
“हामी सबैको एउटै चाहना, वक सत श भनुाथ नगरपा लकाको 
कामना” 

 
श भनुाथ नगरपा लका, कठौना स र को आठौ नगर शभामा ततु आ थक वष 2078/079 को नती तथा 

काय म 

स मा नत सभाका सभा अ य  एवम सद य यूह  

 नेपाल  जनताको चाहना अनु प संिघय गणताि क मलुकु नेपालको संिघय संरचना अनु प था नय 

सरकारको पमा था पत श भनुाथ नगरपा लकाको आठौ नगर शभाको यस ग रमामै सभामा श भनुाथ 

नगरपा लकाको नगर मखुको है सयतले तपाई स पूण सभाका सद य यूह लाई वागत गन पाउदा अ त नै 

ह षत भएको छु । हाल व  महामार को पमा रहेको नोवल कोरोना दो ो भे रय ट महामार का कारण व  

भर  नै आतंक सजृना भई आ थक म द  भई रहदा हामी नगर वासी प न यसबाट वगत वष देिख नै भा वत छौ 

। नोवल कोरोना भाइरस महामार  बाट स कताका साथ नेपाल सरकारले जार  गरेको वा य मापद ड भ  

रह  लकडाउनको पूण पालनाका साथ नगरको वकास नमाण तथा जनता त पणु उतरदायी भई जनताको 

वा य त पणु तव  रह  काय गद आइरहेका छौ । यसै स दभमा नेपालको सं वधान 2072 तथा थानीय 

सरकार संचालन ऐन 2074 मा भएको यव था अनु प नै नधा रत समय समा भ  रह  नगर मखुको 

है सयतले श भनुाथ नगरपा लकाको आ थक वष 2078/079 को न त तथा काय म ततु गन अवसर ा  

भएकोमा खशुी लागेको छ । यस मह वपूण घर मा सव थम देश र जनताको ला ग सहागत ा  गन ुहनेु स पूण 

ात अ ात स हदह  त हा दक स ानजल  अपण गन चाह छु । 

 मलुकु सँगै श भनुाथ नगरपा लका प न सं वधान जार  भए प ात था नय तहको प हलो नवाचन प छ 

नया यगुमा वेश गरेको छ । सं वधान माफत नेपाल  जनताका अ धकारह लाई सं थागत गर  जनतालाई 

अ धकार स प  तु याउन हामी सफल भएका छौ । सं वधानले सबै कारका वभेद र असमानताह लाई अ य 

गरेको छ  र जनतालाई संवैधा नक अ धकार स प  तु याएको छ । सं वधानको यस भावनालाई मतु प दन 

अब श भनुाथ नगरपा लकालाई सामािजक याय, समानता र जाताि क समाजवादको ल यमा हडाउने दा य व 

हा ो काधमा आएको छ । नेपालको सं वधानको अनसुचुी 8 ले दएको अ धकारलाई सदपुयोग गद सामािजक 

याय स हतको स वृ  याउन अ वकास, गर व र पछौटेपनका व  अब हा ो लडाइ जार  रहने छ । यसका 

ला ग हामी श भनुाथ नगर े का सबै राजनै तक दल एवम सरोकारवालाह को पूण सहयोगको अपे ा गदछौ ।  

    अब म श भनुाथ नगरपा लकाको आ.ब. 2078/079 को न त तथा काय म ततु गन अनमु त चाह छु 

।  

न त तथा काय मका उदे यह  

 नगर े को आ थक याकलापलाई प हलो ाथ मकतामा राखी अगाडी बढने ।  

 नगरपा लकाको भौ तक पवुाधार नमाण तफ वशेष जोड दई नगरपा लकाको वकासको ग त वृ  गन 

। 



 नगरपा लकाका जनताको आय तरमा सधुार गर  गर व यनुीकरण गन । 

 उ पादन र उ पादक व वृ ी गन । 

 अवसरको सजृना, मतामा अ भवृ ी, चेतनाको व तार गर  नगर तथा नगरवासीको वाभीमान उ च 

राखी मनोवल बढाउने।  

 नगरपा लकाको शासन यव था संचालनका स पूण पवुाधारह  तयार गर  जनतामा सशुासनको पणु 

याभतुी दलाउने ।  

 नगरवासीको वा यको पूण याल राखी वा य े मा प रवतनको महससु दलाउने ।  

 नोवेल कोरोना भाइरस महामार बाट नगर वासीलाई सरुि त रा  खोप अ भयानलाई ाथ मकता दने । 

उपरो  उ े यह  ा ीका ला ग वगतमा अं गकार ग रएका न त तथा काय मह  काया वनको ममा 

ा  भएका अनभुवह लाई वषन म दैन । वतमान न त नमाण बाट ा  अनभुव तथा आदिणय 

नगरवासीह को चाहना र राजनै तक दलका सहकम  म ह बाट ा  सलाहसझुाव समेतका आधारमा उ लेिखत 

उ े यह  पतु  गनका ला ग न न अनसुारको न तह  अबल वन ग रने छ ।  

न तह ः 

1.भौ तक पवुाधार 

 श भनुाथ नगरपा लका तराईको नगरपा लका भइकन प न एक वडा बाट अक  वडा जानको ला ग धेरै 

घमुाउरो र लामो दरु  पार गन ुपन अव था हाल स मा प न व यमान रहेको स दभमा यस नगरपा लका 

भ  रहेका वडाह  जोडने सडक संजालको व तारको गु योजना नमाण गर  एक वडा देिख अक  

वडाह  जो डने सडक नमाणमा  जोड दइएने छ ।  

 यस नगरपा लका अ तरगत रहेका स पूण वडा कायालयह को आ नै भवन नमाण गर  स पूण वडा 

कायालयह बाट जनताह लाई दइने सेवा जनताकै घर आगँनमा पयुाउन नमाना धन अधरुा वडा 

कायालय भवनह लाई पनुता दई नमाण ग रनेछ ।  

 यस नगरपा लकाको आ नै नमाणा धन भवनलाई थप त ला व तार गर  संचालन गन ।  

 नगर भ  रहेका बाटाघाटा फरा कलो पाद वृ ारोपन गर  श भनुाथ नगरपा लकालाई व , सफा, 

हराबरा बनाइ नमनुा नगरको पमा व तार ग रने छ ।  

 हाल नमाणा धन को ड टोरको नमाण काम समप  गर  चाल ुआ.ब. मा योगमा याइने छ ।  

 फोहोरमैला यव थापनलाई उ च यानमा राखी यस नगर भ  रहेको फोहोरमैला यव थापन के को 

तर उनती तथा के  स म जाने बाटो नमाण ग रने छ ।  

 यस नगरपा लका भ का मह वपूण धा मक तथा पयट कय थलह  श भनुाथ बाबा मि दर, कराते र 

महादेव, च भोगा, भोकरदह, देवधार ताल, बालपाक, पकनीक पोट लगायतका पवुाधारह को संर ण 

संवधनमा वशेष यान दइने छ ।  

 यस नगर े का हाटबजारह लाई आधु न ककरण गर  यवि थत बनाइने छ । 

 पश ुबध शाला, व छ माछा, मास ुपसल नमाण गन आव यक सहकाय ग रने छ ।  



 गत वगत आ थक वषह मा शु  भई परुा हनु बाक  रहेका अधरुा मह वपूण योजनाह को बाक  नमाण 

काय चाल ुआ.ब. मा परुा गन ल य लइएको छ ।  

 पवु पि म राजमाग, हलुाक  राजमाग तथा मु य सडकह  आसपासमा ब े भवन एवम संरचनाह  

नमाणमा आव यक काननुी मापद डलाई पणु पले पालना गराइ भवन नमाण काय गदा घर न सा 

पासलाई कडाइका साथ यस आ.ब. बाट लाग ुगराइने छ ।  

 वालमै ी व ालय र वालमै ी वडा नमाणको अ भयानलाई अगाडी बढाइने छ ।  

 म हलामै ी न तलाई पालना ग रने छ ।  

 सावज नक स पती सडक ज गा वन पाखा अ त मण गर  घर टहरा नमाण गन तथा घेराबेरा गन 

कायलाई काननुी पमा द डीत ग रने छ  ।  

 वकास नमाण कायमा गणु तर कायम गन अनगुमन र न र ण णाल लाई भावकार  बनाइने छ ।  

 बढ  लागत ला ने सावज नक सरोकारका मह वपूण ठुला आयोजनाह  संचालनका ला ग देश सरकार, 

के  सरकार तथा अ य दातृ नकायह सँग सम वय, सहकाय गर  आव यक बजेट यव थापनमा यान 

दइने छ ।  

 नगरवासीलाई व छ सफा खानेपानीका ला ग दातृ नकायह  सँग सहकाय ग रने छ ।  

 नगर े का ठुला तथा फरा कला सडकह मा बैकि पक सौयउजा जडानमा जोड दइने छ ।  

 नगर े भ  नमाण ग रने भौ तक पूवाधारह मा लागत सहभा गता ज य आयोजनाह लाई प हलो 

ाथ मकता दइने छ ।  

 वेरोजगार यवुाह लाई रोजगारको अवसर दान गन धानम ी रोजगार काय म अ तरगत वेरोजगार 

यवुाह लाई रोजगार को अवसर सजृना ग रनेछ  ।  

 खेती यो य ज गाह को प हचान गर  कृ ष उ पादनमा आधनुी ककरण गद ल गने छ ।  

2. वा य  

 नगर अ पताल नमाण काय लाई नर तरता दइ चाल ुआ.ब. भ  संचालनको या अगाडी बढाइने छ 

।  

 वा य े मा काय गन म हला वा य वयम से वकाह ले गरेको सेवाको उ च मु या न गद 

नजह लाई ो साहन ग रने छ साथै म हला वा य वयम से वका कोषमा थप रकमको यव था ग रने 

छ ।  

 हाल व  माहामार को पमा रहेको नोवल कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नय का ला ग आव यक पन 

भौ तक पूवाधार लगायतका कायलाई प हलो ाथ मकतामा राखी आव यक बजेटको यव था ग रने छ । 

 हाल व  माहामार को पमा रहेको नोवल कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नय ण कायमा ख टन ुभएका 

वा यकम  कमचार  त हा दक ध यवाद ददै नजह को मनोवल उ च रा  वा यकम  लाई 

आव यक उपचार साम ी स हत सेवा सु वधा उपल ध गराइने छ ।  

 नेपाल सरकारले उपल ध गराएको 5 वेडको को भड अ थायी अ पताललाई यवि थत गर  उपचार सेवा 

सहज र सरल बनाउन आव यक पन भौ तक पवुाधार लगायतका ला ग बजेटको यव था ग रने छ ।  



 यस नगरपा लका भ  संचा लत ब थ  से टरमा सेवा लन आएका ज टल सु केर  लगायत अ य स क त 

वरामीह लाई सु वधा समप  अ पताल स म पयुाउन यस नगरले एमबलेु स सेवा संचालनमा याउने छ 

।  

 नगर भ  संचा लत ब थ  से टरह लाई सु ढ बनाइने छ । 

 यस नगरपा लका भ  रहेका वा य सं थाह मा संचालन हनु बाक  रहेको ब थ  से टर सेवा लाई 

व तार गन बजेटको यव था ग रने छ । 

 यस नगर े  भ  माइ ोसको पक से टर थापना गर  संचालनमा याइने छ । 

 यस नगर े  भ  रहेका वा य चौक , आधारभतु वा य सेवा के  तथा सहर  वा य के ह को 

भौ तक पूवाधार, मेसनर  औजार लागयत अ त आव यक पूवाधारह  परुा गर  तर उ ती तफ आव यक 

बजेटको यव था ग रने छ ।  

 भ व यमा आई पन स ने व वध कारको माहामार , कोप नय ण गन आव यक पन कोषका ला ग 

बजेट यव था ग रने छ ।  

 भटा मन ए काय म, एच.आइ. भ. एडस, आमा सरु ा काय म, व ालय वा य तथा पोषण काय म 

र अ य खोप काय म लगायतका वा षक काय मलाई अनगुमन न र ण गर  भावकार  पमा संचालन 

ग रने छ ।  

 नगर ि थत वा य सं थाह मा औषधीको अभाव हनु न दने गर  बजेट व नयोजन ग रने छ ।  

 वपन नाग रकह लाई व भ  रोगह  ज तै ा सर, मटुुरोग, मगृौला रोग, सकल सेल, अ जेमर, 

पाडक सन, हेड इ जरु , पेनल काड इ जरु मा दइने नशु क सेवाह को सफा रस स ब धीत नकायमा 

छटो छ रतो मा यमले दने काय ग रने छ ।  

 वा यकम ह को मनोवल उ च रा  न फ डमा ख टने वा यकम ह लाई फ ड भतामा नय रता 

दइने छ । 

3. पयटन, सं कृ त तथा वातावरण  

 श भनुाथ नगरपा लका नेपालको एक पयटक य थल रहेको हदुा यस नगरको मटुु श भनुाथ बाबाको 

मि दर े लाई पयटक य े को पमा वकास गर  आ तर क तथा वा य पयटकह  लाई आक षत 

गन श भनुाथ मेला लाई महो सवको पमा संचालन ग रने छ ।  

 यस नगर े  भ  रहेका पयटक य े ह को भौ तक पूवाधार वकास लगायतका कायमा आव यक 

बजेटको यव थापन ग रने छ ।  

 यस नगर े  भ  रहेका बाझो, ती सावज नक ज गाह मा िज ला वन कायालय सँग सम वय 

सहकाय गर  उ  ज गामा वृ ा रोपन गर  हर त नगर नमाण ग रने छ ।  

 यस नगर े  भ  रहेका सावज नक ताल तलैया पोखर ह को संर ण स बधन गर  खाल  रहेका 

ज गाह मा आव यकता अनसुार वृ ारोपन गर  पयटक य के को पमा वकास ग रने छ  ।  

 धा मक तथा परुाताि वक थलह को खोज प हचान गर  उ  े लाई संर ण गर  पयटक य े को 

पमा चार सार ग रने छ ।  



 यस नगर े  भ  उ ोग संचालन गदा वातावरणीय प लाई यान दइने छ र था पत उ ोग तथा 

यवसायह लाई वातावरणमै ी थानीय शासनको न त अनु प सधुारका ला ग भावकार  काय गन 

ो साहन ग रने छ ।  

 एक नगर अनेक उ ान काय म संचालन गन पहल तथा सहकाय ग रने छ ।  

 जलवाय ु प रवतनको भावलाई यनुीकरण गन सरोकारवालह  सँग सम वय, सहकाय गर  ठोस 

काय म संचालन ग रने छ ।  

 योजना छनौट तथा संचालन गदा वातावरण मै ी बनाउने न त लइने छ । 

 यस नगर े  भ  संचा लत उ ोग, कल कारखाना, होटल यवसाय लगायतका े मा बालमै ी 

योजना अनु प उ  े मा बालमजदरु लगाउने कायलाई  कडाइका साथ अनगुमन गर  बाल म 

शोषन पणु पमा अ तर ग रने छ । 

4. फोहोरमैला यव थापन  

 गाउँघर, आगँन, बाटोघाटो, टोल सफा रा  नका ला ग नय मत सरसफाइ गन प तीको वकास ग रने छ 

र यसको ने व स ब धीत वडा स म त लाई दइने छ ।  

 श भनुाथ नगरपा लकाको डमपी  साइड यवि थत गन सरोकारबालाह  सँग आव यक छलफल गर  

पूवाधार नमाणमा त ता दइने छ ।  

 सहर  वातावरणलाई व छ रा  न 20 माइ ोन भ दा तलका पलाि टक झोला नशेध गन र अ य 

पलाि टक झोलाह लाई न सा हत गन थानीय तरमा झोला नमाण स ब धी वेरोजगार यवुा लि त 

ता लमको यव था ग रने छ ।  

 घरधरु  तहमा फोहोर वग करण तथा क पो ट मल बनाउने ता लम दान ग रने छ । 

 यस नगर भ  रहेका शहरह मा सावज नक सौचालय नमाण गन न त लाई नर तरता दइ यसको 

संचालन व ध तय ग रने छ ।  

 पश ुतथा चौपायाह  राजमाग तथा सहायक मागह मा खलुा पमा छाडने प रपाट को अ तय ग रने छ । 

साथै नगरपा लकाको उ  यव थालाई उलंघन गरेमा काननु अनसुार कारवाह को ला ग स ब धीत वडा 

स म तलाई िज मेवार  दइने छ ।  

 दै नक फोहोर संकलन हनुे थानह मा न कासन हनेु फोहोरमैला यव थापनको ला ग आव यक काननु 

नमाण गर  शु क लने यव था ग रने छ ।  

 “सरसफाई लगानी हो” अ भयानलाई त ता दइने छ ।  

 सरसफाई स बि ध काम गन छुटै शाखाको थापना गर  नगरको सरसफाईलाई ाथ मकताका साथ 

अगाडी बढाईने छ ।  

5. कृ ष तथा पश ु वकासः 

 यस नगर भ  नमाण ग रने पश ुअ पतालको ला ग आव यक पन ज गाको यव थापनको ला ग पहल ग रने 

छ।  

 पश ुआहार वकास काय म तथा न  सधुारका ला ग कृ तम गबाधान काय म संचालन ग रने छ ।  



 कृ ष पाठशाला संचालन काय मलाई नर तरता दइने छ ।  

 भकारो सधुार काय म संचालनलाई नर तरता दइने छ ।  

 यवसा यक पश ुफारम वधन काय म संचालन र यवसाय दता यालाई यवि थत ग रने छ ।  

 कृ ष वकासका ला ग पकेट े को प हचान गर  यवसायीक खेती, नगदेवाल  एवम उ च स भावनायु  

तरकार  तथा फलफुल खेतीलाई ो साहन ग रने छ ।  

 यस नगर े  भ  ग रदै आएको नगदेवाल  तरकार  तथा फलफुल खेतीको प हचान गर  उ  े का 

कृषकह  लाई आधनुीक  खेती स ब धी चेतना मलुक ता लमको आयोजना गर  कृ ष उ पादन बढाउने तफ 

जोड दइने छ ।  

 कृषकह को प हचान गर  कृषकह लाई समूहगत पमा दता गराई सामु हक कृ षमा ो साहन ग रने छ ।  

 पला ट क पोखर  नमाण कायमा जोड दइने छ ।  

 हर खेतमे पानी, हर हातमे काम भ े देश सरकारको नारा लाई साथक पान पोखर  वकास तथा माछा 

पालनमा जोड दइने छ ।  

 कृ ष ज य उ पादनको उिचत मु य नधारणको संय  बनाइ कृषकह ले उ पादन गरेको अन, फलफुल तथा 

तरकार को उिचत मु य कायम गर  कृषकलाई ो साहन ग रने छ ।  

 कसानह ले उ पादन गरेको कृ ष वाल को वमामा कसानको पहचु सहज बनाउन आव यक यव था ग रने 

छ।  

 श भनुाथ नगरपा लकालाई तरकार , फलफुल, माछा मास ुर अ डामा आ म नभर बनाइने छ ।  

 सचाईको अभावमा आकाशे पानीको भर पन ुपन कसानह को येक वडामा रहेका सावज नक पोखर  तथा 

खोला नालाह को अ धक म सदपुयोग तथा डप बो ड , यालो टुवेल जडान गर  सचाईको यव था ग रने 

छ ।  

 हाल नमाना धन कोल टोरको नमाण काय स प  गर  संचालन स ब धी आव यक काय वधी बनाइ कृ ष 

ज य उ पादन भ डारणको यव था मलाइने छ ।  

 पश ु वा य नय मत काय म र पश ुऔषधी खोप तथा पश ु वमा कायलाई येक वडामा व तार गर  पश ु

पालक कृषकह लाई पश ुपालन यवसायमा आ म नभर बनाइने छ ।  

 कृ ष सहकार ह को प हचान गर  सहकार  सं थाह लाई उ पादन िशल े मा यािशल हनु ो साहन ग रने 

छ।  

 पकेट े ह मा संचालनमा रहेका माछा पालन कसानह लाई ो साहन ग रने छ ।  

 खेती यो य ज मन बाझो रा  नहनुे हदुा बाझो रहेका ज मन अ भयानको पमा खेती यो य कायमा योगमा 

याइने छ ।  

 अ त वप  प रवारह को प हचान गर  यस नगर े  भ  रहेका सावज नक तथा निज ज गाह मा सामु हक 

तरकार  खेती काय म संचालन ग रने छ । 

 सचाइको ला ग व ु तकरण, डप बो ड , यालो टुवेल, कुलो, नहर नमाणको ला ग आव यक बजेटको 

यव था ग रने छ । 

 एक गाउँ एक कृ ष तथा पशसेुवा ा व धकह को यव था ग रने छ ।  



 गाई, भैसी पालन यवसायमा जोड दइ दधु उ पादनमा वृ ी गर  दधु संकलन के को थापना ग रने छ ।  

