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o; k'l:tsf leq = = = 
 

qm=;+= ljj/0f k[i7 ;+Vof 

1 gu/kflnsfsf] kl/ro $ 

2 gLlt tyf sfo{qmdx? @% 

3 of]hgf, sfo{qmd tyf ah]6 %* 

4 b;f}F gu/;efdf :jLs[ltsf] nflu k]z ePsf k|:tfj tyf 
lg0f{ox? 

&) 

5 gdf]a'4 gu/kflnsfsf] ;ftf}+ gu/;efaf6 :jLs[t ljlgof]hg 
P]g, @)&* cg';f/sf] cg';"rLx? 

 

5.1 cg';"rL – ! &$ 

5.2 cg';"rL – @ &( 

5.3 cg';"rL – # *! 

5.4 cg';"rL – % *( 

5.5 cg';"rL – ^ (@ 

6 b;f}F gu/;efsf] sfo{;"rL / ;dotflnsf !#% 

7 gu/;ef ;b:ox?sf] pkl:ylt !#* 

8 lgjf{lrt hgk|ltlglwx?sf] ;Dks{ gDa/ !$) 
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1= kl/ro 
 

1.1. gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro 
cfh eGbf sl/a ^%)) aif{ klxn] -l;+3t 5]Gkf]_ gfd u/]sf /fhfn] /fHo uy]{ . pgsf # efO{ 5f]/fx? 
h]7f dxfb]j, dfOnf dxfgfd / sfG5f dxf;Tj dWo] h]7f / dfO{nf /fhsfh Pj+ o'4snfdf lgk"0f{ lyP 
/ sfG5f 5f]/f ;'zLn, bofn' / ;xgzLn :jefjsf lyP . pg} sfG5f 5f]/f dxf;Tjn] cfkm\gf kfFr cf]6f 
8d? ;lxtsf] al3gL ef]sf] / cr]t cj:yfdf b]lv cfkm\gf] lt3|f sf6]/ df;' / 5ftL vf]k]/ /ut lgsfnL 
al3gLnfO{ v'jfPsf] eGg] lsDabGbL /x]sf] kfO{G5 . ;fy} pQm /fhs'df/ g} kl5 uP/ uf}td a'4 ag]]sf / 
kfFrj6f 8d?x? lzio ag]sf egfO{ 5 . ;f]xL 7fpFdf zfSod'gL l;4fy{ uf}tdn] ;d]t gd:sf/ ul/Psf 
a'4 -gdf]M t:o eujtf] c/xtf] ;Ddf ;Da'4:;_sf] gfdaf6 gdf]a'4 /xg uPsf] lsDabGtL 5 . 

g]kfnsf] ;+ljwfgdf ePsf] Joj:yf adf]lhd k|To]s gu/kflnsf Ps cljlR5Gg pQ/flwsf/jfnf :jzfl;t 
/ ;+ul7t ;+:yf x'g]5 . gu/kflnsfsf] cfkm\gf] 5'§} 5fk x'g]5 . gu/kflnsfn] JolQm ;/x rn–crn 
;DklQ k|fKt ug{, pkef]u ug{ / a]r–ljvg ug{ ;Sg]5 . gu/kflnsfn] JolQm ;/x cfkm\gf] gfdaf6 
gfln; ph'/ ug{ / ;f] pk/klg ;f]xL gfdaf6 gfln; ph'/ nfUg ;Sg]5 eGg] pNn]v u/] cg';f/ g} o; 
gu/kflnsf klg ;~rfng / Jojl:yt u/LPsf] 5 . 
 
;+ljwfg adf]lhd :yfgLo txsf] u7g x'Fbf sfe|]knf~rf]s lhNnfdf ^ j6f gu/kflnsf / & j6f 
ufpFkflnsf u/L !# j6f :yfgLo tx sfod ePsf 5g\ . gdf]a'4 gu/kflnsf ;fljssf * j6f uflj;x? 
dy'/fkf6L km'njf/L, d]lygsf]6, sfgk"/ sfnfkfgL, vgfnyf]s, k'/fgf]ufpF bfKrf, 5q]afFem bfKrf, 8/fpg] 
kf]v/L / Zofdkfl6 l;dnrf}/ ldnfP/ agfO{Psf] 5 . o; gu/kflnsfdf P]ltxfl;s :ynx? gdf]a'4, 
bfKrf, km'njf/L / es'08]a]zL nufotsf clwsf+z If]qdf s[lif, Jofkf/ / Joj;fo;+u ;DalGwt k|r'/ 
;Defjgfx? /x]sf 5g\ .  
 
o; gu/kflnsfdf ljz]if u/L lxGb', af}4 / OzfO{ wdf{jfnDjLx?sf] a;f]af; /x]sf] 5 . oxfF a|fXd0f, If]qL 
/ tfdfË hfltsf] afx'Notf /x]sf] 5 . oxfFsf gful/sx?n] s[lif, kz'kfng / Jofkf/nfO{ d'Vo k]zfsf] 
?kdf cFufNb} cfPsf 5g\ . w'lnv]n, ag]kf / sf7df8f}+ pkTosfaf6 glhs /x]sf]n] o; gu/kflnsfsf] 
cfly{s, ;fdflhs tyf ;fF:s[lts ljsf;df k|ToIf ;sf/fTds k|efj k/]sf] 5 . oxfF pTkfbg x'g] s[lifhGo 
tyf kz'hGo pkhx? ltg} ahf/ If]qdf a9L vkt / laqmL x'g] u/]sf] 5 . ef}uf]lns ?kdf dWod :t/Lo 
kxf8L w/ftn /x]sf] o; gu/df dfgj a;f]af; / ko{6g Joj;fosf] nflu clt pko'Qm :yfgx? /x]sf 
5g\ . gdf]a'4 gjul7t gu/kflnsf ePsf]n] o;nfO{ Ps ;Ifd gu/kflnsfsf] ?kdf :yfkgf ug]{ r'gf}lt 
/x]sf] 5 . oxfF ePsf ;Defjgfx?nfO{ cj;/sf] ?kdf kl/0ft ug{ / oxfF /x]sf ;d:ofx?sf] Go"gLs/0f 
ug]{ qmddf of]hgfj4 tj/af6 nfUg' kg]{ cfjZostf /x]sf]5 . 
 
o; sf/0f gdf]a'4 gu/kflnsfn] qmdzM o; gu/ If]qsf] ;du| ljsf;sf kxnx? ub}{ n}hfg x/]s jif{ 
jflif{s ?kdf of]hgf tyf sfo{qmdx? tof/ u/L cufl8 a9\g] hdsf]{ u/]sf] 5 . o;} qmddf gu/jf;Lx?sf] 
;lqmo ;xeflutfdf cfly{s jif{ @)&&÷)&* sf] nflu jflif{s gu/ ljsf; gLlt sfo{qmd tyf ah]6 
tof/ u/L ;ftf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t u/]sf] 5 .  
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1.1.1. 

l;dfgfM k"j{  M t]dfn ufpFkflnsf 
        klZrd  M w'lnv]n / kgf}lt gu/kflnsf  
        pQ/      M kfFrvfn / w'lnv]n gu/kflnsf 
        blIf0f  M /f]zL / a]yfgrf]s ufpFkflnsf 
If]qkmn M !)@ ju{ ls=dL=  
xfjfkfgL M dWod -;dlztf]i0f_, kxf8L jftfj/0f 

 

1.1.2. 
k|b]z M afudtL k|b]z 
lhNnf M sfe|]knf~rf]s 
lhNnf ;b/d'sfd M w'lnv]n 
gu/kflnsf s]Gb| M es'08]a]zL 
gu/kflnsf j8f ;+Vof M !! 


1.1.3. 

k|ltlglw ;ef lgjf{rg If]q M @  
k|b]z ;ef lgjf{rg If]q M @ …sÚ / …vÚ 


1.1.4. 

d'Vo glbx? M /f]]zL vf]]nf   
vf]nfx?  M bfKrf, ;f]tL, lxn], lemu', bx/], ;d'Gb|]] vf]nf cflb .                                 
tfntn}ofx? M 8/fpg] kf]v/L,e}/a s'08, 7''Nwf/f kf]v/L cfbL . 

 

1.1.5. k"0f{ ;fIf/ 3f]if0ff eO;s]sf] .


1.1.6. 
• kf}8]nrf}/ jftfj/0fd}qL kfs{ . 
• a'Rrfsf]6 afn pBfg kfs{ . 
• nfdL8fF8f l;6L kfs{ . 
• uxt] ;fd'bflos jg lkslgs kfs{ .  
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1.1.7. 


qm+=;+= wfld{s :ynsf] gfd d]nf nfUg] lbg 

! gdf]a'4 sflQs z'Sn k"l0f{df 

@ sflnsf dlGb/, bfKrf a8f bz}, ci6dL 

# >L s'i0f dlGb/, bfKrf >L s[i0f hGd ci6dL 

$ huj}h]Zj/ dlGb/, gf}la;] Affnf rt{'bzL,lth,>fa0f dlxgf / df3 dlxgf 

% led;]g :yfg, bfKrf a8f bz+}, ci6dL 

^ cd/ cv08 xl/gfd ;+sLt{g cv08 sLt{g -;bfjxf/_ 

& km"naf/Lsf]  dy'/]Zj/ Affnf rt'b{zL,lth,>fj0f dlxgf / df3 dlxgf 

* Zofdkf6Lsf] lzj dlGb/ Affnf rt'b{zL,lth,>fj0f dlxgf / df3 dlxgf 

( /QmsfnL dlGb/ r}t] bz+}, a8f bz}+ 

!) 
sflnsf dlGb/ sfnfkfgL 
sfgk'/ 

b}lgs k"hfcfhf / ljz]if rf8kj{x?sf] lbg 

!! w'Fjfsf]6 b]jL dlGb/ b}lgs k"hfcfhf / ljz]if rf8kj{x?sf] lbg 

!@ e}/j s'08 >fj0f dlxgf e/L huj}h]Zj/, s'z]Zj/df hn n}hfg] 

!# ;ftd'n af]xf]/]  

!$ 
/]~h]g bf]h]{ :d[tL k|lti7fg -
sf]6 t]dfn_ 

 

!% a'Rrfsf]6 eujtL  
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1.1.8.  

 

j8f 
g+= 

j8f s]Gb| Coordinate 
If]qkmn= 
-ju{ 

ls=ld=_ 

/fli6«o hgu0fgf @)^* cg';f/sf] 
3/kl/jf/ 
;ª\Vof 

hDdf k'?if dlxnf 

! km'naf/L 
27°33'42.6"N, 
85°38'17.3"E 5.74 466 2062 919 1143 

@ nsfOg] 
27°34'54.8"N, 
85°36'20.3"E 12.36 739 3422 1611 1811 

# EfL8faf/L 
27°35'14"N, 
85°37'10"E 7.74 580 2609 1163 1446 

$ sfˆn]yf]s 
27°35'16"N, 
85°40'05"E 13.66 475 2112 962 1150 

% 
sfgk'/, 
sfnfkfgL 

27°33'22"N, 
85°38'50"E 18.76 922 4376 2051 2325 

^ 
Rff}sL 8fF8f, 
lkknaf]6 

27°32'31"N, 
85°42'09"E 

5.22 332 1514 703 811 

& 
vgfnyf]s, 
wd{zfnf 

27°30'49"N, 
85°40'10"E 

7.6 750 3193 1491 1702 

* 
8/fpg] 
kf]v/L 

27°32'28"N, 
85°38'02"E 8.64 645 2684 1207 1477 

( 
bfKrf 
5q]afFem 

27°32'40"N, 
85°37'19"E 9.23 577 2766 1166 1600 

!) k'/fgf] ufFp 
27°33'08"N, 
85°36'37"E 4.38 498 1988 1032 956 

!! s'?ufFp 
27°33'22"N, 
85°35'54"E 9.05 600 2793 1299 1494 

hDdf   102.38 6,584 29,519 13,604 15,915 
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1.2. ljBdfg cj:yfsf] ;dLIffM 
1.2.1. ;an kIf 

gu/kflnsf u7g x'g' cfkm}df 7"nf] pknAwL / ;an kIf xf] . :yfgLo txsf] 3f]if0ff kZrft lgjf{lrt 
hgk|ltlglwx?n] sfo{ef/ ;Dxfn] kZrft hgtfdf ckf/ pT;fx 5fPsf] / ljsf;n] ult lnPsf] cj:yf 
/x]sf] 5 . hgzlQm / ef}lts ;fwg ;|f]tsf] lx;fjn] t'ngfTds ?kdf gu/kflnsfsf] cj:yf /fd|f] /x]sf] 
5 . gu/kflnsfsf] cfˆg} ejg lgdf{0f ;DkGg x'g] cj:yfdf 5 . ko{6sLo uGtJosf] ?kdf ljsf; ug{ 
;lsg] ;Defjgf k|;:t /x]sf] gdf]a'4  ljZj el/sf  af}4 wdf{jnDaLx?sf] tLy{:yn /x]sf] sf/0f o; 
If]qdf ko{6g Joj;fosf] k|r'/ ;Defjgf /x]sf] 5 . bGtnx/ em} ldn]sf lxd z[ª\vnf k|i6} b]lvg] 
k"mnaf/L tyf bfKrf nufotsf If]qdf 3/af; -Homestay) ;+rfng u/L :yfgLo ;+:s[lt emNsfP/ 
;d]t ko{6snfO{ dgf]/~hg lbg ;lsG5 . o; gu/kflnsfsf] dWoljGb' eP/ uPsf] la=lk= /fhdfu{n] 
o; lhNnfnfO{ t/fO{;Fu hf]8\g] x'Fbf cfly{s ljsf;sf] ;d]t 7"nf] ;Defjgf /x]sf] 5 . 

 

1.2.2. sdhf]/ kIf 
 gu/kflnsf u7g klg hgdfg;df k'/fg} ;f]r sfod /x]sf] sf/0f cfk"mn] gu/kflnsfaf6 ;]jf ;'ljwf 

k|fKt u/] afkt ltg'{kg]{ s/, b:t'/ tyf /fhZj a'emfpg' k5{ eGg] efjgf tyf afgLsf] ljsf; x'g ;s]sf] 
5}g . gu/kflnsfsf] sfo{ af]em cg';f/ hgzlQmsf] sdL /x]sf] tyf ;fwg;|f]t cToGt} Go"g /x]sf] 5 . 
;+u7g tyf Joj:yfkg (Organization and Management) ;e]{ u/]/ sfo{af]emsf] cfwf/df 
hgzlQmsf] b/jGbL tyf ;+u7g ;+/rgf :jLs[t gx'Fbf b}lgs k|zf;lgs tyf ljsf;fTds lqmofsnfkx? 
;+rfng ug{ ;d:of /x]sf] 5 .  

 

1.2.3. cj;/ 
 o; gu/kflnsf If]qdf xfn;Dd cToflws ?kdf hUuf Knl6Ë÷vl08s/0f gePsf] sf/0fn] Land 

Pooling u/L Jojl:yt a:tL ljsf;sf] ;Defjgf /x]sf] 5 . dfkb08 eGbf aflx/ uP/ ef}lts 
;+/rgfx? gag]sf] sf/0f Jojl:yt zx/Ls/0f tyf cfsif{s 9Ëaf6 ljsf;sf lqmofsnfkx? ;~rfng 
ug{ ;lsg] cj:yf /x]sf] 5 . k|fs[lts ;|f]t tyf ;fwgx? k|r'/ dfqfdf /x]sf] sf/0f ;f]sf] Jojl:yt 
tj/n] pkef]u ug{ ;lsg] / :yfgLo cfjZostf cg';f/sf] ljsf; ug{ ;lsg] cj;/ /x]sf] 5 .  
 

1.2.4. r"gf}tL  
 pknAw l;ldt ;|f]t / ;fwgaf6 hgtfsf] a9\bf] hgcfsf+Iffsf] ;Daf]wg, gu/kflnsfsf] ahf/ If]qdf 

pTkfbg x'g] kmf]xf]/hGo j:t'x?sf] plrt Joj:yfkg, gu/kflnsfsf] clwsf+z If]q ef}uf]lns cfwf/df 
ljs6 /x]sf] x'Fbf ;dodf g} pQm ljs6 If]qx?df Jojl:yt ;8s nufotsf ljsf;sf k"jf{wf/x? lgdf{0f 
ug{ sl7gfO{ /x]sf] 5 . ;fy} b}lgs?kdf hgtfnfO{ u'0f:t/Lo ;]jf k|jfx u/L ;'zf;g ;lxtsf] ;]jf 
k|jfx ug'{ r'gf}tLk"0f{ /x]sf] . ;fy} xfn;Dd s]Gb|, k|b]z / :yfgLo txsf] /fhZj clwsf/ nufotsf 
ljifodf gLltut cGof}ntf sfod /x]sf] sf/0fn] klg b}lgs sfo{ ;Dkfbgdf s]xL c;xhtf /x]sf] 5 . 
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1.3. jflif{s gLlt, ah]6 tyf sfo{qmd th'{dfsf nflu cjnDag ul/Psf] k4ltM 
 

:yfgLo txdf of]hgf Joj:yfkg -k"j{{tof/L_ sf cfwf/e't kIfx?M 

!= g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f ^) n] ;+3, k|b]z / :yfgLo txn] cfkm\gf] cfly{s clwsf/ If]qleq s/ 
nufpg / /fh:j p7fpg kfpg] Joj:yf ;'lglZrt u/]sf], 

@= ;+ljwfgsf] wf/f @#) :yfgLo cfly{s sfo{k|0ffnL cGtu{t k|To]s cfly{s jif{sf] /fhZj / Joosf] 
cg'dfg :yfgLo sfg'g cg';f/ gu/ ;efdf k]z u/L kfl/t ug'{kg]{, 

#= :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ n] /fhZj k/fdz{ ;ldlt -/fhZj ;DjGwL gLlt, sfg'g agfpg], 
;|f]t / If]q klxrfg, b/ lgwf{/0f ug]{_, ;|f]t cg'dfg tyf ah]6 lgwf{/0f ;ldlt-;|f]t / ;fwgsf] 
k|fyldstfsf cfwf/df ;Gt'lnt ljt/0f_ / ah]6 tyf sfo{s|d th'{df ;ldlt-cfufdL cfly{s aif{sf] 
gLlt tyf sfo{s|d ;Ldfleq /lx ug]{_ dfkm{t ;|f]t Joj:yfkg / ah]6 dfkm{t gLlt tyf sfo{s|d 
;~rfngsf] k'0ff{lwsf/ lbPsf], 

$= ;|f]t cg'dfg tyf ah]6 lgwf{/0f ;ldltn] k|Tos aif{sf] r}q !% leq zfvf tyf dxfzfvf jf j8f 
;ldltdf hfgsf/L u/fpg] . 

%= :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf @$ cg';f/ gu/kflnsfn] of]hgf agfpbf b]xfosf 
ljifonfO{ k|fyldstf lbg'kb{5 M 
• cfly{s ljsf; tyf u/LaL lgjf/0fdf k|ToIf of]ubfg lbg], 
• pTkfbgd'ns tyf l56f] k|ltkmn k|fKt ug]{, 
• hgtfsf] hLjg:t/, cfDbfgL / /f]huf/L a9\g], 
• :yfgLo jfl;Gbfsf] ;xeflutf h'6\g], :jo+ ;]jf kl/rfng ug{ ;lsg] tyf nfut sd nfUg], 
• :yfgLo ;|f]t, ;fwg / ;Lksf] clwstd k|of]u x'g] 
• dlxnf, afnaflnsf  tyf lk5l8Psf] ju{, If]q / ;d'bfonfO{ k|ToIf nfe k'Ug], 
• n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f clej[l4 x'g]  
• lbuf] ljsf;, jftfj/0fLo ;+/If0f tyf ;+j4{g ug{ ;3fp k'¥ofpg], 
• eflifs, ;f+:s[lts kIfsf] hu]gf{ ;fy} ;fldlhs ;b\efj / Pstf clej[l4 ug]{  


1.4. gu/kflnsfn] of]hgf th'{df jf sfof{Gjog ubf{ Wofg lbg'kg]{ ljifox?M 

• dWod / bL3{sflng of]hgfsf] ;"rL agfpg],  
• ;a} ;/f]sf/jfnf -:yfgLo a'l4hLlj, ljifolj1, cg'ejL, k]zfljb\, ;LdfGts[t, tyf nf]kf]Gd'v ;d"bfo, 

dlxnf, afnaflnsf, blnt, o'jf, cNk;+Vos, ckfËtf ePsf JolQm, h]i7 gful/s nufot_ If]qsf] 
clwstd ;xeflutf k|j2{g ug]{,  

• of]hgfsf] ;DefAotf cWoog,  
• ;|f]t ;fwgsf] k"j{fg'dfg,  
• of]hgf k|fyldsLs/0f,  
• of]hgf sfof{Gjog tflnsf  
• cg'udg tyf d'Nofª\sg ;lxtsf ;du| kIf . 
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1.5. :yfgLo txsf] jflif{s of]hgf tyf ah]6 th'{df lbUbz{g, @)&% M 
• :yfgLo txn] cfkm\gf] clwsf/ If]qleqsf cfly{s clwsf/ ;DjGwL sfg"g agfpg], aflif{s ah]6 

agfpg], lg0f{o ug]{, gLlt tyf of]hgf tof/ ug]{ / To;sf] sfof{Gjog ug]{ clwsf/ :yfgLo txdf g} 
/xg] Joj:yf u/]sf], 

• cGt/ ;/sf/L ljQ Joj:yfkg P]g, @)&$ n] ;fj{hlgs vr{sf] cg'dflgt ljj/0f tof/ ug]{, 
dWosflng vr{ ;+/rgf tof/ ug]{, cfjZostfsf] k|If]k0f ug]{, /fhZjsf] k|If]k0f tof/ ug]{ / ljQLo 
cg'zf;g sfod ug'{kg]{ Joj:yf u/]sf], 

 

1.6. Afflif{s of]hgf tyf ah]6 th'{dfsf cfwf/ M 
• g]kfnsf] ;+lawfg, @)&@ 
• :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ 
• /fli6«o k|fs[lts ;|f]t tyf ljQ cfof]u P]g, @)&$ 
• cGt/ ;/sf/L ljQ Joj:yfkg P]g, @)&$ 
• ;+3Lo / k|b]z ;/sf/n] hf/L u/]sf gLlt, sfg'g tyf dfkb08x?, 
• :yfgLo txdf ah]6 th'{df, sfof{Gjog, cfly{s Joj:yfkg tyf ;Dklt x:tfGt/0f ;DaGwL lgb]{lzsf, 

@)&$ 
• ;+3Lo, k|fb]lzs / :yfgLo txsf] cfalws ljsf; of]hgf, 
• :yfgLo txsf] dWosflng vr{ ;+/rgf, 
• ;|f]t;fwgsf] pknAwtf 
• ljsf;sf cGt/;DalGwt laifox? 
• g]kfn ;/sf/n] cGt/fli6«o hutdf hgfosf k|lta4tfaf6 l;lh{t bfloTjx?, ;+3 / k|b]z ;/sf/n] 

canDjg u/]sf cGo cfly{s gLltx?, 
 

1.7. jflif{s ljsf; of]hgf th'{df ubf{ Wofg lbg'kg]{ laifox? M 
• ;+3, k|b]z ;/sf/sf] gLlt, nIo, p2]Zo, ;do l;df / k|s[of;Fu cg's'n x'g], 
• cfjlws ljsf; of]hgf / dWosflng vr{ ;+/rgf cg';f/ k|fyldstfsf ljifox?, 
• jftfj/0f ;+/If0f, hnjfo' kl/jt{g cg's'ng, ljkb Joj:yfkg, 
• ;'zf;g, n}lª\us tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0f / nlIft ju{sf] ;zlQms/0f ug]{ h:tf ljsf;sf 

cGt/;DjlGwt ljifo, 
• ;dfhsf ;a} ju{, If]q / ;d'bfosf] clwstd ;xeflutf ;'lglZrt ug]{ ljifox?, 
• cGt/ :yfgLo txsf] of]hgf sfof{Gjogdf ;3fp k'Ug] ljifox?, 

• ljifo If]qut tyf ef}uf]lns ;Gt'ng sfod ug]{ kIfx?, 
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1.8. bLuf] ljsf;sf nIox?  (Sustainable Development Goals) 
 SDG 1 - End poverty in all its forms everywhere -;a}+ k|sf/sf ul/aLsf] cGTo ug]{_, 

 SDG 2 - End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable 
agriculture (ef]sd/L cGTo, vfw ;'/Iffsf] k|flKt / kf]if0fsf] ;'lglZrttf), 

 SDG 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages  (;a} pd]/ ;d"xsf nflu :j:y 

hLjgsf] ;'lglZrttf), 
 SDG 4 - Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 

opportunities for all:  (;a}nfO{ ;dfj]zL, ;dtfd"ns u'0f:t/Lo lzIff),  
 SDG 5 - Achieve gender equality and empower all women  and  girls.   ( n}+lus ;dfgtf / dlxnf 

tyf afnaflnsfsf] ;zQmLs/0f) 
 

SDG 6 - Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all (;a}sf 

nflu ;'/lIft vfg]kfgL / ;/;kmfO{df bLuf] Joj:yfkg), 
SDG 7 -  Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all (kx'Frof]Uo, 

e/kbf]{, / bLuf] cfw'lgs pmhf{), 
SDG 8 -  Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive 

employment and decent work for all  (;dfj]zL / bLuf] cfly{s j[l4 tyf pTkfbgd"ns /f]huf/ k|j4{g), 
SDG 9 - Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and 

foster innovation (b]zleq tyf aflx/sf] c;dfgtfsf] cGTo), 

SDG 10 - Reduce inequality within and among countries  (;dfj]zL, ;'/lIft bLuf] ;x/Ls/0f / dfgja:tLsf] 

ljsf;), 
SDG 12 - Ensure sustainable consumption and production patterns (bLuf] pkof]u / pTkfbgsf] 

;'lglZrttf), 
SDG 13 - Take urgent action to combat climate change and its impacts  (hnjfo" kl/jt{g / o;sf 

k|efj Go"gLs/0f), 
SDG 14 - Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable 

development: (;fd"lxs ;|f]tsf] bLuf] pTkfbg / ;+/If0f), 
SDG 15 - Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably 

manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt 
biodiversity loss. (kof{j/0fLo k|0ffnLsf] ;+/If0f), 

SDG 16 - Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access 
to justice for all and build effective, accountable and inclusive. (zfGt ;dfj]zL ;dfhsf] 

;'lglZrttf, bLuf] pQ/bfoL ;+:yfsf] ljsf;), 
SDG 17 - Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for 

sustainable development. (sfof{Gjogsf pkfosf] ;'b[9Ls/0f / bLuf] ljsf;sf nflu ljZj ;fem]bf/L) । 
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1.9. :yfgLo txsf] of]hgf tyf ah]6 th'{dfsf r/0fx?sf] hfgsf/L 
qm=;+= r/0f ;do l;df 

!= 
;|f]t cg'dfg tyf ah]6 ;Ldf lgwf{/0f M 
:yfgLo /fhZj k/fdz{ ;ldltn] ;DalGwt :yfgLo txsf] 
sfo{kflnsfdf /fhZj k|If]k0f u/L k]z  

k'if !% ut] leq  

@= 
cfo Joosf] k|If]k0f ul/Psf] tYofÍ ;lxtsf] ljj/0f g]kfn 
;/sf/df k]z 

k'if d;fGt leq 

#= ;+3af6 ljQLo  x:tfGt/0fsf] ;Ldf / dfu{bz{g k|flKt kmfu'g d;fGt leq 

$= k|b]zaf6 ljQLo  x:tfGt/0fsf] ;Ldf / dfu{bz{g k|flKt r}q d;fGt leq 

%= 
;|f]t cg'dfg tyf ah]6 ;Ldf lgwf{/0f ;ldltn] :yfgLo txsf] 
;|f]t cg'dfg tyf ah]6 ;Ldf lgwf{/0f ;DkGg ul/;Sg'kg]{ . 

a}zfv !) ut] leq 

^= 
cfufdL cf=j=sf] ah]6 ;Ldf g=kf=sf ljifout dxfzfvf, 
zfvf tyf j8f ;ldltnfO{ k7fpg]   

a}zfv !% ut]leq  

&= j8f:t/Lo of]hgf th'{df / k|fyldstf lgwf{/0f  h]i7 !% ut] leq 
*=  PsLs[t ah]6 tyf sfo{qmd th'{df  h]i7 d;fGt leq  
(= sfo{kflnsfaf6 :jLs[t  c;f/ % ut]leq  
!)= ;efdf k]z  c;f/ !) ut]leq  
!!= ah]6 tyf sfo{qmd ;DalGwt ;efaf6 :jLs[lt  c;f/ d;fGtleq  

!@= 
ah]6 tyf sfo{qmd ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg 
ug'{kg]{  

;fpg !% ut] leq  
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2= kGw|f}+ of]hgfdf pNn]v ePsf ljsf;sf gLlt tyf sfo{qmdx?M 
;f]r M …;d[4 g]kfn, ;'vL g]kfnLÚ  
 ;d'Ggt, :jfwLg / ;dfhjfb pGd'v cy{tGq ;lxtsf] ;dfg cj;/ k|fKt, :j:y, lzlIft, dof{lbt 

/ pRr hLjg:t/ ePsf ;'vL gful/s a;f]jf; ug]{ d'n's . 
 
nIo M  

!= ;d[l4 (Prosperity) @=  ;'v (Happiness) 
!=!= ;j{;'ne cfw'lgs k"jf{wf/ Pjd\ 

;3g cGt/cfa4tf (Accessible 
modern infrastructure and 
intensive connectivity) 

@=!= kl/is[t tyf dof{lbt hLjg (Well-being and 
decent life) 

!=@=dfgjk'FhL lgdf{0f tyf ;Defjgfsf] 
k"0f{ pkof]u (Development and 
full utilization fo human capital 
potentials) 

@=@= ;'/lIft, ;Eo / Gofok"0f{ ;dfh (Safe, 
civilized and just society) 

!=#= pRr / lbuf] pTkfbg tyf 
pTkfbsTj (High and 
sustainable production and 
productivity) 

@=#= :j:y / ;Gt'lnt kof{j/0f (Healthy and 
balanced environment) 

!=$= pRr / ;dtfd"ns /fli6«o cfo 
(High and equitable national 
income) 

@=$= ;'zf;g (Good governance) 

 @=%= ;an nf]stGq (Comprehensive 
democracy) 

 @=^= /fli6«o Pstf, ;'/Iff / ;Ddfg (National 
unity, security and dignity) 

 
p2]Zo M  
• ;j{;'ne, u'0f:t/Lo / cfw'lgs k"jf{wf/ lgdf{0f, pTkfbgzLn / dof{lbt /f]huf/L clwj[l4, pRr, 

lbuf] / ;dfj]zL cfly{s j[l4 tyf ul/aL lgjf/0f ub}{ ;d[l4sf] cfwf/ lgdf{0f ug'{ . 
• u'0f:t/Lo :jf:Yo tyf lzIff, :j:y tyf ;Gt'lnt jftfj/0f, ;fdflhs Gofo / hjfkmb]lx ;fj{hlgs 

;]jf sfod u/L ;+3Lo zf;g Joj:yfsf] ;'b[9Ls/0f ub}{ gful/snfO{ kl/is[t / dof{lbt 
lhjgofkgsf] cg'e"lt u/fpg' . 

• ;fdflhs – cfly{s ?kfGt/0f tyf :jflwg /fli6«o cy{tGq lgdf{0f u/L b]zsf] :jfledfg, :jtGqtf 
/ /fli6«o lxt ;+/If0f ug'{ .  

 
kl/df0ffTds nIo M  
kGw|f}+ of]hgfsf k|d'v cfly{s–;fdflhs nIo tflnsfdf pNn]v u/]adf]lhd sfod u/LPsf 5g\ M  
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tflnsf  M bL3{sfnLg ;f]rsf k|d'v kl/df0ffTds nIox? 

 
qm=;+= 

/fli6«o nIo, uGtJo / ;"rs PsfO 
cf=j= 

@)&%÷&^ sf] 
l:ylt 

cf=j= 
@!))÷)! sf] 

nIo 
!= cfly{s j[l4b/ -cf};t_ k|ltzt 6.8 10.5 

@= s'n ufx{:Yo pTkfbgdf s[lif If]qsf] 
of]ubfg 

k|ltzt 27.0 9 

#= s'n ufx{:Yo pTkfbgdf pBf]u If]qsf] 
of]ubfg 

k|ltzt 15.2 30 

$= s'n ufx{:Yo pTkfbgdf ;]jf If]qsf] 
of]ubfg 

k|ltzt 57.8 61 

%= k|ltJolQm /fli6«o cfo cd]l/sL 
8n/ 

1,047 12,100 

^= ul/aL /]vfd'lg /x]sf] hg;ª\Vof -
lg/k]If ul/aL_ 

k|ltzt  18.7 0 

&= ax'cfoflds ul/adf /x]sf] hg;ª\Vof k|ltzt 28.6 3 

*= ;Dkltdf cfwf/Lt lhgL u'0fs u'0fs 0.31 0.25 

(= cfDbfgLdf dflyNnf] !) k|ltzt tNnf] 
$) k|ltzt hg;+Vofsf] cg'kft 
(Palma Ratio) 

cg'kft 1.3 1.1 

!)= >dzlQm ;xeflutf b/ -!% aif{ dfly_ k|ltzt 38.5 72 

!!= /f]huf/Ldf cf}krf/Ls If]qsf] lx:;f k|ltzt 36.5 70 

!@= ljB't\ pTkfbg -hl8t Ifdtf_ d]ufjf6 1,250 40,000 

!#= ljB't\df kx'Fr k|fKt hg;ª\Vof        k|ltzt 88 100 

!$= k|ltJolQm ljB't pkef]u  lsnf]jf6 
306f 

245 3,500 

!%= #) ldg]6 ;Ddsf] b'/Ldf oftfoft kx'Fr 
ePsf] kl/jf/ 

k|ltzt 82 99 

!^= /fli6«o / k|fb]lzs nf]sdfu{ -@ n]g;Dd_  ls=ld= 7,794 33,000 

!&=  /fli6«o nf]sdfu{ -@ n]g dfly, b'|tdfu{ 
;d]t_ 

ls=ld= 96 3,000 

!*= /]ndfu{ ls=ld= 42 2,200 

!(= OG6/g]6df kx'Fr k|fKt hg;ª\Vof k|ltzt 65.9 100 

@)= ck]lIft cfo' -hGd x'Fbfsf]_ aif{ 69.7 80 

@!= dft[ d[To'b/ -k|lt nfv hLljt hGddf_ hgf 239 20 

@@= kfFr aif{ d'lgsf] afn d[To'b/ -k|ltxhf/ 
hLljt hGddf_ 

hgf 39 8 
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@#= % jif{ d'lgsf sd tf}n ePsf 
afnaflnsf 

k|ltzt 27 2 

@$= ;fIf/tf b/ -!% jif{ dfly_ k|ltzt 58 99 

@%= dfWolds tx-(–!@_ df v'b egf{b/ k|ltzt 46 95 

@^= pRr lzIffdf s'n egf{b/ k|ltzt 12 40 

@&=  pRr dWod :t/sf] vfg]kfgL ;'ljwf 
k'u]sf] hg;ª\Vof 

k|ltzt 21 95 

@*= cfwf/e"t ;fdflhs ;'/Iffdf cfa4 
hg;ª\Vof 

k|ltzt 17 100 

@(= n}ª\lus ljsf; ;"rsfª\s ;"rsfª\s 0.897 0.99 

#)= dfgj ljsf; ;"rsfª\s ;"rsfª\s 0.579 0.760 

 
/0fgLltx? M  

• tLj|, lbuf] / /f]huf/Ld"ns cfly{s a[l4 ug]{, 
• ;'ne tyf u'0f:t/Lo :jf:Yo ;]jf / lzIffsf] ;''lgl:rt ug]{, 
• cfGt/Ls tyf cGt/b]zLo cGt/cfj4tf Pjd\ lbuf] zx/÷a:tL ljsf; ug]{, 
• pTkfbg / pTkfbsTj clej[l4 ug]{, 
• k"0f{, lbuf] / pTkfbgzLn ;fdflhs ;'/Iff tyf ;+/If0f ug]{, 
• ul/jL lgjf/0f / cfly{s ;fdflhs ;dfgtf ;lxtsf] Gofok"0f{ ;dfh lgdf{0f ug]{, 
• k|fs[lts ;|f]tsf] ;+/If0f / kl/rfng tyf pTyfgzLntf ljsf; ug]{ / 
• ;fj{hlgs ;]jfsf] ;'b[9Ls/0f, k|fb]lzs ;Gt'ng / /fli6«o Pstf ;Da4{g ug]{ .  

 

pk/f]Qmsf ;Dk"0f{ kIf k|fKt ug{ ;/sf/L, lghLIf]q, ;xsf/L If]q / ;fd'bflos If]qsf] ;fem]bf/L, 
;xsfo{ / ;dGjodf sfo{;Dkfbg ug]{ . 

 
 

cfly{s–;fdflhs ljsf;df ljleGg If]qsf] e"ldsf 
 
;/sf/L If]q 
;/sf/L If]qn]] /0fgLlts dxTjsf k"jf{wf/x¿sf] ljsf;åf/f pRr / lbuf] ljsf;sf] cfwf/ lgdf{0f ug]{, ;dli6ut 
cfly{s :yfloTj sfod ug]{, gLltut, sfg"gL, lgofds / k|lqmofut ;'wf/ u/L cfGtl/s tyf afXo nufgLsf] 
jftfj/0f l;h{gf ug]{, ;fdflhs ;'/Iff / ;+/If0f ;'b[9 ug]{ Pjd\ lghL, ;xsf/L / u}/;/sf/L tyf ;fd'bflos 
If]qnfO{ ljsf; k|lqmofdf cl3 a9fpg ;xhLs/0f ug{]h:tf sfo{ ug]{5 . nf]ssNof0fsf/L /fHosf] cjwf/0ffcg'¿k 
;/sf/ cfwf/e"t If]qdf cfly{s–;fdflhs k"jf{wf/ lgdf{0f ug]{, ;'zf;g sfod ug]{, cg';Gwfg tyf ljsf; ug]{ 
/ ;fdflhs Gofo;lxtsf] cfly{s k|0ffnL lgdf{0f ug]{ sfo{df s]lG›t /xg]5 .   
 
lghL If]q   
;/sf/af6 l;lh{t Jofj;flos jftfj/0f / pknAw k|f]T;fxgsf] pkof]u ub}{ gjLgtd ;f]r / k|ljlw;lxtsf] 
nufgL j[l4 u/L cfo / /f]huf/L a9fpg] tyf k|lt:kwf{sf] dfWodaf6 bIftf / pTkfbsTj j[l4 u/L lghL If]qn] 
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;du| cfly{s j[l4sf] jfxssf] e"ldsf lgjf{x ug]{5 . s[lif, cf}Bf]lus Pjd\ ;]jf If]q;Fu cGt/;DaGw a9fpFb} 
cfly{s ¿kfGt/0fdf dxTjk"0f{ e"ldsf v]Ng] 5 .  
 
;xsf/L If]q   
;d'bfodf /x]sf] ;|f]t;fwgsf] ;Ël7t ;+:yfdfkm{t kl/rfng u/L ;fdflhs ¿kfGt/0f, ;dfj]zL cfly{s j[l4 / 
;d'bfosf] ;zQmLs/0f ug{] sfo{df ;xsf/Lsf] e"ldsf /xg]5 . ;/sf/ pkl:yt x'g g;Sg] / lghL If]q cfslif{t 
gx'g] If]qdf cfwf/e"t j:t' / ;]jf k|jfxnfO{ ;'lglZrt ug{ ;xsf/L If]qsf] e"ldsf dxTjk"0f{ /xg]5 . vf;u/L 
u|fdL0f tyf :yfgLo:t/df hg;d'bfonfO{ ;ª\ul7t u/L pgLx¿sf] cfly{s–;fdflhs ¿kfGt/0f ug{ / ;dfj]zL 
cfly{s j[l4df ;xsf/L If]qn] dxTjk"0f{ e"ldsf lgjf{x ug]{5 . ;xsf/Lsf] cleofg, ;~hfn / zlQmnfO{ pBd 
ljsf;, ;dfj]zL cfly{s j[l4, u/LaL lgjf/0f, ;fdflhs ;'/Iff / ;d'bfosf] ljsf;df ;lqmo u/fOg]5 .  
 
