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२२औ ंनगर पररषदबाट स्वीकृत अ व ०७२/०७३ का लागग प्रस्तागवत, सशंोगधत तथा अ व ०७३/०७४ का लागग प्रस्तागवत 

अम्दानी तथा खर्चको सगंिप्त गववरण 

गस.नं. गववरण 

अ.व. २०७२/७३ को लागग 

 प्रस्तागवत बजेट 

अ.व. २०७२/७३ को लागग  

संसोगधत बजेट 

अ.व. २०७३/७४ को लागग  

प्रस्तागवत बजेट 

रकम  प्रगतशत  रकम  प्रगतश

त  

रकम  प्रगतशत  

अम्दानी तर्च  

1 आन्तररक आम्दानी  26160000.00   20=93  30338330.00    
19=21  

32926000.00 26=81 
2 बाहय आम्दानी  98840000.00 79=07 127561670.00   

80=7
9  

89874000.00  73=19  
  नेपाल सरकार ननशतत चालु अनुदान 6100000.00   5946000.00   6000000.00   
  नेपाल सरकार शशतत चालु अनुदान  2800000.00   10620000.00   10000000.00   
  नेपाल सरकार ननशतत पूूँजीगत अनुदान 22500000.00   13608000.00   15000000.00  
  नेपाल सरकार शशतत अनुदान 26940000.00   10140000.00   16000000.00   
  नजल्ला निकास सनमनतबाट प्राप्त अनुदान  0.00   200000.00   0.00   
  राजश्व बाूँडफाूँडबाट प्राप्त रकम 3500000.00   5200000.00   5200000.00   
  बदैनेशक श्रोतबाट प्राप्त रकम  0.00   9600000.00       
  जगेडा कोष  18000000.00   27976000.00   18000000.00   
  सडक बोडत नेपाल  6500000.00   5550000.00   7500000.00   
  अन्य ननकायबाट प्राप्त हुने अनुदान  3500000.00   8406000.00   674000.00   
  नगर निकास कोष ऋण तथा अनुदान  0.00   10800000.00       
  योजनामा लागत सहभानगता  9000000.00   10000000.00   11500000.00   
3 मौज्दात अल्या रकम  0.00   9515670.00   0.00   

जम्मा आम्दानी 125000000.00 100 157900000.00 100 122800000.00 100 
खर्च तर्च  

1 चालु तथा प्रशासननक खचत 19650000.00 15=72 20908986.00 13=24 20476000.00 16=70 
2 कायतक्रम तथा पूूँजीगत खचत  105350000.00 84=28 136991014.00 86=7

6 
102324000.00 83=33 

कायचक्रम खर्चका गशषचकहरु तथा गवगनयोगजत 

रकम 
14464000.00 11=57 24550000.00 15=55 21624000.00 17=61 

  सघंससं्था सहयोग साझदेारी/सहकायत   250000.00   300000.00   300000.00   
  जनस्िास्थ सम्बन्धी खचत  1350000.00   1000000.00   974000.00   
  साितजननक सचूना व्यिस्थापन खचत  600000.00   600000.00   600000.00   

  
सामानजक पररचालन कायतक्रम - 

LGCDP 

3000000.00   11500000.00   10000000.00   

  अन्य  कायतक्रम    100000.00   200000.00   200000.00   
  कायतक्रम भ्रमण खचत  300000.00   300000.00   300000.00   

  
नगर सरसफाई तथा फोहोरमलैा 

व्यिस्थापन खचत  

3200000.00   3700000.00   3800000.00   

  बारुणयन्र सञ्चालन खचत  3700000.00   3700000.00   3700000.00   
  सडक बत्ती महसलु तथा जडान खचत  1700000.00   3000000.00   1500000.00   
  रनजष्ट्रेसन नफतात  264000.00   250000.00   250000.00   
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गस.नं. गववरण 

अ.व. २०७२/७३ को लागग 

 प्रस्तागवत बजेट 

अ.व. २०७२/७३ को लागग  

संसोगधत बजेट 

अ.व. २०७३/७४ को लागग  

प्रस्तागवत बजेट 

रकम  प्रगतशत  रकम  प्रगतश

त  

रकम  प्रगतशत  

पूूँजीगत खर्चका गशषचकहरु तथा गवगनयोगजत रकम 90886000.00 72=71 112441014.00 71=21 80700000.00 65=72 
  फननतचर खररद 100000.00   500000.00   350000.00   
  सिारी साधन खररद 2000000.00   2000000.00   500000.00   
  मनेशनरी औजार तथा कम््यूटर खररद 200000.00   500000.00   500000.00   
  कायातलय भिन ननमातण  10000000.00   10500000.00   10000000.00   
  जगेडा कोष  30000000.00   25000000.00   30000000.00   
  नगर स्तररय योजना 7500000.00   5000000.00   5400000.00   
  अन्य ननकायबाट प्राप्त हुने योजनाहरु  5000000.00   16000000.00   0.00   
  िाडत स्तररय योजनाहरु   11250000.00   7500000.00   11250000.00   
  भौनतक पूबातधारका सामाग्री खररद 

हस्तान्तरण 

1200000.00   1200000.00   1200000.00   
  गतबषतको योजनाहरुको भुक्तानी  0.00   21209014.00   0.00   
  सडक नपच ममतच - सडक बोडत 9500000.00   10000000.00   10000000.00   
  सडक नमक्स नगट्टी 800000.00   800000.00   800000.00   
  साितजननक सम्पनत ममतत सधुार 900000.00   900000.00   300000.00   
  नाला सफाई 200000.00   300000.00   900000.00   
  बालबानलका लनित योजना 1496000.00   1196800.00   1350000.00   
  मनहला लनित योजना 1496000.00   1196800.00   900000.00   
  अन्य िगत लनित योजना 2244000.00   1795200.00   1350000.00   
  प्रबर्द्तनात्मक योजनाहरु  5000000.00   4543200.00   3600000.00   
  पूूँजीगत अनुदान  500000.00   300000.00   300000.00   
  सािाूँ व्याज भुक्तानी  1500000.00   2000000.00   2000000.00   

जम्मा खर्च 125000000.00 100.00 157900000.00 100.0
0 

122800000.00 100.00 
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२२औ ंनगर पररषदबाट स्वीकृत  

स्थानीय गनकाय स्रोत पररर्ालन तथा व्यवस्थापन कायचगवगध २०६९ ऄनुसार 

अ व ०७२/०७३ का लागग सशंोगधत तथा अ व ०७३/०७४ को लगित वगचका लागग गवगनयोजन गनुच पने  तथा गवगनयोगजत बजेट  

गस.नं. गववरण २०७२/०७३ को  संसोगधत 

बजेट 

२०७३/०७४  मा गवगनयोजन 

बजेट 

२०७३/०७४  मा गवगनयोजन 

बजेट 

१ नेपाल सरकारबाट प्राप्त ननशतत पूूँजीगत अनुदान 13,608,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 
 जम्मा 13,608,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 

समपुरक कोषमा लगानी गनुतपने रकम घटाउने 

१ जगेडा कोष 2,700,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 
२ सडक बोडत/ममतत सम्भार कोष 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

जम्मा समपुरक कोषको लागग अवश्यक पने रकम 2,700,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 
समपुरक कोषको सहभानगता पश्चात कायतक्रम तथा पूूँजीगत बजेट 10,908,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 
लनित समहुका लानग  निननयोजन गनुतपन े३५ प्रनतशत रकम 3,817,800.00 3,150,000.00 3,150,000.00 
बालबानलका लनित कायतक्रम - बालमरैी स्थानीय शासन कायतक्रम सञ्चालनको 

लानग ५ प्रनतशत थप गरी १५ प्रनतशत  
1,090,800.00 1,350,000.00 1,350,000.00 

मनहला लनित कायतक्रम 1,090,800.00 900,000.00 900,000.00 
अन्य िगत लनित कायतक्रम 1,636,200.00 1,350,000.00 1,350,000.00 
जम्मा लगित बगचका लागग गवगनयोगजत रकम 3,817,800.00 3,600,000.00 3,600,000.00 
बाूँकी ६५ प्रनतशत रकम 7,090,200.00 5,400,000.00 5,400,000.00 
आनथतक सामानजक एिं भौनतक पूिातधार निकासको लानग निननयोजन गनुतपने पूूँजीगत 

बजटे बाूँकीको ६० प्रनतशत रकम  
4,254,120.00 3,240,000.00 5,400,000.00 

प्रबर्द्तनात्मक िेरको लानग निननयोजन गनुत पूूँजीगत बजटे बाूँकीको ४० प्रनतशत रकम 2,836,080.00 2,160,000.00 3,600,000.00 
जम्मा 7,090,200.00 5,400,000.00 9,000,000.00 

नोट- भौनतक पूिातधार तथा प्रिर्द्तनात्मक कायतक्रमको लानग निननयोनजत थप रकम आन्तररक आयको बचतबाट गररएकोछ ।  
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत  

अ व ०७१/०७२ को यथाथच ०७२/०७३ को प्रस्तागवत ससंोगधत तथा अ व ०७३/०७४ को प्रस्तागवत अम्दानीको गववरण 

संकेत नं. अय गववरण ०७१/०७२ को 

 यथाथच 

०७२/०७३ को 

प्रस्तागवत 
०७२/०७३ को 

मंगसरसम्मको यथाथच 
०७२/०७३ को 

संसोगधत 
०७३/०७४ को 

प्रस्तागवत  
१. अन्तररक श्रोत 

१.१ स्थानीय करबाट हुने अय (+) 9048436.00 10300000.00 4681893.14 11772330.00 15420000.00 

१.१.१ मालपोत तथा भनूम कर  2723138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

१.१.२ घर जग्गा (धरुी) कर 282756.00 0.00 15240.00 50000.00 0.00 
१.१.३ घर बहाल कर 109686.00 300000.00 71872.00 200000.00 300000.00 

१.१.४ जग्गा मानसक कर (नबटौरी कर) 290426.00 50000.00 14993.00 50000.00 50000.00 

१.१.५ व्यापार व्यिसाय, उधोग, नमल तथा पेशा कर 1952167.00 2000000.00 928662.14 2500000.00 3000000.00 

१.१.६.१ बानषकत  सिारी कर 10030.00 100000.00 21580.00 25000.00 50000.00 

१.१.६.२ पटके सिारी तथा सिारी पानकत ङ्ग  1240251.00 1225000.00 1321908.00 1321908.00 1470000.00 

१.१.७ एनककृत सम्पनत्त कर 2239171.00 6500000.00 2282216.00 7500000.00 10000000.00 

१.१.८ मनोरन्जन कर 177700.00 100000.00 0.00 100000.00 500000.00 

१.१.९ निज्ञापन कर 23111.00 25000.00 25422.00 25422.00 50000.00 

१.२ सेवा शुल्कबाट हुने अय (+) 2697520.90 3055000.00 3243875.00 3741000.00 4120000.00 

१.२.१ सिारी पानकत ङ्ग शलु्क  180270.00 250000.00 414000.00 414000.00 460000.00 

१.२.२ निधतु/खानेपानी/टेनलफोन महशलु  72358.00 50000.00 18495.00 20000.00 0.00 

१.२.१० चौपाया हाट सेिा शलु्क 922972.50 925000.00 1373000.00 1373000.00 1525000.00 

