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आ.व. २०७९।८० को लागी नगरसभाबाट पाररत नीतत, कार्यक्रम, वजेट तथा र्ोजनाहरु 
सम्वन्धी महत्वपरू्य तनर्यर्हरु 

1= कोल्हवी नगर कार्यपातलकाले कोल्हवी नगरपातलकाको तबतनर्ोजन ववधेर्क, २०७९, आतथयक ऐन, 
2079 तथा सोका अनसूुचीमा सलग्न कोल्हवी नगरपातलकाको आ.व.२०७9÷80 का  वडा 
स्तरीर्  र  नगरपातलका  केन्र  स्तरीर्  बजेट  तथा  कार्यक्रम उपर दफावार छलफल गरी 
स्वीकृत गने तनर्यर्  गररर्ो । 

2= ववषर्गत के्षत्रमा ववतनर्ोजजत वजेट, प्रदेश र केन्र सरकारबाट सोही जशषयकमा थप बजेट नगरसभाबाट 
अनमुोदन हनुे गरर कार्यपातलकाबाट तनर्यर् गरी संचालन गने तनर्यर् गररर्ो । 

3= महालेखा पररक्षकको प्रततवेदनबाट देजखएका वेरुजहुरु मध्रे् सैद्धाजन्तक तथा तनर्तमत गनुयपने वेरुजकुो 
हकमा आवश्र्क कागजात ववल भरपाई संलग्न गनय लगाई र असलु उपर गनुय पने वेरुजकुो हकमा 
असलु उपर गरी/गनय लगाई वेरुज ुसम्परीक्षर् गनय आगामी खवट आउन ुहनुे म.ले.प. डोरमा पेश 
गने तनर्यर् गररर्ो । 

4= र्स नगरपातलकामा स्थार्ी कमयचारीहरुले तनजले पाउन ेपाररश्रतमकको 30 (ततस) प्रततशत प्रोत्साहन भत्ता 
व्र्वस्था गररएको छ । सेवा करारमा तनर्कु्त भई ६ मवहना काम गरी सकेका कमयचारीहरुलाइ दशै भत्ता 
लगार्त अन्र् सवुवधाको सम्वन्धमा सम्झौतामा उल्लेजखत सेवा शतय बमोजजम हनुेछ । 

5= र्स  नगर  सभाबाट  कर, दस्तरु, शलु्क तथा अन्र् राजश्वका दर कार्म  गनय नर्ााँ एवं छुट भएका 
ववषर्का हकमा आगामी नगर सभाबाट अनमुोदन हनुे गरी नगर कार्यपातलकाबाट दर तोकी लाग ु 
गनय नगर कार्यपातलकालाइ अतधकार प्रदान गने तनर्यर्  गररर्ो । 

6= र्स कोल्हवी नगरपातलका, नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्मा साववकका स्वीकृत दरबजन्द वाहेक 
स्वास््र् केन्र, नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर् र वडा कार्ायलर् तफय  सेवा करार अन्तरगत रहदै 
आएका करारका कमयचारीको म्र्ाद थप गने सम्वन्धमा कार्यपातलकालाई अतधकार प्रत्र्ार्ोजन गने 
तनर्यर् गररर्ो । 

7= कोल्हवी नगरपातलकाको आ.व. २०७8÷७9 को वावषयक जजन्सी तनरीक्षर् गरी उक्त जजन्सी तनरीक्षर् 
प्रततवेदनमा औल्र्ाइएका ववषर्हरु तनर्मानसुार कार्ायन्वर्न गनय नगर कार्यपातलकालाइ तनदेशन ददने 
तनर्यर्  गररर्ो । 

8= कोल्हवी नगरपातलकाबाट गठन भइ हाल सम्मका अवतधमा समेत वक्रर्ाजशल रहेका र काननुमा  
व्र्वस्था  भएका  सतमततलाइ प्रभावकारी बनाउन र आवश्र्कता  अनसुार सतमतत पनुरगठन  गनय  
प्रभावकारी रुपमा  कार्ायन्वर्नमा  लैजान  नगर कार्यपातलकालाइ तनदेशन ददने तनर्यर् गररर्ो । 

