नीति, कार्य क्रम िथा बजेट
आ.व.२०७८/०७९

भीमदत्त नगरपालिका
नगर काययपालिकाको कायायिय
कञ्चनपरु , सदु रू पलिम प्रदेश, नेपाि

कञ्चनप
दु रू पलिम प्रदेश, नेपाि
भीमदत्तुर, सनगरपालिका

भीमदत्त नगरपालिका
सलं िप्त पररचय
सदु रू पश्चिम प्रदेश, कञ्चनपरु श्चजल्लाको सदरमक
ु ाममा रहेको यस भीमदत्त नगरपाश्चलका देशको सघं ीय राजधानी
काठमाडौंबाट ७५० श्चक.मी. को दरु ीमा अवश्चथित छ । तत्काश्चलन महेन्द्रनगर नगरपञ्चायतको रुपमा श्चव.स.ं २०३४
सालमा भजू ेला, श्चसद्धनाि र आदशश गााँउ पञ्चायतका सम्पर्ु श भाग तिा सडु ा र ऐरी गााँउ पञ्चायतको आंश्चशक भू–भाग
श्चमलाई गठन भएको हो । महेन्द्रनगर नामाकरर् हुन पवू श यसको बजार क्षेत्रलाई घसु डु ी बजार भश्चनन्द््यो । श्चव.सं. २०४७
सालको जनआन्द्दोलन पिात महेन्द्रनगर नगरपञ्चायत बाट नाम पररवतशन गरी महेन्द्रनगर नगरपाश्चलका बनाइयो । श्चव.सं.
२०६५ साल काश्चतशक २० गतेको नेपाल सरकार मन्द्त्री पररषदको श्चनर्शयानुसार (शश्चहद भीमदत्त पन्द्तको सम्मान थवरुप
उहााँको नाममा) यस नगरपाश्चलकालाई भीमदत्त नगरपाश्चलका नामाकरर्भएको हो ।यो नगरपाश्चलका सदु रू पश्चिम प्रदेशकै
योजनावद्ध शहर तिा नेपालको पश्चिमी नाका रहेको र भारत साँगको व्यापाररक दृश्चिकोर्ले सम्भावना बोके को शहर हो ।
प्रशासलनक लिभाजन ( १९ वटा वडाहरूमा श्चवभाश्चजत )
भौगोलिक लथिती:
सदु रू पश्चिम प्रदेश अन्द्तगशत कञ्चनपरु श्चजल्लाको श्चनवाशचन क्षेत्र नं. ३ मा यो नगर अवश्चथित छ ।
अवश्चथिश्चत:

२८०५२’ देश्चि २९००८’ उत्तरी अक्षाश
ं
८०००६’ देश्चि ८००१५.५’ पवू श देशान्द्तर

समरु सतहबाट १०० श्चमटर देश्चि १००० श्चमटर सम्मको उचाइशमा अवश्चथित
क्षेत्रफल ( १७१.३४ व. श्चक. श्चम.)
लसमाना :
पवू श
पश्चिम
उत्तर
दश्चक्षर्
हािापानी :

:
:
:
:

वेदकोट नगरपाश्चलका
महाकाली नदी
डडेल्धरु ा श्चजल्लाको परशरु ाम नगरपाश्चलका
शक्ु लाफााँटा राश्चरिय श्चनकुञ्ज

तराईको नगरपाश्चलका भएकाले यहााँको हावापानी उरर् तिा उपोरर् प्रकारको छ । नगरपाश्चलका क्षेत्रको अश्चधकतम
तापक्रम गमी याममा ४३० सेश्चल्सयस र जाडो याममा न्द्यनु तम ६.९६० सेश्चल्सयस सम्म रे कडश गररएको छ । यहााँ वाश्चषशक
सरदर १५७५ श्चम.श्चम. सम्म वषाश हुने गदशछ ।
भू ( धराति तिा लभरािोपना ) :
यस नगरपाश्चलकाको अश्चधकाश
ं भू- धरातल समतल रहेको पाइन्द्छ । उत्तरी सीमा तफश को जश्चमन भने समरु सतहबाट कररब
१००० श्चमटर सम्मको उचाई रहेको हुनाले अश्चधकांश भू-भाग उत्तरबाट दश्चक्षर्तफश पानीको बहाव हुने समतल श्चकश्चसमको
पाइन्द्छ ।
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भू ( उपयोग ) :
सदरमक
ु ाम र बजार क्षेत्रसमेत रहेको यो नगरपाश्चलकाको ५८.९४ प्रश्चतशत बसोबास क्षेत्र, ३९.०१ प्रश्चतशत जंगल क्षेत्र र
२.५ प्रश्चतशत शहरी क्षेत्र रहेको छ । बसोबास क्षेत्रको बीचमा कुल ११,९५० हेक्टर िेश्चतयोग्य जश्चमन रहेको छ ।
प्रमख
ु धालमिक, पयिटकीय तिा सांथकृलतक थििहरु :
पयशटश्चकय : शक्ु लाफााँटा राश्चरिय श्चनकुञ्ज, दोधरा–चााँदनी झोलंगु ेपल
ु , श्चझलश्चमला ताल, रानीताल,प्राश्चचन श्चसद्धनाि मश्चन्द्दर,
बाराकुण्डा,साके तधाम, भम्के नीधाम, महाकाली नदी, कालीताल झरना लगायतका पश्चहचानयुक्त श्चचनारी सश्चहतका
पयशटकीय एवं ऐश्चतहाश्चसक सम्पदा रहेका छन् ।
साथं कृ श्चतक तिा धाश्चमशक : श्चशद्धनाि मश्चन्द्दर ,महाकाली शारदा भम्के नी धाम, प्राश्चचन श्चवरर्धु ाम, बैजनाि मश्चन्द्दर, श्चशव
धाम, साके त धाम,रौटेला मश्चन्द्दर,श्चवरर्ु मश्चन्द्दर, राना िारु होमथटे ।
चाडपवश तिा संथकृ श्चत:यस नगरपाश्चलकाकामा मख्ु यतया गौरा, दशैं, श्चतहार, होली, तीज, श्चवषु, चैतली, माश्चघ, हरे ली,
गरु े ली, चैते दशैं आश्चद चाडपवशहरु मनाइन्द्छन् । आश्चदवासी िारु समदु ाय र पहाडे बाहुन, क्षेत्री, ठकुरीहरुको आश्चधक्यता
रहेको यस नगरका वाश्चसन्द्दाहरुको सथं कृ श्चतमा पश्चन जाश्चतय श्चबम्ब देश्चिने गदशछ ।
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“सन्तङ्टङ्झरतवातावयणसङ्टशासनसङ्जहतकोसभाजवादउन्भङ्टखसभृद्धनगय,

कृङ्जष, ऩमयटन तथा प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत अथयतन्र ङ्जवकासको आधाय”

बीभदत्त नगयऩाङ्झरका

आ.व. २०७८।०७९ को नीङ्झत, कामयक्रभ तथा फजेट
मस बीभदत्त नगयऩाङ्झरकाको नवौं नगयसबाका सबाध्मऺ तथा नगय प्रभङ्टखज्मू, नगय सबाका सदस्मज्मूहरु,
नेऩारको सॊ ङ्जवधान २०७२ रे ऩङ्चयकल्ऩना गये को तीन तहको सयकाय सञ्चारन अनङ्टरुऩ ङ्जव.स. २०७४ सार
असाय १४ गते सम्ऩङ्ङ स्थानीम तहको ऩङ्जहरो ङ्झनवायचनफाट ङ्झनवायङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधरे सॊ वैधाङ्झनक व्मवस्था अनङ्टसाय
ङ्जव.स. २०७४ श्रावण २४ गते प्रथभ नगयसबा बई हार सम्भ आठ वटा नगयसबा सम्ऩङ्ङ गयी नगयफासीको
चाहना य इच्छा अनङ्टसाय वडाको ऩङ्जहचानभा आधाङ्चयत ङ्जवकास भोडर कामयक्रभका मोजनाहरुराई प्राथङ्झभकता
ङ्झनधाययण गयी “सन्तङ्टङ्झरत वातावयण सङ्टशासन सङ्जहतको सभाजवाद उन्भङ्टख सभृद्ध नगय, कृङ्जष, ऩमयटन तथा प्रङ्जवङ्झधभा
आधाङ्चयत अथयतन्र ङ्जवकासको आधाय” बङ्ङे भूर नायाका साथ नीङ्झत तथा कामयक्रभ तम गङ्चयएकोछ।
नेऩारको सॊ ङ्जवधान २०७२ को बाग १९ धाया २३०फभोङ्ञजभ स्थानीमतहको याजश्व य व्ममको अनङ्टभानको
व्मवस्था

बए

अनङ्टरुऩ

आगाभी

आ.व.२०७८।०७९का

राङ्झग

ङ्छदशाङ्झनदे शसङ्जहत

हाम्रोबीभदत्त

नगयऩाङ्झरकाकोनीङ्झतकामयक्रभतथा फजेट मस गयीभाभम सबाभा प्रस्तङ्टत गनय ऩाउॉ दा भ ज्मादै हङ्जषत
य एवॊ गौयवाङ्ञन्वत
बएकोछङ्ट । मस अवसयभा याङ्जष्डमता, सॊ घीम रोकताङ्ञन्रक गणतन्रय जनजीङ्जवका प्राङ्झिको आन्दोरनका ङ्जवङ्झबङ्ङ
कारखण्डभा जीवन उत्सगय गनङ्टय हङ्टनेसम्ऩूणय ऻात अऻात शङ्जहदहरूप्रङ्झत हाङ्छदयकश्रद्धाञ्जरी अऩयण गदय छङ्ट । याङ्जष्डम
स्वाधीनता, स्वाङ्झबभान, रोकतन्र, सङ्घीमता, जनजीङ्जवका, सङ्टशासन य सभृङ्जद्ध प्राङ्झिको आन्दोरनभा क्राङ्ञन्तको नेतत्ृ व
गनङ्टह
य न
य न
ङ्ट े अग्रज य मोगदान गनङ्टह
ङ्ट ेङ्छददी-फङ्जहनी तथा दाजङ्ट-बाईप्रङ्झत हाङ्छदयक सम्भान व्मक्त गनय चाहन्छङ्ट ।
गत वषय दे खाऩये को कोङ्झबड भहाभायीरे मस वषय ऩङ्झन हाम्रो ङ्जवकास य सभृङ्जद्धको माराराई गम्बीय रुऩभा प्रबाङ्जवत
गये कोछ। कोङ्झबड भहाभायीको सङ्क्क्रभण प्रायम्ब बएरगत्तै नेऩार सयकायरे अवरम्फन गये को नीङ्झतअनङ्टरुऩबीभदत्त
नगयऩाङ्झरकारे ङ्झरएको स्ऩष्ट कामयनीङ्झत,सभन्वमात्भक कामयशैरी एवॊ सफै नगयवासीहरुको ऩायस्ऩङ्चयक एकता, धै मय य
सहमोगरे कोयोनाको ऩङ्जहरो रहयसम्भ मस भहाभायीको सङ्क्क्रभणफाट नगयवासीहरुको जीवन यऺा गनय हाभी
सपर बएका ङ्झथमौंतय भहाभायीको दोश्रो रहयभा सॊ क्रभण योकथाभ य ङ्झनमन्रणका राङ्झग गङ्चयएको अथक
प्रमासका फावजङ्टद भानवीम ऺती ब्महोनङ्टऩ
य ये कोछ । मस भहाभायीफाट भृत्मङ्टवयण गनङ्टह
य न
ङ्ट े नागङ्चयकहरुप्रङ्झत हाङ्छदयक
श्रद्धाञ्जरी अऩयण गदय छङ्ट । भृतकका आपन्त तथा ऩङ्चयवायजनभा सभवेदना व्मक्त गदय छङ्ट । सॊ क्रङ्झभत ङ्झफयाभीको
शीघ्र स्वास््म राबको काभना गदय छङ्ट ।
जोङ्ञखभऩूणय ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा अग्रऩङ्ञङ्क्क्तभा यहे य सेवा गनेजनप्रङ्झतङ्झनङ्झध,स्वास््मकभॉ, सङ्टयऺाकभॉ, सयसपाइकभॉ, चारकहरु
रगामत सम्ऩूणय कभयचायीहरुको भ उच्च प्रशॊसा गदय छङ्ट । अत्मावश्मक वस्तङ्टको आऩूङ्झतय सहज फनाउन मोगदान
गने सफै व्मङ्ञक्त तथा सॊ घ-सॊ स्थाराई धन्मवाद ङ्छदन चाहन्छङ्ट । बीभदत्त नगयऩाङ्झरकारे कोङ्झबड सॊ क्रभण योकथाभ
य ङ्झनमन्रणका राङ्झग चारेको कदभभा ऩूणय साथङ्छदनङ्टकासाथैप्रकोऩ व्मवस्थाऩनकोषभानगद य ङ्ञजन्सीसहमोगगनङ्टह
य न
ङ्ट े
सम्ऩूणय

याजनीङ्झतकदर,नागङ्चयक

सभाज,सॊ घ-सॊ स्था,

सहकायी,

शैङ्ञऺकसॊ स्था,

साभङ्टदाङ्जमकसॊ स्था,ङ्जवङ्ञत्तम

सॊ स्था,व्मवसाङ्जमकतथाङ्झनजीऺेर,सॊ चायकभॉएवॊ ङ्छददीफङ्जहनी तथा दाजङ्टबाईप्रङ्झत हाङ्छदयक आबाय व्मक्त गदय छङ्ट य आगाभी
ङ्छदनहरुभा सभेत सङ्जक्रम मोगदानको अऩेऺा गदयछङ्ट ।
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कोङ्झबड-१९ (कोयोना)को दोश्रो रहयका कायणरे आ.व. ०७७।०७८ का राङ्झग तम गयीएका सफै कामयक्रभ तथा
मोजनाहरु सम्ऩङ्ङ गनय नसङ्जकएता ऩङ्झन भूरबूत रुऩभा सम्ऩादन बए गये का कामयक्रभका उऩरङ्ञब्धहरु सॊङ्ञऺि रुऩभा
प्रस्तङ्टत गनय चाहन्छङ्ट ।

सङ्टशासन, सॊ स्थागत ङ्जवकास य सेवा प्रवाह
1.

नगयऩाङ्झरकाका ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झतहरु य नगयका सवै सॊ मन्रहरुराई चरामभान गयाउनङ्टका साथै
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषम ऺेरभा भहत्वऩूणय ङ्झनणयम गदै मस आङ्झथक
य वषयभा १२ वटा नगय कामयऩाङ्झरका फैठक सम्ऩङ्ङ
बएका छन ।

2.

नगयको सभग्र ऺेरको सन्तङ्टङ्झरत ङ्जवकासका राङ्झग अल्ऩकारीन, भध्मकारी य ङ्छदघयकाङ्झरन रक्ष्म सङ्जहतको
२५ वषे गङ्टरुमोजना तम गङ्चय सो का आधायभा नीङ्झत तथा कामयक्रभहरु तम गने अभ्मासको थारनी
गङ्चयएको छ ।

3.

नागङ्चयक न्माम प्रणारीभा ङ्झनष्ऩऺन्माम का राङ्झग सभम साऩेऺ यसयर उऩामफाट भङ्टद्धा पड्णौट गङ्चयएको
। चारङ्ट आ.व. भा १७ वटा भङ्टद्धा दताय बएकोभा १२ वटा ङ्झभराऩर बएको छ।

4.

कभयचायीहरुराई आवश्मकता अनङ्टसाय ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध ताङ्झरभ प्रदान गदै वडा कामायरमको कामय
सम्ऩादनका राङ्झग आवश्मक जनशङ्ञक्त व्मवस्थाऩन गयी च ङ्टस्त दङ्टरुस्त रुऩभा सेवा प्रवाह गङ्चयएको ।

5.

ङ्ञजन्सी शाखाराई सभम साऩेऺ य प्रङ्जवङ्झधभैरी फनाउन सफ्टवेमय प्रमोगभा ल्माउनङ्टका साथै बवन नक्साका
सम्ऩूणय कामयहरु सफ्टवेमयको प्रमोगरे अनराईन भापयत सॊ चारन गङ्चयएको छ ।

6.

गङ्चयव घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान तथा ऩङ्चयचमऩर ङ्जवतयण कामयक्रभ अन्तगयत बीभदत्त नगय ऺेरका घयधङ्टयीहरुको
रगत सॊ करन कामय थारनी गङ्चयएको छ ।

7.

सङ्घीमता साझेदायी कामयक्रभको सहमोगभा बीभदत्त नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवद्यङ्टतीम नगय प्रोपाईरको कामय
अङ्ञन्तभ चयणभा यहे को छ ।

8.

नगयका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरको ङ्जवकासभा मोगदान ऩङ्टर्माएका व्मङ्ञक्त तथा सॊ घ सॊ स्थाहरुको मोगदानको उच्च
भूल्माकॊन गङ्चय बीभदत्त नगयऩाङ्झरकाको स्थाऩना ङ्छदवसको अवसयभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवधाभा व्मङ्ञक्तत्वहरुराई
सम्भाङ्झनत तथा ऩङ्टयस्कृत गङ्चयएको छ ।

9.

नगयऩाङ्झरका ऺेर ङ्झबर बईयहे को काभकावायहीहरुराई नगयवासीहरु भाझ ऩङ्टर्माउने उद्देश्मरे बीभदत्त
अनराईन सञ्चारन गङ्चयएको छ ।

10.

ङ्जवगत राभो सभम दे खी शव वाहनको अबावरे गदाय नगयवासीरे बोग्नङ्ट ऩये को सभस्मा राई हर गनय
शव वाहन खङ्चयद प्रकृमा अगाडी वढाईएको छ ।

11.

ऩूवायधाय ङ्झनभायण भापयत याजश्व्व शाखाराई आधङ्टङ्झनङ्जककयण तथा व्मवङ्ञस्थत, स्टोय व्मवस्थाऩनका साथै
सवायी साधनको ग्माये ज ङ्झनभायण गङ्चय नगयको सेवा प्रवाहभा सहजता ल्माईएको छ ।

12.

शहयी मोजना आमोग, नगय ऩमयटन ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको छङ्ट ट्टै कामायरमको व्मवस्था गङ्चय नगयको ङ्जवकास
कामयभा ऩङ्चयचारन गङ्चयएको छ ।

13.

नगय प्रहयीराई दजायनी ङ्ञचन्ह प्रदान, ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गनङ्टक
य ा साथै छङ्ट ट्टै कामायरम व्मवस्थाऩन गङ्चयएको
छ ।

ङ्ट ा साथै दे शका १२
14. नगय ङ्जवकास कोषफाट, दे श बङ्चय भा नै उत्कृष्ठ नगयऩाङ्झरका बई सम्भान प्राि हङ्टनक
वटा नगयऩाङ्झरका ङ्झबर स्भाटय ङ्झसटीका राङ्झग बीभदत्त नगयऩाङ्झरका छनौटभा ऩनय सपर बएको छ ।
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15.

राभो सभम दे खी ङ्जववादका रुऩभा यहे का भहे न्रनगय नगय ङ्जवकास सङ्झभङ्झत खाये ज बए ऩश्चात नगयका सवै
वडा तथा नगयको सम्ऩूणय बूगोरराई सभेट्ने गङ्चय बीभदत्त नगय ङ्जवकास सङ्झभङ्झत गठन गयाउन सपरता
ङ्झभरेको छ ।

16.

दङ्टई नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवचभा यहे को भहाकारी नङ्छदको नदीजन्म ऩदाथयको फाॉडपाॉडका ङ्जवषमभा यहे को
सभस्मा सम्फन्धभा६२ प्रङ्झतशत बीभदत्त नगयऩाङ्झरकाको य ३८ प्रङ्झतशत दोधाया चाॉदनी नगयऩाङ्झरकाको
हङ्टने गङ्चय सहभती गङ्चयएको छ ।

17.

नगयऩाङ्झरका ऺेरभा सङ्टशासन, कामय प्रबावकायीता, जनचाहना वभोङ्ञजभ सङ्जहतको सेवा प्रवाहका राङ्झग
आवश्मक ऐन, कानङ्टन, नीङ्झत, ङ्जवङ्झनमभ, कामयङ्जवङ्झध, ङ्झनदे ङ्ञशका तमाय गङ्चय रागङ्ट गङ्चयएको छ ।

स्वास््म सेवा तथा कोबीड-१९ प्रङ्झतकामय
18.

मस वषय कोयोना भहाभायीको दोश्रो रहयका कायण ङ्जवकास ङ्झनभायणका कामयभा प्रबाव ऩये को छ य
कोङ्झबड-१९ कोयोना भहाभायी जोङ्ञखभफाट नगयवासीराई सङ्टयङ्ञऺत फनाउन ङ्झनषेधाऻा जायी का ङ्जवचभा
कोबीड प्रङ्झतकामयभा दे हामका थऩ भहत्वऩूणय कामयहरु सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ ।

क) बीभदत्त नगयऩाङ्झरकारे कोङ्झबड-१९, कोयोना बाईयस ऩयीऺणका राङ्झग ङ्जऩङ्झसआय (PCR) भेङ्झसन खङ्चयद गयी
भहाकारी प्रादे ङ्ञशक अस्ऩतारराई हस्तान्तयण गङ्चयसकेको य बीभदत्त नगयका ज्मेष्ठ नागङ्चयक, ङ्जवऩङ्ङ,
अऩाङ्ग य बीभदत्त नगयऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध एवॊ कभयचायीहरुको कोङ्झबड-१९ ऩयीऺणको ङ्झन्शङ्टल्क
व्मवस्था ङ्झभराइएको य अन्म नागङ्चयकहरुको हकभा शङ्टल्कभा ५०% छङ्ट टको व्मवस्था गङ्चयनङ्टका साथै
कोयोना भहाभायीका कायण भृत्मङ्ट हङ्टन गएका व्मङ्ञक्तहरुको शव व्मवस्थाऩन कामयभा सहमोग गये को छ ।
ख) कोयोना सॊ क्रङ्झभतहरुका राङ्झग अङ्ञक्सजनको सहज आऩूङ्झतक
य ा ङ्झनङ्झभत्त भहाकारी प्रादे ङ्ञशक अस्ऩतारराई
रु.२० राख तथा अङ्ञक्सजन ङ्झसङ्झरण्डय ढङ्ट वानी गनय साधन सहमोग, ङ्जवशेषऻ ङ्ञचङ्जकत्सक सेवाका राङ्झग
रु.१० राख य कोङ्झबड सॊ क्रङ्झभतहरुराई आवश्मक ऩने रु.५ राख वयावयको ये भडेङ्झसवीय औषधी खङ्चयद
यकभ हस्तान्तयण गङ्चयएको

छ ।

ग) नगयवासीहरुराई कोयोना भहाभायी ङ्जवरुद्धको खोऩ सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनय हार सम्भ ९१६० जनाराई कोयोना
ङ्जवरुद्धको खोऩ रगाइएको छ ।
घ) कोबीडको भहाभायीका सभमभा गड्डाचौकी नाकाभा ङ्ञचङ्जकत्सक सङ्जहतको हे ल्थ डे स्क सॊ चारनभा ल्माएको
य स्थामी सॊ यचना ङ्झनभायणको प्रायम्ब गङ्चयएको छ । मसका साथै ङ्झसभा ऺेरभा आउने आप्रवासी
काभदायहरुका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामको सहकामयभा अस्थाई होल्डीङ्ग सेन्टय ङ्झनभायण गङ्चय सॊ चारनभा
ल्माईएको छ ।
ङ) बीभदत्त नगयऩाङ्झरकारे आफ्नै श्रोत साधन प्रमोग गयी वडास्तयभा कोयोना ऩयीऺण

(Antigene Test)

सॉगै भनोङ्जवभशय सेवा सॊ चारन गङ्चयएको छ ।
च) नेऩार सयकायरे जायी गये को ङ्झनषेधाऻाको ऩूणय ऩारना कामायन्वमन गनयभा

बीभदत्त नगयऩाङ्झरका तपयफाट

नगय प्रहयीहरु ऩङ्चयचारन गङ्चय सहमोग ऩङ्टर्माइएको छ ।

19.

नगयवासीहरुराई ङ्जवशेषऻ सङ्जहतको स्वास््म सेवा ऩङ्टर्माउन ङ्जवशेषऻ स्वास््म ङ्ञशङ्जवय सॊ चारन गयी ५०००
बन्दा फढी नागङ्चयकहरुराई सेवा ऩङ्टर्माउनङ्टका साथै नगयवासीहरुराई कोयोना ङ्जवरुद्धको खोऩ रगाउन
बीभदत्त नगयऩाङ्झरकारे नेऩार सयकायसॉग खोऩ खङ्चयदका राङ्झग अनङ्टभङ्झत भाग गये को छ ।

20.

नगयवासीहरुराई आधायबूत स्वास््म सेवा सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाउन थऩ १२ वटा वडाहरुभा आधायबूत
स्वास््म सेवा केन्र सॊचारन बई सफै वडाहरुभा आधायबूत स्वास््म सेवा सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गङ्चयएको छ ।
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21.

भातृ ङ्ञशशङ्ट स्वास््म स्माहायका राङ्झग आभा सङ्टयऺा कामयक्रभ अन्तगयत बीभदत्त नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १०
य १६ भा प्रसङ्टङ्झत सेवा केन्र सॊ चारनभा यहे को य बीभदत्त नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ९ शहयी स्वास््म
केन्रभा मसै आङ्झथक
य वषय ङ्झबर प्रसङ्टङ्झत सेवा केन्र सॊ चारनभा ल्माउने गङ्चय तमायी गङ्चयएको छ ।

22.

वडा नॊ. २, ८, ११, १४, १५, १७ य १९ भा आफ्नै बवनफाट आधायबूत स्वास््म सेवा सॊ चारनभा
आएको छ । वडा नॊ. ५, ६ य १२ भा बवन ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङ बईसकेको य वडा नॊ. ४ य १८ भा
ङ्झनभायणाधीन अवस्थाभा यहे को छ ।

23.

स्वास््मकभॉ,

स्वास्थ

स्वमॊ सेवीका

य

नगयऩाङ्झरकाका

ङ्जवङ्झबङ्ङ

सॊ मन्र

ऩङ्चयचारन

गङ्चय

बीभदत्त

नगयऩाङ्झरकाराई ऩूणय खोऩ सङ्टङ्झनङ्ञश्चत नगयऩाङ्झरका घोषणा गङ्चयएको छ ।

24. स्वास््म ऺेरभा नगयवासीहरुको ऩोषण अवस्थाभा सङ्टधाय गनय फहङ्टऺेरीम ऩोषण कामयक्रभको शङ्टरुवात
गङ्चयएको छ ।

ङ्ञशऺा साऺयता तथा खेरकङ्टद
25.

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका राङ्झग आवश्मक सूचना प्रङ्जवङ्झध, सङ्टयङ्ञऺत बवन, ऩमायि पङ्झनच
य य, ऩङ्टस्तकारम, शैङ्ञऺक
साभग्री, प्रमोगशारा, खानेऩानी, शौचारम ऩूवायधाय ङ्झनभायणभा सहमोग ऩङ्टर्माइएको छ । साथै मोग ऩाड्थक्रभ
य साऺय नगयऩाङ्झरका घोषणाको तमायीका राङ्झग साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केन्रहरु भापयत साऺयता अङ्झबमान
सञ्चारन गङ्चयएको छ ।

26.

नगयको ङ्ञशऺा ऺेरका सभस्मा सभाधानका राङ्झग अध्ममन गनङ्टक
य ा साथै भहाकारी फहङ्टप्राङ्जवङ्झधक ङ्जवद्यारम
सॊ चारनको तमायी गङ्चयएको छ ।

27.

ङ्ञजल्रा खे रकङ्टद ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका ङ्जवङ्झबङ्ङ खे रहरु प्रवद्धनका राङ्झग आवश्मक सहमोग गनङ्टक
य ा साथै
ङ्चयगौना ङ्जक्रकेट खे र भैदान य ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानभा बरीवर कोड ङ्झनभायण गङ्चयएको छ ।

कृङ्जष, ऩशङ्टऩॊऺीऩारन तथा सहकायी्
28. कृङ्जषको उत्ऩादन वृङ्जद्ध य व्मवसामीकयण भापयत योजगायी ङ्झसजयना गने उद्देश्मका साथ “एक वडा एक
उत्ऩादन” कामयक्रभ अन्तगयत फाख्रा ऩारन, कङ्टखङ्टया ऩारन, भाछा ऩारन, तयकायी खे ती, आरङ्टखेती, ङ्झरङ्ञच
खे ती, कागती खे ती, वगयभा तकायी खे ती अनङ्टदान भापयत साझेदायी गनङ्टक
य ासाथै ङ्जकसानहरु राई धानको
फीउ सभेत ङ्जवतयण गङ्चयएको छ ।

29.

ङ्जवङ्झबङ्ङ फारीको ऩकेट ऺेर ङ्झनधाययण गयी ऩकेट सॊ चारनका राङ्झग ७ वटा कृषक सभूहराई अनङ्टदान
उऩरव्ध गयाउनङ्टका साथै कृषक सभूहभा कृषक ऩाठशारा सॊ चारन गयी प्रङ्जवङ्झध ङ्जवस्ताय गङ्चयएको छ ।

30.

राभो सभम दे खी आवश्मकता भहसङ्टश गङ्चयएको आधङ्टङ्झनक कृङ्जष वजायको सभस्मा सभाधान हङ्टने गङ्चय
बीभदत्त नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ४ ङ्ञस्थत स्थानीम खङ्टरा भञ्चको ऩङ्ञश्चभ ऩट्टी यहे को जग्गाभा एङ्जककृत
परपूर, तयकायी तथा कृङ्जष उऩज फजाय ङ्झनभायण कामय प्रायम्ब गङ्चयएको छ ।

31.

नगयऩाङ्झरकाराई फीउभा आत्भङ्झनबयय वनाउन वडा नॊ. २ भा ङ्झनजी ऺेर य वडा नॊ. १५ भा सहकायी तथा
प्रधानभन्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनङ्जककयण आमोजनाको साझेदायीभा फीउ स्रोत केन्र बवन ङ्झनभायणभा सहमोग
ऩङ्टर्माइएको छ ।

32.

नगयवासीराई उद्यभी वनाउन ङ्झफना ङ्झधतो व्माजभा अनङ्टदान ङ्छदने गङ्चय नेऩार वैक ङ्झर.सॊ गको साझेदायी गङ्चय
भेमय उद्यभङ्ञशरता कामयक्रभ सॊचारनभा ल्माइएको छ य भेमय उद्यभशीरता कामयक्रभ भापयत १००
जनाराई उद्यभङ्ञशरता ताङ्झरभ प्रदान गङ्चय सहङ्टङ्झरमतऩूणय कजायभा उद्यभ व्मवसामीका राङ्झग ब्माज अनङ्टदान
कामय अगाडी वढाईएको छ ।
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33.

UNDP/NEEDS Nepal सॉगको साझेदायीभा सॊ चाङ्झरत कोङ्झबड-१९ प्रङ्झतकामय, साभाङ्ञजक आङ्झथक
य
ऩङ्टनरायब
कामयक्रभ भापयत ३७० जना कृङ्जष व्मवसाम सहगोग गङ्चय उद्यभ ङ्जवकासभा उत्प्रेङ्चयत गङ्चयएको छ । साथै
गङ्चयवी ङ्झनवायणका राङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास कामयक्रभ अन्तगयत ८० जना रघङ्ट उद्यभी तमाय गङ्चयएको
छ ।

34.

वडा नम्वय १९ भा वगय खे ती, वडा ९ भा ड्रागन फ्रङ्टट, वडा नॊ. १५ भा कङ्टखङ्टया ह्याचयी स्थाऩना, वडा
नॊ.२, १५ भा फीउ स्रोत केन्र रगामतका नमा प्रङ्जवङ्झधभा सहमोग गङ्चयएको छ ।

35.

कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊऺी कामयक्रभ अन्तयगत बैसी ऩकेट, रोकर कङ्टखङ्टया, धान, गहङ्ट, भकै, तयकायी, च्माउ, आङ्छद
ऩकेट तमाय गङ्चयएको ।

36.

नगयभा ङ्जकसानहरु स्थानीम स्तयभा सहजै सेवा उऩरव्ध गयाउन नगयका ङ्जवङ्झबङ्ङ बागभा कङ्जष य तथा ऩशङ्ट
सेवा केन्र सॊचारनभा ल्माईएको छ ।

ऩमयटन ङ्जवकास य प्रवद्धन्
37.

राभो सभम दे खी गौचयभा ऩङ्चयणत बएको भहे न्रनगय ङ्जवभानस्थर सॊ चारनभा ल्माउन राभो सभम दे ङ्ञख
गङ्चयएको प्रमत्न ऩङ्झछ फहङ्टऩङ्ञऺम सयोकयावारा सॊ ग सम्झौता गङ्चय नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणराई
रागत साझेदायी वाऩतको यकभ रु. एक कयोड उऩरब्ध गयाइएको ।

38.

याङ्जष्डम अन्तयायङ्जष्डम रुऩभा ऩङ्जहचान फोकेको शङ्टक्रापाॉटा याङ्जष्डम ङ्झनकङ्टञ्जको ऩमायऩमयटन प्रवद्धयन गयी योजगायी
ङ्झसजयना गनय बीभदत्त नगयऩाङ्झरकाको भङ्टख्म सॊ मोजनभा सफै सयोकायवाराहरुको सहकामयभा “चौथो शङ्टक्रा
पाॉटा ऩमयटन भहोत्सव २०७७” बव्मताका साथ सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ।

39.

भहाकारी नङ्छदको ऩानीको वहङ्टउऩमोग बङ्ङे नायाका साथ ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊ घ सॊ स्था सॊ गको साझेदायी य
सहकामयभा भहाकारी नङ्छदभा र्मापङ्जटङ्गको व्मवसाङ्जमक सॊ चारन गङ्चयएको छ ।

ऩूवायधाय, शहयी ङ्जवकास य मातामात्
40. व्मवङ्ञस्थत मोजना वनाई स्थाऩना गये को मस नगयराई सभम साऩेऺ ऩूवायधाय ङ्जवकास गदै रैजाने हाम्रो
नीङ्झत अनङ्टसाय मस नगयराई नेऩार सयकायको स्भाटय ङ्झसटीको मोजनाभा सभावेस गयाई सङ्घीम सयकायफाट
फजेट ङ्जवनीमोजन गयाईएको छ साथै ऺेरीम शहयी ङ्जवकास आमोजनाके काभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदईएको छ
।

41. नगयको सहज मातामातका राङ्झग फाङ्जहयी चक्रऩथको ट्रमाक खोल्ने कामय सम्ऩङ्ङ बई ङ्जवङ्झबङ्ङ खण्डभा
कारोऩरे गने कामय बईयहे को छ । साथै ङ्झबरी चक्रऩथको ङ्झनभायण कामय अगाडी फढाइएको छ ।

42. सेवा प्रवाह प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गनय बीभदत्त नगयऩाङ्झरकारे

आफ्नो भूख्म प्रशासङ्झनक बवन

ङ्झनभायणको ठे क्का बई ङ्झनभायण प्रायम्ब गङ्चयएको छ । साथै आफ्नै वडा कामायरम बवन ङ्झनभायण कामय ङ्झतव्र
रुऩरे अगाङ्झड फढाइएको छ । मस आङ्झथक
य वषयभा वडा नॊ. २, १५ य १७ फाट सेवा सङ्टचारू बएको छ
बने वडा नॊ. ६ य १२ को बवन ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङ बईसकेको छ । आगाभी आङ्झथक
य वषयभा वडा नॊ. ३,
४, ५, ७, ८, ९, १०, ११, १३, १४, १६, १८ य १९ को ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङ हङ्टने गङ्चय कामय प्रायम्ब गङ्चयएको
छ ।

43.

आवास नबएका तथा जोङ्ञखभभा यहे का अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ ऩङ्चयवायहरुका राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत नागङ्चयक आवास
कामयक्रभ अन्तगयत टामर, पङ्टस, खयरे छाएको घयराई जस्ताऩाताको छाना भङ्टङ्झन ल्माई २६३ घयऩङ्चयवाय
सङ्टयङ्ञऺत आवास उऩरव्ध गयाईएको छ ।
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44. ङ्जवगत राभो सभम दे ङ्ञखको बूङ्झभ सम्वङ्ञन्ध सभस्मा सभाधानका राङ्झग बूङ्झभहीन सङ्टकङ्टम्वासी, बूङ्झभहीन दङ्झरत
य अव्मवङ्ञस्थत फसोफासीको ऩङ्जहचान य रगत सॊकरन ईकाइको स्थाऩना गयी रगत सॊ करन कामय सम्ऩङ्ङ
गङ्चय जग्गा नाऩजाचको तमायी गङ्चयएको छ ।

45. स्वच्छ, सपा य वातावयण भैरी ङ्छदगो शहय ङ्झनभायणभा ऺेङ्झरम शहयी ङ्जवकास आमोजना सॊ चारनभा यहे को
छ य मस अन्तयगत खानेऩानी सयसपाई, ऩाकय, सोराय राईट, ङ्झसचाई, तयकायी खे ती, कभयचायी, टोर ङ्जवकास
सॊ स्थाहरुको ऺभता ङ्जवकास गङ्चयएको छ ।

46. सावयजनीक जग्गा सॊ यऺण गने नगयको नीङ्झत अनङ्टरुऩ मस वषय घेयवाय (तायवाय) सङ्जहत गङ्चय २२ ङ्जवघा
जभीन सॊ यऺण गङ्चयएको छ ।

47. एक वडा एक उद्यान अङ्झबमान अन्तयगत नगयका ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाहरुभा उद्यान, ङ्ञचल्डेन ऩाकय ङ्झनभायण
गङ्चयएको छ ।

48. ङ्जवगत राभो सभम दे खी सडकका नाभाकयण आवश्मकता भहसङ्टस गदै आएकोभा नगयका सडकहरुको
नाभाकयण अङ्ञन्तभ चयणभा ऩङ्टयमाईएको छ ।

49. दोधाया चादनी नगयऩाङ्झरकासॊ ग साझेदायीभा भहाकारी नङ्छदभा यहे को झोरङ्टङ्गे ऩङ्टरको भभयत गङ्चय आवागभन
राई सहज फनाईएको छ ।

50. वषौ दे खी अन्मौरताभा यहे को य कङ्टनै ऩङ्झन प्रकृमा अगाडी नफढे को भहाकारी कङ्चयडोयको ईआईए गयाई
गड्डाचौकी फाट कङ्चयडोयको ट्रमाक खोल्ने कामय प्रायम्ब गङ्चयएको छ ।

भङ्जहरा वारवाङ्झरका तथा साभाङ्ञजक सभावेसीकयण्
51.

नगय बीरका आभा सभङ्टह भङ्जहरा सभङ्टह, सङ्झभङ्झत, ऩङ्चयचारन गङ्चय भङ्जहराहरुको आङ्झथक
य
सशङ्ञक्तकयण
गङ्चयएको ।

52.

राभो सभम दे खी स्वमॊ सेङ्जवका बई सभङ्टदामभा स्वास््म सेवा प्रवाह गने स्वमॊ सेङ्जवकाहरुरे सेवा फाट
अवकास ङ्झरन चाहे का उङ्झनहरुराई १ राख उऩदान ङ्छदने व्मवस्था गङ्चयएको ।

53.

मस नगय ऺेरभा अऩाङ्गता बएकाहरुको सहजताका राङ्झग सहामता साभाग्री ङ्जवतयण गङ्चयएको ।

54. अऩाङ्गता बएकाहरुकाराङ्झग सहमोग साभाग्री ङ्झनभायण गनय NNSWA राई य वृद्धसेवा केन्र सॊचारन गनय
वृद्ध सेवा केन्रराई अनङ्टदान सहमोग गङ्चयएको छ ।

55.

नगयका ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊ जार भापयत ङ्छदवस, भहोत्सव भापयत ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमभा सचेतना अङ्झबमान सॊ चारन
ल्माएको छ ।

वन वातावयण, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन य ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन
56.

हङ्चयमारी नगय ङ्झनभायण अङ्झबमानभा सहमोग ऩङ्टग्ने गङ्चय ङ्झडङ्झबजन वन कामायरमको प्राङ्जवङ्झधक सहमोगभा ५०
हजाय ङ्झफरुवा उत्ऩादन गङ्चय ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जवतयण हङ्टने गङ्चय तमायी गङ्चयएको छ । साथै टोर ङ्जवकास सॊ स्था,
क्रफ य अन्म सॊ घ सॊ स्था सॉग साझेदायीभा फोट ङ्झफरुवा योङ्जऩएको ।

57.

