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नगरको अवस्थिस्ि एवम् पररचय र संस्िप्त जानकारी 

 नेपालको संस्वधानको अवधारणाबाट थिास्पि स्िन िहको सरकार अन्िगगि सबै भन्दा िल्लो िहमा हाल ७५३ वटा थिानीय सरकारहरु 

सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रदशे न.ं १ अन्िगगि इलाम स्जल्लास्भत्र रहेका १० वटा थिानीय सरकारहरुमध्ये देउमाई नगरपास्लका पस्न एक हो । यो 

नगरपास्लका इलाम स्जल्लाको पस्िस्म िेत्रमा अवस्थिि छ । २०७१ साल मङ्स्सर १६ गिे सास्वकका मङ्गलबारे र धुसेनी गा।स्व।स।हरुलाई 

समायोजन गरी यस नगरपास्लकाको गठन गररएकोमा राज्य पुनसंरचना भई सङ्घीयिा कायागन्वयन ह ुँदा यस नगरपास्लकामा सास्वक जीिपुर, 

स्सस्ििुम्का ९ वडा न.ं ७ बाहेक०, शास्न्िडाुँडा, चमैिा ९ वडा नं. ९ बाहेक० र साङु्रम्बा वडा नं। ७, ८ र ९ समेि समावेश भई २०७३ साल फागुन २६ 

गिे हालको देउमाई नगरपास्लको थिापना भएको हो।  

 यस नगरपास्लकाको पूवगमा इलाम नगरपास्लका, पस्िममा फाकफोकिुम गाउुँपास्लका र माङसेबुङ गाउुँपास्लका, उत्तरमा पाुँचिरको 

फाल्गुनन्द गाउुँपास्लका र दस्िणमा इलामको माई नगरपास्लका रहेका छन् । ९ वटा वडाहरु रहेको यस नगरपास्लकाको जम्मा जनसंख्या ३४,६९९ 

रहेको छ जस मध्ये पुरुषको सङ्ख्या १७,८४६ छ भने मस्हलाको सङ्ख्या १६,८५३ रहेको छ । जम्मा घरधुरी संख्या ७,१२४ रहेको यस 

नगरपास्लकाको वडागि जनसङ्ख्या वडा नं. १ को ४,४८४, वडा न.ं २ को ३,८२२, वडा नं। ३ को ४,९११, वडा नं. ४ को ३,११९, वडा नं. ५ को 

४,२९१, वडा न.ं ६ को २,९०७, वडा न.ं ७ को ३,२९५, वडा नं. ८ को ३,३३८ र वडा नं. ९ को  ४,५३२ रहेको छ।  

 भौगोस्लक अवस्थिस्िको स्हसाबले २६ स्डग्री ८१ स्मनेट उत्तरी अिांश देस्ि २७ स्डग्री ०४ स्मनेट उत्तरी अिांश सम्म र ८७ स्डग्री ७४ स्मनटे 

पूवी देशान्िर देस्ि ८८ स्डग्री ८८ स्मनटे पूवी दशेान्िरसम्म यो नगरपास्लका फैस्लएको छ । जम्मा १९१।६३ वगग स्कलोस्मटर िेत्रफल ओगटेको यो 

नगरपास्लको भू(भाग समुद्री  सिहको २५० स्मटर देस्ि २७०० स्मटरको उचाईसम्म रहेको छ। नेपालको कुल िेत्रफलको ०.१३ प्रस्िशि र इलाम 

स्जल्लाको ११।२२ प्रस्िशि िेत्रफल यस नगरपास्लकाल ेओगटेको छ । यस नगरपास्लका िेत्रमा औषि िापक्रम गमी याममा १६ देस्ि २६ स्डग्री 

सेस्ल्सयस सम्म पुग्छ भने जाडो मस्हनामा ४ देस्ि ११ स्डग्री सेस्ल्सयस सम्म झने गछग। यहाुँ वषाग ऋिुमा मास्सक सरदर ३५ स्मस्लस्मटर देस्ि ९३५० 

स्मस्लस्मटर सम्म वषाग ह न्छ । उष्ण मनसुनी,  न्यानो समस्शिोष्ण र ठण्डा समस्शिोष्ण गरी िीन प्रकारका हावापानी स्वस्वधिा यस नगरपास्लकामा 

पाइन्छ। श्रावण मस्हनामा सबैभन्दा बढी गमी ह न ेगदगछ भने पौष मस्हना सबैभन्दा धेरै जाडो ह न ेगदगछ । उचाई अनसुार यहाुँको हावापानी र िापक्रममा 

स्वस्वधिा पाइन्छ।  

 हालसम्म परम्परागि कृस्ष प्रणालीमा आवि यस नगरपास्लकामा बसोबास गन े मास्नसहरुको मुख्य पेशा कृस्ष ििा पशुपालन हो । यस 

नगरपास्लकामा प्रमुि िाद्यान्न बालीको रुपमा धान, मकै, गह ुँ र नगद ेबालीको रुपमा अदवुा, अस्म्लसो, स्चया, अलैची र आलु रहेका छन ्। पशुपालन 

व्यवसायमा गाई, बाख्रा, र बङ्गुर प्रमुि ह न ्। यस नगरपास्लकाबाट स्नयागि ह ने सामाग्रीको रुपमा दगु्ध एवं दगु्धजन्य पदािग, अदवुा, अस्म्लसो, स्चया, 

अलैची, आलु, हररया सागसब्जी, बङ्गुर र िसी पदगछन ्। “प्राकृस्िक स्रोि कृस्ष र पयगटन, समिृ देउमाई हाम्रो अस्भयान” भन्ने नाराका साि अघी 

बढेको यस नगरपास्लकाले प्रत्येक वषग कृस्ष िेत्र एवं पशुपालन प्रविगनका लास्ग अनदुानमा आधाररि स्वस्भन्न कायगक्रमहरु सञ्चालन गरररहेको छ । 

धास्मगक ििा सांथकृस्िक स्वस्वधिाले भररपूणग यस नगरपास्लकामा स्हन्द,ु स्कराुँि, बौि र ईसाइ धमग मान्न े समुदायको बाह ल्यिा रहेको छ भन े राई, 

स्लम्बु, मगर, ब्राम्हण, िेत्री, िामाङ, शेपाग, नेवार, गरुुङ्ग, दस्लि समदूाय जथिा स्वस्वध जािजास्ि र संथकृस्िका मास्नसहरु बसोबास गदगछन् । 

स्हन्दहुरुको महान चाड दशै ुँ,  स्िहार, िीज, कुशेऔशंी, नाग पञ्चमी, जनैपूस्णगमा, राम नवमी, श्रीपञ्चमी, कृष्णजन्माष्टमी लगायिका चाडपवगहरु मनाउन े

गदगछन् भने बौि धमागवलम्बीहरुले बुि पूस्णगमा, ल्होसार मनाउने गरेका छन ् । त्यसैगरी स्कराुँि धमागवलम्बीहरुल े उधौली(उभौली, चण्डी पूस्णगमा, 

फाल्गुनन्द जयन्िीजथिा चाडपवग मनाउुँछन ्भने अन्य धमागवलम्बीहरुले स्क्रसमस लगायिका जािजास्ि अनुसारका स्वस्भन्न स्कस्समका चाड पवगहरु 

मनाउने गरेको पाइन्छ । 

 धानका बाला लहलह झुल्ने गजुरमुिी बे ुँसी, सालै सालको बनिेत्र दमु्जन र नागबेली परेर बगेकी माई िेत्र हाङ्माङ, स्हउुँ र िुसारोले बेह ली झैं 

ढपक्क ढाक्न ेकुस्हस्भर, एकै थिानबाट सुयोदय र सुयागथिको मनोरम दृष्यावलोकन गने सस्कन ेस्सस्ििुम्का चुली, झ्याम्टाको आकारमा बसेकी झ्याउुँ 

पोिरी, पहाडको टुप्पोमा सुिेकी गुफािमु्की पोिरी, पानीटार, जीिपुर र अजम्बरेमा साना साना िुम्कामा स्बच्याइएका स्चयाका बुट्टाहरु, पङ्िेलुङ 

झरना र फाल्गुनन्दको िपोभूमी ित्रक्पा, स्सिरबाबाधाम, जट्टेश्वर महादेव, ढोलेदेवी र जुरैजुरोको िेत्र िीनजुरेजथिा प्राकृस्िक र धास्मगक सम्पदाहरु एउटै 

पास्लकास्भतै्र अटाएको देउमाई पयगटकीय, धास्मगक, सांथकृस्िक एवं भौगोस्लक स्वस्वधिाको स्हसावले अत्यन्िै धनी मास्नन्छ ।  

 

देउमाई नगरपास्लकामा अवस्थिि मुख्य पयगटकीय गन्िव्यहरुको पररचय 

कुस्हस्भर 

 यो िेत्र देउमाई नगरपास्लका वडा न १ मा अवस्थिि छ । स्जल्ला सदरमुकाम इलामबाट ३८ स्क.स्म. उत्तर मेची राजमागगमा पने धपटेारबाट 

कुस्हस्भर जाने बाटो छुस्टन्छ । धपटेार कुस्हस्भर शािा सडक ह ुँद ै६ स्क।स्म। को मोटरेबल सडक यात्रा पिाि ्२ स्क.स्म. को पदैल मागगबाट यो थिान पुग्न 

सस्कन्छ । सूयोदय र सूयागथिको मनोरम दृश्य समेि अवलोकन गनग सस्कने यो थिानबाट िराईका फरास्कला फाुँटहरु, कञ्चनजङ्घा देस्ि 

सगरमािासम्मका सेिा टस्ल्कएका स्हमालहरु लगायि पूवागञ्चलका धेरै भू(भागहरु सहजै देख्न सस्कन्छ । बसन्ि ऋिुमा लास्लगुराुँसले ढकमक्क ढाक्न े

यो थिान पाटेनाघी िेत्रमा पदगछ ।यस िेत्रमा बुँदेल, मगृ, कास्लज लगायिका जङ्गली जनावर पाइन्छन ्। अस्धकांस समय इलाम स्जल्ला िफग  बाक्लो 
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कुस्हरो लाग्न ेर पाुँचिर स्जल्ला िफग  िुल्ला रहन ेभएकोले इलाम र पाुँचिर स्जल्लाको स्समाना सस्जलै छुट्याउन सस्कन्छ । देउमाई िोलाको उद्गमथिल 

मास्नने जोरपोिरी पस्न यसै िेत्रमा पदगछ । यस िेत्रसुँग स्छनस्छनमा िेस्लरहने कुस्हरोको लुकामारी िेल हेरेरै प्राय पयगटकहरु समय व्यस्िि भएको िाहा 

पाउुँदैनन् । गुुँरास फुल्ने समय, स्हउुँ पने समय ििा असोज, कास्िगक र मङ्स्सर मस्हनामा आन्िररक र बाह्य पयगटकहरुको आवागमन ह ने यस िेत्रमा 

प्याराग्लाइस्डङ, स्हउुँ िेलाई, पैदल यात्रा, दृष्यावलोकन, जङ्गल फोटोग्राफी र बनभोज थिलको लास्ग अत्यन्ि धेरै संभावना बोकेको थिानमा पदगछ । 

 

मंगलबारे बजार 

 देउमाई नगरपास्लका वडा नं. ४ मा अवस्थिि नगरपास्लकाको केन्द्रको रुपमा रहेको यो बजार नगरपास्लकाको मुख्य व्यापाररक केन्द्र हो । यो 

बजार माङसेबुङ र फाकफोकिुम गाउुँपास्लकाको समेि मुख्य व्यापाररक बजारको रुपमा पररस्चि छ । स्जल्ला सदरमुकामबाट ३१ स्क.स्म. कालोपते्र 

सडक वा झापाको स्बिागमोडबाट ६२ स्क।स्म। ग्राभेल सडकबाट पुग्न सस्कने यो बजार इलाम स्जल्लाकै ऐस्िहासीक ििा पयगटकीय महत्व बोकको 

बजार हो । राणाकालीन समयदेस्ि नै साप्तास्हक रुपमा मङ्गलबारे नस्जक रहेको िल्लो बुधवारेमा बुधबार हस्टया लाग्ने प्रचलन रहेको र मङ्गलबारका 

स्दन उक्त हस्टया भनग डाुँडामा बास बथने प्रचलन रहेकाले उक्त डाुँडाको नाम मङ्गलबारे नामाकरण भई कालान्िरमा यो बजारको नाम मङ्गलबारे बजार 

रहन गएको भनेर बुढापाकाहरु बिाउुँछन् ।  

ित्कास्लन वडाहास्कम सन्िवीर लामाले स्व।सं. २०१५ सालमा िल्लो बुधबारेमा लाग्दै गरेको हाटबजार मङ्गलबारे डाुँडामा सारेर साप्तास्हक रुपमा 

बजार लाग्न ेप्रचलन सुरुवाि गरेका स्िए । माङसेबुङ, फाकफोकिुम, स्बिागमोड, इलाम, राुँके बजार जान ेसडकहरुको सङ्गमथिल भएकोले व्यापाररक 

िेत्रको रुपमा अत्यन्ि धेरै संभावना भएको बजारको रुपमा यो बजार पररस्चि छ ।   

 

स्सस्ििुम्का 

 देउमाई नगरपास्लका वडा नं। ७ मा अवस्थिि यो िेत्रमा स्सस्ििुम्का चुली, िान्दु्रङ गुफा, पङ्िेलुङ झनाग, फाल्गुनन्द माङ्स्हम र अजम्बरे 

प्रमुि थिानहरु ह न् । एउटै थिानबाट सुयोदय र सुयागथिको मनोरम दृष्यावलोकन गनग सस्कने सबैभन्दा उत्तम थिानको रुपमा यो चुलीलाई स्लने गररन्छ । 

यस थिानबाट उत्तर फकग ुँदा कञ्चनजङ्घा देस्ि सगरमािासम्मका सेिा टस्ल्कएका स्हमालहरुलाई आफ्नै सामुन्ने उस्भएको महशुस गद ैगदाग दस्िण 

िफग का िराईका फाुँटहरुल ेमन उस्त्तकै लोभ्याउुँछन् । स्व.सं. १९८६ सालस्िर यसै िेत्र अन्िगगि गोिे गाउुँमा एउटा माङस्हम थिापना गन ेक्रममा गरुु 

फाल्गुनन्दले चुलीमा आई िपथया गदाग चुलीको टुप्पामा िोस्पल्टो िनी पानी िाने गरेको थिानीयहरु बिाउुँछन ् । पयगटकीय, धास्मगक दृस्ष्टकोणल े

अत्यन्ि धेरै महत्त्व बोकेको यो थिान पञ्चमी बजारबाट कररब २ स्क.स्म. को दरुीमा पदगछ ।  

 यस िेत्रको अको प्रमुि गन्िव्य िान्दु्रङ गुफा पस्न हो । ढुङ्गै ढुङ्गाले बनेको यो ढाप स्भत्र स्भतै्र सस्जलै आवि जावि गनग सस्कने िुपै्र 

बाटाहरु रहेका छन् । धनसार, स्ढकी, जाुँिो लगायिका स्वस्वध स्कस्समका ढुङ्गाका आकृस्िहरु यस गुफा स्भत्र भेस्टन्छन् भने सपग, गाईको पाइला, 

हात्तीको पाइलाका आकृस्िहरु गुफा बास्हर ढुङ्गामा कुुँ स्दएको सस्जलै देख्न सस्कन्छ । पञ्चायिी शासन स्वरुि आन्दोलन गने क्रममा इलाम स्जल्लाका 

धेरै नेिाहरुले सुरस्िि थिलको रुपमा प्रयोग गररएको धनाई छ । रत्न गुफा भनेर समेि स्चस्नएको, राजनैस्िक, पयगटकीय, धास्मगक पषृ्ठभूस्मका आधारमा 

अत्यन्ि ठूलो महत्त्व बोकेको यो गुफा पञ्चमी बजारबाट १ स्क.स्म. टाढा पदगछ ।  

 झापाको स्बिागमोडबाट कररब ४० स्क।स्म।को ग्राभेल सडक वा मङ्गलबारे बजारबाट कररब १५ स्क.स्म.को ग्राभेल सडकको दरुीमा रहेको 

पञ्चमी बजार यस िेत्रको व्यापाररक केन्द्र पस्न हो । पञ्चमी बजारमा होमथटेको व्यवथिा सुरु भएकोले वषेनी आन्िररक र बाह्य पयगटकको सङ्ख्या 

बस्ढरहेको देस्िन्छ ।  

 

पानीटार र गुफा पोिरी 

 यसै नगरपास्लका वडा नं. ३ मा अवस्थिि पानीटार िेत्र स्चया बगानको कारणले प्रस्सि छ । नपेालकै उत्कृष्ट स्चयाबगानको रुपमा पररस्चि 

यो स्चया बगान स्फल्म सुस्टङको उत्कृष्ट गन्िव्यमा समिे पदगछ । स–साना िुम्का (िुम्कामा स्बच्याइएका हररया स्चयाका बुट्टाहरुलाई अवलोकन गनग र 

िुम्का िुम्कामा डुल्द ैिथवीर स्िच्नको लास्ग महत्वपूणग थिान हो यो स्चया बगान । पाुँचिर, झापा र इलाम स्जल्लास्भत्रकै धेरै मास्नसहरु बनभोजको 

लास्ग यो िेत्रमा आउने गदगछन् । सडकको सहज पह ुँच र होमथटे समेिको व्यवथिाका कारण उत्कृष्ट पयगटकीय गन्िव्यको रुपमा थिास्पि ह ने सभावना 

यस िेत्रले बोकेको छ ।  

 पानीटारबाट कररब ४५ स्मनेटको पैदल यात्रा वा १० स्मनटेको सवारी यात्रामा गुफािुम्की पोिरीमा पगु्न सस्कन्छ । डाुँडाको चुचुरा नागीमा 

रहेको यो पोिरी पस्न स्फल्म सुस्टङ र अवलोकनका लास्ग महत्वपूणग िेत्र हो  
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ित्रक्पा 

 सास्वक स्जिपुर गा।स्व।स। को फुलुङ्गीमा अवस्थिि यो थिान १६ औ रास्ष्िय स्वभूस्ि एवं स्कराुँि धमागवलम्बीहरुका धास्मगक गुरु फाल्गुन्दले 

िपथया गरी ज्ञान प्राप्त गरेको भूस्मको रुपमा प्रस्सि छ । माई िोला र देउमाई िोलाको दोभानमा अवस्थिि यो थिानमा वषेनी माघ १ गि ेठूलो मेला 

लाग्ने गदगछ ।   

 देउमाई नगरपास्लकास्भत्र पयगटकीय ििा धास्मगक पषृ्ठभूस्म बोकेका अन्य िेत्रहरुमा वडा नं। १ मा अवस्थिि राुँकेबजार, वडा नं. २ मा 

अवस्थिि रत्न सुरुङ र बाघिोर बजार,  वडा न.ं ४ मा अवस्थिि स्शिरबाबा धाम, वडा नं। ५ मा अवस्थिि जटे्टश्वर महादेव, वडा नं। ६ मा अवस्थिि  

िीनजुरे िेत्र, वडा नं.८ मा अवस्थिि ढोलेदेवी देवीथिान, वडा नं. ९ मा अवस्थिि दिात्रय मस्न्दर, वडा नं। ८ र ९ को स्समानामा अवस्थिि प्राकृस्िक 

रुपमै स्नस्मगि झ्याम्टा आकारको झ्याउुँ पोिरी आस्द प्रस्सि छन् । 

 

नगरपास्लकाको स्दघगकालीन लक्ष्य 

१. सामास्जक ििा आस्िगक स्वकास सम्बन्धी 

क. थवाथ्य ििा सरसफाई सम्बन्धी 

- नगरपास्लका िेत्रस्भत्र एक ब्लड बैंक सस्हिको सुस्वधा सम्पन्न अथपिाल थिापना गरी थवाथ्य सेवा नगरपास्लकाबाट नै व्यवस्थिि गने । 

-  पूणग िोपको सुस्नस्िििा सस्हि कुपोषण मुक्त नगर थिापना गन े। 

- नगरवासीको आधारभुि थवाथ्य सेवा स्नशुल्क गराउने । 

- थिानीय जस्डबुस्ट प्रशोधन गरी औषधी उत्पादन गन ेउद्योग थिापना गने । 

- फोहोरलाई प्रशोधन गरर आम्दानीको श्रोि बनाउने । 
 

ि.  कृस्ष सम्बन्धी 

 -देउमाई नगरपास्लकालाई पुणग अगागस्नक कृस्ष िेत्र बनाइने छ । 

 - कृस्षलाई बाध्यिा हैन रहरका रुपमा थिास्पि गररने छ । 

 - कृस्षमा पुणग आधुस्नक उपकरणको प्रयोग गररने छ । 

 - कृस्ष स्वमाको व्यवथिापन गररने छ । 

 - एक वडा एक नमुना कृस्ष उत्पादन कायगक्रम संचालन गररने छ । 

 - कृस्ष, पशु बजारीकरणको पूणग शुस्नस्िििा गररनछे ।  

 - िेिीयोग्य जस्मन बाझो रास्िने छैन । 

 - व्यवसास्यक, आधुस्नक र एकीकृि कृस्ष प्रणालीलाई अवलम्बन गररने छ 
 

ग.  स्शिा सम्बन्धी 

 - सामुदास्यक स्वद्यालयलाई पूणग प्रस्वधी मैस्त्र बनाई स्शिण स्सकाइमा आधुस्नक प्रस्वधीको अस्धकिम प्रयोग गररन ेछ । 

 - स्शिा िेत्रमा पररमाणात्मक आधारमा नभइ गुणात्मक आधारमा लगानी गररन ेछ । 

 - नगरपास्लका िेत्रमा नमुना स्वद्यालय थिापना गरी गुणात्मक स्शिा प्रणालीको स्वकास गररने छ । 

 - नगर िेत्रमै सबै संकायको उच्च स्शिा प्रवन्ध गनग स्वश्वस्वद्यालय स्नमागणमा पहल गररने छ । 
 

घ.  युवा ििा िेलकुद सम्बन्धी 

 -एक युवा- एक सीप नीस्ि अवलम्बन गरी सबै युवालाई थवरोजगार  बनाउन े। 

 -लागु औषध र एवं प्रकारका दवु्यगसनीको अन्त्य गराउने । 

 -युवाको आफ्नो सीप र िमिालाई थिानीय थिरमै प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक संरचनाको थिापना गने । 

 -युवा स्वदेश पलायन ह ने अवथिाबाट स्वदेशमा रहेका युवालाई देश फकग न उत्सास्हि ह ने वािावरण सजृना गने । 

 -सुस्वधा सम्पन्न िेल ग्रामको थिापना गराई रास्ष्िय थिरको िेलाडी उत्पादन गराउन े। 
 

ङ.  संथकृस्ि, सास्हत्य कला र पयगटन सम्बन्धी 

 -सबै जािी, धमग, संथकृस्ि, भाषा, कला  र पयगटन सम्बन्धी संरचना स्नमागण गरर संरिण गररन ेछ । 

 - नगरिेत्रको सब ैिुल्ला िेत्रको संरिण गरीपुवागधार स्नमागण गररनेछ । 

 - पयगटन संभावना भएका िेत्रको संरिण गरी पयगटन पुवागधार स्नमागण गररन ेछ सािै पह ुँच मागगको उस्चि व्यवथिा गररने छ । 
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२. सावगजस्नक सेवा ििा िमिा स्वकास सम्बन्धी 