9= आगामी आ.व. २०७9।80 का लातग अनमुान गररए वमोजजम आन्तररक स्रोत संकलन हनु 
नसकेमा सो को तमलानका लातग ववि प्राथतमकतामा रहेको कार्यक्रम पवहले संचालन गने र क्रमशः 
प्राथतमकता क्रम अनसुार संचालन गदै जाने र नपगु बजेटको हकमा उक्त र्ोजना संचालन नगने 
तनर्यर् गररर्ो । 

10= कोल्हवी नगरपातलकाको आ.व. २०७3।७4 ददजख हाल सम्म महालेखा पररक्षकको कार्ायलर्बाट 
भएको लेखा पररक्षर्को अन्तीम प्रततवेदनमा औल्र्ाइएका सझुाव, वेरुज ुतथा कैवफर्तका ववषर्लाइ 
क्रमशः सधुार सवहत अगाडी विाउने तनर्यर् गररर्ो । 
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11= नगरपातलकामा कार्यरत कमयचारीहरुको संचार, इन्धन तथा अन्र् खचयहरु कोल्हवी नगरपातलकाको 
खचय सम्वन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजजम हनुेछ । 

12= र्स कार्ायलर्मा कार्यरत करार कमयचारीहरुको ६-६ मवहनामा कार्य सम्पादन हेरी १ वषय सम्म 
म्र्ाद थप गने तनर्यर् गररर्ो । 

13= आ.व. २०७8।०७9 को कोल्हवी नगरपातलकाको कार्यके्षत्र तभत्रको लालबकैर्ा नददबाट नददजन्र् 
पदाथय (िंुगा, तगवि, बालवुा, रोडा, ग्रावेल) को संकलन/उत्खननको प्रारजम्भक वातावरजर्र् परीक्षर् 
(IEE)  प्रततवेदनको प्रस्ताव पास गने तनर्यर् गररर्ो । 

14= आ.व. २०७8।०७९ मसान्त सम्म काम बााँकी रवह र्स आ.व. २०७9।०80 मा समेत काम 
सम्पादन गने गरी भकु्तानी गनुय पने रकमको लातग र्ोजना सम्पन्न गने म्र्ाद २०७9 पौष मसान्त 
सम्म थप गरी नपगु रकम क्रमागत जशषयकबाट भकु्तानी गने, बहवुवषयर् र्ोजनाको हकमा तोवकएको 
म्र्ाद तभत्र सम्पन्न हनुे गरी आ.व. २०७9।०80 मा ववतनर्ोजन गरी भकु्तानी ददने । 

15= व्र्वसार् दतायको लातग संलग्न गनुय पने कागजात मध्रे् जग्गाधनी प्रमार्पत्र अतनवार्य पेश गनुय पने 
र  ऐलानी जग्गामा भाडामा बस्नेको हकमा भाडामा बसेको भरपाइ र नेपाल ववद्यतु प्रातधकरर्को 
बजत्तको रसीद पेश गरे पतछ व्र्वसार् दताय गने तनर्यर् गररर्ो ।  

16= नगर कार्यपातलकाको बैठक प्रतत मवहना २ वटा र वडा सतमततको बैठक प्रतत मवहना १ वटा 
अतनवार्य बस्ने तनर्यर् गररर्ो । 

17= कोल्हवी नगरपातलकाको वातावरर् तथा प्राकृततक श्रोत संरक्षर् ऐन, 2079 र कोल्हवी 
नगरपातलकाको संजक्षप्त वातावरजर्र् अध्र्र्न तथा प्रारजम्भक वातावरजर्र् पररक्षर् कार्यववतध, 2079  
स्वीकृत गने तनर्यर् गररर्ो । 

18= चाल ु आ.व. २०७८।79 मा  र्स नगरकार्यपातलकामा  भए  गरेका सवै तनर्यर्  तथा कामहरु 
अनमुोदन गने तनर्यर्  गररर्ो । 

