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मन्तवर्
वव.ि. २०७२ अिोज ३ गते जारी भएको नेपािको िं वविान २०७२ को भाग ५ िारा ५६
को उपिारा

१ मा उल्िेख भए बमोचजम तीन तहको िरकार रहने व्र्वस्था भए बमोचजम नेपािमा

तीन तहकै िरकारका िालग लनवाइिन िम्पनन्न भई नर्ााँ िं रिना बमोचजम लतन तहकै िरकारहरुिे
कार्इप्रारम्भ गरररहे का छन् । त्र्िै बमोचजम र्ि रतुवामाई नगरपालिकाको २०७४ को स्थानीर्
तहको लनवाइिनबाट हामी जनप्रलतलनिीिे कार्इप्रारम्भ गरे को तीन आलथइक वर्इ पुरा भर्िकेको छ ।

ु ोिको बाहुल्र्ता िाथै बक्राहा र रतुवा जस्ता ठु िा
लबकाि तथा मानववर् िुिाङकमा पछालि परे का भग
नदद तथा िाना अन्र् खोिाखोल्िाहरुमा आउने बाढी तथा कटानबाट बर्ेलन नगरबािीिाई प्रतालित

गराउदै आएको छ । र्िका िाथै िााँिै हुने प्रमुख प्रशािकीर् अलिकृतको िरुवा, िं घीर् तथा प्रदे श
िरकारहरुबाट ववलनर्ोजन हुने न्र्ुन बजेटमा ववकाि लनमाइणका र्ोजना तथा अन्र् कार्इक्रमहरु अचघ
बढाउन अझ िमस्र्ा उत्पन्न भर्ो । र्ावत् िमस्र्ाहरुका बाबजुत कामको गती बढाउन मात्र िुरु

गदाइ ववश्वव्र्ापी रुपमा फैलिएको कोलभि १९ कोरोना भार्रिको कहरिे नगरका िम्पुणइ कामकाजिाई
प्रभाववत गर्ो ।

भारतीर् लिमा क्षेत्र िाँग जोलिएको र्ि नगर कोवविको उच्ि जोखीममा पर्ो र्ो अवस्थामा भारतमा
काम गनइ गएका नगरका र्ुवाहरु स्वदे श फवकइने ७०० भन्दा बढी नगरबािीहरुिाई मुख्र् ११ वटा
ववद्यािर्मा खानवपनको व्र्वस्था िवहत क्वारे चन्टनमा राचखएको लथर्ो ।र्िरी अनेकौ प्रर्ािका कारण
नगरिाई कोरानाको कहरबाट जोगाउन हर िम्भव प्रर्ाि गररर्ो ।जिको फि स्वरुप हाम्रो नगरमा
हाि कोवविको िङक्रमणको दर न्र्ुन िमेत भएको छ ।
कोलभिको कहरकै बीि िातौ नगरिभा िम्पन्न गदे कोवविका कारण नगरबािीको आलथइक गलतववलिमा
पारे को प्रभाविाई गहनरुपमा मुल्र्ाङकन गदै र्ि आलथइक वर्इको बजेटमा आलथइक ववकािका
कार्इक्रमहरुिाई प्राथलमकताका िाथ बजेटमा राखेका छौ । िाथै ववकाि लनमाइणका र्ोजनाहरु,
िामाचजका ववकािका र्ोजनाहरुिाई पलन बजेंटमा प्राथलमकताका िाथ िमावेश गरे का छौ ।
अन्त्र्मा िातौ नगरिभािाई िफितापुवक
इ िम्पन्न गनइका िहर्ोग पुर्ाइउनुहन
ु े िप्पुणइ नगरिभा िदस्र्

ज्र्ुहरु,राजनीलतक दि, कमइिारी, िञ्चारकमी लमत्रहरु, िाथै नगर बािी आदरचणर् आमा, बुवा, दाजुभाई
र ददददबवहनीहरु प्रलत हाददइक आभार व्र्क्त गदै िम्बचन्ित िम्पुणम
इ ा र्ि आलथइक वर्इमा तर् गररएका
लनती कार्इक्रम तथा बजेट कार्ाइन्वर्न गनइ आवश्र्क िहर्ोग गदे िकारात्मक र श्रृजनात्मक िुझावको
आशा राखेको छु ।

िन्र्वाद ÛÛ

रतुवामाई नगरपालिकाको िं चक्षप्त पररिर् :
एलतहालिक पृष्टभूलम:
मोरं गको रतुवामाई नगरपालिका चजल्िाको दचक्षण पूवी भागमा पदइ छ । र्ो नगरपालिकाको
िबै भूभाग िम्म परे को तराईको क्षेत्रमा अवचस्थत छ । मोरं गको लिजुवा, वरिं गा (१,४,५,७),
गोववन्दपुर(१,३,४,७), झुवकइर्ा, महादे वा र र्टहरा िगार्तका क्षेत्रिाई लमिाएर र्ो नगरपालिका स्थापना
गररएको हो । र्ि भेगमा अचघ िेरै पवहिादे चख मालनिहरुको बिोबाि भएको दे चखन्छ । अचघ मोरं ग
भेगमा झािीका रुपमा रहाँदा पलन र्ि भेगका खोिा वकनाराहरुमा स्थानीर् आददवािीहरुको बिोबाि

लथर्ो । र्ि नगरपालिका लभत्रका ववलभन्न भागमा अवहिे पलन त्र्स्तो पुरानो बिोबािको केन्रका

अवशेर्हरु पाउन िवकन्छ । रतुवा र बक्राहा खोिाको बीि तथा मोरं गको दचक्षणपूवी भागमा र्ो
नगरपालिका अवचस्थत छ ।

अचघ रतुवामाई क्षेत्र ववलभन्न रजौटाहरुको अिीनमा लथर्ो । अचघ कुनै बेिा र्ो स्थान

प्राग्जज्र्ोलतर्पुरमा पदइथ्र्ो भने पलछ गएर र्ो भेग मत्स्र्दे श लभत्र पनइ पुग्जर्ो । त्र्ि बेिा रतुवामाई क्षेत्र
ववराटराजाको अलिनमा लथर्ो । र्िैगरी र्ो प्रदे श र्िापूवइ कािमा नै पुण्ड्विइनको महत्वपूणइ क्षेत्रका
रुपमा रह्यो भने मध्र्काितामा र्ि भेगमा मुरेहांगको अचस्तत्व रह्यो । त्र्िपलछ िनपाि, िुन्वर्ी

महाराज र अन्र् रजौटाहरुको अलिनमा पदै रतुवामाई क्षेत्र पाल्पािी िेनहरुको अलिनमा पनइ पुग्जर्ो ।
पाल्पािी िेनहरुिे ववजर्पुर िगार्तका क्षेत्र एकीकरण गदाइ र्ो भेग लतनको अिीनमा परे को हो ।
नेपाि एकीकरणको अलभर्ान पलछ भने िम्पूणइ ववजर्पुर बृहत्तर नेपािमा गालभर्ो र र्ो भेग पलन स्वतहनै
बृहत्तर नेपािमा पनइ पुग्जर्ो । त्र्िपलछ र्ो भेग केवह िमर्का िालग िांगरु रगढ़ीबाट प्रशालित भर्ो ।

कािान्तरमा र्ि नगरपालिका क्षेत्रको प्रशािन मोरं ग गोश्वाराबाट गनइ िालगर्ो । र्िको केन्र रं गेिी
लथर्ो । वव.िं १८७२ िािमा र्ि भेगको िदरमुकाम िााँगरु ीगढीबाट रं गेिीमा िाररएको हो। त्र्िपलछ
पलन रतुवामाई नगरपालिका क्षेत्र लनरन्तररुपमा मोरं गको लिमालभत्र पर्ो । पलछ चजल्िा ववभाजनका
क्रममा रतुवा खोिािाई लिमाना बनाएर र्ो क्षेत्र मोरं ग लभत्र परे को हो।
नामकरण:
रतुवामाई नगरपालिकाको नामकरण र्ि नगरपालिकाको पूवलइ तर पने रतुवा खोिाका नामका
आिारमा रहेको हो । मोरं गको लिमानाका रुपमा रतुवा खोिािाई अचघ रत्नमातृका भलनन्थ्र्ो । पलछ
र्िैको अपभ्रंश भई रतुवा भन्न िालगएको हो । तिथइ र्ि नगरपालिकाको नाम पलन रतुवामाई रहन
गएको हो । र्हााँ रत्निाई रतुवा र भलनर्ो भने माईिाई भने आमाका रुपमा र्थावत राखेर रतुवामाई
बनार्एकोहो । रत्नमातृका नदी एलतहालिक कािमा लनकै प्रख्र्ात लथर्ो, वकनवक र्िको वकनारी
भागमा थुप्रै वचस्तहरु लथए । बुद्ध, अशोक र व्होनिं ग नामक र्ात्रीहरुिे र्ि क्षेत्र अलतनै महत्वपूणइ

छ। र्ि नगरपालिकाको पचिमलतर भने बक्राहा िमावेश गररएका छन् भने वरिं गा र गोववन्दपुरका
केवह विाहरु पलन र्िमा िमाववष्ट छन् ।

नेपािमा ७४४ स्थानीर् तह िागू हुाँदा मोरङ चजल्िामा िाववकका र्टहरा, महादे वा, झुवकइर्ा,

गोववन्दपुरको (१,३,४,७) विाहरू, वरिं गा को

(१,४,५,७)

विाहरू

र लिजुवा गाउाँ

ववकाि

िलमलतहरूिाई िमेटेर २०७३ िाि फाल्गुन २७ गते बनेको रतुवामाई नगरपालिका १० विामा

ववभाजन गररएको छ ।वव.िं . २०६८ िािको जनगणना अनुिार र्ि नगरपालिकाको कूि जनिं ख्र्ा
५५,३८० रहेको छ, जिमा मवहिा २९०४३ जना र पुरुर् २६३३७ जना छन्। र्िको क्षेत्रफि
१४२.१५ वगइवकिोलमटर रहे को छ । र्ि नगरपालिकाको कार्ाइिर् केन्र लिजुवामा राचखएको छ ।
लिमाना :

रतुवामाई नगरपालिका मोरं गको दचक्षणपूवी लिमानामा पदइछ । र्ि नगरपालिकाको लिमाना
दचक्षणलतर भारतको लबहार प्रान्त, पूवम
इ ा रतुवाखोिा , पचिममा िुन्वार्ी र पथरी शलनिरे नगरपालिका तथा
उत्तरमा उिाइबारी नगरपालिका पदइछन् र्िको पूवलइ तर भने रतुवा खोिािे झापा चजल्िाबाट छु ट्याएको
छ । र्ि नगरपालिकाको िम्पूणइ भूभाग िम्म तराई भागमा पदइछ । र्िको भू-उपर्ोगको अवस्थामा
अलिकांश भूभाग खेती र्ोग्जर् िमति जलमनिे ढाकेको छ ।
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रतुवामाई नगरपालिकाको िातौ नगर िभामा नगरकार्इपालिका
तफइबाट नगर उपप्रमुखिे पेश गनुभ
इ एको

आ.व. २०७७\७८ को वावर्इक लनलत तथा कार्इक्रम
िभाध्र्क्ष महोदर्,
आज हामी १ नं. प्रदे श मोरं ग चजल्िाको रतुवामाई नगरपालिकाको िातौ नगरिभामा उपचस्थत भएका
छौ । र्ि अविरमा िभाध्र्क्ष माफइत िबै नगरिभा िदस्र् ज्र्ूहरुिाई हाददइक स्वागत गदइछु ।
झन्िै ७० वर्इ िम्मको हाम्रा अग्रजहरुको लनरन्तर

प्रर्ाि, प्रर्त्न र बलिदानबाट प्राप्त राजनैलतक

अलिकारिाई िं स्थागत गने मूि आिार नेपािको िं वविान वव.ि. २०७२ अिोज ३ गते प्राप्त भएको
छ । र्िै िं वविानका िं वैिालनक व्र्वस्थाहरुिाई कार्इन्वर्न गदै नगर र नगरवािीहरुको िम्वृवद्धिाई
नै हाम्रा िक्ष्र् बनाउाँदै हाम्रा लनलत तथा कार्इक्रमहरुिाई िक्ष्र् उन्मूख गने प्रर्ाि िाई लनरन्तर अगािी
बढाउाँदैरहदा

हामी र्ि नगरपालिकाको लनवाइचित जनप्रलतलनलि भई हामीिे कार्इप्रारम्भ गरे को िौथो

ु एका िम्पूणइ ज्ञात
वर्इमा छौ। र्ि िन्दभइमा म राजनैलतक अलिकार प्राप्तीको अलभर्ानमा शवहद हुनभ
अज्ञात शवहदहरु प्रलत हाददइक श्रद्धाञ्जिी अपणइ गदइछु। अग्रजहरू प्रलत िम्मान व्र्क्त गदइछु ।
घाईतेहरुको स्वास्थ्र्िाभ र वेपत्ता पररवारजनहरुिे उचित न्र्ार् पाउाँन भन्ने कामना गदइछु ।
िभाध्र्क्ष महोदर्,
हामी लनवाइचित भएर आए दे चख हाि िम्मको अवस्थाको छोटो िलमक्षा प्रस्तुत गने अनुमलत
िाहान्छु ।
नेपािको िं वविानको िारा ५६ अनुिार राज्र्को लतनतहको िं रिना, िारा ५७ िे र्ी लतनतहिे प्रर्ोग
गनइ पाउने राज्र् शचक्तको बााँिफाि,अनुिूिी ८ मा उल्िेचखत

एकि अलिकार र अनुिूिी ९ का

िाझा अलिकारका क्षेत्र लभत्र हाम्रा कार्इ र व्र्वस्थाहरु िं स्थागतरुपका शुरु ववन्दुवाटै प्रारम्भ गरर
रहदाको िमर् – वविी र प्रवकर्ाको अन्र्ौिता, छोटो अनुभव, लिलमत जनशचक्त, ववगत दे चखनै ववकाि
लनमाइणमा पछािी परे को ठू िो भू-भाग, श्रोत िािन र नगरवािीहरुको आकांक्षा वविको तादम्र्ता गने

गराउने ि ुनौलतपूणइ अवस्था र अनार्ि आउाँने ववपद् तथा िं क्रमण जस्ता िमस्र्ाहरुिाई नगरवािीहरुकै
िाथ र िहर्ोगमा क्रमश: िहज र िरि बनाउने हाम्रा प्रर्ािहरु , िं चघर् िरकार , प्रदे श िरकारको
िहर्ोग तथा िमन्वर् र वैिानीक आिारमा र्ि नगरपालिकाका कार्इहरु िं िािन गने गराउने,

ू हुने
पूवाइिार लनमाइण खाि गरर ििक लनमाइण तथा स्तरोन्नलतका कार्इहरु आम नगरवािीहरुिे अनुभत
गरर

पररणाम दे चखन थालिएकोछ भने

आलथइक तथा िामाचजक ववकािका क्षेत्रमा नगरवािीहरुिे

अनुभलू त गनइ िक्ने गररका आिारहरु तर्ार भई रहे का छन् । आ.व. ०७६/७७ का िालग
नगरिभावाट चस्वकृत बावर्इक कार्इक्रमहरुको कार्इन्वर्नको मध्र् िमर्मा कोववि १९ को ववश्वव्र्ापी
[1]
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िं क्रमणबाट नगरवािीहरु बिाई चजवन रक्षाका िालग िबै खािका स्रोत िािनहरुिाई एवककृत गदै
रोकथाम तथा उपिारमा िवटरहनु/ खटीरहनु परे कािे लनिाइररत भौलतक, आलथइक तथा िामाचजक प्रगलत
शतप्रलतशत हालिि गनइ िक्ने अवस्था नभएपलन

कोववि १९ को िं भाववत िं क्रमणबाट आम

नगरवािीहरुिाई िूरचक्षत गने प्रर्ािमा तुिनात्मकरुपा व्र्वचस्थत भईरहेकोछ ।दुई वटा स्वास्थ्र्
िहर्ता केन्र र िातवटा स्वास्थ्र्हरु तथा विास्तरमा खवटएका विा स्तररर् स्वास्थ्र् िम्पकइ
स्वास्थ्र्कलमइहरु बाट २०७७ आर्ाढ ७ गते िम्मका पी िी आर ४४६ र आर.िी वट ९१ जना

नगरवािीहरुको स्वास्थ्र् पररक्षण गररएकोछ भने ४६९ जनािाई नगरपालिकािे व्र्वस्थापन गरे को
क्वारे न्टार्नमा ४६९ जना बिेका छन

। िकिाउाँनबाट ददनदै लनक खाना खानै कदठनाई भएका

५५०८ दै लनक ज्र्ािा मजदुर गने ववपन्न, अिार् तथा अपाङ्ग घरपररवा िाई िामि, दाि, नून, तेि,
िाबुन

जस्ता

आिारभ ुत

िामालग्रहरू

ववतरण

गररएकोछ

भने

स्थालनर्

क्वरे नटाईनमारहे का

नगरवािीहरुको RDT/PCR पररक्षण गरर रोकथाम तथा उपिार गनइ िफि भर्एकोछ ।र्िकािालग
अत्र्न्तै महत्वपूणइ भूलमका लनवाइह गनुह
इ न
ु े प्रदे श नं. १ िरकार िामाचजक ववकाि मन्त्रािर्, र्ि
क्षेत्रका अगुवा व्र्चक्तत्वहरु र िं क्रमण रोकथाम तथा उपिारमा अहोरात्र खवटरहनु हुने हाम्रा
स्वास्थ्र्कलमइहरु प्रलत हाददइक आभार व्र्क्त गदै आउाँने ददनहरु पलन िबै िरोकारवािाहरुबाट र्ि
नगरिे िमन्वर् र िहर्ोग पाउाँने आशा एंवम ववश्वि लिएकोछु ।
िभाध्र्क्ष महोदर्,
अब म र्ि नगरपालिकाको आ.व. ०७७\७८ को बावर्इक लनलत तथा कार्इक्रम लनमाइण गदाइ

नेपािको िं वविान, स्थालनर् िरकार िं िािन ऐन, २०७४, स्थालनर् प्राकृलतक स्रोत िािन तथा ववलतर्

स्रोत हस्तान्तरण ऐन, २०७४, िं चघर् िरकार तथा १ नम्बर प्रदे श िरकारहरुको आवलिक र्ोजनाहरू
र अलभर्ानहरु, र्ि नगरपालिकािे ववगतमा लिएका लनती र कोलभि १९ िे पारे को आलथइक, िामाचजक,
मानववर् स्वास्थ्र् र ददनिर्ाइमा पारे को नकारत्मक प्रभाविाई न्र्ूलनकरण गने उपार्हरूिाई आिार
लिईएकोछ ।
हाम्रा प्रर्ाि र प्रर्त्नहरुबाट हाि िम्म बनेका आिारहरुिाई ददगो र मजबुद बनाउदै र्ि
नगरपालिकाको िौतफी ववकाि प्रवक्रर्ािाई िं घीर् िरकार, प्रदे श िरकारको िहर्ोग, ववकािका

िाझेदार िं स्था, िहकारी िं स्था र स्थानीर् नगरवािीहरुको िहभालगता तथा िहकार्इमा िम्वृद्ध नगरः

िुखी नगरवािी बनाउने अलभर्ानिाई व्र्वचस्थत ढं गवाट गलत प्रदान गनइका िालग ववर्र्गत र

क्षेत्रगतरुपमा हाम्रा कार्इभारहरुिाई पुरा गनइ तथ्र्,तथ्र्ांक र आवश्र्कताका आिारमा र्ोजनाबद्ध
ढं गबाट आगामी ददनहरुमा आम नगरवािीहरुको चजवन रक्षा र स्वोरोजगार िृजनािाई केन्रभागमा
अन्र् लबर्र् र क्षेत्रगत लनलत हरु तपिीि अनुिार प्रस्ताव गरे को छु ।
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१.

भौलतक पूवाइिार लनमाइण तफइ

ििक लनमाइण, ममइत तथा व्र्वस्थापनः
१.१. अिुरा र्ोजनाहरुिाई िम्पन्न गनइ गराउन प्राथलमकता ददईनेछ ।
१.२. अत्र्ावश्र्क बाहेक ििकलनमाइणका नर्ााँ ट्रर्ाक खोलिने छै नन् ।
१.३. भईरहेका ििकहरुिाई

बाह्रै माि िल्न िक्ने गरर क्रमि स्तरोन्नलत गदै िलगनेछ ।

१.४. नगरको िक्रपथिाई जो्नेर स्तरवृवद्ध गने कार्इिाई प्राथलमकता ददईनेछ ।
१.५. प्रत्र्ेक विामावाट नगरकार्इपालिकाको कार्ाइिर् िंग जो्ने गरी

एक विा एक

ििकिाई कािोपत्रे गने बनाउने लनलत लिईनेछ ।
१.६. विा नं १,२,३ र ४ िाई भारतको लिमाना दे चख हुिाकी ििक िम्मको ििक िं जाि
िम्म जोलिनेछ।िाथै झुवकइर्ा अस्पताि ििकको स्तरोन्नलत गररनेछ ।

१.७. विा नं. ८,९ र १० िाई एवककृत ििक िं जाि माफइत जननेता मदन भण्डिारीको
घरिाई केचन्रत गरर

Master Plan लनमाइण गरी कार्इन्वर्न गररने छ।

१.८. पुि, पुिेिा, कल्भट, नािा लनमाइण तथा िं रक्षणकार्इ िाई ििक लनमाइणको अलभन्न
अंगको रुपमा िमावहत गरी ििक लनमाइण गने गराउने लनती आवश्र्कता अनुिार
अबिम्बन गररनेछ ।
१.९. लनलमइत ििकहरुको लनर्लमत ममइत िं भार कार्इिाई व्र्वचस्थत गररने छ।

१.१०. हुिावक राजमागइको लनमाइण र ववस्तारमा िहर्ोग र िमन्वर् गदै रतुवा खोिाको
पुिबाट बर्ै भरर आवत जावत िाई िहज बनाउाँन प्रर्ाि गररनेछ ।

१.११. स्थालनर् नगरवािीहरुिे ििकका िालग उपिब्ि गराएको जग्जगाको हाि िम्म पलन
िम्बचन्ि जग्जगा िलनिेनै भूलमकर/मािपोत कर लतरी हरनु परे कोिे नगर र्ातार्ात गुरु
र्ोजना र नगरपालिकाको ववकाि लनमाइण मापदण्डि (भवन लनमइण मापदण्डि) अनुिार
ििकहरूको क्षेत्रालिकार को रे खाङ्कन गरर िम्बचन्ित जग्जगािलनिे ििक लनमाइणका
िालग उपिब्ि गराएको जग्जगाको भूलमकर/मािपोत िगाएत वेि ववखन गदाइ िाग्जने
कर दस्तुर घटाउाँने हटाउाँने आिार तर्ार गररनेछ ।

१.१२. नगरपालिका मापदण्डि लभत्रका ििकहरुिाई तत्काि ममइत गनइ " नगर प्रमुख कृवर्
ििक कोर् " को स्थापना गररनेछ ।
२.