ङ्झग्रन पाउण्डेसनको सहकामयभा वनभा आधाङ्चयत उद्योग स्थाऩनाको कामय थारनी गङ्चयएको छ ।

58. राभो सभम दे खी अङ्झतक्रभण चऩेटाभा ऩये को सारघायी ऺेरको सॊ यऺण य ङ्जवकासका राङ्झग सॊ स्कृङ्झत
ऩमयटन तथा नाङ्झगयक उड्दन भन्रारमको सॊ गको साझेदायीभा ईको ऩाकय ङ्झनभायण कामय प्रायम्ब गङ्चयएको
मसै ईको ऩाकयभा पङ्टट टे र, ओऩनजीभ, वोटानीकर गाडे न ङ्झनभायण प्रायम्ब गङ्चयएको छ साथै

बीभ

वाटीकाको स्तयोङ्ङती गङ्चयएको छ।

59. भानव य वन्मजन्तङ्ट ङ्जवचको द्वन्द्व व्मवस्थाऩन गनय शङ्टक्रापाटा टे न्च वामय जडान गने कामय अगाडी
वढाईएको छ ।
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ङ्जवधङ्टत तथा वैकल्ऩीक उजाय्
60.

वषौ दे ङ्ञख उज्मारोको ऩखायइभा यहे को बीभदत्त नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ९ खल्रा भसेट्टी फस्तीभा नेऩार
ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण य बीभदत्त नगयऩाङ्झरकाको साझेदायीभा ङ्जवद्यङ्टत सेवा ङ्जवस्ताय गङ्चय खल्रा भसेट्टी गाउॉ राई
उज्मारो फनाइएको छ ।

61.

उज्मारो बीभदत्त नगय फनाउने अङ्झबमानराई साथयक तङ्टल्माउन नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राङ्झधकयण य बीभदत्त
नगयऩाङ्झरकाको साझेदायीभा स्भाटय राईट जडानको कामय अगाडी फढाइएको ।

62.

खल्रा भसेठी रगामतका ऺेरभा वामोग्मास ऩरान्ट जडान गङ्चय धङ्टवा भङ्टक्क्त घय वनाउने अङ्झबमान
सहमोग ऩङ्टयमाईएको छ ।

सॊ घ सॊ स्था तथा ङ्झनकामको सेवा प्रवाहभा सहमोग
63.

ङ्ञजल्राका सयोकायवारा ङ्झनकामहरुको सेवा प्रवाहभा सहमोग ऩङ्टर्माउनका राङ्झग ङ्ञजल्रा प्रशासन कामायरम
ऩङ्चयसयभा ऩाकय, ङ्ञजल्रा प्रहयी कामायरमको कम्ऩाउण्ड वार, वडा प्रहयी कामायरमको कम्ऩाउण्ड वार य
नेऩार ऩरकाय भहासॊ घको बवनको

ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङ तथा बीभदत्त नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ९ य १० भा

सशस्त्र प्रहयीको BOP स्थाऩना, सशस्त्र प्रहयी शैरेश्वयी गण अजून
य ी राई ङ्झनभायण साभाग्री जस्ताऩाता, दॊ गा
प्रहयी य सङ्घीम प्रहयी कामायरमभा यॊ गयोगन भा सहमोग गङ्चयएको छ ।

64. ट्राङ्जपक व्मवस्थाऩन गङ्चय सडक सङ्टयऺाभा सहमोग ऩङ्टर्माउनका राङ्झग ङ्ञजल्रा ट्राङ्जपक कामायरमराई
ङ्झडबाईडय, ङ्छिर ङ्झरक रगामतका साभाग्री सहमोग ऩङ्टमायइएके छ।

65.

ङ्ञजल्रा खे रकङ्टद ङ्जवकास अन्तयगका खे रकङ्टद साभाग्री य ङ्ञजल्रा बङ्झरवरराई ऩूवायधाय सहमोग, ङ्ञजल्रा
फायभा क्यानङ्जटन ङ्झनभायण, उच्च फाय, नेऩार ये डक्रस सोसाईटीराई व्रडका राङ्झग सहमोग,

सबासद ज्मूहरु,
दे शभा कोयोना भहाभायी चङ्झरयहे को अवस्था, नगयको स्रोत साधन, सॊ घ सयकाय, प्रदे श सयकायसॉगको साझेदायी,
साझेदाय ङ्झनकाम सॉगको सहकामय य ङ्जवगतका कामयहरुको अवस्था राई भध्मनजय गङ्चय आगाभी वषयको नीङ्झत
कामयक्रभराई ङ्झनम्नानङ्टसाय प्राथङ्झभङ्जककयण गये को छङ्ट ।

1.

मस वषयको ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकताभा स्वास््म ऺेर याखी कोयोना सॊ क्रभण योकथाभ, जोङ्ञखभ न्मूनीकयण,
आवश्मक उऩचायकाराङ्झग स्वास््म सॊ स्थाहरुराई स्रोतसाधन य स्वास््म जनशङ्ञक्त ङ्जवकासभा ङ्जवशेष
जोडङ्छदई नगयऩाङ्झरकारे प्रदान गने सेवाहरुको भाऩदण्ड तमाय गङ्चय कोङ्झबड सॊ वेदनङ्ञशर सेवा प्रवाह गङ्चयने
नीङ्झत ङ्झरएकोछङ्ट ।

2.

कोयोना भहाभायीका कायण स्वदे श तथा ङ्जवदे श फाट योजगायी गङ्टभाएका य कोयोनाफाट प्रबाङ्जवतहरुको ऩङ्टन्
राबका राङ्झग आवश्मक छङ्ट ट तथा सहङ्टङ्झरमतको व्मवस्था गये को छङ्ट ।

3.

“भेयो नगय भ फनाउॉ छङ्ट”नायाका साथ ङ्जवद्याथॉ, मङ्टवा, नगयभा यहे का सम्ऩूणय साभाङ्ञजक सॊ यचना, नागङ्चयक सभाज
सॊ स्था रगामतका सयोकायवारा ङ्झनकामराई ऩङ्चयचारन गङ्चय स्वच्छ सपा य हङ्चयमारी शहय ङ्झनभायणभा जोड
ङ्छदएको छङ्ट ।

4.

नगयका गौयव य भहत्वका रुऩभा यहे का ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजनाहरुका साथै अधङ्टया मोजनाहरुराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदने
नीङ्झत ङ्झरएको छङ्ट ।

5.

नगयका गौयवका मोजनाका साथै अन्म ठङ्ट रा मोजनाहरु सॊ घ, प्रदे श य ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवकास साझेदायहरुको सह
रगानीभा सम्ऩङ्ङ गने नीङ्झत ङ्झरईएको छ ।
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6.

ङ्ञशऺा ऺेरको सभग्र ङ्जवकासराई प्रङ्जवङ्झधभैरी फनाउने य प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺाभा जोड ङ्छदन आवश्मक व्मवस्था
ङ्झभराएको छङ्ट ।

7.

बूङ्झभङ्जहन, अव्मवङ्ञस्थत तथा सङ्टकङ्टम्वासीहरुको सभस्मा सभाधानका राङ्झग उच्च प्राथङ्झभकताका साथ कामय
अगाडी फढाइने छ ।

8.

नगयफाट प्रवाह गङ्चयने सेवाभा ङ्झडङ्ञजटर प्रङ्जवङ्झध, ङ्जवधङ्टङ्झतम भाध्मभ रगामका नङ्जवनतभ प्रङ्जवङ्झधको थऩ
उऩमोग गङ्चयने नीङ्झत अवरम्वन गये को छङ्ट ।

9.

कोबीडका कायण धायासामीफनेको अथयतन्रराई उकास्न य आमस्तय अझ कभजोय हङ्टन ऩङ्टगेका
नगयवासीको योजगायी तथा स्वयोजगाय सृजना य ङ्ञजवीकोऩाजयनभा सहमोग ऩङ्टर्माउन आङ्झथक
य साभाङ्ञजक
ऩङ्टन्राबका कामयक्रभ प्रश्ताव गये को छङ्ट साथै मसका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवारा ङ्झनकाम, सॊ घ सॊ स्थाहरु
सॊ ग साझेदायी गने व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट ।

10. नगयऩाङ्झरका तमाय गये को २५ वषे गङ्टरुमोजना अनङ्टरुऩ आवाङ्झधक मोजना ङ्झनभायण य भध्मकाङ्झरन खचय
सॊ यचना य मोजना तमाय गङ्चय कामायन्वमन गङ्चयने

।

सबासद ज्मूहरु,
अफ भ मस नगयऩाङ्झरकाको आगाभी आङ्झथक
य वषय २०७८।०७९ का राङ्झगसाभाङ्ञजक ङ्जवकासअन्तगयतङ्ञशऺा तथा
खे रकङ्टद तपयको नीङ्झत तथा कामयक्रभ प्रस्तङ्टत गदय छङ्ट ।

ङ्ञशऺा तथा खेरकङ्टद्
ङ्ञशऺाभा सभमानङ्टकूर प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग, ङ्जवस्ताय एवॊ ङ्जवद्यङ्टतीम ङ्ञशऺा साभग्री उत्ऩादन भापयत अनङ्टकूर वातावयण
ङ्झसजयना गङ्चय सभग्र शैङ्ञऺक गङ्टणस्तयभा सङ्टधाय गनय ङ्झनम्न नीङ्झत तथा कामयक्रभ प्रस्ताव गये को छङ्ट ।

1.

ङ्ट स्तयीम, जीवनोऩमोगी, व्मवसाङ्जमक य प्रङ्जवङ्झधभैरी ङ्ञशऺाभा जोड
ङ्ञशऺाभा सफैको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनयगण
ङ्छदइनेछ ।

2.

स्थानीम स्तयका साभाङ्ञजक, आङ्झथक
य तथा साॉस्कृङ्झतक रगामतका ङ्जवषमवस्तङ्ट सभेटी स्थानीम ऩाड्थक्रभ
भापयत फारफाङ्झरकाहरुराई स्थानीम ऩङ्चयवेश तथा जनङ्ञजङ्जवकाका सम्फन्धभा व्मवहाङ्चयक ऻानसीऩ प्रदान
गङ्चयने छ ।

3.

नगय ऺेरभा यहे का साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरुभा ङ्ञशऺक ङ्जवद्याथॉ अनङ्टऩातका आधायभा दयवन्दी ङ्झभरान य
ङ्जवद्यारम भजयको कामयराई अगाङ्झड फढाउॉ दै ङ्जवद्यारमका राङ्झग आवश्मक सूचना प्रङ्जवङ्झध, सङ्टयङ्ञऺत बवन,
ऩमायि पङ्झनच
य य, ऩङ्टस्तकारम, शैङ्ञऺक साभग्री, ऩाड्थऩङ्टस्तक,प्रमोगशारा, खानेऩानी, शौचारम सहमोगको
कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

4.

गङ्टठीद्वाया सञ्चाङ्झरत ङ्जवद्यारमहरुको शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय सङ्टधायका राङ्झगआवश्मक सहमोग गङ्चयनेछ ।

5.

ङ्झनजी तथा सॊ स्थागत ङ्जवद्यारमहरुरे ङ्ञशऺा ऺेरभा ऩङ्टर्माएको मोगदानराई सम्भान गदै ती ङ्जवद्यारमहरुरे
ङ्छदइयहे को सेवाराई प्रबावकायी एवॊ जनभङ्टखी फनाउन आवश्मक सहबाङ्झगता य सहकामयको नीङ्झतराई
ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

6.

स्थानीम स्तयभा शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय य ऩहङ्टच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनय नभूना ङ्जवद्यारम भाऩदण्ड तमाय गङ्चय सो अनङ्टरुऩ
“नभूनाङ्जवद्यारम”ङ्झनभायणको कामय प्रायभ्ब गङ्चयने छ। ।
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7.

ङ्जवद्यारमको शैङ्ञऺक गङ्टणस्तयराई थऩ प्रबावकायी फनाउन य जवापदे ङ्जहता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनय ङ्जवद्यारमहरुको
सञ्चारन तथा कामयसम्ऩादन स्तयको वाङ्जषक
य रुऩभा कामय सम्ऩादन ऩयीऺण गने य कामय सम्ऩादनका
आधायभा अनङ्टदान य रगानीको नीङ्झतराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदईने छ ।

8.

प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मवसाङ्जमक ङ्ञशऺाभा जोड ङ्छदई स्थानीम स्तयभा प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञक्त उत्ऩादनभा जोड
ङ्छदॉदै रङ्ञऺत वगयको प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺाभा ऩहङ्टॉच फढाउन जेहेन्दाय ङ्जवद्याथॉराई प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा अध्ममनका
राङ्झग छारवृङ्ञत्त प्रदान गने नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ ।

9.

नगय ऺेरभा यहे का ङ्जवद्यारमभहरुभा सॊ चारन बैयहे का प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺाको अवस्था वाये अध्ममन गङ्चय
सङ्टधायका राङ्झग आवश्मक नीङ्झत ङ्झरईने छ ।

10.

ङ्झनयऺयहरुराई साऺय फनाउन साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन केन्र, स्वमॊ सेवक तथा ङ्जवद्याथॉहरु ऩङ्चयचारन गयी
साऺय नगयको भाऩदण्ड ऩूया गदै नगयऩाङ्झरकाराई ऩूणय साऺय नगय घोषणा गङ्चयनेछ ।

11.

साभङ्टदाङ्जमक तथा सॊ स्थागत ङ्जवद्यारमफाट भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा उत्तीणय ऩयीऺाभा सवोत्कृष्ट अॊक ल्माउने
छारछाराहरुराई ऩङ्टयस्कृत गने कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइने छ ।

12.

ङ्जवद्याथॉको ङ्झसकाईभा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ङ्जवषमफस्तङ्टहरु सभावेश गङ्चयनेछ । सफै प्रकायका
शैङ्ञऺक सॊ स्थाहरुको बौङ्झतक अवस्था सङ्टधाय गयी ङ्जवऩद् प्रङ्झतयोधी फनाइनेछ । नमाॉ ङ्जवद्यारम बवन
ङ्झनभायणका नभूना ङ्झडजाइनहरु फहङ्टप्रकायकाङ्जवऩद् सॊ वेदनशीर य अऩाङ्गभैरी हङ्टने गयी फनाइनेछ ।

13.

सङ्टदूयऩङ्ञश्चभ ङ्जवश्वङ्जवद्यारमसॉग बएको सम्झौताराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदई ङ्जवकास ङ्झनभायण तथा शैङ्ञऺक ङ्जवकास
कामयभा ङ्जवश्वङ्जवद्यारमको भानवसॊ शाधन ऩङ्चयचारन गङ्चय अध्ममन(अनङ्टसन्धान कामय राई ङ्झनयन्तयता
ङ्छदइनेछ ।

14.

नगय ऺेरभा सङ्टङ्जवधा सम्ऩङ्ङ सावयजङ्झनक ऩङ्टस्तकारम ङ्झनभायण को कामय थारनी गङ्चयने छ ।

15.

भाध्मङ्झभक तहका ङ्जवद्याथॉहरुराई दै ङ्झनक ऩठनऩाठनको अङ्झतङ्चयक्त खे रकङ्टद रगामतका अङ्झतङ्चयक्त
ङ्जक्रमाकराऩभा सहबागी हङ्टन याष्डऩङ्झत यङ्झनङ्ग ङ्ञशल्ड छनौट प्रङ्झतमोगीता, भेमय कऩ प्रङ्झतमोङ्झगता, म्मायाथन
दौड जस्ता ङ्जवङ्झबङ्ङ खे रकङ्टद तथा साॉस्कृङ्झतक भहोत्सवराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदॉदै आधायबूत तहभा सभेत
सॊ चारन गङ्चयने नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ ।

16.

नगय स्तयभा नभूना फारङ्जवकास केन्र ङ्जवकास गने नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ ।

17.

नगयङ्झबर ङ्झनभायण बइयहे का खे र भैदानहरुको भभयत सम्बाय य स्तयोङ्ङङ्झत गदै थऩ स्थानभा खे र भैदान
ङ्झनभायण कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदईने छ ।

18.

“मङ्टवाको जाॉगय, सभृद्ध नगय” अङ्झबमान अन्तगयत मङ्टवाहरुको सहमोगी सभूहको सूची तमाय गयी प्रत्मेक
वडाभा मङ्टवा सॉग भेमय कामयक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ ।

19.

खे रकङ्टद ङ्जवकासका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत सॊ घसॊ स्थाहरुसॉग सहकामय गनङ्टक
य ा साथै नगय खे रकङ्टद ङ्जवकास
सङ्झभङ्झतराई थऩ ङ्जक्रमाङ्ञशर फनाइनेछ ।

20.

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका छाराहरुराई ङ्झन्शङ्टल्क स्मानीटयी प्माड सहज उऩरब्धताका साथै उङ्ञचत
व्मवस्थाऩनका राङ्झग आवश्मक उऩकयणहरुको प्रफन्ध ङ्झभराइने छ ।

21.

साभङ्टदाङ्जमक

ङ्जवद्यारमभा

आधायबूत

तह

कऺा

१

दे खी

५

सम्भ

ङ्छदवा

खाजा

कामयक्रभराई

प्रबावकायीरुऩभा कामायन्वमन गङ्चयनेछ ।

22.

ङ्जवशेष कऺाका फारफाङ्झरकाहरुका राङ्झग सहज शैङ्ञऺक ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनय साभग्री तथा आवासीम
सङ्टङ्जवधा, भनोयञ्जन तथा खे रकङ्टदको उङ्ञचत प्रफन्ध गङ्चयनेछ ।
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भहाकारी फहङ्टप्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺारमराई सॊ चारन गनय नीङ्झतगत व्मवस्था गयी आवश्मक ऩूवायधाय तथा

23.

जनशङ्ञक्त व्मवस्थाऩन गयी सॊ चारनभा ल्माउन प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ ।

24.

उच्च स्तयीम शैङ्ञऺक सङ्टधाय कामयदरका सङ्टझावहरुराई क्रङ्झभक रुऩभा कामायन्वमन गङ्चयनेछ ।

25.

मोग, आमङ्टवेङ्छदक तथा प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्जकत्साङ्ञशऺा,नैङ्झतक ङ्ञशऺाय वृङ्ञत्त ऩयाभशय कऺा तथा वैकङ्ञल्ऩक ङ्ञशऺा
सञ्चारनभा जोड ङ्छदइनेछ ।
ङ्जवद्यारम तहभा भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय कामयक्रभका साथै नङ्जवनतभ प्रङ्जवङ्झधको अङ्झधकतभ उऩमोग हङ्टने

26.

गङ्चय वैकङ्ञल्ऩक ङ्झसकाईभा जोड ङ्छदइनेछ ।
ङ्जवद्यारमभा आधायबूत स्वास््म तथा सयसपाई सङ्टङ्जवधाका साथै हङ्चयत ङ्जवद्यारम कामयक्रभ प्रवद्धयन

27.

गङ्चयनेछ ।

सबासद ज्मू हरु,
अफ भ साभाङ्ञजक ङ्जवकास अन्तगयत आधायबूत स्वास््म तथा सयसपाई तपयको नीङ्झत तथा कामयक्रभ प्रस्तङ्टत गनय
चाहन्छङ्ट ।

आधायबूत स्वास््म तथा सयसपाई
“स्वस्थ नगय सभृङ्जद्धको आधाय”राई आत्भसात गदै स्वास््म सम्फन्धी सेवाराई प्रबावकायी कामायन्वमनका राङ्झग
ङ्ट ब, कभ खङ्ञचर
आधायबूत स्वास््म सेवाराई सवयसर
य ो तथा थऩ गङ्टणस्तयीम फनाउने नीङ्झत ङ्झरईने छ । सभग्रभा
आधायबूत स्वास््म तथा सयसपाईतपयको नीङ्झत कामयक्रभ ऩेश गदय छङ्ट ।

28.

“भस्वस्थभेयोनगयस्वस्थ”अङ्झबमानसॊ चारनगनेनीङ्झतअवरम्फनगङ्चयनेछ।

29.

आधायबूत स्वास््म सेवा ङ्झन्शङ्टल्क ऩाउने नगयवासीको भौङ्झरक हक सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनय नगय ऺेरङ्झबर यहे का
स्वास््म सॊ स्थाहरुको क्रङ्झभक रुऩभा स्तयोङ्ङङ्झत गयी प्रत्मेक वडाभा स्वास््म सेवाराई थऩ ङ्जवस्ताय गयी
प्रबावकायी फनाइनेछ ।

30.

ङ्झनयोगी बीभदत्त अङ्झबमानराई प्रबावकायी फनाउन नगयफाङ्झसन्दारे सेवा ङ्झरदै आईयहे का भहाकारी
प्रादे ङ्ञशक अस्ऩतारको स्तयोङ्ङती तथा सेवा ङ्जवस्तायभा अहभ बङ्टङ्झभका ङ्झनवायह गदै आईयहे को य आगाभी
ङ्छदनहरुभा सहमोगराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

31.

भङ्जहरायफारफाङ्झरका, ज्मेष्ठ नागङ्चयक, एकर भङ्जहरा, अऩाङ्गता, असहाम य ङ्जवऩङ्ङ नगयवासीहरुको ङ्झन्शङ्टल्क
य गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवा प्रदानका राङ्झग टोर टोरभा भेमय आधायबूत स्वास््म सेवा, घङ्टम्ती ङ्जवशेषऻ
स्वास््म ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन तथा नेऩार सयकायरे तोके फभोङ्ञजभका औषधी ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जवतयण कामयराई
ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

32.

अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ तथा जेष्ठ नागङ्चयकको ङ्झनमङ्झभत एवॊ ङ्झन्शङ्टल्क स्वास््म ऩयीऺण सेवा घयदै रोभै उऩरब्ध
गयाउने नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ ।

33.

फार तथा भातृ ऩोषणभा सङ्टधाय ल्माउन फहङ्टऺेरीम ऩोषण कामयक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

34.

सङ्टनौरा हजाय ङ्छदन कामयक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छददै भातृ तथा नवङ्ञशशङ्ट कामयक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।
स्वास््म सॊ स्था भापयत प्रसूङ्झत सेवाराई ङ्जवस्ताय गनयप्रसूती केन्र ङ्जवस्तायको नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

35.

ङ्झनमङ्झभत खोऩ कामयक्रभ सॊ चारन गयी ऩूणय खोऩमङ्टक्त नगयऩाङ्झरका सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गङ्चयनेछ ।

36.

गबयवती जाॉच, ऩूणय सॊ स्थागत प्रसूती य सङ्टत्केयी सेवा प्रबावकायी रुऩभा सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
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37.

बीभदत्त नगयऩाङ्झरकाराई भातृङ्ञशशङ्ट भैरी(Mother

&Baby Friendly)नगयऩाङ्झरकाको

नीङ्झत अनङ्टरुऩ

अगाङ्झड फढाईनेछ ।

38.

स्वास््मकभॉ तथा भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊ सेङ्जवकाहरुको सेवाको उच्च भूल्माॊकनका साथ हार प्रदान
गङ्चयदै आईयहे को सेवा सङ्टङ्जवधाराई ङ्झनयन्तयता ङ्छददै काभको आधायभा थऩ सेवा सङ्टङ्जवधा प्रदान गदै रङ्झगने
नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ ।

39.

गङ्टणस्तयीम एवॊ न्मङ्टनतभ स्वास््म सेवा प्राि गनय ऩाउने हकराई सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनय नगयऩाङ्झरका ऺेरभा
सॊ चाङ्झरत ङ्झनजी भेङ्झडकर, पाभेसी, ङ्ञक्रङ्झनक, स्वास््म प्रमोगशारा,नङ्झसङ
य होभ य अस्ऩतार आङ्छदफाट प्रदान
गङ्चयने स्वास््म सेवाको गङ्टणस्तय ङ्झनमभन य अनङ्टगभन गनय नीङ्झतगत व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।

40.

शायीङ्चयक तथा भानङ्झसक स्वास््मको राङ्झग मोग, व्मामाभ, ध्मान गनय सावयजङ्झनक स्थानभा ङ्जवङ्झबङ्ङ
साभाङ्ञजक सॊ स्थासॉगको सहकामयभा नगय मोग केन्र सॊ चारन गङ्चयनेछ ।

41.

नसने योग (भङ्टटङ्ट योग, क्यान्सय, उच्च यक्तचाऩ, दभ, भधङ्टभेह) न्मङ्टनीकयणका राङ्झग व्माऩक सचेतनाभूरक
कामयक्रभ सॊ चारन गने तथा सो योगफाट ङ्जऩङ्झडतहरुराई उऩचाय व्मवस्थाऩनका राङ्झग आवश्मक
सहमोग गङ्चयने छ ।

42.

सफै नगयवासीहरुराई स्वास््म फीभा कामयक्रभभा आवद्ध गनय प्रोत्साङ्जहत गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । अङ्झत
ङ्जवऩङ्ङ २०० घयऩङ्चयवायको स्वास््म फीभाका राङ्झग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

43.

सूतॉजन्म ऩदाथय ङ्झनमन्रण तथा ङ्झनमभनका राङ्झग आवश्मक कामय गङ्चयनेछ ।

44.

स्वास््म सेवा सङ्टदृढीकयण तथा ङ्जवस्तायका राङ्झग सॊ घ सयकाय, प्रदे श सयकाय, ङ्जवबीङ्ङ दातृ ङ्झनकाम एवॊ
सॊ घ सॊ स्था तथा ङ्झनङ्ञज ऺेरहरुसॉग सहकामय य साझेदायी गङ्चयनेछ ।

45.

जेष्ठ नागङ्चयक य ङ्जवद्यारमका वारवाङ्झरकाहरुको आखा जाचका राङ्झग आखा अस्ऩतार सॊ गको
साझेदायीभा आखा ङ्ञशङ्जवय सॊ चारन गङ्चयनेछ ।

46.

भङ्जहराहरुको आॊग खस्ने, ऩाठे घयको क्यान्सय रगामतका योगको उऩचायका राङ्झग ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन सॊ घ
रगामतका सॊ स्थाहरु सॊ गको साझेदायीभा भङ्जहरा स्वास््म उऩचाय ङ्ञशङ्जवय सॊ चारन गङ्चयनेछ ।

47.

नेऩार ये डक्रस सोसाईटी सॊ गको साझेदायीभा यक्त सॊ चाय सेवाराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदन आवश्मक सहमोग
गङ्चयने छ। ।

48.

आमङ्टवेद, प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्जकत्सा, ध्मान केन्र, ङ्जवऩस्ना, मोग बवन रगामतका सॊ यचनाङ्झनभायण य सॊचारनका
राङ्झग आवश्मक सहकामय गङ्चय अगाडी वढाईने छ ।

49.

नगय ऺेर ङ्झबरका जेष्ठ नागङ्चयक, एक भङ्जहरा, अऩागतबएका, ङ्छदघययोगीएवॊ गबयवती भङ्जहराहरुका राङ्झग
ङ्झनशङ्टल्क एम्वङ्टरेन्स सेवाका राङ्झग आवश्मक व्मवस्था गङ्चयने छ ।

सॊ क्राभक योगहरुको योकथाभ य ङ्झनमन्रण्
50.

बायतफाट नेऩार प्रवेश गने व्मङ्ञक्तहरुराई सीभा ऺेरहरु (गड्डाचौकी, ब्रहभदे व य झोरङ्टङ्गे ऩङ्टर) भा हे ल्थ
डेस्क तथा होङ्ञल्डङ्ग सेन्टय स्थाऩना एवॊ सॊ चारन गयी आवश्मक स्रोत साधन सम्ऩङ्ङ फनाइनेछ साथै
ङ्जवदे शफाट आएकाहरुको सॊ ख्मा य रैङ्जङ्गकताको आधायभा आवश्मक भाराभा क्वाये न्टाईनहरुको
व्मवस्थाऩनराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

51.

कोयनाको तेश्रो रहयफाट वारवाङ्झरका वढी प्रबावीत हङ्टने बङ्ङे ङ्जवऻहरुको सङ्टझावराई ध्मानभा याख्दै
क्वाये न्टाईन य आईसोरेसनराई वारभैरी वनाईने छ साथै सम्ऩूणय नगयवासीराई खोऩ उऩरव्ध गयाउन
आवश्मक कामय गङ्चयने छ ।
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52.

बीभदत्त नगयऩाङ्झरकारे कोयोना बाईयस ऩयीऺणका राङ्झग ङ्जऩङ्झसआय (PCR) भङ्झसन खङ्चयद गयी भहाकारी
प्रादे ङ्ञशक

अस्ऩतारराई

हस्तान्तयण

गङ्चयसकेकारे

थऩ

प्रबावकायीरुऩभा

सञ्चारन

एवॊ

बीभदत्त

नगयवासीहरुराई कोङ्झबड-१९ को ङ्झन्शङ्टल्क ऩयीऺणका राङ्झग भहाकारी प्रादे ङ्ञशक अस्ऩतारराई
आवश्मक सहमोग गङ्चयनेछ ।

53.

कोयाना योकथाभ, ङ्झनमन्रण य खोऩको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताका राङ्झग आवश्मकस्वास््म साभग्री व्मवस्था गनङ्टक
य ा
साथै कोयोना ङ्झनमन्रणका अग्रऩङ्ञङ्क्क्तभा यहे का कभयचायीहरुराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।

54.

कोङ्झबड-१९ फाट सॊ क्रङ्झभत बई घयभा यहे का ङ्झफयाभीको स्वास््म अवस्थाको ङ्झनयन्तय ङ्झनगयानी, ऩयाभशय
तथा उऩचायको राङ्झग घङ्टम्ती सेवा कर सेन्टय तथा कोङ्झबड-१९ का कायण ङ्जवद्याथॉ, गबयवती भङ्जहरा,
जेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गताबएका व्मङ्ञक्त ङ्झडप्रेसनभा यहे का व्मङ्ञक्त तथा भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशय सेवाआवश्मक
ऩने व्मङ्ञक्तहरुराई ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊ घ सॊ स्थाको सहकामयभा भनोऩयाभशय सेवा उऩरब्ध गयाईने छ ।

55.

कोयाना भहाभायीफाट प्रबाङ्जवत बई भानवीम जीवनको ऺङ्झत फेहोनङ्टय ऩये का ऩङ्चयवायहरुराई याहत
सहमोगका राङ्झग आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।

56.

कोयोना योकथाभको फ्रन्टराईनभा खङ्जटने स्वास््मकभॉ, सय-सपाइकभॉ तथा अन्म जनशङ्ञक्तराई
स्वास््म सङ्टयऺाका साभाग्रीहरुको अबाव नहङ्टने गयी व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।

रै ङ्जङ्गक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयण
रैङ्जङ्गक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभावेशी नीङ्झतको प्रबावकायीरुऩभा कामायन्वमन गङ्चयनेछ ।

57.

भङ्जहरा सभूहहरुको सशङ्ञक्तकयणका राङ्झग “सहे रीनायीउत्थानकामयक्रभ”सॊचारनभाल्माइनेछ।

58.

रैङ्जङ्गक तथा साभाङ्ञजक ङ्जहॊसा कभ गनय शङ्टन्म सहनशीरताको नीङ्झत अफरम्फन गङ्चयनेछ । रैङ्जङ्गक
ङ्जहॊसाभा ऩये का, अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ, असहाम, भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, ङ्जकशोय ङ्जकशोयी, ज्मेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता बएका
व्मङ्ञक्त तथा साभाङ्ञजक रुऩरे वङ्ञञ्चङ्झतकयणभा ऩये काहरुराई सहामता, सॊ यऺण, उद्धाय गने कामयराई थऩ
प्रबावकायी फनाइनेछ ।

59.

भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त, जेष्ठ नागङ्चयक, दङ्झरत, आङ्छदवासी जनजाङ्झत, ङ्जऩछङ्झडएका वगय,
रैङ्जङ्गक तथा मौङ्झनक अल्ऩसॊ ख्मक, सङ्टकङ्टम्फासी, ङ्जवऩङ्ङ, सीभान्तकृत, अल्ऩसॊ ख्मकजस्ता रङ्ञऺत वगयको
जीवनस्तयभा

सङ्टधाय

ल्माउन

य

रैङ्झगक

ङ्जवबेद

भूक्तm नगयऩाङ्झरका

ङ्झनभायणका

राङ्झग

आङ्झथक
य

सशङ्ञक्तकयण,कल्माणकायी आमभङ्टरक कामयक्रभकासाथै रैङ्जङ्गक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयण
का ङ्जवशेष कामयक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

60.

जातीम ङ्जवबेद तथा साभाङ्ञजक कङ्टयीङ्झतहरु न्मूनीकयणका राङ्झग सॊ घ सॊ स्थाहरुसॉग सहकामय गङ्चयनेछ ।

61.

“सङ्टयङ्ञऺतनायीसभृद्धनायी”उद्देश्मसङ्जहतनगयकाङ्जकशोयीहरुकाराङ्झगजीवनोऩमोगीङ्ञशऺायआत्भसङ्टयऺाताङ्झरभङ्छदनङ्टका
साथैङ्जवद्यारमङ्झफभङ्टखङ्जकशोयीहरुकाराङ्झगआमभूरककामयक्रभसॊ चारनगङ्चयनेछ।

62.

ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरुराई बीभदत्त नगयऩाङ्झरका ऺेरङ्झबर यहे का धाङ्झभक
य
एवॊ ऩमयटकीम स्थरहरुको
अवरोकन भ्रभण गयाउने कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ।

63.

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरुराई कृङ्झरभ हात खङ्टट्टा य सहामक साभग्री उऩकयणहरु ङ्जवतयणको व्मवस्था
गङ्चयनेछ ।

64.

ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका ङ्जहॊसा ङ्जऩङ्झडत भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरकाको राङ्झग आश्रम स्थर सङ्जहतको अल्ऩकाङ्झरन
सेवा केन्र सॊचारनराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।
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65.

फेसहाया तथा असहाम जेष्ठ नागङ्चयक, आभाफङ्टवा ङ्जवङ्जहन फारफाङ्झरका य एच.आई.बी. सॊ क्रङ्झभत
फारफाङ्झरकाको सहज जीवनमाऩनका राङ्झग आवश्मक सहमोग गङ्चयनेछ ।

66.

रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा न्मूनीकयणका राङ्झग रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा ङ्झनवायण कोष राई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

67.

मङ्टवा सॊ जार गठन गङ्चय रागू औषध सचेतना कामयक्रभ सॊचारनका साथै ऩङ्टनस्थायऩना केन्रहरुको
सङ्टदृढीकयणका राङ्झग ऩहर गङ्चयनेछ ।

68.

नगयऩाङ्झरकाराई फारभैरी फनाउनका राङ्झग फारभैरी स्थानीम शासनका चयणहरु अवरम्फन गनय
आवश्मक नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

69.

कोङ्झबड-१९का कायण अथयतन्रभा नकायात्भक

प्रबाव ऩये कारे

गङ्चयवी

य फेयोजगायीका

कायण

भानवफेचङ्जवखन फढ्ने जोङ्ञखभ यहे कारे ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊ घ-सॊ स्थाको सहकामयभा भानव वेचङ्जवखन योकथाभ
कामयक्रभ सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।

70.

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयण कामयराई सहज तङ्टल्माउन थऩ फैंकहरुसॉग सहकामय गङ्चयनेछ ।

71.

नागङ्चयकहरुराई व्मङ्ञक्तगत घटना दताय गनय उत्प्रेङ्चयत गयी ऩूणय घटना दताय नगयऩाङ्झरका घोषणा
गङ्चयनेछ ।

72.

सभङ्टदाम प्रहयी साझेदायी कामयक्रभको भाध्मभफाट सङ्टयङ्ञऺत चेरी अङ्झबमान सॊ चारनभा ल्माईने छ ।

73.

ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोयकावारा य नगाङ्चयक सभाज सॊ स्था ऩङ्चयचारन गङ्चय नगय ऺेरभाहङ्टने आत्भहत्मा, वारङ्जववाह,
भङ्जहरा ङ्जहॊसा, छाउऩडी, फहङ्टङ्जववाह, भानव वेचङ्ञखन, घये रङ्जङ्ट हॊसा जस्ता कङ्टसॊ स्कृङ्झत तथा प्रथा न्मूङ्झनकयण गने
य रागङ्ट औषध ङ्झनमन्रण गङ्चयने छ ।

ऩमयटन प्रवद्धयन तथा करा सॊस्कृङ्झत्
“आङ्झथक
य सभृङ्जद्धकाराङ्झगऩमयटन”बङ्ङे भूरभन्रराई आत्भसात गयी ऩमयटन प्रवद्धयन य ङ्जवकासका भाध्मभफाट स्थानीम
जनताको जीवनस्तय उकास्न ऩमयटन ऩूवायधायको सॊ यऺण, सम्फद्धयन य ङ्जवस्तायभा जोड ङ्छदने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

74.

“एकवडाएकऩमयटनगन्तव्म”कोङ्जवकासहङ्टनेगङ्चयनगयकाऩमयटकीमगन्तव्मकोभ्रभणप्माकेज ङ्झनभायण य प्रवद्धनभा
ङ्झनजी, सहकायी तथा नागङ्चयक सभाज सॊ स्था ऺेर सॊ ग साझेदायी गङ्चयनेछ ।

75.

बीभदत्त नगयऩाङ्झरका प्रवेश गने स्थानहरुभा करात्भक स्वागतद्वाय तथा स्तम्बहरु ङ्झनभायण गङ्चयनेछ ।

76.

ङ्ञझरङ्झभरा तार ऺेरको सौन्दमॉकयणका साथै केवरकायको ङ्झनभायणका राङ्झग ऩहर गङ्चयनेछ ।

77.

नगय ऺेरभा यहे का ऩमयटकीम स्थरहरुभासावयजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीभा सडक,अङ्झतङ्झथ गृह, ङ्जवश्राभस्थर,
ऩमयटन भागय,सावयजङ्झनक शैचारम आङ्छद ङ्झनभायण य सञ्जारीकयण भापयत ऩमयटन गन्तव्मको रुऩभा ङ्जवकास
गङ्चयने कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

78.

आन्तङ्चयक तथा फाह्य ऩमयटकभाझ बीभदत्तराई ङ्ञचनाउन फाह्रङ्झसङ्गाराई नगयको ब्राण्डको रुऩभा ङ्ञचनाउन
आवश्मक कामय गङ्चयनेछ ।

79.

कृङ्जष व्मवसामराई ऩमयटनसॉग जोड्दै पङ्टड पेङ्ञस्टवर तथा सहकायी एवॊ सभङ्टदामभापयत होभस्टे
सञ्चारनभा सहकामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ।

80.

नगयको दृष्मावरोकनका राङ्झग दृश्मावरोकन स्थर (भ्मङ्टटावय) को सम्बाव्मता अध्ममनफाट प्राि
प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय ङ्झनभायण कामय थारनीका राङ्झग आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।

81.

नगयको केन्रबागभा यहे को स्थानीम ऩाकयको स्तयोङ्ङङ्झत य इको ऩाकय ङ्झनभायणको कामयराई ङ्झनयन्तयता
ङ्छदइनेछ ।
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82.

भहाकारी नदीभा व्मवसामीक रुऩभा र्माङ्ञफ्टङ्ग सॊ चारन गनय ङ्झनजी ऺेरराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।
साहङ्झसक ऩमयटनका ऺेरभा रगानी गनय याङ्जष्डम तथा अन्तयायङ्जष्डम रगानीकतायराई आकङ्जषत
य गङ्चयनेछ।

83.

भहे न्रनगय ङ्जवभानस्थरको सॊ चारनका राङ्झग सॊ घ सयकाय य प्रदे श सयकाय सॉगको साझेदायीराई
ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

84.

स्थानीम बाषा, साङ्जहत्म,करा, धभय तथा सॊ स्कृङ्झतको सॊ यऺण य ङ्जवकासका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थाहरुसॉग
आवश्मकसभन्वम य सहकामय गने कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।साथै बीभदत्त नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.
९ ब्रह्मदे व ङ्ञस्थत फहङ्टसाॊस्कृङ्झतक सॊ ग्रहारमराई सञ्चारनभा ल्माइने कामय प्रायम्ब गङ्चयने छ साथै वडा नॊ
१६ भा फहङ्टहसाॉस्कृङ्झत सॊ ग्राहरमङ्झनभायणको कामय अगाडी वढाईने छ ।

85.

नगयऩाङ्झरकाङ्झबरका ङ्जवङ्झबङ्ङ सभङ्टदामका चाड, ऩवय तथा भौङ्झरक सॊ स्कृङ्झतहरुको सॊ यऺण गदै ऩमयटकीम
गङ्झतङ्जवङ्झध तथा अन्म कृमाकराऩहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

86.

नगयको भौङ्झरक उत्ऩादन य ऩङ्जहचान झङ्ञल्कने वस्तङ्ट ङ्जवङ्जक्र ङ्जवतयणका राङ्झग कोसेरी घय ङ्झनभायण
गङ्चयनेछ ।

87.

