२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत आ.व. २०७३/०७४ को बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम
श्रीमान प्रमख
ु ऄततथीज्य,ू
तिशेष ऄततथीज्यहू रु,
राजनैततक दलका प्रमख
ु एिम् प्रतततनतधज्यहू रु,
तितभन्न संघसंस्थाका प्रमख
ु एिम् प्रतततनतधज्यहू रु,
िडा नागररक मञ्च तथा नागररक सचेतना के न्र संयोजक तथा प्रतततनधीज्यहू रु,
सम्मानतनत व्यतित्िज्यहू रु
संचारकमी तमत्रहरु तथा
ईपतस्थत सम्पूणण नगरिासी अमािबु ा, दाजभु ाइ तथा तददीबतहनीहरु ।
सिणप्रथम मल
ु क
ु मा लोकतन्त्र स्थापना गनणका लातग तितभन्न समयमा भएका अन्दोलनहरुमा अफ्नो प्राण अहुतत तदनु हुने सम्पणू ण ज्ञात ऄज्ञात शहीदहरु प्रतत
हातदणक श्रद्धान्जली ऄपणण गदै ईच्च सम्मान प्रकट गनण चाहन्छु ।
भरपरु नगरपातलकाको तमतत २०७२।०९।२४ गते सम्पन्न भएको २२ औ ं नगर पररषदबाट पाररत चालु अ. ि. ०७२।०७३ को संशोतधत तथा अगामी अ.
ि. ०७३।०७४ को प्रस्तातित नीतत, योजना तथा कायणक्रम सािणजतनकीकरण कायणक्रमा अफ्नो व्यस्तताका बािजदु पतन हाम्रो तनमन्त्रणालाइ स्िीकार गरी ईपतस्थत भइ
तदनु भएकोमा प्रमख
ु ऄततथी, तिशेष ऄततथीज्यहू रु लगायत सम्पणू ण महानभु ािहरु प्रतत हातदणक अभार प्रकट गनण चाहन्छु ।
नेपाल सरकार (म.प.) को तमतत २०७१।०८।१६ गतेको तनणणयले भरपरु नगरपातलकाको क्षेत्र तिस्तार भइ चन्रगढी र महेशपरु तथा परु ानो भरपरु नगरपातलका
एकापसमा समातहत भइ बृहत भरपरु नगरपातलका भएको समय एक िषण पतु गसके कोछ । ईि एक िषणको ऄितधमा सातबक चन्रगढी र महेशपरु िासीलाइ नगरपातलकाको
तसतमत स्रोत र साधनको ऄतधकतम ईपयोग गदै स्थानीय नगरिासीहरुको सहभातगतामा कररब तीन हजार तिद्यतु पोलहरुमा सडक बत्ती तिस्तार गररएकोछ ।
सडक बत्ती तिस्तार, सरसफाइका ऄतभयानहरु, ग्रातमण बस्तीमा बाटो तिस्तार तथा अन्तररक अयमा अएको बढोत्तरी गत एक िषणका नगरपातलका र
नगरिासीहरुको ईल्लेख्य सहभातगतामा सञ्चातलत कायणक्रमहरु हुन् । तिकास तनमाणणको क्षेत्र लगायत ऄन्य क्षेत्रमा ईल्लेतखत ऄभ्यास अगामी तदनहरु गनण सतकए पककै
पतन "पिू ी क्षेत्रको व्यापाररक द्वार शातन्त र सम्बृतद्धसतहतको भरपरु शहर" भन्ने नाराले साथणकता पाईने तिषयमा तिश्वस्त हुन सतकन्छ ।
२१ औ ं नगर पररषदले पाररत गरे का नीतत, योजना तथा कायणक्रमहरु तालक
ु तनकायबाट तसतलङ्ग ऄनसु ार बजेट प्राप्त नभएका कारण चालु अ. ि.
०७२।०७३ मा हुबहु कायाणन्ियन गनण सकने ऄिस्था नरहेकोले यस अ. ि. का लातग प्राप्त ऄतख्तयारीलाइ अधार तलइ यस चालु अ. ि. का योजना तथा कायणक्रमरु
समेत संसोधन गररएकोछ । यसबाट अम नगरिासीहरुमा पनण गएको ऄसुतिधा प्रतत भरपरु नगरपातलका क्षमा याचना गनण चाहन्छु ।
चालु अ. ि. ०७२।०७३ तथा अगामी अ. ि. ०७३।०७४ को नीतत, योजना तथा कायणक्रमहरु तजणमु ा गनणका लातग तनम्न तिषयहरुलाइ मागणदशणनको रुपमा
तलआएको व्यहोरा ईपतस्थत सम्पणू ण महानुभािहरुलाइ जानकारी गराईन चाहन्छु ।
क। नेपालको संतिधान, २०७२,
ख। सहस्राब्दी तिकास लक्ष्यहरु,
ग। चालु तत्रिषीय योजनाले तनतदणष्ट गरे को लक्ष्य तथा ईद्देश्यहरु,
घ। सङ्घीय मातमला तथा स्थानीय तिकास मन्त्रालयको बजेट तसतलङ्ग तथा मागणदशणन,
ङ। स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा तनयमािली, २०५६,
च। सहभातगतात्मक तथा समािेशी योजना तजणमु ा प्रकृ याद्वारा प्राथतमकता तनधाणरण भइ अएका योजना तथा कायणक्रमहरु,
छ। मन्त्रालयसँग गररएको कायणसम्पादन सम्झौताले पररलतक्षत गरे का सचू कहरु,
ज। िडा नागररक मञ्चबाट तसफाररश भै अएका कायणक्रम तथा अयोजनाहरु,
झ। तिगतका नगर पररषदले तनतदणष्ट गरे का नीतत योजना कायणक्रमहरु,
ञ। नेपाल सरकारका ऄन्य तितभन्न ऐन, काननू , नीतत, तनयम, कायणतितध, पररपत्र तथा तनदेतशकाहरु अतद,
ठ। तिगतका सतमक्षा तथा कायाणनभु िबाट प्राप्त पृष्ठपोषण,
ईल्लेतखत व्यिस्थाका ऄततररि स्थानीय नगरस्तरीय राजनैततक दलका प्रमुख एिम् प्रतततनधीज्यहू रु, नगरपातलका मातहत रहेका तक्रयाशील सम्पणू ण
सतमततहरु, तितभन्न सरकारी तथा गैह्रसरकारी सघं सस्ं थाहरु, बुतद्धजीिी, नागररक समाज तथा अम नगरिासीहरुसँगको औपचाररक एिम् ऄनौपचाररक सझु ाि तथा
मागणदशणनलाइ समेत नीतत, योजना तथा कायणक्रम तजणमु ाको मुल अधारको रुपमा तलआएको व्यहोरा अम नगरिासी अमा, बुिा तथा दाजु, भाइ, तददी, बतहनीहरुलाइ
सहषण जानकारी गराईन चाहन्छु ।
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत आ.व. २०७३/०७४ को बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम
अदरणीय नगरिासीहरु,
िातषणक कायणक्रम तजणमु ा गदाण यस नगरपातलकाको अितधक योजनाबाट तनतदणष्ट गररएको “पूर्वी क्षेत्रको व्यापाररक द्वार, शान्तत र सम्बृन्िसन्ितको भद्रपुर
शिर " भन्ने दरु दृतष्टलाइ मध्यनजर गदै तिकासका लक्ष्य तथा ईद्धेश्यलाइ के न्र तबन्दु बनाइ चालु अतथणक िषण २०७२/७३ को ससं ोतधत तथा अगामी अतथणक िषण
२०७३/०७४ को प्रस्तातित िातषणक योजना तथा कायणक्रमहरु कायाणन्ियन गनणका लातग देहायका नीततहरु मागणदशणकको रुपमा रहेको व्यहोरा ऄिगत गराईदै ईि
मागणदशणक नीततहरु यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गनण गआरहेकोछु ।
१) िडास्तरबाट िडा भेला माफण त छनौट भएका अ. ि. ०७३/०७४ का िडा स्तरीय योजनाहरुलाइ बजेट तसमा तथा मागणदशणन, २०७२ ऄनस
ु ार प्राथतमकताको
अधारमा कायाणन्ियन गररनेछ । साथै अगामी तदनमा कुनैपतन नगर स्तरीय योजनाहरु सचं ालन गदाण जनसहभातगता िापत बढी नगद जनसहभातगता जटु ाईन सकने
योजना तथा चालु अ.ि.मा परु ा हुन नसके का योजनाहरुलाइ तिशेष प्राथतमकता तदइ योजना संचालन गने नीतत तलआएकोछ ।
२) भरपरु नगर क्षेत्रको सडक गरुु योजना स्िीकृ त नभएसम्मका लातग यस नगरपातलकाबाट चालु अ.ि. २०७२/७३ तथा अगामी अ.ि.०७३/०७४ मा सच
ं ालन
गररने िडा स्तरीय तथा नगर स्तरीय योजना ऄनसु ार सडक तनमाणण गदाण सडकको चौडाइ नाला बाहेक कतम्तमा २० तफटको ऄतनिायण हुनु पने र सो भन्दा कम
चौडाइका सडकहरुमा यस नगरपातलकाबाट लगानी नगने तथा पककी नाला तनमाणण गदाण सडक तफण को एकतफी िाल नगरपातलकाले तनमाणण गने र ईपभोिाको घर
एिम् जग्गा तफण को िाल सम्बतन्धत ईपभोिा स्ियंले तनमाणण गनणु पने नीतत तलआएकोछ |
३) िडा भेला माफण त प्राथतमकता तोकी छनोट भइ अएका िडास्तरीय योजना संचालनका लातग चालु अ.ि.२०७२/७३ मा प्रत्येक िडाका लातग रु.५ लाख र
अगामी अ.ि.०७३।०७४ मा रु.७ लाख ५० हजार तितनयोजन गने नीतत तलआएकोछ । यसरी संचालन हुने योजनामा जनसहभातगता िापत न्यनू तम २०% नगद
सहभातगता ऄतनिायण रुपमा हुनपु ने र सम्पणू ण िडास्तरीय योजनाहरु स्थानीय ईपभोिा सतमतत माफण त मात्र संचालन गने नीतत तलआएकोछ ।
४) नगरपातलकाको तिद्यतु लाआन तिस्तार नपगु ेका क्षेत्रमा अिश्यक पि
ू ाणधार तयार गररतदन नेपाल तिद्यतु प्रातधकरण तथा ऄन्य सरोकारिाला तनकायहरुसँग समन्िय
तथा सहकायण गररनेछ ।
५) भरपरु नगर क्षेत्रमा नयाँ तनमाणण हुने भिनहरुको हकमा नेपाल सरकारबाट स्िीकृ त "बस्ती न्र्वकास, शिरी योजना तथा भर्वन न्नमाा ण सम्बतधी अधारभुत
मापदण्ड, २०७२ ऄनसु ार हुने गरी घर नकशा पास सचु ारु गने तथा ईि मापदण्ड लागु हुनु भन्दा ऄतघ तनमाणण सम्पन्न भएका भिनहरुको हकमा (सातबक चन्रगढी
र महेशपरु गा.ति.स. तथा भरपरु न.पा.) ऄतभलेख राख्ने प्रयोजनका तनतम्त घर नकशा पास तनयतमत गने र सातबक चन्रगढी तथा महेशपरु को हकमा २०७२ फाल्गणु
मसान्तसम्म ईपरोि बमोतजम घर नकशा पास तनयतमत गनण अएमा नकशा पास दस्तुरमा ५० प्रततशत छुट तथा २०७२ चैत्र १ गतेपतछ ईपरोि बमोतजम नकशा पास
तनयतमत गनण अएमा तनयमानसु ारको नकशा पास दस्तरु तलने नीतत तलआएकोछ |
६) नेपाल सरकार शहरी तिकास मन्त्रालयबाट स्िीकृ त यस नगरपातलकाको महेशपरु क्षेत्रलाइ समेट्ने गरी खानेपानी ट्याङ्की स्थापना, सञ्चालन एिम् व्यिस्थापनका
लातग जग्गा समेतको व्यिस्थापन गने गरी ईपभोिा सतमतत गठन गनण अिश्यक पहल गररनेछ ।
७) चालु अ.ि.देतख नै नगरबाट सञ्चालन हुने नगर स्तरीय तथा िडा स्तरीय योजना सञ्चालनका लातग गठन गररने ईपभोिा सतमततहरुलाइ योजना सम्झौता गनणु पि
ू ण
नै योजना प्रकृ याका बारे मा ऄतभमख
ु ीकरण तातलम सञ्चालन गररने नीतत तलआनेछ ।
८) भरपरु नगर क्षेत्रलाइ सम्पण
ू ण िडाका िडा नागररक मञ्च, नागररक सचेतना के न्र तथा बाल कलबहरुको ऄगुिाइमा सन् २०१६ को ऄन्त्यसम्ममा खल्ु ला तदशा मुि
क्षेत्र (ODF) घोषणा गने र यसका लातग िडास्तरबाटै अिश्यक तयारी प्रारम्भ गने तथा कुनैपतन िडा खल्ु ला तदशा मुि िडा घोषणा भएमा सो िडाको िडा
नागररक मञ्च, नागररक सचेतना के न्र तथा बाल कलबको सदृु ढीकरणका लातग रु.१ लाख बराबरको परु स्कार प्रदान गने नीतत तलआएकोछ । साथै शौचालय तिहीन
अम नगरिासीहरुलाइ २०७२ माघ १ गतेदेतख २०७२ चैत्र मसान्तसम्म शौचालय तनमाणणका लातग प्रोत्सातहत गने र २०७३ िैशाख १ गतेदेतख नगरपातलकाबाट
प्रदान गररने सेिा सतु िधाहरु तितरणमा शौचालय भएको प्रमाणलाइ ऄतनिायण गरी मात्र सेिा सतु िधा प्रदान गररनेछ ।
९) िातािरण मैत्री स्थानीय शासनलाइ प्रबद्धणन गनणका लातग "GREEN BHADRAPUR" नामक ऄतभयानको शरुु िात गररनेछ । साथै ईि ऄतभयानलाइ पण
ू ण ता
तदन नयाँ तथा परु ाना घर सम्पन्न प्रमाण पत्र तितरण गनणु ऄतघ अफ्नो घर तथा जग्गाले चचेको सडक तकनारामा घर तथा जग्गाधनी स्ियल
े
हरे
क
१०।१०
तफटको
ं
दरु ीमा नगरपातलकाले तोके को तिरुिा रोपेको प्रमाण पेश गनणु पने तथा ईपरोि बमोतजमको तिरुिा रोपेको प्रमाण पेश नगनेको हकमा घर सम्पन्न प्रमाण पत्र
तितरणमा रोक लगाआने नीतत तलआएकोछ । साथै भरपरु नगर क्षेत्रमा नसणरी व्यिसाय सञ्चालन गने व्यिसायीहरुलाइ प्रोत्साहन गनणका लातग नगरपातलकाले तलने
व्यिसाय करमा शत प्रततशत छुट तदआनेछ ।
१०) प्लातष्टकका झोलाको तकनबेचमा प्रततबन्ध लगाईने नगरपातलकाको नीततलाइ पूणणता तदन तथा ईपभोिा एिम् व्यिसायीहरुलाइ तिकल्प प्रदान गनणका लातग नगर
क्षेत्रमा गैर प्लातष्टकजन्य झोला ईत्पादन गने स्थानीय ईद्योगहरुलाइ प्रोत्साहन गनणक
ु ा साथै नगर क्षेत्रमा रहेका स्थानीय ईद्योगी व्यिसायीहरुले प्लातष्टकका झोला
प्रयोग एिम् तकनबेच नगरुन भनी प्रोत्साहन स्िरुप सरसफाइ सेिा शल्ु कमा १० प्रततशत छुट तदने नीततलाइ तनरन्तरता तदआएकोछ ।
११) भरपरु नगरपातलकाको िडा नं.१० तस्थत सरकारी कायाणलय पररसरलाइ यसै अ.ि. मा सफा क्षेत्र (CLEAN ZONE) घोषणा गररनेछ ।
१२) तजल्ला िन कायाणलय झापासँगको सहकायणमा नगरपातलकाको िडा नं.१० मा तनमाणण गररएको ईद्यानमा स्थानीय ईद्योगी, व्यिसायी तथा अम नगरिासीको
सहकायणमा कभडा िल तनमाणणका लातग अिश्यक पहल गररनेछ ।

2

२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत आ.व. २०७३/०७४ को बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम
१३)

१४)
१५)

१६)
१७)

१८)

१९)
२०)

२१)

२२)
२३)
२४)

२५)
२६)

२७)

सबै िडाहरुमा स्थानीय िडा नागररक मञ्च, नागररक सचेतना के न्र, बाल कलबहरु (िडा तथा सामदु ातयक तिद्यालयका) को ऄगिु ाइ तथा तितभन्न
संघसंस्थाहरुसँगको सहकायणमा सरसफाइका कायणक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । अगामी तदनहरुमा नगर क्षेत्रमा रहेका सबै तिद्यालयका तिद्याथीहरु तथा ऄतभभािक
समेतलाइ सरसफाइ कायणमा एकजटु गराइ नगरलाइ सफा बनाईन "न्र्वद्यालय मार्ात न्र्वद्याथी, न्र्वद्याथी मार्ात ऄन्भभार्वक" भन्ने मल
ू नारा तलइ अम
नगरिासीलाइ सरसफाइको ऄतभयानमा तक्रयाशील गराआने नीतत तलआनेछ ।
िैकतल्पक ईजाणलाइ प्रबद्धणन गनणका लातग नयाँ तनमाणण हुने अिातसय भिनहरुमा िैकतल्पक ईजाण जडान गरे मा घर सम्पन्न प्रमाण पत्र जारी गदाणको बखत नकशा पास
दस्तुर िापत तलआएको राजस्ि रकममा २५ प्रततशत रकम छुट तफताण तदआने नीतत तलआएकोछ ।
अम नगरिासीहरुलाइ स्िच्छ माछा मासु ईपभोग गने िातािरणको सतु नतततता प्रदान गनणका लातग चालु अ.ि.बाट तजल्ला पशु सेिा कायाणलयसँगको समन्िय र
सहकायणमा पशु बधशाला र मासु जााँच गना ऐन, २०५५ को कायाणन्ियन गनण अिश्यक पहल गररनेछ । साथै मासु व्यिसायीहरुले नगरपातलकाले तोके को
स्थानमा मात्रै मासक
ु ो कारोिार गरुन् एिम् ईि ऐन कायाणन्ियनमा प्रततबद्धता जनाईन भन्ने ऄतभप्रायले बधशालामा तलआदै अएको कोठा भाडामा ५० प्रततशत छुट
तदने नीतत तलआएकोछ ।
नगर क्षेत्रको फोहर व्यिस्थापन कायणलाइ सािणजतनक नीतज साझेदारीको ऄिधारणा ऄनरुु प व्यिस्थापन गनण ऄध्ययन तथा ऄनसु न्धान कायणलाइ ऄतघ बढाआनेछ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन प्रबद्धणनका लातग अगामी अ. ि. ०७३।०७४ देतख बालबातलका लतक्षत कायणक्रमको हकमा स्थानीय तनकाय स्रोत पररचालन तथा
व्यिस्थापन कायणतितध, २०६९ ऄनुसार तितनयोजन गनणु पने न्यनू तम १० प्रततशत रकमका ऄततररि थप ५ बजेट तितनयोजन गरी जम्मा १५ प्रततशत बजेट
तितनयोजन गररनेछ । साथै यसै तसलतसलामा पतहलो चरणमा भरपरु नगरक्षेत्रमा रहेका सम्पणू ण ईद्योगी व्यिसायीहरुले बालश्रम प्रयोग नगने तलतखत प्रततबद्धता
जनाएको खण्डमा ततनणु िा बुझाईनु पने ईद्योग व्यिसाय करको कुल ऄंकको १०% सम्म छुट तदने नीतत तलआएकोछ ।
नगर क्षेत्रमा स्थायी रुपले बसोबास गने सबै जातजाततका तिपन्न िगणका समदु ायलाइ लतक्षत गरी बाल मृत्यदु र एिम् मातृ मृत्यदु रमा कमी ल्याईन तथा जन्मदताण
जस्तो बाल ऄतधकारलाइ संरक्षण गने रातरिय कायणक्रममा टेिा पुयाणईनका लातग स्िास््य संस्थामा प्रसतु ी गराइ ३५ तदन तभत्रमा जन्मदताण गराईन अएमा स्िास््य
संस्थामा जन्म भएको प्रमाण पेश गरे मा बच्चा तथा अमा दिु ैलाइ हुने गरी रु. १ हजारसम्मको सत्ु के री प्याके ज कायणक्रम तनमाणण गरी सम्बतन्धत िडा कायाणलयबाट
सोही तदन ईपलब्ध गराआनेछ ।
तजल्ला जनस्िास््य कायाणलय झापासँगको समन्िय र सहकायणमा चालु अ. ि.०७२।०७३ मा नै भरपरु नगरपातलकालाइ पणू ण खोप नगरपातलकाको रुपमा घोषणा
गररनेछ ।
नगर क्षेत्रमा रहेका सामदु ातयक तिद्यालयहरुमा रहेका बालतिकास के न्रहरुलाइ अधतु नकीकरण गदै जाने नगरपातलकाको नीतत ऄनसु ार चालु अ.ि.०७२।०७३ मा
कलबलगडु ी प्रा. ति. लाइ नमनू ा बालतिकास के न्र घोषणा गने र अगामी अ.ि.०७३।०७४ देतख प्रत्येक िषण कतम्तमा एईटा सामदु ातयक तिद्यालयमा रहेको
बालतिकास के न्रलाइ नमुना बालतिकास के न्रको रुपमा स्थापना गने तथा स्थानीय ऄतभभािकले अफ्ना सन्ततीहरुलाइ सामदु ातयक तिद्यालयमा भनाण गरुन् भन्ने
ऄतभप्रायले एकीकृ त सम्पतत्त कर िापत नगरपातलकाले तलदैं अएको राजस्िमा १० प्रततशत छुट तदने नीतत तलआएकोछ ।
लतक्षत िगण तथा ऄन्य प्रबद्धणनात्मक कायणक्रमका लातग छुट्याआएका िातषणक कायणक्रमहरु संचालन गनणका लातग सम्बतन्धत समूह एिं िगणहरु मात्र रहेका नगर क्षेत्र
तभत्रका गैर सरकारी सघं सस्ं थाहरुबाट प्रस्ताि अव्हान गरी िैधातनक प्रतक्रया परु ा गरी १५ प्रततशत नगद सहभातगता जम्मा गरे पतात मात्र ईि कायणक्रमहरु
संचालन गनण प्राथतमकता तदआने नीतत तलआएकोछ ।
सम्बतन्धत बैंकसम्म भत्ता तलन अईन नसकने सामातजक सरु क्षा कायणक्रम ऄन्तगणतका ऄतत ऄशि, ऄपाङ्ग तथा ऄतत िृद्ध लाभग्राहीहरुको व्यितस्थत ऄतभलेख
राखी सम्बतन्धत िडा सतचि माफण त बैंकसँग समन्िय गरी तनजहरुको घरबाटै ईि भत्ता ईपलब्ध गराआने व्यिस्थाको थालनी गररनेछ ।
मतहला स्िास््य स्ियंसेतिकाहरुले नगरमा गरे को योगदानको ईच्च कदर गदै स्ियंसेिा जस्तो कायणमा ईत्प्रेररत गनणका लातग तनजहरुले यस नगरपातलकाबाट तलने
सेिा िापतको दस्तुर, शल्ु क, तथा महसुलमा शत प्रततशत छुट तदआने नीतत तलआएकोछ ।
खेलमैत्री नगरको ऄिधारणालाइ अत्मसात गदै पतहलो चरणमा "भद्रपुर ११" नामक फूटबल टीम स्थानीय खेलकुदसँग सम्बतन्धत संघ संस्थाहरुसँगको समन्िय र
सहकायणमा गठन गरी नगर स्तरीय फूटबल प्रततयोतगतालाइ तनरन्तर सञ्चालन गररनेछ । साथै अगामी तदनहरुमा नगरले सञ्चालन गने खेलकुदमा ईल्लेख्य लागत
सहभातगता जनाईने व्यतिका नाममा साझेदारी माफण त सम्बतन्धत व्यतिले प्रस्ताि गरे को नाममा परु स्कार तितरण गररने नीतत तलआएकोछ ।
भरपरु नगरपातलकको िडा न.ं १ को भैसािाड़ी र िडा न.ं २ र ७ को मेची पाऱी बसोबास गने नगरिासीहरुलाइ ऄको व्यिस्था नभएसम्मका लातग नगरपातलकालाइ
ततनणु िा बुझाईनु पने सम्पणू ण कर, दस्तुर, शल्ु क, महसुलमा ६६% सम्म छुट तदआएकोमा ईि नीततलाइ तनरन्तरता तदआएकोछ ।
कृ तष तथा तसचं ाइ क्षेत्रको समग्र तिकासका लातग कृ तष सहकारी सजं ाल तनमाणण, ऄगाणतनक कृ तष ईत्पादन, तबई तबजन, तकट तितरण तथा सतही/भतू मगत तसचाइको
प्रबद्धणन गनणका लातग कृ तष तिकास कायाणलय तथा तसचाइ तडतभजन कायाणलय र ऄन्य सरोकारिाला तनकायहरुसंग समन्िय गरी कृ षक समहू हरुलाइ ईत्प्रेररत गररनेछ
। साथै अगामी अ.ि.बाट नगर क्षेत्र तभत्र "एक र्वस्तु एक नगर" भन्ने ऄतभयानका लातग स्थानीय झापा ईद्योग िातणज्य संघको सहकायणमा सम्भाव्यता ऄध्ययन
गररनेछ । चालु अ.ि. देतख नगरको दगु णम बस्तीको रुपमा रहेको नगरपातलकाको िडा न.ं १ को मेची पारीको बस्तीलाइ "मेची पारी - तरकारी बारी" को रुपमा
ऄतघ बढाआनेछ ।
भरपरु नगर क्षेत्रमा तक्रयशील सामदु ातयक िन ईपभोिा समहू हरुको अम्दानीलाइ नगरले पाररत गरे का नीतत, योजना तथा कायणक्रम कायाणन्ियनमा सहकायण गरी
लगानीका लातग ऄतभप्रेररत गने नीतत तलआएकोछ ।
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भरपरु नगर क्षेत्रमा ऄितस्थत ऐततहातसक, परू ातातत्िक, पयणटकीय स्थानहरुको तिकासमा ईतचत महत्ि तदइ सो क्षेत्रको सरं क्षण तथा सम्बद्धणन गरी पयणटन क्षेत्रको
तिकासका लातग अिश्यक पहल गररनेछ ।
मेची ऄञ्चल ऄस्पतालको सस्ं थागत सुदृतढकरण गरी ऄस्पताललाइ साधन स्रोत सम्पन्न बनाईनका लातग श्री स्िास््य मन्त्रालयमा अिश्यक पहल गररनेछ । साथै
नगरपातलकाको िडा नं.१० तस्थत शहरी स्िास््य तकलतनकको भिन तनमाणण गनणका लातग दाताहरु माफण त जग्गा व्यिस्थापन गरी भिन तनमाणणका लातग श्री स्िास््य
मन्त्रालयमा अिश्यक पहल गररनेछ ।
भरपरु नगरपातलकालाइ सश
ु ासनमैत्री नगरको रुपमा स्थातपत गनणका लातग भ्रष्टाचारमा शन्ु य सहनतशलताको नीततलाइ ऄिलम्बन गररनेछ । साथै नागररक बडापत्र,
कर दरबन्दी लगायतका तििरणहरुलाइ Digitalized प्रतिधी माफण त नगरिासीलाइ सूसतु चत गराआनेछ र कमणचारीहरुको हातजरी E-attendance को माध्यमबाट
गराआनेछ ।
स्थानीय संचारकमी, संचारगृह र पत्रकाररताको संस्थागत तिकास एिम् क्षमता तिकासको लातग नगरपातलकाले ईि क्षेत्रसंग अपसी समन्िय र सहकायण गने
नीततलाइ तनरन्तरता तदआएकोछ ।
समाजका तितभन्न क्षेत्रहरुमा तितशष्टता हातसल गरे का व्यतित्िहरु पतहचान गरी हरे क अतथणक िषणमा कतम्तमा एकजनालाइ सम्मान गररनेछ ।
नगरक्षेत्र तभत्र नगर सरु क्षाको लातग तैनाथ सरु क्षा तनकायको मनोबल ईच्च राख्न नगरपातलकाको श्रोत साधनले भ्याएसम्म अिश्यकता हेरी अिश्यक भौततक तथा
ऄन्य प्रातितधक सहयोग ईपलब्ध गराआने नीततलाइ तनरन्तरता तदआएकोछ |
नगरपातलका कायाणलय मातहतमा रहेका सबै िडा कायाणलयहरु सश
ु ासन यि
ु बनाईन ताहाँबाट सम्पादन भएका काम कािाणहीहरुको सन्दभणमा िषणमा कम्तीमा
एकपटक सािणजतनक सुनिु ाइ गने नीतत तलआएकोछ ।
पशहु ाट लाग्ने स्थानमा नगरपातलकाको नयाँ कायाणलय भिन तनमाणण हुन लागेको हुदँ ा पशु हाटको लातग स्थान ऄभाि हुने भएकोले पशु हाट स्थानान्तरण गनणका
लातग झापा चौक असपासमा जग्गा व्यिस्थापन गरी हाट स्थानान्तरण गररनेछ । यसका लातग स्थानीय संघ संस्थाहरुसँग सहकायण गररनेछ ।
भरपरु बजारमा रहेको तरकारी तथा फलफुल बजार व्यिस्थापनका लातग ईपयि
ु स्थानमा जग्गा व्यिस्थापन गनण नेपाल सरकार तथा ऄन्य दातृ तनकाय समक्ष
अिश्यक पहल गररनेछ । साथै सगरमाथा चौकको सडकमा लाग्दै अएको साप्तातहक हाट बजारलाइ नगरपातलकाको स्िातमत्िमा रहेको एन. तस. तड. सी.
ऄगाडीको जग्गामा यसै अ.ि.मा स्थानान्तरण गररनेछ ।
झापा ईद्योग िातणज्य संघ र िैकतल्पक ईजाण प्रबद्धणन के न्रसँगको सहकायणमा बढ्दो लोड सेतडङ्गबाट नगरिासीलाइ राहत तदनका लातग नगरको मख्ु य मख्ु य
व्यापाररक तथा सािणजतनक स्थानहरुमा सौयण ईजाणबाट सञ्चातलत सडक बत्ती तिस्तार गररनेछ ।
नगर क्षेत्रको पतहचान रातरिय तथा ऄन्तराणतरिय स्तरमा पयु ाणईनका लातग स्थानीय क्षेत्रगत तितभन्न संघसंस्थाहरुसँगको साझेदारीमा कृन्ि तथा औद्योन्गक
मेलाहरुको अयोजना गररनेछ ।
तिगतमा नगर पररषदले ऄतख्तयार गरे का नीततहरु ईच्च प्राथतमकताका साथ क्रमशः कायाणन्ियन गदै लतगनेछ ।

अदरणीय महानभु ािहरु,
म ऄब यस गररमामय कायणक्रम समक्ष तमतत २०७२।०९।२४ गते का तदन सम्पन्न भएको २२औ ं नगर पररषदबाट चालु अ.ि. ०७२।०७३ को ससं ोतधत तथा
अगामी अतथणक िषण २०७३।०७४ का लातग प्रस्तातित स्िीकृ त बजेट यहाँहरु समक्ष राख्ने ऄनमु तत चाहन्छु ।
यस भरपरु नगरपातलकाको नगर पररषदबाट चालु अतथणक िषणमा गत २१ औ ं नगर पररषदबाट प्रस्तातित अम्दानी रु. १२ करोड ५० लाख भएकोमा ईि
अम्दानीमा नेपाल सरकारबाट शशतण (LGCDP) ऄनदु ानमा अएको बढोत्तरी तथा गत अ.ि. मा तितनयोतजत योजनाहरुको भि
ु ानी तदन बाँकी रकम समेत समािेश
भएकोले सोलाइ संशोधन गरी रु. १५ करोड ७९ लाख कायम गररएकोछ ।
अगामी अतथणक िषण २०७३।०७४ का लातग नगरपातलकाको कुल ऄनमु ातनत बजेट रु. १२ करोड २८ लाख प्रस्तार्व गररएकोछ । जसमध्ये
अन्तररक अम्दानी
रु. ३ करोड २९ लाख २६ हजार (२६.८१ प्रततशत)
बाह्य अम्दानीतर्ा
नेपाल सरकार तनशतण चालु ऄनदु ान
रु. ६० लाख
नेपाल सरकार (LGCDP) शशतण चालु ऄनदु ान
रु. १ करोड
नेपाल सरकार तनशतण पँजू ीगत ऄनदु ान
रु. १ करोड ५० लाख
नेपाल सरकार सशतण पँजू ीगत ऄनदु ान
रु. १ करोड ६० लाख
राजस्ि बाँडफाँडबाट
रु. ५२ लाख
जगेडा कोषबाट
रु. १ करोड ८० लाख
सडक बोडणबाट
रु. ७५ लाख
ऄन्य तनकायबाट
रु. ६ लाख ७४ हजार
योजना तथा कायणक्रमहरुमा लागत सहभातगताबाट
रु. १ करोड १५ लाख
जम्मा
रु. ८ करोड ९८ लाख ७४ हजार (७३.१९ प्रततशत)
मातथ ईल्लेतखत कुल ऄनमु ातनत अम्दानीको अन्तररक अम्दानीको तहस्सा २६.८१ प्रततशत हुनेछ भने बाह्य स्रोतको तहस्सा ७३.१९ प्रततशत हुनेछ ।
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत आ.व. २०७३/०७४ को बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम
त्यसैगरी सो बजेट मध्ये चालु तथा प्रशासतनक खचण रु. २ करोड ४ लाख ७६ हजार, कायणक्रम तथा पँजू ीगत खचणमा रु. १० करोड २३ लाख २४ हजार समेत
गरी कुल रु. १२ करोड २८ लाखको ऄनमु ातनत खचणको बजेट रहेको व्यहोरा जानकारी गराईन चाहन्छु । जसमा कुल बजेटको चालु तथा प्रशासतनक खचण १६.७०
प्रततशत र कायणक्रम तथा पँजू ीगत खचण ८३.३० प्रततशत रहेकोछ । अम्दानी तथा खचणको सम्पणू ण तििरण यहाँहरुको हातमा रहेको पतु स्तकामा संलग्न रहेको व्यहोरा
ऄनरु ोध गदणछु ।
बजेट नीतत तथा कायणक्रम तजणमु ा मात्र ठूलो पक्ष होआन । यसको साथणकता बजेट नीतत तथा कायणक्रमहरुको सफल तथा आमान्दार कायाणन्ियनमा रहन्छ । तसथण
यो बजेट नीतत तथा कायणक्रमको साथणक कायाणन्ियनका लातग नगरपातलकाको एकलो प्रयासले मात्र सम्भि छै न यसका लातग स्थानीय राजनैततक दल, नागररक समाज,
नीतज क्षेत्र, बुतद्धजीिी, संघ संस्था एिं सम्पणू ण नगरिासीको सकृ य सहभातगता, सहयोग एिम् सझु ािका लातग म सम्बद्ध सबैलाइ ऄनरु ोध गनण चाहन्छु ।
ऄन्त्यमा,
भरपरु नगरको समग्र तिकासका लातग सहयोग पुयाणईने नेपाल सरकार सङ्घीय मातमला तथा स्थानीय तिकास मन्त्रालय, तिषयगत कायाणलयहरु, दातृ
तनकायहरु, रातरिय तथा ऄन्तरातरिय गैर सरकारी संघ संस्थाहरु, नीतज क्षेत्र तथा नागररक समाज प्रतत हातदणक अभार प्रकट गनण चाहन्छु ।
भरपरु नगरपातलकाको २२औ ं नगर पररषदबाट पाररत बजेट नीतत तथा कायणक्रमको तनमाणणमा सकृ य रुपमा सहभातगता जनाइ अफ्नो सल्लाह सझु ाि प्रदान
गनणु हुने नगर स्तरीय सम्पणू ण राजनैततक दलका प्रमख
ु एिम् प्रतततनधीज्यहू रु, नगर स्तरीय एकीकृ त योजना तजणमु ा सतमतत तथा ऄन्य तक्रयाशील औपचाररक सतमततका
सदस्यज्यहू रु, िडा नागररक मञ्च, नागररक सचेतना के न्र तथा बालकलब लगायत तितभन्न संघ संस्थाका प्रतततनधीज्यहू रु, अम नगरिासीहरु एिम् नगरपातलकाका मेरा
सहकमी साथीहरु प्रतत अभार व्यि गदै अगामी तदनहरुमा नगरको सिाणङ्तगण तिकासका लातग यहाँहरुको सहयोग र सकृ य सहभातगता प्राप्त रही रहने ऄपेक्षा गदै
यहाँहरु माझबाट तबदा हुन चाहन्छु ।

धतयर्वाद ।।।

तमतत २०७२ पौष ३० गते तबहीबार

सन्तोष तघतमरे
नगर प्रमख
ु एिम् कायणकारी ऄतधकृ त
भरपरु नगरपातलका कायाणलय, झापा
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत आ.व. २०७३/०७४ को बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम
२२औ ं नगर पररिदबाट स्र्वीकृत अ र्व ०७२/०७३ का लान्ग प्रस्तान्र्वत, सश
ं ोन्धत तथा अ र्व ०७३/०७४ का लान्ग प्रस्तान्र्वत
अम्दानी तथा खचाको सन्ं क्षप्त न्र्वर्वरण
न्स.नं.

