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कृ�णपरु नगरपािलका

नगर काय�पािलकाको 

नेपालको सुदरु पि�मी भेगको ७ न�बर �दशे

सभा�ारा आ.व. २०७५/०७६ का लािग पा�रत ग�रएको

िविनयोजन ऐन समते समे�टएको पु�तक �काशन गन� 

सहभािगतामुलक योजना तजु�मा प�ितलाई

�थानीय माग र आव�यकता समेतलाई िवचार गरी

�थानीय �तर मै नव–िनवा�िचत जन�ितिनिधह� लाई

योजनाह�लाई स�बोधन गन� �यास गरेका छौ ।  

नगरपािलकालाई नेपाल सरकार तथा 

नगरपािलकाकै गौरवका आयोजनाह� पिहचान गरी

मा�यमबाट पूरा गन�गरी �ाथिमक�करण ग�रएको छ 

तथा माग� िनद�शनलाई आधार मानी नेपालको संिवधान

दिलत, जनजाित, जे� नाग�रक, अपा�ग, िपछिडएको

छ ।  

नगरपािलकाको ते�ो नगर सभाबाट नीित 

ऐन २०७५ पा�रत गन� काय�मा आ�नो अम�ूय सहयोग

िनधा�रण सिमितका सद�यह�, बजेट तथा काय��म 

कम�चारी वग�, गैर सरकारी सं�थाह� लगायत स�ब�

ध�यवाद �� गद� नगर िवकासमा हामी स�पुण� जन�ितिनिधह�

काया��वयन �न ेगरी नगर सभाबाट पारीत योजनाह�को

गरेको छु ।    

                                

 

 

 

(ii) 

कृ�णपरु नगरपािलका 
 

नगर काय�पािलकाको काया�लय 
गलु�रया, कंचनपरु 

७ न.ं �दशे, नपेाल 

 

�ा�थन 

�दशे, क�नपुर िज�लाको पूव�मा पन�  यो  नगरपािलकाको ते�ो

ग�रएको वा�ष�क नीित तथा काय��म, बजेट र आ�थ�क ऐन 

 पाएकोमा म अ�य�त खुसी भएको छु । 

प�ितलाई अवल�बन गरी ब�ती �तरबाटै सबै �े�का योजनाह� माग

गरी सब ै वग�को सहभािगतामा योजना तजु�माको काय� ग�रएको

लाई स��य बनाई योजनाह�लाई �ाथिमकता तो� लगाई सबै �े�का

 �दशे सरकारबाट उपल�ध सीिमत �ोतलाई म�यनजर 

गरी योजनाह�लाई संघ तथा �दशे सरकारको समपुरक अनुदानको

 । योजना तजु�मा गन� �ममा संघीय सरकारबाट �ा� बजेट िसिल�ग

संिवधान, २०७२ को भावना अनुसार लि�त वग�, मिहला, बालवािलका

िपछिडएको वग�का लाई समेत �ाथिमकतामा राखी बजेट िविनयोजन ग�रएको

 तथा काय��म, बजेट तथा काय��म, िविनयोजन ऐन २०७५, आ�थ�क

सहयोग �दान गन� नगर सभाका सद�यह�, �ोत अनुमान तथा बजेट 

 तजु�मा सिमितका सद�यह�, राज�व परामश� सिमितका सद�यह�

स�ब� स�पूण� नगरवासी महानुभावह�मा  नगरपािलकाको तफ� बाट हा�द�क

जन�ितिनिधह� मन, वचन र कम�ले �ितब� रहकेो र यस आ�थ�क बष�मा

योजनाह�को काया��वयनका लािग स�पूण� नगरबासीह�को सहयोगको अपे�ा

      ध�यवाद

कण� बहादरु हमाल

नगर �मुख

 

ते�ो नगर 

 तथा 

माग गरी 

ग�रएको छ । 

�े�का 

 गरी 

अनुदानको 

िसिल�ग 

बालवािलका, 

ग�रएको 

आ�थ�क 

 सीमा 

सद�यह�, 

हा�द�क 

बष�मा 

अपे�ा 

ध�यवाद !              

हमाल 

�मुख  
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कृ�णपरु नगरपािलका एक प�रचय 

ऐितहािसक प�रचय: 

कृ�णपुर नगरपािलका एक सु�दर र �ाकृितक सु�दरताले भ�रपूण� नगरपािलका हो । कृ�णपुर गा.िव.स. नेपाल सरकार 

मि��प�रष�को िमित २०७२/०५/३१ गतेको िनण�य अनुसार नगरपािलका घोषणा भई �दशे न�बर ७ अ�तग�त क�नपुर 

िज�लाको पुव� िसमानामा �दशे �ारको �पमा अवि�थत छ । क�नपुर िज�लाको पुव� िसमानामा रहेको सािवक कृ�णपुर 

नगरपािलका, सािवक रैकवार िवचवा गा.िव.स र सािवक दखेतभुिल गा.िव.स वाड� नं. ९ को �े�फल िभ� पन� स�पूण� �े� 

कृ�णपुर नगरपािलका हो । 

�शासिनक िवभाजन: ९ वटा वडा  

भौगोिलक ि�थती: �दशे न.ं ७ अ�तग�त क�नपुर िज�लाको िनवा�चन �े� नं. २ मा यो नगर अवि�थत छ । 

अवि�थित :२८0 ४२’ ४२”   दिेख २९0 ०२’ १३” उ�री अ�ांश 

    ८०0 २३’ १४”   दिेख ८०0 ३३’ ३०”   पूव� दशेा�तर  

             समु� सतहबाट १०० िमटर दिेख १००० िमटर स�म उचाइमा अवि�थत 

��ेफल:  २५५.२० व. �क. िम. 

िसमाना: 

पूव�  : कैलाली िज�लाको गोदावरी नगरपािलका र धनगढ़ी उप महानगरपािलका  

पि�म  : शु�लाफाँटा नगरपािलका र लालझाड़ी गाउँपािलका 

उ�र  :  डडे�धुरा िज�लाको परशुराम नगरपािलका 

दि�ण  : लालझाड़ी गाउँपािलका र पुनवा�स नगरपािलका 

हावापानी : 

तराईको नगरपािलका भएकाले यहाँको हावापानी उ�ण तथा उपो�ण �कारको छ । नगरपािलका �े�को अिधकतम ताप�म गम� 

याममा ४३० सेि�सयस देिख जाडो याममा �युनतम ६.९६० सेि�सयस स�म रेकड� ग�रएको छ । यहाँ वा�ष�क सरदर १५७५ 

िम.िम. स�म वषा� �ने गद�छ । 

भू -धरातल: 

यस नगरपािलकाको अिधकांश भू - धरातल समतल रहकेो पाइ�छ । उ�री सीमा तफ� को जिमन भने समु� सतहबाट क�रब 

१००० िमटर स�मको उचाई रहकेो �नाले अिधकांश भू-भाग उ�रबाट दि�णतफ�  पानीको बहाव �ने समतल �किसमको पाइ�छ 

। 

भू -उपयोग : 

बनजंगलको धनी रहकेो यस कृ�णपुर नगरपािलकामा ६३.१६ �ितशत बन �े� रहेको छ भने २६.४८ �ितशत �े� कृिष �े� 

रहकेो छ | िविभ� ३ वटा न�द र केिह मा�ामा स-साना तालह� रहकेो यस नगरपािलकामा ७.०७ �ितशत �े� न�द तथा 

तालह�ले ओगटेको छ | िब.सं. २०७४ को �थानीय िनकायको त�यांक अनुसार २९,४१५ कुल मतदाता रहकेो यस 

नगरपािलकामा ७.०७ �ितशत �े� आवास �े�को �पमा रहेको छ  र अ�य �े� १.०७ �ितशत रहेको छ | दि�णी सीमानाको 

जिमनको उचाई समु�ी सहतबाट क�रब १०० िमटर रहकेो छ भने उ�री सीमा तफ� को जिमन भूभाग भने समु�ी सतहबाट 

१००० िमटरस�मको उचाईमा अरहकेो छ | यस नगरपािलकाको ढाल उ�रबाट दि�ण िमलेको छ जसले गदा� यहाँ रहकेा ४ वटै 

नदीह� उ�रबाट दि�ण तफ�  ब�े गरेका छन् | 
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कृ�णपरु नगरपािलकाको आ.व. २०७५/०७६ को वा�ष�क नीित तथा काय��म 

नगर सभामा पेश िमित:२०७५।०३।१० 

सभा�य� महोदय,  

 �थानीय तहको पिहलो िनवा�चन भएपिछ हामीलाई िव�ासका साथ िवजयी गराई जनताको सेवा गन� अवसर �दान 

गरेको आज एक वष� पुरा भएको छ । यस घडीमा कृ�णपुर नगरपािलकाको नीित तथा काय��म ��तुत गन� पाउँदा हामी 

�याद ैह�ष�त भएका छ� ।  

 

 लोकताि��क गणत�� �ाि�को आ�दोलनका िविभ� कालख�डमा जीवन उ�सग� गनु� �न े स�पूण� �ात अ�ात 

सिहदह��ित भावपूण� ��ा�जली अप�ण गद�छु । राि�य �वाधीनता र �वािभमान, लोकत��, स�घीयता, जनजीिवका, 

सुशासन र समृि� �ाि�को आ�दोलन र �ाि�तको नेत�ृव गन� अ�ज नेताह�, बेप�ा नाग�रक तथा उनीह�का प�रवारलाई, 

नाग�रक समाज, स�ार जगत र सहभागी जनसमुदायलाई उ� स�मान र �शंसा गद� बधाई एवम् ध�यवाद �� गद�छु । 
 

 

 

 राि�यता, मानवअिधकार, लोकत��, िविधको शासन, सामािजक �याय, समृि� र िवकासका प�मा कृ�णपुर 

नगरपािलकाको  नेतृ�व सध ैसम�िपत रहने छ । साव�भौम नेपाली जनताले िनमा�ण गरेको नेपालको संिवधान काया��वयनको 

मह�वपूण� चरण र नयाँ शासन �व�थाको अ�यासको थालनी भए प�ात अझ ै पिन हामी िसकाइकै �ममा छौ । 

संिवधानको �व�थाल े रा�यको पुन�संरचना गद� �व�थािपका, काय�पािलका र �यायपािलका सिहतको अिधकार स�प� 

�थानीय तह (सरकार) गठन भएको छ । संिवधानले अंिगकार गरेको र उ�लेख भएका िवषयह�मा हामी सबैले अनुशरण 

गरी काया��वयनमा जोड �दनुपन�छ । �वािभमान र आ�थ�क  समृि�का लािग जनमुखी शासन �व�था, लोकक�याणकारी 

रा�य �णाली, “आ�नो नगर आफै बना�” र सामािजक सुर�ा अवधारणा तथा िवकास िनमा�णमा जनताको सहभागीता एव ं

जन लेखापरी�ण र पारद�श�ता लगायत लोकक�याणकारी रा�यले अपनाउन ुपन� �व�था�ित नगरपािलकासदैब �ितव� 

रहने छ । तीन ख�ब ेअथ� नीित (िनजी �े�, सहकारी र सरकारी)को अवल�बन गरी समाजवाद उ�मुख नगर िनमा�ण हा�ो 

मुल ल�य रहनेछ ।  

 

उपि�थत सद�यह� 

 �श�त स�भावना बोकेको यस नगरपािलकाको बृह�र िवकासका लािग यस �े�मा ��यािशल राजनैितक दल, समाजसेिव, 

बुि�िजिव, िनिज �े� लगायत स�पूण� नगरवािसह�ले आ–आ�नो �े�वाट पहल गरी राज�का �ोतह�को पिहचान गरी 

नगरपािलकाको आ�त�रक आयको वृि�मा पहल गनु� तथा  आव�यकताका आधारमा �ा� बजेटको सिह सदपुयोग गरी 

समिवकासको भावनाले अगािड ब�नु आजको आव�यकता देिखएको छ ।  

 

 अव हामील ेयस नगरपािलकालाई “राि�य �वािभमान, क�याणकारी रा�य, सामािजक सरु�ा र समिृ�ःगाउँ सहरको िवकास, 

जनताको सरोकार ! सडक, खानपेानी, िश�ा, स�ार, �वा��य, सुर�ा, कृिष, वन तथा पय�टन सिहतको आधिुनक कृ�णपुर नगर 

!!”  भ�े मूलनारा र ल�यका साथ अगाडी ब�ने �ितब�ता सिहत काय� थालनी गरेका िथयौ । यसमा अझ थप सहकाय�को 

आव�यकता महसुश ग�रएको छ ।  

 

सद�य िम�ह�, 

अब म यस नगरको ल�य, नीित तथा काय��म ��ततु गद�छु । 

 संघीय सरकारल ेअवल�बन गरेको समृ� नेपाल सुखी नेपाली भ� े मूल नारा लाई यस नगरपािलकाले पिन अवल�वन 

गरी सहयोग गन� छ । 

 िवगतमा केि��कृत रहकेो अिधकारलाई �थानीय तह (नगरपािलका) र यसका वडा वडा र ब�ती ब�तीमा �याउन तथा 

नाग�रकलाई सहज, सरल, सुिवधाजनक एवम् पारदश� ढ�गबाट सेवा �वाह गरी सो कुराको ��याभिूत गरेर जनमुखी 

लोकत��लाई सुदढृ गद� सुशासनयु� �शासन स�ालन ग�रने छ ।  

 समावेशी लोकत���ारा �थानीय सरकारमा िविभ� जातजाित, भाषा, िल�ग, धम�, �े�, वग� र समुदायको �ितिनिध�व 

गराउँद ैराि�यताको �वध�न ग�रन ेछ ।   

 आ�थ�क समृि� र िवकासका लािग “आ�नो नगर आफै बनाऔ” भ�े भावना लाई मूत��प �दन िनजी �े�, सहकारी र 

जनसहभागीता वृि� गरी �थानीय �ोत साधनको अिधकतम �योग तथा पारद�श�ता र जनलेखा परी�ण �णालीलाई 

�भावकारी वनाउन िनर�तरता �दइने छ ।  
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 द� जनशि� उ�पादन, रोजगारी (�ावसाियक एवम् �ािविधक) र उ�मशीलताको िवकास, शहरी पूवा�धार िनमा�ण र 

समाजमा �ा� िवभेद, शोषण र उ�पीडनको अ��य गरी समृ�, समु�त नेपाली िवशेषताको समाजवादको आधार तयार 

ग�रने छ ।  

 सुखी, खुसी, स�य र समृ� नाग�रकह�को नगर िनमा�णको लािग �दघ�कािलन योजनाको िनमा�ण गरी यस 

नगरपािलकालाई १० वष�िभ� राि�य �तरका मापद�ड सिहत सुिवधा स�प� शहरका �पमा िवकिसत ग�रनुका साथै 

सामािजक, आ�थ�क र भौितक पूवा�धार िवकासको कामलाई �वि�थत �पमा अगाडी बढाइनेछ । 

 सा�रता, औसत आय,ु �ित�ि� वा�ष�क आय आ�दमा वृि� र मात ृ मृ�युदर तथा बाल मृ�युदर घटाई उ�कृ� मानव 

िवकास सुचका�क भएको नगर िनमा�णका लािग सबै खाले िवभेद, जोिखम र असमानता मु� गरी सामािजक 

स�ावलाई कायम गद� समु�त नगरको �पमा िवकिसत ग�रनेछ ।   

 रोजगारीका अवसरह� िसज�ना गरी �वरोजगारलाई अगाडी बढाउन आव�यक सब ै पुवा�धार िनमा�ण गद� आ�मिनभ�र 

नगर बनाइनेछ । 

 यहाँका धा�म�क तथा पय�टक�य �थलह�, तालतलैयाह�को उिचत �व�थापन संर�ण एवम् स�बध�न गरी धा�म�क 

पय�टक�य के��को �पमा िवकिसत ग�रनेछ ।  

 कृिष पेशालाई आधुिन�ककरण र �वसायमुखी बनाउँद ैउ�पादक�व वृि� गरी आयमा वृि� गद� लिगनेछ । �धानम��ी 

कृिष आधुिन�ककरण प�रयोजनाका लािग थप काय� ग�रन ेछ ।  

 

नगर समिृ�का िवकासका त�कािलन तथा दीघ�कालीन नीितह� 

 ५ वष� दीघ�कालीन गु�योजना एवम् आविधक योजना िनमा�णका लािग परामश� दाता छनौट गरी काय� अगाडी बढाइएको 

छ । उ� योजनामा टेकेर काय� ग�रने छ ।  

 सुगम यातायात �व�था सिहतको एक�कृत सामूिहक आवास �व�था माफ� त सुकु�वासी एव ंअ�वि�थत ब�तीह�को 

�व�थापनका लािग पहल ग�रन ेछ । 

 नगरपािलकाको भवन िनमा�णको लािग काय� �ार�भ ग�रएको छ ।  

 यस नगरपािलकामा सुिवधा स�प� नगर अ�पताल �थापनाका लािग पहल ग�रनेछ ।  

 सामहूीक आवास तथा दिलत िवप� सीमा�तीकृत प�रवारलाई आवास गृहको िनमा�ण ग�रने नीित िलइने छ ।  

 नगरपािलका िभ� िनमा�ण ग�रने सबै सरकारी तथा सामुदाियक भौितक संरचनाह� अपा�ग मै�ी बनाइने नीित िलइन े

छ ।  

 पुवा�धार िनमा�णमा सब ैसडक बाटोह�लाई �तरीय बनाई नगर बस सेवा स�ालनका लािग पहल ग�रने नीित िलइने छ ।  

 यस नगरमा समावेश भई शहरी िवकास पूवा�धार �यून रहकेा वडाह�मा नगर �तरीय िवकासका लािग नमूना ब�ती 

िवकास काय��म स�ालन गरी सवै वडाह�लाई समान�तरमा पयुा�उद ैसब ैनगरवासीह�लाई समृ� नगरका गौरवशाली 

नाग�रकको अनुभूित �दलाइन ेनीित िलइने छ ।  

 नदी, खोला, ताल तथा जलाधार �े�को संर�ण गरी सबैखाल े�दषूण िनय��ण गरी पया�वरण स�तुलन कायम राखी 

ि�लन र ि�न िसटीको �पमा नगरलाई िवकास ग�रनेछ  । 

 ५० औ ँ बष� दिेख भोगचलन ग�ररहकेा �कसान (आम जनता) ह�को ज�गालाई यथाशी� ज�गा नाप न�सा गरी 

स�बि�धत ज�गाधनीह�लाई ज�गाधनी �माण पूजा� �दनका लािग कानून बमोिजम आव�यक ���या थालनी ग�रन ेछ । 

 नगरमा जे� नाग�रक म�, सुिवधा स�प� िशशु �याहार के��, एवम् एक वडा एक उ�ानको नीित िलइने छ ।  

 ��ाचारिव�� शू�य सहनशीलताको नीित अवल�बन ग�रनेछ । 

 वै�ािनक आिव�कार, अनुस�धान र �ाि�क काय�मा संल� �ि��व, युवा वै�ािनकह�, अनुस�धानकता� र �ा�ह�का 

रचना�मक काय�ह�मा आव�यक सहयोग पयुा�इनेछ एवम् सहयोगको पहल ग�रनेछ ।  

 कृ�णपुरको सम� िवकासमा टेवा पुया�उने गरी �वरोजगार बनाउन जनता र नगरपािलकाको �वािम�व रहने गरी 

�ािविधक िश�ालयको �थापना गन� स�बि�धत िनकायमा पहल ग�रनछे ।  

 जन�ितिनधी र रा�सेवक कम�चारीह�को �मता अिभवृि�का लािग अिभमुखीकरण काय��म स�ालन ग�रनेछ ।  

 योजना िनमा�ण तथा काया��वयनमा िवकासका साझेदारका �पमा रहकेा िनजी, सहकारी, गैर सरकारी तथा सामािजक 

संघ सं�था, सामुदाियक  सं�था र अ�तराि�य गैसस, वैदिेशक लगानीकता� लगायतका िनकायह�को सहभागीता, साझेदारी 

र सहकाय�को नीित अवल�बन ग�रने छ ।  

 समय सापे� रोजगार मूलक वातावरण सृजना गरी युवाका लािग अनलाइन रोजगार सूचना के�� �व�थापन ग�रनेछ ।  

 यस नगरपािलकालाई ह�रत नगरपािलका िनमा�ण गन� िविभ� जातका िव�वा उ�पादन गरी नाग�रकलाई िनःशु�क 

िवतरण गन� नीित िलइने छ ।  

 यस नगरपािलकामा रहकेा रा�ले घोषणा गरेका खेलह�मा सामेल भई राि�य र अ�तराि�य पदक �ा� �ि�ह�लाई 

नगरपािलकाले स�मान गद� आव�यक सहयोग गन� नीित िलइने छ ।  

 जनआ�दोलनका घाइते र शिहद प�रवारलाई स�मान गद� नगरपािलकाबाट समेत थप सेवा सुिवधा �दन ेनीित िलइने छ ।  

 यस नगरपािलकामा �थानीय भाषा सं�कृितको पिहचानका लािग “�थानीय पा��म िवकास योजना” तयार ग�रनेछ ।  
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 यस नगरपािलकामा बसोबास गन� रा�सेवक कम�चारी, िश�क, िव.�.स., जन �ितिनिधह� र राजनीितक दलका अगुवा 

नेताह�का छोराछोरीह�लाई सरकारी िव�ालयमा पढाउने वातावरण िनमा�णको लािग काय��म संचालन ग�रने र 

िव�ालय भना� अिभयानलाई थप �भावकारी बनाइने छ । 

 यस नगरपािलका िभ� रहकेा नदी, खोलानालाह�मा पन� �मुख सडकह�मा प�� पुल तथा क�भट�का लािग स�बि�धत 

िनकायमा पहल ग�रने छ । 

 यस नगरपािलकाको सबै वडाह�लाई छुनगेरी कि�तमा पिन २ लेनको च�पथ बनाउने काय�को थालनीका लािग िव�ततृ 

प�रयोजना �ितवेदन तयार गन� दातृ िनकायसँग सम�वय गरी अनुरोध ग�रनेछ । 

 आर� पीिडत, मु� कमैया, मु� हिलया, बाढी पीिडत र सुकु�बासीह�को सम�या समाधान गन� कानुन बमोिजम पहल 

गरी सम�या समाधान ग�रने छ । 

 यसनगरपािलका िभ� रहकेा मू�य नदीह� मोहना नदी, मछेली नदी, ब�ड नदी, बनारा नदी, िविभ� खोला लगायतका 

ठूला साना खोलानालाह� समेतलाई �वि�थत नदी िनय��ण गन� काय�लाई अगािड बढाइन ेछ । 

 युवाह�लाई िसपमुलक आयमुलक तािलमह�का साथै लोकसेवा तयारी क�ा संचालन ग�रनेछ । 

 नगरपािलका िभ� �वसाियक उ�मिशलताको िवकासको लािग आव�यक पहल ग�रनेछ ।  

 यस नगरपािलकामा िव�ुत �मता वृि� गरी िव�ुत लाइन िव�तार गन� र िव�ुत महसुल काउ�टर दिैनक �पमा िनयिमत 

स�ालनगन� स�बि�धत िनकायमा अनुरोध ग�रनेछ । 

 राना, था�, डग�रा, चौधरी समुदायह�कोसं�कृित संर�णमा िवशेष काय��म संचालन ग�रनेछ । 

 यस नगरपािलका िभ� रहकेा ग�रब, जेह�ेदार, टु�रा, असहाय बालबािलकाह�को अ�ययनका लािग निजकको 

िव�ालयमा िनःशु�क अ�ययन र शैि�क साम�ी उपल�ध गराउन आव�यक �व�था िमलाईनेछ ।  

 खेलकुद �े�मा िबशेष �ितभा र योगदान गन�ह�लाई िनयिमत �पमा सहयोग गन� पुर�कार तथा �ो�साहनका लािग 

अ�य कोषको �थापना ग�रनेछ ।  

 आधुिनक कृिष �वसाय तथा उ�त जातका पशुपालन �वसायका लािग िवशेष काय��म संचालन ग�रनेछ । साथै उ�कृ� 

कृषकलाई �ो�साहन तथा पुर�कारको �व�था ग�रनेछ ।  

 एक वडा एक कालोप� ेसडकको नीितलाई �भावकारी �पमा लाग ुग�रने छ ।  

 मिहलाह�लाई आ�मिनभ�र बनाउनका लािग सीपमूलक, �वसायमूलक र रोजगारीमूलक काय��मह� स�ालन ग�रनेछ । 

साथै नेतृ�व िवकास स�ब�धी काय��म संचालन ग�रनेछ । 

 रानाथा� समुदायलाई नेपाल सरकारको आ�दवािसको सूचीमा सूिचकृत गन�का लािग कृ�णपुर नगरपािलका�ारा 

जोडदार माग ग�रने छ । 

 मु� कमैयाह�को ज�गाको मालपोत िमनाहाका लािग आव�यक कानुन बनाई लाग ूगन� नीित िलइने छ ।  

 मु� कमैयाह�को ज�गा धनी �माणपुजा� िधतो राखी ऋण िलने �व�था िमलाउनका लािग नेपाल रा� ब�कलाई अनुरोध 

ग�रनेछ ।  

 नगर िभ�का सब ैसडकह�मा आ�नै �ोत साधनको �योग गरी आव�यकता अनुसार �ाभेल गन� कामलाई आगामी आ.व. 

मा पिन िनर�तरता �दईनछे ।  
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यस नगरपािलकाको आगामी आ�थ�क वष� २०७५/०७६ का  नीित तथा काय��मह� िन�ानसुार रहकेा छन ्। 

 

१.पवूा�धार तथा यातायातः 

१.१ जनतालाई पायक पन� �थानमा वडा काया�लय �थापना गनु�का साथै ��येक वडाका लािग अ�याव�यक सेवा स�ालन गन� 

िम�ने पूवा�धार यु� काया�लय भवन िनमा�ण गरी सेवा �दान ग�रन ेछ । जसको सु�वातका �पमा वडा नं. १,४,६,७ र ९ 

का वडा काया�लय िनमा�णको कामका लािग ���या शु� भईसकेको छ । थप वडा नं. २ र ५ का लािग पिन रकम 

िविनयोजन ग�रनछे ।  

१.२ नगरबासीको आवागमन र पय�टन �वध�नलाई सहयोग पु�े गरी स�वि�धत िनकायसँग सम�वय गरी नगर बस सेवा 

स�ालनको लािग पहल  ग�रनेछ ।  

१.३ साव�जिनक बाटोघाटोह� िमिचएको वा हराएको भए कानून अनुसार उ� बाटोह� खोिलने छ र बाटो सडक नपुगेका 

ठाँउह�मा मापद�ड अनु�प नया ँ�न�माण� गन� काय�लाई िनर�तरता �दइनेछ । 

१.४ वैक�पीक उजा� काय��म माफ� त स�भा�ता अ�ययन गरी नगरका मू�य सडक र बजारह�मा सौय� ब�ी जडान गन� काय�लाई 

िनर�तरता �दइनेछ ।  

१.५ नगर �े�िभ� ढल िनकासको स�भा�ता अ�ययन भईसकेको र आगामी आ.व. मा काम स�प� ग�रनेछ ।  

१.६ ��येक वडा तथा टोलमा पन� खोला, नाला र खो�सीह�मा पुल पुलेसा र क�भट�ह� िनमा�ण गरी आवागमनलाई सहज 

बनाउने काय�लाई िनर�तरता �दईन ेछ । 

१.७ भु-उपयोग नीित अनुसार आवासीय �े�, स�पंग कम�ले�स, साना उ�ोग तथा �वसाियक �े�, शैि�क तथा अ�य �े� 

छु�ाई नगरपािलका र स�बि�धत सरोकारवाला िनकायको सहकाय�मा �वि�थत ग�रनेछ । 

१.९ घरवार िबहीन दिलत तथा अ�य अित िवप� समुदायका लािग जनता आवास काय��म माफ� त घर िनमा�ण गरी बसोबास 

उपल�ध गराउने काय�लाई िनर�तरताका लािग आव�यक पहल ग�रनेछ । 

१.१० नगरपािलका िभ� िबगतदिेख स�ािलत �मागत योजनाह�लाई आगामी आ.ब.मा पिन िनर�तरता �दईनेछ भने मम�त 

संभार कोषलाई �वि�थत बनाउन आव�यक काय�िविध बनाई काया��वयनमा �याइनेछ । 

 

२. त�या�क तथा अिभलेिखकरणः  

२.१ यस नगर िभ� रहकेा साव�जिनक तथा सरकारी स�पि�को अिभलेख राखी संर�ण र सदपुयोग ग�रन े छ साथै मानव 

संशाधन, �ाकृितक �ोत साधन, धा�म�क, सा�कृितक, पुराताि�वक स�पदा आ�दको अिभलेखीकरण र अ�ाविधक गरी 

�वि�थत ग�रने छ । 

२.२ सामािजक न�साका आधारमा नगरको स�पुण� सूचनाह� अ�याविधक �ने गरी नगरको िव�तृत �ोफाईल तयार ग�रने छ । 

२.३ िवप� तथा �यून आय भएका नाग�रक, अपा�गता भएका �ि�, बाल�िमक, सडक बालबािलका, �हंसा पीिडत मिहला, 

अ�पसं�यक जाित र ��� पीिडतह�को अिभलेख तयार ग�रनेछ ।  

 

 ३.सुशासन तथा जनमखूी �शासनः 

३.१ �थानीय सरकारबाट �दान ग�रने सेवालाई जनउ�रदायी बनाउन नगरपािलका र ��येक वडा काया�लयह�मा नाग�रक 

बडाप�, ह�ेप ड�ेक, नाग�रक भेला, साव�जिनक सुनवाइ, अनुगमन संय�� र काय��णालीलाई पारदश� बनाईने छ ।  

३.२ ��ाचारमु� जवाफदहेी सुशासन अवल�बन गरी नगरको सम� �ोत साधनको पिहचान र प�रचालन माफ� त समुिचत 

िवकास ग�रनेछ ।  

३.३ नगरपािलकाबाट �दान �न ेसेवा सुिवधाह�लाई पारदश�, गुण�तरीय र जन अपे�ा अनु�प बनाउनका लािग नगरपािलका 

काया�लयलाई कागज रिहत काय�को थालनी ग�रनछे । 

३.४ नगर �हरीको अवधारणा �याई राज� संकलन तथा सुर�ा �ब�ध िमलाउनका लािग �भावकारी �पमा प�रचालन ग�रने 

छ । 

 

४. जनशि� �व�थापनः 

४.१ नगर सेवाको �योजनका लािग आव�यक पन� कम�चारीह�को अ�त�रम सांगठिनक ढाँचा म��ालयबाट �ा� भएको छ । 

सोही बमोिजम कम�चारीको पदपु�त� भए पिछ नगरपािलकाल ेO & M survey गरी थप आव�यक कम�चारी पद पू�त� गन� 

तफ�  ���या अगाडी बढाइने छ ।  

४.२  आव�यकता अनुसार कम�चारी तथा नगर �हरीको �व�थापन ग�रने छ । 

४.३ अवकाश कोषको �व�थापन गरी काय�रत कम�चारीह� म�य े�वेि�छक अवकाश िलन चाहन े�ि�ह�लाई सेवा िनवृ� गन� 

�व�था िमलाइन ेछ । कम�चारी क�याण कोषमा थप रकमको �व�था ग�रनछे ।  
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५. आधारभतू, मा�यािमक िश�ाः  

५.१. नगरको आव�यकता अनुसार थप सामुदाियक िव�ालय खो�न,े मज� गन�, क�ा वृि� गरी समुदायको िहतमा �योग गनु�का 

