
पालङुटार नगरपाललकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथ 

वनकेो आर्र्थक ऐन, २०७५ 

प्रस्तावना:- 

पालुङटार नगरपाललकाको आ.व. २०७५/०७६ को अर्थ सम्बन्धी 

प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथको लनलित्त स्र्ानीर् कर तर्ा सेवा शुल्क संकलन 

गने, छुट दिने तर्ा आर् संकलनको प्रशासलनक व्यवस्र्ा गनथ वाञ्छनीर् 

भएकोले, नेपालको संलवधानको धारा २८८ को उपधारा २ बिोलिि 

पालुङटार नगरसभाले र्ो ऐन बनाएको छ । 

१. संलिप्त नाि र प्रारम्भ (१) र्स ऐनको नाि पालुङटार नगरपाललका 

आर्र्थक ऐन, २०७५ रहकेो छ । 

२. र्ो ऐन पालङटार नगरपाललका िेत्रिा आ.व. ०७५/०७६ को लालग लागु 

हुनेछ । 

१:- एदककृत सम्पत्ती कर : र्स नगरपाललकाको िेत्र लभत्रिा अनुसूचीिा 

उल्लेख भए बिोलिि एदककृत सम्पत्ती कर लागु गरी असूल गररनेछ । 

२: बहाल कर :- नगरपललका िेत्र लभत्र कुनै व्यकलत वा संस्र्ाले वन, घर, 

पसल, ग्र्ारेि, गोिाि टहरा, छप्पर िग्गा वा पोखरी पूरै वा आंलशक 

तवरले वहालिा दिएकोिा अनुसूचीिा उल्लेख भए बिोलिि घर िग्गा 

वहाल कर लगाई असूल उपर गररनेछ । नगरपाललकावाट भुक्तानी हुनेगरी 

भाडािा दिईएका िेलशनेरी सािानको भाडा रकिको भुक्तालनिा सिेत 

सोही बिोलििको बहाल कर लागू गरी असूल गररनेछ । 

३: व्यवसार् कर :नगरपाललका िेत्र लभत्र  व्यापार, व्यवसार् वा सेवा, 

होटेल, रेषु्टरेण्ट तर्ा ररसोटथिा पूंलिगत लगानी तर्ा आर्र्थक कारोवारका 

आधारिा अनुसूचीिा उल्लेख भए बिोलिि  व्यवसार् कर लगाईने र 

असूल उपर गररनेछ । 

४:िलडवुटी, कवाडी र िीविन्तु कर : नगरपाललका िेत्र लभत्र कुनै व्यलक्त 

वा संस्र्ाले ऊन, खोटो, िलडवुटी, वनकस , कवाडी िाल र प्रचललत 



कानुनले लनषेध गररएको िीविन्तु बाहेकका अन्र् िृत वा िाररएका 

िीविन्तुको हाड, लसङ, प्वांख, छाला िस्ता वस्तुको व्यवसालर्क 

कारोवार गरे वापत अनुसूचीिा उल्लेख भए बिोलििको कर लगाईने र 

असूल उपर गररनेछ । 

५: सवारी साधन कर : नगरपाललका िेत्र लभत्र िताथ भएका सवारी 

साधनिा अनुसूचीिा उल्लेख भए बिोलििको सवारी साधन कर लगाईने 

र असूल उपर गररनेछ । तर प्रिशे कानुनिा भएको व्यवस्र्ाको हकिा 

सोही बिोलिि हुनेछ । 

६: लबज्ञापन कर : नगरपाललका िेत्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनुसूचीिा 

उल्लेख भए बिोलििको लवज्ञापन कर लगाईने र असूल उपर गररनेछ । 

तर प्रिशे कानुनिा व्यवस्र्ा भएको हकिा सोलह बिोलिि हुनेछ । 

७: िनोरंिन कर : नगरपाललका िेत्र लभत्र हुने िनोरंिन व्यवसार् तर्ा 

सेवािा अनुसूचीिा उल्लेख भए बिोलिि िनोरंिन कर लगाईने र असूल 

उपर गररनेछ । प्रिशे कानुनिा भएको व्यवस्र्ाको हकिा सोलह बिोलिि 

हुनेछ । 

८: बहाल लबटौरी शुल्क: नगरपाललका िेत्रलभत्र आफुले लनिाथण, रेिखे वा 

संचालन गरेका अनुसूचीिा उल्लेख भए अनुसारका हाट विार वा 

पसलिा सोलह अनुसूचिा भएको व्यवस्र्ा अनुसार बहाल लबटौरी शुल्क 

लगाईने र असूल उपर गररनेछ । 

९:-पार्किं ङ शुल्क : नगरपाललका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनलाई पार्कथ ङ 

सुलवधा उपलब्ध गराऐ वापत अनुसूचीिा उल्लेख भए बिोलिि पार्कथ ङ 

शुल्क लगाईने र असूल उपर गररनेछ । 

१०:सेवा शुल्क/िस्तुर: नगरपाललकाले लनिाथण, संचालन वा व्यवस्र्ापन 

गरेका अनुसूचीिा उल्लेलखत स्र्ानीर् पूवाथधार र उपलब्ध गराईएको 

सेवािा सेवाग्राहीवाट सोलह अनुसूचीिा व्यवस्र्ा भए अनुसार शुलक 

लगाईने र असूल उपर गररनेछ । 



११: पर्थटन शुल्क :नगरपाललकाले आफ्नो िेत्र प्रवेश गने पर्थटकहरुवाट 

अनुसूचीिा उल्लेख भए बिोलििको पर्थटन शुल्क लगाईने र असूल उपर 

गररनेछ तर प्रिशे कानुनिा भएको व्यवस्र्ाको हकिा सोलह बिोलिि 

हुनेछ । 

१२:कर छुट: तोदकए बिोलिि बाहके र्स ऐन बिोलिि कर  लतन े

िालर्त्व भएका व्यलक्त वा संस्र्ाहरुलाई कुनै पलन दकलसिको कर छुट 

दिईने छैन । 

१४:- कर तर्ा शुल्क सम्बन्धी कार्थलबलध:- र्ो ऐनिा भएका व्यवस्र्ा 

अनुसार कर तर्ा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्थलबलध नगरपाललकाले तोके 

बिोलिि हुनेछ । 

१५: अनुसूचीिा उल्लेख नभएका हकिा सालवक कार्ि रहकेो करको िर 

कार्ि हुनेछ । सालवकिा सिेत उल्लेख नभएको हकिा नगर 

कार्थपाललकाले करको िर तोकी लागु गनेछ । 

 

आर्र्थक ऐनिा तोदकएको करको िरको अनसुूचीहरु सलंग्न छन :- 

(अनसुूची-क) 

क्र.स  लसफाररसको  प्रकृलत  िर  नलबकरण  कैदफर्

त  

१ नाता प्रिालणत प्रिाण पत्र        

क. सािान्र्  १६०     

ख. बैिलेशक  ५१०     

ग. िृत्र्ु पलछको हक कार्ि गनथ  २१०     

२ पंिीकरण : िन्ि, िृत्र्ु, लबवाह, 

बसाइ सराइ िताथ  

५०     

प्रलतलललप प्रिाण पत्र  १००     

घटना िताथ ३५ दिन लभत्र लनशुल्क हुने        

३ पलत पत्नीको सम्बन्ध लबच्छेिको ३१०     



लसफाररस  

अग्रेिी लसफाररस प्रलत १  ५१०     

सम्पलत्त िूल्र्ांकन अंग्रेिी  ०.०५%     

आम्िानी लसफाररस  ०.०५%     

४ राहिानी लसफाररस  ५१०     

५ पेन्सन काडथ वा सो सम्बलन्ध नेपाली  ३६०       

५.१  भारतीर् वा लबिशेी पेन्सन काडथ 

सम्बलन्ध  

३६०    

५.२  हक वाला सम्रिन सम्बलन्ध  ३१०     

७ सिहू तर्ा सस्र्ा िताथ        

आिा सिुह, िलहला सिुह, बाल क्लब ३१० २५०   

खेलकुि क्लब, ब्र्बसार् दकसान, कृलष 

क्लब  

२५०० १५००   

गैर सरकारी संघ सस्र्ा िताथ  ५०१०  २५००    

८ लनलि लबद्यालर् िताथ र स्तर बृदि        

आधारभूत लब, िताथ १ िलेख ८ सम्ि १५०००  ७५००    

िा.लब िताथ  २००००  १०००

०  

 

 स्तर वृदि  ५०००    

९ काठ िाउरा कटान लसफाररस        

काठ िाउरा कटान चलान /लनकासी  

न पा लभत्र प्रलत ट्याकटर   

१५१०      

काठ िाउरा कटान चलान /लनकासी  

न पा बालहर  प्रलत ट्याकटर  न पा 

बालहर  

२०१०     

 काठ िाउरा कटान चलान /लनकासी  

प्रलत रटप्पर/ट्रक  

२५१०    

१० बंशिको आधारिा नागररकता 

लसफाररस  

१६०     



अंगकृत नागररकता लसफाररस  १०१०     

११ चार दकल्ला प्रिालणत लसफाररस १ 

दकत्ताको  

५१०     

प्रलत र्प दकत्ता  १०० का 

िरले  

    

१२ घरबाटो प्रिालणत : लभलत्र बाटो तर्ा 

गोरेटो बाटोको िग्गा  

५१०     

घर बाटो प्रिालणत : कच्ची / पदि बाटो  १०१०     

१३ अशबण्डा तर्ा िग्गा नािसारी 

लसफाररस  

      

५ रोपनी सम्ि  ३१०     

१० रोपनी सम्ि  ५१०     

१० िलेख २० रोपनी सम्ि  ८१०     

२० रोपनी भन्िा िालर्  १०१०     

१४  नाि र्र िन्ि लिलत संसोधन 

लसफाररस लबद्यार्ीलाइ  

२१०     

लिल्ला प्रशासनलाइ लसफाररस गिाथ  ५१०     

१५  सर्िथिन सुल्क सािान्र्  ५१०     

  सर्िथिन लववादित लबषर्िा  १०१०     

१६  लबद्यतु िडान सम्बलन्ध लसफाररस        

सािान्र् कच्ची घर  २१०     

आर सी सी पदि एक तले घर  ६१०     

एक िलेख लतन तला सम्ि  ९१०     

लतन तला भन्िा िालर्  २०१०     

१७  लनलि धारा िडान सम्बलन्ध लसफाररस        

सािान्र् कच्ची घर  ५१०     

पदि घर  १०१०     

१८  चाररलत्रक लसफाररस  ५१०     

१९  प्लटटंग सवेा सलु्क        



२ रोपनी सम्ि  २५०००     

२ िलेख ५ रोपनी सम्ि प्रलत रोपनी 

र्प  

१००००     

५ रोपनी भन्िा िालर् र्प  ५०००     

२०  उद्योग : घरेलु तर्ा साना  १०१०  ५१०    

िझौला  १५१०  ८१०    

ठुला  २०१०  १०१०    

२१  उद्योग : नािसारी तर्ा ठाउ सारी        

घरेलु तर्ा साना  ५१०     

िझौला  १०१०     

ठुला  २०१०     

२२  लसफाररसको लववरण सच्र्ाइएको लसफाररस सुल्कको ५० प्रलतशत 

२३  लबलबध सािान्र् लसफाररस  २१०     

२४  पररिा सम्बलन्ध िरखास्त फारि 

शुल्क  

२१०    

२५   अन्र् लसफाररसहरु        

लनवेिन फारि प्रलत पाना  १०     

अनुसूची  ५०     

कर चुक्ता प्र.पत्र (फिथ िताथ लाइ बन्ि 

गने) सम्बलन्ध लसफाररस   

५००     

िोहीर्ानी तर्ा तलससं हक सम्बलन्ध 

लसफाररस   

२१०     

२६ लनवेिन निल प्रलत पाना  कार्ाथलर्ले सािाथ १० आफैले 

सािाथ ५ 

२७  भरुवा बन्िकु नलबकरण िस्तुर    १०००   

२८  लिलापत्र िस्तुर प्रलत पि २१०     

२९  हलैसर्त प्रिालणत (ऋण र बिैलेशक 

रोिगारका लालग ) 

