ननणणय नं. १
गत निगतको नगर पररषदबाट पाररत यस भद्रपरु नगरपानलको ऄग्रणी क्षेत्र व्यापार तथा नदघणकानलन सोच “पर्वू ी क्षेत्रको व्यापाररक द्वार,
शान्तत र सम्बन्ृ िसन्ितको भद्रपरु शिर " भन्ने दरु दृनिलाइ सफनलभतू बनाईनका ननधाणरण गररएका तपनसलमा ईल्लेनखत मल
ू भतू नीनत तथा
कायणक्रमहरु कायाणन्ियन गनणका लानग नगरपानलकालाइ ऄनततयारी प्रदान गने ननणणय गररयो ।
१) िडास्तरबाट िडा भेला माफण त छनौट भएका अ. ि. ०७३/०७४ का िडा स्तरीय योजनाहरुलाइ बजेट नसमा तथा मागणदर्णन, २०७२
ऄनसु ार प्राथनमकताको अधारमा कायाणन्ियन गररनेछ । साथै अगामी नदनमा कुनैपनन नगर स्तरीय योजनाहरु सचं ालन गदाण जनसहभानगता
िापत बढी नगद जनसहभानगता जटु ाईन सक्ने योजना तथा चालु अ.ि.मा परु ा हुन नसके का योजनाहरुलाइ निर्ेष प्राथनमकता नदइ योजना
संचालन गने नीनत नलआएकोछ ।
२) भद्रपरु नगर क्षेत्रको सडक गरुु योजना स्िीकृ त नभएसम्मका लानग यस नगरपानलकाबाट चालु अ.ि. २०७२/७३ तथा अगामी
अ.ि.०७३/०७४ मा संचालन गररने िडा स्तरीय तथा नगर स्तरीय योजना ऄनसु ार सडक ननमाणण गदाण सडकको चौडाइ नाला बाहेक
कनम्तमा २० नफटको ऄननिायण हुनु पने र सो भन्दा कम चौडाइका सडकहरुमा यस नगरपानलकाबाट लगानी नगने तथा पक्की नाला ननमाणण
गदाण सडक तफण को एकतफी िाल नगरपानलकाले ननमाणण गने र ईपभोक्ताको घर एिम् जग्गा तफण को िाल सम्बनन्धत ईपभोक्ता स्ियंले ननमाणण
गनणु पने नीनत नलआएकोछ |
३) िडा भेला माफण त प्राथनमकता तोकी छनोट भइ अएका िडास्तरीय योजना सच
ं ालनका लानग चालु अ.ि.२०७२/७३ मा प्रत्येक िडाका
लानग रु.५ लाख र अगामी अ.ि.०७३।०७४ मा रु.७ लाख ५० हजार निननयोजन गने नीनत नलआएकोछ । यसरी सचं ालन हुने योजनामा
जनसहभानगता िापत न्यनू तम २०% नगद सहभानगता ऄननिायण रुपमा हुनपु ने र सम्पणू ण िडास्तरीय योजनाहरु स्थानीय ईपभोक्ता सनमनत
माफण त मात्र सचं ालन गने नीनत नलआएकोछ ।
४) नगरपानलकाको निद्यत
ु लाआन निस्तार नपगु ेका क्षेत्रमा अिश्यक पिू ाणधार तयार गररनदन नेपाल निद्यतु प्रानधकरण तथा ऄन्य सरोकारिाला
ननकायहरुसँग समन्िय तथा सहकायण गररनेछ ।
५) भद्रपरु नगर क्षेत्रमा नयाँ ननमाणण हुने भिनहरुको हकमा नेपाल सरकारबाट स्िीकृ त "बस्ती न्र्वकास, शिरी योजना तथा भर्वन न्नमााण
सम्बतधी अधारभुत मापदण्ड, २०७२ ऄनसु ार हुने गरी घर नक्र्ा पास सचु ारु गने तथा ईक्त मापदण्ड लागु हुनु भन्दा ऄनघ ननमाणण सम्पन्न
भएका भिनहरुको हकमा (सानबक चन्द्रगढी र महेर्परु गा.नि.स. तथा भद्रपरु न.पा.) ऄनभलेख रातने प्रयोजनका नननम्त घर नक्र्ा पास
ननयनमत गने र सानबक चन्द्रगढी तथा महेर्परु को हकमा २०७२ फाल्गणु मसान्तसम्म ईपरोक्त बमोनजम घर नक्र्ा पास ननयनमत गनण अएमा
नक्र्ा पास दस्तरु मा ५० प्रनतर्त छुट तथा २०७२ चैत्र १ गतेपनछ ईपरोक्त बमोनजम नक्र्ा पास ननयनमत गनण अएमा ननयमानसु ारको नक्र्ा
पास दस्तुर नलने नीनत नलआएकोछ |
६) नेपाल सरकार र्हरी निकास मन्त्रालयबाट स्िीकृ त यस नगरपानलकाको महेर्परु क्षेत्रलाइ समेट्ने गरी खानेपानी ट्याङ्की स्थापना,
सञ्चालन एिम् व्यिस्थापनका लानग जग्गा समेतको व्यिस्थापन गने गरी ईपभोक्ता सनमनत गठन गनण अिश्यक पहल गररनेछ ।
७) चालु अ.ि.देनख नै नगरबाट सञ्चालन हुने नगर स्तरीय तथा िडा स्तरीय योजना सञ्चालनका लानग गठन गररने ईपभोक्ता सनमनतहरुलाइ
योजना सम्झौता गनणु पिू ण नै योजना प्रकृ याका बारे मा ऄनभमख
ु ीकरण तानलम सञ्चालन गररने नीनत नलआनेछ ।
८) भद्रपरु नगर क्षेत्रलाइ सम्पण
ू ण िडाका िडा नागररक मञ्च, नागररक सचेतना के न्द्र तथा बाल क्लबहरुको ऄगिु ाइमा सन् २०१६ को
ऄन्त्यसम्ममा खल्ु ला नदर्ा मक्त
ु क्षेत्र (ODF) घोषणा गने र यसका लानग िडास्तरबाटै अिश्यक तयारी प्रारम्भ गने तथा कुनैपनन िडा
खल्ु ला नदर्ा मक्त
ु िडा घोषणा भएमा सो िडाको िडा नागररक मञ्च, नागररक सचेतना के न्द्र तथा बाल क्लबको सदृु ढीकरणका लानग रु.१
लाख बराबरको परु स्कार प्रदान गने नीनत नलआएकोछ । साथै र्ौचालय निहीन अम नगरिासीहरुलाइ २०७२ माघ १ गतेदने ख २०७२ चैत्र
मसान्तसम्म र्ौचालय ननमाणणका लानग प्रोत्सानहत गने र २०७३ िैर्ाख १ गतेदने ख नगरपानलकाबाट प्रदान गररने सेिा सनु िधाहरु नितरणमा
र्ौचालय भएको प्रमाणलाइ ऄननिायण गरी मात्र सेिा सनु िधा प्रदान गररनेछ ।
९) िातािरण मैत्री स्थानीय र्ासनलाइ प्रबर्द्णन गनणका लानग "GREEN BHADRAPUR" नामक ऄनभयानको र्रुु िात गररनेछ । साथै
ईक्त ऄनभयानलाइ पणू तण ा नदन नयाँ तथा परु ाना घर सम्पन्न प्रमाण पत्र नितरण गनणु ऄनघ अफ्नो घर तथा जग्गाले चचेको सडक नकनारामा
घर तथा जग्गाधनी स्ियंले हरे क १०।१० नफटको दरु ीमा नगरपानलकाले तोके को निरुिा रोपेको प्रमाण पेर् गनणु पने तथा ईपरोक्त बमोनजमको
निरुिा रोपेको प्रमाण पेर् नगनेको हकमा घर सम्पन्न प्रमाण पत्र नितरणमा रोक लगाआने नीनत नलआएकोछ । साथै भद्रपरु नगर क्षेत्रमा नसणरी
व्यिसाय सञ्चालन गने व्यिसायीहरुलाइ प्रोत्साहन गनणका लानग नगरपानलकाले नलने व्यिसाय करमा र्त प्रनतर्त छुट नदआनेछ ।
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प्लानिकका झोलाको नकनबेचमा प्रनतबन्ध लगाईने नगरपानलकाको नीनतलाइ पणू तण ा नदन तथा ईपभोक्ता एिम् व्यिसायीहरुलाइ निकल्प
प्रदान गनणका लानग नगर क्षेत्रमा गैर प्लानिकजन्य झोला ईत्पादन गने स्थानीय ईद्योगहरुलाइ प्रोत्साहन गनणक
ु ा साथै नगर क्षेत्रमा रहेका
स्थानीय ईद्योगी व्यिसायीहरुले प्लानिकका झोला प्रयोग एिम् नकनबेच नगरुन भनी प्रोत्साहन स्िरुप सरसफाइ सेिा र्ल्ु कमा १० प्रनतर्त
छुट नदने नीनतलाइ ननरन्तरता नदआएकोछ ।
भद्रपरु नगरपानलकाको िडा नं.१० नस्थत सरकारी कायाणलय पररसरलाइ यसै अ.ि. मा सफा क्षेत्र (CLEAN ZONE) घोषणा गररनेछ ।
नजल्ला िन कायाणलय झापासँगको सहकायणमा नगरपानलकाको िडा नं.१० मा ननमाणण गररएको ईद्यानमा स्थानीय ईद्योगी, व्यिसायी तथा
अम नगरिासीको सहकायणमा कभडा िल ननमाणणका लानग अिश्यक पहल गररनेछ ।
सबै िडाहरुमा स्थानीय िडा नागररक मञ्च, नागररक सचेतना के न्द्र, बाल क्लबहरु (िडा तथा सामदु ानयक निद्यालयका) को ऄगिु ाइ तथा
निनभन्न संघसंस्थाहरुसँगको सहकायणमा सरसफाइका कायणक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । अगामी नदनहरुमा नगर क्षेत्रमा रहेका सबै
निद्यालयका निद्याथीहरु तथा ऄनभभािक समेतलाइ सरसफाइ कायणमा एकजटु गराइ नगरलाइ सफा बनाईन "न्र्वद्यालय मार्ा त न्र्वद्याथी,
न्र्वद्याथी मार्ा त ऄन्भभार्वक" भन्ने मल
ू नारा नलइ अम नगरिासीलाइ सरसफाइको ऄनभयानमा नक्रयार्ील गराआने नीनत नलआनेछ ।
िैकनल्पक ईजाणलाइ प्रबर्द्णन गनणका लानग नयाँ ननमाणण हुने अिानसय भिनहरुमा िैकनल्पक ईजाण जडान गरे मा घर सम्पन्न प्रमाण पत्र जारी
गदाणको बखत नक्र्ा पास दस्तरु िापत नलआएको राजस्ि रकममा २५ प्रनतर्त रकम छुट नफताण नदआने नीनत नलआएकोछ ।
अम नगरिासीहरुलाइ स्िच्छ माछा मासु ईपभोग गने िातािरणको सनु ननततता प्रदान गनणका लानग चालु अ.ि.बाट नजल्ला पर्ु सेिा
कायाणलयसँगको समन्िय र सहकायणमा पशु बधशाला र मासु जााँच गना ऐन, २०५५ को कायाणन्ियन गनण अिश्यक पहल गररनेछ । साथै
मासु व्यिसायीहरुले नगरपानलकाले तोके को स्थानमा मात्रै मासक
ु ो कारोिार गरुन् एिम् ईक्त ऐन कायाणन्ियनमा प्रनतबर्द्ता जनाईन भन्ने
ऄनभप्रायले बधर्ालामा नलआदै अएको कोठा भाडामा ५० प्रनतर्त छुट नदने नीनत नलआएकोछ ।
नगर क्षेत्रको फोहर व्यिस्थापन कायणलाइ सािणजननक नीनज साझेदारीको ऄिधारणा ऄनरुु प व्यिस्थापन गनण ऄध्ययन तथा ऄनसु न्धान
कायणलाइ ऄनघ बढाआनेछ ।
बालमैत्री स्थानीय र्ासन प्रबर्द्णनका लानग अगामी अ. ि. ०७३।०७४ देनख बालबानलका लनक्षत कायणक्रमको हकमा स्थानीय ननकाय
स्रोत पररचालन तथा व्यिस्थापन कायणनिनध, २०६९ ऄनसु ार निननयोजन गनणु पने न्यनू तम १० प्रनतर्त रकमका ऄनतररक्त थप ५ बजेट
निननयोजन गरी जम्मा १५ प्रनतर्त बजेट निननयोजन गररनेछ । साथै यसै नसलनसलामा पनहलो चरणमा भद्रपरु नगरक्षेत्रमा रहेका सम्पणू ण
ईद्योगी व्यिसायीहरुले बालश्रम प्रयोग नगने नलनखत प्रनतबर्द्ता जनाएको खण्डमा नतनणु िा बझु ाईनु पने ईद्योग व्यिसाय करको कुल ऄक
ं को
१०% सम्म छुट नदने नीनत नलआएकोछ ।
नगर क्षेत्रमा स्थायी रुपले बसोबास गने सबै जातजानतका निपन्न िगणका समदु ायलाइ लनक्षत गरी बाल मृत्यदु र एिम् मातृ मृत्यदु रमा कमी
ल्याईन तथा जन्मदताण जस्तो बाल ऄनधकारलाइ सरं क्षण गने रानरिय कायणक्रममा टेिा पयु ाणईनका लानग स्िास््य संस्थामा प्रसतु ी गराइ ३५
नदन नभत्रमा जन्मदताण गराईन अएमा स्िास््य संस्थामा जन्म भएको प्रमाण पेर् गरे मा बच्चा तथा अमा दिु ैलाइ हुने गरी रु. १ हजारसम्मको
सत्ु के री प्याके ज कायणक्रम ननमाणण गरी सम्बनन्धत िडा कायाणलयबाट सोही नदन ईपलब्ध गराआनेछ ।
नजल्ला जनस्िास््य कायाणलय झापासँगको समन्िय र सहकायणमा चालु अ. ि.०७२।०७३ मा नै भद्रपरु नगरपानलकालाइ पणू ण खोप
नगरपानलकाको रुपमा घोषणा गररनेछ ।
नगर क्षेत्रमा रहेका सामदु ानयक निद्यालयहरुमा रहेका बालनिकास के न्द्रहरुलाइ अधनु नकीकरण गदै जाने नगरपानलकाको नीनत ऄनसु ार चालु
अ.ि.०७२।०७३ मा कलबलगडु ी प्रा. नि. लाइ नमनू ा बालनिकास के न्द्र घोषणा गने र अगामी अ.ि.०७३।०७४ देनख प्रत्येक िषण
कनम्तमा एईटा सामदु ानयक निद्यालयमा रहेको बालनिकास के न्द्रलाइ नमनु ा बालनिकास के न्द्रको रुपमा स्थापना गने तथा स्थानीय
ऄनभभािकले अफ्ना सन्ततीहरुलाइ सामदु ानयक निद्यालयमा भनाण गरुन् भन्ने ऄनभप्रायले एकीकृ त सम्पनि कर िापत नगरपानलकाले नलदैं
अएको राजस्िमा १० प्रनतर्त छुट नदने नीनत नलआएकोछ ।
लनक्षत िगण तथा ऄन्य प्रबर्द्णनात्मक कायणक्रमका लानग छुट्याआएका िानषणक कायणक्रमहरु संचालन गनणका लानग सम्बनन्धत समहू एिं िगणहरु
मात्र रहेका नगर क्षेत्र नभत्रका गैर सरकारी संघ संस्थाहरुबाट प्रस्ताि अव्हान गरी िैधाननक प्रनक्रया परु ा गरी १५ प्रनतर्त नगद सहभानगता
जम्मा गरे पतात मात्र ईक्त कायणक्रमहरु संचालन गनण प्राथनमकता नदआने नीनत नलआएकोछ ।
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सम्बनन्धत बैंकसम्म भिा नलन अईन नसक्ने सामानजक सरु क्षा कायणक्रम ऄन्तगणतका ऄनत ऄर्क्त, ऄपाङ्ग तथा ऄनत िृर्द् लाभग्राहीहरुको
व्यिनस्थत ऄनभलेख राखी सम्बनन्धत िडा सनचि माफण त बैंकसँग समन्िय गरी ननजहरुको घरबाटै ईक्त भिा ईपलब्ध गराआने व्यिस्थाको
थालनी गररनेछ ।
मनहला स्िास््य स्ियंसेनिकाहरुले नगरमा गरे को योगदानको ईच्च कदर गदै स्ियंसेिा जस्तो कायणमा ईत्प्रेररत गनणका लानग ननजहरुले यस
नगरपानलकाबाट नलने सेिा िापतको दस्तरु , र्ल्ु क, तथा महसल
ु मा र्त प्रनतर्त छुट नदआने नीनत नलआएकोछ ।
खेलमैत्री नगरको ऄिधारणालाइ अत्मसात गदै पनहलो चरणमा "भद्रपुर ११" नामक फूटबल टीम स्थानीय खेलकुदसँग सम्बनन्धत सघं
संस्थाहरुसँगको समन्िय र सहकायणमा गठन गरी नगर स्तरीय फूटबल प्रनतयोनगतालाइ ननरन्तर सञ्चालन गररनेछ । साथै अगामी नदनहरुमा
नगरले सञ्चालन गने खेलकुदमा ईल्लेतय लागत सहभानगता जनाईने व्यनक्तका नाममा साझेदारी माफण त सम्बनन्धत व्यनक्तले प्रस्ताि गरे को
नाममा परु स्कार नितरण गररने नीनत नलआएकोछ ।
भद्रपरु नगरपानलकको िडा नं.१ को भैसािाड़ी र िडा न.ं २ र ७ को मेची पाऱी बसोबास गने नगरिासीहरुलाइ ऄको व्यिस्था नभएसम्मका
लानग नगरपानलकालाइ नतनणु िा बझु ाईनु पने सम्पणू ण कर, दस्तरु , र्ल्ु क, महसल
ु मा ६६% सम्म छुट नदआएकोमा ईक्त नीनतलाइ ननरन्तरता
नदआएकोछ ।
कृ नष तथा नसचं ाइ क्षेत्रको समग्र निकासका लानग कृ नष सहकारी सजं ाल ननमाणण, ऄगाणननक कृ नष ईत्पादन, नबई नबजन, नकट नितरण तथा
सतही/भनू मगत नसचाइको प्रबर्द्णन गनणका लानग कृ नष निकास कायाणलय तथा नसचाइ नडनभजन कायाणलय र ऄन्य सरोकारिाला ननकायहरुसगं
समन्िय गरी कृ षक समहू हरुलाइ ईत्प्रेररत गररनेछ । साथै अगामी अ.ि.बाट नगर क्षेत्र नभत्र "एक र्वस्तु एक नगर" भन्ने ऄनभयानका
लानग स्थानीय झापा ईद्योग िानणज्य सघं को सहकायणमा सम्भाव्यता ऄध्ययन गररनेछ । चालु अ.ि. देनख नगरको दगु णम बस्तीको रुपमा
रहेको नगरपानलकाको िडा नं.१ को मेची पारीको बस्तीलाइ "मेची पारी - तरकारी बारी" को रुपमा ऄनघ बढाआनेछ ।
भद्रपरु नगर क्षेत्रमा नक्रयर्ील सामदु ानयक िन ईपभोक्ता समहू हरुको अम्दानीलाइ नगरले पाररत गरे का नीनत, योजना तथा कायणक्रम
कायाणन्ियनमा सहकायण गरी लगानीका लानग ऄनभप्रेररत गने नीनत नलआएकोछ ।
भद्रपरु नगर क्षेत्रमा ऄिनस्थत ऐनतहानसक, परू ातानत्िक, पयणटकीय स्थानहरुको निकासमा ईनचत महत्ि नदइ सो क्षेत्रको सरं क्षण तथा सम्बर्द्णन
गरी पयणटन क्षेत्रको निकासका लानग अिश्यक पहल गररनेछ ।
मेची ऄञ्चल ऄस्पतालको संस्थागत सदृु नढकरण गरी ऄस्पताललाइ साधन स्रोत सम्पन्न बनाईनका लानग श्री स्िास््य मन्त्रालयमा
अिश्यक पहल गररनेछ । साथै नगरपानलकाको िडा न.ं १० नस्थत र्हरी स्िास््य नक्लननकको भिन ननमाणण गनणका लानग दाताहरु माफण त
जग्गा व्यिस्थापन गरी भिन ननमाणणका लानग श्री स्िास््य मन्त्रालयमा अिश्यक पहल गररनेछ ।
भद्रपरु नगरपानलकालाइ सर्
ु ासनमैत्री नगरको रुपमा स्थानपत गनणका लानग भ्रिाचारमा र्न्ु य सहननर्लताको नीनतलाइ ऄिलम्बन गररनेछ ।
साथै नागररक बडापत्र, कर दरबन्दी लगायतका नििरणहरुलाइ Digitalized प्रनिधी माफण त नगरिासीलाइ ससू नु चत गराआनेछ र
कमणचारीहरुको हानजरी E-attendance को माध्यमबाट गराआनेछ ।
स्थानीय संचारकमी, संचारगृह र पत्रकाररताको संस्थागत निकास एिम् क्षमता निकासको लानग नगरपानलकाले ईक्त क्षेत्रसगं अपसी
समन्िय र सहकायण गने नीनतलाइ ननरन्तरता नदआएकोछ ।
समाजका निनभन्न क्षेत्रहरुमा निनर्िता हानसल गरे का व्यनक्तत्िहरु पनहचान गरी हरे क अनथणक िषणमा कनम्तमा एकजनालाइ सम्मान गररनेछ
।
नगरक्षेत्र नभत्र नगर सरु क्षाको लानग तैनाथ सरु क्षा ननकायको मनोबल ईच्च रातन नगरपानलकाको श्रोत साधनले भ्याएसम्म अिश्यकता हेरी
अिश्यक भौनतक तथा ऄन्य प्रानिनधक सहयोग ईपलब्ध गराआने नीनतलाइ ननरन्तरता नदआएकोछ |
नगरपानलका कायाणलय मातहतमा रहेका सबै िडा कायाणलयहरु सर्
ु ासन यक्त
ु बनाईन ताहाँबाट सम्पादन भएका काम कािाणहीहरुको
सन्दभणमा िषणमा कम्तीमा एकपटक सािणजननक सनु िु ाइ गने नीनत नलआएकोछ ।
पर्हु ाट लाग्ने स्थानमा नगरपानलकाको नयाँ कायाणलय भिन ननमाणण हुन लागेको हुदँ ा पर्ु हाटको लानग स्थान ऄभाि हुने भएकोले पर्ु हाट
स्थानान्तरण गनणका लानग झापा चौक असपासमा जग्गा व्यिस्थापन गरी हाट स्थानान्तरण गररनेछ । यसका लानग स्थानीय संघ संस्थाहरुसँग
सहकायण गररनेछ ।
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भद्रपरु बजारमा रहेको तरकारी तथा फलफुल बजार व्यिस्थापनका लानग ईपयक्त
ु स्थानमा जग्गा व्यिस्थापन गनण नेपाल सरकार तथा ऄन्य
दातृ ननकाय समक्ष अिश्यक पहल गररनेछ । साथै सगरमाथा चौकको सडकमा लाग्दै अएको साप्तानहक हाट बजारलाइ नगरपानलकाको
स्िानमत्िमा रहेको एन. नस. नड. सी. ऄगाडीको जग्गामा यसै अ.ि.मा स्थानान्तरण गररनेछ ।
झापा ईद्योग िानणज्य संघ र िैकनल्पक ईजाण प्रबर्द्णन के न्द्रसँगको सहकायणमा बढ्दो लोड सेनडङ्गबाट नगरिासीलाइ राहत नदनका लानग
नगरको मतु य मतु य व्यापाररक तथा सािणजननक स्थानहरुमा सौयण ईजाणबाट सञ्चानलत सडक बिी निस्तार गररनेछ ।
नगर क्षेत्रको पनहचान रानरिय तथा ऄन्तराणनरिय स्तरमा पयु ाणईनका लानग स्थानीय क्षेत्रगत निनभन्न संघसंस्थाहरुसँगको साझेदारीमा कृन्ि तथा
औद्योन्गक मेलाहरुको अयोजना गररनेछ ।
निगतमा नगर पररषदले ऄनततयार गरे का नीनतहरु ईच्च प्राथनमकताका साथ क्रमर्ः कायाणन्ियन गदै लनगनेछ ।

ननणणय नं.२
क) नगर पररषद समक्ष नगरपानलकाको अन्तररक अय संकलनको कर दरबन्दी दररे ट ऄनसु ार चालु अ.ि.०७२।०७३ को संसोनधत तथा
अगामी अ.ि.०७३।७४ को प्रस्तानित नगरपानलकाको अन्तररक अम्दानी राजस्ि परामर्ण सनमनतको ननणणयबाट गनठत राजस्ि
सम्भाव्यता ऄध्ययन सनमनतको प्रनतिेदन ऄनसु ार राजस्ि परामर्ण सनमनतको नसफाररर् बमोनजम स्थानीय ननकाय अनथणक प्रर्ासन
ननयमािली २०६४ को ननयम १६७ को ईपननयम ४ (क) बमोनजम तयार गरे को राजस्ि सम्भाव्यता ऄध्ययनबाट प्राप्त भएको राजस्ि
प्रक्षेपणको ऄध्ययन प्रनतिेदन ऄनसु ार चालु अ.ि.०७२।०७३ का लानग अन्तररक अम्दानी रु. २ करोड ६१ लाख १६ हजार प्रस्तानित
भएकोमा सोलाइ गत अ.ि.को यथाथण अम्दानी रु. १ करोड ९० लाख ७७ हजार ४ सय ५२ पैसा ३१ तथा चालु अ.ि.को मसं ीरसम्मको
यथाथण अम्दानी रु.९६ लाख ६८ हजार ७ सय २२ पैसा १४ को तथा एकीकृ त सम्पनि कर तथा घर नक्र्ा पास सेिा र्ल्ु क अनद
स्रोतहरुको बढोिरीका अधारमा रु.३ करोड ३ लाख ३८ हजार ३ सय ३० ससं ोधन गरी तथा अगामी अ.ि.०७३।०७४ मा रु. ३ करोड
२९ लाख २६ हजार प्रस्तानित गरे र अन्तररक अम्दानीको ऄनमु ान गरी सो प्रनतिेदनमा ईल्लेख भएको अय बढोिरी गनण सक्ने नयाँ
स्रोतहरुको पनहचान राजस्ि परामर्ण सनमनतको ननणणय ऄनसु ार नगर पररषदमा समािेर् गररएका राजस्ि क्षेत्र तथा राजस्ि बृनर्द् गरी ऄन्य थप
पनहचान गनणु पने क्षेत्रका लानग ऄिलम्बन गनणु पने रणनीनतहरुलाइ क्रमर्ः नगरपानलकाले राजस्ि परामर्ण सनमनतको सझु ाि ऄनसु ार लागु
गदै जानका लानग नगरपानलकालाइ ऄनधकार प्रत्यायोजन गने ननणणय गररयो ।
ख) निगत २१औ ं नगर पररषदले नदएको ऄनधकार प्रयोग गरी सानबक महेर्परु तथा चन्गगढी गानिसहरुमा नलदैं अएको मालपोत तथा घरधरु ी
करको सट्टा एकीकृ त एकीकृ त सम्पनि कर प्रयोजनका लानग गनठत मल्ू याङ्कन सनमनतले तयार गरे को जग्गा तथा संरचनाको मल्ू याङ्कनको
दररे ट बमोनजम नगरपानलकाको ननणणय ऄनसु ार चालु अ.ि.०७२।०७३ को श्रािण १ गतेदने ख ऄसल
ु गररदैं अएको एकीकृ त सम्पनि
करलाइ ऄनमु ोदन गने ननणणय गररयो ।
ग) एकीकृ त सम्पनि कर निननयम २०६८ को पररच्छे द (२) को ननयम (७ ग) बमोनजम चालु अ.ि.को कर सोही अ.ि.को पौष मसान्तसम्म
बझु ाएमा १० प्रनतर्त छुट नदने तथा माघदेनख चैत्र मसान्तसम्म बझु ाएमा ५ प्रनतर्त छुट नदइ एकीकृ त सम्पनि कर ऄसल
ु ईपर गने भनी
ईल्लेनखत दफामा संसोधन गरी चालु अ.ि.को िा सोही अ.ि.को पौष मसान्तसम्म १० प्रनतर्त छुट नदने र त्यसपनछ छुट ननदइ कर
संकलन गने भनी संसोधन गने ननणणय गररयो ।
घ) भद्रपरु नगर क्षेत्रमा रहेको मासु व्यिसायीहरुलाइ प्रोत्साहन गनण तथा भद्रपरु मा रहेको मासु बधर्ालालाइ व्यिस्थापन गनण राजस्ि परामर्ण
सनमनतको ननणणय माफण त पेर् भएको "पर्ु बधर्ाला ननयन्त्रण तथा ननयमन ननदेनर्का, २०७२" स्िीकृ त गने ननणणय गररयो ।
ङ) नगर पररषद समक्ष चालु अ.ि.०७२।०७३ तथा अगामी अ.ि.०७३।०७४ का लानग नगर स्तररय राजस्ि परामर्ण सनमनतको ननणणयको
सझु ाि ऄनसु ार पेर् हुन अएको राजस्ि, कर, दस्तरु , र्ल्ु क अनदको निषयमा सो सनमनतको ननणणय ऄनसु ार पररितणन भएका दरहरुलाइ
कायम गदै गत २१औ ं नगर पररषदबाट पाररत भएका राजस्ि करका दर, दस्तरु , र्ल्ु कहरुलाइ यथाित राखी तपनसल बमोनजमको कर
दरबन्दी ऄनसु ारको पिु ्याइ रहेको करको दरबन्दी लागु गने ननणणय गररयो । साथै राजस्ि ठे क्का माफण त ऄसल
ु गररने करहरु चालु
अ.ि.०७२।०७३ मा लगाआएका ठे क्का ऄक
ं लाइ नै अगामी अ.ि.को न्यनू तम ऄक
ं मानी सोही ऄनसु ार ठे क्का बन्दोबस्त गरी राजस्ि
संकलन गनणका लानग नगरपानलकालाइ ऄनधकार प्रत्यायोजन गने ननणणय गररयो ।

ननणणय न.ं २ ऄनसु ार अ.ि.२०७२/०७३ को ससं ोनधत तथा अ.ि. २०७३/०७४ को स्िीकृ त कर दरबन्दी
नस.नं.

नििरण

१
२
३
१

१
२
३

२
३

४
क)

अ.ि.२०७२ /०७३

अ.ि.२०७३ /०७४

मालपोत/भनु मकर (सानिक चन्द्रगढी गानिस )
ज.नि. १—०—० सम्मलाइ ( सबै नकनसमको जग्गालाइ) प्रनत कठ्ठा
ज.नि.
३—०—० सम्मलाइ ( सबै नकनसमको जग्गालाइ) प्रनत कठ्ठा
रू २०|००
ज.नि.
३—०—० मानथलाइ ( सबै नकनसमको जग्गालाइ) प्रनत कठ्ठा
रू ३०|००
मालपोत/भ
रू ४०|०० नु मकर -सानिक महेर्परु गानिस )
नचया िगानलाइ प्रनत कठ्ठा
ज.नि.
३—०—० सम्मलाइ ( सबै नकनसमको जग्गालाइ) प्रनत कठ्ठा
रू १५|००
ज.नि.
रू ५|००३—०—० मानथलाइ ( सबै नकनसमको जग्गालाइ) प्रनत कठ्ठा
नोट
: भमू ीकर (मालपोत) सानबक भद्रपरु न.पा.को जग्गाहरुमा अ.ि.०६०।०६१ सम्मको गत निगत ऄनसु ार नै रू २५ |०० प्रनत
रू १०|००
कठ्ठा ऄसल
ु ईपर गने (िाडण नं.५, ६, ७, ८, ९ र १० का) तथा अगामी अ.ि.मा नगर क्षेत्र नभत्र एनककृ त सम्पनत कर लगाइनाले
सो मालपोत/भमु ीकर सानिक गानिसको दरहरुमा नै लगत खडा गरी बक्यौता ऄसल
ु गररनेछ ।
घरजग्गा तथा घरधरु ी कर सानबक भद्रपरु न.पा.को घरहरुको अ.ि.०६०।०६१ सम्मको गत निगत ऄनसु ारकै लगत ऄसल
ु ईपर
गने (िडा न.ं ५, ६, ७, ८, ९ र १० का) तथा सानबक गानिसहरुको हकमा घरजग्गा तथा घरधरु ी कर सानबक गानिसको दरहरुमा
नै लगत खडा गरी बक्यौता ऄसल
ु गररनेछ ।
२.००%
घर बहाल कर
२.००%
क) बहालमा नलदा नददा सम्झौताके नलनखत जानकारी नपालाइ नदनु पने छ ।
ख)
िहालमा
नलंदपेा र्नदनगरे
दं ा सम्झौताको
जानकारी
नलनखत
सम्झौता
मा तपनसलनलनखत
ऄनसु ारको
बहालन.पा.लाइ
कर ननधाणरनदन
ण हुु पने
ने छ ।
ग) िहाल कर ईठाईने प्रयोजनका लानग सरकारी कायाणलय तथा अन्तररक राजस्ि
घ)
ानो गं माछा
हट्टीगररने
हुदै छबसपाकण तफण जाने बाटो छे ईछाईसम्मको पक्की बाटो र
कायाणपलरु यस
समन्िय
भन्सारछे ईदेनख जनता चौकसम्म पक्की घर भएकोमा न्यनू तम मानसक ३,०००।००
र ऄन्य घर र क्षेत्रमा न्यनू तम मानसक २,०००।०० रहनेछ ।
ङ)कृ नष नबकास बैकदेनख देईननया ननदसम्म, चारअली बाटोको छे ईछाई, हाट लाग्ने
स्थानदेनख लेखनाथ चौकसम्म न्यनू तम मानसक ३,०००।०० र ऄन्य घर र क्षेत्रमा
न्यनू तम मानसक २,०००।०० रहनेछ
च)झापा चौकमा रहको घरहरुमा न्यनू तम मानसक ३,०००।०० र ऄन्य घर र क्षेत्रमा
न्यनू तम मानसक २,०००।०० रहनेछ ।
छ) ऄस्पताल चौक देनख रे डक्रर् सम्म पनक्क घरहरुमा न्यनू तम मानसक ३,०००।००
र ऄन्य घर र क्षेत्रमा न्यनू तम मानसक २,०००।०० रहनेछ ।
ज) सरकारी कायाणलय एररयामा रहेको घरहरुमा न्यनू तम मानसक ३,०००।०० र
ऄन्य घर र क्षेत्रमा न्यनू तम मानसक २,०००।०० रहनेछ ।
झ) सागरमाथा चौकमा रहेको घरहरुमा न्यनू तम मानसक ३,०००।०० र ऄन्य घर
क्षेत्रमा न्यनू तम मानसक २,०००।०० रहनेछ ।
ञ) मानथ ईल्लेनखत क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रमा न्यनू तम मानसक १,०००।०० रहनेछ ।
ट) सरकारी ननकायले बहालमा लगाएको घरहरुमा सम्बनन्धत ननकाय सँग भएको
सम्झौता ऄनसु ार रहनेछ ।
न्र्वटौरी कर जग्गा र्विाल कर (न्नयम १४१ को ऄनुसन्ू च ९-(२) बमोन्जम)
10.00
10.00
मतु य मेची मागण मख
ु साआडको जग्गा प्रनत िगण नफट मानसक रु.

ख)
ग)
घ)
च)
छ)
५
१

२

३

४

५

नभत्री सडकमा, गद्रु ी पट्टी र बसपाकण समेतको नपच सडकले छोएको जग्गा प्रनत िगण
सो बाहे
क ऄन्य
नफट
मानसक
रु. सम्पणू ण जग्गा प्रनत िगण नफट मानसक रु.
खेती योग्य जमीन प्रनत कठ्ठा िानषकण रु.
कृ षकहरुले तरिजु ा खेतीको प्रनत कठ्ठाको कर ननतरी मेची बगरिाट नबक्रीका लानग
लगेमा प्रनत गाडा रु १००/-, प्रनत टेक्टर रु ५००/- प्रनत िक रु २,०००/- का दरले
ऄसल
ु गररनेछ ।
चन्द्रगढी िजारमा रहेको टहरा मानसक भाडा
व्यापार व्यिसाय/ईधोग/पेर्ा करतफण
गल्ला तथा नकराना पसल
नकराना थोक तथा खद्रु ा पसल
नकराना खद्रू ा पसल
नभत्री सडकमा रहेका साना नकराना पसल
कपडा तथा र्े तसी पसल रेन्डमेट तथा थानर्वाला
कपडा तथा फे न्सी पसल
कपडा तथा फे न्सी खद्रू ा पसल श्रेणी क
कपडा तथा फे न्सी खद्रू ा पसल श्रेणी ख
ब्याग हाईस
जुत्ता चप्पल पसल
जिू ाको र्ो रुम
जिू ा चप्पल नबनक्र तथा मरमत गने पसल श्रेणी क
जिू ा चप्पल नबनक्र तथा मरमत गने पसल श्रेणी ख
अफै जिु ा बनाइ बेच्ने १ जना लाइ पणू ण छुट
भाडा पसल, न्कचन सामाग्री
भाडा तथा नकचन सामाग्री थोक पसल
भाडा तथा नकचन सामाग्री पसल
साधारण भाडा खद्रू ा पसल
अफ्नो श्रम मल
ु क काम तथा माटाका भाडा बनाइ नबक्री गने तथा
नोट: ऄपाग तथा निधिु ालाइ पणू ण छुट
िोटे ल एडं लज
होटेल एडं लज श्रेणी क 5 star
होटेल एंड लज श्रेणी ख 4 star
होटेल एंड लज श्रेणी क 3 star
होटेल एडं लज श्रेणी ख 2 star
होटेल एंड लज श्रेणी ख 1 star
भोजनालय
रे स्टुरेन्ट /बार
दोहरी सांझ /नाच गान भएको
होटेल ,लज, नमष्ठान्न , क्याटररंग अनद सेिाहरु मध्ये कनम्तमा कुनै ३ प्रकारका
संयक्त
ु सेिा व्यिसाय
होटेल ,लज, नमष्ठान्न , क्याटररंग अनद सेिाहरु मध्ये कनम्तमा कुनै २ प्रकारका
संयक्त
ु सेिा व्यिसाय
क्याटररंग पसल श्रेणी
नमष्ठान्न पसल श्रेणी क

5.00
2.00
150.00

5.00
2.00
150.00

1,000.00
700.00
500.00

1,000.00
700.00
500.00

5,000.00
3,500.00
2,500.00
2,500.00

5,000.00
3,500.00
2,500.00
2,500.00

5,000.00
2,500.00
2,000.00

5,000.00
2,500.00
2,000.00

5,000.00
2,500.00
2,000.00
500.00

5,000.00
2,500.00
2,000.00
500.00

50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
2,000.00
4,000.00
7,000.00

50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
2,000.00
4,000.00
7,000.00

5,000.00

5,000.00

4,000.00
3,500.00
2,000.00

4,000.00
3,500.00
2,000.00

नचया कफी तथा नमठाइ पसल श्रेणी ख
सामान्य नचया कफी (फुटथापमा)
पाटी प्यालेस
मादक पदाथण नबक्री गने पसल तथा खाना खिु ाईने
मादक पदाथण नबक्री गने साधारण
डेयरी पसल
६ न्नमााण सामग्री तथा न्र्वद्युत सामाग्री पसल
हाडण िेयर/मेनर्नरी/पेन्ट /सेनटे री तथा माबणल पसल
निद्यतु सामाग्री खद्रू ा पसल
ग्लास हाईस
७ सनु चांदी तथा गिना बनाईने पसल
सनू चादी पसल श्रेणी क
सनू चादी पसल श्रेणी ख
८ स्टे शनरी,पूस्तक तथा मन्निारी पसल
स्टेर्नरी तथा पस्ू तक श्रेणी क
स्टेर्नरी तथा पस्ू तक थोक
स्टेर्नरी तथा पस्ू तक खद्रू ा
कस्मेन्टन्क पसल
कस्मेनटनक थोक पसल
कस्मेनटनक खद्रु ा पसल
धागो टाक फस्नर थोक पसल
धागो टाक फस्नर खद्रु ा पसल
९ माछा, मासु न्र्वक्री पसल
मासु नबक्री पसल
ताजा माछा, नसद्रा नबक्री पसल
ऄण्डा नबक्री पसल
गाआगोरु, रागं ाभैंसी, खसीबोका छाला सक
ं लन िा नबक्री
१० औिधी व्यर्वसाय
औषधी थोक तथा dristibutes
औषधी पसल नचनकत्सक राखी व्यिसाय गरे का
औषधी खद्रू ा पसल
अयिु ेनदक /होम्योपेनथक औषधी पसल
एग्रोभेट थोक पसल
एग्रोभेट खद्रू ा पसल
नकटनार्न औषनध तथा मल खाद नबक्रेता (ठुलोको लागी)
नकटनार्न औषनध तथा मल खाद नबक्रेता (साना नकसानको लागी)
ू ीकार (न्सलाइ) पसल
११ सच
नसलाइ पसल श्रेणी क
नसलाइ पसल श्रेणी ख दइु थान मेनसनसम्म भएको
बनु टक ल्याब्रटोरी
नोट: हाते मेनसन रानख नसलाइ गनेलाइ कर ननलने ।
१२ आलेक्ट्रोन्नक न्र्वक्री पसल
मोिाआल कम्पनी सेल्फ ईपर्ाखा, distibutes
फ्रीज, नट.भी. डेक तथा पाटण नबक्री पसल

1,200.00
500.00
10,000.00
3,000.00
2,000.00
1,200.00

1,200.00
500.00
10,000.00
3,000.00
2,000.00

5,000.00
3,000.00
1,500.00

1,200.00
5,000.00
3,000.00
1,500.00

7,500.00
4,500.00

6,000.00
3,000.00

5,000.00
3,500.00
2,500.00

5,000.00
3,500.00
2,500.00

3,500.00
2,500.00
1,700.00
1,200.00

3,500.00
2,500.00
1,700.00
1,200.00

1,000.00
1,000.00
500.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00
500.00
1,000.00

5,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
5,000.00
2,500.00
5,000.00
2,500.00

5,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
5,000.00
2,500.00
5,000.00
2,500.00

1,500.00
1,000.00
1,500.00

1,500.00
1,000.00
1,500.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

१३

१४

१५

१६
१७

१८

मोबाइल, क्यामरा, रे डीयो, घडी पसल
रे डीयो, घडी, क्याल्कूलेटर पसल
ऄडीयो, नभडीयो क्यासेट पसल
ममात तथा सभ
ं ार सेर्वा
आनन्जन ममणत (हेभी) बस, िक तफण
जीप, कार तथा टेक्टर ममणत तथा सनभणनसंग
मोटरसाआकल ममणत
नट.नभ, डेक, मोबाइल ,नफ्रज ममणत सेिा
आलेक्िोननक ममणत सेिा
रे डीयो, घडी, क्याल्कूलेटर र प्रेसर कुकर, नहटर तथा ऄन्य सानो निद्यतु समान ममणत
पसल
ररक्सा, साइकल ममणत
सिारी साधन सनभणनसंग (सिारी धल
ु ाइ)
फमाल जस्तापाताको सामाग्री िनाईने तथा ममणत गने
टायर ररसोनलंग
टायर ममणत ,हािा भने पञचत हाल्ने
सर्वारी साधन एजेतसी,थोक न्र्वक्री पसल तथा पाटा पज
ु ाा पसल
बस, िक, ट्याक्टर नजप, कार प्रनत नडलर
मोटरसाआकल नडलर
साइकल ननमाणण तथा नबक्री
मोटर पाटण तथा बोडी नबल्डसण सामान निक्री श्रेणी क
टायर नडलर
सञ्चार सेर्वा
कलरल्याि सेिा
फोटो स्टुनडयो सेिा
टेनलफोन, मोिाइल सेिा प्रदायक कम्पनी लाइ ननजी
मोिाइल सेिा प्रदायक कम्पनी को shop तथा सणनभणस सेन्टर
नट.नभ. च्यानल प्रसारण सेिा
के बल
ू च्यानल प्रसारण सेिा
एफ.एम.प्रसारण सेिा
टुर एडं िाभल्स सेिा
फोटोकनप/पी.सी.ओ. साआिर क्याफे सेिा
कुररयर सेिाको मतु य कायाणलय
कुररयर सेिाको र्ाखा कायाणलय
ड्राइ- नक्लननक धोनि पसल
ड्राइ- नक्लननक पसल
सैलुन तथा ब्यनु टपालणर सेिा
ब्यनु ट पालणर सेिा ब्यनु टनर्यन तानलम सनहतको
ब्यनु ट पालणर सेिा
सैलून २ सीट मानथ
सैलनू २ सीट सम्म
मन्दरा, सतु ी जतय, िल्का पेय पसल
रक्सी, नियरको distributes
रक्सी, नियरको नडलर/सप्लायसण

3,000.00
2,000.00
1,500.00

3,000.00
2,000.00
1,500.00

3,000.00
3,000.00
2,500.00
1,500.00
1,500.00

3,000.00
3,000.00
2,500.00
1,500.00
1,500.00

1,500.00
700.00
700.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00

1,500.00
700.00
700.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00

10,000.00
9,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00

10,000.00
9,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00

1,500.00
1,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
2,500.00
1,500.00

1,500.00
1,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
2,500.00
1,500.00

1,500.00

1,500.00

2,500.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00

2,500.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00

10,000.00
7,500.00

10,000.00
7,500.00

१९
२०

२१

२२
२३
२४

२५
२६
२७
२८
२९

रक्सी, नियरको खद्रू ा नबक्री पसल
चरू ोट , नबडी , सतु ीजन्य पदाथणको नडलर पसल
चरू ोट , नबडी , सतु ीजन्य पदाथणको थोक पसल
चचू रू ोट , नबडी , सतु ीजन्य पदाथणको खद्रु ा पसल
हल्का पेय पदाथणको नडलर
हल्का पेय पदाथणको खद्रू ा पसल
न्चयापन्त्त न्बक्रेता
नचयापनि नबक्रेता थोक
नचयापनि नबक्रेता खद्रु ा
न्बत्तीय सेर्वा
बानणज्य िैंक तथा नबकास बैंक प्रनत र्ाखा कायाणलय
फाआनान्स कम्पनी मतु य कायाणलय
फाआनान्स कम्पनी र्ाखा प्रनत र्ाखा
नििीय सहकारी संस्था (बहुईदेनसय )
नििीय सहकारी सस्ं था (ऄन्य)
लघनु िि कम्पनीहरु
निमा कम्पनीहरु मतु य कायाणलय
निमा कम्पनीहरु र्ाखा
मनी एक्सचेन्जर
पेरोन्लयम पदाथा
पेिोनलयम पदाथण पम्प भएको
पेिोनलयम पदाथण पम्प नभएको नडलर
ग्यांस नसनलन्डर निक्री नडलर
मानितेल नबक्री गनेलाइ
कर्वाडी समान, खान्ल र्वोरा खररद न्बक्री
बांस तथा डुगं ा , न्गट्टी जम्मा गरी न्बक्री गने
टे तट िाईस तथा पेण्डाल बनाईने
टेन्ट हाईस
पेण्डाल बनाईने
पेण्डाल बनाईने (निदेर्ी भारतीयलाइ पटके )
माआक/निजल
ू ी डेकोरे र्न
क्याटररंगको समानहरु भाडामा ईपलब्ध गराईने
बैण्ड बाजा
काठ तथा कोआला खररद नबक्री
कोइला खररद नबक्री
काठ तथा दाईरा
फननणचर एिं फननणर्सण
स्टील , काठ अल्मनू नयमको फननणचर पसल
फननणर्सण पसल
स्नक
ु र/पल
ु हाईस
नबज्ञापन सेिा
रोजगारी सेिा
स्िदेर्ी रोजगारी सेिा
निदेर्ी रोजगारी सेिा

3,000.00
6,000.00
5,000.00
2,000.00
4,000.00
1,500.00

3,000.00
6,000.00
5,000.00
2,000.00
4,000.00
1,500.00

3,000.00
1,500.00

3,000.00
1,500.00

20,000.00
10,000.00
7,000.00
3,000.00
1,000.00
3,500.00
10,000.00
5,500.00
3,000.00

20,000.00
10,000.00
7,000.00
3,000.00
1,000.00
3,500.00
10,000.00
5,500.00
3,000.00

5,000.00
3,500.00
2,000.00
1,000.00
4,000.00
1,100.00

5,000.00
3,500.00
2,000.00
1,000.00
4,000.00
1,100.00

2,500.00
2,000.00
4,500.00
1,500.00
1,200.00
1,000.00

2,500.00
2,000.00
4,500.00
1,500.00
1,200.00
1,000.00

5,000.00
3,000.00

7,000.00
3,000.00

3,000.00
2,000.00
700.00
1,500.00

3,000.00
2,000.00
700.00
1,500.00

1,500.00
5,000.00

1,500.00
5,000.00

३० साइनबोडण लेतने (पेन्टर )
३१ हाईनजंग कम्पनी (जग्गा खररद नबक्री)
३२ पेर्ा (नबर्ेषज्ञ परामर्ण तथा ऄन्य ब्यिसायीक सेिा)
नचनकत्सक
पर्ु नचनकत्सक
दन्त नचनकत्सा सेिा
आनन्जननयर
सि आनन्जननयर
काननू व्यिसायी
ऄनभिक्ता / ऄनभकताण इ . प्राप्त लेखन्दास
कम्पाईण्डर
निमा एजेनट / र्ेयर दलाल
कनिराज
ऄनसु न्धानकताण परामर्ण दाता
सभेयर
कन्सल्टेन्ट सेिा
३३ ननमाणण ब्यिसाय
श्रेणी क
श्रेणी ख
श्रेणी ग
श्रेणी घ
निदेर्ी ननमाणण ब्यिसायी भएमा
घर ननमाणण ठे कदेदारी व्यिसाय
३४ लेखा पररक्षण ब्यिसाय तफण
लेखा पररक्षण ब्यिसाय श्रेणी क
लेखा पररक्षण ब्यिसाय श्रेणी ख
लेखा पररक्षण ब्यिसाय श्रेणी ग/घ
कम्प्यटु र एनानलस्ट तथा प्रोग्रामर
ऄनिू ादक
सामान ढुिानीकताण तथा कम्पनी
३५ नर्क्षा सेिा
ननजी नर्क्षालय ईच्च माध्यनमक निद्यालय
ननजी नर्क्षालय क्याम्पस
ननजी नर्क्षालय माध्यनमक निद्यालय
ननजी नर्क्षालय ननम्न माध्यनमक निद्यालय
प्राथनमक निद्यालय / पिू ण प्राथनमक निद्यालय
छात्र / छात्राबास
मटं ेिारी तथा नर्र्ू स्याहर के न्द
पोली टेकननकल आनन्स्टच्यटु , प्रनर्क्षण समेत
ननसिंग , नसए.मए.ए. र एच.ए. प्रनर्क्षण समेत
एजक
ु े र्नल कन्सल्टेन्सी सेिा
तानलम तथा ऄनसू न्धान के न्द्र
कम्पटु र /आलेक्िोननक .तानलम/ भाषा नर्क्षा /कोनचगं सेन्टर /सिारी चालक तालीम
के न्द्र

1,000.00
5,000.00

1,000.00
5,000.00

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
2,500.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
2,000.00
7,000.00

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
2,500.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
2,000.00
7,000.00

