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आर्थिक वर्ष ०७८।७९ को िागग बाणगङ्ा नगरपालिकाको 
नवौ ंनगरसभाको प्रथिम बैठकबाट स्ीकृि नीति िथिा कार्षक्रम

 
 नेिालको साव्षभौिसत्ा,  अखण्डता,  स्ाधवीनता,  स्ाभभिान,  लोकतन्त्र र जनजवीतवकाका तनम्ति भएका 
तवभभन्न जनआन्ोलनिा जवीवन उत्सग्ष गनतु्षहुने सम्पूण्ष ज्ात अज्ात सििदिरुप्रतत िार्दक श्रद्ानजलवी अि्षण गददै नेिालको 
संतवधान र स्ानवीर सरकार  सञ्ालन ऐन,  २०७४ को दफा ७१ बिोजजि रस बाणगङ्ा नगरिाललकाको नवौ ंनगरसभािा  
आ.व. ०७८।७९ को नवीतत तथिा कार्षक्रि प्रस्तुत गन्ष िाउँदा िैले आफपू लाई गौरवाम्वित भएको ििसतुस गरेको छतु  ।
 नेिालको रतुगान्तकारवी अग्रगािवी िररवत्षनका लामग संघवीर लोकताम्न्त्रक गणतन्त्रात्मक संसदवीर शासन व्यवस्ा 
स्ािना गन्ष ऐततिाससक जनआन्ोलन,  सशस्त्र सङ्घर्ष र सब ैिकससिको आन्ोलन तथिा सङ् घर्षका क्रििा शिादत प्राप्त 
गनतु्षहुने सम्पूण्ष ज्ात अज्ात सििदिरू प्रतत भाविपूण्ष श्रद्ाञ ्जलवी अि्षण गद्षछतु  । 
तवश्वव्यािवी रूििा फैललएको कोभभड-१९ को ििािारवीबाट स्देश तथिा तवदेशिा ज्ान गतुिाउनतु भएका सम्पूण्ष दाजतुभाई 
तथिा िददवी बििनवीिरू प्रतत भाविपूण्ष श्रद्ाञ ्जलवी अि्षण गददै शोकाकतु ल िररवारजनिा गििरो सिवेदना व्यक्त गद्षछतु  । 
कोभभड-१९ बाट स्देश तथिा तवदेशिा संक्रमित हुनतुभएका सब ैनेिालवी िददवीबििनवी तथिा दाजतुभाइिरूको शवीघ्र स्ास्थ्य 
लाभको कािना गद्षछतु  ।
 रस सङ्कटको घडवीिा एकजतुट भई ििािारवीको रोकथिाि,  तनरन्त्रण र उिचारको कार्षिा अग्रिङ्ततिा अिोरात्र 
खिटनतुहुने चचिकत्सक,  स्ास्थ्यकिमी,  सतुरक्ाकिमी,  सरसफाइकिमी,  तवभभन्न संस्ाका एबितुलेन्स चालक लगारत सम्पूण्ष 
राष्ट्रसेवक कि्षचारवीिरूको उच्च प्रशंसा गद्षछतु  । 
 जोखखििपूण्ष रस िररस्स्तवीिा आ-आफनो तिबाट खिटनतुहुने जनप्रतततनसध,  राजनैततक दल,  सञ ्चारकिमी,  
उद्ोगवी,  व्यवसारवी,  तनजवी क्ते्र,  नागररक सिाज,  टोल तवकास समितत,  सञ ्चारकिमी,  स्ास्थ्य स्रंसेतवका लगारत सब ै
व्यक्क्त तथिा संघ संस्ािरूलाई िार्दक धन्यवाद ब्यक्त गद्षछतु  ।
नगर सभा सदस्यज्पूिरु, 
अब ि नगरको सिग्र तवकासको खाकाको रुििा तरार गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नवीतत तथिा कार्षक्रिलाई 

बतुँ दागत रुििा प्रस्तुत गन्ष चािानछतु  ।
(क) आर्थिक तवकास

१. कृतरजन्य उत्ादन बमृद् गरवी आरात प्रततस्ािन गददै तनरा्षत प्रबद््षनका लामग कृतर सम्वन्वी ज्ान तथिा 
सवीि िाससल गरेका कृतर िेशािा रिकेा र संलग्न हुन चािने रतुवा तथिा व्यवसायरक कृरकिरुको लामग 
िागिा आधाररत ब्यवसायरक कृतर तवकास कार्षक्रि  सञ्ालन गरवी रोजगारवी ससज्षना गन्ष एक गाउँ एक 
उत्ादनको अवधारणालाई तनरन्तरता िदईने छ ।  

२. कोभभड-१९ को कारण तवदेशिा रोजगारवी गतुिाई स्देश िफता्ष भएका नागररकिरूलाई उनवीिरूको सवीि 
र दक्ताको आधारिा उत्ादनिपूलक कार्षिा लाग्न प्रोत्सािन गररनेछ ।

३. प्रतवसधिैत्रवी कृतरलाई प्रवद््षन गन्ष  स्ाट्ष कृतर गाउँको अवधारणालाई क्रिशः तबस्ार गददै लमगनेछ ।  
४. तनिा्षणासधन कृतर उिज सङ्कलन केन्द्रको तनिा्षण कार्षलाई तनरन्तरता िदईनेछ  अन्य क्ते्रिरुिा सम्ाव्यता 

अध्यरन गरवी क्रिशः तवस्ार गददै लमगनेछ । 
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५. ससचंाइ्ष िहँुच नभएका ठाउँिा साना ससचंाई,  सति ससचंाई,  स्यालो ट्पूवेल,   िडि बोररङ,  ताल तलैरा 
तथिा िोखरवी िि्षत जस्ा कार्षलाई प्राथिमिकतािा राखवी ससचंचत क्ते्रफलको तवस्ार गररदै लमगनेछ । 

६. नगरिाललका भभत्रका जलासर र िाछा िोखरवीिरुलाई संरक्ण गददै व्यवसायरक िाछा िोखरवी तनिा्षण गनने 
सिपूि/सिकारवी/फि्षिरुलाई आवश्यक अनतुदान उिलब्ध गराउने व्यवस्ा मिलाइनेछ ।

७. एक घर एक करेसाबारवी एक गाउँ एक नस्षरवी को अवधारणा  अनतुरुि स्च्छ तथिा ताजा तरकारवी एवि ्
फलफपू ल उत्ादन गन्ष भान्सा नै  औरधालर कार्षक्रि  सञ्ालन गररनेछ ।

८. तबऊ प्रततस्ािन दर बढाउनका लामग कृरक सिपूि/सिकारवी/फि्ष िाफ्ष त खाद्ान्न तथिा घासँको तबऊ 
उत्ादन कार्षक्रििरु  सञ्ालन गरवी नगरलाई क्रिशः तबऊिा आत्मतनभ्षर गराउँदै लमगनेछ । 

९. िरम्रागत र रैथिाने रुििा रिकेा बालवीिरुको  ववीउको संरक्ण र सबिद््षन गन्ष कृरकिरुलाई प्रोत्सािन गददै 
लमगनेछ । 

१०. रासारतनक िल तथिा तवरादवीको प्ररोगलाई क्रिशः कि गददै प्राङ्ाररक खेतवी िद्दततलाई प्रोत्सािन गददै 
लमगनेछ । 

११. कृतर उत्ादनबाट कृरकिरुले उचचत िपूल्य प्राप्त गनने सतुतनजचितता गन्ष बजारवीकरण,  भण्डारण,  तनरिन 
तथिा िपूल्य श्रङृ्खलालाई व्यवस्स्त गददै कृरकिरु लाभाम्वित हुने व्यवस्ा मिलाइनेछ । 

१२. कृतरलाई रान्त्रवीिककरण,  तवतवसधकरण,  तवभशतष्करण िाफ्ष त उत्ादकत्व अभभबमृद् गन्ष साितुििक खेतवी 
प्रणालवीलाई प्रवद््षन गददै आर्थिक सम्तुन्नतवी एवि ्खाद् तथिा िोरण सम्प्रभतुता सतुतनजचित गररनेछ । 

१३. साना व्यवसायरक कृतर उत्ादन (िकेट) तवकास कार्षक्रिको प्रभावकारवी कारा्षविरनका लामग आवश्यक 
सिरोग र सिकार्ष गनने व्यवस्ा मिलाइनेछ ।

१४. कृतर प्रदश्षनवी,  कृतर िेला,  कृरक भ्रिण,  ताललि तथिा अगतुवा कृरक क्िता तवकास सबिन्वी तवभभन्न 
कार्षक्रििरु  सञ्ालन गददै लमगनेछ ।

१५. सवीिलाई श्रि,  श्रिलाई रोजगारवी,  रोजगारवीलाई उत्ादन र बजारसँग जोड्न रातष्ट्रर तथिा अन्तरातष्ट्रर 
बजारको िाग अनतुरुिका सवीििपूलक ताललि कार्षक्रििरु  सञ्ालन गरवी रोजगारवी ससज्षना िाफ्ष त 
सािाजजक तथिा आर्थिक रुििा िछािड िरेका सितुदार,  बरेोजगार रतुवा,  दललत,  आिदवासवी,  जनजातवी,  
िधसेवी,  ितुस्लिि तथिा एकल िििलािरुको आर्थिक सािाजजक अवस्ािा रुिान्तरण गरवी गररबवी 
तनवारणिा रोगदान गररनेछ । 

१६. नगरका ितुख्य बजार केन्द्रिा कृतर उिज सङ्कलन तथिा तबक्ररी केन्द्रलाई व्यवस्स्त गररनेछ र नगरभभत्र 
शवीत भण्डार स्ािना गन्ष संघ तथिा प्रदेश सरकारसँग सिकार्ष गररनेछ । नगर क्ते्रभभत्र उत्ादन हुने 
कृतर तथिा िशतुजन्य वस्तुिरूको खररद तथिा तविक्र तवतरणको सिजताको लामग िाट वजारिरुलाई थिि 
व्यवस्स्त गददै लमगनेछ । 

१७. नगरभभत्र िक्रराशवील सिकारवीिरुको उत्ादन तथिा बजारवीकरणको लामग ििल गररनेछ साथि ैतवररगत 
रुििा एिककरण र व्यवस्ािकरीर रुििा एकरुिताको लामग अगािड बढाइनेछ । सिकारवीिरुको िपूजवी 
िररचालन गरर उद्दिभशलता प्रवद््षन गन्ष आवश्यक सिकार्ष गददै लमगनेछ ।

१८. सिकारवीिरुबाट नगरिाललकािा िेश हुने िाससक प्रततवेदनिरुलाई अनलाईन िाध्यिबाट प्राप्त गनने गरवी 
व्यवस्ा मिलाइने छ । नगरभभत्र रिकेा सिकारवीिरुको तनरमित अनतुगिन गरवीने छ । तनष्क्रिर एवि ्
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तनरि तविररत  सञ्ालनिा रिकेा सिकारवीिरुलाई आवश्यक कानतुनवी कारवािवी तथिा खारेजवीको प्रिक्ररािा 
लमगनेछ । 

१९. औद्ोमगक ग्रािका आवश्यक िपूवा्षधार तनिा्षणका लामग संघ तथिा प्रदेश सरकारसँग सिविर,  सिकार्ष 
तथिा साझदेारवी गररनेछ । साना,  लघतु तथिा घरेलतु उद्ोगिरुको सवीि तथिा प्रतवसधिरुलाई प्रोत्सािन गददै 
लमगनेछ ।

२०. कृरकिरुको घरदैलोिा गई कृतर तथिा िशतु सबिन्वी प्रातवसधक सेवा तथिा िरािश्ष प्रदान गनने व्यवस्ा 
मिलाइने छ । 

२१. कृतर,  िशतुिंक्वी तथिा ित्स्य तथ्ाङ्क अद्ावसधक तथिा कृरक सपूचचकरण कार्षक्रि  सञ्ालन गररनेछ । 
२२. नगरिाललकाका सब ैवडािरूिा िाटो िरवीक्ण गरवी प्रातवसधकको रार अनतुसारको व्यवसायरक फलफपू ल 

खेतवी,  तरकारवी र अन्न बालवी का लामग आवश्यक िरािश्ष तथिा आवश्यक सिरोग उिलब्ध गराईनेछ ।  
२३. नगरको भपू-उिरोग नवीतत तथिा रोजना तनिा्षण गरवी कृतररोग्य भपूमिको खण्ण्डकरण कार्षलाई तनरुत्सािित 

गददै लमगनेछ । 
२४. नगरिाललकालाई तरकारवी,  िि तबऊ दधु,  िासतु र अण्डा उत्ादनिा आत्मतनभ्षर बनाउनका लामग 

बाख्ािालन,  िौरवीिालन,  भैसवी तथिा गाइ्ष िालन,  कतु खतुरा िालन र बंगतुरिालन व्यवसारको सतुरूवात गनने 
कृरक तथिा रतुवािरूलाइ्ष प्रोत्सािन गन्षका लामग उन ्नत जातका तबऊ तथिा चल्ा र बोका तवतरण तथिा 
िशतु नश्ल सतुधार कार्षक्रि तथिा सो क्ते्रिा आवश्यक प्रोत्सािन कार्षक्रि  सञ्ालन गररनेछ ।

२५. कृतर तथिा िशतुिालन व्यवसारलाई व्यवस्स्त रूििा  सञ्ालन गन्षको लामग तवज्िरूको सिभामगतािा 
दवीघ्षकालवीन कृतर सबिन्वी नवीतत तरार गरवी लागपू गररनेछ ।

२६. उत्ादन तथिा उत्ादकत्व वमृद् गनने व्यावसायरक कृरकिरूलाई उत्ादनको आधारिा थिि अनतुदान िदने 
व्यवस्ा मिलाइनेछ । साथि ै िशतुिंक्वी तथिा बालवीको संरक्णको लामग िशतु तथिा बालवी तविा कार्षक्रि  
सञ्ालन गनने व्यवस्ा मिलाइनेछ । 

२७. छाडा चौिारा व्यवस्ािनको लामग शान्ता कतु ञ्ज िधतुवन धाि गौशाला तनिा्षण कार्षलाई थिि व्यवस्ािन 
गददै लमगनेछ । सो को व्यवस्ािनिा संघ,  प्रदेश सरकार र अन्य धार्िक तथिा सािाजजक संस्ािरुसँग 
आवश्यक सिकार्ष गररनेछ । 

२८. बाणगङ्ा नगरिाललका अन्तग्षत रिकेा िधतुवन धाि,  कतिलधाि,  लक्ष्मण घाट,  राि दततवन,  राजािानवी 
लगारत धार्िक सासृं्ततक  िर्षटकरीर स्लिरुलाई सिेटवी बाणगङ्ा िर्षटन सर्कटको रुििा तवकास 
गन्ष गतुरुरोजना तरार गरवी एिककृत तवकासको लामग ििल गररनेछ । साथि ैअन्तररातष्ट्रर बौमद्ष् िाक्ष को 
गतुरुरोजना तरार गरवी तनिा्षणको लामग ििल गररनेछ । 

२९. बाणगङ्ा नगरिाललका र चचनको लछचौ ंनगरिाललकासँग भमगनवी सबिन् स्ातित गरवी द्वीिक्वीर िितका 
क्ते्रिरुिा आवश्यक सिकार्ष,  सिविर,  साझेदारवी तथिा िारस्पररक सबिन् स्ातित गददै लमगनेछ । 

३०. बतेनेवी (कतिलधाि) िोिमी कोईलवी खोलालाई जलाशरको रुििा तवकास गरवी ससचंाईका अततररक्त 
जलतविारको लामग एिककृत रोजना तनिा्षण गरवी कारा्षविरनिा ल्याउन संघ तथिा प्रदेश सरकारसंग 
आवश्यक सिविर तथिा सिकार्ष गररनेछ । 

३१. नगरिाललका भभत्र रिकेा िर्षटकरीर स्लिरुको प्रचार प्रसारको लामग िर्षटन प्रोफाईल तरार गरवी ब्ोसर 
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प्रकासन गनने तथिा िर्षटन डकतु िेन्द्रवी तरार गरवी साव्षजतनक गररनेछ । 
३२. थिारु संसृ्ततलाई संरक्ण तथिा सबिद््षन गददै कला संसृ्ततको बजारवीकरण िाफ्ष त िोि से्  सञ्ालन गरवी 

िर्षटन प्रवद््षन गन्ष आवश्यक प्रोत्सािन गररनेछ । 
३३. एकल िििला,  बरेोजगार रतुवा,  अल्पसङ्ख्यकिरुको लामग  व्यवसायरक तथिा सवीििपूलक ताललि 

कार्षक्रििरु  सञ्ालन गनने र तवभभन ्न तवररिा ताललि ललएका व्यक्क्तिरूलाइ्ष सपूचवीकरण गरवी सबिम्न्त 
तवररको ज्ान र सवीिको आधारिा व्यवसायरक उद्ितफ्ष  लाग्नका लामग प्रोत्सािन गररनेछ । 

३४. िििलािरुको सिक्रर सिभामगतािा  सञ्ालनिा रिकेा सिकारवीिरु,  लघतु उद्ोगिरुलाई प्राथिमिकतािा 
राखवी प्रोत्सािन गररनेछ ।

 (ख)  सामाजिक तवकास नीति:
३५. नगरक्ते्रभभत्र रिकेा तवभभन ्न जातजातवी तथिा भारा भारवी र धार्िक सितुदारको िौललक संसृ्तत,  

रवीततररवाज तथिा िरम्रागत ज्ान सवीिको संरक्ण तथिा प्रवद््षन गन्षका लामग तवशेर कार्षक्रि  सञ्ालन 
गररनेछ ।  

३६. नगरक्ते्रभभत्र रिकेा अिाङ्,  दललत,  ितुस्लिि,  लैिङ्क तथिा रौतनक,  अल्पसङ्ख्यक,  तविन ्न,   
एकल िििला,  जेष्ठ नागररक,  तिछिडएको वग्ष तथिा सिपूिको आर्थिक तथिा सािाजजक उत्ान एवि ्
सशक्तवीकरणका लामग क्िता तवकास,  संरक्ण एवि ्िपूलप्रवािवीकरण  गनने कार्षलाई प्राथिमिकता िदईने 
छ । 

३७. नगरिाललकाभभत्र रिकेा असिार र अिाङ् लैंमगक ििसंािा िरेका तथिा सडक बालबाललकािरूको 
संरक्णका लामग वालवाललका तवशेर कोर स्ािना गरवी संरक्ण र उद्दारका कार्षक्रि  सञ्ालन गररनेछ 
साथि ैफरक क्िता भएका बालबाललकाको शैभक्क रात्राको तनरन्तरताका लामग आवश्यक कार्षक्रििरु 
सञ्ालन गररनेछ । 

३८. सिाजिा तवद्िान लैंिङ्क ििसंा र लागपू िदाथि्षको दवु्य्षसनवी सिेतका सािाजजक कतु रवीततिरूलाई तनरूत्सािित 
गन्ष त्यस्ा गतततवसधिरूको तनरन्त्रण तथिा रोकथिािका कार्षिा संलग्न संघ संस्ािरूसँगको सिकार्षिा 
सािाजजक िनोतविश्ष तथिा सचेतनाितुलक कार्षक्रििरू  सञ्ालन गरवी घर िररवार र सिाजिा ितुनःस्ािना 
हुने व्यवस्ा मिलाइनेछ ।

३९. नगरक्ते्रभभत्र स्च्छ तिउनेिानवीको िहँुच नभएका बस्वी र िररवारको िििचान गरवी स्च्छ तिउनेिानवीको 
िहँुच सतुतनजचितता गददै एक घर एक धाराको अभभरान  सञ्ालन गन्ष संघ र प्रदेश सरकार सँग सिविर र 
सिकार्ष गररनेछ ।

४०. भपूमििवीन सतुकतु बिासवी र अव्यवस्स्त बसोबासवीिरुको संकललत लगत बिोजजि जग्ा उिलब्ध गराउन 
आवश्यक ििल गररनेछ । 

४१. तवद्ालरिा िपूण्ष भना्ष अभभरानलाई तनरन्तरता िददैँ तवद्ालरिा अध्यरनरत तवद्ाथिमीिरूको प्रततभा 
प्रस्तु टन हुने खालका अततररक्त शैभक्क िक्रराकलािको  सञ्ालन गनतु्षको साथैि तवद्ाथिमीिरूले अनतुभव 
गनने खालका शैभक्क कार्षक्रि  सञ्ालन गरवी उनवीिरूको प्रततभालाइ्ष सवीिसँग आवद् गराउने व्यवस्ा 
मिलाइनेछ ।

४२. आधारभपूत तिको कक्ा १ िा भना्ष हुने तवद्ाथिमीलाइ्ष भना्ष हुनतुभन्ा अगािड १ वर्ष बालतवकास केन्द्रको 
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अनतुभव िश ्चात िात्र कक्ा १ िा भना्ष गनने व्यवस्ालाई तनरन्तरता िदईनेछ । 
४३. बाल तवकास केन्द्रको अध्यरन िपूरा गरेका बालबाललकािरूलाई तवद्ालरिा स्ानान्तरण गरवी अध्यरन 

कार्षलाई तनरन्तरता िदनका लामग आवश्यक िनने प्रोत्सािनिपूलक कार्षिरूको िििचान गरवी कारा्षविरन 
गनने व्यवस्ा मिलाइनेछ ।

४४. तवद्ालरिरूको कक्ा कोठाको भशक्ण ससकाइ प्रिक्ररालाइ्ष प्रभावकारवी बनाई गतुणस्रवीर भशक्ाको 
सतुतनश ्चचतताका लामग भशक्किरूको सवीि तथिा क्िता अभभवमृद् गन्ष आवश्यकता अनतुसार क्िता तवकास 
कार्षक्रि  सञ्ालन गनने व्यवस्ा मिलाइनेछ । 

४५. भशक्ण ससकाइलाई प्रभावकारवी बनाउनका लामग तवद्ाथिमी तथिा भशक्क सङ्ख्या,  भौगोललक दरुवी सिेतको 
आधारिा तवद्ालर सिारोजन तथिा भशक्क दरबन्वी मिलान गनने कार्षलाई प्राथिमिकताका साथि तनरन्तर 
अगािड बढाईने छ । 

४६. वाल तवकास केन्द्रको ससकाइ उिलष्कब्धलाई प्रभावकारवी र गतुणस्रवीर वनाउनका लामग सिरोगवी 
कार्षकता्षलाई आवश्यक प्रोत्सािन गनने व्यवस्ा मिलाइनेछ साथि ैिाल कारा्षविरनिा रिकेो िदवा खाजा 
कार्षक्रिलाई तनरन्तरता िदइने छ ।

४७. बाणगङ्ा नगरिाललकालाई बालिैत्रवी स्ानवीर शासनरतुक्त नगरिाललका घोरणा गरवी रसको िदगोिनाको 
लामग स्ानवीर आिा सिपूि,  रतुवा क्लब,  टोल तवकास समितत,  बालक्लब,  स्ानवीर िििला स्ास्थ्य स्रं 
सेतवका लगारत अन्य सरोकारवाला व्यक्क्त तथिा संघ संस्ासँग सिविर र सिकार्षिा आवश्यक कार्षक्रि  
सञ्ालन गररनेछ ।

४८. तवद्ालरिा अध्यरनरत तवद्ाथिमीिरूको शैभक्क उिलष्कब्धलाइ्ष वमृद् गन्ष िपूल्याङ्कन प्रणालवीलाइ्ष तवश्वसनवीर 
बनाउने साथि ै संस्ागत तवद्ालरिरुको िाठ्यक्रिलाई एकरुितािा ल्याउने गरवी आवश्यक व्यवस्ा 
मिलाइनेछ । 

४९. शैभक्क रणनवीततक रोजना तनिा्षण/अद्ावसधक गददै सरोकारवालािरु तबच तनरन्तर संवाद,  छलफल 
तथिा अन्तरिक्ररा कार्षक्रि  सञ्ालन गददै कारा्षविरनिा लमगनेछ । तवद्ालरिरुको शैभक्क गतुणस्र 
अभभवमृद्का लामग आवश्यक तनरिनको व्यवस्ालाई प्रभावकारवी बनाईनेछ ।  

५०. तवद्ालरिा छात्रािरूको तनरमितताको लामग तनःशतुल्क रूििा स्यानवीटरवी प्ाड उिलवध गराउने व्यवस्ालाई 
तनरन्तरता िदइनेछ साथि ैिकशोर िकशोरवीिरुको शारवीररक तथिा िानससक क्िता तवकासका लामग तवभभन्न 
सचेतवीकरणका कार्षक्रििरु  सञ्ालन गररनेछ ।

५१. तवद्ालरिरुको कक्ा कोठा,  तवज्ान प्ररोगशाला,  ितुस्कालर लगारतका िपूवा्षधारिरुको तनिा्षण तथिा 
स्रोन्नततका साथि ैशैभक्क संस्ािरुलाई सपूचना प्रतवसधिैत्रवी बनाई गतुणस्रवीर भशक्ण ससकाइ प्रिक्ररालाई 
प्रभावकारवी बनाउन आवश्यक व्यवस्ा मिलाइने छ । रसका साथैि प्र.अ. तथिा भशक्कसँग जजम्वेारवी 
बढाउन कार्ष सम्ादन समझौता गनने व्यवस्ा मिलाइने छ । 

५२. तवश्वव्यािवी ििािारवीको रूििा फैललएको कोभभड-१९ सङ्क्रिणको दोस्ो लिरको कारणबाट तवद्ालर  
सञ्ालन हुन नसकरी िढाइ हुने िदनिरू किवी हुने भएको हँुदा उक्त ग्याि िपूरा गन्ष अततररक्त कक्ा साथि ै
वैकल्ल्पक ससकाइ सिजवीकरण कार्षक्रि  सञ्ालन गनने व्यवस्ा मिलाइनेछ ।

५३. बालबाललका तथिा रतुवािरूको शारवीररक तथिा िानससक तवकासका लामग तवद्ालर तथिा वडास्रिा 
खेलिैदानको सम्ावनाका आधारिा खेलकतु द प्रततरोमगता  सञ्ालन गरवी तवद्ाथिमी तथिा रतुवािरूलाइ्ष 
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खेलप्रतत उत्परेरत गराउने व्यवस्ा मिलाइनेछ ।
५४. आधारभपूत तिका थिि कक्ािरुिा कतिलवस्तु र बौद् भशक्ा तवररको स्ानवीर िाठ्यक्रि र िाठ्यितुस्क 

तनिा्षण गरवी लागपू गररनेछ साथि ैउच्च भशक्ािा सिेत तवस्ारका लामग आवश्यक ििल गररनेछ । 
५५. तवद्ालरिा सतुशासन,  िारदशमीता,  जवाफदेििता प्रबद््षनिा जोड िदई तवद्ालरिा एिककृत भशक्ा 

व्यवस्ािन सपूचना प्रणालवी (Integreted Education Management Information 
System-IEMIS) र तवद्तुतवीर िाजजरवीलाई िपूण्ष रुििा कारा्षविरन गररनेछ ।

५६. उतृ्ष् नततजा ल्याउने साितुदायरक तवद्ालर,  तवररगत भशक्क र तवद्ाथिमीलाई प्रोत्सािन गनने नवीतत 
अवलबिन गररनेछ ।

५७. नगरस्रवीर िेरर कि,  राष्ट्रितत रतनङ्शवील्ड लगारतका तवभभन्न खेलकतु द कार्षक्रििरुलाई तनरन्तरता 
िदईनेछ । नगरभभत्रका प्रततभावान खेलाडवीिरुको िििचान,  प्रोत्सािन तथिा सम्ान गररनेछ ।

५८. नेिाल सरकारबाट  सञ्ालन भएका स्ास्थ्य सबिन्वी कार्षक्रिलाई थिि प्रभावकारवी बनाइनतुका साथि ै
गभ्षवतवी िििलाको िोरण अवस्ािा सतुधार गरवी स्ास्थ्य संस्ािा सतुते्रवी गराउनका लामग प्रोत्सािन 
गररनेछ । तवगत आर्थिक वर्षदेखख  सञ्ालनिा रिकेा अण्डा तवतरण,  िििला स्ास्थ्य स्रंसेतवकािरू र 
आिा सिपूिको बठैक  सञ्ालन सबिन्वी  कार्षक्रििरूलाइ्ष तनरन्तरता िदइने छ ।

५९. ज्ेष्ठ नागररक,  अिाङ्,  असिार र गभ्षवतवी िििलािरूलाई घर-दैलोिा सेवा िदने कार्षलाइ्ष थिि प्रभावकारवी 
बनाउनका लामग आवश्यक िनने कार्षक्रििरू  सञ्ालन गनने व्यवस्ा मिलाइने छ । साथि ैसािाजजक सतुरक्ा 
भत्ा बैंिकङ प्रणालवीबाट तवतरण गनने कार्षलाई तनरन्तरता िदईनेछ । 

६०. नगरिाललका भभत्र रिकेा स्ास्थ्य संस्ािरूबाट प्रवाि हुने सेवालाइ्ष चतुस् बनाउन आवश्यक िनने िपूवा्षधार,  
जनशक्क्त र स्ास्थ्य सािग्रवी  थिि गरवी गतुणस्रवीर सेवा उिलब्ध गराइनेछ । रसको लामग स्ास्थ्य 
किमीिरूलाई आवश्यक प्रोत्सािन गररनेछ । 

६१. कोभभड-१९ संक्रिणको दोस्ो लिरको असर रिँदाको अवस्ासम्को लामग आईसोलेसन सेन्टर र िोि 
आईसोलेसनिा बसेका व्यक्क्तिरूलाई स्ास्थ्यकिमीबाट आवश्यक तनगरानवी,  िरािश्ष र स्ास्थ्य उिचारको 
व्यवस्ा मिलाइनेछ साथि ै अन्य सरुवा रोग तथिा ििािारवी रोगिरुको तनरन्त्रणका लामग आवश्यकता 
अनतुसार तवशेर कार्षक्रििरु  सञ्ालन गररनेछ । 

६२. रस नगरिाललका क्ते्रभभत्र कोभभड-१९ संक्रिणको रोकथिाि र तनरन्त्रणको लामग बढवीभन्ा बढवी 
नागररकिरूलाई िरवीक्णको दाररािा ल्याईनेछ । सब ैनगरबासवीिरुलाई कोभभड-१९ तवरुद्को खोिको 
लामग संघवीर तथिा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक सिविर र सिकार्ष गरवी खोि कार्षक्रि  सञ्ालन गनने 
व्यवस्ा मिलाइने छ । 

६३. नेिाल सरकारद्ारा तनःशतुल्क रूििा उिलब्ध गराईएका  औरधवीिरूको उिलब्धतालाई सतुतनश ्चचत गददै 
आर्थिक अवस्ा किजोर रिकेा िधतुिेि र उच्च रक्तचािका तवरािवीिरूले प्ररोग गनने औरधवी तनशतुल्क 
रूििा उिलब्ध गराउने र गभ्षवतवी िििलािरूलाई नगरिाललकाको तफ्ष बाट आईरन तथिा क्ाल्सिरि चक्री 
तनःशतुल्क रूििा तवतरण गनने गनने व्यवस्ा मिलाइनेछ ।

६४. तििरा अस्पतालको सेवा तवस्ार तथिा सेवाको गतुणस्र अभभबृमद् गन्ष औरधवी उिकरणिरुको प्रवन् र 
जनशक्क्तको व्यवस्ािन र आवश्यक थिि संरचनािरुको व्यवस्ािनको लामग प्राथिमिकताका साथि लागपू 
गररनेछ साथि ैरस अस्पतालको सेवा तवस्ार गरवी टट्रिा सेन्टरको रुििा सिेत तवकास गन्ष संघ तथिा प्रदेश 
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सरकारसँग आवश्यक सिविर गररनेछ । 
६५. नगरक्ते्रभभत्र रिकेा साितुदायरक तथिा नवीजज अस्पतालिरुको सेवाको गतुणस्रवीरता अभभबमृद्का लामग 

आवश्यक सिरोग र सिकार्ष गददै तनरिनको व्यवस्ालाई सिेत प्रभावकारवी बनाउँदै लमगनेछ । संघ,  
प्रदेश तथिा अन्य सबिद् तनकारिरुको सिकार्षिा अक्सिजन प्ान्ट तनिा्षण कार्षलाई अगाडवी बढाईनेछ ।  

६६. तवभभन ्न संघ संस्ा वा तवशेरज्को सिविर र सिकार्षिा नगरक्ते्रभभत्र आवश्यकता अनतुसार तनःशतुल्क 
तवशेरज् स्ास्थ्य सेवा सिितका भशतवरिरु  सञ्ालन गनने व्यवस्ा मिलाइनेछ ।

६७. सब ैनगरबासवीिरुलाई स्ास्थ्य बवीिाको दारराभभत्र ल्याउन आवश्यक प्रवद््षनात्मक कार्षक्रििरु  सञ्ालन 
गररनेछ । 

६८. सतुरभक्त िाततृ्व,  िोरण,  खोि,  प्रजनन स्ास्थ्य,  क्ररोग,  कतु ष्ठरोग तनवारण,  बालस्ास्थ्य,  िररवार 
तनरोजन तथिा सतुरभक्त गभ्षितन,  रौनरोग तथिा एच.आई.भवी. एड्स,  साितुदायरक स्ास्थ्य,  ससकलसेल 
एतनमिरा जस्ा स्ास्थ्य सबिन्वी तवररिा तवभभन्न प्रवद््षनात्मक एवि ् तनरोधात्मक कार्षक्रििरुलाई 
तनरन्तरता िदईने छ ।

६९. घरिा प्रसतुतवी शतुन्य (Zero Home Delivery) नगरिाललका बनाउनका लामग आवश्यक कार्षक्रि  सञ्ालन 
गन्ष स्ास्थ्य संस्ािरुको प्रशासतनक व्यवस्ािन र भौततक संरचनािरुलाई स्रोन्नतत गररंदै लमगनेछ साथि ै
सब ैवडािरुिा व्यवस्स्त खोि केन्द्र तनिा्षण गन्षका लामग आवश्यक व्यवस्ा मिलाइने छ ।

७०. िििला स्ास्थ्य स्रं सेतवकािरुले सितुदारिा ितुर् राएको रोगदानको उच्च ितुल्याङ्कन गददै उचचत प्रोत्सािनको 
ब्यवस्ा मिलाइने छ ।

७१. रस नगरक्ते्रभभत्र िृगौला प्रत्यारोिण,  जिटल ितुटतुको शल्यिक्ररा,  स्पाईन सज्षरवी सबिन्वी जिटल 
शल्यिक्ररा जस्ा उिचारिा कार्षतवसध बिोजजि केिवी राित उिलब्ध गराउने व्यवस्ा मिलाइनेछ । 

७२. रतुवािरुको नेततृ्व र क्िता तवकास हुने खालका कार्षक्रििरुलाई प्रोत्सािन िदई सञ्ालन गररनेछ । 
७३. आरतुवनेिदक,  रोग एवि ्प्राकृततक चचिकत्सा लगारत वैकल्ल्पक चचिकत्सा प्रणालवीको तवकास,  तवस्ार र 

प्रबद््षन गररनेछ । नगर भभत्र आरतुवनेिदक औरसधिरुको तनरमित उत्ादन तथिा सिज तवतरणको व्यवस्ा 
मिलाइनेछ । कोभभड-१९ को तनरन्त्रण तथिा रोकथिािका लामग आरतुवनेद सेवालाई सिेत िररचालन 
गररनेछ ।

७४. आरतुवनेद औरधालरको जग्ा प्राष्कप्त,  संरक्ण र भवनको लामग DPR तरार गनतु्षका साथि ै आरतुवनेद 
औरधालरलाई आरतुवनेद अस्पतालको रुििा स्रोन्नतत गन्ष ििल गररनेछ ।

७५. रोग अभ्ास,  ध्यान,  सकारात्मक सोचं तथिा नेतृत्व तवकास सबिन्वी तवभभन्न कार्षक्रििरु  सञ्ालन गरवी 
नगरवासवीिरुको जवीवन िद्ततको रुििा तवकास गददै आरोग्यता र स्स् व्यविार प्रवद््षन गररनेछ साथि ै
िपूल्य भशक्ा तथिा नैततक भशक्ालाई प्रवद््षन गरवी नैततक तथिा चररत्रवान नागररक तवकास गन्षको लामग 
आवश्यक कार्षक्रििरु  सञ्ालन गररनेछ ।

७६. नगरक्ते्रिा ितुस्कालर तथिा ज्ानकेन्द्र स्ािना गरवी ज्ानिा आधाररत सिाज तथिा अध्यरनशवील संसृ्ततको 
तवकासलाई प्रवद््षन गररनेछ  । 

७७. नगरिाललका क्ते्र भभत्र रिेका ऐततिाससक,  धार्िक,  सासृँ्ततक तथिा िर्षटकरीर स्ल,  िठ,  िन्न्र,  
गतुम्वा र िस्जिदिरूको संरक्ण र सबि्षद्न गददै आन्तररक तथिा वाि् र िर्षटनको आधारको रुििा तवकास 
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गररदै लमगनेछ । 
७८. नगरिाललका भभत्र रिेका ज्ेष्ठ नागररक,  अिाङ्ता भएका व्यक्क्त,  एकल िििलािरुलाइ्ष िररचर ित्र 

उिलब्ध गराउने कार्षलाइ्ष तनरन्तरता िदइनेछ साथि ैनगरिाललकाबाट प्रदान गररने सेवािरुिा िररचरित्रको 
आधारिा आवश्यक छतु ट तथिा सहुललरतको व्यवस्ा मिलाइने छ ।  

७९. कोभभड-१९ िलछको थिि रणनवीतत र कार्षरोजना तरार गरवी क्ते्रगत तवशेर कार्षक्रि  सञ्ालन गररनेछ 
। ििािारवीका कारण रोजगारवी गतुिाएका श्रमिक,  साना िकसान,  असिार व्यक्क्त,  गररव तथिा तविन्न 
वग्षका िररवारलाई लभक्त गरवी स्ास्थ्य,  भशक्ा,  सवीि तवकास ताललि र रोजगारवी एवि ्आर आज्षन 
सबिन्वी तवशेर कार्षक्रि  सञ्ालन गररनेछ । 

८०. सािाजजक कतु रवीतत,  लैंमगक ििसंा,  कतु संस्ार र जातवीर तवभेद,  छतु वाछतु त,  बरेोजगारवी र सािाजजक 
तवभेदका कारण सितुदार तििा ििसंा,  अिराध तथिा बढ्दो िानससक तवचलन तथिा आत्मित्या रोकथिाि 
तथिा तनरन्त्रणका लामग नगरिाललका स्रिा िनोसािाजजक िरािश्ष कार्षलाई तनरन्तरता िदईनेछ । 

८१. नगर क्ते्रबाट वैदेभशक रोजगारिा जाने रतुवािरुको तथ्ाकं अद्ावसधक गरवी सतुरभक्त आप्रवासन 
कार्षक्रिलाई तनरन्तरता िदईनेछ ।   

८२. रोजगार बैंक स्ािना गरवी वेरोजगार रतुवािरुलाई सपूचवीकृत गरवी नगरिा  सञ्ालन हुने िरररोजनािरुिा 
िररचालन गनने व्यवस्ा मिलाइनेछ साथि ै सतुचचकृत वेरोजगार रतुवािरुलाई १०० िदनको िाररश्रमिक 
सतुतवधा उिलब्ध गराउने व्यवस्ालाई तनरन्तरता िदईने छ ।

८३. बहुक्ते्रवीर िोरण रोजना अन्तग्षत िोरणिैत्रवी स्ानवीर शासन (NFLG) अवलबिन गन्ष िोरणिैत्रवी वाड्ष 
घोरणाका लामग तवशेर अभभरान  सञ्ालन गररनेछ । रसका लामग क्रिशः एक वडा एक निपूना गाउँको 
अभभरान रसै वर्षबाट कारा्षविरन गररनेछ । 

८४. लैिङ्क तथिा घरेलतु ििसंा,  एकल िििला,  अिाङ्ता,  रौन शोरण लगारत जोखखििा िरेका बालबाललका,  
रौतनक तथिा लैंमगक अल्पसङ्ख्यकिरुलाई दृतष्गत गरवी अवसर र िित प्रबद््षन सबिन्वी तवशेर कार्षक्रि  
सञ्ालन गररनेछ । 

८५. “नगर प्रितुखको अभभभावकत्व,  बाल स्ास्थ्यिा अिनत्व” भन्न ेिपूल कार्षक्रि अन्तग्षत बाल स्ास्थ्यका 
कार्षक्रििरु  सञ्ालनिा ल्याईनेछ । 

८६. नगर उिप्रितुखसँग ज्ेष्ठ नागररक कार्षक्रि अन्तग्षत “िरा्षिदत सिाज,  िदव्य संस्ार,  ज्ेष्ठ नागररकाको 
सम्ानिा स्ानवीर सरकार” भन्न ेनाराका साथि जषे्ठ नागररकिरुको स्ास्थ्य िरेचाि,  ज्ान सवीि िस्ान्तरण 
तथिा सम्ान कार्षक्रििरु सञ्ालन गररनेछ  । 

८७. “सवा्षङ्वीण स्ास्थ्य िाम्ो लक्ष्य,  गततशवील तवकासिा वाड्ष अध्यक्” नारा सिित सबिम्न्त वडािरुिा 
सरसफाइ अभभरान र िरररालवी प्रवद््षन कार्षक्रि तनरमित  सञ्ालन गररनेछ ।

(ग)  पूवा्षधार तवकास सम्बन्ी नीति
८८. नगरिाललकाको नगर सडक रातारात गतुरूरोजना (MTMP) तनिा्षण गरवी नगरक्ते्रका सडकको 

िािदण्ड (Right of way) तोिकनेछ साथि ैएकरीकृत सिरवी तवकास तथिा बसिाक्ष को गतुरुरोजना तरार 
गरवी तनिा्षण प्रिक्ररालाई अगािड बढाईने छ । 

८९. नगरस्रवीर सडक संजाल तवस्ार तथिा स्रोन्नतत,  नदवी तथिा खोलािरुिा ितुल र कल्भट्ष तनिा्षण तथिा 
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नगरस्रवीर तवभभन्न िरररोजनािरु संघ तथिा प्रदेश सरकारिरुसँग आवश्यक सिविर सिकार्ष र साझदेारवी 
गरवी तनिा्षण कार्षलाई अगािड बढाउन ििल गररनेछ । न्यपूनति संरचनािरु तनिा्षण गरे िचिातिात्र सडक 
कालोित्र ेगनने व्यवस्ा मिलाइनेछ । 

९०. उज्ालो बाणगङ्ा अभभरान अन्तग्षत नगर क्ते्रभभत्रका आवश्यक स्ानिरुिा सडक सौर्षबचत् जडान 
कार्षलाई तनरन्तरता िदईनेछ । नगरका ितुख्य चोकिरुिा CCTV संजाल तनिा्षण गददै लमगनेछ । 

९१. उिभोक्ताबाट  सञ्ालन गररने भौततक िपूवा्षधारका रोजना तथिा नगरबाट  सञ्ालन हुने प्रतवसध 
िस्ान्तरणका कार्षक्रििरुिा लागत सिभामगताको अशंलाई तनरन्तरता िदईनेछ । िवेवी ईक्रीििेन्ट,  
उच्च प्रातवसधक ज्ान,  सवीि र क्िता आवश्यक िनने तनिा्षण कार्षिरुिा प्रचललत कानतुन बिोजजि ठेक्ा 
प्रिक्रराबाट  सञ्ालन गररनेछ । 

९२. चक्रिथिको टट्रराक तवस्ार र स्रोन्नततलाई तनरन्तरता िदईने छ साथि ैचालतु आर्थिक वर्षिा सम्न ्न हुन 
नसकरी अधतुरा रिकेा र क्रिागत आरोजनािरूलाई प्राथिमिकतािा राखवी आवश्यक बजटे तवतनरोजन गरवी 
सम्न ्न गनने व्यवस्ा मिलाइनेछ । 

९३. नगरक्ते्रभभत्र भौततक िपूवा्षधारिरू तनिा्षण गदा्ष अिाङ्िैत्रवी,  ज्ेष्ठ नागररकिैत्रवी,  बालिैत्रवी,  वातावरण 
िैत्रवी र तवित तथिा प्रकोि उत्ानशवील हुने गरवी तवकास तनिा्षणका कार्षिरू अगािड वढाउने व्यवस्ा 
मिलाइनेछ । 

९४. नगरिाललका तथिा वडास्रबाट आरोजनािरू छनौट गदा्ष उत्ादनिपूलक तथिा लछटो प्रततफल िदने,  
स्ानवीर स्रबाट जनश्रिदान जतुटन्े र दवीगोिना भएका आरोजनािरू छनोट गन्षका लामग प्रोत्सािित 
गररनेछ ।

९५. बाणगङ्ा र भङगलाको दोभानिा जलाधार संरक्ण र ससचंाई व्यवस्ाका लामग सम्ाव्यता अध्यरन गरवी 
संघ तथिा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक सिकार्ष गररनेछ । 

९६. नगरिाललकािा तनिा्षण भएका भौततक िपूवा्षधारिरुको गतुणस्रवीरता िरवीक्णका लामग आवश्यक प्रतवसध 
उिकरण तथिा तसे्ोिक् िपूल्याङ्कनको व्यवस्ा मिलाइनेछ ।  

९७. रणनवीततक िपूवा्षधारको क्ते्रिा सम्ाव्यताको आधारिा साव्षजतनक नवीजज साझदेारवीको नवीततलाई 
अवलबिन गररनेछ ।

९८. साव्षजतनक तथिा नवीजज संरचनािरु तनिा्षण गदा्ष भतुकम्म्र जोखखि न्यतुतनकरण गनने तफ्ष  ध्यान िदंदै भवन 
तनिा्षण िािदण्ड र भवन संििताको िपूण्ष रुििा िालना गन्ष र िािदण्ड लागपू हुनतुिपूव्ष बनेका घरिरुको 
अभभलेखखकरणिा थिि सिजता ससज्षना गन्ष आवश्यक व्यवस्ा गररनेछ । नगरिाललकाका सम्पूण्ष 
घरधतुरवीिरुको घर नम्वर राखवी त्यसको अभभलेख व्यवस्स्त गददै लमगनेछ । 

९९. बढ्दो सवारवी चािका कारण हुन सके् सम्ातवत सडक दघु्षटनािरुलाई न्यपूतनकरण गन्ष आकाशे ितुल 
तनिा्षणको लामग संघ तथिा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक सिकार्ष सिविर र साझदेारवीको लामग ििल 
गररनेछ । तवद्ालर तथिा सितुदार स्रिा टट्रािफक सचेतना सबिन्वी आवश्यक कार्षक्रििरु  सञ्ालन 
गररनेछ । 

१००. नगरस्रवीर गौरवका आरोजनािरुलाई तनरन्तरता िदईनेछ । ठपूला र गौरबका रोजना तनिा्षणका लामग 
आवश्यक िनने स्ोतको व्यवस्ा संघ तथिा प्रदेश  सरकारको सिरोगिा जतुटाइनेछ । 
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१०१. बतुद्रङ्शाला,  िारादेववी रङ्शाला,  कवड्षिल लगारतका खेल िपूवा्षधारको स्रोन्नततको आवश्यक व्यवस्ा 
मिलाइनेछ । एक वडा एक खेलिैदान कार्षक्रि अनतुसार प्रते्यक वडािा कम्तििा १ वटा खेलिैदानको 
तनिा्षण तथिा स्रोन्नततको व्यवस्ा मिलाइनेछ । 

१०२. लक्ष्मणघाट र श्रङृ्वीघाट दािसंस्ार स्ललाई व्यवस्स्त गददै लमगनेछ ।
१०३. सबिद् तनकार एवि ्िक्िरुसँग आवश्यक सिकार्ष गरवी तवद्तुत चतुिावट ितुक्त नगर बनाउने अभभरानलाई 

तनरन्तरता िदईनेछ ।  
१०४. आरोजनािरु तोिकएको िररिाण,  गतुणस्र,  लागत र सिरिा सम्न्न हुने गरवी तनिा्षण गररनेछ साथि ै

तनिा्षण सम्न्न भएका िपूवा्षधारका रोजनािरुको तनरमित िि्षत सम्ार गरवी िदगो बनाउँदै लमगनेछ ।
१०५. सरसफाइका कार्षक्रि प्रभावकारवी रूििा  सञ्ालन गरवी िपूण्षसरसफाइ रतुक्त नगरिाललका बनाउन 

शौचालर नभएका अतत तविन ्न नागररक र कच्चवी शौचालर भएका नगरवासवीलाइ्ष िक्री शौचालर 
तनिा्षण गन्ष आवश्यक िनने न्यपूनति तनिा्षण सािग्रवी सम्वम्न्त टोल तवकास समितत र वडा कारा्षलरको 
ससफाररसको आधारिा उिलब्ध गराउने व्यवस्ा मिलाइनेछ । 