साथै सं�थागत िव�ालयको दता�, नवीकरण र अनुगमन ग�रन ेछ ।  

५.२ नगरका सब ै बालबािलकालाई आधारभूत तथा मा�यािमक तहस�म अं�ेजी मा�यममा िनःशु�क िश�ा उपल�ध गराई 

िशि�त नगर बनाउनका लािग केिह नमूना िव�ालय स�ालन गन� नीित अबल�वन ग�रने छ । 

५.३ सामुदाियक िव�ालय लगायतका शैि�क सं�थाह�मा �ािविधक िश�ा संचालनमा जोड �दईनछे ।  

५.४ सामुदाियक िव�ालयका लािग आव�यक सूचना �िविध, सुरि�त भवन, पया�� फ�न�चर, पु�तकालय, शैि�क साम�ी, 

�योगशाला, खानेपानी, शौचालय आ�दको �ब�ध िव�ाथ� सं�याको अनुपातमा ग�रने �व�था िमलाईने छ ।  

५.५ नगर �े�मा रहकेा सामुदाियक िव�ालयह�मा िव�ाथ� अनुपातका आधारमा दरब�दी िमलान गरी िश�कको �व�थापन 

ग�रने छ ।   

५.६ सामुदाियक तथा सं�थागत िव�ालयह�ल ेिश�ा �े�मा पुया�एको योगदानलाई स�मान गद� ती िव�ालयह�ल े�दइरहकेो 

सेवालाई �वि�थत गद� �य�ता िव�ालयह�ले आधारभूत लि�त वग�लाई पुया�उद ैआएको सेवालाई �भावकारी एवं 

जनमुखी वनाउन सहकाय� ग�रन ेछ ।  

५.७ िश�ण िसकाई ��याकलापलाई �भावकारी बनाइन ेछ ।  

 

६. आधारभतू �वा��य र पोषणः  

६.१ �वा��य सेवामा सबैको प�ँचकालागी नगरका ��येक वडामा नगर �वा��य के��को �थापनाको नीित िलई �वा��य 

सं�थाह�को �तरो�ित ग�रनेछ । संघीय सरकारल े �याएको एक �थानीय तह एक अ�पतालको अवधारणालाई 

आव�यक सहयोग ग�रनछे । 

६.२ मिहला/बालबािलका, जे� नाग�रक, एक मिहला, अपा�गता, असहायको िनःशु�क �पमा गुण�तरीय �वा��य सेवा 

�दानकालािग पहल ग�रन ेछ ।  

६.३ बाल तथा मातृ मृ�युदर �यूनीकरण र सुरि�त मातृ�वका लािग सुनौला हजार �दन काय��मलाई �भावकारी बनाउन 

सहकाय� ग�रन ेछ । 

६.४ �वा��य �े�मा काय�रत �वा��य �वयम् सवेीकाह�को वृि�िवकासका लागी आव�यक पहल ग�रनेछ । 

६.५ यस नगरपािलकामा नवजात िशशु �याहार काय��मलाई �भावकारी �पमा स�ालन ग�रनेछ ।  

६.६ �कशोर �कशोरी मै�ी यौन तथा �जनन �वा��य काय��म संचालन ग�रनेछ । 

 

७. कृिष, िसचाई र पशपु�ंीः  

७.१ नगरको सम� कृिष �े�को िवकासको लािग िविश�ीकरण तथा �वसाियकरण सिहतको योजना बनाइनछे । उ� मू�य पन� 

र िनया�त स�भावना भएका बाली पिहचान गरी उ�पादनलाई �ो�साहन गरी िनया�तमा �ाथिमक�करण ग�रनेछ । 

७.२ �कसानह�लाई मलखाद, नयाँ �िविध, कृिष य�� औजार, िच�यान के��, बीउ बीजन, कृिष उ�पादनमा बीमा र �कसान 

प�रचय प�को �व�थाका लािग आव�यक पहल ग�रन ेछ ।  

७.३ आधुिनक �वसाियक खेती तथा पशुपं�ीपालनमा एक वडा एक उ�पादन एक पिहचान �ने गरी माटो परी�ण गरी पकेट 

�े� पिहचान गद� साझदेारी माफ� त नगरलाई केरा, तरकारी, मासु, दधु र अ�डा उ�पादनमा आ�मिनभ�र बनाइनछे । 

७.४ यस नगरलाई केरा खेती र तरकारी खेतीको हबको �पमा िवकास ग�रनेछ ।  

७.५ खेतीयो�य जिमनमा िसचाई(�यालो �ुबेल, िल�ट िसचाई, नहर)को �व�थाका लािग आव�यक पहल ग�रनेछ । 

७.६ कृिष उ�पादनमा रासायिनक मल तथा हािनकारक �कटनाशकह�को �योगलाई िन��सािहत गद� िवशेष �े�लाई 

�ा�गा�रक �े� घोषणा गरी �ा�गा�रक खेतीको िव�तार ग�रन े छ  साथै आधुिनक कृिष प�ितको मा�यमबाट 

कृिष�े�को िवकास ग�रने छ ।  

७.७ नगरवासीका घरपालुवा पशुधनको त�या�क संकलन तथा बीमा �ो�साहन माफ� त छाडा चौपाया छो�ने काय�लाई 

िन��सािहत गद� नगर�े�मा रहकेा छाडा पशु चौपायालाई िनजी, साव�जिनक साझेदारीमा माफ� त उिचत �व�थापन 

ग�रने छ ।  

७.८ खा�ा�, नगद ेबाली, तरकारी खेित, फलफुल खेित, पशुपालन लगायत कृिष �ावसाियक के��का �पमा पकेट �े� घोषणा 

गरी अिघ बढाईनेछ । 

 

८. खानपेानी, सरसफाई तथा फोहरमैला �व�थापनः   

८.१ नगरबासीलाई शु� िपउनेपानीको �व�था िमलाउन खानेपानी योजनाका लािग पहल ग�रनछे । साथै खानेपानीको अित 

अभाव रहकेो �े�ह�लाई पिहलो �ाथिमकतामा रािखनेछ ।   

८.२ पय�टक�य�थल, धा�म�क सां�कृितक�थल, हाटबजार �े�, बसपाक�  तथा मािनसको आवागमन बढी �न े �थानह�मा 

सुिवधायु� साव�जिनक शौचालय िनमा�ण ग�रने छ ।  
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८.३ फोहरको उिचत �व�थापन गद� नगरपािलकालाई पया�वरण मै�ी,हराभरा र �व��य नगर (Green, Clean and Healthy 

City) का �पमा िनमा�ण ग�रन ेछ । 

 

९. वन, भसूंर�ण तथा जवैीक िविवधताः 

९.१ सामुदाियक वनको पैदावारको उ�पादन, �शोधन र उपयोगको िवषयमा अ�ययन गरी वन�ोतमा आधा�रत �वसायमुलक 

(जडीबुटी खेती, गैरका� वन पैदावार) उ�ममुलक वन बनाउन �ो�साहन ग�रनछे ।  

९.२ पया�पय�टन, कृिष वनमा तथा वन पैदावारमा आधा�रत उ�ोगह�लाई चािहन े क�ा पदाथ�को सहज आपू�त�का लािग 

कबुिलयित वन, िनजी वन र �कसानका खेतमा वन पैदावर र जडीबुटी उ�ोगलाई आव�यक सहयोग पुया�ईन ेछ ।  

९.३ चुरेलाई संरि�त �े�को �पमा िवकास गन� पहल ग�रने छ, साथै चुरे�े�का सामुदाियक वनलाई आयुमुलक तथा आधुिनक 

वन �व�थापनका मा�यमवाट चुरे संर�णमा सहयोग पुया�उने नीित अवल�बन ग�रन ेछ ।   

९.४ सामुदाियक वन र सब ैखाले �थानीय समुदायमा आध�रत �ाकृितक �ोत �व�थापनलाई �वाय� र �वावल�बी बनाई 

संर�ण र िवतरणलाई �यायोिचत बनाइने छ ।  

९.५ �ाकृितक �ोत साधन, वनजंगल र नदीनालाको संर�ण गद� नदी �कनारमा ि�नबे�ट िनमा�णका मा�यमबाट आयमुलक, 

पय�टनमुलक �ने गरी �दगो �व�थापन ग�रनछे । 

 

 १०. वातावरण तथा िवपद ्�व�थापनः 

१०.१ नगर�े� िभ�का मु�य तथा शाखा सडक र साव�जिनक �थानह�मा सामुदाियक, सामािजक संघ सं�था तथा िवकास 

साझेदारसँगको सहकाय�मा ह�रत नगरको िनमा�ण ग�रनेछ ।  

१०.२ जैिवक िविवधता संर�ण माफ� त पानीको �तर कायम रा� र जलवायु अनुकुलनताका लािग नगर �े�का ताल तलैयाको 

संर�ण र थप ताल िनमा�ण गन� पहल ग�रनेछ ।  

१०.३ नगरपािलकामा िवपद ्�व�थापन के�� र िवपद ्�व�थापन कोष �थापनाका मा�यमबाट आव�यक पूव� तयारी गरी 

�ाकृितक जोिखममा परेका नाग�रकलाई सुरि�त बनाईने छ ।   

१०.४ िविभ� नदी र खोलाह�बाट उ�प� बाढी, पिहरो तथा सोबाट �न ेघर/जिमन कटान रो� त�काल �भावकारी काय� सु� 

ग�रने छ ।  

१०.५ न�सापास नगरी भौितक संरचना तथा घर िनमा�ण गन� र ि�वकृत मापद�ड िबपरीत काय� गन� काय�लाई िन��सािहत गरी 

कानुनी दायरामा �याइनेछ । भवन संिहताको �भावकारी काया��वयनका लािग िनमा�ण भईरहेका संरचनाह�को 

अनुगमनको �व�था िमलाईन ेछ ।  

१०.६ “इको टु�र�म” को िवकास गरी गाउँ गाउँमा पय�टक पुया�उन ेर जैिवक कृिष योजना अ�तग�त नगरको िवकास ग�रन ेछ  ।  

१०.७ नगर �े� िभ�को फोहोर �व�थापन गन� ज�गा खोजी फोहोर �व�थापन के�� (Land fill site) �वि�थत �पमा िनमा�ण 

ग�रने छ । 

 

११.ज�गा धनीपजुा� तथा भ–ूउपयोग नीित: 

११.१ संिवधानमा उ�लेख भए बमोिजम �दशे तथा संघीय सरकारवाट अिधकार ��यायोिजत भए अनु�प उपयु� काय�िविध 

माफ� त नाप न�सा, भोगचलनका आधारमा स�िलयत राज� िलई ज�गाधनी �माणपुजा� अ�ाविधक गन� र िवतरण 

काय�को �व�था िमलाइनेछ । 

११.२ नगर �े�मा रहकेा साव�जिनक ज�गा, भवन तथा �ाकृितक स�पदा आ�द भएको �थानमा िविभ� �वसायी, �ि�, संघ 

सं�थाह�ले शु�क िलई, भवन बनाई भाडा आज�न गन� गरेकाले �य�ता ज�गा एवं स�पदाह�को लगत िलई आव�यक 

���या पुरागरी नगरपािलकाको �वािम�वमा �याउने नीित अवल�बन ग�रन ेछ । 

 

१२. स�ंकृित तथा पय�टन िवकासः 

१२.१ नगर �े�मा रहकेा पय�टक�य �थल एवम् �े�ह�मा िनजी, साव�जनीक साझेदारीमा सडक, अितिथ गृह, िव�ाम �थल, होम 

�ट,े पुरात�व तथा कला सं�कृितको जग�ना, शौचालय, खानेपानी लगायतका पूवा�धार, पय�टन माग� िनमा�ण गरी पय�टन 

ग�त�को �पमा िवकास ग�रनेछ । 

१२.२ डोटेली, था�, (चौधरी/राना) सं�कृितको ऐितहािसक मह�व झि�कने ब�साँ�कृितक सं�हालयको �थापनाका लािग 

अ�ययन गरी आव�यक पहल ग�रनछे ।  

१२.३ नगरको पिहचानका लािग नगर आगमनका मु�य �वेश माग�मा राि�यता र �थानीय पिहचान झि�कने गरी नगर 

�वेश�ार िनमा�ण ग�रनेछ ।  

१२.४ नगरबासीको चाहना अन�ुप िनि�त �थानह�मा �वि�थत शवदाह �थल एव ं अि�तम सं�कार �थल िनमा�णको 

स�भा�ता अ�ययन गरी उपयु� �थानमा िनमा�ण काय� �ार�भ ग�रने छ ।   
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१२.५ �थानीय सं�कृित र पिहचानलाई संर�ण, संव��न र जनताको आयआज�नका लािग होम �ट ेकाय��म स�ालनको नीित 

अवल�बन ग�रनेछ । 

१२.६  ��येक वाड�ह�मा साव�जिनक सामुदाियक भवन िनमा�णको लािग आव�यक �व�थापन ग�रनेछ । 

१२.७ यस नगरपािलका िभ� रहकेा ऐितहािसक धा�म�क मठ/मि�दर, धम�शाला, गु�बा, चच� लगायत पुराताि�वक स�पदाको 

संर�ण,  संव��न एवम् मम�त स�भार ग�रनेछ । 

१२.८ अ�तरा�ि�य आ�दवासी, जनजाती �दवसको �दन, राना था� समुदायको साउन पिहलो ह�ामा पन� ितजको �दन, डग�रा 

चौधरी समुदायको अटबारी पव�का �दन साव�जिनक िबदाका लािग नेपाल सरकारसँग पहल ग�रनेछ । 

 

१३. खेलकुद र युवा: 

१३.१ ��येक वडामा एक खेल मैदानको �व�था ग�रने छ ।  

१३.२ खेलकूदको िवकासका लािग नगरिभ� िविभ� खेल �ितयोिगता स�ालन माफ� त �ितभावान खेलाडीह�को छनौट गरी 

�ो�साहन गन� नीित िलईनछे ।   

१३.३  यस नगरमासुिवधा स�प� खेल मैदान (रंगशाला) िनमा�णका लािग आव�यक पहल ग�रनेछ ।    

१३.४ समय सापे� बजारको माग अनुसार एक युवा एक सीप काय��म योजना अ�तग�त युवा समूहह�सँग रोजगारी सृजना �न े

उ�म तथा �वसायमा साझेदारी नीित िलईने छ ।  

  

१४. �थानीय बजार �व�थापनः  

१४.१ अ�वि�थत खोका छा�ा, ठेला �ापारी र �वसायीलाई एक�कृत �ापा�रक के��को �व�था�ारा �ापार �वसायको 

�वध�न गन� �ो�सािहत ग�रने छ । 

१४.२ �व�छ र ताजा फलफुल, तरकारी र माछा मासुको सुिन�ताका लािग छु�ा छु� ैसंकलन के��को �व�था ग�रने छ ।  

 

१५. सहकारी एव ंिव�ीय स�ंथाह�को �व�थापनः 

१५.१ सहकारी सं�थाह�लाई िनयमन र �व�थापन ग�रनुका साथै एक वडा एक सहकारीको नीित माफ� त “समिृ�को या�ा, 

सहकारीह�सगँको सहया�ा” को नारालाई साथ�क गन� िनर�तरता �दइने छ । 

१५.२ दिैनक उपभो�य व�तु, कृिष, वन, म��य तथा पशुज�य पदाथ� उ�पादन, िवतरण र िव�� गन� सहकारीलाई िवशेष छुट तथा 

अनुदानको �व�था ग�रनुका साथै �मुख ब�तीह�मा सुपथ मू�यका सहकारी पसल स�ालन गन� �ो�साहन ग�रने छ । 

१५.३ नाग�रकह�लाई उ�पादन काय� र आयआज�नमा सहभागी बनाउन पर�परागत �ान तथा िसपमा आधा�रत �थानीय कु�टर 

उ�ोग, लघ ुउ�म�वसाय स�ालन गन� िव�ीय सं�थासँगको सम�वयमा सरल र िबना िधतो ऋणको �व�थाका लािग 

पहल ग�रन ेछ । 

 

१६. सचूना तथा स�ारः 

१६.१ नगरिभ� स�ालनमा आउने एफ.एम.रेिडयो तथा टी.भी.को �सारण, स�ालन, दता�, नवीकरण आ�द स�ब�धी आव�यक 

नीित बनाई �वि�थत ग�रने छ । 

१६.२ सूचना संचारमा सब ैनगरबासीको प�चँ पुया�उन �भावकारी दरूस�ार सेवाको िव�तार गद� सब ैिव�ालय, �शासिनक 

भवन, नगर/वडा सभा भवन, �वा��य के��, �लाक काया�लय र सुचना के��बाट सूचना �वाह �ने वातावरण बनाउन 

��येक वडामा टेिलफोन सेवा िव�तार गद� वडाह�मा ई�टरनेट सेवा िव�तार गन� पहल ग�रनेछ ।  

१६.३ नगरका सेवा र सूचनाह� अनलाइन माफ� त �वािहत गरी सेवा र सुचनामा सबैको प�चं �थापना ग�रनछे ।  

१६.४ िनजी, साव�जनीक साझेदारीको अवधारणा अनुसार साझेदारीमा सामुदाियक एफ.एम तथा टेिलिभजन संचालन गन� नीित 

अवल�बन ग�रनेछ ।  

१६.५ नगरपािलका प�रसर वािहर कुनै ठाउँ तोक� �यस �े�लाई free wifi zone बनाईन ेछ । 

१६.६ सामुदाियक िव�ालयह�का लािग आव�यक सूचना �िविध, सूरि�त भवन, पया�� फ�न�चर, पु�तकालय शैि�क साम�ी , 

�योगशाला , खानेपानी, शौचालय सहयोगको काय� लाई िनर�तरता �दने छ । 

१६.७ चालु आ.व. दिेख नै  सबै �े�मा िव�ुतीय हािजरी जडान ग�रन ेछ । 

१६.८ कृ�णपुर नगरपािलकालाई सूचना �िविध मै�ी नगरपािलका वनाउन स�भा�ता अ�ययन ग�रने छ ।  

 

१७. �थानीय मलेिमलापः 

१७.१ �थानीय �तरमा रहकेा िववादह�लाई �थानीय तहमै िववा�दत प�ह�कै सहभािगतामा जीत जीतको वातावरण सृजना 

माफ� त िववाद समाधान गन� मेलिमलाप तथा म�य�थता सेवालाई �भावकारी बनाइनेछ । यो काय�मा मेलिमलाप तथा 

िववाद �पा�तरण �े�मा काय�रत �ि�, संघ सं�थाह�लाई समेत सहभागीता गराईने नीित अवल�बन ग�रन ेछ ।  
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१७.२ मेलिमलाप स�ब�धीका काय�ह�को �व�थापन र स�ालनका लािग नगर �याियक सिमित माफ� त �यायलाई �भावकारी 

र सव�सुलभ बनाइन ेछ । 

१७.३ ग�रब, असहाय तथा िपछिडएका समुदायका �ि�ह�को �यायमा सहज प�चँ पुया�उन िनःशु�क कानुनी परामश� तथा 

सहयोगको �व�था र समाजमा अनाव�यक �पमा मु�ा मािमला गन� �वृि�लाई िन��सािहत र मेलिमलापको 

�वृि�लाई �ो�साहन ग�रने छ । 

 

१८. सामािजक सरु�ा र लोकक�याणकारी अवधारणाः 

१८.१ जे� नाग�रकह�को �ान,िसप र�मको सदपुयोग गरी नयाँ पु�तामा ह�ता�तरण गन� नगरमा जे� नाग�रक �ान, िसप तथा 

अनुभव आदान �दान के�� �थापनाका लागी पहल ग�रन ेछ । 

१८.२ अपा�गता�ितको दिृ�कोणमा सकारा�मक प�रवत�न ग�रन ेछ । िश�ा, सीप िवकास र रोजगारीबाट उनीह� िभ�को 

िवशेष �मतालाई उजागर गन� अपा�गता िवशेष काय��म संचालन ग�रन ेछ । 

१८.३ नेपाल सरकारको िनती बमोिजम सामािजक सुर�ा भ�ा बैि�कङ �णाली बमोिजम िवतरण ग�रनछे । 

१८.४ आ�दवासी जनजाती, मिहला, दिलत, अपा�ग र िवप� वग�का लािग िवशेष काय��म संचालन ग�रनेछ । 

 

१९. �थानीय कर तथा �ोत अिभविृ�ः 

१९.१ नगर िभ� भएका �ोको पिहचान गरी नगरबाट िलइने कर, राज�व, शु�क आ�दलाई �वि�थत र िनयमन ग�रन ेछ । 

हा�ो नगर, हामै्र कर, समृ� नगर बनाउने हा�ो रहर  भ� ेनारालाई साकार पान� िनयिमत कर ितन� करदातालाई 

स�मान ग�रन ेछ । 

१९.२ �गितशील कर �णालीका आधारमा करको दायरा िव�तार ग�रनेछ र सीमा�तकृत एव ं सुिवधावाट वि�त समूहको 

भलाईका लािग �योग ग�रने छ ।   

१९.३ घर ज�गा पास, न�सा पास, कर/राज�व भु�ानी र कुनै पिन िसफा�रस िलने �योजनका लािग �दान ग�रन ेनाग�रक 

सेवालाई सहज र �वि�थत बनाइनेछ ।  

१९.४ नगरको सौ�दय�तालाई �यान �दई नगर�े�का होिड�गबोड� लगायतका िव�ापनलाई करको दायरामा �याउनका साथै 

आव�यक �व�थापनको नीित िलईने छ ।  

१९.५ करदाता िश�ा अिभयानलाई ती�ताका साथ लागू ग�रनेछ ।  

 

२०. दीघ�कालीन तथा नगरपािलकाको गौरवका काय��मह�ः 

२०.१ सीमावत� नगरह�सँगको कने�टीिभटी जो�नका लािग आव�यक अ�ययन गरी सडक िनमा�ण र भएका सडकह�को 

�तरो�ती ग�रनेछ ।     

२०.२ बंक-नाइल सडक, मालुमेला-राजघाट कृिष सडक, वाणी-दखेतभुली सडक, िनमा�ण र संचालनमा �याउन �ादिेशक एव ं

संघीय सरकारसँग सहकाय� ग�रनेछ । 

२०.३ आगामी १५ वष�िभ� कृ�णपुरलाई िश�ा, �वा��य, पय�टन, सूचना �िविध र वातवरण मै�ी नगरपािलकामा �पा�तरण 

गरी दशेकै उ�कृ� नगरका �पमा �थािपत ग�रन ेछ । 

२०.४ पुव� पि�म राजमाग�मा ब�दो चापलाई म�यनजर गद� उ� राजमाग�लाई चार लेनको बनाउन नेपाल सरकारसँग  िवशेष 

पहल ग�रनेछ ।  

२०.५  नगरपािलकामा ५० शैयाको अ�पताल िनमा�ण गन� संभा�ता अ�ययन गरी नेपाल सरकार तथा �देश सरकारसँग िवशेष 

पहल ग�रनेछ । 

२०.६  कृिष �े�को आधुिनक�करण, �ावसाियकरण र िविविधकरणलाई �व�धन तथा कृषकह�लाई बजार प�चँ �थापना गन� 

शीतभ�डार, �ांगा�रक मल उ�पादन के�� �थापना ग�रनछे । 

२०.७ �वासी समैजी पय�टक�य धाम, राधाकृ�ण धाम, था� साँ�कृितक सं�ाहलय तथा अ�य धम�संकृितको �वध�न माफ� त यस 

नगरलाई धाम�क पय�टक�य ग�त�को नमूनाको �पमा िवकास ग�रनछे । 

२०.८ नगर उ�ान, नगर िचिडयाखाना ज�ता भौितक पूवा�धारह�को िवकास गरी नगरपािलकालाई आकष�क, रमणीय र 

सुरि�त पय�टक�य ग�त�को �पमा िवकास ग�रनेछ । 
 

*** 
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कृ�णपरु नगरपािलकाको आ�थ�क वष� २०७५/०७६ को बजटे तथा काय��म 

नगर सभामा पेश िमित:२०७५।०३।१० 

आदरणीय सद�य�यूह�, म आ�थ�क वष� ०७५/०७६ को बजेट तथा काय��म पेश गन� अनुमित चाह�छु । 

 कंचनपुर िज�लाको पूव� भागमा रहकेो एव ंक�नपुर िज�लाकै �वेश�ारका �पमा  रहकेो छु�ै पिहचान बनाउन सफल 

भएको यो कृ�णपुर  नगरपािलको आ.व. २०७५/०७६ को ते�ो नगर सभाको बजेट तथा काय��म ��तुत गन� पाउदा मलाई 

अ�य�त खुसी एवं गव� महसुस भएको छ । यस घडीमा सव��थम म रा�को लािग �ाणको आ�ित गन� स�पुण� �ात अ�ात शहीदह� 

�ित हा�द�क ��ा�जली �� गन� चाह�छु  । 

 संघीय लोकताि��क गणत��ा�मक शासन �व�थाको मा�यम�ारा �दगो शाि�त, सुशासन, िवकास र समृि�को 

आकां�ा पूरा गन� नेपालको संिवधान जारी भई काया��वायनको चरणमा रहकेो प�र�े�मा उ� संिवधानको काया��वयनसँग ै

�थानीय सरकारमा मिहला, दिलत तथा अ�पसं�यक लगायतको अथ�पूण� उपि�थित दिेखएको छ । यसले समावेिशतालाई �व��न 

गद� समाजका हरेक वग�, �े� र समूदायको िवकास र समृि�मा टेवा पुराउन ेकुरामा म िव��त छु । 

 िवगत लामो समयदिेख जनताका इ�छा चाहाना र सपनाह� �थानीय िनवाच�न माफ� त पुनः जागृत भएका छन् । 

जन�ितिनिध�ित जनताका आशा र आकां�ा धेरै छन् । जनताका अपे�ाह� धेरै छन् । �ोत र साधन �यून रहकेो छ । उपल�ध 

�ोत र साधनबीच समूिचत तालमेल िमलाई �यून �ोत साधनबाट अिधक सम�या समाधान गनु� चुनौतीको �पमा रहकेो छ । 

तथापी चुनौतीलाई अवसरको �पमा िलई िमत�ियता अपनाई �ोत साधनको सदपुयोग गन� �ितब� रहकेो कुरा स�मानीत 

सभालाई िव�ास �दलाउन चाह�छु । 

 गत नगर प�रषदबाट पारीत भएका योजना तथा काय��मह� लाई काया��वयन गन� िनर�तरता �दएका छौ । गत वष� 

योजना तजु�मा ���यामा सहयोग गनु��ने स�पुण� राजनीितक दल, कम�चारी िम�ह�, उपभो�ा सिमित लगायत सब ै लाई म 

ध�यवाद �दन चाह�छु । सहभािगतामुलक योजना तजु�मा ���या अवल�वन गरी नगरपािलकाको आय, �य, योजना, नीित तथा 

काय��म एव ंबजेट अषाढ १० गत े िभ� सभा सम� पेश गरी स�ु पन� भ�े �ावधान बमोिजम यस बष� हामील ेअषाढ १० गते 

वजेट, योजना नीित तथा काय��म पेश गरेका छ� । िविभ� ऐन, काय�िविध र िनयमावलीह� �वीकृत भएका छन् । यस कृ�णपुर 

नगरपािलकाले आगामी वष� िलएका नीित तथा काय��मको स�ब�धमा काय�पािलका सद�य �ी िवमला कुमारी थापा �यूल े��तुत 

ग�रस�ु भएको छ ।  

चाल ुआ.व. २०७४/०७५ को िमित २०७५ जे� मसा�त स�मको यथाथ� आय �यको अनुमोदन, आगामी आ.व. २०७५/०७६ को 

बजेट तथा काय��मको अनुमािनत बा�ष�क बजेट तथा काय��म �वीकृत गन� सभामा पेश गरेको छु ।  

 �ा� अवसरको सदपुयोग र चुनौितह�को सामना गद� कृ�णपुर नगरपािलका �े�को भोली र भिव�यको िवकासको 

खाकाको �पमा ��तुत आ�थ�क वष� २०७५/७६ को बजेटका उ�े�यह� यस �कार ��तुत गरेको छु ।  

 संघीय सरकारले अवल�वन गरेको समृ� नेपाल सुखी नेपाली  भ�े मूल नारालाई साकार पान�, 

 रोजगारीका अवसरह� िसज�ना गरी �वरोजगारलाई अगाडी बढाउन आव�यक सबै पुवा�धार िनमा�ण गद� आ�मिनभ�र 

नगर बनाउने । 

 आ�थ�क �े�मा लगानी माफ� त जनताको आय आज�नमा सुधार गन�, 

 सामािजक िवकासको मा�यमबाट सम� िवकासको आधार तयार गन�, 

 वडा काया�लयलाई सेवा �वाहको के��को �पमा िवकिसत गन�, 

 �दगो िवकासको अवधारणा अनु�प िवकास पूवा�धारको िनमा�ण गन�, 

 �थानीय जनतामा प�रवत�नको अनुभूित गराउन,े 

उ�लेिखत उ�े�यह� हािसल गन�का लािग यस बजेटका �ाथिमकताह� दहेायबमोिजम  िनधा�रण गरेको छु : 

 सडक एवं पुवा�धार स�ब�धी आयोजना समयमा गुण�तरीय ढंगले स�प� गन� जोड 

 कृिष, पशु तथा सहकारीका मा�यम�ारा उ�पादनमा वृि� र आय आज�नका काय��ममा जोड, 

 िश�ा, �वा��य खानेपानी, सरसफाइ लगायतका �े�को िवकासमा जोड, 
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 वडा काया�लय मम�त, सुधार तथा �व�थापन सिहत सेवा �वाहमा िनयिमतता 

 लैि�गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण , 

 बालमै�ी र बातावरणमै�ी �थानीय शासन �वध�न, 

 

 अब म कृ�णपुर नगरपािलकाको ियनै उ�े�य तथा �ाथिमकतामा आधा�रत रही तयार ग�रएको आ�थ�क वष� 

२०७५/०७६ को वा�ष�क बजेट तथा काय��म ��तुत गन� चाह�छु । 

सभा�य� महोदय,  

 �थानीय सरकारको अवधारणा, िवकेि��करणको मूल मम� एव ं संघीयतालाई आ�मसाथ गद� यो बजेट तथा काय��म 

िनमाण� ग�रएको छ । बजेटको सीिमतता एव ंआव�यकताको असीिमतता लाई िवचार गरी �ाथिमकता �ँ� योजनाह� मा बजेट 

िविनयोजन ग�रएको छ । नगरपािलका िभ� थु� ै सम�या र चुनौित ह� छन । न�द कटान, पटान, डुवान, जंगली जनावरको 

आतंक, ढल िनकास आ�द सम�याह� हामी साम ुछन् । नगरपािलकाको गु�योजना बनाई काय� गनु� ज�री  भएकोल ेसोको काय� 

�ार�भ ग�रएकोछ । यसको लािग म��ालय एवं सरोकारवालासँग सहकाय� गरी अिघ ब�नु आव�यक छ ।  

 कृिष, �संचाई, �वा��य, िश�ा, सडक, खानेपानी लगायत अ�य �े�मा अपे�ा गरे अनुसार रकम िविनयोजन गन� 

स�कएको छैन, �मागत योजनाह� लाई �ाथिमकता �दई िनर�तरता �दईएको छ । तुलना�मक �पमा आ�त�रक आय उ�न 

नस�दा नगरपािलकाको आय �युन छ । नगरवासीका माग र �ोत साधन को �मता बीच स�तुलन कायम गन� क�ठन भएको छ । 

वडा सिमित वाट �ाथिमकता भई आएका योजनाह� लाई नगरपािलकाको �मताहरेी समे�ने �यास गरेका छ� ।  

 सबै करदातालाई करको दायरामा �याउन ज�री छ । हामील ेितरेको कर हा� ैनगरको िवकासका लािग नै हो भ�े 

भावनाको िवकास �न ुज�री छ । �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५५ बमोिजम आ.व. २०७५/०७६ को �ावण 

१ गते देिख ए�ककृत स�पि� कर लागाउन ेभ� ेकानुनी �ावधान भएकोले उ� कर तो�कएकै िमित दिेख लागू ग�रने छ ।  

सभा�य� महोदय,  

 नेपाल सरकार अथ� म��ालय बाट यस नगरपािलकाको लािग िव�ीय समानीकरणमा �. १५,२८,००,०००।– र 

राज�व बाडँफाड � ११,१९,६५,०००।– बजेट �ा� भएको छ । �यस ै गरी �देश सरकारवाट िव�ीय समानीकरणमा �. 