10,000.00
7,000.00
5,000.00
3,000.00

10,000.00
7,000.00
5,000.00
3,000.00

bf]Jj/

bf]Jj/

3,000.00

3,000.00

3,000.00
2,500.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00
2,000.00

3,000.00
2,500.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00
2,000.00

4,000.00
5,000.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00

4,000.00
5,000.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00

2,000.00

2,000.00

३६

३७

३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५

४६

४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५

सगं ीत /डान्स तानलम के न्द्र/ नजमखाना (नफटनेस सेन्टर )
गैर सरकारी सस्ं थािरु
ऄन्तरानस्िय गैर सरकारी संस्थाहरु
रास्िीय गैर सरकारी संस्थाहरु
स्थानीय गैर सरकारी सस्ं थाहरु
स्र्वास्थ सेर्वा
गैह्र सरकारी ऄस्पताल
ननसिंगहोम
एम.अर.अआ., नस.नट .स्क्यान, ऄल्िा साईण्ड नक्लननक
नदर्ा, नपसाि, रगत जांच तथा एक्सरे नक्लननक
ऄक्यपु न्चर, थेरापी, प्याथोलोजी नक्लननक
चश्मा पसल श्रेणी
पशुपंन्क्षको अिार /दाना न्बक्री पसल
न्डपाटा मेतटल पसल
न्गफ्ट तथा र्ोटो प्रेम पसल
बांसको नाग्लो, डोको, कुचो न्बक्री
दालन्चनी, ऄलैन्च, सकमेल, सपु ाडी खद्रु ा न्बक्री गने
लून्िके सन सेकेसन तर्ा
लूनब्रके सन Distributes
लनू ब्रके सन खद्रू ा नबक्री
न्र्वन्र्वध न्र्वियका सामान सप्लायसा तथा एजेतसीिरु (न्नयम १४२ को
र्लर्
ल १०
/ पानकोपसल
ऄनुसन्ु ू च
न्स.न १९ बमोन्जम)
फलफूल थोक पसल
फलफूल खद्रु ा पसल
सागसब्जी थोक पसल
सागसब्जी खद्रु ा पसल
फुल तथा निरुिा नबक्रेता
पान पसल
छापाखाना
ऄफसेट नसनलण्डर सनहत प्रेस
छापाखाना
नस्क्रन नप्रन्ट
ईद्योगतर्ा
नसारी व्यर्वसाय
नचया नसणरी
नसणरी(नचया िाहेक)
मोन्र्वल ररर्ाआन ईद्योग
चाईचाई ईद्योग
कून्कज/पाईरोटी ईद्योग
पापड /न्चप्स/न्र्गर/नूडल्स ईद्योग
सतु ीजतय,गुटका,न्बडी ईद्योग
ऄगर बत्ती तथा मैन बत्ती ईद्योग
दालमोठ ईद्योग
मसला ईद्योग

1,000.00

1,000.00

5,000.00
3,000.00
500.00

5,000.00
3,000.00
500.00

5,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
1,500.00
1,500.00
5,000.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00

5,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
1,500.00
1,500.00
5,000.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00

5,000.00
2,500.00
3,000.00

5,000.00
2,500.00
3,000.00

2,500.00
1,000.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

2,500.00
1,000.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

5,000.00
2,000.00
1,500.00

5,000.00
2,000.00
1,500.00

3,000.00
2,000.00
1,500.00
8,000.00
2,000.00
2,500.00
10,000.00
2,000.00
2,000.00
5,000.00

3,000.00
2,000.00
1,500.00
10,000.00
2,000.00
2,500.00
12,000.00
2,000.00
2,000.00
7,000.00

५६
५७
५८
५९
६०
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९

७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३

कपास ईद्योग
आलेन्क्ट्रक न्स्र्वच बोड बनाईने
सेलर न्मल /फ्लार्वर न्मल िलर न्मल/ न्चईरा कुटानी / पेलानी न्मल
प्लान्स्टक ईद्योग
जुट बाआनन्डगं तर्ा
मेनसनिाट जटु बाआननडंग
हातिाट जटु बाआननडंग
डेरी ईद्योग
करािी ईद्योग
गलैचा ईद्योग
पलाआईड ईद्योग
गारमेतट ईद्योग
१०० भन्दा बढी मेर्ीन भएको
५० देनख १०० मेनर्न भएको
१ देनख ५० सम्म मेनर्न भएको
फननणचर तथा सःनमल
सःनमल
फननणचर ईद्योग
निट ईद्योग
ग्रील ईद्योग
पर्ू अहर ईद्योग
कन्फे क्सनरी ईद्योग
नसरक डसना ईद्योग
नमनरल िाटर ईद्योग
बरफ, अआसक्रीम ईद्योग
भाडा ईद्योग
तामा, नपिल, कूकर
अल्मनू नयम नफल्टर /अल्मनू नयमको गृल तथा सामान बनाईने
बाल्टी /स्टोभ
सोडा /स्क्िास र्िणत ईद्योग
ऄचार जस्ता घरे लु ईद्योग
सेनेटरी ईद्योग
भेननयर ईद्योग
पर्ु पालन ईद्योग
पन्छी पालन ईद्योग
नचया ईद्योग (हररयो पिी पेली नचया ईत्पादन गने)
रे नलंग,पल
ु , आनारको ररंग तथा नसमेन्टका ऄन्य सामान बनाईने ईद्योग
नसमेन्टका पोल तथा रृयमु पाइप ईद्योग
जटु तथा धागोिाट तैयार गररने झोला
एल.नप.जी ग्यास ईद्योग
आँट ईद्योग
ईनन कपडा ईद्योग
कोल्ड स्टोरे ज

5,000.00
1,000.00
4,000.00
3,000.00
8,000.00

5,000.00
1,000.00
5,000.00
3,000.00
8,000.00

2,500.00
1,500.00
2,000.00
2,000.00
10,000.00
10,000.00

2,500.00
1,500.00
2,000.00
2,000.00
10,000.00
10,000.00

8,000.00
5,000.00
3,000.00

8,000.00
5,000.00
3,000.00

5,000.00
3,000.00
2,500.00
3,000.00
8,000.00
3,500.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,500.00
4,000.00
4,500.00
1,500.00
2,500.00
1,000.00
5,000.00
8,000.00
3,000.00
2,000.00
8,000.00
2,000.00
5,000.00
2,000.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
10,000.00

5,000.00
3,000.00
2,500.00
3,000.00
8,000.00
3,500.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,500.00
4,000.00
4,500.00
1,500.00
2,500.00
1,000.00
5,000.00
8,000.00
3,000.00
2,000.00
8,000.00
2,000.00
5,000.00
2,000.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
10,000.00

६

७

९४ आन्टरनेट सेिा प्रदायक
7,000.00
7,000.00
10,000.00
12,000.00
९५ नसमेन्ट ईद्योग
8,000.00
10,000.00
९६ रासायननक मल ईद्योग
8,000.00
10,000.00
९७ िायर ईद्योग
5,000.00
6,000.00
९८ नचयापनि प्याके नजग ईद्योग
5,000.00
5,000.00
९९ क्रसर ईद्योग
मानथ ईल्लेनखत बाहेकका कुनै पनन व्यिसाय र ईद्योगलाइ तत्काल ननणणय गरी नगरपररषदमा
500 b]lv 5000 ;Dd
ऄनमु ोदन गराईने गरी कर लगाईन सनकने छ ।
१ सिारी कर तफण
नगरपानलका क्षेत्र नभत्र दताण भएका ननम्न सिारीहरुमा ननम्नानसु ारको िानषकण कर नलने
3,000.00
3,000.00
क) बस, िक, लहरी
1,000.00
1,000.00
ख) जीप, कार, नमनी बस (भाडा)
1,000.00
1,000.00
ग) नमनी बस (ननजी)
500.00
500.00
घ) टेम्पो
1,700.00
1,700.00
ङ) टेक्टर
700.00
700.00
च) कार, टेम्पो,
25.00
25.00
छ) ठे ला गाडी तथा ररक्र्ा
35.00
35.00
ज) रांगा गाडी
25.00
25.00
झ) गोरु गाडी
75.00
75.00
झ ) ररक्र्ा भेन (बोनडिंग स्कुल)
35.00
35.00
च) सामान बोक्ने ररक्र्ा भेन
200.00
200.00
छ) पािर टेलर
१ िानषकण सिारी कर नतरे का बाहेक बानहरबाट अईने ननम्न सिारीहरुमा ननम्नानसु ारको पटके सिारी कर नलने
100.00
100.00
क) कन्टेनर
100.00
100.00
ख)िीपर
20.00
20.00
ग) रात्री बस
20.00
20.00
घ) बस,िक, लहरी
15.00
15.00
ङ) नमनी बस
20.00
20.00
च) िेक्टर
15.00
15.00
छ) जीप,कार, टेम्पो
ठ) नगटी, डुंगा ,बालुिा, बोल्डर, पराल, माटो नलइ अईने प्रनत िकलाइ (पटके
20.00
20.00
सिारी कर छुट्टै नलने)
ढ) नगटी, डुंगा,बालुिा, बोल्डर, पराल, माटो नलइ अईने प्रनत ियाक्टरलाइ (पटके
15.00
15.00
सिारी कर छुट्टै नलने)
ण) निदेर्ी दताण नम्बर भएका सिारी साधनहरुमा मानथ ईल्लेनखत दरको
२ निनननमणत बसपाकण मा नलन पाईने पानकिं ग र्ल्ु क
क) मेची कोर्ीसम्म चल्ने बस,िक, लहरीलाइ पानकिं ग र्ल्ु क िापत रु.१०।०० तथा
30.00
30.00
दैननक सिारी कर िापत रु.२०।०० गरी पटके
ख) कोर्ी पारी सगरमाथा, जनकपरु , गाइघाटसम्म अईने जाने बसहरुलाइ पानकिं ग
40.00
40.00
र्ल्ु क िापत रु.२०।०० तथा दैननक सिारी कर िापत रु.२० गरी प्रनत पटके जम्मा
ग) सो भन्दा लामो दरु ी चल्ने (रात्री तथा नदिा) बसहरुलाइ पानकंग तथा पटके
70.00
70.00
सिारी कर (दैननक)

८

९

१०

घ) निदेर्ी दताण नम्बर भएका सिारी साधनहरुमा मानथ ईल्लेनखत दरको तेब्बर
नोट : (संघ संस्थासंग सम्बनन्धत रहेको ररक्र्ा भेनमा कर ननलने)
३ ररक्सा दताण, ननिकरण तथा चालक प्रमाणपत्र तफण (ननयम १४३ को ऄनसु नू च ११ को नस.न.ं ३ बमोनजम)
3,000.00
3,000.00
क) बैिी , सोलारिाट चल्ने नयां ररक्सा, ठे ला, भेन दताण
1,000.00
1,000.00
ख) बैिी, सोलारिाट चल्ने नयां ररक्सा, ठे ला, ननिकरण
100.00
100.00
ग) नयां ररक्सा, ठे ला, भेन दताण
50.00
50.00
घ) ररक्सा, ठे ला, भेन निीकरण
50.00
50.00
ङ) ररक्सा, ठे ला, भेन बक
र
फारम
दस्त
र
रु.५।००
समे
त
ु
ु
50.00
50.00
च) ररक्सा चालक ऄनमु ती पत्र बक
ु सनहत
30.00
30.00
छ) ररक्सा चालक ऄनमु नत पत्र ननिकरण
50.00
50.00
ज) ररक्सा नामसारी दस्तुर
नोट : भारतीय ररक्साहरु भद्रपरु नगर क्षेत्रमा प्रवेश गरे मा प्रतत तदन १००।०० का दरले जररवाना तलआनेछ । आ ररक्सा व्यतिगत
नगरवासीले दताा गना ल्याएमा रु १५००।०० लाग्ने छ ।
एकीकृ त सम्पति स्थानीय स्वायि शासन (दोस्रो संशोधन) तनयमावली (२०६१ ) ऄनसु ार अगामी अ.व.देति ऄसल
ु ईपर गने
50 b]lv 200
१ ) रु.१० लाख सम्म
300 b]lv 400
२) रु.१० लाख १ देनख रू.२० लाखसम्म
600 b]lv 1000
३) रु.२० लाख १ देनख रू.३० लाखसम्म
1500 b]lv 3000
४) रु.३० लाख १ देनख रू.५०लाखसम्म
4000
b]lv 10000
५) रु.५० लाख १ देनख रू.१ करोडसम्म
15000 b]lv 20000
६) रू.१ करोड १ देनख रू.२ करोडसम्म
30000 b]lv 60000
७) रू.२ करोड १ देनख रू ५ करोडसम्म
?=2.00 k|lt xhf/
८) रू ५ करोड देनख मानथ
पररच्छे द ७ को न्नयम १४४ को ईपन्नयम १६ मा व्यर्वस्था भएको सम्पन्त्तिरुमा कर
१ मनोरञ्जन करतफण
क) नसनेमा हलको जम्मा अम्दानीमा न्यनू तम २ प्रनतर्त देनख ५ प्रनतर्तसम्म
2 k|ltzt
2 k|ltzt
नोट : यसरी लाग्ने मनोरन्जन शल्ु क मातसक रुपमा दातिला गनाु पने
ख) साबणजननक स्थानमा सकण स प्रदर्णन गनेलाइ दैननक
500.00
500.00
ग) बहुरुपी खेल देखाईनेलाइ दैननक
10.00
10.00
घ) समय समयमा लाग्ने मेलामा (मेला ठे केदारबाट पेर्ा कर िापत) दैननक
1,000.00
1,000.00
5,000.00
5,000.00
साबणजननक स्थानमा नभनडयो तथा नफल्म र्नु टंग गने स्िदेर्ी ननमाणणकताणलाआण
च) साबणजननक स्थानमा नभनडयो तथा नफल्म र्नु टंग गने निदेर्ी ननमाणणकताणलाआण
10,000.00
10,000.00
छ) के बल
स
च
ालन
गने
व्यिसाय
-ननयम
१४२
को
ऄन
स
न
च
१०
को
नस.न
.
१६(१७)
बमोनजम
रु.५,०००
दे
न
ख
रु.५०,०००)
ु ं
ु ू
ं
5,000.00
5,000.00
१) २०० सम्म ग्राहक संतया भएको
8,000.00
8,000.00
२) २०० देनख ५०० सम्म ग्राहक संतया भएको
12,000.00
12,000.00
३) ५०० देनख मानथ ग्राहक सतं या भएको
नोट :न.पा.को तवज्ञापन प्रसारण गरे वापत ५० प्रततशत कर छुट तदआने
न्र्वज्ञापन कर
25.00
25.00
१ होनडिंग बोडण प्रनत िगण नफट
20.00
20.00
२ ननयोन बोडण प्रनत िगण नफट
30.00
30.00
३ ग्लो साआिंन निद्यनु तय बोडण प्रनत िगण नफट
15.00
15.00
४ नस्क्रन िोडण प्रनत िगण नफट
30.00
30.00
५ नत्रनभजन िोडण प्रनत िगण नफट
10.00
10.00
६ नफल्मी व्यानर िा पोस्टर प्रनत िगण नफट
500.00
500.00
७ अकासे िेलुन प्रनत िगण नफट

८
९
१०
११
१२
१३
१४
११

१२

१३

साना िोडण ३० िगण नफट भन्दा घटी
गाडीमा लेनख निज्ञापज प्रनत िगण नफट
गाडीमा िोनक निज्ञापज प्रनत िगण नफट
व्यानर गेट
ठुलो साआज व्यानर
िाल पोस्टर प्रनत िगण नफट
िाल पेनन्टंग प्रनत िगण नमटर
प्रनत िोडण बानषकण रु.१५००।०० मा नबढने गरी
मनदरा िा सतु ी जन्यमा ५०५ थप गरर नलने
पानकिं ग र्ल्ु क (ननयम १४७ को ऄनसु नू च १९ बमोनजम)
क) बस, िक, नमनी बस, ियाक्टरलाइ
ख) कार, जीप, भेनलाइ
ग) मोटरसाआकल
घ) साआकल

30.00
25.00
30.00
100.00
300.00
5.00
5.00

30.00
25.00
30.00
100.00
300.00
5.00
5.00

30.00
20.00
10.00
2.00

30.00
20.00
10.00
2.00

नोटः उपरोक्त सवारी साधनहरु ३ घण्टाका लागि मात्र पागकिं ि िनन सगकनेछ । त्यसपगछ प्रगि ३ घण्टाको ५० प्रगिशि थप
शुल्क लाग्नेछ ।
ऄस्थायी िाटबजार, घुम्ती पसल शुल्क र पशु मर्वेशीतर्ा (न्नयम १४२ को ऄनुसन्ू च १० को न्स.नं.१८ बमोन्जम)
१) खसी, बोका, भेडा, च्यांग्रा, संगु रु , बंगरु , पाठापाठी, बाख्रा, बाख्रीमा रु.७००।००
सम्म मल्ू य पनेलाइ नलने नदने दिु ैबाट प्रनत गोटा रु.१०।००, रु.१०।०० पने गरी जम्मा
रु.२०।०० र रु.७००।०० भन्दा बढी मोल पनेलाइ नलने नदने दिु ैबाट रु.१।००,
रु.१।०० गरी सयकडा रु.
2.00
2.00
२) एक पररिारबाट २ िटा कुखरु ा बेच्न ल्याएमा कर ननलने । सो मानथ जनतसक
ुै
ल्याएमा कुखरु ा (चल्ला बाहेक) प्रनत गोटा नलने नदनेबाट बराबर पने गरी रु.५।००
का दरले प्रनत गोटा रु.
5.00
5.00
३) एक पररिारबाट २ िटा हांस बेच्न ल्याएमा कर ननलने । सो भन्दा मानथ जनतसक
ुै
ल्याएमा प्रनत गोटा नलने नदने दिु ैबाट बराबर पने गरी रु.५।०० का दरले प्रनत गोटा रु.
5.00
5.00
४) एक पररिारबाट १ जोडी परे िा बेच्न ल्याएमा कर ननलने । सो भन्दा मानथ
जनतसक
ु ै ल्याएमा प्रनत जोडी नलने नदनेबाट बराबर पने गरी रु.
5.00
5.00
५) २ नकलोसम्म माछा, गगं टा नबक्री गनण ल्याईनेसगं दैननक कर ननलने । सो भन्दा
बढी माछा, गगं टा नबक्री गनेबाट प्रनत १० नकलोमा दैननक रु.
5.00
5.00
5.00
5.00
६) माछा, मासु पकाइ नबक्री गनेबाट दैननक रु.
15.00
15.00
७) रागं ा, खसी, सँगु रु कांचो मासु काटी नबक्री गनेबाट दैननक रु.
नोटः बोरा अतदमा जगेडा नरािी तिईरा, मरु ी, ढाकीमा रािी तबति गनेलाइ, हररयो सागपात, भक्का बनाइ बेच्ने, ढक्कीमा हदी,
टाईकोमा, भारमा, ढाडमा बोकी ल्याएको दाईरामा कर नतलने ।
१२) गोरु, गाइ, रांगा, भैसी, बाछा, बाछी, पाडा, पाडी, घोडा, घोडी, बछे डा, बछे डी
चौपाया हाटमा खररद नबक्री गने दिु ै थरीबाट रु.१००।०० मोलमा रु.१।००, रु.१।००
का दरले जम्मा सयकडा
2.00
2.00
सेिा र्ल्ु क दस्तरु
न.पा.शौचालय तर्ा
20.00
20.00
क) नहु ाईने प्रनत व्यनक्त (एकसरो लगु ा मात्र धनु पाईने)
10.00
10.00
ख) नदर्ा नपसाब गने प्रनत व्यनक्त

१४
१५

१६

१७

5.00
5.00
ग) नपसाब गने प्रनत व्यनक्त
झापा ऄनतथी गृह
500.00
500.00
क) ऄनतथी गृहको कोठा नं.१ र २ प्रनत कोठा प्रनत नदन
कान्जी हाईसतफण
200.00
200.00
क) भैसी, रांगा, गाइ, गोरु, घोडा, घोडीमा दैननक
80.00
80.00
ख) पांडा, पांडी, बाछा, बाछी, बछे डा, बछे डीमा दैननक
80.00
80.00
ग) बाख्रा, बाख्रीमा दैननक
40.00
40.00
घ) पाठा, पाठीमा दैननक
80.00
80.00
ङ) सँगु रु ,गधामा दैननक
40.00
40.00
च) ऄन्यमा
सम्पनि मल्ू यांकन दस्तरु (ननयम १४८ को ऄनसु नू च २० प्रनत हजार बढीमा रु.१/०० का दरले)
क) न.पा.आलाका नभत्रको घर जग्गाको सम्पनत मल्ू यांकन गनणु भएमा सो िापत
1.00
1.00
सम्पनि धनीबाट प्रनत हजारमा
ख) निदेर् ऄध्ययनका लानग जाने निद्याथीहरुको हकमा सम्पनि मल्ू याक
ं न
3,000.00
3,000.00
नसफाररर् दस्तरु
ग) निदेर् ऄध्ययनका लानग जाने निद्याथीहरुको हकमा सम्पनि मल्ू यांकन ननलइ
3,000.00
3,000.00
अयस्रोतको मात्र नलएमा सोको नसफाररर् दस्तरु
घरजग्गाको सम्पनत मल्ु यांकन गनणु परे मा एकीकृ त सम्पनत करको मल्ु याकन ऄनसु ार हुनछ
े ।
घर नक्ट्शा पास दस्तुर
क) अर नस नस, अर नि सी, नसमेन्ट िा सक
ु ी चनु ा, बजीको जोडाआ , भआु तले पक्की
घरलाइ प्रनत िगण नफट
5.00
6.00
ख) अर सी सी, अर नि सी, नसमेन्ट िा सक
ु ी चनु ा आटाको जोडाआ भआु तला मानथ
6.00
7.00
पनहलो तल्ला लगाएमा प्रनत िगण नफट
ग) अर.सी. सी., अर नि सी, नसमेन्ट िा सक
ु ी चनु ा आटा को जोडाणइ मानथल्लो
6.00
7.00
तलाका लानग दोश्रो तला िा सोभन्दा मानथ थपी बनाएमा प्रनतिगण नफट
घ) आटा, ढुंगा , नसमेन्ट जोडाआ भएको नटनको छाना भएको घरको प्रनत िगण नफट
4.00
5.00
ङ) नदिाल सेन्टर िेरा, छत ककण टपाता भएको िा ए.सी नसटको छाना भएको घरलाइ
2.00
3.00
प्रनत िगण नफट
च) नदिाल काठको, छत ककण टपाता भएको र ऄन्य सबैलाइ (तर फुसको छाना,
2.00
3.00
फुसको िेरा भएकोलाइ घर नक्र्ा पास दस्तुर ननलने) प्रनत िगण नफट
6.00
7.00
छ) बाईण्ड्री िाल पक्कीलाइ प्रनत रननंग नफट
नोट : १. नक्शा पास िननु पने गनयम पगछ नक्शा पास निरी घर बनाएमा गनयमानुसार लाग्ने दस्िुरमा चालु अ. व. प्रगि विन
फीट रु २।०० र अिामी अ. व. मा नक्शा पास वापिको कुल दस्िरको ५० प्रगिशि थप जररवाना गलई गनयगमि िररनेछ ।
२. व्यापाररक प्रयोजनका लागि गनमानण हुने भवनहरुको हकमा चालु अ. व. िथा अिामी अ. व. देगि थप रु १।०० प्रगि
विन गफट नक्शा पास दस्िुर लाग्नेछ ।
500.00
500.00
ज) नक्र्ा पास ननिेदन फारम दस्तरु
750.00
1,000.00
झ) ननमाणण सम्पन प्रमाण पत्र
1,000.00
1,000.00
ञ) नामसारी प्रनत घर RCC/RCC
500.00
700.00
ट) नामसारी प्रनत घर नटनको छाना पनक्क नदिाल
250.00
500.00
ठ) नामसारी प्रनत घर ऄन्य घर
300.00
300.00
ड) स्थलगत सरजनमन

१८

800.00
800.00
ढ) भिनको स्थलगत ननररक्षण दस्तुर
500.00
500.00
ण) घर ननमाणण गदाण सर सफाआण र्ल्ु क
ननिेदन तथा नसफाररस दस्तुर
क) ननिेदन दस्तुर ननयमानस
10.00
10.00
ु ार लाग्ने
10.00
10.00
नक्कल दस्तरु ननयमानसु ार लाग्ने (प्रनत पाना)
20.00
20.00
ख) नक्कल दस्तुर एनककृ त सम्पनत कर
50.00
50.00
नक्कल दस्तुर नसफाररस
200.00
300.00
नक्कल दस्तुर नक्र्ा पास
ग) नागररकता िंर्जको नाताले नसफाररस दस्तरु फारम सनहत
100.00
100.00
घ) नागररकता ऄगं ीकृ तको नसफाररर् दस्तरु फारम सनहत
300.00
300.00
150.00
150.00
नागररकता प्रनतनलपी दस्तरु फारम सनहत
च) नमलापत्र दस्तरु (दिु ै पक्षबाट अधा/अधा बेहोररने गरी)
5 k|ltzt
5 k|ltzt
नाता प्रमानणत दस्तुर नेपालीमा ( ऄग्रेजीमा नाता प्रमानणत दस्तुर थप रु ८००/छ) लाग्नेछ )
200.00
200.00
ज) घर कायमको नसफाररर्
400.00
500.00
झ) सरजमीन नसफाररर् दस्तुर
200.00
200.00
200.00
200.00
ईजरु ी तथा मद्दु ा दस्तरु
ट) चालचलन, तीन पस्ु ते, नाता सम्बन्ध सम्बन्धी नसफाररर् नेपाली
100.00
200.00
ठ) निद्यतु , खानेपानीको नसफाररर्
150.00
200.00
ड़) ३ फे सको निद्यतु नसफाररस (ईद्योग)
500.00
500.00
100.00
100.00
३ फे सको निद्यतु नसफाररस (कृ नष)
ढ) व्यिसाय नामसारी नसफाररर् दस्तरु
200.00
200.00
ण ) व्यिसाय लगत कट्टा नसफाररर् दस्तुर
200.00
200.00
त) मानथ बाहेकका ऄन्य नसफाररस
100.00
200.00
थ) चार नकल्ला प्रमानणत / जग्गा नामसारी
200.00
300.00
१) १ कठ्ठा सम्मको जग्गामा
300.00
500.00
२) १ कठ्ठा मानथ ३ कठ्ठासम्म
450.00
700.00
३) ३ कठ्ठा मानथ ५ कठ्ठासम्म
750.00
1,000.00
४) ५ कठ्ठा मानथ
द) घर भए नभएको नसफाररस दस्तरु
500.00
700.00
१) कालोपत्रे बाटोले छोएको १ कठ्ठा सम्मको जग्गामा
50.00
70.00
२) कालोपत्रे बाटोले छोएको १ कठ्ठा पनछ थप प्रनत कठ्ठा
300.00
500.00
३) ग्राभेल बाटोले छोएको जग्गामा १ कठ्ठा सम्मको जग्गामा
50.00
60.00
४)ग्राभेल बाटोले छोएको जग्गामा १ क्ठ्टा पनछ थप प्रनत कठ्ठा
200.00
300.00
५) कनच्च बाटोले छोएको जग्गामा १ कठ्ठा सम्मको जग्गामा
20.00
30.00
६) कनच्च बाटोले छोएको जग्गामा १ कठ्ठा पनछ थप प्रनत कठ्ठा
100.00
200.00
७) बाटोले नछोएको जग्गामा १ कठ्ठा सम्मको जग्गामा
10.00
20.00
८) बाटोले नछोएको जग्गामा १ कठ्ठा पनछ थप प्रनत कठ्ठा
ध) संघ संस्था दताण नसफाररर् दस्तुर
1,000.00
1,000.00
ऄंग्रेजी भाषामा गसफाररश िराउदा गसफाररश दस्िुर वापि थप रु.३००।०० लाग्नेछ ।
न) मोही लगत कट्टा नसफाररर्
100.00
500.00
क) १ कठ्ठासम्मको
ख) १ कठ्ठादेनख मानथ प्रनत कठ्ठा थप
50.00
50.00
प) ईद्योग स्थापना नसफाररर् दस्तुर

फ)

ब)

भ)
म)
य)
ल)
ि)
र्)
ष)
१९

२०

२१

१) ठुलो ईद्योग
२) मझौला ईद्योग
३) घरे लु ईद्योग
व्यनक्तगत घटना दताण र्ल्ु क
१) ३५ नदन नभत्र दताण गनण अएमा (ननिेदन दस्तरु िापत मात्र)
२) ३५ नदन पनछ दताण गनण अएमा
३) व्यनक्तगत घटना प्रमाण पत्रको प्रनतनलपी
ननजी निद्यालय स्थापना नसफाररर्
क) नयां निद्यालय स्थापना गनण
ख) थप कक्षा नसफाररर् प्रनत कक्षा रु.
ग) निद्यालय ठाईं सारीको नसफाररर्
धननपजु ाणमा नतन पस्ु ते कायम तथा संसोधन
लकडी प्राप्त गने प्रयोजनको लागी
रुख काटने नसफाररस प्रनत रुख
ऄपतू ानलको नसफाररस दस्तरु
छुट जग्गा दताण नसफाररस
पेन्र्न पट्टटाको को नसफाररस
संस्थागत ऄनरु ोधमा व्यनक्त निर्ेषलाइ गररएको नकटानी नसफाररस
१) निद्यतु लाआनतफण
क) के न्द्रीय निद्यतु प्रर्ारण लाआनको प्रनत खम्बा रु.
ख) प्रनत िान्सफर रु.
ग) साधारण खम्बा रु.
घ) सबै नकनसमका तारको प्रनत नमटर रु.
२) खानेपानी संस्थान/ ईपभोक्ता सनमनततफण
क) पाआप निछाएको प्रनत नमटर रु.
३) नेपाल टेनलकमतफण ः
क) भनू मगत के िल
ु मेनहोलको रु.
ख) टेनलफोन क्यानिनेट प्रनत रु.
ग) के बल तार प्रनत नमटर रु.
घ) के बल तार तानेको प्रनत खम्बा रु.
ऄस्थायी बांसे पल
ू को दर रे ट
क) मान्छे लाइ प्रनत पटक
ख) मान्छे सनहत साआकल प्रनत पटक
ग) ररक्सा भेनलाइ प्रनत पटक
घ) मोटरसाआकल प्रनत पटक
ङ) मारुती तथा ऄन्य भेन प्रनत पटक
सर सफाइ र्ल्ु क
प्रत्येक व्यिसायीबाट प्रत्येक सटरिाट
क) रु.१,०००।- सम्म व्यिसाय कर नतनेलाइ
ख) रु.१,००१।- देनख ३,०००।- सम्म व्यिसाय कर नतनेलाइ
ग) रु.३,००१।- देनख ५,०००।- सम्म व्यिसाय कर नतनेलाआ
घ) ५,००१।- मानथ व्यिसाय कर नतनेलाआ
प्रत्येक घरधनीिाट एकीकृ त सम्पनत करमा ननम्न िाडणहरुको ननम्न स्थानहरुमा
क) १ तल्ला भएको पनक्क घरिाट बानषणक

1,500.00
1,000.00
700.00

1,500.00
1,000.00
700.00

10.00
100.00
150.00

10.00
100.00
150.00

3,000.00
1,500.00
1,000.00
300.00
200.00
50.00
500.00
500.00
200.00
500.00

3,000.00
1,500.00
1,000.00
300.00
300.00
50.00
500.00
500.00
200.00
500.00

5,000.00
3,000.00
1,500.00
1.00

5,000.00
3,000.00
1,500.00
1.00

1.00

1.00

5,000.00
2,000.00
1.00
500.00

5,000.00
2,000.00
1.00
500.00

2.00
5.00
10.00
25.00
100.00

2.00
5.00
10.00
25.00
100.00

150.00
250.00
500.00
700.00

150.00
250.00
500.00
700.00

100.00

100.00

200.00
200.00
ख) २ तल्ला भएको पनक्क घरिाट बानषणक
300.00
300.00
ग) ३ तल्ला िा सो भन्दा मानथ भएको पनक्क घरिाट बानषणक
60.00
60.00
घ) १ तल्ला भएको नटनको छाना पनक्क घरिाट बानषणक
100.00
100.00
ङ) २ तल्ला भएको नटनको छाना पनक्क घरिाट बानषणक
1,000.00
1,000.00
पानटण प्यालेस तथा होटलको ऄनरु ोध गरे मा फोहर ईठाएिापत ईठाए िापत प्रनत िीप
मान्थ ईल्लेन्खत प्रत्येक घरधनीबाट ऄसल
ु गररने सरसर्ाइ सेर्वा शुल्क एन्ककृत सम्पन्त कर न्र्वन्नयमार्वली २०६८
मा ईल्लेन्खत सम्पूणा क्षेत्र ईल्लेख भएका स्थानिरुमा न्नमााण भएका घरिरु पनेछन् ।
२२
भाडा
1,500.00
1,500.00
१) सभा कक्ष हल भाडा दैननक
500.00
500.00
२) तानलम के न्द्र हल भाडा दैननक
1,000.00
1,000.00
३) मनल्टनमनडया भाडा दैननक
2,150.00
2,150.00
४) व्याक हो लोडर प्रनत घण्टा (सणिसाधरणलाइ)
1,750.00
1,750.00
५) व्याक हो लोडर प्रनत घण्टा (न.पा.को ईपभोक्ता सनमनतलाइ)
२३
काडण दस्तुर
25.00
25.00
१) पाररिाररक लगत काडणको दस्तरु नया
50.00
50.00
२) पाररिाररक लगत काडणको प्रनतनलपी दस्तुर
25.00
25.00
३) पाररिाररक लगत काडणको थप घट दस्तरु
50.00
50.00
४) व्यिसाय प्रमाण पत्रको काडणको दस्तुर
2.00
2.00
५) फोटोकपी दस्तरु प्रनत पाना
नोट : बागषकन करहरुमा ऄगघल्लो अगथनक वषनका लागि १० प्रगिशि जररवाना िथा सोदेगि मागथका वषनरुका लागि प्रगि वषन ५
प्रगिशिका दरले थप जररवाना सगहि ५० प्रगिशिसम्म ऄसल
ु उपर िररनेछ ।
दैन्नक ऄस्थायी िाट बजार शुल्क तथा घुम्ती पसल
न्स.न.ं
न्र्वर्वरण
अ .र्व. २०७२/७३
5.00
१
सागसव्जी पसल (हररयोपात) सानो
7.00
२ सागसव्जी पसल (हररयोपात) ठुलो
10.00
३ तरकारी जन्य पसल दैननक
15.00
४
फलफुल र सो सरह पसल
15.00
५ नकराना पसल
25.00
६ थान कपडा पसल
15.00
७ रे नडमेड कपडा पसल िानहरिाट तैयार भइ अएको
7.00
८ रे नडमेड कपडा पसल स्थानीय सनु चकारिाट तैयार भइ अएको
10.00
९ काठको सामान नबक्री गने
15.00
१० नसल्भर, स्टील , धातुका भाडाकुडा नबक्री गने
15.00
११ पजु ापाठका भाडाकुडा तथा समान नबक्री
7.00
१२ फलाम पसल स्थानीय ईत्पादन
15.00
१३ फलाम पसल बानहर ईत्पादन भइ अएको
5.00
१४ हास, कुखरु ा , परे िा प्रनत गोटा
7.00
१५ हास, कुखरु ाका ऄण्डा बेच्ने
7.00
१६ कागती मात्र बेच्ने
15.00
१७ सनु ार पसल
7.00
१८ हजाम, मोनच
7.00
१९ चट्टी, झल्ला बेच्ने

अ .र्व. २०७३/७४
5.00
7.00
10.00
15.00
15.00
25.00
15.00
7.00
10.00
15.00
15.00
7.00
15.00
5.00
7.00
7.00
15.00
7.00
7.00

न्स.न.ं
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७

न्र्वर्वरण
ऄस्थायी काटा (फ़नडया )
डोको, नाम्लो, घमु , कुचो बेच्ने लाइ
औषनध, जनडबटु ी बेच्ने पसल
सक
ु मेल, ल्िाग बेच्ने पसल
छुपी थोक पसल
जिु ा चपल पसल
माछा पसल ठुलो (माछा नबक्री स्थल बाहेक)
माछा पसल सानो (माछा नबक्री स्थल बाहेक)
मरु इ , नचईरा बेच्ने पसल
नचया नास्ता तथा खाना बेच्ने पसल
फुलफल रस (जसु ) बेच्ने
निस्कु६, पापड , प्याजी, पाईरोटी बेच्ने पसल
तस्िीर, पस्ु तक बेच्ने
मननहारी, चरु ा पसल
धागो, ररिन पसल
माटाका भाडा कुडा बेच्ने पसल
छाता ,टचण लाइट ममणत गने
टोपी बेच्ने
तयारी झोला बेच्ने
घडी निक्री गने
निई निजन बेच्ने
फलफुलका िोट निरुिा बेच्ने
फुलका निरुिा बेच्ने
साग सव्जीका निरुिा बेच्ने
ठे लामा चाईनमन, मम, पानीपरु ी बेच्ने
रे नडयो , लाआटर लगाएत चायनीज तथा ऄन्य निदेनर् सामान बेच्ने
सतु ीजन्य सामान बेच्ने
टहरामा बस्नेलाइ थप दैननक

अ .र्व. २०७२/७३
7.00
15.00
7.00
15.00
45.00
15.00
15.00
7.00
15.00
15.00
15.00
7.00
15.00
15.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
15.00
15.00
30.00
15.00
7.00
60.00
20.00
20.00
15.00

अ .र्व. २०७३/७४
7.00
15.00
7.00
15.00
20.00
15.00
15.00
7.00
15.00
15.00
15.00
7.00
15.00
15.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
15.00
15.00
20.00
15.00
7.00
20.00
20.00
20.00
15.00

ननणणय नं. ३
तपनसल ऄनसु ारको निनभन्न नर्षणक ऄन्तगणत भद्रपरु नगरपानलकाको गत २१औ ं नगर पररषदबाट अ.ि.०७१।०७२ का लानग स्िीकृ त
रु.११ करोड ९६ लाख ४५ हजार ४ सय ५० अम्दानी रहेकोमा रु.९ करोड ७४ लाख २१ हजार ३ सय ५१ पैसा २४ यथाथण अम्दानी ऄनमु ोदन
गदै चालु अ.ि.०७२।०७३ का लानग अम्दानी रु.१२ करोड ५० लाख प्रस्तानित भएकोमा सोलाइ संसोधन गरी संसोनधत अम्दानी रु.१५
करोड ६९ लाख तथा अगामी अ.ि.०७३।०७४ मा प्रस्तानित अम्दानी रु.१२ करोड २८ लाखको संसोनधत तथा ऄनमु ाननत अम्दानीको
बजेट अज बसेको २२औ ं नगर पररषदबाट पाररत गने ननणणय गररयो ।
अ.ि. २०७२/७३ को लानग
अ.ि. २०७२/७३ को लानग
अ.ि. २०७३/७४ को लानग
नस.
नििरण
प्रस्तानित बजेट
संसोनधत बजेट
प्रस्तानित बजेट
नं.
रकम
प्रनतर्त
रकम
प्रनतर्त
रकम
प्रनतर्त
अम्दानी तर्ा
1 अन्तररक अम्दानी
26160000.00 20=93
30338330.00
21
32926000.00 26=81
2 बाहय अम्दानी
98840000.00 79=07
127561670.00 80=79 89874000.00
6100000.00
5946000.00
6000000.00 73=19
नेपाल सरकार ननर्तण चालु
ऄनदु ान
2800000.00
10620000.00
10000000.00
नेपाल सरकार र्र्तण चालु
ऄनदु ान
22500000.00
13608000.00
15000000.00
नेपाल सरकार ननर्तण पँजू ीगत
ऄनदु ान
10140000.00
16000000.00
नेपाल सरकार र्र्तण ऄनदु ान 26940000.00
0.00
200000.00
0.00
नजल्ला निकास सनमनतबाट
प्राप्त ऄनदु ान
3500000.00
5200000.00
5200000.00
राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त
0.00
9600000.00
बैरकम
दने र्क श्रोतबाट प्राप्त रकम
18000000.00
27976000.00
18000000.00
जगेडा कोष
6500000.00
5550000.00
7500000.00
सडक बोडण नेपाल
3500000.00
8406000.00
674000.00
ऄन्य ननकायबाट प्राप्त हुने
ऄनदु ान
0.00
10800000.00
नगर निकास कोष ऋण तथा
ऄनदु ान
9000000.00
10000000.00
11500000.00
योजनामा लागत सहभानगता
3 मौज्दात ऄल्या रकम
0.00
9515670.00
0.00
जम्मा अम्दानी
125000000.00
100
157900000.00 100
122800000.00 100

न्नणाय न.ं ३ बमोन्जमको अम्दानीको पष्टु याइ
अ र्व ०७१/०७२ को यथाथा ०७२/०७३ को प्रस्तान्र्वत/सस
ं ोन्धत तथा अ र्व ०७३/०७४ को प्रस्तान्र्वत अम्दानीको न्र्वर्वरण
सक
०७२/०७३ को
ं ेत
०७१/०७२ को ०७२/०७३ को
०७२/०७३ को ०७३/०७४ को
अय न्र्वर्वरण
मंन्सरसम्मको
नं.
यथाथा
प्रस्तान्र्वत
सस
प्रस्तान्र्वत
ं ोन्धत
यथाथा
१. अततररक श्रोत
१.१ स्थानीय करबाट िुने अय (+) 9048436.00 10300000.00 4681893.14 11772330.00 15420000.00
१.१.१ मालपोत तथा भनू म कर
2723138.00
0.00
0.00
0.00
0.00
१.१.२
१.१.३
१.१.४

घर जग्गा (धरु ी) कर
घर बहाल कर
जग्गा मानसक कर (नबटौरी
कर)
१.१.५ व्यापार व्यिसाय, ईधोग,
१.१.६. बानषकण
नमल तथासिारी
पेर्ाकर
कर
१.१.६. पटके सिारी तथा सिारी
११.१.७ एनककृ
पानकण ङत् ग सम्पनि कर
२१.१.८ मनोरन्जन कर
१.१.९ निज्ञापन कर
१.२ सेर्वा शुल्कबाट िुने अय (+)
१.२.१ सिारी पानकण ङ्ग र्ल्ु क
१.२.२ निधतु /खानेपानी/टेनलफोन
१.२.१० चौपाया
न महर्ल
ु हाट सेिा र्ल्ु क
१.२.११ हाट बजार सेिा र्ल्ु क
१.२.१२ ऄनतनथ गृह सेिा र्ल्ु क
१.२.१४ माछा पोखरी/जल कर
१.२.१५ कान्जी हाईस सेिा र्ल्ु क
र्ल्क
१.२.१६ मेचु ी नदी ऄस्थायी बासे
पल
ु
१.२.१७ तरभजु ा खेती र्ल्ु क
१.२.१९ नचल्ड्रेनपाकण प्रिेर् र्ल्ु क
१.२.२० सरसफाइ सेिा र्ल्ु क
१.३ दस्तुरबाट िुने अय (+)
१.३.१ दताण तथा ननिकरण दस्तुर
१.३.२ नक्सा पास दस्तरु
ननिेदन,नसफाररस,
१.३.३ मल्ू याङ्कन, बक्सौनी तथा
ऄन्य सम्पणू ण दस्तुर
१.३.४ नाता प्रमानणत दस्तुर
१.४ न्बक्रीबाट िुने अय (+)
१.४.१ चालु सम्पनत नबक्री

282756.00
109686.00

0.00
300000.00

15240.00
71872.00

50000.00
200000.00

0.00
300000.00

290426.00

50000.00

14993.00

50000.00

50000.00

1952167.00
10030.00
1240251.00
2239171.00
177700.00
23111.00
2697520.90
180270.00
72358.00
922972.50
1052687.90
26250.00
230872.50
8660.00
0.00

2000000.00
928662.14
100000.00
21580.00
1225000.00 1321908.00
6500000.00 2282216.00
100000.00
0.00
25000.00
25422.00
3055000.00 3243875.00
250000.00
414000.00
50000.00
18495.00
925000.00 1373000.00
1200000.00 1318500.00
50000.00
0.00
0.00
5500.00
20000.00
20720.00
0.00
0.00

2500000.00
25000.00
1321908.00
7500000.00
100000.00
25422.00
3741000.00
414000.00
20000.00
1373000.00
1318500.00
0.00
5500.00
50000.00
0.00

3000000.00
50000.00
1470000.00
10000000.00
500000.00
50000.00
4120000.00
460000.00
0.00
1525000.00
1465000.00
0.00
10000.00
50000.00
0.00

38500.00
2640.00
162310.00
4539658.50
241873.00
1660350.50

10000.00
50000.00
500000.00
7250000.00
200000.00
5000000.00

0.00
1300.00
92360.00
928600.00
83854.00
97386.00

50000.00
10000.00
500000.00
7950000.00
250000.00
5000000.00

50000.00
10000.00
550000.00
6850000.00
300000.00
3800000.00

2522215.00

2000000.00

655470.00

2500000.00

2500000.00

115220.00
325641.00
111801.00

50000.00
450000.00
300000.00

91890.00
45230.00
0.00

200000.00
1100000.00
1000000.00

250000.00
900000.00
750000.00

सक
ं ेत

०७१/०७२ को
यथाथा

०७२/०७३ को
प्रस्तान्र्वत

130100.00
83740.00

100000.00
50000.00

०७२/०७३ को
मंन्सरसम्मको
यथाथा
13680.00
31550.00

786944.00

3500000.00

270190.00

786944.00 3500000.00
१.५.१ ऄन्य स्रोत पररचालन
१.६ सााँर्वा/व्याज/लाभाशबाट िुने
400000.00
0.00
350000.00
0.00
१.६.१ साँिा नफताण
अय (+)
50000.00
0.00
१.६.२ ब्याजबाट हुने अय
१.७ ऄतयबाट िुने अय (+)
1679251.91 1605000.00
197836.50
200000.00
१.७.१ दण्ड जरीिाना
१.७.२ घर,पर्ल भिन भाडा 1234610.00 1300000.00
0.00
0.00
१.७.३ धरौटी
र्ल्ु क जफत
0.00
25000.00
१.७.५ पेश्की/बेरुजु नफताण
212987.41
50000.00
१.७.६ ऄन्य निनिध अय
33818.00
30000.00
१.७.७ िक्यौता ऄसल
ु ी
0.00
0.00
१.७.८ लोडर भाडा
अततररक अयको जम्मा
19077452.31 26160000.00
२. बाह्य श्रोत
२.१ ऄनदु ान
२.१.१ नेपाल सरकारबाट प्राप्त िुने 13227600.00 8900000.00
चालु ऄनुदान (+)

270190.00
0.00
0.00
0.00
498934.00
20849.00
439824.00
0.00
3000.00
2626.00
0.00
32635.00
9668722.14

नं.

अय न्र्वर्वरण

१.४.३ ऄन्य नबक्री (फारम समेत)
१.४.४ टेन्डर फारम नबक्री
१.५ स्रोत पररचालनबाट िुने
अय(+)

ननर्तण चालु ऄनदु ान
LGCDP चालु तथा सामानजक
पररचालन ऄनदु ान
स्थानीय निकास र्ल्ु क चालु ऄनदु ान
२.१.२ नेपाल सरकारबाट प्राप्त िुने
पूाँन्जगत ऄनुदान (+)
ननर्तण पनँू जगत ऄनदु ान
कृ नष तथा स्थानीय स्तरका सडक
अयोजना कायणक्रम
LGCDP पँनू जगत ऄनदु ान
स्थानीय निकास र्ल्ु क पँनू जगत
ऄनदु ान
२.२.१ न्जन्र्वसबाट प्राप्त िुने
ऄनदु ान (+)

०७२/०७३ को
सस
ं ोन्धत

०७३/०७४ को
प्रस्तान्र्वत

50000.00
50000.00

100000.00
50000.00

3000000.00

3000000.00

3000000.00 3000000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2775000.00 2636000.00
200000.00
500000.00
1500000.00
1500000.00
0.00
0.00
25000.00
25000.00
50000.00
51000.00
500000.00
60000.00
500000.00
500000.00
30338330.0 32926000.00
0

0.00

16566000.00

16000000.00

906000.00

0.00

0.00

5946000.00

6000000.00

7151600.00

2800000.00

0.00

10620000.00

10000000.00

5170000.00
29184745.0

6100000.00

0.00

0.00

49440000.00

0.00

0.00
23748000.0

0
14384745.0 22500000.00
0.000

0
0.00 13608000.00

31000000.00
15000000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200000.00
0.00
14600000.00 26940000.00

0.00
0.00

0.00
10140000.00

0.00
16000000.00

2403812.00

0.00

200000.00

0.00

0.00

सक
ं ेत
नं.

अय न्र्वर्वरण

बारुणयन्त्र संचालन ऄनदु ान
योजनागत ऄनदु ान
३.१ राजस्र्व बााँडर्ााँडबाट प्राप्त िुने
अय
नजल्ला मालपोत कायाणलयबाट प्राप्त
हुने रनजरिेर्न र्ल्ु क
नज.नि.स.बाट प्राप्त हुने ढुङ्गा बालुिा
नबक्री बाँडफाँड
४.१ न्बदेशी तथा दातृ सस्ं थाबाट
प्राप्त िुने ऄनुदान (+)
भारतीय राजदतु ािास
नजअआणजेट तथा नस-मेन
६.१ नेपाल सरकार तथा ऄतय
न्नकायिरुर्वाट प्राप्त िुने ऄनुदान
सडक
(+) बोडण नेपाल
जगेडा कोष ( गत )
जगेडा कोष (चालु )
र्ानन्त तथा पनू ननमाणण मन्त्रालय
र्हरी स्िास्थ चौकी संचालन ऄनदु ान
पर्ु पक्ष
ं ी सेिा ननदेर्नालय बधर्ाला
ननमाणण ऄनदु ान
नेपाल सरकार ऄथण मन्त्रालयबाट
भारनतय राजदतु ािासको योजनाको
VAT नफताण ऄनदु ान
ऄन्य ननकायबाट प्राप्त ऄनदु ान
७.१ ऋण/ सापटी/ जनसहभानगता
नगर निकास कोष माफण ऋण/ऄनदु ान
८.१ सहभानगता (+)
के नन्द्रय तथा नगरस्तररय योजना
संचालनमा लागत जनसहभानगता
बारृय अयको जम्मा
१६.१ गत सालको मौज्दात (+)
ग ४ का अम्दानी खाताहरु तफण
ग ५ का निर्ेष खाताहरु तफण
कुल जम्मा(अततरीक तथा बाहृय)

०७१/०७२ को
यथाथा

०७२/०७३ को
प्रस्तान्र्वत

0.00
2403812.00
1241917.00

0.00
0.00
3500000.00

1241917.00

०७२/०७३ को
मंन्सरसम्मको
यथाथा

०७२/०७३ को
सस
ं ोन्धत

०७३/०७४ को
प्रस्तान्र्वत

0.00
0.00

0.00
200000.00
5200000.00

0.00
0.00
5200000.00

3300000.00

0.00

5000000.00

5000000.00

0.00

200000.00

0.00

200000.00

200000.00

199475.00

0.00

0.00

9600000.00

0.00

0.00
0.00
199475.00
0.00
16407000.00 28000000.00

0.00 9600000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5851000.00 41932000.00 26174000.00

1950000.00 6500000.00
13688000.00 18000000.00
0.00
0.00
45000.00
0.00
624000.00 1000000.00

0.00
5851000.00
0.00
0.00
0.00

5550000.00
7976000.00
20000000.00
50000.00
624000.00

7500000.00
0.00
18000000.00
50000.00
624000.00

0.00

2500000.00

0.00

2500000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1800000.00

0.00

100000.00
3150203.00
3150203.00
4227036.00

0.00
0.00
0.00
9000000.00

0.00
0.00
0.00
1800000.00

3432000.00
10800000.00
10800000.00
10000000.00

0.00
0.00
0.00
11500000.00

4227036.00

9000000.00

1800000.00

10000000.00

11500000.00

70041788.0 98840000.0 7651000.00 118046000.0 89874000.0
8302110.93
0.00 11807678.6 9515670.00
0.00
0
0
0
0
6313894.67
7844829.692 7844830.00
0.00
1988216.26
3962848.93 1670840.00
0.00
97421351.24 125000000.0 29127400.7 157900000.0 122800000.0
0

6

0

0

ननणणय नं. ४
स्थानीय ननकाय स्रोत पररचालन तथा व्यिस्थापन कायणनिनध २०६९ को दफा ८ बमोनजम स्थानीय ननकायको कोषको कुल पँजू ीगत
रकमबाट समपरु क कोष लनक्षत समहू निकास कायणक्रम अनथणक सामानजक एिम् भौनतक पिू ाणधार निकास कायणक्रम तथा प्रबर्द्णनात्मक
कायणक्रमहरुको लानग चालु अ.ि.०७२।०७३ का लानग प्रस्तानित बजेटलाइ संसोधन गदै तथा अगामी अ.ि.०७३।०७४ को लानग तपनसल
ऄनसु ारको न्यनू तम बजेट प्रस्तानित गरी निननयोजन गने ननणणय गररयो ।
न्स.नं.

