
 



 



 

rGb|k'/ gu/kflnsf 

cf=a=@)&(.@)*) sf] ah]6  

 

cfb/0fLo ;efWoIf dxf]bo,  

;Dk"0f{ ;ef;b\ ldqx?df xflb{s clejfbg ug{ rfxG5' . xfd|f] ctLlk|o hGde"dL rGb|k'/ 

gu/kflnsfsf] ul/dfdo ( cf}+ gu/;ef ;dIf cfly{s jif{ @)&(.)*) sf] ah]6 k|:t't ug{ kfFpbf 

lgs} uf}/jsf] cg'e"lt e}/x]sf] 5 . ah]6 k|:t't ug'{ cl3 d @))& ;fnsf] kl/jt{g, @)$^ sf] 

kl/jt{g, hgo'4, @)^@.)^# sf] hgqmflGt, t/fO{ dw]z nufot kl/j{gsf] lglDt ePsf ;a} 

cfGbf]ngx?sf] lglDt hLjg cfx'lt lbg] 1ft c1ft cd/ ;xLbx? k|lt xflb{s >bf~hnL ck{0f ub}{ 

ckfª\u / 3fOt] of]4fx? k|lt xflb{s ;Ddfg JoQm ub{5' .  

 

hglgjf{lrt ;+ljwfg ;efn] lgdf{0f u/]sf] ;+3Lo ;dfj]zL nf]stflGqs u0ftGq g]kfnsf] 

;+lawfg @)&@ nfu" ePkl5 @)&$ df ;DkGg ePsf] :yfgLo ;/sf/x?sf] klxnf] sfo{sfn 

;kmntfsf ;fy ;DkGg eP/ @)&( a}zfv #) ut] bf]>f] sfo{sfnsf] lglDt :yfgLo ;/sf/x?sf] 

lgjf{rg ;DkGg eO :yfgLo ;/sf/sf] bf];|f] sfo{sfnsf] nflu xfdL lgj{flrt eP/ cfPsf 5f} . 

xfdL gjlgjf{lrt hgk|ltlglwx? ;+lawfg cg';f/ ;dod} lgjf{rg 3f]if0ff ug]{ ;+3Lo ;/sf/, 

lgjf{rg ;DkGg ug]{ lgjf{rg cfof]u, zflGt ;'/Iff k|bfgu/L eo /lxt, zflGtk'0f{ lgjf{rgsf] 

jftfj/0f lgdf{0f ug]{ ;'/Iff lgsfox?, pT;fxk"0f{ 9+un] lgjf{rg k|s[ofdf efulng] /fhgLlts 

bnx?, :jtGq pDd]bjf/x? / dtbfgdf ;xeflu cfd gful/s k|lt xflb{s wGojfb 1fkg ub{5f}+ .  

 

rGb|k'/ gu/kflnsfsf] lgjt{dfg hgk|ltlglwx?n] gu/sf] klxnf] sfo{sfn ;DkGg ul/;Sg' 

ePsf] 5 . ;+lawfg nfu" ePsf] klxnf] sfo{sfn ePsf] x'Fbf gLlt, P]g, lgod, nufot ;+/rgf 

lgdf{0f u/]/ klxnf] k6s :yfgLo ;/sf/sf] cEof; ug'{ cfkm}+df uf}/jk"0f{ r'gf}ltsf] ljifo lyof] . 

pknJw l;ldt >f]t, ;fwg / cl;ldt cfjZoQmf Pj+ hgrfxgfaLr ;Gt'ng sfod u/L sfo{ 

;Dkfbg ug{'kg{] lyof] . o; ul/dfdo ;ef dfkm{t xfdL lgjt{dfg hgk|ltlglwx?nfO{ xflb{s awfO{ 

Pj+ wGojfb 1fkg ub{5f}+ . hgk|ltlglwnfO{ ;kmn jgfpg lbg /ft kl/>d ug]]{ gu/sf sd{rf/L 



ldqx? ;Ddfgsf xsbf/ x'g'x'G5 . of] ;ef ;Dk"0f{ sd{rf/L ldqx?k|lt xflb{s wGojfb 1fkg ub}{ 

cfufld lbgdf To:t} ;xof]usf] ck]Iff ;d]t ub{5 . 

 

 rGb|k'/ gu/df /x]sf /fhgLlts bnx? ljsf;, ;d[l4 / zflGtsf] kIfdf Ps dt Ps ;fy 

/x]sf] cj:yf 5, o:tf] pRRf :t/sf] nf]stflGqs /fhgLlts ;+:sf/sf] sf/0f rGb|k'/ gu/ la:tf/}] 

cl3 j9]sf] cj:yf 5 . xfdL o; uf}/jdo ;ef dfkm{t ;a} /fhgLlts bn / g]t[Tj k|lt xflb{s 

;Ddfgsf ;fy wGojfb 1fkg ub}{ yk ;xsfo{sf] lglDt xflb{s cfJxfg ub{5f}+ . 

 

rGb|k'/ gu/sf] ljsf;df oxfFsf ;xsf/L ;+3 ;:yfx?, gLlh If]q, z}lIfs ;:yfx?, u}/ 

;/sf/L ;:yfx?, ;~rf/ k|lti7fgx? / gful/s k|of;sf] 7"nf] e"ldsf 5 . cfly{s, ;fdflhs 

;f:s[lts ?kfGt/0fsf] lglDt e"ldsf lgjf{x ug]{ ;a}k|lt xflb{s ;Ddfg JoQm ub}{ cfufdL lbgx?df 

cem pT;fxk"0f{ ;xsfo{sf] lglDt xflb{s cfJxfg ub{5f}+ . 

 

cfb/0fLo ;efWoIf dxf]bo, 

cj d cfly{s jif{ @)&(.)*) sf] ah]6 k|:t't ug]{ cg'dlt rfxfG5' . 

 

;efWoIf dxf]bo,  

rfn' cfly{s jif{ @)&*÷)&( sf] nflu s'n ah]6 ! ca{ * s/f]8 $@ nfv !$ xhf/, 

/x]sf]df -;zt{_ #% s/f]8 &# nfv, cfGtl/s ;|f]t !@ s/f]8, /fhZj afF8kmfF8 !$ s/f]8 

^* nfv $ xhf/, ljlQo ;dflgs/0f cg'bfg @) s/f]8 $( nfv ^$ xhf/ / cGo ;/sf/L 

cg'bfg @( nfv $^ xhf/, ;dk'/s cg'bfg ! s/f]8 %$ nfv, ljz]if cg'bfg @ s/f]8 !& 

nfv, ;fdflhs ;'/Ifftkm{ @! s/f]8 %) nfv ;dfj]z u/L s'n ah]6 lagLof]hg ul/Psf]df 

,    

rfn' vr{ tkm{ %$ s/f]8 $$ nfv &% xhf/ / k'FhLut tkm{ #% s/f]8 $( nfv &# xhf/ 

vr{ eO{ @)&( ciff9;Dd s'n ah]6sf] *@=(% k|ltzt k|utL ePsf] b]lvG5 . vr{sf] k|utL 

k|ltztnfO{ x]bf{ rfn' cfly{s jif{sf] of]hgf sfo{qmd ;+rfngsf] cj:yf ;Gtf]ifhgs b]lvb}g 

. cem} hgk|ltgLlw, sd{rf/L, pkef]Qmf ;ldlt / ;/f]sf/jnfx?n] nIf adf]lhdsf] k|ult 

xfl;n ug{ yk cu|;/ x'g'kg]{ cfjZostf b]lvPsf] 5 .  