७७,८८,०००।– र राज�व बाँडफाटँ � ३८,७४,०००।– �ा� भएको छ । उ� रकमलाई बाँडफाँट गरी अनुसूचीमा उ�लेख गरेका 

छ� । �दशे सरकारको समपुरक कोषमा � १ अव� िविनयोजन  भएको र िवषेश अनुदानमा ५० करोड िविनयोजन भएको �होरा 

थाहा �न आएको । सो िशष�कह� वाट हाल लाई नगरपािलकाल ेिस�लंग �ा� नभएको �दा बाँडफाँट गरेको छैन । हामील ेसडक 

कालोप� ेगन� काय�लाई �ाथिमकता रािख बजेट बाँडफाँट गरेका छौ । पूवा�धार िवकासल ेमा� िवकासको वृहत अवधारणालाई 

समे�न स�दनै । पूवा�धार िवकास सँग ैआ�थ�क िवकास, सामािजक िवकास, वातावरण तथा िवपद ्�व�थापन, सं�थागत सुधार, 

सुशासन ज�ता िविवध �े�को स�तुिलत िवकासले नै सम� िवकासलाई समे�दछ । तसथ� यी �े�को िवकासको लािग आव�यक 

स�भा�ता अ�ययनका लािग समेत  बजेटको �व�था गरीएको छ ।  नयाँ घर बनाउदा अिनवाय� �पमा घर न�सा पास गरी घर 

िनमा�ण गनु� पन� �व�था लाई कडाईका साथ लागू ग�रने छ । सडक सौय� बि�को लािग �थानीय टोल िवकास सं�था, उपभो�ा 

सिमित, सामुदायीक सं�था आ�दल े माग गरेमा सोका लािग वडाह�बाट रकमको पिन �व�था ग�रएको छ । नगर �वा��य 

के��ह�का लािग रकम छु�ाईएको छ । िश�ा, �वा��य, कृिष, खेलकुद िवपद �व�थापन, को�ड �टोर, छाडा चौपाया 

�व�थापन, िवपत �व�थापन, युवा तथा खेलकुद, सप�दंश, मम�त संभारका लािग पिन रकम बाँडफाँट ग�रएको छ । एक वडा 

एक कालो प� ेयोजना एव ंएक वडा एक उ�ानको लािग रकम िविनयोजन ग�रएको छ । चाल ुआ.व. मा शु� ग�रएका कालो प� े

बाटोह�लाई िनर�तरता �दइएको छ । �मागत �पमा रहकेा वडा काया�लयह�को भवन र काया�लयको भवनका लािग रकम 

िविनयोजन ग�रएको छ । िवषयगत शाखाह�को लािग रकम िविनयोजन ग�रएको छ । 
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सभा�य� महोदय,   

अव म आ.व. २०७४/०७५ को आय �यमा �काश पान� चाह�छु । आ.व. २०७४/०७५ को जे� मसा�त स�ममा यस 

कृ�णपुर नगरपािलकाको आ�नो आय �.३८,०७,१६९.२९।– र खच� �.५७,९८,०००।– ( गत िवगतको अ.�या. समेतको गणना 

ग�रएको )   भएको छ ।  

अब म आ.ब. २०७५/०७६ ला लािग �ोतको अनुमान तथा �यसला मा�यम एबं िविनयोिजत बजेटका बारेमा चचा� गन� 

चाह�छु । आ.ब. २०७५/०७६ का लागी िविनयोिजत कुल बजेट �. ५८,८०,५९,९९१।- ��ताव गन� चाह�छु । उ� कुल बजेट 

म�येबाट संघीय सरकारको िव�ीय समानीकरणबाट �. १५,२८,००,०००।- , संघीय सरकारको राज�व बाडफाटँबाट �. 

११,१९,६५,०००।- , �दशे सरकारको िव�ीय समानीकरण बाट �. ७७,८८,०००।- तथा राज� बाडफाटँबाट �. 

३८,७४,०००।- , �दशे सरकारको समपुरक कोष बाट अनुमािनत �. १,१३,६३,०००।- , �दशे सरकारको �ाकृितक �ोतको 

बाडफाँटबाट अनुमािनत �. १,००,००,०००।- , अिघ�लो आ�थ�क वष�बाट अ.�या. �. ४,६४,८४,९९१।-  , आ�त�रक �ोतबाट 

अनुमािनत �. ८०,०४,०००।- , संघीय सरकारको सशत� अनुदानबाट �. १४,५९,००,०००।- , सामािजक सुर�ा तफ�  सशत� 

अनुदानमा �. ८,२६,००,०००।- , ग�रबसँग िवशे�रबाट सशत� अनुदानमा �. ५,००,०००।- , एल.जी.िस.डी.पी. बाट सशत� 

अनुदानमा �. ११,००,०००।- र �दशे सरकाराको िवशेष अनुदानमा अनुमािनत �. ५६,८१,०००।- �ा� �ने अनुमान ग�रएको 

छ । 

अ�तमा, यस नगरपािलकाको बजेट तथा काय��म िनमा�ण गन�मा सहयोग गनु��ने सिमितका सद�य�यूह�, कम�चारी िम�ह�, 

िवषयगत सिमितका पदािधकारी �ित हा�द�क कृत�ता �ापन गद�छु । यस नगरपािलकाल ेथालनी गरेको िवकास िनमाण� का 

काय�ह�मा नगरवासी सबैको सकारा�मक सहयोग �नेछ भ�े अपे�ा गद� सभा�य� �यूको अनुमितल ेआ.व. २०७५/०७६ को यो 

वजेट तथा काय��म �वीकृतीका लािग टेबुल गन� अनुरोध गद�छु । 

 

ध�यवाद  ! 

 

*** 
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कृ�णपरु नगरपािलकाको िविनयोजन ऐन, २०७५ 

 

कृ�णपरु नगरपािलकाको आ�थ�क बष� २०७५/२०७६ को सेवा र काय�ह�को लािग �थानीय सि�त कोषबाट केही रकम खच� गन� 

र िविनयोजन गन� स�ब�धमा �व�था गन� बनेको ऐन 

��तावना:  कृ�णपुर नगरपािलकाको आ�थ�क बष� २०७५/०७६ को सेवा र काय�ह�को लािग सि�त कोषबाट केही रकम खच� गन� 

अिधकार �दन र सो रकम िविनयोजन गन� वा�छनीय भएकोले, 

नेपालको संिवधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोिजम कृ�णपुर नगर सभाल ेयो ऐन बनाएको छ । 

१.सिं�� नाम र �ार�भः (१) यस ऐनको नाम “ कृ�णपुर नगरपािलकाको िविनयोजन ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तु��त �ार�भ �नेछ । 

२.आ�थ�क वष� २०७५।०७६ को िनिम� सि�त कोषबाट रकम खच� गन� अिधकारः  (१) आ�थ�क वष� २०७५।०७६ को िनिम� 

नगरकाय�पािलका, वडा सिमित, िवषयगत शाखाले गन� सेवा र काय�ह�का िनिम� �। ५८,८०,५९,९९१|-( (अ�रेपी 

अ�ठाउ� करोड असी लाख उ�साठी हजार नौसय एकान�ब े) मा नबढाई िन�द�� ग�रए बमोिजम सि�त कोषबाट खच� गन� 

स�कनेछ ।  

३. िविनयोजनः (१) यस ऐन�ारा सि�त कोषबाट खच� गन� अिधकार �दइएको रकम आ�थ�क वष� २०७५।०७६ को िनिम� 

कृ�णपुर नगरपािलको नगर काय�पािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन� सेवा र काय�ह�को िनिम� िविनयोजन ग�रनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन काय�पािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन� सेवा  र काय�ह�को 

िनिम� िविनयोजन गरेको रकमम�य े कुनैमा बचत �ने र कुनैमा अपुग�न े दिेखन आएमा नगर काय�पािलकाल े बचत �ने 

शीष�कबाट नपुग �ने शीष�कमा रकम सान� स�ेछ । यसरी रकम सादा� एक शीष�कबाट सो शीष�कको ज�मा रकमको १० �ितशतमा 

नब�ने गरी कुनै एक वा एक भ�दा बढी शीष�कह�बाट अक� एक वा एक भ�दा बढी शीष�कह�मा रकम सान� तथा िनकासा र खच� 

जनाउन स�कनेछ । पूँिजगतखच� र िव�ीय �व�थातफ�  िविनयोिजत रकम साँवा भु�ानीखच� र �ाज भु�ानीखच� शीष�कमा 

बाहेक अ�य चालू खच� शीष�कतफ�  सान� र िब�ीय �व�था अ�तग�त साँवा भु�ानी खच�तफ�  िबिनयोिजत रकम �याज भु�ानी खच� 

शीष�कमा बाहेक अ�य� सान� स�कने छैन । 

तर चाल ुतथा पूँिजगत खच� र िव�ीय �व�थाको खच� �होन� एक �ोतबाट अक� �ोतमा रकम सान� स�कनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन एक शीष�कबाट सो शीष�कको ज�मा �वीकृत रकमको १० �ितशतभ�दा 

ब�न ेगरी कुन ैएक वा एक भ�दा बढी शीष�कह�मा रकम सान� परेमा नगरसभाको �वीकृित िलनु पन�छ । 

 

*** 
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कृ�णपरु नगरपािलकाको अथ� स�ब�धी ��तावलाई काया��वयन गन� बनकेो आ�थ�क ऐन, २०७५ 

 

(१) सिं�� नाम र �ार�भ: (१) यस ऐनको नाम “कृ�णपुर नगरपािलका आ�थ�क ऐन, २०७५” रहकेो छ ।  

(२)  यो ऐन २०७५ �ावण १ गतेदिेख कृ�णपुर नगरपािलका �े�मा लागू �नेछ ।  

(२क) स�पि� तथा भिूमकर (एक�कृत स�प�ी कर): कृ�णपुर नगरपािलका �े�िभ� अनुसूची (१) बमोिजमको एक�कृत स�पित 

तथा भूिमकर घर ज�गा कर लगाई असूल उपर ग�रनेछ ।  

(३) घर वहाल कर : कृ�णपुर नगरपािलका �े�िभ� कुनै �ि� वा सं�थाले भवन, घर, पसल, �यारेज, गोदाम, टहरा, छ�पर, 

ज�गा वा पोखरी पूरै आंिशक तवरल ेवहालमा �दएकेमा अनुसूची (३) बमोिजम घर ज�गा बहाल कर लगाई असूल ग�रनेछ ।  

(४) �वसाय कर: कृ�णपुर नगरपािलका �े� िभ� �ापार, �वसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आ�थ�क कारोबारका 

आधारमा अनुसूची (४) बमोिजम �वसाय कर लगाई असूल ग�रनेछ ।  

(५) जडीबटुी, कवाडी र जीवज�त ुकर: कृ�णपुर नगरपािलका �े� िभ� कुनै �ि� वा सं�थाल ेऊन, खोटो, जडीबुटी, वनकस, 

कवाडी माल र �चिलत कानूनले िनषेध ग�रएको जीवज�तु वाहेकका अ�य मृत वा मा�रएका जीवज�तुको हाड, िसङ, �वाँख, 

छाला ज�ता व�तुको �वसाियक कारोबार गरे बापत अनुसूची (५) बमोिजम कर लगाई असूल ग�रनेछ ।  

(६) सवारी साधन कर: कृ�णपुर नगरपािलका �े�िभ� दता� भएका सवारी साधनमा अनुसूची (६) बमोिजम सवारी साधन कर 

लगाई असूल ग�रनेछ । तर �दशे कानुनमा अ�यथा �व�था भएको अव�थामा सोिह बमोिजम �नेछ ।  

(७) िव�ापन कर: कृ�णपुर नगरपािलका �े�िभ� �ने सब ै�किसमका िव�ापनमा अनुसूची (७) बमोिजम िव�ापन कर लगाई 

असूल ग�रनेछ । तर �दशे कानुनमा अ�यथा �व�था भएको अव�थामा सोिह बमोिजम �नेछ ।  

(८) मनोर�न कर: कृ�णपुर नगरपािलका �े�िभ� �न े मनोर�न �वसायमा अनुसूची (८) बमोिजम मनोर�न कर लगाई 

असूल ग�रनेछ । तर �दशे कानुनमा अ�यथा �व�था भएको अव�थामा सोिह बमोिजम �नेछ । 

(९) बहाल िबटौरी शु�क: कृ�णपुर नगरपािलका �े�िभ� आफुल ेिनमा�ण, रेखदेख वा स�ालन गरेका अनुसूची (९) मा उ�लेख 

भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसुिचमा भएको �व�था अनुसार बहाल िबटौरी शु�क लगाई असूल ग�रनेछ ।  

(१०) पा�क� ङ शु�क: कृ�णपुर नगरपािलका �े�िभ� कुनै सवारी साधनलाई पा�क� ङ सुिवधा उपल�ध गराए बाफत अनुसूची 

(१०) बमोिजम पा�क� ङ शु�क लगाई असूल ग�रनेछ । 

(११) सेवा शु�क द�तरु: कृ�णपुर नगरपािलकाले िनमा�ण, स�ालन वा �व�थापन गरेका अनुसूची (११) मा उि�लिखत �थानीय 

पुवा�धार र उपल�ध गराईएको सेवामा सेवा�ाहीबाट सोिह अनुसुचीमा �व�था भए अनुसार शु�क लगाई असूल ग�रनेछ ।  

(१२) पय�टन श�ुक: कृ�णपुर नगरपािलकाल े आ�नो �े�िभ� �वेश गन� पय�टकह�बाट अनसूची (१२) मा उि�लिखत दरमा 

पय�टन शु�क लगाई असूल ग�रनेछ । तर �दशे कानुन �वीकृत भई सो कानुनमा अ�यथा �व�था भएको अव�थामा सोिह 

बमोिजम �नेछ । 

(१३) कर छुट: यस ऐन बमोिजम कर ितन� दािय�व भएका �ि� वा सं�थाह�लाई कुनै पिन �किसमको कर छुट �दईने छैन ।  

(१४) कर तथा शु�क संकलन स�बि�ध काय�िविध: यो ऐनमा भएको �व�था यसै अनुसार र अ�यका हकमा यस ऐनसँग नबािझन े

गरी कर तथा शु�क संकलन स�बि�ध काय�िविध कृ�णपु्र नगरपािलका, नगर काय�पािलकाले तोके बमोिजम �नेछ ।  

  

 

 

अनुसूची–१ 

(दफा २कसँग स�बि�धत) 

स�पि� तथा भूिमकर (एक�कृत स�पि� कर ) �यूनतम �. ५० नघ�ने गरी �ितहजार ५ पैसाका दरल े िलइने छ । नेपाल 

सरकारको आ�थ�क ऐन २०७५ अनुकूल �नेगरी �यब�थान गन� र एक�कृत स�पि� कर काय�िविध �वीकृत गरी काया��वयन गन� 

अिधकार नगर काय�पािलकालाई ��यायोजन ग�रएको छ ।  
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अनुसूची–२  

(दफा ३ ) ३ (दफा ४),४(दफा ५ ), ५(दफा ६ ),६(दफा ७ ),७(दफा ८ )८, 

(दफा ९ ),९ (दफा १०)१० (दफा ११) ११(दफा १२) ,१२(दफा १३ ) १३ ( दफा १४)सँग स�वि�धत 

 

िस.न.ं राज�का ��ेह� दर (�.) 

 1. सवारी साधन  

1.1  अिभलेिखकरण शु�क 

1. िजप, ले�डओभर, कार, �टेशन माइ�ो िजप, बेगन         70 

2. बस, �क, लहरी, ह.ेिभ.इ�यूमे�ट, अ�य हिेभ गाडी       160 

3. िनजी कार                                    50 

4. भाडाका िमिनबस, माइ�ो वस                            50 

5. �े�टर भाडाका                                           70 

6. �े�टर िनजी �योजन                                                    50 

7. मोटर साई�कल, �कुटर     50 

8. िव�ालयको वसह�को                                                   100 

1.2 बा�ष�क सवारी दता� कर 

1. िव�ुतीय �र�सा 400 

2. ठेला/�र�सा 100 

3. टे�पो 500 

नोटः– नगर �े� िभ� संचािलत सवारी साधनह�लाई न.पा. मा अिनवाय� �पमा दता� गन� लगाउने ।  

2. पटके �यवसाय कर (दिैनक) 

1.   ��येक अ�थायी टहरा र फडबाट     10 

2.   न.पा. ल ेतोकेको ठाउंमा त�ा खाट आ�द राखी ठाउँ ओगटी �वसाय गन�लाई         10 

3.   तरकारी राखी ठाउं ओगटी �वसाय गन�लाई    15 

4.   ठेलागाडीबाट एक ठाउबाट आक� ठाउंमा सान� स�कने फलफूलका ठेलाबाट              15 

5.   तरकारीका ठेलावाट       10 

6.   इि�जन�ारा फलफूलको रस र उखुको रस बे�ने �यवसायवाट 15 

7.   हातले चलाउने मिसनबाट फलफूल र उखुको रस बे�न े�वसाय चाट, वदाम िव��                           15 

8.   िड ��जमा िवशेष आइ���म राखी ग�रने �वसाय गन�बाट   15 

9.   कृ�णपुर नगरपािलकाको वजार राजमाग�को छेउ छाउमा रेिडमेट कपडा राखी िब�� �वसाय गन�  15 

3. �वसाय कर: 

क. कृ�णपुर नगरपािलका मु�य वजार के�� र सो आसपासका �े�मा रहकेा अ�थायी टहरा र फडबाट िन�ानुसार बा�ष�क �वसायकर 

िलन े। 

1.   खाना खाने होटल र लज                         800 

2.   िचया ना�ता होटल                            600 

3.   खु�ा अ�य पसल                                  600 

4.  �वसाय िसफा�रस 200 

ख. कृ�णपुर नगरपािलका मु�य वजार के��  वाहेक अ�य �ामिण ठाउंमा  टहरा र फडबाट िन�ानुसार बा�ष�क �वसाय कर िलने । 

1.   ना�ता होटल   300 

2.   �कराना पसल  500 

3.   खाना खाने होटल  500 

4.   िमठाई पसल  500 

5.   रेडीमेड कपडा पसल  900 

6.  िसफा�रस द�तुर 200 

नोट : – खु�ला �थानमा �ापार गन� र नगरपािलका �े� िभ� टहरा, फडमा �ापार �वसाय संचालन गदा� बातावरण �दषुण �न े एवं यातायातको आवत जावतमा असर 

पान�  न.पा.लाई लागेमा �य�तो �थानबाट सो �ापार �वसाय गन� नगरपािलकाल े�ितब�ध लगाउन स�ेछ । 

4. क) पय�टक�य  होटलको �वसायमा िन�ानुसार बा�ष�क कर िलने 

1.  पाँच तारे होटल       30000 
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िस.न.ं राज�का ��ेह� दर (�.) 

2.  चार तारे होटल 25000 

3.  तीन तारे होटल 15000 

4.  दईु तारे होटल   10000 

5.  एक तारे होटल   7000 

ख) होटलमा िन�ानुसारको बा�ष�क �वसाय कर िलने 

1.  होटलल े�यािसनो संचालन गरेमा  30000 

2.  दोहोरी साँझ ए�ड रे�ुरे�ट  20000 

नोट :- क �ेणीको �थान भ�ाल ेनगरपािलका मु�य वजार के�� गुल�रया, वािण र वंक सो वाहके अ�य �थान ख �ेणीमा पन� । 

ख. रे�ुरा,हलवाई,िचया पसलमा बा�ष�क �वसाय कर िन�ानुसार िलन े। 

1.  िमठाइ पसल (ठुलो)    (क) 1500 

2.  िचया,चाउिमन ज�ता शाकाहारी ना�ता समेतको िमठाइको पसल   (क)       1000 

3.  �ामीण �े�का िचया,चाउिमन ज�ता शाकाहारी ना�ता र िमठाइको पसल  (ख)     500 

4.  िचया र सामा�य ना�ता  पसल ( �ामीण �े� ) 300 

5.  �ापा�रक ब�त ु

क. पे�ोिलयम पदाथ�को �वसायमा िन�ानुसारको बा�ष�क �वसाय कर िलने । 

1.   पे�ोल िब�� (प�प िडपो )            14000 

2.  मटृीतेल मा�को िब�� पसल                                                  5000 

नोट :- पे�ोिलयम पदाथ�को िडपोका लािग नया ँअनुमित �ददंा बजार �े� देिख बािहर �नुपन�  �व�था िमलाउनु पन�छ । 

6. िन�ानसुार �वसायमा बा�ष�क �वसाय कर िलन े। 

1.  चुरोट,िबडीज�य धु�पान एजे�सी  4500 

2.  साबुन एजे�सी  1500 

3.  िब�कुट एजे�सी  1500 

4.  टायर एजे�सी   3000 

5.  �लाि�क भांडा आ�दको एजे�सी  2000 

6.  चाउचाउ एजे�सी   1500 

7.  एजे�सीमा थप �ित एजे�सीको    1500 

8.  �वदशेी,िबदेशी कपडा तथा अ�य सामानको थोक पसल   2500 

9.  इलो�टोिनक पसल  1500 

10.  �वदशेी िबदेशी तयारी फैि�स कपडा पसल  1500 

11.  �ंृगारको सामानको ठुलो पसल  1500 

12.  �ृगारको सामानको म�यम पसल  400 

13.  �टेसन�र �वसाय पसल   1500 

14.  साइकल िब�� पसल  2000 

15.  मोटर साइकलको एजे�सी तथा स�भ�स से�टर समेत 4000 

16.  मोटरसाइ�कल ए�सचे� गन� �वसाय 3000 

17.  साधारण कपडा पसल 600 

18.  मोवाईल सेट िव�� पसल 500 

19.  मोटरसाइकल पाटस� िब�� पसल  1500 

20.  बस,�क, िजप,टया�टर िब�� पसल तथा स�भ�स से�टर समेत 7000 

21.  वस,�क,िजप,टया�टर पाट�सको िव�� पशल  6000 

22.  नाप तौलको ढक तराजु िब�� पसल 1500 

23.  भाडा वत�न पशल     1500 

24.  �ला�ीकको भाडा वत�न िब�� पसल  1000 

25.  कृिष काय�का लागी सानो पावर �टलर एजे�सी  3000 

26.  इलेि�टक �र�सा एजे�सी   2500 

27.  क��युटर िव�� पशल 3500 

28.  �टेसन�र र छापाखाना समेतको  पशल 2500 
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29.  पि�का मा�को  500 

30.  पे�टको  एजे�सी  2500 

7. िनमा�ण साम�ी ,हाड�बयेर, िससा �ेम, िब�तु समान िब�� पसलमा िन�ानुसार बा�ष�क �वसाय कर िलन े। 

1.  हाड�बेयर पसल (शहरी �े�)    2000 

2.  हाड�बेयर पसल (�ामीण �े�)  1200 

3.  िससा तथा िससा �ेम पसल  700 

4.  िब�ुत साम�ी र ईले��ीक सामानका पशल  700 

5.  खानेपानी धारा स�बि�ध सामान मा�ाको पसल 800 

6.  पे�ट मा�को पसल 1100 

8. �कराना / िबसादा / भाडा पसलमा िन�ानसुार बा�ष�क �वसाय कर िलन े। 

1.  �कराना पसल  (सहरी �े�) 1000 

2.  �ामीण �े�को �कराना पसल   700 

3.  भाडा तथा �य�तै �कृितका अ�य सामानह�को पसलमा  700 

9. खा�ा� ख�रद िब�� पसलमा िन�ानुसार बा�ष�क �यवसाय कर िलन े। 

1.  बाजारमा ग�ी राखी गोदाम गन�  �वसाय  3000 

2.  फुटकर खा�ान ख�रद िब�� �वसाय  1350 

3.  �ामीण �े�मा ग�ला ख�रद गोदाम रा� े�वसाय  1200 

4.  �ामीण �े�को ख�रद काटा वाला �वसाय  700 

10. िन�ानसुारका �यवसायमा बा�ष�क �वसाय कर िन�ानुसार िलन े। 

1.  टेिलिभजन लगायत ईले��ोिनक सामानको पसल  1500 

2.  �यासेट �रकड�र तथा �लेयर पसल   600 

3.  िडस लाइनको केबुल �वसाय िडस होम वा केवल �वसाय 4500 

4.  काठ मा�को फ�न�चर िब�� �वसाय    3000 

5.  काठ समेत अ�य �कारका सोफासेट, दराज र फ�न�चर िब�� पसल          1500 

6.  छाला जु�ा  च�पल एव ंअ�य �कारका जुता पसल    1100 

7.  माव�ल / �लेट मा�को पसल  2000 

8.  मल खाद िबउ िवजन र �कटनाटक ओषधी िब�� पसल  1500 

9.  तरकारी पसल 550 

10.  िसरक डसना वनाउने पशल (िवदेशी) 1100 

11.  िसरक डसना वनाउने पशल (�वदशेी) 550 

12.  म�दरा क�पनी 20000 

13.  म�दरा िडि��ुटर  10000 

14.  िव�ो खोली म�दरा पसल 4000 

15.  म�दरा थोक तथा �रटेल काटुन खोली �वसाय 7000 

11. उ�पादन मूलक उ�ोगमा 

क. औ�ौिगक कारखाना तथा उ�ोगह� वाट िन�ानुसारको बा�ष�क �वसाय कर िलने । 

1.  क. औ�ौिगक कारखाना तथा उ�ोगह� वाट िन�ानुसारको बा�ष�क �वसाय कर िलने । 5000 

2.  वालुवा सिहतको �शोधन उ�ोग 10000 

3.  सु�त�,गटुखा तथा सु�त�ज�य पदाथ�का उ�ोग  5000 

4.  चावल, तेल, िपठो, दाल, सेलरिमल  1000 

5.  चावल, तेल, िपठो, दाल, सेलरिमल ( �ामीण�े� )    500 

6.  �ामीण �े�मा प�पसेटबाट च�ने िमल    7500 

7.  काठ िचरान िमल   7500 

8.  फ�न�चर/काठ िचरान िमल   7000 

9.  िसमे�ट रोडी र बालुवा �योग गरी हयूमपाईप, िपलरपोल आ�द बनाउने उ�ोग 5000 

10.  िसमे�ट रोडी,बालुवा पंयोग ग�र �रङ,खुटा,�लक,गमला आदी बनाउने उ�ोग 5000 
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11.  �लाइउडको क�ा पदाथ� उ�पादन गन� उ�ोग        600 

12.  पाउरोटी, सप�त, तथा पापड बनाउने उ�ो◌ाग    2000 

13.  गारमे�ट तयारी पोशाक उधोग                                         20000 

14.  �फ�स  िच�ीको ईटा भ�ा उ�ोग    10000 

15.  भुस ेईटा भटृा उ�ोग     30000 

16.  दईु िच�ीको ईटा भटृा उ�ोग     5000 

17.  �वीकृती �ा� ख�टा टायल भटृा उ�ोग      1500 

18.  आयस��म बरफ उ�पादन उ�ोग       600 

19.  मैनब�ी उ�पादन उ�ोग      600 

20.  साबुन सोडा उ�पादन उ�ोग      600 

21.  चकलेट, टफ� उ�पादन उ�ोग    1000 

22.  चाउिमन उ�पादन उ�ोग     600 

23.  छालाका जु�ा च�पल बनाउने उ�ोग   3000 

24.  �टनका फ�न�चर, सोफा, दराज बनाउने उ�ोग     600 

25.  वयलगाडा बनाउने उ�ोग      600 

26.  काठको िगलास, ठेक�, बनाउने उ�ोग    1100 

27.  भांडा बत�न बनाउने उ�ोग        1000 

28.  गलैचा, होिजयरी उ�ोग       600 

29.  अगरब�ी उधोग       700 

30.  नमक�न, दालमोट आ�द बनाउने उ�ोग   20000 

31.  खाना पकाउन ेएलिप गेस �फल गन� उ�ोग                              7000 

32.  ि�टलका फ�न�चर वनाउने उ�ोग                                       2000 

33.  ि�ल/सटर वनाउने उ�ोग                                              2000 

ख. मम�त स�भार सेवा स�व�धी  िन�ानुसारका �यवसायमा बा�ष�क �वसाय कर िन�ानुसार िलने । 

1.  बस, �क, िजप, टया�टर मम�त पसल 2000 

2.  मोटर साईकल मम�त पसल 1100 

3.  क��यूटर मम�त पसल  1200 

4.  �र�सा साईकल मम�त पसल    600 

5.  �या�ी चाज� समेतको पसल  600 

6.  खराद मिसन पसल    2000 

7.  गेस मिसन पसल  1000 

8.  �या�ी चाज� पसल   600 

9.  गेस िसले�डर िब�� पसल 1200 

10.  घिड मम�त पसल  600 

11.  �ट.भी., िभ.िस.आर, िभ.िस.िप, रेडीयो मम�त पसल 600 

12.  रेिडयो मम�त पसल  600 

13.  मोवाईल मम�त पशल  600 

14.  छाता, टच�, गेस र िसलाई मिसन मम�त पसल  300 

15.  िब�ुत साम�ी, मोटर, पंखा र टेिलफोन समेतको मम�त पसल   1000 

16.  खोकामा जु�ा च�पल मम�त गन�                                        300 

17.  सट�रग ं�वसाय पसलमा  3000 

18.  टायर मम�त पसल  1100 

ग. िबशेष परामश� तथा सामािजक प�रचालन स�व�धी सं�था, �वसाय सेवामा कर िन�ानुसार िलने । 

1.   � २० लाख  स�मको �वसायमा   2500 

2.   � १ करोड स�मको �वसायमा  3500 

3.   � १ करोड भ�दा मािथको �वसायमा  4500 
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12.   �वा��य सेवा / �वसायसँग स�वि�धत स�ंथा तथा �ि�वाट िन�ानुसारको वा�ष�क �वसाय/सेवा कर िलने । 

1.  औषधी थोक िव�ेता   2500 

2.  द�त िच�क�सालय  1500 

3.  औषिध िब�� पसल / ि�लिनक 1500 

4.  क. िच�क�सक 2000 

ख. पशु िच�क�सक 1500 

ग. किबराज, बै�  1500 

घ. द�त िच�क�सक  1500 

5.  पशु औषधालय पसल 1500 

6.  च�मा िव�� पशल  1500 

7.  न�स��ग होम , िनजी अ�पताल   7000 

8.   �फिजयो थेरापी   1000 

9.   �याव परी�ण सेवा  2000 

10.   अ��ा साउ�ड ए�सरे सेवा 2000 

13. िनजी काननू �यवसायी, िवमा एज�ेट, ईि�जिनय�रंग सवेा लगायतका  िन� �वसाय सचंालन गन� �ि� तथा िनकायवाट 