१.२.११ हाट बजार सेिा शलु्क 1052687.90 1200000.00 1318500.00 1318500.00 1465000.00 

१.२.१२ अनतनथ गहृ सेिा शलु्क 26250.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 

१.२.१४ माछा पोखरी/जल कर शलु्क 230872.50 0.00 5500.00 5500.00 10000.00 

१.२.१५ कान्जी हाउस सेिा शलु्क  8660.00 20000.00 20720.00 50000.00 50000.00 

१.२.१६ मेची नदी अस्थायी बासे पलु 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

१.२.१७ तरभजुा खेती शलु्क 38500.00 10000.00 0.00 50000.00 50000.00 

१.२.१९ नचल्रेनपाकत  प्रिेश शलु्क 2640.00 50000.00 1300.00 10000.00 10000.00 

१.२.२० सरसफाई सेिा शलु्क 162310.00 500000.00 92360.00 500000.00 550000.00 

१.३ दस्तुरबाट हुने अय (+) 4539658.50 7250000.00 928600.00 7950000.00 6850000.00 
१.३.१ दतात तथा ननिकरण दस्तरु 241873.00 200000.00 83854.00 250000.00 300000.00 

१.३.२ नक्सा पास दस्तरु 1660350.50 5000000.00 97386.00 5000000.00 3800000.00 

१.३.३ ननिेदन, नसफाररस, मलू्याङ्कन, बक्सौनी तथा अन्य 

सम्पणूत दस्तरु   

2522215.00 2000000.00 655470.00 2500000.00 2500000.00 

१.३.४ नाता प्रमानणत दस्तरु 115220.00 50000.00 91890.00 200000.00 250000.00 

१.४ गबक्रीबाट हुने अय (+) 325641.00 450000.00 45230.00 1100000.00 900000.00 

१.४.१ चाल ुसम्पनत नबक्री 111801.00 300000.00 0.00 1000000.00 750000.00 

१.४.३ अन्य नबक्री (फारम समेत)  130100.00 100000.00 13680.00 50000.00 100000.00 

१.४.४ टेन्डर फारम नबक्री 83740.00 50000.00 31550.00 50000.00 50000.00 

१.५ स्रोत पररर्ालनबाट हुने अय(+) 786944.00 3500000.00 270190.00 3000000.00 3000000.00 

१.५.१ अन्य स्रोत पररचालन 786944.00 3500000.00 270190.00 3000000.00 3000000.00 
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संकेत नं. अय गववरण ०७१/०७२ को 

 यथाथच 

०७२/०७३ को 

प्रस्तागवत 
०७२/०७३ को 

मंगसरसम्मको यथाथच 
०७२/०७३ को 

संसोगधत 
०७३/०७४ को 

प्रस्तागवत  
१.६ साूँवा/व्याज/लाभाशबाट हुने अय (+) 400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

१.६.१ साूँिा नफतात 350000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
१.६.२ ब्याजबाट हुने आय  50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

१.७ ऄन्यबाट हुने अय (+) 1679251.91 1605000.00 498934.00 2775000.00 2636000.00 

१.७.१ दण्ड जरीिाना  197836.50 200000.00 20849.00 200000.00 500000.00 

१.७.२ घर,पशल भिन भाडा शलु्क 1234610.00 1300000.00 439824.00 1500000.00 1500000.00 
१.७.३ धरौटी जफत  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

१.७.५ पेश्की/बेरुजु नफतात 0.00 25000.00 3000.00 25000.00 25000.00 

१.७.६ अन्य निनिध आय  212987.41 50000.00 2626.00 50000.00 51000.00 
१.७.७ िक्यौता असलुी 33818.00 30000.00 0.00 500000.00 60000.00 

१.७.८ लोडर भाडा 0.00 0.00 32635.00 500000.00 500000.00 

अन्तररक अयको जम्मा 19077452.31 26160000.00 9668722.14 30338330.00 32926000.00 
२. बाह्य श्रोत      
२.१ अनदुान      
२.१.१ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने र्ालु ऄनुदान (+) 13227600.00 8900000.00 0.00 16566000.00 16000000.00 

ननशतत चाल ुअनदुान  906000.00 0.00 0.00 5946000.00 6000000.00 

LGCDP चाल ुतथा सामानजक पररचालन अनदुान   7151600.00 2800000.00 0.00 10620000.00 10000000.00 

स्थानीय निकास शलु्क चाल ुअनदुान 5170000.00 6100000.00 0.00 0.00 0.00 

२.१.२ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने पूूँगजगत ऄनुदान (+) 29184745.00 49440000.00 0.00 23748000.00 31000000.00 

ननशतत पूूँनजगत अनदुान   14384745.00 22500000.00 0.00 13608000.00 15000000.00 
कृनष तथा स्थानीय स्तरका सडक आयोजना कायतक्रम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LGCDP पूूँनजगत अनदुान   200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

स्थानीय निकास शलु्क पूूँनजगत अनदुान 14600000.00 26940000.00 0.00 10140000.00 16000000.00 

२.२.१ गजगवसबाट प्राप्त हुने ऄनुदान (+) 2403812.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 

बारुणयन्र संचालन अनदुान 0.00 0.00   0.00 0.00 

योजनागत अनदुान 2403812.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 

३.१ राजस्व बाूँडर्ाूँडबाट प्राप्त हुने अय  1241917.00 3500000.00 0.00 5200000.00 5200000.00 

नजल्ला मालपोत कायातलयबाट प्राप्त हुने रनजष्ट्रेशन शलु्क 1241917.00 3300000.00 0.00 5000000.00 5000000.00 

नज.नि.स.बट प्राप्त हुने ढुङ्गा बालिुा नबक्री बाूँडफाूँड 0.00 200000.00 0.00 200000.00 200000.00 

४.१ गबदेशी तथा दात ृसंस्थाबाट प्राप्त हुने ऄनुदान (+) 199475.00 0.00 0.00 9600000.00 0.00 

भारतीय राजदतुािास 0.00 0.00 0.00 9600000.00 0.00 

नजआइतजेट तथा नस-मेन 199475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

६.१ नेपाल सरकार तथा ऄन्य गनकायहरुवाट प्राप्त हुने ऄनुदान 

(+) 

16407000.00 28000000.00 5851000.00 41932000.00 26174000.00 

सडक बोडत नेपाल   1950000.00 6500000.00 0.00 5550000.00 7500000.00 

जगेडा कोष ( गत )   13688000.00 18000000.00 5851000.00 7976000.00 0.00 

जगेडा कोष (चाल ु)   0.00 0.00 0.00 20000000.00 18000000.00 

शानन्त तथा पनू ननमातण मन्रालय 45000.00 0.00 0.00 50000.00 50000.00 

शहरी स्िास्थ चौकी संचालन अनदुान  624000.00 1000000.00 0.00 624000.00 624000.00 

पश ुपंिी सेिा ननदशेनालय बधशाला ननमातण अनदुान 0.00 2500000.00 0.00 2500000.00 0.00 
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संकेत नं. अय गववरण ०७१/०७२ को 

 यथाथच 

०७२/०७३ को 

प्रस्तागवत 
०७२/०७३ को 

मंगसरसम्मको यथाथच 
०७२/०७३ को 

संसोगधत 
०७३/०७४ को 

प्रस्तागवत  
नेपाल सरकार अथत मन्रालय िाट भारनतय राजदतुािासको 

योजनाको VAT नफतात अनदुान 

0.00 0.00 0.00 1800000.00 0.00 

अन्य ननकायबाट प्राप्त अनदुान   100000.00 0.00 0.00 3432000.00 0.00 

७.१ ऋण/ सापटी/ जनसहभागगता   3150203.00 0.00 0.00 10800000.00 0.00 

नगर निकास कोष माफत  ऋण/अनदुान  3150203.00 0.00 0.00 10800000.00 0.00 

८.१ सहभागगता   (+) 4227036.00 9000000.00 1800000.00 10000000.00 11500000.00 
केनन्िय तथा नगर स्तररय योजना संचालनमा लागत जनसहभानगता 4227036.00 9000000.00 1800000.00 10000000.00 11500000.00 

बाहृय आयको जम्मा 70041788.00 98840000.00 7651000.00 118046000.00 89874000.00 

१६.१ गत सालको मौज्दात (+) 8302110.93 0.00 11807678.62 9515670.00 0.00 
ग ४ का आम्दानी खाताहरु तफत  6313894.67   7844829.69 7844830.00 0.00 

ग ५ का निशेष खाताहरु तफत  1988216.26   3962848.93 1670840.00 0.00 

कुल जम्मा (अन्तरीक तथा बाहृय)  97421351.24 125000000.00 29127400.76 157900000.00 122800000.00 
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत  

अ.व. ०७१/०७२ को थयाथच, ०७२/०७३ को प्रश्तागवत/ससंोगधत तथा ०७३/०७४ को प्रश्तागवत खर्चको बमोगजमको गववरण 
 

क) र्ालु तथा प्रशासगनक खर्च 

र्ालु तथा प्रशासगनक खर्च व्यहोररने श्रोतहरु 

१) नेपाल सरकार ननशतत चाल ुअनदुान   5946000.00 6000000.00 
२) नगरपानलकाको आन्तररक आय   14962986.00 14476000.00 
जम्मा निननयोनजत बजेट रकम 20908986.00 20476000.00 

 

खर्च गश.नं. 
बजेट खर्च गशषचक तथा 

खर्चहरुको  गववरण 
०७१/७२ को यथाथच ०७२/०७३   प्रस्तागवत ०७२/०७३  संसोगधत ०७३/०७४  प्रस्तागवत 

2=1 उपभोग खचत 

2=01=01 तलब   

 

10236054.91 10200000.00 10548986.00 10460000.00 

2=01=02       भत्ता  

 

1158554.34 2000000.00 1300000.00 1330000.00 

2=01=03 सरुिा भ्रमण खचत तथा दनैनक भत्ता

  

 

16900.00 50000.00 50000.00 51000.00 

2=01=04 पोशाक   

 

276200.00 400000.00 260000.00 260000.00 

2=01=05 खाद्यान्न तथा आहार   

 

0.00 0.00 0.00 0.00 

2=01=06 औषधी उपचार  675725.00 800000.00 700000.00 760000.00 

2=01=07 सिेा ननितृ्त सनुिधा 3197239.00 2000000.00 3000000.00 2500000.00 

2=01=08 कमतचारी तानलम कायतक्रम खचत

  

13350.00 100000.00 0.00 0.00 
जम्मा ईपभोग खर्च 15574023.25 15550000.00 15858986.00 15361000.00 

2=02 कायातलय सचंालन तथा सिेा खचत   

2=02=01 पानी नबजलुी महसलु  320256.46 300000.00 300000.00 300000.00 

2=02=02 सञ्चार महसलु 151768.50 250000.00 300000.00 250000.00 

2=02=03 कायातलय सञ्चालन सम्बन्धी खचत  1213531.10 1600000.00 1800000.00 1900000.00 

2=02=04 भाडा  1000.00 100000.00 125000.00 140000.00 

2=02=05 ममतत सम्भार 164662.85 500000.00 500000.00 500000.00 

2=02=06 ईन्धन तथा अन्य इन्धन  281624.89 500000.00 600000.00 600000.00 

2=02=07 परामशत तथा अन्य सिेा शलु्क  54900.00 150000.00 425000.00 425000.00 

2=02=08 निनिध खचत 620163.00 700000.00 1000000.00 1000000.00 
जम्मा कायाचलय संर्ालन तथा सेवा खर्च 