;fd'bflos / cGo If]q   
;/sf/sf] /fli6«o gLlt / k|fyldstfleq /x]/ ;fdflhs kl/rfngsf] dfWodaf6 :yfgLo ;fwg, ;|f]t / ;Lkd"ns 
Ifdtfsf] ljsf; u/L cfo cfh{g, /f]huf/L, n}lËs tyf ;fdflhs ;zQmLs/0f Pjd\ /fli6«o gLlt lgdf{0fdf 
;fd'bflos tyf u}/;/sf/L ;+:yfx¿nfO{ kl/rfng u/Lg]5 . To:t}, ;fj{hlgs ;]jf k|jfxsf] :j:y lgu/fgL, 
kf/blz{tf / hjfkmb]lxtfsf] k}/aL tyf ;'zf;g sfod  
ug{df u}/;/sf/L / ;fd'bflos ;+:yfx¿;d]tsf] e"ldsfnfO{ o; of]hgfn] dxTj lbPsf] 5 . 
 

3= cf= j= @)&*.&( sf] ;+3Lo ah]6sf ;}2flGts kIfx? M 
p2]Zox? M 
• ;+qmfds nufot ;a} k|sf/sf /f]u / ljkbaf6 gful/ssf] hLjg /Iff ub{} hghLjgnfO{ ;xh / 

;'/lIft agfpg], 
• pknAw ;fwg, ;|f]t cj;/ / Ifdtfsf] pRrtd kl/rfng u/L zLk / cfly{s k'g?Tyfg ub{} 

ljsf;sf] ultnfO{ lg/Gt/tf lbg], 
• gful/ssf df}lns xs / clwsf/sf ?kdf /x]sf cfjZostf kl/k"lt{ dfkm{t /fHosf] nf]s sNof0fsf/L 

e"ldsf a9fpg], / 
• ;fdflhs, cfly{s / ef}lts k"jf{wf/ ljsf; dfkm{t pTyfgl;n, ;d'Ggt, :jfwLg, ;d[4 Pjd\ 

;dfhjfb pGd'v cy{tGq lgdf{0f ub}{ hfg] . 
 
p2]Zo xfl;n ug{sf nflu ah]6sf k|fyldstf M 
• sf]/f]gf nufot ;a} k|sf/sf :jf:Yo hf]lvdaf6 gful/snfO{ ;'/lIft /fVg / u'0f:t/Lo :jf:Yo ;]jf 

;j{;'ne agfpg :jf:Yo ;]jfsf] bfo/f lj:tf/, :jf:Yo k"jf{wf/ lgdf{0f tyf :t/f]GgtL / :jf:Yo 
hgzlQm ljsf;, 

• sf]/f]gf efO/; ;+s|d0fsf] /f]syfd tyf lgoGq0fsf nflu rflnPsf sbdaf6 6'6]sf] pTkfbg / cfk"lt{ 
>[ª\vnfnfO{ k'g:yf{kgf ub}{ s[lif, pBf]u, ko{6g, lgdf{0f nufot k|efljt Joj;fosf] k'g?Tyfg,  

• gful/ssf nflu sfd / /f]huf/Lsf cj;/, vfB ;'/Iff, ;'/lIft cfjf;, ;fj{sflns ;fdflhs ;'/Iff 
/ ;+/If0f, 

• ljsf;sf] zL3| / k|ltkmn k|fKt x'g] / cfufdL jif{ leq ;DkGg x'g] cw'/f cfof]hgf sfof{Gjog, 
• u'0f:t/Lo / hLjgf]kof]uL lzIff, ;"rgf k|ljlw lj:tf/, cfwf/e"t vfg]kfgL nufotsf ;fdflhs, 

cfly{s tyf ef}lts k"jf{wf/sf] ljsf; tyf lgdf{0f, / 
• ;+3Lotf sfof{Gjog, u'0f:t/Lo tyf kx'Fro'Qm ;fj{hlgs ;]jf / pQ/bfoL tyf kf/bzL{ zf;g 

Joj:yfsf] ;'b[l9s/0f . 
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4= cf= j= @)&*.&( sf] afudtL k|b]zsf] ah]6sf ;}4flGts kIfx? M  
p2]Zox?M 
• dxfdf/L, ;+qmfds /f]u, k|fs[lts k|sf]k / ljkb\sf] ;dodf klg gful/ssf] hLjg /Iff ub}{ dfgjf]lrt 

lgjf{xsf] Joj:yf ldnfO{ hghLjgnfO{ ;xh agfpg], 
• k|b]z ;/sf/n] k|of; Pj+ nufgLnfO{ :jf:Yo, s[lif, k"jf{wf/ ljsf;, pBf]u, u|fld0f If]q, dfgj ljsf;, 

/f]huf/L, ul/aL lgjf/0fsf] dfWodaf6 nf]ssNof0fsf/L / ;dfhjfb pGd"v cy{tGq lgdf{0f ug]{ 
lbzftkm{ lglb{i6 ug]{, / 

• k|b]zsf] cfGtl/s /fh:j kl/rfng / nufgLsf] pTkfbgzLntf j[l4 u/L k|fb]lzs cy{tGqsf] 
k'g?Tyfg ug]{ . 

  

afudtL k|b]z sf] cf=j= @)&*÷)&( sf] ah]6sf p2]Zox? xfl;n ug{sf nflu 
afF8kmfF8sf k|fyldstfx?M– 
• sf]le8–!( dxfdf/Lsf] ;dodf klg k|fb]lzs cy{tGqnfO{ ultlzn Pj+ ;Gt'lnt agfO/fVg lghL, 

;xsf/L tyf ;/sf/L nufgLdf pknAw ;|f]tsf] clwstd kl/rfng ub}{ pTkfbg j[l4 tyf /f]huf/L 
l;h{gf, 

• :jf:Yo ;]jfsf] ljZj;gLotf clej[l4, :jf:Yo ;DaGwL dfkb08sf] kfngf / gful/ssf] lhpwgsf] 
/Iff, 

• cfkt\sflng cj:yfdf :jf:Yo ;]jfsf] dfunfO{ wfGg ;Sg] u/L k|b]z leqsf c:ktfnx?sf] k"jf{wf/ 
ljsf;, cfjZos oGq pks/0fx?, clS;hg KnfG6, vf]k ;]jf, lrlsT;s tyf :jf:YosdL{x?sf] 
k|aGw, 

• sf]/f]gf dxfdf/Laf6 Hofg u'dfPsf ljkGg kl/jf/sf cfl>tsf nflu ljz]if /fxt, lghL If]qnfO{ 
;x'lnot, k|f]T;fg / k'g?Tyfg ;lxt cfly{s ultzLntf, 

• s[lif If]qsf] nufgL a9fpFb} k|fljlws, ;Lko'Qm, hLjgkof]uL, u'0f:t/Lo lzIff k|bfg, 
• lz3| ;+rfng u/L pRr k|ltkmn lng ;lsg] k|s[ltsf k"jf{wf/ cfof]hgfdf nufgL, 
• jftfj/0fd}qL, hnjfo' kl/jt{g cg's"lnt, n}lËs ;dfgtf / ;dfj]zLs/0f h:tf lbuf] ljsf;sf 

;"rsx? xfl;n x'g] sfo{s|d ;+rfng, 
• kf/bzL{, u'0f:t/Lo / k|efjsf/L ;fj{hgLs ;]jf k|jfx, / 
• k|fb]zLs ljsf;df ;+3Lo ;/sf/ / :yfgLo tx ;+usf] ;xefuLtf, ;dGjo / ;xsfo{ . 

 

5= ljifout If]qx?M   
:yfgLo txsf] cfˆgf] If]q leq ;~rfng x'g] ljsf;sf lqmofsnfkx? lgDgcg';f/ ljifout If]q tf]ls 
sfo{kflnsfsf ;b:ox?nfO{ ljifout If]qsf] lhDdjf/L lbg' kg]{5 M 
 
• cfly{s ljsf; M o; If]q cGtu{t s[lif, ko{6g, pBf]u tyf afl0fHo, ;xsf/L, ljQLo, /f]huf/L h:tf 

If]q . 
• ;fdflhs ljsf; M lzIff, :jf:Yo, vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{, ;+:s[lt k|j4{g, n}+lus ;dfgtf tyf 

;fdflhs ;dfj]zLs/0f -dlxnf, afnaflnsf , Ho]i7 gful/s, ckfª\utf ePsf AolQm, blnt, 
cflbjf;L hghftL, dw]zL, d'l:nd, yf?, cNk;+Vos cflb_, hg;+Vof Joj:yfkg h:tf If]q . 
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• k"jf{wf/ ljsf; M ;8s tyf k'n -emf]n'+u] k'n_, l;+rfO{, ejg tyf zx/L ljsf;, phf{, n3' tyf ;fgf 
hnljB't -j}slNks phf{ ;d]t_, ;~rf/ h:tf If]q . 

• jftfj/0f tyf ljkb Aoj:yfkg M jg tyf e"–;+/If0f, hncfwf/ ;+/If0f, jftfj/0f ;+/If0f, hnjfo' 
kl/jt{g, kmf]xf]/d}nf Aoa:yfkg, hn pTkGg k|sf]k lgoGq0f, ljkb\ Aoj:yfkg, jf?0foGq ;~rfng 
h:tf If]q . 

• ;+:yfut ljsf; tyf ;]jf k|jfx M dfgj ;+;fwg ljsf;, ;fdfGo ;]jf Joj:yfkg, ;+:yfut Ifdtf 
ljsf;, /fhZj kl/rfng, ljQLo Joj:yfkg, ljQLo hf]lvd Go'lgs/0f, ;'/Iff Joj:yfkg, ;fj{hlgs 
;'g'jfO{, ;fdflhs kl/If0f, :yfgLo tYof+s ;+sng / clen]v Joj:yfkg, a]?h' km5{\of}6, ;]jf k|jfxdf 
;"rgf k|ljlwsf] k|of]u, ;]jf k|jfxsf] dfkb08 lgwf{/0f, ;'zf;g k|j4{g, cg';Gwfg tyf ljsf; / 
cGoq jlu{s/0f gePsf] If]]q . 

 

6= ah]6 ;Ldf lgwf{/0f ug]{ ljlw M 
• gu/kflnsf :t/sf uf}/jsf cfof]hgfsf] nflu cfjZos /sd , 

• ;dk"/s sf]if cfjZos kg]{ cfof]hgfsf] nflu rflxg] /sd, 

• ;zt{ cg'bfgsf] sfo{qmdsf] nflu tf]lsPsf] /sd,  

• lbuf] ljsf;sf nIo nufot /fli6«o÷cGt/fli6«o k|ltj4tf sfof{Gjogdf, 

• :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g jdf]lhd gu/kflnsf cfkm}n] ug'{kg]{ cGo sfd, 

• dfly pNn]lvtsf If]qnfO{ cfjZos /sd ljlgof]hg u/L;s]kl5 afFsL /sd hg;+Vof, If]qkmn, 
dfgj ljsf;sf] cj:yf, k"jf{wf/ ljsf;sf] cj:yf, ljsf; nfut, /fhZj kl/rfngsf] cj:yf / 
nfut cj:yf h:tf ljifo cfwf/ dfgL j8fut vr{sf] cfjZostf / cf}lrTotf sf] cfwf/df j:t'ut 
jh]6 l;df lgwf{/0f ug]{ . t/ bfdf;fxL jh]6 ljlgof]hg ug{ kfO{b}g, 

• jh]6 l;df lgwf{/0f ubf{ :yfgLo txdf /x]sf] ;fdflhs÷;fF:s[lts ljljwtfnfO{ cfwf/ dfgL o:tf 
If]qsf] ;zlQms/0fsf] nflu cfjZos kg]{ /sdsf] l;df lgwf{/0f ug'{kg]{,  

• gu/kflnsfn] s''n jh]6df tna eQf nufot sfof{no ;~rfngsf nflu cfjZos /sd 5'6\ofO{ 
cGo sfo{qmdsf] nflu jh]6 afF8kmfF8 ug]{ . 

 

7= gdf]a'4 gu/kflnsfsf] ;ftf}+ gu/ ;efaf6 ul7t ;ldltx? M 
क. यस नमोब�ु नगरपा�लकाको नगर सभाको कायर्�णाल�लाई व्यविस्थत गनर् स्थानीय सरकार संचालन ऐन-२०७४ को दफा 

२२ बमोिजम �म�त २०७७/०३/२९ गते बसेको कायर्पा�लका बैठकबाट ग�ठत �व�भ� �वषयगत स�म�तहरुलाई पूणर्ता गन�। 
 

१. सावर्ज�नक लेखा स�म�त: 
(स्थानीय सरकार संचालन ऐन-२०७४ को दफा २२ बमोिजम) 

�नम्न: 
क. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी राम कृष्ण उपाध्याय  - संयोजक 

ख. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी ब�ु �सं तामाङ   - सदस्य 

ग. वडा सदस्य �ी भवमान तामाङ      - सदस्य 

घ. वडा सदस्य �ी ब�ु�मान तामाङ      - सदस्य 

ङ. वडा सदस्य �ी मनोज अ�धकार�      - सदस्य 
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च. वडा सदस्य �ी मदन �े�      - सदस्य 

छ. वडा सदस्य �ी िशव �साद भतु�ल     - सदस्य 

ज. वडा सदस्य �ी तारा प�रयार      - सदस्य 

झ. वडा सदस्य �ी �मना प�रयार      - सदस्य 

ञ. वडा सदस्य �ी कुल चन्� न्यौपाने     - सदस्य 

ट. नगरपा�लकाको आ�थर्क �शासन शाखा �मखु    - सदस्य-सिचव 
 

२. �वधायन स�म�त: 
(स्थानीय सरकार संचालन ऐन-२०७४ को दफा २२ बमोिजम) 

�नम्न: 
क. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी संजीव ढकाल   - संयोजक 

ख. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी कमर् ग्याल्बो लामा       - सदस्य 

ग. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी राम शरण हमुागा�      - सदस्य 

घ. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी उ�व�साद काफ्ले        - सदस्य 

ङ. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी ब�ु �सं लामा               - सदस्य 

च. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी कुल �साद न्यौपाने         - सदस्य 

छ. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी धमर् �सं लामा           - सदस्य 

ज. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी शेर बहादरु तामाङ          - सदस्य 

झ. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी मेल बहादरु लामा      - सदस्य 

ञ. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी राम कृष्ण उपाध्याय   - सदस्य 

ट. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी कृष्ण बहादरु तामाङ    - सदस्य 

ठ. नगरपा�लकाको काननु शाखा हेनर् तोकेको कमर्चार�    - सदस्य-सिचव 
 
 

३. सशुासन स�म�त: 
(स्थानीय सरकार संचालन ऐन-२०७४ को दफा २२ बमोिजम) 

�नम्न: 
क. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी कुल �साद न्यौपाने  - संयोजक 

ख. वडा सदस्य �ी समनु पाण्डे      - सदस्य 

ग. वडा सदस्य �ी यवुराज �े�      - सदस्य 

घ. वडा सदस्य �ी सानबुाब ुपाठक      - सदस्य 

ङ. वडा सदस्य �ी कल्पना सत्याल      - सदस्य 

च. वडा सदस्य �ी सनुमाया लामा      - सदस्य 

छ. वडा सदस्य �ी �बष्णमुाया �व�कमार्     - सदस्य 

ज. वडा सदस्य �ी उ�मर्ला अ�धकार�     - सदस्य 

झ. वडा सदस्य �ी �सता सनु्दास      - सदस्य 

ञ. वडा सदस्य �ी रामकृष्ण गौतम      - सदस्य 

ट. वडा सदस्य �ी पदम �त�मिल्सना     - सदस्य 

ठ. नगरपा�लकाको �शासक�य अ�धकृत     - सदस्य-सिचव 
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ख. यस नमोब�ु नगरपा�लकाको आफ्नो काम कारबाह� व्यविस्थत गनर् स्थानीय सरकार संचालन ऐन-२०७४ को दफा 
१४ बमोिजम �म�त २०७७/०३/२९ गते बसेको कायर्पा�लका बैठकबाट ग�ठत �व�भ� �वषयगत स�म�तहरुलाई 
पूणर्ता गन�। 

 

१. आ�थर्क �वकास स�म�त : 
(स्थानीय सरकार संचालन ऐन-२०७४ को दफा १४ को उपदफा (१)  बमोिजम) 

(कृ�ष, उ�ोग तथा वािणज्य, पयर्टन, सहकार�, �व�ीय रोजगार� जस्ता क्षे�।) 
 

�नम्न: 
क. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी मेल बहादरु लामा  - संयोजक 

ख. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी रामकृष्ण उपाध्याय       - सदस्य 

ग. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी कमर् ग्याल्बो लामा      - सदस्य 

घ. नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी जानकुा पौडेल        - सदस्य 

ङ. नगरपा�लकाको पश ु�वकास अ�धकृत     - सदस्य-सिचव 
 
 

२. सामिजक �वकास स�म�त: 
(स्थानीय सरकार संचालन ऐन-२०७४ को दफा १४ को उपदफा (१)  बमोिजम) 

(िशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृ�त �वधर्न, ल��गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण (म�हला, 
बालबा�लका, जे� नाग�रक, अपा�ता भएका व्यि�, द�लत, आ�दवासी जनजा�त, मधेशी, मिुस्लम, थारु, 
अल्पसंख्यक आ�द), जनसंख्या व्यवस्थापन जस्ता क्ष�े।) 

�नम्न: 
क. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी कृष्ण बहादरु तामाङ  - संयोजक 

ख. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी राम शरण हमुागा�       - सदस्य 

ग. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी उ�व �साद काफ्ले      - सदस्य 

घ. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी ब�ु �सं तामाङ       - सदस्य 

ङ. नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी गोपीलाल �व.क.        - सदस्य 

च. नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी स्वेता लामा         - सदस्य 

छ. नगरपा�लकाको िशक्षा तथा खेलकुद �वकास शाखा �मखु   - सदस्य-सिचव 
 

 

३. पवूार्धार �वकास स�म�त: 
(स्थानीय सरकार संचालन ऐन-२०७४ को दफा १४ को उपदफा (१)  बमोिजम) 

(सडक, पलु तथा झोलुंगे पलु, �संचाई, भवन तथा सहर� �वकास, उजार्, लघ ुतथा साना जल�व�तु, वैकिल्पक उजार्, 
संचार जस्ता क्षे�।) 

�नम्न: 
क. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी शेर बहादरु तामाङ  - संयोजक 

ख. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी संिजव ढकाल         - सदस्य 

ग. नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी भोले साक�         - सदस्य 

घ. नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी अप्सरा हमुागा�        - सदस्य 

ङ. नगरपा�लकाको इिन्ज�नयर �ी कृष्ण थापा    - सदस्य-सिचव 
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४. वातावरण तथा �वपद् व्यवस्थापन स�म�त: 
(स्थानीय सरकार संचालन ऐन-२०७४ को दफा १४ को उपदफा (१)  बमोिजम) 

(वन तथा भ-ुसंरक्षण, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जलवाय ुप�रवतर्न, फोहरमैला व्यवस्थापन, जल उत्प� 
�कोप �नयन्�ण, �वपद व्यवस्थापन, वारुणयन्� संचालन जस्ता क्षे�।) 

�नम्न: 
क. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी राम शरण हमुागा�  - संयोजक 

ख. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी उ�व �साद काफ्ले        - सदस्य 

ग. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी धमर् �सं लामा         - सदस्य 

घ. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी कुल �साद न्यौपाने        - सदस्य 

ङ. नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी मन ुलामा         - सदस्य 

च. नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी राज ुसनु्दास    - सदस्य 

छ. नगरपा�लकाको वातावरण शाखा �मखु     - सदस्य-सिचव 
 
 

५. संस्थागत �वकास सेवा �वाह तथा सशुासन स�म�त: 
(स्थानीय सरकार संचालन ऐन-२०७४ को दफा १४ को उपदफा (१)  बमोिजम) 

(मानव संशोधन �वकास, सामान्य सेवा व्यवस्थापन, संस्थागत क्षमता �वकास, राज� प�रचालन, �व�ीय व्यवस्थापन, 
�व�ीय जोिखम न्यूनीकरण, सरुक्षा व्यवस्थापन, सावर्ज�नक सनुवुाई, सामािजक प�रक्षण, स्थानीय तथ्यांक संकलन 
र अ�भलेख व्यवस्थापन, बेरुज ुफ��ट, सेवा �वाहमा सचुना ��व�धको �योग, सेवा �वाहको मापदण्ड �नधार्रण, 
सशुासन �व�र्न, अनसुन्धान तथा �वकास र अन्य� वग�करण नभएको क्षे�।) 

�नम्न: 
क. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी धमर् �सं लामा   - संयोजक 

ख. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी ब�ु �सं तामाङ         - सदस्य 

ग. नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी राज ुसनु्दास     - सदस्य 

घ. नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी अमतृा पराजलु� (अ�धकार�)   - सदस्य 

ङ. नगरपा�लकाको �शासक�य अ�धकृत     - सदस्य-सिचव 
 

ग. नमोब�ु नगरपा�लकाको �म�त २०७५/०७/२६ गते बसेको कायर्पा�लका बैठकबाट उप-�मखु �ी रामदेवी 
तामाङज्यूको संयोजकत्वमा गठन भएको नगरस्तर�य अनगुमन स�म�तमा सदस्य थप गन�। 

�नम्न: 
क. नगर उप-�मखु �ी राम देवी तामाङ     - संयोजक 

ख. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी शेर बहादरु तामाङ        - सदस्य 

ग. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी रामकृष्ण उपाध्याय        - सदस्य 

घ. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी संिजव ढकाल         - सदस्य 

ङ. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी कुल �साद न्यौपाने        - सदस्य 

च. सम्बिन्धत वडाका वडा अध्यक्ष      - सदस्य 

छ. �मखु �शासक�य अ�धकृत      - सदस्य 

ज. �शासक�य अ�धकृत       - सदस्य 

झ. नगरपा�लकाले तोकेको कमर्चार�      - सदस्य-सिचव 
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घ. नमोब�ु नगरपा�लकाको सात� नगर सभाबाट आ�थर्क वषर् २०७७/०७८ को ला�ग स्वीकृत वा�षर्क नगर �वकास 
योजना (नी�त, कायर्�म तथा बजेट)मा उल्लेख भए अनसुार तपिशल बमोिजमको सचुना तथा ��व�ध स�म�त गठन 
गन�। 
सचुना तथा ��व�ध स�म�त: 

�नम्न: 
क. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी धमर् �सं लामा         - संयोजक 

(कायर् �ववरण (TOR)  तयार गर� स�म�तलाई पूणर्ता �दने) 

 
ङ. नमोब�ु नगरपा�लकाको आफ्नो काम कारबाह� व्यविस्थत गनर् समावेशीकरण स�म�त गठन गन�। 
 

समावेशीकरण स�म�त: 
�नम्न: 

क. नगर उप-�मखु �ी राम देवी तामाङ           - संयोजक 

ख. वडाध्यक्ष तथा नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी ब�ु �सं तामाङ   - सदस्य 

ग. नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी स्वेता लामा         - सदस्य 

घ. नगर कायर्पा�लका सदस्य �ी राज ुसनु्दास     - सदस्य 

ङ. �मखु �शासक�य अ�धकृत/�नजले तोकेको अ�धकृत कमर्चार�  - सदस्य-सिचव 
 

च. नमोब�ु नगरपा�लकाको �म�त २०७५/०७/२६ गते बसेको कायर्पा�लका बैठकबाट �मखु �ी ट�.�प. शमार्ज्यूको 
संयोजकत्वमा गठन भएको नगरस्तर�य �वशेष अनगुमन स�म�तमा सदस्य थप गन�। 

�नम्न: 
क. नगर �मखु �ी टंक �साद शमार्      - संयोजक 

ख. �मखु �शासक�य अ�धकृत/ �शासक�य अ�धकृत    - सदस्य 

ग. सम्बिन्धत वडाका वडा अध्यक्ष      - सदस्य 

घ. लेखा अ�धकृत        - सदस्य 

ङ. नगर�मखुले तोकेको �वषयगत क्षे� हेन� एक जना कमर्चार�    - सदस्य 

च. नगरपा�लकाले तोकेको इिन्ज�नयर     - सदस्य-सिचव 
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8= gdf]]a'4 gu/kflnsfsf] cf=j= @)&*÷)&( sf] gLlt, sfo{qmd tyf 
ah]6 th'{df dfu{bz{g tyf l;lnË M 

  
a:tL / 6f]n :t/af6 cfof]hgf / sfo{qmd 5gf}6 M  

• j8f ;ldltn] al:t:t/sf] cfof]hgf / sfo{qmd 5gf}6sf] 9fFrf to ubf{ j8f leqsf a:tLx?nfO{ 
ef}uf]ns cjl:ytL,  hg;+Vof,  oftfoftsf] ;'ljwf nufotsf cfwf/df Sn:6/ agfO{ ;a} gful/snfO{ 
of]hgf 5gf}6sf] a:tL :t/Lo e]nfdf ;xefuL x'g] Joj:yf ldnfpg' kg]{5 .   

• a:tL / 6f]n:t/sf] cfof]hgf / sfo{qmd 5gf}6sf nflu j8f ;b:osf] g]t[Tjdf 6f]nL kl/rfng ug{' 
kg]{5 .   

• a:tL / 6f]n:t/sf] cfof]hgf / sfo{qmd 5gf}6 ubf{ afnaflnsf, dlxnf, cfbLjf;L / hghftL,  
dw];L,  blnt,  ckf+u,  ;LdfGts[t, lk58fju{ nufot ;a} ;d'bfosf] cy{k'0f{ pkl:ytL x'g] Joj:yf 
ldnfpg' kg]{5 .   

• a:tL / 6f]n:t/sf] cfof]hgf / sfo{qmd 5gf}6df gful/s ;dfhsf ;+:yfx?, dlxnf / cfdf ;d'xx?,  
jfnSnjx?, :yfgLo u}/ ;/sf/L ;+:yfx?, ;xsf/L ;+:yfx?, lghL If]qsf ;+:yfx? h:tf :yfgLo 
;+3 ;+:yfx?sf] ;s[o ;xeflutf u/fpg' kg]{5 .    

• j:tL :t/df 5gf}6 ePsf cfof]hgf / sfo{qmdx?sf] ;"rL tof/ u/L j8f ;ldltdf k]z ug{' kg]{5.   
 

j8f :t/Lo cfof]hgf / sfo{qmdx?sf] k|fyldsLs/0f   
• j8f ;ldltn] gu/kflnsfaf6 k|fKt cfof]hgf / sfo{qmdx?sf] k|fyldsLs/0f dfkb08sf] cfwf/df 

6f]n / a:tL:t/af6 k|fKt cfof]hgf/ sfo{qmdx?nfO{ ljifoIf]q ;d]t 5'6\ofO{ k|fyldsLs/0f u/L 
ah]6 tyf sfo{qmd th{'df ;ldltdf l;kmfl/z u/L k7fpg' kg]{5 .  

• j8f ;ldltn] a:tL:t/af6 dfu gePsf t/ gu/:t/df dxTjk'0f{ b]lvPsf cfof]hgf / 
sfo{qmdx?nfO{ ;d]t cf}lrTo v'nfO{ k|fyldlss/0fsf] ;"rLdf /fvL k7fpg ;Sg]5 . 

 
gdf]a'4 gu/kflnsfsf] ah]6 l;lnË / dfu{ bz{g 

• rfn' cfly{s jif{df gu/df 7'nf, gd"gf / pbfx/0fLo k"jf{wf/ lgdf{0fnfO{ k|fyldstf lbg] . 
• ldlt @)&*.)#.!) ut]sf] gu/ sfo{kflnsfsf] a}7ssf] lg0f{o cg';f/ gu/sf k|To]s j8fsf nflu 

of]hgf tyf sfo{qmd 5gf}6 ug{ hg;+Vof,If]qkmn, j8fut ?kdf p7fOPsf] /fhZjnfO{ cfwf/ dflg 
?= & s/f]8 ah]6 l;lnªnfO{ j8fut ?kdf ljlgof]hg u/LPsf] 5 . ;f] l;lnË dWo]M 
• ah]6 l;ln+usf] %) k|ltzt jf ;f] eGbf a9Lsf] Pp6} of]hgf 5gf}6 ug]{ . 
• ah]6sf] 36Ldf #) k|ltzt;Ddsf of]hgf kfFr nfv jf ;f] eGbf a9L /sdsf 5gf}6 ug]{ . 
• afFsL /sdsf of]hgf/sfo{qmd 5gf}6 ubf{ Ps nfv eGbf sdsf of]hgf 5gf}6 gug]{ . 

• pNn]lvt l;ln+u eGbf sd /sdsf of]hgf k|fyldlss/0f u/L cfPdf gu/ sfo{kflnsfn] To:tf 
of]hgf s6f}lt ug{ ;Sg]5 . 

• ;fgf Pj+ w]/} of]hgf 5gf}6 ubf{ sfof{Gjogdf hl6ntf cfpg] tyf k|ltkmn gb]lvg] ePsf] x'Fbf 
gu/df pknJw /sdsf] clwstd ;b'kof]u u/L k"jf{wf/ ljsf; ug{ ;f] ah]6sf] l;df leq /xL 
b]xfo adf]lhd ug]{M 
• ljutsf cw'/f of]hgfx? k'/f ug]{ ljifonfO{ k|fyldstf lbg] . 
• l56f] k|ltkmn k|fKt x'g] / clwstd hg;+Vof nfeflGjt x'g] of]hgf / sfo{qmdnfO{ k|fyldstf 

lbg] . 
• ahf/ s]G› / Ps eGbf a9L j8f hf]8\g] of]hgfx?nfO{ k|fyldstf lbg] . 
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• a9L nfut ;xeflutf x'g ;Sg] of]hgfnfO{ k|fyldstf lbg] . 
 

of]hgf th'{dfsf] sfo{ tflnsf M  
�व�व्यापी रुपमा फै�लएको कोरोना भाईरस )को�भड-१९ (को सं�मणका कारण नेपाल सरकारबाट जार� भएको 

�नषेधाज्ञा/बन्दाबन्द�का कारण आ.व .२०७८/०७९ को ला�ग नी�त , कायर्�म तथा बजेटको �नमार्णको ला�ग योजना तजुर्मा 

कायर्योजनाको ता�लकालाई नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डहरुको पूणर् पालना गन� गर� �म�त २०७८ /०३/०७ को 

नगर कायर्पा�लका बैठकबाट अनमुोदन ग�रएको तपिशल बमोिजमको कायर्योजना: 

� .म.  �म�त शीषर्क 
 

कायर् िजम्मेवार पदा�धकार� 

१ 
२०७८ जे� १५ 

गते 

राजस्व परामशर् 
स�म�तको बैठक 

आन्त�रक आयको अनमुान नगर उप�मखु 

२ 
२०७८ जे� २० 

गते 

�ोत अनमुान तथा 
बजेट �समा �नधार्रण 
स�म�तको बैठक 

कुल �ोत अनमुान तथा बजेट �समा 
�नधार्रण 

 नगर �मखु 

३ 

२०७८ जे� २३ 
गते देिख २०७८ 
जे� २९ गते सम्म 

बस्ती /टोल  स्तरबाट 
आयोजना र कायर्�म 
छनोट तथा संकलन 

बस्ती /टोल  स्तरमा आयोजना र कायर्�म 
छनोट तथा संकलन गर� सूची तयार गर� 
सम्बिन्धत वडाको वडा स�म�तमा पेश गन� 

वडाध्यक्ष तथा वडा 
स�म�त 

४ 

२०७८ जे� २९ 
गते देिख २०७८ 
जे� ३० गते सम्म 

वडा स्तर�य योजना 
�था�मक�करण 

बस्ती /टोल  स्तरमा छनोट भएका 
आयोजना र कायर्�मको सूचीलाई 

�था�मकरण गर� नगरपा�लकामा पेश गन� 
वडा कायार्लय 

५ 
२०७८ जे� ३१ 

गते 

बजेट तथा कायर्�म 
तजुर्मा स�म�तको बैठक 

एक�कृत बजेट तथा कायर्�म तजुर्मा गन� नगर उप�मखु 

६ 
२०७८ असार ०३ 

गते 

�वषयगत स�म�तको 
बैठक 

एक�कृत बजेट तथा कायर्�म तजुर्मा गन� 
सम्बिन्धत स�म�तको 

संयोजक 

७ 
२०७८ असार ०६ 

गते 

बजेट तथा योजना 
तजुर्मा स�म�तको बैठक 

)एक�कृत योजना 
तजुर्मा(  

एक�कृत बजेट तथा कायर्�म तजुर्मा गन� नगर उप�मखु 

८ 
२०७८ असार ०८ 

गते 

कायर्पा�लकाको 
बैठकबाट नी�त, 

कायर्�म तथा बजेट 
स्वीकृत 

नी�त, कायर्�म तथा बजेट स्वीकृत गन� नगरपा�लका 

९ 
२०७८ असार १० 

गते 

दश� नगर सभामा नी�त, 

कायर्�म तथा बजेट 
�स्ततु 

नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा 
कायर्�म स्वीकृत र कायार्न्वयन 

नगरपा�लका 
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9= cfufdL cf=j= @)&*÷)&( sf] gLlt, ah]6 tyf sfo{qmd 
 

;ftf}++ gu/ ;efdf gu/ k|d'v >L 6+sk|;fb zdf{ -ltldlN;gf_ af6 k|:t't cfly{s jif{ 
@)&*÷)&( sf] jflif{s gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 jStJo 

 
9.1  cfly{s jif{ @)&*÷)&( sf] jflif{s gLlt tyf sfo{qmd 
 

आदरणीय नगरसभाका सदस्यज्यूहरु, 

 

नमोब�ु नगरपा�लकाको दश� नगर सभा (बजेट अ�धवेशन) मा आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ को वा�षर्क नी�त 

तथा कायर्�महरु �स्ततु गनर् पाउँदा सवर्�थम म नगर कायर्पा�लका तथा नगर सभा��त हा�दर्क कृतज्ञता व्य� 

गनर् चाहन्छु। 

 

१. �व�व्यापी रुपमा फै�लएको कोरोना भाईरस (को�भड-१९) महामार� र यसको प�छल्लो लहरले �व� 

समदुायलाई आ�ान्त बनाइरहेको छ र यस महामार�को चपेटामा प�ररहेको चनुौतीपूणर् र असहज अवस्थामा 

नेपाको राज्य पनु: संरचना प�छ सम्प� भएको प�हलो चरणको स्थानीय तहको �नवार्चन प�ात नमोब�ु 

नगरपा�लकाका तफर् बाट दश� नगर सभामा पाँचौ पटक आ�थर्क वषर् २०७८÷०७९ को वा�षर्क नी�त तथा 

कायर्�म यहाँहरु समक्ष पेश गनर् पाउँदा म गौरवािन्वत भएको छु।  

२. नमोब�ु नगरपा�लका नेपाल� जनताले पटक पटक गद� आएका ऐ�तहा�सक जनआन्दोलन, सश� संघषर्, 

त्याग र व�लदानको गौरवपूणर् इ�तहासलाई स्मरण गद� स�हदहरु, वेप�ा र पी�डत नागर�कहरु ��त सम्मान 

व्य� गदर्छ। नेपालको सावर्भौमस�ा, स्वाधीनता, भौगो�लक अखण्डता, रा��य �हत, स्वा�भमान, लोकतन्� 

र जनजी�वकाका ला�ग �व�भ� कालखण्डमा जनताको अ�धकार �ा��को आन्दोलनहरुमा आफ्नो अमूल्य 

जीवन उत्सगर् गनुर्हनुे सम्पूणर् ज्ञात-अज्ञात स�हदहरु, नमोब�ु नगरपा�लकाका स�हदहरु ब�ु�नाथ खनाल, 

नवराज पाठक��त हा�दर्क ��ान्जल� अपर्ण गदर्छु। यस �ममा घाईते, बेप�ा तथा अपा�ता भएका व्यि� 

र अन्दोलनमा सहभागी भई योगदान गनुर्हनुे सम्पूणर् महान ्यो�ाहरुको स्मरण गद� उहाँहरु र अ�जहरु��त 

उच्च सम्मान व्य� गदर्छु, नेपाल� समाजको रुपान्तरणमा उहाँहरुले पयुार्उन ुभएको महान योगदानको 

पनु:स्मरण गनर् चाहन्छु। 

३. को�भड-१९ (कोरोना भाईरस) महामार�का कारण मानव जा�तमा�थ शताब्द�कै सबैभन्दा ठूलो संकट पैदा 

भएको छ।संघीय सरकार, �देश सरकार र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहका�रता, सहअिस्तत्व र 

समन्वयको �स�ान्तमा आधा�रत हनुे नेपालको सं�वधानको ममर् अनरुुप कानूनसम्मत रुपमा तीन तहका 

सरकारको समन्वयमा को�भड-१९ (कोरोना भाईरस) सं�मण रोकथाम र �नयन्�ण गनर् सम्पूणर् �ोत साधन 

र संयन्� प�रचालन गर� नमूना पर�क्षण, उपचार, अिक्सजन आपू�तर्, स्वास्थ्य उपकरण, आईसोलेशन 

व्यवस्थापन, जनशि� र औष�धको व्यवस्थापन स�हत महामार�को न्यूनीकरण तथा ��तकायर्मा कुन ैकमी 
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हनु न�दन नमोब�ु नगरपा�लका ��तब� र �य�रत रहेको छ। यस महामार�बाट केह� मा�नसको ज्यान 

गइसकेको छ, अरु धरै सं��मत छन।् यस महामार�बाट सं��मत भई नेपाल बा�हर जीवन गमुाउनहुनुे 

नेपाल� तथा अन्य �म� रा�का नागर�कहरुका शोकाकुल प�रवारजन��त ग�हरो समवेदना व्य� गदर्छु। 

उपचाररत सम्पूणर् �दद�ब�हनी तथा दाजभुाइहरुको शी� स्वास्थ्य लाभको कामना गदर्छु। 

४. को�भड-१९ (कोरोना भाईरस)को जोिखमपूणर् प�रिस्थ�तमा अ�पंि�मा रहेर सेवा गन� स्वास्थ्यकम�, 

सरुक्षाकम�, जन��त�न�ध, सरसफाइकम�, कमर्चार� लगायत सम्पूणर् सरोकारवाला �नकाय र रा�सेवकको म 

उच्च �शंसा गदर्छु। अत्यावश्यक वस्तकुो आपू�तर् सहज बनाउन योगदान गन� सबै व्यि� तथा संघसंस्थालाई 

धन्यवाद �दन चाहन्छु। को�भड-१९ (कोरोना भाईरस)को सं�मण रोकथाम र �नयन्�णका ला�ग नमोब�ु 

नगरपा�लकाले चालेको कदममा पूणर् साथ �दई सहयोग गनुर्भएकोमा म सम्पूणर् �दद�ब�हनी तथा दाजभुाइ��त 

हा�दर्क आभार व्य� गदर्छु। महामार�को रोकथाम, �नयन्�ण र उपचारको कायर्का ला�ग योगदान तथा 

�व�भ� राहत साम�ीहरु सहयोग तथा नमोब�ु नगरपा�लकाको �कोप व्यवस्थापन �वशेष कोषमा सहयोग 

गनुर् हनुे सम्पूणर् जन��त�न�ध, राजनी�तक दल, कमर्चार�, िशक्षक, �नजी तथा व्यवसा�यक क्ष�े, संचारकम�, 

सहकार�, गैरसरकार� सँस्था एवंम ्सम्पूणर् दाताहरुलाई हा�दर्क कृतज्ञता स�हत धन्यवाद �दन चाहन्छु। 