िन�ानसुारको बा�ष�क �यवसायकर िलने । 

1.  ब�र� �वसाय कर  2000 

2.  �वसाय कर  1500 

3.  अिभब�ा 1200 

4.  अिभकता� र लेखनदा 700 

5.  िबमा एजे�ट �बसाय  2000 

6.  अनुस�धान तथा परामश�दाता  3500 

7.  िसप तथा �वसाय �वध�न सेवा के�द 1200 

8.  कृिष िवशेष�  1500 

9.  वातावरण िवशेष�      1500 

10.  आयकर,मु.अ.कर र लेखा स�व�धीसेवा �दान गन�                  1500 

11.  क��युटर एनािलिस� र �ो�ामर                                 2000 

12.  भाषा अनुवादक                                               2000 

13.  ईि�जिनय�रङ परामश� सेवा    3000 

14.  सभ�यर  1000 

15.  शेयर दलाल                                                  3000 

16.  नोटरी पि�लक �वसाय                                        2000 

14. म.ल.ेप.बाट लाईस�ेस �ा� अिडटरवाट िन�ानसुार वा�ष�क �यवसाय कर िलन े। 

1.  क �ेणीको अिडटरलाई                      5000 

2.  ख �ेणीको अिडटरलाई                  3500 

3.  ग �ेणीको अिडटरलाई  2500 

4.  घ �ेणीको अिडटरलाई   1500 

15. सामान ढुवािन क�पनी (�ा�सपोट�) वाट वा�ष�क �वसाय कर                           5000 

16. कृिष सवेा�यवसायमा बा�ष�क �यवसाय कर िन�ानसुार िलन े। 

1.  कुखुरा पालन (�ित खोड) 550 

2.  कुखुरा चारा िडलर 1000 

3.  वगुर पालन  550 

4.  �वसाियक कृषी उ�पादन  (समूह, शहकारी )  350 

5.  बोटिब�वा उ�पादन गन� तथा बेचिबखन ( नस�री )     350 

6.  माछापालन �वसाय  550 

17.  अ�य सेवा  
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दहेायका अ�य सेवा �वसायह�वाट िन�ानुसारको वा�ष�क �वसाय कर िलने  

 क. िन�ानुसारका �यवसायमा बा�ष�क �वसाय कर िन�ानुसार िलने । 

1.  भ�सार एजे�ट 2500 

2.  अड�र स�लायस�      1500 

3.  क. खिस,बोका लगायत मासु िब�� पसलमा    1000 

4.  ख. खिस,बोका लगायत मासु िब�� पसलमा (�ािमण)                          800 

5.  पान िविड पसल                                                           500 

6.  फलफुल , तरकारी िव�� पसल                                              600 

7.  हजाम पसल ठुलोमा तीन िसटभ�दा वढी भएको  1000 

8.  हजाम पसल साना   600 

9.  �यूटी पाल�रमा  600 

10.  मसाज र पाल�र पसल 1500 

11.  मे�रज �युरो ( िवबाह गराउने सं�था ) 2000 

12.  िशत भ�डार �वसाय संचालन                                         7000 

13.  िसलाई पसल   

क) दईु िसलाई मेिसन स�मको पसल 600 

ख) दईु िसलाई मेिसन दिेख ५ िसलाई मेिसन  स�मको पशल 1000 

ग) ५ िसलाई मेिसन दिेख मािथ स�मको पशल  1200 

14.  िनजी टेलीफोन �बसाय  2000 

15.  िजम से�टर �वसाय  600 

16.  कपडा धुने पसल साधारण  600 

17.  �ाईि�लन मेिसन सिहत भएको कपडा धुने पसल 1000 

18.  सुनचादी िब�� तथा गर गहना बनाउने पसल   2500 

19.  सुनचादी गहना मा� बनाउने पसल  1500 

20.  कलर �याब सिहतको फोटो �टुिडयो    1500 

21.  सब ै�किसमको �ृगार पसल 1500 

22.  चुरा पोतेको मा�  �ृगार पसल   400 

23.  साईन बोड� बनाउने पे�टीङ सेवा  800 

24.  फोटोकपी पशल 600 

25.  ि�िस�ग �बसाय  500 

26.  घर ज�गा ख�रद िब�� �वसाय  5000 

27.  अनलाईन सेवा �वसाय 1300 

28.  गेम �लव �वसाय 600 

18.  िश�ा सेवा 

       (क) िन�ानुसारका �यवसायमा बा�ष�क �यवसाय कर िन�ानुसार िलने  (सं�थागत) बाहेक । 

1.  िनजी �े�का �कुल �या�पस                                       1500 

2.  �वसायीको सीप िवकास समव�धी �ािबिधक िश�ालय  3500 

3.  क��यूटर इि�स�यूट   1500 

4.  �ुशन, को�चंग सेवा 1500 

5.  भाषा �िश�ण  1500 

6.  शैि�क परामस� सेवा  2000 

7.  वैदिेशक रोजगार परामश� दाता 25000 

8.  िनिज �े�का आधारभूत िब�ालय 800 

9.  िसफा�रस द�तुर (मािथ सव ैका हकमा) 500 

10.  मो�ट�ेरी िव�ालयको लािग 200 

ख) िन�ानुसारका िनजी शैि�क स�थाह� खो�न िन�ानुसारको  िसफा�रस द�तुर  िलने । 

1.  मो�ट�ेरी िव�ालय 3000 
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2.  �ा. िव.स�म  10000 

3.  िन. मा. िव.  स�म 15000 

4.  मा. िव.  स�म 20000 

5.  उ� मा. िव. स�म 25000 

6.  उ� मा. िव. दिेख मािथ 35000 

नोट :- क�ा थपका लािग िसफा�रश गदा� �ित क�ा थप                                              �. 1000|- 

19.  िबि�य सवेा 

1.  नेपाल सरकारको पूण� �वािम�व रहकेो बाहेकआ�थ�ककारोबार गन�  बैक  20000 

2.  आ�थ�क कारोवार समेत गन�  वैक वाहेका िवि�य क�पिनह�                  5000 

3.  िबमा क�पनी 10000 

4.  िबदेशी मु�ा सटही काउ�टर 5000 

5.  सहकारी ब�क 3000 

20.  सचंार सेवा (वा�ष�क) 

1.  इमेल / इ�टरनेट �वसाय         800 

2.  कु�रयर सेवा    800 

3.  एस.�ट.डी. / आई .एस.डी. / �या�स स�ब�धी िनजी �वसाय 800 

4.  एफ.एम. रिडयो   5000 

5.  केवुल नेटवक�  सेवा संचालन सेवामा  10000 

22. कृ�णपरु नगरपािलकामा �धान काया�लय भएका िनमा�ण �वसाय (वा�ष�क) 

1.  क) �ेणीका रिज�ड� िनमा�ण �वसािय   10000 

2.  ख) �ेणीका रिज�ड� िनमा�ण �वसािय   6000 

3.  ग) �ेणीका रिज�ड� िनमा�ण �वसािय   5000 

4.  घ) �ेणीका रिज�ड� �वसािय         4000 

22. अ�य �वसाय: िन�ानुसारका �वसायमा वा�ष�क �वसायकर िन�ानुसार िलने । 

1.  गोिलया काठ ख�रद िब��                                                 10000 

2.  ईटा ढुंगा बालुवा िग�ी ज�मा गरी िब�� गन�                               5000 

3.  �सर उ�ोग �वसाियक �योजन 20000 

4.  �सर उ�ोग आ�त�रक �योजनका लािग 15000 

5.  �रचाज� काड�को थोक पसल                                                600 

6.  बै�ड बाजा �वसाय                                                     600 

7.  लाइसे�स  �� �थाइ चलिच� हल                                          2500 

8.  थो�ा बोरा, र�सीका टु�ा, पुराना �लाि�क च�पल कवाड पसल                 5000 

9.  िमनरल वाटर �ला�ट                                                                               1500 

10.  प�पसेट िडलर                                                           2000 

11.  डरेी फाम� (�शोधन वाहेक)                                              800 

12.  कोकाकोला, पे�सी, फ�टा िचसो पेय पदाथ�को ऐजे�सी                         2000 

13.  केसर िमल                                                               1200 

14.  केसर िमल िडपो                                                         800 

15.  कपडाको थोक �वसाय                                                   1500 

16.  पूल हाउस                                             800 

17.  पशु ख�रद िव�� �वसाय     5000 

18.  टे�ट हाउस सेवा                                                        2000 

19.  डरेी उ�ोग( �शोधन सिहत )           1500 

20.  अनुमती �� जनावरका हाड �संगको �वसाय                               2000 

21.  अ��ा एिसड िड�ी�ड वाटर उ�पादन                                    1000 

22.  डरेी फाम� 1500 

23.  डरेी फाम� िसफा�रस 500 
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24.  चुनढुंगा उ�ोग दता� 5000 

25.  चुनढुंगा उ�ोग दता� िसफा�रस 2500 

26.  िब�ापन पिछको िसफा�रस  500 

27.  पशु/प�छी पालन �वसाय दता� 500 

28.  पशु/प�छी पालन �वसाय दता� िसफा�रस 300 

23. मनोर�न कर 

1.  अ�थायी लाइसे�स िलई िभिडयो �दसन �ावसाय संचालन 200 

2.  पटके िथयटर, नौटंक�, सक� स,  500 

3.  चटक देखाउने  100 

4.  अ�य खेल दखेाउन े 100 

5.  चलिच� �वसाय  800 

24. बा�ष�क िव�ापन कर     

1. �वसाियक द�ृटीकोणले �चार गन�, साइनबोड� रा�े, पो�टर टा�े, �फ�मी पो�टर रा�े (�ित वग�फुट) 100 

2. काठ, �टन, �दवालमा (�ित वग�फुट) 50 

3. संघ सं�था पसलको पो�टरमा (पटके) 80 

नोट :- यस स�व�धी िव�ापन रा� े�थानको लािग नगरपािलकाको पुव� ि�वकृती िलनु पन� । 

25.  स�पि� ज�गाको मू�याकंन द�तरू िन�ानसुार िलन े। 

1.  घर ज�गाको स�पि� मू�या�कन (ए�ककृत स�पि�) करको दर �. ५ पैसा �ित हजारमा  

2.  (िवधा�थ�ह�लाई अ�ययनको लािग िवदेस जाँदा स�पि� मु�यांकन द�तुरको ५० �ितशत छुट �दईनेछ) 1000 

२५.१ आय �मािणत शु�कः– 

 एक लाख �पैया स�मको आय �मािणत गराउनु पन� भएमा � ५०।– (अ��पी–पचास मा�) �ित लाख मा � ५०।– का दरले शु�क 

िलईने छ र िवश लाख भ�दा मािथको आय �मािणत गराउनु पन� भएमा अिध�म � १०००।–  (अ�्ँ�पी– एक हजार मा� ) �न ेछ । 

26. िन�ानसुारको िसफा�रसमा िन� बमोिजमको द�तरु िलन े। 

1.  चौहदी �मािणत द�तुर (मह�े�राजमाग�संग जोिडएको सो आशपाश १ �क. िम .िभ�को)                                                   1000 

2.  मािथ िस.न. १ मा उ�लेिखत  वाहेक अ�य �े�को चौहदी �मािणत द�तुर     500 

3.  �टकट द�तुर               10 

4.  साधारण िसफा�रस           100 

5.  मु�ा स�बि�ध िसफ�रस                                                250 

6.  सज�िमन गनु� पन� िसफा�रसमा                                                   500 

7.  कृिष/कृिषज�य उधोगको िसफा�रसमा                                                              5000 

8.  साना उ�ोगको  िसफा�रसमा                                                   1000 

9.  मझौला उधोगको िसफा�रसमा 3000 

10.  ठूला उधोगको िसफा�रसमा  20000 

11.  नाग�रकता फाराम                                                             10 

12.  वंशजको नाताल ेनाग�रकता िसफा�रस                                        100 

13.  ज�मिस� नाताल ेनाग�रकता िसफ�रस 2000 

14.  वैवािहक अंिगकृत नाग�रकता िसफा�रस                                   3000 

15.  अंगीकृत नाग�रकता िसफा�रस                                           10000 

16.  नावालक िसफा�रश                                                          100 

17.  अंिसयार/सगोल/अंशव�डा दा.खा. िसफा�रश                                    500 

18.  िववािहत/अिववािहत �मािणत                                                 50 

19.  ज�म िमित �मािणत                                                         50 

20.  घटना दता� (कानुनले िलनु पन� अव�थामा)  50 

21.  अं�ेजीमा ग�रन े(बसोबास, ज�म, मृ�य,ु िववाह, अिववािहत, नाता) �मािणत द�तुर       500 

22.  नाग�रकता �ितिलपी �मािणत द�तुर  100 

23.  बसोबास �मािणत द�तुर                                                200 
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24.  अ�थायी बसोबास �मािणत द�तुर                                         500 

25.  टे�टरको भंसार छुट स�ब�धी िसफा�रस                                   1000 

26.  प�पसेटको भंसार छुट स�ब�धी िसफा�रस                                 200 

27.  चारा काटन ेमिसनको भ�सार छुट स�ब�धी िसफा�रसमा                     125 

28.  िब�ुत जडानको िसफा�रस/ठाउसारी/नामसारी  200 

29.  िवधुत जडानको िसफा�रश (सं�थागत)                                         500 

30.  िवधुत जडान उधोग िसफ�रश                                                1000 

31.  कृिष औजार स�बि�ध भ�सार छुट िसफारिस                               250 

32.  टेलीफोन/ठाउसारी/ नामसारी िसफारीस द�तुर                                 250 

33.  खानेपानी धारा जडान/ठाउसारी/नामसारी िसफा�रस                              150 

34.  म�दरा (िवक� खोिल) पसल संचालन िसफा�रस                                 15000 

35.  म�दरा (िवक� खोिल) पसल संचालन िसफा�रस �ामीण 10000 

36.  म�दरा िडलर िसफा�रस                                                   20000 

37.  म�दरा िडलर िसफा�रस  (�ािमण)                                                  15000 

38.  साव�जिनक टेिलफोन िसफा�रस                                          300 

39.  संचार �वसायको िसफा�रस                                                   300 

40.  �वसायको नामसारी /ठाँउसा�र द�तुर/नाँउ प�रवत�न                          500 

41.  गैर सरकारी संघ स�था �लब तथा सिमित आ�द िसफारीसमा                     500 

42.  नाता �मािणत                                                             100 

43.  सज�िमन का लािग (सव ै�कारको )  300 

44.  कुकाठ िसफा�रस                                                           1000 

45.  होटल/लज/रे�ुरे�ट िसफा�रस  (वजार)                                              3000 

46.  होटल/लज/रे�ुरे�ट िसफा�रस  (�ामीण)                                               3000 

47.  फोटो टाँस िसफा�रस ( ज�त:ै- नावालक प�रचय प� िसफा�रस) 150 

48.  अं�ेिजमा (शीष�क नखुलेका) िसफा�रस  350 

49.  च�र� िसफा�रस द�तुर 250 

50.  िमलाप� गराउँदा ला� ेद�तुर 200 

51.  म�दराको स�ज�िमन 500 

52.  न.पा. �े�मा िव�ुत पोल जडान गरे वाफत ने. िव. �ा.बाट �ित पोल   �.२०।-  र �ा�सफ� मरको �ितवग� फुट �. १०।-का 

दरल ेवा�ष�क शू�क िलने । िव�ुत तार �ित िमटर �. ०.०१ पैसा िलने । 

27. नपेाल खानपेानी स�ंथानल ेपाइप लाईन िबछाए वाफत �ित िमटर �. ०.५ पैसाका दरल ेमािसक सेवा शू�क िलन े। 

28. केवुल, िडस लाईनको �ित िमटर �.०.५ पैसा मािसक िलने । 

29. नेपाल दरु संचार सं�थानले टेिलफोन लाईन तानेकोमा �ित पोल वा�ष�क �. १०।-केवल तारको �ित िमटर ०.०१ पैसा मािसक र 

टेिलफोन �यािवनेट ब�सको �ित ब�स �. २।-मािसक शू�क िलने । 

30. घर वाटो  �मािणत द�तरु:- 

घरवाटो स�वि�ध 

1.  राजमाग� 2500 

2.  कालोप�े स“ग जोिडएको ज�गा 1500 

3.  �ावेल स“ग जोिडएको ज�गा 1000 

4.  कि� वाटो 700 

5.  खेित �योजनको ज�गा 500 

6.  वकस प�/ अंशव�डा गदा� घर वाटो िसफा�रसका लािग 1000 

नोटः 

क) �ाकृितक �कोपमा परेका, अनाथ, अश�, अपांगता भएका  �ि�ह�ले सो स�व�धी �होराको  िसफा�रश माग गरेमा िसफा�रश द�तुर ला�े छैन । 

ख) जे� नाग�रक, अपा¨  एकल मिहला प�रवार र शिहद प�रवार सद�यह�को सामािजक सरु�ा स�बि�ध िनवेदनमा िनवेदन द�तुर निलने । 

31. खानपेानी धारा जडान शू�क 

१. क�ी तथा �ाइभेल सडक र फुटपाथ काटी धारा जडान गनु� पन�मा               

 

100 
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नोट:- प�� सडक र फुटपाथ काटनु  पन�मा सो काय� गन�मा ला�े स�पुण� खच� ल.ई. अनसुारको रकम   

    स�बि�धत  �ि� बाट धरौ�ट िलई अनुमती �दने  र स�व�धीत �ाि�ले मम�त गरेमा मा� धरौटी �फता� गन� पन� । 

32 न�सापास भई घर बनाउंदा पाउन ेस�िलयत काठ स�बि�ध िसफा�रस                 250 

33 नगर �े�िभ� कुनै घर,गोदाम,पसल,�यारेज,कारखाना,घरज�गामा टहरा, पोखरी, िमल आदी बहालमा �दएकोमा �दएको  

बहाल रकमको २ �ितशतका दरले बहाल कर िलने । 

34 नगरपािलकावाट �ि�गत �योजनका नाप न�सा तथा िसमा�कन गन� अिमन माग भई उपल�ध गराउनु पन� भएमा सो 

वापत १५००।०० सेवा शु�क िलने । 

35. न�सा पासमा िन�ानसुार द�तरु िलन े

1.  कृ�णपुर नगरपािलकाको मु�य बजार �े�को ५०० िमटर दाया वाया आवािसय �योजनका लािग िनमा�ण 

�ने घरको  �ित वग�फूट                                    

4 

2.  १ मा उ�लेिखत �थान वाहेक  अ�य �थानमा िनमा�ण �ने घरको �ित वग� फुट                         2 

3.  न�सा पासको िनवेदन �कताव            500 

4.  न�सा नामसारी द�तुर  300 

5.  न�साको �ितलीपी �मािणत द�तुर    100 

6.  न�सा पासको �माण प�को �ितलीपी द�तुर  100 

7.  सि�ध सप�न स�व�धी साव�जिनक सूचना �कासन वाफत द�तुर 200 

8.  घर िनमा�ण स�प� �माण प� िसफा�रस द�तुर         500 

36. घर कर:-  

1 मह�े�राजमाग�सँग जोिडएको प�� घरह�को वा�ष�क घर कर �. १५०।००, वजार �े� र सो आशपाशको ५०० िमटर स�म 

वाटोसँग जोिडएको जिमनमा िनमा�ण भएका प�� घरको  वा�ष�क १००।– र कि� घरको ५०।– (प�� घरको �ित तला थप �. 

५०।–) 

2 मािथ १ मा उ�लेिखत �ामीण�े�मा प�� घरको ५०।०० ( �ित तला थप २५ थप ) 

3 �ामीण�े�को टायल, �टन, ज�ताको छाना भएको घरको वा�ष�क �. २०।– 

37. भिुमकर  

37.1 कृ�णपुर नगरपािलकाको आ�थ�क ऐन २०७५ बमोिजम स�पि� कर (एक�कृत स�पि� कर) को हकमा सोिह 

बमोिजम �ने र बाँक� भुिमकर गत आ.व. अनुसारकै दररेट कायम रहन ेछ । 

 

37.2 अ�वि�थत वसोवास  

1 मह�े� राजमाग�सँग जोिडएको �ित क�ा  20 

2 मह�े� राजमाग�सँग नजोिडएको सो आशपाशको २०० िमटर स�म वाटोसँग जोिडएको जिमनको �ित क�ा 10 

3 मािथ िस.न. १ र २ मा उ�लेख भए वाहेक �ामीण�े�मा  �ित क�ा  2 

4 �ामीण �े�मा १ िवगाहा  वढी �ने ज�गा �नेलाई �ित क�ा  3 

 

38. आ.व.०७५/०७६ मा नगरपािलकाको �ापा�रक सटरको मािसक भाडादर �यूनतम �ित सटर � ३०००।– (बढाबढ ग�र�दन ुपन�) 

39. उपरो� वमोिजम करका िशष�कह� म�य ेछुट भएका िशष�कह�को दररेट नगर काय�पािलकाल ेतोके वमोिजम �न ेछ । 
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आ�थ�क वष� २०७४/०७५ को वा�ष�क आय�यय िववरण 

आय �यय 

सु� मौ�दात 27,086,938.60 आ�त�रक चालु खच� 6,976,912.51 

  0.00 आ�त�रक पुिजगत खच� 316,437.65 

ब�क �. २७०८६९३८|६० 0.00 िव�ीय समानीकरण 266,419,906.20 

नगद �. ००|०० 0.00 सशत� अनुदान 116,906,515.42 

आ�त�रक �ोत 2,159,521.59 

LGCDP अनुदान नेपाल 

सरकार पुिजगत 600,000.00 

मालपोत तथा भूिमकर 1,460,094.98 

LGCDP अनुदान नेपाल 

सरकार चालु 453,277.40 

िविवध नगदी कर 1,072,529.52 

संघीय संरचना पुवा�धार 

िवकास काय��म 0.00 

टे�डर फारम िब��  752,300.00 सामािजक सुर�ा अनुदान 67,603,132.00 

�ोत ए�कन नभएको 0.00   0.00 

सामािजक प�रचालकको तलब 132,000.00 िज.स.स. बाट स.प.को तलब 36,000.00 

नगरपािलकाको अनुदान 404,475,515.42   0.00 

LGCDP अनुदान नेपाल सरकार 

पुिजगत 600,000.00 ग�रवसँग िवशे�र  427,500.00 

LGCDP अनुदान नेपाल सरकार 

चालु 453,277.40 कम�चारी क�याण कोष 1,557,821.00 

संिघय संरचना पूवा�धार 0.00 धरौटी �फता� खच� 8,065,081.00 

सामािजक सुर�ा अनुदान 67,603,132.00 खच� ज�मा 469,362,583.18 

७ नं �दशे सरकारबाट �ा� 503,000.00 बाँक� मौ�दातको िववरण    

ग�रब संग िबशे�ोर  427,500.00 नगद बाँक� �. ००० 0.00 

राज�व बाडफाड मा. रिज��ेसन 0.00 

संिचत कोषको खातामा बाँक� 

मौ�दात  46,484,991.49 

कम�चारी क�याण कोष 1,948,017.68 ७ नं �दशे सरकारबाट �ा� 503,000.00 

धरौटी �ा� ज�मा 10,290,032.66 

कम�चारी क�याण कोष बजेट 

बाँक� 390,196.68 

अ�य आ�दानी 1,863.16 धरौटी बाँक� 2,224,951.66 

ज�मा 518,965,723.01 ज�मा 518,965,723.01 
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आ.ब २०७५/०७६ को बजटे तथा काय��मह�को िववरण 

आय िववरण 

िस.न.ं आ�दानी िशष�क रकम 

१ िव�ीय समानीकरण 152,800,000 

२ राज� वाडफाँड अथ�  111,965,000 

३ �दशे सरकारको िवि�य समािनकरण  7,788,000 

४ �दशे सरकारको राज� बाँडफाँट 3,874,000 

५ �दशे समपुरक कोष १ अब� (अनुमािनत )  11,363,000 

६ �दशे �ाकृितक �ोतको बाडफाड (अनुमािनत )  10,000,000 

७ अ.�या. 46,484,991 

८ अ�त�रक �ोत  8,004,000 

९ सशत� अनुदान संघ 145,900,000 

१० सामािजक सुर�ा सशत� अनुदान 82,600,000 

११ ग�रबसँग िवशे�र सशत� अनुदान 500,000 

१२ LGCDP सशत� अनुदान 1,100,000 

१३ �दशे िवशेष अनुदान ५० करोड (अनुमािनत )  5,681,000 

  ज�मा:- 588,059,991 

 

�य िववरण 

  िबनोयोिजत बजटे िशष�क / िबषयगत �े� / योजनाको नाम   

क आ�थ�क िवकास   

१ कृिष िवकास शाखा 10,000,000 

२ पशु िवकास शाखा 3,000,000 

३ लि�त वग� 4,800,000 

४ सहकारी 100,000 

५ नगर उ�ान िनमा�ण (कृ�ण �णामी धा�म�क वन)  1,000,000 

६ िशत भ�डार / अ� भ�डार िनमा�ण 2,000,000 

७ नगर रंगशाला िनमा�ण  5,000,000 

८ �ी �वासी समैजी धा�म�क पय�ट�कय धाम स�बध�न 4,000,000 

९ �ांगा�रक मल उ�पादन के�� िनमा�ण 1,000,000 

१० होम �टे िनमा�ण तथा �व�थापना 500,000 

११ ५ नं वडा कृ�ण �णामी सेवा धाम राधा कृ�ण धाम भु�ानी बाँक� 400000 

      

ख सामािजक िबकास   

१ िश�ा शाखा 5,550,000 

२ �वा��य शाखा 6,000,000 

३ मिहला िवकास शाखा 6,500,000 

४ १ नं वडाको कािलका मा.िब. ब�डमा �ािविधक िश�ा भौितक पूवा�धार िनमा�ण 1,000,000 

५ ४ नं वडाको �वासी आधारभुत िव�ालयको भौितक पूवा�धार िनमा�ण 1,000,000 

६ खेलकुद  1,000,000 

७ ५ नं वडाको क�न �या�पस भौितक पूवा�धार सुधार 1,500,000 

८ २ नं वडाको उदय सर�वती �या�पस भौितक पूवा�धार सुधार 500,000 

९ शहरी सुर�ा काय��म  100,000 

१० कला, सािह�य, सं�कृित �ब��न  100,000 

११ नगर �तरीय योग िशिवर संचालन 50,000 

१२ ५० सैयाको नगर अ�पताल िनमा�ण 5,000,000 

१३ था� सं�ाहलय िनमा�ण 1,000,000 
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१४ वडा �तरमा खेलकुद मैदान 3,600,000 

१५ िविभ� चच�मा �व�थापन 1,000,000 

१६ ९ नं वडाको सामुदाियक �वा��य इकाई भवन भौितक िनमा�ण 800,000 

१७ ८ नं वडाको रेकवार िबचवा �वा��य चौक� �शुती गृह िनमा�ण 1,000,000 

१८ ५ नं वडाको कृ�ण �णामी सेवा धाम 505,595 

१९ ७ नं वडाको कलुवापुर खानेपानी 500,000 

२० ए�बुले�स ख�रद गन� काय� भु�ानी बाँक� 1100000 

२१ ३ नं वडा न�द मा.िब.पखा�ल िनमा�ण भु�ानी बाँ�क 400000 

      

ग पवूा�धार िबकास   

१ समपुरक कोष 20,000,000 

२ नगरपािलका काया�लय भवन िनमा�ण �मागत  20,400,000 

३ १ नं वडा काया�लय भवन िनमा�ण �मागत 6,720,000 

४ २ नं वडा काया�लय भवन िनमा�ण 3,000,000 

५ ४ नं वडा काया�लय भवन िनमा�ण �मागत 6,720,000 

६ ५ नं वडा काया�लय भवन िनमा�ण 3,000,000 

७ ६ नं वडा काया�लय भवन िनमा�ण �मागत 6,720,000 

८ ७ नं वडा काया�लय भवन िनमा�ण �मागत 6,720,000 

९ ९ नं वडा काया�लय भवन िनमा�ण �मागत 6,720,000 

१० १ नं वडा कालोप�े - बेलमती ऐरको घरदिेख जगद�बा मयुर सा.व.उ.स �दै िशवराज 

प�तको घरबाट मािथ गई पुरानो बाटो पु�ु रानाको घरस�म जाने सडक  

2,500,000 

११ २ नं वडा कालोप�े - वािण मु� कमैया िशिवर वालक�याण िन.मा.िव. �दै ख�लागोठ 

जाने सडक 

2,000,000 

१२ २ नं वडा कालोप�े - बंक दिेख जनउ�थान जाने सडक  2,000,000 

१३ २ नं वडाको कालोप�े - �टिसएन देिख नि�दपुर सडक 1,500,000 

१४ २ नं वडाको कालोप�े - बाणी दिेख दि�ण रामी लुहारको घर जाने सडक 1,500,000 

१५ ३ नं वडा कालोप�े - मुल सडक दिेख वडा काया�लय �द ैल�वागडयैा स�मको सडक  2,000,000 

१६ ४ नं वडा कालोप�े - अ��रयाप�� दिेख मािथ मालुबेला जाने सडक 2,500,000 

१७ ५ नं वडा कालोप�े - राजमाग� उ�र नहर �द ैमालुमेला जो�ने सडक 4,000,000 

१८ ६ नं वडा कालोप�े -  मोहनाचोक सर�ती माग� शाि�त टोल �दै वालुवाफाटा कृिष सडक 

जोडन ेसडक  

2,000,000 

१९ ७ नं वडा कालोप�े - च�मन चौराह दिेख क�न मा.िव. �दै नवराज पा�डेयको पसल 

स�मको सडक 

2,500,000 

२० ८ नं वडा कालोप�े - मजगाई झोपु दिेख िधरे�� भ�डारीको िमल �दै गौडी रतासी 

स�मको सडक 

3,000,000 

२१ ९ नं वडा कालोप�े - प�ािधन �कुल दिेख मह�े� बहादरु िसहको घर स�मको सडक 4,000,000 

२२ ६ नं वडा �संहपुर वलुवा नालामा क�भट� िनमा�ण 3,000,000 

२३ ४ नं र ५ नं वडा जो�ने दयाअ�मरपुरमा क�भट� िनमा�ण 2,000,000 

२४ मम�त स�भार  1,000,000 

२५ सडक सौय� बि� जडान 2,000,000 

२६ १ नं वडाको दोिम�ला ब�ड �दै ४ नं वडाको मालुबेला जैिबक माग� न.पा. ले �याक 

खोली �ाभेल गन�  

500,000 

२७ १ नं वडाको खारखोलामा पन� नवराज बुडा र �ताप महराको घर निजक तटब�ध 400,000 

२८ १ नं वडाको तटब�ध- त�लो पह�रया ओदाल खोला िल�ट िसचाई प�रयोजना निजक 

तटब�ध 

400,000 

२९ ३ नं वडाको िल�ट िसचाई निजक तटब�ध 500,000 

३० ८ नं वडाको वडा काया�लय िभ� सामुदाियक भवन िनमा�ण 500,000 

३१ ३ नं वाड� काया�लय भवन िनमा�ण भु�ानी बाँक� 300,000 

३२ ५ नं वडा बलुवानाला ��याब क�भट� भु�ानी बाँक� 300,000 
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घ सुशासन तथा सं�थागत िवकास   