न्र्वर्वरण

२०७२/०७३ को
सस
ं ोन्धत बजेट

२०७३/०७४ मा
न्र्वन्नयोजन गनाु पने
बजेट
15,000,000.00
15,000,000.00

२०७३/०७४ मा
न्र्वन्नयोजन गररएको
बजेट
15,000,000.00
15,000,000.00

13,608,000.00
नेपाल सरकारबाट प्राप्त ननर्तण पँजू ीगत ऄनदु ान
जम्मा
13,608,000.00
समपरु क कोषमा लगानी गनपणु ने रकम घटाईने
2,700,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
१ जगेडा कोष
0.00
3,000,000.00
3,000,000.00
२ सडक बोडण/ममणत सम्भार कोष
जम्मा समपुरक कोिको लान्ग अर्वश्यक पने रकम
2,700,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
समपरु क कोषको सहभानगता पतात कायणक्रम तथा पँजू ीगत
10,908,000.00
9,000,000.00
9,000,000.00
बजेट
3,817,800.00
3,150,000.00
3,150,000.00
लनक्षत समहु का लानग निननयोजन गनणपु ने ३५ प्रनतर्त रकम
बालबानलका लनक्षत कायणक्रम - बालमैत्री स्थानीय र्ासन
1,090,800.00
1,350,000.00
1,350,000.00
कायणक्रम सञ्चालनको लानग ५ प्रनतर्त थप गरी १५ प्रनतर्त
1,090,800.00
900,000.00
900,000.00
मनहला लनक्षत कायणक्रम
1,636,200.00
1,350,000.00
1,350,000.00
ऄन्य िगण लनक्षत कायणक्रम
जम्मा लन्क्षत बगाका लान्ग न्र्वन्नयोन्जत रकम
3,817,800.00
3,600,000.00
3,600,000.00
7,090,200.00
5,400,000.00
5,400,000.00
बाँकी ६५ प्रनतर्त रकम
अनथणक सामानजक एिं भौनतक पिू ाणधार निकासको लानग
4,254,120.00
3,240,000.00
5,400,000.00
निननयोजन गनणपु ने पँजू ीगत बजेट बाँकीको ६० प्रनतर्त रकम
2,836,080.00
2,160,000.00
3,600,000.00
प्रबर्द्णनात्मक क्षेत्रको लानग निननयोजन गनणु पँजू ीगत बजेट
जम्मा
7,090,200.00
5,400,000.00
9,000,000.00
बाँकीको ४० प्रनतर्त रकम
नोट- भौनतक पिू ाणधार तथा प्रिर्द्णनात्मक कायणक्रमको लानग निननयोनजत थप रकम अन्तररक अयको बचतबाट गररएकोछ ।
१

ननणणय नं. ५
तपनसल ऄनसु ारको निनभन्न नर्षणक ऄन्तगणत भद्रपरु नगरपानलकाको गत २१औ ं नगर पररषदबाट अ.ि.०७१।०७२ का लानग स्िीकृ त
रु.११ करोड ९६ लाख ४५ हजार ४ सय ५० अम्दानी रहेकोमा रु.८ करोड ५३ लाख ४६ हजार ५ सय ७६ पैसा ६२ यथाथण खचण ऄनमु ोदन गदै
चालु अ.ि.०७२।०७३ का लानग अम्दानी रु.१२ करोड ५० लाख प्रस्तानित भएकोमा सोलाइ संसोधन गरी संसोनधत खचण रु.१५ करोड ६९
लाख तथा अगामी अ.ि.०७३।०७४ मा प्रस्तानित खचण रु.१२ करोड २८ लाखको संसोनधत तथा ऄनमु ाननत खचणको बजेट अज बसेको
२२औ ं नगर पररषदबाट पाररत गने ननणणय गररयो ।
अ.ि. २०७२/७३ को लानग
अ.ि. २०७२/७३ को लानग
अ.ि. २०७३/७४ को लानग
नस.
नििरण
प्रस्तानित बजेट
संसोनधत बजेट
प्रस्तानित बजेट
नं.
रकम
प्रनतर्त
रकम
प्रनतर्त
रकम
प्रनतर्त
खचा तर्ा
1 चालु तथा प्रर्ासननक खचण
19650000.00 15=72
20908986.00 13=24
20476000.00 16=70
105350000.00
84=28
136991014.00
86=76
102324000.00
83=33
कायण
क्र
म
तथा
प
ज
ँ
ीगत
खचण
ू
2
कायाक्रम खचाका न्शिाकिरु तथा
14464000.00 11=57
24550000.00 15=55
21624000.00 17=61
न्र्वन्नयोन्जत रकम
250000.00
300000.00
300000.00
संघसंस्था सहयोग
1350000.00
1000000.00
974000.00
जनस्िास्थ
सम्बन्धी
खचण
साझेदारी/सहकायण
600000.00
600000.00
600000.00
सािणजननक सचू ना व्यिस्थापन
3000000.00
11500000.00
10000000.00
सामानजक
पररचालन
कायण
क्र
म
खचण
- LGCDP
100000.00
200000.00
200000.00
ऄन्य कायणक्रम
300000.00
300000.00
300000.00
कायणक्रम भ्रमण खचण
3200000.00
3700000.00
3800000.00
नगर सरसफाइ तथा फोहोरमैला
व्यिस्थापन खचण
3700000.00
3700000.00
3700000.00
बारुणयन्त्र सञ्चालन खचण
1700000.00
3000000.00
1500000.00
सडक बिी महसल
ु तथा जडान
264000.00
250000.00
250000.00
रनजरिे
खचण सन नफताण
पूाँजीगत खचाका न्शिाकिरु तथा
90886000.00 72=71
112441014.00 71=21
80700000.00 65=72
न्र्वन्नयोन्जत
100000.00
500000.00
350000.00
फननणचरकम
र खररद
2000000.00
2000000.00
500000.00
सिारी साधन खररद
200000.00
500000.00
500000.00
मेनर्नरी औजार तथा कम्प्यटू र
10000000.00
10500000.00
10000000.00
कायाण
खररदलय भिन ननमाणण
30000000.00
25000000.00
30000000.00
जगेडा कोष
7500000.00
5000000.00
5400000.00
नगर स्तररय योजना
5000000.00
16000000.00
0.00
ऄन्य ननकायबाट प्राप्त हुने
योजनाहरु
11250000.00
7500000.00
11250000.00
िाडण स्तररय योजनाहरु
भौनतक पबू ाणधारका सामाग्री
1200000.00
1200000.00
1200000.00
खररद हस्तान्तरण
गतबषणको योजनाहरुको भक्त
ु ानी
0.00
21209014.00
0.00
9500000.00
10000000.00
10000000.00
सडक नपच ममणच - सडक बोडण
800000.00
800000.00
800000.00
सडक नमक्स नगट्टी
900000.00
900000.00
300000.00
सािणजननक सम्पनत ममणत सधु ार

नस.
न.ं

नििरण
नाला सफाइ
बालबानलका लनक्षत योजना
मनहला लनक्षत योजना
ऄन्य िगण लनक्षत योजना
प्रबर्द्णनात्मक योजनाहरु
पजँू ीगत ऄनदु ान
सािाँ व्याज भक्त
ु ानी
जम्मा खचा

अ.ि. २०७२/७३ को लानग
प्रस्तानित बजेट
रकम
प्रनतर्त
200000.00
1496000.00
1496000.00
2244000.00
5000000.00
500000.00
1500000.00
125000000.00 100.00

अ.ि. २०७२/७३ को लानग
संसोनधत बजेट
रकम
प्रनतर्त
300000.00
1196800.00
1196800.00
1795200.00
4543200.00
300000.00
2000000.00
157900000.00 100.00

अ.ि. २०७३/७४ को लानग
प्रस्तानित बजेट
रकम
प्रनतर्त
900000.00
1350000.00
900000.00
1350000.00
3600000.00
300000.00
2000000.00
122800000.00 100.00

न्नणाय न.ं ५ बमोन्जमको खचाको न्र्वर्वरण
अ.र्व. ०७१/०७२ को थयाथा, ०७२/०७३ को प्रश्तान्र्वत/सस
ं ोन्धत तथा ०७३/०७४ को प्रश्तान्र्वत खचाको बमोन्जमको न्र्वर्वरण
क) चालु तथा प्रशासन्नक खचा
चालु तथा प्रशासन्नक खचा व्यिोररने श्रोतिरु
5946000.00
6000000.00
१) नेपाल सरकार ननर्तण चालु ऄनदु ान
14962986.00
14476000.00
२) नगरपानलकाको अन्तररक अय
जम्मा न्र्वन्नयोन्जत बजेट रकम
20908986.00
20476000.00
बजेट खचा न्शिाक
खचा
०७१/७२ को
०७२/०७३
तथा खचािरुको
०७२/०७३ सस
ं ोन्धत ०७३/०७४ प्रस्तान्र्वत
न्श.नं.
यथाथा
प्रस्तान्र्वत
न्र्वर्वरण
2=1
ईपभोग खचण
2=01=0 तलब
10236054.91
10200000.00
10548986.00
10460000.00
2=01=0
1158554.34
2000000.00
1300000.00
1330000.00
1
भिा
2=01=0
16900.00
50000.00
50000.00
51000.00
2
सरुिा भ्रमण खचण तथा
2=01=0
276200.00
400000.00
260000.00
260000.00
पोर्ाक
3
दैननक भिा
2=01=0
0.00
0.00
0.00
0.00
4
खाद्यान्न तथा अहार
2=01=0
675725.00
800000.00
700000.00
760000.00
5
औषधी ईपचार
2=01=0
6
सेिा ननिृि सनु िधा
3197239.00
2000000.00
3000000.00
2500000.00
7
कमणचारी
तानलम
2=01=08
13350.00
100000.00
0.00
0.00
कायणक्रम खचण
जम्मा ईपभोग खचा
15574023.25
15550000.00
15858986.00
15361000.00
2=02 कायाणलय संचालन तथा सेिा खचण
2=02=01 पानी नबजल
320256.46
300000.00
300000.00
300000.00
ु ी महसल
ु
2=02=02 सञ्चार महसल
151768.50
250000.00
300000.00
250000.00
ु
कायाणलय सञ्चालन
2=02=03
1213531.10
1600000.00
1800000.00
1900000.00
सम्बन्धी खचण
2=02=04 भाडा
1000.00
100000.00
125000.00
140000.00
2=02=05 ममणत सम्भार
164662.85
500000.00
500000.00
500000.00
2=02=06 इन्धन तथा ऄन्य आन्धन
281624.89
500000.00
600000.00
600000.00
2=02=07 परामर्ण तथा ऄन्य सेिा
54900.00
150000.00
425000.00
425000.00
2=02=08 निनिध
620163.00
700000.00
1000000.00
1000000.00
र्ल्ु क खचण
जम्मा कायाालय सच
ं ालन तथा
2807906.80
4100000.00
5050000.00
5115000.00
सेर्वा खचा
जम्मा चालु तथा प्रशासन्नक
18381930.05
19650000.00
20908986.00
20476000.00
खचा
ख) कायाक्रम खचा
कायाक्रम खचा व्यिोररने श्रोतिरु
5,140,000.00
6,000,000.00
१) नेपाल सरकार स्थानीय निकास र्ल्ु क पँजू ीगत ऄनदु ान
10,620,000.00
10,000,000.00
२) नेपाल सरकार स्थानीय र्ासन तथा सामदु ानयक निकास कायणक्रम ऄनदु ान
7,060,000.00
4,700,000.00
३) नगरपानलकाको अन्तररक अय
874,000.00
924,000.00
४) ऄन्य ननकायबाट प्राप्त हुने ऄनदु ान

बजेट खचा न्शिाक
तथा खचािरुको
न्र्वर्वरण
५) गत सालको मौज्दात ऄल्या
जम्मा निननयोनजत बजेट रकम
संघसंस्था
सहयोग
3=3
साझेदारी / सहकायण
4=2 जनस्िास्थ सम्बन्धी खचण
सािणजननक सचू ना
4=4=1
व्यिस्थापन खचण
सामानजक पररचालन
4=4=2
कायणक्रम खचण
4=4 ऄन्य कायणक्रम
4=5 कायणक्रम भ्रमण खचण
4=6 सािणजननक सम्पनतको
ममणत खचण
नगर सरसफाइ तथा
4=7 फोहोरमैला व्यिस्थापन
खचण
बारुणयन्त्र सञ्चालन
4=8
खचण
सडक बिी महसल
ु तथा
4=9
जडान खचण
2=12 नफताण खचण
जम्मा कायाक्रम खचा
खचा
न्श.नं.

०७१/७२ को
यथाथा

०७२/०७३
प्रस्तान्र्वत

०७२/०७३ सस
ं ोन्धत ०७३/०७४ प्रस्तान्र्वत
830,000.00
24,524,000.00

0.00
21,624,000.00

182549.41

250000.00

300000.00

300000.00

653324.65

1350000.00

1000000.00

974000.00

397196.25

600000.00

600000.00

600000.00

6159762.03

3000000.00

11500000.00

10000000.00

0.00
371976.00

100000.00
300000.00

200000.00
300000.00

200000.00
300000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2464535.89

3200000.00

3700000.00

3800000.00

3473626.61

3700000.00

3700000.00

3700000.00

2187818.14

1700000.00

3000000.00

1500000.00

264000.00
14464000.00
ग) पाँज
ीगत
खचा
ू
पूाँजीगत खचा व्यिोररने श्रोतिरु
१) नेपाल सरकार स्थानीय निकास र्ल्ु क पँजू ीगत ऄनदु ान
२) नेपाल सरकार ननर्तण पँजू ीगत ऄनदु ान
३) नगरपानलकाको अन्तररक अय
४) नेपाल सरकार संनघय मानमला तथा स्थानीय निकास मन्त्रालय -जगेडा कोष
५) ऄन्य ननकायबाट प्राप्त हुने ऄनदु ान -सडक बोडण नेपाल
६) राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम
७) योजनामा नगद सहभानगता
८) ऄन्य ननकायबाट प्राप्त हुने र्र्तण ऄनदु ान
९) नजल्ला निकास सनमनतबाट प्राप्त हुने र्र्तण ऄनदु ान
१०) गत सालको मौज्दात ऄल्या
जम्मा न्र्वन्नयोन्जत बजेट रकम
6=1 फननणचर
82081.00
100000.00
6=2 सिारी साधन खररद
4317177.00
2000000.00
मेर्ीनरी औजार तथा
6=3 ऄन्य ईपकरण खररद
148372.89
200000.00

250000.00
24550000.00

250000.00
21624000.00

5000000.00
13608000.00
8315344.00
27976000.00
5550000.00
5200000.00
10000000.00
22200000.00
200000.00
7844830.00
105894174.00
500000.00
2000000.00

10000000.00
15000000.00
13750000.00
18000000.00
7500000.00
4950000.00
11500000.00
0.00
0.00
0.00
80700000.00
350000.00
500000.00

500000.00

500000.00

120832.00
16011620.98

बजेट खचा न्शिाक
०७१/७२ को
तथा खचािरुको
यथाथा
न्र्वर्वरण
6=4 भिन ननमाणण
1020041.62
6=5 सािणजननक ननमाणण खचण 38227290.8
6=05=0 जगेडा कोष
12612527.99
8
1
भौनतक पबू ाणधारका नगर
6=05=02
0.00
स्तररय योजना
नजनिस तथा ऄन्य
6=05=03 ननकायबाट प्राप्त हुने
1724699.00
योजना
भौनतक
पबू ाणधारका
6=05=04
389907.62
सामाग्री
खररद
6=05=05 िडास्तररय
3056285.92
हस्तान्तरण योजना
गतबषणको योजनाहरुको
6=05=06
20443870.35
भक्त
ु ानी
6=06 पँजू ीगत सधु ार खचण
1974332.69
सडक नपच ममणत-सडक
6=06=1
906460.54
बोडण
6=06=2 सडक ग्राभेल ममणत
440096.95
ढल तथा नाला सफाइ/
6=06=3
194800.00
ममणत
6=06=4 सािणजननक सम्पनतहरुको
432975.20
ममणत
6=07 प्रबर्द्णनात्मक योजना
1679092.70
सामानजक
पबू ाणधार6=8 लनक्षत कायणक्रम) ननमाणण
2324511.30
खचण
गतबषणको योजनाको
6=08=1
405807.00
भक्त
ु ानी
6=08= मनहला लनक्षत कायणक्रम
545838.00
2
बालबानलका लनक्षत
6=08=3
700725.00
कायणक्रम
ऄन्य िगण लनक्षत
6=08=4
672141.30
कायणक्रम
8=3 पँजू ीगत ऄनदु ान खचण
50000.00
10=2 साँिा व्याज भक्त
1130123.51
ु ानी
जम्मा पन्ू जगत खचा
50953023.59
कुल जम्मा
85346574.62
खचा
न्श.नं.

०७२/०७३
प्रस्तान्र्वत

०७२/०७३ सस
ं ोन्धत ०७३/०७४ प्रस्तान्र्वत

10000000.00
54950000.00
30000000.00

10500000.00
73092840.00
25000000.00

10000000.00
47850000.00
30000000.00

7500000.00

5000000.00

5400000.00

5000000.00

16000000.00

0.00

1200000.00

1200000.00

1200000.00

11250000.00

7500000.00

11250000.00

18392840.00

0.00

11400000.00

12000000.00

12000000.00

9500000.00

10000000.00

10000000.00

800000.00

800000.00

800000.00

200000.00

300000.00

300000.00

900000.00
5000000.00

900000.00
6616200.00

900000.00
3600000.00

5236000.00

4931974.00

3600000.00

0.00

743174.00

0.00

1496000.00

1196800.00

1350000.00

1496000.00

1196800.00

900000.00

2244000.00

1795200.00

1350000.00

500000.00
1500000.00
90886000.00
125000000.00

300000.00
2000000.00
112441014.00
157900000.00

300000.00
2000000.00
80700000.00
122800000.00

ननणणय नं.५ बमोनजमको मानथ ईल्लेनखत नर्षणकहरुको ईपनर्षणक ऄनसु ारको खचणको नििरण
अ.र्व. ०७१/०७२ को यथाथा, ०७२/०७३ को प्रश्तान्र्वत/सस
ं ोन्धत तथा ०७३/०७४ को प्रश्तान्र्वत खचाको न्शिाक तथा ईपन्शिाक बमोन्जमको न्र्वर्वरण
क) चालु तथा प्रर्ासननक खचण
चालु तथा प्रर्ासननक खचण व्यहोररने श्रोतहरु
१) नेपाल सरकार न्नशता चालु ऄनुदान

5946000.00

6000000.00

२) नगरपान्लकाको अततररक अय

14962986.00

14476000.00

जम्मा न्र्वन्नयोन्जत बजेट रकम

20908986.00

20476000.00

खचण नर्.नं.

बजेट/खचण नर्षणक तथा
खचणहरुको नििरण

२१.

ईपभोग खचण (++)

२०१.०१.

तलब (+)

०७१/७२ को यथाथण
बजेट रकम

बजेट रकम

10236054.91

नर्षणक जम्मा
15550000.00

बजेट रकम

10200000.00

नर्षणक जम्मा
5965817.00

०७२/०७३ संसोनधत
बजेट रकम

3983235.00

नर्षणक जम्मा
15858986.00

०७३/०७४ प्रस्तानित
बजेट रकम

10548986.00

3733601.00
35442.00

10000000.00
35442.00

10000000.00
0.00

कमणचारी तलब -प्रर्ासन
ऄनुदान
पदानधकारी पाररश्रनमक

355216.00

350000.00

136592.00

360000.00

360000.00

0.00

0.00

0.00

बीमा नप्रनमयम खचण

82099.00

0.00
100000.00
1158554.34

भिा (+)

77600.00
2000000.00

153544.00
417725.00

100000.00
1300000.00

बैठक भिा

499185.73

990000.00

117850.00

360000.00

कमणचारी भिा

1330000.00
390000.00

351718.61

400000.00

120500.00

345000.00

345000.00

मंहगी भिा

61950.00

165000.00

29375.00

100000.00

148000.00

सािणजननक नबदा खाजा भिा
साक्षी भिा

23000.00
59100.00

50000.00
70000.00

22000.00
24000.00

50000.00
72000.00

50000.00
72000.00

7500.00

25000.00

0.00

25000.00

25000.00

156100.00

ऄन्य भिा

२०४.०१.

सरुिा भ्रमण खचण तथा दैननक
भिा(+)
सरुिा भ्रमण खचण तथा दैननक
भिा
पोर्ाक (+)

२०५.०१.

पोर्ाक/रेनकोट तथा ऄन्य
सामाग्री खररद
खाद्यान्न तथा अहार (+)

२०६.०१.

औषधी

ईपचार

(+)

300000.00
16900.00

16900.00

675725.00

104000.00
50000.00

50000.00

348000.00
0.00

0.00

नर्षणक जम्मा
15361000.00
10460000.00

9500000.00
250000.00

िडा सनचि भिा
२०३.०१.

नर्षणक जम्मा
15574023.25

०७२/०७३ मंनसर सम्म यथाथण

9507609.91
291130.00

कमणचारी तलब -नगरपानलका
कमणचारी तलब - ऄनतथी गृह

२०२.०१.

०७२/०७३ प्रस्तानित

300000.00
50000.00

50000.00

51000.00
51000.00

276200.00

400000.00

27400.00

260000.00

260000.00

276200.00

400000.00

27400.00

260000.00

260000.00

675725.00

800000.00

800000.00

98000.00

98000.00

700000.00

700000.00

760000.00

760000.00

खचण नर्.नं.

२०७.०१.

बजेट/खचण नर्षणक तथा
खचणहरुको नििरण

2=02=01
2=02=02

सञ्चार महसल
ु (+)

2=02=03

कायाणलय सञ्चालन सम्बन्धी
खचण (+)
निज्ञापन /सूचना प्रकार्न

2=02

बैंक/हुलाक कुररयर दस्तुर
कायाणलय
/ऄन्य
छपाइ

2=02=04

मसलन्द/स्टेर्नरी

फोटोकपी/फ्याक्स/लेनमनेर्न
खचण
कायाणलय ऄरु मालसामान/
ऄन्य
पत्र पनत्रका तथा पुस्तक ऄनधकृ त क्िाटर
निनिध मालसामान खररद ऄनधकृ त क्िाटर
भाडा (+)
िडा

कायाणलय

भाडा

सिारी/क्िाटर/ऄन्य भाडा
2=02=05

०७२/०७३ प्रस्तानित

नर्षणक जम्मा
3197239.00

3197239.00
13350.00

बजेट रकम

नर्षणक जम्मा
2000000.00

2000000.00
13350.00

100000.00

2807906.80

०७२/०७३ मंनसर सम्म यथाथण
बजेट रकम

नर्षणक जम्मा
1439457.00

1439457.00
100000.00

0.00

4100000.00

०७२/०७३ संसोनधत
बजेट रकम

०७३/०७४ प्रस्तानित

नर्षणक जम्मा
3000000.00

3000000.00
0.00

0.00

1619123.37

बजेट रकम

नर्षणक जम्मा
2500000.00

2500000.00
0.00

0.00

5050000.00

0.00
5115000.00

320256.46

320256.46

300000.00

300000.00

132063.00

132063.00

300000.00

300000.00

300000.00

300000.00

151768.50

151768.50

250000.00

250000.00

83520.00

83520.00

300000.00

300000.00

250000.00

250000.00

1800000.00

0.00

1900000.00

1213531.10

1600000.00

615268.53

100000.00

200000.00

116359.00

250000.00

300000.00

1347.00

10000.00

930.00

10000.00

10000.00

567020.28

500000.00

117490.12

400000.00

500000.00

310587.05

250000.00

156572.80

575000.00

500000.00

60878.00

150000.00

30134.00

125000.00

150000.00

62363.12

300000.00

84067.96

240000.00

250000.00

34830.00

50000.00

31400.00

50000.00

50000.00

76505.65

140000.00

78314.65

150000.00

140000.00

1000.00
0.00

100000.00

17000.00

50000.00

1000.00

125000.00
15000.00

50000.00
164662.85

ममणत सम्भार (+)

17000.00
500000.00

30000.00

110000.00
173827.25

140000.00
110000.00

500000.00

500000.00

111432.85

300000.00

113917.25

300000.00

300000.00

कम्प्यूटर ममणत

22300.00

100000.00

47610.00

100000.00

100000.00

कायाणलय सामान तथा फननणचर

30930.00

100000.00

12300.00

100000.00

100000.00

सिारी साधन ममणत

2=02=06

बजेट रकम

सेिा ननिृि सुनिधा (+)
सेिा ननबृत सुनिधा - कमणचारी
कल्याण कोष
कमणचारी तानलम कायणक्रम खचण
(+)
कायाणलय संचालन तथा सेिा
खचण (++)
पानी नबजल
ु ी महसुल (+)

2=01=08

०७१/७२ को यथाथण

281624.89

इन्धन तथा ऄन्य आन्धन (+)

500000.00

157810.59

600000.00

600000.00

सिारी आन्धन मोटर साआकलहरु

100756.01

200000.00

109925.09

300000.00

300000.00

सिारी आन्धन -कायाणलय
गाडीहरु
सिारी आन्धन -ऄन्य गाडी )

150000.00

200000.00

42365.50

200000.00

200000.00

2900.00

50000.00

0.00

50000.00

50000.00

ऄन्य आन्धन

27968.88

50000.00

5520.00

50000.00

50000.00

खचण नर्.नं.

2=02=07

बजेट/खचण नर्षणक तथा
खचणहरुको नििरण
परामर्ण तथा ऄन्य सेिा र्ुल्क
(+)
लेखापररक्षण र्ुल्क

०७१/७२ को यथाथण
बजेट रकम

2=02=08

नर्षणक जम्मा

बजेट रकम

54900.00

नर्षणक जम्मा

०७२/०७३ मंनसर सम्म यथाथण
बजेट रकम

150000.00

नर्षणक जम्मा

०७२/०७३ संसोनधत
बजेट रकम

143333.00

नर्षणक जम्मा

०७३/०७४ प्रस्तानित
बजेट रकम

425000.00

50000.00

0.00

169500.00

169500.00

0.00

50000.00

0.00

50000.00

50000.00

21000.00

50000.00

143333.00

205500.00

205500.00

620163.00

700000.00

296301.00

1000000.00

1000000.00

सदस्यता र्ुल्क

0.00

50000.00

25000.00

100000.00

100000.00

अनथणक सहायता

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

पररषद सञ्चालन खचण

49180.00

50000.00

0.00

150000.00

150000.00

पुरस्कार

20985.00

100000.00

55296.00

150000.00

150000.00

549998.00

500000.00

216005.00

600000.00

600000.00

निनिध खचण

18381930.05

जम्मा चालु तथा प्रर्ासननक खचण

19650000.00

7584940.37

नर्षणक जम्मा
425000.00

33900.00

कानूनी सल्लाहकार र्ुल्क
ऄन्य परामर्ण/पदपूनतण सनमनत
तथा सेिा करार र्ुल्क
निनिध खचण (+)

०७२/०७३ प्रस्तानित

20908986.00

20476000.00

ख) कायणक्रम खचण
कायणक्रम खचण व्यहोररने श्रोतहरु
१) नेपाल सरकार स्थानीय न्र्वकास शुल्क पून्जगत ऄनुदान

5,140,000.00

6,000,000.00

२) नेपाल सरकार स्थानीय शासन तथा सामुदान्यक न्र्वकास कायाक्रम ऄनुदान

10,620,000.00

10,000,000.00

३) नगरपान्लकाको अततररक अय

7,060,000.00

4,700,000.00

४) ऄतय न्नकायर्वाट प्राप्त िुने ऄनुदान

874,000.00

924,000.00

५) गत सालको मौज्दात ऄल्या

830,000.00

0.00

जम्मा न्र्वन्नयोन्जत बजेट रकम

24,524,000.00

21,624,000.00

3=3

4=2

संघसंस्था सहयोग
साझेदारी/सहकायण (+)
सामानजक संघ संस्था संचालन
तथा ऄन्य ऄनुदान
सामानजक संघ संस्था आन्धन
ऄनदु ान
धानमणक - पिण पुजा संचालन )
तथा सास्कृ नतक तथा
अध्यात्म गनतनिनध संरक्षण
सहयोग कायणक्रम
जनस्िास्थ सम्बन्धी खचण (+)
स्िास््य सम्बन्धी निनभन्न
रानरिय तथा नगर स्तररय
कायणक्रम संचालन
माहामारी रोग ननयन्त्रण

182549.41

250000.00

73965.00

300000.00

300000.00

84711.00

75000.00

0.00

75000.00

100000.00

43388.41

75000.00

21565.00

75000.00

50000.00

54450.00

100000.00

52400.00

150000.00

150000.00

653324.65

1350000.00

240101.05

1000000.00

974000.00

52400.00

100000.00

0.00

50000.00

100000.00

4800.00

150000.00

0.00

50000.00

150000.00

खचण नर्.नं.

4=4=1

बजेट/खचण नर्षणक तथा
खचणहरुको नििरण
र्हरर स्िास्थ चौकी संचालन
खचण
मनहला स्यमसेनिका - मानसक
भिा ) तथा कोष ननमाणण
सहयोग
साणिजण ननक सचू ना व्यिस्थापन
खचण (+)
नगर सूचना के न्दमा पत्रपनत्रका/
पुस्तक खररद तथा ऄन्य
व्यिस्थापन
चेतनामल
ु क सूचना प्रकासन
तथा एफ.एम कायणक्रम
संचालन

०७१/७२ को यथाथण
बजेट रकम

०७२/०७३ प्रस्तानित

नर्षणक जम्मा

बजेट रकम

०७२/०७३ मंनसर सम्म यथाथण

नर्षणक जम्मा

बजेट रकम

नर्षणक जम्मा

०७२/०७३ संसोनधत
बजेट रकम

०७३/०७४ प्रस्तानित

नर्षणक जम्मा

बजेट रकम

513924.65

1000000.00

240101.05

700000.00

624000.00

82200.00

100000.00

0.00

200000.00

100000.00

397196.25

600000.00

155096.25

600000.00

600000.00

118636.25

200000.00

117806.25

200000.00

200000.00

207060.00

250000.00

37290.00

250000.00

250000.00

71500.00

150000.00

150000.00

150000.00

4=4

नगरपानलका बुलेनटन पनत्रका
प्रकासन
सामानजक पररचालन कायणक्रम
(+)
LGCDP ऄन्तरगतको
सामानजक पररचालन खचण
टोल निकास सस्था ऋण प“ू जी
पररचालन खचण
सामानजक पररचालन तानलम
सचं ालन खचण
LGCDP तथा ऄन्य कायणक्रम
सहनजकरण खचण
ऄन्य कायणक्रम (+)

0.00

0.00

100000.00

100000.00

0.00

100000.00

100000.00

100000.00

4=5

सस्थागत/मानि
संर्ाधन/क्षमता निकास
ऄन्य निनिध कायणक्रम
संचालन
कायणक्रम भ्रमण खचण +)
कायणक्रणम भ्रमण खचण
पदानधकारी
कायणक्रम भ्रमण खचण कमणचारी

0.00

50000.00

371976.00

250000.00

4=4=2

4=6

4=7

सािणजननक सम्पनतको ममणत
खचण (+)
साणिजण ननक सम्पनतको ममणत
खचण
नगर सरसफाइ तथा फोहोरमैला
व्यिस्थापन खचण (+)
सफाइ कमणचारी पाररश्रनमक

6159762.03

3000000.00

1286636.00

11500000.00

10000000.00

6159762.03

2500000.00

1286636.00

11500000.00

10000000.00

0.00

150000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300000.00

0.00

0.00

0.00

100000.00

371976.00

0.00

300000.00

200000.00

70100.00

70100.00

नर्षणक जम्मा

200000.00

300000.00

300000.00

50000.00

50000.00

250000.00

250000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2464535.89

3200000.00

1221653.69

3700000.00

3800000.00

0.00

1678087.00

2200000.00

846700.00

2400000.00

2500000.00

खचण नर्.नं.

4=8

बजेट/खचण नर्षणक तथा
खचणहरुको नििरण

०७१/७२ को यथाथण
बजेट रकम

2=12

नर्षणक जम्मा

बजेट रकम

नर्षणक जम्मा

०७२/०७३ मंनसर सम्म यथाथण
बजेट रकम

नर्षणक जम्मा

०७२/०७३ संसोनधत
बजेट रकम

नर्षणक जम्मा

०७३/०७४ प्रस्तानित
बजेट रकम

सफाइ साधन आन्धन

388699.13

500000.00

143009.92

700000.00

700000.00

सफाइ साधनहरु ममणत सम्भार
खचण
सरसफाइ मालसामान खररद

203789.85

300000.00

194603.47

400000.00

400000.00

193959.91

200000.00

37340.30

200000.00

200000.00

बारुणयन्त्र सञ्चालन खचण
(+)
बारुणयन्त्र कमणचारी तलब

3473626.61

3700000.00

1194010.40

3700000.00

2500000.00

936294.00

2500000.00

2500000.00

94666.00

100000.00

31000.00

96000.00

96000.00

बारुणयन्त्र रासन भिा

325500.00

400000.00

97200.00

324000.00

324000.00

पोसाक तथा लता कपडा खचण

156699.00

150000.00

11164.40

100000.00

100000.00

बारुणयन्त्र सिारी आन्धन

155027.81

300000.00

22394.00

300000.00

300000.00

बारुणयन्त्र ममणत सम्भार

320638.50

200000.00

49583.00

300000.00

300000.00

49500.00

50000.00

46375.00

80000.00

80000.00

नबनबध मालसामान खररद तथा
कायणक्रम संचालन
सडक बिी महसुल तथा जडान
खचण (+)
महसुल तथा जडान खचण

2187818.14
2187818.14

1700000.00
120832.00

नफताण खचण (++)

मालपोत रनजस्िेर्न तथा ऄन्य
नफताण
जम्मा कायाक्रम खचा

1700000.00

120832.00

1485745.92
1485745.92

264000.00
264000.00

16011620.98

0.00
0.00

14464000.00

3000000.00
3000000.00

1500000.00
1500000.00

250000.00
250000.00

5727308.31

नर्षणक जम्मा

3700000.00

2371595.30

बारुणयन्त्र कमणचारी मंहगी भिा

4=9

०७२/०७३ प्रस्तानित

250000.00
250000.00

24550000.00

21624000.00

ग) पूँजीगत खचण
पूँजीगत खचण व्यहोररने श्रोतहरु
5000000.00

10000000.00

13608000.00

15000000.00

8315344.00

13750000.00

27976000.00

18000000.00

५) ऄतय न्नकायर्वाट प्राप्त िुने ऄनुदान -सडक बोडा नेपाल

5550000.00

7500000.00

६) राजश्व बााँडर्ााँडबाट प्राप्त िुने रकम

5200000.00

5200000.00

७) जगेडा कोि तथा नगर स्तररय भौन्तक पूर्वााधार योजनामा नगद जनसिभान्गता

10000000.00

11500000.00

८) ऄतय न्नकायबाट प्राप्त िुने शशता ऄनुदान

22200000.00

0.00

१) नेपाल सरकार स्थानीय न्र्वकास शुल्क पूाँजीगत ऄनुदान
२) नेपाल सरकार न्नशता पूाँजीगत ऄनुदान
३) नगरपान्लकाको अततररक अय
४) नेपाल सरकार संन्घय मान्मला तथा स्थानीय न्र्वकास मतत्रालय -जगेडा कोि

९) न्जल्ला न्र्वकास सन्मन्तबाट प्राप्त िुने शशता ऄनुदान
१०) गत सालको मौज्दात ऄल्या
जम्मा न्र्वन्नयोन्जत बजेट रकम

200000.00
7844830.00
105894174.00

80950000.00

खचण नर्.नं.
6=1

बजेट/खचण नर्षणक तथा
खचणहरुको नििरण

मोटरसाआकल/साणइकल खररद

6=4

मेर्ीनरी औजार तथा ऄन्य
ईपकरण खररद
कम्प्यूटर/ल्यापटप/आन्भल्टर
खररद
मेनर्नरी औजार तथा
ईपकरणहरु खररद
भिन ननमाणण (+)
कायाणलय भिन ननमाणण

०७२/०७३ प्रस्तानित

नर्षणक जम्मा
82081.00

82081.00

बजेट रकम

नर्षणक जम्मा
100000.00

100000.00
4317177.00

सिारी साधन खररद
सिारी साधन खररद

6=3

बजेट रकम

फननणचर
फननणचर खररद

6=2

०७१/७२ को यथाथण

०७२/०७३ मंनसर सम्म यथाथण
बजेट रकम

नर्षणक जम्मा
115260.00

115260.00
2000000.00

०७२/०७३ संसोनधत
बजेट रकम

नर्षणक जम्मा
500000.00

500000.00
2800.00

०७३/०७४ प्रस्तानित
बजेट रकम
350000.00

2000000.00

500000.00

3855797.00

1500000.00

2800.00

1500000.00

0.00

461380.00

500000.00

0.00

500000.00

500000.00

148372.89

200000.00

290513.89

500000.00

500000.00

101782.99

50000.00

60648.89

200000.00

200000.00

46589.90

150000.00

229865.00

300000.00

300000.00

1020041.62
1020041.62

10000000.00
10000000.00

0.00

10500000.00

10000000.00

6=5=1

जगेडा कोष

6=5=2

6=5=5

भौनतक पूिाणधारका नगरस्तररय
योजना
नजनिस तथा ऄन्य ननकायबट
संचालन गररने योजना
भौनतक पूिाणधारका सामाग्री
खररद/ हस्तान्तरण
िाडण स्तररय योजनाहरु

6=5=8

गतबषणयोजनाको लानग भुक्तानी

6=06

सािणजननक सम्पनत ममणत खचण
(+)
सडक बोडिाट संचालन गररने
सडक नपच ममणत
नमक्स नगट्टी ममणत

906460.54

9500000.00

25245.00

10000000.00

10000000.00

440096.95

800000.00

47796.50

800000.00

800000.00

ढल तथा नाला सरसफाइ

194800.00

200000.00

85092.00

300000.00

300000.00

सािणजननक सम्पनतहरुको ममणत

432975.20

4=6
6=07

4447279.48

10000000.00

साणिजण ननक ननमाणण खचण (+)

6=5=4

54950000.00

10500000.00

6=5

6=5=3

38227290.88

0.00

73092840.00

47850000.00

12612527.99

30000000.00

0.00

25000000.00

30000000.00

0.00

7500000.00

0.00

5000000.00

5400000.00

1724699.00

5000000.00

1870554.40

16000000.00

0.00

389907.62

1200000.00

58650.00

1200000.00

1200000.00

3056285.92

11250000.00

0.00

7500000.00

11250000.00

20443870.35

0.00

2518075.08

18392840.00

0.00

1974332.69

11400000.00

900000.00
1679092.70

प्रबर्द्णनात्मक योजना (+)

411874.97

253741.47
5000000.00

12000000.00

900000.00
952374.88

नर्षणक जम्मा
350000.00

12000000.00

900000.00
6616200.00

3600000.00

सामानजक तथा भौनतक
पूिाणधार निकास
ितािरण व्यिस्थापन

530940.00

500000.00

254250.00

500000.00

300000.00

193060.00

450000.00

83000.00

400000.00

350000.00

कला सानहत्य तथा संस्कृ नत
प्रबर्द्णन
प्रकोप व्यिस्थापन

107220.00

200000.00

0.00

150000.00

200000.00

190650.00

600000.00

130274.88

600000.00

500000.00

खचण नर्.नं.

बजेट/खचण नर्षणक तथा
खचणहरुको नििरण
यूिा तथा खेलकुद
कृ षी/पर्ु/सहकारी निकास
निकास
पयणटन/नसमसार/िन क्षेत्र
निकास
बजार/पानकण ङ् ग व्यिस्थापन

०७१/७२ को यथाथण
बजेट रकम
88400.00

०७२/०७३ प्रस्तानित

नर्षणक जम्मा

बजेट रकम
400000.00

नर्षणक जम्मा

०७२/०७३ मंनसर सम्म यथाथण
बजेट रकम
309800.00

नर्षणक जम्मा

बजेट रकम
500000.00

नर्षणक जम्मा

०७३/०७४ प्रस्तानित
बजेट रकम
500000.00

120000.00

450000.00

0.00

300000.00

350000.00

50000.00

400000.00

0.00

300000.00

300000.00

18500.00

300000.00

131750.00

300000.00

200000.00

0.00

100000.00

0.00

50000.00

100000.00

संस्थागत निकास

175664.00

850000.00

43300.00

1093200.00

450000.00

बानषणक/ऄन्य योजना ननमाणण

204658.70

650000.00

0.00

250000.00

250000.00

100000.00

0.00

100000.00

100000.00

सािणजननक नीनज साझेदारी

ऄन्य कायणक्रम
सामानजक पूिाणधार -लनक्षत
कायणक्रम)ननमाणण खचण (+)
गतबषण योजनाको भुक्तानी

405807.00

मनहला लनक्षत कायणक्रम

545838.00

बलबानलका लनक्षत कायणक्रम

700725.00

1496000.00

54950.00

1196800.00

900000.00

ऄन्य िगण लनक्षत कायणक्रम

672141.30

2244000.00

87080.00

1795200.00

1350000.00

8=3

पूँजीगत ऄनुदान(+)

10=2

सामानजक संघ संस्था पूँजीगत
ऄनुदान
साँिा ब्याज भुक्तानी
साँिा/ब्याज भुक्तानी

नर्षणक जम्मा

2073000.00

गतबषणयोजनाको लानग भुक्तानी
6=8

०७२/०७३ संसोनधत

2324511.30

5236000.00

1496000.00

50000.00
50000.00
1130123.51

3600000.00

743174.00

0.00

39972.56

1196800.00

1350000.00

72735.00
72735.00

1500000.00
1500000.00

4931974.00

344487.20

500000.00
500000.00

1130123.51

526489.76

300000.00
300000.00

0.00
0.00

300000.00
300000.00

2000000.00
2000000.00

2000000.00
2000000.00

जम्मा पूाँजीगत खचा

50953023.59

90886000.00

6819327.98

112441014.00

80700000.00

कुल जम्मा

85346574.62

125000000.00

20131576.66

157900000.00

122800000.00

ननणणय नं. ६
एकीकृ त योजना तजणमु ा सनमनत माफण त नसफाररर् भएर अए ऄनसु ार नगरपानलकाको ननणणय बमोनजम िडा भेला माफण त संकलन
गररएका योजनाहरु मध्ये तपनसल ऄनसु ारको योजनाहरु चालु अ.ि.०७२।०७३ को संसोनधत तथा अगामी अ.ि.०७३।०७४ को प्रस्तानित
योजनाहरु सञ्चालन गनण नगरपानलकालाइ ऄनधकार प्रत्यायोजन गने ननणणय गररयो ।
न्स.नं.
योजना सञ्चालन िुने स्थान र नाम
न्र्वन्नयोन्जत रकम
चालु अ.र्व.०७२/०७३ मा सञ्चालन गररने सस
ं ोन्धत कायाक्रम
क) नगर स्तरीय योजना
1 अँपगाछी दनक्षण नकच्चकबध अईने ४० फुटे बाटो, भद्रपरु १
2 पृ्िीनगर नसमादेनख नकच्चकबधसम्मको बाटो, भद्रपरु १
3 रंगेडाँडा दनक्षण जनकल्याण हुदँ ै लोरुङ्ग चौक, माब चौक पिू ण माझी टोल हुदँ ै ज्ञाने चौक जाने बाटो, भद्रपरु
4 नयाँबजार भद्रपरु बाट डाँगीबारी पिू ण पाण्डे चौक, पोखरी हुदँ ै अपगाछी जाने बाटो, भद्रपरु २
5 २नि.पी.मागण ऄधरु ो कलभटण ननमाणण भद्रपरु ११
6 प्रकार्परु मागण - र्नहद चौक र प्रकार्परु चौकबाट परु पलाल मागण जगं लसम्म जोड्ने बाटो, भद्रपरु १२
7 मेची राजमागणदने ख आलाका स्िास््य चौकीसम्मको बाटो -स्िास््य चौकी मागण भद्रपरु १२
8 जानकी मागण भद्रपरु १५
9 गैरी मागण भद्रपरु १५
10 तटबन्धन गने काम -अिश्यकता ऄनसु ार
ख) जगेडा कोि
ऄ) सडक कालोपत्रे
1 िडा नं.३।४।७ ऄन्तणगत बोक्तोबारी चौकदेनख मनन्त्रचौक िडा कायाणलय हुदँ ै जनता चौकदेनख धल
ु ाबारी जाने
बाटो चौडा गरी स्तरिृनर्द् गने काम
2 िडा न.ं ११।१३।१४ ऄन्तणगत देिकोटा मागण, टािर मागण हुदँ ै चैतुबारी नर्िालय चौकबाट के न्द्र हुदँ ै नसर्द्ाथण
चौकसम्मको बाटो
अ) ढल, पक्ट्की नाला, कलभटा न्नमााण गने काम
1 िडा न.ं ५ र ६ ऄन्तणगतण भानु चौकदेनख रामऄितारको पसलसम्म तथा नझम्की चौकसम्मको सडक पनु ः
ननमाणण तथा ऄबला नचत्र मनन्दर (नसनेमा हल) देनख सोमराज पौडेलको घर हुदँ ै मेची नदीसम्मको पैनी
व्यिनस्थत गने र पक्की नाला ननमाणण गनणु पने
2 िडा न.ं ८।९ ऄन्तणगणत क्याम्पस पछाडीको बाटो हुदँ ै सगरमाथा चौकदेनख निद्यतु प्रानधकरण जाने बाटो चौडा
गरी नाला ननमाणण गने
3 िडा नं.१०/११ को नजल्ला प्रर्ासन कायाणलय पिू ण एस पी मोडदेनख धल
ु ाबारी जोड्ने सडक चौडा गरी नाला
ननमाणण
ग भर्वन न्नमााण गने काम
1

भद्रपरु नगरपानलका कायाणलय भिन ननमाणण (भद्रपरु न.पा.िा.न.ं ६ मा) (सघं ीय मानमला तथा स्थानीय
निकास मन्त्रालय माफण त)
2 बधर्ाला ननमाणण तथा सधु ार कायण (भद्रपरु न.पा.िा.नं.५ र १४ मा) पर्ु पंक्षी ननदेर्नालयसँग सहकायणमा
3 र्हरी स्िास््य चौकी भिन ऄधरु ो ननमाणण (भद्रपरु न.पा.िा.न.ं ६मा) नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएमा
अगामी अ.र्व.०७३/०७४ मा सञ्चालन गररने कायाक्रम
क) नगर स्तरीय योजना
1 अँपगाछी दनक्षण नकच्चकबध अईने ४० फुटे बाटो, भद्रपरु १
2 पृ्िीनगर नसमादेनख नकच्चकबधसम्मको बाटो, भद्रपरु १

50,00,000.00
5,00,000.00
5,00,000.00
5,00,000.00
5,00,000.00
3,00,000.00
5,00,000.00
5,00,000.00
5,00,000.00
5,00,000.00
7,00,000.00
1,20,00,000.00
60,00,000.00
60,00,000.00
1,50,00,000.00
50,00,000.00
50,00,000.00
50,00,000.00
1,50,00,000.00
1,00,00,000.00
50,00,000.00
50,00,000.00
5,00,000.00
5,00,000.00

न्स.नं.