क. कमगचारी व्यवथिापन  

 -न्यूनिम कमगचारीबाट अस्धकिम सेवा प्रवाह गररन ेछ । 

 - स्छटो, छररिो ििा गुणथिरीय सेवा प्रदान गररन ेछ । 

 -कमगचारीको आचरण पूणग स्जम्मेवार र नैस्िकवान बनाइन ेछ । 

 

ि. सुशासन सम्बन्धी 

 - सेवा प्रवाह पुणग पारदशी, सहभागीमूलक, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाइन ेछ । 

 - सेवा प्रवाह पुणग स्डस्जटल बनाइने छ। 

 -भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशीलिाको नीस्ि अवलम्बन गररने छ । 

 -थिानीय श्रोि र शस्क्तको अस्धकिम प्रयोग गररन ेछ । 
 

ग. आस्िगक स्वकास 

- नगरपास्लकामा करको दर भन्दापस्न दायरालाई िप स्वथिार गरी आन्िरीक आम्दानीमा वसृ्ि गररन ेछ । 

- कर करले हैन रहरले स्िरौं भन्ने अस्भयान संचालन गररने छ । 

- साझेदारी स्वकास नीस्ि अवलम्बन गरी नगरपास्लकाको आस्िगक स्वकासलाई जोड स्दइन ेछ । 
 

३. पुवागधार स्नमागण ििा व्यवथिापन सम्बन्धी 

क. सडक ििा पुल सम्बन्धी 

- नगर सडक गुरुयोजना स्नमागण गरी कायागन्वयन गररने छ । 

- िुला सडक र भू उपयोग, एस्ककृि सहरी स्वकास नीस्िको अवलम्बन गररने छ । 

- नगरपास्लकाको रणनीस्िक सडकहरु कालोपते्र गरी सस्कने छ। 

- स्वपद ्न्यूस्नकरण र वािावरण व्यवथिापन सम्बन्धी नीस्ि अवलम्बन गररने छ । 

- सबै सावगजस्नक सडकको लगि कट्टा गररन ेछ। 

- आवश्यक थिानमा पक्की ििा मोटरेवल र झोलंुगे पुल स्नमागण गररने छ । 
 

ि. िानेपानी सम्बन्धी 

- नगरपास्लकामा थवच्छ िानेपानीको पुणग सुस्नस्िििा गररन ेछ । 

- िानेपानी ििा जलाधारको मुहानको संरिण गररने छ। 

- सडक ििा अन्य संरचना स्नमागण गदाग एस्ककृि रुपमा िानपेानीलाई समेि व्यवथिापन गररन ेछ । 
-  

ग. स्संचाई सम्बन्धी 

- िेिीयोग्य जस्मनमा स्सचाइको पुणगिा स्दएने छ । 

- सिही स्संचाइको सम्भावना नभएका थिानमा स्लफ्ट स्सथटम, िोपे स्संचाइ लगायिका माध्यम अवलम्बन गररन ेछ । 
 

घ. स्वद्युि सम्बन्धी 

- उज्यालो देउमाई अस्भयानलाई पुणगिा स्दइने छ । 

- स्वद्युिीय उपकरण ििा सवारीलाई प्रािस्मकिा स्दइने छ । 

- स्वद्युिबाट संचालन ह न ेउद्योग थिापना गरी संचालन गररन ेछ । 

 

ङ. वािावरण ििा स्वपद ्व्यवथिापन सम्बन्धी 

- पुवागधार स्नमागणलाई वािावरण मैत्री बनाइन ेछ। 

- स्वकास स्नमागणको काममा वािावरण अध्ययन र प्रभाव मुल्यांकन अस्नवायग गररने छ । 

- फोहोरमैलाको यिोस्चि व्यवथिापन गररने  छ । 

- स्वपद ्व्यवथिापन कोष स्नमागण गरी संचालनमा ल्याइने छ । 
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२.१.नगर सभाका सदस्यहरुको वििरणः 
पद वडा नाम ठेगाना सम्पर्क  
प्रमुख   सूर्क प्रसाद पोख्रेल b]pdfO{ gu/kflnsf $,Onfd ९८४२७६९७६० 

उपप्रमुख   पवी मार्ा राई b]pdfO{ gu/kflnsf @,Onfd ९८१५९१५४८४ 

j8f g=१ 
वडा अध्र्क्ष १ माधव रु्मार बस्नेत b]pdfO{ gu/kflnsf !,Onfd ९८४४६२८५३० 

महिला सदस्र् १ हदल रु्मारी राई (थुलुङ) b]pdfO{ gu/kflnsf !,Onfd ९८४४६१६७०३ 

दललत महिलासदस्र् १ र्ल् पना लिवा b]pdfO{ gu/kflnsf !,Onfd ९८६२६६३५५५ 

सदस्र् १ ठालु मान श्रेष् ठ b]pdfO{ gu/kflnsf !,Onfd ९८४२६०२०१७ 

सदस्र् १ डडल् ली प्रसाद राई b]pdfO{ gu/kflnsf !,Onfd ९८४४६८१५९२ 

वडा अध्र्क्ष २ भुवानी राम राई b]pdfO{ gu/kflnsf @,Onfd ९८४२६४६८४२ 

महिला सदस्र् २ र्मला चम्लागाई b]pdfO{ gu/kflnsf @,Onfd ९८१४०८२२४९ 

दललत महिलासदस्र् २ गंगा बराइली b]pdfO{ gu/kflnsf @,Onfd ९८१६९६७०८२ 

सदस्र् २ चचत्र बिादरु बस् नेत b]pdfO{ gu/kflnsf @,Onfd ९८४४६९१२६६ 

सदस्र् २ राम रु्मार ललम्बू b]pdfO{ gu/kflnsf @,Onfd ९८४२७२५५१३ 

वडा अध्र्क्ष ३ दावा तामाङ्ग b]pdfO{ gu/kflnsf #,Onfd ९८५२६८०१४५ 

महिला सदस्र् ३ चचजु मार्ा राई b]pdfO{ gu/kflnsf #,Onfd ९८४२७२४१४९ 

दललत महिलासदस्र् ३ मीना रु्मारीववश् वर्माक b]pdfO{ gu/kflnsf #,Onfd ९८१६९३०८१७ 

सदस्र् ३ फरेन्द्र दिाल b]pdfO{ gu/kflnsf #,Onfd ९८४२६१३७२९ 

सदस्र् ३ चन्द्र रु्मार राई b]pdfO{ gu/kflnsf #,Onfd ९८४२७४०५३८ 

वडा अध्र्क्ष ४ राजेन्द्र बााँस्तोला b]pdfO{ gu/kflnsf $,Onfd ९८५१०८२५२५ 

महिला सदस्र् ४ साववत्रा देवीश्रेष् ठ b]pdfO{ gu/kflnsf $,Onfd ९७४२६१३५७९ 

दललत महिलासदस्र् ४ हदल मार्ा ववश् वर्माक b]pdfO{ gu/kflnsf $,Onfd ९८४२७३९१२० 

सदस्र् ४ रे्न्द्र प्रसादचापागाई b]pdfO{ gu/kflnsf $,Onfd ९८५२६८१९४५ 

सदस्र् ४ मेघ प्रसाद श्रेष्ठ b]pdfO{ gu/kflnsf $,Onfd ९८४४६८३१५५ 

वडा अध्र्क्ष ५ हदललप रु्मार र्ार्ी b]pdfO{ gu/kflnsf %,Onfd ९८५२६८१८९२ 

महिला सदस्र् ५ हिर्ा मार्ा खड्र्ा b]pdfO{ gu/kflnsf %,Onfd ९७४२६०३५५७ 

सदस्र् ५ डम्वर बिादरु ललम्व ू b]pdfO{ gu/kflnsf %,Onfd ९८१३०१४०३४ 

सदस्र् ५ ततलर् बिादरु िेन्द्जन (तामाङ्ग) b]pdfO{ gu/kflnsf %,Onfd ९८६२६२३३७९ 

वडा अध्र्क्ष ६ भचग रथ राई b]pdfO{ gu/kflnsf ^,Onfd ९८०७९५३८७६ 

महिला सदस्र् ६ बेद रु्मारी थापा b]pdfO{ gu/kflnsf ^,Onfd ९८४२७२९४७२ 

दललत महिलासदस्र् ६ एललसा मङराती b]pdfO{ gu/kflnsf ^,Onfd ९८४२६२८४८९ 

सदस्र् ६ मिेस रु्मार श्रेष् ठ b]pdfO{ gu/kflnsf ^,Onfd ९८१४००३५७८ 

सदस्र् ६ िर्क  बिादरु राई b]pdfO{ gu/kflnsf ^,Onfd ९८४२७२५७९२ 

वडा अध्र्क्ष ७ भक्त विादरु ललम्व ु b]pdfO{ gu/kflnsf &,Onfd ९७४२६२४७९३ 

महिला सदस्र् ७ दगुाक मार्ा पोख्रेल b]pdfO{ gu/kflnsf &,Onfd ९८१७०५५६३७ 

दललत महिलासदस्र् ७ धन रु्मारी ल्वागुन b]pdfO{ gu/kflnsf &,Onfd ९८६२६३०९३८ 

सदस्र् ७ ववनोद रु्मार ढर्ाल b]pdfO{ gu/kflnsf &,Onfd ९७४२६१५१६४ 
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सदस्र् ७ रु्मार बम्जन तामाङ b]pdfO{ gu/kflnsf &,Onfd ९७४२६०३४०५ 

वडा अध्र्क्ष ८ चन्द्र बिादरु मगर b]pdfO{ gu/kflnsf *,Onfd ९८४२६३६०१६ 

महिला सदस्र् ८ इन्न्द्दरा बााँस्र्ोिाराउत b]pdfO{ gu/kflnsf *,Onfd ९८१५०८४८४८ 

दललत महिलासदस्र् ८ सीता ववश् वर्माक b]pdfO{ gu/kflnsf *,Onfd ९८१५९६६०९८ 

सदस्र् ८ राम प्रसाद तामाङ्ग b]pdfO{ gu/kflnsf *,Onfd ९८६२७७३१०१ 

वडा अध्र्क्ष ९ प्रेम सागर बराल b]pdfO{ gu/kflnsf (,Onfd ९८६२७६९१७५ 

महिला सदस्र् ९ नर मार्ा मगर b]pdfO{ gu/kflnsf (,Onfd ९८१७०८००३० 

दललत महिलासदस्र् ९ र्मला देवी पररर्ार b]pdfO{ gu/kflnsf (,Onfd ९८०६०२४८३८ 

सदस्र् ९ गंगा बिादरु मगर b]pdfO{ gu/kflnsf (,Onfd ९८०७९३८९०० 

सदस्र् ९ िेमराज ललम्बु b]pdfO{ gu/kflnsf (,Onfd ९८६०१५५१०६ 

सदस्र् 

 

h; axfb'/ /fO{ b]pdfO{ gu/kflnsf *,Onfd ९८१४०७९९३६ 

सदस्र् 

 

nfSkf bf]h]{ z]kf{ b]pdfO{ gu/kflnsf !,Onfd ९८१३८९५४४६ 

 

देउमाई नगरपालिकाको नगर सभाबाट स्वीकृत देउमाई नगरपालिका अन्तरगतको लवलभन्न शाखाको दरबन्दी तेररज 

१. नगरपालिका कार्ाािर् दरबन्दी तेररज 
क्रस पद शे्रणी/तह सेवा समूह उप समूह 

दरबन्दी 

संख्र्ा 
स्थाई करार ररक्त 

१ 
प्रमुख प्रशासकीर् 

अलिकृत 
रा पं लिलतर् / नवौ / दशौं प्रशासन सा प्र  १ १ ० ० 

२ प्रशासकीर् अलिकृत रा पं तलृतर् /छैटौं / सातौ / आठौं प्रशासन सा प्र  १ १ ० ० 

३ िेखा अलिकृत रा पं तलृतर् /छैटौं /सातौ / आठौं प्रशासन िेखा  १ १ ० ० 

४ इलन्जलनर्र रा पं तलृतर् /छैटौं /सातौ / आठौं इलन्जलनर्ररङ लसलभि जनरि २ १ १ ० 

५ 
सूचना प्रलवलि 

अलिकृत 
रा पं तलृतर् /छैटौं /सातौ / आठौं लवलवि   १ ० १ ० 

६ प्रशासन नासू रा प अन ंप्रथम/ सहार्क स्थर पााँचौ प्रशासन सा प्र  ५ ४ १ ० 

७ िेखापाि रा प अन ंप्रथम/ सहार्क स्थर पााँचौ प्रशासन िेखा  १ १ ० ० 

८ सब इलन्जलनर्र रा प अन ंप्रथम/ सहार्क स्थर पााँचौ इलन्जलनर्ररङ लसलभि 
जनरि / 

लव. आका  
५ ५ ० ० 

९ कम्प्रु्टर अपरेटर रा प अन ंप्रथम/ सहार्क स्थर पााँचौ लवलवि   १ १ ० ० 

१० खररदार रा प अन ंलिलतर् / सहार्क स्थर चौथो प्रशासन सा प्र  ३ ३ ० ० 

११ सह-िेखापाि  रा प अन ंलिलतर् / सहार्क स्थर चौथो प्रशासन िेखा  १ १ ० ० 

१२ अ. सब. इलन्जलनर्र रा प अन ंलिलतर् / सहार्क स्थर चौथो इलन्जलनर्ररङ लसलभि 
जनरि / 

लव. आका  
५ ४ १ ० 

१३ अलमन रा प अन ंलिलतर् / सहार्क स्थर चौथो इलन्जलनर्ररङ सभे  २ १ १ ० 

१४ 
सहार्क मलहिा 

लवकास लनररक्षक 
रा प अन ंलिलतर् / सहार्क स्थर चौथो लवलवि   २ २ ० ० 

१५ हेलव सवारी चािक शे्रणी लवलहन    २ ० २ ० 

१६ हल्का सवारी चािक शे्रणीलवलहन    २ ० २ ० 

१७ इिेलरिलसर्न शे्रणीलवलहन    १ ० १ ० 
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क्रस पद शे्रणी/तह सेवा समूह उप समूह 
दरबन्दी 

संख्र्ा 
स्थाई करार ररक्त 

१८ पल्मबर शे्रणीलवलहन प्रशासन   २ ० २ ० 

१९ सह चािक शे्रणीलवलहन प्रशासन   २ ० २ ० 

२० कार्ािर्सहर्ोगी शे्रणीलवलहन प्रशासन   ७ २ ५ ० 

२१ पाि े शे्रणीलवलहन प्रशासन   २ ० ० २ 

२२ मालि शे्रणीलवलहन प्रशासन   १ ० ० १ 

२३ कुलचकार शे्रणीलवलहन प्रशासन   ५ ० ५ ० 

 जम्पमा      ५५ २८ २४ ३ 

२.लशक्षा, रु्वा तथा खेिकुद शाखा दरबन्दी तेररज    

१ लशक्षा अलिकृत अलिकृत स्थर छैटौं / सातौ / आठौं लशक्षा 
लशक्षा 

प्रशासन 
लनररक्षण १ १ ० ० 

२ प्रालवलिक सहार्क  रा प अन ंप्रथम/ सहार्क स्थर पााँचौ लशक्षा 
लशक्षा 

प्रशासन 
 १ १ ० ० 

३ खररदार रा प अन ंलिलतर् / सहार्क स्थर चौथो प्रशासन सा प्र  १ ० १ ० 

४ 
सहार्क कम्प्रु्टर 

अपरेटर 
रा प अन ंलिलतर् / सहार्क स्थर चौथो लवलवि   १ ० १ ० 

५ कार्ािर् सहर्ोगी शे्रणी लवलहन    १ २ २ ० 

 जम्पमा      ५ ४ ४ ० 

३. स्वास््र् तथा सामालजक लवकास शाखा दरबन्दी तेररज    

१ जनस्वास्थ अलिकृत अलिकृत स्थर छैटौं / सातौ / आठौं हे .ई हेल्थ  १ १ ० ० 

२ प्रशासन नासू रा प अन ंप्रथम/ सहार्क स्थर पााँचौ प्रशासन सा प्र  १ १ ० ० 

३ कलवराज रा प अन ंप्रथम/ सहार्क स्थर पााँचौ स्वास्थर् आरु्वेद  १ ० १ ० 

४ कार्ािर् सहर्ोगी शे्रणी लवलहन    १ ० १ ० 

 जम्पमा      ४ २ २ ० 

४. कृलि लवकास शाखा दरबन्दी तेररज    

१ कृलि अलिकृत अलिकृत स्थर छैटौं / सातौ / आठौं कृलि   १ ० ० १ 

२ ना. प्रा. स रा प अन ंलिलतर् / सहार्क स्थर चौथो कृलि   १ ० १ ० 

३ कार्ािर् सहर्ोगी शे्रणी लवलहन    १ १ ० ० 

 जम्पमा      ३ १ १ १ 

५. पसु सेवा शाखा दरबन्दी तेररज    

१ पसु सेवा अलिकृत अलिकृत स्थर छैटौं / सातौ / आठौं कृलि भेटररनरर  १ १ ० ० 

२ पसु प्रा.स. रा प अन ंप्रथम/ सहार्क स्थर पााँचौ कृलि िाइभ स्टक  १ १ ० ० 

३ पसु ना प्रा.स. रा प अन ंलिलतर् / सहार्क स्थर चौथो कृलि भेटररनरर  १ १ ० ० 

४ कार्ािर् सहर्ोगी शे्रणी लवलहन    १ १ ० ० 

 जम्पमा      ४ ४ ० ० 

6. वडा कार्ाािर् दरबन्दी तेररज    

१ वडा सलचव चौथो / पााँचौ / छैटौ प्रशासन सा प्र  ९ ७ २ ० 

२ 
सहार्क कम्प्रु्टर 

अपरेटर 
रा प अन ंलिलतर् / सहार्क स्थर चौथो लवलवि   ९ ० ९ ० 
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क्रस पद शे्रणी/तह सेवा समूह उप समूह 
दरबन्दी 

संख्र्ा 
स्थाई करार ररक्त 

३ कार्ािर् सहर्ोगी शे्रणीलवलहन प्रशासन   ९ ० ९ ० 

 जम्पमा      २७ ७ २० ० 

 कुि जम्पमा      ९८ ४६ ५१ ४ 

 
देउमाई नगरपास्लका अन्िगगि हाल कायगरि कमगचारीस्ववरण 

क्र.स नाम पद संम्पकग  

१ प्रेम प्रसाद दाहाल प्रमुि प्रशासकीय अस्धकृि ९८५११०६३०० 

२ गजेन्द्र राज एके्तन लेिा अस्धकृि ९८५२६८१६८१ 

३ लक्ष्मी बराल शािा अस्धकृि ९८६२३९७७१९ 

४ प्रस्िक दवाडी इस्न्जस्नयर ९८५२६८०७०१ 

५ दामोदर काकी इस्न्जस्नयर  ९८४९२१४७९२ 

६ गोस्वन्द राज बाथिोला सुचना प्रस्वस्ध अस्धकृि ९८५२६८०८१६ 

७ सनम चापागाई ुँ रोजगार संयोजक ९८६२६३७७७७ 

८ सम्पूणग िापा ना सु ९८६०९४८३७५ 

९ गोपाल प्रसाद ढुङ्गेल सहायक थिर पाुँचौ ९८४२६४५६७५ 

१० सोम नाि पौडेल सहायक थिर पाुँचौ ९८६२७४९०८४ 

११ गगन राई  सव इस्न्जस्नयर  ९७४२६१६२३६ 

१२ स्दपेन्द्र राना मगर  सव इस्न्जस्नयर  ९८४२७९८०४४ 

१३ गोपाल बथनेि  सव इस्न्जस्नयर  ९८४२६३६३४२ 

१४ स्वप्लव स्घस्मरे सहायक थिर पाुँचौ लेिा ९८४२५५३३६४ 

१५ राजु शमाग पराजुली थवकीय सस्चव  नगर प्रमुि ९८४९५३५५५५ 

१६ युगेश बराल एम.आइ.एस.अपरेटर ९८१४९५३९०१ 

१७ स्पं्रयका सुवेदी एम.आइ.एस.अपरेटर ९८४३००७५४८ 

१८ ममिा ररजाल सहायक मस्हला स्वकाश स्नरीिक  ९८४२७८१२८१ 

१९ योगमाया ररसाल सहायक मस्हला स्वकाश स्नरीिक  ९८४२६६२२१९ 

२० मस्नष भट्टराई सह- लेिापाल ९८४२७८३१४४ 

२१ कल्पना देस्व िस्िवडा सहायक थिर चौिो ९८२४०१६५९० 

२२ केशव पौडेल अस्सष्टने्ट सव इस्न्जस्नयर  ९८६२७६६८७० 

२३ स्वस्निा वाथकोटा अस्सष्टने्ट सव इस्न्जस्नयर  ९८६२१७९६४४ 

२४ दयानन्द चौधरी अस्सष्टने्ट सव इस्न्जस्नयर  ९८५२६८४८४० 

२५ संस्गिा स्वश्वकमाग  सहायक मस्हला स्वकाश स्नरीिक  ९८१४९३८८८३ 
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२६ अजुगन बथनेि अस्सष्टने्ट सव इस्न्जस्नयर  ९८४३४०८२५२ 

२७ कुसुम ढुङगाना अस्सष्टने्ट सव इस्न्जस्नयर  ९८६२६५५८५८ 

२८ भेषराज राई अस्मन ९८१४०९२००७ 

२९ काशीराम शमाग अस्मन ९८६८१२५१८१ 

३० मुना देवी स्धिाल स्फल्ड सहायक ९८०७९७०३०३ 

३१ काली बहादरु स्लम्बु कायागलय सहयोगी ९८६२६७१३९७ 

३२ सन्ि कुमार शे्रष्ठ प्लम्बर ९८१५९५४८७३ 

३३ लक्ष्मी प्रसाद दाहाल प्लम्बर ९८४२७७३४८६ 

३४ प्रस्दप शे्रष्ठ ह.स.चा. ९८६२७७३५६६ 

३५ दल बहादरु शे्रष्ठ कायागलय सहयोगी ९८०६०२४८९७ 

३६ मस्ण कुमार स्लम्बु सवारी चालक ९८४२७६९७६५ 

३७ प्रकाश िस्िवडा स्टपर चालक ९८१६९८१८०९ 

३८ नस्वन मगर व्याक हो अपरेटर ९८४२७८६३६६ 

३९ हमे ित्री कायागलय सहयोगी ९८६२६२२५३५ 

४० बेनुप ररजाल कायागलय सहयोगी ९८६२६४९६०० 

४१ प्रस्जिा शे्रष्ठ कायागलय सहयोगी ९८४२७९८८९७ 

४२ शुकदल स्लम्बु व्याक हो सहायक अपरेटर   

४३ स्भम बहादरु गोले कुस्चकार ९८१४००१२०१ 

४४ रेिा बहादरु  िड्का कुस्चकार ९८२५९४८३८७ 

४५ देस्वमाया िड्का कुस्चकार ९८०७९९०५४७ 
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देउमाई नगरपालिका वडा नं १ मा कार्यरत कमयचारीको वववरण 

