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“विकास वनमााणमा व्यापक जनसहभाविता, सन्तुवित, दीिो र समािेशी विकास जैवमनी निरको प्राथवमकता” 

जमैमनी नगरपामिका 

नगर काययपामिकाको कायायिय 

कुश्मीसेरा, बागिङु 

नगर मिकास योजना 

 

संरक्षक :-     नगर प्रमखु श्री इन्द्रराज पौडेि 

सल्िाहकार:-   नगर ईप प्रमखु श्री मििा राना 

    प्रमखु प्रशासकीय ऄमधकृत, श्री ज्ञान राज कोआरािा 

    ईप समचि श्री खमे प्रसाद अचायय 

 

सहयोगी कमयचारी :-    िेखा ऄमधकृत सयुय बहादरु मि.क. 

    शाखा ऄमधकृत, प्रेमप्रसाद सापकोटा 

    सचूना तथा प्रमिमध ऄमधकृत हमेराज थापा 

    एम.अइ.एस. ऄपरेटर तारा प्रसाद शमाय 

 

प्रकाशन :-   जैममनी नगरपामिका 

    नगर काययपामिकाको कायायिय 

    कुस्मीसेरा, बागिुङ 

 

अिरण :-   जैममनी नगरपामिकाका मिमभन्द्न पययटकीय स्थानहरु 

 

सिायमधकार :-   जैममनी नगरपामिका 

    नगर काययपामिकाको कायायिय 

    कुस्मीसेरा, बागिुङ 

 

मरुण :-     

  



जैममनी नगरपामिकाको समंिप्त पररचय 

जैममनी नगरपामिका गण्डकी प्रदेश ऄन्द्तरगत िागिङु मजल्िाको दमक्षण भेकमा ऄिमस्थत छ । यो नगरपामिका नेपाि सरकारिे 

मममत २०७३।११।२७ गते नेपाि राजपत्रमा सचूना प्रकामशत गरे ऄनुसार स्थापना भएको हो । िेदव्यास पतु्र जैममनी ऊमििे योगसाधना र तपस्या 

गरेको मामनने पणु्यभमूम जैममनीके्षत्रको नामबाट नामाकरण गररएको यस नगरपामिकाको मध्ये भागमा शास्त्रीय मान्द्यता प्राप्त जैममनीधाम रहकेो छ । 

जैममनी ऊमिको तपस्याका बििे ऄझै पमित्र िनेको तीथयस्थि के्षत्र भएकोिे पमन जैममनी ऊमिकै नाम समेत जोडेर यस नगरपामिकाको नाम 

जैममनी रहन गएको पाइन्द्छ । यस नगरपामिकाको केन्द्र कुस्मीसेरा बजारमा रहकेो छ । पमित्र कामिगण्डकीको मध्यभागमा पने यो नगरपामिका 

कामिगण्डकी कोररडोर सडकबाट भारत र चीनसँग समेत जोमडएको छ । जैममनी नगरपामिका सामिक कुश्मीसेरा, दमेक, सकुय िा मिनामारे, 

ऄजेिा, जैदी, मछस्ती, पैञ्यथुन्द्थाप र राङखानी गामिस ममिेर बनेको हो । यस नगरपामिका १० िडामा मिभामजत छ भने जनसंख्या ३१,४३० 

(ज.ग.२०६८) रहकेो छ । यसको के्षत्रफि ११८.७१ िगय मक.मी रहकेो छ  । यस नगरपामिकाको मसमाना पिूयमा पियत मजल्िा, पमिममा गल्कोट 

नगरपामिका र बरेङ गाईँपामिका, ईत्तरमा काँठेखोिा गाईँपामिका र िाग्िङु नगरपामिका तथा दमक्षणमा गुल्मी र पियत मजल्िासँग जोमडएको छ 

। 

जातजाती :-  िाह्मण, के्षत्री, साकी, दमाइ, कामी, नेिार, मगर, ठकुरी, मसुिमान, गुरुङ,चेपाङ ,बोटे अमद जनजाती यस के्षत्रमा िसोिास गदयछन 

। िाह्मण, के्षत्री, मगर अमद जामतको िाहुल्यता रहकेो छ ।  

भाषा :- िोिचािीको भािा नेपािी भािा र अ अफ्नो जात ऄनसुार मिमभन्द्न जातजातीहरुिे मातभृािा प्रयोग गदयछन ।  

जि सम्पादा :-  कामिगण्डकी, ठेईिे खोिा मटमरु खोिा, काभ्रे खोिा, जमु्िीखोिा, चौरीखोिा, कािङ्ुग खोिा, पािङु खोिा, िमहिी 

खोिा अदी जि सम्पदाहरु यस नगरपामिका मभत्र पदयछन । 

महत्वपुर्ण उत्पादन :-  कृमि – धान, मकै, गहु, तोरी, मास, भटमास, कोदो, फसी, मिूा साग, मघरौिा, िन्द्दा, अिु, प्याज, काईिी, गोिभेडा, 

मसमम, िन्द्दा, सनु्द्तिा, केरा, कागती, िप्सी, मनििुा, पिम, सरुपानी, ऄम्िा, नासपती । 

औद्योमगक :- हस्तकिाका सामान, दधु, दमह, पाईरोट ईद्योग, दङ्ुगाखानी, राङ तामा खानी अदी । 

धाममणक तथा पयणटकीय स्थि एवँ सम्पदाहरु :-  गाजाको दह, माआस्थान, जैममनी घाट, भैरिस्थान, जैममनी ऊमि मशि ममन्द्दर, कमि जैसी 

ममन्द्दर, राधाकृष्ण ममन्द्दर, हामडकोट धाममयक तथा पययटकीय स्थि रहकेा छन । मूख्य शहरी एररया कुश्मीशेरा, ििेिा, रुम्टा, गाआथनेु घाट, ठेईिे, 

जाडी, व्याडथिा, नेपाने, मचिाईने खकय , समतदङ्ुगा नाम्दकु, डाँडाखानी, देईरािी, परुानो देमिस्थान गाँई अमद पययटकीय स्थि रहकेो छ । 

यहाँको खोिानािा िनजंगि जडीिटुी खमनज मठममन्द्दर तथा ऐमंतहामसक परुातामविक स्थििे यहाँको पमहचान मदएको छ ।  

होम स्टे :- जैममनी नगरपामिकाका मिमभन्द्न िडाहरु ६ िटा होमस्टे संचािनमा रहकेा छन । 

नगरपामिका स्थापना हुदाँ गामभएका गा.मव.स.हरु :- कुश्मीसेरा, दमेक, सकुय िा, मिनामारे, ऄजेिा, जैदी, मछस्ती, पैञ्यथून्द्थाप र राङखानी 

गा.मि.स.रहकेा छन । 

सडक यातायात :- जैममनी नगर के्षत्र मभत्र हािसम्म कररि ३८३ मक.मी. सडक रहकेो छ । जस मध्य कररि ४ मक मम सडक मात्र कािोपत्रे 

गररएको छ । नगरका सिै िडाहरुमा कच्ची सडक संजाििे जोडीसकेको छ ।  

  



“समृद्ध जैममनी, सुखी जैममनीवासीको यात्रा पुरा गनण प्रमतवद्ध छौं ” 

स्थामनय तहको मनिायचन सम्मपन्द्न भआय पाँचौ तथा यस ऄिमधको ऄमन्द्तम िियमा कायायन्द्ियन 

गने गरी निौं नगर सभाबाट स्िीकृत भएको अमथयक ििय २०७८/०७९ को "वामषणक नगर 

मवकास योजना" प्रकाशन हुन गआरहकेोमा खसुी िागेको छ ।  प्रस्तुत बामियक योजना तजुयमा 

गदाय नेपाि सरकारको १५  औ ं पञ्जिमियय योजना र प्रदशे सरकारको प्रथम पञ्जिमियय 

योजनामा ईल्िेमखत िक्ष्य, रणमनमत, काययमनमत, काययक्रम, सचूक र मदघयकामिन सोच सँग 

तादम्यता ममिाईन ेप्रयास गररएको छ ।   

 नेपाि सरकारिे संयकु्त राष्र संघमा सन २०३० सम्म मदगो मिकास िक्ष्यहरु प्राप्त गने प्रमतिद्धता जनाएको छ । 

मदगो मिकासका १७ िटा, िक्ष्य १६९ िटा पररमाणावमक िक्ष्य र नेपाििे तय गरेका ४६९ सचूकका केही ऄंशहरुिाआय परुा 

गने मदशामा प्रस्तुत िामियक योजनािे महविपणुय आटा थप्ने छ भन्द्न ेमि्ास मिएको छु । 

नेपािको संमिधान, स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ र ऄन्द्तर सरकारी मित्त व्यिस्थापन ऐन २०७४ िे 

स्थामनय तहिाआय साधन र श्रोतको बाँडफाँड सम्बन्द्धमा गरेको व्यिस्था ऄनरुुप सन्द्तुमित, समानपुामतक मिकास र अमथयक 

बमृद्धमा प्रवयक्ष योगदान मदनसक्ने मिकास काययक्रमहरु छनौट गने तफय  मिशेि ध्यान मदएको छ । स्थानीय तहको अन्द्तररक 

अय, संघ तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुन ेमित्तीय समानीकरण ऄनदुान, ससयत ऄनदुान, मिशेि ऄनदुान, समपरुक ऄनदुान र 

राजस्ि बाँडफाँडबाट प्राप्त हुन े ऄनदुानिाइ समािेश गरी स्थानीय स्तरको अश्यकता िाआय ध्यानमा राखी योजना तथा 

काययक्रममा बजेट मिमनयोजन गने प्रयास गररएको छ ।  

योजना तथा काययक्रम तजुयमा दमेख कायायन्द्ियनका सिै चरणमा योजना व्यिस्थापनको क्षमता र प्रभािकाररता 

ऄमभबमृद्ध गन े कुरािाइ मिशेि ध्यान मदइएको छ । काययक्रम कायायन्द्ियनमा साझेदार र सहयोगी हुनसक्ने सरकारी, मनजी, 

सहकारी र सामदुामयक सिै क्षते्रका सरोकारिािाहरुिाइ ईपयकु्त भमूमका प्रदान गन े व्यिस्था गररएको छ । योजना तथा 

काययक्रमहरुमा अगामी अमथयक िियमा हामसि गनुयपन े नमतजाको स्पष्ट खाका प्रस्ततु गररएको छ । प्रस्तुत योजनािे 

मिकासमा सरोकार राख्न े सिै पक्षिाइ मिकास काययक्रमको िारेमा ऄमिम सचूना मदएर प्रवयक्ष िा ऄप्रवयक्ष रुपमा 

काययक्रमको मनगरानी बढाईन र ईत्तरदामयवि ऄमभबमृद्ध गनयमा मिशिे योगदान पगु्न े छ भन्द्ने ऄपेक्षा गरेको छु । िामीण 

पररिेशमा बनेको यो नगरपामिकािे अमथयक, सामामजक तथा पिुायधारका क्षते्रमा मदगो िागनी गरी समदृ्ध नगरपामिका 

बनाईनपुने अिश्यकता रहकेो छ । यसका िामग हामीिे तयार गरेका योजनाहरुको कायायन्द्ियनका िामग सबै नगरिासीको 

मिशेि सहयोग र योगदान प्राप्त हुने नै छ ।   

ऄन्द्तमा बामियक मिकास काययक्रम तयार गन ेकाययमा सहयोग परु  याईने, नगर सभाका सदस्यहरु, सम्पणूय राजनैमतक 

दि, नागररक समाज, बमुद्धजीमि, दात ृ मनकाय, नगर काययपामिकाका कमयचारी पररिार िगायत सम्बद्ध सिैिाइ धन्द्यिाद 

ज्ञापन गद ैिामियक योजनाको सफि कायायन्द्ियनका िामग शभुेच्छा व्यक्त गदयछु ।  



“जैममनीवासीको समृमद्धमा मनरन्तर िाग्ने प्रमतबद्धता व्यक्त गदणछौं” 

अगामी अ ि २०७८/०७९ को िामियक ऄिमधमा कायायन्द्ियन गने गरी तजुयमा गरीएको 

िाियक नगर मिकास योजना प्रकाशन हुन िागेकोमा खसुी व्यक्त गदयछु । सखुी जैममनी समदृ्ध 

जैममनीको मिु नारािाआय सफि पाने ईद्दयेिे सहभागीतावमक योजना तजुयमाको प्रकृयाबट छनौट 

गरी जैममनी नगरपामिकाको निौं नगर सभाबाट पाररत प्रस्ततु िामियक योजनािे नगरको मिकासमा 

महविपणुय भमुमका मनिायह गदयछ । 

सहऄमस्तवि, सहकायय र समन्द्ियन संमघयता कायायन्द्ियनका अधार हुन । समाजबाद 

ईन्द्मखु ऄथय व्यिस्थाको माध्यमबाट समाजमा रहकेा सबै प्रकारका गरीिी, ऄसमानता, 

िेरोजगारी, मिभेद र पछौटेपनको न्द्यमूनकरण गरी समदृ्ध जैममनी यात्रा तय गनुय जैममनी 

नगरपामिकाको प्रमखु अिश्कता हो ।  अमथयक सममृद्धको जग गाँई र नगरबाट नै तय गन ेगरी नै संमघय ढाँचाको ऄििम्बन 

गररएको छ । मिमत्तय श्रीत र साधनिाआय सममुचत रुपमा मितरण गरी मदगो मिकासको अधार खडा गद ैईमचत प्रमतफि मिन े

ईद्दशे्यका साथ प्रस्ततु योजना तथा काययक्रमको छनौट गने प्रयास गररएको छ । 

 बजेट तजुयमा गन ेक्रममा टोि र िस्तीस्तर हुदं ैिडाबाट काययक्रम तथा अयोजनाहरु संकिन गररएको र िडाको 

िैठकबाट प्राथमममककरण गरी अयोजनािाइ िडास्तरीय र नगरस्तरीयमा िमगयकरण गरी मिियगत समममतको िैठकमा समेत 

व्यापक छिफि पिात बजेट तजुयमा समममत माफय त अिश्यक संसोधन समहत काययपामिकाबाट ऄगाडी िढाइएको हो । यो 

प्रकृयाबाट बजेट तजुयमा गरी रहदा सामच्चनै योजना तथा काययक्रम नगरिासीका अिश्यकता ऄनसुार छनौट भइ प्राथममकता 

मनधायरण भएको र नगरबासीिे पररितयनको साथै प्रजातामन्द्त्रक प्रमक्रयाको ऄनभुमुत गरेका छन भन्द्ने मि्ास िागेको छ ।  

मिमत्तय साधन र स्रोतको पररचािनिाइ िगानी मैत्री र ईवपादकवि बमृद्धमा जोड मदद ैसरकारी, मनजी र सहकारी 

क्षेत्रको िगानीका अधारमा “समदृ्ध नेपाि सखुी नेपािी” को रामष्रय िक्ष्य प्रामप्तमा स्थामनय तहरुको समेत महविपणुय 

भमुमका हुनेछ । मित्तीय संघीयताको कायायन्द्ियन गदाय स्थानीयतहको मित्त सन्द्तिुन कायम गद ै संघीयताको अधार 

सहऄमस्तवि, सहकायय र समन्द्ियको माध्यमबाट रामष्रय मिकास िक्ष्यिाइ स्थानीय मिकासमा समेत अन्द्तररकीकरण 

गररनेछ ।  मि्व्यापी रुपमा मफिएको कोमभड १९ को चपेटाको बािजतु पमन स्थामनय तहको मनिायचनको पाचौ ििय 

प्रिेशको पिुय सन्द्ध्यामा तयार गरीएको प्रस्तुत नगर मिकास योजनािे नगरको साझा समश्याहरुको समाधानको मनममत्त 

कोसेढुङ्गा सामित हुन ेछ भन्द्ने मि्ास मिएको छु ।  

यो बामियक नगर मिकास योजना तयार गनय सहयोग परु  याईने नगर सभाका सदस्य, नगरपामिकाका मिियगत 

शाखा, राजनमैतक दि, नागररक समाज, िमुद्धजीमि, अम संचार जगत िगायत कमयचारी ममत्रहरुिाइ धन्द्यिाद ज्ञापन गदयछु र 

प्रस्तुत नगर मिकास योजनाको सफि कायायन्द्ियनमा सरोकारिािा सिै पक्षहरुबाट अिश्यक सहयोग प्राप्त हुनछे भन्द्न ेपणूय 

मि्ास मिएको छु ।  
 

  



 

नेपािको संमिधान बमोमजम स्थानीय तहको ऄमधकार सम्बन्द्धी व्यिस्था कायायन्द्ियन गनय 

तथा संघ, प्रदशे र स्थानीय तह मिचको सहकाररता, सहऄमस्तवि र समन्द्ियिाइ प्रिर्धन गरीद ै

अएको छ । जनसहभामगता, ईत्तरदामयवि, पारदमशयता समुनमित गरी सियसिुभ, चसु्त तुरुस्त र 

गणुस्तरीय सेिा प्रिाह गनय, िोकतन्द्त्रको िाभहरुको समानपुामतक समािेशी र न्द्यायोमचत मितरण गरी 

काननूी राज्य र दीगो मिकासको ऄिधारणा ऄनरुुप समाजिाद ईन्द्मखु सङ्घीय िोकतामन्द्त्रक 

गणतन्द्त्रावमक शासन प्रणािीिाआ स्थानीय तहदमेख सदुृमढकरण गनय समि नगरपामिका मक्रयामशि छ 

। स्थानीय नेतवृिको मिकास गद ै स्थानीय शासन पद्धमतिाइ सदुृढ गरी स्थानीय तहमा मिधामयकी, 

काययकाररणी र न्द्यामयक ऄभ्यास स्थामनय सरकारबाट संस्थागत हुद ैअएको छ ।  

नेपािको संमिधान २०७२, स्थामनय सरकार संचािन ऐन २०७४ र प्रचमित काननु बमोमजम मनमदयष्ठ मजम्मेिारी 

ऄनरुुप अगामी अ.ि. २०७८/७९ को बामियक नगर मिकास योजना तजुयमा गररएको छ । तजुयमा गररएको नगर मिकास 

योजना टोि, िस्ती, िडास्तरबाट योजना तथा काययक्रमहरु छनौट गरी मिियगत समममत, नगरकाययपामिकाको िैठक हुद ैनगर 

सभाबाट पाररत गररएको छ । मसममत स्रोत, साधन र जनताका मिकास र सेिा प्रिाहका ऄमसममत इच्छा र अकांक्षा परुा गन े

प्रयास गररएको छ । अगामी मदनमा ऄझै पररस्कृत गरी मिकास मनमायण र सेिा प्रिाहिाइ दीगो र गणुस्तरीय बनाईन मसंगो 

नगरपामिका पररिार प्रमतिद्ध हुने छ भन्द्ने कुरामा म मि्स्त छु ।  

नगर मिकास योजना तयार गनय सहयोग परु  याईने नगर सभाका सदस्य, नगरपामिकाका मिियगत शाखा, राजनैमतक 

दि, नागररक समाज, िमुद्धजीमि, अम संचार जगत िगायत कमयचारी ममत्रहरु प्रमत हामदयक अभार व्यक्त गदयछु । बामियक 

योजना तथा काययक्रम कायायन्द्ियनमा सिै सरोकारिािा पक्षहरुको सधै साथ र सहयोग रहनेछ भन्द्ने पणूय मि्ास व्यक्त गद ै

यसको सफि कायायन्द्ियन हुनछे  भन्द्ने ऄपके्षा मिएको छु । 

  



बामषणक नगर मवकास योजना तजुणमा गदाण अपनाईएका आधारहरु 

(क) अयोजना प्राथमममककरण गदाय ऄपनाआएका अधारहरु :- 

 अमथयक मिकास तथा गररबी मनिारणमा प्रवयक्ष योगदान पुर  याईने, 

 ईवपादनमुिक तथा मछटो प्रमतफि प्राप्त गनय समकने, 

 जनताको जीिनस्तर, अम्दानी र रोजगारी िढ्ने, 

 स्थानीय सहभामगता जुट्ने, स्ियं सेिा पररचािन गनय समकने तथा िागत कम िाग्ने, 

 स्थानीय स्रोत साधन र सीपको ऄमधकतम प्रयोग हुने, 

 ममहिा, बाििामिका तथा मपछमडएको क्षेत्र र समुदायिाइ प्रवयक्ष िाभ पुग्ने, 

 िैंमगक समानता र सामामजक समािेशीकरण ऄमभबृमद्ध हुने । 

 दीगो मिकास, िातािरणीय संरक्षण तथा प्रिर्धन गनय सघाई पुर  याईने, 

 भामिक तथा सास्कृमतक पक्षको जगेनाय र सामामजक सद्भाि तथा एकता ऄमभबमृद्धमा सघाई पुर  याईने, 

 स्थानीय तहिे अिश्यक देखेका ऄन्द्य मिियहरु 

(ख)  बजेट तजुयमाका अधारहरु :– 

 नेपािको संमिधान 

 स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ 

 रामष्रय प्राकृमतक स्रोत तथा मित्त अयोग ऐन, २०७४ 

 ऄन्द्तर सरकारी मित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

 संघीय र प्रदशे सरकारिे जारी गरेका नीमत, काननु तथा मापदण्डहरु 

 स्थानीय तहमा बजेट तजुयमा, कायायन्द्ियन, अमथयक व्यिस्थापन तथा सम्पमत्त हस्तान्द्तरण सम्बमन्द्ध मनदमेशका 

२०७४  

 ईपिब्ध स्रोत साधन  

 मिकासका ऄन्द्तर सम्बमन्द्धत मिियहरु 

 नगरपामिकािे चािु अ.ि.को काययसम्पादनबाट मसकेका महविपणूय मसकाइहरु 

 सहभामगतामिूक योजना तजुयमा प्रकृयाबाट प्राथममकता प्राप्त भइ अएका योजना तथा काययक्रमहरु 

 मिियगत समममतहरुबाट प्राप्त राय, सझुािहरु  

 नगरपामिकाबाट अगामी अ.ि.२०७८।७९ का िामग प्रस्तुत नीमत तथा काययक्रमहरु 



(घ) बजेट तजुयमा मिमध :– 

 राजस्ि परामशय समममतबाट राजस्िको श्रोत, दायरा र दर समेतको मिशे्लिण गरी राजस्िको ऄनमुान र दर 

मसफाररस । 

 स्रोत ऄनमुान तथा बजेट सीमा मनधायरण समममतबाट अन्द्तररक र ऄन्द्य स्रोतको ऄनमुान गरी िडागत र 

मििय क्षेत्रगत सीमा र मागयमनदशेन । 

 सहभामगतावमक योजना तजुयमा पद्धमत ऄििम्बन गरी टोि, समदुाय, िस्ती तथा  िडास्तरबाट जनप्रमतमनमध 

माफय त योजना तथा काययक्रमको छनौट र प्राथममकीकरण । 

 नगर स्तरीय मिियगत समममत, बजेट तथा काययक्रम तजुयमा समममत हुद ैकाययपामिका िैठक मा भएका 

छिफि तथा भएका मनणययहरु । 

(ङ) िस्ती तहका योजना छनौट गदाय ऄपनाआएको पद्दमत  

 िडासमममतिे अफ्नो िडामा प्रमतमनमधवि गने सदस्यहरुिाइ मिमभन्द्न िस्ती/टोिको योजना तजुयमा गनय 

सहजीकरण गने गरी मजम्मेिारी मदआएको। 

 प्रवयेक िडािे िडामभत्रका िस्तीहरुमा योजना तजुयमाको िामग िैठक हुने मदन, मममत र समय कम्तीमा ७ 

तीन मदन ऄगािै साियजमनक सूचना माफय त जानकारी गराआएको । 

 िस्तीतहका योजना छनौट गदाय सो िस्ती मभत्रका सिै िगय र समुदाय(ममहिा, दमित, अदीिासी 

जनजाती, मधेसी, थारु, मुमस्िम, ईमवपमडत िगय, मपछडा िगय, ऄल्पसंख्यक, ऄपाङ्गता भएका व्यमक्त, 

मपछमडएको िगय अदी)को प्रमतमनमधवि सुमनमित गने प्रयास गररएको। 

 टोि/िस्तीमा हुने योजना तजुयमा प्रकृयामा टोििस्ती मभत्रका मक्रयामशि सामुदामयक 

संस्थाहरु(टोिमिकास संस्था, अमा समूह, िाि क्िब, सन्द्जाि, युिा क्िब, मिमभन्द्न सरकारी 

कायायियबाट गठन भएका समूह जस्ता समूहहरु) िाइ पमन सहभामग गराआएको । 

 मामथ ईल्िेख भए बमोमजमका सरोकारिािाहरुको अमधकामधक सहभामगता हुने गरी िडा सदस्यको 

संयोजनमा मनधायररत समय, मममत र स्थानमा ईपमस्थत भै योजना छनौटको सम्बन्द्धमा ऄन्द्तरमक्रया, 

छिफि, मिमशय गरी योजनाहरुको छनौट गररएको । 

(च) योजना/काययक्रमका मिियगत क्षेत्रहरु 

 अमथयक मिकास :- यस ऄन्द्तरगत कृमि, पययटन, ईद्योग तथा बामणज्य, सहकारी, मिमत्तय जस्ता क्षेत्रहरु 

समािेश गने । 



 सामामजक मिकास :- मशक्षा, स्िास््य, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृमत प्रिद्धधयन, िैमगक समानता 

तथा सामामजक समािेशीकरण (ममहिा, बाििामिका, जेष्ठ नागररक, ऄपाङ्गता भएका व्यमक्त, दमित, 

अदीिासी जनजाती, मधेसी, मुमस्िम, थारु, ऄल्पसंख्यक अदी जस्ता क्षेत्र समािेश गने । 

 पूिायधार मिकास :- सडक तथा पुि(झोिुङ्गेपुि समेत), मसचाइ, भिन तथा शहरी मिकास, ईजाय, िघु 

तथा साना जिमिद्युत, संचार जस्ता क्षेत्र समािेश गने । 

 िातािरण तथा मिपद व्यिस्थापन :- िन तथा भूसंरक्षण, जिाधार संरक्षण, जििायु पररितयन, 

फोहरमैिा व्यिस्थापन, जिईवपन्द्न प्रकोप मनयन्द्त्रण, मिपद व्यिस्थापन, िारुणयन्द्त्र संचािन जस्ता क्षेत्र 

समािेश गने । 

 सुशासन तथा संस्थागत मिकास :- मानि संसाधन मिकास, संस्थागत क्षमता मिकास, राजस्ि 

पररचािन, मिमत्तय व्यिस्थापन, मिमत्तय जोमखम न्द्यूनीकरण, साियजमनक सुनुिाइ, सामामजक पररक्षण, 

अन्द्तररक र ऄमन्द्तम िेखापरीक्षण, िेरुजु फछ्र्यौट, सेिा प्रिाहका मापदण्ड मनधायरण, सेिा प्रिाहमा 

मिद्युमतय सूचना प्रमिमधको प्रयोग, नागररक सन्द्तुमष्ट सिेक्षण र ऄन्द्तर मनकाय समन्द्िय जस्ता क्षेत्रहरु 

समािेश गने । 

(घ) योजना तजुयमामा थाप अधार एिं मनदेशनहरु 

 एईटा िडामा बढीमा २० िटा योजना / काययक्रम छनौट गने । 

 योजना / काययक्रमिे सिै मिियगतक्षेत्रसँग समािेश गरेको हुनुपने । 

 स्िास््य तथा कृमि क्षेत्रिाआय मिशेि प्राथममकता मदआय रोजगारी सृजना हुने काययक्रमहरुमा जोड मदने । 

 नयाय सडक मनमायण कायय मनरुवसामहत गनुयपने भएकोिे बजेट मिमनयोजनमा प्राथममकता नमदने । 

 मिमभन्द्न स साना फुटकर अयोजना तथा सामामजक समािेशीकरणको क्षेत्रमा िडा स्तरको मशियकमा 

बमढमा रु २,५०,०००। मिमनयोजन प्रस्ताि गनय समकने । 

 योजना / काययक्रमको नाम मििय क्षेत्र, ऄनुदान स्पष्ट हुनुपने । 

 पमछ टुक्राईने गरी कुनै मशियकमा एकमुष्ट रकम राख्न पाइनेछैन । 

 प्रवयेक योजनाको योजना प्राथमममककरण फारम भनुयपनेछ । 

 छनौट गररएका योजना तथा काययक्रम िडा समममतको िैठकबाट मनणयय गरी पठाईनुपनेछ । 

 गत मिगत बियको मदगो मिकासको काययक्रमिाइ मनरन्द्तरता मदनको िामग िडािे समेत बजेट मिमनयोजन 

गनुयपनेछ । 

 िडास्तरमा रहेका साना मसंचाइ, मशक्षा, स्िास््य र खानेपानीका ससाना अिश्यकताहरु पुरा गने गरी 

योजन तजुयमा गनुयपनेछ । 



 छनौट भएका अयोजनाहरु दीगो, श्रममैंत्री, िातािरणमैंत्री हुनुपने । 

 नगरस्तरबाट कायायन्द्ियन हुन नसक्ने प्रकृमतका योजना तथा काययक्रम प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग 

गने गरी छुटै्ट मनणयय पेश गने । 

 चािु िियका क्रमागत योजना पुरा गने गरी बजेट मबमनयोजनको प्राथममकता मदने ।  



सातौ ँनगर सभाको बैठकमा नगर प्रमुख श्री ईन्रराज पौडेिबाट प्रस्तुत नीमत तथा कायणक्रम 

आदरर्ीय सभाध्यिज्य,ू नगर सभाका सदस्यज्यूहरु, 

जैमममन नगरपामिकाको यो गररमामय निौं नगरसभाको िैठकमा अगामी अ.ि. २०७८/०७९ को नीमत तथा काययक्रम सम्िोधन गनय 

पाईँदा खशुी व्यक्त गनय चाहन्द्छु । यस ऄिसरमा िोकतन्द्त्र प्रामप्तको संघियमा जीिन ईवसगय गनुयहुने िीर शमहदहरु प्रमत भािपणूय श्रद्धान्द्जिी ऄपयण गदै 

तथा घाआते प्रमत स्िास््यिाभको कामना गदयछु । रामष्रयता, िोकतन्द्त्र र जनजीमिकाको अन्द्दोिनमा ऄगुिाइ गनुयहुने सम्पूणय ऄिजहरुको योगदान 

प्रमत ईच्च सम्मान समहत स्मरण गनय चाहन्द्छु । 

मि् यो ििय कोरोना महामारी कोमभड १९ को मिकराि समस्याबाट गुमिरहकेो छ । यसबाट हाम्रो देश नेपािमा पमन मदनानमुदन 

संक्रममतहरुको संख्या िमढरहकेो ऄिस्था मिद्यमान छ । प्राणघातक यस भाइरसको कारणबाट यस नगरपामिका मभत्रका नागररक तथा स्िदेश र 

मिदेशमा ज्यान गुमाएका सम्पणुय नेपािीहरु प्रमत भािपणूय श्रद्धान्द्जिी र पररिारजन प्रमत समिेदना व्यक्त गदयछु । यस महामारीबाट सजग र सचेत 

हुदंै एक अपसमा भौमतक दरुी कायम गरी सरुमक्षत तिरिे जनजीिनिाइ चिाईन सम्पणूय जैममनीबासी मदमद बमहनी दाजुभाआ प्रमत हामदयक ऄमपि 

गदयछु । महामारीको समस्यािे गदाय गतििय देखी नै  हाम्रो ध्यान महामारी रोकथामको मदशातफय  मोड्न ुपने बाध्यावमक मस्थमत मसजयना भएको छ । 

महामारी मनयन्द्त्रणका िामग ऄिपंमक्तमा रही काम गने स्िास््यकमी ममत्रहरुिाइ ईच्च सम्मान व्यक्त गदयछु । साथै सम्पणूय िडाध्यक्ष िगायत सदस्य 

ज्यहूरु, राष्रसेिक कमयचारीहरु, सरुक्षाकमीहरु, ममहिा स्िास््य स्ियंसेमिकाहरु, राजनैमतक दिहरु, नागररक समाजका ऄगुिाहरु प्रमत धन्द्यिाद 

व्यक्त गनय चाहन्द्छु ।  

संघीय िोकतामन्द्त्रक गणन्द्त्र नेपािको मुि संरचना सघ पे्रदश र स्थानीय तह मिचको सम्बन्द्ध सहकारीता, सहऄमस्तवि र समन्द्ियको 

मसद्धान्द्तमा अधाररत छ । स्थामनय नेतवृिको मिकास गदै स्थानीय तहमा मिधामयकी, काययकाररणी र न्द्यामयक ऄभ्यासिाइ संस्थागत गनय स्थानीय 

सरकार संचािन ऐन २०७४ जारी भआ कायायन्द्ियनमा रहकेो छ । स्थानीय तहमा जनप्रमतमनमधहरुको िहािी सँगै संमिधानमा व्यिस्था भएको 

संघीय िोकतामन्द्त्रक गणतन्द्त्र र संघीयताको कायायन्द्ियन गदै स्थानीय सरकार संचािन गनुयका ऄमतररक्त िोकतामन्द्त्रक, समािेशी, जिाफदेही, 

पारदशी र प्रभािकारी स्थानीय शासनको ऄनभुमूत जनतािाइ गराईने दामयवि पमन जनप्रमतमनमधहरुको रहकेो छ ।  

             नेपािको संमिधानिे सघं प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यिस्था गरेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहका अ-अफ्नो 

ऄमधकार र काययके्षत्र तोकेको छ । राज्य शमक्तको प्रयोग संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा ऄमधकारका समुच समेत संमिधानको ऄनसुुमचमा 

व्यिस्था गररएका छन ्।  संमिधानिे प्रवयाभमूत गरेका मौमिक हक र राज्यका मनदेशक मसद्धान्द्त, नीमत र दामयविमा ईल्िेमखत प्रािधानहरुिाइ 

सरकारिे कायायन्द्ियन गनुय पनेछ । नयाँ शासकीय प्रिन्द्ध र प्रणािीिे राष्र मनमायणको िामग शामन्द्त र स्थामयविको अधार मनमायण गरेको छ । यो 

राजनैमतक र नीमतगत ऄिसरको जगमा ईमभएर नागररकिे ऄनभुमूत गने पररितयनको िाभांश ितयमान पसु्तािे नै प्राप्त गने गरी नेपािी जनताको 

जीिनस्तरमा सधुार गरी मिकास र संिमृद्धको मागय प्रशस्त गनुय अजको अिश्यकता रहकेो छ । यो परुा नहुदँा सम्म हाम्रो प्रमतबद्धता जस्ताको तस्तै 

रमहरहने छ ।  

नेपाि सरकारको मनणयय ऄनुसार मि.स २०७३ साि फागुन २७ गतेका मदन जन्द्म मिएको जैममनी नगरपामिका पाँचौ िियमा ऄगामड 

िमडरहकेो छ । िाममण पररिेशिाइ समेटी मनमायण गररएको हाम्रो नगरपामिकािाइ िास्तमिक नगरको स्िरुप मदन मनकै कमठन छ । अन्द्तररक स्रोत 

र साधनहरुको न्द्यूनता छ । मिकासका पिूाधायरहरु नयाँ मनमायण गनुयपने ऄिस्था छ । सीममत स्रोत र साधनको मिचमा ऄमसममत अिश्यकताहरुिाइ 

परुा गनुयपने बाध्यतािाइ मनन गदै हाम्रा मिकासका गमतमिमधहरु ऄगामढ बढाईन ु परेको छ । ऄन्द्तररामष्रय प्रमतिद्धता ऄनरुुप मि.सं. २०८७ 

सम्ममा मदगो मिकास िक्ष्यहरु हामसि गनय हामी अम नगरबासी अफै कम खमचयिो बन्द्दै मिकास मनमायणिाइ अफ्नो घरको जस्तै काम संझेर परुा 

गनुय हाम्रो कतयव्य ठान्द्नपुदयछ ।  

धेरै कामहरु हामी अफै िागेर परुा गनय सक्यौ भने मात्र सीममत साधन श्रोतमा संिमृद्धको यात्रा थािनी हुन सक्दछ, ऄन्द्यथा गित 

प्रिमृतको मिकास हुदै जाने, श्रोत र साधनको दरुुपयोग हुदै जाने, गरीबी, पछौटेपन जहाँको तही रही रहने ऄिस्था सजृना हुन सक्दछ । यसैिे सिै 

कमजोरीहरुिाइ मनराकरण गदै सिै जातजाती, िगय, मिंग, के्षत्र समदुायहरुिाइ शसक्त र मिकमसत बनाईदै प्रस्तुत नीमत तथा काययक्रम साथयक 

बनाईने तफय  हामी सिैको ध्यान जान ुऄपररहायय छ । हाम्रो प्रयास प्राप्त स्रोत र साधानिाइ प्राथममकीकरण गरी ईमचत प्रमतफि प्राप्त गने मदशा तफय  

ऄिसर हुनु जरुरी छ । जनतािाइ परु याईनपुने मशक्षा, स्िास््य खानेपानी, भौमतक पिूाधायर मनमाणय, कृमि के्षत्र मिकास, रोजगारी मसजयना, गरीिी 

न्द्यमुनकरणका िामग संन्द्तुमित र समािेशी मिकास जस्ता मििय र के्षत्रहरुमा केमन्द्रत हुन ुपदयछ ।  

    नेपािको संघीय शासन प्रणािी नेपािी जनताको िामो वयाग िमिदान र संघियको ईपज हो । नेपािको संमिधानिे सतू्रपात गरेको 

संघीय शासन प्रणािीिाइ काययमिुक र प्रभािकारी िनाआ नागररकको हक ऄमधकारको रक्षा, अमथयक मिकास र संिमृद्धको िामग जैममनी 



नगरपामिका मनरन्द्तर िामग रहने छ । िोक तन्द्त्रका अधारभतू मलु्य र मान्द्यता, जनताको प्रमतष्पधायवमक बहुदिीय शासन प्राणािी , मौमिक 

ऄमधकार, मानि ऄमधकार, िामिक मतामधकार, पणुय पे्रस स्ितन्द्त्रता, अिमधक मनिायचन, शमक्त पथृमककरण , मनष्पक्ष न्द्याय संपादन र मिमधको 

शासन संचािन गदै "सखुी जैममनी संमृद्ध जैममनी" को यात्रा सफि पानय नगरपामिका प्रमतिद्ध छ ।  

अध्यि महोदय, 

       हामी जनप्रमतमनमधहरुिे हाम्रो काययकाि ४ ििय व्यमतत गररसकेका छौं । यो ऄिमधमा हामीिाइ प्राप्त श्रोत र साधनिाइ जनताको 

अिश्यकता र महत ऄनकुुि हुने गरी सेिा परु याईने प्रयास गरररहकेा छौं । सिै िडा केन्द्रमा मनरन्द्तर चल्न सक्ने सडक मनमायण, प्रशासकीय भिन 

मनमाणय सधुार, सकुुम्बासी, घरमिमहन र खरका छाना भएका पररिारिाइ व्यिमस्थत बसोिास, स्थानीय कृमि ईवपादनमा बमृद्ध र बजारीकरण, 

गुणस्तरीय र सिुभ मशक्षाको ऄिसर, सहज र भरपदो स्िास््य सेिाको पहुचं तथा महामारी मनयन्द्त्रण, स्िच्छ खानेपानी र सरसफाइ यकु्त 

टोििस्ती, गुणस्तररय खाद्य बस्तु ईपिब्धताको प्रवयाभमुत, किा संस्कृमतको संरक्षण, पययटन के्षत्रको मिकास, रोजगारीका ऄिसरहरुको सजृना, 

िातािरण संरक्षण, सशुासन र संस्थागत मिकास जस्ता के्षत्रहरुमा शरुु गररएका प्रयासहरु हाम्रा प्राथममकताका प्रमखु के्षत्र हुन ्।  

             हामीिे यस ऄिमध सम्ममा प्राप्त गरेका ईपिमब्ध, थामिएका प्रयास, महविपणूय मसकाइ राजनैमतकदिका ऄिजहरु, बुमद्धजीिी, 

समाजसेिी, नागररक समाजबाट प्राप्त सुझाििाइ मनन गररनकुा ऄमतररक्त यस नगरपामिकािाइ अगामी अ.ि. २०७८/०७९ मा संघीय सरकार 

तथा प्रदेश सरकारबाट मिमभन्द्न शीियकमा शशयत र मनशयत गरर प्राप्त हुने रकम, र नगरपामिकाको अन्द्तररक अय समेतिाइ मध्येनजर गरी अगामी 

अमथयक िियमा नगरपामिकाबाट सम्पादन गररने सिै प्रकारका योजना तथा काययक्रमहरु ऄगामड िढाईने िक्ष्यका साथ यो नीमत तथा काययक्रम 

तयार गररएको छ । प्रस्तुत नीमत तथा काययक्रममा केही नयाँ काययक्रमहरुका ऄमतररक्त परुा गनुयपने ऄधरुा काययक्रमहरुिाइ मनरन्द्तरता मदआएको छ  ।  

अध्यि महोदय, 

        ऄि म मिियगत के्षत्रका नीमत र काययक्रमहरु प्रस्तुत गने ऄनुममत चाहन्द्छु । 

 

मवषयगत िेत्रका नीमत र कायणक्रमहरु 

१. आमथणक मवकास 

     क. कृमष तथा पशुसेवा 

              नेपािको कुि िाहस्थ ईवपादनमा िगभग २८ प्रमतशत कृमि के्षत्रको योगदान रहकेो छ । देशको कुि जनसंख्याको ६५.६ प्रमतशत कृमि 

पेशामा अधाररत छन ् । अमथयक मिकासको प्रमखु अधार नै कृमि तथा पश ु पािन हो । जैमममन नगरपामिकाको अमथयक मिकासको मखु्य 

मेरुदण्डको रुपमा पमन कृमि तथा पश ुपािनिाइ मिइ यएको छ। यस के्षत्रको मिकासको िामग गत ििय देमखनै सरुु गररएका कृमषवाट सम्वृमद्ध तथा 

कृमषवाट गररबी मनवारर् जस्ता काययक्रमिाइ मनरन्द्तरता मदइने गरी मनम् न ऄनुसारका नीमत मिइनेछ । 

१. कृमि र पशु सेिाका िामग एक वडा एक प्रामवमधक काययक्रमिाइ थप प्रभािकारी िनाआनेछ । 

२.  एक गाँई एक ईवपादनका िामग पकेट तथा ब्िक कायणक्रमिाइ प्रदेश / संघको सहयोगमा संचािन गररनेछ।  

३. कमफ, कागती, सनु्द्तिा, ऄिैंची र मह खररद तथा ब्यिस्थापन काययक्रमको के्षत्र मिस्तार गरी  िसुन, प्याज, ऄदिुा, िेसार र मटमरुिाइ 

समेट्ने गरी काययपामिकािाट काययमबमध पररमाजयन गररनेछ । 

४. यस ििय नगर प्रमुख पशु पररयोजना र नगर प्रमुख कृमष पररयोजना साथै कृमि पश ुअयोजना संचािन गने नीमत िाइ पररमाजयन गरर  

थप  मोडेि फमयको रुपमा मबस्तार गदै िमगने छ । ईक्त पररयोजना संचािनका िमग बाँझो रहकेो जग्गािाइ ईमचत व्यिस्थापन गदै जग्गा 

प्िमटङ गरर कायायन्द्ियनमा ल्याईने नीमत मिइने छ । यसमा  नगरपामिकािे िागतको ६० प्रमतशत सम्म ऄनदुान मदने गरी कृमि तथा 

पशकुा नमुना फामणहरु सञ्चािन हुनेछन ।  

५. िेसहारा ममहिा परुुििाइ मजमिकोपाजयनमा टेिा मदनका िामग छोराछोरी िा सासु ससरुाको सेिािाइ मनरन्द्तरता मदएका, श्रीमान् िा श्रीमती 

सँग सम्बन्द्ध मिच्छेद भएका िा श्रीमान ्िा श्रीमतीिे ऄको मििाह गरेर ऄिहमेित हुन पगेुका या कुनै कारणिे एक्िो भएका, राज्यिाट 

कुनै मकमसमको भत्ता िा सुमिधा नपाएका मिपन्द्न ममहिा परुुिहरुका िामग कृमिसँग अिद्ध गरेर जीमिकोपाजयनका िामग पूँजी ईवपादन गने 

शतयमा वेसहारा ममहिा पुरुष तथा एक्िो ममहिा मवशेष आमथणक अनुदान कायणक्रम संचािन गररनेछ । 

६. मबपन्द्न कृिक हरुका िामग सरुमित पोषर् िमित कायणक्रम  संचािन गररने छ । 

७. यिुा, ममहिा, मिपन्द्न तथा दमित समदुायिाइ नगर प्रमखु कृमि तथा पशु अयोजनाका काययक्रमहरु संचािन गदाय थप सहुमियतका साथ 

समािेश हुन प्राथममकता मदआने छ ।  



८. माटो परीिर्का िामग ल्याबको ब्यिस्था गरी माटो परीिर् गने कायणिाई वडा स्तर सम्म अमभयानको रुपमा संचािन गररनेछ ।  

९ कमम्तमा एक ििय बाँझो रहकेो कसैको जग्गा कमाईन ऄकोिे मनिेदन मदएमा व्यमक्तको जग्गाको स्िाममवि यथाित रहने गरी नगरपामिका 

अफैिे बाँझो जग्गा मनमित समयका िामग मिजमा मिई कमाउन मदने नीमत मिआनेछ । कृमि,पश ुर पययटन मिकास के्षत्रको िामग  

स्नातक गरेका यिुाहरुिाइ न्द्यनुतम ब्याजमा मिमत्तय संस्था माफय त ऊण स्िरुप रकम ईपिब्ध गराईने व्यिस्था ऄििम्बन गररनेछ । 

१० कृमि तथा पश ुजन्द्यपदाथय ईवपादन गने कृिकका िामग मवक्रीमा आधाररत अनुदान कायणक्रम सञ्चािन गरी कृिकिाइ प्रोवसाहन गने 

नीमत ऄििम्िन गररनेछ । 

११ मागमा अधाररत काययक्रम िाइ प्रथाममकता मदइने छ । कृमि के्षत्रको मिकासका िामग कृिक िमगयकरण तथा पररचयपत्र व्यिस्थापन, 

नमिनतम प्रमिमध प्रयोग तथा मसप हस्तान्द्तरणको िामग तामिम तथा भ्रमण, ईन्द्नत मिउ, रसायमनक मि, पशपंुमक्षको औिमध, खोप, पश ु

अहारा व्यिस्थापन, कृमि यामन्द्त्रकरण तथा मबमबमधकरण तथा ईवपादन सामािी मितरण, िामि ईपचार केन्द्र (plant clinic ) स्थापना, 

मौरी व्यिसाय तथा माछा व्यिसायको पुिायधार मनमायण जस्ता काययक्रमहरुको िागी सहुमियत सममुचत व्यिस्था गररने छ ।  

१२ कृमि तथा पशुपािन के्षत्रको उत्पादन िागत कम गनण गैहृ सरकारी के्षत्रको िजेटिाइ समेत एमककृत ढंगिाट पररचािन गरी ईवपादनमा 

जोड मदने नीमत मिआने छ । कृमि र पशुजन्द्य पदाथयिाट अवममनभयर िन्द्दै आयात प्रमतस्थापन घटाउने र आय स्तरमा वृमद्ध गने नीमत 

मिइने छ । 

१२ साना मसंचाइ काययक्रम , थोपा टनेि , एक घर एक टनेि र प्िामष्टक पोखरी, जस्ता काययक्रम संचािन गने नीमत मिइनेछ । 

१३ बाढी पमहरो चट्टयाङ जस्ता प्राकृमतक प्रकोप तथा ऄन्द्य प्रकोपबाट हुने कृमि / पश ुजन्द्य  क्षमतको राहत व्यवस्थापनका िामग नीमत 

मिइनेछ । 

१४ स्थानीय रैथाने बामि तथा स्थानीय पशु  सरंिर् काययक्रम संचािन गने नीमत मिआनेछ । 

१५ कृमष तथा पशुजन्य पदाथण उत्पादनको  वजार व्यवस्थापनको िामग नेपाि सरकारको गुणस्तर र मापदण्ड मभत्र रही मबमक्र मबतरण गने 

कायय िाइ थप व्यिस्थीत गररने छ ।   

१६ सरकारी, गैरसरकारी र मनजी िेत्रको सहकायणमा Custom hiring center र कृषी उपज सङ्किन केन्र स्थापना गरर कृमि 

यामन्द्त्रकरणमा सहमजकरण गने नीमत मिइनेछ । 

१७ परम्परागत कृमष मबकाश योजना ऄबिम्बन गरर ऄगायमनक खेमत ,करेशाबारर व्यिस्थापन, Agroforestry practices तथा ऄन्द्य 

कृमि काययमा जोड मदइनेछ । 

१८ डािेघाँस, भुई ंघाँस, पुष्प खेती, पुष्प नसणरी, फिफुि नसणरी तथा मवरुवा व्यवस्थापन, कृमि तथा पशु मिमा काययक्रम र कोल्ड 

तथा रमिक स्टोर स्थापना तथा व्यिस्थापनको नीमत मिइने छ ।  

१९ पशकुो नश् ि सधुार कायणक्रम िाइ प्रभािकारर बनाईन प्रदेश सरकार सँग सहकायय गरी कृमत्रम गभायधान सेिा माफय त जमन्द्मएका  पामड 

बाच्छीिाइ हुकायईनको िामग ईमचत व्यिस्थापन गने  नीमत ऄबिम्बन गररनेछ ।  

२० पाडापाडी पाल्न अय अजयनमा िमृद्ध गने ईदेश्यिे सामुमहक र व्यमक्तगत प्रोवसाहनका काययक्रमहरु िागु गररने छ ।  

२१ कृमि ज्ञान केन्द्र , पश ु सेिा मबज्ञ केन्द्र र गैर सरकारी संस्थाबाट संचािन हुने काययक्रमहरुमा नगरपामिकािे सहकायय समन्द्ियको नीमत 

प्रभाबकारी रुपमा ऄगामड बढाआनेछ ।  

२२ कृमि तथा पशपंुमक्षको तत्थयांक अद्यावमधक गरर कृमि तथा पश ु के्षत्रको बस्तुगत मििरण तयार गररने छ ।  अधुमनक कृमि तथा 

पशपुािन व्यिसायिाइ प्रभािकारी रुपमा सञ्चािनमा ल्याईने नीमत मिइने छ । संचामित काययक्रमहरुको ऄनगुमन तथा मलु्यांकन गरी 

ईवकृष्ट कृिकिाइ सम्मान गने नीमत मिआने छ । 

२३ नगर प्रमखु पररयोजनाको ऄमतररक्त नगर प्रमखु अयोजना र काययक्रम सञ्चािन गररने छ । 

२४ जैममनी नगरपामिकाको कृमि के्षत्रको मिकास गनय प्रययटन ईद्योग र व्यापार के्षत्रसँग अबद्ध गदै प्राङ्गाररक कृमि प्रणािीमा जोड मदआने छ ।  

 

ख. ससं्कृमत सम्बधणन एवं पयणटन मवकास 



स्िस््य र सभ्य संस्कृमतको मिकास गरर सामामजक स ुसम्बन्द्धमा अधाररत समाज मनमायण तफय  िाग्नु नै नगरपामिकाको प्रमखु ईद्देश् य 

हो । सामामजक सांस्कृमतक तथा सेिामुिक काययमा स्थामनय समदुायको मसजयनमसिताको प्रबयधन र पररचािन गरर नगरपामिका के्षत्र मभत्र रहकेा 

मिमिध मतूय तथा ऄमतूय किा तथा संस्कृमतको संरक्षणमा जोड मदआने छ ।  यस नगरपामिका पययटकीय दृमष्टिे सनु्द्दर छ । प्रमसद्ध जैममनीधाम, 

थनथापीमाइ भगिमत ममन्द्दर, गाजाको दह, हामडकोट के्षत्र, गणेशस्थान, हामत्तढंुगा, गाजाको दह के्षत्र, कमि जैसी ममन्द्दर, राधाकृष्ण ममन्द्दर, परुानो 

गाईँ के्षत्र, शामििाम संरमक्षत के्षत्र गाइथुने, देिी ममन्द्दर चोखेक, समत ममन्द्दर जैदी जस्ता अस्थाका प्रमसद्ध धरोहरहरु एिं कािापाति राङखानी 

िगायतका नगरके्षत्रका मिमभन्द्न स्थानमा रहकेा खानी मनममयत सरुुङहरु जस्ता ऐमतहामसक, धाममयक तथा पययटकीय के्षत्रको संरक्षण र सम्बधयनमा 

मिशेि ध्यान मदआनेछ । यस प्रकारका किा र संस्कृमतको के्षत्रिाइ खोज, ऄनसुन्द्धान, संरक्षण र मिकास गदै िग्नु नगरको दामयवि हो भन्द्ने 

प्रमतिद्धताका साथ संस्कृमतको पणूय संरक्षण गरी वयसको मतूय पमहचान गराईन संिाहिय स्थापनाका िामग समेत पहि गररने छ । नगर के्षत्रमा 

स्थामपत एिं प्रदेश स्तरमा समेत पमहचान बनाईन सफि भजन समूहहरु तथा जैममनी मेिा, माघे संक्रान्द्ती मेिा, गाजादह मेिा, िैठकुण्ठ चतुयदशी 

मेिा िगायतका संस्कृमतिाइ थप व्यिमस्थत एिं प्रोवसाहन गने नीमत ऄंमगकार गररनेछ । अन्द्तररक एिं िाह्य पययटकिाइ अकियण गरी समाजको 

अमथयक मिकासमा सहयोग परु याईन नगरके्षत्रमा सरुु भएका स्थामपत होमस्टेहरुिाइ पररष्कृत एिं पहुचं योग्य बनाईन पहि गररनेछ । जैममनी धाम, 

परुानो गाँई, हामडकोट, गाजादह, भैरिस्थान िगायतका प्रमसद्ध एिंम रममणय स्थिहरुिाइ एमककृत गरर पययटमकय पदैि मागयको मनमायण गदै 

पययटन रुट गराईन अिश्यक पहि गररनेछ । यसै बिय मभत्र जैममनी नगरपामिकाको पययटन प्रोफाआि तयार गररनेछ । 

ग. अथण, उद्योग तथा बामर्ज्य 

ईद्योग के्षत्र अमथयक मिकासको प्रमखु मेरुदण्ड हो । औद्योमगकीकरणिे मुिकुको अमथयक ईन्द्नमतमा सहयोग परु याईदछ । िामीण 

पररिेशमा बनेको नयाँ नगरपामिका हुनािे यस के्षत्रमा ईल्िेख्य ईद्योगहरु संचािनमा रहकेा छैनन् । स्थानीय श्रोत, साधन र सीपबाट स्थापना 

भएका र हुने घरेिु तथा साना ईद्योगहरुिाइ नगरपामिकािे संरक्षण गरी ईवपादनिाइ बजारीकरणमा सहयोग गने नीमत मिएको छ । बजारिाइ 

व्यिमस्थत गनय, कािो िजारी मनयन्द्त्रण गनय, गुणस्तरीय खाद्य िस्तुको समुनमितता प्रदान गनय, अपमूतय र भण्डारणको व्यिस्था ममिाईन चेम्बर ऄफ 