      

रु १० लाख सम्ि  १५००     



रु २० लाख सम्ि  २५००     

रु ३० लाख सम्ि  ३५००     

रु ४० लाख सम्ि  ५०००     

रु ५० लाख सम्ि  ६५००     

रु ५० लाख भन्िा िालर् प्रलत १० 

लाखको  

१००० का िरले र्प    

३०  अध्र्र्नका लालग        

रु २० लाख सम्ि  १५००     

रु ३० लाख सम्ि  २५००     

रु ३० लाख िेलख ५० लाख सम्ि  ४५००     

रु ५० लाख भन्िा िार्ी  प्रलत १० 

लाखिा  

५०० का 

िरले  

    

३१  अंशबण्डा र िान बकसिा रलिस्टे्रसन 

शुल्क को  

५० प्रलतशत      

३२  आर् प्रिालणत गिाथ        

नेपालल  (वार्षथक रु ३ लाख सम्ि)  १६०      

रु ३ लाख िलेख िालर् प्रलत  लाख र्प  १००      

३३  बैिलेशक अध्र्ान वा रोिगारको लालग 

(अंग्रेिी) िश लाख सम्ि  

५१०      

 रु १० लाख भन्िा िालर्   ०.०५ प्रलतशतका िरले    

अंग्रेिी प्रलत लसफाररस  ५१०      

सबै िुचुल्का लसफाररस   ५००      

अनसुूची ख  

  ब्र्बसार् कर रकि नलबकरण   

१ स्विशेी/लबिशेी िदिरा तर्ा चुरोट, 

सुतीिन्र्  लडलर सलहत र्ोक लबके्रता  

१००००  ५०००    

स्विशेी/लबिशेी िदिरा तर्ा चुरोट, 

सुतीिन्र्  खुद्रा  लबके्रता  

५००० २५००    

२ लनिाथण सािग्री लबके्रता तर्ा हाडथवर्र       



पसल  

एक भन्िा िालर् लडलरलशप भएको  ३०१० १५१०    

एक िात्र लडलरलसप भएको  १५१०  ८१०    

३ कम्पुटर, रट.भी, रेलडर्ो, घडी, 

िोबाइल लबके्रता  

२०१० १०१०    

िोवाइल ििथत  १०१० ५१०    

४ पटे्रोललर्ि पिार्थ        

लडिेल, पेट्रोल पम्प  ५०१० २५१०    

िरटतेल लडलर  १०१० ५१०   

ग्र्ास लडलर  २०१० १०१०    

५ िलैनक उपभोग्र् खाद्य पिार्थ र्ोक  २०१० १०१०   

खुद्रा पसल तर्ा दकराना पसल  १०१० ५१०    

खुद्रा पसल तर्ा ठेला सलहत  १५१०  ८१०   

फेन्सी तर्ा कपडा पसल  १५१०  ८१०    

६ सवारी साधन लबके्रता        

िइु पांग्रे सवारी  २५१०  १२१०    

चार पांग्रे सवारी  १००१० ५०१०    

िोटरसाइकल, स्कुटर, स्प्रे पार्टसथ  ३५१० २०१०    

८ नर्सथङ होि, सािुिालर्क अस्पताल  १५०१०  ८०१०    

९ औषलध र्ोक तर्ा खुद्रा लबके्रता  ५०१०  २५१०    

१० औषलध पसल र लक्ललनक  २५१०  १२१०    

११ आखा लक्ललनक तर्ा चस्िा पसल  २५१०  १२१०    

१२ डेन्टल लक्ललनक  २५१०  १२१०    

१३ लबशेषज्ञ परािशथ आदि, कन्सल्टेन्सी  ५०००  ३०००    

१४ लनिाथण ब्र्ाबसार् (ठेिा आदि) 

िताथ/नवीकरण  

      

रु १ िलेख ५ लाख सम्ि २२००  १२००    

रु ५ लाख भन्िा िालर् १० लाख सम्ि  ३५००  २०००    

रु १० लाख भन्िा िालर् २० लाख ५०००  २५००    



सम्ि  

  रु २० लाख भन्िा िालर् ५० लाख 

सम्ि  

८०००  ४०००    

रु ५० लाख भन्िा िालर् १ करोड 

सम्ि  

१००००  ५०००    

रु १ करोड भन्िा िालर्  १५०००  ८०००    

  लनिाथण ब्र्बसार् लसफाररस  ५०००     

१६ होटल :       

१.१ होटल, लि, रेस्टुरेन्ट सिेत  ५००० २५००    

 १.२  रेस्टुरेन्ट सुलबधा सम्पन्न  २२००  १२००    

 १.३  सािान्र् खािा पसल  १०००  ५००    

१.४  हल्का पेर् सलहत  १५००  ८००   

१.५  लिष्ठान्न  २०००  १०००   

१७ गोवर ग्र्ास कम्पलन  ५०००  २५००   

१८ सोलार  ५०००  २५००   

१९ फर्नथचर उद्योग िताथ १००००  ५०००   

२० छपाई तर्ा प्रकाशन, अफसेट प्रेस  ५०००  २५००    

२१ ड्राइसभंग इलन्स्टच्र्ुट  ३०००  २०००    

२२ कम्प्र्ुटर इलन्स्टच्र्ुट  ३००० २०००   

२३ फ्र्ाक्स, इन्टरनेट, साइबर, कुररर्र 

सेवा  

१५०० ८००    

२४ लवत्तीर् कम्पलन स्र्ानीर् (नर्ां) िताथ        

क वगथको  १५०००  ८०००    

ख बगथको  ६०००  ४०००    

ग बगथको  ४०००  ३०००    

घ  बगथको  ३०००  २०००    

२५  सहकारी सस्र्ा      

 बचत तर्ा ऋण / बहुउिशे्र् सहकारी  ३०००  १५००    

 अन्र् सहकारी  २०००  १०००    



२६  बीिा कम्पलन शाखा कार्ाथलर् 

(लबस्तार) 

५०००  २५००    

२७  प्रालबलधक लशिालर्, भाषा प्रलशिण 

केन्द्र आदि  

१०००० ७०००   

२८  होस्टेल  ५००० २५००   

२९  वकथ शप :        

बस, ट्रक आदि िोटर पार्टसथ लबदक्र 

सिेत  

५००० २५००   

ििथत  ३००० २०००   

िोटरसाइकल वकथ शप  २००० १२००   

टार्र ििथत तर्ा हावा भने  १००० ५००   

टार्र पसल तर्ा ब्र्ाट्री पसल  २५०० १२००   

२९ बैिलेशक रोिगार सेवा (िेनपावर)  ७००० ४०००   

३० ब्र्ुटीपालथर  १००० १०००    

३१ फोटो स्टुलडर्ो        

  कलर ल्र्ाब तर्ा फोटो  १५००  ८००    

फोटो स्टुलडर्ो िात्र  ५००  २५०    

३२ टेलटरंग :        

कपडा सलहत  १५०० ८००   

टेलटरंग िात्र  ८०० ५००   

३३ हरे्र कटटंग        

  िइु लसट सम्िको  १०००  ५००    

िइु लसट भन्िा िालर्  १५००  ८००    

३४ िुत्ता चप्पल पसल :        

  होलसेल तर्ा खुद्रा  ३००० २०००   

िुत्ता चप्पल, कस्िेरटक खुद्रा  १५०० ८००     

सािान्र् कस्िेरटक  १०००  ५००    

३५ उत्पािक िुलक उद्योग :       



  लचम्नी उद्योग  १५००० ८०००    

इट्टा भट्टा उद्योग  १५००० ८०००   

क्रसर उद्योग : िताथ  १ ००००० ५००००    

३६ भाडा पसल :        

  र्ोक लबके्रता  ३००० २०००   

खुद्रा पसल २००० १०००   

३७ आर्टसथ ब्र्ाबसार् :       

  लडलिटल  १५०० ८००    

लडलिटल तर्ा अन्र्  २००० १०००   

३८ धागो तर्ा टाक पसल  ५००  २५०    

३९ इलेक्ट्रोलनक पसल  २०००  १०००    

४० लससा प्लाई, कापेट, फ्लेि आदि 

लबके्रता  

३५०० २०००   

४१ फर्नथचर सोरुि  ३५०० २०००   

४२ खेलौना, उपहार, लगफ्ट लबके्रता  २००० १०००   

४३ केवल नेटवकथ   ३५०० २०००   

४४ कृलष फिथ        

  पोल्ट्री फिथ - ५०० चल्ला सम्ि  १२०० ८००   

५०१ िलेख १००० चल्ला सम्ि  २००० १०००   

१००१ िेलख ५००० सम्ि  ३००० २०००   

५००० चल्ला भन्िा िालर्  ५००० २५००   

फलफूल तर्ा तरकारी खेलत  १५०० ८००   

गाइ, बंगुर, बाख्रा, भैसी पालन 

ब्र्बसार्  

२००० १०००   

िाछा पालन  १५०० ८००   

४५ िास ुपसल        

  कुखुरा  २००० १०००   

खसी बोका  ३००० १५००   



खसी बोका र कुखुरा  ३५०० २०००   

रागा बंगुर  ३००० १५००   

िाछा पसल  २५०० १२००   

४६ लग्रल उद्योग  ५००० २५००   

४७ ब्लक उद्योग  ५००० २५००   

४८ स्टेशनरी  २००० १०००   

४९ िाना, अन्डा तर्ा ह्याचरी पसल  २००० १०००   

५० ज्र्ाकेट तर्ा झोला पसल  २००० १०००   

५१ िसला उद्योग  १५०० ८००   

५२ तरकारी तर्ा फलफूल पसल  १५०० ८००   

५३  रासार्लनक िन तर्ा एग्रोभेट : लडलर  २५०० १५००   

५४  रासार्लनक िन तर्ा एग्रोभेट : खुद्रा  १५००  ८००   

५५ कुटानी, लपसानी, सेल्डर, होल्डर  २५०० १५००   

५६ आइसदक्रि तर्ा िगु्ध सम्बन्धी 

पररकार  

१५०० ८००    

५७ सुनचादि ज्वेलर पसल  ५००० २ ५००   

५८ टेन्ट हाउस, क्र्ाटररङ  ३५०० २०००   

५९ पाउरोटी भण्डार  १५०० ८००   

६१ पशु औषलध पसल  २५०० १५००   

६२ लबि भण्डार  १५०० ८००   

६३ ज्र्ोलतष सेवा  १५०० ८००   

६४ अलडटर फिथ  ३००० २०००   

६५ रेलिटेन्स सेवा (आइ.र्ि.इ )  ३००० २०००   

६६ िोवाइल टावर  ५००० २५००   

६७ लसरक डसना उद्योग  ३००० २०००   

६८ एफ.र्ि रेलडर्ो स्टेसन  ५००० २५००   

६८.१  स्नूकर हाउस (लबलवध िनोरञ्जन सेवा)  १५१०  ८१०   

६९ होसडंगबोडथ, साइनबोडथ, ग्लोबबोडथ 

स्टल आदि २५ वगथफूट भन्िा िालर् १ 

१०००     



वषथका लालग  

७० २५ वगथफूट सम्ि  ५००     

७१ तुल ब्र्ानर एक हप्ताको लालग  ५००     

७२ एक हप्ता भन्िा िालर् एक िलहना 

सम्ि  

१०००     

७३ पोल ब्र्ानर एक हप्ता िलेख एक 

िलहना सम्ि प्रलत ब्र्ानर  

१००     

७४ नक्शा पास िस्तरु बगथफूट        

  आर.लस लस कम्प्लेस, िल, ससपंग 

सेन्टर  

२०      

आर सी सी - आवासीर् प्रर्ोिन  ७     

आर लव सी  ५       

िाटो िडान लनर्िथत कच्ची घर 

टहराहरु  

२     

७५ नक्शा पास नािसारी        

  एक तला  ५००     

  एक तला भन्िा िालर् प्रलत तला  २५०     

७६ घर लनिाथण नक्शाको निल िस्तुर 

एकिुष्ट  

५००    

 भवन लनिाथण िरखास्त फारि िस्तुर  ५००    

७७  घर नक्शा पास सम्पन्न प्रिाण पत्र        

  सबै कच्ची घर  ५००     

  एकतल ेपदि घर  १०००      

  एकतले भन्िा िालर् प्रलत तल्ला  १००० का िरले र्प    

७८   घर नक्शापास संसोधन  शुरु िस्तुरको २५ 

प्रलतशतको िरले  

  