19= कोल्हवी नगरपातलका वडा नं. १ मा तनमायर् भैरहेको अधरुो वव.पी. स्मतृत भवनको लातग संवजन्धत 
तनकार्साँग आवश्र्क वजेट मााँग गनय पत्राचार गने तनर्यर् गरीर्ो । 

20= र्स नगरपातलकाको आठौ नगरसभा सम्पन्न गने चरर् सम्म सहर्ोग, समन्वर् र रचनात्मक सल्लाह 
सझुाव ददनहुनुे ववतभन्न सतमततका संर्ोजक तथा सदस्र् ज्रू्हरु, ववतभन्न राजनैततक दलका प्रतततनतध 
ज्रू्हरु, पत्रकार, ववुद्धजजवव, समाजसेवी, संघ संस्था तथा अन्र् महानभुावलाइ ववशेष आभार व्र्क्त गदै 
नगरसभा सम्पन्न गनय  जनुसकैु समर्मा पतन कार्यमा खट्न ुहनुे प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृत, नगर 
कार्यपातलका र वडातह सम्मका सम्पूर्य कमयचारीहरु लगार्त आम नगरवासीमा धन्र्वाद ददने तनर्यर् 
गररर्ो । 

 

 

आ.व. २०७९।०८० को लागी नगरसभामा प्रस्ततु नीतत तथा कार्यक्रम 
 

र्स नगरपातलकाको आठौ नगरसभामा आगामी आतथयक वषय २०७९।०८० को बावषयक नीतत तथा 
कार्यक्रम प्रस्ततु गनय पाउदा मलाई अत्र्न्तै खसुी लागेको छ । र्स अवसरमा र्स गररमामर् सभामा 
उपजस्थत हनु ुभएका नगरसभाका सम्पूर्य सदस्र्हरु ज्रू्हरु, प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृत ज्रू्, राष्ट्रसेवक 
कमयचारीहरु, प्रतत हाददयक स्वागत तथा अतभवादन व्र्क्त गनय चाहन्छु । 
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स्थानीर् सरकार : नेपाली जनताको त्र्ाग वतलदान र लामो संघषयको उपलब्धी हो ।वतलदानीपूर्य 
संघषयबाट प्राप्त र ऐततहातसक संववधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संववधान अनसुार स्थावपत स्थानीर् 
तहका अतधकारहरुलाई अभ्र्ास गने अतभर्ान विी रहेको र्स अवसरमा म लोकतन्त्र प्रातप्तको लामो 
संघषय  एवं आन्दोलनका क्रममा आफ्नो अमूल्र् जजवन बतलदान ददनहुनुे सम्पूर्य ज्ञात/अज्ञात शवहदहरु 
प्रतत भावपूर्य श्रदांजली अपयर् गदयछु । साथै ववतभन्न आन्दोलनका क्रममा घाइते/वेपत्ता नागररक प्रतत 
उच्च समान्न व्र्क्त गदयछु । 

 

कोल्हवी नगरपातलका लोकतन्त्रका आधारभतू मूल्र्, मान्र्ता, मानव अतधकार, सामाजजक न्र्ार्, 
सहकारीता, सहअजस्थत्व र समन्वर्को तसदान्तलाई आत्मसाथ गदै ववतधको शासन प्रतत प्रततवद्ध छ । 
लोकतन्त्रलाई सामाजजक जजवनका पद्धततका रुपमा स्थावपत गने कुरामा नगरपातलका हरपल प्रर्त्नतसल 
छ । शासकीर् व्र्वस्थामा आएको पररवतयनका अनभुतूत सबै नगरवासीले गनय सकुन भने्नमा हामी अत्र्न्त 
सचेत छौ । 