 (घ)  वन,  वािावरण िथिा तवपद ्व्यवस्ापन 
१०६. ि सफा गछतु्ष  िेरो नगर सरसफाइ अभभरानलाई तनरन्तरता िदईने छ ।
१०७. सडक भवन तथिा अन्य भौततक िपूवा्षधारिरुको तनिा्षण गदा्ष सन्ततुललत,  िदगो तथिा उत्ानशवील तवकास 

अवधारणालाई अवलबिन गररनेछ । िररत नगर प्रवद््षन गरवी वातावरणवीर प्रदरुण न्यतुतनकरण गन्ष एवि ्
सडक सतुरक्ा सिेतको कार्षको लामग सडकको दारावँारा ँवकृ्रोिण गनने व्यवस्ा मिलाइनेछ ।

१०८. बाणगङ्ा लगारत नदवीिरुको एिककृत तवकासको िडतिआर तरार गरवी नदवी तनरन्त्रण,  तटबन् तनिा्षण 
गरवी जग्ा उकास तथिा संरक्ण गन्ष संघ,  प्रदेश सरकार र अन्य तनकारिरुसँग आवश्यक सिकार्ष र 
साझदेारवी गररनेछ ।  रसरवी उकास भएको जग्ा नािजाचँ गरवी नगरिाललकाको स्ामित्विा ल्याउन ििल 
गररनेछ । 

१०९. नतवकरणवीर उजा्ष (बारोग्यास,  तवद्तुतवीर चतुलो,  सतुधाररएको चतुलो र सौर्ष उजा्ष) जस्ा कार्षक्रि प्रवद््षन 
गररनेछ । 

११०. नगर भभत्र उत्ादन हुने फोिोरिैला व्यवस्ािनका लामग बाणगङ्ा नगरिाललका वडा नं.९ िा िनने निपूना 
साितुदायरक वनको क्ते्रभभत्र ल्याण्डिफल्ड साइड तनिा्षणको लामग गतुरुरोजना तरार गनने र सोको आधारिा 
ल्याण्डिफल्ड साईड तथिा फोिोर प्रशोधन केन्द्र तनिा्षण गरवी फोिोरलाई िोिरिा रुिान्तरण गनने कार्षलाई 
अगािड वढाईनेछ । 

१११. प्राकृततक तथिा िानववीर कारणले हुनसके् तविद जोखखिको नसिाङ्कन तथिा तविद प्रततकार्ष रोजना र 
स्ानवीर जलवारतु अनतुकतु लन नवीतत तथिा रोजना तनिा्षण गरवी कारा्षविरनिा ल्याईनेछ । क्ततलाइ्ष न्यतुनवीकरण 
गन्ष आवश्यक िनने स्ोत,  साधन र जनशक्क्त व्यवस्ािन गनने कार्षलाई प्राथिमिकता िदईनेछ साथि ैउच्च 
जोखखििा रिकेा वस्स्िरुको िििचान गरवी सतुरभक्त आवासको लामग ििल गररनेछ । तविद िपूव्षतरारवी,  
प्रततकार्ष तथिा ितुनस्ा्षिना कार्षिा सबिद् सरोकारवाला संस्ािरुको सिकार्षलाई थिि सतुदृढ गररनेछ । 

११२. नगरिाललका क्ते्र भभत्र रिकेा साव्षजतनक तालतलैरा,  िोखरवी,  जलाधार र चौतारवीिरूको िि्षत सम्ार,  
जजणणोद्ार र संरक्ण गरवी अभभलेखवीकरण गररनेछ । ितुराताष्कत्वक तथिा ऐततिाससक िित्वका रूििा रिकेा 
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िोखरवी तथिा ताल-तलैरािरूको आवश्यकता अनतुसार ितुनःतनिा्षण गनने कार्षलाई प्राथिमिकता िदईनेछ ।
११३. नगरिाललका क्ते्रभभत्रका साव्षजतनक,   ऐलानवी र ितमी जग्ा िििचान गरवी संरक्ण तथिा  वकृ्ारोिण गनने 

कार्ष अगािड बढाइनेछ । 
११४. बाणगङ्ा,  कोईलवी र सघरर नदवी तथिा खोलािा आउनसके् सम्ातवत बाढवीबाट हुनसके् जनधनको क्ततलाई 

रोकथिाि तथिा न्यपूतनकरण गन्ष नगरवासवीलाई जानकारवीहुने गरवी िपूव्ष सपूचना प्रणालवी जडान गररनेछ । 
रसका साथि ैतविदको उच्च जोखखििा रिेका सितुदारिरुलाई िपूव्षतरारवी र प्रततकार्ष सबिन्वी आवश्यक 
कार्षक्रि  सञ्ालन गररनेछ । 

११५. साितुदायरक,  तनजवी तथिा साझदेारवी वनलाई दवीघ्षकाललन रुििा आरआज्षन हुन सके् जिडवतुटवी,  काठ,  
दाउरा,  घासँका लामग वहुिपूल्य बोट तवरुवािरुको वकृ्रोिण गन्ष प्ररेरत गददै लमगनेछ । साितुदायरक वनको 
कोरलाई नगरिाललकासँगको सिविर र सिकार्षिा तवकासका आरोजनािरुिा िररचालन गनने व्यवस्ा 
मिलाइनेछ । 

(ङ)  सुशासन िथिा संस्ागि तवकास 
११६. नगरिाललकाबाट प्रदान गररने सेवालाई सव्षसतुलभ,  छररतो र प्रतवसधिैत्रवी बनाईनेछ । सेवा प्रवाििा 

संलग्न जनप्रतततनसध तथिा कि्षचारवीिरूलाई नागररकप्रतत उत्रदारवी बनाउन सेवाग्रािवीको िृष्ठिोरण ललने 
िद्ततलाई संस्ागत गददै नागररकबाट प्राप्त गतुनासोको तत्ाल सिाधान गनने व्यवस्ा मिलाइनेछ ।

११७. नगरिाललकािा कार्षरत कि्षचारवीलाई जजम्वेार,  कत्षव्यतनष्ठ र उत्रदारवी बनाई कार्षसम्ादनलाई 
नततजािपूखवी बनाउन श्रावण िसान्तभभत्र िररिाणात्मक तथिा िािनरोग्य सपूचक सिित नगर प्रितुखले 
प्रितुख प्रशासकरीर असधकृत र प्रितुख प्रशासकरीर असधकृतले शाखा प्रितुखसँग कार्षसम्ादन समझौता गनने 
व्यवस्ा मिलाइनेछ । 

११८. नेिालको संतवधानको अनतुसपूचवी-८ र स्ानवीर सरकार  सञ्ालन ऐन,  २०७४ िा उले्ख भए अनतुसार 
स्ानवीर तिको काि,  कत्षव्य र असधकारसँग सबिम्न्त तवररिरूिा आवश्यक िनने ऐन,  तनरि,  
तनदनेभशका र कार्षतवसध तजतु्षिा,  िररिाज्षन,  संशोधन गनने कार्षलाइ्ष तनरन्तरता िदने व्यवस्ा मिलाइनेछ ।

११९. िेलमिलाि तथिा िध्यस्ता सेवालाई प्रभावकारवी बनाउन िदासधकारवी तथिा कि्षचारवीिरुलाई आवश्यकता 
अनतुसार क्िता तवकासका कार्षक्रि  सञ्ालन गनने व्यवस्ा मिलाइनेछ ।  

१२०. नगरिाललका अन्तग्षत कार्षरत सम्पूण्ष कि्षचारवीिरू िध्यबेाट उतृ्ष् काि गनने कि्षचारवीिरूलाई सम्ान 
तथिा ितुरसृ्त गनने व्यवस्ा मिलाइनेछ ।

१२१. नगरस्रवीर तथिा वडास्रवीर रोजना तथिा कार्षक्रिको प्रभावकारवी कारा्षविरन गन्षका लामग तनवा्षचचत 
िदासधकारवी,  कि्षचारवी र उिभोक्ता समितत तथिा टोलतवकास संस्ािा रिकेा िदासधकारवीिरूलाई रोजना 
तथिा कार्षक्रि कारा्षविरन सबिन्वी क्िता तवकासका ताललििरु  सञ्ालन गररनेछ ।

१२२. नगरिाललका तथिा वडास्रबाट सम्ादन भएका तवकास तनिा्षण र सेवा प्रवाि सबिन्वी कार्षिरूको 
साव्षजजनक सतुनतुवाइ्ष,  सािाजजक िरवीक्ण,  नागररक सन्ततुष्वी सवनेक्ण जस्ा सेवाग्रािवीप्रतत उत्रदारवी हुने 
कार्षक्रििरूको प्रभावकारवी कारा्षविरन गनने व्यवस्ालाई तनरन्तरता िदईनेछ ।

१२३. नगरिाललकाबाट तजतु्षिा भएका ऐन,  तनरि,  तनदनेभशकािा भएको व्यवस्ा अनतुसारका कोरिरू स्ािना 
गरवी आवश्यकता र आर्थिक श्रोतको उिलब्धताको आधारिा रकि जम्ा गनने व्यवस्ा मिलाइनेछ ।
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१२४. कर सचेतना अभभवमृद्का लामग कर सप्ताि,  घतुम्ति भशतवर,  घरदैलो जस्ा कार्षक्रििरु  सञ्ालन गरवी 
करको दाररा तथिा सिभामगता वमृद् गररनेछ साथि ैराजश्वका दरिरुलाई आवश्यकतानतुसार सिरानतुकतु ल 
िररिार्जत गररनेछ । करदातालाई तनरिानतुसार छतु ट,  सहुललरत,  सम्ान एवि ्प्रोत्सािनको व्यवस्ा 
मिलाइनेछ ।  

१२५. िडजजटल नगर प्रोफाइलको आधारिा वडािरुको क्ते्रगत खण्ण्डकृत तथ्ाङं्क सिितको वडा प्रोफाईल तरार 
गररनेछ । सो को आधारिा नगरिाललकाको आवसधक रोजना,  िध्यकाललन खच्ष संरचना,  िध्यकाललन 
बजटे संरचना तथिा क्ते्रगत रणतनततक रोजना तरार गरर कारा्षविरनिा लमगनेछ ।  

१२६. नगरिाललकािा कार्षरत स्ारवी कि्षचारवीिरूको रोगदानिा आधाररत अवकाश कोर र उिदान कोरिा 
रकि जम्ा गनने व्यवस्ा मिलाइनेछ ।

१२७. सँगठन तथिा व्यवस्ािन सवनेक्ण (O & M) गरवी नगरिाललकाको तवद्िान दरबन्वी तथिा सँगठन 
संरचनालाई कार्षिपूलक,  चतुस् र प्रभावकारवी बनाईनेछ ।

१२८. नगरिाललकाबाट सम्ादन गररने कार्ष,  प्रदान गररने सेवा तथिा स्वीकृत कार्षक्रि बिोजजिको िक्रराकलाि 
मितव्ययरता,  कार्षदक्ता,  प्रभावकाररता र जोखखिरिित ढंगबाट सम्ादन गन्ष,  तवत्वीर प्रततवेदन 
प्रणालवीलाई तवश ्वसनवीर बनाउन तथिा प्रचललत कानतुन बिोजजि कार्षसम्ादन गन्ष आन्तररक तनरन्त्रण 
प्रणालवी तरार गरवी कारा्षविरनिा ल्याईनेछ ।  

१२९. नगरिाललका अन्तग्षतका कि्षचारवीिरुको क्िता तवकास सबिन्वी तवभभन्न कार्षक्रििरु  सञ्ालन गररनेछ 
। 

१३०. रस नगरक्ते्रिा िक्रराशवील लेखक,  ित्रकार,  सञ ्चारकिमी तथिा मििडरासँग सिकार्ष गनने कार्षलाई 
तनरन्तरता िदइनेछ ।

१३१. नेिालको संतवधान र स्ानवीर सरकार  सञ्ालन ऐन,  २०७४ बिोजजि नगरिाललकािा दता्ष भएका 
उद्ोग,  व्यािार व्यवसार,  संघ संस्ा,  तवचत्र तथिा सिकारवी संस्ािरू सिेतको तववरण अद्ावसधक गनने 
कार्षलाई तनरन्तरता िदईनेछ ।

१३२. नगरिाललकाबाट प्रदान गररने सब ैप्रकारका सेवा,  त्यस्ो सेवा प्रदान गदा्ष लाग्ने सेवा शतुल्क,  सेवा प्रदान 
गनने जजम्वेार शाखा एवि ्िदासधकारवी र सेवा ललनका लामग आवश्यक िनने कागजात तथिा सिर सिेत 
उले्ख भएको तवद्तुतवीर नागररक वडाित्र जडान गनने व्यवस्ा मिलाइनेछ ।

१३३. नेिाल प्रिरवी र सशस्त्र प्रिरवी र अन्य सतुरक्ा तनकारसँग सिविर गरवी नगरबासवीिरुको जजउज्ान,  सम्चत्को 
सतुरक्ाका साथि ैसाव्षजतनक सम्चत् एवि ्प्राकृततक स्ोतको संरक्णको व्यवस्ा मिलाइनेछ । सो कार्षिा 
नगर प्रिरवीको सिेत व्यवस्ा गरवी िररचालन गररनेछ । वडा नं. ९ को भलवाडिा नेिाल प्रिरवी इकाई 
स्ािना र बाणगङ्ा ितुलको िपूव्षउत्र क्ते्रिा सशस्त्र प्रिरवी बल सतुरक्ा बसे तििरालाई  स्ानान्तरणका लामग 
आवश्यक ििल गररनेछ ।  

१३४. कि्षचारवीिरुको रोग्यता,  क्िता,  सवीि र अनतुभवलाई कार्षसम्ादनिा उिरोग गन्ष तथिा उत्परेरत बनाइ 
राख्न कार्षसम्ादनिा आधाररत प्रोत्सािन उिलब्ध गराउने व्यवस्ा मिलाईनेछ । साथि ैकि्षचारवीिरुको 
वतृ्वी तवकास सबिन्वी िािदण्ड तथिा कार्षतवसध तरार गरवी कारा्षविरनिा ल्याईनेछ ।

१३५. वडाको क्ते्रफल,  जनसङ्ख्या,  भौगोललक तवकटता,  आन्तररक राजश्वलाई आधार िानवी वडागत बजटे 
तथिा ससललङ तनधा्षरण र तवकासका दृतष्ले िछािड िरेका वडा तथिा क्ते्रको सिानतुिाततक एवि ्सन्ततुललत 
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तवकासको नवीततलाई तनरन्तरता िदईने छ ।   
१३६. नगरिाललका भभत्र सञ्ालन गररएका सब ैव्यवसारिरुलाई दता्ष तथिा अभभलेखवीकरण गन्ष अभभप्ररेरत 

गनने,  तवभभन्न प्रकारका चेतनािपूलक कार्षक्रििरु उद्ोग वाभणज् संघको सिेत सिकार्षिा गनने नवीततलाई 
तनरन्तरता िदईनेछ । 

१३७. तवद्तुत आिपूतमीिा हुने अवरोधबाट नगरिाललकाको सेवा प्रवाििा हुने सिस्यालाई तनराकण गन्ष सो को 
वैकल्ल्पक व्यवस्ा मिलाइने छ । 

१३८. जनतासँग स्ानवीर सरकार कार्षक्रि अन्तग्षत नगरका सब ैवडािरुिा एिककृत घतुम्ति भशतवरिरु  सञ्ालन 
गररनेछ । 

अन्तिा 
 अससमित तवकास अकाकं्ा र ससमित स्ोत साधनको सन्ततुलन कारि गनतु्ष आफैिा चतुनौतवीिपूण्ष रिकेो तवरर 

सव्षतविदत ैछ । रसका बाबजतुत रिाकँा राजनवीततक दल,  नागररक सिाज,  संघसंस्ा,  सरोकारवाला लगारत 
आि नगरबासवीको सिविर र सिकार्षिा तवकास रोजना तथिा कार्षक्रििरुको प्राथिमिकरीकरण गरवी कारा्षविरनिा 
ल्याइएको छ । िािवी तनवा्षचचत िदासधकारवीले गरेका प्रततवद्दता अनतुरुि अधतुरा रोजना नवीतत तथिा कार्षक्रि 
रिािँरुकै सिकार्ष,  सिभामगता र स्ामित्विा साथि्षक तनश्कर्षिा ितुर् राउने प्रततवद्दता सिेत व्यक्त गद्षछतु  । 

   आर्थिक वर्ष ०७८।७९ को बार्रक नवीतत तथिा कार्षक्रि तरारवीको लामग िित्विपूण्ष सतुझाविरु 
िदनतुहुने संघ तथिा प्रदेश सरकारका िाननवीर संसदज्पूिरु,  िपूव्ष िन्त्रवीज्पूिरु,  िपूव्ष िाननवीर सदस्यज्पूिरु,  तवभभन्न 
राजनवीततक दलका जजल्ा तथिा नगर प्रतततनसधिरु,  तवभभन्न संघसंस्ाका प्रतततनसधिरु,  सञ ्चारकिमीिरु र आि 
नगरवासवीिरुिा िार्दक आभार व्यक्त गददै आगािवी िदनिरुिा ितन सकरात्मक र रचनात्मक सतुझाव सल्ाि 
सिरोग तथिा सिकार्षको अिेक्ा गद्षछतु  ।  

धन्यवाद !
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नगर उपप्रमुख श्री चक्रपाणरी अरायालद्ारा ९ औ ंनगरसभामा

प्रस्ु् आ.व.०७८/७९ को बजेट 

सभाधरक्ष महोदर,  

नगरसभाका सदसरहरु,  नगरसभाका सचचवजरयू,   नगरपाचलकाका कमयाचाररीहरु !!

१. गररिािर नवौ नगरसभाको प्रथिि वैठकबाट स्वीकृत नवीतत तथिा कार्षक्रिको अधवीनिा रिवी आगािवी आर्थिक वर्ष 
०७८।७९ को बजटे तथिा कार्षक्रि प्रस्तुत गन्ष िाउँदा सम्ातनत सभाप्रतत आभार व्यक्त गन्ष चािानछतु  ।

२. सव्षप्रथिि देश र जनताको लामग बललदान िदनतुहुने सम्तुण्ष ज्ात अज्ात शििदिरु प्रतत िार्दक श्रद्ानजलवी अि्षण गददै 
घाईते,  बिेत्ा,  तििडत िररवार र सम्तुण्ष नगाररक प्रतत बाणगङ्ा नगरिाललकाको तफ्ष बाट िार्दक सम्ान व्यक्त 
गन्ष चािानछतु  । 

३. कोभभड -१९ को कारण िृत्यतु भएका सब ैिृतकिरुप्रतत िार्दक श्रद्ाञ्जलवी अि्षण गददै शोक सनत्प्त िररवारजनिा 
सिवेदना व्यक्त गन्ष चािनछतु  । त्यसैगरवी िाल उिचार गराइ रिनतु भएका सम्पूण्ष सक्रमित नगरवासवीिरूको शवीघ्र 
स्ास्थ्य लाभको कािना गद्षछतु  । कोभभड -१९ को दोश्रो भेरररन्टको कारण सिग्र राष्ट्रको साथि ैिाम्ो नगर सिेत 
िािवीले अनतुिान गरेभन्ा जिटल र तवरि हुन ितुग्यो । उक्त ििािारवीको तनरन्त्रण रोकथिाि र उिचारको लामग 
नगरका जनप्रतततनसध,  स्ास्थ्यकिमी,  सरोकारवाला संघसंस्ािरु,  राष्ट्रसेवक कि्षचारवी लगारत सब ैसंरन्त्रिरुको 
सिरोग,  सिकार्ष र सिविरकारवी भपूमिकाप्रतत उच्च सम्ान व्यक्त गन्ष चािानछतु  । 

४. बजटे तरार गनने क्रििा तवगतको अनतुभव,  िाननवीर रातष्ट्रर सभा सदस्यज्पू,  िपूव्ष प्रतततनसध सभा सदस्यज्पू,  
संतवधान सभा सदस्य ज्पूिरु,  स्ानवीर राजनैततक दल,  नागररक सिाज,  तनजवी क्ते्र,  सिकारवी एवं स्ानवीर 
साितुदायरक संघ संस्ा,  बतुमद्जवीववी,  टोल तवकास संस्ा,  सञ्ारकिमी लगारतका क्ते्रिरुबाट प्राप्त रार,  िरािश्ष,  
सतुझाव लगारतका अन्य तवभभन्न क्ते्रिरुबाट प्राप्त रचनात्मक सतुझाविरुलाई सिेटदै् आ.व.०७८।७९ को बजेट 
तजतु्षिा गररएको छ । 

५. नेिालको संतवधानिा उले्खखत राज्को तनदनेशक ससद्ान्त,  संसघर र प्रदेश सरकारको नवीतत तथिा कार्षक्रि,  
आवचद्क रोजना,  िदगो तवकासका लक्ष्य,  तवभभन्न ऐन,  कानपून,  तनरि र कार्षतवधवीिरुबाट तनदनेभशत हँुदै रस 
नगरसभाबाट स्वीकृत नवीतत तथिा कार्षक्रिलाई सफलतािपूव्षक कारा्षविरन गनने गरवी बजेट तजतु्षिा गरेको छतु  । 

६. "सबिदृ् बाणगङ्ाको िपूल आधार कृतर,  िर्षटन,  वातावरण,  िपूवा्षधार र रोजगार" को िपूल नारालाई िपूत्षरुि िदन 
भरिदणो सव्षसतुलभ,  गतुणस्रवीर सेवा तथिा सतुतवधा नगरवासवीिरुलाई उिलब्ध गराई उनवीिरुको जवीवनस्रिा क्रमिक 
सतुधार ल्याउन नगर सरकार दृढ संकल्ल्पत रिकेो छ । 

७. संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनतुदान,  स्ानवीर साधन र स्ोतको असधकति उिरोगबाट प्राप्त हुनसके् राजश्वलाई 
बजटेको प्राथिमिकतािा राखख रोजनािरुको बाडँफाडँको व्यवस्ा मिलाएको छतु  । जसबाट उत्ादकत्विा वमृद् भई 
गररबवी न्यपूनवीकरण र स्रोजगारका अवसरिरु वमृद् गददै सिग्र नगरको सिृमद् िाससल हुने अिेक्ा गरेको छतु  । 

८. बजटेको बाडंफाडं गदा्ष ितुँ जजगत बजटेको क्ते्र बढाउने,  चालतु खच्षिा मितव्ययरता ल्याउने र अनतुत्ादक क्ते्रिा खच्ष 
घटाउने गरवी बजटे प्रस्ाव गरेको छतु  । साव्षजतनक सेवाप्रवाििा स्ानवीर सरकारको भपूमिका र संततुललत तवकास 
आरोजनािरुको कार्षविरनको अवस्ालाई ध्यानिा राखदै चालतु आर्थिक वर्षका कार्षक्रििरुलाई आवश्यकता 
अनतुरुि िररिाज्षन,  संशोधन र तनरन्तरता िददैं गततभशल र लगानवीिैत्रवी नगरिाललकाको िििचान स्ातित हुने गरवी 
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बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  ।
९. स्ानवीर सरकारको क्ते्रअसधकार भभत्र रिकेा कर तथिा गैरकर राजश्व िररचालन र व्यवस्ािनलाई प्राथिमिकतािा 

राखख नगरलाई आत्मतनभ्षर बनाउने तफ्ष  जोड िदएको छतु  । 
१०. कोभभड-१९ को ििािारवीबाट सब ै नगरबासवीिरु सतुरभक्त रिन तवशेर सजकता अिनाउँदै स्ास्थ्य,  िपूवा्षधार,  

भशक्ा,  वन तथिा वातावरण,  आर्थिक,  सािाजजक र सासृं्ततक तवकासलाई प्राथिमिकतािा राखख बजटे तवतनरोजन 
गरेको छतु  । 

सभाध्यक् ििोदर,  
११. अब ि नेिाल सरकारले ललएको "संबदृ् नेिाल,  सतुखवी नेिालवी" को रातष्ट्रर आकाशंा ितुरा गन्ष रस बाणगङ्ा 

नगरिाललकाबाट आ.व २०७८/७९ को लामग तरार गररएको बार्रक बजटे तथिा कार्षक्रिको उदे्दश्य प्रस्तुत गनने 
अनतुितत चािनछतु  । 

• सब ैिकससिका तबिद र ििािारवीबाट नगरवाससको जवीवन रक्ा गनने । 
• िपूवा्षधारिरुको तनिा्षण एंव िदगोिना िाफ्ष त नगरबासवीिरुको गतुणस्रवीर जवीवनको प्रबद््षन गनने । 
• गतुणस्रवीर साव्षजतनक सेवा प्रबाि गददै सतुशासनलाई सस्ागत गनने । 
• न्यार र नैततकताका आधाररत ििसंा रिित स्स् र िरा्षिदत जवीवनशैलवी रतुक्त सिाज तनिा्षण गनने ।
• नगरको तवकास र सम्मृद्का लामग सिकार्ष र साितुििकताको सस्ारलाई प्रबद््षन गनने । 
• वातावरणवीर सन्ततुलन सिितको िदगो तथिा उत्ानशवील तवकास प्रिक्ररालाई संस्ागत गनने । 
सभाध्यक् ििोदर,  
१२. अब ि बाणगङ्ा नगरिाललकाको आ.व २०७८/७९ को बार्रक बजटे तथिा कार्षक्रिको प्राथिमिकताका क्ते्रिरु 

प्रस्तुत गनने अनतुितत चािनछतु  ।  
• रणनवीततक िित्वका आरोजनािरु तनिा्षण,  अधतुरा आरोजनािरुको तनरन्तरता र सम्न्न रोजनािरुको िि्षत 

सम्ार गरवी त्यसको िदगोिना सतुतनजचितता ।
•  स्ास्थ्य िपूवा्षधारिरुको तवकास र तवस्ार गरवी गतुणस्रवीर एंव सव्ष सतुलभ स्ास्थ्य सेवा प्रदान ।
• कृतर क्ते्रिा ज्ान,  सवीि तथिा िपूजवी िररचालन गरवी उत्ादन अभभबमृद् िाफ्ष त रोजगारवी ससज्षना र गरवीववी तनवारणिा 

प्रत्यक् रोगदान ितुरा्षउने । 
• सिाजिा तवद्िान सब ै िकससिका असिानता एंव ििसंाको तनवारण गददै सम्पूण्ष वग्ष,  क्ते्र र सितुदारको 

सशक्क्तकरण एंव िपूल प्रवािवीकरण गनने । 
• सवीििपूलक एंव व्यवसारवीक कार्षक्रि प्रबद््षन गनतु्षका साथिै उद्िशवील संसृ्तत तवकास गददै स्रोजगार ससज्षना 

गनने । 
• धार्िक,  सासृ्ततक तथिा प्राकृततक सम्दािरुको संरक्ण एंव प्रबद््षन गददै िर्षटन तवकास िाफ्ष त िर्षटन क्ते्रबाट 

प्राप्त लाभको स्ानवीरकरण गनने । 
सभाध्यक् ििोदर,  
अब ि गत आर्थिक वर्षको रथिाथि्ष र चालतु आर्थिक वर्षको सितष्गत प्रगतत तववरण प्रस्तुत गन्ष चािनछतु  । 
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१३. गत आ.व.२०७६/०७७ को आम्ानवी र खच्षको प्रगतत संभक्प्त सिवीक्ा गदा्ष कतु ल बजटे रु १ अरब १२ करोड 
४७ लाख िध्य ेचालतु खच्षतफ्ष  रु.७३ करोड ७४ लाख १२ िजार ३ सर ९० तबतनरोजन गररएकोिा रु ६८ करोड 
९५ लाख १७ िजार २ सर ७७ खच्ष भई ९३.५ प्रततशत र िपूँजवीगत खच्षतफ्ष  रू.३६ करोड ८१ लाख ९८ िजार ३ 
सर ९७ तबतनरोजन गररएको िध्य ेरु ३२ करोड ३४ लाख ३१ िजार २ सर ६८ खच्ष भई ८७.८४ प्रततशत गरवी 
जम्ा रु ९१.६२ प्रततशत खच्ष भएको सथिरो । चालतु आ.व.२०७७/०७८ को आम्ानवी र खच्षको प्रगततको संभक्प्त 
सिवीक्ा गदा्ष कतु ल बजटे रु १ अरब १८ करोड ३५ लाख ६५ िजार ४ सर ३० िध्य ेचालतु खच्षतफ्ष  रु.६८ करोड 
५३ लाख १० िजार ९५ र िपूँजवीगत खच्षतफ्ष  रू.४९ करोड िजार ८२ लाख ५५ िजार ३ सर ३५ खच्ष अनतुिान 
रिकेो सथिरो । जसिध्य े२०७८ साल जषे्ठ िसान्तसम् स्ानवीर संचचत कोरिा प्राप्त भएको रु.१ अरब २१ करोड 
३८ लाख ८० िजार ४ सर ५ प्राप्तहुन आएको र चालतु खच्ष तफ्ष  रू.४६ करोड १७ लाख ५ िजार तथिा ितुँजवीगततफ्ष  
रू.२२ करोड ५२ लाख ८८ िजार खच्ष भएको ब्यिोरा सम्ानवीत रस सभािा जानकारवी गराउन चािानछतु  ।

सभाध्यक् ििोदर,  
अब ि आगािवी आर्थिक वर्षको सितष्गत प्रस्ातवत आम्ानवी र खच्षको तववरण प्रस्तुत गन्ष चािनछतु  । 
१४. रस नगरिाललकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ िा संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त तवचत्र सिातनकरण,  सशत्ष 

अनतुदान,  राजस् बाडँफाडँ,  सिितुरक अनतुदान,  तवशेर अनतुदान,  िौज्ात रकि,  आन्तररक आर र लागत 
सिभामगता सिेतबाट रु.१अब्ष २८ करोड ३२लाख ४८ िजार ४ सर ८० हुने अनतुिान गरेको छतु  । सो आर 
रकिबाट चालतु खच्ष तफ्ष  रु ८७ करोड २१ लाख १३ िजार रिकेो छ । जसिा कारा्षलरको संचालन र प्रशासतनक 
खच्ष खच्षका लामग रु १४ करोड ७१ लाख,  सािाजजक सतुरक्ा कार्षक्रिका लामग रु २५ करोड,  नगरिाललकिा 
तथिा अन्तरगत कार्षलरिा कार्षरत कि्षचारवीिरुको तलब भत्ा तथिा तनरमित कार्षक्रि लगारत अन्य प्रशासतनक 
कार्षका लामग रु १५ करोड ८७ लाख ४६ िजार रकि खच्ष हुने अनतुिान गरेकोछतु  । क्ते्रगत बजटे तवतनरोजन 
अनतुसार आर्थिक तवकास तफ्ष का कार्षक्रिका लामग रु ६ करोड ७९ लाख ९८ िजार,  सािाजजक तवकास तफ्ष  
भशक्ा स्ास्थ्य र सािाजजक सतुरक्ा सिेत  रु ७२ करोड ५५ लाख ७५ िजार ४ सर ८०,  भौततक िपूवा्षधार तफ्ष  
रु ३१ करोड ९७ लाख ४ िजार,  वन वातावरण तथिा तविद ्व्यवस्ािनतफ्ष  रू ३ करोड ४१ लाख,  सतुशासन 
तथिा संस्ागत तवकास तफ्ष  रू १ करोड १२ लाख २५ िजार तवतनरोजन गरेकोछतु  । सोिवी बजटे अन्तरगत वडा 
स्ररर रोजनाका लागवी रु १२ करोड ५० लाख रकि छतु ट्ाई न्यपूनति रु.५० लाख र बाकँरी वडाको क्ते्रफल,  
जनसंख्या,  भौगोललक अवस्ा,  राजश्व असतुलवीको आधारिा अंकभार कारि गरवी सतुत्रको आधारिा संततुललत 
बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  । 

सभाध्यक् ििोदर,  
अब ि चालतु आ.व.को सितष्गत प्रगतत प्रस्तुत गन्ष चािनछतु  । 
१५. चालतु आर्थिक वर्षको आन्तररक आम्ानवीको समिक्ा गदा्ष प्रस्ातवत आर रू.४ करोड ७३ लाख ९३ िजार ४ सर 

६५ अनतुिान गररएकोिा २०७८ जषे्ठ िसान्तसम् रू.३ करोड १७ लाख ४५ िजार ८ िात्र असतुलवी भई ६७ प्रततशत 
आन्तररक आरतफ्ष को लक्ष्य िाससल गररएको छ भने कतु ल बजटे रू.१ अरब १८ करोड ३५ लाख ६५ िजार ४ सर 
३० िध्य ेजषे्ठ िसान्तसम् कतु ल बजटे रू १ अरव २१ करोड ३८ लाख ८० िजार ४ सर ५ प्राप्त भएको छ । 

१६. चालतु आर्थिक वर्षको खच्षको संभक्प्त समिक्ा गदा्ष प्रस्ातवत आर रू.१अरब १८ करोड ३५ लाख ६५ िजार ४ सर 
३० अनतुिान गररएको िध्य े२०७८ जषे्ठ िसान्तसम् रू.४६ करोड १७ लाख ५ िजार चालतु खच्ष र रू.२२ करोड 
५२ लाख ८८ िजार ितुँ जजगत खच्ष भई ५८ प्रततशत बजेट खच्ष भएको छ ।
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१७. २०७८ आराढ िसान्तसम्को शंसोसधत आर रु १ अरब २२ करोड ६५ लाख ४० िजार अनतुिान गररएको िध्य े
चालतु खच्ष तफ्ष  रु ६३ करोड ४ लाख ८६ िजार ७४ र िपूँ जजगत खच्ष तफ्ष  रु ४८ करोड १६ लाख ९३ िजार ८ सर 
५५ गरवी जम्ा १ अरब ८ करोड २१ लाख ७९ िजार ९ सर २९ खच्ष भई ९० प्रततशत खच्ष हुन सके् शंसोसधत 
अनतुिान गररएको छ । 

१८. िपूवा्षधार तनिा्षण तफ्ष  चालतु आर्थिक वर्षको जषे्ठ िसान्तसम्िा १२ िक.िवी. नालवी तनिा्षण,  ८ िक.िवी. ससचाई कतु लो 
तनिा्षण र १२.५ िक िवी. सडक कालोित्र ेसम्न्न भएका छन ्। कररव ६ िक.िवी. सडक कालोित्र ेहुने अवस्ािा 
रिकेो छ । २३ िक. मि. सडक स्रोन्नतत,  ४० िक. िवी. सडक ग्राभेल,  १२ वटा खानेिानवी ट्तुवेल तनिा्षण र 
३३ स्ानिा कल्भट्ष तनिा्षण सम्न्न भई सकेका छन ्। भवन तफ्ष  भशक्ा िपूव्षधार २० वटा,  िठ िन्न्र ३१ वटा,  
तबभभन्न सस्ागत संरचना र भवन िि्षत ४० वटा,  खेल िैदान ८ वटा र िोखरवी ताल तलैरा ६ वटा िि्षत गनने कार्ष 
सम्न्न भएको छ भने १२ वटा तवद्ालरका भवन सम्न्न हुने अवस्ािा रिकेा छन ्। क्रिागत रोजना अन्तग्षत 
वडा न ३ को प्रशासतनक भवन,  कृतर उिज संकलन केन्द्र र औधोमगक ग्रािको कार्ष संचालन भै रिेको छ । 

१९. चालतु आर्थिक वर्षिा कृतर उत्ादनलाई आधतुतनकरीकरण गन्ष उन्नत जातको ववीउ तबजन,  कृतर औजार र सािग्रवीिरु 
कृरक तथिा कृरक सिपूििरुलाई तनःशतुल्क तथिा लागत साझदेारवीिा तवतरण गरवी कृतर क्ते्रको उत्ादन तथिा 
उत्ादकत्व बमृद् भएको छ । 

२०. कृरक एबं िशतुिालकिरुको िाग लाई आवश्यकता बिोजजि िििचान गरवी ससमित साधन र स्ोतको बाबजतुद 
तवभभन्न अनतुदान िदने कार्षक्रििरु सम्न्न गररएको छ भने सिकारवीिरुको व्यवस्ािन तथिा एिककरणका लामग 
ििल भैरिकेो छ । 

२१. सािाजजक सतुरक्ा भत्ालाई बैंक िाफ्ष त व्यवस्स्त रुििा सरलवीकरण गरवी प्रते्यक वडािा सिज िहँुच हुनेगरवी 
तवतरण गनने व्यवस्ा मिलाईएको छ ।

२२. कोभभडको दोश्रो भेरररन्टको रोकथिाि र उिचारका लामग आवश्यक िनने अक्सिजन आिपूर्तको सिज व्यवस्ा 
मिलाईएको छ । 

२३. आर्थिक सिृमद् र िदगो तवकासका लामग सिान अग्रसरता र नेतृत्वदारवी भपूमिका स्ातित गददै स्ोत,  साधन,  
अवसर र लभक्त वग्षको सिान िहँुच स्ातित गररएको छ । सिावेशवी सिभागवीता सिित सवीिान्तकृत सितुदारको 
सािाजजक रुिान्तरणका लामग तवतनरोजजत लभक्त तफ्ष का आर आज्षन तथिा ससिितुलक कार्षक्रििरु कोभभड-१९ 
को ििािारवीका कारण प्रभातवत भएका छन ्। 

२४. भशक्ातफ्ष  साितुदायरक र संस्ागत तवद्ालरका बवीचिा भशक्ािा गतुणस्रवीरता र िहँुचिा सिानता स्ातित 
गरवी तवभेदिपूण्ष भशक्ा प्रणालवीको अन्त्य गररएको छ भने तवद्ाथिमी संख्याको आधारिा साितुदायरक तवद्ालरिरु 
सिारोजन गनने कार्षको सतुरुवात गररएको छ । 

२५. कोभभड-१९ को दोस्ो भेरररन्टसबाट तवश्वनै प्रभातवत भईरिकेो अवस्ािा ितन आि नगरवासवीको तनःशतुल्क 
आधारभपूत स्ास्थ्य सेवािा सतुलभ र सरल िहँुचका लामग उच्च प्राथिमिकता राखवी आवश्यक जनशक्क्त र िरा्षप्त 
औरसधको ब्यबस्ा गररएको छ भने आधारभतुत स्ास्थ्य सेवा नगरको सब ैवडाबाट संचालन गररएको छ । 

२६. कोरोना ििािारवीका कारण प्रभातवत नगरबासवीिरुको एन्न्टजने्ट तथिा ति.सवी.आर. प्रतवधवीबाट िरवीक्ण गरवी 
कोरोना भाईरस िोजिेटभ देखखएका तबरािवीिरुलाई िोि तथिा संस्ागत आईसोलेशनिा राखख औरधवी उिचार गनने 
व्यवस्ा मिलाईएको छ भने नगरभभत्र उिचार हुन नसके् जिटल संक्रमितलाई तनशतुल्क एबितुलेन्स सेवा प्रदान गरवी 
लतुम्बिनवी प्रादेभशक अस्पताल बतुटबल तथिा अन्य अस्पताल सम् ितुरा्षउने व्यवस्ा मिलाईएको छ । 
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२७. कोभभड १९ को ििािारवीबाट संक्रमित भई ज्ान गतुिाएका िृतकिरुको िररवारसँगको सिविरिा सव व्यवस्ािन 
गररएको छ । 

२८. ससद्ाथि्ष क्ाम्स बतुं ङ्चवीिा अक्सिजन सिितको आईसोलेशन वाड्ष तनिा्षण गरवी सेवा प्रदान गररएको छ । िोि 
आईसोलेसनिा रिकेा संक्रमितिरुलाई घरिै गई स्ास्थ्य िरािश्ष सेवा प्रदान गनने व्यवस्ा मिलाएको छतु  । कोरोना 
तनरन्त्रण,  रोकथिाि र उिचारका लामग नगर प्रकोि व्यवस्ािन कोर िररचालन गनने व्यवस्ा मिलाईएको छ ।

२९. कोरोना ििािारवीका कारण नेिाल सरकारले लकडाउनको घोरणा गरेको अवस्ािा ितन नेिाल सरकारले तोकेका 
िािदण्डिरु ितुरा गरवी कारा्षलरबाट प्रदान गररने सब ैसेवािरु सिजरुििा प्रदान गररएको छ । 

३०. नगरलाई बालिैत्रवी नगर घोरणा गन्ष बालिैत्रवी स्ानवीर शासनले अबलम्वन गरेका सतुचकिरुलाई प्राथिमिकताका 
साथि कारा्षविरनिा ल्याई २०७८ आराढ िसान्तसम् बालिैत्रवी नगर घोरणा गनने तरारवी भैरिकेो छ साथि ैरसको 
िदगोिनाको लामग आवश्यक वजेटको व्यवस्ा मिलाइएको छ । 

३१. रोजना संचालन गदा्ष प्रकोि उत्ानशवील,  वातावरणिैत्रवी,  ज्ेष्ठ नागरवीकिैत्रवी,  बालिैत्रवी,  तथिा अिाङ् िैत्रवी 
स्ानवीर शासनका आधारभतुत सतुचकिरुलाई आधार िानवी कारा्षविरन गनने व्यवस्ा मिलाईएको छ । 

३२. नगरिाललका तथिा अन्तग्षतका कारा्षलरिरुबाट प्रदान गररने सेवा प्रवािलाई प्रतवसध िैत्रवी बनाईएको छ । कर 
संकलनका लागवी प्रते्यक वडािा सफ्टवेरर जडान गररएको छ । साव्षजतनक सतुनतुवाई,  सािाजजक िरवीक्ण जस्ा 
सतुशासनका औजारिरुको प्ररोग गददै िारदशमीता,  उत्रदायरत्व,  जवाफदेििता र जनतवश्वास आज्षन गनने ब्यवस्ा 
मिलाइएको छ । 

३३. न्यारवीक समितत अन्तग्षत गत आ.व.िा १० वटा उजतुरवीिरु जजम्बेारवी साररएकोिा ८ वटा फछ्ौट भै २ वटा 
तािेलवीिा रिकेा छन भने चालतु आ. व. िा १८ वटा उजतुरवी दता्ष भएकोिा ४ वटा उजतुरवीलाई िकनारा लगाइ १४ वटा 
उजतुरवीिरु फछरयौटको प्रकृरािा रिकेा छन । स्ानवीर स्रिा ससज्षना हुन सके् सािान्य तववादिरुको तनरुिणको 
लामग िेलमिलाि केन्द्रिरुको व्यवस्ािन र िेलमिलािकता्षिरुको क्िता अभभबमृद्को व्यवस्ा मिलाईएको छ । 

सभाध्यक् ििोदर, 
३४. प्रते्यक वडाको संततुललत तवकासको लामग न्यतुनति ५० लाख र जनसंख्या,  भपूगोल र वडागत राजश्व असतुलवीका 

आधारिा सतुत्र िाफ्ष त थिि रकि तवतनरोजन गरेको छतु  । जसका लामग कतु ल जम्ा रु.१२ करोड ५० लाख वडागत 
बजटे तबतनरोजन गरेको छतु  । 

३५. कृतर क्ते्रको तवकासका लागवी ८५ प्रततशत अनतुदानिा साना ससचँाई कार्षक्रि तफ्ष  रु.२४ लाख,  ५० र ७५ प्रततशत 
अनतुदान िदने गरवी िागिा आधाररत व्यवसायरक कृतर कार्षक्रि संचालनका लागवी रु.३५ लाख बजटेको व्यवस्ा 
मिलाएको छतु  ।

३६. तरकारवी खेतवी प्रबद््षन गन्षका लामग ससडिकट खरवीद गरवी तनशतुल्क तबतरण गन्षका लामग रु.१० लाख बजटे 
तवतनरोजन गरेको छतु  । 

३७. िाटो जाचँ भशतबर,  आई. ति. एि. कृरक िाठशाला,  आकस्स्क बालवी संरक्ण,  कृतर िेला प्रदश्षनवी,  बालवी 
उिचार भशतबर,  िरम्रागत तथिा रैथिाने बालवी प्रबद््षनका लामग आवश्यक बजटे तबतनरोजन गरेको छतु  । 

३८. धान उत्ादन प्रबद््षन,  खाद्ान्न बालवीको उन्नत ववीउ,  धान वालवीको साना व्यवसारवीक कृतर उत्ादन केन्द्रका साथि ै
उन्नत ववीउ तबतरणका लामग प्रोत्सािन जस्ा कृतर कार्षक्रि संचालनका लामग रू.६३ लाख बजटे तवतनरोजन 
गरेको छतु  । 
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३९. साना व्यवसारवीक कृतर उत्ादन केन्द्र कृतर तथिा िशतु कार्षक्रिका लामग रू.२३ लाख बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  । 
४०. िकसान सतुचवीकरण,  कृतर िशतुिनछछी तथिा ित्स्य तथ्ाकं,  बालवी कटानवी तथिा तथ्ाकं अद्ावसधक जस्ा कार्षक्रि 

संचालनका लामग आवश्यक बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  । 
४१. िशतु आिार सेवाका लामग ििउदे,  वरने र बहु वरने घासँ,  बर्रि तथिा तवभभन्न प्रजाततका घासँ तबउ खररद गरवी तवतरण 

गन्षका लामग आवश्यक बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  । 
४२. िशतु उिचार कार्षक्रि अन्तग्षत औरसध खररदका लागवी लामग रु.१३ लाख बजटेको व्यवस्ा मिलाएको छतु  । साथि ै

िशतु बवीिा कार्षक्रि सञ्ालन गन्ष आबश्यक बजेटको व्यवस्ा मिलाएको छतु  ।
४३. गाई,  भैसवी,  कतु खतुरा,  बाख्ा,  बंगतुर र िाछा जस्ा िशतुिालन व्यवसारिरु प्रोत्सािनका लामग अनतुदानिा आधाररत 

तवभभन्न कार्षक्रि सञ्ालनका लामग आवश्यक बजेट तवतनरोजन गरेको छतु  ।
४४. िशतु स्ास्थ्य तनरिन,  िशतु आिार सेवा,  िशतु स्ास्थ्य तथिा उिचार,  िशतु रोग तथिा प्ररोगशाला,  कृतति गभा्षधान,  

िशतु खोि सेवा लगारत िासतु मिसन जस्ा िशतु तवकास कार्षक्रि संचालनका लामग रु.६० लाख ५० िजार बजटे 
तवतनरोजन गरवी िशतु सेवा कार्षक्रि प्रबद््षनका लामग प्रोत्सािान गरेको छतु  ।

४५. रतुवािरुलाइ रोजागारवीिा आकर्रत गन्ष कािका लामग िाररश्रमिक कार्षक्रिका लामग रु.६९ लाख ६३ िजार रकि 
तवतनरोजन गरेको छतु  ।

४६. बदेैभशक रोजगारलाइ सतुरभक्त,  िरा्षिदत,  भरिदा्ष वनाउन सितुदार अभभितुखखकरण कार्षक्रि,  ररटनमी स्रंसेवक 
िररचालन,  िनोसािाजजक िरािश्ष र तवत्वीर साक्रता जस्ा कार्षक्रि सञ्ालनका लामग रु.२० लाख तवतनरोजन 
गरेको छतु  ।

४७. ितुख्यिम्न्त्र ग्रामिण तवकास तथिा रोजगार कार्षक्रि सञ्ालन गरवी स्ानवीर स्रिा रोजगारर ससज्षना गरवी गररववी 
तनवारणिा टेवा ितुरा्षउनका लामग रु.७० लाख बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  ।

४८. नगरिा िक्रराभशल सिकारवीिरुको क्िता अभभबमृद्का लामग सिकारवी सचेतना कार्षक्रि,  सिकारवी भशक्ा,  नेततृ्व 
तवकास र आवश्यक तालवीिका लागवी रु.६ लाख बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  । 

४९.  लघतु उद्ि सबिन्वी कार्षक्रििरु संचालन गरवी नरा ँउद्िवीिरु ससज्षना गनने,  दक् उद्िवीिरुलाई प्रववीधवी िस्ान्तरण 
गरवी उद्िभशलताको तवकास गन्ष रु.३६ लाख बजेट तबतनरोजन गरेको छतु  । 

५०. आन्तररक िर्षटन तथिा सासृँ्ततक िर्षटनलाई प्रवद््षनका लामग नगरक्ते्रभभत्र िोिसे् संचालन गन्ष आधारभतुत 
िपूवा्षधार तनिा्षणका लागवी रु.५ लाख बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  । 

सभाध्यक् ििोदर, 
अब ि आगािवी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को क्ते्रगत तवतनरोजन बजटे अन्तग्षत सािाजजक तवकास तफ्ष को तवतनरोजजत 

बजटे प्रस्तुत गन्ष चािनछतु  । 
५१. स्ानवीर भारा संसृ्ततको जगेना्ष तथिा प्रवद््षनका लामग स्ानवीर िाठ्यक्रि एवि ् शैभक्क रणतनततक रोजना 