  घर नक्शापास सर्िथिन  ५००     

७७ भवन लनिाथण धरौटी प्रलत वगथफुट  २     



७८  सरसफाइ सेवा सुल्क (िालसकिा)       

१.१  लि सलहतको होटल  २५०   

१.२  रेस्टुरेन्ट  १५०   

१.३  लचर्ा पसल, सािान्र् खािा पसल 

तर्ा सािान्र् होटेल  

७५    

१.४  हरे्र कटटंग, सैलुन तर्ा ब्र्ुटीपालथर  १५०   

१.५  िासु पसल, तरकारी तर्ा फलफुल 

पसल  

१५०   

१.६  ब्र्बसालर्क प्रर्ोिन प्रलत सटर  ५०   

१.७  व्यलक्तगत प्रर्ोिन प्रलत घर  ५०    

१.८  लवत्तीर् संघ सस्र्ा  १००    

१.९  लनलि अस्पताल तर्ा िेलडकल हल  २५०    

१.१०  ग्र्ारेि  २५०    

८७ वन िताथ :       

  सािुिालर्क  १००००     

लनलि  १५०००     

धार्िथक  १००००     

८८ घर वाहाल कर सिग्र भाडाको  १० प्रलतशत      

८९ लनकासी कर :        

 सबै प्रकारको फलफुल तर्ा हररर्ो 

तरकारी प्रलत िीप तर्ा भ्र्ान  

३००    

 सबै प्रकारको फलफुल तर्ा हररर्ो 

तरकारी ट्रर्ाकटर  

५५०    

 सबै प्रकारको फलफुल तर्ा हररर्ो 

तरकारी ट्रक  

८००    

  िलैनक उपभोग्र् तर्ा खाद्यान्न प्रलत 

ट्रक  

१०००      

  िलैनक उपभोग्र् तर्ा खाद्यान्न प्रलत 

ट्रीपर / ट्याक्टर  

७००      



  िलैनक उपभोग्र् तर्ा खाद्यान्न प्रलत 

िीप/ भ्र्ान  

५००      

९० पशपुिंी लनकासी प्रलत गोटा        

  कुखुरा  २     

खसी, बाख्रा  ५०     

रागा, बंगुर भैसी  १००     

९१ खानेपानी उपभोक्ता सलिलत  २५०० १२००    

९२ एग्रो फिथ (िधु उत्पािन, गाइ तर्ा 

भैसी पालन, फलफुल तर्ा तरकारी 

उत्पािन  

३५०० २०००   

९३ स्वावलम्बन तर्ा अन्र् संगठन 

संचालन अनुिलत पत्र   

१०००     

९४  सवारी साधन पटके कर     

 लनलि तर्ा भाडाका बस  ५०    

 ट्याक्सी, कार, िीप, टेम्पो भ्र्ान र 

अन्र् 

२५    

 िाइक्रो बस र र्स्तै प्रकारका अन्र्  ४०    

 डोिर, एक्साभेटर, लोडर रोलर, के्रन 

रट्रपर िस्ता उपकरण  

१८५    

 ट्रक / ट्रर्ाकटर आदि  १२५    

 लिनी रट्रपर  ८५    

 नगर र्ातर्ात : बस आदि िालसक  ५००    
 

 पालुङंटार नगरपाललका एदककृत सम्पलतकर तफथ     

क्र. स ं लववरण  प्रलत रोपनी 

रकि रु  

वाडथ न  कैदफर्

त  

१ छेपेटार पुल िसानेठाटी आसपासको पदि सडकको 

िार्ा बार्ा  

८५०००० १   

२ िासानेपारट-साउते सडकको आसपास (चोरकाटे 

िाने पदि सडक) 