५. नमोब�ु नगरपा�लका लोकतन्�का आधारभतू मूल्य, मान्यता, मानव अ�धकारको संरक्षण, सशुासन, उ�रदायी 

सरकार, ��ाचार �नयन्�ण, स्वतन्� न्यायपा�लका, �ेस स्वतन्�ता, �व�धको शासन र जनताका आधारभतू 

हक अ�धकार ��त ��तव� छ। 

६. हामी �नवार्िचत भएर यस नगरपा�लकाको �वकास र सम्व�ृ�मा सम्व�ृ� लागेको चार वषर् �वतीसकेको छ। 

यो चार वषर्को भोगाइको �ममा �वकास र सम्व�ृ�का ला�ग �सस्त अवसरहरु भएप�न �व�वध समस्या र 

चनुौतीहरु प�न त्य�तकै रहेको हामीले अनभुव गरेका छ�। हामीसँग उपलब्ध �स�मत साधन र �ोतका 

बाबजदु प�न यस क्ष�ेको चौतफ� �वकास कसर� गनर् स�कन्छ भ�े तफर्  हामो नमोब�ु नगरपा�लका प�रवार 

िचिन्तत �थयो, छ र हनुे नै छ। कोरोना भाईरस (को�भड-१९) को यस महामार�कोका �ान �व� कै 

मानव जा�त मा�थ संकट उत्प� भएको र यस संकटमा मौजदुा स्वास्थ्य सेवा स�ुवधाहरु अपयार्� देिखएका 

छन।् गणतािन्�क संघीयतासँगै बढेका जनताका आकांक्षा, चाहना र भावनालाई सम्बोधन गन� दृढ संकल्पका 

साथ यस �वषम प�रिस्थ�तको बीचमा प�न नेपालको वतर्मान सं�वधानले अवलम्वन गरेको संघीय शासन 

�णाल� कायार्न्वयनका �ममा स्थानीय तहको सम� �वकास तथा सम्व�ृ�को प�रकल्पनालाई साकार पानर् 

आम नगरबासीको भावनाको ��त�न�धत्व गद� हामी महामार�लाई िजत्छ� भ�े आत्मा �व�ासका साथ �वगत 

वषर्का सफल नी�त तथा कायर्�महरुलाई �नरन्तरता �ददै नमोब�ु नगरपा�लकाको आ�थर्क वषर् 

२०७८÷०७९ को वा�षर्क नी�त तथा कायर्�म �स्ततु गनर् पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठानकेो छु। 

७. वतर्मान सं�वधानको �नमार्णसंगै राज्य संरचनामा आएको आमूल प�रवतर्नले स्थानीय �नकायलाई अ�धकारको 

धनी वनाए प�न तीन तहका सरकारहरुको अ�धकार क्ष�ेको अन्यौलताले क�तपय �वषयमा नी�तगत तथा 
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संस्थागत अन्यौलहरु कायमै रहेको अवस्थामा संघीय लोकतािन्�क गणतन्�ात्मक राज्य व्यवस्थालाई 

संस्थागत गन� कायर्मा स्थानीय तहको भ�ूमका अझै गहन र पेिचलो बन्दै गएको छ। 

८. संवैधा�नक व्यवस्था बमोिजम जनताको सि�कट रहेर सेवा �दान गन� स्थानीय तहका अ�धकार क्ष�ेको 

अभ्यास गद� जनअपेक्षा अनरुुप �दगो शािन्त, स्था�यत्व, �वकास र सम्व�ृ�को गन्तव्य हा�सल गराउने गहन 

िजम्मेवार�लाई पूरा गनर् सं�वधान �द� स्थानीय तहको अ�धकारलाई व�ु�मतापूवर्क �योग गद� अिघ बढ्न ु

हा�ो अ�नवायर् दा�यत्व र कतर्व्य हनु आउँछ। 

९. लामो समयको संघषर् प�छ �ा� लोकतािन्�क संघीय गणतन्�ात्मक व्यवस्थाको सफल र व्यवहा�रक 

कायार्न्वयनको ज�टल र चनुौ�तपूणर् िजम्मेवार�लाई पूरा गनर् हामीले सबै पक्षको समन्वय र सहकायर्मा 

आफ्ना कदमहरु अिघ बढाएका छ�। 

 

�यनै र यस्तै �वषयवस्तकुो प�ृभ�ूममा नमोब�ु नगरपा�लकाको आगामी आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ को वा�षर्क 

नगर �वकास नी�त तथा कायर्�म तयार गर�एको छ। 

 

"कृ�ष, व्यापार र पयर्टन: हा�ो सश� अ�भयान" भ� ेमूल नारालाई आत्मसात ्गद� अव म स्थानीय सरकार, 

उ�रदायी सरकार, �वकासशील; सरकार, जनमखुी सरकार, ब�लयो सरकार, रा� सम�ृ� सरकार हामी सबैको 

उ��तको आधार भ� ेमान्यतालाई साकार पानर् आगामी आ�थर्क वषर् २०७८/७९ को वा�षर्क नगर �वकास 

नी�त तथा कायर्�म सं�वधान �द� हक अ�धकार स�हत ग�ठत यस नगरपा�लकाको �मखुको है�सयतले यस 

गर�मामय सभा समक्ष �स्ततु गन� अनमु�त चाहन्छु। 

 

यस गर�मामय सभाका आदरणीय नगरसभाका सदस्यज्यूहरु, 

 

को�भड-१९ (कोरोना भाईरस) को �व�व्यापी सङ्�मणको कारणबाट उत्प� असहज प�रिस्थ�त तत्काल सामान्य 

अवस्थामा आउन सक्ने नदेिखएकोले यसको असरलाई न्यूनीकरण गद� जनजीवनलाई �नय�मत गन� �वषय न ै

अ�हलेको �मखु चनुौती हो। महामार�को अवस्थामा स्थानीय सरकारका आवश्यकता र �ाथ�मकता प�न 

बद�लएका छन ्यस प�रिस्थ�तमा नमोब�ु नगरपा�लकाको नी�त तथा कायर्�म सामान्य भन्दा फरक हनुे �नि�त 

रहेको छ । को�भड-१९ (कोरोना भाईरस) को रोकथाम र �नयन्�ण साथै आहतमा परेका नगरबासीलाई राहत 

हनुे गर� स्वास्थ्य, िशक्षा, कृ�ष, पश ुर �वपद् व्यवस्थापनमा �वशेष जोड �ददै "स्वास्थ्य, िशक्षा, उत्पादन र 

रोजगार: �दगो �वकास र सम�ृ�का ला�ग पूवार्धार" भ�े मूल ध्येय �लई �वगतका नी�त तथा कायर्�मलाई 

�नरन्तरता �दई लोक कल्याणमा आधा�रत कायर्�म संचालन गन� गर� आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ को वा�षर्क 

�वकास नी�त तथा कायर्�म �स्ततु गदर्छु।  
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नी�त तथा कायर्�म 

(क) आ�थर्क �वकास 

१. कृ�ष तथा पशपुन्छ� �वकास नी�त: 

• नगरपा�लकाको �त्येक वडामा एउटा कृ�ष औजार ब�क स्थापना ग�रनेछ र जसमा �कसानले आवश्यक 

औजार आवश्यक पदार् लैजान ेर �फतार् गन� गदर्छन।् 

• " �कसानका गरा सधै हराभरा, मेरो कृ�ष, मेरो पौरख" नाराका साथ यस वषर् नमोब�ु यवुा नव�वतर्न कृ�ष 

कायर्�म संचालन ग�रनेछ।  

• "बीजय�ु बाल�, �वषाद�म�ु भान्सा र अ�नकालम�ु चलु्हो" कायर्�मलाई यस बषर् मूतर् रुप �दन नमोब�ु 

नगर कृ�षमा आत्मा�नभर्र: अगार्�नक खेती जीवनभर" भ� ेकायर्�म माफर् त ्कृ�ष पेसालाई उत्पादनमा जोड्न 

�वशेष रोजगार, आयमूलक कायर्�म संचालन ग�रनेछ।  

• नमोब�ु नगरपा�लकाको आठ� नगर सभाबाट पा�रत भएको भ–ूउपयोग नी�त तत्काल कायार्न्वयनमा 

ल्याइनेछ।  

• �ा�ा�रक जै�वक खेती �ब�र्न, �ा�ा�रक मल उत्पादन तथा �योगमा �ोत्साहन र �ा�ा�रक खेतीका ला�ग 

संस्थागत क्षमता अ�भव�ृ� ग�रनेछ। 

• "माटो सहुाउँदो उत्पादन" अ�भयान स�ालन एवम ्माटोको अम्ल�यपना, क्षार�यपनाको लगायत प�रक्षण 

गनर्का ला�ग माटो �योगशाला स्थापना गर� �व�भ� क्षे�मा पर�क्षण िश�वरहरु स�ालन गर� माटो र 

हावापानी अनकूुल अ� तथा नगदे वाल�हरुको उत्पादनमा नगरबासीहरुलाई �ोत्सा�हत ग�रनेछ।  

•  कृ�ष उपज तथा कृ�ष जन्य उत्पादनमा आत्म�नभर्र बनाई कृ�ष उ�मशीलताको �व�र्न गनर् मल, वीउ, 

�कटनाशक �वषाद�को उपलब्धता, उत्पा�दत बस्तकुो भण्डारण तथा �शोधन र बजार व्यवस्थामा सहजीकरण 

गनर् र �सँचाई स�ुवधा �व�र्न गनर् आवश्यक बजेट �व�नयोजन ग�रनेछ। 

• �कसानको न्यूनतम लागत सहभा�गता स�ुनि�त गद� पश ुतथा कृ�ष �वमा कायर्�मलाई नगरका सवै वडामा 

यसै वषर्देिख लाग ुग�रनेछ। 

• िचया खे�त �व�र्न गद� �फल्म �स�टको रुपमा �वकास गनर् आवश्यक पहल ग�रनेछ। 

• नमोब�ुको कृ�ष उपजलाई नमोब�ु �ान्डले �ाण्डी� र प्याकेिज� गर� ���� �वतरणमा सहजीकरण ग�रनेछ। 

• पशसेुवा र कृ�षसेवा �ा�व�धकको संख्यामा व�ृ� गर� कृषकको पहुँच �वस्तार ग�रनेछ। 

•  “एक गाउँ एक उत्पादन” कायर्�म स�ालन गनर् �व�भ� संघ संस्थासँग समन्वय गर� आवश्यक �ा�व�धक 

ता�लम �दान ग�रनेछ। 

• सामू�हक कृ�ष �णाल�लाई �ोत्साहन गनर् ५० रोपनी वा सो भन्दा बढ� क्षे�मा खेती गन� सहकार�, समूह 

वा फमर् तथा ३० वा सो भन्दा बढ� गाई वा भैसी पालना गर� दूध उत्पादन गन� र ७० वा सो भन्दा बढ� 

बाखापालन, पश ुचौपायापालन गन�  कृषक समूह, फमर् तथा सहकार�लाई �वशेष अनदुान उपलब्ध गराइनेछ। 
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• �नजी क्ष�ेको सहकायर्मा आध�ुनक पशपंुक्षी बधशाला तथा कोल्डस्टोर स्थापनाका ला�ग पहल ग�रनेछ । 

यस नगरपा�लका �भ� उत्पादन भएका कृ�षजन्य, दगु्धजन्य तथा मासजुन्य उपजको सम्बिन्धत क्षे�का 

व्यवसायीहरुसँग समन्वय गर� स�लन, �शोधन तथा �ािण्ड� गर� बजार�करण ग�रनेछ।  

• नगरपा�लका �भ� उत्पा�दत तरकार� तथा फलफूलजन्य उपजहरु स�लनका ला�ग भकुण्डे बजारमा स्था�पत 

कृ�ष उपज स�लन तथा भण्डारण केन्�लाई थप व्यविस्थत गर� उ� केन्�मा शीत भण्डारको समेत 

व्यवस्था �मलाईनेछ र आवश्यकता अनसुार अन्य क्षे�मा प�न स�लन केन्� �वस्तार ग�रनेछ।    

• मौर� पालन कायर्लाई �व�र्न गनर् �ोत्साहनको व्यवस्था �मलाईनेछ।  

• यवुाहरुलाई व्यवसा�यक कृ�ष तफर्  आक�षर्त गनर् तरकार� खेती, मत्स्यपालन, पषु्प व्यवसाय, च्याउ खेती, 

नसर्र� लगायतका �वषयहरुमा यवुा लिक्षत कायर्�म स�ालन ग�रनेछ।  

• �दूषणजन्य उ�ोग �वस्थापन भएका क्ष�े लगायतका अन्य कृ�षयोग्य ज�मनमा व्यविस्थत कृ�ष पकेट क्षे�को 

रुपमा �वकास गनर् �दूषण म�ु नगर: कृ�ष शहरको रुपमा �वकास ग�रनेछ।   

• कृ�षका ला�ग �संचाइको व्यवस्था गनर् नगर क्षे�मा रहेका र �संचाईका सम्भावना भएका सबै खोलाहरुमा 

�ा�व�धक ��तवेदनका आधारमा निजकैको दूर�मा बाँध �नमार्ण गर� पानी स�लन गराउनकुा साथै आकाशे 

पानी स�लन गनर् प्लास्ट�क पोखर�, स्थायी पोखर�, �लिफ्टङ आ�द कायर्लाई �ाथ�मकताका साथ �मश: 

अगा�ड बढाइनेछ।  

• �धानमन्�ी कृ�ष आध�ुनक�करण प�रयोजना अन्तगर्त नगरपा�लका �भ�का केह� क्ष�ेलाई मकै ब्लक तथा 

आल ुसपुर जोन कायर्�मलाई �ाथ�मकता र �भावकार� ढंगले नगरपा�लकाको अपनत्व रहने गर� कायार्न्वयन 

गन� नी�त �लइनेछ  र अन्य उपय�ु क्षे�मा तरकार� तथा फलफूलको पकेट क्षे� �वस्तार ग�रनेछ।  

• परम्परागत र �नवार्हमखुी खेतीको �वकल्पमा कृषकहरुलाई आध�ुनक र सामू�हक कृ�ष �णाल� अबलम्बन 

गनर् �े�रत गद� त्यसका ला�ग सीप, ज्ञान र ��ब�ध उपलब्ध गराउन आबश्यक ता�लमको व्यवस्था ग�रनेछ। 

•  “एक घर एक अगार्�नक करेसाबार�” को अवधारणा �वकास गर� अगार्�नक तरकार� उपभोगकाला�ग 

कृषकहरुलाई �ोत्सा�हत ग�रनेछ। 

• �ागन �ुट लगायतका �विश� �जा�तका वदाम, कागती, �कवी जस्ता उच्च मूल्यका फलफूलको खेती गन� 

कृषकलाई अनदुानको व्यवस्था �मलाईनेछ। 

•  "बाझँो ज�मनको �योग, उत्पादनमा सहयोग" बाँझो ज�मन रा� नपाइने नी�तका साथ सबै ज�मनहरुलाई 

कृ�ष उत्पादनमा �योग ग�रनेछ।त्यस्ता ज�मनमा कृ�ष उत्पादन गन�लाई �वशेष अनदुान तथा �ोत्साहनको 

�बन्ध ग�रनेछ। बाझो रा� े�व�ृतलाई �नरुत्सा�हत गनर्का ला�ग जग्गाधनीले जग्गा बाझो राखेमा बाझो 

रहेको जग्गा भ�ूम ब�कले �लजमा �दन सक्ने नी�त �लईएको छ।  

• कृ�षयोग्य ज�मनमा बस्ती �वकास र शहर�करण लाई �नरुत्सा�हत गर� व्यवसा�यक कृ�ष माफर् त उत्पादन 

र उत्पादकत्वमा अ�भव�ृ� ग�रनेछ। 
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• कृ�ष यन्� उपकरण, हाते �ाक्टर, चापकटर लगायतका आवश्यकता अनसुारका कृ�ष औजार तथा 

उपकरणहरु अनदुानमा �दई कृ�षमा यािन्�करण गन� नी�तलाई �नरन्तरता �दईनेछ। 

• तीस भन्दा बढ� टनेल तथा कृ�ष र पशपुालनका ला�ग १ करोड भन्दा बढ� लगानी गन� कृषकलाई 

नगरपा�लकाले अगवुा तथा व्यवसा�यक कृषकको प�रचयप� उपलब्ध गराईनेछ। 

• उत्पादनमा अनदुान का ला�ग कृ�ष तथा पशपुालन गनर् ईच्छुक कृषकहरुले ५ लाख सम्मको कृ�ष ऋणमा 

२% व्याज नगरपा�लकाले व्यहोन� छ। 

• �डजीटल कृ�ष: कृषकको हातमा कृ�ष सूचना �णाल� कायर्�म संचालन ग�रनेछ।  

• सरकार�, सावर्ज�नक र गठु� जग्गा रहेका अ�त�मण हटाई संरक्षण र उपयोग गनर् नगरबासीहरुको 

समन्वयमा "समदुायको स��यता र जागरण: सरकार�, सावर्ज�नक, गठु� जग्गाको संरक्षण" अ�भयान स�ालन 

ग�रनेछ। 

• छाडा गाई, गोरु लगायतका चौपाया जनावरहरु छोड्ने कायर्लाई �नरुत्सा�हत गर� सोको व्यवस्थापनकाला�ग 

�व�भ� संघसंस्थाहरुको सहकायर्मा पशपंुक्षी संरक्षण केन्�को �नमार्णमा (कान्जी हाउस)  सहयोग, समन्वय 

र सहकायर् ग�रनेछ। 

• नमोब�ु �डिजटल कृ�ष मोबाइल एप्सलाई थप �भावकार� बनाइनेछ। 

• जडीबटु� लगायतका �विश� �जा�त �वरुवाको उत्पादनको “�विश�ीकृत उत्पादन क्ष�े” �नधार्रण गन� कायर्लाई 

�वस्तार गद� ल�गने छ।व्यवासा�य�ककरण, आध�ुनक�करण, यािन्�क�करणका र औधो�गकरणका ला�ग 

सामू�हक खेती �णाल�लाई �ोत्साहन ग�रनेछ। 

• नमोब�ु नगरपा�लका क्षे� �भ� उत्पादन हनुे दूध र दूधजन्य पदाथर्लाई �व�र्न तथा �वकास गनर् स�लन 

केन्�को �नमार्ण गर� स�ुवधाय�ु रुपमा यान्�ीकरण लगायतका कायर्�महरु �व�भ� संघसँस्थाहरुसँग 

सहकायर्, समन्वय र सहयोग गर� संचालन ग�रनेछ। 

• नमोब�ु नगरपा�लका क्षे� �भ� दूधबाट उत्पादन हनुे खवुालाई नमोब�ुको �ान्डको रुपमा �व�र्न र 

�ोत्साहन नमोब�ु प�रसर र भकुण्डेबेशीमा ग�रनेछ। 

• कृ�ष उपज संकलन तथा �वतरण घमु्ती सवार� साधन �व�भ� संघसँस्थाहरुसँग सहकायर्, समन्वय र सहयोगमा 

संचालन ग�रनेछ। 

• वातावरण तथा ��व�धमै�ी पश ुहाट बजार तथा बधशाला �व�भ� संघसँस्थाहरुसँग सहकायर्, समन्वय र 

सहयोगमा �नमार्ण ग�रनेछ। 

• कृ�ष तथा पशपंुक्षीमा लाग्ने रोगको �नयन्�णका ला�ग अनदुानमा आवश्यक औष�ध �वतरण कायर्�म 

�नरन्तरता �दईनेछ। 

• जलवाय ुस्माटर् कृ�ष कायर्�म संचालन ग�रनेछ। 

• नमोब�ु �सड ब�क स्थापना गर� कृ�ष �व�र्नलाई थप �ोत्साहन ग�रनेछ। 
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• नगर �भ�का कृषकहरुलाई अनदुानमा �व�भ� पशपंुक्षी �वतरण ग�रनेछ र �वतरण भएका पशकुो उत्कृ� 

पालनपोषण गन� �कसानलाई नगद परुस्कारको व्यवस्था ग�रनेछ। 

• �कसानहरुलाई कृ�ष ��व�धको ज्ञान �दलाउन कृषक पाठशाला, कृ�ष �दशनी, पशपंुक्षी खोप तथा उपचार, 

इ�पडोमोलोजीकल सेवा लगायत स्थान �वशेष सहुाउँदो कृ�ष तथा पश ु�सार सेवा टेवा कायर्�म संचालन 

ग�रनेछ। 

• नमोब�ु नगरपा�लकाको वडा नम्बर ०८ मा यस वषर् बा�ा �व�र्न कायर्�म अन्तगर्त बाखा पकेट क्षे�को 

रुपमा अगा�ड बढाईनेछ र यस कायर्�मलाई अन्य वडामा प�न �वस्तार ग�रदै ल�गनेछ। 

• �त्येक वडामा एउटा �व�नयम बजार स्थापना ग�रनेछ। यस्तो बजारमा आफुले उत्पादन गरेको वस्त ु�दएर 

नगरपा�लकाले सह�ुलयत दरमा �दएको खा�ा� र अन्य वस्तसुँग साट्न स�कनेछ। 

• पाडी संरक्षण कायर्�म र उनन्त जातको रागो �जनन ्�योजनका ला�ग कायर्�म संचालन ग�रनेछ। 

• नमोब�ु नगरपा�लकाको वडा नम्बर ०५ मा कृ�ष अनसुन्धान केन्� स्थापना ग�रनेछ। 

 

२. उ�ोग, पयर्टन, सहकार� �व�र्न तथा संस्कृ�त सम्बन्धी नी�तः 

• "पयर्टन उ�मीको हात नमोब�ुको साथ" भ� ेनारा स�हत आवश्यक कायर्�म तजुर्मा गर� कायार्न्वयन 

ग�रनेछ। 

• "मेरो गाउँ: उ�म स�हतको जीउने ठाउँ" भ�े अ�भयान माफर् त स्थानीयस्तरमा नै रोजगार� �सजर्नाका ला�ग 

साझेदार�मा क्षमता �वकास, �ा�व�धक सीप �दान सम्बन्धी कायर्�म संचालन गनर् आवश्यक बजेट व्यवस्था 

ग�रनेछ। 

• नयाँ उ�ोग संचालन गनर् चाहने उ�मीलाई कानूनी तथा �ा�व�धक ज्ञान �दन र उ�ोग वाणीज्य सम्बन्धी 

सेवा एक�ार �णाल� माफर् त �दान गनर् आवश्यक �बन्ध �मलाईनेछ। 

• सा�हित्यक कला संस्कृ�त तथा वांगमयको क्षे�लाई �ोत्साहन, सम्ब�र्न तथा संरक्षण ग�रनेछ। 

• नगर �भ�का सहकार�का व्यवस्थापक तथा सदस्यहरुलाई आवश्यक ता�लम उपलब्ध गराइने छ।  

• सहकार� संस्थाहरुसँग भएको पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षे�मा लगानी गनर् �ोत्सा�हत ग�रनेछ।  

• आ�थर्क पारदश� र जवाफदेह� बनाउन नगर �भ�का सम्पूणर् सहकार�लाई �नयमन ग�रनेछ। 

• एक वडा एक नमनुा सहकार� कायर्�मको अबलम्बन ग�रनेछ। 

• वातावरणमै�ी उ�ोग �ाम स्थापना र स�ालन गन� नी�त �लइनेछ ।  

• पयर्टक र पयर्टनसँग सम्बिन्धत उ�ोगधन्दा, होटल, घरबास (Home Stay) लगायत सेवा �दायक उ�ोगहरु 

स्थापना गनर् �ोत्सा�हत ग�रनेछ र सो सम्बन्धी ता�लमकाला�ग गैरसरकार� सँस्थाहरुसँग समन्वय र सहकायर् 

ग�रनेछ। 

• कला र संस्कृ�तको धनी नमोब�ु नगरपा�लकाको उपय�ु स्थानमा कला तथा सासँ्कृ�तक �ाम (Art and 

Cultural Village) को स्थापना ग�रनेछ। 
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• नगरपा�लका �भ� रहेका उ�ोग वािणज्य संघ, चेम्बर अफ कमशर् लगायत �व�भ� सरोकारवाला �नकायहरुसँग 

समन्वय गर� बजारलाई व्यविस्थत र मयार्�दत बनाउने नी�त अबलम्बन ग�रनेछ र सोको �नय�मत अनगुमन 

ग�रनेछ।  

• नगर�भ�का सबै धा�मर्क स्थलहरुको उिचत संरक्षण र सम्ब�र्नको कायर्लाई �नरन्तरता �दइनेछ।  

• �च�लत कानून बमोिजम स्वीकृ�त न�लएका, दतार् नभएका व्यवसायहरुलाई अ�नवायर् रुपमा दतार् गनर् गराउन 

घर दैलो व्यवसाय दतार् कायर्�म स�ालन गर� व्यवसाय दतार् गनर् �ोत्सा�हत ग�रनेछ। 

• नगरक्षे� �भ� पयर्टक�य सम्भावनाका क्षे�हरु (पयार्–पयर्टन, धा�मर्क–पयर्टन, कृ�ष–पयर्टन आ�द) र सम्भा�वत 

पयर्टक�य स्थलहरु खोजी तथा �वकास गद� सहज पहुँचको अवस्था �सजर्ना ग�रनेछ।  

• नगरपा�लका �भ� रहेको रा��य, अन्तरार्��य रुपमा िच�नएको नमोब�ु लगायत धा�मर्क क्षे�को व्यविस्थत 

�वकास र व्यवस्थापनलाई �ाथ�मकतामा रािखनेछ।  

• नमोब�ु क्षे�को पयर्टन गरुुयोजना कायार्न्वयनमा ल्याइनकुा साथै नमोब�ु क्ष�ेमा पयर्टन सूचना केन्� 

स्थापना ग�रनेछ। नमोब�ु क्षे�लाई �व� सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गनर् आवश्यक  पहल ग�रनछे।   

• नमोब�ु क्षे�लाई रा��य ब�ु स�कर् टमा रा� सम्बिन्धत �नकायसँग पहल ग�रनेछ। पनौ�त, नमोब�ु, ध�ुलखेल 

र �तमाल नगर तथा गाउँपा�लकाको पयर्टनको केन्�को रुपमा नमोब�ु प�रसरको वहृ�र �वकासका ला�ग 

तयार साझा गरुुयोजना कायार्न्वयन ग�रनेछ।   

• दाप्चाको पूरानो बजारलाई पनुः �नमार्ण गर� होमस्टेका रुपमा �व�र्न गनर् जनताको सहभा�गतामा आवश्यक 

कायर्को थालनी ग�रनेछ। साथै फुलबार�, भेडाबार� तथा कानपरु कोट�तमाल क्षे�लाई �वशेष पयर्टक�य 

क्षे�का रुपमा �वस्तार गद� ल�गनेछ।   

• यस नगर�भ� रहेका सबै जातजाती, समदुायको भाषा, कला, संस्कृ�त, ऐ�तहा�सक धा�मर्क स्थलहरु यस नगरको 

साझा सम्पि� भएकोले �यनीहरुको संरक्षण, �व�र्न र �वकासमा समान �ाथ�मकता �दइनेछ। नगरपा�लका 

�भ�का पूराताित्वक, सांस्कृ�तक तथा ऐ�तहा�सक महत्वका सम्पदाहरु तथा मौ�लक कला, संस्कृ�त जा�ा, 

सा�हत्य, कला, भेषभषुा, वाङ्गमय पवर्हरुलाई संरक्षण गनर् सं�हालय स्थापनाको अवधारणा अगा�ड बढाइनेछ।  

• यस नगरपा�लकाको आ�थर्क–सामािजक, सांस्कृ�तक, लगायत �व�वधताको झल्को �दने गर� नगरपा�लकाको 

आयोजनामा �व�भ� �नकायसँगको सहकायर्मा नगर महोत्सव, नमोब�ु नाटक आयोजना ग�रनेछ। 

• नगर �भ� रहेका सामािजक व्यि�हरुको उच्च सम्माननाथर् उपय�ु स्थानको प�हचान गर� त्यस्ता 

व्यि�हरुको नाममा पाकर् , ��तक्षालय, ��त�ान, सा�लक �नमार्ण ग�रनेछ। 

• उ�म गनर् चाहने तर पुँजीको अभावमा उ�म स�ालन गनर् नसकेका यवुाहरुलाई लिक्षत गर� नगरपा�लकाले 

एक उ�ोम �वकास कोष खडा गन�छ। र मेड्पा कायर्�मलाई थप �भावकार� ढंगले संचालन ग�रनेछ।  

• नगर �भ� रहेका सा�हित्यक ��त�ानहरुलाई सा�हित्यक ग�त�व�ध गनर् �ोत्साहन ग�रनेछ।  

• तामाङ संस्कृ�तको संरक्षण, संव�र्न र �चलनका ला�ग �त्येक वडामा बहउुपयोगी सामदुा�यक भवन 

�नमार्णको ला�ग बजेट व्यवस्थापन ग�रनेछ। 
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३. रोजगार नी�त:  

•  बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारको : नमोब�ु नगरपा�लकाको �ाथ�मकता"स�ुनि�तता" 

• �मको सम्मान, उपय�ु पा�र��मक र सामािजक संरक्षण स�हत �म ब्यबस्थापन यस नगरपा�लकाको 

रोजगार नी�त हनुेछ। 

• �मको सम्मानका साथ रोजगार� �वधर्न गनर् वडा स्तर�य जनचेतना तथा अ�भमखुीकरण कायर्�म संचालन 

गर� नगरपा�लका �भ�का सम्पूणर् बेरोजगार व्यि�हरुलाई रोजगार सेवा केन्�मा सूचीकृत हनु अ�भ�े�रत 

ग�रनेछ। 

• यवुा तथा शैिक्षक वेरोजगार, म�हला,द�लत, अल्पसंख्यक, अपा�, �वप� समदुायका व्यि�हरुलाई �बशेष 

�ाथ�मकतामा राखेर आन्त�रक रोजगार� �सजर्ना ग�रनेछ। 

• आन्त�रक रोजगार� �सजर्ना गनर् सरोकारवाला �नकाय, �नजी क्षे� तथा गैरसरकार� क्षे�संग समन्वय र 

सहकायर्मा जोड �दइनेछ। 

• उ�मिशलाता, रोजगार� र उत्पादनमा व�ृ�  :म बजारको बद�लदोहनु्छ नमोब�ु को सम�ृ� को नी�त �लई � 

मागलाई सम्बोधनका ला�ग दक्ष तथा सक्षम जनशि�को �वकास गनर् आवश्यक सीपमूलक ता�लमको 

ब्यबस्था ग�रनेछ। 

• संघ तथा �देश संग सहकायर् गर� रोजगारमूलक कायर्मा अपनत्व बहन गद� रोजगार�का क्ष�े �वस्तार 

ग�रनेछ। 

• रोजगार सेवा केन्� संचालन तथा ब्यबस्थापनमा थप �भाबकार� बनाइनेछ। 

• यस नगर�भ� हनु े�बकास �नमार्णका आयोजनाहरुमा रोजगार सेवा केन्�मा सूचीकृत बेरोजगार व्यि�हरुलाई 

प�हलो �ाथ�मकतामा राखेर रोजगार� उपलब्ध गराइनेछ। 

• कामका ला�ग पा�र��मकमा आधा�रत सामदुा�यक आयोजना तथा यवुा रोजगारका ला�ग रुपान्तरण पहल 

आयोजना नगरपा�लकाको साझेदार�का साथ सम्प� गर� सामािजक संरक्षणको �त्याभ�ूत ग�रनेछ। 

• आ�थर्करुपले अ�त �वप� ��मक तथा मजदरुलाई रोजगार� उपलब्ध गराउन �म मूलक ��व�धको �योग 

गर� कायार्न्वयन गर�ने आयोजना छनौट ग�रनेछ। 

• "�दगो पूवार्धार, रोजगार� र उत्पादन व�ृ�, यसैबाट हनु्छ नमोब�ुको सम�ृ�" को नी�तमा आधा�रत रहेर 

पूवार्धार �वकासका कायर्�महरुलाई �ाथा�मकताका साथ रोजगार सजृना ग�रनेछ। 

• यस नगर�भ� हनुे �बकास �नमार्णका आयोजनाहरुमा �धानमन्�ी स्वरोजगार कायर्�म अन्तगर्त स्थापना 

भएको रोजगार सेवा केन्�बाट �सफा�रश भई आएका बेरोजगार व्यि�लाई प�हलो �ाथ�मकतामा राखेर 

सम्बिन्धत वडामा स�ालन हनुे आयोजना मध्ये एउटा आयोजनामा सूचीकृत बेरोजगार व्यि�बाट स�ालन 

ग�रनेछ। 
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• �म बजारको बद�लदो मागलाई सम्बोधन गनर् तथा बेरोजगार व्यि�को रोजगार� स�ुनि�तता गनर् �व�भ� 

व्यवसा�यक तथा सीपमूलक ता�लम स�ालन ग�रनेछ। 

• म�हला, द�लत, अल्पसंख्यक, अपा�, �वप� समदुायका व्यि�हरुलाई �वशेष �ाथ�मकतामा राखेर आन्त�रक 

रोजगार� �ृजना ग�रनेछ। 

• �मको सम्मान, उपय�ु पा�र��मक र सामािजक संरक्षण स�हत �म ब्यबस्थापन यस नगरपा�लकाको 

रोजगार नी�त हनुेछ। 

•  �मको सम्मानका साथ रोजगार� �व�र्न गनर् वडा स्तर�य जनचेतना तथा अ�भमखुीकरण कायर्�म स�ालन 

गर� नगरपा�लका �भ�का सम्पूणर् बेरोजगार व्यि�हरुलाई रोजगार सेवा केन्�मा सूचीकृत हनु अ�भ�े�रत 

ग�रनेछ। 

• यवुा तथा शैिक्षक वेरोजगार, म�हला,द�लत, अल्पसंख्यक, अपा�, आ�थर्क रुपमा �वप� समदुायका व्यि�हरुलाई 

�बशेष �ाथ�मकतामा राखेर �ममूलक ��व�ध स�हत आन्त�रक रोजगार� �सजर्ना ग�रनेछ। 

• आन्त�रक रोजगार� �सजर्ना गनर् सरोकारवाला �नकाय, �नजी क्षे� तथा गैरसरकार� क्षे�सँग समन्वय र 

सहकायर्मा जोड �दइनेछ। 

• �म बजारको बद�लदो मागलाई सम्बोधनकाला�ग दक्ष तथा सक्षम जनशि�को �वकास गनर् आवश्यक 

सीपमूलक ता�लमको ब्यबस्था ग�रनेछ। 

• संघ तथा �देशसँग सहकायर् गर� रोजगारमूलक कायर्मा अपनत्व बहन गद� रोजगार�का क्षे� �वस्तार 

ग�रनेछ। 

•  रोजगार सेवा केन्� स�ालन तथा ब्यबस्थापनमा थप �भाबकार� बनाइनेछ। 

• कामका ला�ग पा�र��मकमा आधा�रत सामदुा�यक आयोजना तथा यवुा रोजगारकाला�ग रुपान्तरण पहल 

आयोजना नगरपा�लकाको साझेदार�का साथ सम्प� गर� सामािजक संरक्षणको �त्याभ�ूत ग�रनेछ। 

 

(ख) सामािजक �वकास 

१. खानपेानी तथा सरसफाइ नी�तः 

• खानेपानीका महुानहरुको संरक्षण, सम्ब�र्न र �योग गनर् तथा टोल बस्तीका खानेपानीका परम्परागत 

महुानहरुलाई स्वच्छ र सफा रा� टोल �वकास संस्था, सामदुा�यक संघ संस्था तथा समदुाय प�रचालन गन� 

नी�त अवलम्बन ग�रनेछ। 

• पानीलाई श�ु�करण प�ात मा� �वतरण गर�ने �बन्ध �मलाईनेछ र सरुिक्षत खानेपानीको �त्याभ�ुत गनर् 

गणुस्तर मापन ग�रनेछ र सो कायर्लाई लिक्षत गर� "खानपेानी गणुस्तर सधुार आयोजना" कायार्न्वयन 

ग�रनेछ। 

• स्थानीय समदुायको अ�सरतामा खोला खोल्साबाट बग्ने पानीलाई सोह� ठाउँमा अ�ाउन �ाकृ�तक छेक 

बारका कायर्�म स�ालन गन� नी�त �लइनेछ । 
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• �लिफ्ट�को माध्यमबाट स�ा�लत खानेपानी आयोजनाहरुलाई �व�तु महशलुमा छुट गनर् पहल ग�रनेछ। 

• सत्यालगाउँ खानेपानी योजना, बोहोरे खानपेानी योजना, यथु इनोभेसन सेन्टर खानपेानी योजनाहरुलाई 

�ाथ�मकतामा राखी बजेट �व�नयोजन ग�रनेछ। 

• प�रवतर्न गरौ हा�ो आनीबा�न: घरघरमा स�लन हनु्छ आकासेपानी"काला�ग �ोत्सा�हत गन� नी�त अवलम्बन 

ग�रनेछ। 

• नगर क्षे�मा स�ालनको सम्भाव्यता भएका खानेपानी आयोजनाहरुको �वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन तयार 

ग�रनेछ।  

• खानेपानी सेवाको �भावका�रता अ�भब�ृ� गनर् �ाकृ�तक �ोतहरुको संरक्षण र भ�ूमगत जलको व्यवस्थापन 

गन� नी�त अ�ीकार ग�रनेछ । �त्येक घरधरु�मा खानेपानीको पहुँच पयुार्उन े"एक घर, एक धारा" कायर्�म 

स�ालन गद� अ�त सकु्खा�स्त क्षे�मा स्वच्छ खानेपानी स�लन, भण्डारण र �वतरण गनर् �वशेष कायर्�म 

स�ालन ग�रनेछ। 

• स�ालनमा रहेका खानेपानी तथा सो सँग सम्बिन्धत उपभो�ा स�म�तहरुसँग समन्वय, सहकायर् र सहयोग 

गनर् नमोब�ु नगरपा�लका वहृत एक�कृत खानपेानीको रुपमा �वक�सत ग�रनेछ। 

• �छमेक� पा�लकाहरुसँग समन्वय, सहकायर् र सहयोग �लई थप खानेपानीको मूलहरु प�हचान गर� सोको 

उिचत सदपुयोग गर� खानेपानी आयोजनाहरु स�ालन ग�रनेछ। 

 

२. िशक्षा, यवुा तथा खेलकुद नी�त: 

िशक्षा 

• "एक �व�ालय एक फूलबार�, एक मा.�व. एक करेसाबार�" अन्तगर्त �व�ालयमा फूलबार� तथा करेसाबार�का 

ला�ग उत्�े�रत ग�रनेछ र सो करेसाबार�बाट उत्पा�दत वस्तकुो �ब��बाट �ा� रकम �व�ाथ�को शैिक्षक 

अध्ययनमा खचर् ग�रनेछ। 

• प�हलो अक्षर क लेखौ, आफन ैसामदुा�यक �व�ालयबाट कायर्�म संचालन गद� सामदुा�यक �व�ालयमा 

�व�ाथ� संख्या व�ृ� गर� िशक्षामा गणुस्तर कायम ग�रनेछ । 

• को�भड-१९ (कोरोना भाईरस) को �भावका कारणले यस शैिक्षक स�मा प�न �व�ालय बन्द रहेको 

अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोिजम सबै वैकिल्पक �व�धहरुको �योग गनर् सम्भव 

नदेिखएकोले दरुभाष यन्� माफर् त िशक्षण �सकाइ ��याकलापमा �नरन्तरता �दन आवश्यक ब्यवस्था 

ग�रनेछ। 

• सामािजक दूर� कायम गर� �व�ालय स�ालन गनर् नेपाल सरकारबाट �नणर्य भएको अवस्थामा स्वास्थ्य 

सम्बन्धी सम्पूणर् मापदण्ड पालना गर� पठनपाठनलाई �नय�मत गनर् आवश्यक पन� पूवार्धार �नमार्ण, खानेपानी, 