  

2807906.80 4100000.00 5050000.00 5115000.00 

जम्मा र्ालु तथा प्रशासगनक खर्च    18381930.05 19650000.00 20908986.00 20476000.00 

ख) कायचक्रम खर्च 

कायचक्रम खर्च व्यहोररने श्रोतहरु 

१) नेपाल सरकार स्थानीय निकास शलु्क पूूँजीगत अनुदान      5,140,000.00        6,000,000.00  

२) नेपाल सरकार स्थानीय शासन तथा सामदुानयक निकास कायतक्रम अनुदान     10,620,000.00       10,000,000.00  

३) नगरपानलकाको आन्तररक आय        7,060,000.00        4,700,000.00  

४) अन्य ननकायबाट प्राप्त हुने अनुदान         874,000.00          924,000.00  
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खर्च गश.नं. 
बजेट खर्च गशषचक तथा 

खर्चहरुको  गववरण 
०७१/७२ को यथाथच ०७२/०७३   प्रस्तागवत ०७२/०७३  संसोगधत ०७३/०७४  प्रस्तागवत 

५) गत सालको मौज्दात अल्या   

  

      830,000.00  0.00 

जम्मा निननयोनजत बजेट रकम  24,524,000.00    21,624,000.00  

3=3 
सघंससं्था सहयोग साझदेारी / 

सहकायत 
182549.41 250000.00 300000.00 300000.00 

4=2 जनस्िास्थ सम्बन्धी खचत 653324.65 1350000.00 1000000.00 974000.00 

4=4=1 
साितजननक सचूना व्यिस्थापन 

खचत   
397196.25 600000.00 600000.00 600000.00 

4=4=2 
  सामानजक पररचालन कायतक्रम 

खचत   
6159762.03 3000000.00 11500000.00 10000000.00 

4=4 अन्य  कायतक्रम 0.00 100000.00 200000.00 200000.00 

4=5 कायतक्रम भ्रमण खचत 371976.00 300000.00 300000.00 300000.00 

4=6 साितजननक सम्पनतको ममतत खचत 0.00 0.00 0.00 0.00 

4=7 
नगर सरसफाई तथा फोहोरमलैा 

व्यिस्थापन खचत   
2464535.89 3200000.00 3700000.00 3800000.00 

4=8 बारुणयन्र सञ्चालन खचत    3473626.61 3700000.00 3700000.00 3700000.00 

4=9 सडक बत्ती महसलु तथा जडान 

खचत   
2187818.14 1700000.00 3000000.00 1500000.00 

2=12 नफतात खचत 120832.00 264000.00 250000.00 250000.00 

जम्मा कायचक्रम खर्च  16011620.98 14464000.00 24550000.00 21624000.00 

ग) पूूँजीगगत खर्च 

पूूँजीगत खर्च व्यहोररने श्रोतहरु 

  १) नेपाल सरकार स्थानीय निकास शलु्क पूूँजीगत अनुदान   5000000.00 10000000.00 

 २) नेपाल सरकार ननशतत पूूँजीगत अनुदान   13608000.00 15000000.00 

 ३) नगरपानलकाको आन्तररक आय 8315344.00 13750000.00 

 ४) नेपाल सरकार सनंघय मानमला तथा स्थानीय निकास मन्रालय -जगेडा कोष  27976000.00 18000000.00 

 ५) अन्य ननकायबाट प्राप्त हुन ेअनुदान -सडक बोडत नेपाल   5550000.00 7500000.00 

 ६) राजश्व बाूँडफाूँडबाट प्राप्त हुने रकम 5200000.00 4950000.00 

 ७) योजनामा नगद सहभानगता 10000000.00 11500000.00 

 ८) अन्य ननकायबाट प्राप्त हुन ेशशतत अनुदान   22200000.00 0.00 

 ९) नजल्ला निकास सनमनतबाट प्राप्त हुने शशतत अनुदान   200000.00 0.00 

 १०) गत सालको मौज्दात अल्या    7844830.00 0.00 

जम्मा गवगनयोगजत बजेट रकम  105894174.00 80700000.00 

6=1 फननतचर   82081.00 100000.00 500000.00 350000.00 

6=2 सिारी साधन खररद 4317177.00 2000000.00 2000000.00 500000.00 

6=3 मशेीनरी औजार तथा अन्य 

उपकरण खररद   
148372.89 200000.00 500000.00 500000.00 

6=4 भिन ननमातण 1020041.62 10000000.00 10500000.00 10000000.00 

6=5 साितजननक ननमातण खचत 38227290.88 54950000.00 73092840.00 47850000.00 

6=05=01 जगेडा कोष 12612527.99 30000000.00 25000000.00 30000000.00 
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खर्च गश.नं. 
बजेट खर्च गशषचक तथा 

खर्चहरुको  गववरण 
०७१/७२ को यथाथच ०७२/०७३   प्रस्तागवत ०७२/०७३  संसोगधत ०७३/०७४  प्रस्तागवत 

6=05=02 
भौनतक पूबातधारका नगर स्तररय 

योजना 
0.00 7500000.00 5000000.00 5400000.00 

6=05=03 
नजनिस तथा अन्य ननकायबाट प्राप्त 

हुने योजना 
1724699.00 5000000.00 16000000.00 0.00 

6=05=04 
भौनतक पूबातधारका सामाग्री खररद 

हस्तान्तरण 
389907.62 1200000.00 1200000.00 1200000.00 

6=05=05 िडास्तररय योजना 3056285.92 11250000.00 7500000.00 11250000.00 

6=05=06 गतबषतको योजनाहरुको भुक्तानी 20443870.35   18392840.00 0.00 

6=06 पूूँजीगत सधुार खचत  1974332.69 11400000.00 12000000.00 12000000.00 

6=06=1 सडक नपच ममतत-सडक बोडत  906460.54 9500000.00 10000000.00 10000000.00 

6=06=2 सडक ग्राभेल ममतत 440096.95 800000.00 800000.00 800000.00 

6=06=3 ढल तथा नाला सफाई/ममतत  194800.00 200000.00 300000.00 300000.00 

6=06=4 साितजननक सम्पनतहरुको ममतत 432975.20 900000.00 900000.00 900000.00 

6=07 प्रबर्द्तनात्मक योजना 1679092.70 5000000.00 6616200.00 3600000.00 

6=8 सामानजक पूबातधार- लनित 

कायतक्रम) ननमातण खचत  
2324511.30 5236000.00 4931974.00 3600000.00 

6=08=1 गतबषतको योजनाको भुक्तानी  405807.00 0.00 743174.00 0.00 

6=08=2 मनहला लनित कायतक्रम 545838.00 1496000.00 1196800.00 1350000.00 

6=08=3 बलबानलका लनित कायतक्रम  700725.00 1496000.00 1196800.00 900000.00 

6=08=4 अन्य िगत लनित कायतक्रम  672141.30 2244000.00 1795200.00 1350000.00 

8=3 पूूँजीगत  अनुदान खचत  50000.00 500000.00 300000.00 300000.00 

10=2 साूँिा व्याज भुक्तानी  1130123.51 1500000.00 2000000.00 2000000.00 
जम्मा पूगजगत खर्च  50953023.59 90886000.00 112441014.00 80700000.00 
कुल जम्मा  85346574.62 125000000.00 157900000.00 122800000.00 
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत  

अ.व. २०७२/०७३ को लागग प्रस्तागवत/ससंोगधत तथा अ.व. २०७३/०७४ को लागग प्रस्तागवत मगहला लगित कायचक्रमहरुको  

गववरण 

नस.न.ं नििरण २०७२/७३ अनुमाननत २०७२/७३ ससंोनधत २०७३/७४ अनुमाननत 

2 स्त्री रोग सम्बन्धी ननिःशलु्क स्िास्थ नशनिर सचंालन - प्रजनन/पाठेघर        100,000.00        80,000.00          100,000.00  
3 मनहला नसपमलुक तथा िमता निकास तानलम       100,000.00        80,000.00  160,000.00 
4 मनहला शसनक्तकरण कायतक्रम  0.00 0.00 100,000.00 
5 मनहला सहकारीता सहकारी लेखा तथा नशिा तानलम       75,000.00         60,000.00           50,000.00  
6 मनहलाहरुको लानग बमेौसमी अगातननक कृनष तानलम       75,000.00         60,000.00  0.00 
7 मनहलाहरुको कागजको ठूलो बनाउने तानलम       75,000.00         60,000.00  0.00 
8 एकल मनहला निकास कायतक्रम         50,000.00         40,000.00           25,000.00  
9 मनहलाहरुको लानग च्याउ खतेी तानलम       75,000.00         60,000.00  0.00 
10 नपछनडएका िगतका मनहलाहरुलाई नेततृ्ि निकास तानलम       75,000.00         60,000.00  0.00 
11 मनहला स्ियंसनेिकाहरुको लानग पुनतातजगी तथा िमता अनभिनृर्द् तानलम /अिलोकन भ्रमण/कोष 

ननमातण सहयोग  
      75,000.00         60,000.00           40,000.00  

12 मनहला छारिनृत्त अिय कोष ननमातण        100,000.00        80,000.00  0.00 
13 लैङ्नगक नहसंा निरुर्द्को अनभयान कायतक्रम सञ्चालन        50,000.00         40,000.00           50,000.00  
14 अन्तरातनष्ट्रय नारी नदिस सञ्चालन         25,000.00         20,000.00           20,000.00  
15 सरुनित तथा मयातनदत िैदनेशक रोजगार सम्बन्धी अिसर तथा जोनखमका बारेमा मनहलाहरुलाई  सचेतना 

कायतक्रम  
       50,000.00         40,000.00  0.00 

16 मनहलाद्वारा सञ्चानलत सामानजक सघंसस्थाहरुलाई भौनतक सामाग्री सहयोग      200,000.00        160,000.00          100,000.00  
17 मनहला खलेाडीहरुको सम्मान कायतक्रम        20,000.00         16,000.00  0.00 
18 नगर स्तररय मनहला सञ्जाल ननमातण तथा व्यिस्थापन        100,000.00        80,000.00  0.00 
19 अपाङ्गता भएका मनहलाहरुको लानग नसपमलूक तथा िमता निकास कायतक्रम      30,000.00 
20 अन्तरजानतय नििानहत नारी सशनक्तकरण कायतक्रम  0.00 0.00 50,000.00 
19 नगर िेरका माननसक सन्तुलन गुमाएका निपन्न िगतका मनहलाहरुको व्यिस्थापन सहयोग   25,000.00 
22 कायतक्रम सहजीकरण खचत        51,000.00        40,800.00  0.00 

  जम्मा   1,496,000.00   1,196,800.00       900,000.00  
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत  

अ.व. २०७२/०७३ को लागग प्रस्तागवत/ससंोगधत तथा अ.व. २०७३/०७४ को लागग प्रस्तागवत बालबागलका लगित 