स्थानीम तह य ङ्झनजी ऺेरको सभन्वम य सहकामयभा ऩमयटन भहोत्सव, कृङ्जष ऩमयटन, ऩमायऩमयटन, मोगा
ऩमयटन, साॊस्कृङ्झतक तथा शैङ्ञऺक ऩमयटन य नदी सम्भेरनका भाध्मभफाट ऩमयटन प्रवद्धयन गङ्चयनेछ ।

88.

ङ्झसद्धफाफा भङ्ञन्दय ब्रह्मदे वराई धाङ्झभक
य , साॊस्कृङ्झतक तथा ऩमयटकीम ऺेरको रुऩभा ङ्जवकास गनङ्टक
य ा साथै
नेऩार-बायत सम्फन्धराई थऩ प्रगाढ फनाउन ङ्छद्वदे शीम धाङ्झभक
य
साॊस्कृङ्झतक सम्भेरन आमोजना गनय
ऩहर गङ्चयनेछ ।

89.

ऩमयटन ऺेरभा दऺ जनशङ्ञक्त उत्ऩादनका राङ्झग ऩमयटन सम्फन्धी ङ्जवङ्झबङ्ङ ताङ्झरभहरु जस्तै प्रोडक्ट
प्माकेङ्ञजङ्ग ताङ्झरभ, ङ्झडङ्ञजटर भाकेङ्जटङ्ग, गाइड ताङ्झरभ, होभस्टे ताङ्झरभ सॊ चारन गङ्चयनेछन ।

90.

धाभॉक साॉस्कृङ्झतक भहत्वको सॊ यऺण गनय बीभदत्त नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ९ को ब्रहभदे व (भहाकारी
नदी ङ्जकनाय) ऺेरभा स्नान घाटको सम्बाव्मता अध्ममन गयी ङ्झनभायण गङ्चयनेछ ।

आङ्झथक
य ङ्जवकास
अफ भ आङ्झथक
य ङ्जवकास तपयको नीङ्झत तथा कामयक्रभ प्रस्तङ्टत गदय छङ्ट ।

कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ऺेरको ङ्जवकास एवॊ प्रवद्धयन्
कृङ्जष ऺेरराइ थऩ आधङ्टङ्झनकीकयण, मान्रीङ्जककयण, ङ्जवङ्जवङ्झधकयण तथाव्मावसामीकयण गयी उत्ऩादकत्व तथा
उत्ऩादन वृङ्जद्धभा जोड ङ्छदइनेछ साथै “हाम्रोउऩबोग्मफस्तङ्टहाम्रोउत्ऩादन”अङ्झबमानसञ्चारनगङ्चयनेछ।

91.

स्थानीम उत्ऩादनराई फजायीकयणका राङ्झग “बयोसा कृङ्जष प्रवद्धयन कामयक्रभ” सॊ चारनभा ल्माईनेछ।

92.

कोङ्झबड प्रबाङ्जवत कृषकहरुको व्मवसाङ्जमकयणका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवकासका साझेदायहरुसॉगको सहकामयभा
साभाङ्ञजक तथा आङ्झथक
य ऩङ्टनरायब हङ्टने कामयक्रभहरुराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

93.

एङ्जककृत परपूर, तयकायी तथा कृङ्जष उऩज फजाय सॊ चारन गनय आवश्मक कामयङ्जवङ्झध ङ्झनभायण गयी
कामायन्वमनभा ल्माइनेछ ।

94.

कृषकहरुको उत्ऩादनको आधायभा बन्दा प्रङ्झतपरको आधायभा अनङ्टदान ङ्छदने नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ य
मसका राङ्झग सहकायी तयकायी तथा परपूर सहङ्टङ्झरमत ऩसर सॊ चारन गनय प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।
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95.

“भेयो भाटो भे यो श्रभ भेयो स्वाङ्झबभान” बङ्ङे नायाका साथ कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ऩारन ऺेरभा आत्भङ्झनबययता,
योजगायी ङ्झसजयना य खाद्य सङ्टयऺाका राङ्झग “एक वडा एक उत्ऩादन” रगामत कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ऩन्छीऺेरको
व्मवसामीकयणय गङ्चय वीङ्झनवायणभा सहमोग ऩङ्टर्माउन सभूह तथा ङ्जकसान तहसम्भ प्राङ्जवङ्झधक सेवा प्रवाह,
उत्ऩादकत्व य उत्ऩादन वृङ्जद्ध, व्मवसाङ्जमक मोजना ङ्झनभायण, कृङ्जष ऺेरको त्माङ्क य सूचना सॊ करन
ङ्जवश्लेषण रगामतका कामय गनय कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ऺेरका स्वमॊ सेवक प्राङ्जवङ्झधकराई गाउॉ टोरभा
ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ साथै आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनजी, सहकायी तथा सॊ घ(सॊ स्थासॉग साझेदायी भापयत
ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।

96.

अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ साना ङ्जकसानहरुको गङ्चयवी ङ्झनवायणको उद्देश्मरे सञ्चारन हङ्टने कृङ्जष वस्तङ्ट उत्ऩादन तथा
ऩशङ्टऩन्छीऩारन कामयभा ६०/४० को नीङ्झत ङ्झरई अनङ्टदान उऩरब्ध गयाइनेछ ।

97.

कृङ्जषराई आमभूरक, आधङ्टङ्झनक य भमायङ्छदत ऩेशा तथा उत्ऩादनशीर व्मवसामको रुऩभा ङ्जवकास गनय
वैदेङ्ञशक योजगायीफाट पकेका मङ्टवाहरु, फेयोजगाय तथा अधय फेयोजगाय मङ्टवाहरुराई कृङ्जष व्मवसामभा
आकङ्जषत
य गनय कृङ्जष ऋण, कृङ्जष फीभा, व्मवसाङ्जमक मोजना ङ्झनभायणभा सहजीकयणका साथै अनङ्टदानको
व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।

98.

कृङ्जष

तथा ऩशङ्टऩन्छी ऺेरभा व्मवसाङ्जमक रुऩरे कामययत व्मवसाङ्जमक ङ्जकसानहरुको त्माङ्क सॊ करन

गयी ङ्झनङ्ञश्चत भाऩदण्डका आधायभा व्मवसाङ्जमक ङ्जकसानको ऩङ्चयचमऩरको व्मवस्था गदै ङ्जवषमगत रुऩभा
स्थानीम स्रोत तमाय गङ्चयनेछ ।

99.

आधङ्टङ्झनक तथा व्मवसाङ्जमक ऩशङ्टऩारनभापयतआत्भङ्झनबयय एवॊ योजगायी ङ्झसजयना गनय गाई तथा बैंसीऩारन
पभय, साना व्मवसाङ्जमक कृङ्जष उत्ऩादन ऩकेट ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।

100. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतयन य प्रकोऩफाट ऩने नकायात्भक असय न्मूनीकयण गदै वातावयणभैरी कृङ्जष प्रङ्जवङ्झधभा
जोड ङ्छदई थोऩा ङ्झसॉचाइ, ग्रीन हाउस, टनेर, ङ्झरफ्ट ईङ्चयगेशन रगामतका प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ ।

101. ङ्जकसान नेता शहीद बीभदत्त ऩन्तको स्भृङ्झतभा स्थाऩना गये को बीभदत्त ऩन्त ङ्जकसान ऩङ्टयस्कायराई कृङ्जष
ऺेरका उत्कृष्ट व्मवसाङ्जमक ङ्जकसानराई ङ्जवतयण गङ्चयने कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

102. नगय ऺेरभा ऩशङ्टचौऩामा छाडा छोड्ने कामयराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गदै ङ्झनजी(सावयजङ्झनक साझेदायी तथा
सहकायीका भाध्मभफाट गौशाराभा व्मवस्थाऩन गने कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

103. कृङ्जष व्मवसामफाट ङ्जकसानको आम्दानी वृङ्जद्ध गनय, तङ्टरनात्भक रुऩभा फढी प्रङ्झतपर ङ्छदने फारीनारी
प्रवयद्धन गनय आधायबूत खाद्य उत्ऩादनभा आत्भङ्झनबययता फढाउनकाराङ्झग सघन खे ती,ङ्झभङ्ञश्रत खे ती,तीन
फारी खे ती (चैते धान, भङ्टॊग खे ती, भकै, जडीफङ्टटी आङ्छद) तथा उच्च भूल्म फारीराई प्रोत्साहनगङ्चयनेछ ।

104. कृङ्जषभा योजगायी तथा स्वयोजगायी ङ्झसजयना गनय नभूनाको रुऩभा एकीकृत परपूर फगैंचा, व्मवसाङ्जमक
भाछाऩारन, भत्स्म ऩारनभा फामोफ्रक प्रङ्जवङ्झध, केया खे ती, कागती खे ती, आईङ्जऩएभ ताङ्झरभ, व्मवसाङ्जमक
अगायङ्झनक तयकायी पभय य अगायङ्झनक खाद्य वस्तङ्ट ङ्झफक्री सेन्टय, आधङ्टङ्झनक व्मवसाङ्जमक ऩशङ्टऩारन पभय, ऩङ्टष्ऩ
व्मवसाम, ड्रागन फ्रङ्टट, फगय खे तीभौयीऩारन तथा च्माॉउ खे ती आङ्छदभा मङ्टवाहरुराई आकङ्जषत
य गङ्चयनेछ ।

105. बीभदत्तराई फीउभा आत्भङ्झनबयय वनाउन खाद्याङ्ङफारीको उङ्ङत फीउ तथा परपूरका ङ्झफरुवा भाङ्झथको
ऩयङ्झनबययता घटाउने गङ्चय फीउ स्रोत केन्र तथा फीउ प्रशोधन केन्र स्थाऩना, परपूरङ्झफरुवाको आधङ्टङ्झनक
नसययी स्थाऩना एवॊ सञ्चारनका राङ्झग ङ्झनजी तथा सहकायी ऺेरसॉग सहकामय गयी अगाङ्झडफढाईनेछ ।

106. कृषकहरुराई भाटोको प्रकाय, गङ्टणस्तय य हावाऩानी अनङ्टकूर खे ती गनय एवॊ उङ्ञचत भाराभा भर, फीउ य
ङ्जवषादीको प्रमोग गनय प्राङ्जवङ्झधक सेवा उऩरब्ध गयाइनेछ ।
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107. सङ्टधाङ्चयएको गोठ ङ्झनभायण, ऩशङ्ट आहाय य घाॉसको उत्ऩादन गयी उङ्ङत नश्लका ऩशङ्टऩन्छी उत्ऩादन गनय
ङ्झन्शङ्टल्क नश्ल सङ्टधायका कामयक्रभ सञ्चारन गयी उङ्ङत नश्लको व्मवसाङ्जमक ऩशङ्टऩन्छीऩारनका राङ्झग
आवश्मक व्मवस्थाऩन गयी कृषकहरुराई सहमोग ऩङ्टर्माइनेछ ।

108. नगय ऺेरका ङ्जकसानहरुको उत्ऩादनराई प्रोत्साहन गनय कृङ्जष ङ्जवऻहरुको सङ्टझाव सभेत यहने गयी कृङ्जष
भेरा आमोजना गङ्चयनेछ ।

109. कृषकहरुरे उत्ऩादन गये को उऩजराई सोझै उऩबोक्ताभाझ ऩङ्टर्माउन य ङ्जकसानको उत्ऩादनराई उङ्ञचत
भूल्म ङ्छदराउन हाट फजाय, खाद्य फैंक य शीत बण्डायको स्थाऩना तथा सॊचारनका राङ्झग सावयजङ्झनकङ्झनजी साझेदायीको नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

110. ऩशङ्टऩन्छी दाना उत्ऩादन यप्राङ्गाङ्चयक भर कायखाना जस्ता उद्योगहरु स्थाऩनाकाराङ्झग नेऩार सयकाय य
प्रदे श सयकायसॉगको सहकामयभा सावयजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीको नीङ्झतङ्झरइनेछ ।

111.

साना ङ्जकसान, व्मवसाङ्जमक कृङ्जष उद्यभी ङ्जकसान तथा भङ्जहरा ङ्जकसानहरुराई कृङ्जष माङ्ञन्रङ्जककयणभा ५०
प्रङ्झतशत अनङ्टदान उऩरब्ध गयाईने छ ।

112.

सॊ घ, प्रदे श सयकाय, ङ्झनजी तथा सहकायी सॊ स्थासॉगको साझेदायीभा तयकायी, परपङ्टर, फीउ वीजनका राङ्झग
आवश्मक ऩने आधङ्टङ्झनक कोल्ड स्टोय ङ्झनभायणको कामय अगाङ्झड फढाइने छ ।

113.

कृङ्जष ङ्झसचाई प्रमोजनका राङ्झग कृङ्जष ङ्जवद्यङ्टत ङ्झभटय जडानको ङ्झसपाङ्चयस दस्तङ्टयभा ५० प्रङ्झतशत छङ्ट ट
ङ्छदइनेछ ।

114. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त, एकर भङ्जहरा, शङ्जहद ऩङ्चयवाय य कोङ्झबडफाट भृत्मङ्ट बएका व्मङ्ञक्तका ऩङ्चयवायरे
व्मवसाम सॊ चारन गनय चाहे भा व्मवसाम दताय एवॊ नङ्जवकयण शङ्टल्कभा ५० प्रङ्झतशत छङ्ट ट ङ्छदइनेछ ।

115. नगय ऺेरभा यहे का साना ङ्जकसान, घयफास भार बएका नगयवासीको ऩोषणराई भध्मनजय गदै
कये साफायी तथा कौसी खे तीराई प्रवद्धयनगङ्चयनेछ ।

116.

ङ्जकसानको रागत भूल्म प्राङ्झिको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताको राङ्झग कृङ्जष तथा ऩशङ्ट फीभा कामयराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनङ्टका
साथै फारी सङ्टयऺणका राङ्झग आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।

117. ङ्झनजी, सावयजङ्झनक ऺेरभा यहे को फाॉझो जग्गाहरुको एकीकृत त्माङ्क सङ्करन गयी सोको ऩूणय उऩमोगका
राङ्झग ङ्जकसान, कृषक सभूह, सहकायी रगामत ङ्झनजी सावयजङ्झनक ऺेरराई ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।

118. कृङ्जषको उत्ऩादकत्व य उत्ऩादन वृङ्जद्धका राङ्झग चक्राफन्दी गयी ऩकेट, ब्रक जोन ङ्झनभायण एवॊ
सञ्चारनका राङ्झग सहमोग गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ ।

119. कृङ्जष फीउ फीजन य भरखादको सहज आऩूङ्झतक
य ा राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामसॉग ऩहर गङ्चयनेछ ।
120. ऩशङ्ट वधशाराराई व्मवङ्ञस्थत रुऩभा सॊ चारन गनयका राङ्झग सावयजङ्झनक-ङ्झनजी तथा सहकायीसॉग साझेदायी
गङ्चयनेछ ।

121.

खाद्य वस्तङ्टको स्वच्छता एवॊ गङ्टणस्तय कामभ गनय अनङ्टगभन कामयराईथऩ प्रबावकायी फनाईनेछ ।

122. ङ्जकसानको ताजा उत्ऩादन राई सोझै उऩबोक्ता भाझ ऩङ्टर्माउन नगयका सम्बाव्म स्थानभा सहकायी
सॊ स्था, उद्योग वाणीज्म सॊ घ रगामतका सयोकायवाराफाट कृङ्जष हाट वजाय सॊ चारनभा ल्माईने छ ।

123.

खङ्टल्रा भॊचको ऩङ्ञश्चभ तपय ङ्झनभायण बैयहे को कृङ्जष वजाय व्मवस्थाऩन, हस्तान्तयण य सॊ चारनको नीङ्झत
ङ्झनभायण गङ्चय व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।

सहकायी
124. “सभृङ्जद्धकोराङ्झगसहकायीअङ्झबमान”राईसपरऩानयसहकायीऺेरराईअथयतन्रकोभहत्वऩूणआ
य धायस्तम्बकोरुऩभा
ङ्जवकासगङ्चयनेछ।
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125. अङ्झत गङ्चयव,ज्मेष्ठ नागङ्चयक, भङ्जहरा, एकर भङ्जहरा, दङ्झरत, आङ्छदवासी(जनजाती तथा अऩाङ्गता बएका
व्मङ्ञक्तराई सहकायीभा अङ्झधकतभ शेमय सदस्मता
य वजाङ्चयकयण गङ्चय योजगाय सृजना

गने

प्रदान गने य कृङ्जष तथा ऩशङ्टजन्म उऩजको उत्ऩादन

सहकायी सॊ स्थाराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।

126. नगय सहकायी सञ्जारराई थऩ व्मवङ्ञस्थत य प्रबावकायी रुऩभा ऩङ्चयचारन गङ्चय सहकायीको यणनीङ्झतक
तथा

व्मवसाङ्जमक मोजना ङ्झनभायण रगामतका ङ्जवषमभा ऺभता ङ्जवकास गङ्चयने छ ।

127. सहकायी सॊ स्थाहरूराई ङ्झनमभन य व्मवस्थाऩन गङ्चयनङ्टका साथै फैंक तथा सहकायीहरूसॉगको सहकामयभा
साना ङ्जकसान, व्मवसाङ्जमक ङ्जकसानहरुभा ङ्जवत्तीम सेवा प्रवाहभा ऩहर गङ्चयनेछ ।

128. सहकायीको अनङ्टगभन, ङ्झनमभन य ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध कामयराई थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ

साथै नगय

सहकायी प्रङ्ञशऺण केन्र स्थाऩना गङ्चयने छ ।

129. कृङ्जष साभग्री, ऩङ्टॉजी, प्रङ्जवङ्झध य फजायभा कृषकको सहज ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनयका राङ्झग एकर वा
ॉ ी एकीकृत गयी एग्रोबेट सेन्टय, सङ्टऩथ भूल्म ऩसर, दङ्टग्ध सॊकरन, ऩशङ्टऩन्छीऩारन,
ङ्ट रुऩभा ऩङ्टज
सॊ मक्त
तयकायी खे ती, परपूर खे ती, जैङ्जवक भर कायखाना, पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन, ऩमयटन, प्राकृङ्झतक स्रोत
तथा वातावयण सॊ यऺण रगामतका कामयभा सहकायीराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।

130. उत्ऩादन य योजगायी ङ्झसजयना गने सहकायीहरुको सॊ स्थागत ङ्जवकास सङ्टदृढीकयणका राङ्झग बौङ्झतक ऩूवायधाय
ङ्जवकासको सहमोगराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ।

131.

सहकायीराई ङ्जवषमगत रुऩभा सफर फनाउन योजगायी य उत्ऩादन वृङ्जद्धका राङ्झग “एकसहकायीएकवस्तङ्ट
उत्ऩादन”नीङ्झतङ्झरइनेछ।

132.

ङ्जकसानहरुको उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्ट (तयकायी, परपूर, खाद्याङ्ङ, दङ्टग्धजन्म वस्तङ्ट आङ्छद) खङ्चयद गयी स्थानीम
तथा फाह्य फजायभा ङ्झफक्री ङ्जवतयण गने सहकायीको खङ्चयद ङ्झफक्री कामयको व्मवस्थाऩन य ऩङ्चयचारन
कामयभा आवश्मक सहमोग गयी फजायीकयणगङ्चयनेछ ।

133.

सहकायी भजयय नीङ्झतराई अवरम्वन गदै भजयय हङ्टने सहकायीराई सॊ स्थागत ङ्जवकासका राङ्झग प्रोत्साहन
गङ्चयनेछ ।

उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा ङ्जवत्तीम ऺेर
134. नगयऩाङ्झरका ऺेरभा स्वास््म तथा ऩमयटन सम्फङ्ञन्ध नमाॉ व्मवसाम सॊ चारन गनय ईच्छङ्ट क नीङ्ञज ऺेरराई
प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।

135. कञ्चन भर ङ्झनभायण, ङ्जवद्यङ्टतीम नगय फस सॊ चारन गनय ङ्झनजी ऺेरराई सहकामयका राङ्झग आवद्ध
गयाईनेछ ।

136.

नगय ङ्झबर ङ्जवङ्झबङ्ङ उद्यभ गङ्चययहे का ऩयम्ऩयागत तथा अन्म स्थानीम ङ्ञशल्ऩीहरुको सीऩ उऩमोग तथा
ङ्जवकासका राङ्झग प्रोत्साहन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

137.

खोका छाप्रा, ठे रा व्मवसामीका राङ्झग ङ्झनभायणाधीन एकीकृत व्माऩाङ्चयक केन्रराई ऩूणत
य ा ङ्छदइ सॊचारनभा
ल्माईनेछ ।

138. घये र ङ्ट तथा साना उद्योगहरुको ङ्जवकास य ङ्जवस्तायका राङ्झग सेवा प्रदामक सॊ स्थासॉगको साझेदायीभा रघङ्ट
उद्यभ ङ्जवकास कामयक्रभभापयत उद्यभशीरता ङ्जवकास गयी स्वयोजगायी ङ्झसजयना गङ्चयनेछ ।

139. ऩयम्ऩयागत ऻान ङ्झसऩराई आफ्नो ऩेशा वनाई आएका ऩेशागत सभङ्टदामको उद्यभको ङ्जवकास य उद्यभको
सभम साऩेऺ आधङ्टङ्झनङ्जककयण गङ्चय उद्यभङ्झरताभा रुऩान्तयण गङ्चयने छ ।
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140. योजगायी ङ्झसजयना य घये र ङ्ट तथा साना उद्योगप्रवद्धयनका राङ्झग सयोकायवारा ङ्झनकामको सहकामयभा
आवश्मक कामयहरु अगाङ्झडफढाइनेछ ।

141. नगय ऺेरभा उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्ट तथा साभाग्रीहरुको प्रदशयनीका राङ्झग प्रदशयनी स्थर ङ्झनभायण गनय ऩहर
गङ्चयनेछ ।

142. सॊ घ, प्रदे श सयकाय सॉगको साझेदायीभा औद्योङ्झगक ग्राभ ङ्झनभायण कामय अगाङ्झड फढाइने छ ।
143. ङ्जवत्तीम साऺयताका साथै नगयवासीहरुको फैंङ्जकङ्ग ऺेरभा ऩहङ्टॉच फढाउन ङ्जवत्तीम सॊ स्थाहरुसॉग आवश्मक
सभन्वम गङ्चयनेछ ।

144. नगय ऺेर ङ्झबर याङ्झरकाङ्झरन फजाय सॊचारनका राङ्झग ङ्झनजी ऺेर सॊ गको सहकामयभा सम्बाव्मता अध्ममन
गङ्चयनेछ ।

145. ठे रावजाय राई व्मवङ्ञस्थत गनय आवश्मक नीङ्झत ङ्झनभायण गङ्चय व्मवङ्ञस्थत गङ्चयने छ। ।

उद्यभशीरता प्रफद्धयन तथा योजगायी य आप्रावासन्
146. भेमय उद्यभशीरता ङ्जवकास कामयक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदई भेमय उद्यभशीरता ङ्जवकास कामयक्रभ
अन्तगयतसहङ्टङ्झरमतऩूणय कजायभा उद्यभ व्मवसामीका राङ्झग ब्माज अनङ्टदान कामयक्रभराई ङ्झनयन्तयता
ङ्छदइनेछ \ बूङ्झभङ्जहन, दङ्झरत एवॊ ङ्जऩछङ्झडएका वगय य ङ्जवऩङ्ङ वगयका सभङ्टदामराई भेमय उद्यभशीरता ङ्जवकास
कामयक्रभफाट राबाङ्ञन्वत गङ्चयनेछ ।

147. नगयवासीहरुराई स्वयोजगाय फनाउनका राङ्झग “गङ्चयवी ङ्झनवायणका राङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास कामयक्रभ”
(MEDPA) राईङ्झनयन्तयताङ्छदइनेछ।

148. काभका राङ्झग बायत तथा अन्म दे श गएय पङ्जकयएका नेऩारी आप्रवासी काभदायहरुराई नगयऩाङ्झरका
ऺेरभै

काभदायहरुको

सीऩ

य

दऺताको

उऩमोग

हङ्टने

गयी

योजगायी

ङ्झसजयना

गनय ङ्जवदे शफाट

पङ्जकयएकाहरुको सीऩ ङ्जववयण सॊ करन गयी सोही सीऩ अनङ्टसायको काभका राङ्झग आवश्मक वातावयण
ङ्झभराईनेछ ।

149. काभका राङ्झग बायत जाने श्रङ्झभकहरुको जोङ्ञखभ न्मूनीकयण य सङ्टयऺाका राङ्झग ङ्जवभा य कल्माण कोष
स्थाऩना गनय अध्ममन गङ्चय आवश्मक व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

150. प्रधानभन्री योजगाय कामयक्रभराई थऩ प्रबावकायी वनाई योजगाय सम्वाद भञ्च राई ऩङ्चयचारन गङ्चय
योजगाय सूचना केन्र सॊ चारनभा ल्माइनेछ य योजगायदाता, काभको खोजीभा यहे का श्रङ्झभक, ताङ्झरभ सेवा
प्रदामक तथा सेवाग्राहीहरु सभेतको श्रभ फैंक स्थाऩनाकाराङ्झग आवश्मक कामय अगाडी वढाईने छ ।

151. ङ्जवदे शफाटपङ्जकयएकाहरुरे कङ्टनै उद्यभ, व्मवसाम आङ्छद सञ्चारन गयी स्वयोजगाय तथा योजगाय हङ्टन चाहे भा
उङ्झनहरुको रगानीभा सस्तो फैंकब्माजभा ऋण प्राङ्झिका राङ्झग आवश्मक सहजीकयण य मोजनाभा
आवश्मक अनङ्टदानको व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।
ङ्ट काभ गनय गएका हार ङ्जवदे शभा यहे का य कोङ्झबड १९ फन्दाफन्दी
152. नगय ऺेरफाट बायत य तेश्रो भङ्टरक
ऩूव य य फन्दाफन्दी ऩश्चात पङ्जकयएकाहरुको ङ्झसऩ सङ्जहतको ङ्जववयण ङ्झनयन्तय अध्मावङ्झधक गङ्चयनेछ ।

153. नगयको सभग्र आङ्झथक
य ङ्जवकासका राङ्झग स्थानीम आङ्झथक
य ङ्जवकासको अवधायणा ल्माई स्थानीम उत्ऩादन
उत्ऩादन

वृङ्जद्ध

गने

य

स्वयोजगायी

सृजना

ङ्जवश्वङ्जवद्यारमहरुसॉग सहकामय फढाइनेछ ।
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गङ्चयने

छ

।

मसका

राङ्झग

गै।स।स।

तथा

वन, वातावयणतथा ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन तपय
अफ भ वन, वातावयण तथा ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन तपयको नीङ्झत तथा कामयक्रभ प्रस्तङ्टत गदय छङ्ट ।

वन वातावयण, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतयन अनङ्टकङ्टरन तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊ यऺण्
“स्वच्छहावा, स्वस््म

जीवन”अङ्झबमानराईसाकायऩानयवामङ्टप्रदङ्टषणङ्झनमन्रण, जरवामङ्ट

अनङ्टकूरन, हङ्चयमारी

प्रफद्धयन,

पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन, आकासे ऩानी य पोहोय ऩानी व्मवस्थाऩन, पोहोयभैराको अङ्ञन्तभ व्मवस्थाऩनभा
प्रबावकाङ्चयता अध्ममन गयी कामायन्वमन गने नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ ।

154. जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊ यऺण य जरवामङ्ट अनङ्टकूरन हङ्टनेगयी एक साभङ्टदाङ्जमक वन एक ऩानी ऩोखयी
कामयक्रभराई ङ्झनयन्तयताङ्छदइनेछ ।

155. साभङ्टदाङ्जमक वन, भध्मवतॉ साभङ्टदाङ्जमक वन, कफङ्टङ्झरमती वन, धाङ्झभक
य
वन, ङ्झनजी वनराई आमआजयन,
योजगायसॉग जोड्न “एकवनएकउद्यभ”कामयक्रभअगाङ्झडफढाईनेछ ।

156. शङ्टक्रापाॉटा याङ्जष्डम ङ्झनकङ्टञ्ज य साभङ्टदाङ्जमक वन ऺेरफाट जॊ गरी जनावयको अङ्झतक्रभणको ऺङ्झत
न्मूनीकयण गनय जडीफङ्टटी, परपूर रगामतका वैकङ्ञल्ऩक खे तीराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ साथै भानववन्मजन्तङ्ट द्वन्द्व न्मूनीकयणका राङ्झग भेसवामय जडान कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदईनेछ ।

157. भङ्टख्म सडकहरुभा अनायभेन्टर प्राण्ट योऩण गङ्चय शहयी हङ्चयमारी एवॊ सौन्दमय अङ्झबवृङ्जद्ध गनय य
वृऺायोऩण गङ्चयएका ङ्झफरुवाहरुको सॊ यऺण प्रबावकायी फनाउन नदी तट, सडक ङ्जकनाय, सावयजङ्झनक जङ्झभन
आङ्छद ऺेरभा परपूर जन्म, जडीफङ्टटीजन्म य उच्च भूल्म जातका ङ्झफरुवा योऩण तथा सॊ यऺण गने कामय
स्थानीम व्मङ्ञक्त, टोर ङ्जवकास सॊ स्था तथा अन्म सॊ घ सॊ स्था सॉग साझेदायीभा सञ्चारन गङ्चयनेछ ।

158. हङ्चयत नगय ङ्झनभायणका अङ्झतङ्चयक्त आम वृङ्जद्धका राङ्झग फहङ्टउद्देश्मीम हाईटे क नसययी स्थाऩना गङ्चयनेछ ।
159. ङ्जवद्याथॉराई वातावयण सॊ यऺण य ङ्झसजयनात्भक कामयभा सॊ रग्न गयाउन “एक ङ्जवद्यारम एक फगैंचा”
कामयक्रभको नीङ्झतगत व्मवस्था गङ्चयनेछ।

160. नगयको वामङ्ट-प्रदूषणको ङ्झनमन्रमणका राङ्झग आवश्मक सङ्टधाय य सचेतनाका कामयक्रभ सॊ चारन
गङ्चयनेछ ।

161.

नगय ऺेरभा यहे का सावयजङ्झनक खारी जग्गाहरुको सॊ यऺण गङ्चय वृऺायोऩण गङ्चयने छ साथै नगय ऺेर
ङ्झबर

ङ्झनभायण

बएका

उद्यानहरुराई

सौन्दमॉकयण

गदै

“एक

वडा

एक

उद्यान”

कामयक्रभसॊ चारनभाल्माईनेछ।

162. सयोकायवारा सॊ गको साझेदायीभा नगय ऺेर बीर ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानभा हवयर ऩाकय, जडीवङ्टटी खे ती व्मवस्था
गनङ्टक
य ा जडीवङ्टटी प्रसोधन केन्र स्थाऩना गङ्चयने छ ।

पोहोयभैरा तथा ढर ङ्झनकास
163.

पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनराई आमआजयन सॉग जोडी पोहोयभैराभा आधाङ्चयत उद्यभ तथा व्मवसामराई
प्रोत्साहन गनय “पोहोयफाटभोहय”अङ्झबमान सॊ चारन गङ्चयनेछ य मसका राङ्झग मङ्ट.एन.ङ्झड.ङ्जऩ.सॉगको साझेदायीभा
“ङ्छदगो तथा प्रबावकायी पोहय व्मवस्थाऩनका राङ्झग “हङ्चयतऩङ्टन् उत्थानप्रवद्र्धन ऩङ्चयमोजना” PGRP
सॊ चारनभाल्माईनेछ।

164. पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनका राङ्झग टोर ङ्जवकास सॊ स्था, सहकायी, सॊ घसॊ स्था तथा ङ्झनजी य ङ्जवकास साझेदाय
ङ्झनकाम सॊ गका

सहकामय तथा साझेदायी गङ्चयनेछ ।
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165. नगय ऺेर ङ्झबर ढर ङ्झनकासको उङ्ञचत व्मवस्थाऩनका राङ्झग गङ्टरुमोजना फनाई व्मवङ्ञस्थत ढर ङ्झनकास
कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ साथै पोहोय ऩानीराई प्रशोधन गनय पोहोय ऩानी प्रशोधन केन्र ङ्झनभायणका
राङ्झग ऩहर गङ्चयनेछ

166.

नगयऩाङ्झरका ऺेरको पोहोय व्मवस्थाऩन गनय एकीकृत पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन केन्र ङ्झनभायण स्थर
मङ्जकन गयी ङ्झनभायण कामयराई अगाङ्झडफढाईने छ ।

167. “भेयोशहयभआपैसपागछङ्ट य”अङ्झबमान सञ्चारन गयी शहयराई सपा य वातावयणभैरी शहय फनाउने नीङ्झत (Clean

Bheemdatt Green Bheemdatt) राई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ।
168. पोहोयभैराराई स्रोतभा नै व्मवस्थाऩन गनय सयसपाइ आचायसॊ ङ्जहता तमाय गयी पोहोयभैराराई
व्मवङ्ञस्थत गङ्चय

पोहोयफाट ऊजाय उत्ऩादन गने कामयका राङ्झग वैकङ्ञल्ऩक ऊजाय प्रवद्धयन केन्र य

प्रवधयकसॉगको सम्झौता अनङ्टसाय कामयक्रभ सञ्चारनगङ्चयनेछ ।

169. नगयऩाङ्झरकाराई प्राङ्जष्टक भङ्टक्त शहय फनाउनका राङ्झग प्राङ्जष्टक झोराको आमात योक्ने य कागज तथा
कऩडाका झोरा उत्ऩादनकामयभा ङ्झनजी, सहकायी तथा सॊ घ सॊ स्थासॉग साझेदायीगङ्चयनेछ ।

170. ङ्छदशाजन्म रेदो व्मवस्थाऩन नीङ्झतराई प्रबावकायी रुऩभा रागू गदै ङ्छदशाजन्म रेदो व्मवस्थाऩन केन्र
ङ्झनभायण कामय अगाङ्झड फढाइनेछ ।

171. ङ्जवङ्जवध कायणवस भृत्मङ्ट बएका नगयवासीको शव व्मवस्थाऩनका राङ्झग शववाहनराई थऩ प्रबावकायी
रुऩभा सॊ चारन गङ्चयनेछ ।

172. सावयजङ्झनक स्थरहरूभा पोहोयभैरा पाल्ने, ऩसर, उद्योग, होटर, वकयसऩ रगामतका व्मवसाङ्जमक
स्थरफाट जथाबावी पोहोय पाल्ने, भाऩदण्ड ङ्जवऩङ्चयतको ङ्जवऻाऩन एवॊ ङ्झबत्ते रेखन गने, वातावयणभा
प्रङ्झतकूर असय ऩाने काभराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।

ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन, जरउत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्रण तथा वैकङ्ञल्ऩक उजाय
173.