भवन लनमाइण तथा वचस्त ववकाि तफइ
२.१. नेपाि िरकारिे तर्ार गरी िागू गरे को वस्तीववकाि तथा भवन लनमाइण मापदण्डि
एवं भवन आिार िं वहतािाई आिारमा नगरक्षेत्र लभत्र लनमाइण हुने गररने भवनहरुमा
किाईका िाथ भवन लनमाइण मापदण्डि िागु गररनेछ भने लनमाइण भई िकेका

भवनहरुिाई अलभिेखीकरण गने कार्इ िाई अलभर्ानकोरुपमा अगािी बढाईनेछ ।
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२.२. कचम्तमा ६० जना भवन लनमाइण कालिगढ उत्पादन गररनेछ ।

२.३. नगरक्षेत्रका दलित, ववपन्न तथा भलु मववहीनहरुका िालग आवाि भवन लनमाइण कार्इिाई
लनरन्तरता ददईनेछ ।
२.४. नगरपालिकाको प्रमुख प्रशािकीर् कार्ाइिर् भवन, नगर िभा भवन लनमाइण कार्इ शुरुवात
गररनेछ। िाथै विा स्तरमा रहे का अिुरा िामुदावर्क भवनहरुिाई लनमाइण कार्इ, विा
कार्ाइिर्हरु र आिारभ ुत

स्वास्थ्र् िेवा केन्रका भवनहरु िेवाग्राही मैत्री लनमाइण

कार्इिाई प्राथलमकता िाथ आगामी बढार्नेछ ।

२.५. नगरपालिकाको स्वीकृती बेगर मापदण्डि लबपररत जथाभाबी प्िवटङ गरी लनमाइण गररएका
ििकहरुमा नगरपालिकाबाट पूबाइिार लबकािमा िगानी नगने नीलत लिईने छ ।
३.

ववद्युतीकरण तफइ
३.१. केन्रीत ववद्युतीर् िेवा नपुगेका टोि वस्तीहरुमा २ वर्इ लभत्र ववद्युत िेवा पुर्ाइर्नेछ ।
३.२. कृवर् उत्पादनका िालग आवश्र्क लिं िाई िुवविा उपिब्ि गराउन ववद्युतीकरण गने
कार्इिाई अलभर्ान िं िािन गररनेछ।
३.४. उिोग स्थापनाकाक्षेत्रमा वविुत ववस्तार गररनेछ ।
३.५. रालत्रकालिन आवागमनिाई िहज बनाउन वचस्त ववकाि भएका मूिििकहरुमा र
भारत िं ग लिमान जोलिएका वचस्तहरुमा िमुदार्को िाझेदारी र व्र्वस्थापनमा क्रमशः
ििक ििक बचत्त जिान गनेकार्इ िं िािन गररनेछ ।

३.६. वैकचल्पक उजाइ प्रबर्द्इ न केन्र र अन्र् िम्बचन्ित लनकार्हरु िं ग िमन्वर् गरर वैकल्पीक
उजाइ उत्पादन र प्रबर्द्इ न कार्इिाई प्रोत्िाहान गररनेछ ।

४.

नदद लनर्न्त्रण तथा लििाईका पूवाइिार तफइ
४.१. रतुवा र बक्राह खोिाबाट हुन िक्ने नदद कटान तथा िू वान िाई रोकथाम गनइ क्रमशः
उत्तर बाट दचक्षण तफइ लग्रनवेल्ट िवहतको अल्पकािीन तथा ददघइकािीन नदद
लनर्न्त्रणका कार्इ गनइ ववस्तृत पररर्ोजना प्रलतवेदन लनमाइण गरी केन्र तथा प्रदे श िरकार
िं ग बजेट व्वस्थाका िालग अनुरोि गररनेछ।
४.२

नगरक्षेत्रमा रहेका पानीको मुहानको रूपमा रहे का खोिा, खोल्िाहरुिाई व्र्वचस्थत
गदै बर्ै भरर िं िािन हुन िक्ने लिं िाई प्रणािीको ववकाि र ववस्तार गने लनती
अबिम्बन गररनेछ।

४.३. ितह लिं िाई प्रणािीको िुवविा उपिब्ि हुन निक्ने कृर्ी र्ोग्जर् जलमनमा लिं िाई

िुवविा उपिब्ि गराउन भूलमगत लिं िाई प्रणािीको ववकाि ववस्तार गनइ "लिं िाई का

िालग वविुलतकरण अलभर्ान" िं िािन गररनेछ ।

[4]

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
५.

पर्इटन पूवाइिार तथा िं स्कृलत िमरक्षणः
५.१. जननेता मदन भण्डिारीको घर (ितमेिी)िाई केन्र ववन्दु बनाई ििक िं जािको लनमाइण,
हरीर्ािी पाकइ लनमाइण, अध्र्र्न अनुििान केन्रको रुपमा ववकाि गरर राजनैलतक तथा
िामाचजक पररवतइनको पर्इटकीर्

क्षेत्रको रुपमा ववकाि तथा ववस्तार गनइ एवककृत

ववकाि र्ोजना तर्ार गरी कार्इन्वर्न

गररनेछ।

५.२. िुनवर्ी माहाराजथान, ओम्कारे श्वर मचन्दर विा नं.६ र विा नं ७ को ववश्वनाथ िामिाई
िालमइक पर्इटनको आकर्इणको केन्र बनाईनेछ ।

५.३. भल्खुवा िामुदावर्क वन क्षेत्रको िं रक्षण र िमवद्धइन गरी मनोरन्जन तथा प्रर्ाइपर्इटन
िं ग आवद्ध गनइ आवश्र्क वक्रर्ाकिापहरु िं िािन गररनेछ।
५.४. जनताबााँि काट्नु लिमिार क्षेत्र र िुनमहारानी लिमिार क्षेत्रको जैववक ववववता िं रक्षण
गदै पर्इटकीर् क्षेत्रको रुपमा ववकाि गररनेछ ।

५.५. स्थानीर् किा, िं स्कृलत, भार्ा र िम्पदाको िं रक्षण र ववकाििाई जोि ददईनेछ ।
५.६. ददनाभरी, लिरुवा, ििकवान, िािोक तङ्नाम, उिौिी, उभौिी, ल्होिार िगार्त आदीवािी

जनजातीहरुको पवइ तथा िं स्कृलतिाई िाथै मुस्िीम िमाइविम्वीहरुको पवइ ईद, वकर
ईद र िन्थाि जातीहरुको पवइमा जस्ता िं स्कृलत र परम्परा िाई जगेना गनइ आवश्र्क

ख.
१.

पहि कदमी गररनेछ ।

आलथइक ववकाि तफइ

कृवर् तथा पशुपचन्छ क्षेत्र

१.१. नगरपालिकाबाट वकिानहरुिाई प्रदान गररने िेवा िुवविाहरु कृर्क िमुहहरुको
माध्र्मबाट प्रवाह गररनेछ।
१.२

माटो पररक्षण

प्रर्ोगशािा स्थापन गरर िं िािन कार्इ वविी लनमाइण गरर खेतीर्ोग्जर्

जलमनको माटोको गुणस्तर पररक्षण गरर गराई वैज्ञालनक तथ्र्िवहत माटोको उबइराशचक्त
वृदर्द् र खेतीबािीको प्रजालत लिफाररि गरर कृर्कहरुिाई बािी वववविीकरणका गरर
कृवर् उत्पादन र उत्पादकत्वको ददगो वृवद्ध िाई प्रोत्िाहन गररनेछ ।
१.३

जैववक एवं प्राङ्गाररक उत्पादनर्ुक्त नगरपालिका वनाउने कार्इका िालग िं घ तथा प्रदे श
िरकारका लनकार्हरू गैििको िहकार्इ र ववकािका िाझेदारहरुिाँगको िमन्वर्मा
जोि ददर्नेछ ।

१.४. नगरपालिका लभत्रको बााँझो जलमनिाई िदुपर्ोग गनइ नगदे बािीिाई प्रोत्िाहन गररनेछ।
१.५. कृवर् िं ग िम्बचन्ित लनकार् र ववमा कम्पनीिाँग िमन्वर् गरी कृवर्बािी ववमा
कार्इक्रम िञ्िािन गररनेछ ।
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१.६. कृवर्िाई र्ान्त्रवककरण गररने कार्इक्रमहरु िं िािनको माध्र्म र्द्ारा हाि उत्पादकिे

पाउने उत्पाददत कृवर् उपजको वजार मूल्र् अलिकतम प्राप्त गनइ िवकने लनती अविम्बन
गररनेछ।

१.७. िामुवहक खेती प्रणािीिाई प्रोत्िावहत गररनेछ।
१.८. व्र्विावर्क ववउ ववजन कार्इिाई ववशेर् िहर्ोग गने लनती अविम्बन गररनेछ ।
१.९. ववर्ादी र रािार्लनक मिको अत्र्लिक प्रर्ोगिाई लनरुत्िावहत गदै जैववक ववर्ादी र
मिको प्रर्ोगबाट गररने आगाइलनक खेलत प्रणािीिाई प्रोत्िावहत गररनेछ।
१.१०. ववर्ादी रवहत नगदे तथा तरकारी बािी उत्पादन, मत्स्र्पािन, गोठे मि व्र्वस्थापन,
जैववकमि उत्पादन तथा प्रर्ोगिाई प्राथलमकता प्राप्त कार्इक्रममा राखी िहर्ोग गने
लनती अविम्बन गररनेछ ।
१.११. नगरक्षेत्र लभत्र रहेका नदद वकनाराका प्रर्ोगमा नआएको जलमनमा बगर खेलत गने
कार्इिाई प्रोत्िावहत गररनेछ ।
१.१३. परम्परागत पशुपंक्षी पािनिाई

व्र्ाविावर्क पशुपंक्षी पािनमा रुपान्तरण गने लनती

अविम्बन गररनेछ ।

१.१४. पशु स्वास्थ्र् िेवािाई िरि िहज कृर्कको पहुि र्ोग्जर् बनार्नेछ ।

१.१५. पशुपािन क्षेत्रको ववकािमा कृर्क िमूह/िलमलत/िहकारी/गैह्र िरकारी िं स्थािाँग
िाझेदारी गररने छ

१.१६. नगरिाई दुग्जि तथा दुग्जिजन्र् पदाथइमा आत्म लनभइर बनाउदै िैजान प्रोत्िावहत गररने
छ ।
१.१७. पशुिनको क्षलत न्र्ूनीकरणको िालग रोग लनर्न्त्रण खोप कार्इक्रम तथा पशु स्वास्थ्र्
चशववर िञ्िािनमा र पशु ववमा कार्इक्रमा जोि ददर्ने छ ।
१.१८. नगरक्षेत्रमारहेका दुग्जि िं किन केन्र , मािु पििहरुको र पशुवस्तुको गोठ हरुको
गुणस्तरमा िुिार र क्षमता वृदर्द् िम्बचन्ि कार्इक्रमहरू िं िािन गररनेछ ।

१.१९. कृवर् तथा पशु पन्छी पािन व्र्विार् आिुलनवककरण, व्र्विार्ीकरण र वववविीककरण
गने कार्इिाई िहर्ोग पुग्जने वकिीमका कार्इक्रमहरु िं िािन गदै िलगनेछ ।

१.२०. कृर्कहरुिाई प्रववलि मैत्री बनाउदै व्र्विार्ीकरणमा जोि ददन कृर्क एप्ि को लनमाइण
गररने छ ।

१.२१ कृर्किाई ऋणको भारवाट मुक्त् गनइ नगर क्षेत्रमा िं िालित बैंक तथा ववत्तीर् िं स्थाहरु,
िहकारी हरुिाई अलत न्र्ून व्र्ाजदरमा ऋण िगानीको िालग पहि गररने छ ।

१.22. स्थानीर् कृवर् उपजिार्इ प्रशेिन गरे र उत्पादन गने वकलिमका उद्योग िञ्चािन गरे
िहुलिर्त पूणइ व्र्ाजदरको िुवविा ददर्इ नगरपालिका जमानतमा वलि ऋण उपिब्ि
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गरार्इने छ । र्ि कार्इको िालग बेरोजगार र्ुवा, वैदेचशक रोजगारबाट फवकइएका
र्ुवाहरुिाई प्राथलमकता दीईने छ .

१.23. वैदेचशक रोजगारबाट फवकइएका र्ुवाहरुिार्इ कृवर्, पेशा, उद्योगमा िाग्जन प्रोत्िावहत
गररनेछ ।

१.२४ झुरवकर्ा बजारमा लनमाइणािीन कृवर् (तरकारी) िं किन केन्रिाई पूणत
इ ा ददई लमनी
कोल्ि स्टोर िं िािन गररने छ ।

१.२५ िैते िान व्र्वस्थापनको िालग ड्रार्र लनमाइण िाना वकिान िहकारी लिजुवाको
िाझेदारीमा गररने छ ।

१.२६ कृवर् तथा पशुपन्छी िेवा केन्र आगामी श्रावण दे चख झुरवकर्ा र र्टहरामा िं िािन
गररने छ ।

२.

िहकारी र िहकारीकरणः
२.१. एक व्र्चक्त एउटा मात्र िहकारी िं स्थामा आबर्द् हुने लनलत अबिम्बन गररनेछ ।

२.२. एकै प्रकृलतका एक भन्दा बढी िहकारी िं स्थाहरु एक अकाइ ववि िमावहत हुने गररने
लनतीिाई प्रोत्िावहत गररनेछ ।

२.३. िहकारी िं स्थाको प्रकृलत अनुिार वलगइकरण गरर शेर्र िदस्र्हरुको उत्पादनिाई
२.४

बजारीकरण गने माध्र्मकोरुपमा ववकाि गनइ प्रोत्िाहान गररनेछ ।
नगरपालिका

लभत्र

कार्इक्षेत्र

भएका

िहकारीहरूको

अनुगमन

िाई

प्रभावकारी

बनाईनेछ।
२.५
३.

नगर िहकारी ऐनिाई िमर्ानुकुि पररमाजइन गदै पूणरु
इ पमा िागु गररने छ ।

िाप्तावहक तथा दै लनक हाटबजार तथा व्र्विार् िं िािन:
३.१. नगरपालिकाका शहर उन्मुख क्षेत्रमा दै लनक उपर्ोग वस्तुहरुको खररद ववक्री गररने
वजार र िाप्तावहक हाटबजारहरुिाई क्रमश: व्र्वचस्थत र िुरचक्षत बनाउने लनती
रहनेछ।
३.२

नगर लभत्रका हाट बजारहरु : शलनस्िरे बजार, लिजुवा वजार, झुरवकर्ा वजार,
हाटखोिा िौवकघाट बजार, दाम्रालभटा बजार, र्टहरा बजार, मं गिबारे िातामेिी
बजार, ववश्वनाथ कृवर् वजार र गोववन्दपुर वजारिाई व्र्वचस्थत गररने छ ।

४.

उद्यम तथा उद्यमचशिताः
१.

नेपाि िरकारको एक नगर एक उद्योगग्राम लनमाइण तथा िं िािन कार्इक्रम अन्तगइत
लिजुवा वजारको पूवइ

तफइ रहे को ऐिानी पलतइ जग्जगामा स्थापनाको प्रवक्रर्ा अगािी

बनार्नेछ।
२.

िघु , घरे ि ु तथा िाना उिोग स्थापन, ववकाि तथा प्रबर्द्इ न मा जोि ददईनेछ ।
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३.

नगर क्षेत्र लभत्रका र्ुवाहरुिाई स्थानीर् स्तरमै रोजगारी लिजइना गनइ उद्यमचशिताको
ववकाि, स्वरोजगार र आय आजजनमा केन्द्रित नगर प्रमुख उद्यमचशि कार्इक्रम
िं िािन गररने छ ।

५.

कर प्रशािन तफइः
१.

नगरपालिकाको आन्तररक आम्दानी श्रोत अलभवृवद्धको िम्भावना र्िै आ.व.मा ववज्ञहरु
र्द्ारा अध्र्र्न गराई राजश्व परामशइ िलमतीबाट प्राप्त िुझावहरुको आिारमा करका
क्षेत्रहरु ववस्तार गररनेछ ।

२.

नगरपालिकावाट प्रवाह गररने कल्र्ाणकारी िेवा बाहे कका अरू िेवािाई शुल्कमा
आवद्ध गररनेछ।

३.

नगरवािी तथा व्र्विार्ीहरुिे नगरपालिकािाई लतनुइ बुझाउनु पने कर - करदाताको
करक्षमता र लछमेकी पालिकाहरुको व्र्वस्थािाई अध्र्र्न गरी िहज र िरि बनाउने
लनती अविम्बन गररनेछ।

४.

नगरवािी तथा व्र्विार्ी हरुिे नगरपालिका िाई आ.व.०७६\७७ को लतनइ बुझाउाँन
बााँकी रहेको कर आ.व. ०७७\७८ को मं िीर मिान्त िम्म बुझाएमा जररवाना
नलिईकान आ.व.०७६\७७ कै दररे टमा िं किन गररनेछ ।

५.

नगर क्षेत्रका ऐिालन पलतइजग्जगामा बिोवाि तथा उपभोग गने िाई बहाि ववटौरी करको
दार्रामा ल्र्ाईनेछ।

६.

राजश्व प्रशािनिाई प्रवविीमैलत्र बनाउाँदै विा कार्ाइिर् तथा कर िं कल्न केन्रहरुिाई
नगर कार्इपालिकाको मुख्र् प्रशािलनक केन्र िं ग आबद गररनेछ ।

ग.

१.

७.

व्यवसायी हरुलाई करको दायरामा ल्याउन घुम्ती शिववर संचालन गररने छ ।

िामचजक ववकाि तफइ
स्वास्थ्र् िेवा तफइः

१.१. जनस्वस्थ्र्मा प्रत्र्क्ष अिर पाने खािका कोलभि – १९ िगार्त िं क्रमणहरुको
रोकथाम तथा प्रलतकार्इका िालग नेपाि िरकारिे लनिाइरण गरे को प्रोटोकि अनुिार
आवश्र्क र उचित वक्रर्ािापहरू तदरूकताको िाथ िं िािन गररनेछ ।
१.२. झुवकइर्ामा रहे को प्रथालमक स्वास्थ्र्

केन्रिाई नगर अस्पताि को रुपमा िं िािनमा

ल्र्ाईनेछ र र्टहरामा रहेको स्वास्थ्र् केन्रिाई प्रार्मरी ट्रमा िेन्टरको रुपमा िं िािन
गररनेछ।

१.३. स्वास्थ्र् िं स्था नभएका विाहरूमा आिारभूत स्वास्थ्र् िेवा केन्रकोहरु पूणरु
इ पमा
िं िािनमा ल्र्ाईनेछ।
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१.४. आिारभूत तहमा रहे का खोप केन्र र गाउाँ घर चक्िलनकहरुिाई व्र्वचस्थत गरी िेवा
प्रवाहिाई प्रभावकारी बनार्नेछ।

१.५. स्वास्थ्र् नगररकको अलिकार भन्ने नारािाई आत्मािाथ गदै स्वस्थ्र् िेवामा िबैको
िहज र िरि पहुि पुर्ाइउाँन स्वास्थ्र् ववमा कार्इक्रममा आम नगरवािीहरुिाई आवद्ध

गराउने अलभर्ान िं िािन गररनेछ, ववपन्न दलित िमुदार् र अलत ववपन्न पररवारिाई
स्वास्थ्र् ववमा लनशुल्क

गनइ गराउने कार्इ अगािी बढार्नेछ।

१.६. स्वास्थ्र् िं स्थाकाको स्तर अनुिार नेपाि िरकारिे लनःशुल्क उपिब्ि गराउाँने भलन

लनिाइरण गरे का और्िीहरु िहज ढं ङ्ग बाट उपिब्ि गराउाँने व्र्वस्था लमिाउाँदै प्रोटोकि
अनुिारको गुणस्तरीर् स्वास्थ्र्िेवामा िबैको िरि र िहज पहुाँि िुलनचित गने व्र्वस्था
लमिाईनेछ ।

१.७. पाठे घरको मुखको क्र्ान्िर, तथा स्तन क्र्ान्िर पवहिान िम्बन्िी चस्क्रन चशवीर
िं िािन गरर िक्षण दे खीए उपिारका िालग िम्बचन्ित अस्पताि िम्म जानका िालग
लनज ववरामी र नेपाि िरकारिे उपिारका िालग छु ट िुलबिा ददएका ददघइ रोलगहरूिाई
िमेत जम्मा एक पटकका िालग ववगतमा उपिब्ि गराए िरह रु. पााँि हजार र्ातार्ात
खिइ उपिब्ि गराईने लनती िाई लनरन्तरता ददईनेछ ।
१.८. िामुदार्ीक ववद्यािर्हरु र प्रत्र्ेक विामा कचम्तमा एक वटा िमुदार्स्तरमा स्वास्थ्र्
प्रवर्द्इ न अलभर्ान, र्ोग चशववर िवहतको स्वास्थ्र् चशक्षा कार्इक्रम िं िािन गररनेछ ।

१.९. नगरक्षेत्रका रहेका पररक्षणको िुवविाभएका स्वास्थ्र् िं स्थाबाट मिुमेहका प्रत्र्ेक
ववरामीहरुिाई मवहनामा एक पटक लनशुल्कः िुगर जााँिको व्र्वस्था लमिाईनेछ ।

ाँ ा अस्पतािहरुको िहर्ोग र िहकार्इमा नगरक्षेत्रका आख
ाँ ामा मोलत ववन्दु
१.१०. आख
ववरालमहरू लनशुल्कः शल्र्वक्रर्ा गने व्र्वस्था लमिाईनेछ ।
१.११. मवहिा स्वास्थ्र् स्वर्मिेववकाहरुको क्षमता अलभवृदर्द् कार्इक्रम िं िािन गररनेछ ।
आमा िमुहिाई िमेत कृर्ाचशिहुन प्रोत्िावहत गररनेछ ।

१.१२. नगरक्षेत्रलभत्र गैह्रकानुनी रुपमा िञ्चालित चक्िलनक तथा और्लि पििहरूिाई लनर्मन

गरी कानुनी दार्रामा ल्र्ार्नेछ । स्वास्थ्र् िं स्थाहरूबाट प्रवाह हुने िेवािाई ि ुस्त,
पारदशी, उत्तरदार्ी र जवाफदे ही बनाउन नागररक िं िग्जनतामा िेवा प्रवाहको मूल्र्ाकंन
गने व्र्वस्था िागू गररनेछ । स्वास्थ्र्िाँग िम्बचन्ित व्र्विावर्क िं स्थाहरूिाई थप

चजम्मेवार र जवाफदे ही बनार्नेछ । स्वास्थ्र् िं स्थाहरूको िेवा प्रवाहिाई ि ुस्त र
चजम्मेवार बनाउन वावर्इक रुपमा िामाचजक परीक्षण गररनेछ ।
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१.१३. बाि तथा मातृ मृत्र्ुदर घटाउन स्वास्थ्र् तथा पोर्ण चशक्षा, प्रजनन स्वास्थ्र्, िुरचक्षत
मातृत्व, बाि तथा चशशु स्वास्थ्र् िेवाका कार्इक्रमहरू प्रभावकारी रुपमा िञ्चािन
गररनेछ ।
१.१४. स्वास्थ्र् िं स्थामा कार्इरत चिवकत्िक तथा स्वास्थ्र्कमीहरूको क्षमता अलभवृवद्धका िालग
िं घ र प्रदे श िरकारका िम्बचन्ित लनकार्िाँग िाझेदारीमा कार्इ गररनेछ ।

१.१५."म चजउाँछु लनरोगी" भन्ने अलभर्ानको िुरुवात गरी मवहनामा एक पटक स्वास्थ्र् जााँि
गनइ हरे क

नागररकिाई अलभप्रेररत गने, िन्तुलित र पोर्णर्ुक्त खानपानका िालग

जनिेतना फैिाउने र स्वास्थ्र् जााँि

गने बानीको ववकाि गनइ प्रवद्धइनात्मक कार्इक्रम

िञ्िािन गररनेछ ।
१.१६. आिारभूत स्वास्थ्र् िेवा जनताको मौलिक अलिकारको रुपमा रहे कोिे स्वास्थ्र् िं स्थाबाट

लनशुःल्क प्रदान हुाँदै आएको प्राथलमक तथा आिारभूत स्वास्थ्र् िेवािाई थप प्रभावकारी

वनाउाँदै िलगने छ । नगर क्षेत्रलभत्रका िवै नागररकहरुको वर्इमा एकपटक स्वास्थ्र्
पररक्षण गनइ प्रोत्िावहत गररनेछ ।
१.१७. नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका ववद्यािर्हरूमा ववद्यािर् स्वास्थ्र् कार्इक्रम िागु गररनेछ ।
मवहनावारीका िालग िुरचक्षत िामाग्री ववतरण कार्इिार् प्रभावकारी वनार्ने छ ।

!=!* sf]/f]gf h:tf] dxfdf/Laf6 aRg cfjZos k"jf{wf/x? :jf:Yo pks/0fx? / :jf:Yo
;fdfu|Lx?sf] Joj:yf ul/g]5 .
!=!( cfufdL cf=j sf] ;'?jftd} gu/kflnsfsf] cfkm\g} PDa'n]G;sf] Joj:yf ul/g] 5 .
!=@) gu/kflnsf dftxtdf /x]sf ;Dk"0f{ :jf:Yo ;+:yfx?nfO{ ;'ljwf ;DkGg agfO{
मातृचशशु

कार्इक्रमिाई

प्राथलमकता

ददने, महामारी

र

लबपद्को

िमर्मा

स्वास्थ्र्कमीहरुको अभाव हुन नददन िवै स्वस्थ्र् िं स्थाहरुमा दरवन्दी अनुिारका
स्वास्थ्र्कमी राख्ने, स्वर्ं िेवक स्वास्थ्र्कमीहरु पररिािन गररने छ .