तनिा्षणका लामग आवश्यक बजटेको व्यवस्ा मिलाएको छतु  । 
५२. कोभभड १९ का कारण उत्न्न िररस्स्ततिा ससकाइ सिजजकरणका लामग वैकल्ल्पक शैभक्क कार्षक्रि सञ्ालनका 

लामग रु.११ लाख ५० िजार बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  ।
५३. प्रारस्म्क बालतवकास केन्द्रका सिजकता्ष र तवद्ारल कि्षचारवी व्यावस्ािनका लामग रु.२ करोड ४६ लाख ८ 
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िजार बजटे अनतुदान िदने व्यवस्ा मिलाएको छतु  । 
५४. तवद्ालरको शैभक्क गतुणस्र सतुदृढवीकरण एवं कार्षसम्ादनिा आधाररत प्रोत्सािनका लामग रु.१ करोड २१ लाख 

८१ िजार अनतुदान उिलब्ध गराउने व्यवस्ा मिलाएको छतु  । कक्ा ५ र ८ को िरवीक्ा व्यवस्ािन लामग आवश्यक 
रकिको व्यवस्ा मिलाएको छतु  ।

५५. सश्षत अनतुदान तफ्ष  शैभक्क क्ते्रिा तवतनरोजजत बजटे तोिकएको भशर्षकिा खच्ष गनने व्यवस्ा मिलाएको छतु  । 
नितुना तवद्ालर शैभक्क िपूवा्षधार तनिा्षणकालागवी रू.१ करोड ९ लाख  रकि खच्ष गनने व्यवस्ा मिलाएको छतु  । 

५६. साव्षजतनक तवद्ालरका तवद्ाथिमीका लामग तनशतुल्क िाठ्य ितुस्क र सेनेटरवी प्ाड एवं िदवा खाजा र छात्रवतृतका 
लामग ३ करोड ७४ लाख ८७ िजार बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  । 

५७. तवद्ालरलाई प्रतवसधिैत्रवी बनाउन सम्पूण्ष साितुदायरक तवद्ालरिरुलाई ईन्टरनेट सेवाको सतुतवधा सिित एक 
तवद्ालर एक ल्यािटिको व्यवस्ा मिलाएको छतु  । 

५८. आिा सतुरक्ा,  गभ्ष संस्ार,  गभ्षवतवी उत्परेणा सेवा,  न्यानो झोला र तनशतुल्क सतुरभक्त गभ्षितन सेवा सञ्ालनका 
लामग रु.२० लाख ८७ िजार बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  ।

५९. िात ृतथिा नव भशशतु कार्षक्रि िोरण कार्षक्रि र िकशोर िकशोरवी तथिा प्रजनन स्ास्थ्य कार्षक्रिका लामग रु.३४ 
लाख ८७ िजार तवतनरोजन गरेको छतु  । 

६०. आधारभतुत तथिा आकस्स्क स्ास्थ्य सेवाको औरधवी तथिा सर्जकल सािग्रवी खररदका लामग रु. ४१ लाख बजटे 
तवतनरोजन गरेको छतु  ।

६१. िििला स्ास्थ्य स्रंसेतवकािरुको िनोवल उच्च राखख काििा उत्परेरत गन्ष प्रोत्सािन तथिा रातारात खच्ष उिलब्ध 
गराउन रु. ३४ लाख बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  ।

६२. ससकलसेल एतनमिरा,  िाचत्िाइले,  औलो तथिा कालाजार,  इन्तु एनजा,  वड्षफ् तु,  क्ररोग जस्ा रोगको तनदानको 
लामग औरसध सिित आवश्यक कार्षक्रि सञ्ालनका लामग रु १५ लाख ८५ िजार रकि तवतनरोजन गरेको छतु  ।

६३. स्ानवीर अस्पताल र बर्थिङ् सेन्टरिा प्रसतुतवी हुने िििलािरुलाई तनशतुल्क एम्वतुलेन्स तथिा रातारात सतुतवधा उिलब्ध 
गराउन आवश्यक बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  । 

६४. तवभभन्न सितुदारका िव्ष,  िदवस तथिा िाघवी ििोत्सव सञ्ालनका लामग आवश्यक बजेट तवतनरोजन गरेको छतु  । 
६५. तवद्ार्थििरुका लामग जतुकाको औरसध तथि िकशोरवीिरुलाइ आइरन तथिा फोललक एससड तवतरणका लामग आवश्यक 

बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  ।
६६. नगरस्ररर िेररकिका लामग रु.८ लाख,  राष्ितत रतनङ भशल्ड किका लामग रु.४ लाख तथिा अन्य खेलकतु द 

कार्षक्रि सञ्ालनका लामग रु.३ लाख र एक वडा एक खेल िैदान तनिा्षणका लामग रु.२५ लाख गरवी जम्ा रु.४० 
लाख बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  । 

६७. स्रोजगार ससज्षना हुने खालका तवभभन्न ससििपूलक लभक्त कार्षक्रि,  ििसंा िवीडवीत िििला,  दललत,  ितुस्लिि,  
आिदवासवी,  जनजातवी तथिा अिाङ्िरुको शसक्क्तकरण तथिा िपूल प्रवािवीकरणका लामग तबभभन्न लभक्त कार्षक्रि 
संचालनका लामग रु. ४८ लाख बजटे व्यवस्ा मिलाएको छतु  । 

६८. टोल तवकास संस्ा तथिा उिभोक्ता समिततका िदासधकारवीको क्िता तवकासका लामग आवश्यक रकिको व्यवस्ा 
मिलाएको छतु  । 
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६९. िोरण सतुधारकालामग तवद्ालरिा खानेिानवी तथिा सरसफाइ, िोरण तवशेर कार्षक्रि र िोरण सतुधारका लामग तविन्न 
सितुदारका िििला एवं सिकारवीिरुका कार्षक्रिका लामग रु. ४४ लाख बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  ।

सभाध्यक् ििोदर,  
अब ि आगािवी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भौततक िपूवा्षधार तवकास तफ्ष  तवतनरोजजत बजेट प्रस्तुत गन्ष चािनछतु  ।
७०. जनज्ोतत िा.तव. िोततितुरको भवन तनिा्षणको लामग रु.१ करोड ६६ लाख संघवीर सरकारको तवशेर अनतुदान 

कार्षक्रि अन्तग्षत बजेट तवतनरोजनको व्यवस्ा मिलाएको छतु  । 
७१. ससउटवी प्रततक्ालर चोक देखख िथिौसा गाउ जोड्ने सडक कालोित्रकेा लामग संघवीर सरकार सिितुरक अनतुदानबाट 

रू.४३ लाख र नगरबाट रु.४३ लाख गरवी जम्ा रु.८६ लाख बजटे तवतनरोजनको व्यवस्ा मिलाएको छतु  । 
७२. तराई िधसे सिृमद् कार्षक्रि अन्त्षगत तबसनितुर चोक देखख ितुरानो िडिि जोड्ने सडक कालोित्र ेलामग रू.३० 

लाख र नगरबाट रु.१० लाख गरवी जम्ा रु.४० लाख र झुं गा चोक देखख तल्ो झुं गा हुदै काला बनजर जोड्ने 
सडक कालोित्रकेा लामग रू.३० लाख र नगरबाट रु.१५ लाख गरवी जम्ा रु.४५ लाख गरवी जम्ा ९० लाख बजटे 
तवतनरोजन गरेको छतु  । 

७३. प्रदेश सम्पूरक अनतुदान अन्त्षगत वन्ौलवी गन्सिवा देखख चप्परगाउँ जोडने सडक कालोित्र,े गडेिडा ततनकतु नेचोक 
देखख गनगोललरा हुदै राजािानवी जोडने सडक कालोित्र,े  चिमकितुर देखख ठािँट जोडने सडक कालोित्र ेर भावितुर 
भेलरैरा गोवाितुर तवरितुर हुदै मिलनचोक जोडने सडक कालोित्रकेा लामग रु.२ करोड र नगरको रु.२ करोड गरवी 
जम्ा रु.४ करोड बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  ।

७४. ओदारवी ललिटल स्ार हुदै भडसडवा जोडने सडक कालोित्रकेा लामग रु. १० लाख,  कतिलवस्तु संचार सिकारवी 
जाने सडक कालोित्रकेो लामग रु. १० लाख बजटे तवतनरोजनको व्यवस्ा मिलाएको छतु  ।

७५. तवद्ालर िि्षत सम्ारको लामग रु. २० लाख र तवद्ालरको भौततक ितुवा्षधार तनिा्षण अन्तग्षत कक्ाकोठा 
तनिा्षणको लामग रु. ६० लाख तवतनरोजन गरेको छतु  । 

७६. िाम्ो वडा िाम्ो गौरव सन्ततुललत तवकासका लामग नगरस्रवीर रोजना अन्तरगत भौततक िपूवा्षधारको क्ते्रिा खच्ष 
गनने गरवी प्रते्यक वडािा रु ४५ लाखका दरले रु ४ करोड ९५ लाख बजेट तवतनरोजन गरेको छतु  ।

७७. नगरिाललका भभत्र रिकेा तवभभन्न सडकिरु तत्ाल िि्षत गनतु्षिनने अवस्ाका लामग िि्षत सम्ारको गरवी रू.३० 
लाख बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  । 

७८. लागत सिभामगता (७०/३०) आधाररत भौततक िपूवा्षधार तनिा्षणका लामग रु.२ करोड बजेट तवतनरोजन गरेको 
छतु  । 

७९. चप्परगाउँ बतुद्िथि ससचँाइ कतु लो तनिा्षणका लामग रु. १५ लाख बजटे तवतनरोजनको व्यवस्ा मिलाएको छतु  ।
८०. तििरा अस्पतालको भौततक संरचना तनिा्षण तथिा स्रोन्नततका लामग रु. १ करोड र कतिलवस्तु साितुदायरक 

अस्पतालको व्यवस्ािकरीर सतुधारका लामग रु. १२ लाख बजटे छतु ट्ाएको छतु  साथि ै तििरा अस्पताललाई ५० 
बडेको अस्पताल तथिा टट्रिा सेन्टरको रुििा तवकास गन्ष संघ तथिा प्रदेश स।कारसंग आवश्यक सिकार्ष गनने 
व्यवस्ा मिलाएको छतु  ।

८१. नगरका स–साना खानेिानवी रोजना िि्षत,  तवद्तुत िोल तथिा तार खररदका लामग आवश्यक बजटे तबतनरोजन 
गरेको छतु  । 
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८२. नगरभभत्रका साितुदायरक भवन तनिा्षणका लामग आवश्यक बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  । 
८३. झलुतुङे् ितुल क्ते्रगत कार्षक्रि अन्तरगत राि दचत्वन धाि,  धनेशितुर-वैकतु नठितुर,  कतिलधाि सघरर खोला र 

िधतुवनधाि र कैलाशधाि जोड्नका लामग प्राथिमिकताको आधारिा झोलतुङे् ितुल तनिा्षणका लामग रु ३१ लाख 
बजटेको व्यवस्ा मिलाएको छतु  ।

८४. बाणगङ्ा चक्रिथि तनिा्षणका लागवी आवश्यक बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  ।
८५. सबारवी साधनको बढ्दो चािंबाट हुन सके् दघु्षटना,  चोरवी तनकासवी जस्ा अिराधजन्य िक्रराकलाििरुबाट आि 

नगरवासवीलाई सतुरक्ाको प्रत्याभपूतवी िदलाउन  CCTV संजाललाई थिि तबस्ार गन्षका लामग रु.४ लाख बजटे 
तवतनरोजन गरेको छतु  । 

८६. साव्षजतनक जग्ाको बढ्दो अततक्रिणलाई रोक् साव्षजतनक जग्ा संरक्ण कार्षक्रि अन्तग्षत रु.१५ लाख बजटे 
तवतनरोजन गरेको छतु  । 

८७. ज्ेष्ठ नागररक अधतुरो भवन तनिा्षणका लामग रु.१० लाख,  ढोडेकोल स्स्त बमह्ाकतु िारवी अधतुरो भवन तनिा्षणका 
लामग रु ५ लाख,  िने्द्रलवी टोल साितुदायरक कम्ाउण्ड वाल तनिा्षणको लामग रु १० लाख र एक वडा एक ज्ेष्ठ 
नागरवीक िदवा सेवा केन्द्र व्यवस्ािन तथिा संचालनका लामग रु.५ लाख ५० िजार बजटेको व्यवस्ा मिलाएको छतु  
।  साथि ैजजण्ष भएका वडा कारा्षलर भवन तनिा्षणका लामग संघ तथिा प्रदेश सरकारको सिविरिा तनिा्षण कार्ष 
अगाडवी बढाउने व्यवस्ा मिलाएको छतु  । 

८८. वडा नं. ३ को प्रशासतनक भवन आगािवी आर्थिक वर्षिा सम्न्न हुने गरवी तनिा्षण गन्षका लामग रु.१ करोड तवतनरोजन 
गरेको छतु  । 

८९. ओदारवी गाउँ भभत्र नालवी तनिा्षण तथिा सडक कालोित्रकेा लामग रु.२० लाख बजटेको व्यवस्ा मिलाएको छतु  । 
९०. तवभभन्न वडािरुिा गाउँघर क्क्लतनक तथिा खोि केन्द्रको िपूवा्षधार तनिा्षणका लामग रु.३० लाख बजटे तवतनरोजन 

गरेको छतु  । 
९१. ब्लड बकैको प्रातवसधक सािामग्र खररदका लामग रु १० लाख र सडक िपूवा्षधार तनिा्षणका लागवी रु.४ लाख  गरवी 

जम्ा रु १४ लाख बजटेको व्यवस्ा मिलाएकोछतु  । 
९२. सडक बोड्ष अन्तग्षत तवभभन्न सडक िि्षत सम्ारका लामग संघ वाट रु.३५ लाख र नगरबाट रु १० लाख गरवी जम्ा 

रु ४५ लाख बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  । 
९३. रातष्ट्रर ग्रामिण तथिा नववीकरणवीर उजा्ष अनतुदानतफ्ष  प्राप्त रु.८ लाख बजटेलाई उजा्ष उत्ादन तथिा बारो ग्यास 

जडानिा खच्ष गनने व्यवस्ा मिलाएको छतु  । 
 सभाध्यक् ििोदर,  
अब ि आगािवी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वन,  वातावरण तथिा तविद व्यवस्ािन तफ्ष  तवतनरोजजत बजटे प्रस्तुत गन्ष 

चािनछतु  ।
९४. फोिोर प्रशोधन प्ान्ट जडानका लामग प्रारस्म्क वातावरणवीर अध्यरन,  ल्याण्डिफल्ड साईडको िडतिआर तरार 

गरवी फोिोरलाई िोिोरिा वदलन साव्षजतनक,  तनजवी,  सिकारवी र सितुदारको साझदेारवीिा ल्यान्िफल्ड साइट तथिा 
फोिर प्रसोधन केन्द्रको प्रारस्म्क िपूवा्षधार तनिा्षण लगारतका कार्षिरु गन्षका लामग रु.६० लाख बजटे तवतनरोजन 
गरेको छतु  । 
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९५. सडकिरुको िदगोिना र वातावरणवीर सन्ततुलन एवि ्शिरवी स्च्छताका लागवी भौततक संरचना तनिा्षण गदा्ष 
सडक िकनारको दवुैततर वकृ्ारोिण गन्ष व्यावस्ा मिलाएको छतु  । 

९६. िधौललरा साितुदायरक वन फोिोर िैला व्यावस्ािन िाटो िटान र वकृ्ारोिणका लामग रु १० लाख बजटे 
तवतनरोजन गरेको छतु  । उक्त साितुदायरक वनसंगको सिकार्षिा बसिाक्ष  तनिा्षणको कार्ष अगाडवी बढाउने 
व्यवस्ा मिलाएको छतु  ।

९७. प्राकृततक तथिा िानव सृजजत तविदक्ो िपूव्ष तरारवी,  प्रततकार्ष,  उद्ार सािग्रवी व्यवस्ािन,  राित तवतरण जस्ा 
कार्षका लामग नगर प्रकोि व्यवस्ािन कोरिा रु.५० लाख बजटेको व्यवस्ा मिलाएको छतु  । 

९८. "ि सफा गछतु्ष  िेरो नगर" सरसफाइ अभभरान तनरन्तरताका लागवी रु.५ लाख तवतनरोजन गरेको छतु  ।
९९. खतुला िदसाितुक्त नगरको शतुतनजचितता तथिा िदगोिनाका लामग शौचालर नभएका अतत तबिन्न िररवारका 

घरधतुरवीिा शौचालर तनिा्षणका लामग सािग्रवी अनतुदान उिलवध गराउन आवश्यक बजटेको व्यवस्ा मिलाएको 
छतु  । 

सभाध्यक् ििोदर,  
अब ि आ.व. २०७८/७९ को सतुशासन तथिा संस्ागत तवकास तफ्ष  तवतनरोजजत बजेट प्रस्तुत गन्ष अनतुितत चािानछतु  । 
१००. नगर भभत्र तनिा्षण हुने संरचनािरुको िािदण्ड तनरिन एवं प्राकृततक स्ोत दोिन न्यपूनवीकरणका लामग नगर 

प्रिरवीको व्यवस्ा गन्ष रू १५ लाख बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  । 
१०१. सािाजजक सतुरक्ा प्राप्त गनने लाभग्रािवीको एिकन तथ्ाङ्क तनधा्षरण गरवी सवै प्रकारका सािाजजक सतुरक्ाका 

कार्षक्रिलाइ सिज,  िारदर्श र िरा्षिदत वनाउन कि्षचारवी तथिा कार्षलर व्यवस्ािन सिेतका लामग रु १९ 
लाख बजटेको व्यवस्ा मिलाएको छतु  ।

१०२. िानव संसाधन तवकास,  संस्ागत क्िता तवकास,  राजश्व िररचालन,  तवचत्र व्यवस्ािन,  तवचत्र जोखखि 
न्यपूनवीकरणको वस्तुगत तथ्ाङ्क अभभलेखवीकरणका लागवी तवद्तुततर सतुचना प्रतवसधिा आधाररत नगर प्रोफाइल 
तनिा्षण गनने कार्ष सम्न्न भैसकेकोले प्रोफाईलकै आधारिा घरधतुरवी नबिररंग तथिा अभभलेखवीकरण र वडािरुको 
खण्ण्डकृत प्रोफाईल तनिा्षण गन्ष आवश्यक बजेटको व्यवस्ा मिलाएको छतु  । 

१०३. नगरको सिग्र सेवा प्रवाि तथिा तवकास गतततवसध आि जनतासँग ितुर् राउन ित्र िमत्रका रेिडरो,  टेललभभजन 
कार्षक्रि संचालन गन्ष आवश्यक बजेटको व्यवस्ा मिलाएको छतु  । 

१०४. आि नगरवासवीलाई अध्यरन,  अनतुसन्ान तथिा सपूचनाको आधतुतनक प्रतवसधसँग जोड्न नगरिाललका भभत्र  ज्ान 
केन्द्र स्ािनाको लामग आवश्यक व्यवस्ा मिलाएको छतु  । 

१०५. वरवा शिरवी स्ास्थ्य क्क्लतनकको लामग रु ३ लाख,  स्ास्थ्य चौकरीको अधतुरो टट्रष् तनिा्षणको लामग रु ८ लाख,  
वडा नं १,  ३,  ६ र ७ को आधारभतुत स्ास्थ्य केन्द्रको तारवारको लामग १२ लाख र नवस्ातित आधारभतुत 
स्ास्थ्य सेवा केन्द्रिा कार्षरत करार तथिा ज्ालादारवीिा कार्षरत कि्षचारवी तथिा प्रशासतनक कार्षको लामग रु १५ 
लाख बजटे तवतनरोजन गरेको छतु  । 

१०६. राष्ट्रसेवक कि्षचारवीिरुको कार्षक्िता वमृद् र उच्च िनोवल कारि गरवी कार्षस्लिा खटन्े वातावरण तरार गन्ष 
कि्षचारवीिरुका लामग कार्ष सम्ादनिा आधाररत प्रोत्सािनका लामग आवश्यक बजेटको व्यवस्ा मिलाएको 
छतु  । 

१०७. देश भभत्रका आर्थिक,  सािाजजक,  सासृँ्ततक,  भौगोललक िक्िरुको िौललक अध्यरन र त्यसको सकारात्म 
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प्रभावलाई नगरको सिग्र तवकासिा सािेल गराउन देश दश्षन कार्षक्रिको लामग आवश्यक बजेटको व्यवस्ा 
मिलाएको छतु  ।

सभाध्यक् ििोदर,  
अब ि आगािवी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राजश्व सम्वम्न् कार्षक्रि प्रस्तुत गनने अनतुितत चािनछतु  ।
१०८. प्रचललत कानपून बिोजजि लगाउन सिकने राजश्वका सब ैश्रोतिरुको वस्तुिरक िििचान,  तवशे्लरण,  प्रक्िेणलाई 

सिताितुलक,  प्रगततभशल र न्यारिपूण्ष बनाई राजश्वको दाररा बमृद् गददै नगरिाललकालाई आत्म तनभ्षर बनाउदै 
लैजाने व्यवस्ा मिलाएको छतु  । साथि ैसिरिा तनरमित कर बतुझाउने करदातािरुलाई करिा छतु ट,  सहुललरत िदने 
व्यवस्ा मिलाएको छतु  । 

१०९. एकल िििला,  अशक्त,  जषे्ठ नागरवीकिरुले नगरिाललकाबाट ललने ससफाररसिरु तनशतुल्क तथिा अन्य सेवािरुिा 
आवश्यक छतु ट सहुललरत उिलब्ध गराउने व्यवस्ा मिलाएको छतु  । 

११०. आन्तरवीक आर अभभबमृद्का लामग स्ोतिरुको सम्ाव्यता अध्यरन गरवी राजश्व सतुधार कार्षरोजना तरार िारर 
कर सचेतना,  घतुम्ति भशतबर,  कर सम्वम्न् प्रभशक्ण जस्ा कार्षक्रििरु कारा्षविरनिा ल्याईएको छ । राजस् 
संकलनलाई करदाता िैत्रवी बनाउन सम्पूण्ष वडािरुिा सपूचना प्रतवसधिा आधाररत कर संकलन प्रणालवीलाई 
व्यवस्ािन गरर  करदातािरुले बतुझाउनतु िनने सब ै प्रकारका करिरु सवै वडािरुिा बतुझाउन सिकने व्यवस्ा 
मिलाएको छतु  । 

१११. नगरिाललकाबाट िासथि उले्खखत कार्षिरु िपूरा गन्ष आन्तरवीक आरका स्ोतिरुबाट ३ करोड ३७ लाख ६५ िजार,  
संघवीर र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनतुदान रु.९३ करोड ८७ लाख २१ िजार,   राजश्व बाडंफाडंबाट २२ करोड ६७ 
लाख ६२ िजार ४ सर ८०,  लागत सिभामगताबाट २ करोड ५०लाख र चालतु आ.व.िा तवतनरोजन गरेको रकि 
िध्य ेखच्ष नभइ बाकंरी रिन सके् रु.५ करोड ९० लाख अनतुिान गरवी जम्ा १ अब्ष २८ करोड ३२ लाख ४८िजार 
४ सर ८० को बजेटको व्यवस्ा मिलाएको छतु  । 

सभाध्यक् ििोदर,  
११२. जनस्रबाट वास्तवक सिस्या िििचान गरवी िाग भई आएका तर नगरिाललकाको स्ोतबाट संचालन गन्ष 

प्राथिमिकतािा राखवी संघ तथिा प्रदेश सरकारसंग िाग तथिा ििल गनने ब्यवस्ा मिलाएको छतु  । 
११३. सवीमित साधन र स्ोतका बावजतुत प्रस्तुत बजेट तथिा कार्षक्रिको कारा्षविरनबाट नगरबासवीिरुको जवीवनस्रिा 

सतुधार आउनतुका साथिै जनतासग स्ानवीर सरकारको उिस्स्तत थिि प्रभावकारवी हँुदै जानेछ भन्ने तवश्वास ललएको 
छतु  । 

११४. नगरिाललकाले अवलबिन गरेको स्पष् रणनवीतत,  सिविर,  सिकार्ष र नगरबासवीिरुको ऐक्वक्ताले तवश्वभर 
ििािारवीको रुििा फैललएको कोरोना भाईरसको संक्रिणबाट जवीवन रक्ा गन्ष प्रत्यक् र अप्रत्यक्रुििा सिरोग 
गनतु्ष हुने तवभभन्न संघसंस्ा एवं नगरबासवीिरु प्रतत आभार व्यक्त गददै आगािवी िदनिा सिेत स्ास्थ्य सतुरक्ाका 
िािदण्डिरु िालना गरवी सतुरभक्त जवीवनशैलवी अिनाउन सब ैनगरवासवीिरुिा अनतुरोध गन्ष चािानछतु  । 

११५. तबिदिा िरेका जनतािरुलाई सिरोग गनने उदेश्यले नगरबाट स्ािना गररएको प्रकोि व्यवस्ािन कोरिा नगद 
तथिा जजन्सवी सिरोग गनतु्षहुने सम्तुण्ष व्यक्क्त एवं संघसंस्ािरुलाई तवशेर धन्यबाद िदन चािानछतु  । 

११६. बजटे तथिा कार्षक्रि तजतु्षिा गनने सन्भ्षिा उले्खनवीर सिरोग गनतु्ष हुने िाननवीर संघवीर तथिा प्रदेश सासंद ज्पूिरु,  
िपूव्ष िाननवीर सासंदिरु ज्पूिरु,  नगर प्रितुखज्पू,  नगरिा िक्रराभशल राजतनततक दलिरु,  वडाध्यक् ज्पूिरु,  
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कार्षिाललकाका सदस्यज्पूिरु,  प्रितुख प्रशासकरीर असधकृतज्पू,  राजश्व िरािश्ष समितत,  तवभभन्न तवररगत 
समितत,  टोल तवकास संस्ा,  स्ानवीर बतुमद्जजववी,  नागररक सिाजका अगतुवा,  संघसंस्ा,  सिकारवी,  तनजवीक्ते्र 
एवं संचारकिमीिरुलाई तवशेर धन्यवाद िददैँ आभार व्यक्त गन्ष चािनछतु  । बजटे तनिा्षण कार्षिा अिोरात्र खिटई 
सिरोग गनतु्षहुने नगरिाललकाका कि्षचारवीिरुलाई तवशेर धन्यवाद िदन चािनछतु  । िािवीलाई रचनात्मक सतुझाव र 
सल्ाि िदई नगरको आर्थिक र सािाजजक रुिान्तरण तथिा सिृमद्िा तनरन्तर सिरोग ितुर् राउने सब ैकरदाता र 
नगरबासवी प्रतत आभार प्रकट गद्षछतु  । 

११७. अन्त्यिा,  रस गररिािर नगरसभािा उिस्स्त हुनतुहुने नगरसभाका सदस्यिरु प्रतत िार्दक आभार तथिा 
धन्यवाद व्यक्त गन्ष चािानछतु  । प्रस्तुत बजेट तथिा कार्षक्रिको कारा्षविरनको तनम्ति रिािँरुबाट प्राप्त रचनात्मक 
सतुझाविरुलाई िाग्षदश्षनको रूििा ललएर अगािड बढ्ने तवश्वास िदलाउँदै प्रस्तुत बजेट र कार्षक्रिको सफल 
कारा्षविरनिा रिािँरू सबकैो तनरन्तर सिरोगको अिेक्ा गरेको छतु  । 

धन्यवाद ।
चक्रपाणी अरा्षि
नगर उप–प्रमखु

नवौं नगरसभाको चनणयारहरु

नवौ ंनगरसभा अधधवेशन प्रथिम बैठक 
चमच्ः २०७८।०३।०२

चनणयार नं. १

बाणगङ्ा नगरिाललकाको नवौ ं नगरसभाको िििलो वैठकको कार्षसपूचवी अनतुसार संचालन भएको अनतुसपूचवी-१ 
बिोजजिको कार्षताललका र कार्षक्रि अभभलेख राख्ने । 
चनणयार नं. २  

बाणगङ्ा नगरिाललकाको नवौ ं नगरसभाको िििलो वैठकिा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष ०७८।७९ को नवीतत तथिा 
कार्षक्रििा नगर सभािा सभा सदस्यिरुले राखेका तवररवस्तुिरुको अनतुसपूचवी-२ बिोजजि अभभलेख राख्ने ।
चनणयार नं. ३  

बाणगङ्ा नगरिाललकाको नवौ ंनगरसभाको िििलो वैठकिा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष ०७८।७९ को नवीतत तथिा कार्षक्रि 
अनतुसपूचवी-३ बिोजजिको नवीतत तथिा कार्षक्रि संसोधन सिित स्वीकृत गनने । 
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नवौ ंनगरसभा अधधवेशन दोस्ो बैठक 
चमच्ः २०७८।०३।०९

चनणयार नं. १

नवौ ंनगरसभा संचालन भएको अनतुसपूचवी-१ बिोजजिको कार्षताललका र कार्षक्रि अभभलेखखकरण गनने । 
चनणयार नं. २

नवौ ंनगर सभाको दोस्ो बठैकिा नगर उिप्रितुख चक्रिाभण अरा्षलद्ारा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७८।७९को बार्रक 
बजटे तथिा कार्षक्रि सिित १ अव्ष २८ करोड ३२ लाख ४८ िजार ४ सर ८० रकि बरावर अनतुसपूचवी-२ िा उले्ख 
भए बिोजजि प्रस्तुत बजेट तथिा कार्षक्रि स्वीकृत गनने ।
चनणयार नं. ३

नगरसभािा िेश भएको बाणगंगा नगरिाललकाको आ.व.२०७८।७९ को अथि्ष सबिन्वी प्रस्ावलाई कारा्षविरन 
गन्ष बनेको आर्थिक ऐन,  २०७८ र खच्ष सबिन्वी प्रस्ावलाई कारा्षविरन गन्ष बनेको तवतनरोजन ऐन,  २०७८ 
स्वीकृत गनने । 
चनणयार नं. ४

मितत २०७७ िाघ २९ गत ेओि सत्य साई कन्स ट्रसिनसँग बाणगङ्ा खोला अन्तग्षत भगलाितुर र बनकससरा 
नाकाबाट ढतुङ्ा मगटवी बालतुवा उत्खनन तथिा संकलन गरवी तबक्ररी गन्षका लामग बाणगङ्ा नगरिाललका र ठेकेदार बवीच 
ठेक्ा समझौता भई मिततः२०७८ जठे िसान्त सम् ६७८८० घन िवीटर उत्खनन तथिा संकलन गन्ष िाउने गरवी भएको 
समझौता अनतुसारको कार्ष सम्ादन भईरिकेो सिरिा जजल्ा सिविर समितत कतिलवस्तुको च.नं.५८४ मितत 
२०७८।०१।०६ गत ेको तनण्षर कारा्षविरन सबिन्िा लेखखएको ित्रबाट उक्त नाकाको ठेक्ा तत्ाल बन् गन्षको 
लामग तनदनेशन प्राप्त भएकोले रस नगरिाललकाबाट मिततः २०७८।०१।०७ गत ेसबिन्वीत ठेकेदारलाई नदवीजन्य 
िदाथि्ष उत्खनन र तनकासवी कार्ष बन् गन्षका लामग ित्राचार गरवी नगरिाललकाबाट मिततः२०७८ वैशाख ३० गत े
ठेकेदारले उत्खनन गरेको नदवीजन्य िदाथि्षको िररिाण एिकन गन्ष प्रातवसधक टोलवी सिित स्लगत तनररक्ण 
गदा्ष ५३७०५ घनमिटर उत्खनन एवं संकलन गररएको िाईएकोले मिततः२०७८।०२।०९ गत ेठेकेदारलाई ितुनः 
नदवीजन्य िदाथि्ष उत्खनन तथिा संकलन गन्ष ित्राचार गदा्ष २०७८।०२।२० िा ित्र बतुजझ ठेकेदारले निदजन्य िदाथि्ष 
उत्खनन गन्ष असिथि्ष जनाउँदै आएको सनद्भ्ष सिेतलाई दृतष्गत गरवी िेदा्ष ठेकेदारसँग रस नगर कार्षिाललकाको 
वैठकबाट प्रिाभणत ५३७०५ घन िवीटर नदवीजन्य िदाथि्ष उत्खनन एवं संकलन गररसकेको अवस्ा देखखएकोले 
ठेकेदारले कबोल गरेको कबोल अकंको आधारिा ििसाव गरवी हुन आउने रकि रू.२, २७, ६८, २७५।- र सो को 
१३ प्रततशतले हुन आउने रू.२९, ५९, ८७६।- िपूल्य अभभबमृद् कर र १.५ प्रततशतले हुने आउने अमग्रि आरकर 
रू.३, ४१, ६२५।- गरवी जम्ा रू.२, ६०, ६९, ६७६।- ठेकेदारबाट असतुल गरवी मिततः२०७७।१०।२९ गतकेो ठेक्ा 
समझौता सिाप्त गनने ।
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चनणयार नं. ५

ििालेखा िरवीक्कको आ.व. २०७६ र ०७७ को रस नगरिाललकाको अम्न्ति लेखािरवीक्णको प्रारस्म्क प्रततवेदन 
उिर  छलफल भरो । प्रततवेदनिा देखखएका सैद्ाम्न्तक तवररवस्तुिरुलाइ नगरिाललकाले क्रिश सतुधार गददै 
भातव िाग्षदश्षनको रुििा ललने प्रततवद्ता व्यक्त गदने र तनरमित गनने भतन उले्ख गरेका देिारका दफािरुिा 
नगरिाललकाको ध्यान आकर्षण भएकोले ििालेखा िरवीक्कको कार्षलरलाई प्रिाण खतुलने कागजात,  ितुतष्  र 
जवाफ सिितका प्रततकृरा िठाइ सम्ररक्ण गरर तनरमित गन्षको लामग अनतुरोध गनने ।
चनणयार नं. ६

रस बाणगङ्ा नगरिाललकाबाट आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लामग व्यवस्ािन गररने तिससलिा उले्खखत आर 
ठेक्ािरुको न्यपूनति अङ्क तनम्ानतुसार स्वीकृत गनने । 
्पचसल

धस.नं. आर जशर्षक न्यनूिम अकं कैफिरि
१ नगरजभत्र संकिन भई नगर बाहिर तनकासी हुने कवाडी 

मािसमान
३, ००, ०००।-

२ नगरजभत्र उत्ादन भई नगर बाहिर तनकासी हुने पशुिन्य,  
बनिन्य एवम ् अन्य उत्ादन 

७, ००, ०००।-

३ नगरजभत्र एक िि प्रसोधन भई नगर बाहिर तनकासी हुने 
नदीिन्य पदाथि्षको भौतिक पूवा्षधार उपरोग िथिा वािावरण 
व्यवस्ापन शुल्क

१, ५०, ००, ०००।-

चनणयार नं. ७

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लामग व्यवस्ािन गररने बाणगङ्ा नगरिाललका अन्तग्षत रिकेा नदवी तथिा 
खोलािरुबाट उत्खनन एवि ्संकलन गररने निदजन्य िदाथि्षको आर ठेक्ाको लामग तिससल अनतुसारको िररिाण 
र न्यपूनति ठेक्ा अकं स्वीकृत गनने ।

्पचसल

धस. नं. नदी/
खोिाको नाम 

उत्खनन ् र 
तनकाधस का िागग 
िोहकएको स्ान

आ . व . 
०७८/०७९ मा 
तबहक्रका िागग 
ि ो ह क ए क ो 
पररमाण  (घन 
गमटरमा)

तबहक्र गन्ष 
सहकने िम्ा 
ब ा र् र क 
प र र म ा ण      
(घन गमटरमा)

आ.व. ०७८/०७९ 
को िागग िोहकएको 
न्यनूिम अकं  म.ु अ. 
कर बािेक रु
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१ बाणगङ्ा नदी 

१.१
भगिापुर/
वनकधसरा
 नाका 

वनकधसरा के्त्र १ १०८०८ घ.गम
६७८८० घ.गम रु १ ९१ ७४६३५।–वनकधसरा के्त्र २ ५८६७ घ .गम

भगिापुर ५१२०४ घ.गम
१.२ म धु व न ध ा म 

के्त्र नाका
 मधबुन धाम के्त्र  
बा.न.पा ८ क.व

७५९६८ घन 
गमटर

७५९६८ घ.गम रु २ १४५९२९९।-

२.
 

घघरर खोिा

के्त्र नं. ४,  पश्चिम 
जिनवुा पुि ििको 
के्त्र

२३२७ घन गम

४४०३८ घ.गम रु.१२४३६३९६।-

के्त्र नं. ५,  श्ी राम 
तन.मा.तव. के्त्र

१९५४ घन गम

के्त्र नं. ६,  
बक्सिसपुर के्त्र

४१३७ घन गम

के्त्र नं. ७,  
कालिका सा.व. 
के्त्र १

३७४७ घन गम

के्त्र नं. ८,  
कालिका सा.व. 
के्त्र २

४०५७ घन गम

के्त्र नं. ९,  
कालिका सा.व. 
के्त्र ३

५०७८ घन गम

के्त्र नं. १०,  
सािघारी टोि के्त्र 
१

७०७३ घन गम

के्त्र नं ११,  
सािघारी टोि के्त्र 
२

१५६६५ घन 
गम

३. कोईिी खोिा के्त्र नं. १,  
खोजिपुर के्त्र

२४०२२ घ.गम २४०२२ घ.गम रु ६७८५७३५।–
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चनणयार नं. ८

बाणगङ्ा नगरिाललकाको नवौ ंनगरसभा असधवेसनको दोस्ो बठैकिा बोलने नगर सभा सदस्यिरुको नािावलवी 
अनतुसपूचवी-३ बिोजजि अभभलेख राख्ने । 

नवौ ंनगरसभा अधधवेशन िेस्ो बैठक 
चमच्ः २०७८।०३।२१

चनणयार नं. १

 आ.व.०७६।७७ िा बाणगंगा नगरिाललका,  नगरकार्षिाललकाको बठैकले गरेका सम्पूण्ष तनण्षरिरु 
अनतुिोदन गनने  । 
चनणयार नं. २

 आ.व.०७८।७९ िा संघ तथिा प्रदेशिा िाग गररने सिितुरक रोजना,  तवशेर रोजना,  तराई िधशे 
लगाएतका रोजनािरुको प्रस्ाव गन्ष कार्षिाललकालाई असधकार प्रत्यारोजन गनने  । 
चनणयार नं. ३

 वडा स्रवीर बजटेबाट सम्दान हुने ५ लाख सम्का रोजनािरु सबिन्वीत वडाबाट अनतुगिन गरर वडा 
कारा्षलरको ससफाररस ित्रको आधारिा भपूक्तानवी प्रिक्ररा अगाडवी बढाउने र नगरिाललका तथिा अन्य तनकारको 
बजटेबाट सञ्ाललत कार्षक्रि तथिा रोजनाको लागत,  िररिाण,  सिर सवीिा र गतुणस्रवीरताको आधारिा 
अनतुगिन गरवी आवश्यक िृष्ठिोरण िदनको लामग तनम्ानतुसारको अनतुगिन तथिा सतुिरवीवेक्ण समितत गठन गनने  । 

अनगुमन तथा सुपरीवेक्षण सममतत
संयोजक  -  चक्रपाणी अयायाल नगर उपप्रमुख
सदस्य  -  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सदस्य  -  सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष
सदस्य  -  भौततक पूवायािार शाखा प्रमुख
सदस्य सचचव -  योजना शाखा प्रमुख
उक्त सममततमा नगर प्रमुख,  काययापाललकाका अन्य सदस्य,  शाखा प्रमुखहरु तथा तवषय तवज्ञ समेतलाई 
आमन्त्रण गनया सककनेछ । 
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चनणयार नं. ७

 आ.व.०७८।७९ िा नगरिाललकाबाट संचाललत रोजनािरुको भतुक्तानवी िदनेक्रििा जाचँिास तथिा 
फरफारक गन्षको लामग तिससल बिोजजिको जाचँिास तथिा फरफारक समितत गठन गनने  । 

िाचँपास िरिारक सगमति
नगर प्रितुख 
नगर उिप्रितुख
प्रितुख प्रशासकरीर असधकृत
आर्थिक प्रशासन शाखा
प्रशासन शाखा
रोजना शाखा
िपूवा्षधार तवकास शाखा

चनणयार नं. ८

 आ.व.०७८।७९ िा संचालन हुने ताललि,  गोष्ठवी लगाएतका सब ैकार्षक्रििरुको आर्थिक नि्षस एउटै हुने 
गरर देिार बिोजजि तनधा्षरण गनने   ।

सस.नं. खच्ष भशर्षक ईकाई दर कैिफरत
१ श्रोत व्यक्क्त िाररश्रमिक (बाह्य तथिा बाििरर जजल्ा)

क) कार्षित्र वाित प्रततव्यक्क्त/प्रतत शेसन २०००
ख) प्रवचन वाित /प्रतत शेसन १५००

२ िवाई िटकट आतजेात ेवा असधकति ३००० (टट्राभल) प्रतत व्यक्क्त
३ श्रोत व्यक्क्त िाररश्रमिक (आन्तरवीक)

क) कार्षित्र प्रततव्यक्क्त/प्रतत शेसन १६००
ख) प्रवचन /प्रतत शेसन १०००

६ कार्षित्रको िटप्पणवी कता्ष प्रतत कार्षित्र १०००
७ कार्षक्रि सिजकता्ष/व्यवस्ािक १ िटक १०००
८ सिभामग रातारात खच्ष 

क) वडास्रवीर कार्षक्रि सबिम्न्त वडािा प्रततव्यक्क्त ३००
ख) नगरस्रवीर कार्षक्रि नगरिाललकािा प्रततव्यक्क्त ५००
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९
ताललि सिभागवी भत्ा प्रततव्यक्क्त
- नगरस्रवीर (बढवीिा)
- वडास्रवीर (बढवीिा)

१०००
५००

१० से्शनरवी 
क) (३ िदने कार्षक्रि सम्) १००
ख) (३ िदन भन्ा लािो कार्षक्रि) १५०

११ ताललि सािाग्रवी प्रततिदन १०००
१२ खाना प्रततव्यक्क्त ३५०
१३ खाजा खच्ष प्रततव्यक्क्त १५०
१४ कार्षक्रि व्यवस्ािन उद ्घाटन र सिािन

क) रातष्ट्रर सभा सदस्य,  प्रतततनसध सभा सदस्य र 
प्रदेश सभा सदस्य सिेत उिस्स्त हुने कतु नैितन 
कार्षक्रििा

उद ्घाटन
सिािन

५०००
५०००

ख) नगरका िदासधकारवी एवं कि्षचारवीिात्र उिस्स्त 
हुने कम्तििा ३ िदने कार्षक्रि

उद ्घाटन
सिािन

२५००
२५००

१५ कार्षक्रि संचार प्रततव्यक्क्त सिभागवी १०
१६ प्रस्ाव लेखन तथिा प्रततवेदन (फोटो बािेक) प्रतत िाना १००
१७ अनतुगिन प्रततव्यक्क्त १०००
१८ ब्यानर प्रतत कार्षक्रि ८००

• अनतुगिन गदा्ष प्रततवेदन अतनवार्ष िेश गनतु्षिननेछ । 
• ताललि कार्षक्रि संचालन गदा्ष तवररवस्तु,  प्रस्तुतकता्ष सिितको कार्ष ताललका िेश गनतु्षिननेछ । 
• अन्य खच्ष आवश्यकता अनतुसार स्वीकृत प्रस्ाव बिोजजि हुनेछ । 
• िाथिवी उले्ख नभएको िकिा अथि्ष िन्त्रालरबाट स्वीकृत कार्षसंचालन तनदनेभशका २०७५ बिोजजि हुनेछ ।
चनणयार नं. १०

 बाणगंगा नगरिाललका र अन्तग्षतका वडा कारा्षलर,  तििरा अस्पताल,  स्ास्थ्यचौकरी आधारभपूत 
स्ास्थ्य सेवा केन्द्र र शिरवी स्ास्थ्य िकललतनक सिेतको आ.व.०७७।७८ िा गररएको संगठन तथिा व्यवस्ािन 
सवनेक्ण प्रततवेदनिा उले्ख दरबन्वी संरचना र सागंठतनक चाट्ष स्वीकृत गरवी सोिवी अनतुसार कि्षचारवी व्यवस्ािन 
गनने ।  
चनणयार नं. ११

बाणगंगा नगरिाललकाका सब ैनागररक तथिा संघसंस्ािरुको लामग कतु नै आरोजना िाग गन्ष प्रदेश तथिा संघवीर 
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तनकारिरुिा गररने ससफाररस,  एकल िििला,  िििला सिकारवी,  अिाङ् तथिा ज्ेष्ठ नागररकिरु लभक्त कार्षक्रि 
तथिा रोजना सबिम्न् ससफाररसिरु नगरबाट तनशतुल्क गनने  । 

चनणयार नं. १२

 कि्षचारवी प्रोत्सािन सबिन्वी कार्षतवसध र तनदनेभशका बिोजजि हुने गरर सेवा प्रवािको आधारिा तविान 
वेलतुका र साव्षजतनक तवदाको िदनिा सिेत खिटई काि गनतु्षिनने अवस्ा सिेतलाई िध्यनजर गददै नगरिाललका र 
वडा कारा्षलरिरुिा कािकाजिा संलग्न कि्षचारवीिरुलाई कार्षबोझ र ई-िाजवीररलाई सिेत िध्यनजर राखदै कार्ष 
सम्ादन गरेको िदनको आधारिा प्रोत्सािन सतुतवधा उिलब्ध गराउने  ।
चनणयार नं. १३

कारा्षलरको सतुरक्ाथि्ष खिटएका सतुरक्ा गाड्षिरु साव्षजतनक तवदाको िदन र चाडिव्षिरुिा सिेत कारा्षलरिा खिटने 
हँुदा तनजिरुले िाउने तलव से्लको थिि १ िििना बराबर रकि बर्षिा एकिटक  उिलब्ध गराउने  । 
चनणयार नं. १४

 आ.व.०७७।७८ िा प्रधानिन्त्रवी रोजगार कार्षक्रि अन्तग्षत रोजना संचालनको लामग तनम्ानतुसारका 
वडािरुिा तनम्ानतुसार रोजना प्रस्ाव गनने  । 

वडा नं आरोजनाको नाि िाग गररएको रकि

चनणयार नं. १५

 रस कारा्षलरिा स्वीकृत दरबन्वीिा कार्षरत िलतुका सवारवी चालकिरु कारा्षलर सिरबािेक सिेत नगर 
प्रितुख,  नगर उिप्रितुख र कारा्षलर प्रितुखिरुलाई ललएर तवभभन्न कार्षक्रििा जानतुिनने हुनाले तनजिरुलाई कारा्षलर 
नजजक तनवास व्यवस्ािन गन्ष रु.३०००।- िाससक उिलब्ध गराउने । 
चनणयार नं. १६

 रकिान्तर सबिन्िा 

चनणयार नं. १७

 कोरिरु.
चनणयार नं. १८

 बाणगङ्ा नगरिाललकाको कि्षचारवी सिारोजन व्यवस्ािन सबिन्िा व्यवस्ा गन्ष बनेको ऐन,  २०७८ 
स्वीकृत गनने
चनणयार नं. १९

 नगरिाललकाको क्ते्रभभत्र निदजन्य िदाथि्ष उत्खन्न एवं सकंलन गनने कार्ष तनरेध गरेको अवस्ािा निद/ 
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खोलाबाट निदजन्य िदाथि्ष चोरवी तनकासवी गनने सवारवी साधनबााट असतुल भएको जररवाना बाितको रकि िध्यबेाट 
जररवाना असतुलवीका लामग प्रत्यक् सिरोग गनतु्ष हुने सतुरक्ा तनकार,  संघ-संस्ा वा व्यक्क्तलाई २५ प्रततशत 
बराबरको हुने रकि प्रोत्सािन बाित उिलब्ध गराउने  ।

चनणयार नं. २०

बाणगङ्ा नगरिाललकालाई तविक्वी बनाई जजल्ा अदालत,  उच्च अदालत र सवणोच्च अदालतिा दता्ष भएका ररट 
तनवेदन उिर छलफलिा भाग ललन,  ललखखत जवाफ लगारतका कार्षिरु गन्षको लामग नगरिाललकाको िक्बाट 
नगर प्रितुख श्रवी िंगल प्रसाद थिारुज्पूलाई असधकार प्रत्यारोजन गनने ।
चनणयार नं. २१

बाणगङ्ा नगरिाललका वडा नं. ९ अन्त्षरगतको निपूना साव्षजतनक वनको खालवी जग्ािा ल्याण्ड िफल्ड साइड तथिा 
फोिर प्रशोधन केन्द्र तनिा्षण गन्षका लामग आवश्यक कागजात तरार गरवी स्वीकृतवीका लामग सङ्घवीर िामिला तथिा 
सािान्य प्रशासन िन्त्रालरिा िेश गनने तत ्िचिात तनिा्षण कार्ष अगाडवी बढाउने । 
चनणयार नं. २२

