे सरह जिान शूल्क ललइने छ । 

  
मालथ जेसकैु लेखिए पलन नगरपाललका क्षेत्रलभत्रको स्थानीर् महुानबाट वितररत िानेपानी उपभोग गने ग्राहकलाई ०-८००० लल. सम्मको िपतमा न्रू्नतम रु. २००।०० र सो भन्दा बढी िपतमा मालथ उखल्लखित 
दरले असलु गररनेछ । 

  एक घर एक िाराको नीलतअनसुार एउटा िारा सामान्र् र त्र्सपलछ एकै घरमा अको िारा भएमा व्र्ापाररक िारा बनाई सोको जिान शलु्क रु. २०,०००।०० 

५१  िानेपानी सम्बन्िी अन्र् शलु्क दस्तरु लनम्न अनसुार गने । 
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लस. 
नं. 

वििरण 
आ.ब. 

20७५/७६ को 
आ.ब. 

2०७६/७७ को 
आ. ब. 

2०७7/७8 को 
आ. ब. 

2०७8/७9 को 

आ. ब. २०७8/79 

को लालग प्रस्तावित 

(सा. स. िा. पा. 
सरुु पछी) 

आ. ब. 
२०७9/80 को 
लालग प्रस्तावित 

कैवफर्त 

  क) लमटर लबना, लमटर छली िा अन्र् गैरकाननुी ढङ्गले पानीको उपभोग गनेलाई १० हजार जररिाना लगाई िाराको लाइन काटने । 

  ि) बन्द भएको िारा पनुिः जिान गनुय परेमा पनुिः जिान शलु्क 10000 10000 10000 ५००० ५००० 500 
 

  ग) लाइन कावटएको िारा पनुिः जिान गनुय परेमा पनुिः जिान शलु्क 
   

१०००० १०००० १०००० 
 

  
घ) सामान्र्तर्ा होलचेन्ज/ ठाउसारी कार्य नगने, प्राविलिक प्रलतिेदन अनसुार होलचेन्ज/ ठाउसारी गनैपने बाध्र्ता भए प्रमिु प्रशासकीर् अलिकृतको लनणयर्ानसुार सामान्र्तर्ा 150 लम. लभत्र मात्र ठाउसारी 

लनम्नानसुार गने । 

  १) ठाउँ सारी 150 मी. लभत्र मात्र 5000 5000 5000 5000 5000 4000 
 

  २) ठाउँ सारी  150 मी. भन्दा बावहर 
नर्ाँ िारा जिान 
सरह हनुे छ ।     

नर्ाँ िारा जिान 
सरह हनुे छ ।  

  ३) होलचेन्ज १ लम. दार्ा ँबार्ाँ सम्म मात्र हनुेछ 
होल चेन्जको 
दोब्बर शलु्क     

500 
 

  
ङ) पाइप लाइन वफवटङ्गस प्रलत लमटर (होलचेन्ज र ठाउँ सारी) ठाउँ सारी  150 

मी. भन्दा बावहर नगररने  
7 7 7 7 7 50 

 

  च) नर्ाँ िारा जिानमा पाइप लाइन वफवटङ्ग प्रलत लमटर 4 4 4 4 4 25 
 

  छ) नर्ाँ िारा जिान शलु्क 
       

  क) बाँसको बेराबरा सवहत फुस िा प्लाखस्टकको छाना 
 

१००० १००० 1000 1000 लनशलु्क 
 

  ि) काठ िा वटन िा सेन्टर बेराको बारबेर वटनको छाना 
 

१२०० १२०० 1200 1200 1200 
 

  ग) ढुङ्का िा काँचो इटामा माटोको जोिाई फुसको छाना 
 

१३०० १३०० 1300 1300 1300 
 

  घ) काठ िा वटन िा सेन्टर बेराको बारबेर फुसको छाना 
 

१५०० १५०० 1500 1500 1500 
 

  ङ) ढुङ्का िा काँचो इटामा माटोको जोिाई वटनको छाना 
 

१६०० १६०० 1600 1600 1600 
 

  च) आर.लस.लस पोष्टमा वटनको छाना 
 

१८०० १८०० 1800 1800 1800 
 

  छ) ढुङ्कामा लसमेन्टको जोिाई वटनको छाना 
 

२००० २००० 2000 2000 2000 
 

  ज) ईटामा लसमेन्टको जोिाई वटनको छाना 
 

२५०० २५०० 2500 2500 2500 
 

  झ) आर.लस.लस वपलरमा वटनको छाना 
 

३५०० ३५०० 3500 3500 3500 
 

  ञ) ढुङ्का िा ईटामा लसमेन्टको जोिाई छत ढलाई भएको 
 

४००० ४००० 4000 4000 4000 
 

  ट) फलामको सेक्सन वटनको बेरा तथा छाना 
 

४२०० ४२०० 4200 4200 4200 
 

  ठ) आर.लस.लस फे्रम स्ट्रक्चर २००० िगय वफट सम्म 
 

६००० ६००० 6000 6000 6000 
 

  ि) आर.लस.लस फे्रम स्ट्रक्चर २००० िगय वफट भन्दा बढी 
 

८००० ८००० 8000 8000 8000 
 

  ढ) आर.लस.लस फे्रम स्ट्रक्चर ललफ्ट सवहत 
 

१०००० १०००० 10000 10000 10000 
 

  ज) लमटर ममयत शलु्क 150 150 150 150 150 150 
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लस. 
नं. 

वििरण 
आ.ब. 

20७५/७६ को 
आ.ब. 

2०७६/७७ को 
आ. ब. 

2०७7/७8 को 
आ. ब. 

2०७8/७9 को 

आ. ब. २०७8/79 

को लालग प्रस्तावित 

(सा. स. िा. पा. 
सरुु पछी) 

आ. ब. 
२०७9/80 को 
लालग प्रस्तावित 

कैवफर्त 

  झ) फ्लट भल्ि  वफवटङ्ग 50 50 50 50 50 
  

  ञ) िाराको टुटी फेरेको 15 15 15 15 15 
  

  ट) सकेट, एल्िो, वट, लनप्पल, र्लुनर्न वफवटङ्ग प्रलत गोटा 15 15 15 15 15 
  

  ठ) घरजग्गा िररद लबक्रीका कारण िारा नामसारी गनुय परेमा नामसारी दस्तरु 5000 5000 5000 5000 5000 5000 
 

  ि) एकाघरको अंशबण्िाका कारण िारा नामसारी गनुय परेमा नामसारी दस्तरु 2500 2500 2500 2500 2500 500 
 

  ढ) नगरपाललकाको स्िीकृलतमा िारा नामसारी गदाय नामसारी दस्तरु 10000 10000 10000 10000 10000 10000 
 

सिक भत्काई पाइपलाइन लबच्याउने र जिान गनुयपने अिस्था भएमा प्राविलिक इस्टमेट अनसुार न्रू्नतम ्रु १५ हजार प्रस्तावित रु २० हजार रकम िरौटी रािी िारा जिान भइसकेपलछ ६० प्रलतशत ममयत सम्भार 
कोषमा राखि प्राविलिक प्रलतिेदनका आिारमा ४० प्रलतशत नबढाइ वफताय र्दने । 

५२.  नर्ाँ िारा जिानमा समपूरक कोष सहर्ोग िापत लनिेदन दताय हुँदा तपसीलमा अनसुार हनुे गरर रकम जम्मा गनुय पनेछ । 
  

१ बाँसको बेराबरा सवहत फुस िा प्लाखस्टकको छाना 
 

१०० १०० 100 100 100 
 

२ बाँसको बेराबरा सवहत फुस िा प्लाखस्टकको छाना 
 

२०० २०० 200 200 200 
 

३ काठ िा वटन िा सेन्टर बेराको बारबेर वटनको छाना 
 

३०० ३०० 300 300 300 
 

४ ढुङ्का िा काँचो इटामा माटोको जोिाई फुसको छाना 
 

४०० ४०० 400 400 400 
 

५ काठ िा वटन िा सेन्टर बेराको बारबेर फुसको छाना 
 

४५० ४५० 450 450 450 
 

६ ढुङ्का िा काँचो इटामा माटोको जोिाई वटनको छाना 
 

५०० ५०० 500 500 500 
 

७ आर.लस.लस पोष्टमा वटनको छाना 
 

१५०० १५०० 1500 1500 1500 
 

८ ढुङ्कामा लसमेन्टको जोिाई वटनको छाना 
 

१७०० १७०० 1700 1700 1700 
 

९ ईटामा लसमेन्टको जोिाई वटनको छाना 
 

१८०० १८०० 1800 1800 1800 
 

१० आर.लस.लस वपलरमा वटनको छाना 
 

२००० २००० 2000 2000 2000 
 

११ ढुङ्का िा ईटामा लसमेन्टको जोिाई छत ढलाई भएको 
 

२५०० २५०० 2500 2500 2500 
 

१२ फलामको सेक्सन वटनको बेरा तथा छाना 
 

३५०० ३५०० 3500 3500 3500 
 

१३ आर.लस.लस फे्रम स्ट्रक्चर २००० िगय वफट सम्म 
 

५००० ५००० 5000 5000 5000 
 

१४ आर.लस.लस फे्रम स्ट्रक्चर २००० िगय वफट भन्दा बढी 
 

८००० ८००० 8000 8000 8000 
 

१५ आर.लस.लस फे्रम स्ट्रक्चर ललफ्ट सवहत 
 

१५००० १५००० 15000 15000 15000 
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५३. मेलसन तथा औजार भािा 

 

वििरण साविक दर  
प्रस्तावित दर प्रलत 

घण्टा 
आ.ि. 

2०७७/७८ को 
आ. ब. 

2०७8/७9 को 
आ. ब. २०७9/80 को 

लालग प्रस्तावित 
कैवफर्त 

१ ब्र्ाक ह ुलोिर तथा ट्याक्टर व्र्खक्तलाई व्र्खक्तगत प्रर्ोजनका 
लालग उपलब्ि नहनुे । 

            

 
१. ब्र्ाक ह ुलोिर प्रलत घण्टा (लनर्म अनसुार कर लाग्न ेछ) 1200 2000 2000 2000 2000 दैलनक ८ घण्टा मात्र 

 
२. ब्र्ाक ह ुलोिर प्रलत घण्टा (तेल बाहेक) 2000 १००० १००० 1000 1000 दैलनक ८ घण्टा मात्र 

 
३. हाइड्रोललक ट्याक्टर प्रलत र्दन (तेल बाहेक) 2800 ६०० ६०० 600 600 दैलनक ८ घण्टा मात्र 

 

५४. भसेुिा केन्र सेिा शलु्क 

लस न  वििरण दर आ. ब. 2०७8/७9 को आ. ब. २०७9/80 को लालग प्रस्तावित कैवफर्त 

१ राजीनामा (सलसम)/ दृवष्टबन्िक/ शेषपलछको दा.िा./ नामसारी/ हदबन्दी लनिेदन  रु. ५०० रु. ५०० रु. ५००   
२ राजीनामा (वकत्ताकाट)/ हालको बकस (वकत्ताकाट)/ दतायफारी (वक.का.) रु. ७५० रु. ७५० रु. ७५०   
३ अंशबण्िा (सलसम)/ अंश भरपाइ (सलसम)/ अष्टोलोह पास  रु. १००० रु. १००० रु. १०००   

४ 
अंशबण्िा (प्रलतव्र्खत्त थप)/ अंश भरपाइ (प्रलतव्र्खत्त थप)/ शेषपलछको बदर/ फोटो टाँस/ 
प्रलतललवप  

रु. २५० 
रु. २५० रु. २५०   

५ सािारण लनिेदन रु. १५० रु. १५० रु. १५०   
६ हालको बकस (सलसम)/ शेषपलछको बकस पास/ दतायफारी (सलसम)/ हक छोिपत्र पास रु. ६०० रु. ६०० रु. ६००   
७ कपाली तमसकु रु. ३५० रु. ३५० रु. ३५०   
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५५. खशक्षा तफय को परीक्षा शलु्क 

लस न  वििरण आ. ब. 2०७8/७9 को 
आ. ब. २०७9/80 को लालग 

प्रस्तावित 
कैवफर्त 

१ माध्र्ालमक विध्र्ालर् रु  1000 1000   
२ लनम्न माध्र्ालमक विध्र्ालर् रु  700 700   
३ प्राथलमक विध्र्ालर् रु  500 500   
४ सहार्क कमयचारी  300 300   
५ कार्ायलर् सहर्ोगी 200 200   
६ सरुिा सहमलत शलु्क  ५०० 500   

 

५६. इलाम सामदुावर्क आिँा अस्पताल सेिा शलु्क 

S.N Heading 
आ. ब. 2०७8/७9 को 

लालग प्रस्तावित 

आ. ब. २०७9/80 को 
लालग प्रस्तावित 

कैवफर्त 

 Registration Charges       
1 Registration- New १४० 140   
2 Registration Old ८० 80   
3 Saturday Clinic/ Emm./ Medical Report २५० 250   
4 Medical report for driving license/Rest certificate २०० 200   
 Cataract Surgery Charges With IOL       
1 SECS. PCIOL (Tilganga/ Indian) ८००० 8000   
2 Phaco+Rigid PCIOL (Tilganga/ Indian) ९००० 9000   
3 Phaco+ Foldable IOL(TiIganga/ Indian) १२८०० 12800   
4 Phaco Foldable IOL (Hydrophobic IOL) २०००० 20000   
5 Phaco Western Foldable IOL (Acrysof IQ/ Tecnis IO Lucia 

Zeiss) ३०००० 30000   
6 Sec IOL Rigid AC/ PCIOLIICCE with ACIOL १२८०० 12800   
 Other Intraocular Surgery       
1 Corneal Transplant-TPK २४००० 24000   
2 IVB (lnj Avastin) 1st dose १६००० 16000   
3 IVB (lnj Avastin) Additional doses ८००० 8000   
4 Trab only ७००० 7000   
5 Perforation repair(PET) -Major १०००० 10000   
6 Perforation repair(PET) -Major १२८०० 12800   
7 Perforation repair(PEN) Minor ८००० 8000   
 Lacrimal Surgery Charges       
1 DCR १२००० 12000   
2 OCR with silastic tube intubation १४८०० 14800   
3 OCT ६४०० 6400   
 Extraocular Surgery Charges       
1 Squirt surgery १७६०० १७६००   
2 Pterygium excision with Conj. Grafting १४८०० 14800   
3 Pterygium excision with Rotational graft ६४०० 6400   
4 Lid laceration repairi mass or cyst Excision( Large) १०००० 10000   
5 Lid laceration repair mass or cyst Excision (Small) ४८०० 4800   
6 Evisceration without implant ८००० 8000   
7 Enucleation without implant ६४०० 6400   
8 Entropion Ectropion / Symblepheron release 1 Cyclocryo 

Blepharoplasty ८००० 8000   
9 Lid everting Suture / Tarsorrhaphy Corij. Lace dtion repair 

Gunderson’s flap ६४०० 6400   
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S.N Heading 
आ. ब. 2०७8/७9 को 

लालग प्रस्तावित 

आ. ब. २०७9/80 को 
लालग प्रस्तावित 

कैवफर्त 

10 Chalazion ३२०० 3200   
 Other Procedure       
1 Epilation, FB remova!, Patching, Debridement,SUlSTlPST iny 

stastic tube removal २०० 200   
corneal Scraping / Dressing       

2 Corneal / Conjunctival suture removal in OPD / Injection २०० 200   
3 Colour Vision, Auto Rel, c\‹cIopIegic refraction, Schirmer's 3 २०० 200   

test, Orthoptics, Pachymetry test       
4 CP hair removal / Tarsorthaphy release २०० 200   
5 Prosthetic eye (Artificial Eye) ३२०० 3200   
6 YAG Laser Cap. ('PLC)  २००० 2000   
7 1 YAG Laser P L(YLPN) २४०० 2400   
8 Visual Field २००० 2000   
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अनसूुची १३ 
(ऐनको दफा १४ सँग सम्बखन्ित) 

पर्यटन सेिा शलु्क 
१. उद्यान, पाकय , खचलिर्ािाना, ऐलतहालसक परुाताखत्िक सम्पदा संग्रहालर् जस्ता सम्पदा उपर्ोगको प्रिेश शलु्क 

लस.नं वििरण 
आ.ि. 2०७६/ ७७ 

को  
आ.ि. 

2०७७/७८ को 
आ. ब. 2०७8/७9 को 

आ. ब. २०७9/80 को 
लालग प्रस्तावित 

कैवफर्त 

१.१ अरलनको सांस्कृलतक संग्रहालर्, इलाम दरबार प्रिेश शलु्क 
१ आन्तररक पर्यटकहरूको लालग प्रलत व्र्खक्त ३० ३० ३० 30   

२ साकय  मलुकुका पर्यटकहरूको लालग प्रलतव्र्खक्त १०० १०० १०० 100   

३ साकय  मलुकु बाहेक अन्र् देशका विदेशी पर्यटकहरूको लालग प्रलत व्र्खक्त 
१५० १५० १५० 150   

विद्याथीलाई ५०% छुट । 

     १.२ फोहरमैला व्र्िस्थापन तथा कम्पोस्ट मल उत्पादन केन्द र िाल्िे फोहरमैला व्र्िस्थापन केन्द प्रिेश शलु्क 

१ आन्तररक पर्यटकहरूको लालग प्रलत व्र्खक्त १० १० १० 10   
२ दश जाना िा सो भन्दा बढीको अिलोकन समूहलाई ५० ५० ५० 50   

३ साकय  मलुकुका पर्यटकहरूको लालग प्रलतव्र्खक्त १०० १०० १०० 100   

४ साकय  मलुकु बाहेक अन्र् देशका विदेशी पर्यटकहरूको लालग प्रलत व्र्खक्त १५० १५० 
१५० 150   

विद्याथीलाई ५०% छुट । 

     १.३ भ्र्टुािर सेिा शलु्क 
     १ आन्तररक पर्यटकहरूको लालग प्रलत व्र्खक्त ३० ३० ३० 30   

२ साकय  मलुकुका पर्यटकहरूको लालग प्रलतव्र्खक्त १०० १०० १०० 100   

३ साकय  मलुकु बाहेक अन्र् देशका विदेशी पर्यटकहरूको लालग प्रलत व्र्खक्त १५० १५० 
१५० 150   

विद्याथीलाई ५०% छुट (शलनबार मात्र) 
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१.४ िोिीिारा काकी पाकय  सेिा शलु्किः- िावषयक न्रू्नतम ठेक अंक रु. १००००.००  

लस.नं वििरण आ.ि. 2०७६/0७७ को  आ.ि. 2०७७/७८ को आ. ब. 2०७8/0७9 को 
आ. ब. ०७9/080 

को लालग प्रस्तावित 
कैवफर्त 

१ आन्तररक पर्यटकहरूको लालग प्रलत व्र्खक्त ५ ५ ५ 5 
 

२ साकय  मलुकुका पर्यटकहरूको लालग प्रलतव्र्खक्त ३० ३० ३० 30 
 

३ साकय  मलुकु बाहेक अन्र् देशका विदेशी पर्यटकहरूको लालग प्रलत 
व्र्खक्त 

५० ५० ५० 50 
 

विद्याथीलाई ५०% छुट । 
      

१.५ गौतम बदु्ध सभा गहृ सेिा शलु्क (प्रलतर्दन) 

लस.नं वििरण 

प्रर्ोग शूल्क रु.  फोहरमैला व्र्िस्थापन शलु्क 

कैवफर्त आ.ि. 2०७६/७७ 
को  

आ.ि. 2०७७/७८ 
को 

आ. ब. 2०७8/ ७9 

को 

आ. ब. ०७9/ 

80 को लालग 
प्रस्तावित 

आ.ि. 2०७६/ ७७ को  
आ.ि. 2०७७/ ७८ 

को 
आ. ब. 2०७8/ 

७9 को 
आ. ब. २०७9/80 

को लालग प्रस्तावित 

१ मखु्र् हल 15000 15000 15000 15000 १००० १००० १००० 1000   
२ लमलनहल 5000 5000 5000 5000 शलु्क नपने शलु्क नपने शलु्क नपने शलु्क नपने   
३ बैठक कक्ष 3000 3000 3000 3000 शलु्क नपने शलु्क नपने शलु्क नपने शलु्क नपने   

४ 
आगँन र ग्र्ारेज मात्र 
दैलनक 

5000 5000 5000 5000 
फोहरमैला व्र्िस्थापन 

शलु्क ललनपुने 
400 ४०० 400 

 

र्समा साउण्ि लसस्टमको थप गदाय थप रु १०,००० 

रष्टव्र् एक र्दन भन्दा बढी एकैव्र्खक्त िा संस्थाले प्रर्ोग गने भएमा प्रलत र्दनलाई प्रलत पटक मालनन ेछ । 

1.6 टे्रवकङ्ग, कार्ावकङ, क्र्ानोलनंग, बन्जी, जखम्पङ्ग, खजपफ्लार्र र रर्ाफवटङ्ग जस्ताको शलु्क नगर कार्यपाललकाको लनणयर् अनसुार हनुेछ । 

१.7 नगरपाललकाको हल भािा सेिा शलु्क (प्रलतर्दन) 

लस.नं वििरण 

प्रर्ोग शूल्क रु.  फोहरमैला व्र्िस्थापन शलु्क 

कैवफर्त 
आ. ब. 2०७8/७9 को 

आ. ब. 2०७9/80 को लालग 
प्रस्तावित 

आ. ब. 2०७8/७9 को 
आ. ब. 2०७9/80 को लालग 

प्रस्तावित 

१ हल प्रलत र्दन (नगरसभाहल भािामा र्दइने छैन) ३००० ३००० ० ०   
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अनसूुची १४ 

(ऐनको दफा १५ सँग सम्बखन्ित) 
लबक्री तथा लनकासी दस्तरु 

१.  काठ, दाउरा, जराजरुी लबक्री तथा लनकासीको लागी प्रलत रुि रु १5० का दरले लसफाररस दस्तरु कार्म गररएको छ । 

२.  दहत्तर बहत्तर लबक्री तथा लनकासी: 
क)  िोलामा बािीले ल्र्ाएको रुि, काठ, दाउरा, जराजरुी 
ि)  संकलन क्षेत्र: िन क्षेत्र लभत्र नपने माइिोला र पिुािोलाको बहाब क्षते्रहरु 

ग)  दर रेट नदी तथा िोलाले बगाएर ल्र्ाएको काठ दाउरा आर्द (दहत्तर बहत्तर) प्रलत वकलो दर संकलन शलु्क रु १.०० र दर लबवक्र शलु्क 
रु १.५० मात्र । 

घ)  दर रेट नदी तथा िोलाले बगाएर ल्र्ाएको काठ दाउरा आर्द (दहत्तर बहत्तर) प्रलत वकलो दर संकलन शलु्क रु १.०० र दर लबवक्र शलु्क 
रु १.५० मात्र । 

घ)  आ.ि. 2079/80 का लागी न्रू्नतम िावषयक ठेक अंक रु 3 लाि कार्म गररएकोछ । 

३.   ढंुगा, लगट्टी, बालिुा संकलन तथा लबक्री शलु्क दफा ११२ को िण्ि घ को ६ नं. बमोखजम दस्तरु 

क्र.सं. वििरण 

आ.ि. 
2०७६/७७ को 
प्रलत क्र्बु वफट 

आ.ि. 
2०७६/७७ को 
प्रलत क्र्बु वफट 

आ. ब. 2०७7/७8 को 
लालग स्िीकृत संकलन 
तथा लबक्री शलु्क 

आ. ब. 2०७८/७९ को 
लालग प्रस्तावित संकलन 

तथा लबक्री शलु्क 

आ. ब.  2०७9/80 को 
लालग प्रस्तावित संकलन 

तथा लबक्री शलु्क 

कैवफर्त 
  

संकलन शलु्क लबवक्र शलु्क 
प्रलत 

ट्याक्टर 
प्रलत ट्रक 

प्रलत 

ट्याक्टर 
प्रलत ट्रक 

प्रलत 

ट्याक्टर 
प्रलत ट्रक/ 
ट्रीपर 

 १ ढंुगा, ग्रािेल रु २.०० रु ४.०० रु.150 रु.250 रु.150 रु.250 रु.200 रु.400   
२ लगवट रु २.०० रु ४.०० रु.300 रु.400 रु.300 रु.400 रु.200 रु.400   
३ बालिुा रु १.७५ रु ३.०० रु.200 रु.300 रु.200 रु.300 रु.200 रु.400   

4. िानीजन्र् बस्तहुरुको उपर्ोग गरी लसमेन्ट उत्पादन गरी लबवक्र वितरण गने उद्योगबाट उत्पार्दत लसमेन्टको लबवक्रमा लबवक्र गदायकै बित प्रलत 
बोरा तीन रुपैर्ाँका दरले प्राकृलतक स्रोत उपर्ोग बापत शलु्क लगाईनेछ । 

संकलन केन्र तथा संकलन पररमाण िातािरण मलु्र्ाङ्कन प्रलतिेदनले लनिायरण गरेको क्षेत्र, मात्रा र स्थानबाट संकलन गररने। 

 
 
 

अनसूुची – १५ 

(ऐनको दफा १६ सँग सम्बखन्ित) 
सामदुावर्क िनबाट प्राि हनु ेआर् 

 
सामदुावर्क िन उपभोक्ता सलमलतले िन पैदािार लबवक्र तथा उपर्ोग गरे िापत प्राि हनुे रकमको 10% रकम इलाम नगरपाललकको संखचत कोषमा 
जम्मा गनुय पनेछ । 
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अनसूुची १६ 
(ऐनको दफा १७ सँग सम्बखन्ित) 

दण्ि जररिाना 

१)  सरसफाइ आचारसंवहता, २०६८ को चौथो बुँदा तथा लमलत २०६९/0२/२२ को नगरपाललका बोियको लनणयर्ानसुार शौचालर् व्र्िस्थापन 
नभएमा सम्पखत्तकरको लालग मूल्र्ाङ्कन भएको रकमबाट हनु आउन ेसम्पखत्तकर िापतको रकममा ५०% रकम जररिाना गने  । 

२) सरसफाइ आचार संवहता २०६८ को पवहलो बुदँा कार्ायन्िर्नका लालग २०६९/0९/0१ को नगरपाललकाको लनणयर्ानसुार पवहलो 
पटकलाई रु १00, दोस्रो पटकलाई रु ५00 र तेस्रो पटकका लालग रु १५00 रकम जररिाना गने । 

३)  लमलत २०६९/०२/२२ को नगरपाललकाबोियको लनणयर्ानसुार सफा क्षेत्रमा घोषणा विपरीत कार्य गनेलाई रु ५00 देखि रु ५000 सम्म र 
पोलेलथन झोला प्रर्ोग गनेलाई रु २00 र लबक्री गनेलाई रु ५00 जररिाना गने । 

४)  फोहरमैला व्र्िस्थापन वििेर्क, २०६८ र फोहरमैला व्र्िस्थापन लनर्मािली, २०७० विपरीत कार्य गनेहरूलाई सो वििेर्क लनर्मानसुार 
जररिाना गने र सो को लनर्लमत व्र्िस्थापनका लालग जररिाना लगत रखजस्ट्रर रािेर सम्पखत्तकरको अलभलेिमा आिद्ध गरी असलु गने । 

५)  साियजलनक नाली तथा ढलमा जथाभािी सेखप्टक टेंकको मल बगाएमा िा जथाभािी फोहरमैला थपुारेमा फोहरमैला व्र्िस्थापन वििेर्क, 
लनर्मािलीअनसुार पवहलो पटकलाई रु 5०००, दोस्रो पटकदेखि पटकैवपच्छे रु 10००० का दरले जररिाना असलु गने । 

६) व्र्िसार् करको बक्र्ौता नबझुाउन ेव्र्िसार्ीहरुलाई पवहलो बषय १५% र सो भन्दा बढी भए २०%ले जररिाना सावहत असलु गने । 

७) 
इलाम नगरपाललका क्षेत्रमा साियजलनक नाली तथा सिकलाई क्षलत परु्रर्ायउने गरी ढंुगा झाने, गोललर्ा, थपुाने, नाली पनेु, सिक अिरुद्ध हनुे 
गरी लनमायण सामाग्री थपुाने कार्य गने गराउने व्र्खक्तलाई पवहलो पटक रु. ५,०००।०० र दोस्रो पटकदेखि पटकै वपच्छे उक्त कार्य गरेमा 
रु. 10,०००।०० जररिाना असलु गने । 

८) लमलत २०७५/0४/0१ गतेदेखि प्लावष्टक ग्लासको लबक्री वितरणमा प्रलतबन्ि गररएकोले सो लनणयर् विपररत कार्य भएमा पवहलो पटकलाई 
रु. ५००।०० र सो दोहोररएमा पटकै वपच्छे रु. 10००।०० जररिाना असलु गने । 

९) र्समा उल्लेि भए बाहेकका दण्ि जररिाना प्रचललत ऐन लनर्म काननु तथा नगरपाललकाको लनणयर् अनसुार हनुेछ । 
मालथ उल्लेखित अिस्था र खस्थलतलाई मध्र्नजर गदै आ.ि. २०७९/८० को लागी तपलसल अनसुारका लबषर्गत र क्षेत्रहरुबाट तपलसल अनसुारको 
रकम प्राि हनु ेअनमुान सवहतको आलथयक प्रस्ताि प्रस्ततु गररएकोछ । 
 

उपरोक्त प्रस्तावित कूल आर्बाट र्सै समालनत नगरसभा बाट पाररत नीलत तथा कार्यक्रम लाई बवढ भन्दा बवढ सम्बोिन गनय सवकने विश्वासका साथ 
र्स सम्मालनत नगरसभामा छलफलका लालग प्रस्ताि गदयछु ।    

नगरसभाबाट पाररत लमलतिः २०७९/०३/०९ 

प्रमाखणकरण लमलतिः २०७९/०३/१५ 

 

वििरण अनमुालनत आर् 

आन्तररक श्रोत 20,49,89,160.00 (बीस करोि चनान्चास लाि उनानब्ब ेहजार एक सर् साठी ।) 
आन्तररक राजश्व जम्मा  आठ करोि पचहत्तर लाि ।                    8,75,00,000.00  

मालपोत रखजश्टे्रशन एक करोि पचास लाि ।                     1,50,00,000.00  
विलभन्न र्ोजना तथा कार्यक्रममा उपभोत्ता लागत 

सहभालगता      तीन करोि उनान्सर् लाि उनानब्ब ेहजार एक सर् साठी ।      3,99,89,160.00  

साियजलनक लनखज साझेदारी                                      -    
गत िषयको अ.ल्र्ा.                       दईु करोि पचहत्तर लाि ।         2,75,00,000.00  

नगरविकास कोष ऋण                                      -    
अन्र् संस्था( सिक िोिय) बाट साझेदारी आर् पचास लाि ।                      50,00,000.00  

आन्तररक ऋण तीन करोि ।                    3,00,00,000.00  
संघीर् सरकार      84,28,00,000.00 (चौरासी करोि अठ्ठाईस लाि ।) 

समानीकरण अनदुान सोह्र करोि बर्ासी लाि ।                   16,82,00,000.00  
 सशतय अनदुान चिाललस करोि सोह्र लाि ।                   44,16,00,000.00  

समपरुक अनदुान एक करोि पचास लाि ।                     1,50,00,000.00  
विशेष अनदुान एक करोि असी लाि ।                    1,80,00,000.00  

स्थानीर् पिुायिार विकास साझेदारी कार्यक्रम                                      -    
सामाखजक सरुक्षा सशतय बीस करोि ।                  20,00,00,000.00  

प्रदेश सरकार        4,28,04,000.00 (चार करोि उठ्ठाईस लाि चार हजार ।) 
समानीकरण अनदुान बर्ानब्बे लाि लत्रर्ानब्ब ेहजार ।                       92,93,000.00  

 सशतय अनदुान(लनिायचन के्षत्र कार्यक्रम समेत) दईु करोि पैँलतस लाि एघार हजार ।                      2,35,11,000.00  
समपरुक अनदुान एक करोि ।                    1,00,00,000.00  

विशेष अनदुान                                      -    
राजश्व बािँफािँ        13,31,06,840.00 (तेह्र करोि एकतीस लाि छ हजार आठ सर् चाललस ।) 

संघीर् सरकार बाह्र करोि एघार लाि तीस हजार ।                    12,11,30,000.00  
प्रदेश सरकार   एक करोि उन्नाईस लाि छर्त्तर हजार आठ सर् चालीस ।           1,19,76,840.00  

कूल आर्  1,22,37,00,000.00     (एक अबय बाईस करोि सैँलतस लाि ।) 
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इलाम नगरपाललकाको एघारौ नगरसभामा प्रस्ततु आ.ि. २०७९/८० को बावषयक बजेट तथा कार्यक्रम 

 

सभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

हाम्रो इलाम नगरपाललकाको र्स सम्मालनत नगरसभामा आगामी आ. ि. २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा गने सन्दभयमा र्स सम्मालनत 
सभाबाट बजेटको पूियशतय तथा कार्यक्रमको मागयदशयनको रुपमा रहेको नीलत तथा कार्यक्रम र आलथयक तथा विलनर्ोजन प्रस्तािहरु सभाको बैठकमा 
प्रस्ततु भई पाररत भइसकेको छ । त्र्सका लनखम्त म र्स सभा प्रलत इलाम नगरपाललका, नगर कार्यपाललकाको तफय बाट र मेरो व्र्खक्तगत तफय बाट 
आभार प्रकट गदयछु । साथै सभाप्रलत सम्मान व्र्क्त गनय चाहन्छु ।  
 

सभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

आ.ि.२०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गनय अखघल्लो आ. ि. को बावषयक बजेट तथा कार्यक्रमको कार्ायन्िर्नको अिस्थाको सलमक्षा गनुय 
अत्र्ािश्र्क र उखचत ठालनन्छ, जसबाट आगामी आलथयक िषयको बजेट तथा कार्यक्रम लनमायण गनय आिार, औखचत्र् र सहजता प्राि हनु सक्दछ । 
तसथय, म र्स सम्मालनत सभामा आ. ि. २०७९/८० को बावषयक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गनुयअखघ चाल ुआ. ि. २०७८/७९ को लक्ष्र् तथा 
कार्ायन्िर्नको प्रगलतको अिस्था संखक्षिरुपमा प्रस्ततु गनय चाहन्छु । 

१. आ. ि. २०७८/७९ को लालग निौ नगर सभाबाट इलाम नगरपाललकाको कूल रु.१ अबय २१ करोि ३५ लाि अनमुालनत आर् तथा व्र्र् नगर 
सभाबाट स्िीकृत भई कार्ायन्िर्नमा आएको र संखघर् तथा प्रदेश सरकार लगार्तबाट थप भएका सशतय लगार्तका बजेटका कारण संशोलित 
आर् तथा व्र्र् रु. १ अबय २९ करोि ४९ लाि १४ हजार को बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । 

२. उक्त अनमुालनत आर् को २०७९ साल जेठ मवहनाको अन्त्र् सम्ममा ८६% प्रगलत हाँलसल भएको छ । आ. ि. २०७८/७९ को आन्तररक 
आम्दानी प्रक्षेपण गरे अनरुुप प्रगलत हालसल गनय सवकएन। 

३. चाल ुआलथयक बषयको जेठ मसान्त सम्ममा ६९ प्रलतशत िचय प्रगलत भएको व्र्होरा म र्स सम्मालनत नगरसभामा जानकारी गराउन चाहन्छु ।  
 
सभाध्र्क्ष महोदर्, 

उखल्लखित प्रकरणमा मैले चालू आ. ि. २०७८/७९ को इलाम नगरपाललकाको समग्र बजेट तथा कार्यक्रमको संखक्षि वििरण प्रस्ततु गररसकेकेा छु 
। अि म र्स सम्मालनत सभामा आगामी आ. ि. २०७९/८० को बावषयक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गने काननुी आिार, हाम्रो अभ्र्ास, बजेट 
तथा कार्यक्रम र कार्ायन्िर्न पिलत पेश गने अनमुलत चाहन्छु । 
 