योजना सञ्चालन िुने स्थान र नाम

3 रंगेडाँडा दनक्षण जनकल्याण हुदँ ै लोरुङ्ग चौक,माबोचौक पिू ण माझी टोल हुदँ ै ज्ञाने चौक जाने बाटो,भद्रपरु २
4 नयाँबजार भद्रपरु बाट डाँगीबारी पिू ण पाण्डे चौक, पोखरी हुदँ ै अपगाछी जाने बाटो, भद्रपरु २
5 प्रकार्परु मागण - र्नहद चौक र प्रकार्परु चौकबाट परु पलाल मागण जंगलसम्म जोड्ने बाटो, भद्रपरु १२
6 मेची राजमागणदने ख आलाका स्िास््य चौकीसम्मको बाटो - स्िास््य चौकी मागण भद्रपरु १२
7 जानकी मागण भद्रपरु १५
8 गैरी मागण भद्रपरु १५
9 स्िणण महोत्सि मागण ग्राभेल भद्रपरु १०
10 तटबन्धन गने काम - अिश्यकता ऄनसु ार
ख) जगेडा कोि
ऄ) सडक कालोपत्रे
1 िडा नं.३।४।७ ऄन्तणगत बोक्तोबारी चौकदेनख मनन्त्रचौक िडा कायाणलय हुदँ ै जनता चौकदेनख धल
ु ाबारी जाने
बाटो चौडा गरी स्तरिृनर्द् गने काम
2 िडा न.ं ११।१३।१४ ऄन्तणगणत देिकोटा मागण, टािर मागण हुदँ ै चैतुबारी नर्िालय चौकबाट के न्द्र हुदँ ै नसर्द्ाथण
चौकसम्मको बाटो
अ) ढल, पक्ट्की नाला, कलभटा न्नमााण गने काम
1 िडा न.ं ५ र ६ ऄन्तणगत भानु चौकदेनख रामऄितारको पसलसम्म तथा नझम्की चौकसम्मको सडक पनु ः
ननमाणण तथा ऄबला नचत्र मनन्दर (नसनेमा हल) देनख सोमराज पौडेलको घर हुदँ ै मेची नदीसम्मको पैनी
व्यिनस्थत गने र पक्की नाला ननमाणण गनणु पने
2 िडा न.ं ८।९ ऄन्तणगत क्याम्पस पछाडीको बाटो हुदँ ै सगरमाथा चौकदेनख निद्यतु प्रानधकरण जाने बाटो चौडा
गरी नाला ननमाणण गने
3 िडा नं.१०/११ को नजल्ला प्रर्ासन कायाणलय पिू ण एस पी मोडदेनख धल
ु ाबारी जोड्ने सडक चौडा गरी नाला
ननमाणण
ग) भर्वन न्नमााण गने काम
1 भद्रपरु नगरपानलका कायाणलय भिन ननमाणण -भद्रपरु न.पा.िा.न.ं ६ मा (सघं ीय मानमला तथा स्थानीय निकास
मन्त्रालय माफण )
2 बधर्ाला ननमाणण तथा सधु ार कायण (भद्रपरु न.पा.िा.नं.५ र १४ मा) पर्ु पंक्षी ननदेर्नालयसँग सहकायणमा
3 र्हरी स्िास््य चौकी भिन ऄधरु ो ननमाणण (भद्रपरु न.पा.िा.नं.६मा) नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएमा
सार्वाजन्नक सम्पन्त्त ममात
सडक ममात सध
ु ार कायाक्रमतर्ा
चालु अ.र्व.०७२/०७३ मा सञ्चालन गररने कायाक्रम
1
भद्रपरु ५ को बसपाकण देनख नगरी चौकसम्मको बाटो
2
भद्रपरु ६ को मेची लोकमागणदने ख जगदम्बा जाने बाटो
3
भद्रपरु ६ नर्ि मनन्दर ऄगाडीको बाटो
4
भद्रपरु ७ को देिी बस्तीदेनख नपपल चौक जाने बाटो
5
भद्रपरु ७ को नगरपानलका कायाणलयछे ईदेनख पिू ण मेची खोला जाने बाटो
6
भद्रपरु ९।१० को सगरमाथा चौकदेनख रजत जयन्ती चौक जाने बाटो
7
भद्रपरु ६ को मेची मागणदने ख भानु चौक तेनलनभट्टा जाने बाटो
8
भद्रपरु १० को रजत जयन्ती चौकदेनख जेल हुदँ ै नर्ि मनन्दर जाने बाटो
9
भद्रपरु १३ को के न्द्र मोडदेनख कलबलगडु ी जाने बाटो
10 भद्रपरु ५ को नदपक थापाको घरछे ईदेनख दनक्षण जाने बाटो
11 भद्रपरु ८ को हनस्पटल चौकदेनख हनस्पटल जाने बाटो

न्र्वन्नयोन्जत रकम
5,00,000.00
5,00,000.00
5,00,000.00
5,00,000.00
5,00,000.00
5,00,000.00
5,00,000.00
5,00,000.00
1,20,00,000.00
60,00,000.00
60,00,000.00
1,50,00,000.00
50,00,000.00
50,00,000.00
50,00,000.00
1,50,00,000.00
1,00,00,000.00
50,00,000.00

1,00,00,000.00
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न्र्वन्नयोन्जत रकम

अगामी अ.र्व.०७३/०७४ मा सञ्चालन गररने कायाक्रम
1,00,00,000.00
1
भद्रपरु ६।७।८।५ ऄन्तणगत संगम चौकदेनख भन्सारसम्मको बाटो
2
भद्रपरु ९।१० ऄन्तणगत क्याम्पस चौकदेनख पनतम नकराँत सामदु ानयक भिनछे ईसम्मको बाटो
3
भद्रपरु १० ऄन्तणगत टाली टोलाको बाटो
4
भद्रपरु ८ ऄन्तणगत नागररक एफ.एम.छे ईदेनख पिू ण धल
ु ाबारी रोड जोड्ने बाटो
5
भद्रपरु १० ऄन्तणगत के दार चापागाइको घरछे ईको बाटो
6
भद्रपरु ऄन्तणगत नि.पी.चौकदेनख लेखनाथ चौक, तेनलनभट्टा हुदै भानु चौकसम्मको बाटो
नोटः मान्थ ईल्लेन्खत योजनािरुमा एकमुष्ट रु.१,००,००,०००।- बजेट न्र्वन्नयोजन गररएको छ । न्र्वन्नयोन्जत बजेट ऄनुसार
प्राथन्मकताक्रम १ देन्ख न्र्वन्नयोजन भएका योजनािरुको लागत ऄनुमान तयार गदाा क्रमैसगाँ योजना सच
ं ालन गररने छ ।
न्र्वन्नयोन्जत बजेटबाट रकम नपुग भएको योजनािरु स्र्वतः अगामी नगर पररिदबाट क्रमैसगाँ प्राथन्मकतामा राखी योजना
सञ्चालन गररनेछ ।
ननणणय नं. ७
नमनत २०७२ साल मंसीर २३ गतेदने ख पौष १ गतेसम्म सम्पन्न भएको िडाभेला माफण त संकलन गररएका न्यनू तम रु. १ लाखबाट
सञ्चालन गररने िडा स्तररय योजनाहरु निननयोनजत बजेट बमोनजम प्राथनमकता तोकी अगामी अ.ि.मा िडा स्तररय अयोजनाहरु सञ्चालन
गनण रु.७ लाख ५० हजार प्रनत िडा बजेट निननयोजन गरी योजनाहरु सञ्चालन गररनेछ । नगर स्तररय योजनाका लानग िडा भेलाबाट प्राप्त भएका
तर अगामी अ.ि.०७३।०७४ का लानग प्राथनमकताक्रममा नपरे का योजनाहरु तथा ऄन्य सबै प्रकारका योजनाहरु प्राथनमकताक्रम नतोकी
योजना सञ्चालनका समयमा नगरपानलकाबाट प्राथनमकताक्रम तोकी कायाणन्ियन गनण तथा ऄन्य ननकायमा पेर् गनणका लानग तपनसल ऄनसु ार
नगर स्तररय योजनाहरुमा निननयोनजत िा नगरपानलकालाइ प्राप्त हुने ऄन्य कुनै बजेटमा व्यिस्था भएमा िा सम्बनन्धत नजल्ला तथा के नन्द्रय
कायाणलयहरुमा अिश्यकता ऄनसु ार नगरपानलकाको न्यनू बजेटका कारण तपनसल ऄनसु ारका योजनाहरु नगरपानलकाको अफ्नो प्रयास तथा
लागतबाट मात्र सम्भि नहुने भएकोले अगामी अ.ि.को िानषणक बजेट तथा कायणक्रममा समािेर् गराइ नदन रानरिय योजना अयोग निषयगत
कायाणलयहरु सम्बनन्धत मन्त्रालय तथा ऄन्य दातृ संस्थाहरु समक्ष ऄनरु ोध गनण नसफाररर् गने गरी नगरपानलकालाइ नसफाररर् गने ननणणय गररयो ।
साथै नगरपानलका समक्ष ऄरु कुनै दातृ ननकाय तथा अिश्यकता ऄनसु ार तपनसल बमोनजमका छनौटमा नपरे का कुनैपनन योजनाहरु स्िीकृ त गरी
सञ्चालन गरी अगामी नगर पररषदबाट ऄनमु ोदन गराईने गरी Project Demand Bank मा योजना राखी सञ्चालन गनण नगरपानलकालाइ
ऄनरु ोध गने ननणणय समेत गररयो ।
क्र.स.ं
योजना तथा कायाक्रमको नाम
१. र्वडा स्तरीय योजनािरु
र्वडा नं.१
१ मङ्गलबारे दने ख ब्लक न.ं ५ जाने बाटो ग्राभेल गने
२ ब्लक नं.११ देनख १२ जाने कल्भटण स्लायब ननमाणण गने
३ समसान घाटदेनख डाँडा गाईँ हुदँ ै भालु खोलासम्मको बाटो
४ भैसाबारीको मनन्दरदेनख ईिरतफण जाने बाटो ग्राभेल गने
५ मेची पारी सरु े र् सररयाको बगानदेनख खड्ग गाईँ जाने बाटो ग्राभेल
६ अँपगाछीदेनख पिू ण मेची जाने बाटो ग्राभेल
७ नधमालधरु ाको पल
ू देनख पनतम ननमबहादरु थापाको घर हुदँ ै जाने बाटो ग्राभेल
८ ब्लक नं.१२ देनख १३ जाने बाटो ग्राभेल
९ अँपगाछीको समसान घाट ननमाणण
१० हानिमारादेनख बर्द्
ु लाल गाईँ जाने बाटो ग्राभेल
र्वडा नं.२
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योजना तथा कायाक्रमको नाम
भद्रपरु २ रे डक्रस भिन ईपर्ाखा हुदँ ै मन्त्री टोल जोनडने बाटो ग्राभेल
भद्रपरु २ मा रहेको परु ाने आटाभट्टा चौकदेनख पनतम एग्रो फ्याक्िी हुदँ ै दनक्षण तफण को गाईँ जाने बाटो ग्राभेल
करे ला चौकबाट फागो चौक जोनडने कलभटण ननमाणण
नझलनमले खोला दनक्षण प्लनटङ्ग पिू णदने ख पर्पु नत प्रा.नि. जाने खोलामा पल
ू ननमाणण
देईननया पल
पनतम
हु
द
ँ
ै
ईिर
नबच
बाटो
माझी
गाईँ
जाने
बाटो
ग्राभे
ल
ू
हुलाकी मागण दनक्षण नडप बोररङ्गदेनख मन्त्री चौकको पल
ू जाने बाटोसम्म ग्राभेल
झापा चौक दनक्षणबाट पिू ण ठण्डा बस्ती जाने पैनीमा पल
ू ननमाणण
ऄन्ठानब्बे चौक पिू ण बगान जाने बाटो ग्राभेल
पणू ण प्रकार्को घरदेनख पनतम भत्री बाटो ग्राभेल
सतालु राजिर्
ं ी गाईँ रोड निस्तार र ग्राभेल
चन्द्रमौलेश्वर मनन्दर हुदँ ै कच्छुबारीछे ई राजिंर्ी घरसम्म बाटो ग्राभेल
नझलनमले पल
ू ईिरबाट पर्पु नत प्रा.नि. जाने बाटो ग्राभेल
मन्त्री चौकदेनख िडा कायाणलय हुदँ ै परबलाल राजिर्
ू सम्म जाने बाटो ग्राभेल
ं ीको घरछे ई पल
लाईरे माआली चौकदेनख लोरुङ्ग चौकसम्म बाटो ग्राभेल
करे ला चौकछे ई ईिर जनकल्याण स्कुल जाने बाटोमा कलभटण ननमाणण
संयक्त
ु िडा कायाणलय पनतम सतार बस्ती जाने बाटोमा पैनीको पल
ू ननमाणण
भद्रपरु २ िडामा बाटो निस्तार गदाण बाटोमा पानी जमेकाले अिश्यकता ऄनसु ार ह्यमू पाआप माग गने
झापा चौक पिू ण राजेन्द्र महताको घर पनतम जाने बाटो ग्राभेल गने
र्ंकर ररजालको घर हुदँ ै कमलनसंह बस्ती जाने बाटो ग्राभेल
र्ान्ती चौकदेनख बासीलाल चौकसम्मको बाटो सनहत दजनणु राजिर्
ं ीको घर जाने बाटो ग्राभेल गने
दखारु राजिंर्ीको घरतफण जाने बाटो ग्राभेल गने
नपपा होली अङ्गदेम्बे टोलमा स्लायब कलभटण ननमाणण
चन्द्रमौलेश्वर महादेि सोम नतथण धामको छे ईमा तटबन्धन
सम्पनिको घरदेनख पिू ण डाँगीबारी जाने बाटो ग्राभेल
साम्पाङ्ग चौक हुदँ ै बाघे पल
ू सम्म बाटो ग्राभेल
लक्ष्मी नसचाइ जल ईपभोक्ता सनमनतको पक्की पैनी ननमाणण
करे ला चौकदेनख फागो चौक हुदँ ै मायालु िनसम्मको २० फुटे बाटो निस्तार
माबो चौकमा पनतम जाने बाटोतफण कल्भटण ननमाणण
फागो चौक पनतम मायालु िन जाने बाटोमा कल्भटण ननमाणण
बाघेपल
ू देनख पिू ण सआ गरुु ङ्गसम्मको बाटो निस्तार
बाघेपल
ू तटबन्धन
र्वडा नं.३
मोहन संजेलको घर दनक्षण सरस्िती निद्यामनन्दर प्रा.नि. र बोक्तोबारीमा धाराको पाआप लाआन जडान गने
सरस्िती निद्यामनन्दर प्रा.नि.छे ई पनतम जाने बाटोको नालामा रहेको ह्यमू पाआप हटाइ कल्भटण ननमाणण
सरस्िती निद्यामनन्दर प्रा.नि.को ईिर नपपलको रुखछे ईमा रहेको काली मनन्दर ममणत सम्भार
हकण लाल राजिर्
ं ीको घर हुदँ ै नचया बगान सतार क्िाटणर बस्ती जाने बाटोको स्तर िृनर्द् र नमक्स नगट्टी हाल्ने
नचयाबगान चौकदेनख दनक्षण घनश्याम न्यौपानेको घरसम्म निद्यतु लाआन निस्तार गने
फूलनसंह राजिंर्ीको घरदेनख पिू ण जाने बाटोसम्म निद्यतु लाआन निस्तार २ थान पोल सनहत
सरस्िती प्रा.नि.को प्राङ्गणमा घेराबारा गने
र्वडा नं.४
सयपत्री मागण ग्राभेल
कै लार्ेश्वर मागण ग्राभेल
बागडुगरा मोडणन स्कुल जाने बाटोमा पक्की कल्भटण ननमाणण
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योजना तथा कायाक्रमको नाम
िेद िेदाश्रम िस्ती निकास अईने बाटो ग्राभेल
तेली नभट्टा सहतलाल राजिंर्ीको घरबाट ईिर गएर पिू ण संगम जाने बाटोलाइ नक्र्ांकन गरी ग्राभेल गने
कै लार्ेश्वर सामदु ानयक ऄधरु ो भिन ननमाणण
स्टार फ्याक्िी पिू ण क्षेत्रमा नडप बोररङ्ग जडान १ थान र दनक्षणकाली प्लानिक ईद्योगको दनक्षण जगदम्बा फ्याक्िीसम्म नडप
बोररङ्ग १ थान
बस्ती निकास कम्पनीले प्लनटङ्ग गरे को जग्गामा छानडएको खल
ु ा क्षेत्रको जग्गा खोजी गरी त्यस जग्गाको सरं क्षण गरी प्रयोगमा
ल्याईने
मोरान स्कुलदेनख मोडणन नट जोड्ने ढके न्द्र मागण ग्राभेल
भगिती मनन्दरदेनख चौतारा नदनलप श्रेष्ठको घर जोड्ने बाटो ग्राभेल
भगिती मनन्दरदेनख काली मनन्दर जाने बाटो ग्राभेल
सत्यनारायण पजु ारीको घरको बाटो मोरान स्कुलदेनख दनक्षण पिू ण तटबन्धन जाने बाटो ग्राभेल
लालको घर पिू ण िस्ती जाने बाटो ग्राभेल
मन्त्रीचौकदेनख नर्ि मनन्दर गठु ी सरं क्षणका लानग अिश्यक प्रकृ या परु ा गरी ममणत सम्भार गने
र्वडा नं.५
सोमराज पौडेलको घरदेनख पिू णतफण गएको मतु य ड्रेनलाइ फोहोर पानीको ननकासको व्यिस्था गने
बधर्ाला जाने बाटो पिू ण नाला खल
ु ाईदै नझलनमनलया खोलामा हाल्ने
पञ्चमख
ु ी बालाजी हनमु ान मनन्दरको दनक्षणपट्टीको पखाणल ननमाणण गनणु पने र १ थान ट्यिू ेल जडान गनणु पने
र्ंकर टोल पनतम जनललको पसल जाने बाटोको स्तर िृनर्द् गने
पोखरी टोलको पोखरी िरीपरीको बाटो ग्राभेल गने तथा पोखरीको सरसफाइ र सरं क्षण गने
भिन निभागले ननमाणण गरे को पक्की नाला र सडक नबचमा भएको खाडललाइ नफनलङ्ग गने
जगन्नाथ चौकको बाटोमा जम्मा भएको िषाणको पानी ननकासका लानग बाटो ईिरतफण को नाला ननमाणण गनणु पने
र्वडा नं.६
नचत्रगप्तु सामदु ानयक भिनमा झ्याल ढोका र्ौचालय ननमाणण
टेनलफोन कायाणलयको ऄगाडीको सडकको रे खाङ्कन गने
टेनलफोन कायाणलयको पिू णतफण को काली मनन्दरको बाईण्ड्री िाल ननमाणण
र्क
ं र जोधानी निजय अआस समेतका नाला ममणत
नसर्द्ेश्वर मनन्दरछे ई पक्की नाला ननमाणण
धोदा राजिंर्ीको घरदेनख ऄन्सार अलमको घरसम्म नाला ममणत
अनलम र्ेखको घरदेनख ऄबला हल जाने बाटो ग्राभेल
ननमणल मण्डलको घरदेनख अर्ा भट्टको घरसम्को नाला ममणत नमक्स नगट्टी हाल्ने
निनोद श्रेष्ठको घरदेनख गोरु हट्टी जाने बाटोमा नमक्स नगट्टी हाल्ने
देिकोटा भिनको दनक्षणतफण पक्की नाला ननमाणण
परिीन ऄलीको घरदेनख बादल र्ेखको घरसम्म पक्की नाला ननमाणण
राजेर् कुण्डुको घर ऄगाडीको बाटोमा नमक्स नगट्टी हाल्ने
नजिस कामतीको घरदेनख राजेर् कुण्डुको घरसम्म पोल लाआन निस्तार गने
राधा काकीको घर ऄगाडीको बाटो स्तरिृनर्द् गने
र्वडा नं.७
श्री पर्पु नत प्रानिमा रङ्गरोगन तथा ममणत गने
काली मनन्दर पछाडी राजिंर्ी बस्तीमा खानेपानीको पाआप लाआन निस्तार
नगरपानलकाछे ईदेनख मेची नदीसम्म बाटो चौडा गने
काली मनन्दर पछाडीको बाटो नगरपानलकाको मापदण्ड ऄनसु ार चौडा पाने
छनलमोहन राजिंर्ीको घर हुदँ ै पिू ण जाने बाटो फरानकलो बनाईने
नर्ि बस्ती (हररजन बस्ती) र बच्ु चा बस्ती (नयाँ बस्ती) मा खानेपानीको पाआपलाआन निस्तार
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७ नर्ि बस्ती (हररजन बस्ती) र बच्ु चा बस्ती (नयाँ बस्ती) मा निद्यतु पोल सनहत निद्यतु निस्तार
८ देबु नघनमरे को घर पिू णदने खको बाटो २१ सालको नक्र्ा बमोनजम रे खांकन गरी स्तरिृनर्द् गने र ग्राभेल गने
र्वडा नं.८
१ राधाकृ रण मागण आन्द्रकुमार चेङजङु ् ग घरदेनख पनतम एमरे ल्ड स्कुल जाने बाटोसम्म स्तरिृनर्द् गरी ग्राभेल गने
२ गोपाल नगरीको घर ईिर क्याम्पस पनतमको ठाडो बाटोबाट पानीट्यांकीको पिू ण कम्पाईण्ड िालसम्म जोड्ने बाटोमा ह्यमू पाआप
राखी माटो परु ी नमक्स ग्राभेल गने
३ बालमनन्दर ईिरबाट पिू ण क्यपू ेक जाने बाटो र बालमनन्दर ईिर क्याम्पस पछाडी दनक्षणको पिू ण पनतम बाटोबाट ईिर रमा गौतमको
४ पृघरतफण
्िी चौक
समता मागण जोड्ने टुक्रे बाटो माटो परु ी चौडा गनणु पने र ईक्त चौकबाट पनतम पृ्िी
जाने भक्त
टुक्रे खिासको
बाटो माटो घर
परू ीदनक्षणबाट
नमक्स ग्राभेपलिू ण गने
ननमानिसम्म दिु ैतफण पानीको ननकासका लानग पक्की नाला ननमाणण गनणु पने
५ सन्तोष क्षेत्रीको घर हुदँ ै जेनससको ईिरबाट पिू ण हुदँ ै दनक्षण नपचसँग जोड्ने बाटो र ऄपणना बस्नेतको घर पिू णबाट दनक्षण ननसणङ्ग
क्याम्पसको पिू णबाट िाग्लेको घर हुदँ ै नपच जोड्ने बाटो स्तरोन्नती गरी नमक्स ग्राभेल गने
६ सनु नल महजणन र मोहन महजणनको नबचबाट ग्यालेक्सी स्कुल ऄगाडीको बाटो स्तरोन्नती गनणु पने
७ ननता नमश्रको घरदेनख दनक्षण रे र्म पराजल
ु ीको घरसम्म र चन्द्र खिासको घरबाट दनक्षण बेदनिद्याश्रम जाने टुक्रे बाटो स्तरोन्नती
गरी नमक्स ग्राभेल गने
८ जोनी श्रेष्ठको घर दनक्षणबाट चचणसम्म र कृ रण खत्रीको घर ऄगाडी ह्यमू पाआप राखी ईिरपरट्ट जाने पानी ननकासा गनणु पने र रानी
र्ती मनन्दर नभत्रको मोहनलाल ऄग्रिालको कम्पाईण्ड नभत्रबाट बग्ने नाला सरसफाइ गरी पक्की नाला मरम्त सधु ार गरी पानीको
ननकास सहज गनणु पने साथै ईक्त नालाको मख
ु र ननकास हुने िालमा लगाआएको फलामे जाली िषाणको समयमा मानथ ईठाईन
लगाईन नमल्ने बनाईन सरु े र् ऄग्रिाललाइ ऄनरु ोध गने
९ नागररक एफ एमको ईिर परट्टको बाटो दिु ै परट्टको नाला धल
ु ाबारी मागणसम्म व्यिनस्थत गरी पानीको ननकासा नमलाईनु पने
१० एमरे ल्ड स्कुलको दनक्षण कृ रण ऄनधकारीको घरसम्म नमक्स ग्राभेल राखी स्तरोन्नती गनणु पने
११ पृ्िी ननमानिको दनक्षणको बाटो कुन्ती बढु ाथोकीको घरसम्म दिु ैतफण पानीको ननकास सनहत बाटोको स्तरोन्नती गनणु पने
१२ सगरमाथा चौकमा प्रहरी नबट राखी सरु क्षाका लानग नजल्ला प्रहरी कायाणलयलाइ ऄनरु ोध गने र्सस्त्र क्याम्पको मल
ु गेटसम्म र गंगा
गरुु ङ्गको घरसम्म पानीको पाआप नबछ्याआएको हुदँ ा ईक्त दिु ै ठाईँमा भद्रपरु खानेपानी र चन्द्रगढी खानेपानीलाइ मेन पाआपमा जडान
गरी पानी नितरण गनणु पने
र्वडा नं.९
१ मेघा टोलदेनख चल
ु ाइ बस्तीको बाटोमा पानी ननकासका लानग दिु ैतफण कच्ची नाला ननमाणण
२ सतनमलन भिनतफण जाने बाटो ग्राभेल तथा कल्भटण ननमाणण गने
३ निलास नगरीको घरदेनख दनक्षण फूलबारी टोल जाने बाटो कल्भटण सनहत नमक्स नगट्टी हाल्ने
४ कृ रण ढुङ्गाना र निदरु ढुङ्गानाको नबचको बाटो ग्राभेल गने (नकराँत कल्याण भिनको पनतमको)
५ रुपलाल राजिर्
ं ीको घरदेनख कुमार मनल्लकको घरसम्म नमक्स नगट्टी हाल्ने
६ ननधणन बैंक पछाडीको हेमा कन्दङ्गिाको घरदेनख मेघा टोल जाने बाटो ग्राभेल गने
७ गोपाल यादबको घरदेनख नडल्ली पोखरे लको घरसम्म ग्राभेल गने
८ भैरब चौकको नाला सफा रातनु पने
९ सम्झना टोलको ईमेर् यादबको घरदेनख छे दीको घरसम्म ग्राभेल गने र बाटोको दिु तै फण नाली सफा गने
१० बेदाश्रम जाने बाटो कल्भटण ननमाणण गरी चौडा गने
११ गामेन्ट चौकको राधाकृ रण मनन्दर ममणत सम्भार गने
र्वडा न.ं १०
१ भानु प्रा.नि.को प्रिेर्द्वारदेनख निद्यालय पररसरसम्म बाटो ननमाणण
२ हरे न राजिर्
ं ीको घरदेनख पिू ण सतार टोल जाने बाटोमा ४ थान ह्यमू पाआप सनहत ग्राभेल गने (निद्यतु खानेपानी र्ौचालयको समेत
ननमाणण गने)
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३ नसकम हररजनको घरदेनख पनतम स्यातु राजिंर्ी र नारद कामतीको घरसम्म जाने बाटोमा ४ थान ह्यमू पाआप सनहत बाटो ग्राभेल
गने (निद्यतु खानेपानी समेत ननमाणण गने)
४ मनहला अदर्ण सेिा के न्द्रको भिन ममणत सम्भार गने
५ नरे र् राजिर्
ं ीको घरदेनख पिू ण प्रणामी मनन्दर जाने बाटो ग्राभेल गने
६ पािणती राजिंर्ीको घरदेनख पिू णको बाटो ग्राभेल गने
७ नददी बनहनी सचेतना मनहला समहू को भिनको कम्पाईण्ड िाल ननमाणण गने र नसपमल
ू क तानलम नदने
८ आस्लाम धमाणिलम्बीहरुको लानग मदरसा र मनस्जद ननमाणण गने
९ पानथभरा (सक
े जडान गनणु पने
ु ु म्बासी) बस्ती र सतार बस्तीहरुमा र्र्द्
ु नपईने पानी धारा र ट्यिू ल
१० नर्िलाल नसम्खडाको घरछे ईबाट ईनमणला नमश्रको (सापकोटा) र भट्टराइ बस्तीसम्म जाने बाटो ननकास गरी ग्राभेल गने
११ प्रणामी मनन्दरको लानग ४ कोठे र्ौचालय र पानी ट्यांकी सनहत ननमाणण गनणु पने
१२ धनप्रसाद नर्िाकोटीको पिू ण बाटो पक्की गनणु पने
र्वडा नं.११
१ ऄद्वैत मागण (दिु ै बाटोहरु) ग्राभेल गने
२ मेथी बारी मागण ग्राभेल गने
३ गोजा गाईँको गोलाकार बाटो ग्राभेल गने
४ स्िगणद्वारीदेनख बर्द्
ु मागण रमण टोलसम्म बाटो ग्राभेल गने
५ पैनी ममणत सम्भार (बनु र्द्मान राइको घर ईिर)
६ नतत्री गाछी पैनी ममणत
७ सरु क्षा चौकबाट एसपी मोडसम्म जाने बाटो स्ियम्भू मागण ममणत
८ ऄनल्छया टोल जाने बाटो ग्राभेल
९ स्याठु टोल जाने बाटो ग्राभेल
१० गोजा पैनी ममणत
११ बद्री मागण ग्राभेल
१२ जेराआटीक सोसाआटी जाने बाटो ममणत
१३ लेखनाथ ननरौलाको घर जाने बाटो ग्राभेल
१४ र्क्र
ु राज र्ास्त्री मागण ममणत
१५ कुलप्रसाद मागण ननमाणण
१६ जतनलाल गाईँ जाने बाटो ग्राभेल
१७ ट्यिू ेल १५ थान
र्वडा नं.१२
१ डाँफे मनु ाल मागण ग्राभेल (स्लायब कल्भटण ननमाणण )
२ नहर टोलदेनख पाररजात खानेपानी टंयाङ्की हुदँ ै पर्पु नत नसमेन्ट ईद्योगसम्मको बाटो िन नसमानाको बाटो रे खाङ्कन
३ नभरम मागण प्रगनत मागणसम्मको बाटो ग्राभेल
४ हनडया कृ षक कुलो ममणत
५ सेती खोला पैनी ननचा झोडा ममणत
६ र्ान्तीनद्वप कृ षक समहू मा २ थान नडप ट्यिू ल
े
७ जीिन श्रेष्ठको घरदेनख परु पलाल मागणसम्मको बाटो २० नफट माथा कायम गरी ३ x ३ नाला तयारी गने भएमा बाटो ननमाणण
८ िनर्ष्ठ मागण ग्राभेल
९ पाररजात चौकबाट सक
ु ु म्बासी टोल हुदँ ै पहु ातु जनज्योती मा नि जोड्ने बाटो ग्राभेल
१० दहु ागढी सीमाना नहमाली चौक हुदँ ै फायरलाआन जाने बाटो ग्राभेल
११ फुलबासा मागण र कृ रण प्रणामी मनन्दर ईिर दिु ागढी जाने बाटो र दनक्षण सक
ु ु म्बासी टोल जाने बाटो ग्राभेल
१२ के दारे श्वर नर्ि पाञ्चायन मनन्दरको ऄधरु ो भिन ननमाणण
१३ सक
ु ु म्बासी प्रणामी टोल मा निद्यतु निस्तार
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१४ पाररजात चौकमा सािणजननक र्ौचालय ननमाणण
१५ हेल्थपोिबाट पिू ण नेत्र खड्काको घर दनक्षणतफण बाट पिू ण हुदँ ै श्री कृ रण प्रणामी मनन्दर हुदँ ै पिू ण जोनडने गरी बाटो रे खाङ्कन गने
र्वडा नं.१३
१ ननचा झोडा पैनी ममणत
२ गोपाल थापाको घर ऄगाडी चन्द्रगढ जाने बाटो ममणत
३ नयाँ खानेपानी ट्याङ्की जाने बाटो ननमाणण
४ सािणजननक मठ मनन्दर र सािणजननक स्थलको रङ्गरोगन र ममणत
५ ग्रामीण प्रनर्क्षण के न्द्र पनतम रहेको सक
ु ु म्बासी टोलको ईिर दनक्षण बाटो स्तर िृनर्द् सनहत ग्राभेल गने
६ सानबक चन्द्रगढी २ गाडा टोल जाने बाटो स्तर िृनर्द् सनहत ग्राभेल र सोही ठाईँमा धरधरे ननयन्त्रण
७ चन्द्रगढी नचया बगान ईिर सन्थाल बस्ती जाने बाटो ग्राभेल गने
८ कलबलगडु ी प्रा.नि. जाने बाटो (नप एल मागण बाटो) जोनडने ग्राभेल गने
९ काफ्ले टोलको ईिर दनक्षण नमलन चौकसम्मको बाटो स्तर िृनर्द् सनहत ग्राभेल गने
१० भगिती प्रा.नि.को ईिर पिू ण जाने बाटो ग्राभेल गने (भट्टराइ टोल जाने)
११ ऄरननको मागण बाटो पिू ण पनतम बाटो ग्राभेल गने
१२ सािणजननक मठ मनन्दर काली मनन्दर कलबलगडु ी र सािणजननक स्थलको रङ्गरोगन र ममणत
१३ मैत्री टोल पनतम दर्रथ मागण जोनडने मैत्री मागण स्तर िृनर्द् सनहत ममणत कायण
१४ नागररक सचेतना के न्द्र घर ननमाणण (सक
ु ु म्बासी टोलमा)
१५ सरस्िती मागण जोनडने के न्द्र ईिरको नत्रलोक भण्डारीको घर हुदँ ै अईने बाटो ग्राभेल
र्वडा न.ं १४
१ नि.पी.चौकमा रहेको पनतम तफण जाने बाटोमा रहेको कल्भटण ननमाणण
२ एकल मनहला भिन जाने बाटो ग्राभेल कल्भटण ननमाणण
३ चन्द्रगढी बजार नभत्रको काली मनन्दरको नटनको छानो हटाइ छत ढलाआ गने
४ भसु ंरक्षण कायाणलयदेनख गोसखान जाने बाटो ग्राभेल गने
५ नि.पी.प्रनतष्ठान जाने बाटो ग्राभेल
६ नि.पी.चौकबाट पिू ण एकल मनहला भिनसम्मको दिु ैतफण पानी ननकासाका लानग नाला ननमाणण
७ जेष्ठ नागररक भिन ननमाणण स्थल जाने बाटो ग्राभेल नि.पी.चौक पनतम जाने बाटो ।
र्वडा नं.१५
१ हरर नघनमरे को परु ानो घर हुदँ ै बासीलाल चौकसम्मको बाटो ग्राभेल
२ निदगु ाण मनन्दर ईिर गणेर् चापागाइको घर हुदँ ै नथरबहादरु घरसम्मको बाटो ग्राभेल
३ बलबहादरु रे ग्मीको घरदेनख कुमार पोखरे लको घरसम्मको बाटो ग्राभेल
४ गामेन्ट चौकदेनख पनतम हरर ढकालको घर जाने बाटो ग्राभेल
५ ननमणला प्रसाइको घर हुदँ ै देिेन्द्र कन्दङ्गिाको घर हुदँ ै ननलमणी नेपालको घर जाने बाटो ग्राभेल
६ र्ानन्त चौकदेनख बासीलाल चौकसम्मको बाटो सनहत दजु नण राजिर्
ं ीको घर जाने बाटो ग्राभेल
७ ईषा दल
ु ालको घर हुदँ ै पनतम राइको घरसम्मको बाटो ग्राभेल
८ कुबेर मागण-लोकनाथ धमलाको घर दनक्षण पनतम सनु मत्रा ननरौलाको घर हुदँ ै जाने बाटो ग्राभेल
९ लक्ष्मी पोखरे लको घरबाट पनतम देिननया खोला जाने बाटो ग्राभेल
१० निरे न्द्र चापागाइको घर ईिर कुमार िनको घर हुदँ ै जाने बाटो ग्राभेल
११ सत्य राजिर्
ं ीको घरबाट पिू ण जाने बाटो ग्राभेल
१२ भृकुटी मागणको र्ाखा बाटो ग्राभेल
१३ मातृका नतनम्सनाको घरबाट पनतम नहरा खडकाको घर ऄगाडी हुदँ ै देईननया जाने बाटो ग्राभेल
१४ खगेन्द्र लम्साल र फनणन्द्र सबु ेदीको बगानबाट एिन आटाभट्टा जाने बाटोमा ऄस्थायी पल
ु ननमाणण
२. नगर स्तररय योजनािरु
र्वडा नं.१
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पृ्िीनगर ५ र सयू णनगरको सीमाना ऄचणना िनको घरदेनख पिू ण हुदँ ै नकच्चकबध जाने बाटो कालोपत्रे गने
सयू णनगर चौकदेनख दनक्षणतफण पिन गाईँ हुदँ ै ब्लक नं.११ र १२ खगेर् राजिंर्ी गाईँ जाने बाटो ग्राभेल
नधमालधरु ा पैनी पक्की नाला साथै पैनी तटबन्धन
अपगाछी प्रहरी चौकी दनक्षण नकच्चकबध जाने ४० फुटे बाटो
र्वडा नं.२
रंगेडाडा दनक्षण जनकल्याण हुदँ ै लोरुङ्ग चौक माबो चौक पिू ण माझी टोल हुदँ ै ज्ञाने चौक जाने बाटो ग्राभेल
नयाँबजार भद्रपरु बाट ऄमलाडाँगी र पर्पु नत प्रा.नि. हुदँ ै अँपगाछी जाने बाटो ग्राभेल
भद्रपरु २ मा ऄिनस्थत मायालु िन दनक्षणपट्टी देईननया खोलादेनख पिू ण देईननया पल
ु सम्म तटबन्धन
नझलनमनलया खोलाको ऄधरु ो पंखा तथा कटान रोकथाम गने
र्वडा नं.३
नचया बगान चौक पनतम जाने ग्राभेल गने
नचया बगान चौक बाटोको पनतम नालामा स्लायब हटाइ कलभटण ननमाणण
सरस्िती चौकदेनख पनतम बधु करण नचया बगान र नागररक सचेतना के न्द्र जाने बाटोमा पने बागडुग्रा पैनीमा कजिे ननमाणण
खल
ु ा नदर्ा मक्त
ु क्षेत्र घोषणाः बधु करण नचया बगानको क्िाटणरमा र नागररक सचेतना के न्द्रका सदस्यहरुको घरमा चपी ननमाणण
र्वडा नं.४
बोक्तोबारीदेनख पर्ु हनस्पटलसम्मको पक्की नाला ननमाणण गने
बागडुग्रा खोलामा तटबन्धन गने कायण
ब्राआटर स्कुलदेनख जगदम्बा फ्याक्िी हुदँ ै मेची राजमागण जोड्ने बाटो ग्राभेल
औद्योनगक क्षेत्रबाट ननस्कने प्रदनु षत पदाथणहरुलाइ व्यिस्थापन गरी भमु ण्डलमा प्रदषु ण कम गने कायणक्रम सञ्चालन गने
भद्रपरु बाट जगदम्बा हुदँ ै अईने सरस्िती मागण नपच गने
कृ रणद्वैपायन मनन्दर भिन ननमाणण
कै लार्ेश्वर सामदु ानयक भिन ननमाणण गने
र्वडा नं.५
ऄबला नचत्र मनन्दरदेनख नझमकी चौकसम्मको बाटो कालोपत्रे गनणु पने
परु ानो माछा हट्टी दिु ैतफण पक्की नाला ननमाणण गनणु पने
बसपाकण ईिर जाने टोलमा पक्की नाला ननमाणण गनणु पने
गम्फु राजिंर्ीको घर पनतम ओमकार ऄनधकारी र नन्दन बरालको घर हुदँ ै के चना राजमागणमा जोनडने बाटो ऄन्दाजी ३०० मीटर
नपच गनणु पने
गप्तु ा नमलको पिू णको बाटो रोर्न पाण्डेको घर हुदँ ै नडल्ली रुचालको घरसम्म कालोपत्रे गने
मेची नदीबाट सोमराज पौडेलको घर हुदँ ै जजबहादरु ननरौलाको घरसम्म पक्की ड्रेन ननमाणण गने
गोरखा बाननयाँको घरदेनख र्ंकर टोलसम्म जाने बाटो दिु ै तफण पक्की नाला ननमाणण गनणु पने
र्वडा न.ं ६
रतन र्माणको घरदेनख देिनारायणको घर जाने बाटो नपच गने
नर्र्ु ननके तनको ऄगाडीको सडक स्तरिृनर्द् नाला समेत
नझम्की चौकको नालामा पक्की पल
ू ननमाणण
नगरीको घरदेनख रनिन्द्र चक्रितीको घरसम्म बाटो ढलाइ
महेर् कामतीको घर दनक्षणको बाटोदेनख आश्वर श्रेष्ठको घरसम्म बाटोको दिु ैतफण पक्की नाला ननमाणण
मारिाडी सेिा सनमनतको दनक्षणको बाटोदेनख नजिस कामतीको घरसम्मको बाटोको दिु ैतफण पक्की नाला ननमाणण
नसटी गाडेन चौकदेनख नपपल चौकसम्मको बाटोको दिु ै तफण पक्की नाला ननमाणण
भानु चौकदेनख नदिाकर र्माणको घरसम्मको बाटो पनु ः ननमाणण तथा नपच ममणत
मेिालाल र्माणको घरदेनख ईिर तफण बाट घमु ाएर नपपल चौकसम्म पक्की नाला ननमाणण
राजदेि र्ाहको मसाला नमलदेनख नझम्की चौकसम्मको बाटो नपच गने
पर्ु ऄस्पतालछे ईदेनख नझलनमनलया पैनीसम्म बनेको पक्की नालामा स्लायब कलभटण बनाईने काम
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योजना तथा कायाक्रमको नाम
र्वडा नं.७
हुलास सररयाको घरछे ईदेनख अएको नाला देिी बस्तीको पैनीसम्म पक्की नाला ननमाणण गने
काली मनन्दर पछाडीको बाटो चौडा गरी कालोपत्रे गने
गणेर् मनन्दर चौकदेनख देिी बस्ती अईने बाटो चौडा गरी दिु तै फण नाला बनाइ बाटो कालोपत्रे गने
लखन कामतीको घरबाट मेची नदीतफण जाने ग्राभेल गने र कल्भटण बनाईने
नर्ि बस्ती र बच्ु चा बस्तीमा खानेपानीको पाआपलाआन निस्तार गने
जिाहर टानकजबाट लाल महमदको घर जाने बाटो चौडा गरी कालोपत्रे गने
खड्गबहादरु राइको घर पिू ण निद्यतु पोल सनहत जडान गने
खड्गबहादरु राइको घर पिू ण सडक ग्राभेल गने
र्म्भु चौधरीको घर जाने बाटो कालोपत्रे गने
मेची नदी नकनारमा तटबन्धन गरी िृक्षारोपण गने
जनता चौकदेनख गणेर् मनन्दर हुदँ ै पन्नालाल चौकसम्म बाटो चौडा गने
यिू ाहरुलाइ लक्ष्य गरी बहुद्दश्े य प्रनर्क्षण भिन जग्गा खोजी ननमाणण गने
ऄस्पताल चौकदेनख ऄस्पताल गणेर् मनन्दर हुदँ ै घोडामारा पैनीसम्म पक्की नाला ननमाणण गने
नगरपानलकाछे ईदेनख मेची नदीछे ईसम्म पक्की नाला ननमाणण
चन्द्रहरी श्रेष्ठको घरदेनख नरबहादरु पाण्डेको घर जाने बाटो कालोपत्रे गने
र्वडा नं.८
सनफईर रहमानको ऄगाडीबाट पनतम िेदनिध्याश्रम जाने बाटो पक्की नाला सनहत ग्राभेल गने
एमरल्ड स्कुल पनतमबाट फूलबारी टोल जाने बाटो पैनी तटबन्धन गरी मन्ु नाको घर ऄगाडी कलभटण र राधाकृ रण मागणलाइ जोड्ने
पैनीमा कलभटण ननमाणणका साथै ईक्त ठाडो बाटो बेद निध्याश्रम जाने बाटोसम्म स्तरोन्नती गरी ग्राभेल गने
नतलक प्याकुरे लको घरपिू णबाट दनक्षण जोड्ने टुक्रे बाटो क्षयरोगबाट ऄबदु ण जोड्ने बाटो पोिमाटणम घर जाने बाटो र र्स्त्र प्रहरी
क्याम्पको मल
ु गेटसम्मको टुक्रे बाटो नपच गरी नाला ननमाणण गने
कृ रण मैनालीको घरबाट दनक्षणबाट ऄमर बज्राचायणको घरछे ई पक्की नालासम्म पिू णतफण बाट पक्की नाला ननमाणण गने
क्याम्पसको पनतम ठाडो बाटोबाट मेची राजमागण जोड्ने पानी ट्यांकी रोडलाइ २० नफट कायम गरी पक्की नाला ननमाणण गने
रे डक्रस ईपर्ाखा पनतम रहेको नगरपानलकाको जग्गामा बाल िृर्द्का लानग बाल िृर्द् बानटका ननमाणण गने
धल
ु ाबारी रोडाबाट पनतम िडा नं.११ र ८ को सीमा हुदँ ै एयरपोटण जाने पक्की नाला सनहत ग्राभेल गरी कालोपत्रे गने
लक्ष्मी सब्ु बाको घर पिू ण मेनरोड जोड्ने बाटो चौडा गरी पक्की नाला ननमाणण सनहत ग्राभेल गने
िडा नं.८ का कालोपत्रे बाटाहरु ननरीक्षण गरी ममणत सम्भार गने
२१औ ं नगरपररषदबाट ०७२।०७३ का लानग पाररत सबै योजनाहरु कायाणन्ियन हुनु पने
क. तल
ु सी पोखरे लको घरछे ईको सानबकको बाटो पनतम ईिर रे खाङ्कन गरी ग्राभेल गने
ख. ऄस्पताल चौकदेनख गणेर् मनन्दर धल
ु ाबारी रोड क्रस गरी िडा न.ं ७ घोडामारा पैनीसम्म नाला ननमाणण
ग. मेची क्याम्पस ऄगाडीको नपच बाटोदेनख पनतम निरणु दल
ु ालको घर ऄगाडीको बाटो नपच गने
घ. जनता चौकदेनख गणेर् मनन्दर चौकसम्मको बाटो दिु तै फण पक्की नाला ननमाणण गने
ङ. सगरमाथा चौकमा लाग्ने हनडया एन नस नड सी ऄगाडीको नगरपानलकाको जग्गामा सानणु पने
च. माधि निद्रोहीको घर पनतम पदम काकीको घरसम्मको बाटो दिु ै तफण नाला बनाइ कालोपत्रे गने
छ. श्यामानन्द झाको घरको ईिर पनतमदेनख मोहनलाल ऄग्रिालको घरसम्म पगु ेको नाला माधि निद्रोहीको घर पिू ण हुदँ ै लैजाने र
यस ऄनघ पनन भद्रपरु दपणणमा पैनी सफा गरी दिु तै फण माटो भरे र िृक्षारोपण गने र माननस समेत अित जाित व्यिस्था ईल्लेख
भएको र हालको ०७१।०७२ को भद्रपरु दपणणमा सो कुरा ईल्लेख नभएको र ०७२।०७३ को दपणणमा समेत ईल्लेख भएको ईक्त
कायण हुन नसके कोले यस ०७३।०७४ मा सो कायण यथानर्घ्र गने
ज. ०७२।०७३ को भद्रपरु दपणणको २४ नम्बर महलमा ईल्लेनखत जनस्िास््य कायाणलयदेनख पनतम के ही नाला पक्का र के ही भाग
कच्ची रहेकोले ईक्त नाला पक्की गररनु पने
झ. परु ानो प्रसतु ी गृहको पिू णबाट दनक्षण लिकृ रण श्रेष्ठको घरसम्म नाला नरहेकाले पृ्िी नन मा निसम्म पक्की नाला ननमाणण गने
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योजना तथा कायाक्रमको नाम
र्वडा नं.९
लेखनाथ चौकदेनख दनक्षण मन्त्री चौक हुदँ ै भानु चौकसम्म जाने बाटो चौडा गरी स्तर ईन्नती गने
रामचन्द्र मैनालीको घर ईिर जाने बाटोमा ड्रेन बनाईने कायण गने
साइ मनन्दर जाने बाटो नपच गने
गायत्री मनन्दर जाने बाटो नपच गने
गोपाल यादबको घरदेनख दनक्षण पोखरे ल टोलसम्म जाने बाटो चौडा गने
मानि धमण जाने बाटोमा कलभटण ननमाणण गने
परु प पोखरे ल ऄगाडीको बाटो स्तर िृनर्द् गरी चौडा गने
कुलबहादरु गरुु ङ्गको घरदेनख ठाकुर चापागाइको घरसम्म जाने बाटो कालोपत्रे गने
भैरि चौकको पल
ु छे ईमा ग्राभेल नपच गने पने र पल
ु देनख ऄनल पर १५ नम.यता भत्के को हुदँ ा ममणत गनणु पने
र्वडा नं.१०
प्रगती मागण आन्द्रनसंह राजिंर्ीको घर ऄगाडीको बाटो कालोपत्रे गने
नमनू ा टोलको बाटो कालोपत्रे गने
एयरपोटणको मल
ु गेटदेनख र्ान्ती चौक हुदँ ै धल
ु ाबारी जोड्ने बाटो क्रमागत रुपमा कालोपत्रे गरी ननमाणण गने
गणु लाल राजिर्
ीको
घरदे
न
ख
पनतम
ननमलाल
राजिर्
ं
ं ीको घर जाने बाटो कालोपत्रे गने
धमण पोखरे लको घरदेनख पिू णको बाटो चौडा गरी कालोपत्रे गने
नकराँत राइहरुको धानमणक स्थल साके ला भमू ीथानको घेराबारा कम्पाईण्ड िाल ननमाणण गने
छनिलाल प्याकुरे लको घरदेनख पनतम करुणा नलम्बक
ु ो घरसम्मको बाटो नपच गने
भद्रनर्िा मनन्दरदेनख एयरपोटण जाने बाटो ग्रामथान चौकसम्म कालोपत्रे गने
र्वडा नं.११
देिकोटा मागण कालोपत्रे गने
चन्द्रगढी मागण स्तर िृनर्द्
र्ान्ती चौकदेनख रमण टोल कानलका नट स्टेटसम्म बाटो निस्तार
नि.पी.मागण खण्ड ४ ऄधरु ो पल
ू ननमाणण तथा बाटो ग्राभेल
सरु क्षा चौकदेनख एस पी मोड जाने स्ियम्भू मागण कालोपत्रे गने
बर्द्
ु मागण (धमु ु राजिंर्ी) खोल्सीमा पक्की पल
ू ननमाणण
नसमलडाँडाको खोल्सीमा पक्की पल
ू (परु पलाल मागण)
दजु णन बस्ती पिू ण ईिर हनडया खोला तटबन्धन ननमाणण
स्िगणद्वारी मागण नाला सनहत नमक्स नगट्टी हाल्ने
पर्पु नतननाथ नन मा नि मा घेराबारा
बनु र्द्मान राइको घर ईिरको घोडामारा पैनीमा तटबन्धन
निश्रान्ती घाट मलामी घर ननमाणण
र्वडा नं.१२
लक्ष्मी चौकदेनख पनतम चन्द्रगढी नट स्टेटसम्मको बाटो ग्राभेल गने
पाररजात चौकदेनख पहु ातु जनज्योती मानिको गेटसम्म जाने बाटोमा ढल ननकासा गने
परु पलाल मागणको सामदु ानयक िन ईपभोक्ता सनमनत भिन ननजकको पनहलो खोल्सामा ह्यपू पाआप कल्भटण र दोस्रो खोल्सामा स्लायब
कल्भटण ननमाणण
ऄन्तरजानीय नारी र्सक्तीकरण मञ्चको भिन ननमाणण
प्रगनत मागण ग्राभेल तथा नपच
हनडया कृ षक कुलो पनु ः ममणत
तटबन्धन (हनडया नदीले कटान गरे को बागे राजिर्
ं ीको घरदेनख िडा न.ं ११ सम्म)
पाररजात चौकबाट प्रणामी नगर जाने बाटोमा गेट ननमाणण
०७२।०७३ मा ग्राभेल भएको सडक कालोपत्रे गने (प्रकार्परु मागण)

क्र.स.ं
योजना तथा कायाक्रमको नाम
१० लक्ष्मी चौकदेनख पनतमको बाटो कालोपत्रे गने (२० + ८० कायणक्रमबाट)
११ पाररजात खानेपानीमा नफल्टर प्लान्ट माग गने
र्वडा नं.१३
१ र्ाही मागण नपच गने साआड िाल सनहत
२ नि.पी.मागण कलबलगडु ी बाटो सक
ु ु म्बासी टोलसम्म स्तर िृनर्द् गरी ड्रेन तथा बाटो कालोपत्रे गने
३ चन्द्रगढी मागण नसर्द्ाथण चौकदेनख चन्द्रगढी नचया बगान हुदँ ै सेती खोला काठे पल
ू सम्म बाटो स्तरिृनर्द् गरी ड्रेन ननमाणण
चन्द्रगढी खानेपानीको नयाँ ननमाणण ट्याङ्की जाने बाटो (भद्रपरु निताणमोड जाने नपच बाटो ईिर पिू ण हुदँ ै फूलबारी चौकसम्म अईने
४
बाटो स्तर िृनर्द् गदै ग्राभेल गने
५ चैतुबारी नर्िालय मनन्दरबाट पनतम हुदँ ै दनक्षण जाने नप.एल.मागणबाट स्तरिृनर्द् गदै कालोपत्रे गने
६ देईननया खोला तटबन्धन (काफ्ले टोल कलबलगडु ी सक
ु ु म्बासी टोल सन्थाल बस्ती)
िडा नं.१३ र १४ को मृत्यु संस्कार गनणको नननमि परम्परादेनख चली अएको घाटमा दाहासंस्कारको नननमि िेदी ननमाणणको लानग
७
अिश्यक पिू ाणधार तयार गने रु १० लाख
८ िडा न.ं १३ र १४ को नसमानामा रहेको चैतबु ारी नर्िालय मनन्दरदेनख नसर्द्ाथण चौकसम्मको ग्राभेल गने काम
९ टािर मागण कालोपत्रे गने काम
१० चैतबु ारी नर्िालय मनन्दरबाट दनक्षण के न्द्रको बाटोमा जोनडने बाटो कालोपत्रे गने काम
११ भद्रपरु १५ र १३ को लेखनाथ मागण कालोपत्रे गने काम
१२ मनहला चेतना सामदु ानयक भिन ननमाणण गने काम
१३ मैत्री टोल ईिर दनक्षण भृकुटी मागण कालोपत्रे गने काम
र्वडा नं.१४
१ नि.पी.चौकदेनख लेखनाथ चौकसम्म र मैत्री मागणको दायाँ बायाँ पक्की ड्रेन ननमाणण
२ चन्द्रगढी हाटबजारमा नाला ननमाणण गने कलभटण ननमाणण टहराछे ईकि बाटो ढलाइ
३ चैतुबारीदेनख नसर्द्ाथणचौकसम्मको बाटो कालोपत्रे ननरन्तरता
४ चाँदनी मागण कालोपत्रे गने
र्वडा नं.१५
१ भद्रपरु नपा ४ को सीमाना परु प राजिंर्ीको घरको चौकदेनख सरस्िती चौकको नपचसम्म ०७३।०७४ को योजनामा ५०० मीटर नपच
गने
२ लेखनाथ चौकदेनख गामेन्ट हुदँ ै महेर्परु सम्मको कालोपत्रे बाटो साँगरु ो भएकोले दिु ैतफण स्तरिृनर्द् गनणु पने
३ सरस्िती चौक हुदँ ै दनक्षण तफण को नालाबाट बग्ने पानीलाइ प्रानिनधकको सल्लाह ऄनसु ार पैनीको व्यिस्थापन तथा ननकासा गनणु पने
४ सयू ण भण्डारीको पिू ण हुदँ ै जाने बाटो ग्राभेल गने
५ ए िान आटाभट्टा जाने बाटो िरपरका बाटो ग्राभेल गनणु पने
६ डाँफे फ्याक्िीबाट पनतम जाने मलामी घरसम्मको बाटो ढल ननकासका लानग पक्की ड्रेन ननमाणण गनणु पने
७ भृकुटी सृजनर्ील मागणमा पक्की ड्रेन ननमाणण गनणु पने
८ परु ानो नपच अिश्यकता हेरी ममणत गनणु पने
९ परु पलाल मागण र्ानन्त चौकदेनख पनतम काफ्ले टोलसम्म कालोपत्रे गनणु पने
१० डाफे चौकदेनख ईिर सानबक िडा नं.१मा जोड्ने बाटो कालोपत्रे गनणु पने
नोटः २१औ ं नगर पररिदबाट पाररत भइ रकम न्र्वन्नयोजन िुन नसके का नगर स्तरीय योजनािरुलाइ समेत प्राथन्मकतामा राखी काया
सञ्चालन गररनेछ ।