ca d pNn]lvt gLlt tyf sfo{qmdnfO{ sfof{Gjog ug{ cfly{s jif{ @)&(÷)*) sf nflu 

cfGtl/s ;|f]t !( s/f]8, /fhZj afF8kmfF8 !& s/f]8 $! nfv *( xhf/, ;+3Lo ;/sf/af6 

k|fKt @! s/f]8 ^$ nfv, ;zt{ cg'bfg $@ s/f]8 (# nfv, ;dk'/s cg'bfg ! s/f]8 @) 

nfv / ;fdflhs ;'/Iff @^ s/f]8 @% nfv ah]6 afF8kmfF8 ul/Psf] Joxf]/f hfgsf/L 

u/fpFb5' .  

h;dWo] lgDg adf]lhdsf] ah]6sf] jf8kmf8 ul/Psf] 5' . lait[t ?kdf k5f8L cg';"rLdf 

;+nUg u/]sf] 5' . 
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cGtdf, o; rGb|k'/ gu/kflnsfsf] ( cf}+ gu/;efdf k|:tfljt ah]6, of]hgf 

tyf sfo{qmdn] rGb|k'/ gu/sf] ;du| ljsf;df pNn]vgLo of]ubfg u/L ljsf;tkm{ 

nlDsg]5 eGg] z'e]R5f cfzf Pjd\ ljZjf; k|s6 ub}{ o; ah]6, of]hgfsf] sfo{qmd 

k|:t't ug]{ ;'cj;/ lbg"ePsf]df ul/dfdo ;efnfO{ xflb{s wGojfb lbg rfxG5' . 

ljlgof]lht ah]6nfO{ ;a} gu/;efsf ;b:ox?n] ;dod} sfof{Gjog ug{ ;lqmo 

;xeflutf / ;xof]u x'g]5 eGg] cfzf / ljZjf; lnPsf] 5' . wGojfb .  

 

 

ldlt M @)&( efb| @$ ut]        hodnf s'df/L rf}w/L 

pk k|d'v 
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cg'dfg_ 
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आ.ि. २०७९/८० को 

खचत अनमुान  

आ.ि. २०७९/८० को 

यथाथत खचत  

  rfn' vr{       

१ पदावधकािीको पारिश्रवमक ि सुविधा  २९४००००० ३१४००००० ३१४००००० 

२ sd{rf/L tna २७७३०००० ३५०००००० ३००००००० 

३ s/f/ ;]jf k/fdz{ ३००००००० ३००००००० ३००००००० 

४ चाल ु प्रशासवनक खचत  ९९१५०००० ५१८५०००० ५१८५०००० 

५ ;]jf tyf k/fdz{ ९०००००० ५०००००० ५०००००० 

६ विविध चालु खचत  ३६५००००० ३६६९००० ३६६९००० 

hDdf rfn' vr{  २३१७८०००० १५६९१९००० १५६९१९००० 
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  िडा म्याचचंग फण्ड  ० ५००००००० ० 

१ kmlg{r/ २५००००० २०००००० २०००००० 

२ फर्नतचि तथा फफक्चसत  ० २०००००० २०००००० 

३ d]lzg/L cf}hf/ १५००००० २०००००० २०००००० 

४ ;]jf tyf k/fdz{ ८४००००० ४०००००० ४०००००० 

५ gu/:t/Lo k"jf{wf/  ० ६००००००० २७६००००० 

६ पुिातधाि विकास सवमवत  ७००००००० ३००००००० १७८००००० 

७ सामावजक विकास सवमवत २००००००० ३५०००००० २९६००००० 



८ आर्थतक विकास सवमवत  १००००००० ३२५००००० २४४००००० 

९ िन िाताििण तथा विपद व्यिस्थापन सवमवत  ८०००००० १५०००००० १००००००० 

१० विधायन , सुशासन तथा न्यावयक सवमवत  ४०००००० ७५००००० ५०००००० 

११ नगिप्रमुखबाट छनोट हुन ेयोजना  ११५००००० २००००००० १५०००००० 

१२ नगि उपप्रमुखबाट छ्नौट हुने योजना १००००००० १००००००० १००००००० 

१३ िडास्तिीय योजना  १५०००००० ५००००००० ५००००००० 

१४ क्रमागत योजना  ९०८८१९३ २५००००००० २५००००००० 
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;zt{ tkm{       
१ सशतत अनुदान संघ ३५७३००००० ४२९३००००० ४२९३००००० 

२ सशतत अनुदान प्रदेश ० ० ० 

३ समपुिक अनुदान संघ १३४००००० १००००००० १००००००० 

४ समपुिक अनुदान प्रदेश २०००००० २०००००० २०००००० 

५ विशेष अनुदान संघ १८७००००० १००००००० १००००००० 

६ विशेष अनुदान प्रदेश ३०००००० ३०००००० ३०००००० 

७ अन्य अनुदान  २५००००० ६३२२८००० २३८६०००० 

८ सामावजक सुिक्षा २१५०००००० ० १००१७२००० 

९ गरििसंग विशेश्वि  ५४६००० ५००००० ५००००० 
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s'n vr{ १०८४२१४१९३ १३२४९४७००० ११९८७९१००० 

 

चन्रपुि नगिपावलका  
नगि कायतपावलकाको कायातलय, चन्रवनगाहपुि िौतहट  

जनप्रवतवनवधहरुको तलि तथा सवुिधा  

qm=;+= kb  आ.ि २०७८/७९ को बजटे  
आ.ि. २०७९/८० को 

अनमुावनत  

1 जनप्रवतवनवधहरुको सुविधा  १२०००००० १३२००००० 

2 जनप्रवतवनवधहरुको बैठक भिा  ४२००००० ३०००००० 

3 िडा पावलका संचालन खचत (चालु) २५००००० २५००००० 

4 इन्धन ३०००००० ३०००००० 

5 अवतवथ सत्काि १५००००० १५००००० 

6 भैिपिी आउन े ० ५००००० 

7 आर्थतक सहायता २०००००० २०००००० 

8 सिािी साधन ममतत  ० ८००००० 

9 मेवशनेिी तथा औजाि ममतत  ० २००००० 

10 सदस्यता शलु्क २००००० ३००००० 



11 विविध ० ५००००० 

12 सूचना विज्ञापन १०००००० ३००००० 

13 पदाअवधकािी दैवनक भ्रमण भिा १०००००० ८००००० 

14 बैठक खाजा खचत ० १०००००० 

15 नगिसभा संचालन  २०००००० ८००००० 

16 पदाअवधकािीहरुको क्षमता विकास कायतक्रम ० १०००००० 

hDdf kbfclwsf/L vr{ २९४००००० ३१४००००० 

 