(क) काननुी आिार 
नेपालको संवििानको िारा २२९ मा नगरपाललकाको संखचत कोष र सो कोषबाट िारा २३० अनसुार नगरपाललकाको राजस्ि र व्र्र्को अनमुान र्स 
नगरसभामा पेश गने संिैिालनक प्राििान अनसुार बजेट बनाउँदा संघीर् अथय मन्त्रालर् र प्रदेशको आन्तररक मालमला तथा कानून मन्त्रालर्बाट प्राि 
मागयदशयन, नेपालको संवििानको अलतररक्त स्थानीर् सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ को मागयदशयन लाई आिार मालनएको छ । ऐनको दफा २४ मा 
नगरपाललकालभत्र के कस्ता र्ोजना बनाउने भने्न कुरा प्रष्ट कानूनी रूपमा उल्लेि गररएको छ । र्स्तै सवििानको िारा २२९ मा उखल्लखित 
नगरपाललकाको संखचतकोषमा जम्मा हनुे नगरपाललकाको आर् रकमका सम्बन्िमा ऐनको दफा ६५ मा उपप्रमिुको संर्ोजकत्िमा रहेको स्थानीर् 
राजस्ि परामशय सलमलतबाट ऐनको दफा ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२ र ६३ अनसुारको सेिा र क्षेत्रमा स्थानीर् कर राजस्ि र गैर 
कर राजस्िका लालग प्राि परामशयका आिारमा नेपालको संवििानको िारा २२९(२) अनसुार चालू सभािाट स्िीकृत तथा पाररत इलाम 
नगरपाललकाको आलथयक ऐन, 2079 का आिारमा इलाम नगरपाललकाको आ.ि. २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम रहेको व्र्होरा लनिेदन गनय 
चाहन्छु ।  
 
सभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

अब म आ. ि. २०७९/८० को प्रस्तावित इलाम नगरपाललकाको आलथयक प्रस्ताि, २०७९ को वििेर्कमा नगरपाललकाबाट लगाईएका लबलबि कर 
तथा गैर करराजस्िको दार्रा र दर तथा बाह्य आर्तफय  नेपाल सरकार तथा १ नं. प्रदेश सरकारबाट प्राि हनुे समानीकरण अनदुान, विशेष अनदुान, 
समपूरक अनदुान, सशतय अनदुान तथा राजस्ि बाँिफािबाट प्राि हनु ेरकम, अन्र् सरकारी तथा विकासका साझेदार लनकार्बाट प्राि हनु ेरकम, गत 
सालको िचय नभई सरेको रकम लाई सखञ्चत कोषमा समािेश गरी िचय गनुय पने र वहसाि राख्न ुपने सम्पूणयलाई आर् बनाइएको छ । 

र्स सम्मालनत सभामा आ.ि. २०७९/८०को राजस्िको मूल विशेषता सखक्षिरुपमा लनम्नानसुार भएको व्र्होरा उल्लेि गनय चाहन्छु । 

आ. ि. २०७९/८० मा नगरपाललकामा लागू हनु े करको दरलाई व्र्िखस्थत गनय करको िलगयकरण िैज्ञालनक तररकाले गरर करको दार्रालाई 
फरावकलो बनाइएको छ भन ेकरको दरमा समार्ोजन गरर गत आ.ि. मा रहेको करका दरलाइ नगरबासीको माग अनरुुप घटाईएको छ ।  
विश्वमा भैरहेको आलथयक मखन्दका बािजदु पलन नगरबासीमा उत्साह तथा उजायको कलम हनु नर्दन बजेट तथा कार्यक्रममा विषेश ध्र्ान र्दइएको छ । 
 
सभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ को उपदफा (६) मा भएको व्र्िस्था अनसुार बजेट प्रक्षेपण गदाय आगामी आलथयक िषय पलछ 
अको आलथयक िषय को समेत बजेट प्रक्षेपण गनुयपने काननुी व्र्िस्था अनसुार आलथयक िषय २०८०/८१ को लालग कूल बजेट रु १ अिय ३४ करोि 
६० लाि ७० हजारको बजेट प्रक्षपेण गरेको छु । 

आ.ि.२०७९/८०को कुल राजस्ि समेतको आम्दानी रु १ अिय २२ करोि ३७ लाि को बजेट देहार्ानसुार विलनर्ोजन गरेको छु । 

(१)  विलनर्ोजनका सीमा र आिारहरु 



58 
 

 कार्ायलर्को सञ्चालनका अलनिार्य िचय, 
 नगरबासीहरुको विकास र समवृद्धको चाहना, 
 सिै क्षेत्र-िगय र तहको समानपुालतक विकासका लालग गनुयपने लगानी, 
 विकासका साझेदारहरुसँग गनुयपने सहकार्यका लालग चावहन ेश्रोतको व्र्िस्था, 
 टोल/बस्ती स्तरबाट छनौट र प्रालथलमवककरण भै आएका र्ोजनाहरुको संख्र्ा र आिश्र्कता, 
 र्सै सम्मालनत सभाबाट स्िीकृत विलनर्ोजन प्रस्ताि, 

(२)  विषर्गत र क्षेत्रगत रुपमा विलनर्ोखजत बजेट तथा कार्यक्रमलाई विश्लषेण गदाय लनम्नानसुार रहेकोछ । 

 प्रशासलनक िचय तफय  कुल बजेटको ११% रहेको छ, 

 पूिायिार विकासतफय   कुल बजेटको ३०%  
 सामाखजक विकासतफय  कुल बजेटको ४५% 

 आलथयक विकासतफय   कुल बजेटको ५%  

 सशुासन तथा अन्तर सम्बखन्ित क्षते्रतफय   कुल बजेटको ५%  

 िन िातािरण तथा विपद व्र्िस्थापन तफय  कुल बजेटको ४%  

(३)  िचयको प्रकृलतका आिारमा विश्लषेण गदाय चाल ुप्रकृलतको िचय ५९%, पुखँजगत प्रकृलतको िचय ४०% र विखत्तर् व्र्िस्था तफय को िचय १ प्रलतशत 
रहेको छ । 

(४) र्सरी बजेट रकम विलनर्ोजन भएका र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको विस्ततृ वििरण अनसूुची मा रािी पेश गररएको छ । 

(५) बजेट न्रू्न भई सम्पादन हनु नसक्न े महत्िपूणय कार्यक्रम तथा र्ोजनाहरुलाई बहबुषीर् कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गने गराउने व्र्िस्था 
लमलाइने छ । 

(६) टोलबस्ती ििा हदैु नगरसम्म प्राथलमवककरण भई आएका तर रकम विलनर्ोजन गनय नसवकएका र्ोजनाहरुलाई ििास्तर, नगरस्तर, प्रदेशस्तर र 
संघीर्स्तरका र्ोजनामा िलगयकरण गरर र्ोजना बैंकमा राखि स्रोत िोजी गनय सक्न ेव्र्िस्था लमलाईने छ । 

(७) र्सै सभा िाट स्िीकृत विलनर्ोजन प्रस्तािले लनिायरण गरेको रकम रु १ अबय २२ करोि ३७ लािलाई र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुमा विलनर्ोजन 
गरर स्िीकृत वििरण इलाम नगरपाललकाको आ.ि. २०७९/८० को विलनर्ोजन वििेर्क र र्सका अनसूुचीहरुमा संलग्न रािी प्रस्ताि गरेको 
छु । 

 
मालथ ललखित सम्पूणय र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु संचालन गनय प्राि गने आम्दानी र िचयको  वििरण पूणयता र्दन र्सै बजेट तथा कार्यक्रमको सम्पूणय 
तथा अलभन्न अङ्गको रुपमार्स सम्मालनत सभा समक्ष इलाम नगरपाललकाको आलथयक बषय २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम स्िीकृलतको लालग पेश 
गरेको छु | 

नगरसभाबाट पाररत लमलतिः २०७९/०३/०९ 

प्रमाखणकरण लमलतिः २०७९/०३/१५ 
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इलाम नगरपाललकाको विलनर्ोजन ऐन, २०७९ 

प्रस्तािनािः  

इलाम नगरपाललकाको आलथयक िषय २०७९/८० का सेिा र कार्यहरुको लालग सखञ्चत कोषबाट केही रकम िचय गनय अलिकार र्दन र सो रकम 
विलनर्ोजन गनय बाञ्छनीर् भएकोले, नेपालको संवििानको िारा २२९ को उपिारा (२) बमोखजम इलाम नगरपाललका, नगर सभाले र्ो ऐन बनाएको छ 
। 

१.  संखक्षि नाम र प्रारम्भिः (१)र्स वििेर्कको नाम “इलाम नगरपाललका, विलनर्ोजन ऐन, २०७९” रहेको छ । 

 (२) र्ो ऐन २०७९ साल श्रािण १ गते देखि प्रारम्भ हनुेछ । 

२.  आलथयक िषय २०७९/८० को लनलमत्त सखञ्चत कोषबाट रकम िचय गने अलिकारिः  (१) आलथयक िषय २०७९/८० का लनलमत्त इलाम नगर 
कार्यपाललका को कार्ायलर्, मातहतका लनकार्हरु, ििा कार्ायलर्,  विषर्गत शािाले गने सेिा र कार्यहरुका लनलमत्त अनसूुची मा उखल्लखित चाल ु
िचय, पूजँीगत िचय र वित्तीर् व्र्िस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु १ अबय २२ करोि ३७ लािमा नबढाई लनर्दयष्ट गररए बमोखजम सखञ्चत 
कोषबाट िचय गनय खस्िकृत गररएको छ । 

३.  विलनर्ोजनिः (१) र्स वििेर्कद्वारा सखञ्चतकोषबाट िचय गने अलिकार र्दइएको रकम आलथयक िषय २०७९/८० का लनलमत्त इलाम नगर 
कार्यपाललका को कार्ायलर्, मातहतका लनकार्हरु, ििा कार्ायलर्,  विषर्गत शािाले गने सेिा र कार्यहरुको लनलमत्त विलनर्ोजन गररएको छ । 

 (२) र्स वििेर्कले विलनर्ोजन गरेको रकम िचय गदाय र्सै साथ संलग्न अनसूुची मा उल्लेि भए अनसुार गररएको छ । 

 (३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए तापलन नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्, मातहतका लनकार्हरु, ििा कार्ायलर्, विषर्गत 
शािाले गने सेिा र कार्यहरुको लनलमत्त विलनर्ोजन गरेको रकममध्रे् कुनै बचत हनुे र कुनैमा अपगु हनुे देखिन आएमा नगर कार्यपाललकाले बचत 
हनुे शीषयकबाट नपगु हनुे शीषयकमा रकम सानय सक्ने प्रस्ताि गररएको छ । र्सरी एक शीषयकबाट अको खशषयकमा रकमान्तर गदाय अको शीषयकको 
जम्मा रकमको ७ प्रलतशतसम्म प्रमिु प्रशासवकर् अलिकृतले सो भन्दा बढी १५ प्रलतशतसम्म नगर प्रमिुले र सो भन्दाबढी नगरकार्यपाललकाले २५ 
प्रलतशतमा नबढने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीषयकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी शीषयकमा रकमान्तर गरर रकम सानय तथा लनकासा 
र िचय जनाउन सवकने प्रस्ताि गररएको छ । पूजँीगत िचय र वित्तीर् व्र्िस्थापन तफय  विलनर्ोखजत रकम साँिा भकु्तानी िचय र व्र्ाज भकु्तानी िचय 
शीषयकमा तथा पुखँजगत िचय बाहेक अन्र्त्र सानय नसवकने प्रस्ताि गररएको छ । तर चाल ु तफय को रकम चाल ुिचय, पूजँीगत िचय र वित्तीर् 
व्र्िस्थाको िचय व्र्होनय एक खशषयकबाट अको खशषयकमा रकम सानय सवकने व्र्िस्था गररएको छ । 

 (४) प्रस्ताि गररएका चाल ुतथा पूजँीगत बजेट तथा कार्यक्रमहरुमा र्ोजनागत िा कार्यक्रमगत विभाजन हनु छुट भएका बजेटको रु. ५ लाि 
सम्म प्रमिु प्रशासवकर् अलिकृतले तथा सो भन्दा मालथ २५ लािसम्म नगर प्रमिुले र सोभन्दा बढी रहेछ भने कार्यपाललकाले र्ोजनागत/ 
कार्यक्रमगत विलनर्ोजन गनय सक्नगेरी प्रस्ताि गरीएकोछ । 

 (५) विलनर्ोजन प्रस्ताि गररएका ििास्तरीर् र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको उपदफा ३ अनसुार रकमान्तर तथा समान प्रकृलतका कार्यहरुमा र्ोजना 
तथा कार्यक्रमहरु पररितयन गनुय परेमा ििा सलमलतले लनणयर् गरर नगर प्रमिुको स्िीकृलतमा नगरकार्यपाललकाबाट स्िीकृत गनुयपनेछ । त्र्स्तै 
नगरस्तरीर् र्ोजनाहरुको उपदफा ३ अनसुार रकमान्तर र र्ोजना तथा कार्यक्रम पररितयन गनुयपरेमा नगर प्रमिुले नगरकार्यपाललका माफय त 
स्िीकृत गनुयपनेछ ।  

 (६) भौलतक पूिायिार तफय को र्ोजना उपभोत्ता सलमलत माफय त सञ्चालन गदाय उक्त र्ोजनामा विलनर्ोजन भएको रकमलाई नगर कार्यपाललकाले 
उपलब्ि गराउने रकमको वहस्सा मात्र मानेर उपभोत्ताले लनर्मानसुार थपगनुयपने लागत सहभालगताको रकम थप गरी र्ोजनाको कुल बजेट 
कार्म गरीन े छ । लागत सहभागीता जटुाउँन ु पने र्ोजना तथा कार्यक्रमको हकमा छुटै्ट कार्यवििी भए सोवह अनसुार हनुेछ, अन्र्था 
नगरपाललकाको लनिायरीत विलि र प्रवक्रर्ा बमोखजम हनुेछ । र्ोजनाको लागत अनमुान तर्ार गदाय लागत सहभालगताको अंक कामको प्रकृलत 
अनसुार स्ट्रकचरको काम ६०% िा सो भन्दा बवढ भएमा २०%  र ६०% भन्दा कम भएमा ३०%  कार्म गरर लागत अनमुान तर्ार गररनेछ 
।शैखक्षक क्षेत्र, िालमयक तथा परुाताखत्िक क्षेत्र सँग सम्बखन्ित र्ोजनाहरु संचालन गदाय मालथ उल्लेि भएबमोखजम लागत अनमुान अनसुारको श्रम 
सहभालगता हनुपुने (नगद लागत सहभालगता जम्मा गनुय नपने) छ । िानेपानी, फोहोरमैला व्र्िस्थापन तथा प्रस्ताि माफय त संचालन हनुे कार्यक्रम 
हरुको हकमा कखम्तमा ५%  श्रम सहभालगता (नगद लागत सहभालगता जम्मा गनुय नपने) व्र्होनुय पने छ । मवहला हरु मात्र सदस्र् रहेको उपभोक्ता 
सलमलत माफय त कुनै पलन र्ोजना संचालन गनुय परेमा मालथ उखल्लखित लागत सहभालगता अंशको आिा मात्र व्र्होनुय पनेछ । तफय का  र्ोजनाको 
कुल बजेट ५ लाि िा सो भन्दा बढी भएमा लागत अनमुान तर्ार गदाय कै समर्मा कुल लागत अनमुानको २% ममयत संभार कोष र २% 
कन्टीन्जेन्सी थप गरी तर्ार गरीनेछ । र्ोजनाको कुल बजेट ५ लाि भन्दा कम भएमा लागत अनमुान तर्ार गदाय कै समर्मा कुल लागत 
अनमुानको २% कन्टीन्जेन्सी मात्र थप गरी तर्ार गरीनेछ । र्ोजनाको रकम भकु्तानी गदाय विल रकमबाट सम्झौता अनसुार को रकम कट्टा 
गरी भकु्तानी गररनेछ । जलतसकैु लागत अनमुान भएको भएतापनी विल भकु्तानी गदाय विल रकमको ५% रकम िरौटी कट्टा गरी भकु्तानी 
गररनेछ । सो िरौटी रकम सो र्ोजनाको अखन्तम लेिापररक्षण सम्पन्न भए पश्चात मात्र वफताय गररनेछ ।  

 (७) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेखिएका भएतापलन एक खशषयकबाट अको खशषयकमा रकमान्तर गदाय अको शीषयकको जम्मा स्िीकृत रकमको 
२५ प्रलतशत भन्दा बढ्न ेगरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीषयकहरुबाट रकमान्तर गनय परेमा नगर सभाको स्िीकृलत ललन ुपनेछ । 

 (८) र्स दफाको अन्र्त्र जनुसकैु व्र्िस्था भए पलन चाल ुिचयमा विलनर्ोखजत रकम िचय नहनुे भएमा नर्ाँ चाल ुतथा पूजँीगत कार्यक्रम स्िीकृत 
गरी िचय गनय बािा पने छैन । 

४.  थप अनदुानिः र्स वििेर्कमा प्रस्ताि गरीए बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, दात ृ लनकार्, जनसहभालगता िा  कुनै  पलन स्रोतबाट थप 
कार्यक्रम संचालन गने गरी संखचत कोषमा रकम प्राि हनु आएमा सो रकम समेत र्सै ऐनबाट  विलनर्ोजन भएको मालन संखचत कोषमा जम्मा 
गरी संखचतकोष बाट िचय गनय िािा पने छैन । 
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५.  अलिकार प्रत्र्ार्ोजनिः चाल ुिचय तफय को सम्बखन्ित स्िीकृत बावषयक बजेटको तोवकएको िचय शीषयकमा विलनर्ोखजत रकममा बढी नहनु ेगरी कतै 
दर तोवकएको भए सो दर अनसुार र नतोवकएको भए बजेट सीमाको ख्र्ाल गरी दर स्िीकृत गरी िचय लेख्न ेअलिकार इलाम नगर कार्यपाललका 
िा नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्को अलिकार प्राि अलिकारी तथा लेिा उत्तरदार्ी अलिकारीलाई प्रत्र्ार्ोजन गररएको छ । 

६.  िचय अनमुोदन तथा संसोिनिः (१) आ.ि. २०७९/८० का लालग स्िीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा क्षेत्रगत मात्र विलनर्ोजन भई र्ोजनागत/ 
कार्यक्रमगत विभाजन हनु बाँकी रहेका बजेट तथा कार्यक्रमहरुको कार्ायन्िर्न गनय नगरकार्यपाललकाको लनणयर् बमोखजम कार्यपाललकाको 
कार्ायलर्का लेिाउत्तरदार्ी अलिकारीबाट गररएका विलनर्ोजनहरु समेत र्सै ऐन बमोखजम भएको मालनन ेछ । 

७. र्स विलनर्ोजन प्रस्तािमा तपलसल अनसुारका लबषर्गत र क्षेत्रहरुमा तपलसल अनसुारको रकम विलनर्ोजन हनु े अनमुानको विलनर्ोजन प्रस्ताि 
स्िीकृत भएको छ । 

 

वििरण अनमुालनत व्र्र् 

कार्ायलर् सञ्चालन तथा प्रशासलनक    16,58,50,000.00        (सोह्र करोि अन्ठाउन्न लाि पचास हजार ।) 
ििास्तररर् र्ोजना तथा कार्यक्रम   12,00,00,000.00        (बाह्र करोि ।) 

आलथयक विकास एक करोि बखत्तस लाि ।               1,32,00,000.00  

सामाखजक विकास   एक करोि अन्ठानब्बे लाि पचास हजार ।              1,98,50,000.00  

पूिायिार विकास            पाँच करोि छर्ानब्बे लाि ।               5,96,00,000.00  

िन िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन दईु करोि ।              2,00,00,000.00  

सशुासन तथा संस्थागत विकास लत्रहत्तर लाि पचास हजार ।                 73,50,000.00  

नगरस्तररर् र्ोजना तथा कार्यक्रम  22,97,39,000.00     (बाईस करोि सन्तानब्बे लाि उनान्चाललस हजार ।) 

आलथयक विकास  उनान्चास लाि ।                     49,00,000.00  

सामाखजक विकास चार करोि छर्त्तर लाि उनान्सर् लाि आठ सर् चाललस । 4,76,99,840.00  

पूिायिार विकास तेह्र करोि बाईस लाि उनान्चाललस हजार एक सर् साठी ।  13,22,39,160.00  

िन िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन                 सत्तरी लाि ।                       70,00,000.00  

सशुासन तथा संस्थागत विकास   तीन करोि उनासी लाि ।                    3,79,00,000.00  

संखघर् सशतय अनदुान       47,46,00,000.00   (सड्चाललस करोि छर्ाललस हजार ।) 
आलथयक विकास एक करोि एकाउन्न लाि ।               1,51,00,000.00  

सामाखजक विकास तीस करोि चौरहत्तर लाि ।             30,74,00,000.00  

पूिायिार विकास एघार करोि उनान्सर् लाि  ।      11, 99,00,000.00  
िन िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन    एक करोि अलस लाि ।             1,80,00,000.00                                

सशुासन तथा संस्थागत विकास एक करोि बर्ालीस लाि ।              1,42,00,000.00  

 प्रदेश सशतय अनदुान          3,35,11,000.00  (तीन करोि पैंलतस लाि एघार हजार।) 
आलथयक विकास - 

सामाखजक विकास नौ लाि लत्रपन्न लाि ।                   9,53,000.00  

पूिायिार विकास तीन करोि पखच्चस लाि अन्ठाउन्न हजार।               3,25,58,000.00  

िन िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन                                -    

सशुासन तथा संस्थागत विकास                                -    

सामाखजक सरुक्षा  20,00,00,000.00   (बीस करोि।) 

कुल व्र्र्  1,22,37,00,000.00   (एक अबय बाईस करोि सैंलतस लाि ।) 
 

 

नगरसभाबाट पाररत लमलतिः २०७९/०३/०९ 

प्रमाखणकरण लमलतिः २०७९/०३/१५ 
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अनसूुखच १ 

ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) संग सम्बखन्ित 

आलथयक िषय २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम र  िचयका खशषयकहरु 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

कार्ायलर् सञ्चालन तथा प्रशासलनक 

1 21111 पाररश्रलमक कमयचारी 
 

48,500,000 17,500,000 - - - - - - - - - 28,000,000 3,000,000 48,500,000 

2 21112 
पाररश्रलमक 
पदालिकारी  

12,000,000 3,900,000 - - - - - - - - - 8,100,000 - 12,000,000 

3 21121 पोशाक 
 

1,750,000 700,000 - - - - - - - - - 1,050,000 - 1,750,000 

4 21122 िाद्यान्न 
 

600,000 240,000 - - - - - - - - - 360,000 - 600,000 

5 21132 महंगी भत्ता 
 

2,000,000 800,000 - - - - - - - - - 1,200,000 - 2,000,000 

6 21134 कमयचारी बैठक भत्ता 
 

1,000,000 400,000 - - - - - - - - - 600,000 - 1,000,000 

7 21141 
पदालिकारी बैठक 
भत्ता  

1,250,000 500,000 - - - - - - - - - 750,000 - 1,250,000 

8 21211 
कमयचारी सामाखजक 
सरुक्षा कोष  

1,000,000 400,000 - - - - - - - - - 600,000 - 1,000,000 

9 21214 
कमयचारी अिकाश 
कोष  

14,000,000 5,800,000 - - - - - - - - - 8,200,000 - 14,000,000 

10 22111 पानी लबजलुी 
 

1,500,000 600,000 - - - - - - - - - 900,000 - 1,500,000 

11 22112 संचार 
 

1,200,000 480,000 - - - - - - - - - 720,000 - 1,200,000 

12 22211 इन्िन पदालिकारी 
 

2,500,000 1,000,000 - - - - - - - - - 1,500,000 - 2,500,000 

13 22212 
इन्िन कार्ायलर् 
प्रर्ोजन  

6,000,000 2,400,000 - - - - - - - - - 3,600,000 - 6,000,000 

14 22221 
सिारी तथा औजार 
उपकरण ममयत  

4,000,000 1,600,000 - - - - - - - - - 2,400,000 - 4,000,000 

15 22214 
लबमा तथा नविकरण 
िचय  

800,000 320,000 - - - - - - - - - 480,000 - 800,000 

16 22311 
मसलन्द तथा 
कार्ायलर् सामाग्री  

8,000,000 3,200,000 - - - - - - - - - 4,800,000 - 8,000,000 

17 22313 पसु्तक तथा सामाग्री 
 

350,000 140,000 - - - - - - - - - 210,000 - 350,000 

18 22314 इन्िन अन्र् प्रर्ोजन 
 

300,000 120,000 - - - - - - - - - 180,000 - 300,000 

19 22315 
पसु्तक पत्रपलत्रका 
छपाई तथा सूचना 
प्रकाशन िचय 

 
1,500,000 600,000 - - - - - - - - - 900,000 - 1,500,000 

20 22411 सेिा परामशय िचय 
 

1,000,000 400,000 - - - - - - - - - 600,000 - 1,000,000 

21 22412 
सूचना प्रणाली 
सफ्टिेर्र सञ्चालन  

1,500,000 600,000 - - - - - - - - - 900,000 - 1,500,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

िचय 
22 22413 करार सेिा शलु्क 

 
30,000,000 11,000,000 - - - - - - - - - 19,000,000 - 30,000,000 

23 22419 अन्र् सेिा शलु्क 
 

5,000,000 1,200,000 - - - - - - - - - 2,590,000 1,210,000 5,000,000 

24 22522 कार्यक्रम िचय 
 

15,00,000 600,000 - - - - - - - - - 900,000 - 15,00,000 

25 22611 अनगुमन मूल्र्ाङ्कन 
 

50,000 20,000 - - - - - - - - - 30,000 - 50,000 

26 22612 भ्रमण िचय 
 

2,000,000 800,000 - - - - - - - - - 1,200,000 - 2,000,000 

27 22613 
विखशष्ट व्र्खत्त भ्रमण 
िचय  

1,500,000 600,000 - - - - - - - - - 900,000 - 1,500,000 

28 22711 विविि िचय 
 

4,000,000 1,600,000 - - - - - - - - - 2,400,000 - 4,000,000 

29 22721 
नगरसभा संचालन 
िचय  

1,000,000 400,000 - - - - - - - - - 600,000 - 1,000,000 

30 24211 
आन्तररक ऋणको 
साँिा/ व्र्ाज(गौतम 
बिु शभागहृ) 

 
7,000,000 2,800,000 - - - - - - - - - 4,200,000 - 7,000,000 

31 27112 
अन्र् सामाखजक 
सरुक्षा  

200,000 80,000 - - - - - - - - - 120,000 - 200,00 

32 27219 
अन्र् सामाखजक 
सहार्ता  

200,000 80,000 - - - - - - - - - 120,000 - 200,000 

33 28142 घर भािा 
 

250,000 100,000 - - - - - - - - - 150,000 - 250,000 

34 28143 
सिारी सािन तथा 
मेलसनरी औजार 
भािा 

 
700,000 280,000 - - - - - - - - - 420,000 - 700,000 

35 28212 
न्र्ावर्क वफताय/ 

राजश्व वफताय  
200,000 80,00 - - - - - - - - - 120,000 - 200,000 

36 31123 
नगरपाललका मखु्र् 
प्रशासलनक भिन 
फलनयलसङ्ग 

 
1,500,000 600,000 - - - - - - - - - 900,000 - 1,500,000 

 कार्ायलर् सञ्चालन तथा प्रशासलनक जम्मा 165,850,000 61,940,000 - - - - - - - - - 99,700,000 4,210,000 165,850,000 

ििास्तरीर् र्ोजना तथा कार्यक्रम 
              

- 

ििा नं.  १ 
              

- 

आलथयक विकास कार्यक्रम 
              

- 

37 31131 
कृवष, पश ु तथा 
फलफुल विकास 
कार्यक्रम 

1 1,000,000 - - - - 1,000,000 - - - - - - - 1,000,000 

सामाखजक विकास कार्यक्रम 

38 31156 
(िानेपानी 
व्र्िस्थापन) 

1 1,000,000 - - - - 1,000,000 - - - - - - - 1,000,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

प्लावष्टक ट्याङ्की र 
पाईप वितरण 
कार्यक्रम िचय 

39 22311 
जनता आ वि अवफस 
व्र्िस्थापन िचय 

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

40 31122 
सािेजङु्ग स्िास््र् 
चौकी कम्प्र्टुर 
िररद िचय 

1 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

41 22311 
जनता आिारभतू 
स्िास््र् केन्र 
व्र्िस्थापन 

1 75,000 - - - - 75,000 - - - - - - - 75,000 

42 31156 
रक्से िानेपानी 
व्र्िस्थापन िचय 

1 125,000 - - - - 125,000 - - - - - - - 125,000 

43 22512 
अपाङ्गता भएका 
व्र्खक्तहरुको उत्थान 
कार्यक्रम िचय 

1 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

44 31156 
लत्रिेणी िानेपानी 
व्र्िस्थापन 

1 200,000 - - - - 200,000 - - - - - - - 200,000 

45 22512 
र्िुा तथा िेलकुद 
विकास कार्यक्रम 

1 250,000 - - - - 250,000 - - - - - - - 250,000 

46 22512 
दललत उत्थान 
कार्यक्रम 

1 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

पूिायिार विकास कार्यक्रम- 

47 31171 

िाँिा गाउँ थापा 
गाउँ सरदारे बेसी 
हुँदै इ न पा ४ 
जोड्ने सिक 

स्तरोन्नती 

1 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

48 

31171 लग्रनभ्र्ाल्ली खचर्ा 
लमल हुँदै काकी 
गोलाइ जोड्ने सिक 
स्तरोन्नती 

1 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

49 

31171 नेपालटार सिेुदी 
गाउँ दलुिले िाँिा 
सिक स्तरोन्नती 

1 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

50 
31171 तामाङ्ग गाउँ गमु्बा 

लनमायण 
1 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

51 

31171 चतरेु मोि पखण्ित 
गाउँबाट देिेन्र घाट 
जोड्ने बाटो 
स्तरोन्नती 

1 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

52 

31171 नसयरी गोलाइबाट 
जलजले हुँदै दे न 
पा ३ जोड्ने बाटो 
स्तरोन्नती 

1 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

53 
31171 खशि मखन्दर 

स्तरोन्नती 
1 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

54 

31171 लमलगोलाइ बाट 
राउलगाउँ जोड्ने 
बाटो स्तरोन्नती 

1 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

55 

31171 लबष्ट गाउँबाट गरुुङ्ग 
गाउँ हुँदै बेतनी जाने 
बाटो स्तरोन्नती 

1 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

िन िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन 

56 31156 

थापा गाउँ िानेपानी 
महुान संरक्षण तथा 
िानेपानी लबस्तार 
र्ोजना 

1 300,000 - - - - 300,000 - - - - - - - 300,000 

57 27212 
विपद् व्र्िस्थापन 
िचय 

1 75,000 - - - - 75,000 - - - - - - - 75,000 

58 31171 
नेपालटार बजार 
व्र्िस्थापन िचय 

1 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

59 31171 
लत्रिेणी बजार 
व्र्िस्थापन 

1 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

60 31171 
नेपालटार सािावहक 
हवटर्ा बजार 
व्र्िस्थापन 

1 25,000 - - - - 25,000 - - - - - - - 25,000 

61 31171 

ििाका विलभन्न 
र्ोजना ममयत 
लगार्त कार्यक्रम 
िचय 

1 1,410,000 - - - - 1,410,000 - - - - - - - 1,410,000 

62 22711 
आकखष्मक रुपमा 
आईपने सानालतना 
ममयत िचय 

1 90,000 - - - - - - - - - - 90,000 - 90,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

सशुासन तथा अन्तरसम्बखन्ित के्षत्र/कार्ायलर् व्र्िस्थापन 

63 22311 
कार्ायलर् संचालन 
तथा प्रशासलनक िचय 

1 500,000 - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000 

ििा नं.  १ को जम्मा 
 

10,000,000 - - - - 9,410,000 - - - - - 590,000 - 10,000,000 

ििा नं.  २ 
              

- 

आलथयक विकास कार्यक्रम 
              

- 

64 31131 
कृवष आिलुनवककरण 
तथा उत्पादनमा 
बवृद्ध कार्यक्रम 

2 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

65 31131 
कृवषमा मलिाद 
तथा पूणय अनदुानमा 
विउ विजन वितरण 

2 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

सामाखजक विकास कार्यक्रम 

66 22512 
मवहला विकास 
कार्यक्रम 

2 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

67 22512 
आर्दिासी जनजाती 
विकास कार्यक्रम 

2 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

68 22512 
दललत िगय उत्थान 
कार्यक्रम 

2 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

69 22512 
र्िुा तथा िेलकुद 
विकास कार्यक्रम 

2 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

70 22512 
अपाङ्गता लसप 
विकास कार्यक्रम 

2 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

71 22512 
बालबाललका 
सम्बखन्ि विकास 
कार्यक्रम 

2 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

72 22512 
जेष्ठ नागररक 
सम्बखन्ि कार्यक्रम 

2 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

73 22311 

समु्बेक स्िास््र् 
चौकी कार्ायलर् 
व्र्िस्थापन तथा 
ममयत 

2 200,000 - - - - 200,000 - - - - - - - 200,000 

74 22512 
महामारीजन्र् रोग 
लनर्न्त्रण कार्यक्रम 

2 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

75 22522 
समु्बेक मा वि कक्षा 
स्तरोन्नती तथा 
शैखक्षक सिुार 

2 150,000 - - - - 150,000 - - - - - - - 150,000 



66 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

कार्यक्रम 

76 22311 

लसंहदेिी आ वि 
शैखक्षक सिुार 
सहर्ोग तथा भौलतक 
पूिायिार कार्यक्रम 

2 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

पूिायिार विकास कार्यक्रम 

77 

31171 र्दर्ालीिाँिा नौले 
ढाँि मोटरबाटो 
स्तरोन्ती 

2 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

78 

31171 बाँझ िाँिा खचते्र 
चोक मोटरबाटो 
स्तरोन्नती 

2 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

79 

31171 नरेन्र बहादरु राईको 
घर हुँदै ढुङ्गाना लसम 
मोटरबाटो विस्तार 

2 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

80 

31171 छाँगेिोला र्दर्ाली 
गाउँ हुँदै हेल्थपोष्ट 
िाँिा मोटरबाटो 
स्तरोन्नती 

2 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

81 

31171 दाररभञ्ज्र्ाङ्ग मखन्दर 
चोक रुलकु सिक 
स्तरोन्नती 

2 1,000,000 - - - - 1,000,000 - - - - - - - 1,000,000 

82 

31171 कृष्ण बहादरु राईको 
घर लसिे खचसापानी 
मोटरबाटो स्तरोन्नती 

2 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

83 

31156 समु्बेक बजार तथा 
ििा कार्ायलर् 
िानेपानी विस्तार 
र्ोजना 

2 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

84 

31156 ररउररउ िोल्सी 
िानेपानी ममयत तथा 
विस्तार र्ोजना 

2 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

85 

31156 ठूलोघरे लसम 
िाललङ्ग चोक 
िानेपानी ममयत तथा 
विस्तार र्ोजना 

2 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

86 
31156 िरे िोल्सी गैरी 2 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

गाउँ िानेपानीको 
ट्याङ्की लनमायण 

87 

31171 राम जानकी 
लसवद्धविनार्क िानी 
मागय स्तरोन्नती 

2 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

िन िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन - - - - - - - - - - - - - 

88 31171 

ििाका विलभन्न 
र्ोजना ममयत 
लगार्त कार्यक्रम 
िचय 

2 1,410,000 - - - - 1,410,000 - - - - - - - 1,410,000 

89 22711 
आकखष्मक रुपमा 
आईपने सानालतना 
ममयत िचय 

2 90,000 - - - - - - - - - - 90,000 
 

90,000 

सशुासन तथा अन्तरसम्बखन्ित के्षत्र/ कार्ायलर् व्र्िस्थापन 

90 22311 
ििा कार्ायलर् 
संचालन तथा 
व्र्िस्थापन िचय 

2 500,000 - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000 

ििा नं. २ को जम्मा 
 

10,000,000 - - - - 9,410,000 - - - - - 590,000 - 10,000,000 

ििा नं. ३ 
              

- 

आलथयक विकास कार्यक्रम 
              

- 

91 31131 

२५ प्रलतशत 
कृषकको लागत 
सहभालगतामा 
कृषकहरुलाई 
सब्जीको लबउ 
वितरण कार्यक्रम 

3 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

92 

31131 पशपुालक 
कृषकहरुलाई 
ताललम तथा पश ु
प्राविलिकबाट पशकुो 
जाँच तथा औषलि 
उपचारको कार्यक्रम 
िचय 