कमयश, बजार व्यिस्थापन समममत, ईपभोक्ता मन्द्च, मजल्िा प्रशासन कायायिय र सरुक्षा मनकायसँग अिश्यक समन्द्िय गरी कायायन्द्ियन गररनेछ । 

कामिगण्डकी कोररडोर के्षत्रका मखु्य स्थानहरुमा ईद्योग तथा पेशा व्यिसाय सन्द्चािनका िामग चामहने अिश्यक पिूायधार तयारीमा मिशेि जोड 

मदने नीमत मिआएको छ । यसका ऄमतररक्त ऄथय ईद्योग तथा बामणज्यका के्षत्रमा मनम्नानसुारको नीमत ऄबिम्बन गररने छ ।   

१) नगरपामिकामा ईपिब्ध स्रोत र साधन तथा अमथयक मिकासको प्रमतफििाइ न्द्यायोमचत मितरणमा जोड मदआने छ ।  

२) तुिनावमक िाभका के्षत्रको पमहचान गरर घरेिु ईद्योगको मिकास र मिस्तार गदै बस्तु तथा सेिाको मनयायत प्रबधयन िजार मिमिमधकरण र 

मिस्तार गनय जोड मदआने छ ।  

३) जैमममन नगरके्षत्र मभत्र अफ्नो जन्द्मभमुम कायम गरी िामहर रहन ु भएका गैर अिामसय नेपािीहरुको ज्ञान, मसप र प्रमिमध र पुँमजिाइ 

नगरपामिकाको मिकास सँग जोडन अह्वान गररने छ ।  

४) नगरपामिकामा ईद्योग िाम स्थापनाको िामग सम्भाव्य के्षत्रको पमहचान गरी ईद्योगहरुको प्रिद्धयन गने र सोका िामग अिश्यक पिूायधारहरुको 

मिकास गनय संघ, प्रदेश र मनजी के्षत्रसँग सहकायय गदै जाने नीमत मिइनेछ । 

५)  कृमिमा अधाररत घरेि ुतथा साना ईद्योगका साथै िघ ुईद्यमिाइ मिशेि प्राथममकता मदइ काययक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

६)  बजारको एकामधकार र कृमत्रम ऄभािको मस्थमत रहन नमदन र गुणस्तरमहन एिं म्याद नाघेका िस्तुहरुको मिमक्र मितरणिाइ रोक्न नापतौि 

तथा मलू्य मापनको नीमत व्यिमस्थत गदै ऄनगुमनको माध्यमबाट प्रभािकारी कदम चामिनेछ । 

७)  िघ ुईद्यम कोिको मिकास गररनेछ । बजार ऄनगुमन प्रभािकारी िनाइनेछ । 

८)  सहकारी संस्थासँग समन्द्िय गरी साना तथा घरेिु ईद्योगिाइ ईवपादनममुख बनाईने नीमत मिआने छ। 

९) साझा सरोकार र महविको मिियमा ऄन्द्तरपामिका र ऄन्द्तर मजल्िा सँग समन्द्िय गदै मिकासका के्षत्रमा साझा िगामनको िामग अिश्यक 

समन्द्िय गररने छ ।  

घ. सहकारी तथा मवत्तीय िेत्र  

नेपािको संमिधानिे मतन खम्बे ऄथय नीमत ऄबिम्बन गने कुरािाइ जोड मदआएको छ । ऄथय तन्द्त्रका मय मतन के्षत्र सरकार, मनमज र 

सहकारी के्षत्रको अ-अफ्नो संयकु्त प्रयासिाट मात्र मिकासको िक्ष्य प्रामप्तमा सहयोग पुग्छ । नेपािको ऄथयतन्द्त्रको मिकासमा सहकारी तथा 

मिमत्तय के्षत्रको महविपणूय योगदान रहकेो छ । यस के्षत्रको समुमचत व्यिस्थापनिे  स्थानीय श्रोत, साधन, श्रम, मसप र पुंजीिाइ पररचािन गरी 

रोजगारी, गरीबी मनिारण र अय अजयनमा सहयोग परु याईँदछ । सहकारी ऐन र मनयमाििीको व्यिस्था ऄनसुार जैममनी के्षत्रका सहकारीहरुिाइ 

संस्थागत क्षमता ऄमभबमृद्ध गदै कृमि र ईद्योग के्षत्रमा िगानी गनय ऄमभपे्रररत गररनेछ । सहकारीहरुको काम कारिाहीिाइ मनयममत ऄनगुमन र 



मनयमन गररनेछ । नगर के्षत्रमा स्थापना भएका र हुने मिमत्तय संस्थाहरुिाइ जनताको अिश्यकतासँग सहज सेिा प्रदान गनय घमु्तीसेिाको िामग 

पहि गररनेछ । सहकारी तथा मिमत्तय के्षत्रको मिकासका िामग अिश्यक पने सरुक्षा व्यिस्था ममिाइने छ । ईद्देश्यमा एकरुपता भएका 

सहकारीहरुिाइ एमककृत गने नीमत ऄबिम्बन गररनेछ । सहकारीहरुिाइ रोजगारीको मसजयना, बस्तुको ईवपादन र सेिाको के्षत्रमा िगानी गनय 

ऄमभप्रेररत गने नीमत मिआनेछ ।  

 

  



सामामजक मवकास 

क. मशिा, युवा तथा खेिकुद  

मशक्षा मिकासको अधार हो । मयायमदत तथा पररस्कृत जीिन, सम्मामनत रोजगार र ईद्यम मिकासको अधार पमन हो। ज्ञानमा अधाररत समाजको 

माध्यमबाट मदगो संिमृद्धका िामग मशक्षािाइ महविपणूय माध्यमको रुपमा स्िीकार गररएको छ । संमिधानिे मशक्षा सम्बन्द्धी हकिाइ मौमिक 

हकको रुपमा स्िीकार गरेको छ । यसै सन्द्दभयमा जैममनी नगरपामिकाको मशक्षा यिूा तथा खेिकुद नीमत तथा काययक्रम मनम्नानसुार रहनेछ ।  

१. कोमभड १९ महामारीका िीच बैकमल्पक मशक्षण मसकाआ पद्दतीिाआ प्रभािकारी रुपमा ऄििम्बन गररनेछ । मि्व्यापी महामारी (कोमभड 

१९) का कारण देश बन्द्दाबन्द्दीको ऄिस्थामा रहकेोिे यो ऄिस्थामा हुन गएको शैमक्षक क्षमत न्द्यनु गनय मिहान-िेिकुा तथा साियजमनक 

मिदाको समय समेत ईपयोग गरी मशक्षकहरुिाइ ऄध्यापन कायय गनय ईवप्रेररत गररनेछ ।  

२. मबद्याियको एमककृत शैमक्षक सचूना व्यबस्थापन प्रणािीिाआ यथाथयपरक र बस्तुमनष्ठ बनाईदै िमगनेछ । 

३. बािमिकास सहजकतायिाआ बािमनोमिज्ञान सम्बन्द्धी तामिम मदइ सक्षम बनाईने, बािमशक्षािाआ समुिधासम्पन्द्न र शैमक्षक सामिीयकु्त 

बनाइ बािकक्षािाइ ऄमनिायय गररनेछ। 

४. यस बियको िजेट बक्तव्य माफय त संमघय सरकारबाट घोिणा िािमिकास केन्द्रका सहजकतायहरु र मबद्यािय कमयचारीहरुको तिि भत्ता 

मनधायरण गरर नपगू रकम स्थामनय तहिे व्यहोने भमनएकोमा यस्तो प्रकारको शशतय ऄनदुान प्रकृमतको रकम संमघय सरकारबाट नै व्यहोने 

व्यबस्था हुनु पनेमा वयसो नभै झण्डै ५० रकम मिमत्तय समानीकरण ऄनदुान बाट व्यहोने व्यबस्था व्यबहाररक र न्द्यामयक नदेमखने मबिय 

संमघय सरकारिाआ जानकारी गराईदै मबकास मनमायण र ऄन्द्य मशियकहरु बाट समेत रकम कटौती गरर बाि मबकास केन्द्रका सहजकताय र 

मबद्यािय कमयचारीहरुको तिि भत्तामा नगरपामिकाको साम्ययको अधारमा अमथयक मबमनयोजन गने नीमत ऄििम्बन गररनेछ ।  

५. बािमैत्री स्थानीय शासन काययक्रम क्रमशः िागु  गदै िमगनेछ । 

६. भौगोमिकता, मिद्याथी सङ्ख्या तथा अिश्यकताका अधारमा मिद्यािय समायोजन गररने, कक्षा थप/ घट गररनकुा साथै सामदुामयक 

मिद्याियको मशक्षक तथा कमयचारीहरुको दरबन्द्दी ममिान, व्यिस्थापन, पनुमियतरण गररनेछ । गामभएका िा बन्द्द भएका मिद्याियहरुको 

सम्पत्ती अिश्यकताको अधारमा ऄन्द्य मिद्याियमा समायोजन गररनेछ । 

७. सामदुामयक मिद्याियहरुको शैमक्षक सधुारका िामग मिद्यािय एमककरणका ऄमतररक्त ६ सय घरधरुी सम्म रहकेा िडामा सिै मिद्याियिाइ 

एमककरण गरी १ मिद्यािय र िमढमा २ सम्म अिासीय मिद्याियको व्यिस्था क्रमसँगै गने र ६ सय घरधरुी भन्द्दा बमढ भएका िडामा २ 

ऄथिा बमढमा ३ भन्द्दा नबढ्ने गरर अिासीय मिद्याियको ऄिधारणा ल्याआने छ, यसको कायायन्द्ियनका गनय अिामशय सामदुामयक 

मबद्यािय संचािनका िामग काययमबमध मनमायण गरर संघ प्रदेश र स्थामनय ऄमभभािक संग सहकायय गने नीमत ऄििम्िन गररनेछ  ।  

८. स्थानीय पररबेश ऄनसुारको स्थानीय पाठ्यक्रम मनमायण गरी कायायन्द्ियन गररनेछ । 

९. सामदुामयक तथा संस्थागत मिद्याियको समि पक्षको सकु्ष्म ऄध्ययन गनय सघन मिद्यािय ऄनगुमन काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । मबियगत 

मशक्षकहरुबाट मिद्याियमा नमनूा कक्षा मशक्षण गने काययिाआ प्रभाबकारी बनाईदै िमगनेछ । मबिय मबज्ञ समूह र जनप्रमतमनधीहरु समेतबाट 

मबद्याियको साममुहक सपुरीबेक्षण काययिाआ प्रभािकारी बनाआनेछ । 

१०. मिद्याियको शैमक्षक गुणस्तर ऄमभिदृ्धी गनय अिश्यकताका अधारमा शैमक्षक सामिी तथा पाठ्यसामिीहरु मितरण गररनेछ। 

११. सम्पणूय सामदुामयक मिद्याियहरुिाआ पिूायधार सम्पन्द्न बनाईँदै िमगनेछ । 
१२. नगरपामिकाबाट कक्षा ८, ५ र ३ को परीक्षा संचािन तथा मसकाआ ईपिब्धी परीक्षा, ऄमतररक्त मक्रयाकिाप एिं प्रमतभा पमहचान 

काययक्रमहरु संचािनमा ल्याआने छ । 

१३. स्थानीय शैमक्षक सामिी मनमायण तथा प्रयोगमा िदृ्धी गनयको िागी स्थानीय शैमक्षक सामिी  मनमायण र प्रदशयनी काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

१४. सामदुामयक मिद्याियका मशक्षक, कमयचारी, राष्रसेिक कमयचारी, जनप्रमतमनमध तथा राज्यको स्रोतबाट पाररश्रममक मिने सम्पूणय 

पदामधकारीहरुका छोराछोरीहरुिाइ सामुदामयक मिद्याियमा भनाय गनय ईवपे्ररीत गने नीमत ऄबिम्बन गररने छ ।  

१५. नगरपामिकाबाट बामियक शैमक्षक क्यािेण्डर‚ शैमक्षक योजना र शैमक्षक प्रोफाआि मनमायण गरी सम्पणूय मिद्याियहरुको शैमक्षक 
गमतमिमधहरुमा एकरुपता कायम गररनेछ ।  

१६. मिद्याथी सङ्ख्याको अधारमा एक मिद्यािय एक पसु्तकाियको व्यिस्थापन क्रमशः गररनेछ । 

१७. अधारभतु तह कक्षा १-८ देमख मामथका माध्यममक मबद्याियमा क्रमशः एक मिद्यािय एक तामिमप्राप्त कम्प्यटुर मशक्षकको व्यिस्थापन 

गररनेछ । 



१८. मिियगत मशक्षक तामिम, पनुतायजगी तामिम, सचुना प्रमिमध तामिम तथा प्रऄहरुिाइ मिद्यािय व्यिस्थापन तामिम सञ्चािन गररनेछ । 

१९. प्रवयेक मिद्याियमा मिद्यतु जडान गररने, अबश्यकताका अधारमा कम्प्यटुर, मप्रन्द्टर, प्रोजेक्टरको पहुचँ पयुायआने साथै सबै मबद्याियमा 

आन्द्टरनेट जडान गररनेछ । 

२०. ईच्च शैमक्षक ईपिब्धी र ऄन्द्य सचूकहरुका अधारमा मिद्यािय, प्रऄ, मशक्षक तथा मिद्याथीहरुिाइ परुस्कृत गररनेछ । 

२१. मिद्यािय बामहर रहकेा व्यमक्तहरुको िगत संकिन गरी ऄमनिायय रुपमा मिद्याियमा भनाय गररने र कमम्तमा अधारभतू तह सम्मको मशक्षा 

ऄमनिायय र मनशलु्क तथा माध्यममक तह सम्म मनशलु्क मशक्षाको व्यबस्था गररनेछ । 

२२. शैमक्षक सामिी तथा मशक्षक डायरी समहत मशक्षक कक्षाकोठामा प्रिेश ऄमनिायय गनयको िागी एक मशक्षक एक झोिा काययक्रमिाआ 
प्रभािकारी बनाआनेछ । 

२३. साना कक्षाकोठा व्यबस्थापन र फमनयमसङ काययिाआ मनरन्द्तरता मदँदै प्रवयेक कक्षाकोठामा बुक कनयर, कक्षाकोठा सजािट, मिद्याथीको तह र 

ईमेर ऄनसुार डेक्स बेन्द्चको व्यिस्था गनयको िागी मिद्याियिाइ सहमजकरण गररनेछ । 

२४. मिद्यािय व्यिस्थापन समममत ऄध्यक्ष तथा मशक्षक ऄमभभािक संघ ऄध्यक्षहरुिाआ काम, कतयव्य र ऄमधकार सम्बन्द्धी गोष्ठी र 

ऄमभभािक मशक्षा काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

२५. सबै सामदूामयक मिद्याियहरुिाआ जङ्क फुड मनिेमधत के्षत्र घोिणा गरर मिद्याियमा मदिा खाजाको व्यबस्था क्रमशः िागू गररनेछ । 
२६. सबै माध्यममक मिद्याियहरुमा मिज्ञान प्रयोगशािा र ICT Lab को व्यबस्था गररने तथा सबै सामदुामयक मिद्याियहरुमा स्िच्छ खानेपानी 

र शौचाियको पहुचँ पुर याआनेछ  । 

२७. कक्षा ६ देखी कक्षा १२ सम्म ऄध्ययन गने सामदूामयक मिद्याियका सबै छात्राहरुिाआ सेनेटरी प्याड र मदगो व्यबस्थापनका िामग आन्द्सीनेटर 
र छात्राहरुिे प्याड मझक्न भेमन्द्डङ मेमसनको व्यिस्था गररनेछ । 

२८. मिद्याियमा जडान गररएको मिद्यतुीय हाँमजरीिाआ थप व्यिमस्थत गदै िमगनेछ । 
२९. राष्रपमत रमनङमशल्ड प्रमतयोमगता थप व्यिमस्थत एिं प्रभािकारी मापमा सञ्चािन गररनेछ । 
३०. मिद्याियको भौमतक संरचना ममयत एिं मनमायण कायय गनयको िागी मिद्यािय व्यिस्थापन समममतिाइ मजम्मेिार गराईने नीमतिाआ मनरन्द्तरता 

मदआने छ । 

३१. मिद्याियिे गनुयपने मिमिध शैमक्षक कृयाकिापहरु समयमै सम्पादन गरी शैमक्षक ईपिब्धी हाँमसि गनय प्रधानाध्यापकहरु संग काययसम्पादन 
सम्झौता गररनेछ । 

३२. मिद्याथीहरुको अिश्यकता पमहचान गरी िोकसेिा तयारी कक्षा सञ्चािन गररने छ । 

३३. कक्षा ११ र १२ मा मिज्ञान मििय सञ्चािन गरेका मिद्याियहरुिाइ मिज्ञान मिियका सामिी व्यिस्थापन गनयको िागी ऄनदुान प्रदान 
गररनेछ । 

३४. प्रामिमधक मशक्षा सञ्चामित मिद्याियमा जेहन्द्दार मिद्याथीहरुिाआ प्रमतस्प्रधाका अधारमा छात्रबमृत्तका िामग मबद्याियिाआ मदआएको 

ऄनदुानिाआ मनरन्द्तरता प्रदान गररनेछ । 

३५. प्रऄ, गाईँ मशक्षा समममत तथा बािमिकास सहजकतायको बैठक मनरन्द्तर रुपमा सञ्चािन गरर ईपिमव्ध सममक्षा गररनेछ । 

३६. मशक्षकक ऄभािको  कारण मशक्षण मसकाइ कायय सञ्चािन हुन नसकेका मबद्याियहरुिाआ मशक्षण मसकाइ ऄनदुानको व्यबस्था गररनेछ । 
३७. सामदुामयक मबद्यािय सवयापन काययक्रम संचािन गररनेछ । 
३८. अबश्यकताका अधारमा मशक्षा ऐन मनयम र काययमबमधहरु मनमायण गरर कायायन्द्ियन गररनेछ । 

३९. सामदुामयक मसकाइ केन्द्रिाइ थप व्यिमस्थत बनाइ मिमिध मकमसमका तामिम सञ्चािन गनयको िामग ऄनदुान को व्यबस्था गररनेछ । 
४०. मिद्याियको समि पक्षको सधुार गनयको िागी नगरपामिका‚ मबमभन्द्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको सहकायय र मिद्याियको िागत 

साझेदारीमा काययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

 

ख. (१) स्वास्थय  

 नेपािको संमिधान २०७२ को भाग ३ को मौमिक हक र कतयव्य ऄन्द्तगयत  धारा ३५ मा स्िास््य सम्बमन्द्ध हक को व्यबस्था गररएको 

छ । यसमा अधारभतु तथा अकमस्मक स्िास््य मनशलु्क हुने संबैधामनक व्यबस्था छ । सोही ऄनसुार यस नगर मभत्रका नागररकिाइ अधारभतु 

र अकमस्मक सेिा प्रदान गनय मनम्नानसुारको स्िास््य नीती तथा काययक्रम िागु गररनेछ । 



१. सबै नागररकिाइ सेिाको पहुचँ पुर याइ अधारभतु स्िास््य सेिा प्रदान गररनेछ । 

२. मि्व्यापी महामारीको रुपमा रहकेो र नेपािमा पमन फैमिआरहकेो कोमभड १९ रोगको रोकथाम तथा मनयन्द्त्रणका िामग नगरपामिकाको सम्पणुय 

साम्यय प्रयोग गररनेछ । 

३. कोमभड १९ को रोकथाम तथा मनयन्द्त्रणका िामग स्िास््यकमी तथा सरुक्षाकमी , जनप्रमतमनमध तथा नागररक समाजको समन्द्ियमा प्रभािकारी 

कामहरु गररनेछ । यसका िामग अिश्यक पने माक्स ,सेमनटाआजर , पी.पी.इ. िगायतका सामािी व्यबस्थापन , क्िारेन्द्टाइन तथा अआसोिेसनको 

मिस्तार तथा व्यबस्थापन र प्रभािकारी काम र सेिाका िागी जोमखम भत्ता तथा प्रोवसाहनमा कोमभड १९ रोकथाम तथा मनयन्द्त्रण कोिको 

प्रभािकारी पररचािन गररनेछ । 

४. अधारभतु स्िास््य सेिा पुर याईन पहुचँ कम भएको नगर के्षत्रमभत्र शहरी स्िास््य केन्द्र तथा स्िास््य चौकीहरुमा प्रयोगशािा सेिाको 

शरुुिातको ऄिधारणा ल्याइनेछ । 

५.जै.न.पा. ३ मा रहकेो शहरी स्िास््य केन्द्रिाइ स्िास््य चौकीमा स्तरोन्द्नमत गराईने प्रमक्रयामा  िमगनेछ । 

६.नगर के्षत्रमभत्र सरुमक्षत प्रसमुत सेिा ईपिब्ध गराइ मात ृतथा निमशशु मवृयिुाइ शनु्द्यमा कायम रामखरहन सबै िडामा बमथयङ सेन्द्टरको ऄिधारणा 

ऄनरुुप बाँकी रहकेो िडामा पमन बमथयङ सेन्द्टर स्थापना गराइनेछ । 

७.कुमश्मसेरा प्राथममक स्िास््य केन्द्र यस न.पा. को रेफर सेन्द्टर समेत भएकािे यसिाइ ऄस्पतािमा स्तरोन्द्नती तथा अिश्यक भौमतक ईपकरण 

तथा मानि संसाधन व्यबस्थापनमा मबशेि जोड मदइनेछ । 

८. सबै स्िास््य संस्थाहरुमा दरबमन्द्द ऄनुसारका स्िास््यकमीहरुको पदपतूी गररनेछ । 

९. प्राथममक स्िास््य केन्द्रमा संचामित स्िास््य मबमा काययक्रमको प्रभाबकाररता र पहुचँ बढाईँदै िमगनेछ । 

१०.मबपन्द्न नागररकिाइ मटुुरोग ,क्यान्द्सर ,मगृौिा अमद मनधायरीत रोगको ईपचारको िामग सहज रुपमा पे्रररत गरी रु. १,००,०००। सम्मको 

सहुमियतको िामग सहमजकरण कोिको व्यबस्था गररनेछ । 

१०. ६० ििय मामथका जेष्ठ नागररकिाइ टेमिमेमडमसन परामशय काययक्रम शरुुिात गररनेछ । 

११. पाठेघरको समस्याबाट मपमडत ममहिाहरुको िामग घमुम्त मशमिर माफय त सेिा प्रदान गरी पाठेघरको मनशलु्क  ऄपरेशन सम्मको व्यबस्था 

ममिाआनेछ । 

१२.नगरपामिका के्षत्रमभत्र बहुके्षत्रीय पोिण काययक्रम संचािन गरी पणुय पोमित नगरपामिका बनाईन सनुौिा १००० मदनका मात ृतथा निमशशु 

पोिण प्याकेज  काययक्रम संचािन गररनेछ । 

१३.नगर स्िास््य नीमत ऄनसुार हले्य प्रोफायि तयार गररनेछ । 

१४.स्िास््य सेिाका कमयचारीिाइ प्रमिमध मैत्री बनाईन चरणबद्द रुपमा कम्यटुर तामिमको व्यबस्था गररनेछ । 

१५.ऄवयािश्यकीय औिमध तथा सामािीको बियभरी नै मनयममत अपुमतय गररनेछ । 

१६.खोप सेिाको गुणस्तररयता कायम राख्दै पणूयखोपका मदगोपनािाइ समुनमित गररनेछ । साथै कोमभड १९ मबरुद्धको खोप चरणबद्ध रुपमा माग 

गरी खोप मदने कायय संचािन गररनेछ । 

१७.स्िास््य सेिाको पहुचँ कम भएका दगुयम बमस्त तथा जोमखमयकु्त स्थानमा क्षयरोगको खोज तिास काययक्रम संचािन मनरन्द्तर रुपमा गररनेछ । 

१८. नगरपामिका मभत्र रहकेा मिद्याियका मकशोरमकशोरी ईमेर समुहका मबद्याथीहरुिाइ स्थामनय स्िास््य संस्था र मबद्याियसँगको समन्द्ियमा 

पोिण यौन तथा प्रजनन स्िास््य सम्बमन्द्ध सचेतनामुिक स्िास््य मशक्षाका कक्षाहरु संचािन गररनेछ । 

१९.समयमा नै गभय जमटिताको पमहचान गरी अिश्यकता ऄनसुार सेिा तथा पे्रिण गनय प्राथममक स्िास््य केन्द्र माफय त मनयममत र ऄन्द्य िडामा 

घमुम्त सेिा माफय त संचािनमा रहकेो गभयिमतका िामग िाममण मभमडयो एक्स रे काययक्रमिाइ यस बिय पमन मनरन्द्तरता मदइनेछ । 

२०.सरुमक्षत गभयपतन सेिािाइ ऄन्द्य संस्थाबाट पमन संचािनमा ल्याईने व्यबस्था ममिाआनेछ । 

२१. नगरका ठूिा िडाहरुमा नगर स्िास््य सेिा केन्द्र र दमक्षण तफय  (दमक्षणी भेगमा) प्याथोिोजी सेिा स्थापना गनय पहि गररनेछ । 

२२. नगरपामिकाको ररफर ऄस्पतािका रुपमा रहकेो धौिामगरी  ऄस्पतािको सेिा प्रिाहमा ऄमभिमृद्द गनय सहकाययिाइ मनरन्द्तरता मदआनेछ । 

२३. नगरमभत्रका सिै ममहिा स्ियंसेमिका प्रोवसाहको िामग स्ियंसेमिका खाजाको व्यिस्था ममिाआने छ । साथै मेमडक मोिाआि काययक्रम थप 

प्रभािकारी िनाआने छ ।  

२४. नगरको एक मात्र प्राथममक स्िास््य केन्द्र , सिै िडाहरुका स्िास््य चौकीहरु, सहरी स्िास््य आकाआ र अयिुेद ऄस्पतािहरुको भौमतक 

पिुायधार, औिधी व्यिस्थापन िगायत ऄन्द्य अिश्यमकय स्िास््य सामािीहरुको  व्यिस्थापन गनय मििेश जोड मदआने छ ।  

ख. (२) आयुवेद 



नेपािको संमिधानिे जनताको अधारभतू स्िास््य सेिािाइ मौमिक हकको रुपमा मिएको छ । वयसको िागी अधुमनक मचमकवसाको साथै 

अयिुेद तथा िैकमल्पक मचमकवसाका मिधाहरुिाइ पमन प्रयोग गनय मागयदशयन गरेको छ । अयिुेद मचमकवसा प्रणािी नेपािको मौमिक मचमकवसा 

पमन भएकोिे यस नगरमा अयिुेद पद्वमतको ईमचत प्रिधयन र प्रयोग गररने छ । 

 

१) अयिुेद औिधाियहरुबाट प्रदान गररने सेिािाइ चसु्त र प्रभािकारी बनाइनेछ । अयिुेद पद्वती माफय त ईपचारावमक, प्रबधयनावमक तथा 

प्रमतकारावमक सेिा प्रदान गररनेछ । अयिुेद मचमकवसा पद्वमतिाट प्रभािकारी ईपचार हुने रोगहरु तथा नसने रोगहरुको व्यिस्थापनको िामग 

अहार मिहार, मदनचयाय, ऊतुचयाय, जमडिटुी, योग तथा मजिनशैमि व्यिस्थापन अमदको ईमचत प्रयोग गनय प्रोवसाहन गररनेछ, साथै ईपकरण र 

औिधीको व्यिस्था गररनेछ । 

२) मचमकवसा पद्वती र स्िस्थ जीिनशैिी सम्बन्द्धी प्रचारप्रसार साथै कायायिय नभएका िडाका िामसन्द्दाहरुिाइ सेिाको पहुचँका िामग नागररक 

अरोग्य सेिा मक्िमनकको माध्यमबाट मामसक िा पामक्षक रुपमा सेिा सञ्चािन  गररनेछ । 

३) मिद्यािय स्तरबाट नै देशका भािी कणयधारहरुिाइ अयिुेदको सही ज्ञान मदन तथा  स्िस्थ जीिनशैिीको मिकासमा जोड मदइ सकारावमक 

सोचको मिकास गनय मिद्यािय अयिुेद तथा योग मशक्षा काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

४) जेष्ठ नागररकको नसने रोग व्यिस्थापन र स्िास््य प्रबधयनको िागी रसायन औिधी मितरण काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

५) स्तनपायी अमा तथा ६ ममहना ममुनका बच्चाको स्िास््य प्रबधयनका िागी स्तन्द्यबधयक औिधी मितरण काययक्रमिाइ थप प्रभािकारी बनाईद ै

सबै िडामा मिस्तार गररनेछ । 

६) चणूय औिधी ईवपादन र मितरणिाइ थप गुणस्तररय र प्रभािकारी बनाईन अिस्यक कायय गररनेछ । 

७) मनयममत योग सञ्चािनको िागी दमेक अयिुेद औिधािय भिनमा योग हि मनमायण गररनेछ । 

८) स्थामनय जनतािाइ जमडिटुीको महवि दशायआ ईपयोग र खेतीतफय  अकमियत गनय जमडिटुी पररचयावमक काययक्रम समहत एक घर पॉच योग 

,पॉच जमडिटुीको ऄिधारणा ऄगाडी बढाइनेछ । 

९) ऄवयािस्यक अयिुेद औिधीको ईपिब्धता समुनमित गररने छ । 

१०) कायायियको भौमतक पिूायधार तथा व्यबस्थापमकय पक्ष सधुार गदै पिूयकमय, िमस्तकमय (जान,ु िीिा, मात्रा,कमट) , नस्य तथा मशरोधारा सेिा 

थप गरी सेिा प्रिाह गररनेछ । 

११) कोमभड‐ १९ रोग िगायत ऄन्द्य महामारी रोकथामको िागी अयिुेदको ईमचत प्रयोगको व्यिस्था गररनेछ । 

ग. खानेपानी तथा सरसफाई  

जैमममनबासीिाइ सरुमक्षत र शदु्ध मपईने पानी ईपिब्ध गराईन नगरपामिका प्रमतिद्ध छ । जैममनी नगरबासीिाइ अधारभतू खानेपानी 

तथा स्िास््यको पहुचं परु याआनेछ । सरसफाइको के्षत्रमा प्रोवसाहन गने नीमतिाइ मनरन्द्तरता मददै खानेपानी तथा सरसफाआको के्षत्रिाइ व्यबमस्थत 

गनय मनम्नानसुारका नीमत मिआएको छ । 

१. स्िच्छ खानेपानीका िामग खानेपानीका महुान तथा टंकीमा रहकेो पानीको परीक्षण गने गरी प्रकृया ऄगाडी िढाइनेछ । 

२. मि् महामारीमा रहीरहकेो िेिा यसबाट फाइदा मिइ सम्पणूय नगरबासीको व्यिहार तथा अमनबानीमा पररितयन ल्याईन नगरिाइ पणूय सरसफाइ 

ईन्द्मखु नगर बनाईँदै िमगनेछ । 

३. सम्पूणय साियजमनक स्थानमा खानेपानी तथा शौचाियको पहुचं परु याआनेछ ।  

४. एक घर एक धारा काययक्रमको नीमत ऄििम्बन गररनेछ । 

५. नगर केन्द्र र ऄन्द्य िडाका बजार के्षत्रको फोहरमैिा व्यिस्थापन काययिाइ व्यिमस्थत रुपमा ऄगाडी िढाइनेछ । 

६. स्िच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुचंको मौमिकहकिाइ सुमनमित गनय खानेपानी अयोजनामा ईपभोक्ताहरुको िागत सहभामगता रहने 

समुनमित गनुयका साथै मपईने पानीको गुणस्तररयता जाँच ऄमनबायय गररनेछ । 

७. जीणय तथा अंमशक रुपमा संचािनमा रहकेा खानेपानी अयोजनािाइ पनुमनमायण िा ममयत सधुार गरी पणूयरुपमा संचािनमा ल्याइनेछ । 

८. प्रदेश सरकार सामामजक मिकास मन्द्त्रािय र नेपाि स्िास््यका िामग पानी (नेिा, िेिफेयर) िगायतका गैरसरकारी संघसंस्थाबाट यस 

नगरपामिकामा संचािनमा रहकेा योजनाहरुमा नगरपामिकाको अिश्यक सहयोग र समन्द्िय गररनेछ । 



९. जििाय ुपररितयनको प्रमतकुि प्रभाििाइ ध्यानमा रामख स्थायी श्रोतहरुको खोजी गरी खानेपानीको अपमूतयिाइ भरपदो र दीगो बनाइनेछ ।  

१०. स्थानीयस्तरका मुि, कुिा, धारा संरक्षणमा जोड मदआनेछ ।  

११. श्रोत ऄभाि भएका िस्तीहरुमा प्रमिमधको प्रयोग गरी मिफ्टीङ खानेपानी योजना संचािन गने व्यिस्था ममिाआनेछ । 

१२. सिै िडाका टोि, िस्ती, घर, अँगन, धारा, टंकी, महुानको सरसफाइिाइ ऄमभयानको रुपमा संचािन गररनेछ । 

१३. व्यमक्तगत तथा सामदुामयक सरसफाइिाइ व्यिमस्थत गदै सरसफाइयकु्त टोि िस्ती, िडा घोिणाको नीमत ऄििम्बन गररनेछ। 

घ. िैमगक समानता तथा सामामजक समावेशीकरर्  

ममहिाहरुको ऄथयपणूय सहभामगता समुनमित गदै अमथयक र सामामजक सशमक्तकरण गनय िैंमगक मुिप्रिामहकरण तथा सारभतू िैंमगक 

समानता कायम गनय अिश्यक नीमत तजुयमा गरी कायायन्द्ियन गररनेछ । िैंमगक महसंा मिरुद्ध शनु्द्य सहनशीिताको नीमत ऄििम्बन गदै िैंमगक 

महसंा तथा सामामजक कुररती मिरुद्ध ऄमभयान संचािन गररनेछ । 

अमथयक तथा सामामजक रुपमा पछाडी परेका ममहिा बािबामिका दमित, जनजाती, ऄल्पसंख्यक, फरक क्षमता, जेष्ठ नागररक, 

िाििामिकाको के्षत्रमा ईनीहरुको अिश्यकता र मागको कदर हुने गरी मिमभन्द्न अय अजयन, क्षमता मिकास, मसपमुिक जस्ता िमक्षत िगय 

काययक्रमहरुिाइ िडा तथा नगरस्तरबाट संचािन गररनेछ । िाििामिकाको क्षमता मिकासका िामग िािक्िब गठन, िाि संसद, िाि सन्द्जाि, 

िािमैंत्री स्थानीय मक्रयाकिापहरु संचािन गनय जोड मदइनेछ । िैंमगक ईत्तरदायी बजेटको तजुयमा गरी कायायन्द्ियन गने र एकि ममहिाको 

अमथयक, सामामजक सशमक्तकरणको िामग अिश्यक पहि गररनेछ ।  

 संरक्षणमा राख्नपुने िाििामिका, जेष्ठ नागररक, ऄपाङ्गता भएका व्यमक्त, मानमसक मिरामीका िामग संरक्षणगहृ, बदृ्धाश्रम, सहारा 

अश्रम,  जेष्ठ नागररक मदिासेिा तथा ममिन केन्द्र िगायतका परोपकारी संस्थाहरुसँग सहयोग र समन्द्िय गदै स्थापना तथा संचािन गनय सहयोग 

गने नीमत मिइनेछ ।  

िमक्षत िगयको काययक्रमहरुिाइ अय अजयन र सीप मिकाससँग अिद्ध गने नीमत मिइने छ । सामामजक समािेशीकरणको माध्यमबाट 

सिै के्षत्रका िमक्षत िगयहरुिाइ मिकासको मिु प्रिाहमा अिद्ध गनय ईवपे्रररत गदै यस के्षत्रको समनु्द्नत मबकासका िामग मनम्न नीमत ऄबिम्बन 

गररनेछ । 

१  .ममहिा िाििामिका शाखामा ममहिा तथा िाििामिका ऄपाङ्गहरुको क्षमता मिकास तथा मसपमिुक सचेतनामुिक काययक्रमको िामग 

अिश्यक श्रोत साधनको व्यिस्था गररनेछ । 

२ .ममहिा, िाििामिका, ऄपाङ्ग, एकि ममहिाहरुको सीप तथा क्षमता मिकासका माध्यमिाट सशमक्तकरण गररनेछ । 

३  .मिमभन्द्न मदिसहरु )नारी मदिस , ममहिा महंसा मिरुद्धको १६ मदने ऄमभयान, िाि मदिस, ऄपाङ्ग मदिस, जेष्ठ नागररक मदिस र छुिाछुत 

ईन्द्मिून मदिश  (मनाईने काययिाआ मनरन्द्तरता मदआनेछ । 

४  .घरेि ुमहसंा मपमडत ममहिाहरुको िामग िैंमगक महसंा मनिारण कोि खडा गररनेछ ।  

५  .नगर के्षत्रमा रहकेा शोिण र घरेि ुमहसंामा परेका ममहिा तथा िाििामिकाको पनुरस्थापना तथा ईद्धार गने नीमत ऄबिम्बन गररनेछ ।  

६  .नगर मभत्रका सिै िडाहरुमा ऄपाङ्ग पररचय पत्र मितर णका िामग घमु्ती मशमिर संचािन गररनेछ । 

७  .िाििामि काको क्षमता मिकासका िामग िाि क्िब गठन, िाि संजाि गठन र बािमैंत्री स्थानीय मक्रयाकिापहरु संचािनमा जोड मदइनेछ । 

८. पणूय ऄशक्तिाइ २० ििय बढी राम्रो सेिा पयुायईने ५ जना व्यमक्तको पमहचान गरी परुस्कृत गररनेछ । 

९. जैमममनमा जमन्द्मएर राष्रसेिा र मिशेि काययक्रमिाट जैमममनिाइ ईचो िनाईने व्यमक्तविहरुिाइ अमन्द्त्रण र सम्मानको काययक्रम कोमभड १९ को 

कारण रोमकए पमन पनु: थािनी गररने छ । साथै ईहाँहरुको सल्िाह र सझुाििाइ पमन मागय दशयनका िामग सझुाि संकिन गररनेछ । 

१०. नगरके्षत्रका जेष्ठ नागररक ऄगुिाहरुको सम्मान गररनेछ । 

११. छुिाछुत सामामजक कुररमत ऄन्द्धमि्ास िैङ्मगक मिभेद र महसंाका घटना न्द्यमूनकरणका िामग िडा स्तररय एिं नगरस्तररय सचेतनामिुक 

काययक्रम संचािन गररनेछ । 

१२. बािबामिका पनुस्थायपना केन्द्र ज्येष्ठ नागररक अश्रय केन्द्र ऄशक्त स्याहार केन्द्र र िेसहारा रक्षा केन्द्र स्थापनाको िामग अिश्यक कायय 

ऄगाडी बढाआनेछ । 

१३. बाि श्रम, बािमबिाह, बहुमििाह, दाआजो बोक्सी, जस्ता प्रथा मनयन्द्त्रणका िामग जनचेतनामिुक काययक्रम संचािन गररनेछ । 

१४. यस अ. ि. मा िैङ्मगक ईत्तरदायी बजेट पररक्षण (GRB Audit (गररनेछ  साथै सोही ऄनरुुप अगामी  योजना तथा काययक्रम तजुयमा 

गररनेछ ।  

ङ. सामामजक सरुिा व्यवस्थापन  



जैममनी नगर मभत्र  रहकेा सबै जेष्ठ नागररक, एकि ममहिा, दमित, ऄल्पसंख्यक, ऄपागं, ममहिा, जनजाती, मपछमडएका िगय र बािबामिकाको 

सामामजक सरुक्षाको प्रवयाभमूत गनय नगरपामिकािे मनम्न नीमत ऄबिम्बन गनेछ । 

१. मिद्यमुतय माध्यमबाट सामामजक सरुक्षा भत्ता मितरण गने नेपाि सरकारको रणनीमत ऄनसुार पणूयरुपमा बैंमकङ प्रणािी िाट भत्ता मितरण 

सञ्चािन गररने छ  । 

२. सामामजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने िाभिाहीहरुको फोटो समहतको पररचय पत्र िागु गररनेछ । 

३. व्यमक्तगत घटना दताय तथा सामामजक सरुक्षा व्यिस्थापन प्रणािी सदुृमढकरण गदै ऄनिाइन घटना दताय प्रणािी प्रयोगमा ल्याइनेछ । ईक्त 

प्रणािीिाइ सेिा आकाआको समन्द्ियमा िडास्तरबाट संचािन गररनेछ । 

४. व्यमक्तगत घटना दताय सामामजक सरुक्षा सम्बन्द्धी जनचेतना फैिाईनको िामग संचार र पहुचं ऄमभयान संचािन गररनेछ । 

५. सामामजक सरुक्षा तथा व्यमक्तगत घटना दतायिाइ प्रभािकारी बनाईनको िामग हरेक िडाका जनप्रमतमनमध, स्थानीय CSO स्थानीय तहका 

ऄन्द्य कमयचारी तथा ऄन्द्य सरोकारिािािाइ तामिम संचािन गररनेछ । 

च. श्रम, रोजगार प्रबधणन र मबकास  

१. प्रधानमन्द्त्री रोजगार काययक्रम ऄन्द्तरगत संचािन गररने मक्रयाकिापहरुिाइ यस अ.ि.मा पमन मनयममत रुपमा संचािन गररनेछ । 

२. यस नगरपामिका मभत्र रहकेा तर गत अ.ि.मा िेरोजगार समूचमा समूचकृत हुन नसकेका िेरोजगार व्यमक्तहरुको त्याङ्क संकिन तथा 

मिशे्लिण समहत ऄध्यािमधक गरी रोजगार व्यिस्थापन सचूना प्रणािीमा प्रमिष्ट गररनेछ । 

३. रोजगारी सजृना गने सामदुामयक मिकासका काययक्रम संचािन गरेका स्थानीय स्तरमा  मक्रयामशि नीमज तथा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग 

समन्द्िय, साझेदारी र सहकायय गरी िेरोजगार व्यमक्तिाइ रोजगारीका िामग खटाइनेछ । 

४. प्रधानमन्द्त्री रोजगार काययक्रममा समुचकृत िेरोजगारहरुिाइ नगरस्तरका ऄन्द्य भौमतक पिूाधार मनमाणयका योजनाहरुमा एमककृत गरर दक्ष तथा 

ऄधयदक्ष ज्याममको रुपमा काममा िगाआने छ ।  

५. बजारमा माग ऄनसुारको जनशमक्त व्यिस्थापनका िामग मन्द्त्रािय र व्यिसामयक तथा सीप मिकास तामिम प्रमतष्ठानसँगको समन्द्ियमा 

व्यिसामयक तथा सीपमिुक तामिम काययक्रम संचािनका िामग सहजीकरण एिं समन्द्िय गररनेछ । 

६. कोमभड १९ को प्रभाििे तवकाि िेरोजगार भै यस नगरपामिका मभत्र अईने जनशमक्तिाइ ईनीहरुको ज्ञान, सीप र दक्षतािाइ नगरको 

मिकासमा सहयोग पगु्ने गरी ऄमधकतम पररचािन गने नीमत ऄििम्बन गररनेछ । 

७. कृमि तथा पशपुािनको के्षत्रिाइ कृिकको अयअजयनको मखु्य श्रोत कायम गनय िेरोजगार जनशमक्त यो के्षत्रमा रोजगारी सजृना हुने गरी मिशेि 

काययक्रम संचािन गररनेछ । 

८. नगरमभत्र संचािन गररने सिै मिकास मनमायणका काययहरुमा सकेसम्म स्थानीय श्रोत साधन, मसप, किा र क्षमताको ईपयोग गरी रोजगारी सजृना 

गने तफय  ध्यान मदइनेछ । 

९. िैदेमशक रोजगारिाइ सरुमक्षत र व्यिमस्थत गनय गत ििय देमख यस नगरपामिकामा शरुु गररएको सरुमक्षत अप्रशन पररयोजनािाइ क्रमशः िाँकी 

िडाहरुमा मिस्तार गदै िमगनेछ । पररयोजनाको ईदे्धस्य ऄनरुुप रोजगारीको के्षत्र पमहचान, मसपमिुक तामिम प्रदान,  मिपे्रिणको समुमचत 

पररचािन गनय मिमत्तय साक्षरता कक्षा संचािन, िैदेमशक रोजगारीिे सजृना गरेका नकारावमक पक्षहरुको न्द्यमूनकरण गनय मनोपरापशय कक्षा 

संचािन गने काययिाइ सरुमक्षत अप्रिाशन पररयोजना सामी र मििाइमस बागिङुसँग अिश्यक सहयोग र समन्द्ियमा ऄगाडी िढाइनेछ । 

१०. सरुमक्षत अप्रिासन पररयोजनािाइ थप व्यिमस्थत िनाआ िागु गनय नगरपामिकाको अफ्नो स्रोत समेत पररचािन गरर अिश्यक 

मक्रयाकिापहरु संचािन गररने छ ।  

 



पूवाणधार मवकास 

क. सडक तथा पुि  

 भौमतक पिूायधार मनमायणको जग नै सडक हो । सडक पिुायधारको मिकास सँग सगै अमथयक तथा सामामजक के्षत्रको मिकासमा टेिा 

पगेुको हुन्द्छ । जैममनी नगरपामिका मभत्रका सिै िडाहरुमा हाि सम्म ३७५ मक.मी सडक रहकेो छ ।  नगरपामिका शरुुिात भए देखी हाि सम्म 

कररि १३० मक.मी नयाँ सडक मिस्तार भएको छ  भने ३१५ मक.मी भन्द्दा िमढ सडक सधुार मिस्तार गने कायय सम्पन्द्न गररसमकएको छ । 

नगरपामिकाको सडक सञ्जाििाइ व्यिमस्थत, मदगो र िातािरणमैत्री बनाईदै सडक के्षत्रको मिकास गने ईदेश्यिे अगामी अ.ब ०७८।०७९ मा 

मनम्न नीमतहरु ऄबिम्िन गररने छ ।  

१) केन्द्रीय र प्रादेमशक सडकको रेखाङकन मभत्र पने िाहकेका सिै सडकहरुको ईपयकु्त सडक ऄमधकार के्षत्र (Right of Way) कायम गरर िागु 

गनय मिशेि पहि गररने छ ।  

२) बागिङु नगरपामिकाको सरङ्गी देखी कुमश्मसेरा जोड्ने ७.२ मक.मी सडकिाइ कािोपत्रे गरी व्यिमस्थत गराईन िाँकी कायय अगामी अ.ब 

मा परुा गररने छ । यसको िागी संघीय तथा प्रदेश सरकारका मनकायहरुसँग समन्द्िय र सहकायय गररने छ ।  

३) कामिगण्डकी कोररडोरबाट नगरकेन्द्र जोड्ने जैममनीधाम कुस्मीसेरा मटमरुखोिा फेदी हुदंै कुशीगाँई कल्िेरी बानपा जोड्ने सडकिाइ संघीय 

सरकार समपरुक ऄनदुान, प्रदेश सरकार सशतय ऄनदुान र नगरपामिकाको श्रोतबाट शरुु गररएको सुधार मिस्तारको काययिाइ अगामी अ.ि.मा 

पमन मनरन्द्तरता मदइनेछ । 

४) कुमश्मसेरा िजार के्षत्रमा कािोपते्र तथा ढिान गने काययको केही भाग यसै ििय सम्पन्द्न हुदँै छ । िाँकी काययको िागी संघीय सरकार सहरी 

मिकास मन्द्त्राियको सहकाययमा ढि मनकास तथा कािोपत्रे गने कायय सम्पन्द्न गररने छ ।  

५) गण्डकी प्रदेश भौमतक पिूायधार मिकास मन्द्त्राियबाट मनमायणामधन रहकेो कुस्मीसेरा बरेड खण्ड सडक स्तरोन्द्नती तथा  कािोपते्र गने काययिाइ 

अगामी अ.ब मभत्र परुा गराईन सरोकारिािा मनकाय सँग अिश्यक समन्द्िय गररने छ ।  

६) जैममनी नगरपामिकाको मनमायणामधन सडक यातायात गूरुयोजना चाि ु िियमा नै सम्पन्द्न हुदँै छ । गुरु योजनािाइ अगामी ििय कायायन्द्ियमा 

ल्याआने छ ।  

७) नगरके्षत्रिाट बामहर जाने मिु सडकहरुको सधुार मिस्तार गनय सडकको मिस्ततृ सभे मडजाआन गरर संघीय र प्रदेश सरकारसँग समपरुक कोिको 

रकम ऄनदुान माग गररने छ । स्िीकृत भआसकेका र हुने सडकहरुिाइ तोमकएको काययमिमध ऄनसुार कायायन्द्ियन गररनेछ ।  

८) संघ तथा प्रदेश सरकारबाट स्िीकृत भैसकेका जैममनी नगरके्षत्रका सिै सडक अयोजनािाइ दोहोरो नपने गरी बजेटमा प्राथममकता मदने नीमत 

ऄििम्बन गररनेछ । 

९) जैममनी नगरपामिकाबाट सिै िडाहरुमा मदगो सडक पिूायधार नामाकरण गरी कायायन्द्ियनमा रहकेा १३ िटा सडकहरुिाइ अगामी बिय पमन 

मनरन्द्तरता मदइनेछ । 

१०) मिगत िियिाट शरुु गररएको  िडा गत ममयत संभार कोि काययिाइ अगामी अ.ब मा पमन मनरन्द्तरता मदआने छ । जसिाट सडक ममयत 

िगायतका के्षत्रमा योगदान पगु्ने ऄपेक्षा गररएको छ ।  

११) सडक मनमायणबाट हुने सम्भामित क्षमतिाइ न्द्यनू गनय सडक असपासका के्षत्रमा िकृ्षारोपण गररने काययिाइ प्रोवसाहन गररनेछ। 

१२) मनमायण सम्पन्द्न सडकहरुिाइ मदगो बनाआ राख्न स्थानीय ईपभोक्ता र िडा समममत समेतको संिग्नतामा सडक ममयत, सधुार गने कायय 

ईवसाहजनक रुपमा संचािन गररनेछ । 

१३) िडाको केन्द्र सम्म जाने मखु्य सडकिाइ १२ ममहना सञ्चािन हुनसक्ने गरी सधुार मिस्तार गनय अिश्यक पहि गररने छ ।  

१४) ऄमत अिश्यक देमखएका िस्ती र स्थान िाहके नयाँ रयाक खोल्ने काययिाइ पणूयरुपमा मनरुवसामहत गररनेछ । 

१५) सडकिाइ मदगो बनाइ राख्न ऄिका मदनहरुमा नािी मनमायण, ग्यामिन पखायि, पानी व्यिस्थापन, सोमिङ घमु्ती सधुार जस्ता संरचनागत 

काययिाइ प्राथममकता मदइ बजेट मिमनयोजन र कायायन्द्ियन गररनेछ । 

१६) नगरपामिकाको केन्द्रदेमख मिमभन्द्न िडा र सदरमकुाम सम्म चल्ने सिै सिारी साधनहरुको भाडादर व्यिस्थीत गररने छ । 

१७) िामीण सामदुामयक पिूायधार काययक्रम ऄन्द्तरगत प्रारमम्भक छनौट भैसकेको कुश्मीसेरा सकुय िा मिनामारे ऄजेिा जैदी मछस्ती सडक िाइ ईक्त 

काययक्रम माफय त यसै ििय कायय प्रारम्भ गनय प्रदेश सरकार भौमतक पिूायधार मिकास मन्द्त्रािय गण्डकी प्रदेशसँग ऄनरुोध गररनेछ । 

१८) नगरपामिका के्षत्रमा रहकेा सडक मभत्र पने नदी र खोिाहरुमा मोटरेििपिु मनमायण गनय भमन पमहचान भएका सिै स्थानहरुको सम्बमन्द्धत 

मनकायमा ऄनरुोध गरी पठाइएको छ । संघ र प्रदेश सरकारसँग ऄनरुोध गरी यी पुिहरु मनमायणका िामग अिश्यक पहि गररनेछ । 



१९) नगरपामिकाका िडाहरुमा भौमतक पिूायधारका मनमायण काययहरु प्रभािकारी रुपमा ऄगाडी बढाईन क्रमश: थप प्रामबमधकको व्यबस्था गदै 

जाने नीमत ऄििम्िन गररनेछ ।  

२०) जैममनी नगरपामिका मभत्र अबश्यक स्थान पमहचान गरर हमेिप्याड मनमायणका िामग अबश्यक पहि गररने छ । 

ख. झोिुङ्गेपुि  

 जैममनी नगरपामिकाबाट गत ििय नै  मनमायण शरुु गररएका दइु िटा झोिुङ्गे पिुहरुको मनमायण कायय यस ििय सम्पन्द्न भआसकेको छ । 

नगरके्षत्रका मिमभन्द्न नदी र खोिाहरुमा अिश्यकता महशुस भइ माग भएका झोिङ्ुगे पिुहरुको सचुी नगरपामिकाको िामियक पुमस्तकामा 

मिपबद्ध गररएको छ । जस मध्ये छोटोदरूरका ८ िटा झोपहुरुको मिस्ततृ सिे, मडजाइन संम्पन्द्न भआ सरोकारिािा मनकायमा पठाआ समकएको छ । 

अगामी अ.ि.मा सभे, मडजाइन गरी सम्भाव्य भइ स्िीकृती प्राप्त भएपमछ कमम्तमा ५ िटा झोिङ्ुगेपुिको मनमायण कायय प्रारम्भ गररनेछ ।  

िामोदरूीका झोिङ्ुगेपिुको हकमा स्थानीय पिूायधार मिकास मिभाग (डोमि), सस्पेन्द्सन बजृ मडमभजन तथा ऄन्द्य दातृ मनकायसंग 

माग गरी पठाआएकोमा चाि ुिियमा नै २ ओटा  झोिङ्ुगे पिुको प्रारमम्भक सिे मडजाआन यसै ििय शरुु हुनेछ भने िाँकी पिुहरुको सिे मडजाआन 

तथा मनमायणका िागी सम्बमन्द्धत मनकायमा पहि गररने छ । यस काययका िामग स्थानीय साझेदार गैसस मििाइमस बागिडु, साझेदार संस्था 

झोिङ्ुगेपिु सहयोग इकाआ गण्डकी प्रदेश, पोखरा र स्थानीय पिूायधार मिकास मिभाग (डोमि) संग अिश्यक समन्द्िय गररनेछ । मनमायण सम्पन्द्न 

भै संचािनमा रहकेा सिै झोिङ्ुगेपिुहरुको मनयममत ममयत संभार गनय तोमकएका पिु संरक्षकहरु (हरेाि)ु को पाररश्रममकिाइ अगामी ििय पमन 

मनरन्द्तरता मदइनेछ ।  

ग. मसचाई  

नगरके्षत्र मभत्र रहकेा ठुिा तथा मझ्यौिा प्रकारका मसंचाइ अयोजनाहरुिाइ सम्भाव्यता ऄध्ययनको अधारमा नगर र ऄन्द्य 

सरोकारिािा मनकायसंग समन्द्िय गरर कायायन्द्ियनको पहि गररनेछ । मनमायण शरुु भैसकेका संघीय र प्रादेमशक के्षत्रमभत्रका मसंचाइ 

अयोजनाहरुको समयमा नै मनमायण सम्पन्द्न गने गरी ऄनगुमन गने व्यिस्था ममिाइनेछ । स साना प्रकारका मसचाइ अयोजनाहरुको हकमा कृमि 