१.२१ जन्म दे चख मृत्र्ु िम्म नगरपालिका : नगरपालिकाका स्वास्थ्र् िं स्थामा प्रिुती हुने
(िुत्केरी) आमाहरुिाई पोर्ण भत्ता रु १००० ददर्नेछ

.

१.२२ गभइवती मवहिाहरु प्रिूलतको िालग नगरलभत्रको वालथिंग िेन्टर िम्म जान लनशुल्क
२.

एम्बुिेन्ि िेवा उपिब्ि गराईनेछ .

चशक्षा तफइः

२.१. माध्र्लमक तह िम्मको चशक्षा र लिकाईिाई िरोकारवािाहरुको िमेत िहभालगतामा
वैिालनक र ववलि िम्मत िं िािनका आिारहरु तर्ार गरी कार्इन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ।

२.२ . माध्र्लमक तह कक्षा ११,१२ पढ्ने दलित ,लिमान्तकृत जाती, िन्थाि, मुचस्िम र
ववपन्न नागररकका छोरा छोरीिाई छात्रवृचत्त प्रदान गररने छ ।
२.३

कक्षा ५ िम्मका ववद्याथीहरुिाई ददवा खाजाको व्र्वस्था गररने छ .
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२.४. प्राववलिक तथा व्र्ाविावर्क चशक्षाका माध्र्म र्द्ारा तहगत चशक्षाबाट उत्पादन हुने

जनशचक्त स्वरोजगार हुन िक्ने र वजारको माग अनुिारको जशनचक्त तर्ार गनइ
प्राववलिक चशक्षािर्हरु : ववपी िेवा केन्र

िाईलनर्ा, मदन भण्डिारी स्मृलत प्रलतस्ठान

उिाइवारी िगार्त िं ग िहकार्इ गरी कार्इन्वर्न

गररनेछ।

२.५. हाि भई रहेका िामुदावर्क ववद्यािर्हरुिाई प्रववलिमैत्री बनाउने, भौलतक पूवाइिार ममइत
िं भार, खेिमैदान, खानेपानी, शौिािर् लनमाइण गदै व्र्वचस्थत

गने गराउने र चशक्षण

लिकाईका माध्र्म र्द्ारा अववभावक तथा ववद्याथीहरुको ववश्वाि र भरोिाको केन्र
बनाउने वक्रर्ाकिापहरु िंिािन गररनेछ।

२.६. ववद्यािर्का चशक्षकहरुको दरवन्दी ववर्र्गत रुपमा लमिान गने कार्इिाई तदरुकताका
िाथ अगािी बनाउनको िाथै दरवन्दी अनुिारको चशक्षक अभाववाट पठनपाठन कार्इ
अवरुद्ध हुने अवस्थािाई न्र्ूनीकरण गररनेछ ।

ु ालन
२.७. नगर कार्इपालिकाको कार्ाइिर् बाट बजेट लनकाि वा कुनै पलन वकिीमका भक्त
गररने िामुदार्ीक ववद्यािर्हरुको व्र्वस्थापन िलमलतको लनणइर् अनुिार नचजकको पार्क
पने

िं िर्कोर्, नगररक िगालनकोर् र राजश्व रकम जम्मा गने िुवविा भएको "क"

श्रे णीको

बैकमा

ववद्यािर्को

िल्ती

बैक

खाता

खोल्ने

व्र्वस्था

लमिाई

प्रिानअध्र्ापकहरुको बैंवकङ्ग कारोवारमा िाग्जने िमर् घटाई पठन पाठनको िमर्मा
वृदर्द् गने र र्ात्रा खिइिाई न्र्ूलनकरण गने लनती अविम्बन गररनेछ ।

२.८. ववद्यमान शैचक्षक बेरोजगार घटाउन, उद्यमशीिताको ववकाि गनइ र रोजगारीको लिजइना
गनइ नगर क्षेत्रका ववद्यािर्मा प्राववलिक तथा व्र्विावर्क चशक्षा िञ्चािनमा जोि
ददर्नेछ।
२.९. नगरक्षेत्रलभत्र शैचक्षक िं स्था िञ्चािनको अनुमलत ददने प्रवक्रर्ािाई व्र्वचस्थत र वैज्ञालनक
बनार्नेछ ।
२.१०. िामुदावर्क ववद्यािर्मा अध्र्र्नरत ववद्याथीहरूमा हुने ववलभन्न वकलिमका स्वास्थ्र्

िमस्र्ाको न्र्ूनीकरण गदै स्वास्थ्र् चशक्षािाई िवि बनाउन लनर्लमत रुपमा ववद्यािर्मा
स्वास्थ्र् परीक्षण गने व्र्वस्था लमिार्नेछ ।छात्राहरुिाई लनशुल्क िेलनटरी प्र्ाि
ववतरण गररनेछ .

२.११. िामुदावर्क ववद्यािर्हरु मध्र्े बाट कक्षा -८ र कक्षा -१२ को अंग्रज
े ी, ववज्ञान, गचणत

र नेपािी लबर्र्को और्त चशक्षण लिकाई िबै भन्दा राम्रो नलतजा भएका ववद्यािर्हरू
िाई पुरस्कृत गररनेछ ।

२.१२. कक्षा कोठाको चशक्षण लिकार्िाई प्रभावकारी बनाउन चशक्षकहरूको क्षमता अलभवृवद्ध
जस्ता कार्इक्रमहरू िञ्चािन गररने छ ।
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२.१३. चशक्षािाँग

िम्बचन्ित

कार्इ

गने

गैरिरकारी

िं घिस्थाहरूिाँग

िमन्वर्

नगरपालिकाको शैचक्षक ववकािमा एकीकृत कार्इक्रम िञ्चािन गररने छ ।

गरी

२.१७. नगर चशक्षा िलमलतिाई शैचक्षक गुणस्तर ववकाि गने प्रर्ोजनका िालग प्रेररत गररनेछ
र ववद्यािर्हरूको लनरन्तर लनर्मन अनुगमन गररनेछ ।

ु ी क्र्ाम्पि ब्र्वचस्थत
२.१७. र्ि नगर क्षेत्रमा रहे को एक मात्र क्र्ाम्पि िौठा बहुमख
िञ्चािनका िालग िहर्ोग गररनेछ ।
२.१८. नगरपालिका लभत्र रहेका िं स्थागत ववद्यािर्हरुको शुल्क लनिाइरणको िालग मापदण्डि
बनाई कार्ाइन्वर्नमा

ल्र्ाईनेछ

र

लनचज

चशक्षण

िं स्थामा

कार्इरत

चशक्षक,

कमइिारीहरुको उचित पाररश्रलमक ददिाउनका िालग आवश्र्क पहि गररनेछ ।

२.१९. ववद्यािर् जाने उमेर पुगेका बािबालिकाहरुिाई ववद्यािर् िम्म पहुाँि पु¥र्ाउन िं िािन
गररने ववद्यािर् भनाइ अलभर्ानिाई लनरन्तरता ददईनेछ ।

२.२०. मदरशा तथा गुरुकुि िगार्तका िालमइक ववद्यािर्हरुिाई िमर् अनुकुि ब्र्वस्थापन
र िुिार गदै िलगनेछ ।

२.२१. िामुदावर्क लबद्यािर्मा पढे र उच्ि अंक ल्र्ाई स्वास्थ्र्, र्चन्जलनर्ररं ग, पशु तथा कृवर्
अध्र्र्न गनइ िाहाने ववपन्न पररवारको लबद्याथीिाई छात्रवृचत्तका िालग " मेर्र त्रवृचत्त"
कार्इक्रम िं िािन गररने छ ।

२.२२ नगर क्षेत्रको िामुदावर्क ववद्यािर्हरुबाट १२ कक्षामा प्रथम हुने छात्र र छात्रािाई
पुरस्कृत गने नीलत लिर्नेछ ।

३.

र्ुवा तथा खेिकुद तफइः

३.१. नगरपालिका क्षेत्र लभत्र व्र्वचस्थत रं गशािा लनमाइण गने कार्इिाई लनरन्तरता ददईने छ

लनमाइणलिन गिीमहाराजथान रं गशािािाई खेिकुद गलतववलि िञ्चािन गनइ र्ोग्जर्
वनाईनेछ ।

३.२

मेर्र कप खेिकुद प्रलतर्ोलगतािाई लनरन्तरता ददईने छ ।

३.३. नगर लभत्र हुने खेिकुद गलतववलििाई ब्र्वचस्थत गनइ नगर स्तरीर् खेिकुद ववकाि
िलमलत गठन गरर पररिािन गररनेछ ।

३.४. स्थानको उपिब्ि भए अनुिार एक विा एक खेि मैदान लनमाइण कार्इिाई प्राथलमकता
ददर्नेछ ।

३.५. नगर क्षेत्रका र्ुवाहरुिाई खेिकुदका वक्रर्ाकिापहरुमा िहभागी गनइ गराउन प्रोत्िावहत
गररनेछ ।
३.६

नगरमा र्ुवा तथा खेिकुदको क्षेत्र प्रभावकारी बनाऊाँ र्ुवा तथा खेिकुद ववकाि
िलमलतको गठन गररने छ ।
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४.

िचक्षत िमुह ववकाि कार्इक्रमः
४.१ मवहिा

४.१.१. िामाचजक, आलथइक तथा िं स्कृलतक रुपमा पछािी परे का मवहिाहरुिाई िमुहमा
आवद्ध गरी गराई आलथइक, िामाचजक, ििेतनाका कार्इक्रमहरुिाई एकावद्ध गदै
शिचक्तकरण अलभर्ान िं िािनका माध्र्म र्द्ारा आलथइक रुपमा िवि, िामाचजक रुपमा
िक्षम र व्र्चक्तत्व ववकािमा िमाजको अगुवा बनाउन "उपमेर्र मवहिा शिचक्तकरण"
कार्इक्रम िं िािन गररने छ ।
४.२.२.टोि टोिमा मवहिा िमुह गठन गरर िमुह माफइत ववववि कार्इक्रम िं िािन गररनेछ।
४.२.३ घरे ि ु वहाँिा वपलित मवहिाहरुिाई न्र्ावर्क अलिकार ददिाउन अदाित िम्म जान र
अदािती प्रवक्रर्ामा िहर्ोग गनइ "िैं लगक वहं शा लनवारण कोर्" स्थापना गररनेछ ।
४.२. वािवालिका
४.२.१.वािवालिकाको िौतफी ववकािका िालग वाि प्रोफार्ि तर्ार गरी गराई वाि क्िब,
वाि िं जाि लनमाइण पररिािन गररनेछ।
४.२.२.बाि श्रम मुक्त नगर लनमाइणका वक्रर्ाकिापहरु िं िािन गररनेछ।
४.२.३. बािबालिका िं ग मेर्र कार्इक्रम र बाि प्रलतभा खोजी कार्इक्रम िं िािन गररनेछ ।
४.२.४ विवालिकाको िुनौिो भववष्र्का िालग नगरपालिकािे आगामी श्रावण दे चख जन्मीएका

प्रत्र्ेक वच्िाको अलनवार्इ बैंकमा खाता खोल्ने व्र्वस्था लमिाई नगरपालिकाको तफइबाट
रु.१ हजार वित गररने कार्इक्रम कार्इववलि बनाई िागु गररनेछ ।

४.३. जेष्ठ नागररक
४.३.१. जेष्ठ नागररकका ददनिर्ाइहरुिाई िहज बनाउन विा-विामा जेष्ठ नागररक िौतारी
लनमाइण गरी अनुभव आदान प्रदान र र्स्ता अनुभविाई पुस्ता हस्तान्तरण गनइ गराउन
प्रोत्िावहत गररने छ।
४.३.२. र्ोग,उपिार र ििेतनाका माध्र्म र्द्ारा उमेर ढल्कदै गएपलछ आउने शररररक तथा
मानलिक िमस्र्ािाई न्र्ूनीकरण गने गरार्नेछ ।
४.३.३. आफ्ना घरमा रहने जेष्ठ नागररकहरुको िवै भन्दा राम्रो हे रिाह गने पररवारका
िदस्र्िाई प्रोत्िावहत पुरस्कृत गने लनती अविम्बन गररनेछ।

४.३.४ जेष्ठ नागररकहरुको निने रोगको स्वास्थ्र् पररक्षण गने व्र्वस्था लमिाईनेछ ।
४.४. अपाङ्ग
४.४.१. आगामी वर्इबाट प्रदे श िरकार, नगरपालिका र करुणा फाउन्िेिनको िहकार्इमा
अपांग न्र्ूलनकरण, चशक्षामा पहुि, लनरन्तर स्वास्थ्र् उपिार बाट पुनस्इ थापना, आर्
आजइन, क्षमता ववकाि जस्ता कार्इक्रम िं िािन गने गरार्नेछ ।
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४.४.२ अलत अपांगता भएका व्र्चक्तहरुिाई घरमै गएर पररिर् पत्र ववतरण गररने छ ।
४.५. आददवािी जनजाती

४.५.१. आददवािी/जनजातीका िमइ किा िं स्कृलत र िं स्कारहरुिाई िं ररक्षण िं वद्धइन गनइ
प्रोत्िावहत

गदै क्षमता ववकािका कार्इक्रम िं िािन गने लनती अविम्बन गररनेछ ।

४.५.२ आददवािी जनजातीहरुको िं स्कार िं स्कृलत िं रक्षण गनइ जातीर् पुजारी हरुिाई वावर्इक
नगद अनुदान प्रोत्िावहत गररनेछ ।
४.५.३ जनजालतहरुको वाहुल्र् रहे को विाको िामुदावर्क ववद्यािर्मा िम्बचन्ित जालतको
भार्ाबाट पठन पाठनमा िहजीकरण गनइ १ जना स्वर्म्िेवक चशक्षक पररिािन
गररनेछ।
४.५.४ आददवािी जनजालत िगार्त िबै जालत िमइ िम्प्रादर्को मठ मचन्दर र मृत्र्ु िं स्कार
गररने घाटहरुको व्र्वस्थापन गररनेछ ।
४.६. दलित
४.६.१. छु वाछु त मुक्त नगर लनमाइणका वक्रर्ाकिापहरु िं िािन गररनेछन।
४.६.२. परम्परागत पेशा र िीपहरु आिुलनकरण र क्षमता तथा िीप ववकािका कार्इक्रमहरु
िं िािन गररनेछ ।
४.६.३. दलित तथा ववपन्नहरुका िालग आवाि र्ोजना कार्इक्रम लनरन्तर िं िािन गररनेछ।

४.७. मिेिी मुचस्िम तथा वपछिा वगइ

४.७.१. िं स्कृलत, किा िंरक्षण िं वद्धइनका वक्रर्ाकिाप िं िािन गदै आलथइक, िमाचजक तथा
ििेतनाका कार्इक्रम हरुबाट िक्षम, िवाि बनाउने लनती अविम्बन गररनेछ।

घ.

वन वातावरण िं रक्षण र ववपद् तथा फोहर व्र्वस्थापनः
१.

नगर क्षेत्रमा उपिब्ि खािी जग्जगामा बृक्षारोपण गरर वन क्षेत्रको ववकाििाई बढवा
ददने नीलत लिईनेछ।

२.

नगर क्षेत्र लभत्रका िावइजालन पोखरीहरुको ममइत िं भार गरर पानीको स्रोत र आर्
आजइनको माध्र्मको रुपमा ववकाि गररनेछ ।

३.

वातावरण तथा जिवार्ुमैत्री कार्इक्रमहरु िं िािन गररनेछ ।

४.

नगरक्षेत्रमा रहेको एक मात्र भल्खुवा िामुदार्ीक वन र वन क्षेत्र को िं रक्षण तथा
ववकाि गररनेछ ।

५.

लबपद पूबइ तर्ारी, लबपद्को िमर्मा राहत तथा पुनरस्थापना कार्इमा िहर्ोग गनइ
स्थानीर् ववपद जोचखम ब्र्वस्थापन र्ोजना बनाई कार्ाइन्वर्न गररने छ । ववपद
व्र्वस्थापन िलमलतिाई िकृर् बनाईनेछ ।
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६.

आगिागीका घटनाहरु लनर्न्त्रणका िागी लछमेकी स्थानीर् तहहरुिाँग िमन्वर् गरी
बारुण र्न्त्र (दमकि) िञ्चािनको व्र्वस्था लमिाईनेछ ।

७.१. “फोहोर गनुइ दण्डिनीर् अपराि हो” भन्ने कुरािाई िमाजमा स्थावपत गरी आफुिे
उत्पादन गरे को फोहोर आफैंिे व्र्वस्थापन गने पररपाटीको ववकाि गररनेछ।
७.२.

नगरपालिका लभत्रका िम्पूणइ विाहरुमा पूणइ िरिफाई कार्इक्रमिाई पूणत
इ ा
ददर्ने छ।

७.३. नगरपालिका लभत्र िं िािन हुने खानेपानी, िरिफाई तथा स्वच्छता प्रवद्धइनका
वक्रर्ाकिाप र कार्इक्रमहरुमा दोहोरोपना हटाउनुका िाथै प्रभावकाररता वृवद्ध
गनइका िालग खानेपानी, िरिफाई तथा स्वच्छता र्ोजना (WASH Plan) तर्ार
गरी कार्ाइन्वर्नमा ल्र्ाउने छ ।
७.४. पूणइ िरिफाई प्रवद्धइनमा विा, टोि ववकाि िं स्थाहरु र स्थानीर् िमुदार्को
िहभालगता वृवद्ध गरी पूणइ िरिफाईिाई जीवन िं स्कारको रुपमा ववकाि गनइका
िालग िरिफाई नमुना टोि लनमाइणमा जोि ददर्नेछ ।
७.५. िावइजलनक क्षेत्रमा िरिफाई प्रवद्धइनका िालग िावइजलनक लनचज िाझेदारीका
अविारणािाई अपिम्वन गरी िावइजलनक शौिािर्, िाना क्षमताका िेदो
प्रशोिन, ठोि फोहोर िं किन तथा वगीकरण िगार्तका वक्रर्ाकिापहरु
िं िािन गररनेछ ।
८.
९.

नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका िरकारी, िावइजलनक, ऐिानी, पलतइ जग्जगाहरुको अलभिेख राखी
अलतक्रमण नहुने गरी िं रक्षणको व्र्वस्था गररनेछ ।

नगरपालिकाका प्रत्र्ेक नागररकको जन्मददनमा एउटा लबरुवा रोप्ने कार्इक्रम िं िािन
गररने छ ।

१०. दाह िं स्कारका िालग घाट िम्म शव िानका िालग शवर्ात्रा वाहन खररद गररने छ ।
ङ.

िं गठन व्र्वस्थापन, िे वा प्रवाह र िुशािन:
१.

िं गठन ववकाि तथा व्र्वस्थापन िवेक्षणको प्राप्त प्रलतवेदन र्िै नगरिभा पेश
गररनेछ।पाररत भएपलछ िोही अनुिार िं गठन िं रिनाको लनमाइण गररनेछ र
नगरपालिकाको कार्इभार र कार्इबोझ अनुिारको जनशचक्त स्थार्ीरुपमा पदपूलतइ गने
प्रकृर्ा अगािी बढार्नेछ।

२.

कार्इपालिका

मातहतका िलमलतहरुिाई

वक्रर्ाचशि

बनार्नेछ

।

र्िका

िालग

चजम्मेवारमा रहनु भएका जनप्रलतलनलिहरुको िवक्रर्ताको अपेक्षा गररएको छ।
३.

स्थानीर् िरकार िं िािन ऐन २०७४ िे तोकेको विाका कार्इिाई नगरभररनै एकरुपता
ल्र्ाउन िफ्टवेर्र जिान गररिकेको छ, र्िको प्रर्ोग अलनवार्इ गनेगराईने छ।
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४.

िूिना प्रववलिको माध्र्मर्द्ारा नगर कार्इपालिकाको मुख्र् प्रशािलनक कार्ाइिर्मा विा
कार्ाइिर्िाई आवद्ध गररनेछ।

५.

िेवा प्रवाहिाई ि ुस्त दुरुस्त बनाउन िेक्ि र टोकन प्रणािीको ववकाि गररनेछ।

६.

िौमालिक िलमक्षािाई िं स्थागत तथा लनर्लमत गररने व्र्वस्था गररनेछ।

७.

िं वविान प्रदत्त न्र्ावर्क िलमलतको व्र्वचस्थत व्र्वस्थापन गररनेछ, र्िका िालग
आवश्र्क वजेट ववलनर्ोजन गररने छ ।

८.

र्िै नगर िभामा न्र्ावर्क कार्इ िम्पदान िम्वचन्ित कार्इववलि व्र्वचस्थत गने वन्ने ऐन
२०७४ को मिौदा पेश गररने छ ।पाररत भएपलछ न्र्ावर्क िम्पादन गने कार्इको
बैिालनक आिार बन्ने छ भने मेिलमिाप कताइहरु र्द्ारा वववाद लनरुपण गने कार्इिाई
प्राथलमकता ददर्नेछ।

९.

िावइजलनक खिइको मापदण्डि तथा लमतव्र्ीतािाई कार्इन्वर्न ल्र्ार्नेछ।

१०.