 यवसा यक पमा पश ुपालन कृषकह लाई ो साहनका ला ग आव यक पन कृ ष औजार, उपकरण तथा 

उन त वउ वजन र मल खा को उिचत वतरण तथा यव थापनमा आव यक बजेटको यव थापन ग रने 

छ ।  

6. िश ा 

 नमनुा व ालय सधुार काय म संचालनलाई नर तरता दइने छ ।  

 व ालयह को भौ तक पूवाधार एवम व ाथ  अनपुातमा िश क दरब द  मलाउने न त लएको छ ।  

 सामदुा यक व ालयह मा िश ाको गणु तर सधुारमा जोड दइने छ ।  

 मेयर वशेष काय म अ तरगत क ा 1 देिख 5 स म नशु क कोिच  ( टयसुन) क ाको थालनी 

ग रने छ ।  

 यस नगर े  भ  रहेका सामदुा यक व ालयह मा मसः अं जी मा यमबाट पठन पाठन संचालन 

गराउने न त लएको छ ।  

 यस नगर े मा रहेका सामदुा यक व ालयह मा क ा 1 मा शत तशत भना दर पयुाइने छ र 

व ालयमा वालवा लकालाई टकाई रा  दवाखाजा लगायतका वशेष काय मह  संचालन ग रने छ 

।  

 निज े बाट संचा लत व ालयह ले अ नवाय पमा सामािजक दा य व परुा गद गर ब एवम जेहेनदार 

वालवा लकाह लाई छा वृती दन ुपन यव थालाई अ नवाय पमा लाग ुगराइने छ ।  

 व ाथ को चाप एवम दरु को आधारमा व ालयह को तर उ ती गन न त अबल बन ग रने छ । 

एक वडा एक मा. व. व ालयको अवधारणा लाई काया वयन गन न तलाई सरोकारवाला 

नकायह सँग सम वय सहकाय ग रने छ ।  

 निज े बाट संचा लत व ालयह ले दान गन िश ाको गणु तर एवम सामािजक दा य वका 

स ब धमा अनगुमन मु या न ग रने छ ।  

 मा य मक व ालयह मा ा व धक िश ालाई जोड दइने छ ।  

 व ालयह को वा षक उपल धी, अ त र  याकलाप संचालनको अव था, अनशुासन, सरसफाई, 

फुलवार  आद को यव थापनको आधारमा ोत उपल ध गराउने न त लइने छ ।  

 यस नगर े  भ  रहेका स पूण सामदुा यक व ालयह मा कायरत िश कह को उपि थती तथा 

िश ाको गणु तर सधुार गन चाल ुआ.ब. भ  स पूण व ालयमा व ु तय हािजर  णाल को जडान 

ग रने न त लएको छ ।  

 यस नगर े  भ  रहेका सामदुा यक व ालयह मा क यूटरको मा यमले पठन पाठनको यव थ 

मलाइने छ साथै िश ाको उ यालो घामबाट कुनै प न वालवा लका ब चीत हनु नपाउ भ े न त यस 

नगरपा लकाको रहेको छ । 

 यस नगर े  भ  रहेका स पणु सामदुा यक व ालयह मा इनटरनेट सेवा व तार गर  हाल 

व यापी पमा फै ल रहेको कोरोना भाइरसबाट व ालय प न भा वत भई भौ तक उपि थ तमा 



व ालय संचलान नभएको अव थामा भरचवुल (अनलाईन) मा यमबाट व ालयह को पठन पाठन 

सचुा  गन सरोकारवाला प ह सँग सम वय ग रने छ । 

7. सामािजक वकास  

 एक नगर एक सट  हल नमाण न त अनु प नगर शभा हल नमाण ग रन ेछ ।  

 हाल व  यापी माहामार को पमा रहेको नोवल कोरोना भाइरसका कारण व था पत भएका 

वेरोजगार यवुाह लाई ल ीत गर  वरोजगार बनाउन आव यक ता लमह को यव था ग रने छ ।  

 सामािजक सरु ा काय म अ तरगत दान ग रने सामािजक सरु ा भ ा रकम वतरण  ब क  

णाल बाट ग रने छ ।  

 नगपा लका े को सबै भौगो लक अव था, जनसं या, जात जाती, भाषा, धम सं कृ तको प  वग कृत 

त या  आउने गर  नगरपा लकाको पा विच  ( डिजटल नगर ो फाइल) अ याव धक ग रने छ । 

 अपा  भएका यि ह लाई सेवामा ाथ मकता दइ नजह ले लने सफा रस लगायतका सेवाह  

नशु क उपल ध गराइने छ साथै अपा ता प रचय प  वतरण काड वडा तरबाट उपल ध गराउने 

या अगाडी बढाइने छ ।  

 “अनशुासन र वा यका ला ग खेलकुद” भ े न तलाई अ भयानको पमा संचालन गद यस नगरमा 

खेलकुद स ब धी याकलापह को वकास ग रने छ ।  

 जे  नाग रकह को ला ग सामु हक मनोर जन, भेटघाट, छलफल तथा अ तर याकलापका ला ग 

बजेटको व नयोजन ग रने छ ।  

 बह ु े य पोषण काय म योजना लाई भावकार  पमा संचालन गद आगामी 5 वष भ  यस 

नगरलाई पणु पोषणयु  नगरपा लका घोषणा ग रने छ ।  

 समाजमा अपहे लत संर ण व हन जे  नाग रकह को ला ग अधरुो जे  नाग रक संर ण भवन 

संचालनमा याइने छ ।  

 यस नगर े  भ  रहेका अ पसं यक वप  द लत, आद वासी जनजाती, मसु लम, अपा , 

प छ डएको वग, जे नाग रक, मधेशी लगायतका समदुायको जीवन तरमा सधुार गर  सीपमलुक 

आयआजन गर  आ म नभर बनाउने काय मह  संचालन ग रने छ ।  

 नेपाल सरकारले नधारण गरेको लि त समहुह को िजवन तर सधुारका ला ग समदुाय लि त 

काय मह  संचालनका ला ग आव यक बजेट यव थापन ग रएको छ ।  

8. म हला तथा वालवा लका 

 घरेल ु हंसा व को ऐन र रा य काययोजना 2066 अनसुार लै क हंसा व  नगर तर य 

काय मह  संचालन ग रने छ ।  

 वालमै  थानीय शासन अबल बन गर  यस नगरपा लकाका वडा तह हदैु नगरपा लकालाई वालमै  

नगर घोषणा गन भावकार  पमा संचालन ग रने छ ।  



 नगर े मा हनेु घरेल ु हंसा, वाल शोषण, वाल ववाह, वाल म दा यजो था अ त गन वडा तरमा 

गठन भएका संजालह लाई आव यक पन ता लम, गो ीका मा यमबाट स य बनाई अ भयानको 

पमा संचालन ग रने छ ।  

 व ालय यव थापन स म त तथा वा य यव थापन स म तह मा वालवा लकाह को सं थागत 

त न ध वको सु नि त ग रने छ ।  

 हंसा प डत म हला तथा वालवा लकाह को ला ग म हला तथा वालवा लका पनुः थापना के  

संचालनमा याइने छ ।  

 एकल म हलाह को सप, मता र सं थागत मता अ भवृ ीका ला ग ठोस न त याइने छ ।  

 वालमै  थानीय शासन सं थागत गन वडा तरमा रहेका वाल कलवह लाई स य गराइन ेछ ।  

 ल ीत म हलाह का ला ग आय मलुक तथा िशप मलुक ता लमह को आयोजना ग रने छ ।  

 हाल वालमै  तथा म हला मै ी नगर घोषणा अ भयानमा संचालन ग रने काय मह मा व भ  दात ृ

नकायह  सँग सम वय र सहकाय गर  अघी बढ ने छ ।  

 लै क हंसा प डत म हलाह को उ थान तथा िजवन तर सधुारका ला ग लै क हंसा नवारण कोष 

थापना गर  संचालनमा याइने छ ।  

9. आथक शासन, राज  तथा कर णाल  

 स पती कर भ  यस नगरपा लकाका सबै करदाताह लाई समावेश गर  आथक पमा स म बनाउने 

उदे यका साथ स पती कर लाग ुगन करदाता िश ा काय म संचालन ग रने छ ।  

 आ त रक आयको वृ ी तथा दगो वकासका ला ग कर णाल लाई यवि थत बनाइने छ ।  

 नगर मु य बजार े मा सरसफाई शु क लगाइने यव था अगाडी बढाइने छ ।  

 नगरपा लका भ  उ चतम तथा नय मत कर तन करदाताह लाई समान ग रने छ ।  

 नगरपा लका भ  भ  भ  यवसाय गन सबै कृ तका य ीह लाई  नगरपा लकामा अ नवाय 

पमा यवसाय दता गर  आ नो यवसाय संचालन गन पाइने नयम कडाइका साथ लाग ुग रने छ 

।  

 यस नगरपा लकालाई तन बाक  ब ौता रकमह  असलुमा कडाइ ग रने छ ।  

 यस नगरपा लका े  भ  रहेका सावज नक ताल तलैया, पोखर , बगैचाह को प हचान गर  

आ त रक आ दानी बढाउने न त लएको छ ।  

 यस नगर े  भ  रहेका उ ोग, कलकारखाना तथा यपार यवसायलाई करको दायरामा कडाइका 

साथ याइने छ ।  

 राज  ामस स म तको सफा रसको आधारमा आयको प ेपन र कर शु कको दर रेट नधारण गर  

कर संकलनको यालाई भावकार  बनाइने छ ।  

 राज  संकलन काय सबै वडा तहमा व तुीय णाल को योग ग रने छ ।  

 पु ीगत लगानीलाई आयमलुक योजनाह मा ल ीत ग रने छ र दगो आय दन खालका आयमलुक 

योजनाह लाई ाथ मकताका साथ संचालन गन न त लएको छ ।  



 घर न सा पास तथा अ भलेिखकरण कायलाई यस नगर े मा कडाईका साथ लाग ुगराइने छ । 

10. सशुासन र पारदिशता 

 सेवा वाह स ब धी गनुासो यव थापन गन सरोकारवालाह सँग छलफल गर  ा  सलाहसझुाव 

अनसुार सेवा भालाई च ु त दु त बनाउदै ल गने छ ।  

 सावज नक प र ण, सामािजक प र ण एवम सावज नक सनुवाई ज ता काय मह  यथा थानमा 

समयअव ध भ ै संचालन ग रने छ ।  

 First come first serve system नी त अवल बनस गद नाग रकहरलाई मु कान स हतको सेवा दने नी त 

काया वयन ग रने छ ।  

 येक आयोजनाको आयोजना थलमा सावज नक सूचना पाट को यव था गर  आयोजना स ब धी 

आव यक सूचनाको पहचु जन तरमा पयुाइ योजनाको व स नयता कायम ग रने छ ।  

 यस नगरपा लकाका स पूण वडा कायालयह मा स. स. ट.भी. जडान यालाई  नणतरता दइने छ 

। 

 नगर, वडा कायालय तथा वषयगत कायालयह बाट दान गद आइरहेको सेवा सु वधाका स ब धमा 

स बि धत सरोकारवालाह  सँग अ तर या गर  आव यक सलाह सझुाव लई सेवा च ु त दु त गद 

ल गने छ ।  

11. संगठन तथा जनश ी वकास 

 यस नगरपा लका भ  कायरत कमचार ह को मता वकास गद उ कृ  कमचार लाई 

कायस पादनको मु या नको आधारमा परु कृत गन प रपाट लाई नर तरता दइने छ ।  

 ऐन नयमको प रधी भ  रह  काय स पादन मु या नको आधारमा कायरत कमचार को तरवृ ी 

बढुवा, ो साहन परु कार दान गन ज ता कायलाई ाथ मकता दइने छ ।  

 कमचार ह को उ ेरणाका ला ग आव यक पहल ग रने छ ।  

 कमचार  क याण कोष र नवृ तभरण कोषलाई यवि थत ग रने छ ।  

 यस नगरपा लकाको वीकृत दरब द  लाई समायानकुुल प रमाजन ग रने छ ।  

 कमचार ह को उ च मनोवल वृ का ला ग कमचार ह को हक हत स बि धत आव यक काननु 

नमाण ग रने छ । 

 यस नगरपा लकामा वीकृत दरब द  भ दा कम कमचार ह बाट कामकाज भई रहेको हुँदा कायरत 

कमचार ह को मनोबल उ च रा  थानीय भ ाको यव था ग रनेछ। 

12. धानम ी रोजगार काय म 

 यस नगर भ  रहेका बेरोजगार यि ह को त या  संकलन गर  रोजगार सेवा के  माफत 

अ ाव धक गर नेछ। 

 बैदेिशक रोजगारबाट ा  सप, मता, आ दको वषय स हत व ततृ आ वासन ोफाईल तयार गर  

अ ाव धक गर नेछ। 



 नगर े  भ का वा त वक बेरोजगारह लाई प हचान गर  सिुचकृत बेरोजगारह लाई कामका लागी 

पा र मकमा आधा रत सामदुा यक आयोजनालाई शश  पमा लाग ु गराई यनुतम रोजगार मा 

सं गन गराईनेछ। 

 यवुा रोजगार का लागी पा तरण पहल आयोजनाको शभुार भ ग रनेछ। 

 द  तथा स म जनश ीको वकास गर  दगो पमा आ तर क रोजगार  ृजना गर नेछ साथै यसको 

वधन गर  आव यक सपमलुक ता लम प हचान गर  ई छुक र यो य बेरोजगार य ीह लाई 

ता लम दान गर नेछ। 

 यस नगरपा लका े मा ृजना हनेु रोजगार मा सरोकारवाला नकाय र निज सहकार  तथा 

गैरसरकार  े  सँग सम वय र सहकायमा जोड दईनेछ। 

 को भड-19 कारण ठुलो सं यामा आ वासीह  नपेाल फकने प रि थ त ृजना भएकाह  तथा 

रोजगार को लागी देश र संघीय सरकारह  वच सम वय गर  रोजगार  तथा वरोजगार का लागी 

आव यक ोत यव थापन गर नेछ।  

13. व वध  

 यस नगरपा लका भ  रहेका सावज नक ऐलानी त ज गाह को त या  संकलन गर  उ  

ज गाह को अ भलेख वडा तरमा रािखने छ ।  

 यस नगरपा लका े  भ  रहेका सावज नक बाटोघाट, ऐलानी त ज गा अ त मण गन तथा 

वकास नमाण काममा अवरोध सजृना गर  धाकध क  देखाउने तथा च लत कानूनको उ लंघन गन 

यि लाई नगरपा लकाले दान गन सेवा सु वधाबाट ब चीत गन स कने छ ।  

 श भनुाथ नगर े मा श भनुाथ भउटाबर नमाणका ला ग स भा यता अ ययन ग रने छ ।  

 श भनुाथ नगरपा लका वडा नं. 1 मा यवि थत वसपाक नमाणका ला ग के  तथा देश सरकार 

सँग सम वय गर  या अगाडी बढाइने छ ।  

 धा मक ऐ तहा सक तथा साँ कृतीक महो वका धरोहरह को ममत, संर ण वकासमा जोड दइने छ 

।  

 खेलकुद तफ आव यकता अनसुार खेलकुद काय मको आयोजना ग रने छ ।  

 वा णय लाई यवि थत पमा संचालन ग रने छ ।  

 नगरको सरसफाई तथा सरु ालाई म य नजर गद नगर हर  फोसको यव था ग रने छ ।  

शभा अ य यू 

माथी ततु न त तथा काय मको सफल काया वयबाट नै “हामी सबैको एउटै चाहना वक सत 

श भनुाथ नगरपा लकाको कामना” भ े नारालाई साथक पान स छौ । यसका ला ग म स ब धीत सरोकारवाला 

सबै महानभुावह सँग सहयोगको ला ग अनरुोध गन चाह छु ।अ तमा आजको यस गर मामय शभामा उपि थत 

भई यस शभाको गर मा बढाउन ुभएकोमा उपि थत स पूणमा ध यवाद ापन गद वदा हनेु अनमु त चाह छु ।  

 
 



 

                          जय नेपाल  

                           नगर मखु  

                           योगे  साद चौधर   



अथ स ब धी तावलाई काया वयन गन बनेको 
आथक ऐन, २०७८ 

 
 तावना 
           श भनुाथ नगरपा लकाको आ थक वष २०७८/०७९ को अथ स ब धी तावलाई काय वयन गन 

योजनका न म  थानीय कर, शु क, द तरु र ज रवाना संकलन गन छुट दन तथा अ य आय संकलनको 

शास नक यव था गन बा छनीय भएकोले नेपालको सं वधान, 2072 को धारा २३० बमोिजम श भनुाथ 

नगरपा लकाको आठ  नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संि  नाम र ार भः )१ (यस ऐनको नाम आ थक ऐन , २०७८ रहेको छ । 

(२  (यो ऐन २०७८ ावण ०१ गते देिख श भनुाथ नगरपा लका े मा लाग ु
हनेुछ । 

२. मालपोत, घरधरु  तथा बटौर  करका दरह ः श भनुाथ नगरपा लका े भ  अनसूुिच )१ (बमोिजम 
मालपोत ,घरधरु  तथा बटौर  कर लगाई असलु ग रनेछ । 

३. एक कृत स पि  करका दरह ः श भनुाथ नगरपा लकाको े  भ  अनसुचुी )२ (बमोिजम एक कृत 
स पि  कर लगाईने र असलु ग रनेछ । 

4. घर ज गा बहाल करः श भनुाथ नगरपा लका े भ  कुनै यि  व सं थाले भवन, घर, पसल, यारेज, 

गोदाम, टहरा, छ पर, ज गा वा पोखर  परैु वा आिशंक तवरले बहालमा दएकोमा अनसूुिच )3 (बमोिजम 
घर ज गा बहाल कर लगाईने र असूल ग रनेछ । 

5. पेशा यवसाय करः श भनुाथ नगरपा लका े  भ  दता वा ईजाजत ा  गर  था पत उधोग, यापार, 

यवसाय, सेवा र य तै कारका जनुसकैु कारोबार गन यि  वा नकायलाई यवसायको कृ त, आथक 
कारोबार, थान वशेष र लगानीका आधारमा अनसूुिच )4 (बमोिजम यवसाय कर लगाई असलु उपर 
ग रनेछ । यसर  यवसाय कर असु ल गदा बक तथा ब ीय सं था र सपुरमाकटह को हकमा 
येक कारोबार थलमा कारोबारको आधारमा अलग–अलग ईकाई मानी असूल उपर ग रनेछ । 

6. ज डबटु , कवाडी र जीवज त ुकरः श भनुाथ नगरपा लका े भ  कुनै यि  वा सं थाले उन, खोटो, 
ज डबटु , बनकस, कवाडी माल र च लत कानूनले नषेध गरेको जीवज त ु बाहेकका अ य मतृ वा 
मा रएका जीवज तकुो हाड, सङ, वाँख, छाला ज ता व तकुो यवसा यक कारोवार गरेवापत अनसूुिच  )5 (
बमोिजमको कर लगाईने र असूल उपर ग रनेछ । 

7. सवार  साधन करः श भनुाथ नगरपा लका े भ  दता भएका सवार  साधनमा अनसुचुी  )6 (बमोिजम 
सवार  साधन कर लगाईने र असलु उपर ग रनेछ । तर देश काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा 
वय्व था भएको अव थामा सोह  बमोिजम हनेुछ । 

8. व ापन करः श भनुाथ नगरपा लका े भ  हनेु सबे कारका व ापनमा अनसुचुी )7 (बमो िजम 
व ापन कर लगाईने र असूल उपर ग रनेछ । तर देश कानून वीकृत भई सो कानूनमा अ यथा 
यव था भएको अव थामा सोह  बमोिजम हनेुछ । 

9. मनोरंजन करः श भनुाथ नगरपा लका े भ  हनेु र शु क लई संचालन ग रन े जनुसकैु कारको 
मनोरंजन यवसाय सेवामा अनसुचुी )8 (बमोिजम मनोरंजन यवसाय कर लगाईने र असूल उपर ग रनेछ 
। तर देश कानून वीकृत भई सो कानूनमा अ यथा यव था भएको अव थामा सोह  बमोिजम हनेुछ । 

10. बहाल बटौर  शु कः श भनुाथ नगरपा लका े भ  नगरपा लका आफुले नमाण, रेखदेख वा संचालन 
गरेका वा सावज नक ऐलानी प त ज गा वा भवनमा हाटबजार वा पसल वा सडक वा बाटो कनार वा 
वशेष मेला पवमा अनसुचुी )9 (मा भएको यव था बमोिजम बहाल बटौर  शु क लग ◌ाई असलु उपर 
ग रनेछ । 



१1. सेवा शु क, द तरुः श भनुाथ नगरपा लकाले नमाण, संचालन वा यव थापन गरेका अनसूुची )10 (मा 
उ लेिखत थानीय पवुाधार र उपल ध गराईएको सेवामा सेवा ाह बाट सोह  अनसूुिचमा यव था भए 
अनसुारको शु क लगाईने र असूल उपर ग रनेछ । 

१2. पयटन शु कः श भनुाथ नगरपा लकाले आ नो े भ  वेश गन पयटकह बाट अनसुचुी )1१ (मा 
उि लिखत दरमा पयटन शु क लगाईने र असलु उपर ग रनेछ । तर, देश कानून वीकृत भई सो 
कानूनमा अ यथा यव था भएको अव थामा सोह  बमोिजम हनेुछ । 

१3. द ड ज रवानाः श भनुाथ नगरपा लका े भ  नषधे ग रएका सावज नक सडक तथा फुटपाथमा सवार  
साधन पा क  वा यापार वयवसाय वा फोहरमैला गन तथा च लत काननु वप रतका काय गनलाई 
अनसूुची )2१ (बमोिजम ज रवाना ग रनेछ । श भनुाथ नगरपा लका नगर कायपा लकाले समय समयमा 
यस यव थामा थपघट तथा पनुरावलोकन गन स नेछ । 

१4. घरज गा रिज ेशन शु कः श भनुाथ नगरपा लका े भ  का घरज गा वा अ य स प तह को रिज ेशन 
गदा अनसुचुी )13 (बमोिजम र ेश शु क लगाई असूल उपर ग रनेछ । 

१5. घर न शा पास द तरुः श भनुाथ नगरपा लका े भ  रहेका परुाना घरह को अ भलेिखकरण ,नयाँ 
नमाण ग रने घरह को घर न शा पास तथा अ भलेिखकरण द तरु अनसुचुी )14  (बमोिजम लगाई 
असलु ग रनेछ । 

16. कर छुटः यस ऐन बमोिजम कर तन दा य व भएका यि  वा सं थालाई कुनै प न क समको कुर छुट 
दईने छैन । 

१7. कर तथा शु क संकलन स ब धी काय व धः  यस ऐनमा भएको यव थाह  यसै ऐन बमोिजम र अ यको 
हकमा ऐनसँग नबािझने गर  कर तथा शु क संकलन स ब धी काय व ध श भनुाथ नगर 
कायपा लकाकाले तोके अनसुार हनेुछ । 

१8. यसै ऐन बमोिजम भएको मा ननेः यो ऐन जार  हनु ुअिघ भए गरेको यव थाह  यसै ऐन बमोिजम भए 
गरेको मा ननेछ । साथै श भनुाथ नगर कायपा लकाको काय स पादन नयमावल  २०७५ को नयम 
३० मा भएको यव था बमोिजम २०७८ ावण ०१ गते देिख लाग ुग रएका कर, शु क, द तरु तथा 
राज  स बि ध यव था यसै ऐन बमोिजम भएको मा ननेछ । 

१9. नयम वा काय व ध बनाउन स नःे श भनुाथ नगर कायपा लकाले यस ऐनमा भएका यव थालाई 
काया वयन गनका ला ग आव यक नयम वा काय व ध बनाउन स नेछ । 

20. सा वक बमोिजम हनेुः यस ऐनम उ लेख भएकोमा यसै बमोिजम र यसमा उ लेख नभएको हकमा सा वक 
बमोिजम नै हनेुछ । 

21. खारेजीः सा वकमा श भनुाथ नगरपा लकाले लाग ुगद आएका यव थाह  यस ऐनसंग तकुल देिखएमा 
तकुल भएका हदस म खारेज हनेुछ । 



अनसूुची  -१  

दफा )२ (सँग स बि धत  

मालपोत, घरधरु  तथा बटौर  करका दरह ः 
१ .1  मालपोत, घरधरु  तथा बटौर  करका दरह ः 

स.नं. बवरण मालपोत त क ा कै फयत 

१ क, ख े  तथा ला न  घडेर  सबैको 
(दईु क ा स म) 

५०/- 
 

२ अ य े को (२ क ा स म) २०/-  

3 २ क ा देिख ३ बघा स म त क ा 10/-  

4 ३ बघा भ दा माथी ज त सकैु भए प न 
त क ा 

15/- 
 

5 ग वगमा पन े मा उ  दरमा ५० 
तशत छुट दईनेछ । 

 
 

1.2 घर ज गाकरका दरह ः 
स.नं. भौ तक पवुाधार सेवा शु क तफ 

(अ यवि थत बसोबासीको हकमा) 
ज गा व गकरण बमोिजम 

क ख ग 

1 त क ा त वष 100.00 75.00 50.00 

2 घर धरु  क ख ग 

क प  त वगफुट 0.15 0.12 0.08 

ख क ची त वगफुट 0.08 0.07 0.06 

ग फुसको घर त वगफुट 0.06 0.05 0.04 

1.3 बटौर  करका दरह ः 
स .नं.  बवरण दर रेट कै फयत 
1. बटौर  ज गा तधरु बा षक कर 30/-  
2.  बटौर  ज गा नामसार  द तरु तधरु 500/-  
3.  बटौर  ज गा ख रद ब  द तरु   
3.1 ख रद मु यको मु यको ख रदकताबाट लाभकर १० तशत  
3.2 ब  मु यको मु यको ब कताबाट द तरु ५ तशत  

मा थका व भ  कर द तरु योजनको ला ग े  वगकरण न नानसुा गन । 

े  कः 
१. महे  राजमागको दायाँ बायाँ ३०० मटर स म । 

२. महे  राजमाग देिख श भनुाथ मि दर स मको बाटोको दायाँ बायाँ ५० मटरको े  । 

३. कठौना पातो जाने सडक श भनुाथ न .पा.को समा े  भ  पन दायाँ बायाँ १०० मटरको े  ।  

े  खः 
१. श भनुाथ नगरपा लका े  भ  रहेको ाइभेल बाटोको दायाँ बायाँ 50 मटरको े  ।  

े  गः 
१. श भनुाथ नगरपा लका े  भ  पनै क ची बाटोको दांया बांया तथा अ य भभूाग 

 



अनसूुची -२  

दफा )३ (सँग स बि धत  

एक कृत स पि  करका दरह  

२. एक कृत स पि  करका दरह ः 

स .नं.  करयो य एक कृत स पि को मु य 
आ .व .