ज्ञानकेन्द्र बागिङु र जैममनी नगरपामिकािाइ प्राप्त हुने शशयत ऄनदुान तफय को ब्िक/पकेट काययक्रम र मनशतय तफय को बजेटबाट कायायन्द्ियन गद ै

नगर स्तरको अधारभतू मसंचाआको अिश्यकतािाइ अगामी ििय मभत्र परुा गररसक्ने गरी काययक्रम ऄगामड िढाइनेछ ।  

घ. भवन तथा शहरी मवकास  

नेपािको संमिधानिे प्रवयेक नागररकिाइ ईपयकु्त अिासको हक हुनेछ भन्द्ने मौमिक हकको व्यिस्था गरेको छ । मनजी के्षत्र समेतको 

समक्रयतामा सिैका िामग क्षमता ऄनसुारको सरुमक्षत अिासको व्यिस्था गनय मकफायमत, िातािरणमैंत्री तथा भकुम्पको जोमखममकु्त साियजमनक 

तथा मनजी भिनहरु मनमायण तथा मिकास गनुयपने अिश्यकता रहकेो छ । स्थानीय मनमायण सामािी र प्रमिमधको प्रयोग गरी सुरमक्षत अिास मनमायण 

गनय अिश्यक तामिम र सचेतनाका काययक्रमहरु संचािन गररनेछन । नगरके्षत्र मभत्र नयाँ मनमायण हुने भिन तथा घरको मनमायण पिूय नक्शा पास गने 

कायय ऄमनिाययरुपमा िागु गररनेछ । भिन मनमायण सम्बन्द्धी अधारभतू मापदण्ड २०७४ िाइ िागु गररनेछ । जैममनी नगरपामिका ऄन्द्तरगत बजार 

के्षत्रमा मापदण्ड मिपररत बनेका घरटहरा हटाईने नीमत मिआनेछ । नगरके्षत्र मभत्र भुकम्पबाट क्षमतिस्त भिनको पनुमनमायण, जनता अिास काययक्रम, 

सरुमक्षत नागररक अिास काययक्रमबाट मनमायणामधन सिै अिासहरुिाइ मापदण्ड मिपररत नहुने गरी सम्पन्द्न गराईन प्रभािकारी ऄनगुमन गररनेछ 

।  

 जैममनी नगरपामिकाको अफ्नो प्रशासमकय भिन मनमायण गनय अिश्यक जग्गा व्यिस्थापन भआ  भिनको मिस्ततृ सिे मडजाआन 

समहतको नक्सा तयार गने कायय ऄमन्द्तम चरणमा रहकेो छ ।  ईक्त स्थानमा समुिधा सम्पन्द्न भिन मनमायण गनय अिश्यक पने बजेट संघ, प्रदेश र दात ृ

मनकायसँग श्रोतको खोमज गदै नगरपामिकाको अफ्नै स्रोत पररचािन गरर अगमी ििय मनमायण प्रारम्भ गररने छ । नगरपामिकािे ईच्च प्राथममकता 

मदआ सरुु गरेका सकुुम्बामसहरुिाइ घर जग्गा व्यिस्थापन, घर मिमहनहरुको घर मनमायण तथा खरका छानािाइ मटनको छानािाट घर छाईने 

काययक्रमको हाि सम्म कररि ७५ प्रमतशत प्रगमत भआसकेको छ । यो काययका िामग जैममनी नगरपामिकाको अफ्नै स्रोत संघीय सरकार मििेश 

ऄनदुान काययक्रम र सरुक्षीत नागररक अिास काययक्रम समेतको सहयोगमा अगामी ििय सम्पन्द्न गने नीमत मिआएको छ ।  

नगर के्षत्रमभत्रका िडा कायायिय भिन, स्िास््य चौकी, स्िास््य केन्द्र, सामदुामयक भिनहरु मनमायण गनय भिन तथा शहरी मिकास 

मडमभजन कायायियसँग ऄनरुोध गररनेछ । नगरको अफ्नो श्रोतबाट ऄमत अिश्यक पने सामदुामयक भिनहरु मनमायण तथा ममयत सधुार गने कायय 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकायय र समन्द्ियमा क्रमशः ऄगाडी िढाइनेछ । जैममनी नगरपामिकाको एमककृत सहरी मिकास गुरु योजना यसै 

ििय तयार हुने छ । जसको अधारमा भौमतक पिुायधार मिकासका गमतमिमधहरु ऄगामड िढाईने नीमत मिआने छ । 

ङ. िघु तथा साना जिमवद्युत, वैकमल्पक उजाण  



नेपाि जस्तो मिकासमशि मुिकुका िामग जिमिद्यतु नै ईजायको महविपणूय र भरपदो श्रोत हो । नेपािको संमिधानिे 

जनसहभामगतामा अधाररत स्िदेशी िगानीिाइ प्राथममकता मददै जिस्रोतको िहुईपयोगी मिकास गने नीमतगत व्यिस्था गरेको छ । ईजाय तथा 

जिश्रोत के्षत्रको दीगो मिकास संरक्षण र सम्बधयन गनय यस के्षत्रको काययिाइ मिमशमष्टकृत गरी समदृ्ध नेपाि सखुी नेपािी भन्द्ने रामष्रय िक्ष्य हामसि 

गनय जैममनी नगरपामिकाबाट यस के्षत्रको मिकासको िामग अगामी अ.ि.मा मनम्नानसुारका नीमत ऄििम्बन गररनेछ । 

१. संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्द्ियमा नगरपामिका के्षत्र मभत्र सरकारी तथा सामदुामयक मिद्यमुतकरण भैसकेका सिै िडाहरुमा काठेपोि 

मिस्थापन गरी फिामे पोि राख्ने कायय सम्पन्द्न गररनेछ । 

२. जैममनी नगरपामिका मभत्र रहकेा १० िटा मिमभन्द्न िघ ुजिमिद्यतु अयोजनािाइ प्रचमित ऐन, मनयमको मिपररत नहुने गरी व्यिमस्थत ढंगबाट 

संचािन गने गरी मनयमन गररनेछ । 

३. अगामी अ.ि.मा पमन नगरका मुख्य मखु्य बजार के्षत्र, साियजमनक भिन िगायतका मखु्य स्थानहरुमा सौयय िमत्त जडानको काययिाइ 

मनरन्द्तरता मदइनेछ । 

४. मनजी के्षत्रबाट ईवपामदत मिद्यतुको रोयल्टी यस नगरपामिकािे समेत पाईने गरी सरोकारिािा मनकायसँग समन्द्िय गररनेछ । 

५. िैकमल्पक ईजाय प्रिधयन केन्द्र र यससंग कायय गने गैरसरकारी मनकायको समन्द्ियमा जैममनी नगरके्षत्र मभत्र मागको अधारमा सधुाररएको चिुो 

प्रिधयन गने कायय ऄगाडी िढाइनेछ । 

६. नगर के्षत्र मभत्र पहुचं नपगेुका के्षत्र, िगय र समहूसम्म नमिकरणीय ईजाय र यसको प्रमिमधको पहुचं िढाइ जीिनस्तरमा सधुार र रोजगारीमा बमृद्ध 

गने नीमत ऄििम्बन गररनेछ । 

च. सचूना तथा सचंार   

 नगरका सिै िडाका िस्ती, टोि र संस्थाहरुमा सरि र सस्तो रुपमा सहज पहुंच भएको संचार सेिा पयुायईन सरकारी तथा मनजी 

के्षत्रका सिै सेिा प्रदायक संस्थासँग समन्द्िय र सहकायय गदै सचूना प्रमिमध तथा संचारको के्षत्रिाआ व्यबमस्थत गनय मनम्नानसुारको नीमत ऄबिम्बन 

गररनेछ ।  

१. सचूना प्रमिमधको प्रयोगमा िमृद्ध गरर तथा फाइिहरुिाइ िामो समयसम्म सरुमक्षत राख्ने मडमजि माध्यमको प्रयोग गररनेछ । 

२. नगरपामिकाका हरेक सचूना तथा समाचार, बजेट तथा काययक्रहरु, नगररक िडापत्र िडा कायायियहरुको मििरण काययक्रमहरु, मामसक तथा 

िामियका प्रमतिेदनहरु, िेखा पररक्षण प्रमदिेदन,  ऄनगुमन प्रमतिेदन, अयव्यय मििरण, साियजमनक सनुिुाआ, ऐन कानुन मनदेमशका, कर तथा 

शलु्कहरु, जनप्रमतमनमधहरु तथा कमयचारी मििरण िेि साआट, मोिाआि एप्स, मडमजटि नोमटश बोडय, ऄमडयो नोमटस बोडय, फेसिकु अमद माफय त 

मनयममत ऄध्यािमधक गरर सचूना सम्पे्रशणमा सदुृमढकरण गदै पारदमशयता कायम गररनेछ । 

३. सेिाप्रिाहमा सचूना प्रमिमधको प्रयोगबाट सदुृमढकरण गरी मछटो छररतो तथा मि्समनयता कायम गरीनेछ ।  

४. सबै कमयचारीहरुिाइ क्षमता ऄमभबदृ्धी गनय कम्यटुर तथा सचूना प्रमबमध सम्बन्द्धी तामिम मदने व्यिस्था गररनेछ । 

५. सेिािाहीहरुको सहजताको िामग ऄनिाआन पेमेन्द्ट गेटिे माध्यम प्रयोग गदै मोिाआबाट राजस्ि दामखिा गनय समकने प्रमिमधको व्यिस्था गररनेछ 

। 

६. सचूना प्रमिमधको ईच्च प्रयोग गदै सेिा प्रिाहिाइ मछटो छररतो, पारदमशय र प्रभािकारी तथा प्रमिमधमैमत्र बनाईन संचािनमा रहकेा राजस्ि 

शाखा, योजना, मजन्द्सी, दताय चिानी शाखा व्यिस्थापनमा सफ्टिेर प्रणािीहरुिाआ सदुृमढकरण गररनेछ ।  

७. गुनासो तथा ईजरुी व्यिस्थापन गनय मोिाआि एमप्िकेशन तथा िेिसाआट सञ्चािनमा ल्याएको छ । ईक्त प्रणािीहरुिाआ ऄझ शसक्त बनाआ 

गुनासो व्यिस्थापनिाआ  सहज बनाआने छ । 

७. नगरको एक मात्र शभुेच्छा एफएमको संस्थागत क्षमता ऄमभबमृद्धमा सहयोग परु याआनेछ ।  

  



 

वातावरर् तथा मवपद व्यवस्थापन 

क. वन वातावरर् र भूसरंिर् तथा मवपद व्यवस्थापन  

          नगरके्षत्र मभत्र रहकेा सिै सरकारी, मनजी, सामदुामयक िनहरुमा िकृ्षारोपण गने, िनिाइ व्यमक्त तथा समहूको अय अजयनसंग अिद्ध गरी 

हािापानी र माटो सुहाईदो खेती गनय प्रोवसामहत गररनेछ । पाखोिारी, नाङ्गो र खािी जग्गाहरुमा नगदेिािीको रुपमा रहकेा फिफूि तथा 

जडीिटुी खेती गनय कृिकिाइ अकय मित गररनेछ । िनके्षत्रबाट हुने ऄिैध चोरी मनकासीिाइ मनरुवसामहत गररनेछ । िनके्षत्रिाइ ईद्योगसँग अिद्ध 

गरी घरेि ुतथा साना ईद्योग संचािनमा जोड मदइनेछ । घना िनजंगि के्षत्र भएका परुाना गाईँ िगायतका ऄन्द्य स्थानमा पशपंुमक्ष संरक्षण के्षत्रको 

रुपमा मिकास गनयका िामग अिश्यक पहि गररनेछ । ठेईिेखोिा, मटमरेुखोिा, चौरीखोिा, िौिाखोिा, तथा कामिगण्डकी जिाधार के्षत्रको 

जैमिक मिमिधताको संरक्षण गनय सरोकारिािा मनकायसँगको सहकाययमा संरक्षणका काययहरु गररनेछ । जििायु पररितयनिे पारेका ऄसर र 

प्रभािबारे जनचेतनामिुक काययक्रम र जििाय ुऄनकुुिनका मक्रयाकिापहरु संचािन गररनेछ ।  

         िातािरण संरक्षण र कृमििाइ प्रिधयन गनय डािेघाँस नसयरी स्थापना गदै िमगनेछ । जि ईवपन्द्नप्रकोप मनयन्द्त्रण र मिपदको व्यिस्थापन गनय 

नगरपामिका स्तरमा रहकेो मिपद व्यिस्थापन कोििाइ मनरन्द्तरता मदआनेछ । मिपद, जोमखम न्द्यमूनकरणमा सहयोग परु याईन अिश्यक तामिम, 

सेममनार, गोष्ठी संचािन गररनेछ । मिमभन्द्न संचार माध्यमबाट सन्द्देशमुिक सचूनाहरु प्रिाह गररनेछ । जैममनी नगर के्षत्रमभत्र रहकेा पौरामणक पोखरी 

संरक्षण, िरमपपि चौतारी संरक्षण, िरमपपि रोप्ने काययिाइ प्रश्रय मदने, मिश्रामस्थि मनमायण गनय ऄमभप्रेररत गने नीमत ऄििम्बन गररनेछ । सिै 

िडा, टोि, िमस्तहरु सफा र सनु्द्दर बनाईने ऄमभयानमा जट्ुन नगरिासीहरुिाइ प्रोवसाहन गररनेछ । यस काययिाइ प्रमतष्पधी बनाइ परुस्कृत गने 

नीमत ऄििम्बन गररनेछ । यसका ऄमतररक्त मनम्न के्षत्रमा प्राथममकता मदने नीमत मिआनेछ । 

१.  गमी एिं ििाय मौिममा अईन सक्ने मिपदहरु अगिामग, बाढी पमहरो, चट्याङ, महामारी अमदको न्द्यमूनकरणको िामग जनचेतना ऄमभबमृद्ध 

गने र यस्ता प्राकृमतक प्रकोपबाट िच्नको िामग स्थानीय जनताहरुको संिग्नतामा मिमभन्द्न प्राकृमतक प्रकोप न्द्यूमनकरण जस्ता काययक्रमहरु 

संचािन गररनेछ । 

२. मिपद व्यिस्थापन ऄन्द्तरगत अपतकामिन सेिा मदनको िामग एम्बुिेन्द्सको व्यिस्थापनमा सहयोग गररनेछ । 

३. जििाय ुपररितयनको ऄसर सम्बन्द्धमा चेतनामिुक काययक्रम र जििाय ुऄनकुुिनका मक्रयाकिापहरु    

   संचािन गररनेछ । 

४ मनसनु जन्द्य मिपद २०७७ बाट पमहरोिे नष्ट भएका मनमज अिासहरुको पनुमनयमायण कायय गररने छ  । साथै मिपतिाट क्षती िस्त भएका ६५ घर 

पररिारिाइ संघीय सरकार मिपत व्यिस्थापन कोि र जैममनी नगरपामिकाको साझेदारीमा पनु मनमायण गने कायय सम्पन्द्न गररने छ ।  

५ बातािरणीय प्रदिुण मनयन्द्त्रणका िामग जनचेतनामिुक काययक्रम संचािन गररनेछ । 

६ मिपद जोमखम के्षत्रको पमहचान गरर अिश्यक पिुय तयारीको कायय ऄगाडी बढाआनेछ । 

७. जोमखम संिेदनमशि भ ुईपयोग योजना बनाइ िागु गररने छ ।  

७. मिपदिे मनम्ताईन सक्ने सम्भामित जोमखमको पमहचान गरर ईवथान मसि मिकासका योजनाहरु संचािनमा जोड मदआने छ ।  

ख. फोहरमैिा व्यवस्थापन  

सनु्द्दर नगरको पमहचान नै ईमचत फोहरमैिा व्यिस्थापनमा भर पदयछ । स्िच्छ, सफा र हररयािी जैममनीको मबकास नै जैममनीबासीको 

पमहचानको अधार बन्द्नेछ, वयसैिे फोहरमैिा व्यबस्थापनका िामग मनम्न नीमत ऄबिम्बन गररनेछ । 

१. नगरको सरसफाइको कायय साियजमनक मनजी साझेदारीमा गने नीमत ऄििम्बन गररनेछ । 

२. फोहरमैिा व्यिस्थापन ऄन्द्तरगत कुमहने र नकुमहने फोहर छुरट्टने गरी फोहर संकिन मिन रामखनेछ। 

३. फोहरमैिा संकिनको िामग बजार के्षत्रमा मात्र केन्द्रीत नभइ िामीण के्षत्रमा समेत सेिा मिस्तार गदै िैजाने नीमत ऄििम्बन गररनेछ । 

४. फोहर मिियजन स्थानहरुको पमहचान गरी गुरुयोजना तयार गरी कायायन्द्ियन गररनेछ । 

५. सरसफाइको ऄनगुमन तथा मलु्याङ्कन काययिाइ प्रभािकारी बनाईने साथै ऄनगुमन गदाय मनमित स्थान भन्द्दा िामहर फोहर फाल्नेिाइ 

जररिाना तथा सजाय गने नीमत ऄििम्बन गररनेछ । 

६. अिश्यकताको अधारमा फोहरमैिा व्यिस्थापनमा ईवकृष्ठ स्थानको भ्रमण समेत गररनेछ । 

७. फोहोरिाइ मोहरमा रुपान्द्तरण गनय कुमहने फोहरबाट कम्पोष्ट मि ईवपादन गने तथा िैकमल्पक ईजाय समेत ईवपादन गनय िैकमल्पक ईजाय प्रिधयन 

केन्द्रसँग सहकायय गररनेछ । 

८. प्िामष्टकजन्द्य िस्तु तथा पदाथयको मनयन्द्त्रण तथा प्रयोगमा न्द्यमूनकरण गदै िैजाने नीमत ऄििम्बन गररनेछ । 



९. िातािरणमैंत्री स्थानीय शासनिाइ ऄििम्बन गनय १० िटै िडामा हररयािी प्रिधयनका काययक्रम संचािन गररनेछ। 

सशुासन तथा ससं्थागत मवकास 

 हामी सिै जनप्रमतमनमधहरुको ध्यान जैममनी नगरको मनमायणमा केन्द्रीत छ । ऄल्पकामिन र दीघयकामिन योजनाको मनमायण तथा 

अिश्यक ऐन, मनयम, काययमिमध र मनदेमशकाहरु तजुयमा गरी नगरपामिकाको काययिाइ व्यिमस्थत बनाइनेछ । एकि तथा साझा ऄमधकारको 

समूचमा रहकेा नगरपामिकाको के्षत्रामधकार मभत्र पने कर तथा राजस्िका के्षत्रहरुिाइ व्यिमस्थत र िैज्ञामनक ढंगिे करको दायरामा अिद्ध गदै 

िमगनेछ । सम्पमत्त करिाइ २०७८।०७९ देमख ऄमनिायय कायायन्द्ियनमा ल्याइनेछ र स्िेमच्छक रुपमा कर मतने बानीको मिकास गनय करदाता मशक्षा 

र सम्मानका काययक्रमहरु िागु गररनेछ । सेिा प्रिाहिाइ चसु्त र दरुुस्त बनाईन सेिािाहीको पहुचंिाइ सरि र सहज बनाईन, सचूना प्रिाह, 

सचूना प्रमिमधको प्रयोग, सेिािाही मैंत्री संरचना, गुनासो व्यिस्थापन, नागररक िडापत्र, काम कतयव्य प्रमत जनईत्तरदायी जनप्रमतमनमध र 

कमयचारीतन्द्त्रको मिकास गदै सशुासन प्रवयाभमूत मदन मनम्नानसुार नीमत ऄबिम्बन गररनेछ । 

१) कमयचारी तथा जनप्रमतमनमधको क्षमता ऄमभबमृद्ध गनय तामिम तथा ऄध्ययन भ्रमणका काययक्रमहरु संचािन गररनेछन ्। नागररकहरुिाइ सहज र 

सरिरुपमा न्द्याय प्रदान गनय गमठत न्द्यामयक समममतिाइ साधन, स्रोत समहत अिश्यक तामिमको व्यिस्था ममिाइनेछ । न्द्याय सम्पादन प्रकृयािाइ 

सरिीकृत गररनेछ । 

२) प्रवयेक िडा कायायियिाइ पिूायधार सम्पन्द्न बनाइ सेिाप्रिाहिाइ व्यिमस्थत बनाइनेछ । िडास्तरसम्म इमेि, आन्द्टरनेटको समुिधा सहज 

बनाइनेछ । सामामजक न्द्याय, सामामजक समानता, ईपिब्ध स्रोत साधनको प्रभािकारी मितरण, मिकासको न्द्यायोमचत मितरण, सामामजक सरुक्षा 

जस्ता मिियमा मिशेि ध्यान मदइ काययक्रमहरु मनधायरण र सन्द्चािन गररनेछ । 

३) योजना बन्द्ने तर समयमै ऄन्द्वय नहुने प्रिमृत मनरुवसामहत गररनेछ । योजना कायायन्द्ियनका िामग बामियक कायययोजना बनाइ नमतजा प्रामप्तिाइ 

समुनमित गररनेछ । स्िीकृत योजना तथा काययक्रमहरु अमथयक िियको जेष्ठ मसान्द्त मभत्रै सम्पन्द्न गररसक्ने नीमतिाइ ऄझै प्रभािकारी िनाइनेछ । 

४) नीमत तजुयमादेमख कायायन्द्ियन सम्मका सिै चरणिाइ पारदशी, जिाफदेही र पिुायनमुान योग्य बनाइनेछ । ऄनगुमन र मलु्याङ्कनिाइ थप 

प्रभािकारी बनाइनेछ । नगर तथा िडास्तरीय ऄनगुमन समममत र मिियगत समममतहरुको भमूमकािाइ ऄझै मक्रयामशि बनाइनेछ ।  

५) सचुना प्रमिमधको ऄमधकतम प्रयोग गरर सेिा प्रिाह िाइ मछटो छररतो, चसु्त ,दरुुस्त र जनईत्तरदायी बनाआने छ । 

नगरपामिकािाट भएका मनणययहरु महविपणूय काययक्रमहरु ऄमनिायय रुपमा Website मा साियजमनमककरण गररने छ।  

६) जैममनी नगरपामिकाको काम कारिाहीिाइ खलु्िा, पारदशी र जिाफदेही बनाईन पहरेदारी, खिरदारी र साझेदारीको नीमत ऄििम्बन गररने 

छ ।  

७) कमयचारी तथा जनप्रमतमनमधहरुको अचार संमहता बनाइ कायायन्द्ियनमा ल्याइनेछ । भ्रष्रचार गने र गराईने दिुैिाइ काननूको दायरामा ल्याइ 

शनू्द्य सहशीिताको नीमत ऄबिम्बन गररनेछ । गित कायय रोक्न सचूना मदनेिाइ साक्षी संरक्षणको नीमत ऄििम्बन गररनेछ । 

८) नागररक र सेिािाही मिचमा सेिा प्रिाह स्रोत र साधनमिच सामन्द्जस्यता कायम गनय र नगरपामिकािे गरेका कामको जानकारी तथा सझुाि 

संकिन गनयको िागी संिाद छिफि र सनुिुाआका माध्यम बनाआने छ ।  

९) यस नगरपामिकािे पारदमशयता, सदाचार र जिाफदेमहताका िागी साियजमनक सनुिुाइ सामामजक पररक्षण, साियजमनक पररक्षण िगायतका 

जिाफदेमहताका औजारिाइ कायायन्द्ियनमा ल्याआने छ ।  

१०) नगरपामिकाको संगठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण गरी कमयचारीहरुको ईपयकु्त संख्या र मजम्मेिारी प्रदान गररनेछ । नगरपामिको क्षमता 

मिकास योजना िनाइ िागु गररने छ ।  

११) नगरपामिकाको ऄन्द्तररक मनयन्द्त्रण प्रणािी मनदेमशका तयार गरर िागु गररने छ ।  

१२) साियजमनक प्रशासन संयन्द्त्रिाइ चसु्त, दरुुस्त, सेिािाहीमैत्री, सशुासनयकु्त, सक्षम, प्रमिमधमैंत्री बनाईदै काययसम्पादन करारको ऄिधारणािाइ 

िागु गररनेछ । 

१३) सामामजक सरुक्षा भत्तािाइ िैंमकङ प्रणािीबाट मितरण गने काययिाइ मनरन्द्तरता मददै ऄसक्षमहरुको घरदैिोमा रकम मितरण गनय िैकहरुिाइ 

शाखा रमहत बैंमकङ प्रणािी ऄपनाईन ऄनरुोध गररनेछ । 

१४) सेिाप्रिाहिाइ सहज रुपमा नागररक मैत्री बनाईन र सशुासनिाइ प्रिधयन गनय नागररक िडापत्र, साियजमनक सनुिुाइ, मममडया  पररचािन, 

गुनासो व्यिस्थापन जस्ता काययिाइ व्यिमस्थत रुपमा सन्द्चािन गररने छ र सिै योजना तथा काययक्रमिाआ व्यिमस्थत र पारदशी ढंगबाट दीगोरुपमा 

सन्द्चािन गनय ईपभोक्ता समममतको क्षमता ऄमभबमृद्ध गदै िमगने छ । 



१५) चाि ुखचयको न्द्यनूीकरण गदै पमुजगत खचयको बढोत्तरी गने, खचयको प्रभािकारीता र प्रमतफि बढाईने, राजस्िका स्रोतहरु बढाईने, राजस्िको 

प्रभािकारी पररचािन गने मदशामा ऄमघ िमढनेछ । “समदृ्ध जैममनी शखुी जैममनी नगरिासीको” दीघयकामिन ईद्देस्य प्राप्त गने ऄठोटिाइ 

अवमसाथ गदै  ऄगामड बमढनेछ ।  

अन्तर सम्बमन्धत िेत्र 

१.  मनमायण सम्पन्द्न भएका भौमतक पिूायधारहरुको ममयत संभार गनय, ऄधरुा योजनाहरु परुा गनय र ईपभोक्ताहरुको सहभामगतामा ससाना फुटकर तथा 

बामियक योजनामा नसमेमटएका ऄमत अिश्यक योजना संचािन गने ईदे्धस्यिे यस ििय “समि समानपुामतक मनरन्द्तर मिकास काययक्रम”िाइ 

मनरन्द्तरता मदइएको छ।  

२. मदगो मिकासका िक्ष्यहरुको स्थामनयरकण गरर िामियक योजना तजुयमा गने प्रयास गररएको छ ।   

३.  बसाइ सराइ र अप्रिासन जैममनी नगरपामिकाको िामग चनुौमतको मििय बनेको छ । नगरबासीिाइ अफ्नो थाकथिोमा बसाइ राख्न 

अिश्यक पने भौमतक पिूायधार,  मशक्षा,  स्िास््य,  सरुक्षाको प्रवयाभमूत गनय सरोकारिािा मनकायहरुको पहिमा अिश्यक काययक्रमहरु संचािन 

गररनेछ । “हाम्रो गाईँ, हाम्रो नगर” भन्द्ने िाक्यांशिाइ ऄनभुतू हुने गरी मिमभन्द्न सन्द्देशमिुक काययक्रमहरु संचािन गररनेछ । नगरके्षत्रबाट देश मभत्र 

र िामहर रहन ुभएका सिै नागररकहरुिाइ यस के्षत्रको मिकासमा िगानी गने र रमाईने िातािरण सजृना गनय पहि गररनेछ ।  

४. नगरपामिकाको श्रोत साधनिाइ मध्यनजर गरी अिश्यकता ऄनसुार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय पिूायधार मिकास साझेदारी 

काययक्रममा सहकायय गदै ऄगामड जाने नीमतिाइ मनरन्द्तरता मदआनेछ । 

५. टोि प्रिधयन समममतहरु गठन नभएका स्थानहरुमा टोि प्रिधयन समममत गठन गरी ईद्देश्यको िारेमा बोध गराआनेछ। साथै टोि मिकास संस्था 

गठन सम्बमन्द्ध काननुको तजुयमा गरर िागु गररने छ ।  

६. िागत ऄनुमान नगरी संचािन गनय समकने बढीमा २५ हजार सम्मको िागतका सामामजक मिकास तथा साना मतना फुटकर अयोजनाको 

भकु्तामनको िामग सेिािाहीिे नगरपामिका कायायियमा धाईनु पने ब्यिस्थाको ऄन्द्वयका िामग िडा कायायियिाआ पेश्की ईपिब्ध गराआ वडा 

स्तरीय ससाना फुटकर आयोजना तथा सामामजक समावेमशकरर् काययक्रमहरु संचािन गने ब्यिस्था ममिाआनेछ । सो को िामग िडा 

समममतिे िजेट प्रस्ताि गदाय ईल्िेमखत मशियकमा तोमकएको मसमा मभत्र बजेट प्रस्ताि गने नीमत मिआनेछ ।  

७. प्रवयेक िडाहरुिाइ न्द्यनूतम रु ५ िाख िरािरको िडा स्तररय मदगो अयोजनाको छनोट गरर काययन्द्ियन गने नीमत मिआने छ । साथै न्द्यून 

िजेटको मसमा मभत्र रही नगरपामिकाका मिमभन्द्न िडाहरुमा "सनु्द्दर घर, सनु्द्दर बस्ती, सनु्द्दर के्षत्र" कायम हुने गरर कमम्तमा ५० िटा मदगो तथा 

साना अयोजनाहरु ५० प्रमतशत ऄनदुानमा  सञ्चािन गने नीमत मिआएको छ ।  

ऄन्द्तमा जैममनी नगरपामिकािाइ मिकास र सममृद्धको यात्रातफय  ऄिसर गराईन योगदान परु याईन ुहुने राजनैमतक दिहरु प्रमत हामदयक अभार प्रकट 

गदयछु । जैममनीको समस्त अमथयक, सामामजक मिकासमा अ–अफ्नो के्षत्रबाट भमूमका मनिायह गने राष्रसेिक कमयचारी, सरुक्षाकमी, मनजी तथा 

सहकारी के्षत्र, नागररक समाज बुमद्धजीमि अम सञ्चार जगत तथा सम्पणूय जैममनीिासीिाइ अभार व्यक्त गदै जैममनीको मिकास प्रयासमा सहयोग 

परु याईने रामष्रय, ऄन्द्तरायमष्रय संघ संस्था तथा जैममनी मिकासका साझेदारहरुिाइ धन्द्यिाद मदन चाहन्द्छु ।     

धन्यवाद । 

 

 

  



सातौ ँनगर सभाको बैठकमा नगर उप–प्रमुख श्री मििा रानाबाट प्रस्तुत बजेट बक्तव्य  

आदरर्ीय नगरप्रमुख  ज्यु , 

नगर सभा सदस्यज्यूहरु  

रामष्रयता, िोकतन्द्त्र, गणतन्द्त्र र जनजीमिका प्रामप्तको अन्द्दोिनमा मिमभन्द्न कािखण्डमा जीिन ईवसगय गनुयहुने सम्पणूय ज्ञात, ऄज्ञात समहदहरु प्रमत 

भािपणूय श्रद्धान्द्जिी ऄपयण गदयछु । रामष्रय स्िाधीनता, स्िामभमान, िोकतन्द्त्र, संघीयता, जनजीमिका, सशुासन र सममृद्ध प्रामप्तको अन्द्दोिन र 

क्रामन्द्तको नेतवृि गने  नेताहरु, नागररक समाज, सञ्चार जगत र सहभामग जनसमदुायिाइ ईच्च सम्मान र प्रशंसा गदै िधाइ र धन्द्यिाद व्यक्त गदयछु 

। िोकतन्द्त्र, दीगो शामन्द्त, सशुासन साथै यस के्षत्रको मिकास र सममृद्धको िामग जैममनी नगरपामिकाको ५ औ बजेट तथा काययक्रम प्रस्तुत गनय यस 

गररमामय निौं नगरसभामा सम्बोधनको िामग ईपमस्थत भएको छु  । 

 

गत िियमा जस्तै यो ििय पमन कोमभड १९ को महामारीिे मि् नै अक्रान्द्त भएकािे हाम्रो नगरपामिका पमन ऄछुतो रहेन । यो संक्रमण 

महामारी रोगिे ऄमहिे सम्म पोजेमटभ संख्या ३०१ रह े पमन देशका मिमभन्द्न स्थान र मिदेशमा दजयनौ जैममनीका होनहार नगररकहरु हामीिे 

गुमाएका छौ  ,मतृकहरु प्रमत भािपणुय श्रद्धान्द्जिी व्यक्त गदै शोक सन्द्तप्त पररिारजन , अफन्द्तहरुमा गमहरो समिेदना व्यक्त गनय चाहन्द्छु । यस 

प्रकोपबाट जनताको मजई ज्यान जोगाईन ऄहोरात्र खट्ने स्िास््य कमीहरु, ममहिा स्िास््य स्ियमसेमिकाहरु  ,सरुक्षा कमीहरु ,मशक्षक 

कमयचारीहरु ,नागररक समाज ,पाटी प्रमतमनमधहरु र सम्पणुय जनप्रमतमनमधहरु यस पामिकािाआय ईच्च भािनािे स्िास््य सामािीह रु र नगद सहयोग 

गने मिमभन्द्न संघ संस्थाहरु सिैिाआय हामदयक धन्द्यिाद र अभार व्यक्त गदयछु । यो कोमभड १९ को प्रकोप मनस्तेज भआसकेको छैन यसका मिरुद्धको 

स्िास््य सािधानी मनरन्द्तर ख्याि राख्न र ऄपनाईन ऄनरुोध गदयछु, साथै यस माहामारीिे यस पामिकाका जनसमदुायमा पनय गएको द:ुख एिम् 

समस्या प्रमत ऐक्यिद्धता जाहरे गदै द:ुख व्यक्त गदयछु ।  

 

संघीय िोकतामन्द्त्रक गणतन्द्त्र नेपािको मिू संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यिस्था रहकेो छ । यी तीन िटै 

तहबीचको सम्बन्द्ध सहकाररता, सहऄमस्तवि र समन्द्ियको मसद्धान्द्तमा अधाररत रहकेो छ । स्थानीय नेतवृिको मिकास गदै स्थानीय तहमा 

मिधामयकी, काययकाररणी र न्द्यामयक ऄभ्यासिाइ संस्थागत गनय स्थानीय सरकार संचािनका िामग स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ जारी 

भइ कायायन्द्ियनमा रहकेो छ । स्थानीय तहमा जनप्रमतमनमधको िहािीसँगै संमिधानमा व्यिस्था भएको संघीय िोकतामन्द्त्रक गणतन्द्त्र र संघीयताको 

कायायन्द्ियन गदै स्थानीय सरकार संचािन गनुयपने ऄमभभारा जनप्रमतमनमध ईपर अएको छ । साथै िोकतामन्द्त्रक, समािेशी, जिाफदेही, पारदशी र 

प्रभािकारी स्थानीय शासनको ऄनभुमूत जनतािाइ गराईने दामयवि पमन मनिायमचत जनप्रमतमनमधमा रहकेो छ । यसै सन्द्दभयमा अगामी अमथयक ििय 

२०७८/०७९ को िामग स्थानीय सरकारको रुपमा नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गनय पाईँदा ऄवयन्द्त गौरिामन्द्ित भएको छु । िामो संघिय पमछ नेपािी 

जनताको चाहना ऄनरुुप संघीय स्िरुपको समािेशी जनप्रमतमनमधमिूक राज्य प्रणािी स्थापना भएको छ । स्थानीय तहका मनिायचनबाट 

िोकतामन्द्त्रक शासन प्रणािी संस्थागत भएको छ । स्थानीय सरकारिाइ राज्यका सम्पणूय स्रोत र साम्ययको सदपुयोग गरी मिकास र सममृद्धको 

यात्रामा ऄमिचमित रुपमा ऄगाडी िढ्न ईवपे्ररणा ममिेको छ । 

 

स्थानीय सरकार “सम्मदृ्ध जैममनी, सखुी जैममनी नगरिासी” बनाईने दीघयकामिन ईदे्धश्य ऄनरुुप अमथयक, सामामजक एबं िैङ्गीक 

समानता तथा सामामजक समाबेशीकरण समेतको  मिकासको मौमिक ढाँचामा ऄमघ िमढरहकेो छ । ईच्च अमथयक बमृद्धसँगै वयसको न्द्यायपणूय 

मितरणबाट सिायङ्मगण मिकास हामसि गनय समकने यस जैममनी नगरको िक्ष्य  रहकेो छ । सिै जैममनीबासी नागररकका िामग मयायमदत जीिन ,

स्िच्छ खानेपानी, न्द्यनूतम खाद्य सरुक्षा, अधारभतू स्िास््य, मशक्षा र घर मिमहनहरुिाआय सरुमक्षत अिास सकुुम्िासी समस्या समाधान  ,भौमतक 

पिूायधारका सम्पणूय जगहरुको मिकास ,अन्द्तररक तथा िाह्य पययटन प ््रिद्धयन  ,कृमि र पशकुो के्षत्रमा व्यिसायीकरण गरी ईवपादन िमृद्ध र 

बजारीकरण ,मिमभन्द्न प्रामिमधक तामिम माफय त स्थामनय स्तरमै रोजगारी सजृना जस्ता ऄवयािश्यक अिश्यकताको पररपमूतय नै हाम्रो समाजिाद 

ईन्द्मखु समाज मनमायणको महविपणुय कदम हो र हुनेछ । 

 

आदरर्ीय नगरप्रमुख  ज्यु , 

नगर सभा सदस्यज्यूहरु  

अगामी अमथयक ििय २०७८/७९ को बजेट तजुयमा गदाय मैिे जैममनी नगरपामिकाको नीमत तथा काययक्रमको प्राथममकता ऄनसुार चाि ुअिमधक 

योजना, दीगो मिकास िक्ष्य, जैममनी नगरसभाका सदस्यहरुिे मदनभुएका सुझािहरुिाइ मागयदशयनको रुपमा मिएको छु । राजनीमतक दि, 



संघसंस्था, मिद्धतिगय, नागररक समाज , कमयचारी, मशक्षक तथा अम नगरिासी मददीिमहनी दाजभुाइहरुबाट प्राप्त रचनावमक सझुािहरुिाइ समेत 

ध्यान मदएको छु । 

 

 

 

 

 

 



बजेटका िक्ष्यहरु :– 

स्थानीय स्रोत र साधनको ऄमधकतम पररचािन  ,समह सदपुयोग र अम  जनसहभामगताको माध्यमबाट दीगो मिकासमा जोड मददै ईवपादन िमृद्ध 

गरर गररबी न्द्यनूीकरणमा सहयोग परु याईने । 

बजेटका उदे्धश्य :– 

१ अमथयक मिकासको माध्यमबाट गरीबी मनिारणमा प्रवयक्ष योगदान परु याईने ।  

२ समि नगर के्षत्रको समानपुामतक र सन्द्तुमित मिकासमा सहयोग परु याईने । 

३ स्थानीय स्रोत, साधनको प्रयोग र जनसहभामगताको पररचािनबाट दीगो र िातािरणमैत्री मिकासमा सहयोग परु याईने । 

४ रोजगारी र स्िरोजगारको मिमभन्द्न ऄिसर सजृना गरी सम्िमृद्ध तफय  ईन्द्मखु गराईने । 

५ सामामजक समािेशीकरणको माध्यमबाट अमथयक, सामामजक के्षत्रको मिकासमा सहयोग परु याईने । 

६ सहज र अधारभतू सेिा प्रदान गनय जोड मदने । 

७ ईद्यमशीिताको प्रिधयन गरी रोजगारी सजृना गने । 

८ गुणस्तरीय मशक्षाको माध्यमबाट सक्षम र ईच्च प्रकारको जनशमक्त ईवपादन गने । 

९ कोमभड १९ को प्रभाििे बैदेमशक रोजगारीबाट फकेका नागररकहरुिाइ ईनीहरुको मसप, क्षमताको ऄमधकतम ईपयोग गरर अयमिूक 

काममा प्रयोग गने । 

१० िैदेमशक के्षत्रमा रहकेो श्रम मसप पुँमज र ज्ञानिाआय नगरपामिका मभत्रको संम्भामित िगानीका के्षत्रमा अकय मित गने । 

११ मदगो मिकासका िक्ष्यहरुिाआय स्थानीयकरण गदै िक्ष्य प्रामप्तमा सहयोग परु याईने । 

१२ भौमतक पिुायधार कृमि पशु पययटन मशक्षा स्िास््य िगायतका के्षत्रको सिायङ्मगण मिकास गरी समदृ्ध जैममनी शखुी जैममनीको सोचिाआय हामसि 

गने अधार तयार गने । 

 

 

बजेटका अपेमित उपिब्धीहरु :– 

१  कुमश्मसेरा बजार के्षत्रको सडक कािोपते्र गने र नािी मनमायण गने कायय सम्पन्द्न भएको हुनेछ । 

२ नगरका िडाकेन्द्रमा कम्तीमा सुमिधाजनक सडकहरु पमुगसकेका छन र अगामी अ .ि.मा मदगो सडक मिकास काययक्रम माफय त बा ै 

ममहना सहज यातायात सेिा संचािन हुने गरी कायय भएका हुनेछन । 

३ नगरपामिकाको सहरी मिकास गुरुयोजना तयार भै कायायन्द्ियन हुनेछ ।  

३ जैममनी नगर प्रिेश गने मखु्य नाकाहरुमा छुटै्ट तथा मिशेि पमहचान झल्कने मक्रयाकिापहरु संचािन गरी जैममनीको पमहचान मदने कायय 

भएको हुनेछ । 

४ कृमि के्षत्र सँग समबमन्द्धत पकेट / व्िक काययक्रमहरुिे यस के्षत्रको मिकासमा महविपणुय योगदान परु याईनेछ ।  

५ जैममनी नगरपामिका मभत्रका िडाहरुमा व्यमक्तगत तथा व्यिसामयक कृमि तथा पशुपािन गने कृिकको संख्या थप िमृद्ध भएको हुनेछ । 



६ ईवपामदत कृमि तथा पशजुन्द्य िस्तुहरुको मिमक्र मितरणको िामग  अबश्यकता ऄनसुार कोल्ड स्टोर, मचमिङ भ्याट  ,संचय केन्द्र र हाट 

बजार िगायतका कायय ब्यबमस्थत भएको हुनेछ । 

७ मिद्याथीको मसकाआ ईपिब्धी मापनिाइ कक्षा ३ कक्षा ५ र कक्षा ८ मा गरी तीन चरणमा नगरस्तरमा संचािन गररएको हुनेछ । मिद्याथी 

संख्याको ऄनपुातमा धेरै मिद्याथी एसआआको परीक्षामा मि प्िस िा सो भन्द्दा माथीको िेड समहत सफि गराआ  ईवकृष्ट नमतजा ल्याईन 

सफि हुने प्रवयेक मशक्षक र मिद्याथीिाइ परुस्कृत गररएको हुनेछ । 

८  मिद्याथी संख्याको अधारमा मशक्षक दरबन्द्दी  ममिान गरर मिधाियहरु ब्यबस्थापन  भएको हुनेछ । मबद्याियहरु एमककरणका िामग 

काययक्रम संचािन गररने छ । 

९ सिैको िामग मशक्षा, ऄमनिायय अिश्यकताको रुपमा ऄगाडी िढ्नेछ । सिै बाििामिकािाइ गुणस्तरीय मशक्षा प्राप्त गने ऄिसर ममल्नेछ 

। कुनै पमन िाििामिकािाइ मशक्षाको ऄिसरबाट िमन्द्चत भएको हुनेछैन । 

१० यस िियको िजेट िक्तव्य माफय त संमघय सरकारबाट घोिणा िािमिकास केन्द्रका सहजकतायहरु र मिद्यािय कमयचारीहरुको तिि भत्ता 

नधायरण गरी नपगु रकम स्थानीय तहिे व्यहोने भमनएकोमा यस्तो प्रकारको शसयत ऄनदुान प्रकृमतको रकम संमघय सरकारबाट नै व्यहोने 

व्यिस्था हुन ु पनेमा वयस्तो नभै झण्डै ५०% रकम स्थानीय तहबाट व्यहोने व्यिस्था संमघय ममय मिपररत देमखएको व्यहोरा संमघय 

सरकारिाआय जानाकारी गराईदै मिकास मनमायण र ऄन्द्य मशियकहरुबाट समेत रकम कटौती गरी िाि मिकास केन्द्रका सहजकताय र 

मिद्यािय कमयचारीहरुको तिि भत्तामा नगरपामिकाको साम्ययको अधारमा रकम थप हुने भएकोिे थप प्रोवसाहन भै प्रभािकारी र 

गुणस्तररय कायय सम्पादन हुनेछ । 

११ नागररकहरुमा पोिणयकु्त खानेकुरामा चेतना ऄमभबमृद्ध भइ व्यिहाररक प्रयोग िढेको पाइनेछ । 

१२ नगरस्तरीय ईद्योग िामको िामग पिूायधार तयार भएको हुनेछ । 

१३ नगरस्तरीय पययटन प्रोफाआि तयार भै नगर के्षत्रका संभामित पययटकीय स्थिहरुको पिुायधार मनमायण तथा प्रचार प्रसारको कायय भएको 

हुनेछ । 

१४ नगर के्षत्र मभत्र रहकेा होमस्टेहरुको क्षमता मिकास भआय अन्द्तरीक तथा बाह्यय पययटनको अकियण बढ्नेछ । 

१५ स्थानीय जडीबुटीबाट अयिुेद औिमध ईवपादन गने काययिाइ थप प्रभािकरी बनाइएको  हुनेछ । 

१६ सहकारी र मित्तीय के्षत्रबाट िचत संकिन र स –सानो पजुी िगानीको ऄिसर सजृना भइ रोजगारीिाइ सहयोग पगु्नेछ । सरि र सस्तो 

रुपमा कजाय प्रिाह गने प्रणािीको मिकास भएको हुनेछ । 

१७ निजात मशशु मवृयदुर, मशश ुमवृयदुर, िािमवृयदुरिाइ घटाइ औित अयु िढाईन सहयोग पुग्नेछ, दगुयम िडाहरुमा स्िास््य मशमिर, योग 

मशमिर  ,ममहिाका मनममत्त पाठेघर सम्बमन्द्ध स्िास््य काययक्रम संचािन हुनेछन ।  

१८ स्िास््य के्षत्रको थप प्रिधयनका िामग  औिधी तथा ऄवयािस्यक सामािीको ब्यिस्था गररनेछ । कोमभड १९ िगायत महामारी फैिन 

नमदन शतकय ता ऄपनाईँदै अिस्यक तयारी हुनेछ । 

१९ स्िास््य संस्थाहरुमा न्द्यनूतम अिश्यकताका औिधीहरु सहजै ईपिब्ध हुनेछ । 

२० नगरका सिै िडाहरुमा खानेपानीको न्द्यूनतम समुिधा ईपिब्ध हुनेछ । सिै नागररकमा सरसफाइको चेतना मिकमसत भइ व्यिहारमा 

प्रयोग गरेका हुनेछन । घर अँगन, टोि मछमेकमा सरसफाइ ऄमभयान मतव्रताका साथ बढेको हुनेछ । 

२१ नगरमभत्र रहकेा किा संस्कृमतको संरक्षण र सम्बद्धयन हुनेछन ्। 



२२ िैङ्गीक समानता र सामामजक समािेमशकरणको माध्यमबाट समाजको सन्द्तुमित मिकासमा मिशेि योगदान पुग्नेछ । 

२३ नगर तथा िडा स्तरीय खेिमैदानिाइ थप सदुृढ गररएको हुनेछ ।  

२४ प्रमखु सडकहरुमा मोटरेिि पिु मनमायण गने स्थान पमहचान गरी प्रारमम्भक सभेक्षणका िामग अिश्यक अधार तयार भएको हुनेछ । 

जैममनी १ जमुम्िखोिा र रुम्टा खोिामा यसै ििय मोटरेिि पुिको सभेक्षण गरीएको हुनेछ । 

२५ जैममनी न .पा .मभत्र मनमायणामधन २ झिुुंगे पिु सम्पन्द्न भएका हुनेछन ५ िटा झोपकूो मनमायण प्रारम्भ गररने छ ।  

२६ नगरमस्थत खेतीयोग्य भमूीमा साना मसंचाइको माध्यमबाट महईँदे र ििाययामको मसचाइ समुिधा ऄमधकांश स्थानमा सम्पन्द्न भएको हुनेछ । 

२७ िडा नं ६ को िडा कायायिय भिन सम्पन्द्न हुदैछ नगरको प्रशासकीय भिन मनमायणको कायय प्रारम्भ हुनेछ । 

२८ नगरस्तरमा फोहोर संकिन तथा ब्यबस्थापन गने कायय थप ब्यबमस्थत हुनेछ । 

२९ सरुमक्षत नागररक अिास अगामी अ. ि. मा पमन संचािन हुनेछ । 

३० सचूना तथा संचार प्रमबमधको के्षत्रिाइ जनताको ऄमधकारसँग जोडी सहज र सरि सचूना प्राप्त भएको ऄनभुमूत हुनेछ । साथै जैमीनी 

नगरपामिकाको केन्द्र कुमश्मसेरा बजार एरीयमा मि िाआ फाआ माफय त आन्द्टरनेटको पहुचँ पगेुको हुनेछ ।  

३१ िनिाइ अय अजयनको श्रोतको रुपमा मिकास गनय मिमभन्द्न चेतनामिुक काययक्रम सन्द्चािन हुनेछन । िन के्षत्रमा ऄिैंची, ऄमम्रसो, 

मटमरु  ,कीबी,  डािेघाँस जस्ता ईपयोगी मिरुिाहरुको रोपण भएको पाइनेछ । 

३२ जै .न.पा .के्षत्र मभत्र कृमि र पश ुके्षत्रमा गरेको िगानीबाट कृिकको अय स्तरमा थप सधुार भएको हुनेछ ।  

३३ घर अँगन टोि र सडक सफा राख्ने घरिाआ परुस्कृत गररएको हुनेछ । 

३४ नगरस्तरमा कमम्तमा १ िटा नसयरी स्थापना गररएको हुनेछ । 

३५ पमहरो र भकू्षय, नदीकटानको समस्या समाधानका िामग चेतनामिुक काययक्रम संचािन भइ िकृ्षारोपणको कायय िढेको पाइनेछ । 

३६ रासायमनक मि र मििामदको प्रयोग घटेर प्राङ्गाररक मिको प्रयोग िढेको पाइनेछ । 

३७ नगरपामिकामस्थत मिमभन्द्न िडाहरुमा रहेका मिमभन्द्न पोखरीहरुको संरक्षणको कायय भएको हुनेछ । 

३८ नगरस्तरमा मिपद व्यिस्थापन समममत सकृय हुनेछ र मिपद व्यिस्थापन कोिको थप प्रभािकारी पररचािन गररने छ । 

३९ नगरपामिका र प्रवयेक िडा कायायियमा नागररक िडापत्र रामखएको छ । िेिसाआट  ,मोिाआि एप तथा िडापत्रको माध्यमबाट 

नागररकहरुिे सचूनाको ऄमधकार प्राप्त गनुयका साथै सेिा प्रिाहमा सहज भएको महशसु गनेछन । 

४० नगरपामिकाको काम कारिाही र सेिा प्रिाहको सम्बन्द्धमा प्राप्त गुनासा र ईजरुीहरुिाइ व्यिमस्थत गदै गुनासो ऄमभिेखन तथा 

व्यिस्थापन प्रभािकारी भै शुसासनको ऄनभुमूत भएको हुनेछ । 



४१ नगरपामिकाका गमतमिमधहरुिाइ मामसक, तै्रमामसक रुपमा सचूनापाटी, ििेुमटन र िेभसाइटको माध्यमबाट मनरन्द्तर  प्रकाशन भएका 

हुनेछन । 

४२ कमयचारीहरुको व्यिसामयकताको मिकास गनय काययसम्पादन करार, काययमििरण, काययसम्पादन मलु्याङ्कन, दण्ड र परुस्कारको व्यिस्था 

प्रभािकारीरुपमा कायायन्द्ियनमा ल्याइएको हुनेछ । संगठन तथा ब्यिस्थापन सिेक्षण गरी कमयचारीको ईपयकु्त संख्या र मजम्मेिारी प्रदान 

गररएको हुनेछ । 

४३ अन्द्तररक तथा बामियक िेखापरीक्षण, साियजमनक परीक्षण, साबयजमनक सनुिुाइ, सामामजक पररक्षण जस्ता काययहरुको प्रभािकारी 

कायायन्द्ियन भएको हुनेछ । 

४४ नगरपामिकाको संस्थागत मिकासको िामग कमयचारीहरुको काययमििरण, पदामधकारी तथा कमयचारीहरुको अचारसंमहता, संगठन 

मिकास ऄध्ययन, क्षमता मिकास योजना मनमायण गरी िागु भएको हुनेछ । 

४५ कमयचारी र पदामधकारीहरुको क्षमता मिकासको िामग तामिम, गोष्ठी, सेममनार संचािनका ऄमतररक्त ऄध्ययन ऄििोकन भ्रमण भएको 

हुनेछ । 

४६ सकुुम्बासी  ,घरमबमहन ,कच्ची मटनका छाप्रा र फुसका घर भएका नागररकहरुको िामग  घर मनमायण एबम ्छाना छाईने कायय अगमी 

अ .ि.मा सम्पन्द्न गररनेछ।  

४७ सरुमक्षत अप्रिासन पररयोजनाबाट बैदेमशक रोजगारीको के्षत्रमा देमखएका समस्या समाधानमा समजिो हुनेछ । 

४८ प्रधानममन्द्त्र रोजगार काययक्रमबाट कमम्तमा समुचकृत ८९० मध्य प्राथममकरण समूच ऄनुसार ऄल्पकािीन रोजगार प्राप्त गरर मिकास 

मनमायणमा सहयोग पुर याएका हुनेछन । काययक्रममा नपा को साझेदारी हुनेछ । 

४९ प्रधानमन्द्त्री रोजगार काययक्रम ऄन्द्तगयत बेरोजगार रहकेा  ,कोरोनाको कारण रोजगारी गुमेका र बैदेमशक रोजगारीबाट फकेकािाइ 

पाररश्रमीक समहतको जन सहभामगतामिुक र प्रमबमध समहत श्रममिुक मिकास मनमायणमा संिग्न भएका हुनेछन ्। 

५० जैममनी नगरपामिकाको न्द्यामयक समममतबाट सम्पादन हुने सेिा मछटो छररतो र व्यिमस्थत भएको ऄनभुमुत हुनेछ । 

५१ अपतकािीन सेिा ईपिब्ध गराईनको िामग हमेिप्याड स्थािहरुको मनमायण काययहरु ऄगाडी िढाआएको हुनेछ । 

५२ समुख जैममनी समिदृ्ध जैममनीको नारािाआय सफि पुर याईन अिश्यक प्रारमम्भक पिुायधारहरु तयार हुने छन । 

 

 

बजेट तजुणमाका आधारहरु :– 

१ नेपािको संमिधान 

२ स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ 

३ रामष्रय प्राकृमतक स्रोत तथा मित्त अयोग ऐन, २०७४ 

४ ऄन्द्तर सरकारी मित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

५ संघीय र प्रदेश सरकारिे जारी गरेका नीमत, काननु तथा मापदण्डहरु 

६ स्थानीय तहमा बजेट तजुयमा, कायायन्द्ियन, अमथयक व्यिस्थापन तथा सम्पमत्त हस्तान्द्तरण सम्बमन्द्ध मनदेमशका २०७४  

७ ईपिब्ध स्रोत साधन  



८ मिकासका ऄन्द्तर सम्बमन्द्धत मिियहरु 

९ नगरपामिकािे चाि ुअ .ि.को काययसम्पादनबाट मसकेका महविपणूय मसकाइहरु  

१० सहभामगतामिूक योजना तजुयमा प्रकृयाबाट प्राथममकता प्राप्त भइ अएका योजना तथा काययक्रमहरु 

११ मिियगत समममतहरुबाट प्राप्त राय, सझुािहरु  

१२ नगरपामिकाबाट अगामी अ .ि.२०७ ८।७९ का िामग प्रस्तुत नीमत तथा काययक्रमहरु 

 

बजेट तजुणमा मवमध :– 

१ राजस्ि परामशय समममतबाट राजस्िको श्रोत, दायरा र दर समेतको मिशे्लिण गरी राजस्िको ऄनमुान र दर मसफाररस । 

२ स्रोत ऄनुमान तथा बजेट सीमा मनधायरण समममतबाट अन्द्तररक र ऄन्द्य स्रोतको ऄनमुान गरी िडागत र मििय के्षत्रगत सीमा र मागयमनदेशन । 

३ सहभामगतावमक योजना तजुयमा पद्धमत ऄििम्बन गरी टोि, समदुाय, िस्ती तथा  िडास्तरबाट जनप्रमतमनमध माफय त योजना तथा 

काययक्रमको छनौट र प्राथममकीकरण । 

४ नगर स्तरीय मिियगत समममत, बजेट तथा काययक्रम तजुयमा समममत हुदै काययपामिका िैठक मा भएका छिफि तथा भएका मनणययहरु । 

 

योजना तथा कायणक्रम प्राथममकताका आधारहरु :– 

१ अमथयक मिकास तथा गररबी मनिारणमा प्रवयक्ष योगदान परु याईने, 

२ ईवपादनमिुक तथा मछटो प्रमतफि प्राप्त गनय समकने, 

३ जनताको जीिनस्तर, अम्दानी र रोजगारी िढ्ने, 

४ स्थानीय सहभामगता जट्ुने, स्ियं सेिा पररचािन गनय समकने तथा िागत कम िाग्ने, 

५ स्थानीय स्रोत साधन र सीपको ऄमधकतम प्रयोग हुने, 

६ ममहिा, बाििामिका तथा मपछमडएको के्षत्र र समदुायिाइ प्रवयक्ष िाभ पुग्ने, 

७ िैङ्गीक समानता र सामामजक समािेशीकरणको ऄमभबमृद्ध गरर मिू प्रिाहमा ल्याईने, 

८ दीगो मिकास, िातािरणीय संरक्षण तथा प्रिद्धयन गनय सघाई परु याईने, 

९ भामिक तथा सांस्कृमतक पक्षको जगेनाय र सामामजक सद्भाि तथा एकता ऄमभबमृद्धमा सघाई पु¥याईने, 

१० नागररकहरुको स्िास््य सेिामा पहुचँ परु याईने । 

११ िाह्य श्रोत साधन र पुँमजको अकियणमा जोड मदने । 



अध्यि महोदय, 

ऄब म जैममनी नगरपामिकाको गत अ .ि .२०७६।७७ र चाि ुअ. ि .२०७७ /७८ को समीक्षा प्रस्तुत गने ऄनमुमत चाहन्द्छु । 

जैममनी नगरपामिका मभत्र रहकेा मबियगत के्षत्र तफय  हामसि गरेका ईपिमब्ध मििरणहरु मनम्न बमोमजम प्रस्तुत गने ऄनमुमत चाहन्द्छु ।  

क. 