७५०००० १   



३ साउते -ज्र्ोलत चौतारो- कुसुण्ड े ग्रावेल सडक  ५५०५५५ १   

४ लपप्लेटारी-खोप्लांग भज्र्ाङ सडक िार्ा बार्ा 

ग्राबेल सडक   

३५०००० १   

५ भज्र्ाङ िलेख चापाभज्र्ाङ सम्िको कच्ची सडक 

आसपासको िग्गा  

२५०००० १   

६ िउेराली-अन्नपूणथ िलन्िर-अन्नपूणथ िा.लब डाडागाउ 

खोप्लांग ग्राबेल सडक आसपासको िग्गा  

२५०००० १   

७ ज्र्ोलत चौतारा लबन्िवालसनी खुम्पािंुग 

चापाभज्र्ाङ सम्िको कच्ची सडक आसपासको 

िग्गा  

२५०००० १   

८ खुम्पािुङ-ओखलढंुगा-चापाभज्र्ाङ कच्ची सडक 

आसपासका िग्गा   

१००००० १   

९ सुन्िरखोला बरभज्र्ाङ कच्ची सडक   २००००० १   

१० सातिोबाटो लबिी िोड्ने कच्ची िोटरबाटो 

आसपासको िग्गा  

६५०००० १   

११ सातिोबाटो लपपलटारी पदि सडक आसपासका 

िग्गा  

७५०००० १   

१२ कोलकोट-बेलबास-कतुसपेालन-कटहरे कच्ची सडक  २००००० १   

१३ खुपाथिंुग-बासपानी-पालन टंकी कच्ची सडक  १००००० १   

१४ सापकोटा गाउ-न्र्ौपानेगाउ-लब क गाउ-खोप्लांग 

कच्ची सडक  

१५०००० १   

१५ ज्र्ोलत चौतारो-अम्बोटे-खोप्लांग भज्र्ाङ कच्ची 

सडक  

२००००० १   

१६ सुन्िरखोला आपटार-कोइराले कच्ची सडक  २००००० १   

१७ अन्नपुणथ-सुन्िरखोला कच्ची सडक  २००००० १   

१८ अन्र् सहार्क कच्ची िोटर बाटोल ेछोएको िग्गा  १००००० १   

१९ अन्र् लभरपाखाको िग्गा  ८०००० १   

क्र.स ं लववरण  प्रलत रोपनी 

रकि रु  

वाडथ न  कैदफर्त  

१ िध्र् ेपहाडी सडक-पाउरोटी भण्डार-उत्तिटारी 

आसपास 

८५०००० २   



२ ढलेवर-लसम्लेडाडा-बुढीचौर-पोखरी बेशी-

चापाभज्र्ाङ-लगानीचौर-सुन्तल-ेफलािे र फलािे 

खानी िोटर बाटो आसपासका िग्गा  

३००००० २   

३ लबिुले डाडा-आपलपपल स्कुल-राइगाउ ररप  ३५०००० २   

४ आलपपल भज्र्ाङ आसपासका िग्गा  ६००००० २   

५ पल्लो हरटर्ा-हर्िथकोट-ओडारे  ३५०००० २   

६ पाउरोटी भण्डार पदि सडकले छोएको िग्गा  ८५०००० २   

७ धलेवर-सािाचौर ग्राबेल सडक आसपासका िग्गा  ३५०००० २   

८ आलपपल स्कुल ररप सडकले छोएको िग्गा  ४००००० २   

९ गोरेटो बाटोले छोएको र अन्र्  सिर्र िग्गा  १००००० २   

१० िािीचौर-लसम्पानी -रातडाडा-अंगेटारी -

काकीगाउँ कच्ची िोटरबाटो  

३५०००० २   

११ अन्र् िोटरबाटो खलुेको िग्गा  १५०००० २   

१२ अन्र् लभलत्र िग्गा पाखा पखेरा र खोररर्ा  ५०००० २   

क्रि 

सखं्र्ा  

लववरण  प्रलत रोपनी 

रकि रु  

वाडथ न  कैदफर्त  

१ लसउडनेी - साउनेपानी-डुम्रेडाडा ग्राबेल सडक  ६००००० ३   

२ डुम्रेडाडा-धारापानी-पाचलचर्ान-ग्रावेल सडक  ६००००० ३   

३ आपलपपल हलस्पटल आसपासका ग्रावेल सडक  ३००००० ३   

४ भण्डारर्ोक-गुन्टार-लबराबारी-पार्ीभरा-

ढाके्रस्वारा आपलपपल अस्पताल कच्ची सडक  

४००००० ३   

५ सभाचौतारा-राउतेपालन-िैबल िैबल द्रब्र् शाह 

ग्राबेल सडक  

२००००० ३   

६ गिवुा भज्र्ाङ-लबराबारी-पार्ीभरा-ढाके्रस्वारा 

कच्ची सडक  

६००००० ३   

७ भण्डारर्ोक-बजे्रडाडा  ६००००० ३   

८ भुख्रलेडाडा-कालीरह-धारापानी कच्ची सडक  ४००००० ३   

९ लसउडनेी -बोगटीगाउ - लबछीिारा कच्ची सडक  ७००००० ३   

१० बाह्रलबसे-ररपलीगाउ िध्र्े पहाडी लोकिागथ 

आसपास  

७००००० ३   

११ डुम्रेडाडा-साउनेपानी-भोल े ८००००० ३   



१२ राउतेपालन-बोहोरागाउ-पलण्डतगाउ  ७००००० ३   

१३ किली-लािगरा-भण्डारर्ोक िध्र्ेपहाडी लोक 

िागथ   

१०००००

० 

३   

१४ अन्र् िोटर बाटो छोएको  १५०००० ३   

१५ अन्र् लभरपाखा पखेरा  ८०००० ३   
 

क्र स ं लववरण  प्रलत रोपनी 

रकि रु  

वाडथ न  कैदफर्त  

१ कुिालगाउ-बाह्रलपके-हात्तीगौडा िोड सम्िको 

िध्र्े पहाडी लोकिागथ   

२२००००

० 

४   

२ बाह्रलपके बिार िते्र  २२००००

० 

४   

३ हात्तीगौडा िोडिलेख लुइँटेल फेिी सम्ि िध्र् े

पहाडी लोकिागथ  

१०००००

० 

४   

४ बडडाडा िलेख लुइँटेल भज्र्ाङसम्ि  ४००००० ४   

५ लस.रट.भी.रट.-सापकोटाटार -ठाटीचौर  १५००००

० 

४   

६ बडडाडा बिार िेत्र आसपास  ६००००० ४   

७ हात्तीगौडा-बगालेटार र्ानलस फेिी  ५००००० ४   

८ िालर्लो िालती गैरा िलेख तल्लो िालती गैरा हुि ै

अचथल े 

४००००० ४   

९ हात्तीगौडा -धारापानी  बरलपप्ल े ४००००० ४   

१० तल्लो फाट-अल्का लचलाउने-सानो बगैचा  १५००००

० 

४   

११ छापर्ोक-अचथल े ४००००० ४   

१२ छापर्ोक-िालर्लो िालतीगैरा-सुिशथन  ४००००० ४   

१३ बाह्रलपके-पन्र्गाउ-छापर्ोक  ५००००० ४   

१४ हात्तीगौडा-बसथरे-लघलिरेर्ोक हुि ैगाईखुर िैिान 

सम्ि  

४००००० ४   

१५ हात्तीगौडा-खनालर्ोक-बेलटार  ४००००० ४   



१६ लुइँटेल-लुइँटेलडाडा-ओवरी  ३००००० ४   

१७ अन्र् िोटर बाटोले छोएको  ५००००० ४   

१८ अन्र् लभलत्र िग्गा बाटोल ेनछोएको  ३००००० ४   

१९ डाडा, पाखा, पखेरा  १००००० ४   
 

क्र स ं लववरण  प्रलत रोपनी 

रकि रु  

वाडथ न  कैदफर्त  

१ हवाईिैिान बिार वररपरी र आसपासका पदि 

सडकल ेछोएको िग्गा  

१५००००

० 

५   

२ हवाईिैिान लसरानिलेख राधाकृष्ण िलन्िर सम्ि 

कालोपत्रे सडक वररपरी  

१५००००

० 

५   

३ राधाकृष्ण-लस.रट.भी.रट. हुि ैबाह्रलपके सम्ि  १५००००

० 

५   

४ राधाकृष्ण िलेख िाझटार प्रलतिालर् सम्ि 

कालोपत्रे सडक वररपरी  

२०००००

० 

५   

५ िाझटार प्रलतिालर् िलेख ठाटीपोखरी 

नगरपाललका चोक सम्ि पदि सडक  

२५००००

० 

५   

६ ठाटीपोखरी बिार िेत्र  ३०००००

० 

५   

७ ठाटीपोखरी नगरपाललकाचोक िलेख वाडथ न ४ र ५ 

को लसिाना सम्ि िध्र्ेपहाडी िागथले छोएको  

२०००००

० 

५   

८ िाझटार िलेख रालनखोला हुि ैनर्ा गाउ ट्रान्सफिर 

चोक सम्ि  

१५००००

० 

५   

९ चारकुने चौताराबाट र्ोत्रालडही िाझटार बाटो  १५००००

० 

५   

१० राधाकृष्ण चोकबाट तल्लो फाट हुि ैिहािवेस्र्ान 

सम्ि  

१५००००

० 

५   

११ िहािवेस्र्ानबाट बडहरे खोला सम्ि  १०००००

० 

५   

१२ अन्र् िोटरबाटोले छोएको गज्ज  १००००० ५   



० 

१३ बाटो नखुलकेो िग्गा, पाखा  ३००००० ५   
 

क्र.स ं लववरण  प्रलत रोपनी 

रकि रु  

वाडथ न  कैदफर्त  

१ िुडीखोला-पुर्ोकगाउ कच्ची सडक सब ै १००००० ६   

२ गोठाटार िलेख पौवाटार सम्ि ग्राबेल सडक  ६००००० ६   

३ पौवाटार-कोसपं्रग खोला स्कुल सम्ि ग्राबले सडक  ६००००० ६   

४ गोठेटार िलेख कोसपं्रगखोला सम्ि ग्राबेल सकक  ५००००० ६   

५ कोसपं्रगखोला-िरुवाफाट-कसेरीफाट-बडहरेखोला 

ग्राबेल सडक  

५००००० ६   

६ पौवाटार-किलटार-लािाटारर ग्राबेल सडक  ६००००० ६   

७ लािटारी-सेरा ग्राबेल सडक  ५००००० ६,९   

८ बडहरेखोला-बरलपप्ल-ेठुलोचौर  ६००००० ६   

९ पौवाटार-भोटेकाटे-बनपाले कच्ची सडक  ५००००० ६   

१० बनपाले-बेतेनी िैिान कच्ची सडक  २००००० ६   

११ सेरा-उपल्लो सेरा कच्ची सडक  ५००००० ६   

१२ बराटार-कालाखेतीटार कच्ची सडक  ३००००० ६   

१३ पौवाटार-प्र्ाउिीखोला ग्राबेल सडक  ६००००० ६   

१४ प्र्ाउिीखोला-पुर्ोकबेशी ग्राबेल सडक  ४००००० ६   

१५ पुर्ोकबेशी -पूवाथधार स्कुल आसपास कच्ची सडक  ३००००० ६   

१६ पूवाथधार स्कुल-अिगाई गाउ हुि ैलसिलगैरा सम्ि 

कच्ची सडक  

२००००० ६   

१७ तल्लो कालािाटा-हवाईग्राउण्ड  ५००००० ६   

१८ तालपोखरी-कटरबोट  ५००००० ६   

१९ अन्र् लभलत्र  २००००० ६   
 

क्र. स ं लववरण  प्रलत रोपनी 

रकि रु  

वाडथ न  कैदफर्त  

१ नर्ापूल-लबरुवाटार ग्रावेल सडक  १००००० ७   



० 

२ लबरुवाटार बिार िेत्र ग्राबेल सडक  ११००००

० 

७   

३ चुलनघाट-अवंडा ग्रावेल सडक  ९००००० ७   

४ कौशलीटार-खत्रीटार-पारेघाट-ग्रावेल सडक  ९००००० ७   

५ नर्ापूल-बुढीकुवा-आलेबर-िालझगाउ ग्रावेल सडक  १०००००

० 

७   

६ लबरुवाटार -ढल्केबर ग्रावेल सडक  १०००००

० 

७   

७ ढल्केबर-नौिोहर-िोगीस्र्ान-िाइललटार शाखा 

सडक  

५००००० ७   

८ लबरुवाटार-सेराफेिी शाखा ग्रावेल सडक  ९००००० ७   

९ फेिी-िुडीखोला शाखा सडक  ५००००० ७   

१० फेिी-डाडागाउ-खाल्टे  २००००० ७   

११ कौशलीटार-सलतघाट शाखा सडक  ५००००० ७   

१२ डोटेलपपल-िुहाने सडक  ३००००० ७   

१३ िुहाने-आरनपानी फल्र्ो  ५००००० ७   

१४ िालर् उल्लेलखत बाहके लभलत्र /कच्ची िोटर बाटोको 

िग्गा  

३००००० ७   

१५ बाटो नखुलकेो अन्र् सब ैिग्गा पाखो पखरेो सलहत  १५०००० ७   
 

क्र.स ं लववरण  प्रलत रोपनी 

रकि रु  

वाडथ न  कैदफर्त  

१ अकला ग्रालिण सडकल ेछोएको िभुार िग्गा 

ग्रावेल सडक  

७००००० ८   

२ बन्चरे-अलधकारी गाउ कच्ची सडक  ६००००० ८   

३ बन्चरे-अलधकारी गाउ लभलत्र िग्गाहरु  २००००० ८   

४ डुडुहटार-रातिाटे ग्रावेल सडक  ७००००० ८   

५ डुडु हटार - रातिाटे लभलत्र िग्गा  ४००००० ८   

६ लिलनचोक ग्रावेल सडक  १००००० ८   



० 

७ लिलनचोक लभलत्र िग्गा  ४००००० ८   

८ लािाचौर ग्रावेल सडक  ६००००० ८   

९ लािाचौर लभलत्र िग्गा  ३००००० ८   

१० गौलीटार ग्रावेल सडक  ६००००० ८   

११ गौलीटार लभलत्र िग्गा  ३००००० ८   

१२ िुलावारी कच्ची सडकले छोएको  ३००००० ८   

१३ िुलावारी सडक नभएको पाखा पखेरो  १००००० ८   

१४ लझरिास-झाक्रा कच्ची सडकले छोएको  १००००० ८   

१५ लझरिास-झाक्रा धारापानी सडक नभएको पाखा 

पखेरो  

५०००० ८   

१६ डाडागाउ कच्ची सडकल ेछोएको  ४००००० ८   

१७ डाडा गाउँ सडक नभएको पाखा पखेरो  २००००० ८   
 

क्र. स ं लववरण  प्रलत रोपनी 

रकि रु  

वाडथ न  कैदफर्त  

१ अवुवा-ढंुगेटारी-लबिी सरेा-पौवाटार ग्रावेल 

िोटरबाटो आसपास  

८००००० ९   

२ लबिी-िोभान-सातिोबाटो िाने सहार्क िोटरबाटो  ६००००० ९   

३ लािगरा-घरेडी खोला-हात्तीगौडा कच्ची िोटर बाटो  ४००००० ९   

४ लबिी-बागडाडा सहार्क िोटर बाटो  ४००००० ९   

५ ढंुगेटारी-पुरानो ििने हुि ैलहरेक िाने कच्ची सडक  २००००० ९   

६ झगरे-कुसुन्तार-िोती - सानाबेशी कच्ची सडक  २००००० ९   

७ सेरा-सानबेशी कच्ची सडक  २००००० ९   

८ सेरा बिारबाट उपल्लो सेरा ग्रावेल सडक  ४००००० ९   

९ उपल्लो सेराबाट प्रणालि गाउ कच्ची सडक  १५०००० ९   

१० लबिी पन्र्बेशी हुि ैभुत्र्ाहा कच्ची सडक  २००००० ९   

११ सेरा -लसस्नरेी-िुसलगाउ कच्ची सडक  १००००० ९   

१२ ढंुगेटारी वोस्टर-लसस्नेरी-बागरडोर िाने कच्ची सडक  १००००० ९   

१३ झगरे-िरोट बेशी हुि ैलत्रवेणी िाने कच्ची सडक  ३००००० ९   



१४ अन्र् लभलत्र तर्ा डाडापाखा  ५०००० ९   
 

क्र. स ं लववरण  प्रलत रोपनी 

रकि रु  

वाडथ न  कैदफर्त  

१ ओसप्रंग भअन्र्ंग हुि ैबागडाडा कच्ची सडक  २००००० १०   

२ पलन्र्नी हुि ैसेराबेशी कच्ची सडक  २००००० १०   

३ बागडाडा- सातिोबाटो ग्रावेल सडक  ३००००० १०   

४ लुइँटेल-लालिकोट - चारघरे कच्ची सडक  २००००० १०   

५ लालिकोट-गलालबसौनी कच्ची सडक  २००००० १०   

६ र्ाि डाडा - लप्सीचौर कच्ची सडक  २००००० १०   

७ कुडाहर - िाहाल गाउ - गलालबसौनी खोला 

कच्ची सडक  

२००००० १०   

८ कुडाहर -भारतीबेसी - चचथ कच्ची सडक  २००००० १०   

९ सुपारे - िोती-अलिलचौर-कुरेचौर 

गोरटोबाटो  

१५०००० १०   

१० कालुलुडा - पुछारगाउ - भर्तथनी चौतारा 

कच्ची सडक  

१५०००० १०   

११ अन्र् पाखा पखेरा  ५०००० १०   

 

िालर् उल्लेलखत करका िरहरुवाट आ.व. ०७५/०७६ िा र्स 

नगरपाललकाको कूल आन्तररक आर्को प्रिेपण लनम्नानुसार रहकेो छ ।  

क्र.सं. लशषथक कूल वार्षथक आर् 

अनुिान 

कैदफर्त 

१ एदककृत सम्पलत्त 

कर 

६००००००  

२ सेवा शुल्क, िस्तुर १२००००००  

३ लवलवध आर् ७००००००  

४ िालपोत रलिष्ट्रशेन ४००००००  



शुल्क वांडफांड 

५ लवद्युत रोर्ल्टी २००००००  

कूल िम्िा  ३१००००००  

 

िालर् उल्लेलखत आन्तररक आर् सलहत र्स नगरपाललकाको आ.व. 