०७९।२०७८  
कै फयत 

1  १।०० देिख ३००,०००।०० स म ५०।००  

2  ३००,००१।०० देिख ६००,०००।०० स म १००।००  

3  ६००,००१।०० देिख १०,००,०००।०० स म १५०।००  

4  १०,००००१।०० देिख १३,००,०००।०० स म २५०।००  

5  १३,००,००१।०० देिख १६,००,०००।०० स म ३२५।००  

6  १६,००,००१।०० देिख २०,००,०००।०० स म ३७५।००  

7  २०,००००१।०० देिख २३,००,०००।०० स म ५००।००  

8  २३,००००१।०० देिख २६,००,०००।०० स म ६५०।००  

9  २६,००,००१।०० देिख ३०,००,०००।०० स म ८००।००  

10  ३०,००००१।०० देिख ३५,००,०००।०० स म १२००।००  

11  ३५,००,००१।०० देिख ४०,००,०००।०० स म १६००।००  

12  ४०,००,००१।०० देिख ४५,००,०००।०० स म २०००।००  

13  ४५,००,००१।०० देिख ५०,००,०००।०० स म २५००।००  

14  ५०,००,००१।०० देिख ६०,००,०००।०० स म ३७००।००  

15  ६०,००,००१।०० देिख ७०,००,०००।०० स म ५२००।००  

16  ७०,००,००१।०० देिख ८०,००,०००।०० स म ६७००।००  

17  ८०,००,००१।०० देिख ९०,००,०००।०० स म ८३००।००  

18  ९०,००,००१।०० देिख १,००,००,०००।०० स म ९९००।००  

19  १,००,००,००१।०० देिख १,२०,००,०००।००स म १२०००।००  

20  १,२०,००,००१।०० देिख १,४०,००,०००।००स म १४२००।००  

21  १,४०,००,००१।०० देिख १,६०,००,०००।००स म १६३००।००  

22  १,६०,००,००१।०० देिख १,८०,००,०००।००स म १८४००।००  

23  १,८०,००,००१।०० देिख २,००,००,०००।००स म २००००।००  

24  २,००,००,००१।०० देिख २,५०,००,०००।००स म २५०००।००  

25  २,५०,००,००१।०० देिख ३,००,००,०००।००स म २९०००।००  

26  ३,००,००,००१।०० देिख ३,५०,००,०००।००स म ३३०००।००  

27  ३,५०,००,००१।०० देिख ४,००,००,०००।०० स म ३७०००।००  

28  ४,००,००,००१ देिख ४,५०,००,०००।०० स म ४१०००।००  

29  ४,५०,००००१ देिख ५,००,००,०००।०० स म ४५०००।००  

30  ५००००००१।०० देिख मा थ त हजारमा २।००  

ए ककृत स पि  कर लाग ुहनु ुपूव मालपोत  र घर धरु  कर त रसकेका स पि  ध नह ले कुल हनु आउने 
ए ककृत स पि  कर वापतको रकमवाट बझुाइसकेको घरधरु  कर घटाँई वाक  हनु आउने रकम मा  

ए ककृत स पि  कर बझुाउनपुन छ । 
 



अनसूुची-3 

दफा )4  (सँग स बि धत  

बहाल कर 
3. बहाल करका दरह  

१. नगरपा लका े भ  नमाण भएका घर, पसल, यारेज, गोदाम, सेडटहरा,(छ पर(, कारखाना, ज गा 
वा पोखर  परैु वा आं सक पमा बहालमा लगाएको वा दएको भए स बि धत धनीबाट १० % 

)दस तशत(  बहाल कर असलु ग रनेछ । 

२. नगरपा लकाले आ नो े मा नमाण, रेखदेख वा संचालनमा याएको बजार तथा सावज नक 
हाटबजार, सावज नक थल, ऐलानी ज गा वा बाटोको छेउमा अ थायी पसल था न दए वापत 
नगरपा लकाबाट राज  परामश स म तको सफा रसमा नगर कायपा लकाले नणय गरे बमोिजम 
मा सक बहाल कर असलु ग रनेछ। 

qm=;+= If]q ef*f b/ s}lkmot 

1 कठौना वजार े  12   

  पनी बजार श भुनाथ गरपािलका े  12   

2 फक बजार 12   

3 dx]Gb| /fhdfu{sf] bf+of af+of kg]{ cGo If]q 10   

4 श भुनाथ मि दर े  तथा श भुनाथ मि दर जाने बाटो 12   

5 o;df pNn]v gePsf klSs ;*s bf+of jf+of If]q  7   

6 o;df pNn]v gePsf u|fe]n ;*s bf+of jf+of If]q 6   

7 cGo If]q  5   

तर सावज नक आवागमन र सरसफईमा वाधा पु न ेगर  न .पा.बाट वीकृ त न लई अ यवि थत 
क समले राखेको कठघरा तथा छा ाह  हटाई यवि थत ग रनछे । 

 
 
 

अनसूुची -4 

दफा )5  (सँग स बि धत  

पेशा यवसाय कर 
4 .बा षक पेशा यवसाय करका दरह ः  

वहाल बटौर   वा  यवसाय करको सचुीमा परेका करदाताबाहेक नगरपा लका े भ  वा बा हरबाट सवार  साधन वा 
मा नस आफैले पोका वा झोलामा सामान राखी न .पा .े भ  घमुाएर ब  गनह का ला ग न न अनसुार कर लने ।  

१ फे सी/खू ा सामान गाडी ारा घमुाएर बे नेह का ला ग तपटक  ५०।०० 

२ खा ा  सामान गाडी ारा घमुाएर बे नेह का ला ग त पटक २०।०० 

३ आल/ुतरकार  गाडी ारा घमुाएर बे नहे का ला ग त पटक २०।०० 

४ पोका/झोलामा सामान राखी मोटर साइकल/मा नस आफले बे ने त पटक  १०।०० 

५ दह पोखर को  याफ ट  गन पयटकह लाई त यि  त पटक  २०।०० 

६ रांगा, भसी बंगूर तगोटा २०।०० 

७ खसी बोका त गोटा ५।०० 

८ हांस, कुकुरा र अ य प ी त गोटा १।०० 

९ घर बहाल कर   

१० 
घर, सटर, गोदाम, य ी, संघ सं था, सरकार  कायालय, गोदाम भाडामा दने  यापार 

यवसाय समेत  

१० तशतका 
दरले 



 

स .नं.  यापार क ब त ु बा षक कर दता शु क कै फयत 
१ म दरा पसल      
1.1 र सी, वयरको डि ट यूटस ७०००।०० १४००।००  
1.2 र सी, वयरको थोक पसल ५०००।०० १०००।००  
1.3 र सी, वयरको खू ा ब  पसल ३५००।०० ७००।००  
2 सूत  ज य )धु्र पान (पसल       
2.1 चरूोट, वडी, सतु ज य पदाथको डलर पसल ६०००।०० १२००।००  
2.2 चरूोट, वडी, सतु ज य पदाथको थोक पसल २५००।०० ५००।००  
2.3 चरूोट, वडी, सतु ज य पदाथको खु ा पसल १५००।०० ३००।००  
3 ह का पेय पदाथ पसल      
3.1 ह का पेय पदाथको डलर ३०००।०० ६००।००  
3.2 ह का पेय पदाथको खू ा पसल १५००।०० ३००।००  
4 सनु चादं  पसल      
4.1 काँचो सनु चांद  थोक व े ता  ४०००।०० ८००।००  
4.2 अ य सून चांद  पसल २०००।०० ४००।००  
5 औषधी यवसाय      
5.1 औषधी सूपर डि यटुस ४०००।०० ८००।००  
5.2 औषधी थोक तथा डि यटुस ३०००।०० ६००।००  
5.3 औषधी खू ा पसल )ड टर भएको(  ३०००।०० ६००।००  
5.4 औषधी खू ा पसल )ड टर नभएको(  २०००।०० ४००।००  
6 आयूव दक औषधी पसल      

6.1 
हवल उ पादन तथा आयूव दक औषधी थोक 
पसल 

२०००।०० ४००।००  

6.2 हवल उ पादन तथा आयूव दक औषधी खू ा १०००।०० २००।००  
6.3 ए ोभेट थोक पसल २०००।०० ४००।००  
6.4 ए ोभेट खू ा पसल १०००।०० २००।००  
7 टेशनर  तथा पु तक पसल      

7.1 
टेशनर  तथा पू तक डि ट यटुस तथा कापी 
उ ोग 

४०००।०० १०००।००  

7.2 टेशनर  तथा पू तक थोक २५००।०० १०००।००  
7.3 टेशनर  तथा पू तक खू ा १५००।०० १०००।००  
7.4 मु ण सामा ी ख रद ब   १५००।०० १०००।००  
8 डपाटमेटल पसल      
8.1 डपाटमे टल पसल र स प  से टर ेणी क ४०००।०० १०००।००  
8.2 डपाटमे टल पसल र स प  से टर ेणी ख ३०००।०० १०००।००  
8.3 पजुा सामा ी पसल १०००।०० १०००।००  
9 क मे टक पसल      
9.1 क मे टक थोक पसल २०००।०० १०००।००  
9.2 क मे टक खु ा पसल १०००।०० १०००।००  
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10 मोटर पाट व  पसल      
10.1 मोटर पाट सामान ब  यारेज स हत  ४०००।०० १०००।००  
10.2 मोटर पाट सामान ब  १५००।०० १०००।००  
10.3 यारेज मा  ३०००।०० १०००।००  
10.4 मोटर साईकल वकसप २०००।०० १०००।००  
11 बोडी व डस सामान ब       
11.1 बोडी व डस सामान ब  समेत  ५०००।०० १०००।००  
11.2 बोडी व डस सामान ब  मा  २०००।०० १०००।००  
11.3 बोडी व डस मा  ३०००।०० १०००।००  
11.4 ट कर ब  पसल १५००।०० १०००।००  
12 लू केसन से सन तफ      
12.1 लू केसन डि ट यटुस ३०००।०० १०००।००  
12.2 लू केसन थोक पसल २५००।०० १०००।००  
12.3 लू केसन खू ा पसल २०००।०० १०००।००  
13 लाई तथा लास हाउस      
13.1 लाई  हाउस थोक पसल २५००।०० १०००।००  
13.2 लास हाउस थोक पसल २५००।०० १०००।००  
13.3 लाई तथा लास हाउस थोक पसल ४०००।०० १०००।००  
13.4 लाई हाउस खु ा पसल २०००।०० १०००।००  
13.5 लास हाउस खु ा पसल २०००।०० १०००।००  
13.6 लाई तथा लास हाउस खु ा पसल ३०००।०० १०००।००  
14 कपडा तथा फे सी पसल      
14.1 कपडा, थोक पसल २५००।०० १०००।००  
14.2 फे सी तथा याग थोक पसल २५००।०० १०००।००  
14.3 कपडा, फे सी तथा याग थोक पसल दवैु  ४०००।०० १०००।००  
14.4 फे सी तथा याग खू ा पसल १०००।०० १०००।००  
14.5 कपडा,  खू ा पसल  १०००।०० १०००।००  
14.6 कपडा, फे सी तथा याग खु ा पसल १०००।०० १०००।००  
15 धागो टांक फ नर थोक पसल      
15.1 धागो, टांक, फ नर थोक पसल ५००।०० १०००।००  
15.2 धागो, टांक, फ नर खु ा पसल २००।०० ५००।००  
16 इले ो नक व  पसल      
16.1 मोवाइल क पनी से स उपशाखा, डि यटुस ४०००।०० १०००।००  
16.2 इले ो नक थोक पसल ३०००।०० १०००।००  
16.3 इले ो नक खदुा पसल  २५००।०० १०००।००  
16.4 अ डयो, भ डयो ासेट पसल ५००।०० १०००।००  
16.5 व तु सामा ी पसल      
16.6 व तु सामा ी थोक पसल ३०००।०० १०००।००  
16.7 व तु सामा ी खू ा पसल २०००।०० १०००।००  
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17 
हाडवेयर/मेिशनर /पे ट/सेनेटर  तथा माबल 
पसल 

     

17.1 थोक पसल ५०००।०० १०००।००  
17.2 खू ा पसल  ३०००।०० १०००।००  
18 पे ो लयम पदाथ      

18.1 
पे ो लयम पदाथ ३ प प वा सो भ दा मा थ १००००।०

० 

२०००।००  

18.2 पे ो लयम पदाथ २ वटा प प भएको ८०००।०० १५००।००  
18.3 पे ो लयम पदाथ १ मा  प प भएको ६०००।०० १०००।००  
18.4 यांस स ल डर डलर २०००।०० ३०००।००  
18.5 यांस स ल डर डलर सव डलर २०००।०० १०००।००  
19 ट ल, आ मू नयमको भाडा तथा अ य पसल      
19.1 भाडा पसल थोक ३५००।०० १०००।००  
19.2 भाडा पसल खु ा  २०००।०० १०००।००  
20 फ नशस पसल      
20.1 लो र  तथा फ नशस थोक पसल ३०००।०० १०००।००  
20.2 लो र  तथा फ नशस खु ा  पसल २०००।०० १०००।००  
21 सवार  साधन एजे सी तथा थोक व  पसल      

21.1 
बस, क, ाय टर िजप, कारको टलर १५०००।०

० 

३०००।००  

21.2 मोटरसाइकल डलर/इ धनवाला अटो र सा  ५०००।०० १०००।००  
21.3 इलेि क साइकल/ इलेि क र सा  डलर २०००।०० १०००।००  
21.4 अ य साइकल/ र सा  १०००।०० १०००।००  
21.5 रकि डसन हाउस  ३०००।०० १०००।००  
22 थोक तथा एजे सी एवं खु ा       
22.1 टायर डलर  ३०००।०० १०००।००  
22.2 टायर व े ता  २०००।०० १०००।००  
22.3 पि पङ सेट जेनेरेटर डलर ३०००।०० १०००।००  
22.4 पि पङ सेट जेनेरेटर व े ता  २०००।०० १०००।००  
22.5 व वध वषयका सामान स लायस तथा एजे सी  २५००।०० १०००।००  
23 दै नक उपभो य व त ु      
23.1 खा ा  स लायस  ३०००।०० १०००।००  
23.2 आल ु याज लसनु अदवुा थोक १५००।०० १०००।००  
23.3 ग ला थोक २५००।०० १०००।००  
23.4 खा ा  तथा कराना थोक  २०००।०० १०००।००  
23.5 खा ा  तथा कराना खु ा १०००।०० १०००।००  
23.6 भ ी सडकमा रहेका साना कराना पसल  ५००।०० ५००।००  
23.7 खा ा  सामा ी याकेिजङ १५००।०० १०००।००  
24 फलफूल पसल      
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24.1 फलफूल पसल थोक  ३०००।०० १०००।००  
24.2 फलफूल पसल खु ा  १०००।०० १०००।००  
25 तरकार  पसल      
25.1 तरकार  पसल थोक ३०००।०० १०००।००  
25.2 तरकार  पसल खु ा  १०००।०० १०००।००  
26 वशेष  परामस तथा अ य यवसायीक सेवा       
26.1 नजी सेवा संचालन गन क स टे ट िच क सक  २०००।०० १०००।००  
26.2 नजी सेवा संचालन गन मे डकल अ फसर २०००।०० १०००।००  
26.3 क बराज १५००।०० १०००।००  
27 क स ा ट सेवा      
27.1 इि ज नय रङ परामश सेवा फम ५०००।०० १०००।००  
28 कानून यवसायी      
28.1 ल फम तथा कानून परामश सेवा १५००।०० १०००।००  
28.2 लेखापढ  फम  १०००।०० १०००।००  
29 लेखा पर ण यवसाय तफ      
29.1 लेखा पर ण  )स.ए(.  ३०००।०० १०००।००  
29.2 लेखा पर ण अ य १०००।०० १०००।००  
30 द त िच क सा सेवा      
30.1 डे टल होम सेवा १५००।०० १०००।००  
30.2 द त िच क सा सेवा २०००।०० १०००।००  
31 अनसु धान सेवा       
31.1 अनसु धानकता १५००।०० १०००।००  
31.2 क यटुर एना ल ट तथा ो मर १५००।०० १०००।००  
31.3 वमा एजे ट १०००।०० १०००।००  
31.4 सभयर १५००।०० १०००।००  
32 नोटर  पि लक अनवुादक १५००।०० १०००।००  
33 पश ुिच क सक सेवा १५००।०० १०००।००  
34 शेयर ोकर  ५०००।०० १०००।००  
35 ढुवानी क पनी तथा ा सपोट यवसाय २०००।०० १०००।००  
36 पे टर  १०००।०० १०००।००  

37 
रयल टेट यवसाय १००००।०

० 

२०००।००  

38 नमाण यवसायी      

38.1 
क वग  २५०००।०

० 

५०००।००  

38.2 
ख वग  २००००।०

० 

४०००।००  

38.3 
ग वग  १५०००।०

० 

३०००।००  
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38.4 घ वग  ५०००।०० १०००।००  

38.5 
वदेशी नमाण यवसायी एवं परामश दाता समेत 
भएको लाई थप 

५०००।०० १०००।००  

39 सट र  यवसाय      
39.1 म चर तथा सट र  सामान भएको ३०००।०० १०००।००  
39.2 सट र  सामानमा  भएको १५००।०० १०००।००  
39.3 म चर मा  भएको १५००।०० १०००।००  

39.4 
वाटर  यवसाय मे सनर  उपकरण 
भएकोलाई  

२५००।०० १०००।००  

40 उ पादन मलुक उ ोग      
40.1 कृ ष ज य       

40.1.1 
ठुला  २५०००।०

० 

५०००।००  

40.1.2 
मझौला  १००००।०

० 

२०००।००  

40.1.3 साना  ३०००।०० १०००।००  
40.2 गैर कृ ष ज य      

40.2.1 
ठुला  ५००००।०

० 

१००००।००  

40.2.2 
मझौला  ३००००।०

० 

६०००।००  

40.2.3 साना  ३०००।०० १०००।००  
41 ला क ज य उ ोग ३०००।०० १०००।००  
42 च पल उ ोग ३०००।०० १०००।००  
43 ील उ ोग ३०००।०० १०००।००  
44 साबनु उ ोग      
44.1 साबून सफ उ ोग ठुला ६०००।०० १५००।००  
44.2 साबून सफ उ ोग मझौला ४०००।०० १०००।००  
44.3 साबून सफ उ ोग साना  ३०००।०० १०००।००  
45 जु ा उ ोग      
45.1 जतुा उधोग तथा जतुाको शो म २५००।०० १०००।००  
45.2 जतुा/च पल पसल  २०००।०० १०००।००  
45.3 जतुा मरमत गन ५००।०० १००।००  
46 कृ ष फम तथा पश ुआहार उ ोग      
46.1 पशू आहरा उ ोग ४०००।०० १०००।००  
46.2 पशू आहरा ब  के  १५००।०० १०००।००  
46.3 गाइ/भैसी/फम १०००।०० १०००।००  
46.4 बंगरु फम तथा माछा १०००।०० १०००।००  
46.5 भेडा/वा ा फम  १०००।०० १०००।००  
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46.6 कृ ष फम  १०००।०० १०००।००  
46.7 पं ी ५०० स म  ५००।०० १००।००  
46.8 पं ी ५०० देिख १००० स म  १०००।०० २००।००  
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47.3 टक  उ ोग २००।०० १००।००  
47.4 अचार उ ोग १००।०० १००।००  
47.5 अ य कु टर उ ोग १००।०० १००।००  
48 कपडा तथा गामन६् उ ोग      
48.1 कपडा उ ोग ४०००।०० १०००।००  
48.2 गारमे ट उ ोग २५००।०० १०००।००  
48.3 याकेट तथा याग उ ोग २०००।०० १०००।००  
48.4 होिजयार  तथा धागो उ ोग १५००।०० १०००।००  
48.5 सरक डसना उ ोग÷पसल १५००।०० १०००।००  
48.6 ढाका उ ोग १०००।०० २००।००  
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49.1 मनरल वाटर उ ोग ५०००।०० १०००।००  
49.2 पउने पानी स लायस १५००।०० १०००।००  
49.3 आइस बरफ उ ोग १५००।०० १०००।००  
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54.3 सौयशि  उ पादन उधोग ३०००।०० १०००।००  
54.4 सौयशि  ममत संभार पाट ब  २०००।०० १०००।००  
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55.1 सः मल/ लाइउड उ ोग ४०००।०० १०००।००  
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55.9 
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58 होटल लज ए ड रे ू रे ट      
58.1 पाट  यालेस ६०००।०० १२००।००  
58.2 होटल लज ए ड रे ू रे ट ४०००।०० १०००।००  
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58.6 लज २०००।०० १०००।००  
58.7 दोहर  सांझ ६०००।०० १०००।००  
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60.1 टे ड हाउस २०००।०० १०००।००  
60.2 ाट र  २०००।०० १०००।००  
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61.1 अफसेट से २०००।०० १०००।००  
61.2 ि न ट ेश १५००।०० १०००।००  
61.3 लेटर ट शे १०००।०० १०००।००  
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62.1 
सनेमा हल १००००।०
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२०००।००  

62.2 फ म डि यटुस ५०००।०० १०००।००  
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63.1 कलर याव सेवा २०००।०० १०००।००  
63.2 भ डयो मि स  २०००।०० १०००।००  
63.3 फोटो टू डयो सेवा १०००।०० १०००।००  
64 संचार सेवा      

64.1 
टे लफोन, मोवाईल, इ टरनेट सेवा दायक क पनी १००००।०
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२०००।००  

64.2 ई टरनेट वतरक  ३०००।०० १०००।००  
64.3 ट .भ .यानल शारण सेवा  ५०००।०० १०००।००  
64.4 केबूल यानल शारण सेवा ७५००।०० १५००।००  
64.5 एफ .एम.शारण सेवा  १०००।०० १०००।००  
64.6 प प का काशन सेवा १०००।०० १०००।००  
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65.1 टेल फोन टावर त फट ५००।०० १००।००  
65.2 व भ  रचाज काड थोक व े ता  १०००।०० १०००।००  
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65.5 कु रयर सेवाको शाखा कायालय १०००।०० १०००।००  
66 ब ीय सेवा      
66.1 बािण य बक मु य कायालय ५००००।० १००००।००  
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66.3 
बकास बक मु य कायालय ३००००।०
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६०००।००  

66.4 
वकास वक त शाखा कायालय २००००।०
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66.5 
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66.6 
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66.7 
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४०००।००  

66.8 
लघु व  क पनी शाखा कायलय  १००००।०
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२०००।००  

66.9 वमा क पनीह मु य  ५०००।०० १०००।००  
66.10 वमा क पनीह  शाखा  २०००।०० १०००।००  
66.11 रे मटा स तथा मनी ए सचे जर १५००।०० १०००।००  
66.12 बहउु ेिशय सहकार  सं था २०००।०० १०००।००  
66.13 व ीय सहकार  सं था २०००।०० १०००।००  
66.14 म हला वकास सहकार   १०००।०० १०००।००  
67 वा य सेवा/ वा य सेवा यवसाय      
67.1 गै  सरकार  अ पताल ५०००।०० १०००।००  
67.2 न स होम ५०००।०० १०००।००  

67.3 
एम .आर.आइ. , स .ट.ान , अ ा साउ ड 
ि ल नक 

३०००।०० १०००।००  

67.4 पोल  ि ल नक ३०००।०० १०००।००  

67.5 
याथोलोजी )दसा , पसाव, रगत आ द जांच (
ि ल नक 

२०००।०० १०००।००  

67.6 अ ुप चर, फिजयो थेरापी, वा थ ि ल नक १५००।०० १०००।००  
67.7 ए सरे ि ल नक १०००।०० १०००।००  
67.8 च मा पसल १०००।०० १०००।००  
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68.1 मा य मक व ालय ५०००।०० १०००।००  
68.2 आधारभतु ४०००।०० १०००।००  
68.3 ाथ मक व ालय १०००।०० १०००।००  
68.4 छा /छा ावास १०००।०० १०००।००  
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77.1 वा स  से सन  १०००।०० १०००।००  
77.2 र सा, साइ कल ममत तथा पाटस ब  पसल १०००।०० १०००।००  
78 अटो स ब धी अ य सेवा      
78.1 कमानी प ा ममत १०००।०० १०००।००  
78.2 रे डयटर ममत १०००।०० १०००।००  
78.3 सट मे कंग तथा संग सेवा १०००।०० १०००।००  
78.4 हेड ममत से सन १०००।०० १०००।००  
79 अ य ममत सेवा      
79.1 ट .भी. , डेक, ज, क यटुर, ममत पसल १०००।०० १०००।००  
79.2 मोवाइल ममत पसल १०००।०० १०००।००  



स .नं.  यापार क ब त ु बा षक कर दता शु क कै फयत 
79.3 रे डयो, घडी ममत पसल ५००।०० १००।००  
79.4 अ य ममत पसल ५००।०० १००।००  
79.5 से ु रट रयल क पनी सेवा १०००।०० १०००।००  
80 ाइि ल न , सैलनु तथा यटु पालर      
80.1 यटु  पालर सेवा यु टिशयन ताल म स हतको १५००।०० १०००।००  
80.2 यटु  पालर सेवा १०००।०० १०००।००  
80.3 यटु सयन ता लम  सेवा  १०००।०० १०००।००  
80.4 सैलून  १०००।०० १०००।००  
80.5 ाइि ल नक सेवा १००।०० १००।००  
81 साईन वोड आट यवसाय      
81.1 डिजटल आट यवसाय/ ले स ट यवसाय १५००।०० १०००।००  
81.2 अ य आट १०००।०० १०००।००  
82 पशूबधशला      
82.1 पशूबधशला ५०००।०० १०००।००  
82.2 पशूको छाला संकलन तथा ब  के  ३०००।०० १०००।००  
83 माछा, मास ुअ डा व  पसल      
83.1 रागा मास ु २०००।०० १०००।००  
83.2 खसी/वोका मास ु १०००।०० १०००।००  
83.3 बंगरु मास ु १५००।०० १०००।००  
83.4 माछा  १०००।०० १०००।००  
83.5 कुखुरा  १०००।०० १०००।००  
83.6 अ डा  १०००।०० १०००।००  
84 फूल ब वा व  पसल      
84.1 नसर  १०००।०० १०००।००  
84.2 फूल व  पसल १०००।०० १०००।००  
85 नकुर/पलु हाउस      
85.1 नूकर तथा पूल दूवै भएको १५००।०० १०००।००  
85.2 नूकर, १०००।०० १०००।००  
85.3 पलु हाउस  १०००।०० १०००।००  
85.4 जीम हाउस १५००।०० १०००।००  
86 हे भइ ुवमे ट तथा कवाड पसल      
86.1 हे भइ ुवमे ट ख रद/ ब   ६०००।०० १२००।००  
86.2 अ य इ ुवमे ट ख रद/ ब   ४०००।०० १०००।००  
86.3 अ य कवाड ख रद व  २०००।०० १०००।००  
87 पोटस, खेलौना, ग ट तथा फोटो े म पसल      
87.1 पोटस समा ी, ब  पसल १०००।०० १०००।००  
87.2 ग ट ब  पसल १०००।०० १०००।००  
87.3 खेलौना पसल १०००।०० १०००।००  
87.4 फोटो े म पसल १०००।०० १०००।००  