3 250,000 - - - - 250,000 - - - - - - - 250,000 

93 

31131 सब्जी िेतीको लालग 
लागतसहभालगतामा 
लसँचाइ सम्बन्िी 
कार्यक्रम िचय 

3 250,000 - - - - 250,000 - - - - - - - 250,000 



68 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

सामाखजक विकास कार्यक्रम 
              

- 

94 22522 
खशक्षा सम्बन्िी 
कार्यक्रम  

3 250,000 - - - - 250,000 - - - - - - - 250,000 

95 22522 
स्िास््र् सम्बन्िी 
कार्यक्रम  

3 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

96 22512 
मवहला विकास 
कार्यक्रम 

3 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

97 22512 
दललत िगय उत्थान 
कार्यक्रम 

3 60,000 - - - - 60,000 - - - - - - - 60,000 

98 22512 

अपाङ्गता भएका 
व्र्खक्तहरुलाइ 
लसपमलुक ताललम 
तथा सामाग्री वितरण  

3 90,000 - - - - 90,000 - - - - - - - 90,000 

99 31159 
पेमा छोललङ्ग गमु्बा 
सौन्दवर्यकरण 
कार्यक्रम  

3 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

100 31159 
पेम्बा पर्रु छोललङ्ग 
गमु्बा सौन्दवर्यकरण 
कार्यक्रम  

3 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

101 22522 
सनुिुार सेिा समाज 
भाषा तथा संस्कृलत 
संरक्षण कार्यक्रम  

3 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

102 31159 
वकराँत राई 
र्ार्ोख्िा 
साकेलाथान लनमायण 

3 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

103 22512 
र्िुा तथा िेलकुद 
विकास कार्यक्रम 

3 400,000 - - - - 400,000 - - - - - - - 400,000 

104 31156 
इ न पा ३ को 
विलभन्न ठाँउमा 
िानेपानी ममयत  

3 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

105 22522 
गैर सरकारी संघ 
संस्था संग साझेदारी 
कार्यक्रम  

3 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

पूिायिार विकास कार्यक्रम 
              

- 

106 31171 
जौबारी अिेँरी सिक 
स्तरोन्नती 

3 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

107 31171 लमते्र िोल्सी तल्लो 3 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 



69 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

ित्री गाउँ हुँदै 
दालबारी सिक 
स्तरोन्नती 

108 31171 
गरुुङ्ग गाउँ िाँिा 
गाउँ हुँदै स्कुलिाँिा 
सिक स्तरोन्नती 

3 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

109 31171 

सानो पिुािोला 
जल्केनी लि वि 
गोलाई हुँदै फुसे्र 
भन्ज्र्ाङ्ग सिक 

स्तरोन्नती 

3 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

110 31171 
बाघिोर र्दर्दबवहनी 
झनाय लिरेन चौतारा 
सिक स्तरोन्नती 

3 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

111 31171 
सेरेनटेन देखि 
ओरालो ढकालिोप 
सिक स्तरोन्नती 

3 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

112 31171 

साविक ििा नं ४ 
को लसमिकय को 
ठूलो पिुािोलामा 
ह्यमुपाइप कजिे 

लनमायण 

3 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

113 31171 
फुसे्र भन्ज्र्ाङ्ग 
बाखल्मकी खचसेनी 
सिक स्तरोन्नती 

3 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

114 31171 

बाघिोर िािे 
जल्केनी 
ििाकार्ायलर् सिक 
स्तरोन्नती 

3 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

115 31171 

मलामी घाट 
पिुािोला 
दोभानसम्म जाने 
गोरेटो बाटो विस्तार 

3 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

116 31159 
सचेतना केन्र भिन 
लनमायण 

3 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

िन िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन - - - - - - - - - - - - - 

117 27212 विपद् व्र्िस्थापन 3 300,000 - - - - 300,000 - - - - - - - 300,000 



70 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

िचय 

118 22522 
सरसफाई सम्बन्िी 
कार्यक्रम िचय 

3 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

119 22522 
िकृ्षारोपण कार्यक्रम 
िचय 

3 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

120 31171 

ििाका विलभन्न 
र्ोजना ममयत 
लगार्त कार्यक्रम 
िचय 

3 1,410,000 - - - - 1,410,000 - - - - - - - 1,410,000 

121 22711 
आकखष्मक रुपमा 
आईपने सानालतना 
ममयत िचय 

3 90,000 - - - - - - - - - - 90,000 - 90,000 

सशुासन तथा अन्तरसम्बखन्ित के्षत्र/ कार्ायलर् व्र्िस्थापन 
           

- 

122 22311 
कार्ायलर् संचालन 
तथा व्र्िस्थापन 
िचय 

3 500,000 - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000 

ििा नं. ३ को जम्मा 
 

10,000,000 - - - - 9,410,000 - - - - - 590,000 - 10,000,000 

ििा नं. ४ 
              

- 

आलथयक विकास कार्यक्रम 
              

- 

123 31131 

जनकदेि, िमुलटार 
सेतो उन्नत जातको 
आलकुो लबउ 
वितरण कार्यक्रम 

4 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

124 31131 

कृषकहरुलाई लागत 
साझेदारीमा 
च्र्ापकटर वितरण 
कार्यक्रम 

4 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

125 31131 

बेमौसमी सब्जी िेती 
ताललम/उन्नत 
जातको सब्जीको 
लबउ 

वितरण/प्लावष्टकको 
टनेल वितरण 
कार्यक्रम 

4 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

126 22522 
उत्कृष्ट कृषक 
सम्मान 
कार्यक्रम(दगु्ि 

4 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 



71 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

उत्पादक/सब्जी 
उत्पादक/पशपंुक्षी 
उत्पादक) 

127 31131 
कृवष उत्पादन बवृद्ध 
उन्नर्न ् नमनुा 
कार्यक्रम 

4 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

128 31131 
उन्नत जातको 
मकैको लबउ वितरण 
कार्यक्रम 

4 200,000 - - - - 200,000 - - - - - - - 200,000 

सामाखजक विकास कार्यक्रम 
              

- 

129 31131 
विद्यालर्मा फलनयचर 
व्र्िस्थापन िचय 

4 100,000 - - 
 

- 100,000 - - - - - - - 100,000 

130 22522 
विद्यालर् खशक्षा 
सिुार कार्यक्रम िचय 

4 100,000 - - 
 

- 100,000 - - - - - - - 100,000 

131 22522 

ििा खशक्षा सलमलतको 
कार्यर्ोजना लनमायण 
तथा कार्ायन्िर्न 
िचय 

4 100,000 - - 
 

- 100,000 - - - - - - - 100,000 

132 31159 
विद्यालर् रंगरोगन 
कार्यक्रम िचय 

4 100,000 - - 
 

- 100,000 - - - - - - - 100,000 

133 22522 
विद्यालर् अनदुान 
कार्यक्रम िचय 

4 100,000 - - 
 

- 100,000 - - - - - - - 100,000 

134 22522 

स्िास््र् संस्था 
व्र्िस्थापन 
सलमलतको 
कार्यर्ोजना 
कार्ायन्िर्न तथा 
स्िास््र् संस्था 
संचालन िचय 

4 100,000 - - 
 

- 100,000 - - - - - - - 100,000 

135 22522 
िोप खक्ललनक 
व्र्िस्थापन िचय 

4 150,000 - - 
 

- 150,000 - - - - - - - 150,000 

136 22512 

स्िास््र् संस्था 
सिुार/िोप 
खक्ललनक सिुार 
कार्यक्रम/स्िास््र् 

स्िर्म ् सेविका 
सचेतना कार्यक्रम 

4 100,000 - - 
 

- 100,000 - - - - - - - 100,000 



72 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

137 22522 

जन्मदताय गररएका 
बच्चालाई बाल 
बचत कार्यक्रम 
िचय/प्रलत बच्चा 
१००० 

4 50,000 - - 
 

- 50,000 - - - - - - - 50,000 

138 22522 

बसाई सराई सरी 
आउने व्र्खक्तको 
स्िास््र् बीमा तथा 
स्िागत कार्यक्रम 

िचय 

4 50,000 - - 
 

- 50,000 - - - - - - - 50,000 

139 22512 
वकशोर वकशोरी 
सचेतना कार्यक्रम 
िचय 

4 50,000 - - 
 

- 50,000 - - - - - - - 50,000 

140 22512 
आर्दिासी जनजाती 
विकास कार्यक्रम 

4 160,000 - - 
 

- 160,000 - - - - - - - 160,000 

141 22512 
मवहला विकास 
कार्यक्रम 

4 100,000 - - 
 

- 100,000 - - - - - - - 100,000 

142 22512 
र्िुा तथा िेलकुद 
विकास कार्यक्रम 

4 100,000 - - 
 

- 100,000 - - - - - - - 100,000 

143 22512 
दललत िगय उत्थान 
कार्यक्रम 

4 80,000 - - 
 

- 80,000 - - - - - - - 80,000 

144 22311 
जेष्ठ नागररक लमलन 
केन्र संचालन िचय 

4 50,000 - - 
 

- 50,000 - - - - - - - 50,000 

145 22512 

अपाङ्गता भएका 
व्र्खक्तहरुको खशप 
विकास कार्यक्रम 
िचय 

4 40,000 - - 
 

- 40,000 - - - - - - - 40,000 

146 22512 
एकल मवहला 
सम्बखन्ि कार्यक्रम 
िचय 

4 20,000 - - 
 

- 20,000 - - - - - - - 20,000 

147 22512 
बालबाललका 
सम्बखन्ि कार्यक्रम 
िचय 

4 50,000 - - 
 

- 50,000 - - - - - - - 50,000 

पूिायिार विकास कार्यक्रम 
              

- 

148 31159 
देिकोटा आ वि 
िेलमैदान लनमायण 

4 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

149 31171 पिुािोला बजार 4 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 



73 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

सातिाल्िे सवहद 
मागय देिकोटा आ 
वि लभते्त हुँदै 

सन्दकपरु सिक 
स्तरोन्नती 

150 31159 
मलाते सामदुावर्क 
भिन लनमायण 

4 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

151 31171 

ड्राइभर चौक 
लसरुिाँिा हुँदै 
आहालिाँिा सिक 
स्तरोन्नती 

4 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

152 31171 
खशि मखन्दर दिाली 
गाँउ सोती पलु 
सिक स्तरोन्नती 

4 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

153 31159 
लप्सीबोटे 
सामदुावर्क भिन 
लनमायण 

4 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

154 
31171 छात्राबास गरुुङ्ग पलु 

सिक स्तरोन्नती 
4 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

155 

31171 कागतेपानी गरुुङ्ग 
िारा मलाते सिक 
स्तरोन्नती 

4 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

िन िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन 
           

- 

156 31156 
पानीको 
महुान/पोिरी 
संरक्षण िचय 

4 200,000 - - - - 200,000 - - - - - - - 200,000 

157 22522 
िकृ्षारोपण/फुलरोपण 
तथा सरसफाई 
कार्यक्रम िचय 

4 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

158 31156 
िानेपानी ट्याङ्की 
ममयत सिुार 

4 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

159 27212 

ििा विपद् 
व्र्िस्थापन 
सलमलतको 
कार्यर्ोजना 
कार्ायन्िर्न कार्यक्रम 

4 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

160 22522 ििा सरसफाई 4 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 



74 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

सलमलतको 
कार्यर्ोजना 
कार्ायन्िर्न कार्यक्रम 

161 22522 
िातािरण संरक्षण 
सम्बखन्ि कार्यक्रम  

4 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

162 31171 
ििाका विलभन्न 
र्ोजना ममयत 
लगार्त कार्यक्रम  

4 1,410,000 - - - - 1,410,000 - - - - - - - 1,410,000 

163 22711 
आकखष्मक रुपमा 
आईपने सानालतना 
ममयत िचय 

4 90,000 - - - 
 

- 
 

- - - - 90,000 - 90,000 

सशुासन तथा अन्तरसम्बखन्ित के्षत्र/ कार्ायलर् व्र्िस्थापन 
           

- 

 22311 
कार्ायलर् संचालन 
तथा व्र्िस्थापन 
िचय 

4 500,000 - - - - - - - - - - 500,000.00 - 500,000 

ििा नं. ४ को जम्मा 
 

10,000,000 - - - - 9,410,000 - - - - - 590,000 - 10,000,000 

ििा नं. ५ 
              

- 

आलथयक विकास कार्यक्रम 
              

- 

164 31131 
ििा कृवष विकास 
र्ोजना कार्यक्रम 
िचय 

5 650,000 - - - - 650,000 - - - - - - - 650,000 

165 22522 

वित्तीर् साक्षरता, 
उद्यमखशलता तथा 
पर्यटन प्रिदयन 
कार्यक्रम िचय 

5 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

166 22522 
बिशाला सिुार 
कार्यक्रम 

5 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

167 22522 
गोठ/िोर सिुार 
कार्यक्रम 

5 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

168 31131 

बेमौसमी तरकारी 
िेतीलाई 
उत्कृष्टताको 
आिारमा बीमा 
कार्यक्रम 

5 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

सामाखजक विकास कार्यक्रम 
              

- 

169 22522 
ििाबाट खशक्षा 
सिुार कार्यर्ोजना 

5 300,000 - - - - 300,000 - - - - - - - 300,000 



75 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

कार्ायन्िर्न 
प्राथलमकताको 
आिारमा -विद्यालर् 
सिुार र्ोजना समेत 

170 22522 

स्िास््र् संस्था 
व्र्िस्थापन 
सलमलतको 
कार्यर्ोजना 
कार्ायन्िर्न 

5 200,000 - - - - 200,000 - - - - - - - 200,000 

171 22512 

ििा बाल अलिकार 
सलमलत कार्यर्ोजना 
कार्ायन्िर्न कार्यक्रम 
िचय 

5 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

172 22512 
मवहला तथा 
बालबाललका विकास 
कार्यक्रम 

5 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

173 22512 

आर्दिासी 
जनजाती/अल्पसंख्र्
क/वपछिािगय 
उत्थान कार्यक्रम 

5 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

174 22512 
दललत िगय विकास 
कार्यक्रम 

5 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

175 22522 

जेष्ठ नागररक 
सम्बखन्ि 
कार्यक्रम/सा.स. 
भत्ताका लाभग्राही 
जेष्ठ विपन्न 
नागररकलाई 
पर्यटकीर् स्थल 
भ्रमण कार्यक्रम 

5 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

176 22512 
अपाङ्गता सचेतना 
सम्बखन्ि कार्यक्रम 
िचय 

5 30,000 - - - - 30,000 - - - - - - - 30,000 

177 22512 
वकशोर वकशोरी तथा 
र्िुा विकास 
कार्यक्रम िचय 

5 70,000 - - - - 70,000 - - - - - - - 70,000 

178 22512 िेलकुद तथा 5 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 



76 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

अलतररक्त कृर्ाकलाप 
विकास कार्यक्रम 

179 22512 

सामाखजक सरुक्षा 
भत्ताका लाभग्राही र 
ििाध्र्क्ष भेटघाट 
कार्यक्रम  

 
50,000 

    
50,000 

       
50,000 

180 31156 

ििाध्र्क्ष शिु 
िानेपानी तथा 
बषायद्को पानी 
संकलन पिती 
जिान/महुान संरक्षण 
अलभर्ान 

5 350,000 - - - - 350,000 - - - - - - - 350,000 

181 22512 

नर्ाँ बसाईसरी 
आउने पररिारका 
मखु्र् व्र्खत्तलाई 
स्िास््र् बीमा 
सम्बन्िी कार्यक्रम 
िचय 

5 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

182 22522 
सफ्टिेर्र तथा 
नागररक ििापत्र 
तर्ार कार्यक्रम 

5 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

183 22512 

श्रलमक/सखुचकृत 
बेरोजगारलाई विलभन्न 
र्दघयकालीन 
आर्मूलक ताललम 
तथा अलभमखुिकरण 

5 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

पूिायिार विकास कार्यक्रम 
              

- 

184 31171 

दिु खचस्र्ान केन्र 
मालबाँसे मलुाबारी 
हुँदै पिुािोला सिक 

स्तरोन्नती 

5 1,000,000 - - - - 1,000,000 - - - - - - - 1,000,000 

185 31171 

निप्रलतभा िेल 
मैदान ममयत 
सम्भार(तारजाली) 
साविक बरबोटे ८ 

5 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

186 31171 
मान्रेनी/चौतारा/दगुाय 
प्रा वि हुँदै दामे 

5 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 



77 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

िाँिा सिक 

स्तरोन्नती 

187 31171 

भतेु्तिोला हुँदै श्री 
बरबोटे आ वि हुँदै 
छाँगे िोला सिक 

स्तरोन्नती 

5 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

188 31171 

ज्ञानेन्र वि क को 
घरबाट कृवष मागय 
जाने सिक 
स्तरोन्नती 

5 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

189 31171 

मान्रेनी पूणय 
नाल्बोको घर 
छेउबाट ििा 
कार्ायलर् सम्म जाने 
ठािो गोरेटो बाटो 
लनमायण 

5 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

190 31171 

कमल अलिकारीको 
घरहुँदै माईिोला 
जोड्ने सिक 
स्तरोन्नती 

5 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

191 31159 

तोरीबारी पचु्छार 
लसम्ले दोभानमा 
मलामी िाजा घर 
लनमायण-जनसहभागीता 
सवहत 

5 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

192 31171 

चरेुघाँटी बाट 
गमु्बािाँिा हुँदै 
मेहेलबोटे सिक 
स्तरोन्नती 

5 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

िन िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन 
            

- 

193 27212 

ििा विपद् 
व्र्िस्थापन 
सलमलतको 
कार्यर्ोजना 
कार्ायन्िर्न कार्यक्रम 

5 300,000 - - - - 300,000 - - - - - - - 300,000 

194 22522 
ििा सरसफाई 
सलमलतको 

5 100,000.00 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 



78 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

कार्यर्ोजना 
कार्ायन्िर्न कार्यक्रम 

195 22522 

विद्यालर् िातािरण 
सूचक कार्ायन्िर्न 
कार्यक्रम- 
प्राथलमकताको 
आिारमा 

5 100,000.00 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

196 31171 
विलभन्न सिक ममयत 
सम्भार िचय 

5 910,000.00 - - - - 910,000 - - - - - - - 910,000 

197 31155 
आकखष्मक रुपमा 
िानेपानी/कुलो 
ममयत सम्भार िचय 

5 500,000.00 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

198 22711 
आकखष्मक रुपमा 
आईपने सानालतना 
ममयत िचय 

5 90,000.00 - - - - - - - - - - 90,000 - 90,000 

सशुासन तथा अन्तरसम्बखन्ित के्षत्र/ कार्ायलर् व्र्िस्थापन 
           

- 

199 22311 
कार्ायलर् संचालन 
तथा व्र्िस्थापन 
िचय 

5 500,000 - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000 

ििा नं. ५ को जम्मा 
 

10,000,000 - - - - 9,410,000 - - - - - 590,000 - 10,000,000 

ििा नं. ६ 
              

- 

आलथयक विकास कार्यक्रम 
              

- 

200 31131 

ििा कृवष विकास 
र्ोजना कार्यक्रम 
िचय( ५० प्रलतशत 
लागत सहभालगतामा 
पािर वटलर र 
च्र्ापकटर वितरण ) 

6 400,000 - - - - 400,000 - - - - - - - 400,000 

201 31131 

पशपुालन विकास 
कार्यक्रम- ५० 
प्रलतशत लागत 
सहभालगतामा गाई 
तथा सुँगरु वितरण 
कार्यक्रम 

6 300,000 - - - - 300,000 - - - - - - - 300,000 

202 31131 
टनेल तथा 
लबउविजन वितरण 
कार्यक्रम 

6 200,000 - - - - 200,000 - - - - - - - 200,000 



79 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

203 31131 
फलफुल र विरुिा 
वितरण तथा संरक्षण 
कार्यक्रम 

6 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

सामाखजक विकास कार्यक्रम 
              

- 

204 22522 

ििा खशक्षा सलमलतको 
कार्यर्ोजना लनमायण 
तथा कार्ायन्िर्न 
तथा स्िास््र् संस्था 
व्र्िस्थापन 
सलमलतको 
कार्यर्ोजना 
कार्ायन्िर्न(स्िास््र् 
बीमा)  

6 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

205 22522 

लखक्षत िगय विकास कार्यक्रम 
िचय ( बालबाललका/ 

मवहला/ एकल मवहला/ 

आर्दिासी-जनजाती/ 

अल्पसंख्र्क/ वपछिािगय/ 

दललत िगय/ जेष्ठ नागररक/ 

अपाङ्गता/ वकशोर वकशोरी/ 

र्िुा-िेलकुद तथा अलतररक्त 
कृर्ाकलाप) तथा िानेपानी 
पाईप/िस्टविन वितरण र 
सामाखजक सरुक्षा सचेतना 
कार्यक्रम  

6 800,000 - - - - 800,000 - - - - - - - 800,000 

206 22522 

पर्यटन प्रिदयनका 
लालग 
गैसस/सहकारी 
पररचालन कार्यक्रम  

6 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

207 22522 

नर्ाँ बसाईसरी 
आउने पररिारका 
मखु्र् व्र्खत्तलाई 
स्िास््र् बीमा 
सम्बन्िी कार्यक्रम  

6 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

पूिायिार विकास कार्यक्रम 
              

- 

208 31171 

अशोक ललम्बूको घर 
जाने बाटो र 
जलकन्र्ा मखन्दरको 
गोरेटो बाटो 
स्तरोन्नती 

6 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

209 31171 कारागारदेखि कटे्टल 6 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 



80 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

गाउँ हुँदै भालढुुङ्गा 
जाने सिक 
स्तरोन्नती 

210 31171 

खचर्ाबारी ित्रीिारा 
हुँदै बालनगाउँ 
होमस्टे गेट 
सम्मकको बाटो 
स्तरोन्नती 

6 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

211 31171 

मासे देउराली घोष 
सिक स्तरोन्नती 
तथा कजिे र नाली 
लनमायण 

6 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

212 31171 

मेची राजमागय देखि 
देिकोटा आ वि हुँदै 
कृवष मागय जोड्ने 
सिक स्तरोन्नती 

6 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

213 31171 

खघलसङ्ग िोल्सी देखि 
श्री बहादरु खशिाको 
घर हुँदै घोष जाने 
सिक स्तरोन्नती 

6 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

214 31171 

आईलभएम स्कुल 
देखि  लसंहदेिी 
समाज भिनसम्म 
लसँवढ तथा नाली 
लनमायण र समाज 
भिन ममयत 

6 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

215 31171 

कृवष सामाग्री 
कम्पनीबाट सत्र् 
नारार्ण आ वि हुँदै 
मेची राजमागय जोड्ने 
सिक स्तरोन्नती 

6 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

216 31171 

ताके्तनदेखि 
कालीबढुी िोल्सी 
हुँदै पिुाबेँसी सम्म 
बाटो स्तरोन्नती 

6 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

िन िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन 
           

- 

217 31171 ििाका विलभन्न 6 910,000 - - - - 910,000 - - - 
 

- - - 910,000 



81 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

र्ोजना ममयत 
लगार्त कार्यक्रम  

218 22711 
आकखष्मक रुपमा 
आईपने सानालतना 
ममयत  

6 90,000 - - - - - - - - 
 

- 90,000.00 - 90,000 

219 27212 

ििा विपद् 
व्र्िस्थापन 
सलमलतको 
कार्यर्ोजना 
कार्ायन्िर्न कार्यक्रम 

6 500,000 - - - - 500,000 - - - 
 

- - - 500,000 

220 31156 
घोष, बाह्रबस्ती र 
बालनगाउँ को महुान 
संरक्षण 

6 500,000 - - - - 500,000 - - - 
 

- - - 500,000 

सशुासन तथा अन्तरसम्बखन्ित के्षत्र/ कार्ायलर् व्र्िस्थापन 
          

- 

221 22311 
कार्ायलर् संचालन 
तथा व्र्िस्थापन  

6 500,000 - - - - - - - - - - 500,000.00 - 500,000 

222 22522 

बजार 
अनगुमन/व्र्िसार् 
दताय/उपभोक्ता 
वहत/उत्कृष्ट 
करदाता -

उद्यलम/कृषक 
सम्मान/राजश्व 
अलभबिृीका लालग 
अिलोकन/साियजलन
क सनुिुाई/ििा 
प्रोफाईल तर्ार तथा 
मेललमलाप केन्र 
लाई सहर्ोग 

6 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

ििा नं. ६ को जम्मा 
 

10,000,000 - - - - 9,410,000 - - - - - 590,000.00 - 10,000,000 

ििा नं. ७ 
              

- 

आलथयक विकास कार्यक्रम 
              

- 

223 31159 

पर्यटकीर् स्थल 
ममयत सिुार 
/रंगरोकन तथा 
सौन्दवर्यकरण 
कार्यक्रम 

7 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 



82 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

224 31131 
कृवष तथा पशपंुक्षी 
सम्बखन्ि कार्यक्रम  

7 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

सामाखजक विकास कार्यक्रम 
              

- 

225 22522 
खशक्षा तथा स्िास््र् 
सम्बखन्ि कार्यक्रम 
िचय 

7 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

226 22522 

भाषा, सावहत्र्, कला, 
संस्कृलत, सम्पदा तथा 
िेलकुद सम्बन्िी 
कार्यक्रम  

7 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

227 22522 
लखक्षत िगय उत्थान 
कार्यक्रम  

7 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

228 25314 

माईस्थान िालमयक 
क्षेत्र विकास 
सलमलतलाई अनदुान 

(परेिाको चारो 
व्र्िस्थापनको 
लालग) 

7 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

पूिायिार विकास कार्यक्रम 
              

- 

229 31171 

समताबाट 
सनु्तलाबारी हुँदै 
कम्पोष्ट मल जाने 
सिक स्तरोन्नती 
तथा नाली लनमायण 

7 500,000 - 
 

- - 500,000 - - - - - - - 500,000 

230 31171 

सानो टँुलििेल देखि 
सोल्जर िोिय हुँदै 
झ्र्ाउँकीरी िोल्सी 
सम्मकोनाली लनमायण 

7 500,000 - 
 

- - 500,000 - - - - - - - 500,000 

231 31171 

र्दपराज आङ्गदम्बेको 
जग्गाबाट खचर्ाबारी 
हुँदै इलाम एफ.एम. 
जाने सिक स्तरोन्नती 

7 500,000 - 
 

- - 500,000 - - - - - - - 500,000 

232 31171 

शलनश्चरे िाँिाको 
व्र्ार्ाम पाकय  
सौन्दवर्यकरण तथा 
मोटरबाटो स्तरोन्नती 

7 500,000 - 
 

- - 500,000 - - - - - - - 500,000 

233 31171 हवटयकल्चर छेउबाट 7 500,000 - 
 

- - 500,000 - - - - - - - 500,000 



83 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

खचर्ाबारी हुँदै िाँफे 
गेष्ट हाउस लनस्कने 
बाटोमा टेिा पिायल 

(हवटयकल्चर आसपास 
िण्ि) 

234 31171 

सूर्ोदर् टोल देखि 
पोषक बालनर्ाँको घर 
हुँदै मेची राजमागय 
सम्मको सिक 
स्तरोन्नती 

7 500,000 - 
 

- - 500,000 - - - - - - - 500,000 

235 31171 

बालागरुु टोल देखि 
र्दपक इट्टाभट्टा हुँदै 
मेची राजमागय 
सम्मको सिक 

स्तरोन्नती तथा 
िोल्सी संरक्षण 

7 500,000 - 
 

- - 500,000 - - - - - - - 500,000 

236 31171 
कुलिारा बाटो 
स्तरोन्नती तथा िारा 
ममयत 

7 500,000 - 
 

- - 500,000 - - - - - - - 500,000 

िन िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन 
           

- 

237 27212 
िातािरण संरक्षण 
तथा विपद 
व्र्िस्थापन  

7 500,000 - - - - 500,000 - - - - - 
 

- 500,000 

238 31171 
ििाका विलभन्न 
र्ोजना ममयत 
लगार्त कार्यक्रम  

7 1,410,000 - - - - 1,410,000 - - - - - - - 1,410,000 

239 22711 
आकखष्मक रुपमा 
आईपने सानालतना 
ममयत  

7 90,000 - - - - - - - - - - 90,000.00 - 90,000 

सशुासन तथा अन्तरसम्बखन्ित के्षत्र/ कार्ायलर् व्र्िस्थापन 
           

- 

240 22522 
सशुासन प्रिदयन तथा 
संथागत विकास 
कार्यक्रम  

7 500,000 - - - - - - - - - - 500,000.00 - 500,000 

241 22311 
कार्ायलर् संचालन 
तथा व्र्िस्थापन  

7 500,000 - - - - - - - - - - 500,000.00 - 500,000 

ििा नं. ७ को जम्मा 
 

10,000,000 - - - - 89,10,000 - - - - - 1,090,000.00 - 10,000,000 

ििा नं. ८ 
              

- 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

आलथयक विकास कार्यक्रम 
              

- 

242 31131 
कृवष प्रबदयन 
कार्यक्रम िचय 

8 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

सामाखजक विकास कार्यक्रम 
              

- 

243 22522 
स्िास््र् तथा खशक्षा 
सम्बखन्ि कार्यक्रम  

8 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

244 22512 
दललत िगय विकास 
कार्यक्रम  

8 125,000 - - - - 125,000 - - - - - - - 125,000 

245 22512 
अपाङ्गता सचेतना 
सम्बखन्ि कार्यक्रम  

8 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

246 22512 
जेष्ठ नागररक 
सम्बखन्ि कार्यक्रम  

8 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

247 22512 
मवहला क्षमता 
अलभबवृद्ध कार्यक्रम  

8 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

248 22512 
लैवङ्गक वहंसा 
अलभमखुिकरण 
कार्यक्रम  

8 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

249 22512 
आर्दिासी जनजाती 
तथा वपछलिएको िगय 
उत्थान कार्यक्रम  

8 125,000 - - - - 125,000 - - - - - - - 125,000 

250 22512 
िेलकुद सम्बखन्ि 
कार्यक्रम  

8 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

पूिायिार विकास कार्यक्रम 
              

- 

251 31171 

अंिेरी िोल्सी 
रार्ािाँिा/टारगाँऊ/
अलिकारी 
िाँिा/पषु्पिाँिा/पोष
क बालनर्ाँको घर 
हँदै लतल्केनी मोि 
जोड्ने सिक 
स्त्तरउन्नती 

8 1,000,000 - - - - 1,000,000 - - - - - - - 1,000,000 

252 31171 

टारगाँऊ मलामी 
टहरो हुँदै लबसहाते 
जाने सिक 
स्त्तरउन्नती 

8 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

253 31171 
मोहन विष्टको घर 
हुँदै विसहाते जाने 

8 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 



85 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

सिक स्त्तरउन्नती 

254 31112 
टारगाँउ लसङवफ्रङ्गमा 
समाज घर लनमाणय 

8 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

255 31171 

लतल्केनी स्कुल कृष्ण 
दहाल िजेिाँिा राई 
गाँऊ हुँदै माइिेनी 
जाने सिक पक्की 
नाली लनमाणय तथा 
ग्रािेल 

8 1,000,000 - - - - 1,000,000 - - - - - - - 1,000,000 

256 31171 

एैठनिारा भजेुल 
टोल अलिकारी गाँऊ 
हुँदै िप्परे माइिोला 
सिक स्त्तरउन्नती 

8 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

257 31171 

आचार्य टोल सोती 
गरुुङ्ग गाँऊ हुँदै 
माइिोला जाने 
सिक स्त्तरउन्नती 

8 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

258 31171 

िकय  पोिरी बाट 
नारार्ण दंगालको 
घर हुँदै मसार 
पचु्छर माइिोला 
सिक स्त्तरउन्नती 

8 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

259 31171 

लतल्केनी मोि देखि 
बालनर्ाँ टोल महभीर 
हुँदै अचयले सम्म 
सिक स्त्तरउन्नती 

8 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

260 31171 

लसंहिावहनी मखन्दर 
मवहला जागरण 
दखक्षण देखि लतल्केनी 
सिस्टेशन सिक 

स्त्तरउन्नती 

8 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

261 31171 

मासे िुलाल गाँऊ 
जाने सिक  

स्त्तरउन्नती र एक्ले 
िर मलुनको िोल्सी 
लनर्न्त्रण 

8 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

िन िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन 
           

- 



86 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

262 31171 

ििाका विलभन्न 
र्ोजना ममयत 
लगार्त कार्यक्रम 
िचय 

8 1,110,000 - - - - 1,110,000 - - - - - - - 1,110,000 

263 22711 
आकखष्मक रुपमा 
आईपने सानालतना 
ममयत िचय 

8 90,000 - - - - - - - - - - 90,000.00 - 90,000 

264 27212 
विपद् व्र्िस्थापन 
िचय 

8 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

सशुासन तथा अन्तरसम्बखन्ित के्षत्र/ कार्ायलर् व्र्िस्थापन 
           

- 

265 22311 
कार्ायलर् संचालन 
तथा व्र्िस्थापन 
िचय 

8 600,000 - - - - - - - - - - 600,000.00 - 600,000 

ििा नं. ८ को जम्मा 
 

10,000,000 - - - - 9,310,000 - - - - - 690,000.00 - 10,000,000 

ििा नं. ९ 
              

- 

आलथयक विकास कार्यक्रम 
              

- 

266 31131 
कृवष प्रबदयन 
कार्यक्रम  

9 1,300,000 - - - - 1,300,000 - - - - - - - 1,300,000 

सामाखजक विकास कार्यक्रम 
              

- 

267 22522 
विद्यालर् सिुार 
कार्यक्रम  

9 200,000 - - - - 200,000 - - - - - - - 200,000 

268 22522 
स्िाश््र् सम्बखन्ि 
कार्यक्रम  

9 200,000 - - - - 200,000 - - - - - - - 200,000 

269 22512 
बालविकास तथा 
बाल खशक्षा सम्बखन्ि 
कार्यक्रम  

9 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

270 22512 
मवहला तथा 
र्िुालखक्षत कार्यक्रम 

9 300,000 - - - - 300,000 - - - - - - - 300,000 

271 22512 
लखक्षत बगय कार्यक्रम 
िचय(आदीिासी/जन
जाती  दललत आदी) 

9 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

272 22512 
जेष्ठ नागररक 
सम्मान कार्यक्रम  

9 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

273 22512 
अपाङ्गता भएका 
ब्र्खक्तहरुलाई 
खशपविकास कार्यक्रम  

9 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

274 22512 िेलकुद तथ 9 150,000 - - - - 150,000 - - - - - - - 150,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

अलतररक्त 
वक्रर्ाकलाप संचालन  

275 22512 

ब्र्खक्तगत घटना 
तथा सामाखजक 
सरुक्षा प्रचार प्रसार 
कार्यक्रम  

9 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

276 22512 
अलतविपन्न तथा 
गररब िगय उत्थान 
कार्यक्रम  

9 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

पूिायिार विकास कार्यक्रम 
              

- 

277 31171 

फुलगाछी भिनी 
गौतमको घरदेिी जे 
िी सरको घर 
सम्मको मो.बा 
स्तरोन्नती 

9 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

278 31171 

नरेन्र लसिाकोटीको 
घर देिी देउराली 
सम्म जाने 
मो.बा.स्तरोन्नती 

9 200,000 - - - - 200,000 - - - - - - - 200,000 

279 31171 

परुानो शलनश्चरे 
रोिको  भगिती 
मा.वि. देखि ित्री 
गोलाई सम्म सिक 
स्तरोन्नती 

9 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

280 31171 

लसहिाहानी िाँिा 
गाउँ देिी मेची 
राजमागय सम्मको 
मो. बा.स्तरोन्नती 

9 400,000 - - - - 400,000 - - - - - - - 400,000 

281 31171 

चम्पादेिी सिक 
वपपल िारा छेउिाट 
बेसीगाउँ सम्मको 
सिक स्तरोन्नती 

9 450,000 - - - - 450,000 - - - - - - - 450,000 

282 31171 

भन्ञ्र्ाङ्ग (नरकुमार 
शे्रष्ठको घर छेउ 
थापा गाउँ हदैु मेची 
राजमागय जोड्ने 
ररङ्गरोि नाली  तथा 