०७५/०७६ िा प्राप्त हुने कूल आर् लनम्नानुसार प्रिेपण गररएको छ । 

क्र.सं. लशषथक आर् अनुिान रकि कैदफर्त 

१ कूल आन्तररक आर् ३१००००००  

२ आ.व. ०७४/०७५ को लिम्िेवारी सने 

रकि 

१५००००००  

३  नेपाल सरकारवाट प्राप्त हुने लनशतथ 

अनुिान  

१९०१०००००  

४ नेपाल सरकारवाट प्राप्त हुने शसतथ 

अनुिान 

२२५१०००००  

५ प्रिशे सरकारवाट प्राप्त हुने लवत्तीर् 

हस्तान्तरणको रकि 

१२७०००००  

६ प्रिशे सरकारवाट प्राप्त हुने लवशेष 

अनुिान 

३८०००००  

७  पररर्ोिनािा आधाररत शसतथ अनुिान ५०००००००  

८ सािालिक सुरिाको रकि ११०००००००  

९ केन्द्र सरकारवाट प्राप्त हुने रािश्व 

वांडफांडको रकि 

८२५०००००  

१० प्रिशे सरकारवाट प्राप्त हुने सवारी 

साधन कर वांडफांड 

४१२००००  

११ नगर लवकास कोषसंगको ऋण अनुिान ५०००००००  

कूल 

िम्िा 

 ७७,४३,२०,०००  

 



पालङुटार नगरपाललकाको आर्र्थक वषथ २०७५/०७६ को सवेा र कार्थहरुको लालग 

स्र्नीर् सलंचत कोषवाट रकि खचथ गन ेर लवलनर्ोिन गन ेसम्बन्धिा वनकेो ऐन 

प्रस्तावना:  

पालुङटार नगरपाललकाको आर्र्थक वषथ २०७५/०७६ को सेवा र कार्थहरुको 

लालग संलचत कोषवाट केलह रकि खचथ गने अलधकार दिन र सो रकि 

लबलनर्ोिन गनथ वाञ्छनीर् भएकोले, नेपालको संलबधानको धारा २२९ को 

उपधारा (२ )बिोलिि पालुङटार नगर सभाले र्ो ऐन बनाएको छ । 

१) संलिप्त नाि र प्रारम्भ (१) र्स ऐनको नाि पालुङटार नगरपाललकाको 

लबलनलर्िन ऐन, २०७५ रहकेो छ । 

(२) र्ो  ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२) आर्र्थक वषथ ०७५/०७६ को लनलित्त संलचत कोषवाट रकि खचथ गने 

अलधकार (१) आर्र्थक वषथ ०७५/०७६  को लनलित्त नगर कार्थपाललका, 

वडा सलिलत, लवषर्गत कार्ाथलर्, शाखाले गने सेवा र कार्थहरुका लनलित्त 

अनुसूची १ िा उल्लेलखत चालु खचथ, पूंलिगत खचथ र लबत्त्र् व्यवस्र्ाको 

रकि सिेत सिावेश गरी िम्िा रकि रु. ७७,४३,२०,००० ( अिेरुपी 

सतहत्तर करोड लत्रचाललस लाख वीस हिार िात्र) िा नबढाई लनर्िथष्ट 

गररए बिोलिि संलचतकोषवाट खचथ गनथ सदकनेछ । 

३) लबलनर्ोिन (१)र्स ऐनद्वारा संलचतकोषवाट खचथ गने अलधकार दिईएको 

रकि आ.व. ०७५/०७६ का लनलित्त पालुङटार नगरपाललका, नगर 

कार्थपाललका, वडा सलिलत, लबषर्गत कार्ाथलर् र शाखाले गने सेवा र 

कार्थहरुको लनलित्त लवलनलर्िन गररने छ । 

(२)उपिफा (१) िा िुनसुकै कुरा लेलखएको भएता पलन नगरपाललका, 

नगर कार्थपाललका, वडा सलिलत, लबषर्गत कार्ाथलर् र शाखाले गने सेवा 

र कार्थहरुको लनलित्त् लबलनर्ोिन गरेको रकि िध्र्े कुनैिा बचत हुने र 

कुनै िा अपुग हुने िलेखन आएिा नगर कार्थपाललका ले बचत हुने 



लशषथकवाट नपुग हुने लशषथकिा रकि सानथ सके्नछ । र्सरी रकि सािाथ एक 

लशषथकवाट सो लशषथकको िम्िा रकिको २५ प्रलतशतिा नबढ्ने गरी कुनै 

एक वा एकभन्िा बढी लशषथकहरुिा रकि सानथ तर्ा लनकासा र खचथ 

िनाउन सदकनेछ । पूंलिगत खचथ र लबत्तीर् व्यवस्र्ातफथ  लवलनर्ोलित 

रकि सांवा भुक्तानी र व्याि भुक्तानी बाहके अन्र् चालू खचथ लशषथकतफथ  

सानथ र लवत्तीर् व्यवस्र्ा अन्तरगत सांवा भुक्तानी खचथ तफथ  लबलनर्ोलित 

रकि व्याि भुक्तानी खचथ लशषथकिा बाहके अन्र्त्र सानथ सदकने छैन । 

तर चालु तर्ा पूंलिगत खचथ र लवत्तीर् व्यवस्र्ापन खचथ व्यहोने एक श्रोतवाट अको 

श्रोतिा रकि सानथ सदकने छ । 

 (३) उपिफा (२) िा िुनसुकै कुरा लेलखएको भएता पलन एक लशषथकवाट सो 

लशषथकको िम्िा स्वीकृत रकिको २५ प्रलतशत भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक वा 

ऐकभन्िा बढी लशषथकहरुिा रकि सानथ परेिा नगर सभाको स्वीकृलत ललनु पनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

अनुसूची १ 

ऐनको िफा २ संग सम्बलन्धत 

नेपालको संलबधानको धारा २२९ (२) बिोलिि 

 

पालङुटार नगरपाललकाको सलंचतकोषवाट लबलनर्ोलित हुन ेरकि 

 

क्र.स.ं लशषथकको नाि चाल ुखचथ पूंलिगत खचथ लवत्तीर् 

व्यवस्र्ा 

िम्िा 

१ कार्ाथलर् 

संचालन खचथ 

७१०००००० 0 0 ७१०००००० 

२ नगरस्तरीर् 

र्ोिना 

० १३२२४६९७६ ० १३२२४६९७६ 

३ वाडथस्तरीर् 

र्ोिना 

० ८५९७३०२४ ० ८५९७३०२४ 

४ सहलगानी/ 

सिपरूक कोष 

० ३००००००० ० ३००००००० 

५ प्रार्लिकताप्राप्त 

लवशषे कार्थक्रि 

० २००००००० ० २००००००० 

६ सािलिक 

सरुिा 

११००००००० ० ० ११००००००० 

७ (पररर्ोिनािा 

आधाररत 

कार्थक्रि) 

० ५००००००० ० ५००००००० 

८ बहुउदे्दश्र्ीर् 

भवन लनिाथण 

० ५००००००० ० ५००००००० 

९ सशतथ कार्थक्रि 

( लशिा, 

स्वास््र्, कृलष 

२२५१००००० ० ० २२५१००००० 



आदि) 

 िम्िा ४०६१००००० ३६८२२००००  ७७४३२०००० 

 

  



अनुसूची १.१ 

ऐनको िफा २ संग सम्बलन्धत 

नेपालको संलबधानको धारा २२९ (२) बिोलिि 

पालंुङटार नगरपाललकाको आ.व. ०७५/०७६ को लालग लबलनर्ोलित 

चालू खचथको लबबरण: 

क्र.सं. बिेट नं. बिेट खचथ लशषथक आन्तररक 

स्रोत वाट 

रािश्व 

वांडफांडको 

रकि वाट 

आ.व. ०७५/०७६ 

का  

ललग लबलनर्ोलगत 

रकि 

१ २११११ तलब     १२५००००० 

२ २१११२ स्र्ानीर् भत्ता     ३००००० 

३ २१११३ िहगंी भत्ता     ८००००० 

४ २१११४ दफल्ड भत्ता     २००००० 

५ २१११५ चाड पवथ खचथ     २५०००० 

६   पाररश्रलिक िन प्रलतलनलध     ९५००००० 

७ २१११९ अन्र् भत्ता     ३०००००० 

८ २११२१ पोशाक     ७००००० 

९ २२१११ पालन तर्ा लबिुली     ३००००० 

१० २२१११

१ 

        

११ २२११२ संचार िहशुल     ८००००० 
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८ िलवार्ू पररवतथन सम्बम्न्धी लवद्यालर् 

सचेतना कार्थक्रि 

४०००००   

९ सौर्थ उिाथ उडान कार्थक्रि २००००००   

१० तातोपानी भुलभुले खार संरिण तर्ा प्रबधथन १००००००   

  बातावरण सरंिन तर्ा लबपि व्यवस्र्ापन 

पफथ  कूल िम्िा 

१४४०००००   

१ लललच पकेट एररर्ा १००००००   

२ लिल्क कोररडोर ५००००००   

३ कोल्ड स्टोर ३००००००   

४ कृलष लवकास कार्थक्रि सलहत लग्रन हाउस 

लनिाथण 

२५०००००   

५ पूंलिकोष १०००००००   



६ सहकारर पसल तर्ा कृलष उपि प्रबधथन १५०००००   

७ िाछा पोखरी लनिाथण  १००००००   

८ पशु सेवा लवकास कार्थक्रि १००००००   

  आर्र्थक लवकास तफथ को कूल िम्िा २५००००००   

१ उत्कृष्ट किथचारी सम्िान कार्थक्रि १६९७६   

२ उत्कृष्ट लशिक सम्िान कार्थक्रि ३००००   

३ सूचना तर्ा संचार ७०००००   

४ प्रलतलनलध, किथचारी अध्र्र्न अन्वेषण  

अवलोकन भ्रिण 

२००००००   

५ न्र्ालर्क सलिलत िेलिेलाप ताललि न्र्ालर्क 

कोष 

१२०००००   

६ लडलिटल नापी उपकरण खररि ८०००००   

७ लबद्यूतीर् शासन प्रबधथन कार्थक्रि १००००००   

८ उप-प्रिुखको संर्ोिकत्विा नगरपाललकािा 

लगानी सम्िेलन 

४०००००   

  संस्र्ागत लवकास तर्ा सशुासन तफथ  कूल 

िम्िा 

६१४६९७६   

    
 भौलतक पवूाथधार कूल िम्िा २०३४०००००  

 सािालिक लवकास कूल िम्िा २९३५००००  

 पर्थटन प्रबधथन तफथ को कूल िम्िा ७७५००००  

 बातावरण सरंिन तर्ा लबपि व्यवस्र्ापन 

पफथ  कूल िम्िा 

१४४०००००  

 आर्र्थक लवकास तफथ को कूल िम्िा २५००००००  

 संस्र्ागत लवकास तर्ा सशुासन तफथ  कूल 

िम्िा 

६१४६९७६  

   २८६०४६९७६  

 

 



 

अनुसूची १.३ 

ऐनको िफा २ संग सम्बलन्धत 

नेपालको संलबधानको धारा २२९ (२) बिोलिि 

पालंुङटार नगरपाललकाको आ.व. ०७५/०७६ को लालग लबलनर्ोलित वाडथ स्तरीर् 

कार्थक्रि तर्ा बिेट: 

वाडथ न १ को वाडथ स्तरीर् कार्थक्रि तर्ा बिेट 

भौलतक पवूाथधार तफथ  

लस 

न 

र्ोिनाको नाि –सडक बिटे कैदफर्त 

१ ज्र्ोलत चौतारा बेलबास हुि ैलबन्धबालसनी 

सडक  

८५००००  

२ सुन्िर खोला आपटार िबिबे बगैचा हुि ै

लंुगा सडक 

५०००००  

३ सुन्िर खोला ठुलो गैरी अन्नपुणथ िलन्िर 

सडक  

३०००००  

४ अन्नपूणथ िलन्िर अन्नपूणथ िा लब हुि ैवाड 

कार्ाथलर् सडक  

३०००००   

५ पाउरोटी भण्डार चचथ बान्द्र ेहुि ैबसथरे 

सडक  

३०००००   

६ ज्र्ोलत चौतारा अम्बोटे हुि ैस्वास््र् चौकी 

सडक  

३०००००   

७ सात िोवाटो स्र्ालनका प्रा लब हुि ैगैरी 

गाउ िोटर बाटो  

३०००००   

८ ओखल ढंुगा चचथ हुि ैभैसेपानी सडक  ३०००००   

९ आहाले सडक  १०००००   

१ घुम्नेटार कुसुंडे  ठुलो गैरी खानेपानी  २५००००  



२ कोलकाटे लसम्ले खानेपालन  ३०००००  

३ बान्द्र ेिवेकोटा गाउ आरुखोला खा पा  ३०००००  

४ िलसने गाउ काप्री गाउ िगर गाउ खा पा  ३०००००   

५ लपपल डाडा नर्ा खेत खा पाििथत  २०००००   

६ बेलबास बेशी खा पा  २०००००   

 लशिा तफथ      

१ श्री लवन्ध्र्वालसनी आ.लब कम्पाउण्ड  १५००००   

२ श्री अन्नपुणथ  िा लब      

 ३ फर्नथचर  ९००००   

 ४ कम्पुटर खररि  ६००००   

५ पृ्वी प्रालब फर्नथचर खररि  ५००००   

६ स्र्ालनका प्रालब फर्नथचर खररि   ५००००   

७ लत्रभुवन प्रालब फर्नथचर खररि  ३००००   

८ िनकल्र्ाण प्रालब फर्नथचर खररि  ३००००   

 