न्र्वर्वरण

रकम

अम्दानी तर्ा
1 अन्तररक अम्दानी
2 बाहय अम्दानी

3

अ.र्व. २०७२/७३ को लान्ग
प्रस्तान्र्वत बजेट

नेपाल सरकार तनशतण चालु ऄनदु ान
नेपाल सरकार शशतण चालु ऄनुदान
नेपाल सरकार तनशतण पजूँ ीगत ऄनुदान
नेपाल सरकार शशतण ऄनुदान
तजल्ला तिकास सतमततबाट प्राप्त ऄनुदान
राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम
बैदते शक श्रोतबाट प्राप्त रकम
जगेडा कोष
सडक बोडण नेपाल
ऄन्य तनकायबाट प्राप्त हुने ऄनुदान
नगर तिकास कोष ऋण तथा ऄनदु ान
योजनामा लागत सहभातगता
मौज्दात ऄल्या रकम
जम्मा अम्दानी

खचा तर्ा
1 चालु तथा प्रशासतनक खचण
2 कायणक्रम तथा पँजू ीगत खचण
कायाक्रम खचाका न्शिाकिरु तथा न्र्वन्नयोन्जत
रकम
सघं सस्ं था सहयोग साझेदारी/सहकायण
जनस्िास्थ सम्बन्धी खचण
सािणजतनक सचू ना व्यिस्थापन खचण
सामातजक पररचालन कायणक्रम LGCDP
ऄन्य कायणक्रम
कायणक्रम भ्रमण खचण
नगर सरसफाइ तथा फोहोरमैला
व्यिस्थापन खचण
बारुणयन्त्र सञ्चालन खचण
सडक बत्ती महसल
ु तथा जडान खचण
रतजरिेसन तफताण
पूाँजीगत खचाका न्शिाकिरु तथा न्र्वन्नयोन्जत रकम

फतनणचर खररद
सिारी साधन खररद
मेतशनरी औजार तथा कम्प्यूटर खररद
कायाणलय भिन तनमाणण

प्रन्तशत

26160000.00
98840000.00
6100000.00
2800000.00
22500000.00
26940000.00
0.00
3500000.00
0.00
18000000.00
6500000.00
3500000.00
0.00
9000000.00
0.00
125000000.00

20=93
79=07

19650000.00
105350000.00

15=72
84=28

14464000.00
250000.00
1350000.00
600000.00
3000000.00

11=57

100

100000.00
300000.00
3200000.00
3700000.00
1700000.00
264000.00
90886000.00
100000.00
2000000.00
200000.00
10000000.00

अ.र्व. २०७२/७३ को लान्ग
संसोन्धत बजेट

अ.र्व. २०७३/७४ को लान्ग
प्रस्तान्र्वत बजेट

30338330.00
127561670.00 19=21
5946000.00 80=7
10620000.00 9
13608000.00
10140000.00
200000.00
5200000.00
9600000.00
27976000.00
5550000.00
8406000.00
10800000.00
10000000.00
9515670.00
157900000.00 100

32926000.00
89874000.00
6000000.00
10000000.00
15000000.00
16000000.00
0.00
5200000.00

रकम

प्रन्तश
त

20908986.00 13=24
136991014.00 86=7
6
24550000.00 15=55
300000.00
1000000.00
600000.00
11500000.00
200000.00
300000.00
3700000.00

72=71

3700000.00
3000000.00
250000.00
112441014.00 71=21
500000.00
2000000.00
500000.00
10500000.00

रकम

प्रन्तशत

26=81
73=19

18000000.00
7500000.00
674000.00
11500000.00
0.00
122800000.00

100

20476000.00
102324000.00

16=70
83=33

21624000.00
300000.00
974000.00
600000.00
10000000.00

17=61

200000.00
300000.00
3800000.00
3700000.00
1500000.00
250000.00
80700000.00
350000.00
500000.00
500000.00
10000000.00

65=72
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत आ.व. २०७३/०७४ को बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम
न्स.नं.

अ.र्व. २०७२/७३ को लान्ग
प्रस्तान्र्वत बजेट

न्र्वर्वरण

रकम

जगेडा कोष
नगर स्तररय योजना
ऄन्य तनकायबाट प्राप्त हुने योजनाहरु
िाडण स्तररय योजनाहरु
भौततक पूबाणधारका सामाग्री खररद
हस्तान्तरण
गतबषणको योजनाहरुको भुिानी
सडक तपच ममणच - सडक बोडण
सडक तमकस तगट्टी
सािणजतनक सम्पतत ममणत सधु ार
नाला सफाइ
बालबातलका लतक्षत योजना
मतहला लतक्षत योजना
ऄन्य िगण लतक्षत योजना
प्रबद्धणनात्मक योजनाहरु
पजूँ ीगत ऄनुदान
सािाँ व्याज भुिानी

जम्मा खचा

30000000.00
7500000.00
5000000.00
11250000.00
1200000.00
0.00
9500000.00
800000.00
900000.00
200000.00
1496000.00
1496000.00
2244000.00
5000000.00
500000.00
1500000.00
125000000.00

अ.र्व. २०७२/७३ को लान्ग
संसोन्धत बजेट

प्रन्तशत

रकम

100.00

25000000.00
5000000.00
16000000.00
7500000.00
1200000.00
21209014.00
10000000.00
800000.00
900000.00
300000.00
1196800.00
1196800.00
1795200.00
4543200.00
300000.00
2000000.00
157900000.00

प्रन्तश
त

100.0
0

अ.र्व. २०७३/७४ को लान्ग
प्रस्तान्र्वत बजेट

रकम

प्रन्तशत

30000000.00
5400000.00
0.00
11250000.00
1200000.00
0.00
10000000.00
800000.00
300000.00
900000.00
1350000.00
900000.00
1350000.00
3600000.00
300000.00
2000000.00
122800000.00

100.00

२२औ ं नगर पररिदबाट स्र्वीकृत
स्थानीय न्नकाय स्रोत पररचालन तथा व्यर्वस्थापन कायान्र्वन्ध २०६९ ऄनुसार
अ र्व ०७२/०७३ का लान्ग सश
ं ोन्धत तथा अ र्व ०७३/०७४ को लन्क्षत र्वगाका लान्ग न्र्वन्नयोजन गनाु पने तथा न्र्वन्नयोन्जत बजेट
न्स.नं.

न्र्वर्वरण

२०७२/०७३ को संसोन्धत
बजेट

२०७३/०७४ मा न्र्वन्नयोजन
बजेट

२०७३/०७४ मा न्र्वन्नयोजन
बजेट

13,608,000.00
13,608,000.00

15,000,000.00
15,000,000.00

15,000,000.00
15,000,000.00

2,700,000.00
0.00
2,700,000.00
10,908,000.00
3,817,800.00
1,090,800.00

3,000,000.00
3,000,000.00
6,000,000.00
9,000,000.00
3,150,000.00
1,350,000.00

3,000,000.00
3,000,000.00
6,000,000.00
9,000,000.00
3,150,000.00
1,350,000.00

1,090,800.00
1,636,200.00
3,817,800.00
7,090,200.00

900,000.00
1,350,000.00
3,600,000.00
5,400,000.00

900,000.00
1,350,000.00
3,600,000.00
5,400,000.00

अतथणक सामातजक एिं भौततक पूिाणधार तिकासको लातग तितनयोजन गनुणपने पूँजीगत
बजेट बाँकीको ६० प्रततशत रकम

4,254,120.00

3,240,000.00

5,400,000.00

प्रबद्धणनात्मक क्षेत्रको लातग तितनयोजन गनुण पूँजीगत बजेट बाँकीको ४० प्रततशत रकम

2,836,080.00

2,160,000.00
5,400,000.00

3,600,000.00
9,000,000.00

१

नेपाल सरकारबाट प्राप्त तनशतण पूँजीगत ऄनुदान

जम्मा
समपुरक कोषमा लगानी गनुणपने रकम घटाईने
१
जगेडा कोष
२
सडक बोडण/ममणत सम्भार कोष

जम्मा समपुरक कोिको लान्ग अर्वश्यक पने रकम
समपुरक कोषको सहभातगता पतात कायणक्रम तथा पूँजीगत बजेट
लतक्षत समहु का लातग तितनयोजन गनुणपने ३५ प्रततशत रकम
बालबातलका लतक्षत कायणक्रम - बालमैत्री स्थानीय शासन कायणक्रम सञ्चालनको
लातग ५ प्रततशत थप गरी १५ प्रततशत
मतहला लतक्षत कायणक्रम
ऄन्य िगण लतक्षत कायणक्रम

जम्मा लन्क्षत बगाका लान्ग न्र्वन्नयोन्जत रकम
बाँकी ६५ प्रततशत रकम

जम्मा
7,090,200.00
नोट- भौततक पूिाणधार तथा प्रिद्धणनात्मक कायणक्रमको लातग तितनयोतजत थप रकम अन्तररक अयको बचतबाट गररएकोछ ।
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत आ.व. २०७३/०७४ को बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम
२२औ ं नगर पररिदबाट पाररत
अ र्व ०७१/०७२ को यथाथा ०७२/०७३ को प्रस्तान्र्वत सस
ं ोन्धत तथा अ र्व ०७३/०७४ को प्रस्तान्र्वत अम्दानीको न्र्वर्वरण
संकेत न.ं

अय न्र्वर्वरण

०७१/०७२ को
यथाथा

०७२/०७३ को
प्रस्तान्र्वत

१. अततररक श्रोत
१.१ स्थानीय करबाट िुने अय (+)
१.१.१
मालपोत तथा भतू म कर

०७२/०७३ को
मंन्सरसम्मको यथाथा

०७२/०७३ को
संसोन्धत

०७३/०७४ को
प्रस्तान्र्वत

9048436.00

10300000.00

4681893.14

11772330.00

15420000.00

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 मातसक कर (तबटौरी कर)

282756.00
109686.00
290426.00

0.00
300000.00
50000.00

15240.00
71872.00
14993.00

50000.00
200000.00
50000.00

0.00
300000.00
50000.00

१.१.५

व्यापार व्यिसाय, ईधोग, तमल तथा पेशा कर

1952167.00

2000000.00

928662.14

2500000.00

3000000.00

१.१.६.१

बातषकण सिारी कर

10030.00

100000.00

21580.00

25000.00

50000.00

१.१.६.२

पटके सिारी तथा सिारी पातकण ङ् ग

1240251.00

1225000.00

1321908.00

1321908.00

1470000.00

१.१.७

एतककृ त सम्पतत्त कर

2239171.00

6500000.00

2282216.00

7500000.00

10000000.00

१.१.८

मनोरन्जन कर

177700.00

100000.00

0.00

100000.00

500000.00

१.१.९

तिज्ञापन कर

१.२ सेर्वा शुल्कबाट िुने अय (+)
१.२.१
सिारी पातकण ङ् ग शल्ु क

23111.00

25000.00

25422.00

25422.00

50000.00

2697520.90
180270.00

3055000.00
250000.00

3243875.00
414000.00

3741000.00
414000.00

4120000.00
460000.00

72358.00

50000.00

18495.00

20000.00

0.00

१.२.२

तिधतु /खानेपानी/टेतलफोन महशल
ु

१.२.१०

चौपाया हाट सेिा शल्ु क

922972.50

925000.00

1373000.00

1373000.00

1525000.00

१.२.११

हाट बजार सेिा शल्ु क

1052687.90

1200000.00

1318500.00

1318500.00

1465000.00

१.२.१२

ऄतततथ गृह सेिा शल्ु क

26250.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

१.२.१४

माछा पोखरी/जल कर शल्ु क

१.२.१५

कान्जी हाईस सेिा शल्ु क

१.२.१६

मेची नदी ऄस्थायी बासे पल
ु

230872.50

0.00

5500.00

5500.00

10000.00

8660.00

20000.00

20720.00

50000.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38500.00

10000.00

0.00

50000.00

50000.00

50000.00

1300.00

10000.00

10000.00

१.२.१७

तरभजु ा खेती शल्ु क

१.२.१९

तचल्रेनपाकण प्रिेश शल्ु क

2640.00

१.२.२०
सरसफाइ सेिा शल्ु क
१.३ दस्तुरबाट िुने अय (+)
१.३.१
दताण तथा नतिकरण दस्तरु

162310.00

500000.00

92360.00

500000.00

550000.00

4539658.50
241873.00

7250000.00
200000.00

928600.00
83854.00

7950000.00
250000.00

6850000.00
300000.00

१.३.२

नकसा पास दस्तरु

1660350.50

5000000.00

97386.00

5000000.00

3800000.00

१.३.३

तनिेदन, तसफाररस, मल्ू याङ् कन, बकसौनी तथा ऄन्य

2522215.00

2000000.00

655470.00

2500000.00

2500000.00

115220.00

50000.00

91890.00

200000.00

250000.00

325641.00

450000.00

45230.00

1100000.00

900000.00

१.३.४
नाता
सम्पणू प्रमातणत
ण दस्तरु दस्तरु
१.४ न्बक्रीबाट िुने अय (+)
१.४.१

चालु सम्पतत तबक्री

111801.00

300000.00

0.00

1000000.00

750000.00

१.४.३

ऄन्य तबक्री (फारम समेत)

130100.00

100000.00

13680.00

50000.00

100000.00

१.४.४
टेन्डर फारम तबक्री
१.५ स्रोत पररचालनबाट िुने अय(+)

83740.00

50000.00

31550.00

50000.00

50000.00

786944.00

3500000.00

270190.00

3000000.00

3000000.00

१.५.१
ऄन्य स्रोत पररचालन
१.६ सााँर्वा/व्याज/लाभाशबाट िुने अय (+)

786944.00

3500000.00

270190.00

3000000.00

3000000.00

400000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

१.६.१
साँिा तफताण
१.६.२
ब्याजबाट हुने अय
१.७ ऄतयबाट िुने अय (+)

350000.00
50000.00
1679251.91

0.00
0.00
1605000.00

0.00
0.00
498934.00

0.00
0.00
2775000.00

0.00
0.00
2636000.00

१.७.१

दण्ड जरीिाना

197836.50

200000.00

20849.00

200000.00

500000.00

१.७.२

घर,पशल भिन भाडा शल्ु क

1234610.00

1300000.00

439824.00

1500000.00

1500000.00
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत आ.व. २०७३/०७४ को बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम
संकेत न.ं

अय न्र्वर्वरण

०७१/०७२ को
यथाथा
0.00

०७२/०७३ को
प्रस्तान्र्वत
0.00

०७२/०७३ को
मंन्सरसम्मको यथाथा
0.00

०७२/०७३ को
संसोन्धत
0.00

०७३/०७४ को
प्रस्तान्र्वत
0.00

१.७.३

धरौटी जफत

१.७.५

पेश्की/बेरुजु तफताण

0.00

25000.00

3000.00

25000.00

25000.00

१.७.६
१.७.७

ऄन्य तितिध अय
िकयौता ऄसल
ु ी

212987.41
33818.00

50000.00
30000.00

2626.00
0.00

50000.00
500000.00

51000.00
60000.00

0.00

0.00

32635.00

500000.00

500000.00

19077452.31

26160000.00

9668722.14

30338330.00

32926000.00

13227600.00
906000.00

8900000.00
0.00

0.00
0.00

16566000.00
5946000.00

16000000.00
6000000.00

LGCDP चालु तथा सामातजक पररचालन ऄनदु ान

7151600.00

2800000.00

0.00

10620000.00

10000000.00

स्थानीय तिकास शल्ु क चालु ऄनदु ान
२.१.२ नेपाल सरकारबाट प्राप्त िुने पून्ाँ जगत ऄनुदान (+)

5170000.00

6100000.00

0.00

0.00

0.00

29184745.00

49440000.00

0.00

23748000.00

31000000.00

तनशतण पँतू जगत ऄनदु ान
कृ तष तथा स्थानीय स्तरका सडक अयोजना कायणक्रम

14384745.00
0.00

22500000.00
0.00

0.00
0.00

13608000.00
0.00

15000000.00
0.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14600000.00

26940000.00

0.00

10140000.00

16000000.00

2403812.00

0.00

0.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

१.७.८
लोडर भाडा
अततररक अयको जम्मा
२. बाह्य श्रोत
२.१ ऄनदु ान
२.१.१ नेपाल सरकारबाट प्राप्त िुने चालु ऄनुदान (+)
तनशतण चालु ऄनदु ान

LGCDP पँतू जगत ऄनदु ान
स्थानीय तिकास शल्ु क पँतू जगत ऄनदु ान
२.२.१ न्जन्र्वसबाट प्राप्त िुने ऄनुदान (+)
बारुणयन्त्र संचालन ऄनदु ान
योजनागत ऄनदु ान
३.१ राजस्र्व बााँडर्ााँडबाट प्राप्त िुने अय

2403812.00

0.00

0.00

200000.00

0.00

1241917.00

3500000.00

0.00

5200000.00

5200000.00

तजल्ला मालपोत कायाणलयबाट प्राप्त हुने रतजरिेशन शल्ु क

1241917.00

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

तज.ति.स.बट प्राप्त हुने ढुङ्गा बालिु ा तबक्री बाँडफाँड
४.१ न्बदेशी तथा दातृ संस्थाबाट प्राप्त िुने ऄनुदान (+)
भारतीय राजदतु ािास
तजअआणजेट तथा तस-मेन
६.१ नेपाल सरकार तथा ऄतय न्नकायिरुर्वाट प्राप्त िुने ऄनुदान
सडक
(+) बोडण नेपाल
जगेडा कोष ( गत )
जगेडा कोष (चालु )
शातन्त तथा पनू तनमाणण मन्त्रालय
शहरी स्िास्थ चौकी संचालन ऄनदु ान
पशु पंक्षी सेिा तनदेशनालय बधशाला तनमाणण ऄनदु ान
नेपाल सरकार ऄथण मन्त्रालय िाट भारततय राजदतु ािासको
ऄन्य
तनकायबाट
योजनाको
VAT प्राप्त
तफताणऄन
ऄनदु ान
दु ान
७.१ ऋण/ सापटी/ जनसिभान्गता
नगर तिकास कोष माफण ऋण/ऄनदु ान
८.१ सिभान्गता (+)
के तन्रय तथा नगर स्तररय योजना संचालनमा लागत जनसहभातगता
बारृय अयको जम्मा
१६.१ गत सालको मौज्दात (+)
ग ४ का अम्दानी खाताहरु तफण
ग ५ का तिशेष खाताहरु तफण
कुल जम्मा (अततरीक तथा बाहृय)

0.00

0.00

0.00

9600000.00

0.00

199475.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16407000.00

28000000.00

5851000.00

41932000.00

26174000.00

1950000.00

6500000.00

0.00

5550000.00

7500000.00

13688000.00

18000000.00

5851000.00

7976000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20000000.00

18000000.00

45000.00
624000.00
0.00
0.00

0.00
1000000.00
2500000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

50000.00
624000.00
2500000.00
1800000.00

50000.00
624000.00
0.00
0.00

100000.00

0.00

0.00

3432000.00

0.00

3150203.00

0.00

0.00

10800000.00

0.00

3150203.00

0.00

0.00

10800000.00

0.00

4227036.00
4227036.00
70041788.00
8302110.93
6313894.67

9000000.00
9000000.00
98840000.00
0.00

1800000.00
1800000.00
7651000.00
11807678.62
7844829.69

10000000.00
10000000.00
118046000.00
9515670.00
7844830.00

11500000.00
11500000.00
89874000.00
0.00
0.00

3962848.93

1670840.00

0.00

29127400.76

157900000.00

122800000.00

1988216.26
97421351.24

125000000.00
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत आ.व. २०७३/०७४ को बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम
२२औ ं नगर पररिदबाट पाररत
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
14962986.00
20908986.00

१) नेपाल सरकार तनशतण चालु ऄनदु ान
२) नगरपातलकाको अन्तररक अय
जम्मा तितनयोतजत बजेट रकम
खचा न्श.नं.

बजेट खचा न्शिाक तथा
खचािरुको न्र्वर्वरण

2=1
2=01=01
2=01=02
2=01=03
2=01=04
2=01=05
2=01=06

ईपभोग खचण
तलब
भत्ता
सरुिा भ्रमण खचण तथा दैतनक भत्ता
पोशाक
खाद्यान्न तथा अहार

2=01=07
2=01=08
2=02
2=02=01
2=02=02
2=02=03

०७१/७२ को यथाथा

०७२/०७३ प्रस्तान्र्वत

०७२/०७३ संसोन्धत

6000000.00
14476000.00
20476000.00
०७३/०७४ प्रस्तान्र्वत

औषधी ईपचार

10236054.91
1158554.34
16900.00
276200.00
0.00
675725.00

10200000.00
2000000.00
50000.00
400000.00
0.00
800000.00

10548986.00
1300000.00
50000.00
260000.00
0.00
700000.00

10460000.00
1330000.00
51000.00
260000.00
0.00
760000.00

सेिा तनिृत्त सतु िधा
कमणचारी तातलम कायणक्रम खचण
जम्मा ईपभोग खचा

3197239.00
13350.00
15574023.25

2000000.00
100000.00
15550000.00

3000000.00
0.00
15858986.00

2500000.00
0.00
15361000.00

कायाणलय सचं ालन तथा सेिा खचण
पानी तबजल
ु ी महसल
ु
सञ्चार महसल
ु

320256.46
151768.50

300000.00
250000.00

300000.00
300000.00

300000.00
250000.00

कायाणलय सञ्चालन सम्बन्धी खचण

1213531.10

1600000.00

1800000.00

1900000.00

भाडा
2=02=04
ममणत सम्भार
2=02=05
इन्धन तथा ऄन्य आन्धन
2=02=06
परामशण तथा ऄन्य सेिा शल्ु क
2=02=07
तितिध खचण
2=02=08
जम्मा कायाालय संचालन तथा सेर्वा खचा

1000.00
164662.85
281624.89
54900.00
620163.00
2807906.80
18381930.05

100000.00
500000.00
500000.00
150000.00
700000.00
4100000.00
19650000.00
ख) कायाक्रम खचा
कायाक्रम खचा व्यिोररने श्रोतिरु

125000.00
500000.00
600000.00
425000.00
1000000.00
5050000.00
20908986.00

140000.00
500000.00
600000.00
425000.00
1000000.00
5115000.00
20476000.00

5,140,000.00
10,620,000.00
7,060,000.00
874,000.00
830,000.00
24,524,000.00

6,000,000.00
10,000,000.00
4,700,000.00
924,000.00
0.00
21,624,000.00

जम्मा चालु तथा प्रशासन्नक खचा

१) नेपाल सरकार स्थानीय तिकास शल्ु क पूँजीगत ऄनुदान
२) नेपाल सरकार स्थानीय शासन तथा सामदु ातयक तिकास कायणक्रम ऄनदु ान
३) नगरपातलकाको अन्तररक अय
४) ऄन्य तनकायबाट प्राप्त हुने ऄनुदान
५) गत सालको मौज्दात ऄल्या
जम्मा तितनयोतजत बजेट रकम
3=3

सघं सस्ं था सहयोग साझेदारी /
सहकायण

182549.41

250000.00

300000.00

300000.00

4=2

जनस्िास्थ सम्बन्धी खचण

653324.65

1350000.00

1000000.00

974000.00
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत आ.व. २०७३/०७४ को बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम
खचा न्श.नं.

बजेट खचा न्शिाक तथा
खचािरुको न्र्वर्वरण

सािणजतनक सचू ना व्यिस्थापन
खचण
सामातजक पररचालन कायणक्रम
4=4=2
खचण
ऄन्य कायणक्रम
4=4
कायणक्रम भ्रमण खचण
4=5
4=6
सािणजतनक सम्पततको ममणत खचण
नगर सरसफाइ तथा फोहोरमैला
4=7
व्यिस्थापन खचण
बारुणयन्त्र सञ्चालन खचण
4=8
सडक बत्ती महसल
ु तथा जडान
4=9
खचण
तफताण खचण
2=12
जम्मा कायाक्रम खचा
4=4=1

०७१/७२ को यथाथा

०७२/०७३ प्रस्तान्र्वत

6=3
6=4
6=5
6=05=01
6=05=02
6=05=03
6=05=04
6=05=05
6=05=06
6=06
6=06=1

फतनणचर
सिारी साधन खररद
मेशीनरी औजार तथा ऄन्य
ईपकरण खररद
भिन तनमाणण
सािणजतनक तनमाणण खचण
जगेडा कोष
भौततक पूबाणधारका नगर स्तररय
योजना
तजतिस तथा ऄन्य तनकायबाट प्राप्त
हुने योजना
भौततक पबू ाणधारका सामाग्री खररद
हस्तान्तरण
िडास्तररय योजना
गतबषणको योजनाहरुको भुिानी
पूँजीगत सधु ार खचण
सडक तपच ममणत-सडक बोडण

०७३/०७४ प्रस्तान्र्वत

397196.25

600000.00

600000.00

600000.00

6159762.03

3000000.00

11500000.00

10000000.00

0.00
371976.00
0.00

100000.00
300000.00
0.00

200000.00
300000.00
0.00

200000.00
300000.00
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) पूाँजीगगत खचा
पूाँजीगत खचा व्यिोररने श्रोतिरु

250000.00
24550000.00

250000.00
21624000.00

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

120832.00
16011620.98

82081.00
4317177.00

100000.00
2000000.00

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

148372.89

200000.00

500000.00

500000.00

1020041.62
38227290.88
12612527.99

10000000.00
54950000.00
30000000.00

10500000.00
73092840.00
25000000.00

10000000.00
47850000.00
30000000.00

0.00

7500000.00

5000000.00

5400000.00

1724699.00

5000000.00

16000000.00

0.00

389907.62

1200000.00

1200000.00

1200000.00

3056285.92
20443870.35
1974332.69
906460.54

11250000.00

7500000.00
18392840.00
12000000.00
10000000.00

11250000.00
0.00
12000000.00
10000000.00

१) नेपाल सरकार स्थानीय तिकास शल्ु क पूँजीगत ऄनुदान
२) नेपाल सरकार तनशतण पूँजीगत ऄनुदान
३) नगरपातलकाको अन्तररक अय
४) नेपाल सरकार सतं घय मातमला तथा स्थानीय तिकास मन्त्रालय -जगेडा कोष
५) ऄन्य तनकायबाट प्राप्त हुने ऄनुदान -सडक बोडण नेपाल
६) राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम
७) योजनामा नगद सहभातगता
८) ऄन्य तनकायबाट प्राप्त हुने शशतण ऄनुदान
९) तजल्ला तिकास सतमततबाट प्राप्त हुने शशतण ऄनुदान
१०) गत सालको मौज्दात ऄल्या
जम्मा न्र्वन्नयोन्जत बजेट रकम
6=1
6=2

०७२/०७३ संसोन्धत

11400000.00
9500000.00
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत आ.व. २०७३/०७४ को बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम
खचा न्श.नं.