9 400,000 - - - - 400,000 - - - - - - - 400,000 



88 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

सिक स्तरोन्नती 

283 31171 

भन्ञ्र्ाङ्ग देिी 
स्िाश््र् चौकी हदैु  

कुखम्िटारसम्मको  
मो.बा.  स्तरोन्नती 

9 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

284 31171 

अमारे िाँिा बाट 
उद्धाने ढुङ्गा आलटार 
सटकेबाट इनपा-१२ 
जोड्ने सिक 

स्तरोन्नती 

9 400,000 - - - - 400,000 - - - - - - - 400,000 

285 31171 

राज ु मगरको घर 
देिी राज ु िड्गीको 
घर जोड्ने गोरेटो 
बाटो स्तरोन्नती 

9 150,000 - - - - 150,000 - - - - - - - 150,000 

286 31171 

िवड्गगाउँ ररङ्गरोि 
काफ्ले िारा ठािो 
बाटो समुन शे्रष्ठको 
घरबाट लभत्र कृष्ण, 

पिन  िड्गीको   घर 
हदैु हेररटेज स्कुल 
ररङ्गरोि जोड्ने बाटो 
स्तरोन्नती 

9 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

287 31156 
पिुाजङु्ग िानेपानी 
ट्याकी लनमायण 

9 300,000 - - - - 300,000 - - - - - - - 300,000 

िन िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन 
           

- 

288 31171 

ििाका विलभन्न 
र्ोजना ममयत 
लगार्त कार्यक्रम 
िचय 

9 1,810,000 - - - - 1,810,000 - - - - - - - 1,810,000 

289 22711 
आकखष्मक रुपमा 
आईपने सानालतना 
ममयत िचय 

9 90,000 - - - - - - - - - - 90,000.00 - 90,000 

290 31156 

बकृ्षा रोपण तथा 
पानीको महुान, 

िातिरण संरक्षण र 
िानेपानी ट्याङ्की 
लनमायण/बार्ोग्र्ास 

9 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 



89 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

पियिन कार्यक्रम 

सशुासन तथा अन्तरसम्बखन्ित के्षत्र/कार्ायलर् व्र्िस्थापन 
           

- 

291 22311 

कार्ायलर् संचालन 
तथा व्र्िस्थापन 
िचय(सूचना प्रविलि 
जिान/साियजलनक 

सनुिुाई तथा 
त्र्ाङ्ग्ग्क 
व्र्िस्थापन समेत) 

9 700,000 - - - - - - - - - - 700,000.00 - 700,000 

ििा नं. ९ को जम्मा 
 

10,000,000 - - - - 9,210,000 - - - - - 790,000.00 - 10,000,000 

ििा नं. १० 
              

- 

आलथयक विकास कार्यक्रम 
              

- 

292 31131 
कृवष तथा पशपुालन 
प्रबदयन कार्यक्रम  

10 1,000,000 - - - - 1,000,000 - - - - - - - 1,000,000 

293 31159 

पर्यटकीर् स्थल 
ममयत 
सिुार/रंगरोकन तथा 
सौन्दवर्यकरण 
कार्यक्रम 

10 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

294 22512 

व्र्िसावर्क 
उद्यमखशलता/खशप 
विकास तथा क्षमता 
अलभिरृ्ि कार्यक्रम  

10 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

सामाखजक विकास कार्यक्रम 
              

- 

295 22522 

ििा खशक्षा सलमलत 
कार्यर्ोजना 
कार्ायन्िर्न 
िचय(विद्यालर् सिुार 
र्ोजना समेत) 

10 350,000 - - - - 350,000.00 - - - - - - - 350,000 

296 22522 

स्िास््र् संस्था 
व्र्िस्थापन सलमलत 
कार्यर्ोजना 
कार्ायन्िर्न(स्िास््र् 
संस्था सिुार र्ोजना 
समेत) 

10 250,000 - - - - 250,000 - - - - - - - 250,000 

297 22522 
ििा बाल अलिकार 
सलमलत कार्यर्ोजना 

10 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

कार्ायन्िर्न कार्यक्रम  

298 22512 

मवहला विकास 
कार्यक्रम (खशप 
क्षमता अलभबरृ्ि तथा 
सचेतनामूलक 

कार्यक्रम) 

10 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

299 22512 

आर्दिासी जनजाती 
अल्पसंख्र्क 
वपछिािगय उत्थान 
कार्यक्रम  

10 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

300 22512 

दललत िगय विकास 
(खशप क्षमता 
अलभबरृ्ि तथा 
सचेतनामूलक) 
कार्यक्रम  

10 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

301 22512 
जेष्ठ नागररक 
सम्बखन्ि कार्यक्रम  

10 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

302 22512 

अपाङ्गता सचेतना 
सम्बखन्ि  (खशप 
क्षमता अलभबरृ्ि तथा 
सचेतनामूलक)  

10 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

303 22512 

वकशोर वकशोरी तथा 
र्िुा विकास  (खशप 
क्षमता अलभबरृ्ि तथा 
सचेतनामूलक)  

10 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

304 22512 
िेलकुद तथ 
अलतररक्त 
वक्रर्ाकलाप संचालन  

10 150,000 - - - - 150,000 - - - - - - - 150,000 

305 22522 

व्र्खत्तगत घटना दताय 
तथा सामाखजक 
सरुक्षा प्रचार प्रसार 
कार्यक्रम  

10 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

306 22512 

लैवङ्गक वहंसा/ 
िेइखजङ्ग घोषणापत्र र 
मवहलामैत्री काननुी 
सचेतना कार्यक्रम  

10 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

307 22522 पर्यटन प्रिदयनका  10 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

लालग 
गैसस/सहकारी 
पररचालन तथा 
समन्िर् र 
अन्तरवक्रर्ा 
कार्यक्रम  

308 22522 
विद्यालथय अलभभािक 
िार्री अद्यािलिक 
कार्यक्रम  

10 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

309 22522 

सामाखजक सरुक्षा 
भत्ताका लाभग्राही र 
ििाध्र्क्ष भेटघाट र 
कािय कार्यक्रम  

10 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

310 22522 

नर्ाँ बसाईसरी 
आउने पररिारका 
मखु्र् व्र्खत्तलाई 
स्िास््र् बीमा 
सम्बन्िी कार्यक्रम  

10 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

311 22522 

सा स ु भत्ताका 
लाभग्राही जेष्ठ विपन्न 
नागररकलाई 
पर्यटकीर् स्थल 

भ्रमण तथा 
अिलोकन कार्यक्रम  

10 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

312 22522 
भाषा, सावहत्र्, कला, 
संस्कृलत, सम्पदा 
सम्बन्िी कार्यक्रम  

10 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

313 31156 
गोदक िानेपानी 
र्ोजना लनमायण 

10 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

पूिायिार विकास कार्यक्रम 
              

- 

314 31171 
सेतिुा बेशी जाने 
सिक स्तरोन्नती 

10 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

315 31171 
भण्िारी बेशी जाने 
सिक स्तरोन्नती 

10 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

316 31171 
बरचौक देखि 
नेपालटार जाने 
सिक स्तरोन्नती 

10 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

317 31171 

घट्टा देखि बन्दकेु 
िाँिा हुँदै माइबेशी 
जाने सिक 
स्तरोन्नती 

10 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

318 31171 
रामचौक देखि अिेरी 
हुँदै सरु्ोदर् जाने 
सिक स्तरोन्नती 

10 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

319 31171 

कटुिाल गोलाई 
देखि मगरगाउँ हुँदै 
अिेरी जाने सिक 
स्तरोन्नती 

10 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

320 31171 
सन्तिीर मागय 
स्तरोन्नती- साविक 
ििा नं ६ 

10 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

321 31171 
ििाका विलभन्न 
र्ोजना ममयत 
लगार्त कार्यक्रम  

10 910,000 - - - - 910,000 - - - - - - - 910,000 

322 22711 
आकखष्मक रुपमा 
आईपने सानालतना 
ममयत  

10 90,000 - - - - - - - - - - 90,000 - 90,000 

323 31156 
िानेपानी तथा 
लसंचाई कुलो ममयत 
संभार कार्यक्रम 

10 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

324 31171 

ििा कार्ायलर् तथा 
सामदुावर्क हल र 
साियजलनक शौचालर् 
ममयत संभार 

10 300,000 - - - - 300,000 - - - - - - - 300,000 

िन िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन 
            

- 

325 22522 

ििा विपद् 
व्र्िस्थापन 
सलमलतको 
कार्यर्ोजना 
कार्ायन्िर्न(सचेतना
मूलक र प्रचार 
प्रसार) कार्यक्रम 

10 250,000 - - - - 250,000 - - - - - - - 250,000 

326 22522 
ििा सरसफाई 
सलमलतको 

10 150,000 - - - - 150,000 - - - - - - - 150,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

कार्यर्ोजना 
कार्ायन्िर्न 
(सचेतनामूलक र 
प्रचार प्रसार) 
कार्यक्रम 

327 22522 

विद्यालर् िातािरण 
सूचक कार्ायन्िर्न 
तथा अनगुमन 
मूल्र्ाङ्कन कार्यक्रम 

10 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

सशुासन तथा अन्तरसम्बखन्ित के्षत्र/कार्ायलर् व्र्िस्थापन 
           

- 

328 22311 
कार्ायलर् संचालन 
तथा व्र्िस्थापन  

10 500,000 - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000 

ििा नं. १० को जम्मा 
 

10,000,000 - - - - 9,410,000 - - - - - 590,000 - 10,000,000 

ििा नं. ११ 
              

- 

आलथयक विकास कार्यक्रम 
              

- 

329 31131 
कृवष विकास 
कार्यक्रम िचय 

11 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

सामाखजक विकास कार्यक्रम 
              

- 

330 22522 
साँस्कृलतक सम्पदा 
संरक्षण कार्यक्रम  

11 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

331 22512 
लखक्षत िगय उत्थान 
कार्यक्रम  

11 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

332 22311 
सोर्ाक स्िास््र् 
चौकी संचालन तथा 
व्र्िस्थापन  

11 200,000 - - - - 200,000 - - - - - - - 200,000 

333 22311 

लनन्दाि ु सामदुावर्क 
स्िास््र् खक्ललनक 
संचालन तथा 
व्र्िस्थापन  

11 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

334 22522 
विद्यालर् तथा खशक्षा 
सिुार कार्यक्रम  

11 600,000 - - - - 600,000 - - - - - - - 600,000 

पूिायिार विकास कार्यक्रम 
              

- 

335 31156 
गाउँघर खक्ललनक 
भिन लनमायण 

11 250,000 - - 
 

- 250,000 - - - - - - - 250,000 

336 31171 
कटुसे गोलाई 
लगिेलभर हुँदै 
मालबासे जोड्ने 

11 500,000 - - 
 

- 500,000 - - - - - - - 500,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

सिक स्तरोन्नती 

337 31156 

वकँरात र्ाक्थमु 
फक्ताङलङु 
साखक्थमगेन पान्जभुो 
भिन लनमायण 

11 500,000 - - 
 

- 500,000 - - - - - - - 500,000 

338 31171 
कुिापाने भञ्ज्र्ाङ्ग 
आपँिाँिा जोड्ने 
सिक स्तरोन्नती 

11 500,000 - - 
 

- 500,000 - - - - - - - 500,000 

339 31171 

महेश्वरा आ वि भल 
व्र्िस्थापन तथा 
विद्यालर् जाने सिक 
स्तरोन्नती 

11 500,000 - - 
 

- 500,000 - - - - - - - 500,000 

340 31171 
मोटा चौतारा चलुी 
गाउँ जोड्ने सिक 
स्तरोन्नती 

11 500,000 - - 
 

- 500,000 - - - - - - - 500,000 

341 31171 
बेलासे लनफुय क सिक 
स्तरोन्नती 

11 500,000 - - 
 

- 500,000 - - - - - - - 500,000 

342 31156 
एफेिा िानेपानी 
र्ोजना लनमायण 

11 500,000 - - 
 

- 500,000 - - - - - - - 500,000 

343 31171 

सखुम्नमा िेल मैदान 
देिी महादल गाउँ 
हुँदै मालबासे जोड्ने 
सिक स्तरोन्नती 

11 500,000. - - 
 

- 500,000 - - - - - - - 500,000 

344 31171 
जकेु र्ाङ्गनाम हुँदै 
कोप्चे जोड्ने सिक 
स्तरोन्नती 

11 500,000 - - 
 

- 500,000 - - - - - - - 500,000 

345 31156 
विलभन्न िानेपानी 
र्ोजनाहरुको ममयत 
सम्भार 

11 500,000 - - 
 

- 500,000 - - - - - - - 500,000 

346 31171 
ििाका विलभन्न 
र्ोजना ममयत 
लगार्त कार्यक्रम  

11 1,410,000 - - 
 

- 1,410,000 - - - - - - - 1,410,000 

347 22711 
आकखष्मक रुपमा 
आईपने सानालतना 
ममयत  

11 90,000 - - 
 

- - - - - - - 90,000 - 90,000 

िन िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन 
            

- 

348 27212 िातािरण संरक्षण 11 300,000 - - - - 300,000 - - - - - - - 300,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

तथा विपद 
व्र्िस्थापन िचय 

सशुासन तथा अन्तरसम्बखन्ित के्षत्र/कार्ायलर् व्र्िस्थापन 
           

- 

349 22311 
कार्ायलर् संचालन 
तथा व्र्िस्थापन 
िचय 

11 550,000 - - - - - - - - - - 550,000 - 550,000 

ििा नं. ११ को जम्मा 
 

10,000,000 - - - - 9,360,000 - - - - - 640,000 - 10,000,000 

ििा नं. १२ 
              

- 

आलथयक विकास कार्यक्रम 
              

- 

350 31131 

५० जना कृषकलाई 
वितरण गनय स्थानीर् 
जातको बाख्रा पाठी 
िररद कार्यक्रम 

12 400,000 - - - - 400,000 - - - - - - - 400,000 

351 31131 

सुँगरुपालन गने 
कृषकलाई सुँगरु 
पाठा िररद गरर 
वितरण कार्यक्रम 

12 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

352 31131 

कृषकहरुको गाई 
तथा भैंसीको पश ु
बीमा कार्यक्रम 
सञ्चालन  

12 150,000 - - - - 150,000 - - - - - - - 150,000 

353 31131 

िसुायनी तथा कफी 
िेती सम्बन्िी अम्म 
ज्र्ोती आ वि तथा 
ििा कार्ायलर्मा 
ताललम संचालन साथै 
कृवष लबउ विजन 
वितरण कार्यक्रम 

12 250,000 - - - - 250,000 - - - - - - - 250,000 

354 31131 

पश ु स्िास््र् 
पररक्षणको लालग 
सषु्म दशयक र्न्त्र 
िररद तथा औषिी 
वितरण  

12 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

सामाखजक विकास कार्यक्रम 
              

- 

355 31123 
साङ्गरुम्बा मा वि 
फलनयचर तथा भिन 
ममयत  

12 150,000 - - - - 150,000 - - - - - - - 150,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

356 31123 
अम्मर ज्र्ोती आ वि 
फलनयचर तथा भिन 
ममयत  

12 150,000 - - - - 150,000 - - - - - - - 150,000 

357 31123 
रत्नलक्ष्मी आ वि 
फलनयचर तथा भिन 
ममयत  

12 150,000 - - - - 150,000 - - - - - - - 150,000 

358 31123 
देउराली आ वि 
फलनयचर तथा भिन 
ममयत  

12 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

359 31159 

र्िुा आ वि मा बाल 
खशक्षा संचालनका 
लालग भिन तथा 
छाना ममयत 

12 100,000 - - - - 100,000 - - - - - - - 100,000 

360 22311 

साङ्गरुम्बा स्िास््र् 
चौकी व्र्िस्थापन 
िचय/फोहोरमैला 
व्र्िस्थापन समेत 

12 150,000 - - - - 150,000 - - - - - - - 150,000 

361 22522 
मवहला सचेतना 
कार्यक्रम तथा 
थेरापी मेशीन िररद  

12 430,000 - - - - 430,000 - - - - - - - 430,000 

362 22522 
गररब बालबाललका 
हरुलाई पोशाक 
वितरण  

12 40,000 - - - - 40,000 - - - - - - - 40,000 

363 22512 
अपाङ्गता सचेतना 
सम्बखन्ि कार्यक्रम  

12 20,000 - - - - 20,000 - - - - - - - 20,000 

364 22512 
र्िुा तथा िेलकुद 
विकास कार्यक्रम  

12 80,000 - - - - 80,000 - - - - - - - 80,000 

365 22512 
दललत िगय विकास 
कार्यक्रम  

12 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - - 50,000 

366 22512 
आर्दिासी जनजाती 
सचेतना कार्यक्रम  

12 80,000 - - - - 80,000 - - - - - - - 80,000 

पूिायिार विकास कार्यक्रम 
              

- 

367 31159 
गाउँघर खक्ललनक 
अिरुो भिन लनमायण 

12 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

368 31171 
गदुुयम लसिालर् 
मखन्दर तथा सटके 
सिक स्तरोन्नती 

12 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

369 31171 
लामागाउँ इन्टेक 
सिक स्तरोन्नती 

12 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

370 31159 
नलसयङ्ग गाउँ िाँदमा 
ग्र्ाविन जाली 
लनमायण 

12 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

371 31171 
पािा िोला गल्छेिा 
रार्ा गाउँ सिक 
स्तरोन्नती 

12 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

372 31171 
गैरी गाउँ हुँदै 
ठूलोगाउँ सिक 
स्तरोन्नती 

12 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

373 31156 

लखप्सबोटे पछुार 
तथा गल्छेिा िा पा 
र्ोजना ट्याङ्की 
लनमायण तथा पाईप 
व्र्िस्थान 

12 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

374 31156 
िाँिा गाउँ ललङ्गसिुा 
िा पा र्ोजना ममयत 

12 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

375 31156 
नेम्िाङ्ग गाउँ मसार 
काकी गाउँ िा पा 
र्ोजना ममयत 

12 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

376 31156 
ठूलो आगँन दजी 
गाउँ िा पा र्ोजना 
ममयत 

12 500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

िन िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन 
            

- 

377 31171 

ििाका विलभन्न 
र्ोजना ममयत 
लगार्त कार्यक्रम 
िचय 

12 1,910,000 - - - - 1,910,000 - - - - - - - 1,910,000 

378 22711 
आकखष्मक रुपमा 
आईपने सानालतना 
ममयत िचय 

12 90,000 - - - - - - - - - - 90,000 - 90,000 

सशुासन तथा अन्तरसम्बखन्ित के्षत्र/कार्ायलर् व्र्िस्थापन 
            

- 

379 22311 
ििा कार्ायलर् तथा 
सामदुावर्क हल 
ममयत संभार 

12 500,000 - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000 

ििा नं. १२ को जम्मा 
 

10,000,000 - - - - 9,410,000 - - - - - 590,000 - 10,000,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

ििा स्तररर् र्ोजना तथा कार्यक्रम जम्मा 120,000,000 - - - - 112,070,000 - - - - - 7,930,000 - 120,000,000 

नगरस्तरीर् र्ोजना तथा कार्यक्रम 
              

- 

आलथयक विकास कार्यक्रम 
              

- 

380 22522 
प्रस्तािका आिारमा 
उद्योग िाखणज्र् संघ 
सँग सहकार्य 

 
500,000 - - - - 500,000 - - - - - - - 500,000 

381 22522 

प्रस्तािका आिारमा 
नेपाल पत्रकार 
महासंघ सँग 
सहकार्य 

 
500,000 - - - - - - - 500,000 - - - - 500,000 

382 31131 
पश ु स्िास््र् 
सम्बन्िी कार्यक्रम  

800,000 - - - - 430,000 - - 370,000 - - - - 800,000 

383 22522 
सहकारी संघ/संस्था 
संग सहकार्य  

1,000,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - 1,000,000 

384 22522 
प्रस्तािका आिारमा 
विलभन्न संघ संस्था 
सँग सहकार्य  

 
800,000 490,080 - - - - - - 309,920 - - - - 800,000 

385 31131 
कृषकलाई गाई 
िररदमा अनदुान  

800,000 - - - - 800,000 - - - - - - - 800,000 

386 22522 
पर्यटन प्रिदयन 
कार्यक्रम  

500,000 
       

500,000 
    

500,000 

सामाखजक विकास कार्यक्रम 
              

- 

387 22315 
पाठ्यक्रम छपाई 
िचय  

1,200,000 - - - - - - - - - - - 1,200,000 1,200,000 

388 25315 

प्रस्तािका आिारमा 
इलाम सामदुावर्क 
कृवष क्र्ाम्पस संग 
सहकार्य 

 
1,000,000 - - - - 1,000,000 - - - - - - - 1,000,000 

389 22522 

सूरखक्षत आप्रिासन 
पररर्ोजना कोष र 
विखत्तर् साक्षरता 
सहजकताय कार्यक्रम 
५/५ लाि 

 
10,00,000 10,00,000 - - - - - - - - - - - 10,00,000 

390 22522 
मवहला स्िास््र् 
स्िर्मसेविका 
प्रोत्साहन कार्यक्रम 

 
2,300,000 2,300,000 - - - - - - - - - - - 2,300,000 

391 21111 झोलङु्गे पलु हेराल ु
 

200,000 - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

पाररश्रलमक 

392 31156 
िानेपानी वफवटङ्गस 
िररद तथा सेिा 
संचालन 

 
1,300,000 - - - - 1,300,000 - - - - - - - 1,300,000 

393 25312 

इलाम अस्पतालमा 
विशेषज्ञ सेिा 
सहर्ोग तथा हेल्प 
िेक्स संचालन 

कार्यक्रम 

 
2,500,000 1,250,000 - - - - - - - - - - 1,250,000 2,500,000 

394 22512 
ििास्तररर् फुटबल 
प्रलतर्ोलगता संचालन  

1,000,000 - - - - 1,000,000 - - - - - - - 1,000,000 

395 22512 
प्रस्तािका आिारमा 
विविि िेलकुद 
कार्यक्रम 

 
2,500,000 1,435,080 - - - - - - - - - 330,000 734,920 2,500,000 

396 22512 
अपाङ्गता रोकथाम 
तथा पनुस्थापना 
कार्यक्रम 

 
670,000 - - - - 670,000 - - - - - - - 670,000 

397 27112 
किा रोग लागेका 
लबरामीलाइ आलथयक 
सहार्ता 

 
800,000 - - - - - - - - - - 800,000 - 800,000 

398 22512 
जेष्ठ नागररक 
सम्बन्िी कार्यक्रम  

800,000 800,000 - - - - - - - - - - - 800,000 

399 22512 
बालबाललका 
सम्बन्िी कार्यक्रम  

500,000 500,000 - - - - - - - - - - - 500,000 

400 
22522,
22212,
22213 

सतु्केरी सवुििा िचय 
तथा एम्बलेुन्सलाई 
इन्िन लगार्त 
ममयत िचय 

 
3,000,000 500,000 - - - - - - - - - 2,250,000 250,000 3,000,000 

401 25314 
िालमयक तथा 
साँस्कृलतक संस्था 
सहार्ता 

 
400,000 400,000 - - - - - - - - - - - 400,000 

402 22512 
प्रलतभा विकास 
कार्यक्रम  

1,000,000 - - - - - - - 1,000,000 - - - - 1,000,000 

403 27112 
जेष्ठ दललत लबमा/ 

अलत विपन्न लबमा 
कार्यक्रम 

 
1,000,000 - - - - - - - 1,000,000 - - - - 1,000,000 

404 22522 कक्षा ८ पररक्षा 
 

1,100,000 - - - - - - - 1,100,000 - - - - 1,100,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

संचालन तथा 
विद्यालर् 
खशक्षक/कमयचारी 
छनौट 

405 22529 
िालमयक क्षेत्र विकास 
सलमलत अनदुान  

1,000,000 500,000 - - - - - - - - - - 500,000 1,000,000 

406 25315 

नगरस्तररर् विषर्गत 
सलमलत 
अनदुान/पाटेनागी 
पर्यटन प्रिदयन 
सलमलत समेत 

 
4,000,000 2,000,000 - - - - - - - - - 1,000,000 1,000,000 4,000,000 

407 27211 

लस वट इ लभ टी मा 
अध्र्र्न गने विपन्न 
तथा जेहेन्दार 
विद्याथीहरु लाई 
छात्रिखृत्त कार्यक्रम 

 
1,000,000 - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000 

408 22522 
इलाम सामदुावर्क 
आिँा अस्पताल सँग 
सहकार्य 

 
1,000,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - 1,000,000 

409 25311 
विद्यालर् बाल 
विकास सहजकताय 
तथा स का तलब 

 
12,729,840 3,479,840 - - 8,750,000 - - - - - - - 500,000 12,729,840 

410 22522 
स्िास््र् उपचार 
कोष स्थापना  

1,000,000 1,000,000.00 - - - - - - - - - - - 1,000,000 

411 25315 
माईभगिती ििृाश्रम 
अनदुान  

300,000 300,000.00 - - - - - - - - - - - 300,000 

412 25315 

राहसल बाल 
अनाथालर्मा तारबार 
लगार्तको लनमायण 
तथा व्र्िस्थापन 

 
500,000 

       
500,000 

    
500,000 

413 27213 
आर्िेुर्दक औषलि 
िररद  

500,000 
       

500,000 
    

500,000 

414 27213 

आिारभतू तथा 
आकखस्मक स्िास््र् 
सेिाको लालग औषलि 
िररद 

 
500,000 

       
500,000 

    
500,000 

415 22522 स्िास््र् खशविर 
 

1,000,000 
       

1,000,000 
    

1,000,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

संचालन कार्यक्रम 

416 22522 
नेत्रज्र्ोती संघ संग 
सहकार्य  

500,000 
       

500,000 
    

500,000 

417 25311 
शैखक्षक सिुार 
(नमनुा विद्यालर्)  
कार्यक्रम 

 
1,600,000 

    
1,600,000 

       
1,600,000 

418 25311 

अमर मावि बौर्िक 
अपाङ्गता केन्र र 
पोिरी दृवष्टलबवहन 
विद्यालर्का आर्ा 
लाइ थप तलब 
लगार्त अन्र् 
व्र्िस्थापन 

 
300,000 300,000.00 

           
300,000 

सशुासन तथा संस्थागत विकास कार्यक्रम 
            

- 

419 28211 

साियजलनक लनखज 
साझेदारीमा लनमायण 
भएका लसवट माटय 
लगार्तका सटर 
हरुको भािा 
सोिभनाय गत 
आ.ि.को समेत तथा 
Gगरपाललकाको 
स्िालमत्िमा रहेका 
घरहरुको बहालकर 
भतु्तानी 

 
3,000,000 - - - - 3,000,000 - - - - - - - 3,000,000 

420 32149 
िरौटी िाताको 
भकु्तानी  

27,500,000 27,500,000.00 - - - - - - - - - - - 27,500,000 

421 28141 
ट्याक्सी पाकय  
जग्गाको भािा 
भतु्तानी 

 
550,000 550,000.00 

         
- 

 
550,000 

422 31135 
पुखँजगत अनसुन्िान 
तथा परामशय िचय  

2,500,000 - - - - 1,080,000 - - - - - 1,420,000 - 2,500,000 

423 31157 

िातािरण तथा 
सरसफाइ कार्यक्रम 
(परुस्कार समेत)/ 
कम्पोष्टप्लान्ट 
विस्तार तथा 

 
2,000,000 1,000,000.00 - - - - - - - - - - 1,000,000 2,000,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

सदुृवढकरण र 
फोहोरमैला 
व्र्िस्थापन 
कार्यक्रम (मल 
अनदुान समेत) 

424 28141 
आदशय विद्यालर्लाई 
जग्गाको भािा 
भतु्तानी 

 
100,000 - - - - - - - - - - - 100,000 100,000 

425 25315 
नगरपाललका संघ 
सदस्र्ता शलु्क  

100,000 5,000.00 - - - - - - 13,080 - - - 81,920 100,000 

426 27315 
मजदरु कल्र्ाणकारी 
कोष  

1,000,000 - - - - - - - 1,000,000 - - - - 1,000,000 

427 27212 
विपद व्र्िस्थापन 
कोष तथा िचय  

1,000,000 - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000 

228 27212 
आकखष्मक कोष 
तथा िचय  

3,500,000 1,500,000.00 - - - - - - - - - 1,000,000 1,000,000 3,500,000 

429 22522 

न्र्ावर्क सलमलत तथा 
मेललमलाप केन्र 
संचालन तथा 
व्र्िस्थापन 

 
1,500,000 - - - - - - - - - - 1,500,000 - 1,500,000 

430 25315 
विलभन्न संघ संस्था 
सहार्ता  

1,000,000 500,000.00 - - - - - - - - - 500,000 - 1,000,000 

431 21135 
सम्मान तथा 
परुस्कार कार्यक्रम  

150,000 - - - - - - - - - - - 150,000 150,000 

432 22522 
जनता सँग मेर्र 
कार्यक्रम  

500,000 500,000.00 
           

500,000 

433 22522 
गणेश दास काननुी 
साक्षरता/मेललमलाप 
कार्यक्रम 

 
300,000 300,000.00 - - - - - - - - - - - 300,000 

पूिायिार विकास कार्यक्रम 
              

- 

434 31171 

करविर राइस लमल 
हुँदै लग्रनवहल खचर्ा 
लमलबाट साखिरा 
उद्योग जोड्ने सिक 
स्तरोन्नती 

1 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

435 31171 
साङ्ग्ग्रीला बेतेनी 
सािेजङु्ग सिक 

1 500,000 
    

500,000 
       

500,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

िण्ि स्तरोन्नती 

436 31171 

साङ्ग्ग्रीला 
ढकालिोप लोकिारी 
पोिरी लत्रिेणी 
ररङ्गरोि सिक 

स्तरोन्नती 

1 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

437 31171 
बन्चरे गोलाई जनता 
आ वि सिक 
स्तरोन्नती 

1 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

438 31171 
छाँगेिोला रुलकु 
सिक स्तरोन्नती 

2 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

439 31171 
चारिाँदे चापगैरी 
बराह खचर्ा कमान 
सिक स्तरोन्नती 

2 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

440 31171 

चापगैरी ििा 
कार्ायलर् स्िास््र् 
चौकी रुलकु सिक 
स्तरोन्नती 

2 1,000,000 
    

1,000,000 
       

1,000,000 

441 31171 
बाघिोर ररङ्गरोि 
सिक स्तरोन्नती 

3 1,000,000 
    

1,000,000 
       

1,000,000 

442 31159 
ञ्र्ाग्र्रु सान्ििु 
छोललङ्ग गमु्बा 
लनमायण 

3 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

443 31171 
सांग्रीला बेतेनी 
जल्केनी सिक 
स्तरोन्नती 

3 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

444 31159 
नरुुङ्गिोला कल्भटय 
लनमायण 

4 1,000,000 
    

1,000,000 
       

1,000,000 

445 31159 
कोठीिाँिामा लसंढी 
लनमायण 

4 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

446 31159 
पिुािोला िेल 
मैदान लनमायण 

4 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

447 31171 
लबब्ल्र्ाँटे रुलकु(ििा 
नं ५ िण्ि) सिक 
स्तरोन्नती 

5 1,000,000 
    

1,000,000 
       

1,000,000 

448 31159 
लबब्ल्र्ाँटे बजार 
व्र्िस्थापन तथा 

5 1,000,000 
    

1,000,000 
       

1,000,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

सौन्दवर्यकरण 

449 31159 
गमु्बािाँिा पवहरो 
लनर्न्त्रण तथा 
सौन्दवर्यकरण 

6 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

450 31171 

ििा कार्ायलर्बाट 
तारा पोिरेलको घर 
हुँदै लोकसेिा मागय 
जोड्ने सिक 

स्तरोन्नती 

6 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

451 31171 
लब वप मागय होमस्टे 
हुँदै जोगी गाउँ जाने 
सिक स्तरोन्नती 

6 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

452 31171 

सिुास सेञु्चरीको 
घरमलुनबाट प्रज्ञासदन 
जाने सिक 
स्तरोन्नती 

6 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

453 31171 
ताराकुटीबाट 
खचर्ाबारी लनस्कने 
बाटो लनमायण 

7 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

454 31171 

िम्बर लोररङ्गदेनको 
घरबाट खचर्ाबारी 
आउने ठािो बाटो 
लनमायण 

7 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

455 31154 

झ्र्ाउँकीरी िोल्सी 
(कुलिारा जाने 
बाटोको कल्भटय 
दखक्षण-सिक विभाग 

उत्तर तफय )  
लनर्न्त्रण 

7 1,000,000 
    

1,000,000 
       

1,000,000 

456 31159 
ििा नं ८ को 
कभियहल लनमायण 

8 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

457 31171 
लतल्केनी मोि हुँदै 
बज्रदेिी जाने सिक 
स्तरोन्नती 

8 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

458 31171 
खजरो वक लम- 
लतल्केनी जाने परुानो 
गोरेटो बाटो ममयत 

8 500,000 
    

500,000 
       

500,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

स्तरोन्नती 

459 31171 

लनरोज राउतको घर 
छेउको गोलाई देखि 
महेश िड्काको घर 
सम्म पक्की नाली 
लनमायण 

8 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

460 31171 
इलाम भन्ज्र्ाङ्ग 
जोड्ने परुानो सिक 
स्तरोन्नती 

9 1,500,000 
    

1,500,000 
       

1,500,000 

461 31171 
भन्ज्र्ाङ्ग 
स्िास््र्चौकी सिक 
स्तरोन्नती 

9 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

462 31171 

सिेुदी गाउँबाट 
लाप्चा गाउँ हुँदै 
असले झनाय जाने 
सिक स्तरोन्नती 

10 1,000,000 
    

1,000,000 
       

1,000,000 

463 31171 
ििा कार्ायलर्बाट 
लसस्ने जोड्ने सिक 
स्तरोन्नती 

10 1,000,000 
    

1,000,000 
       

1,000,000 

464 31171 

इ.न.पा.११र्ाङ्गनाम 
भन्ज्र्ाङ्ग देखि 
प्रगतीचोक हुँदै 
बाह्रलबसे जोड्ने 
सिक स्तरोन्नती 

11 1,000,000 
    

1,000,000 
       

1,000,000 

465 31171 
निमीिाँिा लनफुय क 
सिक स्तरोन्नती 

11 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

466 31171 
िनपाला-मादलगाउँ 
-मालिासे गोलाई 
सिक स्तरोन्नती 

11 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

467 31171 
सटके दोकानटोल 
सिक स्तरोन्नती 

12 1,000,000 
    

1,000,000 
       

1,000,000 

468 31159 
सकेुपोिरी िेल 
मैदान स्तरोन्नती 

12 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

469 31171 
नखुन्दमा बेसी  सिक 
स्तरोन्नती 

12 500,000 
    

500,000 
       

500,000 

470 31151 
नगरपाललका क्षेत्रका 
विलभन्न सिक ममयत  

10,000,000 10,000,000 - - - - - - - - - - - 10,000,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

सिक िोियसँगको 
सहकार्य (गत आ.ि. 
को बाँकी भतु्तानी 
समेत) पाललका 
तफय को 

471 31151 

नगरपाललका क्षेत्रका 
विलभन्न सिक ममयत 
सिक िोियसंगको 
सहकार्य- सिकिोिय 
तफय को 

 
5,000,000 - - 5,000,000 - - - - - - - - - 5,000,000 

472 31155 

साँना लसंचाई 
र्ोजनाका लालग 
पाललकाको तफय बाट 
समपरुक कोष 
(विगत आ.ि. हरुमा 
सरुु भएका 
र्ोजनाको समेत) 

 
10,000,000 1,000,000 - - 6,500,000 2,500,000 - - - - - - - 10,000,000 

473 31171 

विलभन्न र्ोजनाहरुमा 
व्र्ाक ह ु लोिरलाइ 
इन्िन तथा ममयत 
िचय 

 
5,000,000 2,500,000 - - - - - - - - - 2,500,000 - 5,000,000 

474 31134 
सचुना प्रविलि जिान 
िचय  

500,000 - - - - - - - 500,000 - - - 
 

500,000 

475 31159 

संखघर् तथा प्रदेश 
समपरुक र्ोजनाको 
लालग पाललकाको 
साझेदारी 

 
26,700,000 2,950,000 - - 

14,750,000
. 