कायचक्रमहरुको  गववरण   
 

गस.नं. गववरण २०७२/७३  

ऄनुमागनत 

२०७२/७३  

संसोगधत 

२०७३/७४ 

ऄनुमागनत 

1 बाल निकास केन्ि व्यिस्थापनका लानग प्रनत निद्यालय चालु आ. ि. का लानग रु.८,०००।०० र आगामी 

आ. ि. का लानग रु १०,०००।०० का दरले २१ निद्यालयहरुको लानग 
      210,000.00        168,000.00        210,000.00  

2 साितजननक निद्यालयदनेख बानहरका बाल ससं्कार किा सचंालन गन ेबाल मनन्दर भिपुर ८ को लानग रु 

१६,०००/-, श्री कृष्ट्ण द्वपैायन गुरुकुल िेद निद्याश्रम, भिपुर ४ को लानग ८,०००/-, िनैदक समाज, भिपुर १४ 

को लानग रु ८,०००/-, दगूात माता उपासना सनमनत, भिपुर १३ को लानग रु ८,०००/-, श्री सत्य साई केन्ि 

भिपुर ६ को लानग रु ८,०००/- गरर जम्मा ४८,०००/- बाल ससं्कार नशिालाई प्रोत्साहनका लानग सहयोग 

       60,000.00         48,000.00         60,000.00  

3 बालमरैी स्थानीय शासन कायतक्रम सञ्चालन      176,000.00        220,800.00        245,000.00  
4 बालक्लबहरुको िमता निकास कायतक्रम तथा बालक्लब/बाल सञ्जालहरुबट हुने कायतक्रममा सहयोग         75,000.00         60,000.00         50,000.00  
5 बाल स्िास््य प्रबर्द्तन कायतक्रम      100,000.00        100,000.00        100,000.00  
6 जन्मदतात सम्बन्धी सचेतनामलूक कायतक्रम       75,000.00         60,000.00         50,000.00  
7 बालबानलका सम्मान कायतक्रम तथा बाल नदिस सचंालन        75,000.00         60,000.00         50,000.00  
8 नमनूा बाल निकास केन्ि घोषणा कायतक्रम       100,000.00         80,000.00         75,000.00  
9 सामदुानयक निद्यालयका नशिकहरुलाई तानलम सञ्चालन -कम््यूटर तथा नचरकला       50,000.00         40,000.00  0.00 
10 एच. आइ. भी. एड्स तथा लागू पदाथत दवु्यतसनी निरुर्द्को सचेतना कायतक्रम निद्यालय तथा बालक्लबलाई        50,000.00        40,000.00         50,000.00  
13 सामदुानयक निद्यालय स्तरीय अनतररक्त नक्रयाकलापहरु हानजरी जिाफ, ननबन्ध, िकृ्तत्िकला कायतक्रम 

सञ्चालन 
       50,000.00         40,000.00         50,000.00  

15 साितजननक निद्यालय तथा पुस्ताकालय प्रबर्द्तन कायतक्रम    275,000.00        120,000.00        150,000.00  

16 शनहद सरुज निश्वास भिन ननमातण       150,000.00        120,000.00  100,000.00 

17 बाल श्रम मकु्त नगर कायतक्रम सचंालन        50,000.00         40,000.00         50,000.00  

19 अपाङ्गता भएका बालबानलकाहरुकालानग छारबनृर्द् तथा शनैिक सामाग्री नितरण 0.00 0.00        30,000.00  

20 बाल आनधकार तानलम  0.00 0.00        30,000.00  

21 बाल सञ्जालका पदानधकारीहरुलाई अिलोकन भ्रमण  0.00 0.00        50,000.00  

  जम्मा    1,496,000.00   1,196,800.00   1,350,000.00  
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत 

अ.व. २०७२/०७३ को लागग प्रस्तागवत/ससंोगधत तथा अ.व. २०७३/०७४ को लागग प्रस्तागवत अगथचक तथा सामागजक रुपमा 

पगि परेका गवपन्न वगचहरुले प्रत्यि र्ाआदा पाईने अयोजनाहरुको (दगलत, अगदवासी/जनजाती, जेष्ठ नागररक, ऄपाङ्ग, मधेशी, 

मुगस्लम, गपिडावगच र ऄन्य गपिगडएका वगच समेतको)  लगित कायचक्रमहरुको गववरण 

गस.नं. गववरण २०७२/७३ 

ऄनुमागनत 

२०७२/७३ 

संसोगधत 

२०७३/७४ 

ऄनुमागनत 

सबै वगचबाट स्वीकृत कायचक्रम     969,000.00     775,200.00  350,000.00 
1 खलुा नदशामकु्त कायतक्रम सञ्चालन       500,000.00       400,000.00  0.00 
2 लोकसिेा पररिा तयारी किा सञ्चलान - आनदिासी/जनजाती       169,000.00       135,200.00  0.00 
3 लोकसिेा पररिा तयारी किा सञ्चलान - अन्य िगत       100,000.00        80,000.00  0.00 
4 स्िच्छ खानेपानीको लानग ट्यूिेल जडान तथा अन्य ननमातण कायतक्रम      200,000.00       160,000.00  350,000.00 

अगदवासी/ जनजाती लगित कायचक्रम    400,000.00     335,000.00     350,000.00  
1 जलिाय ुपररिततन तथा रेड ्लस सम्बन्धी सचेतना कायतक्रम       50,000.00        40,000.00  0.00 
2 आनदिासी नदिस मनाउने कायतक्रम सञ्चालन       25,000.00        25,000.00  25,000.00 
3 जातीय भेषभूषा पोषाक खररद/उत्पादन कायतक्रम        50,000.00        40,000.00  35,000.00 
4 जातीय बाजा गाजा खररद       50,000.00        35,000.00  0.00 
5 ILO सम्बन्धी अनभमखुीकरण तानलम       50,000.00        40,000.00  0.00 
6 आनदिासी जनजाती सघं/सस्थाहरुलाई सहयोग - हाकाहुक्की, ल्होसार, नसरुिा, नकरात पितहरु समेत          75,000.00        60,000.00  75,000.00 
7 कम््यूटर तानलम - िमता निकास तथा नसपमलुक तानलम        50,000.00        40,000.00  50,000.00 
8 आनदिासी/जनजाती महोत्सि मनाउने       50,000.00        55,000.00  25,000.00 
9 अपाङ्गता भएका आनदिासी/जनजाततीहरुलाई नसपमलुक तानलम 0.00 0.00 25,000.00 
10 लोकसिेा पररिा तयारी किा सञ्चलान  0.00 0.00 75,000.00 
11 खलुा नदशामकु्त कायतक्रम सञ्चालन 0.00 0.00 40,000.00 

दगलत वगच लगित कायचक्रम     150,000.00      120,000.00  150,000.00 
1 नगर स्तररय दनलत प्रोफायल ननमातण        50,000.00  0.00 0.00 
2 दनलत बस्तीमा सामनुहक नडप बोररङ्ग जडान  0.00       40,000.00  0.00 
3 मानि अनधकार, छुिाछुत, भेदभाि निरुर्द् सचेतना कायतक्रम       25,000.00        20,000.00  0.00 
4 नसपमलूक/रोजगारमलूक/आयमलुक तथा िमता निकास कायतक्रम         50,000.00        40,000.00        50,000.00  

 5 खलुा नदशामकु्त कायतक्रम सञ्चालन  0.00 0.00       15,000.00  

 6 दनलत बरृ्द् तथा अपाङ्गहरुलाई सम्मान तथा सहयोगी सामाग्री नितरण 0.00 0.00       25,000.00  

7 दनलत समहूहरुलाई नौमती/पूँचेबाजा तथा भेषभुषा खररद तथा व्यिस्थापन         25,000.00        20,000.00  60,000.00 
गपिडा वगच लगित कायचक्रम     125,000.00      100,000.00  100,000.00 

1 नसपमलूक/आयमुलक/ रोजगारमलूक तथा िमता निकास कायतक्रम       125,000.00       100,000.00        70,000.00  
2 अपाङ्गता भएका नपछडाबगतका व्यनक्तहरुलाई नसपमलुक तानलम तथा िमता निकास कायतक्रम  0.00 0.00 15,000.00 
3 खलुा नदशामकु्त कायतक्रम सञ्चालन  0.00 0.00 15,000.00 

मुगस्लम वगच लगित कायचक्रम     125,000.00      100,000.00  100,000.00 
1 कम््यूटर तानलम       45,000.00        35,000.00  0.00 
2 ब्यूटी पालतर तानलम       40,000.00        32,000.00  0.00 
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गस.नं. गववरण २०७२/७३ 

ऄनुमागनत 

२०७२/७३ 

संसोगधत 

२०७३/७४ 

ऄनुमागनत 

3 नसपमलूक/आयमुलक/ रोजगारमलूक तथा िमता निकास कायतक्रम  0.00 0.00 40,000.00 
4 कनिस्तान ममतत सम्भार भिपुर २ 0.00 0.00 25,000.00 
5 मनुस्लम मनहलाहरुको लागी मनहला नहसंा निरुर्द् जनचेतना कायतक्रम        25,000.00        20,000.00  0.00 
6 मदरसाका बालबानलकाहरुको लानग खलेकुद सामाग्री नितरण        10,000.00         8,000.00  15,000.00 
7 पैगम्बर मोहमद जन्मजयनन्त आयोजना         5,000.00         5,000.00  5,000.00 
9 खलुा नदशामकु्त कायतक्रम सञ्चालन 0.00 0.00 15,000.00 

मधेशी वगच लगित कायचक्रम     125,000.00      100,000.00  125,000.00 
1 यूिा खलेकुद निकास कायतक्रम       25,000.00        60,000.00  25,000.00 
2 मधशेी मनहलाहरुको लागी मनहला नहसंा निरुर्द् जनचेतना कायतक्रम        50,000.00  0.00 0.00 
3 नसपमलूक/आयमुलक/ रोजगारमलूक तथा िमता निकास कायतक्रम        50,000.00        40,000.00  70,000.00 
4 खलुा नदशामकु्त कायतक्रम सञ्चालन  0.00 0.00 15,000.00 
5 अपाङ्गता भएका मधशेी िगतका व्यनक्तहरुलाई नसपमलुक तानलम तथा िमता निकास कायतक्रम  0.00 0.00 15,000.00 

ऄपाङ्ग वगच लगित कायचक्रम     150,000.00     175,000.00  125,000.00 

1 
नजल्ला अपाङ्ग सघंको सहकायतमा सब ैजातीका अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरुलाई नसपमलूक/ आयमलुक/  

रोजगारमूलक तथा िमता निकास कायतक्रम  
     150,000.00       175,000.00  100,000.00 

2 नजल्ला अपाङ्ग सघंको सहकायतमा सब ैजातीका अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरुलाई सहायक सामाग्री नितरण 0.00 0.00 25,000.00 
जेष्ठ नागररक लगित कायचक्रम     100,000.00       90,000.00  50,000.00 

1 जषे्ठ नागररकहरुको सम्मान कायतक्रम        30,000.00        30,000.00  30,000.00 
2 जषे्ठ नागररकहरुको सघं/सस्थाहरुलाई कायतक्रम सहयोग        50,000.00        30,000.00  0.00 
3 जषे्ठ नागररक नदिस मनाउने       20,000.00        30,000.00  20,000.00 

कुल जम्मा 2,144,000.00  1,795,200.00  1,350,000.00  
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत  