    

gu/kflnsfsf] sd{rf/L tna eQf ljj/0f 

l;=g+= kb आ.ि २०७८/७९ को बजटे  
आ.ि. २०७९/८० को 

अनमुावनत  

1 स्थायी कमतचािी तलब, कमतचािी पोशाक, कमतचािी 

महगंी भिा 
27730000 35000000 

2 किाि सेिा पिामशत -मावसक तलब_ कमतचािी 

पोशाक तथा  अन्य पिामशत सेिा  
30000000 30000000 

s'n hDdf 57730000 65000000 
 

चन्रपिु नगिपावलका  
नगि कायतपावलकाको कायातलय, चन्रवनगाहपिु िौतहट  

कायातलय सचंालन २०७९/८०  

qm=;+= ljljw आ.ि. २०७८/७९ को बजटे  cf=j= @)&(÷)*) sf] ah]6  

1 इन्धन ६०००००० ३०००००० 

2 इन्धन अन्य प्रयोजन १५०००० १५०००० 

3 घिभाडा २०००००० १०००००० 

4 कायातलय खाजा खचत १०००००० १०००००० 

5 भैपिी आउने खचत ६५००००० १०००००० 

6 विज्ञापन खचत २०००००० २०००००० 

7 पुिस्काि तथा प्रोत्साहन ५०००००० ५००००० 

8 ममतत संभाि सिािी साधन  ४०००००० ३०००००० 

9 ममतत संभाि ( मेशेनेिी औजाि ) १०००००० २०००००० 

10 ममतत संभाि भौवतक पूिातधाि  ३०००००० १०००००० 

11 फदिसहरु/कायतक्रमहरु/उत्सि ि पितहरु ५००००० ५००००० 

12 छपाई ३५००००० ३०००००० 

13 कायातलय संचालन खचत ३५००००० ३०००००० 

14 पानी तथा वबजुली ३०००००० २०००००० 

15 पत्रपवत्रका तथा पुस्तक ५००००० ५००००० 



16 संचाि महशुल २५००००० १५००००० 

17 जनचेतनामुलक सन्देश प्रशािण/प्रकाशन ५००००० ५००००० 

18 कमतचािी कल्याण कोष १५००००० १५००००० 

19 सूचना प्रकाशन ५००००० ५००००० 

20 कमतचािी पदपूर्तत ३००००० ३००००० 

21 कमतचािी दैवनक भ्रमण भिा ३५००००० १५००००० 

22 कमतचािी सरुिा भ्रमण खचत ५००००० ५००००० 

23 मूल्याङ्कन, कमतचािी बैठक तथा विविध भिा २०००००० २५००००० 

24 विविध  २२००००० १०००००० 

25 विविध तथा भैपिी कायतक्रम (चालु कायतक्रम ) ४०००००० ४०००००० 

26 विमा तथा निीकिण  १०००००० २५००००० 

27 सुचना सफ्टिेि जडान  २५००००० २५००००० 

28 कमतचािीहरुको क्षमता विकास  १०००००० १०००००० 

29 साितजवनक सुनुिाई  ५००००० ६००००० 

30 वमवडया प्रिधतन  ० ७००००० 

31 उपभोिा सवमवत अनुवशक्षण  ० ५००००० 

32 औषधी खरिद  ७०००००० २०००००० 

33 सिािी साधन भाडा  १५००००० ५००००० 

34 सिकािी तथा गैि सिकािी वनकायसंगको 

सााँझेदािी कायतक्रम 
२५५००००० १०००००० 

35 सुकुम्बासी तथा जग्गा व्यिस्थापन कायतक्रम  ० २५००००० 

36 लकडाउनको कािणले आंतरिक आयको 

ठेक्काहरुको िकम फफतात  
१०००००० ६००००० 

  s'n hDdf ९९१५०००० ५१८५०००० 

    

    

चन्रपिु नगिपावलका  

नगि कायतपावलकाको कायातलय, चन्रवनगाहपिु िौतहट  

  

म्यावचङ्ग फण्ड 

फक्रयाकलापहरु बजटे  

Innovative Partnership Fund को चार्जतङ स्टेसन वनमातण मिधि 

वसमसाि 

१२८४०००० 

प्रदेश समपिुकको म्याचचंग फण्ड तफत को ८००००० 

  १३६४०००० 

 



चन्रपिु नगिपावलका  
नगि कायतपावलकाको कायातलय, चन्रवनगाहपुि िौतहट  

 
  

आ.ि. २०७९/८० को कुल योजना  
क्र.स.  योजनाको नाम  िकम  

नगिस्तिीय  

१ 
शवहद पाकत  ५००००० 

२ 

िडा नं ५ को िडा कायातलयको कम्पाउण्ड िाल ि िडा कायातलय नवजकै िहकेो 

सामुदावयक भिनमा व्याडवमन्टन कोटत वनमातण 
७०००००० 

३ 
फोहिमैला व्यिस्थापन ५०००००० 

४ 
सडक पार्कत ङ्गको व्यिस्था ३०००००० 

५ 
नगिपावलकाको जनेेिेटि खरिद १४००००० 

६ 
खेलकुद कायतक्रम ५०००००० 

७ 
िडा नं ६ को नयााँ िडा कायातलय वनमातण २५००००० 

८ 

बोधनाथ वतमवल्सनाको घिदवेख पूित अवजता पौडलेको घिसम्म वप वस वस ढलान 

िडा नं ४ ७००००० 

९ 
अवम्िका आधािभतु विद्यालय अधुिो भिन २५००००० 

    २७६००००० 

पिूातधाि विकास सवमवत  

१ िडा नं १ मा दोभान टोल वसचाइ योजना १०००००० 

२ िडा नं १ मा वसजतना टोल वसचाइ ३००००० 

३ िडा नं १ मा नेपाल टोल सडक स्तिोन्नती १०००००० 

४ िडा नं १ मा प्रा वि पौिाईमा माटो पुने कायत ३००००० 

५ िडा नं १ क्यावन्टन बजाि वशि मवन्दि भयातन वनमातण  ३००००० 

६ िडा नं २ मा कलटोल स्िास््य चौकी दवेख दवक्षण वसचाई तथा कृवष बाटो वनमातण २५००००० 

७ िडा नं २ कलटोल पूित गैिी खोला सम्म नाला वनमातण १०००००० 

८ िडा नं ४ अधुिो िडा कायातलय भिन वनमातण २०००००० 



९ िडा नं ७ मुसलमान टोलमा कालोपत्र े १७००००० 

१० िडा नं ७ मा बलिाम  कोइिालाको घि दवेख िृद्दा  आश्रम सम्म वप.सी.सी. ढलान  ८००००० 

११ िडा नं ८ िाल कल्याण प्रा वि को अधुिो भिन तथा कम्पाउण्ड िाल वनमातण १५००००० 

१२ िडा नं ८ िडा कायातलयदवेख स्िास््य चौकीसम्म को बाटो वनमातण ९००००० 

१३ िडा नं ८ मा िडा भरि बाटो स्तिउन्नवत  १०००००० 

१४ िडा नं ९ वसन्दिेुघािी प्रवतक्षालय दवेख नहि जान ेबाटोसम्म वनमातण ७००००० 

१५ िडा नं ९ मा चेतनगि ब्रम्हबाबा जान् बाटो वप वस वस ढलान ९००००० 

१६ िडा नं १० बडिेिामा जयिामको घि दवेख दवलत टोल सम्म जाने बाटो वनमातण १०००००० 

१७ बालचनपुि चोकमा साितजावनक शौचालय वनमातण ९००००० 

  पूिातधाि विकास सवमवतको जम्मा  १७८००००० 

सामावजक विकास सवमवत  
१ लागुपदाथत दवु्यतसवन न्युवनकिण सम्बन्धी सचेतना कायतक्रम २००००० 

२ 

जनप्रवतवनवधहरु कमतचािीहरु वशक्षकहरु तथा अवभभािनहरुलाई मानवसक स्िास््य 

सम्बन्धी कायतक्रम २००००० 

३ आफदिासी तथा जनजावत लवक्षत कायतक्रम १५००००० 

४ तेस्रो वलवङ्गहरुका लावग वजिनयापन क्षमता विकास तथा सहयोग कायतक्रम २००००० 

५ 

उपभोिा वहत संिक्षण तथा बजाि अनुगमन सवमवत गठन तथा कायातन्ियन 

कायतक्रम १००००० 

६ दवलत लवक्षत कायतक्रम ६००००० 

७ अल्पसंख्यक लवक्षत कायतक्रम २५०००० 

८ सामावजक विकास सवमवत सचंालन व्यिस्थापन अनुगमन कायतक्रम १००००० 

९ आिश्यक अवभमुवखकिण / तावलम ३००००० 
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  मवहला तफत    