आतथयक वषय २०७९।८० नीतत तथा कार्यक्रमको लक्ष्र् "समदृ्ध नगर : खशुी नगरबासी" रहेको छ । 
र्स नीतत तथा कार्यक्रम संजघर्ताको कार्ायन्वर्न साँगै तसंहदरवारको अतधकार जनताको ववचमा पूर् र्ाउन 
कोषिंुेगा साववत हनुे अपेक्षा गररएको छ । नेपालको भौगोतलक, सामाजजक, आतथयक तथा सांस्कृततक 
ववववधतालाई आत्मसाथ गदै सन्ततुलत र समन्र्ावर्क ववकासको बाटोमा अजघ विन र्स नगरपातलका 
दृि छ । हातमहरु र्ोजनाबद्ध र प्राथतमकताका आधारमा ववकास तनमायर्का कामहरु हनुपुछय भने्नमा 
प्रततवद्ध छौ । मातलक होइन सेवक हौ भने्न  मान्र्तामा आधाररत जनउत्तरदार्ी, पारदशी, मेहनती र 
सहर्ोगी सम्र्न्त्रबाट नै समदृ्ध हातसल गनय सवकन्छ भने्न मान्र्तालाई हातमले आफ्नो मागयदशयनका रुपमा 
ग्रहर् गरेका छौ । 

 जनताका आधारभतू सेवा सवुवधा जनताकै सवैभन्दा तनकटका तनकार्हरुबाट प्रवाह गदाय नै बिी 
प्रभावकारी हनु्छ, भने्न ववकेजन्रकरर् सम्वजन्ध तसद्धान्तको पररष्कृत एवं पररमाजजयत रुपनै संघीर् शासन 
व्र्वस्था हो । र्सलाई हामीले गााँउ-गााँउमा तसंहदरवार पूर् र्ाउने अतभर्ानका रुपमा तलएका छौ ।र्सै 
सन्दभयमा आजको नगरसभामा हामी ददघयकातलन सोच र लक्ष्र्का साथ आगामी आतथयक वषय २०७९।८० 
मा कोल्हवी नगरपातलकाले तलनपुने नीतत तथा कार्यक्रम तर्ार गरर नगरको समवृद्धको खाका कोने 
अवसरमा जवुट रहेका छौ । 

तनवयनचन हदुााँका वखत  तनवायजचत जनप्रतततनतधहरुले कोल्हवी नगरपातलकाको समग्र ववकासका लातग 
जनतासाँग गरेका प्रततवद्धताहरुलाई कार्य रुपमा ल्र्ाउन हामी साँग उपलब्ध तसतमतत श्रोत, साधन, दक्ष 
जनशक्ती व्र्वस्थापनका अप्ठ्याराहरु, संक्रमर्कातलन कानून र ववषर्गत तनकार्हरुको समार्ोजन र 
संचालनमा देजखएका जदठलताका कारर् हामी माझ धेरै चनुौतीहरु रहेका छन । र्द्यवप आम जनतासाँग 
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गरेको बचनवद्धता प्रतत हामी सदैव प्रततवद्ध रहने छौ भने्न कुरालाई हातम नगरवासीमा ववश्वास ददलाउन 
चाहन्छौ । 

 आदरर्ीर्  नगरसभा सदस्र् ज्रू्हरु , 
 कोल्हवी नगरपातलकाले आगामी आ.व. २०७९।०८० को लातग नेपालको संववधान, स्थानीर् 
सरकार संचालन ऐन, ददगो ववकासका लक्ष्र्हरु, नेपाल सरकारको पन्रौ र्ोजना मागयदशयन, प्रदेश सरकारको 
मागयदशयन तथा प्राथतमकताहरु र र्स नगरपातलकाको आवश्र्कता तथा रर्नैततक र्ोजना स्माटय तसटी 
सम्वन्धी र्ोजना समेतलाई आधार मानी कततपर् कानूनी जटीलता, अस्पष्टता, साधन र स्रोतको तसतमतताका 
वावजदु पतन नगरवासी ववुा आमा दाज ुभाई तथा दददद बवहनीहरुवाट व्र्क्त भएका जनचाहनाहरुलाई 
समेटदै र्हााँहरुको चाहना तथा समग्र नगरको आवश्र्कता अनसुार तनम्न बमोजजमका नीततहरु अवलम्वन 
गरेको छु । 