१ 

  
  
  

स्वास््र् चौकी खोप्लाङ      

प्रसुती घर ब्र्बस्र्ापन तफथ   १०००००   

रटरट खोप  ५००००   

लबधुत िहसुल  ४००००   

१ अधेररखोला िोगी र्ाला लसचाई र्ोिना  १२५०००   

२ गुने खेत लसचाई र्ोिना  १२५०००   

३ च्र्ाउ खेलत ताललि  ५००००   

४ उत्कृस्ट कृलषक सम्िान कार्थक्रि  ५००००   

५ नस्ल सुधार कार्थक्रि  १०००००   

 ललित वगथ तफथ    

१ िलहला तफथ      



१.१  िनचेतना  ५००००   

१.२  लशप लबकाश  १५००००   

२  िेष्ठ नागररक सम्िान १०००००   

३  लसप लवकास कार्थक्रि अपांग तफथ   १०००००   

४  िललत तफथ     

४.१  अधुरो भवन लनिाथण  १५००००   

४.२  िनचेतना कार्थक्रि तफथ   ५००००  

५  िनिाती तफथ  सस्कृलत िगेनाथ  १५००००   

६  बालबाललका तफथ     

६.१   खेलकुि सािग्री तर्ा बालबाललका 

िनचेतना कार्थक्रि  

१०००००   

 अन्र् र्ोिना तर्ा कार्थक्रि    

१  लवपि ब्र्बस्र्ापन एबि िोलखि 

न्र्ूनीकरण  

२०५८४५   

 २   अन्नपुणथ र्ुवा क्लब भवन लनिाथण  ५०००००   

३  आपटार लवपि ब्र्बस्र्ापन भवन लनिाथण  ३०००००   

४   िनुा टपरी ब्र्बस्र्ापन कार्थक्रि  १५००००   

  िम्िा वडा न १ को कुल बिेट रकि रू  ७९०५८४

५ 

  

 

वडा २ स्तरीर् कार्थक्रि तर्ा बिटे 

लस.न

. 

र्ोिनाको नाि बिटे कैदफर्त 

  भौलतक पवूाथधार तफथ      

क) सडक तफथ      



१ लबलिर नसथरी सडक ७०००००   

२ खोल्लीगाउँ, चण्डीर्ान, केउरेनी, चापभन्ज्र्ांग 

पांगेखोला लसम्ले गैरी नौलबसे सडक 

५०००००   

३ लिर्िथखोला, िकुण्डाडा, पल्लो हरटर्ा, डाँडागाउँ 

कृलष सडक 

५०००००   

४ कटहरे चंखे लािाचौर रातडाँडा १०००००   

५ १ नं वडा कार्ाथलर् बाट िलेबस्र्ान चापभन्ज्र्ांग 

सडक 

६५००००   

६ फलािे पांगे खोला चापभन्ज्र्ांग सडक २०००००   

७ कटहरे िडदकलो, बालनर्ा गाउँ ललगललगकोट 

सडक 

४०००००   

८ पुतली खेत लसबसलंग डाँडा, बुढीचौर केउरेनी 

चण्डीस्र्ान सडक 

४०००००   

९ केउरेनी चौतारो बाट िाते चौर बलहिारको घर 

पछाडी बाट तल्लो बाटो िोड्ने सडक 

३०००००   

१० आपलपपल िलेख आपलपपल अस्पतालसम्ि सडक 

स्तर उन्नलत 

५०००००   

ख) खानपेानी     

१ उपल्लो िुंग्रेखोला खा.पा. २०००००   

२ सुन्तले नर्ावस्ती खा.पा. १५००००   

३ आपलपपल पसम्पंग खा.पा. लवस्तार डाँडागाउँ, 

हिीकोट खा.पा. 

२०००००   

४ लसिलफेिी, बेसीगाउँ खा.पा. २०००००   

५ धौ खोला सालवक आपलपपल ७ खा.पा. १५००००   

६ राईगाउँ खा.पा. १५००००   

७ बस्ताकोटी पधेरा (िललत बस्ती) खा.पा. १५००००   



ग) ससंचाई     

१ छ लबसे कुलो बषथरे १०००००   

२ फाउिी खोला बतौलाटारी ५००००   

३ भारते कुलो ििथत १०००००   

४ धुन्धुरे पलहरे कुलो ििथत १५००००   

५ बारलबसे कुलो  १०००००   

६ आरुबोटे कुलो रातडाँडा ५००००   

७ िफाती कुलो लसम्पानी ५००००   

  पर्थटन     

१ शलहि स्िृलत प्रलतष्ठान नेपाल हर्िथकोट ४०००००   

२ आपलपपल ररप खेल िैिान १०००००   

  भवन लनिाथण     

१ नेपाल िगर संघ ित्रीर् कार्ाथलर् आपलपपल 

अधुरो भवन 

३०००००   

२ आपलपपल स्वास्र् चौकी २०००००   

  अन्र्     

१ ललगललगे िौड १०००००   

२ आपलपपल  भन्ज्र्ांग प्रलतिालर् लनिाथण २०००००   

३ लवपि ब्र्बस्र्ापन  १०००००   

४ िलहला, िललत, र्ुवा क्लब, अपाङ्ग, िनिाती  ५०००००   

५ श्री िनचेतना प्रा लब र श्री िवेीस्र्ान प्रा लब - 

(नगर लशिािा िाग) 

० २००००

० 

७ ििथत सम्भार कोष / DPR ४०००००   



  िम्िा वाडथ न २ को बिटे रू  ८३५०००

० 

  

 

वडा न ३ वाडथ स्तरीर् कार्थक्रि तर्ा बिटे 

लस.न

. 

र्ोिनाको नाि बिटे कैदफर्त 

 भौलतक पवूाथधार तफथ    

क) सडक तफथ      

१ लसउड़ेपालन साउनेपानी वडा कार्ाथलर् हुिै 

डुम्रेडाँडा सडक 

२०००००

० 

  

२ चेपेखोला बज्रेडाँडा लवरावारी हिे ैआपलपपल ५०००००   

३ किली आिडाँडा हुि ैधारापानी, लािाखेत 

पाच्र्ान, िैवल िैिान 

५०००००   

४ ढाकेश्वोर लपपलडाँडा हुि ैआपलपपल हलस्पटल ३०००००   

ख) खानपेानी तफथ      

१ लािोगरा, छागेपानी खा.पा. र्ोिना ३०००००   

२ पलण्डत गाउँ लसस्ने धारा खा.पा. र्ोिना ३०००००   

ग) ससंचाई तफथ      

१ िालेबगर, बारालबसे, किली, लिर्िथखोला 

िाझको कुले ससंचाई तर्ा ििथत 

३०००००   

२ बोहरे खोला लसम्ले, भटे्ट अलसिुरे कुलो ििथत ३०००००   

३ लवरावारी कुलो ििथत तर्ा ससंचाई ३०००००   

घ) कृलष तफथ      

१ तरकारी, फलफुल तर्ा िाछा पालन ४०००००   



ङ ) पर्थटन तफथ      

१ पाच्र्ान स्िृलत साललक ५०००००   

च) लशिा तफथ      

१ श्री डुम्रे आधारभुत लब. ििथत सम्भार फर्नथचर २०००००   

२ वाल सचेतना तर्ा वाल क्लब र र्ूवा क्लब २०००००   

छ) भौलतक भवन लनिाथण तफथ      

१ िखिली आिा सिूह भवन लनिाथण ३०००००   

२ लिर्ा गाउँ ििरसा लनिाथण अधुरो ३०००००   

३ िललत ललित वगथ वडाभर २८६५७५   

४ िलहला आर् आिथन लसप िुलक वडा ३०००००   

५ लवपि व्यवस्र्ापन  २०००००   

६ भैपरी आउने २०००००   

७ डुम्रे डाँडा भीर र बोहरा गाउँिा तारबार ३०००००   

  िम्िा वाडथ न ३ को बिटे रू  ७९८६५७

५ 

  

 

वडा ४ स्तरीर् कार्थक्रि तर्ा बिटे 

लस.न

. 

र्ोिनाको नाि बिटे कैदफर्त 

क) पवूाथधार लबकास सम्बलन्ध (भवन लनिाथण, सडक, खानपेानी, 

लबधतू, ससंचाई, कृलष) 

  

१ कालािाटा धारापानी हात्तीगौडा िोड्ने 

िोटर बाटो स्तरउन्नलत  

 न.पा. 

१०००००० 



२ नर्ागाउँ राि िलन्िर पलण्डतटार 

सापकोटाटार ठाटीचौर िोड्ने िोटर बाटो 

स्तरउन्नलत 

 न.पा. 

१५००००० 

३ बडहरे डाँडा भुिेल गाउँ वरसरे हुिँ ै

लघिेरेर्ोक िोड्नेिोटर बाटो स्तरउन्नलन्त 

३०००००   

४ लुइँटेल बिार ओभ्री हुि ैिवेकोट ३०००००   

५ कालिगाउँ रानीखोला िरे बाटो सी.टी.भी.टी. 

िोड्ने िोटरबाटो स्तरउन्नलन्त 

४०००००   

६ हात्तीगौंडा बागलटार बेलटार हुि ै

घोप्टेसुहारा िोड्ने िोटरबाटो स्तरउन्नलन्त 

४०००००   

७ बारालपके छापर्ोक लपच सडक सम्ि िोड्ने 

िोटरबाटो स्तरउन्नलन्त 

३०००००   

८ छापर्ोक लपच सडकबीच सेती आँप बगैंचा 

न्र्ौपानेखोला अचथले िोटरबाटो स्तरउन्नलन्त 

    

९ लुइँटेल गहतेरी छापर्ोक लपच सडक बाट 

उपल्लो िालती गैरा हुि ैसुिशथन लन.िा.लव. 

िोड्ने  िोटरबाटो स्तरउन्नलन्त 

    

१० अलका लचलाउने बडहरे हुि ैधारापानी 

िोड्नेिोटरबाटो स्तरउन्नलन्त 

    

११ लहरािुलनटार सापकोटाटार काउले पानी 

र्ानससंग िोड्ने िोटरबाटो स्तरोन्नती 

    

१२ अचथले ििै गाउँ हुि ैबडडाँडा िोड्ने 

िोटरबाटो स्तरोन्नती 

    

१३ लपपलडाँडा ढोडेनी िोड्ने िोटरबाटो 

स्तरोन्नती 

    



१४ बडडाँडा िइु धारे लपकलनक स्पोट सम्िको 

पेटी (लसडी) 

    

१५ बारालपके पलण्डतटार भण्डारी गाउँ िोड्ने 

िोटरबाटो स्तरोन्नती 

    

१६ लुइँटेल िलेख िौ बारी िोड्ने िोटरबाटो 

स्तरोन्नती 

    

१७ बडडाँडा िर्लन्त टोल सडक स्तरोन्नती     

१८ ओखलढंुगा िललत वस्ती िोटरबाटो स्तरोन्नती     

१९ लापटंन्िी  ठाटीचौर िोड्ने िोटरबाटो 

स्तरोन्नती 

    

२० सरस्वती स्कूल हुि ैर्ानससंह डाँडा सडक 

स्तरोन्नती 

    

२१ कुिाल गाउँ िाझ गाउँसिी चौतारा 

िोटरबाटो स्तरोन्नती 

    

२२ िबेी स्र्ान साल घारी किेरीखानी हुि ै

कालािाटा सम्िको सडक स्तरोन्नती 

    

२३ िहािवे स्र्ान अिरा बगैचा स्वास््र् चौकी 

सम्िको िोटर बाटो स्तरोन्नती 

    

२४ बारालपके भृकुटी स्कूल लसडी लनिाथण ३०००००   

२५ िालर्ल्लो िालती गैरा बडडाँडा िोटर बाटो 

लपच 

  न.पा. 