१ चालु खच� 65,703,400 

२ क�टे�ज�सी 6,000,000 

३ �यायीक सिमित �व�थापन 400,000 

४ सामािजक प�र�ण / साव�जिनक सुनुवाई  100,000 

५ राज�व स�भा�ता अ�ययन र ��ेपण 100,000 

६ करदाता िश�ा काय��म  75,000 

७ नगरपािलकालाई आव�यक कानुन िनमा�ण ग�र काया��वयन गन� काय� 200,000 

८ कृ�णपुर नगर �ोफाइल िनमा�ण  700,000 

९ पु�तकालय  500,000 

१० अ�ययन अवलोकन �मण  1,000,000 

११ नगर गु�योजना तथा आविधक योजना िनमा�ण भु�ानी बाँक� 299992 

१२ मोहना नदीको न�दज�य पदाथ� उ�खनन गन� काय�को लािग IEE �ितवेदन तयार गन� काय� 

भु�ानी बाँक� 

346456 

१३ मछेली नदीको न�दज�य पदाथ� उ�खनन गन� काय�को लािग IEE �ितवेदन तयार गन� काय� 

भु�ानी बाँक� 

99779 

१४ ब�द बनारा नदीको न�दज�य पदाथ� उ�खनन गन� काय�को लािग IEE �ितवेदन तयार गन� 

काय� भु�ानी बाँक� 

99779 

१५ राज�व स�भा�ता अ�ययन �ितबेदन तयार गन� काय� भु�ानी बाँक� 419188 

१६ ब�द बनरा र मछेली खोला नालाको IEE  1,000,000 

      

ङ बन वातावरण तथा िवपद �व�थापन   

१ छाडा चौपायाँ �व�थापन 2,000,000 

२ िवपत �व�थापन 1,100,000 

३ जं�गली जनावर आतंक िनय��ण सहायता कोष 500,000 

४ सप� दंश उपचार सहयोग कोष 50,000 

५ एक घर एक िब�वा काय��म 200,000 

६ फोहरमैला �व�थापन  200,000 

७ ५ नं वडाको ढल िनकाश 8,000,000 

८ िचिडया घर िनमा�ण 500,000 

      

  वडा भलेाबाट िविनयोिजत �नगेरी वडा सिमितलाई िबिनयोजन ग�रएको   

१ वडा नं. १ का वडा भेलावाट छनौट भई  �ाथिमकतामा परेका योजनाह�  8,770,758 

२ वडा नं. २ का वडा भेलावाट छनौट भई  �ाथिमकतामा परेका योजनाह�  7,155,151 

३ वडा नं. ३ का वडा भेलावाट छनौट भई  �ाथिमकतामा परेका योजनाह�  4,971,920 

४ वडा नं. ४ का वडा भेलावाट छनौट भई  �ाथिमकतामा परेका योजनाह�  8,782,610 

५ वडा नं. ५ का वडा भेलावाट छनौट भई  �ाथिमकतामा परेका योजनाह�  5,707,136 

६ वडा नं. ६ का वडा भेलावाट छनौट भई  �ाथिमकतामा परेका योजनाह�  5,329,700 

७ वडा नं. ७ का वडा भेलावाट छनौट भई  �ाथिमकतामा परेका योजनाह�  6,542,678 

८ वडा नं. ८ का वडा भेलावाट छनौट भई  �ाथिमकतामा परेका योजनाह�  6,083,145 

९ वडा नं. ९ का वडा भेलावाट छनौट भई  �ाथिमकतामा परेका योजनाह�  7,069,502 

  ज�मा:- 340,411,789 

      

  सशत� अनदुान अ�तग�तका काय��मह�   

१ सशत� अनुदान संघ 145,900,000 

२ सामािजक सुर�ा सशत� अनुदान 82,600,000 

३ ग�रबसँग िवशे�र सशत� अनुदान 500,000 
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४ LGCDP सशत� अनुदान 1,100,000 

५ �दशे िवशेष अनुदान (अनुमािनत)  5,681,000 

  ज�मा:- 235,781,000 
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वडा न�बर १ का वडाबाट िविनयोिजत योजनाह� 

 

िस.न.ं िबषयगत ��े / योजनाको नाम   िविनयोिजत बजटे 

        

क आ�थ�क िवकास     

१ बेमौसमी तरकारी खेित तािलम (तरेल खेित) �. 100,000 

        

ख सामािजक िबकास     

  िश�ा     

१ �ी कािलका मा�यिमक िव�ालय व�डमा बािलिव�ान िश�ा पूवा�धारको लािग आ�थ�क सहयोग  �. 350,000 

२ �ी राि�य मा�यिमक िव�ालय पह�रयाको लािग क��युटर ख�रद �. 350,000 

३ �ी वाल�दप आधारभूत िव�ालयलाई फ�न�चर ख�रद �. 50,000 

४ �ी जन�योित आधारभूत िव�ालय सु�द�रफाँटामा िबधुत जडान �. 50,000 

५ �ी बैजनाथ आधारभूत िव�ालय भेटघाटको पखा�ल िनमा�ण �. 50,000 

६ �ी बैजनाथ आधारभूत िव�ालय दोिम�लाको �ांगण तारवार �. 70,000 

७ �ी च��सूय� आधारभूत िव�ालय �ीपुरको अधुरो घेरवार िनमा�ण �. 50,000 

८ �ी िस��ेोरी वाल िवकास कुमगडा शौचालय िनमा�ण �. 30,000 

  �वा��य     

९ सामुदाियक �वा��य इकाई िनगाली �सुती गृह संचालन �. 250,000 

१० दोिम�ला �वा��य इकाई अधुरो भवन िनमा�ण �. 250,000 

  खानपेानी     

११ िनगाली खानेपानी हनुमान टोल अ�टजन धारा िनमा�ण �. 300,000 

१२ पह�रया गणेश टोलमा अ�टजन धारा िनमा�ण �. 500,000 

१३ कािलका टोल दोिम�ला ज�ड़ ेखोला खानेपानी योजना �. 200,000 

१४ मोितपुर खानेपानी मम�त स�भार  �. 100,000 

  लि�त समहू/वग�     

१५ नारी �दवसको काय��म �. 10,000 

१६ खेलकुद सामा�ी ख�रद �. 50,000 

१७ बाल �दवस काय��म �. 8,000 

१८ अपांग तथा जे� नाग�रक स�मान काय��म �. 50,000 

१९ दिलत मिहलालाई िसलाई कटाई तािलम �. 70,000 

२० मिहला िसलाई कटाई तािलम �. 150,000 

२१ भूक�प �ितरोधी घर िनमा�ण डकम� तािलम �. 80,000 

        

ग पवूा�धार िबकास     

१ वाड� िभ� रहेका बाटो �ाभेल  �. 900,000 

२ �युमपाईप ख�रद तथा जडान �. 1,002,758 

३ �ीपुर ह�रलाल बोहरा र िब�वाको घर निजकको बाटोमा क�भट� िनमा�ण �. 350,000 

४ जगद�बा सामुदाियक बन जाने बाटोमा रमेश प�रयारको घर निजक क�भट� िनमा�ण �. 550,000 

५ िनगाली काठेपुल �द ैबम बहादरु शाहको घर निजक क�भट� िनमा�ण �. 600,000 

६ िनगाली िभ�डी बजार दिेख हनुमान टोल स�मको बाटो कालोप� े(�ाकृितक �ोतको बाडफाड) �. 1,000,000 

७ िनगाली िभ�डी बजार दिेख हनुमान टोल स�मको बाटो कालोप� े(�दशेको समपुरक कोष) �. 1,000,000 

        

घ सुशासन तथा सं�थागत िवकास     

१ काया�लय संचालन खच� �. 250,000 
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वडा न�बर २ का वडाबाट िविनयोिजत योजनाह� 

 

िस.न.ं िबषयगत �े� / योजनाको नाम   िविनयोिजत 

बजटे 

        

क आ�थ�क िवकास     

१ कृषकह�लाई तािलम �. 100,000 

२ पावर �टलर ख�रदमा अनुदान �. 320,000 

३ िसचाई बो�रंगमा अनुदान �. 350,000 

४ बगर खेतीमा अनुदान �. 100,000 

५ बेमौसमी खेती गन� िबऊिबजनमा अनुदान �. 100,000 

        

ख सामािजक िबकास     

१ �वा��य भवन मम�त �. 200,000 

२ �कशोर कोशोरी �जनन �वा��य स�ब�धी अिभमुखीकरण तािलम �. 50,000 

३ बादी समुदायका मा�छेह�लाई अिभमुखीकरण तािलम �. 50,000 

४ योग िसिवर संचालन �. 50,000 

५ अ�तर िव�ालय हािजरी जवाफ �ितयोिगता  �. 50,000 

६ �वा��य �वयंसेिवकाह�लाई साइकल ख�रद �. 70,000 

७ मिहला �हसँा �यूनीकरण स�ब�धी सचेतना काय��म �. 50,000 

८ ८० वष� भ�दा मािथका जे� नाग�रकह�लाई स�मान काय��म �. 50,000 

९ युवा लि�त खेलकुद काय��म �. 50,000 

१० िविभ� समुदायका धम� सं�कृित जघेना� काय��म �. 42,000 

        

ग पवूा�धार िबकास     

१ बाणी बजारमा साव�जिनक शौचालय िनमा�ण �. 400,000 

२ मुकेश रोकायाको घर निजकको बाटोमा �युमपाईप जडान �. 150,000 

३ गेड़ ेख�काको घर निजकको बाटोमा अधुरो क�भट� िनमा�ण �. 300,000 

४ बाणी नयाँ ब�तीमा पोखरी तथा ढल िनकास �. 150,000 

५ मु� कमैया िसिवर ना� देवीको घर निजकको बाटोमा क�भट� िनमा�ण (�ाकृितक �ोतको बाडफाड) �. 1,000,000 

६ �कशन भ�डारीको घर निजकको बाटोमा क�भट� िनमा�ण (�दशेको समपुरक कोष) �. 1,000,000 

७ सनलाईट िब�ालय दखेी दान बहादरु महताको घर बाट मु� कमैया िसिवर जाने बाटोमा �ाभेल �. 200,000 

८ मछेली पुलबाट केशब ख�ीको घर �द ैदखेतभुली प�� पुल जो�ने बाटोमा �ाभेल �. 200,000 

९ ग�धरे सुनारको घर दखेी �ेम �संहको घर �द ैिब�णु भ�को घर स�मको बाटोमा �ाभेल �. 200,000 

१० कृ�ण बहादरुाको घर �दै पोखरी िबचको बाटोमा �ाभेल �. 200,000 

११ जय बहादरु महराको गा� दखेी लोकराज भ�को घर स�मको बाटोमा �ाभेल �. 200,000 

१२ गोरे बोहराको घर दखेी खानेपानी �ांक� स�मको मोटर बाटोमा �ाभेल �. 200,000 

१३ वडा न�बर १ र २ जो�ने क�भट� देखी तेज पालको घर स�मको बाटोमा �ाभेल �. 200,000 

१४ पुव� पि�म राजमाग� दखेी कािलका मि�दर जाने बाटोमा �ाभेल �. 150,000 

१५ रतन नाथको घर देखी देबु थापाको घर स�मको बाटोमा �ाभेल �. 150,000 

१६ वडा काया�लयको मम�त गन� काय� �. 123,151 

१७ समपुरक कोष �. 300,000 

        

घ सुशासन तथा सं�थागत िवकास     

१ �शासिनक खच� �. 250,000 

        

ङ बन वातावरण तथा िवपद �व�थापन     

१ िवपद �व�थापन �. 50,000 
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२ छाडा चौपाया �व�थापन �. 100,000 

        

 

वडा न�बर ३ का वडाबाट िविनयोिजत योजनाह� 

 

िस.न.ं िबषयगत ��े / योजनाको नाम   िविनयोिजत बजटे 

        

क आ�थ�क िवकास     

१ बेमौसमी तरकारी खेित स�बि�ध कृषकह�लाई िबउिबजन िवतरण तथा टनेल िनमा�ण �. 200,000 

२ बगर खेितका लागी अनुदान �. 85,000 

        

ख सामािजक िबकास     

१ सामुदाियक �वा��य ईकाई �व�थापन �. 400,000 

२ मिहला �वा��य �वंसेिवकाह�का लागी आव�यक साम�ी ख�रद �. 20,000 

३ सर�वती िव�ालयको चौर घेरवार �. 100,000 

४ िबिबध सां�कृितक काय��म तथा खेलकुद काय��म �. 100,000 

५ न�द मा�यिमक िव�ालय फ�न�चर िनमा�ण �. 150,000 

६ न�द िव�ालय भौितक सुधार तथा �व�थापन  �. 75,920 

७ मिहलाह�का लागी बेतबास तािलम �. 100,000 

        

ग पवूा�धार िबकास     

१ अपी िव�ालय निजकको बाटोमा क�भट� िनमा�ण �. 300,000 

२ कमला धानुकको घर दखेी च�टुकु�डा स�म नयाँ बाटो खोली �ाभेल गन� �. 150,000 

३ कमला धानुकको घर दखेी जोग सुनारको घर स�मको बाटो �ाभेल गन�  �. 250,000 

४ िड�ली चौधरीको घर दखेी खगे�र चौधरीको घर स�मको बाटो �ाभेल गन� �. 100,000 

५ बैजनाथ मि�दर दखेी िस�क� चोक �दै पतीराम चौधरीको घर स�मको बाटो �ाभेल गन� �. 200,000 

६ भ� टोल जाने बाटी खोली �ाभेल गन�  �. 150,000 

७ बडबैका घाट दखेी राम �कशन रानाको घर स�मको बाटोमा �ाभेल गन� �. 150,000 

८ छबी रानाको घर दखेी कलेशी रानाको घर स�मको बाटोमा �ाभेल गन�  �. 41,000 

९ ३ नं वडा कालोप�े - मुल सडक दिेख वडा काया�लय �द ैल�वागडैया स�म तथा झोलुंगे पुल समाको 

सडक (�ाकृितक �ोतको बाडफाड र �देशको समपुरक कोष) 

�. 2,000,000 

        

घ सुशासन तथा सं�थागत िवकास     

१ �शासिनक खच�  �. 250,000 

        

ङ बन वातावरण तथा िवपद �व�थापन     

१ आव�यकता अनुसार जैिवक तटब�ध  �. 150,000 
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वडा न�बर ४ का वडाबाट िविनयोिजत योजनाह� 

 

िस.न.ं िबषयगत ��े / योजनाको नाम   िविनयोिजत बजटे 

        

क आ�थ�क िवकास     

१ तरकारी खेती तािलम तथा िवउ िवतरण  �. 50,000 

२ धानको िवउ अनुदानमा िवतरण �. 200,000 

३ केरा खेतीमा अनुदान �. 50,000 

४ माछा पालनको लागी भुरा िवतरण �. 50,000 

५ �वासी कृषक समूह पावर �टलर अनुदान �. 50,000 

६ भैसी पालन �वसाय स�ब�धी तािलम तथा िभटािमन िवतरण �. 50,000 

७ कुखुरा पालन �वसाय स�ब�धी तािलम तथा औषिध िवतरण �. 75,000 

८ �याउ खेती िवउ िवतरण  �. 50,000 

९ मालुबेला पय�टन िवकास �े�मा पाक�  िनमा�ण �. 400,000 

        

ख सामािजक िबकास     

१ समैजी िव�ालयको भौितक िनमा�ण �. 350,000 

२ कृ�ण िव�ालयमा �ािविधक िश�ा सुधार (�ाकृितक �ोतको बाडफाड) �. 1,000,000 

३ िपपल चौतारा खोपके��  फ�न�चर ख�रद �. 100,000 

४ लािलगुराँस खोपके��  फ�न�चर ख�रद �. 50,000 

५ �वा��य इकाई के�� मालुबेला कम�चारी �व�थापन �. 150,000 

६ बेलको �ख योग आ�मको पूवा�धार िनमा�ण �. 500,000 

७ िसलाइ कटाइ तािलम  �. 150,000 

८ अपा�ग भएका �ि�ह�लाई साम�ी िवतरण �. 30,000 

९ लोपो�मुख जाितलाई सं�कृित संर�ण स�ब�धी काय��म �. 25,000 

१० दिलत वग�लाई क��यूटर तािलम �. 100,000 

११ बालबािलकाह�लाई खेलकुद तथा शैि�क साम�ी िवतरण �. 100,000 

१२ कमलरीह�लाई सशि�करण र आयआज�न �मता िवकास तािलम �. 50,000 

१३ एच आइ िभ सं�िमत मिहला तथा बालबािलकालाई औषधी र �टेशनरी िवतरण �. 25,000 

१४ िशव पाव�ती मि�दर साहारानगर मम�त �. 25,000 

१५ नव दगुा� मि�दर ढाया मम�त �. 25,000 

        

ग पवूा�धार िबकास     

१ 

बेलकु�डी तुफानडाँडा संिजव शाहीको जिमन देिख बेलकु�डी रेलड�डीको ओराला स�मको बाटो �ाभेल 

(�दशेको समपुरक कोष) �. 300,000 

२ कृिष सडक दिेख वडा भवन दिेख जिमनदारको िमल स�मको बाटो �ाभेल (�दशेको समपुरक कोष) �. 200,000 

३ 

�कचाइ कैलाश रानाको घर दिेख उ�र स�ा चौधरीको पसल �दँै जंगल �कनार भगता चौधरीको पसल 

स�मको बाटो �ाभेल (�दशेको समपुरक कोष) �. 300,000 

४ चैनपुर टोल स�ाको जमीन दिेख उ�र िशिवरको खानेपानी स�मको बाटो �ाभेल �. 100,000 
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५ सु�तलीको घर दिेख उ�र च�कु चौधरीको घर स�मको बाटो �ाभेल (�दशेको समपुरक कोष) �. 200,000 

६ डो�ा रानाको घर देिख भालु रानाको घर स�मको बाटो �ाभेल �. 100,000 

७ जनक चौधरीको घर देिख मुल कुला दिेख पि�म स�मको बाटो �ाभेल �. 100,000 

८ िसतल चौधरीको घर�ँद ैपूव� जाने बाटो �ाभेल  �. 150,000 

९ 

बालुवा नाला कलभट� देिख बलबहादरु �संहको घर �दँै बोहराको पसल �दँै �योित रानाको घर स�मको 

बाटो �ाभेल �. 500,000 

१० सेतो पुल देिख रामशाहको घर दिेख �र�गरोड स�म जो�ने बाटो �ाभेल �. 300,000 

११ दमन च�दको घरदिेख िस�नाथ आधारभूत िव�ालय स�मको बाटो �ाभेल �. 150,000 

१२ मालुबेला खानेपानी दिेख पि�मप�ी समुदाय भवन स�मको बाटो �ाभेल �. 297,610 

१३ जगदीश चौधरीको घर दिेख रेलड�डी स�मको बाटो �ाभेल �. 50,000 

१४ ख�ला ढाया बोहराको पसल दिेख उ�र �वासी मि�दर स�मको बाटो �ाभेल �. 100,000 

१५ �दिलप �संह भ�डारीको घर देिख �र�गरोड स�मको बाटो �ाभेल �. 100,000 

१६ �कचाइ बाँध दिेख बीच गाउँ �दँै आमबिगया स�मको बाटो �ाभेल �. 500,000 

१७ जंगल �कनार दिेख मंगलको पसलको उ�र स�मको बाटो �ाभेल �. 300,000 

१८ नवदगुा� मि�दर दिेख पूव� बोहराको पसल स�म बाटो �ाभेल �. 200,000 

१९ आर� िशिवर नहरदिेख छितउनको �ख स�मको बाटो �ाभेल �. 50,000 

२० बाटो मम�त स�भार �ाभेल �. 450,000 

२१ इ�धन खच� (सडक मम�त) �. 200,000 

        

घ सुशासन तथा सं�थागत िवकास     

१ �शासिनक खच� �. 250,000 

२ वडाको अ�तर��या काय��म �. 60,000 

        

ङ बन वातावरण तथा िवपद �व�थापन     

१ िवपद �व�थापन  �. 20,000 

२ कोसेली सामुदाियक िवपद �व�थापन सिमित वगर संर�ण �े�मा वृ�ारोपण �. 50,000 

३ बालुवा नाला �व�थापनमा बाँस, बेत, डालेघाँस वृ�ारोपण  �. 50,000 

४ मालुबेला कटान �े�मा वृ�ारोपण  �. 50,000 

        

 

वडा न�बर ५ का वडाबाट िविनयोिजत योजनाह� 

 

िस.न.ं िबषयगत ��े / योजनाको नाम   िविनयोिजत बजटे 

        

क आ�थ�क िवकास     

१ कृिष उपज ब�तुको संकलन के�� िनमा�ण (�दशेको समपुरक कोष) �. 1,000,000 

२ �वसाियक तरकारी खेित फलफुल खेित िबउ िबजन उ�पादन गन� कृषकह�लाई अनुदान (१० क�ा 

भ�दा बढी जिमनमा खेित गन� लाई ) 

�. 400,000 

३ दनुा टपरी उ�पादन गन� मिसन ख�रद र तािलम �. 150,000 

        

ख सामािजक िबकास     
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१ युवाह�लाई हाउस वाय�रंग र �लं�बंग तािलम �. 150,000 

२ वडा भ�रका टोल, बि�त र िब�ालयह�मा बाल �लब गठन र खेलकुद सामा�ी िवतरण �. 150,000 

३ मिहलाह�लाई (दिलत + आ�दवासी जनजाित र अ�य मिहला)  िसलाई कडाई तािलम �. 150,000 

४ �कशोर �कशोरीह� द�ुय�सन �यूनीकरण स�बि�ध तािलम �. 100,000 

५ गुल�रया बजारको फोहर फा�न ड��पंग साईट �व�थापन गन� �. 100,000 

        

ग पवूा�धार िबकास     

१ वडा िभ�का बाटोह�मा �ाभेल थ�े काम र �ाभेल ख�रद गन� �. 1,100,000 

२ बडू टोलको बरको �ख निजक खहरे खोलामा क�भट� िनमा�ण (�ाकृितक �ोतको बाडफाड) �. 1,000,000 

३ खसा� खोलामा क�भट� िनमा�ण �. 300,000 

४ राजमाग� दि�ण कालु लुहारको घर निजक �युमपाईप क�भट� िनमा�ण �. 150,000 

५ पिव�ा आधारभूत िब�ालय क�ा कोठा मम�त �. 100,000 

६ स�पुरक कोष �. 150,000 

        

घ सुशासन तथा सं�थागत िवकास     

१ �शासिनक खच� �. 400,000 

        

ङ बन वातावरण तथा िवपद �व�थापन     

१ बालुवा खोलामा मुहान संर�ण र वृ�ारोपण  �. 207,136 

२ िवपद �यूनीकरण स�बि�ध तािलम �. 100,000 

        

 

वडा न�बर ६ का वडाबाट िविनयोिजत योजनाह� 

 

िस.न.ं िबषयगत ��े / योजनाको नाम   िविनयोिजत बजटे 

        

क आ�थ�क िवकास     

१ पशु पालन गन� कृषकह�लाई अनुदानमा बोका तथा बंगुर िवतरण �. 100,000 

२ कृषकह�लाई अनुदानमा िबऊिबजन िवतरण �. 50,000 

३ कृषकह�लाई कृिष तािलम �. 50,000 

४ तरकारी संकलन के�� िनमा�ण �. 200,000 

        

ख सामािजक िबकास     

१ महाकाली िब�ालयको घेरवार िनमा�ण �. 100,000 

२ सर�वती िब�ालयमा बाल उ�ान िनमा�ण �. 100,000 

३ बाल मुि� आधारभुत िब�ालयको भवन िनमा�ण �. 100,000 

४ �वा��य सेवा खोप के�� िनमा�ण �. 200,000 

        

ग पवूा�धार िबकास     

१ बाटो �तरो�ती �. 310,000 

२ कोलु खोलामा क�भट� िनमा�ण �. 700,000 

३ �टकाराम चौधरीको घर दखेी �गती सामुदाियक बन काया�लय �द ै िसयाराम चौधरीको घर स�मको 

बाटो �ाभेल 

�. 300,000 

४ भागीराम चौधरीको घर देखी महाकाली सामुदाियक बन �द ै गंगाराम चौधरीको घर स�मको बाटो 

�ाभेल 

�. 300,000 

५ वडा नं ७ दखेी िसमाना दखेी जयबहादरु ख�काको घर स�मको बाटो �ाभेल �. 75,000 

६ कण�बहादरु रोकायाको गा� दखेी कोटा�जल टोल �द ै बालमुि� आधारभूत िब�ालयस�मको बाटो �. 1,000,000 
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�ाभेल (�ाकृितक �ोतको बाडफाड) 

७ गंगाराम रानाको घर दखेी �संहपुर बलुवाफाटा �दै वडा नं ७ स�म जो�ने बाटो �ाभेल (�दशेको 

समपुरक कोष) 

�. 1,000,000 

        

घ सुशासन तथा सं�थागत िवकास     

१ �शासिनक खच� �. 250,000 

२ मोटर साईकल ख�रद �. 250,000 

३ वडा, टोल, ब�ती अ�तग�त �शासिनक तथा पि�जका सेवा िशिवर काय��म �. 19,700 

        

ङ बन वातावरण तथा िवपद �व�थापन     

१ िवपद �व�थापन �. 225,000 

        

 

वडा न�बर ७ का वडाबाट िविनयोिजत योजनाह� 

 

िस.न.ं िबषयगत ��े / योजनाको नाम िविनयोिजत बजटे 

        

ख सामािजक िबकास     

१ रानाथा� सं�कृित स�वध�नका लािग �. 25,000 

२ शाि�तपुर  खेलमैदानमम�त �. 25,000 

३ रेड�स काया�लय मा माटो भरान �. 25,000 

४ राम जानक� मि�दर निजकखोप के�� मा डे�स बे�च सोिलङ फ� स �. 25,000 

५ शाि�तपुर खोप के�� भवन पल�टर �. 25,000 

६ गौरी शंकर आधारभुत िवधालयमा ड�ेस बे�च म�मत �. 100,000 

७ रा. मा. िब.कोठा म�मत �. 100,000 

८ जनशि� आधारभुत िबधालयमा बे�च ड�ेक िनमा�ण  �. 100,000 

९ कंचन मा.िब. ड�ेस बे�च म�मत �. 100,000 

        

ग पवूा�धार िबकास     

१ खडकप�तको घर देखी �स बृज स�म �ाभेल �. 200,000 

२ प��पुल दखेी राजु अव�थीको पसल स�म होमपाईप �ाभेल �. 300,000 

३ उ�ब लुहारको घर दखेी ८ नं.को िसमाना जो�ने �ाभेल �. 75,000 

४ करन ऐडीको घर दखेी कोपीला को पसल स�म �ाभेल �. 100,000 

५ गणेश भ� को घर देखी ८ नं. िसमाना जो�ने स�म �ाभेल �. 50,000 

६ दबे राज जोशी को घर दखेी सुरेश ढाँटको घर स�म �ाभेल �. 100,000 

७ सुरे�� धामीको घर दखेी जनशि� �कुल स�म सडक �ाभेल, होम पाईप ९०० एम.एम. १ 

जोडा 

�. 100,000 

८ च�भ�डारी को घर दखेी आम बिगया स�म होम पाईप ६०० एम.एम. १ जोडार �ाभेल  �. 100,000 

९ सुरत बादीको अधुरो बाटो �ाभेल �. 50,000 

१० ड�मर भ� को घर दखेी दशरथ चौधरी को घर स�म सडक �ाभेल �. 75,000 

११ रामच�� राना को घर देखी िजउना राना को घर स�म ढु�खा सोिल�ख तार जाली �ाभेल �. 200,000 

१२ राम जानक� मि�दर निजक तार जाली ढु�खा सोिल�ख �ाभेल �. 50,000 

१३ कमल �संह खडका को घर जाने बाटो �ाभेल �. 50,000 

१४ कालु रामको पसल दखेी जमदार राना को घर स�म �ाभेल �. 75,000 

१५ राम जानक� मि�दर देखी मटैया कटान स�म बाटोमा �ाभेल �. 200,000 

१६ मान बहादरु काक� अधुरो बाटोमा �ाभेल �. 50,000 

१७ जैराम चौधरी को घर दखेी क�भट स�म �ाभेल �. 100,000 
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१८ ड�मर खडका को घर दिेख स�दी राना को घर स�म बाटो �ाभेल �. 100,000 

१९ जीमदार क�लु राना को घर देिख लिलत रोकाया को पसल स�म बाटो �ाभेल �. 250,000 

२० जन श�� �ा. िब. दखेी �याम कँवर को घर स�म बाटो �ाभेल �. 100,000 

२१ पित रामको ज�गा दखेी भागी रामको घर स�म बाटो �ाभेल �. 75,000 

२२ च�� दवे पा�डये को घर जाने बाटो मा होम पाईप ६०० एम.एम. १ जोडा �. 60,000 

२३ जालु रामचौधरी को घर जाने बाटोमा होम पाईप ६०० एम.एम. १ जोडा �. 60,000 

२४ अकल िब� को घर जाने बाटोमा �ाभेल �. 50,000 

२५ जैराज शाहको जिमन देखी राज टमटाको घर स�म बाटो �भेल �. 50,000 

२५ िबनोद ता�ाकार को घर दखेी राज खडका को घर जाने  बाटोमाहोम पाईप ४५० एम.एम. 