आऩतकाङ्झरन ऩूवत
य मायी तथा प्रङ्झतकामय मोजनाराई अध्मावङ्झधक गयी कामयभूरक फनाईनेछ ।

174. नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद प्रङ्झतकामयराई प्रबावकायी फनाउन नगय ङ्जवऩद् आऩतकारीन कामय सञ्चारन केन्र
स्तयोङ्ङती गयी सभम साऩेऺ रुऩभा सॊ चारनभा ल्माइनेछ ।

175. नगयऩाङ्झरका ऺेरभा यहे का स्थानीम सॊ घसॊ स्थाहरुद्वाया सॊ चाङ्झरत आऩतकारीन प्रङ्झतकामय साभग्री बण्डायण
केन्र य सो बण्डायण केन्रभा बएका साभग्री य सहमोगराई फढी बन्दा फढी ऩङ्चयचारन गनय आवश्मक
साझेदायी गङ्चयनेछ । साथै सभङ्टदामभा बएका ङ्जवऩद ऩूवत
य मायी तथा प्रङ्झतकामय साभग्रीहरुराई नगय
आऩतकारीन प्रङ्झतकामय सञ्चारन केन्र भापयत नक्साॊकन गङ्चयनेछ ।

176. ङ्जवऩदको सभमभा प्रमोग गनय सङ्जकने आश्रम स्थर तथा खङ्टल्रा स्थान हरुको ऩङ्जहचान गयी नक्साङ्कन
गङ्चयनेछ ।

177. प्राकृङ्झतक तथा गैय प्राकृङ्झतक ङ्जवऩद्हरुको योकथाभ तथा न्मूनीकयणका राङ्झग ऩूवत
य मायी, प्रङ्झतकामय य
ऩूनरायबका कामयक्रभ सञ्चारन गनय नगय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा फजेट वृङ्जद्ध गदै रङ्झगनेछ । मस
कोषभा सफै सयोकायवारा ङ्झनकामको सहबागीता भापयत सहमोग जङ्टटाइनेछ ।

178. वारुणमन्र तथा एम्फङ्टरेन्स सेवाराई चौङ्झफसै घण्टा तमायी अवस्थाभा याखी थऩ प्रबावकायी रुऩभा
सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
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179. नगय ऺेरभा यहे का खोरा, नदी नाराको कटानीफाट हङ्टने ऺङ्झतन्मूनीकयणका राङ्झग उच्च जोङ्ञखभभा
यहे का स्थानराई प्राथङ्झभकताभा याखी सयोकायवारा ङ्झनकामसॉगको सहकामयभा तटफन्ध ङ्झनभायण कामयराई
ङ्झनयन्तयता ङ्छदईनेछ ।

180. भहाकारी नदी, यौटे रा, खन्मा खोरा, काभीकाटे , बासीखोरा, गौताडी, चौधय नदी रगामतका नदीहरुफाट
उच्च ङ्जवऩद जोङ्ञखभ यहे का फस्तीहरुभा ङ्जवऩद जोङ्ञखभ न्मूनीकयणका राङ्झग गङ्टरु मोजना फनाई
कामायन्वमनभा ल्माउन ऩहर गङ्चयनेछ ।

181. उच्च जोङ्ञखभ स्थानभा सङ्टयङ्ञऺत आश्रमस्थर तथा फहङ्टउऩमोगी साभङ्टदाङ्जमक बवन ङ्झनभायण गनङ्टक
य ा साथै
ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन कामयराई हये क मोजनाभा भूर प्रवाहीकयण गङ्चयनेछ ।

182. “उज्मारोबीभदत्त”अङ्झबमानराईङ्झनयन्तयताङ्छदईवामोग्माॉस, वैकङ्ञल्ऩक उजाय य सौमय उजाय कामयक्रभ सञ्चारन
गङ्चयनेछ ।

183. नगय ऺेरभा यहे का साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवऩद्

व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत (CDMC) हरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गयी

प्रबावकायी रुऩभा ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।

ऩूवायधाय तपय
अफ भ ऩूवायधाय तपयको नीङ्झत तथा कामयक्रभ प्रस्तङ्टत गदय छङ्ट ।

ॉ ाइ व्मवस्थाऩन
ङ्झसच
184. कृङ्जष मोग्म जङ्झभनभा नहय, ङ्झरफ्ट, कङ्टरो तथा बूङ्झभगत ङ्झसॉचाइ प्रणारी भाध्मभफाट ङ्झसॉचाइ सङ्टङ्जवधा ऩङ्टर्माई
कृङ्जष उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वृङ्जद्ध गङ्चयनेछ ।

185. च ङ्टये ऺेर य आसऩासका सभङ्टदामराई ङ्झसॉचाइ सङ्टङ्जवधा ङ्छदन बूङ्झभगत ङ्झसॉचाइ आमोजनाका कामयक्रभहरु
सञ्चारनराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदॉदै प्रधानभन्री कृङ्जष आधङ्टङ्झनकीकयण आमोजनासॉगको सहकामयभा बूङ्झभगत
ङ्झसॉचाइ राई थऩ ङ्जवस्ताय गदै रङ्झगनेछ ।

186. ङ्झसॉचाइराई प्रबावकायी फनाउन सोराय ङ्झसॉचाई, थोऩा ङ्झसचाइ, ङ्झरफ्ट ईङ्चयगेशन प्रणारीराई जोड ङ्छदनङ्टका
साथै कच्ची ङ्झसॉचाइ कङ्टरोराई ऩक्की फनाउदै रङ्झगनेछ ।

स्वच्छ खानेऩानी तथा सयसपाई
187. नगयफासीराई स्वच्छ य शङ्टद्ध ङ्जऩउने ऩानीको व्मवस्था ङ्झभराउन नगय ऺेरभा ङ्झनभायण बएका य बइयहे का
खानेऩानी ओबयहे ड ड्ताॊकीराई व्मवङ्ञस्थत रुऩरे सॊ चारन गनङ्टक
य ा साथै नबएका स्थानभा ङ्जवस्तायको
कामयराई ङ्झनयन्तयता

ङ्छदइनेछ ।

188. भाङ्झनसको फढी बेरा हङ्टने स्थानभा कोयोना सॊ क्रभण फढी हङ्टने बएकारे मसको न्मूनीकयणका राङ्झग नगय
ऺेरङ्झबरका ऩमयटकीम स्थर, धाङ्झभक
य साॊस्कृङ्झतक स्थर, फसऩाकय जस्ता ऺेरभा शौचारम य वास कनयय
को व्मवस्था गङ्चयनेछ । मसका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ गैयसयकायी सॊ घसॊ स्था सॉग साझेदायी गङ्चयनेछ ।

189. कोयाना सॊ क्रभण कभ गनय साभाङ्ञजक दूयीका साथै ऩटकऩटक हात धङ्टनऩङ्ट ने बएकारे ङ्जवङ्झबङ्ङ साभाङ्ञजक
सॊ घसॊ स्थाहरुको सहकामयभा गाउॉ -गाउॉ तथा टोर-टोरभा साफङ्टन ऩानीरे हातधङ्टने स्वच्छता अङ्झबमान राई
ङ्झनयन्तयता ङ्छदईनेछ ।
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सडक, ऩङ्टर-ऩङ्टरेसा तथा मातामात
190. बीभदत्त नगयऩाङ्झरका ऺेरभा फषायमाभभा हङ्टने डङ्टफान रगामतका सभस्मा सभाधानका राङ्झग ढर तथा
नारी ङ्झनभायण कामयराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ ।

191. नागङ्चयकहरुको जनजीवनराई सहज फनाउन जनचाहना अनङ्टरुऩ उच्च योजगायी तथा आङ्झथक
य ङ्जवकास
हङ्टने खारका शहयी ऩूवायधाय (सडक, ङ्झसॉचाइ, कङ्टरो, ढर, उजाय आङ्छद) हरु ङ्छदगो ङ्जवकासको अवधायणा
अनङ्टसाय ङ्झनभायण गङ्चयनेछ ।

192. नेऩार सयकायराई एङ्ञशमारी ङ्जवकास फैंकको अनङ्टदान सहमोगभा सञ्चाङ्झरत ऺेरीम शहयी ङ्जवकास
आमोजना भापयत कामायन्वमनभा आइयहे को बौङ्झतक ऩूवायधाय ङ्जवकास, पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन केन्र, कामय
सम्ऩादनभा आधाङ्चयत साभाङ्ञजक तथा आङ्झथक
य ङ्जवकास कामयक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

193. नगयऩाङ्झरका ऺेरङ्झबर यहे का सावयजङ्झनक सडकहरुको ये खाङ्कन गयी स्तयोङ्ङङ्झतगङ्चयने कामयराई ङ्झनयन्तयता
ङ्छददैं भाऩदण्ड ऩङ्टगेका सडकहरुराई कारोऩरेभा प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ ।

194. नगयऩाङ्झरकाफाट तमाय ऩाङ्चयएका ऩङ्टरहरुको ङ्झडऩीआय कामायन्वमनका राङ्झग नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय
सॉग आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।

195. नगयऩाङ्झरकाको आफ्नै ऩहरभा ङ्झनभायण गङ्चयएको धाङ्झभक
य ऩमयटकीम भागयको कारोऩरे सॊ घीम सयकायको
सहमोगभा प्रायम्ब बएकारे मसको ङ्झनयन्तयताका राङ्झग ऩहर गङ्चयनेछ ।

196. ङ्झनभायणाधीन फाह्य य ङ्झबरी चक्रऩथ ङ्झनभायण कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।
197. सडक अङ्झतक्रभण योक्न नगय ङ्झबरका सडकको

Right of wayराई

प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमन

गङ्चयनेछ ।

198. प्रत्मेक वडा तथा टोरभा ऩने खोरा, नारा य खोल्सीहरुभा ऩङ्टर ऩङ्टरेसा य कल्बटयहरुको ङ्झनभायण
कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

199. नगय ऺेरङ्झबर यहे का सावयजङ्झनक भहत्त्वका स्थान य स्थानीम सडक तथा चोकहरुको नाभाकयण गने
कामयराई ऩूणत
य ा ङ्छदइनेछ ।

200. फजाय ऺेरभा सवायी साधनको ङ्झनवायध आवागभनराई ङ्झनमभन य ङ्झनमन्रण गनङ्टक
य ा साथै ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानभा
ऩाङ्जकयङ्ग स्थर तोकी व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ ।

201. नगय मातामात गङ्टरु मोजना

(Municipal Transportation Master Plan – MTMP)

राई प्रबावकायी

रुऩभा कामायन्वमन गङ्चयनेछ ।

202. सडक दङ्टघट
य ना न्मूङ्झनकयणका राङ्झग सयोकायवारा ङ्झनकामहरुसॉगको सहकामयभा सडक सङ्टयऺा अङ्झबमान
सॊ चारन गङ्चयनेछ ।

203. ग्राबेर सडकहरु ऩङ्टन् भभयत गयी याख्नङ्ट ऩने अवस्था ङ्झसजयना हङ्टने गये कारे सडक ङ्झनभायण य ग्राबेरका
कामय सञ्चारन गदाय अत्मावश्मक स्थानहरुराई प्राथङ्झभकता याङ्ञखने छ ।

204. नगयका भङ्टख्म सडकहरु शहयी ङ्जवकास कामयक्रभ, सॊ घीम य प्रदे श सयकायको सहकामयभा य नगयका
ङ्झबरी सडकहरु नगयऩाङ्झरकाको रगानीभा क्रभश् कारोऩरे गङ्चयनेछ ।

205. सॊ घीम सयकाय एवॊ प्रदे श सयकायसॉगको साझेदायीभा नगयका गौयवका मोजनाहरुराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदईने
छ । थऩ मोजनाका राङ्झग सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चय ङ्झडङ्जऩआय तमाय गङ्चयनेछ ।

206. नगय ङ्जवद्यङ्टतीम फस सॊ चारनका राङ्झग सम्बाव्मताअध्ममन गङ्चय ङ्झनजी ऺेरराई प्रोत्साहन गने य आवश्मक
ऩूवायधाय जडान गनय ऩहर गङ्चयनेछ ।
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207. बीभदत्त नगय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको ऺेराङ्झधकाय ङ्झबर यहे का अङ्झतक्रङ्झभत ऺेर भङ्टक्त गनय आवश्मक ऩहर
गङ्चयनेछ ।

208. मोजनाहरुको ङ्जववयण तमाय गयी शहयी मोजना आमोग भापयत मोजना फैंक तमाय गङ्चयनेछ ।
209. बौङ्झतक ऩूवायधायहरु वातावयणभैरी एवॊ ङ्जवऩद सॊवेदनशीर हङ्टने गयी ङ्झनभायण गङ्चयनेछ ।
210. सडकभा हङ्टने दङ्टघट
य ना न्मूङ्झनकयण गनय ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवारा ङ्झनकाम सॊ गको सभन्वम य सहकामयभा
स्वमॊ सेवक ऩङ्चयचारन गङ्चयने छ ।

बवन तथा शहयी ङ्जवकास
211.

शहयी ऩूवायधायका ऺेरभा सावयजङ्झनक ङ्झनजी तथा सभङ्टदाम साझेदायी भापयत ङ्जवकास तथा सभृङ्जद्ध प्राि गने
नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

212. शहयी मोजना आमोगराई प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गङ्चय नगयऩाङ्झरकाको गङ्टरुमोजना फभोङ्ञजभ नगयको
अल्ऩकाङ्झरन य दीघयकाङ्झरन ङ्जवकासभा जोड ङ्छदइनेछ ।

213.

ठे रा व्मवसामीहरुको व्मवसाम व्मवङ्ञस्थत एवॊ प्रवद्धयनका राङ्झग बीभदत्त नगयऩाङ्झरका ४ ङ्ञस्थत ठे रा
फजायका राङ्झग आवश्मक ऩने कामयङ्जवङ्झधयभाऩदण्ड ङ्झनभायण गङ्चयसॊ चारनभा ल्माइनेछ ।

214. बीभदत्त नगयऩङ्झरका ४ ङ्ञस्थत हार सङ्ञब्जभण्डी यहे को जग्गाभा व्मवसाङ्जमक प्रमोजनका राङ्झग कञ्चन
भर ङ्झनभायण गने मोजना यहे कोरे उक्त ऺेरभा मस नगयऩाङ्झरकासॉग सम्झौता गयी व्मवसाम सॊ चारन
गदै गये का व्मवसामीहरुको व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।

215. आधङ्टङ्झनक ऩूवायधायमङ्टक्त सॊ यचनाको ङ्जवकास तथा ङ्जवस्तायका राङ्झग याङ्जष्डम बवन सॊ ङ्जहता य बवन भाऩदण्ड
ऩारना गङ्चय ङ्झनभायण बएका तय स्वीकृङ्झत नङ्झरएका बवनहरुको ङ्झनङ्ञश्चत भाऩदण्डका आधायभा स्वीकृङ्झत
ङ्छदने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ । साथै घय नक्साऩासको कामयराई सभम साऩेऺ फनाइनेछ ।

216. बू-उऩमोग नीङ्झत तमाय गयी व्मवङ्ञस्थत फसोफास य शहयीकयणको मोजनाराई सॊ घीम सयकाय य प्रदे श
सयकायसॉगको सहमोगभा अगाङ्झडफढाईनेछ ।

217. एकीकृत फस्ती ङ्जवकास राङ्झग सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चयने छ साथै कामयक्रभ सॊ चारनका राङ्झग आवश्मक
सहङ्ञजकयण गङ्चयनेछ ।

218. ङ्ञशरान्मास बइसकेको नगयऩाङ्झरकाको भङ्टख्म प्रशासङ्झनक बवन ङ्झनभायण कामय अगाङ्झड फढाइनेछ ।
219. वडा नॊ.१, ३,४, ५, ७,८, ९,१०, ११,१३, १४, १६, १८ य १९ का वडा कामायरम बवन ङ्झनभायण
कामयराई आगाभी वषयभा ऩूणत
य ा ङ्छदइने छ ।

220. बीभदत्त नगय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको स्वाङ्झभत्वभा यहे को बीभदत्त नगयऩाङ्झरका ४ ङ्ञस्थतङ्झसटी हर सॊ चारनका
राङ्झग ऩहर गङ्चयनेछ ।

221. ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकाम तथा सॊ स्थाहरुको सहकामयभा तथा साझेदायीभा घयफायङ्जवहीन दङ्झरत, रोऩोन्भङ्टख जाती
तथा अन्म अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ सभङ्टदामका राङ्झग गङ्चयव, दङ्झरत, ङ्जवऩङ्ङ आवास कामयक्रभ सञ्चारन गङ्चय आवासीम
घय ङ्झनभायण कामयराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ साथै भङ्टक्त हङ्झरमा ऩङ्टनस्थायऩनाका राङ्झग ऩहर गङ्चयनेछ ।

222. याङ्जष्डम बवन सॊ ङ्जहताअनङ्टसाय सङ्टयङ्ञऺत बवन ङ्झनभायणभा सॊ रग्न ङ्झसकभॉ तथा डकभॉहरुको ऩेशागत ऺभता
अङ्झबवृङ्जद्ध ताङ्झरभ सञ्चारन गयी अङ्झबरेखीकयण गङ्चयनेछ ।

223. बूङ्झभङ्जहन दङ्झरत, बूङ्झभङ्जहन सङ्टकङ्टम्फासी य अव्मवङ्ञस्थत फसोफासीको सॊ कङ्झरत रगत अनङ्टसाय ङ्जपल्ड नाऩजाॉच
गङ्चय जग्गा धनी प्रभाणऩूजाय उऩरब्ध गयाउने कामयराई अगाङ्झड फढाइनेछ ।
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224. नगय ऺेर ङ्झबर यहे का खोरा, नारा, गन्धा नारा तथा अन्म ऩानी ङ्झनकासका ऺेरहरुभा गङ्चयएको
अङ्झतक्रभण हटाउन आवश्मक कामय गङ्चयनेछ ।

सङ्टशासन, सॊ स्थागत ङ्जवकास य सेवा प्रवाह तपय
अफ भ सङ्टशासन, सॊ स्थागत ङ्जवकास य सेवा प्रवाह तपयको नीङ्झत तथा कामयक्रभ प्रस्तङ्टत गदय छङ्ट ।

साभान्म प्रशासन
225. कभयचायी वैमङ्ञक्तक ङ्जववयणराई ङ्जवद्यङ्टतीम अङ्झबरे खीकयण गनय बीभदत्त कभयचायी सूचना प्रणारी

(BPIS)

व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ ।

226. नगयऩाङ्झरकाको सॊ स्थागत ङ्जवकास, सेवा प्रवाह य सङ्टशासन प्रवद्धयनका राङ्झग स्थानीम तह सॊ स्थागत ऺभता
स्व-भूल्माॊकन

(LISA)

ऩद्धङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ ।

227. वडा कामायरमफाट प्रवाह गङ्चयने सेवाहरुराई व्मवङ्ञस्थत, सङ्टदृढ एवॊ प्रबावकायी फनाउन आफ्नै वडा बवन
ङ्झनभायण गयी सेवा प्रवाह गङ्चयनेछ ।

228. सॊ वैधाङ्झनक अङ्झधकाय कामायन्वमन गनय ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत कानङ्टन य आवश्मक प्रशासङ्झनक सॊ मन्रका राङ्झग
सॉगठन सॊ यचना रागू गङ्चयनेछ ।

229. कभयचायीहरुको कामयङ्जववयण सङ्जहतको भूल्माॊकन गयी ऩङ्टयस्काय य दण्डको नीङ्झतराई प्रबावकायी रुऩभा
कामायन्वमन गदै कामयसम्ऩादन स्तय य कामयदऺताराई आधाय ङ्झरई सरुवा य फढङ्ट वा गने नीङ्झत
ङ्झरईनेछ।

230. कभयचायीको ऺभता ङ्जवकास, अनङ्टशासन, वृङ्ञत्त ङ्जवकासभा जोड ङ्छदई कभयचायी प्रशासनराई जवापदे ही,
प्रङ्झतस्ऩधॉ तथा उत्तयदामी फनाइनेछ

साथै सभम साऩेऺ रुऩभा कभयचायीको ऺभता ङ्जवकास गयी

प्रङ्जवङ्झधभैरी फनाईनेछ ।

231.

सावयजङ्झनक सेवाराई स्वच्छ, ङ्झनष्ऩऺ, ऩायदशॉ य सेवाग्राहीभैरी फनाई शाखागत कभयचायीहरुसॉग
कामयसम्ऩादन सम्झौता गयी नङ्झतजाभा आधाङ्चयत कामयसम्ऩादन प्रणारी अवरम्फन गङ्चयनेछ ।

232. नगयका प्रत्मेक वडाफाट बएको ङ्जवकास ङ्झनभायण, सेवा प्रवाह तथा याजस्व सॊ करन सभेतको आधायभा
उत्कृष्ट वडाराई ऩङ्टयष्कृत गङ्चयनेछ ।

233.

सङ्टशासन प्रवद्धयनका राङ्झग “हाम्रो नगय हाम्रो ऩङ्जहचान” ये ङ्झडमो कामयक्रभ तथा“ हाम्रो बीभदत्त नगय टे ङ्झरङ्झबजन”
कामयक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ।

234. सॉगठन सवेऺण (O&M) का आधायभा कभयचायी दयफन्दी ङ्झभरान गयी शाखाहरुराई व्मवङ्ञस्थत गङ्चय सो
अनङ्टरुऩ स्थामी तथा कयाय ङ्चयक्त दयफन्दीभा ऩदऩूङ्झतक
य ा राङ्झग आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।

235. कभयचायीहरुको भनोफर फढाउन य सेवा प्रङ्झत सभङ्जऩत
य फनाउन सङ्घीम सयकायरे तोकेको तरव बत्ता
भानभा

236.

नगयऩाङ्झरकाको तपयफाट थऩ भाङ्झसक रु.२०००।- थऩ प्रोत्साहन बत्ता प्रदान गङ्चयनेछ ।

सॊ घीम सयकायरे व्मवस्था गये को दश ङ्छदनको ऩमयटन काजराई कामायन्वमन गङ्चयनेछ ।

237. नगयङ्झबर कामय ऺेर यहे का याङ्जष्डम,अन्तयायङ्जष्डम तथा स्थानीम गैं .स.स.राई सूचीकृत गङ्चयनेछ । साथै
गैं.स.स. सभन्वम सङ्झभङ्झत गठन गयी सॊ घसॊ स्थाराई साभाङ्ञजक अङ्झबमानभा ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।
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238. सावयजनीक जवापदे हीता अङ्झबवृङ्जद्ध गनय तेश्रो ऩऺफाट साभाङ्ञजक ऩङ्चयऺण, नागङ्चयक अनङ्टगभन, सावयजनीक
ङ्ट ाईका कामय गङ्चयने छ ।
सङ्टनव

239. नगयऩाङ्झरकाको न्माम प्रणारीराई स्वतन्र, ङ्झनष्ऩऺ, ऩहङ्टॉचमोग्म, सऺभ एवॊ ङ्जवश्वसनीम फनाईनेछ ।
240. नगयऩाङ्झरकाको नीङ्झत ङ्झनभायणभा नागङ्चयक सभाज तथा सॊ स्थाहरुको सहबाङ्झगता फढाउदै रङ्झगने छ ।
241. नगयऩाङ्झरकाको २५ वषे गङ्टरुमोजनाराई कामायन्वमन गङ्चयनेछ ।
242. नगयप्रहयी ङ्छदवस भनाउने कामयको शङ्टरुवात गङ्चयनेछ ।
243. नगय सहकायी सॊ जार, नगय खे रकङ्टद ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, नगय स्तङ्चयम कृषक सभन्वम सङ्झभङ्झत, नगय ऩमयटन
ङ्जवकास

सङ्झभङ्झत, नगयऩाङ्झरका

ङ्जवषमगत

सङ्झभङ्झत

रगामतका

अन्म

सङ्झभङ्झतहरुको

ऩदाङ्झधकायी

य

सदस्महरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गङ्चयने छ ।

244. शहयी मोजनाआमोग का ऩदाङ्झधकायी, सदस्म, नगय ङ्जवकास ऩङ्चयषदका सदस्महरुको ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमभा
ऺभता ङ्जवकास गनङ्टक
य ा साथै ङ्जवऻ सभङ्टह ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ

।

आङ्झथक
य व्मवस्थाऩन तथा याजश्व ऩङ्चयचारन
245. कय सॊ करन प्रणारी थऩ व्मवङ्ञस्थत फनाउन ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट कय ङ्झतने व्मवस्था ङ्झभराई
नागङ्चयकराई कय ङ्झतनय सहजता प्रदान गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।

246. रेखा प्रणारी थऩ व्मवङ्ञस्थत एवॊ ङ्झभतव्ममी फनाउन ङ्जवद्यङ्टतीम बङ्टक्तानी

(e-payment)

का राङ्झग

आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।

247. आन्तङ्चयक श्रोत साधनको प्रबावकायी ऩङ्चयचारन गनय प्रगङ्झतशीर कय प्रणारीको ङ्जवकास, सऺभ कय
प्रशासनको ङ्झनभायण, कयका दामया ङ्जवस्ताय, कयको दय ऩङ्टनयावरोकन, कयको ऺेर ङ्जवस्ताय य याजश्व
च ङ्टहावट ङ्झनमन्रणराई प्रबावकायी फनाइनेछ ।

248. नगयको स्रोत अङ्झबवृङ्जद्धका राङ्झग कय, याजश्व, शङ्टल्क आङ्छद व्मवङ्ञस्थत य ङ्झनमभन गनय “हाम्रोनगयहाम्रैकय,
सभृद्ध फनाउने हाम्रै यहय”अङ्झबमानराईङ्झनयन्तयताङ्छदइनेछ।

249. कयदाताहरुराई कय प्रणारीभा स्वेङ्ञच्छक रुऩभा सहबागी गयाउदै सभग्र याजस्व प्रशासनराई
कयदाताभैरी फनाइनेछ ।

250. कोङ्झबड भहाभायी ङ्झनमन्रणका राङ्झग बएको फन्दाफन्दी (रकडाउन)का कायण

ऩये को नकायात्भक

असयराई न्मून गनय व्मवसाम कय, घयवहार कय, सयसपाई शङ्टल्क जस्ता ऺेरको भूल्माङ्कन गनय
कामयदर गठन गयी सहङ्टङ्झरमत प्रदान गङ्चयनेछ ।

251. कोङ्झबड भहाभायी ङ्झनमनरणका राङ्झग बएको फन्दाफन्दी (रकडाउन)का कायण चारङ्ट आङ्झथक
य
वषयका
आम ठे क्का प्रबाङ्जवत बएका य आगाभी आङ्झथक
य वषयभा मस्तै अवस्था यहन सकने दे ङ्ञखएभा आन्तङ्चयक
याजश्व ऩङ्चयचारन सम्फन्धी आवश्मक नीङ्झत ङ्झनभायण गङ्चयनेछ ।

252. ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारीको प्रमोग गयी याजश्व एवॊ कय सङ्करन कामय वडा कामायरमफाट गने व्मवस्था
ङ्झभराईनेछ

य मसका राङ्झग नगयऩाङ्झरकाको भौजङ्टदा कभयचायीहरुराई ऩङ्चयचरान गङ्चयने छ ।

253. प्रशासङ्झनक सॊ यचना य कामायरमराई ङ्झभतव्ममी फनाउन अनङ्टत्ऩादक खचयहरु कटौती गने नीङ्झत अवरम्वन
गङ्चयनेछ

254. आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारीको प्रबावकायी कामायन्वमन गङ्चयनेछ ।
255. ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन कामभ गनय ऩूवय रेखा ऩयीऺण कामयराई अङ्झनवामय गङ्चयनेछ ।
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256. गत ङ्जवगत आ.व.भा भहारेखाऩयीऺकरे औल्माएका फेरुजू पड्णौट गनय कामायरमराई ङ्ञजम्भेवाय
फनाइनेछ ।

257. आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण य कय ऩयीऺण कामयराई थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ ।
258. याजश्व सङ्टधाय कामयमोजनाराई सभमसाऩेऺ फनाई रागूगङ्चयनेछ ।

सूचना प्रङ्जवङ्झध तथा सॊ चाय
259. नेऩार सयकायरे अङ्जङ्गकाय गये को स्भाटय ङ्झसटीका चाय आधाय स्तम्बहरु, स्भाटय नगयवासी, स्भाटय
अथयतन्र, स्भाटय ऩूवायधाय य स्भाटय शासनका सूचकहरुराई अवरम्फन गयी बीभदत्त नगयऩाङ्झरकाराई
सोही अनङ्टरुऩ स्भाटय ङ्झसटीका रुऩभा ङ्जवकास गनय नेऩार सयकायको सहकामयभा आवश्मक कामयक्रभ
सॊ चारन गङ्चयनेछ ।

260. नगयका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानहरुभा ङ्झन्शङ्टल्कWiFi प्रवाह गयी आएकोभा मस सेवाराई क्रभश् ङ्जवस्ताय गदै
रङ्झगनेछ ।

261. नेऩार ऩरकाय भहासॊ घ कञ्चनऩङ्टय तथा नगयऩाङ्झरकाङ्झबर सञ्चाङ्झरत सञ्चाय भाध्मभ (एप.एभ.) ये ङ्झडमो,
ऩरऩङ्झरका, टे ङ्झरङ्झबजन आङ्छदसॉग आफद्ध जनशङ्ञक्तको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्धका राङ्झग आवश्मक सहकामय
गङ्चयनेछ ।

262. ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊ घसॊ स्था तथा साझेदायी सॊ घीमता सहमोगकामयक्रभको साझेदायीभा नगयऩाङ्झरकाको ङ्झडङ्ञजटर
प्रोपाइर तमाय, फैठक कऺराई प्रङ्जवङ्झधभैरी य नगयऩाङ्झरकाको मोजना, प्रगङ्झत सभीऺाराई रङ्ञऺत
ङ्झडङ्ञजटर फोडयफनाईने छ ।

263.

नगयका सेवा य सूचनाहरू अनराइन भापयत प्रवाङ्जहत गयी सेवा य सूचनाभा सफैको ऩहङ्टॉच ऩङ्टर्माउन
नगयऩाङ्झरका य मसका वडाहरुफाट उऩरब्ध हङ्टने सेवाहरुराई ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारीका भाध्मभफाट उऩरब्ध
गयाउने व्मवस्थाराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

264. नगयऩाङ्झरकाको गङ्झतङ्जवङ्झध अद्यावङ्झधक गनय वेवसाइटराई अऩडेट गनङ्टक
य ा साथै ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमभा गङ्टनासो वा
उजङ्टयी ङ्छदनङ्ट ऩये भा भोफाइरफाटै उजङ्टयी ङ्छदन सङ्जकने य सोका राङ्झग टोर फ्री नम्फय को व्मवस्थाराई
ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

265. नगयऩाङ्झरकाभा ई-गबनेन्स प्रणारीको ङ्जवकास गनय आवश्मक ऩूवायधायहरुको ङ्झनभायण एवॊ सो को
प्रबावकाङ्चय सॊ चारन गङ्चयनेछ ।

266. नगय ऺेर ङ्झबर सॊ चारनभा यहे का स्थानीम एप एभ ये ङ्झडमोहरु राई ङ्जवधङ्टत भहसङ्टरका राङ्झग प्रङ्झत एप
एभ ५० हजायका दयरे अनङ्टदान उऩरव्ध गयाईने छ । रोक कल्माणकायी ङ्जवऻाऩनका राङ्झग नगय
ऺेर ङ्झबर यहे का तथा सदयभङ्टकाभफाट प्रकाशन बईयहे का ऩरऩङ्झरराई वाङ्जषक
य
२५ हजाय उऩरव्ध
गयाईने छ ।

मोजना, त्माङ्क, अङ्झबरेखीकयण तथा अनङ्टसन्धान
267. नगयको त्माङ्क य अङ्झबरेखराई व्मवङ्ञस्थत गनय नगयऩाङ्झरकाका सफै खारका आवश्मक सूचनाभूरक
साभग्रीको दस्तावेजीकयण गनङ्टक
य ा साथै त्माङ्कइकाईको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

268. शहयी मोजना आमोग भापयत नगयका सम्ऩङ्ङ कामयहरुको दस्तावेजीकयण, ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत मोजनाहरु,
आवङ्झधक मोजना, गङ्टरुमोजना, मोजना वैक तमायी गङ्चयने छ ।
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269. त्माङ्कभा आधाङ्चयत मोजना तथा ङ्झनणयम प्रकृमाराई अवरम्वन गङ्चयनेछ साथै खङ्टल्रा त्माङ्क य खङ्टल्रा
सयकायको अवधायणाराई प्रवद्धयन गङ्चयनेछ ।

270. बू-उऩमोग तथा व्मवस्थाऩन अन्तगयत नगय ऺेरको बूङ्झभ व्मवस्थाको सभग्र ङ्ञस्थङ्झत ऩङ्जहचान गयी
एकीकृत अङ्झबरेख याख्ने कामयको थारनी गदै वडाङ्झबरका सावयजङ्झनक जग्गाको खोजी गयी सॊ यऺण
गङ्चयनेछ ।

271. स्थानीम शैङ्ञऺक सॊ स्थाहरु तथा ङ्झनजी प्रङ्झतष्ठान, सॊ घसॊ स्थाहरु सभेतको सहकामयभा नगयको ङ्जवकाससॉग
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवधाभा अध्ममन, अनङ्टसन्धान तथा नवीनतभ खोज कामयहरु गङ्चयनेछ ।

स्थानीम भेरङ्झभराऩ्
272. स्थानीम स्तयका ङ्जववादहरुराई स्थानीम स्तयभै ङ्जववाङ्छदत ऩऺहरुकै सहबाङ्झगताभा ङ्ञजत(ङ्ञजतको वातावयण
ङ्झसजयना गयी ङ्जववाद सभाधान गने कामयराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।

273. भेरङ्झभराऩ तथा ङ्जववाद रुऩान्तयण ऺेरभा कामययत व्मङ्ञक्त, सॊ घ, सॊ स्थाहरुराई सभेत सहबाङ्झगता गयाईने
नीङ्झत अवरम्वन गयी नगय तथा वडा स्तयीम भेरङ्झभराऩ केन्र स्थाऩना गङ्चयनेछ ।

274. भेरङ्झभराऩ केन्र सञ्चारनकाराङ्झग जनशङ्ञक्तय न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ऺभता ङ्जवकास कामयक्रभका
साथैङ्जववादको सभाधान वडास्तयभा गनय भेरङ्झभराऩ ङ्ञशङ्जवय सॊ चारन गङ्चयनेछ ।

275. सफै नगयफासीहरुराई ङ्झछटो, छङ्चयतो, ऩहङ्टॉचमोग्म य प्रबावकायी न्माम प्रणारीको ङ्जवकास गने नीङ्झत
अवरम्फन गङ्चयनेछ ।

याङ्जष्डम तथा अन्तयायङ्जष्डम सम्फन्ध
276. नगयको ङ्जवकासका राङ्झग याङ्जष्डम अन्तयायङ्जष्डम सम्फन्ध ङ्जवस्तायराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदॉदै स्वदे श य ङ्जवदे शका
शहयभा बङ्झगनी सम्फन्धराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

277. नगयको सभग्र ङ्जवकासभा सहमोग जङ्टटाउन याङ्जष्डम तथा अन्तयायङ्जष्डम सॊ घ-सॊ स्थासॉग थऩ सम्फन्ध ङ्जवस्ताय
गङ्चयनेछ ।

278. सीभावतॉ अन्म नगयऩाङ्झरका तथा गाउॉ ऩाङ्झरकाहरुराई जोड्ने कामयका राङ्झग एकीकृत ङ्जवकास कामयक्रभ
अङ्ञघ फढाईनेछ ।
प्रस्ताङ्जवत नीङ्झत तथा कामयक्रभको सपर कामायन्वमनभा नगयऩाङ्झरकाराई सफैफाट सङ्जक्रम सहमोग हङ्टने ङ्जवश्वास
व्मक्त गदय छङ्ट ।

सबा सदस्मज्मू हरु,
अफ भ आ.व. २०७७।०७८ को आम व्मम ङ्जववयण ऩेश गदय छङ्ट ।
आ.व. २०७७।०७८ भा मस नगयऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक स्रोत तपयको याजश्व २०७८ असाय ९ गते सम्भ रु.
१५,९७,२०,४८४।– (ऩन्र कयोड सन्तानब्फे राख फीस हजाय चाय सम चौयासी) सॊ करन बएको छ ।
आ.व. २०७७।०७८ को २०७८ असाय ९ गते सम्भ व्मम तपय ङ्झनशतय अनङ्टदान एवॊ आन्तङ्चयक स्रोत तपय
रु.५५,०९,०८,०००।– (ऩचऩङ्ङ कयोड नौ राख आठ हजाय), सशतय अनङ्टदान तपय रु. ३९,६१,३४,०००।–
(उनन्चाङ्झरस कयोड एक्सठ्ठी राख चौङ्झतस हजाय),भहाभायी योग ङ्झनमन्रण कामयक्रभ तपय रु. ६,४८,५३२।– (छ
राख अठचाङ्झरस हजाय ऩाॉच सम फङ्ञत्तस), गङ्चयफ सॊ ग ङ्जवश्वेश्वय कामयक्रभ तपय रु. १,५७,७६९।– (एक राख
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सन्ताउङ्ङ हजाय सात सम उन्सत्तयी), साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तपय रु. २०,१९,१४,०२५।– (फीस कयोड उङ्ङाईस
राख चौध हजाय ऩच्चीस), स्थानीम ऩूवायधाय ङ्जवकास साझेदायी कामयक्रभ तपय रु. ४६,०४,५७६।– (छमाङ्झरस
राख चाय हजाय ऩाॉच सम छहत्तय),साभाङ्ञजक ङ्जवकास कामयक्रभ तपय रु. २२,००,०००।– (फाईस राख), भङ्जहरा
तथा फारफाङ्झरका ङ्जवबागको कामयक्रभ तपय रु. ३,००,०००।– (तीन राख), स्थानीम तह प्रशासकीम बवन
ऩूवायधाय ङ्जवकास कामयक्रभ तपय रु. १८,००,०००।– (अठाय राख) ऩेश्की खचय , ऺेरीम शहयी ङ्जवकास
आमोजना तपय १,०७,८८,०००।– (एक कयोड सात राख अठासी हजाय), सडक फोडय नेऩार तपय
२७,६०,०००।– (सत्ताईस राख साठी हजाय), भेमय उद्यभशीरता ङ्जवकास कामयक्रभको राङ्झग नेऩार फैंक ङ्झर।
को

खाताभा

१,००,००,०००।– (एक कयोड)

१,३४,८४,०००।–

(एक

कयोड

चौङ्झतस

राख

ट्रान्सपय
चौयासी

गङ्चयएको, कभयचायी
हजाय), प्रकोऩ

कल्माण

कोष

तपय

रु.

व्मवस्थाऩन

कोष

तपय

रु.

१,३७,८८,०००।– (एक कयोड सैङ्झतस राख अठासी हजाय), भभयत सम्बाय कोष तपय रु. १,०१,८१,०००।–
(एक कयोड एक राख एकासी हजाय) हार सम्भ खचय बईसकेको व्महोया अनङ्टयोध गदय छङ्ट ।
अव भ आङ्झथक
य वषय २०७८।०७९ का राङ्झग अनङ्टभाङ्झनत आम(व्मम ङ्जववयण ऩेश गदय छङ्ट ।

आम तपय
आन्तङ्चयक श्रोत तपय रु. १४,५३,९३,०१५।– (चौध कयोड ङ्झरऩङ्ङ राख ङ्झरमानब्फे हजाय ऩन्र)
ङ्जवत्तीम सभाङ्झनकयण अनङ्टदान सॊ घीम सयकाय तपय रु. २६,२२,००,०००।– (छब्फीस कयोड फाईस राख)
ङ्जवत्तीम सभाङ्झनकयण अनङ्टदान प्रदे श सयकाय तपय रु. १,९८,३१,०००।– (एक कयोड अन्ठानब्फे राख एकङ्झतस
हजाय)
सशतय अनङ्टदान सॊ घीम सयकाय तपय रु. ४५,४३,००,०००।– (ऩैचाङ्झरस कयोड ङ्झरचाङ्झरस राख)
याजश्व वाॉडपाॉड सॊ घीम सयकाय तपय रु. १४,३३,८१,०००।– (चौध कयोड तेङ्ञत्तस राख एकासी हजाय)
याजश्व वाॉडपाॉड प्रदे श सयकाय तपय रु. ६७,८५,०००।– (सतसठ्ठी राख ऩचासी हजाय)
सभऩङ्टयक अनङ्टदान सॊ घीम सयकाय तपय रु. १,२५,००,०००।– (एक कयोड ऩच्चीस राख)
सभऩङ्टयक अनङ्टदान प्रदे श सयकाय तपय रु. ८३,३६,०००।– (ङ्झरमासी राख छत्तीस हजाय)
ङ्जवशेष अनङ्टदान प्रदे श सयकाय तपय रु. ७५,००,०००।– (ऩचहत्तय राख)
ऺेरीम शहयी ङ्जवकास आमोजना तपय रु. ३,७५,५०,०००।– (तीन कयोड ऩचहत्तय राख ऩचास हजाय)
सडक फोडय नेऩार तपय रु. ६०,००,०००।– (साठी राख)
जनसहबाङ्झगता तपय रु. २,००,००,०००।– (दङ्टई कयोड)
अन्तयसयकायी अङ्ञख्तमायी तपय रु. ४३,००,००,०००।– (ङ्झरचाङ्झरस कयोड)
ङ्जवबाज्म कोषभा प्राि हङ्टने यकभ तपय रू। ४,००,००,०००।(चाय कयोड)
गयी जम्भा आम्दानी तपय रु. १,५९,३७,७६,०१५।– (एक अफय उन्साठी कयोड सैं तीस राख छहत्तय हजाय
ऩन्र) प्रस्ताव गये को छङ्ट ।
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व्मम तपय
व्ममको चारू तपय रु. १,११,९७,००,०००।– (एक अफय एघाय कयोड सन्तानब्फे राख)
व्ममको ऩूॉजीगत तपय रु.४१,१९,१७,०००।– (एकचारीस कयोड उङ्ङाई राख सर हजाय)
ङ्जवत्तीम व्मवस्था तपय रु. १,००,००,०००।– (एक कयोड)
अन्म तपय रु. ५,२१,५९,०१५।( (ऩाॉच कयोड एक्काइस राख उन्साठी हजाय ऩन्र)
जम्भा रू। १,५९,३७,७६,०१५।– (एक अफय उन्साठी कयोड सैं तीस राख छहत्तय हजाय ऩन्र) खचय प्रस्ताव
गये को

छङ्ट ।

अध्मऺज्मू तथा सदस्मज्मू हरु,
फजेट आपैभा त्मभा आधाङ्चयत अनङ्टभान हो । ङ्जवश्वव्माऩी कोयोना भहाभायीको प्रबाव अझै ऩङ्झन कामभै यहे को
वतयभान सन्दबयभा सॊ घीम, प्रदे श सयकाय तथा बीभदत्त नगयऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक श्रोत तपय प्रस्ताव गङ्चयएका
आमका शीषयकहरुभा प्रस्ताव गये फभोङ्ञजभको मथाथय आम नहङ्टन सक्छ । तसथय उऩरब्ध स्रोत य साधनको
ङ्झभतव्ममी तथा नङ्झतजाभङ्टखी ढङ्गरे ऩङ्चयचारन गयी हाभीरे तोकेका रक्ष्महरु हाङ्झसर गनङ्टऩ
य ने हङ्टन्छ । मो रक्ष्म
प्राङ्झिका राङ्झग हाम्रो एकर प्रमासरे भार सम्बव नहङ्टने हङ्टॉदा याजनीङ्झतक दर, सॊ घ(सॊ स्था तथा नगयवासीज्मूहरुको
मो फजेट तथा कामयक्रभ कामायन्वमन गनय मथोङ्ञचत सहमोग हङ्टनेछ बङ्ङेभा ऩूणय ङ्जवश्वास ङ्झरएको छङ्ट ।
प्रस्तङ्टत फजेट तथा कामयक्रभ तजङ्टभ
य ा गने प्रङ्जक्रमाभा प्रत्मऺ तथा ऩयोऺ रुऩभा सहमोग ऩङ्टर्माउनङ्ट हङ्टने सम्ऩूणय सबा
सदस्मज्मूहरु, नगयवासी दाजङ्टबाई तथा ङ्छददीफङ्जहनीहरु य कभयचायीहरुराई धन्मवाद ङ्छदन चाहन्छङ्ट । बीभदत्त
नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवकास प्रङ्जक्रमाभा सहमोग उऩरब्ध गयाउने सॊ घ सयकाय, प्रदे श सयकाय, दातृ ङ्झनकाम, सहमोगी सॊ घ
सॊ स्था तथा ङ्झनकामहरुका साथै ङ्झनजी ऺेर प्रङ्झत भ बीभदत्त नगयऩाङ्झरकाको तपयफाट हाङ्छदयक आबाय व्मक्त गदै
आगाभी ङ्छदनहरुभा ऩङ्झन ङ्झनयन्तय सहमोगको अऩेऺा गदय छङ्ट ।
धन्मवाद
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lg0f{o g+=! gu/ ;efdf gu/ pkk|d'v Ho"af6 k|:t't ul/Psf] eLdbQ gu/kflnsfsf] cfly{s jif{
@)&*÷)&( sf] gLlt, sfo{qmd tyf ah]6, @)&* dfly 5nkmn eO{ k|fKt ;'emfjx?nfO{
;d]t ;dfj]z ul/ ;j{;Ddltn] kfl/t ul/of] .
lg0f{o g+=@ g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ sf] wf/f @@( sf] pkwf/f @ cg';f/ eLdbQ gu/kflnsfnfO{
cfly{s jif{ @)&*÷)&( sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu ;l~rt sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{
clwsf/ lbg / ;f] /sd ljlgof]hg ug{ gu/ pkk|d'v Ho"af6 k|:t't ul/Psf] eLdbQ
gu/kflnsfsf] ljlgof]hg ljw]os, @)&* dfly 5nkmn eO{{ k|fKt ;'emfjx?nfO{ ;d]t
;dfj]z ul/ ;j{;Ddltn] kfl/t ul/of] .
lg0f{o g+=# g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ sf] wf/f @@* sf] pkwf/f @ cg';f/ eLdbQ gu/kflnsfnfO{
cfly{s jif{ @)&*÷)&( sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{sf nflu :yfgLo
s/ tyf z'Ns ;+sng ug{, 5'6 lbg tyf cfo ;+sngsf] k|zf;lgs Joj:yfkg ug{
gu/ pkk|d'v Ho"af6 k|:t't ul/Psf] eLdbQ gu/kflnsfsf] cfly{s ljw]os, @)&*
dfly 5nkmn eO{ k|fKt ;'emfjx?nfO{ ;d]t ;dfj]z ul/ ;j{;Ddltn] kfl/t ul/of] .
lg0f{o g+=$ eLdbQ gu/kflnsfsf] Goflos ;ldltsf] ph'/Lsf] sf/jfxL tyf lsgf/f ubf{ ckgfpg'
kg]{ sfo{ljlwsf ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ;+zf]wg ljw]os, @)&* kfl/t ul/of] .
lg0f{o g+=% eLdbQ gu/kflnsfsf] zx/L of]hgf cfof]u -u7g tyf ;~rfng_ ljw]os, @)&* kfl/t
ul/of] .
lg0f{o g+=^ eLdbQ gu/kflnsfsf] cf=j=@)&*÷)&( sf] zLif{sut k|:tfljt cfDbfgL lgDgfg';f/
kfl/t ug]{ lg0f{o ul/of] .
ङ्झस.नॊ.