शौचालय तथा सरसफाइको �बन्ध गनर् आवश्यक व्यवस्था ग�रनेछ। 

• नगर िशक्षा योजनाको �नमार्ण गर� िशक्षालाई योजनाब� �वकासको थालनी ग�रनेछ । 
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• नमोब�ु नगरपा�लकालाई पूणर् साक्षरता तफर्  उन्मखु गराउन �नरन्तर िशक्षाकाला�ग सामदुा�यक �सकाइ 

केन्�लाई �वस्तार तथा स��य गराईनेछ। 

• नगर क्षे�का सबै बालबा�लकालाई अ�नवायर् आधारभतू तहसम्मको िशक्षाको श�ुनि�तताको ब्यवस्था 

ग�रनेछ। 

• सूचना ��व�धय�ु नगरपा�लका �वकासका ला�ग िशक्षकहरुलाई सूचना र ��व�ध सम्वन्धी ता�लम �िशक्षणको 

ब्यवस्था ग�रनेछ। 

• सहकायर्मा आधा�रत रह� �नम्न माध्य�मक र माध्य�मक तहको गिणत तथा �वज्ञान अध्यापन गराउने 

िशक्षकहरुलाई �सकाइ सम्बन्धी �व�वध ता�लम �िशक्षणको ब्यवस्था ग�रनेछ। 

• �व�ालयहरुमा �डिजटल ग्याप न्यूनीकरण गनर् सचुना ��व�ध मै�ी साम�ीको �योगलाई �नरन्तरता �दइनेछ। 

• बहकुक्षा बहिुशक्षण ब्यवस्थालाई �नरन्तरता �दईनेछ । 

• शैिक्षक क्ष�त कम गनर् �व�ालय वीचैमा छोड्न े�बिृ�लाई न्यूनीकरण गनर् आवश्यक ब्यवस्था �मलाउनकुा 

साथै �वप� �समान्तकृत अनाथ र �व�ालय वीचैमा छोडेकाहरुलाई �व�ालय ल्याई पनुः पठनपाठनको 

ब्यवस्था ग�रनेछ।"बालबा�लकालाई �व�ालय ल्याऔ र पढाईमा �टकाऔ"ं कायर्�मलाई थप �भावकार� 

बनाई �व�ाथ� भनार् अ�भयानलाई अझ �भावकार� बनाईने छ । 

• �व�ालयमा बालमै�ी, अपा�मै�ी, छा�ामै�ी तथा भकूम्प ��तरोधी भौ�तक पूवार्धार �वकास गद� ल�गनेछ। 

• िशक्षण सधुारका ला�ग समूहगत �वषयगत ��याकलाप तथा िशक्षण �िशक्षणमा जोड �दईने छ । 

• मूल्या�न �णाल�मा एकरुपता कायम गनर् नगरस्तर�य मूल्या�नका ला�ग एक नगरस्तर�य पर�क्षा स�म�तको  

�नरन्तरता �दइनेछ। 

• �व�ालयको सामािजक पर�क्षण तथा लेखा पर�क्षणलाई समयमा न ैसम्प� गनर् आवश्यक �ोत ब्यवस्थापन 

ग�रनेछ। साथै पर�क्षण सम्वन्धमा आवश्यक �िशक्षणको प�न ब्यवस्था �मलाईनेछ। 

• नगर क्षे�मा कानून तथा सामािजक �व��व�ालय स्थापनाका ला�ग आवश्यक समन्वय, सहकायर् र सहयोग 

ग�रनेछ। 

• �व�ालय िशक्षाको गणुस्तर सधुार गनर् �धानाध्यापकसगँ बा�षर्क कायर्सम्पादन करारको ब्यवस्थामा �नरन्तरता 

�दईनेछ।  

• �व�ालय तथा िशक्षकहरुलाई �सकाइ उपलब्धीका आधारमा दण्ड र परुस्कारको नी�त अवलम्वन ग�रनेछ। 

• बालबालबा�लकाहरुको सबार्��ण �वकासकाला�ग नगरस्तर�य अ�त�र� ��याकलापहरु स�ालन ग�रनेछ। 

• �व�ालयको नक्सांकन, दरवन्द� �मलान तथा �व�ालय समायोजन कायर्लाई �नरन्तरता �दइनेछ। 

• आधारभतू तहको पर�क्षा ब्यवस्थापन तथा स�ालन थप �भावकार� बनाइनेछ। 

• �व�ालयमा अनौपचा�रक ढंगले �वपद् ब्यवस्थापन सम्वन्धी िशक्षा �दान गन� ब्यवस्था �मलाईनेछ। 

• नगर �भ�का �व�ालयको आवश्यकता अनसुार स्थानीय पा��मको �नमार्ण र पठनपाठनको ब्यवस्था 

�मलाईने छ।  
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• �व�ालय ब्यवस्थापनबाट �सिजर्त हनुे बालबा�लकाको बसाई र �व�ालयको दरु�को समस्यालाई ध्यानमा 

राख्दै �व�ालय समायोजन भएका क्षे�का बालबा�लकालाई अध्ययनकाला�ग आवासीय नमूना �ब�ालयको 

ला�ग आवश्यक अध्ययन गन� ब्यवस्था ग�रनेछ। 

• �ा�व�धक तथा स्वरोजगार जनशि� उत्पादन गनर् नगर क्षे� �भ� �ा�व�धक िशक्षा तथा व्यवसा�यक ता�लम 

�दने गर� स्था�पत �व�ालयहरुलाई �ोत्साहन गर�ने नी�त �लइनेछ। 

• नगरपा�लका �भ� स�ालनमा रहेका तर नगरमा आब�ता न�लएका संस्थागत �व�ालयहरुलाई नगरमा 

आव�ता  गराईने छ। 

• नगरपा�लका �भ� रहेका नगरसँग आव� भएका संस्थागत �व�ालयहरुको समन्वय र साझेदार�मा �ा�व�धक 

िशक्षालय स�ालन गनर् आवश्यक सहयोग ग�रनछे। 

• �व�ालयको संस्थागत क्षमता �वकास गर� पारदिशर्ता उ�रदा�यत्व र जवाफदे�हता �वधर्न गनर् �नय�मत 

�व�ालय अनगुमन तथा सपुर�बेक्षण कायर्लाई �भावकार� बनाईने छ र संस्थागत �व�ालयलाई �भावकार� 

�नयमन ग�रनेछ। 

• संस्थागत �व�ालय र सामदुा�यक �व�ालय वीच साझेदार� कायर्�म स�ालन गनर् पहल ग�रनेछ। 

• �व�ालय िशक्षामा पहुँच गणुस्तर र संस्थागत क्षमता �वकास गनर् गैरसरकार� क्षे� �नजी क्ष�े नागर�क 

समाज आ�दसँग सहकायर् र साझेदार�मा �व�वध कायर्�म स�ालन ग�रनेछ। 

• �हंसा पी�डत तथा फरक क्षमता भएका ब्यि�हरुलाई �ा�व�धक िशक्षा अध्ययन गन� ब्यवस्था �मलाउने नी�त 

�लइनेछ । 

• नगरको शैिक्षक ग�त�व�धमा एकरुपता ल्याउने ब्यवस्था �मलाईनेछ। 

• नगरपा�लका �भ�का �न्द पी�डत प�रबारहरुको प�हचान गर� उपय�ु राहत र बालबा�लकाहरुलाई 

िशक्षाकाला�ग छा�बिृ�को ब्यवस्था र आय आजर्नका ला�ग अ�भभावकहरुको सीप तथा क्षमता �वकास 

कायर्�म संघीय सरकार/�देश सरकारको समन्वय, सहकायर् र सहयोगमा स�ालन ग�रनेछ। 

• नगर �भ� स�ा�लत सामदुा�यक उच्च िशक्षालयहरुलाई �नरन्तर सहयोग ग�रनेछ। 

• जनक माध्य�मक �व�ालयमा सचुारु भएको �ा�व�धक िशक्षालय तथा नमूना �व�ालयका ला�ग नगरबाट 

आवश्यक सहयोग समन्वय र सहकायर् ग�रनेछ।  

• नगरपा�लका क्षे��भ� उच्च िशक्षा स�ालन गन� �व��व�ालय, ता�लम केन्� जस्ता �ािज्ञक संस्थाहरु तथा 

�नकायहरुसँग सहकायर् गन� नी�त अिघ सा�रनेछ।  

• काठमाड� �व��व�ालय अन्तगर्त पढाई हनुे सम्पूणर् संकायमा नमोब�ुको �व�ाथ� कोटा �नधार्रण गनर् पहल 

ग�रनेछ। 

 

यवुा 
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• नगरका बालबा�लका तथा यवुालाई लिक्षत गर� लागऔुषध दवु्यर्सन, जातीय �वभेद, सामािजक कुर��त, 

यौ�नक तथा घरेल ु�हंसा, मानव बेच�वखन र �व�तुीय अपराध �वरु� सचेतना जगाउन "हा�ो ध्यान यवुा 

सचेतना अ�भयान" कायर्�म ससंचालन ग�रनेछ।  

• नेपाल स्काउटका कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ। 

• ग�ठत यवुा प�रषद्लाई व्यविस्थत ग�रनेछ। यवुा प�रषद् माफर् त यवुा स्वरोजगार यवुा सशि�करण तथा 

सामािजक उ�रदा�यत्व वोध गराउने नी�त अवलम्वन ग�रनेछ। 

• यवुाहरुका ला�ग नव�वतर्न सेन्टर �नमार्णकाला�ग रा��य यवुा प�रषद्सँग सहकायर् र समन्वय गर� वडा 

नम्बर ०८ मा सेन्टर �नमार्णका ला�ग आवश्यक पहल ग�रनेछ।  

• "नगरको सम्व�ृ�का ला�ग यवुाको ��याशीलता, हातमा सीप र �दमागमा उ�मिशलता" भ�े सोच 

कायार्न्वयनका ला�ग यवुा नमूना संसद, यवुाको नतेतृ्व �वकास, व्यवसा�यक सीप अ�भब�ृ�, रोजगार, स्वरोजगार 

एवम ्उ�मशीलता �वधर्न जस्ता यवुा सशि�करणका कायर्�मको व्यवस्था ग�रनेछ। 

• आधारभतू तह कक्षा तथा माध्य�मक �व�ालयमा स्काउ�टङ िशक्षाको �वस्तार गनुर्का साथै समदुायस्तरमा 

समेत स्काउ�टङ िशक्षालाई �ोत्साहन ग�रनेछ । 

 

खेलकुद 

• खेलकुदको समिुचत �वकास गनर् नगर खेलकुद �वकास स�म�त गठन गर� पूवार्धार �नमार्ण तथा �व�भ� खेल 

��तयो�गता तथा �िशक्षण कायर्�म स�ालन ग�रनेछ। खेल क्लवहरुलाई नगरपा�लकामा दतार् तथा 

सूचीकरण ग�रनेछ। 

• नगरस्तर�य खेलकुद �वकासकाला�ग वडा नं ४ मा �नमार्ण भएको बहउु�शे्यीय कभडर्हललाई सचुारु 

ग�रनेछ। अन्य खेल पूवार्धार �नमार्णमा �त�ता �दइनेछ। साथै नगरस्तर�य फुटवल मैदान �नमार्णका ला�ग 

उपय�ु स्थानको प�हचान गर� DPR को कायर् सचुारु ग�रनेछ। 

• नमोब�ु नगरपा�लकाको दाप्चा क्ष�ेलाई लिक्षत गर� बहउु�शे्यीय कभडर्हल को DPR को तयार गर� �नमार्ण 

कायर्को �ारम्भ गनर् आवश्यक बजेट �व�नयोजन ग�रनेछ।  

• यवुाहरुको शार��रक मान�सक क्षमता ब�ृ� तथा �वकासका ला�ग र "�वकास, ग�तशीलता र स्वास्थ्यका ला�ग 

खेलकुद" भ�े सोचका साथ बडास्तर�य मेयर कप फूटवल, उपमेयर कप भ�लवल, कपद� तथा एथले�टक्स 

��तयो�गताहरु आयोजना ग�रनेछ। 

• खेलकुद �वकासका ला�ग एक वडा एक खेल मैदानको नी�तलाई �नरन्तरता �दईनकुा साथै �नमार्ण भएका 

मैदानलाई स्तरो��त ग�रनेछ। �नजी क्षे�को सहयोगमा ब्यवसा�यक रंगशाला �नमार्ण कायर्का ला�ग 

रणनी�तक साझेदारको खोजी ग�रनेछ। 

• नमोब�ु नगरपा�लका वडा नम्बर ०१ मा �नमार्णाधीन मानगेाउँ खेल मैदानलाई �नरन्तरता ग�रनेछ। 

 

३. स्वास्थ्य नी�त: 



 

 
39 

• कोरोना भाईरस (को�भड-१९) को रोकथाम तथा �नयन्�णको ला�ग अ�पंि�मा रह� उत्कृ� सेवा �दान 

गन� स्वास्थ्यकम�लाई नमोब�ु कोरोना यो�ा सम्मानको व्यवस्था ग�रनेछ। 

• मेयर �वप� नाग�रक स्वास्थ्य �वमा कायर्�म, मान�सक रोगीहरुको �नशलु्क औष�ध उपचार, उपमेयर मात ृ

तथा नव िशश ुकायर्�म संचालन ग�रनेछ। 

• सतु्केर� हनु ेम�हलालाई वडा कायार्लय माफर् त आवश्यकता अनसुार �नशलु्क एम्वलेुन्स वा अन्य यातायातको 

ब्यवस्था ग�रनेछ।  

• िजरो होम डे�लभर�लाई पूणर्ता �दनका ला�ग नगरपा�लका �भ� �सतुी केन्� सम्म आउन र जानका ला�ग 

�न:शलु्क एम्बलेुन्स सेवा �दान ग�रनेछ। 

• एक घर एक आयवु��दक औष�धको �वरुवा रोपन कायर्�म संचालन ग�रनेछ। 

• नमोब�ु नगरपा�लका �भ�का स्वास्थ्य संस्थामा सतु्केर� गराउने सतु्केर�हरुलाई �ोत्साहन गनर् सतु्केर�सगँ 

उपमेयर तथा गभर्वती पोषण कायर्�म संचालन ग�रनेछ। 

• कोरोना रोकथाम तथा �नयन्�ण लगायतका महामार�मा ख�टएका �न्ट लाईनका कमर्चार�, 

स्वास्थ्यकम�हरुलाई उिचत �ोत्साहन ग�रनेछ। 

• आहतमा राहतका ला�ग आवश्यक साम�ीहरुको �वतरण एक�ार �णाल� माफर् त हनुे व्यवस्था ग�रनेछ। 

• अस्पताल, स्वास्थ्य चौक� तथा स्वास्थ्य एकाईबाट �दान गर�ने खोप सेवा, सरुिक्षत माततृ्व तथा �जनन 

स्वास्थ्य, पोषण लगायतका जनस्वास्थ्य सेवाहरु र उपचारात्मक सेवाका ला�ग आवश्यक औषधी, उपकरण 

तथा स्वास्थ्य साम�ीको अभाव हनु न�दन आवश्यक बजेट व्यवस्था ग�रनेछ। 

• ध�ुलखेल अस्पतालको अनसुन्धान केन्� यस नगरपा�लकाको वडा नम्बर ११ मा स्थापना ग�रनेछ। 

• मे�थनकोट अस्पताललाई संघीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकायर् गर� संघीय अस्पतालमा स्तरो��त ग�रनेछ 

र मे�थनकोट अस्पतालबाट थप �वशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाहरु स�ालन ग�रनेछ। 

• सरुवा रोग उपचार गनर्का ला�ग संघीय सरकार, �देश सरकार तथा �नजी क्ष�ेहरुसँगको आवश्यक सहकायर्, 

समन्वय र सहयोगमा सरुवा रोग अस्पताल �नमार्णका ला�ग पहल ग�रनेछ। 

• स्वास्थ्य �वमा कायर्�मलाई थप �भावकार� बनाइनेछ। 

• सवै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यक जनशि� व्यवस्थापनका ला�ग पहल गर� स्वास्थ्य सेवालाई �भावकार� 

वनाईनेछ। 

• एम्बलेुन्स सेवा स�ालनलाई थप �वस्तार गर� �भावकार� बनाइनेछ।  

• "�नरोगी नमोब�ु �नमार्णकाला�ग:: �नशलु्क मो�त�वन्द ुउपचारको व्यवस्था" कायर्�म �नरन्तरता �दई आखँामा 

मो�त�वन्द ु भएका तथा �वणशि� कम भएका �बरामीहरुलाई उपचारमा �नशलु्क उपचारको व्यवस्था 

�भावकार� रुपमा �नरन्तरता �दइनेछ।   
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• सबै वडामा आधारभतू स्वास्थ्य सेवा �नशलु्क �दान गन� �कृयालाई स�ुनि�तता तथा �नरन्तरता �दइनेछ, 

साथै स्वास्थ्य संस्था नभएको वडामा २०७८/०७९ �भ� आवश्यकता अनसुार स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा 

स�ालन ग�रनेछ।  

• पूणर् खोप स�ुनि�तता तथा �दगोपना कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइनकुा साथै खोप कायर्�मलाई अझै 

�भावकार� बनाईनकुा साथै खोप सेवामा सबैको पहुँच बढाईने छ । थप खोप सेवाहरु �नरन्तर रुपमा 

�मशः �वस्तार गद� ल�गनेछ र पूणर्खोप सेवा उपलब्ध वडा घोषणालाई �दगो बनाइनेछ।  

• नमोब�ु नगरपा�लका वडा नम्बर ०४ मा जोरसल्ला स्वास्थ्य चौक� भवन �नमार्ण ग�रनेछ। 

• गर�ब तथा �वप� नागर�कको स्वास्थ्य उपचारका ला�ग �नि�त मापदण्ड �नमार्ण गर� आ�थर्क सहयोग 

ग�रनेछ। 

• म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वकाको भ�ूमकालाई अझै �भावकार� बनाउँदै टोलटोलमा स्वास्थ्य आमा समूहको 

बैठक स�ालन, बच्चाको तौल अनगुमन र बाल पोषण कायर्�मलाई �भावकार� कायार्न्वयन ग�रनेछ। 

म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वका �ोत्साहन कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइनेछ।  

• खोप सेवा, सरुिक्षत माततृ्व तथा �जनन स्वास्थ्य, पोषण लगायतका जनस्वास्थ्य सेवाहरुसँग सम्बिन्धत सेवा 

स�ुवधालाई �भावकार� बनाउन म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वकाहरुलाई प�रचालन गनर् आवश्यक बजेट व्यवस्था 

ग�रनेछ। 

• गाउँघर िक्ल�नक तथा खोप िक्ल�नकको सेवा आवश्यकता अनसुार �वस्तार गद� �नय�मत, �भावकार�, 

सहभा�गतात्मक एवं गणुस्तर�य बनाउँदै आवश्यक फ�नर्चर तथा औजार उपकरणको व्यवस्था गद� ल�गनेछ। 

नेपाल सरकारले �नःशलु्क �वतरणका ला�ग तोकेका औषधीलाई �नरन्तर आपू�तर्को व्यवस्था �मलाईनेछ।  

• �नय�मत रुपमा स्वास्थ्य संस्थाको अनगुमन तथा सहयोगात्मक सपु�रवेक्षण ग�रनेछ। उत्कृ� स्वास्थ्य संस्था 

र स्वास्थ्यकम�लाई परुस्कृत ग�रनेछ।  

• �नजी तथा गैर सरकार� संस्था�ारा संचा�लत स्वास्थ्य संस्थाहरुको आवश्यक मापदण्ड तयार गर� सोको 

�नय�मत अनगुमन ग�रनेछ।  

• भौगो�लक �वकटतालाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य िश�वरहरु स�ालन ग�रनेछ। 

• स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना �णाल�लाई व्यविस्थत गनर् अ�भलेख ��तवेदनलाई �छटो छ�रतो गनर् इन्टरनेट 

स�हतको कम्प्यटुर �णाल�लाई �वस्तार ग�रनेछ।  

• स्वास्थ्य संस्थाको भवन �नमार्ण, ममर्त सधुार तथा �व�तु, खानेपानीको �नय�मत आपू�तर्को साथै आवश्यक 

औजार उपकरणको व्यवस्था ग�रनेछ।  

• गैर सरकार� संस्थाहरुले स�ालन गन� स्वास्थ्य कायर्�महरुमा दोहोरोपना आउन न�दन एक�ार नी�त 

अवलम्बन ग�रनेछ। 

• नमोब�ु नगरपा�लका �भ� �वपसेना ध्यान केन्� �नमार्णको ला�ग आवश्यक पहल ग�रनेछ। 



 

 
41 

• “एक �व�ालय एक नसर्” कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइनेछ। �व�ालयस्तरमा �नय�मत रुपमा �व�ाथ�हरुको 

स्वास्थ्य पर�क्षण गद� सोको �नय�मत अनगुमन ग�रनेछ। वषर्को दईुपटक हनुे �व�ालय स्वास्थ्य तथा पोषण 

स�ाहलाई �नरन्तरता �दइनेछ।  

• महामार�जन्य रोग तथा �कोप प�ात देिखने स्वास्थ्य समस्याको व्यवस्थापन गनर् समदुाय स्तर�य आकिस्मक 

��तकायर् समूहको क्षमता अ�भव�ृ� गद� आकिस्मक औषधी तथा साम�ीको व्यवस्था ग�रनेछ। 

• नगर�भ� दतार् नगर� एलोप्याथी, हो�मयोप्याथी तथा आयुर्वे�दक औषधी �ब�� �वतरण तथा स्वास्थ्य िक्ल�नक 

तथा िश�वर स�ालन गन� कायर्लाई पूणर् रुपमा रोक लगाई सम्बिन्धत �नकायबाट अनमुती �लएर मा� �ब�� 

�वतरण गन� व्यवस्था �मलाईनेछ। 

• आयवु��दक र �ाकृ�तक िच�कत्सा �णाल�को �वस्तार र �व�र्न ग�रनेछ। वैकिल्पक उपचार (योग, ध्यान, 

�ाकृ�तक िच�कत्सा, आयवु�द) को अध्ययन अनसुन्धानलाई �ोत्साहन गर� �ा� न�तजालाई सम्बिन्धत क्षे�मा 

लाग ुग�रनेछ। नागर�कहरुलाई योगाभ्यास र शार��रक व्यायामस�हतको जीवनप��त अपनाउन �े�रत गनर् 

पतांज�ल योग तथा �ाकृ�तक िच�कत्सालयमा व्यायामशाला तथा योग केन्� स्थापना ग�रनेछ। �नजी क्षे�को 

सहकायर्मा योग केन्� �नमार्ण ग�रनेछ। �व�ाथ�, िशक्षक र समदुायमा सकारात्मक सोचको �वकास गनर् 

नगरपा�लका �भ�का सबै सामदुा�यक र संस्थागत �व�ालयमा योग िश�वरको आधारभतू कक्षा कायर्�म 

स�ालन गन� नी�त �लइएको छ। 

• नवजात िशश ुतथा ५ वषर् म�ुनका बालबा�लकाहरुको स्वास्थ्य उपचारलाई �भावकार� बनाउन Special 

Newborn Care Unit (SNCU) र Facility Based Integrated Management of Childhood Illness (FB-

IMNCI) सेवाहरु स�ालन गनर्का ला�ग आवश्यक औजार उपकरण र स्वास्थ्यकम�हरुका ला�ग ता�लमको 

व्यवस्था ग�रनेछ। 

• �व�भ� संघसंस्थाहरुको सहकायर्मा नगरपा�लका �भ� मनोपरामशर् लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी �वशेष 

कायर्�म संचालन ग�रनेछ। 

 

४. म�हला सम्बन्धी नी�तः 

• दईु छोर� मा� जन्माएर स्थायी प�रवार �नयोजन गन� दम्प�तलाई नगरपा�लकाबाट उिचत सम्मान ग�रनेछ। 

• "जसको सवाल उसैको संलग्नता र नतेतृ्व" भ� ेनाराको साथमा म�हलाहरुको सशि�करण र सवल�करणमा 

जोड �ददै योजना तजुर्मा �कृयामा सहभा�गता स�ुनि�तता ग�रनेछ। 

• म�हलामै�ी बहउु�ेश्यीय सामदुा�यक भवन �नमार्णका ला�ग आवश्यक बजेट �व�नयोजन ग�रनेछ। 

• छुवाछुत, सामािजक कुर��त, अन्ध�व�ास, लै��क �वभेद र �हंसाका घटनाहरु न्यूनीकरणका ला�ग नी�तगत 

एवं संस्थागत व्यवस्था ग�रनेछ। 

• सामािजक आ�थर्क रुपमा पछाडी परेका म�हलाहरुको सशि�करण गनर् लै��क सामानता, समावेशीकरण 

तथा सामािजक न्यायको स�ुनि�तता ग�रनेछ। 
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• "नमोब�ु नगरको ईच्छा, छोर� बहुार�लाई रोजगार� र उच्च िशक्षा" भ� े नारालाई साथर्क बनाउन 

नगरपा�लकामा स्थायी बसोबास भएका बेरोजगार छोर� बहुार�हरुलाई लिक्षत गर� कायर्�म संचालन 

ग�रनेछ। 

• �कशोर�हरुलाई �व�भ� खाले �हंसावाट वच्न �हंसा �वरु� आत्मरक्षा ता�लम स�ालन ग�रनेछ।  

• म�हला �हंसा तथा घरेल ु�हंसामा परेका म�हलाहरुको सहयोगका �न�म� मनोसामािजक �वमशर्कतार् तथा सीप 

स�हतको पनुस्थार्पना केन्�को व्यवस्था गनर् पहल ग�रनेछ।  

• म�हलाहरुको आ�थर्क, सामािजक, सांस्कृ�तक प�रवतर्नकाला�ग योजना तथा कायर्�महरु स�ालन गद� लैजाने 

नी�त अवलम्बन ग�रनेछ। 

• म�हलाहरुलाई स्वरोजगार र आत्मसम्मा�नत बनाउनकाला�ग म�हलाहरुको नाममा दतार् हनुे उ�ोग 

व्यवसायमा २५ ��तशत राजस्व छुट ग�रनेछ।   

• म�हलाहरुलाई व्यवसा�यक बनाउन सबै वडामा उ�मिशलता ता�लम स�ालन गन� गराउने नी�त अबलम्बन 

ग�रनेछ।  

• �व�भ� संघसंस्थाहरुको समन्वयमा मानवअ�धकार, म�हला अ�धकार, मानव बेच�वखन �वरु�का कायर्�महरु 

स�ालन ग�रनेछ। म�हलाहरुमा हनुे वा हनुसक्न ेस्वास्थ्य समस्याको ज�टलताका आधारमा �मशः �ीरोग 

�वशेषज्ञबाट स्वास्थ्य िश�वर स�ालन ग�रनेछ।  

• �व�ालय �वमखु �कशोर�हरुलाई जीवन उपयोगी तथा �कशोर� परामशर् कायर्�म स�ालन ग�रनछे। 

• गम्भीर �कृ�तका �हंसामा परेका म�हलाहरुकाला�ग पनुस्थापना केन्� माफर् त स�ुवधा तथा राहत उपलब्ध 

गराइनेछ। 

• म�हलाहरुकाला�ग आ�थर्क तथा सामािजक �वकास हनुे कायर्�महरु स�ालन ग�रनेछ र म�हलाहरुलाई 

व्यावसा�यक बनाउन ेकायर्�महरु स�ालन ग�रनेछ। 

• नगरमा भएका म�हला सहकार� सस्थाहरुलाई प�रचालन गर� म�हला शसि�करण गराउन �व�भ� 

कायर्�महरु ग�रनेछ।म�हलाहरुबाट मा� संचा�लत सहकार� संस्थाहरुलाई �ोत्साहन ग�रनेछ।  

• लै��क �हंसा �भा�वतहरुकाला�ग स�ालन भएका सेवा केन्�लाई �नरन्तरता �दइनेछ र लै��क �हंसा 

�भा�वतहरुका ला�ग लै��क �हंसा �नवारण कोषमा थप रकमको व्यवस्था ग�रनेछ। 

• म�हलाको क्षे�मा काम गन� संघसंथाहरुसँग समन्वय गर� कायर्�महरु स�ालन ग�रनेछ। 

• म�हलाहरुले उत्पादन गरेको हस्तकला साम�ीहरुलाई आवश्यकता अनसुार उपय�ु स्थान प�हचान गर� 

कोसेल� घरको स्थापना गर� बजार व्यवस्थापन गन� नी�त अबलम्बन ग�रनेछ। 

• �नरन्तर िशक्षाका ला�ग म�हलाहरुकाला�ग �नय�मत कक्षा स�ालन गनर् �व�भ� संघ सस्थाहरु सँग समन्वय 

गर� पूणर् साक्षर नगर बनाउन �व�भन कायर्�महरु स�ालन ग�रनेछ। 

• एकल म�हला, फरक क्षमता भएका म�हलारुलाई आ�थर्क आत्म�नभर्र बनाउने �वशेष कायर्�महरु स�ालन 

ग�रनेछ।  
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• "सामािजक न्याय र समताका  ला�ग सकरात्मक �वभेद" को नी�त अनरुुप हाल स�ालन गर�दै आएको क्षमता 

�वकास तथा स्वरोजगार कायर्�मलाई �नरन्तरता �ददै एकल म�हला, �न्�पी�डत म�हला, बेरोजगार तथा अ�त 

�पछ�डएका र �बप� समदुायको ला�ग रोजगारमूलक ता�लमको व्यवस्थालाई थप �भावकार� बनाइनेछ। 

सबै �कारका घरेल ु�हंसामा परेका म�हलाहरुलाई न्याय �दलाउन उच्च �ाथ�मकता �दइनेछ। 

• घरेल ु�हंसामा परेको म�हलाहरुका ला�ग पनुस्थापना केन्� �नमार्णका ला�ग आवश्यक पहल ग�रनेछ। 

 

५. बालबा�लका सम्बन्धी नी�तः 

• नमोब�ु नगरपा�लकालाई बाल�म म�ु नगर घोषणा ग�रनेछ।  

• बालबा�लकामा पनर्सक्ने मनोसामािजक असर �भावलाई कम गनर् सामदुा�यक �व�ालयका बालमै�ी कक्षा 

व्यवस्थापन साथै िशक्षक र बाल�वकास केन्�को सहजकतार्लाई मनोसामािजक परामशर् सम्बन्धी ता�लम 

स�ालन गन� नी�त �लइनेछ ।  

• �भ� क्षमता तथा ते�ो �लंगी बालबा�लकाहरुका ला�ग �व�भ� कायर्�महरु स�ालन ग�रनेछ। 

• "बालबा�लकासगँ मेयर कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइनेछ। 

• अ�भभावक �व�हन बालबा�लकाको संरक्षण गनर् बालबा�लका सरुक्षा कायर्�म संघीय सरकार/�देश सरकारसँग 

समन्वय र सहकायर् गर� स�ालनमा ल्याइनेछ। 

• बाल�ववाह मू� नगर बनाउनका ला�ग बाल�ववाह �वरु�को कायर्�महरु अ�भयानको रुपमा स�ालन 

ग�रनेछ। 

• �कशोर �कशोर�हरुका ला�ग जीवन उपयोगी सीप ता�लम कायर्�महरु स�ालन ग�रनेछ। 

• म�हला संस्था अन्तगर्त रहेका �कशोर� समूहरुलाई व्यवस्थापन हनुे कायर्�महरु स�ालन ग�रनछे। 

• नगर �भ� भएका अनाथ बालबा�लकाको संरक्षणको ला�ग बाल गहृ स्थापनाको ला�ग आवश्यक पहल 

ग�रनेछ। 

 

६. आ�दवासी जनजाती, द�लत, अपा� तथा जे� नागर�क सम्बन्धी नी�तः 

• नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइन ेसामािजक सरुक्षा भ�ा �वतरण �णाल�लाई अझै सहज र सरल बनाउन 

ब�कहरुको सहयोगमा पूणर् अश� लाभ�ाह�को घरमा नै भ�ा �वतरण गन� व्यवस्था �मलाईनेछ।  

• पूरानो व्यि�गत घटनाका दतार् �कताब �डिजटाइज गर� नया ँव्यि�गत घटना दतार् पूणर् रुपमा अनलाईन 

�णाल�लाई �नरन्तरता �दइनेछ। 

• सामािजक सरुक्षा तथा व्यि�गत घटना दतार्मा नागर�कको सहज पहचुँ पयुार्उन तथा शत ्��तशत घटना 

दतार् गराउन सूचना संचार तथा पहचुँ अ�भयान (दतार् �स�वर) सं�ालन ग�रनेछ। 

• सामािजक सरुक्षा तथा व्यि�गत घटना दतार् सम्बन्धी गनुासो पूणर् रुपमा व्यवस्थापन गर� अनलाईन 

�णाल�मा समेत रेकडर् गर�ने छ। 
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• सामािजक सरुक्षा तथा व्यि�गत घटना दतार्लाई �कृयालाई सबल र सहज बनाउन सम्बिन्धत 

कमर्चार�हरुलाई आबश्यक पनुःतािजक� ता�लमको व्यबस्था गर�ने छ। 

• आ�दवासी जनजा�तहरुको सं�वधान �द� अ�धकारलाई स�ुनि�त गद� आ�थर्क, सामािजक एवं सांस्कृ�तक 

�वकासका साथै भाषा, संस्कृ�त, परम्परा र पू�यौल� सीपको संरक्षण तथा �व�र्न गन� नी�त रहनेछ। 

• जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसरु र सजाय) ऐन, २०६८ को �भावकार� कायार्न्वयनमा जोड �दइनेछ। 

• द�लत समदुायका परम्परागत पेसा, कला र सीप संरक्षण/सम्ब�र्न गद� तीनको �मशः आध�ुनक�करण र 

व्यवसायीकरण गन� नी�त अवलम्बन ग�रनेछ। 

• एक वडा एक जे� नागर�क �मलन चौतार� स्थापना ग�रनेछ। जसमा ज्ये� नागर�ककाला�ग आवश्यक 

�व�भ� स�ुवधाहरु उपलब्ध गराइनेछ । 

• जे� नागर�कहरुलाई सम्मान गद� वहाँहरुसँग भएको ज्ञान तथा अनभुव नयाँ पसु्तालाई हस्तान्तरण गन� 

कायर्�म स�ालन ग�रनेछ।  

• जे� नागर�कहरुको स्वास्थ्य ज�टलतालाई ध्यानमा राखी �नय�मत स्वास्थ्य जाँच गनर् स्वास्थ्य िश�वर स�ालन 

ग�रनेछ।  

• आफ्ना बाब ुआमालाई रा�ो पालनपोषण गन� �त्येक वडा बाट कम्तीमा दईु जनालाई प�हचान गर� असल 

सन्तान सम्मान परुस्कारबाट सम्मा�नत गनर् आवश्यक बजेट व्यवस्थापन ग�रनेछ। 

• जे� नागर�क �मलन केन्�को रुपमा �वकास गनर्का ला�ग नगरस्तर�य जे� नागर�क भवन �नमार्ण आवश्यक 

ला�ग पहल ग�रनेछ। 

• द�लत वगर्को जीवनयापन सहज बनाउन,े सचेतना तथा सीप �वकास जस्ता कायर्�म स�ालन गन� गराउन े

नी�त �लइनेछ। 

• अपा�हरुको चौतफ� �वकास गनर् अपा� लिक्षत कायर्�म स�ालन गन� नी�त अवलम्बन ग�रनेछ। अपा�ता 

भएका व्यि�हरुको सीप र कलालाई उच्च �ाथ�मकतामा रािखनेछ।  

• अपा�ता भएका व्यि�हरुको प�रचय प� काडर् �वतरणलाई �नरन्तरता �दइनेछ। अपा� प�रचयप� घमु्ती 

िश�वर स�ालन गर�  �वतरण ग�रनेछ।  

• अपा�ता भएका व्यि�हरुको क्षमता �वकास सम्बन्धी कायर्�महरु संचालन गर� आवश्यक अपा�मै�ी 

साम�ीहरु सहयोग गर�ने छ। अपा�ता भएका व्यि�हरुका ला�ग समदुायमा आधा�रत कायर्�मलाई 

�नरन्तरता �दइनेछ। अपा�ता भएका म�हलाहरुकाला�ग �वशेष कायर्�महरु स�ालन ग�रनेछ। 

• नगरपा�लका �भ� बनेको भौ�तक संरचनाहरु अपा�मै�ी बनाइनेछ।  

• लामो समय देिख अपा�ता भई घरमा रहेका �वशेष व्यि�हरु प�हचान गर� आ�थर्क सहायता तथा 

अपा�तामै�ी साम�ी �वतरण ग�रनेछ। 
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• बालबा�लका पनुस्थार्पना केन्�, जे� नागर�क आ�य केन्�, अश� स्याहार केन्� स्थापना र स�ालनका 

ला�ग कायर्�म तजुर्मा गन� र आवश्यकता अनसुार केन्�हरु स्थापना गर� �नय�मत स�ालन गन� तथा सबै 

नागर�कमा सोको सहज पहुँच परु् याइनेछ।  
 

(ग) पूवार्धार �वकास 

१. भौ�तक तथा पूवार्धार �वकास नी�त: 

• भौ�तक पूवार्धारको �वकास गदार् पानीको �ोत, वनजंगल लगायतका �ाकृ�तक �ोत तथा धा�मर्क क्ष�े 

�वस्था�पत नहनुे गर� वातावरण संरक्षण हनुेगर� �डजाइन ग�रनेछ। 

• नमोब�ु-जग्बैदे�ोर-र�काल� ब�ु स�कर् ट �नमार्ण ग�रनेछ ग�रनेछ। 

• २० वष� द�घर्काल�न सोचका साथ एक�कृत नगर �वकास योजना �नमार्ण गर� सोह� आधारमा वा�षर्क नगर 

�वकास योजना �नमार्ण गर� कायार्न्वयन गन� नी�त �लइनेछ । 

• �न�मर्त पूवार्धारहरुको �नय�मत ममर्तसम्भार, स�ालन, संरक्षण एवं सम्ब�र्न गनर् �नजी क्षे� तथा सामदुा�यक, 

सहकार� क्षे� र उपभो�ा स�म�तहरुलाई �ोत्सा�हत गन� नी�त �लइनेछ । पूवार्धार �योगकतार्बाट उपयोग 

कर स�लन ग�रनेछ। 

• शहर� �वकास तथा भवन �नमार्ण �वभागबाट संचा�लत शहर� �वकासको कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइनेछ।  

• भौ�तक पूवार्धार �नमार्णलाई स्थानीय नगरबासीहरुको �दनचयार्लाई सहज बनाउने तथा आ�थर्क आय 

आजर्नसँग जोड्दै सम�ृ�तफर्  उन्मखु गर�ने नी�त �लइनेछ । 

• अ�त�थ सत्कारका ला�ग अ�त�थ सत्कार गहृ �नमार्ण ग�रनेछ। 

• "सबै वडा आफ्न ै�शासक�य भवनमा" कायर्�मलाई पूणर् गनर् यस आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ मा सवै वडा 

कायार्लयहरुको भवन �नमार्ण सम्प� गन� नी�त अनरुुप �नमार्ण भई रहेका वडा कायार्लयहरुलाई सम्प� गनर् 

आवश्यक बजेट �व�नयोजन ग�रनेछ। 

• �त्येक वडामा बालमै�ी पाकर् , स्म�ृत पाकर् , �पक�नक स्पट,  चौतारो, पोखर�, खेलमैदान, पसु्तकालय, सं�हालय, 

योगकेन्� आ�द स्थापना गद� ल�गनेछ। यस्ता केन्�मा ऐ�तहा�सक व्यि�त्वहरुको सा�लक �नमार्ण ग�रनेछ। 

• सवार� पा�कर् �लाई व्यविस्थत गनर् सडकका दायाँबायाँ अव्यविस्थत रुपमा सवार� साधन पा�कर् � कायर्लाई 

�नरुत्सा�हत गद� व्यविस्थत पा�कर् � क्षे�हरु �नमार्ण गर�ने छ।  

• नगरपा�लकाको �वेश �वन्दमुा कलात्मक �वेश�ार �नमार्ण ग�रनेछ।  

• नगर�भ� स�ालन हनु ेहरेक योजना तथा आयोजनाहरुको कुल लागतमा दईु ��तशत वातावरण संरक्षण 

तथा जलवाय ुप�रवतर्न अनूकुलन कायर्मा खचर् गन� व्यवस्था �मलाईनेछ। 

• पूवार्धार अन्तगर्तका सबै �नमार्ण कायर् उत्पादनमखुी, वातावरणमै�ी, अपा�मै�ी, म�हला मै�ी, जे� 

नागर�कमै�ी र �कोप ��तरोधात्मक बनाइनेछ। 
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• �मको सम्मान गद� सजृनिशलता स�हतको रोजगार�बाट पूवार्धार �नमार्ण गर� समाजवाद उन्मखु समाज 

�नमार्ण ग�रनेछ। 

• नगरपा�लकाका गौरवका योजना अन्तगर्त �वस्ततृ सभ� तथा �डजाइन इ��मेट  भइसकेका सडक तथा 

पलुहरुको �नमार्ण कायर् आरम्भ ग�रनेछ। नगर यातायात गरुु योजना संसोधन गर� गरुुयोजनाले तोकेको 

मापदण्ड र �ाथ�मकताको  आधारमा स्तरो��त भएका कच्ची सडकहरुलाई �मशः कालोप�े गन� र सो 

बाहेकका मखु्य मखु्य सडकहरु र गाउँ �भ�का परम्परागत सडकहरुको स्तरो��त गन� कायर्लाई �नरन्तरता 

�दइनेछ। 

• सावर्ज�नक �नजी साझेदार� माफर् त नगर क्षे��भ� िस्व�मङ पलु स�हतको आध�ुनक वाटर फन पाकर् , िस्व�मङ 

पलु, �पक�नक स्थल, लघ ुउ�ोग, व्यवसा�यक मल लगाएतका पूवार्धारको  �नमार्णको ला�ग सम्भाव्यता 

अध्ययन ग�रनेछ।सावर्ज�नक �नजी साझेदार� माफर् त �वकासको मान्यतालाइ �ोत्साहन ग�रनेछ। 

• वडा नम्बर ०८ को सल्लेडोल क्ष�ेमा नगरस्तर�य बालमै�ी पाकर्  �नमार्ण �ारम्भ ग�रनेछ। 

• सोतीखोला जलाधार व्यवस्थापन आयोजना, गरुु�साद मैनाल� पाकर् , पार�जात पाकर् , नमोब�ु ८ िस्थत ब�ुपाकर्  

तथा बालमै�ी पाकर्  �नमार्णलाई �नरन्तरता �दइनेछ। 

• २५ �कलो चरंगेफे�द प�ी पलु �नमार्णको कायर्लाई �नरन्तरता �दइनेछ। 

• दाप्चा पनु:उथान कायर्�मलाई �नरन्तरता �दई ए�तहा�सक दाप्चा बजारमा ढलानका ला�ग बजेट �व�नयोजन 

ग�रनेछ। 

• लास्कोटबेशी �लफ्ट �संचाई, �पपलटार �लफ्ट �संचाई, खाक्सी �संचाई, टु�नटारबेशी �संचाई कायर्�महरुलाई 

�ाथ�मकतामा राखी आवश्यक बजेट �व�नयोजन ग�रनेछ। 

 

२. सडक तथा यातायात तफर् को �वकास नी�त: 

• नमोब�ु नगरपा�लका आ�थर्क वषर् २०७५/०७६ मा �नमार्ण ग�रएको नगरस्तर�य यातयात गरुयोजनालाई 

पा�रत गर� सो अनसुार सडक मापदण्डलाई समयसापेक्ष पनुरावलोकन ग�रनेछ। 

• सबै वडाहरुलाई समेट्ने गर� नगर च�पथको सम्भाव्यता अध्ययन स�हत �वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन तयार 

ग�रनेछ। सम्पूणर् वडाहरुलाई समेट� नमोब�ुको आ�थर्क �वकासमा टेवा �दन नमोब�ु च�पथ रेखांकन 

सम्प� ग�रनेछ र �नमार्ण कायर्को थालनी ग�रनछे। 

• नगरस्तर�य यातायात गरुुयोजना अनरुुप सडकको �नमार्ण तथा ममर्त गन� व्यवस्था �मलाईनेछ। 

• जग्बैदे�र-आरुटार-दाहालटार-�रठेचौर- ढंुगेसाघँ ुवाईपास रोड �नमार्णका ला�ग पहल ग�रनेछ। 

• यस नमोब�ु नगरपा�लका वडा नम्बर ०१ �हराको पसल मथरुापा�ट फुलबार� सडक, वडा नम्बर ०२ 

िस्थत २० �कलो भकुण्डेबेशी बाट नगरपा�लका कायार्लय जोड्न ेसडक, वडा नम्बर ०२ को �व.पी.राजमागर् 

पात्ले गाउँ देिख लकाईने-�पपलबोट हुँदै जवद�बेशी सम्मको सडक, वडा नम्बर ०२ को वडा कायार्लय 

देिख दल�स�े जोड्न ेसडक, वडा नम्बर ०३ मसर खोला अनमोल बगैचा हुँदै �व.पी.राजमागर् जोड्न ेसडक, 
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वडा नम्बर ०४ को जयटार जनक मा.�व. चवुाने सडक, वडा नम्बर ०५ को कानपरु-लास्कोट हुँदै �व.पी. 