बजेट खचा न्शिाक तथा
खचािरुको न्र्वर्वरण

सडक ग्राभेल ममणत
ढल तथा नाला सफाइ/ममणत
सािणजतनक सम्पततहरुको ममणत
प्रबद्धणनात्मक योजना
सामातजक पूबाणधार- लतक्षत
6=8
कायणक्रम) तनमाणण खचण
गतबषणको योजनाको भुिानी
6=08=1
मतहला लतक्षत कायणक्रम
6=08=2
6=08=3 बलबातलका लतक्षत कायणक्रम
ऄन्य िगण लतक्षत कायणक्रम
6=08=4
पूँजीगत ऄनुदान खचण
8=3
साँिा व्याज भुिानी
10=2
जम्मा पून्जगत खचा
कुल जम्मा
6=06=2
6=06=3
6=06=4
6=07

०७१/७२ को यथाथा

०७२/०७३ प्रस्तान्र्वत

०७२/०७३ संसोन्धत

०७३/०७४ प्रस्तान्र्वत

440096.95
194800.00
432975.20
1679092.70

800000.00
200000.00
900000.00
5000000.00

800000.00
300000.00
900000.00
6616200.00

800000.00
300000.00
900000.00
3600000.00

2324511.30

5236000.00

4931974.00

3600000.00

405807.00
545838.00
700725.00
672141.30
50000.00
1130123.51
50953023.59
85346574.62

0.00
1496000.00
1496000.00
2244000.00
500000.00
1500000.00
90886000.00
125000000.00

743174.00
1196800.00
1196800.00
1795200.00
300000.00
2000000.00
112441014.00
157900000.00

0.00
1350000.00
900000.00
1350000.00
300000.00
2000000.00
80700000.00
122800000.00
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत आ.व. २०७३/०७४ को बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम
२२औ ं नगर पररिदबाट पाररत
अ.र्व. २०७२/०७३ को लान्ग प्रस्तान्र्वत/सस
ं ोन्धत तथा अ.र्व. २०७३/०७४ को लान्ग प्रस्तान्र्वत मन्िला लन्क्षत कायाक्रमिरुको
न्र्वर्वरण
तस.न.ं

तििरण

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

स्त्री रोग सम्बन्धी तनःशल्ु क स्िास्थ तशतिर सचं ालन - प्रजनन/पाठे घर
मतहला तसपमल
ु क तथा क्षमता तिकास तातलम
मतहला शसतिकरण कायणक्रम
मतहला सहकारीता सहकारी लेखा तथा तशक्षा तातलम
मतहलाहरुको लातग बेमौसमी ऄगाणतनक कृ तष तातलम
मतहलाहरुको कागजको ठूलो बनाईने तातलम
एकल मतहला तिकास कायणक्रम
मतहलाहरुको लातग च्याई खेती तातलम
तपछतडएका िगणका मतहलाहरुलाइ नेतत्ृ ि तिकास तातलम
मतहला स्ियंसते िकाहरुको लातग पुनताणजगी तथा क्षमता ऄतभिृतद्ध तातलम /ऄिलोकन भ्रमण/कोष
तनमाणण सहयोग
मतहला छात्रिृतत्त ऄक्षय कोष तनमाणण
लैङ्तगक तहसं ा तिरुद्धको ऄतभयान कायणक्रम सञ्चालन
ऄन्तराणतरिय नारी तदिस सञ्चालन
सरु तक्षत तथा मयाणतदत िैदते शक रोजगार सम्बन्धी ऄिसर तथा जोतखमका बारेमा मतहलाहरुलाइ सचेतना
कायणक्रम
मतहलाद्वारा सञ्चातलत सामातजक सघं सस्थाहरुलाइ भौततक सामाग्री सहयोग
मतहला खेलाडीहरुको सम्मान कायणक्रम
नगर स्तररय मतहला सञ्जाल तनमाणण तथा व्यिस्थापन
ऄपाङ् गता भएका मतहलाहरुको लातग तसपमल
ू क तथा क्षमता तिकास कायणक्रम
ऄन्तरजाततय तििातहत नारी सशतिकरण कायणक्रम
नगर क्षेत्रका मानतसक सन्तुलन गुमाएका तिपन्न िगणका मतहलाहरुको व्यिस्थापन सहयोग
कायणक्रम सहजीकरण खचण

12
13
14
15
16
17
18
19
20
19
22

जम्मा

२०७२/७३ ऄनुमातनत

२०७२/७३ ससं ोतधत

२०७३/७४ ऄनुमातनत

100,000.00
100,000.00
0.00
75,000.00
75,000.00
75,000.00
50,000.00
75,000.00
75,000.00

80,000.00
80,000.00
0.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
40,000.00
60,000.00
60,000.00

100,000.00
160,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00

75,000.00

60,000.00

40,000.00

100,000.00
50,000.00
25,000.00

80,000.00
40,000.00
20,000.00

0.00
50,000.00
20,000.00

50,000.00

40,000.00

0.00

200,000.00
20,000.00
100,000.00

160,000.00
16,000.00
80,000.00

0.00

0.00

51,000.00

40,800.00

100,000.00
0.00
0.00
30,000.00
50,000.00
25,000.00
0.00

1,496,000.00

1,196,800.00

900,000.00
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत आ.व. २०७३/०७४ को बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम
२२औ ं नगर पररिदबाट पाररत
अ.र्व. २०७२/०७३ को लान्ग प्रस्तान्र्वत/सस
ं ोन्धत तथा अ.र्व. २०७३/०७४ को लान्ग प्रस्तान्र्वत बालबान्लका लन्क्षत
कायाक्रमिरुको न्र्वर्वरण
न्स.नं.

न्र्वर्वरण

1

बाल तिकास के न्र व्यिस्थापनका लातग प्रतत तिद्यालय चालु अ. ि. का लातग रु.८,०००।०० र अगामी
अ. ि. का लातग रु १०,०००।०० का दरले २१ तिद्यालयहरुको लातग
सािणजतनक तिद्यालयदेतख बातहरका बाल सस्ं कार कक्षा सचं ालन गने बाल मतन्दर भरपुर ८ को लातग रु
१६,०००/-, श्री कृ रण द्वैपायन गुरुकुल िेद तिद्याश्रम, भरपुर ४ को लातग ८,०००/-, िैतदक समाज, भरपुर १४
को लातग रु ८,०००/-, दगू ाण माता ईपासना सतमतत, भरपुर १३ को लातग रु ८,०००/-, श्री सत्य साइ के न्र
भरपुर ६ को लातग रु ८,०००/- गरर जम्मा ४८,०००/- बाल सस्ं कार तशक्षालाइ प्रोत्साहनका लातग सहयोग
बालमैत्री स्थानीय शासन कायणक्रम सञ्चालन
बालकलबहरुको क्षमता तिकास कायणक्रम तथा बालकलब/बाल सञ्जालहरुबट हुने कायणक्रममा सहयोग
बाल स्िास््य प्रबद्धणन कायणक्रम
जन्मदताण सम्बन्धी सचेतनामल
ू क कायणक्रम
बालबातलका सम्मान कायणक्रम तथा बाल तदिस सचं ालन
नमनू ा बाल तिकास के न्र घोषणा कायणक्रम
सामदु ातयक तिद्यालयका तशक्षकहरुलाइ तातलम सञ्चालन -कम्प्यूटर तथा तचत्रकला
एच. अआ. भी. एड् स तथा लागू पदाथण दव्ु यणसनी तिरुद्धको सचेतना कायणक्रम तिद्यालय तथा बालकलबलाइ
सामदु ातयक तिद्यालय स्तरीय ऄततररि तक्रयाकलापहरु हातजरी जिाफ, तनबन्ध, ििृ त्िकला कायणक्रम
सञ्चालन
सािणजतनक तिद्यालय तथा पस्ु ताकालय प्रबद्धणन कायणक्रम
शतहद सरु ज तिश्वास भिन तनमाणण
बाल श्रम मि
ु नगर कायणक्रम सचं ालन
ऄपाङ् गता भएका बालबातलकाहरुकालातग छात्रबृतद्ध तथा शैतक्षक सामाग्री तितरण
बाल अतधकार तातलम
बाल सञ्जालका पदातधकारीहरुलाइ ऄिलोकन भ्रमण

2

3
4
5
6
7
8
9
10
13
15
16
17
19
20
21

जम्मा

२०७२/७३
ऄनुमान्नत

२०७२/७३
संसोन्धत

२०७३/७४
ऄनुमान्नत

210,000.00

168,000.00

210,000.00

60,000.00

48,000.00

60,000.00

176,000.00
75,000.00
100,000.00
75,000.00
75,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00

220,800.00
60,000.00
100,000.00
60,000.00
60,000.00
80,000.00
40,000.00
40,000.00

245,000.00
50,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00
75,000.00
0.00
50,000.00

50,000.00

40,000.00

50,000.00

275,000.00
150,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00

120,000.00
120,000.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00

150,000.00
100,000.00
50,000.00
30,000.00
30,000.00
50,000.00

1,496,000.00

1,196,800.00

1,350,000.00
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत आ.व. २०७३/०७४ को बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम
२२औ ं नगर पररिदबाट पाररत
अ.र्व. २०७२/०७३ को लान्ग प्रस्तान्र्वत/सस
ं ोन्धत तथा अ.र्व. २०७३/०७४ को लान्ग प्रस्तान्र्वत अन्थाक तथा सामान्जक रुपमा
पन्छ परेका न्र्वपतन र्वगािरुले प्रत्यक्ष र्ाआदा पाईने अयोजनािरुको (दन्लत, अन्दर्वासी/जनजाती, जेष्ठ नागररक, ऄपाङ्ग, मधेशी,
मुन्स्लम, न्पछडार्वगा र ऄतय न्पछन्डएका र्वगा समेतको) लन्क्षत कायाक्रमिरुको न्र्वर्वरण
न्स.नं.

न्र्वर्वरण

सबै र्वगाबाट स्र्वीकृ त कायाक्रम
1
खल
ु ा तदशामि
ु कायणक्रम सञ्चालन
2
लोकसेिा पररक्षा तयारी कक्षा सञ्चलान - अतदिासी/जनजाती
3
लोकसेिा पररक्षा तयारी कक्षा सञ्चलान - ऄन्य िगण
स्िच्छ खानेपानीको लातग ट् यूिेल जडान तथा ऄन्य तनमाणण कायणक्रम
4
अन्दर्वासी/ जनजाती लन्क्षत कायाक्रम
1
जलिायु पररितणन तथा रेड प्लस सम्बन्धी सचेतना कायणक्रम
2
अतदिासी तदिस मनाईने कायणक्रम सञ्चालन
3
जातीय भेषभूषा पोषाक खररद/ईत्पादन कायणक्रम
4
जातीय बाजा गाजा खररद
5
ILO सम्बन्धी ऄतभमख
ु ीकरण तातलम
अतदिासी जनजाती सघं /सस्थाहरुलाइ सहयोग - हाकाहुककी, ल्होसार, तसरुिा, तकरात पिणहरु समेत
6
7
कम्प्यटू र तातलम - क्षमता तिकास तथा तसपमल
ु क तातलम
8
अतदिासी/जनजाती महोत्सि मनाईने
9
ऄपाङ् गता भएका अतदिासी/जनजाततीहरुलाइ तसपमल
ु क तातलम
10
लोकसेिा पररक्षा तयारी कक्षा सञ्चलान
11
खल
ु ा तदशामि
ु कायणक्रम सञ्चालन
दन्लत र्वगा लन्क्षत कायाक्रम
1
नगर स्तररय दतलत प्रोफायल तनमाणण
2
दतलत बस्तीमा सामतु हक तडप बोररङ् ग जडान
3
मानि ऄतधकार, छुिाछुत, भेदभाि तिरुद्ध सचेतना कायणक्रम
तसपमल
ू क/रोजगारमल
ू क/अयमल
ु क तथा क्षमता तिकास कायणक्रम
4
ख
ल
ा
तदशाम
ि
कायण
क्र
म
सञ्चालन
ु
ु
5
दतलत बृद्ध तथा ऄपाङ् गहरुलाइ सम्मान तथा सहयोगी सामाग्री तितरण
6
दतलत समहू हरुलाइ नौमती/पँचेबाजा तथा भेषभुषा खररद तथा व्यिस्थापन
7
न्पछडा र्वगा लन्क्षत कायाक्रम
तसपमल
ू क/अयमुलक/ रोजगारमल
ू क तथा क्षमता तिकास कायणक्रम
1
2
ऄपाङ् गता भएका तपछडाबगणका व्यतिहरुलाइ तसपमल
ु क तातलम तथा क्षमता तिकास कायणक्रम
खल
ु ा तदशामि
ु कायणक्रम सञ्चालन
3
मन्ु स्लम र्वगा लन्क्षत कायाक्रम
1
कम्प्यूटर तातलम
2
ब्यटू ी पालणर तातलम
3
तसपमल
ू क/अयमुलक/ रोजगारमल
ू क तथा क्षमता तिकास कायणक्रम
4
कतिस्तान ममणत सम्भार भरपुर २
5
मतु स्लम मतहलाहरुको लागी मतहला तहसं ा तिरुद्ध जनचेतना कायणक्रम
6
मदरसाका बालबातलकाहरुको लातग खेलकुद सामाग्री तितरण
7
पैगम्बर मोहमद जन्मजयतन्त अयोजना
9
खल
ु ा तदशामि
ु कायणक्रम सञ्चालन

२०७२/७३
ऄनुमान्नत

२०७२/७३
संसोन्धत

२०७३/७४
ऄनुमान्नत

969,000.00
500,000.00
169,000.00
100,000.00
200,000.00

775,200.00
400,000.00
135,200.00
80,000.00
160,000.00

350,000.00
0.00
0.00
0.00
350,000.00

400,000.00
50,000.00
25,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
75,000.00

335,000.00
40,000.00
25,000.00
40,000.00
35,000.00
40,000.00
60,000.00
40,000.00
55,000.00

350,000.00
0.00
25,000.00
35,000.00
0.00
0.00
75,000.00

50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
50,000.00
0.00
25,000.00
50,000.00

0.00
0.00
0.00
120,000.00
0.00
40,000.00
20,000.00
40,000.00

0.00
0.00
25,000.00

0.00
0.00
20,000.00

125,000.00
125,000.00
0.00
0.00

100,000.00
100,000.00
0.00
0.00

125,000.00
45,000.00
40,000.00
0.00
0.00

100,000.00
35,000.00
32,000.00
0.00
0.00
20,000.00
8,000.00
5,000.00
0.00

25,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00

50,000.00
25,000.00
25,000.00
75,000.00
40,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
15,000.00
25,000.00
60,000.00
100,000.00
70,000.00
15,000.00
15,000.00
100,000.00
0.00
0.00
40,000.00
25,000.00
0.00
15,000.00
5,000.00
15,000.00
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत आ.व. २०७३/०७४ को बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम
न्स.नं.

न्र्वर्वरण

मधेशी र्वगा लन्क्षत कायाक्रम
1
यूिा खेलकुद तिकास कायणक्रम
2
मधेशी मतहलाहरुको लागी मतहला तहसं ा तिरुद्ध जनचेतना कायणक्रम
3
तसपमल
ू क/अयमुलक/ रोजगारमल
ू क तथा क्षमता तिकास कायणक्रम
4
खल
ु ा तदशामि
ु कायणक्रम सञ्चालन
5
ऄपाङ् गता भएका मधेशी िगणका व्यतिहरुलाइ तसपमल
ु क तातलम तथा क्षमता तिकास कायणक्रम
ऄपाङ् ग र्वगा लन्क्षत कायाक्रम
तजल्ला ऄपाङ् ग सघं को सहकायणमा सबै जातीका ऄपाङ् गता भएका व्यतिहरुलाइ तसपमल
ू क/ अयमल
ु क/
1
रोजगारमल
क
तथा
क्षमता
तिकास
कायण
क्र
म
ू
तजल्ला ऄपाङ् ग सघं को सहकायणमा सबै जातीका ऄपाङ् गता भएका व्यतिहरुलाइ सहायक सामाग्री तितरण
2
जेष्ठ नागररक लन्क्षत कायाक्रम
1
2
3

जेष्ठ नागररकहरुको सम्मान कायणक्रम
जेष्ठ नागररकहरुको सघं /सस्थाहरुलाइ कायणक्रम सहयोग
जेष्ठ नागररक तदिस मनाईने

कुल जम्मा

२०७२/७३
ऄनुमान्नत

२०७२/७३
संसोन्धत

२०७३/७४
ऄनुमान्नत

125,000.00
25,000.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00

100,000.00
60,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00

125,000.00
25,000.00
0.00
70,000.00
15,000.00
15,000.00

150,000.00

175,000.00

125,000.00

150,000.00

175,000.00

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00
30,000.00
50,000.00
20,000.00

90,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00

25,000.00
50,000.00
30,000.00
0.00
20,000.00

2,144,000.00 1,795,200.00

1,350,000.00
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत आ.व. २०७३/०७४ को बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम
२२औ ं नगर पररिदबाट पाररत
अ.र्व. २०७२/०७३ को लान्ग प्रस्तान्र्वत/सस
ं ोन्धत तथा अ.र्व. २०७३/०७४ को लान्ग प्रस्तान्र्वत स्थानीय न्नकाय स्रोत पररचालन
तथा व्यर्वस्थापन कायान्र्वन्ध २०६९ को अधारमा न्नयमानुसारले िुने प्रबिानात्मक कायाक्रमिरुको न्र्वर्वरण
न्स.न.ं
1
2

3

4

5
6

7

8

9

10
11
12

न्र्वर्वरण
सामातजक तथा भौततक पिू ाणधार तिकासका ससाना कायणक्रमहरु
स्थानीय स्तरमा शौचालय, ट् यूिेल तितरण तथा ऄन्य गररब ईन्मख
ु पूिाणधारका कायणक्रम सञ्चालन
िातािरण व्यिस्थापन कायणक्रमहरु
सडक पाकण तथा हररयाली व्यिस्थापन
माछा मासु बजार व्यिस्थापन
िातािरण सम्बन्धी जनचेतनामल
ू क कायणक्रम - सफा क्षेत्र घोषणा, प्लातष्टक मि
ु क्षेत्र कायणक्रम अतद
खाद्य िस्तु तनररक्षण, ऄनुसन्धान, व्यिस्थापन तथा ईपभोिा तहत सरं क्षण
कला सातहत्य/रोजगार तथा पत्रकाररता प्रबद्धणन
रोजगार प्रबद्धणन कायणक्रम
कला सातहत्य प्रबद्धणन
पत्रकाररता प्रबद्धणन
प्रकोप व्यिस्थापन
भूकम्प प्रततरोधी सरं चना तनमाणणका लातग ऄतभमतु खकरण कायणक्रम
रातरिय भिन सतं हता सम्बन्धी जनचेतनामल
ु क कायणक्रम/ कातलगढ तातलम
दैिीप्रकोप व्यिस्थापन कोष व्यस्थापन तथा अपतकातलन राहात तितरण
यूिा तथा खेलकुद
नगर स्तररय खेलकुद कायणक्रम सञ्चालन
खेलकुदका लातग सघं सस्ं थाहरुलाइ सहयोग कायणक्रम (भरपरु ११ टीम तनमाणण तथा व्यिस्थापन समेत)
कृ तष/पश/ु सहकाररता तिकास तिकास कायणक्रम
पशु तिकास कायणक्रम
कृ तष समहु हरुलाइ कृ तष कायणक्रम सचं ालन तथा प्रबद्धणन
स्थानीय सहकारी तिकास कायणक्रम
कृ षी सहकारी सञ्ं जाल तनमाणण
कृ षी तसचाइ सचं ालन ममणत कायणक्रम
सस्ं थागत तिकास
राजश्व सधु ार तथा व्यिस्थापन
कम्प्युटर सफ्टिेयर ममणत/नयाँ जडान खचण - एतककृ त सम्पतत कर
मौजदु ा कायणतितध तथा तनदेतशका ऄद्याितधक
सम्भाव्यता ऄध्ययन/सामातजक पररक्षण/ सािणजतनक पररक्षण/ सािणजतनक सनु ुिाइ
पयणटन तिकास कायणक्रम
पयणटन तथा तसमसार क्षेत्र तिकास कायणक्रम
िन क्षेत्र तिकास कायणक्रम
बजार क्षेत्र व्यिस्थापन कायणक्रम
बजार व्यिस्थापन
बजार क्षेत्रमा पातकण ङ् ग व्यिस्थापन - ररकसा, ट् याकसी, मोटरसाआकल
सािणजतनक नीतज साझेदारी कायणक्रम
सािणजतनक नीतज साझेदारी सतमतत प्रबद्धणन
योजना तनमाणण कायणक्रम
िातषणक नगर योजना तजमुण ा
तितभन्न गुरु योजना तनमाणण
ऄन्य कायणक्रम
ऄन्य कायणक्रम - नगरको तदघणकातलन सोच तनमाणण

जम्मा

२०७२/७३ ऄनुमान्नत

२०७२/७३ संसोन्धत

२०७३/७४ ऄनुमान्नत

500,000.00
500,000.00

400,000.00
400,000.00

300,000.00
300,000.00

450,000.00
200,000.00
50,000.00
150,000.00

400,000.00
200,000.00
50,000.00
100,000.00

325,000.00
150,000.00
50,000.00
100,000.00

50,000.00
200,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00
600,000.00
50,000.00
150,000.00
400,000.00
400,000.00
300,000.00
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
200,000.00
400,000.00
300,000.00
100,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
650,000.00
150,000.00
500,000.00
100,000.00
100,000.00

50,000.00
150,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
600,000.00
50,000.00
150,000.00
400,000.00
500,000.00
400,000.00
100,000.00
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
200,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00
400,000.00
400,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00

25,000.00
150,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
500,000.00
50,000.00
150,000.00
300,000.00
400,000.00
300,000.00
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
300,000.00
200,000.00
100,000.00
200,000.00
100,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00
225,000.00
225,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00

5,000,000.00

4,513,200.00

3,600,000.00
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत आ.व. २०७३/०७४ को बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम
२२ औ ं नगर पररिदबाट पाररत
चालु अ.र्व.०७२।०७३ र अगामी अ.र्व. ०७३/०७४ मा सञ्चालन गररने
नगर स्तररय सार्वाजन्नक न्नमााण योजनातर्ा
न्स.नं.

योजना सञ्चालन िुने स्थान र नाम

चालु अ.र्व.०७२/०७३ मा सञ्चालन गररने सस
ं ोन्धत कायाक्रम
क) नगर स्तरीय योजना
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

अँपगाछी दतक्षण तकच्चकबध अईने ४० फुटे बाटो, भरपुर १
पृ्िीनगर तसमादेतख तकच्चकबधसम्मको बाटो, भरपरु १
रंगेडाँडा दतक्षण जनकल्याण हुदँ ै लोरुङ् ग चौक, माब चौक पूिण माझी टोल हुदँ ै ज्ञाने चौक जाने बाटो, भरपुर २
नयाँबजार भरपुरबाट डाँगीबारी पूिण पाण्डे चौक, पोखरी हुदँ ै अपगाछी जाने बाटो, भरपुर २
ति.पी.मागण ऄधरु ो कलभटण तनमाणण भरपुर ११
प्रकाशपुर मागण - शतहद चौक र प्रकाशपुर चौकबाट पुरपलाल मागण जगं लसम्म जोड् ने बाटो, भरपुर १२
मेची राजमागणदते ख आलाका स्िास््य चौकीसम्मको बाटो -स्िास््य चौकी मागण भरपरु १२
जानकी मागण भरपुर १५
गैरी मागण भरपुर १५
तटबन्धन गने काम -अिश्यकता ऄनुसार

न्र्वन्नयोन्जत रकम

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

ख) जगेडा कोि
ऄ)

1
2
1
2
3

सडक कालोपत्रे

िडा नं.३।४।७ ऄन्तणगत बोिोबारी चौकदेतख मतन्त्रचौक िडा कायाणलय हुदँ ै जनता चौकदेतख धल
ु ाबारी जाने बाटो चौडा गरी स्तरिृतद्ध गने काम
िडा नं.११।१३।१४ ऄन्तणगत देिकोटा मागण, टािर मागण हुदँ ै चैतुबारी तशिालय चौकबाट के न्र हुदँ ै तसद्धाथण चौकसम्मको बाटो
अ) ढल, पक्की नाला, कलभटा न्नमााण गने काम
िडा न.ं ५ र ६ ऄन्तणगणत भानु चौकदेतख रामऄितारको पसलसम्म तथा तझम्की चौकसम्मको सडक पुनः तनमाणण तथा ऄबला तचत्र मतन्दर (तसनेमा हल)
देतख सोमराज पौडेलको घर हुदँ ै मेची नदीसम्मको पैनी व्यितस्थत गने र पककी नाला तनमाणण गनुण पने
िडा नं.८।९ ऄन्तणगणत कयाम्पस पछाडीको बाटो हुदँ ै सगरमाथा चौकदेतख तिद्यतु प्रातधकरण जाने बाटो चौडा गरी नाला तनमाणण गने
िडा नं.१०/११ को तजल्ला प्रशासन कायाणलय पूिण एस पी मोडदेतख धल
ु ाबारी जोड् ने सडक चौडा गरी नाला तनमाणण

ग भर्वन न्नमााण गने काम
1
2
3

भरपरु नगरपातलका कायाणलय भिन तनमाणण (भरपरु न.पा.िा.न.ं ६ मा) (सघं ीय मातमला तथा स्थानीय तिकास मन्त्रालय माफण त)
बधशाला तनमाणण तथा सधु ार कायण (भरपुर न.पा.िा.नं.५ र १४ मा) पशु पंक्षी तनदेशनालयसँग सहकायणमा
शहरी स्िास््य चौकी भिन ऄधरु ो तनमाणण (भरपरु न.पा.िा.न.ं ६मा) नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएमा

अगामी अ.र्व.०७३/०७४ मा सञ्चालन गररने कायाक्रम
क) नगर स्तरीय योजना
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

अँपगाछी दतक्षण तकच्चकबध अईने ४० फुटे बाटो, भरपरु १
पृ्िीनगर तसमादेतख तकच्चकबधसम्मको बाटो, भरपुर १
रंगेडाँडा दतक्षण जनकल्याण हुदँ ै लोरुङ् ग चौक, माबोचौक पूिण माझी टोल हुदँ ै ज्ञाने चौक जाने बाटो, भरपुर २
नयाँबजार भरपुरबाट डाँगीबारी पूिण पाण्डे चौक, पोखरी हुदँ ै अपगाछी जाने बाटो, भरपुर २
प्रकाशपुर मागण - शतहद चौक र प्रकाशपुर चौकबाट पुरपलाल मागण जगं लसम्म जोड् ने बाटो, भरपुर १२
मेची राजमागणदते ख आलाका स्िास््य चौकीसम्मको बाटो - स्िास््य चौकी मागण भरपरु १२
जानकी मागण भरपुर १५
गैरी मागण भरपुर १५
स्िणण महोत्सि मागण ग्राभेल भरपुर १०
तटबन्धन गने काम - अिश्यकता ऄनुसार

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
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
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत आ.व. २०७३/०७४ को बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम
न्स.नं.

योजना सञ्चालन िुने स्थान र नाम

न्र्वन्नयोन्जत रकम

ख) जगेडा कोि
ऄ) सडक कालोपत्रे

1
2

िडा नं.३।४।७ ऄन्तणगत बोिोबारी चौकदेतख मतन्त्रचौक िडा कायाणलय हुदँ ै जनता चौकदेतख धल
ु ाबारी जाने बाटो चौडा गरी स्तरिृतद्ध गने काम
िडा न.ं ११।१३।१४ ऄन्तणगणत देिकोटा मागण, टािर मागण हुदँ ै चैतबु ारी तशिालय चौकबाट के न्र हुदँ ै तसद्धाथण चौकसम्मको बाटो
अ) ढल, पक्की नाला, कलभटा न्नमााण गने काम

1
2
3

िडा न.ं ५ र ६ ऄन्तणगत भानु चौकदेतख रामऄितारको पसलसम्म तथा तझम्की चौकसम्मको सडक पुनः तनमाणण तथा ऄबला तचत्र मतन्दर (तसनेमा हल)
देतख सोमराज पौडेलको घर हुदँ ै मेची नदीसम्मको पैनी व्यितस्थत गने र पककी नाला तनमाणण गनुण पने
िडा नं.८।९ ऄन्तणगत कयाम्पस पछाडीको बाटो हुदँ ै सगरमाथा चौकदेतख तिद्यतु प्रातधकरण जाने बाटो चौडा गरी नाला तनमाणण गने
िडा नं.१०/११ को तजल्ला प्रशासन कायाणलय पूिण एस पी मोडदेतख धल
ु ाबारी जोड् ने सडक चौडा गरी नाला तनमाणण

ग) भर्वन न्नमााण गने काम
1
2
3

भरपुर नगरपातलका कायाणलय भिन तनमाणण -भरपुर न.पा.िा.नं.६ मा (सघं ीय मातमला तथा स्थानीय तिकास मन्त्रालय माफण )
बधशाला तनमाणण तथा सधु ार कायण (भरपरु न.पा.िा.न.ं ५ र १४ मा) पशु पक्ष
ं ी तनदेशनालयसँग सहकायणमा
शहरी स्िास््य चौकी भिन ऄधरु ो तनमाणण (भरपरु न.पा.िा.न.ं ६मा) नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएमा

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

सार्वाजन्नक सम्पन्ि ममात
सडक ममात सध
ु ार कायाक्रमतर्ा
चालु अ.र्व.०७२/०७३ मा सञ्चालन गररने कायाक्रम
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

अगामी अ.र्व.०७३/०७४ मा सञ्चालन गररने कायाक्रम
1
2
3
4
5
6

1,00,00,000.00

भरपरु ५ को बसपाकण देतख तगरी चौकसम्मको बाटो
भरपुर ६ को मेची लोकमागणदते ख जगदम्बा जाने बाटो
भरपुर ६ तशि मतन्दर ऄगाडीको बाटो
भरपुर ७ को देिी बस्तीदेतख तपपल चौक जाने बाटो
भरपुर ७ को नगरपातलका कायाणलयछे ईदेतख पूिण मेची खोला जाने बाटो
भरपरु ९।१० को सगरमाथा चौकदेतख रजत जयन्ती चौक जाने बाटो
भरपुर ६ को मेची मागणदते ख भानु चौक तेतलतभट्टा जाने बाटो
भरपुर १० को रजत जयन्ती चौकदेतख जेल हुदँ ै तशि मतन्दर जाने बाटो
भरपुर १३ को के न्र मोडदेतख कलबलगुडी जाने बाटो
भरपुर ५ को तदपक थापाको घरछे ईदेतख दतक्षण जाने बाटो
भरपरु ८ को हतस्पटल चौकदेतख हतस्पटल जाने बाटो
1,00,00,000.00

भरपुर ६।७।८।५ ऄन्तणगत सगं म चौकदेतख भन्सारसम्मको बाटो
भरपुर ९।१० ऄन्तणगत कयाम्पस चौकदेतख पततम तकराँत सामदु ातयक भिनछे ईसम्मको बाटो
भरपुर १० ऄन्तणगत टाली टोलाको बाटो
भरपरु ८ ऄन्तणगत नागररक एफ.एम.छे ईदेतख पिू ण धल
ु ाबारी रोड जोड् ने बाटो
भरपुर १० ऄन्तणगत के दार चापागाइको घरछे ईको बाटो
भरपुर ऄन्तणगत ति.पी.चौकदेतख लेखनाथ चौक, तेतलतभट्टा हुदै भानु चौकसम्मको बाटो

नोटः मान्थ ईल्ले न्खत योजनािरुमा एकमुष्ट रु.१,००,००,०००।- बजेट न्र्वन्नयोजन गररएको छ । न्र्वन्नयोन्जत बजे ट ऄनुसार प्राथन्मकताक्रम १ देन्ख न्र्वन्नयोजन भएका
योजनािरुको लागत ऄनुमान तयार गदाा क्रमैसाँग योजना संचालन गररने छ । न्र्वन्नयोन्जत बजे टबाट रकम नपुग भएको योजनािरु स्र्वतः अगामी नगर पररिदबाट
क्रमैसाँग प्राथन्मकतामा राखी योजना सञ्चालन गररनेछ ।
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२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत आ.व. २०७३/०७४ को बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम

२२ औ ं नगर पररिदबाट पाररत अ.र्व. ०७३/०७४ मा सञ्चालन गररने
र्वडास्तरीय योजना
(र्वडास्तरीय योजनामा न्र्वन्नयोन्जत रकम रु १,१२,५०,०००।०० लाइ र्वडाको भूगोल तथा जनसाँख्याको अधारमा बााँडर्ााँड गरी तपन्सल ऄनस
ु ारका
योजनािरु प्राथन्मकताक्रम ऄनुसार सञ्चालन गररनेछ ।)
क्र.सं.