9,000,000 - - - - - - - 26,700,000 

476 31171 

सोल्जर िोियबाट 
झ्र्ाउँकुरी नाली 
तथा बाटो ममयत - 
गत आ ि को 
क्रमागत र्ोजना 

 
1,000,000 - - - - 1,000,000 - - - - - - - 1,000,000 

477 31171 

विलभन्न र्ोजना तथा 
कार्यक्रममा 
उपभोक्ता लागत 
सहभालगता भकु्तानी 

 
39,989,160 - 39,989,160 - - - - - - - - 

 
- 39,989,160 

478 31159 बोटालनकल गािेन 
 

500,000 500,000 - - - - - - - - - - - 500,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

लनमायण इ न पा ६ 

479 31159 
पाटेनागी पर्यटवकर् 
पिुायिार लनमायण  

500,000 500,000 - - - - - - - - - - - 500,000 

480 22522 
कृवष अनसुन्िान 
केन्र स्थापना 
सहर्ोग 

 
500,000 500,000 - - - - - - - - - - - 500,000 

481 31159 
भन्ज्र्ाङ्ग प्रहरी चौकी 
लनमायण  

500,000 
    

500,000 
       

500,000 

482 31122 रोलर िररद 
 

4,500,000 
    

4,500,000.0 
       

4,500,000 

483 31159 

सामदुावर्क भिन 
लनमायण इ न पा ४- 
गत आ ि को 
क्रमागत र्ोजना 

 
2,750,000 

    
2,750,000.00 

       
2,750,000 

484 31159 
पत्रकार महासंघको 
भिन ममयत सम्भार  

500,000 
    

500,000.00 
       

500,000 

नगरस्तरीर् र्ोजना तथा कार्यक्रम जम्मा 229,739,000 68,060,000.00 39,989,160.0 5,000,000. 30,000,000 56,130,000.0 - - 9,293,000. - - 13,500,000 7,766,840 229,739,000 

संघीर् समपरुक अनदुान 
              

- 

485 31151 
लमलगोलाइ 
विणापानी सिक 
लनमायण 

 
15,000,000 - - - - - - 

15,000,000.0
0 

- - - - - 15,000,000 

संघीर् समपरुक अनदुान जम्मा 
 

15,000,000 - - - - - - 15,000,000 - - - - - 15,000,000 

प्रदेश समपरुक अनदुान 
              

- 

486 31159 
माई भगिती 
रङ्गशाला लनमायण  

10,000,000 - - - - - - - - - 
10,000,

000 
- - 10,000,000 

प्रदेश समपरुक अनदुान जम्मा 
 

10,000,000 - - - - - - - - - 
10,000,

000 
- - 10,000,000 

26332 संघीर् शसतय अनदुान (चाल)ु 
           

- 

रोजगार प्रिद्धयन कार्यक्रम 
              

- 

487 22419 
तलब तथा सलुबिा- 
मनोसामाखजक 
परामशयकताय 

 
446,000 - - - - - 446,000 - - - - - - 446,000 

488 22419 
तलब तथा सलुबिा- 
आप्रिासी स्रोत केन्र 
कमयचारी 

 
2,162,000 - - - - - 2,162,000 - - - - - - 2,162,000 

489 22419 
तलब तथा सलुबिा -
विखत्तर् साक्षरता 
सहजकताय क्रार्यक्रम 

 
446,000 - - - - - 446,000 - - - - - - 446,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

490 22522 

सामी पररर्ोजना 
कर्ायन्िर्नको लालग 
स्थानीर् सरकारको 
पदालिकारी सँग 

समन्िर् िैठक 

 
40,000 - - - - - 40,000 - - - - - - 40,000 

491 22522 

स्थानीर् सरकार 
पररर्ोजना 
व्र्बस्थापन 
सलमलतको िैठक 

 
80,000 - - - - - 80,000 - - - - - - 80,000 

492 22311 

आप्रिासी स्रोत 
केन्रको कार्ायलर् 
संचालन कमयचारी 
भ्रमण िचय  खशरोभार 
िचय 

 
895,000 - - - - - 895,000. - - - - - - 895,000 

493 22522 
ररटनी स्िरं्म सेिक 
पररचालन  

584,000 - - - - - 584,000 - - - - - - 584,000 

494 22522 

आप्रािसन 
कामदारहरुको 
संजाल क्षमता 
अलभबरृी 

 
200,000 - - - - - 200,000 - - - - - - 200,000 

495 22522 
समदुार् 
अलभमिुीकरण 
कार्यक्रम 

 
12,000 - - - - - 12,000 - - - - - - 12,000 

496 22522 

खजल्ला लभत्र सामी 
पररर्ोजनाको अिय 
िावषयक तथा िावषयक 
समीक्षा गोष्ठी 

 
122,000 - - - - - 122,000 - - - - - - 122,000 

497 22522 
रोजगार सेिा केन्र 
संगको सहकार्य  

110,000 - - - - - 110,000 - - - - - - 110,000 

498 22522 

स्थानीर् आप्रािसी 
कामदारहरुको 
संजाल सदस्र्हरूको 
िैठक तथा पैरिी 
कार्यक्रम 

 
80,000 - - - - - 80,000 - - - - - - 80,000 

499 22522 
स्थानीर् तहमा 
वक्रर्ाखशल कामदार 
संजनालाई सामग्री 

 
10,000 - - - - - 10,000 - - - - - - 10,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

सहर्ोग 

500 22522 

सरोकारिालाहरुसंग
को अन्तरवक्रर्ा तथा 
अलभमिुीकरण 
कार्यक्रम ( प्रहरी 
पत्रकार लमलिर्ा 
पररचालन स्थानीर् 
जनप्रलतलनिी स्थानीर् 
तहको विषर्गत 
शािा जस्तै स्िास्थ 
शािाका 
स्दस्र्हरुस्थानीर्तह
मा मनोसामाखजक 
विषर्को र्दगोपन 
समदुार्का 
अगिुाहरुलाई 
आप्रािसनको असर 
तथा प्रभाि, 

कामदारलाई 
सामाखजक 
बवहस्करण र प्रभाि 

न्रू्लनकरण) 

 
282,000 - - - - - 282,000 - - - - - - 282,000 

501 22522 
मनोसमाखजक 
परामशय संचालन 
िचय 

 
93,000 - - - - - 93,000 - - - - - - 93,000 

502 22522 
विखत्तर् साक्षरता 
क्रार्यक्रम संचालन 
िचय 

 
225,000 - - - - - 225,000 - - - - - - 225,000 

503 22522 

बैदेखशक रोजगारीमा 
जान चाहने 
सम्भावित 
कामदारहरुलाई 
गहन अलभमिुीकरण 

कार्यक्रम 

 
3,000 - - - - - 3,000 - - - - - - 3,000 

504 22522 

आप्रिासी स्रोत केन्र 
र खजल्ला प्रशासन 
कार्यलर्को प्रलतलनलि, 

स्थानीर् तहको 
 

20,000 - - - - - 20,000 - - - - - - 20,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

प्रलतलनलि र 
पररर्ोजना कमयचारी 
सँगको समन्िर् 
िैठक 

505 22522 
अन्तराविर् अप्रिासी 
र्दिस  

30,000 - - - - - 30,000 - - - - - - 30,000 

506 22522 

सरुखक्षत बैदेलसक 
रोजगारका विलभन्न 
सिालहरुमा रेलिर्ो 
खजगंल प्रशारण 

 
70,000 - - - - - 70,000 - - - - - - 70,000 

507 22522 

सरुखक्षत बैदेखशक 
रोजगारी सम्बखन्ि 
सूचना साम्रगी 
उत्पादन तथा 
प्रकाशन 

 
50,000 - - - - - 50,000 - - - - - - 50,000 

508 22611 

सम्बखन्ित 
सरोकारिालाहरुिाट 
पररर्ोजना अनगुमन 
तथा मलु्र्ाकंन 

 
40,000 - - - - - 40,000 - - - - - - 40,000 

कृवष विभाग 
              

- 

509 22522 कृवष स्नातक करार 
 

480,000 - - - - - 480,000 - - - - - - 480,000 

510 22522 
िाद्यान्न बालीको 
उन्नत बीउ 
उपर्ोगमा अनदुान 

 
1,020,000 - - - - - 1,020,000 - - - - - - 1,020,000 

511 22522 
उन्नत बीउ 
वितरकलाई 
प्रोत्साहन अनदुान 

 
150,000 - - - - - 150,000 - - - - - - 150,000 

512 22522 
सूचना प्रकाशन तथा 
उन्नत बीउ उपर्ोग 
अनगुमन लनरीक्षण 

 
150,000 - - - - - 150,000 - - - - - - 150,000 

513 22522 
रैथाने बाली प्रिद्धयन 
कार्यक्रम  

1,000,000 - - - - - 1,000,000 - - - - - - 1,000,000 

सबैका लालग खशक्षा- आिारभतू तह 
              

- 

514 25311 

आिारभतू तहका 
स्िीकृत दरिन्दीका 
खशक्षक, राहत 
अनदुान खशक्षकका 

 
162,800,000 - - - - - 

162,800,00
0 

- - - - - - 162,800,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

लालग तलब भत्ता 
अनदुान (विशेष 
खशक्षा पररषद 
अन्तरगतका खशक्षक 

कमयचारीहरु समेत) 
माध्र्ालमक तह 

              
- 

515 25311 

माध्र्लमक तहका 
स्िीकृत दरिन्दीका 
खशक्षक, राहत 
अनदुान खशक्षक 
लालग तलब भत्ता 
अनदुान (विशेष 
खशक्षा पररषद 
अन्तरगतका 
खशक्षककमयचारी,प्रावि
लिक िारका 
प्रखशक्षक समेत) 

 
45,900,000 - - - - - 45,900,000 - - - - - - 45,900,000 

विद्यालर् क्षेत्र विकास कार्यक्रम- खजल्ला स्तर 
           

- 

516 25311 

प्रारखम्भक बाल 
विकास 
सहजकतायहरुको 
पाररश्रलमक तथा 
विद्यालर् कमयचारी 
व्र्बस्थापन अनदुान 

 
3,744,000 - - - - - 3,744,000 - - - - - - 3,744,000 

517 25311 

प्रारखम्भक बाल 
विकास 
सहजकतायहरुको 
पाररश्रलमक तथा 
विद्यालर् कमयचारी 
व्र्बस्थापन अनदुान 

 
1,853,000 - - - - - 1,853,000 - - - - - - 1,853,000 

518 25311 

प्रारखम्भक बाल 
विकास 
सहजकतायहरुको 
पाररश्रलमक तथा 
विद्यालर् कमयचारी 
व्र्बस्थापन अनदुान 

 
10,462,000 - - - - - 10,462,000 - - - - - - 10,462,000 

519 25311 साियजलनक 
 

2,639,000 - - - - - 2,639,000 - - - - - - 2,639,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

विद्यालर्का 
विद्याथीहरुका लालग 
लनशलु्क पाठ्यपसु्तक 

अनदुान 

520 25311 

साियजलनक 

विद्यालर्का 
विद्याथीहरुका लालग 
लनशलु्क पाठ्यपसु्तक 

अनदुान 

 
470,000 - - - - - 470,000 - - - - - - 470,000 

521 25311 

साियजलनक 
विद्यालर्का 
विद्याथीहरुका लालग 
लनशलु्क पाठ्यपसु्तक 

अनदुान 

 
956,000 - - - - - 956,000 - - - - - - 956,000 

522 25311 
तोवकएका विद्याथीको 
र्दिा िाजाका लालग 
विद्यालर्लाई अनदुान 

 
874,000 - - - - - 874,000 - - - - - - 874,000 

523 25311 
तोवकएका विद्याथीको 
र्दिा िाजाका लालग 
विद्यालर्लाई अनदुान 

 
1,780,000 - - - - - 1,780,000 - - - - - - 1,780,000 

524 25311 
तोवकएका विद्याथीको 
र्दिा िाजाका लालग 
विद्यालर्लाई अनदुान 

 
4,909,000 - - - - - 4,909,000 - - - - - - 4,909,000 

525 25311 
विद्यालर् सञ्चालन 
तथा व्र्िस्थापन 
अनदुान 

 
480,000 - - - - - 480,000 - - - - - - 480,000 

526 25311 
विद्यालर् सञ्चालन 
तथा व्र्िस्थापन 
अनदुान 

 
2,696,000 - - - - - 2,696,000 - - - - - - 2,696,000 

527 25311 
विद्यालर् सञ्चालन 
तथा व्र्िस्थापन 
अनदुान 

 
977,000 - - - - - 977,000 - - - - - - 977,000 

528 25311 

शैखक्षक पहुँच 
सलुनखश्चतता, 
अनौपचाररक तथा 
िैकखल्पक खशक्षा 
कार्यक्रम 

 
224,000 - - - - - 224,000 - - - - - - 224,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

(परम्परागत 
विद्यालर्, िैकखल्पक 
विद्यालर्, साक्षरता र 
लनरन्तर खशक्षाका 
कार्यक्रम समेत) 

529 25311 

शैखक्षक पहुँच 
सलुनखश्चतता, 
अनौपचाररक तथा 
िैकखल्पक खशक्षा 
कार्यक्रम 
(परम्परागत 
विद्यालर्, िैकखल्पक 
विद्यालर्, साक्षरता र 
लनरन्तर खशक्षाका 
कार्यक्रम समेत) 

 
110,000 - - - - - 110,000 - - - - - - 110,000 

530 25311 

शैखक्षक पहुँच 
सलुनखश्चतता, 
अनौपचाररक तथा 
िैकखल्पक खशक्षा 
कार्यक्रम 
(परम्परागत 
विद्यालर्, िैकखल्पक 
विद्यालर्, साक्षरता र 
लनरन्तर खशक्षाका 
कार्यक्रम समेत) 

 
618,000 - - - - - 618,000 - - - - - - 618,000 

531 25311 

विद्यालर्मा शैखक्षक 
गणुस्तर सदुृढीकरण 
एिम ्
कार्यसम्पादनमा 
आिाररत प्रोत्साहन 
अनदुान 

 
1,029,000 - - - - - 1,029,000 - - - - - - 1,029,000 

532 25311 

विद्यालर्मा शैखक्षक 
गणुस्तर सदुृढीकरण 
एिम ्
कार्यसम्पादनमा 
आिाररत प्रोत्साहन 
अनदुान 

 
5,777,000 - - - - - 5,777,000 - - - - - - 5,777,000 

533 25311 विद्यालर्मा शैखक्षक 
 

2,094,000 - - - - - 2,094,000 - - - - - - 2,094,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

गणुस्तर सदुृढीकरण 
एिम ्
कार्यसम्पादनमा 
आिाररत प्रोत्साहन 
अनदुान 

534 25311 

सामदुावर्क 
विद्यालर्का 
छात्राहरुलाई 
लनशलु्क स्र्ालनटरी 
प्र्ाि ब्र्िस्थापन 

 
1,474,000 - - - - - 1,474,000 - - - - - - 1,474,000 

535 25311 

सामदुावर्क 
विद्यालर्का 
छात्राहरुलाई 
लनशलु्क स्र्ालनटरी 
प्र्ाि ब्र्िस्थापन 

 
262,000 - - - - - 262,000 - - - - - - 262,000 

536 25311 

सामदुावर्क 
विद्यालर्का 
छात्राहरुलाई 
लनशलु्क स्र्ालनटरी 
प्र्ाि ब्र्िस्थापन 

 
5,34,000 - - - - - 534,000 - - - - - - 534,000 

537 25311 

माध्र्लमक तह कक्षा 
(९-१०) मा अंग्रजेी, 
गखणत र विज्ञान 
विषर्मा खशक्षण 
सहर्ोग अनदुान 

 
2,96,000 - - - - - 296,000 - - - - - - 296,000 

538 25311 

माध्र्लमक तह कक्षा 
(९-१०) मा अंग्रजेी, 
गखणत र विज्ञान 
विषर्मा खशक्षण 
सहर्ोग अनदुान 

 
53,000 - - - - - 53,000 - - - - - - 53,000 

539 25311 

माध्र्लमक तह कक्षा 
(९-१०) मा अंग्रजेी, 
गखणत र विज्ञान 
विषर्मा खशक्षण 
सहर्ोग अनदुान 

 
107,000 - - - - - 107,000 - - - - - - 107,000 

540 25311 
कोलभि-१९ बाट 
पगेुको शैखक्षक  

324,000 - - - - - 324,000 - - - - - - 324,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

क्षलतको पररपरुण 
तथा अन्र् विपदको 
समर्मा लसकाइ 
लनरन्तरताका लालग 
कार्यक्रम 

541 25311 

कोलभि-१९ बाट 
पगेुको शैखक्षक 
क्षलतको पररपरुण 
तथा अन्र् विपदको 
समर्मा लसकाइ 
लनरन्तरताका लालग 
कार्यक्रम 

 
58,000 - - - - - 58,000 - - - - - - 58,000 

542 25311 

कोलभि-१९ बाट 
पगेुको शैखक्षक 
क्षलतको पररपरुण 
तथा अन्र् विपदको 
समर्मा लसकाइ 
लनरन्तरताका लालग 
कार्यक्रम 

 
118,000 - - - - - 118,000 - - - - - - 118,000 

543 25311 

प्रलत विद्याथी 
लागतका आिारमा 
लसकाइ सामग्री तथा 
लिखजटल लसकाइ 

समाग्री व्र्िस्थाका 
लालग विद्यालर्लाइ 
अनदुान 

 
555,000 - - - - - 555,000 - - - - - - 555,000 

544 25311 

प्रलत विद्याथी 
लागतका आिारमा 
लसकाइ सामग्री तथा 
लिखजटल लसकाइ 

समाग्री व्र्िस्थाका 
लालग विद्यालर्लाइ 
अनदुान 

 
3,118,000 - - - - - 3,118,000 - - - - - - 3,118,000 

545 25311 

प्रलत विद्याथी 
लागतका आिारमा 
लसकाइ सामग्री तथा 
लिखजटल लसकाइ 

समाग्री व्र्िस्थाका 

 
1,130,000 - - - - - 1,130,000 - - - - - - 1,130,000 



116 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

लालग विद्यालर्लाइ 
अनदुान 

546 25311 

सस्थागत क्षमता 
विकास, परीक्षा 
सञ्चालन एिम ्
विद्याथी मलु्र्ाङ्कन 

 
95,000 - - - - - 95,000 - - - - - - 95,000 

547 25311 

सस्थागत क्षमता 
विकास, परीक्षा 
सञ्चालन एिम ्
विद्याथी मलु्र्ाङ्कन 

 
534,000 - - - - - 534,000 - - - - - - 534,000 

548 25311 

सस्थागत क्षमता 
विकास,परीक्षा 
सञ्चालन एिम ्
विद्याथी मलु्र्ाङ्कन 

 
193,000 - - - - - 193,000 - - - - - - 193,000 

549 25311 

साियजलनक 
विद्यालर्मा 
अध्र्र्नरत 
विद्याथीहरुका लालग 
छात्रबखृत्त (आिासीर् 
तथा गैरआिासीर्) 

 
3,153,000 - - - - - 3,153,000 - - - - - - 3,153,000 

550 25311 

साियजलनक 
विद्यालर्मा 
अध्र्र्नरत 
विद्याथीहरुका लालग 
छात्रबखृत्त (आिासीर् 
तथा गैरआिासीर्) 

 
561,000 - - - - - 561,000 - - - - - - 561,000 

551 25311 

साियजलनक 
विद्यालर्मा 
अध्र्र्नरत 
विद्याथीहरुका लालग 
छात्रबखृत्त (आिासीर् 
तथा गैरआिासीर्) 

 
1,143,000 - - - - - 1,143,000 - - - - - - 1,143,000 

राविर् पररचर्पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग 
           

- 

552 22112 

एम.आइय.एस. 
अपरेटर र वफल्ि 
सहार्को लालग 
सञ्चार िचय 

 
7,000 - - - - - 7,000.00 - - - - - - 7,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

553 22221 

मेखशनरी आजार तथा 
फलनयचर ममयत 
सम्भार (सेिा केन्र 

सञ्चालानाथय) 
 

96,000 - - - - - 96,000 - - - - - - 96,000 

554 22311 
मसलन्द सामान 
िररद (सेिा केन्र 
सञ्चालानाथय) 

 
180,000 - - - - - 180,000 - - - - - - 180,000 

555 22315 

सञ्चार सामाग्री 
प्रसारण तथा छपाइय 
(सञ्चार र पँहचु 
अलभर्ान सञ्चालान) 

 
150,000 - - - - - 150,000 - - - - - - 150,000 

556 22512 

विभागले उपलव्ि 
गराउने विलिपिलत 
अनसुार ििा 
स्तरबाट घटना दताय 
सिाह अलभर्ान 
सञ्चालन 

 
90,000 - - - - - 90,000 - - - - - - 90,000 

557 
21111, 
21121 

एम.आइय.एस.अपरेटर 
र वफल्ि सहार्क 
पाररश्रलमक, चािपिय 
ितय तथा पोशाक 
िचय 

 
654,000 - - - - - 654,000 - - - - - - 654,000 

558 22612 

एम.आइय.एस.अपरेटर 
र वफल्ि सहार्क 
देलनक भ्रमण 
भत्तार्ातार्ात 

िचयईन्िन 

 
60,000 - - - - - 60,000 - - - - - - 60,000 

559 22711 

अन्र् विविि िचय - 
आर्ोजना, सामाखजक 
सरुक्षा तथा घटना 
दताय सम्बन्िी विलभन्न 
बैंठकको खचर्ापान 
लगार्तको िचय 

 
63,000 - - - - - 63,000 - - - - - - 63,000 

र्िुा रोजगारीका लालग रुपान्तरण पहल पररर्ोजना 
           

- 

560 22311 
रोजगार सेिा 
केन्रको सँचालन 
िचय 

 
265,000 - - - - - 265,000 - - - - - - 265,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

561 21111 
रोजगार सहार्कको 
तलब  

393,000 - - - - - 393,000 - - - - - - 393,000 

562 21131 
रोजगार सहार्को 
स्थानीर् भत्ता  

39,000 - - - - - 39,000 - - - - - - 39,000 

563 21121 
रोजगार सहार्कको 
पोशाक भत्ता  

10,000 - - - - - 10,000 - - - - - - 10,000 

564 21121 
प्राविलिक सहार्कको 
पोसाक  

10,000 - - - - - 10,000 - - - - - - 10,000 

565 21111 
प्राविलिक सहार्कको 
तलि  

393,000 - - - - - 393,000 - - - - - - 393,000 

566 21131 
प्राविलिक सहार्कको 
स्थानीर् भत्ता  

39,000 - - - - - 39,000 - - - - - - 39,000 

567 22419 
रोजगारी सजृना 
(आई.लि.ए.)  

2,351,000 - - - - - 2,351,000 - - - - - - 2,351,000 

प्रिानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 
              

- 

568 21111 
रोजगार संर्ोजकको 
तलि  

494,000 - - - - - 494,000 - - - - - - 494,000 

569 21131 
रोजगार संर्ोजकको 
स्थानीर् भत्ता  

48,000 - - - - - 48,000 - - - - - - 48,000 

570 21121 
रोजगार संर्ोजकको 
पोसाक  

10,000 - - - - - 10,000 - - - - - - 10,000 

571 22419 
रोजगारी सजृना 
(नेपाल सरकार)  

3,948,000 - - - - - 3,948,000 - - - - - - 3,948,000 

महामारी रोग लनर्न्त्रण कार्यक्रम 
              

- 

572 22522 

विश्व औलो र्दिस 
मनाउने, वकटजन्र् 
रोग लनर्न्त्रण 
कार्यक्रमको 
अनगुमन एिम ्
मूल्र्ाङ्कन तथा 
वकटजन्र् रोग 
लनर्न्त्रणका लालग 
बहलुनकार् 
अन्तरवक्रर्ा गने तथा 
अखक्तिेकसे िेतेक्सन 
(औलो र कालाजार) 

 
30,000 - - - - - 30,000 - - - - - - 30,000 

573 22522 िेंग ु लगार्तका 
 

50,000 - - - - - 50,000 - - - - - - 50,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

वकटजन्र् रोगहरूको 
लनर्न्त्रणका लालग 
लामिुटे्टको िासस्थान 
िोजी गरी लाभाय नष्ट 
गने अलभर्ान 
संचालन गने तथा 
सरोकारिालाहरूसंग 

अलभमखुिकरण गने 
र वकटजन्र् रोग 
लनर्न्त्रण 
कार्यक्रमको िाटा 
भेररवफकेशन 

574 22522 

कोलभि १९ लगार्त 
विलभन्न महामारीजन्र् 
रोगहरुको रोकथाम, 

लनर्न्त्रण तथा 
लनगरानीका लालग 
सरोकारिाला सँगको 
अन्तरवक्रर्ा तथा र्र ् , 

स्िास््र्कमी 
पररचालन 

 
50,000 - - - - - 50,000 - - - - - - 50,000 

575 22522 

पशपंुक्षी आदीबाट 
हनेु ईन्फुएन्जा, बिय 
फ्ल,ु अर्, 
लसवष्टसकोलसस, 

टक्सोप्लाज्मोलसस 
आर्द विलभन्न 
सरुिारोग सम्बखन्ि 
रोकथाम तथा 
लनर्न्त्रणका लालग 
सचेतना कार्यक्रम 

 
20,000 - - - - - 20,000 - - - - - - 20,000 

576 22522 

पाललकाहरुमा 
स्िीकृत लनदेखशका 
अनसुार गर्ठत 
र्ायवपि रेस्पोन्स  ते 
अ तथा ररस्क 
कम्मलुनकेसन एन्ि 
कम्र्लुनटी एङगेमेन्ट 

 
150,000 - - - - - 150,000 - - - - - - 150,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

ते अ लाई 
अलभमखुिकरण, 

महामारी 
जनस्िास््र्मा असर 
पने घटनाहरुको 
ब्र्बस्थापनका लालग 
कखम्तमा बषयमा दईु 

पटक सम्बन्िीत 
सरोकारिालाहरु 
समेतको 
सहभालगतामा सलमक्षा 
गोस्थी तथा जोखिम 
संचार सम्बन्िी 
कृर्ाकलाप संचालन 
गनय आिस्र्क बजेट 

लघ ुउद्यम विकास कार्यक्रम 
              

- 

577 22522 

सम्भाव्र् उत्पादनको 
उत्पादकत्ि र बजार 
प्रलतस्पिाय बवृद्ध 
गनयका लालग 
कखम्तमा ५ जनाको 
समहुमा प्रलबलि 
हस्तान्तरण 

 
140,000 - - - - - 140,000 - - - - - - 140,000 

578 22512 

गररबी लनिारणका 
लालग लघ ु उद्यम 
विकास कार्यक्रम 
संचालन लनदेखशका, 
२०७७ बमोखजम 

उद्यमीको स्तरोन्नती 
(आिश्र्कता 
पवहचानका आिारमा 
पनुतायजगी र 
एिभान्स सीप 
विकास ताललम 
कार्यक्रम) 

 
480,000 - - - - - 480,000 - - - - - - 480,000 

579 22512 
गररबी लनिारणका 
लालग लघ ु उद्यम 
विकास कार्यक्रम 

 
2,380,000 - - - - - 2,380,000 - - - - - - 2,380,000 



121 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

संचालन लनदेखशका, 
२०७७ बमोखजम 
लघ ु उद्यम विकास 
मोिेलमा नर्ाँ लघ ु
उद्यमी लसजयना गने 

राविर् िेलकुद पररषद् 
              

- 

580 22522 
रािपलत रलनङ्ग लसल्ि 
प्रलतर्ोलगता (स्थानीर् 
तहस्तरीर्) 

 
100,000 - - - - - 100,000 - - - - - - 100,000 

कृवष विकास रणनीलत अनगुमन तथा समन्िर् कार्यक्रम 
           

- 

581 22522 
वकसान सूचीकरण 
कार्यक्रम  

300,000 - - - - - 300,000 - - - - - - 300,000 

582 22522 

कृवष, पशपुन्छी तथा 
मत्स्र् त्र्ाकं 
अध्र्ािलिक 
कार्यक्रम 

 
100,000 - - - - - 100,000 - - - - - - 100,000 

प्रिानमन्त्री कृवष आिलुनवककरण पररर्ोजना 
          

- 

583 22522 

आ.ि.२०७८/७९ 
मा स्थापना भएको 
अदिुा बेसार पकेट 
विकास कार्यक्रमको 
लनरन् तरता 

 
600,000 - - - - - 600,000 - - - - - - 600,000 

584 22522 

आ.ि.२०७९/८०
मा नर्ाँ वकिी पकेट 
विकास कार्यक्रम 
सञ् चालन 

 
1,200,000 - - - - - 1,200,000 - - - - - - 1,200,000 

585 22522 

आ.ि. २०७९/८० 
मा नर्ाँ गाई भैंसी 
पकेट विकास 
कार्यक्रम सञ् चालन 

 
2,500,000 - - - - - 2,500,000 - - - - - - 2,500,000 

बहकेु्षत्रीर् पोषण कार्यक्रम 
              

- 

586 22522 

पोषण संिेदनशील 
(िानेपानी तथा 
सरसफाइ, कृवष, 
पशसेुिा, मवहला तथा 
बालबाललका, खशक्षा 
र शासकीर् प्रिन्ि) 

 
150,000 - - - - - 150,000 - - - - - - 150,000 



122 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

क्षेत्रका कार्यक्रमहरू 
सञ्चानल) 

587 22522 
पोपण विशेष 
(स्िास््र्) क्षेत्रका 
कार्यक्रम सञ्चालन 

 
150,000 - - - - - 150,000 - - - - - - 150,000 

पश ुसेिा विभाग 
              

- 

588 22522 
मास ु जाँच ऐन 
कार्ायन्िन 
सहखजकरण कार्यक्रम 

 
1,000,000 - - - - - 1,000,000 - - - - - - 1,000,000 

589 22522 
इवपिेलमर्ोलोखजकल 
ररपोवटयङ्ग  

20,000 - - - - - 20,000 - - - - - - 20,000 

590 22522 

पश ु सेिा विभाग र 
प्रादेखशक लनकार्मा 
पशपुन्छी त्र्ांक 
तथा पश ु सेिाका 
कार्यक्रमको प्रगलत 
ररपोवटयङ 

 
20,000 - - - - - 20,000 - - - - - - 20,000 

591 22522 
एक पाललका एक 
भेटेररनरी िाक्टर  

480,000 - - - - - 480,000 - - - - - - 480,000 

592 22522 
कृलत्रम गभायिान 
लमसन कार्यक्रम  

300,000 - - - - - 300,000 - - - - - - 300,000 

593 22522 
छुपी प्रिद्धयन 
कार्यक्रम  

1,970,000 - - - - - 1,970,000 - - - - - - 1,970,000 

594 22522 
पशपुन्छी रोगको 
अन्िेषण, नमनुा 
सङ्कलन तथा प्रेषण 

 
10,000 - - - - - 10,000 - - - - - - 10,000 

पररिार कल्र्ाण कार्यक्रम 
              

- 

595 22522 
मात ृ तथा निखशश ु
कार्यक्रम संन्चालन  

1,233,000 - - - - - 1,233,000 - - - - - - 1,233,000 

596 22522 

कोलभि १९ विरुद्ध 
िोप अलभर्ान तथा 
बसु्टर िोप समेत 
संचालन ब्र्िस्थापन 
िचय (पाललकास्तररर् 
र्ोजना र पाललका 
तथा स्िास््र् सस्था 
स्तररर् सपुररिेक्षण) 

 
364,000 - - - - - 364,000 - - - - - - 364,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

597 22522 

करारिः अहेब, अनमी 
(िोप सेिा कार्यक्रम 
संचालनको लालग 
उच्च वहमाली, पहािी 
खजल्लाहरु र महा 
तथा उप 
महानगरपाललका, 
संस्थागत खक्ललनक 
न.पा. हरु) 

 
260,000 - - - - - 260,000 - - - - - - 260,000 

598 22522 

लनर्लमत िोप 
सदुृढीकरण, पूणय 
िोप सलुनश्चतता र 
दीगोपनाको लालग 

सकु्ष्मर्ोजना 
अद्यािलिक २ र्दन 
र सरसफाई प्रबियन 
प्र्ाकेज पनुयताजगी 
ताललम १ र्दन गरी 
३ र्दन एिं पूणयिोप 
न.पा., गा.पा. 
सलुनखश्चतताको लालग 
स्थालनर् तह, ििा, 
िोप समन्िर् सलमती 
तथा निलनिाखचयत 
जनप्रलतलनलिहरुको 
अलभमखुिकरण, 

स्िास््र्कलमयबाट 
ििामा घरिरुी 
सिेक्षण, पाललकाबाट 
ििा भेररवफकेसन, 

अनगुमन तथा 
घोषणा सभा 
व्र्िस्थापन घोषणा 
बांकीमा घोषणा तथा 
घोषणा भएकामा 
र्दगोपना कार्म गने 
व्र्िस्थापन िचय 

 
348,000 - - - - - 348,000 - - - - - - 348,000 

599 22522 प्रजनन ् रुग्णता 
 

160,000 - - - - - 160,000 - - - - - - 160,000 



124 
 

क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

स्िास््र् सेिा 

600 22522 

पररिार लनर्ोजन 
वकशोर वकशोरी तथा 
प्रजनन ् स्िास््र् 
कार्यक्रम 

 
420,000 - - - - - 420,000 - - - - - - 420,000 

601 22522 पोषण कार्यक्रम 
 

511,000 - - - - - 511,000 - - - - - - 511,000 

602 22522 

मात ृ तथा निखशश ु
कार्यक्रम अन्तगयत 
आमा सरुक्षा, 
गभयिती, रक्तसंचार, 
उत्प्ररेणा सेिा, न्र्ानो 
झोला र लनशलु्क 
गभयपतन कार्यक्रम 

 
1,804,000 - - - - - 1,804,000 - - - - - - 1,804,000 

603 22522 

CBIMNCI कार्यक्रम 
(कार्यक्रम सलमक्षा, 
स्थलगत अनखुशक्षण, 

समता तथा पहचु 
कार्यक्रम) 

 
500,000 - - - - - 500,000 - - - - - - 500,000 

क्षर्रोग लनर्न्त्रण 
              

- 

604 22522 

आकखस्मक 
अिस्थामा औसलि 
एिं ल्र्ाब सामाग्री 
ढुिानी, रेकलियङ तथा 
ररपोवटयङका लालग 
फमय फरमेट छपाइ, 

ई-वट. लब. रखजस्टर 
अध्र्ािलिक, विश्व 
क्षर्रोग र्दिस 
सम्बन्िी कार्यक्रम, 

स्थलगत अनखुशक्षण 
तथा सपुररिेक्षण, 

क्षर्रोगका 
कार्यक्रमको अिय 
बावषयक सलमक्षा तथा 
कोहटय विश्लेषण 

 
103,000 - - - - - 103,000 - - - - - - 103,000 

605 22522 
क्षर्रोगका जोखिम 
समहु तथा स्िास्थ  

97,000 - - - - - 97,000 - - - - - - 97,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

सेिाको पहचु कम 
भएका समदुार्मा 
सकृर् क्षर्रोग 
िोजपिताल 
कार्यक्रम, 
घरपररिारका 
सदस्र्हरूको सम्पकय  
पररक्षण, एिं पाँच 
िषय मलुनका 
बालबाललमा क्षर्रोग 
रोकथाम सम्बन्िी 
टी.वप.टी .कार्यक्रम 

नलसयङ तथा सामाजवक सरुक्षा सेिा कायर्क्रम 
          

- 

606 22522 

राविर् मवहला 
स्िास््र् स्िरं्सेविका 
कार्यक्रम (पोशाक 

प्रोत्साहन, र्ातार्ात 
िचय, िावषयक सलमक्षा 
गोष्ठी र र्दिस 
मनाउने िचय समेत) 