राजमागर् जोड्न ेसडक, वडा नम्बर ०६ को चरंगेफेद� गाउँको बगरटोल देिख देवीस्थान र �ीकाल� ग�ा 

�ा.�व. सडक, वडा नम्बर ०७ को का�े स्वास्थ्य केन्� देिख राजमागर् जोड्ने सडक, वडा नम्बर ०७ को 

पात्लेखकर्  अयार्लटोल हुँदै खानेपानी पहुँच मागर् सडक, वडा नम्बर ०८ को भकुण्डे आरुबार�चौर तल्लोह�टया 

�पपलटार सडक, वडा नम्बर ०९ कोनास्पातीबोट दारेगौडा पन्चकन्या �ा.�व. िशखर कटेर� हुँदै �व.पी. 

राजमागर् जोड्ने सडक, वडा नम्बर १० को दाप्चा बसेर� सडक, वडा नम्बर ११ को नमोब�ु ढोडार� 

डाँडा कटेर� िचण्डे लड़के�ोर सडक र श्यामपा�ट कुरूगाउँ वडा कायार्लय जोड्ने सडकलाई यस वषर् �वशेष 

�ाथ�मकतामा राखी बजेट �व�नयोजन ग�रनेछ। 

• िजल्ला स्तर�य तथा नगरस्तर�य यातायात गरुुयोजनामा परेका सडकहरु तथा वडा कायार्लयबाट 

नगरपा�लकासम्म जोड्न ेसडकलाई बा�ै म�हना सवार� साधन चल्न सक्न ेबनाउन �ाथ�मकता �दइनेछ। 

• श्यामपाट� अरुबार�चौर पजुार�टाप ुसडक, �ीरामवस्ती देवीडाडँा, फु�ेडाँडा सडक, कानपरु सातमलु कमेरे हुँदै 

बोहोरे सडक, बचुाकोट चरुवा भेडाबार� बोहोरे दोभान सडक, जोरसल्ला महांकाल हुँदै देउराल� सडक, 

नमोब�ु नगरपा�लका वडा नम्बर ०२ हुँदै अर�नको रमाजमागर् सडक (अन्तरपा�लका) �नमार्ण अिघ 

बढाइनेछ। 

• िजल्ला यातायात गरुु योजना र नगर यातायात गरुु योजनाको �ाथ�मकतामा परेको सडक बाहेक नया ँ

�याक खोल्ने कायर्लाई �नरुत्सा�हत गद� भइरहेका सडकहरुलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा स्तरो��तमा 

जोड �दइनेछ।  

• नौ�वसेदेिख मे�थनकोट हुँदै बचुाकोटसम्म वैकिल्पक सडक (सोती को�रडोर) �नमार्ण �ारम्भ ग�रनछे। 

• नेपाल सरकार सहर� �वकास तथा भवन �नमार्ण �वभागबाट संचा�लत सहर� �वकासका योजना अन्तगर्त यस 

आ�थर्क बषर्मा नगरबाट वडा केन्�सम्म जोड्न ेसडकमा कालोप�ेको काम सरुुवात ग�रनेछ र आगामी 

आ.ब. मा �मागत रुपमा अन्य बाटोहरुलाई प�न कालोप�े गर�दै ल�गनेछ। 

• श्यामपाट� अरुबार�चौर पजुार�टाप ुसडक, �ीरामवस्ती देवीडाडँा, फु�ेडाँडा सडक नमोब�ु ४ र ५, कानपरु 

सातमलु कमेरे हुँदै बोहोरे सडक, वडा नं  .३ ५र  जोड्ने सडक , बचु्चाकोट चरुवा भेडाबार� बोहोरे दोभान 

सडक, जोरसल्ला महांकाल हुँदै देउराल� सडक, २५ �कलो चरंगेफे�द प�ी पलु �नमार्णको कायर्लाई 

�नरन्तरता �दइनेछ । 

  
३. �व�तु तथा वैकिल्पक उजार् सम्वन्धी नी�तः 

• रा��य �शारणको �व�तु बारम्बार अवरु� हनुे टोल, बस्तीहरुमा सरोकारवालाहरुको समेत सहभा�गतामा 

वैकिल्पक उजार् (सौयर् उजार्) को �वस्तार ग�रनेछ। 

• समदुायको लागत सहभा�गतामा दईु वषर् �भ� काठका �बजलु� पोललाई स्ट�लको पोलले ��तस्थापन ग�रनेछ। 
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• सावर्ज�नक महत्वका स्थान र मखु्य सडकमा समदुायको साझेदार�मा सौयर् ब�ी जडान गन� नी�त अवलम्बन 

ग�रनेछ।  
 

४.बस्ती �वकास तथा भकूम्प ��तरोधी भवन �नमार्ण नी�तः 

• व्यविस्थत शहर� �वकासका ला�ग रा��य भवन सं�हता र रा��य शहर� �वकास नी�तलाई अवलम्बन गर� 

व्यि� र समदुायको अ�सरतामा बस्ती �वकासको कायर्�म स�ालन गरे गराएमा, त्यस्तो कायर्लाई �ोत्सा�हत 

गनर् �ा�व�धक तथा भौ�तक पूवार्धार �नमार्णमा सहयोग तथा लगानी गन� नी�त अवलम्बन ग�रनेछ। 

• नगरस्तर�य �क�रयाप�ुी भवन �नमार्ण कायर् �ारम्भ ग�रनेछ। 

• िजल्ला स्तर�य यातायात गरुुयोजना र नगर स्तर�य सडक गरुुयोजनामा उल्लेख भएका िजल्ला स्तर�य सडक 

र नगरस्तर�य सडकमा जो�डएका जग्गा घरघडेर�का ला�ग �क�ाकाट गर� �कनवेच गदार् नगरपा�लकाले 

तोकेको भन्दा घट� क्षे�फल जग्गा �क�ाकाट गर� �कनवेच गनर् रोक लगाइनेछ। 

• नगरपा�लका क्षे�मा �नमार्ण हनुे सबै �क�समका भवन भकूम्प ��तरोधी बनाउन ेनी�त �लइनेछ । 

• भवन �नमार्ण मापदण्ड लाग ुहनुभुन्दा अगा�ड �नमार्ण भएका घरहरुलाई अ�भलेखीकरण ग�रनेछ। 

• ता�लम �ा� सूचीकृत का�लगढहरुबाट मा� घर �नमार्ण गन� कायर् गराइनेछ। 

• घरधरु�हरुलाई संकेत नम्बरको आधारमा प�हचान गन� व्यवस्था �मलाईनेछ। 

• नगरपा�लका र �व�भ� संघसंस्थाहरुको सहयोगमा भकुम्प पी�डतहरुकाला�ग �नशलु्क रुपमा नक्सा बनाउन े

तथा �ा�व�धक परामशर् उपलब्ध गराउने कायर्लाई �नरन्तरता �दइनेछ। 

• सावर्ज�नक तथा सरकार� जग्गाको �समाना ए�कन गर� संरक्षण र सदपुयोग ग�रनेछ। 

• ऐ�तहा�सक एवं परुाताित्वक सम्पदा तथा बस्तीहरु पनुःउत्थान कायर्�म स�ालनकाला�ग संघीय 

सरकार/�देश सरकारसँग अनरुोध ग�रनेछ। 

• नमोब�ु क्ष�ेको सासं्कृ�तक सम्पदालाई संरक्षण गनर् �वशेष भवन �नमार्ण मापदण्ड तथा कायर्�व�ध तयार गर� 

तरुुन्त लाग ुग�रनेछ। 

• पूराताित्वक तथा सांस्कृ�तक महत्वका मठ मिन्दर, पाट� पौवा, �बहार गमु्बा लगायतको संरक्षण ग�रनेछ। 

• राधास्वामी सत्संग जस्ता धा�मर्क सँस्थाहरुसँग समन्वय र सहकायर् गर� �वपद् व्यवस्थापनको उ�ार कायर् 

Holding Centre को रुपमा समेतमा �योग हनुे गर� सामदुा�यक भवनको �नमार्ण �ारम्भ ग�रनेछ। 

• रोशी वांगमय ��त�ानको नव�न�मर्त भवनलाई पूणर्ता �दई सम्प� गनर् पहल ग�रनेछ। 

 

(घ) वातावरण तथा �वपद् ब्यवस्थापन 

१. वातावरण संरक्षण नी�तः 

• �दगो �वकास ल�यका सूचकहरु पूरा गनर् �वशेष नी�त तजुर्मा गर� सो�ह अनरुुपमा कायर्�महरु संचालन 

ग�रनेछ। 
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• �ववा�हत नवदम्पतीले �ववाह दतार् गनुर् पूवर् दईु वटा फलफूलका �वरुवा अ�नवायर् रोपन गन� र बच्चा जन्मेप�छ 

�वरुवा रोपन नी�तलाई कायार्न्वयन ग�रनेछ।  

• नगर �भ�का मखु्य सडक र सहायक सडकहरुमा उपभो�ा स�म�त तथा नगरबासीहरुको अपनत्व रहने 

गर� दायाँवायाँ वकृ्षारोपण कायर्�म स�ालन ग�रनेछ। 

• स्वच्छ हावा स्वच्छ पा�न नमोब�ुको लगानी भ�े नी�त कायार्न्वयन ग�रनेछ। 

• जलवाय ुप�रवतर्न अनकूुलन तथा यसको असरलाई न्यूनीकरण गनर् सरोकारवालाहरुको सहयोगमा नगरस्तर�य 

नसर्र� तथा एक वडा एक पोखर� लगायत �व�वध कायर्�महरु स�ालनलाई �नरन्तरता �दइनेछ। 

• चौतारा, पोखर�, खानेपानीको मलु संरक्षण लगायतका वातावरणमै�ी स्थानीय शासन �ारुपका सूचकहरु 

�व�र्न ग�रनेछ। 

• “सफा घर, टोल र शहर नमोब�ुवासीको एउटै रहर" भ� ेनारालाई साथर्क बनाउन वातावरणमै�ी घर, टोल, 

वडा तथा नगर तहका सूचकहरु �नमार्ण तथा प�रमाजर्न गर� कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ। साथै मूल्या�नका 

आधारमा परुस्कृत गन� नी�त अवलम्बन ग�रनेछ। 

• वन वातावरण संरक्षण सँगसँगै आय आजर्नसँग जोडेर सदपुयोग गन� नी�त अवलम्बन ग�रनेछ। 

• आफ्नो खेतवार�को एक रुख कटानी गरेबापत कटानी गन�ले कम्तीमा दईु �वरुवा हकुार्उन ु पन� नी�त 

अवलम्बन ग�रनेछ। 

• आगामी २ वषर् �भ� सम्पूणर् टोल, वडा वातावरणमै�ी घोषणा गर� वातावरणमै�ी नगर घोषणा ग�रनेछ। 

• सडक छेउका उपय�ु स्थलमा स–साना उ�ान (बग�चा) �नमार्ण गन� गराउने नी�त अवलम्बन ग�रनेछ। 

• प्लास्ट�कका झोलाहरुलाई �नरुत्सा�हत तथा पूणर् रुपमा �नषेध गर� कु�हने तथा वातावरणमै�ी झोलाहरुको 

�योगलाई �ोत्साहन गनर् वातावरणमै�ी झोला �नमार्णकाला�ग म�हला सहकार�हरुसँग सहकायर् गर� जनचेतना, 

ता�लम तथा आवश्यक कायर्को �ारम्भ ग�रनेछ।  

• नगरपा�लकाका ��त��त व्यि� स्वग�य अजुर्न कोइराला, स्वग�य इन्� बहादरु तामाङका नाम स्म�ृत पाकर्  

�नमार्ण ग�रनेछ। 

• नगर�भ� हनुे भ–ूस्खलन, बाढ�, आगला�ग, भकूम्प आ�द जस्ता �ाकृ�तक �वपि� र अन्य कृ�तम �वपि�बाट 

राहतका कायर्�म स�ालन गनर् नगरपा�लका, नेपाल �हर�, नेपाल� सेना लगायत �व�भ� संघसंस्थाहरुसँग 

समन्वय ग�रनेछ।   

• नगर �भ� रहेका दाप्चा खोला, सोती खोला लगायत अन्य खोलाहरुको मापदण्ड तोक� खोलाको दायाँवाया ँ

को�रडोर �नमार्ण गर� दवैुतफर्  बकृ्षारोपण ग�रनेछ। 

• वाय ु�दषुण न्यूनीकरण गनर् बायोग्याँस तथा सधुा�रएको चलुो �नमार्णकाला�ग �ोत्साहन ग�रनेछ ।   

• नगरपा�लका �भ� �नमार्ण भएका सावर्ज�नक शौचालयको स्तरो��त गन� साथै उपय�ु स्थान छनोट गर� 

थप सावर्ज�नक शौचालयको �नमार्ण ग�रनेछ ।  
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• नक्शा पास गदार् अ�नवायर् २ वटा बहवुष�य रुख वा फलफूलको �वरुवा रोप्न ेतथा हकुार्उन ेव्यवस्थालाई 

�नरन्तरता �दइनेछ।  

• नगरक्षे�मा रहेका सामदुा�यक वन उपभो�ा समूहको क्षमता �वकास गनर् कायर्�म स�ालन ग�रनेछ।  

• वातावरण क्षे�मा कायर् गन� �व�भ� संस्थाहरुसँगको साझेदार�मा �व�वध वातावरणमै�ी कायर्�महरु स�ालन 

ग�रनेछ।  

• "उत्पादन ला�ग वनमा लगानी" कायर्�म घोषणा गर� यवुा र बेरोजगार जनशि�लाई लिक्षत गर� 

स्थानीयहरुसँगको सहकायर्मा �वप� प�रवारका ला�ग कब�ुलयती वन र सामदुा�यक वनको खाल� ज�मन, 

सावर्ज�नक, पत�, ऐलानी तथा न�दउकासको जग्गामा फलफूल, जडीबटु� तथा आयमा व�ृ� हनु े�वरुवाको 

उत्पादन तथा वकृ्षारोपण कायर्�म स�ालन ग�रनेछ। 

• �कसानको पा�रवा�रक �निज वन, उत्पादनबाट आयआजर्न �व�र्नको ला�ग �कसानहरुलाई �व�भ� �क�समका 

आयआजर्न मलुक कायर्�म संचालन गनर्को ला�ग आवश्यक पन� ता�लम, सीप र ��व�धबाट �कसानको 

क्षमता �वकास ग�रनेछ। 

• स्वच्छ, सफा र सनु्दर वातावरण �सजर्ना गनर् “नगर तथा गाउँको सरसफाइमा ध्यान, अ�न बन्छ नमोब�ु 

नगर ससंुस्कृत र महान” कायर्�मलाई अ�भयानको रुपमा स�ालन गर� यस अ�भयानमा आम नगरबासीको 

सहभा�गतामा “जै�वक ��व�ध सारा, प्लािस्टक देिख टाढा” अ�भयान स�ालन ग�रनेछ। 

• नमोब�ु नगरपा�लका �व�भ� खानी जन्य तथा अन्य �ाकृ�तक �ोतबाट उत्पादन हनुे ढु�ा, �ग�ी लगायत 

साम�ी मापनका ला�ग घमर्काँटा संचालन ग�रनछे सबै वडाहरुलाई समेट्ने गर� नगर च�पथको सम्भाव्यता 

अध्ययन स�हत �वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन तयार ग�रनेछ। 

• �व.पी. राजमागर्बाट दाँया/बाँया क्षे�मा �दूषणजन्य उ�ोग स्थापना गनर् बन्देज ग�रनेछ। 

• नमोब�ु नगरपा�लकाका श�हद �ी नवराज पाठक र ब�ु� नाथ अयार्लको स्म�ृतमा पाकर्  �नमार्ण ग�रनेछ। 

• नमोब�ु नगरपा�लकाको वडा नम्बर ०९ मा �नमार्णाधीन गहते ब�ु म�ुतर् पाकर् को काम सम्प� ग�रनेछ। 

• वडा नम्बर ०८ िस्थत डराउने पोखर� संरक्षण कायर्�मलाई �नरन्तरता �दईनेछ। 

 

२. �वपद् व्यवस्थापन नी�त: 

• �वपद्हरुको रोकथाम, व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणकाला�ग पूवर्तयार�, ��तकायर् र पनुलार्भका कायर्�म 

स�ालन गनर् हामी बनाउछौ हा�ो �वपद् कोष कायर्�मबाट नमोब�ु नगरपा�लकाको �कोप व्यवस्थापन 

�वशेष कोषमा आवश्यक बजेट �व�नयोजन ग�रनेछ। 

• पूवार्धार �वकासका कृयाकलापहरु स�ालन गदार् �वपद् जोिखम संवेदनशीलतालाई केन्��वन्दमुा राखी 

कायार्न्वयन गनर् सघाउ पगु्ने गर� �डजाइन र इ�मेट गन� व्यवस्था �मलाईनेछ। 

• यवुाहरुको नेततृ्वमा �व�भ� गैर सरकार� क्ष�ेसगँ समन्वय गर� �वपद् व्यवस्थापन जोिखम न्यूनीकरणका 

कायर्�महरु स�ालन ग�रनेछ। 
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• �वप�ाट हनुे क्ष�त कम गनर् आवश्यक पन� न्यूनतम यन्�, साधन तथा औजारहरुको उिचत व्यवस्थापन गन� 

नी�त अवलम्बन ग�रनेछ। 

• आकिस्मक सेवाका सवार� साधनहरु जस्तै एम्बलेुन्स, दमकल आ�द साधनलाई अन्तरपा�लका साझेदार� 

कायर्�म अन्तगर्त स�ालन ग�रनेछ। 

• गठन भएका सम्पूणर् वडा स्तर�य �वपद् व्यवस्थापन स�म�त र नगर स्तर�य �वपद् व्यवस्थापन स�म�तलाई 

�ोत साधनय�ु बनाई तयार� अवस्थामा रािखनछे। साथै आवश्यक ता�लमको व्यवस्था समेत ग�रनेछ। 

• नगर �भ� संचा�लत व्यवसाय, पसल, कलकारखाना, संघ–संस्था तथा सहर� क्ष�ेका घरहरुमा अिग्न �नयन्�क 

रा� ेनी�त अबलम्बन ग�रनेछ। 

• "�वपद् न्यूनीकरणको ला�ग पूवर् तयार�मा जटु�" भ�े अ�भयानलाई साकार पानर् �वपद् व्यवस्थापन स�म�तलाई 

अझै �भावकार� बनाइनेछ। नगर �वपद् ��तकायर् योजना बनाई नपेाल� सेना, नेपाल �हर�, टोल �वकास 

संस्था स्थानीय क्लब र रेड�ससँग सहकायर् गर� �वपद् न्यूनीकरण एवम ्व्यवस्थापनको ��याकलापलाई 

�भावकार� रुपमा स�ालन ग�रनेछ । 

 

३. फोहोरमैला तथा सरसफाइ सम्बन्धी नी�त: 

• फोहर जसले उत्पादन गदर्छ व्यवस्थापनको मूल्य उसैले �तनुर्पदर्छ, �लदैन म फोहोर, घरमै बनाउछु यसलाई 

मोहोर भ�े �स�ान्त र फोहोरबाट मोहर बनाउने नी�तलाई अवलम्बन गद� नगर क्षे�मा उत्सजर्न हनुे 

फोहरमैलालाई व्यविस्थत ढंगले व्यवस्थापन ग�रनेछ। 

• फोहरमैला नै उत्पादन नगन�, गरेप�न न्यून गन�, त्यसलाई पूनः �योग गन� कायर्लाई व्यवहारमा अवलम्बन 

गनर् सरोकारवालाहरुको सहयोग र सहभा�गतामा सीपमूलक र सचेतनामूलक कायर्�म स�ालन गन� गराउने 

नी�त �लइनेछ । 

• फोहरमैला उत्सजर्न स्थलमा नै कु�हने र नकु�हने फोहर छु�ाई कु�हने फोहरलाई मल बनाई करेसाबार�मा 

�योग गन� गराउने नी�त अवलम्बन ग�रनेछ। 

• वडास्तरमा उत्सजर्न हनु े फोहर वडास्तरमा न ै �वसजर्न गन� तथा �ोतमा न ै �कृ�त अनसुार छु�ाउन े

व्यवस्था �मलाउन वडा स�म�तहरुलाई �ोत्सा�हत गन� नी�त अवलम्बन ग�रनेछ।  

• �दसाजन्य लेदो व्यवस्थापन तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनका ला�ग आवश्यक औजारको ख�रद गर� 

�वसजर्नकाला�ग उपय�ु स्थान छनौट गर� गैर सरकार� क्षे�को सहकायर्मा आवश्यक कायर् �ारम्भ ग�रनेछ 

र ��व�धको �योग गर� �दसाजन्य फोहोरहरुको उिचत ठाउँमा व्यवस्थापन गनर् आवश्यक व्यवस्था 

�मलाईनेछ। 

• फोहोरमैला व्यवस्थापनको ला�ग सबै वडामा जान सक्ने सवार�साधनको व्यवस्थापन ग�रनेछ। 

 
 

(ङ) संस्थागत �वकास तथा सशुासन: 
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१. सूचना संचार तथा ��व�ध �वकास सम्बन्धी नी�तः 

• नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय, वडा कायार्लय तथा �वषयगत शाखा वा इकाईको सेवा �वाहलाई सम्भव 

भएसम्म सूचना ��व�ध मै�ी बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था ग�रनेछ। 

• नगरका सवै वडा कायार्लयलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट नगरपा�लकाको कायार्लय र माध्य�मक �व�ालयहरु 

समेतलाई नेटव�कर् ङ गर�दै ल�गनेछ। सम� क्षे�को सूचनालाई अ�ाव�धक र व्यविस्थत ग�रनेछ। 

• नगरका मखु्य चोक, बजार, धा�मर्क पयर्टक�य क्ष�े तथा सम्वेदनशील स्थलहरुमा �स�स �टभी जडान, �नःशलु्क 

वाइफाइ सेवा �वस्तार, सूचना केन्�हरुको व्यविस्थत स�ालन, नेटव�कर् � �वस्तार लगायतका कायर्हरु 

ग�रनेछ।  

• नमोब�ु नगरपा�लकालाई स्माटर् तथा सम�ृ नगर �वकासका ला�ग आवश्यकता प�हचान गर� चरणव� 

रुपमा �डिजटल नमोब�ु �वकास गन� नी�त �लइनेछ । 

• सूचना संरक्षण �व�र्न र �वकास गनर् आवश्यक कायर्हरु स�ालन गर�नकुा साथै सम्बिन्धत संघसंस्थासँग 

समन्वय गर� एफ. एम. स�ालन गनर् अनमु�त �दने नी�त अबलम्बन ग�रनेछ।  

• नगर �भ� सूचना तथा संचार क्षे�को �वकासका ला�ग एक वडा एक संचारकम� नारा स�हत नगरबासीको 

क्षमता �वकास ता�लम संचालन ग�रनेछ। 

• नेपाल प�कार महासंघ स�हत प�का�रतासँग सम्बिन्धत संघसंस्थाहरुसँगको सहकायर्मा संचार क्ष�ेको �व�र्न 

कायर्�म संचालन ग�रनेछ। 

 

२. संस्थागत �वकास तथा मानव संसाधन सम्बन्धी नी�तः 

• मरणोपरान्त नमोब�ु अमर ताराको रुपमा पिण्डत चन्�मिण �सग्देललाई सम्मान ग�रनेछ। 

• �त्येक वडामा एक नगर गौरवका आयोजनालाई �ाथ�मकतामा राखी संचालन ग�रनेछ। 

• गनुासो व्यवस्थापन �णाल�, नमोब�ु एप्स, टोल �� नम्बर, हेलो नमोब�ु र जनतासगँ मेयर रे�डयो कायर्�म 

संचालन ग�रनेछ। 

• नमोब�ु नगरपा�लकामा रहेका मौजदुा पाट�का घोषणा प�लाई नी�तमा समावेश गर� कायर्�म अगाडी 

बढाईनेछ। 

• नगरपा�लकाको जन��ननी�ध एव कमर्चार�हरुको क्षमता �वकास योजना तयार गर� क्षमता �वकास 

कायर्�मका ला�ग आवश्यक  बजेट �व�नयोजन ग�रनेछ। 

• Spatial Based आव�धक �वकास योजना, मध्यकाल�न खचर् संरचना तयार गर� सोह� अनरुुप बा�षर्क बजेट 

तथा कायर्�म तजुर्मा ग�रनेछ ।  

• नागर�कलाई �दान गर�ने सेवाको गणुस्तर मापन एवं अ�भव�ृ� गनर् �वस्ततृ ��तवेदन तयार गर� कायार्न्वयन 

ग�रनेछ ।  

• सेवा �वाहको मापदण्ड तयार गर� कायार्न्वयन ग�रनेछ ।  
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• नगरपा�लकाबाट हनुे सबै �क�समको भ�ुानीहरु ब��कङ �णाल�बाट गराई �व�तुीय �ास्फरको व्यवस्था 

ग�रनेछ।  

• सेयर माक� टमा लगानी गनर् ��रत गनर् �वप� वगर्लाई रकम लगानी गनर् �व�ीय संस्थासँग सहकायर् ग�रनेछ 

र सेयर माक� ट सम्बन्धी ता�लमको व्यवस्था ग�रनेछ। 

• नगरका सबै नागर�कको व�कमा खाता खोल� एक व्यि� एकखातालाई अ�भयानका रुपमा स�ालनमा 

ल्याइनेछ।  

• खानेपानी, सडक तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन योजना �नमार्ण गदार् �छमेक� स्थानीय तहसगँ समन्वय 

ग�रनेछ। 

• नगर �वकासका ला�ग आगामी ५ बष�, १० बष�, १५ बष� गरुु योजना  बनाई �मशः कायर्न्वयन ग�रनेछ। 

• नगरपा�लका �भ�को �ोत प�रचालनका ला�ग कायर्�व�ध बनाई लाग ुग�रनेछ। 

• नी�त कायार्न्वयको अनगुमन तथा मूल्या�नकाला�ग छु�ै �णाल�को �वकास ग�रनेछ। 

• नगरपा�लकाका शाखा �मखुहरुसँग कायर् सम्पादन सम्झौता र कमर्चार� आचारसं�हता �नमार्ण गर� कायार्न्वयन 

ग�रनेछ।  

• नगरपा�लकाको व्यविस्थत �वकासका ला�ग �वषय�वज्ञ, सल्लाहकार, परामशर्दाता र आवश्यक जनशि�को 

सेवा �लइनेछ।    

• कमर्चार�हरुलाई समय सापेिक्षत �व�भ� सीपमूलक तथा क्षमता अ�भब�ृ� तथा पनुर्ताजगी ता�लम कायर्�ममा 

सहभागी गराइनेछ।  

• नगरको महुार प�रवतर्न (Face Lifting), नगर उ�म केन्�, सम�ृ नगर (City of Properity), कृ�ष पयर्टन 

(Agrotourism), खा� सरुक्षा (Food Security) लगायतका क्षे�लाई �बशेष �ाथ�मकतामा राखी कायार्न्वयन 

ग�रनेछ। 

• देश �भ�का अन्य नगरहरुसँग �म�वत सम्बन्ध स्थापना गनर् पहल ग�रनेछ। साथै यस नमोब�ु 

नगरपा�लकालाई माया गन� �व�भ� सामािजक व्यि�त्वहरु तथा संस्थाहरुलाई यस कायर्काला�ग स�ावना 

दतुको रुपमा प�रचालन ग�रनेछ। 

• कमर्चार�हरुको कायर्सम्पादन मूल्या�न गर� उत्कृ� काम गन� कमर्चार�लाई परुस्कृत गन� नी�त अवलम्बन 

ग�रनेछ।  

• अस्थायी र सेवा करारमा कायर् गर�रहेका कमर्चार�हरुलाई सेवाबाट अलग हुँदा खाल� हात नपठाउने नी�त 

अवलम्बन ग�रनेछ र सामािजक सरुक्षा कोषको स�ुनि�ता र �नरन्तरता ग�रनेछ। 

• कायर्सम्पादन क्षमता तथा सक्षमताका आधारमा करार र अस्थायी रुपमा कायर्रत कमर्चार�हरुलाई 

�नरन्तरताको स�ुनि�तता हनुे व्यवस्था ग�रनेछ।   

• कमर्चार�हरुलाई कामको �कृ�त, कायर् सम्पादन र कायर्बोझको आधारमा �ोत्साहन स्वरुप भ�ा तथा स�ुवधा 

उपलव्ध गराइनेछ। 
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• नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अन्त�रम सँगठन संरचना तथा दरबन्द�को पूणर् पालना गद� सो सँगठन संरचना 

तथा दरबन्द� �भ� नपन� सा�वकदेिख �नरन्तर सेवा गर� रहेका कमर्चार�हरुको विृ� �वकासको 

स�ुन�तताकाला�ग O&M गर�  पद कायम गनर् संघीय सरकारसँग समन्वय ग�रनेछ। 

• वडा कायार्लयलाई अ�भलेख केन्�को रुपमा �वकास ग�रनेछ।  

• नगरका वडाहरुको क्ष�ेफल, जनसंख्या, भौगो�लक अविस्थ�तको आधारमा धेरै असमान रहेको हुँदा सम्बिन्धत 

वडाहरुको समन्वयमा वैज्ञा�नक ढंगले �समाना हेरफेर गनर् सम्बिन्धत �नकायमा पहल ग�रनेछ।   

• उपभो�ा स�म�तलाई आवश्यक ता�लमको व्यवस्था गरे प�ात मा� काममा लगाइनेछ। 

• हरेक वडामा किम्तमा एक वटा योजना म�हला मा� सिम्म�लत उपभो�ा स�म�त माफर् त स�ालन ग�रनेछ र 

उत्कृ� कायर् गन� उपभो�ा स�म�त र �नमार्ण व्यवसायीलाई परुस्कृत ग�रनेछ। 

• नापी कायार्लयको सहकायर्मा नगर�भ� बनेका लगतक�ा गनर् बाँक� रहेका सडकहरुको लगतक�ा गर� 

सावर्ज�नक सडकमा रुपान्तरण ग�रनेछ।  

• जनतासगँ जन��त�न�ध कायर्�म, बालबा�लकासगँ मेयर, म�हलासगँ उपमेयर, उपमेयरसगँ आज र सावर्ज�नक 

सनुवुाईलाई कायर्�म �नरन्तर रुपमा स�ालन ग�रनेछ। 

• जन��त�न�ध, कमर्चार� लगायत नगरबासीहरुलाई जीवन �वमा गनर् �े�रत नी�त �लइनेछ । 

• सहयोगापेक्षी सडक मानव म�ु नमोब�ु नगर स्थापनाका कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ। 

• नमोब�ु सा�हित्यक कायर्�मलाई �नरन्तरता �दईनेछ।साथै नमोब�ु नाटक मन्चन कायर्�म संचालन 

ग�रनेछ। 

• नमोब�ु नगरपा�लकाबाट स्वीकृत ऐन/कानून, �नणर्य लगायतका दस्तावेज तयार गर� �काशन ग�रनेछ र 

हाल सम्म भए गरेका सम्पूणर् �वकास �नमार्णका कायर्हरुलाई समेट� �वस्ततृ �ववरण तयार ग�रनेछ। 

 

३. राजस्व प�रचालन सम्बन्धी नी�तः 

• अनलाइन माफर् त राजस्व बझुाउन र आ�थर्क कारोबारहरु यस आ�थर्क वषर्बाट आइ.�प.स. �णाल�बाट सरुु 

ग�रनेछ। 

• को�भड-१९ (कोरोना भाईरस)को कारण व्यापार व्यवसाय तथा सेवा क्ष�ेमा पनर् गएको नकारात्मक 

असरबाट राहत �दान गनर् व्यवसाय कर, घरबहाल कर जस्ता करका क्ष�ेमा परेको असरको मूल्या�न 

गर� कर सह�ुलयत �दान गनर् आवश्यक काननुी व्यवस्था ग�रनेछ। 

• करदाताहरुको सेवाकाला�ग यसै आ�थर्क वषर्को सरुुमा राजस्व स�लनको सफ्टवेयर व्यवस्था गर� सबै 

वडामा राजस्व �ंकलनको व्यवस्था �मलाईनेछ। 

• नगरको आन्त�रक आय सबल बनाउन राजस्वमा सधुार गनर् राजस्वको दायरा फरा�कलो बनाई कर 

असलु�लाई �भावकार� बनाईने तथा राजस्वका सम्भाव्य क्षे�हरुको प�हचान ग�रनेछ।  
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• नगरपा�लकाले �व�भ� क्षे�बाट �ा� गन� कर, शलु्क तथा दस्तरुलाई �भावकार� रुपले स�ालन गनर्काला�ग 

सम्बिन्धत सरोकारवाला �नकायसँग सहकायर् ग�रनेछ।  

• उत्पादनमूलक क्षे�मा लगानी (पा�कर् ङ स्थल, शौचालय, घरटहरा �नमार्ण गर� भाडामा �दने) गर� आय�ोत 

बढाउने कायर्को थालनी ग�रनेछ।  

• लेखा प�रक्षणबाट औल्याइएका बेरुज ुतथा सझुाबहरुलाई आगामी �दनहरुमा कायार्न्वयन गद� बक्यौता, 

बेरुज ुएवं पेश्क� फ��ट गन� कायर्लाई �भावकार� रुपमा स�ालन ग�रनेछ। 

• वन कायार्लयसँग समन्वय गर� नगर�भ� रहेका ब�ुिच� रुखको अ�भलेखीकरण गर� नगरको नी�त अनसुार 

करको दायरामा ल्याइनेछ। 

• पेश्क� शनु्य अ�भयानकाला�ग पेश्क� �दने कायर्लाई �नरुत्सा�हत गर� �ा�व�धक मूल्या�नका आधारमा र�न� 

वील भ�ुानी �दइने नी�त अवलम्बन गर�ने छ, तर स्वीकृत ख�रद योजना बमोिजम �नमार्ण साम�ी ख�रद 

गनुर् पन� भई उपभो�ाको लागत सहभा�गता नगदै रकम नगरपा�लकामा जम्मा गरेमा पेश्क� उपलब्ध 

गराउने नी�त अवलम्बन ग�रनेछ।  
 

 

४. सम्बन्ध सहकायर् तथा साझेदार� नी�तः 

• �तनै तहको सहकायर्, समन्वय र सहयोगमा �व�भ� नगर गौरवका आयोजनाहरु संचालन ग�रनछे।  

• गैरसरकार� एवं �नजी क्ष�ेसँग सहकायर्लाई गर� ��व�ध हस्तान्तरणको क्षे�मा आवश्यक सहकायर् र समन्वय 