१जोडा 

�. 50,000 

२५ करन ऐडीको घर दखेीभोज पा�डे को घर जाने  बाटोमाहोम पाईप ४५० एम.एम. र �भेल �. 92,678 

२५ शारदा मेडमको घर देखी पदम नेपालीको पसल स�म बाटो �भेल �. 100,000 

२५ �याम कँुवर को घर देखी ढु�गा सोिल�ग �. 50,000 

२५ वीर बहादरु रावतको घर दखेीपा�ड ेको घर स�म ढु�गा सोिल�ग �. 50,000 

२५ का�छािसया रामको घर दखेीधोके रानाको घर स�म बाटो �ाभेल  �. 75,000 

२६ आव�यक होम पाईप ख�रद �. 350,000 

२७ राम बहादरु रावल को घर निजक �लेट क�भट� (�दशेको समपुरक कोष) �. 1,000,000 

२८ दगुा� द� अव�थीको घर निजक �लेट क�भट� (�ाकृितक �ोतको बाडफाड) �. 1,000,000 

२९ मम�त स�भार  �. 150,000 

        

घ सुशासन तथा सं�थागत िवकास     

१ �शासिनक खच� �. 250,000 

२ मोटरसाईकल ख�रद �. 230,000 

        

 

 

वडा न�बर ८ का वडाबाट िविनयोिजत योजनाह� 

 

  िबषयगत �े� / योजनाको नाम   िविनयोिजत बजटे 

        

ख सामािजक िबकास     

१ वडा काया�लयको चौतारो मम�त �. 20,000 

२ सामुदाियक �वा��य भवन िनमा�ण (�दशेको समपुरक कोष) �. 1,000,000 

३ नव�योित िब�ालय चौर मम�त तथा घेरवार �. 100,000 

४ िबणा िब�ालय घेरवार िनमा�ण �. 100,000 

५ �वा��या चौक� घेरवार �. 100,000 

६ �हरी चौक� �े� घेरवार �. 50,000 

        

ग पवूा�धार िबकास     

१ सुरज चौधरीको पसल देखी हरीराम चौधरी र फुलाराम चौधरीको घर �द ै तौला रानाको िमल 

स�मको बाटो �ाभेल गरी रो�लंग गन� 

�. 1,500,000 

२ �धुम बडायकको घर दखेी सुरेश म�लको घर �द ै पाठक जीको घर स�म �ाभेल तथा �युमपाईप 

क�भट� 

�. 400,000 

३ दानु बडायकको पसल दखेी िबणा िब�ालय र पुल स�मको सडक �ाभेल �. 350,000 

४ रतासी गौडी �द ैवडा नं ७ जो�ने सडक �ाभेल तथा �युमपाईप जडान �. 400,000 

५ पा�डे जीको पसल दखेी भ�राज भ�को घर स�मको बाटो �ाभेल �. 200,000 

६ वडा काया�लयको सामुदाियक भवन िनमा�ण �. 110,000 
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७ शाि�तपुर मजगै जो�ने वालुवा नालामा क�भट� (�ाकृितक �ोत) �. 1,000,000 

८ �ेम चौधरीको घर दखेी जनकराज अव�थीको घर स�मको बाटो �ाभेल �. 153,145 

        

घ सुशासन तथा सं�थागत िवकास     

१ �शासिनक खच� �. 250,000 

२ मोटरसाईकल ख�रद �. 230,000 

        

ङ बन वातावरण तथा िवपद �व�थापन     

१ िवपद �व�थापन कोष �. 120,000 

        

 

वडा न�बर ९ का वडाबाट िविनयोिजत योजनाह� 

 

  िबषयगत �े� / योजनाको नाम   िविनयोिजत बजटे 

        

ख सामािजक िबकास     

१ माटो पु�ने मि�दर िनमा�ण �. 200,000 

२ घोडाघाट िशव मि�दरको सभागृह िनमा�ण �. 500,000 

३ िपप�रया िशव मि�दर भौितक िनमा�ण �. 300,000 

        

ग पवूा�धार िबकास     

१ पां�े बजार देखी िसता सामुदाियक बन बालुवा नालाको सडक कालोप� े �. 2,000,000 

२ पचधक� आ�टजन बोर दखेी बाशुदेव जोशीको घर स�मको बाटो �ाभेल �. 350,000 

३ सािव�ी साउदको घर दखेी बनदवेी सामुदाियक बन स�मको बाटो �ाभेल �. 300,000 

४ जोरायल टोल �स ि�ज िनमा�ण �. 500,000 

५ िपप�रया घु�मन रानाको घर देखी चेतराज अव�थीको घर स�मको बाटो �ाभेल �. 200,000 

६ शेर बहादरु कप�ालको घर निजक क�भट� (�दशेको समपुरक कोष) �. 1,000,000 

७ गगन भाटको पसल देखी �ेमनगर स�मको बाटो मम�त �. 469,502 

        

घ सुशासन तथा सं�थागत िवकास     

१ �शासिनक खच� �. 250,000 

        

ङ बन वातावरण तथा िवपद �व�थापन     

१ जोरायल टोलमा तटब�ध िनमा�ण (समपुरक कोष) �. 1,000,000 
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मिहला तथा बालबािलका शाखाको वा�ष�क काय��म तथा बजेट 

 

िस.न.ं योजना /काय��मको नाम िविनयोिजत बजटे 

1 समूह गठन तथा प�रचालन  �. 54,000 

2 सिमित गठन र प�रचालन िनगरानी समूह समेत (अनुदान) �. 90,000 

3 समूह सद�यको अनुिश�ण ३ �दने टोल�तर �. 558,000 

4 आधारभुत तािलम ६  �दने नगर�तर �. 680,000 

5 नेत�ृव तथा सं�थागत िवकास तािलम ५ �दन ेनगर�तर �. 130,000 

6 �जनन �वा��य सचेतना तािलम ५ �दने नगर�तर �. 130,000 

7 अ�तर िज�ला रेखांकन �मण ७ �दने �. 200,000 

8 मिहला सं�था सिमितका अ�य�माझ चौमािसक अ�तर��या ३ �दन े �. 135,000 

9 मिहला पु�ष समिवकास तािलम ३ �दने नगर�तर �. 279,000 

10 �थानीय जन�ितिनिध मिहला सद�यह�लाई लै�गंक मूल�वाहीकरण  अनुिश�ण ३ �दने 

नगर�तर 

�. 60,000 

11 सहजीकरण स�ब�धन एवम् काय��े�का ��यक वडामा साथ स�पक�  समूह िव�तार  �. 94,000 

12 मानववेचिवखन िब��लप नगर�तरीय सिमितको बैठक �. 60,000 

13 मुल�वािहकरण सम�वय सिमितको बैठक �. 90,000 

14 मिहलाह�का लािग लोकसेवा आयोग तयारी क�ा स�ालन राजप�अनं�कत १ मिहना नगर�तर �. 300,000 

15 सहभािगता�मक लेखाजोखा िविधबाट �वसाय छनौट तथा काय�योजना तयारी �. 45,000 

16 सीप तथा �वसाियकता िवकास तािलम ७ �दन ेनगर�तर �. 1,215,000 

17 �वसाय �थापना खच� अनुदान �ित �ि� ३५००  �. 630,000 

18 लै�गंक �हंसा िब��को १६ �दन ेअिभयान स�ालन �. 40,000 

19 मानववेचिवखन िब��को �दवस �. 10,000 

20 बाल �दवस �. 20,000 

21 िवप�, असहाय र अनाथ �कशोरीका लािग िसप िवकास (बु�टक तथा कडाइ भन�)  तािलम ितन 

मिहने नगर �तरीय 

�. 380,000 

22 िवपतमा परेका बालबबािलकाह�लाई सहयोग  �. 240,000 

23 घरेलु �हंसाबाट �भािवत मिहलाका लािग नगर�तरीय सेवा के�� संचालन गन� अनुदान �. 500,000 

24 बाल कलव गठन तथा स�ालन �. 90,000 

25 धामी, झां�� तथा अिभभावकह�का लािग छाउपडी �थाले समाजमा पान� असरह� िवषयक 

�िश�ण १ �दने वडा�तर 

�. 60,000 

26 अपागंह�का लािग सीप तथा �वसाियकता िवकास तािलम ७ �दन नगर�तर �. 200,000 

27 �वसाय �थापना खच� अनुदान �ित �ि� ३५०० �. 70,000 

28 �शासनीक खच� ( काया�लय स�ालन,स�ार ,िविवध ,अ�य ) �. 100,000 

29 सम� काय��म अनुगमन �. 40,000 
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कृिष िवकास शाखाको वा�ष�क काय��म तथा बजटे 

 
 

िस.नं. योजना /काय��मको नाम िविनयोिजत बजटे 

s  उ�त बीउ िब�तार तथा उ�पादन बृि� काय��म 
1 धानको उ�त िबउ अनुदानमा िवतरण काय��म ढुवानी सिहत �. 500,000 

2 गँ�को उ�त िबउ अनुदानमा िवतरण ढुवानी सिहत  �. 500,000 

v फलफूल िबकास काय��म 
1 �े� िव�तारका लािग केराको बोट अनुदानमा िवतरण (५०�ितशत अनुदानमा । ढुवानी सिहत 

सिहत) 
�. 650,000 

2 बष� फलफूलका िब�वा (५०% अनुदानमा िबतरण ढुवानी सिहत ) �. 650,000 

u पोशण सुधार / िमिन�कट िबतरण कय��म 
1 तरकारीको िसड�कट िवतरण �. 350,000 

2 मुगँको िसड �कट िबतरण �. 100,000 

3 �याउको बीउ िबतरण काय��म (िन:शु�क) �. 125,000 

3 युवा �वरोजगार तथा आय आज�नका काय��म 
1 युवा लि�त �वसाियक तरकारीर�याउ उ�पादन काय��म �. 300,000 

2 बस�ते मकैको◌े उ�त िबउ िवतरण ढुवानी सिहत ( िन:शु�क) । �. 450,000 

3 ५०% अदवुाको िबउ िबतरण (ढुवानी सिहत) �. 420,000 

ª कृिष �सार तथा �मता िबकास काय��म 
1 नगर �तरीय तािलम (कृषकको आव�यकता अनुसार ��येक वडामा) �. 846,000 

2 घुि�त �थलगत तािलम (कृषकको आव�यकता अनुसार) �. 225,000 

3 कृषक पाठशालासंचालन (शशत� अनुदानको काय��ममा थप) �. 50,000 

r बाली संर�ण काय��म 
1 आकि�मत बाली संर�ण काय��म �. 200,000 

2 जैिबक िबषदी बनाउने �म िवतरण ढुवानी सिहत �. 60,000 

3 ५०% अनुदानमा िसडिबन िबतरण काय��म  �. 1,090,000 

5 मागमा आधारीत काय��म  
1 मागमा आधारीत काय��म (�लाि�टक टनेल, थोपा �संचाई) �. 450,000 

2 ५०% अनुदानमा कृिष उपकरण िबतरण काय��म (पावर �टलर, िमिन�टलर, धान बताउने पंखा, 

��ेयर ) 

�. 1,460,000 

h िबिबध  
1 बाली कटानी (धान, गँ�) �. 6,000 

2 धान �दवस मनाउने काय��म �. 50,400 

3 नगर कृिष िवकास सिमितको बैठक �. 100,000 

4 �थािनय �थरमा रहकेो कम�चारीको तलब भ�ा �. 148,600 

5 �मण खच� �. 150,000 

6 काया�लय मम�त स�भार र सवारी साधन ख�रद �. 584,000 

em काय��म संचालन �सासिनक खच� ज�मा 
1 

काया�लय संचालन खच� (संचार,३५, िबिबध २५०, इ�धन,७५, मोटरसाई�कल स�भ�िस�ग 

(मम�त), २०, झोला, ३०, �यापटप ख�रद,७०) 

�. 480,000 

2 
काया�लयको कामको िसलिसलामा तािलम, गोि�, बीउ िबजन ख�रद, फलफूल बेना� ख�रद तथा 

काया�लयको अ�य कामको िसलिसलामा नगरपािलका बािहर जाँदाको दै.�.भ.  

�. 55,000 
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पशसुवेा शाखाको वा�ष�क काय��म तथा बजटे 

 

िस.न.ं योजना /काय��मको नाम िविनयोिजत बजटे 

1 पश ु�वा��य सवेा काय��म      

1.1 पशु उपचार सेवा �. 300,000 

1.2 आ�त�रक तथा वा�य परजीिव िनय��ण  �. 90,000 

1.3 रोग िनदान �योगशाला �. 50,000 

1.4 रेिवज िव�� खोप  �. 50,000 

1.5 कुकुर �िवज िनमाण� �. 40,000 

2 पश ु�सार काय��म      

1.2 पशु �वा��य िशिवर  �. 150,000 

1.4 जुनो�टक रोग िव�� गो�ी �. 50,000 

3 पश ुिवकास सवेा काय��म      

3.1 �ावसाियक फाम� �वध�न      

3.1.1 गाइ/भैिस पालन फाम� �. 200,000 

3.1.2 वा�ा पालन फाम�   �. 100,000 

3.1.3 वंगुर पालन फाम� �. 200,000 

3.1.4 मास ुपसल सुधार अनुदान �. 169,000 

3.1.5 कुखुरा फाम� लाई उपकरण िबतरण �. 100,000 

3.2 िमनरल �लक िवतरण  �. 100,000 

3.3 वोका िवतरण �. 150,000 

3.4 समाज प�रचालक िनर�तरता �. 101,000 

3.5 िहउँद ेघाँसको िवउ िवतरण �. 250,000 

3.6 बष� घाँसको िवउ िवतरण �. 250,000 

3.7 व�व�ष�य घाँसको िवउ िवतरण (ि�लप,से�स,गानो,िव�वा) �. 70,000 

4 िविवध     

4.1 काय��म स�ालन खच� �. 100,000 

4.2 काया�लय भवन मम�त �. 200,000 

4.3 धारा, िवजुली टेिलफोन,इ�टरनेट  �. 50,000 

4.4 �मण भ�ा �. 150,000 

4.5 इ�धन अ�य �योजन �. 50,000 

4.5 एक गाँउ एक �ािविधक महगंी भ�ा �. 30,000 
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�वा��य शाखाको वा�ष�क काय��म तथा बजटे 

 

िस.न.ं योजना /काय��मको नाम िविनयोिजत बजटे 

1 अपुग रकम तलव भ�ा �. 2,196,000 

2 �योगशालामा गभ�वित तथा जे� नागरीक िनशु�क जाच गन� �वा��य चौक�लाई  �.  200,000 

3 मिहला �वा��य �वयम सेिबका ह�ला ब�ष�क �ो�साहन रकम  ३०००  का दरले �. 309,000 

4 मिहला �वा �व से �दवस   20,000 

5 औषिध ख�रद   �. 1,500,000 

6 सु�केरीलाई �यानो झोला िबतरण �. 390,000 

7 म.�वा.�व.से.मेिडको मोबाइल  �रचाज� �. 135,000 

8 िब�ालयका �कशोरीह�लाई मिहनावारी �यब�थापन तथा �याड िबतरण  �. 75,000 

9 ितनपटक सु�के�र जांच गरेबापत सु�के�र लाई ३०० का दरले �. 340,000 

10 ओ िप िड �टकेट एल एम आइ एस फोरम रिज�र बथ� स�ट��फकेट आमा सुर�ाका अनुसुिच 

छपाई 

�. 100,000 

11 पठेघर खसेका मिहलाह�को लागी ��िनड �या�प �. 100,000 

12 खोपको लागी िड ��ज ख�रद  �. 335,000 

13 अित आव�यक औजार उपकरण ख�रद  �. 200,000 

14 दिैनक �मण भ�ा तथा औषिध ढुवानी �. 50,000 

15 ज�टल �किसमको �सुित �वा��य स�थाबाट �रफर भइ जाने आ�थ�क अब�था कमजोर भएका  

सु�केरीलाइ यातायात खच� 

�. 50,000 

 

 

िश�ा शाखाको वा�ष�क काय��म तथा बजटे 

 

िस.न.ं काय��म र ��याकलापको नाम िविनयोिजत बजटे 

1 शैि�क बुले�टन �काशन(२*३५०००) �. 70,000 

2 �.अ. बैठक (५०००*१२) �. 60,000 

3 िवपद �व�थापन तािलम (३ �दने) �. 100,000 

4 ECD स.का. ह�को ५ �दने तािलम  �. 150,000 

5 काय��म अनुगमन �. 150,000 

6 ICT तािलम (३ �दन)े �. 120,000 

7 वा�ष�क शैि�क पा�ो तयारी तथा छपाई �. 75,000 

8 CAS तािलम (५ �दन)े �. 150,000 

9 ५ �दन ेEGRP तािलम �. 150,000 

10 िवधाथ� भना� अिभयान (न�सांकन,पचा�,प��लेट,या�ली, समारोह) �. 25,000 

11 आधारभूत तथा मा�यािमक िव�ालयबाट उ�कृ� िव�ाथ� छनौट तथा पुर�कृत गन� काय��म �. 150,000 

12 नगर िश�ा सिमितको बैठक �व�थापन �. 30,000 

13 िब�ालयह�मा काय�स�पादनमा आधा�रत अनुदान  �. 43,20,000 
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चाल ुखच�को बाडफाड 

 

िस.न.ं   िववरण िविनयोिजत बजटे 

1 पदािधकारी पारी�िमक �. 10,512,900 

2 आ.व.२०७४/०७५ को वडा सद�यह�को भु�ानी �दन वाक� पार�िमक �. 2,496,000 

3 कम�चारी तलव �. 23,784,000 

4 महगंी भ�ा �. 1,800,000 

5 बैठक भ�ा वडा (अ�य भ�ा ) २१११९ �. 2,175,000 

6 नगर बैठक भ�ा(अ�य भ�ा ) २१११९ �. 1,140,000 

7 मसल�द खच� वडाह�को (  २२३११  ) �. 900,000 

8 काया�लयको मसल�द खच�  ( २२३११  ) �. 2,500,000 

9 पोषाक �. 600,000 

10 पानी तथा िवजुली  �. 150,000 

11  संचार महसुल �. 300,000 

12 घरभाडा �. 800,000 

13 अ�य धाडा  �. 300,000 

14 ई�धन �. 1,500,000 

15 संचालन तथा मम�त स�भार �. 1,000,000 

16 िवमा  �. 100,000 

17 पु�तक तथा सामा�ी खच� �. 50,000 

18 इ�धन— अ�य �योजन  �. 100,000 

19 िन�म�त साव�जिनक स�पि�को मम�त स�भार खच�  �. 1,720,000 

20 सेवा र परामश� खच�  �. 500,000 

21 अ�य सेवा शु�क �. 2,500,000 

22 कम�चारी तािलम �. 900,000 

23 कम�चारी क�याण कोष  �. 1,500,000 

24 काय��म खच�  �. 500,000 

25 िविवध काय��म खच�  �. 200,000 

26 अनुगमन तथा मू�या�कन खच�  �. 500,000 

27 �मण खच�  �. 1,500,000 

28 िविश� �ि� तथा �ितिनिध म�डलको �मण खच�  �. 100,000 

29 िविवध खच�  �. 845,500 

30 फ�न�चर तथा �फ�चस� �. 2,000,000 

31 सवारी  साधन खरीद  �. 430,000 

32 मेशीनरी औजार �. 300,000 

33 सूचना �िबधी मै�ी नगरपािलका िनमा�णका लािग स�भा�ता अ�ययन  �. 150,000 

34 स�टवेयर  खरीद खच�  �. 1,000,000 

35 नगर वृतिच� िनमा�ण �. 500,000 
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सघंीय सरकारबाट ह�ता�त�रत सशत� अनदुानका काय��मह� 

िस.न.ं काय��मको नाम / उप-��े / प�रयोजना �ोत काय��म  रकम 

१ राि�य �ामीण तथा नवीकरणीय उजा� काय��म नेपाल सरकार नीितगत,�शासिनक तथा �यब�थापन खच� �. 300,000 

२ राि�य �ामीण तथा नवीकरणीय उजा� काय��म नेपाल सरकार सुधा�रएको चुलो (बायोमास) �िबिध जडान  �. 100,000 

३ राि�य �ामीण तथा नवीकरणीय उजा� काय��म नेपाल सरकार सौय� उजा� �िबिध जडान �. 648,000 

४ राि�य �ामीण तथा नवीकरणीय उजा� काय��म नेपाल सरकार बायो�यास जडान �. 1,260,000 

५ कृिष िवभाग नेपाल सरकार �थानीय तहमा रहने कृिष �ािविधकको तलब तथा पोशाक �. 890,000 

६ पशु सेवा िवभाग नेपाल सरकार एक गाँउ एक पशु �ािविधकको तलब भ�ा �. 296,000 

७ कृषक पाठशाला संचालन (पशु/कृिष) स�ब�धी नेपाल सरकार कृषक पाठशाला संचालन (पशु/कृिष) स�ब�धी �. 200,000 

८ माटो परी�ण तथा सुधार सेवा काय��म नेपाल सरकार माटो प�र�ण िशिवर �. 40,000 

९ सहकारी खेती, साना िसचांइ तथा मल बीउ ढुवानी काय��म नेपाल सरकार साना �संचाई िनमा�ण/ मम�त संभार /�लाि�क पोखरी िनमा�ण / िहउ पोखरी �. 810,000 

१० 
पशु �वा��य ,रोग अ�वेशण सेवा तथा  �ारे�टाईन काय��म नेपाल सरकार 

िडिजज स�भ�ले�स तथा �रपो�ट�ङ, इिपडिेमयोलोिजकल �रपो�ट�ङ,आउट�ेक 

इ�भेि�टगेशन �. 66,000 

११ पशु िवकास सेवा काय��म नेपाल सरकार �यवसाियक पशु फाम� �वध�न काय��म (गाइ/भैसी/भेडा/बा�ा/वंगुर) �. 140,000 

१२ पशु िवकास सेवा काय��म नेपाल सरकार न� सुधारका लािग कृि�म गभा�धान काय��म �. 210,000 

१३ पशु िवकास सेवा काय��म नेपाल सरकार पशुप�छी (गाइ/भैसी/भेडा/बा�ा/वंगुर) तथा पशु आहार �ोतके�� िवकास सहयोग �. 150,000 

१४ वातावरणीय सरसफाइ आयोजना नेपाल सरकार वातावरण सरसफाइ  स�ब�धी  काय��म संचालन गन�  �. 56,000 

१५ वातावरणीय सरसफाइ आयोजना नेपाल सरकार सरसफाइ स�ब�धी िनमा�ण काय�ह� �. 222,000 

१६ सामुदाियक तथा कवुिलयती वन िवकास काय��म नेपाल सरकार सामुदाियक वनमा पया�पय�टन/उ�म �वध�न �. 100,000 

१७ 
समाज क�याण काय��म (जे� नाग�रक काय��म समेत) नेपाल सरकार 

सबै �थानीय तहमा समुदायमा आधा�रत पुन�था�पना काय��म (िस.िव.आर 

िनद�िशका अनुसार) संचालन  �. 66,000 

१८ समाज क�याण काय��म (जे� नाग�रक काय��म समेत) नेपाल सरकार �ये� नाग�रक स�ब�धी सरोकारवालावीच अ�तर��या  �. 35,000 

१९ 
समाज क�याण काय��म (जे� नाग�रक काय��म समेत) नेपाल सरकार 

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

�ित �ने द�ु�वहार िव��को �दवस, अ�तरा�ि�य �ये� नाग�रक �दवस) �. 29,000 

२० बाल क�याण काय��म नेपाल सरकार बाल�लव गठन, संचालन तथा िनयमन  �. 20,000 

२१ 
बाल क�याण काय��म नेपाल सरकार 

बालबािलकामािथ �ने शारी�रक, मानिसक द�ड सजाय तथा यौनज�य द�ु�वहार 

�यूिनकरण  �. 33,000 

२२ मिहला िवकास काय��म(मिहला जागृित काय��म समेत) नेपाल सरकार रा.प.अन.ि�. िव. तलब �. 381,000 

२३ मिहला िवकास काय��म(मिहला जागृित काय��म समेत) नेपाल सरकार रा.प.अन.�थम िव. तलब �. 403,000 

२४ मिहला िवकास काय��म(मिहला जागृित काय��म समेत) नेपाल सरकार महिग भ�ा �. 24,000 

२५ मिहला िवकास काय��म(मिहला जागृित काय��म समेत) नेपाल सरकार लै�गंक �हसंा िनवारणमा �याियक सिमितको �मता िवकास तािलम �. 50,000 

२६ मिहला िवकास काय��म(मिहला जागृित काय��म समेत) नेपाल सरकार नेत�ृव तथा सं�थागत िवकास तािलम �. 52,000 

२७ मिहला िवकास काय��म(मिहला जागृित काय��म समेत) नेपाल सरकार समूह गठन र प�रचालन �. 5,000 
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२८ मिहला िवकास काय��म(मिहला जागृित काय��म समेत) नेपाल सरकार समूह सद�यको अनुिश�ण �. 31,000 

२९ मिहला िवकास काय��म(मिहला जागृित काय��म समेत) नेपाल सरकार अ�तरा�ि�य मिहला �दवश �. 20,000 

३० खेलकुद िवकास काय��म नेपाल सरकार रा�पित रिन�ग िस�ड �ितयोिगता �. 100,000 

३१ सबैका लािग िश�ा- आधारभूत/मा�यािमक तह नेपाल सरकार िश�कको जगेडा तलव �. 320,000 

३२ 

सबैका लािग िश�ा- आधारभूत/मा�यािमक तह नेपाल सरकार 

आधारभूत तथा मा�यिमक तहका �वीकृत दरव�दीका िश�क, राहत कोटा अनुदान 

िश�क एवम्  �ािविधक धारका �िश�क तथा सहायक �िश�कका लािग तलब भ�ा 

अनुदान �. 80,336,000 

३३ 
पढाई सीप �व��न काय��म यु एस एड 

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

अ�तर��या �ोतके��को लािग �. 8,000 

३४ पढाई सीप �व��न काय��म यु एस एड काय��म अनुगमन, �ितवेदन तयारी �. 50,000 

३५ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर नेपाल सरकार क�ा १-१० स�म  अ�ययनरत िव�ाथ�ह�का लािग पा�पु�तक अनुदान �. 4,017,000 

३६ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर नेपाल सरकार िव�ालय कम�चारी �ब�थापन अनुदान (आधारभूत तथा मा�यिमक तह) �. 3,421,000 

३७ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर नेपाल सरकार �ारि�भक बाल िवकास / पूब� �ाथिमक क�ाका सहजकता�ह�को पारी�िमक �. 3,701,000 

३८ 
िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर नेपाल सरकार 

िश�ण िसकाइ  साम�ी तथा  Book Corner �यव�थापन तथा िसकाइका लािग िनर�र 

िव�ाथ� मु�यांकनका लािग  �ित िव�ाथ� लागत अनुदान (क�ा वालिवकास-१२) �. 2,945,000 

३९ 

िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर नेपाल सरकार 

 क�ा ११-१२ मा अ�ययनरत तो�कएका लि�तवग�का िव�ाथ�ह�का लािग 

पु�तकालयमा आधा�रत �ने गरी पा�पु�तक उपल�ध गराउन िव�ालयलाइ 

अनुदान �. 215,000 

४० 
िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर नेपाल सरकार 

सामुदाियक िव�ालयका आधारभूत तथा मा�यिमक तहमा अ�ययनरत 

िव�ाथ�ह�का लािग िवप� लि�त �ने गरी गैरआवासीय  छा�बृ�ी �. 2,835,000 

४१ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर नेपाल सरकार सामुदाियक िसकाइ के��  स�ालन अनुदान �. 144,000 

४२ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर नेपाल सरकार िव�ालय भवन िनमा�ण (अिघ�लो आ ब को   �मागत  ४ कोठे भवन �. 6,471,000 

४३ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर नेपाल सरकार क�ा ८ को परी�ा स�ालन �व�थापन खच� �. 224,000 

४४ 
िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर नेपाल सरकार 

उ�कृ� िसकाइ उपल�धी भएका िव�ालयलाइ िसकाइ सुदढृीकरण तथा 

िव�ालयलाइ काय� स�पादनमा आधा�रत अनुदान( Performance based Grants) �. 324,000 

४५ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर नेपाल सरकार िश�कको िश�ण िसकाइमा िवताउने समयावधी सुधार योजना काया��वयन �. 8,000 

४६ 
िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर नेपाल सरकार 

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

ख�रद, तथा इ पु�तकालय समेत) �. 1,402,000 

४७ 
िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर नेपाल सरकार 

िश�ण िसकाइमा सुचना �िविध को �योग( क��यूटर, इ�टरनेट, कनेि�टिभटी 

इ�यूपमे�टस तथा साम�ी ख�रद) का लािग अनुदान �. 935,000 

४८ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर नेपाल सरकार मा�यािमक िव�ालयमा िव�ान �योगशाला अनुदान �. 935,000 

४९ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर नेपाल सरकार �ारि�भक पढाइ सीप िवकासका लािग �युनतम �याकेज काया��वयन �. 240,000 

५० िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर नेपाल सरकार गिणत िव�ान र अ�गेजी िवषयका लािग ��याकलापमा आधा�रत सामा�ी अनुदान �. 108,000 

५१ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर नेपाल सरकार पानी तथा �वा��य र सरसफाई सुिवधा सिहतको शौचालय िनमा�ण �. 1,007,000 
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५२ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर नेपाल सरकार िव�ालय स�ालन  �ब�थापन  अनुदान �. 1,407,000 

५३ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. क�ा १-१० स�म  अ�ययनरत िव�ाथ�ह�का लािग पा�पु�तक अनुदान �. 776,000 

५४ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. िव�ालय कम�चारी �ब�थापन अनुदान (आधारभूत तथा मा�यिमक तह) �. 660,000 

५५ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. �ारि�भक बाल िवकास / पूब� �ाथिमक क�ाका सहजकता�ह�को पारी�िमक �. 715,000 

५६ 
िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. 

िश�ण िसकाइ  साम�ी तथा  Book Corner �यव�थापन तथा िसकाइका लािग िनर�र 

िव�ाथ� मु�यांकनका लािग  �ित िव�ाथ� लागत अनुदान (क�ा वालिवकास-१२) �. 569,000 

५७ 

िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. 

 क�ा ११-१२ मा अ�ययनरत तो�कएका लि�तवग�का िव�ाथ�ह�का लािग 

पु�तकालयमा आधा�रत �ने गरी पा�पु�तक उपल�ध गराउन िव�ालयलाइ 

अनुदान �. 42,000 

५८ 
िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. 

सामुदाियक िव�ालयका आधारभूत तथा मा�यिमक तहमा अ�ययनरत 

िव�ाथ�ह�का लािग िवप� लि�त �ने गरी गैरआवासीय  छा�बृ�ी �. 547,000 

५९ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. सामुदाियक िसकाइ के��  स�ालन अनुदान �. 28,000 

६० िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. िव�ालय भवन िनमा�ण (अिघ�लो आ ब को   �मागत  ४ कोठे भवन �. 1,249,000 

६१ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. क�ा ८ को परी�ा स�ालन �व�थापन खच� �. 43,000 

६२ 
िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. 

उ�कृ� िसकाइ उपल�धी भएका िव�ालयलाइ िसकाइ सुदढृीकरण तथा 

िव�ालयलाइ काय� स�पादनमा आधा�रत अनुदान( Performance based Grants) �. 62,000 

६३ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. िश�कको िश�ण िसकाइमा िवताउने समयावधी सुधार योजना काया��वयन �. 2,000 

६४ 
िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. 

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

ख�रद, तथा इ पु�तकालय समेत) �. 271,000 

६५ 
िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. 

िश�ण िसकाइमा सुचना �िविध को �योग( क��यूटर, इ�टरनेट, कनेि�टिभटी 

इ�यूपमे�टस तथा साम�ी ख�रद) का लािग अनुदान �. 180,000 

६६ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. मा�यािमक िव�ालयमा िव�ान �योगशाला अनुदान �. 180,000 

६७ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. �ारि�भक पढाइ सीप िवकासका लािग �युनतम �याकेज काया��वयन �. 46,000 

६८ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. गिणत िव�ान र अ�गेजी िवषयका लािग ��याकलापमा आधा�रत सामा�ी अनुदान �. 21,000 

६९ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. पानी तथा �वा��य र सरसफाई सुिवधा सिहतको शौचालय िनमा�ण �. 194,000 

७० िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. िव�ालय स�ालन  �ब�थापन  अनुदान �. 271,000 

७१ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. क�ा १-१० स�म  अ�ययनरत िव�ाथ�ह�का लािग पा�पु�तक अनुदान �. 795,000 

७२ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. िव�ालय कम�चारी �ब�थापन अनुदान (आधारभूत तथा मा�यिमक तह) �. 676,000 

७३ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. �ारि�भक बाल िवकास / पूब� �ाथिमक क�ाका सहजकता�ह�को पारी�िमक �. 732,000 

७४ 
िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. 

िश�ण िसकाइ  साम�ी तथा  Book Corner �यव�थापन तथा िसकाइका लािग िनर�र 

िव�ाथ� मु�यांकनका लािग  �ित िव�ाथ� लागत अनुदान (क�ा वालिवकास-१२) �. 583,000 

७५ 

िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. 

 क�ा ११-१२ मा अ�ययनरत तो�कएका लि�तवग�का िव�ाथ�ह�का लािग 

पु�तकालयमा आधा�रत �ने गरी पा�पु�तक उपल�ध गराउन िव�ालयलाइ 

अनुदान �. 43,000 
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७६ 
िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. 