क्र स नाम पद सम्पकय  नं 
१ चन्द्र बहादरु लिम्बु वडा सचचव  ९८०६००३६३५ 

२ ववमि अचिकारी  सहार्क स्तर चौथो ९८४९२९६८३४ 

३ बालिका भट्टराई  समुदार्मा आिाररत पनुयस्थापना सहजकताय  ९८६२७५५८९९ 

४ नरेश बहादरु राई सहार्क कम््र्ूटर अपरेटर ९८४२७८०७९४ 

५ मदन मगर कार्ायिर् सहर्ोगी  ९८१३३४४०५४ 

देउमाई नगरपालिका वडा नं  २ मा कार्यरत कमयचारीको वववरण 

क्र स नाम पद सम्पकय  नं 
१ सुरेस दहाि वडा  सचचव   ९८४२७४४७८८ 

२ राकेश राई सहार्क कम््र्ूटर अपरेटर ९८४२६६२५२४ 

३ तुिसी प्रसाद दिुाि कार्ायिर् सहर्ोगी  ९८०८०५९७०५ 

देउमाई नगरपालिका वडा नं ३ मा कार्यरत कमयचारीको वववरण 
क्र स नाम पद सम्पकय  नं 
१ जीवन कुमार लिम्ब ु वडा सचचव  ९८४१७४९१४९ 

२ जानुका राई सहार्क कम््र्ूटर अपरेटर ९८१४०११०७५ 

३ गोपाि राना मगर  सव इन्न्द्जननर्र  ९८४२६४५७३७ 

४ िम ुशेपाय कार्ायिर् सहर्ोगी  ९८०८८१६०१२ 

५ जर्न्न्द्त कट्वाि समुदार्मा आिाररत पनुयस्थापना सहजकताय  ९८४४६३००३७ 

देउमाई नगरपालिका वडा नं  ४ मा कार्यरत कमयचारीको वववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकय  नं 
१ चन्द्र बहादरु राउत वडा सचचव वडा  ४ ९८४२६४६१९६ 

२ लशव कुमार काकी  समुदार्मा आिाररत पनुयस्थापना सहजकताय  ९८४२७८९४६८ 

३ गजेन्द्र बहादरु लिम्बु सहार्क कम््र्ूटर अपरेटर ९८६०३८७७५६ 

देउमाई नगरपालिका वडा नं ५ मा कार्यरत कमयचारीको वववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकय  नं 
१ िक्ष्मण ढुङगेि वडा सचचव  ९८४२७६९००० 

२ जमुना लिम्बु सहार्क कम््र्ूटर अपरेटर ९८४३६७४५७१ 

३ संचगता दाहाि समुदार्मा आिाररत पनुयस्थापना सहजकताय  ९८४४६१८७१० 

४  हेमराज लिम्बु वडा खेिकुद प्रलशक्षक ९८४२७८३५४८ 

५ काजि बेगा कार्ायिर् सहर्ोगी  ९८२४९३०४४१ 
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देउमाई नगरपालिका वडा नं ६ मा कार्यरत कमयचारीको वववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकय  नं 
१ र्ाम प्रसाद दाहाि वडा सचचव  ९८४२६३६६९५ 

२ ददनेश कुमार मगर सहार्क स्तर पाचौँ ९८४२७२७१०० 

३ हेमुका राई सहार्क कम््र्ूटर अपरेटर ९८२४०४८३३७ 

४ लसता नतमल्सीना समुदार्मा आिाररत पनुयस्थापना सहजकताय  ९८६२६३६५३१ 

५ गोपाि शे्रष्ठ कार्ायिर् सहर्ोगी  ९८१६९१०४२६ 

६ प्रकाश कुमार राई  पहरेदार ९८१६९११४८६ 

देउमाई नगरपालिका वडा नं ७ मा कार्यरत कमयचारीको वववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकय  नं 
१ ऋवि िाि न्द्र्ौपान े  वडा सचचव  ९८४२६३६६०१ 

२ काि ुमेचे  सव इन्न्द्जननर्र  ९८१५९६३७६६ 

३ सन्न्द्दप ववसुङ्खे  कम््र्ूटर अपरेटर  ९८४२७२१८८६ 

४ भीम बािा राई सहार्क कम््र्ूटर अपरेटर ९८१६०८५८०० 

५ दतु बहादरु राई कार्ायिर् सहर्ोगी  ९७४२६१५१६३ 

६ तेज प्रसाद निलमरे कार्ायिर् सहर्ोगी  ९८१५९१९०७८ 

देउमाई नगरपालिका वडा नं ८ मा कार्यरत कमयचारीको वववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकय  न ं

१ िक्ष्मी कान्द्त बराि वडा सचचव  ९८४२७६८८४० 

२ मुना निलमरे सहार्क कम््र्ूटर अपरेटर ९८०७९८४५२२ 

३ संचगता तामाङ समुदार्मा आिाररत पनुयस्थापना सहजकताय  ९८६२६९१५४६ 

४ मन बहादरु मगर कार्ायिर् सहर्ोगी  ९८६२३०२१९७ 

देउमाई नगरपालिका वडा नं ९ मा कार्यरत कमयचारीको वववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकय  नं 
१ सम्भु  लिम्ब ु वडा सचचव  ९८४०९३०८६४ 

२ कृष्ण कुमारी लिम्ब ु सहार्क कम््र्ूटर अपरेटर ९८६२७६८२०८ 

३ रलमिा रेग्मी कार्ायिर् सहर्ोगी  ९८४२७८०२०६ 

देउमाई नगरपालिका पशु सेवा शाखा मा कार्यरत कमयचारीको वववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकय  न ं

१ धु्रब राज डााँगी प्राववचिक सहार्क  ९८४२७९४८५६ 

२ राम चन्द्र कट्टेि पशु प्राववचिक ९८६२६०१५७४ 

३ ककनतयहाङ माबो पशु सेवा प्राववचिक ९८४२७९८०४९ 
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क्र स नाम थर पद सम्पकय  न ं

४ सलमर राई  एक गाउाँ  एक प्राववचिक ९८४४६१५६१९ 

५ असि बहादरु लिम्ब ु कार्ायिर् सहर्ोगी ९८०४९९२७६२ 

देउमाई नगरपालिका कृवि ववकास शाखा मा कार्यरत कमयचारीको वववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकय  न ं

१ होमनाथ पराजुिी नार्ब प्राववचिक सहार्क  ९८६२७७३६१४ 

२ ववष्णु कुमारी राई सहार्क मदहिा ववकाश ननरीक्षक  ९८६१२०७४९३ 

३ अन्द्जना राई एक गााँउ एक प्राववचिक  ९८१४९२७२३४ 

४ रेखा बहादरु लिम्ब ु कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४४६६६११४ 

देउमाई नगरपालिका लशक्षा रु्वा तथा खेिकुद ववकास शाखामा कार्यरत कमयचारीको वववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकय  नं 
१ रुपेन्द्र न्द्र्ौपाने लशक्षा शाखा प्रमुख ९८४२७३१३०६ 

२ अन्म्बका प्रसाद खनाि अचिकृत स्तर छैटौँ लशक्षा  ९८५२६८०१११ 

३ खेम भट्टराई  श्रोत लशक्षक ९८४१९८१०७४ 

४ िनश्र्ाम गुरागााँई  लशक्षक ९८५२६८०३४७ 

५ लभमा देवव िुईटेि लशक्षक ९८५२६८५४२२ 

६ ववद्र्ा ढुङ्गेि सहार्क स्तर चौथो ९८६१८०९५६१ 

७ ददक्षा िुईटेि सहार्क कम््र्ूटर अपरेटर ९८४२६६२१७३ 

८ रनववर लिम्ब ु नगर खेि प्रलशक्षक ९८१६९८४७५७ 

९ तेज बहादरु कटुवाि कार्ायिर् सहर्ोगी ९८४२७४०१४९ 

देउमाई नगरपालिका स्वास््र् शाखा मा कार्यरत कमयचारीको वववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकय  नं 
१ िेखनाथ तामाङ जन-स्वास््र् अचिकृत ९८६२२८२०३८ 

२ दहमा पोख्रेि सहार्क पाचौ  ९८४२७७९९७३ 

३ ददपेन्द्र राउत कार्ायिर् सहर्ोगी ९८२४०९९६२५ 

देउमाई नगरपालिका आरु्वेद शाखा मा कार्यरत कमयचारीको वववरण 

क्र स नाम थर पद सम्पकय  नं 
१ सुचिर चौिरी बैि ननररक्षक ९८६२०६८९६७ 

२ गौरी शंकर शाह कववराज ९८६२०७८९९६ 

३ तुिसी प्रसाद भट्टराई कववराज ९८४२७२९४५३ 

४ अजुयन शे्रष्ठ कार्ायिर् सहर्ोगी ९८६३७१३१७१ 

५ टंकमार्ा अचिकारी कार्ायिर् सहर्ोगी ९८१६०५६१६५ 
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१. रोजगारी तथा गररवी तनवारण 

 -गररिी ननिारणका लागग रोजगारी सजृनाका काययक्रम संचालन गनय कृवि, पशु, पययटन के्षत्रलाई प्रोत्साहन गररने छ। 

 - संघीय सरकारको सुरक्षक्षत आिास काययक्रमसंगको साझेदारीमा नगरके्षत्रका फुस तथा खरका छानालाई जस्तापाता 
माफय त पुणय रुपमा विस्थापन गररने छ। 

 -विदेशबाट फकेका युिा तथा स्िदेशमै रहेका बेरोजगार युिालाई प्रधानमन्त्त्री रोजगार काययक्रम, सुरक्षक्षत आप्रिासन 

पररयोजना तथा युिा रोजगारीका लागग रुपान्त्तरण पहल आयोजना माफय त आयआजयनमा टेिा पुयायइ स्िदेशमै 

स्िािलम्बी तथा आत्मननभयर बनाइने छ। 

 -बैदेशशक रोजगारीमा गएका व्यक्ततका पररिारको सामाक्जक सुरक्षा तथा आपतकालीन सहायताको लागग नगर प्रमुख 

सुरक्षक्षत आप्रिासन आपतकालीन कोिको स्थापना गररने छ। 

 -घरेलु तथा साना उध्योग के्षत्र, सीप तथा व्यिसानयक ताशलम प्रदान गने ननकायहरु संगको सहकाययमा सीप विकास, 

आयमुलक ताशलम तथा व्यिसानयक अनुदानका काययक्रम संचालन गररने छ। 

२. भौततर् पूवाकधार ववर्ास नीतत 

-  सिारीसाधनको बढ्दो चाप र रणनीनतक तथा आगथयक महत्िका के्षत्र जोड्ने कक्म्तमा दइु िटा सडकलाई स्तरोन्त्ननत गदै 

कालोपत्रे गररने छ। 

- ग्रामीण सडकहरुको स्तरोन्त्ननत गरी सिययाम सडकका रुपमा विकास गदै लगगने छ। 

-  नगरपाशलका तथा िडाका प्रशासननक भिन ननमायण गररने छ। 

-  भिन आचारसंहहता पुणयरुपमा लागू गरी नतसापास प्रकृया ननयशमत गररने छ। 

- योजना संचालनको लागग प्रविधीको प्रयोगमा जोड हदइने छ। 

-  कोरोना महामारीका कारण शसक्जयत बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गनय प्रत्येक िडामा कक्म्तमा एउटा योजना 
पुणयरुपमा मानब संसाधनको प्रयोग गरर सम्पन्त्न गररने छ। 

-  खानेपानीको मुहानलाई संरक्षण गनय आिश्यक बजेट व्यिस्था गरी एक घर एक धारा काययक्रम संचालन गररने छ। 

- प्राथशमकककरणका आधारमा शसचंाईका ठुला तथा साना योजनाहरुलाई संचालन गरर कृवि योग्य जशमन शसगंचत गररने 

छ । 

- नगरको आफ्नै स्िाशमत्िमा रहेको ल्याण्डकफल्ड साइटमा आिश्यक संरचनाहरु ननमायण गरर संचालनमा ल्याइने छ । 

- ग्रामीण विद्युतीकरणलाई थप विस्तार गरी आगथयक कक्रयाकलाप संग आबद्ध गररने छ । 

- सौयय सडक बत्ती जडान काययक्रमलाई ननरन्त्तरता हदइने छ । 

-  सहरी के्षत्रमा भुशमगत विद्युत वितरण लाइन तथा टेवपङ प्रविगधको प्रयोग गररने छ। 

 िायोमास तथा िायोग्यास प्रविगधको प्रयोग माफय त धुुँिामुतत नगरको रुपमा देउमाई नगरपाशलकालाई पररणत गररनेछ । 

लिक्षा 
- विद्यालय भनाय काययक्रमलाई अशभयानको रुपमा संचालन गररनेछ। 

- कोशभड-१९ को कारण विक्षक्षप्त बनेको शशक्षा के्षत्रमा सुधार ल्याउन सूचना प्रविधीको प्रयोग माफय त शशक्षण शसकाइ 

कक्रयाकलापलाई अनघ बढाइने छ साथै िैकक्ल्पक शशक्षण शसकाइको अिधारणालाई  समयानुकूल बनाउदै लगगनेछ । 

- सामुदानयक विद्यालयमा अङ्ग्गे्रजी माध्यम अननिायय गररनेछ साथैउच्च शशक्षाको के्षत्रमा विशेि सहयोगको व्यिस्था 
गररनेछ। 

- विद्याथी सङ्ग््याको आधारमा शशक्षक दरबन्त्दी शमलान गरी पठनपाठनलाई व्यिक्स्थत गररनेछ । 

- सम्पूणय सामुदानयक विद्यालयहरुको आधुननक शैक्षक्षक गुणस्तरमा िदृ्गध तथा भौनतक पूिायधारको विकास विस्तार गरी 
सु-प्रविधीमैत्री बनाइनेछ। 

- सब ैसामुदानयक विद्यालयहरुमा नमुना विद्यालय रणनीनतक कायययोजना कायायन्त्ियन गनय पहल चाशलने छ । 

- विद्यालयहरूको लागत सहभागगताको आधारमा विद्यालय बसको व्यिस्था गररनेछ । 

- नगरप्रमुख छात्रिनृत कोिबाट छात्रिनृत पाइ ईक्न्त्जननयररङ्ग्ग अध्ययनरत  विद्याथीहरुको मनोिल बढाउदै प्राविगधक 

शशक्षालाई देउमाईको शशक्षा आधार बनाइनेछ । 

- सामुदानयक विद्यालयमा काययरत कमयचारी तथा स.का. हरुलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 
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६. स्वास््र् 

–  सुरक्षक्षत मात ृशशशु काययक्रमलाई ननरन्त्तरता हदइने छ। 

- महहला स्िास््य स्ियंसेविका प्रोत्साहन काययक्रम ननरन्त्तरता हदइने छ। 

- स्िास््य चौकी तथा स्िास््य भिन ननमायण काययको थालनी गररने छ।-नगरपाशलका शभत्रका सब ैस्िास््य संस्थाहरुलाई 

उपलब्ध गराईने राक्रिय ननःशुल्क काययक्रमका अत्यािश्यक औिधीहरुको स्टक आउट हुन नहदन ननयशमत आपूनत यको 
ब्यिस्थापन गररनेछ ।  -आयुिेद तथा बैकक्ल्पक उपचार पद्धनतलाई प्राथशमकतामा राखखनेछ ।यस नगरपाशलकामा 
रहेको आयुिेद औिधालयलाई आिश्यक पूिायधारको ब्यिस्थागरी कफक्जयोथेरापी सेन्त्टरका रुपमा विकशसत गररनेछ।-

सरकारल े ननधायरण गरेको विपन्त्न नागररक औिधी उपचार सम्बन्त्धी मगृौला रोग,मुटु रोग,तयान्त्सर, पाककय न्त्स, 

अल्जाईमर, स्पाईनल ईन्त्जुरी, हेड ईन्त्जुरी र शसकलसेल एननशमया सम्बन्त्धी जहटल प्रकृनतका  रोगको उपचारका लागी 
बबरामीलाई उपचारको पहुुँच सम्म पुयायउन आिश्यक आगथयक सहयोगको ब्यिस्थालाई ननरन्त्तरता हदईने छ ।-मुटुको 
भल्भ फेरेकातथा मगृौला प्रत्यारोपण गरेका विराशमलाई ननभायह भत्ता हदइने छ। 

- सब ैस्िास््य संस्थाहरुबाट ननःशुल्क आधारभूत स्िास््य सेिा प्रदान गररनेछ । 

-  स्िास््य बीमा काययक्रमलाई नगरबासी सबैको सियसुलभ पहुुँचमा पुयायउन स्िास््य िीमा अशभयान संचालन गररने छ। 

- स्िास््य प्रिद्यधनात्मक,प्रनतरोधात्मक,ननदानात्मक,उपचारात्मक र पुनस्थायपकीय सेिालाई प्रभािकारी रुपमा संचालन 

गनय काययक्रम बबस्तार गररनेछ । 

- प्राथशमक स्िास््य केन्त्र, मंगलबारे नगर अस्पतालको रुपमा स्तरोन्त्नती भै सकेकोल ेआिश्यक श्रोत साधनल ेसम्पन्त्न 

बनाई सेिा प्रिाह गररने छ। 

- नगरबासी सबै नागररकलाई आकक्स्मक सेिाको पहुुँच सुननक्श्चत गनय एम्बुलेन्त्स सेिाको व्यिस्था गररनेछ । 

-   नगरपाशलका शभत्र संचाशलत सरकारी, ननजी तथा गैर सरकारी के्षत्र बबचको सहकाययमा स्िास््य सेिालाई थप प्रभािकारी 
बनाइने छ। 

-   नगरिासीको स्िास््य परीक्षण र उपचारको लागग विज्ञ सहहतको स्िास््य शशविर संचालन गररने छ। 

-   कोशभड-१९ को पहहचानकोलागी सबै स्िास््य संस्थाहरुबाट दैननक प्रनतिेदनको व्यिस्था गररनेछ । -कोशभड-१९ को 
महामारी रोकथाम तथा ननयन्त्त्रणकालागी भईरहेका कृयाकलापहरुलाई ननरन्त्तरता हददै अन्त्य आिश्यक कृयाकलापहरु 

सब ैिडामा विस्तार गररदै लगगनेछ । -कोशभड-१९ का शंकारपद सबै व्यक्ततको आिश्यकता अनुसार ननःशुल्क RDT & 

PCR परीक्षणको व्यिस्था गररनेछ साथै संक्रशमत व्यक्ततहरुलाई उपचारको लागी यातायात खचयको व्यिस्था गररनेछ 

।-कोशभड-१९ को रोकथाम तथा ननयन्त्त्रणको लागी समुदायमा महहला स्िास््य स्ियंसेविकाहरु ननयशमत पररचालन 

गररनेछ र प्रनतिेदन संजालको बबस्तार गररनेछ । 

७. रृ्वि तथा पिु 

-कृविलाई आगथयक विकासको आधारका रुपमा विकास गनय काययविगध ननमायण गररने छ। 

-कृविलाई िाध्यता हैन रहरका रुपमा विकास गनय व्यिसानयक कृवि प्रोत्साहन काययक्रम लागु गररने छ। 

-कृवि तथा पशुपंक्षी सम्बन्त्धी त्यांक अद्यािगधक गरी कृिक दताय तथा कृिक पररचय पत्र वितरण काययक्रम संचालन 

 गररनेछ। 

- भकारो सुधार तथाभशमय कम्पोरट वपटको काययक्रमलाई प्राथशमकताका साथ अगाडी बढाउन बजेटको व्यिस्था गररनेछ। 

– उन्त्नत खालका पशुपालन, व्यिसानयक तरकारी तथा फलफूल खेती, व्यिसानयक मत्स्यपालन, मौरीपालन, अलैची,अकबरे 

खोसायनी, ककवि, अदिुा,गचया, ककफ लगायतका नगदेबाली व्यिसाय गने कृिकहरुलाई प्रोत्साहहत गररनेछ । 

- प्रधानमन्त्त्री कृवि आधुननकककरण पररयोजना अन्त्तगयत राक्रिय तथा स्थानीय महत्िका खाद्य तथा पोिण सुरक्षामा 
टेिा पुयायउने बाली तथा बस्तुको व्यिसानयक उत्पादन केन्त्र विकास गररनेछ। 

- बाख्रा पकेट के्षत्र तथा गाई प्रिद्यधन काययक्रम माफय त मासु तथा दगु्धजन्त्य उत्पादनमा देउमाई नगरपाशलकालाई 

आत्मननभयर बनाउुँ दै ननयायतमुखख नीनत साथै कृवि बजार केन्त्रको स्थापना गररनेछ । 

- व्यिसानयक पशुपालनमा साझेदारीको काययक्रमहरुलाई प्रोत्साहन गररने छ। 

– कृवि सहकारीता र सामुहहक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहहत गनय सहकारी दताय ऐन अनुसार दताय प्रकृया सरल बनाईने छ। 

- महहला सहकारी र उद्यमसीलता विकासकोलागी विशेि नीनत तयार गरी लागु गररने छ। 
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 संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्त्िय र सहकाययमा कृवि आधुननकककरण र व्यिसानयकरण गदै कृवि पकेट के्षत्रको 
काययक्रमलाई अगाडी बढाइनेछ । 

-  कृवि,पशु तथा सहकारी के्षत्रमा विज्ञको सेिा तथा जनशक्तत व्यिस्थापन गररनेछ । 
८. पर्किन 

– पययटन प्रिद्यधनका लागी नगरका प्रमुख पययटकीय स्थलहरुमा आिश्यक पूिायधार विकास गररनेछ । 

-  नगरपाशलका के्षत्रशभत्र पययटकीय स्थानहरुको संरक्षण र सम्बद्यधन गनय पययटनप्रिद्यधनकाविशेि बजेटको व्यिस्था गररने छ । 

– नगरके्षत्रमा पययटन प्रिद्यधनका लागी पययटनसुँग सम्िक्न्त्धत व्यिसायी तथा ननकायहरुसुँग सहकायय गररने र होम स्टे 
साथै शसद्गधथुम्का चुली देखख कुहहशभर पद मागयलाई प्राथशमकताका साथ अगाडी बढाउने नीनत शलइएको छ। 

- देउमाई नगरपाशलकामा पययटन प्रिद्यधनका ननक्म्त गचडडयाघर, रक-तलाइक्म्िङ्ग्ग,प्याराग्लाईडडङ, साइक्तलङको 
सम्भाव्यता अध्ययन यस ैबियबाट थालनी गररने छ। 

– यस नगरपाशलकाका ऐनतहाशसक, धाशमयक,सांस्कृनतक तथा पययटकीय गन्त्तव्यहरुको राक्रिय तथा अन्त्तरायक्रिय के्षत्रमा 
प्रचार प्रसार गररने छ ।  

- पययटन प्रिद्यधन गने उद्देश्यसाथ व्यिसाय गने व्यिसायीहरुलाई प्रोत्साहन गनय कर छुटको विशेि नीनत  अिलम्बन 

गरीआन्त्तरीक पययटन प्रिद्यधनका लागग विशभन्त्न पययटकीय के्षत्रको अिलोकन गने काययक्रम संचालन गने नीनत शलइने छ। 

- पययटन के्षत्रको बहृत्तर विकासको लागग नगरको पययटन विकास गुरुयोजना बनाई अनघ बहढनेछ । 

९. लक्षक्षतवगक तथा समावेिीर्रण 

–  लक्षक्षत िगयका आिश्यकता पहहचान गरर सीप विकास र आयआजयन गने ताशलमका काययक्रम संचालन गररने छ। 

- दशलत, जनजाती, महहला तथा अपाङ्ग्गता भएका व्यक्ततलाई सीपमूलक काययक्रम संचालन गरी व्यिसानयक बन्त्ने 