योजना तथा कायाक्रमको नाम

र्वडा नं.१
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

मङ् गलबारे दते ख ब्लक नं.५ जाने बाटो ग्राभेल गने
ब्लक नं.११ देतख १२ जाने कल्भटण स्लायब तनमाणण गने
समसान घाटदेतख डाँडा गाईँ हुँदै भालु खोलासम्मको बाटो
भैसाबारीको मतन्दरदेतख ईत्तरतफण जाने बाटो ग्राभेल गने
मेची पारी सरु े श सररयाको बगानदेतख खड् ग गाईँ जाने बाटो ग्राभेल
अँपगाछीदेतख पूिण मेची जाने बाटो ग्राभेल
तधमालधरु ाको पूलदेतख पततम तनमबहादरु थापाको घर हुँदै जाने बाटो ग्राभेल
ब्लक नं.१२ देतख १३ जाने बाटो ग्राभेल
अँपगाछीको समसान घाट तनमाणण
हातत्तमारादेतख बद्ध
ु लाल गाईँ जाने बाटो ग्राभेल

र्वडा नं.२
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
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भरपुर २ रेडक्रस भिन ईपशाखा हुदँ ै मन्त्री टोल जोतडने बाटो ग्राभेल
भरपुर २ मा रहेको पुराने आटाभट्टा चौकदेतख पततम एग्रो फ्याकिी हुदँ ै दतक्षण तफण को गाईँ जाने बाटो ग्राभेल
करेला चौकबाट फागो चौक जोतडने कलभटण तनमाणण
तझलतमले खोला दतक्षण प्लतटङ् ग पूिणदते ख पशपु तत प्रा.ति. जाने खोलामा पूल तनमाणण
देईतनया पूल पततम हुँदै ईत्तर तबच बाटो माझी गाईँ जाने बाटो ग्राभेल
हुलाकी मागण दतक्षण तडप बोररङ् गदेतख मन्त्री चौकको पूल जाने बाटोसम्म ग्राभेल
झापा चौक दतक्षणबाट पूिण ठण्डा बस्ती जाने पैनीमा पूल तनमाणण
ऄन्ठानब्बे चौक पूिण बगान जाने बाटो ग्राभेल
पूणण प्रकाशको घरदेतख पततम भत्री बाटो ग्राभेल
सतालु राजिंशी गाईँ रोड तिस्तार र ग्राभेल
चन्रमौलेश्वर मतन्दर हुँदै कच्छुबारीछे ई राजिंशी घरसम्म बाटो ग्राभेल
तझलतमले पूल ईत्तरबाट पशपु तत प्रा.ति. जाने बाटो ग्राभेल
मन्त्री चौकदेतख िडा कायाणलय हुदँ ै परबलाल राजिंशीको घरछे ई पूलसम्म जाने बाटो ग्राभेल
लाईरे माआली चौकदेतख लोरुङ् ग चौकसम्म बाटो ग्राभेल
करेला चौकछे ई ईत्तर जनकल्याण स्कुल जाने बाटोमा कलभटण तनमाणण
सयं ुि िडा कायाणलय पततम सतार बस्ती जाने बाटोमा पैनीको पूल तनमाणण
भरपुर २ िडामा बाटो तिस्तार गदाण बाटोमा पानी जमेकाले अिश्यकता ऄनुसार ह्यमू पाआप माग गने
झापा चौक पूिण राजेन्र महताको घर पततम जाने बाटो ग्राभेल गने
शक
ं र ररजालको घर हुँदै कमलतसहं बस्ती जाने बाटो ग्राभेल
शान्ती चौकदेतख बासीलाल चौकसम्मको बाटो सतहत दजनुण राजिंशीको घर जाने बाटो ग्राभेल गने
दखारु राजिंशीको घरतफण जाने बाटो ग्राभेल गने
तपपा होली अङ् गदेम्बे टोलमा स्लायब कलभटण तनमाणण
चन्रमौलेश्वर महादेि सोम ततथण धामको छे ईमा तटबन्धन
सम्पतत्तको घरदेतख पिू ण डाँगीबारी जाने बाटो ग्राभेल
साम्पाङ् ग चौक हुदँ ै बाघे पूलसम्म बाटो ग्राभेल
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योजना तथा कायाक्रमको नाम
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लक्ष्मी तसचाइ जल ईपभोिा सतमततको पककी पैनी तनमाणण
करेला चौकदेतख फागो चौक हुँदै मायालु िनसम्मको २० फुटे बाटो तिस्तार
माबो चौकमा पततम जाने बाटोतफण कल्भटण तनमाणण
फागो चौक पततम मायालु िन जाने बाटोमा कल्भटण तनमाणण
बाघेपूलदेतख पूिण सआ गुरुङ् गसम्मको बाटो तिस्तार
बाघेपूल तटबन्धन
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मोहन सजं ल
े को घर दतक्षण सरस्िती तिद्यामतन्दर प्रा.ति. र बोिोबारीमा धाराको पाआप लाआन जडान गने
सरस्िती तिद्यामतन्दर प्रा.ति.छे ई पततम जाने बाटोको नालामा रहेको ह्यमू पाआप हटाइ कल्भटण तनमाणण
सरस्िती तिद्यामतन्दर प्रा.ति.को ईत्तर तपपलको रुखछे ईमा रहेको काली मतन्दर ममणत सम्भार
हकण लाल राजिंशीको घर हुदँ ै तचया बगान सतार किाटणर बस्ती जाने बाटोको स्तर िृतद्ध र तमकस तगट्टी हाल्ने
तचयाबगान चौकदेतख दतक्षण घनश्याम न्यौपानेको घरसम्म तिद्यतु लाआन तिस्तार गने
फूलतसहं राजिंशीको घरदेतख पूिण जाने बाटोसम्म तिद्यतु लाआन तिस्तार २ थान पोल सतहत
सरस्िती प्रा.ति.को प्राङ् गणमा घेराबारा गने
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सयपत्री मागण ग्राभेल
कै लाशेश्वर मागण ग्राभेल
बागडुगरा मोडणन स्कुल जाने बाटोमा पककी कल्भटण तनमाणण
िेद िेदाश्रम िस्ती तिकास अईने बाटो ग्राभेल
तेली तभट्टा सहतलाल राजिंशीको घरबाट ईत्तर गएर पूिण सगं म जाने बाटोलाइ नकशांकन गरी ग्राभेल गने
कै लाशेश्वर सामुदातयक ऄधरु ो भिन तनमाणण
स्टार फ्याकिी पिू ण क्षेत्रमा तडप बोररङ् ग जडान १ थान र दतक्षणकाली प्लातष्टक ईद्योगको दतक्षण जगदम्बा फ्याकिीसम्म तडप बोररङ् ग १ थान
बस्ती तिकास कम्पनीले प्लतटङ् ग गरे को जग्गामा छातडएको खल
ु ा क्षेत्रको जग्गा खोजी गरी त्यस जग्गाको सरं क्षण गरी प्रयोगमा ल्याईने
मोरान स्कुलदेतख मोडणन तट जोड् ने ढके न्र मागण ग्राभेल
भगिती मतन्दरदेतख चौतारा तदतलप श्रेष्ठको घर जोड् ने बाटो ग्राभेल
भगिती मतन्दरदेतख काली मतन्दर जाने बाटो ग्राभेल
सत्यनारायण पजु ारीको घरको बाटो मोरान स्कुलदेतख दतक्षण पिू ण तटबन्धन जाने बाटो ग्राभेल
लालको घर पूिण िस्ती जाने बाटो ग्राभेल
मन्त्रीचौकदेतख तशि मतन्दर गुठी संरक्षणका लातग अिश्यक प्रकृ या पुरा गरी ममणत सम्भार गने
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सोमराज पौडेलको घरदेतख पिू णतफण गएको मख्ु य रेनलाइ फोहोर पानीको तनकासको व्यिस्था गने
बधशाला जाने बाटो पूिण नाला खल
ु ाईदै तझलतमतलया खोलामा हाल्ने
पञ्चमख
ु ी बालाजी हनुमान मतन्दरको दतक्षणपट्टीको पखाणल तनमाणण गनुण पने र १ थान ट् यूिेल जडान गनुण पने
शक
ं र टोल पततम जतललको पसल जाने बाटोको स्तर िृतद्ध गने
पोखरी टोलको पोखरी िरीपरीको बाटो ग्राभेल गने तथा पोखरीको सरसफाइ र संरक्षण गने
भिन तिभागले तनमाणण गरेको पककी नाला र सडक तबचमा भएको खाडललाइ तफतलङ् ग गने
जगन्नाथ चौकको बाटोमा जम्मा भएको िषाणको पानी तनकासका लातग बाटो ईत्तरतफण को नाला तनमाणण गनणु पने
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तचत्रगुप्त सामदु ातयक भिनमा झ्याल ढोका शौचालय तनमाणण
टेतलफोन कायाणलयको ऄगाडीको सडकको रेखाङ् कन गने
टेतलफोन कायाणलयको पूिणतफण को काली मतन्दरको बाईण्री िाल तनमाणण
शक
ं र जोधानी तिजय अआस समेतका नाला ममणत
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योजना तथा कायाक्रमको नाम
तसद्धेश्वर मतन्दरछे ई पककी नाला तनमाणण
धोदा राजिंशीको घरदेतख ऄन्सार अलमको घरसम्म नाला ममणत
अतलम शेखको घरदेतख ऄबला हल जाने बाटो ग्राभेल
तनमणल मण्डलको घरदेतख अशा भट्टको घरसम्को नाला ममणत तमकस तगट्टी हाल्ने
तिनोद श्रेष्ठको घरदेतख गोरु हट्टी जाने बाटोमा तमकस तगट्टी हाल्ने
देिकोटा भिनको दतक्षणतफण पककी नाला तनमाणण
परिीन ऄलीको घरदेतख बादल शेखको घरसम्म पककी नाला तनमाणण
राजेश कुण्डुको घर ऄगाडीको बाटोमा तमकस तगट्टी हाल्ने
तजिस कामतीको घरदेतख राजेश कुण्डुको घरसम्म पोल लाआन तिस्तार गने
राधा काकीको घर ऄगाडीको बाटो स्तरिृतद्ध गने
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श्री पशपु तत प्रातिमा रङ् गरोगन तथा ममणत गने
काली मतन्दर पछाडी राजिंशी बस्तीमा खानेपानीको पाआप लाआन तिस्तार
नगरपातलकाछे ईदेतख मेची नदीसम्म बाटो चौडा गने
काली मतन्दर पछाडीको बाटो नगरपातलकाको मापदण्ड ऄनुसार चौडा पाने
छतलमोहन राजिश
ं ीको घर हुँदै पिू ण जाने बाटो फरातकलो बनाईने
तशि बस्ती (हररजन बस्ती) र बुच्चा बस्ती (नयाँ बस्ती) मा खानेपानीको पाआपलाआन तिस्तार
तशि बस्ती (हररजन बस्ती) र बुच्चा बस्ती (नयाँ बस्ती) मा तिद्यतु पोल सतहत तिद्यतु तिस्तार
देबु तघतमरे को घर पूिणदते खको बाटो २१ सालको नकशा बमोतजम रेखांकन गरी स्तरिृतद्ध गने र ग्राभेल गने
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राधाकृ रण मागण आन्रकुमार चेङजङु ् ग घरदेतख पततम एमरेल्ड स्कुल जाने बाटोसम्म स्तरिृतद्ध गरी ग्राभेल गने
गोपाल तगरीको घर ईत्तर कयाम्पस पततमको ठाडो बाटोबाट पानीट् यांकीको पूिण कम्पाईण्ड िालसम्म जोड् ने बाटोमा ह्यूम पाआप राखी माटो पुरी तमकस ग्राभेल गने
बालमतन्दर ईत्तरबाट पूिण कयूपेक जाने बाटो र बालमतन्दर ईत्तर कयाम्पस पछाडी दतक्षणको पूिण पततम बाटोबाट ईत्तर रमा गौतमको घरतफण जाने टुक्रे बाटो माटो पूरी तमकस ग्राभेल गने
पृ्िी चौक भि खिासको घर दतक्षणबाट पूिण समता मागण जोड् ने टुक्रे बाटो माटो पुरी चौडा गनुण पने र ईि चौकबाट पततम पृ्िी तनमातिसम्म दिु ैतफण पानीको तनकासका लातग
पककी नाला तनमाणण गनुण पने
सन्तोष क्षेत्रीको घर हुँदै जेतससको ईत्तरबाट पूिण हुँदै दतक्षण तपचसँग जोड् ने बाटो र ऄपणना बस्नेतको घर पूिणबाट दतक्षण नतसणङ्ग कयाम्पसको पूिणबाट िाग्लेको घर हुदँ ै तपच जोड् ने बाटो
स्तरोन्नती गरी तमकस ग्राभेल गने
सतु नल महजणन र मोहन महजणनको तबचबाट ग्यालेकसी स्कुल ऄगाडीको बाटो स्तरोन्नती गनुण पने
तनता तमश्रको घरदेतख दतक्षण रेशम पराजल
ु ीको घरसम्म र चन्र खिासको घरबाट दतक्षण बेदतिद्याश्रम जाने टुक्रे बाटो स्तरोन्नती गरी तमकस ग्राभेल गने
जोनी श्रेष्ठको घर दतक्षणबाट चचणसम्म र कृ रण खत्रीको घर ऄगाडी ह्यमू पाआप राखी ईत्तरपरट्ट जाने पानी तनकासा गनुण पने र रानी शती मतन्दर तभत्रको मोहनलाल ऄग्रिालको कम्पाईण्ड
तभत्रबाट बग्ने नाला सरसफाइ गरी पककी नाला मरम्त सधु ार गरी पानीको तनकास सहज गनुण पने साथै ईि नालाको मख
ु र तनकास हुने िालमा लगाआएको फलामे जाली िषाणको
समयमा मातथ ईठाईन लगाईन तमल्ने बनाईन सरु े श ऄग्रिाललाइ ऄनुरोध गने
नागररक एफ एमको ईत्तर परट्टको बाटो दिु ै परट्टको नाला धल
ु ाबारी मागणसम्म व्यितस्थत गरी पानीको तनकासा तमलाईनु पने
एमरेल्ड स्कुलको दतक्षण कृ रण ऄतधकारीको घरसम्म तमकस ग्राभेल राखी स्तरोन्नती गनुण पने
पृ्िी तनमातिको दतक्षणको बाटो कुन्ती बढु ाथोकीको घरसम्म दिु ैतफण पानीको तनकास सतहत बाटोको स्तरोन्नती गनुण पने
सगरमाथा चौकमा प्रहरी तबट राखी सरु क्षाका लातग तजल्ला प्रहरी कायाणलयलाइ ऄनुरोध गने शसस्त्र कयाम्पको मल
ु गेटसम्म र गंगा गुरुङ् गको घरसम्म पानीको पाआप तबछ्याआएको हुदँ ा
ईि दिु ै ठाईँ मा भरपुर खानेपानी र चन्रगढी खानेपानीलाइ मेन पाआपमा जडान गरी पानी तितरण गनुण पने

र्वडा नं.९
१
२
३
४
५
६

मेघा टोलदेतख चुलाइ बस्तीको बाटोमा पानी तनकासका लातग दिु ैतफण कच्ची नाला तनमाणण
सततमलन भिनतफण जाने बाटो ग्राभेल तथा कल्भटण तनमाणण गने
तिलास तगरीको घरदेतख दतक्षण फूलबारी टोल जाने बाटो कल्भटण सतहत तमकस तगट्टी हाल्ने
कृ रण ढुङ्गाना र तिदरु ढुङ्गानाको तबचको बाटो ग्राभेल गने (तकराँत कल्याण भिनको पततमको)
रुपलाल राजिंशीको घरदेतख कुमार मतल्लकको घरसम्म तमकस तगट्टी हाल्ने
तनधणन बैंक पछाडीको हेमा कन्दङ् गिाको घरदेतख मेघा टोल जाने बाटो ग्राभेल गने
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७
८
९
१०
११

योजना तथा कायाक्रमको नाम
गोपाल यादबको घरदेतख तडल्ली पोखरेलको घरसम्म ग्राभेल गने
भैरब चौकको नाला सफा राख्नु पने
सम्झना टोलको ईमेश यादबको घरदेतख छे दीको घरसम्म ग्राभेल गने र बाटोको दिु ैतफण नाली सफा गने
बेदाश्रम जाने बाटो कल्भटण तनमाणण गरी चौडा गने
गामेन्ट चौकको राधाकृ रण मतन्दर ममणत सम्भार गने

र्वडा न.ं १०
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२

भानु प्रा.ति.को प्रिेशद्वारदेतख तिद्यालय पररसरसम्म बाटो तनमाणण
हरेन राजिंशीको घरदेतख पूिण सतार टोल जाने बाटोमा ४ थान ह्यूम पाआप सतहत ग्राभेल गने (तिद्यतु खानेपानी शौचालयको समेत तनमाणण गने)
तसकम हररजनको घरदेतख पततम स्यातु राजिंशी र नारद कामतीको घरसम्म जाने बाटोमा ४ थान ह्यमू पाआप सतहत बाटो ग्राभेल गने (तिद्यतु खानेपानी समेत तनमाणण गने)
मतहला अदशण सेिा के न्रको भिन ममणत सम्भार गने
नरेश राजिश
ं ीको घरदेतख पिू ण प्रणामी मतन्दर जाने बाटो ग्राभेल गने
पािणती राजिंशीको घरदेतख पूिणको बाटो ग्राभेल गने
तददी बतहनी सचेतना मतहला समहू को भिनको कम्पाईण्ड िाल तनमाणण गने र तसपमल
ू क तातलम तदने
आस्लाम धमाणिलम्बीहरुको लातग मदरसा र मतस्जद तनमाणण गने
पातथभरा (सक
ु ु म्बासी) बस्ती र सतार बस्तीहरुमा शद्ध
ु तपईने पानी धारा र ट् यूिेल जडान गनुण पने
तशिलाल तसम्खडाको घरछे ईबाट ईतमणला तमश्रको (सापकोटा) र भट्टराइ बस्तीसम्म जाने बाटो तनकास गरी ग्राभेल गने
प्रणामी मतन्दरको लातग ४ कोठे शौचालय र पानी ट् यांकी सतहत तनमाणण गनुण पने
धनप्रसाद तशिाकोटीको पूिण बाटो पककी गनुण पने

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

ऄद्वैत मागण (दिु ै बाटोहरु) ग्राभेल गने
मेथी बारी मागण ग्राभेल गने
गोजा गाईँको गोलाकार बाटो ग्राभेल गने
स्िगणद्वारीदेतख बद्ध
ु मागण रमण टोलसम्म बाटो ग्राभेल गने
पैनी ममणत सम्भार (बतु द्धमान राइको घर ईत्तर)
ततत्री गाछी पैनी ममणत
सरु क्षा चौकबाट एसपी मोडसम्म जाने बाटो स्ियम्भू मागण ममणत
ऄतल्छया टोल जाने बाटो ग्राभेल
स्याठु टोल जाने बाटो ग्राभेल
गोजा पैनी ममणत
बरी मागण ग्राभेल
जेराआटीक सोसाआटी जाने बाटो ममणत
लेखनाथ तनरौलाको घर जाने बाटो ग्राभेल
शक्र
ु राज शास्त्री मागण ममणत
कुलप्रसाद मागण तनमाणण
जतनलाल गाईँ जाने बाटो ग्राभेल
ट् यिू ेल १५ थान

र्वडा नं.११

र्वडा न.ं १२
१
२
३
४
५
६

डाँफे मनु ाल मागण ग्राभेल (स्लायब कल्भटण तनमाणण )
नहर टोलदेतख पाररजात खानेपानी टंयाङ् की हुदँ ै पशपु तत तसमेन्ट ईद्योगसम्मको बाटो िन तसमानाको बाटो रेखाङ् कन
तभरम मागण प्रगतत मागणसम्मको बाटो ग्राभेल
हतडया कृ षक कुलो ममणत
सेती खोला पैनी तनचा झोडा ममणत
शान्तीतद्वप कृ षक समहू मा २ थान तडप ट् यूिेल
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योजना तथा कायाक्रमको नाम

७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

जीिन श्रेष्ठको घरदेतख पुरपलाल मागणसम्मको बाटो २० तफट माथा कायम गरी ३ x ३ नाला तयारी गने भएमा बाटो तनमाणण
ितशष्ठ मागण ग्राभेल
पाररजात चौकबाट सुकुम्बासी टोल हुदँ ै पुहातु जनज्योती मा ति जोड् ने बाटो ग्राभेल
दहु ागढी सीमाना तहमाली चौक हुँदै फायरलाआन जाने बाटो ग्राभेल
फुलबासा मागण र कृ रण प्रणामी मतन्दर ईत्तर दिु ागढी जाने बाटो र दतक्षण सुकुम्बासी टोल जाने बाटो ग्राभेल
के दारेश्वर तशि पाञ्चायन मतन्दरको ऄधरु ो भिन तनमाणण
सक
ु ु म्बासी प्रणामी टोल मा तिद्यतु तिस्तार
पाररजात चौकमा सािणजतनक शौचालय तनमाणण
हेल्थपोष्टबाट पूिण नेत्र खड् काको घर दतक्षणतफण बाट पूिण हुदँ ै श्री कृ रण प्रणामी मतन्दर हुदँ ै पूिण जोतडने गरी बाटो रेखाङ् कन गने

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

तनचा झोडा पैनी ममणत
गोपाल थापाको घर ऄगाडी चन्रगढ जाने बाटो ममणत
नयाँ खानेपानी ट् याङ् की जाने बाटो तनमाणण
सािणजतनक मठ मतन्दर र सािणजतनक स्थलको रङ् गरोगन र ममणत
ग्रामीण प्रतशक्षण के न्र पततम रहेको सुकुम्बासी टोलको ईत्तर दतक्षण बाटो स्तर िृतद्ध सतहत ग्राभेल गने
सातबक चन्रगढी २ गाडा टोल जाने बाटो स्तर िृतद्ध सतहत ग्राभेल र सोही ठाईँमा धरधरे तनयन्त्रण
चन्रगढी तचया बगान ईत्तर सन्थाल बस्ती जाने बाटो ग्राभेल गने
कलबलगुडी प्रा.ति. जाने बाटो (तप एल मागण बाटो) जोतडने ग्राभेल गने
काफ्ले टोलको ईत्तर दतक्षण तमलन चौकसम्मको बाटो स्तर िृतद्ध सतहत ग्राभेल गने
भगिती प्रा.ति.को ईत्तर पूिण जाने बाटो ग्राभेल गने (भट्टराइ टोल जाने)
ऄरतनको मागण बाटो पूिण पततम बाटो ग्राभेल गने
सािणजतनक मठ मतन्दर काली मतन्दर कलबलगुडी र सािणजतनक स्थलको रङ् गरोगन र ममणत
मैत्री टोल पततम दशरथ मागण जोतडने मैत्री मागण स्तर िृतद्ध सतहत ममणत कायण
नागररक सचेतना के न्र घर तनमाणण (सुकुम्बासी टोलमा)
सरस्िती मागण जोतडने के न्र ईत्तरको तत्रलोक भण्डारीको घर हुदँ ै अईने बाटो ग्राभेल

र्वडा नं.१३

र्वडा नं.१४
१
२
३
४
५
६
७

ति.पी.चौकमा रहेको पततम तफण जाने बाटोमा रहेको कल्भटण तनमाणण
एकल मतहला भिन जाने बाटो ग्राभेल कल्भटण तनमाणण
चन्रगढी बजार तभत्रको काली मतन्दरको तटनको छानो हटाइ छत ढलाआ गने
भुसरं क्षण कायाणलयदेतख गोसखान जाने बाटो ग्राभेल गने
ति.पी.प्रततष्ठान जाने बाटो ग्राभेल
ति.पी.चौकबाट पूिण एकल मतहला भिनसम्मको दिु ैतफण पानी तनकासाका लातग नाला तनमाणण
जेष्ठ नागररक भिन तनमाणण स्थल जाने बाटो ग्राभेल ति.पी.चौक पततम जाने बाटो ।

१
२
३
४
५
६
७
८
९

हरर तघतमरे को परु ानो घर हुदँ ै बासीलाल चौकसम्मको बाटो ग्राभेल
निदगु ाण मतन्दर ईत्तर गणेश चापागाइको घर हुँदै तथरबहादरु घरसम्मको बाटो ग्राभेल
बलबहादरु रे ग्मीको घरदेतख कुमार पोखरे लको घरसम्मको बाटो ग्राभेल
गामेन्ट चौकदेतख पततम हरर ढकालको घर जाने बाटो ग्राभेल
तनमणला प्रसाइको घर हुदँ ै देिेन्र कन्दङ् गिाको घर हुदँ ै तनलमणी नेपालको घर जाने बाटो ग्राभेल
शातन्त चौकदेतख बासीलाल चौकसम्मको बाटो सतहत दजु नण राजिंशीको घर जाने बाटो ग्राभेल
ईषा दल
ु ालको घर हुँदै पततम राइको घरसम्मको बाटो ग्राभेल
कुबेर मागण-लोकनाथ धमलाको घर दतक्षण पततम सतु मत्रा तनरौलाको घर हुदँ ै जाने बाटो ग्राभेल
लक्ष्मी पोखरेलको घरबाट पततम देितनया खोला जाने बाटो ग्राभेल

र्वडा नं.१५
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१०
११
१२
१३
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योजना तथा कायाक्रमको नाम
तिरेन्र चापागाइको घर ईत्तर कुमार िनको घर हुदँ ै जाने बाटो ग्राभेल
सत्य राजिश
ं ीको घरबाट पिू ण जाने बाटो ग्राभेल
भृकुटी मागणको शाखा बाटो ग्राभेल
मातृका तततम्सनाको घरबाट पततम तहरा खडकाको घर ऄगाडी हुँदै देईतनया जाने बाटो ग्राभेल
खगेन्र लम्साल र फतणन्र सबु ेदीको बगानबाट एिन आटाभट्टा जाने बाटोमा ऄस्थायी पुल तनमाणण
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र्वडा भेलाबाट प्राप्त नगरस्तरीय योजनािरु
(नगरस्तरीय योजनािरुको िकमा अगामी अ र्व ०७३।०७४ मा प्रस्तार्व गररएको नगरपान्लकाको अततररक अय
तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त िुने ऄनुदानमा बढोिरी भएमा अगामी नगर पररिदबाट योजना प्राथन्मकीकरण गरी
अर्वश्यकता ऄनुसार तपन्सलमा ईल्लेन्खत र्वडा भेलाबाट प्राप्त भएका योजनािरु सञ्चालन गररनेछ ।)
क्र.सं.

योजना तथा कायाक्रमको नाम

र्वडा नं.१
१
२
३
४

पृ्िीनगर ५ र सयू णनगरको सीमाना ऄचणना िनको घरदेतख पूिण हुँदै तकच्चकबध जाने बाटो कालोपत्रे गने
सयू णनगर चौकदेतख दतक्षणतफण पिन गाईँ हुँदै ब्लक नं.११ र १२ खगेश राजिंशी गाईँ जाने बाटो ग्राभेल
तधमालधरु ा पैनी पककी नाला साथै पैनी तटबन्धन
अपगाछी प्रहरी चौकी दतक्षण तकच्चकबध जाने ४० फुटे बाटो

र्वडा नं.२
१
२
३
४

रंगेडाडा दतक्षण जनकल्याण हुदँ ै लोरुङ् ग चौक माबो चौक पूिण माझी टोल हुदँ ै ज्ञाने चौक जाने बाटो ग्राभेल
नयाँबजार भरपुरबाट ऄमलाडाँगी र पशपु तत प्रा.ति. हुदँ ै अँपगाछी जाने बाटो ग्राभेल
भरपुर २ मा ऄितस्थत मायालु िन दतक्षणपट्टी देईतनया खोलादेतख पूिण देईतनया पुलसम्म तटबन्धन
तझलतमतलया खोलाको ऄधरु ो पख
ं ा तथा कटान रोकथाम गने

र्वडा नं.३
१
२
३
४

तचया बगान चौक पततम जाने ग्राभेल गने
तचया बगान चौक बाटोको पततम नालामा स्लायब हटाइ कलभटण तनमाणण
सरस्िती चौकदेतख पततम बधु करण तचया बगान र नागररक सचेतना के न्र जाने बाटोमा पने बागडुग्रा पैनीमा कजिे तनमाणण
खल
ु ा तदशा मि
ु क्षेत्र घोषणाः बधु करण तचया बगानको किाटणरमा र नागररक सचेतना के न्रका सदस्यहरुको घरमा चपी तनमाणण

र्वडा न.ं ४
१
२
३
४
५
६
७

बोिोबारीदेतख पशु हतस्पटलसम्मको पककी नाला तनमाणण गने
बागडुग्रा खोलामा तटबन्धन गने कायण
िाआटर स्कुलदेतख जगदम्बा फ्याकिी हुदँ ै मेची राजमागण जोड् ने बाटो ग्राभेल
औद्योतगक क्षेत्रबाट तनस्कने प्रदतु षत पदाथणहरुलाइ व्यिस्थापन गरी भमु ण्डलमा प्रदषु ण कम गने कायणक्रम सञ्चालन गने
भरपुरबाट जगदम्बा हुँदै अईने सरस्िती मागण तपच गने
कृ रणद्वैपायन मतन्दर भिन तनमाणण
कै लाशेश्वर सामुदातयक भिन तनमाणण गने

१
२
३
४
५
६
७

ऄबला तचत्र मतन्दरदेतख तझमकी चौकसम्मको बाटो कालोपत्रे गनणु पने
पुरानो माछा हट्टी दिु ैतफण पककी नाला तनमाणण गनुण पने
बसपाकण ईत्तर जाने टोलमा पककी नाला तनमाणण गनुण पने
गम्फु राजिंशीको घर पततम ओमकार ऄतधकारी र नन्दन बरालको घर हुदँ ै के चना राजमागणमा जोतडने बाटो ऄन्दाजी ३०० मीटर तपच गनुण पने
गुप्ता तमलको पूिणको बाटो रोशन पाण्डेको घर हुदँ ै तडल्ली रुचालको घरसम्म कालोपत्रे गने
मेची नदीबाट सोमराज पौडेलको घर हुदँ ै जजबहादरु तनरौलाको घरसम्म पककी रेन तनमाणण गने
गोरखा बातनयाँको घरदेतख शक
ं र टोलसम्म जाने बाटो दिु ै तफण पककी नाला तनमाणण गनुण पने

१
२
३
४

रतन शमाणको घरदेतख देिनारायणको घर जाने बाटो तपच गने
तशशु तनके तनको ऄगाडीको सडक स्तरिृतद्ध नाला समेत
तझम्की चौकको नालामा पककी पल
ू तनमाणण
तगरीको घरदेतख रतिन्र चक्रितीको घरसम्म बाटो ढलाइ

र्वडा नं.५

र्वडा नं.६
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योजना तथा कायाक्रमको नाम
महेश कामतीको घर दतक्षणको बाटोदेतख आश्वर श्रेष्ठको घरसम्म बाटोको दिु ैतफण पककी नाला तनमाणण
मारिाडी सेिा सतमततको दतक्षणको बाटोदेतख तजिस कामतीको घरसम्मको बाटोको दिु ैतफण पककी नाला तनमाणण
तसटी गाडेन चौकदेतख तपपल चौकसम्मको बाटोको दिु ै तफण पककी नाला तनमाणण
भानु चौकदेतख तदिाकर शमाणको घरसम्मको बाटो पुनः तनमाणण तथा तपच ममणत
मेिालाल शमाणको घरदेतख ईत्तर तफण बाट घमु ाएर तपपल चौकसम्म पककी नाला तनमाणण
राजदेि शाहको मसाला तमलदेतख तझम्की चौकसम्मको बाटो तपच गने
पशु ऄस्पतालछे ईदेतख तझलतमतलया पैनीसम्म बनेको पककी नालामा स्लायब कलभटण बनाईने काम

र्वडा न.ं ७
१
२
३
४
५
६
७
८
९
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११
१२
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१४
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हुलास सररयाको घरछे ईदेतख अएको नाला देिी बस्तीको पैनीसम्म पककी नाला तनमाणण गने
काली मतन्दर पछाडीको बाटो चौडा गरी कालोपत्रे गने
गणेश मतन्दर चौकदेतख देिी बस्ती अईने बाटो चौडा गरी दिु ैतफण नाला बनाइ बाटो कालोपत्रे गने
लखन कामतीको घरबाट मेची नदीतफण जाने ग्राभेल गने र कल्भटण बनाईने
तशि बस्ती र बच्ु चा बस्तीमा खानेपानीको पाआपलाआन तिस्तार गने
जिाहर टातकजबाट लाल महमदको घर जाने बाटो चौडा गरी कालोपत्रे गने
खड् गबहादरु राइको घर पिू ण तिद्यतु पोल सतहत जडान गने
खड् गबहादरु राइको घर पिू ण सडक ग्राभेल गने
शम्भु चौधरीको घर जाने बाटो कालोपत्रे गने
मेची नदी तकनारमा तटबन्धन गरी िृक्षारोपण गने
जनता चौकदेतख गणेश मतन्दर हुदँ ै पन्नालाल चौकसम्म बाटो चौडा गने
यिू ाहरुलाइ लक्ष्य गरी बहुद्देश्य प्रतशक्षण भिन जग्गा खोजी तनमाणण गने
ऄस्पताल चौकदेतख ऄस्पताल गणेश मतन्दर हुदँ ै घोडामारा पैनीसम्म पककी नाला तनमाणण गने
नगरपातलकाछे ईदेतख मेची नदीछे ईसम्म पककी नाला तनमाणण
चन्रहरी श्रेष्ठको घरदेतख नरबहादरु पाण्डेको घर जाने बाटो कालोपत्रे गने

र्वडा न.ं ८
१
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३
४
५
६
७
८
९
१०