सामुदाियक िव�ालयका आधारभूत तथा मा�यिमक तहमा अ�ययनरत 

िव�ाथ�ह�का लािग िवप� लि�त �ने गरी गैरआवासीय  छा�बृ�ी �. 561,000 

७७ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. सामुदाियक िसकाइ के��  स�ालन अनुदान �. 28,000 

७८ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. िव�ालय भवन िनमा�ण (अिघ�लो आ ब को   �मागत  ४ कोठे भवन �. 1,280,000 

७९ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. क�ा ८ को परी�ा स�ालन �व�थापन खच� �. 44,000 

८० 
िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. 

उ�कृ� िसकाइ उपल�धी भएका िव�ालयलाइ िसकाइ सुदढृीकरण तथा 

िव�ालयलाइ काय� स�पादनमा आधा�रत अनुदान( Performance based Grants) �. 64,000 

८१ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. िश�कको िश�ण िसकाइमा िवताउने समयावधी सुधार योजना काया��वयन �. 2,000 

८२ 
िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. 

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

ख�रद, तथा इ पु�तकालय समेत) �. 277,000 

८३ 
िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. 

िश�ण िसकाइमा सुचना �िविध को �योग( क��यूटर, इ�टरनेट, कनेि�टिभटी 

इ�यूपमे�टस तथा साम�ी ख�रद) का लािग अनुदान �. 185,000 

८४ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. मा�यािमक िव�ालयमा िव�ान �योगशाला अनुदान �. 185,000 

८५ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. �ारि�भक पढाइ सीप िवकासका लािग �युनतम �याकेज काया��वयन �. 47,000 

८६ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. गिणत िव�ान र अ�गेजी िवषयका लािग ��याकलापमा आधा�रत सामा�ी अनुदान �. 21,000 

८७ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. पानी तथा �वा��य र सरसफाई सुिवधा सिहतको शौचालय िनमा�ण �. 199,000 

८८ िव�ालय �े� िवकास काय��म- िज�ला �तर एस.एस. िड. िप. िव�ालय स�ालन  �ब�थापन  अनुदान �. 278,000 

८९ 

�ाथिमक �वा��य सेवा (जन�वा��य काया�लय, �वा��य के��, 

चौक� तथा उपचौक�ह�) 
नेपाल सरकार 

कम�चारीह�को तलब वापतको  खच� �. 5,798,000 

९० 

�ाथिमक �वा��य सेवा (जन�वा��य काया�लय, �वा��य के��, 

चौक� तथा उपचौक�ह�) 
नेपाल सरकार 

�थानीय भ�ा �. 400,000 

९१ 

�ाथिमक �वा��य सेवा (जन�वा��य काया�लय, �वा��य के��, 

चौक� तथा उपचौक�ह�) 
नेपाल सरकार 

महगंी भ�ा �. 96,000 

९२ 

�ाथिमक �वा��य सेवा (जन�वा��य काया�लय, �वा��य के��, 

चौक� तथा उपचौक�ह�) 
नेपाल सरकार 

अ�य �वा��य क�म�को �फ�ड भ�ा �. 110,000 

९३ 

�ाथिमक �वा��य सेवा (जन�वा��य काया�लय, �वा��य के��, 

चौक� तथा उपचौक�ह�) 
नेपाल सरकार 

अ�य भ�ा �. 60,000 

९४ 

�ाथिमक �वा��य सेवा (जन�वा��य काया�लय, �वा��य के��, 

चौक� तथा उपचौक�ह�) 
नेपाल सरकार 

कम�चारीह�को पोषाक भ�ा �. 115,000 

९५ 

�ाथिमक �वा��य सेवा (जन�वा��य काया�लय, �वा��य के��, 

चौक� तथा उपचौक�ह�) 
नेपाल सरकार 

पाले, �वीपर, गाड�, वग�चे, का.स.आ�दको सेवा करारमा िलने �. 240,000 

९६ 

�ाथिमक �वा��य सेवा (जन�वा��य काया�लय, �वा��य के��, 

चौक� तथा उपचौक�ह�) 
नेपाल सरकार 

काया�लय मसल�द सामान, पानी, िवजुली, संचार, घरभाडा, �मण खच� �. 86,000 

९७ राि�य �वा��य िश�ा, सूचना तथा संचार के�� नेपाल सरकार �वा��य �बध�न (मेरो वष� अिभयान, महामारी,  सन� ,नसन� रोग रोकथाम, �जनन �. 150,000 
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तथा बाल बाताबरण �वा��य आ�द) �वा��य संचार सचेतना काय��म 

९८ 
एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार 

िभटािमन ए �या�सुल आम िवतरण काय��मका लागी म.�वा.�व. से . प�रचालन 

खच� (२ चरण काितक�  र वैशाख) �. 167,000 

९९ 

एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार 

पोषण स�बि�ध राि�य �दवस संचालन (�तनपान स�ाह, आयोिडन मिहना, 

िब�ालय �वा��य तथा पोषण स�ाह आ�द लगायत काय� संचालनको लािग 

ब��े�ीय पोषण योजना लागु भएका बाहकेका िज�लाका ४४५ ओटा �थानीय 

िनकायह�को लािग) �. 33,000 

१०० 

एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार 

िश� कुपोषणको ए�ककृत �व�थापन काय�कम िनर�तर संचालन ( काय��म 

िनर�तरता, पुनरावलोकन तथा नयाँ तथा िव�यमान �वा��यकम�ह�को �ान िसप 

�मता अिभवृ�द- २३ िज�लाका २५८ पािलकाह� भूक�प �भािवत िज�ला समेत) �. 40,000 

१०१ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार सडक दघु�टना काय� �थलमा �ने अपांगता रोकथामका लागी काय��म �. 200,000 

१०२ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार LPEP  काय��मको सेवा िनर�तरता �. 500,000 

१०३ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार एच एम आई एस को तािलम(५०) र अिभलेख तथा �ितवेदन फाराम छपाइ�(५०) �. 100,000 

१०४ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार �वा��य चौक�/ �ाथिमक �वा��य के��ह�को सेवा सुदढृीकरण ��याकलाप �. 100,000 

१०५ 
एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार 

महामारी तथा �कोपज�य रोगह�को अब�थामा RRT/ CRRT प�रचालन गन�,  

चौमािशक �र�यु तथा अिभमुखीकरण गन� �. 44,000 

१०६ 
एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार 

�वा��य चौक� �तरमा औजार उपकरण, फ�न�चर साथै �वा��य सं�था मम�त सुधार 

(पुंजीगत) �. 120,000 

१०७ 
एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार 

�थानीय तहका �वा��य यूिनटमा डी.एच.आई.एस २ िस�म सेटअपका लािग क�यूटर 

ख�रद (पुंजीगत) �. 100,000 

१०८ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार औषिध, �याि�सन, साधन, सामा�ी �र�या�कड. तथा ढुवानी र पूनः िवतरण समेत �. 70,000 

१०९ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार िनःशु�क �वा��य सेवाको लािग औषिध ख�रद �. 750,000 

११० एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार सामािजक परी�ण काय��म (पुरानो र नयां थप �ने �वा��य सं�था) �. 100,000 

१११ 

एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार 

औलो िनय��ण काय��मको अनुगमन एवम् मू�या�कन, औलो माहामारी �ने औलो 

�सीत �े�को छनौट गरी िबषा�द छक� ने (रे�पो�सीभ ��ेइङ समेत),िव� औलो 

िनय��ण �दवस मनाउने तथा औलो िनय��णका लािग ब�िनकाय अ�तर��या �. 150,000 

११२ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार �थापना भएका र थप �ने सामुदाियक �वा��य इकाइ संचालन अनुदान  �. 1,600,000 

११३ 
एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार 

ड�गु िनय��ण गन� नगरपािलकाह� समेतमा लामखु�ेको वास �थान खोजी गरी लाभा� 

न� गन� अिभयान संचालन गन� तथा ओ�रए�टसेन गन� �. 50,000 

११४ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार िनयिमत �पमा खानेपानी गुण�तर िनगरािन गन� �. 50,000 

११५ 
एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार 

अ�पतालह�मा पाठेघरको मुखको �या�सरको जाँचको लािग VIA Set , तथा िस�कन 

�रङ �ेशरी ख�रद �. 22,000 

११६ 
एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार 

प�रवार �वा��य काय��मको लािग पाट��ाफ, DMT, MEC Wheel, Flow Chart Job Aid 

सिहत फम� फरमेट छपाइ  �. 5,000 
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११७ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार पालीकावाट अनुगमन मु�यांकन (�जनन् �वा��य काय��मह�को Facility ह� स�म) �. 30,000 

११८ 
एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार 

अ�पताल तथा Birthing Centre  मा २४ घ�टा �सुती सेवा संचालन गन� करारमा 

अ०न०मी० िनयुि� �. 532,000 

११९ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार अ���ेटक �फ�टुला र पाठेघर ख�े रोगीको ि���नंग, �रंगपेशरी तथा VIA जाँच �. 35,000 

१२० 

एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार 

आमा सुर�ा काय��म सेवा �दान शोधभना�, यातायात खच�, गभ�वती तथा सु�केरी 

उ��ेरणा सेवा (4th ANC), िनशु�क गभ�पतन, िज�ला अ�पताल र सो भ�दा तलका 

सरकारी �वा��य स�थाह�मा �सूित �ने सु�केरी तथा नवजात िशशुलाई �यानो 

झोला (लुगा सेट) �. 1,400,000 

१२१ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार आइ.यु. िस डी. तथा इ��ला�ट सेवा �दान �. 31,000 

१२२ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार प�रवार िनयोजन, सुरि�त मातृ�व, FCHV सेवा �दवस मनाउन े �. 30,000 

१२३ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार व��याकरण घु�ती िशिवर अगावै म०�वा०से०सँग छलफल �. 35,000 

१२४ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार गाउघर ि�लिनक सचालन यातायात खच� �. 40,000 

१२५ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार म �वा �व से ह�लाइ पोशाक भ�ा �. 773,000 

१२६ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार म �वा �व से अध�वा�ष�क समी�ा बैठक (जना) �. 304,000 

१२७ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार म �वा �व से ह�लाइ दीघ�कालीन सेवाका लािग स�मानजनक िबदाइ (जना) �. 100,000 

१२८ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार द� �सूित कम�ह�लाई अनसाईट कोिचङको लागी �मता अिभवृ�ी �. 40,000 

१२९ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार लामो अविधको ज�मा�तरको लािग सेटलाइट सेवा �. 33,000 

१३० 
एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म नेपाल सरकार 

�कशोर �कशोरी काय��म अ�तरगत मिहनावारी �वा��य �व�थापनको लागी 

�कूलमा �यानेटरी �याड िवतरण" �. 25,000 

१३१ 
एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म गाभी 

रोटा खोप शु�वात गन� �वा��य सं�था �तरमा �वा��यकम�ह�को अिभमूिखकरण 

एक �दने (७७ िज�ला) �. 15,000 

१३२ 

एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म यु एस एड 

ए�ककृत पोषण स�बि�ध अ�तरबैयि�क संचार स�बि�ध संचार तािलम (�वा��य 

सं�था इ�चाज�, �थानीय िनकायका �वा��य संयोजक र मिहला �वा��य �वयम् 

सेिवकाह�लाई)  (सुआहरा २ काय��म लागु भएका १३ िज�लाका १६१ �थानीय 

िनकाय)  �. 220,000 

१३३ 

एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म यु एस एड 

िव�ालय �वा��य तथा पोषण र �कशोरीह�लाइ आइरन च�� िवतरण काय��म 

स�ब�धी १ �दने सिम�ा (�वा��य सं�था इ�चाज�, िश�क, िश�ा र �वा��य संयोजक) 

(सुआहरा २ काय��म लागु भएका १२ िज�लाका ११४ �थानीय िनकाय) �. 20,000 

१३४ 

एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म यु एस एड 

१००० �दन अविधका जीवनका मह�वपूण� अवसर मनाउने, नयाँ गभ�वतीह�लाई 

�वा��य आमा समूहमा आव� गराउने तथा �वा��य तथा पोषण �वहार प�रबत�न 

संचार गन�  (सुआहरा २ काय��म लागु भयका ४० िज�लाका ३८९ �थानीय िनकाय) �. 35,000 

१३५ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म यु एस एड हा��ीपाइ�ले रोग िब��दको आम औषधी सेवन (MDA)काय��म स�ालन �. 579,000 

१३६ 
एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म दाताको संयु� कोष 

पूण� खोप गा.पा., न.पा.  सुिनि�तता र दीगोपना सु�म योजना अ�याविधकको लािग 

न.पा , गा.पा खोप सम�वय सिमित, �वा��य सं�था �मुख सिहत न.पा. र गा.पा. �. 40,000 
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�मुख तथा वडा �मुखह� र सरोकारवालाह�को १ �दने गो�ी (७७ िज�लाका सबै 

�थानीय तह) 

१३७ 
एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म दाताको संयु� कोष 

खोपको प�चँ बढाई छुट ब�ालाई खोप �दलाई पूण�खोप सुिनि�त गन� वैशाख 

मिहनालाइ खोप मिहना संचालन गन� �. 30,000 

१३८ 

एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म दाताको संयु� कोष 

पूण� खोपको दीगोपनाको लािग साझदेार र �थानीय �वा��य सं�था स�ालन तथा 

�यव�थापन सिमितका सद�य र वडा खोप सम�वय सिमितह�सँग अ�तर��या, 

�थानीय योजना िनमा�ण (७७ िज�ला, सबै �वा��य सं�था) �. 40,000 

१३९ 

एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म दाताको संयु� कोष 

प�चँ नपुगेका र �प आउट (छुट) व�ाको खोजी तथा पूण� खोप �दलाउन मिहला 

�वा��य �वंयम सेिवकाह�लाई अिभमूिखकरण र योजना िनमा�ण ( ७७ िज�लाका 

सबै �वा��य सं�था ) �. 75,000 

१४० एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म दाताको संयु� कोष बा� खोप के��को भवन िनमा�ण ७५० वटा (७७ िज�ला) �. 300,000 

१४१ 

एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म दाताको संयु� कोष 

पािलका�तरमा खोप ऐन, िनयमावली, ए.ई.एफ.आई. को जानकारी खोप काय��मको 

सिम�ा, सू�म योजना अ�याविधक काय��म २ �दने ७५३ तह (�वा��य सं�था �मुख, 

खोप काय�कता� समेत ) �. 35,000 

१४२ एक�कृत िज�ला �वा��य काय��म दाताको संयु� कोष पूण� खोप न.पा., गा.पा. भे�र�फकेसन, अनुगमन तथा घोषणा सभा �व�थापन �. 25,000 

१४३ 

�यरोग िनय��ण नेपाल सरकार 

उपचार के��ह�मा आकि�मक अव�थामा औसिध, �याब सामा�ी ढुवानी, फम� फरमेट 

फोटोकपी,ममत� स�भार, �याव तथा आव�यक सामा�ी ख�रद र  ई-�ट.िब रिज�टर 

अ�याविधक �. 22,000 

१४४ 
�यरोग िनय��ण नेपाल सरकार 

�वा��य सं�थाबाट टाढा रहकेा ब�ती तथा �वा��य सेवामा प�च कम भएको 

जनसं�यामा माइ�ो�कोिपक �या�प स�ालन �. 32,000 

१४५ 
�यरोग िनय��ण नेपाल सरकार 

कारागार, गु�बा, �कुल, बृधा�म,उ�ोग भएको �े�, शहरी घनाब�ती,  लगायत अ�य 

�यरोगका जोिखमयु� जनसं�यामा माइ�ो�कोिपक �या�प स�ालन �. 16,000 

१४६ 
�यरोग िनय��ण नेपाल सरकार 

उपचार के��ह�मा गई अनुगमन तथा मु�यांकन ग�र काय��मको गुण�तरीयता 

सुिनि�चत गन� �. 6,000 

१४७ 
�यरोग िनय��ण नेपाल सरकार 

लुकेर बसेका �यरोगका िबरामी उपचार दायरामा �याउन िश�क, समाजसेवी 

म.�वा.�व.से परीचालन �. 39,000 

१४८ 

�यरोग िनय��ण नेपाल सरकार 

उपचाररत �यरोगका िबरामीको उपचारको कोहट� नितजा, काय��मको �गित एवं 

चुनौती र �यरोग काय��ममा  भएका नया  िबषयमा उपचार के��का �वा��य 

कम�ह�लाई  अ�याविधक गन� उपचार के�� �तर कोहट� िव�ेषण काय��म �. 21,000 

१४९ 
�यरोग िनय��ण नेपाल सरकार 

पुनःउपचार �याटेगोरीमा भएका सबै पी.िब.सी. िबरामीह�लाई उपचार अविधभर 

पोषण भ�ा �. 40,000 
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ते�ो नगर सभाका िनितगत िनण�यह� 

िनण�य न.ं १ नगर सभामा ��तुत ग�रएको कृ�णपुर नगरपािलकाको आ�थ�क वष� २०७५/०७६ को नीित, काय��म तथा बजेट 

२०७५ मािथ छलफल भई सव�स�मितल ेपा�रत गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य न.ं२ नेपालको संिवधान २०७२ को धारा २२९ को उपधारा २ अनसुार कृ�णपुर नगरपािलकालाई आ�थ�क वष� 

२०७५/०७६ को सवेा र काय�ह�को लािग सि�त कोषबाट केही रकम खच� गन� अिधकार �दन र सो रकम िविनयोजन गन� 

वा�छनीय भएकोल ेनगर सभामा ��तुत ग�रएको “कृ�णपुर नगरपािलकाको िविनयोजन िवधयेक, २०७५” मा दफावार छलफल 

भई� सव�स�मितल ेअनमुोदन गरी लागू गन� िनण�य ग�रयो  । 

िनण�य नं.३ नेपालको संिवधान २०७२ को धारा २२८ को उपधारा २ अनसुार कृ�णपुर नगरपािलकालाई आ�थ�क वष� २०७५÷

०७६ को अथ� स�ब�धी ��तावलाई काया��वयन गन�का लािग �थानीय कर तथा शु�क संकलन गन�, छुट �दन तथा आय सकंलनको 

�शासिनक �व�थापन गन� नगर उप �मुख�यबूाट ��तुत ग�रएको “कृ�णपरु नगरपािलकाको आ�थ�क िवधेयक, २०७५” लाई 

सव�स�मितले अनुमोदन गरी लागू गन� िनण�य    ग�रयो  । 

िनण�य न.ं४ यस नगरपािलकालाई िज�ला सम�वय सिमित, �दशे तथा सघंीय सरकार लगायतका दातृ िनकायबाट �ा� �ने रकम 

बाँडफाँड गरी काया��वयन गन� अिधकार नगर काय�पािलकालाई ��यायोजन गन� िनण�य सव�स�मितले पा�रत ग�रयो । 

िनण�य नं. ५  नगरपािलकाले काय� स�पादन गन� �ममा बाधा अ�काउ पन� आएमा बाधा अ�काउ फुकाउ गन� अिधकार नगर 

काय�पािलकालाई ��यायोजन गन� िनण�य सव�स�मितले पा�रत ग�रयो । 

िनण�य नं. ६ कृ�णपरु नगरपािलका अ�तगत सामािजक सरु�ा शाखावाट तयार पा�रएको सामािजक सुर�ा भ�ा पाउन े

लाभ�ािहह�को नामावली र स�या अनमुोदन गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य न.ं ७ वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थाह�वाट माग भई आएका आयोजना÷काय��मह� संचालन ग�न�का लािग संघ र 

�दशे सरकारका म��ालय, िवभाग तथा स�वि�धत िनकायमा वजेट माग गन� िनण�य   ग�रयो ।   

िनण�य न.ं ८ मालमुेला–राजघाट कृिष सडकलाई �तरो�ती गन� �दशे तथा संघीय सरकारसंग माग गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य न.ं ९  नगर �े�मा “ जैिवक मल उ�पादन तथा सकंलन के��” िनमा�णका लािग �दशे सरकारसंग माग गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य न.ं १० नगर �े�मा सामुदाियक घरेल ुउ�ोग सीप िवकास तथा �िश�ण के�� �थापनाका लािग �दशे सरकारसंग माग गन� 

िनण�य ग�रयो । 

िनण�य नं. ११ नगर �े�मा एक नगर�तरीय आयुव��दक उपचार के�� तथा योग हल िनमा�णका लािग �दशे सरकार संग माग गन� 

िनण�य ग�रयो । 

िनण�य नं. १२  नगरपािलका एक ब�सा�कृितक, ब�भािषक, ब�धा�म�क, �े� भएको सो काय�को जगेना� गन� आव�यक भएकोल े

नगर �े�मा एक नगर �तरीय ब�साँ�कितक सं�ाहालय तथा पु�तकालय �थापनाका लािग �दशे सरकारसंग माग गन� िनण�य 

ग�रयो । 

िनण�य नं. १३  वडा नं.४ मा रहकेो �वासी समैजी मि�दर धा�म�क र पय�टक�य िहसाबले आ�थाको के�� भएकोले सरं�ण तथा 

पदमाग� िनमा�णका लािग �दशे सरकारसंग माग गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य नं. १४  यस नगर �े� िभ� रहकेा बनहरा न�द, ब�ड न�द, मछेली न�द, मोहना न�दह�ल ेिविभ� �े�ह�मा कटान तथा 

बाढी ला�े भएकाले बि�त ��ेह�मा गु�योजना िनमा�ण ग ि◌तटब�धनका लािग �दशे र संघीय सरकारसंग माग गन� िनण�य 

ग�रयो । 

िनण�य न.ं १५  नगर �े�मा िवगत लामो समय दिेख नगरबासीह�को भोग चलनमा रहकेो ज�गाको ज�गाधिन �माण पुजा� 

िवतरणका लािग �दशे सरकार संग माग गन� िनण�य ग�रयो ।  

िनण�य नं. १६  नगर �े�मा था� होम�टे तथा नगर�तरीय था� सं�ाहालयको �थापनाका लािग �दशे सरकारसंग माग गन� िनण�य 

ग�रयो  । 

िनण�य न.ं १७  नगर �े� िभ� च�पथ िनमाण�का लािग �दशे सरकारसंग मागगन� िनण�य ग�रयो ।  

िनण�य नं. १८  नगर �े�मा रहकेा कृ�ण �णामी सेवा धाम, �वासी समैजी मि�दर, वनदवेी मि�दर, िशव मि�दर, िस�नाथ 

बैजनाथ मि�दर लगायत थु� ैधा�म�क मठमि�दरह�, िनगलाड ताल, गडिबजुला ताल र िस�े िसमसार �े� धा�म�क र पय�ट�कय 

िहसाबले आ�थाको के�� भएकोले संर�ण र स�ब�वनका लािग �दशे सरकारसंग माग गन� िनण�य ग�रयो ।  

िनण�य न.ं १९  नगर �े�मा नगर�तरीय सामुदाियक भवन िनमा�णका लािग �दशे सरकारसंग माग गन� िनण�य ग�रयो ।  

िनण�य नं. २० नगर �े�िभ� रहकेा सुकु�बासी, आर� िपडीत तथा बाढी िपडीतह�लाई उिचत �व�थापनका लािग �दशे 

सरकारसंग माग गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य न.ं २१  नगर �े�मा िव�ुत �मता िव�तारका लािग �दशे सरकारसंग माग गन� िनण�य ग�रयो ।  

िनण�य नं.२२  यस नगरपािलकाका वडा न ं १ र ४ को उ�री ��ेमा खानेपानीको सम�या रहकेोले �थायी खानेपानी एव ं

िसचाईको लािग सघंीय सरकारसंग माग गन� िनण�य ग�रयो । 
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िनण�य न.ं २३ कृ�णपुर नगरपािलका ��ेमा एक �ािविधक िश�ालयको �थापनाका लािग सघंीय सरकारसंग माग गन� िनण�य 

ग�रयो ।  

िनण�य नं. २४ नगर �े�मा रहकेा नगरबासीह�को �वा��य सवेालाई �यानमा राखी हाल स�म ४ वडामा मा� नगरपािलकाबाट 

�वा��य सिुवधा �ा� �द ैआएकोल ेनगरका ९ वटै वडामा �वा��य सिुवधाका लािग अ�य ५ वडाह�मा पिन शहरी �वा��य के�� 

�थापनाका लािग संघीय सरकारसंग  सहयोग माग गन� िनण�य ग�रयो ।  

िनण�य न.ं२५ नेपाल सरकारबाट �ा� �न ेसामािजक सुर�ा भ�ा वृि�का लािग संघीय सरकारसंग माग गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य न.ं २६ नगरमा रहकेा झोलुंग ेपलुह� मम�त स�भार तथा िनमा�णका लािग संघीय सरकारसंग माग गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य न.ं २७ बंक–नाइल सडक �तरो�ित एवम ्कालोप�ेका लािग संघीय सरकारसंग माग गन� िनण�य ग�रयो ।  

िनण�य न.ं २८ हाल यस नगरको ठुलो सम�याका �पमा रहकेा सामदुाियक छाडा चौपायाको �व�थापन काय�मा थप आ�थ�क तथा 

भौितक सहयो ग�र सम�या सामाधानका लािग सघंीय सरकार संग माग गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य न.ं २९ नगर �े�मा टेलीफोन सेवा िव�तारका लािग सघंीय सरकारसंग माग गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य नं. ३० यस नगरपािलकाको आव�यक पुवा�धार िनमा�णका लािग आव�यक बजेट िविनयोजनका लािग संघीय सरकारसंग 

माग गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य नं. ३१ यस नगरपािलकामा दरब�दी अनुसार कम�चारीको �व�था र स�पि� ह�ता�तरणका लािग संघीय सरकारसंग माग 

गन� िनण�य ग�रयो ।  

िनण�य न.ं ३२  आगामी आ.व. २०७५।०७६ का लािग वडा �तरीय छनौट भएका योजना तथा बजेट पा�रत गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य नं. ३३  आगामी आ.व. २०७५।०७६ का लािग िवषयगत शाखा �तरीय छनौट भएका योजना तथा बजेट पा�रत गन� 

िनण�य ग�रयो । 

िनण�य न.ं ३४  आगामी आ.व. २०७५।०७६ का लािग नगर �तरीय छनौट भएका योजना तथा बजेट पा�रत गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य न.ं ३५  आगामी आ.व. २०७५।०७६ का लािग �ा� भएका सशत� अनुदान योजना तथा काय��म र बजटे �वीकृत गरी 

पा�रत गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य नं. ३६  संघीय सरकारको अथ� म��ालय र �दशे सरकार आ�थ�क मािमला तथा योजना म��ालय �दशे नं. ७ बाट आ.व 

२०७५।०७६ का लािग �ा� बजेट िसिलङ तथा माग�दश�न (िवि�य समािनकरण, राज� बाडफाड, समपुरक कोष, �ाकृितक 

�ोतको बाडफाड र शशत� अनदुान) अनुसार बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमितबाट बाडफाड भएका योजनागत बजेट (चालु तथा 

पुिजगत) लाई �वीकृत ग�रयो ।  

िनण�य न.ं ३७  यस कृ�णपुर  नगरपािलकाको �याियक सिमतीमा तपिसल बमोिजमका सद�यह�को मनोनयन गन� िनण�य ग�रयो । 

तपिसल 

१  रिमता राना      संयोजक (पदने) 

२   इ�री द� भ�  सद�य 

३   बहादरु चौधरी   सद�य 

िनण�य नं. ३८  कृ�णपुर नगरपािलका िभ� संचालनमा रहकेा सामदुाियक खानेपानी योजनाह�को मम�त स�भार र �व�थापनका 

लािग स�बि�धत िनकायलाई अनुरोध गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य नं.३९ ��य� �पले अवलोकन ग�र हािसल गरेको �ान बाट �ि�को �मता िवकास �न,े अनभुव एवं िसकाईको आदान 

�दान �न ेभएकोले अ�ययन अवलोकन �मण काय��मलाई िनर�तता �दने िनण�य ग�रयो । 

िनण�य न.ं४०  यस न.पा. िभ� उ�कृ� काम गन� कम�चारी, उपभो�ा सिमित र करदातालाई स�मान गन� िनण�य ग�रयो ।  

िनण�य न.ं४१ नगरपािलका िभ� �वि�थत ढल िनमा�ण र मम�त सधुार गन� एवं सोका लािग नगरपािलकाल ेस�बि�धत िनकायस“

ग साझदेारी गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य नं.४२ नगरपािलकामा �थापना भएका िविभ� कोषह�को संचालन गन� काय�िविध बनाई सोही बमोिजम कोषह� संचालन 

गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य नं.४३ यस काया�लयमा काय�रत कम�चारीको आ.व. २०७४/०७५ को बा�ष�क तलबी �ितवेदन समथ�न र आ.व. 