१ नगरपामिका क्षत्रमभत्र ३७५ मकमी भन्द्दा बढी सडक खिेुको छ  |कुि सडक िम्बाइमा ४ मकमी बाटो कािोपत्रे भएको छ  |नगरपामिका 

बजार के्षत्रको केमह भाग सडक कािोपते्र र ढिान गने कायय सम्पन्द्न हुदै छ  |नगरपामिका स्थापना देमख हाि सम्मको ऄबमधमा १३० 

मकमी नया सडक मनमायण ,३ १५ मकमी सडक ममयत सधुार तथा संरक्षणका कायय भएका छन  |२ िटा झोिङ्ुगे पिुको कायय सम्पन्द्न 

भएको छ  | काठको पोििाइ फिामे पोि राखी पररबतयन गने काम ऄमन्द्तम चरणमा पगेुको छ  |यसै गरर खानेपानी ,मसंचाइ ,भिन 

िगायतका ऄन्द्य मिमिध भौमतक पिूायधारका के्षत्रमा महविपणूय ईपिमव्धहरु हामसि भएका छन ।   

२ शैमक्षक गुणस्तर िमृद्धका िामग गररएका प्रयासहरु बाट कक्षा ८ को मिद्याथी ईत्तीणय १००  %परु याआएको छ । जनु मबगत बियको तुिनामा 

ऄवयन्द्तै बढी हो ।  

३ चाि ुअ .ि.मा कक्षा ८- १२ का ६४१२ मिद्याथीिाइ सेमनटरी प्याड मितरण र २३ मबद्याियमा सो को मदगो व्यबस्थापनका िामग 

आमन्द्सनेटर मेमसन र भेन्द्डीङ मेमसन मितरण गररएको छ । यसबाट  मिद्याथी मनयममतता बढेको छ । 

४ कक्षा ५  सम्मका बाििामिकाका िामग मदिा खाजाको व्यिस्था गररएको छ । जसिे बािबामिकाहरुिाआ मशक्षामा मनरन्द्तरता मदआ 

मसकाआ ईपिव्धी बदृ्दी भएको छ । 

५ चाि ुअ .ि.मा ३ िटा सौचािय मनमायण ,मा .मब .हरुमा ५ िटा मबज्ञान प्रयोगशािा ,२ िटा सचूना प्रमबमध प्रयोगशािा र २ िटा 

पसु्तकािय मनमायण भएको छ, जसिे मबद्याियको भौमतक पिूायधार सिि र गुणस्तरीय मसकाइिाइ टेिा पगेुको छ । 

६ यस अ .ि .मा सिै मा मब समािेस भआ प्रथम राष्रपमत रमनङमशल्ड प्रमतयोमगताको अयोजना भयो जसबाट मिद्याथीहरुको स्िस्थता एिम् 

शाररररक तन्द्दसु्ती र खेिकुद प्रमत ईवसाह बढेको छ । 

७ साबयजमनक मशक्षाको गुणस्तर सधुार गनय ८० िटै मिद्याियहरुमा मनशलु्क पाठ्यपसु्तक मितरण  ,दमित तथा छात्रा छात ््रिमृत मितरण 

प्रामिमधक धारको शान्द्ती मामिमा प्रामिमधक धार छात्रिमृत मितरण र सिै मिद्याियमा प्रमत मिद्याथी िागत ऄनदुान मितरण गररए बाट 

पहुचँमा बदृ्दी र मसकाआ ईपिव्धी बढाईन सहयोग पगेुकोछ ।  

८ जैममनी नगरपामिकाको शैमक्षक प्रोफाआि मनमायण  ,सिै मिद्याियमा मिद्य ्ाथी ऄभ्यास पमुस्तका मितरण गररएको जसबाट 

नगरपामिकाको यथाथय शैमक्षक ऄिस्थाको मचत्रण हुनेछ । 

९ गत तथा चािु बियको यो ऄबमध सम्म कृमि तथा पशु मबकसको के्षत्रमा नगर प्रमखु कृमि पररयोजना २  ,नगर पशु पररयोजना २ संचािनमा 

अएका छन नगर के्षत्रबाट बामियक ३ िाख मिटर भन्द्दा बढी दधु मबमक्र भएको छ भने १५०० भन्द्दा बढी खसी बोका मनयायत भएको छ  |

नगर के्षत्रका मबमभन्द्न िडामा ६८ िोटा ममनी टेिर मितरण भआ कृमि प्रमिमधमा सुधार अएको छ । कम्बाआन ममि ,दधु संकिन केन्द्रहरुको 

िामग ममि क्यान ,एनािाआजर ,मड मिज ,च्याप कटर मेमसन ,प्िामस्टक  टनेि  ,थोपा टनेि ,मौरी घार ,चेम्सो मेमसन ,िगायतका कृमि 

ईपकरण मितरण गरर कृमि तथा पश ुमबकास के्षत्रमा योगदान पगेुको छ । नस्ि सधुारका िामग कृमत्रम गभायधान सेिा ,मनयममत ईपचार ,

भ्यामक्सनेशन ,तरकारी मबई तथा मििादी मितरण कायय संचािनमा छन  |धान व्िक ,सनु्द्तिा  व्िक एिम ्कृमि र पशकुा पकेट के्षत्रहरु 

माफय त ईवपादनका के्षत्रमा ईल्िेख्य मात्रामा मिस्तार भएको छ । 

१० नगरपामिकाबाट मनरन्द्तर रुपमा संचामित खरका छाना मिस्थापन काययक्रम  ,घरबार मबमहनहरुका िामग घर मनमायण र सकुुम्बासी समस्या 

समाधानको के्षत्रमा हािसम्म ६५ % सम्म प्रगमत हामसि भएको छ । 

११ स्िास््य कमीिाआय कम्प्यटुर तामिम  ,गभयिती ममहिािाआय मभमडयो एक्सरे सेिा ,िमथयङसेन्द्टर नभएको स्थानमा िमथयङ सेन्द्टर संचािन ,

मनयममत  औिमधको व्यिस्थापन र अिश्यक सामािीहरुको व्यिस्था साथै कोमभड १९ ऄस्थाआ ऄस्पतािको संचािन र को मभड 

जोमखमको प्राथममकता ऄनुसार कोमभड खोपको सरुुिात भएको छ ।  

१२ जैममनी मभत्र तवकाि पमहचान भएका १७ सकुुम्बासी मध्ये १५ पररिारको घर मनमायण कायय भएको छ  ,यसै गरर १०५ घर मबमहन मध्ये ९ 

घर सम्पन्द्न र १६ घर सम्झौता भआ सम्पन्द्न हुने चरणमा रहकेा छन । अगामी अ .ि. मभत्र सबै सम्पन्द्न गने िक्ष्य रामखएको छ   |खरका 

छाना मिस्थापन गने काययक्रम ऄन्द्तगयत ९९० घर धरुी खरका छाना रहकेोमा ४१३ घरधरुीिे ककय टपाता प्राप्त गरर छाना पमक्क गराईने 

कायय सम्पन्द्न भएको छ । यसै गरी सरुमक्षत नागररक अिास काययक्रम तफय  २३० जनाको घर मनमायण गने काययको िक्ष्य रहकेोमा हािम्म 

८५ जनािे कायायियसँग सम्झौता गरी कायय ऄगाडी िढाईनु भएको छ । 



िमक्षत िगयको ममहिातफय  नारर मदिस एिं ममहिा महंसा मिरुद्धको १६ मदने ऄमभयान एिं दमित तफय  सचेतनामिुक काययक्रम सम्पन्द्न 

गरीएको छ । कोरोना महामारीका कारण ऄन्द्य काययक्रम सम्पन्द्न गनय समकएको छैन । 

िघ ुईद्दम काययक्रम तफय  ९० जना ब्यमक्तहरुिाइ मबमभन्द्न फरक फरक मसप प्रदान गरर िघ ुईद्दम बन्द्ने कायय मनरन्द्तर छ । जैममनी नपा माफय त 

७४ जना ऄपाङ्ग ब्यमक्तहरुिाइ पररचय पत्र मितरण गररएको छ । ऄपाङ्ग तफय  मजल्िाबाट  ४६८ जना ऄगािै पमहचान भएको संख्या 

हो दिुै गरर नगरपामिका मभत्र ५४२ जना ऄपाङ्ग ब्यमक्तहरुिे पररचय पत्र प्राप्त गनुय भएकोछ ।  

 

 

 

ख.  

१ अमथयक बिय २०७७/७८ मा मिमत्तय समानीकरण  ,राजस्ि बाँडफाड तथा अन्द्तररक श्रोत तफय  प्राप्त जम्मा रकम रु  २५२१४३८७२ /६२ 

)पमच्चस करोड एक्काआस िाख मत्रचामिस हजार अठ सय बहहत्तर रुपैया बैसठ्ठी पैसा मात्र  (मध्ये चाि ुशीियकमा रु ४, ९४ ,७८,५५४।५० 

)चार करोड चौरानन्द्िे िाख ऄठहत्तर हजार पाँचसय चौिन्द्न रुपैया पचास पैसा  (र पुँजीगत शीियकमा रु ७, ०९ ,०१,७०२ )सात कारोड नौ 

िाख एक हजार सात सय दआू मात्र (गरी जम्मा रु १२,०३,८०,२५७।३९ )बा  करोड तीन िाख ऄसी हजार दआुसय सन्द्ताईन्द्न रुपैया पैसा 

ईन्द्चामिस मात्र( खचय भएको र चािु अ.ि .को ऄन्द्त सम्ममा िक्ष्य ऄनसुार खचयहुने ऄनुमान गररएको छ ।  

२ स्थानीय पिुायधार मिकास साझेदारी तफय  प्राप्त ऄनदुान रु ७० ,००,००० )सत्तरी िाख रुपैया   (मध्य रु २३, ६० ,००० )तेआस िाख साठी 

हजार मात्र (खचय भएको छ । चाि ुअ.ि.को ऄसार मसान्द्त सम्म िक्ष्य ऄनसुारको खचय हुने ऄनुमान छ ।  

३ चाि ुअ .ि .२०७७/०७८ मा यस न. पा  .िाइ मबमभन्द्न मशियकमा ससतय ऄनुदान ,समपरुक ऄनदुान ,मबशेि ऄनदुान तफय  प्राप्त रु 

३९, ०१ ,४९, ४३० )ईन्द्नचामिस करोड एकिाख ईन्द्पचास हजार चारसय मतस रुपैया (मध्य हाि सम्म चाि ु तफय  रु 

२७,९८,८६,३४८ |८३ )सत्ताआस करोड ऄन्द्ठानन्द्िे िाख मछयासी हजार मतन सय ऄठ्चामिस रुपैया मतरासी पैसा मात्र (र पुंमजगत तफय  रु 

१, ९३ ,७१,७२६ )एक करोड मत्रयानव्िे िाख एकहत्तर हजार सातसय  छव्िीस रुपैया मात्र  (गरर जम्मा रु २९, ९२ ,५८,०७४|८३ )ईमन्द्तस 

करोड बयानव्िे िाख ऄन्द्ठाईन्द्न हजार  चौरहत्तर रुपैया मत्रयासी पैसा मात्र (खचय भै सकेको छ । चाि ुअ.ि.को ऄसार मसान्द्त सम्म 

िक्ष्य ऄनसुारको खचय हुने ऄनुमान छ । 

४ गण्डकी प्रदेश ससतय ऄनदुान तफय  प्राप्त रु ५० ,००,००० )पचास िाख रुपैया (मध्ये रु २५ ,००,०००  )पच्चीस िाख रुपैया मात्र (खचय भआ 

बाँकी रु २५ ,००,०००  )पच्चीस िाख रुपैया (को श्रोत फुकुिा हुन बाँकी रहेको छ । श्रोत फुकुिा भआ मनकासा प्राप्त भएपमछ ऄसार 

मसान्द्त सम्म खचयहुने ऄनमुान गररएको छ ।  

५ चाि ुअ .ि. को िामग अन्द्तरीक अय तफय  प्रस्ताब गररएको रु ७७ ,००,००० )सतहत्तर िाख रुपैया (मध्ये रु ४७, ४२ ,८८७ )सच्चामिस 

िाख ियामिस हजार ऄठ सय सतासी रुपैया (िक्ष्यको ६१ .३९  %अम्दानी भएको र अ.ि.को ऄन्द्वय सम्ममा िक्ष्यऄनसुार अम्दानी 

प्राप्त हुने ऄपेक्षा गरेको छु ।  

६ चाि ुअ .ि .२०७७/०७८ मा प्रकोप ब्यबस्थापन कोि तफय  यस नपाको बामियक काययक्रम काययपामिकाको मनणयय , गण्डकी प्रदेश सरकार र 

मबमभन्द्न संघ संस्था बाट हाि सम्म रु १ ,२०,८३,७५३ )एक करोड बीस िाख मतरासी हजार सात सय मत्रपन्द्न रुपैया (अम्दानी भएको छ 

। ईक्त कोिबाट मिपद बय्बस्थापन तफय  जम्मा रु १९ ,००,००० )ईन्द्नाआस िाख रुपैया मात्र (खचय भएको छ । तेसै गरी कोभीड १९ 

रोकथाम तफय  जम्मा रु ९९, ८२ ,०६४ )ईनान्द्सय िाख ियासी हजार चौसठ्ठी रुपैया मात्र (खचय भएको छ । चािु अ.ि.को ऄसार मसान्द्त 

सम्म िक्ष्य ऄनसुारको खचय हुने ऄनमुान छ ।  

 

 

 



ऄध्यक्ष महोदय, 

ऄि म अगामी अमथयक ििय २०७८।०७९ का िामग बजेटका प्राथममकता र अय व्यय प्रस्तुत गने ऄनमुमत चाहन्द्छु। 

१ 

 

अगामी अमथयक ििय २०७८।०७९ का िामग राजस्ि र करका दरहरु फरामकिो बनाईदै रु ८७ ,००,०००) | सतासी िाख रुपैया  (मात्र 

अम्दानी हुने ऄनमुान गरेको छु ।  

२ 

 

कोमभड १९ )कोरोना भाआरस (को माहामारीिाइ प्राथममकता मदआय मनयन्द्त्रणको िामग छुटै्ट मशियकमा बजेट प्रस्ताि गरेकोछु ।  

३ शैमक्षक गुणस्तर सधुार र मिकासका िामग यथोचीत बजेट प्रस्ताब गरेको छु । 

४ बािमिकास केन्द्रका सहजकताय र मबद्यािय कमयचारी हरुका िामग नगरपामिकाको साम्यय ऄनसुार बजेट मबमनयोजन गरेको छ् । 

५ सम्पमत कर अगामी अ .ि .देमख ऄमनिायय गरेकोछु ।  

६ 

 

जैममनी नगरस्तर र िडास्तरमा समेत जैममनीको गौरि झमल्कने अयोजनाहरु प्रस्तामित गरी कायायन्द्ियन गनय बजेट प्रस्ताि गरेकोछु । 

७ कृमि र पशुपािनको के्षत्रिाइ मिशेि महविका साथ बजेट मिमनयोजन गरेको छु । 

८ प्रमिमधक मशक्षा छात्रिमृत्त काययक्रमको िामग अिश्यक बजेट मिमनयोजन गरेको छु । 

९ “नगर प्रमखु कृमि पररयोजना  ,नगर प्रमुख पशु पररयोजना  र “समानपुामतक, मनरन्द्तर समि मिकास काययक्रम”को िामग बजेट मिमनयोजन 

गरेकोछु । 

१० िागत साझेदारीमा सनु्द्दर घर  ,सनु्द्दर बमस्त ,सनु्द्दर के्षत्र मबकास काययक्रमको िामग बजेट प्रस्ताि गरेको छु |  

११ िडास्तरका मदगो सडक अयोजनाहरुिाइ मनरन्द्तरता मदने गरीबजेट प्रस्ताि गरेको छु | 

१२ िडा स्तरबाट छनोट गरर मदगो अयोजना संचािन गनयको िामग अबश्यक बजेट प्रस्ताि गरेको छु ।   

१३ िागत साझेदारीमा अधाररत भआ मबद्यािय ब्यबस्थापन काययक्रमिाआ अगामी अ  .ि .२०७८/०७९ मा समेत मनरन्द्तरता मदनका िामग 

बजेट प्रस्ताि गरेको छु  |  

१४ संस्कृमत संरक्षण तथा पययटन प्रबद्धयन काययक्रमको िामग अबश्यक बजेट ब्यबस्था गरेको छु | 

१५ गैर सरकारी संस्थासँगको साझेदारीमा काययक्रम संचािन गनयको िामग अिश्यक बजेट प्रस्ताि गरेको छु । 

१६ नगरपामिकाबाट मनरन्द्तररुपमा संचामित खरका छाना मिस्थापन  ,घरबार मबमहनहरुका िामग घर मनमायण र सकुुम्बासी समाधानको के्षत्रमा 

पयायप्त बजेट मबमनयोजन गरेको छु । 

१७ नगरस्तरका सडक संजाििे नछोएका बमस्त तथा केन्द्र जोड्नका िामग बजेट प्रस्ताि गरेको छु । 

१८ मिपदमा परेकाहरुको िामग राहत मबतरण तथा जोमखमको के्षत्रहरुिाइ न्द्यमूनकरण गनय मिपद व्यिस्थापन कोिमा अिश्यक बजेट व्यिस्था 

गरेको छु ।   

१९ संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग मौज्दात कोिहरुको रकमिाइ नगरपामिकासँगको साझेदारीमा कायायन्द्ियन गनय समपरुक कोिमा प्रयाप्त 

बजेट मिमनयोजन गरेकोछु । 

२० नगर के्षत्रको अिशयकता िाइ ध्यानमा राखी मिपद व्यिस्थापन कोि, िडागत ममयत संम्भार कोिको िामग बजेट मबमनयोजन गरेको छु 

साथै स –साना िडास्तरीय फुट कर योजना र सामामजक समाबेमशकरणका काययक्रमहरु िडाबाटै कायायन्द्ियन गने िडागत बजेटमा अबश्यक 

बजेट प्रस्ताि गरेको छु । 

२१ मिकासमा जनसहभामगता समुनिता गरी मिकास मनमायणमा जनताको ऄपनवि मिकास गनय नगरपामिकािे सन्द्चािन गने प्रबधयनावमक 

काययक्रम िाहके ऄन्द्य पजुी मनमायणका काययक्रममा ईपभोक्ता समममतको नगद एिं श्रम तथा िस्तुगत सहभामगता सुमनमित हुने ऄनुमान 

गररएको छ । 

२२ नीमत तथा काययक्रमिे ईच्च महवि मदएका मिियहरुिाइ अमथयक, सामामजक, पिूायधार, िातािरण तथा मिपद व्यिस्थापन, सशुासन तथा 

संस्थागत मिकासका के्षत्रमा अिश्यकता ऄनसुार बजेट मिमनयोजन गरेकोछु । 

२३ प्रस्तामित बजेट िचतका मसद्धान्द्तका अधारमा तयार गररएको व्यहोरा जानकारी गराईदछु । 

 

 



अध्यि महोदय, 

ऄि म अगामी अमथयक ििय २०७८।०७९ को  अय र व्ययको ऄनमुान प्रस्तुत गदयछु । 

आय अनुमान तफण :-  

१ चाि ुििय २०७८।०७९ बाट खचय नभइ मौज्दात हुने रकम रु ३,२५,००,००० )मतन करोड पमच्चस िाख रुपैया मात्र (।  

२ संघीय सरकारबाट ऄन्द्तर सरकारी मिमत्तय हस्तान्द्तरण ऄन्द्तरगत प्राप्त हुने समानीकरण ऄनदुान रु १२,०२,००,०००  )बा  करोड दआु 

िाख रुपैया मात्र (।  

३ संघीय सरकार बाट प्राप्त हुने मबशेि ऄनदुान )घरमिमहनहरुका िामग घर मनमायण (रु १ ,००,००,००० )एक करोड रुपैया मात्र(  । 

४ संघीय सरकार बाट प्राप्त हुने समपरुक ऄनदुान )जैममनीघाट कुमश्मसेरा मटमरुखोिा सडक (रु ६९ ,००,००० )ईन्द्सत्तरी िाख रुपैया मात्र (।  

५ संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्ि िाँडफाँड मशियकमा प्राप्त हुने ऄनदुान रु ८,३८,८०,००० )अठ करोड ऄठ्मतस िाख ऄसी  हजार 

रुपैया मात्र (।  

६ प्रदेश सरकारबाट ऄन्द्तर सरकारी मिमत्तय हस्तान्द्तरण ऄन्द्तरगत प्राप्त हुने समानीकरण ऄनदुान रु १,३८,८४,०००  )एक करोड ऄठ्तीस 

िाख चौरासी हजार रुपैया मात्र (।  

७ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्ि िाँडफाँड मशियकमा प्राप्त हुने ऄनदुान रु ६७,१०,००० )सतसठ्ठी िाख दस हजार रुपैया मात्र (।  

८ नगरपामिकाको मिमभन्द्न मशियकमा अन्द्तररक अयबाट प्राप्त हुने रकम रु ८७,००,०००। )सतासी िाख रुपैया मात्र (।  

९  संघीय सरकार/प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशतय ऄनदुान )मशक्षा ,स्िास््य,कृमि पशु ,झोिुंगे पिु ,प्रधानमन्द्त्री रोजगार काययक्रम ,

सामामजक सरुक्षा तथा घटना दताय सदुृमढकरण अयोजना ,सरुक्षीत अप्रबासन  िगायत (जम्मा रु ३५ ,८६,००,००० )पैमतस करोड 

मछयासी िाख रुपैया मात्र (।  

१० गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक  ,मिशेि र शसतय ऄनदुान तफय को रकम बजेट पाररत हुने मममतसम्म प्राप्त भएमा यस अ . ि. को 

अयमा समािेस गरी बजेट मिमनयोजन गरीनेछ । 

ससतय तथा मनसतय तफय  कुि जम्मा अय रु ६४,१३,७४,००० )चौसठ्ठी करोड ते  िाख चौरहत्तर हजार रुपैया म ्ात्र  (।  

 

व्यय तफण  रु :-  

१ संघीय तथा प्रदेश सरकार बाट प्राप्त मिमभन्द्न मिियगत के्षत्रहरु मशक्षा, कृमि, पश,ु स्िास््य, झोिङ्ुगे पिु, रोगार प्रिद्धयन काययक्रम, 

प्रधानमन्द्त्री रोजगार काययक्रमहरुमा सशतय ऄनदुानमा खचय हुने जम्मा रु ३५,८६,००,००० )पैमतस करोड मछयासी िाख रुपैया मात्र  (।  

२ नगरपामिकाको चाि ुतफय  मिमभन्द्न मशियकमा खचय हुने रु ९,००,००,००० )नौ करोड रुपैया मात्र (।  

३ समपरुक कोि रु  २,२२,००,००० )दआु करोड बाआस िाख रुपैया मात्र (।  

४ आमथणक िेत्र रु १,६५,००,००० एक करोड पैसँठी िाख रुपैया मात्र  

 ४ .१  कृमि तथा पश ुसेिा काययक्रम संचािन तफय  रु १ ,३४,००,०००  

४ .२  पययटन प्रिद्धयन तफय  रु २२ ,००,०००  

४ .३  िघ ुईद्दम तथा ब्यबस्थापन रु २ ,००,०००  

४ .४  ईद्योग तथा बामणज्य तफय  रु ४ ,००,०००  

४ .५  सहकारी तथा मिमत्तय व्यिस्थापन तफय  रु ३ ,००,०००  



५ सामामजक मवकास िेत्र रु २ ,०८,००,००० )दुइ करोड आठ िाख रुपैया मात्र (।  

 ५ .१  मशक्षा तफय  रु १ ,२०,००,००० )बामबके सहजकताय र मब . कमयचारीको त.भ. रु ७०,००,००० समेत( 

५ .२  खेिकुद तफय  रु ५ ,००,०००  

५ .३  जनस्िास््य तफय  रु ३० ,२८,००० )ममहिा स्ियम सेमिका रु ८ ,२८,००० समेत( 

५ .४  अयिुेद तफय  रु ४ ,००,०००  

५ .५  खानेपानी तथा सरसफाआ तफय  रु ५ ,००,०००  

५ .६  संस्कृमत प्रिद्धयन तफय  रु ४ ,००,०००  

५ .७  िैङ्मगक समानता तथा सामामजक समािेमशकरण रु २० ,००,०००  

५ .८  िािमैमत्र स्थामनय शासन काययक्रम रु ३ ,००,०००  

५ .९  शामन्द्त दीप बहुमखुी क्याम्पस जोडकोि रु ३ ,००,०००  

५ .१०  प्राथममक स्िास््य केन्द्र कुमश्मसेरा रु २ ,००,०००  

५ .११  ममहिा स्िास््य पोिण काययक्रम रु ५ ,००,०००  

५ .१२  िैङ्गीक ईत्तरदायी बजेट पररक्षण काययक्रम रु १,००,००० 

५ .१३  सामामजक संघ संस्था ऄनदुान रु २ ,५०,०००  

 ५ .१४  जैममनी नगरपामिकामा जन्द्म भआ मिमशष्टता हामसि गरेका व्यमक्त सम्मान काययक्रम रु १ ,००,०००  

 ५ .१५  धौििामगरी VIH पोजेमटभ समुह सहयोग रु २५, ००० 

 ५ .१६  स्िास््य चौकी तथा शहरी स्िास््य केन्द्र व्यिस्थापन (नपाका ११ सिै) रु १ ,९७,०००  

६ पूवाणधार मवकास िेत्र )क (रु .१,५०,००,००० )एक करोड पचास िाख रुपैया मात्र (।  

 ६ .१  नया रयाक खोमि ऄमत अबश्यक बमस्त र केन्द्र जोड्नको िामग सडक तफय  रु ६७ ,८०,०००  

६ .२  नगर स्तरका पमक्क मसंचाइ कुिो मनमायण रु ३० ,००,०००  

६ .३  झोप ुहरेाि ुपाररश्रममक भकु्तानी गनय रु २ ,२०,०००  

६ .४  ऄन्द्य पबुायधार संग सम्बमन्द्धत प्राथममकता प्राप्त अयोजनाहरु )भिन मनमायण मबशेि समेत (रु ३०, ०० ,०००  

६ .५  नगर स्तरका मखु्य सडक ममयत सुधार रु १० ,००,०००  

 ६ .६  सनु्द्दर घर  ,सनु्द्दर बस्ती ,सनु्द्दर के्षत्र काययक्रम रु १०, ०० ,०००  

७ वन तथा वातावरर् तथा मवपद व्यवस्थापन िेत्र रु ५० ,००,००० )पचास िाख रुपैया मात्र (।  

 ७ .१  बन भ ूसंरक्षण जि ईवपन्द्न प्रकोप रु १ ,००,०००  

७ .२  बन तथा नसयरी मनमायण िकृ्षारोण रु १ ,००,०००  

७ .३  मिपद ब्यबस्थापन रु २८ ,००,०००  

७ .४  तार जािी खररद रु १० ,००,०००  

७ .५  फोहोर मैिा ब्यबस्थापन रु ५ ,००,०००  

७ .६  ल्याण्डमफि साआट पिुायधार मनमायण तफय  रु २ ,००,०००  

७ .७  जिाधार संरक्षण  ,जिबाय ुपररबतयन ऄनुकुिन रु ५०, ००० 

७ .८  मिपद जोमखम न्द्यूनीकरण चेतना मिुक काययक्रम रु ५० ,०००  

 ७ .९  ऄमग्न मनयन्द्त्रण काययक्रम रु २ ,००,०००  



८ सशुासन तथा ससं्थागत मवकास तफण  रु  .३०,००,००० )मतस िाख रुपैया मात्र (।  

 ८ .१  पत्र पमत्रका तथा संचार माध्यम सदुृमढकरण काययक्रम  रु २ ,००,०००  

८ .२  सेिा प्रिाहमा सचूना प्रमिमधको प्रयोग रु ३ ,५०,०००  

८ .३  राजस्ि पररचािन काययक्रम )III समेत   (रु ५, ०० ,०००  

८ .४  साबयजमनक सनुिुाइ काययक्रम  रु ३ ,००,०००  

८ .५  ऄन्द्तर मनकाय समन्द्िय रु १ ,००,०००  

८ .६  ससुाशन प्रिदयन समहत छिफि तथा मनयमन काययक्रम रु ५ ,००,०००  

 ८ .७  ऄध्ययन ऄििोकन भ्रमण रु ३ ,५०,०००  

 ८ .८  िेखा पररक्षण तथा िेरुज ुफर्छ्यौट रु १ ,००,०००  

 ८ .९  समदुायमा सचेतनामिुक काययक्रम रु २ ,५०,०००  

 ८ .१०  कोरोना भाआरस सम्बमन्द्ध सचेतना काययक्रम रु २ ,००,०००  

 ८ .११  गुनासो ब्यबस्थापन काययक्रम रु ५० ,०००  

 ८ .१२  मिमत्तय ईत्तरदामयवि सम्बमन्द्ध तामिम रु १ ,००,०००  

९ समि मनरन्द्तर समानपुामतक मिकास काययक्रम रु ५० ,००,००० )पचास िाख रुपैया मात्र  (।  

१० मदगो सडक मिकास काययक्रम १ ,३०,००,००० )एक करोड मतस िाख मात्र (।  

११ िडागत िजेट रु ३ ,००,००,००० )मतन करोड  रुपैया मात्र (।  

१२ िडास्तर मदगो अयोजना संचािन रु ६५ ,००,००० )पैसठ्ठी िाख (।  

१३ सिारी साधन व्यिस्थापन रु १४ ,७४,००० )चौध िाख चौरहत्तर हजार रुपैया मात्र  (।  

१४ ऄ .गैसस , गैसस सहकायय रु १६,००,००० )सो  िाख रुपैया मात्र (।  

१५ सरुमक्षत अप्रिासन पररयोजना व्यिस्थापन सहकायय )पररयोजना सँगको सहकाययमा (रु ४, ०० ,००० )चार िाख| (  

१६ िडामा भएको ममयत सम्भार कोि रु ४०,००,००० )चामिस िाख रुपैया मात्र (।  

१७ नगरस्तरको प्रशासकीय भिन तथा जग्गा व्यिस्थापन रु ८० ,००,००० )ऄसी िाख रुपैया मात्र (।  

१८ कोरोना महामारी रोकथाम काययक्रम रु ३० ,००,००० )मतस िाख रुपैया मात्र (।  

१९ कायायिय पुँजीगत बजेट )मेमसन तथा फुमनयचार (रु २५, ०० ,००० )पमचस  िाख  मात्र (।  

२० मबपत ब्यबस्थापन कोि  रु १५ ,००,००० )पन्द्ध िाख  मात्र (।  

२१ डोजर पररचािन तथा ब्यबस्थापन काययक्रम  रु १० ,००,००० )दश िाख रुपैया मात्र (।  

२२ फूटकर अयोजना  रु १५ ,००,००० )पन्द्म िाख रुपैया मात्र (।  

२३ नगर सरुक्षा सेिा  रु १० ,००,००० )दश िाख मात्र (।  

२४ घर मबमहनको िामगअिास काययक्रम रु ५० ,००,०००  )पचास िाख  मात्र (।  

२५ न्द्यामयक समममत सम्बमन्द्ध मबमबध कययक्रम रु ५ ,००,००० )पाच िाख मात्र (।  

२६ संघीय सरकार बाट प्राप्त हुने मबशेि ऄनदुान )घरबार मबमहनका िामग घर मनमायण (रु १ ,००,००,००० )एक करोड रुपैया मात्र (।  



२७ संघीय सरकार बाट प्राप्त हुने समपरुक ऄनदुान )जैममनीघाट कुमश्मसेरा मटमरु खोिा सडक (रु ६९ ,००,००० )ईन्द्सत्तरी िाख रुपौया मात्र (।  

२८ खरका छाना मिस्थापन काययक्रम रु ५० ,००,००० )पचास िाख  रुपैया मात्र (।  

२९ सकुुम्बासी समस्या समाधान तथा भमुम अयोग सहमजकरण एिंम समन्द्िय काययक्रम रु २४ ,००,०००) | चौमबस िाख रुपैया मात्र  (।  

 

अध्यि महोदय, 

ईपरोक्त ऄनुसार जैममनी नगरपामिकाको अगामी अमथयक ििय २०७८।७९ को  िामग अय तफय  कुि जम्मा रु  .६४,१३,७४,००० )चैसठ्ठी करोड 

ते  िाख चौरहत्तर हजार रुपैया मात्र (र व्यय तफय  कुि जम्मा रु ६४ ,१३,७४,००० )चैसठ्ठी करोड  ते  िाख चौरहत्तर हजार रुपैया मात्र (प्रस्ताि 

गरेको छु । ईल्िेमखत बजेटमा गैरसरकारी के्षत्रको बजेट समािेश गररएको छैन । यस बजेट तथा काययक्रममा ऄनमुान गररएको ऄल्या रकम थप िा 

घट भएमा काययपामिका एिं नगर सभाबाट मनणयय गरी अिश्यक कायायन्द्ियन गरीनेछ । मामथका मशियकहरुको मशियकगत खचयको मिस्ततृ मििरण 

र गैरसरकारी संघसंस्थाको िजेट तथा काययक्रम अगामी अ .ि.२०७८।०७९ को बामियक नगर मिकास योजनाको पमुस्तकामा समािेश गने गरी 

व्यिस्था ममिाएको छु । अगामी अ. ि .मा नगरपामिका बाट िगाइने कर , शलु्क, दस्तुरका िामग तयार गररएको अमथयक ऐन २०७८ र प्रस्तामित 

बजेटिाइ खचय गनयका िामग मिमनयोजन ऐन २०७८ स्िीकृमतका िामग पेश गरेको छु ।  

प्रस्तामित बजेटिाइ िडास्तरबाट प्राप्त मागहरुको प्राथममकता र अिश्यकताको अधारमा महविपणूय सल्िाह र सझुाि समहत मशियकगतरुपमा 

छिफि गरर पाररत गनुयहुन मि्ास मिएको छु।  

बजेट अफैमा त्यमा अधाररत ऄनुमान हो । यसको िक्ष्य प्रामप्तका िामग हाम्रो एक्िो प्रयास मात्र सम्भि छैन । तसथय राजनैमतक दि, सम्पणूय 

संघसंस्था तथा सम्पणूय नगरिासीहरुको साममुहक प्रयासबाट मात्र यो सम्भि छ । समि जैममनी नगरको मिकासबाट सममृद्ध प्रामप्तको िक्ष्यिाइ ठोस 

रुपमा ऄगामड िढाईदै तजुयमा भएका योजना तथा काययक्रमहरुिाइ प्रभािकारी र िैज्ञामनक कायायन्द्ियन गनय सिै मतरबाट यथोमचत सहयोग हुनेछ 

भन्द्ने पणूय मि्स्त छु । प्रस्तुत िजेट तथा काययक्रम तजुयमा गने प्रकृयामा प्रवयक्ष तथा परोक्षरुपमा सहयोग परु याईनहुुने सम्पणूय काययपामिका 

सदस्यज्यहूरु, नगरमस्थत मक्रयामशि राजमनमतक दिहरु, अम सञ्चार जगत, नागररक समाज, नगरबासी दाजभुाइ तथा मददी िमहनीहरु, प्रमखु 

प्रशासकीय ऄमधकृतज्य ूिगायत कमयचारी ममत्रहरुिाइ धन्द्यिाद मदन चाहन्द्छु । जैममनीको मिकास प्रमक्रयामा सहयोग ईपिब्ध गराईने नेपाि 

सरकार, दात ृमनकाय, सहयोगी संघ संस्था तथा मनकायहरु, मनजी के्षत्र प्रमत म जैममनी नगरपामिकाको तफय बाट हामदयक अभार व्यक्त गदै अगामी 

मदनमा पमन सहयोग मनरन्द्तररुपमा प्राप्त हुनेछ भन्द्ने मि्ास गदयछु । 

लििा राना 

नगर उप प्रमुख 

 

"जय जैवमनी ,जय निर सभा "  

धन्यवाद । 
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४.१.१ कृमष तफण  (रु ७५,००,०००)       
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४.१.२.७ भैंसी प्रिद्धयन काययक्रम फिोऄफ राङखानी नगरपामिका स्तर २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.१.२.८ नगर प्रमखु पश ुपररयोजना फिोऄप २ मिनामारे, दमेक नगरपामिका स्तर ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.१.२.९ भेटेरीनरी ईपकरण खररद नगरपामिका स्तर २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.१.२.१० च्याप कटर खररद तथा मितरण ५० % ऄनुदान नगरपामिका स्तर १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.१.२.११ पशअुहारा मिकास काययक्रम नगरपामिका स्तर २५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.१.२.१२ डािेघाँस नसयरी स्थापना १ नगरपामिका स्तर २५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.१.२.१३ पश ुस्िास््य मशमिर तथा खोप सिेा सचंािन नगरपामिका स्तर ७००००० अन्द्तरीक श्रोत 

४.१.२.१४ औिमध खररद नगरपामिका स्तर ४००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.१.२.१५ समि काययक्रमको ऄनुगमन नगरपामिका स्तर १००००० अन्द्तरीक श्रोत 

४.१.२.१६ पश ुतामिम नगरपामिका स्तर १००००० अन्द्तरीक श्रोत 

४.२ पयणटन प्रवद्धणन तफण  (रु २२,००,०००)       

४.२.१ हाँमडकोट भ्यू टािर मनमायण िडा १० ७००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.२.२ वडा नं १ देमख ९ सम्म पयणटन पवणद्धन (रु ९,००,०००)       

४.२.२.१ िडार मशि ममन्द्दर सरंक्षण  िडा १ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.२.२.२ गाँजादह संरक्षण तथा व्यिस्थापन िडा ३ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.२.२.३ माआकोस्थान ममन्द्दर व्यिस्थापन िडा ४ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.२.२.४ सापकोटा कुि ममन्द्दर  िडा २ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.२.२.५ मशि ममन्द्दर मनईरेनी  सति मनमायण  िडा ७ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.२.२.६ चोखके दिेी ममन्द्दर शौचािय मनमायण  िडा ६ ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.२.२.७ समु्सा दईेरािी ममन्द्दर शौचािय मनमायण  िडा ६ ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.२.२.८ ररठेडाँडा पाकय  मनमायण िडा ५ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.२.२.९ पुरानो गाँई पोखरी सफाआ तथा ममयत िडा ८ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.२.२.१० िाम्स ुहात्ती ढुङ्गा पैदि मागय मनमायण िडा ९ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.२.३ अन्द्तररक पययटन भ्रमण नगरपामिका स्तर २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.२.४ होमस्टे प्रिद्धयन  नगरपामिका स्तर ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.२.५ सरस्िती ममन्द्दर घेरािार गैरामादी िडा ४ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.३ िघु उद्दम तथा ब्यबस्थापन  नगरपामिका 

स्तर 

२००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.४ उद्योग तथा बामर्ज्य तफण   नगरपामिका 

स्तर 

४००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

४.५ सहकारी तथा मवमत्तय व्यवस्थापन तफण   नगरपामिका 

स्तर 

३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 



 

सामामजक मवकास िेत्र 

संकेत 

नं. 

मशषणक कायणन्वयन 

िेत्र 

रकम रु श्रोत 

५ सामामजक मवकास िेत्र रु २,०८,००,००० (दुइ करोड आठ िाख रुपैया मात्र) 

। 

      

५.१ मशिा तफण  (बा. मब. के. सहजकताण र मब. कमणचारीको त.भ. रु ७०,००,००० 

समेत) (रु १,२०,००,०००) 

      

५.१.१ बाि मबकास केन्द्रका सहजकताय र मबद्यािय कमयचारीको तिि भत्ता नगरपामिका 

स्तर 

७०००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.१.२ कक्षा ५, ८ र १० का परीक्षाका अधारमा मशक्षक र मबद्याथीहरु पुरस्कार नगरपामिका 

स्तर 

१२५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.१.३ अधारभुत र माध्यममक मबद्यािय पुरस्कार नगरपामिका 

स्तर 

२००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.१.४ मनजी श्रोतमा सचंामित बािमबकास केन्द्रका िामग मशक्षण मसकाआ सहयोग ऄनुदान र 

मशक्षा शाखामा कमयचारी व्यबस्थापन ऄनुदान 

नगरपामिका 

स्तर 

२०८००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.१.५ मबद्यािय व्यबस्थापन समममतका िामग ऄमभमखूीकरण काययक्रम नगरपामिका 

स्तर 

१२५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.१.६ कक्षा ८ , कक्षा ५ र कक्षा ३ को परीक्षा सदुृढीकरण तथा सञ्चािन र ऄमभमखुीकरण नगरपामिका 

स्तर 

४५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.१.७ प्रामबमधक धार तफय का मबद्याथीका िामग छात्रबमृत्त नगरपामिका 

स्तर 

२६०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.१.८ स्थामनय पाठ्यक्रम मनमायण नगरपामिका 

स्तर 

१६०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.१.९ कोमभडका समयमा बकैमल्पक मशक्षण मसकाआ पद्दती मबकास र सचंािन नगरपामिका 

स्तर 

३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.१.१० राष्रपमत रमनङ  मशल्ड प्रमतयोमगता सचंािन नगरपामिका 

स्तर 

२००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.१.११ नगरपामिका मभत्रका प्रधानाध्यापक र ऄन्द्य बठैक नगरपामिका 

स्तर 

२००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.१.१२ मबद्यािय ऄनुगमन, आन्द्धन खचय र सचंार नगरपामिका 

स्तर 

१००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.१.१३ मबमभन्द्न शमैक्षक तामिम गोमष्ठ समेमनार नगरपामिका 

स्तर 

५००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.१.१४ शमैक्षक योजना मनमायण नगरपामिका 

स्तर 

२००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.१.१५ मशक्षा सम्बन्द्धी भेिा र मदबश व्यबस्थापन खचय नगरपामिका 

स्तर 

५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.१.१६ सब ैमबद्याियका मशक्षकहरु िाआ IEMIS ऄमभममूखकरण र व्यबस्थापन   नगरपामिका 

स्तर 

२००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.१.१७ मशक्षा सम्बन्द्धी काययमबमध र ऐन कानून मनमायण, मबद्यािय दरिन्द्दी ममिान र मशक्षक 

व्यबस्थापन 

नगरपामिका 

स्तर 

१२५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.१.१८ शमैक्षक क्यािेण्डर मनमायण र प्रकाशन तथा मबतरण नगरपामिका 

स्तर 

९७००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.१.१९ मबद्यािय  सगं िागत साझदेारी काययक्रम नगरपामिका १२००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 



स्तर 

५.१.२० मिद्याियका प्रधानाध्यापकहरुको िामग प्रोवसाहन भत्ता नगरपामिका 

स्तर 

३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.२ खेिकुद तफण   नगरपामिका 

स्तर 

५००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.३ जनस्वास्थय तफण  (ममहिा स्वयम सेमवका रु ८,२८,००० समेत) (रु 

३९,२५,०००) 

      

५.३.१ मबमभन्द्न सरुिा तथा नसने रोगको रोकथाम तथा मनयन्द्त्रण (रु २३००००)     समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

  क) क्यान्द्सर, ईच्च रक्तचाप, मधमुहे र स्िाशनमि र फोक्सो सम्बमन्द्ध नसने रोगहरुको 

िडा स्तरीय सचेतना काययक्रम  

नगरपामिका 

स्तर 

१००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

  ख) सरुिा रोगको रोकथाम तथा मनयन्द्त्रण को िडा स्तरीय सचेतना काययक्रम नगरपामिका 

स्तर 

१००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

  ग) जषे्ठ नागरीक टेमिममेडमसन परामशय काययक्रम नगरपामिका 

स्तर 

३०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.३.२ औिमध,सामािी र ईपकरण (रु १५०००००) नगरपामिका 

स्तर 

  समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

  क) एिोपेमथक औिमध तथा समजयकि सामािी खररद (त्रमैामसक र बामियक) नगरपामिका 

स्तर 

१०००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

  ग) स्िास््य ससं्थाको िागी ल्यापटप खररद नगरपामिका 

स्तर 

५००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.३.३ स्िास््य ससं्था ब्यबस्थापन तथा क्षमता ऄमभबमृद्व (रु ३०००००) नगरपामिका 

स्तर 

  समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

  क) स्थिगत ऄनुमशक्षण नगरपामिका 

स्तर 

२००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

  ख) कमयचारीको िागी कम्प्युटर तािीम नगरपामिका 

स्तर 

१००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.३.४ स्िास््य शाखा तथा स्िास््य ससं्थाको िागी अन्द्तरीक ब्यबस्थापन (सामािी  

ढुिानी, स्टेसनरी, मबजिुी, पानीअदी) 

नगरपामिका 

स्तर 

१७०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.३.५ सनुौिा १००० मदनका बच्चा तथा अमा (ममहिा) िमक्षत काययक्रम (रु ५०००००) नगरपामिका 

स्तर 

  समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

  क) सनुौिा १००० मदनका बच्चा तथा अमा कोिागी पोिण प्याकेज (स्िास््य 

ससं्थामा सरुमक्षत प्रसमुत सिेा मिने ममहिाको िागी ) 

नगरपामिका 

स्तर 

२००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

  ख) समुदायस्तरीय पोिण प्रबयधन काययक्रम नगरपामिका 

स्तर 

१००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

  ग) गभयिती ऄबस्थामा जमटिता पमहचानको िागी िाममण मभमडयो एक्सरे नगरपामिका 

स्तर 

८०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

  घ) ममहिा हरुमा पाठेघरको क्यान्द्सरको मस्क्रमनङ क्याम्प (मछस्ती र दमेक नेपाने) नगरपामिका 

स्तर 

१२०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.३.६ ममहिा स्िास््य स्ियमसमेबकाको िागी सुरमक्षत मातवृि, बाि स्िास््यमा काम गरे 

बापत सचंार तथा यातायात खचय   

नगरपामिका 

स्तर 

८२८००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.३.७ सब ैस्िास््य ससं्थाको िागी सरसफाइ र ममयत संहार ब्यबस्थापन   नगरपामिका 

स्तर 

१९७००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.३.८ प्राथममक स्िास््य केन्द्र कुमश्मसरेा व्यबस्थापन िडा १ २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 



५.४ आयुवेद तफण  (रु ४,००,०००)       

५.४.१ चुणय औिधी मनमायण नगरपामिका 

स्तर 

२५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.४.२ स्थामनय जनतािाइ जमडबुटी पररचयावमक काययक्रम तथा योग नगरपामिका 

स्तर 

१५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.५ खानेपानी तथा सरसफाइ तफण   नगरपामिका 

स्तर 

५००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.६ संस्कृमत प्रवद्धणन तफण   नगरपामिका 

स्तर 

४००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.७ िैङ्मगक समानता तथा सामामजक समावेमशकरर् (रु २४,००,०००)       

५.७.१ ऄन्द्तरायष्रय ममहिा मदिस काययक्रम नगरपामिका 

स्तर 

२५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.७.२ ममहिा महसंा मिरुद्धको १६ मदने ऄमभयान नगरपामिका 

स्तर 

१००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.७.३ घरेिु महसंा मिरुद्ध सचेतनामिुक काययक्रम नगरपामिका 

स्तर 

१२५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.७.४ जामतय मिभेद मनिारणका िामग सचेतनामिुक काययक्रम नगरपामिका 

स्तर 

१२५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.७.५ जनजाती क्षमता ऄमभबमृद्ध काययक्रम नगरपामिका 

स्तर 

१२५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.७.६ बाि ऄमधकार सम्िन्द्धी सचेतनामिुक काययक्रम नगरपामिका 

स्तर 

१००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.७.७ माझी ममुस्िम गन्द्धिय चेपाङ छन्द्वयाि समुदाय ईवथान काययक्रम नगरपामिका 

स्तर 

१००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.७.८ जषे्ठ नागररक सम्मान काययक्रम नगरपामिका 

स्तर 

५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.७.९ ऄपाङ्ग मदिस काययक्रम नगरपामिका 

स्तर 

२५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.७.१० ऄपाङ्ग सहायता सामािी व्यिस्थापन नगरपामिका 

स्तर 

१५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.७.११ सामामजक पररक्षण काययक्रम नगरपामिका 

स्तर 

१५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.७.१२ अय अजयन िमक्षत काययक्रम (समदुायमा िडागत रुपमा) िडागत १०००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.७.१३ िैङ्मगक ईत्तरदायी बजटे पररक्षण नगरपामिका 

स्तर 

१००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.७.१४ बाि मतै्री स्थामनय शासन सचंािन काययक्रम नगरपामिका 

स्तर 

२००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.७.१५ छुिाछुत मकु्त रास्र घोिणा मदिस (जेष्ठ २१) नगरपामिका 

स्तर 

२५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.८ शामन्त दीप बहुमुखी क्याम्पस जोडकोष  नगरपामिका 

स्तर 

३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.९ सामामजक संघ संस्था अनुदान  नगरपामिका 

स्तर 

२५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.१० जैममनी नगरपामिकामा जन्म भइ मवमशिता हामसि गरेका व्यमक्त सम्मान 

कायणक्रम  

नगरपामिका 

स्तर 

१००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

५.११ धौविामगरी HIV पोजेमटभ समुह सहयोग  नगरपामिका 

स्तर 

२५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 



 

पूवाणधार मवकास िेत्र 

संकेत 

नं. 