१ 

मवहलाहरुलाई जनचेतना तथा व्यिसावयक वसपमुलक तावलम ि उद्यमी 

मवहलाहरुको पवहचान ि सम्मान कायतक्रम  ८००००० 

२ लैवङ्गक वहसां विरुद्धको १६  फदने अवभयान २००००० 

३ 

विद्यालय बावहि िहकेा फकशोिी सुमह गठन तथा परिचालनहरुलाई वजिन 

उपयोगी वसप विकाश तथा क्षमता विकास कायतक्रम (१२ दवेख १९ िषत सम्माका) ३००००० 

४ अन्तिावष्ट्रय नािी फदिस (माचत ८) २००००० 

५ अवत विपन्न एकल मवहला पवहचान तथा वजविकोपाजतन कायतक्रम १०००००० 

६ सडक मान उद्धाि तथा व्यिस्थापन १००००० 
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  बालबावलका तफत    
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चन्रपुि नगिपावलका नगिकायतपावलकावभत्र क्लब गठन तथा बाल क्लब ि 

िडास्तिीय िालसंिक्षण सवमवतको क्षमता विकास ३००००० 

२ सि ैप्रकािका बालबावलकाहरुको त्याङ्क संकलन कायतक्रम ३००००० 

३ नगिस्तरिय बालसञ्जाल गठन तथा परिचालन ५०००० 

४ 

बालश्रम वनिािणका लावग अनुगमन कायतक्रम (विशेष गिी ईटा भट्टामा होटल 

व्यिसाय सडक बालबावलका साथै घिेलु कामदाि) बालश्रम िवहत नगि वनमातण १००००० 

५ 

बालचहसंा शोषण दिुव्यसवनमा पिेका व्यविलाइ सचेतना बढाउन विवभन्न 

वशषतकमा बादवििाद बवित्िकाला वनबन्ध खेलकुद प्रवतयोवगतात्मक कायतक्रम १००००० 

६ 

बालश्रम बालसंिक्षणका बालचहसंा बालवििाह न्युवनकिणका लावग सन्दशे मुलक 

पचात पम्पेट बुस्टि छपाई तथा वितिण ५०००० 

७ 

बालसंिक्षणका सिालहरुलाई न्यूवनकिण गनत मवहला बालबावलका जेष्ठ नागरिक 

तथा अपाङ्ग सम्बन्धी िेवडयो प्रचाि प्रसाि कायतक्रम ५०००० 

    ९५०००० 

  जेष्ठ नागरिक   

१ 

नगिपावलकावभत्र िहकेा ८० िषत मावथका जेष्ठ नागरिकहरुलाई घि परििािमा न ै

गएि सम्मान कायतक्रम ६९४००० 

    ६९४००० 

  अपाङ्गता तफत    

१ अपाङ्गता परिचय पत्र वितिण समन्िय सवमवतको बैठक खचत १००००० 

२ 

अपाङ्गता भएका व्यविहरुको पवहचान गिी फिक फिक प्रकािका वसपमुलक 

कायतक्रम ६००००० 

३ 

अपाङ्गता भएका व्यविहरुको पवहचान गिी सहायक सामाविहरु खरिद तथा 

वितिण कायतक्रम ५००००० 

४ िावष्ट्रय तथा अन्तिावष्ट्रय अपाङ्गता फदिस ५०००० 

५ संचािका लावग सहज गनत साकेंवतक भाषा कक्षा संचालन १००००० 
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  स्िास््य   

१ स्िास््य स्ियंसेविकाको मावसक भिा १६००००० 
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३ स्िास््यकमीहरुको क्षमता अवभिृवद्ध कायतक्रम ३००००० 

४ औजाि उपकिण तथा सर्जतकल सामान खरिद ३००००० 
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८ 
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१२ चन्रपुि नगिपावलकामा व्लड बै ाँक स्थापना कायतक्रम ३००००० 
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  वशक्षा   
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२ एल इ वड खरिद ( बालविकासको लावग) ६००००० 

३ 
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९ िागमती पुस्तकालय व्यिस्थापन ५००००० 
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११ बाल कल्याण आधािभूत विद्यालय सुधाि कायतक्रम चन्रपुि ८ ५००००० 

१२ जनजागूवत मा वि प्राविवधक वशक्षा अनुदान  ५००००० 
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  सामावजक विकास सवमवतको जम्मा  २९६००००० 

आर्थतक विकास सवमवत 

  पयतटन तफत को   

१ िडा नं ९ मा कृष्ण प्रणामी मवन्दिमा भान्सा घि वनमातण ७००००० 

२ िडा नं ८ कोटीहोम  ३००००० 

३ िडा नं ६ डाििीमा वज.वप. पाकत  वनमातण २०००००० 
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५ िडा नं १ नुनथि पयतटकीय क्षेत्रको गेट वनमातण  ५००००० 
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  कृवष विकास शाखा 
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३ व्यिसावयक फलफुल बगैचाहरुको व्यिस्थापनमा सहयोग २००००० 

४ मौिी तथा च्याउ बाली प्रिधतन सहयोग ३४०००० 
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  सहकािी शाखा    

१ सहकािी फदिस मनाउने तथा सिोत्कृष्ट सहकािी पुिस्काि वितिण कायतक्रम २००००० 

२ सहकािी संस्था तथा नगिपावलका बीच अन्तिफक्रया कायतक्रम १००००० 
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४ नेफस्कूनको आधािवशला कायतक्रम जुन सहकािी प्रिधतनको लावग िहकेो ३००००० 

५ तावलम संचालन ५००००० 
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  पश ु   
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२ 

पशु स्िास््य कायतक्रम उपचाि तथा औषवध खरिदसेिा केन्र सवहत (उपचाि सेिा ि 
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३ भ्यावक्सन खरिद (वप वप आि भ्यागुते चिचिे खोिेत िेविज स्िाईनफफिि िानीखेत) ५००००० 

४ भ्यावक्सनेटि पारिश्रवमक ४००००० 

५ पशु सेिा केन्र ७ गोटाको लावग संचालन तफत  मेवसनिी सामािी खरिद गिी वितिण ६००००० 

६ 
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सहकािी संस्था अनुगमन तथा पृष्ठपोषण, शाखा कायातलय संचालन इन्धन, संचाि, 