 

१. अथयतन्त्रको संरचना पररवतयन र आर्मा कमी आउन,े ववकास साझेदारहरुको स्रोतसाधन पररचालनको क्षमता, 
प्राथतमकता र के्षत्र फरक हनु सक्न ेअवस्था भएकोले अतधकतम आन्तररक स्रोत पररचालन गने व्र्वस्था 
गररनेछ । 

२. आतथयक वक्रर्ाकलाप, कृवष औद्योतगक उत्पादन, रोजगारी सजृना, उत्पादनजशल क्षेत्र,ववकास तनमायर् कार्य र 
सामाजजक जनजीवनमा थप क्षततहनु नददइ सचुारु गरी ततव्रता ददइनछे । 

३. जशक्षा, स्वास््र्, लैंतगक समानता एवम अन्र् सामाजजक तथा सााँस्कृततक के्षत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन र गरु्स्तरीर् 
सेवा प्रवाह गरी स्वास््र् जशजक्षत न्र्ार्पूर्य र गततजशल सामाजजक जीवनको स्थापना गररनेछ । 

४. जशक्षा र स्वा्र् सेवामा गरु्ात्मक सधुार गने, कृवष तथा औद्योतगक उत्पादन वृवद्ध गनयर ववकास तनमायर् 
कार्यलाई ततव्रता ददन ेकार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्न गररनछे । 

५. कोरोना महामारीका कारर् रोजगारी गमुाएका श्रतमक, वकसान, असाहार् व्र्जक्त, गरीबतथा ववपन्न वगयका 
पररवारलाई लजक्षत गरी स्वास््र्, जशक्षा, सीप ववकास तातलम र रोजगारी एवम आर् आजयन सम्बन्धी ववशषे 
कार्यक्रम सञ्चालन गरीन ेछ । 

६. नगरमा रहेको बेरोजगारको त्र्ांक संकलन गरी अतभलेख व्र्वस्थापनलाई तनरन्तरता ददइनेछ । 

७. स्वरोजगार तथा आत्मतनभयर हनुे गरी कृवष, पशपुालन, उद्योग व्र्वसार्को व्र्ावसार्ीकरर्मा ववशषे प्राथतमकता 
सवहत कार्यक्रम सञ्चालन गरी वैदेजशक रोजगारबाट फवकय एका बेरोजगार र्वुाहरुलाई प्राथतमकता ददईनेछ । 

८. नगरपातलका तभत्र रहेका वेरोजगार रू्वा रू्वतीहहरुलाई सरकारी जातगर प्रतत आकषयर् विाउन तनशलु्क लोक 
सेवा तर्ारी कक्षा संचालन गररने छ । 

९. कोल्हवी नगरपातलकामा दतलत आवास कार्यक्रम संचालन गररने छ । जस अन्तरगत आ.व. २०७९।८० मा 
प्रत्रे्क वडामा ५/५ वटाको दरले दतलत पररवारको (घर) भवन तनमायर् गररनेछ । 

१०. र्स नगरपातलका तभत्र रहेका प्रत्रे्क दीघयरोगीहरुको औषधी उपचार खचयमा थप ५०००/- दरले रकम 
उपलब्ध गराइनछे ।  

११. आउने आतथयक वषय देखी नै र्स नगरपातलकाको आफ्नै कार्ायलर् भवन तनमायर् कार्य शरुु गररनेछ ।  

१२. तबधतु नपगेुको वडाहरुमा आवश्र्कता अनसुार तबधतु लाइन जडान कार्यलाइ प्राथतमकतामा राखी कार्ायन्र्वन 
गररने ।  
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१३.  चाल ुआतथयक वषयमा ग्रातमर् उधम तथा ववप्रषेर् आर्ोजना समवृद्ध र कोल्हवी नगरपातलका तबच भएको 
सम्झौता अनसुार ववपन्न समदुार्हरुको आर् स्तरवृवद्ध गने उदेश्र्ले सामाजजक तथा आतथयक ववकासका लातग 
आर्मलुक तथा चेतनामलुक कार्यक्रमबाट समाजमा साकारात्मक तथा रचनात्मक पररवतयन ल्र्ाइनछे ।  