२६ लपटाँडी ठाटीचौर िोटरबाटो स्तरोन्नती     

२७ बडडाँडा िइुधारे लपकलनक स्पोट स्तरोन्नती     

२८ साख्रा रानी खेत िोटरबाटो स्तरोन्नती ३०००००   

२९ ललगललग सािुिालर्क अध्र्र्न केन्द्र   न.पा. 



३० नर्ा गाउँ सानो बगैचा अलका लचलाउने रानी 

खोला िोटरबाटो स्तरोन्नती 

    

३१ अलका लचलाउने बडहरे हुि ैधारापानी 

िोड्नेिोटरबाटो स्तरउन्नलन्त 

    

३२ बारालपके िािखानी िोटर बाटो िोटरबाटो 

स्तरोन्नती 

    

३३ भवन (ललगललग सािुिालर्क अध्र्र्न केन्द्र 

भवन लनिाथण) 

  न.पा. 

३४ छापर्ोक र्ूवा क्लब भवन लनिाथण     

३५ बृद्दा आश्रि भवन लनिाथण     

३६ धारापानी सािुिालर्क भवन लनिाथण     

३७ बडडाँडा लपपलडाँडा र भवन लनिाथण     

३८ लुइँटेल बिारचलन्द्रका पुस्तकालर् ििथत     

३९ वसथले सािुिालर्क भवन ििथत तर्ा तारवार   न.पा. 

४० ठालतचौर भवन कम्पाउन्ड लनिाथण     

४१ बारालपके साझा भवन ििथत     

४२ बारालपके साझा भवन ििथत   न.पा. 

४३ ब्रिाकुिारी इश्वरीर् लबश्व लबध्र्ालर् भवन 

लनिाथण 

३०००००   

४४ लशव शलक्त भवन ििथत     

४५ लहि पाईप खररि ५०००००   

४६ साबथिलनक शौचालर् लनिाथण १५००००   

४७ सडक दकनारा लवधुतीर् लाईन लवस्तार 

कार्थक्रि 

१०००००   



४८ लवधुतीर् पोल र तार खररि ५०००००   

४९ आिशथ पररवार भवन लनिाथण २०००००   

  खानपेानी     

१ चापेखोला खानेपानी आर्ोिना    २००००० 

न.पा. 

२ लुइँटेल भन्ज्र्ांग खानेपानी आर्ोिना पुरानो 

धारा 

    

३ ढोडेनी खानेपानी आर्ोिना   न.पा. 

४ बारालपके िबेीस्र्ान खानेपानी ििथत     

५ रािनार् खानेपानी ििथत     

६ लचरुवा ढंुगा  खानेपानी ििथत     

७ छापर्ोक पानी टर्ांकी खानेपानी ििथत     

८ बेलाउते धारा खानेपानी ििथत     

९ काउलेपानी खानेपानी ििथत     

१० साख्रा िालर्ल्लो खानेपानी ििथत २०००००   

११ खानेपानी पाईप खररि १५००००   

१२ ििता अलभबृिी कार्थक्रि ४०००००   

१३ िलहला ििता आर्िुलक कार्थक्रि     

१४ िातीर् भेषभुषा र सास्कृलतक िग्रेना कार्थक्रि     

  सािालिक लवकास     

१ िोश्रो वडा कप १०००००   

२ अलतररक्त दक्रर्ाकलाप १०००००   

३ बाल संिाल र्ूवा क्लब प्रोिेक्टर र फूटबल ३०००००   



ड्रेस खररि 

४ िेष्ठ नागररक १०००००   

५ अपाङ्ग असक्त १०००००   

  लशिा     

१ शैलिक निुना अबलोकन भ्रिण १५००००   

२ लबध्र्ालर् फर्नथचर खररि   न.पा. 

३ ई.लस.डी निुना व्यवस्र्ापन  २०००००   

  स्वास््र्     

१ सहरी स्वास््र् केन्द्र बेवोस्र्ापन तर्ा 

संचालन 

१०००००   

२ औषधी उपकरण औिार खररि तर्ा 

व्यवस्र्ापन  

    

३ सािुिालर्क स्वास््र् ईकाई स्र्ापना भवन 

लनिाथण 

    

४ बडडाँडा लस्र्त पुरानो स्वास््र् भवन ििथत   न.पा. 

५ आपतकालीन कोष लबिा िानलसक स्वा्र् 

सुत्केरी तर्ा अन्र् 

  न.पा. 

  आर्र्थक लवकास     

१ पशु सम्बलन्ध आन्तररक परिीवी लनर्न्त्रण 

कार्थक्रि 

१०००००   

२ तरकारी लबउ लबिन तर्ा फलफुल अनुिान 

कार्थक्रि 

१०००००   

  पर्थटन लवकास     

१ िबेकोट होिस्टे तर्ा पर्थटकीर् स्र्ल   न.पा. 

२ साख्रा काललका िलन्िर ििथत लपकलनक स्पोटथ    न.पा. 



३ र्ानससंह डाँडा लचलडर्ाखाना तर्ा लपकलनक 

स्पोट उधान 

  न.पा. प्रिशे 

केन्द्र 

४ कुिाल गाउँ चण्डीस्र्ान ििथत     

५ बारालपके पाकथ  स्तरउन्नलत २०००००   

६ ललगललग िौड ५००००   

  सािालिक लवकास     

१ धिथ सस्कृलत तर्ा कला सम्रिण तर्ा लवकास २०००००   

२ िेला िहत्सब १०००००   

४ लबपत व्यवस्र्ापन  १०००००   

५ भैपरी आउने ििथत सम्भार १२००००

० 

  

  िम्िा ८०००००

० 

  

 

वाडथ न ५ को वाडथ स्तरीर् कार्थक्रि तर्ा बिेट  

१ भौलतक पवूाथधार तफथ       

लस 

न  

र्ोिनाको नाि  बिटे   कैदफर्त  

  सडक तफथ       

१ नौखोर टरंगरोड सडक -न पा संग सिपुरक ५५००००   

२ ठाटीपोखरी पुरणलडही गौडा सडक   ६०००००   

३ पाररलडही आर्ुबेिथ सडक  २५००००   

४ हवाई िैिान लभलत्र सडक  ३०००००   

५ तल्लो फाट तान्द्रगंटार सडक  ४०००००   

६ ह्र्ुि पाइप खररि  २०००००   



२ खानपेानी तफथ      

१ ढापगरा खानेपानी  ३०००००   

२ िोभान खानेपानी  ३०००००   

३ खानेपानी पाइप खररि  १०००००   

३ लबधतु      

१ रानीटार तर्ा अन्र् र्प लबधुलतकरण  १५००००   

४ लशिा      

१ भवानी िालव शैलिकस्तर वृलि तर्ा 

पूवाथधार लनिाथण  

४०००००   

५ स्वास््र्      

१ िनस्वास््र्, आर्ुथवेि बर्र्िंग सेन्टर  २०००००   

२ वडा पोषण कार्थक्रि  ५००००   

6 िलहला तर्ा बालबाललका      

१ प्रगलतलशल वाड स्तरीर् िलहला सलिलत 

लबउ पुिी  

२०००००   

२ बनिवेी बाल उधान  २०००००   

३ ललगललग बाल उिान  २०००००   

७ िललत तफथ       

१ वाडथ स्तरीर् एदककृत िललत सेवा सिाि 

ट्रस भवन  

२५००००   

८ सूचना तर्ा प्रलबलध      

१ वाडथका लबलभन्न ६ स्र्ानिा लसलस रटभी 

क्र्ािरा िडान           -नगरपाललका संग 

सहकार्थ 

१७५०००   

९ धार्िथक, सािालिक  र सास्कृलतक      

१ ठाटीपोखरी बिार सौिर्थता कार्थक्रि  ४०००००   



२ चाम्पािवेी वेिाश्रि  २५००००   

३ धिथ, सालहत्र् सस्कृलत संरिण  ७५०००   

४ ठाटीपोखरी िलस्िि  २०००००   

५ गुम्बा पूवाथधार  ३०००००   

६ लसगाटेिवेी टस लनिाथण  २०००००   

१० कृलष तर्ा पश ु     

१ बोहोरे खोला िोभान रर्ाले कुलो ििथत  २०००००   

२ ब्र्बसालर्क कृलष अनुिान  १०००००   

३ नस्ल सुधार बन्ध्र्ाकरण तर्ा िासु पसल 

सुधार  

१०००००   

११ र्बुा तर्ा खलेकुि      

१ वाडथ कप फुटबल प्रलतर्ोलगता  १०००००   

२ ब्र्ार्ािशाला र्प सािान खररि  १५००००   

३ भौलतक पूवाथधार लवपिब्र्बस्र्ापन कोष  ८०००००   

  िम्िा वडा न ५ को कुल बिेट रकि रू  ७७०००००   

 

 वाडथ न ६ को वाडथ स्तरीर् कार्थक्रि तर्ा बिेट  

क्र.स  र्ोिनाको नाि  रकि कैदफर्

त  

१ भोटेकाटे बनपाले गाईखुर र्ान लपपलडाडा िोटर 

बाटो  

१५००००

० 

  

२ उपल्लो कसरी लभलत्र सडक  ३०००००   

३ भानेखोला पुर्ोकबेशी पूवाथधार स्कुल िेलख रर्ाले 

हुि ैपौडेल गाउ सम्िको िोटर बाटो  

५०००००   

४ काभ्रे बगैचा हुि ैडिवुा लसिल गैरा सम्िको 

िोटरबाटो  

३०००००   



५ िुडीखोला लचसोखोला िोटरबाटो स्तरउन्नलत  ३०००००   

६ भोटेबगर गुम्बा लनिाथण  ३०००००   
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११ लपप्ले बोक्सी खोला ड्याि  ३०००००   

१२ ताल पोखरी सािुिालर्क भवन  ६०००००   

१३ अग्लो चौतारा ठाटीटार  १५००००   

१४ िैसीर्ोक लभलत्र बाटो  ३०००००   

१५ किलटार सािुिालर्क भवन  ६०००००   

१६ िलहला ललित कार्थक्रि  ५०००००  

१७ लवपि व्यस्र्ापन  १६४३०५   

१९ पौवाटार खानेपानी  ८०००००   

२० नेवारे पधेरो  १५००००   

  िम्िा वडा न ६ को कुल बिटे रकि रू  ८४६४३०

५ 

  

 