आम ङ्ञशषयक

क.

आन्तङ्चयक आम

2077/078
सॊ सोङ्झधत आम

२०७८।०७९
को अनङ्टभान

२०७९।०८०
को प्रऺेऩण

1

बङ्टङ्झभ तथा भारऩोत कय- 11314

4855189.35

7000000

7700000

2

सम्ऩङ्ञत्त कय-11313

4220430.95

6000000

6600000

4

अग्रेजीभा रुऩान्तयण दस्तङ्टय- 1.3.9

685345.85

904657

995122.1742

5

अॊ ङ्झगकृत नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस1.3.3.13

7730

10000

11000

6

अचर सम्ऩङ्ञत्त भू ल्माड्ढन सेवा शङ्टल्क1.2.6

7

अन्म आम - 1.7

8

219730.54

290044 319048.7441

1404

0

0

अन्म दस्तङ्टय –14249

97933.85

129273

142199.9502

9

अन्म दस्तङ्टय - 1.3.5

613311.5

809571

890528.298

10

अन्म प्रशासङ्झनक सेवा शङ्टल्क - 14229

67632

89274

98201.664
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11

अन्म याजस्व - 14529

12

अन्म ङ्जवङ्जवध आम - 1.7.6

13

अन्म शङ्टल्क - 1.2.1

14

3191136.32

6877846

7565631.038

77737

102613

112874.124

431

0

0

अन्म सेवा शङ्टल्क –14219

39357.7

51952

57147.3804

15

अॊ ङ्ञशमाय प्रभाङ्ञणात ङ्झसपाङ्चयस 1.3.3.28

468906

618956

680851.512

16

इजाजत ऩर दताय/नङ्जवकयणा - 1.3.15

1297800

1713096

1884405.6

17

उद्योग ङ्झसपाङ्चयस - 1.3.3.6

153900

203148

223462.8

18

एरानी प्रङ्झत जग्गा सेवा शङ्टल्क - 002

380736.25

502572

552829.035

19

कवाडा भार साभान ठे क्का - 1.11

2700217.08

2400000

2640000

20

काठ ङ्झसपाङ्चयस - 1.3.3.29

25043

33057

36362.436

21

खानेऩानी धाया जडान ङ्झसपाङ्चयस1.3.3.24

79283

104654

115118.916

2275

3003

3303.3

483376.13

12500000

13750000

2781237

3671233

4038356.124

1500

1980

2178

2330324

3076028

3383630.448
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0

0

2380

3142

3455.76

खानेऩानी सस्था दताय तथा नङ्जवकयण
22

–10

23

घय फहार कय –11321

24

घयफाटो प्रभाङ्ञणात ङ्झसपाङ्चयस 1.3.3.27
चारक अनङ्टभङ्झतऩर सवायी दताय ङ्जकताव

25

ङ्ट सम्फन्धी दस्तङ्टय – 14256
व्रङ्टफक

26

चौहदी प्रभाङ्ञणात ङ्झसपाङ्चयस - 1.3.3.1

27

जग्गा यङ्ञजष्टे शन दस्तङ्टय - 1.19
जन्भङ्झसध नातारे नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस

28

- 1.3.3.11

29

जनसहबाङ्झगता - 8.1.1

125000

0

0

30

टे णडय पायभ - 1.3.6

69918

92292

101520.936

31

ङ्जटकट दस्तङ्टय - 1.3.3.2

78005

102967

113263.26

32

ताॊगा, ङ्चयक्सा दत्र्ता तथा नङ्झफकयणा1.1.6.1.2

25578

33763

37139.256

33

थऩ कऺा अनङ्टभङ्झत दस्तङ्टय - 1.18

77500

102300

112530

34

दणड जङ्चयवाना - 1.7.1

1334577.88

1761643

1937807.082

35

दताय तथा नवीकयणा दस्तङ्टय - 1.3.1

444003

586084

644692.356

36

धयौटी जपत - 1.7.3

279000

368280

405108

37

नक्सा ऩास दस्तङ्टय - 1.3.2

36121.74

0

0

38

नक्साऩास दताय - 1.3.2.1

384791.35

507925

558717.0402

39

नक्साऩास दस्तङ्टय - 1.3.2.3

4267138.08

0

0

40

नक्साऩास दस्तङ्टय –14242

388469.15

7000000

7700000

43

41

नक्साऩास सू चना - 1.3.2.2

42

न्माङ्जमक दस्तङ्टय –14221

43

नागङ्चयकता पायभ - 1.3.3.8

44

9761.88

12886

14174.24976

11870

15668

17235.24

220

5000

5500

नाता कामभ ङ्झसपाङ्चयस दस्तङ्टय -

77865

102782

113059.98

45

नाता प्रभाङ्ञणत दस्तङ्टय –14245

59000

400000

440000

46

नाता प्रभाङ्ञणात दस्तङ्टय - 1.3.4

158713

0

0

47

नाभसयी ङ्झसपाङ्चयस दस्तङ्टय - 1.3.3.30

178666

235839

259423.032

48

ङ्झनभाणाय ब्मफसाम इजाजत ऩर 1.1.5.3

18000

0

0

49

ङ्झनवेदन पायभ - 1.3.5.1

137483.5

181478

199626.042

50

ऩटके व्मवसाम कय - 1.10

643650

1000000

1100000

51

प्रङ्झतङ्झरऩी प्रभाङ्ञणात दस्तङ्टय - 1.3.3.15

144055

190153

209167.86

52

प्रशासङ्झनक दण्ड जङ्चयवाना य जपत14312

108115.09

142712

156983.1107

53

ऩङ्चयऺा शङ्टल्क - 1.17

163600

215952

237547.2

54

ऩङ्चयचम ऩाटी कय - 1.1.9

70534

0

0

55

ऩसर बाडा - 1.7.2.2

6111868.84

0

0

56

ऩाकीङ शङ्टल्क –14241

331812

9700000

10670000

57

फन्दङ्टक ङ्चयन्मू दस्तङ्टय - 1.3.7

636

0

0

58

ब्मङ्ञक्तगत घटन दताय दस्तङ्टय - 14244

28365

37442

41185.98

59

फेरुजङ्ट पछमौट - 1.15

431199

0

0

60

फेरुजङ्ट –15111

16850

0

0

61

फसऩाकय सङ्झबङ्झय सगॊ सेन्टय - 1.21

16790

22163

24379.08

62

फसोफास प्रभाङ्ञणात दस्तङ्टय - 1.3.3.16

597950

789294

868223.4

63

फहार कय - 1.1.3

9193720.87

0

0

64

फहार ङ्झफयौटी कय –11322

189542

7500000

8250000

65

फाह्य स्रोत –2

11960

0

0

66

ङ्झफटौयी कय - 1.1.4

8400

0

0

170114.92

2250000

2475000

1708.5

2255

2480.742

410

541

595.32

112060

147919

162711.12

400

528

580.8

194050.36

220000

242000

बायत फाट आमात हङ्टने तयकायी तथा
67

परपङ्टरभा सङ्टल्क उठाउने - 005

68

बायतफाट आमातहङ्टने भाछाको ठे क्का1.13

69

भङ्टद्धा दताय दस्तङ्टय –004

70

भङ्छदया ङ्झसपाङ्चयस - 1.3.3.25

71

भङ्टधा सम्फङ्ञन्ध ङ्झसपाङ्चयस - 1.3.3.4
भहाकारीका भाछाभा कयउठाउने ठे क्का

72

- 1.2.19
44

73

भारऩोत यङ्ञजस्ट्रेसनफाट प्राि - 1.8.1

75

रागत सहबाङ्झगता - 8.1.2

76

43923434

35000000

38500000

1078186.88

0

0

ङ्झरङ्ञखत तभसङ्टक दताय -

35190

46451

51095.88

77

ङ्झरराभ ङ्झफङ्जक्र - 1.4.4

374093

493803

543183.036

78

रोडय ङ्जटऩयको शङ्टल्क - 1.2.10

60000

79200

87120

79

व्मवसाम कय - 1.1.5

3254234.6

4500000

4950000

80

व्मवसाम दत्ताय तथा नङ्जवकयण 1.1.5.1

6858203

9052828

9958110.756

81

व्मवसाम प्ररभाणाऩर - 1.1.5.2

248380

327862

360647.76

82

व्मावसाम कय –14611

240953

0

0

7700

10164

11180.4

वैवाङ्जहक अॊ ङ्झगकृत नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस
83

- 1.3.3.12
वॊ शजको नातारे नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस

84

- 1.3.3.10

486843

642633

706896.036

85

ङ्जवधङ्टत जडान प्रभाङ्ञणात ङ्झसपाङ्चयस 1.3.3.21

750449

990593

1089651.948

86

ङ्जवङ्जवध आम्दानी –003

535991.96

707509

778260.3259

87

ङ्जवङ्जवध खचय - 2.08.5

165

218

239.58

88

शव वाहन - 1.2.13

37000

48840

53724

89

सडक सङ्टधाय सेवा सङ्टल्क - 1.1.6

7003205.33

4500000

4950000

90

स्थाङ्झनम ऩाकय प्रवेश शङ्टल्क - 1.2.14

11105

14659

16124.46

156079.32

206025

226627.1726

1650

2178

2395.8

115748.97

50000

55000

6750

8910

9801

सब्जीभणडीभा तयकायी ङ्झरराभ फढाफढ
91

ठे क्का - 1.2.18

92

सम्ऩङ्ञत्त कय - 1.1.7
सम्ऩती ङ्जववयण दाङ्ञखरा पायाभ दस्तङ्टय

93

–001

सयकायी सम्ऩत्तीको फहारफाट प्राि
94

आम -14151
सयकायी सम्ऩत्तीको ङ्झफक्रीफाट प्राि

95

यकभ -14212

461660

609391

670330.32

96

सजयङ्झभन सम्फङ्ञन्ध ङ्झसपाङ्चयस - 1.3.3.5

301406

397856

437641.512

97

सयसपाई शङ्टल्क - 1.2.9

1019500.71

1345741

1480315.031

98

सेवा शङ्टल्क - 1.2

52614

69450

76395.528

99

सवायी दताय तथा वाङ्जषक
य सवायी कय 1.1.6.1

1650

2178

2395.8

2249752

2969673

3266639.904

111865

147662

162427.98

100

सवायी ऩाङ्जकयङ्ग शङ्टल्क - 1.1.6.3

101

सॊ स्था दताय ङ्झसपाङ्चयस - 1.3.3.31
45

102

साधायणा ङ्झसपाङ्चयस - 1.3.3.3

103

सावयजङ्झनक सङ्टङ्जवधा उऩमोग सेवाशङ्टल्क1.2.4

104
105

882284

1164615

1281076.368

6000

7920

8712

ङ्झसपाङ्चयस दस्तङ्टय –14243

705406

931136

1024249.512

सौचारम प्रमोग सेवा शङ्टल्क - 1.2.22

183000

241560

265716

122654375.5

145393015

159932316.5

जम्भा

ख. फाह्य आम
१

ङ्जवङ्ञत्तम सभाङ्झनकयण

२८२०३१०००
१ सॊ घीम सयकाय

२६२२०००००

2 प्रदे श सयकाय
२

१९८३१०००

सशतय अनङ्टदान

४५४३०००००
1 सशतय अनङ्टदान सॊ घ सयकाय
2 सशतय अनङ्टदान प्रदे श सयकाय

३

याजश्व फाॉडपाॉड
2 याजश्व फाॉडपाड प्रदे श सयकाय
सभऩङ्टयक अनङ्टदान
2 सभऩङ्टयक अनङ्टदान प्रदे श सयकाय
ङ्जवशेष अनङ्टदान

६७८५०००
१२५०००००
८३३६०००
७५०००००

1 ङ्जवशेष अनङ्टदान सॊ घ सयकाय
2 ङ्जवशेष अनङ्टदान प्रदे श सयकाय
६

ऺेङ्झरम शहयी ङ्जवकास आमोजना

७

सडक वोडय नेऩार

८

अन्तयसयकायी अङ्ञख्तमायी

९

जनसहबाङ्झगता

१०

१४३३८१०००
२०८३६०००

1 सभऩङ्टयक अनङ्टदान सॊ घ सयकाय
५

०
१५०१६६०००

1 याजश्व फाॉडपाड सॊ घ सयकाय
४

४५४३०००००

०
७५०००००
३७५५००००
६००००००
४३०००००००
२०००००००

ङ्जवबाज्म कोषभा प्राि हङ्टने यकभ

40000000

जम्भा

१५९३७७६०१५
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शीषयक

आ.व. २०७७।०७८

२०७८ जेठ भसान्त

आ.व. २०७७।०७८को

को फाङ्जषक
य फजेट

सम्भको खचय

सॊ सोङ्झधत व्मम अनङ्टभान

चारङ्ट

७३,०८,९६,००४

५५,१५,६२,५८७.९७

६६,६८,१४,०४६.८८

२११११ ऩाङ्चयश्रङ्झभक कभयचायी

४१,७७,७०,३१४

३८,६२,१८,४४५.५०

४१,०७,४८,११९.६८

२११२१ ऩोशाक

१८,२०,०००

१८,२०,०००

१८,२०,०००

२११३२ भहॊ गी बत्ता

३६,५०,०००

२८,२५,४६६

३४,५५,४६६

२११३५ कभयचायी प्रोत्साहन तथा ऩङ्टयस्काय

७,००,०००

४,६३,२००

६,८०,२००

२११४१ ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

३,००,०००

०

९२,८९०

३,०३,९४,०००

२,५६,३३,१००

२,९९,९९,१६८

४,२२,०००

३,९८,९५८

४,२१,९८७

२१२१४ कभयचायी कल्माण कोष

७०,००,०००

७०,००,०००

७०,००,०००

२२१११ ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

३४,९६,०००

२७,२६,१८४.०९

३४,९५,९९९.९९

२२११२ सॊ चाय भहसङ्टर

१४,५२,०००

६,९१,१३७.२१

१२,४९,३०३.२१

५,००,०००

१,०७,७०३

५,००,०००

२२२१२ इन्धन (कामायरम प्रमोजन)

१५,००,०००

१५,००,०००

१५,००,०००

२२२१३ सवायी साधन भभयत खचय

२९,७०,०००

०

२९,६८,८३२

५,५०,०००

०

४,५०,६९०.५०

१२,९२,०००

११,५५,३६६

१०,१६,०६३

१२,५०,०००

१२,५०,०००

१२,५०,०००

१,०१,२८,०००

७३,०९,०९७

९८,९३,००१

२२३१३ ऩङ्टस्तक तथा साभग्री खचय

८८,४२,०००

६,३३,०९१

८८,४२,०००

२२३१४ इन्धन - अन्म प्रमोजन

२८,००,०००

०

१७,५३,८६८

९६,२८,६००

४४,०२,९५६

९३,०१,७९५

१,१९,२०,०००

९४,८७,५७५.२८

१,१७,४९,९९९.३८

२५,५५,०००

२३,२१,९१३

२४,२९,५८३

२,५०,०००

०

२,४९,१६५

१०,००,०००

१०,००,०००

१०,००,०००

४,००,०००

८३,८६५

२,८०,३६५

१५,७१,०००

६,७०,८७५

१५,६३,९२३

५,००,०००

१,७७,४५५

२,१०,४५५

१४,४२,७२,०००

५,८४,०४,७३७

९,८३,३९,८५३.३८

२२५२९ ङ्जवङ्जवध कामयक्रभ खचय

१८,७८,०००

१,६६,०१४

१५,६३,३६२

२२६११ अनङ्टगभन, भूल्माॊकन खचय

१३,७८,०००

१०,७७,१०१

११,५२,१०१

२२६१२ भ्रभण खचय

२५,२०,०००

१६,२९,२३८

२०,७९,८०१

२२७११ ङ्जवङ्जवध खचय

९५,०५,०००

३८,४८,२२२

९४,३८,२४६

२२७२१ सबा सञ्चारन खचय

१०,००,०००

१०,००,०००

१०,००,०००

०

०

०

२११४२ ऩदाङ्झधकायी अन्म सङ्टङ्झफधा
२१२१३कभयचायीको मोगदानभाआधाङ्चयतफीभाकोष
खचय

२२२११ इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

२२२१४ ङ्झफभा तथा नवीकयण खचय
२२२२१ भेङ्ञशनयी तथा औजाय भभयत सम्बाय तथा
सञ्चारन खचय
२२२९१अन्म सम्ऩङ्ञत्तहरूको सॊ चारन तथासम्बाय
खचय

२२३११ भसरन्द तथा कामायरम साभाग्री

२२३१५ ऩरऩङ्झरका, छऩाई तथा सूचना प्रकाशन
खचय
२२३१९ अन्म कामायरम सॊ चारन खचय
२२४११ सेवा य ऩयाभशय खचय
२२४१२ सूचना प्रणारी तथा सफ्टवेमय सॊ चारन
खचय
२२४१४ सयसपाईसेवा शङ्टल्क
२२४१९ अन्म सेवा शङ्टल्क
२२५११ कभयचायी ताङ्झरभ खचय
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खचय शीषयक

फजेट

००.

४१०००००००.

०

आन्तङ्चयक

सशयत अनङ्टदान सॊ घ

आम
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४१०००००
००.
जम्भा फाङ्जषक
य
फजेट
४२३९०००

४२३९०००००.
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जम्भा फाङ्जषक
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४१०००००

४१०००००००.

फाङ्जषक
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०

४२३९०००
००.

फाङ्जषक
य फजेट
ङ्झस.
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फजेटको स्रोत य
तह

खचय सॊ केत
नॊ .

ङ्जवकास आमोजना
अनङ्टदान

१

अनङ्टगभन, भूल्माॊकन खचय

३
४
५

ऺेङ्झरम शहयी
ङ्जवकास
आमोजना चारङ्ट

आन्तङ्चयक आम

फजेट

३०००००.

३०००००.

७०००००.

७०००००.

भ्रभण बत्ता खचय

५०००००.

५०००००.

ईन्धन खचय

३०००००.

३०००००.

५०००००.

५०००००.

ऩर ऩङ्झरका तथा ङ्जवऻाऩन

२

जम्भा फाङ्जषक
य

ऺेङ्झरम शहयी

खचय शीषयक

खचय

कामायरम सञ्चारन साभग्री
खङ्चयद

६

सञ्चाय भहसङ्टर

२०००००.

२०००००.

७

भभयत सॊ बाय खचय

५०००००.

५०००००.

जम्भा

३००००००.

कङ्टर जम्भा

९८६९६६०००.
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वडा नं.
क्र.
क्षेत्र
सं.
१

१
उप-क्षेत्र

जम्मा वजेट रु हजारमा
कार्य क्रमको नाम

कार्ाय न्वर्न
हुने
(टोल/वस्ती)

लक्षक्षत समह

एकाई

बजेट (रु हजारमा)
जम्मा (रु.
प्रक्षत एकाई दर
हजारमा)

१.१ कमा चारी तलब
१.२ खानेपानी, टेलीफोन तथा इन्टरनेट, नबधुत महशुल तथा
प्रशासननक तथा कायाा लय संचालन प्रशासननक तथा कायाा लय संचालन ईन्धन, पत्रपनत्रका, ममा त संभार
१.३ कायाा लय सञ्चालन स्टेसनरी तथा अन्य मसलन्द
१.४ निनिध
सामाजजक जिकास

स्िास््य
खानेपानी
सडक

३

पूिामधार जिकास

भिन
ढल जनकास
नाली जनकास

52
कल्भटम
उजाम

४

आजथमक जिकास

कृ र्ी

५

िन, िातािरण तथा जिपद
व्यिस्थापन

िन

कैक्षिर्त

२१९.००
१५०.००

चालु वजेट जम्मा रु.
२

८२८८.७७

शहरी स्िास््य के न्द्र व्यिस्थापन
श्री कृ ष्ण टोल मक्त
ु कमैया जसजिरमा खानेपानी मममत सुधार
लाली गरु ााँस टोल जिर बहादरु को घरदेजख दजिण धममटोल हुदै प्रकास
जसिंहको घरसम्म सडक कालोपत्रे
भासी मल
ु नहर उत्तर सडक कालोपत्रे
िडा कायामलय भिन जनमामण
श्रृजनाटोलको गत बर्मको अधुरो नाली
श्रृजनाटोल मोहन साउदको घर नजजक नाली जनकास
धममटोल गत बर्मको अधुरो नाली
श्रृजनाटोलमा कल्भटम जनमामण
धममटोलमा कल्भटम जनमामण
अव्यिजस्थत जबद्यतु पोल व्यिस्थापन
बैजनाथटोल मजहला उद्यम कृ र्क समहु (जसचाई बोर)
श्री कृ ष्ण टोलमा कुलो जनमामण
श्री कृ ष्ण टोल हकम लोहारको घर नजजकजसचिं ाई बोरीङ
शाजन्द्त टोल तेज बहादयर जिष्टको घर नजजक िोररङ
जिष्णु टोलमा जसचाई बोरीङ (जहक्मत बहादरु जबष्टको घर नजजक)

१५०.००
२००.००
७१९.००
१००.००
२००.००
१५००.००

८.९८

१०७१.७७३
१७१७.४३
४५०.००
२५०.००
२००.००
३००.००
१२५.००
१३८.००
२८५.००
१००.००
१००.००
१००.००
१००.००
५५०.००

िैजनाथ टोल धाजममक पयमटकीय मागममा तार जाली घेरिार गने कायम

पुँक्षजगत वजेट जम्मा रु
कुल जम्मा वजे ट रु

७२८७.२०

८००६.२०

९१.०२
२८३

वडा नं.
क्र. सं. क्षेत्र

१

प्रशासननक तथा कायाा लय
संचालन

२

जम्मा वजेट रु हजारमा

उप-क्षेत्र

कार्य क्रमको नाम

प्रशासननक तथा
कायाा लय संचालन

१.१ कमा चारी तलब
१.२ खानेपानी, टेलीफोन तथा इन्टरनेट, नबधुत महशुल तथा
ईन्धन, पत्रपनत्रका, ममा त संभार,स्िास््य सामग्री तथा
सरसफाई आदी
१.३ कायाा लय सञ्चालन स्टेसनरी तथा अन्य मसलन्द
१.४ निनिध

कार्ाय न्वर्न हुने
(टोल/वस्ती)

लक्षक्षत
समह

बजेट (रु हजारमा)
एकाई

प्रक्षत एकाई
दर

२
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३

४

समानजक निकास

आनथा क निकास

पूिाा धार निकास

जम्मा (रु. हजारमा)

कैक्षिर्त

२१९.००
१८०.००

चालु वजेट जम्मा रु.

सरस्िती मा.नि. अधुरो भिन ननमाा ण ननरन्तरता
नशक्षा
लक्ष्मी मा.नि. मा कायाा लय व्यिस्थापन
लैङ्गीक समानता तथा यिु ायिु तीका लानग ड्राईभीङ
सामानजक समािेसी करण निधालयका छात्राहरु लाई साईकल नितरण
जेष्ठ नागररक भ्रमण
खेलकुद
निनिध
यिु ाहरुको लानग नजम सामग्री खररद
बाख्रा पालन अनुदान
लोकल कुखुरा पालन अनुदान
कृ षी
बंगुर पालन अनुदान
मौसमी तथा िेमौसमी तरकारी खेती
सम्पुणा अधुरा कल्भटा ननमाा ण काया सम्पन्न
नमलन टोलमा डम्मर भट्टको घर ननजक पाइप कल्भटा ननमाा ण
कल्भटा
सहस्त्रनलंग र निदगु ाा टोल जोड् ने नहरमा कल्भटा ननमाा ण
लक्ष्मी टोल रोनहत जोशीको घर ननजक पाइप कल्भटा ननमाा ण
कााँटा चौराहा देखी भानुभक्त्त टोल सम्मको बाटो स्तरोन्नती
बैजनाथ टोल चौराहा देखी मोडना मोन्टेश्वरी हुदै बेताल टोल
नर ब शाहको घर सम्म बाटो स्तरोन्नती
सडक
निदगु ाा टोल सुरन्े र देउिाको घर देखी बम जी को घर सम्म
बाटो स्तरोन्नती
नशिटोल नशिमागा बाटो स्तरोन्नती

१०१३५.५२

१८०.००
२००.००
७७९.००
१२००.००
१५०.००
१५०.००
१६०.००
१५०.५२
१००.००
१००.००
५०.००
७०.००
११०.००
३००.००
२००.००
१००.००
१००.००
३००.००
२००.००
२००.००
२००.००

७.९६

ढल

तटबन्ध

उजाा

५
६

िातािरण तथा निपद
व्यिस्थापन
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निनतय व्यिस्थापन र
सुशासन

वडा नं.
क्र. सं.

क्षेत्र

भिन
निनिध
निपद व्यिस्थापन
ितािरण
सािा जननक सुनुिाई

६००.००
३००.००
१००.००
१००.००
२००.००
२५०.००
२००.००
५०.००
१५४५.४७
३००.००
१००.००
२००.००
२५.००

सािा जननक सुनुिाई

३
उप क्षेत्र

१
प्रशासननक तथा
कायाा लय संचालन

१२००.००

िडा कायाा लय जाने बाटो कालोपत्रे
िडाका निनभन्न बाटाहरुमा ग्राभेल
िडा कायाा लय जाने बाटोमा गोपाल चौधरीको घर ननजक ढल
ननकास
भानुभक्त्त टोल हरी पाण्डेयको घर ननजक टसा री पानी
ननकास
भानुभक्त्त टोल भीम चन्दको घर ननजक पानी ननकास
बेताल टोल टोप बहादरु शाहको घर ननजक तटबन्ध
पुणाा गीरी टोल लनलत अिस्थीको घर ननजक तटबन्ध
पोल र निद्धतु लाईन व्यिस्थापन
पोल र िती
िडा कायाा लयको लानग नग्रल ंिं व्यिस्थापन
ह्युम पाईप खररद
निपद व्यिस्थापन
ननमा ना स्मृनत पाका व्यिस्थापन

प्रशासननक तथा
कायाा लय संचालन

पुँक्षजगत वजेट जम्मा रु

९०१०.९९

कुल जम्मा वजेट रु

९७८९.९९

९२.०४
-३४६

१०७९३.५१
बजेट (रु हजारमा)
प्रक्षत एकाई
जम्मा (रु.
कैक्षिर्त
दर
हजारमा)
२१९.००
१८०.००

जम्मा वजेट रु हजारमा
कार्य क्रमको नाम
१.१ कमा चारी तलब
१.२ खानेपानी, टेलीफोन तथा इन्टरनेट, नबधुत महशुल तथा ईन्धन,
पत्रपनत्रका, ममा त संभार,स्िास््य सामग्री तथा सरसफाई आदी
१.३ कायाा लय भाडा
१.४ कायाा लय सञ्चालन स्टेसनरी तथा अन्य मसलन्द
१.५ निनिध

कार्ाय न्वर्न हुने
(टोल, वस्ती)

लक्षक्षत
समह

एकाई

चालु वजे ट जम्मा रु.

१५६.००
१८०.००
२००.००
९३५.००

८.९७

नसंचाई

२

पुवााधार ववकास

ढल

सडक
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कल्भटा

३

िन िातािरण तथा
जिपद व्यिस्थापन

भिन
उजाम
िन िातािरण तथा
जिपद व्यिस्थापन
तटबन्द्ध

रोपती निष्टको घर ननजक िोररङ
जिर बहादरु चदारा (राधकृ ष्ण मजन्द्दर नजजक) िोररङ
मनजिर लुहारको घर नजजक िोररङ
कालु नसंह कुिरको घर ननजक पुरानो िोर मा समरसेल
जयलाल िोहराको घर नजजकको िोरमा समरसेल जडान
काशी जिष्टको िोरमा िाटर प्रफ
ु मोटर जडान
कृ ष्ण दमाईको घर नजजक िोररङ
आदशम टोलको (दजलत िस्ती)खानेपानी ट्याङकी प्लाष्टर र जिद्यतु जमटर
जडान सजहत
गमु ान जसिंह जिष्टको घर नजजकको िोरमा समरसेल जडान तथा सो सिंग
सम्बजन्द्धत अन्द्य कायम
िीर जसिंह धामीको घर नजजक िोररङ
ईन्द्र बहादरु जिष्टको घर नजजक िोररङ
संघारी टोलमा ढल ननकास
सम्झना टोलमा ढल ननकास
नग्रननपस टोलमा ढल ननकास
संघारी टोलमा कालोपत्रे
जगन्नाथ टोलमा कालोपत्रे
निनपन पेट्रोल पम्प देनख उतर जगन्नाथ मनन्दर जाने बाटो कालोपत्रे
जागृती टोलमा नभनत्र सडकहरुको स्तरोन्नती
सुन्दर नसह ठगुन्नाको घर ननजक अधुरो कल्भटा
जागृती टोलमा रहेको कलभटा को पखेटा ननमाा ण
भााँसी शाखा नहर उतर मोडमा नस्लप ढलान (घम्ती मोड) नसंचाईको घर
ननजक
चक्र िोहराको घर देनख उतर कल्भटा ननमाा ण
शारदा टोलमा कजिेइ ननमाा ण
कृ ष्ण िहादरु िमको घर ननजक कल्भटा ननमाा ण
िडा कायाा लयको भिन व्यिस्थापन खचा
सडक ित्ती
जलजटल िद्ध
ु स्कुलको दजिण पट्टीको नालाको कलभटम देजख दजिण
तटिन्द्ध
नौलाखेत चौराहाको पिु म पट्टीको नालाको जिजभन्द्न ठााँउमा तटिन्द्ध
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सम्म अधरु ो कालोपत्रे सम्पन्न गने
िडाका नबनभन्न ठाउाँमा ग्राभेल भरान
िनदेिी टोल सुदशा न भट्टको घरदेनख कमला भट्टको घरजाने बाटोमा
ड्राईिाल ननमाा ण
नशिभक्त टोलमा नाली ननमाा ण
िनदेिी टोल रोषन पाठक र पदम खड् काको घर जाने बाटोमा ढल
ननमाा ण
नग्रनटोल कृ ष्ण बोहराको घर जाने बाटोमा ढल ननकास ननमाा ण
िनदेिी टोल र नशिभक्त टोलमा कल्भटा ननमाा ण
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२००.००
२००.००
१०३८.००
१०००.००
१०००.००
२९०.७५
१०००.००
१०००.००
१०००.००
१४१५.०५
१०००.००
२५०.००

१०.५१

१८०.००
१५०.००

३५०.००

जम्मा पक्षजगत वजेट
जम्मा वजेट रु

२००.००
८८३५.८०

९८७३.८०

८९.४९
३४८.४९

वडा नं.

७
उप-क्षेत्र

क्र.सं.

क्षेत्र

९१६८.१३

काया क्रमको नाम

क्षेत्र

कार्ाय न्वर्न हुने (टोल/वस्ती)

लक्षक्षत समह
ंकाई

१

प्रशासजनक तथा
कायामलय सिंचालन
प्रशासननक तथा
कायाा लय संचालन

१.१ कमा चारी तलब
१.२ खानेपानी, टेलीफोन तथा इन्टरनेट, नबधतु महशल
ु
तथा ईन्धन, पत्रपनत्रका, ममा त संभार
१.३ कायाा लय भाडा
१.४ कायाा लय सञ्चालन स्टेसनरी तथा अन्य मसलन्द
१.५ निनिध



वजेट (रु. हजारमा)
प्रनत ंकाई दर जम्मा (रु. कै नफयत
हजारमा)
२१९.०००
१५०.००


चालु वजे ट जम्मा रु.

ejg lgdf0f{

j8f sfof{no ejg lgdf{0f Pj+ Joj:yfkg

a|xb]j Hofjg ;]jf ;dfhsf] cw'/f] ejg lgdf{0f

59

;8s
२

पुिाा धार निकास

कल्भर्ट

9n lgdf0f{
t6\aGwg lgdf0f{

e]63f6 rf]s b]lv pQर wfld{s ko{6g dfu{
;Ddsf] ;8s :t/f]GgtL
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खेलकुद
सािा जननक
भिन
कल्भटा
३

पूिाा धार निकास

सािा जननक ननमाा ण
ह्यमु पाईप खररद
सडक
भिन
उजाा
नसचााँई

जम्मा वजेट रु हजारमा
कार्य क्रमको नाम
१.१ कमा चारी तलब
१.२ खानेपानी, टेलीफोन तथा इन्टरनेट, नबधुत महशुल तथा ईन्धन,
पत्रपनत्रका, ममा त संभार
१.३ कायाा लय सञ्चालन स्टेसनरी तथा अन्य मसलन्द
१.४ निनिध
चालु वजे ट जम्मा रु.
टनेल ,निउ,निजन औजार मौसमी तथा िेमौसमी तरकारी खेती
धान, गाँहु र आलुको निउ उत्पादन
टनेल निउ निजन र औजारका लानग
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सत्ु के री आमा तथा िालबानलकाको पोषण काया क्रम
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ह्यमु पाईप खररद
6ofs vf]ln u|fj]n ug]{
यिु ा पुस्तकालय तथा सुचना के र भिन तथा सामग्री व्यिस्थापन
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जम्मा वजेट रु
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नबधुत महशुल तथा ईन्धन, पत्रपनत्रका,
ममा त संभार
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अन्य मसलन्द
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मनन्दर
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निनिध
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खेलकुद

कैक्षिर्त

२१९.००
१५०.००

१५०.००

चालु वजेट जम्मा रु.

महाकाली मागा को दनक्षणमा रहेको
गन्धानालाको पुलको दईु िटै तफा सपोटा
ननमाा ण
शान्ती टोलको पनिम खोलाको अधुरो
तटबन्धलाई ननरन्तरता नदने
महाकाली टोल नन्द जोशीको घरदेनख
दक्षीणमा पया टन मागा छुने गरी िेस ग्राभेल
ननमाा ण
सृजाना टोलको दनलत बस्तीमा
माहाकानलका मन्दीर पुिाा धार निकास
िडा कायाा लयको भिन ननमाा ण
ननकुञ्ज नकनारमा रहेका िस्तीहरुमा नया
सडक िती खररद र पुराना सडक िती
ममा त संभार
महाकाली टोलमा सोलार िती जडान
िडाका सात िटै टोलको पनहचानका लानग
होनडङ बोडा स्थापना
िडा नभत्र रहेका नकसानहरुका लानग
नबषादी छकाने ट् याङकी खररद (सात िटै
टोलको कानग)
िडा नभत्र रहेका जनशक्ती हरुका लानग
खेलकुद सहयोग जगेनाा गना

८०४२.१५

२००.००
८५.०९
८०४.०९
५००.००

महाकाली टोल
८००.००

शान्ती टोल
६००.००

महाकाली टोल
५००.००
२७२५.८४
१००.००

२४०.००
१२८.०६
५०.००

२००.००

१०.३५

नशक्षा

खानेपानी
मनहला
निनिध
स्िास््य
५

निनतय व्यिस्थापन
तथा सुसासन तफा

अन्य

शान्ती आधारभूत निधालय र िैजनाथ
आधारभूत निधालय भिन ममा त
िडानभत्र रहेका सातिटै टोलका लानग र
स्िास््य ईकाइ के न्रलाई हुने गरी ८ िटा
हेन्ड पम्प खररद गना
मनहला नहंसा तथा चेलीबेटी िेचनिखन
नबरुद्ध सचेतनामल
ु क काया क्रम संचालन
राना थारु होमस्टे प्रिद्धा न
टोल निकास संस्थाका अध्यक्ष,संयोजक र
सनचिलाई क्षमता अनभबृद्धी तानलम
आधारभूत स्िास््य के न्रका लानग
उपकरण खररद
प्रत्येक चार चार मनहनामा सािा जननक
सुनुिाई गने र सो का लानग

४००.००
६५.००

३०.००
२००.००
१५०.००
२००.००
७५.००

पुँक्षजगत जम्मा वजेट
जम्मा वजेट रु
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१५
उप-क्षेत्र

कार्य क्रमको नाम

कार्ाय न्वर्न हुने (टोल/वस्ती)

प्रशासननक तथा
कायाा लय संचालन

१.१ कमा चारी तलब
१.२ खानेपानी, टेलीफोन तथा इन्टरनेट,
नबधुत महशुल तथा ईन्धन, पत्रपनत्रका, ममा त
संभार
१.३ कायाा लय सञ्चालन स्टेसनरी तथा अन्य
मसलन्द
१.४ निनिध
कायाा लय ब्यिस्थापन र फनना चर खररद

आनथा क निकास

कृ नष
पया टन

कृ नष सम्बन्धी काया क्रम
नसद्धनाथ बैजनाथ मनन्दरमा सामदु ानयक

एकाई

८९.६५
२७४.१६

७७६७.९८
८१०८.०७

वजेट (रु. हजारमा)
जम्मा (रु.
प्रक्षत एकाई दर
हजारमा)

कैक्षिर्त

२१९.००
१५०.००

१५०.००

चालु वजेट जम्मा रु.