अिसर सजृना गररने छ । 

- जेरठ नागररक भेटघाट चौतारीको स्थापना गररने छ। 

१०. रु्वा तथा खेलरु्द 

– नगर खेलविकास नीनत बनाई नगरको सिायङ्ग्गीण खेलविकासको लागग काययक्रम संचालन गररने छ। 

- नगरमा खेलकुद ग्राम ननमायण गरी युिाहरुलाई खेलकुद गनतविगध तफय  आकवियत गदै लगगने छ । 

- नगरके्षत्रबाट नगरको गौरि र सान लाई उच्च बनाउदै राक्रिय तथा अन्त्तराक्रिय स्तरमा विशभन्त्न पदक हदलाउने 

खेलाडडलाई उगचत सम्मान गररने छ। 

- दवु्ययसन तथा कुलतमा फसेका युिाहरुलाई पुनयस्थापनाका लागग आिश्यक काययक्रम तयार गरर लागु गररने छ। 

- िातािरण मैत्री,सफा, सुन्त्दर र हररत नगरको रुपमा देउमाईलाई स्थावपत गनय युिा स्तरीय संघ - संस्थाहरु सुँग सहकायय 
र साझेदारीलाई प्रोत्साहन गररने छ।  

११. मानव संसाधन ववर्ास 

– कमयचारीको क्षमता विकासकोलागग काययक्रमहरु संचालन गररने छ । 

- सेिा प्रिाहलाई थप चुस्त दरुुस्त बनाउन कमयचारीलाई आिश्यक प्रोत्साहन गररने छ । 

- कमयचारीको काययवििरण प्ररट हुने गरी आचार संहहता तयार गरी तुरुन्त्त लागु गररन्त्छ । 

१२. सुचना तथा संचार प्रववधी 
 नविनतम ्प्रविधीको प्रयोग सुँगै नगरपाशलकाको प्रशासननक काययलाई एकककृत सफ्टिेयर प्रणालीमा आिद्ध गरी थप 

प्रभािकारी तथा पारदशी बनाई सुशासन प्रिदयन गदै अनघ बढीने छ । 

- नगरपाशलकाको सम्पूणय विियगत शाखा तथा मा.वि. तहका  विद्यालयमा विद्युनतय हाक्जरी जडान काययलाई पूणयता हदइनेछ । 

- ईन्त्िानेट जडान माफय त िडा तथा नगर िीच डाटा आदान प्रदान काययलाई थप प्रभािकारी बनाईदै लागगने छ । 

- पुरानै शैलीमा रहेको कागजी कामकाजलाई डडक्जटाईज गरी डडक्जटल नगरपाशलकाको अिधारणालाई साकार रुप हदईने छ । 

१३. राजस्व तथा ववत्तीर् व्र्वस्था  
- करदातालाई प्रोत्साहन गनय समयमै कर नतने करदातालाई विशेि छुटको व्यिस्था गररने छ। 

- सम्पुणय व्यिसाय तथा सेिा के्षत्रलाई करका दायरामा ल्याइने छ। 

- करदाता मध्ये सिैभन्त्दा िढी कर नतने एकजना करदातालाई उगचत सम्मान गररने छ । 
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१४.  भु - उपर्ोग तथा वस्ती ववर्ास  

- भु-उपयोग राक्रिय विकास नननतलाई अिलम्बन गररने छ। 

- एकककृत तथा व्यिक्स्थत िस्ती विकासलाई कायययोजना बनाई लागु गररने छ।  
- पुराना घरको अशभलेखखकरण तथा नया घर नतसा पास अननिायय गररने छ। 
१५.  प्रारृ्ततर् श्रोत व्र्वस्थापन 

- नगर शभत्र रहेका साियजननक के्षत्र तथा जग्गाको संरक्षण गररने छ। 

- देउमाई, पुिामाई, र माई खोला के्षत्रमा ग्रीन बेल्ट ननमायणका लागी योजना ननमायण गररने छ। 

- साियजननक तथा सामुदानयक बनका उत्पादन, नहदजन्त्य उत्पादन (ढंुगा, गगहट,  िालुिा तथा जलचर समेत ) र बन 

के्षत्रका बन्त्यजन्त्तु र जडडबुहटको उपयोगमा विशेि नीनत बनाएर लागु गररने छ। 

१६.  उद्र्ोग 

- यस के्षत्रमा पाइने कच्चा पदाथयको प्रशोधन गने घरेलु तथा साना उद्योग, कृविजन्त्य, िनजन्त्य लगायतका उद्योग 

स्थापना तथा संचालनलाई प्रोत्साहन गररने छ। 

- नगरके्षत्रमा औद्योगगक ग्राम स्थापनाको लागग सम्बक्न्त्धत सरोकारिाला सुँग समन्त्िय गररने छ। 

१७. सुरक्षा 
- नगरभररका जनतालाई सुरक्षाको पूणय प्रत्याभुनत हदलाउनविशभन्त्न सुरक्षा ननकायसंग समन्त्िय गरेर सुरक्षाको पहुुँच 

सम्पुणय जनतामा पुयायउने नीनत अिलम्बन गररने छ। 

-  प्रत्येक िडामा प्रहरी विटको व्यिस्थापन गनय पहल गररने छ। 

१८.  अन्द्र् तनर्ार् साँगर्ो सम्बन्द्ध  

- यस नगरपाशलकाको नछमेकमा रहेका इलाम नगरपाशलका, माई नगरपाशलका, माङसेबुङ गाउुँपाशलका,फाकफोकथुम 

गाउुँपाशलका र फाल्गुनन्त्द गाउुँपाशलका सुँग सडक संजाल, पययटन विकास, जल उपयोग र व्यापार के्षत्रमा सहयोग तथा 
साझा नीनत बनाइ आिश्यक के्षत्रमा लागु गररने छ। 

- राक्रिय तथा अन्त्तरायक्रिय संघ संस्था सुँग भगगनन सम्बन्त्ध जोड्दै अनघ बहढने छ। 

१९. सामान्जर् ववर्ास 

-  जेरट नागररक पोशाक सहयोग,एकल पुरुि भत्ता तथा दाहसंस्कार सहयोग काययक्रमलाई उगचत काययविगध बनाई थप 

 व्यिक्स्थत बनाइने छ। 

- यस नगरपाशलका शभत्र अन्त्य के्षत्रबाट नगर शभत्रको पययटन, कृवि र शशक्षा तफय  आकशशयत भएर बसाई सराई गरी आउने 

 नागररकलाई विशेि प्रोत्साहन गररने छ। 

२०.  ववधेर्र्  

-  नगरपाशलकालाई आिश्यक पने ऐन, ननयम, विननयम, काययविगध, ननदेशशकाहरु तयार गरी लागु गनय विधेयक सशमनत 

 ननमायण गररने छ। 

- न्त्यानयक सशमनतलाई सुदृहढकरण र व्यिक्स्थत गनय काययक्रम संचालन गररने छ। 

२१.  वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन 

-  विकास ननमायणलाई िातािरण र जलिायु अनुकुलन व्यिस्थापन गनय सरोकारिाला तथा उपभोततालाई अशभमुखखकरण 

 काययक्रम संचालन गररने छ। 

-  विपत सम्बन्त्धी काययविगधलाई अध्यािगधक गरर लागु गररने छ। 

-  ठूला प्रकृनतका योजनाहरु आिश्यकता अनुसार िातािरणीय प्रभाि मुल्यांकन, प्रारक्म्भक िातािरण परीक्षण, विस्ततृ 

पररयोजना प्रनतिेदन तयार गरी संचालन गररने छ। 

२१.  लागत सिभाचगता नीतत 

- लागत सहभागगता जुट्ने र अपनत्िको महसुस हुने योजनालाई प्रत्यक्ष उपभोतताको सहभागगतामा संचालन गररने छ। 

- योजान मागका आधारमा संचालन गने गरर लागत सहभागगता काययविगध बनाई लागु गररने छ। 
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क्र.स. वववरण इकाइ  दर रेट (रुपाँर्ा) कैकिर्त 

१ रुख कटान प्रनत रुख ५० 
 

२ नागररकता लसिारीस 
   

क वंशज नागररकता लसिारीस प्रनत लसिाररस १५० 
 

ख अंचिकृत नागररकता लसिरीस प्रनत लसिाररस ३००० 
 

ग प्रनतलिपी प्रनत लसिाररस ५०० 
 

३ वडा सजयलमन प्रनत सन्जयलमन १००० 
 

४ सवारी  शुल्क 
   

क साना गाडी (ट्र्ान्सस, भेन, न्जप अटो) प्रनत गाडड १००० 
 

ख ट्र्ासटर प्रनत गाडड २००० 
 

ग बस प्रनत गाडड २५०० 
 

ि ट्रक प्रनत गाडड ३००० 
 

ङ न्यर्दहि डोजर प्रनत गाडड १५००० 
 

च ट्र्ाक डोजर प्रनत गाडड २५००० 
 

५ िर कार्मको लसिारीस 
   

क कन्चच प्रनत िर १५०० 
 

ख पन्सक प्रनत िर २५०० 
 

६ जग्गा लिखत लसिाररस 
  

क िर मुल्र्ांकन बाहेकको लसिारीस बाटोि ेनछोएको प्रनत लसिाररस १००० 
 

ख  मुि सडक प्रनत लसिाररस २५०० 
 

ग शाखा बाटोिे छोएको प्रनत लसिाररस १५०० 
 

६ जग्गा खन्न्द्डकरण लसिाररस प्रनत ककत्ता ५००० 
 

७ वविुत लसिारीस 
 ५०० 

 

८ नाता प्रमाणणत 
   

क नेपालिमा प्रनत िोटो ५०० 
 

ख अंगन्जयमा प्रनत िोटो १००० 
 

९ चाररत्रिक लसिाररस प्रनत लसिाररस ५०० 
 

१० चारककल्िा प्रमाणणत 
   

क पदहिो एक ककत्ता प्रनत ककता ५०० 
 

ख थप प्रनत ककत्ता प्रनत ककता २०० 
 

११ जग्गा नामसारी लसिाररस प्रनत लसिाररस १००० 
 

१२ िर जग्गा चितो मुिर्ांन लसिाररस मुल्र्ांकन प्रनतशत ० 
 

१३ िटना दताय तथा २०३७ साि अगाडडको प्रमाणणत प्रनत लसिाररस ५०० 
 

१४ पेन्द्सन पट्टा लसिारीस 
   

क नेपािी प्रनत लसिाररस १५०० 
 

ख इन्न्द्डर्न प्रनत लसिाररस ३००० 
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ग विदटस प्रनत लसिाररस ५००० 
 

१५ अंलशर्ार प्रमाणणत लसिारीस प्रनत लसिाररस १२०० 
 

१६ सामुदानर्क बन संग सम्बन्न्द्ित लसिाररस प्रनत लसिाररस २००० 
 

१७ हि सेवा शुल्क  प्रनतददन १००० 
 

१८ बसाई सराई जांदा सामान िाने लसिारीस प्रनत लसिाररस १००० 
 

१९ मनोरन्द्जन कर दटकट नलिने प्रर्ोजन प्रनत ददन २००० 
 

२० अन्द्र् मनोरन्द्जन कर दटकट लिने प्रर्ोजनका  दटकट रकमको ५ % 

२१ यर्वसार् बन्द्द लसिारीस प्रनत लसिाररस ५०० 
 

२५ ववध्र्ािर् कक्षा थप  प्रनत कक्षा २००० 
 

२७ ववध्र्ािर् बन्द्द लशिाररस प्रनत लसिाररस २००० 
 

२८ अन्द्र् लसिारीस प्रनत लसिाररस ५०० 
 

२९ ववज्ञापन शुल्क 
   

क होडडग वोडय  प्रनत वगयिुट ७० 
 

ख डडन्जटि वोडय प्रनत वगयिुट ६० 
 

ग 
प्रचार सामाचि, फ्िेकस, सटर तथा लभत्ता प्रचार 

सामाचि 
प्रनत पि २०० 

 

३७ बाहाि कर 
 १०.००% 

 

३८ बाहाि ववटौरी कर (कन्चच िर) प्रनत िर २००० 
 

३९ बहाि त्रबटौरर कर पन्सक िर प्रनत िर ३००० 
 

४० मािपोत 
   

क ० देखी २० रोपनी सम्म जम्मा ७० 
 

ख रो २१ देखी ४० रोपनी सम्म प्रनत रोपनन २ 
 

ग ४१ माथी प्रनत रोपनन ३ 
 

४१ यर्वसार् दताय तथा नववकरण 
 नर्ा दताय नववकरण 

१ ननन्ज ववद्र्ािर् दताय (आ.वव) प्रनत एक ५००० २५०० 

२ ननन्ज ववद्र्ािर् दताय (मा.वव) प्रनत एक १०००० ५००० 

३ ि वगयको ननमायण यर्वसार्ीको इजाजत प्रनत एक १६००० ८००० 

४ 
चुरोट, रससी, ज्वेिरी, लभडडर्ो, सर्ासेट तथा ्िेर्र 

आददको थोक पिि 
प्रनत एक १०००० ५००० 

५ ननमायण सामािी, कम््रु्टर, वविुत सामान, सर्ामेरा प्रनत एक ५००० २५०० 

६ कृवि जन्द्र् बस्त ्तथा खरीद तथा ववकक्रमा प्रनत एक २००० १००० 

७ सवारी सािन ववके्रता प्रनत एक १०००० ५००० 

८ ववशेिक्ष परामशय तथा यर्वसार्ीक सेवा प्रनत एक ३००० १५०० 

९ चचककत्शक प्रनत एक ३००० १५०० 

१० कववराज प्रनत एक ३००० १५०० 

११ इन्न्द्जननर्र प्रनत एक ३००० १५०० 
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१२ कानुन यर्वसार्ी प्रनत एक ३००० १५०० 

१३ िेखा पररक्षक प्रनत एक ३००० १५०० 

१४ दन्द्त चचककत्शक प्रनत एक ३००० १५०० 

१५ अनुसन्द्िान कताय तथा परामशयदाता प्रनत एक ३००० १५०० 

१६ कम््रु्टर एनालिष्ट तथा प्रोिामर प्रनत एक ३००० १५०० 

१७ वीमा एजेन्द्ट प्रनत एक ३००० १५०० 

१८ सभेर्र प्रनत एक ३००० १५०० 

१९ अनुवादक प्रनत एक ३००० १५०० 

२० पशुचचककत्सक प्रनत एक ३००० १५०० 

२१ सेर्र दिाि प्रनत एक ३००० १५०० 

२२ 
नगरपालिका प्रिान कार्ायिर् भएको ननमायण 

यर्वसार् 
प्रनत एक १०००० ५००० 

२३ कोरा मोि वा अप्रशोचित माि वा खेरा गई रहेको प्रनत एक ४००० २००० 

२४ चचर्ा उिोग वा यर्वसार् प्रनत एक ६००० ३००० 

२५ 

जिश्रोत, वारु् सौर्यशन्सत, कोइिा, प्राकय नतक तेि, 

ग्र्ास वार्ोग्र्ास, तथा अन्द्र् श्रोतहरुवाट उजाय पैदा 
गने उिोग यर्वसार्ी 

प्रनत एक ३०००० १५००० 

२६ सञ्चार सेवा प्रनत एक २००० १००० 

२७ ननन्ज के्षिको हुिाक प्रनत एक २००० १००० 

२८ कुरीर्र सेवा प्रनत एक २००० १००० 

२९ टेिीिोन फ्र्ासस िोटोकपी इमेि इन्द्टरनेट आदी प्रनत एक २००० १००० 

३० ववलभन्द्न ननन्ज यर्वसार् तिय  प्रनत एक १५०० १५०० 

३१ कृवि िमय प्रनत एक १५०० १५०० 

३२ साना कृवि पसु जन्द्र् उत्पादक  प्रनत एक १५०० १५०० 

३३ ठुिा कृवि पसु जन्द्र् उत्पादक प्रनत एक २००० २००० 

३४ कस्मेटीक पसि प्रनत एक २००० १००० 

३५ खाध्र् सामािी पसि प्रनत एक ४००० २००० 

३६ ननमायण सामािी, ठुिा प्रनत एक १०००० ५००० 

३७ भाडा पसि प्रनत एक २००० १००० 

३८ होटि एण्ड िज ठुिा प्रनत एक ४००० २००० 

३९ होटि  प्रनत एक २००० १००० 

४० कपडा पसि रेडीमेट प्रनत एक २००० १००० 

४१ कपडा पसि थान वा रेडीमेट प्रनत एक ३००० १५०० 

४२ जुत्ता पसि प्रनत एक ३००० १५०० 

४३ कम््रु्टर इन्न्द्सचरू्ट प्रनत एक ४००० २००० 

४४ इिेसटोननक पसि प्रनत एक २००० १००० 
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क्र.स. वववरण इकाइ  दर रेट (रुपाँर्ा) कैकिर्त 

४५ सुन चांदी पसि प्रनत एक ६००० ३००० 

४६ छापाखाना  प्रनत एक २००० १००० 

४७ औििी पसि प्रनत एक २४०० १२०० 

४८ मोटर साइकि ग्र्ारेज प्रनत एक ६००० ३००० 

४९ सैिुन प्रनत एक २००० १००० 

५० छािा जुत्ता उिोग प्रनत एक २००० १००० 

५१ लसिाई कटाइ प्रनत एक १००० ५०० 

५२ लसिाई कटाइ प्रलशक्षण केन्द्र प्रनत एक १००० ५०० 

५३ िोटो स्टुडडर्ो प्रनत एक १००० ५०० 

५४ िननयचर उिोग प्रनत एक ४००० २००० 

५५ गिृ उिोग प्रनत एक १०००० ५००० 

५६ पूस्तक तथा स्टेशनरी प्रनत एक २००० १००० 

५७ रेडडर्ो दट.लभ ममयत प्रनत एक २००० १००० 

५८ मोवाइि पिि तथा ममयत प्रनत एक २००० १००० 

५९ ककराना ठुिा तथा स्टोर प्रनत एक २००० १००० 

६० ककराना तथा पान पसि साना प्रनत एक १००० ५०० 

६१ एिेभेट औिचि पसि प्रनत एक १००० ५०० 

६२ आटय सेन्द्टर प्रनत एक २००० १००० 

६३ ढाका बुनाई पसि प्रनत एक १००० ५०० 

६४ राइस लमि प्रनत एक ४००० २००० 

६५ डेरी उिोग प्रनत एक २००० १५०० 

६६ यरू्टी पाियर प्रनत एक २४०० १२०० 

६७ वववत्तर् कम्पनीका शाखा कार्ायिर्हरु प्रनत एक १०००० ५००० 

६८ ववमा कम्पनी प्रनत एक १०००० ५००० 

६९ गैर सरकारी अस्पताि प्रनत एक १०००० ५००० 

७० नलसयङ होम प्रनत एक २०००० १०००० 

७१ न्सिननक तथा ल्र्ाब प्रनत एक २००० १००० 

७२ पशुबिशािा तथा मासु ववके्रता प्रनत एक २००० १००० 

७३ पुि हाउस प्रनत एक २००० १००० 

७४ सहकारी प्रनत एक ३००० १५०० 

७५ समुह प्रनत एक ३००० १५०० 

७६ संस्था प्रनत एक ५००० २५०० 

वावियक रुपमा नतनुय पने कर आचथयक वियको अन्द्तर् सम्ममा नबुझाएमा अको आचथयक विय िागेपनछ प्रनत विय ५% का दरि े

वसर्ौता जररवाना िाग्ने छ। 
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देउमाई नगरपालिकाको आ.व. २०७६-०७७ को हाटबजार पसि कर, सवारर कर तथा सेवा सुिक संग सम्बन्न्द्ित दररेट 

क प्रनत सवारी सािन प्रनत पटक (रुपर्ााँमा) 
१ बस ९० 

२ ट्रक ९० 

३ ट्र्ान्सस वपकअप (िाटिुट आउने) १०० 

४ ट्र्ान्सस ५० 

५ भ्र्ान २० 

६ अटो १० 

७ ट्र्ासटर ( बादहर बाट आउने) १०० 

८ अन्द्र् १०० 

ख सेवा सुल्क 

  आर्ात - ननर्ायत दवुैमा  
१ अदवुा, कुचो प्रनत ट्रक १००० 

२ अिैचच प्रनत बोरा १३५ 

३ अदवुा, कुचो प्रनत ट्रय्कटर २५० 

४ वास प्रनत गोटा १ 

५ गोलिर्ा प्रनत ट्रर्ासटर २०० 

६ गोलिर्ा प्रनत ट्रक १००० 

७ चचरान काठ प्रनत ट्र्ाकटर ५०० 

८ चचरान काठ प्रनत ट्रक १००० 

९ वािुवा प्रनत ट्र्ासटर १५० 

१० कवाडड माि प्रनत ट्रक १००० 

११ कवाडड माि प्रनत ट्र्ासटर वा वपकअप -लससा जन्द्र् बाहेक ५०० 

१२ घ्रू् प्रनत बोरा ५० 

१३ छुवपय प्रनत बोरा १०० 

१४ चचर्ा पवत्त तर्ारर प्रनत बोरा १०० 

  आर्ातमा माि िाग्ने 

१ कुखुराको अण्डा प्रनत काटुयन ५० 

ट्रक भन्द्नाि े १८ िुटे ट्रक बुणझने छ, सो भन्द्दा ठुिा ट्रकको क्षमताको आिारमा अचिसतम १० देणख २०% सम्म माचथ 

उल्िेणखत दरमा दर बदृी गरर कर संकिन गररने छ । 

ग बजार कर (रुपर्ामा) 
१ ककराना पसि प्रनत पसि २० 

२ रोदट पसि २० 

३ खलस बाख्रा बोका पादठ भेडा प्रनत गोटा २० 

४ संुगुर प्रनत गोटा २० 

५ चुरा पसि प्रनत गोटा २० 

६ सन्जज पसि बादहर बाट आउने प।रनत गोटा ५० 
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क प्रनत सवारी सािन प्रनत पटक (रुपर्ााँमा) 
७ बरि पसि प्रनत गोटा ५० 

८ गाइ बाछा बानछ प्रनत गोटा ५० 

९ गोरु प्रनत गोटा १०० 

१० बादहर बाट आउने िििुि पसि प्रनत गोटा ५० 

११ दबाई औिचि प्रनत पसि ५० 

१२ लशरा पसि प्रनत गोटा २० 

१३ बदाम प्रनत बोरा २० 

१४ चचर्ा पवत्त पसि प्रनत गोटा २० 

१५ चटपटे बसि प्रनत गोटा २० 

१६ आिु प्रनत बोरा २० 

१७ चचठ्ठा प्रनत पसि २० 

१८ कपडा तथा जुत्ता पसि (बजारको ददन बादहर) १०० 

१९ कस्मेदटक पसि प्रनत पसि ६० 

२० अन्द्र् साना पसि ३० 

२१ अन्द्र् ठुिा पसि १०० 

आ.व. : २०७७/७८ 

शीर्षक 
आ.व. २०७७/७८ 

को अनुमान 
शीर्षक 

आ.व. २०७७/७८ 

को अनुमान 

राजस्व ७२६३७७ यर्र् ७२६३७७ 

आन्द्तररक श्रोत १८०४३३ चािु खचय ४३०६९६ 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर २०,५७३ २११११ पाररश्रलमक १५१८०० 