स .नं.  यापार क ब त ु बा षक कर दता शु क कै फयत 
88 सलाई मे सन ममत तथा सलाई पसल      
88.1 सलाई पसल स ट  सु ट  १५००।०० १०००।००  
88.2 सलाई  पसल १०००।०० १०००।००  
88.3 बु टक या टोर  १०००।०० १०००।००  
89 अ य सेवा      

 
वैदेिशक रोजगार यवसाय      

89.1 
वैदेिशक रोजगार यवसाय मु य कायालय २०००००।

०० 

४०००।००  

89.2 वैदेिशक रोजगार  यवसाय शाखा कायालय ५०००।०० १०००।००  
90 सं गत तथा कला के  सेवा     
90.1 सं गत समा ी ब  पसल १०००।०० १०००।००  
90.2 सं गत तथा कला के  १०००।०० १०००।००  

91 
घिु त हाटवजारमा यावसाय गन यवसा यको 
हकमा   )पटके (  

     

91.1 फे सी तथा कपडा पसल ५००।०० १००।००  
91.2 कराना बसाता एवं भाडा पसल ५००।०० १००।००  
91.3 अ य कृतीका ४००।०० ८०।००  

 



अनसूुची-5 

दफा )6  (सँग स बि धत  

जडीबटु , कवाडी र जीवज त ुकर 

5.  जडीबटु , कवाडी र जीवज त ुकरः 
जडीबटु , कवाडी, मालको कारोवार गनबाट श भनुाथ नगरकायपा लकाले नी त बनाई लाग ुगनछ । 

 
 
 

अनसूुची -6 

दफा )7  (सँग स बि धत  

सवार  साधन करः 
6.  सवार  साधन करः 

सवार  साधन करः श भनुाथ नगरपा लका े भ  दता भएका सवार  साधनमा अनसुचुी  )6 (बमोिजम 
सवार  साधन कर लगाईने र असलु उपर ग रनेछ । तर देश काननु वीकृत भई सो काननुमा 
अ यथ◌ा यव था भएको अव थामा सोह  बमोिजम हनेुछ । 

स .नं.  सवार को क सम 
आ .व . 2०७८।७९ 

बा षक कर दता कर 
१ बस, क, लहर  १००० ३००० 

२ भाडाको कारजीप १००० १००० 

३ भाडँको टे पा अटो र सा )ईलेक् क र सा ( ५०० ५०० 

४ भाडाको मनीबस १००० १००० 

५ निज कार टे पो म नवस  ५०० ५०० 

६ कुटर मोटरसाइकल १५० २०० 

७ ठेला गाडा २५० २५० 

८ ा टर ठूलो ४० हषपावर भ दा मा थ ५०० ७०० 

९ ा टर सानो ४० हषपावर भ दा सानो २५० ३५० 

10 पावर टेलर २०० ३०० 

11 लोडर, डोजर र ए साभेटर )याकूम(  २००० ३००० 

12   र सा , १०० १०० 

 



अनसूुची -7 

दफा )8  (सँग स बि धत  

ब ापन करः 
7.  ब ापन करः 

स.नं. िशषक आ.ब. 2078/079 कै फयत 

1 तलू यानर त वगफूट एक ह ाको ला ग  ३।५०  
2 तलू यानर त वगफूट १५ दनको ला ग  ४।००  
3 तलू यानर त वगफूट ३० दनको ला ग  ४।५०  
 डिजटल ड ले कृ तको व ापन    
4 अ डयो भडयो ड ले १४ इ च स म  २०००।००  
5 अ डयो भडयो ड ले १४ इ च भ दा माथी त इ च थप  १५०।००  

6 डिजटल ड ले मा  त वग फुट  १००।००  
7 माथी उ लेिखत वाहेकका वोड तथा पे ट ङ एवं लेखन  १५।००  

 
अनसूुची -8 

दफा )9  (सँग स बि धत  

मनोरंजन करः 
8.  मनोरंजन करः 

स.नं. िशषक आ.ब. 2078/079 कै फयत 

1 मनोर न कर २००।००  
 जाद,ु  त दन               १०००।००  
 सकस  त दन             ३००।००  
 खेलतमासा  त दन                      
 मेला आयोजना अनमु त त दन  ४०००।००  
 महो सव दश दन स मको ला ग ५०००।००  
 सो भ दा माथी  २००।००  
कृ ष महो सव मा लाई ५० तशत र पयटन महो सवमा  लाइ २० तशत छूट दइने छ । 

 
 



अनसूुची-9 
दफा )10  (सँग स बि धत 

बहाल बटौर  शु कः 
9. बहाल बटौर  शु कः 

वहाल बटौर  वा यवसाय करको सचुीमा परेका करदाताबाहेक नगरपा लका े भ  वा बा हरबाट 
सवार  साधन वा मा नस आफैले पोका वा झोलामा सामान राखी न .पा .े भ  घमुाएर ब  गनह का 
ला ग न न अनसुार कर लने । 

स.नं. िशषक आ.ब. 2078/079 कै फयत 

1 फे सी/खू ा सामान गाडी ारा घमुाएर बे नेह का ला ग 
तपटक  

५०।००  

२ खा ा  सामान गाडी ारा घमुाएर बे नेह का ला ग त 
पटक 

२०।००  

३ आल/ुतरकार  गाडी ारा घमुाएर बे नेह का ला ग त पटक २०।००  
४ पोका/झोलामा सामान राखी मोटर साइकल/मा नस आफले 

बे ने त पटक  

१०।००  

५ दह पोखर को  याप ट  गन पयटकह लाई त यि  त 
पटक  

२०।००  

६ रांगा, भसी बंगूर तगोटा २०।००  
७ खसी बोका त गोटा ५।००  
८ हांस, कुकुरा र अ य प ी त गोटा १।००  
९ घर बहाल कर    
१० घर, सटर, गोदाम, य ी, संघ सं था, सरकार  कायालय, गोदाम 

भाडामा दने  यापार यवसाय समेत  

१० तशतका दरले  

 
अनसूुची -10 

दफा )11  (सँग स बि धत  

सेवा शु क, द तरुः 
10. सेवा शु क, द तरुः 

l;=g ljj/)f s/÷z'Ns÷b:t'/ s}lkmot 
1.0 b:t'/ l;kmfl/;     

1.1 gftf k|dfl)ft         

  
s= g]kfnL 
v= c+u|]hL 

50  

1.2 ^«fen *s"d]G^ l;kmfl/; 500.00  
1.3 hUuf gfd;f/L l;kmfl/;    

 
1= kf+r s&\&f ;Dd  300.00  

  2= kf+r eGbf dfly 20 s&\&f;Dd k|lts&\&f  100.00  
  3= aL; eGbf dfly k|lt s&\&f    .00  
  v_ #/jf^f] l;kmfl/; -k|lt l;kmfl/;_  cGo  
  k'j{klZrd /fhdfu{sf] bfof jfof 250.00  
  leqL zfvf lkr af^f] bfof jfof 200.00  
  leqL u|]jn af^f], uf]/]^f] jf^f] ;dy/M 150.00  
  leqL sRrL jf^F]df kg]{ v]ltof]Uo{] 100.00  

1.4 rf/ lsNnf k|dfl)ft l;kmfl/; -k|lt l;kmfl/;_ 100  
1.5 k]G;g sf*{ jf ;f] ;DaGwL cGo l;kmfl/;    

  
k]G;g sf*{ jf ;f] ;DalGw l;kmfl/ clws[t jf ;f] eGbf dfly 
g]kfnL  1000.00 

   ;fs{ d'n's 1500.00 
  cGo d'n's 3000.00 

 
;xfos :t/ sd{rf/Lsf] nflu 250.00 

1.6 xsjfnf ;+/If)f ;DaGwL l;kmfl/; 500.00  

1.7 
;+# ;+:yf btf{ ;DaGwL l;kmfl/; s[ifs ;d'x, d)*nL ;d"x, ag 
;d"xsf] btf{ ;DaGwL l;kmfl/; 

200 
 

1.7.1 ;+# ;+:yf glas/)f ;+alGw l;kmfl/; 200.00  



1.8 lghL ljBfno btf{ / :t/ a[l$ -:t/ cg';f/_    
  lzz' ljsf; s]Gb|M 2500.00  
  cfwf/e'tM 7000.00  
  df=lj=M 12000.00  
  :gfts tx / ;f] eGbf dflyM 25000.00  
1.9 lghL ljBfno sIff yk -:t/ cg';f/_    
  cfwf/e'tM 1500.00  
  df=lj=M 3000.00  
          :gfts txdf ;+sfo yk k|lt ;+sfo 5000.00  

1.10 ;a} lsl;dsf] ?v s^fg l;kmfl/; k|lt ?v 50.00  
1.11 c+u|]hL ?kfGt/ 50.00  
1.12 gful/stf ;DalGw l;kmfl/;  lgMz"Ns  
1.13 c+lus[t gful/stf ;DaGwL l;kmfl/; lgMz"Ns  
1.14 gfd %'^sf] l;kmfl/; 50.00  
1.15 s/r'Qmf k|df)F kq  200.00  
1.16 ;gfvt÷;h{dLg 100.00  
1.17 AolQmut #^gf l;kmfl/z  100.00  

1.17.1 gful/ssf] #/df cfunfuL ePsf] Joxf]/fsf] l;kmfl/; lgMz"Ns  
1.18 cljjflxt÷ljjflxt÷lhljt k|dfl)ft 50.00   
1.19 a;f]af; ;DaGwL l;kmfl/; 100.00  
1.20 gfd, y/, hGd ldlt ;+zf]wg l;kmfl/; 100.00  

1.20.1 a}b]lzs /f]huf/Ldf d[To" ePsf] JolQmsf] l;kmfl/;  lgz"Ns  
1.20.2 ckf+utf ePsf] JolQmsf] l;kmfl/; lgz"Ns  
1.21 cldg z'Ns 1000.00  
1.22 ljB't ld^/ h*fg ÷gfd;f/L ;DaGwL l;kmfl/; :t/ cg';f/    
  1_ ;fdfGo ÷#/fo;L  50.00  
  2_ Joj;foLs 500.00  

1.23 3_ ly|km]h  1000.00  
1.24 ^]lnkmf]g h*fg ÷gfd;f/L ;DaGwL l;kmfl/; 500.00  
1.25 vfg]kfgL h*fg÷gfd;f/L   150.00  
1.26 gS;fkf; ;+;f]wg  200.00  
1.27 gS;fkf; Dofb yk 200.00  
1.28 gS;fkf; gfd;f/L 500.00  
1.29 rfl/lqs l;kmfl/;  lgMz"Ns  
1.30 Knl^é cg'dlt    
  5 s&\&f ;Dd k|lt s&\&f  1000.00  
  15 s&\&f ;Dd k|lt s&\&f  2000.00  
  15 s&\&f eGbf a(L k|lt s&\&f  3000.00  

1.31 pBf]u btf{ l;kmfl/;     
  s[lif    
  &\nf] 2000.00  
  demf}nf 1500.00  
  ;fgf] 1000.00  
  u}/ s[lif     
  &\nf] 25000.00  
  demf}nf 10000.00  
  ;fgf] 1500.00  

1.32 Joj;fo btf{ / l;kmfl/;    
  clws[t k'hL 5 nfv ;Dd 500.00  
  clws[t k'hL 5 nfv eGbf j(L  1000.00  

1.33 %fqj[lQ÷pkrf/÷/fxt÷ckf~ \u÷cfly}s ;xfotf ;DaGwL l;kmfl/; lgMz'Ns  
1.34  dfyL pNn]v ul/Pjfx]ssf cGo l;kmfl/; 200.00  
1.35 lgj]bg b:t'/  10.00  
1.36 JolQmut #^gf btf{ -35 lbg s ]̂sf_  200.00  
1.37 klt kTgLsf] ;DaGw ljR%]b lgj]bg btf{ b:t'/ 2000.00  
1.38 ejg lgdf{)f b/vf:t kmf/fd 500.00  
1.39 k/LIff ;DaGwL b/vf:t kmf/fd z'Ns 50.00  
1.40 k/LIff b:t'/    
  ;xfos :t/ 700.00  
  clws[t :t/ 1000.00  
  k|To]s ;dfj]zL ;d"xsf] nflu yk ?= 100.00  

1.41 gSsn k|dfl)ft k|ltkfgf  5.00  
1.42 #/kfn'jf s's'/ btf{ / gjLs/)F b:t'/ 100.00  
1.43 e?jf aGb's gjLs/)f b:t'/    
  lhNnf e/ 2000.00  
  k|b]z e/ 3000.00  
  /fHo e/ 5000.00  

1.44 #/ lgdf{)f gSzfsf] gSsn b:t"/ k|lt k]h     
  Ps tnf  15.00  

    ;f]eGbf dfly k|lt tNnf yk 5.00  
  #/sf] sf]&f v'nfpg /f]xj/ j:g]  500.00  



1.45 ldnfkq b:t"/ k|lt kIf k|lt a}&s  100.00  
  hghflt÷blnt÷dw]zL k|dfl)ft,l;kmfl/z  lgMz"Ns  

1.46 
;DktL d'Nof°g ;]jf z'Ns  -cWoogsf] k|of]hgsf] xsdf s'n 
/fhZjsf] 20 k|ltzt dfq nfUg]% ._ 

hDdf /sdsf]  
0=10 k|ltzt  

 

 
स सन मेिसन न .पा .े िभ  येक पटक / ित ांकर 1500.00  

 
स सन मेिसन न .पा .े  वािहर  येक पटक / ित ांकर 3000.00  

 
ा टर भाडा दिैनक (इ धन बाहके)  2500.00  

 
टपर भाडा दिैनक (इ धन बाहके) 5000.00  

 
ा होलोडर )जे.िस.िब (.ित घ टा  1800.00 

-OGwg ;lxt_ 
 

 
रोड रोलर ित दन  12500.00  

 
भाडामा िलने ले तेल हा नू पन 3000.00  

 रोड रोलर ित घ टा 1500.00  

gu/kflnsfn] tTsfn lwtf] d'Nof+sg u/]sf] l;kmfl/;sf] k'gM gjLs/)f ug'{kbf{ h'g k|of]hgsf nflu ul/Psf] xf] ;f]sf nflu nfUg] 
b:t'/sf] 20 k|ltzt /fhZj lnOg]% . 

3.0 z'Ns ;/;kmfO{ z'Ns -dfl;s_   

3.1 k|lt #/ -1 tnfsf]_  150.00 

3.3 ls/fgf, km]G;L, s:d]l^s, h:tf Joj;fo k|lt k;n 150.00 

3.4 ;/;kmfO{ z"Ns 
 

3.4.1 x:kL^n, lSnlgs dfl;s 500.00 
3.4.2 c? Joj;fo dfl;s 50.00 
2.16 k|fs[lts ;|f]t ;fwg pkof]u s/ 

 
2.22 ^«s÷l^Kk/ 6 rSs] eGbf dfyL  k|lt l^k 300.00, 
2.23 ^«s÷l^Kk/ 6 rSs] ;Dd k|lt l^k 200.00, 
2.24 ^]S^/ k|lt l^k 100.00, 
2.25 sfGhL xfp; b:t'/ ;a} lsl;dsf] hgfj/ k|lt lbg k|lt uf]^f 100.00 

 



अनसूुची-11 
दफा )12  (सँग स बि धत  

पयटन शु कः 
11. पयटन शु कः 

श भनुाथ नगरपा लका े भ  लगाईने पयटन शु क श भनुाथ नगर कायपा लकाका नणय अनसुार 
हनेुछ ।  

 
अनसूुची  -2१  

दफा )13  (सँग स बि धत  

द ड ज रवानाः 
12. द ड ज रवानाः 

श भनुाथ नगरपा लका े भ  नषेध ग रएका सावज नक सडक तथा फुटपाथमा सवार  साधन पा क  
वा यापार यवसाय गन, फोहोरमैला फा ने तथा च लत कानून वप रत काय गनलाई नगर 
कायपा लकाको नणय अनसुार द ड ज रवाना गर  असूल उपर ग रनेछ । 

 
 

अनसूुची  -3१  
दफा )14  (सँग स बि धत  

घरज गा रिज ेशन शु कः 
13. घरज गा रिज ेशन शु कः 

श भनुाथ नगरपा लका े भ  का घरज गा वा अ य स प ीह  दा .खा .तथा नामसार  रिज ेशन द तरु 
देश सरकारले तोके बमोिजम हनेुछ । 

नगरपा लका े भ  रहेका पोखर ह को, हाटबजारह को ठे ा ब दोव तीको ला ग कायम ग रने 
यनुतम मु य स बि ध वडा अ य  सँगको सम य र सझुावमा नगरपा लकाले तोक  ठे ा ब दोव त 
गन सफा रस गन । 

मा थ उ लेिखत कर द तरु शु क ठे ा अंकह को व ततृ ववरण स हतको यो आ थक वधेयक वीकृती 
योजनको ला ग नगर कायपा लका सम  पेश गन नणय ग रयो । 

 
अनसूुची  -4१  

दफा )15  (सँग स बि धत  

घर न शा पास द तरुः 
14. घर न शा पास द तरुः 

स.नं. भौ तक संरचनाको ववरण 

करको दर ( त व.फ .) 
न सापास े  कै फयत 

क ख ग 

1. आर. सी. सी. े म चर     

1.1 पूण भु मगत तला ३ २।५ २  

1.2 अध भ ु मगत तला ४ ३।५ ३  

1.3 ज मन तला ५ ४ ३।५  

1.4 प हलो तला  ५।५ ४।५ ४  

1.5 दो ो तला ६ ५ ४  

1.6 ते ो तला ६ ५ ४  

1.7 चौथो तला ७ ६ ५  

1.8 पाचौ त ला वा सो भ दा मा थ  १० ८ ६  

1.9 समे टको जोडाईमा इटा वा ढंुगाको गारो ( यनुतम २३ से.मी. मोटाई)  टायल छाना  २।५० २।०० १।५०  

1.10 समे टको जोडाईमा इटा वा ढंुगाको गारो ( यनुतम २३ से.मी. मोटाई), ज तापाताछाना  २।२५ १।७५ १।५०  

1.11 समे टको जोडाईमा इटा वा ढंुगाको गारो फुसको छाना   २।५० १।५० १।००  



1.12 माटोको जोडाईमा इटा वा ढंुगाको गारो टायलको छाना   २।०० १।७५ १।००  

1.13 माटोको जोडाईमा इटा वा ढंुगाको गारो ज ताको छाना   १।५० १।२५ १।००  

1.14 माटोको जोडाईमा इटा वा ढंुगाको गारो फुसको छाना   १।२५ १।०० ०।७५  

1.15 घर पाताल मािणत . 1000.00  

 बटौर  ज गामा बनकेा घरह को अ भलेिखकरण द तरु 

2. बटौर  ज गामा बनकेा घरह को अ भलेिखकरण द तरु दर कै फयत 
2.1 भईुत लाको तवग फट 15/ -   
2.2 ततला तवग फटका दरले थप द तरु 5/-  
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- नगद

१ पटक २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

४ औषधीउपचार खच�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२११२३

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

५ �थानीय भ�ा
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२११३१

राज�
बाँडफाँड -
�देश सरकार
- नगद

१ पटक ३,००,००० ३,००,००० ४,००,००० १०,००,०००

६ महंगी भ�ा
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२११३२

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक २५,००० ५०,००० ४५,००० १,२०,०००

७ िफ� भ�ा
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२११३३

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक २,००,००० १,००,००० २,००,००० ५,००,०००

८ कम�चारीको बैठक भ�ा
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२११३४

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ सं�ा ३,००,००० ३,००,००० ३,००,००० ९,००,०००

९ अ� भ�ा
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२११३९

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

१० पदािधकारी बैठक भ�ा
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२११४१

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक १५,००,००० १५,००,००० २३,८०,००० ५३,८०,०००

११ पदािधकारीअ� सुिबधा
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२११४२

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ सं�ा ४०,००,००० ३०,००,००० ३०,००,००० १,००,००,०००

१२ कम�चारी क�ाण कोष
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२१२१४

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक ३,००,००० ३,००,००० ४,००,००० १०,००,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

१३ पानी तथा िबजुली
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२१११

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक ७,००,००० ७,००,००० ६,००,००० २०,००,०००

१४ संचार महसुल
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२११२

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक ४,००,००० ४,००,००० ४,००,००० १२,००,०००

१५ इ�न (काया�लय �योजन)
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२२१२

राज�
बाँडफाँड -
�देश सरकार
- नगद

१ पटक १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००

१६ इ�न (काया�लय �योजन)
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२२१२

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक ६,००,००० ६,००,००० ६,००,००० १८,००,०००

१७ सवारी साधन मम�त खच�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२२१३

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक ६,००,००० ६,००,००० ६,००,००० १८,००,०००

१८ िबमा तथा नवीकरण खच�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२२१४

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक २,००,००० २,००,००० ३,९०,००० ७,९०,०००

१९

िबषयगत शाखा तथा वडा
काया�लय वा �� संथा
ह�का लागी फिन�चर
ख�रद

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२२२१

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक २,००,००० १,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२०
मेिशनरी तथा औजार
मम�त स�ार तथा स�ालन
खच�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२२२१

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक ४,००,००० ३,००,००० ३,००,००० १०,००,०००

२१ �ापटप ख�रद
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२२२१

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक २,००,००० १,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२२

वडा काया�लय तथा �ा�
सं�थाह�का लागी �ट� ी र
ई�भटर ख�रद तथा जडान
काय�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२२२१

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक २,००,००० १,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२३
नगरपािलका भवनमा
ईले�� ोिनक समान जडान
काय�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२३११
आ��रक �ोत
- नगद

१ पटक २,००,००० १,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२४
मसल� तथा काया�लय
सामा�ी

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२३११

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक १५,००,००० १५,००,००० १०,००,००० ४०,००,०००

२५

�ा� सं�था तथा वडा
काया�लयह�का लागी
कम�ुटर तथा मेिशनरी
समान ख�रद

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२३११

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक २,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

२६ पु�क तथा साम�ी खच�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२३१३

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२७ इ�न - अ� �योजन
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२३१४

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ िलटर २,००,००० २,००,००० ६,००,००० १०,००,०००

२८
प�पि�का, छपाई तथा
सूचना �काशन खच�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२३१५

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक ७,००,००० ६,००,००० ७,००,००० २०,००,०००

२९ बजेट िकताब छपाई
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२३१५

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक ० ० ४,००,००० ४,००,०००

३०
अ� काया�लय संचालन
खच�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२३१९

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

३१ सेवा र परामश� खच�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२४११
आ��रक �ोत
- नगद

१ पटक १०,००,००० १०,००,००० १३,०७,००० ३३,०७,०००

३२
राज� स���
स�वेयरलाई अपडेट गन�
काय�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२४१२

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक ५,००,००० ० ० ५,००,०००

३३
सूचना �णाली तथा
स�वेयर संचालन खच�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२४१२

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक २,५०,००० ० २,५०,००० ५,००,०००

३४ करार सेवा शु�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२४१३

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ सं�ा २०,००,००० २०,००,००० ४५,००,००० ८५,००,०००

३५
हाटबजार सरसफाई गन�
�ालादारी कम�चारी लाई
पा�र�िमक भु.