मशषणक कायणन्वयन 

िेत्र 

रकम रु श्रोत 

६ पूवाणधार मवकास िेत्र रु. १,५०,००,००० (एक करोड पचास िाख रुपैया 

मात्र) । 

      

६.१ नया ट्रयाक खोमि अमत आबश्यक बमस्त र केन्र जोड्नको िामग सडक तफण  

(रु ६७,८०,०००) 

      

६.१.१ खौर भैरिस्थान सडक मनमायण िडा १ ४००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.१.२ दमके पैञ्यु कह सडक मनमायण िडा २ र ९ ८००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.१.३ बढुी खकय  पैरेनीघाट िानपा जोड्ने सडक मनमायण िडा ३ ४००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.१.४ नायथुम सडक मनमायण िडा ४ र १० ४८०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.१.५ मिनामारे मौिाछ सडक मनमायण िडा ५ र ४ ४००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.१.६ काभ्राको रुख ओख्िे स्िार सडक मनमायण िडा ६ ४००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.१.७ िोर धलु्िु केिै सडक मनमायण िडा ७ ७००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.१.८ ढाि चौर रोहोटे िडा कायायिय सडक मनमायण िडा ७ ४००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.१.९ खसुायनी िोट िस्करे छत्र ेअपँ राधीखोिा धमु खोिाखानी  सडक मनमायण िडा ८ ९००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.१.१० िडा कायायिय चौमडिा धसूनेी सडक मनमायण िडा ८ ४००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.१.११ साििी िाघखोर सडक मनमायण िडा ९ र १० ८००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.१.१२ मकटेनी कािाखोिा सडक मनमायण िडा १० ७००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२ नगर स्तरका मसंचाई आयोजनाहरु (रु ३०,००,०००)       

६.२.१ भन्द्डार खोिा दमेख मशरिारी फाँट मसचंाआ कुिो ममयत  िडा १ ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२.२ दरौदी पोखरी मनमायण  िडा २ २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२.३ पुणयपानी रोहोटे मसचंाआ पाआप खररद िडा २ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२.४ बडैा खकय  मपडल्िा मसचंाआ कुिो मनमायण िडा ३ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२.५ ठुिोखोिा बमुढखकय  मसचंाआ पाआप खररद िडा ३ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२.६ छेिो फाल्ने गोिखडा मसचंाआ ममयत िडा ३ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२.७ मौिाछ मसचंाआ कुिो मनमायण िडा ४ ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२.८ भुमनया िल्िो पल्िो मसचंाआ कुिो ममयत िडा ५ ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२.९ मचमतखकय  अङ्ँगेखते मसचंाआ टंकी मनमायण िडा ६ १२५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२.१० टुमनबोट याङकोट मसचंाआ कुिो ममयत तथा पाआप खररद िडा ६ ६५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२.११ मचसापनी ऄस्केदी कुिो ममयत तथा मसचंाआ पाआप खररद िडा ६ ६०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२.१२ पल्िो खोिा बा मिस ेचेप्टे ढुङ्गा मसचंाआ कुिो ममयत तथा पाआप खररद िडा ६ ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२.१३ मजिुा कुिबाँध मसचंाआ ममयत िडा ७ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२.१४ सपाँईद ेसईरेनी मिरौटा मसचंाआ कुिो ममयत िडा ७ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२.१५ बाँि डाँडाको कुिो ममयत िडा ७ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 



६.२.१६ जडेखोिा ऄचयिे डाि मसचंाआ कुिो ममयत  िडा ८ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२.१७ मचतपानी मोहन दमेख ढाँड सम्म कुिो ममयत िडा ८ २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२.१८ खाल्टे खोिा मजममरे खते मसचंाआ  िडा ९ २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२.१९ कािाङ्गा मसचंाआ कुिो ममयत िडा ९ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२.२१ ठुिढुङ्गा फाँट मसचंाआ ममयत िडा १० १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२.२२ सहिेा फाँट मसचंाआ ममयत  िडा १० १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.२.२३ मटमरे घाट रुखनेी मसचंाआ ममयत िडा १० १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.३ झोपु हेरािु पाररश्रममक भुक्तानी    २२०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४ अन्य पुबाणधार संग सम्बमन्धत प्राथममकता प्राप्त आयोजनाहरु (भवन मनमाणर् 

मबशेष समेत) (रु ३०,००,०००) 

      

६.४.१ कुमश्मसेरा व्याडममन्द्टन कभडय हि मनमायण तथा व्यिस्थापन िडा १ ४००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४.२ राङखानी दिेिधारा व्याडममन्द्टन मैदान तथा कभडय हि मनमायण िडा १० २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४.३ फुके सल्िा ममहिा भिन मनमायण  िडा ८ २५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४.४ मिही खाल्टा अमा समहु भिन ममयत िडा १ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४.५ दमित सामुदामयक भिन मनमायण िडा २ २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४.६ दईेरािी खानी चापाखचय मपमक्नक स्पोटय मनमायण िडा ३ २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४.७ सिेर स्टोर ममयत िडा ४ २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४.८ पैञ्युडाँडा जोते सामदुामयक भिन मनमायण । िडा ५ २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४.९ सामदुामयक भिन शौचािय मनमायण सामिक िडा ५ र ६ िडा ६ ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४.१० रुचािथर सामुदामयक भिन शौचािय मनमायण िडा ६ ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४.११ पाल्पामिथर सामदुामयक भिन शौचािय मनमायण िडा ६ ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४.१२ समु्सा फाँट सामदुामयक भिन शौचािय मनमायण  िडा ६ ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४.१३ अहािे शारदा प्रामि छानो ममयत िडा ७ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४.१४ शारदा प्रामि बाँि कक्षा कोठा व्यिस्थापन िडा ७ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४.१५ कामिगण्डकी अमा समहु भिन प्िास्टर तथा शौचािय मनमायण  िडा ८ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४.१६ क्िाङ्दी सामदुामयक भिन छाना ममयत तथा शौचािय मनमायण  िडा ८ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४.१७ भडकुिा सामुदामयक भिन ममयत िडा ८ ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४.१८ कृमि ईपज सकंिन भिन मनमायण  िडा ९ २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४.१९ राङखानी हुिाक भिन व्यिस्थापन िडा १० २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४.२० िढारे खते दखेी पंधरेा पररयार टोि सम्म गोरेटो बाटो िडा ९ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.४.२१ ढमडयान चौतारा दमेख चोखके गोरेटो बाटो मनमायण िडा ७ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.५ नगर स्तरका मुख्य सडक ममणत सुधार  नगरपामिका 

स्तर 

१०००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

६.६ सुन्दर घर, सुन्दर बस्ती, सुन्दर िेत्र कायणक्रम नगरपामिका 

स्तर 

१०००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

 



 
 
 
  



वन तथा वातावरर् तथा मवपद व्यवस्थापन िेत्र 

संकेत नं. मशषणक कायणन्वयन िेत्र रकम रु श्रोत 

७ वन तथा वातावरर् तथा मवपद व्यवस्थापन िेत्र रु ५०,००,००० 

(पचास िाख रुपैया मात्र) । 

      

७.१ बन भू सरंक्षण जि ईवपन्द्न प्रकोप  नगरपामिका स्तर १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

७.२ बन तथा नसयरी मनमायण िकृ्षारोण  नगरपामिका स्तर १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

७.३ मिपद ब्यबस्थापन नगरपामिका स्तर २८००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

७.४ तार जािी खररद  नगरपामिका स्तर १०००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

७.५ फोहोर मिैा ब्यबस्थापन  नगरपामिका स्तर ५००००० अन्द्तरीक श्रोत 

७.६ ल्याण्डमफि साआट पुिायधार मनमायण तफय  नगरपामिका स्तर २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

७.७ जिाधार सरंक्षण, जिबायु पररबतयन ऄनुकुिन  नगरपामिका स्तर ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

७.८ मिपद जोमखम न्द्यूनीकरण चेतनामिुक काययक्रम  नगरपामिका स्तर ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

७.९ ऄमग्न मनयन्द्त्रण काययक्रम  नगरपामिका स्तर १९६००० अन्द्तरीक श्रोत 

७.९  ऄमग्न मनयन्द्त्रण काययक्रम  नगरपामिका स्तर ४००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

 
सशुासन तथा ससं्थागत मवकास 

संकेत नं. मशषणक कायणन्वयन िेत्र रकम रु श्रोत 

८ सुशासन तथा संस्थागत मवकास तफण  रु. ३०,००,००० (मतस 

िाख रुपैया मात्र) । 

      

८.१ पत्र पमत्रका तथा सचंार माध्यम सदुृमढकरण काययक्रम   नगरपामिका स्तर २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

८.२ सिेा प्रिाहमा सचूना प्रमिमधको प्रयोग  नगरपामिका स्तर ३५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

८.३ राजस्ि पररचािन काययक्रम (IEE समते)  नगरपामिका स्तर ५००००० अन्द्तरीक श्रोत 

८.४ साबयजमनक सनुुिाइ काययक्रम   नगरपामिका स्तर ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

८.५ ऄन्द्तर मनकाय समन्द्िय  नगरपामिका स्तर १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

८.६ सशुासन प्रिदयन समहत छिफि तथा मनयमन काययक्रम नगरपामिका स्तर ५००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

८.७ ऄध्ययन ऄििोकन भ्रमण  नगरपामिका स्तर ३५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

८.८ िेखा पररक्षण तथा िेरुज ुफर्छ्यौट  नगरपामिका स्तर १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

८.९ समदुायमा सचेतनामिुक काययक्रम  नगरपामिका स्तर २५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.० कोरोना भाआरस सम्बमन्द्ध सचेतना काययक्रम नगरपामिका स्तर २००००० अन्द्तरीक श्रोत 

८.१० गुनासो ब्यबस्थापन काययक्रम नगरपामिका स्तर ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

८.११ मिमत्तय ईत्तरदामयवि सम्बमन्द्ध तामिम नगरपामिका स्तर १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

 
 

 
 
 



समग्र मनरन्तर समानुपामतक मवकास कायणक्रम 

संकेत 

नं. 
मशषणक 

कायणन्वयन 

िेत्र 
रकम रु श्रोत 

९ समग्र मनरन्तर समानुपामतक मवकास कायणक्रम (रु ५०,००,०००)       

९.१ अदशय सिेा समाज सामदुामयक भिन घडेरी मनमायण िडा ८ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.२ कृमि सडक मभकुनठाना  िडा ७ २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.३ साहारा खिे मैदान स्टेज मनमायण िडा ६ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.४ जोते धरैानी प्रमतक्षािय एिं चौतारी मनमायण िडा ५ १२०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.५ सयपत्री युिा क्िि शौचािय एिं मसढी नमायण िडा १० २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.६ कामिका भगिती ममन्द्दर सरंक्षण डाँडाखानी िडा १० ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.७ पुरानो खिे मदैान मनमायण ठेईिे  िडा ९ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.८ सम्झौता युिा क्िि खिेकुद मदैान िडा ३ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.९ पधरेापारी खिेकुद मैदान  िडा ९ ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.१० िेिबगर प्रहरी चौकी व्याडममन्द्टर खिे मदैान िडा ८ ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.११ छुचीखोिा मसार मसचंाआ कुिो मनमायण िडा ७ ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.१२ सापकोटा कुि ममन्द्दर िडा २ ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.१३ दमित ममहिा क्षमता ऄमभिमृद्ध तथा अय अजयन काययक्रम िडा ३ ३०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.१४ फिाटे गणेश ममन्द्दर दमेख िनपाख ेजररखते हुद ैठईिे खोिा पुि सम्म गोरेटो बाटो िडा १ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.१५ टुहुरे चौर स्टेज मनमायण तथा जनै मन्द्तमनय चौतारी मनमायण िडा ४ १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.१६ चौर गैरी सडक स्तरईन्द्नती ढिान तथा नामि मनमायण िडा ७ २५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.१७ चौर मभत्री घमु्ती ग्यामिन जािी पक्की नािी र मेसीनरी िाि िडा ७ १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.१८ तेसो सडक भन्द्दा ति न्द्िारको ठाडोमा कुिो सधुार (बाटो भन्द्दा मामथ र ऄमघल्िो 

बिय गरे भन्द्दा ति)  

िडा ७ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.१९ मतनगरेको कुिो प्िास्टर िडा ७ ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.२० अपँ फमय सरंक्षण िडा ७ ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.२१ ढापखोिा गोष्ठी खते मसचंाआ िडा १० १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.२२ जड्याखोिा ऄचयिे ढाि कुिो प्िास्टर िडा ८ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.२३ चौर फाँट मसचंाआ कुिो प्िास्टर िडा ७ २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.२४ गैराको कुिो प्िास्टर तथा ममयत िडा ८ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.२५ ममिनसार िािमिकास केन्द्र िडा ९ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.२६ छोरेिौिा फाँट नाका मनमायण िडा ७ ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.२७ दरौदी मशिममन्द्दर न्द्िारेडाँडा मोटरबाटो स्तरोन्द्नती िडा २ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.२८ मकिै पुरानो गाँई सडक ममयत  िडा ८ १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.२९ माआकोथान ममन्द्दर कािापाति िडा ३ १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.३० ईपल्िो मसस्नेरा - सडक पैदाि मागय िडा ४ ८०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 



९.३१ सिोदयजनक मामि शमैक्षक गुणस्तर सधुार काययक्रम िडा ५ १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.३२ थापाथर खानेपानी व्यिस्थापन  िडा ५ ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.३३ मशि ममन्द्दर मनमायण पाही िडा १० १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.३४ धसु बमस्त फोहोर व्यिस्थापन िडा १० ७५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.३५ दमेिस्थान चोखके जनैमन्द्तरनी सडक स्तरोन्द्नती िडा ६ र ४ १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.३६ खानेपानी मिु सरंक्षण भडकुिा िडा ८ ७५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.३७ मिमभन्द्न फुटकर योजना (कृमि, मसचंाआ, खा.पा.)   ७५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.३८ कृमि सडक - बोर - धलु्िु - मकिै बरेङ सडक िडा ७ ११५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

९.३९ जमैमनी सामहवय मञ्च   ४५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

 
मदगो सडक मवकास कायणक्रम 

संकेत 

नं. 
मशषणक 

कायणन्वयन 

िेत्र 
मवषयगत िेत्र रकम रु श्रोत 

१० मदगो सडक मवकास कायणक्रम (रु १,३०,००,०००)         

१०.१ कुश्मीसेरा बजारको पल्िो छेई दमेख फेदी हुद ैिानपा 

जोड्ने सडक 

िडा १ पुिायधार मिकास १०००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१०.२ दिेुिेसी मिराईने सनु्द्तिाचौर पोखरी ३ नम्बर 

मसमासम्मको सडक 

िडा २ पुिायधार मिकास १०००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१०.३ िडा नं. ३ को मसमानादमेख तागा नेपाने हुद ैगाजादह जाने 

सडक 

िडा ३ पुिायधार मिकास १०००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१०.४ कुस्मीसेरा मोटरेिि पुिदमेख मौिाछ सकुय िा मिहारथिा 

सडक 

िडा ४ पुिायधार मिकास १०००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१०.५ मनररंगे कोिडाँडा चनौटे कुमश्मसरेा सडक  िडा ५ पुिायधार मिकास १०००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१०.६ कामिगण्डकी कोररडोरदमेख चोखके िडा नं. ६ को 

मसमानासम्म सडक 

िडा ६ पुिायधार मिकास १०००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१०.७ कामिगण्डकी कोररडोर ढाि समतढुंगा चोखके 

मसगंेपोखरी िडा नं. ७ को मसमानासम्म सडक 

स्तरोन्द्नती(प्रदशे सरकारको योजनासगं दोहोरो नपने गरी)  

िडा ७ पुिायधार मिकास १०००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१०.८ कोररडोर चौर बाओ धलु्िुनेटा मिहारथिा सडक 

स्तरोन्द्नती 

िडा ७ पुिायधार मिकास १०००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१०.९ भुमनया ढाि िडा कायायिय चाईके बारी मिे पोखरा 

खाल्टा नाका मनमायण तथा स्तरोन्द्नती 

िडा ८ पुिायधार मिकास १०००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१०.१० धसु िडा कायायिय नेपाने केिै  सडक मनमायण  िडा ८ पुिायधार मिकास १०००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१०.११ जाडी भानेबन पैञ्यु घ्युर सहराते सडक  िडा ९ पुिायधार मिकास १०००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१०.१२ भान्द्सडेाडा, मिहारथिा, डाडाखानी, कािाखोिा सडक  िडा १० पुिायधार मिकास १०००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१०.१३ पाही ओख्िे मचिाईनेखकय  जौिारीखोिा जाने सडक िडा १० पुिायधार मिकास १०००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

 
 
  



 
वडागत वजेट तथा कायणक्रमहरु 

संकेत 

नं. 
मशषणक 

कायणन्वयन 

िेत्र 
मवषयगत िेत्र रकम रु श्रोत 

११ वडागत वजेट रु ३,००,००,००० (मतन करोड)         

११.१ तल्िो मजममरे घाट िामाखते खानेपानी योजना िडा १ पुिायधार मिकास ६०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२ खाँडा जमैमनी घाट खते मसचंाआ टंकी नमायण िडा १ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.३ एडीमब दखेी खौईर मकसेक चेनडाँडा सम्मको मोटरबाटो 

स्तरईन्द्नती 

िडा १ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.४ एडीमब दखेी धरुपुर मोटरबाटो मनमायण तथा दिुारै गौडा 

डाँङ्गे पानी सम्मको मोटरबाटो स्तरईन्द्नती 

िडा १ पुिायधार मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.५ मढईरे खोिा दमेख गौराबारी मसचंाआ योजना िडा १ पुिायधार मिकास ८०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.६ सामदुामयक भिन ममयत भण्डार  िडा १ पुिायधार मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.७ भण्डारखोिा मसचंाआ कुिो मनमायण िडा १ पुिायधार मिकास ८०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.८ समु्दी बाँसटारी हुद ैभुमनया सम्मको मसचंाआ कुिो िडा १ पुिायधार मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.९ िडा मभत्रका मोटरबाटोको डीपीअर योजना िडा १ पुिायधार मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१० कुमश्म गाँई खानेपानी टंकी ममयत सधुार िडा १ पुिायधार मिकास ७०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.११ बाँसखोिा जुिुकेनी खते मसचंाआ कुिो (राम्चे पोखरी) िडा १ पुिायधार मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१२ िडाको मिमभन्द्न मोटरबाटो ममयत सम्भार  िडा १ पुिायधार मिकास ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१३ डाङ्िेपानी खानेपानी टंकी मनमायण िडा १ पुिायधार मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१४ मसचंाआ तथा खानेपानी पाआप खररद िडा १ पुिायधार मिकास ७५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१५ मटम्िेभुडी दमेख एडीमबको बाटो हुद ैरोहोटे सम्मको गोरेटो 

बाटो स्तर ईन्द्नती तथा ऄहट मनमायण 

िडा १ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१६ मजतारे अखँािाका चौर पमहरो मनयन्द्त्रण  िडा १ पुिायधार मिकास ८०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१७ िडाका मामि (शान्द्ती मामि, पल्िोपाखा मामि) 

व्यिस्थापन 

िडा १ सामामजक मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१८ िडाका प्राथममक मिद्यािय तारबार मसढी मनमायण तथा 

व्यिस्थापन 

िडा १ सामामजक मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१९ शामन्द्तमदप बहुमखुी क्यम्पस व्यिस्थापन िडा १ सामामजक मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२० प्राथममक स्िास््य केन्द्र व्यिस्थापन तथा ममहिा स्ियं 

समेिका प्रोवसाहन तथा पोिण काययक्रम 

िडा १ सामामजक मिकास ११४००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२१ िडाका िािमिकास केन्द्र शमैक्षक सामािी खररद तथा 

मक्षमतज सामस केन्द्र व्यिस्थापन 

िडा १ सामामजक मिकास ४५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२२ शामन्द्त बािमिकास केन्द्र र जनज्योमत बािमिकास 

केन्द्रको भिन ममयत सम्भार 

िडा १ सामामजक मिकास ६०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२३ दमित ममहिा तथा जनजाती शसमक्तकरण तथा 

अयअजयन काययक्रम 

िडा १ सामामजक मिकास १४०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२४ ममुस्िम अय अजयन तथा शसमक्तकरण काययक्रम िडा १ सामामजक मिकास २०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२५ अपाङ्ग शसमक्तकरण तथा अयअजयन काययक्रम िडा १ सामामजक मिकास ३५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२६ कृमि औजार तथा मििादी खरीद िडा १ ऄमथयक मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 



११.२७ िडाका स साना फुटकर तथा समािेसीकरण काययक्रम िडा १   १४१००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२८ मिुबाटो दखेी काईिे बस्ती सडक िडा २ पुिायधार मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२९ दमके सामुदामयक मिद्यमुतकरण ममयत िडा २ पुिायधार मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.३० पुरानो स्िास््य चौकी सरंक्षण िडा २ िन िातािरण तथा 

मिपद व्यिस्थापन 

१००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.३१ दमके स्िास््य चौकी व्यिस्थापन(पोिण, ममेडक 

मोिाआि र स्िास््य सामािी) 

िडा २ सामामजक मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.३२ िडा मभत्रका सडक ममयत सधुार िडा २ पुिायधार मिकास ४००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.३३ दमके अयुयिेमदक  औिधािय ियुिस्थापन िडा २ सामामजक मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.३४ सनु्द्तिाचौर मामि हि व्यिस्थापन िडा २ सामामजक मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.३५ जनमप्रय मामि घेरािार संरक्षण िडा २ सामामजक मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.३६ जमैमनी ससं्कृत पाठशािा व्यिस्थापन  िडा २ सामामजक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.३७  ज्ञाज्योमत प्रामि घरेाबार / व्यिस्थापन िडा २ सामामजक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.३८ सरस्िमत प्रामि व्यिस्थापन िडा २ सामामजक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.३९ प्रामि व्यिस्थापन (ज्ञान ज्योमत, मदव्यज्यती, जनभािना, 

सगरमाथा, शमहद स्मारक) 

िडा २ सामामजक मिकास १२५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.४० िडास्तरका मशक्षकहरुको क्षमता ऄमभिमृद्ध तामिम िडा २ सशुासन तथा ससं्थागत 

मिकास 

१००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.४१ गणिास खाल्टा खानेपानी ममतय  िडा २ सामामजक मिकास ७०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.४२ कुमदय मपपल्िाह गणिास खानेपानी ममयत  िडा २ सामामजक मिकास ७०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.४३ पञ्चदिे साहारा अश्रम भिन ममयत सधुार िडा २ पुिायधार मिकास ७५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.४४ िडा स्तरका अमा समहु सामािी व्यिस्थापन िडा २ सामामजक मिकास ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.४५ िडा स्तरका खिेकुद काययक्रम /सामािी सहयोग िडा २ सामामजक मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.४६ िडा कायायिय जाने बाटो ममयत िडा २ पुिायधार मिकास १५५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.४७ कभडय हि िडा २ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.४८ एक घर एक धारा खानेपानी िडा २ पुिायधार मिकास १५५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.४९ जठेुखाल्टा मसान घाट व्यिस्थापन िडा ३ ऄमथयक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.५० झ्याङखानी खानेपानी टङ्की मनमायण । िडा ३ ऄमथयक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.५१ रुरताि सामामजक ईद्दमी ममहिा सहकारी ससं्था घरेिार िडा ३ ऄमथयक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.५२ भरतपुरी मा. मि. घरेािार िडा ३ सामामजक मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.५३ भरतपुरी िािमिकास केर तिि ऄनुदान िडा ३ सामामजक मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.५४ नेपान ेस्िास््य आकाआय / बमथयङ सने्द्टर / पोिण / स्िास््य 

व्यिस्थापन 

िडा ३ सामामजक मिकास ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.५५ डाँडा गाँई खानेपामन ममयत कािापाति  िडा ३ सामामजक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.५६ ईमिना खानेपानी ममयत दईेरािी  िडा ३ सामामजक मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.५७ स्िास््य / भरतपुरी मा मि / भातडाँडा खानेपानी  िडा ३ सामामजक मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.५८ छेरछेरे खानेपानी पाआयप खररद  िडा ३ सामामजक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 



११.५९ गणेश प्रामि ऄमफस मसमिङ िडा ३ सामामजक मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.६० दगुाय प्रामि घरेािार रामचौर िडा ३ सामामजक मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.६१ दईेरािीखानी स्िास््य आकाआय भिन मनमायण िडा ३ पुिायधार मिकास ५००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.६२ सडक ममयत सरसफाआ िडा ३ पुिायधार मिकास ४००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.६३ खिेकुद मदैान घरेािार कािापाति  िडा ३ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.६४ दगुाय ममन्द्दर ठुल्डाँडा मनमायण िडा ३ सामामजक मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.६५ ऄध्ययन ऄििोकन भ्रमण िडा ३ सशुासन तथा ससं्थागत 

मिकास 

१५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.६६ ममहिा, दमित, जनजाती ऄपाङ्ग िाििामिका 

अयअजयन काययक्रम (िमक्षत िगय) 

िडा ३ सशुासन तथा ससं्थागत 

मिकास 

१००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.६७ रामनिास ेकमि जैसी सडक   िडा ३ पुिायधार मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.६८ िडा फुटकर योजना िडा ४   २५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.६९ ममहिा दमित युिा जेष्ठ नागररक िािबामिका ऄपाङ्ग 

काययक्रम 

िडा ४ सामामजक मिकास ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.७० कृमि काययक्रम िडा ४ ऄमथयक मिकास ४४५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.७१ रुम्टी मोटरिाटो मनमायण िडा ४ पुिायधार मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.७२ जनता मामि सकुय िा िडा ४ सामामजक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.७३ मदव्य ज्योमत प्रामि िडा ४ सामामजक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.७४ जनमप्रय अधारभूत मिद्यािय िडा ४ सामामजक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.७५ सकुय िा स्िास््य चौकी िडा ४ सामामजक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.७६ तल्िो मसस्नेरा मसढी मनमायण िडा ४ पुिायधार मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.७७ तल्िो मसस्नेरा खानेपानी िडा ४ पुिायधार मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.७८ रातामाटा मोटरिाटो िडा ४ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.७९ मादी मशि ममन्द्दर िडा ४ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.८० िडा कायायिय  िडा ४ सामामजक मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.८१ दईेरािी पौडेि थोक मोटरिाटो िडा ४ पुिायधार मिकास ८०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.८२ डाँडा मादी खानेपानी िडा ४ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.८३ एकराते दईेरािी मोटरिाटो िडा ४ पुिायधार मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.८४ मजममरे मसचंाआ िडा ४ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.८५ मदैान पातिा खोिा पौडेि थोक गोरेटो बाटो िडा ४ पुिायधार मिकास २५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.८६ गैरा मादी मोटरबाटो िडा ४ पुिायधार मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.८७ माआकोस्थान युिा क्िि िडा ४ पुिायधार मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.८८ गाँिो खिेकुद िडा ४ पुिायधार मिकास २५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.८९ सकुय िा खिेकुद पररिार िडा ४ पुिायधार मिकास २५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.९० ईिेनी खानेपानी िडा ४ पुिायधार मिकास २५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.९१ बरैाबासे राताबारी खानेपानी िडा ४ पुिायधार मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.९२ बरमसर गोरेटो बाटो िडा ४ पुिायधार मिकास २५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 



११.९३ रचनपानी गोरेटो बाटो िडा ४ पुिायधार मिकास २५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.९४ ईिेनी पुछार खानेपानी िडा ४ पुिायधार मिकास ४०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.९५ पाविाखोिा खानेपानी  िडा ४ पुिायधार मिकास ६०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.९६ माझार भेडीखाल्डा खानेपानी िडा ४ पुिायधार मिकास २५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.९७ कुडाहर रातामाटा सडक िडा ५ पुिायधार मिकास १८०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.९८ िडा कायायिय डाँडािारी सडक िडा ५ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.९९ मनररङगे मोटरिाटो मनमायण िडा ५ पुिायधार मिकास १४०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१०० बाँजाखते गंगटे मपप्िे मपपिसारे मोटरिाटो िडा ५ पुिायधार मिकास ५०,००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१०१ गुरुङकोट मजिुा मोटरिाटो ग्यामिन तथा ममयत िडा ५ पुिायधार मिकास १२५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१०२ िडहरे दमित ईवथान पदमागय  िडा ५ पुिायधार मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१०३ माझिगर पैरो जोमखम व्यिस्थापन िडा ५ पुिायधार मिकास ११५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१०४ अरान सधुार काययक्रम तल्िो ईपल्िो िडा ५ सामामजक मिकास ५०,००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१०५ सिोदय जनक मामि व्यिस्थापन (ऄनुदान) िडा ५ सामामजक मिकास ७००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१०६ सिोदय जनक मामि ऄमिभािक मशक्षा काययक्रम िडा ५ सामामजक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१०७ गण्डकी प्रामि ऄमिभािक मशक्षा काययक्रम िडा ५ सामामजक मिकास ५०,००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१०८ ज्ञानोदय प्रामि ऄमिभािक मशक्षा काययक्रम िडा ५ सामामजक मिकास ५०,००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१०९ दमित ईवथान ऄमिभािक मशक्षा काययक्रम िडा ५ सामामजक मिकास ५०,००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.११० सरस्िमत प्रामि ऄमिभािक मशक्षा काययक्रम िडा ५ सामामजक मिकास ५०,००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१११ गररि तथा मिपन्द्न, िमक्षत िगय काययक्रम िडा ५ सामामजक मिकास ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.११२ मिपन्द्न ममहिा मसपमिुक काययक्रम िडा ५ सामामजक मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.११३ ममहिा स्िास््य स्ियसमेिका प्रोवसाहन तथा स्िास््य 

काययक्रम 

िडा ५ सामामजक मिकास १८०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.११४ खानेपानी ममयत िडा ५ सामामजक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.११५ सहकारी समंायोजन मशक्षा  काययक्रम िडा ५ सशुासन तथा ससं्थागत 

मिकास 

६०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.११६ साआमनङस्टर खिेकुद िडा ५ सामामजक मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.११७ मिमभन्द्न ससाना फूटकर काययक्रम िडा ५   २५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.११८ कोररडोर िाजाखते समम्ममन रातामाटा मोटरिाटो  िडा ६ पुिायधार मिकास ४००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.११९ चोखके सामुदामयक भिन मनमायण िडा ६ पुिायधार मिकास ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१२० शामन्द्त सजृना अमा समहू भिन मनमायण िडा ६ पुिायधार मिकास ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१२१ ऄचयमास सामदुामयक भिन मनमायण िडा ६ पुिायधार मिकास ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१२२ डाडाकाि कोररडार प्रमतक्षािय मनमायण िडा ६ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१२३ चमपय मनमायण गाईँ घर मकमिमनक मचिाईने खकय   िडा ६ पुिायधार मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१२४ चमपय मनमायण स्िास््य अमा समहू भिन समम्ममन िडा ६ पुिायधार मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१२५ जनज्योमत प्रामि गेट मनमायण िडा ६ सामामजक मिकास ७५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१२६ ऄम्मर प्रामि घरेािार िडा ६ सामामजक मिकास ७५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 



११.१२७ जनकल्यण मामि तारिार िडा ६ सामामजक मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१२८ जनमशमक्षत मामि व्यिस्थापन िडा ६ सामामजक मिकास ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१२९ सवुकेरी प्रोवसाहन तथा स्िास््य चौकी व्यिस्थापन िडा ६ सामामजक मिकास २५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१३० दमेिस्थान यूिा क्िि खिे मदैान तारिार िडा ६ सामामजक मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१३१ स्टार यूिा क्िि खिे मदैान ममयत िडा ६ सामामजक मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१३२ शामन्द्तचौर यूिा क्िि सामािी खररद िडा ६ सामामजक मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१३३ पहरे हुद ैकोल्टेमपपि खा .पा. ममयत िडा ६ सामामजक मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१३४ भरौयदी हुद ैचोखके खा.पा. ममयत िडा ६ सामामजक मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१३५ काभ्रेखोिा हरयपाटा खा.पा. ममयत िडा ६ सामामजक मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१३६ ससु्मा मान्द्धारा खा.पा. ममयत िडा ६ सामामजक मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१३७ ऄध्ययन ऄििोकन भमयण िमक्षत िगय िडा ६ सामामजक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१३८ मिमभन्द्न ससाना फूटकर काययक्रम िडा ६   १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१३९ शमैक्षक गुणस्तर सगँ जनप्रमतमनमध काययक्रम िडा ७ सामामजक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१४० ममहिा भमििि प्रोवसाहन िडा ७ सामामजक मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१४१ कुआदाङ प्रामि घरेािार  िडा ७ सामामजक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१४२ टुमनिोट ठुिा ढुङ्गा ढाड मसचंाआ कुिो िडा ७ पुिायधार मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१४३ ममिान क्िि खिेकुद मैदान िडा ७ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१४४ मजममरे मसचंाआ टंकी मनमायण रोहोटे िडा ७ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१४५ ज्ञान ज्योमत प्रामि घरेािार  िडा ७ सामामजक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१४६ मरर ढुङ्गा मसचंाआ कुिो  िडा ७ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१४७ धौिामगरी कृमि सहकारी फमनयचर िडा ७ सामामजक मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१४८ मभकुन्द्ठाना समुदामयक भिन मनमायण  िडा ७ सामामजक मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१४९ भगिती सामुदामयक भिन व्यिस्थापन िडा ७ सामामजक मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१५० िाओ सामुदामयक भिन िडा ७ सामामजक मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१५१ सपाईद ेमचसापनी कुिो िोर िडा ७ पुिायधार मिकास ७५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१५२ भािु खोिा नँया चौतारा तल्िो कुिो िडा ७ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१५३ धलु्िु सामदुामयक भिन िडा ७ पुिायधार मिकास १२५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१५४ ठुिागैरादखेी  ईपल्िो डाँडा मोटरबाटो िडा ७ पुिायधार मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१५५ िडा कायायिय घेरािार तथा व्यिस्थापन िडा ७ पुिायधार मिकास ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१५६ फुटकर योजना िडा ७   ३५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१५७ चौमडल्िा थुम्का मोटरबाटो िडा ७ पुिायधार मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१५८ स्िास््य चौकी व्यिस्थापन िडा ७ सामामजक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१५९ िाओ शहरी स्िास््य मक्िमनक व्यिस्थापन िडा ७ सामामजक मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१६० कामिका ममन्द्दर (बतास)े ममयत िडा ७ सामामजक मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१६१ िािमिकास केन्द्रहरु व्यिस्थापन िडा ७ सशुासन तथा ससं्थागत १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 



मिकास 

११.१६२ ममुखया डाँडा मशति पाटी िडा ७ ऄमथयक मिकास ४०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१६३ चौरीखोिा दमेख मचईरीिोट गाँई हुद ैकृमि सडक सम्म 

गोरेटो बाटो 

िडा ७ पुिायधार मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१६४ पाईदरेु दमेख ढाि सम्म मोटरबाटो िडा ७ पुिायधार मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१६५ अरन सधुार िडा ७ सामामजक मिकास ६०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१६६ व्रदिे मचसापनी मपप्िे रामडखोिा सडक मनमायण िडा ८ पुिायधार मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१६७ ईपल्िो मनायस अनेखकय  िास्कोट सडक मनमायण िडा ८ पुिायधार मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१६८ केिै दमेख थुम्का सडक मनमायण िडा ८ पुिायधार मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१६९ िडागत सम्पूणय सडक सफाआय तथा ममयत िडा ८ पुिायधार मिकास ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१७० िडागत मिमभन्द्न स साना फुटकर तथा समािेशीकरण 

काययक्रम 

िडा ८   ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१७१ िाआनकुना ठुिो पधरेा दमेख िोझ सम्म सडक मनमायण िडा ८ पुिायधार मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१७२ ठुिो आङ्गिुङ हुिाकी मागय हुद ैसानी आङ्गुङ  सडक 

मनमायण 

िडा ८ पुिायधार मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१७३ कैिै छेडा सल्यानधारा खोिाखानी सडक सफाआय तथा 

मनमायण  

िडा ८ पुिायधार मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१७४ एक्िेिेि िेििगर सडक सफाआय तथा स्तरईन्द्नमत िडा ८ पुिायधार मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१७५ चौरीखोिा िेििगर  मिेको कुिो मनमायण िडा ८ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१७६ रामधखोिा मसरानकुिो र माझकुिो सफाआय िडा ८ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१७७ मसम भन्द्टारी मसचंाआय कुिो ममयत िडा ८ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१७८ मछस्ती स्िास््य चौकी व्यिस्थापन तथा अिश्यक 

काययक्रम 

िडा ८ पुिायधार मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१७९ रामधखोिा सले्टापुि खानेपानी ममयत तथा व्यिस्थापन िडा ८ पुिायधार मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१८० गैरीगाँई दखेी डहरमनुी रावडाँडा घोरेटो िाटो मनमायण िडा ८ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१८१ पुरानो गाँई सत्ति मनमायण  िडा ८ सामामजक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१८२ पैराको मढक छत्रेअपँ िस्करे खुसायनीिोट सडक नाका 

मनमायण 

िडा ८ पुिायधार मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१८३ चौरीखोिा धसुनेी पोखरी कुिो सफाआ तथा ममयत िडा ८ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१८४ सपाईँद ेपंधरेो महुान सरंक्षण गाँि िडा ८ पुिायधार मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१८५ मछस्ती सामदुामयक मबद्यतु पोि ढुिानी तथा व्यिस्थापन िडा ८ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१८६ राम्चे मघईर सडक मनमायण िडा ९ पुिायधार मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१८७ मिजिुा पाईरहाईस बस्नाते सडक िडा ९ पुिायधार मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१८८ िाम्स ुहात्ती ढुङ्गा पैदि मागय मनमायण िडा ९ पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१८९ कृमि भेटेरीनरी काययक्रम िडा ९ ऄमथयक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१९० स्िास््य चौकी व्यिस्थापन िडा ९ सामामजक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१९१ कृमि सहकारी व्यिस्थापन िडा ९ ऄमथयक मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१९२ खोल्टे रतज जयन्द्ती बाघखोर सडक िडा ९ पुिायधार मिकास ४००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 



११.१९३ मोटरबाटो सरसफाआ िडा ९ पुिायधार मिकास ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१९४ खानेपानी ममयत सम्भार तथा व्यिस्थापन िडा ९ पुिायधार मिकास ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१९५ गल्झीडा बतास ेमघईर सडक मनमायण िडा ९ पुिायधार मिकास ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१९६ मिद्यािय व्यिस्थापन िडा ९ सामामजक मिकास ५००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१९७ िक्षीत िगय क्षमता ऄमभिमृद्ध  िडा ९ सशुासन तथा ससं्थागत 

मिकास 

१००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१९८ िाम्स ुपररयार टोि गोरेटो बाटो ढिान िडा ९ पुिायधार मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.१९९ नमनुा युिा क्िि मघईर िडा ९ सामामजक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२०० मिरौटा गम्धरेी दिेिधारा मोटरबाटो  िडा १० पुिायधार मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२०१ बस्नाते दईेरािी मोटरबाटो  िडा १० पुिायधार मिकास ४००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२०२ अहािडाँडा धनमचना प्रामि मोटरबाटो िडा १० पुिायधार मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२०३ िुरुङ नेिारे छोटडाँडा मकटेनी मोटरबाटो िडा १० पुिायधार मिकास ३००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२०४ द्वारेिास गुरुङडाँडा ओखिे मोटरबाटो  िडा १० पुिायधार मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२०५ फिाटे धसु केिै मोटरबाटो िडा १० पुिायधार मिकास ४००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२०६ पाही िदङे सकुय िा मोटरबाटो िडा १० पुिायधार मिकास २००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२०७ नाम्दकु अमा समहु भिन ममयत िडा १० पुिायधार मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२०८ ईजायखोिा िघ ुजिमिद्यतु प्रदशयनी पररयोजना प्रथम 

राङखानी  

िडा १० पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२०९ िडा कायायिय ममयत िडा १० पुिायधार मिकास ७५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२१० गाहथर जनता मामि पाही पदमागय िडा १० पुिायधार मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२११ ऄमर युिा क्िि खिेमदैान व्यिस्थापन िडा १० पुिायधार मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२१२ सपेुिा मसानघाट तथा खानेपानी व्यिस्थापन िडा १० सामामजक मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२१३ राङखानी स्िास््य चौकी ममयत व्यिस्थापन िडा १० सामामजक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२१४ मचिाईने खकय  खानेपानी ममयत िडा १० सामामजक मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२१५ टोिमिकास ससं्था व्यिस्थापन िडा १० सामामजक मिकास ५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२१६ राङखानी व्याडममन्द्टन कोटय मनमायण िडा १० सामामजक मिकास ७५००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२१७ राङखानी कृमि तथा पशपुािन काययक्रम िडा १० ऄमथयक मिकास १५०००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

११.२१८ राम्रो गाँई टनेि खतेी काययक्रम पाही िडा १० ऄमथयक मिकास १००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

 
 
  



 
वडा स्तरका मदगो आयोजनाहरु 

संकेत 

नं. 
मशषणक 

कायणन्वय

न िेत्र 
मवषयगत िेत्र रकम रु श्रोत 

१२ वडास्तर मदगो आयोजना संचािन रु ६५०००००         

१२.१ स्िाममको रुख दमेख भैरिस्थान जोड्ने पैदि मागय नमायण िडा १ पुिायधार मिकास ५००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१२.२ चौरमनुी काईिे चोक सडक ममयत (७५ % संरचना र २५ 

% ऄन्द्य कायय) 

िडा २ पुिायधार मिकास ५००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१२.३ प्रगमतमशि अमा समहु भिन मनमायण खहरे िडा ३ पुिायधार मिकास ५००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१२.४ हाँडीकोट पययटकीय सरंचना मनमायण  िडा १० ऄमथयक मिकास ५००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१२.५ हुिाके टहरा मनमायण िडा १० पुिायधार मिकास ५००००० गत अ ि को मौज्दात 

१२.६ भुमनया िेिबगर राधाकृष्ण ममन्द्दर रेमिङ समहत पदमागय 

मनमायण (७५ % सरंचना र २५ % ऄन्द्य कायय) 

िडा ८ पुिायधार मिकास १०००००

० 

समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१२.७ कुस्मीसेरा मोटरेिि पुिदमेख मौिाछ सकुय िा मिहारथिा 

सडक (७५ % सरंचना र २५ % ऄन्द्य कायय) 

िडा ४ पुिायधार मिकास ५००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१२.८ अकाश ेपुि कोररडोर शामन्द्त चौर ओख्िे गोरेटो बाटो िडा ६ पुिायधार मिकास ५००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१२.९ चौर घमु्ती दमेख िाओ - धलु्िु नेटा हुद ैमिहारथिा 

मिकास पौडेि स्ममृत पद मागय 

िडा ७ पुिायधार मिकास १०००००

० 

समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१२.१० ईपल्िो मनररङ्गे ठेईिे सडक (७५ % सरंचना र २५ % 

ऄन्द्य कायय) 

िडा ५ पुिायधार मिकास ५००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१२.११ कृमि ईपच सकंिन भिन मनमायण  िडा ९ पुिायधार मिकास ५००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

 

 

 

अन्य नगर स्तरका आयोजनाहरु 

संकेत 

नं. 
मशषणक 

कायणन्वयन 

िेत्र 
मवषयगत िेत्र रकम रु श्रोत 

१३ सिारी साधन व्यिस्थापन  नगरपामिका 

स्तर 

  १४७४००० गत अ ि को मौज्दात 

१४ ऄन्द्तरायमष्रय गैसस, गैसस सहकायय  नगरपामिका 

स्तर 

सामामजक मिकास १२७४००० अन्द्तरीक श्रोत 

  ऄन्द्तरायमष्रय गैसस, गैसस सहकायय  नगरपामिका 

स्तर 

सामामजक मिकास ३२६००० गत अ ि को मौज्दात 

१५ सरुमक्षत अप्रिासन पररयोजना व्यिस्थापन 

सहकायय (पररयोजना सगँको सहकाययमा)  

नगरपामिका 

स्तर 

सामामजक मिकास ४००००० प्रदशे सरकार राजस्ि िाँडफाँड ऄनुदान 

१६ िडामा भएको ममयत सम्भार कोि  नगरपामिका 

स्तर 

पुिायधार मिकास ४०००००० प्रदशे सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१७ नगरस्तरको प्रशासकीय भिन तथा जग्गा 

व्यिस्थापन  

नगरपामिका 

स्तर 

पुिायधार मिकास ८०००००० प्रदशे सरकार समानीकरण ऄनुदान 

१८ कोरोना महामारी रोकथाम काययक्रम नगरपामिका सामामजक मिकास ३०००००० गत अ ि को मौज्दात 



स्तर 

१९ कायायिय पुँजीगत बजटे (ममेसन तथा फमनयचर)  नगरपामिका 

स्तर 

  २५००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

२० मबपत ब्यबस्थापन कोि  नगरपामिका 

स्तर 

िन िातािरण तथा 

मिपद व्यिस्थापन 

१५००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

२१ डोजर पररचािन तथा ब्यबस्थापन काययक्रम   नगरपामिका 

स्तर 

पुिायधार मिकास ९०४००० प्रदशे सरकार समानीकरण ऄनुदान 

  डोजर पररचािन तथा ब्यबस्थापन काययक्रम   नगरपामिका 

स्तर 

पुिायधार मिकास ९६००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

२२ फूटकर अयोजना  नगरपामिका 

स्तर 

पुिायधार मिकास १५००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

२३ नगर सरुक्षा सिेा   नगरपामिका 

स्तर 

सामामजक मिकास ९२०००० प्रदशे सरकार राजस्ि िाँडफाँड ऄनुदान 

  नगर सरुक्षा सिेा   नगरपामिका 

स्तर 

सामामजक मिकास ८०००० समंघय सरकार राजस्ि िाँडफाँड ऄनुदान 

२४ घर मबमहनको िामग अिास काययक्रम  नगरपामिका 

स्तर 

सामामजक मिकास ५०००००० गत अ ि को मौज्दात 

२५ न्द्यामयक समममत सम्बमन्द्ध मबमबध कययक्रम  नगरपामिका 

स्तर 

सशुासन तथा ससं्थागत 

मिकास 

५००००० प्रदशे सरकार समानीकरण ऄनुदान 

२६ सघंीय सरकार बाट प्राप्त हुने मबशिे ऄनुदान 

(घरबार मबमहनका िामग घर मनमायण) 

नगरपामिका 

स्तर 

सामामजक मिकास १००००००० समंघय सरकार मबशिे ऄनुदान 

२७ सघंीय सरकार बाट प्राप्त हुने समपुरक ऄनुदान 

(जमैमनीघाट कुमश्मसरेा मटमुर खोिा सडक)  

नगरपामिका 

स्तर 

पुिायधार मिकास ६९००००० समंघय सरकार समपुरक ऄनुदान 

२८ खरका छाना मिस्थापन काययक्रम  नगरपामिका 

स्तर 

सामामजक मिकास ५०००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

२९ सकुुम्बासी समस्या समाधान तथा भुमम अयोग 

सहमजकरण एिंम समन्द्िय काययक्रम  

नगरपामिका 

स्तर 

सामामजक मिकास २४००००० समंघय सरकार समानीकरण ऄनुदान 

 

चािु तफण  

क्र स बजेट मशषणक नम्बर बजेट मशषणक मवमनयोमजत रकम श्रोत 

१ २११११ पाररश्रममक कमयचारी २४५००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

२ २१११२ पदामधकारी समुिधा १३५००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

३ २१११२ कमयचारी थप समुिधा(अ.स्रो.) १००००० अन्द्तरीक श्रोत   राजस्ि   मबमभन्द्न 

४ २११२१ पोशाक ७००००० प्रदशे सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

५ २११३१ स्थानीय भत्ता ८५०००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

६ २११३२ महगंी भत्ता १४४०००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

७ २११३३ मफल्ड भत्ता १२००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

८ २११३४ कमयचारी िैठक भत्ता १५००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

९ २११३९ ऄन्द्य भत्ता ३००००० प्रदशे सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

१० २११४१ पदामधकारी िैठक भत्ता १५००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

११ २११४२ पदामधकारी ऄन्द्य समुिधा १००००० प्रदशे सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

१२ २१२१२ योगदानमा अधाररत मनिमृतभरण तथा ईपदान कोि खचय २००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

१३ २१२१४ कमयचारी कल्याण कोि १०००००० प्रदशे सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

१४ २२१११ पानी तथा मिजिुी ८००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 



१५ २२११२ सचंार महशिु ६००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

१६ २२२१२ आन्द्धन ३५००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

१७ २२२१३ सिारी साधन ममयत खचय ३०००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

१८ २२२१४ मिमा तथा नमिकरण खचय ५००००० प्रदशे सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

१९ २२२२१ मशेीनरी तथा औजार ममयत सभंार तथा सचंािन खचय १०००००० अन्द्तरीक श्रोत   राजस्ि   मबमभन्द्न 

२० २२२३१ मन.सा.स.म. ५००००० प्रदशे सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

२१ २२२९१ ऄन्द्य सम्पत्तीहरुको ममयत सभंार खचय २००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

२२ २२३११ मसिन्द्द तथा कायायिय सामािी २५००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

२३ २२३१४ इन्द्धन ऄन्द्य प्रयोजन ४००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

२४ २२३१५ पत्रपमत्रका छपाइ तथा सचूना प्रकाशन खचय २५००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

२५ २२४११ सिेा र परामशय खचय १०००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

२६ २२४१२ सचुना प्रणािी तथा सफ्टिेयर सचंािन खचय ५००००० प्रदशे सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

२७ २२४१३ करार सिेा शलु्क ९५००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

२८ २२४१४ सरसफाइ सिेा शलु्क २००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

२९ २२५११ कमयचारी तामिम खचय ५००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

३० २२५१२ सीप मिकास तथा जनचेतना तामिम तथा गोष्ठी सम्बन्द्धी खचय ५००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

३१ २२५२२ काययक्रम खचय ८००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

३२ २२६११ ऄनुगमन मलु्याङ्कन खचय १५००००० प्रदशे सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

३३ २२६१२ भ्रमण खचय ३०००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

३५ २२७११ मिमिध खचय  ३०००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

३६ २२७२१ नगरसभा सचंािन खचय ६००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

३७ २५३१५ सहायता १५००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

३८ २७२१२ ईद्यार राहत तथा पुनस्र्थापना खचय ४००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

३९ २८१४२ घरभाडा २३००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

४० २८१४९ ऄन्द्य भाडा ८००००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

४१ २८९११ भैपरी अईने चािु खचय १५१०००० समंघय सरकार   राजस्ि िाँडफाँड   ऄनुदान 

 
 

  



  



समंघय सरकारबाट हस्तामन्तररत कायणक्रमहरु 

मस.नं. कायणक्रम/आयोजना/मक्रयाकिापको नाम उप िेत्र 
खचण 

शीषणक 
स्रोत जम्मा बजेट रु 

१ अधारभूत तहका स्िीकृत दरिन्द्दीका मशक्षक, राहत ऄनुदान 

मशक्षकका िामग  तिब भत्ता ऄनुदान (मिशिे मशक्षा पररिद 

ऄन्द्तरगतका मशक्षक/कमयचारीहरु समते) 

मशक्षा २११११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१५,१६,००,००० 

२ अयुिेद औिधाियको तिब, भत्ता, सचंािन खचय तथा 

काययक्रम बजेट 

स्िास््य २११११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

६७,००,००० 

३ एम. अआय. एस. ऄपरेटर र  मफल्ड सहायक पाररश्रममक, चाडपिय 

खतय तथा पोशाक खचय 

त्यांक प्रणािी २११११ अइ मड ए - सोधभनाय 

हुने ऊण (बैदमेशक) 

७,८६,००० 

४ कृमि तथा पश ुसिेाका एक गाँई एक प्रामिमधकहरुको तिि 

भत्ता 

कृमि २११११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१७,००,००० 

५ तिब तथा समुबधा- मनोसामामजक परामशयकताय सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२११११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

४,२५,००० 

६ तिब तथा समुबधा -मिमत्तय साक्षरता  सहजकताय क्राययक्रम सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२११११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

४,२५,००० 

७ प्रामिमधक सहायकको तिि सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२११११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

३,६७,००० 

८ माध्यममक तहका स्िीकृत दरिन्द्दीका मशक्षक, राहत ऄनुदान 

मशक्षक  िामग तिब भत्ता ऄनुदान (मिशिे मशक्षा पररिद 

ऄन्द्तरगतका मशक्षक/कमयचारी,प्रामिमधक धारका प्रमशक्षक 

समते) 

मशक्षा २११११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

५,४३,००,००० 

९ रोजगार सयंोजकको तिि सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२११११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

४,६८,००० 

१० रोजगार सहायकको तिब सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२११११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

३,६७,००० 

११ स्थानीय तहका स्िास््य चौकी, प्रा.स्िा.के. र ऄस्पतािहरुमा 

काययरत कमयचारीहरुको तिि, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, 

पोिाक िगायत प्रशासमनक खचय समते 

स्िास््य २१११२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

३,६४,००,००० 

१२ प्रामिमधक सहायकको पोसाक सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२११२१ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१०,००० 

१३ रोजगार सयंोजकको पोसाक सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२११२१ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१०,००० 

१४ रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२११२१ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१०,००० 

१५ प्रामिमधक सहायकको स्थानीय भत्ता सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२११३१ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१४,००० 

१६ रोजगार सयंोजकको स्थानीय भत्ता सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२११३१ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१७,००० 



१७ रोजगार सहायको स्थानीय भत्ता सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२११३१ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१४,००० 

१८ पामिका स्तरमा स्िास््य ससं्थाहरुको मामसक बैठक, डाटा 

भेररमफकेशन एिं गुणस्तर सधुार साथै चौमामसक एिं बामियक 

सममक्षा 

स्िास््य २११३४ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

२,००,००० 

१९ सामी पररयोजना कयायन्द्ियनको िामग स्थानीय सरकारको 

पदामधकारी सगँ समन्द्िय  िैठक 

सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२११३४ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

४२,००० 

२० रामष्रय ममहिा स्िास््य स्ियंसमेिका  काययक्रम (पोशाक 

प्रोवसाहन, यातायात खचय, िामियक सममक्षा गोष्ठी र मदिस 

मनाईने खचय समते) 

स्िास््य २११३५ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

२५,००,००० 

२१ ईपचारावमक सिेा ऄन्द्तगयतका काययक्रमहरु ( ,अधारभूत 

स्िास््य सिेा केन्द्र (स्िास््य चौकी ) / अधारभूत 

ऄस्पतािको न्द्युनतम सिेा मापदण्ड काययक्रम संचािन तथा 

समुरमधकरण र अखँा, नाक, कान, घांटी तथा मुख स्िास््य 

सम्िमन्द्ध ऄमभमखुीकरण तथा मबद्यािय स्क्रीमनंग कार 

स्िास््य २१२१९ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

५,००,००० 

२२ कामका िामग पाररश्रममक ऄनुदान (युिा रुप) सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२१२१९ अइ मड ए - सोधभनाय 

हुने ऊण (बैदमेशक) 

४२,००,००० 

२३ एम. अआय. एस. ऄपरेटर र मफल्ड सहायको िामग सञ्चार खचय त्यांक प्रणािी २२११२ अइ मड ए - सोधभनाय 

हुने ऊण (बैदमेशक) 

८,००० 

२४ ममेशनरी अजार तथा फमनयचर ममयत सम्भार (सिेा केन्द्र 

सञ्चािानाथय) 

त्यांक प्रणािी २२२३१ अइ मड ए - सोधभनाय 

हुने ऊण (बैदमेशक) 

९६,००० 

२५ मनोसमामजक परामशय  सचंािन खचय सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२२३११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१,२२,००० 

२६ मसिन्द्द सामान खररद (सिेा केन्द्र सञ्चािानाथय) त्यांक प्रणािी २२३११ अइ मड ए - सोधभनाय 

हुने ऊण (बैदमेशक) 

१,८०,००० 

२७ मिमत्तय साक्षरता क्राययक्रम सचंािन खचय सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२२३११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१,९९,००० 

२८ ईन्द्नत िीई मितरकिाइ प्रोवसहान ऄनुदान कृमि २२३१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

२,००,००० 

२९ पूरानो फिफूि नसयरी सुदृढीकरण काययक्रम कृमि २२३१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

७,५०,००० 

३० बाख्राको साना व्यिसामयक कृमि ईवपादन केन्द्र (पकेट) 

मिकास काययक्रम सञ्चािन 

कृमि २२३१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१५,००,००० 

३१ सनु्द्तिाजात फिफूिको साना व्यिसामयक कृमि ईवपादन केन्द्र 

(पकेट) मिकास काययक्रम सञ्चािन 

कृमि २२३१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१२,००,००० 

३२ सञ्चार सामािी प्रसारण तथा छपाआय (सञ्चार र पँहुच ऄमभयान 

सञ्चािान) 

त्यांक प्रणािी २२३१५ अइ मड ए - सोधभनाय 

हुने ऊण (बैदमेशक) 

२,२०,००० 

३३ ररटनी स्ियंम सिेक पररचािन सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२२४११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

५,६६,००० 

३४ अ.ि. २०७७/७८ मा स्थापना भएका कृमि तफय का साना 

व्यिसामयक कृमि ईवपादन केन्द्र (पकेट) मिकास काययक्रम 

मनरन्द्तरता 

कृमि २२५१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१२,००,००० 



३५ अ.ि. २०७७/७८ मा स्थापना भएको बाख्राको साना 

व्यिसामयक कृमि ईवपादन केन्द्र (पकेट) मिकास काययक्रम 

मनरन्द्तरता 

कृमि २२५१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

७,००,००० 

३६ अधारमतु तह कक्षा (६-८) मा ऄिंेजी,गमणत र मिज्ञान 

मिियमा मशक्षण सहयोग ऄनुदान 

मशक्षा २२५१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

२५,२३,००० 

३७ अधारमतु तह कक्षा (६-८) मा ऄिंेजी,गमणत र मिज्ञान 

मिियमा मशक्षण सहयोग ऄनुदान 

मशक्षा २२५१२ एस.एस. मड. मप. - 

सोधभनाय ऄनुदान 

(बदैमेशक) 