नेपािको िं वविान तथा स्थानीर् तह िरकार िं िािन ऐन २०७४ िे ददएको अलिकार
प्रर्ोग गरी िं घीर् तथा प्रदे श कानुन िं ग नवाचझने गरी आवश्र्क कार्इववलि मापदण्डि
र लनदे चशकाहरुको माध्र्म र्द्ारा बैिालनक कार्इ प्रणािीिाई िं स्थागत गररनेछ ।

११.

उपभोक्ताको वहत िं रक्षण गनइ बजार अनुगमन कार्इिाई व्र्चस्थत गररनेछ ।

१२.

हाि नगरपालिकामा रहेको न्र्ुन जनशचक्तबाट काम िं िािन गनुप
इ ने भएकोिे

१३.

ु ाई र िाबइजलनक पररक्षण जस्ता कार्इिाई
िावइजलनक िूिनाको प्रवाह, िाबइजलनक िुनव

कमइिारीहरुिाई प्रोत्िावहत गने लनलत लिर्नेछ ।
प्रभावकारी रुपमा अचघ बढाईनेछ ।

१४.

नगरपालिकाको िबै क्षेत्रमा िं िार िेवा िहज र भरपदो बनाउन नेपाि टे लिकम,
एनिेि जस्ता लनकार्हरुमा आवश्र्क पहि गररनेछ ।

१५.

नगरपालिकाको आवश्र्क िूिनाहरु वेभिाईट, फेिबुक पेज माफइत जनता िमक्ष
िावइजलनक गररनेछ । आ.व. ०७७।७८ बाट िबै विा कार्ाइिर्हरुिाई प्रववलिमैत्री
बनाउदै ववद्युलतर् िुशािन िञ्चािन गने व्र्वस्था लमिाईनेछ ।

१६.

नगरपालिकाको िूिना प्रवाहिाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्थानीर् छापा तथा ववद्युलतर्

१७.

र्ि नगरपालिकाका िबै विा कार्ाइिर्हरुमा अचप्टकि फाईवर जिान तथा ववस्तार

िञ्चार माध्र्महरु िाँग िमन्वर् र िहकार्इ गररनेछ।

र्िै आलथइक वर्इमा िम्पन्न गरर ईन्टरनेटको ब्र्वस्था नगर कार्इपालिकाको मुख्र्
प्रशािलनक भवन

िं ग आवर्द् गररनेछ र र्ही र्न्टरनेट िेवाको िहर्ोगिे एकीकृत

िूिना प्रणािीको ववकाि गररनेछ ।

[16]
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१८.

िुरक्षा लनकार्हरुबाट पररिािन हुने गरर नगर क्षेत्रका र्िै आलथइक वर्इमा लिजुवा

वजार, आमवारी िौक, िोमवारे वजार, र्टहरा बजार ,झुकीर्ा बजार, दाम्रालभटा बजार,
िौठा बजार भौिा िौकमा लिलि क्र्ामेरा मा जिान तथा ववस्तार िम्पन्न गररनेछ,र थप
बजार क्षेत्रमा क्रमशः क्र्ामेरा जिान गररनेछ ।
१९.

नगरको र्ि आलथइक वर्इमा िौठा, लिजुवा, गोववन्दपुर, वपिािी, र्टहरा, दम्रालभटा,
भौिाह, िोमबारे र झुकीर्ामा फ्री वाईफाई जोन िम्पन्न गरर थप क्षेत्रहरुमा फ्री
वाईफाई िेवा क्रमश ववस्तार गराईनेछ ।

२०.

नगरपालिकाको कार्ाइिर्मा लिचजटि नागररक विापत्रको व्र्वस्था गररनेछ ।

२१.

नेपाि िरकार बाट स्थावपत िुरक्षा लनकार्हरुिाई िहर्ोग गरर िमन्वर्ात्मक ढं ग

बाट नगर क्षेत्र र नगरवािीहरुिाई िूरक्षाको अनुभ ुलत ददिाउाँदै कानून कार्ाइन्वर्नमा
िहजता ल्र्ाउाँन जोि ददईनेछ।

२२.

नगरपालिका क्षेत्र लभत्र हुने ववकाि लनमाइणकार्इहरुको लनरन्तर अनुगमन तथा िुपररवेक्षणका

िालग विा स्तरमा विा अध्र्क्षको िं र्ोजकत्वमा र नगर स्तरमा नगर उपप्रमुखको
िं र्ोजकत्वमा अनुगमन िुपररवेक्षण िलमलत गठन गरी कार्इप्रकृलत अनुिारका िेक लिस्ट तर्ार

गरी अनुगमन तथा िुपररवेक्षण कार्इ लनरन्तर गररनेछ।नगरका र्ोजनाहरुको अनुगमनको िालग

२३.

आवश्र्क िावारी िािनको प्रबन्ि गररनेछ ।

र्ोजना छनौट तथा बजेट ववलनर्ोजन:
१.

र्ोजना छनौट गदाइ स्थानीर् तहको र्ोजना छनौट िम्वचन्ि मागइदशइन २०७४
को आिारमा गररनेछ।

२.

वजेट लबलनर्ोजन गदाइ क्रमागत र अिुरा र्ोजनािाई प्राथलमकता ददई बजेट
ववलनर्ोजन गररने ।

३.

नगरस्तरीर् र्ोजनाहरुमा नगरका महत्वका, कम्तीमा दुई वटा विािाई फार्दा
पुग्जने जोलिने खािका र्ोजनामा िमावेश गरर बजेट ववलनर्ोजन गररनेछ।

४.

ठू िा र महत्वपूणइ नगरर्ोजनाहरु िं घीर्,प्रदे श िरकारका शितइ अनुदान र
िहर्ोगमा िं िािन गने लनती लिर्नेछ।

५.

नगरपालिकाबाट विािाई उपिब्ि गरार्एको बजेट लिलिङ तथा मागइ दशइनका
आिारमा विाहरूिे र्ोजनाको छनौट र बजेट ववलनर्ोजन

गरर पठाएका

र्ोजनाहरू िाई विा स्तरीर् र्ोजनामा िमावेश गररनेछ। र्िरर विाको लिलिं ग
लनिाइरण गदाइ भएिम्म गतवर्इकोमा नघट्ने गरर ववलनर्ोजन गररनेछ ।
६.

बजेट ववलनर्ोचजत हुन निकेका र्ोजनाहरु र्ोजना वैकमा िमावेश गरी बजेटको
खोजी गने, जुटाउने लनती अविम्बन गररनेछ।

[17]
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िभाध्र्क्ष महोदर्,

नेपाि िरकार तथा प्रदे श िरकारिे लिएको “िमृद्ध नेपाि िुखी नेपािी” बनाउने दीघइकािीन उद्देश्र्
िाकार पादै जाने, जनताको िापेक्ष ववकािका िाहना पुरा गने, स्थानीर् िरकार र स्थानीर्वािी बीिको

िुमिुर िम्बन्ि कार्म गने, आिुलनक प्रववलिको प्रर्ोग गदै ववकाििाई तीव्रताका िाथ अचघ बढाउन
ददगो िुरचक्षत पूवाइिार र िं रिना तर्ार गरी रतुवामार् नगरपालिकािाई जीवन्त िहर बनाउन हामीिाई
प्राप्त अविर र िािन स्रोतको पूणइ िदुपर्ोग गने वािा िवहत िम्पूणइ नगरवािीिाई स्वच्छ, लनष्पक्ष,
न्र्ार्पूणइ र प्रलतवद्ध नेतत्ृ व गनइ हामी िबैिे हाम्रा प्रलतवद्धताहरुिाई पुरा गनइ ििै िालगरहनु पने हुन्छ।
िभाध्र्क्ष महोदर्,
अब म आ.व. ०७७\०७८ को िालग प्राप्त हुन िक्ने अनुमालनत बजेट प्रस्तुत गनइ िाहन्छु ।
िं घीर् िरकारबाट प्राप्त हुने अन्तर िरकारी ववत्तीर् हस्तान्तरण अन्तरगतको ववत्तीर्

िमानीकरण अनुदान १५ करोि ७७ िाख, राजश्व बािफािबाट १० करोि ५३ िाख ४५ हजार
७५० रुपैर्ा , घर जग्जगा रचजस्ट्रेिन करको बािफािबाट प्राप्त हुने १ करोि २५ िाख , प्रदे श
िरकारबाट प्राप्तहुने ववत्तीर्िमानीकरण अनुदान ७८ िाख ३१ हजार, िवारी िािनको कर
बािफािबाट ७७ िाख ११ हजार , नगरपालिकाको आन्तररक आम्दालन १ करोि गरर जम्मा ३०
करोि १० िाख ८७ हजार ७५० रुपैर्ा रहे को छ ।
त्र्िैगरर िं घीर् िरकारबाट शितइ अनुदान अन्तगइत प्राप्त २७ करोि ५६ िाख , अन्तर
िरकारी अचख्तर्ारी हस्तान्तरण कार्इक्रम अन्तगइत ३४ िाख , प्रदे श िरकार िमपुरक अनुदान रु १
करोि र िाझेदारी कार्इक्रम ५७ िाख ४८ हजार २८० गरर जम्मा २९ करोि ४७ िाख ४८
हजार २ िर् ८० रुपैर्ा रहे को छ ।

लनशतइ अनुदान अन्तगइत ३० करोि १० िाख ८७ हजार ७५० रुपैर्ा मध्र्ेबाट कार्ाइिर्को
दै लनक प्रशाशलनक खिइ १० करोि ५० िाख छु ट्याई बाकी रु १९ करोि ६० िाख ८७ हजार ७
िर् ५० रुपैर्ाको भौलतक पूवाइिार लनमाइण र अन्र् कार्इक्रमहरु िं िािनका िालग गरर िमग्र बजेट
तथा कार्इक्रम उिेचखत नीलत अनुिारको बजेट तथा कार्इक्रम र्िै िभामा प्रस्तुत गररने व्र्होरा अनुरोि
गदइछु ।

कोलभि-१९ को ववश्वव्र्ापी िं क्रमणको जटीिजा बीि आ.व.०७७\७८ को नगर ववकाि
र्ोजना तजुम
इ ाको प्रवक्रर्ामा िवक्रर् िहभालगता जनाउनु हुने िम्पूणइ नगरिभाका िदस्र्ज्र्ूहरु, अमुल्र्

िल्िाह, िुझाव ददई आफ्नो िवक्रर् िहभालगता जनाउनु हुने राजस्व परामशइ िलमलतका पदालिकारीहरु,

ववर्र्गत िलमलतका पदालिकारीहरु र नगर कार्इपालिका को कार्ाइिर्का कमइिारीहरु िगार्त िम्पूणइ
महानुभावहरुिाई हृदर् दे चखनै िन्र्वाद ददन िाहान्छु ।

[18]
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अन्तमा, र्ि नगरपालिकािे अचघ िारे को प्रस्तुत नीलत तथा कार्इक्रम कार्ाइन्वर्नमा िहर्ोग गनइ नेपाि
िरकार, १ नं. प्रदे श िरकार, माननीर् िांिदज्र्ूहरू ववकाि िाझेदारहरू, लनजी क्षेत्र, अन्तराइविर् दातृ
िमुदार्, नगरपालिकाका जनप्रलतलनलि एवं कमइिारीहरू राजनैलतक दिका पदालिकारी, मतदाता र िम्पूणइ
वुवद्धजीवी एवं प्रवुद्ध वगइमा हाददइक अवपि गदइछौँ ।
आगामी ददनका िालग मालथ उल्िेचखत कार्इददशाहरुिाई नीलतगत रुपमा स्वीकार गरी हाम्रा
प्रर्ाि र प्रर्त्नहरु िाई केन्रीत गनइ िकेमा र्ि नगरिाई िमृद्ध नगर र िुखी नगरवािी बनाउने

अलभर्ानमा अगािी बढाउने आिार बन्नेछ भन्ने ववश्वािका िाथ र्ि नगरिभाबाट पाररत हुने ववश्वािका
िाथ प्रस्ताव गदइछु ।

िन्र्वाद !!!
२०७७/०३/१०
िातौ नगरिभा
प्रस्तुतकताइ:

दर्न्त दे वी ि ुिाि
नगर उप-प्रमुख
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/t'jfdfO{ gu/kflnsfsf] ljlgof]hg P]g @)&&
/t'jfdfO{ gu/kflnsfsf] cfly{s aif{ @)&&÷&* sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu :yfgLo ;l~rt
sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ / ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] P]g
;efaf6 :jLs[t ldltM @)&&÷)#÷!)
k|:tfjgfM /t'jfdfO{ gu/kflnsfsf] cfly{s aif{ @)&&÷&* sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu ;l~rt
sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sd ljlgof]hg ug{ jf~5gLo ePsf]n],
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pk–wf/f -@_ adf]lhd /t'jfdfO{ gu/ ;efn] of] P]g agfPsf]
5.
!= ;+lIfKt gfd/ k|f/DeM -!_o; P]gsf] gfd æ /t'jfdfO{ gu/kflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&&Æ
/x]sf] 5 .
-@_ of] P]g t'?Gt k|f/De x'g]5 .
@= cfly{s jif{ @)&&÷&* sf] lgldQ ;l~rt sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{ clwsf/M -!_cfly{s jif{
@)&&÷&* sf] lgldQ /t'jfdfO{ gu/sfo{kflnsf, j8f ;ldlt, ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf /
sfo{x?sf lgldQ rfn" vr{, k"Flhut vr{ / lalQo Joj:yfsf] /sd ;d]t u/L hDdf /sd
?=&$,%@,)&,@*)÷– -cIf]?kL rf}/xQ/ s/f]8 afpGg nfv ;ft xhf/ b'O{;o c;L ?k}of dfq_
df ga9fO{ lglb{i6 ul/P adf]lhd ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ ;lsg]5 .
#= ljlgof]hgM -!_ o; P]g4f/f ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ lbOPsf] /sd cfly{s jif{
@)&&÷&* sf] lgldQ /t'jfdfO{ gu/ sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf
/ sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg ul/g]5 .
-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout
zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sddWo] s'g}df art x'g] / s'g}df
ck'u x'g] b]lvg cfPdf gu/ sfo{kflnsfn] art x'g] zLif{saf6 gk'u x'g] zLif{sdf /sd ;fg{
;Sg]5 . o;/L /sd ;fbf{ Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf /sdsf] @% k|ltztdf ga9\g]
u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?af6 csf]{ Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd
;fg{ tyf lgsf;f / vr{ hgfpg ;lsg]5 . k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yftkm{ ljlgof]lht
/sd ;fFjf e'QmfgL vr{ / Jofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGo rfn" vr{ zLif{stkm{ ;fg{
/ laQLo Joj:yf cGtu{t ;fFjf e'QmfgL vr{tkm{ lalgof]lht /sd Aofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf
afx]s cGoq ;fg{ ;lsg] 5}g .
t/ rfn' tyf k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yfsf] vr{ Joxf]g{ Ps ;|f]taf6 csf]{ ;|f]tdf /sd
;fg{ ;lsg]5 .
-#_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf :jLs[t
/sdsf] @% k|ltzt eGbf a9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ k/]df
gu/ ;efsf] :jLs[lt lng' kg]{5 .
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नेपािको िं वविानको िारा 2२8 को उपिारा (2) र िारा २३० बमोचजम रतुवामाई

नगर िभािेपाररत गरे को रतुवामाई नगरपालिकाको अथइ िम्बन्िी प्रस्ताविाई कार्ाइन्वर्न
गनइ बनेको ऐन

“आलथइक ऐन, 207७”

स्थानीर् िरकार िं िािन ऐन २०७४ जो दफा १०२ को

उपदफा २ बमोचजम िवाइशािरणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ ।

[21]

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
आलथइक ऐन २०७७
रतुवामाई नगरपालिकाको अथइ िम्बन्िी प्रस्ताविाई कार्ाइन्वर्न गनइ बनेको ऐन
प्रस्तावनाः रतुवामाई नगरपालिकाको आलथइक वर्इ 207७/0७८ को अथइ िम्बन्िी प्रस्ताविाई कार्ाइन्वर्न गनइको लनलमत्त
स्थानीर् कर तथा शुल्क िं किन गने, छु ट ददने तथा आर् िं किनको प्रशािलनक व्र्वस्था गनइ वाञ्छनीर् भएकोिे,
नेपािको िं वविानको िारा 2२8 को उपिारा (2) र िारा २३० बमोचजम रतुवामाई नगर िभािे र्ो ऐन बनाएको छ
।
१.

िं चक्षप्त नाम र प्रारम्भः (1) र्ि ऐनको नाम “आलथइक ऐन, 207७” रहे को छ।
(2) र्ो ऐन 207७ िाि

२.

>fjg

1 गतेदेचख रतुवामाई नगरपालिका क्षेत्रमा िागू हुनेछ ।

भूलम कर (मािपोत): नगरपालिका क्षेत्रलभत्र अनुिूचि (1) बमोचजम भूलम कर (मािपोत) िगार्ने र अिूि उपर
गररनेछ ।

३.

वहाि करः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्चक्त वा िं स्थािे भवन, घर, पिि, ग्जर्ारे ज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्जगा

वा पोखरी पूरै आंचशक तवरिे वहािमा ददएकोमा अनुिूचि (2) बमोचजम घर जग्जगा वहाि कर िगार्ने र अिूि
गररनेछ।

४.

ाँ ीगत िगानी र आलथइक कारोवारका आिारमा
व्र्विार् करः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्विार् वा िेवामा पूज

५.

िवारी िािन करः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र दताइ भएका िवारी िािनमा अनुिूचि (4) बमोचजम िवारी िािन कर

अनुिूचि (3) बमोचजम व्र्विार् कर िगार्ने र अिूि उपर गररनेछ ।
िगार्ने र अिुि उपर गररनेछ ।

६.
७.

ववज्ञापन करः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हुने ववज्ञापनमा अनुिूचि(5)बमोचजम ववज्ञापन कर िगार्ने र अिूि उपर

गररनेछ ।

मनोरन्जन करः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हुने मनोरन्जन व्र्विार् िेवामा अनुिूचि (6) बमोचजम व्र्विार् कर िगार्ने
र अिुि उपर गररनेछ ।

८.

बहाि लबटौरी शुल्कः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र आफुिे लनमाइण, रे खदे ख वा िं िािन गरे का अनुिूचि (7) मा उल्िेख
भए अनुिार हाट बजार वा पििमा िोही अनुिूचिमा भएको व्र्स्था अनुिार बहाि लबटौरी शुल्क िगार्ने र अिूि
उपर गररनेछ ।

९.

पावकइङ शुल्कः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै िवारी िािनिाई पावकइङ िुवविा उपिब्ि गराए वापत अनुिूचि (8)
बमोचजम पावकइङ शुल्क िगार्ने र अिूि उपर गररनेछ।

१०. िेवा शुल्क, दस्तुरः नगरपालिकािे लनमाइण, िं िािन वा व्र्वस्थापन गरे का अनूिूचि 9 मा उचल्िचखत स्थानीर्

पूवाइिार र उपिब्ि गरार्एको िेवामा िेवाग्राहीबाट िोही अनुिूचिमा व्र्वस्था भए अनुिार शुल्क िगार्ने र अिूि
उपर गररनेछ ।

११. िम्पचत्त कर

नगरपालिकाको क्षेत्रलभत्र रहे को िरिनामा अनुिूचि १० बमोचजम िम्पचत्त कर अिूि उपर गररनेछ

।

१२. ििक उपर्ोग िेवा शुल्क नगरपालिकाको क्षेत्रलभत्र तोवकएको ििकमा अनूिचु ि ११ बमोचजम ििक िेवा शुल्क
अिुि उपर गररनेछ ।
१३. कर छु टः

bkmf @ eGbf afx]s

र्ि ऐन बमोचजम कर लतने दावर्त्व भएका व्र्चक्त वा िंस्थाहरुिाई कुनै पलन

वकलिमको कर छु ट ददईने छै न ।
१४. कर तथा शुल्क िं किन िम्बचन्ि कार्इववलिः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनुिार कर तथा शुल्क िं किन िम्बचन्ि
कार्इववलि नगरपालिकािे तोके अनुिार हुनेछ।

[22]

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*

cg'';"rL !
dfnkf]t

१

Go'gtd % s¶f ;Dd PSd'i7
% s7f eGbf dfly !) s7f ;DDf
!) s¶f eGbf dfly ! ljufxf ;Dd k|lt ljufxf
! ljufx eGbf dfly # ljufxf ;Dd k|lt ljufxf
# ljufx eGbf dfly k|lt ljufx

२
३
४
५

!))
!@)
@$)
@%)
@^)

cg'';"rL @
axfn s/
l;=g+=

!

ववर्र्

axfn s/

cf=j= २०७७/७८ sf
nflu kfl/t

ljj/0f

3/x?sf] jxfn s/

s}lkmot

!) %

cg'';"rL #
Aoj;fo s/
k"hLsf] cfwf/dfM
-s_ Jofkf/Ls a:t"x? dlb/f ;u+ ;DalGwt a:t'x?sf] Jofkf/ Joj;fo
l;=g=

cf=j= २०७७/७८ sf nflu
kfl/t

ljj/)f

1=

1 nfv b]lv 3 nfv ;Dd

2000.

2=

3 nfv 1 b]lv 15 nfv ;Dd

3000.

3=

15 nfv 1 b]lv 1 s/f]* ;Dd

5000.

4=

1 s/f]* 1 b]vL 5 s/f]* ;Dd

15000.

5=

5 s/f]* 1 b]lv dfyL

30000.
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gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
-v_

Sofd]/f, ^]nLlehg, r:df nufotsf ljB"lto ;dfu|L -l;*L Kn]o;{, sDKo"^/ ;fdfu|L ;d]tsf
Joj;fox?_
l;=g=
1=
2=
3
4=
6=

cf=j= २०७७/७८ sf nflu
kfl/t
1000.
1500.
2000.
7000.
15000.

ljj/)f
5 nfv;Dd
5 nfv 1 b]lv 20 nfv ;Dd
20 nfv 1 b]lv 1 s/f]* ;Dd
1 s/f]* 1 b]lv 5 s/f]* ;Dd
5 s/f]* 1 b]lv dfyL

-u_ ^\ofS^/ ljs|L, sf/ hLk, c^f]df]jfON;, df]^/kf^{;\, df]^/;fO{sn, ldn,d]lzg/L, cflb_
l;=g=
1=
2=
3
4=
5=
6=

cf=j= २०७७/७८ sf
nflu kfl/t
1500.
2500.
5000.
7000.
10000.
25000.

ljj/)f
1 nfv;Dd
1 nfv 1 b]lv 5 nfv ;Dd
5 nfv 1 b]lv 10 nfv ;Dd
10 nfv 1 b]lv 20 nfv ;Dd
20 nfv 1 b]lv 1 s/f]* ;Dd
1 s/f]* 1 b]lv dfyL

-#_
lstfj, sfkL tyf :^]zg/L ;+u ;DalGwt Joj;fo -cf}iflw k;n / ls/fgf Joj;fo
;d]tsf] xsdf_
l;=g=
1=
2=
3=
4=
5=

cf=j= २०७७/७८ sf
nflu kfl/t
1000.
1500.
2500.
3000.
4000.

ljj/)f
1 nfv ;Dd
1 nfv 1 b]lv 5 nfv ;Dd
5 nfv 1 b]lv 20 nfv ;Dd
20 nfv 1 b]lv 25 nfv ;Dd
25 nfv 1 b]lv dfly

-ª_ s[lif;+u ;DalGwt Joj;fosf] xsdf - s[lif kmfd{, ufO{ kfng, ;"+u"/ kfng, afv|f kfng
Joj;fo cfbL . -sl[if;fdfu|L, cf}hf/, dn, ljp, ufO{ bfgf, rf]s/, s"v"/f bfgf, kz"kI+ fL cfxf/_

l;=g=
1=
2=
3=
4=
5=

cf=j= २०७७/७८sf nflu kfl/t

ljj/)f
1 nfv;Dd
1 nfv b]lv 3 nfv ;Dd
3 nfv b]lv 5 nfv ;Dd
5 nfv b]lv 20 nfv ;Dd
20 nfv b]lv dfyL

500.
700.
1000.
1500.
2000.
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gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
-r_ lz;f, k|m]ldª, sf^{k^
] , ;hfj^sf ;fdfg / hg/n u"*\; cfbL
l;=g=
1=
2=
3=
4=
5=

cf=j= २०७७/७८ sf
nflu kfl/t
1500.
2000.
2500.
3000.
4000.

ljj/)f
1 nfv;Dd
1 nfv 1 b]lv 5 nfv ;Dd
5 nfv 1 b]lv 10 nfv ;Dd
10 nfv 1 b]lv 20 nfv ;Dd
20 nfv b]lv dfyL .