ननणणय नं. ८
एकीकृ त योजना तजणमु ा सनमनतको सझु ाि बमोनजम सबै जातजातीका निपन्न मनहलाहरुलाइ प्रत्यक्ष फाआदा हुने योजना तथा
कायणक्रमहरु सबै जातजातीका निपन्न िगणका बालबानलकाहरुलाइ प्रत्यक्ष फाआदा हुने योजना तथा कायणक्रमहरु तथा सबै जातजातीका अनथणक
रुपमा निपन्न तथा सामानजक रुपमा नपछनडएका िगणहरु, जेष्ठ नागररक, दनलत, अनदिासी जनजाती नभन्न क्षमता भएका व्यक्तीहरु मधेर्ी मनु स्लम
नपछडा िगण जस्ता निपन्न िगणहरुलाइ प्रत्यक्ष फाआदा हुने योजना तथा कायणक्रमहरु नगरपानलकाको िडा भेलाबाट प्राप्त कायणक्रमहरुका लानग
स्थानीय ननकाय स्रोत पररचालन तथा व्यिस्थापन कायणनिनध २०६९ को अधारमा ननयमानसु ारले हुने तपनसल ऄनसु ारको रकम चालु
अ.ि.०७२।०७३ का लानग संसोधन तथा अगामी अ.ि.०७३।०७४ मा सञ्चालन गने गरी ईल्लेनखत योजना तथा कायणक्रमहरुमा निननयोजन
गने ननणणय गररयो ।
मनहला लनक्षत कायणक्रमहरुको ऄनमु ाननत व्यय नििरण
नस.न.ं
नििरण
२०७२/७३
२०७२/७३ ससं ोनधत २०७३/७४ ऄनमु ाननत
ऄनमु ाननत
1 लोकसेिा तयारी कक्षा सञ्चालन
200,000.00
160,000.00
150,000.00
2 स्त्री रोग सम्बन्धी ननःर्ल्ु क स्िास्थ नर्निर संचालन 100,000.00
80,000.00
100,000.00
3 मनहला
नसपम
ु क तथा क्षमता निकास तानलम
100,000.00
80,000.00
160,000.00
प्रजनन/पाठे
घरल
4 मनहला र्सनक्तकरण कायणक्रम
0.00
0.00
100,000.00
5 मनहला सहकारीता सहकारी लेखा तथा नर्क्षा तानलम
75,000.00
60,000.00
50,000.00
6 मनहलाहरुको लानग बेमौसमी ऄगाणननक कृ नष तानलम
75,000.00
60,000.00
0.00
7 मनहलाहरुको कागजको ठूलो बनाईने तानलम
75,000.00
60,000.00
0.00
8 एकल मनहला निकास कायणक्रम
50,000.00
40,000.00
25,000.00
9 मनहलाहरुको लानग च्याई खेती तानलम
75,000.00
60,000.00
0.00
10 नपछनडएका िगणका मनहलाहरुलाइ नेतत्ृ ि निकास
75,000.00
60,000.00
0.00
11 मनहला
स्िय
स
न
े
िकाहरुको
लानग
प
न
ताण
ज
गी
तथा
क्षमता
ु
तानलम ं
75,000.00
60,000.00
40,000.00
ऄनभिृनर्द् तानलम/ऄिलोकन भ्रमण/कोष ननमाणण
सहयोग छात्रिृनि ऄक्षय कोष ननमाणण
12 मनहला
100,000.00
80,000.00
0.00
13 लैङ्नगक नहसं ा निरुर्द्को ऄनभयान कायणक्रम सञ्चालन
50,000.00
40,000.00
50,000.00
14 ऄन्तराणनरिय नारी नदिस सञ्चालन
25,000.00
20,000.00
20,000.00
15 सरु नक्षत तथा मयाणनदत िैदने र्क रोजगार सम्बन्धी
50,000.00
40,000.00
0.00
ऄिसर तथा जोनखमका बारे मा मनहलाहरुलाइ सचेतना
कायणक्रम सञ्चानलत सामानजक संघसस्थाहरुलाइ
16 मनहलाद्वारा
200,000.00
160,000.00
100,000.00
भौनतक सामाग्री सहयोग
17 मनहला खेलाडीहरुको सम्मान कायणक्रम
20,000.00
16,000.00
0.00
18 नगर स्तररय मनहला सञ्जाल ननमाणण तथा व्यिस्थापन
100,000.00
80,000.00
0.00
19 ऄपाङ्गता भएका मनहलाहरुको लानग नसपमल
ू क तथा
30,000.00
क्षमता निकास कायणक्रम
20 ऄन्तरजानतय नििानहत नारी सर्नक्तकरण कायणक्रम
0.00
0.00
50,000.00
19 नगर क्षेत्रका माननसक सन्तल
ु न गमु ाएका निपन्न िगणका
25,000.00
मनहलाहरुको व्यिस्थापन सहयोग
22 कायणक्रम सहजीकरण खचण
51,000.00
40,800.00
0.00
जम्मा
1,496,000.00
1,196,800.00
900,000.00

बालबानलका लनक्षत कायणक्रमहरुको ऄनमु ाननत व्यय नििरण
नस.न.ं

नििरण

1

बाल निकास के न्द्र व्यिस्थापनका लानग प्रनत निद्यालय
चालु अ. ि. का लानग रु.८,०००।०० र अगामी अ.
ि. का लानग रु १०,०००।०० का दरले २१
निद्यालयहरुको लानग
सािणजननक निद्यालयदेनख बानहरका बाल संस्कार कक्षा
संचालन गने बाल मनन्दर भद्रपरु ८ को लानग रु
१६,०००/-, श्री कृ रण द्वैपायन गरुु कुल िेद निद्याश्रम,
भद्रपरु ४ को लानग ८,०००/-, िैनदक समाज, भद्रपरु
१४ को लानग रु ८,०००/-, दगू ाण माता ईपासना सनमनत,
भद्रपरु १३ को लानग रु ८,०००/-, श्री सत्य साइ के न्द्र
भद्रपरु ६ को लानग रु ८,०००/- गरर जम्मा ४८,०००/बाल संस्कार नर्क्षालाइ प्रोत्साहनका लानग सहयोग
बालमैत्री स्थानीय र्ासन कायणक्रम सञ्चालन
बालक्लबहरुको क्षमता निकास कायणक्रम तथा
बालक्लब/बाल सञ्जालहरुबट हुने कायणक्रममा सहयोग
बाल स्िास््य प्रबर्द्णन कायणक्रम
जन्मदताण सम्बन्धी सचेतनामल
ू क कायणक्रम
बालबानलका सम्मान कायणक्रम तथा बाल नदिस
नम
ा बाल निकास के न्द्र घोषणा कायणक्रम
संचनू ालन
सामदु ानयक निद्यालयका नर्क्षकहरुलाइ तानलम
सञ्चालन -कम्प्यटू र तथा नचत्रकला
एच. अआ. भी. एड्स तथा लागू पदाथण दव्ु यणसनी
निरुर्द्को सचेतना कायणक्रम निद्यालय तथा
साम
दु ानयक निद्यालय स्तरीय ऄनतररक्त नक्रयाकलापहरु
बालक्लबलाइ
हानजरी जिाफ, ननबन्ध, िक्तृत्िकला कायणक्रम
सािण
जननक निद्यालय तथा पस्ु ताकालय प्रबर्द्णन
सञ्चालन
र्नहद
कायणक्रसमरु ज निश्वास भिन ननमाणण
बाल श्रम मक्त
ु नगर कायणक्रम संचालन
ऄपाङ्गता भएका बालबानलकाहरुकालानग छात्रबृनर्द्
तथा र्ैनक्षक सामाग्री नितरण
बाल अनधकार तानलम
बाल सञ्जालका पदानधकारीहरुलाइ ऄिलोकन भ्रमण
जम्मा

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

२०७२/७३
ऄनमु ाननत

२०७२/७३
ससं ोनधत

२०७३/७४ ऄनमु ाननत

210,000.00

168,000.00

210,000.00

60,000.00

48,000.00

60,000.00

176,000.00

220,800.00

245,000.00

75,000.00

60,000.00

50,000.00

100,000.00
75,000.00
75,000.00
100,000.00

100,000.00
60,000.00
60,000.00
80,000.00

100,000.00
50,000.00
50,000.00
75,000.00

50,000.00

40,000.00

0.00

50,000.00

40,000.00

50,000.00

50,000.00

40,000.00

50,000.00

275,000.00
150,000.00
50,000.00

120,000.00
120,000.00
40,000.00

150,000.00
100,000.00
50,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00
0.00
1,496,000.00

0.00
0.00
1,196,800.00

30,000.00
50,000.00
1,350,000.00

अनथणक तथा सामानजक रुपमा पनछ परे का निपन्न िगणहरुले प्रत्यक्ष फाआदा पाईने अयोजनाहरुको (दनलत, अनदिासी/जनजाती, जेष्ठ नागररक,
ऄपाङ्ग, मधेर्ी, मनु स्लम, नपछडािगण र ऄन्य नपछनडएका िगण समेतको) लनक्षत कायणक्रमहरुको व्यय नििरण
नस.न.ं
नििरण
२०७२/७३
२०७२/७३
२०७३/७४
ऄनमु ाननत
संसोनधत
ऄनमु ाननत
सबै र्वगाबाट स्र्वीकृत कायाक्रम
969,000.00
775,200.00
350,000.00
1 खल
500,000.00
400,000.00
0.00
ु ा नदर्ामक्त
ु कायणक्रम सञ्चालन
2 लोकसेिा पररक्षा तयारी कक्षा सञ्चलान 169,000.00
135,200.00
0.00
3 लोकसे
100,000.00
80,000.00
0.00
िा पररक्षा तयारी कक्षा सञ्चलान - ऄन्य िगण
अनदिासी/जनजाती
4 स्िच्छ खानेपानीको लानग ट्यिू ेल जडान तथा ऄन्य ननमाणण
200,000.00
160,000.00
350,000.00
अन्दर्वासी/
जनजाती
लन्क्षत
काया
क्र
म
400,000.00
335,000.00
350,000.00
कायणक्रम
1 जलिायु पररितणन तथा रे ड प्लस सम्बन्धी सचेतना कायणक्रम
50,000.00
40,000.00
0.00
2 अनदिासी नदिस मनाईने कायणक्रम सञ्चालन
25,000.00
25,000.00
25,000.00
3 जातीय भेषभषू ा पोषाक खररद/ईत्पादन कायणक्रम
50,000.00
40,000.00
35,000.00
4 जातीय बाजा गाजा खररद
50,000.00
35,000.00
0.00
5 ILO सम्बन्धी ऄनभमख
50,000.00
40,000.00
0.00
ु ीकरण तानलम
अनदिासी जनजाती संघ/सस्थाहरुलाइ सहयोग 6
75,000.00
60,000.00
75,000.00
हाकाहुक्की, ल्होसार, नसरुिा, नकरात पिणहरु समेत
7 कम्प्यटू र तानलम - क्षमता निकास तथा नसपमल
50,000.00
40,000.00
50,000.00
ु क तानलम
8 अनदिासी/जनजाती महोत्सि मनाईने
50,000.00
55,000.00
25,000.00
9 ऄपाङ्गता भएका अनदिासी/जनजाततीहरुलाइ नसपमल
0.00
0.00
25,000.00
ु क
10 लोकसे
0.00
0.00
75,000.00
ि
ा
पररक्षा
तयारी
कक्षा
सञ्चलान
तानलम
11 खल
0.00
0.00
40,000.00
ु ा नदर्ामक्त
ु कायणक्रम सञ्चालन
दन्लत र्वगा लन्क्षत कायाक्रम
150,000.00
120,000.00
150,000.00
1 नगर स्तररय दनलत प्रोफायल ननमाणण
50,000.00
0.00
0.00
2 दनलत बस्तीमा सामनु हक नडप बोररङ्ग जडान
0.00
40,000.00
0.00
3 मानि ऄनधकार, छुिाछुत, भेदभाि निरुर्द् सचेतना कायणक्रम
25,000.00
20,000.00
0.00
4 नसपमल
50,000.00
40,000.00
50,000.00
ू क/रोजगारमल
ू क/अयमल
ु क तथा क्षमता निकास
5 ख
0.00
0.00
15,000.00
ल
ु ाक्रनदर्ाम
ु कायणक्रम सञ्चालन
कायण
म क्त
6 दनलत बृर्द् तथा ऄपाङ्गहरुलाइ सम्मान तथा सहयोगी
0.00
0.00
25,000.00
7 दनलत
25,000.00
20,000.00
60,000.00
हू हरुलाइ नौमती/पँचेबाजा तथा भेषभषु ा खररद
सामाग्रीसमनितरण
न्पछडा र्वगा
लन्क्षत
काया
क्र
म
125,000.00
100,000.00
100,000.00
तथा व्यिस्थापन
1 नसपमल
125,000.00
100,000.00
70,000.00
ू क/अयमल
ु क/ रोजगारमल
ू क तथा क्षमता निकास
2 ऄपाङ
0.00
0.00
15,000.00
ु क
कायणक्र् गता
म भएका नपछडाबगणका व्यनक्तहरुलाइ नसपमल
तानलम
तथा क्षमता
कायणक्रम
ल
क्त
क्रम सञ्चालन
3 ख
ु ा नदर्ाम
ु कायणनिकास
0.00
0.00
15,000.00
मुन्स्लम र्वगा लन्क्षत कायाक्रम
125,000.00
100,000.00
100,000.00
1 कम्प्यटू र तानलम
45,000.00
35,000.00
0.00
2 ब्यटू ी पालणर तानलम
40,000.00
32,000.00
0.00
3 नसपमल
0.00
0.00
40,000.00
ू क/अयमल
ु क/ रोजगारमल
ू क तथा क्षमता निकास
4 कनब्रस्तान
0.00
0.00
25,000.00
ममण
त
सम्भार
भद्रप
र
२
ु
कायणक्रम
5 मनु स्लम मनहलाहरुको लागी मनहला नहसं ा निरुर्द् जनचेतना
25,000.00
20,000.00
0.00
6 मदरसाका
10,000.00
8,000.00
15,000.00
बालबानलकाहरुको
लानग
खे
ल
क
द
सामाग्री
ु
कायणक्रम
7 पैनितरण
5,000.00
5,000.00
5,000.00
गम्बर मोहमद जन्मजयनन्त अयोजना
9 खल
0.00
0.00
15,000.00
ा
नदर्ाम
क्त
कायण
क्र
म
सञ्चालन
ु
ु

नस.न.ं

नििरण

मधेशी र्वगा लन्क्षत कायाक्रम
1 यिू ा खेलकुद निकास कायणक्रम
2 मधेर्ी मनहलाहरुको लागी मनहला नहसं ा निरुर्द् जनचेतना
3 नसपम
ू मक/अयमल
ु क/ रोजगारमल
ू क तथा क्षमता निकास
कायणक्रल
4 ख
ल
ु ाक्रनदर्ाम
ु कायणक्रम सञ्चालन
कायण
म क्त
5 ऄपाङ्गता भएका मधेर्ी िगणका व्यनक्तहरुलाइ नसपमल
ु क
तानलम तथा क्षमता निकास कायणक्रम
ऄपाङ्ग र्वगा लन्क्षत कायाक्रम
नजल्ला ऄपाङ्ग सघं को सहकायणमा सबै जातीका ऄपाङ्गता
1
भएका व्यनक्तहरुलाइ नसपमल
ू क/ अयमल
ु क/ रोजगारमल
ू क
क्षमता
निकास
क्रम मा सबै जातीका ऄपाङ्गता
2 तथा
नजल्ला
ऄपाङ
को सहकायण
् ग संघकायण
जेष्ठ नागररक
कायाक्रसहायक
म
भएकालन्क्षत
व्यनक्तहरुलाइ
सामाग्री नितरण
1 जेष्ठ नागररकहरुको सम्मान कायणक्रम
2 जेष्ठ नागररकहरुको संघ/सस्थाहरुलाइ कायणक्रम सहयोग
3 जेष्ठ नागररक नदिस मनाईने
कुल जम्मा

२०७२/७३
ऄनमु ाननत
125,000.00
25,000.00
50,000.00
50,000.00
0.00

२०७२/७३
संसोनधत
100,000.00
60,000.00
0.00
40,000.00
0.00

२०७३/७४
ऄनमु ाननत
125,000.00
25,000.00
0.00
70,000.00
15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

150,000.00

175,000.00

125,000.00

150,000.00

175,000.00

100,000.00

0.00
100,000.00
30,000.00
50,000.00
20,000.00
2,144,000.00

0.00
90,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
1,795,200.00

25,000.00
50,000.00
30,000.00
0.00
20,000.00
1,350,000.00

ननणणय न.ं ९
एकीकृ त योजना तजमणु ा सनमनतको सझु ाि बमोनजम ननणणय न.ं ५ बमोनजमको प्रबर्द्णनात्मक योजनाहरु निननयोनजत बजेटबाट
नगरपानलकाको िडा भेला तथा ऄन्य सघं सस्ं थाहरुबाट प्राप्त कायणक्रमहरुका लानग स्थानीय ननकाय स्रोत पररचालन तथा व्यिस्थापन कायणनिनध
२०६९ को अधारमा ननयमानसु ारले हुने प्रबर्द्णनात्मक कायणक्रमहरुमा तपनसल ऄनसु ारको रकम चालु अ.ि. ०७२।०७३ का लानग ससं ोधन
तथा अगामी अ.ि.०७३।०७४ का लानग देहायका योजना तथा कायणक्रमहरु सञ्चालन गने गरी निननयोजन गने ननणणय गररयो ।
प्रबर्द्णनात्मक कायणक्रमहरुको ऄनमु ाननत व्यय नििरण
नस.
२०७२/७३
नििरण
नं
ऄनमु ाननत
1 सामानजक तथा भौनतक पिू ाणधार निकासका ससाना कायणक्रमहरु
500,000.00
स्थानीय स्तरमा र्ौचालय, ट्यिू ेल नितरण तथा ऄन्य गररब
500,000.00
ईन्मख
ु पिू ाणधारका कायणक्रम सञ्चालन
2 िातािरण व्यिस्थापन कायणक्रमहरु
450,000.00
200,000.00
सडक पाकण तथा हररयाली व्यिस्थापन
50,000.00
माछा मासु बजार व्यिस्थापन
िातािरण सम्बन्धी जनचेतनामल
ू क कायणक्रम - सफा क्षेत्र
घोषणा, प्लानिक मक्त
150,000.00
ु क्षेत्र कायणक्रम अनद
खाद्य िस्तु ननररक्षण, ऄनसु न्धान, व्यिस्थापन तथा ईपभोक्ता
50,000.00
नहत संरक्षण
3 कला सानहत्य/रोजगार तथा पत्रकाररता प्रबर्द्णन
200,000.00
50,000.00
रोजगार प्रबर्द्णन कायणक्रम
50,000.00
कला सानहत्य प्रबर्द्णन
100,000.00
पत्रकाररता प्रबर्द्णन

२०७२/७३
संसोनधत
400,000.00

२०७३/७४
ऄनमु ाननत
300,000.00

400,000.00
400,000.00
200,000.00
50,000.00

300,000.00
325,000.00
150,000.00
50,000.00

100,000.00

100,000.00

50,000.00

25,000.00

150,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

150,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

4

प्रकोप व्यिस्थापन
भक
ू म्प प्रनतरोधी संरचना ननमाणणका लानग ऄनभमनु खकरण
कायणक्रम
रानरिय भिन सनं हता सम्बन्धी जनचेतनामल
ु क कायणक्रम/
कानलगढ तानलम
दैिीप्रकोप व्यिस्थापन कोष व्यस्थापन तथा अपतकानलन राहात
नितरण
5 यिू ा तथा खेलकुद
नगर स्तररय खेलकुद कायणक्रम सञ्चालन
खेलकुदका लानग संघसंस्थाहरुलाइ सहयोग कायणक्रम (भद्रपरु ११
टीम ननमाणण तथा व्यिस्थापन समेत)
6 कृ नष/पर्/ु सहकाररता निकास निकास कायणक्रम
पर्ु निकास कायणक्रम
कृ नष समहु हरुलाइ कृ नष कायणक्रम संचालन तथा प्रबर्द्णन
स्थानीय सहकारी निकास कायणक्रम
कृ षी सहकारी संञ्जाल ननमाणण
कृ षी नसचाइ संचालन ममणत कायणक्रम
7 सस्ं थागत निकास
राजश्व सधु ार तथा व्यिस्थापन
कम्प्यटु र सफ्टिेयर ममणत/नयाँ जडान खचण - एनककृ त सम्पनत कर
मौजदु ा कायणनिनध तथा ननदेनर्का ऄद्यािनधक
सम्भाव्यता ऄध्ययन/सामानजक पररक्षण/ सािणजननक पररक्षण/
सािणजननक सनु िु ाइ
8 पयणटन निकास कायणक्रम
पयणटन तथा नसमसार क्षेत्र निकास कायणक्रम
िन क्षेत्र निकास कायणक्रम
9 बजार क्षेत्र व्यिस्थापन कायणक्रम
बजार व्यिस्थापन
बजार क्षेत्रमा पानकण ङ्ग व्यिस्थापन - ररक्सा, ट्याक्सी,
मोटरसाआकल
10 सािणजननक नीनज साझेदारी कायणक्रम
सािणजननक नीनज साझेदारी सनमनत प्रबर्द्णन
11 योजना ननमाणण कायणक्रम
िानषणक नगर योजना तजणमु ा
निनभन्न गरुु योजना ननमाणण
12 ऄन्य कायणक्रम
ऄन्य कायणक्रम - नगरको नदघणकानलन सोच ननमाणण
जम्मा

600,000.00

600,000.00

500,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

400,000.00

400,000.00

300,000.00

400,000.00
300,000.00

500,000.00
400,000.00

400,000.00
300,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

450,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
50,000.00
100,000.00
850,000.00
300,000.00
200,000.00
150,000.00

300,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00
1,013,200.00
513,200.00
200,000.00
100,000.00

300,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00
750,000.00
300,000.00
150,000.00
100,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

400,000.00
300,000.00
100,000.00
300,000.00
200,000.00

300,000.00
200,000.00
100,000.00
300,000.00
200,000.00

300,000.00
200,000.00
100,000.00
200,000.00
100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00
100,000.00
650,000.00
150,000.00
500,000.00
100,000.00
100,000.00
5,000,000.00

50,000.00
50,000.00
400,000.00
400,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
4,513,200.00

50,000.00
50,000.00
225,000.00
225,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
3,600,000.00

ननणणय नं. १०
भद्रपरु नगरपानलकाको िडा भेलाबाट नजल्ला निकास सनमनत निषयगत कायाणलयहरु तथा सम्बनन्धत मन्त्रालयहरुमा माँग गरी पठाईने
भनी प्राप्त हुन अएका तपनसलमा ईल्लेनखत योजना तथा कायणक्रमहरुलाइ नजल्ला निकास सनमनत निषयगत कायाणलयहरु तथा सम्बनन्धत
मन्त्रालयहरुमा पठाईने ननणणय पाररत गररयो ।
नजल्ला निकास सनमनत झापामा माँग गने योजना तथा कायणक्रमहरु
क्र.सं.
१
२
३
४
५
६
७
१
२
१
२
३
४
५
६
७
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१
२
३
४

योजना तथा कायणक्रमको नाम
र्वडा न.ं १
भैसाबाढीको परु ानो पल
ू पनु ः ननमाणण गनणु पने
ब्लक नं.५ को पल
ू ननमाणण गनणु पने
नकच्चकबधदेनख दनक्षण सयू णनगर चौक हुदँ ै ७ नम्बरतफण बाट देईननया खोला हुदँ ै भैसाबाडी जाने बाटो ग्राभेल गनणु पने
अँपगाछीबाट दनक्षणतफण नकच्चकबध जाने बाटो ग्राभेल गनणु पने
पिनलाल नचया बगानदेनख पनतम हानिमारा हुदँ ै पृ्िीनगरको नसमानासम्म बाटो ग्राभेल गनणु पने
मेची पारी मनन्दर पिू ण जाने बाटो (परु ानो मेची कल्भटण) बनाईनु पने
नझलनमनलया खोलामा तटबन्धन गने अँपगाछीछे ईमा
र्वडा नं.२
बाघेपल
ू ननमाणण तथा तटबन्धन
मनु स्लम िगणको कनब्रस्थान ननमाणण तथा ममणत
र्वडा नं.४
िेद निद्याश्रमदेनख पिू ण मेची ऄञ्चल ऄस्पताल जोड्ने बाटो स्तरोन्नती गरी नपच गने
िडा नं.४ मा स्थापना भएका ईद्योगहरुबाट ननस्कने प्रदषु ण ननयन्त्रण गने
भगिती मनन्दर ऄधरु ो भिन ननमाणण र ट्यिू ेल जडान
िेद निद्याश्रम गरुु कुलमा बाल ईद्यान ननमाणण गने
मन्त्री चौकबाट दनक्षण रोनहत राजिर्
ं ीको गाईँ हुदँ ै ५ कठ्ठे जोड्दै ज्ञाने चौक जोड्ने बाटो ५ नक.मी. ग्राभेल
लोरुङ्ग चौक पिू ण ज्ञाने चौक जोनडने बाटोमा पने पणू ण बहादरु खजमु को घर छे ईको रुमदाली होलीमा स्लायब कलभटण ननमाणण
करे ला चौक दनक्षण फागो चौक जोनडने बाटोमा पने दलदले होलीमा स्लायब कलभटण ननमाणण
र्वडा नं.५
चन्द्रगढी नागररक ईड्डयन भद्रपरु एयरपोटणदने ख भद्रपरु बजार नयाँबजार हुदँ ै सानबक महेर्परु ५ तारानगर हुदँ ै अँपगाछी हुदँ ै
गोरखा
बाननयाको
घरदेनख
नकच्चकबध
जाने बाटो
ननमाणदनक्षण
ण जाने बाटो स्तरिृनर्द् गरी नपच गने माधि ऄनधकारीको पोखरीसम्म
भद्रपरु बस स्टेण्डमा घण्टाघर ननमाणण गने
नझलनमनलया खोलामा दिु ैतफण पक्की तटबन्धन गने
भद्रपरु ५ र २ को भद्रपरु महेर्परु जाने बाटो कालोपत्रे गने
भद्रपरु ५ र ६ को धातिा मैदानदेनख मेची ननदसम्मको पैनी तटबन्धन गने
भद्रपरु ५ सक
ु ु म्बासी समस्या समाधान गने
भद्रपरु ५ भद्रपरु ईच्च मा.नि.मा कम्पाईण्ड िाल ननमाणण गने
भद्रपरु ५ गौतमबर्द्
ु प्रा.नि.मा छत ममणत तथा सम्भार गने
भद्रपरु ५ को मठ मनन्दर गम्ु बा भमू ी पजू ा सानकला थान मनस्जद र ऄन्य मनन्दरहरुको सरं क्षण गने
भद्रपरु ५ मा मदरसा ननमाणण गने
भद्रपरु ५ को जगं े नपलरको सरं क्षण गने
र्वडा नं.६
पर्ु ऄस्पतालदेनख नझलनमनलया पैनीसम्म ड्रेन ननमाणण गने
खदु ीरामको घरदेनख राजदेिको घरसम्म ड्रेन ननमाणण गने
देिकोटा स्मृनत भिनमा कम्पाईण्ड िाल ननमाणण गने
काली मनन्दरको बाईण्ड्रीिाल र ढलाइ गने
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५ नचत्रगप्तु सनमनतको जग्गामा कम्पाईण्ड िाल लगाईने काम
र्वडा नं.७
१ मेची नदी तटबन्धन गरी िृक्षारोपण गने
२ गणेर् मनन्दरदेनख देिी बस्ती सन्तोषी चौकसम्म अईने बाटो चौडा गरी कालोपत्रे गने
३ घोडामारा पैनी तटबन्धन गने
४ जनता चौकदेनख धल
ु ाबारी जाने बाटो कालोपत्रे गने
र्वडा नं.८
१ नेिा समाज कल्याण गठु ीको सामदु ानयक भिन ननमाणण
२ बाल मनन्दर हातामा बाल ईद्यान ननमाणण गने
र्वडा नं.९
१ गायत्री मनन्दरको सामदु ानयक भिन ननमाणणः पाञ्चायन हररनकतणन सनमनतको माँग
२ नकरात कल्याण सनमनतको ननमाणणाधीन भिनको लानग रु. ५ लाख
३ गायत्री मनन्दरको भिन ममणत गने
४ सतनमलन भिनको बानहरी प्लिर गने
५ संकट हरे स्िर निश्रान्ती घाट भिन ननमाणण
र्वडा नं.१०
१ सर्स्त्र प्रहरी बल सीमा सरु क्षा कायाणलयदेनख ईिर पानथभरा (सक
ु ु म्बासी) िस्ती असपास घोडामारा पैनीमा तटबन्धन गनणु पने
२ मेची रंगर्ालाको प्यारानफट ननमाणण गनणक
ु ा साथै खेलकुद मैदान ईचाइ गरी ममणत सम्भार गनणु पने
३ मेची क्याम्पसको पनतम परट्टको मल
गे
ट
ु ईिर स्िणण मागण ग्राभेल गरी कालोपत्रे गने
४ नगर स्तरीय बहुद्दश्े य यिु ा प्रनर्क्षण के न्द्र भिन ननमाणण गने
५ एसपी मोडदेनख क्याम्पस मोडसम्म पक्की नाला ननमाणण गने
६ निद्यतु प्रानधकरणदेनख सगरमाथा चौकसम्मको बाटो स्तरोन्नती तथा दिु ैतफण पक्की नाला बनाइ बाटो फरानकलो बनाईने
७ भद्रपरु नगरको एकमात्र नचल्ड्रेन पाकण (परु ानो महेन्द्र पाकण ) लाइ व्यिनस्थत ढंगले स्तरोन्नती गने
८ निनिध खेलकुद तथा कायणक्रम गनण कभडण हल ननमाणण गनणु पने
९ एक नगर एक ईद्यान कायणक्रम ऄन्तगतण ननमाणणाधीन पाकण को स्तरोन्नती गनणु पने
र्वडा नं.११
१ नि.नप. मागण ग्राभेल भद्रपरु ११ कृ नष सडक
२ कारागार नभत्र तथा बानहरको फोहर व्यिस्थापन गनणु पने
३ घोडामारा पैनीको (चन्द्रगढी मागण दनक्षण रामेश्वर ओझाको खेत मानथ) नडस्िीब्यसू न बक्स ननमाणण (नसचाइ)
४ देिकोटा मागण कालोपत्रे गने
५ चन्द्रगढी मागण कालोपत्रे गने
६ नसमलडाँडा ईिर खोल्सीमा पक्की पल
ू
७ बर्द्
ु मागणको खोल्सीमा पक्की पल
ू
८ निद्यतु को भोल्टेज सधु ार गनणु पने िान्सफर खररद गरी
९ मेथीबारी मागणको काठे पल
ू को ठाईँमा पक्की पल
ू ननमाणण
१० हनडया खोलामा तटबन्धन दजु णन बस्ती पिू ण
११ र्ान्ती चौकदेनख एसपी मोडसम्म कालोपत्रे
१२ पर्पु नतनाथ ननमानि घोडामारा घेराबारा गने
१३ कृ रण प्रानिलाइ घेराबारा गने
१४ कृ नष भिन ननमाणण देिकोटा चौक नस्थत ऄधरु ो
र्वडा नं.१२
१ परु पलाल मागण ऄन्तरगत पारीजात ईद्यानसम्मको ररङ्ग रोड ननमाणण
२ परु पलाल मागण (जंगलछे ई) स्लायब कलभटण ननमाणण गने
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हनडया कृ षक कुलो पनु ः ननमाणण
पहु ातु जनज्योती मानिको भौनतक ननमाणण
पारीजात प्रनतमा तथा ईद्यान ननमाणण
रामेश्वर नर्ि पाञ्चायन मनन्दर सामदु ानयक भिन ननमाणण
के दारे श्वर नर्ि पाञ्चायन मनन्दरको ऄधरु ो ननमाणणाधीन भिन परु ा गने
कै लार्ेश्वर नर्ि पाञ्चायन मनन्दरलाइ व्यिस्थापन गने
लक्ष्मी चौक नस्थत चचण व्यिस्थापन
ईन्नत जातको धानको नबई २० क्िीन्टल (एकता मल
ू कृ षक समहू )
श्रीकृ रण प्रणामी मनन्दरमा मलामी घर ननमाणण
हानिनपडीत क्षेत्रमा निर्ेषा कायणक्रम
खानेपानी दोस्रोमा क्षमता निस्तारका लानग पाआप तथा अिश्यक सामग्री माग गने
पारीजात खानेपानीमा नफल्टर जडान गने
श्रीकृ रण प्रणामी मनन्दर पररसरमा नििाह मण्डप ननमाणण गने
सेती खोला ननचा झोडा पैनी ममणत गनण नज.नस.कायाणलयमा ऄनरु ोध गने
ईन्नत जातको धानको नबई र कृ नष तानलम (प्रकार्परु कृ षक समहू )
र्वडा नं.१३
मैत्री चौकबाट पनतम लेखनाथ मागणसँग जोनडने अयिु ेनदक ऄस्पताल र िीरे न्द्र नमनु ा क्याम्पस जोनडने भृकुटी मागण कालोपत्रे गने
नि.पी.मागण
कालोपत्रे गने
कल्भटण सनहत
मलामी घर रङ्गरोगन तथा नग्रल लगाईने
मनहला चेतना सामदु ानयक भिन ननमाणण
भद्रपरु न.पा.िा.न.ं १३ र १५ को पनतम नसमानामा रहेको देईननया खोलाले िानषणक रुपमा भक
ू टान रोक्न तटबन्धन गने
ग्रामीण प्रनर्क्षण के न्द्रको पनतम रहेको देईननया खोलामा भद्रपरु १३ र गरामनी ४ का बानसन्दाहरुलाइ अित जाित गनण झोलङु ् गे पल
ू ननमाणण गने

दगु ाणमाता ईपासना सनमनतले सञ्चालन गरे को बाल संस्कार सम्बन्धी कायणक्रममा सहयोग माँग गने
र्वडा न.ं १४
कृ रण प्रा.नि. भद्रपरु १४ को भक
ु म्पले क्षनतग्रस्त भिन ननमाणण र कम्पाईण्ड िाल ननमाणण
नसर्द्ाथण चौकदेनख चन्द्रगढ जाने सडक ग्राभेल
जेष्ठनागररकको ऄधरु ो भिन परु ा गने
िैनदक समाज झापाको ऄधरु ो भिन तथा कम्पाईण्ड िाल ननमाणण
निपी चौकदेनख नसर्द्ाथण चौकसम्मको ऄधरु ो नपच बनाईने
राजिर्
ं ी मागण जाने बाटोमा २ िटा कल्भटण ननमाणण गने
निपी मागण छाता चौकदेनख मरु ली चौक जाने बाटो कालोपत्रे गने
र्वडा न.ं १५
िासीलाल चौक दनक्षण सालमारा मागण सालमारा बस्ती हुदँ ै भद्रपरु ३ जोड्ने पारीजात मागण र लेखनाथ ननरौलाको घरबाट देईननया
ननकास हुने बाटो ग्राभेल
लेखनाथ मागण र्ानन्त चौक पनतम नबचबाट दनक्षण अनन्द नघनमरे को घरसम्मको बाटो ग्राभेल
देईननया खोला भद्रपरु १३ सीमानादेनख दनक्षण भद्रपरु १५ को सीमानासम्म अिश्यकता हेरी तटबन्धन गने
भद्रपरु १५ मा पने बागडुग्रा पैनीको सरस्िती चौक पनतम बन्दै गरे को नयाँ पल
ू देनख दनक्षण ऄन्जनी मोड भृकुटी प्रा.नि. र नर्ि
पाञ्चायन मनन्दरछे ई तटबन्धन गनणु पने
भद्रपरु १५ को निश्रान्ती घाटको बन्दै गरे को मलामी घरलाइ पणू तण ा नदने
बासीलाल होलीमा पल
ू ननमाणण कायणलाइ ननरन्तरता नदने ।
िीरे न्द्र ईच्च मा.नि. र भृकुटी प्रा.नि.को छाना र ऄन्य ममणतका लानग रकम माँग

के न्द्रीय स्तरमा पेर् गने योजना तथा कायणक्रहरु
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र्वडा नं.१
अँपगाछी प्रहरी चौकीदेनख दनक्षण नकच्चकबध सयू णनगर चौक हुदँ ै ब्लक नं.१० ११ हुदँ ै भैसाबाडी
जाने बाटो
सयू णनगर बासीहरुका लानग खानेपानीको योजना माँग गने
मेची खोला तटबन्धन दोभान क्षेत्र र भैसाबाडीमा
नझलनमनलया खोलामा तटबन्धन गने अँपगाछीछे ईमा
र्वडा नं.२
बाघेपल
ू ननमाणण तथा तटबन्धन
राजिंर्ी सामदु ानयक भिन ननमाणण
तराइ अनदिासी जातीहरुको महान चाड नसरुिा पिणमा सांस्कृ नतक नसरुिा महोत्सि मनाईने
ऄन्तराणनरिय कोच राजिंर्ी कन्फ्रेन्स गने
मन्त्री चौकबाट दनक्षण रोनहत राजिर्
ं ीको गाईँ हुदँ ै ५ कठ्ठे जोड्दै ज्ञाने चौक जोड्ने बाटो ५ नक.मी.
ग्राभेल
लोरुङ्ग चौक पिू ण ज्ञाने चौक जोनडने बाटोमा पने पणू ण बहादरु खजमु को घर छे ईको रुमदाली होलीमा
स्लायब कलभटण ननमाणण
करे ला चौक दनक्षण फागो चौक जोनडने बाटोमा पने दलदले होलीमा स्लायब कलभटण ननमाणण
रङ्गेडाँडा दनक्षण जनकल्याण हुदँ ै लोरुङ्ग चौक माबो चौक पिू ण माझी टोल हुदँ ै ज्ञाने चौक जाने बाटो
ग्राभेल
हुलाकी सडक कालोपत्रे गनण पहल गने
मेची राजमागण कालोपत्रे गनण पहल गने
लेखनाथ चौक मनन्त्रचौक िडा कायाणलय बगान बाख्रा फमण पणू ण प्रकार् परु ीको घर हुदँ ै ज्ञानेचौकसम्म
बाटो ग्राभेल
रङ्गेडाँडा दनक्षण जनकल्याण हुदँ ै लोरुङ्ग चौक माबो चौक पिू ण माझी टोल हुदँ ै ज्ञाने चौक जाने बाटो
ग्राभेल
चन्द्रमौलेश्वर मनन्दर ममणत
जनकल्याण ननमानि कोठा थप तथा ममणत
महेर्परु ननमानिमा कोठा थप तथा ममणत
पर्पु नत प्रानि घेराबारा
ब्रम्हकुमारी राजयोग सेिा के न्द्र भिन ननमाणण
झोडा रङ्गेडाँडामा पयणटन नसमसार क्षेत्र निकास मायालु िन ईपभोक्ता सनमनत माफण त
र्वडा नं.४
खानेपानी ट्याङ्की ननमाणण गने
लेखनाथ चौकदेनख मनन्त्रचौकसम्मको बाटो स्तरोन्नती गरी बाँकी भाग नपच गने
कृ रणद्वैपायन गरुु कुल िेद निद्याश्रमको भिन ननमाणण
रानरिय सम्पदा सचू ीमा सनू चकृ त गने तथा ऄनदु ान माँग
कृ रणद्वैपायनमा गरुु तथा सन्त अश्रम भिन ननमाणण
कृ रणद्वैपायनमा ममणत सम्भार तथा संचालन ऄनदु ान

पेर् गररने ननकाय

सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा

सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सस्ं कृ नत पयणटन तथा
नागररक ईड्डयन
सम्बनन्धत
मन्त्रालयमामन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सडक नडनभजन
कायाणलयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
र्ान्ती मन्त्रालय तथा र्हरी
निकास मन्त्रालय
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
पयणटन मन्त्रालय
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
नर्क्षा मन्त्रालयमा
संस्कृ नत तथा नागररक
रानरिय
योजना अयोग
पयणटन मन्त्रालय
र्हरी निकास मन्त्रालय

क्र.सं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१
२
३
४

योजना तथा कायणक्रमको नाम
र्वडा नं.५
चन्द्रगढी नागररक ईड्डयन भद्रपरु एयरपोटणदने ख भद्रपरु बजार नयाँबजार हुदँ ै सानबक महेर्परु ५
तारानगर हुदँ ै अँपगाछी हुदँ ै नकच्चकबध जाने बाटो ननमाणण
गोरखा बाननयाको घरदेनख दनक्षण जाने बाटो स्तरिृनर्द् गरी नपच गने माधि ऄनधकारीको पोखरीसम्म
भद्रपरु बस स्टेण्डमा घण्टाघर ननमाणण गने
नझलनमनलया खोलामा दिु ैतफण पक्की तटबन्धन गने
भद्रपरु ५ र २ को भद्रपरु महेर्परु जाने बाटो कालोपत्रे गने
भद्रपरु ५ र ६ को धातिा मैदानदेनख मेची ननदसम्मको पैनी तटबन्धन गने
भद्रपरु ५ सक
ु ु म्बासी समस्या समाधान गने
भद्रपरु ५ भद्रपरु ईच्च मा.नि.मा कम्पाईण्ड िाल ननमाणण गने
भद्रपरु ५ गौतमबर्द्
ु प्रा.नि.मा छत ममणत तथा सम्भार गने
भद्रपरु ५ को मठ मनन्दर गम्ु बा भमू ी पजू ा सानकला थान मनस्जद र ऄन्य मनन्दरहरुको सरं क्षण गने
भद्रपरु ५ मा मदरसा ननमाणण गने
भद्रपरु ५ को जंगे नपलरको संरक्षण गने
भद्रपरु ५ ऄन्तगणत नि क बस्तीछे ई नझलनमनलया पैनीमा तटबन्धन गने काम
र्वडा नं.६
धातिा मैदानदेनख मेची नदीसम्मको ड्रेन ननमाणण
देिकोटा स्मृनत भिनमा कम्पाईण्ड िाल ननमाणण गने
नचत्रगप्तु सनमनतको जग्गामा कम्पाईण्ड िाल लगाईने काम
सत्य साइ के न्द्रमा कम्पाईण्डिाल लगाईने काम

पेर् गररने ननकाय

सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत ननकायमा

र्वडा न.ं ७
१
२
३
४
१
२
१
२
३
४
५
१
२
३
४

मेची नदी तटबन्धन गरी िृक्षारोपण गने
गणेर् मनन्दरदेनख देिी बस्ती सन्तोषी चौकसम्म अईने बाटो चौडा गरी कालोपत्रे गने
घोडामारा पैनी तटबन्धन गने
जनता चौकदेनख धल
ु ाबारी जाने बाटो कालोपत्रे गने
र्वडा न.ं ८
पृ्िी ननमानि भिनको मानथल्लो तला ननमाणणका लानग माँग गने
नेिा समाज कल्याण गठु ीको सामदु ानयक भिन ननमाणण
र्वडा नं.९
गायत्री मनन्दरको सामदु ानयक भिन ननमाणणः पाञ्चायन हररनकतणन सनमनतको माँग
परु पराज पोखरे लको घर ऄगाडीको बाटो स्तरोन्नती गरी नाला सनहत कालोपत्रे गने
गायत्री मनन्दरको भिन ममणत गने
सतनमलन भिनको बानहरी प्लिर गने
संकट हरे स्िर निश्रान्ती घाट भिन ननमाणण
र्वडा नं.१०
सर्स्त्र प्रहरी बल सीमा सरु क्षा कायाणलयदेनख ईिर पानथभरा (सक
ु ु म्बासी) िस्ती असपास घोडामारा
पैनीमा तटबन्धन गनणु पने
मेची रंगर्ालाको प्यारानफट ननमाणण गनणक
ु ा साथै खेलकुद मैदान ईचाइ गरी ममणत सम्भार गनणु पने
मेची क्याम्पसको पनतम परट्टको मल
ु गेट ईिर स्िणण मागण ग्राभेल गरी कालोपत्रे गने
नगर स्तरीय बहुद्दश्े य यिु ा प्रनर्क्षण के न्द्र भिन ननमाणण गने

सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
नर्क्षा मन्त्रालयमा
र्हरी निकास मन्त्रालय
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
भौनतक पिू ाणधार तथा
सम्बनन्धत
मन्त्रालयमा
यातायात व्यिस्था
सम्बनन्धत
मन्त्रालय मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा

क्र.स.ं
योजना तथा कायणक्रमको नाम
५ एसपी मोडदेनख क्याम्पस मोडसम्म पक्की नाला ननमाणण गने
६ निद्यतु प्रानधकरणदेनख सगरमाथा चौकसम्मको बाटो स्तरोन्नती तथा दिु ैतफण पक्की नाला बनाइ बाटो
फरानकलो बनाईने
७ भद्रपरु नगरको एकमात्र नचल्ड्रेन पाकण (परु ानो महेन्द्र पाकण ) लाइ व्यिनस्थत ढगं ले स्तरोन्नती गने
८ निनिध खेलकुद तथा कायणक्रम गनण कभडण हल ननमाणण गनणु पने
९ एक नगर एक ईद्यान कायणक्रम ऄन्तगतण ननमाणणाधीन पाकण को स्तरोन्नती गनणु पने
र्वडा नं.११
१ ननन्दा खोलाको पक्की पल
ू ननमाणण ननरन्तरता नदने
२ सरु क्षा चौकदेनख धल
ु ाबारी जाने बाटो (परु पलाल मागण) कालोपत्रे गने
३ देिकोटा मागण कालोपत्रे गने
४ ऄनतथी सदन भिन ननमाणण ।
५ निपी मागण खण्ड ४ र ५ कालोपत्रे गने
६ पर्पु नतनाथ ननमानिलाइ मानि बनाईने
७ भद्रपरु ११ देिकोटा मागणमा ड्रेन बनाईने
८ भद्रपरु १० र ११ नबचको चन्द्रगढी मागणमा ड्रेन बनाईने
९ भद्रपरु ११ परु पलाल मागण कालोपत्रे गने
१० हनडयापल
ू िरपर ममणत गरी कटान रोकथाम गने
११ ननन्दा नदीमा पक्की पल
ू ननमाणण ननरन्तरता
१२ हल्दीिारी सीमाको देईननया पल
ू ननमाणण
१३ अनदिासी जनजातीहरु श्रनमक ढुङ्गा नगट्टी चाल्नेहरुको स्िास््य जाँच नर्निर सञ्चालन
१४ मलेररया निरुर्द्को औषधी व्यिस्थापन
१५ डेङ्गु कालाजार जस्ता रोग निरुर्द्को औषधी व्यिस्थापन
१६ खानेपानी ऄद्वैत मागणमा
१७ खल
ु ा नदर्ामक्त
ु कायणक्रम सम्बन्धी सचेतना कायणक्रम र र्ौचालय नितरण
१८ खानेपानीको व्यिस्थापनका लानग १५ थान ट्यिू ल
े माग गने
१९ मनदरा पसलले ऄननिायण लाआसेन्स नलइ तोनकएको ठाईँमा मात्र व्यिसाय सञ्चालनको व्यिस्थाका
लानग माँग गने
२० भद्रपरु ११ नस्थत श्री पर्पु नतनाथ ननमानिको स्तरिृनर्द् साथै कम्पाईण्ड िाल
२१ भद्रपरु ११।१४ नस्थत श्रीकृ रण प्रा निको कम्पाईण्ड िाल तथा ममणत सम्भार
२२ देिकोटा मागण ननमाणण कायण ननरन्तरता तथा देिकोटा मागणमा ड्रेन ननमाणण
२३ चन्द्रगढी सभागृह ननमाणण भद्रपरु ११ मा
२४ दगु ाण मनन्दर संरक्षण भद्रपरु ११ को
२५ अनदिासी जनजातीको भेषभषू ा तथा बाद्यबाधन संग्रहालय ननमाणण
२६ चन्द्रगढी नसमसार तथा चन्द्रगढ पयणटन क्षेत्र प्रबर्द्णन तथा निकास कायणक्रम
२७ भद्रपरु ११ को दगु ाण मनन्दर नजणोद्वार
२८ भद्रपरु ११ नस्थत खेल मैदान व्यिस्थापन गने
२९ भद्रपरु ११ नस्थत यिु ा क्लबका लानग खेल सामग्रीहरु फूटबल नक्रके ट भनलबल नेट जसी माँग गने
३० अनदिासी जनजाती मनहलाहरुद्वारा परम्परागत रुपमा सञ्चालन गरे का झल्ला बनाईने कायणलाइ
व्यिसानयक बनाईने तानलम
३१ डोरीको खाट बनाईने तानलम
३२ ड्राआनभङ्ग तानलम
३३ मोबायल टेनलफोन सेट मोटरसाआकल ममणत तानलम

पेर् गररने ननकाय
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
८ कठ्ठा जग्गा रहेको
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सडक नडनभजन कायाणलय
नजल्ला जनस्िास््य
कायाणलय
नडनभजन खानेपानी
कायाणलय
अन्तररक राजस्ि
कायाणलय
नर्क्षा मन्त्रालय तथा
नजल्ला नर्क्षा कायाणलय
र्हरी निकास तथा भिन
ननमाणण कायाणलय
सस्ं कृ नत पयणटन तथा
नागररक ईड्डयन कायाणलय
यिु ा तथा खेलकुद
मन्त्रालय
घरे लु तथा साना ईद्योग
कायाणलय

क्र.स.ं
योजना तथा कायणक्रमको नाम
३४ मनहलाहरुका लानग जतु ी ननमाणण ब्यटू ीनर्यन तानलम गनु डया बनाईने तानलम बाँस तथा काठको गनु डया
बनाईने तानलम सौगातको सामग्री बनाईने तानलम
३५ मरु ी तथा भनु जया बनाईने तानलम
र्वडा नं.१२
१ परु पलाल मागण ऄन्तरगत पारीजात ईद्यानसम्मको ररङ्ग रोड ननमाणण
२ परु पलाल मागण (जंगलछे ई) स्लायब कलभटण ननमाणण गने
३ हनडया कृ षक कुलो पनु ः ननमाणण
४ पहु ातु जनज्योती मानिको भौनतक ननमाणण
५ पारीजात प्रनतमा तथा ईद्यान ननमाणण
६ रामेश्वर नर्ि पाञ्चायन मनन्दर सामदु ानयक भिन ननमाणण
७ के दारे श्वर नर्ि पाञ्चायन मनन्दरको ऄधरु ो ननमाणणाधीन भिन परु ा गने
८ कै लार्ेश्वर नर्ि पाञ्चायन मनन्दरलाइ व्यिस्थापन गने
९ लक्ष्मी चौक नस्थत चचण व्यिस्थापन
१० ईन्नत जातको धानको नबई २० क्िीन्टल (एकता मल
ू कृ षक समहू )
११ श्रीकृ रण प्रणामी मनन्दरमा मलामी घर ननमाणण
१२ हानिनपडीत क्षेत्रमा निर्ेषा कायणक्रम
१३ खानेपानी दोस्रोमा क्षमता निस्तारका लानग पाआप तथा अिश्यक सामग्री माग गने
१४ पारीजात खानेपानीमा नफल्टर जडान गने
१५ श्रीकृ रण प्रणामी मनन्दर पररसरमा नििाह मण्डप ननमाणण गने
१६ सेती खोला ननचा झोडा पैनी ममणत गनण नज.नस.कायाणलयमा ऄनरु ोध गने
१७ ईन्नत जातको धानको नबई र कृ नष तानलम (प्रकार्परु कृ षक समहू )
१८ पहु ातु जनज्योती मा निमा कोठा थप
१९ प्रणामी टोल जाने सडकमा गेट ननमाणण
२० पाररजात ईद्यान ननमाणण
२१ चन्द्रगढी क्षेत्र निस्तार र नसमसार पयणटक क्षेत्र प्रबर्द्णन र निकासको गरुु योजना तयार गनण
र्वडा न.ं १३
१ भद्रपरु १३ मा पने ररङ्ग रोडको ऄिधारणामा रहेको नप.एल. मागण (परु पलाल मागण) लाइ स्तर िृनर्द्का
साथै कालोपत्रे गने र कुलो कुलेसाहरु ननमाणण गने
२ दर्रथ मागण निगत िषणहरुमा भएको लगानीलाइ ननरन्तरता नदने र कालोपत्रे गने
३ मनोज झपेन्द्र स्मृनत रारि सेिक कमणचारी भिन ननमाणण
४ िीरे न्द्र नमनू ा क्याम्पसको भिन ननमाणण
५ चन्द्रगढ पयणटकीय क्षेत्रको निकास
र्वडा नं.१४
१ कृ रण प्रा.नि. भद्रपरु १४ को भक
ु म्पले क्षनतग्रस्त भिन ननमाणण र कम्पाईण्ड िाल ननमाणण
२ जेष्ठनागररकको ऄधरु ो भिन परु ा गने
३ िैनदक समाज झापाको ऄधरु ो भिन तथा कम्पाईण्ड िाल ननमाणण
४ निपी चौकदेनख नसर्द्ाथण चौकसम्मको ऄधरु ो नपच बनाईने
र्वडा नं.१५
१ िासीलाल चौक दनक्षण सालमारा मागण सालमारा बस्ती हुदँ ै भद्रपरु ३ जोड्ने पारीजात मागण र लेखनाथ
ननरौलाको घरबाट देईननया ननकास हुने बाटो ग्राभेल
२ लेखनाथ मागण र्ानन्त चौक पनतम नबचबाट दनक्षण अनन्द नघनमरे को घरसम्मको बाटो ग्राभेल

