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ख� १ -प�रचय र समी�ा

१.१   िशवासता�ी नगरपािलकाको पृ�भूमी :

g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ cg';f/ :yfgLo txsf] k'g:/rgf kl5 g]kfn ;/sf/n] ldlt @)&#.!!.@& ut]sf] 
/fhkqdf ;"rgf k|sflzt u/L ;fljssf] lzj;tfIfL gu/kflnsf, kfFruf5L uf=lj=;=, tyf w/dk'/ uflj;x?nfO{ 
;d]6]/ lzj;tfIfL gu/kflnsf u7g u/]sf] xf] . emfkfsf] k|Voft ahf/ tyf ;fljs uf=lj=;= lzju+h / k"j{s} kljq 
wfld{s :yn ;tfIfLwfdsf] gfdnfO{ klxrfg lbb} o; gu/kflnsfsf] gfd lzj;tfIfL /flvPsf] xf] . of] gu/kflnsf 
hDdf !! P3f/ j6f j8fdf ljefhg u/LPsf] 5 . o; gu/kflnsfsf] s'n If]qkmn !$%=$* ju{ ls=dL= /x]sf] 5 eg] 
@)^* ;fnsf] hgu0fgf cg';f/ o; gu/kflnsfsf] hg;+Vof ̂ $%(^ /x]sf] 5 . ;fljs w/dk'/ uf=lj=;= xfn j8f g+= 
!, @, # tyf ;fljs kfFruf5L uf=lj=;= xfn j8f g+= $, % sf] ?kdf sfod ul/Psf] 5 eg] j8f g+= ̂  / & n] ;fljs 
lzju+h uf=lj=;= tyf j8f g+ *, (, !) / !! n] ;fljs ;tf;Lwfd uf=lj=;=nfO{ ;d]6]sf] 5 . o; gu/kflnsfsf] k"j{df 
sGsfO{ gu/kflnsf, pQ/df Onfd lhNnf, klZrddf sdn ufpFkflnsf / blIf0fdf emfkf ufpFkflnsf  / uf}/Lu+h 
ufpFkflnsf /x]sf 5g . gu/kflnsfsf] s]G› j8f g= &  l:yt AofË8fF8fdf /x]sf] 5 .

;tfIfLwfd wfld{s If]q, bf]d'vf ko{6lso If]q, lrNnfu9 P]ltxfl;s ;fF:s[lts If]q, 8'8fdf/L l;d;f/, sGsfO{ 
gx/ nufot ljleGg d7 dlGb/, u'Daf tyf vf]nfgfnf, gx/, s'nf], kf]v/L, l;d;f/ If]q tyf xl/of jgx?n] o; 
gu/kflnsfnfO{ zfGt, cfsif{s / /d0fLo agfPsf 5g . 
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 g]kfnsf] k"jL{ efudf /x]sf] hgsk'/ kl5sf] k|d'v tLy{:yn egL k|l;4 ;tfIfLwfd ;d'b| ;txaf6 @*) b]vL 
#)) ld6/;Ddsf] prfOdf &^=% ju{ ls=ld= If]qleq km}lnP/ /x]sf] 5 . ;tfIfLwfd lbuDa]Zj/ dlGb/ ;tf;Lwfd uf= 
lj=;= j8f g=+ ( sf] l;dfgfdf cjl:yt 5 . k"j{klZrd /fhdfu{sf] lemnlemn]af6 nueu @ ls=ld= sf] b"/Ldf r'/] 
kxf8;+Uf} cjl:yt ;tfIfLwfd wfld{s cf:yfsf cltl/Qm lkslgs hfg], kmf]6f] lvRg] / labfsf] ;do pkef]u ug{ hfg] 
p2]Zosf nflu ;d]t pkof]u x'g] u/]sf] kfOG5 . ljleGg lsl;dsf af]6la?jfsf ;fYf} cfFksf] au}+rfn] 3]l/Psf] of] If]q 
cToGt} /d0fLo /x]sf] 5 . ;tfIfLwfd If]qdf ;tfIfL b]jL ,lbuDa]Zj/ dxfb]j, xg'dfg, ufoqL cflb dlGb/ / h;d'gL 
cf>d klg /x]sf] 5 . ;tfIfLwfd If]qsf] k"j{df sGsfO{ gu/kflnsf ;fljs ;'?Ëf uf=lj=;= pQ/df Onfdsf] dxdfO{ 
gu/kflnsf, klZrddf sdn ufpFkflnsf ;fljs tf]kuf5L uf=lj=;= / Onfdsf] r'nfr'nL ufpFkflnsf kb{5g\ . 
/t'jfdfO{ j[Iff/f]k0f cfof]hgf4f/f wfdsf] blIf0fdf j[Iff/f]k0f ul/Psf] 5 eg] k"j{ / klZrddf jg pkef]Qmf ;ldltsf] 
/]vb]vdf /x]sf] k|fs[lts h+un / pQ/df O{nfd lhNnfsf] h+unn] 3]l/Psf] 5 .

 oxfF d+l;/ dlxgfdf afnf rt'b{zLsf] cj;/df tLg lbg;Dd / df3] ;+qmflGtsf] cj;/df Ps lbg d]nf nfUg] 
u/]sf] kfOG5 . o; :yfgdf cGo ;dodf eg] d+unaf/ / zlgaf/ eQmhgx?sf] eL8 x'g] u/]sf] kfO{G5 . kf}/fl0fs 
sfndf kfFr kf08jx? jgaf;sf] ;dodf oxL :yfgdf xltof/ n'sfP/ lj/f6/fhfsf] b/jf/sf u'Ktjf; j:g uPsf 
lyP eGg] lsDabGtL /x]sf] kfOG5 . ;tfIfLwfd If]qsf] pQ/tkm{ /x]sf] kxf8df kfO{g] 9'Ëfx? ljleGg hLj hGt';+u 
ldNbf] h'Nbf] cfsf/ k|sf/sf x'g] u/]sf] kfOG5 . dlGb/ glhs} /x]sf] kfgLdf tftf] / g'gLnf] u'0f x'g] / o;nfO{ cf}ifwLsf] 
?kdf lng] ul/Psf] ;d]t kfOG5 . 

dlGb/af6 nueu cfwf 306f k}bn ofqf u/]kl5 ;x;| wf/f eGg] :yfg k'luG5 . oxfF /x]sf] /d0fLo em/gfdf 
o'lwli7/n] ;tfIfL b]jLsf] k"hf cf/fwgf u/L b]jLsf] bz{g kfPsf] :yfg ePsf] x'gfn] o; :yfgnfO{ ;ftfIfLwfd 
elgPsf]df kl5 cke|+z eO{ ;tf;Lwfd ePsf] xf] eGg] egfO{ ;d]t /x]sf] kfO{G5 . o; em/gfsf] pQ/df lqz'n cflb 
/x]sf] :yfgnfO{ kflye/f eGg] ul/Psf] 5 . ;x;| wf/fdf g'xfpgfn] kfk gfz x'g] hgljZjf; /x]sf] ;d]t kfOG5 . 
;tfIfLwfd If]q jl/kl/ cjl:yt h+undf ljleGg b'n{e hl8a'6Lx? ;d]t kfOg] ePsf]n] o; If]qdf ;w}+ ;fw';Gtx?sf] 
hd36 eO{/xg] ub{5 . ;tfIfLwfdb]lv pQ/ dfO{gbLsf] lsgf/} lsgf/ 8fF8f]df uPkl5 cK7]/f] eL/df Pp6f u'kmf /x]sf] 
5 . u'kmf leq lzjlnË h:tf] b]lvg] :yfg klg 5 . kf08jx? u'Ktjf;sf] ;dodf eLdn] n's]/ a:g] 7fFp agfPsf] 
ljZjf; u/Lg] o; :yfgdf xtkt sf]xL klg ghfg] eP klg slxn]sfxL ;fw'–;Gtx? eg] a:g] u/]sf] kfOG5 . 
k"j{–klZrd /fhdfu{af6 s]jn % ls ld sf] b"/Ldf cjl:yt eP klg oxfF;Dd hfg] af6f]sf] /fd|f] Aoj:yf eg] x'g ;s]sf] 
b]lvb}g . o; cltl/Qm ljB't Pj+ eQmhgx?nfO{ cfjZos ;t\;+u ejg ;d]tsf] Aoj:yf ul/Psf] v08df dlGb/ If]qdf 
e|d0f ug]{ tLy{ofqLx?sf] ;+Vofdf j[l4 x'g;Sg] b]lvG5 . o; dlGb/ If]qdf xfn klg k|z:t dfqfdf agef]h vfg] 
;d'xx? cfpg] u/]sf] kfO{G5 .

 lxdfno kj{tsL 5f]/L kfj{tLn] pgsf] ljjfx eujfg lji0f';Fu ul/lbg cf6]kl5 efu]/ n's]sf] 7fpF egL 
;tfIfLwfdnfO{ lng] ul/G5 . ;fy} k[YjLdf ;'Svf nfu]kl5 ;tLb]jLn] cfkm\gf] ;oj6f cfFvfaf6 Ps}rf]l6 c>'jiff{ u/L 
vf]nf] aufpFbf ltg} b]jLsf] gfdaf6 ;tf;L x'b} ;tfIfLwfd /x]sf] eGg] wfld{s ljZjf; 5 . lemnlemn] ahf/af6 nueu 
$ ls= dL= pQ/ r'/]kxf8sf] km]bLdf Onfdsf] l;dfgf;+u hf]l8Psf] o; :yfgdf /x]sf k|fs[lts d"lt{sf :j?kx?, 
leQfdf /x]sf ufO{sf y'g cfsf/sf k|tLsx?, ;tf;L vf]nfsf] Ps :yfgsf] aLr efudf nueu @) ld6/leq dfq 
lg:sg] uGws–kfgL, km]bLdf /x]sf cGo d"lt{x?n] klg of] :yfg wfld{s / k|fs[lts b[li6n] /f]df~rsf/L /x]sf] 5 . oxfF 
hfg] eQmhgx? cfkm\gf] dgf]sf+Iff k"/f x'g] ljZjf;n] k"hf cf/fwgf ub{5g\ . 

;tf;Lwfddf k|To]s jif{ afnfrt'b{zLsf] lbg ztaLh 5g{sf] lglDt bz{gfyL{x?sf] 3'OFrf]+ nfUg] ub{5 . o;nfO{ 
kljq wfld{s :yn dflgG5 .

P]ltxfl;s k[i7e"ld tyf ljz]iftf

;tfIfLwfd

v
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  o; gu/kflnsfsf] pQ/L e]udf /x]sf] k|d'v wfld{s :yn ;tfIfLwfd / k"j{ tkm{ /x]sf] sGsfO{ dfO{ gbLn] 
ubf{ o; gu/kflnsfnfO{ kljq agfPsf] 5 . ;tfIfLwfd wfld{s tyf ko{6sLo :ynsf] ljsf;sf] nflu gu/kflnsfn] 
u'?of]hgf tof/ u/]sf] / ;f] u'?of]hgf cg';f/ To; If]qdf d7 dlGb/, lkt[ :d[lt u[x, bfx 3/, lklSgs :yn, 
;tf;Lwf/f cflb nufotsf] ljsf; eP jif]{gL wfld{s tyf ko{6gsf nflu cfslif{t ug{ ;lsg] ;Defjgf 5 . To;} u/L 
sGsfO{ dfO{ gbL 5]pdf gbL lsgf/f ;+/If0f, d7 dlGb/, bfx ;+:sf/ :yn, /d0fLo kfs{sf] lgdf{0f, gbLsf] jxfjnfO{ 
Joj:yfkg tyf hndfu{ lgdf{0f u/L wfld{s tyf ko{6gsf] nflu cfslif{t ug{ ;lsG5 . oxfF d+l;/ dlxgfdf afnf 
rt'b{zLsf] cj;/df tLg lbg;Dd / df3] ;+qmflGtsf] cj;/df Ps lbg d]nf nfUg] u/]sf] kfOG5 . o; :yfgdf cGo 
;dodf eg] d+unaf/ / zlgaf/ eQmhgx?sf] eL8 x'g] u/]sf] kfO{G5 . 

To;} u/L bf]d'vf ko{6sLo If]q, lrNnfu9 P]ltxfl;s ;fF:s[lts If]q, 8'F8fdf/L l;d;f/, km'njf/L l;d;f/, 
sGsfO{ l;+rfO{ kl/of]hgf, /t'jfdfO{ j[Iff/f]k0f cfof]hgf, emf]n'Ë] k'n nufot ljleGg d7 dlGb/, u'Daf tyf vf]nfgfnf, 
gx/, s'nf], kf]v/L, l;d;f/ If]q tyf xl/of jgx?n] o; gu/kflnsfnfO{ zfGt, cfsif{s / /d0fLo agfPsf 5g . 
bf]d'vf If]qdf lbg lbg} lklSgs tyf 3'dlkm/ ug{ dfG5]x? cfpg] hfg] u/]sf 5g\ . o; If]qsf] ljsf;sf] nflu 
gu/kflnsfn] u'? of]hgf lgdf{0f u/]sf]n] ;f] u'?of]hgf cg';f/ dfOwf/ rf}sjf6 bf]d'vf;Dd hfgsf nflu b'O{ tkmL{ 
km'n ju}rf ;lxt lkr jf6f]sf] lgdf{0f, bf]d'vf If]qdf :jLld+u k'n, lklSgs :yn, :t/Lo xf]6n tyf ;]ldgf/ xnsf] 
Joj:yf, 8'+ufjf6 gbLdf zo/ ug]{ h:tf k"jf{wf/x? lgdf{0f / 8'F8fdf/L l;d;f/ tyf km'njf/L l;d;f/df l8kLcf/ 
cg';f/ ljleGg k"jf{wf/x? lgdf{0f tyf Joj:yfkg eP ko{6gsf] ;+Vofdf pNn]Vo dfqfdf j[l4 eO{ ;fdflhs tyf 
cfly{s ljsf;df 6]jf k'Ug] b]lvG5 .

;fy;fy} gu/kflnsfnfO{ hf]8g] l/Ë /f]8, ln+s /f]8sf] lj:tf/, zx/L :jf:Yo tyf :jf:Yo s]Gb|x?df Nofjsf] 
:yfkgf, :s"n, sn]hsf] :yfkgfn] oftfoft, :jf:Yo, lzIff ;]jfdf ;xhtf k|bfg ePsf] 5 . To;} u/L ljleGg 
hfthflt, cflbjf;L hghfltsf] j;f]jf;, /xg ;xg / ;+:s[lt, bIf hgzlQm, hgk|ltlgwLsf] ljsf; lgdf{0f k|lt 
k|ltj4tf / ;lqmotfn] o; gu/kflnsfsf] ljsf;df ult x'g] b]lvG5 . 

sGsfO{ l;+rfO{ cfof]hgf, ljleGg l;d;f/, gbLgfnf, kf]v/Ln] ubf{ l;+rfO{df ;xhtf k|bfg u/]sf]n] s[lif 
pTkfbg j[l4  ;Defjgf b]lvG5 . jgh+un, 3fF; /f]k0fn] ubf{ kz'kfng Joj;fodf dbt ldn]sf] b]lvG5 . 

olt x'Fbf x'b} klg gu/kflnsfsf] cfGtl/s ;|f]tdf sldn] ubf{ gu/kflnsfsf] ;jf{lË0f ljsf;df ;kmntf 
xfl;n ug{ r'gf}tL tyf ;d:of /x]sf] 5 . ;'s'Djf;L ;d:of, j]/f]huf/L, j;fO{ ;/fO{, v'nf l;dfgf, xfQL cft+s, 
:yfgLo cflbjf;L hghflt dfly cltqmd0f tyf ;+:s[lt nf]k, o'jf o'jtLx? nfu' cf}ifw b'Jo{;gL / Pr= cfO{= eL= 
;qmldtsf] a9\bf] k|sf]k, r]nL j]6L j]rljvg, pwf]u wGbf gx'g' ;d:ofsf] ?kdf lng ;lsG5 . b'O{ 7"nf gbLx? sGsfO{ / 
sdnsf] aLrdf /x]sf] o; gu/kflnsf tyf w]/} ;+Vofdf /x]sf ;fgf gbL tyf vf]nfx?sf] ;d'lrt Joj:yfkg 7"nf] 
;d:of / r'gf}tLsf] ?kdf /x]sf] 5 .

ljsf;sf ;Defjgf, cj;/, r'gf}tL / ;d:ofx?

;tfIfLwfd wfld{s :yn bf]d'vf ko{6sLo :yn
u
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उदघाटन काय��मको तािलका

१. उद्घोषणः— �मुख �शासकीय अिधकृत एवं नगर सभा सिचव �ी गीताकुमारी राई

२. अ��ता :नगर �मुख एवं नगर सभा�� �ी च�कुमार शेमा�

३. आसन �हण 

 -  �मुख अितिथ :- �देश न. १ का  सामािजक िवकास म�ी मा. जीवन िघिमरे �ू 

 - िविश� अितिथः- पूव� माननीय �ी तारासम याङया  �ू 

 - िविश� अितिथः- �देश न.१ का �देश सभा सद� मा. झलकिसह दला�मी �ू 

 - िविश� अितिथः- �देश न. १ का �देश सभा सद� मा हीरा थापा �ू 

 - िविश� अितिथः- िज�ा सम�य सिमितका �मुख �ी सोमनाथ पोत�ल �ू

 - अितिथ   :ज�ा दता� सिमितका अ�� �ी राधाकृ� खनाल �ू 

 - अितिथ   :िज�ा सम�य सिमितका सद� �ी जुनु महरा �ू 

 - अितिथ   :राि�य जनमु�� पाटीका िज�ा अ�� �ी भवानी िव�म सेिल� �ू.�

 - अितिथः- नेपाल क�ुिन� पाटी ( नेकपा) नगर अ�� �ी महे� भ�राई �ू वा �ितिनिध �ू 

 - अितिथ : नेपाली काँ�ेस नगर सभापित �ी पशु�राम ढंुगाना �ू  वा �ितिनिध �ू

 - अितिथ : जनता समाजवादी पाटीका नगर अ�� �ी जापान थेवे �ू वा �ितिनिध �ू

 - अितिथ : राि�य �जात� पाटी नगर अ�� �ी मिण खड्का �ू वा �ितिनिध �ू �

 - अतिथ : संघीय लोकता��क मंच िल�ुवान पाटी नगर अ�� �ी �काश िल�देन �ू वा �ितिनिध �ू

 - अितिथः-  िझलिझले ईलाका �हरी �मुख �ी कोमल ठाकुर �ू 

 - अितिथः- सवै नगर सभासद� �ूह� 

 -  प�कार �ूह� 

४. राि�य गान :- सामुिहक�

५. स�ूण� शिहदह� �ित स�ान : १ िमनेट मौनधारण

६. छैटौ नगरसभा उद्घाटनः-  �मुख अितिथ �ूबाट �ानर पढेर उद्घाटन

७. �ागत म��ः-  नगर उप�मुख �ी भोजकुमारी नेपाल �ूबाट

८. कम�चारी स�ान पुर�ृत काय��म :-

९. बािष�क नीित तथा काय��मको सं�ेपीकरण ��ुत - उप �मुख �ी भोजकुमारी नेपाल �ूबाट

१०. म��ः - १.अितिथ, नेपाली काँ�ेस नगर सभापित �ी पशु�राम ढंुगाना

     - २.अितिथ, नेकपा नगर अ��  �ी महे� भ�राई  

    - ३ अितिथ, राि�य  जन मु�� पािट िज�ा अ�� �ी भवानी िव�म सेिल��

     - ४ अितिथ, ज�ा दता� सिमित अ�� �ी राधाकृ� खनाल

  - ५ िविश� अितिथ िज�ा सम�� सिमितका �मुख �ी सोमनाथ पोत�ल

  - ६ िविश� अितिथ �देश नं. १ का �देश सभा सद� मा. हीराथापा 

  - ७ िविश� अितिथ �देश नं. १ का �देश सभा सद� मा. झलकिसंह दला�मी

  - ८ िविश� अितिथ पूव� माननीय सासंद �ी तारासम याङया 

  - ९ �मुख अितिथ �देश न. १ का सामािजक िवकास म�ी मा. जीवन िघिमरे

११. पिहलो  स� समापनः-  नगर �मुख - सभा��बाट ( नगर �मुख �ी च�कुमार शेमा� �ू)

िशवसता�ी नगरपािलका, नगर काय�पािलकाको काया�लय
�याङगडाडा, झापा ।्

छैटौ  नगरसभा २०७७/ ०३/ १०

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
1
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१.   युगा�कारी राजनीितक तथा सामािजक प�रवत�नको जगमा रहेर सुखी नेपाली, समृ� नेपालको राि�य संक�लाई आ�साथ गन� �

स�भ�मा यस स�ािनत छैटौ नगरसभामा जनिनवा�िचत उपमेयरको हैिसयतले ��, सुःखी र समृ� नगर एवम्  नगरवासीको खुःशी 

र समु�तीको लािग िव�मान िवषम प�र��थत वीचमा आ.व.२०७७/०७८ को नीित, काय��म तथा वजेट पेश गन� पाँउदा उ�ाहका साथ 

गौरवा��त अनुभूित गरेको छु । यस मह�पूण� �णमा राजिनितक तथा सामािजक �पा�रण सिहतको लोकता��क गणत� 

�थापनका लािग िविभ� समयमा भएका आ�ोलनह�मा आ�नो अमू� जीवन अप�ण गरी देशको उ�ल भिव� िनमा�णको गहन 

िज�ेवारी हा�ो काँधमा सु�नु �ने स�ूण� �ात–अ�ात शिहदह� �ित भावपूण� ��ासुमन अप�ण गद�छु ।

२.  देशमा लोकता��क गणत�को �थापनाका साथै संघीय शासन �णाली अ�रगत सहका�रता सम�य र सहअ���को मूल मम�लाई 

आ�साथ गद�  नेपाललाई िव.स.२०७९ स�मा अ�िवकिसत रा�को सूचीवाट िवकिसत रा�को सूचीमा �रो�ती गन� र िव.स. २०८७ � �

स� िदगो िवकासको ल� हािसल गरी म�म आय भएको रा�को �पमा �पा�रण गन� राि�य अिभयानलाई  �थानीयकरण गरी राि�य � � �

ल� हािसल गन� तथा �थानीय आव�कता, �ाथिमकता र उ�े�ह�  �ा�� गन� िन�प�, पारदश�, अिधकतम जनसहभािगता सिहतको 

िवकास अिभयानका साथ यो �थानीय सरकार अगाडी बिढरहेको छ । 

३.  आधुिनक पूवा�धार सिहतको पय�टन हव, उ�ादन सिहतको कृिष पय�टन, पुराता��क मह�का ब� साँ�ृितक स�दाको संर�ण 

सिहतको नगर वनाउन िदघ�कािलन िवकासको सु-�� खाका िनमा�ण गन� सोच तफ�  उ�ुख भई सौ�य�तापूण� आधुिनक �� शहर 

सिहतको समृ� िशवसता�ी नगर िनमा�णको  ग��मा उपल� िसिमत �ोत, साधन,संभावना र अवसरको अिधकतम प�रचालन एवम् 

बु��मतापूण� उपयोग साथ हामी लािग प�ररहेका छौ । 

४. �थानीय सरकार गठन भए प�ात सं�मणकालीन अव�थालाई िचद�  जनश�� र भौितक �व�थापन, आव�क नीित, तथा कानूनी 

अभावलाई पूरा गद�   संघ र �देश सरकारसँग सम�य, साझेदारी र सहकाय�मा समृ�, नगरवासीमुखी िवकास र सुशासन तफ� को हा�ो 

िनर�र या�ाको उ�ाह हालको कोिभड–१९ को महामारीले िव�मै ठूलो  मानवीय �ित पुया�एको र आम जनतामा मनोवै�ािनक �ास 

सृजना �ाएको िवषम प�र��थतीमा समेत घटेको महसुस नगरी हामी अिघ विढरहेका छौ ।

५.  िव��ापी महामारीको �पमा फैिलएको कोरोना भाईरस (कोिभड–१९) का कारण िव�ले एकैपटक मानवीय र आिथ�क संकट सामना गनु� 

परेको छ । यसवाट नेपाल पिन अछुतो नरहेको अव�थामा संघ र �देश सरकारवाट ��ािवत िसिमत िवि�य अनुदान र खु��चएको 

आ��रक आयका कारण नगरका भौितक िनमा�ण, आिथ�क  र सामािजक िवकासका काय�ह�मा असर पुगी यस नगरको �मुख आिथ�क 

�े�ह� पिन ग��र �भाव पन� दे�ख�छ । यस प�र��थितमा कोरोनाबाट नाग�रकको जीवन र�ा गन� �थम िज�ेवारी र आिथ�क 

ि�याकलापलाई गितिशल वनाउने गहन िज�ेवारीबोध यस �थानीय सरकारले गरेको छ  ।

६. नगरवासीको आशा, भरोसा र आ�नै जीवनकालमा समृ�� नगर दे�े र अनुभुित गन� पाई�छ भ�े आ�िव�ास 	यस�थानीय सरकारको  

ऊजा� हो । �सैले शता�ीकै यस िवषम प�र��थितमा सबै राजनैितक दल, जन�ितिनिध, संघ सं�था र आम नाग�रकको सहयोग र 

ऐ�व�ताले वत�मान चुनौती सामना गन� सिक�छ भ�े यस �थानीय सरकारको �ढ िव�ास छ ।

७. आगामी आिथ�क वष�को नीित, काय��म तथा वजेट तजु�मा गदा� नेपालको संिवधान र िव�मान कानूनह�, संघीय सरकारको नीित, बजेट 

तथा काय��म, �देश सरकारको नीित तथा काय��म, िदगो िवकासका ल� अनु�पका �ाथिमकताह�,�थानीय सरकार स�ालन ऐन, 

२०७४, नेपालको संिवधान बमोिजम नगरले वनाएको ऐन, िनयमावली, काय�िवधी, नगरको आव�कता र �ाथिमकता, नगरवासीको 

��,सुःखी र समृ� नगरको चाहना तथा जनअनुमोिदत �थानीय सरकारको चुनावी घोषणाप�ह�लाई मु� आधार बनाएको छु ।

बजेट तथा नीित तजु�मा सिमितका संयोजक एंव नगर उप �मुख

भोज कुमारी नेपाल�ूले ��ुत गनु� भएको नीित, काय��म तथा बजेट

िशवसता�ी नगरपािलकाको छैटौ नगरसभाको अ��ता ग�ररहनु भएका सभा��  महोदय 
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८. नगरवासीको िवकास िनमा�ण र प�रवत�नको अपे�ालाई �दय�म गद�  �थानीय तहलाई स�म र िज�ेवार बनाई लोकत�का 

उपल��धह�लाई सं�थागत गन� सहभािगतामुलक �ि�यावाट गुणा�क नितजामूलक ढंगले योजना तजु�माका लािग वडागत वैठक �ँदै 

िविभ� िवषयगत सिमितको िवषय�े�ानुसार वग�करण र छलफलका आधारमा योजनाह�को �ाथिमकीकरण तथा बजेटको एिककृत 

�व�था गरीएको छ । एकीकृत बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमितबाट सबै िवषयगत �े�का योजनाह�लाई समावेश गरी बजेट 

िविनयोजनको ��ाव काय�पािलकाको िनण�यका साथ यस नगरसभामा एकमु� नीित काय��म तथा बजेट पेश गरेको छु ।

सभा�� महोदय,	

 म अब यस ग�रमामय नगरसभामा त�ा�मा िशवसता�ी नगरपािलकाको  अव�था िच�ण गन� चाह�छु ।  नेपाल सरकारले िमित 

२०७३ फा�ुन २८ गते राजप�मा सुचना �कािशत गरी सािवकको िशवसता�ी नगरपािलका, धरमपुर गािवस तथा पाँचगाछी गा.िव.स.लाई 

एकीकृत गरी िशवसता�ी नगरपािलका गठन  ग�रएको हो । यस नगरपािलकाको कुल �े�फल १४५.४८ (एक सय पैतािलस दशमलव 

अडचािलस) वग� िक.िम. रहेको छ भने जनसं�ा घरधुरी सभ��ण २०७५ अनुसार ७४३६६ रहेको छ । कुल ११ वटा वडाह�मा िवभािजत यस 

नपा को पूव�मा क�ाई नगरपािलका र झापा गाउँपािलका र पि�म िसमामा कमल गाउपािलका, गौरादह नगरपािलका, उ�र तफ�  इलाम पद�छ 

भने दि�ण तफ�  गौरीगंज गाउँ पािलका पद�छ । ऐितहािसक तथा धािम�क �थल सतासीधाम, क�ाई माई, िच�ागढ र �ाकृितक �पमै सु�र 

पय�टकीय�थल दोमुखा, ठूलो �े�फल, जातीगत िविवधतामा एकता, िसंचाईको �चुरता, उव�र भूमी यस नगरपािलकाको मु� िवशेषताह� 

रहेका छन । दुई ठूला नदीह� क�ाई तथा कमल र धेरै सं�ामा रहेका साना नदीनालाह�को समुिचत �व�थापन ठूलो सम�ा र चुनौतीको 

�पमा रहेको छ । नगरपािलका प�रवार यस नगर�े�को सकारा�क िवशेषताको लाभ िलन तथा सम�ा र चुनौतीलाइ अवसरको �पमा 

�पा�रण गन� लािगपरेको छ ।

सभा�� महोदय 

 अब म चालू आ.व .  ०७६र७७ को नीित तथा काय��मको समी�ा गन� चाह�छु । 

(क) आिथ�क �े� 

	 चालू आ. व. मा कृिषको या�ीकीकरण र आधुिनकीकरणको िवकासका लािग २२ वटा पावर िटलर, २५ वटा मकै छोडाउने मेिसन, २३ 