तििरा अस्पताललाई स्रोन्नतवी गरवी ५० शैराको अस्पतालको रुििा तवस्ार गन्ष सोिवी अस्पतालको उत्र क्ते्रको 
बनको जग्ा प्राप्तवीका लामग आवश्यक कागजात सिित स्वीकृतवीका  लामग सङ्घवीर िामिला तथिा सािान्य प्रशासन 
िन्त्रालरिा ित्राचार गनने ।
  

अरया समबन्री प्रस्ावलाई कारायानवरन गनया बनेको ऐन-२०७८ 

आचरयाक ऐन-२०७८

  बाणगङ्ा नगरिाललकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अथि्ष सबिम्न् प्रस्ाविरुलाई कारा्षविरन गन्षका 
तनमित् राजस् संकलन गनने,  करका दरिरुलाई घटाउने बढाउने तथिा सिरानतुकतु ल िररिाज्षन गनने,  छतु ट तथिा सहुललरत 
िदने, करका आधारिरु तवस्ार गनने,  तथिा राजस् प्रशासनलाई िारदशमी,  जवाफदेिवी,  जजम्वेारवी एवं न्यारितुण्ष बनाउन 
आवश्यक कानपूनवी व्यवस्ा गन्ष वाञ्छतनर भएकोले नेिालको संतवधानको धारा २२८ को उिधारा (२) बिोजजि बाणगङ्ा 
नगरसभाले रो ऐन बनाएको छ । 
१. संभक्प्त नाि र प्रारम्ः 

(१) रस ऐनको नाि “आर्थिक ऐन,  २०७८ ” रिेको छ ।
(२) रो ऐन नगरसभाले िाररत गरवी २०७८ साल श्रावण १ गतदेेखख बाणगङ्ा नगरिाललका क्ते्रिा लागतु हुनेछ ।

२. बाणगङ्ा नगरिाललकाबाट असतुल हुने कर,  दस्तुर एंव सेवा शतुल्क
२.१ सम्तत करः 
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 बाणगङ्ा नगरिाललका क्ते्रभभत्रका घर र घरले चचनेको जग्ाको दोब्बर जग्ासम्  अनतुसपूचच (१) बिोजजि 
सम्त्वी कर लगाइने र असपूल उिर गररनेछ । सालबसालवी तनरमित रूििा कर बतुझाउदै आएको करदाताले 
सम्चत् कर २०७८ िौर िसान्त भभत्र  बतुझाएिा १० प्रततशतले छतु ट िदईनेछ । 

२.२ भपूमिकर (िालिोत): 
 बाणगङ्ा नगरिाललका क्ते्रभभत्र रिकेा सम्चत् कर लगाउने भतन तोिकएको घर जग्ा बािकेको अन्य 

जग्ािा भपूमिकर लगाइनेछ । सालबसालवी तनरमित रूििा कर बतुझाउदै आएको करदाताले भपूमिकर २०७८ 
िौर िसान्त भभत्र बतुझाएिा १० प्रततशतले हुने रकि छतु ट िदईनेछ । सम्चत् कर र भपूमिकर असतुल गदा्ष एकै 
िटक एउटै रससदबाट असतुल उिर गररनेछ ।

२.३ घर विाल करः 
(क) बाणगङ्ा नगरिाललका क्ते्रभभत्र कतु नै व्यक्क्त वा संस्ाले भवन,  घर,  िसल,  ग्यारेज,  गोदाि,  टिरा,  

छप्पर,  जग्ा वा िोखरवी िपूरै वा आभंशक तवरले विालिा िदएकोिा कतु ल रकिको १० प्रततशतको 
दरले बिाल कर लगाइने र असतुल उिर गररनेछ ।

(ख) नगरिाललकाको स्ामित्विा रिकेा ग्रेडर,  रोलर,  िानवी ट्ाङ्कवी,  व्याकिो लोडर (ज.ेसस.तव.) प्ररोग 
गरे बाित अनतुसपूचच (२) बिोजजिको बिाल कर लगाइने र असतुल उिर गररनेछ ।

२.४ व्यवसार करः 
 बाणगङ्ा नगरिाललका क्ते्रभभत्र संचाललत व्यािार,  व्यवसार वा सेवािा िपूँजवीगत लगानवी र आर्थिक 

कारोवारका आधारिा अनतुसपूचच (३) बिोजजि व्यवसार कर लगाइने र असपूल उिर गररनेछ । कतु नै ितन 
एकल िििला,  असिार र अिागं व्यक्क्तले आफनो नाििा रिकेो जतुनसतुकै व्यवसार दता्ष गन्ष आएिा 
व्यवसार कर बाित लाग्ने रकििा ५०(िचास) प्रततशत रकि छतु ट िदईने छ । साथि ैव्यवसार कर बतुझाउने 
करदाताले असोज िसान्त भभत्र व्यवसार कर बतुझाएिा १० प्रततशतले हुने रकि छतु ट िदईनेछ ।

२.५ जिडबतुटवी,  कवाडवी र जवीवजन्ततु करः 
 बाणगङ्ा नगरिाललका क्ते्रभभत्र कतु नै व्यक्क्त वा संस्ाले ऊन,  खोटो,  जिडबतुटवी,  वनकस,  कवाडवी िाल 

र प्रचललत कानपूनले तनरेध गररएको जवीवजन्ततु वािकेका अन्य िृत वा िाररएका जवीवजन्ततुको िाड,  ससङ,  
पाखँ,  छाला जस्ा बस्तुको व्यवसायरक कारोवार गरेवाित अनतुसपूचच (४) िा उले्ख भए बिोजजिको कर 
लगाइने र असपूल उिर गररनेछ ।

२.६ सवारवी साधन करः 
 बाणगङ्ा नगरिाललका क्ते्रभभत्र  संचालनिा रिेका सवारवी साधनिरूिा अनतुसपूचच (५) बिोजजि सवारवी 

साधन कर लगाइने र असतुल उिर गररनेछ ।
२.७ तवज्ािन करः 
 बाणगङ्ा नगरिाललका क्ते्रभभत्र  साव्षजतनक एंव तनजवी क्ते्रिा हुने तवज्ािनिा अनतुसपूचच (६) बिोजजि 

तवज्ािन कर लगाइने र असपूल उिर गररनेछ ।
२.८ िनोरनजन करः 
 बाणगङ्ा नगरिाललका क्ते्रभभत्र हुने िनोरनजन व्यवसार सेवािा अनतुसपूचच (७) एंव प्रदेश सरकारबाट 
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तोिकए बिोजजि िनोरनजन कर लगाइने र असतुल उिर गररनेछ । 
२.९ बिाल तबटौरवी शतुल्कः 

(१) बाणगङ्ा नगरिाललका क्ते्रभभत्र आफतु ले तनिा्षण,  रेखदेख वा संचालन गरेका अनतुसपूचच (८) िा 
उले्ख भए अनतुसार िसल वा सरकारवी जग्ािा बनेका संरचनाको उिरोग बाित सोिवी अनतुसपूचचिा 
उले्ख भए बिोजजि बिाल तबटौरवी शतुल्क लगाइने र असतुल उिर गररनेछ ।

(२) नगरिाललकाले तोकेको साव्षजतनक स्ल,  िाटबजार,  िेला,  जात्रा आिदिा राखेका िसलिरूिा  
स्ानवीर स्रिा असतुल हुदै आएको दररेटिा नबढ्ने गरर नगरकार्षिाललकाले तोकेको दरिा शतुल्क 
लगाउने र असतुल उिर गररनेछ । सो को व्यवस्ािन वडा कारा्षलर िाफ्ष त मिलाईने छ ।

२.१० सेवा शतुल्क,  दस्तुरः 
 बाणगङ्ा नगरिाललकाबाट उिलब्ध गराइएको तवभभन्न सेवािरुिा सेवाग्रािवीबाट अनतुसपूचच(९) िा उले्खखत 

शतुल्क तथिा दस्तुर लगाइने र असतुल उिर गररनेछ ।
२.११ तबिक्र तथिा नगर तनकासवी शतुल्कः 

(१) नगरिाललकाले आफनो स्ामित्विा रिेको सम्चत् वा आफनो रेखदेखिा रिकेो साव्षजतनक स्ान,  
नदवी वा खोलाबाट काठ,  दाउरा,  जराजतुरवी आिद प्राकृततक एवं खातनजन्य वस्तुिरुको तबिक्र गन्ष 
सके्छ । नगरिाललकाको क्ते्रभभत्र िनने तनजज जग्ािरुबाट उत्खन्न एंव संकलन हुने ढतुङ्ा,  मगट्वी,  
बालतुवा,  िाटोको सोिि स्ानिा तनजज प्ररोजनिा प्ररोग हुने बािेक अन्य स्ान वा व्यवसायरक 
प्ररोजनिा लैजानतु िरेिा नगरिाललकाले शतुल्क असतुल गननेछ र सो को रोरल्वी/ शतुल्क ललने दर प्रदेश 
सरकारबाट तोिकए बिोजजि हुनेछ । 

(२)  नगरिाललकाले आफनो क्ते्रभभत्र उत्ादन भै आफनो ससिा क्ते्र भन्ा बाििर तनकारवी हुने बनकस,  
ब्ान,     तिना,  भेलल,  सालको तबरा आिद जस्ा वस्तुिरुको बाह्य तनकासवीिा तनकासवी शतुल्क लगाउन 
सके्छ । नगरिाललकाले लगाउने नगर तनकासवी शतुल्कको दर अनतुसपूचवी-१० िा उले्ख भए बिोजजि 
हुनेछ ।

(३) नगरिाललकाले नगर क्ते्र भभत्र उत्ादन भै आफनो ससिा क्ते्र भन्ा बाििर तनकासवी हुने िशतु तथिा 
िंक्वीजन्य र वनजन्य वस्तुको बाह्य तनकासवीिा अनतुसपूचवी १० िा उले्ख भए बिोजजिको दररेटको 
तनकासवी शतुल्क लगाउन सके्छ ।

२.१२ दण्ड,  जररवाना:
(१)  नगरिाललकाले ललने तवभभन्न कर,  दस्तुर र शतुल्किा तवलबि गनने करदाताबाट अनतुसपूचच (११) बिोजजि 

जररवाना लगाउने र असतुल उिर गररनेछ । 
(२)  नगरिाललकाको क्ते्रभभत्र रिकेा नदवी एंव खोलानालािरूबाट नदवीजन्य िदाथि्ष उत्खन्न एंव संकलन 

गन्षका लामग तनरेध गरेको अवस्ािा चोरवी तनकासवी गनने सवारवी साधनिरुबाट अनतुसपूचच (१२) 
बिोजजि दण्ड जररवाना लगाउने र असतुल उिर गररनेछ ।

२.१३ भौततक िपूवा्षधार उिरोग तथिा वातावरण व्यवस्ािन शतुल्क:
 बाणगङ्ा नगरिाललकाले आफनो क्ते्रभभत्र रिकेा भौततक िपूवा्षधारिरू उिरोग गनने तथिा वातावरणिा प्रततकपू ल 

प्रभाव िानने एक ति प्रशोधन भएको नदवीजन्य िदाथि्ष उत्ादन गनने क्रसर उद्ोग,  रोडा उद्ोग,  प्रशोधन केन्द्र 
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एंव सप्ारस्षिरुबाट उत्ािदत एक ति प्रशोधन भएको नदवीजन्य िदाथि्ष(मगट्वी,  बालतुवा) नगर देखख बाििर 
तनकासवी गदा्ष अनपूसपूचवी (१३) िा उले्ख भए बिोजजिको दररेटिा भौततक िपूवा्षधार उिरोग तथिा वातावरण 
व्यवस्ािन शतुल्क लगाईने र असतुल उिर गररनेछ ।

२.१४ घरनसिा सेवा शतुल्क
 बाणगङ्ा नगरिाललकाले आफनो क्ते्रभभत्रका भवन तथिा अन्य संरचनािरुको तनिा्षण िपूव्ष देखख तनिा्षण िचिात 

सम्का सब ैसेवा,  तोिकएको सिरभभत्र तनिा्षण भएका भवन तथिा अन्य सरंचनािरुको अभभलेखखकरण 
दण्ड जररवाना लगाएतका शतुल्किरु अनतुसपूचवी (१४) िा उले्ख भए बिोजजिको दररेटिा राजस् तथिा 
शतुल्किरु लगाईने र सोिवी अनतुसार असतुल उिर गररने छ । 

३. छतु ट:
 रस ऐन बिोजजि कर ततनने दायरत्व भएका व्यक्क्त वा संस्ािरुलाई कतु नै ितन िकससिको कर छतु ट िदईने छैन । तर 

सब ैकरदाताले सिान रूििा सतुतवधा िाउने गरवी तोिकएको सिरावसधभभत्र कर बतुझाउने तनरमित करदातालाई िििले 
नै तनधा्षरण गररएको दरिा छतु ट िदन रस दफाले बाधा गनने छैन ।  

४. तनरि वा कार्षतवसध बनाउन सके्:  
 बाणगङ्ा नगरिाललकाले रस ऐनिा भएका व्यवस्ािरुलाई कारा्षविरनका लामग आवश्यक तनरि,  िािदण्ड वा 

कार्षतवसध बनाउन सके्छ । 
५. ऐनिा संशोधन: 
 बाणगङ्ा नगरिाललकाको नगरसभाले रस ऐनलाई आवश्यकता अनतुसार संशोधन गन्ष सके्छ । 
६. बचाउ र खारेजवी: 

(१) रो ऐन जारवी गनतु्ष असघ कर,  दस्तुर र शतुल्क व्यवस्ािन सबिन्वी भए गरेका तनण्षरिरु रसै ऐन बिोजजि भए 
गरेको िातननेछ ।

(२)  सातवकिा बाणगङ्ा नगरिाललकाले कर,  दस्तुर,  शतुल्क आिद व्यवस्ािनका लामग गददै आएका व्यवस्ािरु 
रस ऐनसँग बाजझएको िदसम् स्त: खारेज हुनेछन ।

अनसूुची-१
सम्पधति करको दर

क्र.स कररोग्य सम्चत्को िपूल्य आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत

१ िाचँ लाख रुिैरासँम्को िपूल्याकंनिा  जग्ािात्र भएकोिा एक ितुष्ठ रु ६०।– र घरबास सिेत 
भएकोिा एकितुष्ठ रु. ३२०।– (तवीनसर बवीस) 

२ िाचँ लाख देखख िचास लाख रुिैरासँम् प्रतत लाख रु. (१५) िन्ध्र

३ एकाउन्न लाख देखख एक करोड 
रुिैरासँम्

प्रतत लाख रु (२५) िच्चवीस

४ एक करोड एक लाख देखख दईु करोड 
रुिैरासँम्

प्रतत लाख रु. (३०) तवीस
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५ दईु करोड एक लाख रुिैरादेँखख ततन 
करोड रुिैरासँम्

प्रतत लाख रु.(३५) िैतवीस

६ ततन करोड एक लाख रुिैरादेँखख िाचँ 
करोड रुिैरासँम्

प्रतत लाख रु. (५०) िचास

७ िाचँ करोड भन्ा िासथि प्रतत लाख रु. (५५) िचिन्न
नोट : ितुल्याकंन रकिलाई रु. लाखिा (Round Figure) िा िररणत गरवी करको दर तनधा्षरण हुनेछ । न्यपूनति करको 
दर िालिोत एंव भपूमिकर असतुलवीको िकिा रु. ६०।– र सम्चत् करको िकिा घरबास,  घरबासले चचनेको जग्ा र सो को 
दोब्बर जग्ा सम् रु. ३२०।– तनधा्षरण हुनेछ । िासथि उले्खखत दरको आधारिा लाग्ने करको उदािरण

क्र.स ितुल्याकंन लाखिा आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
१ ५० १५
२ १०० २५
३ २०० ३०
४ ३०० ३५
५ ५०० ५०
६ ५०० भन्ा िाथिवी ५५

 सम्तत करको ितुल्याकंनका लामग जग्ा र संरचनाको ितुल्याकंन तवसध जग्ा तथिा संरचनाको बर्गकरण र सो 
अनतुसारको दर बाणगंगा नगरिाललकाको सम्तत कर व्यवस्ािन कार्षतबसध २०७५ बिोजजि हुनेछ । िासथि 
उले्खखत दरको आधारिा मितत २०७८ साल िौर िसान्त सम् सम्चत् कर बतुझाउने करदातालाई जम्ा कर 
रकिको १० प्रततशत छतु ट हुनेछ ।

अनसूुलच-२
नगरपालिकाको स्ागमत्वमा रिेका िपजशि अनुसारका साधनिरुको बिाि (भाडा) करको दर : 

क्र स सा्नहरुको नाम आ.ब ०७८/७९ को दर कैचिर्

१ एसिाभेटर भाडा प्रतत घण्ा १०००
२ रोलर भाडा प्रतत िदन ६०००
३ िानवी टंकरी  प्रतत िदन १५००
४ ग्रेडर प्रतत घण्ा ३०००

नोट: िासथि उले्खखत भाडाका साधनिरु प्ररोग गनने िक्ले ईन्न बाित लाग्ने खच्ष रकि र चालकको दैतनक भत्ा वाित रु. 
१०००।०० (एक िजार) का दरले व्यवस्ा गनतु्ष िननेछ । िदनको ििसावले भाडािा लैजादा प्रतत िदन भन्नाले ८ (आठ) 
घण्ालाई जनाउने छ । सो भन्ा बिढ प्ररोग गरेको िाईएिा दािासाििको ििसावले थिि रकि बपूझाउनपू िननेछ । व्याकिो लोडर 
(ज.ेसस.तव.) र ग्रेडर संचालन गदा्ष प्रतत घण्ाको ििसावले ितन उिलवध गराउन सिकनेछ । अत्यावश्यक िरेको अवस्ािा 
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बािके िदनिा लगातार ८ घण्ा भन्ा बढवी िभेवी िेभशनिरु संचालन गररने छैन ।  अन्य व्यवस्ा रस नगरिाललकाको िभेभ 
िेभशनरवी संचालन तनदनेभशका २०७६ बिोजजि हुनेछ ।

अनसूुची-३
व्यवसार करको दर

क्र.स चववरण आ.ब ०७८/७९ को दर कैचिर्

१ व्यवासायरक वस्तु :
१.१ चतुरोट,  ििदरा एंव सपूर्तजन्य िसल (थिोक एंव खतुद्ा तबके्रता)

रु ५० लाख भन्ा िासथि १००००
रु २० लाखदेखख ५० लाख सम् ६०००
रु ५ लाखदेखख २० लाख सम् ४०००
रु ५ लाख सम् २०००

१.२ सतुन चादँवी तथिा गिना बनाउने िसल (ज्लेरवी)
रु ३० लाख भन्ा िासथि १५०००
रु २० लाख देखख ३० लाख सम् १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु १० लाख सम् ३०००

१.३
भभिडरो,  क्सेट,  ररकड्षर तथिा प्रेर,  टेललभभजन,  िरिज,  वाभशङिेभशन,  
कमप्पूटर,  ल्यािटि,  िोवाइल,  तवद्तुत सिान,  क्ािेरा,  रेिडरो आिदको 
थिोक तथिा खतुद्ा तबिक्र गनने

 रु ५० लाख भन्ा िासथि १००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ५०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ३०००
रु १० लाख सम् १०००

१.४ तनिा्षण सािाग्रवी (िाड्षवेरर िसल)
रु ५० लाख भन्ा िासथि १५०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ३०००
रु ५ लाख सम् १०००

१.५ कािनेट िदा्ष अन्य फर्नर्शङ िसल
रु २० लाख भन्ा िासथि ५०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ३०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
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रु ५ लाख सम् १०००
१.६ िेटट्रोललरि िदाथि्ष

रु ५० लाख भन्ा िासथि १५०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु २० लाख सम् ५०००

१.७ दैतनक उिभोग्य खाद्ान्न,  तरकारवी,  फलफपू ल,  दूध डेरवी,  ग्यास सिेत
रू. ५ लाख सम् १०००
रू. ५ लाख देखख १० लाख सम् १५००
रू. १० लाख देखख २० लाख सम् २०००
रू. २० लाख भन्ा िाथिवी ३०००

१.८ चचरा,  कफरी,  खाना,  नास्ा,  मिठाइ्ष,  आइ्षसिक्रि िसल आिद
रू. ५ लाख सम् १०००
रू. ५ लाख देखख १० लाख सम् १५००
रू. १० लाख देखख २० लाख सम् िाथिवी २०००
रू. २० लाख भन्ा िाथिवी ३०००

१.९ किडा िसल,  रेिडिेड किडा(फेन्सवी) िसल,  जतुत्ा चप्पल िसल
रु २० लाख भन्ा िासथि १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ३०००
रु ५ लाख सम् १०००

१.१० सवारवी साधन तबके्रता
िभेवी टट्रक िटिर बस सिेत २००००
मितन बस,  मितन टट्रक १५०००
ट्ाक्टर १००००
िलतुका सवारवी साधन ७०००
दइु्ष िाङँग्रे सवारवी साधन इिनजन जिडत ५०००

१.११ व्यवसारवीले कतु नै ितन सािानको िडलर राखवी तबक्ररी तवतरण र कतु नै सिानको 
थिोक िसल राखेिा
रु ५ करोड भन्ा िासथि २००००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ७०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
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रु १० लाख सम् ३०००
१.१२ फर्नचर शोरुि

रु ५ करोड भन्ा िासथि २५०००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ७०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
रु ५ लाख सम् १०००

१.१३ से्शनरवी,  टाइबले्,  स्तु लडट्रेस,  मगफ्ट तथिा खेलौना िसल
रु ५० लाख भन्ा िासथि १००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ८०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ३०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००

१.१४ कमप्पूटर ल्यािटि,  िोवाइ्षल,  रेिडरो,  आिद तवद्तुततर सिाग्रवी िि्षत केन्द्र
रु २० लाख भन्ा िासथि २५००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् २०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् १५००
रु  ५ लाख सम् १०००

१.१५ फोटो स्तुिडरो,  कलर ल्याब,  फोटो कति,  टेण् िाउस,  सटररङ का सिान,  
टारल,  ब्लक,  ररंग,  सेनेटरवी जस्ा सेवािपूलक कारोवार

 

रु ५० लाख देखख १ करोड सम् २००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १५०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् १००००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ५०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् ३०००
रु ३ लाख सम् १०००

१.१६ िासतु िसल
रु ३ लाख भन्ा िासथि ५०००
रु १ लाख देखख ३ लाख  सम् ३०००
रु १ लाख सम् १०००
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१.१७ िेरर किटंङ,  व्यतुटवी िाल्षर,  श्रगृार िसल,  िसाज िाल्षर,  डट्राइ्ष क्क्लनस्ष,  
टेलररंङ,  जजि िाउस,  ितुल स् तुकर जस्ा ब्यवसारिरु
रु १० लाख भन्ा िासथि २००००
रु ७ लाख देखख १० लाख सम् १५०००
रु ५ लाख देखख ७ लाख सम् १००००
रु २ लाख देखख ५ लाख सम् ५०००
रु १ लाख देखख २ लाख  सम् ३०००
रु १ लाख सम् १०००

१.१८ तवतवध व्यवसायरक कारोवार(िासथि उले्ख भए भन्ा बािकेका अन्य 
व्यवसारिरु)
रु ५ करोड भन्ा िासथि ३००००
रु ३ करोड देखख ५ करोड सम् २५०००
रु १ करोड देखख ३ करोड सम् २००००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १५०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ३०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००

२ तवशेरज् िरािश्षस तथिा अन्य व्यवसायरक सेवा
२.१ स्ास्थ्य सेवा

तनजज अस्पताल २००००
नससङं् िोि १५०००
क्क्लनक (ल्याब सिित) ७०००
सािान्य क्क्लतनक ५०००
साितुदायरक अस्पताल २०००
दन्त क्क्लतनक ५०००
िफजजरोथिरेाफरी ५०००
औरसध िसल ३०००
ल्याब ३०००
िोललक्क्लतनक ३०००
कतव।ज,  प्राकृततक चचिकत्सा १०००
चश्ा (अतटिकल ) िसल २०००
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२.२ कानतुन व्यवसारवी
ल फि्ष ३०००
लेखािढवी सेन्टर १०००

२.३ इ्षिनजतनरर सेवा तथिा कन्सलटेन्सवी
इ्षिनजतनरर ७०००
ओभरससरर ५०००

२.४ लेखािरवीक्ण
सस.ए. १००००
लेखा िररक्क क वग्ष २०००
लेखा िररक्क ख वग्ष १५००
लेखा िररक्क ग वग्ष १०००
लेखा िररक्क घ वग्ष ५००

२.५ फ्सेि बोड्ष लगारत अन्य वोड्ष तनिाण्ष सबिन्वी व्यवसारवी
रु २० लाख भन्ा िासथि १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ७०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ५०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००

३. तवतवध व्यवसारवी
तनिा्षण व्यवसारवी क वग्ष १५०००
तनिा्षण व्यवसारवी ख वग्ष १००००
तनिा्षण व्यवसारवी ग वग्ष ५०००
तनिा्षण व्यवसारवी घ वग्ष १०००
तबिा अभभकता्ष /असधकता्ष १०००
सभनेरर १०००
अनतुवादक १०००
शेरर दलाल ५०००
िेन्टर ५००
तवद्तुतवीर वारररङ,  प्म्वररङ् ५००

४ उत्ादनिपूलक उद्ोग

४.१
कोरा िाल वा अध्ष प्रशोसधत िाल वा खेर गइ्ष रिकेो िाल सािान प्ररोग वा प्रशोधन गरवी िाल सािान उत्ादन गनने 
गलैंचा,  गािनेट र तरारवी िोशाक,  ग्रवील,   आल् तुतनरि,  िेटल वक्ष स,  व्लक ररङ,  फाइ्षवर िफक्चर आिद उद्ोग 
व्यवसारिा
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रु १० करोड भन्ा िासथि २००००
रु ५ करोड देखख १० करोड सम् १७०००
रु ३ करोड देखख ५ करोड सम् १५०००
रु १ करोड देखख ३ करोड सम् १२०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ७०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ३५००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
रू. ५ लाख सम् १०००

४.२ खाद् उद्ोगिरु
रु ३ करोड भन्ा िासथि १५०००
रु १ करोड देखख ३ करोड सम् १००००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ८०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ५०००
रु २० लाख सम् ३०००

४.३ स्ानवीर स्रिा उत्ािदत बस्तुको खररद,  संकलन,  संचर केन्द्रको स्ािना ५०००
५ प्राकृततक स्ोत र साधन उिरोग गनने उद्ोग

५.१ क्रसर,  खतनज,  अन्य उजा्षिपूलक उद्ोग
रु ५ करोड भन्ा िासथि ३००००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् २५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १५०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु २० लाख सम् ५०००

५.२ इ्षट्ा भट्ा उद्ोग २५०००
६ कृतरसंग सबिम्न्त व्यवासार (फपू ल तवरुवा तबक्ररी,  नस्षरवी संचालन,  तरकारवी खेतत आिद)

रु ५ करोड भन्ा िासथि १००००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् ७०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ५०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ३०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् २०००
रु १० लाख सम् १०००

७ बन िैदावारिा आधाररत उद्ोग व्यवासार,  काठ चचरान,  स:मिल,  प्ाइउड उद्ोग,  बते,  बासँ काठका सािान तनिा्षण 
वा फर्नचर उत्ादन,  काठिा कलात्मक बतुट्ा कतु दे्,  िस्काल आिद
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रु ५ करोड भन्ा िासथि १५०००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् १००००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ८०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ६०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
रु ५ लाख सम् १०००

८ मिलिरु ( तले,  चचउरा,  िसला) कतु टानवी तिसानवी मिल आिद
रु ५० लाख भन्ा िासथि ५०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ४०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ३०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
रु ५ लाख सम् १०००

९ कृतर तथिा िशतुिालन फाि्ष (गाइ्षभैसवी,  बाख्ा,  भेडा,  कतु खतुरा,  वंगतुर,  िशतुिक्वी,  िाछा)
रु ५ करोड भन्ा िासथि ६०००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् ५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ४०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ३०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् २०००
रू. १० लाख सम् १०००

१० दाना तथिा िशतु आिार उत्ादन
रु १ करोड भन्ा िासथि १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ५०००
रु २० लाख सम् ३०००

११ िर्षटन उद्ोग : िोटल,  रेष्तुरा,ँ  वेलतुन उडान,  फन िाक्ष  आिद
रु १० करोड भन्ा िासथि २५०००
रु ५ करोड देखख १० करोड सम् २००००
रु २ करोड देखख  ५ करोड सम् १७५००
रु १ करोड देखख २ करोड सम् १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १२५००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ७०००
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रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ५०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००

१२ टट्राभल एजने्सवी (प्ने िटकट,  रेलरात्रा बतुिकंङ,  िोटल बतुिकंङ आिद )
रु ५० लाख देखख िासथि १००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ७५००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
रु ५ लाख सम् १०००

१३ सेवा उद्ोग: (छािाखाना,  चलचचत्र व्यवसार,  फोटोग्रािफ,  प्ररोगशाला,  भशत भण्डार लगारतका अन्य उद्ोग 
व्यवसारिा) 
रु १० करोड भन्ा िासथि २००००
रु ५ करोड देखख १० करोड सम् १७५००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १२५००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ७५००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख सम् ३०००

१४ व्यािाररक एंव आवास कमप्सेि आिद तनिा्षण गरर संचालन गनने व्यवसार
रु ५० करोड देखख िासथि २००००
रु २० करोड देखख ५० करोड सम् १७५००
रु १० करोड देखख २० करोड सम् १५०००
रु ५ करोड देखख १० करोड सम् १२५००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् १००००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ७५००
रु ५० लाख सम् ५०००

१५ प्राकृततक स्ोत िाटो उत्खनन गरर तबक्ररी गदा्ष
नगरिाललका भभत्र िाटो उत्खनन गदा्ष सबिम्न्त वडाको िपूव्ष स्स्कृतत ललनतुिनने छ । स्स्कृत तबना िाटो उत्खनन गररएको 
िाइएिा उत्खननिा प्ररोग भएको स्ाभेटर वा डोजरलाइ्ष प्रतत साधन रु ५० िजार तथिा ओसारिसारका लामग प्ररोग 
भएका ढतुवानवी साधनलाइ्ष रु २० िजार प्रतत सवारवी साधन जरवीवाना लाग्ने छ ।

१६ िातन प्रशोधन / तवक्ररी तवतरण ३०००
१७ सञ्ार सेवा
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तनजज क्ते्रको हुलाक सेवा (चचठ्वी ित्र,  िोष्ल) १०००
तनजज क्ते्रको टेललफोन,  फ्ासि सेवा,  फोटोकति,  आइ्ष .एि िड इन्टरनेट 
आिद सिेत 

३०००

कतु रररर सेवा (सािान सिेतको ढतुवातन) ३०००
छिाइ्ष तथिा प्रकाशन ५०००

१८ तवचत्र सस्ा :
क वग्ष वाभणज् वैंक ितुख्य कारा्षलर २५०००
क वग्ष वाभणज् वैंक शाखा कारा्षलर १५०००
तवकास वैंक ितुख्य कारा्षलर १२०००
तवकास वैंक शाखा कारा्षलर १००००
तवचत्र कम्तन (लघतु तवत् सिेत)
ितुख्य कारा्षलर १५०००
शाखा कारा्षलर १००००
तबिा कम्नवी
ितुख्य कारा्षलर १५०००
शाखा कारा्षलर १००००
ितन टट्रान्सफर,  रेमिटान्स,  तवदेशवी ितुद्ा,  सटिवी काउण्र
ितुख्य कारा्षलर ५०००
शाखा कारा्षलर ३०००

१९ सिकारवी सस्ािरु
रु २५ करोड भन्ा िासथि १५०००
रु १० करोड देखख २५ करोड सम् १००००
रु ५ करोड देखख १० करोड सम् ५०००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् २०००
रु ३० लाख देखख १ करोड सम् १५००
रु ३० लाख सम् १०००

२० नेिाल सरकारका अन्य तनकारिा तवसधवत दता्ष भइ्ष सकेका  र रस नगरिाललकािा सपूचचकृत िात्र हुने प्रकृततका 
व्यवसारिरु
रु ५ करोड भन्ा िासथि १००००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् ७०००
रु २० लाख देखख १ करोड सम् ४०००
रु २० लाख सम् िपूँ जज कारोवार १०००

२१ भारा प्रभशक्ण संस्ा,  टरपूसन  सेन्टर तथिा तरारवी कक्ा संचालन
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रु १० लाख भन्ा िासथि १००००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ३०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००

२२ कमप्पूटर इन्सन्सच्तुट,  डट्राइभभङ इन्सन्सच्तुट आिद
रु १० लाख भन्ा िासथि १५०००
रु ७ लाख देखख १० लाख सम् १००००
रु ५ लाख देखख ७ लाख सम् ७०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् ५०००
रु ३ लाख सम् २०००

२३ िि्षत सम्ार : िभेवी इतक्प्ेन्ट,  बस,  कार,  िोटरसाइकल,  साइकल िि्षत,  ररसोललङ,  ररकण्डवीसन,  सर्भससङ,  
इलेक्ट ट्रोतनसि आिद
रु २० लाख भन्ा िासथि िभेवी इतक्प्ेन्ट १००००
रु २० लाख भन्ा िासथि ४  िागं्रे ७५००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
रु ५ लाख सम् १०००

२४ रेिडरो,  िट.भवी,  घडवी,  प्रशेर कतु कर,  टेललफोन तवद्तुत सािाग्रवी िि्षत केन्द्र
रु २० लाख भन्ा िासथि ३०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् २०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् १५००
रु ५ लाख सम् १०००

२५ वैदेभशक रोजगार सेवा र िाउजजङ कम्नवी तथिा खररद तवक्ररी (रररल से्ट)
रु १ करोड भन्ा िासथि १००००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ७५००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ५०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ४०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ३०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००

२६ िाव्षल,  सेनेटरवी,  रंग आिदको िसल
रु १ करोड भन्ा िासथि १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १२५००
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रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु १० लाख सम् २०००

२७ भाडा वत्षन िसल
रु २० लाख भन्ा िासथि ७५००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २५००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् १५००
रु ३ लाख सम् १०००

२८ कवाडवी िसल १०००
२९ केबतुल,  नेटवक्ष ,  अन्य च्ानल,  सस.सस क्ािरा आिद

१५०० भन्ा बढवी ग्रािक भएिा १००००
१००० देखख १५०० ग्रािक भएिा ५०००
५०० देखख १००० ग्रािक भएिा २०००
५०० भन्ा कि ग्रािक भएिा १०००

३० अन्य व्यवसार
१. तनजज िाक्ष ,  तिकतनक स्पट आिद १००००
२. टतुर अिरेटर ३०००

३१ िाटमी प्ालेस र ररसणोट:
रु १० करोड भन्ा िासथि ३००००
रु ५ करोड देखख १० करोड सम् १५०००
रु २ करोड देखख  ५ करोड सम् १००००
रु १ करोड देखख २ करोड सम् ७०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ५०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ३५००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ३०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २५००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००

३२ क्ाटररङ सेवा:
रु ५ लाख भन्ा िासथि ५०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००
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३३ चलचचत्र छाराङँ्कन सेवा शतुल्क:
नगरिाललका भभत्र चलचचत्र छाराङँ्कन शतुल्क प्रततिदन
नेिालवीको २०००
साक्ष  ितुलतुकको ५०००
अन्य ितुलतुकको १००००

३४ भशक्ा सतुधार कोर (व्यवसायरक तनजज स्र)
बालगृि,  बदृ्ाश्रि संचालन ५००
िपूव्ष प्राथिमिक तवद्ालर १०००
आधारभतुत तवद्ालर स्र २०००
िाध्यमिक तवद्ालर स्र ५०००

३५ ताललि तथिा अनतुसन्ान केन्द्र संचालन
रु ५ करोड भन्ा िासथि २००००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १२५००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु ५ लाख देखख २० लाख सम् ७५००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् ५०००
रु ३ लाख सम् २०००

३६ सिाचार / सने्शितुलक व्यवसारिरु
टेललभभजन १५००
एफ.एि रेिडरो प्रसारण ५०००
साितुदायरक रेिडरो प्रसारण ३०००
ित्र िमत्रका १०००

३७ ढतुवातन सेवा ३०००
३८ अन्य तनिा्षण सेवा ( जे.सस.तव,  ग्रेडर,  रोलर,  एसिाभेटर आिद १००००

टेललभभजन १५००
एफ.एि रेिडरो प्रसारण ५०००
साितुदायरक रेिडरो प्रसारण ३०००
ित्र िमत्रका १०००

३७ ढतुवातन सेवा ३०००
३८ अन्य तनिा्षण सेवा ( जे.सस.तव,  ग्रेडर, रोलर, एसिाभेटर आिद १००००
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अनसूुची-४
कबाडी करको दर

क्र.स नाि इकाई आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
१ खालवी सससवी (तवरर) बोतल प्रतत गोटा ७५ िैसा
२ खालवी सवीसवी (ििदरा र अन्य) ५०० एि.एल भन्ा िाथिवी प्रतत गोटा ५० िैसा
३ खालवी सवीसवी (ििदरा र अन्य) ५०० एि.एल भन्ा तल प्रतत गोटा २० िैसा
४ प्ातष्क (बोतल,  भाडाकतु डा,  ितुराना जतुत्ा चप्पल,  ग्यालेन र 

जर्कन आिद
प्रतत के.जवी ७५ िैसा

५ खालवी बोरा 
क) ५० के.जवी सम् खाद्ान्न अटने प्ातष्क बोरा प्रतत गोटा २० िैसा
ख) ५० के.जवी सम् खाद्ान्न अटने जतुटको बोरा प्रतत गोटा २५ िैसा
ग) १०० के.जवी सम् खाद्ान्न अटने जतुटको बोरा प्रतत गोटा ४० िैसा

६ तलेको िटन
क( १० लल. भन्ा बिढ अटन्े ठतुलो प्रतत गोटा रु १।५०
ख) १० लल. भन्ा कि अटन्े सानो प्रतत गोटा ७५ िैसा

ितुन प्रशोधन गरर ितुन प्ररोग हुन सके् कवाडवी सिानिरु :
१ जझण्डतु ( प्राकृततक र कृतति उनका टतुक्रा) प्रतत के.जवी रु १
२ गािनेण्को किडाको टतुक्रा प्रतत के.जवी रु १।५०
३ जलेको िोतवल प्रतत ललटर ७५ िैसा
४ जतुट र कािनेटका टतुक्रा प्रतत के.जवी २० िैसा
५ टारर टरपूव प्रतत के.जवी रु १
६ थिोत्रो िटन प्रतत के.जवी  रु ४० िैसा
७ ितुरानो डट्रि प्रतत के.जवी रु ४० िैसा
८ ितुराना कागज

क) अखवार (न्यतुजतप्रन्ट) प्रतत के.जवी रु ४० िैसा
ख) अन्य कागज (काटतु्षन सिेत) प्रतत के.जवी रु ७५ िैसा

९ धाततुका टतुक्रा िरु र ित्रतु भई काि नलाग्ने भएको धाततु सािानिरु
क) फलाि प्रतत के.जवी रु १।५०
ख) अन्य धाततु (तित्ल,  तािा,  आदवी) प्रतत के.जवी रु २
ग) थिोत्रवीएर  काि नलाग्ने िेभशनरवी औजार प्रतत के.जवी रु १।५०

१० िोललसथिन िाइिका टतुक्रािरु प्रतत के.जवी  रु.  ७५ िैसा
११ सससा (ललड) को धतुलो र टतुक्रािरु प्रतत के.जवी रु ३।५०

प्रचललत कानतुनले तनरेसधत गरे बािकेो िलछिरु जस् ैकतु खतुरा,  
िास जस्ा ि्षलछिरुको पाख

प्रतत के.जवी रु १।५०
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क्र.स नाि इकाई आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
१२ िाड ससगं खतुर 

िाड प्रतत के.जवी रु. १।००
ससगं खतुर प्रतत के.जवी. रु. २।०० 

१३ छाला 
छाला ठपूलो प्रतत के.जवी. रु. ३०।००
छाला सानो प्रतत के.जवी. रु. १५।००

१४ िासथि उले्खखत नभएका अन्य कवाडवी िालसिानिरु प्रतत के.जवी. रु. १।००

अनसूुची-५
सवारी साधन कर

क्र.स सवारवी दता्ष तथिा नतवकरण दता्ष आ.ब ०७८/७९ को नतवकरण दर कैिफरत
१ अटो ररसिा १५०० ७००
२ इ्ष ररसिा १००० ५००
३ ठेला गाडा ५० १००

अनसूुची-६
तवज्ापन कर

क्र.स तववरण आ.ब ०७८/७९ को  दर कैिफरत
१ साव्षजतनक स्लिा िोडमीङ बोड तथिा प्रचार प्रसार प्रतत वग्षिफट ७०
२ तनजवी स्ानिा िोर्डङ बोड तथिा प्रचार प्रसार प्रतत वग्षिफट ५०
३ वाल िेन्न्टङ,  प्रतत वग्षिफट १५
४ िाइिकङ गाडवी वा ररसिाबाट प्रतत िदन २००
५ िडजजटल बोड्ष प्रतत बग्ष िफट साव्षजतनक स्लिा १००

  
अनसूुची-७

मनोरञ्जन करको दर

क्र.स िनोरनजनको तववरण आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
१ केवतुल च्ानल प्रशारण / िडसिोि तवके्रता िडलर २०००
२ ससनेिा िल ८०००
३ चलचचत्र घर,  नाट्शाला,  सक्ष सिा प्रबशे गनने दश्षकको िटकट 

आम्ानवीिा
३ प्रततशत
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क्र.स िनोरनजनको तववरण आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
४ इन्टरनेट सेवा प्रदारक (इन्टरनेट सेवाको क्िता)   को आधारिा 

वार्रक कर ललने)
   

अनसूुची-८
बिाि तबटौरी शुल्क

क्र.स घरको िकससि घर भएको स्ान आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
१ िक्री घर प्रतत तल्ा क बग्ष ५००

िटनको छानो भएको िक्री घर क बग्ष ३००
कच्चवी घर क बग्ष २००

२ िक्री घर प्रतत तल्ा ख बग्ष ३००
िटनको छानो भएको िक्री घर ख बग्ष २००
कच्चवी घर ख बग्ष १००

३ िक्री घर प्रतत तल्ा ग बग्ष २००
िटनको छानो भएको िक्री घर र फतु सको 
कच्चवी घर सिेत

ग बग्ष १००

 
नोट: 

१.  क वग्ष भन्नाले ििने्द्र राजिाग्ष र सो को २०० मिटरभभत्रको आसिासको क्ते्रलाइ्ष बतुझाउने छ । 
२.  ख वग्ष भन्नाले जजल्ा स्रवीर सडक (तििरा -िकडवी-चाकरचौडा,  जजतिपूर-तौललिवा,  बतुं चवी- जिदवी,  

बनगाइ-डोिोटे,   बनगाइ -ततलौराकोट) र सो को २०० मिटर भभत्रको आसिासको  क्ते्रलाइ बतुझाउने छ ।
३.  ग वग्ष भन्नाले िासथि उले्ख भए भन्ा बाििरको  बाणगंगा नगरिाललकाको क्ते्रभभत्र िनने सम्पूण्ष  जग्ाको  

क्ते्रलाइ बतुझाउने छ ।

 अनसूुची-९
कारा्षिरबाट प्रवाि गररने दैतनक कार्ष संचािनबाट प्राप्त हुने शुल्क,  दसु्रको दर:

क्र.स भशर्षकिरु आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
१ नक्ल उतार प्रिाभणत (प्रततललति प्रततिाना) १०
२ फोटो टासं २००
३ नाता प्रिाभणत ससफाररस

नेिालवीिा २००
अगं्रेजवीिा ५००
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क्र.स भशर्षकिरु आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
४ नागरवीकता ससफाररस

बंशज नागररकता/प्रततललिवी ससफाररस १००
अगंवीकृत नागररकता ससफाररस २००
नागररकतािा भन्न ेभतन नाि सच्चाउने ससफाररस २००
जन्ममितत,  नाि,  थिर संसोधन २००

५ एउटै व्यक्क्त प्रिाभणत २००
६ दैतव प्रकोि,  अिाङग िररचर ित्र,  असिार,  द्न् तििडत,  जषे्ठ 

नागररक,   एकल िििला ससफाररस तनशतुल्क

७ कर चतुक्ता ससफाररस
नेिालवीिा ५००
अगंेजवीिा ७००

८ चाररमत्रक ससफाररस नेिालको लामग २००
९ नावालक ससफाररस २००

१० िेन्सन ससफाररस ५००
११ िेन्सन प्ररोजन ब्यक्क्त प्रिाभणत,  वारेसनािा,  ठेगाना संसोधन आिद ससफाररस

स्देशवी ५००
तवदेशवी १०००

१२ रािदानवी ससफाररस (भारतको लामग) ५००
१३ भारत बािके अन्य (चाररमत्रक ससफाररस) ितुलतुकको लामग १०००
१४ सब ैप्रकारका सज्षमिन,  ितुचतुल्का दस्तुर ५००
१५ व्यचत्गत घटना दता्ष तवलबि शतुल्क २००
१६ िखञ्जका लागपू हुन भन्ा िपूव्षका जन्म िृत्यतु तववाि र वसाई सराई 

ससफाररस १००

सबिन् तवचे्छद ससफाररस दस्तुर १००
जन्म,  तववाि िृत्यपू,  बसाइसराइ,  कर चतुक्त्ा प्रिाभणत ( बदेैभशक 
प्ररोजनका लामग िात्र) ५००

१७ जग्ा िकभोग तथिा नािसारवी ससफाररस २००
१८ छतु ट भएको जग्ा दता्ष 

न्यपूनति ५००
प्रतत कट्ा १०००

१९ नाि शंसोधन ससफाररस २००
२० ततनितुस् ेनाि कारि ससफाररस दस्तुर २००
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क्र.स भशर्षकिरु आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
२१ बकस ित्र,  अंश बण्डा,  जग्ावालाको िृत्यतु िलछको नािसारवी 

ससफाररस ५००

२२ अितुतालवी ससफाररस,  अितुतालवी जग्ा नािसारवी ससफाररस १५००
२३  घर कारि ससफाररस दस्तुर २००
२४ घर कारि ससफाररस थिि प्रतत तल्ा १०००
२५  बक्ौता नरिेको ससफाररस ५००
२६ मिनािा िडिि,  गाउ ब्लक जग्ा ससफाररस ५००
२७ जग्ाको िोिि लगत कट्ा ससफाररस १०००
२८ घर बाटो ससफाररस (तबिक्र प्ररोजन) 

लोकिाग्ष र बजारक्ते्र संग जोिडएको १५००
भभमत्र कालोित्र ेसडकसंग जोिडएको १०००
भभमत्र ग्राभेल र कच्चवी सडकसंग जोिडएको ७००
बाकरी खेतवीरोग्य जग्ा ५००

२९ चार िकल्ा ससफाररस (ऋण प्ररोजन)
लोकिाग्ष र बजारक्ते्र संग जोिडएको ०– ५– ० सम् ७००
सो भन्ा िासथि चार िकल्ा प्रिाभणत १०००
अन्य क्ते्रसंग जोिडएको ०– ५– ० सम् ५००
सो भन्ा िासथि चार िकल्ा प्रिाभणत ७००

३० घर बाटो ससफाररस (अशंवण्डा प्ररोजन)
लोकिाग्ष र बजारक्ते्र संग जोिडएको ०– ५– ० सम् ५००
सो भन्ा िासथि चार िकल्ा प्रिाभणत ७००
अन्य क्ते्रसंग जोिडएको ०– ५– ० सम् २००
सो भन्ा िासथि चार िकल्ा प्रिाभणत ५००

३१ चार िकल्ा / घर बाटो ससफाररस (प्िटंगका लामग )
लोकिाग्ष र बजारक्ते्र संग जोिडएको २०००
भभमत्र कालोित्र ेसडकसंग जोिडएको १५००
भभमत्र ग्राभेल र कच्चवी सडकसंग जोिडएको १०००
बाटो नखपूलेको खेतवीरोग्य जग्ासंग जोिडएको  ७००

३२ जग्ा नािवी गदा्ष प्रतत िकत्ा २००
३३ तोिकएको बािके अन्य जग्ासंग सबिम्न्त ससफाररस ५००
३४ खानेिानवी धारा मिटर जडान र नािसारवी ससफाररस १००
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क्र.स भशर्षकिरु आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
३५ खानेिानवी धारा जडान गदा्ष सडक िि्षत दस्तुर रु. ( कालोित्र ेसडकिा 

खन्नतुिनने भएिा) ३०००

३६ िासथि उले्ख नभएका अन्य तवतवध प्रकारका सब ैससफाररस
नेिालवीिा २००
अगंेजवीिा ५००

३७ सधतो िपूल्याकन (प्रतत लाखिा) २५
३८ जग्ा प्िटङ इजाजत दस्तुर प्रतत कट्ा रु. (इजाजतको लामग 