बैठक संचालन खचत १००००० 

४ नेफस्कूनको आधािवशला कायतक्रम जुन सहकािी प्रिधतनको लावग िहकेो २००००० 

५ तावलम संचालन ३००००० 

६ सहकािी भ्रमण तथा अिलोकन ५००००० 

    १४००००० 

  पश ु   

१ पशु आहािा सेिा ( व्यिसावयक पशुपालन फामतहरुको लावग) १००००० 



२ 

पशु स्िास््य कायतक्रम उपचाि तथा औषवध खरिदसेिा केन्र सवहत (उपचाि सेिा ि 

गोबि परिक्षण) १००००० 

३ भ्यावक्सन खरिद (वप वप आि भ्यागुते चिचिे खोिेत िेविज स्िाईनफफिि िानीखेत) १००००० 

४ 

१० िटै िडामा िावमण कुखुिा गाई ि बंगुि पालन विकाश कायतक्रम २ हि े

वगिीिाज/लोहाटतन चल्ला वितिण सवहत २००००० 

५ दधु उत्पादन गने कृषकका गाई भैसीलाई बस्नको लावग िििको cow mat वितिण ४००००० 

६ अन्तदवेशय कृषक जनप्रवतवनवध तथा कमतचािी अध्ययन अिलोकन भ्रमण ५००००० 

७ 

१० िटै िडामा व्यिसावयक पशु पालन गने कृषकलाई सहकायतमा अनुदानमुवख 

कायतक्रम ४००००० 

    १८००००० 

  आर्थतक विकास शाखाको कुल जम्मा  ८३००००० 

िन िाताििण तथा विपद व्यिस्थापन 
१ १० िटै िडामा ह्युमपाईप तथा िेिल  १८००००० 

२ नगिपावलका वभत्रका वबपद  सम्बन्धी भईपरि खचत  ३२००००० 

  िन िाताििण तथा विपद व्यिस्थापनको कुल जम्मा ५०००००० 

विधायन, सशुासन ि न्यावयक सवमवत  

  सशुासन   

१ जनप्रवतवनवधहरु तथा कमतचािीहरुको क्षमता विकासका लावग तावलम कायतक्रम ६००००० 

२ 

जनप्रवतवनवधहरु तथा कमतचािहरुको क्षमता विकासका लावग अन्ति प्रदशे अनुगमन 

भ्रमण कायतक्रम ४००००० 

३ साितजवनक सुनुिाई कायतक्रम संचालन ३००००० 

४ कायत सम्पादनमा आधारित कमतचािी पुिस्काि कायतक्रम १५०००० 

    १४५०००० 

  न्यावयक सवमवत   

१ मेलवमलापकतात छनौट सुवचकिण तावलम तथा मेलवमलाप केन्र स्थापना कायतक्रम ५५०००० 

    ५५०००० 

  विधायन तफत को   

१ आिश्यक कानुन वनमातण तथा प्रकाशन ५००००० 

२ कानुन वनमातण कायतविवध सम्बन्धी प्रवशक्षण कायतक्रम ३००००० 

३ सवमवतको अनुगमन तथा कायातलय व्यिस्थापन ३००००० 

    ११००००० 

  विधायन सशुासन ि न्यावयक सवमवतको कुल जम्मा  ३१००००० 
 



lg0f{ox?M  

lg0f{o g+= !  rGb|k'/ gu/kflnsfsf] cfly{s P]g, @)&( ;j{;Ddt kfl/t ug]{ lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= @  rGb|k'/ gu/kflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&( ;j{;Ddt kf; ug]{ lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+= #  cf7f} gu/;efb]lv gjf}+ gu/;ef;Dd ePsf gu/ sfo{kflnsf a}7ssf lg0f{ox? tyf ljifout 

;ldltsf lg0f{ox? cg'df]bg ug]{ lg0f{o ul/of] .  

 

lg0f{o g+= $  cfly{s jif{ @)&&÷)&* sf] n]vfk/LIf0f k|ltj]bgdf 5nkmn eof] . pQm k|ltj]bgdf 

cf}NofOPsf a]?h' dWo] c;'n pk/ ug'{kg]{df c;'npk/ / lgoldt ug'{kg]{df lgoldt u/L 

a]?h' km5\of}{6 ug{ gu/kflnsfnfO{ clwsf/ lbg] lg0f{o ul/of] . 

 

lg0f{o g+= %  gjf}+ gu/;efaf6 kfl/t ePsf] ah]6 tyf sfo{qmddf ;dofg'sn s'g} x]/km]/, kl/jt{g tyf 

yk36 ug'{k/]df sfof{kflnsfsf] lg0f{oaf6 ug{ ;Sg] u/L clwsf/ k|ofof]hg ug]{ lg0f{o ul/of] 

.     

lg0f{o g++ ^     

rGb|k'/ gu/kflnsfsf] b/aGbLsf] cj:yf / cfjZostf klxrfg u/L ;+u7g ;+/rgf k'g/fjnf]sg 

ug]{ lg0f{o ul/of] . pQm ;+u7g ;+/rgf k'g/fjnf]sg gx'Fbf;Ddsf] nflu lgDg adf]lhdsf] b/aGbL :jLs[t 

ug]{ lg0f{o ul/of] . विवभन्न प्रफक्रयाबाट वनयुि भइ आ.ि. २०७८/०७९ को असाि मसान्त अगावडसम्म 

कायातलयको स्थायी तथा अस्थायी दिबन्दीमा कायतित वनि अस्थायी, किाि िा सेिा किािमा कायतित 

कमतचािीहरुको सम्बन्धमा वनि सेिा सुवबधा ि शततका आधािमा २०७९ श्रािण १ देवख २०८० आषाढ 

मसान्तसम्म म्याद थप गने ि कायातलयको साविक कै िा अन्य वजम्मेिािी फदई कामकाज लगाउन नगि 

कायतपावलकाको कायातलयलाई वनदेशन फदने वनणतय गरियो । 

 

क)  सेिा शततहरु: 

  अ) सशतत अनुदानको शीषतकबाट पारिश्रवमक भुिानी हुन ेगिी वनयुि भइ कायतित िहकेा कमतचािीहरुको 

हकमा सशतत अनुदानको िकमबाट नै पारिश्रवमक उपलब्ध गिाउने । 

  आ) सशतत अनुदानको शीषतकबाट पारिश्रवमक भुिानी हुन ेगिी वनयुि भइ कायतित िहकेा कमतचािीहरुको 

तहगत रुपमा अपगु हुन े तलब स्केल, महगंी भिा ि पोशाक सुवबधा बापतको अपुग िकम किाि 

सम्झौतामा तोके बमोवजम हुने । 

  ई) शसतत अनुदान शीषतकबाट पारिश्रवमक भुिानी हुने कमतचािीको तहगत वनयुविका कािण विवनयोवजत 

िकम शुरु तलबमान बिाबि नभएमा त्यस्तो अपगु िकम नगिपावलकाबाट नै थप गिी वनयिु भएको 



तहगत शरुु तलबमान,  महगंी भिा ि पोशाक सुवबधा सवहतको पारिश्रवमक उपलब्ध गिाउन किाि 

सम्झौता बमोवजम हुने। 

 

ख)  नगि कायतपावलकाबाट विवभन्न वमवतमा वनयुि भएका कमतचािीहरुको हकमा तह तोकी वनयुि भएको पदको शुरु 

स्केल, महगंी भिा ि पोशाक भिा उपलब्ध गिाउने सम्िन्धमा किाि सम्झौता बमोवजम हुने । 

 

ग)  गरिबसंग विश्वेश्वि कायतक्रमका लावग कायतित सामावजक परिचालक, अन्य सामावजक परिचालकलाई किाि 

सम्झौता बमोवजम महगंी भिा ि पोशाक भिा उपलब्ध गिाउने । 

 

ङ)  आर्थतक बषतको अन्त्य वभत्रमा खचत हुन ेगिी िार्षतक १२ फदन वबिामी वबदा ि १२ फदन भैपिी तथा पित वबदा समेत 

िषतको २४ फदन पाउन ेति त्यस्तो वबदा खचत नभएमा संवचत नहुने । 

 

sd{rf/L b/aGbL ljj/0f 

 

 

चन्रपिु नगिपावलका कायातलय तफत  

      दिबन्दी   

वस.न. पद तह/श्रणेी प्रविवधक अप्राविवधक जम्मा 

१ प्र.प्र.अ. िा.प.अ.फदवतय   √ १ 

  प्रशासन 

१ शा.अ. सातौ/आठौ   √ १ 

२ शा.अ. छैठौ   √ १ 

३ सहायकस्ति चौथो/पााँचौ   √ १ 

  स्टोि 

१ सहायकस्ति चौथो/पााँचौ   √ १ 

  लखेा 

१ लेखा अवधकृत सातौ/आठौ   √ १ 

२ लेखापाल पााँचौ   √ २ 

  िाजस्ि 

१ िाजस्ि अवधकृत छैठौ/सातौ   √ १ 

२ सहायकस्ति/ स ल ेपा  चौथो/पााँचौ   √ २ 

  आ.ल.ेप. 