अ.व. २०७२/०७३ को लागग प्रस्तागवत/ससंोगधत तथा अ.व. २०७३/०७४ को लागग प्रस्तागवत स्थानीय गनकाय स्रोत पररर्ालन 

तथा व्यवस्थापन कायचगवगध २०६९ को अधारमा गनयमानुसारले हुने प्रबर्द्चनात्मक कायचक्रमहरुको गववरण 

गस.नं. गववरण २०७२/७३ ऄनुमागनत २०७२/७३ संसोगधत २०७३/७४ ऄनुमागनत 
1 सामानजक तथा भौनतक पूिातधार निकासका ससाना कायतक्रमहरु      500,000.00      400,000.00      300,000.00  
 स्थानीय स्तरमा शौचालय, ट्यूिेल नितरण तथा अन्य गररब उन्मखु पूिातधारका कायतक्रम सञ्चालन       500,000.00        400,000.00         300,000.00  
2 िातािरण व्यिस्थापन कायतक्रमहरु      450,000.00      400,000.00       325,000.00  
 सडक पाकत  तथा हररयाली व्यिस्थापन    200,000.00        200,000.00          150,000.00  
 माछा मास ुबजार व्यिस्थापन      50,000.00          50,000.00           50,000.00  
 िातािरण सम्बन्धी जनचेतनामलूक कायतक्रम  - सफा िेर घोषणा, ्लानिक मकु्त िेर कायतक्रम आनद       150,000.00         100,000.00          100,000.00  
 खाद्य िस्त ुननररिण, अनुसन्धान,  व्यिस्थापन तथा उपभोक्ता नहत सरंिण            50,000.00          50,000.00           25,000.00  
3 कला सानहत्य/रोजगार तथा परकाररता प्रबर्द्तन      200,000.00      150,000.00       150,000.00  
 रोजगार प्रबर्द्तन कायतक्रम           50,000.00          50,000.00           50,000.00  
 कला सानहत्य प्रबर्द्तन           50,000.00          50,000.00           50,000.00  
 परकाररता प्रबर्द्तन         100,000.00          50,000.00           50,000.00  
4 प्रकोप व्यिस्थापन       600,000.00      600,000.00       500,000.00  
 भूकम्प प्रनतरोधी सरंचना ननमातणका लानग अनभमनुखकरण कायतक्रम           50,000.00          50,000.00           50,000.00  
 रानष्ट्रय भिन सनंहता सम्बन्धी जनचेतनामलुक कायतक्रम/ कानलगढ तानलम         150,000.00         150,000.00          150,000.00  
 दिैीप्रकोप व्यिस्थापन कोष व्यस्थापन तथा आपतकानलन राहात नितरण         400,000.00        400,000.00         300,000.00  
5 यूिा तथा खलेकुद       400,000.00      500,000.00       400,000.00  
 नगर स्तररय खलेकुद कायतक्रम सञ्चालन         300,000.00        400,000.00         300,000.00  
 खलेकुदका लानग सघंससं्थाहरुलाई सहयोग कायतक्रम (भिपुर ११ टीम ननमातण तथा व्यिस्थापन समते)         100,000.00         100,000.00          100,000.00  
6 कृनष/पशु/सहकाररता निकास निकास कायतक्रम       450,000.00      300,000.00      300,000.00  
 पश ुनिकास कायतक्रम         100,000.00          50,000.00           50,000.00  
 कृनष समहुहरुलाई कृनष कायतक्रम सचंालन तथा प्रबर्द्तन         100,000.00          50,000.00           50,000.00  
 स्थानीय सहकारी निकास कायतक्रम          100,000.00          50,000.00           50,000.00  
 कृषी सहकारी सञं्जाल ननमातण           50,000.00          50,000.00           50,000.00  
 कृषी नसचाई सचंालन ममतत कायतक्रम          100,000.00         100,000.00          100,000.00  
7 ससं्थागत निकास       850,000.00    1,013,200.00      750,000.00  
 राजश्व सधुार तथा व्यिस्थापन         300,000.00         513,200.00         300,000.00  
 कम््युटर सफ्टिेयर ममतत/नयाूँ जडान खचत - एनककृत सम्पनत कर         200,000.00        200,000.00          150,000.00  
 मौजदुा कायतनिनध तथा ननदनेशका अद्यािनधक         150,000.00         100,000.00          100,000.00  
 सम्भाव्यता अध्ययन/सामानजक पररिण/ साितजननक पररिण/ साितजननक सनुुिाई         200,000.00        200,000.00         200,000.00  
8 पयतटन निकास कायतक्रम       400,000.00      300,000.00      300,000.00  
 पयतटन तथा नसमसार िेर निकास कायतक्रम         300,000.00        200,000.00         200,000.00  
 िन िेर निकास कायतक्रम          100,000.00         100,000.00          100,000.00  
9 बजार िेर व्यिस्थापन कायतक्रम       300,000.00      300,000.00       200,000.00  
 बजार व्यिस्थापन          200,000.00        200,000.00          100,000.00  
 बजार िेरमा पानकत ङ्ग व्यिस्थापन - ररक्सा, ट्याक्सी, मोटरसाइकल         100,000.00         100,000.00          100,000.00  

10 साितजननक नीनज साझदेारी कायतक्रम       100,000.00       50,000.00        50,000.00  
 साितजननक नीनज साझदेारी सनमनत प्रबर्द्तन           100,000.00          50,000.00           50,000.00  

11 योजना ननमातण कायतक्रम       650,000.00      400,000.00       225,000.00  
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 िानषतक नगर योजना तजुतमा           150,000.00        400,000.00         225,000.00  
 निनभन्न गुरु योजना  ननमातण          500,000.00  0.00 0.00 

12 अन्य कायतक्रम       100,000.00      100,000.00       100,000.00  
 अन्य कायतक्रम - नगरको नदघतकानलन सोच ननमातण         100,000.00         100,000.00          100,000.00  
 जम्मा    5,000,000.00    4,513,200.00    3,600,000.00  
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२२ औ ंनगर पररषदबाट पाररत 

र्ालु अ.व.०७२।०७३ र अगामी अ.व. ०७३/०७४ मा सञ्र्ालन गररने 

नगर स्तररय सावचजगनक गनमाचण योजनातर्च  

गस.नं. योजना सञ्र्ालन हुने स्थान र नाम गवगनयोगजत रकम 

र्ालु अ.व.०७२/०७३ मा सञ्र्ालन गररने ससंोगधत कायचक्रम  

क) नगर स्तरीय योजना 50,00,000.00 
1 आूँपगाछी दनिण नकच्चकबध आउने ४० फुटे बाटो, भिपुर १ 5,00,000.00 

2 पृ् िीनगर नसमादनेख नकच्चकबधसम्मको बाटो,  भिपुर १ 5,00,000.00 

3 रंगेडाूँडा दनिण जनकल्याण हुूँद ैलोरुङ्ग चौक, माब चौक पूित माझी टोल हुूँद ैज्ञाने चौक जाने बाटो, भिपुर २ 5,00,000.00 

4 नयाूँबजार भिपुरबाट डाूँगीबारी पूित पाण्डे चौक, पोखरी हुूँद ैआपगाछी जाने बाटो, भिपुर २ 5,00,000.00 

5 नि.पी.मागत अधरुो कलभटत ननमातण भिपुर ११ 3,00,000.00 

6 प्रकाशपुर मागत - शनहद चौक र प्रकाशपुर चौकबाट पुष्ट्पलाल मागत जगंलसम्म जोड्ने बाटो, भिपुर १२ 5,00,000.00 

7 मचेी राजमागतदनेख इलाका स्िास््य चौकीसम्मको बाटो -स्िास््य चौकी मागत भिपुर १२ 5,00,000.00 

8 जानकी मागत भिपुर १५ 5,00,000.00 

9 गैरी मागत भिपुर १५ 5,00,000.00 

10 तटबन्धन गन ेकाम -आिश्यकता अनुसार 7,00,000.00 

ख) जगेडा कोष   
ऄ)  सडक कालोपते्र  1,20,00,000.00 

1 िडा नं.३।४।७ अन्ततगत बोक्तोबारी चौकदनेख मनन्रचौक िडा कायातलय हुूँद ैजनता चौकदनेख धलुाबारी जाने बाटो चौडा गरी स्तरिनृर्द् गन ेकाम  60,00,000.00 

2 िडा नं.११।१३।१४ अन्ततगत दिेकोटा मागत, टािर मागत हुूँद ैचैतुबारी नशिालय चौकबाट केन्ि हुूँद ैनसर्द्ाथत चौकसम्मको बाटो   60,00,000.00 

अ) ढल, पक्की  नाला, कलभटच गनमाचण गने काम   1,50,00,000.00 
1 िडा न.ं ५ र ६ अन्ततगतत भान ुचौकदनेख रामअितारको पसलसम्म तथा नझम्की चौकसम्मको सडक पुनिः ननमातण तथा अबला नचर मनन्दर (नसनेमा हल) 

दनेख सोमराज पौडेलको घर हुूँद ैमचेी नदीसम्मको पैनी व्यिनस्थत गन ेर पक्की नाला ननमातण गनुत पने 

50,00,000.00 

2 िडा नं.८।९ अन्ततगतत क्याम्पस पछाडीको बाटो हुूँद ैसगरमाथा चौकदनेख निद्यतु प्रानधकरण जाने बाटो चौडा गरी नाला ननमातण गन े 50,00,000.00 
3 िडा नं.१०/११ को नजल्ला प्रशासन कायातलय पूित एस पी मोडदनेख धलुाबारी जोड्न ेसडक चौडा गरी नाला ननमातण 50,00,000.00 

ग भवन गनमाचण गने काम  1,50,00,000.00 

1 भिपुर नगरपानलका कायातलय भिन ननमातण (भिपुर न.पा.िा.नं.६ मा)  (सघंीय मानमला तथा स्थानीय निकास मन्रालय माफत त) 1,00,00,000.00 
2 बधशाला ननमातण तथा सधुार कायत (भिपुर न.पा.िा.नं.५ र १४ मा)  पश ुपंिी ननदशेनालयसूँग सहकायतमा  50,00,000.00 
3 शहरी स्िास््य चौकी भिन अधरुो ननमातण (भिपरु न.पा.िा.नं.६मा) नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएमा  

अगामी अ.व.०७३/०७४ मा सञ्र्ालन गररने कायचक्रम   
क) नगर स्तरीय योजना 50,00,000.00 
1 आूँपगाछी दनिण नकच्चकबध आउने ४० फुटे बाटो, भिपुर १ 5,00,000.00 
2 पृ् िीनगर नसमादनेख नकच्चकबधसम्मको बाटो,  भिपुर १ 5,00,000.00 
3 रंगेडाूँडा दनिण जनकल्याण हुूँद ैलोरुङ्ग चौक, माबोचौक पूित माझी टोल हुूँद ैज्ञाने चौक जाने बाटो, भिपुर २ 5,00,000.00 
4 नयाूँबजार भिपुरबाट डाूँगीबारी पूित पाण्डे चौक, पोखरी हुूँद ैआपगाछी जाने बाटो, भिपुर २ 5,00,000.00 
5 प्रकाशपुर मागत - शनहद चौक र प्रकाशपुर चौकबाट पुष्ट्पलाल मागत जगंलसम्म जोड्ने बाटो, भिपुर १२ 5,00,000.00 
6 मचेी राजमागतदनेख इलाका स्िास््य चौकीसम्मको बाटो - स्िास््य चौकी मागत  भिपुर १२ 5,00,000.00 
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गस.नं. योजना सञ्र्ालन हुने स्थान र नाम गवगनयोगजत रकम 