जग्ाधतनले प्ट नक्ा तरार गरर िेश गनतु्षिननेछ) २०००

३९ काठको ससफाररस 
काठको ससफाररस दस्तुर (जजल्ा बन,  आितुतमी समितत) ५००
काठको ससफाररस दस्तुर (आफनै जग्ािा रिेका कतु काठ कटान) ३००

४० ितुद्ा िामिला मिलाित्र दस्तुर दवुै िक्बाट २००
४१ तवदेशिा खाता खोलन ससफाररस १०००
४२ भतुक्तानवी तववरण प्रिाभणत १०००
४३ न्यायरक समिततिा मिलाित्रका लामग तनवेदन दता्ष गराउंदा लाग्ने दस्तुर १००
४४ अन्य साधारण ससफाररस २००
४५ घर,  गोठ ठाउं सारवी ससफाररस दस्तुर 

नगरिाललका भभत्र ५००
नगरिाललका बाििर १०००
जजल्ा बाििर २०००

४६ व्यवसार ठाउं सारवी ससफाररस दस्तुर
नगरिाललका भभत्र १०००
नगरिाललका बाििर २०००
जजल्ा बाििर ३०००

४७ संघ संस्ा दता्ष ससफाररस
जषे्ठ नागररक,  अिागं िात्र सिभामग भएका संस्ािरु
िठ,  िन्न्र,  गतुबिा,  चच्ष जस्ा धार्िक सस्ािरु १००
िििलािात्र सिभामग भएका सस्ािरु २००
अन्य सस्ािरु ५००

४८ संघ संस्ा नतवकरण ससफाररस
जषे्ठ नागररक,  अिागं िात्र सिभामग भएका सस्ािरु
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क्र.स भशर्षकिरु आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
िठ,  िन्न्र,  गतुबिा,  चच्ष जस्ा धार्िक सस्ािरु १००
िििलािात्र सिभामग भएका सस्ािरु २००
रु.१० करोड देखवी िासथि १००००
रु.५ करोड देखख १० करोडसम् ७०००
रु.१ करोड देखख ५ करोडसम् ५०००
रु. ५० लाख देखख १ करोडसम् ३०००
रु. ३० लाखदेखख ५० लाखसम् २०००
रु. १५ लाखदेखख ३० लाखसम्  १०००
रु. १५ लाख सम् । ५००

४९ अन्तरातष्ट्रर गैर सरकारवी संस्ा सपूचवीकृत ५०००
५० स्ानवीर गैर सरकारवी संस्ा सपूचवीकृत २०००
५१ ठेक्ा अनतुभव ससफाररस दस्तुर

रु १० लाख सम् १०००
रु १० लाख देखख ३० लाख सम् २०००
रु ३० लाख भन्ा िासथि ५०००

५२ भशक्ण संस्ा तफ्ष  :
क्ाम्स स्ािना ससफाररस २००००
सरुवा सिितत (नगर के्त्र भभत्र) १०००
सरुवा सिितत (नगर के्त्र बाििर) २०००
तवरर तवशेरज् सतुचचकृत १०००
प्रिाणित्र प्रततललिवी तथिा प्रिाभणकरण २००
नरा ँतवद्ालर तथिा कक्ा थिि अनतुितवी दरखास् दस्तुर १०००
नरा ँतवद्ालर तथिा कक्ा थिि अनतुितवी दस्तुर १५००
नरा ँतथिा कक्ा थिि दस्तुर सस्ागत तवद्ालर तफ्ष ५०००
कोचचङ तथिा भारा ससकाई केन्द्र ५०००

५३ भशक्क तनरतुक्क्त अभभलेखवीकरण :
आधारभतुत १ देखख ५ सम् ५००
आधारभतुत ६ देखख ८ सम् ७००
िाध्यमिक ९ देखख १० सम् १०००
िाध्यमिक ११ देखख १२ सम् १५००

५४ प्रातवसधक भशक्ा तफ्ष  :
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क्र.स भशर्षकिरु आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
स्ातक ति सरि २०००
प्रिाण ित्र ति सरि १५००
एस.एल.सवी.ति सरि १०००

५५ तवद्तुत ससफाररस (दता्ष,  नािसारवी,  ठाउंसारवी) दस्तुर
तवद्तुत ससफाररस दस्तुर (ग्रािस्) ३००
तबद्तुत जडान नािसरवी ठाउंसारवी उद्ोगका लामग १०००
१० िर्ष िावर क्िता सम् १०००
१० देखख २० िर्षिावर क्िता सम् १२००
२० देखख ५० िर्षिावर क्िता सम् १५००
५० िर्षिावर देखख िासथि २०००

५६ उद्ोग दता्ष ससफाररस :
क) कृरवीजन्य उद्ोग दता्ष ससफाररस
५ लाखसम् कतु ल ितुजज भएको २००
५ लाख देखख १० लाखसम् कतु ल ितुजज भएको ५००
१० लाख देखख २० लाखसम् कतु ल ितुजज भएको १०००
२० लाख देखख ५० लाखसम् कतु ल ितुजज भएको २०००
५० लाख भन्ा िासथि ५०००
ख) साना उद्ोग ससफाररस १०००
ग) िझौला उद्ोग ससफाररस २०००
घ) ठपूला उद्ोग ससफाररस ५०००

५७ िेटट्रोललरि िदाथि्ष,  िडलरससि,  उजा्ष ितुलक उद्ोग,  खतनज उद्ोग 
ससफाररस ५०००

५८ वनजन्य उद्ोग ससफाररस ५०००
५९ धाततु जन्य उद्ोग ससफाररस १०००
६० छाला जन्य उद्ोग ससफाररस १००
६१ प्ाईउड उद्ोग ससफाररस ३०००
६२ ईट्ा भट्ा उद्ोग ससफाररस ५०००
६३ मग्रल उद्ोग ससफाररस १०००
६४ व्लक उद्ोग ससफररस १०००
६५ दैतनक उिभोग्य खाद्दिदाथि्ष उत्ादन उद्ोग ससफाररस (भाडा िसल,  

फेन्सवी से्शनरवी,  व्यतुटवी िाल्षर,  चचरा िसल,  िोटल तथिा रेष्तुरेन्ट 
आिद)

५००



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७८।७९

59

क्र.स भशर्षकिरु आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
६६ केवल,  टेललभवीजन,  एफ. एि. आदवी दता्ष ससफाररस २०००
६७ तनजज तवद्ालर दता्ष ससफाररस/(संचालन अनतुितवीका लामग ससफाररस)

आधारभपूत (िपूव्ष प्राथिमिक सिेत) ति १५००
िाध्यमिक ति २५००

६८ सिकारवी संस्ा खोलने ससफाररस
तवत्वीर कारोवार गनने सिकारवी सस्ा २०००
गैर तवत्वीर कारोवार गनने सिकारवी सस्ा १०००

६९ सटिवी काउन्टर खोलन २०००
७० फाइनान्स बकै २०००
७१ व्यवसार दता्ष प्रिाण ित्र प्रततलवीिवी २००
७२ घ वग्षको ईजाजत ित्र दता्ष ५०००

नतवकरण : आ.व. सिाप्त भएको तवीन िििना (अजश्वन िसान्त) सम् २०००
चालतु आ.व.को कार्तक १ गते देखख चैत्र िसान्त सम् ४०००
चालतु आ.व.को चैत्र १ गत ेदेखख आराढ िसान्त सम् ६०००
आगािवी आ.व. को आजश्वन िसान्तसम् १००००
ईजाजत ित्रको प्रततललति दस्तुर १०००
नािसारवी र ठाउसारवी १०००

७३ व्यवसारको दरुवी प्रिाभणत २०००
७४ प्राईभेट फि्ष दता्ष दस्तुर 

रु. २००, ०००।- सम् ितुँजवी भएको प्राईभेट फि्ष १०००
रु. ३००, ०००। सम् ितुँजवी भएको प्राईभेट फि्ष २०००
रु. ५००, ०००। सम् ितुँजवी भएको प्राईभेट फि्ष ५०००

७५ प्राईभेट फि्ष नववीकरण दस्तुरः
रु. १००, ०००।- सम् ितुँजवी भएको प्राईभेट फि्ष ६००
रु. ३००, ०००। सम् ितुँजवी भएको प्राईभेट फि्ष १०००
रु. ५००, ०००। सम् ितुँजवी भएको प्राईभेट फि्ष १६००

७६ प्राईभेट फि्ष नतवकरण गदा्ष लाग्ने तबलबि शतुल्क
नतवकरण गनने सिरावधवी सिाप्त भएको ३५ िदन सम् तबलम्व दस्तुर नलाग्ने
नतवकरण गनने सिरावधवी सिाप्त भएको ३५ िदन देखख ६ िििना सम् 
तबलम्व भएिा २००

नतवकरण गनने सिरावधवी सिाप्त भएको ६ िििना देखख १ वर्ष सम् 
तबलम्व भएिा दोब्वर दस्तुर
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क्र.स भशर्षकिरु आ.ब ०७८/७९ को दर कैिफरत
१ वर्ष भन्ा बढवी जततसतुकै सिर भए ितन प्रत्यक नतवकरण अवसधको 
भभन्न भभन्न ििसाव गरर लाग्ने दस्तुरिा तबे्बर गरर तबलबि शतुल्क ललइने 
छ ।

तबे्वर दस्तुर

७७ क) प्राईभेट फि्षको ितुँजवी बमृद्,  नािसारवी,  ठाउँ सारवी,  शाखा थििघट,  
फि्षको नाि िररवत्षन, फि्ष खारेजवी, फि्षको कारोबार थििघट आिद 
गदा्ष सेवा शतुल्क दस्तुर 

१०००

ख) तनवेदन दस्तुर १००
७८ सिकारवीको तवतनरि संशोधन दस्तुर १०००
७९ व्यक्क्तगत घटना दता्ष प्रिाणित्रको नक्ल उतार दस्तुर ५००
८० व्यक्क्तगत घटना तथिा नागररक अभभलेख दता्ष िकताब िरेेको दस्तुर २००
८१ प्राईभेट फि्ष दता्ष ससफाररस/व्यवसार दता्ष ससफाररस दस्तुर ५००
८२ वडा कारा्षलरबाट बनैा प्रिाभणत गरे बाित लाग्ने दस्तुर ५००
८३ नगरिाललकाले तवज्ािन गरर कि्षचारवीको िद िपूतमी गदा्ष लाग्ने िररक्ा 

दस्तुर
लोक सेवा आरोगले ललने 
िररक्ा दस्तुर सरि हुनेछ ।

८४ िटन छाना घर िक्री जडान प्रतत कोठा ितुल्याङ्कन प्रततशत 
दर

३ िजार रुिैरा प्रतत वग्ष फपू टको १ प्रततशतका दरले िपूल्याकंन गररनेछ । ५०००० ०.०८
८५ आर.सस.सस. रेिि स्क्चर भवन ५००
८६ इट्ा ढपू ंगाको गारोिा जडान घर ३००
८७ जग्ा वा सम्चत् िपूल्याकंनको ०.०८ प्रततशत । तर िाच लाख भन्ा 

किको िपूल्याकंन भएिा एकिपूष्ठ ५००

८८ जग्ा वा सम्तत ितुल्याकंनको ०.०८ प्रततसत तर ६ लाख भन्ा 
किको ितुल्याकंन भएिा एकितुष्  ६००

८९ आम्ानवी प्रिाभणत ०.०८ प्रततशतका दरले तर िाच लाख भन्ा 
किको िपूल्याकंन भएिा एकिपूष्ठ ५००

९० नगरिाललकािा असधकृतबाट प्रिाभणत गनतु्षिनने प्रतत कागजात
अगं्रेजवी ५००
नेिालवी २००

नोटः वडा कारा्षलरबाट फि्ष दता्ष वा व्यवसार दता्ष ससफाररस गदा्ष व्यवसार घर बिालिा ललई संचालन गनने भए न्यपूनति 
एक आ.व.को लामग समझौतािा उले्ख भए अनतुसार बिाल कर ललई ससफाररस गनतु्ष  िनने छ । 



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७८।७९

61

अनसूुची-१०
पशुिन्य उत्ादनको नगर तनकासी शुल्कको दर

क्र. स तवरर ईकाई आ.व. २०७८/७९ 
को  दररेट

कैिफरत

१ पशुिन्य उत्ादन (नगर जभत्र उत्ादन भै बाहिर तनकासी हुने ।)
ठपूलो जातवी चौिारा (रागँा,  गोरु,  भैंसवी आिद) प्रतत गोटा रु. १०।००
सानो जातवी चौिारा (बाख्ा,  बोका,  बंगतुर,  सतुँ गतुर आिद) प्रतत गोटा रु. ५।००

२ पंक्ीिन्य उत्ादन
कतु खतुरा चल्ा,  बट्ाई प्रतत गोटा रु. ०।२५
कतु खतुरा,  िासँ,  लौकाट,  अन्य िंक्वीजन्य वस्तु प्रतत गोटा रु. १।००
अण्डा प्रतत क्ारेट रु. १।००

३ काठिन्य उत्ादनः (नगर जभत्र उत्ादन भै बाहिर तनकासी हुने)
साल र सससौ काठ चचरान,  गोललरा,  जना्ष प्रतत टट्रक रु. ३००।००
अन्य काठ चचरान,  गोललरा,  जना्ष प्रतत टट्रक रु. २००।००
बासँ प्रतत गोटा रु. ०।५०

४ अन्य उत्ादन (नगरमा उत्ादन भै बाहिर तनकासी हुने)
बनकस (खर,  वातवरो,  छवालवी,  िराल,  धानको भतुस,  
बगास,  अण्लिसो कतु चो,  उखतुको खोरा)

प्रतत गाडा रु. ५०।००

ब्ान प्रतत क्पून्टल रु. २।००
तिना प्रतत क्पून्टल रु. २।००
भेलवी प्रतत क्पून्टल रु. १।००
सालको तवरा प्रतत के.जवी. रु. ०।५०

   
अनसूुची ११

िररवानाको दर वार्रक कर दसु्र शुल्क

क्र.स तववरण
आ.व. २०७८/७९ को  दररेट कैिफरत
तबलबि बर्ष रकि प्रततशत

१. बार्रक कर,  दस्तुर तथिा शतुल्क बतुझाउन तबलबि भएिा िििलो १० प्रततशत
२. बार्रक कर,  दस्तुर तथिा शतुल्क बतुझाउन तबलबि भएिा दोस्ो २० प्रततशत
३. बार्रक कर,  दस्तुर तथिा शतुल्क बतुझाउन तबलबि भएिा दोस्ो वर्ष िछछी ३० प्रततशत
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अनसूुची १२
नदीिन्य पदाथि्षको चोरी तनकासी:

क्र.स तववरण आ.व. २०७८/७९ को जररवाना दररेट कैिफरत

१ ३०० क्तु िफट सम् नदवीजन्य िदाथि्ष ढतुवानवी गनने 
टट्रराक्टर,  टट्रक र िटप्पर लगारतका साधनिरु २५०००

२ ३०० क्तु िफट भन्ा बढवी नदवीजन्य िदाथि्ष ढतुवानवी गनने 
टट्रक िटप्पर लगारतका साधनिरु ३००००

३ उत्खन्निा प्ररोग गररने टाररवाला भ्ाकतु  (ज ेसस तब) ४००००
४ उत्खन्निा प्ररोग गररने चेनवाला एसिाभेटर ५००००

नोट: ितुन दोिोररएिा प्रते्यक िटक िििले ततरेको रकिा थिि ५० प्रततशतले हुने रकि ततनतु्ष िननेछ । नदवीजन्य िदाथि्षको 
चोरर तनकासवी गनने साधनिरुबाट असतुल गरेको राजस् रकिको२५% बराबरले हुन आउने रकि साधन िक्रन 
सिरोग गनने संस्ालाई प्रोत्सािन वाित उिलब्ध गराईने छ ।

अनसूुची-१३
भौतिक पूवा्षधार उपरोग िथिा वािावरण व्यवस्ापन शुल्क

क्र.स तववरण इकाइ आ.व. २०७७/७८ को 
जररवाना दररेट कैिफरत

१ एक ति प्रशोधन भएको बालतुवा र सब ै प्रकारको 
नेचतुरल मगट्वी

प्रतत क्तु िफट ८९ िैसा

२ एक ति प्रशोधन भएको क्रसरबाट उत्ािदत सब ै
प्रकारको मगट्वी

प्रतत क्तु िफट रु २

अनसूुची-१४
घरनसिा पास सम्बन्ी रािस् िथिा दसु्र

क्र.सं. वगमीकरण आ.व. ०७८/०७९ को 
दररेट

कैिफरत

१ भवन सम्न्न निददैँ तला थिि गन्ष चािेिा तनवेदनको साथि थितिएको तलाको 
राजस् ललएर प्रकृरा अगाडवी बढाउने ।

२ भवन सम्न्न नहँुदै तर अम्न्ति चरणिा िफल्ड अनतुगिन गदा्ष तला थितिएको 
िाईएिा भवन संििता िालना गरेको देखखएिा तनवेदन प्राप्त भैसकेिलछ 
थिि दस्पूर ललएर प्रकृरा अगाडवी बढाउने

थिि तलािा लाग्ने 
दस्तुरको तबे्बर दस्तुर

३ झ्ाल ३’ भन्ा कि साइड-िार्जन राखख बनाएको िकिा
आवाससर भवनको लामग थिि दस्तुर ललई कबतुललरतनािा गराई िास गनने १००००।-
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क्र.सं. वगमीकरण आ.व. ०७८/०७९ को 
दररेट

कैिफरत

व्यवसायरक भवनको लामग थिि दस्तुर ललई कबतुललरतनािा गराई िास गनने १५०००।-
४ ९” गारोको ठाउँिा ४” गारो (बाििरवी) बनाउँदा

भतुई तला र जग्ा च्ािँेको ठाउँिा थिि दस्तुर ललई कैिफरत बनाई िास गनने १००००
जग्ा नच्ािेको ठाउँिा थिि जररवाना ललई कैिफरत बनाई िास गनने ५०००

५ बाणगंगा नगरिाललका भभत्रको तनिा्षण कार्षको सन्भ्षिा नसिा िास गराई 
वा प्रथिि र दोस्ो चरणको ईजाजत ललइसकेको भए ितन भवन संििता 
िािदण्ड तविररत तनिा्षण सम्न्न गररएको घर तथिा भवनिरुको लामग 
(िासथि उले्खखत िािदण्ड बािके गारो,  झ्ालको सिस्या)

१५०००

६ नक्ा िास गररसकेिलछ तर सम्न्नता नललदैँ घर जग्ा खररद तबक्ररी गरेको 
खण्डिा त्यस नक्ालाई आवश्यक प्रिाण कागजको आधारिा सातवकको 
नक्ावालाको नाि िररवत्षन गरर नसिा नािसारवीको लामग तनवेदन िेश 
भएिा  फरक प्ररोजन अनतुसार भवन तनिा्षण िािदण्ड तथिा भवन संििता 
अनतुकतु ल भए िात्र नािसारवी गररनेछ । नािसारवी र प्ररोजन िररवत्षन गदा्ष 
लाग्ने दस्तुर ललई प्रिक्ररा अगाडवी बढाउने ।

आर्थिक ऐनिा तोिकए 
बिोजजि

७ ितुरानो घरको सन्भ्षिा रोिकएको फाईलिरुको लामग 
िािदण्ड नितुगेको (कतु लोिा/बाटोिा िरेको/ऐलानवी र जग्ा नितुगेको ) १५०००
Structural member(जस् ै तिलर) बािके अन्य जस् ैझाि,  िेिट 
िरेको भए कबतुललरतनािा गराई अभभलेखखकरण प्रिाणित्र र नसिािा 
सो भवनिा रिकेो सिस्या खतुलाई (ह्याच गरेर)थिि जररवाना ललएर 
अभभलेखखकरण प्रिाणित्र िदने ।

८ नरा ँघर रोक्ा सबिन्िा
सेटव्याक नितुगेको/कतु लोिा/बाटोिा िरेको/बाटोको िािदण्ड नितुगेको १५०००
तनरि तविररत बनाएको हँुदा नसिािा िािदण्ड बािकेको क्ते्रफल ह्याच 
गरर देखाई थिि जररवाना ललएर अभभलेखखकरण प्रिाणित्र िदने

१५०००

झािको सिस्या (बढवी झाि तानेको खण्डिा analysis report ले 
सतुरभक्त भए असघ बढाउने,  नभए भत्ाउन लगाई असघ बढाउने)

१५०००

९ ितुरानो घरको सन्भ्षिा बाटो नभएकोलाई बाटाव कारि गरेर िात्र नसिा 
अभभलेखखकरण गनने

१० नरा ँघरको सन्भ्षिा िोिडािा sliding झ्ाल/ढोकालाई अन्य सेटब्याक 
छोिड अन्य िार्जन छोड्न िनने छैन ।

११ जग्ाको स्ामित्व िस्ान्तरण गरर भवन प्ररोग गन्ष चािेिा विकल सिित 
िनजतुररनािा(LEASE)को कागजातिरु िेश गरे त्यसको आधारिा 
डक्तुिेन्टिा खतुलाई िदन बाधा आउने छैन । तर िास गन्षको तनम्ति 
प्रकृराको लामग रस्ो कागजातिरु िेश गन्ष िाउने छैन ।
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क्र.सं. वगमीकरण आ.व. ०७८/०७९ को 
दररेट

कैिफरत

१२ कतु नै दईु वा दईु भन्ा बढवी व्यक्क्त वा संस्ा मिलेर संरतुक्त भवन बनाएिा 
दवुैको नाि हुने गरर एउटै फाईल बनाई िेश गन्ष िाइने छ,  विकल सिित 
िनजतुरवीनािा साथििा िेश गनतु्षिनने छ

१३ घर नसिा फारि दस्तुर १०००
१४ घर नसिा अभभलेख प्रिाण ित्र ५००
१५ तनरि तथिा िािदण्ड तविररत घर १०
१६ बनाएको दण्ड दस्तुर प्रतत वग्ष फतु ट तबजतुलवी िानवी ससफाररस िात्र १५
१७ घर रोक्ा भएितन घर तनिा्षण भएको ५
१८ दण्ड दस्तुर प्रतत वग्ष फतु ट तबजतुलवी िानवी ससफाररस िात्र २०००
१९ कच्चवी घर िलछ तबना जानकारवी िक्री घर बनाएिा दण्ड दस्पूर प्रतत वग्ष फपू ट 

तबजपूलवी िानवी ससफाररस िात्र
१०००

२० नरा घर तनिा्षण सम्न्न प्रिाण ित्र २०००
२१ घर नसिा नािसारवी दस्तुर भतुई तल्ा ३०००
२२ घर नसिा नािसारवी दस्तुर दईु तल्ा १०००

अनसूुची-१४.१
घरनसिा पास सम्बन्ी रािस् िथिा दसु्र

क्र.स. वगमीकरण
ितुरानो घर (२०७२ 
भन्ा असघ बनेको) नरा ँघर

२०७२ िलछ भवन तनिा्षण 
स्स्कृत नगरेको लाई 

अभभलेखखकरण दर रेट
दर रेट (रु.) दर रेट (रु.) दर रेट (रु.)

१ R C C  कतु नै ितन वेसिेन्ट प्रतत वग्ष फतु ट ५ ८ ६।२५
२ R C C भतुई तल्ा तनिा्षण गदा्ष प्रतत वग्ष फतु ट ५ ८ ६।२५
३ R C C  प्रथिि तल्ा तनिा्षण गदा्ष प्रतत वग्ष फतु ट ६ ९ ७।५०
४ R C C दोस्ो तल्ा तनिा्षण गदा्ष प्रतत वग्ष फतु ट ७ १० ८।७५
५ R C C तसे्ो तल्ा र सो भन्ा िासथि तनिा्षण 

गदा्ष प्रतत वग्ष फतु ट
८ ११ १०

६ लोड तवरररङ वालको वेसिेन्ट ४ ५ ५
७ लोड तवरररङ वालको भतुई तल्को ४ ५ ६।२५
८ लोड तवरररङ वालको प्रथिि तल्को ५ ६ ७।५०
९ लोड तवरररङ वालको दोस्ो तल्को ६ ७ ८।७५
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१० लोड तवरररङ वालको तसे्ो तल्ा वा सो भन्ा 
िासथि

७ ८ १०

११ टट्रस सबिम्न् तनिा्षण/घर तनिा्षण अन्य अरु 
कतु नै सािाग्रवी प्ररोग गरेिा (प्रथिि तल्ा,  दोस्ो 
तल्ा)

३ ५ ५

१२ नसिािास सबिन्वी थिि व्यवस्ा र दस्पूरको दर
क) िनाससव कारण तवना तोिकएको अवसध भभत्र 

घर सम्न्न नगननेलाई वा प्रिाण ित्र नलैजानेलाई 
सिरको आधारिा िििला ततरेको करको ५ छ 
थिि दस्तुर लाग्ने छ ।

ख) रस कारा्षलरिा दता्ष नभएका व्यक्क्त वा 
फि्षबाट तरार िाररएका नसिा िेश भएिा रु. 
०.५० िैसा प्रतत वग्ष फपू ट थिि दस्पूर लाग्नेछ ।

ग) नसिा िास गरवी संरचना तनिा्षण गदा्ष नसिािा 
कपू नै संसोधन गन्ष िरेिा १ रुिैरा प्रतत वग्ष फपू ट 
थिि रकि लाग्नेछ ।

 

बाणगंगा नगरपाचलकाको आचरयाक वरया २०७७।०७८ को सेवा र कारयाहरु सचंालनको लाचग सरानरीर 
सच्च् कोरमा रहेको रकमबाट केहरी रकम खचया गनने र चवचनरोजन गनने समबन्मा वरवसरा गनया बनेको
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बाणगङ्ा नगरिाललकाको तवतनरोजन ऐन-२०७८
उदे्शर र कारण

 आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लामग नगरिाललकाबाट संचालन गररने सेवा र कार्षिरुको लामग स्ानवीर 
सजञ्त कोरिा रिकेो रकि ख्च्ष गनने असधकार िदन र सो रकि तवतनरोजन गन्ष वाञ्छनवीर भएकोले प्रस्तुत ऐन 
िेश गनतु्ष िरेको िो । 

 प्रस्तुत ऐनले  बाणगङ्ा नगरिाललकाको स्ानवीर कोटिा रिकेो रकिबाट नगरिाललकाले संचालन गनने 
सेवा र कार्षिरुको तनमित् खच्ष गनने असधकार सिित तवतनरोजन गन्ष सके् व्यवस्ा गरेको छ । 
द्ष्व्य: रो ऐन तवतनरोजन ऐन िो । 

प्रस्ावना: बाणगंगा नगरिाललकाको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को सेवा र कार्षिरु संचालनको लामग सजञ्त 
कोरबाट केिवी रकि खच्ष गनने असधकार िदन र सो रकि तवतनरोजन गन्ष वाञ्छनवीर भएकोले,  

नेिालको संतवधानको धारा २२९ को उि-धारा (२) बिोजजि बाणगङ्ा नगरिाललका,  नगरसभाले रो ऐन 
बनाएको छ । 
१.  संभक्प्त नाि र प्रारम्:
 (१)  रस ऐनको नाि "बाणगङ्ा नगरिाललकाको तवतनरोजन ऐन,  २०७८" रिेको छ । 
 (२)  रो ऐन नगरसभाले िाररत गरवी बाणगङ्ा राजित्रिा प्रकाभशत भएिलछ ततुरून्त प्रारम् हुनेछ । 
२. आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को तनमित् सजञ्त कोरबाट रकि खच्ष गनने असधकार:
 (१)  आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को तनमित् नगर कार्षिाललका,  वडा समितत,  तवररगत शाखाले गनने सेवा र 

कार्षिरुका तनमित् अनतुसपूचवी १ िा उले्खखत चालपू खच्ष,  िपूँ जजगत खच्ष र तवचत्र व्यवस्ािनको रकि सिेत 
गरवी जम्ा रकि रू. १, ३१, ०७, ४८, ४८०।-(अक्रेिवी  एक अब्ष एकचत्स करोड सात लाख अठ्चाललस िजार 
चार सर असवी  िात्र) िा नबढाई अनतुसपूचवी १ िा तनर्दष् गररए बिोजजि सजञ्त कोरबाट खच्ष गन्ष सिकने छ । 

३. रकि तवतनरोजन:
(१) रस ऐनद्ारा सजञ्त कोरबाट खच्ष गन्ष असधकार िदइएको रकि आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को तनमित् 

बाणगङ्ा नगरिाललकाको नगर कार्षिाललका,  वडा समितत र तवररगत शाखाले संचालन गनने सेवा र 
कार्षिरुको  तनमित् तवतनरोजन गररने छ । 
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(२) उिदफा (१) िा जतुनसतुकै कतु रा लेखखएको भएताितन नगर कार्षिाललका,  वडा समितत र तवररगत 
शाखाले  संचालन गनने सेवा र कार्षिरुको तनमित् तवतनरोजन गरेको रकि िध्य ेकतु नैिा बचत हुने र 
कतु नैिा अितुग हुने देखखन आएिा नगरकार्षिाललकाले बचत हुने भशर्षकबाट नितुग हुने भशर्षकिा रकि 
रकिान्तर तथिा तनकास र खच्ष जनाउन सिकनेछ । िपूँ जजगत खच्ष र तवचत्र व्यवस्ातफ्ष  तवतनरोजजत 
रकि सावँा भतुक्तानवी खच्ष र व्याज भतुक्तानवी खच्ष भशर्षकिा बािके अन्य चालपू खच्ष भशर्षकतफ्ष  
रकिान्तर गन्ष सिकने छैन । 

 तर चालतु तथिा िपूँ जजगत खच्ष र तवचत्र व्यवस्ाको खच्ष ब्यिोन्ष एक स्ोतबाट अकणो स्ोतिा रकि 
रकिान्तर गन्ष सिकने छ । 

(३) उिदफा (२) िा जतुनसतुकै कतु रा लेखखएको भएता ितन एक भशर्षकबाट सो भशर्षकको जम्ा स्वीकृत 
रकिको १० प्रततशतभन्ा बढ्ने गरवी कतु नै एक वा एक भन्ा बढवी भशर्षकिरूिा रकि रकिान्तर गनतु्ष 
िरेिा नगरसभाको स्वीकृतवी ललनतु िननेछ । 

अनुसयूचरी-१

(दिा २ सगं समबचन््)

नेपालको सचंव्ानको ्ारा २२९(२) बमोचजम

बाणगङ्गा नगरपाचलकाको सच्च् कोरबाट चवचनरोजन हुने रकम

क्र.सं. 
अनतुदान 
संख्या

भशर्षकको नाि चालतु खच्ष िपूँ जजगत खच्ष तवचत्र व्यवस्ा जम्ा

१ २ ३ ४ ५ ६ ७

१ नगरिाललका

८७
८७

५३
७७

१

४३
१९

९४
७०

९

०

१३
१०

७४
८४

८०

२ वडा समितत

३ तवररगत शाखा

४ ऋणको सावा ंब्याज भतुक्तानवी

५ सािाजजक सतुरक्ा
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बाणगङ्गा नगरपाचलका
नगर कारयापाचलकाको कारायालर, 

लुचमबनरी प्रदेश,  कचपलवस्ु
आर र वररको प्रके्षपण

आ.व. २०७८।०७९                                                                      
अनतुसपूचवी-१

                                                                             रकि रु. िजारिा
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आर ८६२५३० १०२८७०० ९७४२४८
राजस् २१४८२३ २३४३९८ २६०५२७
आन्तररक श्रोत ४५०६५ ४७५६८ ३३७६५
११३१३ एकरीकृत सम्तवी कर ३७४० ७००० ६०००
११३१४ भतुमिकर/िालिोत ५२६ १५०० १०००
११३२१ घरविाल कर २४७१ २००० २०००
११३२२ विाल तवटौरवी कर १९६८ ८०० २५००
११६११ व्यवसारले भतुक्तानवी गनने २७५३ १०७६८ २५००
११६३१ कृतरतथिा िशतुजन्य वस्तुको व्यावसायरक कारोवारिा लाग्ने 
कर २०४९ २००० ५०

११६९१ अन्य कर ५८२ ५०० ०
१४१५१ सरकारवी सम्त्वीको विालबाट प्राप्त आर १५३४ १००० १०००
१४२१२ सरकारवी सम्तवीको तबक्ररीबाट प्राप्त रकि २५ १०
१४२१८ तवद्तुत सेवा शतुल्क ४२ ५० १५००
१४२१९ अन्य सेवा शतुल्क तथिा तबक्ररी १५७९० १२००० ४०००
१४२२३ भशक्ा क्ते्रको आम्ानवी ५८ ७५ ७५
१४२२९ अन्य प्रशासतनक सेवा शतुल्क ५८ १०० ५००
१४२४१ िार्कङ् शतुल्क २० २०
१४२४२ नसिािास दस्तुर १८१८ २५०० २५००
१४२४३ ससफाररश दस्तुर ५७७८ ६००० ६०००
१४२४४ व्यक्क्तगत घटना दता्ष दस्तुर ३९ १०० १००
१४२४५ नाता प्रिाभणत दस्तुर १४२ २०० २००
१४२४९ अन्य दस्तुर ४९२ ३०० ८००
१४३१२ प्रशासतनक दण्ड जररवाना र जफत ४८३७ ५०० ३०००
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राजस् बाडँफाडँबाट प्राप्त रकि १६९७५८ १८६८२९ २२६७६२
११३१५ घरजग्ा रजजष्शेन दस्तुर २१७२६ १५००० ०
११३१५ घरजग्ा रजजष्शेन दस्तुर ० २४१५०
११४११ बाडँफाडँ भई प्राप्त हुने िपूल्य अभभबमृद् कर १०१५९० १२८२२२ ६४५६२
११४२१ बाडँफाडँ भइ्ष प्राप्त हुने अन्त:शतुल्क ० ६४५६२
११४५६ बाडँफाटँबाट प्राप्त हुने सवारवी साधन कर ९०६९ १००२३ २३०५७
१४१५३ बाडँफाडँ भई प्राप्त वन रोरल्वी २१३०
१४१५४ बाडँफाडँ भई प्राप्त खानवी तथिा खतनज सबिन्वी रोरल्वी २५००० ०
१४१५४ बाडँफाडँ भई प्राप्त खानवी तथिा खतनज सबिन्वी रोरल्वी ३५२४१ ० ०
१४१५७ बाडँफाडँ भई प्राप्त दित्र बित्रको तविक्रबाट प्राप्त हुने 
आर ८५८४ ५०४२९

अन्य आर ३८२ १३० १०
१४५२९ अन्य राजस् ३८२
१५१११ बरेूजपू १३० १०
अन्तर सरकारवी तवत्वीर िस्ान्तरण ६२५८४५ ७६२३०२ ६८८७२१
संघवीर सरकार ५८३९१५ ६९७३५६ ६४०५००
१३३११ सिातनकरण अनतुदान १९३८०० १८९१०० २०२२००
१३३१२ शसत्ष अनतुदान चालतु ३७५२२० ४७३१९० ३७६२००
१३३१३ शसत्ष अनतुदान ितुँजवीगत ० ३७३००
१३३१४ तवरेश अनतुदान चालतु १०००० १८००० ०
१३३१५ तवरेश अनतुदान ितुँजवीगत ० १६६००
१३३१६ सिितुरक अनतुदान चालतु ४००० ०
१३३१७ सिितुरक अनतुदान ितुँजवीगत ० ४३००
१३३१८ अन्य अनतुदान चालतु ४८९५ १३०६६ ३९००
प्रदेश सरकार ४१९३० ५८१२८ ४८२२१
१३३११ सिातनकरण अनतुदान ५३६६ ६२७८ ९६७७
१३३१२ शसत्ष अनतुदान चालतु ११००० १७८५० ११५४४
१३३१४ तवरेश अनतुदान चालतु ७००० १४००० ७०००
१३३१६ सिितुरक अनतुदान चालतु १८५६४ २०००० २००००
स्ानवीर ति ६८१८ ०
१३३१२ शसत्ष अनतुदान चालतु ६८१८ ०
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जनसिभामगता २१८६१ ३२००० २५०००
तवत्वीर व्यवस्ा (प्राष्कप्त)
व्यर ७८८९६५ १०९२८५७ १०६०७४८
चालतु ४६८१५२ ५८९०६७ ६२८७५३
२११११ िाररश्रमिक कि्षचारवी २४१९६६ २९६३४७ २९८१७८
२११२१ िोशाक ३३२७५ १५२० ३६३०
२११२३ औरधवीउिचार खच्ष ० ० २००
२११३२ ििंगवी भत्ा ९६२ २००० २०००
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बाणगङ्गा नगरपाचलका
नगर कारयापाचलकाको कारायालर, 

लुचमबनरी प्रदेश,  कचपलवस्ु
आर र वररको स्ो् चमलान

आ.व. २०७८।०७९            अनतुसपूचवी-२ 
रकि रु.िजारिा

सस.नं. स्ोत सिपूि बजटेको स्ोत/
ति स्ोत प्राष्कप्तको तवसध अनतुिातनत 

आर
अनतुिातनत 

व्यर फर
क

१ संघवीर सरकार नेिाल सरकार १३३११ - सिातनकरण अनतुदान नगद अनतुदान २०२२०० २०२२००
२ संघवीर सरकार नेिाल सरकार १३३१२ - शसत्ष अनतुदान चालतु नगद अनतुदान ३७६२०० ३७६२००
२.१ आन्तररक श्रोत आन्तररक ऋण आन्तररक श्रोत नगद ऋण ३६०६०० ३६०६००
२.२

बदैे
भश

क 
श्रो

त जज.ति.ई. बदेैभशक अनतुदान सोधभना्ष अनतुदान (बदेैभशक) ५०० ५००
२.३ आई िड ए वैदेभशक ऋणको प्राष्कप्त सोधभना्ष हुने ऋण (बदेैभशक) ५७०० ५७००
२.४ एस.एस. िड. ति. बदेैभशक अनतुदान सोधभना्ष अनतुदान (बदेैभशक) ५५०० ५५००
२.५ रतुरोतिरन रतुतनरन बदेैभशक अनतुदान नगद अनतुदान (बैदेभशक) ३९०० ३९००

३ संघवीर सरकार नेिाल सरकार  १३३१४ - तवरेश अनतुदान चालतु नगद अनतुदान १८००० १८०००
३.१ संघवीर सरकार नेिाल सरकार शसत्ष अनतुदान ितुँजवीगत नगद अनतुदान १०२०० १०२००
३.२ अन्तररक श्रोत आन्तररक ऋण आन्तररक श्रोत नगद ऋण २६४०० २६४००
३.३ बदेैभशक श्रोत एस.एस. िड. ति. बदेैभशक अनतुदान सोधभना्ष अनतुदान (बदेैभशक) ७०० ७००

४ संघवीर सरकार, नेिाल सरकार,  १३३१५-तवरेश अनतुदान ितुँजवीगत,  नगद 
अनतुदान

१६६०० १६६००

५ संघवीर सरकार, नेिाल सरकार,  १३३१७-सिितुरक अनतुदान ितुँजवीगत,  नगद 
अनतुदान

४३०० ४३००

६ संघवीर सरकार, नेिाल सरकार,  १३३१८-अन्य अनतुदान चालतु,  नगद अनतुदान ३९०० ३९००
७ प्रदेश सरकार, लतुम्म्वनवी प्रदेश,  १३३११-सिातनकरण अनतुदान,  नगद अनतुदान ९६७७ ९६७७
८ प्रदेश सरकार, लतुम्म्वनवी प्रदेश,  १३३१२-शसत्ष अनतुदान चालतु,  नगद अनतुदान ११५४४ ११५४४
९ प्रदेश सरकार, लतुम्म्वनवी प्रदेश,  १३३१४-तवरेश अनतुदान चालतु,  नगद अनतुदान ७००० ७०००
१० प्रदेश सरकार, लतुम्म्वनवी प्रदेश,  १३३१६-सिितुरक अनतुदान चालतु,  नगद अनतुदान २०००० २००००
११ राजस् बाडफाड, राजस् बाडँफाडँ - प्रदेश सरकार,  १००२०-राजस् बाडँफाडँ,  

नगद
७३४८७ ७३४८७

१२ राजस् बाडफाड, राजस् बाडँफाडँ - संघवीर सरकार,  १००२०-राजस् बाडँफाडँ,  
नगद

१५३२७५ १५३२७५

१३ अन्तररक श्रोत, आन्तररक श्रोत,  १००१०-आन्तररक श्रोत,  नगद १२०२६५ १२०२६५
१४ जनसिभामगता, जन सिभामगता,  १००१०-आन्तररक श्रोत,  नगद २५००० २५०००
जम्ा १०६०७४८ १०६०७४८



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७८।७९

74

बाणगङ्गा नगरपाचलका
नगर कारयापाचलकाको कारायालर, 

५ नं. प्रदेश,  कचपलवस्ु
नेपाल

बजेट चशरयाक अनुसार बजेट चवचनरोजन

आ.व. २०७८।०७९        अनतुसपूचवी-३
रकि रु. िजारिा

सस.
नं. संकेत बजेट 

उपशीर्षक
विवियोजि 

रु.

स्ोत

आन्तररक 
श्रोत

अन्तर सरकारवी तवत्वीर 
िस्ान्तरण

ऋ
ण

जि
सह

भा
वि

ता

बैद
वेश

क

िेपाल
 सरकार

प्रदशे 
सरकार

स्ािीय 
तह

१ ८०५४९४०३१०१ बाणिंिा ििरपावलका १४१८२४.६४ ३९५४७.६४ ९२६०० ९६७७ ० ० ० ०

२ ८०५४९४०३१०२
िाणिंिा ििरपावलका 
ििरसतरीय

३१०३७१ २६५३७१ ० २०००० ० ० २५०००
०

३ ८०५४९४०३१०३ सडक बाेड्ष काय्षक्रम ३५०० ० ३५०० ० ० ० ० ०

४ ८०५४९४०३१११ ित िर्षको दावयति भकु्ािी २७११२.३५ २७११२.३५ ० ० ० ० ० ०

५ ८०५४९४०३२०१ बाणििंा ििरपावलका िडा िं.१ ९५५६ २२०० ७३५६ ० ० ० ० ०

६ ८०५४९४०३२०२ बाणििंा ििरपावलका िडा िं.२ १२४६० १७०० १०७६० ० ० ० ० ०

७ ८०५४९४०३२०३ बाणििंा ििरपावलका िडा िं.३ १००४६ ६०० ९४४६ ० ० ० ० ०

८ ८०५४९४०३२०४ बाणििंा ििरपावलका िडा िं.४ १०९९९ ० १०९९९ ० ० ० ० ०

९ ८०५४९४०३२०५ बाणििंा ििरपावलका िडा िं.५ १०२३५ १००० ९२३५ ० ० ० ० ०

१० ८०५४९४०३२०६ बाणििंा ििरपावलका िडा िं.६ ९१०० ० ९१०० ० ० ० ० ०

११ ८०५४९४०३२०७ बाणििंा ििरपावलका िडा िं.७ ९६९६.६९ ५४६.६९ ९१५० ० ० ० ० ०

१२ ८०५४९४०३२०८ बाणििंा ििरपावलका िडा िं.८ १३३२९.७८ १५२९.७८ ११८०० ० ० ० ० ०

१३ ८०५४९४०३२०९ बाणििंा ििरपावलका िडा िं.९ १३०४८ ४ १३०४४ ० ० ० ० ०

१४ ८०५४९४०३२१० बाणििंा ििरपावलका िडा िं.१० १३८३६ ४७२६ ९११० ० ० ० ० ०

१५ ८०५४९४०३२११ बाणििंा ििरपावलका िडा िं.११ १२६९० २६९० १०००० ० ० ० ० ०

१६ ८०५४९४०३५११
सघंीय सरकारबाट हसतानतररत 
काय्षक्रम (शसत्ष अिदुाि)

४१३५०० ० ४१३५०० ० ० ० ०
०

१७ ८०५४९४०३५१२
सघंीय सरकारबाट हसतानतररत 
काय्षक्रम (विरशे अिदुाि)

१६६०० ० १६६०० ० ० ० ०
०

१८ ८०५४९४०३५१३
संघीय सरकारबाट हसतानतररत 
काय्षक्रम(समपरुक अिदुाि)

४३०० ० ४३०० ० ० ० ०
०

१९ ८०५४९४०३५२१
प्रदशे सरकारबाट हसतानतररत 
काय्षक्रम (शसत्ष अिदुाि)

१८५४४ ० ० १८५४४ ० ० ०
०

जममा १०६०७४८.४८ ३४७०२७.४८ ६४०५०० ४८२२१ ० ० २५००० ०

 



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७८।७९

75

बा
ण

गङ्
गा

 न
गर

पा
चल

क
ा

नग
र क

ार
यापा

चल
क

ाक
ो क

ार
ायाल

र
लु

चम
बन

री प्र
देश

,  
क

चप
ल

वस
्ु

नेप
ाल

क्ष
त्रग

् 
वर

र 
अ

नुम
ान

आ
.व

. २
०७

७।
०७

८ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
अ

नतुस
पूचवी

-४
रक

ि 
रु.

 ि
जा

रि
ा

सस
.नं

.
संके

त
शवी

र्षक
आ

.ि
. 

२०
७६

।०
७७

 
क

ो य
्ा

््ष

आ
.ि

.२
०७

७।
०७

८ 
क

ो स
ंश

ोवि
त 

अ
िमु

ाि

आ
.व

. 
२०

७८
।०

७९
 

को
 अ

नतुि
ान

स्ो
त

आ
न्त

ररक
 श्र

ोत
अ

न्त
र स

रक
ारवी

 तव
त्वी

र 
िस्

ान्त
रण

ऋण
जन

 
सि

भा
मग

ता
बदैे

भश
क

नेि
ाल

 
सर

का
र

प्रदे
श 

सर
का

र
स्

ान
वीर

 
ति

१
२

आ
र्थि

क 
तव

का
स

५६
०४

८
१३

८२
९३

६७
९९

८
३१

३५
५

२६
५९

३
७०

५०
०

०
३०

००
०

१
२०

१
कृत

र
२२

५०
९

८६
२८

५
३१

९१
०

१६
५१

०
१२

३५
०

५०
०

०
३०

००
०

२
२०

२
उद्

ोग
७३

७५
१२

४०
०

१०
१०

०
६०

०
२५

००
७०

००
०

०
०

०

३
२०

३
िर

्षटन
१०

००
१५

००
४८

९०
२०

४०
२८

५०
०

०
०

०
०

४
२०

४
सि

का
रवी

१५
५०

१०
००

२४
८०

२३
३०

१५
०

०
०

०
०

०

५
२०

५
तव

त्वी
र 

क्त्र
१०

०
१८

१०
०

३९
९

२०
०

१९
९

०
०

०
०

०

६
२०

६
जल

श्रो
त 

तथि
ा सस

चंा
ई

१५
६५

८
९९

००
४४

२५
२०

०
४२

२५
०

०
०

०
०

७
२०

८
िश

तुिन
छछी

 तव
का

स
७८

५५
८३

३३
१०

९१
९

६७
७५

४१
४४

०
०

०
०

०

८
२०

९
भपूम

ि 
व्य

वस्
ा

३२
५

२०
००

२०
००

०
०

०
०

०
०

९
२१

०
वा

भण
ज्

१५
०

७७
५

७०
०

७५
०

०
०

०
०

१०
२१

१
आ

िपूर्
त

३०
०

१०
०

०
१०

०
०

०
०

०
०

२
७

सा
िा

जज
क 

तव
का

स
४२

८२
५७

४५
७९

८०
४७

५६
३४

६३
४५

१
४१

२१
८३

०
०

०
०

०

१
७०

२
सा

िा
जज

क 
सतुर

क्ा
 त

थिा
 

संर
क्ण

३०
५

९०
३५

१०
४२

३
०

१०
४२

३
०

०
०

०
०



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७८।७९

76

सस
.नं

.
संके

त
शवी

र्षक
आ

.ि
. 