२

लक्षक्षत समह

६९६३.९०

चाहना टोल

२००.००
३००.००
१०१९.००
५०.००
३००.००

१३.०१

पया टन
उजाा
ह्युमपाईप
कल्भटा

सडक
३

पूिाा धार निकास तफा
नसाँचाई

भिनको अधुरो काम पूरा गना
रामजानकी मनन्दरमा नििाह मण्डप ननमाा ण
सडक बती जडान
ह्युम पाइप
कल्भटा ममा त
कल्भटा ननमाा ण
सडक कालोपत्रे
सडक स्तरोन्नती
सडक स्तरोन्नती
सडक ग्राभेल
िडाका बाटो ग्राभेल
भूनमगत नसाँचाई
िडा कायाा लय व्यिस्थापन खचा
नपपल चौतारी ननमाा ण

निनिध

नपपल चौतारी ननमाा ण
सािा जननक शौचालय ननमाा ण

४

िातािरण तथा
निपद ब्यिस्थापन
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सं स्थागत विकास
तथा सेिा प्रिाह

फोहोरमैला ब्यिस्थापन ढल ननकास

रामजानकी टोल

२००.००
१५०.००
२००.००
२००.००
३००.००
५००.००
३००.००
५००.००
४००.००
२६९.००
३००.००
७२३.५९
१००.००

िडा कायाा लय अगाडी
हररत टोलको गन्धा नाला
सत्य आदशा र चाहना टोल
कानलका टोल
हररत टोल
शारदा टोल

दगु ाा दत भट्टको घर ननजक
कानलका टोल
िडा कायाा लय ननजक
भुिन काँ डेलको नमल अगाडी
कानलका टोल
राधाकृ ष्ण टोल दामोदर भट्टको
घर देनख गन्धा नाला सम्म

१००.००
१५०.००
७००.००

जेष्ठ नागररकहरुका लानग धानमा क भ्रमण
अपाङ् गता भंका ब्यनक्तहरुका लानग सहायक
लैङ्नगक समानता तथा सामानग्र नितरण
सामानजक
निपन्न मनहलाहरुका लानग आयमल
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फरक क्षमताभंकाहरुका लानग उपयोगी सामग्री
निपद व्यिस्थान
पुँक्षजगत वजेट जम्मा रु
कुल जम्मा बजे ट रु

४००.००
७५.००
२००.००
१००.००
५०.००
२००.००
८१३१.०११
८८५०.०१

कैक्षिर्त

८.१२

९१.८८
३१२

lg0f{o g+=!) eLdbQ gu/kflnsfsf] cfufdL cf=j @)&*÷)&( sf nflu ljifout zfvfsf
sfo{qmdx? ;~rfngsf nflu lgDgfg';f/ ah]6 ljlgof]hg ug]{ lg0f{o ul/of] .
ah]6 :f|f]t /
vr{ zLif{s
ah]6
ah]6 zLif{s
tx

cfly{s ljsf;
s[lif ljsf; tyf k|j4{g

eLdbQ gu/kflnsf, k|wfgdGqL s[lif
cfw'lgsLs/0f wfg ;'k/ hf]g, / lg+unf;}gL
ax'p2]ZoLo ;xsf/L ;+:yf;+usf] ;fem]bf/Ldf jLp
;|f]t s]Gb| tyf jLp k|zf]wg s]Gb| :yfkgf
qmdfut
;fd'bflos 5f8f rf}kfof Joj:yfkg sfo{qmd
s[lif d]nf cfof]hgf
hDdf

kz'k+IfL ljsf; / k|j4{g

पशपु न्छीका लागग औषगध खररद
कृगिम गभाा धान काया क्रम(ए.आई.गन,इ.आई गसथ,इआइ.
ग्लोब, गलक्यईु ड नाईट्रोजन तथा गसमेन स्ट्ट्र खररद
Plss[t s[lif km{d ;+~rfng- afv|f, s'v'/f, xf;_
प्रयोगशाला सामग्री खररद(पेगन्िगडस,गपपेड स्ट्लाईड,
गिकार आगद)
hDdf

;xsf/L tyf ljlQo If]q

सहभागगतात्मक सहकारी लेखा व्यिस्ट्थापन तागलम
रागरट्रय सहकारी गदिस
सहकारी संघ संस्ट्थाहरुको सहभागगतात्मक प्रगती सगम्ा
गोष्ठी
सहकारी संजालको कायाा लय व्यिस्ट्थापन (कुगसा , िेबल
ु ,
आगद) खररद
hDdf

lzIff

;fdflhs ljsf;
Ps j8f Ps g'dgf ljBfno
Education Plann & Profile ननममाण तथम प्रकमशन
नगर/निद्यमलय
निद्यमलय तथ्यमङ्क (IEMIS ) र CAS कमयमान्ियन
स्थमनीय पमठ्यक्रम तथम पमठ्यशममग्री ननममाण ,
प्रिोनधकरण कक्षम १-८
नमनु म िमलनिकमस के न्र निकमस कमयाक्रम
अपमङ्ग िमल अनतररक्त नक्रयमकलमप प्रनतयोनगतम
;lxb eLdbQ 5fqj[lt k|fljlws tkm{ blnt,
ul/a, ljkGg cflbjf;L -5fqf, 5fqf_
समनिक नि नि स नशक्षक,िमल निकमस र निद्यमलय
कमाचमरी तथम तथम STR अनुदमन

1,000,000.00

1,000,000.00
200,000.00
2,200,000.00
300,000.00
100,000.00
200,000.00
50,000.00
650,000.00
100,000.00
100,000.00
50,000.00
100,000.00
350,000.00
300,000.00
300,000.00
200,000.00
400,000.00
200,000.00
100,000.00
300,000.00
1,800,000.00
3,600,000.00

75

o'jf, v]ns'b tyf dgf]/~hg

gu/ v]ns'b ljsf; ;ldltsf] Ifdtf clej[l4
tflnd
o'jf ;+hfn u7g ul/ nfu' cf}ifw ;r]tgf
sfo{qmd ;~rfng
रमष्ट्रपनत रननङ्ग नसल्ड प्रनतयोनगतम संचमलन
निनभन्न खेलकुद प्रनतयोनगतम खेलमडी प्रोत्समहन तथम
सम्ममन कमयाक्रम
:sfp6 cfwf/e't tflnd ;~rfng
j8f:t/df o'jf Sna u7g tyf ;~rfng
gd'gf o'jf ;+;b cEof;sf nflu ;dGjo /
;xlhs/0f
o'jf k|ltef klxrfng / k|f]T;fxg
hDdf

:jf:Yo tyf kf]if0f

d]o/ 6f]n 6f]n :jf:Yo lzlj/ ;~rfng
200 clt ljkGg kl/jf/sf] :jf:Yo aLdf
h]i7 gful/s / afnaflnsfx?sf] nflu cfvf
lzjl/ ;+rfng
gu/ If]qsf dlxnfx?df cf+u v:g], kf7]3/,
SofG;/ nufotsf /f]ux?sf] pkrf/sf nflu
kl/jf/ lgof]hg ;+3 ;fem]bf/L
g]kfn /]8qm; /]8qm; ;f];fO{6L ;+usf]
;fem]bf/Ldf ;~rf/ ;]jf ;~rfng
k|;'tL ;]jf s]Gb|sf ;fdfu|L vl/b j8f g+=( / !^
dlxnf :jf:Yo :jo;]jsfx?nfO{ cjsfz hfbf
sf]le8 /f]syfd lgoGq0f, pkrf/ tyf cfwf/e"t
:Jff:Yo s]Gb|x?sf nflu cf}ifwL vl/b

100,000.00
50,000.00
1,000,000.00
400,000.00
50,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
1,900,000.00
800,000.00
500,000.00
200,000.00

300,000.00

400,000.00
400,000.00
250,000.00
3,350,000.00
6,200,000.00

;+s[lt k|j4{g

शक्ु लाफािा पया िन महोत्सि tyf gofF uGtJo
klxrfg ljsf;
पया िकीय गन्तव्यहरुको इगतहास र भोगोगलक अिस्ट्था
सगहतको पस्ट्ु तक प्रकासन(नेपाली र अंग्रेजी भाषामा सयक्त
ु
रुपमा)
स्ट्थागनय भाषा,सागहत्य ,कला र संस्ट्कृगत संर्ण र
संिद्धन काया क्रम

500,000.00

350,000.00

100,000.00
950,000.00

n}lus ;dfgtf tyf ;fdflhs
;dfj];Ls/0f

;+3;+:yfx? ;+usf] ;fem]bf/Ldf ;x]nL gf/L
pTyfg sfo{qmd ;~rfng
;'/lIft gf/L ;d[4 gf/L cleofg cGt{ut
lszf]/Lx?sf nflu hLjgf]kof]uL lzIff /
cTd;'/Iff tflnd Pj+ ljBfno ljd'v
lszf]/Lx?sf nflu cfod'ns sfo{qmd ;~rfng
76

200,000.00

100,000.00

Ho]i7 gful/sx?nfO{ eLdbQ leqsf wfld{s Pj+
ko{6sLo :ynx?sf] cjnf]sg e|d0f
लैङ्गगक गहंसा गिरद्ध १६ गदने अगभयान

200,000.00

संघसंस्ट्थाहरुसंगको साझेदारीमा दगलत ,एकल
मगहलाहरुका लागी मागमा आधाररत गसप गिकास तागलम

200,000.00

hDdf

jg, jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg
सरसफमई सममग्री तथम औिमर खररद
LEOC स्थमपनम तथम संचमलन
CDMC गठन तथम अनभमख
ु ीकरण कमयाक्रम
कमयमालय पररसरमम फोहरमैलम बमट नमनु म पमका ननममाण
;fd'bflos jg pkef]Qmf ;ldltx?sf] Ifdtf
clej[l4 sfo{qmd ;~rfng
;+:yfut ljsf;, ;]jf k|jfx / ;'zf;g
ljleGg kj{, pT;j, ;df/f]x, lbj; ;~rfng
;fdflhs kl/If0f, ;fj{hlgs ;'g'jfO{ sfo{qmd
sd{rf/L tyf kbflwsf/Lx?sf] Ifdtf clej[l4
sfo{qmd ;~rfng
sd{rf/L kbflwsf/L cWoog cjnf]sg e|d0f
:yfkgf lbj; cfof]hgf
hDdf

50,000.00
950,000.00
300,000.00
300,000.00
50,000.00
300,000.00

1,050,000.00
500,000.00
200,000.00
100,000.00
500,000.00
500,000.00
1,800,000.00
400,000.00

l8lh6n eLdbQ sfo{qmd ;~rfng
ljsf;sf] ax; sfo{qmd ;~rfng
gu/kflnsfsf] rf}dfl;s, cw{jflif{s, jflif{s
k|ult k|ltj]bgx? 5kfO{ Pj+ k|sfzg
eLdbQ gu/ 6]lnlehg sfo{qmd

200,000.00
400,000.00
500,000.00

hDdf

zx/L of]hgf cfof]u ;~rfng tyf Joj:yfkg
gu/ ko{6g ljsf; ;ldlt ;~rfng tyf
Joj:yfkg
hDdf
77

50,000.00

100,000.00

hDdf

;"rgf k|ljlw

50,000.00

संघसंस्ट्थाहरुसंगको साझेदारीमा अपाङ् गता भएका
मगहलाहरुका लागग मागमा आधाररत गसप गिकास तागलम

यौगनक अल्पसंख्यकहरुका लागग मानि अगधकार
सम्बगन्ध अगभमगु खकरण
;d'bfo k|x/L ;fem]bf/L sfo{qmssf] dfWodaf6
;'/lIft r]nL cleofg ;~rfng

;]jf k|jfx

100,000.00

1,500,000.00
1,000,000.00

300,000.00
1,300,000.00

cfly{s ljsf; tyf /fhZj
kl/rfng

O{ k]d]G6 ;km\6j]o/ lgdf{0f

500,000.00

j8f ;lrj tyf ;fdflhs kl/rfns ;d]tsf]
cfly{s P]g ;DalGw tflnd

100,000.00
600,000.00

hDdf

Goflos ;ldlt

d]nldnfk ;xhstf{ k'g{tfhuL tflnd
d]nldnfk s]Gb| u7g / ;~rfng

200,000.00
300,000.00

hDdf

Gofo, sfg"g tyf dfgj clwsf/ k|j4{g
gu/sf ljleGg sfg'g ;+zf]wg, kl/dfh{g sfo{
काननु गनमाा ण एिं कानूनी सा्रता काया क्रम सञ्चालन

500,000.00

315,000.00
500,000.00

hDdf

815,000.00

s'n hDdf

24,365,000.0

lg0f{o g+=!! eLdbQ gu/kflnsfsf] cfufdL cf=j @)&*÷)&( sf nflu k'FhLut tkm{sf sfo{qmdx?
;~rfngsf nflu lgDgfg';f/ ah]6 ljlgof]hg ug]{ lg0f{o ul/of] .
tkl;n
k"jf{wf/ ljsf;
qm=
;8s,
; k'nk'n];f
tyf
१००००००.००
lbjfs/ e6\6sf] 3/ glhssf] ;8s cf/l;l; hfu[lt 6f]n j8f
१ oftfoft g+=#
४०००००.००
२
gf/fo0fL xf]6n k'j{ tkm{ hf]l8Psf] ;8s sfnf]kq] j8f g+=^
७०००००.००
k'0ff{lu/L 6f]n j8f g+=^ / !) sf] ;Ldfgfsf] ;8s lgdf{0f j8f
३
g+=^
४
१००००००.००
pd]z ;'g'jf/sf] 3/ glhs gfnL lgdf{0f j8f g+=!*
५
४०००००.००
wd{/fh hf]zLsf] 3/ glhs sNe{6 lgdf{0f j8f g+=@
६
८०००००.००
lgÎnf;}gL 6f]n ;8s ;'wf/ sfo{ j8f g+=!*
७
१००००००.००
zflGt lgs]tg b]lv /fd dlGb/ ;Dd ;8s lj:tf/ j8f g+=^
९०००००.००
lzjgu/ 6f]nsf] vfg]kfgL ;Dd hfg] 6;{/Lsf] cw'/f] ;8s lgdf{0f
८
j8f g+=!#
९
४३२५८६.००
cf=j @)&*.)&( sf] of]hgf k'l:tsf Pj+ cGo k':ts 5kfO{
५०००००.००
:j:yfgL 6f]n ef;L vf]nf nfn axfb'/ rf}w/Lsf] 3/ glhs
१०
t6aGb j8f g+=@
७०००००.००
lgDa'v]8f gfnf b]j l;+x ;fpbsf] 3/ glhs t6aGb lgdf{0f j8f
११
g+=!*
१२
५०००००.००
uf}j/}of nlnt 7u'Ggfsf] 3/ sNe{6 lgdf{0f j8f g+=$
lzjdlGb/ b]lv e'h]nf ;Ddsf] gx/ lsgf/sf] ;8s sfnf]kq] j8f १००००००.००
१३
g+=%
१४
४०००००.००
x'g}gfy dlGb/ ef}lts k'jf{wf/ lgdf{0f j8f g+=!!
१५
६०००००.००
df]xg b]j hf]zL b]lv 3/ dfly t6aGb lgdf{0f j8f g+=!*
१६
४०००००.००
ko{6g k|rf/ k|;f/ Pj+ ;f}Gb{oLs/0f $ n]g ;8s
78

ef;L ln+s /f]8 b]lv s]zj v8fot ;d]tsf] 3/ eGbf dfly
t6aGb tyf ;8s lgdf{0f j8f g+=#
hnpTkGg k|sf]k lgoGq0f Pj+ t6aGb lgdf{0f

१७
१८
१९

l;rfO{

२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९

ejg
tyf
zx/L
ljsf;

४०००००.००

२००००००.००
hDdf १३१३२५८६.००
१५०००००.००
l;rfO{ k'jf{wf/ k|j4{g tyf cw'/f] of]hgf ;~rfng
hDdf १५०००००.००
२००००००.००
;'of]{bo ax'p2]ZoLo ;xsf/L ;+:yfsf] ;|f]t s]Gb| ejg lgdf{0f

j8f g+=!*
:gfg 3f6 l8lkcf/ lgdf{0f j8f g+=(
ljleGg ;8ssf] l8lkcf/ lgdf{0f
cfsfz] k'n l8lkcf/ lgdf{0f j8f g+=$ / ^
lji0f'dlGb/df cf>d l8lkcf/ lgdf{0f j8f g+=#
Eo'6fj/ cfO{O{ lgdf{0f j8f g+=!, !@
z'SnfkmfF6f ko{6g dfu{ OcfO{P lgdf{0f
of]uzfnf tyf ljjfx d08k l8lkcf/ lgdf{0f j8f g+=#
sfof{no kl/;/ leq Ans nufpg / kvf{ndf lu|n lgdf{0f
>L dxfsfnL 6f]n lsgf/ l;4gfy dlGb/ lgdf{0f j8f g+=!)
>L l;4gfy dlGb/ ef}lts k'jf{wf/ lgdf{0f j8f g+=@
sf]z]nL 3/ lgdf{0f j8f g=$
/fO{9'+ufdf ;lxb kfs{ lgdf0f{ j8f g+=#
Eo'6fj/ lgdf{0f j8f g+=!@
wflds{ ;fF:s[lts :ynx?sf] ef}lts k'jf{wf/ lgdf{0f dd{t ;Def/
>L dxfsfnL 6f]n lsgf/ l;4gfy dlGb/ lgdf{0f j8f g+=!)
afx|b]j Hofjg ;]jf ;dfh ejg lgdf{0f j8f g+=#
>L s[i0f dlGb/ uf]bfd 3/ lgdf{0f j8f g+=!) uHh/
hubDaf 6f]ndf 9n lgdf{0f j8f g+=^
eLdbQ, afx|l;+uf, g]kfnsf] gS;f, a[4sf] d'tL{ lgdf{0f

१७५००००.००
३०००००.००
२००००००.००
२००००००.००
१५०००००.००
७५००००.००
२००००००.००
६५०००००.००
४०००००.००
३०००००.००
५५०००००.००
२००००००.००
३००००००.००
२००००००.००
५०००००.००
४०००००.००
६०००००.००
१५०००००.००
२००००००.००
hDdf ३७००००००.००
४००००००.००
४००००००.००

ljw'lt pHofnf] eLdbQ sfo{qmd
s/0f
tyf
j}sNkLs
phf{

hDdf
hDdf ५५६३२५८६.००

lg0f{o g+=!@ eLdbQ gu/kflnsfsf] cfufdL cf=j @)&*÷)&( sf nflu k|fKt ;z{t cg'bfg rfn'
tkm{sf of]hgf, sfo{qmd tyf ah]6 lgDgfg';f/ :jLs[t ul/ kfl/t ug]{ lg0f{o ul/of] .
tkl;n
सि.नॊ.
1

उऩ क्षेत्र
उद्योग

अनुदान प्राप्त क्रिमाकराऩ

कुर फजेट

िम्बाव्म उत्ऩादनको उत्ऩादकत्व य फजाय

प्रसतस्ऩधाा फृक्रि गनाका रासग कम्म्तभा ५ जनाको
िभुहभा प्रसफसध हस्तान्तयण

79

140000

जम्भा

गरयफी सनवायणका रासग रघु उद्यभ क्रवकाि
2

उद्योग

कामािभ िॊ चारन सनदे म्िका~ २०७७ फभोम्जभ
उद्यभीको स्तयोन्नती (आवश्मकता ऩक्रहचानका

400000

आधायभा ऩुनतााजगी य एडबान्ि िीऩ क्रवकाि तासरभ
कामािभ)
3

उद्योग

असत गरयफ ऩरयवायहरुको रासग कम्म्तभा १०
जनाको रासग हुने गयी िाझा िुक्रवधा केन्रको

500000

स्थाऩना।

गरयफी सनवायणका रासग रघु उद्यभ क्रवकाि
4

उद्योग

कामािभ िॊ चारन सनदे म्िका~ २०७७ फभोम्जभ
रघु उद्यभ क्रवकाि भोडेरभा नमाॉ रघु उद्यभी

2160000

सिजाना गने
3200000
5

कृक्रि

6

कृक्रि

7

कृक्रि

8

कृक्रि

9

कृक्रि

उन्नत वीउ उऩमोग अनुगभन सनरयक्षण एवॊ वैठक
िञ्चारन
कृक्रि~ ऩिुऩन्छी तथा भत्स्म तथ्माकॊ अध्मावसधक
कामािभ

कृसत्रभ गबााधान सभिन कामािभ
खाद्यान्न वारीको उन्नत वीउ उऩमोगभा भूल्म
अनुदान

100000
100000
400000
1800000

आ.व. २०७७/७८ भा स्थाऩना बएका कृक्रि

तपाका िाना व्मविाक्रमक कृक्रि उत्ऩादन केन्र

1200000

(ऩकेट) क्रवकाि कामािभ सनयन्तयता
10

कृक्रि

आ.व. २०७७/७८ भा स्थाऩना बएको गाईको
िाना व्मविाक्रमक कृक्रि उत्ऩादन केन्र (ऩकेट)

1100000
400000

क्रवकाि कामािभ सनयन्तयता

11

कृक्रि

ऩिु आहाया सभिन कामािभ

12

कृक्रि

ऩिुऩन्छी फजाय प्रविानका रासग सभटभाटा स्थाऩना

13

कृक्रि

उन्नत वीउ क्रवतयकराई प्रोत्िहान अनुदान

14

कृक्रि

15

कृक्रि

16

कृक्रि

17

कृक्रि

18

कृक्रि

गाई/बैं िीको िाना व्मविाक्रमक कृक्रि उत्ऩादन केन्र
(ऩकेट) क्रवकाि कामािभ िञ्चारन
ईक्रऩडेसभमोरोजी रयऩोक्रटाङ

2994000
300000
2500000
6000

तयकायी फारीको िाना व्मविाक्रमक कृक्रि उत्ऩादन
केन्र (ऩकेट) क्रवकाि कामािभ िञ्चारन

गॉहु उत्ऩादन प्रविान कामािभ (फारी क्रवकाि
कामािभ)

भध्मभ प्रक्रवसधमुक्त फहुउिेश्मीम परपूर निायी

80

1200000

2050000
750000

3200000

स्थाऩना कामािभ
19

कृक्रि

क्रकिान िूचीकयण कामािभ

300000
15200000

20

गरयफी

सनवायण

ु ाई असधकायी
गुनािो िुनव

100000
100000

21
22
23
24
25

26

27

तथ्माॊक

स्थानीम तहका कभाचायी य जनप्रसतसनसधहरुको

तथ्माॊक

िञ्चाय िाभाग्री प्रिायण तथा छऩाइा (िञ्चाय य ऩॉहच
ु

प्रणारी
प्रणारी

तथ्माॊक
प्रणारी
तथ्माॊक
प्रणारी

रासग अनुगभन तथा भुल्माकन खचा
असबमान िञ्चारान)

400000
180000

िहामsको

8000

एभ. आइा. एि. अऩये टय य क्रपल्ड
रासग िञ्चाय खचा

प्रणारी

अन्म क्रवक्रवध खचा-Periodic meeting costs of
LGPCC

तथ्माॊक

एभ. आइा. एि. अऩये टय य क्रपल्ड िहामक

प्रणारी

ऩारयश्रसभक~ चाडऩवा खता तथा ऩोिाक खचा

तथ्माॊक

अन्म क्रवक्रवध खचा-Mobilization of CSOs~ Civic
Groups~ NGOs for increased social
accountability

100000

152000

भिरन्द िाभान खरयद (िेवा केन्र िञ्चारानाथा)

तथ्माॊक

प्रणारी

15200000

23000

1122000

77000

क्रवबागरे उऩरव्ध गयाएको तासरभ खाका फभोम्जभ
28

तथ्माॊक
प्रणारी

घटना दताा तथा िाभाम्जक िुयक्षा िम्फन्धभा

नऩा/गाऩा~ वडा कामाारमका कभाचायीहरुको रासग

486000

तासरभ तथा जनप्रसतसनसधहरुराई असबभुम्खकयण
कामािभ िञ्चारन

29
30

तथ्माॊक

भेम्िनयी cf}जाय तथा पसनाचय भभात िम्बाय (िेवा

तथ्माॊक

एभ. आइा. एि. अऩये टय य क्रपल्ड िहामक दे सनक

प्रणारी
प्रणारी

केन्र िञ्चारानाथा)

भ्रभण बत्ता तथा मातामत खचा

96000
156000
2700000

31

मुवा तथा
खे रकुद

याष्डऩसत यसनङ्ग सिल्ड प्रसतमोसगता (स्थानीम
तहस्तयीम)

100000
100000

रैं सगक
32

िभानता तथा

थारु िभुदामका मुवा मुवतीहरुका रासग िीऩभूरक

िाभाम्जक

तासरभ सबभदत्त नगयऩासरका

िभावेिीकयण

81

2700000

500000

100000

रैं सगक
33

िभानता तथा
िाभाम्जक

भक्रहरा तथा फृि िेवा केन्र कञ्चनऩुय सबभदत्त
न.ऩा. कञ्चनऩुय

2000000

िभावेिीकयण
रैं सगक
34

िभानता तथा
िाभाम्जक

िभावेिीकयण

क्रहॊिा क्रऩसडत भक्रहरा तथा क्रकिोयी अल्ऩकारीन िेवा
केन्र~ िञ्चारन अनुदान

500000

रैं सगक
35

िभानता तथा
िाभाम्जक

एकता िॊ स्था~ सबभदत्त न.ऩा. २

500000

िभावेिीकयण
रैं सगक
36

िभानता तथा
िाभाम्जक

िभावेिीकयण

भक्रहरा~ फारफासरका~ अऩाङ्गता बएका व्मम्क्त~ ज्मेष्ठ
नागरयक य मौसनक तथा रैं सगक अल्ऩिॊ ख्मक का

100000

तथ्माङ्क िॊ करन य अधावसधक गने
3600000

37

म्िक्षा

भाध्मसभक तह कक्षा (९-१०) भा अॊग्रज
े ी~गम्णत य
क्रवज्ञान क्रविमभा म्िक्षण िहमोग अनुदान

322000

आधायबूत तहका स्वीकृत दयवन्दीका म्िक्षक~
38

म्िक्षा

याहत अनुदान म्िक्षकका रासग तरफ बत्ता अनुदान
(क्रविेि म्िक्षा ऩरयिद अन्तयगतका

197300000

म्िक्षक/कभाचायीहरु िभेत)
39

म्िक्षा

40

म्िक्षा

भाध्मसभक तह कक्षा (९-१०) भा अॊग्रज
े ी~गम्णत य
क्रवज्ञान क्रविमभा म्िक्षण िहमोग अनुदान

क्रवद्यारम िञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन अनुदान

4429000
4989000

िैम्क्षक ऩहुॉच िुसनम्ितता~ अनौऩचारयक तथा
41

म्िक्षा

वैकम्ल्ऩक म्िक्षा कामािभ (ऩयम्ऩयागत क्रवद्यारम~

वैकम्ल्ऩक क्रवद्यारम~ िाक्षयता य सनयन्तय म्िक्षाका

3265000

कामािभ िभेत)

प्रसत क्रवद्याथी रागतका आधायभा म्िक्षण सिकाइ
42

म्िक्षा

43

म्िक्षा

44

म्िक्षा

45

म्िक्षा

िाभग्री एवभ् कक्षा ८ को ऩयीक्षा व्मवस्थाऩन

473000

अनुदान

िाभुदाक्रमक क्रवद्यारमका छात्राहरुराई सनिुल्क
स्मासनटयी प्माड ब्मवस्थाऩन

कोसबड - १९ का कायण उत्ऩन्न ऩरयम्स्थसतभा
सिकाइ िहजीकयणका रासग िैम्क्षक कामािभ

िाभुदाक्रमक क्रवद्यारमका छात्राहरुराई सनिुल्क

82

353000

466000
4860000

3600000

स्मासनटयी प्माड ब्मवस्थाऩन
46

म्िक्षा

47

म्िक्षा

48

म्िक्षा

तोक्रकएका क्रवद्याथीको ददवा खाजाका रासग
क्रवद्यारमराई अनुदान
कोसबड - १९ का कायण उत्ऩन्न ऩरयम्स्थसतभा
सिकाइ िहजीकयणका रासग िैम्क्षक कामािभ

1178000

34000

GPE को िहमोगभा कोसबड - १९ का कायण

उत्ऩन्न ऩरयम्स्थसतभा सिकाइ िहजीकयणका रासग

400000

िैम्क्षक कामािभ

प्रसत क्रवद्याथी रागतका आधायभा म्िक्षण सिकाइ
49

म्िक्षा

50

म्िक्षा

51

म्िक्षा

52

म्िक्षा

53

म्िक्षा

54

म्िक्षा

55

म्िक्षा

56

म्िक्षा

57

म्िक्षा

िाभग्री एवभ् कक्षा ८ को ऩयीक्षा व्मवस्थाऩन

6499000

अनुदान

िावाजसनक क्रवद्यारमभा अध्ममनयत क्रवद्याथीहरुका
रासग छात्रफृम्त्त (आवािीम तथा गैयआवािीम)
तोक्रकएका क्रवद्याथीको ददवा खाजाका रासग
क्रवद्यारमराई अनुदान

आधायभुत तह कक्षा (६-८) भा अॊग्रज
े ी~गम्णत य
क्रवज्ञान क्रविमभा म्िक्षण िहमोग अनुदान

क्रवद्यारमभा िैम्क्षक गुणस्तय िुदृढीकयण एवभ्
कामािम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्िाहन अनुदान

क्रवद्यारमभा िैम्क्षक गुणस्तय िुदृढीकयण एवभ्
कामािम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्िाहन अनुदान

िावाजसनक क्रवद्यारमका क्रवद्याथीहरुका रासग
सनिुल्क ऩाठ्यऩुस्तक अनुदान

क्रवद्यारम िञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन अनुदान
िावाजसनक क्रवद्यारमका क्रवद्याथीहरुका रासग
सनिुल्क ऩाठ्यऩुस्तक अनुदान

6135000

16191000

92000

12115000

881000

9098000
363000
662000

भाध्मसभक तहका स्वीकृत दयवन्दीका म्िक्षक~
58

म्िक्षा

याहत अनुदान म्िक्षक रासग तरफ बत्ता अनुदान
(क्रविेि म्िक्षा ऩरयिद अन्तयगतका

78800000

म्िक्षक/कभाचायी~प्राक्रवसधक धायका प्रम्िक्षक िभेत)
िैम्क्षक ऩहुॉच िुसनम्ितता~ अनौऩचारयक तथा
59

म्िक्षा

वैकम्ल्ऩक म्िक्षा कामािभ (ऩयम्ऩयागत क्रवद्यारम~

वैकम्ल्ऩक क्रवद्यारम~ िाक्षयता य सनयन्तय म्िक्षाका

238000

कामािभ िभेत)
60

म्िक्षा

प्रायम्म्बक फार क्रवकाि िहजकतााहरुको ऩारयश्रसभक
तथा क्रवद्यारम कभाचायी व्मफस्थाऩन अनुदान

83

18791000

61

म्िक्षा

62

म्िक्षा

63

म्िक्षा

आधायभुत तह कक्षा (६-८) भा अॊग्रज
े ी~गम्णत य
क्रवज्ञान क्रविमभा म्िक्षण िहमोग अनुदान

िावाजसनक क्रवद्यारमभा अध्ममनयत क्रवद्याथीहरुका
रासग छात्रफृम्त्त (आवािीम तथा गैयआवािीम)
प्रायम्म्बक फार क्रवकाि िहजकतााहरुको ऩारयश्रसभक
तथा क्रवद्यारम कभाचायी व्मफस्थाऩन अनुदान

1262000

441000

1363000
37100000
0

िाभाम्जक
64

िुयक्षा तथा
िॊ यक्षण

िाभाम्जक
65

िुयक्षा तथा

योजगाय िहामकको ऩोिाक बत्ता

10000

योजगाय िॊ मोजकको तरव

468000

ऩोऩण क्रविेि (स्वास्थ्म) क्षेत्रका कामािभ िञ्चारन

318000

योजगाय िहामकको तरफ

367000

िॊ यक्षण
िाभाम्जक
66

िुयक्षा तथा
िॊ यक्षण

िाभाम्जक
67

िुयक्षा तथा
िॊ यक्षण
िाभाम्जक

68

िुयक्षा तथा
िॊ यक्षण

योजगाय िॊ मोजकको ऩोिाक

10000

काभका रासग ऩारयश्रसभक अनुदान (मुवा रुऩ)

41000

प्राक्रवसधक िहामकको ऩोिाक

10000

िाभाम्जक
69

िुयक्षा तथा
िॊ यक्षण

िाभाम्जक
70

िुयक्षा तथा
िॊ यक्षण
िाभाम्जक

71

िुयक्षा तथा
िॊ यक्षण

काभका रासग ऩारयश्रसभक अनुदान (मुवा रुऩ)

3800000

िाभाम्जक
72

िुयक्षा तथा
िॊ यक्षण

िाभाम्जक
73

िुयक्षा तथा
िॊ यक्षण

काभका रासग ऩारयश्रसभक अनुदान

योजगाय िेवा केन्रको िञ्चारन (अनुगभन~ िञ्चाय~
स्टे िनयी~ भभात~अन्म)

84

2122000

205000

371000000

िाभाम्जक
74

िुयक्षा तथा

प्राक्रवसधक िहामकको तरव

िाभाम्जक

ऩोिण िॊ वेदनिीर (खानेऩानी तथा ियिपाइ~ कृक्रि~

िॊ यक्षण
75

िुयक्षा तथा
िॊ यक्षण

367000

ऩिुिेवा~ भक्रहरा तथा फारफासरका~ म्िक्षा य

582000

िािकीम प्रवन्ध) क्षेत्रका कामािभहरू िञ्चानर)
8300000
स्वास्थ्म िॊ स्थाभा आकम्स्भक अवस्थाभा औिसध एवॊ

76

स्वास्थ्म

ल्माफ िाभाग्री ढु वानी~ येकसडाङ तथा रयऩोक्रटाङका रासग
पभा पयभेट छऩाइ तथा पोटोकऩी~ ई-क्रट.सफ यम्जस्टय

45000

अध्मावसधक~ क्रवश्व क्षमयोग ददवि िम्फन्धी कामािभ

उऩचायात्भक िेवा अन्तगातका कामािभहरु (

~आधायबूत स्वास्थ्म िेवा केन्र (स्वास्थ्म चौकी )
77

स्वास्थ्म

/ आधायबूत अस्ऩतारको न्मुनतभ िेवा भाऩदण्ड
कामािभ िॊ चारन तथा िुदरसधकयण य आॉखा~

600000

नाक~ कान~ घाॊटी तथा भुख स्वास्थ्म िम्वम्न्ध
असबभुखीकयण तथा सफद्यारम स्िीसनॊग काय
78

स्वास्थ्म

अन्तययाक्रष्डम स्वास्थ्म सनमभावरी २००५ अन्तयगत
स्थाऩना बएका हे ल्थ डेस्क हरु िञ्चारन तथा

250000

िुदृढीकयण
ऩासरकास्तयभा खोऩ य ियिपाई प्रवद्र्धन
कामािभको िसभक्षा~ िूक्ष्भमोजना अध्मावसधक य
ऩासरका खोऩ िभन्वम िसभसतको असबभुम्खकयण
79

स्वास्थ्म

िभेत ऩासरका स्तयभा २ ददन~ वडा खोऩ िभन्वम

293000

िसभसतको स्वास्थ्म िॊ स्था~ वडा ितयभा

असबभुम्खकयण १ ददन तथा ऩूणा खोऩ िुसनितताको
रागी घयधुयी िय
80

स्वास्थ्म

ऩरयवाय सनमोजन क्रकिोय क्रकिोयी तथा प्रजनन्
स्वास्थ्म कामािभ

328000

कयाय् अहे फ~ अनभी (खोऩ िेवा कामािभ
81

स्वास्थ्म

िॊ चारनको रासग उच्च क्रहभारी~ऩहाडी म्जल्राहरु य
भहा तथा उऩ भहानगयऩासरका~ िॊ स्थागत

260000

म्लरसनक) ९० जना

कोसबड १९ रगामत क्रवसबन्न भहाभायीजन्म
82

स्वास्थ्म

योगहरुको योकथाभ~ सनमन्त्रण तथा सनगयानीका
रासग ियोकायवारा िॉगको अन्तयक्रिमा तथा RRT~

50000

स्वास्थ्मकभी ऩरयचारन
83

स्वास्थ्म

ऩोिण कामािभ

826000

85

8300000

84

स्वास्थ्म

हाम्त्तऩाईरे योग सफरूध्दको आभ औिधी िेवन

(MDA) कामािभ िञ्चारन (१३ म्जल्राका १३८

1750000

ऩासरकाहरू)

डें ग ु रगामतका क्रकटजन्म योगहरूको सनमन्त्रणका
85

स्वास्थ्म

रासग राभखुट्टेको वािस्थान खोजी गयी राबाा नष्ट
गने असबमान िॊ चारन गने तथा ियोकायवाराहरू

100000

िॊ ग असबभुम्खकयण गने

ऩासरका स्तयभा टाईापाइड खोऩ असबमान िॊचारन
तथा सनमसभत खोऩभा टाईापाइड खोऩ िुरुवातको
86

स्वास्थ्म

िाथै सनमसभत खोऩ िुदढीकयण य ियिपाई

प्रफद्र्धनको रासग ऩासरका य वडा खोऩ िभन्वम

579000

िसभती य ियोकायवाराहरुको असबभुम्खकयण फैठक
१ ददन
87

स्वास्थ्म

भातृ तथा नवम्ििु कामािभ अन्तगात आभा

िुयक्षा~ गबावती उत्प्रेयणा िेवा~ न्मानो झोरा य

2074000

सनिुल्क गबाऩतन कामािभ
क्रवसबन्न िरुवायोग~ निने योग~ जुनोक्रटक~ भानसिक
स्वास्थ्म िम्फम्न्ध अन्तयक्रिमा कामािभ तथा
88

स्वास्थ्म

ददविहरु (Hypertension~ Diabetes~ COPD~
Cancer Days~ आत्भहत्मा योकथाभ ददवि~ भानसिक

120000

स्वास्थ्म ददवि~ अल्जाईभय ददवि~ ये सफज ददवि~
क्रवश्व औरो ददवि) भनाउने
कोसबड १९ क्रवरुि खोऩ असबमान िॊ चारन
89

स्वास्थ्म

ब्मवस्थाऩन खचा -ऩासरकास्तरयम िसभक्षा तथा

मोजना य ऩासरका तथा स्वास्थ्म िस्था स्तरयम

371000

िुऩरयवेक्षण_
स्थानीम तहका स्वास्थ्म चौकी~ प्रा.स्वा.के. य
90

स्वास्थ्म

अस्ऩतारहरुभा कामायत कभाचायीहरुको तरव~
भहगी बत्ता~ स्थानीम बत्ता~ ऩोिाक रगामत

5600000

प्रिािसनक खचा िभेत
91

स्वास्थ्म

सिसफआईएभएनसिआई Onsite कोम्चॊ ङ्ग य िभता
तथा ऩहुॉच कामािभ

200000

ऩिुऩॊक्षी आदीफाट हुने ईन्पुएन्जा~ फडा फ्रु~ AMR~
92

स्वास्थ्म

सिक्रष्टिकोसिि~ टलिोप्राज्भोसिि आदद क्रवसबन्न

िरुवायोग िम्फम्न्ध योकथाभ तथा सनमन्त्रणका रासग

20000

िचेतना कामािभ
93

स्वास्थ्म

याक्रष्डम भक्रहरा स्वास्थ्म स्वमॊ िेक्रवका कामािभ

(ऩोिाक प्रोत्िाहन~ मातामात खचा~ वाक्रिक
ा िसभक्षा
गोष्ठी य ददवि भनाउने खचा िभेत)

86

2700000

94

स्वास्थ्म

क्रवद्यारम स्वास्थ्म म्िक्षा/आभा िभुह तथा भक्रहरा

स्वास्थ्म स्वमॊ िेक्रवकाहरूका रासग िाभाम्जक व्मवहाय

100000

ऩरयवतान कामािभ

स्थरगत अनुम्िक्षण गरय स्वास्थ्मकसभाहरूको क्षभता
95

स्वास्थ्म

असबवृम्ध्द एवॊ तथ्माॊङकको गुणस्तय िुसनम्ित~

क्षमयोगका कामािभको अधा फाक्रिक
ा िसभक्षा तथा

35000

उऩचाय नसतजाको कोहटा क्रवश्लेिण

ऩासरका स्तयभा स्वास्थ्म िॊ स्थाहरुको भासिक
स्वास्थ्म

फैठक~ डाटा बेरयक्रपकेिन एवॊ गुणस्तय िुधाय िाथै

97

स्वास्थ्म

भातृ तथा नवम्ििु कामािभ

98

स्वास्थ्म

99

स्वास्थ्म

96

100000

चौभासिक एवॊ फाक्रिक
ा िसभक्षा

1269000

आधायबूत तथा आकम्स्भक स्वास्थ्म िेवाको रासग
औिसध खरयद

भरेरयमा~ डें ग~ु काराजाय~ स्िफ टाइपि आदद
क्रकटजन्म योगको डाटा बेरयक्रपकेिन

1700000

10000

औरो तथा काराजाय भाहाभायी हुने क्षेत्रको छनौट
गयी सफिादद छकाने (ये स्ऩोन्िीब स्प्रेइङ िभेत)~
100

स्वास्थ्म

क्रकटजन्म योग सनमन्त्रण कामािभको अनुगभन

200000

एवभ् भूल्माङ्कन तथा क्रकटजन्म योग सनमन्त्रणका
रासग फहुसनकाम अन्तयक्रिमा गने

क्षमयोगका जोम्खभ िभुह तथा स्वास्थ िेवाको ऩहुच
कभ बएका िभुदामभा िकृम क्षमयोग खोजऩडतार
101

स्वास्थ्म

कामािभ~ घयऩरयवायका िदस्महरूको िम्ऩका
ऩरयक्षण~ िभुदामभा क्षमयोगका क्रवयाभीहरूको

120000

खोजऩडतारका रासग क्षबता असबवृक्रि तथा
ऩरयचारन ।

19700000
कुर जम्भा

19700000
423900000

lg0f{o g+=!# eLdbQ gu/kflnsfsf] cfufdL cf=j @)&*÷)&( sf nflu k|fKt ;z{t cg'bfg k+'hLut
tkm{sf of]hgf, sfo{qmd tyf ah]6 lgDgfg';f/ :jLs[t ul/ kfl/t ug]{ lg0f{o ul/of] .
tkl;n
सि.नॊ.
1

उऩ क्षेत्र

उजाा

अनुदान प्राप्त क्रिमाकराऩ

कुर फजेट

जम्भा

नवीकयणीम ऊजाा प्रवसध जडान

(वामोगमाॉि/क्रवद्युतीम च ुरो/िुधारयएको च ुरो/िौमा

1000000

ऊजाा)
1000000
2

ऩमाटन

९ नॊ. वडा म्झरसभरा तार िॊ यक्षण एवॊ बौसतक
ऩूवााधाय सनभााण (ऩदभागा~ धभािारा~ ये सरङ~
क्रवश्राभस्थर)

87

1000000

1000000

1000000
बवन आवाि
3

तथा िहयी
क्रवकाि

िुयम्क्षत नागरयक आवाि कामािभ :-

िुदूयऩम्िभ प्रदे िको कञ्चनऩुय म्जल्रा क्षेत्र नॊ. ३

5000000

अन्तगात बीभदत्त नगयऩासरका- २६३ वटा

5000000
4

मातामात

खासनमाखोरा झो.ऩुn धभा टोर िाम्न्त टोर

ऩूवााधाय

झो.ऩु~ बीभदत्त नगयऩासरका~ कन्चनऩुय

5

तथा िाभाम्जक
िभावेिीकयण

रैं सगक िभानता
6

तथा िाभाम्जक
िभावेिीकयण

रैं सगक िभानता
7

तथा िाभाम्जक
िभावेिीकयण

परपुर वजाय सनभााण आमोजना सबभदत्त
नगयऩासरका~ वडा नॊ. ४

कृक्रि उऩज िॊ करन तथा म्चस्मान केन्र बवन
सनभााण सबभदत्त नगयऩासरका

5000000

5000000
5000000

रैं सगक िभानता

1000000

5000000

2500000

2500000

क्रवऩन्न नागरयकहरुका रासग िाभुक्रहक आवाि
सनभााण सबभदत्त नगयऩासरका~ वडा नॊ.