वटा साना िसंचाई मोटर, २२ वटा धान काटने �रपर, २३ वटा मकै रो�े मेिसनह� र ४४ वटा �े �ांकीह� िवतरण ग�रएको छ । अ�ा�िनक खेती 

उ�ादनमा जोड िदन २ वटा IPM कृषक पाठशालाह� र २२ वटा ि�न टनेल खेती संचालन ग�रएको छ । माटोको गुण�र सुधारका लािग माटो 

िशिवर संचालन, गडयौला मल िनमा�ण र भकारो सुधार तािलम र �द�शन संचालन भएका छन् । कृषकह�को �मता िवकासको लािग कृिष बजार 

खोज, अवलोकन �मण, कृिष �दश�नी मेला र तािलमह� संचालन ग�रएको छ । २ वटा पकेट �े�ह� धान पकेट एरीयाको �पमा वडा नं ४ तथा 

तरकारी पकेट ए�रयाको �पमा वडा नं ५ मा �े�ह� छनौट भई कृिष �वसायीकरण उ�ुख भएका छन  संघ, �देश र कृिष सहकारीह�संगको 

सहकाय� र साझेदारीमा एक नगर��रय  भ�ारण के�, कृिष थोक बजार, िशत भ�ार, ड� ायर �थापना र िनमा�ण गन� ज�ा खोजी काय� भै 

रहेको छ । 

 नगरलाई दुध, फूल र माछामासुमा आ� िनभ�र बनाउन गाई भैसीपालन, बा�ापालन, माछापालन, वंगुरपलन, कुखुरापालन ज�ा 

आय आज�नका काय��म संचालन ग�रएको छ । पशु िवमाको �व��न गन� अगुवा िकसानह�लाई तािलम संचालन, पशु �ा�थ िशिवर, कृितम 

गभा�धान काय��म संचालन भएका छन् । २ �थानमा िचिल� �ाट �थापनाको लािग अनुदानको �व�था ग�रएको छ । उ�त जातको बोयर 

बोकाह� पशु फाम�ह�मा िवतरण ग�रएको छ भने सामुदाियक वनह�मा घाँस िवकासको लािग अनुदानको �व�था ग�रएको छ ।

 यसैगरी सहकारी तथा सबै �कारका �वसायीह�लाई करको दायरामा �ाउन उ� सं�थाह�को �मता िवकास गन� तािलमह� 

संचालन ग�रएको छ ज�ो फल��प नगरको आयमा वढोतरी भएको छ । नगर �े�मा पय�टकीय पूवा�धार िनमा�ण गरी रोजगारी, आयआज�न र 

नगरको आ��रक �ोतमा वृ��का लािग दोमुखा, सतासीधाम, िच�ागढ र डुडामारी िसमसार �े�मा पय�टकीय पूवा�धार िनमा�णका काय� 

भइरहेको छ । 

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
3



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

(ख) सामािजक �े�

 चालु आ.व.मा िश�ाको िवकासको लािग संिघय र �देश सरकारको अनुदान र िवितय समानीकरण तफ� बाट १६ वटा िव�ालय भवन 

िनमा�ण भएको, �िविधमै�ी िश�ण िशकाइका लािग ५ वटा िव�ालयमा ICT Lab को �थापना, २ वटा िव�ालयमा िव�ान �योगशाला, २ वटा 

िव�ालयमा पु�कालय, २ वटा िव�ालयमा शु� खानेपानीको �व�था ग�रएको छ साथै ��ेक वडामा एक एक वटा नमूना बाल िवकास 

के�को भौितक पूवा�धार तथा क�ाकोठा �वथापनमा ग�रएको, �ून पा�र�िमक भएका िव�ालय कम�चारी र बालिबकास के�का सहयोगी 

काय�क� ताह�लाई थप �ो�ाहनको �व�था ग�रएको, िवप� वग�का बालवािलकाह�लाई िश�ाको प�च वृ�� गन� �ानो कपडा, �ुल �ाग र 

कलम �व�था ग�रएको । छा�ाह�को लािग सेिनटेरी �ाडको िनःशु� िवतरण ग�रएको छ । �धाना�ापक र सहयोगी काय�कता�ह�लाई 

�मता िवकास तािलमको �व�था ग�रएको । गुण��रय िश�ाको लािग पृ�पोषण सिहतको  िव�ालय अनुगमन ग�रएको छ । शैि�क 

�ाले�र अनुसार शैि�क गितिवधीह� र गुण�रीय िश�ा �दान गन�को लािग िनयिमत�पमा िवधाथ� अिभभावक तथा सरोकारवालाह�संग 

अ�रकृया संचालन ग�रएको छ । िश�क तथा कम�चारीह�लाई िव�ालयको लेखा �व�थापन तािलम �दान ग�रएको छ । नगर िश�ा 

सिमितको िनयिमत�पमा वैठक वसी िश�ाको गुण�रमा �ान िदइएको छ । नगर मै सव� सुलभ �ा� सेवाको लािग �ा� सेवा के�ह�को 

�मता अिभवृ�� ग�रएको छ ।  X-ray, Lab प�र�ण र �ा�थ िवमा ज�ा काय��मह� संचालन ग�रएको छ । �ा�थ उपचार कोष खडा गरी 

नगर �े�का वािस�ालाई �ा�र, मुटु वा मृगौला स��� रोग लागेको ���को उपचारमा एक पटकका लािग �  १०,०००।० सहयोग 

िदइएको छ । योग िशिवर र आयुव�िदक िचिक�ा �णालीलाई जन�रस� पुरयाउन िविभ� िशिवर काय��मह� संचालन ग�रएको छ । मिहला 

�ा�थ �ंयसेिवकाह�लाई �ो�ाहन ��प सहयोग पुरयाइएको छ । ११ वटै वडाह� म�े १० वटा वडामा �ा�थ सेवा संचालनमा �ाइएको छ       

मिहला, आिदवासी जनजाित, दिलत, मधेशी मु��म िपछडा वग�, वालवािलका, �े� नाग�रक र फरक �मता भएकाह�को �मता िवकासको 

लािग िशपमूलक तािलम तथा सामा�ीह� �दान ग�रएको छ । नगर मेयर कप खेलकुद माफ� त �ा�थ नाग�रक तथा खेलाडी उ�ादनमा जोड 

िदइएको छ । आिदवासी जनजाितह�को धम� सं�ृित जगेना� र �व��नको लािग अनुदानका काय��म संचालन ग�रएको छ ।

(ग) पूवा�धार �े�

  चालु आ.व.मा ४ िकलो िमटर ३०० िमटर कालो प�े, ३२ िकलोिमटर �ाभेल, २७ वटा तटव�न, ३८ वटा साना तथा ठूला पुल क�ट�, 

३७ वटा भवन िनमा�ण ग�रएको छ । नगर गौरब आयोजनाको �पमा रहेको �रंग रोडको झरना खोलामा पुल िनमा�ण स�� भई यातायातमा 

सहजता �दान भएको छ । �रंग  रोड कालो प�े गन� काय�लाई िनर�रता िदइएको छ । नगरको  िझलिझले बजार,  पारावारी  बजार, जनता 

बजार,  बोलोचौक  बजार,  पाँचगाछी  पुरानो बजार  र 

 माइधार बजारमा टहरा िनमा�ण स�� ग�रएको छ । �सै गरी दूधे रंगशाला िनमा�ण काय�लाई िनर�रता र �ा�िफल साइट घेरावेरा 

काय� स�� ग�रएको छ ।  ५ लाख भ�ा मािथका योजनाह� टे�र ठे�ाबाट संचालन भई औषत ३० �ितशतमा घटीमा ठे�ा लािग �. 

६,४१,१०,६८१।० वचत भई पुनः योजनामा रकम िविनयोजन भई थप िवकास िनमा�ण काय� भएको छ । �ा�थ के� नरहेका ७ वटा वडाह�मा 

आधारभूत �ा�थ के� िनमा�ण काय� अगाडी वढाइएको छ भने ३ वटा वडा काया�लयह� िनमा�ण काय� अगाडी वढाइएको छ ।

(घ) वातावरण तथा िवपद �व�थापन 

	 वातावरण तथा िवपद �व�थापन तफ�  नदी िनय�ण पुल संर�ण िसंचाई र िसमसार गरी ३८ वटा योजना स�� भई ३.२९ 

िकलोिमटर तटव�न ग�रएको छ । नगरका मु� मु� बजारह�मा फोहोर सरसफाईलाई �व��थत गन� ड�िबन र िनयिमत �पमा  

ट� या�रबाट फोहोर संकलन गरी �व��थत तु�ाइएको छ ।

(ङ) सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन

 लेखा स�वेयर, योजना स�वेयर ,राज� स�वेयर, ���गत घटना र सामािजक सुर�ा स�वेयर,  संचालन भई जनतालाई 

स���त वडाबाट नै िछटो छ�रतो सेवा �वाह ग�रएको छ । Website र नगरपािलकाको मोवाईल एप माफ� त नपाका सबै सूचना तथा 

जानकारी �दान ग�रएको छ । E-attendance नगरपािलका, वडा काया�लय,  सामुदाियक िवधालय र �ा� सं�थामा जडान गरी संचालनमा 

ग�रएको छ । वडा अ��ह� र कम�चारीह�लाई  क��ूटर र स�वेयरह� संचालन स��ी पुन�ताजगी तािलम �दान ग�रएको छ । 

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
4



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

सभा�� महोदय,

 अब म आगामी आिथ�क वष� संचालन �ने बजेट तथा काय��मको तपिशल वमोिजम �ाथिमकता तथा िवशेषताह� रहेको ��ुत गन� 

चाह�छु ।

–	 �ा� सेवाको गुण�र तथा �मता अिभवृ�� गन�

–	 कृिषको उ�ादन र उ�ादक� वृ�� गन�

–	 गुण�रीय िश�ा �दान गन�

–	 उधमिशलता िवकास र आयआज�न गन�

–	 जनश�� प�रचालन र रोजगारी गन�

–	 सेवा �वाहमा �भावका�रता र सुशासन कायम गन�

–	 आ��रक तथा वा� पय�टनको िवकास गन�

सभा�� महोदय,

 अब म मािथ उ�े�खत बजेट तथा काय��मका �ाथिमकता तथा िवशेषतालाई सहयोग पु�े गरी काय��मह�को िनमा�ण र 

स�ादनका �व�थालाई िमलाउने गरी िन� वमोिजमका िवषयगत नीितह� िलइने वारेमा जानकारी गराउन चाह�छु ।

 

नीितह�

१. कृिष तथा  पशु िवकास स��� :

१.१.  िनवा�हमुखी खेती �णालीबाट कृिष �े�लाई उ�ादन मुखी र रोजगारीमूलक बनाउने काय��म संचालन ग�रने छ । 

१.२. कृिष पकेट �े�को �पमा यस नगरपािलका �े�लाई िवकास गद�  धान, ग�ँ, मकै, मौरी, �ाउ र मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उ�ादन 

बृ��मा जोड िदइनेछ  ।

१.३ संघ, �देश तथा दातृ िनकायको सम�य तथा साझेदारीमा कृषकह�को उ�ादनको संर�ण गन� कृषक, कृषक समुह, सहकारी 

सं�थाह�संगको साझेदारीमा कृिष उ�ादन संर�ण सिहतको भ�ारण �व�थाका लािग आव�क पहल ग�रने छ ।

१.४  सहकारी, समूह तथा फम� माफ� त चाकलाव�ी खेती गन�को लािग अनुदानको �व�था िमलाइनेछ । 

१.५  �वसाियक पशु पालनलाई �ो�ाहन गद�  पशु िवमा गन� काय�लाई �व��न ग�रने छ ।

१.६  नगरमा एक �व��थत पशु बधशाला िनमा�णका लािग ज�ाको  खोजी गरी िनमा�ण गन� पहल ग�रने छ ।

१.७  �� र �� मासुको �व��नका लािग मासु पसल (�ेस हाउस) संग लागत सहभािगतामा काय��म संचालन गन� र समय समयमा 

अनुगमन गरी पुर�ार र द�को �व�था ग�रने छ ।

१.८  कृिष उपज स�लन तथा भ�ारण के� एवं बजारीकरणलाई एकीकृत �पमा िवकास गन� नगरमा एक एकीकृत   कृिष बजारको 

िनमा�ण ग�रने छ । 

१.९  आमा र माटोको सुधार, भा�ा नै औषधालय अ�रगत �ा�ा�रक मलको �योग, अ�ा�िनक खेतीलाई �ो�ाहन र  सहयोग गन� तथा 

बिढ िवषादी �योग गन�लाई िन��ािहत गन� नीितलाई िनर�रता िदईएको छ ।

१.१०  �वसाियक बा�ा, गाई,भ�सी, बंगुर, माछापालनलाई उ�ादनका आधारमा अनुदानको �व�था गन� नीित िलईनेछ  

१.११  उ�तजातका पशु न� सुधारका काय��मलाई �भावकारी �पमा अगाडी वढाईने छ । 

१.१२  कृिष समूह, कृिष सहकारीमा आव� नभएका कृषकह�लाई समेत ��ा समूह तथा सहकारीमा आव� �न �े�रत गद�  अगुवा 

कृषकह�लाई कृिष स��� सेवा सुिवधा उपल� गराईने छ । 

१.१३ िवदेशबाट फिक� एर आएका ���ह� तथा बेरोजगार युवाह�लाई कृिष तथा पशु उ�म �ित  �ो�ाहान गन� तथा िनजह�लाई ब�क, 

िवि�य सं�था, सहकारी सं�थाह�बाट �ून �ाजदरमा ऋण उपल� गराउन पहल ग�रने छ 

१.१४  कृिष, पशु उ�ादन तथा �व��न गन� पकेट �े� काय��म संचालनमा पहल ग�रने छ । 

१.१५  कृिष उ�ादक� बढाउन एक समूह एक उ�ादन काय��म संचालन ग�रने छ ।

१.१६  कृिषलाई आधुिनकीकरण तथा या��कीकरण गन� कृिष  मेिशनरी काय��मलाई िनर�रता िदईने छ । 

१.१७  मौरीपालन �व��न तथा मह उ�ादनमा बृिद गन� लागत सहभािगतामा मेिशनरी उपकरणको  �व�थापनमा पहल ग�रने छ । 
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१.१८  धान उ�ादनमा बृ�� गन� �व��नना�क काय��मलाई अगाढी बढाईने छ । 

१.१९  कृिषमा �व��ना�क गन� उ�मिशललाई (एकल वा सामुिहक) �ो�ाहान ��प अनुदान काय��म संचालन ग�रने छ ।

१.२०  पशु �ा� सेवा, कृिष िवकास सेवामा दरब�ी अनुसारका कम�चारीह�को पदपूित�का लािग स���त िनकाय संग पहल  ग�रने छ । 

१.२१  कृिष तथा पशु िवकासमा �िविधको निवनतम िसप तथा �मताको उपयोग गन� �ोत ���को उ�ादनमा जोड िदईने छ ।  

२. उ�ोग तथा वािण� स��� 

२.१.  �थानीय कलाको �व��न गद�  �थानीय �रमा घरेलु तथा लघु उ�मको िवकास तथा िव�ारमा पहल ग�रने छ । 

२.२. आिथ�क �पमा पिछ परेका आिदवासी, जनजाती, दिलत तथा िवप� समुदायका युवा–युवती, सबै जातजातीका मिहलाह�लाई कृिष, पशु 

पालन, लघु उ�मिशलता स��� तािलम �दान ग�र �रोजगारीमा टेवा पुया�इनेछ ।

२.३.  उ�ोग म�ालयसंगको सहकाय�मा यस नगरपािलकामा ग�रवी िनवारणका लािग लघु उ�म िवकास काय��म लागु ग�रने छ ।

२.४ �थानीय उ�ोग बािण� संघ सहकारी सं�था िवि�य सं�था ब�कह�संग सहकाय� गरी �थानीय उ�ोगी तथा �वसायीह�लाई 

उ�मिशलता,उपभो�ा िहत संर�ण ज�ा िवषयह�मा तािलम �दान ग�र उ�मी बनाउन पहल ग�रने छ ।

३. पय�टन स��� 

३.१.  यस नगरपािलकालाई पूवा��लकै �मुख पय�टकीय ग��को �पमा िवकास गन� गु� योजना बमोिजम संघ तथा �देश सरकार, उधमी 

र पय�टन �वसायीह�को सहकाय� तथा साझेदारीमा सतासीधाम धािम�क तथा पय�टिकय �े�, दोमुखा पय�टकीय �े� तथा डुडामारी 

िसमसार �े�, िच�ागढ ऐितहािसक तथा धािम�क �थल िनमा�ण काय�लाई िनर�रता िदईनेछ । साथै नगर �े�का अ� धािम�क, 

पय�टकीय �े�को पिहचान गरी �व��नमा पहल गन� नीित िलईने छ । 

 ३.२.  लगानी कता�लाई यस नगर �े� िभ� पय�टकीय �े� तथा मनोर�ना�क �े�मा लगानी गन� �ो�ािहत गन� नीित िलइने छ  ।

३.३  आ�रीक पय�टनलाई  �व��न गन� नीित िलईने छ । 

४. सहकारी स��� :

४.१. 	 सहकारी �े�लाई आिथ�क िवकासको मह�पूण� ख�ाको �पमा िवकास गन� समुदायमा आधा�रत, सद� के��त, लोकता��क, 

�ाय� तथा सुशािसत संगठनको �पमा �व��नमा जोड िदईनेछ ।

४.२. 	 आ�िनभ�र र दीगो �थानीय अथ�त�को िनमा�ण गन� सहकारी स�थाह�लाई �मता िवकास तािलमको �व�था ग�रनेछ ।

४.३. 	 �थानीय सहकारी सं�थाह�को दता�, निवकरण तथा �व�थापन पारदिश� तथा अनुमान यो� बनाउदै िनयमनकारी भुिमका िनवा�ह 

ग�रनेछ ।

४.५	 सहकारी सं�थाह�को साझेदारीमा कृिष, पशुपालन काय��मलाई �वध�न ग�रने छ । 

ख)  सामािजक िवकास नीितह�

५ िश�ा स��ी 

५.१  नगर �े� िभ� वसोवास गन� ��ेक वालवािलकालाई आधारभूत िश�ामा प�ँचको सुिनि�ततामा जोड िदईने छ ।

५.२ मागमा आधा�रत सघन सा�रता, सा�रो�र िश�ा तथा िशपिवकास काय��म संचालन ग�रनेछ ।यसका लािग िव�ालय, सामुदाियक 

िसकाई के�ह� समेतको �मता िवकास गरी उ� सं�थाह�लाई थप िज�ेवार वनाइनेछ ।

५.३ असल अ�ास भएका र उ� िसकाई उपल�� हािसल गन� सफल िवधालय एवं �ून िसकाई उपल�� भएका िव�ालयह�को िवचमा 

अनुभव आदान �दान काय��म माफ� त शैि�क गुण�र एवं �व�थापिकय �मता वृ�� गन� �व�था िमलाइने छ । 

५.४ वालवािलकाह�मा अ�रिनिहत �ितभाह�को ��ुटनका लािग सह तथा अित�र� ि�याकलापलाई िश�ण िसकाईको अिभ� 

अंगको �पमा िलई सोका लािग िवशेष �ो�ाहन ग�रनेछ । 

५.५  सबै िवधालयह�लाई तोिकए वमोिजम एउटै रंग लगाउन �ो�ाहन ग�रनेछ ।

५.६  िव�ालयका पूवा�धारह�लाई वालमै�ी तथा अपा�मै�ी वनाइनेछ ।

५.७  िश�ण िसकाई �ि�यामा सूचना तथा संचार �िविधको �योगलाई �व��थत बनाइनेछ ।

५.८   सूचना �िविधको यथोिचत िवकास गरी स�ूण� सामुदाियक तथा सं�थागत िवधालयह�मा इ�रनेट सेवाको प�ँच सुिनि�त ग�रनेछ ।

५.९   िवधालयमा काय�रत गु�ह�को आ� बल,आ� स�ान र स�ुि� अिभवृ�� �ने गरी अिभ�रेणा�क काय��मलाई िनर�रता िदईने 

छ ।
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५.१० सबै िवधालयमा काय�रत वाल िश�ा िश�क र िवधालय कम�चारीह�को सेवा सुिवधाको स�ोधन र �मता िवकास ग�रने 

काय�लाई िनर�रता िदईनेछ ।

५.११  सबै िव�ालयमा शु� िपउने पानी, शौचालय सुिवधा, खेलकुद मैदान र पु�कालयको �व�थामा जोड िदने नीितलाई िनर�रता 

िदईनेछ ।

५.१२  िवधालयह�को िनयिमत अनुगमन गन� काय�लाई �भावकारी वनाईने छ ।

५.१३  मातृभाषा (दो�ो भाषा) लाई संचालन गन� पठनपाठनमा जोडिदईने छ । 

५.१४  शैि�क यो�ताका आधारमा ऋण सापटी काय��म लागु ग�रने छ । 

५.१५  �ािविधक िश�ा अ�यन गन� ई�ुक िवप�  जेहे�ार िव�ाथ�लाई शैि�क घु�ी कोषको �व�था ग�रने छ । 

५.१६  यस नगर �े� िभ�का सामुदाियक �ा�सह�लाई संचालन अनुदान तथा �व�थापन अनुदान िदईने छ ।

५.१७ सामुदाियक िव�ालयमा अ�यन गन� छा�ाह�लाई मिहनावारी भएका वखत िव�ालय आवागमनमा सहजता �ाउन �ानीट�र 

�ाड िव�ालयमा उपल� गराईने छ  ।

५.१८  क�ा ५ स�का िव�ाथ�ह�लाई िदईने िदवा खाजाको �व�थापन र गुण�रमा �ान िदईने छ ।  

 ६. �ा� स���

६.१  कोरोना भाईरसका कारण उ�� प�र��थतीको सामना हामीले ग�ररहेका छौ । यसै अव�थालाई म�नजर रा�दै नगर �े� िभ�का 

�था� चौकीह�को भौितक एवं संरचनागत सुधार गद�  �ा� सेवा �व�थापनलाई िनधा�रीत मापद� अनु�प िवकास र िव�ार 

ग�रने छ ।

६.२ नेपाल सरकार �ा� म�ालयले �कािशत गरेको खोप तािलका बमोिजम सवै वालवािलकाको लािग खोपको सुिन�तता गन� आव�क 

�व�था ग�रने छ । 

६.३  नगर �े� िभ�का िवप� ���ह�लाई �ा�र, मुटु, मृगौला रोगको उपचार सहयोगलाई िनर�रता िदईने छ  ।

६.४  आयुव�द िचिक�ा �णालीको िवकासलाई �ो�हान गन� नीितलाई िनर�रता िदईने छ । 

६.५  अित िवप� प�रवारमा सु�ेरी पोषण काय��म संचालन ग�रने छ । 

६.७  �ा� सं�थाह�को �मता अिभव�ी गद�  �भावकारी बनाईने छ । 

६.८ कोरोना भाईरस (एच.आई.िभ.) एड्स, मले�रया, �यरोग, हेपाटाईिटस, डे�ो ज�ा रोगह�को िनय�ण तथा उपचारका लािग 

काय��ममा समावेश  ग�रनेछ ।

६.९  नगरको �ा� �े�को सुधार तथा जनतामा �ा� चेतना अिभवृ��मा मिहला �यं सेिवकाह�को भुिमकालाई अझ �भावकारी 

बनाईने छ । 

६.१० नगरपािलकाको �ा� सं�था �थापना �न बाँकी  वडामा आधारभूत �ा� के� िनमा�ण ग�रनेछ । यसका लािग ज�ा उपल�ता 

एवम् सहज प�ँचलाई �ाथािमकताको आधार मािननेछ ।

६.११  �ाथिमक �ा� के� िशवग�लाई १५ शैयाको अ�तालमा �रो�ती गन� नेपाल सरकारबाट िनण�य भै सकेको �ंदा सो लाई िनमा�ण  

तथा �व��थत गन� पहल ग�रनेछ ।

 ६.१२ �ा�थ िवमा काय��ममा �भावकारीता �ाउन यस नगरपािलकाका अितिवप� क�ीमा ५५० घर प�रवारह�लाई �ा� िवमाका 

लािग िनि�त रकम उपल� गराईने छ । तथा �ा� िविमतह�लाई सहज औषधी �ा� गन� स�े गरी फाम�सीह�को �व�थापन 

ग�रने छ । 

७. सं�ृित �वध�न स��� :

७.१ 	 नगरपािलका �े� िभ� बसोवास गन� िकराँत, राजवंशी, ताजपु�रया, स�ाल, आिदवासी जनजाती, नेवार, मधेशी, िपछडावग�, दिलत, 

लोपो�ुख, िसमा�कृत, खस-आय� समेतका समुदायह�को मौिलक पर�रा र भाषा सं�ृितको जगेना� गन� काय��मह�मा 

आव�क सहयोग ग�रनेछ ।

७.२ 	 धािम�क साँ�ृितक तथा ऐितहािसक �पमा मह�पूण� मठ, म��र, गु�ा आिदको संर�ण, स�ध�न र �वध�न ग�रनेछ ।  

७.३ 	 नगर �े� िभ� धािम�क एवं अ�ा��क �पमा �िति�त एक योग एवं �ानके� �थापनामा जोड िदईने छ ।  
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८. ल�िगक समानता तथा सामािजक समावेसीकरण स��� :

८.१ 	 नगरपािलका �े� िभ� बसोवास गन� मिहला, आिदवासी, जनजाती, दिलत, मधेशी, मु��म, िपछडावग�, लोपु�ुख, िसमा�कृत, 

अ�सं�क, जातजातीको संर�ण एवं िवकासको काय�ह�मा सहयोग गन� नीित िलईने छ । 

८.२ 	 ल�िगक िव�� �ने सबै �कारका िहंसाको �ूिनकरणका लािग काय��म संचालन ग�रनेछ । 

८.३ 	 यस नगरपािलकालाई मिहला मै�ी नगरपािलकाको �मा िवकास गद�  लिगने छ ।

८.४	 �िमक वग�को उ�ानका िनिमत एक सामािजक सुर�ा कोषका बजेटको �व�थापन गन� थािल सामािजक सुर�ा ऐन समेत �ीकृत 

भईसकेको �ंदा सो काया��यनको थालनी ग�रने छ ।

 

९)  युवा तथा खेलकुद स��� :

९.१ 	 यूवाह� लागु पदाथ�को दू��सनी प�र घरप�रवार तथा समाज र जीवननै ववा�द �ने अव�था तफ�  गईरहेको दे�खएकोले सो �ुिनकरण 

गन� यस �े�मा काय�रत संघ सं�थाह�संग सहकाय� गरी दू��सनी िव��को अिभयानलाई िनर�रता िदईने छ । 

९.२	 सुर�ाकम�ह� तथा �थानीय उ�ोग बािण� संघसंग समेत सम�य गरी २१ वष� भ�ा कम उमेरका ���ह�लाई मिदरा, गुट्खा, 

खैनी, सूत� िविड, चुरोट ज�ा �ा�मा नकरा�क �भाव पान� ब�ुह� बेच िवखन गन� नपाउने तफ�  पहल ग�रने छ । 

९.३	 मेयर कप खेलकुद लगायत नगरपािलकाबाट नगर िभ� संचालन �ने खेलकुद स��� गितिविधह� �भावकारी ढंगले अगाडी वढाइने 

छ । 

९.४	 नगरको दि�ण �े�लाई खेलकुदमा समेट्न वडा नं. ६ मा म�लडु�ा खेल मैदान िनमा�ण काय� �ार� ग�रने छ भने दूधे रंगशालाको 

EIA ग�रने छ ।  

१०) �े� नाग�रक तथा फरक �मता भएका ��� स���  : 

१०.१ 	पूण� अपा�ता भएका ���ह�लाई ��ल िचयरका लािग स���त िनकायह�संग पहल ग�रने छ ।

१०.२ 	अपा�गता  लि�त आ� िनभ�र काय��मह� संचालनमा सहयोग ग�रने छ । 

१०.३ 	सवै वडाह�मा �े� नाग�रकह�को अनुभव आदन �दान तथा जीवन यापनमा सहजता �ाउन स�ािनत �े� नाग�रक, खुशी नगर 

काय��म अ�ग�त �े� नाग�रक भेटघाट तथा िचयापान काय��म संचालन ग�रने छ । 

ग)  पुवा�धार िवकास नीितः

११)  भौितक  पूवा�धार :

११.१ 	 नगरपािलकाको एकीकृत िवकासका लािग गिठत नगर योजना आयोगको भुिमका �भावकारी वनाइनेछ ।

११.२ 	 िशवसता�ी नगरपािलकाको एकीकृत शहरी िवकास योजना (Integerated Urban Development Plan) लाई �भावकारी 

काया��यन ग�रने छ । 

११.३	 नगर गौरवको योजनाको �पमा रहेको नगर �र�रोड ित�ताका साथ अगाडी बढाईने छ ।

११.४ 	नगरका िविभ� �े�ह�बाट नगरपािलका के� �ा�डाँडा जोड्ने सडकह�लाई ट� ंक रोडको �रो�ँती काय�लाई िनर�रता िदइनेछ ।

११.५ 	नगर िभ�को िझलिझले बजारको पूव� पि�म लोकमाग� उ�र इलाका �हरी काया�लय पूव�को जिमनमा एक नगर �रीय बस पाक� को 

िनमा�ण काय�  �ार� ग�रने छ । 

११.६	 जहां अभर, �ाहाँ नगर भ�े मुलम�का साथ सडकह�को िनयिमत मम�त संभार गन� काय�लाई िनर�रता िदईनेछ ।