7 जानकी मागत भिपुर १५ 5,00,000.00 
8 गैरी मागत भिपुर १५ 5,00,000.00 
9 स्िणत महोत्सि मागत ग्राभेल भिपुर १० 5,00,000.00 
10 तटबन्धन गन ेकाम - आिश्यकता अनुसार 5,00,000.00 
 
 

  
  

 

 
ख) जगेडा कोष   
 ऄ) सडक कालोपते्र 1,20,00,000.00 
1 िडा नं.३।४।७ अन्ततगत बोक्तोबारी चौकदनेख मनन्रचौक िडा कायातलय हुूँद ैजनता चौकदनेख धलुाबारी जाने बाटो चौडा गरी स्तरिनृर्द् गन ेकाम  60,00,000.00 
2 िडा नं.११।१३।१४ अन्ततगतत दिेकोटा मागत, टािर मागत हुूँद ैचैतुबारी नशिालय चौकबाट केन्ि हुूँद ैनसर्द्ाथत चौकसम्मको बाटो   60,00,000.00 

अ) ढल, पक्की  नाला, कलभटच गनमाचण गने काम  1,50,00,000.00 
1 िडा न.ं ५ र ६ अन्ततगत भान ुचौकदनेख रामअितारको पसलसम्म तथा नझम्की चौकसम्मको सडक पुनिः ननमातण तथा अबला नचर मनन्दर (नसनेमा हल) 

दनेख सोमराज पौडेलको घर हुूँद ैमचेी नदीसम्मको पैनी व्यिनस्थत गन ेर पक्की नाला ननमातण गनुत पने 

50,00,000.00 

2 िडा नं.८।९ अन्ततगत क्याम्पस पछाडीको बाटो हुूँद ैसगरमाथा चौकदनेख निद्यतु प्रानधकरण जाने बाटो चौडा गरी नाला ननमातण गन े 50,00,000.00 
3 िडा नं.१०/११ को नजल्ला प्रशासन कायातलय पूित एस पी मोडदनेख धलुाबारी जोड्न ेसडक चौडा गरी नाला ननमातण 50,00,000.00 

ग) भवन गनमाचण गने काम  1,50,00,000.00 
1 भिपुर नगरपानलका कायातलय भिन ननमातण -भिपुर न.पा.िा.नं.६ मा (सघंीय मानमला तथा स्थानीय निकास मन्रालय माफत ) 1,00,00,000.00 
2 बधशाला ननमातण तथा सधुार कायत (भिपुर न.पा.िा.नं.५ र १४ मा)  पश ुपंिी ननदशेनालयसूँग सहकायतमा  50,00,000.00 
3 शहरी स्िास््य चौकी भिन अधरुो ननमातण (भिपरु न.पा.िा.नं.६मा) नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएमा  

सावचजगनक सम्पगि ममचत  

सडक ममचत सधुार कायचक्रमतर्च   

र्ालु अ.व.०७२/०७३ मा सञ्र्ालन गररने कायचक्रम 1,00,00,000.00 

1 भिपुर ५ को बसपाकत दनेख नगरी चौकसम्मको बाटो  
2 भिपुर ६ को मचेी लोकमागतदनेख जगदम्बा जाने बाटो  
3 भिपुर ६ नशि मनन्दर अगाडीको बाटो  
4 भिपुर ७ को दिेी बस्तीदनेख नपपल चौक जाने बाटो  
5 भिपुर ७ को नगरपानलका कायातलयछेउदनेख पूित मचेी खोला जाने बाटो  
6 भिपुर ९।१० को सगरमाथा चौकदनेख रजत जयन्ती चौक जाने बाटो  
7 भिपुर ६ को मचेी मागतदनेख भानु चौक तेनलनभट्टा जाने बाटो  
8 भिपुर १० को रजत जयन्ती चौकदनेख जेल हुूँद ैनशि मनन्दर जाने बाटो  
9 भिपुर १३ को केन्ि मोडदनेख कलबलगुडी जाने बाटो  
10 भिपुर ५ को नदपक थापाको घरछेउदनेख दनिण जाने बाटो  
11 भिपुर ८ को हनस्पटल चौकदनेख हनस्पटल जाने बाटो   

अगामी अ.व.०७३/०७४ मा सञ्र्ालन गररने कायचक्रम  1,00,00,000.00 

1 भिपुर ६।७।८।५ अन्ततगत सगंम चौकदनेख भन्सारसम्मको बाटो  

2 भिपुर ९।१० अन्ततगत क्याम्पस चौकदनेख पनश्चम नकराूँत सामदुानयक भिनछेउसम्मको बाटो  

3 भिपुर १० अन्ततगत टाली टोलाको बाटो  

4 भिपुर ८ अन्ततगत नागररक एफ.एम.छेउदनेख पूित धलुाबारी रोड जोड्ने बाटो  
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गस.नं. योजना सञ्र्ालन हुने स्थान र नाम गवगनयोगजत रकम 

5 भिपुर १० अन्ततगत केदार चापागाईको घरछेउको बाटो  

6 भिपुर अन्ततगत नि.पी.चौकदनेख लेखनाथ चौक, तेनलनभट्टा हुद ैभानु चौकसम्मको बाटो  

नोटः मागथ ईल्लेगखत योजनाहरुमा एकमुष्ट रु.१,००,००,०००।-  बजेट गवगनयोजन गररएको ि । गवगनयोगजत बजेट ऄनुसार प्राथगमकताक्रम १ देगख गवगनयोजन भएका 

योजनाहरुको लागत ऄनुमान तयार गदाच क्रमैसूँग योजना संर्ालन गररने ि । गवगनयोगजत बजेटबाट रकम नपुग भएको योजनाहरु स्वतः अगामी नगर पररषदबाट 

क्रमैसूँग प्राथगमकतामा राखी योजना सञ्र्ालन गररनेि । 
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२२ औ ंनगर पररषदबाट पाररत अ.व. ०७३/०७४ मा सञ्र्ालन गररने 

वडास्तरीय योजना  

(वडास्तरीय योजनामा गवगनयोगजत रकम रु १,१२,५०,०००।०० लाइ वडाको भूगोल तथा जनसूँख्याको अधारमा बाूँडर्ाूँड गरी तपगसल ऄनुसारका 

योजनाहरु प्राथगमकताक्रम ऄनुसार सञ्र्ालन गररनेि ।) 

क्र.सं. योजना तथा कायचक्रमको नाम 

वडा नं.१ 

१ मङ्गलबारेदनेख ब्लक नं.५ जाने बाटो ग्राभेल गने 

२ ब्लक नं.११ दनेख १२ जाने कल्भटत स्लायब ननमातण गने 

३ समसान घाटदनेख डाूँडा गाउूँ हुूँद ैभालु खोलासम्मको बाटो  

४ भैसाबारीको मनन्दरदनेख उत्तरतफत  जाने बाटो ग्राभेल गने 

५ मचेी पारी सरेुश सररयाको बगानदनेख खड्ग गाउूँ जाने बाटो ग्राभेल 

६ आूँपगाछीदनेख पूित मचेी जाने बाटो ग्राभेल 

७ नधमालधरुाको पूलदनेख पनश्चम ननमबहादरु थापाको घर हुूँद ैजाने बाटो ग्राभेल 

८ ब्लक नं.१२ दनेख १३ जाने बाटो ग्राभेल 

९ आूँपगाछीको समसान घाट ननमातण 

१० हानत्तमारादनेख बरु्द्लाल गाउूँ जाने बाटो ग्राभेल 

वडा नं.२ 

१ भिपुर २ रेडक्रस भिन उपशाखा हुूँद ैमन्री टोल जोनडने बाटो ग्राभेल 

२ भिपुर २ मा रहकेो पुराने इटाभट्टा चौकदनेख पनश्चम एग्रो फ्याक्री हुूँद ैदनिण तफत को गाउूँ जाने बाटो ग्राभेल 

३ करेला चौकबाट फागो चौक जोनडने कलभटत ननमातण 

४ नझलनमले खोला दनिण ्लनटङ्ग पूितदनेख पशपुनत प्रा.नि. जाने खोलामा पूल ननमातण 

५ दउेननया पूल पनश्चम हुूँद ैउत्तर नबच बाटो माझी गाउूँ जाने बाटो ग्राभेल 

६ हुलाकी मागत दनिण नडप बोररङ्गदनेख मन्री चौकको पूल जाने बाटोसम्म ग्राभेल 

७ झापा चौक दनिणबाट पूित ठण्डा बस्ती जाने पैनीमा पूल ननमातण 

८ अन्ठानब्ब ेचौक पूित बगान जाने बाटो ग्राभेल 

९ पूणत प्रकाशको घरदनेख पनश्चम भरी बाटो ग्राभेल 

१० सतालु राजिंशी गाउूँ रोड निस्तार र ग्राभेल 

११ चन्िमौलेश्वर मनन्दर हुूँद ैकच्छुबारीछेउ राजिंशी घरसम्म बाटो ग्राभेल 

१२ नझलनमले पूल उत्तरबाट पशपुनत प्रा.नि. जाने बाटो ग्राभेल 

१३ मन्री चौकदनेख िडा कायातलय हुूँद ैपरबलाल राजिंशीको घरछेउ पूलसम्म जाने बाटो ग्राभेल 

१४ लाउरे माइली चौकदनेख लोरुङ्ग चौकसम्म बाटो ग्राभेल 

१५ करेला चौकछेउ उत्तर जनकल्याण स्कुल जाने बाटोमा कलभटत ननमातण 

१६ सयंुक्त िडा कायातलय पनश्चम सतार बस्ती जाने बाटोमा पैनीको पूल ननमातण 

१७ भिपुर २ िडामा बाटो निस्तार गदात बाटोमा पानी जमकेाले आिश्यकता अनुसार ह्यमू पाइप माग गन े

१८ झापा चौक पूित राजने्ि महताको घर पनश्चम जाने बाटो ग्राभेल गन े

१९ शकंर ररजालको घर हुूँद ैकमलनसहं बस्ती जाने बाटो ग्राभेल 
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२० शान्ती चौकदनेख बासीलाल चौकसम्मको बाटो सनहत दजुतन राजिंशीको घर जाने बाटो ग्राभेल गने 

२१ दखारु राजिंशीको घरतफत  जाने बाटो ग्राभेल गने 

२२ नपपा होली आङ्गदमे्ब ेटोलमा स्लायब कलभटत ननमातण 

२३ चन्िमौलेश्वर महादिे सोम नतथत धामको छेउमा तटबन्धन 

२४ सम्पनत्तको घरदनेख पूित डाूँगीबारी जाने बाटो ग्राभेल 

२५ साम्पाङ्ग चौक हुूँद ैबाघ ेपूलसम्म बाटो ग्राभेल 

२६ लक्ष्मी नसचाई जल उपभोक्ता सनमनतको पक्की पैनी ननमातण 

२७ करेला चौकदनेख फागो चौक हुूँद ैमायालु िनसम्मको २० फुटे बाटो निस्तार 

२८ माबो चौकमा पनश्चम जाने बाटोतफत  कल्भटत ननमातण 

२९ फागो चौक पनश्चम मायालु िन जाने बाटोमा कल्भटत ननमातण 

३० बाघपेूलदनेख पूित सइ गुरुङ्गसम्मको बाटो निस्तार  

३१ बाघपेूल तटबन्धन 

वडा नं.३ 

१ मोहन सजंलेको घर दनिण सरस्िती निद्यामनन्दर प्रा.नि. र बोक्तोबारीमा धाराको पाइप लाइन जडान गने 