१ आ.ले.प.अवधकृत सातौ/आठौ   √ १ 

२ सहायकस्ति चौथो/पााँचौ   √ १ 

  सामावजक विकास 

१ 
सामावजक विकास 

अवधकृत 
छैठौ/ सातौ   √ १ 

२ सहायकस्ति चौथो/पााँचौ   √ १ 

  प्रविवधक 



१ इवन्जवनयि सातौ/आठौ √   १ 

२ इवन्जवनयि छैठौ √   १ 

३ सि इवन्जवनयि पााँचौ √   ६ 

४ अ.सि इवन्जवनयि चौथो √   ४ 

  योजना 

१ योजना अवधकृत छैठौ/सातौ √   १ 

२ सहायकस्ति चौथो/पााँचौ   √ १ 

  मवहला बालबावलका 

१ सहायकस्ति चौथो/पााँचौ √   २ 

  न्यायीक सवमवत 

१ सहायकस्ति चौथो/पााँचौ     १ 

  सहकािी शाखा 

१ सहायकस्ति चौथो/पााँचौ     १ 

  सचूना प्रविवध शाखा 

१ सूचना प्रविवध अवधकृत छैठौ √   १ 

  पवन्जकिण शाखा 

१ सहायकस्ति चौथो/पााँचौ     १ 

  वशक्षा 

१ वशक्षा अवधकृत निौं     १ 

२ वशक्षा अवधकृत सातौ/आठौ     १ 

३ प्रा.स. चौथो/पााँचौ     १ 

  स्िास््य शाखा 

१ जनस्िास्थ अवधकृत सातौ/आठौ     १ 

२ अवधकृत छैठौ छैठौ     १ 

३ स्टाफ नसत छैठौ     १ 

  कृवष विकास शाखा 

१ कृवष विकास अवधकृत छैठौ/ सातौ √   १ 

२ प्रा.स. पााँचौ √   २ 

३ ना.प्रा.स. चौथेो √   १ 

  पश ुसिेा शाखा 

१ पशु विकास अवधकृत सातौ/आठौ √   १ 

२ अवधकृत छैठौ छैठौ √   १ 

३ प.से.प्रा. पााँचौ √   १ 

४ पशु स्िास््य प्रविवधक चौथो √   २ 

        जम्मा ५० 

 
चन्रपुि नगिपावलकाको िडा तफत को कामतचािी 

 
वस.न. पद तह/श्रणेी प्रवत िडा जम्मा 

१ िडा सवचि चौथो/पाचौ १ १० 

२ सहायक कम्प्युटि अपिेटि चौथो  १ १० 



३ का.स.    १ १० 

      जम्मा ३० 
 

 

 lg0f{o g+= & rGb|k'/ gu/kflnsfsf] :jLs[t :yfoL b/aGbL afx]s lgDg adf]lhdsf b/aGbLx? :yfgLo ;|f]taf6 

tna eQf e'QmfgL ug]{ u/L c:yfoL b/aGbL :jLs[t ug]{ lg0f{o ul/of] .  

वस.न. पद तह/श्रणेी जम्मा कैफफयत 

२ सहायक कम्प्युटि अपिेटि चौथो १ नगिपावलका तफत  

३ हभेी सिािी चालक श्रेणी विवहन ४ नगिपावलका तफत  

४ हलुका सिािी चालक श्रेणी विवहन ५ नगिपावलका तफत  

५ का.स. श्रेणी विवहन ५ नगिपावलका तफत  

६ भान्छे श्रेणी विवहन १ नगिपावलका तफत  

५ माली श्रेणी विवहन २ नगिपावलका तफत  

६ कुवचकाि श्रेणी विवहन २ नगिपावलका तफत  

७ नगि प्रहिी श्रेणी विवहन १२  नगिपावलका तफत  

 

वस.न. पद तह/श्रणेी जम्मा कैफफयत 

१ ना.प्रा.से.प्र. चौथो १ कृवष शाखा तफत  

२ का.स.   १ कृवष शाखा तफत  

 

वस.न. पद तह/श्रणेी जम्मा कैफफयत 

१ ना.प्र.से.प्रा. चौथो १ पशु शाखा तफत  

२ का.स.   ३ पशु शाखा तफत  

३ प्रा स  चौथो  ६  पशु शाखा तफत  

 

वस.न. पद तह/श्रणेी जम्मा कैफफयत 

१ अ.ह.ेि   ३ 

शहिी स्िास््य केन्र 

तफत  

२ अ.न.मी.   ३ 

शहिी स्िास््य केन्र 

तफत  

३ का.स.   ३ 

शहिी स्िास््य केन्र 

तफत  

 

 

वस.न. पद तह/श्रणेी जम्मा कैफफयत 

१ मे.सु. आठौ १ अस्पताल तफत  

२ अ.ह.ेि   १ अस्पताल तफत  

३ एम्बुलेन्स ुचालक   १ अस्पताल तफत  



४ का.स.   ५ अस्पताल तफत  

 

वस.न. पद तह/श्रणेी जम्मा कैफफयत 

१ का.स.   ३ स्िास््य चौकी तफत  

 

नोट  
पशु शाखा तर्फ  करार दरवन्दी कायम गररएका पदहरुमा ववज्ञापन गरी प्रवतस्पर्ाफबाट करारमा कमफचारी राखे्न । 
 

lg0f{o g+= * rGb|k'/ gu/kflnsf sfof{nosf] b/aGbL ;+/rgf x]/km]/ gx'Fbf ;Ddsf] nflu gu/kflnsff cGtu{tsf 

:jf:Yo ;+:yfx?sf] lgDg adf]lhdsf] b/aGbL :jLs[t ug]{ lg0f{o ul/of] . 

  :jf:Yo tkm{sf] b/jGbL t]l/h 

l;=g= kb ;]jf ;d"x 
:jLs[t 

b/aGbL 
s}lkmot 

1 d]=c= gjf}+ tx  :jf:Yo h=x]=;= 1   

2 d]=c= cf7f} tx  :jf:Yo h=x]=;= 2   

3 hg :jf:Yo clws[t ;ftf}+ :jf:Yo x]= O{= 1   

4 
x]=c=kfFrf}, 5}7f}=. l;=c=x]= 

j=clws[t 5}7f}= 
:jf:Yo x]= O{= 

17   

5  c=x]= j= rf}yf} ,kfFrf} :jf:Yo 
x]=O{ 5   

6 :6fkm g;{ kfFrf} . 5}7f}= :jf:Yo h=g= 5   

7 c=g=dL= rf}yf}, kfFrf}, 5}7f}= =  :jf:Yo s=g= 12   

8 Nof=6]= kfFrf}{ . 5}7f}+ :jf:Yo d=Nof=6]= 1   

9 /]=u|f= kfFrf} . 5}7f}+ :jf:Yo /]=u|= 1   

10 P= c= kfFrf} . 5}7f}= :jf:Yo 
P= 1   

11 Nof= c= rf}yf} . Kffrf}= :jf:Yo 
d=Nof=6]= 1   

12 gf=;'=  
k|;f;g ;f= k|zf;g 1   

13 ;x n]vfkfn  
k|;f;g ;f= k|zf;g 1   

14 x= ;= r= . sf= ;= 
k|;f;g ;f= k|zf;g 6   

  hDdf     55   

 

नोट: 

स्वास्थ्य शाखाका दरवन्दी बमोविम ररक्त रहेका पदहरुमा तत्काल सरुवा गरी पठाइवदन र दरवन्दी भन्दा वढी 

भएका कमफचारीहरुको तलव व्यवस्था गररवदन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोर् गने ।  
 



 lg0f{o g+= ( :yfgLo ;|f]taf6 tna eQf e'QmfgL x'g] u/L :jLs[t ePsf c:yfoL b/aGbLx?df l/Qm /x]sf kbx?nfO{ 

tTsfn s/f/ ;]jfaf6 kbk"lt{ ug{ gu/kflnsfnfO{ lgb]{zg lbg] lg0f{o ul/of] .   

 lg0f{o g+= !) ah]6 cg';f/ of]hgf tyf sfo{qmd sfof{Gjogsf] cj:yfsf] oyfy{ lrq0f ug{ sfo{kflnsf / 

;/f]sf/jfnf lgsfosf] pkl:ytLdf q}dfl;s k|ult ;ldIff ug]{ lg0f{o ul/of] .   

 lg0f{o g+= !! rGb|k'/ gu/kflnsf / j8f sfof{nox?df xfn s/f/df sfo{/t ;a} sd{rf/Lx?sf] cfufld cfly{s 

jif{ @)&(÷)*) >fj0f ! ut]b]lv Dofb yk u/L lg/Gt/tf lbg] lg0f{o ul/of] .  