११३१४ भुलमकर/मािपोत १,६६० २११२१ पोशाक ५३० 

११३२१ िरवहाि कर २०० 
२११३५ कमयचारी प्रोत्साहन 

तथा पुरस्कार 
१,३१० 

११३२२ वहाि ववटौरी कर २०० २११३९ अन्द्र् भत्ता ३४९८ 

११४५१ सवारी सािन कर (साना सवारी) ३०० २२१११ पानी तथा त्रबजुिी ६७४ 

११४७९ अन्द्र् मनोरञ्जन कर १०० २२११२ संचार महसुि ७८७ 

११६११ यर्वसार्िे भसुतानी गन े १,५०० 
२२२१२ इन्द्िन (कार्ायिर् 

प्रर्ोजन) 
२,१२९ 

१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको वहािबाट प्रा्त आर् १,००० 
२२२१३ सवारी सािन ममयत 

खचय १,४९० 

१४२१२ सरकारी सम्पतीको त्रबक्रीबाट प्रा्त रकम १०० 
२२२१४ त्रबमा तथा नवीकरण 

खचय २९४ 



23 
 

शीर्षक 
आ.व. २०७७/७८ 

को अनुमान 
शीर्षक 

आ.व. २०७७/७८ 

को अनुमान 

१४२१३ अन्द्र् त्रबक्रीबाट प्रा्त रकम ५०० 

२२२२१ मेलशनरी तथा औजार 
ममयत सम्भार तथा सञ्चािन 

खचय 
७८२ 

१४२१९ अन्द्र् सेवा शुल्क तथा त्रबक्री ३,००० 
२२२३१ ननलमयत सावयजननक 

सम्पवत्तको ममयत सम्भार खचय ८४० 

१४२२९ अन्द्र् प्रशासननक सेवा शुल्क ५०० 
२२२९१ अन्द्र् सम्पवत्तहरूको 
संचािन तथा सम्भार खचय ५०० 

१४२४२ नससापास दस्तुर ५,००० 
२२३११ मसिन्द्द तथा कार्ायिर् 

सामािी 
४,८८६ 

१४२४३ लसिाररश दस्तुर ६,५०० 
२२३१३ पुस्तक तथा सामिी 
खचय ११० 

१४२४४ यर्न्सतगत िटना दताय दस्तुर ८०० 
२२३१५ पिपत्रिका छपाई तथा 
सूचना प्रकाशन खचय 

७८१ 

१४२४५ नाता प्रमाणणत दस्तुर ७०० 
२२३१९ अन्द्र् कार्ायिर् 

संचािन खचय १,५७५ 

१४२४९ अन्द्र् दस्तुर ६०० २२४११ सेवा र परामशय खचय १,२९४ 

१४२५३ यर्ावसार् रन्जष्टे्रशन दस्तुर १,००० 
२२४१२ सूचना प्रणािी तथा 
सफ्टवेर्र संचािन खचय 

४०० 

१४२६२ ववद्र्ुत सम्बन्द्िी दस्तुर १०० २२४१३ करार सेवा शुल्क ४४,१८४ 

१४३११ न्द्र्ानर्क दण्ड जररवाना र जित १०० २२४१४ सरसिाईसेवा शुल्क १,०६८ 

१४३१२ प्रशासननक दण्ड जररवाना र जित १०० २२४१९ अन्द्र् सेवा शुल्क १०० 

१४५२९ अन्द्र् राजस्व ६०,९०० २२५११ कमयचारी तालिम खचय ५०० 

  

२२५१२ सीप ववकास तथा 
जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी 
सम्बन्द्िी खचय 

८७५ 

  २२५२२ कार्यक्रम खचय १५१२७६ 

राजस्व बााँडिााँडबाट प्रा्त रकम ९५,९७९ 
२२६११ अनुगमन मूल्र्ांकन 

खचय २,२६२ 

११३१५ िरजग्गा रन्जष्टेशन दस्तुर [रा बा - 
संिीर् सरकार] 

२,५०० २२६१२ भ्रमण खचय ५०० 

११४११ बााँडिााँड भइय प्रा्त हुने मूल्र् अलभबदृ्चि 

कर [रा बा - सिंीर् सरकार] 
८६,१६३ २२७११ ववववि खचय ३,७६२ 
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शीर्षक 
आ.व. २०७७/७८ 

को अनुमान 
शीर्षक 

आ.व. २०७७/७८ 

को अनुमान 

११४५६ बााँडिााँटबाट प्रा्त हुन ेसवारी सािन कर 
[राजस्व बााँडिााँड - प्रदेश सरकार ] ६,२१६ २२७२१ सभा सञ्चािन खचय ८०० 

११४७१ बााँडिााँडबाट प्रा्त हुने मनोरञ्जन कर 
[राजस्व बााँडिााँड - प्रदेश सरकार ] 

१०० २७११२ अन्द्र् सामान्जक सुरक्षा १०,६०० 

११४७२ बााँडिााँडबाट प्रा्त हुने ववज्ञापन कर 
[राजस्व बााँडिााँड - प्रदेश सरकार ] १०० २७२११ छािववृत्त ५० 

१४१५३ बााँडिााँड भई प्रा्त वन रोर्ल्टी [रा बा - 
संिीर् सरकार] 

३०० 
२७२१२ उद्दार राहत तथा 
पुनस्थायपना खचय 

२,०७० 

१४१५५ बााँडिााँड भई प्रा्त जिस्रोत सम्बन्द्िी 
रोर्ल्टी [रा बा - संिीर् सरकार] 

३०० २७२१३ औििीखररद खचय ४,६५० 

१४१५६ बााँडिााँड भई प्रा्त ववद्र्ुत सम्बन्द्िी 
रोर्ल्टी [रा बा - संिीर् सरकार] 

३०० 
२७२१९ अन्द्र् सामान्जक 

सहार्ता १०७० 

  २८१४१ जग्गाको भाडा ३० 

  २८१४२ िरभाडा २,४५६ 

अन्द्तर सरकारी ववत्तीर् हस्तान्द्तरण ४४९७६४ 
२८१४३ सवारी सािन तथा 
मेलशनर औजार भाडा ६११ 

संिीर् सरकार ४१६४०० २८१४९ अन्द्र् भाडा १५० 

१३३११ समाननकरण अनुदान ११८२०० २८२१९ अन्द्र् किताय ३०,००० 

१३३१२ शसतय अनुदान चाि ु २६५००० पुाँजीगत खचय २९५६८१ 

१३३१४ वविेश अनुदान चाि ु १०,००० 
३१११२ गैर आवासीर् भवन 

ननमायण/खररद 
४१,२०० 

१३३१६ समपुरक अनुदान चाि ु २३,२०० ३११२१ सवारी सािन ११,००० 

प्रदेश सरकार ३३,३६४ ३११२२ मेलशनरी तथा औजार ९,६४५ 

१३३११ समाननकरण अनुदान ७,१९३ ३११२३ िननयचर तथा किसचसय १,१७० 

१३३१२ शसतय अनुदान चाि ु १,१७१ 
३११३२ अनुसन्द्िान तथा 
ववकास सम्बन्द्िी खचय 

३,००० 

१३३१६ समपुरक अनुदान चाि ु २५,००० 
३११३४ कम््र्ुटर सफ्टवेर्र 

ननमायण तथा खरीद खचय ५०० 

ववत्तीर् यर्वस्था (प्रान््त) ० ३११५१ सडक तथा पूि ननमायण ६८,०५० 

  
३११५३ ववद्र्ुत संरचना 
ननमायण 

१२,१०० 

  ३११५५ लसचंाइय संरचना ननमायण ५,९०० 
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शीर्षक 
आ.व. २०७७/७८ 

को अनुमान 
शीर्षक 

आ.व. २०७७/७८ 

को अनुमान 

अन्द्र् आर् २०० 
३११५६ खानेपानी संरचना 
ननमायण 

३,४४९ 

१५१११ बेरूजू २०० 
३११५८ सरसिाइय संरचना 
ननमायण 

३,००० 

  
३११५९ अन्द्र् सावयजननक 

ननमायण 
११०८४७ 

  
३११६१ ननलमयत भवनको 
संरचनात्मक सुिार खचय 

२,२२० 

  
३११७१ पूाँजीगत सुिार खचय 
सावयजननक ननमायण 

१८,१०० 

  
३११७२ पूाँजीगत अनुसन्द्िान 

तथा परामशय ५,५०० 

जनसहभाचगता  बजेट बचत (+)/न्द्र्ून (-) 
 

   गत वियको नगद मौज्दात 
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आ.व. : २०७७/७८ 

बजेट 

क्र.स. 

कार्षक्रम/ आर्ोजना/ क्रक्रर्ाकलापको 
नाम 

श्रोत 

चौमाससक ववभाजन 

कैक्रिर्त 

प्रथम दोश्रो तेस्रो जम्मा 
देउमाई नगरपालिका -  चािु 

१ नगदमा ददइने पाररश्रलमक र सुवविा आन्द्तररक श्रोत १४५८३ ११६६७ ८७५० ३५००० 
 

२ 
न्जन्द्सी वा न्जन्द्सी वापत ददइने 

पाररश्रलमक सुवविा राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) २०८ १६७ १२५ ५०० 
 

३ ववववि भत्ता आन्द्तररक श्रोत १४१७ ११३३ ८५० ३४०० 
 

४ सेवा महसुि राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) ४२२ ३३८ २५३ १०१४ 
 

५ 
सवारी सािनको सञ्चािन तथा 
सम्भार खचय आन्द्तररक श्रोत १०८३ ८६७ ६५० २६०० 

 

६ 
मेलशनरी तथा औजार सञ्चािन 

तथा सम्भार खचय 
राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) २०८ १६७ १२५ ५०० 

 

७ 
ननलमयत सावयजननक सम्पवत्तको 
संभार खचय 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
३३३ २६७ २०० ८०० 

 

८ 
अन्द्र् सम्पवत्तहरूको सञ्चािन तथा 
सम्भार खचय 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
२०८ १६७ १२५ ५००. 

 

९ कार्ायिर् सामान तथा सेवाहरू 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
१८०७ १४४५ १०८४ ४३३६ 

 

१० परामशय तथा अन्द्र् सेवा शुल्क 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
७३३३ ५८६७ ४४०० १७६०० 

 

११ तालिम तथा गोष्ठी आन्द्तररक श्रोत २९२ २३३ १७५ ७०० 
 

१२ 
उत्पादन सामिी, सेवा तथा अन्द्र् 

कार्यक्रम खचय 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
८१६१ ६५२९ ४८९७ १९५८७ 

 

१३ अनुगमन, मूल्र्ांकन र भ्रमण खचय आन्द्तररक श्रोत ७०८ ५६७ ४२५ १७०० 
 

१४ ववववि खचय समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
५०० ४०० ३०० १२०० 

 

१५ सभा सञ्चािन खचय आन्द्तररक श्रोत ३३३ २६७ २०० ८०० 
 

१६ 
अन्द्र् सामान्जक संस्थािाई 

सहार्ता 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
१८८ १५० ११३ ४५० 

 

१७ सामान्जक सुरक्षा 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
३५८३ २८६७ २१५० ८६०० 

 

१८ सामान्जक सहार्ता समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
७५० ६०० ४५० १८०० 

 

१९ भाडा समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
१००० ८०० ६०० २४००. 

 

२० किताय खचय समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
३०००० ० ० ३०००० 
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बजेट 

क्र.स. 

कार्षक्रम/ आर्ोजना/ क्रक्रर्ाकलापको 
नाम 

श्रोत 

चौमाससक ववभाजन 

कैक्रिर्त 

प्रथम दोश्रो तेस्रो जम्मा 
देउमाई नगरपालिका -  पुन्जगत 

२१ 
अडडटोररर्म हि ननमायण प्रदेश 

समपुरक कोि 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ५००० ० ५००० 

 

२२ 
वडा कार्ायिर् भवन ननमायण प्रदेश 

समपुरक कोि 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० १०००० ५००० १५००० 

 

२३ मेलशनरी तथा औजार 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
५०० ५०० ५०० १५०० 

 

२४ िननयचर तथा किसचसय 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
१०० २०० २०० ५०० 

 

२५ ई-एटेन्द्डेन्द्स यर्वस्थापन 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
५०० ५०० ० १००० 

 

२६ 
नगरपालिकािाई डडन्जटिाईजेसन 

प्रववचि यर्वस्थापन 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
५०० ५०० १००० २००० 

 

२७ 
इनपा १२ बाट त्रबजुवा चचहान डााँडा 
बारुङ सडक 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ७०० ८०० १५०० 

 

२८ 
ग्र्ािी भञ्ज्र्ाङ राना गाउाँ  खिीगाउाँ  
सडक 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० १४० २१० ३५० 

 

२९ 
ग्र्ािी भञ्ज्र्ाङ लसहं बसन्द्त 

होर्ाङवा कृवि सडक 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० २०० १५० ३५० 

 

३० गिनछडा लसम्िे िट्टे सडक ममयत आन्द्तररक श्रोत ० ० २०० २०० 
 

३१ िट ्टे झुि ेमोटरबाटो स्तरउन्द्ननत 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० २०० ३०० ५०० 

 

३२ चापे बरभन्द्ज्र्ाङ सर्ाबुङ सडक आन्द्तररक श्रोत ० ० २०० २०० 
 

३३ 
नगरपालिका नमुना वपच संि 

समपुरक कोि 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० २३००० २०० २३२०० 

 

३४ नवमी लिङददङ चचसापानी सडक 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० २०० २०० ४०० 

 

३५ नवमी िोकमणी गजुरमुखी सडक 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० २०० २०० ४०० 

 

३६ 
पञ्च मावव महाववर गोिाई सडक 

वडा नं.३ 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० २०० ३०० ५०० 

 

३७ 
पञ्चमी गोखे रातेखोिा सडक 

ननमायण 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ५०० ० ५०० 

 

३८ 
पाँिेरे टारगाउाँ  ददङ्गािी गाउाँ  कुखुरे 
सडक 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ५०० ० ५०० 
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बजेट 

क्र.स. 

कार्षक्रम/ आर्ोजना/ क्रक्रर्ाकलापको 
नाम 

श्रोत 

चौमाससक ववभाजन 

कैक्रिर्त 

प्रथम दोश्रो तेस्रो जम्मा 

३९ 
पैरेभञ्ज्र्ाङ पञ्च मा वव गोरेडााँडा 
पुवाखोिा ओझेिे  बाटो वडा नं.६ 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ३०० ४०० ७०० 

 

४० 
बरभञ्ज्र्ाङ लसमिरे खान्द्रङु र्ाकुिे 

सडक 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ० ५०० ५०० 

 

४१ बोहोरीबोटे बारूङ पर्यटन सडक 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ३०० ३०० ६०० 

 

४२ 
मुख्र्मन्द्िी सडक प्रदेश समपुरक 

कोि 
आन्द्तररक श्रोत ० ० २००० २००० 

 

४३ 
मंगिबारे तपेवा ववन्द्दिेु डम्बरदेवी 
देउरािी सडक 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ७०० ८०० १५०० 

 

४४ रसस ेमंगिबारे सडक स्तरउन्द्ननत 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० २०० ३०० ५०० 

 

४५ रेन्द्जपोष्टबाट वडा २ जाने बाटो 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० २०० १०० ३०० 

 

४६ वाफु्रङ ओझेिे सडक 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० २५० २५० ५०० 

 

४७ 
लसद्चिथुम्का नामथिा िुिबारी 
हाङमाङ सडक 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० २५० २५० ५०० 

 

४८ 
हन्स्पटि चचिे ल्र्ाण्ड किल्ड साइट 

पहुच मागय स्तरउन्द्ननत 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
१००० १००० १००० ३००० 

 

४९ िालमण ववद्रु्नतकरण 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ५००० ५००० १०००० 

 

५० सोिार बवत्त कार्यक्रम आन्द्तररक श्रोत ० २००० ० २००० 
 

५१ जिािार संरक्षण 
समाननकरण अनुदान 

(प्र.स) 
० २०० ९९ २९९ 

 

५२ पाइप यर्वस्थापन 
समाननकरण अनुदान 

(प्र.स) 
५०० ५०० ५०० १५०० 

 

५३ पानी मुहान संरक्षण, आन्द्तररक श्रोत ० १०० १०० २०० 
 

५४ 
ल्र्ाण्ड किल्ड तथा अन्द्र् संरचनाको 
ननमायण यर्वस्थापन 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
१००० १००० १००० ३००० 

 

५५ अन्द्र् समपुरक कोि आन्द्तररक श्रोत ० २००० १२००० १४००० 
 

५६ अपाङ्ग भवन ननमायण आन्द्तररक श्रोत ० ५०० ० ५०० 
 

५७ उद्र्ोग वाणणज्र् संि भवन ननमायण आन्द्तररक श्रोत ० १०० १०० २०० 
 

५८ गत आ.व.को बााँकी भुसतानी आन्द्तररक श्रोत ४५००० ० ० ४५००० 
 

५९ 
गुिाथुम्की पोखरी िेराबारा र 

ररङरोड ननमायण 
आन्द्तररक श्रोत ० ० १०० १०० 
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बजेट 

क्र.स. 

कार्षक्रम/ आर्ोजना/ क्रक्रर्ाकलापको 
नाम 

श्रोत 

चौमाससक ववभाजन 

कैक्रिर्त 

प्रथम दोश्रो तेस्रो जम्मा 

६० 
ज्रे्ष्ठ नागररक भेटिाट स्थि 

ननमायण 
आन्द्तररक श्रोत ० ५०० ० ५०० 

 

६१ जोरिारा खानेपानी ननमायण आन्द्तररक श्रोत ० ५० १०० १५० 
 

६२ देनपा ३ जनजानत भवन ननमायण आन्द्तररक श्रोत ० १०० १०० २०० 
 

६३ दलित भवन ननमायण आन्द्तररक श्रोत ० ० ५०० ५०० 
 

६४ 
िपेटार कुदहलभर पर्यटनसंग 

सम्बन्न्द्ित संरचना ननमायण 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
१०० २०० २०० ५०० 

 

६५ 
नगरपालिका लभिको िालमयक 

गन्द्तयर्को भौनतक सुिार 
आन्द्तररक श्रोत ० ५०० ५०० १००० 

 

६६ 
नगरपालिका लभिको पर्यटकीर् 

गन्द्तयर्को भौनतक सुिार 
आन्द्तररक श्रोत ० ५०० ० ५०० 

 

६७ 
पाल्सेन डुन्जिङ गुम्बा लसद्चिथुम्का 
ननमायण 

आन्द्तररक श्रोत ० २०० १०० ३०० 
 

६८ मिामी टहरो ननमायण आन्द्तररक श्रोत ० ० ५०० ५०० 
 

६९ मदहिा िक्षक्षत भवन ननमायण आन्द्तररक श्रोत ० १०० १०० २०० 
 

७० माङदहम अन्ग्नकुण्ड ननमायण आन्द्तररक श्रोत ० ० ३०० ३०० 
 

७१ रत्न गुिा ममयत आन्द्तररक श्रोत ० ० ५० ५० 
 

७२ वरभन्द्ज्र्ाङ्ग खेिमैदान ननमायण आन्द्तररक श्रोत ० २० ८० १०० 
 

७३ शदहद प्रनतष्टान संरचना ननमायण 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
२०० १०० ७०० १००० 

 

७४ साकेिा थान देनपा ४ भवन ननमायण आन्द्तररक श्रोत ० ५० ५० १०० 
 

७५ सावयजननक सौचािर् ननमायण आन्द्तररक श्रोत ० ० ३०० ३०० 
 

७६ लसद्चिथुम्का चुिी पर्यटन प्रवद्यिन आन्द्तररक श्रोत ० २०० ० २०० 
 

७७ अिैँचे िोकमणी गजुरमुखी सडक 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० २०० ० २०० 

 

७८ 
आङदाङ गुम्बा बारुङ पर्यटन सडक 

ममयत 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ० ५० ५० 

 

७९ 
आदाङ छ्र्ाङ्छ्र्ाङ े िुसेनी 
कटहरबोटे सडक ममयत 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ० ५० ५० 

 

८० कुमािडााँडा नेिज्र्ोनत र्ान्सस सडक 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० १०० २०० ३०० 

 

८१ कोिेखेत बरभञ्ज्र्ाङ सडक 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ० २०० २०० 

 

८२ खड्गगोिाई िक्ष्मी डााँडा आन्द्तररक श्रोत ० ० २०० २०० 
 

८३ खरबारर बित्रबर शेपायको िरहुदै समाननकरण अनुदान ० २० १८० २०० 
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बजेट 

क्र.स. 

कार्षक्रम/ आर्ोजना/ क्रक्रर्ाकलापको 
नाम 

श्रोत 

चौमाससक ववभाजन 

कैक्रिर्त 

प्रथम दोश्रो तेस्रो जम्मा 
हंसेबुङ मोटरबाटो (ने.स.) 

८४ िालमण सडक ममयत 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
२०० २०० ६०० १००० 

 

८५ गैररगाउ मािबााँसे सडक 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० २०० ० २०० 

 

८६ गािे भन्द्ज्र्ांङ सुके आमबोटे सडक आन्द्तररक श्रोत ० ० २०० २०० 
 

८७ 
गािेभञ्ज्र्ाङ िते्तजुङ इन्द्टेक सडक 

ममयत 
आन्द्तररक श्रोत ० १०० ३०० ४०० 

 

८८ 
चापे खोिा गािेभञ्ज्र्ाङ सडक 

ममयत 
आन्द्तररक श्रोत ० १०० ० १०० 

 

८९ 
चौवन्द्दीचोक लसम्ि े बेसी अिैचे 
सडक 

आन्द्तररक श्रोत ० ० २०० २०० 
 

९० 
नछपनछप ेवालसयङ डााँडा देउमाइ खोिा 
सडक ममयत 

आन्द्तररक श्रोत ० ५० ० ५० 
 

९१ जुठेटार हुदै पुसेबेलस कृवि सडक आन्द्तररक श्रोत ० ० २०० २०० 
 

९२ दसखते्त र्ार्ोख्र्ा मांणखम आन्द्तररक श्रोत ० ० ३०० ३०० 
 

९३ 
िनपाि ढंुगा अजम्बरे बुद्दचोक 

सडक ममयत 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० १०० ० १०० 

 

९४ 
िुसेनी ज्र्ाङ छ्रु्प सांगे छोर्ोलिङं 

गुम्बा 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० १०० ० १०० 

 

९५ िोरे बािलसिा सडक ममयत आन्द्तररक श्रोत ० ० २०० २०० 
 

९६ पञ्चमी नतगीर्ा िुिबारी सडक 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० २० ८० १०० 

 

९७ पुवायिार सरचना ममयत 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
२०० २०० ६०० १००० 

 

९८ पानीट्र्ांकी रत्न माई सडक आन्द्तररक श्रोत ० ५० ५० १०० 
 

९९ 
बुद्दचोक िुम्दे रातखेोिा िुमाउने 

सडक 
आन्द्तररक श्रोत ० १०० १०० २०० 

 

१०० 
बुद्िचोक कािलसहं पञ्चमी पर्यटन 

सडक 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ० १०० १०० 

 

१०१ 
बरभञ्ज्र्ाङ हंसेबुङ त्रबच खण्ड 

सडक 
आन्द्तररक श्रोत ० ५० ५० १०० 

 

१०२ लमिडााँडा चााँचिे सडक ममयत आन्द्तररक श्रोत ० १०० ० १०० 
 

१०३ 
रुरगोिाई खववरलसहंको िर हुाँदै 

देववथाने एकत्पा सडक 
आन्द्तररक श्रोत ० १०० १०० २०० 
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बजेट 

क्र.स. 