२ सरस्िती निद्यामनन्दर प्रा.नि.छेउ पनश्चम जाने बाटोको नालामा रहेको ह्यमू पाइप हटाई कल्भटत ननमातण 

३ सरस्िती निद्यामनन्दर प्रा.नि.को उत्तर नपपलको रुखछेउमा रहकेो काली मनन्दर ममतत सम्भार  

४ हकत लाल राजिंशीको घर हुूँद ैनचया बगान सतार क्िाटतर बस्ती जाने बाटोको स्तर िनृर्द् र नमक्स नगट्टी हाल्ने 

५ नचयाबगान चौकदनेख दनिण घनश्याम न्यौपानेको घरसम्म निद्यतु लाइन निस्तार गने 

६ फूलनसहं राजिंशीको घरदनेख पूित जाने बाटोसम्म निद्यतु लाइन निस्तार २ थान पोल सनहत 

७ सरस्िती प्रा.नि.को प्राङ्गणमा घेराबारा गने 

वडा नं.४ 

१ सयपरी मागत ग्राभेल 

२ कैलाशशे्वर मागत ग्राभेल  

३ बागडुगरा मोडतन स्कुल जाने बाटोमा पक्की कल्भटत ननमातण 

४ िेद िेदाश्रम िस्ती निकास आउने बाटो ग्राभेल 

५ तेली नभट्टा सहतलाल राजिंशीको घरबाट उत्तर गएर पूित सगंम जाने बाटोलाई नक्शांकन गरी ग्राभेल गने 

६ कैलाशशे्वर सामुदानयक अधरुो भिन ननमातण 

७ स्टार फ्याक्री पूित िेरमा नडप बोररङ्ग जडान १ थान र दनिणकाली ्लानिक उद्योगको दनिण जगदम्बा फ्याक्रीसम्म नडप बोररङ्ग १ थान 

८ बस्ती निकास कम्पनीले ्लनटङ्ग गरेको जग्गामा छानडएको खलुा िेरको जग्गा खोजी गरी त्यस जग्गाको सरंिण गरी प्रयोगमा ल्याउने 

९ मोरान स्कुलदनेख मोडतन नट जोड्ने ढकेन्ि मागत ग्राभेल  

१० भगिती मनन्दरदनेख चौतारा नदनलप श्रेष्ठको घर जोड्ने बाटो ग्राभेल 

११ भगिती मनन्दरदनेख काली मनन्दर जाने बाटो ग्राभेल 

१२ सत्यनारायण पुजारीको घरको बाटो मोरान स्कुलदनेख दनिण पूित तटबन्धन जाने बाटो ग्राभेल 

१३ लालको घर पूित िस्ती जाने बाटो ग्राभेल 

१४ मन्रीचौकदनेख नशि मनन्दर गुठी संरिणका लानग आिश्यक प्रकृया पुरा गरी ममतत सम्भार गने 

वडा नं.५ 

१ सोमराज पौडेलको घरदनेख पूिततफत  गएको मखु्य रेनलाई फोहोर पानीको ननकासको व्यिस्था गने 

२ बधशाला जाने बाटो पूित नाला खलुाउद ैनझलनमनलया खोलामा हाल्ने 
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३ पञ्चमखुी बालाजी हनुमान मनन्दरको दनिणपट्टीको पखातल ननमातण गनुत पने र १ थान ट्यूिेल जडान गनुत पन े

४ शकंर टोल पनश्चम जनललको पसल जाने बाटोको स्तर िनृर्द् गने 

५ पोखरी टोलको पोखरी िरीपरीको बाटो ग्राभेल गने तथा पोखरीको सरसफाई र संरिण गने 

६ भिन निभागले ननमातण गरेको पक्की नाला र सडक नबचमा भएको खाडललाई नफनलङ्ग गने  

७ जगन्नाथ चौकको बाटोमा जम्मा भएको िषातको पानी ननकासका लानग बाटो उत्तरतफत को नाला ननमातण गनुत पन े

वडा नं.६ 

१ नचरगुप्त सामदुानयक भिनमा झ्याल ढोका शौचालय ननमातण 

२ टेनलफोन कायातलयको अगाडीको सडकको रेखाङ्कन गने 

३ टेनलफोन कायातलयको पूिततफत को काली मनन्दरको बाउण्री िाल ननमातण 

४ शकंर जोधानी निजय आइस समतेका नाला ममतत 

५ नसरे्द्श्वर मनन्दरछेउ पक्की नाला ननमातण 

६ धोदा राजिंशीको घरदनेख अन्सार आलमको घरसम्म नाला ममतत 

७ आनलम शखेको घरदनेख अबला हल जाने बाटो ग्राभेल 

८ ननमतल मण्डलको घरदनेख आशा भट्टको घरसम्को नाला ममतत नमक्स नगट्टी हाल्ने 

९ निनोद श्रेष्ठको घरदनेख गोरु हट्टी जाने बाटोमा नमक्स नगट्टी हाल्ने 

१० दिेकोटा भिनको दनिणतफत  पक्की नाला ननमातण 

११ परिीन अलीको घरदनेख बादल शखेको घरसम्म पक्की नाला ननमातण 

१२ राजशे कुण्डुको घर अगाडीको बाटोमा नमक्स नगट्टी हाल्ने 

१३ नजिस कामतीको घरदनेख राजेश कुण्डुको घरसम्म पोल लाइन निस्तार गने 

१४ राधा काकीको घर अगाडीको बाटो स्तरिनृर्द् गने 

वडा नं.७ 

१ श्री पशपुनत प्रानिमा रङ्गरोगन तथा ममतत गने 

२ काली मनन्दर पछाडी राजिंशी बस्तीमा खानेपानीको पाइप लाइन निस्तार 

३ नगरपानलकाछेउदनेख मचेी नदीसम्म बाटो चौडा गने 

४ काली मनन्दर पछाडीको बाटो नगरपानलकाको मापदण्ड अनुसार चौडा पाने 

५ छनलमोहन राजिंशीको घर हुूँद ैपूित जाने बाटो फरानकलो बनाउने 

६ नशि बस्ती (हररजन बस्ती) र बुच्चा बस्ती (नयाूँ बस्ती) मा खानेपानीको पाइपलाइन निस्तार  

७ नशि बस्ती (हररजन बस्ती) र बुच्चा बस्ती (नयाूँ बस्ती) मा  निद्यतु पोल सनहत निद्यतु निस्तार  

८ दबे ुनघनमरेको घर पूितदनेखको बाटो २१ सालको नक्शा बमोनजम रेखांकन गरी स्तरिनृर्द् गने र ग्राभेल गन े

वडा नं.८ 

१ राधाकृष्ट्ण मागत इन्िकुमार चेङजङ्ुग घरदनेख पनश्चम एमरेल्ड स्कुल जाने बाटोसम्म स्तरिनृर्द् गरी ग्राभेल गने 

२ गोपाल नगरीको घर उत्तर क्याम्पस पनश्चमको ठाडो बाटोबाट पानीट्यांकीको पूित कम्पाउण्ड िालसम्म जोड्ने बाटोमा ह्यूम पाइप राखी माटो पुरी नमक्स ग्राभेल गने 

३ बालमनन्दर उत्तरबाट पूित क्यूपेक जाने बाटो र बालमनन्दर उत्तर क्याम्पस पछाडी दनिणको पूित पनश्चम बाटोबाट उत्तर रमा गौतमको घरतफत  जाने टुके्र बाटो माटो पूरी नमक्स ग्राभेल गने 

४ पृ् िी चौक भक्त खिासको घर दनिणबाट पूित समता मागत जोड्ने टुके्र बाटो माटो पुरी चौडा गनुत पने र उक्त चौकबाट पनश्चम पृ् िी ननमानिसम्म दिुैतफत  पानीको ननकासका लानग 

पक्की नाला ननमातण गनुत पने 

५ सन्तोष िेरीको घर हुूँद ैजनेससको उत्तरबाट पूित हुूँद ैदनिण नपचसूँग जोड्ने बाटो र अपतना बस्नेतको घर पूितबाट दनिण ननसतङ्ग क्याम्पसको पूितबाट िाग्लेको घर हुूँद ैनपच जोड्ने बाटो 

स्तरोन्नती गरी नमक्स ग्राभेल गने 

६ सनुनल महजतन र मोहन महजतनको नबचबाट ग्यालेक्सी स्कुल अगाडीको बाटो स्तरोन्नती गनुत पन े 
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७ ननता नमश्रको घरदनेख दनिण रेशम पराजलुीको घरसम्म र चन्ि खिासको घरबाट दनिण बेदनिद्याश्रम जाने टुके्र बाटो स्तरोन्नती गरी नमक्स ग्राभेल गन े

८ जोनी श्रेष्ठको घर दनिणबाट चचतसम्म र कृष्ट्ण खरीको घर अगाडी ह्यमू पाइप राखी उत्तरपरट्ट जाने पानी ननकासा गनुत पने र रानी शती मनन्दर नभरको मोहनलाल अग्रिालको कम्पाउण्ड 

नभरबाट बग्ने नाला सरसफाई गरी पक्की नाला मरम्त सधुार गरी पानीको ननकास सहज गनुत पने साथै उक्त नालाको मखु र ननकास हुने िालमा लगाइएको फलाम ेजाली िषातको 

समयमा मानथ उठाउन लगाउन नमल्ने बनाउन सरेुश अग्रिाललाई अनुरोध गने 

९ नागररक एफ एमको उत्तर परट्टको बाटो दिुै परट्टको नाला धलुाबारी मागतसम्म व्यिनस्थत गरी पानीको ननकासा नमलाउनु पने 

१० एमरेल्ड स्कुलको दनिण कृष्ट्ण अनधकारीको घरसम्म नमक्स ग्राभेल राखी स्तरोन्नती गनुत पने 

११ पृ् िी ननमानिको दनिणको बाटो कुन्ती बढुाथोकीको घरसम्म दिुैतफत  पानीको ननकास सनहत बाटोको स्तरोन्नती गनुत पने 

१२ सगरमाथा चौकमा प्रहरी नबट राखी सरुिाका लानग नजल्ला प्रहरी कायातलयलाई अनुरोध गने शसस्त्र क्याम्पको मलु गेटसम्म र गंगा गुरुङ्गको घरसम्म पानीको पाइप नबछ्याइएको हुूँदा 

उक्त दिुै ठाउूँमा भिपुर खानेपानी र चन्िगढी खानेपानीलाई मने पाइपमा जडान गरी पानी नितरण गनुत पने 