 
3,700,000 - - - - - 3,700,000 - - - - - - 3,700,000 

प्राथलमक स्िास््र् सेिा 
              

- 

607 22522 

स्थानीर् तहका 
स्िास््र् चौकी, प्रा. 
स्िा. के. र 
अस्पतालहरुमा 
कार्यरत 
कमयचारीहरुको 
तलि, महगी भत्ता, 
स्थानीर् भत्ता, पोषाक 
लगार्त प्रशासलनक 

िचय समेत 

 
26,300,000 - - - - - 26,300,000 - - - - - - 26,300,000 

उपचारात्मक सेिा कार्यक्रम 
              

- 

608 22522 

आिारभतू तथा 
आकखस्मक स्िास््र् 
सेिाको लालग औषलि 
िररद 

 
1,435,000 - - - - - 1,435,000 - - - - - - 1,435,000 

609 22522 स्िास््र् चौकी 
 

140,000 - - - - - 140,000 - - - - - - 140,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

(आिारभतु स्िास््र् 
सेिा केन्र) को 
न्र्नुतम सेिा 
मापदण्ि कार्यक्रम ( 
अलभमिुीकरण, 

सलमक्षा, फलो अप , 

अनगुमन तथा 
सदुृलिकरण समेत ) 

610 22522 

आिँा, नाक, कान, 

घांटी तथा मिु 
स्िास््र् सम्िखन्ि 
अलभमिुीकरण 

 
125,000 - - - - - 125,000 - - - - - - 125,000 

स्िास््र् ब्र्िस्थापन कार्यक्रम 
              

- 

611 22522 

पाललका स्तरमा 
स्िास््र् संस्थाहरुको 
मालसक बैठक, 

स्िास््र् 

कार्यक्रमहरुको िाटा 
भेररवफकेशन एिं 
गणुस्तर सिुार साथै 
अियबावषयक एिं 
बावषयक सलमक्षा 

 
215,000 - - - - - 215,000 - - - - - - 215,000 

612 22522 
स्िास््र् सूचना साथै 
आइ एम रू् 
सदुृढीकरण कार्यक्रम 

 
65,000 - - - - - 65,000 - - - - - - 65,000 

613 22522 

कोलभि १९ को 
भ्र्ाखक्सनको 
लिखजटाइजेशन तथा 
क्रू् आर कोि 
प्रमाखणकरण 

 
120,000 - - - - - 120,000 - - - - - - 120,000 

राविर् स्िास््र् खशक्षा, सूचना तथा संचार केन्र 
          

- 

614 22522 

विद्यालर् स्िास््र् 
खशक्षाआमा समूह 
तथा मवहला स्िास््र् 
स्िरं् सेविकाहरुका 
लालग सामाखजक 
ब्र्िहार पररितयन 

 
75,000 - - - - - 75,000 - - - - - - 75,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

कार्यक्रम 

615 22522 

सलुतयजन्र् पदाथय 
सेिनको न्रू्लनकरण 
सम्बन्िी सचेतना 
कार्यक्रम 

 
25,000 - - - - - 25,000 - - - - - - 25,000 

आर्िेुद सेिा कार्यक्रम 
              

- 

616 22522 
औषिालर्को तलब, 

भत्ता, संचालन िचय 
तथा कार्यक्रम बजेट 

 
3,300,000 - - - - - 3,300,000 - - - - - - 3,300,000 

गररब घर पररिार पवहचान तथा पररचर् पत्र वितरण कार्यक्रम (गररि लखक्षत विशेष कार्यक्रम) 
         

- 

617 22522 
गनुासो सनुिुाइ 
कार्यक्रम  

200,000 - - - - - 200,000 - - - - - - 200,000 

सशतय अनदुान ( प ुजँीगत) 
              

- 

आिास व्र्िस्था कार्यक्रम 
              

- 

618 31111 

सरुखक्षत नागररक 
आिास कार्यक्रम :-
प्रदेश नं. १ को 
ईलाम खजल्ला क्षेत्र 
नं. १ अन्तगयत 
ईलाम नगरपाललका 
ििा नं. १० मा 
१९३ िटा 
(क्रमागत) 

 
2,766,000 - - - - - 2,766,000 - - - - - - 2,766,000 

619 31111 

सरुखक्षत नागररक 
आिास कार्यक्रम :-
प्रदेश नं. १ को 
ईलाम खजल्ला क्षेत्र 
नं. २ अन्तगयत 
ईलाम नगरपाललका 
ििा नं. १,२,३,४, 
५,६,७,८,९,११, 
१२ मा ५२८ िटा 
(क्रमागत) 

 
2,734,000 - - - - - 2,734,000 - - - - - - 2,734,000 

विद्यालर् क्षेत्र विकास कार्यक्रम- खजल्ला स्तर 
           

- 

620 31112 
केन्रबाट छनौट 
भएका नमनुा 
विद्यालर्,विशेष 

 
2,400,000 - - - - - 2,400,000 - - - - - - 2,400,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

विद्यालर्को क्रमागत 
भिन लनमायण तथा 
कक्षा ११ स्तोन्नलत 
भएका प्राविलिक 
िार विद्यालर्को 
ल्र्ाि व्र्िस्थापन 

अनदुान 

621 31112 

केन्रबाट छनौट 
भएका नमनुा 
विद्यालर्,विशेष 
विद्यालर्को क्रमागत 
भिन लनमायण तथा 
कक्षा ११ स्तोन्नलत 
भएका प्राविलिक 
िार विद्यालर्को 
ल्र्ाि व्र्िस्थापन 

अनदुान 

 
6,500,000 - - - - - 6,500,000 - - - - - - 6,500,000 

622 31112 

केन्रबाट छनौट 
भएका नमनुा 
विद्यालर्,विशेष 
विद्यालर्को क्रमागत 
भिन लनमायण तथा 
कक्षा ११ स्तोन्नलत 
भएका प्राविलिक 
िार विद्यालर्को 
ल्र्ाि व्र्िस्थापन 

अनदुान 

 
1,200,000 - - - - - 1,200,000 - - - - - - 1,200,000 

रोजगार प्रिद्धयन कार्यक्रम 
              

- 

623 31122 
आप्रिासी स्रोत 
केन्रको लालग 
मेशनरी तथा औजार 

 
100,000 - - - - - 100,000 - - - - - - 100,000 

र्िुा रोजगारीका लालग रुपान्तरण पहल पररर्ोजना 
           

- 

624 31122 

रोजगार सेिा 
केन्रको सदुृवढकरण 
(कम्प्रू्टर, फलनयचर 
वफक्चसय, क्र्ामरा, 
अन्र् विद्यतुीर् 
उपकरण) 

 
300,000 - - - - - 300,000 - - - - - - 300,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

पररिार कल्र्ाण कार्यक्रम 
              

- 

625 31122 

इन्ज 
।ओक्स््तोवकन 
भण्िारणका लागी 
इल्र रेफृगेरतोर 
िरीद 

 
400,000 - - - - - 400,000 - - - - - - 400,000 

साना लसंचाई कार्यक्रम 
              

- 

626 31155 

झतेु्रिोला 
चाखम्लङगाउँ 
गरुुङगाउँ लसंचाइ 
र्ोजना 

 
2,000,000 - - - - - 2,000,000 - - - - - - 2,000,000 

627 31155 

झतेु्रिोला 
चाखम्लङगाउँ 
गरुुङगाउँ लसंचाइ 
र्ोजना 

 
2,999,000 - - - - - 2,999,000 - - - - - - 2,999,000 

628 31155 
छाँगेिोला खचते्रबेसी 
लसंचाइ र्ोजना  

1,872,000 - - - - - 1,872,000 - - - - - - 1,872,000 

629 31155 
छाँगेिोला खचते्रबेसी 
लसंचाइ र्ोजना  

2,807,000 - - - - - 
2,807,000.

00 
- - - - - - 2,807,000 

630 31155 
लसमिकय  लतनतले 
लसंचाई र्ोजना  

1,398,000 - - - - - 1,398,000 - - - - - - 1,398,000 

631 31155 
लसमिकय  लतनतले 
लसंचाई र्ोजना  

2,098,000 - - - - - 2,098,000 - - - - - - 2,098,000 

632 31155 
असलेिोला 
लाप्चागाउँ लसंचाई 
र्ोजना 

 
1,456,000 - - - - - 1,456,000 - - - - - - 1,456,000 

633 31155 
असलेिोला 
लाप्चागाउँ लसंचाई 
र्ोजना 

 
971,000 - - - - - 971,000 - - - - - - 971,000 

634 31155 
छाँगेदोभान लसंचाई 
र्ोजना  

1,767,000 - - - - - 1,767,000 - - - - - - 1,767,000 

635 31155 
छाँगेदोभान लसंचाई 
र्ोजना  

1,178,000 - - - - - 1,178,000 - - - - - - 1,178,000 

636 31155 
लामीदिुली लसंचाइ 
र्ोजना  

2,151,000 - - - - - 2,151,000 - - - - - - 2,151,000 

637 31155 
लामीदिुली लसंचाइ 
र्ोजना  

3,226,000 - - - - - 3,226,000 - - - - - - 3,226,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

638 31155 
जनकल्र्ाण घटे्टिोला 
लसंचाइ र्ोजना  

4,820,000 - - - - - 4,820,000 - - - - - - 4,820,000 

639 31155 
जनकल्र्ाण घटे्टिोला 
लसंचाइ र्ोजना  

7,231,000 - - - - - 7,231,000 - - - - - - 7,231,000 

640 31155 
छोवटिोला 
वहलेिोला फापरबारी 
लसंचाइ र्ोजना 

 
5,395,000 - - - - - 5,395,000 - - - - - - 5,395,000 

641 31155 
छोवटिोला 
वहलेिोला फापरबारी 
लसंचाइ र्ोजना 

 
8,092,000 - - - - - 8,092,000 - - - - - - 8,092,000 

642 31155 
माइिोला देखि 
काइलाटार जाने 
लसंचाइ र्ोजना 

 
704,000 - - - - - 704,000 - - - - - - 704,000 

643 31155 
माइिोला देखि 
काइलाटार जाने 
लसंचाइ र्ोजना 

 
470,000 - - - - - 470,000 - - - - - - 470,000 

644 31155 
सटके महुान 
खशकारीिाँिा लसंचाइ 
र्ोजना 

 
846,000 - - - - - 846,000 - - - - - - 846,000 

645 31155 
सटके महुान 
खशकारीिाँिा लसंचाइ 
र्ोजना 

 
1,270,000 - - - - - 1,270,000 - - - - - - 1,270,000 

646 31155 
ठािेिोला लसंचाइ 
र्ोजना  

1,169,000 - - - - - 1,169,000 - - - - - - 1,169,000 

647 31155 
ठािेिोला लसंचाइ 
र्ोजना  

779,000 - - - - - 779,000 - - - - - - 779,000 

648 31155 
रातेिोला लसंचाइ 
र्ोजना  

949,000 - - - - - 949,000 - - - - - - 949,000 

649 31155 
रातेिोला लसंचाइ 
र्ोजना  

1,423,000 - - - - - 1,423,000 - - - - - - 1,423,000 

650 31155 आले लसंचाइ र्ोजना 
 

648,000 - - - - - 648,000 - - - - - - 648,000 

651 31155 आले लसंचाइ र्ोजना 
 

973,000 - - - - - 973,000 - - - - - - 973,000 

652 31155 
तालिकय  लसंचाइ 
र्ोजना  

9,701,000 - - - - - 9,701,000 - - - - - - 9,701,000 

653 31155 
तालिकय  लसंचाइ 
र्ोजना  

6,467,000 - - - - - 6,467,000 - - - - - - 6,467,000 

654 31155 नरुुङिोला लभते्त 
 

3,991,000 - - - - - 3,991,000 - - - - - - 3,991,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

लबचगाउँ हुंदै हाइड्रो 
जाने लसंचाइ र्ोजना 

655 31155 
नरुुङिोला लभते्त 
लबचगाउँ हुंदै हाइड्रो 
जाने लसंचाइ र्ोजना 

 
2,661,000 - - - - - 2,661,000 - - - - - - 2,661,000 

656 31155 

लाप्चेिोला 
र्दर्ालीगाउँ स्िास््र् 
चौकी (के्षत्र) लसंचाइ 
र्ोजना 

 
795,000 - - - - - 795,000 - - - - - - 795,000 

657 31155 

लाप्चेिोला 
र्दर्ालीगाउँ स्िास््र् 
चौकी (के्षत्र) लसंचाइ 
र्ोजना 

 
1,193,000 - - - - - 1,193,000 - - - - - - 1,193,000 

िानेपानी सेिा विस्तार तथा पनुस्थायपना कार्यक्रम 
           

- 

658 31156 

पशपुलतनगर बजार 
िानेपानी आर्ोजना 
सिुार विस्तार, 
इलाम 

 
2,000,000 - - - - - 2,000,000 - - - - - - 2,000,000 

राविर् ग्रामीण तथा निीकरणीर् उजाय कार्यक्रम 
           

- 

659 31153 

निीकरणीर् ऊजाय 
प्रिलि जिान 
(िार्ोग्र्ाँस विद्यतुीर् 
चलुो सिुाररएको 
चलुो सौर्य ऊजाय) 

 
800,000 - - - - - 800,000 - - - - - - 800,000 

पर्यटन पूिायिार विकास आर्ोजना 
              

- 

660 31159 

िोवििारा एकता 
समाज सामदुावर्क 
भिन तथा 
लसंहकाललका मखन्दर 
ममयत इलाम ८ 
िलुालगाँउ इलाम 

 
1,000,000 - - - - - 1,000,000 - - - - - - 1,000,000 

झोलुंगे पलु के्षत्रगत कार्यक्रम 
              

- 

661 31151 

स्र्ाङमाइिोला, 
पूिािोला झो.प.ु 
इलाम नगरपाललका 
६ हािािानी र 
देिउमाई ६ फुटुक 

 
2,000,000 - - - - - 2,000,000 - - - - - - 2,000,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

जोड्ने, माईिोला 
झो.प.ु इलाम ८ र 
१० काइलाटार 
जोड्ने 

संखघर् सशतय अनदुान जम्मा 
 

441,600,000 - - - - - 441,600,000 - - - - - - 441,600,000 

संघीर् विशेष अनदुान 
              

- 

662 31158 
फोहोरमैला 
व्र्िस्थापन केन्र  

18,000,000 - - - - - - 18,000,000 - - - - - 18,000,000 

संघीर् विशेष अनदुान जम्मा 
 

18,000,000 - - - - - - 18,000,000 - - - - - 18,000,000 

संघीर् अन्तर सरकारी अखख्तर्ारी 
              

- 

663 27111 
सामाखजक सरुक्षा 
भत्ता  

200,000,000 - - - - - 200,000,000 - - - - - - 200,000,000 

प्रदेश सशतय अनदुान 
              

- 

664 22512 
अपाङ्गता रोकथाम 
तथा पनुस्थापना 
कार्यक्रम 

 
830,000 - - - - - - - - 830,000 - - - 830,000 

665 22512 

बाल वििाह 
अन्त्र्का लालग 
वकशोरी सशखक्तकरण 
कार्यक्रम 

 
73,000 - - - - - - - - 73,000 - - - 73,000 

666 22512 

लैवङ्गक वहंसा 
लनिारणका लालग 
स्थानीर् तहमा 
संरक्षण कोष 
संचालन अनदुान 

 
50,000 - - - - - - - - 50,000 - - - 50,000 

667 31159 
िलु्ला व्र्ार्ामशाला 
लनमायण  

800,000 - - - - - - - - 800,000 - - - 800,000 

668 31155 

झतेु्रिोला 
चाखम्लङगाउँ 
गरुुङगाउँ लसंचाइ 
र्ोजना 

 
1,499,000 - - - - - - - - 1,499,000 - - - 1,499,000 

669 31155 
छाँगेिोला खचते्रबेसी 
लसंचाइ र्ोजना  

1,871,000 - - - - - - - - 1,871,000 - - - 1,871,000 

670 31155 
लसमिकय  लतनतले 
लसंचाई र्ोजना  

1,118,000 - - - - - - - - 1,118,000 - - - 1,118,000 

671 31155 
असलेिोला 
लाप्चागाउँ लसंचाई  

970,000 - - - - - - - - 970,000 - - - 970,000 
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क्र. 
स. 

िचय 
संकेत 

िचय खशषयक/ र्ोजना 
कृर्ाकलापको नाम 

र्ोजना/ 
कृर्ाकलाप 
संचालन हनेु 

स्थान 

जम्मा बजेट 
लबलनर्ोजन 

बजेटको श्रोत 

जम्मा 

आन्तररक श्रोत नेपाल सरकार 

समपरुक अनदुान 
र विशेष 

प्रदेश सरकार राजश्व बाँिफाँि 

आन्तररक राजश्व(गत 
िषयको अ.ल्र्ा. र 
मालपोत रखजिेशन 

समेत) 

उपभोत्ता लागत 
सहभालगता/ 

साियजलनक नीखज 

साझेदारी 

सिक िोिय 

नगर विकास 
कोष ऋण र 

अन्र् आन्तररक 
ऋण 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 
(सामाखजक 

सरुक्षा समेत) 

समालनकरण 
अनदुान 

सशतय अनदुान 

(लनिायचन क्षेत्र 
कार्यक्रम 

समेत) 

समपरुक 
अनदुान 
/ विशेष 
अनदुान 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार 

र्ोजना 

672 31155 
छाँगेदोभान लसंचाई 
र्ोजना  

1,178,000 - - - - - - - - 1,178,000 - - - 1,178,000 

673 31155 
लामीदिुली लसंचाइ 
र्ोजना  

1,075,000 - - - - - - - - 1,075,000 - - - 1,075,000 

674 31155 
जनकल्र्ाण घटे्टिोला 
लसंचाइ र्ोजना  

2,410,000 - - - - - - - - 2,410,000 - - - 2,410,000 

675 31155 
छोवटिोला 
वहलेिोला फापरबारी 
लसंचाइ र्ोजना 

 
2,697,000 - - - - - - - - 2,697,000 - - - 2,697,000 

676 31155 
माइिोला देखि 
काइलाटार जाने 
लसंचाइ र्ोजना 

 
470,000 - - - - - - - - 470,000 - - - 470,000 

677 31155 
सटके महुान 
खशकारीिाँिा लसंचाइ 
र्ोजना 

 
719,000 - - - - - - - - 719,000 - - - 719,000 

678 31155 
ठािेिोला लसंचाइ 
र्ोजना  

779,000 - - - - - - - - 779,000 - - - 779,000 

679 31155 
रातेिोला लसंचाइ 
र्ोजना  

806,000 - - - - - - - - 806,000 - - - 806,000 

680 31155 आले लसंचाइ र्ोजना 
 

648,000 - - - - - - - - 648,000 - - - 648,000 

681 31155 
तालिकय  लसंचाइ 
र्ोजना  

3,247,000 - - - - - - - - 3,247,000 - - - 3,247,000 

682 31155 
नरुुङिोला लभते्त 
लबचगाउँ हुंदै हाइड्रो 
जाने लसंचाइ र्ोजना 

 
1,596,000 - - - - - - - - 1,596,000 - - - 1,596,000 

683 31155 

लाप्चेिोला 
र्दर्ालीगाउँ स्िास््र् 
चौकी (क्षेत्र) लसंचाइ 
र्ोजना 

 
675,000 - - - - - - - - 675,000 - - - 675,000 

प्रदेश सशतय अनदुान जम्मा 
 

23,511,000 - - - - - - - - 23,511,000 - - - 23,511,000 

जम्मा 
 

1,223,700,000 130,000,000 39,989,160 5,000,000 30,000,000 168,200,000 641,600,000 33,000,000 9,293,000 23,511,000 
10,000,

000 
121,130,000 11,976,840 1,223,700,000 
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आ.ि. २०७९/८० को अनमुालनत आर् तथा आ.ि. २०७८/७९ को जेष्ठ मसान्त सम्मको र्थाथय आर् 

क्र. 
स. 

राजश्व 

संकेत 
राजश्व खशषयक 

आ.ि.२०७५/७६ 

को िास्तविक आर् 

आ.ि.२०७६/७७ 

को िास्तविक आर् 

आ.ि.२०७७/७८ 

को िास्तविक आर् 

आ.ि. २०७८/७९ 
को अनमुालनत आर् 

आ.ि. २०७८/७९ 
को शंसोलित आर् 

आ.ि. २०७८/७९ 
को जेष्ठ मसान्त 

सम्मको आर् 

आ.ि. २०७९/८० 
को अनमुालनत आर् 

आ.ि. २०८०/८१ 
को अनमुालनत आर् 

 
 

आन्तररक राजश्व   

       

१ १११३१ 
सम्पखत्त, बहाल तथा पट्टा 
िापतको आर्मा लाने कर 

२६७८००.०० ०.०० ०.०० १०००००.०० १०००००.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ ११३१३ सम्पखत्तकर ३१६५३८२.७६ ३१६३९६७.४९ ५२२४३३६.७७ ७००००००.०० ७००००००.०० ३८३६२३५.०० ५००००००.०० ५५०००००.०० 

३ ११३१४ भलूमकर तथा मालपोत १२६८७८१८.१८ १३२४७३००.७८ २०३७५१०९.७८ १८००००००.०० १८००००००.०० ८२७२६२३.०० १७३०००००.०० १९०३००००.०० 

४ ११३२१ घर बहालकर ३९४२६६५.६७ ३९६८२५६.६६ ४४३५१७२.४६ ६५०००००.०० ६५०००००.०० २७००३८०.८२ ४००००००.०० ४४०००००.०० 

५ ११३२२ बहाललबटौरी कर २५५७५७.०० ७४२९२८.०० १५७२५६९.०० १५०००००.०० १५०००००.०० २९८८६०.०० २००००.०० २२०००.०० 

६ ११४५१ 
सिारी सािन कर(साना 
सिारी) 

०.०० १२०००.०० 
४५४४५.० 

० 
१०००००.०० १०००००.०० ३४८००.०० ५००००.०० ५५०००.०० 

७ ११४५२ 
पूिायिारको उपभोगमा लाग्न े
कर 

५६४१०६.०० २१००१५.०० ४९४०.०० ५००००.०० ५००००.०० ०.०० ५००००.०० ५५०००.०० 

८ ११४७१ बाँिफाँिबाट प्राि मनोरञ्जनकर ०.०० ०.०० ०.०० २०००००.०० २०००००.०० ०.०० १०००००.०० ११००००.०० 

९ ११४७२ बाँिफाँिबाट प्राि विज्ञापनकर २०००७०.०० ०.०० ०.०० ५१००००.०० ५१००००.०० ०.०० २०००००.०० २२००००.०० 

१० ११६३१ 

कृवषतथा पशजुन्र् बस्त ु
व्र्िसार्ीक कारोबारमा लाग्न े
कर पशपंुक्षी दताय दस्तूर) 

१०५४९५.०० २९६८०.०० २५८२०.०० १००००.०० १००००.०० ०.०० २००००.०० २२०००.०० 

११ ११६९१ अन्र्कर १९१५१८०.०० १५८८२४६.०० १९६००.०० १०००००.०० १०००००.०० ४१६०.०० ५००००.०० ५५०००.०० 

१२ 
१४११९

१ 

 लगानी गररएको ऋणको 
साँिा ब्र्ाज प्रालि 

०.०० ०.०० ०.०० २५०००००.०० २५०००००.०० २३५४२५८.०० ०.०० ०.०० 

१३ १४१५१ 
सरकारी सम्पलतको िहालबाट 
प्राि आर्  

३३४०५३२.६७ २८०००११.८४ ३१९४९१२.०० ११००००००.०० ११००००००.०० ७८९२८९६.०० ५५०००००.०० ६०५००००.०० 

१४ १४१५७ 

बाँिफाँि बाट प्राि दहत्तर 
बहत्तर तथा ढुङ्गा लगट्टी 
लनकासी तथा लबक्री शलु्क 

७७६१६०.०० ०.०० १२७३४९२.७५ १५०००००.०० १५०००००.०० ४३५२६८.०० १५०००००.०० १६५००००.०० 

१५ १४२१२ 
सरकारीसम्पलतको लबवक्रबाट 
आर् चाल ुसम्पखत्त विक्री) 

०.०० ५१५००.०० ३६८४७४.०० १०००००.०० १०००००.०० ०.०० २०००००.०० २२००००.०० 

१६ १४२१३ अन्र् लबक्रीबाट प्राि आर् ४८१००.०० १३२४३२.०० ०.०० १००००.०० १००००.०० २४३६००.०० १०००००.०० ११००००.०० 
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क्र. 
स. 

राजश्व 

संकेत 
राजश्व खशषयक 

आ.ि.२०७५/७६ 

को िास्तविक आर् 

आ.ि.२०७६/७७ 

को िास्तविक आर् 

आ.ि.२०७७/७८ 

को िास्तविक आर् 

आ.ि. २०७८/७९ 
को अनमुालनत आर् 

आ.ि. २०७८/७९ 
को शंसोलित आर् 

आ.ि. २०७८/७९ 
को जेष्ठ मसान्त 

सम्मको आर् 

आ.ि. २०७९/८० 
को अनमुालनत आर् 

आ.ि. २०८०/८१ 
को अनमुालनत आर् 

१७ १४२१६ 

लनजीिारा बापतको शलु्क (िा 
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राजश्व 

संकेत 
राजश्व खशषयक 
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राजश्व 

संकेत 
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को िास्तविक आर् 

आ.ि.२०७६/७७ 

को िास्तविक आर् 

आ.ि.२०७७/७८ 

को िास्तविक आर् 

आ.ि. २०७८/७९ 
को अनमुालनत आर् 

आ.ि. २०७८/७९ 
को शंसोलित आर् 

आ.ि. २०७८/७९ 
को जेष्ठ मसान्त 

सम्मको आर् 

आ.ि. २०७९/८० 
को अनमुालनत आर् 

आ.ि. २०८०/८१ 
को अनमुालनत आर् 
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इलाम नगरपाललकाको एघारौ नगर सभाको लनणयर्हरु 

 

लमलत २०७९/0३/0९ को बैठकको लनणयर्हरु 

 

लनणयर् नं. १ 

इलाम नगरपाललकाको एघारौ नगर सभामा प्रस्ततु इलाम नगरपाललकाको आलथयक िषय २०७९/८० को नीलत तथा कार्यक्रम गाउँ 
सभा र नगर सभा संचालन कार्यविलि ऐन, २०७५ को दफा ५२ बमोखजम सियसम्मतबाट पाररत गने लनणयर्       गररर्ो । 

लनणयर् नं. २ 

इलाम नगरपाललकाको एघारौ नगर सभामा प्रस्ततु इलाम नगरपाललका, आलथयक ऐन, २०७९ को वििेर्क गाउँ सभा र नगर सभा 
संचालन कार्यविलि ऐन, २०७५ को दफा ३० बमोखजम सियसम्मतबाट पाररत गने लनणयर् गररर्ो । 

लनणयर् नं. ३ 

इलाम नगरपाललकाको एघारौ नगर सभामा प्रस्ततु इलाम नगरपाललका, विलनर्ोजन ऐन, २०७९ को वििेर्क गाउँ सभा र नगर सभा 
संचालन कार्यविलि ऐन, २०७५ को दफा ३० बमोखजम सियसम्मतबाट पाररत गने लनणयर् गररर्ो । 

 

लमलत २०७८/0३/१० को बैठकको लनणयर् 

लनणयर् नं. १ 

इलाम नगरपाललकाको एघारौ नगर सभामा प्रस्ततु इलाम नगरपाललकाको आ.ब. २०७९/८० को रु १,२२,३७,००,०००।०० को 
बजेट तथा कार्यक्रम गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविलि ऐन, २०७५ को दफा ३० बमोखजम सियसम्मतबाट पाररत गने लनणयर् 
गररर्ो । 

लनणयर् नं. २ 

नेपालको संवििानको िारा २१७ बमोखजम नगरपाललकामा उपप्रमिुको संर्ोजकत्िमा ३ सदस्र्ीर् न्र्ावर्क सलमलत रहने भएको हनुाले 
सो न्र्ावर्क सलमलतको सदस्र् पदमा ििा सदस्र् बसन्ती घतानी र ििा सदस्र् बालकृष्ण गौतमलाई सियसम्मतबाट मनोनर्न गने 
लनणयर् गररर्ो । 

लनणयर् नं. ३ 

गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविलि ऐन, २०७५ को दफा ३६ बमोखजम गठन हनुे विषर्गत सलमलतमा लनम्नानसुार नगर सभा 
सदस्र्हरुलाई सियसम्मतबाट मनोनर्न गने लनणयर् गररर्ो । 

लनम्न: 
क)  अथय तथा साियजलनक लेिा सलमलत (कार्यक्षेत्र: राजश्व र कर, विलभन्न र्ोजना कार्ायन्िर्नको अिस्थामा िररद लगार्तका 

विषर्मा हनुे र हनु सक्ने अलनर्लमतता र बेरुज)ु 
१)  सररता बराइली २) गीताकुमारी गोले  ३) गोलबन्दबहादरु ित्री  ४) िड्गबहादरु गरुुङ्ग ५) लोकबहादरु थापा 
ि)  वििार्न सलमलत (कार्यक्षेत्र: सभामा प्रस्ततु भई वििार्न सलमलतमा पेश हनु आएका वििेर्कहरु) 
 १) लबमल बैद्य  २) कमलादेिी अलिकारी  ३) प्रमेकुमार राई  ४) सशुीला विश्वकमाय नेपाली  ५) रमेशकुमार बढुाथोकी 
ग)  सामाखजक सलमलत: (कार्यक्षेत्र: खशक्षा, स्िास््र्, असहार् बालबाललका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्खक्त, दललत, लसमान्तकृत, 

िेलकुद, भाषा, ललवप, संस्कृलत, लललतकला, िमय) 
 १) लबष्ण ुसबु्बा  २) प्रमोनन्द दलुाल   ३) नेत्रप्रसाद खघलमरे   ४) सोमकुमारी गरुुङ्ग रखन्जतकार   ५) बलबता राई 

घ)  सशुासन तथा स्थानीर् सेिा सलमलत: (कार्यक्षेत्र:कमयचारी प्रशासन,प्रदान गररने सेिाको स्तर,सेिाको सञ्चालन, आर्ोजना सञ्चालन) 
 १) मनकुमार गरुुङ्ग  २) सूर्यमार्ा राई   ३) राजेश देिान  ४) चिुामखण दाहाल   ५) लबमला राई 

ङ)  कृवष पर्यटन पूिायिार तथा प्राकृलतक स्रोत सलमलत: (कार्यक्षेत्र: िन, िकृ्षारोपण, िन्र्जन्त,ु जलस्रोत ऊजाय, िलनजपदाथय, प्राकृलतक 
विपद, छािा चौपार्ा, कृवष, पर्यटन, पूिायिार विकास तथा लनमायण) 

१) वटकाबहादरु एके्तन   २) कमला दजी  ३) गौतम गरुुङ्ग  ४) लबरेन्र देिान  ५) लबनादेिी ललम्ब ु

लनणयर् नं. ४ 

इलाम नगरपाललकाको एघारौ नगर सभामा प्रस्ततु न्र्ावर्क सलमलतको प्रलतिेदन सियसम्मतबाट पाररत गने लनणयर् गररर्ो । 

 

लनणयर् नं. ३ 

इलाम नगरपाललकाको एघारौ नगर सभामा प्रस्ततु उपप्रमिु मवहला सीप विकास कार्यक्रमको प्रलतिेदन सियसम्मतबाट पाररत गने 
लनणयर् गररर्ो । 
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लनणयर् नं. ४ 

इलाम नगरपाललकाको एघारौ नगर सभामा प्रस्ततु विशेष प्रस्तािहरु सियसम्मतबाट पाररत गने लनणयर् गररर्ो । 

लनणयर् नं. ५ 

आ.ब. २०७८/७९ अन्तगयत नगर कार्यपाललका तथा नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्को विलभन्न लमलतको लनणयर्, र्ोजना पररितयन, बजेट 
रकमान्तर,राजश्व छुट/असलुी सम्बन्िी लनणयर् र विलभन्न संघसंस्था तथा लनकार्हरुसँग सम्पन्न संझौताहरु अनमुोदन गने लनणयर् गररर्ो । 

लनणयर् नं. ६ 

इलाम नगरपाललकाअन्तगयत कार्ायन्िर्न तथा संचालन हनुे ििास्तरीर् र्ोजना तथा कार्यक्रम पररितयन गनुय पने भएमा ििास्तरीर् 
र्ोजना तथा कार्यक्रम पररितयनका लालग ििाको लसफाररस अनसुार प्रमिुको लनणयर्ानसुार पररितयन गरी कार्ायन्िर्न गने र नगरस्तरीर् 
र्ोजना तथा कार्यक्रम पररितयन गनुय परेमा प्रमिुको लनणयर्ानसुार पररितयन गरी कार्ायन्िर्न गरी र्ोजना पररितयनसम्बन्िी प्रमिुको 
लनणयर् कार्यपाललकामा अनमुोदन गने गराउने कार्यको लालग नगर प्रमिु केदार थापालाई अलिकार प्रत्र्ार्ोजन गने लनणयर् गररर्ो । 

लनणयर् नं. ७ 

स्थानीर् तह संस्थागत क्षमता स्िमूल्र्ांकन कार्यविलि, २०७७ बमोखजम इलाम नगरपाललकाअन्तगयत आ.ब. २०७७/७८ मा सम्पार्दत 
िावषयक कार्यसम्पादनहरुको संस्थागत क्षमता स्िमूल्र्ांकनमा ८६ अंक प्राि भएको व्र्होरा जानकारी भई आगामी स्िमूल्र्ांकन 
नलतजामा अंक अलभबवृद्ध हनुे गरी कार्यसम्पादन गने गराउने साथै र्स उपलखब्िका लालग कार्य गने सम्पूणय जनप्रलतलनलि तथा 
कमयचारीलाई िन्र्िाद ज्ञापन गने लनणयर् गररर्ो ।  
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इलाम नगरपाललकाको एघारौं नगरसभा समापन वििरण 

 

गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविलि ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोखजम एघारौ नगर सभामा ििासदस्र् श्री नेत्रप्रसाद खघलमरे 
लमलत २०७९/0३/0९ र १० गते र ििाध्र्क्ष श्री ओमनाथ प्रिान लमलत २०७९/0३/१० का र्दन अनपुखस्थत रहेको र अन्र् 
सम्पूणय सदस्र्हरु उपखस्थत  रहेको व्र्होरा, लमलत २०७९/0३/0९ गतेका र्दन १ घण्टा ५४ लमनट र लमलत २०७९/0३/१० 
गतेका र्दन १ घण्टा ३५ लमनट गरी जम्मा ३ घण्टा ३९ लमनट नगर सभा चलेको र ऐजन ऐनको दफा ६५ बमोखजम इलाम 
नगरपाललकाको एघारौ नगर सभाको प्रारम्भदेखि अन्त्र्सम्म भएका सम्पूणय काम कारिाहीहरुको संखक्षि वििरण सभाध्र्क्ष श्री केदार 
थापाबाट जानकारी भर्ो । 

 

एघारौं नगरसभाबाट पाररत विशेष प्रस्तािहरु 

 

१)  वि.सं. २०१५ सालमा स्थापना भएको नेपालका नगरपाललकाहरु मध्रे् परुानो इलाम नगरपाललका, ऐलतहालसक, प्राकृलतक, 

सांस्कृलतक साथै कृवष तथा अन्र् उद्योग व्र्िसार्को दृवष्टकोणले मलुकु र विदेशमा समेत पररखचत हररतनगरको रुपमा रहेको 
छ । नगरको समवृद्धको आिारमध्रे् कृवष तथा पर्यटन रहेको त्र्लाई महससु गरी इलाम नगरपाललकालाई पर्यटकीर् नगर 
घोषणा गररएको हनुाले नगरका समवृद्धमा अहम भलुमका िेल्ने पर्यटनमैलत्र कार्यक्रमहरु संचालनको लागी बजेट तथा कार्यक्रम 
माफय त साथयक भलुमक लनिायह गनय प्रदेश तथा संघीर् सरकारलाई अनरुोि गने लनणयर् गररर्ो । 