११.७ 	लागत साझेदा�रको अनुपातलाई बढी जनसहभािगता भएको �े�मा �ूनतम ७०:३० को साझेदारीमा काय�पािलकाको िनण�यानुसार 

काया��यन गन� काय�लाई िनर�रता िदईनेछ । 

११.८	 वडा नं. १,३,५ र ६ को आ�नै वडा काया�लय भवन िनमा�णको चरणमा रहेको छ । सो लाई स�� गरी आगामी आ.व. िभ� आ�नै 

काया�लय भवनबाट सेवा �बाह ग�रने छ भने आ�नो भवन नभएका अ� वडाको भवन िनमा�णको लािग संघ तथा �देश सरकारसंग 

पहल ग�रनेछ ।

११.९	 अधुरो अव�थामा रहेको योजनाह�लाई स�� गन� �देश सरकार, संघीय सरकार संग सहकाय� ग�रने छ । 
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 ११.१०  नगरका मु� हाट बजारमा टहरा िनमा�ण, ड� ेन िनमा�ण गरी �व��थत ग�रनेछ ।

११.११	नगरका पय�टिकय �े�, बस पाक�  समेतका योजनाह� PPP मोडेलमा संचालन गन� काय�को थालनी ग�रने छ ।

११.१२	सडकको �े�ािधकार िभ� रहेको िवद्युत पोलह� �थाना�रण गन� िवद्युत �ािधकरणसंग सहकाय� ग�रने छ ।

१२  नगर�े� िभ� िसंचाईको िवकासका लािग िन� नीित अंगीकार ग�रनेछः

१२.१ 	क�ाई िसंचाई अ�ग�त रहेको नहर तथा कुलोह�को िनयिमत मम�त संभारमा सम�य ग�रनेछ 

१२.२ 	नहर र कुलोको �े�ािधकार िभ� नीिज भौितक पुवा�धार िनमा�ण तथा वृ�ारोपणमा रोक लगाईने र �े�ािधकार िभ� रहेका �ख िव�वा 

एवं घर टहरा हटाउने काय�मा सम�य ग�रने छ ।

१२.३ 	नहर �े� व�रपरी �िट�मा रोक लगाउने काय�लाई िनर�रता िदईने छ ।

१२.४	बिनयानी, डुडामारी, लेिलया खोलाबाट िसचाई सुिवधा पुरयाउन पहल ग�रने छ भने िसंचाई नपुगेका �े�मा �ालो �ुवेल र साना 

िसंचाई काय��म संचालन ग�र िसंिचत �े� िव�ारमा जोड िदईने छ ।

१३. भवन तथा शहरी िवकास नीितः

१३.१ 	 न�ा �ीकृत गरेर मा� भवन िनमा�ण गन� काय�लाई कडाईका साथ लागु ग�रने छ ।  

१३.२ 	 न�ा �ीकृत नगरी घर िनमा�ण गरेमा द� र ज�रवानाको �व�था  ग�रने छ । यसका  लािग िनर�र अनुगमनको �व�था िमलाईने 

छ । 

१३.३	 ड� ेन, फुटपाथ तथा वृ�ारोपण सिहतको सडक िनमा�णलाई �ो�ाहन ग�रनेछ ।

१३.४	 �िट�लाई �व��थत गन� तोिकए बमोिजमको मापद� अनुसार नाला, िवद्युत, खुला �थान आिदको  �व�था सिहत 

नगरपािलकामा दता� �ने �व�थालाई िनर�रता िदईनेछ ।

१३.५	  नगरपािलकाको �े�िभ� रहेका सरकारी िनजी तथा ऐलानी ज�ाह�, सुकु�ासी तथा अ�व��थत बसोबास �े�ह�को लगत 

संकलन गरी ��थापन ग�रनेछ ।

१३.६	 जनता आवास काय��म माफ� त नगरपािलकाको वडा नं. ११ मा आवास िनमा�णको काम भईरहेको छ । यस �कारका सुरि�त आवास 

िनमा�ण गरी घर िविहन नगरबासीह�लाई ह�ाना�रण गन� काय�लाई िनर�रता िदईने छ । 

१३.७	 फूसको छाना मु� आवास बनाउने काय�को शु�वात ग�रने छ ।  

१४.  उजा� तथा वैक��क उजा� तथा संचारको िवकास एवम् �व��नमा जोड िददै िन� काय�ह� ग�रनेछ :

१४.१ 	उ�ालो िशवसता�ी अिभयान : नेपाल सरकार उजा� म�ालय र िवद्युत �ािधकरण संग सम�य ग�र नगरका सवै ब�ीह�मा 

िवद्युत सेवा पुरयाउन पहल गन� काय�लाई िनर�रता िदईने छ । 

१४.२ 	नगरका सडक तथा बजार �े�मा जनसहभािगतामा आधारीत सौय� बि� जडान गन� �ाथिमकता िदइनेछ ।

१४.३ 	नगरका मु� बजार, पय�टकीय �े� तथा साव�जिनक �े�मा ि� वाईफाई जोन (Free Wifi Zone) को  सेवालाई िनर�ता िदईने छ । 

१५  उपभो�ा सिमितबाट योजनाह� संचालन गदा� देहाय अनुसार नगद तथा �म सहभािगता अंिगकार गन� । 

१५.१ 	माटोको कामको हकमा �ूनतम २० % �म सहभािगता ।

१५.२ 	बाटो �ा�ेलको हकमा �ूनतम २० % नगद सहभािगता ।

१५.३	स-साना क�ट�, ढल,  तटव�न, धरधरे िनय�ण,  खानेपानीको भौितक संरचना	िनमा�णमा १०% नगद सहभािगता ।

१५.४ 	सडक कालोप�ेमा ३० % नगद सहभािगता ।

१५.४ 	सौय� उजा�मा १५ % नगद सहभािगता ।

१५.५	मिहला मा� रहेर बनेको उपभो�ा सिमित माफ� त संचलन �ने योजनाह�मा �ो�ाहन ��प नगद/लागत सहभािगतामा ५ % छुट 

िदईने  । 

१५.६	उपभो�ा सिमित माफ� त संचालन �ने योजनामा नगरपािलकको बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत रहेका ���ह�लाई �ाथिमकताका 

साथ काममा सहभािगता गराईने  । 
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१५.७	 नगर�े� िभ� सडक लगायतका पूवा�धारको सहज तथा सरल त�रकाबाट िनमा�ण, मम�त संभार गन� तथा नगरपािलकाको आ�ानी 

समेत वृ�� गन� रोलर, ट� या�र, िटफर प�रचािलत छन् । उ�े�खत साधनह�को समुिचत �योग तथा उिचत �व�थापन गन� 

काय�िविध बनाई लागु ग�रनेछ ।

 घ) वन, वातावरण तथा िवपत �व�थापन नीित:

१६   वन तथा भु–संर�ण :

१६.१	 वन, ज�ल, व�ज�ु, चराचु��ी, जल उपयोग, वातावरण, पया�वरण तथा जैिवक िविवधता स��� मापद� तयार गरी काया��यन 

ग�रनेछ ।

१६.२ 	एक नगरवासी एक फलफूलको वोट भनने नीित अंिगकार गद�  नाग�रक प�रचालनको मा�ामबाट नगर �े� िभ�का खाली जिमन, 

निद िकनार तथा सडक िकनारमा बृ�ारोपण ग�रने छ । 

१६.३	 वन �े�बाट उ�ादन �ने लाभ तथा सेवालाई �ायोिचत आधारमा बाँडफाँट गन� �व�था िमलाउने तथा �थानीय जनताको आधारभुत 

आव�कताह� (काठ, दाउरा, घाँस, �ाउला) को आपुित� �व�थापनलाई सहज बनाउन सरोकारवालाह�सँग सहकाय� ग�रनेछ ।

१६.४ 	नीिज तथा साव�जिनक ज�ाह�मा औषिधय गुणयु� वन�ित, जिडबुिट तथा दुल�भ एवमं लोपो�ुख िव�वाह� संघ सं�थाको 

सहकाय�मा रो�े तथा संर�ण ग�रनेछ ।

१६.५ 	नगर �े�मा रहेका ताल तलैया िसमसार �े�ह�को लगत संकलन गरी ितनमा भएका जैिवक िविवधताको संर�ण र �व�थापन गद�  

ितनीह�लाई पय�टकीय �े�को �पमा िवकास गद�  लिगने छ 

१६.६ 	नगर �े�मा रहेका कमल क�ाई तथा अ� खोलाह�को तटब�नका लािग स���त िनकायह�संग समेत सहकाय� गरी 

तटव�नको काय� ग�रने छ ।

१६.७	  वातावरण संर�ण कोषलाई �ब��थत गन� नगरपािलकाले आव�क काय�िविध बनाईने छ । 

१७   वातावरण संर�ण तथा जलवायु प�रवत�न स��� 

१७.१	 िवकास काय��मह� संचालन गदा� वातावरण मैि� र जलवायु प�रवत�नसँग अनुकुिलत �ने ग�र संचालन ग�रनेछ 

१७.२ 	वातावरण र जलवायु प�रवत�नका ि�याकलापमा स�� सबै प�ह�संग सम�य र साझेदारी गद�  यस नगरपािलकालाई वातावरण 

मै�ी नगरपािलकाको �पमा िवकास ग�रने छ । 

१७.३ 	वातावरण संर�ण गन� कागज तथा कपडा ज� झोलालाई �ो�ाहान ग�रनेछ ।

१७.४ 	जैिवक िवषादीको खोजी तथा �व��नगद�  �ा�मा �ितकुल असर गन� रसायिनक िवषादी मािथ �ूिनकरण गद�  लिगने छ ।

१७.५ 	निद,खोलाह�मा िवष हाली तथा करे� लगाई माछा मान� काय�लाई िनषेध गद�  य�ो काय� गन�लाई कानुनी काय�वाहीको दायरामा 

�ाइनेछ ।

१८  फोहोरमैला �व�थापन :

१८.१	 नगर �े�का फोहोरको िनयिमत �पमा सरसफाई काय��मलाई िनर�रता िदईनेछ ।

१८.२ 	 फोहोर �व�थापनका लािग ख�रद ग�रएको �ा� िफ� साईड ज�ाको संर�णका लािग तारवेरा गन� काम स�� भएको छ । 

�ा�िफल साईडको िनमा�ण काय� अगाडी बढाउनका लािग DPR र IEE ग�रनेछ ।

१८.३  	फोहर �व�थापनका स��मा वडा सिमितह� माफ� त जनचेतना काय��म संचालन ग�रनेछ ।

१८.४ 	 नगर �े�को फोहोर �व�थापनमा �थानीय जनता तथा िनजी �े�लाई संल� गराई फोहोर �व�थापनमा साव�जिनक–िनजी  

साझेदारीका लािग पहल ग�रनेछ ।

१८.५	 फोहर �व�थापनमा खिटने जनश��को �ा� तथा सेवामा �ान िदईने छ । 

१९. िवपत �व�थापन 

१९.१	 �ाकृितक तथा गैर �ाकृितक िवपद, भूक�, अितवृि�, बाढी, हावा�री, च�ा�, आगलागी, खडेरी, महामारी, शीतलहर, कोरोना, 

हैजा, वड��ु, ड�गु, फौिजिकरा, सलहिकरा, जंगली हा�ी समेत अ� ब� ज�ुबाट उ�� �न स�े जो�खम �ूिनकरण गन� िवपत 

�व�थापन कोष, िवप� पुव� तयारी योजना र िवपत �ितकाय� योजनाको �व�थापन ग�र काया��यन ग�रनेछ ।
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१९.३	 नगरबाटै दमकल ख�रद ग�रनेछ ।

१९.४	 िछमेकी गाउँपािलका तथा नगरपािलकासंग सम�य र सहकाय� गरी दमकल �योगमा �ाइनेछ ।

१९.५	 दुघ�टना वढी �ने �े�मा दुघ�टनाका सांकेितक िच�ह� (होिड�� वोड�) राखी सचेत गराईनेछ ।

१९.६	 िवपत िपिडतलाई राहातको �व�था िमलाईने  छ । 

२०. खानेपानी तथा सरसफाईः

२०.१	 सबै नगरबासीलाई आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपल� गराउन खानेपानी, सरसफाई र �ा� स��� नीित तथा 

काय�योजना तजु�मा ग�रनेछ ।

२०.२ 	 िशवसता�ी नगरपािलकाका सबै वडाह�लाई पूण� सरसफाईको ल� हािसल गन� िविभ� संघ सं�थाह� संग समेत सहकाय� गद�  

योजनाव� �पमा काय��मह� संचालन ग�रने छ ।

२०.३	 नगरका बजार �े��को िनयिमत �पमा सरसफाईका लािग स���त बजार �व�थापन सिमितह�लाई प�रचालन गन� तथा 

साव�जिनक �थल तथा बजारमा रहेको अधुरो साव�जिनक शौचालय िनमा�ण स�� गरी �योगमा �ाइनेछ ।

२०.४	 संघ तथा �देश सरकारको सम�य तथा साझेदारीमा नगरका िविभ� �थानह�मा ओभरहेड खानेपानी आयोजना िनमा�ण ग�र सबै 

ब�ी/टोलह�मा �� र सफा खानेपानी आपूित�मा  पहल ग�रने छ । 

२०.५	 छाडा  कुकुरह�का कारण घरपालुवा जनवारको �ित �न थालेको कारण उ� कुकुरह�को िनय�णका लािग आव�क �व�था 

िमलाईने छ ।  

ङ) सुशासन तथा सं�थागत िवकास नीितह�

२१) िवि�य �व�थापन नीितः

२१.१	 नगरपािलकाको आ�ानी र खच�को लेखा�न क��ुटराइ� िविधबाट संचालन ग�रएको र चालु आिथ�क वष� दे�ख योजनाको 

स�वेयर र लेखाको स�वेयरमा  Sutra  को �योग ग�रएकोमा सोलाई िनर�रता र �व��थत ग�रने छ  । 

२१.२ 	 साव�जिनक ख�रद गदा� पारदश� एवमं िमत�यी ढ�ले गन�; वािष�क ख�रद योजना िनमा�ण गरी सो बमोिजम ख�रद गन� काय�लाई 

�व��थत ग�रने छ  ।

२१.३ 	 ��ेक चौमािसकमा नगरपािलकाको खच�को साव�जिनकीकरण गन� �व�था िमलाईनेछ ।

२१.४ 	 �. ५० लाख भ�ा मािथका पूवा�धार िवकास स��ी योजनाह� ठे�ा माफ� त संचालन गन� काय�लाई �ाथिमकता िदइनेछ तर पुल 

क�ट� तथा  भवनसंग स���त िनमा�ण काय� ठे�ा माफ� त स�ालन ग�रने छ । 

२१.५	 जन�ितिनिध तथा उपभो�ा सिमितका पदािधकारीह�लाई योजना संचालन, फरफारक ज�ा िवषयमा �मता अिभवृ�� ग�रने 

काय��मलाई िनर�रता िदइनेछ । 

२१.६ 	 िवि�य तथा भौितक �गित �ितवेदन चौमािसक �पमा साव�जिनकीकरण गन� �व�था िमलाईने छ ।

२२)  राज� प�रचालन, आिथ�क उ�ेरणा स��मा िन� नीितह� अंिगकार ग�रनेछः

२२.१. 	नगरपािलकाको कर �णाली चु� र पारदश� बनाउँने नीित अ��यार ग�रनेछ ।

२२.२ 	  “कर ितरौ नगरको िवकासमा सहभािग बनौ ” भनी नगरबासीको भावना जागृत गराउने ।

२२.३ 	नगरपािलका �े�मा �थापना �ने िवि�य सं�थाह�, �वसाियक फम�ह�लाई �ो�ाहन गन� नीित िलइनेछ ।

२२.४ 	राज� शाखा माफ� त कर �शासनलाई �व��थत ग�रनेछ ।

२२.५ 	आगामी आ.व.मा सबै �वसायीह�लाई करको दायरामा �ाउने काय��मह� संचालन ग�रने छ ।

२२.६	 नगरको आय �ोतलाई दीगो र �व��थत बनाउन उ�ोग बािण�संघ संग सहकाय� ग�रने छ । 
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२३) भूिम �व�थापन नीित

२३.१	 खेती यो� जिमन �िट� गन� , बाझो रा�े काय�लाई िन��ाही ग�रने छ । 

२३.२  	 खेती यो� जिमन बांझो राखेमा ज�रवाना �ने गरी करको दर कायम  ग�रने छ ।

२३.३	 नेपाल सरकार�ारा गिठत झापा िज�ा महारानीझोडा, लखनपुर,िशवग�,तोपगाछी,धरमपुर सतासीधाम �े�को ज�ा दता� सिमितले 

ज�ाको लालपूजा� पाउन बांकी नगरबासीह�लाई लालपूजा� उपल� गराउने काय�का लािग भएको कामलाई िनर�रता िदन 

नगरपािलकाको तफ� बाट िनर�र पहल ग�रने छ । 

२३.४	  िशवसता�ी वडा नं. २ र ३ मा रहेको ३६ िवघा जिमनमा औधोिगक को�रडोरको �पमा िवकास गन� पहल शु� ग�रने छ तथा जनताको 

तटब� काय��मसंग सम�य ग�र कमल निद िनय�णको काय� गन� �व�था िमलाईने छ । 

२४) आ��रक िनय�ण तथा लेखापरी�ण नीितः

२४.१	 िज�ी �व�थापनलाई बै�ािनक एवम् पारदश� बनाउन सबै �कारका �ोर दा�खलाह�लाई क��ुटर �णालीबाट संचालन गन� 

काय�लाई �व��थत तथा िनर�रता िदईने छ । 

२४.२ 	 िनयिमत आ��रक लेखा परी�ण गन�  काय�का लािग दरब�ी अनुसारको कम�चारीको �व�थापन िमलाईने छ ।

२४.३	 आ��रक लेखा �णालीलाई �व��थत गन� आ��रक लेखा सिमितको �व�था ग�रने छ । 

२४.४ 	 कानूनी �पमा गनु�पन� अ��म लेखा परी�ण समयमै गन� �व�था िमलाउने र समयमै बे�जु फछ� यौट गन� काय�लाई �व��थत ग�रने छ 

।

२५)  साव�जिनक सुनुवाई तथा समािजक परी�ण नीितः

२५.१	 नगरपािलकाले वष�मा क��मा २ वटा साव�जिनक सुनुवाई गन� तथा सबै वडाह�ले वष�मा क��मा १ पटक वडा �रीय साव�जिनक 

सुनुवाई गन� ।

२५.२ 	उपभो�ाबाट संचािलत सबै योजनाह�को खच�को साव�जिनकीकरण गन� ।

२५.३ 	वािष�क �पमा सामािजक परी�ण, ल�िगक परी�ण गन� नीितलाई िनर�रता िदइनेछ ।

२६)  सूचना तथा स�ार �व�थापन नीित

२६.१	 नाग�रकको सूचनाको हकको उ� स�ान गद�  सूचनाको हक स��� ऐनले िनिद�� गरे बमोिजमका सूचनाह� �काशन गन� तथा 

नाग�रकले मागेको सूचना िनयम अनुसार �दान ग�रने काय�लाई िनर�रता िदईने छ ।

२६.२ 	 िछटो, छ�रतो र �भावकारी स�ारका लािग नगरपािलकाका पदािधकारीह� तथा कम�चारीह�लाई एस.एम.एस.(SMS) माफ� त सुचना 

�वाह गन� । सबै पदािधकारी एवम् कम�चारीह�लाई �िविधमै�ी बनाउन आव�कतानुसार तािलम िदने तथा इमेल खोली सबै 

प�ाचारह� इमेल माफ� त गन� �व�थालाई िनर�रता िदईने छ ।

२६.३ 	 नगरपािलकाको सूचना स�ेषण, गुनासो �व�थापन, सेवा�वाह, आिदको सहजताका लािग  मोवाईल ए�लाई िनर�रता िदई 

�व��थत ग�रनेछ ।

२६.४	 नगरका िवकास गितिविधह�लाई िट. भी., रेिडयो, प�पि�का, Facebook माफ� त सूचना �वाह ग�रने छ । 

२७) �ाय स�ादन नीितः

२७.१	 नेपालको संिवधान तथा �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को अिधनमा रिह िन��, िछटो, छ�रतो, सुलभ, �भावकारी तथा जन 

उ�रदायी �ाय �णाली �थािपत गन� ।

२७.२. 	�थानीय �रमा उ�� �ने िववादलाई मेलिमलापको मा�मबाट समाधान गन� ��ेक वडामा वडा��को संयोजक�मा १ मिहला 

सद� र १ खुला सद� सिहतको ३ सद�ीय मेलिमलाप सिमित (के�) गठन भै �थानीय मेलिमलाप सिमितको सद�लाई �ाियक 

सिमितले मेलिमलाप कता�को �पमा सुचीकृत गरी सिकएको छ । यसलाई �थािनय �रमा उठेका िववादह�लाई मेलिमलापको 

मा�मबाट िमलाउन �भावकारी बनाईने  काय�लाई िनर�रता िदईने छ ।

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
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२७.३ 	नगरपािलका तथा �ायीक सिमितको �ाय �णालीलाई सरल, सहज र सव�साधारणको प�च यो� वनाउन आव�क �व�था 

िमलाईने छ । 

२७.४	 �ाियक ईजलाशको �व�था सिहत �ाियक सिमित र वडा मेलिमलाप सिमितका पदािधकारीह�को �मता िवकासका काय��म 

संचालन ग�रने छ । 

२८) साव�जिनक सेवा तथा �मता िवकास नीितह�	

२८.१  पदािधकारी तथा कम�चारीह�को �मता अिभवृ��का लािग �मता िवकास योजना तयार गरी सो वमोिजम िविभ� तािलमका काय��म 

संचालन गन� काय��मलाई िनर�रता िदईनेछ ।

२८.२	 नगरपािलकाका वडा काया�लयह� सामुदाियक िवधालयह� र �ा� के�ह�मा E-attendance काय� शु� भइसकेको छ यस 

काय�लाई कडाईका साथ लागु गन� ग�रने छ ।

२८.३	 सेवा �वाह तथा काय� स�ादनमा गुणा�क �पमा सुधार गन� िवधुतीय शासन �णालीलाई गत आिथ�क वष� दे�ख सबै वडा काया�लयह� 

तथा िवषयगत शाखाह�मा लागु ग�रएको छ र CCTV Solar Backup तथा Internet सेवालाई नगरपािलका के�संग Networking 

लाई �भावकारी ढंगवाट काया��यन भईरहेको छ । यस काय�लाई िनर�रता िदईने छ ।

२८.४	 नगरपािलका वडा काया�लयह� तथा िवषयगत काया�लयह�मा क��ूटराइज िविल� िस�म लागु भईसकेको छ । एकीकृत स�ित 

कर,�वसाय कर तथा अ� कर तथा द�ुरह� जुनसुकै काया�लयबाट ितन� स�े �व�थालाई िनर�रता िदईने छ ।

२८.५	  द� ईमा�ार तथा अनुशािसत कम�चारीलाई पुर�ृत गन� नीित अवल�न गरी ��ेक वष� एक जना कम�चारीलाई उ�ृ� कम�चारीको 

�पमा स�ान तथा �.  दस हजार नगद पुर�ार �दान गन� नीितलाई िनर�रता िदइने छ ।

२८.६	 न.पा.तथा वडा काया�लयमा काय�रत कम�चारीको प�रवारको सद� (आमा,बुवा, पित/पि�,छोरा/छोरी मा�) को मृ�ु भएमा िक�रया 

खच� वापत �. २५,०००।०० उपल� गराउने र �यं वहालवाला जन�ितिनधी तथा कम�चारीको िनधन भएमा � ५०,०००।० उपल� 

गराउने नीितलाई िनर�रता िदइने छ ।

२८.७ 	कम�चारीह�को िवमा वापत वािष�क ि�िमयमको आधा रकम नगरपािलकाले �होन� काय�लाई िनर�रता िदईने छ ।

२८.८	 कम�चारीह�लाई िददै आएको सेवा सुिवधाह�लाई िनर�रता िदईने छ । कम�चारी क�ाण कोष,कम�चारी सहयोग कोष, सामािजक 

सुर�ा कोषमा आव�क रकमको �व�था ग�रने छ । 

२८.९ 	पदािधकारी तथा कम�चारीको �मता अिभवृ�� तथा �ान, िसप, अिभवृ��का लािग आ�रीक पय�टन  �व��न गन� उ�े�ले अ�यन 

अवलोकनको काय��म ग�रने छ ।

२८.९	 कम�चारी दरव�ी र �व�थापनको लािग नगरपािलकाको संगठन तथा �व�थापन सभ��ण गरी नगरपािलकाको  ।

२८.१०	नगरपािलकाको काय�वोझ, जनश�� र सेवा �वाहलाई �ि�गत गरी िवगत वष�देखी करार सेवामा काय�रत कम�चारीह�को काय� 

स�ादन मु�ांकनका आधारमा िनयम बमोिजम सेवा करारको �ाद थप ग�रने , लामो समयदे�ख दैिनक �ालादारीमा काय�रत तथा 

करार सेवा िनद� िशकाको मापद� पुगेका (सवारी चालक, कम�चारीह�लाई सेवा करारमा �पा�रण ग�रने छ भने शहरी �ा� 

के� समेतका सं�थाका काय�रत कम�चारीह�को पा�र�िमकमा नगरको आयलाई म�नजर रा�दै बृ�� ग�रने छ ।  

२८.११	तोिकएको समयमा काया�लयमा उप��थत न�ने, काया�लय �मुखको अनुमित निलई काया�लय नआउने, तोिकएको िज�ेवारी पुरा 

नगन�, काममा िढलासु�� गन� समेतका कम�चारीको आचरण िवप�रत काम गन� कम�चारीह�लाई िज�ेवारी हेरफेर तथा िवभागीय 

कारवाही गन� �व�था िमलाईने छ । 

��ुतकता�

भोजकुमारी नेपाल

बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमितका संयोजक एवं नगर उप–�मुख 

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
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िशवसता�ी नगरपािलका िविनयोजन ऐन २०७७

िशवसता�ी नगरपािलका, झापाको आिथ�क वष� २०७७/०७८ को सेवा र काय�ह�को लािग �थानीय सि�त कोषबाट केही रकम खच� गन� र 

िविनयोजन गन� स��मा �व�था गन� बनेको ऐन,

सभाबाट �ीकृत िमित २०७७/०३/११

��ावनाः िशवसता�ी नगरपािलकाको आिथ�क वष� २०७७/०७८ को सेवा र काय�ह�को लािग सि�त कोषबाट केही रकम खच� गन� अिधकार 

िदन र सो रकम िविनयोजन गन� वा�नीय भएकोले,

नेपालको संिवधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोिजम िशवसता�ी नगरपािलका, झापाको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१  संि�� नाम र �ार�ः  

१.१) यस ऐनको नाम “िशवसता�ी नगरपािलका,  झापाको िविनयोजन ऐन, २०७७” रहेको छ ।

१.२) यो ऐन तु�� �ार� �नेछ ।

२  आिथ�क वष� २०७७/०७८ को िनिम� सि�त कोषबाट रकम खच� गन� अिधकार 

.१) आिथ�क वष� २०७७/०७८ को नगर काय�पािलका, वडा सिमित, िवषयगत शाखाले गन� सेवा र काय�ह�का िनिम� अनुसुची १ मा उ�े�खत 

चालू खच�, पँूिजगत खच� र िवि�य समानीकरणको रकम समेत गरी ज�ा रकम �. ७६,७५,२२,४३७।०० (अ�रेपी छय�र करोड पचह�र 

लाख बाइस हजार चार सय सैितस मा� ) मा नबढाई िनिद�� ग�रए बमोिजम सि�त कोषबाट खच� गन� सिकनेछ ।

२.२) यस बाहेक अ� �ोतबाट रकमह� �ा� भएमा नगर काय�पािलकाबाट �ीकृत गराई खच� गन� सिकनेछ ।

३  िविनयोजनः 

३.१) यस ऐन�ारा सि�त कोषबाट खच� गन� अिधकार िदइको रकम आिथ�क वष� २०७७/०७८ को िशवसता�ी नगरपािलकाको नगर 

काय�पािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन� सेवा र काय�ह�को िनिम� िविनयोजन ग�रनेछ ।

३.२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए तापिन काय�पािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन� सेवा र काय�ह�को िनिम� 

िविनयोजन गरेको रकम म�े कुनैमा बचत �ने र कुनैमा अपुग �ने दे�खन आएमा नगर सभाले बचत �ने शीष�कबाट पँूजीगत शीष�कमा 

२५ (प��स) �ितशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भ�ा बढी शीष�कह�बाट अक� एक वा एक भ�ा बढी शीष�कह�मा रकम सान� 

तथा िनकासा र खच� जनाउन सिकनेछ । पँूिजगत खच� िव�ीय �व�थातफ�  िविनयोिजत रकम साँवा भु�ानी खच� र �ाज भु�ानी खच� 

शीष�कमा बाहेक अ� चालू खच� शीष�कतफ�  सान� र िव�ीय �व�था अ�ग�त साँवा भु�ानी खच�तफ�  िविनयोिजत रकम �ाज भु�ानी 

खच� शीष�कमा बाहेक अ�� सान� सिकने छैन । तर चालू तथा पँूिजगत खच� र िव�ीय �व�थाको खच� �होन� एक �ोतबाट अक� �ोतमा 

रकम सान� सिकनेछ ।

३.३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए तापिन एक शीष�कबाट सो शीष�कको ज�ा �ीकृत रकमको २५ (प��स) �ितशत भ�ा 

बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भ�ा बढी शीष�कह�मा रकम सानु� परेमा नगर सभाको �ीकृती िलनु पन�छ ।

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
14



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
15



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
16



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
17



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
18



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
19



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
20



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
21



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
22



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
23



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
24



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
25



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
26



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
27



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
28



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
29



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
30



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
31



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
32



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
33



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
34



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
35



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
36



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
37



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
38



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
39



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
40



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
41



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
42



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
43



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
44



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
45



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
46



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
47



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
48



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
49



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
50



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
51



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
52



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
53



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
54



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
55



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
56



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
57



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
58



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
59



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
60



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
61



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
62



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
63



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
64



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
65



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
66



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
67



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
68



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
69



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
70



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
71



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
72



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
73



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
74



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
75



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
76



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

िशवसता�ी नगरपािलकाको अथ� स��ी ��ावलाई काया��यन गन� बनेको िवधेयक 

२०७७
��ावनाः 

 िशवसता�ी नगरपािलकाको आिथ�क वष� २०७७/७८ को अथ� स��ी ��ावलाई काया��यन गन�को िनिम� �थानीय कर तथा शु� 

संकलन गन�, छुट िदन ेतथा आय संकलनको �शासिनक �व�था गन� वा�नीय भएकोल,े नेपालको संिवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) 

बमोिजम िशवसता�ी नगर सभाल ेयो ऐन बनाएको छ । 

१. संि� � नाम र �ार�ः 

(१) यस ऐनको नाम “आिथ�क ऐन, २०७७” रहेको छ ।

(२) यो ऐन 2०७७ साल �ावण १ गतेदे�ख िशवसता�ी नगरपािलका �े�मा लाग ू �नेछ ।

२. स�ित करः नगरपािलकाका �े�िभ� घर ज�ा कर तथा मालपोतलाई एकीकृत गरी अनुसूिच बमोिजम स�ि�को मू�ा�कन गरी अनुसूची 

(२) बमोिजम गणना गरी स�ि� कर  लगाइन े र असूल उपर ग�रनेछ ।

३. घर ज�ा वहाल करः  नगरपािलका �े�िभ� कुन ै ��� वा सं�थाल े भवन, घर, पसल, �ारेज, गोदाम, टहरा, छ�र, ज�ा वा पोखरी पूरै वा 

आंिशक तवरल ेवहालमा िदएकोमा ��ो बहाल रकममा अनुसूची (३) बमोिजम घर ज�ा वहाल कर लगाइन ेर असूल ग�रनेछ । 

४. �वसाय करः नगरपािलका �े�िभ� �ापार, �वसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आिथ�क कारोवारका आधारमा अनुसूची (४) बमोिजम 

�वसाय कर लगाइन ेर असूल उपर ग�रनेछ ।

५. सडक पूवा�धार उपयोग शु� द�ुर तथा द� ज�रवाना:  

(१) नगरपािलका �े�िभ� दता� भएका सवारी साधनलाई अनुसचू ी (५) को १ र २ बमोिजम अिभलेखीकरण शु� तथा सडक पूवा�धार उपभोग 

शु� लगाइनेछ । 

(२) नगरपािलकाबाट �दान ग�रन े सेवाह�मा अनुसूची (६) बमोिजम िसफा�रस द�ुर तथा शु� र जरीवाना असूल ग�रनेछ । 

६. िसफा�रश द�ुर सेवा शु� तथा द� ज�रवाना : 

नगरपािलकाबाट माग बमोिजम िविभ� �योजनका लािग उपल� गराइन ेअनुसूची ६ बमोिजमको िसफा�रस द�ुर, घरन�ा पास द�ुर, सेवा 

शु� तथा ज�रवाना वापतको शु�  असूल ग�रन ेछ ।

७. िव�ापन करः 

 (१)  नगरपािलका �े�िभ� �न े िव�ापनमा अनुसचू ी (७) बमोिजम िव�ापन कर लगाइन े र असूल उपर ग�रनेछ ।

(२)  िव�ापन करको संकलन नगरपािलकाल े ते�ो प�सँग स�झैता गरी गन � स�ेछ । य�ो स�झैता बिढमा ३ वष � स�का लािग एकै पटक गन �

स�ेछ ।

८. बहाल िबटौरी शु�ः  

(१) नगरपािलका �े�िभ� आफूल ेिनमा�ण, रेखदेख वा संचालन गरेका हाट बजार, पसल वा सरकारी ज�ामा अनुसचू ी (८) मा उ�ेख भए 

अनुसार बहाल िबटौरी शु� लगाइन ेर असूल उपर ग�रनेछ 

(२) नगरपािलका �े�िभ� सरकारी साव�जिनक ऐलानी पित � ज�ामा �थायी संरचना बनाइ बसोवास �वसाय वा अ� �योजनमा उपभोग गरेका 

��� वा सं�थासँग नगरकाय�पािलकाल ेबहाल िभटौरी कर िलनेछ । यसरी कर िलदा अनुसूची १ बमोिजम ज�ाको मू�ा�न गरी अनुसूची २ 

को दरमा गणना गरी बहाल िभटौरी शु� असुल उपर ग�रनेछ ।

९. पािक� ङ शु�ः 

नगरपािलका �े�िभ� कुनै सवारी साधनलाई पािक� ङ सुिवधा उपल� गराए वापत अनुसूची (९) बमोिजम पािक� ङ शु� लगाइन ेर असूल उपर 

ग�रनेछ।

१०. अ� सेवाशु� : 

(१) नगर पािलकाको �ाियक सिमितमा उजुरी दता � गरे बापत अनुसूची १० बमोिजमको सेवा शु� िलइनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको उजुरीका स��मा कारबाई �ँदा नगरपािलकाबाट अिमन खिटइ जानुपन � भएमा वा नगरपािलका वा वडा 

काया�लयबाट सज�िमन गनु�पन� भएमा अनुसूची (५) को ३ बमोिजमको शु� िनवेदक प�ल े�होनु� पन�छ ।
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(३) उपदफा (२) मा ज े सुकै लेखेता पिन दफा १ बमोिजमको उजुरीको स��मा �ाियक सिमितल े वादीको प�मा िनण�य गरेमा उपदफा (२) 

बमोिजम असूल भएको रकम �ितवादील ेवादीलाइ शोधभना� गनु� पन�छ । 

(४) उपदफा (१) र (२) मा ज े सुकै लेखेता पिन िहंसा पीिडत मिहला वा अित िवप� भनी �ाियक सिमितल े ठहर गरेको िनवेदकको हकमा 

उपदफा (१) र (२) बमोिजमको शु� ला�े छैन ।

११.  कर छुट:  

यस ऐन बमोिजम कर ितन� दािय� भएका ��� वा सं�थाह�लाई कुनै पिन िकिसमको कर छुट िदईन ेछैन ।

१२. कर तथा शु� संकलन स��� काय�िविधः 

यो ऐनमा भएको �व�था अनुसार कर तथा शु� संकलन स��ी काय�िविध नगरपािलकाल ेतोके अनुसार �नेछ ।

१३. अ� �व�था: 

(१) यस ऐनमा नभएका िवषय वा �े�ह�मा कर सेवा शु� द�ुर तथा द� ज�रवाना तो�ुपन � भएमा नगरकाय�पािलकाको काया�लयल े िनण�य 

गरी तो� स�ेछ । य�ो िनण�य नगर काया�पिलकाको बैठक तथा नगरसभाबाट अनुमोदन गराउनुपन�छ ।

(२) यो ऐन �ार� �नुपूव � नगरपािलकाबाट असुल ग�रएका सेवा शु� द�ुर तथा द� ज�रवाना यस ै ऐन बमोिजम असूल ग�रएको मािननेछ ।

(३) यस ऐनको कुन ै पिन िवषयमा ि�िवधा उ�� भएमा वा थप �ा�ा गनु�परेमा नगरकाय�पािलकाको काया�लयको िनणा�यानुसार �नेछ ।
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अनुसुची १

अथ� िवधेयकको दफा २  बमोिजमको स�ि�करको मू�ांकन तािलका (आ.व. ०७७/७८)

�.सं. िववरण

१ पूव� पि�म लोक माग�ले छोएको कमल खोलादे�ख पूव� धरमपुर चौकदे�ख पि�म �शा�ी माग� जाने सडक स�को ज�ा २ 

क�ास� �ित क�ा �. १५ लाख र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �. १० लाख ।

२ पूव� पि�म लोक माग�ले छोएको �शा�ी माग� जाने सडकदे�ख  पूव� �ू जो�ी �ूलको बाटो स�को बाटोको दि�ण साईडको 

ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. २० लाख र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �. १५ लाख ।

३ पूव� पि�म लोक माग�ले छोएको �ू जो�ी �ूल  जाने बाटोदे�ख पूव� वडा नं. १ र ८ को िसमाना (डुडामारी खोलास�) को ज�ा २ 

क�ास� �ित क�ा �. १५ लाख र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �. १० लाख ।

४ धरमपुर  पारावारी सडकको धरमपुर  चौकदे�ख िदिलप िघिमरेको घरस�को ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. १२ लाख र सो 

भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ८ लाख ।

५ धरमपुर पारावारी सडकको िदिलप िघिमरेको घरदे�ख शु�वारे बजारस�को ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. १० लाख र सो 

भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ७ लाख ।

६ धरमपुर पारावारी सडकको शु�वारे बजारदे�ख दि�ण वडा नं. १ र २ को िसमानास�को ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ८ लाख 

र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ५ लाख ।

७ रानािमल कुि�वारी सडकको रानािमल चौकदे�ख दि�ण ढकाल चौकस� सडकले छोएको दुवै साईडको ज�ा २ क�ा स�को  

�ित क�ा � १० लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा � ८ लाख ।

८ रानािमल कुि�वारी सडकको ढकाल चौकदे�ख दि�ण एकता चौक �ँदै िलंकरोडस� सडकले छोएको दुवै साईडको ज�ा २ 

क�ास�को  �ित क�ा  �. ७ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. ५ लाख ।

९ रानािमल कुि�वारी सडकको िलंकरोडदे�ख दि�ण वडा नं. १ र २ को िसमानास� सडकले छोएको दुवै साईडको ज�ा २ क�ा 

स�को  �ित क�ा �. ६ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. ४ लाख ।

१० नगर �र�रोड धरमपुर चौकबाट पि�म �शा�ी माग�स� सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास�को  �ित क�ा �. १२ लाख र 

सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. ८ लाख ।

११ �शा�ी माग� उ�रबाट पूव� जाने स� �े�को घरस� सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास�को  �ित क�ा �. १० लाख 

र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. ७ लाख ।

१२ िवनोद चे�जो�को घर पूव�बाट दि�ण तफ�  जाने सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास�को �ित क�ा �. ८ लाख र सो भ�ा 

पिछका ज�ा �ित क�ा �. ५ लाख ।

१३ �शा�ी माग� यस सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास�को  �ित क�ा �. १० लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. ८ 

लाख ।

१४ नगर �र�रोड �शा� माग�दे�ख राम नेपालको घरस� सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास�को  �ित क�ा �. ८ लाख र सो 

भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. ५ लाख ।

 वडा नं. १ 
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१५ नगर �र�रोड राम नेपालको घरदे�ख दि�ण सृजना चौकस� सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास�को  �ित क�ा �. ७ लाख 

र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. ४ लाख ।

१६ नगर �र�रोड सृजना  चौकदे�ख दि�ण वडा नं. १ र २ को िसमाना सडकको पूव� साईडको ज�ा २ क�ास�को  �ित क�ा �. ६ 

लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. ३ लाख ।

१७ नगर �र�रोड सृजना  चौकदे�ख दि�ण वडा नं. १ र २ को िसमाना सडकको पि�म साईडको ज�ा २ क�ास�को  �ित क�ा �. २ 

लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. १ लाख ।

१८ धरमपुरचौक  पि�म दि�ण (तेज बहादुर चे�जो�) को घरबाट दि�ण के� �साद मु�खयाको घर दि�ण िवनोद चे�जो�को घर 

जाने सडकस� सडकले छोएको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ८ लाख र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ६ लाख 

।

१९ धरमपुरचौक पि�म दि�ण िवनोद चे�जो�को घर उ�र जाने चौकदे�ख दि�ण लालबहादुर खवासको घर �ँदै �ेम खवासको घर 

(धरमपुर पाँचगाछी सडक) स�को दुवै साईडको ज��ा २ क�ास� �ित क�ा �. ६ लाख र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ४ 

लाख ।

२० वडाको �र�रोड उ�रबाट माझी डाँडाबाट म��रटोल कटुवाल ब�ी �ँदै दारी चौकस� सडकको  पूव� साईडको ज�ा  २ 

क�ास� �ित क�ा �. ५ लाख र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ३ लाख ।

२१ वडाको �र�रोड उ�रबाट माझी डाँडाबाट म��रटोल कटुवाल ब�ी �ँदै दारी चौक स� सडकको पि�म साईडको ज�ा  २ 

क�ास� �ित क�ा �. २ लाख र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �. १ लाख ।

२२ वडाको �र�रोड उ�र िदपक �े�को घर पि�मबाट दि�ण तफ�  जाने सडकले छोएको दुवै साईडको ज�ा  २ क�ास� �ित क�ा 

�. ४ लाख र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ३ लाख ।

२३ शेखर गजुरेलको घर दि�णबाट म��रटोल जाने सडकको दुवै साईडको ज�ा  २ क�ास� �ित क�ा �. ५ लाख र सो भ�ा 

पछािडको �ित क�ा �. ३ लाख ।

२४ समृ��चौक बाट दि�ण जाने सडकको नगर िल�रोडस� सडकको दुवै साईडको ज�ा  २ क�ास� �ित क�ा �. ५ लाख र सो 

भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ३ लाख ।

२५ नगर िल�रोडबाट उ�र �ीज�ा चौकस� जाने सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ४ लाख र सो भ�ा 

पछािडको �ित क�ा �. ३ लाख ।

२६ िशव �े�को घर दि�ण �काश काक�को घर पि�म �ँदै �ी ल�ीनारायाण मा. िव. अगाडीको नगरको िल�रोडमा जोिडने 

सडकको दुवै साईडको ज�ा  २ क�ास� �ित क�ा �. ५ लाख र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ३ लाख ।

२७ नगर �र�रोड हाई�ूल चौकदे�ख  पूव� डुडामारी पुलस� जाने सडकको दुवै साईडको ज�ा  २ क�ा स� �ित क�ा �. ६ लाख र 

सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ४ लाख ।

२८ वडा �र�रोडबाट नगर �र�रोड जोड्ने हाई�ूल चौकस�को सडकको दुवै साईडको ज�ा  २ क�ास� �ित क�ा �. ५ लाख र 

सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ३ लाख ।

२९ चचा�वारी उ�र तफ�  वडा नं. १ नगरको �र�रोडबाट पूव� तफ�  धरमपुर पाँचगाछी सडकस� सडकको दुवै साईडको ज�ा  २ 

क�ास� �ित क�ा �. ४ लाख र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ३ लाख ।
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३० चचा�वारी बीच सडक वडा नं. २ नगरको �र�रोडबाट पूव� तफ�  धरमपुर पाँचगाछी सडक �ँदै लेिलया खोलाको झोलु�े पुलस� 

सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ४ लाख र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ३ लाख ।

३१ वडा �र�रोड सडक नं. ३ नगरको �र�रोडबाट पूव� क�ना चौकस� सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ६ 

लाख र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ३ लाख ।

३२ वडा �र�रोड धरमपुर पाँचगाछी सडकबाट पूव� लेिलया खोला �ँदै रानािमल कुि�वारी सडकस�  सडकको दुवै साईडको ज�ा 

२ क�ास� �ित क�ा �. ४ लाख र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ३ लाख ।

३३ क�नाचौकबाट दि�ण वडा नं. १ र २ को िसमानास� सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �.५ लाख र सो भ�ा 

पछािडको �ित क�ा �. ३ लाख ।

३४ �ेम फूयलको घरबाट दि�ण वडा नं. १ र २ को िसमानास� सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �.४ लाख र सो 

भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ३ लाख ।

३५ जोरगाउ तीन पैनीदे�ख दि�ण वडा नं. १ र २ को िसमानास� सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ४ लाख र सो 

भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ३ लाख ।

३६ ABC चच� पूव� धरमपुर पाँचगाछी सडक स�को सडकको उ�र साईडको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �.४ लाख र सो भ�ा 

पछािडको �ित क�ा �. ३ लाख ।

३७ �ू जो�ी �ूलबाट दि�ण धरमपुर पाँचगाछी सडक जोड्ने सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �.१० लाख र सो 

भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ८ लाख ।

३८ �ू जो�ी �ूलबाट पि�म धरमपुर पाँचगाछी सडक जोड्ने सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �.१० लाख र सो 

भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ८ लाख ।

३९ �ू जो�ी �ूलबाट दि�ण पूव� गौरीमाया पुल�दै ढकाल चौकस�को सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �.७ 

लाख र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ५ लाख ।

४० घन�ाम पो�ेल सरको घर अगाडीको सडक धरमपुरचौक दि�ण सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �.१० 

लाख र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �. ८ लाख ।

४१ फूलवारी �वको बाँधको सडकले छोएको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ६ लाख र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा 

�.३ लाख ।

४२ एकता चौकबाट  पूव� मदन िव�को घर �ँदै पूव� उ�र ढकाल चौक जाने सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ५ 

लाख र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �.४ लाख ।

४३ ढकाल चौकबाट डाँडागाउ �ँदै नगरको �र�रोडस� सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ७ लाख र सो भ�ा 

पछािडको �ित क�ा �.४ लाख ।

४४ ढकाल चौक सडक नगरको �र�रोडदे�ख दि�ण इ�ेणी चौकस� सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ६ 

लाख र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �.३ लाख ।
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४५ डाँडागाउँको बाटोबाट पि�म दि�ण ना��न वोिड� �ँदै िल�रोड  जोड्ने सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा 

�. ६ लाख र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �.३ लाख ।

४६ डाँडागाउँको बाटोबाट ल�ेहा� पि�म िल�रोड जोड्ने सडकको दुवै साईडको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ४ लाख र सो 

भ�ा पछाडीको �ित क�ा �.३ लाख ।

४७ शु�वारे वजारबाट दि�ण कू�ी चौकदे�ख रानािमल कुि�वारी सडक जोड्ने सडकको पि�म साइडको ज�ा २ क�ास� �ित 

क�ा �. ६ लाख र सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �.४ लाख ।

४८ कुनै  पिन सडकले नछोएको िभ�ी खेती यो� ज�ा �ितक�ा २ लाख ।

४९ खोला बगर �े�को ज�ा �ित क�ा २० हजार ।

५० खोलामा पानी बिगरहेको �े�को ज�ा �ित क�ा ५ हजार ।

� .सं. िववरण

१ िसमाना चोकबाट मंगलवारे िवना�बारी सडक स� दुवैतफ� को सडकले छोएका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा  �. ७ लाख र सो 

भ�ा पछािडका ज�ा �. ५ लाख ।

२ शु�बारे कु�ीचौकबाट दि�ण पारावारी दि�ण मेदनी �साद सापकोटाको घरस� सडकले छोएको ज�ा २ क�ास� �ित 

क�ा �. ६ लाख र सो भ�ा पछाडीका ज�ाह� �ित क�ा �. ४ लाख  ।

३ इ�ेणी चौकदे�ख मंगलवारे �ाङडुकुरा काली�थानस�को कालोप�े सडकले छोएको ज�ा २ क�ास�को �ित क�ा �. ७ 

लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. ४ लाख ।

४ कािल�थानदे�ख पूव� नहरस� सडकले छोएको ज�ा २ क�ास�को �ित क�ा �. ५ लाख हजार र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित 

क�ा �. ३ लाख ।

५ शु�बारे कु�ीचौकबाट दि�ण पारावारी दि�ण मेदनी �साद सापकोटाको घरस� सडकले छोएका र रानािमल दि�ण इ�ेणी 

चौकदे�ख मंगलवारेस�को सडकले छोएका ज�ा बाहेकका अ� िभ�ी कालोप�े सडकले छोएका ज�ा (मंगलवारे वजार 
समेत) २ क�ास� �ित क�ा �.१० लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. ५ लाख ।

६ शु�बारे कु�ीचौकबाट दि�ण पारावारी दि�ण मेदनी �साद सापकोटाको घरस� सडकले छोएका र रानािमल दि�ण इ�ेणी 

चौकदे�ख मंगलवारेस�को सडकले छोएका र िभ�ी कालोप�े सडकले छोएका ज�ा (मंगलवारे वाजर समेत) बाहेक अ� 

�ाभेल सडकले छोएका ज�ा  २ क�ास� �ित क�ा  �. ५ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. ३ लाख ।

७ क�� सडकले छोएका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ३ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. २ लाख  ।

८ कुनै पिन सडकले नछोएका िभ�ी खेती यो� ज�ा �ित क�ा �. २ लाख  ।

९ खोला बगर �े�को ज�ा �ित क�ा �. २० हजार ।

१० खोलामा पानी बिगरहेको �े�को ज�ा �ित क�ा �. ५ हजार ।

वडा नं. २
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�.सं. िववरण

१ ह�ार चोकबाट दि�ण पािथभरा आधारभूत िव�ालयस�को कालोप�े सडकले छोएका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ७ 

लाख र सो भ�ा पछािडका ज�ा �ित क�ा �. ३ लाख ।

२ पािथभरा आधारभूत िव�ालयदे�ख दि�ण कमल पुलस�को कालोप�े सडकले छोएका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ७ लाख 

र सो भ�ा पछािडका ज�ा �ित क�ा �. ३ लाख ।

३ कमल पुलदे�ख दि�ण सािवक महाभारा गािवसको िसमानास�को कालोप�े सडकले छोएका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. 

६ लाख र सो भ�ा पछािडका ज�ा �ित क�ा �. ३  लाख ।

�.सं. िववरण

१ धरमपुर  पाँचगाछी सडकको सृजना चौकदे�ख भानु चौक स� �ितक�ा �. ५  लाख र सो भ�ा पिछ �. ३  लाख ।

२ धरमपुर पाँचगाछी सडकको भानु चौकदे�ख दि�ण मेदनी �साद सापकोटाको घरस� सडकले छोएको ज�ा २ क�ा स� 

�ित क�ा �. ६ लाख र सो भ�ा पछाडीका ज�ाह� �ित क�ा �. ४ लाख ।

३ धरमपुर पाँचगाछी सडकको मेदनी �साद सापकोटाको घर दि�ण कमल खोल पुलस� सडकले छोएको ज�ा २ क�ास� 

�ित क�ा �. ५ लाख र सो भ�ा पछाडीका ज�ाह� �ाित क�ा �. ३ लाख ।

४ मंगलवारे-ब�ेतटोल-रातो �ूलस�को सडकको िव�ु बुढाथोकीको घर दि�ण बिनयानी खोलास� सडकले छोएको ज�ा २ 

क�ास� �ित क�ा �. ४ लाख र सो भ�ा पछाडीका ज�ाह� �ाित क�ा �. ३ लाख ।

५ पािथभरा चौकदे�ख नमुना चौकस� मूल बाटोले छोएको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ४ लाख र सो भ�ा पछाडीका ज�ाह� 

�ाित क�ा �. ३ लाख ।

६ भोिल�चौनदे�ख दि�ण धरमपुर पाँचगाछी सडकस�को  �र� रोडलाई छोएको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ३ 

लाख र सो भ�ा पछाडीका ज�ाह� �ित क�ा �. २ लाख ।

७ पारावारी बजार पूव� डुडामारी खोलास�को नगर �र�रोडलाई छोएको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ५ लाख र सो भ�ा 

पछाडीका ज�ाह� �ाित क�ा �. ४ लाख ।

८ अ� �ाभेल सडकले छोएका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा  �. ४ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. ३ लाख  ।

९ क�� सडकले छोएका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �.  ३ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. २  लाख ।

१० कुनै पिन सडकले नछोएका िभ�ी खेती यो� ज�ा �ित क�ा �. २  लाख ।

११ खोला बगर �े�को ज�ा �ित क�ा �. १० हजार ।

१२ खोलामा पानी बिगरहेको �े�को ज�ा �ित क�ा �. ५ हजार ।

वडा नं. ३

वडा नं. ४
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४ ह�ार चौकदे�ख दि�ण सािवक महाभारा गािवसको िसमानास�को कालोप�े सडकले छोएको ज�ा बाहेकका �ाभेल सडकले 

छोएका ज�ा २ क�ा स� �ित क�ा �. ४ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. २ लाख ।

५ क�� सडकले छोएका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. २ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. १ लाख ।

६ कुनै पिन सडकले नछोएका िभ�ी खेती यो� ज�ा �ित क�ा �. १ लाख ।

७ खोला बगर �े�को ज�ा �ित क�ा �. १० हजार ।

८ खोलाबगर  पानी बिगरहेको �े� �ितक�ा �. ५ हजार ।

�.सं. िववरण

१ ह�ार चोकबाट दि�ण पािथभरा आधारभूत िव�ालयस�को कालोप�े सडकले छोएका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ७ लाख 

र सो भ�ा पछािडका ज�ा �ित क�ा �. ३ लाख ।

२ पािथभरा आधारभूत िव�ालयदे�ख दि�ण कमल पुलस�को कालोप�े सडकले छोएका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ७ लाख र 

सो भ�ा पछािडका ज�ा �ित क�ा �. ३ लाख ।

३ ह�ार चौकदे�ख दि�ण पािथभरा �ा.िव. स�को कालोप�े सडकले छोएको ज�ा बाहेकका �ाभेल सडकले छोएका ज�ा २ 

क�ास� �ित क�ा �. ४ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. २ लाख ।

४ क�� सडकले छोएका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. २ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. १ लाख  ।

५ कुनै पिन सडकले नछोएका िभ�ी खेती यो� ज�ा �ित क�ा �. १ लाख ।

६ खोला बगर �े�को ज�ा �ित क�ा �. १० हजार ।

७ खोलाबगर  पानी बिगरहेको �े� �ितक�ा �. ५ हजार ।

वडा नं. ५

वडा नं. ६

�.सं. िववरण

१ दूधे िशवग� सडकको वडा नं.  ६ र ७  को िसमानादे�ख दि�ण �ा� के� जाने बाटोस� पि�म तफ�  कालोप�े सडकले 

छोएका ज�ा २ क�ास� �ितक�ा �. ८ लाख र सो भ�ा पछािडका ज�ा �ित क�ा �. ५ लाख  ।

२ दूधे िशवग� सडकको वडा नं.  ६ र ७  को िसमानादे�ख दि�ण �ा� के� जाने बाटोस� पूव� तफ�  कालोप�े सडकले छोएका 

ज�ा २ क�ास� �ितक�ा �. ५ लाख र सो भ�ा पछािडका ज�ा �ित क�ा �. ३ लाख  

३ दूधे िशवग� सडकको �ा� के� जाने बाटोदे�ख दि�ण हतकडी चौक �ँदै गौरीशंकर �ा.िव. स� सडकको दुवै तफ�  

कालोप�ले छोएका  ज�ा  २ क�ास� �ितक�ा �. १२ लाख र सो भ�ा पछािडका ज�ा �ित क�ा �. ८ लाख
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�.सं. िववरण

१ िझलिझले ह�ारचौक सडकको भानु मा. िव. उ�रको क�ेवाट दि�ण वडा नं. ७ र ६ को िसमानास� सडकले छोएका ज�ा २ 

क�ास� �ित क�ा �.७ लाख र सो भ�ा पछािडका ज�ा �ित क�ा �. ४ लाख ।

२ दूधे िशवग� सडकको नहर चौकबाट दि�ण च�डाँगी बजारस�का कालोप�े सडकले छोएको दुवै साईडका ज�ा २ 

क�ास� �ित क�ा �. १५ लाख र सो भ�ा पछािडका ज�ा �ित क�ा �. १० लाख  

३ दूधे  िशवग� सडकको च�डाँगी बजारबाट दि�ण वडा नं. ७ र ६ को िसमानास�को कालोप�े सडक दायाँ बायाँका ज�ा 

२ क�ास� �ितक�ा �. १२ लाख र सो भ�ा पछािडका ज�ा �ित क�ा �. ८ लाख  ।

४ दूधे िशवग� ह�ारचौक र िझलिझले ह�ारचौक सडकले छोएका दायाँ बायाँका ज�ा बाहेकका कालोप�े सडकले छोएका 

ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. १० लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. ५ लाख  ।

५ दूधे िशवग� ह�ारचौक ,िझलिझले ह�ारचौक सडकले छोएका दायाँ बायाँका ज�ा बाहेकका �ाभेल सडकले छोएका ज�ा 

२ क�ास� �ित क�ा �. ५ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. ३ लाख ।

४ गौरी शंकर �ा. िव. बाट िशवग� चोक पि�म क�ट�स� सडकले छोएकाज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. १५ लाख र सो भ�ा 

पछािडका ज�ा �ित क�ा �. १० लाख  ।

५ िशवग� चोक पि�म क�ट�बाट हव�ार चौकस�का दुवै तफ� का कालोप�े सडकले छोएका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. 