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२४१४

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

३६ अ� सेवा शु�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२४१९

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

३७ अ� सेवा शु�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२४१९

राज�
बाँडफाँड -
�देश सरकार
- नगद

१ पटक १,००,००० १,००,००० २,००,००० ४,००,०००

३८ कम�चारी तािलम खच�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५११

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

३९
अना�हाको रामजानकी
मंदीरमा झुला खरीद

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

४० ए�ुले� ख�रद
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२

राज�
बाँडफाँड -
�देश सरकार
- नगद

१ गोटा १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

४१ कोिभड 19 स��� खच�
िवपद
�व�थापन

२२५२२

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक ३,००,००० ३,००,००० ४,००,००० १०,००,०००

४२

जन�ितनिध र कम�चारीको
सो मु�ा�कन ( LISA)
स��� अिभमु�खकरण
तािलम काय��म

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक २,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,०००

४३ झरनाठ रोकथाम वडा नं 8
िवपद
�व�थापन

२२५२२
आ��रक �ोत
- नगद

१ पटक ३,००,००० ३,००,००० ४,००,००० १०,००,०००

४४
न.पा. भवणको
बाउ��� वाल तथा गेट
िनमा�ण काय�

भाषा तथा
सं�ृित

२२५२२
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� ५,००,००० ७,००,००० ८,००,००० २०,००,०००

४५
नगर वृत िच� तथा
�ोफाईल

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ सं�ा १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

४६
�ाियक सिमित
मेलिमलापकता�को 8 िदने
तािलम

िव�ीय
सुशासन

२२५२२

राज�
बाँडफाँड -
�देश सरकार
- नगद

१ पटक १,००,००० १,००,००० २,००,००० ४,००,०००

४७ िवपद �ब�थापन
सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२२५२२

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक १,००,००० १,००,००० ३,००,००० ५,००,०००

४८
ह्युम पाईप ख�रद तथा
जडान

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

४९
नगरपािलका तथा वडा
काया�लयह�का लागी
टेिलफोन जडान काय�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२९

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक २,००,००० १,००,००० २,००,००० ५,००,०००

५० िविवध काय��म खच�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२९

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक २,५०,००० २,५०,००० ५,००,००० १०,००,०००

५१ �मण खच�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२६१२

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक ३,००,००० ३,००,००० ३,००,००० ९,००,०००

५२ �ािच� फ�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा २,००,००० ० ० २,००,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

५३ िविवध खच�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक ३,००,००० ४,००,००० ५,००,००० १२,००,०००

५४ सभा स�ालन खच�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७२१

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक १,००,००० ० ४,००,००० ५,००,०००

५५
उ�ार, राहत तथा
पुन�था�पना खच�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२७२१२

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ �े� ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

५६ अ� सामािजक सहायता
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२७२१९
आ��रक �ोत
- नगद

१ पटक ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

५७ घरभाडा
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२८१४२

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक २,००,००० २,००,००० ४,५६,००० ८,५६,०००

५८
सवारी साधन तथा मेिशनर
औजार भाडा

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२८१४३

राज�
बाँडफाँड -
�देश सरकार
- नगद

१ पटक ३,००,००० ३,००,००० ३,००,००० ९,००,०००

५९ अ� िफता�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२८२१९

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक ५०,००० ५०,००० २,००,००० ३,००,०००

६० भैपरी आउने चालु खच�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२८९११

राज�
बाँडफाँड -
�देश सरकार
- नगद

१ पटक १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००

६१
वडा नं 2 को अधुरो वडा
काया�लय भवण िनमा�ण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
आ��रक �ोत
- नगद

१ भवन ४,००,००० ४,००,००० ४,००,००० १२,००,०००

६२
वडा नं ८ मा �ास�
चौकी िनमा�ण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
आ��रक �ोत
- नगद

१ भवन ७,००,००० ६,००,००० १२,००,००० २५,००,०००

६३
सामुदाियक भवन िनमा�ण
सदा ब�ीमा वडा नं ६

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ गोटा २,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,०००

६४ सवारी साधन ख�रद
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

३११२१

राज�
बाँडफाँड -
�देश सरकार
- नगद

१ गोटा १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००

६५ मेिशनरी तथा औजार
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

३११२२

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक २,००,००० २,००,००० ६,००,००० १०,००,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

६६ फिन�चर तथा िफ�स�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

३११२३

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक ३,००,००० ३,००,००० ४,००,००० १०,००,०००

६७
�ी रा.�ा.िव.खैरवोनामा
फिन�चर ख�रद

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

३११२३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,०००

६८
अणा�हामा तान�को घर
देखी ल�ी चौधरीको घर
स� RCC ढलान काय�

भाषा तथा
सं�ृित

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. २,००,००० ३,००,००० ४,५०,००० ९,५०,०००

६९

कठौना पि�मबारी टोलको
पुल देखी िज�ान�
चौधरीको घर स� RCC
ढलान काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ३,००,००० ३,००,००० ३,००,००० ९,००,०००

७०
खो�रको िमल देखी
दुगा�न� चौधरीको घर
स� RCC ढलान

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. २,००,००० २,००,००० ५,५०,००० ९,५०,०००

७१
ट� ािफकको िभडकी स�
माटो तथा �ाईभेल काय�
वडा नं 3

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

७२
िठकाहाको पोखरी देखी
भगवानीको घर स� RCC
ढलान काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ३,००,००० ३,००,००० ३,००,००० ९,००,०००

७३

धम�लाल चौधरीको घर
देखी लबकी
मसोमातनीको घर स�
माटो �ाईभेल

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

७४
रामहशरणको घर देखी
�धानिजको घर स�
RCC ढलान काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. २,००,००० २,००,००० ५,५०,००० ९,५०,०००

७५
लगन चौधरीको घर देखी
खेलीराम चौधरीको घर
स� माटो �ाईभेल

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

७६

उ� �रीय िवद्युितय
से�रबि� जडान(नगर
�मुख सग उ�ालो
काय��म)

उजा� ३११५३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १५,००,००० १०,००,००० ३१,००,००० ५६,००,०००

७७
नगरपािलका भवनमा एसी
जडान

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

३११५३
आ��रक �ोत
- नगद

१ पटक २,००,००० १,००,००० २,००,००० ५,००,०००

७८ कठौना बजार �रउ�ती
भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५,००,००० २,५०,००० २,५०,००० १०,००,०००

७९
गौशालको बाउ��� वाल
वडा नं 11

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २,००,००० २,००,००० २,३०,६६० ६,३०,६६०

८० न.पा. भवण �वेश �ार
भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
�देश नंबर २ -
नगद अनुदान

१ �े� ३,००,००० ३,००,००० ४,००,००० १०,००,०००

८१ �सुित गृहको DPR
यातयात
पूवा�धार

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� १,००,००० ० २,८०,६१२ ३,८०,६१२



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

८२
पोख�रया खेल मैदानको
अधुरो म� िनमा�ण काय�

स�दा
पूवा�धार

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा २,००,००० २,००,००० ३,००,००० ७,००,०००

८३
पोख�रयामा हनुमान
मंदीरमा भवण िनमा�ण तथा
बाउ��� वाल

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २,००,००० ३,००,००० ४,५०,००० ९,५०,०००

८४
बजार ए�रया िभ� ढल
िनकास काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५,००,००० ५,००,००० १०,००,००० २०,००,०००

८५

भगवतपुर �ुलमा �
सवुरलाल चौधरीको
�ारक तथा सर�ती
मंदीर िनमा�ण

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ३,००,००० ३,००,००० ३,००,००० ९,००,०००

८६
िभिडया ईदगाहमा
बाउ��� वाल िनमा�ण

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २,००,००० २,००,००० ३,००,००० ७,००,०००

८७
भोलाबाबा पोखरीमा
छठीघाट िनमा�ण

स�दा
पूवा�धार

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा ३,५०,००० १,७५,००० १,७५,००० ७,००,०००

८८
म�ल टोलमा मंदीरको
बाउ��� वाल िनमा�ण काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

८९
महादेव सामुदाियक अधुरो
भवन िनमा�ण काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

९०
मा.िव जमुवामा
बाउ��� वाल तथा
सरसवती मंिदर िनमा�ण

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५,००,००० ५,००,००० ५,००,००० १५,००,०००

९१
वडा नं 12 मा िशव मंदीर
िनमा�ण काय�

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २,००,००० ३,००,००० २,००,००० ७,००,०००

९२
वडा नं 3 अधुरो गैरिसंह
मंदीर िनमा�ण

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा १,००,००० ५०,००० ५०,००० २,००,०००

९३
वडा नं ६ मा आव�कता
अनुसुार सडकमा माटो
�ाईभेल काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ५,००,००० ० ० ५,००,०००

९४ िविभ� पुल तथा सडकको
DPR

यातयात
पूवा�धार

३११५९

राज�
बाँडफाँड -
�देश सरकार
- नगद

१ �े� ५,००,००० ५,००,००० ५,००,००० १५,००,०००

९५
श�ुनाथ मंिदरको
�रउ�ित तथा िववाह
मंडप िनमा�ण काय�

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५,००,००० ७,००,००० ११,००,००० २३,००,०००

९६

स�ासी थानदेखी पुव�
रामवावु भगतको घर �दै
उ�र काली चाैधरीको घर
स� सडक तथा नाला
िनमा�ण

यातयात
पूवा�धार

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. १,००,००० १,००,००० ३,००,००० ५,००,०००

९७
सामुदाियक आवास
िनमा�ण काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ७,००,००० ७,००,००० ११,००,००० २५,००,०००

९८
हनुमान मंदीर िनमा�ण वडा
नं 3

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

८०२१५४०६१०३ श�ुनाथ नपा नगर�रीय योजना



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

९९
औलो तथा कालाजार
डेङ्गु स��� जनचेतना
मुलक काय��म

िव�ीय
सुशासन

२२५२२

राज�
बाँडफाँड -
�देश सरकार
- नगद

१ पटक/सं�ा ० ० ४,००,००० ४,००,०००

१०० कोिभड रोकथाम िनय�न
िवपद
�व�थापन

२२५२२
�देश नंबर २ -
नगद अनुदान

१ पटक २,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,०००

१०१
दुध सहकारी सं�था
संचालन तथा
�ब�थापनमा अनुदान

सहकारी २२५२२
आ��रक �ोत
- नगद

१ पटक ५,००,००० ५,००,००० ८,३५,३४० १८,३५,३४०

१०२

प�रवार िनयोजन िकशोर
िकशोरी तथा �जनन
�ा� स��� चनचेतना
मुलक काय��म

िव�ीय
सुशासन

२२५२२

राज�
बाँडफाँड -
�देश सरकार
- नगद

१ पटक/सं�ा २,००,००० ५०,००० १,५०,००० ४,००,०००

१०३ मेयर कप फुटबल
युवा तथा
खेलकुद

२२५२२
�देश नंबर २ -
नगद अनुदान

१ पटक २,५०,००० ० २,५०,००० ५,००,०००

१०४ मेयर कप �ाडिम�न
युवा तथा
खेलकुद

२२५२२
�देश नंबर २ -
नगद अनुदान

१ पटक ७५,००० ० ७५,००० १,५०,०००

१०५
युवाह�को लािग �मता
अिभवृ�� स���
काय��म

िव�ीय
सुशासन

२२५२२

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक/सं�ा ० ० ४,००,००० ४,००,०००

१०६
कोिभड स��� जनचेतना
मुलक काय��म

िवपद
�व�थापन

२२५२९

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक/सं�ा २,००,००० ५०,००० १,५०,००० ४,००,०००

१०७
देवधार ताल देखी उ�र
डोम ब�ी निद िनय�न

िवपद
�व�थापन

२२५२९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा ५,००,००० २,५०,००० २,५०,००० १०,००,०००

१०८
�ाियक सिमितको
कामकत�� अिधकार
स��� अिभमु�खरण

िव�ीय
सुशासन

२२५२९
आ��रक �ोत
- नगद

१ पटक/सं�ा १,००,००० ५०,००० ५०,००० २,००,०००

१०९
वडा �रीय मेलिमलाप
के� �थापना

िव�ीय
सुशासन

२२५२९

राज�
बाँडफाँड -
�देश सरकार
- नगद

१ पटक/सं�ा १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००

११० �मण खच�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२६१२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५,००,००० ० ० ५,००,०००

१११ िवपत �व�थापन खच�
िवपद
�व�थापन

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १,५०,००० १,००,००० २,५०,००० ५,००,०००

११२
आधारभुत �ा� चौकी
वडा नं ११

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११११
�देश नंबर २ -
नगद अनुदान

१ �े� ५,००,००० ० ५,००,००० १०,००,०००

११३
आधारभुत �ा� चौकी
वडा नं ६

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११११
�देश नंबर २ -
नगद अनुदान

१ �े� ५,००,००० २,५०,००० २,५०,००० १०,००,०००

११४
आधारभुत �ा� चौकी
वडा नं ७

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११११
�देश नंबर २ -
नगद अनुदान

१ �े� ५,००,००० २,५०,००० २,५०,००० १०,००,०००

११५
अधुरो िव�ालय िनमा�ण
वडा नं 1

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ३,००,००० ३,००,००० ३,००,००० ९,००,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

११६
आधारभुत �ा� चौकी
वडा नं २

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
�देश नंबर २ -
नगद अनुदान

१ �े� ० ० ५,००,००० ५,००,०००

११७
आधारभुत �ा� चौकी
वडा नं 4

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
�देश नंबर २ -
नगद अनुदान

१ �े� ० ० ५,००,००० ५,००,०००

११८ नगर भवन
भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
आ��रक �ोत
- नगद

१ पटक ५,००,००० ४,००,००० ११,००,००० २०,००,०००

११९
पुव� टोल मुसहरीमा अधुरो
भवण िनमा�ण वडा नं 9

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

१२०
बाबा ज�ा निजक
बाउ��� वाल तथा
सामुदाियक भवण िनमा�ण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २,००,००० १,००,००० २,००,००० ५,००,०००

१२१
वडा नं 12 बसनपि�
टोलमा अधुरो मंिदर
िनमा�ण काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,०००

१२२
वडा नं 5 को अधुरो
सामुदाियक भवण िनमा�ण
काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,०००

१२३
अिज�लाल चौधरीको
टोलमा अधुरो RCC ढलान
काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. २,००,००० २,००,००० ३,००,००० ७,००,०००

१२४

ठकपुरको ल�ी चौधरीको
घर देखी उ�र हनुमान
मंदीर स� अधुरो RCC
ढलान तथा नाली िनमा�ण

यातयात
पूवा�धार

३११५१
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. ३,००,००० ४,००,००० ३,००,००० १०,००,०००

१२५
दुगा�पुर टोलमा माटो
�ाईभेल काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. २,००,००० १,००,००० २,००,००० ५,००,०००

१२६
पंिडत टोलमा अधुरो RCC
तथा नाली िनमा�ण काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ३,००,००० ३,००,००० ३,५०,००० ९,५०,०००

१२७
पातो खानेपािन देखी
बसवलपुर स�को सडक
मम�त काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. २,००,००० १,००,००० २,००,००० ५,००,०००

१२८
बैरयाहीको सडकमा RCC
ढलान काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ५,००,००० ४,००,००० ५,००,००० १४,००,०००

१२९ वडा नं 4 मा RCC ढलान
यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ३,००,००० ३,००,००० ३,००,००० ९,००,०००

१३०
वडा नं 5 म��दमा
शौचालय तथा खानेपानी
जडान काय�

खानेपानी तथा
सरसफाई

३११५५
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा ० ० १,००,००० १,००,०००

१३१
अिथती गृह िनमा�इ काय�
क�ाणपुर ई.�.का .

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
�देश नंबर २ -
नगद अनुदान

१ पटक ० ० ५,००,००० ५,००,०००

१३२
अना�हा सरदार टोलको
पि�म साईड झरनाठ
मम�त काय�

पुनिनमा�ण ३११५९
�देश नंबर २ -
नगद अनुदान

१ पटक २,००,००० १,००,००० १,००,००० ४,००,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

१३३
कठौना �हरी चौकी
र�रोगन तथा
बाउ��� वाल

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,०००

१३४
कठौना साह टोलमा अधुरो
RCC ढलान काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. ३,५०,००० १,७५,००० १,७५,००० ७,००,०००

१३५
कुशहामा हनुमान मंदीर
िनमा�ण काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ पटक २,५०,००० १,२५,००० १,२५,००० ५,००,०००

१३६
ट� ािफक बजार ढल िनकास
तथा बजार �व�थापन

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ४,००,००० ४,००,००० ५,००,००० १३,००,०००

१३७
मिहला सामुदाियक भवण
कठौना

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २,५०,००० १,२५,००० १,२५,००० ५,००,०००

१३८
मािघ महो�व मंच िनमा�ण
वडा नं 9

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
�देश नंबर २ -
नगद अनुदान

१ सं�ा २,५०,००० ० २,५०,००० ५,००,०००

१३९
वडा नं 11 को अधुरो भवण
िनमा�ण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ४,००,००० ३,००,००० ३,००,००० १०,००,०००

१४०
वडा नं 12 अधुरो गैरिसंह
मंदीर िनमा�ण काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ पटक २,५०,००० १,२५,००० १,२५,००० ५,००,०००

१४१
वडा नं 12 अधुरो
सामुदाियक भवण िनमा�ण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ पटक ३,५०,००० १,७५,००० १,७५,००० ७,००,०००

१४२
वडा नं 6 उ�रबारी
साहटोलमा RCC ढलान
काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५९

राज�
बाँडफाँड -
�देश सरकार
- नगद

१ िक.िम. ५,००,००० २,५०,००० २,५०,००० १०,००,०००

१४३
वडा नं 7 वडा काया�लयमा
मािथलो त�ा अधुरो भवण
िनमा�ण काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ३,००,००० ३,००,००० ३,००,००० ९,००,०००

१४४
सतबेदहा आधारभुत
िव�ालयमा बाउ��� वाल

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,०००

१४५
सदा ब��मा अधुरो
सामुदाियक भवण िनमा�ण
वडा नं 5

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ० ० १,००,००० १,००,०००

१४६
िसंचाईको लािग अधुरो
नहर िनमा�ण तथा
सरसफाई काय�

स�दा
पूवा�धार

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ३,००,००० ३,००,००० ४,००,००० १०,००,०००

१४७
कुशहा म��द र�रोगन
काय�

भाषा तथा
सं�ृित

३११६१
�देश नंबर २ -
नगद अनुदान

१ पटक २,५०,००० ० १,४७,००० ३,९७,०००

८०२१५४०६१०४ श�ुनाथ नगरपािलका मिहला, बालबािलका तथा समाज क�ाण काय��म

१४८
अनुिश�ण तािलम 3 िदने
वडा �रीय

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५१२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० ५०,००० ६७,२०० १,६७,२००

१४९
अ�राि�� य अपा�ता
िदवस तथा स�ान
काय��म

ल��िगक
समानता तथा
सामािजक
समावेशीकरण

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

१५०

अपाँगता हकिहत सँर�ण
तथा सम�य स���
गिठत �थािनय सम�य
सिमितको वैठक
�ब�थापन

ल��िगक
समानता तथा
सामािजक
समावेशीकरण

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० ५०,००० ८०,००० १,८०,०००

१५१
�े� नाग�रक तथा स�ान
काय��म

ल��िगक
समानता तथा
सामािजक
समावेशीकरण

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ३०,००० ३०,००० ४०,००० १,००,०००

१५२

िदवस तथा ल��ि�क िहंसा
िब�� 16 िदने अिभयान
मानव बेचिवखन तथा
ओसारपोसार िव��
अ�रराि�� य मिहला िदवस

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००

१५३
नगर ��रय बालसंजाल र
बाल�बह�को मािसक
बैठक �व�थापन खच�

ल��िगक
समानता तथा
सामािजक
समावेशीकरण

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ६०,००० ६०,००० ६०,००० १,८०,०००

१५४
बालबािलका स���
िदविसय काय��म

ल��िगक
समानता तथा
सामािजक
समावेशीकरण

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १५,००० १५,००० २०,००० ५०,०००

१५५
बाल�म बालिहंसा तथा
कुलत िव�� सडक
नाटक

ल��िगक
समानता तथा
सामािजक
समावेशीकरण

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २५,००० ३०,००० ४५,००० १,००,०००

१५६

मिहलाह�को िसप तथा
�मता िवकास तािलम
ब�ुगत टेवा अनुदान
सिहत

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ६०,००० ६०,००० ६०,००० १,८०,०००

१५७ समुह गठन तथा प�रचालन

ल��िगक
समानता तथा
सामािजक
समावेशीकरण

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १०,००० १०,००० १०,००० ३०,०००

१५८
सिमत गठन प�रचालन
अनुदान

ल��िगक
समानता तथा
सामािजक
समावेशीकरण

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ० ० २०,००० २०,०००

१५९

सं�था/सिमितका
अ��ह�माझ चौमािसक
अ�रकृया 1 िदने नाग�रक
�रीय

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २५,००० २५,००० २५,००० ७५,०००

८०२१५४०६१०५ �देश सरकारबाट ह�ा��रत काय��म (समपुरक अनुदान )

१६०

वडा न ११ मा.िव. रामपुर
जमुवा (कठाैना पाताै
सडक ख� ) देखी पुव�
लहरिनयाकाे मुसरीटाेल
जाने बाटाे आर.िस.िस.
ढलान काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
�देश नंबर २ -
नगद अनुदान

१ �े� ० १०,००,००० १०,००,००० २०,००,०००

८०२१५४०६१०६ गत बष�को भु�ानी िदन बािक सबै योजनाह�२२१



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

१६१
पदािधकारीह�काे छुट
सेवा सुिबधा

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२११४२
आ��रक �ोत
- नगद

१ पटक १०,००,००० ५,००,००० ९,३०,६६० २४,३०,६६०

१६२
गत वष�काे सवारीसाधन
मम�त बापतकाे भु�ानी
बाँकी खच�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२२१३

राज�
बाँडफाँड -
संघीय सरकार
- नगद

१ पटक ४,००,००० ३,००,००० ३,००,००० १०,००,०००

१६३
गत वष�काे मसल� समान
ख�रद बापतकाे भु�ानी
बाँकी

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२३११
आ��रक �ोत
- नगद

१ पटक ९,००,००० ० ० ९,००,०००

१६४
वडा न 11 िदनाभ�ी माँ
भगवित हरवा चरवा
अिधकार म�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२

राज�
बाँडफाँड -
�देश सरकार
- नगद

१ सं�ा ० ० ५६,७४८.५० ५६,७४८.५०

१६५
�ीपुराज
सामुदाियकिवकास के�
स�री

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२९
आ��रक �ोत
- नगद

१ सं�ा ० ० ८८,७२६ ८८,७२६

१६६
िविवध खच� प�पि�का को
बाँकी भु.