वडा नं.९ 

१ मघेा टोलदनेख चुलाई बस्तीको बाटोमा पानी ननकासका लानग दिुैतफत  कच्ची नाला ननमातण 

२ सतनमलन भिनतफत  जाने बाटो ग्राभेल तथा कल्भटत ननमातण गने 

३ निलास नगरीको घरदनेख दनिण फूलबारी टोल जाने बाटो कल्भटत सनहत नमक्स नगट्टी हाल्ने 

४ कृष्ट्ण ढुङ्गाना र निदरु ढुङ्गानाको नबचको बाटो ग्राभेल गने (नकराूँत कल्याण भिनको पनश्चमको) 

५ रुपलाल राजिंशीको घरदनेख कुमार मनल्लकको घरसम्म नमक्स नगट्टी हाल्ने 

६ ननधतन बैंक पछाडीको हेमा कन्दङ्गिाको घरदनेख मघेा टोल जाने बाटो ग्राभेल गने 

७ गोपाल यादबको घरदनेख नडल्ली पोखरेलको घरसम्म ग्राभेल गने 

८ भैरब चौकको नाला सफा राख्नु पने  

९ सम्झना टोलको उमेश यादबको घरदनेख छेदीको घरसम्म ग्राभेल गने र बाटोको दिुैतफत  नाली सफा गने 

१० बदेाश्रम जाने बाटो कल्भटत ननमातण गरी चौडा गने 

११ गामने्ट चौकको राधाकृष्ट्ण मनन्दर ममतत सम्भार गने 

वडा नं.१० 

१ भानु प्रा.नि.को प्रिेशद्वारदनेख निद्यालय पररसरसम्म बाटो ननमातण 

२ हरेन राजिंशीको घरदनेख पूित सतार टोल जाने बाटोमा ४ थान ह्यूम पाइप सनहत ग्राभेल गने (निद्यतु खानेपानी शौचालयको समते ननमातण गने) 

३ नसकम हररजनको घरदनेख पनश्चम स्यातु राजिंशी र नारद कामतीको घरसम्म जाने बाटोमा ४ थान ह्यमू पाइप सनहत बाटो ग्राभेल गने (निद्यतु खानेपानी समते ननमातण गने) 

४ मनहला आदशत सिेा केन्िको भिन ममतत सम्भार गने 

५ नरेश राजिंशीको घरदनेख पूित प्रणामी मनन्दर जाने बाटो ग्राभेल गन े

६ पाितती राजिंशीको घरदनेख पूितको बाटो ग्राभेल गने 

७ नददी बनहनी सचेतना मनहला समहूको भिनको कम्पाउण्ड िाल ननमातण गने र नसपमलूक तानलम नदन े 

८ इस्लाम धमातिलम्बीहरुको लानग मदरसा र मनस्जद ननमातण गने 

९ पानथभरा (सकुुम्बासी) बस्ती र सतार बस्तीहरुमा शरु्द् नपउने पानी धारा र ट्यूिेल जडान गनुत पने 

१० नशिलाल नसम्खडाको घरछेउबाट उनमतला नमश्रको (सापकोटा) र भट्टराई बस्तीसम्म जाने बाटो ननकास गरी ग्राभेल गने 

११ प्रणामी मनन्दरको लानग ४ कोठे शौचालय र पानी ट्यांकी सनहत ननमातण गनुत पन े

१२ धनप्रसाद नशिाकोटीको पूित बाटो पक्की गनुत पने 

वडा नं.११ 

१ अद्वतै मागत (दिुै बाटोहरु) ग्राभेल गने 

२ मथेी बारी मागत ग्राभेल गने 

३ गोजा गाउूँको गोलाकार बाटो ग्राभेल गने 

४ स्िगतद्वारीदनेख  बरु्द्मागत रमण टोलसम्म बाटो ग्राभेल गने 
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५ पैनी ममतत सम्भार (बनुर्द्मान राईको घर उत्तर) 

६ नतरी गाछी पैनी ममतत 

७ सरुिा चौकबाट एसपी मोडसम्म जाने बाटो स्ियम्भू मागत ममतत 

८ अनल्छया टोल जाने बाटो ग्राभेल  

९ स्याठु टोल जाने बाटो ग्राभेल  

१० गोजा पैनी ममतत 

११ बिी मागत ग्राभेल 

१२ जरेाइटीक सोसाइटी जाने बाटो ममतत 

१३ लेखनाथ ननरौलाको घर जाने बाटो ग्राभेल 

१४ शकु्रराज शास्त्री मागत ममतत 

१५ कुलप्रसाद मागत ननमातण 

१६ जतनलाल गाउूँ जाने बाटो ग्राभेल 

१७ ट्यूिेल १५ थान 

वडा नं.१२ 

१ डाूँफे मनुाल मागत ग्राभेल (स्लायब कल्भटत ननमातण  ) 

२ नहर टोलदनेख पाररजात खानेपानी टंयाङ्की हुूँद ैपशपुनत नसमने्ट उद्योगसम्मको बाटो िन नसमानाको बाटो रेखाङ्कन 

३ नभष्ट्म मागत प्रगनत मागतसम्मको बाटो ग्राभेल 

४ हनडया कृषक कुलो ममतत 

५ सतेी खोला पैनी ननचा झोडा ममतत 

६ शान्तीनद्वप कृषक समहूमा २ थान नडप ट्यूिेल  

७ जीिन श्रेष्ठको घरदनेख पुष्ट्पलाल मागतसम्मको बाटो २० नफट माथा कायम गरी ३ x ३ नाला तयारी गने भएमा बाटो ननमातण 

८ िनशष्ठ मागत ग्राभेल 

९ पाररजात चौकबाट सुकुम्बासी टोल हुूँद ैपुहातु जनज्योती मा नि जोड्ने बाटो ग्राभेल 

१० दहुागढी सीमाना नहमाली चौक हुूँद ैफायरलाइन जाने बाटो ग्राभेल  

११ फुलबासा  मागत र कृष्ट्ण प्रणामी मनन्दर उत्तर दिुागढी जाने बाटो र दनिण सुकुम्बासी टोल जाने बाटो ग्राभेल 

१२ केदारेश्वर नशि पाञ्चायन मनन्दरको अधरुो भिन ननमातण 

१३ सकुुम्बासी प्रणामी टोल मा निद्यतु निस्तार 

१४ पाररजात चौकमा साितजननक शौचालय ननमातण 

१५ हले्थपोिबाट पूित नेर खड्काको घर दनिणतफत बाट पूित हुूँद ैश्री कृष्ट्ण प्रणामी मनन्दर हुूँद ैपूित जोनडने गरी बाटो रेखाङ्कन गने 

वडा नं.१३ 

१ ननचा झोडा पैनी ममतत 

२ गोपाल थापाको घर अगाडी चन्िगढ जाने बाटो ममतत 

३ नयाूँ खानेपानी ट्याङ्की जाने बाटो ननमातण 

४ साितजननक मठ मनन्दर र साितजननक स्थलको रङ्गरोगन र ममतत 

५ ग्रामीण प्रनशिण केन्ि पनश्चम रहेको सुकुम्बासी टोलको उत्तर दनिण बाटो स्तर िनृर्द् सनहत ग्राभेल गने 

६ सानबक चन्िगढी २ गाडा टोल जाने बाटो स्तर िनृर्द् सनहत ग्राभेल र सोही ठाउूँमा धरधरे ननयन्रण 

७ चन्िगढी नचया बगान उत्तर सन्थाल बस्ती जाने बाटो ग्राभेल गने 

८ कलबलगुडी प्रा.नि. जाने बाटो (नप एल मागत बाटो) जोनडने ग्राभेल गन े

९ काफ्ले टोलको उत्तर दनिण नमलन चौकसम्मको बाटो स्तर िनृर्द् सनहत ग्राभेल गने 
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१० भगिती प्रा.नि.को उत्तर पूित जाने बाटो ग्राभेल गने (भट्टराई टोल जाने) 

११ अरननको मागत बाटो पूित पनश्चम बाटो ग्राभेल गने 

१२ साितजननक मठ मनन्दर काली मनन्दर कलबलगुडी र साितजननक स्थलको रङ्गरोगन र ममतत 

१३ मरैी टोल पनश्चम दशरथ मागत जोनडने मरैी मागत स्तर िनृर्द् सनहत ममतत कायत 

१४ नागररक सचेतना केन्ि घर ननमातण (सुकुम्बासी टोलमा) 

१५ सरस्िती मागत जोनडने केन्ि उत्तरको नरलोक भण्डारीको घर हुूँद ैआउने बाटो ग्राभेल 

वडा नं.१४ 

१ नि.पी.चौकमा रहकेो पनश्चम तफत  जाने बाटोमा रहकेो कल्भटत ननमातण 

२ एकल मनहला भिन जाने बाटो ग्राभेल कल्भटत ननमातण 

३ चन्िगढी बजार नभरको काली मनन्दरको नटनको छानो हटाई छत ढलाइ गन े

४ भुसरंिण कायातलयदनेख गोसखान जाने बाटो ग्राभेल गने 

५ नि.पी.प्रनतष्ठान जाने बाटो ग्राभेल 

६ नि.पी.चौकबाट पूित एकल मनहला भिनसम्मको दिुैतफत  पानी ननकासाका लानग नाला ननमातण 

७ जषे्ठ नागररक भिन ननमातण स्थल जाने बाटो ग्राभेल नि.पी.चौक पनश्चम जाने बाटो । 

वडा नं.१५ 

१ हरर नघनमरेको पुरानो घर हुूँद ैबासीलाल चौकसम्मको बाटो ग्राभेल  

२ निदगुात मनन्दर उत्तर गणेश चापागाईको घर हुूँद ैनथरबहादरु घरसम्मको बाटो ग्राभेल 

३ बलबहादरु रेग्मीको घरदनेख कुमार पोखरेलको घरसम्मको बाटो ग्राभेल 

४ गामने्ट चौकदनेख पनश्चम हरर ढकालको घर जाने बाटो ग्राभेल  

५ ननमतला प्रसाईको घर हुूँद ैदिेेन्ि कन्दङ्गिाको घर हुूँद ैननलमणी नेपालको घर जाने बाटो ग्राभेल 

६ शानन्त चौकदनेख बासीलाल चौकसम्मको बाटो सनहत दजुतन राजिंशीको घर जाने बाटो ग्राभेल 

७ उषा दलुालको घर हुूँद ैपनश्चम राईको घरसम्मको बाटो ग्राभेल 

८ कुबेर मागत-लोकनाथ धमलाको घर दनिण पनश्चम सनुमरा ननरौलाको घर हुूँद ैजाने बाटो ग्राभेल 

९ लक्ष्मी पोखरेलको घरबाट पनश्चम दिेननया खोला जाने बाटो ग्राभेल 

१० निरेन्ि चापागाईको घर उत्तर कुमार िनको घर हुूँद ैजाने बाटो ग्राभेल 

११ सत्य राजिंशीको घरबाट पूित जाने बाटो ग्राभेल 

१२ भकुृटी मागतको शाखा बाटो ग्राभेल 

१३ मातकृा नतनम्सनाको घरबाट पनश्चम नहरा खडकाको घर अगाडी हुूँद ैदउेननया जाने बाटो ग्राभेल 

१४ खगेन्ि लम्साल र फनणन्ि सबुेदीको बगानबाट एिन इटाभट्टा जाने बाटोमा अस्थायी पुल ननमातण 

 