१२ लाख र सो भ�ा पछािडका ज�ा �ित क�ा �.८ लाख  ।

६ िझलिझले ह�ार चौक सडकको वडा नं. ७ र ६ को िसमानादे�ख दि�ण ह�ार चौकस� सडकले छोएका ज�ा २ क�ास� 

�ित क�ा �. ७ लाख र सो भ�ा पछािडका ज�ा �ित क�ा �. ४ लाख ।

७ िशवग� बजार �े� दायाँ बायाँका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. १५ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �. १० लाख (पुरानो जगिदश 

िमल चौकबाट िसमानास�, बजार पूव� बािण� संघ भवन पूव� िशवालय म��र, �ा�स रोड ) ।

८ अ�  िभ�ी कालो प�े सडकले छोएका दायाँ बायाँका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा � १० लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �. ५ 

लाख ।

९ अ� �ाभेल सडकले छोएका दायाँ बायाँका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ५ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �. ३ लाख ।

१० क�ी सडकले छोएका दायाँ बायाँका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ३ लाख र सो भ�ा पिछका  ज�ा �.२ लाख ।

११ कुनै पिन सडकले नछोएका कृिष यो� ज�ा �ित क�ा �. २ लाख ।

१२ खोला बगर �े�को ज�ा �ित क�ा �. २० हजार ।

१३ खोला  बगर पानी बगेको �े� �ितक�ा �. ५ हजार ।

वडा नं. ७
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६ क�ी सडकले छोएका दायाँ बायाँका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ३ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. २  लाख ।

७ कुनै पिन सडकले नछोएका कृिष यो� ज�ा �ित क�ा �. २ लाख  । 

८ खोला बगर �े�को ज�ा �ित क�ा �. २० हजार ।

९ खोला बगर पानी बगेको �े� �ितक�ा �. ५ हजार ।

�.सं. िववरण

१ पूव� पि�म लोक माग�को डुडामारी खोला (वडा नं. १ र ८ को िसमाना) दे�ख पूव� बु� चौकस�का ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. 

२० लाख र सो भ�ा पिछािडको �ित क�ा �. १५ लाख ।

२ पूव� पि�म लोक माग�को बु� चौकदे�ख पूव� िझलिझले खोलास�का ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. १५ लाख र सो भ�ा 

पछािडको �ित क�ा �. १० लाख ।

३ पूव� पि�म लोक माग�को  िझलिझले खोलादे�ख पूव� सतासी खोलास�का ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. २० लाख र सो भ�ा 

पछािडको �ित क�ा �. १५ लाख ।

४ डुडाँमारी चौक दि�ण िपपल चौकस� कालोप�े सडकको दुवै तफ� का ज�ा २ क�ास� �ित क�ा  �. १५ लाख र सो भ�ा 

पछािडका ज�ा �ित क�ा �. ८ लाख ।

५ िपपल चौकबाट पूव� दि�ण शेमा� चौकस� सडकले छोएको दुवैतफ� को ज�ा २ क�ास� �ित क�ा  �. १० लाख र सो भ�ा 

पछािडका ज�ा �ित क�ा �. ७ लाख ।

६ शेमा� चौकबाट  दि�ण िवकास चौकस� सडकले छोएको दुवैतफ� को ज�ा २ क�ास� �ित क�ा  �. ८ लाख र सो भ�ा 

पछािडका ज�ा �ित क�ा �. ६ लाख ।

७ िवकास चौकबाट दि�ण िसमानाको बाटोस� सडकले छोएको दुवैतफ� को ज�ा २ क�ास� �ित क�ा  �. ७ लाख र सो भ�ा 

पछािडका ज�ा �ित क�ा �. ४ लाख ।

८ िपपल चौकबाट पि�म दि�ण खगे� कँुवरको घरस� सडकले छोएको दुवैतफ� को ज�ा २ क�ास� �ित क�ा  �. १० लाख र 

सो भ�ा पछािडका ज�ा �ित क�ा �. ७ लाख ।

९ खगे� कँुवरको घरदे�ख दि�ण िसमानाको बाटोस� सडकले छोएको दुवैतफ� को ज�ा २ क�ास� �ित क�ा  �. ७ लाख र सो 

भ�ा पछािडका ज�ा �ित क�ा �. ५ लाख ।

१० बु�चौक दि�ण खानेपानी �ांकीस� बाटोको दवै तफ� का  ज�ा २ क�ा स� �ित क�ा  �. १० लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा 

�ित क�ा �. ६ लाख ।

११ खानेपानी �ांकीदे�ख दि�ण पगरी टोलस�को �ेम मे�ा�वोको घरस� बाटोको दवै तफ� का  ज�ा  २ क�ा स� �ित क�ा �. 

७ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. ४ लाख ।

वडा नं. ८
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१२ �ेम मे�ा�वोको घरदे�ख दि�ण िसमानाको  बाटोस� बाटोको दवै तफ� का  ज�ा २ क�ा स� �ित क�ा �. ५ लाख र सो भ�ा 

पिछका ज�ा �ित क�ा �. ३ लाख ।

१३ स�झना चौक दि�ण गणेश �धानको घरस�का बाटोको दुवै तफ� का ज�ा २ क�ास� �ित क�ा  �. १५  लाख र सो भ�ा 

पिछका ज�ा �ित क�ा �. १० लाख ।

१४ स�झना चौक दि�ण गणेश �धानको घरदे�ख टीकाराम उ�ेतीको घरस�का बाटोको दुवै तफ� का ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. 

१०  लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. ७ लाख ।

१५ स�झना चौक दि�ण टीकाराम उ�ेतीको घरदे�ख सृजना चौकस� बाटोको दुवै तफ� का ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ७  लाख र 

सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. ५ लाख ।

१६ िझलिझलेबाट दि�ण ढंुगेल चौकस�को कालोप�े सडकले छोएको  सडकको दुवै तफ� को  ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �.१५ 

लाख र सो भ�ा पछािडका ज�ा �ित क�ा �. १० लाख ।

१७ ढंुगेल चौकबाट दि�ण का�े चौकस�को सडकले छोएको  सडकको दुवै तफ� को  ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �.१२ लाख 

र सो भ�ा पछािडका ज�ा �ित क�ा �. ७ लाख ।

१८ का�े चौकबाट दि�ण भानु मा.िव. उ�रको क�ेस�को सडकले छोएको  सडकको दुवै तफ� को  ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. 

७ लाख र सो भ�ा पछािडका ज�ा �ित क�ा �. ४ लाख ।

१९ िझलिझले स�ीलाईन दि�ण शंखधर  चौकस�को बाटोको दुवै तफ� का ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. १५ लाख र 

सो भ�ा पछािडका ज�ा �ित क�ा �. १० लाख ।

२० शंखधर चौकबाट दि�ण घले बाँधस�को बाटोको दुवै तफ� का ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �.१० लाख र सो भ�ा पछािडका 

ज�ा �ित क�ा �. ७ लाख ।

२१ घले बाँधबाट दि�ण िसमानाको बाटोस�को बाटोको दुवै तफ� का ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �.६ लाख र सो भ�ा पछािडका 

ज�ा �ित क�ा �. ३ लाख ।

२२ जय�री आ�दे�ेको घर पि�म जाने कालोप�े सडकको दुवै तफ� का ज�ा २ क�ास� �ित क�ा  �. ८ लाख र सो भ�ा 

पछािडका ज�ा �ित क�ा �. ५ लाख ।

२३ अ� �ाभेल सडकले छोएका दायाँ बायाँका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ५ लाख र सो भ�ा पछीका ज�ा �ित  क�ा �. ३ लाख 

।

२४ क�ी सडकले छोएका दायाँ बायाँका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ४ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. ३ लाख ।

२५ कुनैपिन सडकले नछोएका िभ� खेित यो� ज�ा �ित क�ा �. ३ लाख ।

२६ खोला बगर �े�को ज�ा �ितक�ा �. २० हजार ।

२७ खोला बगर पानी बगेको �े� �ितक�ा �. ५ हजार ।
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�.सं. िववरण

१ पूव� पि�म लोक माग�को दूधे खोलादे�ख सानो झरना खोलास�का ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. २० लाख र सो भ�ा पछािडको 

�ित क�ा �. १५ लाख ।

२ पूव� पि�म लोक माग�का सानो झरना खोलादे�ख भालु खोलास�का ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. १५ लाख र सो भ�ा पछािडको 

�ित क�ा �. १० लाख ।

३ दूधे िशवग� सडकको दूधे चौक लोकमाग�बाट दि�ण सतासी �ा.िव. दि�णको पूव� पि�म सडकस�का दुवै तफ� का सडकले 

छोएका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �.२० लाख र सो भ�ा पछािडका ज�ा �ित क�ा �. १५ लाख ।

४ दूधे िशवग� सडकका सतासी �ा.िव. दि�णको पूव� पि�म सडकबाट दि�ण नहर चौकस�का दुवै तफ� का कालोप�े सडकले 

छोएका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. १५ लाख र सो भ�ा पछािडका ज�ा �ितक�ा �. १० लाख ।

५ पूव� पि�म लोक माग� र दूधे िशवग� ह�ारचौक सडकले छोएका ज�ा बाहेक िभ�ी कालोप�े सडकले छोएका दायाँ बायाँका 

ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. १५ लाख र सो भ�ा पछीका ज�ा �ित  क�ा �. १० लाख ।

६ पूव� पि�म लोक माग� र दूधे िशवग� ह�ारचौक सडकले छोएका ज�ा बाहेक �ाभेल सडकले छोएका दायाँ बायाँका ज�ा २ 

क�ास� �ित क�ा �. ८ लाख र सो भ�ा पछीका ज�ा �ित  क�ा �. ५ लाख  ।

७ नगरको �र�रोडले छोएको ज�ा २ क�ास� �ित क�ा  �. ८ लाख र सो भ�ा पिछक ज�ा �ितक�ा �. ४ लाख ।

८ क�ी सडकले छोएका दायाँ बायाँका ज�ा २ क�ास� �ितक�ा �. ५ लाख र सो भ�ा पछीकका ज�ा �ित क�ा �. ३ लाख ।

९ कुनैपिन सडकले नछोएका िभ� खेित यो� ज�ा �ितक�ा �. ३ लाख ।

१० खोला बगर �े�को ज�ा �ितक�ा �. २० हजार ।

११ खोला बगर पानी बगेको �े� �ितक�ा �. ५ हजार ।

वडा नं. ९

वडा नं. १०

�.सं. िववरण

१ पूव� पि�म लोक माग�को भालु खोलादे�ख को�रया �ा�स�का ज�ा २ क�ास� �ित क�ा � १५ लाख र सो भ�ा पछािडको 

�ित क�ा �. १० लाख ।

२ पूव� पि�म लोक माग�को कोरीया �ा�दे�ख कनकाई पुलस� सडकको दुवै तफ� का ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. २० लाख र 

सो भ�ा पछािडको �ित क�ा �. १५लाख ।

३ पूव� पि�म लोक माग�ले छोएका ज�ा बाहेक िभ�ी कालोप�े सडकले छोएका दायाँ बायाँका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. १५ 

लाख र सो भ�ा पछीका ज�ा �ितक�ा �. १० लाख  ।
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४ �ाभेल सडकले छोएका दायाँ बायाँका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �.८ लाख र सो भ�ा पछीका ज�ा �ितक�ा �. ५ लाख ।

५ क�ी सडकले छोएका दायाँ बायाँका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ५ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ितक�ा �. ३ लाख   ।

६ खेती यो� जिमन �िट� गरी बाँझो राखेमा �ितक�ा �. ५ लाख ५० हजार ।

७ खेती यो� जिमन बाँझो राखेमा �ितक�ा �. ३ लाख ५० हजार ।

८ कुनैपिन सडकले नछोएका िभ� खेित यो� ज�ा �ितक�ा �. ३ लाख ।

९ खोला बगर �े�को ज�ा �ितक�ा �. २० हजार ।

१० खोला बगर पानी बगेको �े� �ितक�ा �. ५ हजार ।

वडा नं. ११

�.सं. िववरण

१ पूव� पि�म लोक माग�को सतासी खोला दे�ख दूधे  खोलास�का ज�ा २ क�ास� �ित �. १५ लाख र सो भ�ा पछािडको 

�ितक�ा �. १० लाख ।

२ पूव� पि�म लोक माग�को दूधे खोलादे�ख सानो झरना खोलास�का ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. २० लाख र सो भ�ा 

पछािडको �ित क�ा �. १५ लाख ।

३ दूधे िशवग� सडकको दूधे चौकबाट दि�ण सतासी �ा.िव. दि�णको पूव� पि�म सडकस�का कालोप�े सडकले छोएका ज�ा 

२ क�ास� �ितक�ा �. २० लाख र सो भ�ा पछािडका ज�ा �ितक�ा �. १५ लाख ।

४ दूधे िशवग� सडकको सतासी �ा.िव. दि�णको पूव�पि�म सडकबाट दि�ण नहर चौकस�का कालोप�े सडकले छोएका 

ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. १५ लाख र सो भ�ा पछािडका ज�ा �ितक�ा �. १० लाख ।

५ पूव� पि�म लोक माग� र दूधे िशवग� ह�ारचौक सडकले छोएका ज�ा बाहेक िभ�ी कालोप�े सडकले छोएका दायाँ बायाँका 

ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. १५ लाख र सो भ�ा पछीका ज�ा �ितक�ा �. १० लाख ।

६ दूधे ब�ाबगर नहरचौक सडकको रतन िथ�लाबोको घरस� कालोप�े सडकले छोएका दाया बाँयाका  ज�ा २ क�ा स� 

�ितक�ा  �. १५ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ितक�ा �. १० लाख ।

७ दूधे ब�ाबगर नहरचौक सडकको रतन िथ�लाबोको घरदे�ख दि�ण िदपक तामा�को घरस�को सडकले छोएको दायाँ 

बायाँका ज�ा २ क�ास� �ितक�ा �.  ८ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. ५ लाख ।

८ दूधे ब�ाबगर नहरचौक सडकको िदपक तामा�को घरदे�ख ओम सं�ौलाको घरस�को सडकले छोएको दायाँ बायाँका ज�ा 

२ क�ास� �ितक�ा  �. ५ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ितक�ा �. ३ लाख ।

९ नहरचौक पि�म उ�रिशवचौक िवरानटोलस� �ाभेल सडकले छोएका ज�ा २ क�ास� �ितक�ा � ८ लाख र सो भ�ा 

पिछका ज�ा �ितक�ा  �. ५ लाख ।

१० अ� िभ�ी �ाभेल सडकले छोएका दायाँ बायाँका ज�ा २ क�ास� �ितक�ा �. ७ लाख र सो भ�ा पछीका ज�ा 

�ितक�ा �.५ लाख ।
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११ क�ी सडकले छोएका दायाँ बायाँका ज�ा २ क�ास� �ित क�ा �. ५ लाख र सो भ�ा पिछका ज�ा �ित क�ा �. ३ लाख ।

१२ कुनैपिन सडकले नछोएका िभ� खेित यो� ज�ा �ित क�ा � ३ लाख ।

१३ खोला बगर �े�को ज�ा �ित क�ा २० हजार ।

१४ खोला बगर पानी बगेको �े� �ितक�ा ५ हजार ।

�.सं. िववरण

१ निदको िकनारादे�ख दायाँ बायाँ १५० िफटस�का कटानको जो�खमा रहेका र धाधर लागेका वडा नं.  ४ र ५ का ज�ाह� 

�ितक�ा �. ५० हजार  ।

२ निदको िकनारादे�ख दायाँ बायाँ १५० िफटस�का कटानको जो�खमा रहेका र धाधर लागेका वडा नं.  ३ र ६ का ज�ाह� 

�ितक�ा �. १ लाख ।

३ निदको िकनारादे�ख दायाँ बायाँ १५० िफटस�का कटानको जो�खमा रहेका र धाधर लागेका वडा नं. १, २, ७, ८, ९, १० र ११ का 

ज�ाह� �ितक�ा �. १ लाख ५० हजार  ।

४ जुनसुकै खेती यो� ज�ा �िट� गरी बाँझो राखेमा जुन वग�को ज�ाको भएनी एकीकृत स�ती करको २५ �ितशत ज�रवाना 

कायम गन�  । 

५ जुनसुकै खेित यो� ज�ा बाँझो राखेमा जुन वग�को ज�ाको भएनी एकीकृत स�ती करको १५ �ितशत ज�रवाना कायम गन�  । 

िविवध
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संरचना मू�ा�न दर तथा �ास क�ी �ितशत

अनुसूची-१

अथ� िवधेयकको दफा २ बमोिजमको स�ि� करका दरह�

संरचना आयुका आधारमा �ासक�ी �ितशत

१-
५

 व
ष

�

६
-१

० 
व

ष
�

११
-२

० 
व

ष
�

२१
-३

० 
व

ष
�

३१
-४

० 
व

ष
�

४१
-५

० 
व

ष
�

५१
 व

ष� 
मा

थीदररेट 

�ितवग� 

िफट �.
संरचनाको �कार�.सं.

१ ई�ाको गा�ो, आरिसिस छत ढलान भएको घर 

(�ापारीक �े�)
५०० १० ११ १२ १५ २० २५ ४०

२ ई�ाको गा�ो, आरिसिस छत ढलान भएको घर 

(आवसीय �े�) 
३०० १० ११ १२ १५ २० २५ ४०

३ ई�ाको गा�ो भएको ज�ा वा टायलको छाना 

भएको घर
२०० १५ १८ २० २२ २५ ३० ४०

४ काठको बेरा ज�ाको छाना भएको घर/इ�ा 

वा बाँसको बेरा ज�ा वा टालीको छाना / 

से�रबेरा भई ज�ाको छाना भएको घर

१०० २० ३० ४० ५० १०० ० ०

५ काठ बाँसको बेरा खर �ाली आदीको छाना 

भएको क�ी घर
२० २५ ५० ७५ १०० ० ० ०

६ ढंुगा वा ई�ाको पखा�ल (घेराबारा) ५० १० ११ १२ १५ २० २५ ४०

करयो� एकीकृत स�ि�को मू� बािष�क दर (को�मा अ�रमा)

पाँचलाख �पैयाँस�को मू�ांकनमा एक मु� �. ५० (पचास)

पचास लाख �पैयाँस� �ित लाख �. १० (दश)

एकाउ� लाख �पैयाँदे�ख एक करोड �पैयाँस� �ित लाख �. २० (िबस) 

एक करोड एक लाख �पैयाँदे�ख दुइ करोड �पैयाँ स� �ित लाख �. २५ (प��स)

दुई करोड एक लाख �पैयाँदे�ख ितन करोड �पैयाँस� �ित लाख �. ३० (तीस)

ितन करोड  एकलाख �पैयाँदे�ख पाँच करोड �पैयाँस� �ित लाख �. ४५ (पैतािलस)

पाँच करोड भ�ा माथी �ितलाख �. ५० (पचास)
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�.सं. िवषय िववरण आ.व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

१ बहालकर पूव�-पि�म लोकमाग�सँग जोिडएका 

घरह�को बहालको हकमा 

�ितवग� फूट � १५।०० का दरले कोठा भाडा एिकन 

गरी सो को १० �ितशत

मूल सडकसंग जोिडएका शाखा 

प�ी सडक

�ितवग� फूट � १०।०० का दरले कोठा भाडा 

एिकन गरी सो को १० �ितशत

अ� िभ�ी िपच रोड �ितवग� फूट � ५।०० का दरले कोठा भाडा एिकन 

गरी सो को १० �ितशत

अ� क�� सडकको हकमा �ितवग� फूट � २।०० का दरले कोठा भाडा एिकन 

गरी सो को १० �ितशत

lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

अनुसूची ३

अथ� िवधेयकको दफा ३ बमोिजमको घर ज�ा बहाल कर

- घरधनी र बहाल िलने िवच भएको स�झौताको हकमा सोही अनुसार िनयम बमोिजमको १० �ितशत घर बहाल कर असुल ग�रने छ । 

स�झौता नभएको हकमा देहाय अनुसार घरभाडा िनधा�रण गरी िनयम अनुसार बहाल कर असुल ग�रने छ ।   

१. घर ज�ा बहाल कर

अनुसूची ४

अथ� िवधेयकका दफा ४ बमोिजमको �वसाय / उधोग करका दरह�

१  �वसाय कर 

क) घर न�ा बनाउने ई��जिनय�र� क��े�ी 

िस.नं.

१ ५०००/-

नगरपािलकामा दता� नभएका क��े�ीको हकमा 

�ित घर न�ा � २०००/-२

िवषय िववरण आ .व. ००७७/०७८ का लािग �ीकृत कैिफयत

�वसाय दता�,

नवीकरण शु�,

अ� शु�

                                       �ापारीक ब�ूह� (बािष�क �वसाय कर ) पूजीको आधारमाः
(ख) चुरोट तथा र�ी ज� पदाथ�

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

१ १ लाख दे�ख ५ लाखस� १५००।०

२ ५ लाख १दे�ख १० लाखस� २५००।०

३ १० लाख १ दे�ख २० लाखस� ३०००।०

४ २० लाख १ देखी ५० लाखस� ७०००।०

५ ५० लाख १ दे�ख १ करोडस�  १५०००।०

६ १ करोड १ दे�ख मािथ २००००।०
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ग)_  िकराना पसल -वािष�क _

घ)   हाड�वेयर पसल (वािष�क )

(ङ) �ेलस� पसलः(बािष�क)

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

१

२  

३

४

५

६   

७

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

१

२  

३

४

५

६   

७

८

१ लाखस�

१ लाख दे�ख ५ लाखस�

 ५ लाख १ दे�ख १० लाखस� 

१० लाख १ दे�ख २० लाखस� 

२० लाख १ देखी ५० लाखस� 

५० लाख १ दे�ख १ करोडस� 

१ करोड १ दे�ख मािथ

१ लाख दे�ख ५ लाखस� 

५ लाख १ दे�ख १० लाखस� 

१० लाख १ दे�ख २० लाखस� 

२० लाख १ देखी ५० लाखस� 

५० लाख १ दे�ख १ करोडस� 

१ करोड १ दे�ख ५ करोडस�

५ करोड १ दे�ख १० करोडस� 

१० करोड मािथ

३००।०

७००।०

१०००।०

२०००।०

४०००।०

८०००।०

१००००।०

१०००।०

२०००।०

२५००।०

५०००।०

१००००।०

१५०००।०

२००००।०

२५०००।०

१ लाख दे�ख ५ लाखस� 

५ लाख १ दे�ख १० लाखस� 

१० लाख १ दे�ख २० लाखस� 

२० लाख १ देखी ५० लाखस� 

५० लाख १ दे�ख १ करोडस� 

१ करोड १ दे�ख ५ करोडस�

५ करोड १ दे�ख मािथ

१

२

३

४

५

६

७

�ेलस� पसलले मिन टा�फरको समेत कारोवार संचालन गरेको भएमा थप १५००।० िलईनेछ ।
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१०००।०

२०००।०

३०००।०

५५००।०

१२०००।०

१७०००।०

२००००।०
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(च) िवद्युितय समा�ी (�ामेरा, िटभी, च�ा, िसटी �ेयस�, क��ूटर सामा�ी समेतका �वसायह�) (बािष�क)

(छ) �ा�र िव�ी, कार जीप, अटोमोवाइ�, मोटरपाट�स्, मोटरसाईकल, िमल,मेिशनरी, आिद) (बािष�क)

(ज) िकताव, कापी तथा �ेशनरीसंग स���त �वसाय (बािष�क)

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

१

२  

३

४

५

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

१

२  

३

४

५

६

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

१

२  

३

४

५

६  

७

५ लाखस� 

५ लाख १ दे�ख २० लाखस� 

२० लाख १ दे�ख १ करोडस� 

१ करोड १ दे�ख ५ करोडस� 

५ करोड १ दे�ख मािथ

७००।०

१५००।०

२०००।०

४०००।०

७०००।०

१ लाखस�

१ लाख दे�ख ५ लाखस� 

५ लाख १ दे�ख १० लाखस�

१० लाख १ दे�ख २० लाखस� 

२० लाख १ देखी १ करोडस� 

१ करोड १ दे�ख माथी

७०००।०

१५००।०

२०००।०

४०००।०

७०००।०

१५०००।०

५० हजारस�

५० हजार १ दे�ख १ लाखस�

१ लाख १ देख ३ लाखस�

३ लाख १ दे�ख ५ लाखस�

५ लाख १ दे�ख २० लाखस�

२० लाख १ दे�ख २५ लाखस�

२५ लाख १ दे�ख मािथ

३००।०

५००।०

७००।०

१०००।०

१५००।०

२०००।०

३५००।०
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(झ) औषधी पसल (आयुव�िदक समेत) संग स���त �वसाय (बािष�क)

ञ) कृिषसंग स���त �वसाय (कृिष फाम�, गाई पालन, संुगुर पालन, बा�ा पालन , कुखुरा पालन �वसाय आदी ।) (बािष�क)

(ट) कृिष औजार तथा खा�ानसंग स���त �वसाय (कृिष सामा�ी, औजार, मल, वीउ, गाई दाना, चोकर, कुखुरा दाना, 

     पशुपं�ी आहार आदी) (बािष�क)

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

१

२  

३

४

५

६  

७

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

१

२  

३

४

५

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

१

२  

३

४

५

३००।०

५००।०

७००।०

१०००।०

१५००।०

२०००।०

३५००।०

५० हजारस�

५० हजार १ दे�ख १ लाखस�

१ लाख १ देख ३ लाखस�

३ लाख १ दे�ख ५ लाखस�

५ लाख १ दे�ख २० लाखस�

२० लाख १ दे�ख २५ लाखस�

२५ लाख १ दे�ख मािथ

१ लाख स�

१  लाख दे�ख ३ लाख स�

३ लाख दे�ख ५ लाख स�

५ लाख दे�ख २० लाखस�

२० लाख दे�ख मािथ 

३००।०

५००।०

१०००।०

१५००।०

२५००।०

१ लाख स�

१  लाख दे�ख ३ लाखस�

३ लाख दे�ख ५ लाखस�

५ लाख दे�ख २० लाखस�

 २० लाख दे�ख मािथ 

५००।०

१०००।०

१५००।०

२०००।०

३०००।०
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(ड) सुित कपड, रेिडमेट कपडा आिद �वसाय (बािष�क)

(ढ) िवशेष� परामश� तथा �वसाियक सेवाः 

(क) िचिक�क, अहेव, कवीराज, होिमयोपेिथक, आयुव�िदक, पशु  डा�र, भेटरीनरी, सिज�कल लगायत ��संग 

       स���त �वसायह� (वािष�क )

(ढ) िशसा, �ेिमङ, कारपेट, सजावटका सामान र जनरल गूड्स आिद �वसाय (बािष�क)

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

५००।०

१०००।०

१५००।०

२०००।०

३०००।०

१

२

३

४

५

१

२

३

४

५

६

७

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१ लाखस�

१  लाख १ दे�ख ५  लाखस�

५लाख १ दे�ख १० लाखस�

१० लाख १ दे�ख २० लाखस� 

२० लाख दे�ख मािथ 

३ लाखस�

३ लाख १ दे�ख ५ लाखस�

५ लाख १ दे�ख १५ लाखस� 

१५ लाख दे�ख ३० लाखस� 

३० लाख १ देखी १ करोडस� 

१ करोड ५ करोडस�

५ करोड दे�ख मािथ

७०००।०

१०००।०

१५००।०

२०००।०

२५००।०

३५००।०

१००००।०

एम डी डा�रलाई 

एम वी िव एस, पशु डा�र

पशु सहायकलाई

किवराज, होिमयोपेिथक, आयुव�िदक डा�र

सिज�कल सामान ओषधी पसल खु�ालाई

औषधी पसल थोकलाई

सिज�कल सामान थोक

िभिडयो ए�रे

ए�रे मा� साधारण

किवराज, होिमयोपेिथक, आयुव�िदक अहेव

शा�र�रक �ायाम सामा�ी िब�ी

�ाव

३०००।०

२०००।०

१०००।०

२०००।०

३०००।०

३०००।०

३०००।०

३०००।०

१०००।०

३०००।०

२०००।०

१०००।०
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(ण) टेिल चलिच�, बृ�िच� िनमा�ण, परामश� सेवा, अनुस�ान तथा परामश�दाता, अनुवादक, छापाखाना, 
      �ेस, ��न ि��स�, आिद । (वािष�क )

(त) केवल नेटवक�  (बािष�क )

थ) लेखापरी�क (बािष�क )

(द)  कानुन  �वसायी  (वािष�क )  

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

 

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

 

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

 

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

 

१

२

३

४

५

६

१

२

१

२

३

४

१

२

३

४

१ लाख दे�ख ५ लाखस� 

५ लाख १ दे�ख १५ स�

१५ लाख १ दे�ख २० लाख स�

२० लाख १ दे�ख १ करोड स�

१ करोड १ दे�ख ५ करोड स�

५ करोड दे�ख मािथ

१५००।०

२०००।०

२५००।०

३०००।०

७०००।०

१००००।०

५०००।०

५०००।०

इ�रनेट �दायक सं�थासंग स���त काया�लयलाई 

यस नगरपािलका काय��े� रहेको केवल नेटवक� लाई

�ेणी क

�ेणी ख

�ेणी ग

�ेणी घ

३०००।०

२०००।०

१५००।०

१०००।०

३०००।०

२०००।०

१०००।०

२०००।०

ब�र� अिधब�ा

अिधब�ा 

अिभब�ा

लेखापढी �वसायी
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(ध)  अ� सेवाह� वा फम� (वािष�क )    

(न)  िनमा�ण �वसाय (वािष�क )      

नोटः—िनयमले तोकेको समय िभ� निवकरण नभएका तोके अनुसारको थप द�ुर    ( जा�रवाना) ला�े छ ।

(प)    कुटानी िपसानी  �वसायह�का हकमा (वािष�क )  

(फ)   तािलम �िश�ण के� �सायह�को हकमा (बािष�क ) 

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

 