 वाडथ न ७ को वाडथ स्तरीर् कार्थक्रि तर्ा बिेट   

क्र.स  भौलतक पूवाथधार तफथ    

  सडक तफथ    

१ डोटेलपपल िेलख फलािे बगर सम्िको िोटर बाटो स्तरउन्नलत  ३००००० 

२ कुिालटारी लझल्केगाउ हुि ैकोलडाडा सम्िको िोटर बाटो 

स्तरउन्नलत  

३००००० 

३ डोटेलपपल िुहाने फेिी बाटो ह्र्ुि पाइप सलहत स्तरउन्नलत  २००००० 

४ बट्टार आपटारी िाझ गाउ पारेघाट बाटो स्तरउन्नलत  १५०००० 



५ पुनेलपपल झुसेटार पाण्डे खोला भोटेनी खोला बाटो स्तर 

उन्नलत  

३००००० 

६ लसिथनाचोक भुसे गाउ घडीखेल गाउ बाटो स्तर उन्नलत  २००००० 

७ कौशलटार कालािाटा सलतघाट िोटर बाटो स्तर उन्नलत  २००००० 

८ कोल डाडे काली खोला िश िुरे बाटो स्तर उन्नलत  ३००००० 

९ पन्तको बगैचा िहािेव खोला नर्ा बलस्त िालझ गाउ बाटो 

स्तर उन्नलत  

३००००० 

१० बाक्से खोला लसन्धुरे खोला ह्र्ुि पाइप र बाटो स्तर उन्नलत  ३००००० 

११ फलािे चौतारा काली पोखरी चारशर् बगर प्र्ौिी खोला 

िोटर बाटो स्तर उन्नलत  

३००००० 

१२ िुडी खोला नौिुरे ह्र्ुि पाइप सलहत कल्भट लनिाथण  ६००००० 

१३ फेिी खहरे िोटर बाटो स्तर उन्नलत  २००००० 

१४ खाल्टे डाडा गाउ िोटर बाटो स्तर उन्नलत  २००००० 

१५ लबरुवाटार बिार पदि नाला र बाटो स्तरउन्नलत  ४००००० 

१६ स्र्ाल डाडा स्वािीचौर आहालेबर ढल्केबर बाटो स्तर उन्नलत  २००००० 

१७ िहािवेस्र्ान भट्टफाट कोलडाडा पन्तको खोल्सी िोटर बाटो 

स्तर उन्नलत  

३००००० 

१८ खत्रीटार चोक पारर डी साइटार प्र्ौिी खोला  १५०००० 

१९ राधाकृष्ण िलन्िर बुल्धंग्रो बाटोिा कल्भटथ लनिाथण र बाटो 

स्तर उन्नलत  

३००००० 

भवन ० 

  १. धोद्रबेराथ टोल लवकास सस्र्ांको सािुिालर्क भवन 

लनिाथण  

४००००० 

२. िहािवे िलन्िरिा प्रलतिालर् भवन लनिाथण  ४००००० 

खानपेानी ० 

  १.  पा.न.पा. वाडथ ७ भररको खा.पा.ििथत तर्ा सम्भार  ४००००० 

ससंचाई   

  १. िुडीखोला अर्र्िंग ड्याि पररर्ोिनाको लालग डीपीआर  ० 

 लशिा  ३००००० 



 र्वुा क्लब तर्ा बाल क्लब     

१ वाडथ स्तरीर् फूटबल प्रलशिन तर्ा खेलकुि सािग्री खररि  ३००००० 

२ र्ुवा तर्ा खेलकुि      ४००००० 

२ बाल लबबाह न्र्ूनीकरणको लालग चेतना िुलक कार्थक्रिको 

लालग  

५०००० 

स्वास््र्   

१ क.  च्र्ांगली स्वास््र् चौकी भवनको छाना िस्ता पाता फेनथ  २००००० 

ख. च्र्ांगली स्वास््र् चौकीिा धारा तर्ा वेसन िडान १००००० 

ग. वडा न ७ िा संचालनिा रहकेो एम्बुलेन्स ििथत 

सम्भारको लालग  

१००००० 

कृलष तर्ा भटेनरेी ३००००० 

१ क. च्र्ांगली ललची, केरा पकेट एररर्ा घोसणा अनुरुप 

पररर्ोिना संचालन  

  

ख.  सािुलहक खेलत वा सािुलहक व्यवसार् प्रोसाहन    

ललित वगथ ५००००० 

१ क. िनिाती भाषा तर्ा सस्कृलत सम्रिण    

ख.  िललत भाषा तर्ा सस्कृलत सम्रिण    

ग. िलहला नेतृत्व लवकास सार्ै अलभिुखीकरण कार्थक्रि    

िेला िहोत्सव १५०००० 

१ क.  लति गीत प्रलतर्ोलगता कार्थक्रि    

ख.  लशबरात्री िेला कार्थक्रि  

लबधतु २००००० 

१ वाडथ न ७ िा लबधुत पोल तार व्यावस्र्ापन, लबधुलतकरण 

सार्ै लबधुत लाइन सुधार  

  

लवपि ब्र्बस्र्ापन १५०००० 

१ लवपि ब्र्बस्र्ापन कार्थक्रि िोलखि न्र्ूलनकरण, प्रलशिण 

सार्ै सहर्ोग कार्थक्रि  

  

भपैरी आउन ेखचथ १५०००० 

  िम्िा वाडथ न ७ को कुल बिटे रकि रू ९३००००० 



 

 

 

  वाडथ न ८ को वाडथ स्तरीर् कार्थक्रि तर्ा बिेट  

क्र.

स  

कार्थक्रि तर्ा र्ोिनाको नाि अनिुालनत 

रकि 

कैदफर्त 

१ सहकारीका शेर्र सिस्र् र्बि सिस्र्हरुलाई 

सहकारी लशिा सम्बलन्ध ताललि संचालन  

५००००   

२ लबलभन्न दिबसहरु िस्तै नारर दिबस 

बातावरण दिबस तीि आदि  

५००००   

१ वाडथ स्तरीर् खेलकुि िैिान लनिाथण  ३०००००   

२ आकला िा.लब कार्ाथलर् ब्र्बस्र्ापन  १५००००   

३ बाल उिधन लनिाथण  २०००००   

४ सतल लनिाथण  ३०००००   

१ धुवाकोट चक्रपर्  ० नगरस्तरीर् 

कार्थक्रि  

२ अकला ग्रालिण सडक  २०००००

० 

  

३ शहीि स्िारक िुलाबरी सडक  ४०००००   

४ अलधकारी गाउ, डुम्रे गैरा प्रसुती केन्द्र सडक  ३०००००   

५ आपटारी लसल्लीखोला सडक  ३०००००   

६ रातिाटे झाक्रा सडक  २०००००   

७ पिलेा धारापालन सडक  ० नगरस्तरीर् 

कार्थक्रि  

८ ह्र्ुि पाइप् खररि  ३०००००   

९ पलन्र्नी कुवा िाइललटार सडक  २०००००   

१० गौलीटार लौके सडक  २५००००   

११ िरे गौडा सडक  ३०००००   



१२ लबधुतको काठे पोल ब्र्बस्र्ापन गरर 

फलािको पोल राख्ने  

  नगरस्तरीर् 

कार्थक्रि  

१३ भवन लनिाथण  ३०००००   

१४ ििथत सम्भार कोष  ५१७२९९   

  कृलष तफथ      

१ केरा खेतीका लालग लबरुवा खररि  ३०००००   

  खानपेानी     

१ टटले चौर इनार  १५००००   

२ िभुार िललत बलस्त इनार  १५००००   

३ काली कोटे इनार  १०००००   

४ लसल्ली खोला एदककृत खानेपानी र्ोिना  पा.न.पा.को गौरवको 

र्ोिना  

  लवपि, वन वातावरण तर्ा सरसफाइ  १०००००   

  पर्थटन लवकास सम्बलन्ध     

१ सलहि स्िारक लनिाथण  २०००००   

  ललित तफथ      

१ िलहला आर् आिथन िागिा आधाररत   २०००००   

२ िललत कृलष कार्थक्रि  १०००००   

३ बृि बृिा भवन लनिाथण  ३०००००   

४ िनिाती  ५००००   

५ अपांग आर्िुलक कार्थक्रि  ५००००   

६ अल्पसंख्र्ा आर् आिथन कार्थक्रि  ५००००   

  वाडथ न ८ को कार्थक्रि तर्ा बिटे रकि रू ७८६७२९

९ 

  

 

                            वाडथ न ९ को वाडथ स्तरीर् 

कार्थक्रि तर्ा बिटे  

    

क्र.स  र्ोिना तर्ा कार्थक्रिको नाि रकि  कैदफर्त  



  सडक तफथ      

१ घरेडी खोला हात्तीगौडा हुि ैपा न पा १ ठुटेबिार 

िोटर बाटो स्तरउन्नलत  

६०००००   

२ भज्र्ांङ डाडा राम्चे िोटर बाटो स्तर उन्नलत  ३०००००   

३ [पाण्डेबेशी पाण्डे गाउ िोटर बाटो स्तर उन्नलत  १५००००   

४ कालिखोला िलेख छेरेक िलभज्र्ांङ िोटर बाटो 

स्तर उन्नलत  

१५००००   

५ िवेी स्र्ान िलेख फेिी चौतारा ग्राबेल िोटर बाटो 

स्तर उन्नलत  

१५००००   

६ सेरा बिार हासेको चौतारा िोती साना बेशी 

िोटर बाटो स्तर उन्नलत  

७०००००   

७ उपल्लो सेरा कफी कार्ाथलर् सम्ि ग्रावेल  २०००००   

८ धुवाकोट ७, ८ र ९ को िोटर बाटो स्तर उन्नलत  ३०००००   

९ िरोटबेशी िलेख लत्रवेणी िा लव सम्ि िोटर बाटो 

लनिाथण  

१५००००   

१० छरछरे लसपाथली गाउ िोटर बाटो स्तर उन्नलत  १०००००   

११ लचसापानी लािगरा िोटरबाटो स्तर उन्नलत  १५००००   

१२ ढंुगेटारी सेरा पा न पा १० खहरेखोला ग्रावेल 

ििथत  

१०००००   

१३ लहर्ुि पाइप खररि वाडथभरर  ४०००००   

  खानपेानी     

१ पाररलडही लचसोपानी खा पा  १०००००   

२ भुत्र्ाहा खा पा ििथत  १०००००   

३ पाण्डेबेशी खा पा लनिाथण  ३०००००   

४ डाडो खा पा ििथत  ५००००   

  ससंचाई तफथ      

१ कुहुले फाट कुलो ससंचाई ििथत  ४०००००   

२ अिगाई टारी कुलो ििथत (न.पा. िा परेको ) ० १५०००

० 



३ तल्लो र्ापाटार कुलो ििथत  २५००००   

४ झगरे बकथ टारी कुलो ििथत  १०००००   

  भवन लनिाथण     

१ भारतीर् भू पु सैलनक भवन लनिाथण  ३०००००   

२ लाहुरे डाडा िलहला सिुह भवन लनिाथण  १०००००   

३ रेडक्रस उप शाखाको हल लनिाथण  १५००००   

१ ललित वगथ तफथ  िलहला, िेष्ठ नागररक, िललत, 

अपांग िनिालत आदि  

५५००००   

२ ििता लवकास सम्बलन्ध  २०००००   

३ ििथत सम्भार सम्बलन्ध  ५०००००   

४ वाडथ कार्ाथलर् फर्नथचर तर्ा कार्ाथलर् ब्र्बस्र्ापन  २०००००   

६ वाडथिा लचस्र्ान केन्द्र स्र्ापना  ४०००००   

८ सािुिालर्क अध्र्ान केन्द्र ब्र्बस्र्ापन खचथ  ५००००   

९ भैपरी खचथ तफथ   १०००००   

१० लवपि ब्र्बस्र्ापन खचथ  १०००००   

११ टोल सुधार सलिलत ब्र्बस्र्ापन  १५००००   

१२ बाल क्लब तफथ   ५००००   

१३ प्रहरी चौकी रातिाटे फर्नथचर  ५००००   

  धिथ सस्कृलत पर्थटन     

१ धिथ सस्कृलत उत्र्ान  ७४०००   

२ लसि बाबा नलिकको तािाखानी सम्भाव्यता 

अध्र्ान  

१५००००   

  कृलष, पश,ु वन तर्ा वातावरण सम्बलन्ध  ३०००००   

  लशिा     

१ धिोधर् िा लब ग्राउण्ड सम्र्ाउने  १०००००   

२ ििने डाडा िा लव टस भवन हल लनिाथण  १०००००   

३ लत्रवेणी िा लव तारबार घेरा  १०००००   

४ रािज्र्ोलत प्रा लव तारबार घेरा  ५००००   



५ स्वास््र् १०००००   

  वाडथ न ९ को कुल र्ोिना र रकि रू ८६२४००

० 

  

 

                     वाडथ न १० को वाडथ स्तरीर् 

कार्थक्रि तर्ा बिटे  

    

क्र.स  र्ोिना तर्ा कार्थक्रिको नाि रकि कैदफर्त 

  सडक तफथ      

१ िोती पलन्र्नी गाईखुर सडक  १५०००००   

२ लति भन्ज्र्ाङ अिराई सडक  ३०००००   

३ काला िुढा ठुलो गाउ भतेनी चौतारा सडक  २०००००   

४ कुडहर िाहाल गाउ गला लबसाउने लप्सीचौर ठाि 

डाडा सडक  

३०००००   

५ फुल बहािरु बारी भारतेबेसी कुरेचौर िोती सडक  ३०००००   

६ बागडाडा ठुलोगाउ चापपानी सडक  २०००००   
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