-%_ ;'lt sk*f, /]l*d]* sk*f cflb Joj;fo
l;=g=
1=
2
3=
4=
5=
6=
7=

cf=j= २०७७/७८ sf nflu kfl/t

ljj/)f
1 nfv b]lv 3 nfv ;Dd
3 nfv 1 b]lv 5 nfv ;Dd
5 nfv 1 b]lv 15 nfv ;Dd
15 nfv b]lv 30 nfv ;Dd
30 nfv 1 b]lv 1 s/f]* ;Dd
1 s/f]* b]lv 5 s/f]* ;Dd
5 s/f]* b]lv dfly

1500.
2000.
2500.
3000.
4000.
10000.
10000.

-ज_ xf*{j]o/ Joj;fo
l;=g=
1=
2
3=
4=
5=
6=
7=

cf=j= २०७७/७८ sf nflu kfl/t

ljj/)f
1 nfv b]lv 5 nfv ;Dd
5 nfv 1 b]lv 10 nfv ;Dd
10 nfv 1 b]lv 15 nfv ;Dd
15 nfv b]lv 30 nfv ;Dd
30 nfv 1 b]lv 1 s/f]* ;Dd
1 s/f]* b]lv 5 s/f]* ;Dd
5 s/f]* b]lv dfly

1500.
2000.
2500.
3000.
4000.
10000.
10000.

ljz]if! k/fdz{ tyf Joj;flos ;]jfM
-s_ lrlsT;s, cx]j, sjL/fh, xf]ldof]k]lys, cfo"{j]lbs, kz" *fS^/, e]^/Lg/L, ;lh{sn nufot :j:Yo
;+u ;DalGwt Jojof;x?
cf=j= २०७७/७८ sf
l;=g=
ljj/)f
nflu kfl/t
1=
Pd=*L= *fS^/nfO{
4000.
2=
Pd=lj=lj=P;=, kz" *fS^/
2500.
3=
kz" ;xfosnfO{
1000.
4=
slj/fh, xf]ldof]k]lys, cfo'{j]lbs *fS^/
1000.
5=
;lh{sn ;fdfg v'b|fnfO{
1000.
6=
cf}ifwLk;n yf]snfO{
3500.
7=
;lh{sn ;fdfg yf]s
3000.
8=
lel*of] PS;/]
1500.
9=
slj/fh, xf]ldof]k]lys, cfo"{j]lbs cx]a
1500.

[25]

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
10=

zfl//Ls

Aofofd ;fdfu|L ljlqm

2000.

-v_ ^]ln rnlrq, a[Qlrt lgdf{)f, k/fdz{ ;]jf, cg";Gwfg tyf k/fdz{bftf, cg'jfbs, %fkfvfgf,
k|;
] , l:qmg lk|G^;{, cflb .
l;=g=
1=
2
3=
4=
5=
6=
7=

cf=j= २०७७/७८ sf
nflu kfl/t

ljj/)f
1 nfv b]lv 3 nfv;Dd
3 nfv 1 b]lv 5 nfv ;Dd
5 nfv 1 b]lv 15 nfv ;Dd
15 nfv 1 b]lv 20 nfv ;Dd
20 nfv 1 b]lv1 s/f]* ;Dd
1 s/f]* b]lv 5 s/f]* ;Dd
5 s/f]* 1 b]lv dfly

1500.
2000.
2200.
2500.
3500.
5000.
7000.

-u_ s]jn g]^js{
l;=g=
1=
2=
3=

cf=j= २०७७/७८ sf nflu kfl/t

ljj/)f
500 ;Dd u|fxs ePsf]
500 b]lv 1000 ;Dd u|fxs ePsf]
1000 eGbf dly u|fxs ePsfsf] xsdf

10000.
15000.
k|lt u|fxs? 3.

#_ n]vfk/LIfs
l;=g=
1=
2=
3=
4=

cf=j= २०७७/७८ sf nflu kfl/t

ljj/)f
>])fL
>])fL
>])fL
>])fL

s
v
u
#

3000.
2500.
2000.
1500.

ª_ sfg""g Joj;foL
l;=g=
1=
2=
3=
4=

cf=j= २०७७/७८ sf
nflu kfl/t

ljj/)f
al/i& clwjQmf
clwjQmf
clejQmf
n]vfk(L Joj;fo

5000.
4000.
3000.
2500.

r_ cGo ;]jfx? jf kmd{
l;=g=
1=
2=
3=

ljj/)f
ladf Ph]G^ lab]zL

ladf Ph]G^ :jb]zL
lj!fkg P]h]G;L

k|:tfljt /sd
?=
-aflif{s_
10000.
5000.
5000.

l;=g=
4=
5=
6=

[26]

ljj/)f
;]o/ bnfn
clestf{
sfg'gL kmd{

cf=j= २०७७/७८ sf
nflu kfl/t
15000.
1000.
5000.

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
%_ lgdf{)f Joj;fo
l;=g=
1=
2=
3=
4=

ljj/)f
>])fL
>])fL
>])fL
>])fL

s
v
u -ejg lgdf{)fstf{ &]Ss]bf/ ;d]t_
#

[27]

cf=j= २०७७/७८ sf nflu
kfl/t
7000.
5000.
3500.
3000.

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
h_ s"^fgL lk;fgL Joj;fox?sf] xsdf
l;=g=
1=
2=
3=
4=
5=
6=

ljj/)f
s"^fgL
s'^fgL
lro"/f
s'^fgL
s"^fgL
s'^fgL

tyf lk;fgL dfq
lk;fgL k]nfgL
tyf e"hf ldn dfq
lk;fgL k]nfgL lro/f ;d]t
lk;fgL k]nfgL lrp/f d;nf a];f/
lk;fgL k]nfgL tyf ljlqm ljt/)f

cf=j= २०७७/७८ sf nflu
kfl/t
1000.
1500.
1000.
2500.
2700.
4000.

em_ pTkfbgd'ns pBf]u
s_ cw{ k|zf]lwt dfn jf v]/ uO{/x]sf] dfn jf cGo ;fdfgsf] k|of]u / k|zf]wg u/L dfn;fdfg pTkfbg
ug{] Joj;fo h:tf]M v]/ uO{/x]sf] Knf:^Lsaf^ ;fdfg lgdf)f{ ug{] / kmf]xf]/af^ dn lgdf)f{ ug{] Joj;fosf]
xsdf Joj;fosf] nuflg x]/L ?=2000. b]lv 10,000. ;Dd lnO{g] % .

ख ) इँटा भटाको हकमा प्रति तिम्नी रु . ५०,०००

`_ ko{^g ;]jf Joj;fo
cfjf; nh xf]^]n kmf:^km"* /]i^"/f l/;f]^{, ^«feN; Ph]G;L :jldª k'n sGk]m|G; xn cflb
l;=g=

ljj/)f

1=
2=
3=
4=
5
6
7

;fgf] u|fdL)f :t/sf] lrof k;n jf 50 xhf/ ;Dd nufgL ePsf] xf]^n

50 xhf/ b]vL 1 nfv ;Dd
1 nfv b]vL 2 nfv ;Ddsf]
2 nfv b]vL 5 nfv ;Ddsf]
5 nfv b]vL 20 nfv ;Dd
20 nfv eGbf al(
l/;f]^{x?sf] xsdf

cf=j= २०७७/७८ sf
nflu kfl/t
500.
700.
1000.
1500.
2500.
5000.
yk ? 5000.

^_ ;+rf/ ;]jf Pkm Pd ;d]t
cf=j= २०७७/७८ sf nflu
kfl/t
1=
1 nfv;Dd
1000.
2=
1 nfv b]lv 2 nfv 50 xhf/ ;Dd
1500.
3=
2 nfv 50 xhf/ eGbf dfyL
2000.
4=
Pkm=Pd=/]l*of] k|;f/)f
2500.
df]jfO{n ^fj/ &'nf] ? 20000. -aflif{s_&"nf] eGgfn] #/sf] %tdf /fvLPsf ^fj/ / e'O{df /fvLPsf
^fj/x?sf] xsdf sDtLdf 2 tNnf ;Ddsf] prfO{ ePsf ^fj/ ;d]tnfO{ hgfpg] % . ;fgf]sf] xsdf
15000.
l;=g=

ljj/)f

ljQLo ;]jf
l;=g=
1=
2=

ljj/)f
lghL If]qåf/f ;+rflnt jfl)fHo j}s, ljb]zL ljdf sDkgL
ljsf; a}+s,

[28]

cf=j= २०७७/७८
sf nflu kfl/t

10,000.
7,500.

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
3=
4=
5

ljQLosDkgLsf] d'Vo sfof{no
ljdf sDkgL
dlg ^«fG;km/

7500.
5000.
2000.

6

cgnfOg ववविय सेवा(E-Sewa आदद)

2000.

७

Nf#'ljQ

6000.

८

1 s/f]* ;Dd sf/f]jf/ -jf;fnt_ ePsf ;xsf/L

3000.

९

1 s/f]* b]vL 3 s/f]* ;Dd -jf;fnt_ ePsf ;xsf/L

4000.

१०

3 s/f]* b]vL 5 s/f]* ;Dd -jf;fnt_ ePsf ;xsf/L

6000.

11

5 s/f]* eGbf dfly -jf;fnt_ ePsf ;xsf/L

8000.

gf]^M art tyf C)fsf] sf/f]jf/ gu/L k')f{tof s[lifdf cfwf/Lt ;xsf/Lsf xsdf aflif{s z"Ns lnO{g] %}g
. dfly pNn]lvt ;xsf/Lx?sf] ;DaGwdf s"g} l;kmf/L; ug"{ kg{] ePdf k|lt l;kmf/L; ? 1000.nfUg]% .

:jf:Yo ;]jf
uf}x| ;/sf/L c:ktfn, gl;{+x xf]d, lSnlgs tyf Nofjx? nufot :jf:Yo ;]jf;+u ;DalGwt
Joj;fox?
l;=g=
1=
2=
3=
4=
5=

cf=j= २०७७/७८ sf nflu kfl/t

ljj/)f
5 nfv ;Ddsf] nflu
5 nfv b]lv 20 nfv ;Dd
20 nfv b]lv 1 s/f]* ;Dd
1 s/f]* b]lv 5 s/f]* ;Dd
5 s/f]* b]lv dfyL

3000.
6000.
3000.
4000.
5000.

tflnd tyf k|lzIf)f s]Gb|x?
l;=g=

ljj/)f
tflnd tyf cg";Gwfg, sDKo"^/ ^fO{lkª, nufot kmf]^f] skL ;d]t
;+rfng eO{ sfd ug{] x?sf] xsdf, sDKo"^/ tyf efiff k|lzIf)f, lghL
If]q jf^ lbOg] lzIff ;]jf tyf sf]lrª ;]G^/
*«fO{leª ;]G^/ - ;jf/L k|lzIf)f s]Gb| _

1=
2

cf=j= २०७७/७८
sf nflu kfl/t
3000.
5000.

dd{t ;]jf
cf=j=

l;=g=

1=

ljj/)f

^]S^/, a;,

6««s,x]jL

OSo"jd]G^, sf/, hLk, ;jf/L *]lG^ Ë df]^/kf^{;,

ldnd]zLg/L, Po/s"n/, ^fo/ l/;f]lnË, *fO{gfdfO{^

२०७७/७८

sf nflu
kfl/t
3000.

2

df]^/;fO{sn, :s'^L

2500.

3

;fOsn, l/S;f

1000.

4

;fOsn, l/S;f dd{t tyf नर्ााँ ववक्री िमेत

2500.

[29]

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
5

/]l*of] #l* l^eL cflb O{n]sS^|f]lgS; ;fdfg

2000.

6

Uof;r"Nxf] ;]N;,, uf*Lsf] kDk, ^fo/^o"j kDr/, Uof; jlN*Ë, jS;f dd{t ug],{
n"uf l;pg] d]lzg cGo kmf]^f]skL, Jofu

1500.

cGo ;]jf
l;=g=
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
10=
11=
12=
13=
14=
15=
16=
17=
18=
19=
20=
21=
22=
23=
24=
25=
26=
27=

28=
29=

ljj/)f
j}b]lzs /f]huf/Ldf k&fpg] ;+:yfxfplhª sDkgL
pBf]u, ;+#;:yf cflbdf :jb]zsf] nflu hgzlQm ;KnfO{ ug]{

sn/ Nofj
#/hUuf vl/b ljqmL
lj!fkg ;]jf, kmf]^f] :^'l*of]
Jo'^L kfn{/, s]z >[uf/, ;fO{gjf]*{, k]lG^ª ;}n"g, g;{/L
df;" -v;L, s"v/
" f, /fuf, a+u"/ cflb_ v"b|f ljqm]tf
df;" -v;L, s"v/
" f, /fuf, a+u"/ cflb_ yf]s ljqm]tf
k+r]jfhf
j})* jfhf
l;te)*f/
^])* xfp;
xfkm Sof^/Lª
;fO{j/ Sofkm]
Pu|f]e]^
sjf*L k;n yf]s
sjf*L k;n v"b|f
("jfgL ;]jf zfvf ePsf
("jfgL ;]jf zfvf gePsf]
lty{ oftfyft ;]jf
vfgf dfq ljs|L xf]^n
;]^/Lª Joj;fo
1 d]l;g /fvL sk*f l;nfO{ ug]{ ? 3,00.
vfBfGg ;DalGw sf+^f Joj;fo

cf=j= २०७७/७८ sf
nflu kfl/t
2500.
2500.
1000.
1500.
2000.
1,000.
1,000.
1,500.
lgz"Ns
1500.
5,000.
3,000.
2,000.
1500.
1000.
7,000.
5,000.
3500.
2500.
1500.
1500.
2500.
yk 1 d]l;g a/fa/ ? 100

1500.
2 j^f ^'^L ;Dd 10000 .

k]^«f]lnod kbfy{ a]Rg] kDk

yk k|lt ^"^L 3000

Uof; ljs||L l*n/
ef*f jt{g, h"QfrKkn, s:d]l^s, dlgxf/L, x]Ny s]o/, s[ltd
uxgf, k]mG;L ;d]t v"b|f ljs|]tf / yf]s ljs|]tf
l*kf^{d]G^ :^f]/ /]i^'/]G^ a]s/L ;lxtsf]
l*kf^{d]G^ :^f]/
;'grfbL k;n

[30]

1500.
1500.
15000.
10,000.
5500.

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
pBf]uM
pBf]u / k|fnL egL btf{ x"g cfpg] ;a} k|sf/sf Joj;fox?sf] xsdf.
l;=g=

cf=j= २०७७/७८ sf nflu kfl/t

ljj/)f

1=
2=
3=
4=
5=
6=
7

3 nfv ;Dd
3 nfv 1 b]vL 5 nfv ;Dd
5 nfv 1 b]vL 10 nfv ;Dd
10 nfv 1 b]vL 20 nfv ;Dd
20 nfv 1 b]lv 1 s/f]* ;Dd
1 s/f]* 1 b]lv 5 s/f]* ;Dd
5 s/f]* b]lv dfyL

2000.
2500.
3000.
3500.
7000.
30,000.
50,000.

lu|n pBf]u
l;=g=
1=
2=
3=
4=
5=
6=

cf=j= २०७७/७८ sf nflu
kfl/t
1500.
2000.
2500.
3000.
3500.
4000.

ljj/)f
1 nfv b]lv 2 nfv ;Dd
2 nfv 1 b]lv 3 nfv ;Dd
3 nfv 1 b]lv 5 nfv ;Dd
5 nfv 1 b]lv 10 nfv ;Dd
10 nfv 1 b]lv 20 nfv ;Dd
20 nfv 1 b]lv dfyL

gf]^ M pNn]vLt Joj;fosf] xsdf cGo lgsfonfO{ u/Lg] l;kmf/L; afktsf] b:t'/ yk nfUg] %
. pNn]lvt l;kmf/L; afktsf] b:t'/ tf]lsP adf]lhd x'g] % .
cGo juL{s/)f gv'n]sf Joj;fo
l;=g=

cf=j= २०७७/७८ sf
nflu kfl/t
1000.
700.

ljj/)f

1=
cfn" Kofh, xl/of] t/sf/L, kmnkm'n yf]s ljs|L
2=
v"b|f t/sf/L, kmnkm"n, kfgk;n
gf]^M
1 dfyL pNn]lvt lsl;d, pk/f]Qm lzif{sdf gk/]sf] Joj;fo / pBf]u btf{ x"g cfPdf, Joj;fo / pBf]usf]
lsl;d x]/L dfyLsf] s/ b/df g#^\g]u/L jflif{s s/ lnO{ Joj;fo k|df)fkq lbO{g] % .
2 gu/kflnsfdf btf{ eO{ ;+rfngdf cfPsf kmd{, k;n, pBf]u cflb nfO{ aGb ug"k
{ bf{ cfjZostfg";f/
lgl/If)fu/L ljut jif{sf] nfUg] b:t"/ / hl/jfgf ;d]t c;"n u/L Joj;fo aGb l;kmf/L; lbO{g]% .
/ ;f]sf] ljj/)f %"^\^} kmfon v*f u/L cWofjlws u/L /flvg] % .
3= Joj;flos kmd{ gfd;f/L ubf{ ? 1000. /fhZj lnO{ gfd;f/L u/Lg] % .
4= gu/kflnsfnfO{ cfjZos k/]df -Joj;fosf] ls;Ld lgwf{/)f ug{] ;Gbe{df_ lghsf] Aoj;fosf] sf/f]jf/sf]
cfGtl/s /fhZj sfof{no jf cGtMz"Ns sfof{no jf^ sf/f]jf/ k|df)fLt ljj/)f dfu ug{ ;lsg] %
;fy} gu/kflnsfn] tf]s]sf] sd{rf/Laf^ lg/LIf)f u/L lg/LIf)f k|ltj]bgsf cfwf/df s/ to u/Lg]% .
5= gu/kflnsfnfO{ a"emfpg" kg]{ s/, z"Ns / ef*f cflb h:tf /fh:j a"emfpg jf+sL /x]df g=kf=af^
k|bfg ul/g] l;kmfl/; nufotsf ;]jf k|jfx jf^ al~rt ug{ ;lsg]% .

6= cGo jf+sL s/x?sf xsdf P]g tyf lgodfjnLdf tf]lsPsf] k/Llwleq /xL tf]s] adf]lhd
x"g]%, h"g ;fdfGotof sf/f]jf/sf] :t/ x]/L jflif{s ?= 100 b]lv 5000. ;Dd x"g]% .
aSof}tf Aoj;fo s/df 10 k|ltzt b)* h/Ljfgf tf]lsPsf] % .
[31]

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*

cg'';"rL $
;jf/L btf{ tyf aflif{s ;jf/L s/
cf=j=

l;=g=

ljifo

२०७७/७८ sf

ljj/0f

s}lkmot

nflu kfl/t

!

l/S;f, c6f] l/S;f / O{–l/S;f

!))).

cg'';"rL %
lj!fkg s/
l;
g=
1
2
3
4
5
6
7
8

ljj/)f
xf]l*+u
xf]l*+u
xf]l*+u
km\Nof;

jf]*{
jf]*{
jf]*{
jf]*{

d'n kSsL ;*s k|lt ju{ lkm^
d'n ;*ssf zfvf kSsL ;*s k|lt ju{ lkm^
;fvf /f]* k|lt ju{ lkm^
d'n kSsL ;*s k|lt ju{ lkm^

km\Nof; jf]*{ zfvf /f]*df k|lt ju{ lkm^ gu/ If]q leq

leQ]n]vg k|lt ju{ lkm^
Kff]n jf]*{ k|ltuf]^f
dfly pNn]lvt k|s/)f afx]ssf xsdf k|lt ju{ lkm^

cf=j= २०७७/७८ sf
nflu kfl/t
70
50
30
80
60
20
60
20

cGo ljifox?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jofg/ k|lt 2 xKtf ? 500. dfq, ;*s qm; u/]/ Jofg/ /fVg kfO{g] %}g .
Jofg/ Jofkf/Ls k|lt uf]^f ?=100 dfq -b"O{ xKtfsfnflu_
u]^ /fVg g=kf=sf] :jLs[lt lnP/ dfq k|lt xKtf ?=1000.
g=kf=n] :jLs[lt lbO{ / ;Demf}tf u/]sfdf lng kfO{g] %}g .
g=kf=sf] :jLs[t lnO{ gkfn] pNn]lvt If]qdf dfq lng kfO{g] %, cGo If]qdf lng g=kf=sf] :jLs[lt
lnO{ p&fpg kfO{g] % .
k|rf/ k|;f/ l/S;faf^ dfO{ls+u k|ltlbg ? 200. dfq /fhg}lts bn / ;fj{hflgs ;"rgfdf lng
kfOg] %}g .
ljo/, dlb/f, r'/f]^ tyf ;"lt{hGo kbf{ysf] lj!fkgnfO{
lglh tyf ;fj{hflgs :yndf /fVg
:jLs[tL lbOg] %}g .
/fhg}lts, wfld{s / ;fdflhs Jofg/ 3 xKtf;Dd lgMz"Ns /fVg lbg] .
;d"bfo e]nf x"g] :yfg h:t} lhNnf k|zf;g sfof{no, cbfnt, lh=;=;=, g=kf=, cufl* g=kf=n] tf]s]
adf]lhdsf cfsf/ k|sf/sf xf]l*{+u /fVg" kg]{ %

[32]

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*

cg'';"rL ^
dgf]/~hg s/
!= gu/kflnsf If]q leq ;+rflnt l;g]df xnx? jf6 k|To]s l6s6df nfUg] k|a]z z'Nssf] % k|ltzt x'g] /sd
dgf]/~hg s/ afkt c;'n ug{ ;lsg] 5 .
@= ;f+s[lts k|bz{g xn, gfr 3/, bf]xf]/L ;+uLt tyf cGo dgf]/~hg ;fdflu| k|bz{lgdf k|j]z z'Nsdf % k|ltzt
dgf]/~hg s/ nfUg]5 .
#= dgf]/~hg s/sf nflu Psd'i7 /sd tf]lsPsf] dgf]/~hg-hfb', ;sz{, r6s / d]nf cfof]hgf :yndf_ s/
jfkt cg'dltsf nflu u/Lg] l;kmf/L;sf b:t'/sf clt/LQm k|To]s lbg k|lt dgf]/~hg ;fwg ? %)).
lnO{g] 5 .

cg'';"rL &
axfn lj6f}/L s/

b}lgs u'lb|÷xf6ahf/÷;fKtflxs xf6ahf/df nufot cGo axfn la6f}/L s/

gu/ If]q leq nfUg] b}lgs u'lb|÷xf6ahf/÷;fKtfxLs xf6ahf/df -c:yfoL xf6 ahf/ / 3'lDt k;n_ k|ltlbg b]xfosf b/n] s/
nfUg]5 .
l; g=

laifo

1

df5f, df;'
ljlqm ;DalGw

2

sk8f tyf h'Qf
rKkn;Fu
;DalGw
Joj;fodf

3

t/sf/L tyf
kmnkm"n;Fu
;DalGwt
Joj;fodf

4

vfBfGg;Fu
;DalGwt

5

k/Dk/fut
l;k ;Fu
;DalGwt
Joj;fo

ljj/0f
vl; af]sf sfl6 ljqmL ug{] k;ndf k|lt uf]6f
;'u'/ a+u'/ sf6L lalqm ug{] k;ndf k|lt uf]6f
/fFuf sfl6 sf6L lalqm ug{] k;ndf k|lt uf]6f
df5f ljlqm ug{] k;n
/]l8d]6 ;fdfg / yfg sk8f ljlqm ug{] k;ndf
h'Qf rKkn ljlqm ug{] k;n 7"nf]
h'Qf rKkn ljlqm ug{] k;n ;fgf]
h'Qf rKkn l;nfO{ ug]{ df]rL
kmnkm"n, gf:tf 7]nfdf /flv ljqmL ug{]
;fu ;AhL 8f]sfdf jf 8fnfdf NofO{ a]Rg]
ef/df ;JhL NofO{ a]Rg]
l;hg cg';f/sf] ;fu ;JhL cfn' k;n 7"nf]df
l;hg cg';f/sf] ;fu ;JhL cfn' k;n ;fgf]df
kmnkm"n ;fu;JhL k|lt aonuf8f
kmnkm"n ;fu;JhL k|ltjf]/f / cGo ;fgf kmnkm"n
k;ndf
rfdn, bfn, cb'jf, n;'g, vf];f{gL cflb ljlqm ug{]
k;n
ls/fgf k;n
df5f df;' t/sf/L ljlqm ug]{
df6fsf efF8f a]Rg] k;n 7"nf]
df6fsf efF8f a]Rg] k;n ;fgf]
s"rf], s'gLof gf+nf] a]Rg]
hl8a'6L ljlqm ug{]
skfn sf6\g]nfO{
[33]

cf=j= २०७७/७८ sf nflu
kfl/t

50.
50.
100.
25.
50.
25.
20.
10.
25.
10.
15.
25.
20.
25.
10.
20.
20.
50.
25.
20.
25.
25.