२०
७६

।०
७७

 
क

ो य
्ा

््ष

आ
.ि

.२
०७

७।
०७

८ 
क

ो स
ंश

ोवि
त 

अ
िमु

ाि

आ
.व

. 
२०

७८
।०

७९
 

को
 अ

नतुि
ान

स्ो
त

आ
न्त

ररक
 श्र

ोत
अ

न्त
र स

रक
ारवी

 तव
त्वी

र 
िस्

ान्त
रण

ऋण
जन

 
सि

भा
मग

ता
बदैे

भश
क

नेि
ाल

 
सर

का
र

प्रदे
श 

सर
का

र
स्

ान
वीर

 
ति

२
७०

३
रतुव

ा त
थिा

 ख
ेलक

तुद
४७

६५
४७

२०
९१

०८
३६

५०
५४

५८
०

०
०

०
०

३
७०

४
खा

नेि
ान

वी त
थिा

 
सर

सफ
ाई

३४
४९

९
७७

३०
९४

५५
७८

००
१६

५५
०

०
०

०
०

४
७०

५
भा

रा
 त

थिा
 सं

स्
तत

३५
७५

५२
११

१६
४३

०
१७

१०
१४

७२
०

०
०

०
०

०

५
७०

६
भश

क्ा
३०

५१
६१

३३
९०

०२
३४

७१
९६

३१
४२

६
३१

५७
७०

०
०

०
०

०

६
७०

७
स्

ास्थ्य
५४

६५
८

७२
९४

१
७२

८६
२

१५
१२

०
५७

७४
२

०
०

०
०

०

७
७०

८
लैंम

गक
 स

िा
नत

ा 
तथि

ा स
ाि

ाजज
क 

सि
ाव

ेशवी
कर

ण
२५

२९
३

१९
३३

९
१०

१६
०

३७
४५

६४
१५

०
०

०
०

०

३
३

िपूव
ा्षध

ार 
तव

का
स

४३
९७

९४
३३

३०
३६

३४
७२

८६
२०

०१
०८

९४
१७

८
३१

००
०

०
०

२२
००

०
०

१
३०

१
रा

तर
ात

 ि
पूवा

्षधा
र

२७
५९

७८
२१

३३
६५

२४
५१

३१
१३

००
७९

६८
५५

२
२४

५०
०

०
०

२२
००

०
०

२
३०

२
भव

न,
  आ

वा
स 

तथि
ा 

सि
रवी 

तव
का

स
१४

३०
९२

१०
६६

३५
८७

६५
९

६३
५७

४
१९

५८
५

४५
००

०
०

०
०

३
३०

३
उज

ा्ष
८६

२५
१५

५०
१४

००
०

१४
००

०
०

०
०

०

४
३०

४
संच

ार 
तथि

ा स
पूचन

ा 
प्रत

बस
ध

२२
७

४०
०

५०
०

५०
०

०
०

०
०

०
०

५
३०

५
तब

ज्ा
न 

तथि
ा प्र

तब
सध

११
७५

२१
५०

६५
०

५०
०

१०
००

०
०

०
०

६
३०

६
ितुन

तन
िा

्षण
१०

६९
६

५२
००

१३
५०

०
३५

०
१०

००
०

०
०

०

७
३०

७
सम्

दा
 ि

पूवा
्षधा

र
५८

८५
९०

९५
५३

०४
३७

९१
०

०
०

०
०

४
४

सतुश
ास

न 
तथि

ा 
अ

न्त
रस

बि
म्न्

त 
क्त्र

१७
२४

६
२७

५५
७

११
८३

५
१०

२३
५

१६
००

०
०

०
०

०

१
४०

१
शा

सन
 प्र

णा
लवी

२५
००

२३
०

३२
५

२२
५

१०
०

०
०

०
०

०

२
४०

३
प्रश

ास
करी

र 
सतुश

ास
न

१६
३

१४
२४

९
११

००
९०

०
२०

०
०

०
०

०
०

३
४०

४
तव

त्वी
र 

सतुश
ास

न
२१

४२
५०

७६
०

६१
०

१५
०

०
०

०
०

०

४
४०

५
का

नतुन
 त

थिा
 न्य

ार
२०

०
२०

०
४०

०
४०

०
०

०
०

०
०

०



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७८।७९

77

सस
.नं

.
संके

त
शवी

र्षक
आ

.ि
. 

२०
७६

।०
७७

 
क

ो य
्ा

््ष

आ
.ि

.२
०७

७।
०७

८ 
क

ो स
ंश

ोवि
त 

अ
िमु

ाि

आ
.व

. 
२०

७८
।०

७९
 

को
 अ

नतुि
ान

स्ो
त

आ
न्त

ररक
 श्र

ोत
अ

न्त
र स

रक
ारवी

 तव
त्वी

र 
िस्

ान्त
रण

ऋण
जन

 
सि

भा
मग

ता
बदैे

भश
क

नेि
ाल

 
सर

का
र

प्रदे
श 

सर
का

र
स्

ान
वीर

 
ति

५
४१

०
गर

रब
वी तन

वा
रण

५०
००

५०
००

०
०

०
०

०
०

६
४१

२
रो

जन
ा त

जतु्षि
ा र

 
का

र्षवि
रन

२३
००

२१
००

२०
०

०
०

०
०

०

७
४१

३
अ

नतुग
िन

 त
थिा

 
िपूल्य

ाकं
न

४५
०

९५
०

२९
४

०
२९

४
०

०
०

०
०

८
४१

४
तथ्

ाकं
 प्र

णा
लवी

६५
६

०
६५

६
०

०
०

०
०

९
४१

७
तव

िद
 व्य

वस्
ाि

न
१६

००
५७

००
१०

००
१०

००
०

०
०

०
०

०

५
१

का
रा

्षलर
 स

ञ्ा
लन

 त
थिा

 
प्रश

ास
तन

क
१३

३८
१९

१३
५९

९०
१५

७९
९४

४१
८७

७
१०

५९
४६

१०
१७

१
०

०
०

०

१
१०

१
का

रा
्षलर

 स
ञ्ा

लन
 त

थिा
 

प्रश
ास

तन
क

१३
३८

१९
१३

५९
९०

१५
७९

९४
४१

८७
७

१०
५९

४६
१०

१७
१

०
०

०
०

कतुल
 ज

म्
ा

१०
७५

१६
७

१०
९२

८५
७

१०
६०

७४
८

३४
७०

२७
६४

०५
००

४८
२२

१
२५

००
०



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७८।७९

78

बाणगङ्गा नगरपाचलका
नगर कारयापाचलकाको कारायालर, 

५ नं. प्रदेश,  कचपलवस्ु

नेपाल

कारयाक्रम र परररोजना अनुसार बजेट चवचनरोजन
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र तनरन्तर भशक्ाका कार्षक्रि सिेत)

२२५२२ संघवीर-शसत्ष
७२९.०

१५५ ४७
शैभक्क िहँुच सतुतनजचितता, अनौिचाररक तथिा वैकल्ल्पक भशक्ा 
कार्षक्रि (िरम्रागत तवद्ालर, वैकल्ल्पक तवद्ालर, साक्रता 
र तनरन्तर भशक्ाका कार्षक्रि सिेत)

२२५२२ संघवीर शसत्ष
५३.०

१५६ ४८ साितुदायरक तवद्ालरका छात्रािरुलाई तनशतुल्क स्यातनटरवी प्ाड 
ब्यवस्ािन

२२५२२ संघवीर-शसत्ष ४७१९.०

१५७ ४९ साितुदायरक तवद्ालरका छात्रािरुलाई तनशतुल्क स्यातनटरवी प्ाड 
ब्यवस्ािन

२२५२२ संघवीर शसत्ष ३४३.०

१५८ ५० साव्षजतनक तवद्ालरका तवद्ाथिमीिरुका लामग तनशतुल्क 
िाठ्यितुस्क अनतुदान

२२५२२ संघवीर शसत्ष ६६६.०

१५९ ५१ साव्षजतनक तवद्ालरका तवद्ाथिमीिरुका लामग तनशतुल्क 
िाठ्यितुस्क अनतुदान

२२५२२ संघवीर-शसत्ष ९१५१.०

१६० ५२ साव्षजतनक तवद्ालरिा अध्यरनरत तवद्ाथिमीिरुका लामग 
छात्रबचृत् (आवासवीर तथिा गैरआवासवीर)

२२५२२ संघवीर-शसत्ष ५१०६.०

१६१ ५३ साव्षजतनक तवद्ालरिा अध्यरनरत तवद्ाथिमीिरुका लामग 
छात्रबचृत् (आवासवीर तथिा गैरआवासवीर)

२२५२२ संघवीर शसत्ष ३९४.०

१६२ ५४
केन्द्रबाट छनौट भएका नितुना तवद्ालर,तवशेर तवद्ालरको 
क्रिागत भवन तनिा्षण तथिा कक्ा ११ स्ोन्नतत भएका 
प्रातवसधक धार तवद्ालरको ल्याव व्यवस्ािन अनतुदान

३११५९ संघवीर शसत्ष
७००.०

१६३ ५५
केन्द्रबाट छनौट भएका नितुना तवद्ालर,तवशेर तवद्ालरको 
क्रिागत भवन तनिा्षण तथिा कक्ा ११ स्ोन्नतत भएका 
प्रातवसधक धार तवद्ालरको ल्याव व्यवस्ािन अनतुदान

३११५९ संघवीर-शसत्ष
१०२००.०

२.२ स्ास्थ्य ६६८५०.०
१६४ १ बरोवा शिरवी स्ास्थ्य िकललतनकको िोल तथिा तारवार २२२३१ संघवीर राजस् ३००.०
१६५ २ िथिौसा स्ास्थ्य चौकरीको अधतुरो टट्रस् तनिा्षण र झ्ाल ढोका २२२३१ संघवीर राजस् ८००.०
१६६ ३ भलवाड स्ास्थ्य चौकरी िि्षत २२२९१ प्रदेश राजस् २००.०

१६७ ४ आधारभपूत स्ास्थ्य सेवा केन्द्र र स्ास्थ्य संस्ाका करार 
कि्षचारवीिरुको िाररश्रमिक

२२४१३ संघवीर राजस् १५००.०

१६८ ५ आधारभपूत स्ास्थ्य सेवा केन्द्र तथिा शिरवी स्ास्थ्य केन्द्र 
संचालन तथिा व्यवस्ािन खच्ष

२२५२२ संघवीर राजस् १२५.०
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१६९ ६ िििला साितुदायरक स्ास्थ्य स्रं सेतवकािरुका लामग रातारात 
प्रोत्सािन तथिा िदवश िनाउने

२२५२२ प्रदेश राजस् १४००.०

१७० ७ वार्रक सिवीक्ा तथिा रोजना तजतु्षिा कार्षक्रि २२५२२ संघवीर राजस् ७५.०

१७१ ८
तवद्ालर स्ास्थ्य भशक्ा तथिा िोरण कार्षक्रि- तवद्ाथिमीिरुका 
लामग जतुकाको औरधवी तवतरण र िकशोरवीिरुलाई आइरन तथिा 
Folic Acid तवतरण कार्षक्रि

२२५२२ संघवीर राजस्
२००.०

१७२ ९ स्ास्थ्य चौकरीिरुको व्यवस्ािन तथिा संचालन खच्ष २२५२२ प्रदेश राजस् ३००.०

१७३ १०
स्ास्थ्य संस्ािरुिा सतुते्रवी हुन प्रोत्सािनका लामग स्ातनर 
अस्पताल र बर्थिङ सेन्टरिा प्रसतुतवी हुने िििलािरुलाई तनःशतुल्क 
एबितुलेन्स तथिा रातारात सतुतवधा उिलब्ध गराउने

२२५२२ संघवीर राजस्
४००.०

१७४ ११ िििला साितुदायरक स्ास्थ्य स्रं सेतवकािरु र 
स्ास्थ्यकिमीिरुको लामग अध्यरन अवलोकन भ्रिण

२२६१२ प्रदेश राजस् ३००.०

१७५ १२ COVID-19 रोकथिाि तथिा तनरन्त्रणका लामग Mask, 
PPE, Gloves तथिा सतुरक्ा सािग्रवी खररद

२७२१३ संघवीर राजस् १५००.०

१७६ १३ औरधवी तथिा सर्जकल सािग्रवी खररद २७२१३ प्रदेश राजस् २५००.०
१७७ १४ स्ास्थ्य संस्ािरुका लामग प्ररोगशाला सािग्रवी खररद २७२१३ संघवीर राजस् ४५०.०
१७८ १५ खोि केन्द्र तनिा्षण ३१११२ संघवीर राजस् ३०००.०
१७९ १६ वडा नं. १,३,६ र ७ आधारभपूत स्ास्थ्य केन्द्रिरुको तारवार ३११५९ संघवीर राजस् १२००.०

१८० १७
स्ानवीर तिका स्ास्थ्य चौकरी, प्रा.स्ा.के. र अस्पतालिरुिा 
कार्षरत कि्षचारवीिरुको तलव, ििगवी भत्ा, स्ानवीर भत्ा, 
िोराक लगारत प्रशासतनक खच्ष सिेत

२११११ संघवीर-शसत्ष
३९१००.०

१८१ १८
रातष्ट्रर िििला स्ास्थ्य स्रंसेतवका कार्षक्रि (िोशाक 
प्रोत्सािन, रातारात खच्ष, वार्रक समिक्ा गोष्ठवी र िदवस 
िनाउने खच्ष सिेत)

२११२१ संघवीर-शसत्ष
२०००.०

१८२ २०

उिचारात्मक सेवा अन्तग्षतका कार्षक्रििरु ( ,आधारभपूत 
स्ास्थ्य सेवा केन्द्र (स्ास्थ्य चौकरी ) / आधारभपूत अस्पतालको 
न्यतुनति सेवा िािदण्ड कार्षक्रि संचालन तथिा सतुिद्सधकरण 
र आखँा, नाक, कान, घाटंवी तथिा ितुख स्ास्थ्य सम्वम्न् 
अभभितुखवीकरण तथिा तबद्ालर स्करीतनगं कार

२२५२२ संघवीर-शसत्ष

५००.०

१८३ २१

क्ररोगका जोखखि सितुि तथिा स्ास् सेवाको िहुच कि 
भएका सितुदारिा सकृर क्ररोग खोजिडताल कार्षक्रि, 
घरिररवारका सदस्यिरूको सम्क्ष  िररक्ण, सितुदारिा 
क्ररोगका तवरािवीिरूको खोजिडतालका लामग क्भता 
अभभवमृद् तथिा िररचालन ।

२२५२२ संघवीर-शसत्ष

९५.०

१८४ २२
कोभभड १९ लगारत तवभभन्न ििािारवीजन्य रोगिरुको रोकथिाि, 
तनरन्त्रण तथिा तनगरानवीका लामग सरोकारवाला सँगको 
अन्तरिक्ररा तथिा RRT, स्ास्थ्यकिमी िररचालन

२२५२२ संघवीर-शसत्ष
५०.०
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१८५ २३
कोभभड १९ तवरुद् खोि अभभरान संचालन ब्यवस्ािन खच्ष 
-िाललकास्ररर समिक्ा तथिा रोजना र िाललका तथिा स्ास्थ्य 
सस्ा स्ररर सतुिररवेक्ण_

२२५२२ संघवीर-शसत्ष
२२४.०

१८६ २४ िररवार तनरोजन िकशोर िकशोरवी तथिा प्रजनन ्स्ास्थ्य 
कार्षक्रि

२२५२२ संघवीर-शसत्ष ९१६.०

१८७ २५
िशतुिंक्वी आदवीबाट हुने ईन्तु एनजा, बड्ष फ् तु, AMR, 
ससतष्सकणोससस, टसिोप्ाज्ोससस आिद तवभभन्न सरुवारोग 
सबिम्न् रोकथिाि तथिा तनरन्त्रणका लामग सचेतना कार्षक्रि

२२५२२ संघवीर-शसत्ष
२०.०

१८८ २६

िाललका स्रिा ः टाई्ष फाइड खोि अभभरान संचालन तथिा 
तनरमित खोििा टाई्ष फाइड खोि शतुरुवातको साथि ैतनरमित 
खोि सतुदढवीकरण र सरसफाई प्रबद्ध्नको लामग िाललका र वडा 
खोि सिविर समितवी र सरोकारवालािरुको अभभितुखखकरण 
बठैक १ िदन

२२५२२ संघवीर-शसत्ष

३५५.०

१८९ २७
िाललका स्रिा स्ास्थ्य संस्ािरुको िाससक बठैक, डाटा 
भेररिफकेशन एवं गतुणस्र सतुधार साथि ैचौिाससक एवं बार्रक 
समिक्ा

२२५२२ संघवीर-शसत्ष
२००.०

१९० २८

िाललकास्रिा खोि र सरसफाई प्रवद्ध्न कार्षक्रिको समिक्ा, 
सपूक्ष्मरोजना अध्यावसधक र िाललका खोि सिविर समिततको 
अभभितुखखकरण सिेत िाललका स्रिा २ िदन, वडा खोि 
सिविर समिततको स्ास्थ्य संस्ा, वडा सतरिा अभभितुखखकरण 
१ िदन तथिा िपूण्ष खोि सतुतनचितताको लागवी घरधतुरवी सर

२२५२२ संघवीर-शसत्ष

२४७.०

१९१ २९ िोरण कार्षक्रि २२५२२ संघवीर-शसत्ष १२०२.०
१९२ ३० तबरािवी नवजात भशशतु तनशतुल्क उिचार सोधभना्ष २२५२२ संघवीर-शसत्ष २००.०
१९३ ३१ िििला स्ास्थ्य स्रं सेतवका को रेरेिसर तालवीि (३ िदन) २२५२२ संघवीर-शसत्ष ३००.०
१९४ ३२ िात ृतथिा नवभशशतु कार्षक्रि २२५२२ संघवीर-शसत्ष १३६९.०

१९५ ३३ िात ृतथिा नवभशशतु कार्षक्रि अन्तग्षत आिा सतुरक्ा, गभ्षवतवी 
उत्परेणा सेवा, न्यानो झोला र तनशतुल्क गभ्षितन कार्षक्रि

२२५२२ संघवीर-शसत्ष २०८७.०

१९६ ३४ तवद्ालर स्ास्थ्य भशक्ा/आिा सितुि तथिा िििला स्ास्थ्य 
स्रंसेतवकािरूका लामग सािाजजक व्यविार िररवत्षन कार्षक्रि

२२५२२ संघवीर-शसत्ष १००.०

१९७ ३५

तवभभन्न सरुवारोग, नसनने रोग, जतुनोिटक, िानससक स्ास्थ्य 
सबिम्न् अन्तरिक्ररा कार्षक्रि तथिा िदवसिरु (Hyperten-
sion, Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्मित्या 
रोकथिाि िदवस, िानससक स्ास्थ्य िदवस, अल्ाईिर िदवस, 
रेतबज िदवस, तवश्व औलो िदवस) िनाउने

२२५२२ संघवीर-शसत्ष

१२०.०

१९८ ३६
स्लगत अनतुभशक्ण गरर स्ास्थ्यकर्ििरूको क्िता अभभविृधद 
एवं तथ्ाङंकको गतुणस्र सतुतनजचित, क्ररोगका कार्षक्रिको 
अध्ष बार्रक समिक्ा तथिा उिचार नततजाको कोिट्ष तवशे्लरण

२२५२२ संघवीर-शसत्ष
६०.०
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१९९ ३७

स्ास्थ्य संस्ािा आकस्स्क अवस्ािा औससध एवं ल्याब 
सािाग्रवी ढतुवानवी, रेकर्डङ तथिा ररिोर्टङका लामग फि्ष फरिेट 
छिाइ तथिा फोटोकिवी, ई-िट.तब रजजस्रअध्यावसधक, तवश्व 
क्ररोग िदवस सबिन्वी कार्षक्रि

२२५२२ संघवीर-शसत्ष

४५.०

२०० ३८ ससतबआईएिएनससआई Onsite कोचचङं् र सिता तथिा िहँुच 
कार्षक्रि

२२५२२ संघवीर-शसत्ष २००.०

२०१ ३९ िाचत्िाईले रोग तबरूधदको आि औरधवी सेवन (MDA) 
कार्षक्रि सञ्ालन (१३ जजल्ाका १३८ िाललकािरू)

२२५२२ संघवीर-शसत्ष १३८०.०

२०२ ४०

औलो तथिा कालाजार िािािारवी हुने क्ते्रको छनौट गरवी तबरािद 
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३८२ ५८ िपूँजवीगत सतुधार खच्ष साव्षजतनक तनिा्षण ३११७१ प्रदेश शसत्ष २०००.०
३८३ ६१ अन्य संस्ालाई सःशत्ष चालतु अनतुदान २६४१३ प्रदेश राजस् ३०.०

५.३ न्यार तथिा िेलमिलाि ८००.०
३८४ १ िेलमिलाि केन्द्रको व्यवस्ािन २२५२२ संघवीर राजस् ३००.०
३८५ २ िेलमिलाि कता्षको लामग प्रोत्सािन २२५२२ संघवीर राजस् १००.०

३८६ ३ समिततका िदासधकारवी, कि्षचारवी र िेलमिलाि कता्षको लामग 
ितुनता्षजगवी ताललि

२२५२२ संघवीर राजस् ३००.०

३८७ ४ समिततका िदासधकारवी र कि्षचारवी अवलोकन भ्रिण २२६१२ प्रदेश राजस् १००.०
५.४ रोजना तथ्ाङ्क तथिा प्रोफाईल २०००.०
३८८ १ खण्ण्डकृत वडा प्रोफाईल तनिा्षण २२५२२ प्रदेश राजस् ५००.०

३८९ २ आवसधक रोजना तनिा्षण, िध्यकाललन खच्ष संरचना तरारवी र 
िध्यकाललन बजटे संरचना

२२५२२ संघवीर राजस् १५००.०

५.५ स्ानवीर शासन संचालन कार्षक्रि ४००.०
३९० १ आइ िट अिफसरको तलव लगारत २२४१३ संघवीर शसत्ष ४००.०
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बाणगङ्ा नगरिाललका
नगर कार्षपालिकाको कारा्षिर, कतपिवसु्
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बिेट
८०५४९४०३२०१ बाणगंगा नगरपालिकावडा नं.१

१ दललत सेवा केन्द्रको भवन िि्षत २२२३१ संघवीर सिातनकरण १००
२ अिाड्ग आर आज्षन कार्षक्रि २२५१२ संघवीर सिातनकरण ५०
३ एकल िििलािरु र अन्य तविन्न िििलािरुलाइ िोततिाला 

बनाउने ताललि २२५१२ संघवीर सिातनकरण १००

४ िििलािरुलाइ ससलाइ कटाइ ताललि ३ िििने २२५१२ संघवीर सिातनकरण ३००
५ रतुवा रतुवतवीिरुलाइ उदघोरक तथिा नेततृ्व तवकास सम्वन्वी 

ताललि २२५१२ संघवीर सिातनकरण १००

६ कार्षक्रि खच्ष २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५००
७ जनजातवीिरुको ससृ्तवी सरक्ण अन्तरगत भेरभतुरा खररद २२५२२ संघवीर सिातनकरण १००
८ जषे्ठ नागररक सम्ान कार्षक्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०
९ दललत सेवा केनं्को अधतुरो बाजा खररद अनतुदान २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०

१० िशतुिालन अनतुदान ५०।५० २२५२२ संघवीर सिातनकरण ३५०
११ बाल िा तव बरैरराका तविन्न बाल बाललकािरुलाइ न्याने 

किडा तवतरण कार्षक्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०

१२ तबिद व्यवस्ािन र फलफतु लको तवरुवा तवतरण २२५२२ संघवीर सिातनकरण ३००
१३ िेररकि फतु टवल तरारवी २२५२२ संघवीर सिातनकरण १००
१४ िििला स्ास्थ् स्सेतवकालाइ साइकल तवतरण २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०
१५ वडाका रोजनािरु तवगत वर्षिरुको बस्तुगत तववरण तरारवी 

प्रकाशन  डकतु िेन्टट्रवी २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०

१६ वडाको साव्षजतनक सतुनतुवाइ २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०
१७ ससदाथि्ष िा तव बतुड्चवीिा िफल्ड िि्षत र न्यानो किडा तवतरण २२५२२ संघवीर सिातनकरण १५०
१८ टोल तवकास सस्ाका िदाधवीकारवीिरु र वडा कार्षलरका 

जनप्रततनवीधवी र कि्षचारवीिरुको अवलेाकन भ्रिण २२६१२ संघवीर सिातनकरण ४००

१९ िाललका िििला सितुिलाइ टस तनिा्षण िल सिित ३१११२ संघवीर सिातनकरण ३००
२० राजशे आस्ा फाउणे्डसनको भवन तनिा्षण तनरन्तरता ३१११२ संघवीर सिातनकरण १००
२१ मिर्िररे िििला सितुिलाइ फर्नचर खररद ३११२३ संघवीर सिातनकरण ५०
२२ इिलवीको रुख देखख बगलाितुखवी िन्न्र जाने बाटो कालो ित्र े

तनरन्तरता जजतितुर ३११५१ संघवीर सिातनकरण ६००
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बिेट
२३ क्ाटर चोक देखख केशव िाणे्डको घर सम् सडक ग्राभेल 

बरैररा टोल सम् र नन्नगर जाने बाटो देखख तलेैश्वर थिारुको 
घर हुदै बस्वी सम् बाटो ग्राभेल

३११५१ संघवीर सिातनकरण ५५६

२४ डाडा चोतारवी कालो ित्र ेसडकलाइ तनरन्तरता प्रगतवी टोल र 
उटििवा िदनेश सघमिरेको घर देखख दभक्ण अधतुरो सडक र 
िातािदवेको घर देखख वडा न २ जोडने अधतुरो सडक कालो 
ित्र ेतनरन्तरता मिलन टोल उटििवा

३११५१ संघवीर-रा.बा.फा. १२००

२५ िडल बिादरु शे्रष्ठको घर देखख कलावतवी िाग्ष जोडने सडक 
कालो ित्र ेर ितक् नालवी तनिा्षण ३११५१ संघवीर सिातनकरण ६००

२६ तनवतुवा देखख बठानितुरा जोडने सडक कालो ित्र े बठानितुर 
तनवतुवा सघर्ष टोल र राजिाग्ष देखख दभक्ण गोरवी सम् ितक् 
नाला तनरन्तरता मिलन टोल बरैररा

३११५१ संघवीर सिातनकरण १०५०

२७ रेखा शे्रष्ठको घर देखख िजचिि सडक कालो ित्र े तनरन्तरता 
शान्तवी श्रवीनगर टोल ३११५१ संघवीर सिातनकरण ५५०

२८ वडाको तवभभन्न बाटो िि्षत स भार ३११५१ संघवीर सिातनकरण २५०
२९ वडािा तबधतुत तवस्ारको लामग िोल र तार ३११५३ संघवीर सिातनकरण २५०
३० िक्री नाला तनिा्षण तवरेन्द्र खाडका घर देखख िधतु िल् चोक 

सम् बतुड्चवी र िरर बिादरु क्ते्रवीको घर देखख ििने्द्र राजिाग्ष 
सम् नालवी तनिा्षण दगुा्ष िन्न्र टोल प्रधानिन्त्रवी रोजगार 
कार्षक्रि

३११५९ संघवीर-रा.बा.फा. १०००

३१ िनकािना साितुदारवीक बनिा बनेको इ िाक्ष िा िाग्ष सरक्ण ३११५९ संघवीर सिातनकरण ५०
३२ भशव िन्न्र साितुदारवीक बनको बाल िाक्ष िा तारवार ३११५९ संघवीर सिातनकरण १००
३३ सतुिा देउरालवी िन्न्र तनिा्षण बतुड्चवी ३११५९ संघवीर सिातनकरण ५०

८०५४९४०३२०२ बाणगंगा नगरपालिकावडा नं.२
१ प्रशासतनक खच्ष खाजा तवजतुलवी िानवी वैठक भत्ा २२३१९ संघवीर सिातनकरण ५००
२ अध्यरन अवलोकन भ्रिण २२५२२ संघवीर सिातनकरण २००
३ अिाङ् लक्वीत कार्षत्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०
४ खेलकतु द सािामग्र खररद २२५२२ संघवीर सिातनकरण १००
५ घासँको तवउ तवतरण कार्षत्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण २००
६ जषे्ठ नागररक सम्ान कार्षत्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण ३००
७ दलवीत लक्वीत कार्षत्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०
८ िञे्वाजा सितुिलाइ िोशाक तवतरण कार्षत्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण १००
९ फतु टवल खेलाडवी उत्ादनको लामग ताललि कार्षत्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण १००
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बिेट
१० फोिरिैला व्यावस्ािन तथिा स्ास्थ्य सम्वम्न् तवतवध 

कार्षत्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण २५०

११ िासघ ििोत्सव तथिा आिदवासवी जनजातवी स सृ्तवी स रक्ण २२५२२ संघवीर सिातनकरण १५०
१२ िाििला लक्वीत कार्षत्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण १५०
१३ वडाको वतृ चचत्र तनिा्षण २२५२२ संघवीर सिातनकरण १००
१४ वाल असधकार स रक्ण तथिा वाल वाललका सम्वम्न् तवतवध 

कार्षत्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण ३५०

१५ नन्नगरिा प्रततक्ालर तनिा्षण सिरोग २२५२२ संघवीर सिातनकरण १००
१६ सतुते्रवी िििलािरुको लामग िोरण कार्षत्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण १५०
१७ स्ास्थ्य स्रि सेतवका प्रोत्सािन कार्षत्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण ६०
१८ साितुदारवीक तवद्ालरिा अध्यनरत तविन्न तवद्ाथिमी िरुलाइ 

न्यानो िोशाक तवतरण कार्षत्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण ३००

१९ साव्षजनवीक सतुनतुवाइ कार्षत्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०
२० इलाक वनको ितुख्य वाटो देखख दक्वीणा तफ्ष  वाटो ग्राभेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण ५०
२१ कटिरैा कतु लोिा कल्भट तनिा्षण तथिा ग्राभेल ३११५१ संघवीर-रा.बा.फा. ४००
२२ कटिरैा साितुदारवीक भवनको ितुव्षतफ्ष को वाटो ग्राभेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण १००
२३ कलौनवी कतु वा लाइनको उत्र दक्ावीणा सडक िक्री ३११५१ संघवीर सिातनकरण ४००
२४ गोविडरा दक्वीणा टोलको सडक ग्रावेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण ४००
२५ जनता िा तव तििरा िछािडको कल्भट तनिा्षण ३११५१ संघवीर-रा.बा.फा. ३००
२६ ततनैरा गाउ भभत्रको सडक कालोित्र ेनालवी सिित ३११५१ संघवीर सिातनकरण १४००
२७ ततनैरा डाडा दक्वीण टोलको सडक ग्रावेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण ३००
२८ नन्नगर दक्वीणा टोलको सडक ग्रावेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण १००
२९ प्रकटेश्वर देखख िजचिि वाट उत्र तफ्ष  जाने सडक स्र उन्नतवी 

कालेित्रे ३११५१ संघवीर सिातनकरण ८००

३० प्रगततचोक देखख राजितुरको दगुा्ष िन्न्र सम्को सडक 
तवस्ार ३११५१ संघवीर-रा.बा.फा. ७००

३१ तििरा गौरवी चोक वाट भभत्र जाने सडक तिच गनने ३११५१ संघवीर सिातनकरण ४५०
३२ तििरा जागृतवी टोलिा सडक कालोित्रे ३११५१ संघवीर सिातनकरण ४५०
३३ तििरा प्रगतत टोलिा कल्भट तनिा्षण ३११५१ संघवीर सिातनकरण १००
३४ लखनिारा भभत्रवी गाउको सडक कालोित्रे ३११५१ संघवीर सिातनकरण १०००
३५ लखनिाारा दक्वीण टोलको सडक ग्राभेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण १००
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बिेट
३६ वैजलितुर फलफतु ल चोक देखख उतर तफ्ष को सडक कालोित्र े

तथिा तवच टोलको वाटो ग्रावेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण ११५०

३७ कतु नैरािा क्ातटि वोररङ् जडान गनने ३११५५ संघवीर सिातनकरण १००
३८ कटिरैाािा ससचाइको लामग िाइि खररद ३११५५ संघवीर सिातनकरण १००
३९ नन्नगर लरधारे चौिारर अगािड िाक्ष  तनिा्षणा गनने ३११५९ संघवीर सिातनकरण १४०
४० िि्षत सम्ार खच्ष ३११५९ संघवीर सिातनकरण ३६०
४१ वडा न  ०२ भभत्र तवद्तुततकरण सम्वम्न् काि ३११५९ संघवीर-रा.बा.फा. ३००

८०५४९४०३२०३ बाणगंगा नगरपालिकावडा नं.३
१ वडा कार्षलरको प्रशसतनक खच्ष २२३१९ संघवीर सिातनकरण ५००
२ अिाङ् लभक्त कार्षक्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०
३ जषे्ठनागररक लभक्त काक्र्ष ि २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०
४ दललत लभक्त कार्षक्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०
५ बालिैत्रवी कार्षक्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण १००
६ िििला लभक्त कार्षक्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण २५०
७ िाघवी िव्ष २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०
८ रौनाट िव्ष २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०
९ वडास्रवीर फपू टबल प्रततरोमगता २२५२२ संघवीर सिातनकरण १००

१० तवद्ालरिरुिा खेलकतु द सािग्रवी तवतरण २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०
११ सबिाद सञ्जाल कार्षक्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण ८०
१२ स्ास्थ्य सबिन्वी तवतवध कार्षक्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०
१३ साव्षजतनक सतुनतुवाई २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०
१४ अध्यरन अवलोकन भ्रिण २२६१२ संघवीर सिातनकरण २००
१५ कोिटरा प्रा तव नजजक भशव िन्न्र तनिा्षण ३१११२ संघवीर सिातनकरण १३५
१६ िििला भवन तनिा्षण डाडँा ३१११२ संघवीर सिातनकरण १५०
१७ िििला भवन तनिा्षण भक्तौलवी ३१११२ संघवीर सिातनकरण १३५
१८ राजािानवी सितुदायरक भवन तनिा्षण ३१११२ संघवीर सिातनकरण ३००
१९ इश्वर लामिछानेको खोरदेखख दभक्ण कृष्ा बिादरु चौधरवीको 

खेतसम् बाटो तवस्ार ह्यरतुि िाइि र ग्राभेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण २००

२० कि्षिना डाडँा टोल गाउँभभत्र नालवी सिित ढलान ३११५१ संघवीर सिातनकरण २००
२१ कि्षिना तवद्ालरदेखख दभक्ण बाणग गा मिलको कतु लो सम् 

बाटो तवस्ार ह्यतुि िाइि र गाभनेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण २००
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बिेट
२२ चमकरीितुर देव बिादरु नेिालवीको घरदेखख उत्र िररिरितुर 

ससिान सम्ा कल्भट्ष बाटो तवस्ार तथिा ग्राभेल ३११५१ संघवीर-रा.बा.फा. ५००

२३ चौिारवी चोकदेखख बालाितुर ससिाना सम् बाटो ग्राभेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण २००
२४ ठाठँवी गाउँभभत्र बाटो ढलान ३११५१ संघवीर सिातनकरण ८००
२५ डिरचन्नवी देखख तबराडा सम् बाटो तवस्ार ग्राभेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण २००
२६ ततलकिना गाउँदेखख दभक्ण रेखाराि थिारुको खेतसम् बाटो 

तवस्ार र ग्राभेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण २००

२७ िदल्वी सािकोटाको घरदेखख िन्त्रवी चोकसम् बाटो कालोित्रे ३११५१ संघवीर सिातनकरण १०००
२८ धनकौलवी झुँगा िनिारा िाणे्डको घरदेखख उत्र ततल बिादरु 

नेिालवीको घरसम् कतु लोिा नालवी तनिा्षण तथिा ह्यरपूि िाइि ३११५१ संघवीर सिातनकरण ५४६

२९ फणने्द्रराजको घरदेखख िभशचि साितुदायरक भवनसम् बाटो 
ढलान ३११५१ संघवीर सिातनकरण १५०

३० बभनवी सडकदेखख िजचिि बाटो तवस्ार ग्राभेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण १००
३१ भक्तौलवी ठागे थिारुको घरदेखख लोकिणावीको घरसम् बाटो 

कालोित्रे ३११५१ संघवीर सिातनकरण १०००

३२ ितुर्गरा उत्र दभक्ण टोलिा बाटो तवस्ार र ग्राभेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण ६००
३३ राजािानवी सरस्तवी तव  क को घर अगािड ह्यतुि िाइि बाटो 

तवस्ार तथिा ग्राभेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण २००

३४ ससउटवी गाउँभभत्र कतु लो तटबदन् बाटो तवस्ार र ग्राभेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण ९००
३५ कि्षिना गाउँदेखख ितुव्ष र दभक्णतफ्ष  तवद्तुत् िोल तार सािग्रवी 

सिेत ३११५९ संघवीर-रा.बा.फा. १००

३६ धनकौलवी गाउँदेखख ितुव्ष िन्न्र नजजक बाटो तटबन् ३११५९ संघवीर सिातनकरण ४००
३७ सििा बाधँदेखख डोर प्रसाद रानाको घरसम् कतु लो निर 

तनिा्षण ३११५९ संघवीर सिातनकरण १००

३८ ससउटवी शौचालर अगाडवी देवता थिान वरवीिरवी रेललङ् ३११५९ संघवीर सिातनकरण १००
८०५४९४०३२०४ बाणगंगा नगरपालिकावडा नं.४

१ कृतर ताललि तथिा सािाग्रवी तवतरण २२५१२ संघवीर सिातनकरण १००
२ सिकारवी भशक्ा तथिा क्िता तवकास ताललि २२५१२ संघवीर सिातनकरण १००
३ अिाङगिरुलाई आरआज्षन सािाग्रवी तवतरण २२५२२ संघवीर सिातनकरण १००
४ आरन संरक्णा सािाग्रवी सिरोग २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०
५ जषे्ठ नागररक स्ास्थ्य भशतवर २२५२२ संघवीर सिातनकरण १००
६ िशतु तवकास ताललि तथिा सािाग्रवी तवतरण २२५२२ संघवीर सिातनकरण १००
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बिेट
७ िििला स्यि ंसेतवकालाई प्रोत्सािन कार्षक्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०
८ िातभृशशतु िोरण सािाग्रवी तवतरण २२५२२ संघवीर सिातनकरण १००
९ रतुवा तथिा वालवाललकािरुका लामग खेलकतु द तवकास तथिा 

सािाग्रवी तवतरण २२५२२ संघवीर सिातनकरण ३००

१० वडा सौन्रमीकरण,  सरसफाइ तथिा फोिर व्यवस्ािन २२५२२ संघवीर सिातनकरण ३५०
११ वाल तवकास कार्षक्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण १००
१२ तविन्न, एकल र दललत ससि तवकास तथिा सािाग्रवी तवतरण 

कार्षक्रिका लागवी २२५२२ संघवीर सिातनकरण २००

१३ साितुदायरक तवद्ालरिरुिा शैभक्क सािाग्रवी तवतरण २२५२२ संघवीर सिातनकरण २००
१४ िोटल व्यवसार प्रवध्षन फतु डफेम्स्वल २२५२२ संघवीर सिातनकरण १००
१५ जातजातत ससृ्तत प्रव्षद्न तथिा भेरभतुरा संरक्ण २२५२९ संघवीर सिातनकरण २००
१६ टोल तवकास संस्ा,  संस्ागत तवकास तथिा अवलोकन भ्रिण २२६१९ संघवीर सिातनकरण २५०
१७ तवतवध खच्ष २२७११ संघवीर सिातनकरण ५५९
१८ तवित व्यवस्ािन राित सािाग्रवी तथिा तनिा्षण २७२१२ संघवीर सिातनकरण २००
१९ ितुन्षस्ािना केन्द्र तनिा्षण तथिा िि्षत सम्ार ३१११२ संघवीर सिातनकरण ४९०
२० गंगौललरा ससिाना देखवी झगुा इटाभट्ा चोक सम् बाटो 

तवस्ार तथिा कालो ित्रे ३११५१ संघवीर सिातनकरण २०००

२१ गजिेडा गाउँ र सैतनकटोलको नाला तनिा्षण तथिा बाटो 
तवस्ार ३११५१ संघवीर सिातनकरण २०००

२२ सगरिाथिा स-मिल देखख शाम्न्त डाडा सम् कालो ित्रे ३११५१ संघवीर सिातनकरण २०००
२३ वैकल्ल्पक उजा्ष तथिा तवधतुत िोल तार तवस्ार र सडक वचत् 

जडान ३११५३ संघवीर सिातनकरण १५०

२४ धाि्षक स्ल संरक्ण तथिा िि्षत ३११५९ संघवीर सिातनकरण ३५०
२५ बालउद्ान तनिा्षण्ष ३११५९ संघवीर सिातनकरण २५०
२६ िथिमी जवइ ितुल संरक्ण ३११५९ संघवीर सिातनकरण १५०
२७ वकृ्ारोिण तथिा िरररालवी िाक्ष  तनिा्षण ३११५९ संघवीर सिातनकरण ३००
२८ तवतवध कार्षक्रि खच्ष ३११६१ संघवीर सिातनकरण १५०

८०५४९४०३२०५ बाणगंगा नगरपालिकावडा नं.५
१ कारा्षलर व्यबस्ािन,  संचार,  रातारात तथिा तबतवध २२३१९ संघवीर सिातनकरण ५००
२ अिागं लभक्त कार्षक्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०
३ आिदवासस जनजातत थिारु संसृ्तत संरक्ण कार्षक्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण १००
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बिेट
४ जषे्ठ नागररक सम्ान कार्षक्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण १५०
५ दललत लभक्त कार्षक्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण ५०
६ बालबाललका शसक्क्तकरण तथिा प्रोत्सािन कार्षक्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण ३००
७ िििला शसक्क्तकरण तथिा क्िता तबकास कार्षक्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण ४५०
८ रतुवा तथिा खेलकतु द कार्षक्रि तथिा खेलकतु द संरचना तनिा्षण 

तथिा िि्षत २२५२२ संघवीर सिातनकरण ३००

९ स्ास्थ्य प्रवध्षन कारक्रि २२५२२ संघवीर सिातनकरण १५०
१० संस्ागत क्िता तबकास,  सतुशासन तथिा सतुचना संचार २२५२२ संघवीर सिातनकरण २००
११ कोिवा थिारु संग्रािलर तनिा्षण ३१११२ संघवीर सिातनकरण २००
१२ झण्डा झण्डा दगुा्ष िन्न्र देखख फरबार,  िटेरररा तथिा 

िधालैलरा नालल तनिा्षण ३११५१ संघवीर सिातनकरण १०००

१३ नरा  टोल तथिा औरंििरा किला रादवको घरतनर नालल 
तनिा्षण ३११५१ संघवीर सिातनकरण ३००

१४ प्रततडाडंा नालल तनिा्षण ३११५१ संघवीर सिातनकरण २००
१५ िधौललरा िजचिि कल्भट्ष उत्र र बतुद्ढििवा िोिडा देखख ितुव्ष 
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ग्राभेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण ३००

२२ बरवा चकर घट्वी देखख ितुव्ष शिरवी स्ास्थ्य क्क्लतनक सम् 
सडक ग्राभेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण २५०

२३ भडिििवा चौकरी देखख घरबतुसधरा हुदै िथिौसा गाउँको िजचिि 
सडक सम् सडक ग्राभेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण ७००

२४ भडसडवा िन्न्र देखख िौवारवी टोल फत्केो घरसम् सडक 
ग्राभेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण २५०

२५ िैनिरा देखख देउवािार किल के  सवी को घर सम् सडक 
ग्राभेल ३११५१ संघवीर सिातनकरण ३००

२६ तवद्तुत तारिोल सानने तथिा खररद ३११५१ संघवीर सिातनकरण २००
२७ तवभभन्न टोल बस्वीका सडक िि्षत सम्ार ३११५१ संघवीर सिातनकरण ४००
२८ तवभभनन्न बस्वीका लामग ह्यतुि िाइि खररद ३११५१ संघवीर सिातनकरण ४००
२९ िथिौसा वरवा ओदारवी भडसडवा तथिा तवभभन्न टोलिा नालवी 

तनिा्षण तथिा कालो ित्र े१० प्रततशत लागत सिभामगतािा ३११५१ संघवीर-रा.बा.फा. १६००
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क्र.सं. कार्षक्रम जशर्षक खच्ष 
जशर्षक बिेट स्ोि तवतनरोजिि 

बिेट
३० भडिििवा दगुा्ष िन्न्र िररसर तनिा्षण तथिा तार वार ३११५४ संघवीर सिातनकरण ३००
३१ तवभभन्न टोल बस्वीिा क्ाटिवी बोररङ तनिा्षण १० प्रततशत 

लागत सिभामगतिा ३११५५ संघवीर सिातनकरण ५००

३२ िडउिार टिर चण्डवी कोिटरा िाइ सरक्ण कार्षक्रि (२ लाख 
िथिौसा अधतुरो िडउिार र १ लाख कोिटरा िाइ) ३११५९ संघवीर सिातनकरण ३००

३३ देउवािार भशव िन्न्र तनिा्षण ३११५९ संघवीर सिातनकरण २००
३४ बरवा सतुरणोदर िा.तब.लाइ डेसि बने् सिरोग ३११५९ संघवीर सिातनकरण २५०
३५ बाल उधानिा आटनेजन बोररङ तनिा्षण ३११५९ संघवीर सिातनकरण १५०
३६ राि जानकरी िन्न्र िदिितुर तार वार तथिा टस्ष तनिा्षण ३११५९ संघवीर-रा.बा.फा. ५०
३७ राि जानकरी िन्न्र िदिितुर तार वार तथिा टस्ष तनिा्षण ३११५९ संघवीर सिातनकरण २००
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बाणगंगा नगरिाललका
नगर कार्षिाललकाको कारा्षलर

५ नं. प्रदेश,  कतिलवस्तु
नेिाल

चवचभनन वडाहरुबाट नगरपाचलका,  प्रदेश सरकार र सघंरीर सरकारमा माग गररएका रोजनाहरु:
आ.व.२०७७।७८               अनतुसपूचवी-६

चस.नं. रोजनाको नाम
बजेट रु. 
हजारमा

वडा नं.१
नगरिाललकािा िाग गनने
१ वडा न १ को वडा कारा्षलर तनिाण १५०००
२ दगुा्ष न्योिानेको घर देखख भभिलाल अरा्षलको घर सम् जाने सडक कालो ित्र ेिने्द्रलवी टोल ५०००
३ आधारभतुत स्ास्थ्य केन्द्र उत्िनगरको कम्ाउण्ड तारवार गेट तनिा्षण र दललत सेवा भवनको 

तारवार ३७००

४ तबधतुत िोल र तार ५० थिान २०००
५ ससएनसस िस्पवीटल देखख वडा न ४ को ससिाना सम् िक्री नालवी तनिा्षण ५०००
६ रतुवराज केसवी को घर देखख चचन्ा थिारुको घर सम् ६० मिटर ितक् नालवी तनिा्षण र कल्भट देखख 

दभक्ण चन्द्र बिादरुको घर सम् १६० मि ितक् नालवी र तििल डाडा देखख ितुव्ष बासको बतुटा सम् 
१२० मिटर ितक् नाला तनिा्षण

५०००

७ िर्थि टोल बतुड्चवी ििने्द्र सतुवेदवीके घर देखख काग्रेश चोक सम् िक्री नालवी तनिा्षण १०००
८ बतुड्चवी टोलिा तबधतुतको क्िता बद्मी थ्वी फेज लाइन तवस्ार र बरैरराके िावर चेक देखख क्ाटर चेक 

सम् थ्वी फेज लाइन तवस्ार १०००

९ बतुड्चवी टेालिा सािाजजक भवन तनिा्षण १०००
१० बतुड्चवीको ितुल कतु लेिा िक्री नालवी तनिा्षण ५०००
११ रिेश खड्काको घर हुदै नगरिाललकाको कारा्षलर जोड्ने सडक कालो ित्रे २०००
१२ १ नम्वर डाडा हुदै बरैररा िरर क्ते्रवीको घर सम् सडक तनिा्षण १०००
१३ बाल िाक्ष  तथिा िेखरवी सतुन्रवी करण रोजना २०००
१४ जजतितुर टोलिा सािाजजक भवन तनिा्षण ५००
१५ जजतितुर टोलिा तबधतुत िेल तार र टान्सफरिर जडान ३००
१६ नलकतु ि बोररड िि्षत ४००
१७ वडा न २ को ससिाना राजितुर देखख वडा न ४ को ससिाना ठाकतु राितुर सम् िक्री कतु लो तनिाण १००००
१८ ससद्ाथि्ष िा तव बतुड्चवीके ८ केठे भवन तनिा्षण ५०००
१९ बगलाितुखवी िन्न्र कम्ाउण्ड बाल र तारवार १०००
२० गजिेडा खानेिानवी जाने बाटो उटििवा देखख टकरी सम् जाने सडक कालो ित्रे १०००
२१ भशव िन्न्र साितुदारवी बनिा ब[क्ा रोिण ४०००
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बजेट रु. 
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२२ भशव िन्न्र साितुदारवी बनिा िोखरवी तनिा्षण २०००
२३ भशव िन्न्र सा व िा िाक्ष  तनिा्षण ५०००
२४ बतुद्रगशाला स्र उन्नतवी २०००
२५ दललत सेवा केन्द्रको भवन देखख ितुव्ष गजेिडा कतु लोिा ितुल तनिा्षण १०००
२६ चार नम्वर मिनवी िाकने ट चोकको वल्ो िल्ो भागको नालवी तनिा्षण र सरसफइ १०००
प्रदेशिा िाग गनने रोजनािरु
१ जजतितुर ससिल िानवी सडक स्र उन्नतवी १००००
२ अनन्त रेग्वीके घर िछाडवी नालवी तनिा्षण १०००
३ ररतरराि सघमिरेको घर देखख क[ष् िोख्ेल फि हुदै तििरा जोडने सडक ग्राभेल, िक्री ितुल र तबधतुत 