पेर् गररने ननकाय

सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
र्ान्ती । पयणटन । र्हरी
निकास मन्त्रालय
नगर निकास सनमनत
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
रानरिय योजना अयोग
पयणटन मन्त्रालय
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा

सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा

क्र.स.ं
योजना तथा कायणक्रमको नाम
३ देईननया खोला भद्रपरु १३ सीमानादेनख दनक्षण भद्रपरु १५ को सीमानासम्म अिश्यकता हेरी तटबन्धन
गने
४ भद्रपरु १५ मा पने बागडुग्रा पैनीको सरस्िती चौक पनतम बन्दै गरे को नयाँ पल
ू देनख दनक्षण ऄन्जनी
मोड भृकुटी प्रा.नि. र नर्ि पाञ्चायन मनन्दरछे ई तटबन्धन गनणु पने
५ भद्रपरु १५ को निश्रान्ती घाटको बन्दै गरे को मलामी घरलाइ पणू तण ा नदने
६ बासीलाल होलीमा पल
ू ननमाणण कायणलाइ ननरन्तरता नदने ।
७ भद्रपरु नगरपानलका ऄन्तगणत लेखनाथ चौकदेनख मन्त्री चौक हुदँ ै ज्ञाने चौकसम्मको बाटो मेची
राजमागणदने ख दनक्षणी क्षेत्र जाने दोस्रो मल
ू सडक भएको हुदँ ा ईक्त सडक दिु ैतफण पक्की नाला सनहत
बाटो कालोपत्रे गने काम ।
८ भद्रपरु नगरपानलका क्षेत्र ऄन्तगणत दनक्षणी भाग अँपगाछी चौक (मेची राजमागणछेई) देनख नकच्चकबध
धानमणक स्थल जाने बाटो कालोपत्रे गने र सो बाटोको नबचमा पने देईननया खोलामा पल
ू ननमाणण सनहत
९ भद्रपरु नगरपानलका क्षेत्र ऄन्तगणत नेपाल टेनलकम जाने बाटोमा पक्की नाला सनहत बाटो कालोपत्रे गने
काम ।
१० यस परु ानो भद्रपरु नगरपानलका क्षेत्रमा २०७१ साल मंसीर १६ गतेको नेपाल सरकार (मन्त्री पररषद) को
ननणणयबाट नछमेकी गा.नि.स.हरु चन्द्रगढी र महेर्परु गानभएर बृहत नयाँ ठूलो भद्रपरु नगरपानलका
भएको हुदँ ा यस नगरपानलकाको २१औ ं नगर पररषदबाट समेत ररङ्ग रोड ननमाणण गने ननणणय भएको
हुदँ ा सोको सम्भाव्यता ऄध्ययन गरी नदने ।

पेर् गररने ननकाय
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा
सम्बनन्धत मन्त्रालयमा

भौनतक पिू ाणधार तथा
यातायात व्यिस्था
मन्त्रालय
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नेपाल निद्यतु प्रानधकरणतफण का योजना तथा कायणक्रहरु
योजना तथा कायणक्रमको नाम
र्वडा नं.२
करे ला चौक पनतम नबच बाटो हुदँ ै दनक्षणतफण १५ िटा गानडएको ऄिस्थामा तार नभएको तार निस्तार
नदलबहादरु गरुु ङ्गको घरदेनख पनतम जंगल नकनारसम्म ५ थान पोल र तार सनहत निद्यतु जडान
फागो चौकदेनख मायालु िन कायाणलयसम्म ५ िटा पोल र तार सनहत निद्यतु जडान
रङ्गेडाँडा दनक्षणदेनख पिू ण जाने गरुु ङ्ग टोलमा ५ िटा पोल र तार सनहत निद्यतु जडान
बखतबहादरु राइको घरदेनख गरुु ङ्ग सइको घरसम्म ५ िटा पोल र तार सनहत निद्यतु जडान
रुपनारायण पाण्डेको घर दनक्षण पिू ण जाने बाटोमा निद्यतु तार र पोल जडान
नडकम नलम्बक
ु ो घरदेनख ईिर श्यामलाल नलम्बक
ु ो घरसम्म १५ िटा पोल गानडएकोमा तार निस्तार
रङ्गेडाँडा दनक्षण जनकल्याण हुदँ ै लोरुङ्ग चौक माबो चौक पिू ण माझी टोल हुदँ ै ज्ञाने चौक जाने बाटोमा
नबजल
ु ीको पोल स्थानान्तरण गनणु पने
र्वडा नं.७
नर्ि बस्ती (हररजन बस्ती) र बच्ु चा बस्ती (नयाँ बस्ती) मा निद्यतु पोल सनहत निद्यतु निस्तार
र्वडा न.ं ८
िडा नं.८ मा निस्तार भएका नबजल
ु ीका पोलहरुमा २ लाआन तार जडान भएकाले थप तीन लाआन तार
निस्तार गनणक
ु ा साथै पोल ऄपगु भएका ठाईँहरुमा पोल निस्तार गरी तार समेत जडान गनणु पने
र्वडा नं.११
निद्यतु निस्तार िडा नं. ११ को लानग माँग गने
भद्रपरु ११ परु पलाल मागणमा भोल्टेज सधु ारको माँग गने
ऄद्वैत मागण भद्रपरु ११ मा निद्यतु तार निस्तार गने
कृ रण प्रा.नि.मा निद्यतु पोल निस्तार
नि.पी.मागण चन्द्रगढी ११ मरु ली चौक पनतम िडा न.ं १४ सम्म निद्यतु निस्तार गने
भरत पोखरे लको घरसम्म परु ानो घर निद्यतु निस्तार गने
र्वडा नं.१३
मैत्री मागणमा निद्यतु ीकरण गनणका लानग १० िटा खम्बा तार ऄन्य सामग्री माँग गने
गाडा टोलको सन्थाल बस्तीमा निद्यतु ीकरण गनण २ िटा खम्बा र तार तथा ऄन्य सामग्री माँग गने
चन्द्रगढी नट स्टेट ईिर सन्थाल बस्तीमा १० िटा खम्बा तार र ऄन्य सामग्री माँग गने
टािर मागणमा बाटो निस्तार भएकोले पोल साने र ३ िटा नयाँ पोल लगाईनु पने
सडक बिीमा फोर फे ज तार नभएको कारणले बिीहरु बाल्न ऄिरोध भएको हुदँ ा यथानर्घ्र सडक
बिीहरुमा फोर फे ज लाइन थप गनणु पने
र्वडा नं.१५
भद्रपरु १५ को सक
ु ु म्बासी बस्ती लगायत निद्यतु नपगु ेको स्थानहरुमा निद्यतु निस्तार गने
जनक मागणमा निद्यतु पोल निस्तार गने

कै नफयत
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जल ईत्पन्न प्रकोप कायाणलयमा माँग गने योजना तथा कायणक्रमहरु
योजना तथा कायणक्रमको नाम
र्वडा न.ं २
देईननया खोला जंगलदेनख पिू ण देईननया पल
ू सम्म तटबन्धन
र्वडा नं.७
मेची नदी तटबन्धन गरी िृक्षारोपण गने
घोडामारा पैनी तटबन्धन गने
र्वडा नं.११
बनु र्द्मान राइको ईिर घोडामारा पैनी तटबन्धन गने
हनडया खोला तटबन्धनः भालुबडु ी चौरी ईिर र प्रहरी चौकी पिू ण
नतत्री बाँध फूटी बनेको होली ननयन्त्रण भद्रपरु ११।१४
कृ नष तथा नसचाइतफण का योजना तथा कायणक्रहरु
योजना तथा कायणक्रमको नाम
र्वडा न.ं २
लक्ष्मी नसचाइ जल ईपभोक्ता सनमनतको पक्की पैनी ननमाणण
हानिपल
ू पनतम फागो चौक पिू ण निजल
ु ी िान्सनमटरछे ई िरपर सतु खा डाँडामा बोररङ्ग माँग गने
भद्रपरु २ नर्िर्नक्त कृ षक समहू लाइ बोररङ्ग माँग गने
सयपत्री टोलमा नडप बोररङ्ग ममणत र सञ्चालन
र्वडा नं.७
बगरे खेती कृ षक समहू लाइ कृ नष तानलम तथा सामग्री नितरण गने
र्वडा न.ं १०
ईजाणनर्ल कृ षक समहू लाइ प्रोत्सानहत गने
र्वडा नं.११
नतत्री गाछी बाँध २ ठाईँ बाधी पानी व्यिनस्थत गनणु पने
गोजा पैनी ५ नं. खण्डमा ननरन्तरता ४ नं. खण्ड नया ननमाणण गनणु पने
निरे न राजिंर्ीको घरछे ई नडप बोररङ्गको व्यिस्था गनणु पने
बनु र्द्मान राइको घर ईिर न्यू जनजागरण कृ षक समहू को खेतीको लानग नड.नब. िक्स माँग गने साथै माछा
पालन च्याई खेती I.P.M. कृ नष तरकारी खेतीका लानग तानलम तथा निई निजन साथै मल निई प्रनिनध माँग
गने
साना नसचाइ कायणक्रम ऄन्तगणत श्री कृ रण प्रा.नि. पनतम तफण २ थान नडप बोररङ्ग माँग गने
न्यू जनजागरण कृ षक समहू का साथै ऄन्य यस िडामा रहेका कृ षक समहू रुलाइ ईन्नत जातका बोका सगु ँरु को
निर र बाख्रा माँग गने
नगरपानलका क्षेत्र भर कुकुर बन्ध्याकरण कायणक्रम माँग गने
डाले घाँस रोपण र ११ नं. िडालाइ पर्पु ालन क्षेत्र घोषणा गने
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नडनभजन नसचाइ
कायाणलय
नजल्ला कृ नष
निकास
कायाणलयमा माँग
गने
नजल्ला पर्ु सेिा
कायाणलयमा माँग
गने
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र्वडा न.ं १३
नतला काफ्लेको जग्गामा एक थान बोररङ्ग र सो सम्बन्धी मेर्ीन पाआप निद्यतु माँग
कान्द्रु राजिंर्ीको घरछे ई र देिी प्र.पराजल
ु कीको घर सामदु ानयकछे ई जगत राइको जग्गामा बोररङ्गबाट पानी
नितरण गनण ५०० मीटर पाआप खररद
प्रेम फूयालको घरछे ईको सामदु ानयक बोररङ्गबाट पानी नितरण गनण ५०० मीटर पाआप र मेर्ीन खररद १० एच
पी को
जे छोनलङ्ग कृ नष समहू बाट तयार भएको बोररङ्गबाट पानी नितरण गनण ४०० मीटर पाआप खररद
यस िाडणमा खानेपानी नितरणका लानग ननम्न िगणहरुका लानग ३० थान ट्यिू ेल माँग गने
र्वडा न.ं १४
नसर्द्ाथण चौकछे ई नडगेन हजामको बस्तीमा नडप बोररङ्ग थान १
िैनदक समाज झापा छे ई नदनेर् कुमीको घरछे ईमा नडप बोररङ्ग थान १
पािणती दाहालको घरछे ईमा नडप बोररङ्ग थान १
नि.पी.प्रनतष्ठान जाने बाटो दनक्षण देिकुमार भट्टराइको जग्गामा नडप बोररङ्ग थान १
र्वडा नं.१५
लक्ष्मी पोखरे लको घर पिू ण पनतम हुदँ ै ईिर दनक्षणको एररयामा चारै तफण नमल्ने गरी बोररङ्गको व्यिस्थापन गनणु
पने
दःु खी टोला सोहनलाल गणेर्को घर असपासमा बोररङ्ग सब्जी खेतीको लानग व्यिस्था गनणु पने
ऄन्जनी मोड दनक्षणको एररयामा नसचाइको व्यिस्थापन गनणु पने
सालमारा बस्ती पारीजात टोल र त्यसका असपासका कृ षकहरुको सनु िधाका लानग चार फे सको निद्यतु
लाआन र भद्रपरु १५ िडा भरीका स्थानमा अिश्यकता हेरी निद्यतु निस्तार गनणु पने
सरस्िती चौक पनतम बागडुग्रा पैनीबाट परु ानो पैनीलाइ व्यिनस्थत गरी नसचाइको व्यिस्था नमलाईनु पने
जगत राइको घरको असपास सतु खा जनमनमा नसचाइको लानग बोररङ्गको व्यिस्था गने

ऄन्य माँग तथा गनणु पने कायणहरु एिम् सझु ािहरु
योजना तथा कायणक्रमको नाम
र्वडा न.ं २

कै न्र्यत

खानेपानी पाआपलाआन धाराको माँग
डाँगीबारी नागररक सचेतना
मढु ा बनाईने तानलम
के न्द्रबाट माँग
जलिायु पररितणन सम्बन्धी सचेतना कायणक्रम सञ्चालन
िातािरण सम्बन्धी
िातािरण सधु ार कायणक्रम सञ्चालन
हाल भद्रपरु २ भौगोनलक र जनसंतयाको दृनिकोणले सबैभन्दा ठूलो भएकोले िडास्तरीय योजनामा
निननयोनजत रकम भएकोले नगरपानलका पररषदमा छुट्टै प्याके ज ल्याईन अग्रह गने
परु ानो बाटोलाइ २० फुटे बनाईने सम्बन्धी व्यिस्थालाइ पनु रािलोकन गने
प्लनटङ्गका बाटोहरुमा नालाहरु नभएकोले त्यसता बाटोलाइ पनन निकासमा ऄिरोध नअओस् ।
र्वडा नं.४
निकास बजेट निननयोजन गदाण जनसंतया र भगू ोललाइ हेरेर बजेट निननयोजन गनणु पने
२० नफट भन्दा कम भएको बाटोलाइ स्तरीकरण गरे र त्यस्ता साना बाटोहरुलाइ पनन लगानी गनणु पने
बस्ती निकास कम्पनीले प्लनटङ्ग गरे को जग्गामा कम्पनीले छाडेको खल्ु ला क्षेत्र पनहचान गरी संरक्षण
गनणु पने

र्वडा नं.५
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निद्यतु जडान गने सक
ु ु म्बासी टोलमा
र्ानन्त टोलमा खानेपानीको लाआन जडान गनण अिश्यक पहल गने
पोखरी िरपरको फोहर व्यिस्थापन नभएकोले पोखरीमा फाल्दा दगु णनन्धत भएकोले फोहर व्यिस्थापन
गने
हनमु ान मनन्दरदेनख र्ानन्त टोल हुदँ ै कल्याण भनू म जाने बाटो स्तर िृनर्द् गने
नगरको बाटो स्तर िृनर्द् गने
नझलनमनलया पल
ु मा लगाआएको प्रोटेक्र्न िाल निस्तार गरी ऄझै दनक्षण र्क
ं र टोलतफण पनन लगाईनु
पने
र्वडा नं.६
नगरपानलकाले सफाइ र्ल्ु क भनेर यस िषणदने ख रु.१००।०० नलएकोमा सफाइ भनेर कता खचण हुन्छ ।
ऄनन बाटोको दिु ैतफण झारपात ईम्रेर सफा गनण अईदैनन् नगरपानलकामा भन्दा पनन सनु िु ाइ भएन ।
नगर निकासको लानग नगरपानलकाको बाटो हुदँ ै मेची जहाँ बाँध बनाआएकोछ । त्यहाँ छे ईनतर Fun
park बनाए कस्तो होला ।
र्वडा नं.७
पिू ाणञ्चल क्षेत्रको दोस्रो धानमणक रथको संरक्षण गनणु
र्वडा न.ं ९
भस्ु याहा कुकुरहरु ननयन्त्रण गनणु पने
र्वडा न.ं ११
ताप्लेजङु ् ग के चना सडक कालोपत्रे
मेची पल
ू ननरन्तरता तथा हुलाकी सडक ननमाणण
भद्रपरु निमानस्थलबाट पिू ी पहाडी क्षेत्र आलाम ताप्लेजङु ् ग खोटाङ्ग ओखलढुङ्गा सोलुसम्मको
अन्तररक ईडान तथा ऄन्तरानरिय ईडान
भद्रपरु बाट रानधकापरु हुदँ ै बगं लादेर् जाने बाटो खल
ु ाईने
भद्रपरु मा सतु खा बन्दरगाह ननमाणण
ग्रानमण निकास प्रनर्क्षण के न्द्रको जग्गामा कृ नष क्याम्पस ननमाणण
मेची नदी ननयन्त्रण पिू तण फण भारतले बाँध ननमाणण गरी खोला ननरन्तर नेपालतफण अईनाले सीमा स्तम्भ
ऄव्यिनस्थत हुदँ ा सीमा एनकन गरी सीमा स्तम्भ व्यिनस्थत गनणु पने र मेची नदीमा बाँध ननमाणण गनणु पने
भद्रपरु नगर क्षेत्रमा एक ईच्च स्तररय संग्रहालय व्यिस्थापन
भद्रपरु को सीमामा रहेको नकचकबध संरक्षण र नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान के चना किलको
सरं क्षण सम्बर्द्णन र निकास
नदी ईकास क्षेत्रमा िन व्यिस्थापन एक र्हर एक ईद्यान कायणक्रम
भद्रपरु नगरबाट ईत्पानदत फोहर व्यिस्थापन गरी मल ईत्पादन तथा पनु ः प्रयोग गने गरी प्रर्ोधन के न्द्र
भद्रप
ननमाणणरु १० नस्थत मेची रङ्गर्ालाको व्यिस्थापन गरी ऄन्तरानरिय स्तरको बनाईनु पने
खल
ु ा नदर्ामक्त
ु भद्रपरु नगर तथा धिु ाँ रनहत भद्रपरु नगर बनाईने
भद्रपरु नगर क्षेत्रमा कृ षकहरुका लानग कोल्डस्टोर ननमाणण
दग्ु ध नचस्यान के न्द्र िा डेरी ईद्योग सञ्चालन
िातािरण संरक्षणमा मनहला सहभानगता सम्बन्धी तानलम
िातािरण सम्बन्धी
र्वडा नं.१३
नगरपानलकाले िडास्तरीय फूटबल कायणक्रम सञ्चालन गदाण खेलाडीहरुलाइ तयारीका लानग जसी
बटु र बलको व्यिस्था गनणु पने
कलबलगडु ी ऄन्तगणत देईननया खोलाको नकनारमा रहेको सक
ु ु म्बासी टोलमा रहेको मलामी घरको
सरु क्षा गनणु पने
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यस निद्यालयमा गमी मौसममा पँखा भएर पनन कक्षा ४ र ५ मा झ्याल ऄसरु नक्षत हुदँ ा जडान गनण
झ्यालमा नग्रलको अिश्यकता
यस निद्यालयको चौरी गनहरो भएको हुनाले माटो पनु े
निद्यालयको िातािरण स्िच्छ र अकषणक बनाईन फूलबारीको भाग समेत माटो परु ाईने र आटाको
सानो िाल गरी फूलबारीको भाग सरु नक्षत बनाईने अिश्यकताले सो कायण गने
यस निद्यालयका झ्यालहरुमा रँ गरोगन गनणका लानग अिश्यक सहयोग
िडामा रहेका सम्पणू ण बाटा सडकहरु प्रानिनधक खटाइ स्तर कायम गनणु पने र बाटाहरुको नामाकरण
गरी चोक चोकमा साआनबोडण रातनु पने
र्वडा नं.१४
नेपाल सरकारको रानरिय योजनामा परे का योजनाहरुलाइ पणू ण गराईनका लानग भद्रपरु न.पा.ले पनु ः
नसफाररर् गरी पठाईने
िडा नागररक मञ्चका पदानधकारी तथा सदस्यहरुलाइ तानलमको व्यिस्था गनणु पने
चाँदनी मागण हुदँ ै मन्त्री टोलसम्मको लगभग ४०० मीटर बाटो नपच गनणु पने
निपी चौकदेनख पिू णको ऄद्वैत मागणको बाटो दायाँबायाँ नाली सफा गनण रु.५० हजार र पानी ननकासा
गने
जेष्ठ नागररक भिन पणू ण गनणका लानग के न्द्रमा रु.५० लाख माँग गने
मैत्री टोलको खानेपानीदेनख लेखनाथ चौकसम्म पानी डुबान क्षेत्र भएको हुदँ ा पानीको ननकासा गनण
माँग
निताणमोड सडक खण्डको बरगाछी चौक पिू ण लक्ष्मी न्यौपानेको घर पिू बण ाट ईिरतफण को बाटो ग्राभेल र
सडक स्तरिृनर्द्
जनादणन न्यौपानेको घर हुदँ ै पनतम परुु षोिम ऄनधकारीको घर हुदँ ै जाने बाटो स्तरिृनर्द्
धनषु मोड निभनू त दनक्षण निपी मागणको मख
ु मा कल्भटण ननमाणण
के र्र चौलागाइको घरबाट ईिर जाने बाटो ग्राभेल
निपी मागण रनि राजिंर्ीको घर ऄगाडी पानीको ननकास साथै ३ थान ह्यमू पाआप
निताणमोड सडक खण्डमा पने कमणचारी संगठन भिन र खरखरे को घर िरपर धेरै घर डुबाईने भएको
हुदँ ा पानी ननकासा गनणु पने
निपी मागणदने ख नललयन राजिर्
ं ीको घर हुदँ ै नगेन राजिर्
ं ी र लटखटु राजिर्
ं ीको घरसम्म ग्राभेल
बरगाछी ईिरको जग्गाहरुमा िाररङ्ग
एकराज पोखरे लको घर दनक्षण परमेर् नेईपाने र खेमराजको जग्गाबाट गोनिन्द नकर्ोर थापाको जग्गा
हुदँ ै िृर्द्ाश्रम हुदँ ै र्ारदा भण्डारीको ऄगाडी जोनडने बाटो ग्राभेल
र्वडा न.ं १५
भद्रपरु नपाले २०७२ मा र्रुु गरे को िडास्तरीय फूटबल प्रनतयोनगतालाइ ननरन्तरता नदइ ऄन्य खेलकुद
सामग्री नितरण गने
निदगु ाण मनन्दर ननमाणणाधीन कायणका लानग सामग्री खररद गनण रकम माँग गने
र्ंकटहरे श्वर नर्ि पाञ्चायन मनन्दरको पस्ु तकालय र सनमक्षालय भिन ननमाणणका लानग रकम माँग
जलनसहं देिी पाञ्चायन मनन्दरको ममणत सम्भारका लानग रकम माग

कलबलगडु ी प्रानिबाट पेर्
भएका योजनाहरु

सम्बन्तधत न्र्वियगत न्नकायिरुमा पेश गना न्र्वन्भतन क्षेत्रबाट मााँग भएका योजना तथा कायाक्रमिरु
योजना तथा
क्र.सं.
योजना तथा कायणक्रमको नाम
कै नफयत
कायणक्रमको ठे गाना
१ अँपगाछीदेनख दनक्षण नकच्चकबध जाने परु ानो बाटो पृ्िीनगरबाट अएको नक्र्ाको
भद्रपरु १
नगर स्तरीयमा
बाटोसम्म ग्राभेल गनणु पने
२ अँपगाछीदेनख पनतम िडा कायाणलय जाने बाटो ग्राभेल गनणु पने
भद्रपरु १
३ संयक्त
ु जनकल्याण कृ नष समहू तथा सहकारीबाट कृ नष सम्बन्धी कायणक्रम सञ्चालनमा
भद्रपरु १
सहयोग
४ बागडुग्रा पैनीको दनक्षण जाने र्ाखा पैनी ममणत गनणु पने
भद्रपरु १
५ नकच्चकबध मनन्दरदेनख ईिर दनक्षण बाटो निस्तार र सोही मनन्दरदेनख पिू ण पनतम बाटो
भद्रपरु १
ग्राभेल गने
६ अदणर् प्रा.नि. भैसाबारीको भिन ममणत गने
भद्रपरु १
७ झोडा नदलकृ रणको घर पनतम नदपा होलीको पल
भद्रपरु २
िडा स्तरमा
ू ममणत (स्लायब कलभटण) गने गरी माटो
पनु े सोही मागणका १२ पोलमा निद्यतु तार निस्तार गने
समािेर् गने
८ पक
भद्रपरु २
िडा स्तरमा
ु ार राजिंर्ीको घर पनतम िडा कायाणलय जोनडने २० फुटे बाटो निस्तार
समािेर् गने
९ पक
भद्रपरु २
िडा स्तरमा
ु ार राजिंर्ीको घर पिू ण रहेको िा कमलनसहं गाईँ पिू ण रहेको राजिर्
ं ी मदू ाणघाट संरक्षण
घेराबारा तथा नतन नसनान घाट ननमाणण
समािेर् गने
१३ नझलनमनलया पल
भद्रपरु २
ू को पंखा लगायत बाटो ननमाणण गने
१४ सहिती राजिंर्ीको घरबाट पोखरी जाने बाटोसम्म ९ थान नबजल
भद्रपरु २
ु ीको पोल र २ थान ह्यमू
पाआप तथा बाटो ग्राभेल गने
१५ जनकल्याण नन मा नि स्कुलको िरपर नाला बनाइ ह्यमू पाआप रातने
भद्रपरु २
१६ जनकल्याण नन मा नि स्कुलबाट डम्बर खपाङ्गीको घरसम्म १ नक.मी. बाटो ग्राभेल
भद्रपरु २
१७ सतानु बस्तीमा ५०० मीटर बाटो निस्तार र ग्राभेल गने
भद्रपरु २
१८ माझी गाईँको नबचको बाटोबाट देईननया सरु े र् रानाको घर हुदँ ै देईननया पल
भद्रपरु २
ु ननस्कने बाटो
निस्तार गने
१९ माझी गाईँमा निद्यतु लाआन निस्तार १० थान पोल र तार सनहत गने
भद्रपरु २
२३ बागडुग्रा पल
भद्रपरु ३
ु ननमाणण गने
२४ भद्रपरु हल्दीबारी नसमानामा नबद्यतु लाआन निस्तार गने
भद्रपरु ३
२५ नतलकबहादरु लआु टेलको घरछे ई १ थान निद्यतु पोल जडान
भद्रपरु ४
२६ नक्रनस्चयन स्कुलबाट खोलासम्मको बाटो निस्तार गने
भद्रपरु ४
२७ नक्रनस्चयन स्कुल जाने बाटोको निद्यतु पोलमा तार निस्तार गने
भद्रपरु ४
२८ कृ रण द्वैपायन मनन्दर ममणत
भद्रपरु ४
२९ हनमु ान मनन्दरको दनक्षण पखाणल ननरमाण तथा पिू ण पट्टीबाट कल्याण भनू म जाने बाटो
भद्रपरु ५
ननमाणण
३० निद्यतु लाआन निस्तार तथा जडान
भद्रपरु ५
३१ गौर्ाला मोडदेनख पनतमपट्टीको ड्रेनमा पक्की नाला ननमाणण तथा बाटोको स्तरिृनर्द् गनण
भद्रपरु ५
सपोटण िाल ननमाणण गनणु पने
३२ र्ानन्त टोलमा खानेपानीको लाआन जडानमा अिश्यक महल गने
भद्रपरु ५
३३ ऐनतहानसक पोखरी (भद्रपरु ५) को िरपर फोहर व्यिस्थापन गरी सडक ग्राभेल तथा
भद्रपरु ५
कालोपत्रे बनाईनु पने
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३४

नझलनमनलया पल
ू मा लगाआएको प्रोटेक्र्न िाल निस्तार गरी ऄझै दनक्षण र्क
ं र टोलतफण
पनन लगाईनु पने
हरे क निद्यतु पोलमा नस एफ एल बल जडान गनणु पने
ठूला साना सडकहरुको स्तरिृनर्द् तथा कालोपत्रे सडक ननमाणण साथै ड्रेनको ननमाणण
िडामा
रहेको बालबानलकाहरुका लानग बालमैत्री कायणक्रम तथा योजना ननमाणण गनणु पने
अिश्यक
भद्रपरु ईच्च मा निको पिू ण क्षेत्रमा रहेको निद्यालयकै जग्गामा सहकायणका साथ सरसफाइ
तथा पयाणिरण कायणयोजना बनाईने
भद्रपरु नगर क्षेत्र भरीकै फोहर सक
ं लन गरी भद्रपरु ५ को मेची नदीमा डम्पीङ्ग गरी
व्यिस्थापन भैरहेकोमा कनहलेकाही अगो लगाआ नदनाले दनु षत धिु ाँबाट पनतम पट्टीको
टोल नयाँबजार प्रभानित हुने गरे कोले सोको व्यिस्थापन गनण पहल गने
पन्नालाल चौक पिू ण देबु नघनमरे को घर पिू ण पैनीसम्म पक्की नाला सनहत बाटो निस्तार गने
तथा ननमाणण
नकराँत कल्याण सनमनत सामदू ानयक भिन ननमाणण सहयोग
रानरिय ऄनसु न्धान कायाणलय ननजकको कच्ची बाटो ग्राभेल गने
श्री कृ रण प्रणामी मनन्दरको र्ौचालय र कम्पाईण्ड िाल ननमाणण गने
सरु ज निश्वास स्मृनत भिन ननमाणण सहयोग
आन्द्र नसहं राजिर्
ं ीको घर हुदँ ै घोडामारा जाने बाटो पक्की नाला सनहत कालोपत्रे गने
अदिासी जनजाती कृ षक समहू लाइ ३ थान नडप बोररङ्गः जगेश्वर राजिंर्ी कान्टु
राजिंर्ी र सन्तबहादरु नदयालीको जग्गामा
र्ानन्त चौक हुदै समन राजिंर्ी र हारुन नमयाँको नबचको रमन टोलसम्मको नक्र्ाको
बाटो खोल्ने तथा ममणत गने
िडा नं. ११ को धल
ु ाबारी मागण नर्रानमा के नब अआ आटाभट्टा ननर पहु ातुबाडी जाने
बाटोको खाल्डोमा स्लायब कलभटण ननमाणण
चम राजिर्
ं ीको घरदेनख के तु राजिर्
ं ी रकम बस्तीसम्मको बाटो निस्तार तथा ग्राभेल गने
काम
सक
ु ु म्बासी टोल ननरार्ा राजिंर्ीको घर पिू ण हनडया खोलामा तटबन्धन
लेखनाथ चौक हुदँ ै काफ्ले टोल हुदँ ै हल्दीबारी जोड्ने देईननया खोलामा पक्की पल
ू
ननमाण
ण डु ी प्रनर्क्षण के न्द्र सक
कलबलग
ु ु म्बासी टोल पछाडी मलामी निश्रान्ती घरको ननमाणण तथा
रंगरोगन
लेखनाथ चौक हुदँ ै काफ्ले टोल देईननया पल
ु को बाटो कालोपत्रे पक्की नाला सनहतको
योजना ननरन्तरता
के न्द्र मोडदेनख प्रनर्क्षण के न्द्र कलबलगडु ी जाने बाटो पक्की नाला सनहत ड्रेन सनहत
सडक निस्तार
चन्द्रगढी खानेपानी ईपभोक्ता सनमनतलाइ सहयोग
बधर्ालामा पम्प २ िटा रातने
पारीजात चन्द्रगढी तेस्रो खानेपानी ईपभोक्ता सनमनतको नफल्टर जडान
कृ रण प्रा.नि. मा पक्की कम्पाईण्ड ननमाणण
चन्द्रगढी बजारको काली मनन्दर पछाडी ननरबहादरु राइको घरदेनख माछा मासु नबक्री कक्ष
बधर्ाला हुदँ ै मेची राजमागण जोड्ने पक्का नाला बनाईने योजना ननरन्तरता
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िडा स्तरमा
समािेर् गने

क्र.सं.

योजना तथा कायणक्रमको नाम

६३
६४
७०
७१

रंनगयाडाडा देईननया खोलामा अनदिासी जनजाती मलामी निश्रान्ती घर ननमाणण
नडल्लीराम नचया बगान ईिर ननचा झोडा पैनीमा तटबन्धन गने सतार बस्तीमा
लेखनाथ पस्ु तकालयको स्तरिृनर्द् तथा अन्तररक व्यिस्थापन कायण
अनदिासी राजिंर्ी जानतको भाषा धमण संस्कृ नत ररनतररिाज लगायत संरक्षण र प्रबर्द्णन
गनण ऄनसु न्धान के न्द्र स्थापना गनण अिश्यक पहल गने
कलबलगरु ी प्रनर्क्षण के न्द्रको पयणटकीय स्थल सरं क्षण गनणका लानग देईननया खोला
तटबन्धन गने
भद्रपरु नगर सानबक चन्द्रगढी महेर्परु भद्रपरु समेनटने गरी ररङ्ग रोडको निस्तृत ऄध्ययन
सिे गने
ऐनतहानसक पयणटनकय स्थल चन्द्रगढको सरं क्षण गनण अिश्यक पहल गने
महेर्परु मन्त्री चौक दनक्षण बगान पनतम पाँच कट्ठे हुदँ ै ज्ञाने चौक जाने बाटो
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भद्रपरु १४

सम्बनन्धत निषयगत ननकायहरुमा पेर् गनण संघ संस्था माफण त माँग भएका योजना तथा कायणक्रमहरु
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माँग गने संघ संस्थाहरुको नाम तथा ठे गाना
१ ऄधरु ो भिन ननमाणणका लानग रकम माँग तथा नसफाररर् सम्बन्धमा
श्री निदगु ाण मनन्दर व्यिस्थापन सनमनत भद्रपरु १५ निषम
२ भिन ननमाणणका लानग बजेट निननयोजन गने
श्री जेष्ठ नागररक कल्याण
टोल सनमनत भद्रपरु १४
३ पक्की नाला ननमाणण सम्बन्धमा
नदनेर्दास तत्मा लगायत भद्रपरु ७
४ ऄधरु ो भिन ननमाणणका लानग सामग्री ईपलब्ध गराइ नदने
मनहला जागरण सनमनत
भद्रपरु १४
५ मण्डप ननमाणण ऄनदु ान सम्बन्धमा
श्री नर्िपाञ्चायन मनन्दर ननमाणण तथा व्यिस्थापन
६ नडप बोररङ्ग २ सेट र अधनु नक कृ नष खेती सम्बन्धी क्षमता ऄनभिृनर्द्
श्री र्ान्तीनद्वप
हू भद्रपरु १२
सनमनतकृ षक
भद्रपसम
रु १२
७ के न्द्रको सडकको स्तर िृनर्द् सम्बन्धमा
ग्रामीण निकास प्रनर्क्षण के न्द्र
८ खानेपानी पाआप निस्तार माँग सम्बन्धमा
चन्द्रगढी दोस्रो खानेपानी ईपभोक्ता तथा सरसफाइ
९ नसपमल
निजागरण सनमनत
नारी ईत्थान
ू क तानलमका लानग रकम माँग सम्बन्धमा
भद्रपरु मञ्च
१२ भद्रपरु १२
१० भिन ननमाणणका लानग बजेट निननयोजन गने
ऄन्तरजाती नििानहत नारी र्सनक्तकरण मञ्च भद्रपरु १२
११ अधनु नक कृ नष खेती सम्बन्धी क्षमता ऄनभिृनर्द् तानलम तथा भ्रमण
१२ ईदघोषण तानलम
१३ नाला मानथ स्लायब कभर लगाईने माँग
िडा न.ं ६ भाननु गरिासी
१४ कम्पाईण्ड िाल ननमाणणका लानग रकम ईपलब्ध गरी नदने
नकरात राइ यायोक्खा प्रारनम्भक नगर कायण सनमनत
१५ कृ नष सम्बन्धी योजना समािेर् गरी नदने बारे
न्यू जागरण कृ षक समहू र्ान्ती चौक भद्रपरु ११
१६ रा स स भिन ममणत सम्भारका लानग बजेट निननयोजन
रानरिय समाचार सनमनत भद्रपरु
१७ एच अइ भी जनस्िास््य व्यिस्थापन तथा प्रजनन नर्क्षा कायणक्रम
लिकुर् अश्रम भद्रपरु ८
सञ्चालन

ननणणय नं. ११
क. यस भद्रपरु नगरपानलकाको लेखा सनमनतको बैठकबाट भएको ननणणय ऄनसु ार पेर् भएको भद्रपरु नगरपानलकाको
अ.ि.०७१।०७२ को ऄनन्तम लेखापररक्षणका लानग गत नगर पररषदको ननणणय ऄनसु ार नगरपानलका माफण त छनौट भएका चाटणडण
एकाईन्टेन्ट श्री सनु र्लकुमार ऄग्रिाल (एस.के . ऄग्रिाल एण्ड कम्पनी भद्रपरु ७) माफण त पेर् भएको लेखापररक्षण प्रनतिेदनमा
अिश्यक छलफल भइ ताहाँ ईल्लेख भएको पेश्की तथा ऄन्य िक्यौताहरु ऄसल
ु ईपर तथा फरफारक गनणका लानग
नगरपानलकालाइ ऄनधकार प्रत्यायोजन गने ननणणय गररयो ।
ख. अ.ि.०७०।०७१ तथा अ.ि.०७१।०७२ को ननयनमत तथा ऄसल
ु ईपर गनणु पने पेश्की ननयमानसु ार लेखापररक्षण प्रनतिेदनमा
ईल्लेख भए बमोनजमको फछयौट पेश्की तथा बेरुजल
ु ाइ ऄनमु ोदन गदै तथा ऄन्य बाँकी पेश्की तथा बेरुजल
ु ाइ ननयनमत तथा
ऄसल
ु ईपर गनण सो सम्बन्धमा तुरुन्त कािाणही र्रुु गनण नगरपानलकालाइ ननदेर्न नदने ननणणय गररयो ।
ग. नगरपानलकाबाट योजना सञ्चालनका लानग लगेका पेश्कीहरु जे जनत योजना सञ्चालन भएका छन् सोको कायण सम्पादन
मल्ू याङ्कन गरी सो मल्ू याङ्कन ऄनसु ारको रकम फछयौट गरी बाँकी रकम सरकारी बाँकी सरह ऄसल
ु ईपर गनण नगरपानलकालाइ
ननदेर्न नदने ननणणय गररयो ।
ननणणय न.ं १२
चालु अ.ि.०७२।०७३ को लानग लेखा सनमनतको नसफाररर् ऄनसु ार लेखापररक्षकको छनौट गनण गराईन नगरपानलकालाइ ऄनधकार
प्रत्यायोजन गने ननणणय गररयो ।
ननणणय न.ं १३
गत नगर पररषद तथा नगरपानलकाको ननणणय ऄनसु ार कमणचारी/ पदानधकारी तथा ऄन्यको लानग ईपलब्ध गराआएका सनु िधाहरुका साथै
खचणको पिु याइमा ईल्लेख भए बमोनजम हुने गरी निनभन्न सनु िधाहरु चालु अ.ि. तथा अगामी अ.ि.मा समेत यथाित रुपले ईपलब्ध गराईने
ननणणय गररयो । साथै गत अ.ि.मा भक्त
ु ानी हुन नसके का प्रर्ासननक तथा कायणक्रम खचणहरु चालु अ.ि.मा निननयोनजत बजेट नर्षणक नभत्र रहेर
खचण गनण नगरपानलकालाइ ऄनधकार प्रत्यायोजन गने ननणणय गररयो ।
ननणणय नं. १४
यस भद्रपरु नगरपानलका कायाणलयको पदपनू तण सनमनतले यस नगर पररषद समक्ष पेर् गरे को प्रनतिेदन (सब आनन्जननयर ननयक्त
ु ी तथा
नायब सब्ु बा बढुिा प्रकृ या) मानथ छलफल गदै सो प्रनतिेदन ऄनमु ोदन गने ननणणय गररयो ।
ननणणय नं.१५
गत २१औ ं नगर पररषद भएको नमनत २०७१ पौष २८ गतेदने ख चालु २२ औ ं नगर पररषद भएको नमनत २०७२ पौष २४ गतेसम्म नगर
पररषदको ननणणय ऄनसु ार तथा स्थानीय स्िायि र्ासन ऐन ननयम तथा अनथणक ननयमािली ऄनसु ार नगरपानलकाले गरे का सम्पणू ण ननणणयहरु
ऄनमु ोदन गने ननणणय गररयो । साथै नगर पररषदले गने कुनैपनन ननणणय तत्काल गरी परी अएका काम कािाणही फछयौट गनणु पने भएमा सो ननणणय
नलने ऄनधकार अगामी नगर पररषदबाट ऄनमु ोदन गराईने गरी नगरपानलकालाइ ऄनततयारी नदने ननणणय गररयो ।

ननणणय नं. १६
भद्रपरु नगरपानलकाको ननम्नानसु ारको स्िीकृ त कमणचारी दरबन्दी तथा र्ाखागत कमणचारी दरबन्दी नििरण स्िीकृ त गने ननणणय गररयो ।
कमाचारी दरबतदी
ऄब कायम
हाल कायम
थप गनणु पने
गनणु पने
क्र.सं.
पद
तह।श्रेणी
स्िीकृ त दरबन्दी
कै नफयत
दरबन्दी
स्िीकृ त
संतया
दरबन्दी
नेपाल सरकार
१
कायणकारी ऄनधकृ त
रा.प्र.तृतीय
१
०
१
जम्मा
१
०
१
नगरपानलकातफण कुल दरबन्दी नििरण
१
प्रर्ासनकय ऄनधकृ त
ऄनधकृ त स्तर छै ठौं
१
१
२
आनन्जननयर
ऄनधकृ त स्तर छै ठौं
१
१
२
सघं ीय मानमला तथा
(अनकण टेक्ट/नसनभल)
स्थानीय निकास
मन्त्रालयको नमनत
२०७२।०४।२९ को
ननणणयले स्िीकृ त "बस्ती
निकास र्हरी योजना तथा
भिन ननमाणण सम्बन्धी
अधारभतू मागणदर्णन,
२०७२" को दफा (३) को
ईपदफा (३.१) बमोनजम
१
३
सभेयर
सहायक स्तर पाँचौ
०
१
दरबन्दी थप गररएको ।
२
४
सब आनन्जननयर
सहायक स्तर पाँचौ
२
०
३
५
नायब सब्ु बा
सहायक स्तर पाँचौ
३
०
१
६
लेखापाल
सहायक स्तर पाँचौ
१
०
१
७
अन्तररक लेखापररक्षक
सहायक स्तर पाँचौ
१
०
९
८
खररदार।सहलेखापाल
सहायक स्तर चौथो
९
०
३
९
खररदार।मनु खया
सहायक स्तर तेस्रो
३
०
२
१०
कम्प्यटू र ऄपरे टर
सहायक स्तर चौथो
२
०
२
११
निद्यतु नमस्त्री
सहायक स्तर चौथो
२
०
१
१२
जमदार । हिलदार
सहायक स्तर चौथो
१
०
१
१३
कायाणलय सहयोगी माली
श्रेणीनिहीन
१
०
७
१४
कायाणलय सहयोगी
श्रेणीनिहीन
७
०
६
१५
कायाणलय सहयोगी फायरमेन श्रेणीनिहीन
६
०

१६
१७
१८
१९
२०

सिारी चालक
सिारी चालक
कायाणलय सहयोगी कुचोदार
कायाणलय सहयोगी भान्से
निद्यतु हेल्पर
जम्मा

श्रेणीनिहीन
श्रेणीनिहीन
श्रेणीनिहीन
श्रेणीनिहीन
श्रेणीनिहीन

३
३
४
१
१
५३

०
०
०
०
०
२

३
३
४
१
१
५५

शाखागत स्र्वीकृत दरबतदी
क्र.सं.
१
२

२.१

२.२

र्ाखा/ईपर्ाखा/आकाइ

तह

पद

दरबन्दी संतया

कै नफयत

रा.पं.तृतीय

कायाकारी ऄन्धकृत

१

नेपाल सरकार

ऄनधकृ त स्तर छै ठौं
सहायक स्तर चौथो

प्रर्ासनकय ऄनधकृ त
खररदार

१
१

सहायक स्तर चौथो
श्रेणीनिहीन
श्रेणीनिहीन
श्रेणीनिहीन

स.कम्प्यटू र ऄपरे टर
कायाणलय सहयोगी
कायाणलय सहयोगी माली
कायाणलय सहयोगी भान्से

१
४
१
१

नगरपानलका
नगरपानलका
नगरपानलका

सहायक स्तर पाँचौ

नायब सब्ु बा

१

नगरपानलका

सहायक स्तर चौथो

खररदार

२

नगरपानलका

सहायक स्तर तृतीय

मनु खया

३

नगरपानलका

श्रेणीनिहीन
सहायक स्तर चौथो
श्रेणीनिहीन
श्रेणीनिहीन

कायाणलय सहयोगी
जमदार । हिलदार
फायरमेन
सिारी चालक

३
१
६
३

नगरपानलका

सहायक स्तर पाँचौ
सहायक स्तर चौथो
सहायक स्तर चौथो

लेखापाल
सह लेखापाल
खररदार

१
१
१

नगरपानलका
नगरपानलका
नगरपानलका

सहायक स्तर पाँचौ
सहायक स्तर चौथो
योजना/प्रान्र्वन्धक तथा शिरी न्र्वकास शाखा ऄततगात
ऄनधकृ त स्तर छै ठौं
योजना/प्रानिनधक तथा र्हरी
निकास र्ाखा
सहायक स्तर पाँचौ
ऄनधकृ त स्तर छै ठौं
सहायक स्तर पाँचौ
घर नक्र्ा पास र्ाखा
सहायक स्तर पाँचौ
सहायक स्तर चौथो
सहायक स्तर चौथो
निद्यतु आकाइ
श्रेणीनिहीन

नायब सब्ु बा
खररदार

१
३

नगरपानलका
नगरपानलका

आनन्जननयर
सब आनन्जननयर
आनन्जननयर
सब आनन्जननयर
सभेयर
खररदार
निद्यतु नमस्त्री
निद्यतु हेल्पर

१
१
१
१
१
१
२
१

नगरपानलका
नगरपानलका
नगरपानलका
नगरपानलका
नगरपानलका
नगरपानलका
नगरपानलका
नगरपानलका

कायाकारी ऄन्धकृत
प्रशासन शाखा ऄततगात

प्रर्ासन र्ाखा

सयं क्त
ु िडा कायाणलय
(चन्द्रगढी, महेर्परु , भद्रपरु )

२.३

बारुणयन्त्र ईपर्ाखा

३

अन्थाक प्रशासन शाखा ऄततगात

३.१

अनथणक प्रर्ासन र्ाखा

३.२
४

नजन्सी ईपर्ाखा
राजस्र्व प्रशासन शाखा ऄततगात

४.१
५
५.१

५.२

५.३

राजस्ि प्रर्ासन र्ाखा

नगरपानलका
नगरपानलका
नगरपानलका

नगरपानलका
नगरपानलका
नगरपानलका

६
६.१
७.
७.१
७.२

अततररक लेखापररक्षण शाखा ऄततगात
अन्तररक लेखापररक्षण र्ाखा
सहायक स्तर पाँचौ
अन्तररक लेखापररक्षक
सामदु ान्यक न्र्वकास तथा र्वातार्वरण शाखा तथा नगर सच
ू ना के तद्र ऄततगात
सामदु ानयक निकास तथा
सहायक स्तर पाँचौ
नायब सब्ु बा
िातािरण र्ाखा तथा नगर
सहायक स्तर चौथो
कम्प्यटू र ऄपरे टर
सचू ना के न्द्र
श्रेणीनिहीन
सिारी चालक
फोहर व्यिस्थापन ईपर्ाखा
श्रेणीनिहीन
कुचोदार
जम्मा

१

नगरपानलका

१

नगरपानलका
नगरपानलका

१
३
४
५५

नगरपानलका
नगरपानलका

ननणणय नं.१७
(क) भद्रपरु नगरपानलका कायाणलयमा रहेका सिारी साधनहरु बारुणयन्त्र ३, कायाणलयको जीप १, ियाक्टर ३, निपर १ तथा ब्याक हो लोडर
१ गरी जम्मा ९ िटा सिारी साधनहरु रहेकोमा मानथ ननणणय नं.१६ मा ईल्लेनखत दरबन्दी तानलका ऄनसु ार सिारी चालकहरुको
दरबन्दी ६ िटा मात्र रहेकोले नपगु सिारी चालकहरु ३ जना सेिा करार माफण त नलइ दैननक कायण सञ्चालन गने तथा सोका लानग लाग्ने
खचण सम्बनन्धत नर्षणकबाट नै भक्त
ु ानी गनण नगरपानलकालाइ ऄनततयारी नदने ननणणय गररयो ।
(ख) भद्रपरु नगरपानलका िडा न.ं ६ को पर्ु हाटमा ननमाणण हुन लागेको कायाणलयको नयाँ भिनको ननरन्तर रुपमा प्रानिनधक रुपमा रे खदेख
गनणका लानग एकजना प्रानिनधक अयोजना ऄिधीभरका लानग सेिा करारमा ननयक्त
ु गनण र सोका लानग लाग्ने खचण सम्बनन्धत
अयोजनाको कनन्टन्जेन्सी नर्षणकबाट नै भक्त
ु ानी गनण नगरपानलकालाइ ऄनततयारी नदने ननणणय गररयो ।
(ग) १९औ ं नगर पररषदको ननणणय न.ं २२ ऄनसु ार सानबक भद्रपरु नगर क्षेत्रको दैननक सरसफाइ (नाला समेत) गनणका लानग जम्मा २० जना
कुचोदार तथा ज्यामीहरु नजल्ला दररे ट सनमनतले तोके को ज्याला दरको पररधी नभत्र रही दैननक ज्यालादारीमा कामकाज गररदै
अएकोमा नेपाल सरकार मनन्त्रपररषदको नमनत २०७१।०८।१६ गतेको ननणणयले सानबक चन्द्रगढी तथा महेर्परु गा.नि.स. भद्रपरु
नगरपानलकामा समायोजन भएको हुदँ ा ईल्लेनखत जनर्नक्तबाट मात्र नगर सफाइ गनण ऄपगु देनखएको हुदँ ा थप १० (दर्) जना गरी
जम्मा ३० (तीस) जना कुचोदार तथा ज्यामीहरुलाइ नजल्ला दररे ट सनमनतले ननधाणरण गरे को ज्याला दरको पररधी नभत्र रही नगर
सरसफाइ कायण गने गराईने ननणणय गररयो ।
(घ) भद्रपरु नगरपानलकाको क्षेत्र निस्तार भएको र निस्ताररत क्षेत्रमा सडक बिी जडान तथा ममणत गनणका लानग नगरपानलकामा रहेको
सानबकको प्रानिनधक जनर्नक्तले मात्र सम्भि नभएको हुदँ ा नगरपानलकाबाट नगर क्षेत्रमा सडक बिी जडान तथा ममणत गनणका लानग
नजल्ला दररे ट सनमनतले ननधाणरण गरे को ज्याला दरको पररधी नभत्र रही नगरपानलकाले दैननक ज्यालादारीमा काम लगाईँदै अएको
प्रानिनधकहरुको लानग गररएको खचणलाइ ऄनमु ोदन गदै तीन जना प्रानिनधक तथा एक जना सहयोगीहरुलाइ दैननक ज्यालादारीमा
कामकाज गनण लगाईने र सोमा लाग्ने खचण सम्बनन्धत निद्यतु नर्षणकबाट नै बेहोने ननणणय गररयो ।
ननणणय न.ं १८
गत अ.ि.०७१।०७२ को प्रकोप व्यिस्थापन कायण योजनाको कायाणन्ियनको नगरपानलकाको बैठकमा छलफल भइ प्राप्त प्रनतिेदनको
सनमक्षा गररयो । जसको अधारमा चालु अ.ि.०७२।०७३ को ससं ोधन गररयो साथै अगामी अ.ि.०७३।०७४ का लानग ननमाणण गररएको प्रकोप
व्यिस्थापन कायणयोजनालाइ स्िीकृ त गने ननणणय गररयो ।
ननणणय न.ं १९
गत २१ औ ं नगर पररषददेनख चालु २२ औ ं नगर पररषदसम्म नगरपानलकाद्वारा निनभन्न नमनतहरुमा अयोजना गररएका सािणजननक
सनु िु ाइको नगरपानलकाको बैठकमा छलफल भइ प्राप्त प्रनतिेदन सम्बन्धमा जानकारी भइ ऄनमु ोदन गररयो साथै सािणजननक सनु िु ाइहरुबाट प्राप्त
सल्लाह एिम् सझु ािलाइ नगरपानलकाको िानषणक नीनत, योजना तथा कायणक्रममा समािेर् गरी कायाणन्ियन गदै जाने ननणणय गररयो ।