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
आ��रक �ोत
- नगद

१ पटक ३,००,००० ३,००,००० ३,००,००० ९,००,०००

१६७
को� �ोरको DPR
भु�ानी

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११११
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� १,००,००० १,००,००० १,५०,००० ३,५०,०००

१६८
सामुदाियक भवन िनमा�ण
काय� भलुवाही

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११११
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� २,००,००० २,००,००० १,२०,००० ५,२०,०००

१६९ अ�ताल िनमा�ण काय�
भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� १,५०,००० १,५०,००० १,७९,८२६ ४,७९,८२६

१७०
कुसाहा अधुरो गेटिसंह
म��र िनमा�ण काय� वडा नं
१२

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� १,००,००० १,५०,००० २,००,००० ४,५०,०००

१७१
ठकपुर टोलमा अधुरव
हनुमान म��र िनमा�ण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००

१७२ नगर भवन
भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� १०,००,००० १०,००,००० १७,००,००० ३७,००,०००

१७३
ईदगाह देखी नगरपािलका
भवण स� जाने बाटो
�रउ�ित काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१

राज�
बाँडफाँड -
�देश सरकार
- नगद

१ िक.िम. १,५०,००० १,५०,००० २,००,००० ५,००,०००

१७४
कृ�ा ह��टलदे�खपुव�
दि�ण सडक िनमा�ण

यातयात
पूवा�धार

३११५१
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. ३,००,००० ३,००,००० ३,००,००० ९,००,०००

१७५
पोख�रया पुरानो पोखरी
दे�ख क�े�री कुवाँ स�
सडक मम�त �ोर�ती

यातयात
पूवा�धार

३११५१
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. २,००,००० १,००,००० १,२०,००० ४,२०,०००

१७६

पोखरीयाको रामु चौधरीको
घर दे�ख पा�व चौधरीको
घर स�को बाटोमा माटो
�ाइभेल काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. ९०,००० ० ० ९०,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

१७७

पोखरीयाको सुखैर
चौधरीको घर दे�ख बाबाजी
जगह स�को बाटो
सडकमा माटो �ाइभेल
काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. ९०,००० ० ० ९०,०००

१७८
भगवती थान दे�ख उ�र
भोला बाबाको म��र स�
भगवतपुर सडक िनमा�ण

यातयात
पूवा�धार

३११५१
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. ७,००,००० ८,००,००० १०,००,००० २५,००,०००

१७९

महे� राजमाग� दे�ख उतर
िदनेश चाैधरीकाे घर �ँदै
सुरे� भगतकाे ज�ा स�
बाटाे िनमा�ण

यातयात
पूवा�धार

३११५१
�देश नंबर २ -
नगद अनुदान

१ िक.िम. २,००,००० १,००,००० २,००,००० ५,००,०००

१८०
मोहनपुर िवधालयदे�ख
वडा नं ६ को कृिष सडक
बाटो िनमा�ण

यातयात
पूवा�धार

३११५१
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. २,००,००० १,००,००० १,४०,००० ४,४०,०००

१८१
वडा काया�लय भवण
अगाडी सडक िनमा�ण

यातयात
पूवा�धार

३११५१
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. २,००,००० १,००,००० १,०२,९४२ ४,०२,९४२

१८२

वडा नं १२ कुसाहा गाँउ
नहर दे�ख सरदार टोल �दै
पातो सडक स� मम�त का
लािग माटो �ेभलीङ काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. १०,००,००० १०,००,००० १३,००,००० ३३,००,०००

१८३
वोदरहट सडक �रो�ती
काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. ६,९८,००० ० ० ६,९८,०००

१८४
सडक िनमा�ण आधारभुत
िव�ालय मोहनपुर दे�ख
दग�रन थान स�

यातयात
पूवा�धार

३११५१

राज�
बाँडफाँड -
�देश सरकार
- नगद

१ िक.िम. १,५०,००० २,००,००० २,१०,००० ५,६०,०००

१८५
संभुनाथ प�रसरमा माटो
भन� काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१

राज�
बाँडफाँड -
�देश सरकार
- नगद

१ �े� २,००,००० ० २,००,००० ४,००,०००

१८६
सवैया स�ासी थान दे�ख
पि�म हातीमुढा �व घर
स� आर िस िस ढलान

यातयात
पूवा�धार

३११५१
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. ४,००,००० ४,००,००० ४,५५,००० १२,५५,०००

१८७

कठौना खानेपानीदेखी
दि�ण पातो सडक ख�
र पोख�रयाको योगे� �
चौधरीको घर अगाडी तथा
सहलेश म��र निजक 3
बाटोमा िवधुतीकरण मम�त

उजा� ३११५३
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� २,००,००० ० १,९३,०४२ ३,९३,०४२

१८८
कठौना बजार �रउ�ती
काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� १,५०,००० १,५०,००० १,५०,००० ४,५०,०००

१८९
िज�ा ट� ािफक
काया�लयको लािग िबट
िनमा�ण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� ६०,००० ६०,००० ६०,००० १,८०,०००

१९०

पोखरीयाको �ुव चौधरीको
घर दे�ख �ख�रलाल
चौधरीको घर स� सडक
बाटोमा माटो �ाइभेल काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. ६०,००० ६०,००० ६०,००० १,८०,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

१९१

भगवतपुरको देवराज
चौधरीको पोखरी दे�ख
िभमबाँध �दै पुरानो पोखरी
स� सडक �र उ�ती र
होम पाइप जडान काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५९

राज�
बाँडफाँड -
�देश सरकार
- नगद

१ िक.िम. २,००,००० २,००,००० ४,१०,००० ८,१०,०००

१९२
भंगाहा ब��मा बाटाे
िनमा�ण काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. १,५०,००० १,५०,००० १,५०,००० ४,५०,०००

१९३
िभिडयाको दग�रन थान
िनमा�ण काय�

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� १,८०,००० ० ० १,८०,०००

१९४
िभिडयाको राजािज थानमा
पला�र र ि�लगेट तथा
वाउ�ीवाल िनमा�ण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� ५०,००० ० १,२५,००० १,७५,०००

१९५
भोकरदह िडप बोिड��
संचालनका लािग 3 फेज
िमटर जडान

उजा� ३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� २५,००० २५,००० ८५,००० १,३५,०००

१९६ मदरसा िनमा�ण काय�
भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� ३०,००० ३०,००० ३०,००० ९०,०००

१९७
राजाजी सािवक ४, थानको
वाउ�� ी वाल िनमा�ण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� १,८०,००० ० ० १,८०,०००

१९८
रामजानकी म��र िनमा�ण
हनुमान म��र निजक

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� १,००,००० १,००,००० १,६०,००० ३,६०,०००

१९९
वडा न 11 को अधुरो
गणेश म��र िनमा�ण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� ० ० ९०,००० ९०,०००

२००
वडा नं ३ ��थत वहेरादुमन
म��र मम�त संभार

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� १५,००० १५,००० १५,००० ४५,०००

२०१
वडा न ४ र ७ को
बाउ�ीवाल र िसिढ
िनमा�ण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� १,००,००० १,००,००० २,००,००० ४,००,०००

२०२
वडा नं 6को आव�कता
अनुसारको ह्युम पाईप
जडान काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. २,००,००० २,००,००० २,०१,३७३ ६,०१,३७३

२०३
वडा नं ८ ��थत देवधार
खोलामा तटव�न काय�

जल�ोत तथा
िसंचाई

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. १२,००,००० १२,००,००० १२,००,००० ३६,००,०००

२०४
वडा न 9 फुटबल �ाउ�
भन� काय�

पुनिनमा�ण ३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� २,००,००० २,००,००० २,५०,००० ६,५०,०००

२०५
वडा नं 9 साना िसंचाई
काय��म

खानेपानी तथा
सरसफाई

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� १,००,००० १,००,००० २,२३,००० ४,२३,०००

२०६
�ी दिलत रा. �ा. िव.
राजपुरको भवन मम�त
तथा छानो िनमा�ण काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ पटक ५०,००० ५०,००० ७५,००० १,७५,०००

२०७
�ी राजाजी म��रमा
बौ�� ीवाल िनमा�ण राजपुर

पुनिनमा�ण ३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� २,००,००० १,००,००० १,५०,००० ४,५०,०००

२०८
सनयासी थान िनमा�ण काय�
खैरबोना टोलको लािग

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� १,००,००० १,००,००० १,६०,००० ३,६०,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

२०९
�ा� चौकी बौ�� ीवाल
मम�त रंग रोगन तथा छाना
मम�त

स�दा
पूवा�धार

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� १,००,००० १,००,००० २,५०,००० ४,५०,०००

८०२१५४०६१०७ आ.ब. २०७६/२०७७ को भु�ानी बािक

२१० सौय�बि� जडान काय� उजा� २२५२९

राज�
बाँडफाँड -
�देश सरकार
- नगद

१ �े� ३,००,००० ३,००,००० ३,३०,००० ९,३०,०००

२११

ह��टल भवनको
क�ाउ� िनमा�ण
काय�को मु.अ. कर बाँकी
भु�ानी

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ० ० २,००,००० २,००,०००

२१२
च� शेखरको घर जाने
वाटोको �रीउ�ती काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. १,००,००० १,००,००० १,४२,००० ३,४२,०००

२१३
बजरहट थान देखी राजपुर
पोखरी स�को अधुरो
सडक िनमा�ण ९

यातयात
पूवा�धार

३११५१
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. २,००,००० १,००,००० १,१५,००० ४,१५,०००

२१४
बोदरहटमा कलभट�
िनमा�ण काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� १,००,००० २,००,००० १,२०,००० ४,२०,०००

२१५
वडा नं ३ को सडक
िनमा�ण

यातयात
पूवा�धार

३११५१
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. ५०,००० ५०,००० ६३,००० १,६३,०००

२१६
वसवलपुर िसमा देखी वडा
नं 11 को िसमा स�
सडक �र उ�ती काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. ३,००,००० ३,००,००० ३,००,००० ९,००,०००

२१७
सडक िनमा�ण वडा नं 9
म�रक टोल देखी राजपुर
िसमा स�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
आ��रक �ोत
- नगद

१ िक.िम. ३,००,००० ३,००,००० ३,७१,१९४ ९,७१,१९४

२१८

ठकपुर टोलको स�ासी
थान देखी पुव� पातो सडक
स� HT LT र
Transformer

उजा� ३११५३
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� २,००,००० १,००,००० १,८०,४०९ ४,८०,४०९

२१९

दुखनी साह रेशमलाल
साह जनता अ�ताल स�
र पातो रोडको क�ट�
देखी पि�म LT लाईन
िनमा�ण काय�

उजा� ३११५३
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� १,००,००० १,००,००० २,७९,८२६ ४,७९,८२६

२२०
वडा नं ५ �ा� चौिकमा
समिस�यल मोटर जडान
का

उजा� ३११५३
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� १,००,००० २५,००० २५,००० १,५०,०००

२२१
कठौना उ�रवारी टोल
मुसहरीमा शौचालय
िनमा�ण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ पटक १,००,००० ८५,००० १,००,००० २,८५,०००

२२२
कि��ानको बाउ�� ीवाल
िनमा�ण काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� २,००,००० २,००,००० ७०,००० ४,७०,०००

२२३
िज�ा ट� ािफक काया�लय
अधुरो शौचालय

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� १,००,००० ० १,२३,५११ २,२३,५११

२२४
महादेव चोकमा माटो पुन�
काय� वडा न 11

यातयात
पूवा�धार

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� ० ० ४,३५,९७७ ४,३५,९७७



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

२२५
महादेव मंदीर िनमा�ण वडा
नं 9

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� २,००,००० १,००,००० १,१५,००० ४,१५,०००

२२६
महादेव म��र सािवक ६
को जग �थापना काय��म

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� ५०,००० ५०,००० ८०,००० १,८०,०००

२२७
ल�ी मंडलको घर देखी
भरत मंडलको घर स�को
प�ी नाला िनमा�ण काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� १,५०,००० ५०,००० ३,२०,००० ५,२०,०००

२२८
वडा नं १ र २ को सडकको
िड िप आर

यातयात
पूवा�धार

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� २,००,००० १,००,००० १,८८,१६० ४,८८,१६०

२२९

सािवक वडा नं 6
बोदरहटको िडहबार
थानमा वाउ��� वाल
िनमा�ण काय�

स�दा
पूवा�धार

३११५९
आ��रक �ोत
- नगद

१ �े� १,००,००० १,००,००० १,५०,००० ३,५०,०००

८०२१५४०६१०९ �मागत योजनाह�

२३०
वडा नं ६ हिटया लगाएत
िविभ� �थानमा पानी टंिक
ख�रद तथा जडान

खानेपानी तथा
सरसफाई

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,०००

८०२१५४०६२०१ श�ुनाथ नगरपािलकावडा नं.१

२३१
कृिष �मण तथा
अवलोकनको लािग

कृिष २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ समूह ५०,००० १,००,००० १,००,००० २,५०,०००

२३२
दुगा� पुजा रामजानकी
िववाह पंचमी तथा तथा
िविभ� चाडपव�मा �ने खच�

युवा तथा
खेलकुद

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

२३३
युवा तथा बालबािलकाको
लािग खेलकुद सामाि�
ख�रद

युवा तथा
खेलकुद

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १०,००० २०,००० २०,००० ५०,०००

२३४ �ा� सं�था �व�थापन �ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १५,००० १०,००० २५,००० ५०,०००

२३५
वडा काया�लय संचालन
खच�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२३६
मा.िव.खो�र �वाहाको
िश�कको लािग शैि�क
�र उ�ित र िनवा�ह खच�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२५३११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० ५०,००० २,००,००० ३,००,०००

२३७ अधुरो िवधालय िनमा�ण
भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ भवन १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२३८ किबर भवन
भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ भवन १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२३९
िकसुन देव रामको घरदे�ख
पुव्� उ�रमा रहेको
सडकका माटो िनमा�ण

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

२४०
िविभ� सडकमा मम�त
संभारको लािग

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२४१
सडक से�र बि� जडान
काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ N/A १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

२४२ खानेपानी जडान काय�
खानेपानी तथा
सरसफाई

३११५६
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० १,५०,००० २,५०,०००

२४३
उ�ब�रया चौ�रमा तारपोल
जडान काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० २,००,००० ३,००,०००

२४४
खो�रमा अधुरो िदहबार
थानको वाउ���  िनमा�ण
काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२४५
दि�णव�रया चौ�रमा
तारपोल जडान काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

८०२१५४०६२०२ श�ुनाथ नगरपािलकावडा नं.२

२४६
वडा संचालन तथा िविवध
खच�च�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२४७
िविवध मम�त तथा स�ार
खच�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२४८
ट� ा�फरमर खरीद तथा
िवद्युितकरण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२४९
खानेपानी तथा िसंचाई
कनकपि�

खानेपानी तथा
सरसफाई

३११५६
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ३,००,००० ३,००,००० ४,००,००० १०,००,०००

२५०
खानेपानी तथा िसंचाई
खैरबोना र भलुवहीमा

खानेपानी तथा
सरसफाई

३११५६
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २,००,००० २,००,००० ६,००,००० १०,००,०००

२५१
आधारभुत िव�ालय
कनकपि� बाउ��� वाल
िनमा�ण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२५२ इदगाह घेराबेरा काय��म
भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२५३ संयासी थान
भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

८०२१५४०६२०३ श�ुनाथ नगरपािलकावडा नं.३

२५४
लैि�क िहंसा स���
तािलम

ल��िगक
समानता तथा
सामािजक
समावेशीकरण

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा ३०,००० ३०,००० ४०,००० १,००,०००

२५५ �मणका खच�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२६११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा १,००,००० १,००,००० २,००,००० ४,००,०००

२५६
वडा काया�लय संचालन
तथा िविवध खच�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा १,००,००० १,००,००० ३,५०,००० ५,५०,०००

२५७ मिहला योग भवण
भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ भवन १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२५८ संयासी थान भवण िनमा�ण
भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ भवन ५०,००० १,५०,००० २,००,००० ४,००,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

२५९
मा.िव. कच�ाहाको लािग
क��ुटर ख�रद

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

३११२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा १,००,००० १,००,००० ३,००,००० ५,००,०००

२६०
कलािल पोखरीको िडलमा
माटो तथा �ाईभेल काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० १,५०,००० २,५०,०००

२६१
डंगराही टोलमा अधुरो
RCC ढलान काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. १,००,००० १,००,००० २,००,००० ४,००,०००

२६२
दह टोल कच�ाहामा माटो
�ाईभेल

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ५०,००० १,००,००० १,००,००० २,५०,०००

२६३

न�� चौधरीको घर देखी
पलट िव�कमा�को घर
स� माटो तथा �ाईभेल
काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००

२६४
श�ुनाथ कच�ाहा टोल
देखी पि�म चौरीमा कृिष
िवद्युितकरण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२६५
अधुरो तारपोल मम�त तथा
�व�थापन

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२६६
मा.िव. कच�ाहाको दि�ण
टोलको लािग कृिष तार
पोल

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

८०२१५४०६२०४ श�ुनाथ नगरपािलकावडा नं.४

२६७ वडा �मण खच�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२६११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० १,५०,००० १,५०,००० ३,५०,०००

२६८
वडा संचालन तथा
�व�थापन खच�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२५३११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२६९
सखुवाको िहयालाल मा.िव.
मा िश�क �य�थापन

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२५३११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा २,५०,००० २,५०,००० २,५०,००० ७,५०,०००

२७०
नरहैयाको मंडल टोलमा
RCC ढलान काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ३,००,००० २,००,००० ५,००,००० १०,००,०००

२७१
मुतनी निदमा अधुरो
��लवे िनमा�ण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २,००,००० २,००,००० २,००,००० ६,००,०००

२७२

सखुवाको �ुव चौधरीको
घर देखी छेदी चौधरीको
घर स� RCC ढलान तथा
सडक �रो�ित

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. १,००,००० ३,००,००० ६,००,००० १०,००,०००

२७३

िसरकजरी गाँउमा
बौधकृ� भगतको घर
देखी ब�� भगतको घर
स�को सडकमा माटो
�ाईभेल काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. १,००,००० १,००,००० २,००,००० ४,००,०००

२७४
वडा काया�लय गेट
बाउ��� वाल तथा
ई�रलक काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० १,५०,००० २,००,००० ४,००,०००

८०२१५४०६२०५ श�ुनाथ नगरपािलकावडा नं.५



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

२७५
�ा� चौकी मोहनपुरको
अ.न.मी.को पा�र�िमक

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२११११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ६०,००० ६०,००० ६०,००० १,८०,०००

२७६ कृषक तािलम
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५१२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

२७७ फुटबल खेलकुद काय��म
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

२७८ िववाहपंचमी काय��म
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १५,००० १५,००० २०,००० ५०,०००

२७९ समाचकेवा काय��म
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. १५,००० १५,००० २०,००० ५०,०००

२८०
वडा संचालन तथा
�व�थापन खच�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० १,००,००० १,२०,००० २,७०,०००

२८१
देव नारायण चौधरीको घर
देखी रामबाबुको घर स�
माटो �ाईभेल

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

२८२
ने�डा सरदारको घर देखी
राजा सरदारको घर स�
माटो �ाईभेल काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

२८३

बुिन साहको ज�ा देखी
िवनु भगतको घर स�को
सडकमा माटो �ाईभेल
काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ५०,००० २५,००० २,२५,००० ३,००,०००

२८४
महे� राजमाग� देखी उ�र
दुगा�पुर जाने सडकमा
कृिष तार पोल जडान काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० १,००,००० ३,००,००० ५,००,०००

२८५
राजाजी र संयासी थानमा
क�ाउ�मा ढलान काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० ५०,००० २,००,००० ३,००,०००

२८६
रामदेव चौधरीको घर देखी
परमे�र भगतको घर स�
नाला िनमा�ण

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. १,५०,००० १,५०,००० १,५०,००० ४,५०,०००

२८७
िविभ� सडकमा मम�त
स�ार

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. २,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,०००

२८८
िविभ� टोलमा सडक बित
जडान काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२८९
िविभ� सडक तथा कृिष
यो� जिमनमा पोल तार
ख�रद काय��म

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

२९०
िदनाभि� थानमा
बाउ��� वाल

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २५,००० ७५,००० १,००,००० २,००,०००

२९१
�ा� चौकी मोहनपुरमा
�ित�ालय िनमा�ण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ भवन ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

२९२
हनुमान मंदीर देखी दि�ण
जाने सडकमा गेट िनमा�ण

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

८०२१५४०६२०६ श�ुनाथ नगरपािलकावडा नं.६

२९३
दिलत मिहलाह�लाई
�जनन �ा� स���
तािलम

ल��िगक
समानता तथा
सामािजक
समावेशीकरण

२२५१२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ समूह २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

२९४
मिहला �मता अिभबृ�ी
तािलम

ल��िगक
समानता तथा
सामािजक
समावेशीकरण

२२५१२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ समूह २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

२९५
सर�ती आमा समुहका
मिहलालाई चेतनामुलक
काय��म

ल��िगक
समानता तथा
सामािजक
समावेशीकरण

२२५१२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ समूह ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

२९६ कोिभड रोकथाम िनय�न
िवपद
�व�थापन

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

२९७ खेलकुद काय��म
युवा तथा
खेलकुद

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

२९८ िजितया र मािघ महो�व
भाषा तथा
सं�ृित

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

२९९
िवपद �व�थापन तथा
भैप�र आउने खच�

िवपद
�व�थापन

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० ५०,००० १,५०,००० २,५०,०००

३००
ह�वा च�वा िवशेष
काय��म

भाषा तथा
सं�ृित

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

३०१
वडा संचालन तथा
�ाव�थापन

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २५,००० २५,००० १,५०,००० २,००,०००

३०२
लितयाही टोलमा
सामुदाियक भवण िनमा�ण
काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २,००,००० २,५०,००० २,५०,००० ७,००,०००

३०३
कठौना सदा ब��मा
RCC ढलाण काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. २,००,००० ३,००,००० ५,००,००० १०,००,०००

३०४
नाला मम�त तथा सरसफाई
मु��म टोल

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

३०५ बाटो मम�त वडा नं ०६
यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

३०६
तारपोल जडान तथा मम�त
वडा नं 6

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ थान १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

३०७
लितयाही चौधरीटोलमा
समरसेवल मोटर जडान
काय�

खानेपानी तथा
सरसफाई

३११५६
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००

३०८
िडहबार मंिदरमा छाना
तथा मम�त

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २५,००० २५,००० १,५०,००० २,००,०००

३०९ भगवित मंिदर ��थापन
भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० २,००,००० ३,००,०००

३१० मदशा� �व�थापन
भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २५,००० २५,००० १,५०,००० २,००,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

८०२१५४०६२०७ श�ुनाथ नगरपािलकावडा नं.७

३११
आधारभुत �ा� चौकी
संचालन तथा �व�थापन

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा ५०,००० ५०,००० २,००,००० ३,००,०००

३१२ मािघ महो�व
भाषा तथा
सं�ृित

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

३१३ िविवध खच�
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

३१४
सवैयाको अधुरो िशशु वाल
िवकास के� भवण िनमा�ण
काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ भवन १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

३१५
आधारभुत िव�ालय
भंगाहामा �ापटोप तथा
ि��र ख�रद

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

३११२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा ३०,००० ३०,००० ४०,००० १,००,०००

३१६

भगवतपुर टोलमा
तारखाना नदी देखी
नरिसंह सरदारको घर
स� माटो �ाईभेल काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

३१७

भगवतपुरको िहरण
दासको घर देखी िशव
कुमार दासको घर स�
राम टोल देखी घुरण
सरदारको घर स� माटो
तथा �ाईभेल काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ५०,००० ५०,००० २,००,००० ३,००,०००

३१८
भंगाहा ५ को अधुरो प��
नाला िनमा�ण

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० १,००,००० २,००,००० ४,००,०००

३१९
हरकि� टोलमा माटो
�ाईभेल

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० २,००,००० ३,००,०००

३२०
बडहरी टोल देखी िभम
बाँध �ँदै पुरानो पोखरी
स� कृिष िवद्युितकरण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

३२१
भगवतपुर �वेश �ार गेट
रंग रोगन तथा िवद्युितय
डेकोरेशन काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

३२२
महे� राजमाग� देखी उ�
मा.िव.भगवतपुर स�
तारपोल जडान काय�

उजा� ३११५३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

३२३
आव�क ठाँउमा
खानेपानी �ुबवेल जडान
काय�

खानेपानी तथा
सरसफाई

३११५६
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

३२४
बडह�र टोलको 2 वटा
अधुरो थान िनमा�ण

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० २,००,००० ३,००,०००

३२५
बडहरी टोलको म��दमा
टायल तथा रंगरोगन काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

३२६
भंगाहा सवैया जाने बाटोमा
गेट िनमा�ण काय�

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २,००,००० २,००,००० २,००,००० ६,००,०००

३२७
महफैत ढाईर बाबा थान
िनमा�ण काय�

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० १,००,००० २,००,००० ४,००,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

३२८
सािवक भंगहा- 7 को
ब��मा िदनाभि� थान
िनमा�ण काय�

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा २५,००० २५,००० १,५०,००० २,००,०००

८०२१५४०६२०८ श�ुनाथ नगरपािलकावडा नं.८

३२९
अित िवप� वग�लाई ���
फाइदा पु�े ��ावना
अनुसारको काय��म

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००

३३०
कोिभड 19 रोकथाम
िनय�न

िवपद
�व�थापन

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० ५०,००० १,५०,००० २,५०,०००

३३१

बालबािलकाह�लाई
��� फायदा पु�े
��ावना अनुसारको
काय��म

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००

३३२
मिहलाह�लाई ���
फाइदा पु�े ��ावना
अनुसारको काय��म

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००

३३३ िवपत �व�थापन खच�
िवपद
�व�थापन

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १५,००० १५,००० २०,००० ५०,०००

३३४

सुनौलो 1000 िदनको
मिहलाह�लाई िवउ िवजन
िवतरण तथा पोषण यु�
साम�ी िवतरण काय�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २०,००० २०,००० ६०,००० १,००,०००

३३५
ह�वा च�वा प�रवारको
लािग �ुशन क�ा
संचालन काय�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

३३६ वडा काया�लय मम�त संभार
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

३३७
वडा संचालन तथा अ�
भैपरी खच�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००

३३८
चौक देखी मागैन
चौधरीको घर स� सडक
मम�त काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २५,००० १५,००० ६०,००० १,००,०००

३३९
िठकाहा पोखरी देखी पुव�
िभखन चौधरीको बाँस
स� नाला िनमा�ण काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ३०,००० ३०,००० ४०,००० १,००,०००

३४०

पोखरीयामा िसताराम
चौधरीको घर देखी
राजनारायण चौधरीको घर
स�को सडकमा माटो
�ाईभेल काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००

३४१

बैरयाहीमा दुखाई
चौधरीको घर देखी
बासुदेव चौधरीको घर
स� माटो �ाईभेल काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

३४२

बस� चौधरीको घर देखी
भगवानी चौधरीको घर
स�को सडकमा माटो
�ाईभेल काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

३४३
िभिडयाको ताल देखी
ब�ुलाल चौधरीको पोखरी
स� माटो �ाईभेल

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००

३४४

िभिडयामा िशवनारायण
दासको घर देखी ढोढाई
दासको घर स� माटो
�ाईभेल

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ३०,००० २०,००० ५०,००० १,००,०००

३४५
बैरयाहीको तारपोल तथा
ट� ा�फम�र मम�त संभार
काय�

उजा� ३११५३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ७५,००० ५०,००० ५०,००० १,७५,०००

३४६
आ.िव िठकाहाको अधुरो
सर�ती मंिदर िनमा�ण
काय�

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

३४७
आधारभुत िव�ालय
पोख�रयामा सर�ती
मंदीर िनमा�ण काय�

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० २,००,००० ३,००,०००

३४८
िठकाहा सदा टोलमा िदना
भि� थान िनमा�ण काय�

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

३४९
िठकाहाको िडहबार
थानमा छत ढलान काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