कार्षक्रम/ आर्ोजना/ क्रक्रर्ाकलापको 
नाम 

श्रोत 

चौमाससक ववभाजन 

कैक्रिर्त 

प्रथम दोश्रो तेस्रो जम्मा 

१०४ रान्जबको िर भीमडेरी सडक ममयत 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ० १०० १०० 

 

१०५ लिम्बुननडााँडा सडक 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ३०० ० ३०० 

 

१०६ लशखर बाबा िाम पर्यटन सडक आन्द्तररक श्रोत ० १०० १०० २०० 
 

१०७ सडक ममयत 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
२०० ४०० ४०० १००० 

 

१०८ साना सहरी सडक आन्द्तररक श्रोत ० ५०० ५०० १००० 
 

१०९ सावयजननक स ंरचना ममयत 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
३०० ३०० ४०० १००० 

 

११० पुाँन्जगत अनुसन्द्िान तथा परामशय समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
२००० १५०० २००० ५५०० 

 

देउमाई नगरपालिका कृवि ववकास शाखा 
१११ कृवि - बैठक भत्ता आन्द्तररक श्रोत १५ १५ २० ५० 

 

११२ पशु- बैठक भत्ता आन्द्तररक श्रोत १५ १५ २० ५० 
 

११३ 
कृवि- मेलशन औजार ममयत तथा 
संचािन 

आन्द्तररक श्रोत ६ ६ ८ २० 
 

११४ पशु- मेलसन र िननयचर ममयत आन्द्तररक श्रोत १० ० १० २० 
 

११५ कृवि- मसिन्द्द खचय आन्द्तररक श्रोत २० २० १५ ५५ 
 

११६ पशु- मसिन्द्द खचय आन्द्तररक श्रोत २० २० १५ ५५ 
 

११७ कृवि- तालिम गोष्ठी कार्यक्रम आन्द्तररक श्रोत १५ १५ २० ५० 
 

११८ पशु- तालिम गोष्ठी संचािन आन्द्तररक श्रोत १५ १५ २० ५० 
 

११९ 
कृवि ५० प्रनतशत अनुदानमा 
्िान्ष्टक टनेि 

आन्द्तररक श्रोत ० ५०० ५०० १००० 
 

१२० 
कृवि- ५० प्रनतशत अनुदानमा मौरी 
िार ववतरण 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ५०० ० ५०० 

 

१२१ 
कृवि- ५० प्रनतसत साझेदारी मा कृवि 

नसयरी स्थापना आन्द्तररक श्रोत ० ० १०० १०० 
 

१२२ 
कृवि- अगायननक कम्पोष्ट मि 

प्रवद्यिन 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० २०० १०० ३०० 

 

१२३ 
कृवि- कृिक दताय तथा पररचर् पि 

ववतरण कार्यक्रम 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
१०० ५० ५० २०० 

 

१२४ कृवि- चर्ाउ ववतरण आन्द्तररक श्रोत १५ १५ २० ५० 
 

१२५ कृवि- तरकारी ककट ववउ ववतरण आन्द्तररक श्रोत ० २०० ० २०० 
 

१२६ कृवि -पकेट थप ३ वटा आन्द्तररक श्रोत ० ० ९०० ९०० 
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बजेट 

क्र.स. 

कार्षक्रम/ आर्ोजना/ क्रक्रर्ाकलापको 
नाम 

श्रोत 

चौमाससक ववभाजन 

कैक्रिर्त 

प्रथम दोश्रो तेस्रो जम्मा 
१२७ कृवि- माछा भुरा ववतरण आन्द्तररक श्रोत ० ५० ५० १०० 

 

१२८ कृवि- माटो लसववर संचािन आन्द्तररक श्रोत ० ७५ ० ७५ 
 

१२९ कृवि- लिङददङ िान पकेट आन्द्तररक श्रोत ० ३०० ० ३०० 
 

१३० कृवि- ववरुवा ढुवानी ववतरण आन्द्तररक श्रोत १५ १५ २० ५० 
 

१३१ 
पशु-५० प्रनतशत साझेदारी काउम्र्ाट 

ववतरण 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
५०० ० ० ५०० 

 

१३२ 
पशु- ५० प्रनतशत साझेदारी गोठ 

सुिार 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ५०० ० ५०० 

 

१३३ पशु- औििी खररद ववतरण 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
२०० २०० ० ४०० 

 

१३४ 
पशु- कृनतम गभायिान कन्द्टेनर तथा 
नाइट्रोजन खररद 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० २० ३० ५० 

 

१३५ पशु- रेववज खोप कार्यक्रम आन्द्तररक श्रोत ० १०० १०० २०० 
 

१३६ पशु-बखे तथा दहउदे िास ववतरण आन्द्तररक श्रोत १५० ० १५० ३०० 
 

१३७ कृवि- अनुगमन मूल्र्ाङकन आन्द्तररक श्रोत १० २० २० ५० 
 

१३८ पशु- अनुगमन मूल्र्ाङकन आन्द्तररक श्रोत १० २० २० ५० 
 

१३९ कृवि- ववववि खचय आन्द्तररक श्रोत १५ १५ २० ५० 
 

१४० पशु- ववववि खचय आन्द्तररक श्रोत १५ १५ २० ५० 
 

१४१ 
कृवि-५० प्रनतशतमा औजार 

उपकरण ववतरण 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ० १०० १०० 

 

१४२ 
कृवि- ५० प्रनतशतमा हाते ट्र्र्ाकटर 
ववतरण 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
५०० ५०० १००० २००० 

 

१४३ कृवि- क्रप कदटङ 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ० २५ २५ 

 

१४४ 

पशु- ५० प्रनतशत अनुदानमा 
चर्ा्कटर खररद ढुवानी तथा 
ववतरण 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
५०० ५०० ११०० २१०० 

 

१४५ 
कृवि- साना लसचाइ आर्ोजना 
समपुरक कोि 

आन्द्तररक श्रोत १५०० २००० २३०० ५८०० 
 

१४६ 
कृवि- ५० प्रनतसत अनुदानमा 
भकारो सुिार कार्यक्रम 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ४०० ४०० ८०० 

 

१४७ 
कृवि- कृवि बजार केन्द्र ननमायण 

प्रदेश समपुरक कोि 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० २५० २५० ५०० 

 

१४८ पशु- गोसिाइन ननमायण 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ० २०० २०० 
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बजेट 

क्र.स. 

कार्षक्रम/ आर्ोजना/ क्रक्रर्ाकलापको 
नाम 

श्रोत 

चौमाससक ववभाजन 

कैक्रिर्त 

प्रथम दोश्रो तेस्रो जम्मा 
 

प्रदेश समपुरक अनुदान कार्यक्रम 

१४९ 
अडडटोररर्म हि ननमायण प्रदेश 

समपुरक कोि 

समपुरक अनुदान 

(प्र.स.) 
० ५००० ० ५००० 

 

१५० 
देउमाई नगर वडा भवन ननमायण 

आर्ोजना वडा न २ र वडा न ७ 

समपुरक अनुदान 

(प्र.स.) 
० २५०० २५०० ५००० 

 

१५१ अन्द्र् समपुरक कोि 
समपुरक अनुदान 

(प्र.स.) 
४५०० ४५०० ६००० १५००० 

 

देउमाई नगरपालिका स्वास््र् शाखा 
१५२ स्वास््र् - बैठक भत्ता आन्द्तररक श्रोत ३० ३० ४० १०० 

 

१५३ 

स्वास््र् - रािी सेवाका 
कमयचारीकोिागी खाजा खचय (प्रनत 

रािी प्रनत यर्न्सत) रु.१५०।०० का 
दरि े

आन्द्तररक श्रोत ५० ४० २० ११० 
 

१५४ 
स्वास््र् -कोलभड १९ फ्रन्द्टिाईन 

कमयचारी प्रोत्साहन भत्ता 
आन्द्तररक श्रोत १०० ० ० १०० 

 

१५५ स्वास््र्- स्वरं्सेववका प्रोत्साहन आन्द्तररक श्रोत ३०० ३०० ३०० ९०० 
 

१५६ 
स्वास्थर्- सामुदानर्क िामेसी 
यर्वस्थापन 

आन्द्तररक श्रोत ३०० ३०० ४०० १००० 
 

१५७ 
स्वास््र् - स्वास््र् चौकी तथा 
स्वास््र् शाखा संचािन खचय आन्द्तररक श्रोत २०० १०० २०० ५०० 

 

१५८ 

स्वास््र् - 

SBA/MA/Implant/IUCD Basic 

Traning स्टाि नसय/अ.न.मी.िाई 

जर्वस्था 

राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) ० ५० ५० १०० 
 

१५९ 
स्वास््र् आरु्वेद - गाउाँिर 

न्सिननक तथा लसववर संचािन 
राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) ० ० १०० १०० 

 

१६० स्वास्थर्- सवारेन्न्द्टन यर्वस्थापन राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) ५०० २०० २०० ९०० 
 

१६१ 

स्वास्थर्- न्जल्िा अस्पताि 

स्तरउन्द्ननत भ्र्ान्न्द्टिेटर स्थापना 
सहर्ोग 

राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) ० १००० ० १००० 
 

१६२ 
स्वास्थर्- सामुदानर्क स्वास््र् 

वीमा दावी भुसतानी आन्द्तररक श्रोत १००० २००० २००० ५००० 
 

१६३ स्वास््र् - अनुगमन मुल्र्ाङ्कन आन्द्तररक श्रोत ३० ४० ३० १०० 
 

१६४ स्वास््र् - ववववि खचय आन्द्तररक श्रोत ३० ४० ३० १०० 
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१६५ 
स्वास््र् - मात ृ लशशु 

कार्यक्रम/प्रोत्सान 
आन्द्तररक श्रोत ७०० ७०० ६०० २००० 

 

१६६ स्वास््र् - औििी खररद 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
७०० ७०० ६०० २००० 

 

१६७ स्वास््र् आरु्वेद- औििी खररद 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
१०० १०० २०० ४०० 

 

१६८ 
स्वास्थर्- सामुदानर्क िामेसीका 
िाचग औिचि खररद 

आन्द्तररक श्रोत ५०० ५०० १००० २००० 
 

१६९ 
स्वास्थर्- ने.रे.सो इिाम न्जल्िा 
शाखा भवन ननमायण सहर्ोग 

राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) ० २०० ० २०० 
 

१७० स्वास््र् - एम्बुिेन्द्स खररद राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) ० ४००० ० ४००० 
 

१७१ 

स्वास््र् - डडन्जटि एससरे र 

एनािाइजर यर्वस्थापन 

/्िर्ासेन्द्टा वपट /ईन्न्द्सनेटर 

जर्वस्थापन 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० २५०० ० २५०० 

 

१७२ स्वास््र् - सामािी खररद/कोलभड 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
४०० ३०० ३०० १००० 

 

देउमाई नगरपालिका लशक्षा शाखा 
१७३ लशक्षा-बैठक भत्ता आन्द्तररक श्रोत १५ १५ २० ५० 

 

१७४ लशक्षा- संचार महसुि आन्द्तररक श्रोत ३ ३ ४ १० 
 

१७५ लशक्षा- इन्द्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) आन्द्तररक श्रोत १० १० १० ३० 
 

१७६ 
लशक्षा- मेलशनरी तथा औजार ममयत 

सम्भार तथा सञ्चािन खचय आन्द्तररक श्रोत १० १० २० ४० 
 

१७७ 
लशक्षा- ननलमयत सावयजननक 

सम्पवत्तको ममयत सम्भार खचय आन्द्तररक श्रोत १० १० २० ४० 
 

१७८ 
लशक्षा- मसिन्द्द तथा कार्ायिर् 

सामािी आन्द्तररक श्रोत ४० ३० ३० १०० 
 

१७९ लशक्षा- इन्द्िन - अन्द्र् प्रर्ोजन आन्द्तररक श्रोत ४ ३ ३ १० 
 

१८० 
लशक्षा- पिपत्रिका छपाई तथा सूचना 
प्रकाशन खचय आन्द्तररक श्रोत ० ५० ० ५० 

 

१८१ 
लशक्षा- नगर लशक्षक करार सेवा 
शुल्क 

आन्द्तररक श्रोत ४००० ४००० ३२०० ११२०० 
 

१८२ लशक्षा- पोशाक शुल्क आन्द्तररक श्रोत ० ० ५०० ५०० 
 

१८३ 

लशक्षा- मंगिबारे बहुमुखी 
सर्ाम्पसको प्राध्र्ापक तथा 
कमयचारी सेवा शुल्क 

आन्द्तररक श्रोत १५०० १००० १००० ३५०० 
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१८४ लशक्षा- तालिम गोष्ठी संचािन आन्द्तररक श्रोत ० २५० २५० ५०० 

 

१८५ 

लशक्षा- नगर खेिाडी र प्रलशक्षक 

यर्वस्थापन तथा नगर लभि 

सञ्चािन हुने खेिकुद कार्यक्रम 

खचय 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
१०० २०० २०० ५०० 

 

१८६ 
लशक्षा - सामुदानर्क तथा संस्थागत 

ववद्र्ािर् अनुदान 
आन्द्तररक श्रोत ० २५० २५० ५०० 

 

१८७ लशक्षा- कार्यक्रम खचय आन्द्तररक श्रोत ० ५० ३० ८० 
 

१८८ लशक्षा- नगर स्तरीर् परीक्षा संचािन 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ० ३०० ३०० 

 

१८९ 
लशक्षा- नगरस्तरीर् खेिकुद 

संचािन 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
८० ८० ९० २५० 

 

१९० लशक्षा- अनुगमन मूल्र्ांकन खचय आन्द्तररक श्रोत २० १० २० ५० 
 

१९१ 
लशक्षा - नगर प्रमुख छाि ववृत्त 

कार्यक्रम 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
० ५०० ० ५०० 

 

१९२ लशक्षा- ववववि खचय आन्द्तररक श्रोत ३० २० ५० १०० 
 

१९३ 
लशक्षा- २५ % साझेदाररमा 
ववद्र्ािर् बस खररद 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
३५०० ३५०० ० ७००० 

 

१९४ लशक्षा - मेलशनरी औजार खररद आन्द्तररक श्रोत ० ० १०० १०० 
 

१९५ लशक्षा- िननयचर तथा किसचसय आन्द्तररक श्रोत ० ० ५० ५० 
 

१९६ 
लशक्षा- लशक्षण लसकाइमा सुचना 
तथा संचार प्रववचिको प्रर्ोग 

समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
५०० ० ० ५०० 

 

१९७ लशक्षा - खेिकुद िाम ननमायण 
समाननकरण अनुदान 

(ने.स.) 
२५०० ० ० २५०० 

 

देउमाई नगरपालिकावडा नं.१ 

१९८ वडा १- पानी तथा त्रबजुिी राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) ४ ३ ३ १० 
 

१९९ वडा १- संचार महसुि राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) १० १० १० ३० 
 

२०० वडा १- इन्द्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) आन्द्तररक श्रोत २० २० २० ६० 
 

२०१ वडा १- सवारी सािन ममयत खचय आन्द्तररक श्रोत १० १० १० ३० 
 

२०२ वडा १- त्रबमा तथा नवीकरण खचय आन्द्तररक श्रोत ० ० १० १० 
 

२०३ 
वडा १- मेलशनरी तथा औजार ममयत 

सम्भार तथा सञ्चािन खचय 
आन्द्तररक श्रोत ६ ७ ७ २० 

 

२०४ 
वडा १- मसिन्द्द तथा कार्ायिर् 

सामािी आन्द्तररक श्रोत ४० ३० ३० १०० 
 

२०५ वडा १- इन्द्िन - अन्द्र् प्रर्ोजन आन्द्तररक श्रोत २ २ २ ६ 
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२०६ 
वडा १- पिपत्रिका, छपाई तथा 
सूचना प्रकाशन खचय आन्द्तररक श्रोत ५ १० ५ २० 

 

२०७ 
वडा १- अन्द्र् कार्ायिर् संचािन 

खचय आन्द्तररक श्रोत ८ ८ ९ २५ 
 

२०८ 
वडा १- आददवासी जनजानत 

स्वरोजगार कार्यक्रम 
राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) ५० ५० ५० १५० 

 

२०९ वडा १- कृवि पकेट के्षि राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) ० १०० १०० २०० 
 

२१० वडा १- कार्यक्रम खचय आन्द्तररक श्रोत १० १० १० ३० 
 

२११ 
वडा १- खेिकुद कार्यक्रम संचािन 

तथा खेि सामािी ववतरण 
आन्द्तररक श्रोत २० १५ १५ ५० 

 

२१२ वडा १- दलित स्वरोजगार कार्यक्रम राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) २० २० ० ४० 
 

२१३ वडा १- पशु नश्ि सुिार कार्यक्रम राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) २५ ३० २५ ८० 
 

२१४ वडा १- िोहोरमैिा यर्वस्थापन राजस्व बााँडिााँड (प्र.स.) २० १५ १५ ५० 
 

२१५ 
वडा १- मदहिा स्वरोजगार प्रवद्यिन 

कार्यक्रम 
राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) ३० ४० ३० १०० 

 

२१६ वडा १- अनुगमन मुल्र्ांकन खचय आन्द्तररक श्रोत २० २० १० ५० 
 

२१७ वडा १- ववववि खचय आन्द्तररक श्रोत ३० ३० १७ ७७ 
 

२१८ 
वडा १- उद्दार, राहत तथा 
पुनस्थायपना खचय 

समाननकरण अनुदान 

(प्र.स) 
२० १५ १५ ५० 

 

२१९ वडा १- अन्द्र् सामान्जक सहार्ता आन्द्तररक श्रोत ० ५ ५ १० 
 

२२० वडा १- िरभाडा आन्द्तररक श्रोत १८ १८ ३६ ७२ 
 

२२१ 
वडा १- सवारी सािन तथा मेलशनर 

औजार भाडा राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) २० १५ १५ ५० 
 

२२२ वडा १- ववद्रु्नतर् सामािी ढुवानी समाननकरण अनुदान 

(प्र.स) 
२५ १५ १० ५० 

 

२२३ वडा १- िननयचर तथा किसचसय राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) ५० ५० ० १०० 
 

२२४ 
वडा १- डााँडा गाउाँ  बरबोटे मोटरबाटो 
स्तरउन्द्ननत 

समाननकरण अनुदान 

(प्र.स) 
० ५०० ० ५०० 

 

२२५ 
वडा १- नेभारे कमेरे मोटरबाटो 
स्तरउन्द्ननत 

राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) ० ५०० ० ५०० 
 

२२६ 
वडा १- ववपन्द्न पररवारिाई 

खानेपानी पाईप ववतरण 
राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) १०० १०० १५० ३५० 

 

२२७ 
वडा १- मठमन्न्द्दर मा ककय टपाता 
ववतरण तथा ममयत संभार 

राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) ० १५० १५० ३०० 
 

२२८ वडा १- मैदाने गाउाँिर न्सिननक राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) ० ४० ० ४० 
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२३० वडा १- संरचना ममयत संभार राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) ० १०० १०० २०० 
 

देउमाई नगरपालिकावडा नं.२ 

२३१ वडा २- संचार महसुि आन्द्तररक श्रोत १० १० १० ३० 
 

२३२ वडा २- इन्द्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) आन्द्तररक श्रोत २० २० २० ६० 
 

२३३ वडा २- सवारी सािन ममयत खचय आन्द्तररक श्रोत १० १० १० ३० 
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वडा ७- मसिन्द्द तथा कार्ायिर् 
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वडा ७- खेिकुद कार्यक्रम संचािन 

तथा खेि सामािी ववतरण 
राजस्व बााँडिााँड (प्र.स.) ० २५ २५ ५० 

 

३९९ 
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समाननकरण अनुदान 

(प्र.स) 
५० ५० ५० १५० 

 

४०४ वडा ७- ववववि कार्यक्रम खचय आन्द्तररक श्रोत १५ २५ २५ ६५ 
 

४०५ वडा ७- अनुगमन मुल्र्ांकन खचय आन्द्तररक श्रोत २० २० १० ५० 
 

४०६ वडा ७- ववववि खचय आन्द्तररक श्रोत ५० ५० ४० १४० 
 

४०७ वडा ७- ववपद यर्वस्थापन राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) ३० २० ० ५० 
 

४०८ 
वडा ७- सवारी सािन तथा मेलशनर 
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४४३ वडा ८- वडाका ववलभन्द्न सडक ममयत 
समाननकरण अनुदान 

(प्र.स) 
० २४७ २४७ ४९४ 

 



47 
 

बजेट 

क्र.स. 