२०७५/०७६ को ��तािवत तलबी �ितवेदन पा�रत गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य नं.४४ नगरपािलका िभ� संचािलत घर िभ�को धुवा“ रिहत व�ती, पुण� खोपय�ु, पुण� सा�र, खुला�दशा मु� घोषण 

प�चातका काय��म ज�ता अिभयानह�लाई िनर�तरता �दन ेिनण�य ग�रयो । 

िनण�य नं.४५ नगरकाय�पािलकाले िमित २०७४/०३/२९ दिेख २०७४/५/०७ गते स�मका स�पुण� िनण�यह� अनमुोदन गन� िनण�य 

ग�रयो । 

िनण�य न.ं४६  नगरपािलकाको आ.व. २०७५/०७६ को बा�ष�क ख�रद योजना �वीकृत गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य न.ं४७ तपिसल बमोिजमका नीितगत िवषयह�लाई पा�रत गन� िनण�य ग�रयो ।  

 वाणी–दखेतभलुी सडकलाई �तरो�ित गन� �दशे तथा संघीय सरकारसँग माग गन� िनण�य ग�रयो ।  

 यस �े�मा रहकेा िविभ� ताल तलैयाह�, ऐितहािसक दिृ�कोणल ेमह�वपुण� रहकेा �थानह� संर�ण स�बध�न गन� अित 

आव�यक भएकोल ेसो का लािग स�बि�धत िनकायमा अनुरोध ग�रनछे । 
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 यस �े�मा रहकेा िविभ� पय�ट�कय �थलह�को संर�ण स�बध�न गन� अित आव�यक भएकोल ेसोका लािग स�बि�धत 

िनकायमा अनुरोध ग�रनछे । 

 मु� कमैयाह�लाई नगरपािलकाबाट लागु ग�रएको ए�ककृत स�पि� कर िमनाहा गन� िनण�य ग�रयो ।  

 नगरपािलकाको फोहर मलैाको उिचत �व�थापनका लािग आव�यक �व�था िमलाईनछे, उ� काय� सामदुाियक 

सहभागीता वा साव�जिनक िनिज साझेदारीको मा�यम बाट �व�था िमलाईने छ र सो �न नसकेमा सं�थागत करारको 

मा�यमबाट ग�रन ेछ । 

 नगर �े�मा सडक वि�को आव�यक �व�था समदुायको सहभािगतामा �व�थापन ग�रन ेछ । सो स�ब�धमा सडक 

वि�को महशुल ितन� दािय�व नगरपािलकाले �वीकार नगन� र भु�ानी पिन न�दने ग�र �व�था िमलाइन ेछ । 

 िश�ाको गुण�तर अिभविृ� गन� उ�े�यले यस नगरपािलका िभ� संचालनमा रहकेा िविभ� शैि�क सं�थाह�को िवकास 

तथा गुण�तर सुधारका लािग जन�ितिनिधह� बाट िवघालयको िनयिमत अनुगमनको �व�था िमलाईनेछ । 

 नगरपािलका �े�को सम� भौितक िवकास िनमा�णको काय�मा सवै स�वि�धत िनकायह�संग सम�वय र सहयोग आदान 

�दान ग�र  नगरपािलकालाई भौितक �पल ेस�प� नगरका �पमा िवकिसत ग�रनेछ । 

 सबभ�दा धरैे तथा िनयिमत �पमा समयम ैकर ितन� करदाताह�म�ये १ जनालाई� स�मान गन� नीित िनर�तर अबल�बन 

ग�रनछे । 

 आ�थ�क वष�को अ��य स�ममा पिन �वसाय कर नितन� �वसायीह�लाई कर ितन�को लािग सो स�बि�ध सूचना �काशन 

ग�रनछे । सो को एक मिहना िभ� कर नितरेमा उनीह�लाई न.पा. ले �दान गन� स�पणू� सेवा, सुिवधा रो�ा ग�रनछे । 

 नगरपािलका �े� िभ� �ापार �वसाय ग�ररहकेा �वसायीह�लाई २०७५ माघ मसा�त स�म नगरपािलकामा दता� 

�न सूिचत ग�रनछे सोका लािग उ�ोग वािण�य संघ संग आव�यक सम�वय ग�रनेछ ।  

 राज� अशलुी काय�लाई व�तुपरक र �भावकारी बनाउन उ�ोग वािण�य सघं समतेको सहभािगतामा करदाता र 

करयो�य व�तुको आव�यक त�याकंलाई अ�याविधक ग�रनेछ । 

 नगरपािलकाको नाममा रहकेो स�पुण� चल, अचल स�पित तथा नगरपािलकाको �वािम�वमा रहकेो साव�जिनक स�पित 

(सडक, पेटी, फुटपाथ, मि�दर, पत� ऐलानी ज�गा आ�द) को लगत तयार तथा अ�ाविधक गन� तफ�  पहल ग�रनेछ ।  

 नगर �े�मा रहकेा साव�जिनक �े� एवम ्साव�जिनक बाटोमा पन� �खह� �व�थापनका लािग स�बि�धत िनकायमा 

अनुरोध गन� िनण�य ग�रयो ।  

 नगरपािलकामा सेवा�ाहीलाई सहज �किसमल ेसेवा �ा� गन� वातावरण िनमा�ण गन� एक सहयोग क� (Help Desk) 

एवं गुनासो सु� ेअिधकारीको �व�था ग�रनछे ।  

 नगरपािलकाको हरेक सूचनालाई Website मा राखीने एव ंस�टवेयरका मा�यमबाट कामकाज गन� आव�यक �व�था 

िमलाइनेछ ।  

 नगरपािलकाको सांगठिनक सरंचनालाई समयानकूुल चु�त, स�म, िमत�यी, �ित�पध� र नितजामुखी बनाउन संगठन 

िवकास अ�ययनका लािग सहयोग गन� स�वि�धत िनकायमा सम�वय तथा अनुरोध ग�रनेछ ।  

 कम�चारीह�को का.स.मु. लाई काय� िववरण संग आव� गरी व�तुगत, िनयिमत र �भावकारी बनाइनछे । यसको 

आधारमा कम�चारीह�को आ�त�रक स�वा, पद�थापना, तािलम, परु�कार, द�ड र �ो�साहनको �व�था ग�रनछे ।  

 चुरे �े� �दन �ित �दन मािसद ै गइरहकेो कारण भुः�य, बा�ढ, पिहरो, डुवान, पटान आ�द सम�याबाट जोिगन चुरे 

संर�णका लािग स�बि�धत िनकायमा अनुरोध ग�रनेछ ।  

 नगरपािलकाका हरेक वडाह�मा वडा सिमित, टोल िवकास स�ंथा, ग.ैस.स र �थानीय �लबह�को सहभािगतामा नगर 

सफाईको काय��म िव�तार ग�रने नीित िलईन ेछ ।  

 घर धरुीवाट िन�कने फोहरको मा�ा घटाउन िविभ� जनचेतनामलुक काय��म संचालन ग�रने छ । फोहरमलैा 

�यव�थापन लाई �भावकारी �पमा अगाढी बढाउन िनकट भिव�यमा ए�ककृत फोहोरमैला �व�थापन के��का लािग 

ज�गा �व�थापन गन� आव�यक पहल ग�रने छ ।  

 नगर �े� िभ� फोहर एवं िनमा�ण साम�ी फा�नलेाई फोहरमलैा �ब�थापन ऐन एवं िनयमावली बमोिजम कारवाहीको 

नीित अवल�बन ग�रनछे । 

 िनमा�ण साम�ीलाई सडकमा लामो सयम स�म रा� ेकाय�लाई िन��सािहत गद� िनि�त समयमा न.पा. ल ेिवशेष शु�क 

िलई िनमा�ण साम�ी �व�थापन गन� नीित अवल�बन ग�रनेछ । 

 छाडा कुकुर तथा पशु चौपाया िनय��ण एव ंरेिवज िव�� खोप काय��म संचालन ग�रनेछ ।   

 यस नगरपािलका ि�थत कृिष हाटबजार, �बि�थत माछा मास ुपसल संचालन तथा �व�थापनका लािग स�वि�धत 

िनकायसंग सहकाय� ग�रनछे साथै �य�ता काय� साव�जिनक िनिज साझदेारी Pubilc Private Partnership (PPP 

Model) बाट संचालन गन� �ो�साहन ग�रनछे । 

 यस नगरपािलका िभ� रहकेो खाली तथा प�त� जिमनको लगत रािख �य�ता �े� लाई साव�जिनक पाक�का �पमा िवकास 

गन� पहल ग�रनेछ । 
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 नगरपािलका िभ�का न�सामा कायम भएका तर चाल ु नभएका वाटालाई चाल ु गन� वडा भेलावाट पिन माग भई 

आएकाले न.पा.को मापद�ड अनुसार उ� बाटाह� खो�न ेतफ�  आव�यक पहल ग�रनेछ ।  

 गाउँ टोल वडा ब�ती जो�ने नयाँ खो�ने वाटाको चौडाई न.पा. को दरु भिव�यलाई �यानमा रािख �यूनतम ६ िमटर रा� ु

पन� सरकारी नीित अबल�बन ग�रनेछ । 

 नगर �े�को धा�म�क, साँ�कृितक, सािहि�यक �े�को �े�गत अव�थाको पिहचान गरी �े�गत िवकासका लािग 

काय��मह�को तजू�मा ग�रनेछ । 

 अपा�ग—असहायह�को लगत संकलन गरी �मता अनुसारको उ�मिशलता िवकासका लािग उिचत अवसरको �ृजना 

ग�रनछे । 

 िविभ� सं�थाह�संग सम�वय गद� आ�थ�क िवकासका गितिवधीह� संचालन ग�रनेछ । 

 साव�जनीक िनजी साझेदारी सिमितलाई स��य गराई साझदेारीका �े�ह� छनौट गरी साव�जनीक िनजी साझेदारी 

अवधारण अनुसारका सामािजक िवकासका गितिवधी संचालन ग�रनेछ । 

 नगर �े�का धा�म�क �थलह�को लगत सकंलन गरी �वि�थत संचालनका लािग �व�थापन सिमित गठन गन� र य�ता 

सं�थाको सरं�ण एवं स�वध�न ग�रनछे । 

 दिलत, जनजाित, आ�दवासी, लोपो�मुख, मुि�लम, मधसेी, मिहला एवं िपछिडएका वग�ह�को छुटृाछु�ै सशि�करण एव ं

उ�म िवकासका योजनाह� वनाई काया��वयन ग�रनेछ । 

 कला, सं�कृित, सािह�य, खेलकूद, िश�ा, �वसाियकताको �व�धन तथा स�ब�धनका लािग आव�यक काय��म सचंालन 

ग�रनछे ।  

 यस नगरपािलका िभ�का साव�जिनक बाटाह� िमिचएको अव�थामा रहकेाल ेित बाटाह�मा भारी सवारी साधन िह�न 

सिजलो �ने ग�र खुलाउन आव�यक पहल ग�रनेछ । 

 यस न.पा. का ९ वटै वडाह�लाई �मशः बालमै�ी एवं वातावरणमै�ी वडा घोषणा ग�र यस नगरपािलकालाई बालमै�ी 

एवं वातावरणमै�ी नगरको �पमा पिहचान गन� आव�यक काय� ग�रनेछ । 

 यस न.पा. को िसमाना वरीपरीका वडाह�लाई छुने ग�र च�पथ िनमा�ण गन�को लािग स�बि�धत िनकाय संग आव�यक 

पहल ग�रनेछ । 

 यस न.पा. को भ–ुउपयोग नीित बनाउन ुअित आव�यक भएकोल ेउ� नीित लाई पा�रत गन� नगरकाय�पािलका लाई 

अिधकार �दइनछे । 

 यस न.पा. �े� िभ� रहकेा िव�ालय र �वा��य चौक�को वरीप�र म�दरा पसल एवं िड.जे. साउ�डह� िनयमानसुारको 

दरुी िभ� रा� निम�ने भएको �दा सोका लािग स�बि�धत िनकाय संग सम�वय ग�र आव�यक पहल ग�रनछे । 

 यस न.पा. िभ� रहकेा �ि�गत सवारी साधन बाटोमा रा�े �चलन रहकेो जसको कारण दघु�टना वढी �न ेगरेकोल े

य�ता काय� रो� �थानीय �शासन संग आव�यक सम�वय ग�रनेछ । 

 यस न.पा. िभ� रहकेा सामुदाियक बनह� लाई न.पा. संग सम�यव ग�र काम काज गन�का लािग अनुरोध ग�रनेछ । 

 यस नगरपािलका िभ�का िविभ� न�दनालाह�मा प�� पुलह�को आव�यकता भएकोल े सोको अ�ययन ग�र िनमा�ण 

गन�का लािग स�बि�धत िनकायमा अनरुोध ग�रनेछ । 

 यस न.पा. मा मल खा�, िवउ िवजन र को�ड �टोरको �व�थाका लािग स�बि�धत िनकायमा अनुरोध ग�रनछे । 

 यस  न.पा. मा वष�नी बाढी आइरहने जसले गदा� धनजनको �ती �ने भएकोल ेबाढी �भािवत ��े घोषणाका लािग 

संघीय सरकारलाई अनुरोध ग�रनेछ । 

 आयआज�न स�बि�ध काय��म एवं उ�त जातका �वसायीक पशुपालन गन� आव�यक सहयोगका लािग स�बि�धत 

िनकायमा अनुरोध ग�रनछे । 

िनण�य नं.४८ िश�ाको गुण�तर अिभविृ� गन� उ�े�यल ेयस  नगरपािलका िभ� रहकेा �या�पस, िव�ालयह� र बाल िवकास 

के��ह�को िवकास र गुण�तर सुधारका लािग आव�यक पहल गन� िनण�य ग�रयो ।  

िनण�य नं.४९  बजार ��ेमा माछा मास ु तथा फलफुल �वसाय गन� �वसायीह�लाई �वि�थत गन� बजार �व�थापन   

सिमितको सहयोग िलई आव�यक �व�थापन गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य नं.५० नगरपािलकामा नाग�रक वडा प� बनाई काया��वयनमा �याइनेछ साथ ैयसलाई पु�तकको �पमा समते �काशनको 

�व�था िमलाईनेछ ।   

िनण�य नं.५१ आ�थ�क िवकासका लािग कृिष �े�लाई �ाथिमकतामा रािख भमूीगत िसचाई, िल�ट िसचाईँ र  िव�ुि�य िसचाईका 

लािग पहल गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य न.ं५२ ��येक वडाको गरीबीको अव�था पिहचान ग�र आव�यकता र चाहना अनुसार उ�म �वसायको िवकासमा सहयोग 

पुया�उद ैलि�त वग� केि��त गितिविध स�ालन गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य न.ं ५३ न.पा. को �वािम�वमा रहकेा र ह�ता�तरण भई आउने ज�गा, भवन लगायतका िज�सी समानह�को अिभलेख तयार 

ग�र सोको संर�णको लािग आव�यक पहल गन� िनण�य ग�रयो ।  
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िनण�य न.ं५४ यस नगरपािलका िभ�का साब�जिनक भबनह�को न�सा पास गदा� अपा�ग मै�ी भबन िनमा�ण गन� ग�र न�सा पास 

गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य नं.५५ िज�ला ि�थत िबषयगत काया�लयह� संग सम�वय एवं सहकाय� ग�र िबिभ� आय मुलक, िसप मलुक तथा उ�पादन 

मलुक तािलम तथा काय��म सचंालन गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य नं.५६ नगरपािलका ��े िभ� काय� गन� गैर सरकारी संघ सं�थाले नगर�े�मा काय� गदा� नगरपािलका संग सम�वय ग�र  

गनु� पन� छ अ�यथा �य�ता सघं सं�थाल ेगरेको काय�को कुनै पिन िसफा�रस नगन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य नं.५७ नगरपािलकाको ९ वटै वडाह�मा टेलीफोनको लाईन िब�तार ग�र सेवा िब�तार गन� नपेाल टेिलकम काया�लय 

मह�े�नगर क�नपुरमा अनुरोध गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य न.ं५८ यस नगरमा िवपत जोिखम �व�थापन तथा जलवायु प�रव�तन �व�थापनलाई नगर िवकास योजनासगं मलु 

�बािहकरण गद� सो संग स�बि�धत काय�िविधह� िनमा�ण ग�र काय� थालनी गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य नं. ५९ यस अिघ कम�चारीह� लाई उपल�ध गराउदै आएको �थािनय िनकाय स�िलयत भ�ालाई िनर�तरता �दन ेिनण�य 

पा�रत ग�रयो । 

िनण�य न.ं६० नगरसभा बाट दहेायबमोिजको अिधकार नगर काय�पािलकालाई ��यायोजन गन� िनण�य ग�रयो । 

क) �वीकृत बा�ष�क नगर िवकास काय��म तथा बजेटलाई औिच�य र आव�यकताको आधारमा सामा�य सशंोधन, थपघट, हरेफेर 

वा परीमाज�न गन� । 

ख) नगरपािलका �ोतह�को स�भावनाको आधारमा राज� परमश�को सिमितको िसफा�रसमा कर, द�तुर, महसलु, शु�कमा 

संशोधन तथा हरेफेर गन� वा नयाँ �े� पिह�याइ कर कायम गन� । 

ग) नगरपािलकाको तफ� बाट लि�त बा�ष�क काय��मको उ�े�य परुा �नेग�र सहयोगी दातृिनकाय एवं साझदेार 

संघसं�थाह�सँग ि�प�ीय, ब�प�ीय स�झौता एवं समझदारी गन� । 

 घ) नगरपािलका �े� िभ� नगरपािलका आफैल ेबनाएको वा ह�ता�तरण भई आएका राजमाग� र सहायक माग�ह� बाहके 

स�पुण� सडकह�मा �चिलत ऐन, िनयममा उ�लिेखत दरको प�रधी िभ� रही पटके सवारी कर लगाउने । 

ङ) यस नगरपािलका ��े िभ� रहकेा �ोतह�को पिहचान तथा �ोत न�सां�कन गन� काय� । 

िनण�य नं. ६१ �थानीय िनकाय �ोत प�रचालन तथा �व�थापन काय�िविध, २०६९ प�र�छेद ४ को बुदा ंनं. ३१ मा भएको 

�व�था अनसुार ��येक आ.व.को बा�ष�क काया��वयन काय�तािलका �वीकृत गरी �वीकृत काय�तािलका बमोिजम योजना 

तथा काय��मह� संचालन गनु� पन� भएकोले आ.व. २०७४/०७५ मा संचालन �न े योजना तथा काय��मह�को बा�ष�क 

काया��वयन काय� तािलका �वीकृत गन� िनण�य ग�रयो 
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िनण�य नं.६२ आ�थ�क वष� २०७४।०७५ को िज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा औ�याइएको सझावह�लाई     नगरपािलकाले काया��वयन गन� गरी 

िनद�शन गद� सो �ितवेदन पा�रत गन� िनण�य ग�रयो । काया�लयको िज�सी शाखामा रहेको टुटफुेटेका काम नला�े सामा�ीह�को िनयमानुसार 

िललामी ���या अगािड बढाउन नगर काय�पािलकालाई अिधकार �दने िनण�य ग�रयो ।  

िनण�य नं.६३ कृ�णपुर नगरपािलका �े� िभ� रहकेा �वा��यलाई �ितकुल अशर पन� खालका व�तुह�को उपभोग तथा वेचिवखनमा रोक 

लगाउनुको साथै कालो वजारी िनय��ण गन� स�व�धमा सरकारी िनकाय,उपभो�ा िहत संर�ण म�, उधोग वािण�य संघ र स�वि�धत 

सरोकारवाला िनकायह� संग सम�वय गरी काय� गन� िनण�य ग�रयो ।  

िनण�य नं.६४ फोहरमैला �व�थापनका लािग �ी संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको िनद�शन वमोिजम िनिज सं�थाह�संग 

सम�वय ग�र एएए को अवधारण अनु�प साझेदारीमा गन� िनण�य पा�रत ग�रयो । 

िनण�य नं.६५ मािथ उ�लेिखत िनण�यह� वाहके गत िवगतका नगर प�रषद एवम् नगर सभावाट पा�रत ग�रएका नीितगत िनण�यह�मा थपघट 

हरेफेर नभएका िनण�यह� काया��वयन यथावत �पमा कायमै रहने िनण�य पा�रत ग�रयो । 

िनण�य नं.६६ यस कृ�णपुर  नगरपािलकाको �व�ामा  �ी छ� बहादरु महरालाई  मनोनयन गन� िनण�य ग�रयो ।  

िनण�य नं.६७ कृ�णपुर नगरपािलका िभ� रहकेा िशिवरह�मा िवगत वष� दखेी िनर�तर �पमा वसोवास ग�र रहकेा भूिमिहनह�लाई रा�यवाट 

उपयु� �थानमा अक� �व�था न��जेलस�म थप वन �े� अित�मण न�ने ग�र सोिह �थानमा व� �दन स�वि�धत िनकायह�मा अनुरोध गन� 

िनण�यका साथै मानिवय आव�यकताका लािग आव�यक पन� आधारभूत आव�यकता िश�ा, �वा��य, खानेपानी िव�ुत र यातायात िवकाशका 

लािग पूवा�धारह� �व�था गन� स�वि�धत िनकायलाई अनुरोध गन� िनण�य पा�रत ग�रयो । 

िनण�य नं.६८ कृ�णपुर न.पा. का िविभ� वडाह�मा रहकेा न�दनालाह�वाट वष�नी भू–�य, न�द कटान भईरहकेोले तटव�ध  िनमा�णका  लािग 

स�वि�धत िनकायह�  माग गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य नं.६९ कृ�णपुर �वा��य चौ�कलाई नगर अ�पतालको �पमा �तरो�ित गन� संघीय सरकारसंग माग गन� िनण�य ग�रयो । 

िनण�य नं.७० नगर �े� िभ�का उधोग, �वसाय पशल आ�द स�पुण�लाई करको दायरामा �याउन दता� तथा निवकरण काय�का लािग अिभयान 

संचालन गन� िनण�य ग�रयो ।  

िनण�य नं.७१ िवकास िनमा�ण लगायत स�पुण� काममा सवैको स��य सहभािगता भए मा� गित िलन स�छ । िनर�तर ईमा�दार 

लगनिशल�पमा काम गन� कम�चारीलाई हौसला �दान गन� सके यसवाट उिनह�को अझ जोश र जागरमा वृि� भई सम��पमा नगरपािलकाकै 

काम कारवािहमा सकारा�मक प�रवत�न आउने �दा उ�कृ� काम गन� कम�चारी÷िनमा�ण �वसािय ÷उपभो�ा सिमितह�लाई पुर�कृत गन� 

िनण�य ग�रयो । 

िनण�य नं.७२ न.पा. मा आव�यक पन� कम�चारीह� िनयमानुसार करार सेवामा भना� गन� नगर काय�पािलकालाई अिधकार ��यायोजन गन� 

िनणय� ग�रयो । 
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नगर काय�पािलकाका पदािधकारीह� 

 

िस.न.ं पद  जन�ितिनिधको नाम �लंग फोन न�बर 

1  नगर �मखु कण� बहादरु हमाल पु�ष 9858750621 

2  नगर उप�मखु रिमता राना बडायक मिहला 9815667792 

3  वडा न�बर १ अ�य� मोहन बहादरु ब�ेत पु�ष 9848630088 

4  वडा न�बर २ अ�य� जय नारायण जोशी पु�ष 9810676445 

5  वडा न�बर ३ अ�य� सु�दर चौधरी पु�ष 9806430578 

6  वडा न�बर ४ अ�य� तेज बहादरु रावल पु�ष 9868411315 

7  वडा न�बर ५ अ�य� आशुराम चौधरी पु�ष 9868442635 

8  वडा न�बर ६ अ�य� न�थुराम चौधरी पु�ष 9809449934 

9  वडा न�बर ७ अ�य� क�लु राना पु�ष 9812630480 

10  वडा न�बर ८ अ�य� अ�मर �संह बडायक पु�ष 9868405092 

11  वडा न�बर ९ अ�य� छा�बहादरु महरा पु�ष 9815629327 

12  काय�पािलका सद�य िबमला कुमारी थापा मिहला 9810650293 

13  काय�पािलका सद�य ह�वा साक� पु�ष 9848745216 

14  काय�पािलका सद�य तुलसी दवेी कलौनी मिहला 9810642256 

15  काय�पािलका सद�य बस�ती दवेी रावल मिहला 9813667575 

16  काय�पािलका सद�य गोिब�द िब.के. पु�ष 9811662755 

17  काय�पािलका सद�य ल�मी दवेी चौधरी मिहला 9812612041 

18  काय�पािलका सद�य भवानी पाक� पु�ष 9804641568 

19  काय�पािलका सद�य धमा� दवेी िव�कमा� मिहला 9812601565 

 

नगर सभाका सद�यह� (काय�पािलकाका सद�य बाहके) 

 

िस.न.ं वडा न.ं पद जन�ितिनिधको नाम िल�ग फोन न�बर 

1  १ न�बर वडा दिलत मिहला सद�य िसता देवी साक� मिहला 9810611953 

2  सद�य काली दास डगौरा पु�ष 9806450944 

3  सद�य तेज बहादरु चौधरी पु�ष 9810634810 

           

4  २ न�बर वडा दिलत मिहला सद�य जगु दवेी सुनारनी मिहला 9810680165 

5  सद�य कासी राम जैसी पु�ष 9806434604 

6  सद�य बहादरु चौधरी पु�ष 9805770028 

           

7  ३ न�बर वडा मिहला सद�य कमलफुल राना मिहला 9812709954 

8  सद�य जहर �संह कुवर पु�ष 9815689137 

9  सद�य रघुवीर राना पु�ष 9804674721 

           

10  ४ न�बर वडा दिलत मिहला सद�य आशा दवेी ओड मिहला 9806441657 

11  सद�य स� तराम चौधरी पु�ष 9869754821 

12  सद�य ई� वरी द� भ� पु�ष 9749510327 

           

13  ५ न�बर वडा दिलत मिहला सद�य सािव�ी िव.क. मिहला 9824681802 

14  सद�य बल बहादरु महरा पु�ष 9868527914 

15  सद�य गगन बहादरु ख�का पु�ष 9868728844 

           

16   मिहला सद�य सीता देिव चौधरी मिहला 9868857048 
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17  दिलत मिहला सद�य आशा ता�ाकार मिहला 9812771507 

18  सद�य दशी राम था� डगौरा पु�ष 9865811326 

19  सद�य च��का�त भ� डारी पु�ष 9825624513 

           

20  ७ न�बर वडा 

  

मिहला सद�य िमना दवेी काक� मिहला 9824642811 

21  दिलत मिहला सद�य संगीता ता�ाकार मिहला 9804652007 

22  सद�य अगर वहादरु डगौरा पु�ष 9812600292 

23  सद�य कमल �संह खडका पु�ष 9824670458 

           

24   मिहला सद�य पिब�ा िब� ट मिहला 9860137240 

25  दिलत मिहला सद�य अच�ना नेपाली मिहला 9815607397 

26  सद�य जय बहादरु भ� डारी पु�ष 9815647846 

27  सद�य ह�र राम डगंौरा पु�ष 9749513656 

         

28  ९ न�बर वडा मिहला सद�य शारदा दबेी चौधरी मिहला 9804637270 

29  सद�य च�� बहादरु राना पु�ष 9824688437 

30  सद�य न� द लाल राना था� पु�ष 9824691855 

 

 

कृ�णपरु नगरपािलकामा काय�रत कम�चारीको िववरण 

 

िस.न.ं नाम थर  पद काय�रत काया�लयको नाम 

ठेगाना 

फोन न�बर 

1  महशे बहादरु बम �मुख �शासक�य अिधकृत कृ�णपुर नगरपािलका 9858732111 

2  सुरे�� राज प�त लेखा अिधकृत कृ�णपुर नगरपािलका 9848878935 

3  नब राज भ� शाखा अिधकृत कृ�णपुर नगरपािलका 9841745773 

4   �ेम बोगटी सा.िब.अ. कृ�णपुर नगरपािलका 9858750685 

5  चुडामणी �साद कलौनी िसिभल इि�जिनयर कृ�णपुर नगरपािलका 9851203246 

6  मदन राज पा�डेय  सूचना �िबिध अिधकृत कृ�णपुर नगरपािलका 9848722717 

7   ह�र �साद भ� नायब सु�बा कृ�णपुर नगरपािलका 9868433086 

8  िजत बहादरु ऐरी नायब सु�बा कृ�णपुर नगरपािलका 9858422575 

9  राम �साद बोहरा नायब सु�बा कृ�णपुर नगरपािलका 9948731808 

10  �ेम बहादरु िब�ट नायब सु�बा कृ�णपुर नगरपािलका 9848764933 

11  चेत बहादरु ख�ी लेखापाल कृ�णपुर नगरपािलका 9848630407 

12  लाल बहादरु शाही लेखा सहायक कृ�णपुर नगरपािलका 9848023323 

13  गणेश �संह ऐरी क�पुटर अपरेटर कृ�णपुर नगरपािलका 9858753800 

14  �दपक �संह धामी स.क.अपरेटर कृ�णपुर नगरपािलका 9848484522 

15  लोकराज भ� सब इि�जिनयर कृ�णपुर नगरपािलका 9848841203 

16  ���ान�द भ� अ.सब इि�जिनयर कृ�णपुर नगरपािलका 9865651866 

17  मन बुझौना चौधरी सब इि�जिनयर कृ�णपुर नगरपािलका 9848897050 

18  य� राज पने�  ख�रदार कृ�णपुर नगरपािलका 9848726819 

19  मिनराम चौधरी स.क.अपरेटर कृ�णपुर नगरपािलका 9848622687 

20  मान बाहादरु बोहरा अ.सब इि�जिनयर कृ�णपुर नगरपािलका 9810608339 

21  माला गौतम म.िब.िन. कृ�णपुर नगरपािलका 9848878140 

22  रमा कुमारी थापा का.स. कृ�णपुर नगरपािलका 9848208818 

23  राम कुमार चौधारी का.स. कृ�णपुर नगरपािलका 9810667333 

24  भजौरा राना का.स. कृ�णपुर नगरपािलका 9812600671 

25  गोपाल �संह ऐरी ह.ेस.च. कृ�णपुर नगरपािलका 9867464562 

26  घन�याम जोशी सा.प. कृ�णपुर नगरपािलका 9868961473 

27  गौरी चटौत जोशी सा.प. कृ�णपुर नगरपािलका 9848616155 

28  ह�र भाट का.स. कृ�णपुर नगरपािलका 9824692988 

29  �काश चौधारी सी.अ.ह.ेब. कृ�णपुर नगरपािलका 9867315645 
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30  गजे�� बहादरु िब�ट सी.स.ह.ेब. कृ�णपुर नगरपािलका 9868797989 

31  आन�द चौधारी का.स. कृ�णपुर नगरपािलका 9806455240 

32  गोमती काक� सहजकता�  कृ�णपुर नगरपािलका 9849859885 

33  िब�द ुकुवर �ा.स. कृ�णपुर नगरपािलका 9865609682 

34  �दल बहादरु चौधरी ना.�ा.स कृ�णपुर नगरपािलका 9868721550 

35  संगीता च�द ना.�ा.स. कृ�णपुर नगरपािलका 9868556803 

36  ल�मी भ�डारी ऐर ना.�ा.स. कृ�णपुर नगरपािलका 9868570000 

37  सपना गु�ङ ना.�ा.स. कृ�णपुर नगरपािलका 9848740887 

38  हक�  बहादरु खडका का.स. कृ�णपुर नगरपािलका 9868442674 

39  जयदवे जोशी पशु िबकास अिधकृत कृ�णपुर नगरपािलका 9848453229 

40  जीत बहादरु जेठारा सा.प. भेटनरी कृ�णपुर 9848461525 

41  �करण थापा ना.�ा.स. भेटनरी कृ�णपुर 9821207549 

42  िबर �संह धामी का.स. भेटनरी कृ�णपुर 9868574485 

43  पुण�न�द जोशी जन�वा��य िनरी�क रैकवार �वा.चौ. 9759004390 

44  �ेम �साद भ�डारी सी.अ.ह.ेब. रैकवार �वा.चौ. 98487539971 

45  नवराज रेि�म अ.ह.ेब. रैकवार �वा.चौ. 9841583458 

46  राजे�� ठगु�ा अ.ह.ेब. रैकवार �वा.चौ. 9848724212 

47  िसता राना अ.न.िम. रैकवार �वा.चौ. 9801720155 

48  िनम�ला खडका अ.न.िम. रैकवार �वा.चौ. 9848461754 

49  ल�मी रोकाय का.स. रैकवार �वा.चौ. 9811664175 

50  िबमला भ� अ.न.निम. रैकवार �वा.चौ. 9841063231 

51  िनमा�ला भ� का.स. रैकवार �वा.चौ. 9800696055 

52  ितथु� राना �याब अिस�ट�ेट रैकवार �वा.चौ. 9804604799 

53  जमुना पौडले अ.ह.ेब. रैकवार �वा.चौ. 9865605464 

54  बंिसराज भ� ह�ेथ अिस�ट�ेट कृ�णपुर �वा.चौ. 9848986259 

55  गोमित जोशी िस.अ.न.िम. कृ�णपुर �वा.चौ. 9848712092 

56  िच�ा भ�डारी अ.न.िम. कृ�णपुर �वा.चौ. 9848759546 

57  बागमित ऐरी अ.न.िम. कृ�णपुर �वा.चौ. 9868444271 

58  िनरज पाठक अ.ह.ेब. कृ�णपुर �वा.चौ. 9868268654 

59  �योती ओझा �याब अिस�ट�ेट कृ�णपुर �वा.चौ. 9865756709 

60  गोिव�द रावल अ.ह.ेब. गोडाघाट �वा.चौ. 9848533393 

61  अपे�ा जोशी अ.न.िम. रैकबार �वा.चौ. 9811622356 

62  गंगा द� भ� अ.ह.ेब. िनगाली सा.�वा.इ. 9848817118 

63  िवना जोशी अ.न.िम. िनगाली सा.�वा.इ. 9848848728 

64  िभम कपडयाल का.स. कृ�णपुर नगरपािलका 9815661734 

65  सु�रता चौधरी का.स. कृ�णपुर नगरपािलका 9840403207 

66  ह�र द� भ�  का.स. कृ�णपुर नगरपािलका – 

67  कृ�णा चौधरी  सा.प. कृ�णपुर नगरपािलका 9848427655 

68  मान बहादरु काक� ह.स.चा. कृ�णपुर नगरपािलका 9867275450 
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