३५०
बैरयाहीको अधुरो िडहबार
थान िनमा�ण काय�

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

३५१
बैरयाहीको अधुरो मदशा�
िनमा�ण काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २५,००० २५,००० १,५०,००० २,००,०००

३५२
िभिडयाको देवधार तालको
उ�र प�ी मधुकर थान
िनमा�ण काय�

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

३५३

िभिडयाको ब�ुलाल
चौधरीको घर देखी
िठकाहा जाने बाटोमा
ह्युम पाईप जडान काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० १,५०,००० २,५०,०००

३५४
िभिडयाको राजाजी थानमा
अधुरो रहेको बाउ��� वाल
िनमा�ण काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

३५५
िमलन चौक पाक�  मम�त
काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

३५६
सताैन �ृित ट� ्� भवनमा
समरिसयल वो�र� जडान
काय�

खानेपानी तथा
सरसफाई

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ गोटा ७५,००० ० १,००,००० १,७५,०००

८०२१५४०६२०९ श�ुनाथ नगरपािलकावडा नं.९

३५७
कोिभड रोकथाम तथा
िनय�न

िवपद
�व�थापन

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा २०,००० २०,००० ६०,००० १,००,०००

३५८
दिलतब�ीमा �ुशन
क�ा संचालन तथा
जनचेतना मुलक काय��म

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

३५९
बजरंगबिल कृषक
समुहको लािग कृिष
काय��म

कृिष २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ समूह १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

३६०
बालबािलका तथा
युवाह�लाई खेलकुद तथा
खेलकुद सामाि� िवतरण

युवा तथा
खेलकुद

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

३६१ माघी महो�व
भाषा तथा
सं�ृित

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

३६२
वडा संचालन तथा िविवध
काय��म खच�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा १,००,००० १,००,००० २,३०,००० ४,३०,०००

३६३
�ा� चौकी का.स. तलब
भ�ा �व�थापन

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२५३११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा १५,००० १५,००० ४०,००० ७०,०००

३६४ नाला िनमा�ण काय�
यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

३६५
मम�त संभार(सडक तथा
क�ट�)

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. २०,००० २०,००० ६०,००० १,००,०००

३६६
महादेव मंिदर निजकको
कटान तथा सडक िनमा�ण

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ५०,००० ५०,००० २,००,००० ३,००,०००

३६७
मिहला पोखरी देखी डम�
गाछी स� सडक
�रो�ती काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

३६८ माटो �ाईभेल तथा RCC
यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

३६९
अधुरो पोलमा तार
लागाउने काय� तथा
�व�थापन

उजा� ३११५३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा ५०,००० ५०,००० ३,००,००० ४,००,०००

३७०
अधुरो िवजुली तारपोल
जडान काय�

उजा� ३११५३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

३७१
अधुरो बसवलपुर
िव�ालयको गेट िनमा�ण

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

३७२
कमला थान िनमा�ण िजबछ
मलाहको घर निजक

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

३७३
राजाजी थान बाउ��� वाल
बसवलपुर

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

३७४ राजाजी थान सािवक-6
भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

८०२१५४०६२१० श�ुनाथ नगरपािलकावडा नं.१०

३७५
वडा काया�लय संचालन
तथा �व�थापन

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० २,५०,००० ३,५०,०००

३७६
शैि�क सं�थाह�लाई
सहायता

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२५३११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

३७७
�ा� चौकी रामपुर
जमुवाको अ.न.मी. को
तलब

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२५३११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

३७८
�ा� चौकी रामपुर
जमुवाको अधुरो बिथ��
से�र िनमा�ण

�ा� ३१११२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ भवन १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

३७९

जुगनारायण सदाको घर
देखी ब�ु सदाकव घर
स�को सडक तथा
�ा� चौकी रामपुर
जमुवा जाने उ�र दि�ण
सडकमा �ाईभेल

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ५०,००० १,५०,००० २,००,००० ४,००,०००

३८०

झग� सरदारको घर देखी
शोभी सरदार घर �ँदै मुल
बाटो स� माटो तथा
�ाईभेल

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ५०,००० ५०,००० १,५०,००० २,५०,०००

३८१
िब�दुलाल सरदारको घर
देखी िवजय सरदारको घर
स� RCC ढलान

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

३८२
सातैन सरदारको घरदेखी
िदत सामुदाियक भवण
स� माटो तथा �ाईभेल

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

३८३
उ� ��रय से�र सडक
बि� जडान काय�

उजा� ३११५३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ३,००,००० ३,००,००० ५,००,००० ११,००,०००

३८४
अधुरो हनुमान मंदीर
िनमा�ण

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० ३,००,००० ४,००,०००

३८५
कालाब�जर ब��मा
सावा�जािनक शौचालय
िनमा�ण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ भवन १,००,००० १,००,००० ३,००,००० ५,००,०००

३८६
मा.िव. रामपुर जमुवाको
बाउ��� वाल तथा �ाल
ढोका मम�त संभार

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

३८७
सािवक 9 नं को संयासी
थानमा चौतारो िनमा�ण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १५,००० १५,००० २०,००० ५०,०००

८०२१५४०६२११ श�ुनाथ नगरपािलकावडा नं.११

३८८
आधारभुत �ा� के�
लहरिनयाँको �व�थापन

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

३८९
वडा काया�लय संचालन
तथा �व�थापन

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

३९०
अधुरो बेतहा सामुदाियक
भवण िनमा�ण काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ भवन ५०,००० ५०,००० ३,००,००० ४,००,०००

३९१
राजािज सामुदाियक
िबकाश के�को अधुरो
भवण िनमा�ण राजपुर

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ भवन ५०,००० ५०,००० २,००,००० ३,००,०००

३९२
राजाजी युवा �ब
राजपुरको अधुरो भवण
िनमा�ण राजपुर

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३१११२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ भवन ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

३९३
दुगा�न� चौधरीको घर
देखी मोहन चौधरी घर
स� र स�� लाल

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ५०,००० ५०,००० २,००,००० ३,००,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

चौधरीको घरस�को
सडकमा माटो �ाईभेल
काय� बेतहा

३९४
पातो सडक देखी िदिलप
गु�ाको घर स� माटो
�ाईभेल राजपुर

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००

३९५

लहरिनँयाको िदनाभि�
थान र मुल सडक देखी
गनौर सदा बुधे�र सदा र
क�लाल सदाको घर
स�को सडकमा माटो
तथा �ाईभेल काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ५०,००० ५०,००० १,५०,००० २,५०,०००

३९६
अधुरो कृिष
िवद्युितकरणको तार पोल
जडान बेतहा

उजा� ३११५३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० २,००,००० ३,००,०००

३९७
अधुरो कृिष
िवद्युितकरणको तार पोल
जडान राजपुर

उजा� ३११५३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

३९८
लहरिनँयाको अधुरो कृिष
िवद्युितकरणको पोल तार
जडान

उजा� ३११५३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

३९९
अधुरो गणेश बाबाको
मंिदर िनमा�ण गणेश चौक

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००

४००
अधुरो भोलेबाबा मंिदर
िनमा�ण काय� राजपुर

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

४०१
महादेव चौकको महादेव
मंिदरको बाउ��� वाल र
ि�ल िनमा�ण लहरिनया

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

४०२
महादेव चौकको हिटयामा
�कको िगलेशन िनमा�ण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� १,००,००० २,००,००० २,५०,००० ५,५०,०००

८०२१५४०६२१२ श�ुनाथ नगरपािलकावडा नं.१२

४०३
बालबािलको लािग
जनचेतना काय��म

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५१२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

४०४
मु��मको लािग जनचेतना
काय��म

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५१२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १०,००० १५,००० २५,००० ५०,०००

४०५
खेलकुद ि�केट तथा
भिलवल �ितयोिगता

युवा तथा
खेलकुद

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १०,००० १५,००० २५,००० ५०,०००

४०६
मिहला िहंसा िव��
जनचेतना काय��म

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

४०७
ह�वा च�वा तथा अित
िवप� प�रवारको लािग
काय��म

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १५,००० १५,००० २०,००० ५०,०००

४०८
मम�त संभार देवी �कोप
तथा िविवध खच�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १५,००० १५,००० २०,००० ५०,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

४०९
वडा काया�लय संचालन
तथा �व�थापन

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १,००,००० २,००,००० २,००,००० ५,००,०००

४१०
आधारभुत िव�ालय
सतवेदहा कोिच� वा
मम�त

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२५३११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

४११ मदसा�को कोिच�को लािग
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२५३११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

४१२
राजो बित मा.िव. कुशहा
कोिच� वा मम�त

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२५३११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

४१३
ह�रवंश रा.�ा.िव. अना�हा
कोिच� वा मम�त

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२५३११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

४१४ �ाईभेल काय�
यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. १५,००० १५,००० २०,००० ५०,०००

४१५
िजतपुर महे� साहको घर
देखी क�ट� स� �ाईभेल
काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

४१६
सािवक 2 नं वडा बतराही
टोलमा �ाईभेल काय�

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. २५,००० २५,००० ५०,००० १,००,०००

४१७
सािवक 5 नं वडा सोनमा
टोलमा ट� ा�फम�र जडान
वा �ाईभेल

यातयात
पूवा�धार

३११५१
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ िक.िम. ५०,००० ५०,००० १,५०,००० २,५०,०००

४१८
12 नं वडा अ�ग�त सडक
वि� जडान काय� तथा
िविवध खच�

उजा� ३११५३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २,००,००० २,००,००० ३,५०,००० ७,५०,०००

४१९
खानेपानी �ुबवेल जडान
काय� तथा िविवध खच�

खानेपानी तथा
सरसफाई

३११५६
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� २,००,००० ३,००,००० ६,००,००० ११,००,०००

४२०
िसंचाईका लािग कुलो पैनी
मम�त स�ार तथा िविवध
खच�

जल�ोत तथा
िसंचाई

३११५६
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० २,००,००० ३,००,०००

४२१
अना�हा तुलापिटमा
सलहेश मंिदरमा
बाउ��� वाल िनमा�ण

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

४२२
राजाजी थान कुशहामा
बाउ��� वाल िनमा�ण काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० १,५०,००० २,५०,०००

४२३
रामजानकी मंिदर
अना�हामा बाउ��� वालको
रंग र टायल लगाउने काय�

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००

४२४
वडा नं 9 को राउत टोलमा
अधुरो भगवित मंिदर
िनमा�ण

भाषा तथा
सं�ृित

३११५९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ �े� ५०,००० ५०,००० १,५०,००० २,५०,०००

८०२१५४०६३०१ श�ुनाथ नगरपािलका - िश�ा

४२५ िनयिमत �.अ. बैठक भ�ा
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२११३४
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ६०,००० ६०,००० ७८,००० १,९८,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

४२६ अनुगमन भ�ा
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२११३९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ४०,००० ४०,००० ४०,००० १,२०,०००

४२७ शैि�क �ाले�र िनमा�ण
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२३१५
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ८०,००० ८०,००० ९०,००० २,५०,०००

४२८
क�ा ८ काे परी�ा
�व�थापन तथा संचालन
खच�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२३१९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ७५,००० ७५,००० १,००,००० २,५०,०००

४२९
रा�� पित रिनंग िश�
�ितयाेिगता

युवा तथा
खेलकुद

२२५१२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक ८०,००० ८०,००० ९०,००० २,५०,०००

४३०
क�ा १-९ परी�ा
�व�थापन

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २,००,००० ३,००,००० ५,००,००० १०,००,०००

४३१ शैि�क याेजना िनमा�ण
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २,००,००० १,००,००० १,५०,००० ४,५०,०००

४३२ IEmis तािलम
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २५,००० ५०,००० २५,००० १,००,०००

४३३
सा�रता / अनाैपचारीक
क�ा स�ालन

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००

४३४
शाैि�क तथा खेलकुद
सामा�ी ख�रद

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक १,००,००० १,००,००० ० २,००,०००

४३५
कमजाेर िव�ालयलाई
फिन�चर �व�थापन

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

३११२३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २,००,००० २,००,००० ३,००,००० ७,००,०००

८०२१५४०६३०२ श�ुनाथ नगरपािलका - �ा�

४३६
िफ�मा काय� गन� अहेव र
अनमीका लािग िफ�
भ�ा

�ा� २११३३
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा १,००,००० १,००,००० २,३२,००० ४,३२,०००

४३७
बिथ�ङ से�रका अनिम र
कासका लािग नाइट भता
रकम

�ा� २११३९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा ५०,००० ५०,००० ९२,००० १,९२,०००

४३८
मिहला �ा� �यं
सेिवकाह�लाई �ो�ाहन
भ�ा रकम

�ा� २११३९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा ३,५०,००० ३,५०,००० ४,३४,००० ११,३४,०००

४३९

कोरोना भाइरस
कोिभड-१९ को िनय�ण
तथा रोकथामको लािग
सुर�ा�क साम�ी ख�रद

�ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा १,५०,००० १,५०,००० २,००,००० ५,००,०००

४४०
�ा��न �ोर गन� िडप
ि�ज खच�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा ० ० ३,००,००० ३,००,०००

४४१

�ा� काय��मका
सूचकह�को वािष�क
समी�ा तथा
�ा�कम�ह�लाई
online Data entry

�ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

स��ी तालीम

४४२ HMIS Tools छपाई �ा� २२५२९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा १,५०,००० २,००,००० १,५०,००० ५,००,०००

४४३
िनशु� �ा� सेवाकाे
लािग ओषेिध ख�रद

�ा� २२५२९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा ३,००,००० ३,००,००० ४,००,००० १०,००,०००

४४४

मिहला �ा� �यं
सेिवका र गाउँ घर
��िनक एवं खोप
��िनक स�ालनको लािग
झोला ख�रद

�ा� २२५२९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००

४४५
�ा� काय��म स��ी
संदेशमूलक वािष�क
�ाले�र छपाई

�ा� २२५२९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा ३०,००० ३०,००० ४०,००० १,००,०००

४४६

�ा� सं�थाह�को लािग
अनलाईन डाटा ई�� ी गन�
क��ुटर,ि��र,ई�भट�र
ख�रद

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२९
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा ४,००,००० ४,००,००० ७,००,००० १५,००,०००

४४७
काया�लय �योजन को
लागी �मण खच�

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२६१२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ सं�ा ० ० २,००,००० २,००,०००

४४८
उपकरण तथा सिज�कल
समानह� ख�रद

�ा� २२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २,००,००० २,००,००० १,००,००० ५,००,०००

४४९
कोिभड �थाई अ�तालको
लािग मेिडकल अिधकृत
तथा नस�को तलब

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा ४,००,००० ४,००,००० ५,३६,१४० १३,३६,१४०

४५०
�ा� सं�थाह�काे लािग
मसल� सामान ख�रद

�ा� २२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००

८०२१५४०६३०३ श�ुनाथ नगरपािलका - कृिष

४५१
कृषकह�लाई ५०%25
अनुदानमा �ाजको िबउ
िवतरण काय��म

कृिष २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ N/A १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००

४५२
कृिष स��� योजना
तजु�मा गो�ी

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२

राज�
बाँडफाँड -
�देश सरकार
- नगद

१ पटक/सं�ा ० ० ४३,२५१.५० ४३,२५१.५०

४५३
फलफुलको िब�वा
िवतरण काय��म

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक २,००,००० १,००,००० २,००,००० ५,००,०००

४५४
िकरा �व�थापनकाे लािग
फेराेमन िनशु� िबतरण

कृिष २२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा ७०,००० ७०,००० ६०,००० २,००,०००

४५५

गँ�काे उ�त बीउ ५०
�ितशत अनुदानमा
िवतरण र लाेड अनलाेड
गाेदाम ढुवानी भाडा सिहत

कृिष २२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/िकिसम १,५०,००० १,५०,००० २,००,००० ५,००,०००

४५६
�ाउकाे िवउ िनशु�
िवतरण ढुवानी सिहत
�ाकेट

कृिष २२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा २५,००० २५,००० २५,००० ७५,०००

४५७
चाज�र �ेयर ५० �ितशत
अनुदानमा ढुवानी सिहत

कृिष २२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा ० ० २,००,००० २,००,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

४५८
तरकारी िवउ िनशु�
िवतरण

कृिष २२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा १,००,००० १,००,००० १,००,००० ३,००,०००

४५९

धानकाे िवउ ५० �ितशत
अनुदानमा िवतरण उ�त
ढुवानी र लाेड अनलाेड
गाेदाम सिहत

कृिष २२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा १,५०,००० १,५०,००० २,००,००० ५,००,०००

४६०
हरमेिटक िपस �ाग
५०%25 अनुदानमा ढुवानी
सिहद

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ गोटा ० ० १,७५,००० १,७५,०००

८०२१५४०६३०४ श�ुनाथ नगरपािलका पशु िवकास काय��म

४६१ ओषेिध ख�रद तथा िवतरण
पशुप�छी
िवकास

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा ६५,००० ६५,००० ७०,००० २,००,०००

४६२ खाेप काय��म
पशुप�छी
िवकास

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा ६०,००० ६०,००० ८०,००० २,००,०००

४६३
जाै घाँसकाे िबउ उ�ादन
काय��म

पशुप�छी
िवकास

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००

४६४
पशु �ा� िशिवर
संचालन

पशुप�छी
िवकास

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा ५०,००० ५०,००० ५०,००० १,५०,०००

४६५
माछा स��� तािलम तथा
ओषेिध िवतरण

पशुप�छी
िवकास

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा ६५,००० ६५,००० ७०,००० २,००,०००

४६६
जै िटओ से�� ब� विष�य
घाँसकाे िबउ बेना� ख�रद
तथा िवतरण

पशुप�छी
िवकास

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा ६५,००० ६५,००० ७०,००० २,००,०००

४६७ ट� े िवज िनमा�ण
पशुप�छी
िवकास

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा ६५,००० ६५,००० ७०,००० २,००,०००

४६८
ब� विष�य घाँस ख�रद तथा
िवतरण गतको बष� भु. गन�
बाँिक

पशुप�छी
िवकास

२२७११
नेपाल सरकार
- नगद ऋण

१ पटक/सं�ा २५,००० २५,००० २५,००० ७५,०००

८०२१५४०६५११ संघीय सरकारबाट ह�ा��रत काय��म (शसत� अनुदान)

४६९

आधारभूत तहका �ीकृत
दरव�ीका िश�क, राहत
अनुदान िश�कका लािग
तलब भ�ा अनुदान
(िवशेष िश�ा प�रषद
अ�रगतका
िश�क/कम�चारीह�
समेत)

िश�ा २११११
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ३,६०,००,००० १,८०,००,००० १,८०,००,००० ७,२०,००,०००

४७०

एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर
र िफ� सहायक
पा�र�िमक, चाडपव� खत�
तथा पोशाक खच�

त�ांक
�णाली

२११११

आई िड ए -
सोधभना� �ने
ऋण
(बैदेिशक)

१ N/A ३,९३,००० १,९६,५०० १,९६,५०० ७,८६,०००

४७१

एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर
र िफ� सहायक देिनक
�मण भ�ा तथा यातायत
खच�

त�ांक
�णाली

२११११

आई िड ए -
सोधभना� �ने
ऋण
(बैदेिशक)

१ पटक ७८,००० ३९,००० ३९,००० १,५६,०००

४७२
कृिष तथा पशु सेवाका एक
गाँउ एक �ािविधकह�को
तलव भ�ा

कृिष २११११
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक २,००,००० १,००,००० १,००,००० ४,००,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

४७३
�ािविधक सहायकको
तलव

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२११११
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक १,८३,५०० ९१,७५० ९१,७५० ३,६७,०००

४७४

मा�िमक तहका �ीकृत
दरव�ीका िश�क, राहत
अनुदान िश�क लािग
तलब भ�ा अनुदान
(िवशेष िश�ा प�रषद
अ�रगतका
िश�क/कम�चारी,�ािविधक
धारका �िश�क समेत)

िश�ा २११११
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ७०,५०,००० ३५,२५,००० ३५,२५,००० १,४१,००,०००

४७५ रोजगार संयोजकको तलव
सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२११११
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक २,३४,००० १,१७,००० १,१७,००० ४,६८,०००

४७६ रोजगार सहायकको तलब
सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२११११
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक १,८३,५०० ९१,७५० ९१,७५० ३,६७,०००

४७७

�थानीय तहका �ा�
चौकी, �ा.�ा.के. र
अ�तालह�मा काय�रत
कम�चारीह�को तलव,
महगी भ�ा, �थानीय भ�ा,
पोषाक लगायत
�शासिनक खच� समेत

�ा� २११११
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक १,३९,००,००० ६९,५०,००० ६९,५०,००० २,७८,००,०००

४७८
�ािविधक सहायकको
पोसाक

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२११२१
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ० ० १०,००० १०,०००

४७९
रोजगार संयोजकको
पोसाक

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२११२१
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ० ० १०,००० १०,०००

४८०
रोजगार सहायकको
पोशाक भ�ा

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२११२१
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ० ० १०,००० १०,०००

४८१ गुनासो सुनुवाई अिधकारी
ग�रबी
िनवारण

२११३९
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ५०,००० २५,००० २५,००० १,००,०००

४८२
एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर
र िफ� सहायको लािग
स�ार खच�

त�ांक
�णाली

२२११२

आई िड ए -
सोधभना� �ने
ऋण
(बैदेिशक)

१ पटक ४,००० २,००० २,००० ८,०००

४८३
मसल� सामान ख�रद
(सेवा के� स�ालानाथ�)

त�ांक
�णाली

२२३११

आई िड ए -
सोधभना� �ने
ऋण
(बैदेिशक)

१ पटक ९०,००० ४५,००० ४५,००० १,८०,०००

४८४
स�ार सामा�ी �सारण
तथा छपा◌� इ (स�ार र
पँ�च अिभयान स�ालान)

त�ांक
�णाली

२२३११

आई िड ए -
सोधभना� �ने
ऋण
(बैदेिशक)

१ पटक १,३०,००० ६५,००० ६५,००० २,६०,०००

४८५

�ा� सं�थामा
आक��क अव�थामा
औसिध एवं �ाब सामा�ी
ढुवानी, रेकिड�ङ तथा
�रपोिट�ङका लािग फम�

�ा� २२३११
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक १७,५०० ८,७५० ८,७५० ३५,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

फरमेट छपाइ तथा
फोटोकपी, ई-िट.िब
रिज�रअ�ाविधक, िव�
�यरोग िदवस स��ी
काय��म

४८६

GPE को सहयोगमा
कोिभड - १९ का कारण
उ�� प�र��थितमा
िसकाइ सहजीकरणका
लािग शैि�क काय��म

िश�ा २२३१३

िज.िप.ई. -
सोधभना�
अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक १,००,००० ५०,००० ५०,००० २,००,०००

४८७

मिहला, बालबािलका,
अपा�ता भएका ���,
�े� नाग�रक र यौिनक
तथा ल��िगक अ�सं�क
का त�ा� संकलन र
अधाविधक गन�

ल��िगक
समानता तथा
सामािजक
समावेशीकरण

२२३१९
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ५०,००० ५०,००० ० १,००,०००

४८८

रोजगार सेवा के�को
स�ालन (अनुगमन,
स�ार, �ेशनरी,
मम�त,अ�)

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२२३१९
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक १,०२,५०० ५१,२५० ५१,२५० २,०५,०००

४८९

सामुदाियक िव�ालयका
छा�ाह�लाई िनशु�
�ािनटरी �ाड
�व�थापन

िश�ा २२४१९

एस.एस. िड.
िप. - सोधभना�
अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक ० ० १,०५,००० १,०५,०००

४९०

पािलका �रमा �ा�
सं�थाह�को मािसक
बैठक, डाटा भे�रिफकेशन
एवं गुण�र सुधार साथै
चौमािसक एवं बािष�क
सिम�ा

�ा� २२५११
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक १,००,००० ५०,००० ५०,००० २,००,०००

४९१

आ.व. २०७७/७८ मा
�थापना भएका कृिष
तफ� का साना �वसाियक
कृिष उ�ादन के�
(पकेट) िवकास काय��म
िनर�रता

कृिष २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ६,००,००० ३,००,००० ३,००,००० १२,००,०००

४९२

आ.व. २०७७/७८ मा
�थापना भएको बा�ाको
साना �वसाियक कृिष
उ�ादन के� (पकेट)
िवकास काय��म
िनर�रता

कृिष २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ३,५०,००० १,७५,००० १,७५,००० ७,००,०००

४९३

आधारमुत तह क�ा (६-८)
मा अं�ेजी,गिणत र िव�ान
िवषयमा िश�ण सहयोग
अनुदान

िश�ा २२५२२

एस.एस. िड.
िप. - सोधभना�
अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक ५७,५०० २८,७५० २८,७५० १,१५,०००

४९४

आधारमुत तह क�ा (६-८)
मा अं�ेजी,गिणत र िव�ान
िवषयमा िश�ण सहयोग
अनुदान

िश�ा २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ७,८८,५०० ३,९४,२५० ३,९४,२५० १५,७७,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