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

१

२

३

४

५

१

२

३

४

१

२

३

४

५

६

१

२

३

४

५

६

७

िबमा अिभकता� िबदेशी

िबमा अिभकता� �देशी (�ा� िबमा अिभकता� बाहेक) िबमा

िब�ापन एजे�ी

सेयर दलाल

कानुनी फम�

१०००।०

५००।०

१०००।०

५०००।०

१०००।०

�ेणी क

�ेणी ख

�ेणी ग

�ेणी घ (भवन िनमा�णा कता� िनमा�णा �वसायी समेत 

५०००।०

३०००।०

२०००।०

१५००।०

कुटानी तथा िपसानी मा�

कुटानी िपसानी पेलानी

कुटानी िपसानी मसला आईटम

कुटानी िपसानी पेलानी िचयरा समेत

कुटानी िपसानी पेलानी िचउरा मसला बेसार

कुटानी िपसानी पेलानी तथा िव�ी िवतरण

६००।०

१२००।०

९००।०

१८००।०

२४००।०

३५००।०

मोटर ड� ाईिभङ तािलम के� 

क��ुटर, मोवाईल तािलम के�

ट्युसन, �ां�ेज से�र

िवद्युत मोटर ( वाटर प�) , ि�ज,एसी िटभी. तािलम के� 

िसलाई कटाई इ�ोइरी, गुिडया तथा अ� तािलम के�

डा� से�र, डा� तािलम के�

मािथ उ�ेख नभएका अ� तािलम के�

३०००।०

१०००।०

१५००।०

२०००।०

१०००।०

१०००।०

१०००।०
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ब) पय�टन सेवा �वसाय (बािष�क ) 					

आवास, लज ,होटल ,फा� फूड, रे�टुरा, �रसोट�, ट� ाभ� एजे�ी, �िमङ पुल, क��े� हल आिद

(म) िव�ीय सेवा (बािष�क )		 			

(भ)  संचार सेवा एफ एम, टावर अनुमित समेत (बािष�क )

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

१००००।०

३०००।०

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

१

२

३

४

५

६

७

८

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१

२

३

४

५

६

सानो �ामीण �रको िचया पसल वा १ लाखस� लगानी भएको होटल

१ लाख देखी २ लाखस�को

२ लाख दे�ख

५ लाख दे�ख १० लाखस�

१० लाख दे�ख २० लाखस�

२०  लाख  दे�ख ५० लाखस�

५० लाख दे�ख १ करोडस�

१ करोड भ�ा मािथ

५००।०

१०००।०

१५००।०

२०००।०

३०००।०

४०००।०

६०००।०

९०००।०

१ लाखस� 

२ लाख दे�ख २ लाख ५० हजारस�

२ लाख ५० हजार भ�ा मािथ

एफ.एम.रेिडयो �सारण

मोवाईल टावर ठूलो

मोवाईल टावर सानोको

८००।०

१२००।०

१६००।०

२०००।०

१५०००।०

१००००।०

ख वग�का िवकास ब�क,

ग वग�का िव�ीय क�नी/सं�था 

घ वग�का िव�ीय क�नी/सं�था

िवमा क�नी र मिन ट� �फर

१ करोडस� कारोवार(वासालत) भएका सहकारी

१ करोड दे�ख ३ करोडस� (वासालत) भएका सहकारी

३ करोड दे�ख ५ करोडस�(वासालत) भएका सहकारी

 

क वग�का िनजी �े��ारा संचािलत बािण� वैक, िवकास ब�क 

िवदेशी िबमा क�नी

५ करोड भ�ा मािथ (वासालत) भएका सहकारी वािण� ब�क 

िबकास ब�क िवदेशी िवमा क�नी

७०००।०

५०००।०

३०००।०

३०००।०

१०००।०

१५००।०

२५००।०
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िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

३००००।०

 

१०००।०

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१

२

३

४

५

२

३

य) �ा� सेवा (बािष�क )

     गै� सरकारी अ�ताल, नरिसंह होम, ��िनक तथा �ावह� लगायत �ा� सेवासंग स���त

     �वसायह�

(र) मम�त सेवा �वसाय (बािष�क )

(ल) अ� सेवा (बािष�क )

५ लाखस�को लािग

५ लाखदे�ख २० लाखस�

२० लाखदे�ख १ करोडस�

१ करोडदे�ख ५ करोडस�

५ करोडदे�ख मािथ

१५००।०

२०००।०

६०००।०

१२०००।०

२००००।०

�ासचू�ो से�, गाडीको प�, टायरटयूव प�चर, �ास व���, 

व�ा मम�त गन�, साइकल, �र�ा, लुगा िसउने मेिसन अ� फोटोकपी, �ाग

ट� या�र, बस, ट� क, हेवी इ�ूवमे�, कार, जीप, सवारी डे��� पे��� 

मोटर पाट�स, िमलमेशीनरी, एयरकुलर, टायर �रसोिल�, टाईनामाईट, रेि�िजरेटर

मोटरसाईकल, अटो�र�ा, िसटी �र�ा, पावर टेलर मम�त �वसाय

रेिडयो घडी िटभी मोवाईल आिद ईले�� ोिन� सामान

४

१

१५०००।०

५०००।०

वैदेिशक रोजगारीमा पठाउने सं�था हाउिजङ क�नी

उ�ोग, संघसं�था आिदमा �देशको लािग जनश�� स�ाई गन� 

कलर �ाव 

घरज�ा ख�रद िब�ी (�िटङ समेत) 

िव�ापन सेवा, फोटो �ुिडयो 

�ुटी पाल�र, केश �ृगार, साईनवोड�, पे��ङ सैलुन, नस�री , नाई हजाम 

मासु (खसी, कुखुरा, रागा, बंगुर आिद)  थोक िव�ेता

पंचेवाजा

वै� वाजा 	

१००००।०

२०००।०

१०००।०

१००००।०

१०००।०

१०००।०

१५००।०

िनशु�

१५००।०

नोट:  बचत तथा ऋणको कारोवार नगरी पूण�तया कृिषमा आधा�रत सहकारीका हकमा बािष�क शु� िलईने छैन ।

मािथ उ�े�खत सहकारीह�को स��मा कुनै िसफारीस गनु�पन� भएमा �ित िसफारीस � ५००।०० ला�े छ । 

बािष�क �पमा निवकरण नगरेमा ज�रवाना सिहत बुझाउनु पन�छ । मिन ट� ा�फरको समेत कारोवार गन� सहकारी 

सं�थाह�लाई िवमा क�नी र मिन ट� ा�फरका लािग तोिकएको रकम िलइने छ ।
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१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

िसतभ�ार

स	 ाउ� िस�म

हाफ �ाटरीङ		

साईवर �ाफे

ए�ोभेट

कवाडी पसल खु�ा	

ढुवानी सेवा शाखा भएका

ढुवानी सेवा शाखा नभएको		

खाना मा� िव�ी होटल

�ाटरीङ/टे� हाउस �वसाय

िसरक/डसना  बनाउने �वसाय

मूत� िनमा�ण तथा �वसाय गन�

पूजा साम�ीको �वसाय गन�

H1 मेिसन राखी कपडा िसलाई(टेल�रङ) गन� � ५००।००

खा�ा� स��� काँटा �वसाय

पेट� ोिलयम पदाथ� बे�े प� 		

भाडा वत�न, जु�ाच�ल, क�ेिटक, कृितम गहना, फे�ी समेत खु�ा िव�ेता

भाडा वत�न, जु�ाच�ल, क�ेिटक, कृितम गहना, फे�ी समेत थोक िव�ेता

 िडपाट�मे� �ोर रे�टुरे� बेकरी सिहतको

िडपाट�मे� �ोर

५०००।०

२०००।०

१०००।०

५००।०

१०००।०

३०००।०

३०००।०

२०००।०

१०००।०

२५००।०

५००।०

५००।०

५००।०

१५००।०

१२००।०

२०००।०

५०००।०

२५००।०

�ूनतम �. ५०००।०० �ित हे�ल थप � १००।००

थप १ मेिसन बराबर � १००।०० हाते मेिशनलाइ िनशु�)

व) अ� वग�करण नखुलेका �वसाय (बािष�क) 			

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

 

१

२
१०००।०

५००।०
खु�ा तरकारी, फलफूल, खरबुजा, का�ा, भुईकटहर आिद खु�ा

िव�ी फलफूल, पान पसल

आलु �ाज, ह�रयो तरकारी, फलफूल, खरबुजा, का�ा,

भुईकटहर आिद थोक िव�ी
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नोट:

१ मािथ उ�े�खत िकिसम, उपरो� िशष�कमा नपरेको �वसाय दता� �न आएमा �वसायको िकिसम हेरी मािथको कर दरमा नघट्ने गरी 

वािष�क कर िलई �वसाय �माण प� िदईने छ ।

२ नगरपािलकामा दता� भई संचालनमा आएका फम�, पसल आिदलाई ब� गनु�पदा� आव��ानूसार िनरी�ण गरी िवगत वष�को ला�े द�ुर 

र ज�रवाना समेत असूल गरी �वसाय ब� िसफारीस िदईनेछ । र सोको िववरण छु�ै फायल खडा गरी अ�ाविधक गरी रा�खने छ । 

३. �वसाियक फम� नामसारी गदा� � ३००। राज� िलई नामसारी गरीने छ ।

४. नगरपािलकालाई आव�क परेमा (�वसायको िकिसम िनधा�रण गन� स�भ�मा) िनजको �वसायको कारोवारको आ��रक राज� 

काया�लय वा अ�ःशु� काया�लय वाट कारोवार �माणीत िववरण माग गन� सिकनेछ  साथै नगरपािलकाले तोकेको कम�चारीबाट िनरी�ण 

गरी िनरी�ण �ितवेदनका आधारमा कर तय गरीनेछ ।

५. यस काया�लयलाई बुझाउनु पन� कर, शु� र भाडा आिद ज�ा राज� बुझाउन बाँकी रहेमा न.पा.बाट �दान ग�रने िसफा�रस लगायतका 

सेवा सो बुझाएपिछ मा� �वाह ग�रने छ ।

६. अ� बाँकी करह�का हकमा ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएको परीिधिभ� रही नगर काय�पािलकाको काया�लयले तोके बमोिजम �नेछ, 

�वसाय करमा १० �ितशत  ब�ौता जरीवाना तोिकएको छ ।

िस.नं.

१

२

३

िवषय आ.व. २०७७ / ७८ का 

लािग �ीकृत
िववरण

खसी बोका भेडा कािट िब�ी  गन� पसलमा �ित हाट बजार

सुगुर बंगुर काटी िब�ी गन� पसलमा �ित हाट  बजार

राँगा भैसी काटी िब�ी  गन� पसलमा �ित हाट बजार

कुखुरा काटी िब�ी गन� पसलमा �ित हाट बजार

माछा िब�ी  गन� पसल �ित हाट बजार

१००।०

१००।०

१५०।०

१००।०

७५।०

माछा, मासु िब�ी  

स��� �वसायमा

(�ित हाट बजार)

रेिडमेट सामान र थान कपडा िब�ी  गन� पसलमा

जु�ा च�ल िब�ी  गन� पसल ठूलो

जु�ा च�ल िब�ी  गन� पसल सानो

जु�ा च�ल िसलाई गन� मोची

२०।०

१५।०

१०।०

१०।०

फलफूल, ना�ा ठेलामा राखी िब�ी  गन� 

सागस�ी डोकामा वा डालामा �ाई बे�े

भारमा स�ी �ाई बे�े

िसजन अनुसारको साग स�ी आलु पसल ठूलो

मािसजन अनुसारको साग स�ी आलु पसल सानोमा

फलफूल सागस�ी �ित बयलगाडा

फलफूल सागस�ी �ितवोरा र अ� साना फलफूल पसलमा

कपडा तथा जु�ा

च�लसँग स��� 

�वसायमा

(�ित हाट बजार)

तरकारी तथा 

फलफूलसँग 

स���त 

�वसायमा

(�ित हाट बजार)

१५।०

१०।०

१०।०

२०।०

१५।०

२०।०

१०।०
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४

५

१५।०

६

७

खा�ा�सँग  

स���त

पर�रागत

िसपसँग 

स���त 

�वसाय

चामल, दाल, नुन, तेल गेडागुडी, दालमोड भुिजया, 

आिद  िब�ी गन� पसल, िकराना पसल

मकै पोली बे�

पान पसल

१०।०

१५।०

माटाका भाँडा बे�े पसल  ठूलो

माटाका भाँडा बे�े पसल सानो

कूचो, कुनीया नाङ्लो बे�े

जिडबुटी िब�ी गन�

कपाल काट्नेलाई

१५।०

१०।०

१५।०

१०।०

१०।०

िजउंदो पशुपं�ी 

िब�ीसँग स���त

िजउँदो खसी, बोका, गाई, गो�, भैसी, राँगा, वाछा, वाछी, 

पाडा, पाडी, सँुगुर, वंगुर, पाठा, पाठी, ज�ा 

चौपायाह�को िब�ी मु�मा 

हाँस, परेवा, कुखुरा ज�ा पं�ीह�को �ित गोटा

हाँस, कुखुराका च�ाह�को �ित गोटा

२% (दुई �ितशत)

५।०

२।०

अ� �वसायसँग 

स���त कर

(�ित हाट बजार)

मुरली, बाँसुरी, गुलेली, थैली, जु�ा, उडुस मान� औषधी बे�े

खेल, तमासा देखाउनेलाई

माईिक�, �चार, �सार गरी �वसाय गन�

बाँस �ित बयल गाडा

बाँस �ित ट� क

खिटयामा सामान राखी बे�े

फलामको औजार तथा सामान बे�े

भाँडाकुडा पसल 

फोटो �ेिम�

मम�त (कुकर, लाईट, छाता आदी)

बेलुनका,  गुिडया, खेलौना  िब�ी गन�

खरबुजा/का�ा/केरा/भुईकटहर िब�ी गन�

खरबुजा/का�ा/केरा/भुईकटहर सानो गाडी

खरबुजा/का�ा/केरा/भुईकटहर ठूलो गाडी

चुरा, धागो, टीका,पूजा साम�ी,डोरामाला, संृगार मिनहारी 

सँग स���त �वसायमा �ित हाटबजार

१०।०

२५।०

५०।०

३०।०

३००।०

१०।०

१५।०

१५।०

१०।०

१०।०

२०।०

१५।०

२००।०

१५।०

gLlt, sfo{qmd tyf ah]6
103



lzj;tfIfL gu/ ljsf; of]hgf @)&&÷)&*

(ष) उ�ादन मुलक/सेवा मुलक उ�ोगह�को बािष�क कर ।

जु�ा च�ल उ�ोग, चक उ�ोग, दाना उ�ोग, िफनेल उ�ोग, िनर उ�ोग, औषधी उ�ोग, सौय� उजा� उ�ादन, िम�ी, च�ेट उ�ोग, पापड 

िच� उ�ोग, पाउरोटी उ�ोग, बरफ उ�ोग, झल तथा पदा� उ�ादन तार जाली उ�ादन गन� उ�ोग, का� उ�ोग,गृल उ�ोग, डेरी उ�ोग, ु

िचनी उ�ोग, डोरी, ड�ा, बा�ीन आदी बनाउने उ�ोग, िनमा�ण उ�ोग, खिनज उ�ोग, सेलर िमल तथा उजा� मूलक उ�ोग लगायतका 

उ�ादनमूलक /सेवामूलक उ�ोगह�को हकमा ।

नोट:

१ मािथ उ�े�खत िकिसम, िशष�कमा नपरेको उ�ोग दता� �न आएमा, उ�ोगको िकिसम हेरी माथीको कर दरमा नघट्ने गरी वािष�क कर 

िलई �वसाय �माणप� िदईने छ ।

२ नगरपािलकामा दता� भई संचालनमा आएका उ�ोगलाई ब� गनु�पदा� आव��ानुसार िनरी�ण गरी िवगत वष�को ला�े द�ुर र 

ज�रवाना समेत असूल गरी ब� िसफारीस िदईनेछ । र सोको िववरण छु�ै फायल खडा गरी अ�ाविधक गरी रा�खने छ । 

३. उ�ोग नामसारी गदा�  � ५००। राज� िलई नामसारी ग�रने छ ।

४. नगरपािलकालाई आव�क परेमा (उ�ोगको िकिसम िनधा�रण गन� स�भ�मा) िनजको उ�ोगको िववरण आ��रक राज� काया�लय वा 

अ�ःशु� काया�लयवाट माग गन� सिकने छ साथै नगरपािलकाले तोकेको कम�चारी वा िनरी�ण गरी िनरी�ण �ितवेदनका आधारमा 

कर तय ग�रनेछ ।

५. यस काया�लयलाई बुझाउनु पन� कर, शु� र भाडा आिद ज�ा राज� बुझाउन बाँकी रहेमा न.पा. बाट �दान ग�रने िसफा�रस 

लगायतका सेवा बुझाए  पिछ  मा� �वाह ग�रनेछ ।

६. अ� बाँकी करह�का हकमा ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएको परीिधिभ� रही नगर काय�पािलकाको काया�लयले तोके बमोिजम 

�नेछ ,उ�ोगको करमा ब�ौता रहेमा १० �ितशत जरीवाना तोिकएको छ  ।

७ अध� �शोिधत माल वा खेर गईरहेको माल वा अ� सामानको �योग र �शोधन गरी मालसामान उ�ादन गन� (ज�ोः खेर गईरहेको 

�ा��कबाट सामान िनमाण� गन� र फोहोरबाट मल िनमाण� गन� �वसायको हकमा ��ा) उ�ोगलाई �ो�ाहन गरी �वसायको 

लगानी हेरी बािष�क बिढमा �.१०००।०० मा� कर िलईने छ ।

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

१

२

३

४

५

६

७

८

३ लाखस�

३ लाख १ दे�ख ५ लाखस�

५ लाख १ दे�ख १० लाखस�

१० लाख १ दे�ख २० लाखस�

२० लाख १ दे�ख ५० लाखस� 

५० लाख १ दे�ख १ करोडस� 

१ करोड १ दे�ख ५ करोडस�

५ करोड दे�ख मािथ

१०००।०

१५००।०

२०००।०

२५००।०

३५००।०

५०००।०

१००००।०

२००००।०
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स) िविवध �वसाय कर (वािष�क)

िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८का लािग �ीकृत कैिफयत

 मोटर साईकल �र-क��सन 

पि�का �कासन गृह  

गाडी िटकट बुिकङ

पा�रवारीक लागत काड�

िसमे�का साम�ी बनाउने उ�ोग

पाट� �ालेस

�िटङ �वसाय

िव�वा नस�रीह�

सभाहल

माछा पोखरी 

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

सामुदाियक वन उपभो�ा सिमितबाट िब�ी लकडीको

२०००।०

१०००।०

५००।०

५०।०

१५।०० �ित �ु.िफ.

५००।०

३०००।०

३०००।०

५००।०

१५००।०

यस न पा बाट �वसाियक �माण प� िलएको 

भए ५००।०० सो नभए १०००।००

५००।०० (बािष�क �पमा निवकरण नगरेमा

तोिकए अनुसारको ज�रवाना िलईने छ )

५ क�ा स�को ३००।००, १० क�ा स�को ५००।००

 र सो भ�ा माथीको १०००।०० �ित पोखरी

५००।०

५००।०

५००।०

५००।०

सहकारी दता� तथा निवकरण

सहकारी शाखा िव�ार अनुमित

गैरसरकारी संघसं�था दता� तथा निवकरण

गैरसरकारी संघसं�था शाखा िव�ार/निवकरण

सं�था फम� सूची दता� शु�

रासायिनक मल िब�ी गन� अनुमती प�

१. शु�/द�ुर

अनुसूची ५

अथ� िवधेयकको दफा ५ बमोिजमको शु�, द�ुर तथा द� ज�रवाना

(१). सवारी दता� तथा सडक पूवा�धार उपयोग बािष�क शु�

िस.नं.

१ सवारी 

साधन

िववरण कैिफयतिवषय
आ .व. २०७७/०७८

का लािग �ीकृत

नगरपािलकाले सूचना माफ� त तोकेको 

अवधी िभ� बािष�क सडक पूवा�धार 

उपयोग शु� बुझाएका सवारी 

साधनह�लाई सडक पूवा�धार उपयोग 

शु� ( सािवकको पटके सवारी कर) 

िलईने छैन  ।

नीिज सवारी साधन कार जीप भेनको हकमा (बािष�क)

टे�ो, इ �र�ा दता� तथा बािष�क 

साव�जिनक भाडाका कार जीप भेन िपकअप,�ुल भेन आिद

िमिनट� क, �ा�र, �ूल बस,  साव�जिनक  बस साधन

ट� क, िट� पर, लहरी, �ाभेटर, �ेडर, रोलर आिद ठूला

१३००।००

१०००।००

२०००।००

२५००।००

३०००।००
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िस.नं. िववरण आ .व. २०७७/०७८का लािग �ीकृत

४०।००

२५।००

िस.नं.

१

िववरण कैिफयतिवषय

घर र ज�ा

स���

िसफारीस

आ .व. 

२०७७/०७८ का 

लािग �ीकृत

२).सडक पूवा�धार उपयोग शु�

१

२

३

४

५

टे�ो, इ-�र�ा �ित पटक (आते/जाते)

िवदेशी नं. �ेट भएका �.सं. १ बमोिजमका सवारी साधनको हकमा (आते/जाते)

िवदेशी नं. �ेट भएका �.सं. २ बमोिजमका सवारी साधनको हकमा (आते/जाते)

�देशी िनजी तथा भडाका बस, िव�ालयका बस, ट� क, िट� पर,ट� या�र, 

लहरी, जेिसवी आदी ठुला साधन �ित पटक (आते/जाते) 

�देशी िनजी तथा भाडाका कार, जीप, भेन, िव�ालयका भेन �ा�ी 

ज�ा साना सवारी �ितपटक (आते/जाते)

१५।००

८०।००

५०।००

नोटः सरकारी, सरकारी सं�थान, कुटनैितक िनयोगका सवारी साधनह�, दमकल,ए�ुले�मा उ� शु� िलइने छैन । साथै िशवसता�ी 

नगरपािलकामा बािष�क सडक पूवा�धार उपयोग शु� बुझाई ��कर वा अनुमित प� िलएका सवारी साधनह�ले सडक पूवा�धार उपभोग 

शु� ितनु�पन� छैन ।
अनुसूची ६

अथ� िवधेयकको दफा ६ बमोिजम नगरपािलकाबाट उपल� गराईने द�ुर सेवा शु�, द� ज�रवाना ।

(१) िसफारीस द�ुर :

मोही नामसारी  तथा मोही बाँडफाँड िसफारीस १ क�ास�

ज�ा नामसारी िसफारीस १० क�ास� 

मोही लगत क�ा िसफारीस १ क�ास� 

अपुताली िसफारीस द�ुर १ क�ास�

चार िक�ा िसफारीस १ क�ास�

िनवेदन द�ुर

प�ी घर �मािणत

क�ी घर �मािणत

घर कायम िसफा�रस

बसोवास �मािणत

�वसाियक घर कोठा खो�ने

आवासीय घर कोठा खो�ने , घर नामसारी

हकभोग तथा जोतभोग  तथा छुट दता� िसफारीस

उ�ोग स��� घरमा आगलािग (घरधिनका लािग)

साना घरेलु  उ�ोगमा आगलािग िसफारीस 

मझौला उ�ोगमा आगलािग िसफारीस

ठूला उ�ोगमा आगलािग िसफारीस

सव�साधारणको घर टहरामा िसफारीस

संघसं�थाको बैक खाता खो�ा

एक क�ा भ�ा मािथ थप �ितक�ा ३०।००

१० क�ा भ�ा मािथ थप �ितक�ा ५०।००

एकक�ा भ�ा मािथ थप �ितक�ा ३०।००

एक क�ा भ�ा मािथ थप �ितक�ा ५००।००

एक क�ा भ�ा मािथ थप �ितक�ा २५।००

एक क�ा भ�ा मािथ थप �ितक�ा २५।००

वीमा �योजनका लािग, अ�का लािग िनशु� 

वीमा �योजनका लािग, अ�का लािग िनशु� 

वीमा �योजनका लािग, अ�का लािग िनशु� 

वीमा �योजनका लािग, अ�का लािग िनशु� ।

�र�ा ठेलाको �ु बुक द�ुर

नगरपािलकाको आयोजना संचालनका 

लािग ग�रएको िसफारीस िनशु�

५००।००

४००।००

५००।००

१५००।००

१५०।००

२०।००

१०००।००

३००।००

३००।००

२०००।००

१०००।००

१००।००

२५०।००

२५००।००

४०००।००

७५००।००

िनशु�

३००।००

२००।००

�ित वग� िफट � १।००
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२

३

४

५५

६

�वसाय 

�माण 

प� द�ुर

नागरीकता

सँग 

स���त

िसफारीस

�वसाय �माण प� द�ुर

ितनपु�े खु�ने िसफारीस

नगरपािलका घोषणा �नु पूव�दे�ख 

ब�ौता �ने र नगरपािलकाले जारी 

गरेको �माणप� निलनेका हकमा
१५०।००

३००।००

नागरीकता �माण प� िसफारीस

नागरीकता सिज�िमन

नागरीकताको �ितिलपी

अंगीकृत नागरीकता

बैवाहीक अंगीकृत नागरिकता िसफारीस

१००। ००

२००। ००

१००। ००

१०००।००

१०००।००

अ�� िज�ाको भए �. २००।००

पंिजकरण

सँग 

स��� 

�माणीत 

िसफारीस

क�ुलर �मािणत(नाता �मािणत,ज�,िववाह,

बसाईसराई, मृ�ु आिद )

िववाह �माणीत

ज� �माणीत

मृ�ु �माणीत

बसाईसराई �माणीत

अिववाहीत �माणीत

नाम, उमेर थर लगायत संसोधन/�मािणत

२००।००

२००।००

२००।००

१००।००

२००।००

२००।००

२००।००

��� 

सग 

स���त

िसफारीस

चारीि�क एवम् सूचीकृत वग� िसफारीस  �थायी 

बसोवास भएका लागी

नेपाली पे�न प� बहकका लािग गरेको जुनसुकै

िसफारीस

भारितय पे�न बहाकका लािग जुनसुकै िसफारीस

अ� देशका पे�न बहाकको हकमा

कृिष संग स�िधत िसफारीसको हकमा बोरीङ गन� समेत 

बैदेशीक रोजगारीमा मृ�ू �नेको िसफारीस

२००।००

३००।००

५००।००

१०००।००

५०।००

िनशु�

उ�े�खत िसफारीसमा सज�िमन

 गन� परेमा सो को द�ुर पुन

 ला�े छ  ।

�वसाय ब� िसफारीस

पसल कोठामा आगजनी भएको

नाता �माणीत नेपालीमा

नाता �माणीत अ�ेजीमा

सबै �कारका अं�ेजी िसफारीस

२५०।००

१००। ००

३००।००

३००।००

३००।००

िवमा �योजन भए

न�री ज�ाको �ख काट्ने िसफारीस(संरि�त �ख बाहेक)

स�लीयत काठको िसफारीस

अ� मािथ उ�ेख नभएका िसफारीस

िवद्युत िसफारीस/प�� घरको लािग

क�� घरको लािग िसफारीस

३००।००

७००।००

३००।००

५००।००

२५०।००

१ भ�ा बढी �ख भए �ित �ख २००।

दाउराको �योजन भए �ित �ा�र �. ५००।

�वसाय संग 

स���त

 िसफा�रस

मिदरा सिहतको होटल संचालन िसफा�रस

मिदरा रिहत होटल �वसाय संचालन िसफा�रस

५००।००

३००।००
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७ अ� 

िसफा�रस

िसंचाईका लािग मोटर जडान िसफा�रस

पशुपं�ी िवमा स��� िसफा�रस

टावर दता� िसफा�रस मा�

५०।००

५०।००

१०००।००

�ित ट� या�र ५००।००  
�ित ट� क १०००।०० स�

५००।००

१०००।००

घर भ�ाई नगरपािलका �े� िभ�ै 

एक ठाउँबाट अक� ठाउँ लैजादा (�ित घर)

घर भ�ाई अ� �थानीय तहमा लैजाने िसफा�रस

सहकारी शाखा िव�ार िसफा�रस ५००।००

�ित घर ५००।००५००।००

नोटः सािवक गा.िव.स. बाट घर न�ा �मािणत िलएकाह�का हकमा घरन�ा पास �ि�यामा आउँदा अ� घर न�ा 

�मािणत नगरेकाह� सरहका शु� िलईनेछ । उ�े�खत घरन�ा पुनः�मािणत गनु� पन� भएमा � ५००। ला�ेछ ।

िस.नं.

१

िववरण कैिफयतिवषय
आ .व. 