ग�रनेछ। 

• सावर्ज�नक �निज साझेदार� कायर्�मलाई �वशेष �ाथ�मकतामा राखी नगर गौरवका आयोजनामा 

सावर्ज�नक/�निज क्षे�को लगानीलाई स�ुनि�ता ग�रनेछ र �निज क्ष�ेको लगानी, सहकायर्, समन्वय र 

सहयोगमा �व�भ� भौ�तक �नमार्णका आयोजनाहरु संचालन ग�रनेछ। 

• अन्य स्थानीय तहरुसंग साझा सरोकारका �वषयहरु जस्तै ल्याण्ड�फल साईट, अग्नी �नयन्�ण, सडक ह�रयाल�, 

प्ला��क �नयन्�ण, स्वास्थ्य िशक्षा, खेलकुद, पयर्टन, नद� �नयन्�ण, �संचाई, खानेपानी आद�हरुमा सहकायर् गन� 

।  
 

५. सामािजक प�रचालन तथा सामािजक सशि�करण नी�तः 

• सामािजक प�रचालनको माध्यमबाट सामािजक, आ�थर्क रुपले प�छ परेका समदुायहरुको सशि�करण गर� 

�वकासको मूल �वाहमा समा�हत गन� नी�त अवलम्बन ग�रनेछ। 

• वडा स�म�तहरुसँग समन्वय गर� टोल �वकास संस्था �नमार्ण तथा प�रचालन अ�भयानको रुपमा स�ालन 

ग�रनेछ । सामािजक प�रचालनको माध्यम�ारा टोल �वकास संस्थाहरुलाई आफ्नो क्षे�मा हनु सक्ने 

आधारभतू �वकास �नमार्ण संरचनाको संरक्षण र ममर्तको िजम्मेवार� �दान ग�रनेछ। 
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• समाजमा हनुे फौजदार� बाहेकका साना�तना �ववाद स्थानीय स्तरमा नै मेल�मलापकतार्को माध्यम�ारा 

मेल�मलाप गन� गराउन वडास्तर�य संयन्� प�रचालन ग�रनेछ। 

• सशुासन �व�र्न तथा भ�ाचार �नयन्�णका ला�ग सरकार�, गैहसरकार� र �नजी सबै क्ष�ेमा सदाचार �णाल� 

�वकास ग�रनेछ ।" म भ�ाचार ग�दर्न, म भ�ाचार हनु �द�, म देश र जनताकाला�ग इमान्दार भएर काम 

गन�छु" भ� े��तज्ञा स�हतको कायर् संस्कृ�तको �व�र्न ग�रनेछ। 

 

६. गैर सरकार� संस्था सम्वन्धी नी�त: 

• आइ�डया तपाईको लगानी हा�ो कायर्�म संचालन ग�रनेछ। 

• गैर सरकार� क्षे�को समन्वयका ला�ग नगरपा�लकामा स्था�पत गै.स.स.समन्वय कक्ष माफर् त �वकास तथा 

सामािजक प�रचालनका ला�ग सहकायर् ग�रनेछ। 

• एक�ार �णाल� माफर् त नगरपा�लकाको नी�त कायर्�ममा सहयोग पयुार्उन ेखालका कायर्�म स�ालन गन� 

गैरसरकार� संस्थालाई मा� स्वीकृ�त �दने नी�त अवलम्बन ग�रनेछ । गैर सरकार� संस्था �नयमन सम्बन्धी 

कानून �नमार्ण ग�रनेछ। गैर सरकार� संस्थालाई �वकासका साझेदारको रुपमा सहकायर् गन� नी�त अवलम्बन 

ग�रनेछ। 

• नगर �भ� स��य रुपमा स�ालनमा रहेका भकुण्डेबेशी जे�सज, नमोब�ु उ�ोग वािणज्य संघ, नेपाल चम्बर 

अफ कमशर् लगायतका संघ संस्थाहरुलाई नगरमा स्था�पत गनर् आवश्यकता हेर� जग्गा, भवन तथा आवश्यक 

सहयोग गर�दैँ ला�गने नी�तलाई �नरन्तरता �दइनेछ। 

 

आदरणीय नगरसभाका सदस्यज्यूहरु, 

अन्तमा, नमोब�ु नगरपा�लकाले �वगतका नी�त तथा कायर्�मलाई �नरन्तरता �दई को�भड महामार� �वरु�को 

पनुःउत्थान स�हतको आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ को नी�त तथा कायर्�म �स्ततु गरेको छ र यस अवसरमा 

हामो �नमन्�णा स्वीकार गर� अमूल्य तथा व्यस्त समयको बाबजदु यस नगर सभामा पाल्न ुभएका नगरपा�लकाका 

सभा सदस्यज्यूहरु, कमर्चार�हरु, संचारकम�हरु लगायत सरोकारवाला सबैमा हामी आभार� छ�। नगरपा�लकाको 

नी�त तजुर्मा तथा कायर्�म तजुर्माका �ममा सहभा�गतामूलक योजना �कृयाका सबै चरणमहरुमा सहभागी हनु ु

हनुे र सहजीकरण गनुर्हनु ेसबैमा हा�दर्क धन्यवाद व्य� गदर्छु। साथै यस कायर्लाई सफल र �भावकार� रुपमा 

कायार्न्वयन गनर्काला�ग सम्ब� सबै पक्षबाट सदाझै सल्लाह, सहयोग र सझुावको अपेक्षा गद� वा�षर्क नी�त तथा 

कायर्�म तजुर्मा कायर्मा स��य एवं रचनात्मक सहयोग पयुार्उन ु हनुे सबैमा धन्यवाद �दन चाहन्छु र 

कायार्न्वयनकाला�ग प�न उिचत साथ र सहयोगको अपेक्षा गदर्छु। नगरको अ�धकार, �ोत साधन, उ�रदा�यत्व, 

पारदिशर्ता र जवाफदे�हता स�हतको स्थानीय सरकारको रुपमा स्था�पत नमोब�ु नगरपा�लकाको आ�थर्क सम�ृ� 

र स्थानीय स्तरमा लोकतन्�को अभ्यासको �ममा सहयोग गनुर्हनुे सम्पूणर् जन��त�न�ध, राजनी�तक दल, 

कमर्चार�, सरुक्षाकम�, संचारकम�, ��त�न�ध सभा सदस्य, �देश सभा सदस्य, �देश सरकार, संघीय सरकार 

लगायतमा सम�ृ नमोब�ु नगरपा�लका �नमार्णमा आवश्यक सहयोग गनुर् भएकोमा हा�दर्क कृतज्ञता स�हत 
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धन्यवाद व्य� गदर्छौ। नमोब�ुको �वकास �यास तथा कोरोना महामार� �वरु�को अ�भयानमा �ा� सहयोग 

तथ स�ाव ��त सम्पूणर्मा पनुः हा�दर्क धन्यवाद �दन चाहन्छु। 

 
 
ho gdf]a'4 Û 
wGojfb Û 
6L=kL= zdf{, gu/ k|d'v 
gdf]a'4 gu/kflnsf, 
es'08]a]zL, sfe|]knf~rf]s . 
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gdf]a'4 gu/kflnsfsf] ;ftf}+ gu/ ;efdf gu/ k|d'v >L 6L=lk= zdf{n] cfly{s jif{ 
@)&*&( sf] nflu ldlt @)&*)#!) df k]z ug{'ePsf] of]hgf, sfo{qmd tyf 

ah]6 
 

xfdL kf}/vL gu/jf;L, xfdL agfp5f} xfd|f] gu/ . 
lzIff :jf:Yo ;'zf;g, xfd|f] rfxfgf xf] .. 
snf / wd{ ;+:s[lt,  xfd|f] uxgf xf] . 
xfdL af]N5f} ;To,  xfd|f] dg 5 ;'4 . 

xfd|f] gu/ gdf]a'4, xfd|f] gu/ gdf]a'4 .. 
 
 

आदरणीय नगरसभाका सदस्यज्यूहरु, 

 

नमोब�ु नगरपा�लकाको यस ग�रमामय दश� नगरसभामा �व�मान �वषम प�रिस्थ�तका वीच आगामी आ�थर्क वषर् 

२०७८/०७९ को बजेट �स्ततु गनर् उ�भएको छु।यस घडीमा लोकतािन्�क गणतन्� स्थापनाका ला�ग �व�भ� 

समयमा भएको अन्दोलनमा जीवन उत्सगर् गनुर्हनुे सम्पूणर् ज्ञात अज्ञात माहान ्श�हद तथा �नरंकुशताको �वरु� 

जीवन पयर्न्त संघषर् गनुर् हनुे �दवं�त पथ �दशर्क व्यि�त्वहरु र मलुकुको स्वा�भमान, भौगो�लक अखण्डता, 

रा��य एकता, स्वाधीनता र स्वा�भमान रक्षा गद� लोकतािन्�क गणतन्� �ा��को आन्दोलनको क�ठन प�रिस्थ�तमा 

त्याग र नेततृ्व गनुर्हनु ेआदरणीय अ�ज नेततृ्वहरु ��त उच्च सम्मान व्य� गदर्छु, नेपाल� समाजको रुपान्तरणमा 

उहाँहरुले पयुार्उन ुभएको महान योगदानको पनु:स्मरण गनर् चाहन्छु। 

 

को�भड-१९ (कोरोना भाईरस)को महामार�को यस �ासद�पूणर् प�रिस्थ�तमा अ�पंि�मा रहेर सेवा गन� 

स्वास्थ्यकम�, सरुक्षाकम�, जन��त�न�ध, सरसफाईकम�, कमर्चार� लगायत सम्पूणर् सरोकारवाला �नकाय र 

रा�सेवकको उच्च �शंसा गदर्छु।अत्यावश्यक वस्तकुो आपू�तर् सहज बनाउन योगदान गन� सबै व्यि� तथा 

संघसंस्थालाई धन्यवाद �दन चाहन्छु। को�भड-१९ (कोरोना भाईरस)को सं�मण रोकथाम र �नयन्�णका ला�ग 

नमोब�ु नगरपा�लकाले चालेको कदममा पूणर् साथ �दई सहयोग गनुर्भएकोमा म सम्पूणर् �दद�ब�हनी तथा 

दाजभुाइ��त हा�दर्क आभार व्य� गदर्छु।महामार�को रोकथाम, �नयन्�ण र उपचारको कायर्का ला�ग योगदान 

तथा �व�भ� राहत सामा�ीहरु सहयोग तथा नमोब�ु नगरपा�लकाको �कोप व्यवस्थापन �वशेष कोषमा सहयोग 

गनुर् हनुे सम्पूणर् जन��त�न�ध, राज�न�तक दल, कमर्चार�, �नजी तथा व्यवसा�यक क्षे�, संचारकम�, सहकार�, 

गैरसरकार� सँस्था एवंम ्सम्पूणर् दाताहरुलाई हा�दर्क कृतज्ञता स�हत धन्यवाद �दन चाहन्छु। 

 

को�भड-१९ (कोरोना भाईरस) ले नेपालको परम्परागत �वकास��तको दृ��कोणमा केह� प�रवतर्न ल्याइ�दएको 

छ। यस �वपि�ले हा�ो सम� �वकास प��त, �वकास अवधारणा र आ�थर्क सामािजक �वकासको अभ्यासमा 

पनु�वचार गनुर् पन� अवस्था �सजर्ना ग�र�दएको छ।�वकास��तको अ�भमखुीकरणमा व्यापक रुपान्तरणको 
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आवश्यकता देिखएको छ। नपेालको �वकासको जग नेपाल� यवुा शि�ले देश �भ� रहेर पौरख गर� आफन ै

�म र पुँजी प�रचालनमा आधा�रत भई �नमार्ण गनुर् पदर्छ भ�े पाठ �सकाएको छ।अबको नेपालको �वकासको 

ढाँचा जै�वक �णाल�मा आधा�रत हनुपुदर्छ।�वकाको जग स्वदेशी ��व�धको अवलम्बन र सीपको प�रचालनबाट 

मा� �दगो हनुे जै�वक आ�थर्क �वकासको नमनुाले उजागर गदर्छ। 

 

लामो समयको राजनै�तक शनु्यता, समय समयमा आ�थर्क सम्व�ृ� र सामािजक रुपान्तरणका ला�ग भएका 

आन्दोलनहरुबाट �ाप् त जन �नवार्िचत सं�वधानसभा माफर् त नया ँ सं�वधानको �नमार्ण संगै शासक�य स्वरुपमा 

आमूल प�रवतर्न भई �वगतमा अभ्यासमा रहेको मलुकुको केन्��कृत शासन व्यवस्था तीन तहको संघीय शासन 

�णाल�मा रुपान्तरण भयो। सा�वकका स्थानीय �नकायहरु स्थानीय सरकारमा प�रणत भए। वतर्मान सं�वधानमा 

उल्लेख ग�रएका एकल एवं साझा अ�धकारका सचुीहरुमा सवैभन्दा बढ� अ�धकार स्थानीय तहले �ा� गय�। 

�तनै अ�धकार र अवसरको उपयोग गद� चाल ुनगरसभाबाट स्वीकृत वा�षर्क नी�त तथा कायर्�ममा आधा�रत 

भएर नेपाल सरकार तथा �देश सरकारबाट �ा� हनुे �व�ीय समानीकरण, राज� बाँडफाँड, सशतर् अनदुान, 

सम्परुक अनदुान, �वशेष अनदुान तथा अन्य �ोत र हा�ो आफ्नै �यासबाट संकलन हनु सक्ने आन्त�रक 

आयलाई समेत एक�कृत गर� आ�थर्क ऐन, २०७८ र �व�नयोजन ऐन, २०७८ मा समावेश गर� आ�थर्क वषर् 

२०७८/७९ को वा�षर्क बजेट तथा कायर्�म तयार ग�रएको छ। 

 

हाल �व�व्यापी महामार�को रुपमा फै�लएको को�भड-१९ (कोरोना भाईरस) रोगका कारण सम� �व�ले नै 

एकैपटक मानवीय र आ�थर्क संकटको सामना गनुर् परेको छ। स्वास्थ्य संकटबाट उत्पादन, व्यापार तथा 

लगानीसम्मको शृंखला �भा�वत भई देशको अथर्तन्�मा संकुचन आउने स्प� संकेत देिखएको छ। संघीय 

सरकार, �देश सरकार र �व� अथर्तन्�का �मखु क्षे�हरुमा समेत गम्भीर �भाव पनर् थालेको छ। जसको 

�त्यक्ष �भाव यस नगरपा�लकाको चाल ुआ�थर्क वषर्मा संचा�लत कृयाकलापमा ��ै देिखएको छ। 

 

मैले नमोब�ु नगरपा�लकाको दश� नगरसभामा आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ को वा�षर्क �वकास योजना �स्ततु 

ग�ररहँदा को�भड-१९ (कोरोना भाईरस)बाट नाग�रकको जीवन रक्षा गन� र आ�थर्क क्ष�ेलाई ग�तशील बनाउने 

गहन िजम्मेवार�को बोध महससु गरेको छु। �वगतका वषर्हरुको अथक �यासबाट हा�सल भएको उपलिव्धको 

जगमा टेकेर �वकास र सम्व�ृ�को या�ालाई ती�ता �दने मागर्मा को�भड-१९ (कोरोना भाईरस)का कारण ध�ा 

लागेको छ। शताव्द�कै यस �वषम प�रिस्थ�तमा सबै राजनी�तक दल, जन��त�न�ध, संघसंस्था, संचारकम� र 

आम नगरबासीको सहयोग र एक्यब�ताले मा� वतर्मान चनुौ�तको सामना गनर् स�कन्छ भ�े नमोब�ु 

नगरपा�लकाको दृढ �व�ास �लएको छु। 

 

संघीयता माफर् त स्थानीय तहलाई साधन �ोत तथा अ�धकार सम्प� वनाउने �ममा शासक�य स्वरूप फे�रयो 

तर व्यवस्था उस्तै छ। संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई �ा� हनु ुपन� साधन �ोत पूणर्रुपमा �नक्षेपण 
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हनु ्सकेको छैन। स्थानीय सरकार आफै आत्म�नभर्र ब� ुपदर्छ भ� ेमान्यतालाई आत्मसात गद� कर तथा सेवा 

शलु्कका दरहरूलाई बढाउनकुो स�ा करको दायरा फरा�कलो पार� उपलव्ध साधन �ोतको उच्चतम उपयोग 

गद� उपलिब्धमूलक क्षे�मा खचर् गर� नगरवासीहरुलाई सहज र सरल ढंगबाट गणुस्तर�य सेवा उपलब्ध गराउदै 

आम नगरवासीहरुको जीवन स्तरमा सधुार ल्याउँदै सम�ृ�तफर्  उन्मखु गराउने गर� �वकासका आधारिशलाहरु 

खडा गनर् स�कयोस भ� ेअ�भ�ायका साथ योजना तथा कायर्�ममा रकम �व�नयोजन गर� �व�नयोजन �वधेयक, 

२०७८ को अनसूुचीहरुमा संलग्न ग�रएको छ। 

 

को�भड-१९ (कोरोना भाईरस) को �व�व्यापी सङ्�मणको कारणबाट उत्प� असहज प�रिस्थ�त तत्काल सामान्य 

अवस्थामा आउन सक्ने अवस्था नदेिखएकोले यसको असरलाई न्यूनीकरण गद� जनजीवनलाई �नय�मत गन� �वषय 

नै अ�हलेको �मखु चनुौती हो। महामार�को अवस्थामा स्थानीय सरकारका आवश्यकता र �ाथ�मकता प�न 

बद�लएका छन ्यस प�रिस्थ�तमा नमोब�ु नगरपा�लकाको बजेट तथा कायर्�म सामान्य भन्दा फरक हनुे �नि�त 

रहेको छ। को�भड-१९ (कोरोना भाईरस) को रोकथाम र �नयन्�णका साथै आहतमा परेका नगरबासीलाई 

राहत हनुे गर� राहत, रोजगार�, स्वास्थ्य, िशक्षा, कृ�ष र �वपद व्यवस्थापनमा �वशेष जोड �ददै आ�थर्क वषर् 

२०७८/०७९ को वा�षर्क �वकास बजेट तथा कायर्�म �स्ततु गरेको छु। 

 

नगरपा�लकाको मौजदुा अवस्थाको आकंलन 

 

आदरणीय नगरसभाका सदस्यज्यूहरु, 

पयर्टक�य, साँस्कृ�तक तथा कृ�षको �हसावले �वकासका �चरु संभावना वोकेको यो नगरपा�लका �वकासको 

ग�तमा सोचे अनरुुप अगा�ड वढ्न स�करहेको छैन। यहाँका वा�सन्दाको आ�थर्क, सामािजक अवस्थाको आकंलन 

गदार् �छमेक� नगरपा�लकाहरु भन्दा उ�त भएको अवस्था देिखदैन।अझै प�न यस क्ष�ेका धेरै वा�सन्दाहरु 

स्वच्छ �पउने खानपेानीको पहुँचबाट टाढा छन।् सबै मौसममा चल्ने सडकको अभावमा �बरामीलाई अस्पताल 

र स्वास्थ्य केन्�सम्म पयुार्उन क�ठनाई छ। नगरको धेरै क्ष�ेमा गणुस्तर�य �वधतु सेवा पगु्न सकेको छैन। 

आ�थर्क रुपले स��य जनशि� रोजगार�को अभावमा �निश्�य अवस्थामा छ भन े धेरैजसो यवुाहरु कामको 

खोजीमा �वदे�सएका छन ्जसका कारण यस क्षे�का खेतीयोग्य ज�मन बाँझो भएका छन ्भने सवैखाले खा� 

वस्तहुरु र तरकार� अन्य�बाट आयात गनुर् परेको छ। हाल भई रहेको खेती �णाल� परम्परागत र आत्म�नभर्र 

मा� भएको कारण कृ�ष पेशामा संलग्न जीवन �नवार्हमा क�ठनाई उत्प� भएको छ। कृ�ष पेशालाई व्यवसा�यक 

र सम्मानजनक पेशाको रुपमा �वकास गनर् नस�कएको कारण यस क्ष�ेमा जनशि�को अभाव हनु गई उत्पादन 

लागत प�न तलुनात्मक रुपमा बढ्दै गएको छ।  

 

त्यसैगर� अव्यविस्थत बसोबासको कारण आधारभतू सेवा �वाहमा क�ठनाई त छंदैछ त्यसको अलावा सहज 

आवागमनमा असहजताका साथै शहर� सनु्दरता �दनान�ुदन खिस्कदै गइरहेको छ। भ-ूउपयोग अवस्था उि�कै 
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िचन्ताजनक रहेको छ। यस क्ष�ेमा भएका सावर्ज�नक जग्गाहरु �दनान�ुदन अ�त��मत हुं दै गएका छन।् 

वातावरणमै�ी र व्यविस्थत शहर�करणको अभावले यहाँका मा�नसहरुको जीवन क�कर बनेको छ। �व�वध 

कारणले पछा�ड पा�रएको वगर् र समदुायहरु लोकतन्�को �त्यक्ष ��तफल उपभोग गनर् असमथर् र वि�त छन। 

�वगतमा आफ्नै गाउँ �वकास स�म�तबाट सेवा �लई रहेका नगरबासीहरुलाई साँच्चै नगरवासी भएको अनभुतू 

गराई सकारात्मक समािजक प�रवतर्न स�हतको आ�थर्क सम्ब�ृ� �दलाउन ुचनुौ�तपूणर् रहेको छ। 

 

आदरणीय नगरसभाका सदस्यज्यूहरु, 

नमोब�ु नगरपा�लकाको आगामी आ�थर्क वषर्को नी�त, कायर्�म तथा बजेट �नमार्णका �ममा �मखु रुपमा 

�लईएका देहायका आधारहरु �स्ततु गन� अनमु�त चाहान्छु। 

आधारहरु: 

• नेपालको सं�वधानमा व्यवस्था भएका राज्यका �नद�शक �स�ान्त तथा नी�तहरु र मौ�लक हक,  

• सं�वधानको अनसूुची ८ र ९ मा रहेका स्थानीय तहका एकल अ�धकार र साझा अ�धकारका सूचीहरुमा 

भएका व्यवस्था,  

• पन्धौ योजनाको तजुर्मा गरेको आधारप�,  

• �दगो �वकासका ल�यहरु,  

• स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा भएका व्यवस्था  स्थानीय तहका काम, कतर्व्य र अ�धकारहरु,  

• अथर् मन्�ालयबाट �ा� मागर्दशर्न,  

• संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालयबाट समय समयमा जार� भएका प�रप�हरु,  

• स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजुर्मा �दग्दशर्न, २०७५,  

• संघीय सरकार तथा �देश सरकारको नी�त, कायर्�म तथा बजेट,  

• नगर कायर्पा�लकाबाट ग�ठत �व�भ� �वषयगत स�म�तहरुबाट �ा� सझुावहरु,  

• राज� परामशर् स�म�तबाट �ा� सझुावहरु समेतका आधारमा सम्भव भएसम्म जनचाहनालाई समेट्ने 

अ�भ�ाय �लई �स्ततु नी�त, कायर्�म तथा बजेट तयार ग�रएको छ।  

 

आदरणीय नगरसभाका सदस्यज्यूहरु,  

�वषयगत क्षे�ले �न�दर्� गरेको ल�य �ा��को बाटोमा नगरपा�लकालाई हामी सबै �मलेर डोयार्उन ुपदर्छ । 

�व�भ� चनुौ�तको सामना गद� "कृ�ष, व्यापार र पयर्टन: हा�ो सश� अ�भयान" भ� ेमूल नारालाइ आत्मसात 

गद� अव म स्थानीय सरकार, उ�रदायी सरकार, �वकासिशल सरकार, जनमखुी सरकार, ब�लयो सरकार, रा� 

सम�ृ� सरकार हामी सबैको उ��तको आधार भ�े मान्यतालाई साकार पानर् सम�ृ नगर सखुी नगरबासीको 

नारालाई साथर्क बनाउन र �वकासका क्ष�ेमा अब्बल सा�वत गद� �व�ीय अनशुासनको माध्यामबाट नमोब�ु 

नगरपा�लकालाई अन्य पा�लकाको तलुनामा आगामी दईु वषर् �भ�मा मानव सूचकाकंको सूचीमा अगा�ड ल्याउन ु

पदर्छ।साथै को�भड-१९ (कोरोना भाईरस) को रोकथाम र �नयन्�णका साथै �पडामा परेका नगरबासीलाई राहत 
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हनुे गर� स्वास्थ्य, िशक्षा, रोजगार�, कृ�ष, �वपद व्यवस्थापन र परुाना योजनाहरुलाई संचालनमा �वशेष जोड 

�दने खालका कायर्�महरुलाई प�न लिक्षत गद� बजेट �व�नयोजनमा �ाथ�मकता �दएको छु। 

 

आदरणीय उपिस्थत सम्पूणर् नगरसभा सदस्यज्यूहरु,  

अब म चाल ुआ.व. २०७७/०७८ मा यस नमोब�ु नगरपा�लकाबाट स�ालन भएका योजना तथा कायर्�मको 

संक्षेपमा समीक्षा गद� यस अव�धमा भएका योजना तथा कायर्�मको �ग�त �स्ततु गदर्छु। 

 

आ�थर्क वषर् २०७७/०७८ को सात� नगर सभाबाट स्वीकृत नी�त, कायर्�म तथा बजेटमा �व�भ� �ोतहरुबाट 

�स्ता�वत आय रु. ७४ करोड ३१ लाख २८ हजार २७० रुपया भएकोमा यो दस्तावेज तयार गदार्सम्म रु. 

७० करोड १९ लाख १३ हजार ३७६ रुपया वास्त�वक आय �ा� भएकोमा रु. ६२ करोड ९४ लाख १४ 

हजार ८७२ रुपैया ४१ पैसा अथार्त कुल बजेटको (८५ ��तशत) खचर् भएको छ। नमोब�ु नगरपा�लकामा 

�ा� नपेाल सरकार-समानीकरण अनदुान तफर्  �व�नयोजन भएको रु. १० करोड, ७९ लाख मध्ये रु. ९ करोड, 

०२ लाख, ५० हजार (८४ ��तशत) खचर् भएको, बागमती �देश-समानीकरण अनदुान तफर्  �व�नयोजन भएको 

रु. १ करोड, १ लाख २० हजार मध्ये रु. ८३ लाख, ९२ हजार (८३ ��तशत), बागमती �देश-समपरुक 

अनदुान तफर्  �व�नयोजन भएको रु. ३ करोड मध्ये रु. २ करोड, ७० लाख, २९ हजार (९० ��तशत), 

बागमती �देश-राजस्व बांडफांड तफर्  �व�नयोजन भएको रु. २ करोड २९ लाख मध्ये रु. १ करोड, ८१ लाख, 

५३ हजार (७९ ��तशत), संघीय सरकार-राजस्व बांडफांड तफर्  �व�नयोजन भएको रु. ९ करोड ७१ लाख 

११ हजार ५ सय ४० रुपैया मध्ये रु. ७ करोड, ३० लाख, ३२ हजार (७५ ��तशत), अन्त�रक �ोत तफर्  

�व�नयोजन भएको रु. १२ करोड ७१ लाख ९९ हजार ६ सय १५ रुपैया मध्ये रु. ९ करोड, ५६ लाख, 

६२ हजार (७५ ��तशत), बागमती �देश-शसतर् अनदुान तफर्  �व�नयोजन भएको रु. ३ करोड ३० लाख ३ 

हजार मध्ये ३ करोड १७ लाख ३४ हजार (९६ ��तशत), बागमती �देश-�वशेष अनदुान तफर्  �व�नयोजन 

भएको रु. ५० लाख मध्ये ५० लाख (१०० ��तशत), संघीय सरकार-शसतर् अनदुान तफर्  �व�नयोजन भएको 

रु. २६ करोड ४५ लाख १४ हजार मध्ये २४ करोड ५९ लाख ७४ हजार (९२% ��तशत), संघीय सरकार-

समपरुक अनदुान तफर्  �व�नयोजन भएको रु. ८५ लाख मध्ये ८५ लाख (१०० ��तशत) र खचर् नभएको बाकँ� 

रकम संघीय सरकार तथा �देश सरकारको संिचत कोष खातामा �फतार् पठाउन े व्यवस्था �मलाइएको छ 

।आन्त�रक �ोत, �व�ीय समा�नकरण अनदुान संघीय सरकार र �देश सरकारको राज� बाँडफाँड संघीय सरकार 

र �देश सरकार तफर् को आ�थर्क वषर्को ला�ग �व�नयोिजत योजना तथा कायर्�महरुमा यो योजना कायर्�म तथा 

बजेट �स्ततु गर� रहदाँ ८५ ��तशत रकम खचर् भएको र खचर् हनु बाँक� रकमलाई संिचत कोषमा �फतार् गर� 

यस आ�थर्क वषर्मा �व�नयोजन गन� व्यवस्था �मलाइएको छ। साथै भा�रत तथा भौ�तक �ग�त सन्तोषजनक न ै

रहेको व्यहोरा यस सम्मा�नत सभालाई जानकार� गराउन चाहन्छु। 
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आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरु,  

अब म नमोब�ु नगरपा�लकाको आगामी आ.व. २०७८/०७९ को वा�षर्क बजेट तथा कायर्�म �स्ततु गनर् 

अनमु�त चाहन्छु। बजेट तथा कायर्�म �स्ततु गनुर् पूवर् यस नगरपा�लकाको �दघर्का�लन स�च (Vision), लक्ष 

(Mission), उ�ेश्य (Objective) र बजेटका �ाथ�मकताको बारेमा संिक्ष� �स्त�ुत गनर् अनम�त चाहन्छु।  

 

�दघर्का�लन सोचः “कृ�ष, वातावरण व्यापार, पयर्टन र उ�ोगको �वकासः सनु्दर र सम�ृ नगरपा�लका �नमार्ण 

हा�ो सश� अ�भयान”। 

 

ल�यः  जै�वक कृ�ष उत्पादन, पयर्टन, स्वास्थ्य, िशक्षा, रोजगार�, वातावरण संरक्षण र व्यापारबाट नाग�रकको 

आयस्तरमा उल्लेखनीय रुपमा व�ृ� गद� पाँच बषर् �भ�मा नगरबासीहरुलाई मध्यम आय भएका नाग�रकमा 

रुपान्तरण गन�।  

 

उ�शे्यहरुः 

१. को�भड-१९ (कोरोना भाईरस) को रोकथाम र �नयन्�णका साथै आहतमा परेका नगरबासीलाई राहत 

हनुे गर� कृ�ष, स्वास्थ्य, रोजगार�, िशक्षा र �वपद व्यवस्थापनमा �वशेष जोड �दने खालका कायर्�महरु 

संचालन गन�। 

२. आधारभतू स्वास्थ्य, रोजगार�, िशक्षा, कृ�ष र पश ुसाथै परुाना अधरुा योजना परुा गन� उदेश्य अनरुुपले 

कायर्�म संचालन गन�। 

३. नमोब�ु नगर �र� रोड, वैकिल्पक को�रडोर, सबै वडाहरुमा सधै यातायात संचालन हनु ेगर� सडक 

मागर्को स्तरो��त गन�। 

४. सडक तथा खानेपानी पूवार्धारको �वकास गर� नगरवासीको जीवन यापन सहज बनाउने। 

५. नगरलाई पूणर् सरसफाई य�ु, वातावरणमै�ी नगरको रुपमा �वकास गद� व्यवसा�यक तथा जै�वक कृ�ष 

उत्पादनमा जोड �दने तथा स्थानीय उत्पादन सहज रुपमा बजार पहुँचको व्यवस्था गर� नगरवासीहरुको 

आ�थर्क सामािजक अवस्थामा सधुार गन�। 

६. गणुस्तर�य िशक्षाका ला�ग �व�ालयहरुलाई सूचना ��व�धमै�ी बनाउने तथा आधारभतू स्वास्थ्य सेवालाई 

�भावकार� बनाउने। 

७. सशुासनको �त्याभ�ूत गराउन संस्थागत सधुार, सेवा �ा��मा सवर्सलुभता, िश�ता र गणुस्तर�यता कायम 

गर� नगरपा�लका��त आम नाग�रकहरुको आस्थालाई व�ृ� गन�। 

८. सेवा स�ुवधाको सन्त�ुलत �वतरण माफर् त लिक्षत वगर्को सशि�करण गन�। 

९. भ-ूउपयोग नी�त कायार्न्वयन गन�। 

१०. सबै वडामा संचा�लत �व�ालयहरुमा गणुस्तर�य िशक्षाको �त्याभ�ूत गन�। 
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११. बालमै�ी, वातावरणमै�ी, उ�ोगमै�ी, म�हलामै�ी, कृ�षमै�ी, पशमैु�ी, िशक्षामै�ी, स्वास्थ्यमै�ी, 

लिक्षतवगर् मै�ी, यवुामै�ी नगर घोषणा गन�। 

यी उ�ेश्य पूरा गनर् आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट तथा कायर्�मका �ाथ�मकताहरुः 

१. स्वास्थ्य क्षे�को भौ�तक सधुार गर� गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवाको �त्याभतू गन�, 

२. िशक्षा क्षे�मा समसाम�यक ��व�धको �वकास गन�, 

३. कृ�षमा आध�ुनक�करण, यािन्�क�करण र व्यवसायीकरण एवं �ा�ा�रक कृ�ष उत्पादनमा जोड �दने,  

४. राहत र रोजगार� गन�,  

५. सडक पूवार्धार स्तरो�ती गन�, 

६. गणुस्तर�य खानेपानी सेवाको �वस्तार, 

७. पयर्टन �व�र्न तथा वातावरण संरक्षण, 

८. वातावरणमै�ी उ�ोग, 

९. ��व�धमै�ी �व�ालय �नमार्ण, 

१०. संस्थागत क्षमतामा व�ृ� तथा सेवा �वाहमा �भावकार�ता, 

११. सशुासनमा जोड �दने। 

 

कायर् नी�तः 

१. मापदण्ड �वपर�त र �दषुणजन्य उ�ोग �वस्ता�पत क्षे�मा अगार्�नक कृ�ष उत्पादन तथा ह�रत क्षे� 

घोषणा गर� नमनुा कृ�षका पकेट क्षे�को रुपमा �वकास गन�। 

२. स्वास्थ्य, िशक्षा, रोजगार�, कृ�ष लगायतका क्ष�ेलाई �वशेष �ाथ�मकता राखी �व�वध कायर्�म 

संचालन गन�। 

३. कृ�ष, व्यवसाय, पयर्टन, उ�ोग तथा व्यापारलाई सहयोग पगु्ने गर� नमोब�ु नगरका सबै वडा केन्�हरु 

जोड्ने गर� �रङरोडको अवधारणा अनसुार सबै वडा कायार्लयहरुलाई सधै यातायात संचालन हनुे गर� 

सडक स�ालले जोड्ने र �मशः सडकहरु कालो प�े गद� जान े। 

४. रा��य भ-ूउपयोग नी�त तयार गर� सोह� अनसुार जोिखम संवेदनिशल भ–ूउपयोग योजना �नमार्ण गर� 

बस्ती क्षे�, पयर्टक�य क्ष�े, औ�ो�गक क्षे� तथा कृ�ष क्षे� लगायतमा ज�मनको व�गर्करण गर� एक 

स्थानीय तह एक औ�ो�गक क्ष�ेको अवधारणा अनरुुप औ�ो�गक क्ष�ेको घोषणा गर� कायार्न्वयन 

गन�। 

५. भकूम्प प�ातको पनुः �नमार्णलाई �भावकार� बनाई �नजी आवास �नमार्ण यसै आ�थर्क वषर्�भ�मा 

सम्प� गन�। 
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६. स्वास्थ्य ��त िजम्मेवार सम�ृ�को आधार भ� ेनारालाई आत्मसात गद� जीवन शैल�मा सधुार ल्याउन 

नाग�रकहरुमा सचेतना फैलाउन ेतथा नगरपा�लकामा रहेका अस्पताल र स्वास्थ्य केन्�हरुलाई 

स्तरो�ती गर� स�ुवधा सम्प� बनाउने तथा गणुस्तर�य सेवा उपलव्ध गराउने। 

७. सामूदा�यक �व�ालयहरुमा Virtual Education, MGML लगायतका ��व�ध र �सकाई �व�धलाई 

�नरन्तरता �दई गणुस्तर�य िशक्षाको �त्याभ�ुत गन�। 

८. सबैलाई स्वच्छ �पउने पानी पयुार्उन ेअवधारणा अनरुुप सबै स्थानमा खानेपानी �वस्तार गद� लैजाने। 

९. म�हला बालबा�लका आ�दवासी जनजा�त द�लत ज्ये� नाग�रक अपांग अत �वप�ता भएका प�रवार र 

लगायतका लिक्षत क्षे�को क्षमता �वकासको ला�ग िशक्षा स्वास्थ्य लगायत आवश्यक सीप �वकास 

ता�लम कायर्�म �वस्तार गन�।  

१०. बालमै�ी, वातावरणमै�ी, पूणर् सरसफाईय�ु, बाल�म म�ु, नगर �नमार्ण गनर् अ�भयानहरु स�ालन 

गन�।  

 

बजेटले समेटेका �मखु �वषयहरुः 
 

आदरणीय उपिस्थत सम्पूणर् नगरसभा सदस्यज्यूहरु,  

१. स्वास्थ्य क्षे�को भौ�तक सधुार गर� गणुस्तर�य स्वास्थ्य सेवाको �त्याभतु गन�। 

२. रोजगार� सजृना हनुे कायर्�महरु। 

३. नगरापा�लकाको �शासक�य भवन तथा वडा कायार्लयहरुको भवन �नमार्ण जस्ता अिघल्लो आ�थर्क 

वषर्मा सरुु ग�रएकोका अधरुा योजनालाई �ाथ�मकता �दने। 

४. नेपाल सरकार तथा �देश सरकारबाट सशतर् अनदुानबाट स�ालन ग�रने कायर्�महरु तथा त्यसको 

ला�ग लाग्ने लागत समेत ए�कन गर� �व�वध कायर्�महरु �नक्षे�पत भै आएको सन्दभर्मा उ� 

कायर्�महरुलाई हबुह ुस्वीकृत ग�रएको छ।  

५. नेपाल सरकार तथा �देश सरकारबाट सम्परुक अनदुानबाट स�ालन ग�रने कायर्�महरु तथा त्यसको 

ला�ग लाग्ने लागत समेत ए�कन गर� उ� कायर्�महरुलाई हबुह ुस्वीकृत ग�रएको छ।  

६. �देश सरकारबाट �वशेष अनदुानबाट स�ालन ग�रने कायर्�महरु तथा त्यसको ला�ग लाग्न ेलागत 

समेत ए�कन गर� उ� कायर्�महरुलाई हबुह ुस्वीकृत ग�रएको छ।  

७. ऐ�तहा�सक, धा�मर्क एवं पयर्टक�य महत्वको �व� ��स� नमोब�ु  क्षे�मा गरुुयोजना अनसुार पूवार्धार 

�वकासको ला�ग बजेट �व�नयोजन ग�रएको छ। 

८. नमोब�ु नगरपा�लकाका �व�भ� क्ष�ेमा स्वच्छ खानेपानी पयुार्उन यस नगरपा�लकालाई �ा� अनदुान 

समेतको उपयोग गर� नेपाल सरकारका केन्��य �नकाय तथा �व�भ� �वकास साझेदारहरुसँगको 

सहकायर्लाई अगा�ड बढाउन पहल गनर् बजेट �व�नयोजन ग�रएको छ।   



 

 
66 

९. समावेसी तथा द�गो �वकासका माध्यम�ारा समदुायको रुपान्तरण गद� उ� क्षे�मा क्षमता �वकास 

गन� नी�त अनरुुप लिक्षत क्षे� तथा �वषयगत क्ष�ेका �व�र्नात्मक कायर्�महरुलाई �नरन्तरता �दन 

आवश्यक बजेट �व�नयोजन ग�रएको छ। 

१०. नमोब�ु नगरपा�लकाको पा�र्िच� �नमार्ण भईसकेको हुँदा आव�धक नगर �वकास योजना तथा 

रणनी�तक योजना तजुर्मा गनर् बजेट �व�नयोजन ग�रएको छ। उ� दस्तावेजले आ�थर्क �वकास, भ-ू

उपयोग योजना, पूवार्धार �वकास योजना, वातावरण तथा �वपद व्यवस्थापन लगायतका क्ष�ेमा योजना 

तयार गर� कायार्न्वयन गनर् सहजता �दने तथा सम� नगरको �वकासलाई अगा�ड बढाउन महत्वपूणर् 

भ�ूमका खेल्नेछ।  

११. वातावरण मै�ी, जलवाय ुअनकुुल तथा द�गो �वकासलाई टेवा पयुार्उन �व�भ� स्थानमा वातावरण 

मै�ी पाकर्  चौतारा तथा उ�ानको �नमार्ण, पानीको महुान संरक्षण �रचाजर् पोखर� �नमार्णजस्ता कायर् गनर् 

रकमको �व�नयोजन ग�रएको छ।  

१२. बालमै�ी स्थानीय शासन तथा वातावरण मै�ी स्थानीय शाससनलाई टेवा पयुार्उन े�व�वध 

कायर्�महरुको ला�ग बजेट �व�नयोजन ग�रएको छ। 

१३. नगरका परम्परागत सांस्कृ�तक महत्वका स्थानहरु जा�ा, महोत्सव, पवर् तथा उत्सवको संरक्षण तथा 

�व�र्नको ला�ग बजेट �व�नयोजन ग�रएको छ। 

 

आदरणीय उपिस्थत सम्पूणर् नगरसभा सदस्यज्यूहरु, 

अब म आ.व. २०७८/०७९ का ला�ग अनमुा�नत ग�रएको बजेट �स्ततु गन� अनमु�त चाहन्छु । 
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नगरपा�लका नाम: नमोब�ु नगरपा�लका सभामा बजेट पेश भएको �म�त: २०७८/०३/१० 

�ववरण 

अन्त�रक �ोत 

(रु.) (आन्त�रक 

आय, मालपोत 

रिजस्�ेसन 

आ�थर्क वषर् 

२०७७/०७८ 

को अ.ल्या. रकम 

र जी.स.स. 