४९५

आँपको साना �वसाियक
कृिष उ�ादन के�
(पकेट) िवकास काय��म
स�ालन

कृिष २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ६,००,००० ३,००,००० ३,००,००० १२,००,०००

४९६ ईिपडेिमयोलोजी �रपोिट�ङ
काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ६,००० ० ० ६,०००

४९७

उपचारा�क सेवा
अ�ग�तका काय��मह� (
,आधारभूत �ा� सेवा
के� (�ा� चौकी ) /
आधारभूत अ�तालको
�ुनतम सेवा मापद�
काय��म संचालन तथा
सुि�िधकरण र आँखा,
नाक, कान, घांटी तथा मुख
�ा� स���
अिभमुखीकरण तथा
िब�ालय �ीिनंग कार

�ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ N/A ३,००,००० १,५०,००० १,५०,००० ६,००,०००

४९८

औलो तथा कालाजार
माहामारी �ने �े�को
छनौट गरी िबषािद छक� ने
(रे�ो�ीभ �ेइङ समेत),
िकटज� रोग िनय�ण
काय��मको अनुगमन
एवम् मू�ा�न तथा
िकटज� रोग िनय�णका
लािग ब�िनकाय
अ�रि�या गन�

�ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक १५,००० ७,५०० ७,५०० ३०,०००

४९९
कृि�म गभा�धान िमसन
काय��म

पशुप�छी
िवकास

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक १,९७,००० ९८,५०० ९८,५०० ३,९४,०००

५००

�यरोगका जो�खम समुह
तथा �ा�थ सेवाको प�च
कम भएका समुदायमा
सकृय �यरोग
खोजपडताल काय��म,
घरप�रवारका
सद�ह�को स�क�
प�र�ण, समुदायमा
�यरोगका िवरामीह�को
खोजपडतालका लािग
�भता अिभवृ�� तथा
प�रचालन ।

�ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक १,०५,००० ० ० १,०५,०००

५०१
कृिष, पशुप�छी तथा म�
त�ाकं अ�ाविधक
काय��म

कृिष २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ५०,००० २५,००० २५,००० १,००,०००

५०२
कामका लािग पा�र�िमक
अनुदान

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ३०,११,००० १५,०५,५०० १५,०५,५०० ६०,२२,०००

५०३
कामका लािग पा�र�िमक
अनुदान (युवा �प)

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२२५२२

आई िड ए -
सोधभना� �ने
ऋण
(बैदेिशक)

१ पटक १९,००,००० ९,५०,००० ९,५०,००० ३८,००,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

५०४
कामका लािग पा�र�िमक
अनुदान (युवा �प)

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक २०,५०० ० २०,५०० ४१,०००

५०५
िकसान सूचीकरण
काय��म

कृिष २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक १,५०,००० ७५,००० ७५,००० ३,००,०००

५०६

कोिभड - १९ का कारण
उ�� प�र��थितमा
िसकाइ सहजीकरणका
लािग शैि�क काय��म

िश�ा २२५२२

एस.एस. िड.
िप. - सोधभना�
अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक ३४,००० ० ० ३४,०००

५०७

कोिभड - १९ का कारण
उ�� प�र��थितमा
िसकाइ सहजीकरणका
लािग शैि�क काय��म

िश�ा २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक २,३३,००० १,१६,५०० १,१६,५०० ४,६६,०००

५०८

कोिभड १९ लगायत
िविभ� महामारीज�
रोगह�को रोकथाम,
िनय�ण तथा िनगरानीका
लािग सरोकारवाला सँगको
अ�रि�या तथा RRT,
�ा�कम� प�रचालन

�ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ५०,००० ० ० ५०,०००

५०९

कोिभड १९ िव�� खोप
अिभयान संचालन
�व�थापन खच�
-पािलका��रय सिम�ा
तथा योजना र पािलका
तथा �ा� स�था ��रय
सुप�रवे�ण_

�ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक १,२१,५०० ६०,७५० ६०,७५० २,४३,०००

५१०

ग�रबी िनवारणका लािग
लघु उ�म िवकास
काय��म संचालन
िनद� �िशका, २०७७
बमोिजम उ�मीको
�रो�ती (आव�कता
पिहचानका आधारमा
पुनता�जगी र एडभा� सीप
िवकास तािलम काय��म)

उ�ोग २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक २,००,००० १,००,००० १,००,००० ४,००,०००

५११

ग�रबी िनवारणका लािग
लघु उ�म िवकास
काय��म संचालन
िनद� �िशका, २०७७
बमोिजम लघु उ�म
िवकास मोडेलमा नयाँ लघु
उ�मी िसज�ना गन�

उ�ोग २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ९,८०,००० ४,९०,००० ४,९०,००० १९,६०,०००

५१२
तलब तथा सुिबधा-
मनोसामािजक
परामश�कता�

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२२५२२

�ीट्जर�ा�
- एस डी सी -
नगद अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक २,१२,५०० १,०६,२५० १,०६,२५० ४,२५,०००

५१३
तलब तथा सुिबधा -िवि�य
सा�रता सहजकता�
�ाय��म

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२२५२२

�ीट्जर�ा�
- एस डी सी -
नगद अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक २,१२,५०० १,०६,२५० १,०६,२५० ४,२५,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

५१४
तोिकएका िव�ाथ�को िदवा
खाजाका लािग
िव�ालयलाई अनुदान

िश�ा २२५२२

एस.एस. िड.
िप. - सोधभना�
अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक ३,३३,५०० १,६६,७५० १,६६,७५० ६,६७,०००

५१५
तोिकएका िव�ाथ�को िदवा
खाजाका लािग
िव�ालयलाई अनुदान

िश�ा २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ४६,०१,००० २३,००,५०० २३,००,५०० ९२,०२,०००

५१६

िनयिमत खोप सु�ढीकरण,
पूण� खोपको दीगोपना र
सरसफाई �व�्धन
काय��म िनर�रताको
लािग सु�योजना
अ�ाविधक र पािलका
सम�य सिमितको
अिभमु�खकरण र योजना
२ िदन र पूण�खोप न.पा.,
गा.पा. सुिनि�तताको लािग
�ा�किम�बाट वडामा
घरधुरी सव��ण, पािलका
ब

�ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक १,३६,००० ६८,००० ६८,००० २,७२,०००

५१७

�ित िव�ाथ� लागतका
आधारमा िश�ण िसकाइ
साम�ी एवम् क�ा ८ को
परी�ा �व�थापन
अनुदान

िश�ा २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ७,९५,००० ३,९७,५०० ३,९७,५०० १५,९०,०००

५१८

�ित िव�ाथ� लागतका
आधारमा िश�ण िसकाइ
साम�ी एवम् क�ा ८ को
परी�ा �व�थापन
अनुदान

िश�ा २२५२२

एस.एस. िड.
िप. - सोधभना�
अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक ५८,००० २९,००० २९,००० १,१६,०००

५१९

�ार��क बाल िवकास
सहजकता�ह�को
पा�र�िमक तथा िव�ालय
कम�चारी �ब�थापन
अनुदान

िश�ा २२५२२

एस.एस. िड.
िप. - सोधभना�
अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक २,४०,००० १,२०,००० १,२०,००० ४,८०,०००

५२०

�ार��क बाल िवकास
सहजकता�ह�को
पा�र�िमक तथा िव�ालय
कम�चारी �ब�थापन
अनुदान

िश�ा २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ३२,९८,००० १६,४९,००० १६,४९,००० ६५,९६,०००

५२१
प�रवार िनयोजन िकशोर
िकशोरी तथा �जनन्
�ा� काय��म

�ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक २,१४,००० १,०७,००० १,०७,००० ४,२८,०००

५२२

पशुपं�ी आदीबाट �ने
ई�ुए�जा, बड� �ु,
AMR, िसि�सक�िसस,
ट�ो�ा�ोिसस आिद
िविभ� स�वारोग स���
रोकथाम तथा िनय�णका
लािग सचेतना काय��म

�ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक १०,००० ५,००० ५,००० २०,०००

५२३
पािलका �रमा ◌ः
टाई�फाइड खोप अिभयान
संचालन तथा िनयिमत

�ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक १,९१,५०० ९५,७५० ९५,७५० ३,८३,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

खोपमा टाई�फाइड खोप
शु�वातको साथै िनयिमत
खोप सुदढीकरण र
सरसफाई �ब�्धनको
लािग पािलका र वडा खोप
सम�य सिमती र
सरोकारवालाह�को
अिभमु�खकरण बैठक १
िदन

५२४
पोपण िवशेष (�ा�)
�े�का काय��म स�ालन

�ा� २२५२२

युरोिपयन
युिनयन - नगद
अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक २,५०,००० १,२५,००० १,२५,००० ५,००,०००

५२५ पोषण काय��म �ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक २,४१,५०० १,२०,७५० १,२०,७५० ४,८३,०००

५२६

पोषण सुधारका लािग
िव�ालयमा खानेपानी तथा
सरसफाइ योजना िनमा�ण
वा मम�त स�ार

िश�ा २२५२२

युरोिपयन
युिनयन - नगद
अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक ४,००,००० २,००,००० २,००,००० ८,००,०००

५२७

पोषण सुधारको लािग
िवप� समूदायका मिहला
समूह वा सहकारीह�लाई
िवप� सद�ह�को
आयआज�न सुधार
काय��मको गन� अनुदान

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२२५२२

युरोिपयन
युिनयन - नगद
अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक ३,३०,५०० १,६५,२५० १,६५,२५० ६,६१,०००

५२८

पोषण संवेदनशील
(खानेपानी तथा सरसफाइ,
कृिष, पशुसेवा, मिहला
तथा बालबािलका, िश�ा र
शासकीय �व�) �े�का
काय��मह� स�ानल)

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२२५२२

युरोिपयन
युिनयन - नगद
अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक ८,१९,५०० ४,०९,७५० ४,०९,७५० १६,३९,०००

५२९

बैदेिशक रोजगारीमा जान
चाहने स�ािवत
कामदारह�लाई गहन
अिभमुखीकरण काय��म

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२२५२२

�ीट्जर�ा�
- एस डी सी -
नगद अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक ४,००० ४,००० ८,००० १६,०००

५३०
मनोसमािजक परामश�
संचालन खच�

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२२५२२

�ीट्जर�ा�
- एस डी सी -
नगद अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक ६१,००० ० ६१,००० १,२२,०००

५३१

मले�रया, ड�गु, कालाजार,
�ब टाइफस आिद
िकटज� रोगको डाटा
भे�रिफकेशन

�ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ५,००० २,५०० २,५०० १०,०००

५३२
मेिशनरी आजार तथा
फिन�चर मम�त स�ार
(सेवा के� स�ालानाथ�)

त�ांक
�णाली

२२५२२

आई िड ए -
सोधभना� �ने
ऋण
(बैदेिशक)

१ पटक ४८,००० २४,००० २४,००० ९६,०००

५३३
मातृ तथा नविशशु
काय��म

�ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ४,५०,००० २,२५,००० २,२५,००० ९,००,०००

५३४

मातृ तथा नविशशु
काय��म अ�ग�त आमा
सुर�ा, गभ�वती उ�ेरणा

�ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ११,९५,५०० ५,९७,७५० ५,९७,७५० २३,९१,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

सेवा, �ानो झोला र
िनशु� गभ�पतन
काय��म

५३५

मा�िमक तह क�ा
(९-१०) मा अं�ेजी,गिणत र
िव�ान िवषयमा िश�ण
सहयोग अनुदान

िश�ा २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ N/A २२,१४,५०० ११,०७,२५० ११,०७,२५० ४४,२९,०००

५३६

मा�िमक तह क�ा
(९-१०) मा अं�ेजी,गिणत र
िव�ान िवषयमा िश�ण
सहयोग अनुदान

िश�ा २२५२२

एस.एस. िड.
िप. - सोधभना�
अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक १,६१,००० ८०,५०० ८०,५०० ३,२२,०००

५३७
रा�� पित रिन� िस�
�ितयोिगता (�थानीय
तह�रीय)

युवा तथा
खेलकुद

२२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ० १,००,००० ० १,००,०००

५३८
�रटन� �यंम सेवक
प�रचालन

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२२५२२

�ीट्जर�ा�
- एस डी सी -
नगद अनुदान
(बैदेिशक)

१ N/A २,८०,००० १,४०,००० १,४०,००० ५,६०,०००

५३९
िवि�य सा�रता �ाय��म
संचालन खच�

िश�ा २२५२२

�ीट्जर�ा�
- एस डी सी -
नगद अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक ९९,५०० ४९,७५० ४९,७५० १,९९,०००

५४०
िव�ालय स�ालन तथा
�व�थापन अनुदान

िश�ा २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ९,९३,५०० ० ९,९३,५०० १९,८७,०००

५४१

िव�ालय �ा�
िश�ा/आमा समुह तथा
मिहला �ा�
�यंसेिवकाह�का लािग
सामािजक�वहार
प�रवत�न काय��म

�ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ५०,००० २५,००० २५,००० १,००,०००

५४२

िवभागले उपल�ध गराएको
तािलम खाका बमोिजम
घटना दता� तथा सामािजक
सुर�ा स��मा
नपा/गापा, वडा
काया�लयका
कम�चारीह�को लािग
तािलम तथा
जन�ितिनिधह�लाई
अिभमु�खकरण काय��म
स�ालन

त�ांक
�णाली

२२५२२

आई िड ए -
सोधभना� �ने
ऋण
(बैदेिशक)

१ पटक ३,१८,००० ० ० ३,१८,०००

५४३

िविभ� स�वारोग, नसन�
रोग, जुनोिटक, मानिसक
�ा� स���
अ�रि�या काय��म तथा
िदवसह� (Hypertension,
Diabetes, COPD,
Cancer Days, आ�ह�ा
रोकथाम िदवस, मानिसक
�ा� िदवस, अ�ाईमर
िदवस, रेिबज िदवस, िव�
औलो िदवस) मनाउने

�ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ४५,००० ० ४५,००० ९०,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

५४४

शैि�क प�ँच सुिनि�तता,
अनौपचा�रक तथा
वैक��क िश�ा काय��म
(पर�रागत िव�ालय,
वैक��क िव�ालय,
सा�रता र िनर�र
िश�ाका काय��म समेत)

िश�ा २२५२२

एस.एस. िड.
िप. - सोधभना�
अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक ४४,००० २२,००० २२,००० ८८,०००

५४५

�थलगत अनुिश�ण ग�र
�ा�किम�ह�को �मता
अिभवृ��द एवं
त�ांङकको गुण�र
सुिनि�त, �यरोगका
काय��मको अध� बािष�क
सिम�ा तथा उपचार
नितजाको कोहट� िव�ेषण

�ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ३०,००० १५,००० १५,००० ६०,०००

५४६

�थानीय तहका कम�चारी र
जन�ितिनिधह�को लािग
अनुगमन तथा मु�ाकन
खच�

त�ांक
�णाली

२२५२२

आई िड ए -
सोधभना� �ने
ऋण
(बैदेिशक)

१ पटक ४८,००० २४,००० २४,००० ९६,०००

५४७
समुदाय अिभमुखीकरण
काय��म

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२२५२२

�ीट्जर�ा�
- एस डी सी -
नगद अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक २०,५०० १०,२५० १०,२५० ४१,०००

५४८

स���त
सरोकारवालाह�वाट
प�रयोजना अनुगमन तथा
मु�ाकंन

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२२५२२

�ीट्जर�ा�
- एस डी सी -
नगद अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक ३८,५०० १९,२५० १९,२५० ७७,०००

५४९

स�ा� उ�ादनको
उ�ादक� र बजार
�ित�धा� बृ�� गन�का
लािग क��मा ५ जनाको
समुहमा �िबिध
ह�ा�रण

उ�ोग २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ७०,००० ३५,००० ३५,००० १,४०,०००

५५०

सरोकारवालाह�संगको
अ�रि�या तथा
अिभमुखीकरण काय��म (
�हरी /प�कार/�थानीय
जन�ितिनधी/ समुदायका
अगुवाह�लाई आ�ावसन
को असर तथा �भाव /
कामदारलाई समािजक
बिह�रण �भाव
�ूिनकरण)

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२२५२२

�ीट्जर�ा�
- एस डी सी -
नगद अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक ५८,५०० २९,२५० २९,२५० १,१७,०००

५५१ सशत�को छुट काय��म �ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

४ N/A ५०,००० ५०,००० १,००,००० २,००,०००

५५२

सामुदाियक िव�ालयका
छा�ाह�लाई िनशु�
�ािनटरी �ाड
�व�थापन

िश�ा २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ७,१९,५०० ३,५९,७५० ३,५९,७५० १४,३९,०००

५५३

सामी प�रयोजना
कया��यनको लािग
�थानीय सरकारको
पदािधकारी सँग सम�य

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२२५२२

�ीट्जर�ा�
- एस डी सी -
नगद अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक २१,००० १०,५०० १०,५०० ४२,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

वैठक

५५४

साव�जिनक िव�ालयका
िव�ाथ�ह�का लािग
िनशु� पा�पु�क
अनुदान

िश�ा २२५२२

एस.एस. िड.
िप. - सोधभना�
अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक १,२३,५०० ६१,७५० ६१,७५० २,४७,०००

५५५

साव�जिनक िव�ालयका
िव�ाथ�ह�का लािग
िनशु� पा�पु�क
अनुदान

िश�ा २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक १६,९६,५०० ८,४८,२५० ८,४८,२५० ३३,९३,०००

५५६

साव�जिनक िव�ालयमा
अ�यनरत िव�ाथ�ह�का
लािग छा�बृि� (आवासीय
तथा गैरआवासीय)

िश�ा २२५२२

एस.एस. िड.
िप. - सोधभना�
अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक ५८,५०० २९,२५० २९,२५० १,१७,०००

५५७

साव�जिनक िव�ालयमा
अ�यनरत िव�ाथ�ह�का
लािग छा�बृि� (आवासीय
तथा गैरआवासीय)

िश�ा २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक १०,९५,५०० ५,४७,७५० ५,४७,७५० २१,९१,०००

५५८
िसिबआईएमएनिसआई
Onsite कोिचं� र समता
तथा प�ँच काय��म

�ा� २२५२२
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक १,००,००० ५०,००० ५०,००० २,००,०००

५५९

आ�वासी �ोत के�को
काया�लय संचालन/
कम�चारी �मण खच� /
िशरोभार खच�

सामािजक
सुर�ा तथा
संर�ण

२२५२९

�ीट्जर�ा�
- एस डी सी -
नगद अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक ३८,००० १९,००० १९,००० ७६,०००

५६०
िव�ालय स�ालन तथा
�व�थापन अनुदान

िश�ा २२५२९

एस.एस. िड.
िप. - सोधभना�
अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक ७२,००० ३६,००० ३६,००० १,४४,०००

५६१

िव�ालयमा शैि�क
गुण�र सु�ढीकरण एवम्
काय�स�ादनमा आधा�रत
�ो�ाहन अनुदान

िश�ा २२५२९

एस.एस. िड.
िप. - सोधभना�
अनुदान
(बैदेिशक)

१ पटक १,८२,५०० ९१,२५० ९१,२५० ३,६५,०००

५६२

अ� िविवध खच�-
Mobilization of CSOs,
Civic Groups, NGOs for
increased social
accountability

त�ांक
�णाली

२२७११

आई िड ए -
सोधभना� �ने
ऋण
(बैदेिशक)

१ पटक ३८,५०० १९,२५० १९,२५० ७७,०००

५६३
अ� िविवध खच�-Periodic
meeting costs of
LGPCC

त�ांक
�णाली

२२७११

आई िड ए -
सोधभना� �ने
ऋण
(बैदेिशक)

१ पटक ११,५०० ५,७५० ५,७५० २३,०००

५६४

राि�� य मिहला �ा�
�यंसेिवका काय��म
(पोशाक �ो�ाहन,
यातायात खच�, वािष�क
सिम�ा गो�ी र िदवस
मनाउने खच� समेत)

�ा� २२७११
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ५,५०,००० २,७५,००० २,७५,००० ११,००,०००

५६५

िव�ालयमा शैि�क
गुण�र सु�ढीकरण एवम्
काय�स�ादनमा आधा�रत
�ो�ाहन अनुदान

िश�ा २२७११
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक २५,०९,००० १२,५४,५०० १२,५४,५०० ५०,१८,०००



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

५६६

शैि�क प�ँच सुिनि�तता,
अनौपचा�रक तथा
वैक��क िश�ा काय��म
(पर�रागत िव�ालय,
वैक��क िव�ालय,
सा�रता र िनर�र
िश�ाका काय��म समेत)

िश�ा २५३११
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ६,०६,००० ३,०३,००० ३,०३,००० १२,१२,०००

५६७

आधारभूत तथा
आक��क �ा�
सेवाको लािग औषिध
ख�रद

�ा� २७२१३
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ पटक ७,५०,००० ३,७५,००० ३,७५,००० १५,००,०००

५६८

रोजगार सेवा के�को
सु�िढकरण (क��ूटर,
फिन�चर िफ�स�, �ामरा,
अ� िवद्युतीय उपकरण)

काया�लय
स�ालन तथा
�शासिनक

३११२३
आ��रक ऋण
- नगद ऋण

१ N/A १,००,००० ५०,००० ५०,००० २,००,०००

५६९

नवीकरणीय ऊजा� �विध
जडान
(वायो�ाँस/िवद्युतीय
चुलो/सुधा�रएको चुलो/सौय�
ऊजा�)

उजा� ३११५३
आ��रक ऋण
- नगद ऋण

१ N/A ४,००,००० २,००,००० २,००,००० ८,००,०००

५७०

के�बाट छनौट भएका
नमुना िव�ालय,िवशेष
िव�ालयको �मागत भवन
िनमा�ण तथा क�ा ११
�ो�ित भएका �ािविधक
धार िव�ालयको �ाव
�व�थापन अनुदान

िश�ा ३११५९
नेपाल सरकार
- नगद अनुदान

१ N/A ३२,५०,००० १६,२५,००० १६,२५,००० ६५,००,०००

५७१

के�बाट छनौट भएका
नमुना िव�ालय,िवशेष
िव�ालयको �मागत भवन
िनमा�ण तथा क�ा ११
�ो�ित भएका �ािविधक
धार िव�ालयको �ाव
�व�थापन अनुदान

िश�ा ३११५९

एस.एस. िड.
िप. - सोधभना�
अनुदान
(बैदेिशक)

१ N/A २,५०,००० १,२५,००० १,२५,००० ५,००,०००

५७२
खाडोखोला िभ�ा झो
पु,श�ुनाथ नगरपािलका

यातयात
पूवा�धार

३११५९
आ��रक ऋण
- नगद ऋण

१ N/A १३,००,००० ६,५०,००० ६,५०,००० २६,००,०००

५७३
�सुती सेवा के� श�ुनाथ
न. पा. ३ श�ुनाथ
नगरपािलका 3

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक ऋण
- नगद ऋण

१ N/A १७,५०,००० ८,७५,००० ८,७५,००० ३५,००,०००

५७४
श�ुनाथ न.पा (�े�
नाग�रक भवन िनमा�ण)

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक ऋण
- नगद ऋण

१ N/A ७,५०,००० ३,७५,००० ३,७५,००० १५,००,०००

५७५

सुरि�त नाग�रक आवास
काय��म :-�देश नं. २ को
स�री िज�ा �े� नं. ३
अ�ग�त श�ुनाथ
नगरपािलका- २8० वटा

भवन, आवास
तथा सहरी
िवकास

३११५९
आ��रक ऋण
- नगद ऋण

१ N/A २६,५०,००० १३,२५,००० १३,२५,००० ५३,००,०००

५७६
�ा� सूचना साथै आइ
एम यू सु�ढीकरण
काय��म

�ा� ३१५११
आ��रक ऋण
- नगद ऋण

१ पटक १,००,००० १,००,००० ० २,००,०००

८०२१५४०६५२२ �देश सरकारबाट ह�ा��रत काय��म (िवषेश अनुदान)



श�ुनाथ नगरपािलका
नगर काय�पािलकाको काया�लय, स�री

काया�लयको कोड : ८०२१५४०६३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन

आ.व. : २०७८/७९

िस.नं.
काय��म/आयोजना

/ि�याकलापको नाम
उप �े�

खच�
शीष�क

�ोत ल� इकाई
िविनयोजन

�थम
चौमािसक

दो�ो
चौमािसक

ते�ो चौमािसक ज�ा

५७७
वडा न ११ �ाथिमक
िवधालय राजपुर मा
भाैितक िनमा�ण काय�

िश�ा ३११५९
�देश नंबर २ -
नगद अनुदान

१ िवधालय/स�था ० १५,००,००० १५,००,००० ३०,००,०००

कुल ज�ा १९,०३,४८,००० १३,७६,१३,००० १७,५४,७६,५९८ ५०,३४,३७,५९८