२)  कोलभि महामारीबाट थललएको औद्योलगक तथा व्र्ािसावर्क क्षेत्रलाई चलार्मान बनाउन सहलुलर्तको कार्यक्रम ल्र्ाउन 
संघीर् तथा प्रदेश सरकारलाई अनरुोि गने लनणयर् गररर्ो । 

३)  नेपाल सरकारबाट पूिी पहािको पाँचथर र इलाम मध्रे् एक स्थानमा मेलिकल कलेज स्थापनाका लालग सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 
भई मेलिकल कलेज स्थापनाका लालग संभावित जग्गा तथा पूिायिार पवहचान भई जग्गा प्रालिका लालग प्रारखम्भक प्रवक्रर्ाहरु 
अगालि बवढ सकेको हुँदा सो इलाम मेलिकल कलेज स्थापनाका लालग नेपाल सरकार, खशक्षा म +न्त्रालर्मा अनरुोि गने लनणयर् 
गररर्ो । 

४)  इलाम नगरपाललका ििा नं. ७ खस्थत कृवष तथा पश ु पंक्षी बजारको स्तरोन्नलत तथा फलफुल तथा तरकारीहरुमा विषादी 
प्रर्ोग का कारण मानि स्िास््र्लाई पने नकरात्मक असरहरुलाई ध्र्ानमा रािी विषादी परीक्षणको आिश्र्क उपकरण तथा 
जनशखक्तसवहतको प्रर्ोगशाला व्र्िस्थापनको लागी प्रदेश तथा संघीर् सरकारलाई अनरुोि गने लनणयर् गररर्ो । 

५)  इलाम सदरमकुाममा रहेको इलाम अस्पताललाई ५० शैर्ाको अस्पताल सरकारले घोषणा गरेपलन र्स बमोखजमको सेिा 
अस्पतालले प्रदान गनय सवकरहेको छैन । अस्पतालमा विगत ३ िषयदेखि आठ िटा विशेषज्ञ सेिासवहत १६ जना िाक्टरको 
दरबन्दी स्िीकृत भए पलन जनशखक्तको व्र्िस्थापन नहुँदा कुनै विशेषज्ञ सेिा संचालन हनु नसकेको कारण इलामका आम 
नागररक स्िास््र् सेिाको लालग खजल्ला बावहर जान बाध्र् बलनरहेका र्ो पररखस्थलत महससु गरी इलाम अस्पताललाई 
सरकारले लनणयर् गरे बमोखजमको हैलसर्तमा अस्पताल संचालन गररर्दन र इलाम अस्पताल प्रस्तावित मेलिकल कलेजको 
पिुायिारको रुपमासमेत रहेकोले इलाम अस्पताललाई ३०० शैर्ाको अस्पतालमा रुपान्तरणका लालग प्रकृर्ा अगालि 
बढाईर्दनहनु नेपाल सरकारलाई अनरुोि गने लनणयर् गररर्ो । साथै इलाम अस्पतालमा रहेको िार्लोलसस मेलसन सञ्चालनका 
लालग आिश्र्क दक्ष प्राविलिक जनशखक्त उपलब्ि गरी सहर्ोग गरी र्दन नेपाल सरकारलाई अनरुोि गने लनणयर् गररर्ो । 

६)  इलाम नगरपाललका ििा नं. ९ खस्थत फाल्गनुन्द सवुकलमु्िा विमानस्थलबाट काठमािौ इलाम काठमािौ व्र्ािसावर्क 
उिानको कार्य प्रारम्भ भएको हुँदा सो उिानलाई लनर्लमत गने गराउने कार्य र फाल्गनुन्द सवुकलमु्िा विमानस्थलको भौलतक 
पिुायिार लाई सदुृढगरी पाइलट टे्रलनङ्ग सेन्टर स्थापना प्रकृर्ा बढाई बहउुपर्ोगी ढङ्गबाट विमानस्थलको प्रर्ोगको लालग 
आिश्र्क व्र्िस्था गरर र्दन नेपाल सरकारमा अनरुोि गने लनणयर् गररर्ो । 

७)  इलाम नगरपाललका ििा नं. १ र ४ को लसमानाबाट िालमयक तथा लसमसारको रुपमा रहेको पर्यटकीर् स्थल माइपोिरीसम्म 
जाने केबलु कार लनमायणको लालग सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरर र्दन संघीर् सरकार तथा प्रदेश सरकारमा अनरुोि गने लनणयर् 
गररर्ो । 

८)  इलाम सदरमकुाममा रहेका सरकारी कार्ायलर्हरु अन्र् खजल्लामा सरीगएका (जस्तैिः िानेपानी कार्ायलर्, पश ुअस्पताल, सहरी 
विकास कार्ायलर्) र सिक लिलभजन कार्ायलर् समेत अन्र्त्र साने चचाय चललरहेकोमा साररएका कार्ायलर्हरु पनुस्थायपना गनय र 
सिक लिलभजन कार्ायलर् र्थाित राख्न पनुिः नेपाल सरकारसँग अनरुोि गने लनणयर् गररर्ो । 

९)  इलाम खजल्ला कृवष क्षेत्रमा अग्रणी खजल्ला रहेको र र्स क्षेत्रको आलथयक समवृद्धको मखु्र् आिार कृवष भएको हनुाले कृवष 
क्षेत्रको समग्र विकास तथा उन्नर्नका लालग इलाम नगरमा कृवष अनसुन्िान केन्र स्थापनाका लालग जग्गा व्र्िस्थापन कार्य 
समेत भईसकेकोले प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारमा अनरुोि गने लनणयर् गररर्ो । 
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१०)  मेची राजमागयको सिारी चाप लाई मध्र्नजर गरी सिकको चौिाई लबस्तार गनय संघीर् सरकारमा अनरुोि गने लनणयर् गररर्ो । 

११)  इलाम नगरपाललका ििा नं. ९ र १२ को पिुािोलाको रातेबगरमा, केचना कंचनजंघा राजमागयअन्तगयत इलाम नगरपाललका 
ििा नं. ९ र ११ को भाङटार ठािे िोलामा र इलाम नगरपाललका ििा नं. ४ बाट पिुामझिुा जोड्ने हाइड्रो पािर क्षेत्रमा 
पक्की पलु लनमायणका लालग नेपाल सरकारलाई पनुिः अनरुोि गने लनणयर् गररर्ो  । 

१२)  इलाम सदरमकुामलाई अन्र् पाललकाहरुसँग सिक सञ्जालबाट जोड्ने सिकहरु गोदक लसमलगोलाइ बेनीनगर लतल्केनी 
िैकखल्पक राजमागय, फाल्गनुन्द सवुकलमु्िा विमानस्थल माङसेबङु्ग सिक, इलामबजार माइपोिरी सन्दकपरु सिक, रत्नचोक 
इन्टेक साङ्गरुम्िा मंगलबारे सिक, ररब्स समु्बेक सिक, लसंगवफ्रङ्ग नर्ाबजार सिक, बेनीनगर बज्रदेिी नर्ाँबजार सिक 
लगार्तका सिकहरु) कालोपते्र गनयका लालग संघीर् तथा प्रदेश सरकारसँग पनुिः माग गने लनणयर् गररर्ो । 

१३)  इलाम नगरपाललकाद्वारा सञ्चाललत इलाम सामदुावर्क आिँा अस्पताल मा गणुस्तरीर् सेिा संचालन गनय संघीर् सरकार, प्रदेश 
सरकारसंग अनरुोि गने लनणयर् गररर्ो । 

१४)  पूिायञ्चल विश्वविद्यालर्बाट सम्बन्िनप्राि इलाम नगरपाललकाद्वारा सञ्चाललत इलाम सामदुावर्क कृवष क्र्ाम्पसमा स्नातक तहको 
कक्षा सञ्चालन भइरहेको र सो क्र्ाम्पसमा लनकट भविष्र्मा स्नातकोत्तर तहको कक्षा समेत सञ्चालनको लालग आिश्र्क 
सहर्ोग उपलब्ि गराउन संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार, विश्व विद्यालर् अनदुान आर्ोग र पूिायञ्चल विश्वविद्यालर्लाई अनरुोि 
गने लनणयर् गररर्ो । 

१५)  नगरको फोहोरमैला व्र्िस्थापन कार्यका लालग आिश्र्क उपकरण, िाल्िे फोहोरमैला व्र्िस्थापन केन्रको स्तरोन्नलत तथा 
इलाम बजार क्षेत्रको सौन्दर्ीकरणका लालग आिश्र्क सहर्ोग गरर र्दन प्रदेश सरकार तथा संघीर् सरकारमा अनरुोि गने 
लनणयर् गररर्ो । 

१६)  इलाम नगरपाललकालाई गाईपालनको केन्रको रुपमा विकास गनय नगरपाललकाले गाईपालन व्र्िसार् कार्यक्रम सञ्चालन गरी 
पशपुालक कृषकहरुलाई प्रोत्सावहत गरररहेको र इलाम दूि उत्पादनमा अग्रणी स्थानमा रहेको हनुाले र्सको सहज 
बजारीकरणका लालग इलाम नगर क्षेत्रमा दिु पाउिरको कारिाना स्थापनाका लालग दगु्ि विकास संस्थानमा अनरुोि गने 
लनणयर् गररर्ो । 

१७)  बाँदर, बँदेल, मगृ, दमु्सी लगार्तका िन्र्जन्त ुर मानिसँगको द्वन्द्वलाई व्र्िस्थापन गनय प्रचललत ऐन संशोिनका लालग नेपाल 
सरकारसँग अनरुोि गने साथै सो को न्रू्नीकरणका लालग सामदुावर्क िनमापयmतनै कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गदाय प्रभािकारी हनुे 
देखिएकोले सामदुावर्क िन उपभोक्ता समूहहरुले स्थानीर् जातको फलपूmल, केरा, बर्र लगार्तका कन्दमूल १० प्रलतशत 
अलनिार्य लगाउन,े रैथाने बोटविरुिालाई प्राथलमकता र्दने साथै मवहनामा कम्तीमा एक पटक अलनिार्य रुपमा कृवष तथा 
भेटनरी प्राविलिकसवहतको कृषक चौतारीको व्र्िस्थापन लमलाउन सामदुावर्क िन उपभोक्ता समूहलाई अनरुोि गने लनणयर् 
गररर्ो । 

१८)  पर्यटन प्रिियनको लालग इलाम बजारलाई केन्र मानेर आसपासका क्षेत्रहरुमा पर्यटकीर् आकषयण विकास गने, प्र्ाकेज तर्ार 
गरी सरोकारिाला व्र्खक्त, संघसंस्थामाफय त बजारीकरण गने र उखल्लखित कार्यमा सहर्ोगको लालग नेपाल पर्यटन बोियलाई 
अनरुोि गने लनणयर् गररर्ो । 

१९)  स्थानीर् उपजको बजारीकरण, स्थानीर् रोजगार लसजयना, स्थानीर् उद्योग उद्यमहरुको उपर्कु्त व्र्िस्थापन जस्ता कार्यको लालग 
नगरपाललकास्तरीर् उद्योगग्राम स्थापना र सञ्चालन गने लनणयर् गररर्ो । 

२०)  कृवष पेशालाई व्र्िसार्ीकरण गनयका लालग नगरपाललका लभत्र रहेका िेतीर्ोग्र् जलमनको पवहचान गरी उक्त ठाउँमा उखचत 
लसंचाईको व्र्िस्थापन गने लनणयर् गररर्ो । 

२१)  इलाम नगरपाललकाको केन्रको रुपमा रहेको इलाम बजारलाई तराई र मलु राजमागय छोटो दरुीको मागयबाट जोिी र्सको 
आलथयक वक्रर्ाकलापलाई कमजोर बन्न नर्दई थप विकासमा अगालि बढाउन आिश्र्क भएकोले लबतायमोि दानाबारी खचसापानी 
सोर्ाक बेलासे हुँदै इलाम ९ भन्ज्र्ाङ्गसम्म र खचसापानीदेखि माईिोलासम्मको छोटो दरुीको राजमागय लनमायण कार्य चाँिो 
सम्पन्न गनय नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग अनरुोि गने लनणयर् गररर्ो । 

२२)  इलाम सदरमकुाममा रहेको खचर्ा बगान वि.सं. १९२० सालमा स्थापना गरेको नेपालको सबै भन्दा परुानो खचर्ा बगान हो 
भने र्हाँको कारिाना वि.सं. १९३५ सालमा स्थापना भएको मलुकुको सिैभन्दा परुानो कारिाना हो । तर आज र्ो 
ऐलतहालसक तथा परुाताखत्िक बगान र खचर्ा कारिाना उजाि र िण्िहर बनेको छ । नेपाल सरकारले लनजीकरण गने 
सन्दभयमा र्ी ऐलतहालसक र परुाताखत्िक सम्पदा लनजी कम्पनीलाई ललजमा र्दएको छ । लनजी कम्पनीले इलामको खचर्ा 
कारिानाका १०० िषय भन्दा परुाना परुाताखत्िक महत्िका मेलसन उपकरण अन्र्त्र लगी १०० िषय भन्दा परुाना मेलसनरी 
औजारहरु बेपत्ता बनाई कारिाना भिनलाई िण्िहर बनाएको छ भन े खचर्ा बगान उखचत संरक्षण र सम्भार नगरी खचर्ा 
बगान नभई उन्र्घुारी बनाएको छ । र्ो कार्यले इलामको इलतहास गमु्दैछ भने इलामले आफ्नो सौन्दर्य र पवहचान गमुाई 
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कुरुप बलनरहेको छ । र्ो कार्यले इलामको नागररकको सम्मानमा ठेस पगुेको र आफ्नो गौरि र इलतहास नालसएको र्ो 
नगरसभा महससु गदयछ । अतिः इलाम खचर्ा कारिानाको १०० िषय भन्दा परुानो मेलसन औजारजस्ता परुाताखत्िक सम्पदाको 
िोजी गरी संरक्षण गनय नेपाल सरकारसँग जोिदार माग गदयछ र र्ी सम्पदालाई खचर्ा संग्रहालर् र बगानलाई अध्र्र्न 
अन्िेषणको केन्र बनाई संचालन तथा विश्व सम्पदा सखुचमा सखुचकृत गने प्रकृर्ा अगािी बढाउन नेपाल सरकारलाई अनरुोि 
गने लनणयर्  गररर्ो  । 

२३)  इलाम नगरपाललका ििा नं. १ सािेजङु्गमा सञ्चालनमा आएको लस.वट.इ.लभ.वट. अन्तगयतको रत्न कुमार िान्तिा पोललटेखक्नक 
इखन्स्टच्र्टुमा भेटेरेनरी  साइन्सको कक्षा सञ्चालन भइरहेको र सो इखन्स्टच्र्टुलाई नमनुा इखन्स्टच्र्टुको रुपमा रुपान्तरण गदै 
इखन्स्टच्र्टुमा नलसयङ्ग, एच.ए., िन विज्ञान र इखन्जलनर्ररङ्ग कक्षा समेत सञ्चालनका लागी सम्बखन्ित लनकार्मा माग गने लनणयर् 
गररर्ो । 

२४)  िेलकुद क्षेत्रको सम्भािनालाई उजागर गदै िेलकुदको विकास गनय इलाम नगरपाललका ििा नं १० राजदिुालीमा प्रस्ताि 
गररएको कररब ४९ करोिको लागत रहेको माई भगिती रंगशाला लनमायणमा सम्पन्न गनय आिश्र्क बजेट विलनर्ोजन हनु 
संघीर् सरकारलाई अनरुोि गने लनणयर् गररर्ो । 

२५)  इलाम नगर क्षेत्रको िानेपानी अभाि रहेको बस्तीमा िानेपानीको सवुििा प¥ुर्ाउने कार्यका लालग िानेपानी र्ोजना सञ्चालन 
गने गराउन ेकार्यमा सहर्ोग गरर र्दन संघीर् तथा प्रदेश सरकारमा अनरुोि गने लनणयर् गररर्ो । 

२६)  नेपालको संवििानबमोखजम लमलत २०७९/०१/३० गतेका र्दन स्थानीर् तहको लनिायचन सफलतापूियक सम्पन्न भएकोमा 
लनिायचन सफल पानयका लालग सवक्रर् भलूमका लनिायह गनुय हनुे नेपाल सरकार, लनिायचन आर्ोग, सरकारी तथा गैरसरकारी 
लनकार्, कमयचारी, सरुक्षाकमी, सञ्चारकमी लगार्त इलाम नगरपाललकाका आम मतदाताहरुलाई िन्र्िाद ज्ञापन गदै आम 
नगरिासीमा समग्र इलाम नगरपाललको समवृद्धमा आ–आफ्नो ठाउँबाट महत्िपूणय भलूमका लनिायह गरी समनु्नत इलाम, सम्पन्न 
इलामेलीको नारा सफल गने अलभर्ानमा सहर्ोग गनय अनरुोि गने लनणयर् गररर्ो । 
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न्र्ावर्क सलमलत प्रलतिेदन २०७९/८० प्रलतिेदन 

सभाका अध्र्क्ष महोदर् 

सभाका सदस्र्ज्रू्हरु 

नेपालको संवििान २०७२ राज्र् पनुस्थायपना भै स्थानीर् तहको दोश्रो चरणको लनिायचन २०७१/०१/३० गते सम्पन्न भएको र सो 
लनिायचनको मतपररणाम बमोखजम निलनिायखचत भै हामी जनप्रलतलनलिले २०७९/०२/०९ मा शपथ ग्रहण गरी आ-आफ्नो खजम्मेिारी 
सम्हालेका छौ । 

आज लमलत २००९ साल असार १ गते इलाम नगरपाललकाको एघारौ नगरसभा सञ्चालन भै रहेको छ। नेपालको संवििानको िारा 
२१७ बमोखजम आ-आफ्नो अलिकार क्षेत्र लभत्रका वििाद लनरुपण गनय मेललमलाप गनय नगरपाललकाका उपप्रमिुको संर्ोजकत्िमा तीन 
सदलसर् एक न्र्ार्ीक सलमलत रहने छ । 

नेपालको संवििानको िारा २९४ को उपदफा १ र २ तथा अनसूुची ८ मा उल्लेखित स्थानीर् तहको अलिकार र मेललमलाप सम्िखन्ि 
ऐन २०६८ तथा लनर्मािली २०७०, इलाम नगरपाललका मेललमलाप संचालन कार्यविलि २०७४, इलाम नगरपाललका न्र्ावर्क सलमलत 
कार्यविलि लनर्मीत गने ऐन २०७४ लाई आत्मसाथ गदै स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) ले न्र्ावर्क 
सलमलतलाई वििादको न्र्ार्ीक लनरुपण गने र सोही ऐनको दफा ४७(२)माध्र्मबाट मदु्धा वकराना गनय सक्ने अलिकार र्दइएको छ । 

मेललमलापको माध्र्मबाट छररतो तथा सरल प्रवक्रर्ाबाट वििादको समािान गने र वििाद समािानको प्रवक्रर्ालाइ कम िखचयलो बनाइ 
न्र्ार्मा सिय सािारणको पहुँच िवृद्ध सवहत सवुििा कार्म राख्न ेमखु्र् उिेश्र्ले इलाम नगरपाललका न्र्ावर्क सलमलतको बैठकको लनणयर् 
अनसुार न्र्ावर्क सलमलतमा लनिेदन पनय आएका मेललमलापकतायको रूपमा सखुचकृत भै न्र्ावर्क सलमलतमा २० जना मेललमलापकताय काम 
गरीरहेको अिस्थामा र्स सम्मालनत सभाबाट नविकरणको लालग अनरुोि गदयछु । न्र्ावर्क सलमलतको मेललमलापकतायको सूची अनसूुची- 
(१) राखिएको छ । र्सै अनरुूप इलाम नगरपाललकाको १२ िटै ििाहरुमा स्थानीर् नागररकहरुलाई सरल र लछटो मेललमलाप सेिा 
प्रदान गनय अलभप्ररेरत गने उिेश्र्ले प्रत्रे्क ििाहरुमबाट मेललमलापकतायको ताललम र्दइ सवकएको छ । जम्मा १११ जनालाई ताललम 
र्दइएको छ। 

१२ िटा ििाहरुका मेललमलापकतायहरुको सूची अनसूुची- (२) मा सम्लग्न गररएको व्र्होरा अनरुोि गदयछु । र्ी १२ िटै बिाहरूमा 
जम्मा १११ जना मेललमलापकताय रहेका छन ्। आगामी िषयका लालग २०७९/०३/15 देखि २०७९/०३/३२  गते सम्ममा 
इलाम नगरपाललका न्र्ार्ीक सलमलत (कार्यविलि लनर्लमत गने) ऐन २०७४ को दफा ५९ बमोखजम सूखचकृत हनुे कार्यका लालग सूचना 
प्रिाह गने र उक्त अिलिमा सखुचवक्रत हनु नआउन,े उक्त दफाको उपदफा १ बमोखजमको र्ोग्र्ता  नपगुेका तथा लनखष्क्रर् रहन े
मेललमलापकतायको स्थानमा नर्ाँ मेललमलापकतायको छनौट गरी ताललमको व्र्िस्था लमलाइने व्र्होरा समेत अनरुोि छ । 

इलाम नगरपाललकाका न्र्ावर्क सलमलत अन्तगयत ११ ििामा स्थानीर् सियसािारणको वहत र सलुबिालाई मध्र्नजर राखि प्रत्रे्क 
ििाहरुमा मेललमलाप  केन्र स्थापना गररएको छ । 

१२ िटै ििामा मेललमलाप केन्रका लालग आिश्र्क पने लनम्न अनसुारका सामानहरु वितरण गररएको व्र्होरा अनरुोि छ। 

1)  स्टील दराज १  
२)  काठको सादा टेिल १ थान  
3)  प्लावष्टकको कुसी १थान 

4) मेललमलाप केन्र बोिय १थान 

5)  मेललमलापकताय नेमप्लेट १ थान 

6)  स्टेशनरी सामानहरु 

७)  कानूनी वकताब ६ थान 

आ.ि. २०७८/७9 को २०७८ श्रािण देखि २०७९ िैशाि सम्ममा अखघल्लो न्र्ावर्क सलमलतको बैठक ३८ िटा सम्पन्न भएका 
छन ् । आ.ि. २०७८/७९ को श्रािणदेखि २०७९ जेष्ठ १० गते सम्ममा ७३ िटा मदु्धा दताय भएका मध्रे् ५८ िटा मदु्धा 
मेललमलाप भएका छन ्र बाँकी १५ िटा मदु्धा प्रवक्रर्ामा रहेका छन ्। 

खजल्ला प्रहरी कार्ायलर् इनामसंगको साझेदारीमा १२ िटै ििामा १६ र्दने लैवङ्गक वहंसासम्बन्िी १ र्दने कार्यक्रम संचालन भएको छ । 
न्र्ावर्क सलमलतको काम, कतयव्र् र अलिकार र बाल अलिकारसम्बन्िी विषर्मा लनम्नानसुारका स्थानमा कार्यक्रम संचालन भएका छन ्। 

लस.नं. 
कार्यक्रम संचालन 

गने संस्था 
कार्यक्रम संचालन स्थान कार्यक्रमको विषर् 

१ मवहला जागरण संघ 

इलाम न. पा. ििा नं. ८ 

न्र्ावर्क सलमलतको काम, कतयव्र् र अलिकार तथा 
उद्यमखशलता सम्िखन्ि 

इलाम न. पा. ििा नं. 11  
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लस.नं. 
कार्यक्रम संचालन 

गने संस्था 
कार्यक्रम संचालन स्थान कार्यक्रमको विषर् 

२ 

जागलृत  नेपाल 
इलाम 

इलाम न. पा. ििा नं. ६ प्रज्ञा सदन 
स्कुल 

लाग ुऔषि दवु्र्यसन र िाल अलिकार 

इलाम न. पा. ििा नं. १० पणुय 
स्मारक मा. लब. गोदक 

बाल अलिकारसम्बन्िी सचेतना 

इलाम न. पा. ििा नं. १२ साङ्गरुम्बा 
मा. लब.  

 

 

न्र्ावर्क सलमलतको कार्य संचालन प्रवक्रर्ामा सहजता परुर्ाउन न्र्ावर्क सलमलतका पदालिकारी र कमयचारीहरुको १ हिे अध्र्र्न 
अिलोकन भ्रमणको कार्य लसन्िपुाल्चोक, काभ्रपेलान्चोक, दोलिा, िोटाङ र लसन्िलुी खजल्लाहरुमा भएको छ । 

जलिार् ु पररितयनसम्बन्िी एक र्दिसीर् कार्यक्रम इलाम खजल्लाका खजल्ला समन्िर् सलमलतका प्रमिु/ उपप्रमिु, सबै पाललकाहरुका 
प्रमिु उप/प्रमिु,  प्रमिु प्रशासकीर् अलिकृत र सामदुावर्क िनका पदालिकारीहरुसमेतको सहभालगतामा सम्पन्न भएको छ । 

र्स इलाम नगरपाललका, उप-प्रमिुको संर्ोजकत्िमा संचालन हनुे गरी एक उप-प्रमिु मवहला सीप विकास कार्यक्रम संचालन 
कार्यविलि २०७६ अनसुार आ. ि. २०७६/७७ देखि कजाय कोष कार्ायन्िर्नमा आएको छ । उक्त कोष पररचालन भै उक्त 
अिलिको उठ्न बाँकी कजायको वििरण अनसूुची- ३ मा उल्लेि भएको छ । र्सै गरी आ. ि. २०७८/७9 का लालग विलनर्ोखजत 
भएको उप-प्रमिु मवहला सीप विकास कोष कार्यक्रमबाट ६५ जना लाभाखन्ित संख्र्ाका लालग रु. १००,३०,०००.00 रकम लगानी 
भएको छ । र्ससँग सम्बखन्ित वििरण अनसूुची- ४ मा रहेको छ । र्स सम्बन्िमा आगामी र्दनमा सीप र्दने कार्यमा प्राथलमकता 
र्ददै ललगने व्र्होरा समेत अनरुोि गनय चाहन्छु । 

न्र्ावर्क सलमलतका सचुीकृत मेललमलापकतायहरुको नामािली 
नगरस्तर 
नरेन्र िड्का ९८५२६८०९१७ 

गार्त्री थेलगम ९८४२६५९७०१ 

श्री बहादरु खशिा ९८४२७२११०८ 

राम बहादरु नोगू ९८४२६८५८८८ 

र्दप वकशोर ललङ्ग्दम ९८६४२७८१२४ 

अशोक क्षेत्री लालमछाने ९८५२६८५१०० 

फुल थुंगा िराल खघलमरे  

मखणराम लनरौला ९८५२६४६००० 

बविता राई ९८४२६२७३४९ 
ररखिलाल गौतम ९८४४६४७०९१ 
मेघनाथ न्र्ौपाने ९८४२७२११०८ 
बाल्कु गौतम सिेुदी ९८६११६०६३१ 
टीका प्रसाद फुएल ९८६११६०६३१ 
तीथयराज सिेुदी ९८४२७३९५९३ 
राजन सिेुदी ९८४२७४८०१८ 
वटकादेिी र्दर्ाली  
चेतनाथ नेउपाने ९८४२७४५७६९ 
िड्ग बहादरु मगर ९८४२६००४८४ 
गोपाल खघलमरे ९८४२७२९४७० 

ििास्तर 
ििा नं. -१ 

इन्र दाहाल ९८१६००३७७७ 

संलगता लामगादे ९८२५९६९२७३ 
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कुमारी भजेुल ९८१७०२४८७५ 

विवपन राई ९८२४९५६७७३ 

भीम राई ९८२४०३०१०५ 

पशुयराम दाहाल ९८४२७२९९५४ 

तारा िनाल  

मीना तामाङ्ग ९८१४०९१५०४ 

 

ििा नं. -२ 

भिानी प्रसाद पोख्रले ९८४२६९७५२१ 

भक्त बहादरु राई ९८०३८८२४२५ 

शेिर प्र. पोख्रले ९८१७९९३८७५ 

देउकला देिान ९८१५९९०२२२ 

मीना कुमारी दाहाल ९८४२६४६४८७ 

सररता राई ९८०६०२८७०४ 

वििय ब. तामाङ्ग ९८१५९१९०४५ 

िनश्र्ाम लमश्र ९८१४९८६७०३ 

सललना लामगादे ९८१८८२७५९१ 
 

ििा नं. -३ 

सन्तोष कुमार थापा ९८१४९५६३१० 

चक्र बहादरु राई ९८१६९०४२९४ 

चक्र बहादरु सनुिुार ९८४२६६२२३१ 

श्रीप्रसाद राई ९८०४९११०२४ 

मालती राई ९८१५९६६०८६ 

प्रलमला भजेुल ९८१६०६४१०४ 

रत्न देवि सनुिुार ९८१६०७९७४५ 

िगेन्र गरुुङ्ग  

सीता राई ९८१६९१८०६९ 
 

ििा नं. -4 

हरर प्र. नेपाल ९८४२७२४१२० 

नारद मणी दलुाल ९८१७०९२८४५ 

तेज प्रसाद दलुाल ९८२४९०८०६२ 

केशि कुमार ढंुगाना ९८२४९२८५६५ 

रेिा प्रिान (लनरौला) ९८१५९४८६४८ 

मीना गजमेर ९८०४९८०५३५ 

गीता बजगाँई ९८१७९०३८३२ 

कृष्ण कुमारी चापागाई ९८१४०५२०७४ 

अपयना गरुुङ्ग ९८१४०४७१३२ 
 

ििा नं. -५ 

मणी कुमार ललम्ब ु ९८२४९८०६६३ 

ठाकुर लसंह ललम्ब ु ९८४२७७७५७९ 

श्रीबहादरु शे्रष्ठ ९८०७९६३६९८ 
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हरर प्र. खघलमरे ९८४२६६१११७ 

चन्र बहादरु जोगी ९८४२७७७२७१ 

मनमार्ा राई ९८१४९३८३८३ 

सोमिरी ललम्ब ु ९८२३१०५४२२ 

अप्सरा गरुुङ्ग ९८६२७६६७९० 

राज बहादरु गजमेर ९८१५०३३०८९ 
 

ििा नं. -6 

दल बहादरु र्ोञ्जन ९८४२६०७८४५ 

लभम ब. तामाङ्ग ९८०८०३७०९३ 

पाियती नेम्बाङ्ग ९८६२७७३२४२ 

लाल मार्ा मगर ९८१४०१९१६६ 

देिीमार्ा राई ९८०८७०६७७१ 

पूणय कुमारी भण्िारी ९८४४६६६४५० 

रविन रार् क्षेत्री ९८५२६८१२७० 

लभम बहादरु शे्रष्ठ ९८४२६२७१०३ 

अलनता बस्नेत ९८१५९०३४०२ 

उमा देवि शे्रष्ठ ९८४०१८४९६७ 
 

ििा नं. -7 

होम बहादरु ढंुगाना ९८४४६४७८२९ 

विक्रम ब. ललम्ब ु ९८४२७६८७६५ 

ज्र्ोलत मार्ा प्रिान ९८४४६२७६०९ 

लनलयजा देवि िड्गी ९८४२६६३६७० 

र्दपेन्र चापागाई ९८५२६८०५६४ 

रमा देवि थापा ९८४२७२२१२५ 

बसन्ती घतानी ९८४४६८१२३० 

 

ििा नं. -८ 

सन्तलाल तामाङ्ग ९८४२७२९८८५ 

दलमान तामाङ्ग ९८४२७२८३०० 

र्ोगेन्र ब. आचार्य ९८४२६३५६७४ 

तेज प्रसाद पोख्रले ९८४२७२८३९५ 

कल्पना गजमेर ९८४४६२८८२७ 

पवित्रा काकी ९८६२६३०७९९ 

कल्पना आचार्य ९८४२७२५५९९ 

सनमार्ा तामाङ्ग ९८०७०९०१७९ 

पोष्ट प्रसाद दलुाल ९८६२६४९२०७ 

 

ििा नं. -९ 

अखम्बका काकी ९८४२७८०२६० 

मीना कुमारी नेपाल ९८६२६७१५०७ 

एललसा थापा ९८१४०६५६८९ 

विष्णमुार्ा लङु्गिा ९८१५०१६६२१ 
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गणेश प्रसाद लइुटेल ९८४२७३९३७० 

लिल्लीराम लनरौला ९८४२६४५०६९ 

तारा कुमार लनरौला ९८४२७१३४३५ 

कमल विष्ट ९८४२७२१२४९ 

देवि विष्ट ९८४२७४१३२ 

 

ििा नं. -10 

सवित्री राई ९८४२७२१३६० 

लक्ष्मी अलिकारी ९८४४६८१५७९ 

नरमार्ा तामाङ्ग ९८१७९१५९६५ 

मीना सिेुदी ९८४२६९६५७९ 

गोविन्द प्र. अलिकारी ९८४४६८१५८० 

चन्र मणी गौतम ९८४२६२७१७५ 

छत्र बहादरु गरुुङ्ग ९८०३३६६००५ 

अशोक भट्टराई ९८४२६६२४५५ 

रण बहादरु तामाङ्ग ९८४२६२७५७३ 

  
 

ििा नं. -1१ 

मनुा ढंुगाना ९८४०१६४६६१ 

र्दपेश फागो ९८४१६४३३९५ 

प्रलेमका खशिाकोटी ९८४२७५८०२३ 

र्दलन ललम्ब ु ९८०६००६६३८ 

वकशोर लसंह एके्तन ९८२४९३०८०१ 

देप कुमार जिेग ु ९८१६९७३५३३ 

सजुन लोक्ताम ९८०४९४५७३१ 

पषु्प गरुागाँई ९८०७३१०१६९ 

ज्ञालनन्र देवि रेग्मी ९८४२७२५२०८ 

पूणय बहादरु फागो ९८१४९८०३१६ 
 

ििा नं. -12 

गोिा थापा ९८०७९५७९११ 

एकराज अलिकारी ९८०३६५७०२८ 

देविमार्ा पौिेल ९८४२७२०४५५ 

सलुमत्रा कुमारी राई ९८१४९८५६५३ 

दगुाय देवि बाहोरा (थापा) ९८१६०८३६०९ 

मंगललसंह फेजोङ्ग (ललम्बू) ९८१५०२९६६७ 

तारा देिी िाती ९८१५९१५१९७ 

इखन्दरा बाँलनर्ा ९८६२६३०८४२ 

भरत कुमार खघलमरे ९८१७९३२८०० 
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एघारौं नगरसभामा पेश भएका र्ोजनाहरुको वििरण (र्ोजना बैंक)  
आलथयक विकास कार्यक्रम    

र्ोजनाको नाम ििा नं. 
१) कृषकहरुलाई अलिकतम मात्रामा च्र्ापकटर वितरण कार्यक्रम  

२) प्रत्रे्क ििामा कृवष तथा पश ुप्राविलिकको व्र्िस्था गररन ुपने 

३ 

१) भकारो सेुिार तथा गोठ सेुिार कार्यक्रम 

२) मौरीपालन घार अनदुान कार्यक्रम   

३) विलभन्न िेलतिालीमा लागने रोग वकरा लनर्न्त्रण तथा व्र्िस्थापन 

४) मवहला तथा र्िुा लखक्षत लसपमलुक कार्यक्रम   
५) वपछलिएका िगय समदुार्हरुलाई लसपमलुक कार्यक्रम   

६) पश ुस्िास््र् खशविर   

७) उपमेर लसपमलुक तथा अनदुान कार्यक्रमको फरावकलो बजेट अििाराणेा 

४ 

१) वित्तखेर् साक्षरता कार्यक्रम   

२) सहकारी समन्िर् कार्यक्रम  

३) कृवष पर्यटन कार्यक्रम 

६ 

१) सवुकलेुम्बा िालमयक स्थल पर्यटन िखेकास कार्यक्रम  

२) पंचकन्र्ा िालमयक स्थल पर्यटक विकास कार्यक्रम  

३) लसहिावहनी मखन्दर िालमयक स्थल पर्यटन प्रियद्धन कार्यक्रम  

४) कृवष सहकारी तथ कृवष समूह प्रियद्धन कार्यक्रम  

५) रैथाने विउ संरक्षण कार्यक्रम  

६) गहृणीहरुका लालग व्र्िसावर्क खशपविकास कार्यक्रम  

७) होमस्टेका लालग व्र्िसावर्क प्रियद्धन सारक्षरता कार्यक्रम 

९ 

१) कृवष तथा पशुपालन प्रिियन विस्तार कार्यक्रम  

२) उद्यमखशलता, व्र्िसावर्क सीप विकास उद्यमी अिलोकन भ्रमण ताललम कार्यक्रम  

३) पर्यटन प्रिदयन विस्तार कार्यक्रम 

 