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
a;f]af; tyf
pkef]u
;DalGwt

6

gu/ If]qsf P]nfgL, klt{ tyf ;fj{hlgs hUufdf a;f]jf; tyf pkef]u u/]
jfkt tf]lsP adf]lhsf] s/ p&fO{g] % .

Gfu/kflnsf If]qleqdf cfkm'n] lgdf{0f /]vb]v jf ;~rfng u/]sf] xf6 jhf/ / ;fj{hlgs :yn, PnfgL hUuf jf
;fj{hlgs hUufdf c:yfoL k;n, 3/ jf cGo h'g;'s} k|sf/sf Joj;fo nufotdf jxfn lj6f}/L s/ c;'n
ul/g]5 .
l;=g=
1=

2=
3=
5=

6=

l;
g=
!

@

ljj/0f

cf=j= 2075÷076 sf nflu
kfl/t jflif{s

Jf8f g+=

P]nfgL jf ;fj{hgLs
hUufdf Joj;fo u/]
jfkt
P]nfgL jf ;fj{hgLs
hUufdf Joj;fo u/]
jfkt
P]nfgL jf ;fj{hgLs
hUufdf v]tL u/] jfkt
P]nfgL jf ;fj{hgLs
hUufdf jf6f] 5]p 3/
6x/f jgfO{ j;]df
P]nfgL jf ;fj{hgLs
hUufdf jf6f] 5]p 3/
6x/f jgfO{ j;]df

^, &, *, ( / !)

k|lt ju{ lkm^ ? 1=50

!, @, #, $ / %

k|lt ju{ lkm^ ? 1

;j} j8f

K|flt s&\&f ? 30

^, &, *, ( / !) jhf/ If]q
^, &, *, ( / !) cGo If]q

K|flt w'/ ? 25
K|flt w'/ ? 20

!, @, #, $ / % jhf/ If]q
!, @, #, $ / % cGo If]q

K|flt w'/ ? 15
K|flt w'/ ? 10

cf=j=

laifo

२०७७/७८ sf

ljj/0f

s}lkmot

nflu kfl/t

kz'k+IfL ljlqm ;Fu
;DalGwt

cGo Joj;fo;Fu
;DalGwt s/

lhpFbf] vl;, af]sf, /fFuf, ;'Fu'/ a]Rg]nfO{
k|ltuf]6f
xfF;, k/]jf, s'v'/f a]Rg]nfO{
r'/f, wfuf], 6Lsf ;[+uf/ dlgxf/L ;Fu
;DalGwt
k|rf/, k|;f/ u/L Joj;fo ug{]
afF; k|ltaon uf8f
afF; k|lt 6«s
vl6ofdf ;fdfg /fvL a]Rg]
kmnfdsf] cf}hf/ tyf ;fdfg a]Rg]
efF8fs'8f k;n
kmf]6f] km|]ldË
dd{t -s's/, nfO{6, 5ftf cfbL_

!)).
@).

Pp6f dfq xfF;,
k/]jf, s'v'/f a]Rg]nfO{
s/ gnfUg]

20.
25.
50.
500.
15.
20.
25.
15.

20.
gf]6M dfly gk/]sf] Joj;fosf] xsdf gu/kflnsfn] lg0f{o u/L ? !). b]lv ? !)). ;Dd lng ;Sg]5

[34]

.

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
cg'';"rL 8
kfls{ª z''Ns

;jf/L kfls{Ë
:jb]zL ;jf/L ;fwgdf gu/kflnsfn] nufpg] kfls{*=z"NsM
s= a;,^«s,n/L cGo x]eL uf*L ?=20
v= dfO{qmf],sf/ cGo ;fgf uf*L ?=15
u= ljb]zL a;,^«s,n/L cGo x]eL uf*L ?=50
#= ljb]zL dfO{qmf],sf/ cGo ;fgf uf*L ?=40
ª= &]nf,l/S;f,l/S;f Eofg k^s] ? 5
r= df]^/;fOsn ? 5.
;jf/L kfls{ª :yfg gu/kflnsfn] tf]s] adf]lhd x"g%
] .

cg'';"rL 9
b:t''/ tyf ;]jf z''Ns

s_ l;kmf/L;x?sf] xsdfM
l;=g+=

ljifo

ljj/0f

cf=j= २०७७/७८
sf nflu kfl/t

s}lkmot

300.

Ps s7\7f eGbf dfly k|lt s7\7f yk
?= !)).

df]xL gfd;f/L tyf df]xL afF8kmfF8
l;kmf/L;
hUuf gfd;f/L l;kmf/L;
df]xL nut s6\6f l;kmf/L;

400.

ck'tfnL l;kmf/L; b:t'/

1500.

rf/ lsNnf l;kmf/L;

!

3/
/
hUuf
;DalGw
l;kmf/L;

300. Psd'i&

lgj]bg b:t'/
kSsL 3/ k|df0fLt
sRrL 3/ k|df0fLt
a;f]jf; k|df0fLt
Joj;flos 3/ sf]7f vf]Ng]
cfjfl;o 3/ sf]7f vf]Ng] , 3/
gfd;f/L
xsef]u tyf hf]tef]u tyf 5'6
btf{ l;kmf/L;

Go'gtd 300.
clwstd 500
10.
500.
100.
300.
500.

Ps s7\7f eGbf dfly k|lt s7\7f yk
?= 5).
Ps s7\7f eGbf dfly k|lt s7\7f yk
?= @)).
Yfk k|lts7\7f ? #) Ps s7\7f eGbf
dfly

200.
500.

pBf]u ;DalGw 3/df cfunflu

300.

;fgf 3/]n' pBf]udf cfunflu
l;kmf/L;
demf}nf pBf]udf cfunflu
l;kmf/L;

300.
400.

7"nf pBf]udf cfunflu l;kmf/L;

500.

[35]

Ps s¶f eGbf al9sf nfuL k|lt s¶f
? #)).
jLdf k|of]hgsf nflu, cGosf nflu
lgz'Ns
jLdf k|of]hgsf nflu, cGosf nflu
lgz'Ns
jLdf k|of]hgsf nflu, cGosf nflu
lgz'Ns
jLdf k|of]hgsf nflu, cGosf nflu
lgz'Ns

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
;j{;fwf/0fsf] 3/ 6x/fdf
cfunflu l;kmf/L;
gS;f kf; lstfj b:t'/
;+3;+:yfsf] a}s vftf vf]Nbf
l/S;f 7]nfsf] An' a's b:t'/
gfd, pd]/ y/ nufot ;+;f]wg

lgz'Ns
500.
100.
100.
300.

Joj;fo k|df0f kq b:t'/

@

#

300.

kSsL 3/ sfod l;kmf/L; jf 3/
lgdf0f{lwg /x]sf] l;kmf/L;

k|ltju{km"^ ? 1

l6gsf] 5fgf ePsf] sRsL 3/ sfod
l;kmf/L;

200.

sRrL 3/ l;kmf/L;
ltgk':t] v'Ng] l;kmf/L;
gfu/Lstf k|df0fkq l;kmf/L;
gfu/Lstf ;lh{ldg
gfu/Lstf
;Fu
cGo lhNnfsf] gfu/Lstf l;kmf/L;
;DalGwt
c+uLs[t gfu/Lstf
l;kmf/L;
a}jfxLs c+uLs[t gfu/lstf
l;kmf/L;
ljjfx k|df0fLt
k+lhs/0f;Fu hGd k|df0fLt
;DalGw
d[To' k|df0fLt
k|df0fLt
a;fO{;/fO{ k|df0fLt
l;kmf/L;

JolQm;Fu
;DalGwt
l;kmf/L;

hlt If]qkmn eP klg

100.
300.
250.
500.
250.
500.
250.
100.
100.
100.
100.

pNn]lvt l;kmf/L;df ;lh{ldg ug{
k/]df k|lt ;h{ldg ? %)). yk
b:t'/ nfUg]] 5 .

300.

rf/Llqs Pjd\ ;"rLs[t ju{
l;kmf/L; :yfoL a;f]jf; ePsf
nfuL

$

gu/kflnsf 3f]if0ff x'g' k'j{ b]lv aSof}tf x'g]
/ gu/kflnsfn] hf/L u/]sf] k|df0fkq
glng]sf] xsdf ?= %)).

rf/Llqs Pjd\ ;"rLs[t ju{
l;kmf/L; gkf df :yfoL a;f]jf;
gePsf] xsdf
g]kfnL k]G;g k§ axfssf nflu
u/]sf] h'g;'s} l;kmf/L;
ef/lto k]G;g axfssf nflu
h'g;'s} l;kmf/L;
cGo b]zsf k]G;g axfssf] xsdf
s[lif ;+u ;Dalwt l;kmf/L;sf]
xsdf af]/Lª ug{ ;d]t

500.
250.
300.

pNn]lvt l;kmf/L;df ;h{ldg ug{
k/]df ;f] sf] b:t'/ k'g nfUg] 5 .

500.
100.

a}b]zLs /f]huf/Ldf d[To"
x"gs
] f] l;kmf/L;
Joj;fo aGb l;kmf/L;

lgz"Ns
300.

k;n sf]&fdf cfuhgL ePsf]

lgz"Ns

gftf k|df)fLt g]kfnLdf

300.

gftf k|df)fLt cu|]hLdf

500.

;a} k|sf/sf c+u|]hL l;kmf/L;

500.
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;h{ldg clgjfo{

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
gDa/L hUUffsf] ?v sf^\g]
l;kmf/L;

300.

;x"nLot sf&sf] l;kmf/L;

200.
ljkb\sf] lgz'Ns

bfp/fsf] k|of]hg eP k|lt ^\ofS^/
? 1500.

cGo ;fwf/)f l;kmf/L;

200.

ljkb, hf]lvddf k/]sf tyf
c;fWo /f]uL tyf lgz"Ns pkrf/
tf]lsPsf lgz"Ns l;kmfl/; ul/g]
% .

ljB"t l;kmf/L;

200.

1 eGbf a(L ?v eP k|lt
?=100.

gf]^M ;fljs uflj; af^ gS;f k|df)fLt lnPsfx?sf xsdf gS;f kf; k|lqmofdf cfp+bf pNn]vLt
gS;f k'g k|df)fLt ug'{ kg{] ePdf ? 500. nfUg]% .
v_ cldg af^ u/Lg] ;a} k|sf/sf l;kmf/L;x?
cf=j=

l;=g++=

1

2

ljifo
dfu lgj]bsf]
cfwf/df hUUf
%'^\ofpg] sfd
b"/L k|df)fLt
nufotsf cGo
cldg ;+u
hf]l*Psf
l;kmf/L;x?

२०७७/७८ sf

ljj/)f

s}lkmot

nflu kfl/t
500.

1 lj#f ;Dd
1 lj#f b]lv dfyL

800.

a}lsª k|of]hgsf nfuL .

250.

;a{;fwf/)f ;+u hf]*LPsf
l;kmf/L;

200.

lsrnf] k/L cfPsf] xsdf

1000.

dfly pNn]vLt afx]ssf]
xsdf

500.

u_ pBf]u nufotsf l;kmf/L;x?
cf=j=

l;=g+=

ljifo

ljj/)f

२०७७/७८ sf

nflu kfl/t

pBf]u btf{ l;kmf/L;

rfprfp pBf]u
ljis"^ pBf]u
rKkn pBf]u
;nfO{ pBf]u
KnfO{ pBf]u
;; pBf]u
sk*f pBf]u
a/km pBf]u

1500.
1500.
2000.
2000.
3000.
3000.
1000.
1000.

sGkm];g/L pBf]u

2000.

sfi& pBf]u
; ldn ;lxtsf]
sfi& pBf]u
kmlg{r/ dfq

2000.
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3000.
2000.

s}lkmot

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
1

Dff]^/;fOsn
1500.
;fOsn
500
uf*L 3000

Uof/]h

b"O{ rSsf ;jf/Lsf]
xsdf
&"nf ;jf/Lsf]
xsdf
k]^«f]n kDk

3000.
5000.

;jf/L k|l/Ô)f
s]Gı

20000.

dl§t]n l*n/

5000.

:^]zg/L pBf]u
l*:^Ln/L pBf]u
xNsf k]o kbfy{
Knfi^Ls pBf]u
kfp/f]^L s]s

2000.
10000.
5000.
5000.
1500.
cf=j=

l;=g+=

ljifo

ljj/)f

२०७७/७८ sf

nflu kfl/t

1

pBf]u btf{ l;kmf/L;

u|Ln pBf]u
un}rf pBf]u
ufd]G^ pBf]u
e'hLof ldn
O{^f pBf]u cfw'gLs
e§f hl*t
O{^f tyf ^fon
cfw'gLs oGq
h*fg gu/LPsf]
kz" cfxf/
tfdf cfNd"gLod
h:tf wft' pBf]u
k|z
]
afx]s k|G^Lª
h'; pBf]u
r"/f]^ lj*L
a]taf+; kmlg{r/
n'lj|s]G^ pBf]u
dfly pNn]v
gu/LPsf
pBf]ux?sf] xsdf
[38]

3500.
5000.
3500
3000.
15000.

10000.
1000.
5000.
2500.
1000.
10000.
500.
10000.
600. b]lv
50000.
;Dd

s}lkmot

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
-#_ lghL lzIf)f ;+:yf btf{ Pjd\ cGo sfdsf nflu l;kmf/L;
-lzIff ;DalGw ;Dk")f{ clwsf/ gu/kflnsfn] cEof; ug{ yfn] kl% :jLs[ltsf] nfuL tn pNn]lvt
b/ g} nfu' x'g]% .
l;=g+=
1

cf=j=

ljifo
ljj/)f

२०७७/७८ sf

k"j{ k|fylds

7000.

3

cfwf/e't tx -1 b]lv 8 sIff
;Dd_
dfWolds - 9 b]lv 12 ;Dd _

25000.

6

SofDk;

30000.

7

k|fljlws lzIf)f ;+:yf

25000.

8

:t/ a[$L l;kmf/L;

2

s}lkmot

nflu kfl/t

10000.

1000.

k|lt ljifo

lghL lzIf)f ;+:yfn] ltg'{kg]{ jflif{s s/ M
cf=j=

ljifo
ljj/)f

l;=g+=

२०७७/७८ sf

s}lkmot

nflu kfl/t

1

k"j{ k|fylds

5000.

2

8 sIff

6000.

3

10 sIff

8000.

4

10 ® 2

10000

5

SofDk;

15000.

6
k|fljlws lzIf)f ;+:yf
15000.
-ª_ #/af^f] k|df)fLt -c+zj)*f, xs%f]*\g] -;/sf/L k|of]hgsf nflu dfq_ kl/jf/ leq
gfd;f/L, as;, bfO{hf]cflbsf] xsdf_
l;=g+=

;fj{hlgs cg'bfg jf o:t} k|sf/sf cGo
cf=j= २०७७/७८ sf
nflu kfl/t

ljj/)f

1

1 w'/ b]lv 10 s&\&f ;Ddsf]

250.

6

10 s&\&f b]lv 3 lj#f ;Ddsf]

500.

8

3 lj#f b]lv

1000.

dfyL

r_ #/gS;f agfpg] O{lGhlgo/L~ sG;n^]G;L
l;=g+=
ljj/)f

cf=j=

२०७७/७८

sf nflu
kfl/t

1

Joj;fo btf{÷gjLs/)f z'Ns

s}lkmot

10,000.
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s}lkmot

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
%_ #/af^f] k|df)fLt -/flhgfdf÷ljqmL k|of]hgsf nflu_
ljifo
l;=g+=
ljj/)f
1
3/ jf6f] l;kmfl/; Go'gtd ?
2
3
4

d'n kSsL ;8s;Fu hf]l8Psf hUufx?sf] xsdf
k|lts7\7f
d'n kSsL ;8s bfofafof ! lsdL ;Dd / cGo klSs
;8sx? k|lt s¶f ?

cf=j= २०७७/७८
sf nflu kfl/t

250.
#/jf^f]
l;kmfl/; ubf{
dfu lgj]bgsf]
cfwf/df
hUufsf] If]qkmn
%'^\ofO{ ;f]lx
jdf]lhd /fhZj
;+sng u/L
l;kmfl/; ug{
;lsg] % .

400.
250.
200.

u|fe]n ;8sn] 5f]Psf] k|lt s7\7f

s}lkmot

5
300.
zfvf ;8s Knl6ª hUufx? k|lt s¶f ?
6
50.
v]ltof]Uo hldg k|lts7\7f
7
100.
slRr ;8sn] 5'g] k|lt s7\7f
u'&L hUUffsf] ljqmL k|of]hgsf nflu u/Lg] l;kmfl/;df Go"gtd ? 150 k|lts&\&f #/ eP
k|ltsf]&f ? 100. / pNn]lvt #/sf] #/gS;f kf; clgjfo{ u/]sf] x'g'kg{]% .
-h_ #/gS;f kf; b:t'/
cf=j=

l;=g++=

ljifo

ljj/0f

२०७७/७८ sf

s}lkmot

nflu kfl/t

!

3/
gS;f kf;
b:t'/

!))) au{km"6
;Dd gS;f kf;
ubf{ k|ltju{km"6

3=0.

!))!b]lv @)))
au{km"6 ;Ddsf]
nflu k|ltju{km'6

3=50.

@))! b]lv $)))
ju{km'6 ;Dd
k|ltju{ km'6
$))! au{km'6
eGbf dfly
hlt;'s} ePklg
kvf{n k|lt /lgË
lkm6
sf7sf] 3/ jf
6fF8] 3/ k|lt ju{
km'6
e'FO{tnfdf kSsL
lbjfn eO dfly
6Lgsf] 5fgf
ePsf] k|ltju{km'6

3=75.
4=0.
5.
1.

1.50
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* ;/sf/L ejg, d7dlGb/, ;fj{hflgs
dxTjsf ejgsf] gS;f kf; ubf{ Psd'i7
%)).– lnO{g] 5 .

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
3/
gS;f gfd;f/L b:t'/

@

k|lt au{km'^ ? 1 ?k}of 50 k};f .

3/ gS;f lg/LIf0f tyf
;h{ldg b:t'/
n]cfp6 b:t'/
;fj{hlgs k"jf{wf/ dd{t
b:t'/
ly|km]h nfO{g h8fg
l;kmf/L;
vfg]kfgLsf] wf/f h8fg
;+:yf btf{ . gljs/0f .
l;kmfl/;
l;g]df xn vf]Ng]
l;kmf/L;
d]nf ;s{; cg"dlt
l;kmf/L;
6]nLkmf]hg h8fg
l;kmf/L;
l/S;f 7]nf btf{,
gljs/0f tyf gfd;f/L
b:t'/
h'g;'s} k|sf/sf
;/hldg
dfly pNn]v gePsf
b:t'/sf] xsdf
gS;f kf; ;DaGwL
k|df0fkqsf] k|ltlnkL
3/sf] gS;fsf] k|ltlnkL
cGo k|df0f–kq
;DktL s/ lt/]sf]
/l;bsf] k|ltnLkL
Goflos ;ldltsf]
lg0f{osf] k|ltlnlk
ph'/L b:t'/
k|ltpQ/ b:t'/

#

$

300.
100.
200.
500.
200.

सेवा मुलक वा आयकर छु ट भएका सस्था रु
१००

500.
10,000.
5000.
200.
150.
350.

7]nf, l/S;f afx]s

500.

%)).
#)).
@)).
१००.

? % k|ltkfgf
? !)
? !)

c Go ; ] j f z " N s
l;=g+
1
2
3
4
5

cf=j= २०७७/७८ sf nflu kfl/t

ljj/)f

crn ;DklQ d'Nof+sg ;]jf z'Ns
k|lt nfv ?= @%.
cfo>f]t d"Nof+sg k|df0fLt z'Ns
k|ltnfv ? @%.
;fj{hlgs zf}rfno k|of]udf
lbzf u/]sf] ?=!). lk;fa km]/]sf] ?=%.
kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg ;]jf z'Ns PPP sf] dfWodaf6 to eP kl5 gu/kflnsfn] tf]s]
adf]lhd x'g] .
;]jfsf] k|s[lt x]/L ? !)). b]lv @))). ;Dd
cGo ljlaw ;]jf z'Ns
gu/kflnsfn] tf]Sg ;Sg] .
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b08 h/Ljfgf
l;=g=
!
@
#

ljj/0f
#% lbg leq btf{ ePsf JolQmut
36gf
#% lbg gfl3 btf{ x'g] JolQmut
36gf
36gf btf{sf] k|ltlnlk

$

lgz]lwt Knfl:6s k|of]u ug{]sf
xsdf

%

hyfeflj rf}kfof 5f]8\g]sf xsdf

cf=j= २०७७/७८
sf nflu kfl/t

s}lkmot

lgz'Ns
?= %).