िोल र तार ५०००

४ ररतरराि सघमिरेको घर देखख cfस्ा सिपूिको भवन सम् ७० मिटर अधतुरो ितक् नालवी तनिा्षण २०००
५ गजिेडा खेलाको दवुै तफ्ष  िक्री वाल तनिा्षण १००००
६ बाणगगा निद तटवन् २००००
७ भशव िन्न्र सा व िा तारवार १००००
८ छाडा गाइ व्यवस्ािन १००००
९ बाल िा तव बरैरराके १० केठे भवन तनिा्षण ५०००
१० दगुा्ष िन्न्र बरैरराके कम्ाउण्ड वाल तनिा्षण ३०००
११ बाणगगा र गजेिडा भतु ितु सैतनक खानेिानवी उ स को सभािल तनिा्षण तारवार र ओभर िडे तनिा्षण 

र िाइिलाइन तवस्ार १००००

१२ ससद्ाथि्ष क्ाम्सको भवन
१३ राजशे आस्ा फाउणे्डसनको भवन तनिा्षण २०००
१४ जजतितुर टोलिा सभा िल तनिा्षण २०००
१५ गजिेडा खानेिानवीको िाइि लाइन तवस्ार लागत सिभामगता २०००
१६ िधतु िल् चेक देखख िजचिि अमिल डाडा हुदै बसन्त शे्रष्ठके घर सम् सडक कालो ित्रे ५०००
१७ ििने्द्र राजिाग्ष दखख बगलाितुखवी जाने सडकिा िक्री नालवी तथिा अधतुरो सडक ितुरा कालोित्रे २०००
१८ भशव िन्न्र साितुदारवी बनको तटबन् तनिा्षण १००००
१९ बाणगगा र गजिेडा भतु ितु सैतनक खानेिानवी उ स क लामग साने एसिाभेटर खररद १२०००
२० गाउ खकने  बाटो कालो ित्र ेउत्िनगर ५०००
२१ तििरा घोला देखख िने्द्रलवी टोल जोडने िलाकरी िाग्ष कालो ित्र ेर कल्भट तनिा्षण १५०००

वडा नं.२
नगरिाललकािा िेश गररने रोजना
१ गवदैरा  चोक देखख गाउ सम्को सडक कालोित्रे
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२ कोनवीरा हुदै िञ्जाववी  चोक सम् जोड्ने सडक कालोित्रे
३ वैजलितुर िेिनतवी टोलको सडक कालोित्रे
४ चाकलचौडा सडक वाट ततनैरा डाडा हुदै गोविडरा जोड्ने सडक
५ राजिाग्ष देखख भशवालर मिन्न्रको िजचिि निकतु ल शािवीको घर सम् बाटो गाभेल स्रउन्नतवी तिच
प्रधानिन्त्रवी स्रोजगार िाफ्ष त सञ्ालन गररने रोजना
१ तििरा देखख दक्वीण तफ्ष  कोइराला चोक सम् जाने भडसिवा कतु लोिा ररटतनङ वाल तनिा्षण
२ िजचिि राजितुर देखख ितुव्ष राजितुर आउने  वाटोिा नालवी तनिा्षण
प्रदेशिा िाग गररने रोजना
१ तििरािा रोगाश्रि तनिा्षण
२ वालज्ोतवी  आ तव कटिरैा तथिा िञ् आ तव िा जस्ािाता लगाउने
३ कटिरैािा सडक कालोित्रे
४ तििरा िोखरवी देखख उत्र सतुिा देउरालवी जाने सडकसम् नालवी तनिा्षण
५ सङसघर सरकारिा िठाउने रोजना
६ ततनैरा र उत्र तििरािा िडि वोररङ् गाढ्ने
७ वा न िा ०२ तििरािा कभड्ष िल तनिा्षण
८ नन्नगर तवच टेालको सडक कालोित्रे
९ कटिरैा  चौतवस कट्ा खेलिैदान स रक्ण
१० तििरा गाउँवाट तवसनितुरा  आसतनरा डाडा हुदै तवसनितुरा  चोक सम् कालोित्रे

वडा नं.३
नगरिा िाग गनने रोजनािरु
१ वडा कारा्षलरको भवन तनिा्षण
२ चमकरीितुर ठाटँवी सडक कालोित्रे
३ झुँगा धनकौलवी हँुदै चाकलचौडा सडक कालोित्रे
४ गंगौललरा िडउिारदेखख िजचिि ससता गौतिको घरसम् बाटो कालोित्रे
५ ससउटवी चोकदेखख ितुव्ष अधतुरो बाटो आधारभपूत स्ास्थ्य केन्द्रसम् कालोित्रे
६ गंगौललराा धनराज झडेवीको घरितुव्ष साधतुकतु टवीसम् बाटो कालोित्रे
७ गंगौललरा िडउिारदेखख दभक्ण ततलकिनासम् बाटो कालोित्रे
८ गंगौललरा िडउिारदेखख िजचिि गैजतुवा हँुदै ततलकिना ससिानासम् बाटो तवस्ार र ग्राभेल
९ ससउटवी चोकदेखख दभक्ण िथिौसा िेला स्लसम् बाटो कालोित्रे
१० ईश्वरवी खनालको घरदेखख उत्र धनसरवी तव  क को घरसम् बाटो कालोित्रे
११ लतुम्बिनवी भभजनदेखख उत्र झुँगासम् बाटोिा ह्यतुि िाईि र ग्राभेल
१२ चाकलचौडा सडकदेखख ितुव्ष थिानेश्वरको घर हँुदै कृतर सडक जोड्ने बाटो कालोित्रे
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१३ ततलक थिािाको घरदेखख दभक्ण गौरररा थिानसम् बाटो कालोित्रे
१४ तवष्तु सघमिरेको घरदेखख उत्र रािनारारण थिारुको घरसम् बाटो कालोित्रे
१५ ठाटँवीको खरररानदेखख दभक्ण िैनिरा ससिनासम् बााटो तवस्ार ग्राभेल
१६ राजािानवी िरा्षिर्षटन ितुव्षधार तवकास -सोलर जडान १० थिान
१७ बरैररा बभनवी सडक कालोित्र ेअधतुरो
१८ ततवारवी घरदेखख दभक्ण बग्षदैरा जाने बाटो कालोित्रे
१९ भक्तौललरा िगरटोल ितुव्ष रोिितको घर हँुदै घघवा धार्िक कतु टवीदेखख राजािानवी िरा्षिर्षटन क्ते्र हँुदै 

बभनवी रािजानकरी िन्न्रसम् जाने वनसँगैको सडक रेखाङ्कन-िर्षटन तवकास
२० सडक िकनार वकृ्ारोण
२१ बभनवी सडकदेखख दभक्ण राि बिादरु रानाको घरहँुदै ततलकिनाको ससिानासम् बाटो तवस्ार र 

ग्राभेल
२२ दगुा्ष िन्न्र डाडँादेखख दभक्ण रािचन्द्र झडेवीको घरसम् बाटो कालोित्रे
२३ तििरा चाकलचौडा सडकको बभनवी चोकदेखख गाउँको बवीचहँुदै सितवरे थिारुको घरसम् सडक 

कालोित्रे
२४ बभनवी जिदारको घरनजजकको कल्भट्ष तनिा्षण
२५ बभनवी िोङे थिारुको घरनजजक कल्भट्ष तनिा्षण
२६ बभनवी गंगाधर भट्राईको खेतनजजकै बाधँ तनिा्षण
२७ वडाभरवीलाई २५० थिान िोल र आवश्यक सािग्रवीिरु
२८ आिदवासवी जनजाततको क्िता तवकास
२९ दललत रतुवारतुवतवीिरुको क्िता तथिा ससि तवकास ताललि
प्रदेश सरकारिा िाग गनने रोजनािरु
३१ कि्षिना ततलकिना हँुदै बभनवी बालाितुरसम् अधतुरो बाटो कालोित्रे
३२ ससउटवी चोकदेखख बासतुदेव थिारुको घरहँुदै मिना िौडेलको घरसम् तटबन् र बाटो कालेित्रे
३३ िथिमी डाडँादेखख ठाटँवीहँुदै ससउटवी गाउँसम् बाटो कालोित्रे
३४ बरैररा बठनितुरा बभनवी सडकको अधतुरो बाटो कालोित्रे
३५ ससउटवीदेखख ठाटँवी िथिमी हँुदै िटेरररा ितुलसम् बाटो तवस्ार र कालोित्रे
३६ ठाटँवी ितुरानो भट्देखख ललला आचार्षको घरहँुदै िैनिरा ससिानासम् बाटो कालोित्रे
३७ चन्द्र िरररारको घरदेखख ितुव्ष बभनवी कतु लोिा ितुल र राजािानवीसम् बाटो कालोित्रे
३८ लालतु तव क को घरदेखख उत्र प्रकाश िरररारको घरहँुदै खतुन बिादरु िरररारको घरसम् बाटो 

कालोित्रे
३९ राजािानवी तवष्तु गािाको घरदेखख िजचिि बभनवी कतु लोिा ितुल तनिा्षण र िजचिि बाटो कालोित्रे
४० देव बिादरु नेिालवीको घरदेखख उत्र िररिरितुर ससिानासम् ३ वटा कल्भट्ष र बाटो कालोित्रे
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४१ धनकौलवी चोकदेखख ितुव्ष उत्ि चौतारेको घर हँुदै जंगलसम् बाटो कालोित्रे
४२ भक्तौलवी स्तु लदेखख दभक्ण घनश्याि िोख्ेलको घर हँुदै सतुन्तलवी िरररारको घरसम् बाटो कालोित्रे
४३ गजिेडा तवीनकतु ने चोकदेखख गंगौललरा िन्त्रवीचोक हँुदै बभनवीसम् बाटो कालोित्रे
४४ राजािानवी खेलकतु द िैदानिा वाल तथिा गेट तनिा्षण
४५ गंगौललरािा रिकेो दललत साितुदायरक भवन तनिा्षण अधतुरो
४६ िरा्षिर्षटन अन्तग्षत राजािानवी साितुदायरक वनिा अत्याधतुतनक िाक्ष  तनिा्षणा
४७ राजािानवी साितुदायरक वनिा एक िजार जना क्ािताको साितुदायरक भवन तनिा्षणा
४८ झुँगा जोकिा बाधँदेखख गंगौललरा कल्भट्षसम् निर तनिा्षणा
४९ राजािानवी खेलिैदानदेखख िोटल सथ्  एस सम् र बभनवी चौिरवीसम् कालोित्रे
५० झुँगााको ससरानिा रिकेो बभनवीको िपूल संरक्ण तथिा उत्खनन्
५१ सिवा बाधँदेखख दभक्ण रतुवराजको घरहँुदै धनराज तव क को खेतसम् निर तनिा्षण
५२ ससउटवीिा रिकेो अधतुरो साितुदायरक भवन तनिा्षण
५३ गजिेडािा रिेको ससउटवीको िपूल संरक्ण तथिा निर तनिा्षण
५४ झुँगािा रिकेो ततलकिनाको िपूल संरक्ण तथिा निर तनिा्षण
५५ ठाटँवीको िपूल संरक्ण तथिा निर तनिा्षण
५६ लोखनाथि अरा्षलको घरदेखख ितुव्ष झरनैरा जाने बाटो कालोित्रे
५७ ततलकिना नन् कतु िार थिारुको िोखरवीदेखख दभक्ण चचतरितुरा ससिानासम् बाटो तवस्ार ह्यतुि िाईि 

तथिा ग्राभेल
५८ कि्षिनािा रिकेो आिदवासवी जनजाततको अधतुरो भवन तनिा्ष
केन्द्र सरकारिा िाग गनने रोजानिरु
१ स्च्छ खानेिानवीको लामग राजािानवीिा आभरिडे टंकरी तनिा्षण
२ गंगौललराको ७ गाउँको बाटोिा िनने बभनवी खोलािा ितुल साथि ै सरस्तवीको घरअगाडवी कल्भट्ष 

तनिा्षण र कालोित्रे
३ ससद्वीितुरदेखख कतु नैरासम् निर तनिा्षण
४ घघवा धािमीक िर्षटन क्ते्र साधतुकतु टवीिा रोगा भवन तनिा्षण
५ घघवाको चौिारवीदेखख दभक्ण लाल बिादरु खत्रवीको घरहँुदै चचत्र बिादरु िौडेलको घरसम् बाटो 

कालोित्र ेर तवशाल थिािाको घरदेखख िजचिि घघवा खोलािा ितुल तनिा्षण
६ िरा्षिर्षटन अन्तग्षत राजािानवी साितुदायरक वनिा अत्याधतुतनक िाक्ष  तनिा्षण
७ राजािानवी साितुदायरक वनिा एक िजार जना क्िताको साितुदायरक भवन तनिा्षण

वडा नं.४
नगरिा िाग गनने रोजनािरु
१ झुँगा इट्ाभट्वी चोक देखख दक्वीण कालाबनजर जोड्ने ९०० मिटर सडक कालोित्रे ५०००
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२ इट्ाभट्वी चोक देखख बठानितुर जोड्ने सडक ५०० मिटर कालोित्रे ३०००
३ कतु वेरितुरको दगुा्ष िन्न्र तनिा्षण का लामग १०००
४ िकडवी कतु लो िि्षत का लामग ५००
५ वडा भररका बालबाललका लामग अततररक्त कक्ा सन्ालन ५००
६ रतुवा स्ारोजगार तथिा व्यवसायरक प्रवध्षन ५०००
७ चारनबिर चोकिा बतुद्िपूतमी सिेत आकाशे ितुल २५०००
८ ससमद्ितुर ििादेव थिारुको घरदेखख िोराइजन स्पू ल सम् २ वटा कलभ्ट र सडक तनिा्षण ५०००
९ ििदे्राजिाग्ष देखख बतुद्रङ्शाला, नगरिाललका हुदै चारनम्वर चोक जोड्ने सडक कालोित्र८े०० 

मिटर ६५००

१० ब्लड बकै जाने बाटो कालोित्र े१००मिटर ५००
११ ब्लड बकै सन्ालनका लामग आवश्यक उिकरण िाग ननने ५०००
१२ सडक बत्वी २००थिान २०००
१३ फोिार िैला व्यवस्ािन गनने नगर भरवीको ५०००
१४ दगुा्ष िन्न्रलाई व्यवस्ािन तथिा िाक्ष  तनिा्षण गनने १०००
१५ प्रगतवी िथििा ३०० मिटर सडक कालोित्रे २४००
१६ कृतर तवकास बैंक िछिड रिकेो कल्भटलाई ३ मिटर बढाइ जौडा गनने १/५ मिटर बाटो सिेत 

कालोित्रे २०००

१७ ििदे्राजिाग्ष डतुगिवा कतु लो देखवी क.व.सा.अस्पताल जाने बाटो सम् कालो ित्र ेर कल्भट तनिा्षण १५००
१८ गोरख प्रसाद चौधरवीको घरदेखख साितुदयरक अस्पातल जानेबाटो ग्राबले ३००
१९ ठाठँवी ससिाना देखख िररिरितुर हुदै सगरिाथिा सिवील सम् दबु ैतफ्ष  नाला र कालोित्र े३ िक. िवी . ५०००
२० दगुा्ष िन्न्र र भशव िन्न्र तनिा्षण तथिा संरक्ण गनने २०००
२१ सिाजजक भवन तनिा्षण तथिा संरक्ण ननने २०००
२२ डतुङ्िवा टोल भभत्र ३ िक िवी बाटो स्रउन्नतवी १०००
२३ तवद्तुत टट्रान्सफि्षर २ थिान िाग गनने २०००
२४ सृजनशवील कृरक सिपूिको भवन तनिा्षण ५००
२५ चमकरीितुर डतुगिवा साचो देखख दइुिने सम् ्िक्री निर तनिा्षण १ िकिवी ६०००
२६ वडा ४ र ५ जोड्ने िक्री कल्भट्ष तनिा्षण १०००
२७ िििला डट्रइभभङ् ताललि तथिा वालबललका कार्षक्रि ५००
२८ सब ैटोल तवकास संस्ा अनतुगिन भ्रिण ४००
२९ िक्री डाडँा देखख ठाकतु राितुर ससिाना सम् बाटो तवस्ार १०००
३० टेक बिादरु थिािाको घरदेखख कोिटरािाईथिान सम् िक्री कपू लो तनिा्षण २०००
३१ गजिेडा गाउँको अधतुरो नालवी तनिा्षण गनने ५००
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३२ वाल बाललकाको संगठनलाई बादतववाद कार्षक्रि,   व्यक्क्तत्व तवकास,  सरसफाई कार्षक्रि ५००
३३ फगतुवा िक्री कपू लो तनिा्षण ५०० मिटर १०००
३४ ििने्द्र राजिाग्ष देखख िाथिमी खोला सम् १२०० मि. नाला तनिा्षण ५०००
३५ आिा सितुि द्ारा संचाललत दगुा्ष िन्न्रिा भवन तनिा्षण २५००
३६ राजिाग्षदेखख नगरिाललका जाने बाटो ३०० मिटर कालोित्रे २५००
३७ राजिाग्षदेखख िोतवी बिादरु सेनको घर जोड्ने बाटो स्रउन्नतवी ५००
३८ िधतुिल् चोक देखख ससमद्ितुर जोड्ने बाटो स्रउन्नतवी ५००
३९ बाणागंगा ितुल ितुव्ष दभक्णा िकनार िा नगर बसिाक्ष  तनिाण्ष ५००००
४० भशव िन्न्र साितुदायरक बन देखख नगरिाललका जाने बाटो कल्भट्ष तनिा्षण ५००
४१ गणशे िन्न्र देखख दगुा्ष िन्न्र सम् ५०० मिटर वाल सिित कालोित्रे ६०००
४२ िििला बहुदे्ससर सिकारवी देखवी उत्तत्र ितुव्ष तफ्ष  बतुिढकतु लोिा कल्भट तनिाण्ष १०००
४३ राि प्रसाद िोखे्लको घर देखवी ितुव्ष बतुढवीकतु लोिा कल्भट तनिाण्ष ५००
४४ नरा ँतवद्दतु लाइन तवस्ार ५०००
४५ ह्यतुििाइि ९० को २१ थिान ७५को ५० थिान ६०को ५० थिान ३७५०
४६ क्ातटि बोररङ १४ थिान ३०००
४७ िावर िटलर १० थिान १०००
४८ चाि कटर १० थिान ४००
४९ साितुदायरक िक्रराघर तनिा्षण २५००
५० ससद्ाथि्ष बजार तवकास क्ते्र भभत्र ितुख्य सडकिरुिा िडभाईडर राख्ने २५००
५१ कतिलवस्तु प्रवेशद्ार िि्षत सम्ार ३०००
५२ ससद्ा्थि्ष िा.तव.दरखास् बतुङगचच २ कोठे भवन तथिा फर्नचर ५०००
५३ स्ास्थ्य चौकरीको लामग ल्याव सेवा संचालन कि्षचारवी सिेत १६००
५४ बर्थिङ सेन्टर १०००
५५ स्ास्र चौकरी भवन िि्षत सम्र २००
५६ जजरो िोि डेललभरवी कार्षक्रि २५०
५७ िात ृतथिा नव भशशतु स्यािार सकरात्मक भभन्ना व्यविार कार्षक्रि २५०
५८ खोि/ गाउँ घर क्क्लतनक सेवा फर्नचर ५०
५९ िकशोर िकशोरवी प्रजनन स्ास्थ्य कार्षक्रि १५०
६० नव तववािित दम्तत कार्षक्रि ५०
६१ सासतु बतुिारवी स्ास्थ्य सिविर कार्ष कार्षक्रि ५०
६२ शाम्न्त िथि भशमद्ितुरिा RCC तिच बाटो २०० मि.नाला सिित २०००
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प्रधािन्त्रवी रोजगार शाखा
१ फगतुवा िक्री कपू लो तनिा्षण ५०० मिटर १०००
२ डतुगिवा दगुा्ष िन्न्र तनिा्षण तथिा संरक्ण गनने ५००
३ वाणगंगा बनबािटका िाक्ष  तनिा्षण २०००
४ गजिेडा सैतनक टोलिा दारा ँबारा ँनालवी तनिा्षण १०००
५ जगैरा ितुल संरक्ण र कोटवीरािाइ थिान तनिा्षणा २०००
६ कतु वेराितुर दगुा्ष िन्न्र तनिा्षणा १०००००
प्रदेशिा िाग गररने रोजना
१ वगिवा कतु लो एकतार्फ वाल तनिा्षण २ िकलो मिटर ५०००
२ डतुगिवा िपूल तथिा िोखरवी संरक्ण गनने १०००
३ ससचँाईका लामग २ वटा बोररङ् तनिा्षण ५००
४ शाम्न्त तनिातव अधतुरो भवन तनिा्षण तथिा फर्नचर २०००
५ सालडाडँा िधौलवी जोड्ने सडक २०० मिटर कालोित्रे १६००
६ खानेिानवी आभरिेड टंकरी सिित तबस्ार तनिा्षण ५००००
७ ततनकतु ने देखख लोमगरा सम् भएको बाटो तवस्ार ५०० मिटर बाटो तवस्ार तथिा वाल तनिा्षण २५००
८ गजिेडा बजार देखख शैतनक टोल एरररा सम् िक्रीनालवी तनिा्षण गन्ष बाटोको दवुै िकनारािा १ 

िक.िवी. ५०००

९ ससद्ाथि्ष तनिातवको २ कोठे भवन तनिा्षण गनने २५००
१० गजिेडा िा थिारु िदउिार भवन तनिा्षणा २५००
११ वगवीरािा चमकरीितुर र िररिरितुरको कतु लो तवचिा साितुदयरक भवन ३५००
१२ िररिरितुरिा जझले्क िल्को कतु लो, डगररिवा कतु लो र बोररङ्को बाटोिा ग्रावेल ३०० मिटर िाग ५००
१३ िधौललरा साितुदायरक बन क्ते्रिा रिकेो ४ र ५ िनने सतुिादेउरालल िन्न्र िाक्ष  तनिाण्ष ५०००
१४ बाणागंगा िा.तव. देखवी चार िेडवा सम् कालो ित्रे ३१००
१५ दश्षन चोक देखवी बाणगंगा िा.तव. हुदै गजिेडा जोड्ने कतु लोिा वाल तनिाण्ष ३०००
१६ बाणागंगा िा.तव.िा सभा िल सिेतको ४ कोठे भवन र फर्नचर १५०००
संघिा िाग गररने रोजनािरु
१ बतुद् रङ्शाला तनिा्षण गनने ५००००
२ डतुगिवा िपूल तथिा िोखरवी संरक्ण गनने १०००
३ डतुङ्िवा खेलिैदान स्र उन्नतवी २०००
४ लागतु आरध िपूना्षस्ािना तथिा िरािश्ष केन्द्र भवन २५०००
५ कृरवी िशतुिालन कार्षक्रि २०००
६ सगरिाथिा स मिल देखख व्यासितुनवी चोक हुदै डतुगा ससिाना सम् १६०० मिटर कालोित्रे १४०००
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७ ससद्ाथि्ष ट्तुवबले देखख बमगरा हुदै चमकरीितुर ससिाना सम् िक्री नाला तनिा्षण ८०० मिटर ४०००
८ बाणागंगा िा.तव.िा सभा िल सिेतको ४ कोठे भवन र फर्नचर १५०००
९ इटाभट्वी देखख गंगैललरा जाने बाटोिा िनने दगुा्ष िन्न्र सम् २००मिटर कालो ित्रे १६००

वडा नं.५
नगर/प्रदेश/संघिा िाग गनने रोजनािरु
१ कोिवा कृतर उिज िाटबजार संरचना तनिा्षण,  खानेिानवी,  सौचालर तथिा िार्कङ् स्ल
२ ओभरिडे खानेिानवी रोजना
३ इलाका प्रिरवी कारा्षलर कोिवा स्रोन्नतत र भवन तनिा्षण 
४ कोिवा स्ास्थ्य चौकरी बर्थिङ् सेन्टर आवास तनिा्षण 
५ कवड्ष िल तथिा खेल िैदान तनिा्षण 
६ बतुङ्गचवी- कोिवा- जिदवी सडक तबस्ार तथिा कालोित्र े
७ झण्डा- बनगाई- डोिोटे सडकको झण्डा- बनगाई खण्ड कालोित्र े
८ कोिवा- झोलतुतनितुर- जगिदशितुर सडक कालोित्र े
९ िटेरररा- झण्डा सडक कालोित्र े
१० िटेरररा- िनोिराितुर सडक कालोित्र े
११ िधौललरा- िटेरररा- दगुा्षनगर- ससिलखोर- औरंििरा सडक तबस्ार तथिा कालोित्र े
१२ प्रततडाडा,  कोिवा,  औरंििरा बकैल्ल्पक सडक तनिा्षण 
१३ कोिवा ६ िौजा ससचंाई निररकरण रोजना
१४ जगिदशितुर कतु लो तथिा जतुकिवा- झोलतुतनितुर नाला िि्षत तथिा वाल तनिा्षण 
१५ सब ैकतु ला,  साचंा तथिा ढोडं तनिा्षण तथिा िि्षत
१६ िडि ट्तुबवेल ससचाइ रोजना
१७ ििने्द्र िाववी कोिवा १० कोठा भवन तनिा्षण,  खानेिानवी तथिा शौचालर तनिा्षण र कमप्तुटर ल्याब
१८ झण्डा िाववी भवन तनिा्षण तथिा प्रातवसधक धार संचालन
१९ श्यािा आधारभतुत तबद्ालर भवन तथिा बाउन् ट्रवी तनिा्षण 
२० अन्तराम्स्ट्रर रतुवा बर्ष आधारभतुत तबद्ालर भवन तथिा बाउन् ट्रवी तनिा्षण 
२१ कोिवा ठतुलो िोखरवी संरक्ण,  िन्न्र तथिा िाक्ष  तनिा्षण र डतुङ्ा खररद
२२ कोिवा चन्ाइन िाई धाि संरक्ण तथिा उद्ान तनिा्षण 
२३ िधौललरा साितुदायरक बन संरक्ण,  उद्ान संरचना तनिा्षण तथिा तबस्ार 
२४ िटेरररा गोरररा धाि संरक्ण तथिा उद्ान तनिा्षण 
२५ कोिवा भशवालार िन्न्र संरक्ण,  बाउन्ट्रवी तनिा्षण तथिा उद्ान
२६ साव्षजतनक जग्ा संरक्ण तथिा उद्ान तनिा्षण 

वडा नं.६
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नगरिा िाग गनने रोजनािरु
१ बनकससरा देउरालवी टोलिा रिकेो अधतुरो साितुदायरक भवन तनिा्षण
२ बनकससरा चौधरवी टोलिा िोखरवी संरक्ण  
३ बदैौलवी गाउँिा साितुदायरक भवन तनिा्षण
४ वडा कारा्षलरको िछाडवी नालवी तनिा्षण
५ वडा नं. ६का सब ैबस्वीिरुको बाटोिा सड्क बत्वी जोडने
६ तवभभन्न ठाउँिा ५० थिान बराबरको तवधतुत तार िोल
७ तवभभनन्न ठाउँिा ६०/४० को िेरपूििाइि ५० थिान
८ लक्ष्मणघाट ससिसार ब्यवस्ािन
९ भगलााितुर दगुा्ष िन्न्र देखख बौद्िाग्ष सम् बाटो स्रउन्नतवी तथिा कालोित्रे
१० भगलाितुरिा रिकेो बाल उधानलाइ टट्रस तार जालवी ट्तुवेल
११ लक्ष्मणघाट बोलबिधाि लाइ सतुन्रवीकरण गरवी िर्षटकरीर स्ल बनाउन िाग गनदै
१२ बदैौलवी भभतुते चौधरवीको घर देखख प्रततडाडँा िन्न्रिा जोडने बाटो कालोित्रे
१३ वडा कारा्ष्लरको अगाडवी सेल्री प्रततक्ालर तनिा्षण
१४ बदैौलवी भभतुते चौधरवीको घर देखख िपूव्षको जग्ा तारवार गन्ष िाग गनने
१५ िरररालवी बन उिभोक्ता सिपूि भगलाितुर लाइ १०० थिान तार िोल
१६ िििला स्स्थ्य स्रिसेतवका प्रते्यकलाइ एक/एक थिान गरवी ६ थिान दराज िाग
१७ स्ास्थ्य स ंग सबिम्न्त कार्षक्रििा स्रिसेववीकालाइ सिभागवी गराउने
१८ स्रिसेववीकालाइ खाजा भत्ा १००० थिि गरवी २००० बनाउने
१९ बनकससरा देखख िरनािितु जोड्ने बाटो कालोित्रे
२० सब ैटोलिा ५० थिान स्च्छ खानेिानवी िाग गनने
२१ बोलबिधािको दभक्ण िट्वी िधतुको घर देखवी िधतुको कटेज सम् राजकतु लोको सरसफाइ गनने
२२ वडा नं. ६ िा कवड िल तनिा्षणका लागवी रकि िाग गनने
२३ धि्ष भतुसालको जग्ा देखवी किल सघमिरेको घर सम् बाटो कालोित्रे
२४ खतुटेनवी देखवी गणेशितुर  लक्ष्मणघाट िनोकािना सम् सडक कालोित्रे
२५ लक्ष्मणघाटिा रिकेो अधतुरो वदृ्ाश्रिलाइ प्ाष्र वारररङ् तथिा रंगरोगन गनने
२६ लक्ष्मणघाट िा.तव.िा शौचालर तनिा्षण
२७ ४ िौजा िक्री कतु लो तनिा्षण ३०००
२८ भशक्क स्रंिसेवक
२९ बदैौलवीको अधतुरो दगुा्ष िन्न्रलाई तनिा्षण तथिा बाउण्डरवी
संघ तथिा प्रदेशिा िाग गररने रोजना
१ बनकससरा देउरालवीवी िन्न्र देखवी बौद्िाग्ष जोडने बाटो कालोित्रे
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२ तवधतुत तार िोल थ्वी फेश लाइन जडानका लागवी १० लाख िाग गनने
३ िरनािितुर झलेुनवीितुर देखवी कोिवा जोड्ने बाटोिा नालवी तथिा कालोित्रे
४ खतुटेनवी देखवी गणेशितुर लक्ष्मणघट िनोकािना सम् बाटो कालोित्रे
५ िनोिराितु देखवी सैलिवा हुदै बदैौलवी सम् ितुग्ने सडक कालोित्रे
६ झण्डा िवील देखवी घेरवा बनगाइ सम् ितुग्ने सडक कालोित्रे
७ वडा नं.  ६िा कृतर उिज संकलन केन्द्रको ब्यवस्ा
८ प्रगतवी ४ िौजा कतु लािानवीको सम्पूण्ष शाखािरुिा िक्री कतु लाका लागवी िाग
९ सैलिवा डाडँाको ितुरातत्वको संरक्ण तथिा सबिद््षनका लागवी िाग
१० सम्पूण्ष िकसानलाइ िल तवउँ र िकटनासक औरसध ब्यवस्ा गनने 
११ उन्नत िशतुिालनको लागवी उन्नत नसि सतुधारको ब्यवस्ा मिलाउने
१२ खतुटेनवी देखवी भगलाितुर बनकससरा सम् निद तनरन्त्रण तथिा तटवन्
१३ रेवतवी खनालको घर देखवी हुि बिादरु खनालको घर सम् बाटो कालोित्र्
१४ बदैौलवी भभतुते चौधरवीको घर देखख प्रततडाडँा िन्न्रिा जोडने बाटो कालोित्रे
१५ भगलाितुर िाउन्ट एभरेष्को जजण्ष भवन ितुनतनिा्षण तथिा िि्षत
१६ बनकससरा गाउँिा िडि बोररङ् तनिा्षण
१७ झलेुनवीितुर हुदै कोिवा जोडने बाटो कालोित्रे
१८ बदैौलवीिा चचस्यान केन्द्र स्ािनाका लागवी िाग
१९ ततनघेरवा देखवी सतुइललिवा डाडँा जाने बाटोको बाणगंगा ससचंाइको निरिा िनने ितुल तनिा्षण
२० खतुटेनवी देखवी भगलाितुर हुदै बनकससरा सम् खोला तटवन् तथिा संरक्ण
२१ सतुठौलवी देखवी बदैौलवी कोिवा देउवािार िटना जाने बाटोको बाणगंगा ससचंाइको निरिा िनने ितुल 

तनिा्षण
२२ ४ िौजा िक्री कतु लो तनिा्षण ३०००
२३ सतुईललिवा डाडािँा बौद्काललन अवरेशिरुको उत्खन्न,  संरक्ण तथिा व्यवस्ािनका लामग िाग गनने 

। 
२४ लक्ष्मणघाट देखख बौद्िाग्ष जाने बाटो बाणगंगा ससचंाई निरिा ितुल तनिा्षण 
२५ ईलाका प्रिरवी चोक,  िशतु कारा्षलर,  कृतर कारा्षलर तनिा्षण 
२६ लक्ष्मणघाट बोलबिधाि लाइ सतुन्रवीकरण गरवी िर्षटकरीर स्ल बनाउन िाग गनदै
२७ सतुठौलवी देखवी बदैौलवी कोिवा देउवािार िटना जाने बाटोको बाणगंगा ससचंाइको निरिा िनने ितुल 

तनिा्षण
२८ लक्ष्मणघाट िा.तव.िा ४ कोठे भवनका लामग ७०००
२९ खतुटेनवीको ४ िोजाको बाणगंगा नदवीको सतिको िानवी कतु लोिा ल्याउन तटबन् िाग गनने
३० श्रवी ज्ानोदर तन.िा.तव.िा आर.सस.सस. भवन ४ कोठे तनिा्षण ७०००
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३१ श्रवी ज्ानोदर तन.िा.तव.िा बाउण्डरवी वाल तनिा्षण ७००
३२ श्रवी ज्ानोदर तन.िा.तव.िा कमप्तुटर ४००
३३ श्रवी ज्ानोदर तन.िा.तव.िा भवन िि्षत २००
३४ श्रवी ज्ानोदर तन.िा.तव.िा खानेिानवी ट्ाङकरी तनिा्षण ३००
३५ श्रवी ज्ानोदर तन.िा.तव.िा तवद्तुतवीकरण सब ैकोठािा ४००
३६ बा.न.िा.६ लक्ष्मणघाट बनगाई जाने ितुल देखख दभक्ण बाणगंगा नदवीको दभक्ण िकनारिा ग्यातबङ 

जालवी १०००

३७ बदैोलवीको अधतुरो दगुा्ष िन्न्रलाई तनिा्षण तथिा बाउण्डरवीका लामग २००
३८ अिौलवी लक्ष्मणघाट चौर देखख फतु लबारवीचोक सम् नालवी तनिा्षण १०००

वडा नं.७
नगरिा िाग गनने रोजनािरु
१ िोततितुर भतुईितुरा अधतुरो बाटो कालोित्रे
२ िोततितुर फतु लबारवी देखख बाभणगाउँ बाटो कालोित्रे
३ कोईलवी बनगाई प्रगततटोल देखख शाम्न्तचोक जानेबाटो कालोित्र ेर नालवी तनिा्षण
४ कोइलवी बनगाई प्रगततटोल देखख चौरवीगाउँ जानेबाटो कालोित्रे
५ वडाको तवभभन्न स्ानिा सौर्षबत्वी तथिा सडक बत्वी जडान
६ वडा कारा्षलर भवन तनिा्षण
७ धरेैनवीडाडँािा कभ्षडिल तनिा्षण
८ कोइलवी बनगाई कभ्षडिल तनिा्षण
९ बनगाई कजवे देखख ितुढेबाबको थिान हँुदै धनेशितुर जोड्ने सडक कालोित्रे
१० कतिलवस्तु बाख्ा िालन फाि्ष देखख उत्रतफ्ष  नदवी कटान तनरन्त्रण तटबन्
११ बाल उद्ान तथिा िाक्ष  तनिा्षण
१२ िोततितुर, िोततितुर डाडँा र कोइलवी बनगाईिा खेि िैदान व्यवस्ािन
प्रदेशिा िाग गररने रोजना
१ बनगाई देखख िोततितुर हँुदै कतिलधािसम्को बाटो तवस्ार,  कालोित्र ेर नालल तनिा्षण
२ खारखानवीिा िाक्ष  र तिक्वीक स्पोट्ष तनिा्षण
३ लक्ष्मणघाट शवदिन स्ल व्यवस्ािन 
४ बनगाई ितुढेबाबा थिान देखख कजवेसम् बाटो कालोित्र ेर नालवी तनिा्षण 
५ िोततितुर डाडँा र कोईलवी बनगाईिा कभ्षडिल तनिा्षण
६ प्रगततटोल, शाम्न्तटोल हँुदै शाम्न्त चोक जोड्ने बाटो कालोित्रे
७ चौरवी गाउँ ितुव्ष / दभक्ण बाणगंगा नदवी तनरन्त्रण तटबन्
८ कतिलवस्तु बाख्ा िालन फाि्ष देखख उत्रतफ्ष  नदवी कटान तनरन्त्रण तटबन्
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९ िोततितुर डाडँा िजचिि कोईलवी नदवी कटान तनरन्त्रण
१० बाल उद्ान तथिा िाक्ष  तनिा्षण
११ िोतततुिर, िोततितुर डाडँा र कोइलवी बनगाईिा खेलिैदान व्यवस्ािन
संघिा िाग गररने रोजनािरु
१ बनगाई देखख िोततितुर हँुदै कतिलधािसम्को बाटो तवस्ार,  कालोित्र ेर नालल तनिा्षण
२ चौरवी गाउँ ितुव्ष / दभक्ण बाणगंगा नदवी तनरन्त्रण तटबन्
३ धरेैनवी डाडँा र कोईलवी बनगाई िजचििको अधतुरो कोईलवी नदवी तनरन्त्रण तटबन्
४ िोततितुर डाडँा िजचिि कोईलवी निद कटान तनरन्त्रण
५ कोइलवी बनगाई देखख जदवा, िोततितुर डाडँा हँुदै कतिलधाि जोड्ने सडक तवस्ार कालोित्र ेर नालवी 

तनिा्षण
वडा नं.८

नगर/प्रदेश/संघिा िाग गनने रोजनािरु
१ वडा भभत्रका तवभभन्न तवद्तुत तार िोल व्यवस्ािन
२ जलेश्वर िन्न्रिा सौन्र्रकरण र िि्षत संभार
३ ओशो आश्रििा बाउन्ट्रवी वाल
४ वडा भभत्रका तवभभन्न िोखरवीिरु िि्षत तथिा सौन्र्रकरण
५ वडा भभत्रका ससचँाइ कतु लो नालवी तथिा निर तनिा्षण
६ वडा भभत्रका अधतुरो तवद्ालर भवन तनिा्षण
७ वाल तवकास केन्द्रिरुलाइ आधतुतनिककरण
८ बोडगाउँिा िडि बोररङ्
९ िारादेववी रंगशालाको ितुव्ष तफ्ष  बाणगंगा निदिा तटबनघ
१० बोडगाउँ बालाितुरको अधतुरो बाटो िक्री, भशसेतन धनेशितुर अधतुरो बाटो िक्री र प्रगतत िथि देखख 

लौगाइ जाने बाटो िक्री
११ बाणगंगा निद िकनारिा रिेको कररव ७ तवगािा साव्षजतनक जग्ािा तारवार तथिा बकृ्ारोिण
१२ बाणगंगा ितुलचोक देखख िारादेववी रंगशाला जाने बाटो सतुर्ष िथि संगि िथि नाला तनिा्षण तथिा 

कालोित्रे
१३ मत्रलोक िाग्ष स्रवीकरण
१४ बाणगंगा ितुलचोक देखख दगुा्ष िन्न्र सम् कालोित्र ेिि्षत
१५ कृतर िाट बजार व्यवस्ािन
१६ िधतुवन साचँा देखख कतु शतुिको रुख र बाणगंगा कतु टवी सम् िक्री कतु लो तनिा्षण
१७ बाणगंगा ितुलचोक देखख िधतुवन धाि जाने बाटो कालो ित्रे
१८ राि प्रसाद िोखे्लको घर देखख उत्र तफ्ष  नालल तनिा्षण
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१९ खखिलाल बनजाडेको घर अगाडवी बाटो स्रोन्नतवी
२० दसधराि बस्तेको घर देखख उत्र तफ्ष  बाटोिा िक्री नालल तनिा्षण
२१ खखिराज भट्राइको घर देखख उत्र तफ्ष  बाटो स्रोन्नतत
२२ वालतवकास चप्परगाउँ देखख दभक्ण ितुव्ष बाटोिा तबद्तुत िोल तार
२३ धनेशितुर बतुद् िाक्ष  तनिा्षण
२४ बदे प्रसाद उिाध्यारको घर देखख दक्वीण तफ्ष  सससेतन ससचँाइ निर तनिा्षण
२५ धनेशितुर टोल खेलिैदान स्रोन्नतवी
२६ धनेशितुर चोकिा सौन्र्ररकणको लामग िाक्ष  तनिा्षण
२७ धनेशितुर खानेिनवी िाइिालइ तवस्ार
२८ वडा नं ०७ को ससिाना देखख धनेशितुर  िातन टंिक सम् कालोित्रे
२९ निद उकास तथिा साव्षजतनक जग्ा संरक्ण
३० निद तनरन्त्रणका लामग तटबन्
३१ घेरवा बनगाइ धनेशितुर भशसेतन जोड्ने सडक कालोित्रे
३२ स्ाररका राइसमिल देखख रतुनाइटेड स्तु लसम् कालोित्रे
३३ राि प्रसाद िन्वीको घर देखख सतुरच आचार्षको सम् कालोित्रे
३४ नरा ँबोररङ् देखख िजचिि ससचँाइ ितुल कतु लो िक्री
३५ टोल स्ररर वाल उद्ान तनिा्षण र खेलकतु द सािाग्रवी तवतरण
३६ िोततितुर स्ास्थ्य चौकरी सडक कालोित्रे
३७ भोटेिथि प्रगतत िाग्ष सतुरणोदर तवद्ालर चचउरामिल सौर्ष बचत् जडान
३८ नव दगुा्ष भवानवी िथि देखख धनेशितुर जोड्ने बाटो कालोित्रे
३९ फतु लवारवी िाग्ष र प्रगतत िाग्ष कालोित्र ेसडक िि्षत
४० ितुखयौलल िथि कालोित्र ेतथिा नालवी तनिा्षण
४१ भशव  िथि सडक कालोित्र ेतथिा नालवी तनिा्षण
४२ सससेतन कल्भट्ष बाट ितुव्ष सडक तवस्ार तथिा कालोित्रे
४३ सतुरणोदर तवद्ालर छेउ कालोित्रे
४४  नव दगुा्ष भवानवी क्लबको अधतुरो भवन  तनिा्षण
४५ सगरिाथिा िथि सडक तवस्ार तथिा ससचँाइ कतु लो तनिा्षण
४६ फतु लवारवी िाग्ष कतु लिनवी खरेलको घरदेखख तवकास िथि जोड्ने सडक कालोित्रे
४७ तल्ो चप्परगाउँ सतुरज आचार्षको घर देखख िोिन िन्वीको घरसम् अधतुरो सडक कालोित्रे
४८ चचउरामिल काम्न्तितुर िथि देखख खानेिानवी ससचाइ कतु लो तनिा्षण
४९ सतुरणोदर तवद्ालर छेउ कालोित्रे
५० भोटेिथि चप्परगाउँ देखख सतुरणोदर तवद्ालर हँुदै सतुरणोदर चोक तफ्ष  ससचँाइ कतु लो तनिा्षण
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५१ चप्परगाउँ लतुिा असधकारवीको घर देखख िररकला आचार्षको  घर जाने सडक कालोित्रे
५२ तल्ो चप्परगाउँ थिारु िदउिार संरक्ण
५३ फतु लवारवी िाग्ष ससचँाइ कतु लो तनिा्षण
५४ तल्ो  चप्परगाउँ टोिलाल गैरेको घर देखख खानेिानवी टंिक सम् सडक कालोित्रे
५५ चप्परगाउँ धनेशितुर खेल िैदान तनिा्षण
५६ वालाितुर सससेतन हँुदै धनेशितुर िन्कन्या मग्रल जोड्ने सडक कालोित्रे
५७ स्ारवीका राइसमिल देखख रतुनाइटेड स्तु ल हँुदै चप्परगाउँ ढोडेकोल सडकखण्ड जोड्ने  सडक 

कालोित्रे
५८ नरा ँबोररङ् देखख ितुव्ष िजचिि लोकिाग्ष जोड्ने सडक कालोित्रे
५९ देउरालवी मग्रल देखख ितुव्ष सससेतन सडक कालोित्र ेर नालवी तनिा्षण
६० सतुरणोदर िथि ठतुलो कल्भट्ष तनिा्षण
६१ चप्परगाउँ धनेशितुर सससेतन खेलिैदानिा ब्याडमिन्टन कबड्ष िल तनिा्षण
६२ सतुरणोदर आधारभतुत तवद्ालरिा ४ कोठे भवन तनिा्षण र िखा्षल
६३ तल्ो चप्परगाउँ देखख स्ास्थ्य चौिक हँुदै भभतुत ेथिारुको घर ततर जाने सडक कालोित्र े तथिा नालल 

तनिा्षण
६४ फतु लवारवी  िाग्षिा सौर्ष बचत् जडान तथिा सौन्र्रकरण
६५ प्रगतत चोक देखख िोिमी भलवाड हँुदै डोिोटे जोड्ने सडक कालोित्र ेतथिा नाला तनिा्षण
६६ सतुरणोदर िथि देखख धनेशितुर जोड्ने सडक कालोित्रे
६७ ५० केभभर टट्रान्सफि्षर २ थिान
६८ १५ थिान तवद्तुत िोल र आवस्यक तार
६९ ३० को १५ थिान र २० को १५ थिान ह्यतुि िाइि
७० ससितनरा ितुल िैरिवा िंिदर नेर साितुदायरक भवन तनिा्षण
७१ िोिमी गाउँ भभत्रको भभत्रवी निर ३ िक मि शाखा कतु लोिा निर तनिा्षण
७२ िोिमी साचँा देखख गाउँको निर सम् िक्री नगर तनिा्षण
७३ िोिमी प्रततक्ालर देखख नवतनर्ित झोलतुङे्ितुल सम् बाटो कालोित्रे
७४ िैरिवा िंिदर दक्वीण ितुव्ष ससितनरा खोला तनरन्त्रण
७५ वेतितन देखख बतुड्किवा सम् कोइलल निदिा जलाशर तनिा्षण
७६ िपूलिातनिा िकररराितुत्रवीको लामग टिरा तनिा्षण
७७ ससचँाइको लामग बोररङ् नं ०२ देखख कतु टवी कतु लो सम् १५० मिटरको लामग ८ को ह्यतुि िाइि 
७८ लौगाइ िोखरवी देखख  िधतुवन धाि र िोखरवी देखख तल केशव िन्वीको घर सम्  बाटो तवस्ार तथिा 

निर तनिा्षण
७९ झरतनरा लोक बिादरु िौडेलको घर देखख िजचिि कतु लो िक्री तथिा बाटो ग्राभेल ह्यतुि िाइि सिेत 

तथिा स्रोन्नतत र कल्भट्ष
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८० झरतनरा लोक बिादरुको घरको िजचिि जाने कतु लो नगर बाटो ग्राभेल
८१ वनवा कतु लोिा ह्यतुि िाइि
८२ बोररङ् नं ०२ देखख ढोडेकोल  जाने बाटोको स्रोन्नतत र कल्भट्ष
८३ लौगाइ स्तु लको गेट देखख वनवा हँुदै िधतुवन जोड्ने बाटोिा कालोित्र ेतथिा नालल तनिा्षण
८४ लौगाइ स्तु ल िजचिि गेट तफ्ष को बाटोिा RCC ढलान
८५ लौगाइ टोल तवकास संस्ा अन्तग्षत िनने बाटोिरुिा िाइिलाइन तवस्ार गदा्ष भते्का बाटािरु 

िि्षत संभार
८६ जजबलाल िौडेलको घर देखख ढोडेकोल जाने बाटो स्रोन्नतवी
८७ करोडितत देखख िधतुवन जाने सडक स्रोन्नतवी
८८ गणशे िन्न्र सौन्र्रकरण तथिा डतुँगा
८९ िििला साितुदायरक भवन िि्षत संभार
९० बोडगाउँ देखख कतिलवस्तु तवद्ा िन्न्र िछाडवी िटकाराि िौडेलको घर हँुदै ढोडेकोल तथिा बण्डौलवी 