अनदुान समेत) 

राज� 

बाडंफाडंबाट 

�ा� हनु ेरकम 

(रु.) 

�व�ीय 

समानीकरण 

अनदुान (रु.) 

सशतर् अनदुान 
�वशेष 

अनदुान 

समपरुक 

अनदुान 
कुल बजेट 

खचर् �स्ताव 

चाल ु(सशतर् 

अनदुान बाहेक) 

पुँजीगत (सबै 

�कार अनदुान) 

संघ - 

७ करोड ६६ 

लाख ४७ 

हजार  

११ करोड ११ 

लाख  

२७ करोड ३४ 

लाख  
- ८३ लाख  

७१ करोड ९६ 

लाख ७२ हजार  

४१ करोड २८ 

लाख ७६ हजार 

३० करोड ६६ 

लाख ९९ हजार  
�देश 

४ करोड ८४ 

लाख ९० हजार  

९२ लाख ४ 

हजार 

२ करोड ७८ 

लाख ७६ हजार 
  

 ३ 

करोड  

४ करोड ८४ 

लाख ९० 

हजार  

स्थानीय 

तह 

१३ करोड ४६ 

लाख ५५ हजार 

१३ करोड 

४६ लाख ५५ 

हजार 

- - -   
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आदरणीय उपिस्थत सम्पूणर् नगरसभा सदस्यज्यूहरु, 
 

अन्त्यमा, 

नमोब�ु नगरपा�लकाले �वगतका कायर्�महरुलाई �नरन्तरता �दई को�भड महामार� �वरु�को पनुःउत्थान 

स�हतको आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ को बजेट तथा कायर्�म �स्ततु गरेको छ र यस कायर्मा सहयोग 

गनुर्हनुे सबैमा हामी आभार� छ�। योजना तथा कायर्�म तजुर्मा गनुर् भन्दा त्यसको सफल र गणुस्तर�य 

ढंगले समयमा कायार्न्वयन गनुर् हा�ा ला�ग चनूौ�तको �वषय भएकोले आगामी �दनमा सफल योजना 

कायार्न्वयन का ला�ग सवै पक्षबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गदर्छु। �वगतमा संचा�लत आयोजनाहरुले 

समाज रुपान्तरणमा क�त �भावकार� रहे �वषय महत्वपूणर् हो। यस तफर्  प�न सबै �नवार्िचत पदा�धकार�ले 

ध्यान �दन ुहनुेछ भन्दै भावी �दनमा सम�ृ र स-ुसंस्कृत नमोब�ु नगर बनाउन सबै राजनै�तक दल, नाग�रक 

समाज, �नजी क्षे�,  �व�भ� पेशागत  संघसस्थाका महानभुावहरु, िशक्षक, प�कार लगायत सबै नमोब�ु वासीमा 

हा�दर्क अ�पल गदर्छु। 

 

मैले आज �स्ततु गरेको बजेटको कायार्न्वयनले समाजवाद उन्मखु लोककल्याणकार� राज्य व्यवस्थालाई 

�व�र्न गनर्, संघीय सरकार/�देश सरकारले �लएको आ�थर्क व�ृ�को ल�य हा�सल गनर् तथा सम�ृ नेपाल 

र सखुी नेपाल�को द�घर्काल�न रा��य सोचलाई साथर्क बनाउन सहयोग पगु्नेछ भ� े �व�ास �लएको 

छु।नमोब�ुको सन्त�ुलत एवंम ् समावेशी �वकासमा टेवा पयुार्उन तथा सबै नगरबासीले सकारात्मक 

प�रवतर्नको अनभु�ूत गन� �दशातफर्  उन्मखु गराउन यो बजेटले महत्वपूणर् भ�ूमका खेल्नेछ भ� ेअपेक्षा गरेको 

छु। 

 

नमोब�ु नगरपा�लकाको दश� नगरसभा सम्प� गन� �ममा योजना तजुर्माका �व�भ� चरणमा सहयोग पयुार्उन ु

हनुे यस नगरका �नवार्िचत सवै जन��त�न�धहरु, कमर्चार�, राजनै�तक दलका �मखु एवं ��त�न�धहरु, उ�ोगी 

व्यवसायीहरु, �ािज्ञक व्यि�त्वहरु, नाग�रक समाजका ��त�न�धहरु, �व�भ� संघ संस्थाका ��त�न�धहरु, प�कार 

�म�हरु लगायत सम्पूणर् शभेुच्छुक महानभुावहरु तथा सम्पूणर् नगरवासी दाजभुाई तथा �दद� ब�हनीहरुलाई 

हा�दर्क धन्यवाद �दन चाहान्छु। उल्लेिखत नी�त, कायर्�म तथा बजेटको सफल कायार्न्वयनमा सम्ब� सबै 

पक्षको सदासयता रहने छ भ�े �व�ास स�हत हामी सबैको सहकायर्, सहयोग र सदभावले मा� यस नगरको 

सामािजक रुपान्तरण स�हतको आ�थर्क सम�ृ� तफर् को या�ा सफल हनुे सत्यलाई आत्मसात गद� आगामी 

�दनहरुमा प�न यहाँहरुको �नरन्तर सकृय सहभा�गता, सझुाव र सहयोगको अपेक्षा समेत गदर्छु । 

 



 

 
69 

भखर्र ग�त �लन लागेको हा�ो नगरपा�लकाको सम्ब�ृ�को या�ामा को�भड-१९ (कोरोना भाईरस)को 

सं�मणको कारण केह� अवरोध �सजर्ना भएको छ। देश बन्दाबिन्दको अवस्थामा रहँदा बन्द �ाय: रहेका 

आ�थर्क ग�त�व�धहरुलाई अब पनुजीवन �दन र यथास्थानमा ल्याउन थप �यास गनुर् भएको छ। नमोब�ु 

नगरपा�लकाको सम� आ�थर्क तथा सामािजक �वकासमा �नरन्तर सहयोग पयुार्उने सबै��त आभार �कट 

गद� यो बजेट कायार्न्वयनमा सबै पक्षको साथर्क साथ. सहयोग र समन्वय रहने �व�ास �लएको छु। 

 

अन्त्यमा, मलुक �भ� र बा�हर रहनभुएका सबै नेपाल� �दद�ब�हनी तथा दाजभुाईलाई को�भड-१९ (कोरोना 

भाईरस) को जोिखमबाट सरुिक्षत रहन हा�दर्क अनरुोध गद� सबल, सम�ृ र न्यायपूणर् रा� �नमार्णमा आ-

आफ्नो ठाउँबाट योगदान गनर् आव्हान गदर्छु। 

 

मिष्तस्कमा समझदार�, काधँमा िजम्मेवार�, हृदयमा इमान्दार� ।। 

 
ho gdf]a'4 Û 
wGojfb Û 
6L=kL= zdf{ ,gu/ k|d'v 
gdf]a'4 gu/kflnsf, 
es'08]a]zL, sfe|]knf~rf]s . 

ldltM @)&* c;f/ !) ut] .  
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b;f}+ gu/ ;efdf :jLs[ltsf] nflu k]z ePsf k|:tfj tyf lg0f{ox? M 

 
खण्ड (क): �स्तावहरु 

१. लोकतन्� र �जातन्� �ा��का ला�ग जीवन उत्सगर् गन� ज्ञात अज्ञात श�हदहरु ��त ��ा�ल� तथा 

��ासमुन अपर्ण गन�। 

२. नगर �मखु �ी ट�.�प. शमार्बाट नमोब�ु नगरपा�लकाको दश� नगर सभाको प�हलो बैठकमा पेश 

भएको आगामी आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ को नी�त तथा कायर्�म स्वीकृतका ला�ग पेश गन�। 

३. सावर्ज�नक लेखा स�म�तका संयोजक तथा वडा अध्यक्ष �ी राम कृष्ण उपाध्यायबाट नमोब�ु 

नगरपा�लकाको दश� नगर सभाको प�हलो बैठकमा पेश भएको आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ को 

अथर् सम्बन्धी �स्तावलाई कायार्न्वयन गनर्को �न�म� स्थानीय कर तथा शलु्क संकलन गन�, छुट 

�दने तथा आय संकलनको �शास�नक व्यवस्था गनर् बनेको आ�थर्क �वधेयक,२०७८ स्वीकृतका 

ला�ग पेश गन�। 

४. �व�ायन स�म�तका संयोजक तथा वडा अध्यक्ष �ी संिजव ढकालबाट नमोब�ु नगरपा�लकाको दश� 

नगर सभाको प�हलो बैठकमा पेश भएको आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ को सेवा र कायर्हरुको ला�ग 

सि�त कोषबाट केह� रकम खचर् गन� अ�धकार �दन र सो रकम �व�नयोजन गनर् बनेको �व�नयोजन 

�वधेयक,२०७८ स्वीकृतका ला�ग पेश गन�। 

५. नगर �मखु �ी ट�.�प. शमार्बाट नमोब�ु नगरपा�लकाको दश� नगर सभाको प�हलो बैठकमा पेश 

भएको चाल ुआ�थर्क वषर् २०७७/७८ को यथार्थ र आगामी आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ को 

अनमुा�नत आय व्यय �ववरण स�हतको वा�षर्क �वकास योजना (नी�त, कायर्�म तथा बजेट) (बजेट 

व�व्य) संशोधन स�हत स्वीकृतका ला�ग पेश गन�। 

६. नव� नगर सभा प�ात नगर कायर्पा�लकाको �म�त २०७७ चै� २८ गते देिख २०७८ असार 

मसान्तसम्म सम्मको बैठकबाट भएका �नणर्यहरु, न्या�यक स�म�तका �नणर्यहरु एवं आ�थर्क तथा 

�शास�नक �नणर्यहरु अनमुोदनको ला�ग पेश गन�। 

७. दश� नगरसभाबाट स्वीकृत (वा�षर्क नगर �वकास योजना) आ.व. २०७८/०७९ को �स्ता�वत 

नी�त, कायर्�म तथा बजेट कायार्न्वयन गन� गराउने अ�धकार नगर कायर्पा�लकालाई �दान गन�। 

८. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत (२५ हजार देिख ५० हजारसम्म जनसंख्या भएका नगरपा�लकाको) 

संगठन संरचना र दरवन्द� अनसुार संलग्न अनसूुिच बमोिजम संगठन संरचना र दरवन्द�मा 
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नसमे�टएका तर यस नगरपा�लकालाई अ�तआवश्यक देिखएका �थम नगरसभाबाट स्वीकृत भई 

�नरन्तरता पाएका तपिशल बमोिजमका नगरपा�लकाको आन्त�रक दरबन्द�/पदहरुलाई कायम गन�। 

 

 

९. नगरपा�लकाको आ�थर्क वषर् २०७६/०७७ बाट अ.ल्या. भई चाल ुआ�थर्क वषर् २०७७/०७८मा 

खचर् भएका र आ�थर्क वषर् २०७७/०७८ मा नेपाल सरकार तथा �देश सरकारबाट �ा� भएको 

�व�भ� शीषर्क तथा गत आ�थर्क वषर्बाट अ.ल्या. भई आएका िशषर्कहरुमा २०७८ असार मसान्त 

सम्म खचर् भएको खचर्को फाँटबार� अनसुारका खचर् तथा खचर् �कृया र आ�थर्क �ग�त �ववरण 

अनमुोदन गन�। 

१०. यस नगरपा�लकाको अन्त�रक लेखा प�रक्षण शाखा कायम भई कमर्चार� पदपू�तर् भई सकेको हुँदा 

चाल ुआ�थर्क वषर् २०७७/०७८ को अन्त�रक लेखा प�रक्षण सो शाखाबाट गराउने र सो शाखामा 

न्यून कमर्चार� रहेका कारण लेखा प�रक्षण गनर् आवश्यक सहयोग चा�हएमा िजल्ला समन्वय स�म�त 

र कोष तथा लेखा �नयन्�ण कायार्लयलाई अनरुोध गन�। 

११. नगर सभाबाट �नणर्य गनुर्पन� �वषय तर तत्कालै �नणर्य गर� �नकास �लनपुन� अवस्था भएमा र 

तत्काल नगर सभाको बैठक नबसेको वा बस्न नसक्ने अवस्थामा समेत नगर �मखुको समन्वयमा 

कायर्पा�लकाबाट �नणर्य गर� कायार्न्वयन गन� र यसर� �नणर्य ग�रएका सम्पूणर् �वषय अनमुोदनको 

ला�ग तत्प�ात बस्ने नगर सभाबाट अनमुोदन गन� गर� अिख्तयार� �दने। 

१२. नगरपा�लकाको आ�थर्क वषर् २०७६/०७७ को महालेखा �नयन्�ण कायार्लयबाट �ा� अिन्तम 

लेखा प�रक्षण ��तवेदन र िजन्सी �नर�क्षण ��तवेदन छलफल, स्वीकृत गर� सो ��तवेदन कायार्न्वयन 

गन�। 

�.म. यस अिघ कायम भई 

�नरन्तरता भएको दरबन्द�/पद 

हाल कायम ग�र �नरन्तरता 

�दएको पद 

आवश्यक 

संख्या 

कै�फयत 

१  काननुी सल्लाहकार (काननु 

सेवा, अ�धकृत स्तर) 

१  

२ वातावरण अ�धकृत वातावरण अ�धकृत (वातावरण 

सेवा, �ा�व�धक, अ�धकृत स्तर) 

१  

३ सचुना ��व�ध अ�धकृत सचुना ��व�ध आ�धकृत 

(कम्पटुर सेवा, �ा�व�धक, 

अ�धकृत स्तर) 

१  
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१३. आगामी आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ को ला�ग दश� नगर सभाबाट कुनै िशषर्कमा एकम�ु �व�नयोजन 

भएको भए ग�ठत �वषयगत स�म�तबाट सम्पूणर् कायर्पा�लका सदस्यहरुसँग समन्वय र सहकायर् गर� 

बजेट बाँडफाँड गन� र सो बाँडफाँड भएका कायर्�म स्वीकृत गन� अ�धकार नगर �मखुलाई 

�त्यायोिजत गन�। 

१४. आगामी आ�थर्क वषर् २०७८/०७९ को वा�षर्क नी�त, बजेट तथा कायर्�ममा कुनै प�न िशषर्कहरुमा 

रहेको अवण्डा बजेट तथा यस आ�थर्क वषर् �भ� कुनै �कारको एकम�ु बजेट �ा� भएमा वा कुनै 

�नकायबाट त्यस्तो बजेट तथा कायर्�म �ा� भएमा त्यो बजेट बाँडफाँड तथा योजना छनोट गन� 

अ�धकार कायर्पा�लकालाई �दान गन�। 

१५.  �म�त २०७७/११/१० गतेको नगर �मखु स्तर�य �नणर्यानसुार स्वीकृत ग�रएको जोखतौल 

(धमर्काँटा) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ र भारवाहक साधनको जोखतौल (धमर्काँटा) को 

���यात्मक आधार अनसुार भएको सम्पूणर् तौल (धमर्काँटा) सम्बन्धी ���यालाई अनमुोदनका 

ला�ग पेश गन�। 

१६. को�बड-१९ (कोरोना भाईरस)को जोिखमपूणर् प�रिस्थ�तमा अ�पंि�मा रहेर सेवा गन� स्वास्थ्यकम�, 

सरुक्षाकम�, जन��त�न�ध, सरसफाईकम�, कमर्चार� लगायत सम्पूणर् सरोकारवाला �नकाय र 

रा�सेवकको उच्च �शंसा गद� अत्यावश्यक वस्तकुो आपू�तर् सहज बनाउन योगदान गन� सबै व्यि� 

तथा संघसंस्थालाई धन्यवाद �दने। को�बड-१९ (कोरोना भाईरस)को सं�मण रोकथाम र 

�नयन्�णका ला�ग नमोब�ु नगरपा�लकाले चालेको कदममा पूणर् साथ �दई सहयोग गनुर्भएकोमा 

सम्पूणर् �दद�ब�हनी तथा दाजभुाइ��त हा�दर्क आभार व्य� गन� र महामार�को रोकथाम, �नयन्�ण 

र उपचार कायर्कोला�ग योगदान तथा �व�भ� राहत सामा�ीहरु सहयोग तथा नमोब�ु नगरपा�लकाको 

�कोप व्यवस्थापन �वशेष कोषमा सहयोग गनुर् हनुे सम्पूणर् जन��त�न�ध, राजनी�तक दल, कमर्चार�, 

िशक्षक, �नजी तथा व्यवसा�यक क्षे�, संचारकम�, सहकार�, गैरसरकार� सँस्था एवं सम्पूणर् 

दाताहरुलाई हा�दर्क कृतज्ञता स�हत धन्यवाद �दने। साथै को�बड-१९ (कोरोना भाईरस)को 

सं�मणबाट उपचाररत सम्पूणर्मा स्वास्थ्य लाभको कामना गद� सो सं�मणबाट देश �भ� र बा�हर 

�दवंगत आत्माको िचर शािन्तको कामना स�हत शोकाकुल प�रवारहरु धैयर्धारणको शि� �ा��को 

कामना स�हत हा�दर्क ��ा�ल� व्य� गन�। 

१७. नगरको अ�धकार, �ोत साधन, उ�रदा�यत्व, पारदिशर्ता र जवाफदे�हता स�हतको स्थानीय सरकारको 

रुपमा स्था�पत नमोब�ु नगरपा�लकाको आ�थर्क सम�ृ� र स्थानीय स्तरमा लोकतन्�को अभ्यासको 

�ममा सहयोग गनुर्हनुे सम्पूणर् जन��त�न�ध, राजनी�तक दल, कमर्चार�, सरुक्षाकम�, संचारकम�, 
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�देश सरकार, संघीय सरकार लगायतमा सम�ृ नमोब�ु नगरपा�लका �नमार्णमा आवश्यक सहयोग 

गनुर् भएकोमा हा�दर्क कृतज्ञता स�हत धन्यवाद ज्ञापन गन�। 

१८. नमोब�ु नगरपा�लकाको दश� नगरसभा सम्प� गन� �ममा योजना तजुर्माका �व�भ� चरणमा सहयोग 

पयुार्उन ुहनु ेयस नगरका �नवार्िचत सवै जन��त�न�धहरु, नगर सभा सदस्य, कायर्पा�लका सदस्य, 

�मखु �शासक�य अ�धकृत लगायत सम्पूणर् कमर्चार�, राजनै�तक दलका �मखु एवं ��त�न�धहरु, 

उ�ोगी व्यवसायीहरु, �ािज्ञक व्यि�त्वहरु, नाग�रक समाजका ��त�न�धहरु, �व�भ� संघ संस्थाका 

��त�न�धहरु, संचारकम� लगायत सम्पूणर् शभेुच्छुक महानभुावहरु तथा सम्पूणर् नगरवासी दाजभुाई 

तथा �दद� ब�हनीहरुलाई हा�दर्क धन्यवाद ज्ञापन गन�। 

 

खण्ड (ख): �नणर्यहरु 

१. मा�थ पेश भएका �स्ताव नम्बर १ देिख १८ मा उल्लेिखत �वषयहरु सवर्सम्म�तले स्वीकृत गन� र 

स्वीकृत �नणर्यहरु कायर्न्वयन गन�। 
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gdf]a'4 gu/kflnsfsf] bzf}+ gu/;efaf6 :jLs[t ljlgof]hg P]g, @)&* 
cg';f/sf] cg';"rLx? M 

अनसूुची  -१ 

आय  तथा व्ययको �क्षपेण 

शीषर्क आ .व .२०७८/७९ को  

अनमुान 

आय ६८,९६,७२,६६१ 

राजस्व  २२,९७,९२,६६१ 

आन्त�रक �ोत १०,४६,५५,१३१ 

११३१३ एक�कृत सम्पती कर ६०,८५,१३१ 

११३१४ भ�ुमकर /मालपोत  १,००,००० 

११३२१ घरवहाल कर ६,००,००० 

११४७९ अन्य मनोर�न कर ४०,००० 

१४१५१ सरकार� सम्प�ीको वहालबाट �ा� आय ५०,००० 

१४२१३ अन्य �ब��बाट �ा� रकम ५,००,००० 

१४२१९ अन्य सेवा शलु्क तथा �ब�� ४,००,००,००० 

१४२२९ अन्य �शास�नक सेवा शलु्क २५,००० 

१४२४२ नक्सापास दस्तरु २०,००,००० 

१४२४३ �सफा�रश दस्तरु ३५,००,००० 

१४२४४ व्यि�गत घटना दतार् दस्तरु २,००,००० 

१४२४५ नाता �मािणत दस्तरु ४,३०,००० 

१४२४९ अन्य दस्तरु २५,००,००० 

१४२५३ व्यावसाय रिज�ेशन दस्तरु ४५,००,००० 

१४२५४ रे�डयो  /एफ.एम.स�ालन दस्तरु  ५,००० 

१४२६५ अन्य क्षे�को आय ४,४०,५०,००० 

१४३११ न्या�यक दण्ड,  ज�रवाना र जफत १०,००० 

१४३१२ �शास�नक दण्ड, ज�रवाना र जफत ६०,००० 

१४६११ व्यवसाय कर  ० 

राजस्व बाडँफाडँबाट �ा� रकम १२,५१,३७,५३० 

११३१५ घरजग्गा रिज�ेशन दस्तरु २,५५,००,००० 
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११३१५ घरजग्गा रिज�ेशन दस्तरु ० 

११४११ बाँडफाँड भई �ा� हनुे मूल्य अ�भब�ृ� कर ३,८३,२३,५०० 

११४२१ बाँडफाँड भइर् �ा� हनुे अन्त :शलु्क  ३,८३,२३,५०० 

११४५६ बाँडफाँटबाट �ा� हनुे सवार� साधन कर २,२९,९०,५३० 

१४१५३ बाँडफाँड भई �ा� वन रोयल्ट� ० 

१४१५७ बाँडफाँड भई �ा� दह�र बह�रको �व��बाट �ा� हनुे आय ० 

अन्य आय ० 

१५१११ बेरूजू ० 

अन्तर सरकार� �व�ीय हस्तान्तरण ४५,९८,८०,००० 

संघीय सरकार ३९,२८,००,००० 

१३३११ समा�नकरण अनदुान ११,११,००,००० 

१३३१२ शसतर् अनदुान  चाल ु २४,६६,००,००० 

१३३१३ शसतर् अनदुान  पुँजीगत २,६८,००,००० 

१३३१६ समपरुक अनदुान चाल ु ० 

१३३१७ समपरुक अनदुान पुँजीगत ८३,००,००० 

१३३१८ अन्य अनदुान चाल ु   

�देश सरकार ६,७०,८०,००० 

१३३११ समा�नकरण अनदुान ९२,०४,००० 

१३३१२ शसतर् अनदुान  चाल ु ४१,७६,००० 

१३३१३ शसतर् अनदुान  पुँजीगत २,३७,००,००० 

१३३१४ �वषेश अनदुान चाल ु ० 

१३३१६ समपरुक अनदुान चाल ु ० 

१३३१७ समपरुक अनदुान पुँजीगत ३,००,००,००० 

बैदेिशक   

जनसहभा�गता ० 

�व�ीय व्यवस्था )�ा��(    
 

व्यय ७१,९६,७२,६६१ 

चाल ु ४१,२८,७३,११९ 

२११११ पा�र��मक कमर्चार� २०,८६,६३,७४४ 

२१११२ पा�र��मक पदा�धकार� १,०२,४८,००० 
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२११२१ पोशाक २८,९०,००० 

२११२३ औषधीउपचार खचर् १२,००,००० 

२११३२ महंगी भ�ा ३२,६४,००० 

२११३३ �फल्ड भ�ा ० 

२११३४ कमर्चार�को बैठक भ�ा १५,००,००० 

२११३५ कमर्चार� �ोत्साहन तथा परुस्कार १०,००,००० 

२११३९ अन्य भ�ा २,६३,७५० 

२११४१ पदा�धकार� बैठक भ�ा २४,५६,८०० 

२११४२ पदा�धकार�अन्य स�ुबधा ० 

२१२११ कमर्चार�को सामािजक सरुक्षा कोष खचर् ५,००,००० 

२१२१२ कमर्चार�को योगदानमा आधा�रत �नवतृभरण तथा उपदान 
कोष खचर् 

२५,२०,००० 

२१२१३ कमर्चार�को योगदानमा आधा�रत बीमा कोष खचर् ४,८०,००० 

२१२१४ कमर्चार� कल्याण कोष ५,००,००० 

२१२१९ अन्य सामािजक सरुक्षा खचर् ३,९६,००० 

२२१११ पानी तथा �बजलु� २७,५०,००० 

२२११२ संचार महसलु १९,६०,००० 

२२२११ इन्धन )पदा�धकार�(  ८,००,००० 

२२२१२ इन्धन )कायार्लय �योजन( २६,००,००० 

२२२१३ सवार� साधन ममर्त खचर् ५०,००,००० 

२२२१४ �बमा तथा नवीकरण खचर् ८,००,००० 

२२२२१ मेिशनर� तथा औजार ममर्त सम्भार तथा स�ालन खचर् १०,००,००० 

२२२९१ अन्य सम्पि�हरूको संचालन तथा सम्भार खचर् ० 

२२३११ मसलन्द तथा कायार्लय सामा�ी ८६,४५,००० 

२२३१२ पशपंुक्षीहरूको आहार ० 

२२३१३ पसु्तक तथा साम�ी खचर् ३९,६९,००० 

२२३१४ इन्धन - अन्य �योजन  ११,००,००० 

२२३१५ प�प��का, छपाई तथा सूचना �काशन खचर् ७२,००,००० 

२२३१९ अन्य कायार्लय संचालन खचर् ८,६०,००० 

२२४११ सेवा र परामशर् खचर् २,६९,२४,३८० 

२२४१२ सूचना �णाल� तथा सफ्टवेयर संचालन खचर् १०,००,००० 
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२२४१९ अन्य सेवा शलु्क ० 

२२५१२ सीप �वकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गो�ी सम्बन्धी 
खचर् 

६१,६०,००० 

२२५२१ उत्पादन साम�ी  /सेवा खचर्  १९,००,००० 

२२५२२ कायर्�म खचर् ६९,३१,००० 

२२५२९ �व�वध कायर्�म खचर् १,१८,०४,००० 

२२६११ अनगुमन, मूल्यांकन खचर् ११,९३,००० 

२२६१२ �मण खचर् ३६,०८,००० 

२२६१३ �विश� व्यि� तथा ��त�न�ध मण्डलको �मण खचर् ५,००,००० 

२२७११ �व�वध खचर् ७९,२२,४४५ 

२२७२१ सभा स�ालन खचर् १५,००,००० 

२५२१२ गैर �व�ीय  व्यवसायहरूलाई पूँजीगत सहायता १३,००,००० 

२५३११ शैिक्षक संस्थाहरूलाई सहायता २,२५,७४,००० 

२५३१२ स्वास्थ संस्थाहरूलाई सहायता ३५,५०,००० 

२५३१५ अन्य सस्था सहायता २५,००,००० 
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२६३२२ स्थानीय तहलाइ सःशतर् पुँजीगत अनदुान ० 

२६४११ सरकार� �नकाय, स�म�त, ��त�ान एवं बोडर्हरूलाई �नःशतर् 
चाल ुअनदुान 

१,३९,४९,००० 

२६४२१ सरकार� �नकाय, स�म�त, बोडर् – पुँजीगत �नःशतर् अनदुान  २,००,००० 

२७२११ छा�विृ� ९,७३,००० 

२७२१३ औषधीख�रद खचर् ४२,००,००० 

२८१४२ घरभाडा ६,८३,००० 

२८१४३ सवार� साधन तथा मेिशनर औजार भाडा १९,००,००० 

२८१४९ अन्य भाडा ३५,००० 

२८२११ राजस्व �फतार् १,९०,००,००० 
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३१११४ जग्गा �वकास कायर् ० 
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३११३२ अनसुन्धान तथा �वकास सम्बन्धी खचर् ० 
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३११५४ तटबन्ध तथा बाँध�नमार्ण २,००,००० 

३११५५ �संचाई संरचना �नमार्ण ४०,००,००० 

३११५६ खानेपानी संरचना �नमार्ण १,०५,२५,००० 

३११५७ वन तथा वातावरण संरक्षण २२,००,००० 

३११५८ सरसफाई संरचना �नमार्ण १२,००,००० 

३११५९ अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण ६,९९,११,९०६ 

३११६१ �न�मर्त भवनको संरचनात्मक सधुार खचर् ३४,००,१३० 

३११७१ पूँजीगत सधुार खचर् सावर्ज�नक �नमार्ण २०,००,००० 
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�व�ीय १,००,००० 
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बजेट बचत /(+)न्यून  (३,००,००,०००( 
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अनसूुची  -२ 
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१४२४९ अन्य दस्तरु २५,००,००० 

१४२५३ व्यावसाय रिज�ेशन दस्तरु ४५,००,००० 

१४२५४ रे�डयो  /एफ.एम.स�ालन दस्तरु  ५,००० 

१४२६५ अन्य क्षे�को आय ४,४०,५०,००० 

१४३११ न्या�यक दण्ड,  ज�रवाना र जफत १०,००० 

१४३१२ �शास�नक दण्ड, ज�रवाना र जफत ६०,००० 

१४६११ व्यवसाय कर  ० 

३२१२१ नगद   

३२१२२ ब�क मौज्दात ३,००,००,००० 
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१३३१७ समपरुक अनदुान पुँजीगत ८३,००,००० 
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अनसूुची  - ३ 

व्यय अनमुान 
 

आ .व : .२०७८/७९   मा�थल्लो बजेट उपशीषर्क  : नमोब�ु नगर कायर्पा�लका  

शीषर्क 
आ .व .२०७८/७९ 

को अनमुान 

�ोत 

आन्त�रक �ोत 

अन्तर सरकार� �व�ीय हस्तान्तरण 

नपेाल सरकार �देश सरकार 
स्थानीय 

तह 

व्यय ७१,९६,७२,६६१ २५,९७,९२,६६१ ३९,२८,००,००० ६,७०,८०,००० ० 

चाल ु ४१,२८,७३,११९ ८,७०,९२,७३९ ३२,१६,०४,३८० ४१,७६,००० ० 

२११११ पा�र��मक 

कमर्चार� 

२०,८६,६३,७४४ ३,००,२६,७४४ १७,८६,३७,००० ० ० 

२१११२ पा�र��मक 

पदा�धकार� 

१,०२,४८,००० १,०२,४८,००० ० ० ० 

२११२१ पोशाक २८,९०,००० १३,६०,००० १५,३०,००० ० ० 

२११२३ औषधीउपचार 

खचर् 

१२,००,००० १०,००,००० २,००,००० ० ० 

२११३२ महंगी भ�ा ३२,६४,००० ३२,६४,००० ० ० ० 

२११३३ �फल्ड भ�ा ० ० ० ० ० 

२११३४ कमर्चार�को 

बैठक भ�ा 

१५,००,००० १५,००,००० ० ० ० 
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२११३५ कमर्चार� 

�ोत्साहन तथा परुस्कार 

१०,००,००० १०,००,००० ० ० ० 

२११३९ अन्य भ�ा २,६३,७५० १,६३,७५० १,००,००० ० ० 

२११४१ पदा�धकार� 

बैठक भ�ा 

२४,५६,८०० २४,५६,८०० ० ० ० 

२११४२ 

पदा�धकार�अन्य स�ुबधा 

० ० ० ० ० 

२१२११ कमर्चार�को 

सामािजक सरुक्षा कोष 

खचर् 

५,००,००० ० ५,००,००० ० ० 

२१२१२ कमर्चार�को 

योगदानमा आधा�रत 

�नवतृभरण तथा उपदान 

कोष खचर् 

२५,२०,००० २५,२०,००० ० ० ० 

२१२१३ कमर्चार�को 

योगदानमा आधा�रत 

बीमा कोष खचर् 

४,८०,००० ४,८०,००० ० ० ० 

२१२१४ कमर्चार� 

कल्याण कोष 

५,००,००० ५,००,००० ० ० ० 

२१२१९ अन्य 

सामािजक सरुक्षा खचर् 

३,९६,००० ० ० ३,९६,००० ० 

२२१११ पानी तथा 

�बजलु� 

२७,५०,००० २७,५०,००० ० ० ० 
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२२११२ संचार महसलु १९,६०,००० १७,५०,००० ५,००० २,०५,००० ० 

२२२११ इन्धन 

)पदा�धकार�(  

८,००,००० ८,००,००० ० ० ० 

२२२१२ इन्धन 

)कायार्लय �योजन(  

२६,००,००० २६,००,००० ० ० ० 

२२२१३ सवार� साधन 

ममर्त खचर् 

५०,००,००० ५०,००,००० ० ० ० 

२२२१४ �बमा तथा 

नवीकरण खचर् 

८,००,००० ८,००,००० ० ० ० 

२२२२१ मेिशनर� तथा 

औजार ममर्त सम्भार 

तथा स�ालन खचर् 

१०,००,००० १०,००,००० ० ० ० 

२२२९१ अन्य 

सम्पि�हरूको संचालन 

तथा सम्भार खचर् 

० ० ० ० ० 

२२३११ मसलन्द तथा 

कायार्लय सामा�ी 

८६,४५,००० २,८३,००० ८३,६२,००० ० ० 

२२३१२ पशपंुक्षीहरूको 

आहार 

० ० ० ० ० 

२२३१३ पसु्तक तथा 

साम�ी खचर् 

३९,६९,००० १०,००,००० २९,६९,००० ० ० 

२२३१४ इन्धन - 

अन्य �योजन 

११,००,००० १०,००,००० १,००,००० ० ० 
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२२३१५ प�प��का, 

छपाई तथा सूचना 

�काशन खचर् 

७२,००,००० ६०,००,००० १२,००,००० ० ० 

२२३१९ अन्य कायार्लय 

संचालन खचर् 

८,६०,००० ० ८,६०,००० ० ० 

२२४११ सेवा र परामशर् 

खचर् 

२,६९,२४,३८० २,५०,००० २,६६,७४,३८० ० ० 

२२४१२ सूचना �णाल� 

तथा सफ्टवेयर संचालन 

खचर् 

१०,००,००० ० १०,००,००० ० ० 

२२४१९ अन्य सेवा 

शलु्क 

० ० ० ० ० 

२२५१२ सीप �वकास 

तथा जनचेतना ता�लम 

तथा गो�ी सम्बन्धी खचर् 

६१,६०,००० ० ६१,६०,००० ० ० 

२२५२१ उत्पादन 

साम�ी  /सेवा खचर्  

१९,००,००० ० १९,००,००० ० ० 

२२५२२ कायर्�म खचर् ६९,३१,००० २३,००,००० ४६,३१,००० ० ० 

२२५२९ �व�वध 

कायर्�म खचर् 

१,१८,०४,००० ४,००,००० ९७,५४,००० १६,५०,००० ० 

२२६११ अनगुमन, 

मूल्यांकन खचर् 

११,९३,००० ० ११,९३,००० ० ० 

२२६१२ �मण खचर् ३६,०८,००० ० ३६,०८,००० ० ० 
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२२६१३ �विश� व्यि� 

तथा ��त�न�ध मण्डलको 

�मण खचर् 

५,००,००० ० ५,००,००० ० ० 

२२७११ �व�वध खचर् ७९,२२,४४५ २८,५७,४४५ ५०,६५,००० ० ० 

२२७२१ सभा स�ालन 

खचर् 

१५,००,००० ० १५,००,००० ० ० 

२५२१२ गैर �व�ीय  

व्यवसायहरूलाई पूँजीगत 

सहायता 

१३,००,००० ० १३,००,००० ० ० 

२५३११ शैिक्षक 

संस्थाहरूलाई सहायता 

२,२५,७४,००० ० २,०९,९९,००० १५,७५,००० ० 

२५३१२ स्वास्थ 

संस्थाहरूलाई सहायता 

३५,५०,००० ० ३२,००,००० ३,५०,००० ० 

२५३१५ अन्य सस्था 

सहायता 

२५,००,००० ० २५,००,००० ० ० 

२६३१२ स्थानीय 

तहलाइ सःशतर् चाल ु

अनदुान 

० ० ० ० ० 

२६३२२ स्थानीय 

तहलाइ सःशतर् पुँजीगत 

अनदुान 

० ० ० ० ० 

२६४११ सरकार� 

�नकाय, स�म�त, ��त�ान 

१,३९,४९,००० ६,००,००० १,३३,४९,००० ० ० 
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एवं बोडर्हरूलाई �नःशतर् 

चाल ुअनदुान 

२६४२१ सरकार� 

�नकाय, स�म�त, बोडर् – 

पुँजीगत �नःशतर् अनदुान 

२,००,००० २,००,००० ० ० ० 

२७२११ छा�विृ� ९,७३,००० ० ९,७३,००० ० ० 

२७२१३ औषधीख�रद 

खचर् 

४२,००,००० २२,००,००० २०,००,००० ० ० 

२८१४२ घरभाडा ६,८३,००० ६,८३,००० ० ० ० 

२८१४३ सवार� साधन 

तथा मेिशनर औजार 

भाडा 

१९,००,००० १,००,००० १८,००,००० ० ० 

२८१४९ अन्य भाडा ३५,००० ० ३५,००० ० ० 

२८२११ राजस्व �फतार् १,९०,००,००० ० १,९०,००,००० ० ० 

पंूजीगत ३०,६६,९९,५४२ १७,२५,९९,९२२ ७,११,९५,६२० ६,२९,०४,००० ० 

३११११ आवासीय भवन 

�नमार्ण /ख�रद  

१,२७,५०,००० १८,५०,००० १,०९,००,००० ० ० 

३१११२ गैर आवासीय 

भवन �नमार्ण /ख�रद  

२,२४,७५,००० १,९६,९६,२२० ७,७८,७८० २०,००,००० ० 

३१११३ �न�मर्त भवनको 

संरचनात्मक सधुार खचर्  

३६,००,००० ३३,२१,००० ० २,७९,००० ० 
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३१११४ जग्गा �वकास 