;h{ldg l;kmfl/; ug'{kg]{ ePdf
Psd'i7 %)). lng] .

?= !))
!))) b]lv !%)))
;Dd

k|ltlbg !)) b]lv
%)) ;Dd

!@

dfnkf]tsf] xsdf Ps aif{ ;Ddsf]
aSof}tfsf nflu

!) k|ltzt

!#=

Joj;fosf] aSof}tf

!) k|ltzt

!$=

cGo jSof}tfsf] xsdf

!) k|ltzt
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Knfl:6s lgz]lwt If]q 3f]if0f eP
kl5 sfof{Gjog x'g] / ;f] sf]
;"rgf :yfgLo /]l8of] / kqklqsf
dfkm{t hfgsf/L u/fO{g] 5 .
ufO{, e}l;, uf]?sf] ? %)).
h/Ljfgf / vfgf vr{ ? @%)
k|ltbLg .
af5f afl5 / kf8fkfl8sf] xsdf
;f] sf] krf; k|ltzt
dfly pNn]lvt afx]ssf
rf}kfofsf] xsdf h/Ljfgf ?
#)). / v'/fsL !%). k|ltlbg .
kf7fkfl7 nufotsf] xsdf ;f]sf]
krf; k|ltzt
;ft lbg ;Dd klg rf}kfof lng
rf}kfof wgL gcfPdf
gu/kflnsfn] lnnfd ug{] 5 .
bf]>f] jif{b]lv k|To]s jif{ yk !)
k|ltzt hl/jfgf
bf]>f] jif{b]lv k|To]s jif{ yk !)
k|ltzt hl/jfgf
bf]>f] jif{b]lv k|To]s jif{ yk !)
k|ltzt hl/jfgf

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
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cg'';"rL

;DklQ s/
cf=j=
l;=g++=

!

ljifo

सम्पती कर

२०७७/७८

ljj/0f

sf nflu
kfl/t

klSs 3/ k|ltju{km"6

0=70.

e'FO{tnfdf kSsL
lbjfn eO dfly
6Lgsf] 5fgf ePsf]
k|ltju{km'6

jflif{s 300
Psd'i&

6f8] sf7sf] 3/

jflif{s 100
Psd'i&

km';sf] 3/ -;'s'Djf;L
jfx]s_

s}lkmot

* ;/sf/L ejg, d7dlGb/, ;fj{hlgs
dxTjsf ejgsf] s/sf] Psd'i7 ? @)) lnO{g]
5} .

jflif{s 50
Psd'i&

cg'';"rL

११

सडक उपयोग सेवा शुल्क

l;=g=
1=

2=

3=

4=

pnf{jf/L – cfdjf/L – lj/f6gu/ ;8s / x'nfsL ;8s jfx]s
ljj/0f
OsfO{
K|flt O{sfO{ b/ ?
Eff/lto g+= sf] 6«s,
l6«k/ / 8f]h/,
? 50
ldlgj;, ldlg 6«s
cft]hft] Ps k6s
6«ofS6/ nufot rf/
rSs]
Gf]kfnL g+= sf] 6«s,
l6«k/ / 8f]h/,
? 30
cft]hft] Ps k6s
nufot 7'nf ;jf/L
;fwg
Gf]kfnL g+= sf] ldlg
j;, ldlg 6«s,
? 20
6«ofS6/ 6«ln
cft]hft] Ps k6s
nufotsf ;jf/L
;fwg
6]Dkf], sf/, jf]n]/f],
? 1०
cft]hft] Ps k6s
lhk, 6\ofS;L cfbL
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रतुवामाई नगरपालिका
नगर कार्इपालिकाको कार्ाइिर् लिजुवा मोरङ
१ न. प्रदे श, नेपाि
आलथइक बर्इ ०७७/०७८ को नगर स्तररर् र्ोजना तथा कार्इक्रम
१
१.क
क्र.ि

भौलतक पुवाइिार तफइ
ििक लनमाइण
र्ोजनाको नाम

र्ोजना कार्ाइन्वर्न हुने स्थान,विा
बैकुण्डठघाट बाट िक्षमीिोक हुाँदै महाराजथान जाने

ववलनर्ोचजत बजेट

१

ििक कािोपत्रे

२

ििक कािोपत्रे

३

ििक कािोपत्रे

वपढािी - िौकीघाट रतुवामाई ३

३००००००

४

ििक कािोपत्रे

िोरीर्ा-टावरटोि झुवकइर्ा ििक रतुवामाई ४

३००००००

५

ििक कािोपत्रे

िोनापुर- हटीर्ािााँिा रतुवामाई १

३००००००

६

ििक कािोपत्रे

लिजुवा िााँगीटोिा हुाँदै िोवक्रर्ामुलन रतुवामाई ७

३००००००

७

ििक कािोपत्रे

कादुपािा िेवट ििक रतुवामाई ५

३००००००

८

ििक कािोपत्रे

९

ििक कािोपत्रे

१०

कािोपत्रे कार्इ

ििक रतुवामाई १०
गोलबन्दपुर िोक बजार महाराजथान विा कार्ाइिर्
मुिरलभट्टा िााँगीिोक रतुवामाई ५

उमामहेश्वर मचन्दर पचिम भगवती आवव हुदै कस्टु
िौक िम्म रतुवामाई २
लिं गािी बजार हुाँदै पुव इ उत्तर घोपाटोिी िम्म
रतुवामाई ४
गोलबन्दपुर िोक बजार महाराजथान विा कार्ाइिर्
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ििक कािोपत्रे

वपपििोक उत्तरको टाकुर िोक िम्म रतुवामाई
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ििक कािोपत्रे

१३

ििक कािोपत्रे

१४

टालिभट्टा पचिम जनता मा वव िम्म टालिभट्टा
पचिम रतुवामाई ९
दाम्रालभट्टा बजार पुव इ िामुदावर्क भवन जाने बाटो
रतुवामाई ८

बाटो पक्की गने र ढि

िोमबारे बजार तथा ररङरोि (काकी िोक पुव इ

तथा टहरा लनमाइण

पचिम) । रतुवामाई १०
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महतो टोि, महानन्द र्ादव टोि, हाफीज टोि,
१५

ममइत िम्भार

फजुि मोचल्व टोि, िोनामाई पोखरी पुवक
इ ो बाटो,

िुकुम्बािी टोि, बक्राहा पचिम लगरर टोि र िददर

१३०००००

टोि रतुवामाई १
१.लिमा प्रहरी िौकी उत्तर टोि २.िखनपोखरी
दे चख मदशाइ िम्म ३.गंगाको घरदे चख िखनमागइ
िम्म ४.ईमम्बरा दे चख उत्तर टोि िम्म ५. नर्ााँ
१६

ििक मतइ तथा
ग्राभेि(िमपुरक कोर्)

कबरस्थानको ििक ६.एकिादको दचक्षण बोिइर
िम्म ७.ितरामुनी दे चख ३८ नम्बर वपिर िम्म

१३०००००

ििक ममइत तथा ग्राभेि ८. पािमान टोि पचिम
९. हवफजो लमर्ाको घर दे चख भारत लिमाना िम्म
ििक रतुवामाई १०.खुट्टामुनी उत्तर ििक ११.
महमानी मदशाइ दे चख बोिइर िम्म रतुवामाई २
क. हाटखोिा दे चख लबताइटोि िम्म ख. ददपक िरको

१७

ििक मतइ तथा
ग्राभेि(िमपुरक कोर्)

घर पचिम जाने ििक ग. महादे वा लगजाइ टोिको
ििक घ. जगददश ताजपुररर्ाको टोि जाने ििक

१४०००००

ङ. लमिनिोक पुव इ जाने ििक ि. वपढािी पुव इ
लतरथ ताजपुररर्ा टोि जाने ििक रतुवामाई ३
क. केशरबारी दचक्षण मदन मागइ िम्म ख. कठगरा

गढीमहाराजथान जाने ििक ग. हुिाकी ििक दे चख
१८

ििक मतइ तथा

बैगनटोिको पुि िम्म घ. भरिोक पुव इ बाट उत्तर

ग्राभेि(िमपुरक कोर्)

हुदै लिं गािी वपपििोक िम्म ङ. पैर्ामारी िोक

१४०००००

पचिम ह्दर् मुचखर्ा टोि ि. फोकवटर्ा टोिको
लभलत्र ििकहरु रतुवामाई ४
१. गंगा माचझको घर दचक्षण ििक २. बरातु
माझीको घर पचिम िेवट बजार िम्म ३. किेनी
१९

ििक मतइ तथा
ग्राभेि(िमपुरक कोर्)

वपपििोक पचिम बक्राहा बााँि िम्म ४.चज.वप.

मागइ लमिनटोि पुव इ विा नम्बर ८ को लिमाना
िम्म ५. िाररकट्टा ठाकुरटोि ६. छोटीिार्ज

१००००००

जाने ििक ७. श्र्ाम बंगािीको घर दचक्षण जाने
ििक ममइत तथा ग्राभेि रतुवामाई ५
२०

ििक मतइ तथा

विा नगर िमपुरक कोर् विाका ममइत गनुप
इ ने

ग्राभेि(िमपुरक कोर्)

आवश्र्क बाटाहरु रतुवामाई ६
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क. गिीझार लििा बस्नेतको घर उत्तर पचिम
दे वीस्थान ि ुिामचण भट्टको घर िम्म ख.विा
२१

ममइत िम्भार नगर
िाझेदारी

कार्ाइिर् दचक्षण पुव इ श्र्ाम राजवंशी टोि ग.
नरबहादुर बस्नेत को घर पचिम टोि घ.ध्र्ान

१००००००

बहादुर राई टोि ङ. वपपििोक पुव इ रतुवा जाने
ििक ि. नरे न्र ररजाि टोि जाने ििक
रतुवामाई ७

२२

ििक ग्राभेि

नगर िमपुरक र्ोजना (६०/४०%):- भट्ट टोि
भुल्कािोभा कट्नु रतुवामाई ८
कृष्ण गौतमको घर पचिम खगेन्र खापुङ घर िम्म
िारा रतुवामाई ९
दशइन लिम्बुको घर दे चख उत्तर गोपी बरािको घर
र लभम कुमार लिम्बुको घर पुव इ वािववकाि जाने
ििक िारा रतुवामाई ९
रािाकृष्ण मचन्दर पुवक
इ ो बाटो िक्ष्मी ररजािको
घरको बाटो र ददनाथाक कट्टे िको टोिको बाटो
िारा रतुवामाई ९
लिपु लतम्िीनाको घर उत्तरको बाटो ठकठकीर्ा
लततरीको बोट दचक्षण जाने ििक िीपु रतुवामाई ९

२३

ममइत िम्भार नगर
िाझेदारी

िकुन्तिा घर उत्तरको बाटो िनराजकों घर दे चख
पुणइ तामाङको घर िम्म झरना रतुवामाई ९
हरर िुर्टे िको घर दचक्षण रातो फिैिा जाने
ििक र दे वव िुवेदीको घर दचक्षण जाने ििक
रतुवामाई ९

महेन्र थापाको घर उत्तर र िप्टनटोि राम
बहादुर काकीको घर जाने बाटो िप्टन टोि
रतुवामाई ९
अचग्जन चघलमरे को घर जाने बाटो गोपाि श्रे ष्ठको घर
पचिम र पुण्डर् लिग्जदे िको टोिको बाटो पालथपरा
टोि रतुवामाई ९
अशोक चघलमरे को घर दचक्षण िुगा जाने बाटो िम्म
५०० लमटर शान्तीमागइ रतुवामाई ९
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मदन कृवर्मागइ-पौिेिटोि ििक, झरनाटोि ििक
प्रगलतटोि ििक, मिामी टहरा-शुक्रबारे ििक,
लबवहबारे -प्रिानटोि ििक, गोपाि पौिेि-ररं गरोि
ििक, झमक चघलमरे -पोखरीबााँि ििक, नारार्ण
मंददर ििक, वहमािर् आ. वव.-झोिुंगे पुि ििक,
िातमेिी-मिामी टहरा ििक, राम बहादुर श्रे ष्ठ
२४

ििक ममइत
(िमपुरक)

टोि-गाईघाट ििक, लगवइराज खिका टोि ििक,
मदन कृवर्मागइ, मगरटोि-िरमभकारी ििक,

१५०००००

ररं गरोि, लत्रवेणीिौक-िर्पत्रीिौक- िातमेिी ििक,
लबष्णु िोंगवांग टोि ििक, ताम्रांगेटोि ििक, मदन

कृवर्मागइ-िर्पत्रीिौक ििक, अखरमान टोि ििक,
रानाटोि-पलबत्रिौक-मौिीबारी ििक, मदन घरहाम्रोिौक ििक, िातमेिी पौिे िटोि ििक ।
रतुवामाई १०
घरुइिोक स्कुि पुवक
इ ो कल्भटइ दे चख पचिम

२५

ििक लनमाइण

२६

ििक लनमाइण

मदन मागइ झुवकइर्ा पैर्ामारी ििक रतुवामाई ४

२७

ििक लनमाइण

चज.वप. मागइ ईटहरा खण्डि रतुवामाई ९ र १०

२८

ििक लनमाइण

२९

ििक लनमाइण

िोरीर्ा- बािुबारी ििक रतुवामाई २

३०

ििक लनमाइण

हनुमान िोक पुव इ छािगाछी ििक रतुवामाई ३

३१

ििक लनमाइण

लमिनिोक पचिम ििक रतुवामाई ३

४०००००

३२

ििक लनमाइण

लमिनिोक पुव इ ििक रतुवामाई ३

४०००००

३३

ििक लनमाइण

महादे वा कृवर् ििक िक्ष्मीमागइ रतुवामाई ३

५०००००

३४

ििक लनमाइण

मजुरामारी राजबान ििक रतुवामाई २

५०००००

३५

ििक लनमाइण

३६

ििक लनमाइण

३७

ििक लनमाइण

लिं गािी- केशरबारी ििक रतुवामाई ४

४०००००

३८

ििक लनमाइण

गहतेटोि ििक रतुवामाई ४ र ७

५०००००

३९

ििक लनमाइण

४०

ििक लनमाइण

िुब्बाटोि जाने ििक रतुवमाई ५

५०००००

४१

ििक लनमाइण

कपरिुका मुनाििोक ििक रतुवामाई ६

६०००००

४२

ििक लनमाइण

िौठािोक पुव इ जाने ििक रतुवामाई ६

६०००००

कुटुमगञ्ज रोि िम्म रतुवामाई २

ु गे पुि पुव इ पचिम ििक
नारार्ण िााँिा दे चख झुिङ
िमेत रतुवामाई १

ददपक िरको घर पचिम फोकटीर्ा टोि जाने
ििक ३ र ४
वपढािी- िोरीर्ा वपढािी खािीटोि ििक
रतुवामाई-३ र ४

कुमािटोि पुव इ महाराजथान जाने ििक
रतुवामाई ५
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४३

ििक लनमाइण

४४

ििक लनमाइण

४५

ििक लनमाइण

४६

ििक लनमाइण

४७

ििक लनमाइण

४८

ििक लनमाइण

४९

ििक लनमाइण

५०

ििक लनमाइण

५१

ििक लनमाइण

५२

ििक लनमाइण

५३

ििक लनमाइण

५४

ििक लनमाइण

५५

ििक लनमाइण

५६

ििक लनमाइण

५७

ििक लनमाइण

५८

ििक लनमाइण

५९

ििक लनमाइण

६०

ििक लनमाइण

६१

ििक लनमाइण

६२

ििक लनमाइण

िैन बहादुर मागइ मुखीर्ा टोि दे चख शान्तीपुर िम्म
रतुवामाई ६
शंकर टोिबाट पचिम मुखीर्ा टोि जो्ने ििक
िम्म रतुवामाई ६
झुवकइर्ा बजार उत्तर नर्ा महाराजथान जो्ने ििक
रतुवामाई ४
घरुइिोक पचिम रार्ि लमि हुाँदै खुट्टामुलन ििक
रतुवामाई २
ठकठके िोक वररपरी लभलत्रििकहरु रतुवामाई ९
विा नम्बर ७ का ववलभन्न बाटाहरु ममइत
रतुवामाई ७
लनमाइणालिन स्वास्थ्र् कार्ाइिर् र विा कार्ाइिर्
जाने ििक रतुवामाई ८
िक्ष्मीिोकबाट लबवहबारे बजार हुाँदै नेवारटोि जाने
ििक रतुवामाई १०
मुचखर्ाटोि पचिम लबष्णु भान्जा टोि रतुवामाई ६
कटुवाि िााँिा उत्तर हुाँदै राजकुमार किररर्ाको घर
जाने ििक रतुवामाई ८
िौठा क्र्ाम्पि पुव इ कृवर् ििक रतुवामाई ६
शाचन्तपुर गणेश ख्का पचिम मार्ादे वव कृवर् फमइ

हुाँदै र्ोगेन्र अलिकारी टोि जाने ििक रतुवामाई६
कपरिुका िेरामारी ििक रतुवामाई ६
खेमनाथ भट्टराई मागइ िौठा स्कुि पुव इ लिजुवा
लनमाई टोि जाने ििक रतुवामाई ६
भुल्कािोभा स्कुि पुव इ घाट जाने ििक रतुवामाई ८
िुरज ितार टोि दे चख पुव इ हुाँदै उत्तर जाने ििक
रतुवामाई ८
लमिाइिााँगी दे चख भारत लिमा िम्म रतुवामाई ३
लिल्िीराम गुराँ ागाई मागइ(ईटहरा गोठे िााँिा ििक)
रतुवामाई ९
लिल्िी पौिेिको टोि हुाँदै अशोक लिम्बुको टोि
जाने ििक रतुवामाई ५
दलित बचस्त भक्त्त ब. काकीको घर हुाँदै कट्नु
खोिा जाने बाटो रतुवामाई-६
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लिल्िी चघलमरे को घर हुाँदै पोखरी बााँि ररं गरोि

६३

ििक लनमाइण

६४

ििक लनमाइण

६५

ििक लनमाइण

६६

ििक लनमाइण

६७

ििक लनमाइण

६८

ििक लनमाइण

६९

ििक लनमाइण

७०

ििक लनमाइण

७१

ििक लनमाइण

७२

ििक लनमाइण

७३

ििक लनमाइण

७४

ििक लनमाइण

७५

ििक लनमाइण

७६

ििक लनमाइण

७७

ििक लनमाइण

७८

ििक लनमाइण

७९

ििक लनमाइण

नर बहादुर बस्नेत टोि ििक ममइत रतुवामाई ७

८०

ििक लनमाइण

गोववन्दपुरका बाटाहरु ममइत रतुवामाई ५

जोिने ििक रतुवामाई-१०
कुटुम्बगन्ज महतो टोि हुाँदै भल्खुवा पचिम जाने
ििक रतुवामाई-१
शुक्रबारे बजार जाने ििक रतुवामाई १०
माउण्डट एभरे ष्ट बोलिङ स्कुि बाट पुव इ जाने ििक
रतुवामाई १०

ववनोद खनािको घर उत्तर नन्दराम आिार्इको घर
िम्म रतुवामाई १० िातमेिी
िुकुम्वािीटोि आमवारी पेट्रोिपम्प उत्तर
रतुवामाई ५
परे वाखोपी वटका बुढाथोकीको घर उत्तर दक्षीण
रतुवामाई ५
अम्बर बहादुर रार् टोि पचिम दक्षीण िेटी बजार
िम्म रतुवामाई ५
रुर ववष्टको घर दक्षीण ितार टोि हुाँदै शकर
पुरीको टोि िम्म रतुवामाई- ७
अशोक चस्वपरको घर पचिम िुकुम्बािी
रतुवामाई ७
रतुवा पुि जाने ििकमा पाईलिं ग िगार्त
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रतुवामाई ३
लमिाइिााँगी जाने रतुवा खोिामा िुङगा ििाउन
अनुदान रतुवामाई ३
जम्मा

१.ग

७०००००

२५००००
१०००००
३०००००
३०००००
३१०५००००

भवन लनमाइण
नगरपालिकाको

१

प्रशािवकर् भवन

नगर कार्इपालिकाको भवन

५००००००

राजवं शी िमाज भवन रतुवामाई ४

१२०००००

मािपोत कार्ाइिर्को भवन लनमाइण

२००००००

लनमाइण
२
३

लनमाइणािन िामुदावर्क
भवन लनमाइण
कार्ाइिर् भवन लनमाइण
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लिमा प्रहरी िौकी अगालिको कािी मचन्दर अिुरो

४

भवन ममइत

५

भवन लनमाइण

६

भवन लनमाइण

७

पुवाइिार व्र्वस्थापन

८

भवन लनमाइण

९

अिुरो भवन लनमाइण

१०

प्राथना भवन ममइत

नगर क्षेत्रका प्राथना भवनहरु ममइत

५०००००

११

भवन लनमाइण

ददनाभरी भवन रतुवामाई

५०००००

१२

भवन लनमाइण िहर्ोग

भवन रतुवामाई २
विा कार्ाइिर् अिुरो भवन रतुवामाई ३
६ न विा कार्ाइिर्को जग्जगामा कार्ाइिर् भवन
रतुवामाई ६
िपइदंश लिजुवा भवन ममइत िम्भार रतुवामाई ७
विा कार्ाइिर्को जग्जगामा कार्ाइिर् भवन
रतुवामाई १
नेपाि िन्तमन्त ित्िं घ िेवा िलमलतको लनमाइणालिन
भवनमा अपुग रतुवामाई ३

मदन भण्डिारी प्रलतष्ठान, खप्तिी िमाज, िामुपाध्र्ार्
भवन घेरावारा

१५००००
४००००००
४००००००
५००००
४००००००
२०००००

१५०००००
२३१०००००

१.घ
१

नदद लनर्न्त्रण
नदद लनर्न्त्रणका

बक्राह रतुवा िगार्त िाना नदीहरु लनर्न्त्रण
जम्मा

१.ङ

३००००००

बै कचल्पक उजाइ तथा
ििक बत्ती

१

ििक बत्ती जिान

२

कृवर् वविुतीकरण

३

ववद्युलतकरण

४

३००००००

ववध्र्ुत लमटर जिान
तथा ममइत

नगरक्षेत्रका मुख्र् मुख्र् िोक तथा बजार
१ नम्बर विा दे चख १० नम्बर विा िम्म पोि
िगार्तका िामाग्री खररद
कृवर् र्न्त्रीकरणका िालग पोि र तार खररद तथा
जिान,रतुवामाई-३

३००००००
४००००००
१००००००

चशक्षा को िालग,रतुवामाई-०२

२०००००

५

ििक बचत्त

विाका उपर्ुक्त स्थानहरुमा,रतुवामाई-३

५०००००

६

ववद्धुत ववस्तार

लिं िाईका िालग आवश्र्क स्थानमा, रतुवामाई-१

४०००००

८

वविुतीकरण

ममइत तथा फेज थप

६०००००

जम्मा
२
२.क

९७०००००

िामाचजक ववकाि
तफइ
किा िावहत्र् तथा

िमइ िं स्कृती िं रक्षण
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आददवािी
जनजातीहरुको
१