१,८४,००० 

३८ इमपडेममयोिोजी ररपोमटयङ कृमि २२५१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

६,००० 

३९ कृमत्रम गभायधान ममसन काययक्रम कृमि २२५१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

३,९४,००० 

४० कृमि, पशपुन्द्छी तथा मवस्य त्याकं ऄध्यािमधक काययक्रम कृमि २२५१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१,००,००० 

४१ खाद्यान्द्न िािीको ईन्द्नत िीई ईपयोगमा मलू्य ऄनुदान कृमि २२५१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१३,००,००० 

४२ गररबी मनिारणका िामग िघ ुईद्यम मिकास काययक्रम सचंािन 

मनदमेशका, २०७७ बमोमजम ईद्यमीको स्तरोन्द्नती (अिश्यकता 

पमहचानका अधारमा पुनतायजगी र एडभान्द्स सीप मिकास 

तामिम काययक्रम) 

ईद्योग २२५१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

६,००,००० 

४३ पररिार मनयोजन मकशोर मकशोरी तथा प्रजनन् स्िास््य 

काययक्रम 

स्िास््य २२५१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

५,७२,००० 

४४ पशपुंक्षी अदीबाट हुने इन्द्फुएन्द्जा, बडय फ्िु, AMR, 

मसमष्टसकोमसस, टक्सोप्िाज्मोमसस अमद मिमभन्द्न सरुिारोग 

सम्बमन्द्ध रोकथाम तथा मनयन्द्त्रणका िामग सचेतना काययक्रम 

स्िास््य २२५१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

२०,००० 

४५ पामिका स्तरमा ्ः टाइ यफाआड खोप ऄमभयान संचािन तथा 

मनयममत खोपमा टाइ यफाआड खोप शरुुिातको साथै मनयममत 

खोप सदुढीकरण र सरसफाइ प्रबर्धनको िामग पामिका र िडा 

खोप समन्द्िय सममती र सरोकारिािाहरुको ऄमभममुखकरण  

बठैक १ मदन 

स्िास््य २२५१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

२,२४,००० 

४६ पोिण सिंेदनशीि (खानेपानी तथा सरसफाआ, कृमि, पशसुिेा, 

ममहिा तथा बािबामिका, मशक्षा र शासकीय प्रिन्द्ध) क्षेत्रका 

काययक्रमहमा सञ्चानि) 

सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२२५१२ युरोमपयन युमनयन - नगद 

ऄनुदान (बैदमेशक) 

५,००,००० 

४७ मिेररया, डेंगु, कािाजार, स्क्रब टाआफस अमद मकटजन्द्य 

रोगको डाटा भेररमफकेशन 

स्िास््य २२५१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१०,००० 

४८ ममहिा, बािबामिका, ऄपाङ्गता भएका व्यमक्त, ज्येष्ठ 

नागररक र यौमनक तथा िैंमगक ऄल्पसखं्यक का त्याङ्क 

सकंिन र ऄधािमधक गने 

िैंमगक समानता 

तथा सामामजक 

समािेशीकरण 

२२५१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१,००,००० 

४९ मात ृतथा निमशश ुकाययक्रम स्िास््य २२५१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१४,६९,००० 

५० मात ृतथा निमशश ुकाययक्रम ऄन्द्तगयत अमा सरुक्षा, गभयिती 

ईवप्रेरणा सिेा, न्द्यानो झोिा र मनशलु्क गभयपतन काययक्रम 

स्िास््य २२५१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१२,००,००० 

५१ राष्रपमत रमनङ्ग मसल्ड प्रमतयोमगता (स्थानीय तहस्तरीय) युिा तथा खिेकुद २२५१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१,००,००० 



५२ मिद्यािय स्िास््य मशक्षा/अमा समहु तथा ममहिा स्िास््य 

स्ियंसमेिकाहमाका िामग सामामजक व्यिहार पररितयन 

काययक्रम 

स्िास््य २२५१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१,००,००० 

५३ मिभागिे ईपिव्ध गराएको तामिम खाका बमोमजम घटना दताय 

तथा सामामजक सरुक्षा सम्बन्द्धमा नपा/गापा, िडा कायायियका 

कमयचारीहरुको िामग तामिम तथा जनप्रमतमनमधहरुिाइ 

ऄमभममुखकरण काययक्रम सञ्चािन 

त्यांक प्रणािी २२५१२ अइ मड ए - सोधभनाय 

हुने ऊण (बैदमेशक) 

२,७०,००० 

५४ स्थिगत ऄनुमशक्षण गरर स्िास््यकममयहमाको क्षमता ऄमभिमृध्द 

एिं त्यांङकको गुणस्तर समुनमित,  क्षयरोगका काययक्रमको 

ऄधय बामियक सममक्षा तथा ईपचार नमतजाको कोहटय मिशे्लिण 

स्िास््य २२५१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

७०,००० 

५५ सरोकारिािाहरुसगंको ऄन्द्तरमक्रया तथा ऄमभमुखीकरण 

काययक्रम ( प्रहरी /पत्रकार/स्थानीय जनप्रमतमनधी/ समदुायका 

ऄगुिाहरुिाइ अप्रािसन को ऄसर तथा प्रभाि / कामदारिाइ 

समामजक बमहस्करण प्रभाि न्द्यूमनकरण) 

सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२२५१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

८४,००० 

५६ स्िास््य ससं्थामा  अकमस्मक ऄिस्थामा औसमध एिं ल्याब 

सामािी ढुिानी, रेकमडयङ तथा ररपोमटयङका िामग फमय फरमटे 

छपाआ तथा फोटोकपी,  इ-मट.मब रमजस्टर ऄध्यािमधक,  मि् 

क्षयरोग मदिस सम्बन्द्धी काययक्रम 

स्िास््य २२५१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

३५,००० 

५७ अधारभूत तथा अकमस्मक स्िास््य सिेाको िामग औिमध 

खररद 

स्िास््य २२५२१ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१४,००,००० 

५८ कोल्डरुम/पोटेिि कोल्ड च्याम्िर मनमायण (िागत साझदेारी 

5० प्रमतशत ) 

कृमि २२५२१ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

११,००,००० 

५९ मकै ईवपादन प्रिद्धयन काययक्रम (बािी मिकास काययक्रम) कृमि २२५२१ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

२५,५०,००० 

६० सम्भाव्य ईवपादनको ईवपादकवि र बजार प्रमतस्पधाय बमृद्ध 

गनयका िामग कमम्तमा ५ जनाको समहुमा प्रमबमध हस्तान्द्तरण 

ईद्योग २२५२१ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१,४०,००० 

६१ रैथाने बािी प्रिद्धयन काययक्रम (बािी मिकास काययक्रम) कृमि २२५२२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१३,००,००० 

६२ मिमभन्द्न सरुिारोग, नसने रोग, जनुोमटक, मानमसक स्िास््य 

सम्बमन्द्ध ऄन्द्तरमक्रया काययक्रम तथा मदिसहरु 

(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, 

अवमहवया रोकथाम मदिस, मानमसक स्िास््य मदिस, 

ऄल्जाइमर मदिस, रेमबज मदिस, मि् औिो मदिस) मनाईने 

स्िास््य २२५२२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१,२०,००० 

६३ समदुाय ऄमभमखुीकरण काययक्रम सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१४,००० 



६४ मसमबअइएमएनमसअइ Onsite कोमचंङ्ग र समता तथा पहुचँ 

काययक्रम 

स्िास््य २२५२२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

२,००,००० 

६५ हामत्तपाइिे रोग मबमाध्दको अम औिधी सिेन (MDA) 

काययक्रम सञ्चािन (१३ मजल्िाका १३८ पामिकाहमा) 

स्िास््य २२५२२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१०,७०,००० 

६६ ईन्द्नत िीई ईपयोग ऄनुगमन मनररक्षण एिं िैठक सञ्चािन कृमि २२६११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१,००,००० 

६७ रोजगार सिेा केन्द्रको सञ्चािन (ऄनुगमन, सञ्चार, स्टेशनरी, 

ममयत,ऄन्द्य) 

सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२२६११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

२,०५,००० 

६८ स्थानीय तहका कमयचारी र जनप्रमतमनमधहरुको िामग ऄनुगमन 

तथा मलु्याकन खचय 

त्यांक प्रणािी २२६११ अइ मड ए - सोधभनाय 

हुने ऊण (बैदमेशक) 

८०,००० 

६९ सम्बमन्द्धत सरोकारिािाहरुिाट पररयोजना ऄनुगमन तथा 

मलु्याकंन 

सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२२६११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

४०,००० 

७० गररबी मनिारणका िामग िघ ुईद्यम मिकास काययक्रम सचंािन 

मनदमेशका, २०७७ बमोमजम िघ ुईद्यम मिकास मोडेिमा नयाँ 

िघ ुईद्यमी मसजयना गन े

ईद्योग २२६१३ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

२५,६०,००० 

७१ अप्रिासी स्रोत केन्द्रको कायायिय सचंािन/ कमयचारी भ्रमण 

खचय / मशरोभार खचय 

सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२२६१९ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

७६,००० 

७२ एम. अआय. एस. ऄपरेटर र मफल्ड सहायक दमेनक भ्रमण भत्ता 

तथा यातायत खचय 

त्यांक प्रणािी २२६१९ अइ मड ए - सोधभनाय 

हुने ऊण (बैदमेशक) 

१,५६,००० 

७३ ऄन्द्य मिमिध खचय-Mobilization of CSOs, Civic 

Groups, NGOs for increased social accountability 

त्यांक प्रणािी २२७११ अइ मड ए - सोधभनाय 

हुने ऊण (बैदमेशक) 

८१,००० 

७४ ऄन्द्य मिमिध खचय-Periodic meeting costs of LGPCC त्यांक प्रणािी २२७११ अइ मड ए - सोधभनाय 

हुने ऊण (बैदमेशक) 

२३,००० 

७५ कोमभड - १९ का कारण ईवपन्द्न पररमस्थमतमा मसकाआ 

सहजीकरणका िामग शमैक्षक काययक्रम 

मशक्षा २५३११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

४,६६,००० 

७६ कोमभड - १९ का कारण ईवपन्द्न पररमस्थमतमा मसकाआ 

सहजीकरणका िामग शमैक्षक काययक्रम 

मशक्षा २५३११ एस.एस. मड. मप. - 

सोधभनाय ऄनुदान 

(बदैमेशक) 

३४,००० 

७७ तोमकएका  मिद्याथीको मदिा खाजाका िामग  मिद्याियिाइ 

ऄनुदान 

मशक्षा २५३११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

९७,३८,००० 



७८ तोमकएका  मिद्याथीको मदिा खाजाका िामग  मिद्याियिाइ 

ऄनुदान 

मशक्षा २५३११ एस.एस. मड. मप. - 

सोधभनाय ऄनुदान 

(बदैमेशक) 

७,०८,००० 

७९ प्रमत मिद्याथी  िागतका अधारमा मशक्षण मसकाआ  सामिी 

एिम ्कक्षा ८ को  परीक्षा व्यिस्थापन ऄनुदान 

मशक्षा २५३११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

२३,६१,००० 

८० प्रमत मिद्याथी  िागतका अधारमा मशक्षण मसकाआ  सामिी 

एिम ्कक्षा ८ को  परीक्षा व्यिस्थापन ऄनुदान 

मशक्षा २५३११ एस.एस. मड. मप. - 

सोधभनाय ऄनुदान 

(बदैमेशक) 

१,७२,००० 

८१ प्रारमम्भक बाि मिकास  सहजकतायहरुको पाररश्रममक तथा 

मिद्यािय कमयचारी व्यबस्थापन ऄनुदान 

मशक्षा २५३११ एस.एस. मड. मप. - 

सोधभनाय ऄनुदान 

(बदैमेशक) 

१०,१७,००० 

८२ प्रारमम्भक बाि मिकास  सहजकतायहरुको पाररश्रममक तथा 

मिद्यािय कमयचारी व्यबस्थापन ऄनुदान 

मशक्षा २५३११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१,४०,०६,००० 

८३ माध्यममक तह कक्षा (९-१०) मा ऄिंेजी,गमणत र मिज्ञान 

मिियमा मशक्षण सहयोग ऄनुदान 

मशक्षा २५३११ एस.एस. मड. मप. - 

सोधभनाय ऄनुदान 

(बदैमेशक) 

१,७६,००० 

८४ माध्यममक तह कक्षा (९-१०) मा ऄिंेजी,गमणत र मिज्ञान 

मिियमा मशक्षण सहयोग ऄनुदान 

मशक्षा २५३११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

२४,१५,००० 

८५ मिद्यािय सञ्चािन तथा व्यिस्थापन ऄनुदान मशक्षा २५३११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

४६,०१,००० 

८६ मिद्यािय सञ्चािन तथा व्यिस्थापन ऄनुदान मशक्षा २५३११ एस.एस. मड. मप. - 

सोधभनाय ऄनुदान 

(बदैमेशक) 

३,३५,००० 

८७ मिद्याियमा शमैक्षक गुणस्तर सुदृढीकरण  एिम ्काययसम्पादनमा 

अधाररत प्रोवसाहन ऄनुदान 

मशक्षा २५३११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

६८,३६,००० 

८८ मिद्याियमा शमैक्षक गुणस्तर सुदृढीकरण  एिम ्काययसम्पादनमा 

अधाररत प्रोवसाहन ऄनुदान 

मशक्षा २५३११ एस.एस. मड. मप. - 

सोधभनाय ऄनुदान 

(बदैमेशक) 

४,९७,००० 

८९ शमैक्षक पहुचँ समुनमितता, ऄनौपचाररक तथा िैकमल्पक मशक्षा 

काययक्रम (परम्परागत मिद्यािय, िैकमल्पक मिद्यािय, साक्षरता 

र मनरन्द्तर मशक्षाका काययक्रम समते) 

मशक्षा २५३११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

९,३२,००० 

९० शमैक्षक पहुचँ समुनमितता, ऄनौपचाररक तथा िैकमल्पक मशक्षा 

काययक्रम (परम्परागत मिद्यािय, िैकमल्पक मिद्यािय, साक्षरता 

र मनरन्द्तर मशक्षाका काययक्रम समते) 

मशक्षा २५३११ एस.एस. मड. मप. - 

सोधभनाय ऄनुदान 

(बदैमेशक) 

६८,००० 



९१ साियजमनक मिद्याियका  मिद्याथीहरुका िामग मनशलु्क 

पाठ्यपुस्तक ऄनुदान 

मशक्षा २५३११ एस.एस. मड. मप. - 

सोधभनाय ऄनुदान 

(बदैमेशक) 

२,९०,००० 

९२ साियजमनक मिद्याियका  मिद्याथीहरुका िामग मनशलु्क 

पाठ्यपुस्तक ऄनुदान 

मशक्षा २५३११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

३९,८६,००० 

९३ साियजमनक मिद्याियमा ऄध्ययनरत मिद्याथीहरुका िामग 

छात्रबमृत्त (अिासीय तथा गैरअिासीय) 

मशक्षा २५३११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१६,२८,००० 

९४ साियजमनक मिद्याियमा ऄध्ययनरत मिद्याथीहरुका िामग 

छात्रबमृत्त (अिासीय तथा गैरअिासीय) 

मशक्षा २५३११ एस.एस. मड. मप. - 

सोधभनाय ऄनुदान 

(बदैमेशक) 

८७,००० 

९५ कोमभड १९ िगायत मिमभन्द्न महामारीजन्द्य रोगहरुको 

रोकथाम, मनयन्द्त्रण तथा मनगरानीका िामग सरोकारिािा 

सगँको ऄन्द्तरमक्रया तथा RRT, स्िास््यकमी पररचािन 

स्िास््य २५३१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

५०,००० 

९६ कोमभड १९ मिरुद्ध खोप ऄमभयान सचंािन ब्यिस्थापन खचय -

पामिकास्तररय सममक्षा तथा योजना र पामिका तथा स्िास््य 

सस्था स्तररय सपुररिेक्षण_ 

स्िास््य २५३१२ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

२,०६,००० 

९७ औिो तथा कािाजार माहामारी हुने क्षेत्रको छनौट गरी मबिामद 

छकय ने (रेस्पोन्द्सीभ स्प्रआेङ समते),  मकटजन्द्य रोग मनयन्द्त्रण 

काययक्रमको ऄनुगमन एिम ्मलू्याङ्कन तथा मकटजन्द्य रोग 

मनयन्द्त्रणका िामग बहुमनकाय ऄन्द्तरमक्रया गने 

स्िास््य २७१११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

३०,००० 

९८ क्षयरोगका जोमखम समहु तथा स्िास्थ सिेाको पहुच कम 

भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताि काययक्रम, 

घरपररिारका सदस्यहमाको सम्पकय  पररक्षण, समुदायमा 

क्षयरोगका मिरामीहमाको खोजपडतािका िामग क्षभता 

ऄमभिमृद्ध तथा  पररचािन । 

स्िास््य २७१११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

९५,००० 

९९ कामका िामग पाररश्रममक ऄनुदान सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२७१११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

४२,०५,००० 

१०० कामका िामग पाररश्रममक ऄनुदान (युिा रुप) सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२७१११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१३,००० 

१०१ मकसान सचूीकरण काययक्रम कृमि २७१११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

३,००,००० 

१०२ पामिकास्तरमा खोप र सरसफाइ प्रिर्धन काययक्रमको सममक्षा, 

सकू्ष्मयोजना ऄध्यािमधक र पामिका खोप समन्द्िय समममतको 

ऄमभममुखकरण समते पामिका स्तरमा २ मदन, िडा खोप 

समन्द्िय समममतको स्िास््य ससं्था, िडा सतरमा 

ऄमभममुखकरण १ मदन तथा पूणय खोप समुनितताको िागी 

घरधुरी सर 

स्िास््य २७१११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

२,९८,००० 



१०३ पोपण मिशिे (स्िास््य) क्षेत्रका काययक्रम सञ्चािन सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२७१११ युरोमपयन युमनयन - नगद 

ऄनुदान (बैदमेशक) 

३,००,००० 

१०४ पोिण काययक्रम स्िास््य २७१११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१५,३१,००० 

१०५ सामदुामयक मिद्याियका छात्राहरुिाइ मनशलु्क स्यामनटरी प्याड 

ब्यिस्थापन 

मशक्षा २७१११ एस.एस. मड. मप. - 

सोधभनाय ऄनुदान 

(बदैमेशक) 

१,३२,००० 

१०६ सामदुामयक मिद्याियका छात्राहरुिाइ मनशलु्क स्यामनटरी प्याड 

ब्यिस्थापन 

मशक्षा २७१११ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

१८,०८,००० 

१०७ बदैमेशक रोजगारीमा जान चाहने सम्भामित कामदारहरुिाइ 

गहन ऄमभमखुीकरण काययक्रम 

सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

२७२१९ नेपाि सरकार - नगद 

ऄनुदान 

७,००० 

१०८ सरुमक्षत नागररक अिास काययक्रम :- गण्डकी प्रदशेको िाग्िुङ 

मजल्िा क्षेत्र नं. १ ऄन्द्तगयत जमैनूी नगरपामिका- २३० िटा 

भिन, अिास तथा 

सहरी मिकास 

३११११ अन्द्तररक ऊण - नगद 

ऊण 

४३,००,००० 

१०९ रोजगार सिेा केन्द्रको सदुृमढकरण (कम्प्यूटर, फमनयचर मफक्चसय, 

क्यामरा, ऄन्द्य मिद्यतुीय ईपकरण) 

सामामजक सरुक्षा 

तथा सरंक्षण 

३११३२ अन्द्तररक ऊण - नगद 

ऊण 

२,००,००० 

११० स्िास््य सचूना साथै अआ एम यू सदुृढीकरण काययक्रम स्िास््य ३११३२ अन्द्तररक ऊण - नगद 

ऊण 

२,००,००० 

१११ साघुकंोमखु झो.पु., दारेगौडा झो.पु, जमैनूी नगरपामिका, 

िाग्िुङ 

यातयात पूिायधार ३११५१ अन्द्तररक ऊण - नगद 

ऊण 

२९,००,००० 

११२ निीकरणीय उजाय प्रिमध जडान (िायोग्याँस/मिद्युतीय 

चुिो/सधुाररएको चुिो/सौयय उजाय) 

ईजाय ३११५३ अन्द्तररक ऊण - नगद 

ऊण 

८,००,००० 

११३ • हाँमडकोट पययटकीय स्थि मिकास मनमायण जमैमनी न  पा  

बाग्िुङ 

पययटन ३११५९ अन्द्तररक ऊण - नगद 

ऊण 

९,००,००० 

११४ ररठे डाँडा पययटन पूिायधार मनमायण, जमैमनी न.पा.-5, बाग्िुङ पययटन ३११५९ अन्द्तररक ऊण - नगद 

ऊण 

९,००,००० 

८०४४५४०२५१२  सघंीय सरकारबाट हस्तान्द्तररत काययक्रम (मििेश ऄनुदान) 

११५ घर मिमहनहरुका िामग घर मनमायण गने 

काययक्रम 

िैंमगक समानता तथा सामामजक समािेशीकरण ३११११ अन्द्तररक 

ऊण - नगद 

ऊण 

१,००,००,००० 

८०४४५४०२५१३  सघंीय सरकारबाट हस्तान्द्तररत काययक्रम(समपुरक ऄनुदान) 

११६ जमैमनीघाट कुमश्मसेरा मटमरुखोिा 

सडक(क्रमागत अयोजना) 

यातयात पूिायधार ३११५१ अन्द्तररक 

ऊण - नगद 

ऊण 

६९,००,००० 



  
प्रधानमन्त्री रोजगार कायणक्रम  

आ व २०७८/०७९ को िामग प्रस्तामवत आयोजनाहरु (प्राप्त बजेट अनुसार कायाणन्वय हुने) 

क्र. स.ं योजनाको नाम वडा नं. 

१ मसरिारी खेत मसँचाइ कुिो १ 

२ बास्टारी खेत मसँचाइ कुिो १ 

३ मजममरेबगर द्वारेगौडा टार पोखरी १ 

४ एडमि मोटरबाटो देमख खौर मकसेका तिमामथ गोरेटोबाटो ममयत १ 

५ जैममनी २ ररङरोड ममयत सधुार २ 

६ श्री िक्ष्मीनारायण ममन्द्दर पैदिमागय संरक्षण २ 

७ रौदी देमख भसुािबासे िामखोररया छहरा पैदि मागय २ 

८ बनहु ँडाँडाबारी सरस्िमत प्रामि जाने पैदिमागय २ 

९ मोटरबाटो देमख डहरे पोखरी सम्म पैदि मागय २ 

१० दिेुबेसी मबराईने गोरेटोबाटो २ 

११ जामड चैराग गोरेटोबाटो २ 

१२ ररमतप दराईदी गोरेटोबाटो २ 

१३ मबराईने मसँचाइ कुिो ममयत २ 

१४ कुसणु्डे खानेपानी ममयत २ 

१५ चैराग खानेपानी ममयत २ 

१६ बुमढखकय  थमु्सेडाँडा दगुाय ममन्द्दर घोरेटोबाटो ३ 

१७ चापाखकय  बाघखोर घोरेटोबाटो ३ 

१८ जठेुखाल्टा गोल्खडा दगुाय प्रा मि घोरेटोबाटो ३ 

१९ दिेुनीखोिा देमख रानीिासे गणेश प्रा मि घोरेटोबाटो ३ 

२० तागा माआथान हुदै जरु घोरेटो ३ 

२१ ननु्द्थिा माझखकय  हुदँै मशिािय अधारभुत मिद्यािय घोरेटोबाटो ३ 

२२ बुमढखकय  खुँखानी एकपाटे ठोट्नेरी घोरेटोबाटो ३ 

२३ धिेुओडाँर समशानघाट देमख माझगाईँ सम्म घोरेटोबाटो ३ 

२४ मसरिारी देमख चनुारोडाँडा सम्म घोरेटोबाटो ३ 

२५ गोमपिासे देमख सियन सम्म घोरेटोबाटो ३ 

२६ दोभानखोिा देमख गाजादह सम्म पदमागय ३ 

२७ मौिाछ राताबारी गोरेटोबाटो ममयत ४ 

२८ खहरे सामदुामयक भिन गोरेटोबाटो मनमायण ४ 

२९ न्द्याखमु गोरेटोबाटो मनमायण ४ 

३० बोटे गाईँ हुदँ ैसिोदय मा मि पदमागय ५ 

३१ दोपहरे कँुडहर मिुाबारी पदमागय ५ 

३२ कुसनु्द्डे मसम्िेरुम्टा पदमागय ५ 

३३ दानिुाथान देिि ममन्द्दर पदमागय ५ 



३४ सिोदय मा मि जाम्नाबोट हुदँै ररठेडाँडा पैदिमागय ५ 

३५ मचिाईनेखकय  हुदँै मेिा डाँडा पदमागय ६ 

३६ पाङकोट हुदँै रुचािथर पदमागय ६ 

३७ बुद्धचोक देमख पौडेिचोक हुदँै धैरेनी पदमागय ६ 

३८ रातामाटा देमख िाँसखोिा हुदँै कामिगण्डमक मकनार पदमागय ६ 

३९ हल्िनचोक देमख पररयार टोि पदमागय ६ 

४० मजटीजेटको बाटो मनमायण ६ 

४१ िौिा देमख रोहोते हुदँै कृमि सडक सम्म गोरेटोबाटो मनमायण ७ 

४२ ढाडखोिा देमख भेडािारी िोर हुदँै माआकोथान सम्म गोरेटोबाटो मनमायण ७ 

४३ ऄज्याङ्दी देमख समतढँुगा सम्म गोरेटोबाटी मनमायण ७ 

४४ बजै िामझनी डुमचौतारा गोरेटोबाटोबाटो मनमायण ७ 

४५ िौिा मढक चौपारी देमख कामि गण्डकी मकनार सम्सानघाट गोरेटोबाटो ममयत ७ 

४६ कररडोर देछ देमख कामिगण्डकी मकनार सम्सानघाट गोरेटोबाटो ममयत ७ 

४७ गाइथनेुघाट  राधाकृष्ण ममन्द्दर िेिबगर भमुनया ८ 

४८ साईँकोमखु ईकािा धसेुनी गोरेटो बाटो ८ 

४९ केिै देमख थाम्का गोरेटो बाटो ममयत ८ 

५० नेपाने पोखरी सफाइ ८ 

५१ भड्कुिा पोखरी सफाइ ८ 

५२ टुहुरीचौरी केमटचौर गोरेटोबाटो ममयत ८ 

५३ क्िाङ्दी देमख भड्कुिा सम्म कच्ची नामि तथा सोमिङ मनमायण ८ 

५४ होपधेंरा िडा कायायिय देखि केिै सडक ८ 

५५ भ्याईनेखोिा समतिस मटेङ्िाबारी सडक ८ 

५६ रामधखोिा गहते मचिाईनेखकय  कुिो ममयत तथा सफाइ ८ 

५७ ठूिोखेत मडही मजममरे सफाआ तथा ममयत ८ 

५८ पाविाखेत ईपल्िो ढुसेनी अरोटचौर कुिो सफाआ तथा ममयत ८ 

५९ मन्द्टेङ िगर क्िाङ्दी भड्कुिा गोरेटो सफाआ तथा ममयत ८ 

६० िडा कायायिय हुदँ ैिौसीया रुख िामाथर मेिममिाप प्रामि घ्यरू गोरेटोबाटो ममयत ९ 

६१ दौ्ारा राम्चे सडक ममयत ९ 

६२ जाडी मजममरेिन सराते नाम्दकु सडक ममयत सम्भार ९ 

६३ खररिोट िामाखोररया गोरेटोबाटो मनमायण ९ 

६४ हाँमडकोट पैदि मागय ममयत (मनरन्द्तर) १० 

६५ मबहारथिा हाँमडकोट पदमागय १० 

६६ द्वारेबास डाँडाखानी मोटरबाटो ममयत १० 

६७ डाँडाखानी मकटेनी कािखोिा मोटरबाटो ममयत १० 

६८ रुम्टा ढाँड गाहाथर जमामि पाही पदमागय १० 

६९ बस्नाते मचिाईनेखकय  नाम्दकु पदमागय १० 

७० हामत्तढँुगा सजृनाटोि माजर पदमागय १० 



७१ मढकीचौर बहमर बनपािा पदमागय १० 

७२ कािाखोिा बगरमारे मकटेनी पदमागय १० 

७३ फिाटे काममडाँडा मकटेनी पदमागय १० 

७४ देईरािी पामह पदमागय १० 

७५ नाम्दकु सेपिुा पदमागय १० 

७६ श्रीसगाईँ हुिाके सेपिुा पदमागय १० 

७७ पाति महिे देईरािी पदमागय १० 

 



गोखाण वेल्फेयर ट्रि नेपाि 

ग्रामीर् खानेपानी तथा सरसफाइ कायणक्रम 

पमिमाञ्चि के्षत्रीयक कायायिय, पोखरा 

 

आ व २०७८/७९ मा जैममनी नगरपामिकामा कायाणन्वयन हुने कायणक्रमहरु 

 

क्र 

स 

आयोजनाको 

नाम 

वडा 

नं 

मनमाणर् 

गररने 

धारा 

संख्या 

िाभामन्वत हुने 
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१ डेम्घा खा. पा. 

अयोजना 

९ २४ २२ १४६ १ ११ ९७,२५,६४०।७० क्रमागत 

ममटर जमडत 

मनजी धारा 

२ माईरीमभर खा. पा. 

अयोजना 

९ १० ९ ७७ ० ० १४,०९,५४२।९२ क्रमागत 

ममटर जमडत 

मनजी धारा 

३ िामखोररया खा. 

पा. अयोजना 

९ ६२ ६० ३८७ १ २३ १४,०९,५४३।९२ क्रमागत 

ममटर जमडत 

मनजी धारा 
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जैममनी नगरपामिकाको सातौ ँनगर सभाको वैठकका मनर्णयहरु 

 

१. जैममनी नगरपामिकाको अ.ि.२०७८/७९ को नगर प्रमुख श्री इन्द्रराज पौडेिज्यूबाट पेश भएको नीमत तथा काययक्रम निौं नगर 

सभाबाट पाररत गररयो । 

२. जैममनी नगरपामिकाको अ.ि.२०७८/७९ को नगर ईपप्रमुख श्री मििा रानाज्यूबाट पेश भएको बामियक बजेट निौं नगर सभाबाट 

पाररत गररयो । 

३. जैममनी नगरपामिकाको “अमथयक मिधेयक २०७८”  निौं नगर सभाबाट पाररत गररयो । 

४. जैममनी नगरपामिकाको “मिमनयोजन मिधेयक २०७८”  निौं नगर सभाबाट सियसम्मत पाररत गररयो । 

५. नगरपामिकाको दैमनक काययसंचािनको क्रममा नगरप्रमुखबाट सदर भएका तेस्रो नगरसभाको िैठकदेमख हािसम्मको समयािमधमा 

सम्पूणय मटप्पणी अदेशहरु, नगरप्रमुख, नगरईपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय ऄमधकृतबाट भएका अमथयक सहायता सम्बन्द्धी 

अदेशहरु र सो सम्बन्द्धी खचयहरु नगर सभाबाट ऄनुमोदन गररयो । 

६. जैममनी नगरपामिका कायायियबाट अ.ि.२०७७/७८ को बामियक ऄिमधमा सम्पन्द्न भइ जांचपास तथा फरफारक ईपसमममत 

माफय त फरफारक गरर भुक्तानी मदइएका सिै योजना तथा काययक्रमहरुिाइ अजको नगरसभाकोबाट ऄनुमोदन गने मनणयय गररयो । 

७. मममत २०७७ श्रािण १ बाट हाि सम्म जैममनी नगर काययपामिकाको िैठकबाट भएका सम्पूणय मनणययहरु यस नगरसभाबाट 

ऄनुमोदन गररयो । 

८. काययपामिका, नगर प्रमुख, नगर ईप प्रमुख र प्रमुख प्रशासमकय ऄमधकृतबाट मििेकको प्रयोग गरी अिश्यकता र औमचवयको 

पुमष्टहुने गरी समय समयमा गरेका मनणययहरु ऄनुमोदन गने मनणयय गररयो । 

९. जैममनी नगरपामिकािाइ समृद्ध बनाईन स्थानीय तहको श्रोत साधन क्षमता र जनसहभामगता समेतबाट सम्पन्द्न हुन नसक्ने योजना 

तथा काययक्रमहरुिाइ संघ, प्रदेश, मजल्िा एिं मिकास साझेदारसँग माग/मसफाररस गरी पठाईन नगर प्रमुख, नगर ईपप्रमुख र प्रमुख 

प्रशासकीय ऄमधकृतिाइ ऄमधकार प्रवयायोजन गने मनणयय गररयो ।  

१०. चािु अ.ि.को ऄमन्द्तम भूक्तानी भइ यथाथय मििरण तयार नभआसकेकोिे  बाकी  हुन अईने रकम ऄथातय ऄल्या रकम प्रस्तामित 

अम्दानीमा थप हुन गएमा ईक्त रकम अिश्यकता ऄनुसार बामियक योजना पुमस्तकाको सूचीमा समािेश गररएका अयोजनाहरुमा 

खचय गनय िा नगरका महविपुणय अयोजना काययक्रम र ऄन्द्य मनकाय सँग साझेदारी गनय सक्ने गरी काययपामिकािाइ ऄमधकार 

प्रवयायोजन गने मनणयय गररयो । र ऄल्या रकम कम हुन गएमा समपरूक कोि मशियक प्रभामित हुदँै जाने मनणयय गररयो । 

११. िडागत ममयत संभार कोिमा मिमनयोमजत रकमबाट मिमभन्द्न िडाहरुिे गरेको खचय ऄनुमोदन गररयो । 

१२. नगर सभािे मिगतमा मस्िकृत गरेका काययमिमध र मनमतहरु कमतपय कायायन्द्ियन भएका, कमतपय कायायन्द्ियन हुन बाँकी रहेका र 

कमतपय ऄन्द्य मनकायसँगको सहकाययमा गनुयपने देमखएका मनमतगत मिियिाआ काययपामिकािे संमिधान र कानुनको पररमधमा रमह 

मनणयय गरर मनरन्द्तरता मदन िा पररमाजयन गनय सक्ने गरी काययपामिकािाआ ऄमधकार प्रवयायोजन गने मनणयय गररयो ।  

१३. नगरपामिकाको अफ्नै श्रोतबाट सम्पन्द्न हुन नसक्ने िा रकम ऄभािको कारणबाट सम्पन्द्न हुन नसकेका नगर के्षत्रमा माग भएका 

अयोजनाहरुको सूची बनाआ नगर सभाको बामियक योजना पुमस्तकामा समािेस गरी अिश्यकता ऄनुसार ऄन्द्य मनकायसँग माग गनय 

िा मसफररस गनय काययपामिका/नगर प्रमुख, ईप प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय ऄमधकृतिाआय ऄमधकार प्रवयायोजन गने मनणयय गररयो । 

१४. कोरोना ऄमतमारी िा माहामारीका कारण सृमजत समस्या समाधान गदै जाने क्रममा कोरोना महामारी मशियकमा मिमनयोमजत रकमिे 

नपुगेमा भैपरी अईने पुंमजगत मशियक, समपुरक कोि मशियक र अिश्यकता ऄनुसार ईपयुक्त मशियकबाट खचय गनय सक्नेगरी 

काययपामिकािाआ ऄमधकार प्रवयायोजन गने मनणयय गररयो ।  

१५. अ.ब. २०७४।०७५‚ २०७५।०७६ र २०७६।०७७ को ऄमन्द्तम िेखा पररक्षण हुँदा महािेखा परीक्षकको कायायियबाट प्राप्त प्रमतबेदनमा 

औल्याआएका िेरुजकुो ऄध्ययन गरर बेरुज ुअएको पाआएमा ईक्त प्रमतबेदन ऄनसुार थप प्रमाण जटुाईन ुपने भएमा जटुाईने‚ बेरुजकुो 



िगत ऄद्याबमधक गने र िाँकी देमखएको बेरुज ुफछययौटका िामग अबश्यक ईपायहरु ऄपनाईन प्रमखू प्रशासमकय ऄमधकृतिाआ मनदेशन 

मदने मनणयय गररयो । 

१६. संमघय सरकारबाट कामकाजका िामग खमटआ अईने प्रमखू प्रशासमकय ऄमधकृतिाआ चाि ुअ.ब. को बैशाख १ गते देमख ऄमधकृत 

दशौ ँतह सरहको तिि भत्ता ईपिव्ध गराईने प्रस्ताि स्िीकृत गररयो । 

१७. जैममनी नगरपामिकाको अ.ि.२०७७/७८ को बामियक योजनामा मिमभन्द्न सरोकारिािा मनकायहरुसँग कायायन्द्ियन गररमदनका 

िामग िडागतरुपमा पेश भइ बामियक योजनामा समािेश भएका सिै योजना र काययक्रमहरु मध्ये चािु अ.ि.सम्म कायायन्द्ियन हुन 

बांकी र क्रमागत रहेका सिै योजना तथा काययक्रमिाइ यस ििय पमन बजेटको श्रोत र अिश्यकताको अधारमा प्राथममकता मदइ 

नगरपामिका अफै िा सरोकारिािा मनकायमा मसफाररस गरर कायायन्द्ियन गनय पहि गने मनणयय गररयो ।  

१८. जैममनी नगरपामिका मभत्र कायायन्द्ियन गने गरी स्िीकृत  ICRP काययक्रम ऄन्द्तगयतको कुमश्मसेरा सकुय िा मिनामारे ऄजेिा जैदी 

मछस्ती सडकको अगामी अ.ि.मा कायायन्द्ियन सुरु गनय सरोकारिािा मनकायमा ऄनुरोध गरी पठाईने मनणयय गररयो ।  

१९. जैममनी नगरपामिकाको प्रसामकय भिन मनमायण गनय जैममनी िडा १ मा कायायियको नाममा जग्गा व्यिस्थापन भआय भिनको 

मडमपअर समेत तयार भै सकेको हुँदा र ईक्त भिन मनमायण गनय नगरपामिकाको श्रोतबाट मात्र संभि नभएकोिे सो को िामग संघीय 

सरकार संघीय माममिा तथा स्थानीय मिकास मन्द्त्रािय र गण्डकी प्रदेश सरकार भौमतक पुिायधार मिकास मन्द्त्राियसँग माग गरी 

पठाईने मनणयय गरीयो । 

२०. जैममनी नगरपामिकाको भिन मनमायणको िामग व्यिस्थापन भएको जग्गामा मटमुर खोिािे कटान हुने सम्भािना िाआय दृष्टगत गरी 

संरक्षणका िामग िागत ऄनुमान गरी रुपाताि संरक्षण अयोजना पोखरामा माग गरी पठाईने मनणयय गररयो । 

२१. जैममनी नगरपामिका मभत्रका ऄमत अिश्यक खोिा र नमद कटान के्षत्र पमहरो रोकथाम गनुयपने स्थानमा रोकथाम तथा संरक्षणको 

िामग ईल्िेमखत रुपा ताि संरक्षण अयोजना तथा ऄन्द्य सरोकारिािा मनकायमा माग गरी पठाईने मनणयय गररयो । 

२२. अ ब. २०७८।०७९ मा नगरपामिका के्षत्रमा संचािन हुने सभा‚ सेममनार‚ गोष्टी र काययशािा जस्ता प्रमशक्षण काययक्रममा खचय गनयका 

िागी तपमशि ऄनुसारको मापदण्ड (नमयस) स्िीकृत गररयो । 

तपमशि 

क्र.स. मशषणक नगरपामिका कायाणियवाट 

केन्रमा सचंामित 

नगरपामिका केन्र बामहर वडामा  

सचंामित 

कायणक्रम संचािन सम्बन्धी 

१ संयोजक भत्ता प्रमत मदन १५००। १२००। 

२ स्रोत व्यमक्त पाररश्रममक नगरबामहरिाट मिन ुपरेमा प्रमत ससेन २५००। २०००। 

३ हणे्डस अईट्स ८००। ५००। 

४ सहजकताय पाररश्रममक प्रमत ससेन १५००। १२००। 

५ सहायक सहजकताय पाररश्रममक प्रमत ससेन १०००। ८००। 

६ सहयोगी कमयचारी पाररश्रममक प्रमत मदन ५००। ४००। 

७ प्रमशक्षण सामािी, (३ मदन भन्द्दा बढी भएमा प्रमत मदन थप रु ५००) ३०००। २०००। 

८ फोटोकपी अिस्यकता ऄनसुार अिस्यकता ऄनसुार 

९ सहभागी यातायात खचय एकोहोरो ऄमधकतम ५००। ३००। 

१० सहभागी भत्ता ७००। ४००। 

११ सहभागी खाजा १५०। १५०। 

१२ सहभागी खाना २५०। २५०। 

१३ सहभागी स्टेशनरी १००। १००। 

१४ प्रमतिेदन िेखन ३०००। २०००। 

१५ ऄमतररक्त समय काम गरेको खानाखाजा खचय (प्रमत २ घण्टाको मसफ्ट) ३००। २००। 



पुनि: ऄनुगमनका िामग बाह्य कमयचारी/पदामधकारी/व्यमक्त संिग्न हुदँा खाना खचय मनयमानुसार हुनेछ । 

 

२३. जैममनी नगरपामिका मभत्र रहेका मिमभन्द्न िडाहरुबाट प्राप्त तपमसि ऄनुसारका योजना तथा काययक्रमहरुिाइ नगरपामिकाको 

अफ्नो श्रोतको ऄमतररक्त ऄन्द्य सरोकारिािा मनकायहरुको समन्द्ियमा प्राथममकताका अधारमा कायायन्द्ियन गदै जाने मनणयय 

गररयो । 

क्र.स. मििरण िडा 

१ जैममनी २ ररङ रोड सधुार मिस्तार २ 

२ िक्ष्मी नारायण पञ्चदेि ममन्द्दर तथा जेष्ठ नागररक ऄनाथािय सेिा केन्द्र पिुायधार मनमायण । २ 

३ गोनेरी फुििारी के्षत्र पमहरो मनयन्द्त्रण । २ 

४ भिुािबासे िामखोररया गल्छ कटान तथा पमहरो संरक्षण २ 

५ कमि जैसी ममन्द्दर पययटकीय पिुायधार मनमायण २ 

 पञ्चदेि कृमि तथा पशु फमयको पिुायधार तथा ईवपादन व्यिस्थापन तथा बजारीकरण २ 

६ पाता ररठाबोट िानकुना थमु खोिाखानी सडक मनमायण ८ 

७ चाईकेको कुिी ममयत मनमायण ८ 

८ क्िाङ्दी फडुकुिा परुानी गाँई सडक ८ 

९ झिेुखोिा मछस्ती खानेपानी योजना ८ 

१० पाविे खोिा धसेुनी खानेपानी ममयत  ८ 

११ रामधखोिा ररठािोट खानेपानी ममयत ८ 

१२ तुसारे फुके सल्िा काईछे खानेपानी ममयत ८ 

१३ कल्िारे पधेरा ममयत ८ 
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१३ धान पकेट के्षत्र ६ 

१४ सुन्द्तिा पकेट के्षत्र ६ 

१५ कोल्डस्टोर मनमायण ५ 

१७ गाइभैसी पािन तथा दगु्ध ईवपादन ५ 

१ कामिगण्डकी मकनार मन्द्ताङ िगर दमेख ऄदिुाबारी कोररडोर सम्म पदमागय  ८ 

२ बेिबगर, िाङमिङ, फुकेसल्िा, िडा कायायिय, परुानोगाईँ पदमागय ८ 

३ परुानोगाईँ पययटमकय स्थिमा सामदुामयक भिन तथा रष्ट मनमायण ८ 

४ तल्िा बगर कररडोर गाआथुनेबाट राधाकृष्ण मन्द्दीर संस्कृत मामि पदमागय फुकेसल्िा मशि मन्द्दीर गमदयि गणेश मन्द्दीर ममयत ८ 

६ भडारी गफुा तथा पतुिीगरा मसमताि संरिण तथा प्रिर्धन ८ 

७ परुानोगाईँ बराज ुमन्द्दीर पौरामणक संरचना मनमायण  ८ 

८ डाँडार टाप ुमशि ममन्द्दर मनमायण १० 

९ साििीडाँडा पदमागय मनमायण ९ 



१० साििी डाँडा पाकय  मनमायण ९ 

११ तारेमभर तीनचोखे भ्यटूािर मनमायण ९ 

१२ हात्तीढंुगा गणेश ममन्द्दर पदमागय मनमायण ९ 

१३ पययटकीय पैदिमागय (कोरीडोर देईरािी ममन्द्दर चोखेक देमिस्थान, माआकास्थान हुदँै हाँमडकोट) ६ 

१४ ररठेडाँडा पययटन मिकास काययक्रम ५ 

१५ देईरािी डाँडा ऄमरपरुी कमिजैसी जाने पदमाग २ 

 गाँजा दह संक्षरण ३ 

३ पािुङखोिा िाआनकुना िघजुिमिद्युत कुिो ममयत ८ 

४ पािुङखोिा िाआनकुना िघजुिमिद्युत कुिो ममयत ८ 

५ हाँमडकोटा केमन्द्रय मिद्युत मिस्तार १० 

६ ईपल्िो खािुङखोिा जिमिद्युत ममयत संभार ९ 

७ कािुङखोिा िघजुिमिद्युत ममयत संभार ९ 

८ ठेईिेखोिा िघजुिमिद्युत ममयत संभार ९ 

९ िामखोरमया िघजुिमिद्युत मनमायण ९ 

१ जुरेढँुगा यिुा क्िि खेि मैदान १० 

२ जैममनी नपा ९ िडा स्तरीय खेिमदैान ९ 

 

२४. जैममनी नगरक्षेत्रका सि ैखोिानािाहरुमा करेन्द्ट िगाइ माछा मान ेकाययिाइ िडा समममत, राजनैमतक दि, समाजसेिी, 

िमुद्धजीमि, नागररक समाज र प्रहरी प्रशासनको समते सहयोग मिइ पणूयरुपमा रोक िगाईन मनणयय गररयो । 

२०. जैममनी नगरपामिका कुश्मीसेराको प्रहरी चौकी स्तरईन्द्नती गरी प्रहरी मनरीक्षकको कमाण्डमा रहने गरी आिाका प्रहरी 

कायायिय राख्न मजल्िा प्रशासन कायायिय र मजल्िा प्रहरी कायायिय मा माग गरर पठाईने मनणयय गररयो । 

२१. जैममनी नगरपामिका मभत्ररहकेा सम्भामित सिै जोमखम िस्तीहरुको सरुमक्षत र व्यिमस्थत िस्ती बसाईन सम्बमन्द्धत 

मनकायमा माग गरर पठाईन ेमनणयय गररयो । 

२२. जैममनी नगरपामिकािाइ थप व्यिमस्थत र समदृ्ध िनाईन कृमिनीमत, पशनुीमत,पययटननीमत स्िास््य नीमत मशक्षानीमत 

गररिी मनिारण नीमत िैङ्मगक तथा सामामजक समािेशीकरण नीमत तजुयमा गरर क्रमशः िाग ुगद ैजान ेमनणयय गररयो । 

२३. जैममनी नगरपामिकाको अमथयक मिकासका िागी मकै खतेी, ऄिैची खतेी, अिुखतेी, मटमरु खतेी, सनु्द्तिाखेती, 

कमफ, कागमत केरा, अँप िगायत मौसमी तथा बेमौससमी तरकारी तथा फिफुि खेमतको पकेट क्षते्र पमहचान गरी 

एक िडा एक ईवपादनिाइ प्राथममकता मदन ेमनणयय गररयो । 

२४. जैममनी नगरपामिकाको केन्द्र कुस्मीसेरा बजारिाइ व्यिमस्थत र सनु्द्दर बस्तीको शहर बनाईन सडक कािो पत्रे तथा 

नािी मनमायण र ऄन्द्य पिुायधार मनमायणका िामग सहरर मिकास मन्द्त्रािय माग गरी पठाईन ेमनणयय गररयो । 

२५. जैममनी नगरपामिकाको एमककृत शहरी मिकास गरुुयोजनािाआय कायायन्द्ियनमा ल्याईन ेमनणयय गररयो । 

२६. जैममनी नगरपामिका मभत्र रहकेा प्राकृमतक तथा धाममयक महसाििे महवि राख्न े हाडीकोट, गाजादह, परुानोगाँई, 

भगितीस्थान ििेिगर, राधाकृष्ण ममन्द्दर, कमिजैशी ममन्द्दर क्षेत्र,  गाइथनुे र जैममनीघाट, कोटघर, समत ममन्द्दर, हत्ती 

ढुङ्गािाइ पययटकीय क्षेत्रको रुपमा प्रिदध्न गद ैजाने मनणयय गररयो । 



२७. नगरपामिका क्षेत्रमभत्र रहकेा साियजमनक घर जग्गा िगायत सिै प्रकारका सरकारी सम्पमत्तहरुको पमहचान गरी िगत 

तयार गरर मतनीहरुको संरक्षण र ईपयोग गने मनणयय गररयो । 

२८. नगरको स्िीकृत िामियक काययक्रम ऄनसुारका योजना तथा काययक्रमहरु सञ्चािन गदाय ईच्च प्रमिमधयकु्त र मेमसन 

औजार ईपकरणहरु प्रयोग गनुय नपने प्रकृमतका योजना  काययक्रमहरु  प्रवयक्ष जनसहभामगतामा पररचािन गरी ईपभोक्ता 

समममत माफय त कायायन्द्ियन गररन ेमनणयय गररयो । 

२९. स्थानीय श्रमको ईपयोग गनुय नपन ेप्रमिमधयकु्त र ममेशन औजार ईपकरणहरु प्रयोग गनुयपन ेप्रकृमतका योजना सँचािनमा 

ईपभोक्ता समममतको व्यिस्थापकीय क्षमता वयमत प्रभािकारी नहुन े भएकोिे वयस्ता योजनाहरु अमथयक ऐन मनयम 

ऄनसुार ठेक्का पट्टाबाट सञ्चािन गने मनणयय गररयो । 

३०. नगरमभत्र कृमि ईपज बमृद्ध गद,ै खाद्य सरुक्षा काययक्रम सञ्चािन गन,े अयअजयन तथा स्िरोजमिूक मसप मिकास गद ै

नागररकहरुको क्रयशमक्त बमृद्ध गद ैिैजान ेर ऄसहाय ऄनाथाश्रम तथा पनू स्थापना केन्द्र सञ्चािनका िागी पहि गरी 

जैममनी नगरका  गमतमिमधहरुिाइ व्यिमस्थत गन ेमनणयय गररयो । 

३१. भौमतक पिूायधार कमजोर भएका नगरका सामदुामयक मिद्याियहरुको भौमतक पिूायधार सधुार तथा पनुमनमायण गन े  र 

मिपन्द्न ऄिस्थामा रहकेा केही सामदुामयक मिद्याियहरुिाइ सक्षम बनाआ पठनपाठनिाइ प्रभािकारी बनाईन 

सम्बमन्द्धत मिद्यािय समदुाय तथा सरकारी मनकायहरुसँग अिश्यक समन्द्िय गद ैऄगाडी िढ्ने मनणयय गररयो । 

३२. मशक्षाको ऄिसरबाट िमञ्चत तथा मिमभन्द्न क्षेत्रमा काययरत श्रममक बाबामिकाहरुका िामग ऄनौपचाररक र मिशिे 

शैमक्षक तथा अयअजयनमा अधाररत सीपमिूक काययक्रम सञ्चािन तथा नगरपामिका क्षेत्रका प्रवयेक घरिाइ बाि 

संरक्षण गहृको रुपमा स्थामपत गरी यस नगरिाइ सबै सरोकारिािाहरुको सहयोगमा बािश्रम शोिण मकु्त नगर 

स्थामपत गन ेकाययमा गै  सरकारी तथा नीमज क्षते्र सँग सहकायय गद ैऄगाडी िढ्ने मनणयय गररयो । 

३३. मशक्षा नै सामामजक मिकासको मिू अधार हो भन्द्ने त्यिाइ अवमसाथ गरर नगरमा रहकेा सिै प्रारमम्भक 

बािमिकास केन्द्रहरुको व्यिमस्थत सञ्चािनमा मिशेि जोड मदद ै नमनुाको रुपमा केही मिपन्द्न तथा दमित 

बािबामिका छात्रिमृत्त काययक्रम र नमनूा मशक्षक तथा मिद्याियिाइ परुस्कृत गरी थप व्यिमस्थत बनाईन ेमनणयय गररयो 

। 

३४. नगरिासीहरुको जनस्िास््यको सरुक्षा र ईपभोक्ता महत संरक्षणको िामग खाद्य गणुस्तर कायम गन,े खाद्य ममसािट 

मनयन्द्त्रण गन,े मासजुन्द्य पदाथयको मिमक्र मितरणिाइ व्यिमस्थत र प्रभािकारी रुपमा संचािन गनय तत ् तत ्

मनयकाहरुसँग समन्द्िय गरी समय सापेक्ष अिश्यक काययक्रम सञ्चािन गन ेमनणयय गररयो । साथै नगरमा हुन सक्ने सिै 

प्रकारका दमुित तथा ऄखाद्य पदाथयहरुको मिमक्र मितरणिाइ मनरुवसामहत गद ैसम्बद्ध मनकायहरुको सहकाययमा मिके्रता 

तथा ईपभोक्ता मशक्षा काययक्रम संचािन गने मनणयय गररयो । 

३५. नगरमा शहरी स्िास््य मक्िमनक सञ्चािन गन ेनपेाि सरकारको नीमत ऄनसुार दीघयकािसम्म सेिा पगु्न ेगरी िडा न ं८ 

र १० को ईपयकु्त स्थानमा शहरी स्िास््य मक्िमनक स्थापना र सञ्चािन गरी नागररकको अधारभतू स्िास््य 

सेिािाइ मिपन्द्न िगयको पहुच सम्म परु  याईन सरोकारिािा मनकायमा ऄनरुोध गरर पठाईन ेमनणयय गररयो । 



३६. नगरको धाममयक, सास्कृमतक, जैमिक एिं पयायिरणीय र प्राकृमतक पययटनको सम्भािना बोकेको क्षेत्रहरुको एमककृत 

मिकासका िामग नगरको पययटन प्रोफाआि बमोमजम नगरका पययटन मिकास सम्बन्द्धी मक्रयाकिापहरुिाइ सन्द्चािन 

गने मनणयय गररयो । 

३७. नगर क्षते्र मभत्रका साियजमनक महविका मठ, ममन्द्दर, पोखरी तथा स्नानघाट अमदको ममयत, सँम्भार संरक्षण तफय  

यथोमचत ध्यान मदद ैनगरका परम्परागत मौमिक किा र संस्कृमतहरुको संरक्षण र सम्िर्धनिाइप्राथममकता मदइ कायय 

गने मनणयय गररयो । 

३८. नगरको सनु्द्दरता नै पमहचानको मखु्य अधार भएकोिे आिाका प्रहरी कायायिय र रामफक प्रहरीको सहकाययमा नगरको 

मनयममत ऄनगुमन तथा मनररक्षण गने व्यिस्था ममिाइ नगरको यातायात तथा बजार व्यिस्थापन गनय िसपाकय  

मनमायणको िामग अिश्यक पहि गने मनणयय गररयो । 

३९. अगामी अ.ि.को िागी प्रस्ताि गररएको सनु्द्दर घर सनु्द्दर बस्ती काययक्रमको प्रभािकारी कायायन्द्ियन गने मनणयय 