ननणणय नं. २०
नगरपानलकाबाट अ.ि.२०७२।०७३ मा तलब नर्षणकमा निननयोनजत बजेटबाट खचण गररने रकम नगरपानलकाबाट संसोधन सनहत पेर्
भएको िानषणक तलबी प्रनतिेदन तथा अगामी अ.ि.२०७३।०७४ को स्िीकृ त दरबन्दी ऄन्तगणत कायणरत पद ऄनसु ारको तलबी प्रनतिेदन पाररत
गने ननणणय गररयो ।
ननणणय नं. २१
गत २०७२ मंसीर मसान्तसम्ममा सामानजक सरु क्षा कायणक्रम ऄन्तगणत भिा नलनु हुने जेष्ठ नागररक एकल तथा निधिा मनहला पणू ण तथा
अंनर्क ऄपाङ्ग लोपोन्मख
ु अनदिासी जनजातीहरुको नामािलीमा २०७२ मंसीर मसान्तसम्ममा लगत कट्टा भएका तथा नयाँ थप भएका भिा
पाईने लाभग्राहीहरुको नामािली जानकारी प्राप्त भइ छलफल गररयो र ईक्त नामािली नगरपानलकाको सचू ना पाटी तथा िेभसाआट माफण त
सािणजननक गने ननणणय गररयो ।
ननणणय नं. २२
गत नगर पररषदबाट निननयोनजत भएर गत अ.ि.२०७१।०७२ मा सञ्चालन भइ नगरपानलकाको ऄनधकार प्रयोग गरी कायणकारी
ऄनधकृ त एिम् नगर प्रमख
ु एिम् नगरपानलका माफण त फरफारक गररएका योजना तथा कायणक्रमहरु नगरपानलकाको ननणणय माफण त फरफारक
ऄनमु ोदन भैसके काले सो सम्पणू ण योजनाहरुको जाँचपास तथा फरफारकलाइ ऄनमु ोदनका साथै समथणन गने ननणणय गररयो ।
ननणणय न.ं २३
२१औ ं नगर पररषदको ननणणय न.ं २४ लाइ ननरन्तरता नददैं सघं ीय मानमला तथा स्थानीय निकास मन्त्रालयको नमनत २०७२।०४।२९ को
ननणणयबाट स्िीकृ त बस्ती निकास, र्हरी योजना तथा भिन ननमाणण सम्बन्धी अधारभतू मागणदर्णन, २०७२ र नेपाल सरकार (मन्त्रीपररषद अनथणक
तथा पिू ाणधार सनमनत) को नमनत २०७२।०६।१३ को ननणणयानसु ार स्िीकृ त नयाँ बस्ती निकास र्हरी योजना तथा भिन ननमाणण सम्बन्धी
अधारभतू ननमाणण मापदण्ड, २०७२ तत्काल कायाणन्ियन गनण भद्रपरु नगरपानलका कायाणलयलाइ ऄनततयारी नदने ननणणय गररयो ।
ननणणय नं. २४
भद्रपरु नगरपानलकाको निस्तृत रुपमा अिनधक योजना, Urban Base Map, यातायात गरुु योजना ननमाणणका लानग सम्बनन्धत
ननकायमा ऄनरु ोध गने ननणणय गररयो ।
ननणणय नं. २५
नगरपानलकाद्वारा स्थानीय ननकाय सामानजक पररक्षण कायणनिनध २०६७ बमोनजम अ.ि.०७१।०७२ मा सम्पन्न गररएका सामानजक
गनतनिनधहरुको "सामानजक पररक्षण प्रनतिेदन" मा छलफल भइ सो प्रनतिेदनलाइ ऄनमु ोदन गररयो साथै सो सामानजक पररक्षण प्रनतिेदनमा
औल्याआएका सल्लाह एिम् सझु ािहरुलाइ नगरपानलकाको िानषणक नीनत, योजना तथा कायणक्रममा समािेर् गरी कायाणन्ियन गदै जाने ननणणय
गररयो ।

ननणणय नं. २६
यस भद्रपरु नगरपानलकामा चालु अ.ि.२०७२।०७३ र अगामी अ.ि.२०७३।०७४ मा सञ्चालन गररने रु.पचास लाख भन्दा
मानथका तपनसलमा ईल्लेनखत अयोजनाहरुको नगरपानलका कायाणलय माफण त गराआएको सम्भाव्यता ऄध्ययनलाइ ऄनमु ोदन गने ननणणय गररयो ।
योजनाहरुको नाम
ऄ) सडक कालोपत्रे
1
िडा नं.३।४।७ ऄन्तणगत बोक्तोबारी चौकदेनख मनन्त्रचौक िडा कायाणलय हुदँ ै जनता चौकदेनख धल
ु ाबारी जाने बाटो चौडा गरी
स्तरिृनर्द् गने काम
2
िडा नं.११।१३।१४ ऄन्तणगणत देिकोटा मागण, टािर मागण हुदँ ै चैतबु ारी नर्िालय चौकबाट के न्द्र हुदँ ै नसर्द्ाथण चौकसम्मको बाटो
अ) ढल, पक्ट्की नाला, कलभटा न्नमााण गने काम
1
िडा न.ं ५ र ६ ऄन्तणगत भानु चौकदेनख रामऄितारको पसलसम्म तथा नझम्की चौकसम्मको सडक पनु ः ननमाणण तथा ऄबला नचत्र
मनन्दर (नसनेमा हल) देनख सोमराज पौडेलको घर हुदँ ै मेची नदीसम्मको पैनी व्यिनस्थत गने र पक्की नाला ननमाणण गनणु पने
2
िडा नं.८।९ ऄन्तणगत क्याम्पस पछाडीको बाटो हुदँ ै सगरमाथा चौकदेनख निद्यतु प्रानधकरण जाने बाटो चौडा गरी नाला ननमाणण गने
3
िडा न.ं १०/११ को नजल्ला प्रर्ासन कायाणलय पिू ण एस पी मोडदेनख धल
ु ाबारी जोड्ने सडक चौडा गरी नाला ननमाणण
भद्रपरु न.पा.र्वा.न.ं ६ मा न्नमााण िुन लागेको नयााँ कायाालय भर्वन
O_
ननणणय नं. २७
भद्रपरु नगरपानलकाले नसटी ररक्सा सञ्चालन गने नगरिासीहरुबाट नलआने दताण र्ल्ु कमा तोनकएको राजस्ि रकम रु.३,०००।०० मा ५०
प्रनतर्त छुट नदने नगरपानलकाको ननणणयलाइ ऄनमु ोदन गदै ईक्त छुट सनु िधा यस नगरपानलकासँग नसमाना जोनडएका गा.नि.स. िासीहरुलाइ
समेत प्रदान गने ननणणय गररयो ।
ननणणय न.ं २८
यस भद्रपरु नगरपानलका िा.न.ं १ को मेची पारी रहेको गाईँ तथा िस्तीमा बसोबास गने बानसन्दाहरुलाइ नेपाल सरकारबाट मेची नदीमा
झोलङु ् गे पल
ु ननमाणण भैरहेकोमा ईक्त पल
ू ननमाणण सम्पन्न नभएसम्मका लानग सदरमक
ु ाम तथा भद्रपरु बजारमा अित जाित गनणका लानग सानबक
महेर्परु गा.नि.स.बाट प्राप्त भएको डुङ्गा (नाई) ममणत गरी ननःर्ल्ु क रुपमा अिात जाितको सनु िधा ईपलब्ध गराईने ननणणय गररयो ।
ननणणय नं.२९
यस भद्रपरु नगरपानलकाको िस्तु नस्थनत झल्काईने नकनसमको हालसम्म कुनै नकनसमको डकुमेन्िी ननमाणण नभएको ऄिस्थामा
नगरपानलकाको सबै क्षेत्रहरु क्रमर्ः अनथणक, भौनतक निकास, जलस्रोत, िातािरण, सरसफाइ, नर्क्षा तथा खेलकुद, संस्कृ नत, ननमाणण तथा
यातायात, स्िास््य सेिा, समाज कल्याण लगायत ऄन्य सम्पणू ण निषयिस्तुहरुलाइ समेटेर नभजयु ल डकुमेन्िी ननमाणण गरी नगरपानलकामा रातने
ननणणय गररयो ।
ननणणय नं.३०
नगरपानलकाको स्िानमत्िमा ९ िटा सिारी साधनहरु रहेको र सिारी साधनहरु पानकण ङ्गको लानग स्थान ऄभाि भएको कारणले
गाडीहरु बाटोमा नै पानकण ङ्ग गदाण ती सिारी साधनहरु नबग्रने तथा सिारी साधनका पाटणपजू ाणहरु चोरी हुने प्रबल सम्भािना रहने भएको र
बारुणयन्त्रहरु नगरपानलकाको कायाणलय भिनमा नै रानखने गरे कोमा त्यसबाट भिनलाइ क्षनत हुदँ ै गएकोले भिन संरक्षणका लानग समेत
नगरपानलका कायाणलयको भिन ईिरतफण को जग्गामा रहेको ऄस्थायी प्रकृ नतको परु ानो काम नलाग्ने ऄिस्थामा रहेको टहरालाइ भत्काइ
नगरपानलकाको निनभन्न क्षेत्रहरुमा पक्की पल
ू हरु ननमाणण गदाण भत्काइ ल्याआएको काठहरुको प्रयोग गरी सबै सिारी साधनहरु ऄटाईन सक्ने
क्षमताको ऄस्थायी प्रकृ नतकै टहरा ननमाणण गरी सिारी साधनहरुको यथोनचत व्यिस्थापन गनणका लानग नगरपानलकालाइ ऄनततयारी प्रदान गने
ननणणय गररयो ।

ननणणय नं.३१
नगरपानलकाका सबै िडा सनचिहरु तथा र्ाखा प्रमख
ु हरुलाइ नगरपानलकाबाट नगरिासीहरुलाइ प्रदान गररने सेिामा ऄझ बढी
चस्ु तता ल्याईन तथा नगरिासी र नगरपानलका नबचको दरू ीलाइ ऄझ कम गनणका लानग मोबायल नम्बर सनहत एक।एक थान मोबायल सेट
ईपलब्ध गराईने तथा यसरी िडा सनचि र र्ाखा प्रमख
ु हरुलाइ ईपलब्ध गराआएको मोबायल नम्बर नगरपानलकाको िेब साआट तथा फे सबक
ु
लगायत ऄन्य माध्यमबाट सािणजननक समेत गने ननणणय गररयो ।
ननणणय नं.३२
भद्रपरु नगरपानलकाको स्िानमत्िमा रहेको भद्रपरु ११ को ६ नबघा १० कठ्ठा जग्गाको संरक्षण गनणका लानग तार घेराबारा गरी िृक्षारोपण
गनणका लानग नजल्ला िन कायाणलय लगायत ऄन्य सम्बनन्धत ननकायहरुसँग समन्िय गरी िृक्षारोपण गनणका लानग अिश्यक पहल गनण भद्रपरु
नगरपानलकालाइ ऄनततयारी प्रदान गने ननणणय गररयो ।
ननणणय नं.३३
भद्रपरु नगर क्षेत्रको मतु य राजमागण, प्रमख
ु चौक बजार तथा निपन्न िगणको बसोबास रहेको टोल बस्तीहरुमा अिश्यकता हेरी लागत
सहभानगता नबना पनन सडक बिी निस्तार गने ननणणय गररयो ।
ननणणय न.ं ३४
स्थानीय स्िायि र्ासन ऐन २०५५ को दफा २४६ मा स्थानीय ननकायले ऐन र ननयम बमोनजम अफूले गनणु पने कामको नननमि
राजनैनतक दलहरुसँग सहयोग माँग गरे मा त्यस्ता राजनैनतक दलहरुले अिश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईनु पनेछ भन्ने व्यिस्था भएको तथा
ितणमान ऄिस्थामा जनप्रनतननधीहरु नभएको कारणले नेपाल सरकारको ननणणयले नगर पररषद, नगरपानलका बोडण तथा नगर प्रमख
ु को ऄनधकार
कायणकारी ऄनधकृ तलाइ ऄनधकार प्रत्यायोजन गरे को ऄिस्थामा कायणकारी ऄनधकृ तले नगरपानलकाको निकास ननमाणण लगायत ऄन्य
निषयहरुमा अम राजनैनतक सहमनत जटु ाइ ननणणय गनणका लानग नगरमा नक्रयानर्ल राजनैनतक दलहरुलाइ निनभन्न निषयहरुमा छलफलका लानग
बोलाईँदा नगर क्षेत्रमा नक्रयानर्ल प्रत्येक राजनैनतक दलको एक । एक जना प्रनतननधीलाइ प्रनत बैठक यातायात खचण िापत रु.पाँच सय (ननणणय
पनु स्तका हेरी) ईपलब्ध गराईने ननणणय गररयो ।
ननणणय नं.३५
यस भद्रपरु नगरपानलकाको स्िानमत्िमा रहेको ब्याक हो लोडर भाडामा सञ्चालन गदाण ईक्त सिारीको सिारी चालकलाइ प्रनत घण्टा
रु. पचासका दरले प्रोत्साहन भिा ईपलब्ध गराईने ननणणय गररयो ।
ननणणय नं.३६
यस भद्रपरु नगरपानलकाले ऄसल
ु गनण बाँकी रहेको व्यिसाय कर लगायत ऄन्य करहरु ऄसल
ु ईपर गनणका लानग कर संकलन टोली
पररचालन गने तथा ऄसल
ु भएको िक्यौता कर रकमको ५ प्रनतर्त रकम कर संकलन टोलीलाइ प्रोत्साहन भिा ईपलब्ध गराईने ननणणय गररयो ।
ननणणय नं.३७
यस भद्रपरु नगरपानलकाको निनभन्न क्षेत्रहरुमा रही नगरको लानग ईत्कृ ि काम गने व्यनक्त करदाताहरुलाइ सम्मान गने कायण गदै
अआरहेकोमा यस िषण स्िास््य क्षेत्रमा सकृ य रही सेिा गरे िापत भद्रपरु १३ का सजणन डाक्टर श्री रामबाबु खड्कालाइ रु.बीस हजार सनहत ईत्कृ ि
व्यनक्तत्ि, ईत्कृ ि कमणचारीमा कायाणलय सहयोगी श्री परु पलाल रे ग्मी रु.दर् हजार, ईत्कृ ि करदातामा चन्द्रगढी टी स्टेट प्रा.नल. भद्रपरु १३, ईत्कृ ि
ईपभोक्ता सनमनतमा भद्रपरु २ को हकण नेम्िाङ्ग ऄध्यक्ष रहेको ईपभोक्ता सनमनतलाइ सम्मान गने ननणणय गररयो । साथै रानरिय यिु ा प्रनतभा
परु स्कारबाट सम्माननत यस भद्रपरु न.पा.िा.नं.८ का श्री ऄपणण र्माण कट्टेल र श्री अनदत्य पराजल
ु ीलाइ नगरपानलका बोडणको ननणणयानसु ार
नगरपानलकाबाट गररएको सम्मानलाइ ऄनमु ोदन गने ननणणय गररयो ।

ननणणय नं. ३८
यस भद्रपरु नगरपानलकाको २१औ ं नगर पररषदबाट स्िीकृ त भइ अ.ि.२०७१।०७२ को अषाढ मसान्तसम्ममा सम्पन्न हुन नसके का तपनसल बमोनजमका योजना तथा
कायणक्रमहरुको जम्मा रकम रु. 3,12,32,153.47 को योजनाहरु चालु अ.ि.२०७२।०७३ को बजेटमा समािेर् गरी कायणक्रम सम्पन्न भए पतात भक्त
ु ानी गनणका लानग नगरपानलकामा
ऄनततयारी नदने ननणणय गररयो ।

क्र.
सं

अ.ि. २०७१/०७२ को ऄषाढ मसान्तमा पँनू जगत कायणक्रम खचणको भक्त
ु ानी नदन बाँकी भइ अ.ि. ७२/७३ मा भक्त
ु ानी नदनु पने नििरण
(ननयम १८ को ईपननयम - १) को खण्ड (थ) ननयम ३९ को ईपननयम (१) को खण्ड (न) र ननयम ६० को ईपननयम (१) को खण्ड (ध) सँग सम्बनन्धत )
भक्त
भक्त
कनन्टनजेन्सी खचण रकम
जम्मा निननयोजन
ु ानी नदन बाँकी हुने जम्मा निननयोनजत हाल सम्म भएको
ु ानी नदन बाँकी
कायणक्रमको नाम ठे गाना
बजेट
खचण रकम
योजनागत रकम
गनणु पने बजेट रकम

बजेट खचण नर्षणक ६.५ सािणजननक ननमाणण (गतको योजनाको भक्त
ु ानी नदन बाँकी नििरण )
क) जगेडा कोि
24,600,405.83 15,883,000.00
8,717,405.83
1

2
3
4
5

निरणदु िे को घरदेनख
रानीसती मनन्दर नाला
ननमाणण ईपभोक्ता सनमनत
भद्रपरु ८
नागररक मागण पनक्की
नाला ननमाणण ईपभोक्ता
सनमनत भद्रपरु ८
सडक कालोपत्रे ईपभोक्ता
सनमनत भद्रपरु ५/८
नभलनमनलया खोलामा
ररटेननङ्ग िाल ननमाणण
भद्रपरु ५/६/८
घोडामारा पैनीमा
अरनसनस कल्भणट ननमाणण
भद्रपरु १०/११

5,302,893.29

5,450,262.29

4,956,652.76

निननयोनजत

खचण

कै नफयत

बाँकी

615,010.47

51,527.99

563,482.48

9,280,888.31

4,770,000.00

532,893.29

132,572.33

10,027.98

122,544.35

4,905,000.00

545,262.29

136,256.56

41,500.01

94,756.55

640,018.84

)&!÷&@

1,486,000.00

3,470,652.76

123,916.32

0.00

123,916.32

3,594,569.08

)&)÷&!

3,512,370.49

122,809.26

0.00

122,809.26

3,635,179.75

)&!÷&@

656,227.00

99,456.00

0.00

99,456.00

755,683.00

)&)÷&!

4,912,370.49

1,400,000.00

3,978,227.00

3,322,000.00

655,437.64

)&!÷&@

ग) भा.रा.दु.योजना कोल्डस्टोरेज) न्नमााण
सनु ौला नखम्ती ननमाणण
1
सेिा
ग ) र्वाडा स्तररय तथा सान्र्वक
गान्र्वसका योजना
1

2

3

4
5
6
7

चैतुिारी देनख डाँफे फ्याक्ि
जाने सडक सानिक
चन्द्रगढी ८ को नसमाना
सम्म भद्रपरु १३
चन्द्रगढ मागण गार् भेल
( नसर्द्ाथण चौकदेनख
चन्द्रगढसम्मको भाग ),
भद्रपरु १३
पाररजात खानेपानी तथा
सरसफाआ सपभोक्ता
सनमनत टंयाकी ननमाणण
तथा पाइप निस्तार, भद्रपरु
१२
पाररजात पिू ण परु पलाल
मागणको दायाँबायाँ
बृक्षरोपण भद्रपरु १३
हनडया कृ षक कुलो ममणत
भद्रपरु १२
निनप मागणमा ननमाणणानधन
पक्की कलभटण स्लायब
ननमाणण भद्रपरु ११
पैनी ममणत भद्रपरु ११
गोजा पैनी ममणत

41,337,375.00

35,305,982.91

6,031,392.09 1,829,087.29

41,337,375.00

35,305,982.91

6,031,392.09

,829,087.29

1,174,226.75

654,860.54

6,686,252.63

,174,226.75

654,860.54

6,686,252.63
)^&÷)^*

1,727,500.00

316,800.00

50,000.00

135,000.00

120,000.00

50,000.00

20,000.00
60,000.00
230,000.00

37,500.00

96,800.00

1,410,700.00

0.00

0.00

0.00

1,410,700.00

50,000.00

0.00

50,000.00

)&!÷&@

15,000.00

0.00

15,000.00

)&!÷&@

50,000.00

0.00

50,000.00

)&!÷&@

20,000.00

0.00

20,000.00

)&!÷&@

60,000.00

0.00

60,000.00

)&!÷&@

133,200.00

0.00

133,200.00

)&!÷&@

37,500.00

0.00

37,500.00

)&!÷&@

8
9
10
11
12
13

14

पैनी ममणत भद्रपरु ११
कन्चन पैनी ममणत
पैनी ममणत भद्रपरु ११
नरे न,नसके न, पल्टु
राजबंर्ीको खेत धरधरे
ननयन्त्रण
निधतु पोल तार सनहत
खररद भद्रपरु ११
देिकोटा मागण कालोपत्रे
भद्रपरु ११
सरस्िती मागण टोल
र्क्र
ु राज मागणको स्तर बृनर्द्
गरर ग्राभेल, भद्रपरु ११
नि.पी. चोक देनख चैतुिारी
जोडने सडक स्तरबृनर्द्
भद्रपरु १४
राजबंर्ी मागणको स्तर
बृनर्द् गरर ग्राभेल, भद्रपरु
१४

बैनर्द्क मागणको स्तर बृनर्द्
गरर ग्राभेल, भद्रपरु १४
काली मनन्दर ईिरिाट
16 गोसखान सम्म ड्रेन ननमाणण
भद्रपरु १४
कहरनसंह राजबंर्ीको गाईँ
जाने सडकको स्तर बृनर्द्
17 गरर ग्राभेल, भद्रपरु २
15

37,500.00

37,500.00

0.00

37,500.00

)&!÷&@

37,500.00

37,500.00

0.00

37,500.00

)&!÷&@

50,000.00

0.00

50,000.00

)&!÷&@

150,000.00

0.00

150,000.00

)&!÷&@

25,000.00

0.00

25,000.00

)&!÷&@

200,000.00

0.00

200,000.00

)&!÷&@

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

)&!÷&@

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

)&!÷&@

300,000.00

0.00

300,000.00

)&!÷&@

25,000.00

0.00

25,000.00

)&!÷&@

50,000.00
150,000.00
25,000.00
300,000.00

300,000.00

25,000.00

100,000.00

मेची लोकमागण देनख
पनतम कमला नलम्बक
ु ो
18
सम्म जाने सडकको स्तर
बृनर्द् गरर ग्राभेल, भद्रपरु २
ईपेन्द्र पाश्वानको घर देनख
पिू ण जाने सडक लेकाको
19 गाईँसम्म जाने सडकको
होलीमा कल्भणट ननमाणण,
भद्रपरु २
फुलनसहं राजबर्
ं ीको घर
हुदँ ै आन्द्र राजबर्
ं ीको घर
20 हुदै बोक्तोबारी चोक
सम्मको सडकको स्तर
बृनर्द् गरर ग्राभेल, भद्रपरु ३
गोमनलाल देनख पोखरी
21 सम्मको सडकको स्तर
बृनर्द् गरर ग्राभेल, भद्रपरु ३
ननु करणदेनख पनतम
ढके न्द्रको सम्मको
22
सडकको स्तर बृनर्द् गरर
ग्राभेल, भद्रपरु ४
डानगिारी देनख दनक्षण
सानिक िाडण न.ं २
23
तफण जाने सडकको स्तर
बृनर्द् गरर ग्राभेल, भद्रपरु २
घ) न्ज.न्र्व.स.तथा ऄतय
न्नकायिरुर्वाट प्राप्त योजनािरु
भद्रपरु १५, बालमनन्दर
1 बाल निकास कायणक्रम

25,000.00

50,000.00

30,000.00

20,000.00

25,000.00

150,000.00

0.00

25,000.00

)&!÷&@

50,000.00

0.00

50,000.00

)&!÷&@

30,000.00

0.00

30,000.00

)&!÷&@

20,000.00

0.00

20,000.00

)&!÷&@

25,000.00

0.00

25,000.00

)&!÷&@

50,000.00

)&!÷&@

50,000.00

50,000.00

1,090,000.00

25,000.00

75,000.00

1,015,000.00

75,000.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00

1,015,000.00
75,000.00

)&)÷&!

2
3
4

देईननया खोला तटबन्धन
भद्रपरु ११
र्नहद सरु ज निश्वास
सानलक ननमाण
स्िास्थ चौकी भिन
ननमाणणण
कुल जम्मा

90,000.00
100,000.00
750,000.00
68,755,280.83

0.00
0.00
0.00
1,580,782.91

90,000.00

90,000.00

100,000.00

100,000.00

750,000.00

750,000.00

17,174,497.92 2,444,097.76

1,225,754.74

)&!÷&@

)&!÷&@

)&)÷&!

1,218,343.02 18,392,840.94

बजेट खचण नर्षणक ६.६ पँनू जगत सुधार (गतको योजनाको भक्त
ु ानी नदन बाँकी नििरण )
750,000.00

4,785,143.53

244,918.00

119,959.00

124,959.00

4,910,102.53

750,000.00

4,785,143.53

244,918.00

119,959.00

124,959.00

4,910,102.53

बजेट खचण नर्षणक ६.८ लनक्षत िगण योजना (गतको योजनाको भक्त
ु ानी नदन बाँकी नििरण )
च) लन्क्षत र्वगा न्र्वकास
743,174.00
कायाक्रम
1,488,400.00
745,226.00
क
मन्िला
320,000.00
104,376.00
215,624.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215,624.00

0.00

45,000.00

ख) सडक नपच ममणत
1

1
2
3
4

सडक बोडण ऄन्तरगतको
सडक नपच ममणत जय
खगेश्वरी ननमाणण सेिा

मनहला स्ियंसेनिका
क्षमता निकास
सानिक चन्द्रगढी गानिस
ऄन्तरपाटी मनहला
सञ्जाल
चन्द्रमौलेश्वर मनहला
सामदु ानयक भिन ननमाणण
भद्रपरु २
नददी बनहनी सचेतना
समहू , भद्रपरु १०

5,535,143.53

5,535,143.53

45,000.00

0.00

45,000.00

135,000.00

104,376.00

30,624.00

100,000.00

20,000.00

100,000.00
20,000.00

743,174.00

30,624.00

100,000.00

20,000.00

)&!÷&@

5
v
1
2
v
1

2

3

4
5
6

निीन जागरण मनहला
समहू , भद्रपरु ५
बालर्वान्लका
बालमैत्री र्ासन कायणक्रम
कायाणन्िनका लानग
एकीकृ त त्यांक संकलन
तथा ऄनभलेखीकरण
भृकुनट प्रा.नि.को लानग
नटन खररद
ऄतय लन्क्षत बगा
न्र्वकास कायाक्रम
लनक्षत िगण जनचेतना
कायणक्रम (ऄनदिासी
समन्िय सनमनत भद्रपरु
झापा )
जेष्ठ नागररक सम्मान
कायणक्रम (कायणक्रम
नतोनकएको )
अनदिासी /जनजाती
निकास कायणक्रम
( राजबर्
ं ी मलामी निश्राम
घर ननमाणण ८००००/समेत)
दनलत निकास कायणक्रम
मनु स्लम ममदु ाय निकास
कायणक्रम
मधेर्ी समदु ाय निकास
कायणक्रम

20,000.00

20,000.00

20,000.00

221,700.00

93,225.00

128,475.00

201,700.00

93,225.00

108,475.00

20,000.00

0.00

20,000.00

547,625.00

399,075.00

30,000.00

30,000.00

0.00

35,000.00

0.00

35,000.00

)&!÷&@

351,015.00

122,485.00

0.00

122,485.00

)&!÷&@

60,650.00

82,650.00

0.00

82,650.00

)&!÷&@

73,300.00

0.00

0.00

0.00

)&!÷&@

25,000.00

68,300.00

0.00

68,300.00

)&!÷&@

946,700.00

60,000.00

35,000.00

473,500.00

143,300.00
73,300.00
93,300.00

0.00

0.00

0.00

128,475.00

0.00

108,475.00

)&)÷&!

20,000.00
0.00

0.00

0.00

399,075.00

30,000.00

7

निपन्न नपछडा िगण
निकास कायणक्रम
कुल जम्मा

68,300.00

7,660.00

60,640.00

745,226.00

743,174.00

0.00

बजेट खचण नर्षणक ६.७ प्रबर्द्णनात्मक कायणक्रम (गतको योजनाको भक्त
ु ानी नदन बाँकी नििरण )
प्रबिानात्मक कायाक्रम
436,464.00
2,186,036.00

0.00

1,488,400.00
2,622,500.00

1
2

3

4

5
6
7

खल
ु ा नदर्ा मक्त
ु क्षेत्र तथा
बातािरण निकास
कायणक्रम
बातािरण व्यिस्थापन
कायणक्रमहरु (भद्रपरु
जेनसस)
कला सानहत्य तथा
सस्ं कृ नत प्रबर्द्णन
( पाररजात प्रनतमा तथा
ईद्यान ननमाणण
कृ नष/पर्नु िकास निकास
कायणक्रम -नजल्ला पर्ु
सेिा कायाणलयसँग
साझेदारी गरर नस्ल सधु ार
कायणक्रम )
सहकारीता प्रबर्द्णन
कायणक्रम -नजल्ला
सहकारी कायाणलयसँग
साझेदारी गरर कायणक्रम )
पयणटन/बन/नसमसार क्षेत्र
निकास कायणक्रम
बजार क्षेत्र व्यिस्थापन
कायणक्रम

1,000,000.00

0.00

60,640.00

0.00

0.00

743,174.00

0.00

0.00

2,186,036.00

0.00

782,700.00

)&!÷&@

)&!÷&@

217300.00

782,700.00

25000.00

25,000.00

25,000.00

)&!÷&@

0.00

10,000.00

10,000.00

)&!÷&@

0.00

50,000.00

50,000.00

)&!÷&@

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

)&!÷&@

100,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

)&!÷&@

100,000.00

18500.00

81,500.00

81,500.00

)&!÷&@

50,000.00

10,000.00

50,000.00

सस्ं थागत निकास - राजश्व
175664.00
250,000.00
74,336.00
सधु ार व्यिस्थापन)
बानषणक/ऄन्य योजना
900,000.00
0.00
900,000.00
9 ननमाणण - एलनजनसनडनप
समेत )
सामानजक
75,000.00
75,000.00
10 पररचालकहरुको तानलम
सञ्चालन एलनजनसनडपी
बाल मैत्री स्थानीय र्ासन
कायणक्रम सञ्चालन 37,500.00
37,500.00
11
सगरमाथा ऄध्ययन के न्द्र )
एलनजनसनडपी
कुल जम्मा
,622,500.00
436,464.00
2,186,036.00
0.00
0.00
बजेट खचण नर्षणक ६.४ भिन ननमाणण - गतको योजनाको भक्त
ु ानी नदन बाँकी नििरण )
भिन ननमाणण
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
12 कायाणलय भिन ननमाणण
0.00
5,000,000.00
सबैको कुल जम्मा
29,888,851.45 2,689,015.76 1,345,713.74
8

74,336.00
900,000.00

)&!÷&@

)&!÷&@

75,000.00

37,500.00
0.00

2,186,036.00

0.00

5,000,000.00

1,343,302.02

5,000,000.00
31,232,153.47

)&!÷&@

@@ cf}+ gu/ kl/ifbsf] lg0f{o g+=– % cg';f/sf]
rfn' cf=j= @)&@÷)&# sf k|:tfljt÷;+;f]lwt tyf cfufdL cf=j= @)&#÷)&$ sf] k|:tfljt

ah]6sf] k'i6ofO{sf] ljj/0f

s_ rfn' tyf k|zf;lgs vr{
l;=g+=
vr{ Joxf]l/g] >f]tx?
1 g]kfn ;/sf/ lgzt{ rfn' cg'bfg

2

gu/kflnsf cfGtl/s >f]t

hDdf rfn' tyf k|zf;lgs vr{

@)&@÷)&# sf] ;+;f]lwt

@)&#÷)&$ sf] k|:tfljt

5946000.00

6000000.00

14962986.00

14476000.00

20908986.00

20476000.00

dfly pNn]lvt ljlgo]lht ah]6 tkl;n cg';f/sf ah]6 lzif{s cg';f/ ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

@=)! pkef]u vr{

cf=j=@)&@÷)&# sf] k|:tfljt÷;+;f]lwt tyf cf=j= @)&#÷)&$ sf] k|:tfljt cg'dfg tkl;n
cg';f/sf] lzif{sx?df /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

!_ vr{ lzif{s @=)!=)! tnj
-!_

tnj tyf kfl/>lds lzif{ssf pNn]lvt pklzif{sx?df :yfgLo :jfoQ zf;g P]g tyf
lgodfjnL cg';f/sf] gu/ kl/ifbjf6 kfl/b tnjL k|ltj]bg cg';f/sf] e'QmfgL ug'{kg]{
sd{rf/Lx? tyf b/jGbL /lx ;]jf s/f/df lgo"QmL ePsf sd{rf/Lx?sf] tnj, :yfoL
sd{rf/Lx? cjsf; x'“bf ;+lrt ePsf] ljbfsf] /sd tyf :yfoL sd{rf/Lx?sf] ;fjflws
ljdfsf] nflu hLjg ladf sDkgL;“u ePsf] ;Demf}tfsf] gu/kflnsfaf6 Joxf]l/g] dfl;s ?
@))÷– b/n] !@ dlxgfsf] ?=@$))÷– ;d]t u/L adf]lhd tkl;n cg';f/sf] Psd'i6 cg'dflgt
/sd ljlgof]hg ul/Psf] 5
@)&@÷)&# sf] @)&@÷)&# sf] @)&#÷)&$ sf]
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
k|:tfljt
10000000.00
10000000.00
1
sd{rf/L dfl;s tnj -gu/kflnsf_
9500000.00
2

sd{rf/L dfl;s tnj -cltyL u[x_

250000.00

35442.00

0.00

3

sd{rf/L dfl;s tnj-k|zf;g cg'bfg_

350000.00

360000.00

360000.00

4

kbflwsf/L kfl/>lds

0.00

0.00

0.00

5

aLdf lk|ldod vr{

100000.00

153544.00

100000.00

hDdf

10453274.00

10548986

10460000.00

@_ vr{ lzif{s @=)!=)@ eQf

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

-!_ sd{rf/L eQf pk lzif{sdf sd{rf/Lx?nfO{ sfo{k|lt lhDj]jf/L agfpb} pTk|]/0ff ;d]t lbnfpgsf
;fy} jt{dfg dx·LnfO{ ;d]t cfTd;ft ub}{ gu/kflnsfdf sfo{/t sfo{sf/L clws[tnfO{ dfl;s
eQf ?=$,)))÷–, k|zf;lso clws[tnfO{ dfl;s ?=@,%)).–, sfof{noaf6 tf]lsPsf k|fljlws
tyf lkmN8 sd{rf/Lx? clws[t :t/ 5}7f}+ – ?= !,%))÷– ;xfos :t/ kf“rf}+ – ?=!,)))÷–
;xfos :t/ rf}yf] – ?=%))÷– / ;xfos :t/ t]>f] tyf cGonfO{ ?=#%)÷– dfl;ssf b/n] tyf
sfof{nodf sfo{/t /fzg eQf gkfpg] sd{rf/Lx?nfO{ vfhf eQf ?=!,)))÷– -gu/kflnsf
cGt/utsf sd{rf/Lx?nfO{ dfq_ dfl;s sf b/n] rfn' tyf cfufdL cf=j= sf] nflu Psd'i6
cg'dflgt /sd
-@_ g]kfn ;/sf/af6 k|To]s sd{rf/Lx?nfO{ pknAw u/fPsf] ?=!)))÷– dfl;s dxuL eQf jfktsf]
e'QmfgL lbg] u/L Psd'i6 cg'dflgt /sd .
-#_ rfn' cf=j=df ;fj{hlgs labf tyf cltl/Qm ;dodf sfd nufpbf lbOg] vfhf eQf pk
lzif{sdf ljbfsf lbg ?=@%)÷– ;Dd / sfof{no ;do aflx/sf] cltl/Qm ;dodf ?= !@%÷–
;Dd vfhf eQf sfd ug{ tf]lsPsf sd{rf/Lx?, lkmN8df sfd ug]{ sd{rf/LnfO{ v6fOPsf]
v08df b}lgs ?=@%÷– tyf s/ ;+sng 6f]nLsf] /fh:jsf] lkmN8df p7]sf] jSof}tf /sdsf] %
k|ltzt, ;h{ldg eQf k|lt ;h{ldg ?=%)÷– n] Psd'i6 cg'dflgt /sdnfO{ e'QmfgL lbg] u/L
Psd'i6 cg'dflgt /sd
-$_ ;fIfL k|ltlgwL eQf k|lt ;fIfL a}}7s ?= !,)))÷– sf b/n] Psd'i6 cg'dflgt /sd .
-%_ j8f ;lrj eQf pklzif{sdf ? @,)))÷– dfl;ssf b/n] Psd'i6 cg'dflgt /sd .
-^_ lgldQ ;lrj x'“bf lgodfg';f/ kfpg] eQf, dfOGo"6 n]v] jfkt k|lt j}7s ?=!))÷– sf b/n] tyf
cGo eQf pklzif{sdf Psd'i6 cg'dflgt /sd .
-&_ j}7s eQf pklzif{sdf s'g} dxTjk'0f{ ljifodf lg0f{o lng'kbf{ /fhg}lts bnsf k|d'v tyf
k|ltlglwx?nfO{ ljifoa:t' vf]nL gu/kflnsfn] kqrf/ u/L a}7s u/]sf] v08sf nflu oftfoft
tyf O{Gwg vr{ jfkt ?=%))÷– tyf gu/kflnsf÷;ldlt÷pk;ldlt÷Plss[t of]hgf th'{df
;ldlt ;d]t k|lt a}}7s ?=!)))÷– sf b/n] Psd'i6 cg'dflgt /sd .
@)&@÷)&# sf]
@)&@÷)&#
@)&#÷)&$
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
sf] ;+;f]lwt
sf] k|:tfljt
360000.00
390000.00
sd{rf/L eQf
990000.00
1
2
2

d+xuL eQf
;fj{hlgs labf÷cltl/Qm ;dodf sfd
nufpbf lbO{g] lkmN8 tyf vfhf eQf

400000.00

345000.00

345000.00

165000.00

100000.00

148000.00

3

;fIfL k|ltlgwL eQf

50000.00

50000.00

50000.00

4

j8f ;lrj eQf

70000.00

72000.00

72000.00

6

lgldQ ;lrj tyf cGo dfyL gk/]sf
eQfx?

25000.00

25000.00

25000.00

7

j}7s eQf

300000.00

348000.00

300000.00

2000000.00

1300000.00

1330000.00

hDdf

#_ vr{ lzif{s @=)!=)# ;?jf e|d0f vr{ tyf b}lgs eQf
o; lzif{sdf sfo{sf/L clws[t ;?jf eO{ hf“bfsf] nflu tkl;n cg';f/sf] /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

l;=g+=

ljj/0f

@)&@÷)&# sf]

@)&@÷)&#

@)&#÷)&$

1

;?jf e|d0f vr{ tyf b}lgs eQf
hDdf

k|:tfljt
50000.00

sf] ;+;f]lwt
50000.00

sf] k|:tfljt
51000.00

50000.00

50000.00

51000.00

$_ vr{ lzif{s @=)!=)$ kf]zfs

o; lzif{sdf kf]zfs vl/bsf] nflu gu/kflnsfsf sd{rf/Lx?nfO{ g]kfn ;/sf/n]
k|lt :yfoLsd{rf/L ?= &%))÷– b/n] tkl;n cg';f/sf] /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5
@)&@÷)&# sf] @)&@÷)&# sf]
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
260000.00
1
kf]zfs
400000.00
hDdf

400000.00

260000.00

tf]s] cg';f/sf]
.
@)&#÷)&$
sf] k|:tfljt
260000.00

260000.00

%_ vr{ lzif{s @=)!=)^ cf}ifwL pkrf/
o; lzif{sdf gu/kflnsfsf :yfoL sd{rf/Lx?n] :yfgLo :jfoQ zf;g lgodfjnL @^& sf] k|fjwfg
cg'?k cjsf; k|fKt eP kZrft tyf clu|d ?kdf e'QmfgLsf] nflu dfu ePdf pknAw u/fpg]
pkrf/ vr{ jfktsf] /sd tyf :yfgLo :jfoQ zf;g lgodfjnL @^$u÷@^& adf]lhdsf] sd{rf/L
sfo{/t ;dodf b'3{6gf eO{ d[To" ePdf jf sfdsf] l;nl;nfdf c·e· ePdf ;f]sf] k|s[lt x]/L
pknAw u/fpg] ljif]z cfly{s ;'ljwf e'QmfgLsf] nflu Psd'i6 ljlgof]lht ul/Psf] /sd
@)&@÷)&# sf] @)&@÷)&# sf] @)&#÷)&$
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
sf] k|:tfljt
1
cf}ifwL pkrf/
800000.00
700000.00
760000.00
hDdf

800000.00

7000000.00

760000.00

^_ vr{ lzif{s @=)!=)& ;]jf lgj[Q ;'ljwf

o; lzif{sdf gu/kflnsfsfn] :yfgLo :jfoQ zf;g lgodfjnL @^% sf] k|fjwfg adf]lhd :yflkt
sd{rf/L sNof0f sf]ifdf hDdf ul/g] cfjZos /sd, ;f] ljif]z sf]ifsf] /sdjf6 cjsf; k|fKt eP
kZrft :yfgLo :jfoQ zf;g lgodfjnL @^* adf]lhd kfpg] pkbfgsf] /sd gk'u ePdf e'QmfgLsf]
nflu yk ul/ ljlgof]hg ul/Psf] /sd .
@)&@÷)&# sf] @)&@÷)&# sf] @)&#÷)&$ sf]
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
k|:tfljt
1
;]jf lga[Q ;'ljwf
2000000.00 3000000.00
2500000.00
hDdf

2000000.00

&_ vr{ lzif{s @=)!=)* tflnd ;+rfng

3000000.00

2500000.00

o; lzif{sdf gu/kflnsfsf sd{rf/Lx?nfO{ pknJw u/fpg' kg]{ cfjZostf cg';f/sf] tflnd
;+rfng tyf Joj:yfkg ug]{ u/L tkl;n cg';f/sf] /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 . rfn' cf=j=sf]
;+;f]lwt tyf cfufdL cf=j=sf] k|Ztfljt sfo{qmd vr{ lzif{sdf tflndsf] vr{sf] k|Ztfj ul/Psf]n]
o; lzif{sdf /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5}g .
l;=g+=
ljj/0f
@)&@÷)&# sf] @)&@÷)&# sf]
@)&#÷)&$

1

tflnd ;+rfng vr{
hDdf

k|:tfljt
100000.00
100000.00

;+;f]lwt
0.00

sf] k|:tfljt
0.00

0.00

0.00

@=)@ sfof{no ;+rfng tyf ;]jf vr{

cf=j=@)&@÷)&# sf] k|:tfljt÷;+;f]lwt tyf cf=j= @)&#÷)&$ sf] k|:tfljt cg'dfg tkl;n
cg';f/sf] lzif{sx?df /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

!_ vr{ lzif{s @=)@=)! kfgL lah'nL dx;'n

o; lzif{sdf gu/kflnsf sfof{no,af?0foGq,cltlyu[x÷clws[t Sjf6/ - 3/ ef8fsf] ;Demf}tf
cg';f/_, jf8{ sfof{no tyf kzn÷a;kfs{ ejgx?df h8fg ePsf lah'nL tyf vfg]kfgL k|of]u u/]
jfkt dfl;s ?kdf g]kfn ljw't k|flws/0f, g]kfn vfg]kfgL ;+:yfg tyf vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldltjf6
k|fKt ePsf] ljn cg';f/ a'emfpg' kg]{ tkl;n cg';f/sf] /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .
@)&@÷)&# sf] @)&@÷)&# sf]
@)&#÷)&$
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
sf] k|:tfljt
300000.00
300000.00
300000.00
1 lah'nL÷vfg]kfgL dxz'n
hDdf

300000.00

320000.00

300000.0

@_ vr{ lzif{s @=)@=)@ ;~rf/ dx;'n

o; lzif{sdf gu/kflnsfsf sfof{nosf ljleGg zfvfx?, af?0foGq, clws[t Sjf6/, jf8{
sfof{nox?df h8fg ePsf 6]lnkmf]g, ADSL jfkt dfl;s ?kdf g]kfn 6]lnsd÷g]6 h8fg ug]{
;:yfjf6 k|fKt ePsf] ljn cg';f/ a'emfpg' kg]{ /sd, sfof{non] k|d'v÷pkk|d'v÷sfo{sf/L
clws[t÷jf8{ ;lrj÷zfvf k|d'v÷k|fljlws sd{rf/Lx?nfO{ pknAw u/fPsf] df]jfO{nsf] g]kfn
6]lnsdn] tf]s]sf] dfl;s Go"gtd tkl;n cg';f/sf] /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .
@)&@÷)&# sf] @)&@÷)&# sf]
@)&#÷)&$
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
sf] k|:tfljt
;~rf/ dx;'n
1
250000.000
300000.00
250000.00
hDdf

250000.00

300000.00

250000.00

#_ vr{ lzif{s @=)@=)# sfof{no ;~rfng ;DaGwL vr{

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

-!_

sfof{nojf6 ljleGg ;dodf cfjZostf cg';f/ k|sfl;t ug'{ kg]{ ljleGg
af]nkq÷7]Ssfk§f÷lnnfd÷cGo ;fj{hlgs ;"rgf tyf dfO{ls·sf] nflu Psd'i6 cg'dflgt
/sd - of]hgfut sfo{qmdx?sf] af]nkq ;"rgf ;f] lx lzif{ssf] slG6Gh]G;Ljf6 e'QmfgL ul/g]5 _

-@_

lr¶L, kf;{n, x'nfs l6s6, /lhi6«L, lkmtf{ /l;bsf] vr{, s'l/o/ vr{, a}+s b:t'/, 9'jfgL
jfktsf] e'QmfgL lbg] u/L Psd'i6 cg'dflgt /sd .
-#_
;lrjfno÷sfof{nosf] b}lgs ;~rfngsf] nflu k|of]udf NofO{g] sfof{no ;DaGwL
:6]zg/L÷dznGb ;fdfgx?sf] nflu Psd'i6 cg'dflgt /sd
-$_ ;lrjfno÷sfof{nosf] cfjZos 5kfO{ vr{sf] nflu Psd'i6 cg'dflgt /sd .
-%_
sfof{nosf] nflu cfjZos kg]{ kmf]6f]skL÷km\ofS; n]ldg]zg vr{ e'QmfgLsf nflu Psd'i6
cg'dflgt /sd .
-^_
;lrjfno÷sfof{nosf] k|of]udf cfO{/xg] sfof{no ;DaGwL cGo ljljw ;fdfgx?sf] nflu
Psd'i6 cg'dflgt /sd
-&_ clws[t Sjf6df k|of]u x'g] kqklqsf tyf k":ts vl/bsf nflu Psd'i6 cg'dflgt /sd
-*_ clws[t Sjf6df k|of]udf cfO{/xg] ljleGg dfn ;fdfgx?sf] nflu Psd'i6 cg'dflgt /sd
@)&@÷)&# sf] @)&@÷)&# sf] @)&#÷)&$ sf]
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
k|:tfljt
200000.00
250000.00
300000.00
lj1fkg
÷
;"
r
gf
k|
s
fzg
1
10000.00
10000.00
10000.00
a}+s÷ x'nfs÷Ifltk'lt{÷ s'l/o/÷9'jfgL vr{
2
3

d;nGb ÷sfof{no :6]zg/L

500000.00

300000.00

500000.00

4

5kfO{

250000.00

675000.00

500000.00

5

kmf]6f]skL÷km\ofS;÷n]ldg]zg vr{

150000.00

125000.00

150000.00

6

sfof{no c? dfn;fdfg tyf cGo

300000.00

240000.00

250000.00

7

kq klqsf tyf k':ts - clws[t Sjf6/ _

50000.00

50000.00

50000.00

8

ljljw dfn;fdfg vl/b - clws[t Sjf6/ _

140000.00

150000.00

140000.00

1600000.00

1800000.00

1900000.00

hDdf

$_ vr{ lzif{s @=)@=)$ ef8f

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

-!_

k|Ztfljt j8f sfof{nox?sf] nflu sf]7f ef8f lnO{Pdf ;Demf}tf adf]lhd ef8f e'QmfgLsf]
nflu Psd'i6 cg'dflgt /sd
-@_
sfo{sf/L clws[t k|of]hgfy{ ;Demf}tf adf]lhd k|of]u ul/Psf] 3/sf] cfjZos ef8f tyf cGo
ljif]z ;jf/L ;fwg,3/ hUuf tyf d]lzg/L cf}hf/x?sf] cfjZos ef8f e'QmfgLsf] nflu
Psd'i6 cg'dflgt /sd
@)&@÷)&# sf] @)&@÷)&# sf] @)&#÷)&$
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
sf] k|:tfljt
1
50000.00
15000.00
30000.00
j8f sfof{no ef8f
2

Sjf6/ ÷cGo ef8f
hDdf

50000.00

110000.00

110000.00

100000.00

125000.00

140000.00

%_ vr{ lzif{s @=)@=)% dd{t tyf ;Def/

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

-!_

-@_
-#_

sfof{nosf ;jf/L ;fwgx? lhk÷df]6/;fO{sn÷;fO{snx?sf] lgoldt dd{t ;Def/ tyf ljdf
jfktsf] tyf sd{rf/Lx?sf] gfddf /x]sf] df]6/;fO{sn÷;fO{sn dd{tsf] nflu aif{df Psk6s
sfof{nosf] sfddf k|of]u u/]jfkt cfjZos k|df0fsf cfwf/df e'QmfgLsf nflu Psd'i6
cg'dflgt /sd
sfof{no÷jf8{ sfof{nx?df k|of]u ePsf sDKo"6/, km\ofS;, kmf]6f]skL d]lzgx?sf] lgoldt dd{t
;Def/ tyf 6f]g/ l/lkmnsf nflu Psd'i6 cg'dflgt /sd
sfof{no÷jf8{ sfof{nx?df k|of]u ePsf kmlg{r/, sfof{no ;fdfgx? tyf ejgx?sf]
lgoldt?kdf cfO{kg]{ ;fdfGo dd{t ;Def/sf nflu Psd'i6 cg'dflgt /sd

l;=g+=

ljj/0f

@)&@÷)&# sf] @)&@÷)&# sf]
k|:tfljt
;+;f]lwt
300000.00
300000.00

@)&#÷)&$
sf] k|:tfljt
300000.00

1

;jf/L ;fwg dd{t

2

sDKo"6/ dd{t

100000.00

100000.00

100000.00

3

sfof{no ;fdfg tyf kmlg{r/ dd{t

100000.00

100000.00

100000.00

500000.00

500000.00

500000.00

hDdf

^_ vr{ lzif{s @=)@=)^ O{Gwg tyf cGo O{Gwg

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

-!_

sfof{nosf df]6/;fO{snx?sf] nflu k|of]u ul/g] cfjZos O{Gwg÷n'la|s]G6;{ jfktsf] vr{ tyf
sd{rf/Lx?sf] gfddf /x]sf] df]6/;fO{snx?sf]sf] nflu dfl;s Psk6s sfof{nosf] sfddf
k|of]u u/]jfkt cfjZos k|df0fsf cfwf/df e'QmfgLx'g] cfjZos O{Gwg÷n'la|s]G6;{ jfktsf]
vrsf nflu Psd'i6 cg'dflgt /sd
-@_
sfof{nosf] lhksf] nflu k|of]u ul/g] cfjZos O{Gwg÷n'la|s]G6;{ jfktsf] vr{sf nflu Psd'i6
cg'dflgt /sd
-#_
sfof{nosf tyf sd{rf/Lx?sf ;jf/L ;fwgx? zfx]ssf cGo ;jf/L ;fwfgx?sf] nflu
sfof{nosf] sfddf k|of]u u/]jfkt cfjZos k|df0fsf cfwf/df e'QmfgLx'g] cfjZos
O{Gwg÷n'la|s]G6;{ jfktsf] vrsf nflu Psd'i6 cg'dflgt /sd
-$_ sfof{nosf] k|of]u x'g] tyf sd{rf/Lx?sf ;jf/L ;fwgx? afx]ssf cGo ;jf/L ;fwfgx?sf]
nflu sfof{nosf] sfddf k|of]u u/]jfkt cfjZos k|df0fsf cfwf/df e'QmfgLx'g] cfjZos
O{Gwg÷n'la|s]G6;{ jfktsf] vr{sf nflu Psd'i6 cg'dflgt /sd
@)&@÷)&# sf] @)&@÷)&# sf] @)&#÷)&$
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
sf] k|:tfljt
1
100000.00
100000.00
200000.00
;jf/L O{Gwg df]6/ ;fOsnx?
2

;jf/L O{Gwg -sfof{no uf8Lx?_

120000.00

150000.00

200000.00

3

;jf/L O{Gwg -cGo uf8L_

25000.00

25000.00

50000.00

4

cGo OGwg

25000.00

25000.00

50000.00

l;=g+=

ljj/0f
hDdf

@)&@÷)&# sf] @)&@÷)&# sf]
k|:tfljt
;+;f]lwt
270000.00
300000.00

@)&#÷)&$
sf] k|:tfljt
500000.00

&_ vr{ lzif{s @=)@=)& k/fdz{ tyf cGo ;]jf z'Ns

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

-!_

ut cf=j=sf] gu/kflnsfsf] cfly{s sf/f]jf/x?sf] clGtd n]vf k/LIf0f ug{sf] nflu
tf]lsPsf] n]vfk/LIfsnfO{ ;Demf}tf adf]lhdsf] Psd'i6 cg'dflgt /sd
gu/kflnsfsf] b}lgs sfg"gL c8rgx?sf] ;Nnfxsf] nflu tf]lsPsf] sfg"'gL ;Nnfxsf/nfO{
;Demf}tf adf]lhdsf] Psd'i6 cg'dflgt /sd
tf]lsPsf] b]lv afx]s cGo k/fdz{ ;lxt ljleGg ;]jf s/f/sf] nflu tf]lsPsf] tyf kbk"lt{
;lxt cGo tf]lsPsf ;ldltx?sf] ;~rfng k/fdz{ vr{sf nflu Psd'i6 cg'dflgt /sd

-@_
-#_

l;=g+=

ljj/0f

@)&@÷)&# sf]
@)&@÷)&# sf]
k|:tfljt
;+;f]lwt
50000.00
169500.00

@)&#÷)&$
sf] k|:tfljt
169500.00

1

n]vfkl/If0f z'Ns

2

sfg"gL ;Nnfxsf/ z'Ns

50000.00

50000.00

50000.00

3

cGo k/fdz{ tyf ;]jf s/f/ z'Ns

50000.00

205500.00

205500.00

150000.00

425000.00

425000.00

hDdf

*_ vr{ lzif{s @=)@=)* ljljw vr{

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .
-!_ gu/kflnsfn] u|x0f u/]sf k'jf{~rn gu/kflnsf If]lqo cWoog s]Gb|, gu/kflnsf ;+3, l;l6 g]6|
;lxt gu/kl/ifbsf] lg0f{o adf]lhd ;B:o ePsf :yfgLo ;+3 ;:yfx?sf] aflif{s ;b:otf z'Ns
jfkt tf]lsPsf] aflif{s ;b:otf z'Ns /sd .
-@_ ul/a,c;xfonfO{ cfly{s ;xfot :j?k gu/ k|d'vsf] cfb]zaf6 ? %))÷– k|lt JolQm tyf ;f]
eGbf dfyL gu/kflnsfsf] af]8{af6 lg0f{o u/fO{ pknAw u/fpg cfjZos /xg] :yfgLo :jfoQ
zf;g lgodfjnL cg';f/ ljlgof]lht ul/Psf] /sd -rfn' tyf cfufdL cf=j= g]kfn ;/sf/sf]
lg0f{o cg';f/ o; lzif{sdf ah]6 ljlgof]hg ul/Psf] 5}g \_ .
-#_ gu/ kl/ifb ;~rfng tyf ;fj{hlgsLs/0fsf] nflu cfjZos /sd

-$_ gu/kflnsf dfkm{t pknAw u/fOg] pTs[i6 s/bftf,sd{rf/L, kqsf/ ljlzi6 ;dfh;]jL
JolQm÷;+3;:yfx?sf] nflu ;Ddfg tyf gu/ k'/:sf/ vr{ ;lxt cGo ;;fgf sf]z]nL
k'/:sf/x?sf] nflu Psd'i6 ?kdf ljlgof]lht /sd .
-%_ sfof{no÷jf8{ sfof{nojf6 ul/g] cltyL ;Tsf/÷lrofkfg÷tyf af]8{÷;ldlt÷pk;ldlt÷
;j{blno÷;j{kIfLo a}7ssf] nflu cfj:os lrof gf:tf cGo ljljw vr{ /sd .
l;=g+=

@)&@÷)&# sf]
@)&@÷)&# sf]
k|:tfljt
;+;f]lwt
50000.00
100000.00

ljj/0f

1

;b:otf z'Ns

2

cfly{s ;xfotf

3

kl/ifb ;~rfng vr{

4

k'/:sf/ - s/bftf, sd{rf/L,kqsf/ cflb _

5

ljljw vr{
hDdf

@)&#÷)&$
sf] k|:tfljt
100000.00

0.00

0.00

0.00

30000.00

150000.00

150000.00

0.00

150000.00

150000.00

538000.00

600000.00

600000.00

618000.00

1000000.00

1000000.00

v_ sfo{qmd vr{
l;=g+=

vr{ Joxf]l/g] >f]tx?