सतफईर रहमानको ऄगाडीबाट पततम िेदतिध्याश्रम जाने बाटो पककी नाला सतहत ग्राभेल गने
एमरल्ड स्कुल पततमबाट फूलबारी टोल जाने बाटो पैनी तटबन्धन गरी मन्ु नाको घर ऄगाडी कलभटण र राधाकृ रण मागणलाइ जोड् ने पैनीमा कलभटण तनमाणणका साथै ईि
ठाडो बाटो बेद तिध्याश्रम जाने बाटोसम्म स्तरोन्नती गरी ग्राभेल गने
ततलक प्याकुरे लको घरपिू णबाट दतक्षण जोड् ने टुक्रे बाटो क्षयरोगबाट ऄबदु ण जोड् ने बाटो पोष्टमाटणम घर जाने बाटो र शस्त्र प्रहरी कयाम्पको मल
ु गेटसम्मको टुक्रे बाटो तपच
गरी नाला तनमाणण गने
कृ रण मैनालीको घरबाट दतक्षणबाट ऄमर बज्राचायणको घरछे ई पककी नालासम्म पिू णतफण बाट पककी नाला तनमाणण गने
कयाम्पसको पततम ठाडो बाटोबाट मेची राजमागण जोड् ने पानी ट् यांकी रोडलाइ २० तफट कायम गरी पककी नाला तनमाणण गने
रे डक्रस ईपशाखा पततम रहेको नगरपातलकाको जग्गामा बाल िृद्धका लातग बाल िृद्ध बातटका तनमाणण गने
धल
ु ाबारी रोडाबाट पततम िडा नं.११ र ८ को सीमा हुदँ ै एयरपोटण जाने पककी नाला सतहत ग्राभेल गरी कालोपत्रे गने
लक्ष्मी सब्ु बाको घर पिू ण मेनरोड जोड् ने बाटो चौडा गरी पककी नाला तनमाणण सतहत ग्राभेल गने
िडा नं.८ का कालोपत्रे बाटाहरु तनरीक्षण गरी ममणत सम्भार गने
२१औ ं नगरपररषदबाट ०७२।०७३ का लातग पाररत सबै योजनाहरु कायाणन्ियन हुनु पने
क. तल
ु सी पोखरे लको घरछे ईको सातबकको बाटो पततम ईत्तर रे खाङ् कन गरी ग्राभेल गने
ख. ऄस्पताल चौकदेतख गणेश मतन्दर धल
ु ाबारी रोड क्रस गरी िडा नं.७ घोडामारा पैनीसम्म नाला तनमाणण
ग. मेची कयाम्पस ऄगाडीको तपच बाटोदेतख पततम तिरणु दल
ु ालको घर ऄगाडीको बाटो तपच गने
घ. जनता चौकदेतख गणेश मतन्दर चौकसम्मको बाटो दिु ैतफण पककी नाला तनमाणण गने
ङ. सगरमाथा चौकमा लाग्ने हतडया एन तस तड सी ऄगाडीको नगरपातलकाको जग्गामा सानणु पने
च. माधि तिरोहीको घर पततम पदम काकीको घरसम्मको बाटो दिु ै तफण नाला बनाइ कालोपत्रे गने
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छ. श्यामानन्द झाको घरको ईत्तर पततमदेतख मोहनलाल ऄग्रिालको घरसम्म पगु ेको नाला माधि तिरोहीको घर पिू ण हुदँ ै लैजाने र यस ऄतघ पतन भरपरु दपणणमा पैनी
सफा गरी दिु ैतफण माटो भरे र िृक्षारोपण गने र मातनस समेत अित जाित व्यिस्था ईल्लेख भएको र हालको ०७१।०७२ को भरपरु दपणणमा सो कुरा ईल्लेख नभएको र
०७२।०७३ को दपणणमा समेत ईल्लेख भएको ईि कायण हुन नसके कोले यस ०७३।०७४ मा सो कायण यथातशघ्र गने
ज. ०७२।०७३ को भरपरु दपणणको २४ नम्बर महलमा ईल्लेतखत जनस्िास््य कायाणलयदेतख पततम के ही नाला पकका र के ही भाग कच्ची रहेकोले ईि नाला पककी
गररनु पने
झ. परु ानो प्रसुती गृहको पिू णबाट दतक्षण लिकृ रण श्रेष्ठको घरसम्म नाला नरहेकाले पृ्िी तन मा तिसम्म पककी नाला तनमाणण गने

र्वडा नं.९
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लेखनाथ चौकदेतख दतक्षण मन्त्री चौक हुदँ ै भानु चौकसम्म जाने बाटो चौडा गरी स्तर ईन्नती गने
रामचन्र मैनालीको घर ईत्तर जाने बाटोमा रेन बनाईने कायण गने
साइ मतन्दर जाने बाटो तपच गने
गायत्री मतन्दर जाने बाटो तपच गने
गोपाल यादबको घरदेतख दतक्षण पोखरेल टोलसम्म जाने बाटो चौडा गने
मानि धमण जाने बाटोमा कलभटण तनमाणण गने
पुरप पोखरेल ऄगाडीको बाटो स्तर िृतद्ध गरी चौडा गने
कुलबहादरु गुरुङ् गको घरदेतख ठाकुर चापागाइको घरसम्म जाने बाटो कालोपत्रे गने
भैरि चौकको पुलछे ईमा ग्राभेल तपच गने पने र पुलदेतख ऄतल पर १५ तम.यता भत्के को हुदँ ा ममणत गनुण पने

१
२
३
४
५
६
७
८

प्रगती मागण आन्रतसहं राजिश
ं ीको घर ऄगाडीको बाटो कालोपत्रे गने
नमनू ा टोलको बाटो कालोपत्रे गने
एयरपोटणको मल
ु गेटदेतख शान्ती चौक हुदँ ै धुलाबारी जोड् ने बाटो क्रमागत रुपमा कालोपत्रे गरी तनमाणण गने
गुणलाल राजिंशीको घरदेतख पततम तनमलाल राजिंशीको घर जाने बाटो कालोपत्रे गने
धमण पोखरेलको घरदेतख पूिणको बाटो चौडा गरी कालोपत्रे गने
तकराँत राइहरुको धातमणक स्थल साके ला भमू ीथानको घेराबारा कम्पाईण्ड िाल तनमाणण गने
छतिलाल प्याकुरेलको घरदेतख पततम करुणा तलम्बक
ु ो घरसम्मको बाटो तपच गने
भरतशिा मतन्दरदेतख एयरपोटण जाने बाटो ग्रामथान चौकसम्म कालोपत्रे गने

र्वडा नं.१०

र्वडा न.ं ११
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२

देिकोटा मागण कालोपत्रे गने
चन्रगढी मागण स्तर िृतद्ध
शान्ती चौकदेतख रमण टोल कातलका तट स्टेटसम्म बाटो तिस्तार
ति.पी.मागण खण्ड ४ ऄधुरो पूल तनमाणण तथा बाटो ग्राभेल
सरु क्षा चौकदेतख एस पी मोड जाने स्ियम्भू मागण कालोपत्रे गने
बद्ध
ु मागण (धुमु राजिंशी) खोल्सीमा पककी पूल तनमाणण
तसमलडाँडाको खोल्सीमा पककी पल
ू (परु पलाल मागण)
दजु नण बस्ती पूिण ईत्तर हतडया खोला तटबन्धन तनमाणण
स्िगणद्वारी मागण नाला सतहत तमकस तगट्टी हाल्ने
पशपु ततननाथ तन मा ति मा घेराबारा
बतु द्धमान राइको घर ईत्तरको घोडामारा पैनीमा तटबन्धन
तिश्रान्ती घाट मलामी घर तनमाणण

र्वडा नं.१२
१
२
३
४

लक्ष्मी चौकदेतख पततम चन्रगढी तट स्टेटसम्मको बाटो ग्राभेल गने
पाररजात चौकदेतख पुहातु जनज्योती मातिको गेटसम्म जाने बाटोमा ढल तनकासा गने
पुरपलाल मागणको सामदु ातयक िन ईपभोिा सतमतत भिन नतजकको पतहलो खोल्सामा ह्यपू पाआप कल्भटण र दोस्रो खोल्सामा स्लायब कल्भटण तनमाणण
ऄन्तरजानीय नारी शसिीकरण मञ्चको भिन तनमाणण
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क्र.स.ं
५
६
७
८
९
१०
११

योजना तथा कायाक्रमको नाम
प्रगतत मागण ग्राभेल तथा तपच
हतडया कृ षक कुलो पुनः ममणत
तटबन्धन (हतडया नदीले कटान गरे को बागे राजिंशीको घरदेतख िडा नं.११ सम्म)
पाररजात चौकबाट प्रणामी नगर जाने बाटोमा गेट तनमाणण
०७२।०७३ मा ग्राभेल भएको सडक कालोपत्रे गने (प्रकाशपरु मागण)
लक्ष्मी चौकदेतख पततमको बाटो कालोपत्रे गने (२० + ८० कायणक्रमबाट)
पाररजात खानेपानीमा तफल्टर प्लान्ट माग गने

र्वडा न.ं १३
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३

शाही मागण तपच गने साआड िाल सतहत
ति.पी.मागण कलबलगुडी बाटो सक
ु ु म्बासी टोलसम्म स्तर िृतद्ध गरी रेन तथा बाटो कालोपत्रे गने
चन्रगढी मागण तसद्धाथण चौकदेतख चन्रगढी तचया बगान हुदँ ै सेती खोला काठे पूलसम्म बाटो स्तरिृतद्ध गरी रेन तनमाणण
चन्रगढी खानेपानीको नयाँ तनमाणण ट् याङ् की जाने बाटो (भरपुर तिताणमोड जाने तपच बाटो ईत्तर पूिण हुदँ ै फूलबारी चौकसम्म अईने बाटो स्तर िृतद्ध गदै ग्राभेल गने
चैतुबारी तशिालय मतन्दरबाट पततम हुँदै दतक्षण जाने तप.एल.मागणबाट स्तरिृतद्ध गदै कालोपत्रे गने
देईतनया खोला तटबन्धन (काफ्ले टोल कलबलगुडी सुकुम्बासी टोल सन्थाल बस्ती)
िडा नं.१३ र १४ को मृत्यु सस्ं कार गनणको तनतमत्त परम्परादेतख चली अएको घाटमा दाहासस्ं कारको तनतमत्त िेदी तनमाणणको लातग अिश्यक पूिाणधार तयार गने रु १० लाख
िडा नं.१३ र १४ को तसमानामा रहेको चैतुबारी तशिालय मतन्दरदेतख तसद्धाथण चौकसम्मको ग्राभेल गने काम
टािर मागण कालोपत्रे गने काम
चैतबु ारी तशिालय मतन्दरबाट दतक्षण के न्रको बाटोमा जोतडने बाटो कालोपत्रे गने काम
भरपुर १५ र १३ को लेखनाथ मागण कालोपत्रे गने काम
मतहला चेतना सामदु ातयक भिन तनमाणण गने काम
मैत्री टोल ईत्तर दतक्षण भृकुटी मागण कालोपत्रे गने काम

१
२
३
४

ति.पी.चौकदेतख लेखनाथ चौकसम्म र मैत्री मागणको दायाँ बायाँ पककी रेन तनमाणण
चन्रगढी हाटबजारमा नाला तनमाणण गने कलभटण तनमाणण टहराछे ईकि बाटो ढलाइ
चैतुबारीदेतख तसद्धाथणचौकसम्मको बाटो कालोपत्रे तनरन्तरता
चाँदनी मागण कालोपत्रे गने

र्वडा नं.१४

र्वडा नं.१५
१ भरपुर नपा ४ को सीमाना पुरप राजिंशीको घरको चौकदेतख सरस्िती चौकको तपचसम्म ०७३।०७४ को योजनामा ५०० मीटर तपच गने
२ लेखनाथ चौकदेतख गामेन्ट हुदँ ै महेशपुरसम्मको कालोपत्रे बाटो साँगुरो भएकोले दिु ैतफण स्तरिृतद्ध गनुण पने
३ सरस्िती चौक हुदँ ै दतक्षण तफण को नालाबाट बग्ने पानीलाइ प्रातितधकको सल्लाह ऄनुसार पैनीको व्यिस्थापन तथा तनकासा गनुण पने
४ सयू ण भण्डारीको पूिण हुदँ ै जाने बाटो ग्राभेल गने
५ ए िान आटाभट्टा जाने बाटो िरपरका बाटो ग्राभेल गनणु पने
६ डाँफे फ्याकिीबाट पततम जाने मलामी घरसम्मको बाटो ढल तनकासका लातग पककी रेन तनमाणण गनुण पने
७ भृकुटी सृजनशील मागणमा पककी रेन तनमाणण गनुण पने
८ पुरानो तपच अिश्यकता हेरी ममणत गनुण पने
९ पुरपलाल मागण शातन्त चौकदेतख पततम काफ्ले टोलसम्म कालोपत्रे गनुण पने
१० डाफे चौकदेतख ईत्तर सातबक िडा न.ं १मा जोड् ने बाटो कालोपत्रे गनणु पने
नोटः २१औ ं नगर पररिदबाट पाररत भइ रकम न्र्वन्नयोजन िुन नसके का नगर स्तरीय योजनािरुलाइ समेत प्राथन्मकतामा राखी काया सञ्चालन गररनेछ ।
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न्जल्ला न्र्वकास सन्मन्त, न्जल्ला स्तरीय न्र्वियगत कायाालय, न्र्वन्भतन मतत्रालय तथा के तद्रीय न्नकायिरुसाँग मााँग गने योजना तथा
कायाक्रमिरु
न्जल्ला न्र्वकास सन्मन्त झापामा मााँग गने योजना तथा कायाक्रमिरु
क्र.स.ं

योजना तथा कायाक्रमको नाम

र्वडा नं.१
१
२
३
४
५
६
७

भैसाबाढीको पुरानो पूल पुनः तनमाणण गनुण पने
ब्लक नं.५ को पूल तनमाणण गनुण पने
तकच्चकबधदेतख दतक्षण सयू णनगर चौक हुदँ ै ७ नम्बरतफण बाट देईतनया खोला हुदँ ै भैसाबाडी जाने बाटो ग्राभेल गनुण पने
अँपगाछीबाट दतक्षणतफण तकच्चकबध जाने बाटो ग्राभेल गनुण पने
पिनलाल तचया बगानदेतख पततम हातत्तमारा हुदँ ै पृ्िीनगरको तसमानासम्म बाटो ग्राभेल गनुण पने
मेची पारी मतन्दर पूिण जाने बाटो (पुरानो मेची कल्भटण) बनाईनु पने
तझलतमतलया खोलामा तटबन्धन गने अँपगाछीछे ईमा

र्वडा नं.२
१

बाघेपूल तनमाणण तथा तटबन्धन

र्वडा नं.४
१
२
३
४
५
६
७

िेद तिद्याश्रमदेतख पूिण मेची ऄञ्चल ऄस्पताल जोड् ने बाटो स्तरोन्नती गरी तपच गने
िडा नं.४ मा स्थापना भएका ईद्योगहरुबाट तनस्कने प्रदषु ण तनयन्त्रण गने
भगिती मतन्दर ऄधुरो भिन तनमाणण र ट् यूिेल जडान
िेद तिद्याश्रम गुरुकुलमा बाल ईद्यान तनमाणण गने
मन्त्री चौकबाट दतक्षण रोतहत राजिंशीको गाईँ हुँदै ५ कठ्ठे जोड् दै ज्ञाने चौक जोड् ने बाटो ५ तक.मी. ग्राभेल
लोरुङ् ग चौक पूिण ज्ञाने चौक जोतडने बाटोमा पने पूणण बहादरु खजमु को घर छे ईको रुमदाली होलीमा स्लायब कलभटण तनमाणण
करेला चौक दतक्षण फागो चौक जोतडने बाटोमा पने दलदले होलीमा स्लायब कलभटण तनमाणण

र्वडा नं.५
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२

चन्रगढी नागररक ईड् डयन भरपुर एयरपोटणदते ख भरपुर बजार नयाँबजार हुदँ ै सातबक महेशपुर ५ तारानगर हुदँ ै अँपगाछी हुदँ ै तकच्चकबध जाने बाटो तनमाणण
गोरखा बातनयाको घरदेतख दतक्षण जाने बाटो स्तरिृतद्ध गरी तपच गने माधि ऄतधकारीको पोखरीसम्म
भरपुर बस स्टेण्डमा घण्टाघर तनमाणण गने
तझलतमतलया खोलामा दिु ैतफण पककी तटबन्धन गने
भरपुर ५ र २ को भरपुर महेशपुर जाने बाटो कालोपत्रे गने
भरपुर ५ र ६ को धाख्िा मैदानदेतख मेची नतदसम्मको पैनी तटबन्धन गने
भरपुर ५ सक
ु ु म्बासी समस्या समाधान गने
भरपुर ५ भरपुर ईच्च मा.ति.मा कम्पाईण्ड िाल तनमाणण गने
भरपुर ५ गौतमबद्ध
ु प्रा.ति.मा छत ममणत तथा सम्भार गने
भरपुर ५ को मठ मतन्दर गुम्बा भूमी पूजा सातकला थान मतस्जद र ऄन्य मतन्दरहरुको सरं क्षण गने
भरपुर ५ मा मदरसा तनमाणण गने
भरपुर ५ को जगं े तपलरको सरं क्षण गने

र्वडा न.ं ६
१
२
३
४
५

पशु ऄस्पतालदेतख तझलतमतलया पैनीसम्म रेन तनमाणण गने
खदु ीरामको घरदेतख राजदेिको घरसम्म रेन तनमाणण गने
देिकोटा स्मृतत भिनमा कम्पाईण्ड िाल तनमाणण गने
काली मतन्दरको बाईण्रीिाल र ढलाइ गने
तचत्रगुप्त सतमततको जग्गामा कम्पाईण्ड िाल लगाईने काम
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योजना तथा कायाक्रमको नाम

र्वडा नं.७
१
२
३
४

मेची नदी तटबन्धन गरी िृक्षारोपण गने
गणेश मतन्दरदेतख देिी बस्ती सन्तोषी चौकसम्म अईने बाटो चौडा गरी कालोपत्रे गने
घोडामारा पैनी तटबन्धन गने
जनता चौकदेतख धुलाबारी जाने बाटो कालोपत्रे गने

१

नेिा समाज कल्याण गुठीको सामुदातयक भिन तनमाणण

र्वडा नं.८
र्वडा नं.९
१
२
३
४
५

गायत्री मतन्दरको सामुदातयक भिन तनमाणणः पाञ्चायन हररतकतणन सतमततको माँग
तकरात कल्याण सतमततको तनमाणणाधीन भिनको लातग रु. ५ लाख
गायत्री मतन्दरको भिन ममणत गने
सततमलन भिनको बातहरी प्लष्टर गने
सक
ं ट हरेस्िर तिश्रान्ती घाट भिन तनमाणण

र्वडा नं.१०
१
२
३
४
५
६
७
८
९

सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सरु क्षा कायाणलयदेतख ईत्तर पातथभरा (सुकुम्बासी) िस्ती असपास घोडामारा पैनीमा तटबन्धन गनुण पने
मेची रंगशालाको प्यारातफट तनमाणण गनुणका साथै खेलकुद मैदान ईचाइ गरी ममणत सम्भार गनुण पने
मेची कयाम्पसको पततम परट्टको मल
ु गेट ईत्तर स्िणण मागण ग्राभेल गरी कालोपत्रे गने
नगर स्तरीय बहुद्दश्े य युिा प्रतशक्षण के न्र भिन तनमाणण गने
एसपी मोडदेतख कयाम्पस मोडसम्म पककी नाला तनमाणण गने
तिद्यतु प्रातधकरणदेतख सगरमाथा चौकसम्मको बाटो स्तरोन्नती तथा दिु ैतफण पककी नाला बनाइ बाटो फरातकलो बनाईने
भरपुर नगरको एकमात्र तचल्रेन पाकण (पुरानो महेन्र पाकण ) लाइ व्यितस्थत ढंगले स्तरोन्नती गने
तितिध खेलकुद तथा कायणक्रम गनण कभडण हल तनमाणण गनुण पने
एक नगर एक ईद्यान कायणक्रम ऄन्तगतण तनमाणणाधीन पाकण को स्तरोन्नती गनुण पने

र्वडा नं.११
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४

ति.तप. मागण ग्राभेल भरपुर ११ कृ तष सडक
कारागार तभत्र तथा बातहरको फोहर व्यिस्थापन गनुण पने
घोडामारा पैनीको (चन्रगढी मागण दतक्षण रामेश्वर ओझाको खेत मातथ) तडस्िीब्यूसन बकस तनमाणण (तसचाइ)
देिकोटा मागण कालोपत्रे गने
चन्रगढी मागण कालोपत्रे गने
तसमलडाँडा ईत्तर खोल्सीमा पककी पल
ू
बद्ध
ु मागणको खोल्सीमा पककी पूल
तिद्यतु को भोल्टेज सुधार गनुण पने िान्सफर खररद गरी
मेथीबारी मागणको काठे पूलको ठाईँ मा पककी पूल तनमाणण
हतडया खोलामा तटबन्धन दजु नण बस्ती पूिण
शान्ती चौकदेतख एसपी मोडसम्म कालोपत्रे
पशपु ततनाथ तनमाति घोडामारा घेराबारा गने
कृ रण प्रातिलाइ घेराबारा गने
कृ तष भिन तनमाणण देिकोटा चौक तस्थत ऄधरु ो

र्वडा नं.१२
१
२
३

पुरपलाल मागण ऄन्तरगत पारीजात ईद्यानसम्मको ररङ् ग रोड तनमाणण
पुरपलाल मागण (जगं लछे ई) स्लायब कलभटण तनमाणण गने
हतडया कृ षक कुलो पुनः तनमाणण
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४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

योजना तथा कायाक्रमको नाम
पुहातु जनज्योती मातिको भौततक तनमाणण
पारीजात प्रततमा तथा ईद्यान तनमाणण
रामेश्वर तशि पाञ्चायन मतन्दर सामदु ातयक भिन तनमाणण
के दारेश्वर तशि पाञ्चायन मतन्दरको ऄधरु ो तनमाणणाधीन भिन पुरा गने
कै लाशेश्वर तशि पाञ्चायन मतन्दरलाइ व्यिस्थापन गने
लक्ष्मी चौक तस्थत चचण व्यिस्थापन
ईन्नत जातको धानको तबई २० किीन्टल (एकता मल
ू कृ षक समहू )
श्रीकृ रण प्रणामी मतन्दरमा मलामी घर तनमाणण
हातत्ततपडीत क्षेत्रमा तिशेषा कायणक्रम
खानेपानी दोस्रोमा क्षमता तिस्तारका लातग पाआप तथा अिश्यक सामग्री माग गने
पारीजात खानेपानीमा तफल्टर जडान गने
श्रीकृ रण प्रणामी मतन्दर पररसरमा तििाह मण्डप तनमाणण गने
सेती खोला तनचा झोडा पैनी ममणत गनण तज.तस.कायाणलयमा ऄनुरोध गने
ईन्नत जातको धानको तबई र कृ तष तातलम (प्रकाशपुर कृ षक समहू )

र्वडा नं.१३
१
२
३
४
५
६
७

मैत्री चौकबाट पततम लेखनाथ मागणसगँ जोतडने अयुिेतदक ऄस्पताल र िीरेन्र नमनु ा कयाम्पस जोतडने भृकुटी मागण कालोपत्रे गने कल्भटण सतहत
ति.पी.मागण कालोपत्रे गने
मलामी घर रङ् गरोगन तथा तग्रल लगाईने
मतहला चेतना सामदु ातयक भिन तनमाणण
भरपुर न.पा.िा.नं.१३ र १५ को पततम तसमानामा रहेको देईतनया खोलाले िातषणक रुपमा भूकटान रोकन तटबन्धन गने
ग्रामीण प्रतशक्षण के न्रको पततम रहेको देईतनया खोलामा भरपुर १३ र गरामनी ४ का बातसन्दाहरुलाइ अित जाित गनण झोलुङ्गे पूल तनमाणण गने
दगु ाणमाता ईपासना सतमततले सञ्चालन गरे को बाल सस्ं कार सम्बन्धी कायणक्रममा सहयोग माँग गने

र्वडा नं.१४
१
२
३
४
५
६
७

कृ रण प्रा.ति. भरपुर १४ को भुकम्पले क्षततग्रस्त भिन तनमाणण र कम्पाईण्ड िाल तनमाणण
तसद्धाथण चौकदेतख चन्रगढ जाने सडक ग्राभेल
जेष्ठनागररकको ऄधरु ो भिन पुरा गने
िैतदक समाज झापाको ऄधुरो भिन तथा कम्पाईण्ड िाल तनमाणण
तिपी चौकदेतख तसद्धाथण चौकसम्मको ऄधरु ो तपच बनाईने
राजिंशी मागण जाने बाटोमा २ िटा कल्भटण तनमाणण गने
तिपी मागण छाता चौकदेतख मुरली चौक जाने बाटो कालोपत्रे गने

र्वडा नं.१५
१
२
३
४
५
६
७

िासीलाल चौक दतक्षण सालमारा मागण सालमारा बस्ती हुदँ ै भरपुर ३ जोड् ने पारीजात मागण र लेखनाथ तनरौलाको घरबाट देईतनया तनकास हुने बाटो ग्राभेल
लेखनाथ मागण शातन्त चौक पततम तबचबाट दतक्षण अनन्द तघतमरे को घरसम्मको बाटो ग्राभेल
देईतनया खोला भरपुर १३ सीमानादेतख दतक्षण भरपुर १५ को सीमानासम्म अिश्यकता हेरी तटबन्धन गने
भरपुर १५ मा पने बागडुग्रा पैनीको सरस्िती चौक पततम बन्दै गरेको नयाँ पूलदेतख दतक्षण ऄन्जनी मोड भृकुटी प्रा.ति. र तशि पाञ्चायन मतन्दरछे ई तटबन्धन गनुण पने
भरपुर १५ को तिश्रान्ती घाटको बन्दै गरेको मलामी घरलाइ पूणणता तदने
बासीलाल होलीमा पूल तनमाणण कायणलाइ तनरन्तरता तदने ।
िीरेन्र ईच्च मा.ति. र भृकुटी प्रा.ति.को छाना र ऄन्य ममणतका लातग रकम माँग
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के तद्रीय स्तरमा पेश गने योजना तथा कायाक्रिरु
क्र.सं.

योजना तथा कायाक्रमको नाम

पेश गररने न्नकाय

र्वडा नं.१
१
२
३
४

अँपगाछी प्रहरी चौकीदेतख दतक्षण तकच्चकबध सयू णनगर चौक हुँदै ब्लक नं.१० ११ हुदँ ै भैसाबाडी जाने बाटो
सयू णनगर बासीहरुका लातग खानेपानीको योजना माँग गने
मेची खोला तटबन्धन दोभान क्षेत्र र भैसाबाडीमा
तझलतमतलया खोलामा तटबन्धन गने अँपगाछीछे ईमा

सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा

र्वडा नं.२
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८

बाघेपूल तनमाणण तथा तटबन्धन
राजिश
ं ी सामदु ातयक भिन तनमाणण
तराइ अतदिासी जातीहरुको महान चाड तसरुिा पिणमा सास्ं कृ ततक तसरुिा महोत्सि मनाईने
ऄन्तराणतरिय कोच राजिंशी कन्रे न्स गने
मन्त्री चौकबाट दतक्षण रोतहत राजिंशीको गाईँ हुँदै ५ कठ्ठे जोड् दै ज्ञाने चौक जोड् ने बाटो ५ तक.मी. ग्राभेल
लोरुङ् ग चौक पूिण ज्ञाने चौक जोतडने बाटोमा पने पूणण बहादरु खजमु को घर छे ईको रुमदाली होलीमा स्लायब कलभटण तनमाणण
करेला चौक दतक्षण फागो चौक जोतडने बाटोमा पने दलदले होलीमा स्लायब कलभटण तनमाणण
रङ् गेडाँडा दतक्षण जनकल्याण हुदँ ै लोरुङ् ग चौक माबो चौक पूिण माझी टोल हुदँ ै ज्ञाने चौक जाने बाटो ग्राभेल
हुलाकी सडक कालोपत्रे गनण पहल गने
मेची राजमागण कालोपत्रे गनण पहल गने
लेखनाथ चौक मतन्त्रचौक िडा कायाणलय बगान बाख्रा फमण पूणण प्रकाश पुरीको घर हुदँ ै ज्ञानेचौकसम्म
रङ् गेडाँडा दतक्षण जनकल्याण हुदँ ै लोरुङ् ग चौक माबो चौक पूिण माझी टोल हुदँ ै ज्ञाने चौक जाने बाटो ग्राभेल
चन्रमौलेश्वर मतन्दर ममणत
जनकल्याण तनमाति कोठा थप तथा ममणत
महेशपुर तनमातिमा कोठा थप तथा ममणत
पशपु तत प्राति घेराबारा
िम्हकुमारी राजयोग सेिा के न्र भिन तनमाणण
झोडा रङ् गेडाँडामा पयणटन तसमसार क्षेत्र तिकास मायालु िन ईपभोिा सतमतत माफण त

सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सस्ं कृ तत पयणटन तथा नागररक ईड् डयन
मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सडक तडतभजन कायाणलयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
शान्ती मन्त्रालय तथा शहरी तिकास
मन्त्रालय
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
पयणटन मन्त्रालय

र्वडा नं.४
१
२
३
४
५
६

खानेपानी ट् याङ् की तनमाणण गने
लेखनाथ चौकदेतख मतन्त्रचौकसम्मको बाटो स्तरोन्नती गरी बाँकी भाग तपच गने
कृ रणद्वैपायन गुरुकुल िेद तिद्याश्रमको भिन तनमाणण
रातरिय सम्पदा सचू ीमा सतू चकृ त गने तथा ऄनुदान माँग
कृ रणद्वैपायनमा गुरु तथा सन्त अश्रम भिन तनमाणण
कृ रणद्वैपायनमा ममणत सम्भार तथा सचं ालन ऄनुदान

सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
तशक्षा मन्त्रालयमा
सस्ं कृ तत तथा नागररक पयणटन मन्त्रालय
रातरिय योजना अयोग
शहरी तिकास मन्त्रालय

र्वडा नं.५
१
२
३
४
५

चन्रगढी नागररक ईड् डयन भरपुर एयरपोटणदते ख भरपुर बजार नयाँबजार हुदँ ै सातबक महेशपुर ५ तारानगर हुदँ ै अँपगाछी हुदँ ै तकच्चकबध जाने
बाटो तनमाणण
गोरखा बातनयाको घरदेतख दतक्षण जाने बाटो स्तरिृतद्ध गरी तपच गने माधि ऄतधकारीको पोखरीसम्म
भरपुर बस स्टेण्डमा घण्टाघर तनमाणण गने
तझलतमतलया खोलामा दिु ैतफण पककी तटबन्धन गने
भरपुर ५ र २ को भरपुर महेशपुर जाने बाटो कालोपत्रे गने

सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
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६
७
८
९
१०
११
१२
१३

योजना तथा कायाक्रमको नाम
भरपुर ५ र ६ को धाख्िा मैदानदेतख मेची नतदसम्मको पैनी तटबन्धन गने
भरपुर ५ सक
ु ु म्बासी समस्या समाधान गने
भरपरु ५ भरपुर ईच्च मा.ति.मा कम्पाईण्ड िाल तनमाणण गने
भरपुर ५ गौतमबद्ध
ु प्रा.ति.मा छत ममणत तथा सम्भार गने
भरपुर ५ को मठ मतन्दर गुम्बा भूमी पूजा सातकला थान मतस्जद र ऄन्य मतन्दरहरुको सरं क्षण गने
भरपुर ५ मा मदरसा तनमाणण गने
भरपुर ५ को जगं े तपलरको सरं क्षण गने
भरपरु ५ ऄन्तगणत ति क बस्तीछे ई तझलतमतलया पैनीमा तटबन्धन गने काम

पेश गररने न्नकाय
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा

र्वडा नं.६
१
२
३

धाख्िा मैदानदेतख मेची नदीसम्मको रेन तनमाणण
देिकोटा स्मृतत भिनमा कम्पाईण्ड िाल तनमाणण गने
तचत्रगुप्त सतमततको जग्गामा कम्पाईण्ड िाल लगाईने काम

सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा

र्वडा नं.७
१
२
३
४

मेची नदी तटबन्धन गरी िृक्षारोपण गने
गणेश मतन्दरदेतख देिी बस्ती सन्तोषी चौकसम्म अईने बाटो चौडा गरी कालोपत्रे गने
घोडामारा पैनी तटबन्धन गने
जनता चौकदेतख धुलाबारी जाने बाटो कालोपत्रे गने

सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा

र्वडा नं.८
१
२

पृ्िी तनमाति भिनको मातथल्लो तला तनमाणणका लातग माँग गने
नेिा समाज कल्याण गुठीको सामुदातयक भिन तनमाणण

तशक्षा मन्त्रालयमा
शहरी तिकास मन्त्रालय

र्वडा नं.९
१
२
३
४
५

गायत्री मतन्दरको सामुदातयक भिन तनमाणणः पाञ्चायन हररतकतणन सतमततको माँग
पुरपराज पोखरेलको घर ऄगाडीको बाटो स्तरोन्नती गरी नाला सतहत कालोपत्रे गने

सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
भौततक पूिाणधार तथा यातायात व्यिस्था
मन्त्रालय
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा

गायत्री मतन्दरको भिन ममणत गने
सततमलन भिनको बातहरी प्लष्टर गने
सक
ं ट हरेस्िर तिश्रान्ती घाट भिन तनमाणण

र्वडा न.ं १०
१
२
३
४
५
६
७
८
९

सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सरु क्षा कायाणलयदेतख ईत्तर पातथभरा (सक
ु ु म्बासी) िस्ती असपास घोडामारा पैनीमा तटबन्धन गनणु पने
मेची रंगशालाको प्यारातफट तनमाणण गनुणका साथै खेलकुद मैदान ईचाइ गरी ममणत सम्भार गनुण पने
मेची कयाम्पसको पततम परट्टको मल
ु गेट ईत्तर स्िणण मागण ग्राभेल गरी कालोपत्रे गने
नगर स्तरीय बहुद्दश्े य युिा प्रतशक्षण के न्र भिन तनमाणण गने
एसपी मोडदेतख कयाम्पस मोडसम्म पककी नाला तनमाणण गने
तिद्यतु प्रातधकरणदेतख सगरमाथा चौकसम्मको बाटो स्तरोन्नती तथा दिु ैतफण पककी नाला बनाइ बाटो फरातकलो बनाईने
भरपुर नगरको एकमात्र तचल्रेन पाकण (पुरानो महेन्र पाकण ) लाइ व्यितस्थत ढंगले स्तरोन्नती गने
तितिध खेलकुद तथा कायणक्रम गनण कभडण हल तनमाणण गनुण पने
एक नगर एक ईद्यान कायणक्रम ऄन्तगतण तनमाणणाधीन पाकण को स्तरोन्नती गनुण पने

सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा

र्वडा न.ं ११
१
२
३
४
५

तनन्दा खोलाको पककी पल
ू तनमाणण तनरन्तरता तदने
सरु क्षा चौकदेतख धल
ु ाबारी जाने बाटो (पुरपलाल मागण) कालोपत्रे गने
देिकोटा मागण कालोपत्रे गने
ऄततथी सदन भिन तनमाणण ।
तिपी मागण खण्ड ४ र ५ कालोपत्रे गने

सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
८ कठ्ठा जग्गा रहेको
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
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क्र.स.ं
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५

योजना तथा कायाक्रमको नाम
पशपु ततनाथ तनमातिलाइ माति बनाईने
भरपुर ११ देिकोटा मागणमा रेन बनाईने
भरपरु १० र ११ तबचको चन्रगढी मागणमा रेन बनाईने
भरपुर ११ पुरपलाल मागण कालोपत्रे गने
हतडयापूल िरपर ममणत गरी कटान रोकथाम गने
तनन्दा नदीमा पककी पूल तनमाणण तनरन्तरता
हल्दीिारी सीमाको देईतनया पूल तनमाणण
अतदिासी जनजातीहरु श्रतमक ढुङ्गा तगट्टी चाल्नेहरुको स्िास््य जाँच तशतिर सञ्चालन
मलेररया तिरुद्धको औषधी व्यिस्थापन
डेङ्गु कालाजार जस्ता रोग तिरुद्धको औषधी व्यिस्थापन
खानेपानी ऄद्वैत मागणमा
खल
ु ा तदशामि
ु कायणक्रम सम्बन्धी सचेतना कायणक्रम र शौचालय तितरण
खानेपानीको व्यिस्थापनका लातग १५ थान ट् यिू ेल माग गने
मतदरा पसलले ऄतनिायण लाआसेन्स तलइ तोतकएको ठाईँमा मात्र व्यिसाय सञ्चालनको व्यिस्थाका लातग माँग गने
भरपुर ११ तस्थत श्री पशपु ततनाथ तनमातिको स्तरिृतद्ध साथै कम्पाईण्ड िाल
भरपुर ११।१४ तस्थत श्रीकृ रण प्रा तिको कम्पाईण्ड िाल तथा ममणत सम्भार
देिकोटा मागण तनमाणण कायण तनरन्तरता तथा देिकोटा मागणमा रेन तनमाणण
चन्रगढी सभागृह तनमाणण भरपरु ११ मा
दगु ाण मतन्दर संरक्षण भरपुर ११ को
अतदिासी जनजातीको भेषभूषा तथा बाद्यबाधन सग्रं हालय तनमाणण
चन्रगढी तसमसार तथा चन्रगढ पयणटन क्षेत्र प्रबद्धणन तथा तिकास कायणक्रम
भरपुर ११ को दगु ाण मतन्दर तजणोद्वार
भरपरु ११ तस्थत खेल मैदान व्यिस्थापन गने
भरपुर ११ तस्थत युिा कलबका लातग खेल सामग्रीहरु फूटबल तक्रके ट भतलबल नेट जसी माँग गने
अतदिासी जनजाती मतहलाहरुद्वारा परम्परागत रुपमा सञ्चालन गरेका झल्ला बनाईने कायणलाइ व्यिसातयक बनाईने तातलम
डोरीको खाट बनाईने तातलम
राआतभङ् ग तातलम
मोबायल टेतलफोन सेट मोटरसाआकल ममणत तातलम
मतहलाहरुका लातग जतु ी तनमाणण ब्यूटीतशयन तातलम गुतडया बनाईने तातलम बाँस तथा काठको गुतडया बनाईने तातलम सौगातको सामग्री
बनाईने तातलम
मरु ी तथा भुतजया बनाईने तातलम

पेश गररने न्नकाय
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सडक तडतभजन कायाणलय

तजल्ला जनस्िास््य कायाणलय

तडतभजन खानेपानी कायाणलय
अन्तररक राजस्ि कायाणलय
तशक्षा मन्त्रालय तथा तजल्ला तशक्षा
कायाणलय
शहरी तिकास तथा भिन तनमाणण
कायाणलय
सस्ं कृ तत पयणटन तथा नागररक ईड् डयन
कायाणलय
युिा तथा खेलकुद मन्त्रालय

घरेलु तथा साना ईद्योग कायाणलय

र्वडा न.ं १२
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

परु पलाल मागण ऄन्तरगत पारीजात ईद्यानसम्मको ररङ् ग रोड तनमाणण
परु पलाल मागण (जगं लछे ई) स्लायब कलभटण तनमाणण गने
हतडया कृ षक कुलो पुनः तनमाणण
पुहातु जनज्योती मातिको भौततक तनमाणण
पारीजात प्रततमा तथा ईद्यान तनमाणण
रामेश्वर तशि पाञ्चायन मतन्दर सामदु ातयक भिन तनमाणण
के दारेश्वर तशि पाञ्चायन मतन्दरको ऄधरु ो तनमाणणाधीन भिन पुरा गने
कै लाशेश्वर तशि पाञ्चायन मतन्दरलाइ व्यिस्थापन गने
लक्ष्मी चौक तस्थत चचण व्यिस्थापन
ईन्नत जातको धानको तबई २० किीन्टल (एकता मल
ू कृ षक समहू )
श्रीकृ रण प्रणामी मतन्दरमा मलामी घर तनमाणण

सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
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क्र.स.ं
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१

योजना तथा कायाक्रमको नाम
हातत्ततपडीत क्षेत्रमा तिशेषा कायणक्रम
खानेपानी दोस्रोमा क्षमता तिस्तारका लातग पाआप तथा अिश्यक सामग्री माग गने
पारीजात खानेपानीमा तफल्टर जडान गने
श्रीकृ रण प्रणामी मतन्दर पररसरमा तििाह मण्डप तनमाणण गने
सेती खोला तनचा झोडा पैनी ममणत गनण तज.तस.कायाणलयमा ऄनुरोध गने
ईन्नत जातको धानको तबई र कृ तष तातलम (प्रकाशपुर कृ षक समहू )
पुहातु जनज्योती मा तिमा कोठा थप
प्रणामी टोल जाने सडकमा गेट तनमाणण
पाररजात ईद्यान तनमाणण
चन्रगढी क्षेत्र तिस्तार र तसमसार पयणटक क्षेत्र प्रबद्धणन र तिकासको गुरुयोजना तयार गनण

पेश गररने न्नकाय
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
शान्ती । पयणटन । शहरी तिकास
मन्त्रालय
नगर तिकास सतमतत

र्वडा नं.१३
१
२
३
४
५

भरपुर १३ मा पने ररङ् ग रोडको ऄिधारणामा रहेको तप.एल. मागण (पुरपलाल मागण) लाइ स्तर िृतद्धका साथै कालोपत्रे गने र कुलो कुलेसाहरु
तनमाणण गने
दशरथ मागण तिगत िषणहरुमा भएको लगानीलाइ तनरन्तरता तदने र कालोपत्रे गने
मनोज झपेन्र स्मृतत रारि सेिक कमणचारी भिन तनमाणण
िीरेन्र नमनू ा कयाम्पसको भिन तनमाणण
चन्रगढ पयणटकीय क्षेत्रको तिकास

सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
रातरिय योजना अयोग
पयणटन मन्त्रालय

र्वडा नं.१४
१
२
३
४

कृ रण प्रा.ति. भरपुर १४ को भुकम्पले क्षततग्रस्त भिन तनमाणण र कम्पाईण्ड िाल तनमाणण
जेष्ठनागररकको ऄधरु ो भिन परु ा गने
िैतदक समाज झापाको ऄधुरो भिन तथा कम्पाईण्ड िाल तनमाणण
तिपी चौकदेतख तसद्धाथण चौकसम्मको ऄधरु ो तपच बनाईने

१

िासीलाल चौक दतक्षण सालमारा मागण सालमारा बस्ती हुदँ ै भरपुर ३ जोड् ने पारीजात मागण र लेखनाथ तनरौलाको घरबाट देईतनया तनकास हुने
बाटो ग्राभेल
लेखनाथ मागण शातन्त चौक पततम तबचबाट दतक्षण अनन्द तघतमरे को घरसम्मको बाटो ग्राभेल
देईतनया खोला भरपुर १३ सीमानादेतख दतक्षण भरपुर १५ को सीमानासम्म अिश्यकता हेरी तटबन्धन गने
भरपरु १५ मा पने बागडुग्रा पैनीको सरस्िती चौक पततम बन्दै गरेको नयाँ पल
ू देतख दतक्षण ऄन्जनी मोड भृकुटी प्रा.ति. र तशि पाञ्चायन
मतन्दरछे ई तटबन्धन गनुण पने
भरपुर १५ को तिश्रान्ती घाटको बन्दै गरेको मलामी घरलाइ पूणणता तदने
बासीलाल होलीमा पूल तनमाणण कायणलाइ तनरन्तरता तदने ।
भरपुर नगरपातलका ऄन्तगणत लेखनाथ चौकदेतख मन्त्री चौक हुदँ ै ज्ञाने चौकसम्मको बाटो मेची राजमागणदते ख दतक्षणी क्षेत्र जाने दोस्रो मल
ू सडक
भएको हुदँ ा ईि सडक दिु ैतफण पककी नाला सतहत बाटो कालोपत्रे गने काम ।
भरपुर नगरपातलका क्षेत्र ऄन्तगणत दतक्षणी भाग अँपगाछी चौक (मेची राजमागणछेई) देतख तकच्चकबध धातमणक स्थल जाने बाटो कालोपत्रे गने र
सो बाटोको तबचमा पने देईतनया खोलामा पूल तनमाणण सतहत ।
भरपुर नगरपातलका क्षेत्र ऄन्तगणत नेपाल टेतलकम जाने बाटोमा पककी नाला सतहत बाटो कालोपत्रे गने काम ।
यस पुरानो भरपुर नगरपातलका क्षेत्रमा २०७१ साल मसं ीर १६ गतेको नेपाल सरकार (मन्त्री पररषद) को तनणणयबाट तछमेकी गा.ति.स.हरु
चन्रगढी र महेशपुर गातभएर बृहत नयाँ ठूलो भरपुर नगरपातलका भएको हुदँ ा यस नगरपातलकाको २१औ ं नगर पररषदबाट समेत ररङ् ग रोड
तनमाणण गने तनणणय भएको हुदँ ा सोको सम्भाव्यता ऄध्ययन गरी तदने ।

सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा

र्वडा नं.१५
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा
सम्बतन्धत मन्त्रालयमा

भौततक पूिाणधार तथा यातायात व्यिस्था
मन्त्रालय
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नेपाल न्र्वद्युत प्रान्धकरणतर्ा का योजना तथा कायाक्रिरु
क्र.सं.

योजना तथा कायाक्रमको नाम

कै न्र्यत

र्वडा न.ं २
१
२
३
४
५
६
७
८

करेला चौक पततम तबच बाटो हुदँ ै दतक्षणतफण १५ िटा गातडएको ऄिस्थामा तार नभएको तार तिस्तार
तदलबहादरु गुरुङ् गको घरदेतख पततम जगं ल तकनारसम्म ५ थान पोल र तार सतहत तिद्यतु जडान
फागो चौकदेतख मायालु िन कायाणलयसम्म ५ िटा पोल र तार सतहत तिद्यतु जडान
रङ् गेडाँडा दतक्षणदेतख पूिण जाने गुरुङ् ग टोलमा ५ िटा पोल र तार सतहत तिद्यतु जडान
बखतबहादरु राइको घरदेतख गुरुङ् ग सइको घरसम्म ५ िटा पोल र तार सतहत तिद्यतु जडान
रुपनारायण पाण्डेको घर दतक्षण पूिण जाने बाटोमा तिद्यतु तार र पोल जडान
तडकम तलम्बक
ु ो घरदेतख ईत्तर श्यामलाल तलम्बुको घरसम्म १५ िटा पोल गातडएकोमा तार तिस्तार
रङ् गेडाँडा दतक्षण जनकल्याण हुदँ ै लोरुङ् ग चौक माबो चौक पूिण माझी टोल हुदँ ै ज्ञाने चौक जाने बाटोमा तबजुलीको पोल स्थानान्तरण गनुण पने

१

तशि बस्ती (हररजन बस्ती) र बुच्चा बस्ती (नयाँ बस्ती) मा तिद्यतु पोल सतहत तिद्यतु तिस्तार

१

िडा नं.८ मा तिस्तार भएका तबजल
ु ीका पोलहरुमा २ लाआन तार जडान भएकाले थप तीन लाआन तार तिस्तार गनुणका साथै पोल ऄपुग भएका
ठाईँहरुमा पोल तिस्तार गरी तार समेत जडान गनुण पने

१
२
३
४
५
६

तिद्यतु तिस्तार िडा नं. ११ को लातग माँग गने
भरपुर ११ पुरपलाल मागणमा भोल्टेज सधु ारको माँग गने
ऄद्वैत मागण भरपुर ११ मा तिद्यतु तार तिस्तार गने
कृ रण प्रा.ति.मा तिद्यतु पोल तिस्तार
ति.पी.मागण चन्रगढी ११ मुरली चौक पततम िडा नं.१४ सम्म तिद्यतु तिस्तार गने
भरत पोखरेलको घरसम्म पुरानो घर तिद्यतु तिस्तार गने

१
२
३
४
५

मैत्री मागणमा तिद्यतु ीकरण गनणका लातग १० िटा खम्बा तार ऄन्य सामग्री माँग गने
गाडा टोलको सन्थाल बस्तीमा तिद्यतु ीकरण गनण २ िटा खम्बा र तार तथा ऄन्य सामग्री माँग गने
चन्रगढी तट स्टेट ईत्तर सन्थाल बस्तीमा १० िटा खम्बा तार र ऄन्य सामग्री माँग गने
टािर मागणमा बाटो तिस्तार भएकोले पोल साने र ३ िटा नयाँ पोल लगाईनु पने
सडक बत्तीमा फोर फे ज तार नभएको कारणले बत्तीहरु बाल्न ऄिरोध भएको हुदँ ा यथातशघ्र सडक बत्तीहरुमा फोर फे ज लाइन थप गनुण पने

१
२

भरपुर १५ को सक
ु ु म्बासी बस्ती लगायत तिद्यतु नपुगेको स्थानहरुमा तिद्यतु तिस्तार गने
जनक मागणमा तिद्यतु पोल तिस्तार गने

र्वडा नं.७
र्वडा नं.८
र्वडा नं.११

र्वडा नं.१३

र्वडा नं.१५

जल ईत्पतन प्रकोप कायाालयमा मााँग गने योजना तथा कायाक्रमिरु
क्र.स.ं

योजना तथा कायणक्रमको नाम

र्वडा नं.२
१

देईतनया खोला जगं लदेतख पिू ण देईतनया पल
ू सम्म तटबन्धन

र्वडा नं.७
१
२

मेची नदी तटबन्धन गरी िृक्षारोपण गने
घोडामारा पैनी तटबन्धन गने

१
२
३

बतु द्धमान राइको ईत्तर घोडामारा पैनी तटबन्धन गने
हतडया खोला तटबन्धनः भालुबुडी चौरी ईत्तर र प्रहरी चौकी पूिण
ततत्री बाँध फूटी बनेको होली तनयन्त्रण भरपुर ११।१४

र्वडा नं.११
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कृन्ि तथा न्सचाइतर्ा का योजना तथा कायाक्रिरु
क्र.स.ं

योजना तथा कायणक्रमको नाम

पेश गररने तनकाय

र्वडा नं.२
१
२
३
४

लक्ष्मी तसचाइ जल ईपभोिा सतमततको पककी पैनी तनमाणण
हातत्तपूल पततम फागो चौक पूिण तिजल
ु ी िान्सतमटरछे ई िरपर सख्ु खा डाँडामा बोररङ् ग माँग गने
भरपुर २ तशिशति कृ षक समहू लाइ बोररङ् ग माँग गने
सयपत्री टोलमा तडप बोररङ् ग ममणत र सञ्चालन

र्वडा नं.७
१

बगरे खेती कृ षक समहू लाइ कृ तष तातलम तथा सामग्री तितरण गने

र्वडा न.ं १०
१

ईजाणतशल कृ षक समहू लाइ प्रोत्सातहत गने

र्वडा न.ं ११
१

ततत्री गाछी बाँध २ ठाईँ बाधी पानी व्यितस्थत गनुण पने

२
३
४

गोजा पैनी ५ नं. खण्डमा तनरन्तरता ४ नं. खण्ड नया तनमाणण गनुण पने
तिरेन राजिंशीको घरछे ई तडप बोररङ् गको व्यिस्था गनुण पने
बतु द्धमान राइको घर ईत्तर न्यू जनजागरण कृ षक समहू को खेतीको लातग तड.तब. िकस माँग गने साथै माछा पालन च्याई खेती I.P.M. कृ तष तरकारी
खेतीका लातग तातलम तथा तिई तिजन साथै मल तिई प्रतितध माँग गने
साना तसचाइ कायणक्रम ऄन्तगणत श्री कृ रण प्रा.ति. पततम तफण २ थान तडप बोररङ् ग माँग गने
न्यू जनजागरण कृ षक समहू का साथै ऄन्य यस िडामा रहेका कृ षक समहू रुलाइ ईन्नत जातका बोका सगु ुँरको तिर र बाख्रा माँग गने
नगरपातलका क्षेत्र भर कुकुर बन्ध्याकरण कायणक्रम माँग गने
डाले घाँस रोपण र ११ नं. िडालाइ पशपु ालन क्षेत्र घोषणा गने

५
६
७
८

तडतभजन तसचाइ
कायाणलय
तजल्ला कृ तष तिकास
कायाणलयमा माँग गने

तजल्ला पशु सेिा
कायाणलयमा माँग गने

र्वडा नं.१३
१
२
३
४
५

ततला काफ्लेको जग्गामा एक थान बोररङ् ग र सो सम्बन्धी मेशीन पाआप तिद्यतु माँग
कान्रु राजिंशीको घरछे ई र देिी प्र.पराजल
ु कीको घर सामुदातयकछे ई जगत राइको जग्गामा बोररङ् गबाट पानी तितरण गनण ५०० मीटर पाआप खररद
प्रेम फूयालको घरछे ईको सामदु ातयक बोररङ् गबाट पानी तितरण गनण ५०० मीटर पाआप र मेशीन खररद १० एच पी को
जे छोतलङ् ग कृ तष समहू बाट तयार भएको बोररङ् गबाट पानी तितरण गनण ४०० मीटर पाआप खररद
यस िाडणमा खानेपानी तितरणका लातग तनम्न िगणहरुका लातग ३० थान ट् यूिेल माँग गने

र्वडा न.ं १४
१
२
३
४

तसद्धाथण चौकछे ई तडगेन हजामको बस्तीमा तडप बोररङ् ग थान १
िैतदक समाज झापा छे ई तदनेश कुमीको घरछे ईमा तडप बोररङ् ग थान १
पािणती दाहालको घरछे ईमा तडप बोररङ् ग थान १
ति.पी.प्रततष्ठान जाने बाटो दतक्षण देिकुमार भट्टराइको जग्गामा तडप बोररङ् ग थान १

र्वडा नं.१५
१
२
३
४
५
६

लक्ष्मी पोखरेलको घर पूिण पततम हुदँ ै ईत्तर दतक्षणको एररयामा चारैतफण तमल्ने गरी बोररङ् गको व्यिस्थापन गनुण पने
दःु खी टोला सोहनलाल गणेशको घर असपासमा बोररङ् ग सब्जी खेतीको लातग व्यिस्था गनणु पने
ऄन्जनी मोड दतक्षणको एररयामा तसचाइको व्यिस्थापन गनुण पने
सालमारा बस्ती पारीजात टोल र त्यसका असपासका कृ षकहरुको सतु िधाका लातग चार फे सको तिद्यतु लाआन र भरपुर १५ िडा भरीका स्थानमा
अिश्यकता हेरी तिद्यतु तिस्तार गनुण पने
सरस्िती चौक पततम बागडुग्रा पैनीबाट पुरानो पैनीलाइ व्यितस्थत गरी तसचाइको व्यिस्था तमलाईनु पने
जगत राइको घरको असपास सख्ु खा जतमनमा तसचाइको लातग बोररङ् गको व्यिस्था गने
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ऄतय मााँग तथा गनाु पने कायािरु एर्वम् सझ
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क्र.सं.

योजना तथा कायाक्रमको नाम

कै न्र्यत

र्वडा न.ं २
१
२
३
४
५
६
७

खानेपानी पाआपलाआन धाराको माँग
मढु ा बनाईने तातलम
जलिायु पररितणन सम्बन्धी सचेतना कायणक्रम सञ्चालन
िातािरण सधु ार कायणक्रम सञ्चालन
हाल भरपुर २ भौगोतलक र जनसख्ं याको दृतष्टकोणले सबैभन्दा ठूलो भएकोले िडास्तरीय योजनामा तितनयोतजत रकम भएकोले नगरपातलका
पररषदमा छुट्टै प्याके ज ल्याईन अग्रह गने
पुरानो बाटोलाइ २० फुटे बनाईने सम्बन्धी व्यिस्थालाइ पुनरािलोकन गने
प्लतटङ् गका बाटोहरुमा नालाहरु नभएकोले त्यसता बाटोलाइ पतन तिकासमा ऄिरोध नअओस् ।

डाँगीबारी नागररक सचेतना के न्रबाट
माँग
िातािरण सम्बन्धी

र्वडा नं.४
१
२
३

तिकास बजेट तितनयोजन गदाण जनसख्ं या र भूगोललाइ हेरेर बजेट तितनयोजन गनुण पने
२० तफट भन्दा कम भएको बाटोलाइ स्तरीकरण गरेर त्यस्ता साना बाटोहरुलाइ पतन लगानी गनुण पने
बस्ती तिकास कम्पनीले प्लतटङ् ग गरे को जग्गामा कम्पनीले छाडेको खल्ु ला क्षेत्र पतहचान गरी सरं क्षण गनुण पने

र्वडा न.ं ५
१
२
३
४
५
६

तिद्यतु जडान गने सक
ु ु म्बासी टोलमा
शातन्त टोलमा खानेपानीको लाआन जडान गनण अिश्यक पहल गने
पोखरी िरपरको फोहर व्यिस्थापन नभएकोले पोखरीमा फाल्दा दगु णतन्धत भएकोले फोहर व्यिस्थापन गने
हनुमान मतन्दरदेतख शातन्त टोल हुँदै कल्याण भूतम जाने बाटो स्तर िृतद्ध गने
नगरको बाटो स्तर िृतद्ध गने
तझलतमतलया पुलमा लगाआएको प्रोटेकशन िाल तिस्तार गरी ऄझै दतक्षण शक
ं र टोलतफण पतन लगाईनु पने

१

नगरपातलकाले सफाइ शुल्क भनेर यस िषणदते ख रु.१००।०० तलएकोमा सफाइ भनेर कता खचण हुन्छ । ऄतन बाटोको दिु ैतफण झारपात ईम्रेर सफा
गनण अईदैनन् नगरपातलकामा भन्दा पतन सनु ुिाइ भएन ।
नगर तिकासको लातग नगरपातलकाको बाटो हुदँ ै मेची जहाँ बाँध बनाआएकोछ । त्यहाँ छे ईततर Fun park बनाए कस्तो होला ।

र्वडा नं.६
२

र्वडा नं.७
१

पूिाणञ्चल क्षेत्रको दोस्रो धातमणक रथको संरक्षण गनुण

र्वडा नं.९
१

भुस्याहा कुकुरहरु तनयन्त्रण गनुण पने

र्वडा नं.११
१
२
३
४
५
६
७

ताप्लेजङु ् ग के चना सडक कालोपत्रे
मेची पूल तनरन्तरता तथा हुलाकी सडक तनमाणण
भरपुर तिमानस्थलबाट पूिी पहाडी क्षेत्र आलाम ताप्लेजङु ् ग खोटाङ् ग ओखलढुङ्गा सोलुसम्मको अन्तररक ईडान तथा ऄन्तरातरिय ईडान
भरपुरबाट रातधकापुर हुदँ ै बगं लादेश जाने बाटो खल
ु ाईने
भरपरु मा सख्ु खा बन्दरगाह तनमाणण
ग्रातमण तिकास प्रतशक्षण के न्रको जग्गामा कृ तष कयाम्पस तनमाणण
मेची नदी तनयन्त्रण पूिणतफण भारतले बाँध तनमाणण गरी खोला तनरन्तर नेपालतफण अईनाले सीमा स्तम्भ ऄव्यितस्थत हुदँ ा सीमा एतकन गरी सीमा
स्तम्भ व्यितस्थत गनुण पने र मेची नदीमा बाँध तनमाणण गनुण पने

८
९
१०
११
१२

भरपुर नगर क्षेत्रमा एक ईच्च स्तररय सग्रं हालय व्यिस्थापन
भरपुरको सीमामा रहेको तकचकबध सरं क्षण र नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान के चना किलको सरं क्षण सम्बद्धणन र तिकास
नदी ईकास क्षेत्रमा िन व्यिस्थापन एक शहर एक ईद्यान कायणक्रम
भरपुर नगरबाट ईत्पातदत फोहर व्यिस्थापन गरी मल ईत्पादन तथा पुनः प्रयोग गने गरी प्रशोधन के न्र तनमाणण
भरपुर १० तस्थत मेची रङ् गशालाको व्यिस्थापन गरी ऄन्तरातरिय स्तरको बनाईनु पने
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१३
१४
१५
१६

खल
ु ा तदशामि
ु भरपुर नगर तथा धिु ाँ रतहत भरपुर नगर बनाईने
भरपुर नगर क्षेत्रमा कृ षकहरुका लातग कोल्डस्टोर तनमाणण
दग्ु ध तचस्यान के न्र िा डेरी ईद्योग सञ्चालन
िातािरण सरं क्षणमा मतहला सहभातगता सम्बन्धी तातलम

िातािरण सम्बन्धी

र्वडा नं.१३
१
२
३
४
५

नगरपातलकाले िडास्तरीय फूटबल कायणक्रम सञ्चालन गदाण खेलाडीहरुलाइ तयारीका लातग जसी बटु र बलको व्यिस्था गनुण पने
कलबलगुडी ऄन्तगणत देईतनया खोलाको तकनारमा रहेको सुकुम्बासी टोलमा रहेको मलामी घरको सरु क्षा गनुण पने
यस तिद्यालयमा गमी मौसममा पँखा भएर पतन कक्षा ४ र ५ मा झ्याल ऄसुरतक्षत हुदँ ा जडान गनण झ्यालमा तग्रलको अिश्यकता
यस तिद्यालयको चौरी गतहरो भएको हुनाले माटो पनु े
तिद्यालयको िातािरण स्िच्छ र अकषणक बनाईन फूलबारीको भाग समेत माटो पुराईने र आटाको सानो िाल गरी फूलबारीको भाग सरु तक्षत
बनाईने अिश्यकताले सो कायण गने

६
७

यस तिद्यालयका झ्यालहरुमा रँगरोगन गनणका लातग अिश्यक सहयोग
िडामा रहेका सम्पूणण बाटा सडकहरु प्रातितधक खटाइ स्तर कायम गनुण पने र बाटाहरुको नामाकरण गरी चोक चोकमा साआनबोडण राख्नु पने

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

नेपाल सरकारको रातरिय योजनामा परे का योजनाहरुलाइ पणू ण गराईनका लातग भरपरु न.पा.ले पनु ः तसफाररश गरी पठाईने
िडा नागररक मञ्चका पदातधकारी तथा सदस्यहरुलाइ तातलमको व्यिस्था गनुण पने
चाँदनी मागण हुदँ ै मन्त्री टोलसम्मको लगभग ४०० मीटर बाटो तपच गनुण पने
तिपी चौकदेतख पूिणको ऄद्वैत मागणको बाटो दायाँबायाँ नाली सफा गनण रु.५० हजार र पानी तनकासा गने
जेष्ठ नागररक भिन पूणण गनणका लातग के न्रमा रु.५० लाख माँग गने
मैत्री टोलको खानेपानीदेतख लेखनाथ चौकसम्म पानी डुबान क्षेत्र भएको हुदँ ा पानीको तनकासा गनण माँग
तिताणमोड सडक खण्डको बरगाछी चौक पूिण लक्ष्मी न्यौपानेको घर पूिणबाट ईत्तरतफण को बाटो ग्राभेल र सडक स्तरिृतद्ध
जनादणन न्यौपानेको घर हुदँ ै पततम पुरुषोत्तम ऄतधकारीको घर हुँदै जाने बाटो स्तरिृतद्ध
धनुषमोड तिभूतत दतक्षण तिपी मागणको मख
ु मा कल्भटण तनमाणण
के शर चौलागाइको घरबाट ईत्तर जाने बाटो ग्राभेल
तिपी मागण रति राजिश
ं ीको घर ऄगाडी पानीको तनकास साथै ३ थान ह्यमू पाआप
तिताणमोड सडक खण्डमा पने कमणचारी सगं ठन भिन र खरखरे को घर िरपर धेरै घर डुबाईने भएको हुदँ ा पानी तनकासा गनुण पने
तिपी मागणदते ख तललयन राजिंशीको घर हुँदै नगेन राजिंशी र लटखटु राजिंशीको घरसम्म ग्राभेल
बरगाछी ईत्तरको जग्गाहरुमा िाररङ् ग
एकराज पोखरेलको घर दतक्षण परमेश नेईपाने र खेमराजको जग्गाबाट गोतिन्द तकशोर थापाको जग्गा हुदँ ै िृद्धाश्रम हुदँ ै शारदा भण्डारीको
ऄगाडी जोतडने बाटो ग्राभेल

कलबलगुडी प्रातिबाट पेश भएका
योजनाहरु

र्वडा नं.१४

र्वडा नं.१५
१
२
३

भरपुर नपाले २०७२ मा शरुु गरेको िडास्तरीय फूटबल प्रततयोतगतालाइ तनरन्तरता तदइ ऄन्य खेलकुद सामग्री तितरण गने
निदगु ाण मतन्दर तनमाणणाधीन कायणका लातग सामग्री खररद गनण रकम माँग गने
शक
ं टहरेश्वर तशि पाञ्चायन मतन्दरको पुस्तकालय र सतमक्षालय भिन तनमाणणका लातग रकम माँग

४

जलतसहं देिी पाञ्चायन मतन्दरको ममणत सम्भारका लातग रकम माग
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सम्बन्तधत न्र्वियगत न्नकायिरुमा पेश गना न्र्वन्भतन क्षेत्रबाट मााँग भएका योजना तथा कायाक्रमिरु
योजना तथा कायाक्रमको
ठे गाना
भरपुर १