गररयो । 

४०. बािबामिकाहरुको समि मिकासकािामग स्थानीय बािमतै्री शासन व्यिस्थािाइ ऄििम्बन गने सम्बन्द्धमा स्थानीय 

बािमैत्री नगर समममत गठन गरी  मक्रयामशि र मजम्मेिारी बनाइ बािमैत्री स्थानीयशासन रामष्रय रणमनमत २०६८ िे 

मिएको िक्ष्य तथा ईद्दशे्य ऄनरुुपका काययहरु गद ैक्रमश नगरिाइ बािमैत्री नगरको रुपमा मिकास गद ैजाने मनणयय 

गररयो । 

४१. सामामजक समािेशीकरणको प्रमक्रयािाइ संस्थागत रुपमा ऄगामड बढाईन नगर क्षेत्रका दमित, जनजाती, अमदिासी, 

बदृ्ध, एकि ममहिा ऄपाङ्ग, ऄल्पसंख्यक, ऄसहाय तथा मपछमडएको िगय क्षते्र र समदुायको सशमक्तकरण काययक्रममा 

सम्बमन्द्धत िगयको सहभामगता सम्बन्द्धी िमक्षत काययक्रमहरु संचािन गने मनणयय गररयो । 

४२. नगर क्षते्र रहकेा फरक क्षमता भएका नगरिासीहरुको मिकासमा ध्यान मदद ैश्रिण शमक्त, दृश्य शमक्त, िाक शमक्त र 

ऄन्द्य ऄपाङ्गता  रहकेा नगरिासीहरुका िामग मिशेि काययक्रम सञ्चािन गनय सरकारी तथा गरै सरकारी क्षेत्रसँग 

समन्द्िय गद ैऄगाडी िढ्ने मनणयय गररयो । 

४३. नगरको समि मिकासको िामग साियजमनक नीमज साझदेारीको ऄिधारणािाइ साथयक रुपमा ऄगामड बढाआ भौमतक 

मिकास, परुातामविक महविका बस्तु र भौमतक संरचनाहरुको संरक्षण, सम्िर्धन गनय र पययटक मिकासमा िामग मनजी 

क्षेत्रसँगको साझेदारी र सहकायय गद ैप्रभािकारी रुपमा कायायन्द्ियन गन ेमनणयय गररयो । 

४४. नगरको अमथयक तथा सामामजक मिकासका क्षते्रमा साियजमनक नीमज साझेदारीको सम्भाव्यता ऄध्ययन गरी मनमज 

क्षेत्रको िगानी प्रिधयन गन ेईद्दशे्यका साथ साियजमनक मनजी साझेदारी प्रिद्धन समममत गठन पररचािन गरी साियजमनक 

मनमज साझदेारी िगानीको िातािरण सजृना गनय पहि गने मनणयय गररयो । 

४५. स्थानीय औधोमगक ईवपादन नगरको अवममनभयरताको एईटा प्रमखु माध्यम भएकोिे नगरमा रहकेा साना  तथा घरेि ु

ईद्योगहरुको प्रिधयनका िमग प्रदशे तथा संघीय सरकारको सम्बमन्द्धत मन्द्त्राियसँग अिश्यक समन्द्िय गने र िघ ुईद्यम 

मिकास काययक्रमको प्रभािकारी कायान्द्ियन गन ेमनणयय गररयो । 



४६. स्थानीय सीपबाट सञ्चािन गनय समकने मिमभन्द्न ईद्यम सञ्चािन गनय आच्छुक ईद्यमीहरुिाइ घरेिु तथा साना ईद्योग 

काययियसँग को सहकाययमा ईद्यम सीप तामिमको व्यिस्था ममिाईन पहि गने मनणयय गररयो । 

४७. नगरिासीहरमा सचुनाको पहुचमा बमृद्ध गनय नगर सचुना केन्द्रिाइ व्यिमस्थत गरी नगरपामिकाबाट भए गरेका सम्पणूय 

गमतमिमधहरुिाइ मिमभन्द्न स्थानीयसञ्चार माध्यम माफय त मनयममत प्रिाह गरी पारदशीता एिं साियजमनक जिाफदमेहता 

िहन गने कायय प्रभािकारी बनाईने मनणयय गररयो । 

४८. िैदमेशक रोजगारिाआय भरपदो र व्यिमस्थत गराईन सरुमक्षत अप्रिासन पररयोजना समेतको सहकाययमा प्रभािकारी 

कायायन्द्ियन गद ैजान ेमनणयय गररयो । 

४९. जैममनी नगरको शहरी आिाकामा ईवपामदत फोहोरहरुिाइ व्यिमस्थत गनयका िामग सम्भाव्य दमेखएको क्षते्रको प्रारामभक 

िातािरणीय पररक्षणको प्रमतिेदनको अधारमा ियाण्डमफि साआट मनमायण काययिाइ मतव्रता मदन संबमन्द्धत मनकायसँग 

समन्द्िय गद ैऄगाडी िढ्ने मनणयय गररयो । 

५०. नगरिाइ स्िस्थ सफा र सनु्द्दर राख्नको िामग सचेतनामिूक काययक्रम सञ्चािन गनय स्थानीयसंघसंस्था तथा क्ििहरु, 

होटि व्यिसायी संघसंस्थाको सहकाययमा घरदिैो ऄमभयान संचािन गन ेमनणयय गररयो । 

५१. नगरपामिका क्षते्रमा प्राकृमतक तथा मानि मनममयत प्रकोप व्यिस्थापनको काययिाइ व्यिमस्थत एिं प्रभािकारी बनाआ 

सञ्चािन गनय नगर क्षते्रको प्रकोप व्यिस्थापन सम्बन्द्धी कायययोजना तयार गरी प्रकोप व्यिस्थापनको ईपचारावमक 

तथा पनुस्र्थापना सम्बन्द्धी कायय गन ेमनणयय गररयो । 

५२. शहरी िातािरणीय व्यिस्थापन, पययटन मिकास र हररयािी प्रिद्धनको िामग शहरीक्षते्र मभत्र ईपयकु्त स्थानको पमहचान 

गरी पाकय , ईद्यान तथा हररयािी क्षते्रको मिकास र व्यिस्थापनको िामग सरोकारिािा मनकायसँगको समन्द्ियमा कायय 

गद ैजाने मनणयय गररयो । 

५३. बनजन्द्य पदाथयको कम प्रयोग र जनस्िास््यको िामग ऄनकुुि मामनएको सधुाररएको चिूोको प्रयोग बढाईनको िामग 

सरोकारिािा मनकायहरु सँगको साझेदारीमा अिश्यक काययक्रम सञ्चािन गन ेमनणयय गररयो । 

५४. अकस्मीक तिरिे ईवपन्द्न हुन ेसक्ने अगजनीका घटनाहरुिाइ मनयन्द्त्रण गनयका िामग दमकिको व्यिस्थाका िागी 

सम्बमन्द्धत मनकायमा माग गरर पठाईने मनणयय गररयो । 

५५. नगरका मिमभन्द्न सडकहरु मध्ये ईपयुयक्त सडकमा हररयािी प्रिधयनका रोड साइड प्िाण्टेशन काययक्रम सञ्चािन 

संचािन गने मनणयय गररयो । 

५६. नगरको समि सामामजक, अमथयक, मानमिय, भौमतक तथा सास्कृमतक मिकासका काययहरु संचािन गनय तथा 

अान्द्तररक एिं बा य सम्बन्द्ध मिस्तार र सदुृमढकरणका िामग नगरक्षेत्र मभत्र काययरत ऄन्द्तरामष्रय, रामष्रय र 

स्थानीयसरकारी तथा गरै सरकारीसंघ/संस्थाहरुसँग समन्द्िय र साझेदारीिाइ ऄझ ै व्यिमस्थत गरी कायायन्द्ियनमा 

ल्याईने मनणयय गररयो । 

५७. नगरमा काययरत स्थानीयगरैसरकारी संस्थाहरु सँग समन्द्िय तथा साझेदारी स्थापना गरर ग.ैस.स हरुबाट नगरमा 

सञ्चािन हुने काययक्रमहरुिाइ थप प्रभािकारी बनाईने ईद्दशे्यिे नगरका गरै सरकारी संस्थाहरुको प्रोफाआि तयार गरी 

गै.स.स. हरुको कायय मिमशष्ठताको अधारमा नगरका कृयाकिापहरुमा अपसी सहकायय गद ैजाने मनणयय गररयो । 



५८. नगर क्षते्रमा सञ्चािन हुने गैरसरकारी संस्थाका काययक्रहरु नगरसभाबाट पाररत गने काययिाइ प्रभािकारी रुपमा 

कायायन्द्ियन गराईन ेमनणयय गररयो । 

५९. नगरमा सञ्चामित सबै प्रकारमा योजना तथा काययक्रमहरुको ऄनगुमनको व्यिस्थािाइ थप, प्रभािकारी बनाईन े

मनणयय गररयो ।  

६०. योजनाको प्रारमम्भक ऄिस्थामा योजना सञ्चािनका िामग ईपभोक्ता समममतिाइ ऄमभममुखकरण गरर ईपभोक्ताको 

कायय सञ्चािनको दक्षता ऄमभिमृद्ध गद ैसशक्तरुपमा ऄगाडी िढाईन ेमनणयय गररयो । 

६१. नगरस्तरबाट अफै संचािन गररएका र िाह्य संघसंस्थाबाट नगरमभत्र सन्द्चािन गररएका सिै योजना र काययक्रमहरुको 

प्रभािकारी ऄनगुमन र मलु्याङ्कन गनय नगरस्तरको ऄनगुमन तथा सपुरीिेक्षण समममतिाइ साधन र श्रोत समहत 

सम्पन्द्न बनाइ ऄनगुमन र सपुरीिेक्षण काययिाइ प्रभािकारी बनाईने मनणयय गररयो । 

६२. जैममनी नगरपामिका मभत्र सम्पन्द्न खानपेानी योजनाहरुको मदगोपना र नयां खानेपानी तथा सरसफाइ अयोजनाहरुको 

संचािन र खानपेानी तथा सरसफाइका काययक्रमहरु व्यिमस्थत गनय ईपयकु्त पररयोजना िा काययक्रम प्रदशे सरकार र 

संघीय सरकार सँग ऄनरुोध गरी पठाईने मनणयय गररयो । 

६३. समपरुक कोिमा मिमनयोजन भएको रकम जमैमनी नगरपामिका ऄन्द्तगयत स्िीकृत भइ  नपाबाट साझेदारी गन े गरी 

सम्झौता भएका योजनाहरुको हकमा सम्झौता ऄनसुार र ऄन्द्य मिमभन्द्न सरकारी तथा गैरसरकारी मनकायबाट नपाको 

समेत सहभामगतामा साझेदारीमा संचािन गनय प्रस्ताि भएका अयोजना तथा काययक्रमको हकमा काययपामिकाको 

मनणययानसुार खचय गन ेमनणयय गररयो । 

६४. यस जैममनी नगरपामिकाको िडा न ं४ सकुय िाको स्िीकृत क्षेत्रमा ईद्योग िाम मनमायण गनय पहि गने मनणयय गररयो । 

६५. यस नगरपामिकामभत्र रहकेा मिमभन्द्न िडाहरुबाट माग समते भएका तपमसिका झोिङ्ुगपेिुहरुिाइ झोिुङ्गेपिु 

काययक्रम र झोिङ्ुगपेिु सहयोग इकाआ पोखराको सहयोगमा प्राथममकताका अधारमा मनमायण गद ैजान ेमनणयय गररयो । 

तपवसि 

छोटो तरर 

क्र स मववरर् वडा 

१ कोप्चेघाट झोप ु जैममनी १ र ५ 

२ कुस्मीफेदीखोिाघाट झोप ु जैममनी १ 

३ चौरदमेख भन्द्टारी जोड्न ेझोप ु जैममनी ७ 

४ ऄज्याङ्दीखोिा झोप ुमनमायण  जैममनी ७ 

५ ऄमायटुडी तोिघाट झोप ुमनमायण  पैय ु९ 

६ सहराते मिजिुा झोप ुमनमायण  ९ 

७ खोल्टे मिजिुा झोप ुमनमायण   ९ 

८ साङ्दीघाट झोप ुमनमायण  जैममनी ९ र १० 

९ पािुङखोिाघाट झोप ुिाइनकुनादमेख कामिगण्डकी गाईपामिका   



१० दईेरािीखोिा पिु मनमायण  जैममनी १० 

११ फिाटे रुखमेनफाट झोप ुमनमायण  १० 

१२ खोिाखकय  बकेनीबारी झोप ुमनमायण  ३ 

१३ खोडेिा खोिा झोप ुमनमायण  २ 

 बधेुखोिा  जैममनी १ टुमनिोट र िडा नं ५ 

 

िामो तरर 

क्र स मववरर् वडा 

१ िौिा बान्द्रने्द्िारघाट झोप ु जैममनी ७ 

२ वयाङ फोमक्सङ जोड्ने झोप ुकामिगण्डकी   

३ जैममनी १ टारदमेख जैममनी ५ चनौटे झोप ुठेईिेखोिा ५ 

४ एक्िेिेि िामो तरी झोप ुजैनपा ८ मछस्ती िाच्छा पियत ८ 

५ जैममनी ७ बाओदमेख जैममनी ८ धसेुनी झोप ु ८ 

६ जैनपा ५ ररठेडाडा जैनपा ६ चोखके झोप ु ६ 

७ जैनपा २ भिुाििासे दमेख िानपा ११ ओख्िे/मसम्िे झोप ु २ 

८ जैममनी ३ ननु्द्थिा दमेख िानपा ११ झोप ु ३ 

६६. जैममनी नगरपामिका मभत्रका सडकमा पन ेमनम्न स्थानहरुमा मोटरेिि पिु मनमायण गररमदन सम्बमन्द्धत मनकायमा माग 

गरर पठाईने मनणयय भयो । 

क्र स मििरण िडा 

१ गाइधनु ेराधाकृष्ण ममन्द्दरनरे मोटरेििपिु कामिगण्डकी  

२ रुम्टाघाट मोटरेिि पिु  जैनपा ९ र १० 

३ फेदीघाट मोटरेिि पिु  जैनपा १ र २ 

४ पैरेनीघाट मोटरेिि पिु  जैममनी ३ 

५ मखर कटेरीघाट मोटरेिि पिु  जैममनी ३ 

६ पािुङखोिा खोिाखानी मोटरेिि पिु जैममनी िरेङ  

७ मजईरेनीखोिा मोटरेिि पिु जैदी मछस्ती ७ र ८ 

८ हजेिाखोिा मोटरेिि पिु  जैममनी ७ 

९ कुििाधखोिा मोटरेिि पिु  जैममनी ७ 

१० ऄज्याङ्दीखोिा मोटरेिि पिु  जैममनी ७ 

११ मसम्िे घाट मोटरेिि पिु  जैममनी २ र बा. न. पा. ११ 

१२ जमु्िी खोिा मोटरेिि जैममनी १ 

६७. अगामी अ.ि.२०७८/७९ का िामग सडक िोडय नपेाि र जैममनी नपाको साझेदारीमा मनम्न २ दइु िटा सडकहरुको 

नाम ऄनरुोध गरर पठाईने मनणयय गररयो । 



क्र स मििरण िडा 

१ कुस्मीसेरा ऄजेिा जैदी मछस्ती सडकको (जैदी बाओ हुद ैमछस्ती) सडक ममयत ७ र ८ 

२ डहरे िास्टारी फेदी िनहु छहरा बमुढखकय  सडक ममयत । २ र ३ 

६८. जैममनी नगरपामिका िडा नं. ८ िेििगरमा रहकेो गाइथनु ेअसपासको क्षेत्रिाइ “गाइथनु ेपणु्य भमूम शामििाम संरमक्षत 

क्षेत्र” घोिणा गने मनणयय गररयो ।  

६९. जैममनी नगरपामिका ८ मछस्ती भनूिेामा २५ शैयाको ऄस्पताि मनमायणका िामग सम्बमन्द्धत मनकायमा माग गनय मनणयय 

गररयो । 

७०. जैनपा मभत्र दताय भएका ६ िटा सामदुामयक होमस्टेहरुिे पणूयता मदइ व्यिमस्थत गनय प्रदशे सरकार, ईद्योग, िन तथा 

पययटन मन्द्त्राियमा ऄनरुोध गरी पठाईने मनणयय गररयो । 

७१. संघ, प्रदशे सरकारसँग साझदेारी गरी कायायन्द्ियन गनय मनम्म अयोजनाहरु मध्येबाट श्रोतको ऄनमुान गरी काययक्रम बनाइ 

माग गने मनणयय गररयो । 

क्र स मििरण िडा 

१ कुमस्मसेरा सरङ्गी खण्ड सडक कािोपत्रे । १ 

२ जैममनीधाम कुमस्मसेरा सडक स्तरोन्द्नती तथा कािोपत्र े। १ 

३ कुमश्मसेरा बजार दमेख सकुय िा मिहारथिा सडक स्तरोन्द्नती ४ 

४ जैममनी ८ धसुमा प्रिेशद्वार मनमाण । ८ 

५ जैममनी पययटकीय चक्रपथ स्तरोन्द्नती   

६ गाजादह क्षेत्र पययटन प्रिर्धन पिूायधार  ३ 

७ हामडकोट पययटन पिूायधार मनमायण  १० 

८ जैममनीधाम पययटन पिूायधार मनमायण  १ 

९ कमि जैसी ममन्द्दर क्षेत्र पययटन पिुायधार मनमायण २ 

 

७२. मनम्नानसुारका पययटकीय पदमागय मनमायणका िामग प्रदशे सकार र संघीय सरकार समक्ष माग गने मनणयय गररयो । 

क्र स मििरण िडा 

१ कामिगण्डकी कररडोरबाट छोटो दरुरमा रहकेो गाआथनु,े राधाकृष्ण ममन्द्दर, संस्कृत मामि, धलु्ि ु

मिहारथिा हुद ैहामडकोट सम्म पययटकीय पैदि मागय । 

७ 

२ जैमममन १ जैममनीधाम दमेख िानपा १२ भैरिस्थान ममन्द्दर हुद ै मिुािारी भ्यटूािर सम्मको 

पययटकीय पदमागय । 

१ 

३ जैनपा ६ ऄजेिा दमेिस्थान चोखेक कोट थन्द्थामप पाइ ममन्द्दर हुद ैहामडकोट पययटकीय पदमागय । ६ 

४ गाजादह दमेख गाजाकोधरुी जान ेपययटकीय पदमागय । ३ 

 



  



अनुसुची १ 

जैममनी नगरपामिका आगामी आ.व. ०७८/०७९ का िागी  

मनधाणरर् गररएको कर तथा दस्तुरहरुको दर 
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१ व्यापारीक वस्तु  

 ज्िेिरी (गहनापसि) ईच्च २५०० 

 ज्िेिरी (गहनापसि) मध्यम २००० 

 ज्िेिरी (गहनापसि) साना १५०० 

 मडपाटयमेन्द्टि  स्टोसय  २००० 

१.२ मनमाणर् सामाग्री ४,००० 

 पेरोमियमपदाथय पम्प ३,००० 

 हाडय ियर पसि (ठूिो) ३००० 

 हाडय ियर पसि (मध्यम) २००० 

 हाडय ियर पसि (सानो) १५०० 

 हाडय ियर पसिमममश्रत (ठूिो) २००० 

 हाडय ियर पसिमममश्रत (मध्यम) १५०० 

 हाडय ियर पसि मममश्रत (सानो) १००० 

 रंग, रोगन  तथा मससा पसि  (ठूिो)  २००० 

 रंग, रोगन  तथा मससा पसि     (सानो)     १५०० 

 कम्पयुटर, मबजुिीका सामान, क्यामेरा, रेमडयो, टेमिमभजन, फमनयमसङ तथामफमनमसङ पसि (ठूिो) २००० 

 कम्पयुटर, मबजुिीका सामान,क्यामेरा, रेमडयो,टेमिमभजन, फमनयमसङ तथामफमनमसङ पसि(सानो) १५०० 

 आिेक्रीक तथा आिेक्रोमनक्स ममयत १५०० 

१.३ दैमनकउपभोग्य सामान  

 दैमनकईपभोग्य सामानको थोक मिके्रता १,५०० 

 मकराना पसि (ठूिो)  २,००० 

 मकराना पसि मध्यम ७०० 

 मकरानापसिखरुा ५०० 

 फिफुि तथा तरकारी पसि (ठुिो) १,००० 

 फिफुितथा तरकारी पसिमध्यम ७०० 

 फिफुितथा तरकारी पसि  सानो  ५०० 

 सुतीईनी, नाआिन कपडा पसि   (ठुिो)  १,००० 

 सुतीईनी, नाआिन कपडा पसिमध्यम ८०० 

 सुती ईनी, नाआिन कपडा पसि   (सानो)  ७०० 

 पm्ेन्द्सी ईच्च १५०० 

 पm्ेन्द्सी मध्यम १००० 

 पm्ेन्द्सी सानो ७०० 

१.४ सवारी साधनमवके्रता  

 साइकि १००० 

 मोटर साइकि ३००० 

 रयाक्टर ठुिो ४००० 
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 रयाक्टर पािर रेिर ३००० 

 चारपांिे हिुका सिारीहरु ४००० 

 िस तथा रक ५००० 

२ मवशेषज्ञ परामशण तथाअन्यव्यवसायीक सेवा  

 मचमकवसक २,००० 

 दन्द्तमचमकवसक ररसचय २,००० 

 पश ुमचमकवसक १५०० 

 कमिराज १,००० 

 इमञ्जमनयर २,००० 

 काननुव्यिसामय १,५०० 

 िेखापररक्षक  

 क िगय  २००० 

 ख िगय १५०० 

 ग िगय १२०० 

 घ िगय १००० 

 मिमा एजेण्ट १५०० 

 सभेयर १५०० 

 ऄनिुादक १००० 

 नोटरी पव्िीक सेिा १००० 

 ऄनसुन्द्धानकताय तथा परामशयदाता १५०० 

 कम्प्युटर एनामिष्ट तथाप्रोगार्ामर १५०० 

 शेयर दिाि १,००० 

 सामान ढुिानी कताय कम्पमन २,००० 

 संस्थागत पेण्टर  ५००० 

३ मनमाणर् व्यवशाय  

 नगरपामिकाके्षत्रमाप्रधानकायायिय भएकामनमायण व्यिसायी  

 क िगय  ८००० 

 ख िगय  ७००० 

 ग िगय ६००० 

 घ िगय ५००० 

४ उत्पादनमुिकउद्योग  

 चाईचाईईद्योग ठूिो ३००० 

 चाईचाईईद्योग घरेि ु २००० 

 मैनिमत्तईद्योग  घरेि ु १००० 

 कापीईद्योग  घरेि ु २००० 

५ उजाणमुिक उद्योग  

 हाइड्रो पािर प्रा.मि. १५००० 

 िाय ु/ सौयशमक्तिा कोआिाईद्योग ५०० 

 िघ ुजिमिधतुयोजना ठुिो १५०० 

 िघ ुजिमिधतुयोजना सानो २० िाटसम्म १००० 

६ कृमष तथा बन जन्य उद्योग   
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 कुटानी मपसानी समहतको तेि पेल्ने ममि २००० 

 कुटानी मपसानीममि – मझौिा १५०० 

 कुटानी मपसानीममि – सानो घरायसी १००० 

 फमनयचर ईद्योग ५००० 

 पश ुदानाईद्योग २००० 

 पोल्री फमय ईच्च २००० 

 पोल्री फमय सानो १५०० 

 बंगरु पािन ३००० 

 भैंसी पािनव्यिशाय १५०० 

 गाइ पािनव्यिशाय १५०० 

 िाख्रापािनव्यिशाय १५०० 

 सेिर–ममि ४००० 

 जुस तथाऄन्द्य जसु जन्द्यपेयपदाथय २००० 

७ खमनजउद्योग ३,००० 

 ढुगा खानी २००० 

८ पयणटन उद्योग  

 होटेिईच्च ४००० 

 होटेिमध्यम २००० 

 होटेि सानो १५०० 

 ऄन्द्य स–सानामचयाखाजातथाखानापसि १००० 

 रेषु्टरेष्ट एण्ड िार १५०० 

 िज भै मडष्रीिरी सामान बेच्ने  ३००० 

 गजि रेषु्टरेण्ट (दोहोरीसांझ समेत)  ५००० 

९ सेवा उद्योग  

 ऄफसेट पे्रस २५०० 

 िेटर पे्रस १५०० 

 चिमचत्र मभमडयो  ३००० 

 साियजमनक पररिहन सेिानगरपामिकामभत्रप्रधानकायायिय भएको  ५००० 

 सा. पररिहन सेिानगरपामिकामभत्रशाखा का. भएको ४००० 

 फोटोिाफी १००० 

 चािीमनमायण १००० 

 प्रयोगशािा     १००० 

१० मनमाणर् उद्योग  

 मसमेन्द्ट ब्िक ईद्योग २००० 

 मेटि ÷ मििईद्योग ३००० 

 आट्टा ईद्योग (मचम्नी भट्टा ) २००० 

 ऄन्द्यईद्योग १५०० 

११ संचार सेवा  

 मनजीमोिाइि सेिा केन्द्र ३००० 

 मनजीटेमिफोन तथा फ्याक्ससेिा १००० 

 फ्याक्स फोटोकपीतथा मप्रण्टर सेिा १००० 
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 मोिाआिफोन मिक्री ममयत १,५०० 

 एस.मट.डी, अआ. एस.मट.डी,   आमेि १,५०० 

 मडसहोम पसि २,००० 

 फोनआन्द्क्िायरी (क्ष्ित्रगष्चथ) १००० 

 कुररयर सेिा १००० 

 साइिर सेिा १००० 

 क्ऄचभभि एचष्ितछपाइ तथाप्रकाशन १००० 

 फोनआन्द्क्िायरी ५०० 

१२ मवमत्तय सेवा  

 नेपाि सरकारको पणूय स्िाममविमा रहकेो बाहके अमथयक कारोिार गने बैंक   

 अमथयक कारोिार समेत गने मिमत्तयकम्पनीको मखु्यकायायिय ५००० 

 मिमत्तयकम्पनीको शाखाकायायिय ३००० 

 मिमाकम्पनी ५००० 

 मिदशेीमरुा सटही  २००० 

 मनी रान्द्सफर २००० 

 मधतो पत्र कारोिार १५०० 

 सहकारी िैंक १५०० 

 मनमजके्षत्रका िामणज्य बैंकहरु ११००० 

 मनमजके्षत्र समेतको स्िाममविमा रहकेा मिकास िैक ८००० 

 मिमाकम्पमनकाशाखािा सम्पकय  कायायियहरु  ३,००० 

 सभेयर सेिा केन्द्र  २००० 

१३ स्वास्थय सेवा  

 गै  सरकारी ऄस्पताि ४००० 

 सामदुामयक ऄस्पताि २,००० 

 नीमजस्तरका ऄस्पताि तथा ररसचय प्रा.मि.  २५०० 

 नमसयङ होम  २५०० 

 ल्याितथामक्िमनक २,००० 

 होममयोप्याथीतथाप्राकृमतक मचमकवसा मक्िमनक १००० 

 औिधीपसिथोक (जनस्िास््थ) ३,००० 

 औिधीपसिखरुा   ,, २,००० 

 औिधीपसि (अयुयिेमदक) १,००० 

 औिधीपसिपश ुस्िास््य २,००० 

 पश ुपंक्षीदानापसि १५०० 

 जडी बटुी पसि ५०० 

१४ मशिा सेवा  

१४.१ नीमजिेत्रका स्कुिक्याम्पस, मवश्वमवद्यािय  

 नीमजके्षत्रकाक्याम्पस र १०+२ १,००० 

 नीमजके्षत्रका मा.मि. स्कुि ९०० 

   नीमजके्षत्रका मन.मा.मि. स्कुि ८०० 

 नीमजके्षत्रकाप्रा.मि. स्कुि ८०० 

 नीमजके्षत्रकापिुय प्रा.मि स्कूि ८०० 
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 मनमजके्षत्रकाहोस्टेिहरु  १००० 

१४.२ तामिम तथा अनसुन्धान केन्र,  २००० 

 प्रामिमधकमशक्षािय २५०० 

१४.३ टाइमपङ, कम्प्यटुर तथाभाषा प्रमशिर् केन्र संस्था  

 टाआमपङ १,००० 

 कम्प्युटर १,५०० 

 ट्युशनतथाकोमचङ सेन्द्टर  ३००० 

 भािा प्रमशक्षण केन्द्र ५००० 

१५ ममणत संभार केन्र   

 हभेी आक्युिमेन्द्ट ममयत  केन्द्र  २५०० 

 बस, रक, कार  २००० 

 मोटर साआकि १८०० 

 साआकितथाऄन्द्य १,००० 

 रेडीयो, टेमिमभजन, घडी, पे्रसर कुकर, टेमिफोन सेट, महटर, र मिद्युमतय सामान  

 रेमडयो तथा मट.भी. ममयत केन्द्र  १,५०० 

 रेमडयो तथा घडी ममयत केन्द्र १२०० 

 घडी ममयत १००० 

 पे्रसर कुकर, महटर, टेमिफोन सेट, मसिाइमेशीन ममयत  १००० 

 फोटोकपी कम्प्यटुर ममयत १५०० 

 ऄन्द्यआिेक्टीक तथा आिेक्टोमनकस ममयत १५०० 

१६ अन्य सेवा  

 मिज्ञापन एजेन्द्सी  १००० 

 बैदेमशक रोजगार सेिा १५०० 

 स्िदेशी रोजगार सेिा १००० 

 सेके्रटरीयि सेिा १००० 

 हाईमजङ कम्पनीतथा घरजग्गाखररदमिक्री (ररयिस्टेट)्ं  ४००० 

 ब्युटी पाियर, केश श्रगृार  १००० 

 ड्राआ मक्िनसय ८०० 

 फोटो स्टुडीयो  १००० 

 साआनिोडय पेन्द्टीङ सेिा ८०० 
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 माश ुमममश्रत (कुखरुा र माछा बाहके) १००० 
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 मासु रांगा, बंगरु १००० 
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 चना चटपट ठेिा ५०० 

 कपडा जुत्तापसि १५०० 

 छािा जतु्तापसिईच्च १५०० 
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 भाडा पसिठुिा २५०० 

 चरुा पसि ५०० 

 चस्मा पसि १५०० 

 मेशीनरी पाटय पजुाय पसि ३,००० 

 हजामपसि १००० 

 ड्राआमभङ आन्द्स्टीच्यटु २५०० 

 पानपसि ५०० 

 फुिपजुा सामािीपसि १००० 

 मडमजटि किर ल्याब २००० 

 मडमजटि किर ल्याब मममडयम १५०० 

 ल्फेक्स, मप्रन्द्टर सेिा ३००० 

 किर ल्याब १,५०० 

 ऄमडयो तथा मभडीयो  क्यासेट सेण्टर  १००० 

 दगु्धडेरी, सहकारी संघ १,५०० 

 दगु्धडेरी १००० 

 दगु्धमचस्यान केन्द्र २००० 

 स्याना्ीटरी सामानको पसि १००० 

 प्िाष्टीक मेच कुची तथाऄन्द्य सामािीपसि १५०० 

 ग्यांस मसमिण्डर मिके्रता १००० 

 कोल्र्ड मड्रङस ्पसि १००० 

 ईनपसि १५०० 

 होमजयारी ईद्योग ईच्च १५०० 

 होमजयारी ईद्योग मध्येम १००० 

 होमजयारी ईद्योग साधारण ८०० 

 कस्टमेटीक पसि  १२०० 

 कस्टमेटीक पसि साधारण १००० 

 स्टेशनरी होिसेि  २००० 

 स्टेशनरी ठुिो  १५०० 

 स्टेशनरी सानो १००० 



मस.नं व्यवशायको नाम तथा मकमसम आ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत दर 

 पत्रपमत्रकापसि ५०० 

 ममठाइ पसि (ममष्ठान भण्डार) १००० 

 मःमरेषु्टरां १५०० 

 भोजनािय राम्रो १५०० 

 भोजनािय साधारण १००० 

 ऄन्द्यपसितथा स– सानापाईरोटी दािमोट, मसिा,  मैन बमत्त जस्ता घरेिु ईद्योग १००० 

 कन्द्सल्टेन्द्सी एिं परामशय सेिा ३,००० 

 मेन पािर क. शाखा कायायिय     ५,००० 

 कृमि मबई मबजन भण्डार ५०० 

 केिि िाआन प्रशारण ३००० 

 एफ. एम. रेमडयो प्रसारण ३००० 

 एफ.एम. रेमडयो (सामदुामयक) २००० 

 रान्द्सपोटय सेिा २००० 

 ठेका भाडा  ५०० 

 माटाका भाडा  ५०० 

 मदि ५०० 

 डािा नाङिापसि ५०० 

 दानातथाअिु प्याजथोकमिमक्रपसि २,००० 

 सोिार पािर सप्िायर    २,००० 

 खेिौना तथाईपहार ठुिो  २००० 

 खेिौना तथाईपहार सानो १००० 

 ममदरा मडिर  ४००० 

 ममदराजन्द्यपसि २००० 

 चस्मा ममयत केन्द्र १००० 

 पेपर हणे्डीक्रापm्ट सम्बन्द्धीपसि १००० 

 जमडिमुट पसि ५०० 

 पाँचिा सोभन्द्दा िमढ व्यिशाय रहकेो प्रा.मि. ४००० 

 ऄन्द्यमिमभन्द्नप्रकारका प्रा.मि. ३,००० 

 दइुदेमख ४ िटा व्यिशाय रहकेो प्रा.मि. ३००० 

 फ्याक्स तथा मप्रण्टर सेिा १५०० 

 प्िामष्टक मेचकुमचय पसि १००० 

 प्िामष्टक ऄन्द्यपसि १००० 

 चाईममनईद्योग ५०० 

 ममनरि िाटर ईद्योग ३,००० 

 ममनरि िाटर होिसेि पसि २,००० 

 पाटी प्यािेस ४,००० 

 अल्ममुनयमईद्योग ४००० 



मस.नं व्यवशायको नाम तथा मकमसम आ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत दर 

 ऄन्द्यपसि ५०० 

 कन्द्सुिर प्रमामणत ५०० 

 व्यिसायनमिकरण शलु्क दताय सरह 

 व्यिसायनामसारी दताय सरह 

 

नोट :- संचामित व्यिसाय बन्द्द गने मनिेदन प्राप्त हुन अएमा मनिेदन शलु्क बापद रु १०० को नगमद रमसद काटी िगत कट्टा 

गने र दताय सक्कि प्रमाण पत्र कायायियमा मखमच पत्र समहत सचुना टाँस गने । 

 

सवारी साधन कर :- 

मस.न. सवारी साधन मकमसम आ व ०७८/०७९ 

 १ बस, टञक,िहरी र ऄन्द्य हभेी गाडी, ट्याक्टर ३००० 
 

२ भाडाका कार जीप भ्यान, मपक्ऄप २००० 
 

३ भाडाका टेम्पो  पािर टेिर २०० 
 

४ भाडाका  ममनीबस, ममनीटञक, भ्यान २५०० 
 

५ नीमज, कार तथाटेम्पो, ट्याक्सी १००० 
 

६ स्कुटर, मोटरसाआकितथाऄन्द्य  सिारी १०० 
 

७ ठेिा गाडा तथा ररक्सा २५ 
 

८ दताय तथा संचािनआजाजत दस्तरु न.पा.मा  ठेिा रेक्सा टांगा दताय गरी नम्बर मदएिापत ५० 
 

९ नगर पामिकामभत्र डोजर बाट काययसम्पादन गरे बापत । ७५०० 
 

 
मनोरञ्जन कर :- 

मस.नं. मनोरञ्जनका साधन ०७८।०७९ को स्वीकृत दर 

 १ मसनेमा हि, मभडीयो हि, सांस्कृमतकप्रदशयन स्थि, मथयटर संगीततथामनोरञ्जन प्रदशयन स्थिको प्रिेश 

शलु्कमा 

३ 

 

२ रमारआिो मिेा प्रमतमदन ५०० 
 

३ पामकय ङ शलु्क ठुिा सिारी २० 
 

४ पामकय ङ शलु्क साना सिारी १० 
 

५ टेमकङ ५० 
 

 

व्यवसायीक मभडीयो कर :- 

मस.नं. मभडीयो ०७८।०७९ को स्िीकृत दर 

 १ प्रमत मभडीयो ५०० 
 

 

 
 



 
मुल्यांकन सेवा शुल्क :- 

मस.नं. मुल्यांकन ०७८।०७९ को स्वीकृत दर 

 १ सम्पत्ती मलु्यांकन प्रमतहजार  रुपैयाको  ०.७५ 
 

२ अयश्रोत प्रमामणत प्रमतहजार रुपैयाको ०.७५ 
 

३ अयश्रोत प्रमामणत न्द्युनतम १० िाख मनुी । ५०० 
 

 
मसफाररस दस्तुर :- 

मस. न.ं मसफाररसको मववरर् ०७८।०७९ को मस्वकृत दर 

१ िशंजको नागररकतामसफाररस (मनिेदन दस्तरु रु २० समहत) १०० 

२ जन्द्मको अधारमा गररने नागररकतामसफाररस   ,,    ,, १०० 

३ नेपािीपरुुिसंग मििाह गने मिदेमशममहिाको नागररकतामसफाररस ५०० 

४ नागररकताको प्रमतमिमपमसफाररस  २०० 

५ नागररकताको संशोधनमसफाररस  २०० 

६ नाता प्रमामणत (मनिेदन दस्तरु समहत) २५० 

७ मिद्युतमसफाररस  २०० 

८ नाम संशोधन, नाम छुट तथादइु नाममसफाररस २०० 

९ जन्द्ममममत प्रमामणत १५० 

१० स्थाइ िा ऄस्थाइ बसोबास सम्बन्द्धीमसफाररस  १५० 

११ नाम थर जन्द्ममममत संसोधनमसफाररस  २०० 

१२ घरजग्गानामसारी मसफाररस (स्िाममवि हस्तान्द्तरण) २०० 

१३ सम्बन्द्ध मिच्छेद भएको मसफाररश ५०० 

१४ फुकुिामसफाररस  २०० 

१५ पेन्द्सन काडय िा सो सम्बन्द्धीऄन्द्यमसफाररस २०० 

१६ हकिािा संरक्षण मसफाररस  १५० 

१७ नक्कि प्रमामणत दस्तरु (एमककृत रमसद समेत) १०० 

१८ व्यिसायदताय प्रमाण पत्रको नक्किप्रमत २०० 

१९ व्यिसायदताय िगत कट्टाको मसफाररस  ३०० 

२० घरनक्सानामसारी  ५०० 

२१ घर मनमायण सम्पन्द्नमसफाररस (अर.मस.मस.) १००० 

२२ घर मनमायण सम्पन्द्नमसफाररस (कच्ची घर) २०० 

२३ नीमजके्षत्रका रुख कटान मसफाररस  १००(प्रमत गो६्ा) 

२४ ममिापत्र दस्तरु १०० 

२५ निािकमसफाररस  १०० 

२६ घटना दताय जन्द्म मवृय,ु मििाह जस्ता मसफाररस १५० 

२७ मिमभन्द्नदमित,जनजातीतथा थर प्रमामणत  १५० 

२८ कर मकमियर मसफाररस नेपािी ३०० 

२९ पाररिाररक मििरण  ३०० 

३० खानेपानी सम्िमन्द्ध मसफाररस  २०० 

३१ ईद्योगमसफाररस  

 (क) साना ५०० 



मस. न.ं मसफाररसको मववरर् ०७८।०७९ को मस्वकृत दर 

 (ख) मझौिा १००० 

 (ग) ठूिा १५०० 

३२ मनजीमिद्यािय संचािनतथाकक्षाथपऄनमुमतको मसफाररस   

 (क) पिुय प्रा.मि. १००० 

 (ख) प्रा.मि. १००० 

 (ग) मन.मा.मि. १५०० 

 (घ) मा.मि. १६०० 

 (म) ईच्च मा.मि.(११ र १२) १७०० 

 (च) स्नातकतह २००० 

३३ िैदे्धमशकप्रयोजनकािामगऄंिेजीभािामा गररने सबै प्रकारका मसफाररस ५०० 

३४ चारमकल्िा प्रमामणत  ५०० 

३५ घरबाटो मसपm्ाररस बजार र बाटोिे जोमडएको क्षेत्र । ५०० 

३६ िामीण क्षेत्रकाऄन्द्य घरबाटो मसफाररस प्रमतमसफाररस  

३७ घर ढिान गदाय िाटो प्रयोग सम्बन्द्धीमशफाररस ३०० 

३८ मिधतुमथ्रफेज मसफाररस ५०० 

३९ ममथईल्िेखबाहकेका सिै मकमसमकामसफाररस  ६०० 

४० सामान्द्यमसफाररस ३०० 

४१ समहुदताय मसपm्ाररस ५० 

४२ समहुनमिकरण मसफाररस ३०० 

४३ संस्थादताय मशफाररस १५० 

४४ गै.स.स नमिकरण मसफाररस (िेखा पररक्षणका अधारमा) १००० 

 एक िाख सम्म कारोिार भएको  

 एक देमख मतनिाख सम्म कारोिार भएको १०० 

 मतन देमख पाँचिाख सम्म कारोिार भएको २०० 

 पाँच दमेख दशिाख सम्म कारोिार भएको  ३०० 

 दश दमेख मिस िाख सम्म कारोिार भएको ४०० 

 मिस दमेख मतस िाख सम्म कारोिार भएको  ५०० 

 मतस दमेख पचास िाख सम्म कारोिर भएको  ६०० 

 पचास देमख एक करोड सम्म कारोिार भएको  ७०० 

 एक करोड भन्द्दामामथ कारोिार भएको १००० 

४५ कोि प्रमामणत १५०० 

 एकि िडा  

 न.पा. स्तर ५० 

४६ िस्तगुतमििरण मिमक्र १०० 

४७ सुमचकरण १००० 

४८ हि भाडा १००० 

नोटः– निर के्षत्र वभत्रका फरक क्षमताभएकाहरुको पररचय–पत्र सम्बन्धी, आथीक अिस्थाकमजोर भई वनःशलु्कउपचार सम्िवन्धवसफाररस 

तथाप्राकृवतकप्रकोप सम्बन्धीवशफाररसहरुमावशफाररस दस्तुर छुट वदईनेछ ।  
 



व्यमक्तगत घटना दताण 

व्यमक्तगत घटना दताय ऐन २०३३ र मनयमािमि २०३४ िमोमजमनगर के्षत्र मभत्रकाव्यमक्तगत घटना दतायिाट अईने राज् स्थानीयमनकायिे अंपैm 

प्रयोग गनय समकने गरर भएको हािैको व्यिस्थािमोमजमअगामीअ.ि. २०७८।०७९ मा व्यमक्तगत घटना दतायिाट प्राप्त अयिाइ नगरपामिकाको 

अन्द्तररक अयको रुपमा राख्ने गरर देहाय िमोमजमका घटना दतायमा देहायिमामजमको रकम शलु्क िगाईने मनणायय गररयो । 

पमञ्जकरण तफय  (रामष्रय पररचयपत्र तथा पमञ्जकरण मनयमाििी २०७७ ऄनसुार) 

१. पररचय पत्र मििम्ब दस्तुर रु. २००। 

२. पररचय पत्रको प्रमतमिमप दस्तुर रु. ५००। 

३. व्यमक्तगत घटना दतायको मििम्ब शलु्क(नेपािमा) रु. २००। 

४. व्यमक्तगत घटना दताय प्रमाणपत्रको नक्कि दस्तुर (नेपािमा) रु. ५००। 

५. व्यमक्तगत घटना तथा नागररक ऄमभिेख दताय मकताि हरेेको दस्तुर (नेपािमा) रु. २००। 

६. पररचय नम्बर िा िैयमक्तक मििरणको प्रमामणकरणको रु. ५। 

७. जैमिक मििरण िा पररचयपत्रको प्रमामणकरणको सेिा िापत प्रमत व्यमक्त प्रमत पटकको दस्तुर रु. १०। 

८. पररचय नम्बर िैयमक्तक मििरण जैमिक मििरण िा पररचयपत्रको प्रमामणकरण भइ सम्बमन्द्धत व्यमक्तको ऄन्द्य िैयमक्तक मििरण प्रदान 

गरे िापत प्रमत व्यमक्त प्रमत पटकको दस्तुर रु. २०। 

पनुिः जन्द्म र मवृय ुदतायको हकमा घटना घटेको ३५ मदनमभत्र कुनै शलु्किाग्ने छैन तर ऄंिेजीम  बनाईँदा भने शलु्क िाग्ने छ । 

बहाि कर :- 

मस.नं. मववरर् 
०७८।०७९को 

मस्वकृत दर 

 १ नगर के्षत्रमभत्रको घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम टहरा, सेड, (छप्पर) काराखानाजग्गािापोखरी परैु िाअंसीक 

रुपमाबहािमामदएकोमा सम्बमन्द्धत धनीबाट बहाि रकमको  

१० प्रमतशत 

 

२ अफ्नो के्षत्रमाअफुिे मनमायण िा रेखदेख िा संचािन गरेको हाट बजार िा साियजमनक स्थि एैिानीजग्गािा बाटोको 

छेईमा ऄस्थायी पसिथाप्नमदएिापतप्रमतिगयमफट मामसक (मसजनऄनसुारको हकमा) 

१० प्रमतशत 

 

३ अफ्नो के्षत्रमाअफुिे मनमायण िा रेखदेख िा संचािन गरेको हाट बजार िा साियजमनक स्थि एैिानीजग्गािा बाटोको 

छेईमा ऄस्थायी पसिथाप्नमदएिापतप्रमतिगयमफट मामसक(मनयममतकािागी) 

२ प्रमतशत 

 

४ ईपभोक्ता समममतबाट भाडामा मिएको स्काभटेर, जेमसमब, िोडर जस्ता ममेसनहरुको िहाि कर  १० प्रमतशत  

मवज्ञापन कर :-                                 

१.व्यापारीक मिज्ञापन बोडयहरुमा प्रमत स्क्िायर  मफट रु ५० मिज्ञापन कर िगाईने  

२.व्यिसामयक व्यानर प्रमतहप्ता रु २०० 

३. व्यिसामयक प्रचार प्रसार गाडीबाट माआमकङ प्रमतमदन रु २०० 

४.व्यिसामयक प्रचार प्रसार ररक्साबाट माआमकङ रु १०० 

ममथ िमगयकरण गररए िमोमजमप्रचार िोडय राख्न मस्िकृमत मदंदािोडय राख्नखोमजएको स्थि साियजमनकभएमािा सडक मापदण्ड मभत्र पने भएमा 

साियजमनक र सो जग्गानीमजभएमािा सडक मापदण्ड मभत्रनपने भएमानीमजमानी सोमह िमोमजम कर दस्तुर िगाइनेछ । 

छाडा पश ुपक्षी मनयन्द्त्रण सम्बन्द्धमा 

  १) गाइ, गोरु, सुँगुर तथाबुँगुरको प्रमतमदन प्रमतगोटा रु १०० 

  २) हास कुखरुा प्रमतमदनप्रमतगोटा रु ५० 

पटके व्यवसाय कर:- 

यस न.पा. के्षत्रमभत्र मिक्री मितरणको िामग ल्याईने र घमुम्त पसि राख्ने देहायका व्यिसायका िामग मनम्नानसुारका दरिे पटके  व्यिसाय कर 

िगाईने ।  

क्र स मववरर् दर 

१ भैसी, राँगा प्रमत पटक रु. १००              

२ खसी, बोका प्रमत गोटा प्रमत पटक रु ५० 



३ हांस कुखरुा (चल्िा बाहके) प्रमत गोटा प्रमत पटक रु ५       

४ घमुम्त व्यिसाय (फेन्द्सी)             रु.१००     

५ घमुम्त व्यिसाय (ऄन्द्य) रु.१०.०० 

मििम्ि शलु्क तफय  

६ पमहिो ििय १०% का दरिे     

७ दोस्रो ििय १५% का दरिे     

८ तेस्रो ििय २०% का दरिे     

९ सो भन्द्दा मामथ २५% का दरिे     

 

  



अनसुचूी १ 

(दफा ३ सँग सम्बमन्द्धत) 

सम्पमत्त करको दर 
 

मस.न. 
मंुल्याङ्कन रकम रु 

आ.व. ०७८।०७९ को िामग 

स्वीकृत सम्पमत कर (बामषणक) 

१ रु २,५०,००० सम्म जमत सुकै भएपमन रु २५ 

२ रु २,५०,००१ देमख रु ३,५०,००० सम्म रु १३० 

३ रु ३,५०,००१ देमख रु ५,००,००० सम्म रु १६० 

४ रु ५,००,००१ देमख रु ७,५०,००० सम्म रु १९० 

५ रु ७,५०,००१ देमख रु १०,००,००० सम्म रु २२० 

६ रु १०,००,००१ देमख रु १२,५०,००० सम्म रु २५० 

७ रु १२,५०,००१ देमख रु १५,००,००० सम्म रु ३०० 

८ रु १५,००,००१ देमख रु १७,५०,००० सम्म रु ३४० 

९ रु १७,५०,००१ देमख रु २०,००,००० सम्म रु ३९० 

१० रु २०,००,००१ देमख रु २२,५०,००० सम्म रु ४३० 

११ रु २२,५०,००१ देमख रु २५,००,००० सम्म रु ५०० 

१२ रु २५,००,००१ देमख रु २७,५०,००० सम्म रु ५७० 

१३ रु २७,५०,००१ देमख रु ३०,००,००० सम्म रु ६५० 

१४ रु ३०,००,००१ देमख रु ३५,००,००० सम्म रु ८०० 

१५ रु ३५,००,००१ देमख रु ४०,००,००० सम्म रु ८५० 

१६ रु ४०,००,००१ देमख रु ४५,००,००० सम्म रु ९०० 

१७ रु ४५,००,००१ देमख रु ५०,००,००० सम्म रु ९५० 

१८ रु ५०,००,००१ देमख रु ७०,००,००० सम्म रु ११०० 

१९ रु ७०,००,००१ देमख रु ९०,००,००० सम्म रु १५०० 

२० रु ९० िाख भन्द्दा मामथ जमतसुकै भएपमन रु १८०० 

नोटः ऄसक्त, ऄपाध्र्ग तथामिपन्द्ननागरीकको हकमा न.पा.िे मिशेि मनययण गनय सक्नेछ । 

सडक ममणत शुल्क :- 

क) यस न.पा. के्षत्रमभत्रनंयाव्यमक्तगतधारा जडान गदाय िा ममयत गदाय र डे्रनको मनकास िाऄन्द्यकुनै कारणिे सडक खाडि पानुय पने िा सडक काट्नु 

पने भएमावयस्तो कायय समाप्त भएपमछ सो फुटाआएको िा काटीएको सडकिाइ पिुय ऄिस्थामाल्याईन  सो कायय गने व्यमक्तबाट मनम्नानुसारका दरिे 

ममयत शलु्कमिइ सडक काट्ने ऄनमुमतमदइनेछ । तरानेपानीको िामगनयाँधारा जडान र ऄवयािश्यमकय ढि मनकास गनुयपने ऄिस्थािाहके 

ऄन्द्यऄिस्थामा सडक काट्ने ऄनुममतमदइने छैन । 

१.   सडकको मपच काट्न ुपने भएमा रु १,२००/– एक हजार दइुसय मात्र  ।   

२.   मपच सडक भएतापमनईक्तमपच सडकको मपच काट्न िा फुटाईन नपनेभएमा रु १,०००/– एक हजार  । 

३.   मजणय ऄिस्थामा रहकेा मपच सडक काट्न पने िा फुटाईन पने भएमा रु ८००/– अठ सय  ।  

४.  िाभेि बाटो फुटाईन िा काट्न पने भएमा रु ७००/– सात सय  । 

५.  कमच्च बाटो, गोरेटो बाटो, ऄन्द्यजग्गामाखन्द्न ुिा काट्न ुपरेमा रु ४००/– चार सय । 

६.  खानेपानीधारा जडानको जडान कायय समाप्त भएपमछ ऄमनिायय रुपमाच्याम्बर मनमायण गनपुने ।  

नक्सापास दस्तुर :- 

यस न.पा. के्षत्र मभत्र मनमायण हुने अधमुनक घरहरुको िामग मनम्नानुसारको नक्सापास दस्तुर िापतमनम्नानुसारको शलु्किाग्नेछ ।  

१.   नक्सापास मनिेदनफारामको रु १०००/–  एक हजार रुपैया । 

२.   पक्की घरको दर  एक ताि – रु २५०/, दइु तिा सम्म – रु ५००, तीन तिा भन्द्दा मामथ– रु १०००/ 



३.   भुंइ तिा र पमहिो तिामाप्रमतिगय मफट रु ५/– पाँच । 

४.   दोस्रो तिामाप्रमतिगय मफट रु ६/– छ ।  

५.   तेस्रो र चौथो र सो भन्द्दामामथतिामाप्रमतिगय मफट रु ८/– अठ । 

६.   बजार के्षत्रमामनमायण हुने पखायिको प्रमतिगय मफट १ रुपैया ।  

७   कच्ची घर मनमायणको ऄनमुमत रु ५०० पाँच सय। 

िेकम्मा काठको िामग मनम्न दर कायम गररएको छ । 

१. ठुिो ट्याक्टर :–  रु १०००। 

२. मझौिा ट्याक्टर: –  रु  ७००। 

३.सानो ट्याक्टर :–  रु ५००। 

यस जैममनी नगरको पक्की मपच िाटोमा व्यमक्त िा मनमायण व्यिसायीहरुिे च्यानिािा डोजर महडँाएमा प्रथम पटक रु.५०००/-(दोस्रो पटक 

रु.१००००/-( र तेस्रो पटक रु १५०००/-(जररिाना िाग्नेछ । सो जररिाना िापतको २५ प्रमतशत रकम सरुक्षाकमीिाइ ईपिब्ध गराआनेछ । 

फोहोरमैिा व्यिस्थापन बापत मामसक शुल्क 

१. कच्ची घर रु १०० 

२. पक्की घर रु १५० 

३. होटेि रु १५० 

४. पसि रु ५० 

५. ऄन्द्य मिमत्तय संस्था रु १५०  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

आगामी आ.व. २०७८/०७९  को कर अनुमामनत आय 

क्र.स. आय मशषणक अनुमामनत रकम (रु.) 

१. मबक्री कर ( मगट्टी ढुङ्गा, बािुिा) ३१००००० 

२. मािपोत कायायिय मजल्िा बाट प्राप्त ९००००० 

३. व्यिसामय दताय तथा नमिकरणबाट प्राप्त(ईजाय, कृमि, पययटन,होमस्टे, सचंार,मित्त,स्िास््य, मशक्षा समते) २०००० 

४. मसफाररस दस्तुर  १२००००० 

५. सम्पमत कर ३५०००० 

६ भूमी कर ३५०००० 

७. पमञ्जकरण बापत १००००० 

८. बहािकर (ईपभोक्ता समममतको तफय बाट समते) १५००००० 

९. ज.ेसी.मि. पररचािन बापत  १०००००० 

१०. मनमायण व्यिसामय दताय तथा नमिकरण ३०००० 

११. घमु्ती व्यापारी शलु्क ५००० 

१२. सिारी दताय ५०००० 

१३. बकेम्मा काठ दाईरा मनकासी कर (कुकाठ) १०००० 

१४. चौपाय तथा पशपुंक्षी मनकासी कर १०००० 

१५. ऄन्द्य शलु्क र नक्शा पास समते ७५००० 

                                          जम्मा ८७००००० 



h}ldgL gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{noaf6 k|bfg ul/g] ;]jf ;'ljwf ;DalGw 

gful/s j8fkq  

qm=;+= 
;]jf ;'ljwfsf] 

k|s[lt÷k|sf/ 
;]jf k|flKtsf nflu cfjZos k|df0f÷sfuhft÷k|s[of 

lhDd]jf/ 

kbflwsf/L÷ 

sd{rf/L 

;]jf k|flKt ug{ nfUg] 

;dofjwL b:t'/÷z'Ns 

! 

of]hgf tyf 

sfo{qmd  

;Demf}tf 

!= of]hgf tyf sfo{qmdsf] ;Demf}tfsf] nflu lgj]bg . 