 

 lg0f{o   g+=  !@ cfly{s jif{ )&(÷)*) sf nflu rGb|k'/ gu/kflnsfdf ;+rfng x'g] tflnd, uf]i7L, sfo{zfnf, 

cWoog e|d0f tyf j}7s eQf vr{ ;DaGwL lgb]{lzsf, @)&( :jLs[t ug]{ lg0f{o ul/of] . 

सि. 

नं. 
सिषय स्वीकृत रु. कैसियत 

क) योजना तजजुमा एिं िसमक्षा, िभा, गोष्ठी, तासिम तथा बैठक िम्बन्धी खरु् 

१ संयोिक भत्ता एकमुष्ठ (कायफक्रम व्यवस्थापक) 1000   

२ सहायक कमफचारी 700   

३ सहयोगी कमफचारी 500   

४ 
प्रवशक्षक पाररश्रवमक प्रवत सत्र १.३0 घण्टा (बावहरी 

प्रसु्ततकताफ) 

2000   

५ 
प्रवशक्षक पाररश्रवमक प्रवत सत्र १.३0 घण्टा (आन्तररक 

प्रसु्ततकताफ) 

1500   

६ सहिकताफ पाररश्रवमक (विल्ला वभत्र) 1000   

७ 
सीप ववकास तावलम (७ कायफवदन सम्म कक्षागत 

आर्ारमा) प्रवतकक्षा सवहत 

2000   

८ खाना खचफ (प्रवत व्यक्ती प्रवत छाक) ३०० बील संलग्न गररनु पने 

९ खािा खचफ (प्रवत व्यक्ती प्रवत वदन) 2०० बील संलग्न गररनु पने 

१० मसलन्द (प्रवत व्यक्ती)   भ्रमण कायफक्रमको हकमा 

समेत 
११ क) सहभागी 150 

१२ ख) प्रवशक्षण कायफक्रम प्रवत कायफक्रम (एकमुष्ठ) 1500 

१३ 
तालीम सुववर्ा (हल भाडा, उपकरण)   बील भपाफई संलग्न गररनु 

पने 



१४ 
प्रवशक्षाथी/प्रवशक्षक होटल बास खचफ 1500 आवासीय तावलम 

कायफक्रमको हकमा मात्र 

१५ 

सभा, गोष्ठी, तालीम सामाग्री (कायफक्रमको प्रकृवत 

अनुसार कम बेशी हुन सके्न) एकमुष्ठ प्रवतवदन 

बढीमा 

2000 तीनवदन सम्मको 

१६ 

सभा, गोष्ठी, तालीम सामाग्री (कायफक्रमको प्रकृवत 

अनुसार कम बेशी हुन सके्न) एकमुष्ठ प्रवतवदन 

बढीमा 

4000 तीनवदन भन्दा बवढ 

१७ सहभागी यातायात खचफ प्रवत व्यक्ती प्रवत वदन 1000 

तोवकएको रकमभन्दा बढी 

यातायात खचफ लागे्नको 

हकमा वनणफय गरी वील 

बमोविम भुक्तानी गनफ 

सवकने 

१८ 
वसु्तगत टेवा (तालीमका सहभागीहरुलाई सीपको 

उपयोगका लागी उपलब्ध गराईने सामाग्री) बढीमा 

 बील अनुसार 

१९ 
ववववर् खचफ (र्ोटोकपी, र्ोटो, व्यानर, खानेपानी, 

प्रमाणपत्र, ववज्ञापन) 

 बील अनुसार 

२० वटप्पणीकताफ प्रवत व्यक्ती (बढीमा दुई िना) 1000   

२१ 

प्रस्ताव तथा प्रवतवेदन लेखन पाररश्रवमक  एक वदनको तालीममा रु. 

1500 र बढी वदनमा 

बढीमा रु. 2500 

२२ 
िनप्रवतवनर्ी बैठक (नगर सभा र नगर 

कायफपावलकाको बैठक) भत्ता 

  प्रदेश सरकारले तोके 

बमोविम 

२३ न.पा.बाट गवठत सवमवत/उपसवमवतको बैठक भत्ता 1500   

२४ सभा, गोष्ठी, तालीम कायफक्रम लगायतको अनुगमन भत्ता 1500   

२५ बोलपत्र मूल्ांकन सवमवतको बैठक भत्ता 1500   

    

ख) योजना/कायुक्रम अनजगमन तथा सनरीक्षण 

१ पदावर्कारी/प्रवतवनर्ी भत्ता /कमफचारी समेत 1500   

२ अनुगमन भत्ता (प्रवत व्यक्ती) 1500 

कायाफलय समयमा 

कमफचारीबाट 

योिना/कायफक्रम अनुगमन 

गदाफ प्रवतवेदन/बैठकको 

आर्ारमा 



३ प्रावववर्क वर्ल्ड भत्ता प्रवतवदन प्रवत व्यक्ती  वनणफय अनुसार 

४ सवारी सार्न   प्रचवलत भाडा दर अनुसार 

 

अन्य कुिाहरू नगिपावलकाको वनणतय बमोवजम हुनछेन ्। 

 

 lg0f{o   g+= !#  o; rGb|k'/ gu/kflnsfsf] Goflos ;ldltn] jflif{s ?kdf u/]sf] Gofo ;Dkfbg ;DaGwL sfo{ o; 

gu/;efdf Goflos ;ldltsf ;+of]hs >L hodnf s'df/L rf}w/Ln] k]z ug'{ ePsf] tkl;n 

adf]lhdsf] k|ltj]bg pk/ 5nkmn eof] . kflnsfsf] Gofo ;DkfbgnfO{ yk k|efjsf/L agfpg] lg0f{o 

ul/of] .   

  tkl;nM 

s|=;+= 

 

ph'/Lsf] lsl;d ph'/L 

;+Vof 

cbfnt 

uPsf] 

d]nldnfk 

ePsf] 

larf/lwg 

!= 

 
िग्गा वववाद ४ १ 

 ३ 

@= 

 
लेनदेन ३  

 ३ 

#= 

 
कुलो वववाद  १  

 १ 

$= 

 
घर खाली  १  

 १ 

%= 

 
घरेलु वहंसा १  

१  

^ सम्वन्ध ववचे्छद  १ १   

&= 

 
वनमाफण कायफ रोक्का २  

१ १ 

 

८ 
सार् वसमाना  ४  

 ४ 

९ बाटो वववाद  १   १ 

िम्मा  १८ २ २ १४ 

 

 lg0f{o g+= !$ rGb|k'/ gu/kflnsfsf] :yfgLo e"–pkof]u gLlt lgdf{0f u/L sfof{Gjog u/fpg rGb|k'/ gu/kflnsfsf] 

gu/ sfo{kflnsfnfO{ clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ lg0f{o ul/of] .  