कार्षक्रम/ आर्ोजना/ क्रक्रर्ाकलापको 
नाम 

श्रोत 

चौमाससक ववभाजन 

कैक्रिर्त 

प्रथम दोश्रो तेस्रो जम्मा 

४४४ 
वडा ८- ववजुवा आ.वव िाइलसहं हुदै 

राते नतनदोभाने सडक 
राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) ० ७५ ० ७५ 
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४६१ 
वडा ९- सवारी सािन तथा मेलशनर 
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४६८ 
वडा ९- नवमी खानेपानी मुहान 

संरक्षण 

समाननकरण अनुदान 

(प्र.स) 
० ० २०० २०० 

 

४६९ वडा ९- बान्द्रे कुिो ममयत राजस्व बााँडिााँड (प्र.स.) ० १०० ० १०० 
 

४७० 
वडा ९- सुववदार भञ्ज्र्ाङ खानेपानी 
मुहान संरक्षण 

समाननकरण अनुदान 

(प्र.स) 
० ५० ५० १०० 

 

४७१ वडा ९- सडक ममयत सम्भार राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) ० ४३० ० ४३० 
 

४७२ 
वडा ९- गजुरमुखी आ वव खेिमैदान 

ममयत 

समाननकरण अनुदान 

(प्र.स) 
० १०० ० १०० 

 

४७३ 
वडा ९- गैरी गााँउ पिेटोि सडक 

ममयत 
राजस्व बााँडिााँड (प्र.स.) ० ७५ ० ७५ 

 

४७४ 
वडा ९- चौबन्द्दी चौक भािुखोिा 
सडक ममयत 

राजस्व बााँडिााँड (प्र.स.) ० २५ ० २५ 
 

४७५ 
वडा ९- वडा कार्यिर् भवन ममयत 

तथा स्तरोन्द्नती राजस्व बााँडिााँड (ने.स.) ० ० ७०० ७०० 
 

 
 

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्द्तररत कार्यक्रम 

४७६ 
अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनः 
स्थापना कार्यक्रम 

 शसतय अनुदान (प्र.स.) ३५७ ३५७ ३५७ १०७१ 
 

४७७ 

स्थानीर् तहमा िैंचगक दहंसा 
ननवारणका िाचग संरक्षण कोि 

स्थापना 
 शसतय अनुदान (प्र.स.) ० ० १०० १०० 

 

संिीर् सरकारबाट हस्तान्द्तररत कार्यक्रम (शसतय अनुदान) 

४७८ 

आिारभूत तहका स्वीकृत 

दरवन्द्दीका लशक्षक, राहत अनुदान 

लशक्षकका िाचग तिब भत्ता अनुदान 

(ववशेि लशक्षा पररिद अन्द्तरगतका 
लशक्षक/कमयचारीहरु समेत) 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ४६२८० ३४७१० ३४७१० ११५७०० 
 

४७९ आरु्वेद- पाररश्रलमक कमयचारी  शसतय अनुदान (ने.स.) ४४० ३३० ३३० ११०० 
 

४८० आरु्वेद - पोशाक  शसतय अनुदान (ने.स.) ० ० २० २० 
 

४८१ रोजगार संर्ोजकको पोसाक  शसतय अनुदान (ने.स.) ० ० १० १० 
 

४८२ आरु्वेद- महंगी भत्ता  शसतय अनुदान (ने.स.) १६ १६ १६ ४८ 
 

४८३ आरु्वेद - पानी तथा ववजुिी  शसतय अनुदान (ने.स.) १६ १२ १२ ४० 
 

४८४ आरु्वेद- संचार महशुि  शसतय अनुदान (ने.स.) १२ ९ ९ ३० 
 

४८५ 
एम. आइय. एस. अपरेटर र किल्ड 

सहार्को िाचग सञ्चार खचय  शसतय अनुदान (ने.स.) २ २ ३ ७ 
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प्रथम दोश्रो तेस्रो जम्मा 
४८६ आरु्वेद- इन्द्िन कार्ायिर् प्रर्ोजन  शसतय अनुदान (ने.स.) १२ ९ ९ ३० 

 

४८७ 
इन्द्िन कार्ायिर् तथा अन्द्र् 

प्रर्ोजनका िाचग 
 शसतय अनुदान (ने.स.) ४ ४ ४ १२ 

 

४८८ 
आरु्वेद- मेलशनरी औजार तथा 
ममयत संभार तथा संचािन खचय  शसतय अनुदान (ने.स.) ६ ४.५ ४.५ १५ 

 

४८९ 
मेलशनरी आजार तथा िननयचर ममयत 

सम्भार (सेवा केन्द्र सञ्चािानाथय)  शसतय अनुदान (ने.स.) १६.८ १२.६ १२.६ ४२ 
 

४९० 
आरु्वेद- मसिन्द्द तथा कार्ायिर् 

सामिी  शसतय अनुदान (ने.स.) ३६ २७ २७ ९० 
 

४९१ 

कार्ायिर् संचािन तथा मसिन्द्द 

खचय CMIASP 
 शसतय अनुदान (ने.स.) ३० २३ २३ ७५ 

 

४९२ 
मसिन्द्द सामान खररद (सेवा केन्द्र 

सञ्चािानाथय) 
 शसतय अनुदान (ने.स.) ३६ २७ २७ ९० 

 

४९३ आरु्वेद- पुस्तक तथा सामिी खररद  शसतय अनुदान (ने.स.) ० ० १० १० 
 

४९४ आरु्वेद- इन्द्िन अन्द्र् प्रर्ोजन  शसतय अनुदान (ने.स.) १२ ९ ९ ३० 
 

४९५ 
इन्द्िन कार्ायिर् तथा अन्द्र् 

प्रर्ोजनका िाचग 
 शसतय अनुदान (ने.स.) १.५ १.५ ० ३ 

 

४९६ 

दताय लसववर सञ्चािानाथय सेवा 
प्रदार्क छनौटको िाचग 

ववज्ञापन/सूचना प्रकाशन खचय 
 शसतय अनुदान (ने.स.) ५ १० १० २५ 

 

४९७ 

सञ्चार सामािी प्रसारण तथा छपाइय 
(सञ्चार र पाँहुच अलभर्ान 

सञ्चािान) 

 शसतय अनुदान (ने.स.) २५ ५० २५ १०० 
 

४९८ 

यर्न्सतगत िटना दतायका दताय 
ककताब डडजीटाईजेसनका िाचग 

परामशय सेवा 
 शसतय अनुदान (ने.स.) ० २९४ ० २९४ 

 

४९९ आरु्वेद- करार सेवा शुल्क  शसतय अनुदान (ने.स.) २३० १७२.५ १७२.५ ५७५ 
 

५०० 

एम. आइय. एस. अपरेटर र किल्ड 

सहार्क पाररश्रलमक, चाडपवय खतय 
तथा पोशाक खचय 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ३८६ ३८६ ३८६ ११५८ 
 

५०१ 
तिब तथा सुत्रबिा- मनोसमान्जक 

परामशय कताय  शसतय अनुदान (ने.स.) १३० १३० १४५ ४०५ 
 

५०२ 
तिब तथा सुत्रबिा -वववत्तर् साक्षरता 
सहजकताय क्रार्यक्रम 

 शसतय अनुदान (ने.स.) १४० १२५ १४० ४०५ 
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५०३ 

प्रर्ोगशािामा क्षर्रोग संक्रमण 

ननर्न्द्िण (भेन्न्द्टिेसन,एसजहस्ट 

फ्र्ान, िननयचर,अटोसिेभ, ममयत-

सम्भार तथा पररवतयन) सम्बन्द्िी 
कक्रर्ाकिाप 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ० ५ ० ५ 
 

५०४ 

प्रारन्म्भक बाि ववकास 

सहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा 
ववद्र्ािर् कमयचारी यर्बस्थापन 

अनुदान 

 शसतय अनुदान (ने.स.) २७८९.६ २०९२.२ २०९२.२ ६९७४ 
 

५०५ 

प्रारन्म्भक बाि ववकास 

सहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा 
ववद्र्ािर् कमयचारी यर्बस्थापन 

अनुदान 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ४६२ ३४६.५ ३४६.५ ११५५ 
 

५०६ 

प्रारन्म्भक बाि ववकास 

सहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा 
ववद्र्ािर् कमयचारी यर्बस्थापन 

अनुदान 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ६५३.६ ४९०.२ ४९०.२ १६३४ 
 

५०७ प्राववचिक सहार्कको तिव  शसतय अनुदान (ने.स.) १४६.८ ११०.१ ११०.१ ३६७ 
 

५०८ प्राववचिक सहार्कको पोसाक  शसतय अनुदान (ने.स.) ० ० १० १० 
 

५०९ ररटनी स्वरं्म सेवक पररचािन  शसतय अनुदान (ने.स.) १९०.४ १४२.८ १४२.८ ४७६ 
 

५१० सामान्जक पररचािक (पशुसेवा प्रा.)  शसतय अनुदान (ने.स.) १६० ८० ८० ३२० 
 

५११ रोजगार संर्ोजकको तिव  शसतय अनुदान (ने.स.) १८७.२ १४०.४ १४०.४ ४६८ 
 

५१२ 

स्थानीर् तह लभिका 
स्वास््र्कमीहरु,म.स्वा.स्वर्.से. 

का िाचग आिारभूत तथा 
आकन्स्मक सेवा अन्द्तगयत आाँखा, 
नाक, कान, िाटी तथा मुख 

स्वास््र् सम्वन्न्द्ि प्राथलमक उपचार 

बारे अलभमुणखकरण / तालिम 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ० ३० ३० ६० 
 

५१३ समुदार् अलभमुखीकरण  शसतय अनुदान (ने.स.) ० १५ ० १५ 
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५१४ 

(१) आर्ोजना सम्बन्द्िी 
अलभमुणखकरण कार्यक्रम सञ्चािन 

(२) दताय लसववर सञ्चािन सम्बन्द्िी 
अलभमुणखकरण/कार्यशािा/तालिम 

कार्यक्रम सञ्चािन (३) गुनासो 
सुनुवाइ सम्बन्द्िी अलभमुणखकरण 

कार्यक्रम सञ्चािन । सहभागीहरु: 

हरेक वडाका प्रनतननिी, स्थानीर् 

CSO, स्थानीर् ननकार्का अन्द्र् क 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ८० ८५ ८० २४५ 
 

५१५ 

१) समाजमा रहेका कुरीनत, कुप्रथा, 
िैङ्चगक दहसंा, मानव वेचववखन 

तथा ओसारपसार ववरुद्ि 

सचेतनामूिक कार्यक्रम तथा 
अलभर्ान संचािन 2) मदहिा 
ववकास कार्यक्रमद्िारा प्रवयददत 

मदहिा सहकारी संस्थाहरुको 
सुदृढीकरण एव ं स्थानीर् तहको 
मदहिा उद्र्मी संजाि स्थापनाको 
िाचग सहजीक 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ३० ४० ३० १०० 
 

५१६ 

Artificial Insemination सम्बन्द्िी 
कार्यक्रम 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ४९ ४९ ४९ १४७ 
 

५१७ 

अनत गररब पररवारहरुको िाचग 

कन्म्तमा १० जनाको िाचग हुने गरी 
साझा सुवविा केन्द्रको स्थापना। 

 शसतय अनुदान (ने.स.) २०० २०० १०० ५०० 
 

५१८ 

आिारभूत तथा आकन्स्मक सेवाको 
िाचग औिचि र स्वास््र् सुरक्षा 
सामिी (PPE बाहेक) खररद तथा 
औिचि िगार्तका सामिीको 
ढुवानी तथा रर्र्ाककंग र ववतरण 

समेत 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ३०० ३१० ३१० ९२० 
 

५१९ 

आप्रवासी स्रोत केन्द्रको कार्ायिर् 

संचािन/ कमयचारी भ्रमण खचय / 

लशरोभार खचय 
 शसतय अनुदान (ने.स.) १७ ३४ १७ ६८ 

 

५२० 

आरु्वेद- आरोग्र् ददवस तथा 
िन्द्वन्द्तरी जर्न्द्ती, रान्ष्ट्रर् तथा 
अन्द्तरायन्ष्ट्रर् र्ोग ददवस 

 शसतय अनुदान (ने.स.) १० १० २० ४० 
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५२१ 

आरु्वेद- गाउाँिर न्सिननक तथा 
नसने रोग यर्वस्थापन र औिचि 

खररद 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ५० ५० १०० २०० 
 

५२२ 

आरु्वेद- जेष्ठ नागररकिाई 

ननशुल्क स्वास््र् संरक्षण र 

प्रवद्यिन कार्यक्रम 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ३२ ३२ १६ ८० 
 

५२३ 
आरु्वेद- पञ्चकमय (लशरोिारा तथा 
पूवयकमय) कार्यक्रम 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ३४ ३४ १७ ८५ 
 

५२४ 
आरु्वेद- ववद्र्ािर् आरु्वेद र र्ोग 

लशववर 
 शसतय अनुदान (ने.स.) २९.४ २९.४ ३९.२ ९८ 

 

५२५ 

आरु्वेद- स्तनपार्ी आमािाई 

मातलृशशु सुरक्षाथय जडडबुटीजन्द्र् 

औिचि ववतरण 

 शसतय अनुदान (ने.स.) २० २० ० ४० 
 

५२६ 

आरु्वेद- स्थानीर् जडडबुटी 
पररचर्पि कार्यक्रम तथा िागत 

संकिन 

 शसतय अनुदान (ने.स.) १० १० १० ३० 
 

५२७ 

आचथयक न्स्थनत कमजोर रहेका 
पुनःउपचारमा रहेका पी.त्रब.सी. 
त्रबरामीहरुिाई उपचार अवचिभर 

पोिण खचय तथा सम्पकय  परीक्षण 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ९ ० ० ९ 
 

५२८ उत्पादन प्रदशयन (अन्द्नबािी )  शसतय अनुदान (ने.स.) ५ २० ० २५ 
 

५२९ 
उन्द्नत त्रबउ प्रसारण ककट त्रबतरण 

(अन्द्नबािी )  शसतय अनुदान (ने.स.) २० २० १० ५० 
 

५३० 
उन्द्नत त्रबउ प्रसारण ककट ववतरण 

(तरकारी )  शसतय अनुदान (ने.स.) ४ २ ४ १० 
 

५३१ 

उपचार केन्द्रहरुमा आकन्स्मक 

अवस्थामा औसचि एवं ल्र्ाब 

सामािी ढुवानी, कार्यक्रमका िाचग 

आवश्र्क स्टेशनरी, ट्र्ािी सीट 

िगार्तका िमय िरमेट िोटोकपी, 
कार्यक्रमको ननर्लमत अनुगमन 

तथा मुल्र्ांकन,स्थिगत 

अनुलशक्षण, क्षर्रोगका त्रबरामीको 
चौमालसक कोहटय ववश्िेिण र ई-

दट.त्रब रज 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ४० ४० ५६ १३६ 
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बजेट 

क्र.स. 

कार्षक्रम/ आर्ोजना/ क्रक्रर्ाकलापको 
नाम 

श्रोत 

चौमाससक ववभाजन 

कैक्रिर्त 

प्रथम दोश्रो तेस्रो जम्मा 

५३२ 

एकककृत वािी तथा जि 

यर्वस्थापन कृिक पाठशािा 
संचािन 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ८८ ११४ ८८ २९० 
 

५३३ कृिक दताय यर्वस्थापन कार्यक्रम  शसतय अनुदान (ने.स.) १२० ९० ९० ३०० 
 

५३४ कृिक पाठशािा  शसतय अनुदान (ने.स.) ० ६५ ६५ १३० 
 

५३५ कृिकको मागमा आिारीत कार्यक्रम  शसतय अनुदान (ने.स.) ९६. ७२. ७२. २४० 
 

५३६ 

क्षर्रोगका जोणखमर्ुसत जनसंख्र्ामा 
(दगूयम वस्ती, वपछडडएको वगय बसोवास 

स्थि, कार्यक्रम स्वास््र् संस्थाबाट 

टाढा रहेका बस्ती तथा स्वास््र् सेवामा 
पहूच कम भएका, कारागार, गुम्बा, 
स्कुि, बिृाश्रम,द्र्ोचगक क्षेि)सकृर् 

क्षर्रोग खोजपडताि कार्यक्रम 

 शसतय अनुदान (ने.स.) २० १५ १५ ५० 
 

५३७ 
कृवि तथा पशुपन्द्छी सम्वन्न्द्ि 

त्र्ांक अध्र्ावचिक कार्यक्रम 
 शसतय अनुदान (ने.स.) ० ५० ५० १०० 

 

५३८ 

कोलभड १९ िगार्त ववलभन्द्न 

महामारीजन्द्र् रोगहरुको रोकथाम, 

ननर्न्द्िण तथा ननगरानीका िाचग 

सरोकारवािा साँगको अन्द्तरकक्रर्ा 
तथा RRT, स्वास््र्कमी पररचािन 

 शसतय अनुदान (ने.स.) २५ २५ ० ५० 
 

५३९ 
िटना दताय तथा सामान्जक सुरक्षा 
दताय लसववर सञ्चािन 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ३५१.६ २६३.७ २६३.७ ८७९ 
 

५४० कृवि िुम्ती तालिम  शसतय अनुदान (ने.स.) ३६. २७. २७. ९० 
 

५४१ 

डेंगु िगार्तका ककटजन्द्र् रोगहरूको 
ननर्न्द्िणका िाचग िामखुट्टेको वासस्थान 

खोजी गरी िाभाय नष्ट गने अलभर्ान 

संचािन गने तथा सरोकारवािाहरूसंग 

अलभमुणखकरण गने 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ३० ० ० ३० 
 

५४२ तरकारी उत्पादन प्रदशयन  शसतय अनुदान (ने.स.) ६ १२ १२ ३० 
 

५४३ 

तोककएका ववद्र्ाथीको ददवा 
खाजाका िाचग ववद्र्ािर्िाई 

अनुदान 

 शसतय अनुदान (ने.स.) १८५९ १७६३ २०९९ ५७२१ 
 

५४४ 

पूणय िटना दताय सुननन्श्चत गनय दताय 
लसववर पश्चात पुरक दताय लसववर 

(Post Registration Camp) 

सञ्चािन 

 शसतय अनुदान (ने.स.) १५८.४ ११८.८ ११८.८ ३९६ 
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बजेट 

क्र.स. 

कार्षक्रम/ आर्ोजना/ क्रक्रर्ाकलापको 
नाम 

श्रोत 

चौमाससक ववभाजन 

कैक्रिर्त 

प्रथम दोश्रो तेस्रो जम्मा 

५४५ 

प्रनत ववद्र्ाथी िागतका आिारमा 
लशक्षण लसकाइ सामिी एवम ्कक्षा 
८ को परीक्षा यर्वस्थापन अनुदान 

 शसतय अनुदान (ने.स.) १०८६.८ ८१५.१ ८१५.१ २७१७ 
 

५४६ 

प्रनतष्पिायमा छनौट भएका यर्वसार् 

ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाहरु 

मािय त उद्र्मीको स्तरोन्द्ननत 

(आवश्र्कता पदहचानका आिारमा 
पुनतायजगी र एडभान्द्स सीप ववकास 

तालिम कार्यक्रम) 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ३३६ २५२ २५२ ८४० 
 

५४७ 

प्रनतष्पिायमा छनौट भएका यर्वसार् 

ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाहरु 

मािय त ििु उद्र्म ववकास मोडेिमा 
नर्ााँ ििु उद्र्मी लसजयना गने 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ११२८ ८४६ ८४६ २८२० 
 

५४८ 

पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्द्िुएन्द्जा, 
बडय फ्िु, AMR, लसन्ष्टसकोलसस, 

टससो्िाज्मोलसस आदद ववलभन्द्न 

सरुवारोग सम्बन्न्द्ि रोकथाम तथा 
ननर्न्द्िणका िाचग सचेतना 
कार्यक्रम 

 शसतय अनुदान (ने.स.) २० ० ० २० 
 

५४९ 

पालिका स्तरमा स्वास््र् 

संस्थाहरुको मालसक सूचना 
संकिन, भेररकिकेशन एवं गुणस्तर 

सुिार साथै चौमालसक एव ं बावियक 

सलमक्षा 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ८० ६० ६० २०० 
 

५५० 

पालिकास्तरमा खोप र सरसिाई 

प्रवद्र्िन कार्यक्रमको सलमक्षा, 
सूक्ष्मर्ोजना अध्र्ावचिक र पालिका 
खोप समन्द्वर् सलमनतको 
अलभमुणखकरण समेत पालिका स्तरमा 
२ ददन, वडा खोप समन्द्वर् सलमनतको 
स्वास््र् संस्था, वडा सतरमा 
अलभमुणखकरण १ ददन तथा पूणय खोप 

सुननश्चतताको िागी िरिुरी सर 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ० १७५ ० १७५ 
 

५५१ पोिण कार्यक्रम  शसतय अनुदान (ने.स.) ५१६ ३८७ ३८७ १२९० 
 

५५२ 
बैदेलशक रोजगारीमा जान चाहने 

सम्भाववत कामदारहरुिाई गहन 
 शसतय अनुदान (ने.स.) ६ ० ० ६ 
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बजेट 

क्र.स. 

कार्षक्रम/ आर्ोजना/ क्रक्रर्ाकलापको 
नाम 

श्रोत 

चौमाससक ववभाजन 

कैक्रिर्त 

प्रथम दोश्रो तेस्रो जम्मा 
अलभमुखीकरण कार्यक्रम 

५५३ 

बाख्राको साना यर्वसानर्क कृवि 

उत्पादन केन्द्र (पकेट) ववकास 

कार्यक्रम संचािन 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ६०० ४५० ४५० १५०० 
 

५५४ बार्ोग्र्ास जडान  शसतय अनुदान (ने.स.) ८० ६० ६० २०० 
 

५५५ बािी कटानी सवे  शसतय अनुदान (ने.स.) १६. १२. १२. ४० 
 

५५६ 

बाह्र् खोप केन्द्र बाट गुणस्तररर् खोप 

सेवा प्रदान गनय खोप केन्द्रमा 
जर्वस्थापनको िाचग िननयचर 
जर्वस्था, सम्बन्न्द्ित वडा खोप 

समन्द्वर् सलमनत मािय त तर्ारी एवं 

खररद, ३००० खोप केन्द्रमा प्रनत खोप 

केन्द्र रु १०००० दरिे, कन्म्तमा टेवि 

१, कुसी १ र सानो बेञ्च १ र हात 

 शसतय अनुदान (ने.स.) १२ ९ ९ ३० 
 

५५७ 

त्रबद्र्ािर् स्वास््र् लशक्षा, आमा 
समूह तथा स्थानीर् तहमा 
स्वास््र्का िाचग सामान्जक 

यर्वहार पररवतयन प्रवध्दयन अलभर्ान 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ४० ३० ३० १०० 
 

५५८ 

मिेररर्ा, डेंगु, कािाजार, स्क्रब 

टाइिस आदद ककटजन्द्र् रोगको 
डाटा भेररकिकेशन 

 शसतय अनुदान (ने.स.) १० ० ० १० 
 

५५९ 

मदहिा, बािबालिका तथा ज्रे्ष्ठ 

नागररक मन्द्िािर्को कार्य के्षि 

(मदहिा, बािबालिका, अपांगता 
भएका यर्न्सत, जेष्ठ नागररक तथा 
र्ौननक तथा िैंचगक अल्पसंख्र्क) 

का त्र्ांक संकिन तथा 
अद्र्ावचिक गरर मदहिा, 
बािबालिका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक 

मन्द्िािर्मा पठाउनका िाचग 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ० १०० ० १०० 
 

५६० मात ृतथा नवलशशु कार्यक्रम  शसतय अनुदान (ने.स.) ३६८ २७६ २७६ ९२० 
 

५६१ 

मात ृ तथा नवलशशु कार्यक्रम 

अन्द्तगयत आमा सुरक्षा, गभयवती 
उत्प्रेरणा सेवा, न्द्र्ानो झोिा र 

ननशुल्क गभयपतन कार्यक्रम 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ३९२ २९४ २९४ ९८० 
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बजेट 

क्र.स. 

कार्षक्रम/ आर्ोजना/ क्रक्रर्ाकलापको 
नाम 

श्रोत 

चौमाससक ववभाजन 

कैक्रिर्त 

प्रथम दोश्रो तेस्रो जम्मा 

५६२ 

माध्र्लमक तहका स्वीकृत 

दरवन्द्दीका लशक्षक, राहत अनुदान 

लशक्षक िाचग तिब भत्ता अनुदान 

(ववशेि लशक्षा पररिद अन्द्तरगतका 
लशक्षक/कमयचारी,प्राववचिक िारका 
प्रलशक्षक समेत) 

 शसतय अनुदान (ने.स.) १२९६० ९७२० ९७२० ३२४०० 
 

५६३ मौसलम अन्द्तरकृर्ा गोष्ठी  शसतय अनुदान (ने.स.) ० २३ २३ ४५ 
 

५६४ 
राष्ट्रपनत रननङ्ग लसल्ड प्रनतर्ोचगता 
(स्थानीर् तहस्तरीर्) 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ४० ३० ३० १०० 
 

५६५ 

रान्ष्ट्रर् मदहिा स्वास््र् 

स्वरं्सेववका कार्यक्रम (पोशाक 

प्रोत्साहन, र्ातार्ात खचय, वावियक 

सलमक्षा गोष्ठी र ददवस मनाउने खचय 
समेत) 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ८०० ६०० ६०० २००० 
 

५६६ 

रान्ष्ट्रर् र स्थानीर् महत्वका खाद्र् 

तथा पोिण सुरक्षाममा टेवा पुर्ायउने 

वािी वस्तको साना यर्वसानर्क 

कृवि उत्पादन केन्द्र (पकेट) ववकास 

कार्यक्रम संचािन 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ९६० ७२० ७२० २४०० 
 

५६७ रोजगार सेवा केन्द्रको साँचािन खचय  शसतय अनुदान (ने.स.) २५.६ १९.२ १९.२ ६४ 
 

५६८ रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण  शसतय अनुदान (ने.स.) ७५.६ ५६.७ ५६.७ १८९ 
 

५६९ 
िागत साझेदारीमा गाई प्रवद्यिन 

कार्यक्रम 
 शसतय अनुदान (ने.स.) ८५३.२ ६३९.९ ६३९.९ २१३३ 

 

५७० ववजवदृ्चि अन्द्नबािी (६ हेसटर)  शसतय अनुदान (ने.स.) १६. १२. १२. ४० 
 

५७१ 
वववत्तर् साक्षरता क्रार्यक्रम संचािन 

खचय  शसतय अनुदान (ने.स.) ५४.४ ४०.८ ४०.८ १३६ 
 

५७२ 
ववद्र्ािर् सञ्चािन तथा 
यर्वस्थापन अनुदान 

 शसतय अनुदान (ने.स.) १०१०.४ ७५७.८ ७५७.८ २५२६ 
 

५७३ 

ववद्र्ािर्मा शैक्षक्षक गुणस्तर 

सुदृढीकरण एवम ् कार्यसम्पादनमा 
आिाररत प्रोत्साहन अनुदान 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ३१४७.२ २३६०.४ २३६०.४ ७८६८ 
 

५७४ 
ववपन्द्न श्रलमकको ज्र्ािा (दैननक रु. 