१० 

 

सामाखजक विकास कार्यक्रम 

र्ोजनाको नाम ििा नं. 
१) स्िास््र् चौकीमा बलथयङ्ग सेन्टरको लालग आिश्र्क जनशखक्त 

२) मवहलाहरुको लालग खशपमलुक ताललम   

३) अपाङ्गगता भएका व्र्खक्त लाई लसपमलुक कार्यक्रम   

४) सनुिुार संग्रहालर् व्र्िस्थापन कार्यक्रम िचय 

३ 

१) सहकारी संस्थाहरुको कार्यर्ोजना लनमायण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम   ४ 

१) पंचेबाजा भजन बालन संरक्षण तथा खशप विकास    

२ अपाङ्गता भएका व्र्खक्तहरुलाई खव्हलचेर्र िररद 
९ 

िेेलकुद तथा मनोरन्जन   

लैँलगक समानता तथा सामाखजक समािेशीकरण   

िानेपानी तथा सरसफाई  

 

  



149 
 

१) पूणय स्मारक मा.वि. घेराबारा लनमायण कार्ायक्रम  

२) नन्द मा.वि. घेराबारा लनमायण कार्यक्रम  

३) महमाइ आ.वि. घेराबारा लनमायण   

४) नर्ाँ नमनुा आ.वि. घेराबारा लनमायण   
५) नारार्ण आ.वि. घेराबारा लनमायण   

६) ििा स्तरीर् आर्िेुद स्िास्थ सम्बन्िी कार्यक्रम संचालन 

७) सालबोटे िेल मैदान लनमायण 

१० 

  

पूिायिार विकास कार्यक्रम 

र्ोजनाको नाम ििा नं. 
१) करलबर राईस लमल हुँदै लग्रनवहल खचर्ा लमलबाट साखिरा उिारो जोड्ने बाटो  साङलग्रला लमल बाटेो 
सानो मझिुा बराइली गेाउ हुँदै बतेनी जोड्ने बाटो  

२) साङलग्रला लमल बाट ढकालगाउ लेकबारी पोिरी हुँदै लत्रिेणी जोड्ने ररङरोि  

३) बजार सौन्दर्यकरण कार्यक्रम   

४) सिक सौर्य बत्ती जिान कार्यक्रम  

५) खचर्ा तथा िेरी उद्योग अनदुान कार्यक्रम 

१ 

१) ििा कार्ायलर् देखि स्िास््र् कार्ायलर् जोड्ने बाटो   २ 
१) कन्चनजंघा कृवष सिक स्रतेरोन्नती   

२) बाघिोर र्दर्दबवहनी झनाय लिरेन चौतारा हुँदै फुसे्र भन्ज्र्ाङ्ग सिक स्तरोन्नती तथा विस्तार 

३) साविक ििा ५ ञ्र्ाग्र्रु सान्िुब छोललङ्ग गमु्बा लनमायण   
४) बाघिोर बेतेनी जल्केनी ििा कार्ायलर् सिक स्तरोन्नलत  
५) बाघिोर जौिारी फुसे्र सिकको सानो पिुािोलामा कजिेे लनमायण   

६) बेतेनी जल्केनी ििा कार्ायलर् सिकको लबचमा साइलीमाइली िोलामा कजिेे लनमायण  

७) भोटेटार िेलमैदानको छेेउमा रहेको लसमसार पोिरी वपकलनक स्पोटय र पाकय  लनमायण  

८) सामदुावर्क भिन लनमायण 

३ 

१) लसदे्धश्वरी बजार क्षेत्र पिुािोला बजार क्षेत्र र जखस्िरे बजार क्षेत्र लभत्र होमस्टे कार्यक्रम संचालन  

२) चारिादेमा पानीको फोहोरा सवहतको पर्यटवकर् पेोिरी तथा रेललङ्ग लनमायण   

३) कोर्ठिािामा बदु्ध मलुतय स्थापना तथा परुाताखत्िक सम्पदा संरक्षण   

४) देविथाने झनाय संरक्षण सेंियद्धन   

५) माइली पालथभरा मखन्दर घेराबार तथा भिन लनमायण   

६) बरबोटे खशिमखन्दर घेराबारा  
७) साकेला थान लनमायण तथा संरक्षण  

८) पिुािोलामा बाेंि सवहत स्नान पोिरी लनमायण   

९) लभते्त खशिमखन्दर लनमायण   

१०) मलाते गणेश मखन्दर लनमायण   

११) पिुािोला बजार क्षेत्रमा खशिमखन्दर लनमायण   

१२) पिुािोला हाइड्रो टोल पर्क्कपलु लनमायण   

१३) ििा भरीका चचय घेराबारा तथा ब्र्िस्थेापन कार्यक्रम   
१४) ििा का ८ स्थानहरुमा नर्ा विद्यलुतर् लाइन विसतार   

१५) ििामा रहेका १७३ ििा खजणय काठेपोल हटाइ फलामे पोल स्थापना  

१६) टेललकम तथा एनसेल टािर विस्तार तथा क्षमता सिुार   

१७) फाइबर नेटको विस्तार तथा क्षमता सिुार   

१८) ििाका स्थालनर् महुान संरक्षण  

१९) ििाका १२ स्थानहरुमा ररजभय टेेंकी लनमायण   

४ 
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२०) जखस्बरे बजार सम्मको नकुवहने फोहोर संकलन गनय सफाइ बहानकेो रुट व्र्िस्थापन  

२१) ििाका ४ िटा लसचाइ र्ोजना लनमायण तथा संचालन  
१) गमु्बािािा पवहरो व्र्िस्थापन तथा सेौन्दर्ीकरण   

२) ििा कार्ायलर्देखि िा. तारा पोख्रलेको घर हदैु लोकसोिा मागय जोड्ने सिक स्तरोन्नती  

३) लब.वप मागय देखि होमस्टे हुँदै जोगी गाेंउ भालढंुुगा सिक स्तरोन्नती   

४) भोटेिोल्सी सिक  

५) सिास सेच्चउुरीको घरमलुनबाट प्रज्ञासदन जाने बाटो स्तरोन्नती  

६ 

१) ७ नं. ििा कार्ायलर् भिन लनमायण तथा ममयत संभार   

२) भक्त बहादरु देिान मागय मेची राजमागय लनस्कने बाटो लनमायण   

३) झ्र्ाउवकरी िोल्सी संरक्षण तथा बाटो लनमायण   
४) आदशय आिारभतू विद्यालर् रंगरोकन तथा ममयत संभार   
५) पर्यटन पद मागय स्तरोन्नलत (खचर्ाबारी आदशय आ.वि. पछालिबाट लिरेन चेम्जेोङ्गको घर छेउसम्म)   

६) पर्यटकीर् स्थल खचर्ाबारीको विलभन्न प्िाइण्टहरुमा र्रुरनल शौचालार् लनमायण (पर्यटकहरुको लालग)  

७) गोरिको घर पछािीकोबाट फे्रन्ड्स होटल हुँदै कृवष विकास बैक तफय  लनस्कने नाली लनमायण   

८) नगरपाललकाको पछालिपटी भ.ूप.ु मन्त्रीको घर तफय  हुँदै लग्रनभ्रू् होटल आउने बैकखल्पक बाटो ममयत संभार  

९) नेपालबाणी एफ. एम. बेाट सानो टुलििेल छेउ हुँदै लग्रनभ्रू् होटल आउने बैकखल्पक बाटो ममयत संभार 

१०) जोरिारा प्रमे कुमारी भट्टराईको घर चोकबाट प्रमेराज आङ्गदेम्बेको जग्गा बाटो हुँदै  खचर्ाबारी िोल्सीसम्म 
नाली लनमायण   

११) भपूाल थापाको घर देखि तारा गरुुङ्गको घरसम्म ििा नं. ६ र ७ को सीमाना सिक बाँकी िण्ि स्तरोन्नती 
कार्य   

१२) पर्यटकीर् स्थल खचर्ाबारी को रेललङ्गमा रंगरोकन गने कार्य   

१३) अिाले गोलाई देखि कटुिाल िारा ििा नं. ७ को लसमानासम्मको बाटो नालेी तथा कालोपते्र लनमायण कार्य 
 फुलगाछीबाट हवटकल्चर हुँदै खचर्ाबेारेी जाने बाटो लनमायण   

१४) िम्बर लोररङदेनको घरबाट खचर्ाबारी आउने ठािो बाटो लनमायण   
१५) घमु्ती शौचालन िररद तथा संचालन   
१६) इलाम न.पा. ७ सनु्तलाबारीमा अिखस्थत सखुम्नमा सामदुावर्क सािा भिन लनमायण कार्य   

१७) नर्ा ट्याक्सी स्ट्याण्िमा अिखस्थत सखुम्नमा सामदुावर्क सेिा भिन लनमायण कार्य ।   

१८) ताराकुटीबाट खचर्ाबारी लनस्कने बाटो लनमायण   
१९) इलाम चोक बजार सेौन्दर्ीकरण कार्यक्रम 

७ 

१) लतल्केनी मोि बाइपास परुानो पशहुाट आदयशको जग्गा सम्म जाने ठािो बाटो पक्की लनमायण  

२) लतल्केनी मोि हदैु बज्रदेवि पलु सम्मको नामसाललङ्ग जाने सिक नाली पक्की लनमायण   
३) लब्से िेतबाट रकक्लाइलमङ्ग अगालिको बाटो स्तरोन्नती   
४) ठुटेबर ििा भिन टारगाउ अठारे माइिोला सिक स्तरोन्नती   

५) लतल्केनी मोि बालनर्ा टोल महभीर अचयले सम्मको सिक लि.वप.आर लनमायण   

६) ठेटेबर ििा भिन टारगाउँ हुँदै माइिोला जाने सिक लि.वप.आर. लनमायण   
७) िकय  पोिरेी पाकय  लि.वप.आर. लनमायण   

८) कर कार्ायलर् देखि ििा लसमाना बाटो कार्म गरी न्र्ौपाने गाउँ लसंहदेवि समाजको भिन सम्म सिक 
स्तरोन्नती  
९) महभीर िेलमैदान स्तरोन्नती  
१०) रकक्लालमङ्ग सौन्दर्यकरण   

११) साविक ििा नं. ७ को िाि कार्ायलर् (लसङवफ्रङ) भएको जग्गामा कियि हल लनर्रमायण   

१२) लतल्केनी ओराले पूिय बाटा र्दपेन्र बालनर्ाको घर मसार हुँदै बौद्धपाकय  जाने बाटो स्तरोन्नलत 

१३) ििा भिन स्िास््र् भिन विद्यालर् भिन र श्री जनकल्र्ाण समेको घेराबारा  

१४) ििा कार्ायलर् छेउमा रहेको िोल्सी भकु्षर् रोकथाम   

१५) लनरोज राउतको घर छेउको गोलाई देखि महेश ििेकाको घर सम्मको सिक पक्की लनमायण   

८ 
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१६) िोवििारा काकी पाकय  सौन्दर्यकरण   

१७) िोवििारा लतल्केनी मोिमा प्रहरी विटको स्थापना   

१८) रातमाटो गदुयमिािा अिेरी िेोल्सी सकि स्तरोउन्नती   
१९) मासे िलुाल गाउँ गररमा टोल हुँदै रकक्र्ाङलमङ्ग अचयले पलु जाने सिक लि.वप.आर. लनमायण   
१) भन्जर्ाङ्ग महामाई स्कुल हुँदै सवुकलम्बा िालमयक पर्यटन क्षेत्र विकास  

२) परुानो शलनश्चरे इलाम रोि बाँकी िण्ि कालोपते्र   

३) भन्ज्र्ाङ्ग स्िास््र् चौकी हदैु ररङरोि कालोपते्र   

४) फुलगाछी साजबोटे हुँदै इन्टेक सिक कालोपते्र   

५) र्ातार्ात छेउ कुमार गोलेको घर बाट थीङ्ग गाउ जाने मोटर बाटो स्तरोन्नतेी  

६) भन्ज्र्ाङ्ग स्िास््र् चौकी छेउबाट घट्टीटार जाने बाटो स्तरोन्नतेी  

७) भन्ज्र्ाङ्ग कोल िािा िागीको घर हुँदै सािरुी जाने बाटो स्तरोन्नती   

८) काफ्ले घर बाटा ररङ्गरोि झने बाटो कालो पते्र  

९) पोिरेी स्कुल चिुान िारा हुँदै फुलगाछी जोिीने ररङ्गरोि बाटो स्तरोन्नती   

१०) खशि गौतमको घरमाथीको बाटो लाबरको बोट जोड्ने सिक स्तरोन्नती  

११) सजृन खशला अगायनीक मवहला कृषेी समहु भिन लनमायण   

९ 

१) गोदक स्िास््र् चौवक पररसरमा चवपय तथा भिन घेराबारा लनमायण   

२) सनुारे गोलाई देखि असले झनाय बाटो  
३) करफोक बेखशको छलतिने लसंचाई कुलो लनमायण   

४) जौिारी भन्ज्र्ाङ्ग बाट राई गाउ हुँदै नारार्ण चौक जाने सिक स्तरोन्नती  

१० 

१) सोर्ाक बहृत िानेपानी र्ोजना   

२) लनन्दाि ुिाने पानी र्ोजना   
३) इ न पा ११ र्ाङ्गनाम भञ्र्ाङ्ग देखि प्रगलत चोक हदैु बाह्रलबसे  

४) जोड्ने सिक पक्कीनाली तथा ग्रािेल  

५) नहमीिाँिा लनफूक जोड्ने सिक स्तरउन्नती   

६) प्रगलतचोक मोटाचौतारा जोड्ने सिक स्तरउन्नती   

७) इ न पा १२ िमेरे गोलाई चाललसे हदैु वितायमोि जोड्ने सिक स्तरउन्नती   

८) लसम्ले पछुार रातेिोला कलभिय लनमायण   

९) लसम्ले पछुार र एफेिा विचमा रहेको ठािेिोलामा जेड्ने झोलङु्गे पलु लनमाणय  

१०) एफेिा र रागामानी जोड्ने माइिोलामा झोलङु्गे पलु   

११) कृषयकलाई लागत सहभागीतामा च्र्ापकटर लमलन वटलर टनेल वितरण   

१२) कृषकलाई उन्नत विउ विजन तथा फलफुलको विरुिा वितरण   

१३) फते्तमान गोलाइ देखि लसम्ले िानी िािा हदुैँ इ.न.पा जोड्ने सिक  

१४) श्रीजङ्गा कृवष सहकारी भिन लनमाणय   
१५) मवहला कृवष सहकारी भिन लनमाणय   

११ 

१) सटके दोगान टोल सिक ममयत सिुार   

२) ललम्बनुी कुिा नखुन्दम सिक ममयत सिुार   

३) वपल्ली भञ्र्ाङ्ग गैरीगाँउ ठलो गाँउ सिक ममयत सिुार   
४) देउराली गमुानटार िरियन सिक ममयत सिुार   

५) रत्न लक्ष्मी िेल मैदान देखि लामागाँउ सिक ममयत सिुार   

६) सकेुपोिरी िेल मैदान विस्तार   

७) दउराली अलैचीिारा जौिारी सिक ममयत   

८) अमरज्र्ोती सिक कौप्चे चोकमा मेसेनरी िाल लनमाण   
९) गसियम खशिालर् छाना लनमाण तथा सािटुार सिक लनमाणय   

१०) नरलसहं िािा िाँदमा ग्र्ाविन िाल लनमाणय   

१२ 

 
 



152 
 

िन िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन र फोहोरमैला व्र्िस्थापन कार्यक्रम  

लस.नं. र्ोजनाको नाम ििा नं. 
 १) बन संरक्षणतथा िकृ्षरोपण कार्यक्रम िचय ३ 

 १) लभते्त लगरीगाउ पवहरो लनर्न्त्रण   

२) अप्ठ्यारे िोल्सी मखुिर्ा गाउ पवहरो लनर्न्त्रण   
३) अमर मा.वि. टोल पवहरो लनर्न्त्रण  

४ 

 १) िन तथा भसंूरषण जलिारू् पररितयन   
२) जल उत्पन्न पकोप लनर्न्त्रण   

३) विपद व्र्िस्थापन  
६ 

 १) छौिे सामदुावर्क िन देखि नेपालटार जाने सिकको पवहरोमा पटपटेमा तारजाली सवहतको िाल लनमायण १० 
 

सशुासन तथा सस्थगत विकास  

लस.नं. र्ोजनाको नाम ििा नं. 
 १) ििा कार्ायलर् पररसर व्र्िस्थापन (कम्पाउण्ि घेराबारा र आगन ढलान) ३ 

 १) सूचना प्रविलि व्र्िस्थापन   

२) स्थानीर् त्र्ाङ्ग संकलन र अलभलेि ब्र्िस्थापन ििा प्रोफाइल लनमायण 

३) संस्थागत क्षमता विकास राजश्व पररचालन वित्तीर् व्र्िस्थापन वित्तीर् जोखिम न्रू्नीकरण 
६ 

 १) ििा स्तरीर् प्रोफाइल तर्ार तथा नागरीक िाि पत्र कार्यक्रम  

२) घनािस्ती भएको स्थानमा सोला सवहतको लस.लस.वट.लभ क्र्ामेरा प्राविलि जिान कार्यक्रम  
१० 

 

a. प्रदेशस्तर र्ोजना  

आलथयक विकास कार्यक्रम  

लस.नं. र्ोजनाको नाम ििा नं. 
 १) कृवष पर्यटन   

२) उद्योग तथा िाखणज्र्   

३) सहकारी वित्तीर् साक्षरता कार्ायक्रम  

६ 

 १) कृवष तथा सम्बन्िी उपकरण  

२) माइबेनी पर्यटन प्रिियन विकास कार्यक्रम   

३) मलुतयिािा पर्यटन प्रिियन विका कार्यक्रम  

४ असले झनाय पर्यटन प्रिियन विकास कार्यक्रम 

१० 

  
४)  

सामाखजक विकास कार्यक्रम   

लस.नं. र्ोजनाको नाम ििा नं. 
 १) जेष्ठ नागररक लतथय र्ात्रात्र कार्यक्रम   

२) र्िुा व्र्िसावर्हरुलाइ अनदुान कार्यक्रम   

३) वकशोर वकशोरी सचेतमा कार्यक्रम   

४ बालबाललका मवहला दललत तथा पछालि परेको बगय समदुार्को क्षमता बवृद्ध कार्यक्रम 

४ 

 १) िेलकुद तथा मनोरन्जन   

२) लैलगक समानता तथा सामाखजक समािेखशकरण  
३) िानेपानी तथा सरसफाई 

६ 

 १) महमार्ा आ.वि. २ कोठे भिन लनमायण (भणारी बेखश  

२) नर्ा नमनुा आ.वि. २ कोठे भिन लनमायण माइबेखश  

३) आर्दिासी जनजालतको लालग सामदुार्ीक भिन लनमायण  

४) पूणयस्मारक मा.वि. पररसरमा िाल लनमायण 

१० 
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५ पूिायिार विकास कार्यक्रम 

लस. नं. र्ोजनाको नाम ििा नं. 

 

१) नेपाल ब्र्ािलमन्टन हल लनमायण   

२) बहृत सािेजङु िानेपानी र्ोजना   

३) पिुािोला पलु अगािी गेट लनमायण   

४) नेपालटार िािागाउ थापा गाउ हुँदै दे.न.पा. ६ को सातलबसेबाट इलाम बजार जोड्ने बाटो 

१ 

 

१) ररब्स समु्बेक सन्दकपरु सिक कालोपते्र   

२) विितु काठको पोल विस्तावपत गरी स्टील पोल विस्तार   

३) सम्बेक मा.वि. मा आइटी कक्षा तथा विज्ञान प्रर्ोगशााल   

४) विब्ल्र्ाटे छागेिोला रुलकु मोटर बाटो कालोपते्र   

५) किियहल लनमायण  

६) प्रहरी चौकी स्थापना इ.न.पा.२ समु्बेक इलाम   

७) रामजानकी छागे लसवद्धविनार्क वित्रीटार मोटर बाटो कालोपते्र   

८) शलुभ कृवष र्ान्त्रीकरण व्र्िस्थापन तथा प्रबयिन कार्यक्रम   

९) कृवषमा आिारररत साना तथा घरेल ुउद्योग स्थापनाथय शलुभ कजाय तथा लबउ विजन अनदुान कार्ायक्रम  

१०) कृवष प्रविलिक साथै पश ुप्राविलिक दक्ष जनशक्ती ििा दरबन्दी सवहत व्र्िस्थापन   

११) साि ुिािा लसदे्य भ्र्टुार लनमायण साथै सौन्दर्यकरण पररर्ोजना सञ्चालन गने ।   

१२) समु्बेक स्िास््र् चौकी स्तरोन्नलत साथै सवुििार्कु्त बलथङ्ग सेन्टर लनमायण कार्यत्रम   

१३) कृवष उपज ढुिानीका सािन िररदमा अनदुान कार्यक्रम   

१४) ििामा एमबलेुन्स सेिाका लागेी एमबलेुन्स िररद तथा व्र्िस्थापन 

२ 

 

१) बाघिोर फुसे्र आलबुारी सन्दकपरु ररङ्गरोि स्तरोन्नती तथा विस्तार   

२) बाघिोर पाटेनागी पर्यटकीर् प्रिद्र्िन तथा पूिायिार विकास   

३) सांलग्रला बेतेनी जल्केनी िि कार्ायलर् हुँदै लतनतले सिक स्तरोन्नती 
३ 

 

१) पिुािोला बजार सातिाल्िे शवहदमागय देिकोटा आ.वि. सन्दकुपरु सिक 

२) पिुािोला बजार जखस्बरे सिक   

३) िारापानी रुखक्मणी लभते्त सिक स्तरोन्नलत  

४) लनरौलागाउँ बरबोटे हुँदै जल्लारी गाउँ   

५) मेचीराजमागय स्िास््र् कार्ायलर् हुँदे मलाते सिक 

४ 

 

१) बी.वप. मागय पक्की सिक वपच  

२) कालीबढुीिोल्सेी बालनगाउ ताके्तन सिक स्तरेोन्नती   

३) लसङवफ्रङ अस्पतालेदेखि घोष हुँदै लबब्लर्ाटेमा जाने सिक पीच  

४) लसदं्धसेीेंह देवि पाञ्चार्न मखन्दरको सामदुावर्क भिन लनमायण  

५) पटपटे िारादेखि उदर् गरुुङको घर हदैु भालढुसंगा जोन सिक पक्की  

६) ६ र ७ को लसमानामा बोटालनकल गािेन लनमायण 

६ 

 

१) इलाम नगरपाललका क्षेत्र लभत्रको खचर्ाबारीको साइवकललङ्ग रुट लाइट लनमाेृण कार्य  

२) एक्ससाइज पाकय  देखि लभिािासम्म खजपलाइ लनमायण  

३) कुलिारा िोल्सी अगािीबाट मोहन थेबेको घर हुँदै सिक कार्ायलर् लनस्कने बाटो 
७ 

 

१) िकय  पोिरी पाकय  लनमायण   

२) गदुुयमिाि मलुन रहेको छर्ाङ्गछर्ाङे झरना संरक्षण तथा स्तरोन्नती   

३) लतल्केनी मोि बज्रदेवि नामसाललङ्ग सिक कालो पते्र   

४) अपटीकल फाइबर लबतरण   
५) परानो ििा कार्ायलर्मा कियि हल लनमायण   

६) काभेगफुा संरक्षण तथा प्रिियन   

७) बौद्ध पाकय  स्तरोन्नती  

८) गदुुयम तल्लो कुलो १ (अिेरेी िोला देखि गदुुयम िािा सम्म) लनमायण  

८ 
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लस. नं. र्ोजनाको नाम ििा नं. 
९) िनराजे कुलो लनमायण   

१०) स्र्ाल फुसे कुलो लनमायण (सानो लसङवफङ)   

११) आले कुलो लनमायण   

१२) साियजालनक स्थानहरुमा सौर्य बखत्त जिान   

१३) महभीर लसङलसफ्रङ्गमा भेटेनरी खक्ललनक लनमायण   

१४) उषा चोक हुँदै बालनर्ा टोल जाने सिक पक्की लनमायण 

 
१) फुलगाछी साजबोटे हुँदै इन्टेक हदैु साङ्गरुम्बा जाने सिक कालो पते्र  

२) भन्ज्र्ाङ्ग अमारे िािा हुँदै सटके हाुदै साङ्गरुम्बा सिक कालो पते्र 
९ 

 १) सोत्तीम गोलाइृ देखि माइनगरपाललका हुँदै झापा जाने सिक स्तरोन्नती १० 

 

१) इ न पा ११ र्ाङ्गनाम भञ्र्ाङ्ग देखि प्रगलत चोक हदैु बाह्रलबसे  

२) जोड्ने सिक पक्कीनाली तथा ग्रािेल  

३) सोर्ाक बहृत िानेपानी र्ोजना   

४) इ न पा ११ वहमालीिर र माईै नपा ९ घलेटार विचमा रहेको  

५) माइिोलामा पर्क्क पलु  

६) नहमीिाँिा लनफूक जोड्ने सिक स्तरउन्नती   

७) चकलेटी कृवष पश्पखच्छ माछा पोिरी फय म िोर ममयत 

११ 

 

१) दमाइ इन्टेक साङ्गरुम्बा मा वि झकासे सिक ग्रि सिुार तथा  

२) वपच गनयका लालग माग गने  

३) सटके दोगान टोल ििा कार्ायलर् सिक  ग्रिे सिुार तथा वपच  

४) गनयका लालग माग गने  

५) शखक्तिान लसचाई कुलो ममयत सिुार   
६) आपलसगे कटहरे कुलो ममयत सिुार   

७) साविक साङ्गरुम्बा ३ नसयरीमा लिपबोररङ्गको व्र्िस्था गरी िा. पा.  

८) वितरण गनय माग गने   

९) साङ्गरुम्बा स्िास््र् चौकीमा थेरापी मेसेीन उपलब्ि गराइर्दनहुनु माग गने  

१२ 

  

िन िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन र फोहोरमैला व्र्िस्थापन कार्यक्रम  

लस.नं. र्ोजनाको नाम ििा नं. 
 १) बन तथा भसंूरक्ष जलािार संरक्षण जल उत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रण  ६ 

 २ िन िातािरण तथा विपत्त व्र्िस्थापन र फोहरमैला व्र्िस्थापन सम्बन्िी स्थालनर्हरुको क्षमता अलभिवृद्ध 
ताललम तथा प्राविलि कार्ायक्रम 

१० 

   

   

 

संघीर्स्तर र्ोजनाहरु   

a. आलथयक विकास कार्यक्रम   

लस.नं. र्ोजनाको नाम ििा नं. 
 १) विखत्तर् साक्षरता कार्यक्रम  

२) सहकरी समन्िर् कार्यक्रम   
३) कृवष पर्यटन कार्यक्रम 

६ 

 १) गोदक कृवष पशपुालन तथा पर्यटन प्रिियन क्षेत्र विकास विस्तार कार्यक्रम  १० 
 
 
 

 



155 
 

सामाखजक विकास कार्यक्रम 

लस.नं. र्ोजनाको नाम ििा नं. 
 १) जेष्ठ नागररक लमलन केन्र सञ्चालन   

२) िेलकुद विकास कार्यक्रम तथा मनोरन्जन  

३) िानेपानी तथा सरसफाइृ सम्बन्िेी कार्यक्रम   
४) स्िास््र् सचेतना कार्ायक्रम   
५) लैंलगक समानता तथा सामाखजक समािेखशकरण  

६ 

 १) अत्र्ािलुनक प्रविलि मैन्त्री विद्यालर् भिन लनमायण  

२) जौबारी फुर्लगाउ िानेपानेी लनमायण र्ोजना   
१० 

 

पूिायिार विकास कार्यक्रम  

लस.नं. र्ोजनाको नाम ििा नं. 
 १) बन्चरे गोलाइ थापा गाउ झतेु्रिोला कालो पते्र सिक लनमायण   

२) ििा कार्ायलर् भिन लनमायण   

३) बहृत सािेजङु िानेपानी र्ोजना लसवटलभवट आसपास   

४) खचर्ा कारिाना स्थापनामा अनदुान कार्यक्रम   

५) खचर्ामा अगायलनक प्रमाणीकरणमा अनदुान 

१ 

 १) ररब्स समु्बेक सन्दकुपर सिक कालोपते्र   

२) विब्ल्र्ाटे छागेिोला रुलकु मोटर बाटो कालोपते्र  

३) समु्बेक मा.वि. मा प्राविलिकिारबाट पठनपाठन दरबन्दी व्र्िस्थापन समेत  
४) समु्बेक कििय हल लनमायण   
५) समु्बेक िेलमैदान ११ साइट (रंगशाला) लनमायण   

६) विद्यतु विस्तार  

७) इन्टरनेटको व्र्िस्थापन   

८) शलुभ कृवष र्ान्त्रीरकण व्र्िस्थापन तथा प्रबयद्धन कार्यक्रम   

९) कृवषमा आिारीत साना तथा घरेल ुउद्योग स्थापनाथय शलुभ कजाय तथा विउ पंञ्जी अनदुान कार्यक्रम 

१०) कृवष प्रविलिक साथै पश ुप्राविलिक दक्ष जनशखक्त ििा दरबन्दी सवहत व्र्िस्थापन  

साििुािा लसिे भ्रू्टार लनमायण साथै सौन्दर्यकरण पररर्ोजना सञ्चालन गने ।   

११) समु्बेक स्िास््र् चौकी स्तरोन्नती साथै सवुििार्कु्त बालथयङ्ग  

१२) कृवष उपज ढुिानीका सािन िररदमा अनदुान कार्यक्रम   

१३) ििामा एमबलेुन्स सेिाका लालग एमबलेुन्स िररद तथा व्र्िस्थापन  

२ 

 १) लमलगोलाइ िीणपानी ििा कार्ायलर् सिक कालोपते्र  
 १) मेनकुा बेकरेी देवि थानदखि थेलगमको घर सम्म पक्की सिक   

२) पञ्चकन्र्ा मागयलाई पूणयता र्दने   

३) कृवष सामाग्री कम्पनीदखि खशिरनगर हुँदै पानीटेंकी जाने सिक सम्म स्तरोन्नती 
४) लोकसोिा वपपलबोटे गोपाल काफ्लेको घर अगालि सिक पिायल लनमायण 

६ 

 १) बाल मखन्दर संरक्षण तथा सम्बियन कार्य   

२) महेेन्र रत्न बहमुिुी क्र्ाम्पस तला थप  

३) खजरो वक.लम. देखि इलाम चोक बजार हुँदै िोवििारासम्म पैदल मागय लनमायण  

४) आदशय मा.वि. इलामको कम्पाउण्ि घेराबारा  

५) आदशय मा.वि. इलामलाई ८ कोठे भिन लनमायण   

६) इलाम नगरपाललकको बजार क्षेत्रमा ढल लनमायण कार्य लि.वप.आर. लनमायण भैसकेको  

७) इलाम नगरपाललका ७ नं. ििा लभत्र सौर्य बत्ती तथा सी.सी क्र्ामेरा जिान कार्यक्रम 

७ 

 १) जनकल्र्ाण आ.वि. लसजयना बालविकास हुँदै ििा भनि जोिने सिक स्तरोन्नती  

२) रकक्लालमङ्गमा साहलसक िेलको प्रबद्र्िन   
८ 
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लस.नं. र्ोजनाको नाम ििा नं. 
३) बङुदामे टार क्षेत्रमा औिोलगकग्रामको स्थापना  
४) लतल्केनी बज्रदेवि नामसाललङ्ग सिक कालो पते्र  
५) महभीर िेलमैदान स्तरोन्नती   

६) सोलत काइला टार गोदक झोलङु्गे पलु लनमायण   
७) जनकल्र्ा आ.वि. मा प्राविलिक खशक्षा संचालनका लालग बहतुले भिन लनमायण गने  

८) लसंहदेवि आ.वि. मा. प्राविलिक खशक्षा संचालनका लालग बहतुले भिन लनमायण गने  

९) िोविकारा िोल्सी संरक्षण   

१०) झर्ाउवकरी िोल्सी संरक्षण   
 १) बोरुङ्गे गोलाई  देखि लसस्ने बाट सरु्ौदर् हुँदै मानेभन्जर्ाङ्ग सिक स्तरोन्नतेी 

२) राजदिुाली माइिोला छेउमा तारजालेी सवहतको िाल लनमायण   

३) माइभगिलत रंगशाला स्तरोन्नती   
१० 

 १) रातेिोला प्रगलतचोक हदैु ििा कार्ायलर् जोड्ने सिक पर्क्क मोटर बाटो  

२) नहमीिाँिा लनफूक हदैु झापा जोड्ने सिक िण्िाको माइिोला खस्थत गनुगने  जोड्ने पलु लनमायण  
११ 

 १) बोहोरी गैरी दमाइ इन्टेक सिक ग्रि सिुार   

२) ललम्बनुी कुिा नखुन्दम सिक स्तरउन्नती  

३) राते बिहरे लसचाइ कुलो ममयत सिुार   

४) ओिरबोटे घटे्ट लसचाइ कुलो ममैत सिुार   

५) जनकल्र्ाण लसचाइ कुलो ममयत सिुार   

६) ेूराते िोला महुानको पानी ललफवटङ्ग १२ नं. ििा कार्ायलर् बाट वितरण गनय माग गने ेू  

७) सागरुी ओफारामा मोटरेिल पलु लनमाणय गनयका लालग माग गने 

 

१२ 

िन िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन र फोहोरमैला व्र्िस्थापन कार्यक्रम  

 

लस.नं. र्ोजनाको नाम ििा नं. 
 १) व्र्ारेक भोटे िोल्सेी सत्र्नारार्ण हुँदै मेची राजमागयसम्मको भल व्र्िस्थापन 

२) िोवििारा िोल्सा देखि सत्र्नारार्ण मागयसमम ग्र्ाविन िाल लनमायण   

३) िरेलिािा विष्ट सर घर छेउदेखिको िोल्सी ग्र्ाविन िाल लनमायण   

४) मेची राजमागयको लसङवफ्रङ कल्भटय अगालि ग्र्ालबन िाल  

६ 

 १) भालेुिोप सामदुार्ीक िनलाई नमुना सामदुार्ीक िन बनाउन ेकार्यक्रम   

२) सामदुावर्क िनसँग र विपदमा परेका व्र्खक्तलाई आर्मलुक सीप तथा क्षमता अलभबवृद्ध कार्यक्रम  
१० 

 

सशुासन तथा सस्थगत विकास  

लस.नं. र्ोजनाको नाम ििा नं. 
 १) स्थानीर् त्र्ांक संकलन र अलभलेि व्र्िस्थापन   

२) सशुासन प्रिद्र्िन अनसुन्िन तथा विकास   

३) मानि संशािन  विकास तथा संस्थागत क्षमता विकास   
४) राजश्व पररचालन, वित्तीर् व्र्िस्थापन, वित्तीर् जोखिम न्रू्नीकरण   

५) साियजलनक सनुिुाई   

६) सेिा प्रिाहका मापदण्ि लनिायरण छलफल तथा अन्तराखेक्रर्ा   

७) सेिा प्रिाहमा विद्यतुीर् सचुना प्रविलिको प्रर्ोग  

६ 

 १) सरुक्षेा प्रिन्िको लालग प्रहरी चौवकको व्र्िस्थापन   

२) सेिा प्रिाहमा विद्यलुतर् सूचना प्रविलिको प्रर्ोगबाट स्थालनर् नागरीकहरुलाई सचेतना अन्तरक्रखेर्ा 
कार्ायक्रम 

१० 
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