 

 lg0f{o g++= !% o; rGb|k'/ gu/kflnsfsf] lhG;L tyf vl/b OsfOn] k]z u/]s]f lhG;L lg/LIf0f k|ltj]bg kfl/t ug]{ 

lg0f{o ul/of] . lhG;L lg/LIf0f k|ltj]bgdf pNn]v ePsf sfdgnfUg] / k"g dd{t x'g g;Sg] 

;fdfgx?nfO{ ldGxf / lnnfd k|s[of cuf8L a9fpg lhG;L zfvfnfO{ lgb]{zg ug]{ lg0f{o ul/of].   

 



lg0f{o g+ !^, rGb|k'/ gu/kflnsfdf sfo{/t /x\]sf tkl;n adf]lhdsf lzIff tkm{sf ljwfno ;xfos / ljwfno  

 ;xof]uL / afn ljsf; ;xhstf{sf]nfuL ;+3Lo ;/sf/af6 ah]6 lgsfzfx'Fbf k|fKt ePsf] ah]6df  

 gu/kflnsfn] /sd yk u/L lgDg cg';f/sf] kfl/>dLs lbg] lg0f{o ul/of] .  

 

l;= g+  kb  ;+Vof  dfl;s tnj s}lkmot 

! ljwfno ;xfos sd{rf/L !@ !*,%)).  

@ jfn ljsf; ;xhstf{  ^! !&,))).  

# ljwfno ;xof]uL  $% !#,))).  

     

 

 
 

सनणुय नं. १७ 

आ,व,२०७९/०८० को स्वीकृत कायफक्रम र बिेट कायाफन्वयन गदाफ प्राप्त हुने ३% कन्टििेन्सी रकम 

अनुमावनत रु. ५०,००,०००/०० आय हुने भएको र सो रकम वनम्न कन्टििेन्सी योिना अनुसार 

खचफ हुने गरी स्वीकृत गने वनणफय   गररयो । 

क्र.स. खचत शीषतक  विवनयोवजत िकम  कैफफयत  

१ योिनाहरुको ममफत संम्भार तथा नयााँ योिना वनमाफण २५ ०००००.००  

२ प्रावबवधक कमतचािीको फर्नतचि, वप्रन्टि, टोनि, पपेि , छाता , 

झोला ि िेनकोट खरिद 

५०००००.००   

३ प्राविवधक इक्युपमेन्ट खरिद १५०००००.००   

४ वर्ल्डमा िाने प्रावववर्क कमफचारलाई खािा खचफ  ५०००००.००  

 

 

 

 

 

सनणुय नं. १८  

चन्द्रपुर नगरपावलकाको नवौ ंनगर सभाको दोस्रो बैठकबाट आ.व. २०७९/०८० को लावग स्वीकृत 

बावषफक नगर योिना र कायफक्रम तथा वववनयोवित बिेट खचफ ब्यबस्था गनफ कायफन्वयनका क्रममा 

कुनै विववर्ा उत्पन्न भएमा सो को बार्ा अड्काउ रु्काउन वा ब्याख्या गनफ वा कायाफन्वयनको 

सहिताको लावग कुनैपवन वनणफय गनफ परेमा सो को अन्टियारी नगर कायफपावलकालाई वदने र सो 

वनणफय यस नगर सभाको वनणफय समान हुने गरी अवर्कार प्रत्यायोिन गने वनणफय गररयो  

 

 

 

 



सनणुय नं. १९ 

नगर कायफपावलकाको कायाफलयको तर्फ बाट घर नक्शा पास र सो संग सम्बन्टन्धत रही भएका 

वनणफयहरुलाई एकमुष्ट अनुमोदन गने र घर नक्शा अवभलेखीकरण प्रवक्रयालाई वनरन्तरता वदने 

वनणफय गररयो | 

 

 

सनणुय नं. २०  

रोिगार प्रवर्फन कायफक्रम (सुरवक्षत आप्रवासन कायफक्रम) लाई नेपाल सरकारको तर्फ बाट 

सशतफ अनुदान मार्फ त नगरपावलका िारा नै संचालन हुने गरी हस्तान्तरण भए बमोविम सो 

कायफक्रमलाई सेवा प्रदायक संस्थासाँगको सम्झौता म्याद समाप्त भए पश्चात अको ब्यबस्था 

नभएसम्मका लावग सावबकमा सेवा प्रदायक संस्थाले वनयुक्त गरेका कमफचारीहरुको वववरण माग 

गरी कामकािमा लगाउने वनणफय गररयो । यसरी कामकािमा लगाउदा स्वीकृत वशषफकमा प्राप्त 

रकम बमोविम पाररश्रवमक उपलब्ध गराउने वनणफय गररयो ।   

 

 

 

 

सनणुय नं. २१ 
 

आ.व. २०७८/०७९ मा नगरपावलकाको प्रकोप व्यस्थापन कोषबाट भुक्तानी भएका समू्पणफ 

खचफहरुलाई एकमुष्ट अनुमोदन गने वनणफय गररयो । 
 

सनणुय नं. २२ 

 

आ.व. २०७८/०७९ मा नगर प्रमुख, उपप्रमुख स्तरीय वनणफयबाट र कायफपावलकाको वनणफयबाट 

आवथफक सहायता वशषफकबाट भुक्तानी भएको समू्पणफ खचफ वशषफकलाई एकमुष्ट अनुमोदन वनणफय 

गररयो । 
 

सनणुय नं २३   

चन्द्रपुर नगरपावलका अन्तगफत कायफरत स्वास्थ्य स्वयसेववकाहरुलाई वदइ आएको मावसक 

पाररश्रवमक रु २५००। बृन्टि गरी रु ३५००। गने वनणफय गररयो ।   

 

 

 

 

सनणुय नं २४ : 

 

चन्द्रपुर नगरपावलकाको नवद खोलाहरुमा ठेक्का लागेको रकमबाट उठेको रकममा प्रदेश 

सरकारलाई वदनुपने रकम कटाई बााँकी रकमको २५% रकम पूवाफर्ार योिना तथा वातावरण 

संरक्षणका लावग कायफक्रम सञ्चालन गनफ वाडा कायाफलयलाई रकम वदने वनणफय गररयो ।  

 

 

 



सनणुय नं २५  

तपवसल बमोविमका ऐनहरु स्वीकृत गने वनणफय गरीयो ।  

स्वास्थ्य ऐन - २०७९  

वशक्षा ऐन - २०७९  

सहकारी ऐन - २०७९  

 

सनणुय नं २६ : 

 

चन्द्रपुर नगरपावलका वडा नं ……… मा रहेको स्वास्थ्य चौकीको स्तरउन्नती गरी १५ शैया गरी 

स्तरउन्नत्ती गनफ सम्वन्धीत वनकायहरुमा वसर्ाररस गने वनणफय ।  

 

 

सनणुय नं २७ : 

 

चन्द्रपुर नगरपावलकामा आवथफक सहायता माग गने व्यन्टक्तहरुलाई आवथफक सहायता वदन 

एकरुपता कायम गनफको लावग कायफवववर् वनाई लागु गनफ नगर कायफपावलकालाई वनदेशन वदने 

वनणफय गररयो । 
 

सनणुय नं २८  

 

मालपोत कायाफलयबाट प्राप्त हुने रविष्टर ेशन दसु्तरको प्रशासनीक खचफबाट चन्द्रपुर मालपोत 

कायाफलयमा सहायक कम्युटर अपरेटर १ (एक) िना लाई व्यवस्थापन गररवदने वनणफय गररयो । 
 