3000000

९~१०~११~१२~१३
8000000

8000000

केन्रफाट छनौट बएका नभुना क्रवद्यारम~क्रविेि
8

म्िक्षा

क्रवद्यारमको िभागत बवन सनभााण तथा कक्षा

११ स्तोन्नसत बएका प्राक्रवसधक धाय क्रवद्यारमको

700000

ल्माव व्मवस्थाऩन अनुदान
केन्रफाट छनौट बएका नभुना क्रवद्यारम~क्रविेि
9

म्िक्षा

क्रवद्यारमको िभागत बवन सनभााण तथा कक्षा

११ स्तोन्नसत बएका प्राक्रवसधक धाय क्रवद्यारमको

9300000

ल्माव व्मवस्थाऩन अनुदान
10000000
िाभाम्जक
10

िुयक्षा तथा
िॊ यक्षण

योजगाय िेवा केन्रको िुदृक्रढकयण (कम्प्मूटय~
पसनाचय क्रपलचिा~ क्याभया~ अन्म क्रवद्युतीम

200000

उऩकयण)

200000
11

स्वास्थ्म

10000000

स्वास्थ्म िूचना िाथै आइ एभ मू िुदृढीकयण
कामािभ

200000
200000

कुर जम्भा

200000

200000
30400000

lg0f{o g+=!$ eLdbQ gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf] ldlt @)&*.@.#! ut]sf] lg0f{o g+=!# / @*
adf]lhd ePsf] /sdfGt/ Pj+ ;+zf]wg ;DalGw lg0f{o cg'df]bg ul/of] .
lg0f{o g+=!% eLdbQ gu/kflnsfaf6 ;~rflnt ljleGg of]hgfx?sf /sd ck'u eO{ sfo{ ;DkGg
gx'g] cj:yf l;h{gf ePsf] ;Gbe{df gu/ sfo{kflnsfsf ljleGg a}7sx?af6 ck'u
ah]6 /sd yk ;DalGw ePsf lg0f{ox?nfO{ cg'df]bg ug]{ lg0f{o ul/of] .
88

lg0f{o g+=!^ ljutdf :yfgLo zf;g tyf ;fd'bflos ljsf; sfo{qmd cGtu{t eLdbQ gu/kflnsf
sfof{nodf ljut b]lv ;]jf s/f/df sfo{/t ;fdflhs kl/rfnsx? dWo] ;Gtf]ifhgs
sfo{ ePsfx?sf] ;DaGwdf ah]6sf] ;d]t cj:yf x]/L cf}lrTo / cfjZostfsf]
cfwf/df sfof{non] yk sfo{df v6fpg] ul/ @)&* kf}if d;fGt ;Dd Dofb yk ug{
;Sg] clwsf/ sfo{kflnsfnfO{ k|Tofof]hg ug]{ lg0f{o ;j{;Ddltn] kfl/t ul/of] .
lg0f{o g+=!& tTsfnLg :yfgLo lgsfojf6 lgo'QmL ePsf tyf xfn sfdsfhdf gu/kflnsfdf
sfo{/t cGo ;j} ;]jf ;d"xsf sd{rf/Lx?nfO{ xfnsf] :jLs[t b/jGbL cg';f/ ;]jf
;d"x / kbgfd gldn] tfklg csf]{ Joj:Yff gx'Fbf ;Ddsf nflu cfjZostf cg';f/
gu/kflnsfsf ljleGg zfvf, pkzfvf, OsfO{ tyf j8f sfof{nox?df v6fO{ sfddf
nufpg gu/kflnsf sfof{nonfO{ lgb]{zg lbg] lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=!* eLdbQ gu/kflnsfdf s/f/, ;]jf s/f/ tyf b}lgs Hofnfbf/Ldf sfo{/t sd{rf/Lx?sf]
ljifodf sfo{jf]em / cfjZostfsf cfwf/df sfof{nosf] zfvf, pkzfvf, O{sfO{ tyf
j8f sfof{nosf] sfdsfhdf v6fpg] u/L ljuts} ;Demf}tf adf]lhd To:tf
sd{rf/Lx?sf] @)&* kf}if d;fGt ;Dd Dofb yk ug{ ;Sg] clwsf/ sfo{kflnsfnfO{
k|Tofof]hg ug]{ lg0f{o ;j{;Ddltn] kfl/t ul/of] .
lg0f{o g+=!( eLdbQ gu/kflnsfsf] cfly{s jif{ @)&&÷)&* df gu/;ef, gu/sfo{kflnsf /
gu/kflnsfsf] lg0f{o adf]lhd jf]nkq, l;njGbL tyf v'nf sf]6]zg, pkef]Qmf ;ldlt
dfkm{t sfof{Gjogdf cfPsf ;Dk"0f{ of]hgf÷cfof]hgf, sfo{kflnsfsf] lg0f{o cg';f/
ljleGg sfo{df e'QmfgL ePsf] /sd, cfjZostfg';f/ lgodfg';f/ ePsf] vr{ e'QmfgL
nufot gu/kflnsf sfof{nosf]] xfn ;Ddsf] ;Dk"0f{ vr{ e'QmfgL /sd cg'df]bg ug]{
lg0f{o ;j{;Ddltn] kfl/t ul/of] .
lg0f{o g+=@) eLdbQ gu/kflnsfn] sfo{;Dkfbg ug]{ qmddf afwf c8\sfp kg{ cfPdf afwf c8\sfp
km'sfp ug]{ clwsf/ gu/sfo{kflnsfnfO{ k|Tofof]hg ug]{ lg0f{o ;j{;Ddltn] kfl/t
ul/of] .
lg0f{o g+=@! eLdbQ gu/kflnsfsf] ut ljutdf dxfn]vf k/LIfssf] k|ltj]bgn] cf}NofOPsf
;'emfjx? nfO{ sfof{Gjog ug{ gu/kflnsf sfof{nonfO{ lgb]{zg lbg] lg0f{o
;j{;Ddltn] kfl/t ul/of] .
lg0f{o g+=@@ eLdbQ gu/kflnsf If]q leqsf] kmf]x/d}nf Joj:yfkgsf nflu cfjZostf cg';f/
lghL If]q ;+3;+:yf, ;xsf/L, sDkgL;Fu ;d]t ;xsfo{ ug{ ;Sg] clwsf/
gu/sfo{kflnsf nfO{ clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ lg0f{o ;j{;Ddltn] kfl/t ul/of] .
lg0f{o g+=@# eLdbQ gu/kflnsfsf] ;+u7g ;j]{If0f adf]lhd :jLs[t b/aGbLdf l/Qm :yfoL, s/f/
b/aGbLdf kbk'lt{sf] k|lqmof cuf8L a9fpg gu/kflnsf sfof{nonfO{ lgb]{zg lbg]
lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=@$ eLdbQ gu/kflnsfnfO{ sfo{qmd tyf ljsf; lgdf{0f k|of]hgsf nflu ;/sf/L tyf
u}/;/sf/L ;+3;+:yfaf6 C0f ;fk6L lng clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=@% eLdbQ gu/kflnsf j8f g+=* l:yt eDs]gL wfddf g]kfn cfdfsf] d'tL{ lgdf{0fsf nflu
?=! s/f]8 ;xof]u pknAw u/fpg] k|ltj4tf adf]lhd ?=%) nfv e'QmfgL eO{;s]sf] /
afsL /sd ?=%) nfv sfd ;DkGg eO{;s] kZrft e'QmfgL ug]{ lg0f{o ul/of] .

89

lg0f{o g+=@^ eLdbQ gu/kflnsfdf k|fKt x'g] cGo ;|f]t jf s'g} of]hgf ;~rfngdf gcfPdf pSt
/sd gu/ sfo{kflnsfn] ljlgof]lht ah]6 zLif{s kl/jt{g ul/ vr{ ug{ ;Sg] clwsf/
gu/ sfo{kflnsfnfO{ k|Tofof]hg ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=@& eLdbQ gu/kflnsf If]q leq /x]sf ;fd'bflos jg tyf ljleGg ;+3 ;+:yfx? ;+usf]
;xsfo{ Pj+ ;fem]bf/Ldf ljsf; lgdf{0fsf sfo{x? ;~rfng ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=@* eLdbQ gu/kflnsfn] 6gsk'/ kl/of]hgfaf6 k|fKt x'g] /f]oN6L afkmtsf] /sd ;+3Lo
;/sf/ ;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=@( dxfsfnL gbLsf] ax'pkof]u ug{ dxfsfnL gbLdf /\oflK6Ë ;~rfngsf nflu ;+3Lo
;/sf/;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=#) eLdbQ gu/kflnsf sfof{no cGt{ut sd{rf/Lx?sf] cf=j=)&&.)&* sf] h]7 d;fGt
;Ddsf] tnaL k|ltj]bg kfl/t ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=#! eLdbQ gu/kflnsf If]q leq k'jf{wf/ lgdf{0f, /fhZj j[l4 / ljsf; lgdf{0fsf If]qdf
sfo{ ug{sf nflu ljQLo ;+:yf, nufgL af]8{, gu/ ljsf; sf]if / bft[ lgsfoaf6 C0f
tyf cg'bfg lng] / ;Demf}tf ug]{ sfo{sf nflu gu/ sfo{kflnsfnfO{ clwsf/ k|Tof]hg
ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=#@ eLdbQ gu/kflnsfaf6 ut ljutdf ;~rfng eO{ sfo{ ;DkGg x'g afsL /x]sf cw'/f
of]hgfx?nfO{ k'/f ug{ gu/kflnsf sfof{nonfO{ lgb]{zg lbg] lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=## eLdbQ gu/kflnsfsf 7'nf of]hgfx? ;~rfng ug{ ax'jlif{o of]hgfsf ?kdf ;~rfng
ug{ gu/kflnsf sfof{nonfO{ lgb]{zg lbg] lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=#$ ljZjJofkL dxfdf/Lsf ?kdf km}ln/x]sf] sf]/f]gf efO{/; -sf]le8 !(_sf] cfjZos
r]shfFr Pj+ kl/If0f ug{ lkl;cf/ kl/If0f d]l;g ;~rfngsf nflu cfjZos kg]{
hgzlQm Pj+ pks/0f pknAw u/fpg ;+3Lo Pj+ k|b]z ;/sf/ ;+u dfu ug]{ lg0f{o
ul/of] .
lg0f{o g+=#% eLdbQ gu/kflnsf If]q leq kg]{ Pl;of s} nfdf] emf]n'+u] k'nsf] cfjZos dd{t
;Def/sf ;fy} ;f}Gb{oLs/0fsf nflu k|b]z ;/sf/ ;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=#^ eLdbQ gu/kflnsf If]q leq /x]sf ;'s'Daf;L, sdnx/L, d'Qm sd}of, d'Qm xlnof tyf
cf/If lkl8t, af9L lkl8tx?nfO{ plrt Joj:yfkgsf nflu k|b]z ;/sf/;+u dfu ug]{
lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=#& gu/ If]qdf /x]sf lai0f' dlGb/, af/s'08f, /f}6]nf dlGb/, eDs]gLwfd, vNnf dR5]6Ldf
/x]sf] k|flrg l;4gfy dlGb/ ;+fs]twfd wfld{s / ko{6lso lx;fan] cf:yfsf] s]Gb|
ePsf]n] ;+/If0f / ;Daå{gsf nflu k|b]z ;/sf/ ;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=#* gu/ If]qdf gu/:t/Lo ;fd'bflos ejg lgdf{0fsf nflu k|b]z ;/sf/;+u dfu ug]{
lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=#( gu/ If]qleq /x]sf ;'s'Daf;L, sdnx/L, d'Qm sd}of, d'Qm xlnof tyf cf/If lkl8t
af9L lkl8tx?nfO{ plrt Ifltk"tL{sf nflu k|b]z ;/sf/;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=$) eLdbQ gu/kflnsf If]q leq ljB't Ifdtf lj:tf/sf nflu k|b]z ;/sf/;+u dfu ug]{
lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=$! g]kfn ef/tsf] d'Vo ;Ldfgf u8\8frf}sLdf g]kfnsf] ;:s[lt emlNsg] k|j]z4f/ lgdf{0fsf
nflu cfjZos ah]6 ljlgof]hgsf nflu k|b]z ;/sf/;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
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lg0f{o g+=$@ o; gu/kflnsf If]qdf sf]N8 :6f]/ tyf t/sf/L ;+sng s]Gb| lgdf{0fsf nflu k|b]z
;/sf/ ;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=$# eLdbQ gu/kflnsf If]qdf ;'ky d'No k;n tyf jLpljhg pTkfbg u|]l8+usf nflu
cfjZos ;xof]usf nflu k|b]z ;/sf/;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=$$ dxfsfnL c~rn c:ktfnsf] :t/f]Gglt tyf b/jGbL cg';f/sf lrlsT;s nufotsf
hgzlQmsf] kbk"lt{ ug{ k|b]z / ;+3Lo ;/sf/;Fu dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=$% gu/ If]qdf Ps gu/:t/Lo cfo'j]{lws tyf of]u xn lgdf{0fsf nflu k|b]z ;/sf/;+u
dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=$^ eLdbQ gu/kflnsfsf] j8f g+=! ef;L vf]nfdf t6aGb lgdf{0fsf nflu k|b]z ;/sf/;+u
dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=$& z'Snfkmf6f ko{6g ljsf; ;ldlt u7gsf nflu k|b]z ;/sf/;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of]
.
lg0f{o g+=$* j8f g+=!) sf] a'ofFbf]n If]qdf xl/t pBfg, lrl8of3/sf ;fy{ lkslgs :yn lgdf{0fsf
nflu ;'b"/klZrd k|b]z ;/sf/ ;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=$( gu/ If]qdf ;fd'bflos 3/]n' pBf]u l;k ljsf; tyf k|lzIf0f s]Gb| :yfkgfsf nflu
k|b]z ;/sf/;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=%) o; gu/ If]qsf] dxTjk'0f{ wfld{s :yn eDs]gL wfd b]lv tf/fsf]6 ;Dd kbdfu{
lgdf{0fsf nflu k|b]z ;/sf/;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=%! eLdbQ gu/kflnsfsf] j8f g+=!( df af9L lgoGq0fsf nflu rf}w/ glbsf]] wf/
kl/jt{gsf nflu k|b]z ;/sf/;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=%@ o; gu/kflnsf If]q leq kg]{ emf]n'+u] k'nsf] ;f}Gbo{L{s/0fsf nflu k|b]z ;/sf/;+u dfu
ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=%# o; If]qs} klZrdL gfsfsf ?kdf /x]sf] u8\8frf}sL eG;f/ If]qnfO{ Jojl:yt Pj+
;f}Gb{oL{s/0fsf nflu k|b]z ;/sf/;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=%$ Gfu/ If]qdf /x]sf s[ifsx?sf] Ifdtf clea[l4 tyf k|fljlws If]q lj:tf/sf nflu gu/
If]qdf s[lif cg';Gwfg s]Gb| :yfkgf ug{ cfjZos /x]sf]n] ;f] s]Gb| :yfkgfsf nflu
k|b]z ;/sf/;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=%% j8f g+=# df /x]sf] lai0f' dlGb/ ;f+s]t wfld{s / ko{6sLo lx;fan] cf:yfsf] s]Gb|
ePsf]n] ;+/If0f tyf kbdfu{ lgdf{0fsf nflu k|b]z ;/sf/;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=%^ gu/ If]qdf /fgfyf? xf]d:6] tyf gu/:t/Lo /fgfyf? ;+ufxfnosf] :yfkgfsf nflu
k|b]z ;/sf/;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=%& o; gu/ If]q leq /x]sf j8f g+=( sf] ltnfrL vf]nf, sfldsf6] vf]nf j8f g+=!* sf]
uf}j/}of vf]nf, j8f g+=! sf] af/fs'08f vf]nf, j8f g+=!( sf] rf}w/fvf]nf, j8f g+=# /
!* sf] ef;L vf]nfdf t6aGw lgdf{0fsf nflu k|b]z ;/sf/;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=%* gu/ If]qdf nfdf] ;do b]lv a;f]af; tyf ef]u rngdf /x]sf] hUufwgL k|df0fk'hf{
ljt/0fsf nflu cfjZos gLlt lgdf{0f ug{ k|b]z ;/sf/;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=%( Jf8f g+=( df /x]sf nf]kf]Gd'v /fp6] hftLsf] ;+/If0fsf nflu cfjf; lgdf{0f ug{ k|b]z
;/sf/;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=^) eLdbQ gu/kflnsf If]q leqsf ljkGg gful/sx?sf nflu hgtf cfjf; sfo{qmd
dfkm{t cfjf; Joj:yfkgsf nflu ;+3Lo ;/sf/;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
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lg0f{o g+=^! eLdbQ gu/kflnsf If]q leq ;fgf tyf uf}/jsf of]hgf lgdf{0f, k|fyldlss/0f tyf
of]hgf a}+s lgdf{0fsf nflu /fli6«o of]hgf cfof]u ;+u cfjZos ;xof]usf nflu
cg'/f]w ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=^@ eLdbQ gu/kflnsfdf sfo{/t :yfoL, s/f/ ;]jf / dfl;s Hofnfbf/Lsf sd{rf/Lx?sf]
tnadf g]kfn ;/sf/sf] lg0f{ofg';f/ ?=@))). -cIf]?lk b'O{ xhf/ dfq_ j[l4 ug]{
lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=^# eLdbQ gu/kflnsf sfof{nosf sd{rf/Lx?nfO{ & -;ft_ lbg tnaL ko{6g sfh ljbf
lbg] lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=^$ eLdbQ gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf] ldlt @)&& c;f]h #) ut]sf] a}7ssf] lg0f{o
g+=!# cg';f/ eLdbQ gu/kflnsf j8f g+=!^ l:yt dx]Gb|gu/ ljdfg:ynsf] :t/f]GgtL
ug{ eLdbQ gu/kflnsf, bf]wf/f rfFbgL gu/kflnsf, ;'b"/klZrd k|b]z ;/sf/ tyf
g]kfn gful/s p8\8og k|flws/0f ljr ldlt @)&& kmfu'g )# ut] ePsf] ;Demf}tf
adf]lhd o; gu/kflnsf4f/f Joxf]g'{ kg]{ nfut ;fem]bf/Lsf] /sd dWo] xfn eLdbQ
gu/ ljsf; ;ldltaf6 C0f ;fk6L lnPsf] /sd ?=!,)),)),))). -cIf]?lk Ps s/f]8
dfq_ gu/kflnsf sfof{noaf6 k|flws/0fnfO{ pknAw u/fpg ePsf] lg0f{o cg'df]bg
ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=^% eLdbQ gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf] ldlt @)&*÷)!÷#! sf] lg0f{o g+=!@ adf]lhd
>L lk=P;= pRrsf]6L–zlgb]j h]=eL ljr ldlt @)&&÷)!÷@! ut] ePsf] ;Demf}tf
adf]lhd 7]Ssf g+=67/ORR/2076/077 Construcation Of Asphalt Concrete And RCC
Drain Works On Outer Ring Road cfof]hgfsf] nfut cg'dfg e]l/P;gsf nflu k]z
eP adf]lhd cfof]hgfnfO{ ;DkGg ug{ yk lgdf{0f sfo{ ug{ cfjZos ePsf]n]
k|fljlwssf] /fo ;lxt k]z ePsf] eLdbQ gu/kflnsfsf] ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL,
@)&^ sf] lgod !@& sf] pkbkmf -u_ adf]lhdsf] kl/lw leq /xL k]z x'g cfPsf]
e]l/P;g k|ltj]bg :jLs[t u/L lgdf{0f ;DaGwL yk sfo{ ;lxtsf] e]l/P;g cfb]z
:jLs[t ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=^^ eLdbQ gu/kflnsf gu/ sfof{kflnsfsf] ldlt @)&&÷!@÷)! ut]sf] lg0f{o $ adf]lhd
cfly{s jif{{ )&^÷)&& df 7]Ssf Joj:yfkg eO{ lgdf{0f sfo{ ;+rfng ePsf] 7]Ssf
g+=93/VMC/2076/077 sf] eLdbQ gu/kflnsf j8f g+=$ sf] :yfgLo v'nfd~r
klZrd e[s'6L df=lj=sf] k'j{ pQ/k§Lsf] o; gu/kflnsfsf] :jfldTjdf /x]sf] hUufdf
t/sf/L tyf kmnkm'n ahf/ lgdf{0f sfo{sf nflu ldlt @)&&÷)$÷@% ut] Pd=l8=u|'k
;+u ?=!,#^,*#,!(@=)) -Eof6 ;d]t_ df ;Demf}tf eO{ sfo{ ;+rfngdf /x]sf]df pSt
7]Ssfdf ;+zf]wg adf]lhdsf lgdf{0f sfo{sf] Quantity e]l/Pzgsf nflu yk /sd
?=@(,%%,%^@=)& -Eof6 afx]s_ cfjZos kg]{ ePsf]n] ;f] Quantity sf nflu
;fj{hlgs vl/b lgodfjnL, @)^$ sf] lgod !!* sf] pk lgod -@_ cg';f/ pSt
lgdf{0f sfo{sf] 7]Ssf Joj:yfkg ubf{ t/sf/L ahf/sf nflu ;6/ Anssf] 5tdf
h:tfkftf l;6 k|of]u x'g] ul/ nfut l:6d]6 ePsf] / xfn pSt lgdf{0f sfo{sf] nflu
;6/ Ansdf cf/=l;=l;= 5t 9nfgsf] cfjZos ePsf] / k|fljlws ?kn] pko'Qm ;d]t
ePsf]n] pSt sfo{sf] nflu nfut ;+zf]wg ul/ ;fj{hlgs vl/b P]g @)^# sf] bkmf
%$ sf] pkbkmf -3_ / eLdbQ gu/kflnsf ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)&^ sf]
lgod !@& -v_ cg';f/ e]l/Pzg c8{/ -Variation Order) :jLs[t x'g sfof{nosf]
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lg0f{o
lg0f{o
lg0f{o

lg0f{o

lg0f{o

ldlt @)&&÷!!÷!% ut]sf] lg0f{ofg';f/ e]l/Pzg c8{/ -Variation Order) :jLs[t
ug]{ lg0f{o cg'df]bg ug]{ lg0f{o ul/of] .
g+=^& eLdbQ gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf] ldlt @)&*÷@÷#! ut]sf] lg0f{o g+=!(
adf]lhd ePsf] /sdfGt/ Pj+ ;+zf]wg ug]{ lg0f{o cg'df]bg ug]{ lg0f{o ul/of] .
g+=^* eLdbQ gu/kflnsf sfof{noaf6 ljleGg of]hgfx? ;~rfngsf nflu lgdf{0f ul/Psf
lj:t't kl/of]hgf k|ltj]bg -l8lkcf/_ x? cg'df]bg ug]{ lg0f{o ul/of] .
g+=^( eLdbQ gu/kflnsf cGt{ut tkl;n adf]lhdsf sfo{qmdx? ;~rfngsf nflu ;+3Lo
;/sf/;+u ljz]if cg'bfgsf nflu dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
tkl;n
!_ ;fd'bflos ljBfnox? lszf]/ lszf]/Lx?nfO{ k|hgg :jf:Yo ;DalGw ;r]tgf
@_ :jf:Yo ;]jfaf6 al~rt /x]sf a:tLx?df ljz]if1 :jf:Yo lzlj/ ;~rfng
#_ gu/ If]qdf /fgfyf? xf]d:6] tyf gu/:t/Lo /fgfyf? ;+u|fxfnosf] :yfkgf
$_ du/ xf]d:6] lgdf{0f j8f g+=!#
%_ j8f g+=!^ df ax';f:s[lts ;+u|fxfno Pj+ ;fd'bflos ejg lgdf{0f
^_ n}+lustfdf cfwf/Lt lx+;f/ sfg'gL lzIff ;DaGwdf hgr]tgf hfu/0f Pj+ ;Lk tyf
Joj;flostf ljsf; sfo{s|d
&_ Rofpsf] jLp pTkfbg Mushroom Spawn Lab of]hgf
*_ u'0f:t/Lo lzIffsf nflu ljBfno k'jf{wf/ ljsf;, Ifdtf clej[l4 Pj+ r]tgf ljsf;
sfo{qmd
g+=&) eLdbQ gu/kflnsfsf j8fx? tkm{sf] k'jf{wf/ ljsf;sf nflu tkl;nsf of]hgfx?
;DkGg ug{sf nflu ;+3Lo ;/sf/;+u ;dk'/s cg'bfgsf nflu dfu ug]{ lg0f{o
ul/of] .
tkl;n
!_ /f}6]nf, af/fs'08f, k'jf{wf/ ljsf;
@_ emf]n'+u] kfs{ lgdf{0f
#_ lemnldnf tfn If]qdf ef}lts k'jf{wf/ lgdf{0f
$_ ljr/0f kfs{ lgdf{0f j8f g+=!*
%_ v]ns'b k'jf{wf/ lgdf{0f j8f g+=*
^_ v]ns'b k'jf{wf/ lgdf{0f j8f g+=(
&_ j8f g+=( dR5]6\6Ldf /x]sf] P]ltxfl;s %@ sf]7] b/jf/ ;+/If0f Pj+ ef}lts k'jf{wf/
*_ wfld{s ko{6sLo dfu{ j8f g+=( sfldsf6] vf]nfdf k'n lgdf{0f
!)_ aflx/L gu/ rqmky j8f g+=@ v08 lgdf{0f
!!_ v'nfd~r :t/f]GgtL Pj+ ef}lts k'jf{wf/ lgdf{0f
g+=&! eLdbQ gu/kflnsfsf] k'jf{wf/ ljsf;sf nflu tkl;nsf of]hgfx? ;DkGg ug{sf nflu
;+3Lo Pj+ k|b]z ;/sf/;+u ;dk'/s cg'bfgsf nflu dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
tkl;n
j8f g+= !
!_ k'0f{ yfkfsf] 3/ klZrd tkm{ vGofvf]nfdf j8f g+= ! / # hf]8\g] k'n lgdf{0f
@_ nflnu'F/f; 6f]n ldn b]vL k'j{ la/ l;+x wfdLsf] 3/ ;Dd ;8s sfnf]kq]
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#_ nflnu'/f; 6f]n lj/ axfb'/ lai6sf] 3/ b]vL blIf0f wd{6f]n j8f sfof{no ejg x'b}
k|sfz l;+xsf] 3/ ;Dd ;8s sfnf]kq]
$_ d'n gx/ pQ/ / blIf0f ;'Vvf u|:t If]qdf ;fd'lxs l;rfO{ af]l/+u h8fg
%_ nIdL af]x/fsf] 3/ ljraf6 hfg] ;8s sfnf]kq]
^_ >L s[i0f6f]nsf] pQ/ tkm{ gfnL lgsf;
&_ nfnf/fd rf}w/L ;8s 9n lgsf;
*_ clt ljkGg !% kl/jf/ nfO{ cfjf; sfo{qmd
j8f g+=@
!_ ef;L a]l/on b]lv k'/fgf] j8f sfof{no ;Dd af6f] :t/f]GgtL
@_ k[YjL 6f]n g/]Gb| yfkfsf] 3/ b]lv ;f]ndf/L /]i6'/]G6 ;Dd ;8s sfnf]kq]
#_ sf6f rf}/fxf b]lv efg'eQm 6f]n x'b} !* g+= j8f hf]8\g] -emf]n+u] k'n_ u0f]z rGbsf]
3/ ;Dd ;8s sfnf]kq]
$_ k'0fllu/L 6f]n ho/fh hf]zLsf] 3/ b]lv uf]kfn :jf/sf] 3/ ;Dd ;8s sfnf]kq]
%_ ef;L nfn' 6«]8;{ b]lv j8f sfof{no ;Dd ;8s sfnf]kq]
^_ ef;L dx]Gb|f ;f]?d b]lv ef;L vf]nf x'b} j8f sfof{no ;Dd ;8s sfnf]kq]
&_ k'hf/f af]l8{ª b]lv j}hgfy 6f]n x'b} j]tfn 6f]n ;Dd ;8s sfnf]kq]
*_ ;f]ndf/L b]lv j8f sfof{no ;Dd jf6f] sfnf]kq]
(_ ;/:jtL df=lj= vf]N6L :s'ndf rf/ sf]7] ejg lgdf{0f .
!)_ zfGtL6f]n a}hgfy dlGb/df h]i7 gful/ssf nfuL ldng s]Gb| ejg lgdf{0f
j8f g+=#
!_ cslj/sf] 3/ b]lv pQ/ dxfsfnL l;rfFO{sf] t];|f] r/0fsf] cfof]hgf ;Dd sfnf]kq]
@_ 8Da/ af]x/fsf] 3/ b]lv /fwfs[i0f 6f]nx'b} h}ljsdfu{ hf]8 \g] ;8s sfnf]kq]
#_ >Ls]bf/ 6f]n cGt{ut kg]{ gfnfdf t6aGw lgdf{0f ug]{ =
$_ b]jsL a8'sf] 3/ b]lv a|Xdb]j ln+s /f]8 ;Dd 9n lgsf;
%_ gf}nfv]tsf] gfnfdf t6aGw lgdf{0f =
^_ clkmnfn hfu|Lsf] 3/ b]lv pQ/ h}ljs dfu{ ;Dd gofF af6f] lgdf{0f
&_ gx/sf] pQ/ j8f g+=^ sf] l;dfgf b]lv k'j{ efF;L vf]nf ;Dd 9n lgsf;
*_ a}hgfy df=lj= gFof ltnsk'/sf] @ sf]7] kSsL ejg
(_ /fO{ 9'Ëf hfg] af6f] lgdf{0f, Eo"6fj/ lgdf{0f / kfs{ lgdf{0f
!)_ /fwfs[i0f 6f]nsf] dbg dfu{ sfnf]kq] .
j8f g+=$
!_ eutk'/ gu/ljsf;sf] cfjflzo If]q 9n lgsf;
@_ uf]jl/of a}hgfy 6f]ndf 9n lgsf; ;lxt ;8s :t/f]GgtL
#_ lzjwfd klZrd uf]j/}of glb lgoGq0f
$_ eutk'/ If]q gfnfdf t6aGw lgdf{0f
%_ lu|g6f]n /fhdfu{ blIf0f sf/fuf/ ;Ddsf] ;8s sfnf]kq] / 9n lgsf;
j8f g+=^
!_ e"ld/fh 6f]n b]lv k"0ff{lu/L 6f]n ;Dd sfnf]kq] ;8s a}hgfy 6f]n sfnf]kq] ;8s
@_ pbob]j 6f]n ;+:yfsf laleGg af6fx? -;8sx?_ sfnf]kq]
#_ gfufh{'g 6f]ndf sfnf]kq] tyf af9L lgoGq0f,
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$_ eujtL 6f]n ;8s rf}8fO{ tyf sfnf]kq],
%_ zflGt lgs]tg b]lv /fd dlGb/ ;8s rf}8fO{ tyf sfnf]kq]
^_ gfufh{'g 6f]n b]lv k"j{, k"j{ klZrd /fhdfu{ ;+u} 9n lgsf; eLgkf # sf] l;dfgf
&_ ;Gtf]ifL 6f]n 9n lgsf;, hubDaf 6f]n 9n lgsf;,
*_ gjb'uf{ dw'jg 6f]n b]ljbQ e§sf] 3/ b]lv slj/fh e§sf] 3/ ;Dd ;8s sfnf]kq],
j8f g+=&
!_ j8f g+=# sf] l;dfgf ldng rf]s b]lv klZrd sf]l/og rf}/fx x'b} j8f g=* sf]
l;dfgf afn hfu[tL cf=lj= ;Dd sfnf]kq]
@_ /fd dlGb/ k'j{ km'njf/L rf]s ;Dd 9n lgsf;
#_ lqsf]0f rf]s b]lv blIf0f e66\ rf]s ;Dd 9n lgsf;
$_ wfld{s ko{6gdfu{sf] pQ/ lt/ 9n lgsf;sf ;fy} cfjZos 7fFpdf k'n lgdf{0f
%_ wfld{s ko{6g dfu{ blIf0f Hof]lt 6f]nsf] vf]nfdf t6aGw lgdf{0f
^_ ;xsf/L rf]s pQ/ sf]l/og rf]s x'b} wfld{s ko{6g dfu{ ;Dd sfnf]kq]
j8f g+= *
!_ j8f g+=* df ldlg :6]l8od lgdf{0f .
@_ gx/ b]vL v]nd}bfg ;Dd sfnf] kq] ;8s .
#_ b]je'dL ;8s sfnf]kq] ug]{ .
$_ a|xd6f]n hfgsL 6f]n ;8s sfnf]kq] ug]{ .
%_ eDs]gL wfd hfg] h}ljs dfu{ pQ/ ;8s sfnfkq] .
^_ v]n d}bfg t6aGb / kvf{n lgdf{0f .
&_ ;fd'bflos ag If]q / h}las dfu{df kvf{n lgdf{0f .
*_ lqe'jg pRr df=lj sf] ejg lh0f{ ePsf]n] $ sf]7] ejg sf] dfu ug]{ .
(_ l;4gfy ah}gfy dfu{df gfnL lgdf{0f .
!)_ zflGt6f]ndf 6f]n ljsf; ;+:yfsf] ejg lgdf{0f, lrN8«g kfs{ ;Dd hfnL e/fg .
j8f g+=(
!_ dxfsfnL cfwf/e"t ljBfno t'd8fgL b]lv tNnf] lsgf/sf] ;8sdf 9n lgdf{0f
@_ % g+ lkNn/ b]lv k"j{ pQ/ ljzg l;+x sfsL{sf] k;n x'b} hGhfnL gfysf] 3/
;Ddsf] ;8s sfnf]kq] tyf 9n lgsf;
#_ /u axfb'/ sfsL{sf] hldg b]lv dflnsfh{'g :s"n ;Ddsf] ;8sdf 9n lgsf;
$_ aL/axfb'/ rGbsf] k;n glhssf] uf}tf8ÞL vf]nfsf] zfvf vf]nfdf k'n lgdf{0f
%_ sdn /fd ;fsL{sf] rSsL glhssf] vf]nfdf k'n lgdf{0f
^_ a|Xdb]j ljBfno glhssf] vf]nfdf k'n lgdf{0f
&_ a|Xdb]j ahf/df 9n lgsf;
*_ vNnfdf wfld{s ko{6sx?nfO{ leqofpg :gfg 3f6 lgdf{0f
(_ led/Luf9 vf]nfdf k'n lgdf{0f
j8f g+=!)
!_ ln+s /f]]8 b]lv o'jf aif{ df=la=x'b} zfGtL ag ;Dd ko{6g dfu{ hf]8g] ;8s sfnf]kq]
@_ lns+ x'b} lji0f' dlGb/ x'b} ko{6g dfu{ eDs]gL wfd hf]8\g] ;8s 9n ;lxt sfnf]kq]
#_ ltns]gL lzj 6f]nsf] z]/ axfb'/ rf}xfgsf] 3/ b]lv gx/ ;Dd ;8s sfnf]kq]
$_ k'j{klZrd /fhdfu{ pQ/ agufpF ;'sf;fn / ltgtf/f If]qdf 9n lgsf;
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%_ a|xdb]j ln+s /f]8 pQ/ ltns]gL If]qsf] ln+s /f]8 lsgf/ 9n lgsf;
^_ dxfsfnL 6f]nsf] l;4gfy dlGb/df /x]sf] hldgdf ;fd'bflos ejg lgdf{0f
&_ lelq rqmkynfO{ sfnf]kq] lg/Gt/tfsf] nfuL eLdbQ gu/kflnsfnfO{ cg'/f]w ug]{
*_ dflnsfh'{g 6f]n rSsLkmf6f, lji0f' 6f]n, k|ult 6f]n, ljho 6f]ndf e'dLut l;+rfO{
(_ o'j aif{ df= lj= ltns]gL glhs eLdbQ gu.fklnsf 4f/f lgdf{0f eosf] cw'/f]
sNe{6sf] ;fO8 jfn lgdf{0fsf] nfuL eLdbQ gu/kflnsfdf cg'/f]w ug]{
j8f g+=!!
!_ e'h]nfvf]nf ;fO{kmg d'lg 7"nf] k'n lgdf{0f -bf]efg_
@_ kz'klt 6f]ndf 9n lgsf;sf] nflu gfnL lgdf{0f
#_ d"ngx/df ;fO{kmgsf] k"j{ klZrd kvf{n lgdf{0f
$_ j8fdf /x]sf] l;+rfO{ 6;{/L ;'wf/ tyf Joj:yfkg
%_ e'h]nf vf]nf b'j} lsgf/ t6aGb lgdf{0f
j8f g+=!@
!_ ;To/fh vqLsf] 3/ glhs sNe6{
@_ uug dNnsf] 3/ glhs sNe6{
#_ nfn axfb'/ /fjnsf] 3/ glhs gx/df gofF sNe6{
$_ ltg j6} ag]sf] sNe6{ ;fOkmgdf sfg hf]8\g' kg]{
%_ a}hgfy l;4gfy dlGb/df lzjhL / u0f]zhLsf] dlGb/ lgdf{0f ug]{
^_ j8f g+= !& sf] l;dfgf b]lv j8f g+= !# sf] l;dfgf ;Dd uGwfgfnf ;kmfO
&_ u+uf bQ hf]zLsf] 3/ b]lv ;'/]G› /fjnsf] 3/ ;Dd u|fOljn ;lxt /f]8 kfgL lkr
*_ bz/y ef/tLsf] 3/ b]lv klZrd ;f]ljGb j8fossf] 3/ ;Dd u|fj]n
(_ P]/L 3f6 b]lv j8f g+= !! sf] l;dfgf ;Dd u|fj]n
j8f g+=!#
!_ e'h]nf–xfQL;f/ v08 ;8s sfnf]kq]
@_ d'n gx/ 5]psf] sfn' l;x ;fpbsf] 3/ b]lv pQ/ a;Gtk'/ ;Dd sfnf]kq]
#_ >L lgjf; /fdfg'h3f6 tLy{:yn cw''/f] sfo{ ;DkGg
$_ j8fsf ;Dk"0f{ ;8sx?sf bf+of jfof+ -cfp6n]6_ 9n lgsf; lgdf{0f
^_ >L l;4gfy df=lj klZrd ;fdGthLsf] 3/ b]lv j8f g+=!@ hf]8\g] ;8s sfnf]kq]
&_ ;femfrf}/fx b]lv blIf0f cDj' n'xf/sf] 3/ ;Ddsf] ;8s sfnf]kq]
*_ gf/fo0f P]/Lsf] 3/ b]lv k"j{ u0f]z lji6sf] 3/ ;Dd ;8s sfnf]kq]
j8f g+=!$
!_ /fh s'j/sf] ldn b]lv led v8\sfsf] 3/ ;Dd blIf0f j8f sfof{nosf] ;Dd
sfnf]kq]
@_ xs{ axfb'/ v8\sfsf] 3/af6 blIf0f kl6\6 /x]sf] af6f]df u|fe]n tyf sfnf]kq]
#_ j8f el/ cfjZos 7fpFdf z'SnfkmfF6f /fli6|o lgs'Gh lsgf/ lt/ drfgsf] lgdf{0f
$_ g/]Gb| /fgf / /fd hf]zLsf] l;dfgf / pk]Gb| k|;fb hf]zLsf] 3/ cuf8L sNe6{
lgdf{0f
%_ k|]d P]8Lsf] 3/sf] cufl8sf] af6f] x'b} uug v8\sfsf] 3/ ;DDd sfnf]kq] ug]{
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j8f g+=!%
!_ rfxgf 6f]nsf] v}/e§Ldf cw'/f] lrN8«]g kfs{ lgdf{0f
@_ /fdhfgsL 6f]n ;f]j]Gb| /fgfsf] 3/b]lv ;To cfbz{ 6f]n hfg] ;8s sfnf]kq]
#_ /fwfs[i0f 6f]n u0f]z g]uLsf] 3/b]lv 6«:6 u]6lt/ hfg] af6f] sfnf]kq]
$_ /fwfs[i0f 6f]n bfdf]b/ e§sf] 3/b]lv t]h]Gb| rGbsf] 3/;Dd hfg] af6f] sfnf]kq]
%_ j8f g+= !% / !* sf] 6;{/L gx/sf] ;8s sfnf]kq]
^_ rfxgf 6f]nsf] cw'/f] ;8sdf sfnf]kq]
&_ sflnsf 6f]nsf] cgfyfno hfg] af6f] sfnf]kq]
*_ ;To cfbz{ 6f]nsf] ;8s gfNfL ;lxt sfnf]kq]
(_ xl/t 6f]nsf] lkknrf}tf/f b]lv ko{6g dfu{;Dd hfg] ;8s sfnf]kq]
!)_ /fdhfgsL 6f]nsf] gu/ ljsf;af6 ljt/0f ePsf 3/]8Lx?sf] ;8s sfnf]kq]
j8f g+=!^
!_ ax';f:s[lts ;+u|fxfno lgdf{0f
@_ a:g]t rf}/fx b]lv k'j{ blIf0f x'b} gofFufp rf}/fx hf]8\g] ;8s sfnf]kq]
#_ a;Gtk'/ ;8s dd{t ;Def/
$_ ;/:jtL pRr df=ljsf] $ sf]7] ejg lgdf{0f
%_ z'SnfkmfF6f /fli6o lgs'~h lsgf/ kvf{n Pj+ ljB'tLo tf/jf/ lgdf{0f
j8f g+=!*
!_ ;'=k=lj= SofDk; u]6 pQ/ b]jsL e§sf] hldg glhs jfl/kfl/ kSsL t6aGw
@_ jfuaf0fL l:yt lzj kfj{tL dlGb/ kl/;/ -;fd'bflos_ ejg lgdf{0f .
#_ xg'dfg dlGb/ b]lv ;'=k= ljZj ljBfno SofDk; klZrd k'n ;Dd t6aGw
$_ kz' sfof{no b]lv lgDa'v]8f gfnf Joj:yfkg
%_ k'/fgf] z/fa e6\6L b]lv jfuaf0fL x'b} uf}j/}of gfnfsf 9n lgsf;
^_ hgHof]tL kTy/k'/ xf]nL lrN8]g :s'n x'b} ;8s rf}8f Pjd\ sfnf]kq]
&_ v}/e§L afn dlGb/ ;fd'bflos ejg lgdf{0f
*_ lgDa'v]8f / j8f g+= @ pN6fvfd hf]8\g] e“f;L vf]nfdf kSsL k'n lgdf{0f
(_ uf]jl/of vf]nfdf cw'/f] k'n lgdf{0f .
!)_ h+u axfb'/ rGbsf] 3/ b]lv v}/e§L ;Ldfgf k'n ;Dd ;8s sfnf]kq] .
j8f g+=!(
!_ sGs6L vf]nf x'b} rf}w/ glbsf] lsgf/ cGbflh $)) ld6/ kSsL t6aGw lgdf0f{
@_ sfnL vf]ndf cGt/fd hf]zLsf] 3/ glhs kSsL k'n lgdf{0f
#_ z'qm/fh k~rs[lt 6f]nsf] k~rd /fgfsf] 3/ glhssf] sne6 b]lv a8f sfo{fnosf]]
hldg x'b} /fh]z /fgfsf] 3/ ;Dd b'j} ;fO{8df kSsL gfnL ;lxt ;8s sfnf]kq]
$_ bfdf]b/ kf08]o 3/ b]lv k'j{ u0f]zbQ hf]zLsf] 3/ x'b} lqa]0fLwfd hfg] lkr lgdf{0f
%_ u0f]z bQ hf]zLsf] 3/ blIf0f bn ax'b/ e08f/Lsf] 3/ k'j{ huGgfy gfysf] 3/
;Dd clg rGbsf] ldn ;Dd ;8s sfnf]kq]
^_ z'qm/fh 6f]n zflGt hf]lzsf] 3/ klZrd cGh' rf}w/Lsf] 3/ k'j{ 6;{/L gx/ ;Dd /
cd|' /fgfsf] k;n b]lv k~rd'lv rf]s x'b} 1fg]Gb| lji6sf] 3/sf] rf] s hfg] af6f]
hf]8\g] ;8s sfnf]kq]
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lg0f{o g+=&@ eLdbQ gu/kflnsfsf] k'jf{wf/ ljsf;sf nflu tkl;nsf of]hgfx? ;DkGg ug{sf
nflu ;+3Lo Pj+ k|b]z ;/sf/;+u ljz]if cg'bfgsf nflu dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
tkl;n
!_ Ps j8f Ps pTkfbg s[lifsf] Joj;flos/0f tyf kf]if0f ;'wf/ sfo{qmd cfof]hgf
@_ xl/t ljBfno sfo{qmd ;~rfng
#_ gu/ If]qdf /x]sf ul/a ljkGg ju{sf nflu ;fd'lxs cfjf; lgdf{0f
$_ ufpF3/ :jf:Yo ;]jf sfo{ ;~rfng sfo{qmd
%_ k'0f{ kf]if0f tyf ;/;kmfO{ o'Qm gu/kflnsf :yfkgf sfo{qmd ;~rfng
^_ j8f g+=*, ( / !) df l;rfO{ af]l/+u lgdf{0f
&_ j8f g+= ( / !) df /x]sf] ljkGg gful/sx?sf nflu cfjf; lgdf{0f
lg0f{o g+=&# eLdbQ gu/kflnsfsf tkl;nsf of]hgfx? ;DkGg ug{sf nflu t/fO{ dB]z ;d[l4
sfo{qmd dfkm{t ;~rfng ug{sf nflu ;+3Lo ;/sf/ ;+u dfu ug]{ lg0f{o ul/of] .
tkl;n
!_ leqL gu/ rqmky lgdf{0f j8f g+=& v08
@_ j8f g+=( df ;fd'bflos ejg lgdf{0f
#_ yf? ;d'bfosf nflu cfn'v]tL k|j4{g sfo{qmd j8f g+=@, !$, !(
$_ o'jf jif{ dfWolds ljBfnosf] ejg lgdf{0f j8f g+=!)
%_ yf? ;d'bfosf dlxnfx?sf nflu v]nf}gf agfpg] tflnd ;~rfng
^_ blnt ;d'bfosf o'jfo'jtLx?sf nflu tof/L kf]zfs -/\of6g{ l;nfO{, s6fO{, km]zg
l8hfO{g P8efG; l;nfO{ s6fO{, d]l;g dd{t_ tflnd ;~rfng
&_ >L dbg e08f/L cfwf/e't ljBfnosf] kvf{n lgdf{0f j8f g+=!*
lg0f{o g+=&$ eLdbQ gu/kflnsfsf] cfly{s jif{ @)&*.)&( df k|wfgdGqL /f]huf/ tkm{ sfof{Gjog
x'g] ul/ tkl;n adf]lhdsf lg0f{ox? :jLs[t ug]{ lg0f{o ul/of] .
tkl;n
j8f g+=!
!_ dl0fl2k wfddf Gjfnf]-s'jfF÷kw]/f]_, rf}tf/fx? lgdf{0f tyf dlGb/ /+u/f]ug
@_ j8f g+=! sf] afx|s'08f !@ j6f tfn hfg] kbdfu{ lgdf{0f / tfnx?sf] ;/;kmfO{ tyf
dd{t ;Def/ ug]{
j8f g+=#
!_ >L a}hgfy df=lj= gofF ltnsk'/sf] 3]/jf/
@_ lji0f' dlGb/ kl/;/ leqsf tfn nufPtsf If]qdf 9'+uf ;f]lnª
j8f g+=%
!_ /fhdfu{ b]lv blIf0f j8f sfof{no ejg / cfwf/e't :jf:Yo s]G› x'b} d"ngx/sf]
;fO{kmg ;Dd hfg] agufp vf]nfdf klx/f] tyf afl9 lgoGq0fsf] nflu kmnkm'nsf
lj?jfsf] j[Iff/f]k0f
@_ :jf:Yo tyf ;/;kmfO{, ;fj{hlgs zf}rfno lgdf{0f tyf dd{t ;Def/
#_ ;/sf/L ljBfno ejg, ;fj{hlgs k':tsfno tyf ljBfno kl/;/df zf}rfno,
vfg]kfgL sk wf/f, v]n d}bfg / sDkfp08 kvf{n lgdf{0f tyf dd{t ;Def/
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j8f g+=&
!_ vGg] vf]nfdf t6aGwg lgdf{0f tyf dd{t ;Def/
@_ vGg] vf]nf b]lv tfnsf] 8f8f hfg] af6f] kbdfu{, kmfo/ nfO{g lgdf{0f
#_ tfnsf] 8f8fdf /x]sf] k/fk'j{ sfnb]lvsf] l;4gfy a}hgfysf] dlGb/sf] ejgfcaz]if
dfq /x]sf]n] k'gM lgdf{0f / tfnsf] 8f8fdf /x]sf] kf]v/Lsf] dd{t ;Def/
j8f g+=*
!_ eDs]gL wfd b]lv tf/fsf]6 ;Dd clUg /]vf lgdf{0f
@_ eL=g=kf= )* Hof]lt 6f]n u0ftGqdfu{df gfln vf]bfg
j8f g+=(
!_ j8f g+=( sf] uxtf8L dlGb/ b]lv emlNdnf tfn ;Dd hfg] kbdfu{ lgdf{0f
@_ j8f g+=( sf] 6'l8v]n ljBfno b]lv k"j{ pQ/ s'Hof{gL ;Dd hfg] af6f] lgdf{0f
#_ gfy lul/ ;Dzfg 3f6 jl/kl/ /x]sf] emf8L ;/;kmfO{
$_ sfldsf6] vf]nfsf] k'n b]lv afFw x'b} sflntfn ;Dd hfg] af6f] lgdf{0f
%_ auf}/f b]lv af/dfz] em/gf ;Dd hfg] af6f] lgdf{0f
^_ lemlNdnf tfn jl/kl/sf] kbdfu{ dd{t ;Def/
j8f g+=!)
!_ >L zfGtL ;fd'bflos ag b]lv sflntfn emgf{ ;Dd hfg] k}bn dfu{ lgdf{0f dd{t
;Def/
@_ >L zfGtL ;fd'bflos agdf kfs{ lgdf{0f dd{t ;Def/ lg/+t/tf
#_ >L o'jf aif{ df=la= ltns]gL /+u/f]ug
$_ ljkb\ Aoa:yfkg cGtu{t tf/hfn e/fg
j8f g+=!!
!_ j8f g+= !! sf ;a} l;rfO{ s'nfx? ;kmfO{ ug]{
j8f g+=!@
!_ uGwfgfnf ;/;kmfO{
@_ gx/ ;/;kmfO{
j8f g+=!#
!_ eLdbQ g=kf !# l:yt ;femf3/ rf}/fO{ b]lv emf]=k'= ;Dd ;8s dd{t ;Def/ ug{'
kg]{
@_ ax|d] rf}/fO{ k"j{ ;8s 5]pdf s6fg /f]Sg nfO{lg+u ug{' kg]{
#_ ljleGg gx/, 6;{/L 5]pdf af6f] dd{t ug{' kg]{
$_ ljleGg 6;{/L tyf snf]x?df nfO{lg+u ul/ dd{t ;Def/ ug{' kg]{
%_ t/sf/L tyf kmnkm'n ljt/0fsf nflu xf6 ahf/ :yfkgf ug{' kg]{
^_ ljleGg ;fj{hlgs :yfgdf x]08kDk kfgL wf/f ;Grfng ug{' kg]{
j8f g+=!$
!_ 6;{/L gx/x? ;kmf ug]{- al9 kmf]xf]/ ePsf] klxnf] k|yfldstfdf_
@_ uGwfgfnfdf hflnqm]6 ;lxt t6aGwg ug]{ sfd
#_ ;8sx?sf] ;/;kmfO{ ug]{
j8f g+=!%
!_ z'SnfkmfF6f /fli6«o lgs'Gh / a:tLsf] aLrsf] gfnL -6]Gr_ lgdf{0f lg/Gt/tf
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@_ eLdbQ gu/kflnsf j8f g+= !% cGtu{tsf l;rfO{ s'nf] ;kmfO{ / dd{t ;Def/
#_ nIdL df=lj v}/el§sf] v]nd}bfg lgdf{0f
Jf8f g+=!^
!_ zx/L :jf:Yo s]G› a;Gtk'/nfO{ Jojl:yt ug{sf nflu cfjZos kg]{ ;fdu|L vl/b /
dd{t ;Def/ ug]{
@_ j8f g+= !^ demufpmF afx|l;Ë] rf]s glhs ;fj{hlgs zf}rfno lgdf{0f ug]{ sfo{
#_ j8f g+= !^ df /x]sf uGwfgfnf / 6;{/L gx/x? ;kmfO{ ug]{ sfo{
j8f g+=!(
!_ nIdL dfWoflds ljBfnosf] @ tn] $ sf]7] ejg eTsfO{ lkmN8 ;kmfO{ ug]{
@_ ko{6lso dfu{sf] uf]al/of vf]nf, rf}w/ glbdf t6aGw ug]{
g+=&% eLdbQ gu/kflnsfsf] cfwf/e't :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ pkzfvf cGt{ut zx/L :jf:Yo
s]Gb|df ljut nfdf] ;do b]lv s/f/ ;]jfdf sfo{/t c=g=dL=, c=x]=a=x?n] vfOkfO{
cfPsf] dfl;s kfl/>ldsdf ;fj{hlgs ;]jf tyf Ifdtf ljsf; ;ldltsf] l;kmfl/;
adf]lhd ldlt @)&* >fj0f ! ut] b]lv nfu' x'g] ul/ dfl;s ;xfos rf}yf] txsf]
;]jf;'ljwf pknAw u/fpg gu/kflnsf sfof{nonfO{ lgb]{zg lbg] lg0f{o ul/of] .
g+=&^ eLdbQ gu/kflnsfsf !( j6} j8fx?df s/f/ ;]jfdf sfo{/t ;fdflhs kl/rfnsx?sf]
vfOkfO{ cfPsf] dfl;s kfl/>ldsdf ;fj{hlgs ;]jf tyf Ifdtf ljsf; ;ldltsf]
l;kmfl/; adf]lhd ldlt @)&* >fj0f ! ut] b]lv nfu' x'g] ul/ dfl;s ;xfos rf}yf]
txsf] ;]jf;'ljwf pknAw u/fpg gu/kflnsf sfof{nonfO{ lgb]{zg lbg] lg0f{o ul/of] .
g+=&& eLdbQ gu/kflnsfsf] j8f g+=!) l:yt lhd'jf :jf:Yo rf}sLdf ljut nfdf] ;do b]lv
Nofa cl;:6]G6 kbdf sfo{/t u0f]zbQ e6\6n] vfOkfO{ cfPsf] dfl;s kfl/>ldsdf
;fj{hlgs ;]jf tyf Ifdtf ljsf; ;ldltsf] l;kmfl/; adf]lhd ldlt @)&* >fj0f !
ut] b]lv nfu' x'g] ul/ dfl;s ;xfos rf}yf] txsf] ;]jf;'ljwf pknAw u/fpg
gu/kflnsf sfof{nonfO{ lgb]{zg lbg] lg0f{o ul/of] .
g+=&* eLdbQ gu/kflnsfsf] ljkb\ Joj:yfkg -jf?0foGq, PDa'n]G; tyf oGq pks/0f
kl/rfng ;d]t_ pkzfvfdf sfo{/t sd{rf/Lx?nfO{ xfn ;Dd vfO{kfO{ cfPsf] ;]jf
;'ljwfdf ?=#))). -cIf]?lk tLg xhf/ dfq_ dfl;s /fzg eQf yk pknAw u/fpg
gu/kflnsf sfof{nonfO{ lgb]{zg lbg] lg0f{o ul/of] .
g+=&( eLdbQ gu/kflnsfdf ;~rflnt If]qLo ;x/L ljsf; cfof]hgfsf] ;xof]udf lgdf{0fsf
nflu k|:tfj ul/Psf] Plss[t kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg s]Gb| lgdf{0f sfo{sf nflu cfjZos
kg]{ hUuf ;fj{hlgs 7fFpx?df k|fKt ug{ cys k|of; ubf{ ;d]t klg ;xdlt h'6\g
g;s]sf] x'bfF pQm s]Gb| lgdf{0f gu/kflnsf If]qsf] kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg ug{sf nflu
cTofjZos ePsf] x'Fbf cfjZos kg]{ hUuf lghL btf{jfn hUuf lgodfg';f/ vl/b u/]/
ePklg Plss[t kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg s]Gb| lgdf{0fsf] sfo{ cuf8L a9fpg] lg0f{o
ul/of] .
g+=*) eLdbQ gu/kflnsf4f/f vl/b ul/Psf] zjjfxg ;~rfngsf nflu ;jf/L rfnssf]
cfjZostf /x]sf]df b}lgs Hofnfbf/Ldf xn'sf;jf/L rfnsn] kfpg] ;]jf;'ljwf kfpg]
ul/ ! hgf ;jf/L rfns lgo'lQm ug{ gu/kflnsf sfof{nonfO{ lgb]{zg lbg] lg0f{o
ul/of] .
100