िं स्कृती िं रक्षण तथा
प्रविइनका िालग

प्रलत पुजारी एकमुस्ट १००००

१०००००

पुजारींहरु िाई
अनुदान
२

मचन्दर लनमाइण

िााँलगटोि माहाराजथान मचन्दर लनमाइण,रतुवामाई-७

१०००००

३

महाराजथान लनमाइण

अररर्ामहाराजथान ि ुनीमारी,रतुवामाई-१

२०००००

िन्थािहरुको
४

िााँस्कृलतक माचझथान

१००००००

लनमाइण
५
९

मचन्दर ममइत तथा
लनमाइण

भजन वकतइन मण्डििी
िहर्ोग

नगर क्षेत्र भरर

३००००००

भजन वकतइन मण्डििीहरुिाई बाध्र्वादन िहर्ोग

५०००००

मदशाइ, कबरस्थान
१०

लनमाइण र मचस्जदको

मुचस्िम िमाइिम्बीको तथा मदिाइ र कबरस्थान

शौिािर् लनमाइण तथा

लनमाइण तथा ममइत

२००००००

व्र्वस्थापन
११
१२
१३

िािपवइ उत्िव िहर्ोग

ववलभन्न जातजाती िमइिंस्कृतीहरुको िािपवइ

अनुदान

उत्विव मनाउन िहर्ोग अनुदान

शौिािर् लनमाइण

रामजानकी मचन्दर रतुवामाई ९

दाहिं स्कार घाट
व्र्वस्थापन

५०००००

िाररकट्टा शाचन्तपुर िक्ष्मीिोक मुचक्तघाट
स्वगइर्द्ारीघाट िोरीर्ा कजिा घाट र आमबारी पुव इ

४००००००

िगाएत

१५

िुरक्षा लनकार् िहर्ोग

नगर क्षेत्रका िुरक्षा लनकार्हरुिांई िहर्ोग

१६

िञ्चािन अनुदान

वव.वप नेत्र प्रलतष्ठान रतुवामाई ६ िौठा

१७

प्रलतमा स्थि लनमाइण

शवहद राम थापाको प्रलतमा स्थि लनमाइण
रतुवामाई १
जम्मा

२.ख

५०००००

७०००००
१००००००
५०००००
१४१०००००

िामाचजक िं घ िं स्था, कृवर् तथा पशु / ववववि

१

अनुदान

नेपाि रे िक्रि उपशाखा ईटहरा र लिजुवा

२

िं घिस्था अनुदान

३

बजार ब्र्वस्थापन

झुवकइर्ा बजार रतुवामाई ४

३००००००

४

शौिािर् लनमाइण

आमबारी िोक रतुवामाई

१५०००००

र्ुवा तथा खेिकुद िं ग िम्बचन्ित िमुह तथा
िं घिस्थाहरु िाई अनुदान
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वपढािी, िातमेिी मंगिबारे , गोववन्दपुर, दाम्रालभट्टा,
५

टहरा लनमाइण

ईटहरा, शलनिरे , ववश्वनाथ कृवर्, लिजुवा, हाटखोिा,

४००००००

िेटी र िोमबारे बजार रतुवामाई
६

िं घ िं स्था,िमूह

रतुवामाई नगरपालिका क्षेत्रमा कार्इरत ववलभन्न िं घ

िहर्ोग तथा कार्इक्रम

िस्थािाई ववलभन्न िामाग्री तथा कार्इक्रम िहर्ोग

िञ्चािन अनुदान

अनुदान

प्रत्र्ेक विामा चिल्ड्रेन
७

पाकइ तथा वफटनेि

नगरका १० वटै विाहरुमा/ ईटहरा िोक

िेन्टर लनमाइण तथा

रतुवामाई ९ मा व्र्ार्ामशािा लनमाइण

१५०००००

४००००००

व्र्ार्ामशािा लनमाइण
८

िञ्चार प्रोत्िाहन

स्थालनर् माध्र्महरिाई प्रोत्िाहन रतुवामाई खबर
िालप्तहक िगार्त
गाउाँ घर चक्िलनक िााँलगटोि र कपरिुकािाई

४०००००

२४

व्र्वस्थापन र िञ्चािन

३४

कृवर्

स्प्रे टं की ववतरण,रतुवामाई-०२

३५

कृवर्

रतुवामाई-०५

३६

कृवर् तथा पशुपािन

३७

कृवर् र्ान्त्रीकरण

कृवर् औजार, लिं िाई,रतुवामाई-०८

१५००००

३९

कृवर् िवलिकरण

आवश्र्कता अनुिार विाभरी ,रतुवामाई-१०

१०००००

फलनइिर खररद,रतुवामाई-०७

१
३
४
५
६
८

१०००००
५००००

विा भरी (कृवर् लिं िाईका िालग पोितार
खररद),रतुवामाई-०६

जम्मा
२ ग

५००००

३०००००

१६९५००००

र्ुवा तथा खेिकुद
ववकाि
नगर स्तररर् खेिकुद

ववलभन्न वटम, क्िब र िमुहहरु िाई खेिकुद

गलतवविी

िामाग्री ववतरण

कविइहि लनमाइण

रतुवामाई नपा क्षेत्रमा

२००००००

एक विा एक खेिमैदान रतुवामाई नगरपालिका

२००००००

गढीमहाराजथान रं गशािा लनमाइण रतुवामाई ४

१००००००

खेिमैदान लनमाइण तथा
िञ्चािन
रं गशािा लनमाइण
व्र्ाटलमन्टन कोटइ
लनमाइण

लमिनिोक, रतुवामाई ५

र्ूवा खेिकुद

र्ुवा िमुह क्िविांई खेिकुद िामाग्री ववतरण

बािबालिका

रतुवामाई २

९

र्ुवा तथा खेिकुद

१०

र्ुवा तथा खेिकुद

र्ुवा क्िव िमुहहरुिाई खेि िामाग्री ववतरण
रतुवामाई ३
र्ुवा क्िव िमुहहरुिाई खेि िामाग्री ववतरण
रतुवामाई ४

[56]

१००००००

५०००००
१५००००
०
१५००००

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
११

१२

र्ुवा तथा खेिकुद

र्ुवा तथा खेिकुद

विाभरी िं घ िं स्था िमुहिाई िामाग्री ववतरण
रतुवामाई ५

१०००००

विा भरी (मेर्रकप फुटविको तर्ारीका िालग
र्ुवा खेिािीिाई तालिम तथा आवश्र्क िामाग्री

२०००००

खररद) रतुवामाई ६
१३

र्ुवा खेिकुद

१४

खेिकुद

मेर्र कप, उप-मेर्र खेिकुद तथा अन्र् खेिकुद
कार्इक्रम िं िािन रतुवामाई ८
र्ुवा खेिकुद रतुवामाई ९
जम्मा

२ घ

१५००००
१०००००
७३५००००

िचक्षत वगइ
कोलबि १९ बाट प्रभाववत बेरोजगार र्ुवाहरुका

१

नगर प्रमुख िघुउध्र्म

िालग लिपमुिक तथा आर्मुिक कार्इक्रम िवै

कार्इक्रम

विाहरुमा,

ईिेक्ट्रोलनक्ि कम्प्र्ुटर तथा

५००००००

मोबार्ि ममइत िगार्त
उपमेर्र मवहिा
२

िशक्त्तीकरण
कार्इक्रम

३

ज्र्ष्ठ नागररक िौतारी
लनमाइण

नगर क्षेत्रका मवहिाहरुिाई आर्मुिक लिपमुिक
तालिम तथा जनिेतनामुिक कार्इक्रम
नगरका १० वटै विाहरुमा

१००००००

४००००००

४

जेष्ठ नागररक

ववववि कार्इक्रम रतुवामाई २

५

मवहिा

विा भरी रतुवामाई २

१०००००

विाभरी रतुवामाई ५

२०००००

६
७

मवहिा लिपमुिक
कार्इक्रम
मवहिा, बािबालिका

ज्र्ेष्ठ नागररक िम्मान तथा मवहिा, बािबालिका

तथा ज्र्ेष्ठ नागररक

ववशेर् कार्इक्रम रतुवामाई ८

५००००

१५००००

मवहिा,वािवालिका
८

,अपाङ्गता र जेष्ठ

विा भरी रतुवामाई ९

१५००००

विाभरी रतुवामाई ५

५००००

नागररक
९

जेष्ठ नागररक िम्मान
कार्इक्रम
र्ुवा, मवहिा तथा

१०

बािबालिका
िशचक्तकरण
र्ुवा, मवहिा तथा

११

बािबालिका
िशचक्तकरण

मवहिाहरूको आलथइक उपाजइनमा िहर्ोग पुर्ाइउन
लिपमुिक तालिम िं िािन। रतुवामाई १०

७५०००

आरम्भ नाट्य िबिी, रतुवामाई माफइत बािबालिका
तथा र्ुवाहरूको िवाइङ्गीण लबकािका िालग
बािबालिका तथा र्ुवा िचक्षत कार्इक्रम िं िािन
। रतुवामाई १०
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र्ुवा, मवहिा तथा
१२

र्ुवाहरूको िवाइङ्गीण लबकािका िालग र्ुवा िचक्षत

बािबालिका

खेिकुद कार्इक्रम िं िािन तथा खुिकुद िामग्री

िशचक्तकरण

खररद । रतुवामाई १०
जम्मा

२ ङ

१०००००
१०९५००००

खानेपानी तथा
िरिफार्
खानेपानी तथा

खानेपानी तथा िरिफार् िम्बन्िी लबलबि

िरिफार्

कार्इक्रम,रतुवामाई-०१
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रतुवामाई नगरपालिका
नगर कार्इपालिकाको कार्ाइिर्
लिजुवा, मोरङ

आ.ब.०७७।०७८ मा िं िािन गररने बहुववर्इर् र्ोजनाहरु दे हार् बमोचजम रहे को छ ।
क्र.ि.
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९

ििक कािोपत्रे

वपढािी - िौकीघाट रतुवामाई ३

१०

ििक कािोपत्रे

िोरीर्ा-टावरटोि झुवकइर्ा ििक रतुवामाई ४

११

ििक कािोपत्रे

िोनापुर- हटीर्ािााँिा रतुवामाई १

१२

ििक कािोपत्रे

लिजुवा िााँगीटोिा हुाँदै िोवक्रर्ामुलन रतुवामाई ७

१३

ििक कािोपत्रे

कादुपािा िेवट ििक रतुवामाई ५

१४

पुि लनमाइण

िेवट मा.वव पुव इ िारा खोिा रतुवामाई ५

१५

पुि लनमाइण

िखनमागइ पुरानो रतुवा खोिा रतुवामाई ३

१६

पुि लनमाइण

बकाटोि जाने कजिा खोिा रतुवामाई ७

१७

कल्भटइ लनमाइण

भल्खुवा पचिम मररर्ा खोिा रतुवामाई १

१८

कल्भटइ लनमाइण

लमििााँिा -िचञ्जवनी टोिको होिी रतुवामाई ८

नं. २

लिं गािी बजार हुाँदै पुव इ उत्तर घोपाटोिी िम्म विा नं. ४
गोलबन्दपुर िोक बजार महाराजथान विा कार्ाइिर् मुिरलभट्टा
िााँगीिोक रतुवामाई ५

ई.प्र.कार्ाइिर् पछािी स्वास्थ्र् िौकीको बाटो र वपपििोक उत्तरको
टाकुर िोक िम्म विा नं ७

बैकुण्डठघाट बाट िक्षमीिोक हुाँदै महाराजथान जाने ििक रतुवामाई
१०

[62]

gLlt tyf sfo{qmd P+j ah]6 @)&&.)&*
१९

नगरपालिकाको प्रशािवकर्
भवन लनमाइण

नगर कार्इपालिकाको भवन

२०

कार्ाइिर् भवन लनमाइण

मािपोत कार्ाइिर्को भवन लनमाइण

२१

भवन लनमाइण

विा कार्ाइिर्को जग्जगामा कार्ाइिर् भवन विा नं. १

२२

भवन लनमाइण

विा कार्ाइिर् अिुरो भवन विा न ३

२३

भवन लनमाइण

६ न विा कार्ाइिर्को जग्जगामा कार्ाइिर् भवन विा नं.६
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/t"jfdfO{ gu/ sfo{kflnsfsf
lgjf{{lrt hgk|ltlglwHo'x?sf] gfd / ;Dks{ g+=
qm=;+=

gfd÷y/

kb

&]ufgf

;Dks{ g++

1

>L /ljg /fO{

gu/ k|d"v

/t"jfdfO{ 5

9842091504

2

>L boGt b]jL r"*fn

gu/ pk k|d"v

/t"jfdfO{ 3

9819324337

3

>L xl/ k|;fb lu/L

j*f cWoIf 1

/t"jfdfO{ 1

9800909781

4

>L ls/)f nfn l;+x uGufO{{

j*f cWoIf 2

/t"jfdfO{ 2

9812388791

5

>L j"ngb]j k|;fb l;+xuGufFO{

j*f cWoIf 3

/t"jfdfO{ 3

9819319378

6

>L b]j/fh /fhj+zL

j*f cWoIf 4

/t"jfdfO{ 4

9816355421

7

>L sGx}of nfn /fhj+zL

j*f cWoIf 5

/t"jfdfO{ 5

9842132169

8

>L t"nf/fd n"O{^n
]

j*f cWoIf 6

/t"jfdfO{ 6

9852028559

9

>L bfgfnfn /fhj+zL

j*f cWoIf 7

/t"jfdfO{ 7

9811039422

10

>L gGb s"df/ rfkfufO{

j*f cWoIf 8

/t"jfdfO{ 8

9852075518

11

>L O{Gb| axfb"/ lnDa"

j*f cWoIf 9

/t"jfdfO{ 9

9813491265

12

>L ^+s (sfn

j*f cWoIf 10

/t"jfdfO{ 10

9852030581

13

>L b"nf/L b]jL dfemL

gu/ ;b:o

/t"jfdfO{ 1

9862289773

14

>L /fdf] s"df/L zdf{

gu/ ;b:o

/t"jfdfO{ 2

9805342015

15

>L a]jL b]jL l;+x sfxf/

gu/ ;b:o

/t"jfdfO{ 2

9805379594

16

>L dw"dfof+ s"dfn

gu/ ;b:o

/t"jfdfO{ 5

9814065363

17

>L cgf/jtL kf;jfg

b=d= ;b:o

/t"jfdfO{ 5

9804019430

18

>L hLt axfb"/ /fO{

gu/ ;b:o

/t"jfdfO{ 6

9816331132

19

>L k|sfz s"df/ ;fx

gu/ ;b:o

/t"jfdfO{ 3

9807367114

20

>L Pt"jf/ xf:tf ;tf/

gu/ ;b:o

/t"jfdfO{ 10

9808732119
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/t"jfdfO{ gu/ ;efsf lgjf{l{ rt
hgk|ltlglwHo'x?sf] gfd / ;Dks{ g+=
qm=
;+

gfd÷y/

kb

Name

Post
Mayor

1

>L /ljg /fO{

Rabin Rai

gu/ k|d"v

2

>L boGt b]jL r"*fn

Dayanta Devi Chudal

pk k|d"v

3

>L xl/ k|;fb lu/L

Hari Prasad Giri

j*f cWoIf 1

4

>L #gZofd uf}td

Ghanshyam Gautam

j*f ;b:o

5

>L df]= ;lb/ ldof+

Md. Sadir Miya

j*f ;b:o

6

>L b"nf/L b]jL dfemL

Dulari devi Majhi

sfo{kflnsf
;b:o

Deputy
Mayor
Ward
Chairman
Ward
Member
Ward
Member
Executive
Member

Raj kumari Devi Harijan

j*f ;b:o

Ward
Member

Kiran Lal Singh Gangai

j*f cWoIf 2

7
8

>L /fh s"df/L b]jL
xl/hg
>L ls/)f nfn l;+x
uGufO{{

9

>L Zofd ;"Gb/ cfdfTo

Shyam Sundar Amatya

j*f ;b:o

10

>L d}]x?l$g ldof+

Maiharuddin Miya

j*f ;b:o

11

>L /fdf] s"df/L zdf{

Ramo Kumari Sharma

12

>L a]jL b]jL l;+x sfb/

Bebi Devi Singh kahar

>L j"ngb]j k|;fb l;+x
uGufFO{
>L ljgf]b s"df/ l;+x
uGufO{

Bulandev Prasad singh
gangai

j*f cWoIf 3

Binod Kumar Singh Gangai

j*f ;b:o

15

>L df]/nfn uGufO{

MorlalGangai

j*f ;b:o

16

>L tf/fb]jL zdf{

Tara Devi Sharma

j*f ;b:o

17

>L km'n s"df/L Clifb]j

Phul Kumari Rishidev

j*f ;b:o

18

>L b]j/fh /fhj+zL

Devraj Rajbanshi

j*f cWoIf 4

19

>L (S;' tfhk"/Lof

Dhaksu Tajpuriya

j*f ;b:o

20

>L cdnf b]jL Clifb]j

Aamala Devi Rishidev

j*f ;b:o

21

>L ;"ldqf b]jL ;/bf/

Sumitra Devi Sardar

j*f ;b:o

22

>L sGx}of nfn /fhj+zL

Kanhaiya Lal Rajbanshi

j*f cWoIf 5

23

>L df]xgnfn s]j/t

Mohan Lal Kebarat

j*f ;b:o

24

>L hLt axfb"/ O{ªgfd lnDa"_

Jit Bahadur Ingnam
(Limbu)

j*f ;b:o

25

>L dw"dfof+ s"dfn

Madhumaya Kumal

26

>L cgf/jtL kf;jfg

Anarwati Paswan

27

>L t"nf/fd n"O{^]n

Tularam Luitel

13
14

sfo{kflnsf
;b:o
sfo{kflnsf
;b:o

sfo{kflnsf
;b:o
sfo{kflnsf
;b:o
j*f cWoIf 6
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&]ufgf

;Dks{ g++

/t"jfdfO{ 5

9842091504

/t"jfdfO{ 3

9852037038

/t"jfdfO{ 1

9800909781

/t"jfdfO{ 1

9852030683

/t"jfdfO{ 1

9807019086

/t"jfdfO{ 1

9862289773

/t"jfdfO{ 1

9804023305

/t"jfdfO{ 2

9812388791

/t"jfdfO{ 2

9810455752

/t"jfdfO{ 2

9805379594

/t"jfdfO{ 2

9805342015

Executive
Member

/t"jfdfO{ 2

9810600782

Ward
Chairman

/t"jfdfO{ 3

9819319378

/t"jfdfO{ 3

9815026164

/t"jfdfO{ 3

9804072522

/t"jfdfO{ 3

9804973088

/t"jfdfO{ 3

9805385077

/t"jfdfO{ 4

9816355421

/t"jfdfO{ 4

9819063824

/t"jfdfO{ 4

9816349655

/t"jfdfO{ 4

9804001186

/t"jfdfO{ 5

9842132169

/t"jfdfO{ 5

9811084793

/t"jfdfO{ 5

9842280063

/t"jfdfO{ 5

9814065363

/t"jfdfO{ 5

9804019430

/t"jfdfO{ 6

9852028559

Ward
Chairman
Ward
Member
Ward
Member
Executive
Member

Ward
Member
Ward
Member
Ward
Member
Ward
Member
Ward
Chairman
Ward
Member
Ward
Member
Ward
Member
Ward
Chairman
Ward
Member
Ward
Member
Executive
Member
Executive
Member
Ward
Chairman
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28

>L sfnL axfb"/ lnDa"

Kali Bahadur Limbu

j*f ;b:o

29

>L lvd axfb"/ sfkm|n]

Khim Bahadur kafle

j*f ;b:o

30

>L x]d s"df/L ;"j]bL

Hem Kumari Subedi

j*f ;b:o

31

>L clgzf /gkx]nL

Anisha Ranapaheli

j*f ;b:o

32

>L a}s"d tfhk"/Lof

Baikum tajpuriya

j*f ;b:o

33

>L ;Gtf]if l/hfn

Santosh Rijal

j*f ;b:o

34

>L a"w/fgL lnDa"

Buddarani Limbu

j*f ;b:o

35

>L d+lhnf s"df/L k/Lof/

Manjila Kumari Pariyar

j*f ;b:o

36

>L gGb s"df/ rfkfufO{

Nanda Kumar
Chapagain

j*f cWoIf 8

37

>L ht?nfn tfhk"/Lof

Jataru Lal Tajpuriya

j*f ;b:o

38

>L ltns axfb"/ ;"j]bL

Tilak Bahadur Subedi

j*f ;b:o

39

>L :j/;f]tL lnDa"

Swarsoti Limbu

j*f ;b:o

40

>L ldgf b]jL k/Lof/

Mina Devi Pariyar

j*f ;b:o

41

>L O{Gb| axfb"/ lnDa"

Indra Bahdur Limbu

j*f cWoIf 9

42

>L p$j k|;fb kf]v/]n

43

>L elQm/fd wfdL yf?

Uddhab Prasad
Pokharel
Bhakti Ram Dhami
Tharu

44

>L b]jL uf}td

Devi Gautam

j*f ;b:o

45

>L Hof]tL k/Lof/

Jyoti Pariyar

j*f ;b:o

46

>L ^+s k|;fb (sfn

Tanka Prasad Dhakal

j*f cWoIf
10

47

>L VofdrGb| (sfn

Khyam Chandra Dhakal

j*f ;b:o

48

>L /fd axfb"/ >]i&

Ram Bahdur Shrestha

j*f ;b:o

49

>L lutf s"df/L lnDa"

Gita Kumari Limbu

j*f ;b:o

50

>L /df b]jL d+u|fGtL

Rama Devi Mangrati

j*f ;b:o

51

>L hLt axfb"/ /fO{

Jit Bahadur Rai

52

>L Pt"jf/ x:bf ;tf/

Atuwar Hasda Satar

j*f ;b:o
j*f ;b:o

sfo{kflnsf
;b:o
sfo{kflnsf
;b:o
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Ward
Member
Ward
Member
Ward
Member
Ward
Member
Ward
Member
Ward
Member
Ward
Member
Ward
Member
Ward
Chairman
Ward
Member
Ward
Member
Ward
Member
Ward
Member
Ward
Chairman
Ward
Member
Ward
Member
Ward
Member
Ward
Member
Ward
Chairman
Ward
Member
Ward
Member
Ward
Member
Ward
Member
Executive
Member
Executive
Member

/t"jfdfO{ 6

9807030994

/t"jfdfO{ 6

9807070176

/t"jfdfO{ 6

9816315397

/t"jfdfO{ 6

9810314312

/t"jfdfO{ 7

9813286212

/t"jfdfO{ 7

9842068014

/t"jfdfO{ 7

9812373673

/t"jfdfO{ 7

9816017548

/t"jfdfO{ 8

9852075518

/t"jfdfO{ 8

9803353302

/t"jfdfO{ 8

9815351593

/t"jfdfO{ 8

9811057479

/t"jfdfO{ 8

9807394564

/t"jfdfO{ 9

9813491265

/t"jfdfO{ 9

9824378233

/t"jfdfO{ 9

9842447269

/t"jfdfO{ 9

9842348907

/t"jfdfO{ 9

9842028084

/t"jfdfO{ 10

9852030581

/t"jfdfO{ 10

9802712024

/t"jfdfO{ 10

9811379640

/t"jfdfO{ 10

9805398972

/t"jfdfO{ 10

9810429899

/t"jfdfO{ 6

9816331132

/t"jfdfO{ 10

9808732119