517 * संख्र्ा 100 * ददन 100) 
 शसतय अनुदान (ने.स.) २०७६.८ १५५७.६ १५५७.६ ५१९२ 
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बजेट 

क्र.स. 

कार्षक्रम/ आर्ोजना/ क्रक्रर्ाकलापको 
नाम 

श्रोत 

चौमाससक ववभाजन 

कैक्रिर्त 

प्रथम दोश्रो तेस्रो जम्मा 

५७५ 

ववलभन्द्न सरुवारोग, नसने रोग, 

जुनोदटक, मानलसक स्वास््र् 

सम्बन्न्द्ि अन्द्तरकक्रर्ा कार्यक्रम 

तथा ददवसहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer 

Days, आत्महत्र्ा रोकथाम ददवस, 

मानलसक स्वास््र् ददवस, 

अल्जाईमर ददवस, रेत्रबज ददवस, 

ववश्व औिो ददवस) मनाउने 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ३० ३० ३० ९० 
 

५७६ 
ववरामीको िाचग ओ.वप.डड.दटकट 

(कावयन कपी सदहतको ) छपाई 
 शसतय अनुदान (ने.स.) २० २० २० ६० 

 

५७७ 

शैक्षक्षक पहुाँच सुननन्श्चतता, 
अनौपचाररक तथा वैकन्ल्पक लशक्षा 
कार्यक्रम (परम्परागत ववद्र्ािर्, 

वैकन्ल्पक ववद्र्ािर्, साक्षरता र 

ननरन्द्तर लशक्षाका कार्यक्रम समेत) 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ७२४ ५४४ २५५ १५२३ 
 

५७८ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा 
कार्यरत कमयचारीहरुको तिव, महगी 
भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोिाक िगार्त 

प्रशासननक खचय समेत 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ७००० ७००० ७८०० २१८०० 
 

५७९ 
सुिाररएको चुिो (बार्ोमास) प्रत्रबचि 

जडान 
 शसतय अनुदान (ने.स.) १०० १०० ० २०० 

 

५८० 

समुदार्मा आिाररत नवजात लशशु 

तथा बाि रोगको एकीकृत 

यर्वस्थापन (IMNCI) कार्यक्रम 

सलमक्षा तथा स्वास््र् संस्थाहरुमा 
onsite coaching 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ३५ ३५ ३५ १०५ 
 

५८१ 

सम्भायर् उत्पादनको उत्पादकत्व र 

बजार प्रनतस्पिाय बदृ्चि गनयका िाचग 

कन्म्तमा ५ जनाको समुहमा 
000\\\\\\\ प्रत्रबचि हस्तान्द्तरण 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ४० ६० ४० १४० 
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बजेट 

क्र.स. 

कार्षक्रम/ आर्ोजना/ क्रक्रर्ाकलापको 
नाम 

श्रोत 

चौमाससक ववभाजन 

कैक्रिर्त 

प्रथम दोश्रो तेस्रो जम्मा 

५८२ 

सरोकारवािाहरुसंगको अन्द्तरकक्रर्ा 
तथा अलभमुखीकरण कार्यक्रम ( 

प्रहरी /पिकार/ स्थानीर् 

जनप्रनतननिी/ समुदार्का 
अगुवाहरुिाई आप्रावसन को असर 

तथा प्रभाव / कामदारिाई समान्जक 

बदहस्करण प्रभाव न्द्रू्ननकरण) 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ० ४५ ० ४५ 
 

५८३ 

स्वास््र् चौकीको न्द्रु्नतम सेवा 
मापदण्ड कार्यन्द्वर्न, सुदरढीकरण 

तथा सलमक्षा (स्वास््र् चौकीको 
न्द्रु्नतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमको 
सलमक्षा ) 

 शसतय अनुदान (ने.स.) १०० १०० ० २०० 
 

५८४ 

स्वास््र् संस्था नभएका वडाहरूमा 
आिारभूत स्वास््र् सेवा केन्द्रहरुको 
संचािन खचय 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ३०० ३०० ४०० १००० 
 

५८५ 

सामुदानर्क ववद्र्ािर्का 
छािाहरुिाई ननशुल्क स्र्ाननटरी 
्र्ाड जर्वस्थापन 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ८१३ १०८२ ३८१ २२७५ 
 

५८६ 
सामान्जक पररक्षण कार्यक्रम 

संचािन 
 शसतय अनुदान (ने.स.) ० १०० ० १०० 

 

५८७ 

सावयजननक ववद्र्ािर्का 
ववद्र्ाथीहरुका िाचग ननशुल्क 

पाठ्र्पुस्तक अनुदान 

 शसतय अनुदान (ने.स.) १४७० ८३१ ५०० २८०१ 
 

५८८ 

सावयजननक ववद्र्ािर्मा 
अध्र्र्नरत ववद्र्ाथीहरुका िाचग 

छािबवृत्त (आवासीर् तथा 
गैरआवासीर्) 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ३७० २९४ १२६ ७८९ 
 

५८९ सौर्य उजाय प्रत्रबचि जडान  शसतय अनुदान (ने.स.) १०० १०० १०० ३०० 
 

५९० 

कृवि अनुगमन मुल्र्ाङ्कन तथा 
कार्यक्रम कार्ायन्द्वर्न भ्रमण खचय 
(अनुगमन, मुल्र्ाङ्कन र भ्रमण ) 

 शसतय अनुदान (ने.स.) १० २० २० ५० 
 

५९१ 

आिारभूत तथा आकन्स्मक सेवाको 
सुननश्चततका िाचग औििीको 
आपूनत य र उपर्ोग, सम्वन्न्द्ि 

कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा 
मूल्र्ाङकन (अनुगमन मुल्र्ाङ्कन 

 शसतय अनुदान (ने.स.) २० २० २० ६० 
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बजेट 

क्र.स. 

कार्षक्रम/ आर्ोजना/ क्रक्रर्ाकलापको 
नाम 

श्रोत 

चौमाससक ववभाजन 

कैक्रिर्त 

प्रथम दोश्रो तेस्रो जम्मा 
तथा कार्यक्रम कार्ायन्द्वर्न भ्रमण 

खचय) 
५९२ आरु्वेद- अनुगमन मुल्र्ांकन खचय  शसतय अनुदान (ने.स.) १६ १२ १२ ४० 

 

५९३ 

एम. आइय. एस. अपरेटर र किल्ड 

सहार्क देननक भ्रमण भत्ता तथा 
र्ातार्त खचय 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ५० ५० ५० १५० 
 

५९४ 

स्थानीर् तहका कमयचारी र 

जनप्रनतननचिहरुको िाचग अनुगमन 

तथा मुल्र्ाकन खचय 
 शसतय अनुदान (ने.स.) ० ३६ ३६ ७२ 

 

५९५ 

सम्बन्न्द्ित सरोकारवािाहरुवाट 

पररर्ोजना अनुगमन तथा 
मुल्र्ाकंन 

 शसतय अनुदान (ने.स.) १० २० १० ४० 
 

५९६ 

अन्द्र् ववववि खचय-Mobilization of 

CSOs, Civic Groups, NGOs 
for increased social 
accountability 

 शसतय अनुदान (ने.स.) २० ० ० २० 
 

५९७ 
अन्द्र् ववववि खचय-Periodic 

meeting costs of LGPCC 
 शसतय अनुदान (ने.स.) ७ ७ ८ २२ 

 

५९८ आरु्वेद- ववववि खचय  शसतय अनुदान (ने.स.) ५९.६ ४४.७ ४४.७ १४९ 
 

५९९ 
कृवि कार्ायिर् सम्बन्न्द्ि त्रबत्रबि 

खचयहरु 
 शसतय अनुदान (ने.स.) २०. १५. १५. ५० 

 

६०० 
नीनतगत,प्रशासननक तथा 
जर्बस्थापन खचय 

 शसतय अनुदान (ने.स.) ३० ४० ३० १०० 
 

६०१ मनोसमान्जक परामशय संचािन खचय  शसतय अनुदान (ने.स.) ६० ७२ ७२ २०४ 
 

६०२ 
स्थानीर् तहको िैचगक दहंसा 
ननवारण कोिमा रकम 

 शसतय अनुदान (ने.स.) १०० ० ० १०० 
 

६०३ आरु्वेद - औिचि खररद  शसतय अनुदान (ने.स.) १०० ७५ ७५ २५० 
 

६०४ 
ढुवानी कार्यक्रम (बीउ िगार्त अन्द्र् 

सामािी )  शसतय अनुदान (ने.स.) ६ ५ ९ २० 
 

६०५ 
ववद्र्ािर् भौनतक पुवायिार ननमायण 

अनुदान 
 शसतय अनुदान (ने.स.) ८३२६.८ ६२४५.१ ६२४५.१ २०८१७ 

 

६०६ 
शदहद रत् न बम स्मनृत पर्यटकीर् 

पाकय  ननमायण देउमाई न पा २ इिाम 
 शसतय अनुदान (ने.स.) ० ७५० ७५० १५०० 

 

संिीर् सरकारबाट हस्तान्द्तररत कार्यक्रम (वविेश अनुदान) 

६०७ स्वास््र् केन्द्र भवन ननमायण  वविेश अनुदान (ने.स.) ४००० ४००० २००० १०००० 
 

संिीर् सरकारबाट हस्तान्द्तररत कार्यक्रम(समपुरक अनुदान) - ८०१०३४०२५१३ 
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क्र.स. 

कार्षक्रम/ आर्ोजना/ क्रक्रर्ाकलापको 
नाम 

श्रोत 

चौमाससक ववभाजन 

कैक्रिर्त 

प्रथम दोश्रो तेस्रो जम्मा 

६०८ 
गैरर नगरपालिका नाचग नमुना वपच 

कार्ायक्रम 

समपुरक अनुदान 

(ने.स.) 
० २३२०० ० २३२०० 

 

कुि जम्मा   २५९२२३.६ २६१०९४.६ २०६०५८.८ ७२६३७७ 
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शुभकामना 
भौगोशलक अिस्था प्रकृनतको िरदान मौिमको वििमताल ेसाच्चै देउमाई भररपुणय छ। त्यस ैगरी समग्र देउमाईको पुणय विकासका 
लागग दत्तगचत्त भएको ननिायगचत जनप्रनतननगधको टोली र कायायन्त्ियनको रथका सारथी भएका कमयचारीहरुको समूहले गदाय 
हहजोको देउमाई र आजको देउमाईमा फरकपन आभास जो कसैले प्राप्त गनय सतदछ  । 

संनघयता कायायन्त्ियनको चरणमा शसशमत स्रोत साधन जनशक्ततको बाबजुत पनन छोटो समयमा जनत यस नगरपाशलकाले गनय 
सतयो जसबाट आम जन समुदायको क्जिनस्तर अगधकतम हहत समदृ्गध तफय  उन्त्मुख भएको अनुभुती मैले गरेको छु । विकास 

र समदृ्गधको सन्त्दभयमा यस नगरपाशलकाले बनाएको योजना तथा काययक्रममा हुने कायायन्त्ियनले आगमी हदनमा देउमाई 

नगरिासीहरुको क्जिनस्तरमा सकारात्मक पररितयन आउने विश्िास शलएको छु  । 

 विकासका विशभन्त्न के्षत्रहरूलाई एकै ठाुँउमा समेट्दै हरेक के्षत्रमा उवत्तकै महत्िका साथ अनघ बढेको पाउुँ दा साुँच्चै नै 

देउमाई नगरपाशलका भविरयमा नमुना नगरपाशलकाको रूपमा स्थावपत हुने विश्िास शलएको छु। यसैगरी,आफ्ना प्राकृनतक श्रोत 

साधनहरूको उगचत प्रयोग गदै जनताको क्जिनस्तर मागथ उठाउन तथा सामाक्जक न्त्याय सहहतको आगथयक समदृ्गध हाशसल गनय 
यस नगरपाशलकाल ेराखेका योजनाहरू सडक, विद्युत, खानेपानी, कृवि, व्यापार, पययटन, शशक्षा, स्िास््य, खेलकुद लगायतका 
समग्र आगथयक तथा सामाक्जक विकासका गनतविगधहरूमा सफलता शमलोस ्भन्त्ने शुभकामना व्यतत गदयछु। 

 देउमाई नगरपाशलकाको चौथो नगरसभाबाट तयार गररएको नीनत तथा काययक्रमले हदघयकाशलन लक्ष्य प्राक्प्तको चरणमा 
थप एक उजाय थवपयोस। यस आगथयक िियमा उत्कृरट नीनत तथा काययक्रम तयार गरर लागु गनय देउमाई नगरपाशलका सफल 

रहोस, शुभकामना। 

 

 

मा. राम बहादरु राना मगर 

कृवि सहकारी तथा भूशम व्यिसथा राज्य मन्त्त्री 
प्रदेश नं. १ 
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शुभकामना 

 देउमाई नगरपाशलकाको आ. ि. २०७७/०७८ को बजेट नीनत तथा काययक्रम पुस्तकका रुपमा प्रकाशन हुन लागेकोमा 
सम्बद्ध सब ैप्रनत आभार ज्ञापन गनय चाहन्त्छु । 

 नगरको विकास ननमायण आगथयक खाका जनप्रनतननधीको अगुिाइमा योजना तथा काययक्रम विशेिका रुपमा प्रस्तुत 

भएकैछन।् नतनको कायायन्त्ियनमा नगरपशलका शभत्र र अन्त्तगयत आिद्ध नगरका सब ैजनप्रनतननगध, कमयचारी नागररक समाज, 

राजनैनतक दल, समाजसेिी बुद्गधक्जिी र क्जल्ला, प्रदेश तथा संघमा नेततृ्ि गनुयहुने अग्रज तथा माननीयहरु समेतको खुला र 

सौहादयपूणय सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । 

 लामो समयको जन–प्रनतननधी विहहन अिस्था र ननिायगचत नेततृ्िले काययभार सम्हालेको अिस्थामा भौनतक र कानुनी 
पुिायधार खडा गदै अनघ बढ्ने प्रयत्न स्िरुप चौथो नगर सभाबाट पाररत विननयोजन ऐनमा समािेश योजना तथा काययक्रमहरु 

बारे नगरिासी एिम सरोकारिालाहरुको जानकारी लागग पतकै पनन यो पुस्तीका सहयोगी बन्त्ने अपेक्षा शलएको छु । 

 संनघयता लागू भए पश्चात स्थापना भएको देउमाई नगरपाशलकामा ननिायगचत जनप्रनतननगधका रुपमा पदस्थापना 
भएका हदन देखख नै देउमाईको समदृ्गधका लागग म र हाम्रो ननिायगचत हटम साझा उद्देश्यका साथ अनघ बहढरहेका छौँ। 

 हाम्रो ननिायगचत हटम यसैगरी सधैँ भरी समदृ्गधका पथमा सफलताका साथ अगधबढीरह्यो भने पतकैपनन हामीले रोजेको 
हामीले खोजेको प्राकृनतक अनुपम उपहारले भररएको देउमाईलाई प्राकृनतक सुन्त्दरताका साथ सम्पन्त्न देउमाई बनाउन सफल हुन 

सतनेछौँ भन्त्ने विश्िास शलएको छु। 

 चौथो नगरसभाले सियसम्मत पाररत गरेका नननत तथा काययक्रम र बजेटल ेआगामी हदनमा "प्राकृनतक स्रोत कृवि र 

पययटन, समदृ्ध देउमाई हाम्रो अशभयान" भन्त्ने हाम्रो साझा अिधारणालाई साकार पाने छ भन्त्नेमा म पूणय विश्िस्त छु। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

सूयय प्रसाद पोख्रेल 

नगर प्रमुख 

देउमाई नगरपाशलका 
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शुभकामना। 

 इलाम क्जल्लाको उत्तर पक्श्चम के्षत्रमा अिक्स्थत देउमाई नगरपाशलकाल ेचौथो नगरसभा सम्पन्त्न गरी प्रकाशन गनय 
लागेको पुस्तकमा समेहटएका आगामी हदनका योजनारकाययक्रम हेदाय विगतका भन्त्दा ननकै नै आशालाग्दो रुपमा आफूलाई हदगो 
र लक्षक्षत विकासको पथमा डोर ्ययाइरहेको पाएुँ। 

 देशको कुल जनसङ्याकोआधा भन्त्दा बढी हहस्सा ओगेटेका महहला र नतनै महहलाप्रनत परापूियकालदेखख  हाम्रो हेने 

दृक्रटकोणले गदाय विकासका महत्िपूणय साझेदार माननने महहलाको अपेक्षक्षत मात्रामा स्तरोन्त्नती हुन नसकी रहेको अिस्थामा 
संनघयतालाई कायाांन्त्ियन गराउन नेपालको संविधान जारी भए पश्चात ननिायचन पद्धनतका माध्यमबाट हरेक स्थानीय तहमा 
महहला नेततृ्िको विकास सुँगै एकै रथका दईु पाङ्ग्खरा भननने महहला र पुरुि प्रनत समान सोच र समान व्यिहार कायम राखी 
महहलाहरु शभत्र भएको क्षमताको विकास गरर महहलाहरुलाई विकासका हरेक तह तप्कामा समान सहभागगता कायम रा्दै 

देशको सिोमुखख विकासमा महहलाको भूशमका बढाउन सहयोग पुयायइ महहलाको सशवत्तकरण गनय महहलालाई हदएको भुशमकामा 
हामी सम्पुणय महहलाले गौरिाक्न्त्ित महसुस गरेका छौ । 

 ननिायचन पश्चात पाएको क्जम्मेिारी र त्यस क्जम्मेिारी पुरा गने क्रममा मलाई प्राप्त भएको अगधकार के्षत्र स्रोत 

साधनको पररधीशभत्र रहह क्जम्मेिारी कायायन्त्ियन गने सन्त्दभयमा हाम्रो समग्र हटमको साझा अिधारणाल े गदाय कतयव्य र 

क्जम्मेिारी पुणयरुपमा िहन गनय सहज भएको अनुभूनत महसुस गनुयका साथै यस नगरपाशलका शभत्र महहलाको पनन पुरुिसरह 

संस्थागत क्षमताको क्रशमक विकास भई उनीहरुलाई नेततृ्िदायी भूशमकामा स्थावपत गनय सुरु भएको पाएका छौ । 

गत िियको जस्तै यस आगथयक िियमा पनन देउमाई नगरपाशलकाको बजेट नीनत काययक्रम अन्त्तगयत महहला शसक्ततकरण 

काययक्रम प्राथशमकताका साथ अनघ बढाएका छौ । समाजका हरेक के्षत्र, हरेक पाटा र हरेक अिस्थालाई समान दृक्रट पुयायउुँ दै 

बजेटका माध्यमबाट देउमाई नगरपाशलकालाई अझ समदृ्ध र आधुननक बनाउन हामी सबैको साझा प्रयासबाट समग्र देशको 
नमुना नगरपाशलकाको रुपमा स्थावपत र विकशसत गनय सककयोस भन्त्ने शुभकामना व्यतत गदयछु। 

 

 
 

पविमाया राई 

नगर उप-प्रमुख 

देउमाई नगरपाशलका 
 

 

 

 



64 
 

शुभकामना 

“प्राकृनतकस्रोतकृवि र पययटन, समदृ्ध देउमाई हाम्रो अशभयान” भन्त्नेनाराका साथ अनघबढेको देउमाई नगरपाशलकाल े यस 
आगथयक िियपनन बजेट नीनत तथा काययक्रमलाई नगर पुक्स्तका माफय त प्रकाशन गनय लागेको हो।नगरको विकास तथा 
समदृ्गधको रुपमा सरोकारिालाको सहभागगतामा योजना तथा काययक्रम प्रस्तुत भएकै छन, नतनको कायायन्त्ियनमा 
नगरपशलका शभत्र र अन्त्तगयत काययरत कमयचारीहरुद्िारा ननरपक्ष, पारदशी, शमतव्ययी ढङ्ग्गल ेअथक मेहनत र इमान्त्दाररताका 
साथ लाग्ने प्रण प्रनतबद्धता व्यतत गनय चाहन्त्छु । 
 

 जे जुन रुपमा सहकायय, सहयोग, समन्त्िय र सहअक्स्तत्ि प्राप्त हुनेछ, कायायन्त्ियनको पररणाम पनन सोही अनुसार नै 

हुनेमा ननहदयरटता र ननक्श्चन्त्तता छ । काययक्रम योजनाको कायायन्त्ियनमा प्रचशलत कानूनको पालना गनय सककएमा 
सदाचाररतापूणय विकास कायय र सुशासनलाई बढिा हदन सककनेछ । संककणय स्िाथय र दलीय घेराभन्त्दा माथी उठेर विकासलाई हेने 

दृक्रटको उत्कृरट िातािरण तयार गनय सककएमा विकास हदन दईु गुना रात चौ गुना गनय सककनेमा शंका छैन । उपभोतताको 
संस्कृनतलाई उत्तम संस्कारयुतत क्जम्मेिारी तथा जिाफदेहह ढंगल ेअनघ बढाउने प्रण गनुय आजको आिश्यकता हो । यसबाट मात्र ै

सुन्त्दर सुनौलो इनतहासको रचना हुनेछ ।  
 

 संघीयता पनछको पहहलो नेततृ्िदायी जनप्रनतननधीको समूह साुँच्चै नै नगरिासीको आुँखा आुँखामा मन मक्रतस्कमा 
अजर अमर बन्त्न प्रयासरत रहनुपदयछ । यो महायज्ञमा हामी कमयचारी सबैले आफूलाई आहुती गने चरु बनी मेहनतका साथ 

अहोरात्र खटी ननरपक्ष पारदशी ढङ्ग्गल ेसुशासन प्रदान गनय तयार रहने पुनः प्रण गदैछु । सबै सम्बद्धप्रनत आह्िान गदै आ. 

ि.२०७७।२०७८ को बजेट, नीनत काययक्रमलाई शत प्रनतशत प्रगनत/लक्ष्य चुम्न सकौँ । भौगोशलक रुपमा सानो नगरपाशलका 
भएपनन समग्र मुलुकको भुगोलमा एउटा सुन्त्दर आकियक केन्त्र बनोस यही शुभकामना अपयण गदयछु । यस नगर पुस्तक 

ननमायणमा महत्िपुणय भूशमका ननिायहा गनुयहुने सम्पुणय प्रनत समेत धन्त्यिाद व्यतत गदयछु । 

 

 
 

प्रेम प्रसाद दाहाल 

प्रमुख प्रशासकीय अगधकृत 

 

 