lg0f{o g+=*! ljZjJofkL dxfdf/Lsf ?kdf km}lnPsf] gofF e]l/oG6 ;lxtsf] sf]/f]gf efO{/; -sf]le8–!(_
sf] /f]syfd Pj+ lgoGq0fsf nflu g]kfn ;/sf/af6 3f]if0ff ul/Psf] aGbfaGbLsf sf/0f
cfly{s jif{ @)&&÷)&* df gu/kflnsfsf] :jfldTjdf /x]sf k;n san ef8f, axfn
s/ cGo s/ tyf hfl/jfgf 5'6sf ;fy} gu/kflnsfaf6 Joj:yfkg ePsf] cfGtl/s
cfosf 7]Ssf, ;]jf k|jfxx? k|efljt ePsf]n] aGbfaGbL cjlwsf] /sd IftLk'lt{ Pj+
5'6sf nflu ;DalGwt Joj;foL Pj+ ;]jfu|fxLx?af6 lgj]bg k|fKt eO{ /fhZj k/fdz{
;ldltaf6 ;d]t lgodfg';f/ Ifltk'tL{ Pj+ 5'6sf nflu l;kmfl/; eO{ cfPsf]n] o;
;DaGwdf g]kfn ;/sf/, lhNnf k|zf;g sfof{noaf6 cflwsfl/s ?kdf hf/L ePsf]
lgif]wf1f -aGbfaGbL_ cjlwsf] 7]Ssf Pj+ ;]jf ;'ljwfdf 5'6 lbg cfjZos cWooog
;lxt /fo ;'emfj lbg tkl;n adf]lhdsf] sfo{bn u7g ug]{ lg0f{o ul/of] . ;fy}
xfnnfO{ g]kfn ;/sf/, lhNnf k|zf;g sfof{no s~rgk'/n] cflwsf/Ls ?kdf hf/L
u/]sf] lgif]wf1f -aGbfaGbL_ cjlw afx]ssf] 7]Ssf /sd gu/kflnsfdf bflvnf ug]{ /
afFsL /sd a/fa/sf] a}+s hdfgt ;DalGwt Joj;foLaf6 /f]Ssf ug]{ lg0f{o ul/of] .
tkl;n
>L lxdfn axfb'/ rGb
;+of]hs
>L xl/ l;+x wfdL
;b:o
>L lxdfno l;+x P]/
;b:o
>L g/ axfb'/ zfx
;b:o
lg0f{o g+=*@ eLdbQ gu/kflnsf j8f g+=!^ l:yt ljut nfdf] ;do b]lv aGb cj:yfdf /x]sf]
demufpF ljdfg:yn lgdf{0f Pj+ lj:tf/sf nflu :yfgLo tx, k|b]z ;/sf/ / ;+3Lo
;/sf/;+u cfjZos sfo{ eO{/x]sf]n] ;f] ljdfg:yn lgdf{0fsf nflu cfjZos kg{ ;Sg]
hUuf clws/0f ug{' kg]{ cj:yf cfpg] ePsf]n] ;f] If]qdf kSsL ;+/rgf, 3/ lgdf{0f
nufotsf sfdx?sf] gS;f kf; nufotsf sfdx? /f]Sg gu/kflnsf sfof{nonfO{
lgb]{zg lbg] lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=*# ljZjJofkL dxfdf/Lsf ?kdf km}lnPsf] sf]/f]gf efO{/; -sf]le8 !(_ /f]syfd Pj+
lgoGq0fsf nflu g]kfn ;/sf/n] ut cfly{s jif{ @)&^.)&& sf] @)&^÷!@÷!! ut] b]z
el/ g} aGbfaGbL u/] kZrft o; eLdbQ gu/kflnsfaf6 ;f]xL cfly{s jif{sf nflu
cfGtl/s cfo ;+sngsf nflu nufO{Psf tkl;n adf]lhdsf 7]Ssfx?df Joj;foLx?n]
lgj]bg k]z u/] kZrft gu/kflnsfsf] tkm{af6 sfo{bn u7g eO{ :ynut cWoog ul/
tkl;n adf]lhd /sd 5'6 lbg' kg]{ elg k|ltj]bg k]z u/]sf]n] cfjZos 5'6sf nflu
;'b"/klZrd k|b]z ;/sf/ d'VodGqL tyf dGqLkl/ifb\sf] sfof{nonfO{ cg'/f]w ug]{ lg0f{o
ul/of] .
tkl;n
qm=; Joj;foLsf] gfd
/fhZj ;+sngsf] If]q
/sd
!

>L ejfgL sG;6«S;g k|f=ln

k|fs[lts ;|f]taf6 -gbLhGo_ !#$(&$%#.*&
cfosf] 7]Ssf

@

>L c?0f lgdf{0f ;]jf k|f=ln

sjf8sf] 7]Ssf

*%#^#.(!

#

>L lg/h sG;6«S;g

dxfsfnL gbLsf] df5f 7]Ssf

%(^!$.$&
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$

>L cfsf; P08 kjg sG;6«S;g

a;kfs{ ;le{; ;]G6/

#%#@*.$$

%

>L ejfgL sG;6«S;g k|f=ln

;8s ;'wf/ z"Ns 7]Ssf

!*%)!)$.!)

^

>L cS;L ljN8;{

kfls{ª 7]Ssfsf]

#(!&%#(.&#

lg0f{o g+=*$ gu/;ef, gu/sfo{kflnsf tyf gu/kflnsf sfof{no pk/ kg{ cfpg] d'4fsf] k|lt/Iff
ug]{ clwsf/ k|d'v k|zf;sLo clws[t jf lghn] tf]s]sf] clws[t:t/sf] sd{rf/lnfO{ lbg]
lg0f{o ;j{;Ddtn] kfl/t ul/of] .
lg0f{o g+=*% eLdbQ gu/kflnsfsf] cf=j @)&&÷)&* df ;l~rt sf]ifdf art x'g cfpg] a}+s
df}Hbft /sd ljlgof]hg ug]{ clwsf/ gu/ sfo{kflnsfnfO{ k|Tof]hg ug]{ lg0f{o ul/of] .
lg0f{o g+=*^ eLdbQ gu/kflnsfnfO{ lhNnf ;dGjo ;ldlt, k|b]z tyf ;+3Lo ;/sf/ nufot cGo
bft[ lgsfoaf6 ah]6 k|fKt x'g] /sd afF8kmfF8 u/L sfof{Gjog ug]{ clwsf/ gu/
sfo{kflnsfnfO{ k|Tofof]hg ug]{ lg0f{o ;j{;Ddltn] kfl/t ul/of] .
lg0f{o g+=*& eLdbQ gu/kflnsf sfof{nosf] :jLs[t tkl;n adf]lhdsf] :yfoL÷s/f/ l/Qm kb
b/aGbLdf sd{rf/L s/f/ kbk"lt{ k|lqmof cuf8L a9fpg gu/kflnsf sfof{nonfO{
lgb]{zg lbg] lg0f{o ul/of] .
tkl;nM
!_ cldg -;xfos rf}yf]_ kb;+VofM ! -Ps_
@_ ;xfos sDKo'6/ ck/]6/ –;xfos rf}yf]_ kb ;+Vof M @ -b'O{_
#_ xn'sf ;jf/L rfns ->]0fL lalxg_ kb;+VofM ( -gf}+_
$_ ef/L ;jf/L rfns ->]0fL lalxg_ kb;+VofM !# -t]x|_
%_ x]Nk/ ->]0fL lalxg_ kb;+VofM % -kfFr_
^_ s'lrsf/ ->]0fL lalxg_ kb;+Vof & -;ft_
&_ sfof{no, j8f sfof{no, :jf:Yo rf}sL, cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]G›x?sf nflu
sfof{no ;xof]uL ->]0fL lalxg_ kb;+VofM #^ -5QL;_
*_ dfnL ->]0fL lalxg_ kb;+VofM @ -b'O{_
(_ rf}sLbf/ ->]0fL lalxg_ kb;+VofM @ -b'O{_
lg0f{o g+=** eLdbQ gu/kflnsf If]q leq tklzn adf]lhd s/, ;]jf z'\Ns, z'Ns p7fpgsf nflu
7]Ssf aGbf]a:t ug{sf nflu tkl;n adf]lhd lgDg zLif{sdf Go"gtd saf]n c+s sfod
ug]{ lg0f{o ul/of] .
tkl;n
ि
ि

ठे क्का िीिाकको नाभ

याजश्व
िॊ केत नॊ

ऐनको

अनुिूची
फभोम्जभ

Go"gtd saf]n Go"gtd saf]n
c+s?=
c+s ?=
-Eof6afx]s_
-Eof6afx]s_
)&&.)&* sf] )&*.)&(sf]

भहे न्रनगयको फि ऩाकाभा िवायी िाधन
1

ऩाक्रका«ङ्ग िुल्क उठाउने

14241

8500000

8500000

2

िवायी िाधन ऩाक्रकाङ्ग िुल्क-क्रवदे िी

14241

3300000

3300000

3

विऩाका िक्रवि
ा िेन्टय

14219

100000

100000
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नगय क्षेत्रफाट िॊ करनभा हुने कवाडी भार
4

िभानभा कय उठाउने

11691

2500000

2500000

11322

2700000

2700000

नगय क्षेत्रभा ऩटके व्मविाम िुल्क उठाउने
5

-पडकय_

ु िडक खण्ड, ऐयी, चौकी िोता,
झोरुङ्गऩ
े र
बुजेराघाट िडक खण्ड, सतरकऩुय,

फायकुण्डा, ब्रम्हदे व िडक खण्डभा व्माऩारयक
प्रमोजनभा चल्ने िवायी िाधनभा ऩटके
6

िवायी कय उठाउने

11452

4500000

4500000

7

भहाकारी नदीको भाछाभा िुल्क उठाउने

14211

201111

201111

14211

200000

200000

11632

50000

50000

11632

20000

20000

िब्जीभण्डी तथा अन्म स्थानभा तयकायी,
सरराभ फढाफढ गयी क्रविी क्रवतयण गने
8

स्थानभा िुल्क उठाउने

प्रचसरत कानुनरे सनिेध गये को फाहे कका
भये का वा भारयएका ऩिुहरुकोछारा
9

सनकािीभा कय उठाउने
प्रचसरत कानुनरे सनिेध गये को फाहे क का
भये का वा भारयएका जीव जन्तुहरु को

10

हाड,सिङ्ग, खुय सनकािीभा कय उठाउने
फिऩाका सबत्र िौचारम प्रमोगभा िुल्क

11

रगाउने

14219

500000

500000

12

भहाकारी नदद क्षेत्रको योमल्टी दहत्तय फहत्तय

33366

40000000

40000000

बी न ऩा वडा नॊ १ यौटे रा खोराको योमल्टी
13

दहत्तय फहत्तय
बी न ऩा वडा नॊ ३ खन्मा खोराको योमल्टी

14

1500000।00

33366
33366

दहत्तय फहत्तय
बी न ऩा वडा नॊ ९ भहाकारी नदी तथा

3000000।00
33366

सबभयीगाड य काभीकाटी खोराको योमल्टी
15

दहत्तय फहत्तय

4000000।0

होसडाड फोडा िाईन फोडा िाईन फोडा आदद
16

क्रवज्ञाऩन कय

३३३४३

1650000

1650000

17

तागाको ऩाक्रकाङ्ग िुल्क

१४२४१

1000000

1000000

१४२१९

70000

70000

गड्डाचौकीभा यहे को िौचारमका िुल्क
18

उठाउने

भेनयोड हुराक नम्जकको िौचारमको िुल्क
19

उठाउने

१४२१९

70000

70000

20

स्थानीम भञ्चको िौचारमको िुल्क उठाउने

१४२१९

70000

70000

म्चल्डनऩाका कक्रप हाउि िॊचारन भासिक
21

बाडा

११३२२
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सम्झौता अनुसार

गड्डाचौकी क्षेत्रभा गरयने तयकायी, परपुर य
22

अण्डाको व्मविाक्रमक कायोवाय वाऩत

११६३१

60000

400000

गड्डाचौकी क्षेत्रभा फाहे क गरयने तयकायी,

परपुर य अण्डाको व्मविाक्रमक कायोवाय
23

वाऩत

११६३१

200000

फधिारा-कुखुया, खिीयफोका_ सनम्ज क्षेत्रफाट
24

िॊ चारन

११६३१

;Demf}tf cg';f/

१४६११

300000।00

कुखुया फध तथा क्रिम्जङ्ग प्रसत क्रऩि रु
s

२०।००

खसि फोका फध तथा क्रिम्जङ्गप्रसत क्रऩि रु
v

१००।०० िेवा िुल्क रागने

११६३१

lg0f{o g+=*( eLdbQ gu/kflnsfnfO{ cfjZos ;+u7g ;+/rgf tyf b/aGbL t]l/hsf nflu :yfgLo
;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] kl/R5]b !! sf] bkmf *# sf] pkbkmf !) adf]lhd
gu/kflnsf sfof{noåf/f tof/ u/]sf] ;+u7g tyf Joj:yfkg ;j{]If0f k|ltj]bg kfl/t
ul/of] .
lg0f{o g+= () :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] kl/R5]b !! sf] bkmf *# adf]lhd eLdbQ
gu/kflnsfnfO{ cfjZos ;+u7g ;+/rgf tyf b/aGbL t]l/h b]xfo adf]lhd :jLs[t
ug{] lg0f{o kfl/t ul/of] .
b]xfoM

104

105

106

भीमदत्त नगरपालिकाको दरवन्दी तेररज
प्रमख
ु प्रशासकीय अलिकृत – रा.प.लितीय श्रेणी९/१० तह
क्र.सं.

महाशाखा/शाखा/उपशाखा/ईकाइ
सामान्य प्रशासन महाशाखा

१
कममचारी प्रशासन शाखा

दताम चलानी तथा हेल्प डेस्क ईकाइ
२

सचू ना तथा प्रधवधध व्यवस्थापन शाखा

३

सावमजधनक खररद तथा सम्पपत्ती
व्यवस्थापन उप शाखा

४

कानून शाखा

५

आधथमक प्रशासन शाखा

६

७

राजश्व धनती तथा प्रशासन शाखा

सवारी साधन व्यवस्थापन ईकाइ

दरबन्दी
संख्या
१

पद

स्तर

तह

वररष्ठ प्रशासकीय
अधधकृ त
प्रशासकीय अधधकृ त
नायब सब्ु बा
चौधकदार

अधधकृ त

७/८

अधधकृ त़
सहायक
श्रेणी धबधहन

२
१
२

कायामलय सहयोगी

श्रेणी धबधहन

खररदार
सचू ना प्रधवधध
अधधकृ त
कम्प्यटु र अपरे टर
नायब सब्ु बा
खररदार
लाईनमैन
कायामलय सहयोगी

सहायक
अधधकृ त

६
५
श्रेणी
धबधहन
श्रेणी
धबधहन
४
६

सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
श्रेणी धबधहन

१
१
१
२
१

काननु अधधकृ त
नायब सब्ु बा
लेखा अधधकृ त
लेखापाल
सहलेखापाल
कायामलय सहयोगी

अधधकृ त
सहायक
अधधकृ त
सहायक
सहायक
श्रेणी धबधहन

कर अधधकृ त
शाखा अधधकृ त
(राजश्व प्रशासन)
ना.स.ु
कम्प्यटु र अपरे टर
सहायक कम्प्यटु र
अपरे टर
खररदार
कायामलय सहयोगी

अधधकृ त
अधधकृ त

५
५
४
३
श्रेणी
धबधहन
६
५
६
५
४
श्रेणी
धबधहन
६
६

सहायक
सहायक
सहायक

५
५
४

१
१
१

सहायक
श्रेणी धबधहन

१
१

खररदार
मेकाधनक
हलक
ु ा सवारी चालक

सहायक
सहायक
श्रेणी धबधहन

भारी सवारी चालक

श्रेणी धबधहन

४
श्रेणी
धबधहन
४
४
श्रेणी
धबधहन
श्रेणी
धबधहन
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कै लियत

करार

१
२
१

करार
करार

करार
करार

१
१
१
१
१
१
१
१

१
१
११
१४

करार

स्थायी-१,
करार-१०
स्थायी-२,
करार-१२

८

नगर प्रहरी इकाई

९

आधथमक धवकास महाशाखा

१०

११

१२
१३
१४
१५
१६
१७

१८

१९

२०

कृ धष तथा पशपु ंछी धवकास शाखा

कृ धष सेवा के न्र (वडा नं. २, ८, १५ र
१६)

हेल्पर

श्रेणी धबधहन

न.प्र.स.धन.
न.प्र. हवल्दार
न.प्र.जवान

सहायक
सहायक
श्रेणी धवधहन

वररष्ठ कृ धष धवकास
अधधकृ त
प्राधवधधक सहायक
नायब प्राधवधधक
सहायक
कायामलय सहयोगी
कृ धष प्राधवधधक

पशु धवकास अधधकृ त
प्राधवधधक सहायक
कृ धष तथा पशपु ंछी धवकास शाखा
नायब प्राधवधधक
सहायक
पशु सेवा के न्र (वडा नं. २, ८, १५, १६) पशु सेवा प्राधवधधक
उद्योग तथा सहकारी शाखा
उद्योग अधधकृ त
रोजगार सयं ोजक
रोजगार प्रवर्द्मन उपशाखा
नायब सब्ु बा
सब इधन्जधनयर
संस्कृ धत तथा पयमटन प्रवधमन उपशाखा
नायब सब्ु बा
सामाधजक धवकास महाशाखा
वररष्ठ धशक्षा अधधकृ त
वररष्ठ धशक्षा अधधकृ त
प्राधवधधक सहायक
धशक्षा शाखा
कम्प्यटु र अपरे टर
कायामलय सहयोगी

स्वास््य शाखा

स्वास््य चौकी धजमवु ा-१०

१
१
२९

अधधकृ त

श्रेणी
धबधहन
४
३/४
श्रेणी
धवधहन
८

सहायक
सहायक

५
४

१
१

श्रेणी धवधहन

१

करार

सहायक

श्रेणी
धवधहन
४

६

करार

अधधकृ त
सहायक
सहायक

६
५
४

१
२
१

सहायक
अधधकृ त
अधधकृ त
सहायक
सहायक
सहायक
अधधकृ त
अधधकृ त
सहायक
सहायक
श्रेणी धवधहन

४
६
६
५
५
५
९/१०
८
५
५
श्रेणी
धवधहन
७/८

९
१
१
१
१
१
१
१
१
१
१

६
६
५
श्रेणी
धवधहन
६
५
५
४
४
श्रेणी
धवधहन

१
१
१
१

करार
करार

१
२
१
१
१
१

करार

वररष्ठ जनस्वास््य
अधधकृ त
धस.अ.हे.व.
धस.अ.न.धम.
फामेसी सहायक
कायामलय सहयोगी

अधधकृ त
अधधकृ त
सहायक पााँचौ
श्रेणी धवधहन

धस.अ.हे.व.
हे.अ.
धस.अ.न.धम.
अ.हे.व.
अ.न.धम.
कायामलय सहयोगी

अधधकृ त
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
श्रेणी धवधहन
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अधधकृ त

६

स्थायी-१,
करार-५
करार
स्थायी
स्थायी-६,
करार-२३

१

करार
करार
करार
करार

करार
करार

१

२१

२२

२३

२४

२५

अ.हे.व.
आधारभतू स्वास््य सेवा के न्र (वडा नं. अ.न.धम.
२,३,४,५,६,८,११,१२,१३,१४,१५,१८) का.स.

शहरी स्वास््य के न्र (वडा नं.
१,७,९,१६,१७ र १९)

लैङ्धगक समानता तथा समाज कल्याण
शाखा

वन वातावरण, फोहोरमैला तथा धवपद
व्यवस्थापन शाखा

सामाधजक सरु क्षा तथा पधजजकरण ईकाइ

२६

योजना तथा भौधतक पवू ामधार महाशाखा

२७

योजना अनुगमन तथा त्यांक शाखा

२८

भधू म व्यवस्थापन तथा भवन धनयमन
शाखा

सहायक
सहायक

स्वीपर
मधहला धवकास
अधधकृ त
मधहला धवकास
धनररक्षक
स. मधहला धवकास
धनरीक्षक
कायामलय सहयोगी

श्रेणी धबधहन
अधधकृ त

४
४
श्रेणी
धबधहन
४
४
श्रेणी
धबधहन
श्रेणीधबधहन
६

सहायक

५

१

सहायक

४

१

श्रेणी धवधहन

१

करार

वातावरण अधधकृ त
खररदार
फायरमैन

अधधकृ त
सहायक
श्रेणी धबधहन

१
१
७

करार

सपु रभाईजर

श्रेणी धबधहन

माली

श्रेणी धबधहन

कुधचकार

श्रेणी धबधहन

श्रेणी
धवधहन
६
४
श्रेणी
धबधहन
श्रेणी
धबधहन
श्रेणी
धबधहन
श्रेणी
धबधहन

श्रेणी धबधहन

अ.हे.व.
अ.न.धम.
का.स.

सहायक
सहायक
श्रेणी धबधहन

सचू ना प्रधवधध
अधधकृ त
नायब सब्ु बा
MIS अपरे टर
धफल्ड सहायक
धसधनयर ईधन्जधनयर
ईधन्जधनयर
योजना अधधकृ त
सब ईधन्जधनयर
कायामलय सहयोगी
ईधन्जधनयर
सब ईधन्जधनयर
सभेक्षक
अधमन
खररदार
कायामलय सहयोगी
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१२
१२
१२
६
१०
६
६
१

करार
करार
करार
करार
करार
करार
करार

२
२

करार

३०

स्थायी-१८,
करार-१२
करार

अधधकृ त

६

१

सहायक
सहायक
सहायक
अधधकृ त
अधधकृ त
अधधकृ त
सहायक
श्रेणी धवधहन

१
२
१
१
१
१
१
१

अधधकृ त
सहायक
सहायक
सहायक

५
५
४
७/८
६
६
५
श्रेणी
धवधहन
६
५
५
४

सहायक
श्रेणी धवधहन

४
श्रेणी धवधहन

१
१

१
१
१
२

करार
करार

स्थायी-१,
करार-१

२९

भौधतक पूवामधार धवकास शाखा

३०

आन्तररक लेखापररक्षण शाखा

३१

वडा कायामलय (२, ३, ४, ६, ९, १०,
१८)

३२

वडा कायामलय (१, ५, ७, ८, ११, १२,
१३, १४, १५, १६, १७, १९)

वडा कायामलय सबै

ईधन्जधनयर
सब ईधन्जधनयर
आ.ले.प. अधधकृ त
वडा सधचव
सब ईधन्जधनयर
;fdflhs
kl/rfns
÷कायामलय सहायक
वडा सधचव
अ. सब ईधन्जधनयर
;fdflhs
kl/rfns÷कायामलय
सहायक
कायामलय सहयोगी

अधधकृ त स्तरको दरबन्दी संख्या: ३०
सहायक स्तरको दरबन्दी संख्या:१५९
श्रेणी धबधहनको दरवन्दी संख्या:१५७
कुि जम्मा दरबन्दी संख्या: ३४६
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अधधकृ त
सहायक
अधधकृ त
सहायक
सहायक
सहायक

६
५
६
५
५
४

१
१
१
७
७
७

करार

सहायक
सहायक
सहायक

४
४
४

१२
१२
१२

करार

श्रेणी धवधहन

श्रेणी
धवधहन

१९

करार