२०७७/०७८ का 

लािग �ीकृत

उधोग दता� 

िसफा�रस

चाउचाउ उ�ोग

िव�ुट उ�ोग

च�ल उ�ोग

सलाई उ�ोग

�ाई उ�ोग

सस उ�ोग

कपडा उ�ोग

बरफ उ�ोग

क�ेसनरी उ�ोग

का� उ�ोग

स-िमल सिहतको का� उ�ोग

फिन�चर मा� �ारेज

पेट� ोल प�

मि�तेल िडलर	

�ेशनरी उ�ोग

िड�ीलरी उ�ोग

ह�ा पेय पदाथ�

�ा�ीक उ�ोग

�ा�ीक उ�ोग

पाउरोटी केक

�ील उ�ोग

५०००।०

३०००।०

३०००।०

५०००।००

५०००।००

३०००।००

५०००।००

२०००।००

१५००।००

३०००।००

५०००।००

२०००।००

२०००।००

१५०००।००

३०००।००

२०००।००

१५०००।००

५०००।००

३००००।००

२०००।००

३०००।००

२  िविभ� िसफारीस द�ुर 

(क) उ�ोग संचालन िसफा�रस द�ुर
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 ५०००।००

१००००।००

 ३०००।००

१५०००।००

१००००।००

५००।००

५०००।००

२५००।००

१०००।००

२००००।००

५००।००

२००००।००

५००००।००

१५००।००

गलैचा उ�ोग

गाम�� उ�ोग

भुजीया िमल

ईटा उ�ोगआधुनीक भ�ा जिडत

ईटा तथा टायल आधुिनक य� जडान नग�रएको

पशुआहार

तामा आ�ुिनयम ज�ा धातु उ�ोग

�ेस बाहेक ि����

जुस उ�ोग

चुरोट िबडी

बेतबांस फिन�चर

लुि�के� उ�ोग

मािथ उ�ेख नग�रएका उ�ोगह�को हकमा

कं�ीट(िसमे�) �क उ�ोग

कंि�ट �र�/ �ान/ िप�र/ रेिल�/ गमला

६००। दे�ख २००००।०० स�६००। -२००००।

(३) सं�थागत िश�ण सं�था दता�/संचालन अनुमती एवं अ� कामका लािग िसफारीस द�ुर

िस.नं. िववरण कैिफयतआ .व. २०७७/०७८ का लािग �ीकृत

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

पूव� �ाथिमक (म�े�री)

क�ा १ अनुमती

क�ा थप (क�ा ५ स�)

क�ा थप अनुमती (क�ा ६ दे�ख ८ स�)

क�ा थप अनुमती (क�ा ९ र १०)

क�ा थप अनुमती (क�ा ११ र १२)

मािव  क�ा ११ र १२ िवषय थप अनुमती

अनुमती माग फारम शु�

�ा�स िसफा�रस सामुदाियक

�ा�स िसफा�रस सं�थागत

संकाय थप िसफ�रस/अनुमती 

�ािविधक िश�ण सं�था

३०००।००

५०००।००

२०००।००

३०००।००

५०००।००

१००००।००

५०००।००

५००।००

१००००।००

१२०००।००

३०००।००

१००००।००

(�ित क�ा )

(�ित क�ा ) 

(�ित क�ा )

(�ित क�ा ) 

(�ित क�ा ) 
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िस.नं. िववरण कैिफयतआ .व. २०७७/०७८ का 

लािग �ीकृत

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

४) घरबाटो �मािणत (अंशव�ा, हक छोड्ने (सरकारी �योजनका लािग मा�) प�रवार िभ� नामसारी, 

    बकस, दाईजो आिदको हकमा)

१ िवगाह

दे�ख मािथ
िस.न. िवषय िववरण

१ क�ा 

स�
२ क�ा

स�
 ३ क�ा दे�ख

५ क�ा स�

५ क�ा दे�ख

१० क�ा स�

१० क�ा दे�ख 

१ िवगाह स�

१

२

३

४

५

६

७

लोक माग�ले छोएको ज�ा

सहायक कालोप�ेले छोएको ज�ा

�ाभेल बाटोले छोएको ज�

क�� बाटोले छोएको ज�ा

कुनै पिन बाटोले नछोएको ज�ा

बगर �े�, निद कटानको छेउको ज�ा

४००।००

३००।००

२५०।००

२००।००

१००।००

२५।००

८००।००

६००।००

५००।००

२५०।००

१५०।००

५०।००

१२००।०

९००।००

७५०।००

४००।००

२००।००

१००।००

१६००।००

१२००।००

१०००।००

६००।००

३००।००

२००।००

२०००।००

१५००।००

१३००।००

८००।००

४००।००

३००।००

२५००।००

२०००।००

१५००।००

१०००।००

५००।००

४००।००

�िट� भएका ज�ा १० धुर स�को � ५००।०० सो भ�ा मािथ �ित धुर � २५।०० का दरले थप �दै जाने छ ।  

(५)  घरबाटो �मािणत कर (रािजनामा/िब�ी �योजनका लािग)

      घरबाटो िसफा�रस गदा� जित जिमन बेचिवखन गन� हो सो �होरा खोली िसफा�रस गन� र सोही �े�फल 

     अनुसारको �ने द�ुर िलईने छ ।

�ित क�ा २० लाख िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

�ित क�ा १९ लाख िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

�ित क�ा १८ लाख िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

�ित क�ा १७ लाख िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

�ित क�ा १६ लाख िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

�ित क�ा १५ लाख िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

�ित क�ा १४ लाख िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

�ित क�ा १३ लाख िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

�ित क�ा १२ लाख िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

�ित क�ा ११ लाख िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

�ित क�ा १० लाख िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

�ित क�ा ९ लाख िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

�ित क�ा ८ लाख िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

�ित क�ा ७ लाख िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

�ित क�ा ६ लाख िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

�ित क�ा ५ िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

१५००।००

१४००।००

१३००।००

१२००।००

११००।००

१०००।००

९००।००

८५०।००

८००।००

७५०।००

७००।००

६५०।००

६००।००

५५०।००

५००।००

४५०।००
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�ित क�ा ४ लाख िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

�ित क�ा ३ लाख िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

�ित क�ा २ लाख िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

�ित क�ा एक लाख पचास हजार िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

�ित क�ा एक लाख िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

�ित क�ा १ लाख भ�ा कम िनधा�रण भएको हकमा �ित क�ा �.

४००।००

३५०।००

२००।००

१५०।००

७५।००

५०।००

२०।००

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३ निद कटान भएको, निद कटानकालािग संभािवत खतरा भएको 

हकमा �ित क�ा

नोट: िव�ी िसफा�रसको लािग आर िस िस घरको �ितकोठाको मू�ा�न १ लाख कायम ग�रएको । उ�े�खत कोठालाई 

    �ितलाख � ३००।०० द�ुर िनधा�रण ग�रएको । 

६) अिमनबाट ग�रने सेवाह�को शु�

ि	वधेयकको दफा ६ बमोिजम नगरपािलकाबाट उपल� गराईने सेवा शु� ।

िस.नं.

िस.नं.

१

२

३

१

िववरण

िववरण

कैिफयत

कैिफयत

िवषय

िवषय

आ .व. 

२०७७/०७८ का 

लािग �ीकृत

आ .व. 

२०७७/०७८ का 

लािग �ीकृत

माग िनवेदनका आधारमा

ज�ा छु�याउने काम

दूरी �मािणत लगायतका अ�

अिमनसंग जोिडएका िसफारीसह�

अदालतको फैसला वा प�

बमोिजम नापजाच गनु� पदा�

१ क�ा मािथ १ िवघा स�

१ िवघा मािथ २ िवघा स�

२ िवघा मािथ

बैिकङ �योजनका लागी ।

सब�साधारण संग जोडीएका िसफारीस

िकचलो परी आएको हकमा

मािथ उ�ेखीत बाहेकको हकमा

१ क�ा दे�ख १ िवघास�

१ िवघा दे�ख २ िवघास�

२ िवघामािथ

१०००।००

१५००।००

२५००।००

१०००।००

३००।००

१०००।००

१०००।००

१०००।००

१५००।००

२५००।००

७) घरन�ा पास द�ुर

घर न�ा पास द�ुर

(घर बनाउनु भ�ा पिहले 

न�ा पास  गदा�)

आरिसिस भुई तला स� १००० वग� िफट 

स�का लािग �ित वग� िफट

आरिसिस भुई तला स� १००० वग� िफट 

भ�ा मािथका लािग �ित वग� िफट

आरिसिस पिहलो थप तला १००० 

वग� िफट स� �ित वग� िफट

 �. ४।००

 �. ५।०० 

 �. ६।०
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२

आरिसिस सो भ�ा मािथ जती 

भएपनी �ित वग� िफट

आरिसिस पिहलो थप तला १००० वग� िफट 

भ�ा मािथका लािग �ित वग� िफट

आरिसिस दो�ो थप तला १०००  

वग� िफट स�का लािग �ित वग� िफट 

आरिसिस दो�ो थप तला १०००  वग� 

िफट भ�ा मािथका लािग �ित वग� िफट

आरिसिस ते�ो थप तला १००० वग� िफट

स�का लािग �ित वग� िफट 

आरिसिस ते�ो थप तला १००० वग� िफट 

भ�ा मािथका लािग �ित वग� िफट

�. ७।०० 

�. ७।०० 

�. ८।०० 

�. ८।०० 

�. १०।०० 

�. १५।०० 

घर न�ा िनयिमत पास द�ुर

(घर िनमा�ण गरे पिछको द�ुर

आरिसिस सो भ�ा मािथ जती

भएपनी �ित वग� िफट

आरिसिस भुई तला स� १००० वग� िफट 

स�का लािग �ित वग� िफट

आरिसिस भुई तला स� १००० वग� िफट 

भ�ा मािथका लािग �ित वग� िफट

आरिसिस पिहलो थप तला १००० वग� िफट 

स� �ित वग� िफट

आरिसिस पिहलो थप तला १००० वग� िफट 

भ�ा मािथका लािग �ित वग� िफट 

आरिसिस दो�ो थप तला १०००  वग� िफट 

स�का लािग �ित वग� िफट

आरिसिस दो�ो थप तला १०००  वग� िफट 

भ�ा मािथका लािग �ित वग� िफट

आरिसिस ते�ो थप तला १००० वग� िफट

स�का लािग �ित वग� िफट

आरिसिस ते�ो थप तला १००० वग� िफट

भ�ा मािथका लािग �ित वग� िफट

�. 6.00

�. ७।००

�. ८।००

�. ९।००

�. १०।००

�. ११।००.

�. १२।००

�. १३।००

�. १७।००

३      अ� न�ा पास

भुई तलामा इटको िदवाल माथी से�र बेरा

ग�र िटनको छाना लगाएको घर �ित वग� फुट

पखा�ल �ित रिन� िफट

काठको घर वा टाँडे घर �ित वग� फुट

भँुईतलामा प�ी िदवाल भइ मािथ 

टीनको छाना भएको �ितवग�फुट

�. २।५०

�. १।५०

�. २।००
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४

५

६

न�ा पास िकताव

घर न�ा नामसारी द�ुर

न�ा  पास िकताव द�ुर नयाँ 

घरका लािग

न�ा  पास िकताव द�ुर न�ा 

िनयिमतका लािग

�. ५००।००

�. ६००।००

१००० वग�िफटस�को घर न�ा 

नामसारी (िब�ीको हकमा)

क) घर ज�ा धनीको मृ�ु 

भई �चिलत कानून 

बमोिजम एका संगोलका 

परीवारमा नामसारी गनु� 

पदा� १००० बग�िफट स�को 

घरमा �. ५००। सो भ�ा 

मािथ जितसुकै भए पिन 

�.१०००। िलईने छ ।

वािष�क निवकरण गनु� 
पन�छ । निवकरण  
अविधको ३५ िदन िभ� 
समेत निवकरण नगरेमा 
�ित मिहना निवकरण 
द�ुरको १०  �ितशत 
ज�रवाना ला�े छ  

३००१ दे�ख ४००० बग� फुट स�को

४००१ दे�ख ५००० बग� फुट स�को

५००१ बग�फुट भ�ा मािथ �ित बग�फुट

१००१ दे�ख २००० वग� फुटस�को 

घर न�ा नामसारी

२००१ दे�ख ३००० वग� फुटस�को 

घर न�ा नामसारी

�. २०००।००

�. २५००।००

�. ३०००।००

�. ३५००।००

�. १।००

घर न�ा िनरी�ण तथा सज�िमन द�ुर

लेआउट द�ुर

साव�जिनक पूवा�धार मम�त द�ुर

ि�फेज लाईन जडान िसफारीस

खानेपानीको धारा जडान

सं�था दता� िसफारीस

सं�था निवकरण िसफा�रस

िसनेमा हल खो�ने िसफारीस

मेला सक� स अनूमित िसफारीस

िसिस �ामेरा  जडान िसफारीस

�र�ा ठेला नामसारी द�ुर

िसिट �र�ा, टे�ो  दता�

िसिट �र�ा र टे�ो निवकरण

जुनसुकै �कारका सज�िमन

मािथ उ�ेख नभएका द�ुरको हकमा

घरको न�ाको �ितिलपी

अ� �माण–प�

एकीकृत स�ती कर ितरेको  रिसदको �ितलीपी

३००।००

२००।००

१००।००

७००।००

२००।००

१०००।००

५००।००

२००००।००

५०००।००

१००।००

१०००।००

१०००।००

३००।००

२००।००

५००।००

५०।००

१  वटा भए ५००।०० २  वटा स� भए ७५०।०० ३  वटा स� भए १०००।०० सो 

भ�ा मािथ �ित �ामेरा � ५००।०० थप �ंदै जाने

िसिट �र�ा र टे�ो

 निवकरणको हकमा
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(ड) आय हैिसयत �मािणत सेवा शु�

�.सं.

िस.नं.

िस.नं.

१

१

२

२

३

िवषय

िवषय

िववरण

िववरण

िववरण कैिफयतिववरण

आ.व. २०७७/७८ का लािग �ीकृत

आ.व. २०७७/७८ का लािग �ीकृत

आ.व. २०७७/७८ का 

लािग �ीकृत

आय हैिसयत शु�१
५  लाख स�को

१० लाख स�को

२० लाख स�को

५० लाख स�को

१ करोड स�को 

१ करोड भ�ा मािथ �ित लाख

७००।००

१५००।००

३०००।००

६०००।००

८०००।००

५००।०० थप �दै जाने

 बैदेिशक अ�यन तथा रोजगारीकालािग नगरपािलकामा पेश भएको स�ती कर मू�ांकनको दररेट भ�ा बिटको स�ि� 

मू�ांकन नगरवासीलाई आव�क भएमा न.पा.बाट स�ित मू�ांकन गदा� �थलगत सज�िमन गरी सज�िमनबाट खु�न आएको 

मू�ांकनलाई आधारमानी स�ि� मू�ांकनको िसफा�रस िदईने छ । �मु�ांकन गन� चाहानेह�का लािग तोिकएको एकीकृत 

स�ि�करको दररेटमा नघटाई �मू�ांकनको आधारमा शु� िलने र बािष�क एकीकृत स�ि� कर मू�ांकन सोही कायम गन�। 

उ�े�खत अव�थाको �थलगत सज�िमन गदा� � ६००।०० थप शु� ला�े छ

ढ) अ� सेवा शु�

१०) जरीवाना

�ाियक सिमित र वडा मेलिमलाप सिमितमा 

पेश �ने िनवेदन,�ितिलिप, िफरादप�, 

समेतको द�ुर

२००।००

फोहोरमैला �व�थापन सेवा शु�

अ� िविबध सेवा शु�

एएए को मा�मबाट तय भए पिछ 

नगरपािलकाले तोके बमोिजम �ने ।

सेवाको �कृित हेरी � १००। दे�ख २०००। 

स� नगरपािलकाले तो� स�े ।

३५ िदन नािघ दता� �ने 

���गत घटना

न�ा पास नगरी चर लेवल स� भौितक 

संरचना (घर) िनमाण� गरेमा

३५ िदन िभ� दता� भएका ���गत घटना िनशु�

२० �ितशत थप

�. ५०।००

अ��बाट बसाई सरी आएका र बसाई सनु�पूव� 

अ�� बाटै ���गत घटना दता� गनु� पन�मा सो 

नगरी बसाई सरे पिछ यस नगरपािलकामा दता� �ने 

���गत घटनादता�को हकमा थप � १००।-
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४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

�वसायको ब�ौता

िवितय सं�थाको ब�ौता

न�ा पास नगरी चर भ�ा मािथ
 िनमा�ण गरेमा

न�ा पास नगरी घर िनमा�ण स�� गरेमा

िनि�त त�ा वा िनि�त िडजाइनको 
अनुमित िलई सो भ�ा बिढ वा फरक
घर िनमाण� गन�का हकमा

घर िनमाण� गदा� सडकमा जथाभािव
सामान थुपान�का हकमा

िनशेिधत �े�मा फोहोर फा�नेका 
हकमा

िनशेिधत �ा��क �योग 
गन�का हकमा

जथाभािव चौपाया छोड्नेका हकमा

एकीकृत स�ि�को हकमा एक
बष� स�को ब�ौताका लािग

एकीकृत स�ि�को हकमा दुई
बष�स�को ब�ौताका लािग

एकीकृत स�ि�को हकमा दुई 
बष� भ�ा बिढ ब�ौताका लािग

१००० दे�ख १५००० स�

१००० दे�ख २५००० स� 

३० �ितशत थप 

५० �ितशत थप

५० �ितशत थप 
द�ुर ला�ेछ ।

िनशेिधत �े� नगरपािलकाले तो�े सो को 
सूचना �थानीय रेिडयो र प�पि�का माफ� त 
जानकारी गराईने

�तािवत जरीवानामा न�ा संसोधनको 
जरीवाना समावेश गरीएको छैन ।

सडकमा पुगेको अबरोध र �ितका आधारमा 
नगर उप�मुखको िसफा�रसमा नगर �मुख 
�रीय िनण�य बमोिजम �ने ।

(नगर उप �मुखको 
िसफा�रसमा  नगर �मुख 
�रीय िनण�य बमोिजम )
१००० दे�ख १५००० स�

�ा��क िनशेिधत �े� घोषण भए पिछ 

काया��यन �ने र सो को सूचना �थानीय 

रेिडयो र प�पि�का माफ� त जानकारी गराईने ।

(नगर उप �मुखको 

िसफा�रसमा  नगर �मुख

�रीय िनण�य बमोिजम)

�ित िदन १०० दे�ख ५०० 

स�

गाई, भैिस, गो�को � ५००। जरीवाना र खाना खच� 

� २५० �ितिदन । बाछा बािछ र पाडापािडको 

हकमा सो को पचास �ितशत मािथ उ�े�खत 

बाहेकका चौपायाको हकमा जरीवाना � ३००। र 

खुराकी १५०। �ितिदन । पाठापािठ लगायतको 

हकमा सोको पचास �ितशत सात िदन स� पिन 

चौपाया िलन चौपाया धनी नआएमा नगरपािलकाले 

िललाम गन� छ ।

१० �ितशत थप

१५ �ितशत थप

२५ �ितशत थप

१० �ितशत थप

१० �ितशत थप
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अनुसूची ७

अथ� िवधेयकको दफा ७ बमोिजमको िव�ापन करको दरह�

   
१. िव�ापन करका दरह�  

िस.नं.

िस.नं.

१

२

३

४

५

६

७

१

िववरण

िववरण

आ.व. २०७७/७८ का 

लािग �ीकृत

होिड� वोड� पूव�पि�म लोकमाग� �ित वग� िफट

होिड� वोड� लोकमाग�ले छोएका शाखा प�ी सडक �ित वग� िफट

पूव� पि�म राजमाग�को घन िम. �े� िभ� �ित वग� िफट

होिड� वोड� शाखा रोड �ित वग� िफट

��ास वोड� पवूव�पि�म लोकमाग� �ित वग� िफट 

��ास वोड� शाखा रोडमा �ित वग� िफट नगर �े� िभ�

िभ�ेलेखन �ित वग� िफट

६०।००

४०।००

३०।००

२०।००

४०।००

५०।००

२।००

मािथ उ�े�खत �करण बाहेकका हकमा �ित वग� िफट

पूव� पि�म राजमाग� आसपासमा िनजी घर पसल लगायतमा रा�खएका 

बोड�, ��ा� बोड� (१० वग� िफटस�का), साव�जिनक �े�,

िवितय सं�था,  समेतले आ�नो काया�लयको नाम �योजनका 

बोड� बाहेक अ� �वसाियक सूचनाका वोड�ह� �ित वग� िफट 

४०।००

४०।००

८

९

२ िव�ापन संग स���त अ� िवषयह�

िवयर, मिदरा, चुरोट तथा सूित�ज� पदा�थको िव�ापनलाई  िनिज तथा साव�जािनक �थलमा रा� 

�ीकृती िदइने छैन ।

जुन �योजनका लािग �ानर रा�खएको हो सो �योजन समा� भएको िमितले बढीमा १ ह�ा िभ�

स���तले हटाई स�ु पन� छ ।

िव�ापन शु� न.पा.को �ीकृत िलई न.पा.ले तोकेका �े�मा मा� िलन पाईने छ, अ� �े�मा िलन 

न.पा. को �ीकृित िलनु पन�छ ।

सडकमा गेट रा� न.पा.को �ीकृती िलनु पन�छ ।

�चार �सार �र�ाबाट माईिकंग �ितिदन � २००। ,राजनैितक दल र साव�जािनक सूचनामा िलन पाइने छैन ।

�चार �सार गाडीवाट �ित िदन � २००। मा� राजनैितक दल र साव�जािनक सूचनामा िलन पाइने छैन  ।

२

३

४

५

६
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अनुसूची ८

अथ� िवधेयकको दफा ८ को उपदफा १ बमोिजमको बहाल िभटौरी शु�

१. बहाल िभटौरी शु� (आ.व.०७७/७८) 

टहरामा ब�े		

�ित वग� िफट � ४५।००	

बािहर ब�े

�ित वग� िफट �  २०।००	

मेला/ जा�ा �योजन

�ित वग� िफट � १००।००

अनुसूची ९

अथ� िवधेयकको दफा ९ बमोिजमको पािक� � शु�

१. सवारी पािक� �
�देशी सवारी साधनमा नगरपािलकाले लगाउने पािक� � शु�ः 

िस.नं.

१

२

३

४

५

६

सवारी साधनको िववरण
साधारण 

पािक� � शु� �.
मेला/जा�ा �योजनको मा�

पािक� � शु� �.

बस,ट� क, लहरी समेत अ� ठूला  गाडीह� 

माई�ो, कार,जीप, अ� साना ४ च�े गाडीह�

मोटर साईकल

अटो�र�ा/िसटी �र�ा

िवदेशी नं. का बस,ट� क, लहरी समेत अ� ठूला  गाडीह�

िवदेशी नं. का माई�ो, कार,जीप, अ� साना ४ च�े गाडीह�

२०।०० �ित घ�ा

१५।०० �ित घ�ा

१०।०० �ित घ�ा

१०।०० �ित घ�ा

४०।०० �ित घ�ा

३०।०० �ित घ�ा

३००।०० �ित िदन

१५०।०० �ित िदन 

५०।००  �ित िदन 

५०।००  �ित िदन 

६००।०० �ित िदन

३००।०० �ित िदन

सवारी पािक� ङ �थान नगरपािलकाले तोके बमोिजम �नेछ ।

अनुसूची १०

अथ� िवधेयकको दफा १० बमोिजमको �ाियक शु�

आ.व. २०७७/७८ का 
लािग �ीकृत

िववरणिस.नं.

उजुरीका स��मा करवाही �ँदा नगरपािलकाबाट

अिमन खटाउनु पदा� तथा वडा काया�लयबाट सज�िमन 

गनु� पदा�

�ाियक सिमित र वडा मेलिमलाप सिमितमा पेश

 �ने िनवेदन,�ितिलिप, िफरादप�, समेतको द�ुर

अिमन सेवा शु� अनुसूची ६ को ४ 

तथा सज�िमन शु� � ३००।००

� २००।००
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��ाव  तथा  िनण�यह�( २०७७/०३/१०) 

�. नं. १ , आ.व. ०७७/७८ को वािष�क नीित, काय��म  तथा बजेट स��मा ।

 िनण�यः- उ� ��ावमा नगर काय�पािलकाको िनण�य अनुसार आ.व. ०७७/७८ को बािष�क नीित र काय��म 

काय�पािलकाको िनण�य बमोिजम छलफलका लािग नगर सभामा पेश गन� सभा�� एवं नगर �मुख �ी च�कुमार शेमा��ूको 

आदेश बमोिजम नगर उप�मुख �ी भोजकुमारी नेपालबाट आ.व. ०७७/७८ बािष�क नीित र काय��म छलफलका लािग नगर 

सभामा पेश गनु� भयो । 

�. नं.  २,  िविनयोजन र अथ� िवधेयक स��मा ।
 िनण�य :-  उ� ��ावमा िशवसता�ी नगरपािलकाको आिथ�क वष� २०७७/७८ को सेवा र काय�ह�को लािग �थानीय 

सि�त कोषबाट केही रकम खच� गन� र िविनयोजन गन� स��मा �व�था गन� बनेको िवधेयक २०७७ र  िशवसता�ी 

नगरपािलकाको आ.व. ०७७/७८ को अथ� (बािष�क बजेट) स��� ��ावलाई काया��यन गन� �थानीय कर तथा शु� 

संकलन गन�, छुट िदने तथा आय संकलनको �शासिनक �व�था गन� बनेको िवधेयक २०७७ आव�क छलफलका लािग 

सभा�� �ी च�कुमार शेमा��ूको आदेश बमोिजम उप �मुख �ी भोजकुमारी नेपालबाट नगर सभामा पेश गनु� भयो ।

�. नं.  ३ , आ.व. ०७७/७८ को वािष�क बजेट स��मा ।

 िनण�यः-  उ�  ��ावमा आ.व. ०७७/७८ लािग  काय�पािलकाको िनण�य बमोिजम िविनयोिजत बािष�क बजेट 

छलफलका लािग नगर सभामा पेश गन� सभा�� एवं नगर �मुख �ी च�कुमार शेमा��ूको आदेश बमोिजम नगर उप�मुख 

�ी भोजकुमारी नेपालबाट आ.व. ०७७/७८ बािष�क िविनयोिजत बजेट छलफलका लािग नगर सभामा पेश गनु� भयो । 

�. नं. ४  �ाियक सिमितले उजुरी कारवाही िकनारा गदा� अपनाउनु पन� काय�िविधका स��मा �व�था गन� वनेको    
            िवधेयक स��मा  । 

 िनण�यः- उ� ��ावमा िशवसता�ी नगरपािलकाको �ाियक सिमितले �चिलत कानुन बमोिजम उजुरीको 

कारवाही र िकनारा गदा� अपनाउनु पन� काय�िविध तय गरी ��ता, एक�पता एवं पारदिश�ता कायम गरी कानुनको शासन तथा 

�ाय  �ितको  जनिव�ास कायम रा�ख रहनका लािग �चलनमा रहेको संघीय कानुनमा भए दे�ख बाहेक थप कानुनी �व�था 

गन� बनेको �ाियक सिमितले उजुरी कारवाही िकनारा गदा� अपनाउनु पन� काय�िविधका स��मा �व�था गन� वनेको 

िवधेयक २०७७ िवधेयक सिमितको िसफा�रस तथा नगर काय�पािलकाको िनण�य अनुसार आव�क छलफलका लािग नगर 

सभमा पेश गन� सभा�� �ी च�कुमार शेमा��ूको आदेश बमोिजम उप �मुख एवं �ाियक सिमितका संयोजक �ी 

भोजकुमारी नेपालबाट नगरसभा सम� पेश गनु� भयो । 
 िमित २०७७ आषाढ ११ गते िविहवार िवहान १०.०० बजे पुन नगरसभाको बैठक ब�े गरी आजको बैठक �थगीत 

ग�रयो ।
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��ाव तथा िनण�यह�  ( २०७७/०३/११)

�.नं. १, बािष�क नीित स��मा । 

	 िनण�य:- उ� ��ावमा िमित २०७७/०३/१० मा नगर उप �मुख माफ� त िशवसता�ी नगरपािलकाको आ.व. ०७७/७८ 

को नीित छलफलका लािग पेश गनु� भएकोमा आज दो�ो िदन उ� ��ािवत नीित उपर दफावार छलफल गरी िशवसता�ी 

नगरपािलकाको आ.व. ०७७/७८ को बािष�क नीित सव�स�त �ीकृत गन� िनण�य ग�रयो । 

�.नं.  २,  िविनयोजन िवधयेक र अथ� िवधयेक स��मा । 

	 िनण�यः- उ� ��ावमा िशवसता�ी नगरपािलकाको आिथ�क वष� २०७७/७८ को सेवा र काय�ह�को लािग �थानीय 

सि�त कोषबाट केही रकम खच� गन� र िविनयोजन गन� स��मा �व�था गन� बनेको िवधेयक २०७७ र  िशवसता�ी 

नगरपािलकाको आ.व.०७७/७८ को अथ� (बािष�क बजेट) स��� ��ावलाई काया��यन गन� �थानीय कर तथा शु� संकलन 

गन�, छुट िदने तथा आय संकलनको �शासिनक �व�था गन� बनेको िवधेयक २०७७ आव�क छलफलका लािग िमित 

२०७७/०३/१० मा नगर उप�मुख माफ� त नगर सभामा पेश गनु� भएकोमा उ�े�खत िवधेयक दफावार छलफल ग�र �ीकृत गन� 

िनण�य ग�रयो । 
 
�.नं.  ३, बािष�क काय��म तथा बजेट स��मा । 

	 िनण�यः- उ� ��ावमा िशवसता�ी नगरपािलका  लािग  आ.व. ०७७/७८ को बािष�क काय��म तथा वजेट छलफलका 

लािग नगर �मुख तथा नगर सभा�� �ी च�कुमार शेमा� �ूको अनुमितमा नगर उप �मुखबाट पेश गनु�  भएको आ.व.०७७/७८ 

को बािष�क काय��म तथा बजेटमा दफावार छलफल गरी �ीकृत ग�रयो ।
 
  �.नं. ४ �ाियक सिमितले उजुरी कारवाही िकनारा गदा� अपनाउनु पन� काय�िविधका स��मा �व�था गन� वनेको 

िवधेयक स��मा  ।
 
	 िनण�यः- उ� ��ावमा िशवसता�ी नगरपािलकाको �ाियक सिमितले �चिलत कानुन बमोिजम उजुरीको कारवाही र 

िकनारा गदा� अपनाउनु पन� काय�िविध तय गरी ��ता, एक�पता एवं पारदिश�ता कायम गरी कानुनको शासन तथा �ाय �ितको 

जनिव�ास कायम रा�खरहनका लािग �चलनमा रहेको संघीय कानुनमा भए दे�ख बाहेक थप कानुनी �व�था गन� बनेको �ाियक 