नगर स्तरीयमा

अँपगाछीदेतख पततम िडा कायाणलय जाने बाटो ग्राभेल गनुण पने
सयं ुि जनकल्याण कृ तष समहू तथा सहकारीबाट कृ तष सम्बन्धी कायणक्रम सञ्चालनमा सहयोग
बागडुग्रा पैनीको दतक्षण जाने शाखा पैनी ममणत गनुण पने
तकच्चकबध मतन्दरदेतख ईत्तर दतक्षण बाटो तिस्तार र सोही मतन्दरदेतख पूिण पततम बाटो ग्राभेल गने
अदणश प्रा.ति. भैसाबारीको भिन ममणत गने
झोडा तदलकृ रणको घर पततम तदपा होलीको पल
ू ममणत (स्लायब कलभटण) गने गरी माटो पनु े सोही मागणका १२ पोलमा तिद्यतु
तार
तिस्तार
गने
पुकार राजिंशीको घर पततम िडा कायाणलय जोतडने २० फुटे बाटो तिस्तार
पुकार राजिंशीको घर पूिण रहेको िा कमलतसहं गाईँ पूिण रहेको राजिंशी मूदाणघाट सरं क्षण घेराबारा तथा ततन तसनान घाट
तनमाणण
तझलतमतलया पूलको पंखा लगायत बाटो तनमाणण गने
सहिती राजिंशीको घरबाट पोखरी जाने बाटोसम्म ९ थान तबजल
ु ीको पोल र २ थान ह्यमू पाआप तथा बाटो ग्राभेल गने

भरपुर १
भरपुर १
भरपुर १
भरपुर १
भरपुर १
भरपरु २
भरपुर २
भरपुर २

िडा स्तरमा समािेश गने
िडा स्तरमा समािेश गने
िडा स्तरमा समािेश गने

१५
१६
१७
१८
१९
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९

जनकल्याण तन मा ति स्कुलको िरपर नाला बनाइ ह्यमू पाआप राख्ने
जनकल्याण तन मा ति स्कुलबाट डम्बर खपाङ् गीको घरसम्म १ तक.मी. बाटो ग्राभेल
सतानु बस्तीमा ५०० मीटर बाटो तिस्तार र ग्राभेल गने
माझी गाईँको तबचको बाटोबाट देईतनया सुरेश रानाको घर हुँदै देईतनया पुल तनस्कने बाटो तिस्तार गने
माझी गाईँमा तिद्यतु लाआन तिस्तार १० थान पोल र तार सतहत गने
बागडुग्रा पुल तनमाणण गने
भरपुर हल्दीबारी तसमानामा तबद्यतु लाआन तिस्तार गने
ततलकबहादरु लुआटेलको घरछे ई १ थान तिद्यतु पोल जडान
तक्रतस्चयन स्कुलबाट खोलासम्मको बाटो तिस्तार गने
तक्रतस्चयन स्कुल जाने बाटोको तिद्यतु पोलमा तार तिस्तार गने
कृ रण द्वैपायन मतन्दर ममणत
हनुमान मतन्दरको दतक्षण पखाणल तनरमाण तथा पूिण पट्टीबाट कल्याण भूतम जाने बाटो तनमाणण
तिद्यतु लाआन तिस्तार तथा जडान
गौशाला मोडदेतख पततमपट्टीको रेनमा पककी नाला तनमाणण तथा बाटोको स्तरिृतद्ध गनण सपोटण िाल तनमाणण गनुण पने
शातन्त टोलमा खानेपानीको लाआन जडानमा अिश्यक महल गने
ऐततहातसक पोखरी (भरपुर ५) को िरपर फोहर व्यिस्थापन गरी सडक ग्राभेल तथा कालोपत्रे बनाईनु पने
तझलतमतलया पूलमा लगाआएको प्रोटेकशन िाल तिस्तार गरी ऄझै दतक्षण शक
ं र टोलतफण पतन लगाईनु पने
हरेक तिद्यतु पोलमा तस एफ एल बल जडान गनुण पने
ठूला साना सडकहरुको स्तरिृतद्ध तथा कालोपत्रे सडक तनमाणण साथै रेनको तनमाणण अिश्यक
िडामा रहेको बालबातलकाहरुका लातग बालमैत्री कायणक्रम तथा योजना तनमाणण गनणु पने
भरपुर ईच्च मा तिको पूिण क्षेत्रमा रहेको तिद्यालयकै जग्गामा सहकायणका साथ सरसफाइ तथा पयाणिरण कायणयोजना बनाईने
भरपुर नगर क्षेत्र भरीकै फोहर संकलन गरी भरपुर ५ को मेची नदीमा डम्पीङ् ग गरी व्यिस्थापन भैरहेकोमा कतहलेकाही अगो
लगाआ तदनाले दतु षत धिु ाँबाट पततम पट्टीको टोल नयाँबजार प्रभातित हुने गरेकोले सोको व्यिस्थापन गनण पहल गने

भरपुर २
भरपुर २
भरपुर २
भरपुर २
भरपरु २
भरपुर ३
भरपुर ३
भरपुर ४
भरपुर ४
भरपरु ४
भरपुर ४
भरपुर ५

४०
४१
४२
४३
४४
४५

पन्नालाल चौक पूिण देबु तघतमरे को घर पूिण पैनीसम्म पककी नाला सतहत बाटो तिस्तार गने तथा तनमाणण
तकराँत कल्याण सतमतत सामूदातयक भिन तनमाणण सहयोग
रातरिय ऄनुसन्धान कायाणलय नतजकको कच्ची बाटो ग्राभेल गने
श्री कृ रण प्रणामी मतन्दरको शौचालय र कम्पाईण्ड िाल तनमाणण गने
सरु ज तिश्वास स्मृतत भिन तनमाणण सहयोग
आन्र तसहं राजिंशीको घर हुदँ ै घोडामारा जाने बाटो पककी नाला सतहत कालोपत्रे गने

भरपुर ७
भरपुर ९
भरपुर १०
भरपुर १०
भरपरु १०
भरपुर १०

क्र.सं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१३
१४

योजना तथा कायाक्रमको नाम
अँपगाछीदेतख दतक्षण तकच्चकबध जाने पुरानो बाटो पृ्िीनगरबाट अएको नकशाको बाटोसम्म ग्राभेल गनुण पने

कै न्र्यत

भरपुर २
भरपुर २

भरपुर ५
भरपुर ५
भरपुर ५
भरपुर ५
भरपुर ५
भरपुर ५
भरपुर ५
भरपरु ५
भरपुर ५
भरपुर ५
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योजना तथा कायाक्रमको नाम

४६
४७
४८
४९
५१
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६२

अदिासी जनजाती कृ षक समहू लाइ ३ थान तडप बोररङ् गः जगेश्वर राजिंशी कान्टु राजिंशी र सन्तबहादरु तदयालीको जग्गामा
शातन्त चौक हुदै समन राजिंशी र हारुन तमयाँको तबचको रमन टोलसम्मको नकशाको बाटो खोल्ने तथा ममणत गने
िडा नं. ११ को धुलाबारी मागण तशरानमा के तब अआ आटाभट्टा तनर पुहातुबाडी जाने बाटोको खाल्डोमा स्लायब कलभटण तनमाणण
चम राजिंशीको घरदेतख के तु राजिंशी रकम बस्तीसम्मको बाटो तिस्तार तथा ग्राभेल गने काम
सक
ु ु म्बासी टोल तनराशा राजिश
ं ीको घर पिू ण हतडया खोलामा तटबन्धन
लेखनाथ चौक हुदँ ै काफ्ले टोल हुदँ ै हल्दीबारी जोड् ने देईतनया खोलामा पककी पूल तनमाणण
कलबलगुडी प्रतशक्षण के न्र सक
ु ु म्बासी टोल पछाडी मलामी तिश्रान्ती घरको तनमाणण तथा रंगरोगन
लेखनाथ चौक हुदँ ै काफ्ले टोल देईतनया पुलको बाटो कालोपत्रे पककी नाला सतहतको योजना तनरन्तरता
के न्र मोडदेतख प्रतशक्षण के न्र कलबलगुडी जाने बाटो पककी नाला सतहत रेन सतहत सडक तिस्तार
चन्रगढी खानेपानी ईपभोिा सतमततलाइ सहयोग
बधशालामा पम्प २ िटा राख्ने
पारीजात चन्रगढी तेस्रो खानेपानी ईपभोिा सतमततको तफल्टर जडान
कृ रण प्रा.ति. मा पककी कम्पाईण्ड तनमाणण
चन्रगढी बजारको काली मतन्दर पछाडी तनरबहादरु राइको घरदेतख माछा मासु तबक्री कक्ष बधशाला हुदँ ै मेची राजमागण जोड् ने
पकका नाला बनाईने योजना तनरन्तरता
रंतगयाडाडा देईतनया खोलामा अतदिासी जनजाती मलामी तिश्रान्ती घर तनमाणण
तडल्लीराम तचया बगान ईत्तर तनचा झोडा पैनीमा तटबन्धन गने सतार बस्तीमा
लेखनाथ पुस्तकालयको स्तरिृतद्ध तथा अन्तररक व्यिस्थापन कायण
अतदिासी राजिंशी जाततको भाषा धमण सस्ं कृ तत ररततररिाज लगायत सरं क्षण र प्रबद्धणन गनण ऄनुसन्धान के न्र स्थापना गनण
अिश्यक
गने के न्रको पयणटकीय स्थल संरक्षण गनणका लातग देईतनया खोला तटबन्धन गने
कलबलगुरपहल
ी प्रतशक्षण
भरपरु नगर सातबक चन्रगढी महेशपरु भरपुर समेतटने गरी ररङ् ग रोडको तिस्तृत ऄध्ययन सिे गने
ऐततहातसक पयणटतकय स्थल चन्रगढको सरं क्षण गनण अिश्यक पहल गने
महेशपुर मन्त्री चौक दतक्षण बगान पततम पाँच कट्ठे हुदँ ै ज्ञाने चौक जाने बाटो

६३
६४
७०
७१
७२
७३
७४
७५

योजना तथा कायाक्रमको
ठे गाना
भरपुर ११
भरपुर ११
भरपुर ११
भरपुर ११
भरपरु १२
भरपुर १३
भरपुर १३
भरपुर १३
भरपुर १३
भरपरु १४
भरपुर १४
भरपुर १४
भरपुर १४
भरपुर १४

कै न्र्यत

िडा स्तरमा समािेश गने

भरपुर १४

सम्बन्तधत न्र्वियगत न्नकायिरुमा पेश गना सघं सस्ं था मार्ा त मााँग भएका योजना तथा कायाक्रमिरु
क्र.स.ं
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

योजना तथा कायणक्रमको नाम
ऄधरु ो भिन तनमाणणका लातग रकम माँग तथा तसफाररश सम्बन्धमा
भिन तनमाणणका लातग बजेट तितनयोजन गने
पककी नाला तनमाणण सम्बन्धमा
ऄधरु ो भिन तनमाणणका लातग सामग्री ईपलब्ध गराइ तदने
मण्डप तनमाणण ऄनुदान सम्बन्धमा
तडप बोररङ् ग २ सेट र अधतु नक कृ तष खेती सम्बन्धी क्षमता ऄतभिृतद्ध
के न्रको सडकको स्तर िृतद्ध सम्बन्धमा
खानेपानी पाआप तिस्तार माँग सम्बन्धमा
तसपमल
ू क तातलमका लातग रकम माँग सम्बन्धमा
भिन तनमाणणका लातग बजेट तितनयोजन गने
अधतु नक कृ तष खेती सम्बन्धी क्षमता ऄतभिृतद्ध तातलम तथा भ्रमण
ईदघोषण तातलम
नाला मातथ स्लायब कभर लगाईने माँग
कम्पाईण्ड िाल तनमाणणका लातग रकम ईपलब्ध गरी तदने
कृ तष सम्बन्धी योजना समािेश गरी तदने बारे
रा स स भिन ममणत सम्भारका लातग बजेट तितनयोजन
एच अइ भी जनस्िास््य व्यिस्थापन तथा प्रजनन तशक्षा कायणक्रम सञ्चालन

माँग गने सघं सस्ं थाहरुको नाम तथा ठे गाना
श्री निदगु ाण मतन्दर व्यिस्थापन सतमतत भरपुर १५ तिषम टोल
श्री जेष्ठ नागररक कल्याण सतमतत भरपुर १४
तदनेशदास तत्मा लगायत भरपुर ७
मतहला जागरण सतमतत
भरपरु १४
श्री तशिपाञ्चायन मतन्दर तनमाणण तथा व्यिस्थापन सतमतत भरपुर १२
श्री शान्तीतद्वप कृ षक समहू भरपुर १२
ग्रामीण तिकास प्रतशक्षण के न्र
चन्रगढी दोस्रो खानेपानी ईपभोिा तथा सरसफाइ सतमतत भरपुर १२
निजागरण नारी ईत्थान मञ्च भरपुर १२
ऄन्तरजाती तििातहत नारी शसतिकरण मञ्च भरपुर १२
िडा नं.६ भानुनगरिासी
तकरात राइ यायोकखा प्रारतम्भक नगर कायण सतमतत
न्यू जागरण कृ षक समहू शान्ती चौक भरपुर ११
रातरिय समाचार सतमतत भरपरु
लिकुश अश्रम भरपुर ८
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चालु अ.र्व.२०७२/०७३ को सस
ं ोन्धत तथा अगामी अ.र्व. २०७३/०७४ को कर दरबतदी
न्स.नं.

न्र्वर्वरण
१
२
३

१

१
२
३

२
३

अ.र्व.२०७२ /०७३

अ.र्व. २०७३ /०७४

मालपोत/भुतमकर (सातिक चन्रगढी गातिस )
ज.ति. १—०—० सम्मलाइ ( सबै तकतसमको जग्गालाइ) प्रतत कठ्ठा
रू २०|००
ज.ति. ३—०—० सम्मलाइ ( सबै तकतसमको जग्गालाइ) प्रतत कठ्ठा
रू ३०|००
ज.ति. ३—०—० मातथलाइ ( सबै तकतसमको जग्गालाइ) प्रतत कठ्ठा
रू ४०|००
मालपोत/भुतमकर -सातिक महेशपुर गातिस )
तचया िगानलाइ प्रतत कठ्ठा
रू १५|००
ज.ति. ३—०—० सम्मलाइ ( सबै तकतसमको जग्गालाइ) प्रतत कठ्ठा
रू ५|००
ज.ति. ३—०—० मातथलाइ ( सबै तकतसमको जग्गालाइ) प्रतत कठ्ठा
रू १०|००
नोट : भूमीकर (मालपोत) सातबक भरपुर न.पा.को जग्गाहरुमा अ.ि.०६०।०६१ सम्मको गत तिगत ऄनुसार नै रू २५ |०० प्रतत कठ्ठा ऄसल
ु ईपर गने (िाडण न.ं ५, ६, ७, ८,
९ र १० का) तथा अगामी अ.ि.मा नगर क्षेत्र तभत्र एतककृ त सम्पतत कर लगाइनाले सो मालपोत/भुमीकर सातिक गातिसको दरहरुमा नै लगत खडा गरी बकयौता ऄसल
ु
गररनेछ ।
घरजग्गा तथा घरधुरी कर सातबक भरपुर न.पा.को घरहरुको अ.ि.०६०।०६१ सम्मको गत तिगत ऄनुसारकै लगत ऄसल
ु ईपर गने (िडा नं. ५, ६, ७, ८, ९ र १० का) तथा
सातबक गातिसहरुको हकमा घरजग्गा तथा घरधुरी कर सातबक गातिसको दरहरुमा नै लगत खडा गरी बकयौता ऄसल
ु गररनेछ ।
घर बहाल कर
२.००%
२.००%
क) बहालमा तलदा तददा सम्झौताके तलतखत जानकारी नपालाइ तदनु पने छ । तलतखत सम्झौता पेश नगरेमा तपतसल
ऄन
ारको बहाल
रण हुने छतलतखत
।
ख) ुसिहालमा
तलंदाकर
तददं तनधाण
ा सम्झौताको
जानकारी न.पा.लाइ तदनु पनेछ ।
ग) िहाल कर ईठाईने प्रयोजनका लातग सरकारी कायाणलय तथा अन्तररक राजस्ि कायाणलयसगं समन्िय गररनेछ
घ) पुरानो माछा हट्टी हुदै बसपाकण तफण जाने बाटो छे ईछाईसम्मको पककी बाटो र भन्सारछे ईदेतख जनता चौकसम्म
पककी घर भएकोमा न्यूनतम मातसक ३,०००।०० र ऄन्य घर र क्षेत्रमा न्यूनतम मातसक २,०००।०० रहनेछ ।
ङ)कृ तष तबकास बैकदेतख देईतनया नतदसम्म, चारअली बाटोको छे ईछाई, हाट लाग्ने स्थानदेतख लेखनाथ चौकसम्म
न्यूनतम मातसक ३,०००।०० र ऄन्य घर र क्षेत्रमा न्यूनतम मातसक २,०००।०० रहनेछ
च)झापा चौकमा रहको घरहरुमा न्यूनतम मातसक ३,०००।०० र ऄन्य घर र क्षेत्रमा न्यूनतम मातसक २,०००।००
रहनेछ ।
छ) ऄस्पताल चौक देतख रेडक्रश सम्म पतकक घरहरुमा न्यूनतम मातसक ३,०००।०० र ऄन्य घर र क्षेत्रमा न्यूनतम
मातसक २,०००।०० रहनेछ ।
ज) सरकारी कायाणलय एररयामा रहेको घरहरुमा न्यूनतम मातसक ३,०००।०० र ऄन्य घर र क्षेत्रमा न्यूनतम मातसक
२,०००।०० रहनेछ ।
झ) सागरमाथा चौकमा रहेको घरहरुमा न्यनू तम मातसक ३,०००।०० र ऄन्य घर क्षेत्रमा न्यनू तम मातसक २,०००।००
रहनेछ ।
ञ) मातथ ईल्लेतखत क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रमा न्यूनतम मातसक १,०००।०० रहनेछ ।
ट) सरकारी तनकायले बहालमा लगाएको घरहरुमा सम्बतन्धत तनकाय सँग भएको सम्झौता ऄनुसार रहनेछ ।
न्र्वटौरी कर जग्गा र्विाल कर (न्नयम १४१ को ऄनुसून्च ९-(२) बमोन्जम)

४
क)
ख)
ग)
घ)
च)
छ)
५)
१)

मख्ु य मेची मागण मुख साआडको जग्गा प्रतत िगण तफट मातसक रु.
तभत्री सडकमा, गुरी पट्टी र बसपाकण समेतको तपच सडकले छोएको जग्गा प्रतत िगण तफट मातसक रु.
सो बाहेक ऄन्य सम्पूणण जग्गा प्रतत िगण तफट मातसक रु.
खेती योग्य जमीन प्रतत कठ्ठा िातषकण रु.
कृ षकहरुले तरिजु ा खेतीको प्रतत कठ्ठाको कर नततरी मेची बगरिाट तबक्रीका लातग लगेमा प्रतत गाडा रु १००/-,प्रतत
टेकटर रु ५००/- प्रतत िक रु २,०००/- का दरले ऄसल
ु गररनेछ ।
चन्रगढी िजारमा रहेको टहरा मातसक भाडा
व्यापार व्यिसाय/ईधोग/पेशा करतफण
गल्ला तथा तकराना पसल
तकराना थोक तथा खरु ा पसल
तकराना खरू ा पसल
तभत्री सडकमा रहेका साना तकराना पसल

10.00
5.00
2.00
150.00

10.00
5.00
2.00
150.00

1,000.00
700.00
500.00

1,000.00
700.00
500.00
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२)

कपडा तथा र्े तसी पसल रेन्डमेट तथा थानर्वाला

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

४

कपडा तथा फे न्सी पसल
कपडा तथा फे न्सी खरू ा पसल श्रेणी क
कपडा तथा फे न्सी खरू ा पसल श्रेणी ख
ब्याग हाईस
जुिा चप्पल पसल
जत्तू ाको शो रुम
जत्तू ा चप्पल तबतक्र तथा मरमत गने पसल श्रेणी क
जत्तू ा चप्पल तबतक्र तथा मरमत गने पसल श्रेणी ख
अफै जत्तु ा बनाइ बेच्ने १ जना लाइ पूणण छुट
भाडा पसल, न्कचन सामाग्री

5,000.00
2,500.00
2,000.00
500.00

5,000.00
2,500.00
2,000.00
500.00

५

भाडा तथा तकचन सामाग्री थोक पसल
भाडा तथा तकचन सामाग्री पसल
साधारण भाडा खरू ा पसल
अफ्नो श्रम मल
ु क काम तथा माटाका भाडा बनाइ तबक्री गने तथा
नोट: ऄपाग तथा तिधिु ालाइ पूणण छुट
िोटेल एडं लज

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
4,000.00
3,500.00
2,000.00
1,200.00
500.00
10,000.00
3,000.00
2,000.00
1,200.00

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
4,000.00
3,500.00
2,000.00
1,200.00
500.00
10,000.00
3,000.00
2,000.00
1,200.00

६

होटेल एडं लज श्रेणी क 5 star
होटेल एडं लज श्रेणी ख 4 star
होटेल एडं लज श्रेणी क 3 star
होटेल एडं लज श्रेणी ख 2 star
होटेल एडं लज श्रेणी ख 1 star
भोजनालय
रेस्टुरेन्ट /बार
दोहरी सांझ /नाच गान भएको
होटेल ,लज, तमष्ठान्न , कयाटररंग अतद सेिाहरु मध्ये कतम्तमा कुनै ३ प्रकारका सयं ुि सेिा व्यिसाय
होटेल ,लज, तमष्ठान्न , कयाटररंग अतद सेिाहरु मध्ये कतम्तमा कुनै २ प्रकारका सयं ुि सेिा व्यिसाय
कयाटररंग पसल श्रेणी
तमष्ठान्न पसल श्रेणी क
तचया कफी तथा तमठाइ पसल श्रेणी ख
सामान्य तचया कफी (फुटथापमा)
पाटी प्यालेस
मादक पदाथण तबक्री गने पसल तथा खाना खिु ाईने
मादक पदाथण तबक्री गने साधारण
डेयरी पसल
न्नमााण सामग्री तथा न्र्वद्युत सामाग्री पसल

5,000.00
3,000.00
1,500.00

5,000.00
3,000.00
1,500.00

७

हाडण िेयर/मेतशनरी/पेन्ट /सेनेटरी तथा माबणल पसल
तिद्यतु सामाग्री खरू ा पसल
ग्लास हाईस
सुनचांदी तथा गिना बनाईने पसल

८

सनू चादी पसल श्रेणी क
सनू चादी पसल श्रेणी ख
स्टेशनरी,पूस्तक तथा मन्निारी पसल

३

7,500.00
4,500.00

6,000.00
3,000.00
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स्टेशनरी तथा पूस्तक श्रेणी क
स्टेशनरी तथा पूस्तक थोक
स्टेशनरी तथा पूस्तक खरू ा
कस्मेन्टन्क पसल

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

९

कस्मेतटतक थोक पसल
कस्मेतटतक खरु ा पसल
धागो टाक फस्नर थोक पसल
धागो टाक फस्नर खरु ा पसल
माछा, मासु न्र्वक्री पसल

1,000.00
1,000.00
500.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00
500.00
1,000.00

१०

मासु तबक्री पसल
ताजा माछा, तसरा तबक्री पसल
ऄण्डा तबक्री पसल
गाआगोरु, रांगाभैंसी, खसीबोका छाला संकलन िा तबक्री
औिधी व्यर्वसाय

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

११

औषधी थोक तथा dristibutes
औषधी पसल तचतकत्सक राखी व्यिसाय गरे का
औषधी खरू ा पसल
अयुिेतदक /होम्योपेतथक औषधी पसल
एग्रोभेट थोक पसल
एग्रोभेट खरू ा पसल
तकटनाशन औषतध तथा मल खाद तबक्रेता (ठुलोको लागी)
तकटनाशन औषतध तथा मल खाद तबक्रेता (साना तकसानको लागी)
सूचीकार (न्सलाइ) पसल

1,500.00
1,000.00
1,500.00

1,500.00
1,000.00
1,500.00

१२

तसलाइ पसल श्रेणी क
तसलाइ पसल श्रेणी ख दइु थान मेतसनसम्म भएको
बतु टक ल्यािटोरी
नोट: हाते मेतसन रातख तसलाइ गनेलाइ कर नतलने ।
आलेक्रोन्नक न्र्वक्री पसल

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

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

१३

मोिाआल कम्पनी सेल्फ ईपशाखा, distibutes
रीज, तट.भी. डेक तथा पाटण तबक्री पसल
मोबाइल, कयामरा, रेडीयो, घडी पसल
रेडीयो, घडी, कयाल्कूलेटर पसल
ऄडीयो, तभडीयो कयासेट पसल
ममात तथा संभार सेर्वा
आतन्जन ममणत (हेभी) बस, िक तफण
जीप, कार तथा टेकटर ममणत तथा सतभणतसगं
मोटरसाआकल ममणत
तट.तभ, डेक, मोबाइल ,तरज ममणत सेिा
आलेकिोतनक ममणत सेिा
रेडीयो, घडी, कयाल्कूलेटर र प्रेसर कुकर, तहटर तथा ऄन्य सानो तिद्यतु समान ममणत पसल
ररकसा, साइकल ममणत
सिारी साधन सतभणतसगं (सिारी धुलाइ)
फमाल जस्तापाताको सामाग्री िनाईने तथा ममणत गने
टायर ररसोतलगं

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

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
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1,000.00

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

१५

बस, िक, ट् याकटर तजप, कार प्रतत तडलर
मोटरसाआकल तडलर
साइकल तनमाणण तथा तबक्री
मोटर पाटण तथा बोडी तबल्डसण सामान तिक्री श्रेणी क
टायर तडलर
सञ्चार सेर्वा

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

१६

कलरल्याि सेिा
फोटो स्टुतडयो सेिा
टेतलफोन, मोिाइल सेिा प्रदायक कम्पनी लाइ तनजी
मोिाइल सेिा प्रदायक कम्पनी को shop तथा सणतभणस सेन्टर
तट.तभ. च्यानल प्रसारण सेिा
के बल
ू च्यानल प्रसारण सेिा
एफ.एम.प्रसारण सेिा
टुर एंड िाभल्स सेिा
फोटोकतप/पी.सी.ओ. साआिर कयाफे सेिा
कुररयर सेिाको मख्ु य कायाणलय
कुररयर सेिाको शाखा कायाणलय
ड्राइ- न्क्लन्नक धोन्र्व पसल
राइ- तकलतनक पसल
सैलुन तथा ब्युन्टपालार सेर्वा

1,500.00

1,500.00

१७

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

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

१८

ब्युतट पालणर सेिा ब्युतटतशयन तातलम सतहतको
ब्यतु ट पालणर सेिा
सैलून २ सीट मातथ
सैलून २ सीट सम्म
मन्दरा, सुती जतय, िल्का पेय पसल

10,000.00
7,500.00
3,000.00
6,000.00
5,000.00
2,000.00
4,000.00
1,500.00

10,000.00
7,500.00
3,000.00
6,000.00
5,000.00
2,000.00
4,000.00
1,500.00

१९

रकसी, तियरको distributes
रकसी, तियरको तडलर/सप्लायसण
रकसी, तियरको खरू ा तबक्री पसल
चूरोट , तबडी , सतु ीजन्य पदाथणको तडलर पसल
चूरोट , तबडी , सतु ीजन्य पदाथणको थोक पसल
चूचूरोट , तबडी , सतु ीजन्य पदाथणको खुरा पसल
हल्का पेय पदाथणको तडलर
हल्का पेय पदाथणको खरू ा पसल
न्चयापन्ि न्बक्रेता

3,000.00
1,500.00

3,000.00
1,500.00

२०

तचयापतत्त तबक्रेता थोक
तचयापतत्त तबक्रेता खरु ा
न्बिीय सेर्वा

20,000.00
10,000.00
7,000.00
3,000.00
1,000.00

20,000.00
10,000.00
7,000.00
3,000.00
1,000.00

१४

टायर ममणत ,हािा भने पञचत हाल्ने
सर्वारी साधन एजेतसी,थोक न्र्वक्री पसल तथा पाटा पुजाा पसल

बातणज्य िैंक तथा तबकास बैंक प्रतत शाखा कायाणलय
फाआनान्स कम्पनी मख्ु य कायाणलय
फाआनान्स कम्पनी शाखा प्रतत शाखा
तित्तीय सहकारी सस्ं था (बहुईदेतसय )
तित्तीय सहकारी सस्ं था (ऄन्य)
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3,500.00
10,000.00
5,500.00
3,000.00

3,500.00
10,000.00
5,500.00
3,000.00

२१

लघतु ित्त कम्पनीहरु
तिमा कम्पनीहरु मख्ु य कायाणलय
तिमा कम्पनीहरु शाखा
मनी एकसचेन्जर
पेरोन्लयम पदाथा

२२
२३
२४

पेिोतलयम पदाथण पम्प भएको
पेिोतलयम पदाथण पम्प नभएको तडलर
ग्यांस तसतलन्डर तिक्री तडलर
मातत्ततेल तबक्री गनेलाइ
कर्वाडी समान, खान्ल र्वोरा खररद न्बक्री
बांस तथा डुगं ा , न्गट्टी जम्मा गरी न्बक्री गने
टेतट िाईस तथा पेण्डाल बनाईने

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

२५

टेन्ट हाईस
पेण्डाल बनाईने
पेण्डाल बनाईने (तिदेशी भारतीयलाइ पटके )
माआक/तिजल
ू ी डेकोरेशन
कयाटररंगको समानहरु भाडामा ईपलब्ध गराईने
बैण्ड बाजा
काठ तथा कोआला खररद न्बक्री

5,000.00
3,000.00

7,000.00
3,000.00

२६

कोइला खररद तबक्री
काठ तथा दाईरा
र्न्नाचर एर्वं र्न्नाशसा

२७
२८
२९

स्टील , काठ अल्मतू नयमको फतनणचर पसल
फतनणशसण पसल
स्नुकर/पुल िाईस
न्बज्ञापन सेर्वा
रोजगारी सेर्वा

3,000.00
2,000.00
700.00
1,500.00

3,000.00
2,000.00
700.00
1,500.00

३०
३१
३२

स्िदेशी रोजगारी सेिा
तिदेशी रोजगारी सेिा
सााइनबोडा लेख्ने (पेतटर )
िाईन्जंग कम्पनी (जग्गा खररद न्बक्री)
पेशा (न्बशेिज्ञ परामशा तथा ऄतय ब्यर्वसायीक सेर्वा)

1,500.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00

1,500.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00

तचतकत्सक
पशु तचतकत्सक
दन्त तचतकत्सा सेिा
आतन्जतनयर
सि आतन्जतनयर
कानून व्यिसायी
ऄतभििा / ऄतभकताण इ . प्राप्त लेखन्दास
कम्पाईण्डर
तिमा एजेनट / शेयर दलाल
कतबराज
ऄनुसन्धानकताण परामशण दाता
सभेयर

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

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
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7,000.00

7,000.00

10,000.00
7,000.00
5,000.00
3,000.00
bf]Jj/
3,000.00

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

३३

कन्सल्टेन्ट सेिा
न्नमााण ब्यर्वसाय

३४

श्रेणी क
श्रेणी ख
श्रेणी ग
श्रेणी घ
तिदेशी तनमाणण ब्यिसायी भएमा
घर तनमाणण ठे कदेदारी व्यिसाय
लेखा पररक्षण ब्यर्वसाय तर्ा

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

३५

लेखा पररक्षण ब्यिसाय श्रेणी क
लेखा पररक्षण ब्यिसाय श्रेणी ख
लेखा पररक्षण ब्यिसाय श्रेणी ग/घ
कम्प्युटर एनातलस्ट तथा प्रोगा्रमर
ऄनिू ादक
सामान ढुिानीकताण तथा कम्पनी
न्शक्षा सेर्वा

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
1,000.00

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
1,000.00

३६

तनजी तशक्षालय ईच्च माध्यतमक तिद्यालय
तनजी तशक्षालय कयाम्पस
तनजी तशक्षालय माध्यतमक तिद्यालय
तनजी तशक्षालय तनम्न माध्यतमक तिद्यालय
प्राथतमक तिद्यालय / पूिण प्राथतमक तिद्यालय
छात्र / छात्राबस
मटं ेिारी तथा तशशू स्याहर के न्द
पोली टेकतनकल आतन्स्टच्युट , प्रतशक्षण समेत
नतसिंग , तसए.मए.ए. र एच.ए. प्रतशक्षण समेत
एजक
ु े शनल कन्सल्टेन्सी सेिा
तातलम तथा ऄनूसन्धान के न्र
कम्पुटर /आलेकिोतनक .तातलम/ भाषा तशक्षा /कोतचंग सेन्टर /सिारी चालक तालीम के न्र
सगं ीत /डान्स तातलम के न्र/ तजमखाना (तफटनेस सेन्टर )
गैर सरकारी संस्थािरु

5,000.00
3,000.00
500.00

5,000.00
3,000.00
500.00

३७

ऄन्तरातस्िय गैर सरकारी सस्ं थाहरु
रास्िीय गैर सरकारी सस्ं थाहरु
स्थानीय गैर सरकारी सस्ं थाहरु
स्र्वास्थ सेर्वा
गैह्र सरकारी ऄस्पताल
नतसिंगहोम
एम.अर.अआ., तस.तट .स्कयान, ऄल्िा साईण्ड तकलतनक
तदशा, तपसाि, रगत जांच तथा एकसरे तकलतनक
ऄकयपु न्चर, थेरापी, प्याथोलोजी तकलतनक
चश्मा पसल श्रेणी
पशुपंन्क्षको अिार /दाना न्बक्री पसल