जाने बाटोिा कल्भट्ष दइु स्ानिा 
९१ अव्यवस्स्त तवद्तुत िोलिरुलाइ व्यवस्स्त  र तवद्तुततकरण नभएको स्ानिरुिा तवद्तुततकरण
९२ सोलार बत्वी सडक बत्वी अधतुरो सिेत ितुरा गनने 
९३ शेखर िन्वीको घर हँुदै सतुर्ष प्रसाद िौडेलको घर सम्को कतु लो िक्री गनने
९४ खेल िैदान संरक्ण 
९५ देवकरी कडेलको खेल देखख ग्रामिण िशतु तवकास फि्ष सम् घोला सतुधार
९६ बण्डौलल िदउिार हँुदै िाललका खानेिानवी सम् बाटो कालोित्र ेसिित नालल तनिा्षण
९७ िाललका िन्न्र क्ते्रिा िाक्ष  तनिा्षण
९८ िदउिारििा टट्रान्ि्षर र १. ५ िकलोमिटर थ्वी फेज लाइन तवस्ार
९९ कोतिला भतुसालको घर देखख बण्डौलवी जोड्ने सडक कालोित्र ेर दवुै तफ्ष  नालल तनिा्षण
१०० िधतुवन टोलको तवचिा कभड्ष िल  तनिा्षण
१०१ ितुदा्षरवी साचँा देखख राि बिादरु थिािाको  घर सम् नालल तनिा्षण
१०२ भतुसाल चोक देखख गंगिवा जोड्ने सडकिा दवुै तफ्ष  नालल तनिा्षण
१०३ िधतुवनवी टोल जाने बाटोिा कचवे र खेल िैदान िि्षत
१०४ िििला सिृमद् नेिाल र नगरिाललकाको साझदेारवीिा िििलािरुका लामग आर आज्षन कार्षक्रि 

सन्ालन
१०५ चतुरािणवी अरा्षलको घर देखख जननवी आधारभतुत तवद्ालरको ितुरानो भवन सम् कालोित्रे तथिा 

नालल तनिा्षण
१०६ दललत अधतुरो भवन तनिा्षण
१०७ ठगतुलाल सन्यासवीको घर देखख तल्ा भद् सम् ितक् कतु लो तनिा्षण
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१०८ ितुरानो जननवी आधारभतुत तवद्ालरको भवन अगािड साचँोिा ससचँाइ बोररङ् तनिा्षण
१०९ िधतुवन गाउँिा रिकेो िोखरवी सौन्र्रकरण
११० िधतुवन गाउँको िोखरवी देखख ज्ानिरर सघमिरेको घरसम् सडक तवस्ार तथिा कालोित्रे
१११ िधतुवन लौगाइ ससिाना देखख िधतुवन धाि सम् दवुै तफ्ष  नालल तनिा्षण
११२ श्रवीधर जज सवी को घर देखख  जनतन तवद्ालरसम् दवुै तफ्ष  नालल तनिा्षण
११३ सेस्ल् चोक देखख िोखरवी सम् दवुै तफ्ष  नालल तनिा्षण
११४ िििला संबमृद् संस्ा नेिाललाइ क्िता अभभबमृद् साथि ैििसँा तििडत िििलािरुका लामग 

भशल्पकला केन्द्र सन्ालन गनने
११५ गणशे चोक देखख तवद्ाितत भण्डारवीको घर सम् सररता कलौतन सेल्री चोक  देखख धतुरा सम् बाटो 

ग्राभेल
११६ िधतुवन िोखरवी सौन्र्रकरण
११७ िधतुवनवी िन्न्रिा तारवेर
११८ तवभभन्न साइजका िाचँ थिान ह्यतुि िाइि
११९ तवद्तुत िोल  १० थिान
१२० १ नं. कृतर ससचँाइ बोररङ्को जजण्ष भवन ितुन तनिा्षण
१२१ िधतुवन ससचँाइ कतु लोिा १० मिटर कल्भट्ष तनिा्षण
१२२ ससचँाइको ितुल कतु लोिा निर तनिा्षण २०० मिटर

वडा नं.९
नगरिा िाग गनने रोजनािरु
१ चौवाि दगुा्षिन्न्र मिलनचोक,  सालघारवी,  ब्याडाहंुदै स्ास्थ्यचौकरी सम् सडक कालो ित्रे
२ अधतुरो अघा्षखाचवी चोक देखख भला्षवास सम्को सडक कालो ित्रे
३ गौतिबपूद् आधारभपूत तबद्ालर भलवाडिा शौचालर तनिा्षण
४ भला्षवास जलबारपू अनपूकतु लन िाक्ष  तनिा्षण
५ कोइलवी नदवी र भशकारवी खोलाको संगि स्ानिा तिकतनक स्पोट तथिा सपूइमिगं स्पोट तनिा्षण
६ ससचाई निर तबस्ार भला्षवास
७ शतुद्ोधन िा.तब.को स्रउन्नतवीको लामग प्रातबसधक भशक्ा संचालनका लामग सिरोग िाग
८ ितुिान संरक्णको लामग भला्षवासिा िोखरवी तनिा्षण
९ भला्षवास बसिाक्ष  देखख िजचिि देगा्ष िन्न्र सम् सडक कालो ित्र े
१० भला्षवास निपूना सडकको दबु ैतफ्ष  नालवी तनिाण्ष
११ निइरा ससचाई बाध तनिा्षण्ष
१२ ितुिान संरक्णको लामग भला्षवासिा िोखरवी तनिा्षण
१३ झोलगें ितुल अिृते खोलािा भता्षिपूर 
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१४ भला्षवास बसिाक्ष  ब्यबस्ािन
१५ दूगा्ष चाललसेको घर देखख भता्षिपूर भशवालर हुदै भला्षवास सडक स्ोरउन्नतवी
१६ देउरालवी चोक देखख बसिवीसितुर गाउ सम् सडक कालोित्रे
१७ बरैवीबाध देखख िजचिि जजनतुवा गाउिा निर तनिा्षण्ँ
प्रदेशिा िाग गररने रोजना
१ कोईलवी निद तनरन्त्रण भला्षबास देखख कललधाि सम् कटान क्ते्रिा
२ खपूतखतुते,  अिृत ेर सधरवी खोला नदवी तनरन्त्रण भला्षवास देखख चौविा ससिलधारवी सम्
३ उद्ोग ग्राि स्ािना
४ िोततितुर चौविा तबच कोइलवी नदवीिा ितुल तनिा्षण
५ देउरालवी चोक देखख िोर्ि बोडगाउ जोडने सडक बद्षिवागाउँ नजजक कोईलवी नदवीिा ितुल तनिा्षण
६ कोने्द्रखोला ससचाई रोजना
७ अिृत ेखानेिानवी रोजना भता्षितुर
८ भलवाड खानेिानवी आरोजना िडरवीरा
९ भता्षिपूर अि्षत ेससचाई बाध तनिा्षण
१० सिपूदारिा आधाररत सेिरा िाट बजारिा सेड तनिा्षण
११ िजचिि जजनतुवा िडरवीरा जोड्ने सधरवी नदवीिा झोलङगे ितुल
१२ भता्षितुर आधारभपूत तबद्ालर २ कोठे भवन तनिा्षण्ँ
१३ बालकल्याण्ँ  आधाभपूत तबद्ालर भवन तनिा्षण्ँ
१४ भलवाड खानेिानवी टंकरी नजजक ररज्षब िोखरवी तनिा्षण
१५ भलवाड स्ास्थ्यचौकरीको लामग एिबतुलेस खरवीद
संघिा िाग गररने रोजनािरु
१ बोडगाउ िोर्ि बद्षिवा जजनतुवा अघा्षखाचवी चोक भला्षवास हुदै अघा्षखाचवी जोड्ने सडक
२ िडरवीरा देखवी डोिंोटे अधा्षखाचवी जोडने सडक कालोित्र ेतबस्ार
३ िडरवीरा देखवी रािदचत्वन धाि सम् िदिाग्ष तनिा्षण्ँ
४ एक वडा एक खेल िैदान तनिा्षण
५ कललधाि िर्षटन प्रब्षद्न तबकास िपूवा्षधार तनिा्षण
६ एक वडा एक साितुदायरक भवन तनिा्षण्
 सौर्ष उजा्ष
१ वडा नं ९ को लामग चौविा ३, भलवाड ३  जजनतुवा ३ वटा भता्षिपूर ४ वटा,  बद्षिवा ३ वटा, िडरवीरा 

३ वटँ भला्षवास २ वटा सिकारवी चोक बदिवा १ जम्ा २२
वडा नं.१०

प्रधानिन्त्रवी स्रोजगार कार्षक्रिका लामग िाग गररएको रोजनािरु
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१ िटना वाड्ष कार्षलरिा वाउन्वीवाल तनिा्षण
२ सानो गल्ा गाउँिा ति सस सस ढलान
३ तििरा गाउँिा िक्री नालवी तनिाण्ष
४ दानाितुर बालउदधान तनिाण्ष
नगरिा िाग गररएको रोजनािरु
५ िटना स्ास्थ्य चौकरीको बाउन्वीरवी जालवी ५००
६ ४०० थिान तवद्तुत िोल खररद १०००
७ वडाभभत्र रिकेो खेलकतु द िैदान िि्षत ५००
८ घघवा बाधँ तनिा्षण १०००
९ नौगइरा बाधँ तनिा्षण १०००
१० िशतुखोि कर्षक्रि २००
११ िटना गाउँिा िक्री नालवी तनिा्षण ५००
१२ बरवा देखख शसस्त्र वेश क्ाम् हँुदै िलावर देतव थिान सम् कालोित्रे ०
१३ जिदरवा िक्री ितुल तनिा्षण ५००
१४ अििरलवी सतुकतु लवी कोठवीिा िक्री ितुल तनिा्षण ०
१५ िटना सतुकतु लवी कोठवीिा िक्री ितुल तनिा्षण ०
१६ दानाितुर िन्र नजजक कल्भट्ष तनिा्षण ५००
१७ अिाङगिरुलाइ स्पू टवी तवतरण
१८ कृतर प्रातवधवीक ज ेटवी ए िाग
१९ साितुदायरक तवद्ालरको स्रउन्नतवी
प्रदेशिा िाग गररएको रोजनािरु
२२ बनकट्वी अधतुरो निर िि्षत
२३ बाणग गा न  गरिाललका वडा न   १० बनगवा खोलािा तनिा्षणधवीन ितुललाइ तनरन्तरता
२४ तवरितुरको भचनािा िक्री बाधँ तनिा्षण
२५ प्रते्यक गाउँिा सौर्ष बट्वी जडान
२६ डडेलधतुरा देखख जरितुर गोगाितुर मिलचोक हँुदै शतुद्ोधन गा िा सम्का लो ित्रे
२७ िभौवा िक्री ितुलदेखख उतर तफं तटबन् तनिाणं
२८ िेचकतु रवी गाउँको िरततक्ाालर देखख चौकरी सम्ा सस चाइका लामग निर तनिा्षण
२९ कोठवीनदवी देखख नौगइरा ठतुलो गल्ा सा गल्ा हँुदै मिलनचोक सम् कालोित्रे
३० ५२ थिान डवीि बोररङ जडान
३१ बालाितुरदेखख बभनवी हँुदै िैनिरासम् बाटो कालोित्रे
३२ चाकरचौडा बाटो देखख ितुव्ष िफौवा देखख िेचकतु रवीडाडँा सम् बाटो कालोित्रे
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३३ िटना स्ास्थ्य चौकरीलाइ एबितुलेन्स िाग
३४ िदरसा अल इलिाि ठेकिवीको अधतुरो भवन तनिा्षण ३०००
३५ िभौवा िक्री ितुलदेखख उतर तफं तटबन् तनिाणं ५०००
केन्िा िाग गररएको रोजनािरु 
३६ कािता उच्च िा तव स्रन्नतवी कारि
३७ नौगइरा बाधँको कतु लोिा िक्री निर तनिा्षण
३८ चाकरचौडा बाटो देखख ितुव्ष िभौवा हँुदै िेचकतु रवी डाडँासम् कालोित्रे
३९ घघवा बाधँ ससन्ाइ रोजना निर तनिा्षण
४० डवीि बोररङ जडान ५२ थिान
४१ भगवानितुरिा अधतुरो ससन्ाइ निर तनिा्षण
४२ िटना स्ास्थ्य चौकरीलाइ एबितुलेन्स िाग
४३ फदवा चौकरीको नरा ँभवन तनिा्षण
४४ करैललरा तटबन्
४५ प्रगतवीनगर देखख कोरररोचोक बनगवा हँुदै रुिने्िवीको िरैरा सम् कालोित्रे
४६ बालाितुर स्तु ल अििरौलवी स्पू ल बनगवा स्तु ल िभौवा स्तु ल िदरसा अल इलिाििा बाउन्वीवाल
४७ िेचकतु रवीको प्रततक्ालर देखख ितुव्ष िटना आउने निर तनिा्षण
४८ िदरसा अल इलिािको अधतुरो भवन तनिा्षण ५०००

वडा नं.११
नगरिा िाग गनने रोजनािरु
१ चचतरितुरा निर तनिा्षण वडा कारा्षलरबाट तवतनरोजजत रकि ३ लाख,   नगरिाललकाबाट िाग 

गरेको रकि ७ लाख । ७००

२ देउवािार गाउँभभत्र तथिा िथिौसा  गाउँभभत्र नालवी तनिा्षण वडा कारा्षलरबाट तवतनरोजजत रकि ३+३ 
=६ लाख,   नगरिाललकाबाट िाग गरेको रकि १४ लाख । १४००

३  भडसडवाको बाल उधरन िाक्ष  तनिा्षण गत आ.व.०७५।७६ वडा कारा्षलरबाट तवतनरोजजत रकि 
५ लाख,   िाल अधतुरो रिकेोले नगरिाललकाबाट िाग गरेको रकि  १० लाख । १०००

४ बरवा सिरवी स्ास्थ्य के्रन्द्रको  बाल उधररन िाक्ष  तनिा्षणको लामग नगरिाललकाबाट िाग गरेको 
रकि १० लाख । १०००

५ ओदारवी गाउँभभत्रको नालवी तनिा्षण,   वडा कारा्षलरबाट तवतनरोजजत रकि ४लाख,   नगरिाललकाबाट 
िाग गरेको रकि १० लाख । १०००

६ िैनिरा गाउँदेखख कि्षिना जाने सडक कालोित्रे ५०००
७ ओदारवी अस्ाइ प्रिरवी िोष्देखख ररजालको घरसम् कालोित्रे ५०००
८ िथिौसा वडा कारा्षलरदेखख ििाभशवरात्रवी िेला सम् नालवी तनिा्षण २०००
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९ ओदारवी अधतुरो साितुदायरक भवन िल तनिा्षण ५०००
१० िैनिरा गाउँ  देखख कि्षिाना सम्को सडक कालो ित्रे ४०००
११ ओदारवी गाउँिा रिकेो अधतुरो िििला साितुदायरक भवन तनिा्षण १५००
१२ ओदारवी बजार लगारत तवभभन्न टोलका सडकिा सोलर बत्वी व्यवस्ा ३०००
१३ ओदारवी बजार देखख ललिटलस्ार स्तु ल हँुदै भडसिवा जाने सडक कालोित्र ेर नालवी तनिा्षण १०००
१४ देउवािार चोकिा साव्षजतनक प्रततक्ालर तनिा्षण २००
१५ ओदारवी चोकदेखख नगवा जाने सडकिा नालवी तनिा्षण १५००
१६ धरबतुसधरा प्रा.तव.को बाउण्डरवी तनिा्षण ५००
१७ दभक्ण चेततराको धतुररिवा बाधँ तनिा्षण ३००
१८ चचतरितुखवी िन्न्रको प्ास्र तथिा जग्ा बाउन्रवी ५०००
१९ प्रोजेक्ट टोलको नालवी तनिा्षण तथिा कालोतित्रे ४०००
२० प्रोजेक्ट टोलिा तवधतुतिोल तथिा टट्रान्सफिर १५००
२१ बरवा िथिौसा घरबतुसधरा देउवािारिा रिकेो िोखरवीको संरक्ण तथिा सबि्षदन ५००
२२ िथिौसा बरवा भडसडवा िैरवीको १००/१०० के.भभ.को टट्रान्सफरिर तथिा तारिोल ६००
२३ िथिौसा देउवािार िैनिरा बरवािा रिकेो साव्षजतनक जग्ा को तार बार तथिा संरक्ण १०००
२४ िथिौसा देउवािार लगारतको टोलिरूिा रिकेा िडउिार को भवन तनिा्षण तथिा िि्षत ५००
२५ िैरवी भडसडवा बरवा ओदारवी लगारत  तबभभन्न टोलिा साव्षनवीक प्रततक्ालर  तनिाण्ष १०००
२६ भडसडवा देखख बनकटवा जोड्ने सडक कालो ित्रे ७५००
२७ भडसडवा देखख िहुवाबारवी जाड्ने सडक काले ित्रे ५०००
२८ वडा  नं.११ को वडा कारा्षलर भवन तनिा्षण १००००
२९ ओदारवी गाउँभभत्र रिकेो साव्षजतनक जग्ािा गाउँघर क्क्लतनक भ वन तनिा्षण १५००
३० ओदारवी दगुा्ष िन्न्र देखख िपूब्ष जाने सडक र ललिटलस्ार देखख दभक्ण जाने सडक स्र उन्नतत १५००
३१ ओदारवी िा. तव.िा रिकेो दृतष्तबििनका लागवी भवन तनिा्षण २०००
३२ भद्डििवा आद्षश प्रा.तव.को बाउन्रवी तथिा शौचालर तनिा्षण २०००
३३ िैनिरा जनसिरोग प्रा.तव.को बाउन्रवी तथिा शौचालर तनिा्षण २५००
प्रदेशिा िाग गररने रोजना
१ दभक्ण चेततरा जबैतुसको घरदेखख तििरा चाकर चौडा जोडने सडक कालोित्र े ५०००
२ बनकटवा गाउँदेखख प्रगतवीनगरसम् कालोित्रे ५०००
३ भडसडवा िेिो देखख िजचिि िर्थिसम्को बाटो स्रोन्नतवी १००००
४ हुडिवािा रिेको अधतुरो ितुल तनिा्षण १००००
५ ितुरितनरादेखख िर्थि हुदै ४ नं. जजतितुर सडक स्रोन्नतवी ५०००
६ देउवािार गाउँदेखख घरबतुसधरा गौरवीशंकरको घर हुदै घरबतुसधरा बाटोिा जोडने सडक  स्रोन्नतवी ३०००
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७ भडसडवा िेल्थिोष्को भवन तनिा्षण ५०००
८ ससचाइको लामग िडि स्यालो ट्तुबले क्ातटि बोिडङ ५० थिान ५०००
९ जैिाले थिारूको घर अगाडवीको सोइरितुल तनिा्षण १०००
१० बरवा गाउँभभत्रको सडक कालोित्रे ७५००
११ भडसडवाको बाल उधान खेलिैदान तनिा्षण २०००
१२ बरवा प्रततक्ालर देखख सतुरनेदर िा तव हुदै  जगन्नाथि को घर सम् सडक कालो ित्र े ५०००
१३ ओदारवी बजार देखख ललिटलस्ार स्तु ल हँुदै भडसिवा जाने सडक कालोित्र ेर नालवी तनिा्षण ४०००
१४ ओदारवी खानेिानवी र  बरवा खानेिानवीको ओभरिडे टंकरी तनिाण्ष तथिा तबस्ार ५०००
१५ भडसडवा खानेिानवीको ओभरिडे टंकरीको क्िता अभभबदृवी ५०००
१६ ओदारवी िा. तव.ओदारवी को भवन तनिा्षण ५०००
१७ िथिौसा िेिराज िा.तव.को भवन तनिा्षण १००००
संघिा िाग गररने रोजनािरु
१ ओदारवी रािमिलनको घरदेखख िैरवी िैनिरा हुदै बतुङचवी क्ाम्स जोडने सडक  स्रोन्नतवी तथिा 

कालोित्रे १००००

२ िथिौसा गाउँभभत्रको सडक कालोित्रे ७५००
३ बदौलवी कोिवा देउवािार िथिौसा बरवा तवरितुर हुदै िलवार िाइ जोडने सडक खण्डको िैरवीदेखख 

बरवासम् सडक कालो ित्रे १०००००

४ ओदारवी अस्ाइ प्रिरवी िोष्लाइ स्ारवी प्रिरवी चौकरीको व्यवस्ा ५०००
प्रधानिन्त्रवी स्रोजगार कार्षक्रिका लामग िाग गररएको रोजनािरु
१ देउवािाार खानेिानवी जाने सडकिा ररटेतनङ वाल तथिा सडक तनिा्षण १०००
२ िैरवी गाउँभभत्रको नालवी तनिा्षण,   वडा कारा्षलरबाट तवतनरोजजत रकि ४ लाख,   नगरिाललकाबाट 

िाग गरेको रकि १० लाख । १०००

३ प्रोजके्ट टोलको नालवी तनिा्षण वडा कारा्षलरबाट तवतनरोजजत रकि ४ लाख,   नगरिाललकाबाट 
िाग गरेको रकि १० लाख । १०००
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बाणगंगा नगरिाललका
नगर कार्षिाललकाको कारा्षलर
लतुम्बिनवी प्रदेश,  कतिलवस्तु,  

चवचभनन सघं ससंराहरुले नगर चभत्रका चवचभनन सरानहरुमा आ.व.२०७८/०७९ मा सचंालन गनने रोजनाहरु
आ.व. २०७७।०७८         अनतुसपूचवी-७

क्र.स. कृराकलािको नाि कार्ष क्ते्र बजटे
१. ससद्ाथि्ष सािाजजक तवकास केन्द्र
क िदगो तथिा िरा्षिदत सािाजजक  आर्थिक शसक्क्तकरण कार्षक्रि 

(SEEDS) सिकार्ष :स्ट्रोि फाउणे्डशन
१ ५० ग्रेजतुरट फोरि संचालन तथिा कारा्षविरन, १५ वटा सितुदारिा 

आधाररत कोचचङ. कक्ा संचालन तथिा सिरोग, िकशोरवीिरुको जवीवन 
वचृत् तवकास रोजना तनिा्षण तथिाद कारा्षविरन, स्ािन संचालन तथिा 
तथिा िकशोरवी िरवीचालन 

वाणंगगा न.िा. वडा नं. 
११, १० र ३

३७२७६१२

२ स्ानवीर ति संगको तवभभन्न सवालिा िैरववी तथिा वकालत, 
िकशोरभशकोरवी तवकास कार्षक्रि, सिज संजाल संचालन तथिा 
कारा्षविरन, वालिैत्रवी स्ानवीर शतुसासन,टोलतवकास संस्ाको क्िता 
तवकास तथिा सिरोग

वाणंगगा न.िा. वडा नं. 
११, १० र ३

८३७२७१२

३ १५०० घर िरवीवारको िारवीवाररक तवकास रोजना तनिा्षण तथिा 
कारा्षविरन, क्िता तवकास, ितुल्य अभभवमृद् श्रखंृला, नितुना 
तथिा व्यवसायरक गाउं तनिा्षण, स्ावलम्वन सितुि संचालन तथिा 
कारा्षविरन, घरवगैचा तथिा िारवीवाररक िोरण कार्षक्रि आिद 

वाणंगगा न.िा. वडा नं. 
११, १० र ३

७२५५०००

ख कोभभड प्रततकार्ष कार्षक्रि 
१ जोखखििा िरेका वालवाललकािरुको लामग आितकाललन सिरोग वाणगंगा नगरिाललका ५००००
२ साितुदायरक सचेतवीकरण तथिा क्िता तवकास कार्षक्रि ५००००
३ िििला  स्ास्थ्य स्ि सेववीकािरुलाई स्ास्थ्य सािाग्रवी सिरोग ४००००
ग संस्ाका आन्तरवीक कार्षक्रििरु
१ रक्तदान कार्षक्रि वाणगंगा नगरिाललका १५०००
२ जोखवीििा िरेका वालवाललकािरुलाई सिरोग कार्षक्रि ५००००
३ न्यारवीक समितत तथिा िेलमिलाि कार्षक्रि सिरोग २०००००
४ सिाजिा तवशेर रोगदान गरेका ब्यक्क्तिरुलाई सम्ान ,ितुरस्ार तथिा 

प्रोत्सािनका कार्षक्रि
५००००

५ तवभभन्न भेला , िदवस ,सिारोि ,तथिा सचेतवीकरण कार्षक्रि ५००००
२. सतुरभक्त बदेैभशक रोजगारवीका लामग सतुरभक्त आप्रवासन िरररोजना (सािवी)
१ आप्रवासन िाश्व्ष चचत्र तनिा्षण (Migration Profile) ५५००००
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२ थिर ररटनमी सं्सेवक िररचालन (थिि ५ जना) ८७४२५०
३ सचेतना ितुलक गतततवसधिरु (सितुदार अभभितुखखकरण कार्षक्रि ५० 

िटक)
१०००००

४ जानकारवी ितुलक िोर्डग बोड्ष प्रद्षशनवी ६०,०००
५ नागररक सिाजसंग सतुरभक्त बदेैभशक रोजगार सबिन्वी अन्तरिक्ररा ६०,०००
६ अततररक्त तवचत्र साक्रता कक्ा सञ्ालन ६२३४०८
७ अततररक्त िनोसािाजजक िरािश्षकता्ष िररचालन ५९४९०८
८ सडक नाटक ४५००००
९ सवीि ताललि (सम्ातवत आप्रवासवी कािदार  र बदेैभशक रोजगारवी बाट 

फकने का कािदार)
५०००००

३. राजािानवी साितुदायरक वनको वार्रक कार्षक्रि
क बन  व्यवस्ािन ३५५००००
१ किचा्षरवी तलब र भत्ा ३ १५५००००
२ बन प्रतवसधक खच्ष ३ ५००००
३ कटान ितुछान ३, १० ११०००००
४ फारर लाइन तनिा्षण ३, १० २०००००
५ उिभेक्ता वर्गकरण ३,४,१०,११ ५००००
६ बठैक तथिा कार्षक्रि ३,४,१०,११ ५०००००
७ बकृ्ारेिण ३, १० १०००००
ख आरआज्षन कार्षक्रि १६०००००
१ घतुम्तिकोर िररचालन तविन्न उिभोक्ताका लामग ३,४,१०,११ १६०००००
ग सािाजजक तबकास तथिा िरा्षिर्षटन १२००००००
१ िाक्ष  तनिा्षण तथिा व्यवस्ािन ३ ५००००००
२ िोखरवी तनिा्षण तथिा िरा्षिर्षटन व्यवस्ािन ३ २००००००
३ जाततर संग्रािलर तनिा्षण ३ २००००००
४ िाक्ष  भभत्र फतु टिाथि तनिा्षण ३ १००००००
५ सितुि भभत्रका तबभभन्न रोजनािा सिरोग ३,४,१०,११ २००००००
घ प्रशासतनक तथिा कारा्षलर व्यवस्ािन ४०७००००
१ सफ्टवेरर नतवकरण तथिा कमप्तुटर खररद ३ २०००००
२ कारा्षलर भवन तनिा्षण ३ ११६००००
३ िाछा तथिा िशतु ििनछ अिार ३ २०००००
४ िसलन् तथिा कारा्षलर सािग्रवी ३ २०००००
५ रातारात ३ १६००००
६ सतुचना तथिा सञ्ार ३ १०००००
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७ अततसथि सत्ार ३ १०००००
८ टेक्टर खररद ३ १५०००००
९ िोटरसाइकल खररद ३ २५००००
१० सिरोग तथिा सम्ान ३ २०००००
४. प्रा.डा. तवष्तुराज आत्ररे (लाटो साथिवी) स्तृत प्रततष्ठान
१ खतुल्ा तनबन् प्रततरोमगता ४००००
२ खतुल्ा वक्ततृ्वकला प्रततरोमगता ४००००

खतुल्ा कतवता प्रततरोमगता ४००००
५. जनसेवा बहुितुखवी सिकारवी संस्ा लल.
१ धान र गहंुको तवउ उत्ादन प्रशोधन र तबिक्र तवतरण गनने ३, ४, १०, ११ १८५५९०००
२ रासारतनक िल खररद गरवी तबक्ररी गनने ३, ४, १०, ११ ५००००००
३ धान र गहंुको बवीउ भण्डारणका लामग गोदाि घर तनिा्षण ३ ३००००००
४ िेभशनरवी सािान खररद गनने, कम्ाईन र ससड क्क्लनर र टेक्टर ३, ४, १०, ११ ५००००००
५ बवीउ उत्ादनका लामग छनौट भएका कृरकिरुलाई ताललि प्रदान गनने ३, ४, १०, ११ २०००००
६ साझदेारवी कार्षक्रि तवकास र कारा्षविरन गनने २००००००
७ सिकारवी सस्ो िसल गन्ष भौततक ितुवा्षधार तनिा्षण ५००००००
८ तबउउ तवजन केन्द्र र कतु टानवी तिसानवी र िेलानवीका लामग १०० भोल्को 

टट्रान्सफि्षर जडान 
४०००००

९ तवउ तवजनका लामग छनौट भएको धान र गहँुबालवीको तविा गनने ३, ४, १०, ११ ६०००००
१० तवज वमृद्का लामग छनौट कृरकिरुलाई अनतुदानिा िरररो िल ढैचा 

जजङ्क तवतरण
३, ४, १०, ११ ३०००००

११ िसि्षका आधारिा संस्ाको स्र तनधा्षरण गनने १००००
१२ शेरर र वचत रकि वमृद् गनने १२३०००००
१३ ऐल्च्छक बचत वमृद् गनने २०००००००
१४ ऋण असतुलवी गरवी ऋणलाई उत्ादनिपूलक क्ते्रिा लगानवी गनने १६०००००००
१५ कोरिरु वमृद् गनने ७००००००
१६ रेमिट्ान्स सेवा ८०००००
१७ सदस्यता तवस्ार गनने ६०००
१८ सदस्यिरुलाई सिकारवी ताललि प्रदान गनने १०००००
१९ जषे्ठ नागररक, एकल िििलािरुलाई प्रोत्सािन गनने १५००००
२० शेरर सदस्यका छोरा छोरवीलाई छात्रवचृत् प्रदान गनने १००००
२१ िृतक शेरर सदस्यका िररवारलाई राित उिलब्ध गराउने ३००००
२२ कार्षतवसधिरु तनिा्षण २००००
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२३ आवसधक व्यवसायरक रोजनाको समिक्ा गनने र आगािवी ५ वर्षका 
लामग रणनैततक रोजना बनाउने

५००००

२४ वार्रक भभत् ेिात्रो २०७९ तनिा्षण ५००००
२५ तवद्िान तनरिावलवीिरुको संशोधन २००००
२६ संस्ाले उत्ादन गरेको तबउको बजारवीकरणका लामग सिरिानै 

व्यवस्ािन गनने
१५०००

२७ संस्ाको तनरमित साधारण सभा सम्न्न गनने १४०००००
२८ कारा्षलर व्यवस्ािन गनने १०००००
२९ सञ्ालक समितत र कि्षचारवीको क्िता तवकास ताललि ३००००
३० लगानवीका क्ते्रिरुको िििचानका लामग अवलोकन भ्रिण गनने १५००००
३१ अनतुगिन िपूल्याङ्कन ३००००
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बाणगंगा नगर कारयापाचलकाको पदाच्काररीहरुको समपकया  चववरण
क्र.सं. िाम पद समपक्ष  िं.

१ िंगल प्रसाद थिारु नगर प्रितुख ९८४७४५२७२७
२ चक्रिाणवी अरा्षल उि नगर प्रितुख ९८५७०५०९३१ ९८५७०५४०३२
३ बाल कतु िारवी िन्त वडाध्यक् ९८५७०५४०२१ ९८६७१८८८८५
४ तवष्तु प्रसाद िौडेल वडाध्यक्/नगर प्रवक्ता ९८५७०५०५८८ ९८०७४९७०२६
५ सन्तराि रौतार थिारु वडाध्यक् ९८४७०८२५६९
६ गणशे बिादरु क्ते्रवी वडाध्यक् ९८५७०२९८०० ९८५७०२२२२६
७ भभष्मराज भतुसाल वडाध्यक् ९८५७०५४०२५ ९८५७०२९७०५
८ सतुकदेव थिारु वडाध्यक् ९८५७०५४०२६ ९८४७२८६५६१
९ तवष्पू मगरवी वडाध्यक् ९८५७०५०८२० ९८४७०५२५२०
१० गतुणानवीसध भतुसाल वडाध्यक् ९८५७०५०९१९ ९८५७०५४०२८
११ ध् तुव बले्ासे वडाध्यक् ९८५७०५४०२९ ९८४७०५२७५९
१२ राि तबिारवी चौधरवी वडाध्यक् ९८५७०५४०३०
१३ सोिनाथि अरा्षल वडाध्यक् ९८५७०५०९७१ ९८४७०८३४३१
१४ िटका कपू िारवी असधकारवी िििला सदस्य ९८४७११०६९८
१५ सररता देववी ढकाल िििला सदस्य ९८४७१९२२९९
१६ रोगनाथि सतुनार नगर सभा सदस्य ९८४७१३४०२२
१७ कृष् बिादरु तब.क. नगर सभा सदस्य ९८२१९८११५७
१८ मगता भतुसाल िििला सदस्य ९८४७१८९०६७
१९ केशरा गतुरुङ िििला सदस्य ९८६६१८६०९९ ९८१८१९१२१४
२० सातवत्रा थिारु िििला सदस्य ९८०६९१७४९६
२१ िपूण्षकला सतुनार नगरसभा सदस्य ९८४७४५०९०९
२२ चतुरािभण िन्वी प्रितुख प्रशासिकर असधकृत ९८५७०७८१११



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७८।७९

143

बाणगंगा नगरपाचलका जनप्रच्चन्रीहरुको समपकया  चववरण 
     

क्र.स.ं पदाच्काररीको नामरर पद वडा नं. समपकया  नं.

१ िंगल प्रसाद थिारु नगर प्रितुख ९८४७४५२७२७
२ चक्रिाणवी अरा्षल उि नगर प्रितुख ९८५७०५०९३१ ९८५७०५४०३२
३ बाल कतु िारवी िन्त वडाध्यक् १ ९८५७०५४०२१ ९८६७१८८८८५
४ ससता कतु िारवी थिािा िििला सदस्य १ ९८४७०५८८०१
५ िररकला साककी द.ि.स. १ ९८११४७७२०३
६ झलक िल् ठकतु रवी खपूल्ा सदस्य १ ९८५७०५०७१४
७ सनजपू कपू िार सारु िगर खपूल्ा सदस्य १ ९८४७३६९१०९
८ कृष् बिादरु तब.क. नगर सभा सदस्य १ ९८२१९८११५७
९ तवष्तु प्रसाद िौडेल वडाध्यक्/नगर प्रवक्ता २ ९८५७०५०५८८ ९८०७४९७०२६
१० िटका कपू िारवी असधकारवी िििला सदस्य २ ९८४७११०६९८
११ तबिला िरररार द.ि.स. २ ९८४७५३६८८२
१२ िििलाल सघमिरे खपूल्ा सदस्य २ ९८५७०५१५९६

१३ राि शरण चौधरवी थिारु खपूल्ा सदस्य २ ९८६६८४६९११
१४ सन्तराि रौतार थिारु वडाध्यक् ३ ९८४७०८२५६९
१५ सररता देववी ढकाल िििला सदस्य ३ ९८४७१९२२९९
१६ राधा तव.क. द.ि.स. ३ ९८४७३२४८२९ ९८०१३०५०५१
१७ राि आशे्र थिारु खपूल्ा सदस्य ३ ९८०७४२७८०८
१८ कतु ल बिादरु सोिै खपूल्ा सदस्य ३ ९८५७०५१७२६
१९ रोगनाथि सतुनार नगर सभा सदस्य ३ ९८४७१३४०२२
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६७ पषुपा पौडेल वघवमरे वस. अ.ह.ेि. पाँिोै भलिाड सिास्थय िौकी ९८५७०६६५१७
६८ वलला पाणडे वस.अ.ह.ेि. पाँिौ ह्ौसा सिास्थय िौकी ९८४७४२४४८४
६९ भििती पोख्ले वस.अ.ह.ेि. पाँिौ मोवतपरु सिास्थय िौकी ९८६७४७६६२६
७० अवगिभरे िौतम वस.अ.ह.ेि. पाँिौ कोपिा सिास्थय िौकी ९८६४५६३०३९
७१ सरसिती खिाल वस.अिमी पाँिौ भलिाड सिास्थय िौकी ९८४९८०५५५३
७२ ईनद्रमणी िैरे सहायक सतर पाँिौ पिू्षिार विकास शाखा ९८५७०५००९४
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७३ कृषण प्रसाद पोख्ले सहायक सतर िौ्ो योजिा शाखा ९८५७०५०७७८

७४ दिुा्ष दिेी शमा्ष सहायक सतर पाँिौ िडा िं ४ सविि ९८५७०५१८०२
७५ कृषण प्रसाद खिाल सहायक सतर पाँिौ िाड्ष िं. ७ सविि ९८४७०८२५९२
७६ िविराम िौिरी सहायक सतर पाँिौ िडा िं ११ सविि ९८४७०४०८७५
७७ आवदतय िारायण खिाल सभवेक्क ििरपावलका काया्षलय ९८४३७०००८७
७८ दवदराम पौडेल पश ुसेिा प्राविविक पश ुसेिा शाखा ९८४७४१२३९०
७९ कमल नयौपािे प्राविविक सहायक प्रिािमनत्ी रोजिार ९८५७०५७०१२
८० खमुािनिद पोख्ले सहायक सतर िौ्ो पश ुसेिा शाखा ९८४७१४२१०२
८१ लक्मी पाणडे अिमी ह्ौसा सिास्थय िौकी ९८००७१३१४०
८२ वसता िौिरी अिमी पटिा सिास्थय िौकी ९८०५४८५८३०
८३ जािका पोखरेल अ.ह.ेि. मोवतपरु सिास्थय िौकी ९८४७२९२२१४
८४ रक्ा ज्ञिाली अिमी सिास्थय शाखा ९८६७८४९७८१
८५ रैमवत िबु्षजा अिमी कोपिा सिास्थय िौकी ९८६१३७०६०१
८६ हररिा िाहा सहायक सतर िौ्ो पंवजकरण शाखा ९८६७३२६६७०
८७ वदपा वज.सी. सहायक सतर िौ्ो राजश्व शाखा ९८४७८७४०९७
८८ तेजराज अया्षल सहायक सतर िौ्ो िडा िं ८ सविि ९८४१०९०८००
८९ पञिराम ्ारु सहायक सतर िौ्ो िडा िं ३ सविि ९८४७२७६४६५
९० पषूपा के.सी. सहायक सतर िौ्ो सामावजक सरुक्ा ९८४४७३३९०१
९१ सनतोर कूमार बैठा सहायक सतर िौ्ो िडा िं ९ सविि ९८४३८५३०७६
९२ अशोक कूमार िौिरी सहायक सतर िौ्ो िडा िं १० ९८६७४७९५१८
९३ िोविनद काककी अवमि भिि त्ा शहरी विकास शाखा ९८६८१००३०६
९४ अविता पौडेल अ.ह.ेि. िडा िं. ७ आिारभतु सिास्थय केनद्र ९८४६९२५४९६
९५ सवुशला भसुाल सहायक सतर िौ्ो िाड्ष िं. २ को काया्षलय ९८६७१८७१७३
९६ रीिा िीरी अिमी मोवतपरु सिास्थय िौकी ९८६७२७८४५०
९७ महशे भट्टराई सहायक सतर िौ्ो आव ््षक प्रशासि ९८६३२४९४००
९८ सविता कंुिर सहायक सतर िौ्ो भिि त्ा शहरी विकास शाखा ९८६७७९८१३५
९९ ताराप्रसाद सिुेदी सहायक सतर िौ्ो भिि त्ा शहरी विकास शाखा ९८४४७२४८८०
१०० िोविनद अविकारी सहायक सतर िौ्ो भिि त्ा शहरी विकास शाखा ९८४१०५१७४१
१०१ भििती आिाय्ष शमा्ष सहायक सतर िौ्ो मवहला त्ा बालबावलका शाखा ९८४७०८३२८०
१०२ तेज कुमारी पौडेल सहायक सतर िौ्ो िाड्ष िं. ७ को काया्षलय ९८४७५८५१८१
१०३ सवम्षला रािा सहायक सतर िौ्ो बहुक्ेत्ीय पोरण ९८४७५४४७६८
१०४ कमला वब.क. सहायक सतर िौ्ो पंवजकरण विशरे काय्षक्रम ९८४७०१७७६७
१०५ अवमिा खातिु अिमी ह्ौसा सिास्थय िौकी ९८२४४३३६२०
१०६ रेखा भसुाल अिमी िडा िं. ३ आिारभतु सिास्थय केनद्र ९८४७५४३९६९
१०७ विता आिाय्ष अिमी कोपिा सिास्थय िौकी
१०८ विजया ररजाल अ.ह.ेि. पटिा सिास्थय िौकी ९८६०८१४७६२
१०९ मोवत  पौडेल अिमी शहरी सिास्थय व्लविक ९८२१४७८८२१
११० मदि पौडेल अ.ह.ेि. शहरी सिास्थय व्लविक ९८६७००४७४९
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१११ खिेनद्र वघवमरे सहायक सतर िौ्ो भिि त्ा शहरी विकास शाखा ९८६७४००६९१
११२ खमे प्रसाद खिाल सहायक सतर िौ्ो भिि त्ा शहरी विकास शाखा ९८४७०४०९९९
११३ िोविनद प्रसाद आिाय्ष सहायक सतर िौ्ो ििर प्रमखुको सवििालय ९८५७०५३४४१
११४ सवुमत्ा वब.क. लघउुद्यम सहजकता्ष मडेपा ९८६७२२५००२
११५ अमतृा वब.सी. जेटीए कृवर विकास शाखा ९८६६६५२०२७
११६ रोशि पाणडे जेटीए कृवर विकास शाखा ९८६५४७३५८०
११७ जािकी िौिरी अ.ह.ेि. िडा िं. ३ आिारभतु सिास्थय केनद्र ९८५७०५२०६७
११८ कुलदीप वसंह सैदिार लघउुद्यम सहजकता्ष मडेपा ९८१७५७७१०६
११९ सनतोर ्ारु अवमि ििरपावलका काया्षलय ९८०४४८३७३६
१२० सवुशल पररयार अवमि ििरपावलका काया्षलय ९८४८४८०७३४
१२१ दीपेनद्र प्रसाद िौिरी अवमि ििरपावलका काया्षलय ९८२४४२९४६६
१२२ मविर पन्ी अवमि ििरपावलका काया्षलय ९८६७३२९९२४
१२३ रोवहत कुमार बरई अवमि ििरपावलका काया्षलय ९८०७४२६०४६
१२४ शानता पौडेल लयाि अवससटेनट मोवतपरु सिास्थय िौकी
१२५ मविरा पौडेल लयाि अवससटेनट पटिा सिास्थय िौकी
१२६ मिमाया भाट क्ेत्ी लयाि अवससटेनट िजेहडा सिास्थय िौकी
१२७ याम बहादरु रािा लयाि अवससटेनट िजेहडा सिास्थय िौकी
१२८ लक्मी अविकारी लयाि अवससटेनट ह्ौसा सिास्थय िौकी
१२९ संविता पाणडे लयाि अवससटेनट कोपिा सिास्थय िौकी
१३० शकंर पाणडे ह.स.िा. िौ्ो हलका सिारी िालक ९८४७०६१९२५
१३१ वखमराज भट्टराई का.स. ितु् ्ष मोवतपरु सिास्थय िौकी ९८४७०५८३५६
१३२ केश बहादरु िाहा का.स. ितु् ्ष िडा िं.६ ९८५७०६११०२
१३३ छविलाल पोख्ले का.स. पाँिौ पश ुसेिा शाखा ९८६१६८४८८२
१३४ अजोविया ्रुिी का.स. पाँिौ पटिा सिास्थय िौकी ९८६३५०२७३५
१३५ सकराि े्ारु काया्षलय सहयोिी िडा िं ५ को काया्षलय ९८०६९५६७७८
१३६ िनद कुमारी पाणडे का.स. ितु् ्ष शहरी सिास्थय व्लविक ९८६७१५९८९७
१३७ िारायण प्रसाद पन्ी का.स. पाँिौ प्रशासि शाखा ९८४७४३२१९१
१३८ रामवकशोर िौिरी ्ारु का.स. ितु् ्ष िडा िं ३ को काया्षलय ९८४७१९२०२०
१३९ खमु प्रसाद पाणडे का.स. ितु् ्ष आव ््षक प्रशासि ९८४७०८३५७०
१४० राम बहादरु खत्ी का.स. पाँिौ पश ुसेिा शाखा ९८४७१०७४०६
१४१ दवुख प्रसाद िौिरी का.स. ितु् ्ष ह्ौसा सिास्थय िौकी ९८४७२८८१६१
१४२ वशिलाल बेललबासे का.स. ितु् ्ष भलिाड सिास्थय िौकी ९८५७०५०२२९
१४३ कृषण प्रसाद िंरे का.स. ितु् ्ष कोपिा सिास्थय िौकी ९८४७०२७०६८
१४४ िरूामणी िौिरी सरुक्ा िाड्ष िाणिङ्िा ििरपावलकाको काया्षलय ९८४७३३७०६१
१४५ वखमािनद वघवमरे सरुक्ा िाड्ष िाणिङ्िा ििरपावलकाको काया्षलय ९८४७०२०३७१
१४६ बदू् हमाल ठू.स.िा. प्र्म जेवसवि िालक ९८१५४९३१८६
१४७ वदिामणी खिाल ह.स.िा. प्र्म सिारी िालक ९८४७२३६०००
१४८ रािशेयाम पासी ठू.स.िा. प्र्म रोलर िालक ९८४७०३८४००
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१४९ पदम बहादरु सिूार ठू.स.िा. प्र्म ग्ेडर िालक ९८६०९९०१७९
१५० राजेनद्र भनडारी ठू.स.िा. प्र्म दमकल िालक ९८४७०६३५६३
१५१ वमिा ्ारु का.स. प्र्म िाड्ष िं. ४ को काया्षलय ९८४७२८६२९७
१५२ लक्मी खिाल का.स. प्र्म दता्ष िलािी ९८४७३८४२४०
१५३ सनतोर खिाल का.स. प्र्म िाड्ष िं. ५ को काया्षलय ९८६७१२७८८८
१५४ प्रवदप कुमार ्ारु का.स. प्र्म ििरपावलका काया्षलय ९४९९२३३७३
१५५ बवुद्माया िरुुङ का.स. प्र्म कोपिा सिास्थय िौकी
१५६ तारा छनतयाल सोमै का.स. प्र्म िाड्ष िं. २ को काया्षलय ९८११९०५२०८
१५७ मदि ्ारु का.स. प्र्म िडा िं १० को काया्षलय ९८०७४१०७३८
१५८ वसमा भसुाल का.स. प्र्म िडा िं ७ को काया्षलय ९८११९८९९५६
१५९ विषण ुरािा का.स. प्र्म प्रशासि शाखा ९८०७५६३८४७
१६० टोपली ररमाल का.स. प्र्म ह्ौसा सिास्थय िौकी ९८६७१४९९५०
१६१ सञजय कुमार िौिरी का.स. प्र्म िडा िं १ को काया्षलय ९८६७४१२६२०
१६२ हरर प्रसाद िेपाल का.स. प्र्म िडा िं ११ को काया्षलय ९८४७४५८८०२
१६३ दिुा्ष विरी का.स. प्र्म आयिुवेद शाखा ९८२१४७८८२१
१६४ शवूशला वघवमरे वब.क. का.स. प्र्म िडा िं ८ को काया्षलय ९८६६६१५२२०
१६५ भििता खिाल का.स. प्र्म िडा िं. १ को काया्षलय ९८४७५२७२४८
१६६ वमिा कुमारी ्ारु का.स. प्र्म िाड्ष िं. ४ को काया्षलय ९८४७२८६२९७
१६७ भििती खिाल िैरे का.स. प्र्म िाड्ष िं. ६ को काया्षलय ९८४७१५७८४८
१६८ जयोती मलल का.स. प्र्म िडा िं ४ को काया्षलय ९८२१५३३२८१
१६९ मि ुसेि का.स. प्र्म आयिुवेद शाखा ९८६०७३४०९५
१७० मनुिी रािा पिु का.स. प्र्म िडा िं. ७ आिारभतु सिास्थय केनद्र
१७१ रति बहादरु ्ापा का.स. प्र्म िडा िं.२ को काया्षलय
१७२ वशिकला भट्टराई का.स. प्र्म िडा िं. ६ आिारभतु सिास्थय केनद्र ९८६१३५०३१५
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