सिमितले उजुरी कारवाही िकनारा गदा� अपनाउनु पन� काय�िविधका स��मा �व�था गन� वनेको िवधेयक २०७७ िवधेयक 

सिमितको िसफा�रस तथा नगर काय�पािलकाको िनण�य अनुसार आव�क छलफलका लािग नगर सभमा पेश गन� सभा�� �ी 

च�कुमार शेमा��ूको अनुमितमा उप �मुख एवं �ाियक सिमितका संयोजक �ी भोजकुमारी नेपालबाट नगरसभा सम� पेश 

गनु� भएको िवधेयक दफवार छलफल गरी �ीकृत ग�रयो । 

�.नं.  ५, योजना संशोधन स��मा ।

	 िनण�य :- उ� ��ावमा आ.व. ०७६/७७ का लािग �ीकृत बािष�क काय��म तथा बजेट काया��यनको चरणमा केही 

संशोधन गनु� पन� भएको कारण िविभ� िमितमा नगर काय�पािलकाको बैठकबाट योजना प�रवत�न ग�र काया��यन गरेका सवै 

िनण�यह� अनुमोदन गन� िनण�य ग�रयो । समयाविध स� ब� तथा बसाउने काय�मा सहयोग गन� समेत सवै नगरवासीह�लाई 

अनुरोध गन� िनण�य ग�रयो ।  
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�.नं. ६ सेवा करार तथा पा�र�िमक स��मा ।

	 िनण�यः- उ� ��ावमा काया�लयको कामको चापलाई म�नजर रा�दै िवगत वष� दे�ख यस नगरपािलकाले सेवा 

करारमा राखेका कम�चारीह�को काय� स�ादनका आधारमा िनयम बमोिजम करार सेवा �ाद थप गन� ,सेवा करारमा रही �ुन 

पा�र�िमक िलई �ा� के�ह�मा काय�रत कम�चारीह�लाई नगरपािलकाको �ोतको अव�थालाई म�नजर रा�दै पा�र�िमक 

थप गन�, नगरमा खाली रहेका �ािविधक पदह�मा िनयम बमोिजम सेवा करारमा िलने तथा हाल स� दैिनक �ालादारीमा रहेका 

म�े देहाय अनुसारका कम�चारीह�लाई आव�क कागजात तथा यो�ता अनुसार सेवा करारमा प�रणत गन�  िनण�य ग�रयो ।

�. नं.  ७  मिहला �ा� �यंसेिवका स��मा ।

	 िनण�यः-उ� ��ावमा सािवकका ४ वटा गा.िव.स. ह� समायोजन भई िशवसता�ी नगरपािलका िनमा�ण भएको र सो 

गा.िव.स भएका बखत िनयु�� भएका मिहला �ा� �यंसेिवका ( हाल ४१ जना) सवै आव�क पन� अव�था नदे�खएको �ँदा के 

कित आव�क पन� हो सो स��� काय�िविध तयार गरी आव�क �व�थापन गन� गरी यस नगर �े� िभ� यस अिघ िनयु�� भई 

काय�रत मिहला �ा� �ंयसेिवकाह� कुनै कारणले अवकाश भएमा सो �थानमा अक� �व�था नभए स�का लािग पुनः मिहला 

�ा� �यंसेवीका िनयु�� नगन� िनण�य ग�रयो  

�.नं.  ८, काय��म बजेट काया��यन तािलका स��मा । 

 िनण�यः- उ� ��ावमा आ.व.०७७/७८ का लािग �ीकृत बािष�क काय��म तथा बजेट काय��यनका लािग देहाय 

अनुसारको बािष�क काय�तािलका �ीकृत गन� िनण�य ग�रयो ।

�.नं. ९, कोरोना भाईरस स��� िवशेष ��ाव स��मा । 
  
	 िनण�यः- उ� ��ावमा िव��ापी �पमा फैिलएको कोरोना भाईरस (कोिभड-१९) को �कोपले हा�ो नगरपािलका पिन 

अछुतो रहेन । यस �कोपका कारण भएको लकडाउनको अव�थाले िवप� प�रवारह�को चुलोब�न सम�ा भईरहेको अव�थामा 

यस नगरपािलकाका काय�पािलका सद�ह�, ि�यािशल राजनैितक दलह�, संघ/सं�थाह�, कम�चारीह�, िश�कह�, ���गत 

दाताह�, िविभ� देशह�मा ब�ु �ने यस नगपािलकाका नगरबासीह� एवं यस नगरपािलका �े� बािहर रहेर पिन यस 

नगरपािलकालाई सहयोग पुरयाउनु �ने दाताह�बाट आिथ�क एवं िज�ी साम�ी सहयोग गरी िवप� प�रवारह�लाई राहात 

उपल� गराउन ठूलो भूिमका िनवा�ह गनु� भएको छ । सवै सहयोगी दाताह�लाई यो छैटौ नगरसभा हािद�क ध�वाद �ापन गद�छ ।
 
 	 कोरोना भाईरसको �कोप िनय�णका लािग बािहरबाट आउने नगरवासीह�लाई अिनवाय� नगरपािलकाले संचालन 

गरेको �ारे�ाईनमा िनयम बमोिजमको समयाविधस� ब� तथा बसाउने काय�मा सहयोग गन� समेत सबै नगरबासीह�लाई 

अनुरोध गन� िनण�य ग�रयो ।
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सेवा करारमा प�रणत गन� 

१. ह�ा सवारी चालक ह�रकृ� िघिमरे 

२. काया�लय सहयोगी शा�ा माझी 

३. सफाई कम�चारी कुमार िब�कमा� 
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बैठक सं�ाः— 	 	 	 	 	 	

बैठक �थानः— िशवसता�ी नगरपािलका सभाहल ।

अ��ताः— नगर �मुख एवं नगर सभा�� �ी च�कुमार शेमा� 

२०७७/०३/१०	 िदनको २.०० वजे	 बैठकको अ��ता �हण 	

२०७७/०३/१०	 िदनको २.१० वजे	 आ.व.०७७/७८ को बािष�क नीित ��ुत	नगर उप �मुख �ी भोजकुमारी नेपाल

२०७७/०३/१०	 िदनको ३.०० वजे 	 िविनयोजन िवधेयक र अथ� िवधेयक पेश	नगर उप �मुख �ी भोजकुमारी नेपाल

२०७७/०३/१०	 िदनको ३.२० वजेआ.व.०७७/७८ को बािष�क बजेट तथा काय��म ��ुत	नगर उप �मुख �ी  भोजकुमारी नेपाल

२०७७/०३/१०	 िदनको ४.००  वजे	 िमित २०७७/०३/१०गते िदन को .......वजे ��ुत नीित,बजेट तथा काय��ममा नगर सभा 

सद�ह�लाई अ�यनका लािग िमित २०७७/०३/ ११ गते िवहान १० बजे स�का लािग बैठक �थिगत नगर 

सभा��बाट

 

२०७७/०३/११	    िदनको  १०.०० वजे बैठकको अ��ता �हण 	

२०७७/०३/११	  िदनको १०.३० वजे	 बािष�क नीित छलफल  सभा���ूबाट सभासद  सम� छलफलका  लािग ��ाव

२०७७/०३/११	 िदनको ११.०० वजे	 आ.व.०७७/७८ को बािष�क नीित  सभाबाट �ीकृत नगर उप �मुख �ी भोजकुमारी नेपालबाट 

�ीकृतका लािग ��ाव , सभा��बाट िनण�याथ� सभा सम� पेश

२०७७/०३/११	 िदनको ११.३० वजे 	 िविनयोजन िवधेयक र अथ� िवधेयक पेश	सभा���ूवाट सभासद सम� छलफल

२०७७/०३/११	 िदनको १२.०० वजे	 िविनयोजन िवधेयकर अथ� िवधेयक �ीकृत नगर उप �मुख �ी भोजकुमारी नेपालबाट िविनयोजन 

िवधेयक र अथ� िवधेयक �ीकृतका लािग ��ाव र  सभा��बाट िनण�याथ� सभा सम� पेश

२०७७/०३/११	 िदनको १२.३० वजे	 आ.व. ०७७/७८ को बािष�क काय��म तथा बजेट  मािथ छलफल	सभा���ूबाट सभासद सम� 

छलफलका  लािग ��ाव

बैठक सं�ाः— २	

 बैठक �थानः— िशवसता�ी न पा सभाहल ।

                                                                    

                                  अ��ताः— नगर �मुख एवं नगर सभा�� �ी च�कुमार शेमा�

पिहलो िदन  २०७७ आषाढ १० गते ।

नगरसभा स�ालन काय�िविध २०७४ को दफा ७ को उपदफा १ संग स���त 

िशवसता�ी नगरपािलका

छैटौ नगरसभा २०७७

काय�सूची र समय तािलका 

दो�ो िदन २०७७ आषाढ ११ गते

नगरसभा स�ालन काय�िविध २०७४ को दफा ७ को उपदफा १ संग स���त 

िशवसता�ी नगरपािलका

छैटौ नगरसभा २०७७

काय�सूची र समय तािलका 
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२०७७/०३/११	 िदनको  २.०० वजे	आ.व.०७७/ ७८ को बािष�क काय��म तथा बजेट  �ीकृत नगर उप �मुख �ी भोजकुमारी 

नेपालबाट आ.व.०७७/७८ को बािष�क काय��म तथा बजेट �ीकृतका लािग ��ाव र  सभा��बाट िनणा�याथ� 

सभा सम� पेश

२०७७/०३/११  िदनको २.१५ वजे �ाियक सिमितले कारवाही र िकनारा गदा� अपनाउनु पन� काय�िविध स��मा �व�था गन� 

बनेको िवधेयक २०७७ माथी छलफल	सभा���ूबाट सभासद सम� छलफलका  लािग ��ाव

२०७७/०३/११	 िदनको २:३० वजे	 �ाियक सिमितले कारबाही र िकनारा गदा� अपनाउनु पन� काय�िविध स��मा �व�था गन� 

बनेको िवधेयक २०७७ �ीकृत नगर उप �मुख �ी भोजकुमारी नेपालबाट �ीकृतका लािग ��ाव र  

सभा��बाट िनणा�याथ� सभा सम� पेश

२०७७/०३/११	 िदनको  २: ४५ वजे िविवध समसामियक िनण�यह�

१. कोरोना भाईरस �कोपले नगरमा पारेको �भाव र हाल  स�को काय� 

२. मिहला �ा� �यंसेिवकाको छनौट �कृया स��मा । 

३. नगरमा आव�क �ािविधक पदपूित� तथा सेवा करार स��मा 

४. नगरको बािष�क काय�योजना स��मा । सभा���ूबाट सभासद सम� छलफलका  लािग पेश

j
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२०७७/०३/११ 	 िदनको ४.००  वजे

छैटौ नगर सभा समापन  सभा��बाट
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j|m=;+=    gfd÷y/ kb df]afOn gDa/

! >L rGb| s'df/ z]df{ gu/ k|d'v 9814076081

@ >L ef]hs'df/L g]kfn gu/ pk k|d'v 9842648613

# >L ;'efif /fO{ j8f g+= ! cWoIf 9806011305÷9842622569

$ >L s'n axfb'/ a:g]t j8f g+= @ cWoIf                9817938550

% >L k'0o k|;fb ;fksf]6f j8f g+= # cWoIf 9815031308

^ >L clwsrg tfhk'l/of j8f g+= $ cWoIf      9814030240

& >L ;Togf/fo0f /fha+zL j8f g+= % cWoIf 98049+26761

* >L dgf]h v'nfn j8f g+= ^ cWoIf 9803515004

( >L gljg Ohd j8f g+= & cWoIf 9815008653

!) >L s]x/ l;+x a:g]t j8f g+= * cWoIf 9851022614

!! >L 5ljnfn kf7s j8f g+= ( cWoIf 9815002205

!@ >L s0f{ axfb'/ yfkf j8f g+= !) cWoIf 9842625857

!# >L e}/j s'df/ >]i7 j8f g+= !! cWoIf 9842732057

!$ >L lgd{nf Gof}kfg] sfo{kflnsf ;b:o 9824902375

!% >L hfg'sf bhL{ sfo{kflnsf ;b:o 9817008718

!^ >L dlGb/fb]jL k|;fO{ -kf7s_ sfo{kflnsf ;b:o 9817936468

!& >L uLtfb]jL v/]n sfo{kflnsf ;b:o 9862672609

!* >L piffb]jL v8\sf s]=;L= sfo{kflnsf ;b:o 9804984126

!( >L lht]Gb| s'df/ zfx sfo{kflnsf ;b:o 9807341769

@) >L /fdg/]z zdf{ sfo{kflnsf ;b:o 9804903195

@! uLtf s'df/L /fO{ k|d'v k|zf;sLo clws[t 9852634111

gu/ sfo{kflnsfsf kbflwsf/Lx?sf] ljj/0f
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lzj;tfIfL gu/kflnsf kbflwsf/Lx?sf] gfd÷kb / ;Dks{ ljj/0f
j|m=;++=
!
@
j8f g+=
#
$
%
^
&
j8f g+=
*
(
!)
!!
!@
j8f g+=
!#
!$
!%
!^
!&
j8f g+=
!*
!(
@)
@!
@@
j8f g+=
@#
@$
@%
@^
@&

rGb| s'df/ z]df{
ef]hs'df/L g]kfn -j8f g+= !!_
!
;'jf; /fO{
lbns'df/L a:g]t
kljqf ljZjsdf{
gf/fo0f k|;fb l/hfn
dfg axfb'/ >]i7
@
s'naxfb'/ a:g]t
b'uf{b]jL a'9fyf]sL
hfg'sf bhL{
s'df/ /fO{
ef]hs'df/ 9sfn
#
k'0o k|;fb ;fksf]6f
lgd{nf Gof}kfg]
ltyf{ df]x/f -bhL{_
gGb k|;fb ;'\j]bL
dx]Gb| s'df/ ;DafxfDkm]
$
clwsrg tfhk'/Lof
dgdfof pk|]tL
;/Ltf ljZjsdf{ -nsfGb|L_
k]b?nfn tfhk'l/of
;'dg nfn ;fx'
%
;Togf/fo0f /fha+zL
;Ltf b]jL v8\sf
l/df s'df/L ljZjsdf{
ofdgfy pk|]tL
s[i0f k|:ffb tfhk'/Lof

gu/ k|d'v
gu/ pk k|d'v

j8f cWoIf
dlxnf j8f ;b:o
blnt dlxnf j8f ;b:o
j8f ;b:o
j8f ;b:o

j8f cWoIf
dlxnf j8f ;b:o
blnt dlxnf j8f ;b:o
j8f ;b:o
j8f ;b:o

j8f cWoIf
dlxnf j8f ;b:o
blnt dlxnf j8f ;b:o
j8f ;b:o
j8f ;b:o

j8f cWoIf
dlxnf j8f ;b:o
blnt dlxnf j8f ;b:o
j8f ;b:o
j8f ;b:o

j8f cWoIf
dlxnf j8f ;b:o
blnt dlxnf j8f ;b:o
j8f ;b:o
j8f ;b:o

9814076081

9842648613

9842622569

984277874

9804962779

9806059207

98149771546

9817938550

9817977248

9817008718

980796606

9842387134

9815031308

9824902375

9814932773

9815983517

9803745849

9814030240

9813929482

9815000640

9806058652

9817939765

9804926761

9817957164

9818340201

9806083513

9804907239

gfd, y/ kb ;Dks{ g+=
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j8f g+=
@*
@(
#)
#!
#@
j8f g+=
##
#$
#%
#^
#&
j8f g+=
#*
#(
$)
$!
$@
j8f g=+
$#
$$
$%
$^
$&
j8f g+=
$*
$(
%)
%!
%@
j8f g+=
%#
%$
%%
%^
%&

^
dgf]h v'nfn sfsL{
piffb]jL v8\sf
g/dfof kl/of/
ab|Lgfy vgfn
nIdL k|;fb u'/fufO{
&
gljg Ohd
ljv{dfof sfsL{
d~h' bhL{
rGb| k|:ffb ;+u|f}nf
la/ axfb'/ dfemL
*
s]x/ l;+x a:g]t
l6sfdfof e6\6/fO{
;Ltf s'df/L dx]Zj/f -/f]Ssf_
rGb|s'df/ nfjtL
r'8fd0fL lzjfsf]6L
(
5ljnfn kf7s
?sf 9sfn
l/gf bhL{ bgf{n
v8\u k|;fb kf}8ofn
dg axfb'/ lnDa"
!)
s0f{ axfb'/ yfkf
dlGb/f b]jL k|;fO{ 
d+unfb]jL ljZjsdf{
efis/ l;6f}nf
xs{axfb'/ l;u'
!!
e}/j s'df/ >]i7
uLtfb]jL v/]n
k|]dnfn e'h]n
axfb'/ cfËaf]
>L h'g' dx/f -lh=;=;=df dgf]lgt_

j8f cWoIf
dlxnf j8f ;b:o
blnt dlxnf j8f ;b:o
j8f ;b:o
j8f ;b:o

j8f cWoIf
dlxnf j8f ;b:o
blnt dlxnf j8f ;b:o
j8f ;b:o
j8f ;b:o

j8f cWoIf
dlxnf j8f ;b:o
blnt dlxnf j8f ;b:o
j8f ;b:o
j8f ;b:o

j8f cWoIf
dlxnf j8f ;b:o
blnt dlxnf j8f ;b:o
j8f ;b:o
j8f ;b:o

j8f cWoIf
dlxnf j8f ;b:o
blnt dlxnf j8f ;b:o
j8f ;b:o
j8f ;b:o

j8f cWoIf
dlxnf j8f ;b:o
j8f ;b:o
j8f ;b:o
blnt dlxnf ;b:o

9842732057

9862672609

9842755755

9817994695

9813461010

9803515004

9804984126

9817052194

9804901882

980940297

9815008653

9815042136

9813694367

9814910771

9817928749

9851022614

9804965124

9804979549

9814913460

9814936028

9842621661

9814969025

9804996124

9815991811

9815015479

9842625857

9817936468

9804914568

9817913070

9808891070
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sfof{nosf] gfdM— lzj;tfIfL gu/kflnsf 

 

sfof{nosf] 7]ufgfM— ! g+ k|b]z , lhNnf emfkf . 

 

:yfoL sd{rf/Lx?sf] ljj/0f  
qm=;+= sd{rf/Lsf] gfd÷y/ kb ;Dks{ g+= 

1 >L uLtfsdf/L /fO{ k|d'v k|zf;sLo clws[t 9852634111 

2 >L ;'/]Gb|  bfxfn pk ;lrj -k|f_ 9842024266 

3 >L k|sfz of]ªxfª n]vf clws[t 9842647972 

4 >L k|sfzrGb| rf}w/L clws[t 9852677706 

5 >L s[i0f /fO{ OlGhlgo/ 9852683440 

6 >L l8NnL/fd g]kfn clws[t 9842638541 

7 >L k|sfz /l~htsf/ clws[t 9842221966 

8 >L /fdcjtf/ ofbj clws[t 9842519022 

9 >L k"0f{zd;]/ s'Fj/ gf=;' 9814073135 

10 >L u+ufk|;fb e§/fO{ ;xfos 9842693055 

11 >L glGb s]z/ e§/fO{ ;xfos 9852676610 

12 >L alb|s'df/ bfxfn ;xfos 9852651008 

13 >L ljdn afF:sf]6f ;xfos 9852032884 

14 >L lbggfy n'O{6]n ;xfos 9804996382 

15 >L ch'{g ;'j]bL gf=;' 9824528006 

16 >L /ljg e§/fO{ k|ljlws ;xfos 9862193004 

17 >L ;hn  s]?Ë ;xfos sDKo'6/ ck/]6/ 9817930219 

18 >L /fh]Gb|k|;fb 9'+ufgf ;=n]=k 9860730672 

19 >L uf]df 9'+ufgf cldg 9842342851 

20 >L k'iknfn kf08] ;xfos 9852683907 

21 >L wg/fh Oda'Ë ;xfos 9814966158 

22 >L ?b|k|;fb clwsf/L ;xfos 9844656201 

23 >L v]d/fh b'nfn ;xfos 9842622018 

24 >L sdnfs'df/L e]6\jfn ;xfos 9824041882 

25 >L u'KtLk|;fb /fhj+zL ;xfos 9804964373 

26 >L gj/fh l3ld/] ;xfos 9844675212 

27 >L ;'/]Gb| cof{n ;xfos 9842774540 
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28 >L lbks tfdfË ;xfos 9842791938 

29 >L OGb |snf lnËb ]g ;xfos 9842679844 

30 >L lutf tfhk'l/of ;xfos 9804964373 

31 >L b]js'd f/L k/fh'n L ;xfos dlxnf ljsf; lgl/Ifs 9849387719 

32 >L ;+ho 8f]d sfof{no ;xof ]uL 9804997293 

33 >L e'6nfn tfhk'l/of sfof{no ;xof ]uL 9807922751 

34 >L ;/:jftL clwsf/L sfof{no ;xof ]uL 9824074163 

35 >L lgd{n f lzjfsf]6L sfof{no ;xof ]uL 9815979913 

37 >L ljgf ]b /fO { l;=c=x]=j= 
 

38 >L gGbs]z/ tfhk'l/of l;=c=x]=j= 
 

39 >L k'iknfn l3ld/] l;=c=x]=j= 
 

40 >L x/Lk|;fb ljdnL l;=c=x]=j= 9842630960 

41 >L /f ];g clwsf/L l;=c=x]=j= 9842630960 

42 >L lgzf ;+u |f}n f c:ktfn gl; {Ë=lg l/Ifs 9842657403 

43 >L lgd{n f l;Ub]n l;=c=g=dL= lgl/Ifs 9842700229 

44 >L sdnfb]jL kf08] l;=c=g=dL= lgl/Ifs 
 

45 >L ;'ldqf /fO{ l;=c=g=dL= lgl/Ifs 
 

46 >L lji0f' l3ld/ ] a}w lgl/Ifs 
 

47 >L /fh]Gb | kf]v |]n slj/fh 9852625130 

48 >L ;+ho 7s'/L x]=c= 9862627617 

49 >L ls/0fs'df/L zdf { x]=c= 9804917851 

50 >L lzjnfn l; +x /fhj+zL x]=c= 9816964617 

51 >L wgs'df/ ljZjsdf { x]=c= 9806058689 

52 >L kbd k|; fb l/hfn x]c 
 

53 >L /]lzsf >]i7 x]=c= 
 

54 >L ljb'/ kf]v/ ]n x]=c= 
 

55 >L lht]Gb | /fhj+zL x]=c= 9862129349 

56 >L ldg axfb'/ lzjfsf ]6L cx ]j 
 

57 >L rGb|fjtL a '9fyf]sL l;=c=g=dL= 
 

58 >L u+ufb]jL vqL l;=c=g=dL 
 

59 >L gljgf s6'jfn l; cgdL 
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60 >L lgzf e§/fO { c=g=dL=-kf 
 

    61 >L lg/fhg s];L Nofa 6]lSgl;o 
 

62 >L OGb |s'df/L tfdfË c=g=dL= 9842057527 

63 >L b]ljsnf s'Fj/ c x] j 
 

64 >L tf/fk|;fb pk|]tL c=x]=j 
 

65 >L /~hgf tfdfË c=x]=j= 
 

66 >L clDasf v'nfn du/ c=x]=j= 
 

67 >L Vofdgfy b'nfn c=x]=j= 
 

68 >L :j]tf kf ]v/]n c=g=dL= 9842638510 

69 >L ;]tLdfof tfdfË c=g=dL= 9815367273 

70 >L zs'Gtnf /fO { c=g=dL 9862927171 

71 >L dgf ]h lnDa ' sf=;= 
 

72 >L ;/:jtL u'/fufFO { sf=;= 
 

73 >L j]g'd fof l;6f}nf sf=;= 
 

74 >L v'dfË y]j] sf=;= 
 

 
s/f/ ;]jfdf sfo{/t sd{rf/Lx?sf] ljj/0f 

qm=;+= sd{rf/Lsf] gfd÷y/ kb ;Dks{ g+= 

1 >L dx]z nfld5fg ] sfo{qmd clws[t 9863724937 

2 >L u0f]z clwsf/L ; "rgf k|lj lw clws[t 9816900211 

3 >L k]l/if l3ld/ ] ;j OlGhlgo/ 9842560783 

4 >L nf ]]rg a:g]t c=;j OlGhlgo/ 9817010699 

5 >L /fd s'df/ vltj8f c=;j OlGhlgo/ 9868686781 

6 >L ldgf l/hfn c=;j OlGhlgo/ 9810572450 

7 >L ljb'/ ltlD;gf /f]huf/ ;+of]hs-zfvf clws[t_ 9818140808 

8 >L lbg ]z  kf}8]n x ] c= 9804979100 

9 >L ;~hos'df/ tfhk'l/of x ] c= 9806047329 

10 >L k|sfzrGb| tfhk'l/of x ] c= 9806045577 

11 >L ;f ]gL lnDa' x ] c= 9806042167 

12 >L k|ltdf e§/fO{ :6fkm g;{ 9815089708 
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13 >L d]lngf ; 'Aaf :6fkm g;{ 9814976718 

14 >L ;'lgtf kf}8 ]n :6fkm g;{ 9800995605 

15 >L ;[hgf e08f/L :6fkm g;{ 9807962495 

16 >L l8Dkn s6'jfn :6fkm g;{ 9816003653 

17 >L ;'j{0 f dfle m Pd cfO{ P; ck/]6/ 9817943483 

18 >L d'gf pk|]tL Pd cfO{ P; ck/]6/ 9815913838 

19 >L rGb|k |;fb kf }8 ]n lkmN8 ;xfos 9814089288 

20 >L s[i0f axfb'/ v8\sf ;fdflhs  kl/rfns 9842675700 

21 >L l/df kf}8 ]n ;fdflhs  kl/rfns 9814095814 

22 >L s'df/ l;+ ;fjf lnDa ' ; fdflhs  kl/rfns 9817353328 

23 >L clgtf rf}w/L ;fdflhs  kl/rfns 9815981692 

24 >L xl/ dfof ;fksf]6f ;fdflhs  kl/rfns 9815926755 

25 >L hfg'sf  >]i7 gfk|f; 9842686816 

26 >L dgf ]h  l/hfn ;jf/L rfns 9807916385 

27 >L jL/ axfb '/ a'9fyf]sL ;jf/L rfns 9842737538 

28 >L kjg /fhj+zL ;jf/L rfns 9815386971 

29 >L /Ltf l3ld/] h ]l6P 9847242695 

30 >L clgzf >]i7 / ]l8of ]u|fkm/ 
 

31 >L ldgf s'df/L dxt Nofj cl;:6]G6 
 

32 >L /~hgf clwsf/L Nofj cl;:6]G6 
 

33 >L l/gf s'df/L /fhj+zL cgd L 
 

34 >L lk |of ld> cgd L 
 

35 >L x]dgf/fo0f /fhj+zL c x ] j 
 

36 >L lnnfdfof l;u' cgd L 9814090993 

37 >L nlId cfrfo{ cgd L 
 

38 >L sljtf lnDa ' v8\sf c x ] j 
 

39 >L hLtg d8L{ 6 «o fS6/ rfns 9825949402 

40 >L pd]z bfxfn 6«o fS6/ rfns 9803768623 

41 >L x]d axfb'/ kf}8 ]n x ]eL ;jf/L rfns 9807910030 

42 >L dgf ]x/ zfSo /f]n/ ck/]6/ 9826925353 

43 >L s0f{ axfb'/ /fO{ xn'sf ;jf/L rfns 
 

44 >L xl/s[i0 f l3ld/ ] xn'sf ;jf/L rfns 
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45 >L eLd/fh ODa'Í ; '/Iff uf8{ 9810131654 

46 >L clUgaxfb '/ sfsL{ GofoLs ;ldlt ;xof]uL 
 

47 >L ;fu/ b +ufn On]lS6«;Log 9817980976 

48 >L kz'{/fd e§/fO { sf=;= 9849815822 

49 >L 1fg ' z]df{ lnDa' sf=;= 9807975239 

50 >L rGb|snf v/ ]n sf=;= 9844675134 

51 >L hoGtf k|;fO { g]kfn sf=;= 
 

52 >L t'n;f  s§]n sf=;= 
 

53 >L ;ljgf /fO { sf=;= 
 

54 >L t]h k|;fb ;'j ]bL sf=;= 
 

55 >L gd'gf cfËb ]Da] sf=;= 
 

56 >L ;~r axfb '/ kmf]Daf ] sf=;= 
 

57 >L ljZjlbk /fhj+zL sf=;= 
 

58 >L a'4s'df/L bfxfn sf=;= 
 

59 >L emNsf e§/fO{ sf=;= 
 

60 >L /fd k|;fb /fhj+zL sf=;= 
 

62 >L ;'DgLdf y]j ] sf=;= 
 

63 >L o;f]bf rfkfufFO { sf=;= 
 

64 >L clDasf lg/f}n f 9'+u ]n sf=;= 
 

65 >L ?sdl0f 6'8' sf=;= 
 

66 >L ldgf u]nfn sf=;= 
 

67 >L rGb|snf cf]emf sf=;= 
 

68 >L cf/tL /fhj+zL sf=;= 
 

69 >L d]nLgf l;6f}nf sf=;=  

70 >L nlId l3ld/] sf=;=  

71 >L lgd{nf 9'+ufgf sf=;=  

72 >L dgs'df/L e08f/L sf=;= 
 

73 >L wgf /fgf du/ sf=;=  

74 >L ;'eb |f s6'jfn sf=;=  

75 >L /fdflz; /hs sf=;=  

76 >L zfGtfdfof dflem sf=;=  

77 >L s'df/ ljZsdf { ;kmfO { 
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