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

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

३८
३९
४०
४१

न्डपाटामेतटल पसल
न्गफ्ट तथा र्ोटो प्रेम पसल
बांसको नाग्लो, डोको, कुचो न्बक्री

bf]Jj/
3,000.00
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४२
४३

दालन्चनी, ऄलैन्च, सकमेल, सपु ाडी खद्रु ा न्बक्री गने
लून्िके सन सेकेसन तर्ा

1,000.00

1,000.00

४४
४५

लतू िके सन Distributes
लतू िके सन खरू ा तबक्री
न्र्वन्र्वध न्र्वियका सामान सप्लायसा तथा एजे तसीिरु (न्नयम १४२ को ऄनुसुन्च १० को न्स.न १९ बमोन्जम)
र्लर्ूल / पान पसल

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

४६

फलफूल थोक पसल
फलफूल खरु ा पसल
सागसब्जी थोक पसल
सागसब्जी खरु ा पसल
फुल तथा तिरुिा तबक्रेता
पान पसल
छापाखाना
ऄफसेट तसतलण्डर सतहत प्रेस
छापाखाना
तस्क्रन तप्रन्ट

5,000.00
2,000.00
1,500.00

5,000.00
2,000.00
1,500.00

तचया नसणरी
नसणरी(तचया िाहेक)
मोन्र्वल ररर्ाआन ईद्योग
चाईचाई ईद्योग
कून्कज/पाईरोटी ईद्योग
पापड /न्चप्स/न्र्गर/नूडल्स ईद्योग
सुतीजतय,गुटका,न्बडी ईद्योग
ऄगर बिी तथा मैन बिी ईद्योग
दालमोठ ईद्योग
मसला ईद्योग
कपास ईद्योग
आलेन्क्रक न्स्र्वच बोड बनाईने
सेलर न्मल /फ्लार्वर न्मल िलर न्मल/ न्चईरा कुटानी / पेलानी न्मल
प्लान्स्टक ईद्योग
जुट बाआनन्डगं तर्ा

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

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

मेतसनिाट जटु बाआनतडंग
हातिाट जटु बाआनतडंग
डेरी ईद्योग
करािी ईद्योग
गलौचा ईद्योग
पलाआईड ईद्योग
गारमेतट ईद्योग

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

१०० भन्दा बढी मेशीन भएको
५० देतख १०० मेतशन भएको
१ देतख ५० सम्म मेतशन भएको

8,000.00
5,000.00
3,000.00

8,000.00
5,000.00
3,000.00

ईद्योगतर्ा
नसारी व्यर्वसाय
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६३

६४
६५
६६
६७
६८
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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
९४
९५
९६
९७
९८
९९

र्न्नाचर तथा सःन्मल
सःतमल
फतनणचर ईद्योग
तिट ईद्योग
ग्रील ईद्योग
पशू अहर ईद्योग
कतर्े क्सनरी ईद्योग
न्सरक डसना ईद्योग
न्मनरल र्वाटर ईद्योग
बरर्, अआसक्रीम ईद्योग
भाडा ईद्योग
तामा, न्पिल, कूकर
अल्मून्नयम न्र्ल्टर /अल्मून्नयमको गृल तथा सामान बनाईने
बाल्टी /स्टोभ
सोडा /स्क्र्वास शर्वात ईद्योग
ऄचार जस्ता घरेलु ईद्योग
सेनेटरी ईद्योग
भेन्नयर ईद्योग
पशु पालन ईद्योग
पतछी पालन ईद्योग
न्चया ईद्योग (िररयो पिी पेली न्चया ईत्पादन गने)
रेतलंग,पुल, आनारको ररंग तथा तसमेन्टका ऄन्य सामान बनाईने ईद्योग
तसमेन्टका पोल तथा रृयुम पाइप ईद्योग
जटु तथा धागोिाट तैयार गररने झोला
एल.तप.जी ग्यास ईद्योग
आँट ईद्योग
ईतन कपडा ईद्योग
कोल्ड स्टोरेज
आन्टरनेट सेिा प्रदायक
तसमेन्ट ईद्योग
रासायतनक मल ईद्योग
िायर ईद्योग
तचयापतत्त प्याके तजग ईद्योग
क्रसर ईद्योग

मातथ ईल्लेतखत बाहेकका कुनै पतन व्यिसाय र ईद्योगलाइ तत्काल तनणणय गरी नगरपररषदमा ऄनमु ोदन गराईने गरी
कर लगाईन सतकने छ
६

१

सिारी कर तफण
नगरपातलका क्षेत्र तभत्र दताण भएका तनम्न सिारीहरुमा तनम्नानुसारको िातषकण कर तलने
क) बस, िक, लहरी
ख) जीप, कार, तमनी बस (भाडा)
ग) तमनी बस (तनजी)
घ) टेम्पो
ङ) टेकटर
च) कार, टेम्पो,

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
7,000.00
10,000.00
8,000.00
8,000.00
5,000.00
5,000.00

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
7,000.00
12,000.00
10,000.00
10,000.00
6,000.00
5,000.00

500 b]lv 5000 ;Dd

3,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
1,700.00
700.00

3,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
1,700.00
700.00
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७

१

२

३

छ) ठे ला गाडी तथा ररकशा
ज) रांगा गाडी
झ) गोरु गाडी
झ ) ररकशा भेन (बोतडिंग स्कुल)
च) सामान बोकने ररकशा भेन
छ) पािर टेलर
िातषकण सिारी कर ततरे का बाहेक बातहरबाट अईने तनम्न सिारीहरुमा तनम्नानुसारको पटके सिारी कर तलने
क) कन्टेनर
ख)िीपर
ग) रात्री बस
घ) बस,िक, लहरी
ङ) तमनी बस
च) िेकटर
छ) जीप,कार, टेम्पो
ठ) तगटी, डुंगा ,बालुिा, बोल्डर, पराल, माटो तलइ अईने प्रतत िकलाइ (पटके सिारी कर छुट्टै तलने)
ढ) तगटी, डुगं ा,बालिु ा, बोल्डर, पराल, माटो तलइ अईने प्रतत ियाकटरलाइ -पटके सिारी कर छुट्टै तलने)
ण) तिदेशी दताण नम्बर भएका सिारी साधनहरुमा मातथ ईल्लेतखत दरको
नितनतमणत बसपाकण मा तलन पाईने पातकिं ग शल्ु क
क) मेची कोशीसम्म चल्ने बस,िक, लहरीलाइ पातकिं ग शल्ु क िापत रु.१०।०० तथा दैतनक सिारी कर िापत
रु.२०।००
ख) कोशी गरी
पारीपटके
सगरमाथा, जनकपुर, गाइघाटसम्म अईने जाने बसहरुलाइ पातकिं ग शल्ु क िापत रु.२०।०० तथा दैतनक
सिारी
कर
िापत
रु.२०
पटकेतथाजम्मा
ग) सो भन्दा
लामो
दरु ीगरी
चल्नेप्रतत(रात्री
तदिा) बसहरुलाइ पातकंग तथा पटके सिारी कर -दैतनक)
घ) तिदेशी दताण नम्बर भएका सिारी साधनहरुमा मातथ ईल्लेतखत दरको तेब्बर
नोट : (सघं सस्ं थासगं सम्बन्धधत रहेको ररक्शा भेनमा कर नन्िने)
ररकसा दताण, नतिकरण तथा चालक प्रमाणपत्र तफण (तनयम १४३ को ऄनुसतू च ११ को तस.नं.३ बमोतजम)
क) बैिी , सोलारिाट चल्ने नयां ररकसा, ठे ला, भेन दताण
ख) बैिी, सोलारिाट चल्ने नयां ररकसा, ठे ला, नतिकरण
ग) नयां ररकसा, ठे ला, भेन दताण
घ) ररकसा, ठे ला, भेन निीकरण
ङ) ररकसा, ठे ला, भेन बक
ु र फारम दस्तुर रु.५।०० समेत
च) ररकसा चालक ऄनुमती पत्र बक
ु सतहत
छ) ररकसा चालक ऄनुमतत पत्र नतिकरण
ज) ररकसा नामसारी दस्तरु

25.00
35.00
25.00
75.00
35.00
200.00

25.00
35.00
25.00
75.00
35.00
200.00

100.00
100.00
20.00
20.00
15.00
20.00
15.00
20.00
15.00

100.00
100.00
20.00
20.00
15.00
20.00
15.00
20.00
15.00

30.00
40.00
70.00

30.00
40.00
70.00

3,000.00
1,000.00
100.00
50.00
50.00
50.00
30.00
50.00

3,000.00
1,000.00
100.00
50.00
50.00
50.00
30.00
50.00

नोट : भारतीय ररक्साहरु भद्रपुर नगर क्षेत्रमा प्रवेश गरेमा प्रन्त न्दन १००।०० का दरिे जररवाना न्िइनेछ । इ ररक्सा व्यन्िगत नगरवासीिे दताा गना ल्याएमा रु १५००।००
िाग्ने छ ।
८

एकीकृ त सम्पन्ि स्थानीय स्र्वायि शासन (दोस्रो सश
ं ोधन) न्नयमार्वली (२०६१ ) ऄनस
ु ार अगामी अ.र्व.देन्ख ऄसल
ु ईपर गने
१ ) रु.१० लाख सम्म
२) रु.१० लाख १ देतख रू.२० लाखसम्म
३) रु.२० लाख १ देतख रू.३० लाखसम्म
४) रु.३० लाख १ देतख रू.५०लाखसम्म
५) रु.५० लाख १ देतख रू.१ करोडसम्म
६) रू.१ करोड १ देतख रू.२ करोडसम्म
७) रू.२ करोड १ देतख रू ५ करोडसम्म
८) रू ५ करोड देतख मातथ

50 b]lv 200
300 b]lv 400
600 b]lv 1000
1500 b]lv 3000
4000 b]lv 10000
15000 b]lv 20000
30000 b]lv 60000
?=2.00 k|lt xhf/

पररच्छे द ७ को न्नयम १४४ को ईपन्नयम १६ मा व्यर्वस्था भएको सम्पन्ििरुमा कर

51

२२औ ंनगर पररषदबाट पाररत आ.व. २०७३/०७४ को बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम
९

१
क)
ख)
ग)
घ)
च)
छ)

१) २०० सम्म ग्राहक सख्ं या भएको
२) २०० देतख ५०० सम्म ग्राहक सख्ं या भएको
३) ५०० देतख मातथ ग्राहक सख्ं या भएको
नोट :न.पा.को न्वज्ञापन प्रसारण गरे वापत ५० प्रन्तशत कर छुट न्दइने
न्र्वज्ञापन कर

१०
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४

११

मनोरञ्जन करतफण
तसनेमा हलको जम्मा अम्दानीमा न्यूनतम २ प्रततशत देतख ५ प्रततशतसम्म
नोट : यसरी िाग्ने मनोरधजन शल्ु क मान्सक रुपमा दान्ििा गनुा पने
साबणजतनक स्थानमा सणकस प्रदशणन गनेलाइ दैतनक
बहुरुपी खेल देखाईनेलाइ दैतनक
समय समयमा लाग्ने मेलामा (मेला ठे केदारबाट पेशा कर िापत) दैतनक
साबणजतनक स्थानमा तभतडयो तथा तफल्म शतु टंग गने स्िदेशी तनमाणणकताणलाआण
साबणजतनक स्थानमा तभतडयो तथा तफल्म शतु टंग गने तिदेशी तनमाणणकताणलाआण
के बल
ु सचं ालन गने व्यिसाय -तनयम १४२ को ऄनुसतू च १० को तस.नं.१६(१७) बमोतजम रु.५,००० देतख रु.५०,०००)

होतडिंग बोडण प्रतत िगण तफट
तनयोन बोडण प्रतत िगण तफट
ग्लो साआिंन तिद्यतु तय बोडण प्रतत िगण तफट
तस्क्रन िोडण प्रतत िगण तफट
तत्रतभजन िोडण प्रतत िगण तफट
तफल्मी व्यानर िा पोस्टर प्रतत िगण तफट
अकासे िेलनु प्रतत िगण तफट
साना िोडण ३० िगण तफट भन्दा घटी
गाडीमा लेतख तिज्ञापज प्रतत िगण तफट
गाडीमा िोतक तिज्ञापज प्रतत िगण तफट
व्यानर गेट
ठुलो साआज व्यानर
िाल पोस्टर प्रतत िगण तफट
िाल पेतन्टंग प्रतत िगण तमटर
प्रतत िोडण बातषकण रु.१५००।०० मा नबढने गरी
मतदरा िा सतु ी जन्यमा ५०५ थप गरर तलने
पान्किं ग शुल्क (न्नयम १४७ को ऄनुसून्च १९ बमोन्जम)

2 k|ltzt

2 k|ltzt

500.00
10.00
1,000.00
5,000.00
10,000.00

500.00
10.00
1,000.00
5,000.00
10,000.00

5,000.00
8,000.00
12,000.00

5,000.00
8,000.00
12,000.00

25.00
20.00
30.00
15.00
30.00
10.00
500.00
30.00
25.00
30.00
100.00
300.00
5.00
5.00

25.00
20.00
30.00
15.00
30.00
10.00
500.00
30.00
25.00
30.00
100.00
300.00
5.00
5.00

क) बस, िक, तमनी बस, ियाकटरलाइ
30.00
30.00
ख) कार, जीप, भेनलाइ
20.00
20.00
ग) मोटरसाआकल
10.00
10.00
घ) साआकल
2.00
2.00
नोटः उपरोक्त सवारी साधनहरु ३ घण्टाका लागि मात्र पागकिं ि िनन सगकनेछ । त्यसपगछ प्रगि ३ घण्टाको ५० प्रगिशि थप शुल्क लाग्नेछ ।
१२

ऄस्थायी िाटबजार, घुम्ती पसल शुल्क र पशु मर्वेशीतर्ा (न्नयम १४२ को ऄनुसून्च १० को न्स.नं.१८ बमोन्जम)
१) खसी, बोका, भेडा, च्यांग्रा, सगुं ुर, बगं ुर, पाठापाठी, बाख्रा, बाख्रीमा रु.७००।०० सम्म मूल्य पनेलाइ तलने तदने
दिु ैबाट प्रतत गोटा रु.१०।००, रु.१०।०० पने गरी जम्मा रु.२०।०० र रु.७००।०० भन्दा बढी मोल पनेलाइ तलने तदने
दिु ैबाट रु.१।००, रु.१।०० गरी सयकडा रु.
२) एक पररिारबाट २ िटा कुखरु ा बेच्न ल्याएमा कर नतलने । सो मातथ जततसुकै ल्याएमा कुखरु ा (चल्ला बाहेक) प्रतत
गोटा तलने तदनेबाट बराबर पने गरी रु.५।०० का दरले प्रतत गोटा रु.
३) एक पररिारबाट २ िटा हासं बेच्न ल्याएमा कर नतलने । सो भन्दा मातथ जततसक
ु ै ल्याएमा प्रतत गोटा तलने तदने
दिु ैबाट बराबर पने गरी रु.५।०० का दरले प्रतत गोटा रु.

2.00

2.00

5.00

5.00

5.00

5.00
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४) एक पररिारबाट १ जोडी परेिा बेच्न ल्याएमा कर नतलने । सो भन्दा मातथ जततसुकै ल्याएमा प्रतत जोडी तलने
तदनेबाट बराबर पने गरी रु.
५) २ तकलोसम्म माछा, गंगटा तबक्री गनण ल्याईनेसगं दैतनक कर नतलने । सो भन्दा बढी माछा, गंगटा तबक्री गनेबाट
प्रतत १० तकलोमा दैतनक रु.
६) माछा, मासु पकाइ तबक्री गनेबाट दैतनक रु.
७) रांगा, खसी, सगुँ ुर कांचो मासु काटी तबक्री गनेबाट दैतनक रु.

5.00

5.00

5.00
5.00
15.00

5.00
5.00
15.00

नोटः बोरा आन्दमा जगेडा नरािी न्िउरा, मरु ी, ढाकीमा रािी न्बन्ि गनेिाई, हररयो सागपात, भक्का बनाई बेच्ने, ढक्कीमा हदी, टाउकोमा, भारमा, ढाडमा बोकी ल्याएको
दाउरामा कर नन्िने ।
१२) गोरु, गाइ, रांगा, भैसी, बाछा, बाछी, पाडा, पाडी, घोडा, घोडी, बछे डा, बछे डी चौपाया हाटमा खररद तबक्री गने
दिु ै थरीबाट रु.१००।०० मोलमा रु.१।००, रु.१।०० का दरले जम्मा सयकडा
१३

१४
१५

१६

१७

2.00

2.00

20.00
10.00
5.00

20.00
10.00
5.00

500.00

500.00

200.00
80.00
80.00
40.00
80.00
40.00

200.00
80.00
80.00
40.00
80.00
40.00

1.00
3,000.00

1.00
3,000.00

3,000.00

3,000.00

सेिा शल्ु क दस्तुर
न.पा.शौचालय तर्ा
क) नुहाईने प्रतत व्यति (एकसरो लुगा मात्र धनु पाईने)
ख) तदशा तपसाब गने प्रतत व्यति
ग) तपसाब गने प्रतत व्यति
झापा ऄततथी गृह
क) ऄततथी गृहको कोठा नं.१ र २ प्रतत कोठा प्रतत तदन
कान्जी हाईसतफण
क) भैसी, रांगा, गाइ, गोरु, घोडा, घोडीमा दैतनक
ख) पाडं ा, पाडं ी, बाछा, बाछी, बछे डा, बछे डीमा दैतनक
ग) बाख्रा, बाख्रीमा दैतनक
घ) पाठा, पाठीमा दैतनक
ङ) सगुँ ुर,गधामा दैतनक
च) ऄन्यमा
सम्पतत्त मल्ू याक
ं न दस्तरु (तनयम १४८ को ऄनसु तू च २० प्रतत हजार बढीमा रु.१/०० का दरले)
क) न.पा.आलाका तभत्रको घर जग्गाको सम्पतत मल्ू यांकन गनुण भएमा सो िापत सम्पतत्त धनीबाट प्रतत हजारमा
ख) तिदेश ऄध्ययनका लातग जाने तिद्याथीहरुको हकमा सम्पतत्त मल्ू यांकन तसफाररश दस्तुर
ग) तिदेश ऄध्ययनका लातग जाने तिद्याथीहरुको हकमा सम्पतत्त मल्ू यांकन नतलइ अयस्रोतको मात्र तलएमा सोको
तसफाररश दस्तुर
घरजग्गाको सम्पतत मल्ु यांकन गनुण परेमा एकीकृ त सम्पतत करको मल्ु याकन ऄनुसार हुनेछ ।
घर नक्शा पास दस्तुर

क) अर तस तस, अर ति सी, तसमेन्ट िा सक
ु ी चनु ा, बजीको जोडाआ , भआु तले पककी घरलाइ प्रतत िगण तफट
5.00
6.00
ख) अर सी सी, अर ति सी, तसमेन्ट िा सक
ु ी चुना आटाको जोडाआ भुआतला मातथ पतहलो तल्ला लगाएमा प्रतत िगण
6.00
7.00
तफट
ग) अर सी सी, अर ति सी, तसमेन्ट िा सुकी चुना आटा को जोडाणइ मातथल्लो तलाका लातग दोश्रो तला िा सोभन्दा
6.00
7.00
मातथ थपी बनाएमा प्रततिगण तफट
घ) आटा, ढुंगा , तसमेन्ट जोडाआ भएको तटनको छाना भएको घरको प्रतत िगण तफट
4.00
5.00
ङ) तदिाल सेन्टर िेरा, छत ककण टपाता भएको िा ए.सी तसटको छाना भएको घरलाइ प्रतत िगण तफट
2.00
3.00
च) तदिाल काठको, छत ककण टपाता भएको र ऄन्य सबैलाइ (तर फुसको छाना, फुसको िेरा भएकोलाइ घर नकशा
पास दस्तुर नतलने) प्रतत िगण तफट
2.00
3.00
छ) बाईण्री िाल पककीलाइ प्रतत रतनंग तफट
6.00
7.00
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 ।
ज) नकशा पास तनिेदन फारम दस्तुर
500.00
500.00
झ) तनमाणण सम्पन प्रमाण पत्र
750.00
1,000.00
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१८
क)

ख)

ग)
घ)
च)
छ)
ज)
झ)
ट)
ठ)
ड़)
ढ)
ण)
त)
थ)

द)

ध)
न)

ञ) नामसारी प्रतत घर RCC/RCC
ट) नामसारी प्रतत घर तटनको छाना पतकक तदिाल
ठ) नामसारी प्रतत घर ऄन्य घर
ड) स्थलगत सरजतमन
ढ) भिनको स्थलगत तनररक्षण दस्तरु
ण) घर तनमाणण गदाण सर सफाआण शुल्क
तनिेदन तथा तसफाररस दस्तरु
तनिेदन दस्तरु तनयमानसु ार लाग्ने
नककल दस्तुर तनयमानुसार लाग्ने (प्रतत पाना)
नककल दस्तुर एतककृ त सम्पतत कर
नककल दस्तुर तसफाररस
नककल दस्तुर नकशा पास
नागररकता िश
ं जको नाताले तसफाररस दस्तरु फारम सतहत
नागररकता ऄगं ीकृ तको तसफाररश दस्तुर फारम सतहत
नागररकता प्रतततलपी दस्तुर फारम सतहत
तमलापत्र दस्तुर (दिु ै पक्षबाट अधा/अधा बेहोररने गरी)
नाता प्रमातणत दस्तुर नेपालीमा ( ऄग्रेजीमा नाता प्रमातणत दस्तुर थप रु ८००/- लाग्नेछ )
घर कायमको तसफाररश
सरजमीन तसफाररश दस्तरु
ईजरु ी तथा मद्दु ा दस्तुर
चालचलन, तीन पुस्ते, नाता सम्बन्ध सम्बन्धी तसफाररश नेपाली
तिद्यतु , खानेपानीको तसफाररश
३ फे सको तिद्यतु तसफाररस (ईद्योग)
३ फे सको तिद्यतु तसफाररस (कृ तष)
व्यिसाय नामसारी तसफाररश दस्तरु
व्यिसाय लगत कट्टा तसफाररश दस्तरु
मातथ बाहेकका ऄन्य तसफाररस
चार तकल्ला प्रमातणत / जग्गा नामसारी
१) १ कठ्ठा सम्मको जग्गामा
२) १ कठ्ठा मातथ ३ कठ्ठासम्म
३) ३ कठ्ठा मातथ ५ कठ्ठासम्म
४) ५ कठ्ठा मातथ
घर भए नभएको तसफाररस दस्तरु
१) कालोपत्रे बाटोले छोएको १ कठ्ठा सम्मको जग्गामा
२) कालोपत्रे बाटोले छोएको १ कठ्ठा पतछ थप प्रतत कठ्ठा
३) ग्राभेल बाटोले छोएको जग्गामा १ कठ्ठा सम्मको जग्गामा
४)ग्राभेल बाटोले छोएको जग्गामा १ कठ् टा पतछ थप प्रतत कठ्ठा
५) कतच्च बाटोले छोएको जग्गामा १ कठ्ठा सम्मको जग्गामा
६) कतच्च बाटोले छोएको जग्गामा १ कठ्ठा पतछ थप प्रतत कठ्ठा
७) बाटोले नछोएको जग्गामा १ कठ्ठा सम्मको जग्गामा
८) बाटोले नछोएको जग्गामा १ कठ्ठा पतछ थप प्रतत कठ्ठा
सघं सस्ं था दताण तसफाररश दस्तुर
ऄंग्रेजी भाषामा गसफाररश िराउदा गसफाररश दस्िुर वापि थप रु.३००।०० लाग्नेछ ।
मोही लगत कट्टा तसफाररश

1,000.00
500.00
250.00
300.00
800.00
500.00

1,000.00
700.00
500.00
300.00
800.00
500.00

10.00
10.00
20.00
50.00
200.00
100.00
300.00
150.00
5 k|ltzt
200.00
400.00
200.00
200.00
100.00
150.00
500.00
100.00
200.00
200.00
100.00

10.00
10.00
20.00
50.00
300.00
100.00
300.00
150.00
5 k|ltzt
200.00
500.00
200.00
200.00
200.00
200.00
500.00
100.00
200.00
200.00
200.00

200.00
300.00
450.00
750.00

300.00
500.00
700.00
1,000.00

500.00
50.00
300.00
50.00
200.00
20.00
100.00
10.00
1,000.00

700.00
70.00
500.00
60.00
300.00
30.00
200.00
20.00
1,000.00
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प)

फ)

ब)

भ)
म)
य)
ल)
ि)
श)
ष)
१९

२०

२१

क) १ कठ्ठासम्मको
ख) १ कठ्ठादेतख मातथ प्रतत कठ्ठा थप
ईद्योग स्थापना तसफाररश दस्तरु
१) ठुलो ईद्योग
२) मझौला ईद्योग
३) घरेलु ईद्योग
व्यतिगत घटना दताण शल्ु क
१) ३५ तदन तभत्र दताण गनण अएमा (तनिेदन दस्तुर िापत मात्र)
२) ३५ तदन पतछ दताण गनण अएमा
३) व्यतिगत घटना प्रमाण पत्रको प्रतततलपी
तनजी तिद्यालय स्थापना तसफाररश
क) नयां तिद्यालय स्थापना गनण
ख) थप कक्षा तसफाररश प्रतत कक्षा रु.
ग) तिद्यालय ठाईं सारीको तसफाररश
धतनपुजाणमा ततन पुस्ते कायम तथा ससं ोधन
लकडी प्राप्त गने प्रयोजनको लागी
रुख काटने तसफाररस प्रतत रुख
ऄपूतातलको तसफाररस दस्तुर
छुट जग्गा दताण तसफाररस
पेन्शन पट्टटाको को तसफाररस
सस्ं थागत ऄनुरोधमा व्यति तिशेषलाइ गररएको तकटानी तसफाररस
१) न्र्वद्युत लाआनतर्ा
क) के न्रीय तिद्यतु प्रशारण लाआनको प्रतत खम्बा रु.
ख) प्रतत िान्सफर रु.
ग) साधारण खम्बा रु.
घ) सबै तकतसमका तारको प्रतत तमटर रु.
२) खानेपानी सस्ं थान/ ईपभोिा सतमतततफण
क) पाआप तिछाएको प्रतत तमटर रु.
३) नेपाल टेतलकमतफण ः
क) भूतमगत के िल
ु मेनहोलको रु.
ख) टेतलफोन कयातिनेट प्रतत रु.
ग) के बल तार प्रतत तमटर रु.
घ) के बल तार तानेको प्रतत खम्बा रु.
ऄस्थायी बांसे पूलको दर रेट
क) मान्छे लाइ प्रतत पटक
ख) मान्छे सतहत साआकल प्रतत पटक
ग) ररकसा भेनलाइ प्रतत पटक
घ) मोटरसाआकल प्रतत पटक
ङ) मारुती तथा ऄन्य भेन प्रतत पटक
सर सफाइ शुल्क
प्रत्येक व्यिसायीबाट प्रत्येक सटरिाट
क) रु.१,०००।- सम्म व्यिसाय कर ततनेलाइ
ख) रु.१,००१।- देतख ३,०००।- सम्म व्यिसाय कर ततनेलाइ

100.00
50.00

500.00
50.00

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

150.00
250.00
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500.00
700.00

ग) रु.३,००१।- देतख ५,०००।- सम्म व्यिसाय कर ततनेलाआ
घ) ५,००१।- मातथ व्यिसाय कर ततनेलाआ
प्रत्येक घरधनीिाट एकीकृ त सम्पतत करमा तनम्न िाडणहरुको तनम्न स्थानहरुमा
क) १ तल्ला भएको पतकक घरिाट बातषणक
ख) २ तल्ला भएको पतकक घरिाट बातषणक
ग) ३ तल्ला िा सो भन्दा मातथ भएको पतकक घरिाट बातषणक
घ) १ तल्ला भएको तटनको छाना पतकक घरिाट बातषणक
ङ) २ तल्ला भएको तटनको छाना पतकक घरिाट बातषणक
पातटण प्यालेस तथा होटलको ऄनुरोध गरेमा फोहर ईठाएिापत ईठाए िापत प्रतत िीप

500.00
700.00

100.00
100.00
200.00
200.00
300.00
300.00
60.00
60.00
100.00
100.00
1,000.00
1,000.00
मान्थ ईल्ले न्खत प्रत्येक घरधनीबाट ऄसुल गररने सरसर्ाइ सेर्वा शल्ु क एन्ककृ त सम्पन्त कर न्र्वन्नयमार्वली २०६८ मा ईल्ले न्खत सम्पूणा क्षेत्र
ईल्लेख भएका स्थानिरुमा न्नमााण भएका घरिरु पनेछन् ।
२२

२३

भाडा
१) सभा कक्ष हल भाडा दैतनक
२) तातलम के न्र हल भाडा दैतनक
३) मतल्टतमतडया भाडा दैतनक
४) व्याक हो लोडर प्रतत घण्टा (सणिसाधरणलाइ)
५) व्याक हो लोडर प्रतत घण्टा (न.पा.को ईपभोिा सतमततलाइ)
काडण दस्तरु
१) पाररिारर लगत काडणको दस्तुर नया
२) पाररिारर लगत काडणको प्रतततलपी दस्तरु
३) पाररिारर लगत काडणको थप घट दस्तरु
४) व्यिसाय प्रमाण पत्रको काडणको दस्तरु
५) फोटोकपी दस्तुर प्रतत पाना

1,500.00
500.00
1,000.00
2,150.00
1,750.00

1,500.00
500.00
1,000.00
2,150.00
1,750.00

25.00
50.00
25.00
50.00
2.00

25.00
50.00
25.00
50.00
2.00

नोट : बागषकन करहरुमा ऄगघल्लो अगथनक वषनका लागि १० प्रगिशि जररवाना िथा सोदेगि मागथका वषनरुका लागि प्रगि वषन
५ प्रगिशिका दरले थप जररवाना सगहि ५० प्रगिशि सम्म ऄसल
ु उपर िररनेछ
दैन्नक ऄस्थायी िाट बजार शुल्क तथा घुम्ती पसल
न्स.नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

न्र्वर्वरण
सागसव्जी पसल (हररयोपात) सानो
सागसव्जी पसल (हररयोपात) ठुलो
तरकारी जन्य पसल दैतनक
फलफुल र सो सरह पसल
तकराना पसल
थान कपडा पसल
रेतडमेड कपडा पसल िातहरिाट तैयार भइ अएको
रेतडमेड कपडा पसल स्थानीय सतु चकारिाट तैयार भइ अएको
काठको सामान तबक्री गने
तसल्भर, स्टील , धातक
ु ा भाडाकुडा तबक्री गने
पुजापाठका भाडाकुडा तथा समान तबक्री
फलाम पसल स्थानीय ईत्पादन
फलाम पसल बातहर ईत्पादन भइ अएको
हास, कुखुरा , परेिा प्रतत गोटा
हास, कुखरु ाका ऄण्डा बेच्ने

अ .र्व. २०७२/७३

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

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
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न्स.न.ं
१६
१७
१८
१९
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
कागती मात्र बेच्ने
सनु ार पसल
हजाम, मोतच
चट्टी, झल्ला बेच्ने
ऄस्थायी काटा (फ़तडया )
डोको, नाम्लो, घमु , कुचो बेच्ने लाइ
औषतध, जतडबुटी बेच्ने पसल
सक
ु मेल, ल्िाग बेच्ने पसल
छुपी थोक पसल
जत्तु ा चपल पसल
माछा पसल ठुलो (माछा तबक्री स्थल बाहेक)
माछा पसल सानो (माछा तबक्री स्थल बाहेक)
मरु इ , तचईरा बेच्ने पसल
तचया नास्ता तथा खाना बेच्ने पसल
फुलफल रस (जसु ) बेच्ने
तिस्कु६, पापड , प्याजी, पाईरोटी बेच्ने पसल
तस्िीर, पुस्तक बेच्ने
मतनहारी, चुरा पसल
धागो, ररिन पसल
माटाका भाडा कुडा बेच्ने पसल
छाता ,टचण लाइट ममणत गने
टोपी बेच्ने
तयारी झोला बेच्ने
घडी तिक्री गने
तिई तिजन बेच्ने
फलफुलका िोट तिरुिा बेच्ने
फुलका तिरुिा बेच्ने
साग सव्जीका तिरुिा बेच्ने
ठे लामा चाईतमन, मम, पानीपुरी बेच्ने
रेतडयो , लाआटर लगाएत चायनीज तथा ऄन्य तिदेतश सामान बेच्ने
सतु ीजन्य सामान बेच्ने
टहरामा बस्नेलाइ थप दैतनक

अ .र्व. २०७२/७३

अ .र्व. २०७३/७४

7.00
15.00
7.00
7.00
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

7.00
15.00
7.00
7.00
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
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