कायर् 

० ० ० ० ० 

३११२१ सवार� साधन ९,६०,००० ० ९,६०,००० ० ० 

३११२२ मेिशनर� तथा 

औजार 

२१,००,००० ९,००,००० १२,००,००० ० ० 

३११२३ फ�नर्चर तथा 

�फक्चसर् 

४७,२५,००० २,००,००० २,००,००० ४३,२५,००० ० 

३११३१ पशधुन तथा 

बागवानी �वकास खचर् 

७३,९५,४७० ६१,९५,४७० १२,००,००० ० ० 

३११३२ अनसुन्धान 

तथा �वकास सम्बन्धी 

खचर् 

० ० ० ० ० 

३११३५ पूँजीगत 

परामशर् खचर् 

१,९९,७२,००० १,२२,७२,००० ७७,००,००० ० ० 

३११४१ सरुक्षा �णाल� 

तथा उपकरण �ा�� खचर् 

० ० ० ० ० 

३११५१ सडक तथा 

पूल �नमार्ण 

१३,३८,९०,५२१ ६,९९,९०,५२१ १,६१,००,००० ४,७८,००,००० ० 

३११५३ �व�तु संरचना 

�नमार्ण 

१,१७,५१५ १,१७,५१५ ० ० ० 

३११५४ तटबन्ध तथा 

बाँध�नमार्ण 

२,००,००० २,००,००० ० ० ० 
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३११५५ �संचाई संरचना 

�नमार्ण 

४०,००,००० १५,००,००० ० २५,००,००० ० 

३११५६ खानेपानी 

संरचना �नमार्ण 

१,०५,२५,००० ८२,२५,००० ० २३,००,००० ० 

३११५७ वन तथा 

वातावरण संरक्षण 

२२,००,००० ५,००,००० १७,००,००० ० ० 

३११५८ सरसफाई 

संरचना �नमार्ण 

१२,००,००० २,००,००० १०,००,००० ० ० 

३११५९ अन्य 

सावर्ज�नक �नमार्ण 

६,९९,११,९०६ ३,८७,५५,०६६ २,७४,५६,८४० ३७,००,००० ० 

३११६१ �न�मर्त भवनको 

संरचनात्मक सधुार खचर् 

३४,००,१३० ३४,००,१३० ० ० ० 

३११७१ पूँजीगत सधुार 

खचर् सावर्ज�नक �नमार्ण 

२०,००,००० ० २०,००,००० ० ० 

३११७२ पूँजीगत 

अनसुन्धान तथा परामशर् 

४,१२,००० ४,१२,००० ० ० ० 

३१४११ जग्गा�ा�� खचर् ३६,००,००० ३६,००,००० ० ० ० 

३१५११ भैपर� आउने 

पूँजीगत 

१२,६५,००० १२,६५,००० ० ० ० 

�व�ीय १,००,००० १,००,००० ० ० ० 

३२१५९ अन्य संस्थामा 

शेयर लगानी �ब��  

१,००,००० १,००,००० ० ० ० 
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अनसूुची ५ 

क्ष�ेगत व्यय अनमुान 
 

�स .नं.  संकेत शीषर्क �व�नयोजन 

 

 

�ोत 

आन्त�रक �ोत अन्तर सरकार� �व�ीय हस्तान्तरण 

नपेाल सरकार �देश सरकार स्थानीय 

तह 

१ २ आ�थर्क �वकास २,२३,९५,४७० ८७,९५,४७० १,२१,००,००० १५,००,००० ० 

१ २०१ कृ�ष १,३५,९५,४७० ४३,९५,४७० ९२,००,००० ० ० 

२ २०२ उ�ोग ३४,००,००० ५,००,००० २९,००,००० ० ० 

३ २०६ जल�ोत तथा �संचाई १४,००,००० १४,००,००० ० ० ० 

४ २०८ पशपुन्छ� �वकास ४०,००,००० २५,००,००० ० १५,००,००० ० 

२ ७ सामािजक �वकास २८,६६,३२,३६६ २,७४,४९,५२६ २५,४१,५६,८४० ५०,२६,००० ० 

१ ७०२ सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण ९१,९६,००० १०,००,००० ७८,००,००० ३,९६,००० ० 

२ ७०३ यवुा तथा खेलकुद १६,७०,००० १५,७०,००० १,००,००० ० ० 

३ ७०४ खानेपानी तथा सरसफाई  १,१३,७५,००० ७८,७५,००० १०,००,००० २५,००,००० ० 

४ ७०५ भाषा तथा संस्कृ�त ३२,००,००० ९,००,००० २३,००,००० ० ० 
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५ ७०६ िशक्षा १९,३८,००,००० १,३९,००,००० १७,९९,००,००० ० ० 

६ ७०७ स्वास्थ्य ५,९५,३०,००० ० ५,७४,००,००० २१,३०,००० ० 

७ ७०८ ल��गक समानता तथा सामािजक 

समावेशीकरण 

७८,६१,३६६ २२,०४,५२६ ५६,५६,८४० ० ० 

३ ३ पूवार्धार �वकास २१,९७,१९,७७१ १३,२४,८६,९९१ २,९०,२८,७८० ५,८२,०४,००० ० 

१ ३०१ यातयात पूवार्धार १४,९०,१४,५२१ ७,८७,१४,५२१ २,२५,००,००० ४,७८,००,००० ० 

२ ३०२ भवन, आवास तथा सहर� �वकास ४,७९,५७,७३५ ४,०९,५३,९५५ ६,७८,७८० ६३,२५,००० ० 

३ ३०३ उजार् ५३,९७,५१५ १२,४७,५१५ १८,५०,००० २३,००,००० ० 

४ ३०५ �बज्ञान तथा ��ब�ध १५,००,००० १५,००,००० ० ० ० 

५ ३०६ पनु�नमार्ण १५,००,००० १५,००,००० ० ० ० 

६ ३०७ सम्पदा पूवार्धार १,४३,५०,००० ८५,७१,००० ४०,००,००० १७,७९,००० ० 

४ ४ सशुासन तथा अन्तरसम्बिन्धत क्ष�े २,५१,९०,९३५ ५२,४०,९३५ १,७६,००,००० २३,५०,००० ० 

१ ४०१ शासन �णाल� १,५०,००० ० ० १,५०,००० ० 

२ ४०५ काननु तथा न्याय ५,००,००० ० ५,००,००० ० ० 

३ ४१० ग�रबी �नवारण १,००,००० ० १,००,००० ० ० 

४ ४१२ योजना तजुर्मा र कायर्न्वयन  ३५,००,००० ० ३५,००,००० ० ० 
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५ ४१४ तथ्यांक �णाल� १५,००,००० ० १५,००,००० ० ० 

६ ४१५ वातावरण तथा जलवाय ु १,४५,००,००० ३,००,००० १,२०,००,००० २२,००,००० ० 

७ ४१७ �वपद व्यवस्थापन ४९,४०,९३५ ४९,४०,९३५ ० ० ० 

५ १ कायार्लय स�ालन तथा �शास�नक १६,५७,३४,११९ ८,५८,१९,७३९ ७,९९,१४,३८० ० ० 

१ १०१ कायार्लय स�ालन तथा �शास�नक १६,५७,३४,११९ ८,५८,१९,७३९ ७,९९,१४,३८० ० ० 

कुल जम्मा ७१,९६,७२,६६१ २५,९७,९२,६६१ ३९,२८,००,००० ६,७०,८०,०००   
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अनसूुची ६ 

��याकलाप गत व्यय अनमुान 
 

�स .नं.  कायर्�म /आयोजना/��याकलापको   नाम 
खचर् 

शीषर्क 
�व�नयोजन 

�ोत 

आन्त�रक �ोत 

अन्तर सरकार� �व�ीय हस्तान्तरण 

नपेाल सरकार �देश सरकार 
स्थानीय 

तह 

८०३२६४०२१०१ नमोब�ु नगरपा�लका 

१ पा�र��मक कमर्चार� २११११ २,९४,३१,७४४ २,९४,३१,७४४ ० ० ० 

२ पा�र��मक पदा�धकार� २१११२ १,०२,४८,००० १,०२,४८,००० ० ० ० 

३ कमर्चार� पोशाक खचर् २११२१ १३,६०,००० १३,६०,००० ० ० ० 

४ न पा �भ�का गिम्भर �वरामी नाग�रक )कायर्पा�लकाबाट �नणर्य 

भएका र मापदण्ड अनसुार यातायात सहयोग ( 

२११२३ १०,००,००० १०,००,००० ० ० ० 

५ महंगी भ�ा २११३२ ३२,६४,००० ३२,६४,००० ० ० ० 

६ अन्य �व�भ� वैठक २११३४ १५,००,००० १५,००,००० ० ० ० 

७ कमर्चार� �ोत्साहन भ�ा २११३५ १०,००,००० १०,००,००० ० ० ० 
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४१० �बप� �बरा�मलाई आ�थर्क सहायता अनदुान २७२१३ १०,००,००० १०,००,००० ० ० ० 

४११ औषधीख�रद तथा उपकरण ख�रद २७२१३ १०,००,००० १०,००,००० ० ० ० 

८०३२६४०२३०३ नमोब�ु नगरपा�लका - कृ�ष  

४१२ कृ�ष �वकास शाखासँग  संबिन्धत कायर्�म ३११३१ २५,००,००० २५,००,००० ० ० ० 

८०३२६४०२५११  संघीय सरकारबाट हस्तान्त�रत कायर्�म (शसतर् अनदुान) 
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४१३ रोजगार सहायकको तलब २११११ ३,६७,००० ० ३,६७,००० ० ० 

४१४ कृ�ष तथा पश ुसेवाका एक गाँउ एक �ा�व�धकहरुको तलव भ�ा २११११ ४,००,००० ० ४,००,००० ० ० 

४१५ कामका ला�ग पा�र��मक अनदुान (यवुा रुप) २११११ ४१,००० ० ४१,००० ० ० 

४१६ माध्य�मक तहका स्वीकृत दरवन्द�का िशक्षक, राहत अनदुान 
िशक्षक ला�ग तलब भ�ा अनदुान (�वशेष िशक्षा प�रषद 
अन्तरगतका िशक्षक/कमर्चार�,�ा�व�धक धारका �िशक्षक समेत) 

२११११ ३,१९,००,००० ० ३,१९,००,००० ० ० 

४१७ रोजगार संयोजकको तलव २११११ ४,६८,००० ० ४,६८,००० ० ० 

४१८ कामका ला�ग पा�र��मक अनदुान २११११ ७,२२,००० ० ७,२२,००० ० ० 

४१९ �ारिम्भक बाल �वकास सहजकतार्हरुको पा�र��मक तथा �व�ालय 

कमर्चार� व्यबस्थापन अनदुान 

२११११ ६,५२,००० ० ६,५२,००० ० ० 

४२० कामका ला�ग पा�र��मक अनदुान (यवुा रुप) २११११ ४४,००,००० ० ४४,००,००० ० ० 

४२१ आधारभतू तहका स्वीकृत दरवन्द�का िशक्षक, राहत अनदुान 
िशक्षकका ला�ग तलब भ�ा अनदुान (�वशेष िशक्षा प�रषद 
अन्तरगतका िशक्षक/कमर्चार�हरु समेत) 

२११११ ९,६२,००,००० ० ९,६२,००,००० ० ० 

४२२ एम. आइर्. एस. अपरेटर र �फल्ड सहायक पा�र��मक, चाडपवर् 
खतर् तथा पोशाक खचर् 

२११११ ५,२०,००० ० ५,२०,००० ० ० 

४२३ �ा�व�धक सहायकको तलव २११११ ३,६७,००० ० ३,६७,००० ० ० 
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४२४ स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौक�, �ा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा 
कायर्रत कमर्चार�हरुको तलव, महगी भ�ा, स्थानीय भ�ा, पोषाक 
लगायत �शास�नक खचर् समेत 

२११११ ४,२६,००,००० ० ४,२६,००,००० ० ० 

४२५ रोजगार सहायकको पोशाक भ�ा २११२१ १०,००० ० १०,००० ० ० 

४२६ �ा�व�धक सहायकको पोसाक २११२१ १०,००० ० १०,००० ० ० 

४२७ रोजगार संयोजकको पोसाक २११२१ १०,००० ० १०,००० ० ० 

४२८ रा��य म�हला स्वास्थ्य स्वयंसे�वका कायर्�म (पोशाक �ोत्साहन, 

यातायात खचर्, वा�षर्क स�मक्षा गो�ी र �दवस मनाउने खचर् समेत) 

२११२१ १५,००,००० ० १५,००,००० ० ० 

४२९ �बरामी नवजात िशश ु�नशलु्क उपचार सोधभनार् २११२३ २,००,००० ० २,००,००० ० ० 

४३० गनुासो सनुवुाई अ�धकार� २११३९ १,००,००० ० १,००,००० ० ० 

४३१ एम. आइर्. एस. अपरेटर र �फल्ड सहायको ला�ग स�ार खचर् २२११२ ५,००० ० ५,००० ० ० 

४३२ स�ार सामा�ी �सारण तथा छपाइर् (स�ार र पहँचु अ�भयान 

स�ालान) 

२२३११ २,४०,००० ० २,४०,००० ० ० 

४३३ सामदुा�यक �व�ालयका छा�ाहरुलाई �नशलु्क स्या�नटर� प्याड 

ब्यवस्थापन 

२२३११ ११,९५,००० ० ११,९५,००० ० ० 

४३४ सामदुा�यक �व�ालयका छा�ाहरुलाई �नशलु्क स्या�नटर� प्याड 

ब्यवस्थापन 

२२३११ ८७,००० ० ८७,००० ० ० 

४३५ मसलन्द सामान ख�रद (सेवा केन्� स�ालानाथर्) २२३११ १,२०,००० ० १,२०,००० ० ० 
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४३६ सावर्ज�नक �व�ालयका �व�ाथ�हरुका ला�ग �नशलु्क पा�पसु्तक 

अनदुान 

२२३१३ २,०१,००० ० २,०१,००० ० ० 

४३७ सावर्ज�नक �व�ालयका �व�ाथ�हरुका ला�ग �नशलु्क पा�पसु्तक 

अनदुान 

२२३१३ २७,६८,००० ० २७,६८,००० ० ० 

४३८ ग�रबी �नवारणका ला�ग लघ ुउ�म �वकास कायर्�म संचालन 
�नद� िशका, २०७७ बमोिजम उ�मीको स्तरो�ती (आवश्यकता 
प�हचानका आधारमा पनुतार्जगी र एडभान्स सीप �वकास ता�लम 
कायर्�म) 

२२५१२ ४,८०,००० ० ४,८०,००० ० ० 

४३९ ग�रबी �नवारणका ला�ग लघ ुउ�म �वकास कायर्�म संचालन 
�नद� िशका, २०७७ बमोिजम लघ ुउ�म �वकास मोडेलमा नयाँ लघ ु
उ�मी �सजर्ना गन� 

२२५१२ २२,८०,००० ० २२,८०,००० ० ० 

४४० आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएका कृ�ष तफर् का साना 
व्यवसा�यक कृ�ष उत्पादन केन्� (पकेट) �वकास कायर्�म 
�नरन्तरता 

२२५२१ १२,००,००० ० १२,००,००० ० ० 

४४१ आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएको बा�ाको साना व्यवसा�यक 
कृ�ष उत्पादन केन्� (पकेट) �वकास कायर्�म �नरन्तरता 

२२५२१ ७,००,००० ० ७,००,००० ० ० 

४४२ स्थलगत अनिुशक्षण ग�र स्वास्थ्यक�मर्हरूको क्षमता अ�भविृध्द एवं 

तथ्यांङकको गणुस्तर स�ुनि�त, क्षयरोगका कायर्�मको अधर् बा�षर्क 
स�मक्षा तथा उपचार न�तजाको कोहटर् �व�षेण 

२२५२२ ६०,००० ० ६०,००० ० ० 
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४४३ �व�भ� सरुवारोग, नसन� रोग, जनुो�टक, मान�सक स्वास्थ्य सम्बिन्ध 

अन्तर��या कायर्�म तथा �दवसहरु (Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम �दवस, मान�सक स्वास्थ्य 
�दवस, अल्जाईमर �दवस, रे�बज �दवस, �व� औलो �दवस) मनाउने 

२२५२२ १,२०,००० ० १,२०,००० ० ० 

४४४ �स�बआईएमएन�सआई Onsite कोिचं� र समता तथा पहुँच 
कायर्�म 

२२५२२ २,००,००० ० २,००,००० ० ० 

४४५ पा�लकास्तरमा खोप र सरसफाई �व�धन कायर्�मको स�मक्षा, 
सू�मयोजना अध्याव�धक र पा�लका खोप समन्वय स�म�तको 
अ�भमिुखकरण समेत पा�लका स्तरमा २ �दन, वडा खोप समन्वय 
स�म�तको स्वास्थ्य संस्था, वडा सतरमा अ�भमिुखकरण १ �दन तथा 
पूणर् खोप स�ुन�तताको लागी घरधरु� सर 

२२५२२ २,७८,००० ० २,७८,००० ० ० 

४४६ रा�प�त र�न� �सल्ड ��तयो�गता (स्थानीय तहस्तर�य) २२५२२ १,००,००० ० १,००,००० ० ० 

४४७ म�हला, बालबा�लका, अपा�ता भएका व्यि�, ज्ये� नाग�रक र 
यौ�नक तथा ल��गक अल्पसंख्यक का तथ्या� संकलन र अधाव�धक 
गन� 

२२५२२ १,००,००० ० १,००,००० ० ० 

४४८ मध्यम ��व�धय�ु बहउु�शे्यीय फलफूल नसर्र� स्थापना कायर्�म २२५२२ ७,५०,००० ० ७,५०,००० ० ० 

४४९ को�भड १९ �वरु� खोप अ�भयान संचालन ब्यवस्थापन खचर् -
पा�लकास्त�रय स�मक्षा तथा योजना र पा�लका तथा स्वास्थ्य सस्था 
स्त�रय सपु�रवेक्षण_ 

२२५२२ २,२४,००० ० २,२४,००० ० ० 
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४५० को�भड १९ लगायत �व�भ� महामार�जन्य रोगहरुको रोकथाम, 

�नयन्�ण तथा �नगरानीका ला�ग सरोकारवाला सगँको अन्तर��या 
तथा RRT, स्वास्थ्यकम� प�रचालन 

२२५२२ ५०,००० ० ५०,००० ० ० 

४५१ पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृ�ष, पशसेुवा, म�हला 
तथा बालबा�लका, िशक्षा र शासक�य �वन्ध) क्ष�ेका कायर्�महरू 
स�ानल) 

२२५२२ ५,००,००० ० ५,००,००० ० ० 

४५२ �व�ालय स्वास्थ्य िशक्षा/आमा समहु तथा म�हला स्वास्थ्य 

स्वयंसे�वकाहरूका ला�ग सामािजक व्यवहार प�रवतर्न कायर्�म 

२२५२२ १,००,००० ० १,००,००० ० ० 

४५३ पा�लका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मा�सक बैठक, डाटा 
भे�र�फकेशन एवं गणुस्तर सधुार साथै चौमा�सक एवं बा�षर्क 
स�मक्षा 

२२५२२ २,००,००० ० २,००,००० ० ० 

४५४ पोषण कायर्�म २२५२२ १५,४७,००० ० १५,४७,००० ० ० 

४५५ ई�पडे�मयोलोजी �रपो�टर्ङ २२५२२ ६,००० ० ६,००० ० ० 

४५६ पशपंुक्षी आद�बाट हनु ेईन्फुएन्जा, बडर् फ्ल,ु AMR, �स��सक��सस, 

टक्सोप्लाज्मो�सस आ�द �व�भ� सरुवारोग सम्बिन्ध रोकथाम तथा 
�नयन्�णका ला�ग सचेतना कायर्�म 

२२५२२ २०,००० ० २०,००० ० ० 

४५७ शैिक्षक पहुँच स�ुनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैकिल्पक िशक्षा 
कायर्�म (परम्परागत �व�ालय, वैकिल्पक �व�ालय, साक्षरता र 
�नरन्तर िशक्षाका कायर्�म समेत) 

२२५२२ ७६,००० ० ७६,००० ० ० 
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४५८ प�रवार �नयोजन �कशोर �कशोर� तथा �जनन ्स्वास्थ्य कायर्�म २२५२९ ५,०८,००० ० ५,०८,००० ० ० 

४५९ �वभागले उपलव्ध गराएको ता�लम खाका बमोिजम घटना दतार् 
तथा सामािजक सरुक्षा सम्बन्धमा नपा/गापा, वडा कायार्लयका 
कमर्चार�हरुको ला�ग ता�लम तथा जन��त�न�धहरुलाई 
अ�भमिुखकरण कायर्�म स�ालन 

२२५२९ २,९४,००० ० २,९४,००० ० ० 

४६० कृ�ष, पशपुन्छ� तथा मत्स्य तथ्याकं अध्याव�धक कायर्�म २२५२९ १,००,००० ० १,००,००० ० ० 

४६१ उपचारात्मक सेवा अन्तगर्तका कायर्�महरु ( ,आधारभतू स्वास्थ्य 

सेवा केन्� (स्वास्थ्य चौक� ) / आधारभतू अस्पतालको न्यनुतम 
सेवा मापदण्ड कायर्�म संचालन तथा स�ु��धकरण र आखँा, नाक, 

कान, घांट� तथा मखु स्वास्थ्य सम्विन्ध अ�भमखुीकरण तथा 
�ब�ालय स्���नंग कार 

२२५२९ ६,००,००० ० ६,००,००० ० ० 

४६२ क्षयरोगका जोिखम समहु तथा स्वास्थ सेवाको पहचु कम भएका 
समदुायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कायर्�म, घरप�रवारका 
सदस्यहरूको सम्पकर्  प�रक्षण, समदुायमा क्षयरोगका �वरामीहरूको 
खोजपडतालका ला�ग क्षभता अ�भव�ृ� तथा प�रचालन । 

२२५२९ १,०५,००० ० १,०५,००० ० ० 

४६३ औलो तथा कालाजार माहामार� हनुे क्ष�ेको छनौट गर� �बषा�द 
छकर् न े(रेस्पोन्सीभ स्�ेइङ समेत), �कटजन्य रोग �नयन्�ण 
कायर्�मको अनगुमन एवम ्मूल्या�न तथा �कटजन्य रोग 
�नयन्�णका ला�ग बह�ुनकाय अन्तर��या गन� 

२२५२९ ३०,००० ० ३०,००० ० ० 
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४६४ कृ��म गभार्धान �मसन कायर्�म २२५२९ ३,९४,००० ० ३,९४,००० ० ० 

४६५ ड�ग ुलगायतका �कटजन्य रोगहरूको �नयन्�णका ला�ग लामखु�ेको 
वासस्थान खोजी गर� लाभार् न� गन� अ�भयान संचालन गन� तथा 
सरोकारवालाहरूसंग अ�भमिुखकरण गन� 

२२५२९ १,८०,००० ० १,८०,००० ० ० 

४६६ मात ृतथा नविशश ुकायर्�म अन्तगर्त आमा सरुक्षा, गभर्वती 
उत्�ेरणा सेवा, न्यानो झोला र �नशलु्क गभर्पतन कायर्�म 

२२५२९ १३,००,००० ० १३,००,००० ० ० 

४६७ मात ृतथा नविशश ुकायर्�म २२५२९ ९,००,००० ० ९,००,००० ० ० 

४६८ पा�लका स्तरमा ◌ः टाईर्फाइड खोप अ�भयान संचालन तथा 
�नय�मत खोपमा टाईर्फाइड खोप शरुुवातको साथै �नय�मत खोप 
सदुढ�करण र सरसफाई �ब�धनको ला�ग पा�लका र वडा खोप 
समन्वय स�मती र सरोकारवालाहरुको अ�भमिुखकरण बैठक १ 
�दन 

२२५२९ २,४३,००० ० २,४३,००० ० ० 

४६९ उ�त वीउ �वतरकलाई �ोत्सहान अनदुान २२५२९ २,००,००० ० २,००,००० ० ० 

४७० पोपण �वशेष (स्वास्थ्य) क्षे�का कायर्�म स�ालन २२५२९ ५,००,००० ० ५,००,००० ० ० 

४७१ �कसान सूचीकरण कायर्�म २२५२९ ३,००,००० ० ३,००,००० ० ० 

४७२ उ�त वीउ उपयोग अनगुमन �न�रक्षण एवं वैठक स�ालन २२६११ १,००,००० ० १,००,००० ० ० 

४७३ रोजगार सेवा केन्�को स�ालन (अनगुमन, स�ार, स्टेशनर�, 
ममर्त,अन्य) 

२२६११ २,०५,००० ० २,०५,००० ० ० 



 

 
128 

४७४ स्थानीय तहका कमर्चार� र जन��त�न�धहरुको ला�ग अनगुमन तथा 
मलु्याकन खचर् 

२२६११ ८८,००० ० ८८,००० ० ० 

४७५ एम. आइर्. एस. अपरेटर र �फल्ड सहायक दे�नक �मण भ�ा तथा 
यातायत खचर् 

२२६१२ १,०८,००० ० १,०८,००० ० ० 

४७६ अन्य �व�वध खचर्-Periodic meeting costs of LGPCC २२७११ २३,००० ० २३,००० ० ० 

४७७ को�भड - १९ का कारण उत्प� प�रिस्थ�तमा �सकाइ 
सहजीकरणका ला�ग शैिक्षक कायर्�म 

२२७११ ३४,००० ० ३४,००० ० ० 

४७८ को�भड - १९ का कारण उत्प� प�रिस्थ�तमा �सकाइ 
सहजीकरणका ला�ग शैिक्षक कायर्�म 

२२७११ ४,६६,००० ० ४,६६,००० ० ० 

४७९ अन्य �व�वध खचर्-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs for 
increased social accountability 

२२७११ ४२,००० ० ४२,००० ० ० 

४८० खा�ा� वाल�को उ�त वीउ उपयोगमा मूल्य अनदुान २५२१२ १३,००,००० ० १३,००,००० ० ० 

४८१ ��त �व�ाथ� लागतका आधारमा िशक्षण �सकाइ साम�ी एवम ्
कक्षा ८ को पर�क्षा व्यवस्थापन अनदुान 

२५३११ १,६८,००० ० १,६८,००० ० ० 

४८२ आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अं�जेी,गिणत र �वज्ञान �वषयमा 
िशक्षण सहयोग अनदुान 

२५३११ ३,१५,००० ० ३,१५,००० ० ० 

४८३ तो�कएका �व�ाथ�को �दवा खाजाका ला�ग �व�ालयलाई अनदुान २५३११ ५,५४,००० ० ५,५४,००० ० ० 

४८४ आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा अं�जेी,गिणत र �वज्ञान �वषयमा 
िशक्षण सहयोग अनदुान 

२५३११ २३,००० ० २३,००० ० ० 
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४८५ ��त �व�ाथ� लागतका आधारमा िशक्षण �सकाइ साम�ी एवम ्
कक्षा ८ को पर�क्षा व्यवस्थापन अनदुान 

२५३११ २३,१६,००० ० २३,१६,००० ० ० 

४८६ तो�कएका �व�ाथ�को �दवा खाजाका ला�ग �व�ालयलाई अनदुान २५३११ ७६,११,००० ० ७६,११,००० ० ० 

४८७ शैिक्षक पहुँच स�ुनि�तता, अनौपचा�रक तथा वैकिल्पक िशक्षा 
कायर्�म (परम्परागत �व�ालय, वैकिल्पक �व�ालय, साक्षरता र 
�नरन्तर िशक्षाका कायर्�म समेत) 

२५३११ १०,४७,००० ० १०,४७,००० ० ० 

४८८ �ारिम्भक बाल �वकास सहजकतार्हरुको पा�र��मक तथा �व�ालय 

कमर्चार� व्यबस्थापन अनदुान 

२५३११ ८९,६५,००० ० ८९,६५,००० ० ० 

४८९ आयवु�द औषधालयको तलब, भ�ा, संचालन खचर् तथा कायर्�म 
बजेट 

२५३१२ ३२,००,००० ० ३२,००,००० ० ० 

४९० �व�ालय स�ालन तथा व्यवस्थापन अनदुान २६४११ २६,६४,००० ० २६,६४,००० ० ० 

४९१ �व�ालयमा शैिक्षक गणुस्तर सदुृढ�करण एवम ्कायर्सम्पादनमा 
आधा�रत �ोत्साहन अनदुान 

२६४११ ९६,८०,००० ० ९६,८०,००० ० ० 

४९२ सावर्ज�नक �व�ालयमा अध्ययनरत �व�ाथ�हरुका ला�ग छा�बिृ� 

(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

२६४११ १,०५,००० ० १,०५,००० ० ० 

४९३ �व�ालय स�ालन तथा व्यवस्थापन अनदुान २६४११ १,९४,००० ० १,९४,००० ० ० 

४९४ �व�ालयमा शैिक्षक गणुस्तर सदुृढ�करण एवम ्कायर्सम्पादनमा 
आधा�रत �ोत्साहन अनदुान 

२६४११ ७,०६,००० ० ७,०६,००० ० ० 
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४९५ सावर्ज�नक �व�ालयमा अध्ययनरत �व�ाथ�हरुका ला�ग छा�बिृ� 

(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

२७२११ ९,७३,००० ० ९,७३,००० ० ० 

४९६ आधारभतू तथा आकिस्मक स्वास्थ्य सेवाको ला�ग औष�ध ख�रद २७२१३ २०,००,००० ० २०,००,००० ० ० 

४९७ स्वास्थ्य संस्थामा आकिस्मक अवस्थामा औस�ध एवं ल्याब सामा�ी 
ढुवानी, रेक�डर्ङ तथा �रपो�टर्ङका ला�ग फमर् फरमेट छपाइ तथा 
फोटोकपी, ई-�ट.�ब रिजस्टर अध्याव�धक, �व� क्षयरोग �दवस 
सम्बन्धी कायर्�म 

२८१४९ ३५,००० ० ३५,००० ० ० 

४९८ सरुिक्षत नाग�रक आवास कायर्�म :- बागमती �देशको 
का�पेला�ोक िजल्ला क्षे� नं. १ अन्तगर्त नमोब�ु नगरपा�लका - 
22 वटा 

३११११ ६,००,००० ० ६,००,००० ० ० 

४९९ केन्�बाट छनौट भएका नमनुा �व�ालय,�वशेष �व�ालयको �मागत 
भवन �नमार्ण तथा कक्षा ११ स्तो��त भएका �ा�व�धक धार 
�व�ालयको ल्याव व्यवस्थापन अनदुान 

३११११ १,०३,००,००० ० १,०३,००,००० ० ० 

५०० केन्�बाट छनौट भएका नमनुा �व�ालय,�वशेष �व�ालयको �मागत 
भवन �नमार्ण तथा कक्षा ११ स्तो��त भएका �ा�व�धक धार 
�व�ालयको ल्याव व्यवस्थापन अनदुान 

३१११२ ७,००,००० ० ७,००,००० ० ० 

५०१ मेिशनर� आजार तथा फ�नर्चर ममर्त सम्भार (सेवा केन्� 

स�ालानाथर्) 
३११२२ ६०,००० ० ६०,००० ० ० 
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५०२ सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार ��तस्पधार् ब�ृ� गनर्का 
ला�ग किम्तमा ५ जनाको समहुमा ��ब�ध हस्तान्तरण 

३११२२ १,४०,००० ० १,४०,००० ० ० 

५०३ नवीकरणीय ऊजार् �व�ध जडान (वायोग्याँस/�व�तुीय 
चलुो/सधुा�रएको चलुो/सौयर् ऊजार्) 

३११२२ ८,००,००० ० ८,००,००० ० ० 

५०४ स्वास्थ्य सूचना साथै आइ एम यू सदुृढ�करण कायर्�म ३११२२ २,००,००० ० २,००,००० ० ० 

५०५ रोजगार सेवा केन्�को सदुृ�ढकरण (कम्प्यूटर, फ�नर्चर �फक्चसर्, 
क्यामरा, अन्य �व�तुीय उपकरण) 

३११२३ २,००,००० ० २,००,००० ० ० 

५०६ तरकार� बाल�को साना व्यवसा�यक कृ�ष उत्पादन केन्� (पकेट) 
�वकास कायर्�म स�ालन 

३११३१ १२,००,००० ० १२,००,००० ० ० 

५०७ सपाङ� ेखोला पलु, जागेश�र� कँुडार �ग�े�र, नमोब�ु न.पा.-२ ३११५१ २०,००,००० ० २०,००,००० ० ० 

५०८ कृ�ष उपज बजार पूवार्धार �नमार्णका ला�ग सहयोग ३११५९ २५,५०,००० ० २५,५०,००० ० ० 

५०९ नेपाल जलवाय ुनमनुा कायर्कम ३११५९ १,००,००,००० ० १,००,००,००० ० ० 

५१० नमोब�ु मिन्दर गरुुयोजना अनसुारको कायर् गन� नमोब�ु न.पा.-11 

का�पेला�ोक 

३११७१ २०,००,००० ० २०,००,००० ० ० 

८०३२६४०२५१३  संघीय सरकारबाट हस्तान्त�रत कायर्�म )समपरुक  अनदुान( 

५११ श्यामपा�ट कुरुगाँउ वडा कायार्लय जोड्ने सडक ३११५१ ८३,००,००० ० ८३,००,००० ० ० 

८०३२६४०२५२१ �देश सरकारबाट हस्तान्त�रत कायर्�म )शसतर् अनदुान(  
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५१२ अपा�ता भएका ब्यि�हरुका लागी समदुायमा आधा�रत पनुस्थार्पना 
सहयोग कायर्�म 

२१२१९ ३,००,००० ० ० ३,००,००० ० 

५१३ बाबआुमा �ब�हन बालबा�लका संरक्षण कायर्�म २१२१९ ९६,००० ० ० ९६,००० ० 

५१४ म�हला स्वास्थ्य स्वंयम से�वकाहरुलाइ लागी संचार खचर् २२११२ २,०५,००० ० ० २,०५,००० ० 

५१५ बा�ा �ब�न कायर्�म नमोब�ु न पा ८ २२५२९ १५,००,००० ० ० १५,००,००० ० 

५१६ बाल मै�ी स्था�नय तह घोषणा �ोत्साहन कायर्�म २२५२९ १,५०,००० ० ० १,५०,००० ० 

५१७ एक �व�ालय एक नसर् कायर्�म २५३११ १५,७५,००० ० ० १५,७५,००० ० 

५१८ न्यनुतम सेवा मापदण्ड MSS सधुारकालागी स्वास्थ्य संस्था 

(�ा.स्वा.के.हे.पो.) लाई ससतर् अनदुान 
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ldlt @)&* ;fn c;f/ !) ut] b]lv @)&* c;f/ #! ut] ;Dd gu/ k|d'v 
>L 6+s k|;fb zdf{Ho"sf] cWoIftfdf ePsf] gdf]a'4 gu/kflnsfsf] bzf}+ gu/ 
;efdf b]xfo adf]lhd gu/;ef ;b:ox?sf] pkl:ylt /xof] .
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lgjf{lrt hgk|ltlglwx?sf] ;Dks{ gDa/ 

l;=g+= gfd, y/ kb ;Dks{ g+= 

!= >L 6+s k|;fb zdf{ gu/  k|d'v 
9851253680 
011-404168 

@= >L /fdb]jL tfdfª gu/ pk–k|d'v 9851154222 

#= >L sd{ UofNaf] nfdf j8f cWoIf –! 9841080681 

$= >L ;l~ha 9sfn j8f cWoIf –@ 9841506201 

%= >L /fd z/0f x'dfufO{ j8f cWoIf –# 9841911192 

^= >L p4j k|;fb sfˆn] j8f cWoIf –$ 9841966451 

&= >L a'4 l;+ tfdfª j8f cWoIf –% 9851019724 

*= >L s'n k|;fb Gof}kfg] j8f cWoIf –^ 9841629966 

(= >L wd{ l;+ nfdf j8f cWoIf –& 9851124470 

!)= >L z]/ axfb'/ tfdfª j8f cWoIf –* 9851077825 

!!= >L d]n axfb'/ nfdf j8f cWoIf –( 9861395973 

!@= >L /fds[i0f pkfWofo j8f cWoIf –!) 9851195787 

!#= >L s[i0f axfb'/ tfdfª j8f cWoIf –!! 9818957178 

!$= >L cd[tf clwsf/L -k/fh'nL_ sfo{kflnsf ;b:o 9841582550 

!%= >L dg' nfdf sfo{kflnsf ;b:o 9849151295 

!^= >L hfg'sf kf}8]n sfo{kflnsf ;b:o 9840117573 

!&= >L cK;/f x'dfufO{ sfo{kflnsf ;b:o 9841962618 

!*= >L :j]tf nfdf sfo{kflnsf ;b:o 9849013287 

!(= >L uf]kLnfn lj=s= sfo{kflnsf ;b:o 9808032618 

@)= >L /fh' ;'Gbf; sfo{kflnsf ;b:o 9841793241 

@!= >L ef]n] ;fsL{ sfo{kflnsf ;b:o 9849077432 

@@= >L sNkgf ;Tofn j8f ;b:o –! 9813794596 

@#= >L l;tf lj=s= j8f ;b:o –! 9813702320 

@$= >L ;'dg /fh kf08] j8f ;b:o –! 9851014874 

@%= >L ldgf kl/of/ j8f ;b:o –@ 9849310688 

@^= >L kbdnfn ltdlN;gf j8f ;b:o –@ 9841670978 

@&= >L dbg s[i0f >]i7 j8f ;b:o –@ 9841005516 

@*= >L tf/f kl/of/ j8f ;b:o –# 9818833490 

@(= >L /fd s'df/ d}gfnL j8f ;b:o –# 9851043521 



 

 
141 

#)= >L lzj k|;fb e"t]{n j8f ;b:o –# 9841614071 

#!= >L ejfgL lrdf}l/of j8f ;b:o –$ 9843004651 

#@= >L l;tf bf; ;'Gbf; j8f ;b:o –$ 9869119102 

##= >L sfG5fdfg an j8f ;b:o –$ 9849247209 

#$= >L s'n axfb'/ ;fsL{ j8f ;b:o –$ 9843020370 

#%= >L sflnsf lj=s= j8f ;b:o –% 9810157488 

#^= >L afa' tfdfª j8f ;b:o –% 9810154482 

#&= >L a'l4 dfg tfdfª j8f ;b:o –% 9808574838 

#*= >L u'0fdfof nfdf j8f ;b:o –^ 9803079811 

#(= >L l;tf sfdL j8f ;b:o –^ 9818674804 

$)= >L OGb|dfg nfdf j8f ;b:o –^ 9803212892 

$!= >L s"nrGb| Gof}kfg] j8f ;b:o –^ 9849859156 

$@= >L a'4 dfof kl/of/ j8f ;b:o –& 9841162090 

$#= >L o'j/fh >]i7 j8f ;b:o –& 9843072414 

$$= >L xs{ axfb'/ tfdfª j8f ;b:o –& 9841514712 

$%= >L ;'gdfof tfdfª j8f ;b:o –* 9843039914 

$^= >L z'zLnf tf]nfË] j8f ;b:o –* 9843425830 

$&= >L dgf]h k|;fb clwsf/L j8f ;b:o –* 9841027638 

$*= >L OGb| axfb'/ nfdf j8f ;b:o –* 9813591530 

$(= >L OZj/L >]i7 j8f ;b:o –( 9841005564 

%)= >L ld7'dfof kl/of/ j8f ;b:o –( 9813311373 

%!= >L uf]kfn s[i0f >]i7 j8f ;b:o –( 9813905107 

%@= >L /fds[i0f uf}td j8f ;b:o –( 9841271237 

%#= >L pld{nf clwsf/L j8f ;b:o –!) 9849472480 

%$= >L lji0f'dfof lj=s= j8f ;b:o –!) 9843441437 

%%= >L ;'s'dfg tfdfË j8f ;b:o –!) 9841102078 

%^= >L ;fg'afa' kf7s j8f ;b:o –!) 9818278225 

%&= >L 1fgL lj=s= j8f ;b:o –!! 9803668291 

%*= >L ejdfg tfdfª j8f ;b:o –!! 9803833319 

%(= >L /fd axfb'/ tfdfª j8f ;b:o –!! 9849073523 
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