@= :jLs[t nfut cg'dfg  

#= j8f sfof{nosf] of]hgf ;Demf}tf ul/lbg] jf/]sf] l;kmfl/; 

$= ;/f]sf/jfnf pkef]Qmfx?sf] e]nfaf6 lgjf{lrt kbflwsf/Lsf] 

/f]xj/df ePsf] pkef]Qmf ;ldlt÷cg'udg ;ldlt u7gsf] lg0f{osf] 

k|ltlnlk . 

%= ;+3;+:yf, ;d"x, Sna, ;ldlt cfbL h:tf cflwsfl/s ;+:yfåf/f 

sfof{Gjog ul/g] of]hgf eP ;f]xL ;ldltsf] cflwsfl/s lg0f{osf] 

k|dfl0ft k|ltlnlk . 

^= ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] gful/stfsf] k|ltlnlk . 

&= ef}lts k"jf{wf/ jfx]s cGo sfo{qmdsf] nflu sfo{qmd k|:tfj 

of]hgf zfvf ;f]xL lbg z'Ns gnfUg] 

@ 

/lgª ljn jf 

clGtd ljn 

e'QmfgL dfu 

!= of]hgf km/kmf/s ul/lbg] jf/]sf] lgj]bg . 

@= k|fljlwsaf6 d'Nofª\sg ePsf] sfo{ ;DkGg k|ltj]bg . 

#= j8f sfof{noaf6 km/kmf/s ul/lbg] jf/]sf] l;kmfl/; kq . 

$= vr{sf k|dfl0ft ljn e/kfO{x? . 

%= cfof]hgf ;fj{hlgs n]vf k/LIf0f kmf/d 

^= pkef]Qmf ;ldlt÷cg'udg ;ldltaf6 cfde]nfsf] pkl:yltdf 

of]hgf ;DkGg ePsf] a]xf]/f v'n]sf] vr{sf lzif{sut ?kdf cg'df]bg 

u/]sf] lg0f{osf] k|ltlnlk 

&= ?= # nfv eGbf j9Lsf] of]hgfsf] nflu ;"rgf kf6L /flvPsf] kmf]6f] . 

*= sfo{;DkGg ePsf tl:j/x? 

(= ef}lts k"jf{wf/ jfx]ssf sfo{qmdx?sf] xsdf sfo{qmd ;DkGg 

k|ltj]bg . 

of]hgf zfvf ;f]xL lbg z'Ns gnfUg] 

# 
3/hUuf gS;f 

kf; 

!= 3/sf] gS;fkf; ul/kfp egL lbPsf] lgj]bg 

@= ;DalGwt JolQmsf] gful/stfsf] k|ltlnlk 

#= 3/ lgdf{0fsf] nflu gu/kflnsfaf6 lnPsf] cg'dlt 

$= hUufsf] hUufwgL k|df0fkq, 6«]; gS;f 

%= tf]lsPsf] 9f+rf / dfkb08 cg';f/ tof/ ul/Psf] 3/ gS;f @ k|lt 

^= 3/sf] gS;f agfpg] k|fljlwsaf6 gS;fkf;sf] l;kmfl/; 

&= rfn' cfly{s jif{df gu/kflnsfnfO{ Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 
k|fljlws zfvf 

;f]xL lbg 

k|s[ofdf hfg] 

 lgj]bg kmf/fd ?= 

!))). 

 e"Otnf / klxnf] tnfdf 

k|lt ju{ lkm6 ?= %. 

 bf];|f] tnf k|lt ju{ lkm6 

?= ^. 

 t];|f] / rf}yf] / ;f] eGbf 

dfly tndf k|lt ju{ 

lkm6 ?= *. 

 ahf/ If]qdf lgdf{0f x'g] 

kvf{nsf] k|lt ju{ lkm6 



qm=;+= 
;]jf ;'ljwfsf] 

k|s[lt÷k|sf/ 
;]jf k|flKtsf nflu cfjZos k|df0f÷sfuhft÷k|s[of 

lhDd]jf/ 

kbflwsf/L÷ 

sd{rf/L 

;]jf k|flKt ug{ nfUg] 

;dofjwL b:t'/÷z'Ns 

?= !. sRrL 3/ 

lgdf{0fsf] cg'dlt ?= 

%)). 

$ gS;f ;+;f]wg 

!= gS;f ;+zf]wg u/LkfpF egL ;+zf]wg ug'{kgf{sf] sf/0f pNn]v u/L  

lbPsf] lgj]bg 

@= :jLs[t gS;fsf] k|df0fkq 

#= rfn' cfly{s aif{df gu/kflnsfnfO{ lt/]sf] Plss[t ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b 

k|fljlws zfvf 
;f]xL lbg 

k|s[ofdf hfg] 
lgodfg';f/ 

% 

æ3Æ ju{sf] 

lgdf{0f JojzfoL 

O{hfht kq 

!= cg';"lr ! adf]lhdsf] 9f+rfdf lgDg ljifox? pNn]v ug'{kg]{ 

 b/v:t k]z ug]{ kmd{ jf sDklgsf] gfd / 7]ufgf 

 kmd{ jf sDklgsf] k|s[lt pNn]v ug]{-

k|fO{e]6÷klAns÷;fem]bf/L_ 

 ;Dks{sf nflu kmd{ jf sDklgsf] cflwsfl/s JolQmsf] gfd, 

7]ufgf / ;sDk{ gDa/ pNn]v ug]{  

 cfly{s >f]tsf] ljj/0f k]z ug'{kg]{ 

 hgzlQmsf] ljj/0f k]z ug]{-k|fljlws sd{rf/Lsf] 

;l6{lkmu]6sf] k|ltlnlk / lghsf] dGh'/Lgfdf k]z ug'{kg]{_ 

 cfkm\gf] :jfldTjdf /x]sf lgdf{0f ;DaGwL ;jf/L ;fwg 

d]zLg/L cf}hf/sf] ljj/0f -sfo{ljlwdf pNn]v eP adf]lhd_ 

 s/r'Qmf u/]sf] k|df0f sfuhft 

/fh:j 

÷k|zf;g÷k|fljlws 

zfvf 

;f]xL lbg ?= %))). 

^ 

æ3Æ ju{sf] 

lgdf{0f JojzfoL 

O{hfht kq 

gljs/0f÷k|ltlnlk 

 gljs/0f u/L kfpF eGg] Joxf]/fsf] lgj]bg 

 k|rlnt sfg"g adf]lhd ltg'{kg]{ s/ lt/]sf] lg:;f 

 s/ sfof{noaf6 k|fKt s/r'Stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

 cg';"lr $ adf]lhdsf] kf;a's-lgdf{0f Joj;foLaf6 ePsf 

;fj{hlgs lgdf{0f sfo{sf] clen]v ljj/0f_ 

 k'gZr M–æ3Æ ju{sf] lgdf{0f JojzfoLsf] nflu cfly{s 

Ifdtf, d'Vo hgzlQm ljj/0f / d]lzg÷pks/0f sfo{ljlwdf 

tf]lsP adf]lhd x'g'kg]{5 . 

/fh:j 

÷k|zf;g÷k|fljlws 

zfvf 

;f]xL lbg ?=@))) 

& 

æ3Æ ju{sf] 

lgdf{0f JojzfoL 

O{hfht kq 

x/fPsf] jf 

k|ltlnlk agfpg 

 t/ O{hfht kq x/fP jf gfl;Psf]df k|ltlnlk kfpg 

lgj]bg lbg'kg]{  /fh:j 

÷k|zf;g÷k|fljlws 

zfvf 

;f]xL lbg 
gljs/0f ?=@))). 

k|ltlnlk %)). 

* ;xsf/L btf{ 

 k|:tfljt ;+:yfsf] gfd, 7]ufgf, p4]:o, d'Vo sfo{, sfoIf]q, 

bfloTj, ;b:o ;+Vofsf] ljj/0f k]z ug'{kg]{ . 

 cg';"lr ! sf] 9fFrfdf b/vf:t kmf/fd lbg'kg]{ .  

k|zf;g zfvf #) lbg leq lgodfg';f/ 



qm=;+= 
;]jf ;'ljwfsf] 

k|s[lt÷k|sf/ 
;]jf k|flKtsf nflu cfjZos k|df0f÷sfuhft÷k|s[of 

lhDd]jf/ 

kbflwsf/L÷ 

sd{rf/L 

;]jf k|flKt ug{ nfUg] 

;dofjwL b:t'/÷z'Ns 

 ;xsf/L ;+:yfsf] k|:tfljt ljlgod @ k|lt . 

 ;xsf/L ;+:yf ;Grfngsf] ;DefJotf cWoog k|ltj]bg . 

 ;b:on] lng :jLsf/ u/]sf] z]o/ ;+Vof / z]o/ /sdsf] 

ljj/0f . 

 cGo sfuhft sfo{ljlwdf pNn]v eP adf]lhd x'g]5 . 

( 
FM ;+rfng 

cg'dlt 

 cg';"lr ! adf]lhdsf] 9f+rfdf lgj]bg lbg'kg]{ . 

 k|;f/0f ;+:yf btf{sf] k|df0fkq, ;DalGwt ljwfg 

 ;+rfnsx?sf] gful/stfsf] k|ltlnlk . 

 O{hfht lng vf]h]sf] ljifosf] cfly{s, k|fljlws tyf 

Jojzflos kqdf lj:t[t cWoog ug{ nufO{ tof/ u/]sf] 

k|ltj]bg . 

k|zf;g zfvf ;f]xL lbg ?=#))). 

!) 

Goflos ;ldlt 

;dIf ph'/L 

btf{÷k|ltjfb btf{ 

 sfg"g adf]lhd xsb}of k'u]sf] JolQmn] ;ldlt ;dIf ph'/L 

ubf{ cg';"lr ! adf]lhdsf] 9f+rfdf btf{ u/fpg] . 

 s'g} lsl;dsf] Ifltk"lt{ e/fpg'kg]{ cyjf j08f nufpgkg]{ 

cj:yfsf] ph'/Lx?sf] xsdf To:tf] Ifltk"lt{ jf j08f jf 

rngsf] nflu ;DalGwt crn ;DklQsf] ljj/0f v'n]sf] 

x'g'kg]{5 . 

t/ k|ltjfb btf{sf] xsdf, 

 k|ltjfbLn] Dofb jf ;"rgf k|fKt ePkl5 Dofb jf ;"rgf 

tf]lsPsf] ;dofjlw leq ph'/L k|zf;g ;dIf cfkm} jf 

jf/]; dfkm{t lnlvt k|ltjfb cg';"lr % adf]lhdsf] 

9f+rfdf btf{ u/fpg] . 

sfg"g zfvf 

;f]lx lbg btf{ ul/g]5 . 

t/ ljjfb ;dfwfg 

k|ltjfbL pkl:yt 

ePsf] ldltn] # dlxgf 

leq ug{ ;lsg]5 . 

?=!)). 

!! 

pNn]lvt jfx]s 

cGo ;]jf 

;'ljwfsf] xsdf 

!= gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg @= ljifo;Fu ;DalGwt 

k|df0f sfuhft #= rfn' cf=j=;Dd 3/hUuf / dfnkf]t s/ jf Plss[t 

;DklQ s/ lt/]sf /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft 

k|zf;g zfvf Æ lgodfg';f/ 

k'gZr M– 

!= lgodfg';f/ lgMz'Ns ?kdf k|bfg ug{ ;lsg] egL tf]lsPsf ;]jfsf] xsdf s'g} ;]jf z'Ns÷b:t'/ nfUg] 5}g . 

@= sfdsf] k|s[lt cg';f/ ;h{ldg, cfjZos k|x/L k|ltj]bg / cGo sfuhft tyf k|df0fx?sf] k|ltlnlk cfjZos k/]sf] cj:yfdf tf]lsP afx]s cltl/Qm 

;do nfUg]5 . 

#= pk/f]Qmfg';f/ ;]jf ;'ljwf jfx]ssf ;]jf ;'ljwfsf] ;]jf k|flKt sfo{ljlw÷k|s[of / nfUg] b:t'/ gu/kflnsfn] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . 

$= ;]jfu|fxL÷;/f]sf/jfnfsf] u'gf;f] Joj:yfkgsf nflu gu/ k|d'v÷pk k|d'v÷k|d'v k|zf;sLo clws[t / ;"rgf clwsf/L 9fsf k|;fb zdf{nfO{ 

tf]lsPsf] 5 . 

 

  



h}ldgL gu/sfo{kflnsfsf j8f sfof{noaf6  

k|bfg ul/g] ;]jf ;'ljwf ;DalGw 

gful/s j8fkq   
qm=;+= 

;]jf ;'ljwfsf] 

k|s[lt÷k|sf/ 
;]jf k|flKtsf nflu cfjZos k|df0f÷sfuhft÷k|s[of 

lhDd]jf/ kbflwsf/L÷ 

sd{rf/L 
;]jf k|flKt ug{ nfUg] 

;dofjwL b:t'/÷z'Ns 

! 3/hUuf gfd;f/L 

l;kmfl/; 

!= 3/hUuf gfd;f/L ;DaGwL lj:t[t ljj/0f v'n]sf] lgj]bg @= lgj]bssf] 

gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= d[ts / lgj]bs ljrsf] gftf k|dfl0ft 

k|df0fkqsf] k|ltlnlk $= hUufwgL k|df0f k"hf{sf] k|ltlnlk %= ;h{ldg 

d'r'Nsf u/L a'em\g'kg]{ eP ;h{ldgdf ;fIfL j:g]sf] gful/stf k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk ^= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ 

s/ lt/]sf] /l;b 

j8f cWoIf÷ j8f 

;b:o÷j8f  ;lrj 

;f]xL lbg 

 

@)) 

@ 3/ sfod l;kmfl/; != 3/ sfod l;kmfl/; kfpF eGg] ;DaGwL lgj]bg @= gful/stfsf] k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk #= ;DalGwt hUufsf] nfnk"hf{sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk $= :ynut 

k|ltj]bg %= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/jxfn s/ jf Plss[t ;DklQ 

s/ lt/]sf] /l;b 

Æ Æ #)) 

# 5fqj[lt l;kmfl/;÷ljkGg 

ljBfyL{ 5fqj[lt l;kmfl/; 

!=lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= 3/ ePdf rfn' 

cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b, 

Jojzfo ePdf Jojzfo s/ lt/]sf] /l;b #= z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk 

Æ Æ lgz'Ns 

$ ckfª\u l;kmfl/; != lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkq÷hGdbtf{sf] k|ltlnlk @= s'g k|sf/sf] 

zf/Ll/s ckfª\utf xf] ;f] ;DalGw d]l8sn ;'k/L6]G8]G6sf] l;kmfl/; #= JolQm 

:jo+ pkl:yt x'g'kg]{ jf ;DalGwt sd{rf/Lsf] k|ltj]bg 

Æ Æ lgz'Ns 

% gful/stf / k|ltlnlk 

l;kmfl/; 

!= lgj]bg kq / cfdf÷a'afsf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= hGdbtf{ 

k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= ljjflxt dlxnfsf] xsdf klt÷cfdf÷a'afsf] 

gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk $= rfl/lqs k|df0fkqsf] k|ltlnlk-ljBfyL{sf] 

xsdf_ %= ljjfx btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk-ljjflxtfsf] xsdf_ ^= a;fO{;/L 

cfPsf] xsdf a;fO{ ;/fO{sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk &= b'j} sfg b]lvg] kf;kf]6{ 

;fO{sf] kmf]6f] @ k|lt *= sd{rf/L kl/jf/sf] xsdf ;DalGwt sfof{nosf] 

l;kmfl/;!)= k|ltlnlk gful/stfsf] xsdf k'/fgf] gful/stfsf] k|ltlnlk  

Æ Æ !)) t/ k|ltlnlk 

l;kmfl/;df ?= @)). 

^ cfly{s cj:yf 

;DkGgtf÷ljkGgtf 

k|dfl0ft 

!= lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= hUufwgL k|df0fk"hf{ #= 

cfo>f]t eP cfo>f]t v'Ng] sfuhft $= cGo cfjZos sfuhft %= rfn' 

cf=j=;Ddsf] dfnkf]t, 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b ^= 

ljkGgtfsf] xsdf cfly{s cj:yf k'li6 x'g] sfuhft k]z ug]{   

Æ Æ #)) t/ ljkGgtf 

k|dfl0ftdf z'Ns nfUg] 

5}g . 

& ljB't h8fg÷wf/f h8fg 

l;kmfl/; 

!= gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg kq @= hUufwgL k|df0fkqsf] 

k|dfl0ft k|ltlnlk #= gSzf kf; jf gfd;f/L gSzf ePsf] k|df0fsf] k|ltlnlk  

$= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft 

Æ Æ @)) 

* lhljt /x]sf] l;kmfl/; != gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg kq @= :jo+ JolQm pkl:yt 

x'g'kg]{ #= b'O{ k|lt kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] 

Æ Æ #)) 



qm=;+= 
;]jf ;'ljwfsf] 

k|s[lt÷k|sf/ 
;]jf k|flKtsf nflu cfjZos k|df0f÷sfuhft÷k|s[of 

lhDd]jf/ kbflwsf/L÷ 

sd{rf/L 
;]jf k|flKt ug{ nfUg] 

;dofjwL b:t'/÷z'Ns 

$= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft 

( s'g} gfd u/]sf] JolQm Ps} 

xf] eGg] l;kmfl/;÷km/s 

hGd ldlt ;+;f]wg 

l;kmfl/; 

!= gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg kq @= gfd km/s k/]sf] k'li6 

x'g] k|dfl0ft sfuhftx? # ;DalGwt JolQm jf xsjfnf pkl:yt eO{ ;gfvt 

ug'{kg]{ $= cfjZostf cg';f/ :yfgLo k|x/L ;h{ldgsf] d'r'Nsf k|ltj]bg dfu 

ug{ ;Sg] 

Æ Æ @)) 

!) hUuf d'Nofª\sg 

l;kmfl/;÷k|dfl0ft 

!= gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg kq @= hUufwgL k|df0fk"hf{sf] 

k|ltlnlk #= hUufsf] cf;kf;sf] rng rNtLsf] d'No k|If]k0f $= xfn;fn} 

cf;kf;sf] vl/b ljlqm ePsf] eP ;f] k|df0f jf ;h{ldg d'r'Nsf %=rfn' 

cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b s/ 

lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft 

Æ Æ )=&%Ü k|lt xhf/ 

!! Jojzfo jGb l;kmfl/; != cfkm\gf] Jojzfosf] lj:t[t Joxf]/f ;lxtsf] lgj]bg kq @= gfulstf 

k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= rfn' cf=j=;Ddsf] Jojzfo gljs/0f u/]sf] 

k|df0fkqsf] ;Ssn $= 3/jxfn ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk %= :ynut k|ltj]bg 

^= ljb]zLsf] xsdf kl/ro v'Ng] sfuhft jf ;DalGwt b'tfjf;sf] kq &= 

cfkm\g} 3/ ePdf rfn' cf=j==;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t 

;DklQ s/ lt/]sf] /l;b s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft 

Æ Æ #)) 

!@ Jojzfo ;+rfng gePsf] 

l;kmfl/; 

!= Jojzfo ;Grfng gePsf] sf/0f ;lxtsf] lgj]bg kq @= gful/stf 

k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= :yfgLo txsf] gfddf Jojzfo btf{ u/]sf] k|df0fkq 

$= cfkm\g} 3/ ePdf rfn' cf=j==;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t 

;DklQ s/ lt/]sf] /l;b s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft %= :ynut 

k|ltj]bg ^= 3/jxfn ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk &= ;h{ldg d'r'Nsf cfjZos 

k/]df ;f] ;d]t  

Æ Æ #)) 

!# Jofkf/ Jojzfo gePsf] 

l;kmfl/; 

!= sf/0f ;lxtsf] lgj]bg kq @= gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= :yfgLo 

txsf] gfddf Jojzfo btf{ u/]sf] k|df0fkq $= rfn' cf=j==;Ddsf] dfnkf]t / 

3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] 

sfuhft %=;h{ldg d'r'Nsf cfjZos k/]df ;f] ;d]t 

Æ Æ #)) 

!$ gfjfns kl/ro kq 

l;kmfl/; 

!= afa'÷cfdfsf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg kq @= hGd 

btf{sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t, 3/hUuf s/ jf 

Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b $= gfafns v'Ng] yk s'g} k|df0f sfuhft 

eP ;f] ;d]t k]z ug]{ %= gfafns clgjfo{ pkl:yt x'g'kg]{^= b'j} sfg b]lvg] 

kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] 

Æ Æ !)) 

!% Jojzfo btf{ l;kmfl/; != lgj]bg kq @= Jojzfo btf{ u/]sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= cfkm\g} 3/ 

ePdf rfn' cf=j==;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft $= jxfndf eP ;Demf}tfsf] 

k|ltlnlk %= b'O{ k|lt kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f]  

Æ Æ cfly{s P]g  adf]lhd 

!^ ljBfno 7fpF;f/L 

l;kmfl/; 

!= ljBfno 7fpF;f/Lsf nflu lgj]bg @= ljBfno btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= 

:yfgLo txsf] gfdsf] gljs/0f ;lxtsf] Jojzfo btf{ k|df0fkq $=-;/sf/L 

Pj+ ;fd'bflos ljBfno jfx]s cGo df_rfn' cf=j=;Ddsf] ;/L hfg] 7fp / 

Æ Æ #)) 



qm=;+= 
;]jf ;'ljwfsf] 

k|s[lt÷k|sf/ 
;]jf k|flKtsf nflu cfjZos k|df0f÷sfuhft÷k|s[of 

lhDd]jf/ kbflwsf/L÷ 

sd{rf/L 
;]jf k|flKt ug{ nfUg] 

;dofjwL b:t'/÷z'Ns 

xfnsf] 7fpF b'j}sf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] 

/l;b %= jxfndf eP ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk / jxfn s/ lt/]sf] 

/l;b÷glt/]sf] eP ltg'{ a'emfpg'kg]{ ^= :yfoL n]vf gDa/ k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk &= lg/LIf0f k|ltj]bg  *= ;/L hfg] 7fpsf j8f sfof{nosf] cg'dlt 

kq 

!& ljBfno ;+rfng 

:jLs[t÷sIff yk cg'dlt 

l;kmfl/; 

!= ljBfno sIff a[l4sf nflu lgj]bg @= ljBfno btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

#= :yfgLo txsf] gfddf rfn' cf=j=sf] gljs/0f ;lxtsf] Jojzfo btf{ 

k|df0fkq $= ;/sf/L jfx]sssf ljBfnosf xsdf rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t 

/ 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b %= jxfndf eP ;Demf}tf 

kqsf] k|ltlnlk / jxfn s/ lt/]sf] /l;b ^= lg/LIf0f k|ltj]bg 

Æ Æ #)). 

!* JolQmut ljj/0f 

l;kmfl/; 

!= lgj]bg kq @= gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= rfn' cf=j=;Ddsf] 

dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b $= ljifo;Fu 

;DalGwt cGo k|df0f sfuhftx? 

Æ Æ !%) 

!( ;+/Ifs l;kmfl/;-

JolQmut_ 

!= lgj]bg @= ;+/Ifs lbg] / lng] JolQmsf] gful/stf÷hGdbtf{sf] k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk #= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b$= cfjZostf cg';f/ :ynut ;h{ldg d'r'Nsf %= :yfgLo 

;h{ldg d'r'Nsf 

Æ Æ #)) 

@) ;+/Ifs l;kmfl/;-

;+:yfut_ 

!= lgj]bg @= ;+:yfsf] gljs/0f ;lxtsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk Pj+ ljwfgsf] 

k|ltlnlk jf lgodfjnLsf] k|ltlnlk #= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf 

s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b $= jxfndf eP ;Demf}tf kq 

k|ltlnlk / jxfn s/ lt/]sf] /l;b÷glt/]sf] eP ltg'{ a'emfpg' kg]{ %= 

cfjZostf cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf 

Æ Æ #)) 

@! lhljt;Fusf] gftf 

k|dfl0ft 

!= lgj]bg tyf gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= gftf v'Ng] k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk #= ;h{ldg u/L a'em\g'kg]{ ePdf ;fIfL j:g] & hgfsf] gful/stf 

k|df0fkqsf] k|ltlnlk $= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf 

Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b%= gftf k|dfl0ft ug]{ JolQmx?sf] @ k|lt 

kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] 

Æ Æ @%) 

@@ d[ts;Fusf] gftf k|dfl0ft != lgj]bg tyf gftf v'Ng] k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= xsbf/x?sf] gful/stf 

k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= d[To' btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk $= xsjfnf gfjfns 

eP hGdbtf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk %= a;fO{;/L cfPsf] xsdf a;fO{ ;/fO{sf] 

k|ltlnlk ^= d[tssf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk &= xsbf/x?sf] kf;kf]6{ 

;fO{hsf] kmf]6f] $ k|lt *= :yfgLo ;h{ldg d'r'Nsf (= cfjZostf cg';f/ 

:yfgLo k|x/L ;h{ldg d'r'Nsf 

Æ Æ @%) 

@# lgMz'Ns jf ;Mz'Ns 

:jf:Yo pkrf/ l;kmfl/; 

!= lgj]bg tyf gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= ljkGgtf v'Ng] k|df0f 

sfuhft #= l;kmfl/; cfjZos ePsf] cGo sf/0f 

Æ Æ lgz'Ns 

@$ ;+:yf btf{ l;kmfl/; != ljwfg jf lgodfjnL, lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= ;+:yf 

ef8fdf j:g] eP ;Demf}tf kq / jxfn s/ lt/]sf] /l;b÷glt/]sf] eP ltg{ 

a'emfpg' kg]{ #= ;+:yf cfkm\g} 3/df j:g] eP ;f]sf] hUufwgL k|df0f k"hf{ / 

gSzf kf; k|df0fkqsf] k|ltlnlk $= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf 

Æ Æ !))) 



qm=;+= 
;]jf ;'ljwfsf] 

k|s[lt÷k|sf/ 
;]jf k|flKtsf nflu cfjZos k|df0f÷sfuhft÷k|s[of 

lhDd]jf/ kbflwsf/L÷ 

sd{rf/L 
;]jf k|flKt ug{ nfUg] 

;dofjwL b:t'/÷z'Ns 

s/ jf PsLs[t ;Dklt s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] 

sfuhft %= ;+:yf vf]Ng j;]sf] ;d"xsf] lg0f{o dfO{Go'6 ^= tby{ ;ldltdf 

/xg] ;b:osf] gful/stfsf] k|ltlnlk &= tby{ ;ldltdf sDtLdf ##Ü dlxnf 

;xeflutf x'g'kg]{ . 

@% 3/ jf6f] k|dfl0ft != lgj]bg-af6f]sf] gfd, 6f]n ;d]t v'nfpg]_ gful/stfsf] k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk @= hUufwgL k|df0f k"hf{sf] k|dfl0ft k|ltlnlk #= hUuf /x]sf] If]qsf] 

k|dfl0ft ;Ssn gfkL gSzf $= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf 

PsLs[t ;Dklt s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft %= 

lng] / lbg] b'j} JolQmsf] gful/stfsf k|df0fkqsf] k|df0fkq k|dfl0ft k|ltlnlk 

;lxt pkl:yt x'g'kg]{ jf lghx?n] lbPsf] clws[t jf/];sf] k|dfl0ft k|ltlnlk 

^= :ynut lgl/If0f k|ltj]bg  

Æ Æ %)) 

@^ rf/ lsNnf k|dfl0ft != lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= hUufwgL k|df0fk"hf{sf] 

k|ltlnlk #= hUuf /x]sf] If]qsf] k|dfl0ft k|ltlnlk gfkL gSzf $= rfn' 

cf=j=;Ddsf] dfnkf]t, 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b %= 

lgj]bs :jo+ jf lghn] cGo JolQmnfO{ tf]s]sf] xsdf lgh lgj]bsn] lbPsf] 

clws[t jf/];gfdfsf] k|dfl0ft k|ltlnlk 

Æ Æ %)) 

@& hGd ldlt k|dfl0ft != lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= gfafnssf] xsdf hGdbtf{ 

k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= a;fO{ ;/L cfPsf] eP ;f]sf] k|df0fkq $= rfn' 

cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b 

Æ Æ !%) 

@* ljjfx k|dfl0ft != b'nfxf b'nxLsf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= a;fO{ ;/L cfPsf] 

xsdf a;fO{ ;/fO{ btf{ k|df0fkq #= b'nfxf b'nxL b'j} pkl:yt eO{ ;gfvt 

ug'{kg]{ $= rfn' cf=j=;Ddsf] dfnkf]t, 3/hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ 

lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft %= lj=;+= @)#$ kl5sf] 

xsdf ljjfx btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

Æ Æ !%) 

@( 3/ kftfn k|dfl0ft != lgj]bg, gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= 3/sf] gSzf, gSzf kf; 

k|df0fkq #= :ynut lg/LIf0f k|ltj]bg $= rfn' cf=j=;Ddsf] 3/ hUuf s/ 

jf Plss[t ;DklQ s/ / dfnkf]t s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t 

ePsf] sfuhft %= cfjZostf cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf 

Æ Æ #)) 

#) xsjfnf jf xsbf/ 

k|dfl0ft 

!= gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg @= gftf k|dfl0ft k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk #= xsbf/ k|dfl0ftsf nflu :ynut ;h{ldg $= xsbf/ k|dfl0ft ug]{ 

yk k|df0f sfuh %= rfn' cf=j=;Ddsf] 3/ hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ 

/] dfnkf]t s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft ^= 

cfjZostf cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf  

Æ Æ !%) 

#! cljjflxt k|dfl0ft != lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= ;+/Ifs jf cleefjsn] 

sfof{nosf] /f]xj/df u/]sf] ;gfvt kq #= :yfgLo ;h{ldg d'r'Nsfsf] kq $= 

rfn' cf=j=;Ddsf] 3/ hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ / dfnkf]t s/ 

lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft %= ljb]zdf /x]sfsf] 

xsdf ljb];l:yt g]kfnL lgof]uaf6 cfPsf] l;kmfl/; 

Æ Æ !%) 

#@ hUufwgLk'hf{ x/fPsf] != lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= rfn' cf=j=;Ddsf] 3/ hUuf Æ Æ #)) 



qm=;+= 
;]jf ;'ljwfsf] 

k|s[lt÷k|sf/ 
;]jf k|flKtsf nflu cfjZos k|df0f÷sfuhft÷k|s[of 

lhDd]jf/ kbflwsf/L÷ 

sd{rf/L 
;]jf k|flKt ug{ nfUg] 

;dofjwL b:t'/÷z'Ns 

l;kmfl/; s/ jf Plss[t ;DklQ s/ / dfnkf]t s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f 

:jLs[t ePsf] sfuhft #= hUufwgL k|df0fk"hf{sf] k|ltlnlk $= lgj]bssf] 

:yfoL jtg /x]sf] j8fsf] gePdf :yfgLo ;h{ldg d'r'Nsf 

## k'hf{df 3/ sfod ug]{ 

l;kmfl/; 

!= lgj]bs / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= ejg gSzf kf; k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk #= lgdf{0f ;DkGg k|df0f kqsf] k|ltlnlk $= rfn' cf=j=;Ddsf] 3/ 

hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ / dfnkf]t s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f 

:jLs[t ePsf] sfuhft %= hUufwgL k|df0fk"hf{sf] k|ltlnlk 

Æ Æ #)) 

#$ c+u|]hL l;kmfl/; tyf 

k|dfl0ft 

!= lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= ljifo;Fu ;DalGwt k|df0f 

sfuhftsf] k|ltlnlk #= rfn' cf=j=;Ddsf] 3/ hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ 

s/ / dfnkf]t s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft 

Æ Æ %)) 

#% hGd btf{÷d[To' != lgj]bg kq @= jfnssf] afa'÷cfdfsf] gful/stf #= rfn' cf=j=;Ddsf] 3/ 

hUuf s/ jf Plss[t ;DklQ s/ / dfnkf]t s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f 

:jLs[t ePsf] sfuhft $= c:ktfndf hGd ePsf] xsdf ;DalGwt 

c:ktfnn] hGd k|dfl0ft u/]sf] kl/rokqsf] k|dfl0ft k|ltlnlk t/ d[To' 

btf{sf] xsdf d[tssf] gful/stf, ;"rgf lbg cfpg]sf] gful/stfsf] k|dfl0ft 

k|ltlnlk 

Æ Æ lgz'Ns 

#^ a;fO{ ;/fO{ hfg]÷cfpg] 

btf{ 

!= lgj]bg kq / gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk @= a;fO{ ;/fO{ ul/ 

hfg]sf] xsdf kl/jf/sf] ljj/0f ;lxt ;DalGwt j8f sfo{no a;fO{ ;/fO{sf] 

sfuhft #= hxf+ hfg] xf] To; 7fpFsf] nfnk"hf{ / h'g 7fpdf cfpg]sf] klg 

k]z ug'{kg]{ $= a;fO{ ;/fO{ u/L cfpg]sf] xsdf a;fO{ ;/fO{ u/L NofPsf] 

k|df0fkq %= hfg] cfpg] ;j} JolQmsf] ful/stf÷hGdbtf{sf] k|ltlnlk ^= rfn' 

cf=j=;Dd 3/hUuf / dfnkf]t s/ jf Plss[t ;DklQ s/ lt/]sf /l;b 

Æ Æ lgz'Ns 

#& ;DaGw ljR5]b btf{ != lgj]bg kq @= cbfntaf6 ;DaGw ljR5]b ePsf] km};nfsf] k|dfl0ft 

k|ltlnlk #= klt kTgLsf] gful/stfsf] k|ltlnlk !÷! k|lt $= s]6fsf] :yfoL 

7]ufgf ;DalGwt j8fsf] x'g'kg]{ 

Æ Æ lgz'Ns 

#* ljjfx btf{ != lgj]bg kq @= b'nfxf b'nxLsf] gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk #= 

b'nxLsf] gful/stf gePdf afj' jf bfh'efO{sf] gful/stfsf] k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk $= rfn' cf=j=;Dd 3/hUuf / dfnkf]t s/ jf Plss[t ;DklQ s/ 

lt/]sf /l;b 

Æ Æ lgz'Ns 

#( gofF Jojzfo 

btf{÷Jojzfo gljs/0f 

!= lgj]bg kq @= gful/stf k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnlk #= ljb]zLsf] xsdf 

/fxbfgLsf] k|dfl0ft k|ltlnlk jf ;DalGwt b'tfjf;sf] lghsf] kl/ro v'Ng] 

l;kmfl/; $= @ k|lt kmf]6f] %= 3/jxfn ;Demf}tf ^= cfkm\g} 3/ 6x/f eP rfn' 

cf=j=;Ddsf] dfnkf]t / 3/hUuf s/ lt/]sf] &= :yfgLo txsf] gfddf btf{ 

gu/L Kofg jf cGo lgsfodf btf{ u/L Jojzfo btf{ u/]sf] xsdf Kofg btf{ 

jf cGo lgsfoaf6 hf/L u/]sf] Jojzfo k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnlk t/ 

Jojzfo gljs/0fsf] xsdf Jojzfo btf{sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk, jxfn 

;Demf}tfsf] k|ltlnlk . 

Æ Æ cfly{s P]g  adf]lhd 

t/ Jojzfo 

gljs/0fsf] xsdf 

btf{ ;/x nfUg] 5 . 

$) pNn]lvt jfx]s cGo 

l;kmfl/;÷k|dfl0ftx? 

!= gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg @= ljifo;Fu ;DalGwt k|df0f 

sfuhft #= rfn' cf=j=;Dd 3/hUuf / dfnkf]t s/ jf Plss[t ;DklQ s/ 

Æ Æ %) b]lv #)) ;Dd 



qm=;+= 
;]jf ;'ljwfsf] 

k|s[lt÷k|sf/ 
;]jf k|flKtsf nflu cfjZos k|df0f÷sfuhft÷k|s[of 

lhDd]jf/ kbflwsf/L÷ 

sd{rf/L 
;]jf k|flKt ug{ nfUg] 

;dofjwL b:t'/÷z'Ns 

lt/]sf /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft 

b|i6Jo M– 

!= lgodfg';f/ lgz'Ns ?kdf k|bfg ug{ ;lsg] egL tf]lsPsf ;]jfsf] xsdf s'g} ;]jf z'Ns÷b:t'/ nfUg] 5}g . 

@= sfdsf] k|s[lt cg';f/ ;h{ldg, cfjZos k|x/L k|ltj]bg / cGo sfuhft tyf k|df0fx?sf] k|ltlnlk cfjZos k/]sf] cj:yfdf j9Ldf # tLg lbgleq ;]jf pknAw 

u/fO{g]5 . 

#= JolQmut 36gf-hGd, d[To', a;fO{;/fO{, ;DaGw ljR5]b, ljjfx btf{_ jfkt s'g} b:t'/÷z'Ns nfUg] 5}g . . #% lbgleq JolQmut 36gf btf{ gePsf] cj:yfdf k|To]s 

JolQmut 36gf btf{sf] ?= %). krf; ?k}of b:t'/÷z'Ns nfUg]5 .  

$= ;]jfu|fxLsf] u'gf;f] Joj:yfkgsf nflu j8f cWoIf÷cGo ;b:o÷j8f ;lrjnfO{ u'gf;f] ;'Gg] clwsf/L tf]lsPsf] 5 . 

%= gu/If]q leqsf km/s Ifdtf ePsfx?sf] kl/ro kq ;DaGwL, cfly{s cj:yf sdhf]/ eO{ lgz'Ns pkrf/ ;DalGw l;kmfl/; tyf k|fs[lts k|sf]k ;DaGwL 

l;kmfl/;x?df l;kmfl/; b:t'/ 5'6 lbO{g]5 . 

^= j}b]lzs k|of]hgsf nflu c+u|]hL efiffdf ul/g] ;j} k|sf/sf l;kmfl/;sf xsdf ? %)).– z'Ns÷b:t'/ nfUg]5 . 

  



h}ldgL gu/kflnsf 

afun'ª 

cf=j= 2076.77 ;+lrt sf]ifsf] cfo Aoo ljj/)f 

cfo  Aoo  
s}

= 
l;

g  
ljj/)f /sd l;g ljj/)f  /sd  

1 

ut cf=j=sf] 

af+sL a}s gub 

df}Hbft c= Nof 

55468105.82 1 
h}ldgL gu/kflnsf 

rfn'/k"lhut 189214241.2 
  

2 

 ljlQo 

;dfgLs/)f 

lgsf;f  

115600000.00 2 
ut jif{sf] cNof cfGtl/s 

rfn'/k'lhut 19229116 
  

3 
 ;;t{ cg'bfg 

lgsf;f  
313861000.00 3 

;|l#o ;/sf/jf^ x:tfGt/)f 

sfo{qmd rfn'/k'lhut 307543175   

4 

k|b]z 

;dfgLs/)f / 

;dd'/s cg'bfg 

12369000.00 4 k|b]z ;;{t cg'bfg 

9454464 
  

5 s]Gb| af^ k|Kt 

/fh:j jf+*kmf* 
55125286.64 5 hDdf 525440996.20   

6 ;*s af]*{ af^  2499249.00 6 a}s df}Hbft  54164384.30   

7 
k|b]z z;{t 

cg'bfg 
9484465.00 6=1 

;+lrt sf]if af+sL  
52207062.85   

8 
cGtl/s  

cfDbfgL 9308952.59 6=2 ;+lrt sf]if af+sL g] a}nL  1049210.65   

9 

k|b]z ;/sf/jf^ 

k|fKt /fh:j 

jf+*kmf* 

3932000.00 6=3 
rfn' vr{ vftf af+sL g] a} 

nL  
321987.80   

  
    

6=

4 

k'lhut vr{ vftf af+sL g] 

a} nL  
586123.00   

      7 ut jif{sf] e'StfgL jfsL 10096702.54   

      7=1 
;+l#o ;/sf/nfO cg'bfg 

lkmtf{ 
4314177.96   

      7=2 
k|b]z ;/sfnfO{ cg'bfg 

lkmtf{ 
30001.00   

      8  hDdf 14440881.50   

      9 oyfy{ a}s df}Hbft 39723502.80   

  s'n hDdf 577648059.05   s'n hDdf 577648059.05   
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२६ बदु्ध काईछा सिारी चािक  ९८४७७४०१३७ 

 

 

 

 

 

 



वडा समचब / कमणचारी 

क्र.स. नाम, थर पद मोबाइि कायाणिय 

२ िमिता पनु  ना.स.ु ९८६९८६९२०३ िडा कायायिय १ 

३ धन बहादरु थापा ना.स.ु ९८५७६८२५६० िडा कायायिय ३ 

४ मदि बहादरु थापा  खररदार  ९८५७६२४२५१ िडा कायायिय ९ 

५ गोपाि प्रसाद सापकोटा  खररदार  ९८५७०६०६८३ िडा कायायिय २ 

६ पथृ बहादरु थापा खररदार  ९८५७६६३७१८ िडा कायायिय १० 

७ रुर बहादरु मि.क. खररदार  ९८४७७०५३८७ िडा कायायिय ५, ६   

८ मबक्रम मकसान  खररदार  ९८४१०८५९१० िडा कायायिय ४ 

९ टंकराज चामिसे खररदार ९८४७६०२३२३ िडा कायायिय ७ 

१० दिेराज शमाय कायायिय सहायक ९८४७६३०४२४ िडा कायायिय ७ 

११ ममत्र बहादरु थापा कायायिय सहायक ९८४७६२२८१९ िडा कायायिय १० 

१२ कृष्ण प्रसाद सापकोटा कायायिय सहायक ९८४७६३६७२० िडा कायायिय ३ 

१३ गंगाराम पौडेि कायायिय सहयोगी ९८४६५०२०६७ िडा कायायिय १ 

१४ कमिा सापकोटा कायायिय सहयोगी ९८६७६३७०७४ िडा कायायिय २ 

१५ नमगन्द्र थापा कायायिय सहयोगी ९८४६९०९३०६ िडा कायायिय ४ 

१६ चन्द्रा सिेुदी कायायिय सहयोगी ९८४०८०७६४७ िडा कायायिय ५ 

१७ पमित्रा नपेािी बोहोरा कायायिय सहयोगी ९८६३०४०१२४ िडा कायायिय ६ 

१८ नारायण प्रसाद शमाय कायायिय सहयोगी ९८४७६३६३६३ िडा कायायिय ८ 

१९ रमिन्द्र शमाय कायायिय सहयोगी ९८४७६२२२६९ िडा कायायिय ९ 

   



स्वास्थय शाखा  

क्र.म. नाम, थर पद मोबाइि कायाणिय 

१ गोमबन्द्द अचायय  जनस्िास््य ऄमधकृत  ९८४७६२२४२५ स्िास््य शाखा  

२ मतथय पौडेि  जनस्िास््य मनरीक्षक ९८६७७७७९०१ स्िास््य शाखा  

३ समुनता चामिसे स्टाफ नसय   ९८४९३८२२९० स्िास््य शाखा  

४ डा राज ुभट्टराइ मेमडकि ऄमधकृत ९८४३६७५१३५ प्रा स्ि के कुमश्मसेरा  

५ हमे कुमार के्षमत्र जनस्िास््य मनरीक्षक ९८५७६३१११५ दमेक स्िा्य चौकी  

६ झिक राज शमाय  मस.ऄ.ह.ेि. ऄमधकृत  ९८५७६२८७८४ जैदी स्िास््य चौकी  

७ मभम बहादरु पनु  मस.ऄ.ह.ेि. ऄमधकृत  ९८४७७२१०९९ नेपाने सहरी स्िास््य केन्द्र  

८ टंक केसी  मस.ऄ.ह.ेि. ऄमधकृत  ९८५७६२९२३० मिनामारे स्िास््य चौकी  

९ टुकनाथ शमाय  मस.ऄ.ह.ेि. ऄमधकृत  ९८५७६२२४७६ राङखानी  स्िास््य चौकी  

१० िक्ष्मी बहादरु के्षत्री मस.ऄ.ह.ेि. ऄमधकृत  ९८४७६३१२३० पैय ूथन्द्थाप स्िास््य चौकी  

११ मदि बहादरु थापा  ह.ेऄ ९८४५४२१४३७ सकुय िा स्िास््य चौकी  

१२ ऄमन पनु  ह.ेऄ.  ९८४६९७३५४० ऄजेिा स्िास््य चौकी  

१३ दि बहादरु पमुिसा  ह.ेऄ. ९८४६९०१४२६ मछस्ती स्िास््य चौकी  

१४ ईदय राज शमाय  कायायिय सहयोगी  ९८४७६५३९४२ स्िास््य शाखा  

 
 

कृमष/पशु शाखा 

क्र.म. 

 
नाम, थर पद मोबाइि कायाणिय 

१ कृष्ण प्रसाद ढकाि ऄमधकृत छैठौ ९८५७६३१९७५ पश ुशाखा 

२ नेत्र प्रसाद अचायय  ऄमधकृत छैठौ ९८५७६२३२०७ कृमि शाखा  

३ रमबन्द्र शमाय  कृमि प्रामबमधक  ९८५७६२२५३३ कृमि शाखा  

४ पममयिा शमाय प्रा स कृमि ९८४७६४७१२८ कृमि शाखा 

५ कृष्ण पौडैि ना प्रा स  ९८४७६५८४८० पश ुशाखा 

६ िोचन पौडेि  कृमि प्रामबमधक  ९८४९४३२२२० िडा कायायिय ७, ८   

७ यशोधा शमाय  कृमि प्रामबमधक  ९८४७६७६६२० िडा कायायिय ४, ५, ६ 

८ सषु्मा श्रीस  कृमि प्रामबमधक  ९८४६१०४५६१ िडा कायायिय ९, १० 

९ यमनुा थापा  पश ुस्िास््य प्रामबमधक  ९८५७६२७६४९ िडा कायायिय ९, १० 

१० रामचन्द्र सापकोटा  पश ुस्िास््य प्रामबमधक  ९८६७६१४८९० िडा कायायिय २, ३ 

११ ओम बहादरु थापा  पश ुस्िास््य प्रामबमधक  ९८४७६६९८५१ िडा कायायिय ५, ६ 

१२ प्रेम पौडेि  पश ुस्िास््य प्रामबमधक  ९८४७६०४४१० िडा कायायिय ४ 

१३ हमे राज शमाय  पश ुस्िास््य प्रामबमधक  ९८४६२६३८६० िडा कायायिय ७, ८  

 

 



 

 

आयुवेद शाखा  

क्र.म. नाम, थर पद मोबाइि कायाणिय 

१ िक्ष्मी प्रसाद शमाय  कमिराज मनरीक्षक ९८५६०००५१७ अयिेुद शाखा  

२ गोमबन्द्द चामिसे  कमिराज मनरीक्षक ९८५७६३०३११ अयिेुद शाखा  

३ गोमबन्द्द राज पौडेि  बैद्य मनरीक्षक ९८४७७७६३९० अयिेुद शाखा  

४ जीिनाथ शमाय  बैद्य मनरीक्षक ९८५७६२८२३० अयिेुद शाखा  

५ सकश बहादरु क्षेमत्र  कायायिय सहयोगी  ९८४७७५३८९२ अयिेुद शाखा 

६ सरस्िती शमाय अचायय  कायायिय सहयोगी  ९८४७७५०८५७ अयिेुद शाखा 

७ पषु्पा शमाय थापा  कायायिय सहयोगी  ९८४०३३१७९५ अयिेुद शाखा 

 

 
 
  



 

नगर प्रमुख उप प्रमुख प्रोफाइि 

 

इन्र राज पौडेि 

ठेगाना : जमैमनी नगरपामिका ७, जदैी  

मोबाइि: ९८५७६२९५३६ 

मिङ्ग: पुरुि 

अमाको नाम: हररकिा शमाय  

बाबकुो नाम: बमुद्धराज ईपाध्याय 

िैिामहक मस्थमत: मििामहत 

पमत/पमवनको नाम: कमिा पौडेि  

मात ृभािा: नेपािी 

शमैक्षक योग्यता: स्नातकोत्तर (ऄध्ययन) 

ऄध्ययनको मििय: ससं्कृत ब्याकरण, राजनीमत शास्त्र  

राजनीमतक दि: नेपािी काँिेस 

मिदशे भ्रमण:  

ऄन्द्य: मशक्षक सघंमा मजल्िा ऄध्यक्ष र केमन्द्रय सदस्य । 

िडा नं: ७ 

स्थानीय तहको प्रकार: नगरपामिका 

मजल्िा: िाग्िुङ 

प्रदशे: गण्डकी प्रदशे 

पद: प्रमखु 

कृमत प्रकाशन: िोकतामन्द्त्रक समाजबादका चार चरण । (प्रकाशोन्द्मखु "पाियती" 

खण्डकाब्य )  

ऄध्ययन ससं्था: जनता क्याम्पस दाङ, TU कीमतयपुर 

ऄध्ययन गरेको दशे: नेपाि 

राजनीमतक ऄनुभि: २०३६ सािबाट स्ि  . मि. यु. सभापमत २ पटक, महामधिेशन, 

महासमममत, मजल्िा कायय समममत । 

मिगतको पेशा र ऄनुभि: मशक्षण ३१ ििय । 

जन्द्म मममत (ििय): २०१४ 

जन्द्म मममत (ममहना): ११ 

जन्द्म मममत (गते): २४ 

आमिे: indrarajpaudel36@gmail.com 

 

मििा राना 

ठेगाना : जमैमनी नगरपामिका ७, जदैी बोर  

मोबाइि: ९८५७६२२२४३  

मिङ्ग: पुरुि 

अमाको नाम: तारा दिेी राना  

बाबकुो नाम: नरजगं राना  

िैिामहक मस्थमत: मििामहत 

पमत/पमवनको नाम: मििा राना  

मात ृभािा: नेपािी 

शमैक्षक योग्यता: माध्याममक तह (कक्षा ९ दमेख १२ सम्म) 

ऄध्ययनको मििय:   

राजनीमतक दि: नेपाि कम्युमनष्ट पाटी (नेकपा) 

मिदशे भ्रमण:  

ऄन्द्य: साियजमनक ऄपराध, राजरोह, ज्यान माने अमद मदु्दा िगाआएको । 

िडा नं: ७ 

स्थानीय तहको प्रकार: नगरपामिका 

मजल्िा: िाग्िुङ 

प्रदशे: गण्डकी प्रदशे 

पद: ईप-प्रमखु 

 ऄध्ययन ससं्था: जनता मा.मि., सकुय िा  

ऄध्ययन गरेको दशे: नेपाि 

राजनीमतक ऄनुभि:  २०३५/०३६ दमेख पंचायत मबरोमध अन्द्दोिन २०४१ दमेख 

मबधाथी राजनीमतबाट शरुु, २०४४ मा पक्राई र ररहा पछी  भूममगत राजनीमत, 

मिमभन्द्न अन्द्दोिन को ऄगुिाइ, हाि ने.क.पा. गण्डकी प्रदशे समममतको सदस्य । 

मिगतको पेशा र ऄनुभि: मशक्षक पेशा गदाय गद ै राजरोहको मदु्दा िगाआ मशक्षक 

पेशाबाट बखायस्त  तेसिात पेशिेर राजमनमत गरेको । 

जन्द्म मममत (ििय): २०२३ 

जन्द्म मममत (ममहना): ४ 

जन्द्म मममत (गते): २४ 

आमिे: lilarana243@gmail.com 

  

mailto:indrarajpaudel36@gmail.com
mailto:lilarana243@gmail.com


 
 

  

जैममनी नगरकायणपामिका सदस्य 

क्र.म. नाम, थर पद मोबाइि 

१ आन्द्र राज पौडेि  नगर प्रमखु  ९८५७६२९५३६ 

२ मििा राना  नगर ईप प्रमखु  ९८५७६२२२४३ 

३ भपुेन्द्र थापा  िडा ऄध्यक्ष  ९८६७६३३४३२ 

४ िक्ष्मी प्रसाद सापकोटा  िडा ऄध्यक्ष ९८५७६४०९९९ 

५ बेद बहादरु छन्द्वयाि  िडा ऄध्यक्ष ९८५७६२९०४५ 

६ चक्र बहादरु थापा  िडा ऄध्यक्ष ९८५७६२१५३५ 

७ गोपाि प्रसाद शमाय  िडा ऄध्यक्ष ९८५७६२२१२४ 

८ कृष्ण बहादरु थापा  िडा ऄध्यक्ष ९८४७६३१५६३ 

९ मजत बहादरु राना मगर  िडा ऄध्यक्ष ९८५७६२३४६७ 

१० मिजय शमाय  िडा ऄध्यक्ष ९८५७६२०६०४ 

११ भामगन्द्र कुमार थापा  िडा ऄध्यक्ष ९८५७६३१५२० 

१२ नर बहादरु थापा  िडा ऄध्यक्ष ९८५६०६७६६५ 

१३ मदि कुमारी श्रीस  काययपामिका सदस्य  ९८५७६३५२७५ 

१४ मदि बहादरु दमै  काययपामिका सदस्य ९८६९२१०११० 

१५ दबेी नपेािी  काययपामिका सदस्य ९८०६१५४३८५ 

१६ बि बहादरु साकी  काययपामिका सदस्य ९८४७७५७६७७ 

१७ रुर कुमारी रोका क्षेमत्र  काययपामिका सदस्य ९८४७७२८४१९ 

१८ िक्ष्मी मकसान नपेािी  काययपामिका सदस्य ९८४७७०६५१६ 

१९ िाि बहादरु पररयार  काययपामिका सदस्य ९८४७६२८४७६ 

२० महरा दबेी शमाय  काययपामिका सदस्य ९८४९९०५९१९ 



जैमिनी नगरकार्यपामिका वडा सदस्र् 
क्र.म. नाम, थर पद वडा मोबाइि 

१ तुिसी देिी पाध्यानी िडा सदस्य १ ९८४७६६५२९० 

२ पाियती समकय नी िडा सदस्य १ ९८२१३५२२४० 

३ रुर नाथ शमाय िडा सदस्य १ ९८४७६७२३१५ 

४ िक्ष्मण अचायय िडा सदस्य १ ९८५१०९५०३० 

५ कृष्ण प्रसाद ररजाि िडा सदस्य २ ९८५७६२२७९५ 

६ प्रेम सापकोटा िडा सदस्य २ ९८४१२६०८२९ 

७ रुपा सापकोटा िडा सदस्य २ ९८४७७१०२५० 

८ तेज माया मबक िडा सदस्य ३ ९८४७७६७६१४ 

९ पमबत्र थापा के्षत्री िडा सदस्य ३ ९८६७६११३५२ 
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