1

g]kfn ;/sf/ :yfgLo ljsf;
z'Ns k"“lhut cg'bfg

2

g]kfn ;/sf/ :yfgLo zf;g

@)&@÷)&# sf]
k|Ztfljt

@)&@÷)&# sf]
;+;f]lwt

@)&#÷)&$ sf]
k|:tfljt

8600000.00

5,140,000.00

6,000,000.00

tyf ;fd'bflos ljsf; sfo{qmd
cg'bfg

2800000.00

10,620,000.00

10,000,000.00

3

gu/kflnsfsf] cfGtl/s >f]t

1800000.00

7,060,000.00

4,700,000.00

4

cGo lgsfo - zxl/ :jfYo

1000000.00

874,000.00

924,000.00

0.00

830,000.00

0.00

14200000.00

24,524,000.00

21,624,000.00

rf}sL ;+rfngsf] nflu lhNnf
hgZjf:y sfof{nojf6 k|fKt
cg'bfg _
5

ut ;fnsf] df}Hbft cNof /sd
hDdf sfo{qmd vr{

dfly pNn]lvt ljlgo]lht ah]6 tkl;n cg';f/sf ah]6 lzif{s cg';f/ ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

!_ vr{ lzif{s #=)#=)# ;fdflhs ;+3 ;+:yf cg'bfg

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .
-!_
;fdflhs ;+3 ;+:yfx?nfO{ ljleGg sfo{qmd ;+rfngsf] nflu ;DalGwt ;+3 ;:yfx?n] vr{
ePsf] k|df0f k|Zt't eP kZrft ? #,)))÷– ;Dd gu/ k|d'vsf] cfb]zaf6 tyf ;f] eGbf dfyL
gu/kflnsfsf] af]8{af6 lg0f{o u/fO{ pknAw u/fpg ;+rfng cg'bfgsf] nflu cfjZos /sd
ljlgof]lht ul/Psf] /sd .
-@_
;fdflhs ;+3 ;+:yfx? tyf cGo lgsfox?jf6 gu/kflnsfsf] sfd sf/jfxLnfO{ ;xof]u u/]
jfkt tyf gu/df sfo{qmd ;+rfngsf] nflu gu/ k|d'vsf] cfb]zjf6 gu/kflnsfsf] af]8{
lg0f{o u/fO{ pknAw u/fpg] O{Gwg cg'bfg .
-#_
wfld{s -kj{ k"hf ;+rfng_ tyf ;f+:s[lts tyf cfWofTd ultljlw ;+/If0f ;xof]u sfo{qmd
nflu ;DalGwt ;+3 ;:yfx?n] vr{ ePsf] k|df0f k|Zt't eP kZrft ?= #,)))÷– ;Dd gu/
k|d'vsf] cfb]zaf6 tyf ;f] eGbf dfyL gu/kflnsfsf] af]8{af6 lg0f{o u/fO{ pknAw u/fpg]
cg'dflgt /sd .
@)&@÷)&# sf]
@)&@÷)&# sf] @)&#÷)&$
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
sf] k|:tfljt
1 ;fdflhs ;+3 ;+:yf ;+rfng tyf
100000.00
75000.00
75000.00
ljif]z sfo{qmd ;+rfng cg'bfg
2

;fdflhs ;+3 ;+:yf ljljw sfo{qmd
;+rfng O{Gwg cg'bfg

3

wfld{s tyf ;f:s[lts tyf cfWofTd
ultljlw ;+/If0f ;xof]u cg'bfg
hDdf

@_

vr{ lzif{s $=)@ hg:jf:y vr{

75000.00

75000.00

50000.00

100000.00

150000.00

150000.00

250000.00

300000.00

300000.00

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .
-!_
ljleGg k|sf/sf ls6gfzs cf}ifwL vl/bsf] nflu cg'dflgt /sd .
-@_
le6fldg, kf]lnof] tyf cGo ljleGg :jf:Yo ;DaGwL ljleGg /fli6«o tyf gu/ :tl/o
sfo{qmd ;+rfngsf] nflu dlxnf :oj;]ljsfnfO{ vfhf vr{ jfkt nfUg] cg'dflgt /sd .
-#_
dxfdf/L /f]u lgoGq0f /]ljh÷cf}nf]÷a]jfl/;] nf; ;bub tyf cGo dxfdf/L lgoGq0fsf] nflu
cg'dflgt /sd .
-$_ lhNnf hg :jf:y sfof{nojf6 k|fKt cg'bfg jf6 zx/L :jf:y rf}sL ;+rfng vr{sf] nflu
vl6g] sd{rf/Lx?nfO{ s/f/ ;]jfgfdf cg';f/ e'QmfgL ug'{ kg]{ kfl/>lds, vf]k nufpg]
k|of]hgdf sfd ug]{ :jf:Yo rf}sLsf :jf:YosdL{x?nfO{ oftfoft eQf dfl;s ?= &))÷–,
cf}ifwL÷d]lzg/L cf}hf/ vl/b tyf rf}sL ;+rfngsf] nflu cfjZos kg]{ cGo :6]zg/L
nufotsf nflu cg'dflgt /sd . -o; lzif{sdf ;fljs rGb|u9L÷dx]zk'/ uflj;n] O{nfsf
:jf:y rf}sLsf sd{rf/L nflu ljlgof]lht tnj ;d]t ;+nUg /x]sf] 5 .
-%_
dlxnf :jo+;]ljsfx?sf nfuL ;fljs ufp“÷gu/ kl/ifbsf] lg0f{o adf]lhd g/kflnsfjf6
lg0f{o ePdf pknAw u/fpg] oftfoft vr{, dlxnf :od;]ljsf sf]if lgdf{0fdf ;xof]u tyf
cGo pTk|]/0ffhgs sfo{qmd ;+rfngsf] nflu cg'dflgt /sd .
@)&@÷)&# sf]
@)&@÷)&# sf] @)&#÷)&$
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
sf] k|:tfljt

l;=g+=

ljj/0f
:jf:Yo ;DaGwL ljleGg /fli6«o tyf

@)&@÷)&# sf]
k|:tfljt

@)&@÷)&# sf]
;+;f]lwt

@)&#÷)&$
sf] k|:tfljt

100000.00

50000.00

100000.00

150000.00

50000.00

150000.00

1000000.00

700000.00

624000.00

100000.00

200000.00

100000.00

1350000.00

1000000.00

974000.00

o; lzif{ssf] nflu k|jG4gfTds sfo{qmddf ah]6 ljlgof]hg ul/Psf] 5 .
@)&@÷)&# sf] @)&@÷)&# sf]
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
0
0
k'
:
ts
tyf
;fdfu|
L
vl/b
1
hDdf
0.00
0.00

@)&#÷)&$
sf] k|:tfljt
0.00

1

gu/ :tl/o sfo{qmd ;+rfng

2

dxfdf/L /f]u lgoGq0f

3

zx/L :jf:y rf}sL ;+rfng vr{

4

dlxnf :jo+;]ljsf pTk|]/0ff sfo{qmd
sfo{qmd vr{sf] hDdf

#_ vr{ lzif{s $=)# k":ts tyf ;fdfu|L

0.00

$_ vr{ lzif{s $=)$=)! ;fj{hlgs ;"rgf Joj:yfkg vr{

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .
-!_
gu/ ;"rgf s]Gb| tyf jf8{ sfof{nox?sf] nflu klqsf÷k':ts vl/b tyf cGo Joj:yfkgsf]
nflu cg'dflgt /sd .
-@_
gu/sf ljsf; ultljlwx? ePsf] :yfgLo gful/s Pkm Pd !)&=% d]ufxh{df æeb|k'/ bk{0fÆ
k|;f/0f tyf cGo r]tgfd'ns ;"rgf k|sf;gsf] nflu cg'dflgt /sd .
-#_
gu/sf ljsf; ultljlwx? ePsf] aflif{s gu/ ljsf; of]hgf tyf ;do ;dodf k|sf;g
ul/g] d'vkq æeb|k'/ bk{0fÆ tyf ah]6 ;fj{hlgs k'l:tsfsf] k|sf;gsf] nflu cg'dflgt /sd
.
@)&@÷)&# sf] @)&@÷)&# sf]
@)&#÷)&$
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
sf] k|:tfljt
200000.00
200000.00
200000.00
1 gu/;"rgf s]Gb| Joj:yfkg vr{
2

r]tgfd"ns ;"rgf k|sf;g vr{

250000.00

250000.00

250000.00

3

gu/ a'n]l6g klqsf k|sf;g

150000.00

150000.00

150000.00

600000.00

600000.00

600000.00

hDdf

%_vr{ lzif{s g++ $=)$=)@ ;fdflhs kl/rfng sfo{qmd

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

-!_

Pn=lh=l;=l8=lk=cGt/utsf] g]kfn ;/sf/jf6 k|fKt ePsf] ;fdflhs kl/rfng lgb]{lzsf
cg';f/ utsf] e'QmfgL lbg af“sL ah]6 tyf rfn'sf] clVtof/L k|fKt eP adf]lhd vr{ ul/g]
/sd .
-o; ah]6 lzif{ssf] /sd ;fdflhs kl/rfng sf]if dfkm{t ul/g]5_
-@_
ufp“ gu/ ;fem]bf/L sfo{qmd tyf zx/L ul/jL Go"gLs/0f sfo{qmddf lgdf{0f ePsf
;d"xx?nfO{ cfjZos cg';f/ C0f k"“hL nufgLsf] nflu cfjZjos cg'dflgt /sd .
o; lzif{ssf] /sd rfn' cf=j= cfDbfgL gePsf]n] ljlgof]hg ul/Psf] 5}g_
-#_
Pn=lh=l;=l8=lk= tyf cGo ;fdflhs kl/rfng sfo{qmdsf] ;xlhs/0f tyf cGo vr{sf] nflu
cfjZos cg'dflgt /sd .
-o; lzif{ssf] /sd rfn' cf=j=df l;=g+= ! df ljlgof]hg ul/Psf]5_
@)&@÷)&# sf] @)&@÷)&# sf] @)&#÷)&$ sf]
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
k|:tfljt
1
Pn=lh=l;=l8=lk= cGt/utsf] ;fdflhs
2500000.00
11500000.00
10000000.00
kl/rfng vr{
2
150000.00
0.00
0.00
C0f k"“hL kl/rfng vr{
3

;fdflhskl/rfng tflnd ;+rfng vr{

4

50000.00

00.00

0.00

sfo{qmd ;xlhs/0f vr{

300000.00

0.00

0.00

hDdf sfo{qmd vr{

3000000.00

11500000.00

10000000.00

^_ vr{ lzif{s $=)$=)# cGo ljljw sfo{qmd ;~rfng

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .
-!_
gu/kflnsfsf sd{rf/Lx?sf] Ifdtf ljsf; tyf cGo k|zf;lso sfo{x?sf] Ifdtf÷l;k
ljsf;÷tflnd ljsf; ;DaGwL sfo{qmdx? sfo{qmd ;+rfngsf] nflu cg'dflgt /sd .
-@_
o; cGt/ut ljljw k|sf/sf cGo lzif{sx?df gk/]sf ;fj{hlgs uf]i7L tyf gu/kflnsf
dfkm{t ;+rfng ul/g] ;fj{hlgs lbj; tyf cGo l;k ljsf; sfo{qmd ;+rfngsf] nflu
cg'dflgt /sd .
- o; lzif{ssf] /sd rfn' cf=j=df zfGtL ;ldltsf] nflu k|fKt ePsf] /sd vr{ ul/g]5 _
@)&@÷)&# sf] @)&@÷)&# sf]
@)&#÷)&$
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
sf] k|:tfljt
0.00
100000.00
100000.00
dfgj
;+
;
fwg÷Ifdtf
ljsf;
sfo{
q
md
1
2

cGo ljljw sfo{qmd ;+rfng
hDdf

100000.00

100000.00

100000.00

100000.00

200000.00

200000.00

&_ vr{ lzif{s $=)% sfo{qmd e|d0f vr{
o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .
-!_
sfo{qmd e|d0f vr{sf] nflu lgodfg';f/ sd{rf/L tyf kbflwsf/Lx?nfO{ sfo{qmd e|d0fsf]
nflu cfjZos cg'dflgt /sd .
- kbflwsf/Lx?df gu/:tl/o /fhg}lts bnsf k|ltlglwx? kg]{5g _

l;=g+=

ljj/0f

1

sfo{qmd e|d0f vr{ kbflwsf/L

2

sfo{qmd e|d0f vr{ sd{rf/L
hDdf

@)&@÷)&# sf] @)&@÷)&# sf]
k|:tfljt
;+;f]lwt
50000.00
50000.00

@)&#÷)&$
sf] k|:tfljt
50000.00

250000.00

250000.00

250000.00

300000.00

300000.00

300000.00

*_ vr{ lzif{s g+= $=)& gu/ ;/;kmfO{ tyf kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg vr{

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .
-!_
#) hgf gu/ ;kmfO{sf Hofnfbf/L sd{rf/Lx? tyf @ hgf Jofsxf]n nf]8/df cfjZos kg]{
8«fO{e/ tyf x]Nk/ sd{rf/Lx? ul/ hDdf #@ hgfsf]nflu lhNnf b//]6 cg';f/sf] ;f] b//]6
kfl/t ePsf] dlxgfb]lv nfu' x'g] u/L e'QmfgL ug'{ kg]{ cg'dflgt /sd .
-@_
;kmfO{ ;fwgx? l6«k/÷6]S6/÷Jofsxf]n nf]8/df k|of]u x'g] OGwgsf] ljn tyf nua's cg';f/
e'QmfgL x'g] cfjZjos cg'dflgt /sd .
-#_
;kmfO{ ;fwgx?sf] lgodfg';f/ dd{t ;Def/ vr{ -6«ofS6/÷l6«k/÷Jofsxf]n nf]8/_ sf] nflu
cfjZos cg'dflgt /sd .
-$_ ;/;kmfO{ cf}hf/÷;fdfu|L÷/]gsf]6 tyf cGo lalaw dfn;fdfgx? lgodfg';f/ vl/bsf] nflu
cfjZos cg'dflgt /sd .
@)&@÷)&# sf]
@)&@÷)&# sf] @)&#÷)&$
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
sf] k|:tfljt
1
2200000.00 2400000.00 2500000.00
;kmfO{ sd{rf/L kfl/>lds
2

;kmfO{ ;fwg OGwg

500000.00

700000.00

700000.00

3

;kmfO{ ;fwgx? dd{t ;Def/ vr{

300000.00

400000.00

400000.00

4

;/;kmfO{ dfn;fdfg vl/b

200000.00

200000.00

200000.00

hDdf

3200000.00

3700000.00

3800000.00

(_ vr{ lzif{s g+= $=)* jf?0foGq ;~rfng tyf Joj:yfkg vr{

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5
-!_
af?0foGqtkm{sf sd{rf/Lx?nfO{ tf]lsP cg';f/sf] tnaL k|ltj]bg adf]lhd e'QmfgL ug'{ kg]{
cg'dflgt /sd .
-@_
g]kfn ;/sf/jf6 k|t]s :yfoL sd{rf/Lx?nfO{ pknAw u/fPsf] ? !)))÷– dfl;s dxuL eQf
jfktsf] e'QmfgL lbg] u/L Psd'i6 cg'dflgt /sd
-#_
af?0foGqtkm{sf sd{rf/Lx?nfO{ rfn' cf=j=df dfl;s ?=@,&)) sf b/n] tyf cfufdL cf=j=
@)&@÷)&# sf] nflu dfl;s ? #,%))÷– b/n] lbOg] /fzg jfkt cfjZos cg'dflgt /sd .
-$_ af?0foGqtkm{sf sd{rf/Lx?nfO{] kf]zfs jfkt g]kfn ;/sf/n] tf]s] cg';f/sf] ?=&,%)) sf
b/n] lbOg] tyf #÷# jif{df k|To]s sd{rf/LnfO{ lbOg] cf]9\g], cf]5\ofpg] sk8f, tGgf,l;/s,
8;gf cflbsf nflu cfjZos cg'dflgt /sd .
-%_
af?0foGqsf] nflu cfjZos OGwgsf OGwgsf] ljn tyf nua's cg';f/ e'QmfgL x'g] cfjZos
cg'dflgt /sd .

-^_
-&_

af?0foGqsf] lgodfg';f/ dd{t ;Def/ vr{sf] nflu cfjZos cg'dflgt /sd .
af?0foGq;“u ;DalGwt cGo ljleGg dfn;dfg vl/b tyf jflif{s ?kdf ug'{ kg]{ df}nf],
ljZjsdf{ k"hf h:tf cGo sfo{qmdsf nflu cfjZos cg'dflgt /sd .
@)&@÷)&# sf] @)&@÷)&# sf] @)&#÷)&$ sf]
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
k|:tfljt
1
2500000.00
2500000.00
2500000.00
af?0foGq sd{rf/L tna
2

dxuL eQf

100000.00

96000.00

96000.00

3

af?0foGq sd{rf/L /fzg eQf

400000.00

324000.00

324000.00

4

af?0foGq sd{rf/Lsf] kf]zfs tyf
nQfsk8f

150000.00

100000.00

100000.00

5

af?0foGq ;jf/L OGwg

300000.00

300000.00

300000.00

6

af?0foGQ dd{t ;Def/

200000.00

300000.00

300000.00

50000.00

80000.00

80000.00

3700000.00

3700000.00

3700000.00

7

af?0foGq cGo ljleGg dfn;fdfg
vl/b tyf sfo{qmd ;+rfng
hDdf

!)_ vr{ lzif{s g+= $=)( ;8s aQL h8fg vr{

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .
-!_
;8s aQLsf] nflu ljB'tLo tyf ;f]nf/ ;fdu|L vl/b u/L h8fg ug{ tyf gu/kflnsfsf]
lg0f{o adf]lhd lhNnf b//]6 cg';f/sf] ;f] b//]6 kfl/t ePsf] dlxgfb]lv nfu' x'g] u/L
e'QmfgL ug'{ kg]{ ltg jf8{ sfof{nox?df !÷! hgfsf] b/n] hDdf # hgf ljw't k|fljlws tyf
x]Nk/ ! hgfsf] nflu ;d]t cfjZos cg'dflgt /sd .
;8s aQLsf] dx;'n jfktsf] /sd g]kfn ljB't k|flws/0fn] gu/ If]qdf lj5\ofPsf] ljB't
kf]n, tf/, 6«fG;ld6/ cflbsf] s/ tyf ;]jf z'Ns k|fKt gePsf]n] ;f] jfkt g]kfn ljB't
k|flws/0fnfO{ ltg'{ kg]{ /sd ljlgof]hg gul/Psf] .
@)&@÷)&# sf] @)&@÷)&# sf] @)&#÷)&$ sf]
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
k|:tfljt
1
1700000.00
3000000.00
;8s aQL h8fg tyf Joj:yfkg vr{
1500000.00
hDdf

1700000.00

!!_ vr{ lzif{s g+= @=!@ lkmtf{ vr{

3000000.00

1500000.00

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pklzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .
-!_
cbfntsf] lg0f{o, g]kfn ;/sf/sf] cfb]z ;lxt dfnkf]t sfof{nonfO{ lgodfg';f/ lkmtf{
pknAw u/fpg'kg]{ /li6«]zg z'Nssf] % k|ltztn] cg'dflgt /sd .

l;=g+=
1

ljj/0f
lkmtf{ vr{

@)&@÷)&# sf]
k|:tfljt
264000.00

@)&@÷)&#
sf] ;+;f]lwt
250000.00

@)&#÷)&$ sf]
k|:tfljt
250000.00

264000.00

250000.00

250000.00

hDdf

u_
l;=g+=
1
2
3
4
5
6
7
8

k"“lhut vr{
vr{ Joxf]l/g] >f]tx?
g]kfn ;/sf/ :yfgLo ljsf;
z'Ns k"“lhut cg'bfg
g]kfn ;/sf/ lgzt{ k"“lhut
cg'bfg
gu/kflnsfsf] cfGtl/s >f]t
hu]8f sf]ifjf6 k|fKt x'g] ;zt{
cg'bfg
;8s af]8{ g]kfnjf6 k|fKt x'g]
;zt{ cg'bfg

@)&@÷)&# sf]
k|:tfljt

5000000.00

10000000.00

22500000.00

13608000.00

15000000.00

7960000.00

8315344.00

13750000.00

18000000.00

27976000.00

18000000.00

6500000.00

5550000.00

7500000.00

0.00

200000.00

0.00

2500000.00

22200000.00

0.00

3500000.00

5200000.00

5200000.00

9000000.00

10000000.00

11500000.00

0.00

7844830.00

0.00

90886000.00

105894174.00

80950000.00

x'g] ;zt{ cg'bfg
cg'bfg
/fhZj af“8kmf“8jf6 k|fKt x'g]
/sd

@)&#÷)&$ sf]
k|:tfljt

20926000.00

lhNnf ljsf; ;ldltjf6 k|fKt
cGo lgsfojf6 k|fKt x'g] ;zt{

@)&@÷)&# sf]
;+;f]lwt

hu]8f sf]if tyf gu/:tl/o
9

ef}lts k"jf{wf/sf of]hgfdf
gub ;xefuLtf

10

ut ;fnsf] df}Hbft cNof /sd
hDdf sfo{qmd vr{

dfly pNn]lvt ljlgo]lht ah]6 tkl;n cg';f/sf ah]6 lzif{s cg';f/ ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

!_

k"“hLut ;DklQ vl/b

!_ vr{ lzif{s g+= ^=)! -kmlg{r/ vl/b _

o; lzif{sdf jf8{ tyf sfof{nonfO{ cfjZos kg]{ gof“ kmlg{r/ vl/bsf] nflu cfjZos /sd
ljlgof]hg ul/Psf] 5
@_

vr{ lzif{s g+= ^=)@ -;jf/L ;fwg vl/b _

#_

vr{ lzif{s g+= ^=)# -d]zLg/L cf}hf/ vl/b _

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5
-@=!_ sfof{nosf] 6]S6/ vl/bsf nflu cfjZos cg'dflgt /sd .
-@=@_ jf8{ tyf sfof{nosf] nflu cfjZos ;fOsn÷df]6/;fO{sn vl/bsf nflu cfjZos cg'dflgt
/sd

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5
-#=!_ jf8{ tyf sfof{nonfO{ cfjZos kg]{ sDKo"6/, km\ofS;, kmf]6f]skL, lk|G6/ tyf cGo cfjZos
;fdfg vl/bsf nflu cfjZos cg'dflgt /sd .
-#=@_ jf8{ tyf sfof{nonfO cfjZos kg]{ cGo d]zLg/L cf}hf/x? Oge{6/, km]g, 6]lnkmf]g, cGo
k|fljlws ;fdfgx? vl/b sf nflu cfjZos cg'dflgt /sd .

l;=g+=

ljj/0f

1

kmlg{r/ vl/b

2

;jf/L ;fwg vl/b

@)&@÷)&# sf]
@)&@÷)&# sf]
k|:tfljt
;+;f]lwt
100000.00
100000.00

@)&#÷)&$
sf] k|:tfljt
100000.00

2=1

sfof{nosf] ;jf/L ;fwg vl/b

150000.00

1500000.00

150000.00

2=2

;fOsn÷df]6/;fO{sn vl/b

500000.00

350000.00

500000.00

5

sDKo"6/ tyf ;f];“u ;DalGwt

50000.00

150000.00

50000.00

150000.00

50000.00

150000.00

;fdfgx? vl/b
6

d]zLg/L cf}hf/ vl/b
hDdf

@_

2150000.00

2300000.00

vr{ lzif{s g+= ^=)$ ejg lgdf{0f tyf dd{t ;Def/ vr{

o; pk lzif{sdf
;xeflutfdf
vr{sf nflu
l;=g+=
1
ejg lgdf{0f

eb|k'/ gu/kflnsf÷;+l3odfldnf tyf :yfgLo ljsf; dGqfnosf] ;+o"Qm
lgdf{0f x'g] sfof{no÷j8f sfof{no ejg /+u/f]ug, dd{t tyf cGo ljljw
cg'dflgt /sd .
@)&@÷)&# sf]
@)&@÷)&# sf] @)&#÷)&$
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
sf] k|:tfljt
10000000.00 10500000.00 10000000.00
tyf dd{t

hDdf

10000000.00

10500000.00 10000000.00

#_

vr{ lzif{s g+= ^=)% ;fj{hlgs lgdf{0f vr{

!_

vr{ lzif{s g+= ^=)%=)! -hu]8f sf]if_

@_

vr{ lzif{s g+= ^=)%=)@ -ef}lts k"jf{wf/sf gu/:tl/o of]hgf_

#_

k"“hLut vr{ M– vr{ lzif{s g+= ^=)%=)# -cGo lgsfojf6 k|fKt x'g] of]hgfx?_

$_

vr{ lzif{s g+= ^=)%=)$ -ef}lts k"jf{wf/sf ;fdfu|L vl/b÷x:tfGt/0f_

%_

k"“hLut vr{ M– vr{ lzif{s g+= ^=)%=)$ -jf8{ :tl/o of]hgfx? _

^_

vr{ lzif{s g+= ^=)%=)% - ut ljutsf] of]hgfsf] e'QmfgL _

o; pk lzif{sdf eb|k'/ gu/kflnsf÷;+l3odfldnf tyf :yfgLo ljsf; dGqfno÷:yfgLo of]hgf
:yndf u7g x'g] pkef]Qmf ;ldltx?sf] ;+o"Qm ;xeflutfdf lg0f{o g+= adf]lhdsf of]hgfx? ;+rfngsf]
nflu cfjZos /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

o; pk lzif{sdf lg0f{o g+= adf]lhdsf :yfgLo lgsfo ;|f]t kl/rfng tyf Joj:yfkg
sfo{ljlw @)^( cg';f/ eb|k'/ gu/kflnsf tyf :yfgLo of]hgf :yndf u7g x'g] pkef]Qmf
;ldltx?sf] ;+o"Qm ;xeflutfdf ef}lts k"jf{wf/sf gu/:tl/o of]hgfx? ;+rfngsf] nflu cfjZos
/sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

o; pk lzif{sdf eb|k'/ gu/kflnsf tyf gu/ ljsf; sf]if÷kz'kIfL lgb]{zgfno, lhNnf ljsf;
;ldlt tyf g]kfn ;/sf/, bft[ lgsfox? ;lxtsf cGo ljleGg ;/sf/L÷u}x;/sf/L lgsfox?sf]
;+o"Qm ;xeflutfdf lg0f{o g+= adf]lhdsf of]hgfx? ;+rfngsf] nflu cfjZos /sd ljlgof]hg
ul/Psf] 5 .

o; pk lzif{sdf gu/kflnsfn] cfkm"n] agfPsf] tyf x:tfGt/0f eO{ cfPsf] ljleGg ;fj{hlgs sRrL
kSsL gfnfx?df kfgL lgsf;sf] nflu x\o"d kfOk vl/b÷h8fg, u|fld0f If]qx?df ljw't kf]n vl/b
ul/ ljt/0f tyf vfg]kfgL gk'u]sf If]qx?df pkef]Qmf ;ldltx?÷vfg]kfgL ;:yfg;“usf] ;xsfo{df
vfg]kfgL kfO{k vl/b tyf cGo pks/0f vl/b ;lxt kfO{k nfO{g lj:tf/÷ljt/0fsf] nflu
gu/kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd vr{ x'g] ul/ ljlgof]lht /sd

o; pk lzif{sdf eb|k'/ gu/kflnsf tyf :yfgLo of]hgf :yndf u7g x'g] pkef]Qmf ;ldltx?sf]
;+o"Qm ;xeflutfdf lg0f{o g+= adf]lhdsf tf]lsP adf]lhdsf jf8{ :tl/o of]hgfx? ;+rfngsf] nflu
cfjZos /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

o; lzif{s cGt/u ut gu/ kl/ifbjf6 ljlgof]lht ah]6 adf]lhd ;f]lx cf=j=df ;Demf}tf eO{ sfd
;DkGg x'g g;s]sf lg0f{o g+= pNn]lvt of]hgfx?sf] nflu cfjZos ah]6 ljlgof]hg ul/Psf] 5 .
@)&@÷)&# sf]
@)&@÷)&# sf]
@)&#÷)&$ sf]
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
k|:tfljt

@)&@÷)&# sf]
k|:tfljt
30000000.00

@)&@÷)&# sf]
;+;f]lwt
25000000.00

@)&#÷)&$ sf]
k|:tfljt
30000000.00

ef}lts k"jf{wf/sf gu/ :tl/o
of]hgfx

8300000.00

5000000.00

5400000.00

3

cGo lgsfojf6 k|fKt x'g]
of]hgfx?

5000000.00

16000000.00

0.00

4

ef}lts k"“jf{wf/sf ;fdfu|L
vl/b÷x:tfGt/0f

1200000.00

1200000.00

5

jf8{ :tl/o of]hgfx?

11250000.00

7500000.00

11250000.00

6

ut ljutsf] of]hgfsf] e'QmfgL
lbg af“sL /sd

0.00

18392840.00

0.00

54550000.00

73092840.00

47850000.00

l;=g+=

ljj/0f

1

hu]8f sf]if cGt/utsf of]hgfx?

2

hDdf

$_

vr{ lzif{s g+= ^=)^= k“"lhut ;"wf/ -dd{t_ vr{

!_

vr{ lzif{s g+= ^=)^=)! -;8s sfnf]kq] dd{t_

@_

k"“hLut vr{ M– vr{ lzif{s g+= ^=)^=)@ -u|fe]n af6f] dd{t_

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd dd{t ;Def/ sf]ifjf6 vr{
x'g] ul/ tf]lsPsf] /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5

o; lzif{ssf] rfn' tyf cfufdL cf=j=df ;8s af]8{ g]kfn tyf eb|k'/ gu/kflnsfsf] ;+o"Qm
;xeflutfdf lg0f{o g+= cg';f/sf of]hgfx? ;+rfngsf] nflu /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

rfn' cf=j=:jLs[t sfo{qmddf gk/]sf tyf cw'/f ;8sx?nfO{ k"0f{tf lbgsf] nflu gu/If]q

leqsf u|fe]n tyf sRrL ;8sx?df ldS;lu§L xfNbf lhNnf b//]6sf] kl/lwleq /lx 6of6x?
ef8fdf lnO{ e'QmfgL ug]{ cg'dflgt /sd tyf 6«ofS6/df nfUg] vf]nf s/, dd{t, OGwg tyf n]e/sf]
nflu nfUg] tf]lsP adf]lhdsf] cfjZos cg'dflgt /sd .
#_

k"“hLut vr{ M– vr{ lzif{s g+= ^=)^=)$ -9n, gfnf, sne6{ gfnf
;kmfO{_

gu/kflnsfn] cfkm"n] agfPsf] tyf x:tfGt/0f eO{ cfPsf] ljleGg ;fj{hlgs sRrL kSsL
gfnf dd{t tyf ;kmfO{, kfgL lgsf;sf] nflu x\o"d kfOk ;kmfO{ h:tf cfjZostf cg';f/ dd{t ;kmfO{
ug{sf nflu tf]lsPsf] adf]lhdsf] cfjZos cg'dflgt /sd .
$_

k"“hLut vr{ M– vr{ lzif{s g+= ^=)^=)# -;fj{hlgs ;DklQx? dd{t_

gu/kflnsfn] cfkm"n] agfPsf] tyf x:tfGt/0f eO{ cfPsf eb|k'/ gu/ If]qdf /x]sf ljleGg

k"jf{wf/ lgdf{0fsf] nflu ;fj{hlgs ejg, sne6{, kf6L, kf}jfx?nfO{ cfjZostf cg';f/ ? %)))÷–
;Dd vr{ ePdf ;fem} gu/ k|d'v dfkm{t tyf ;f] eGbf a9L gu/kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd
dd{t÷/·/f]ug ;lxt cw'/f] of]hgfnfO{ k"0ftf lbgsf nflu tf]lsPsf] adf]lhdsf] cfjZos cg'dflgt
/sd .
l;=g+=

ljj/0f

@)&@÷)&# sf]
k|:tfljt
9500000.00

@)&@÷)&# sf] @)&#÷)&$ sf]
;+;f]lwt
k|:tfljt
10000000.00 10000000.00

1

;8s dd{t

2

u|fe]n ;8s dd{t

800000.00

800000.00

800000.00

3

9n tyf gfnf ;kmfO

200000.00

300000.00

300000.00

4

;fj{hlgs ;DklQ dd{t

900000.00

900000.00

900000.00

11400000.00

12000000.00

12000000.00

hDdf

%_ vr{ lzif{s g+= ^=)& k|j4{gfTds sfo{qmd

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5
-!_
o; lzif{ssf] rfn' tyf cfufdL cf==j=sf nflu tf]lsP cg';f/ k|j4gfTds ljsf; sfo{qmdsf]
nflu :yfgLo lgsfo ;|f]t kl/rfng tyf Joj:yfkg sfo{ljlw @)^( cg';f/
;DjlGwt kIfx?;“u cfjZos 5nkmn ul/ Plss[t of]hgf th'{df ;ldltsf] l;kmfl/; adf]lhd lg0f{o
g+= adf]lhdsf] ah]6 ljlgof]hg ul/Psf] 5 .
@)&@÷)&# sf] @)&@÷)&# sf] @)&#÷)&$ sf]
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
k|:tfljt
;fdflhs tyf ef}lts k"jf{wf/
500000.00
400000.00
300000.00
1
ljsf;sf ;–;fgf sfo{qmd
450000.00
400000.00
325000.00
2 aftfj/0f Joj:yfkg sfo{qmd
3

snf÷;lxTo÷/f]huf/÷kqsf/Ltf
k|j4g sfo{qmd

200000.00

150000.00

150000.00

4

k|sf]k Joj:yfkg sfo{qmd

600000.00

600000.00

500000.00

5

o'jf tyf v]ns'b ljsf; sfo{qmd

400000.00

500000.00

400000.00

@)&@÷)&# sf]
k|:tfljt
450000.00

@)&@÷)&# sf] @)&#÷)&$ sf]
;+;f]lwt
k|:tfljt
300000.00
300000.00

l;=g+=

ljj/0f

6

s[ifL÷k;'÷;xsfl/tf ljsf; sfo{qmd

7

;+:yfut ljsf; sfo{qmd

850000.00

1013200.00

750000.00

8

ko{6g ljsf; sfo{qmd

400000.00

300000.00

300000.00

9

ahf/ If]q Joj:yfkg sfo{qmd

300000.00

300000.00

200000.00

10

;fj{hlgs gLlh ;fem]bf/L Joj:yfkg

100000.00

50000.00

50000.00

11

of]hgf lgdf{0f sfo{qmd

650000.00

400000.00

225000.00

12

cGo sfo{qmd

100000.00

100000.00

100000.00

13

ut ;fnsf] v'nflbzf d'Qm If]q ;lxt
cGo sfo{qmdsf] e'QmfgL lbg af“sL

0.00

2099000.00

0.00

hDdf

5000000.00

6612200.00

^_

vr{ lzif{s g+= ^=)*= nlIft ju{ ljsf; sfo{qmd

s_

vr{ lzif{s g+= ^=)*=)! -nIfLt sfo{qmd utsf] e'QmfgL _

v_

vr{ lzif{s g+= ^=)*=)@ -dlxnf_

u_

vr{ lzif{s g+= ^=)*=)# -afnaflnsf_

3_

k"“hLut vr{ M– vr{ lzif{s g+= ^=)*=)$ -cGo ju{x?_

3600000.00

o; lzif{s cGt/u ut gu/ kl/ifbjf6 ljlgof]lht ah]6 adf]lhd ;f]lx cf=j=df ;Demf}tf eO{ sfd
;DkGg x'g g;s]sf kl/ifbsf] lg0f{o g+= df pNn]v eP adf]lhdsf of]hgfx?sf] e'QmfgLsf] nflu
cfjZos ah]6 ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

o; lzif{ssf] rfn' tyf cfufdL cf=j=sf nflu tf]lsP cg';f/ ;j} hfthftLsf ljkGg ju{sf
dlxnfx?nfO{ k|ToIf kmfO{bf x'g] of]hgf tyf sfo{qmdnflu :yfgLo lgsfo ;|f]t kl/rfng tyf
Joj:yfkg sfo{ljlw @)^( cg';f/ ;DjlGwt kIfx?;“u cfjZos 5nkmn ul/ lg0f{o g+=
adf]lhdsf of]hgfx?sf] nflu cfjZos !) k|ltzt /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

o; lzif{ssf] rfn' tyf cfufdL cf==j=sf nflu tf]lsP cg';f/ ;j} hfthfltsf ljkGg ju{sf
afnjflnsfx?nfO{ k|ToIf kmfO{bf x'g] of]hgf tyf sfo{qmdsf] nflu :yfgLo lgsfo ;|f]t
kl/rfng tyf Joj:yfkg sfo{ljlw @)^( cg';f/ ;DjlGwt kIfx?;“u cfjZos 5nkmn
ul/ lg0f{o g+= adf]lhdsf of]hgfx?sf] nflu cfjZos !) k|ltzt /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .

o; lzif{ssf] rfn' tyf cfufdL cf==j=sf nflu ;j} hfthfltsf cfly{s ?kdf ljkGg tyf cfly{s
Pjd\ ;fdflhs ?kdf lk5l8Psf ju{ h]i7 gful/s, blnt, cflbjf;L÷hghftL, leGg Ifdtf ePsf
JolQmx?, dw]zL, d'lZnd, tyf lk58fju{ h:tf ljkGg ju{x?nfO{ k|ToIf kmfO{bf x'g] of]hgf tyf
sfo{qmdsf] nflu :yfgLo lgsfo ;|f]t kl/rfng tyf Joj:yfkg sfo{ljlw @)^(
cg';f/ ;DjlGwt kIfx?sf ;ldltx? ;“u 5nkmn ul/ lg0f{o g+= adf]lhdsf of]hgfx?sf] nflu
ljlgof]lht cfjZos !% k|ltzt /sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .
@)&@÷)&# sf]
@)&@÷)&# sf]
@)&#÷)&$ sf]
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
k|:tfljt
1

ut aif{sf] e'QmfgL

0.00

743174.00

0.00

2

dlxnf

1496000.00

1196800.00

900000.00

3

afnaflnsf

1496000.00

1196800.00

1350000.00

4

lk5l8Psf] tyf cGo ju{

2241000.00

1795200.00

1350000.00

5233000.00

4931974.00

5233000.00

hDdf
&_

vr{ lzif{s *=)# ;fdflhs ;+3 ;+:yf k"“lhut cg'bfg

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf]5 .
-!_
o; lzif{sdf gu/kflnsf af]8{jf6 lg0f{o u/L lbO{g] k"“hLut cg'bfgsf] nflu cfjZos kg]{
/sd ljlgof]hg ul/Psf] 5 .
@)&@÷)&# sf]
@)&@÷)&# sf] @)&#÷)&$
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
sf] k|:tfljt
1
;fdflhs ;+3 ;:yfx?nfO{ k"“lhut
500000.00
300000.00
500000.00
cg'bfg
hDdf
50000.00
300000.00
500000.00
*_vr{ lzif{s g+= !)=)!÷@ -;f“jf Jofh e'QmfgL_

o; lzif{ssf] tkl;n cg';f/sf pk lzif{sx?df pNn]lvt adf]lhd /sd ljlgof]hg ul/Psf]5 .
-!_
a;kfs{ lgdf{0f tyf ;8s sfnf]kq]sf nflu gu/ ljsf; sf]if;“u ;Demf}tf u/L lnPsf]
C0fsf] ;f“jf tyf Jofh e'QmfgLsf] nflu ljlgof]lht ah]6 cg';f/ e'QmfgL x'g] /sd .
@)&@÷)&# sf]
@)&@÷)&# sf] @)&#÷)&$
l;=g+=
ljj/0f
k|:tfljt
;+;f]lwt
sf] k|:tfljt
1
1500000.00
2000000.00 2000000.00
;f“jf÷Aofh e'QmfgL
hDdf

1500000.00

2000000.00

2000000.00

ननणणय नं.३९
"प्राकृ नतक प्रकोप, अनथणक निश्रृङ्खलता िा त्यस्तो ऄन्य निर्ेष पररनस्थनत परी स्थानीय ननकायका सदस्यहरुको समयमा ननिाणचन हुन
नसके मा नेपाल सरकारले बढीमा एक िषणका लानग म्याद थप गरी िा ऄन्य तिरबाट कायण सञ्चालन गने व्यिस्था नमलाईन सक्नेछ " भनी
स्थानीय स्िायि र्ासन ऐन, २०५५ को दफा (२३९) मा भएको नीनतगत व्यिस्था ऄनसु ार नेपाल सरकारले नगरपानलकामा कायणकारी
ऄनधकृ तलाइ नसङ्गो नगरपररषद, नगरपानलका बोडण र नगर प्रमख
ु (संस्थागत तथा पदीय) समेतको कामकाज गने गरी ऄनधकार प्रत्यायोजन
गरे को ऄिस्थामा कायणकारी ऄनधकृ तले प्रचनलत ऐन/ननयम लगायत पररपत्रहरु र नगर तथा नगरिासीको तत्काल सम्बोधन गनणु पने याित समस्या
तथा अिश्यकताहरुलाइ मध्यनजर गरी कायण सम्पादन गदाण गत २१औ ं नगरपररषददेनख हालसम्म गरे का सम्पणू ण कायणहरु ईल्लेनखत संस्थागत
तथा पदीय हैनसयतबाट नै गरे को मानी सम्पणू ण निषयहरु ऄनमु ोदन गने र अगामी नगरपररषदसम्म यस्तै प्रकृ नतका कायणहरु गनणु पने भएमा यसै
बमोनजम भए गरे को माननने ननणणय गररयो ।
ननणणय नं.४०
यस भद्रपरु नगरपानलकामा महेर्परु र चन्द्रगढी गा.नि.स. समायोजन भए पतात कायाणलयमा सेिाग्राहीहरुको चापमा िृनर्द् हुन गएको र
कमणचारीहरुमा समेत थप भार पनण गएको कुरालाइ मध्येनजर गदै सेिाग्राहीलाइ सरल र सहज ढंगबाट सेिा ईपलब्ध गराईन तथा कमणचारीहरुलाइ
समेत पनण गएको कामको बोझलाइ कम गनणका लानग अगामी अ.ि.०७३।०७४ देनख नगरपानलका कायाणलयमा हुने सेिाग्राहीहरुको
नभडभाडलाइ व्यिनस्थत गरी सहजताका साथ सेिा ईपलब्ध गराईनका लानग QMS (Que Management System) जडान तथा व्यिस्थापन
गनण नगरपानलकालाइ ऄनततयारी प्रदान गने ननणणय गररयो ।
ननणणय न.ं ४१
नगरबाट हरे क िषण निननयोजन गररने पँजू ीगत बजेटको धेरै नहस्सा भौनतक पिू ाणधारको क्षेत्र जस्तै, सडक तथा नालाहरुमा निननयोजन हुने
गरे को जसको कारण नगरको ऐनतहानसक, धानमणक, पयणटकीय, सांस्कृ नतक, अनथणक तथा सामानजक क्षेत्रहरुको सरं क्षण र सम्बर्द्णन गनण बजेट
निननयोजन नभएको ऄिस्थामा नगरपानलकाले ईक्त क्षेत्रमा कायण गनण नसकी रहेको पररप्रेक्ष्यमा अगामी अ.ि.०७३।०७४ देनख नेपाल
सरकारबाट ननःर्तण पँजू ीगत ऄनदु ान नर्षणकमा प्राप्त हुने ऄनमु ाननत अयमा तथा नगरपानलकाको अन्तररक अयमा बढोिरी अएको खण्डमा
बढे जनतको रकम अिश्यकता ऄनसु ार समपरु क कोषमा राखी नगरपानलकाले अिश्यकता ठहयाणएको मानथ ईल्लेनखत क्षेत्रहरुको संरक्षण र
सम्बर्द्णनमा स्थानीय नगरमा नक्रयार्ील रानरिय तथा ऄन्तरानरिय स्तरका संघ संस्थाहरु, ननजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, स्थानीय ईपभोक्ता
सनमनतहरुसँग लागत तथा व्यिस्थापन समेतमा सािणजननक ननजी साझेदारीको ऄिधारणा ऄनरुु प सहकायण र समन्िय गरी कायण गनण
नगरपानलकालाइ ऄनततयारी प्रदान गने ननणणय गररयो ।
ननणणय नं.४२
यस भद्रपरु नगरपानलका निस्ताररत भइ यसको कायणक्षत्रे समेत बढ्न गएको ऄिस्थामा नगरपानलकाले प्रदान गने सेिा प्राप्त गने
नसलनसलामा सेिाग्राहीलाइ कि नहोस् भन्ने ईद्देश्यले अगामी अ.ि.देनख नगरिासीहरुले पाईने अधारभतू सेिाहरु जस्तै सडक बिी
व्यिस्थापन फोहरमैला व्यिस्थापन अनदलाइ िडा कायाणलयबाट नै ईपलब्ध गराईने तथा सामानजक सरु क्षा भिा तथा व्यनक्तगत घटना दताण
सम्बन्धी सबै कामहरु संयक्त
ु िडा कायाणलयबाट नै गने गराईने नीनत ऄबलम्बन गरी संयक्त
ु िडा कायाणलय माफण त अधारभतू सेिाहरु ईपलब्ध
गराईन अिश्यक प्रकृ या ऄगाडी बढाईन नगरपानलकालाइ ऄनततयारी प्रदान गने ननणणय गररयो ।