 

१४. अतत ववपन्न दतलत समदुार्का प्रततवडा १० घर पररवारको स्वास््र् तबमा गररनेछ र प्रत्रे्क वषय थप गररदै 
जानेछ ।  

 

१५. कोरोना भाइरस (कोतभड १९) ले प्रभाव पाने सामाजजक के्षत्र (स्वास््र्, जशक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ), 
आतथयक ववकास सम्वजन्ध (कृवष, पश ु सेवा, उद्योग, वाजर्ज्र्, सहकारी, पर्यटन), बातावरर् व्र्वस्थापन, 
सशुासन एवं संस्थागत ववकासका सवै के्षत्रमा कार्यक्रमहरु समावेश गनय ध्र्ान पूर् र्ाइने छ। 

 

 

१) स्वास््र् सम्वन्धी नीततहरु : 
१. स्वास््र् सेवाको माग पक्षलाई थप सबल बनाउन मवहला स्वास््र् स्वर्मसेववकाको भतूमका बिाउनकुो साथै 

सचेतनामलुक गततववतध सञ्चालन गररनेछ ।स्वास््र् सेवालाई पारदशी र व्र्वजस्थत बनाउन टोकन र 
ववरामीको प्रोफाईललाई तडजजटल बनाईन ेछ । 

२. मवहला स्वास््र् स्वर्मसेववकाहरुलाई मातसक रु. 1000 (एक हजार) मा ५०० (पााँच सर्) थप गरी 
१५०० (पन्र सर्) भत्ता उपलब्ध गराउन ेव्र्वस्था तमलाइने छ । 

३. नगरपातलका तभत्र रहेका अततववपन्न/दतलत समदुार्हरुलाई नगरपातलकाको खचयमा स्वास््र् ववमा गराउन े
कार्य प्रारम्भ गररन ेछ । 

४. कोल्हवी नगरपातलका अन्तरगत संचालनमा रहेका वतथयङ्ग सेन्टर रामपूवाय, वतथयङ्ग सेन्टर, प्रसौना र प्राथतमक 
स्वास््र् केन्र, कोल्हवीमा गभयवतीहरुका लातग अल्रासाउन्ड मेतसन (तभतडर्ो एक्सरे) जडान गरी सेवा 
उपलब्ध गराइने छ । 

५. सबै स्वास््र् संस्थाबाट रावष्ट्रर् मापदण्ड बमोजजमका आधारभतू स्वास््र् सेवाहरु तनःशलु्क उपलब्ध गराईन े
छ । 

६. नागररकहरुको पहुाँच पगु्न ेगरी जचवकत्सकीर् सेवा, प्रर्ोगशाला सेवा तथा अनसुन्धानकार्यहरु गनय स्वास््र् 
संस्थाहरु स्थापना गरी स्वास््र् प्रवद्धयन रोकथाम उपचार सेवा उपलब्ध गराईने छ । 

७. स्वास््र् संस्थाहरुलाई बाल, वकशोर वकशोरी, अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागररक मैत्री संस्था बनाईनेछ । 

८. समदुार्मा आधाररत स्वास््र् स्वरं्सेवक, स्वास््र् आमा समूह, टोल ववकास संस्थाजस्ता संघ संस्था र आम 
नागररकहरुको पररचालन गरी स्वास््र् सेवालाई थपप्रभावकारी बनाईने छ । 

९. नसने प्रकृततका रोगहरुको तनर्न्त्रर् तथा उपचार, आाँखा उपचार सेवा, मखु स्वास््र्को प्रवद्धयन तथा सडक 
दघुयटना न्रू्तनकरर् तथा उपचारको व्र्वस्था गररनेछ । 

१०. खोप सेवालाई थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनय आवश्र्कताको आधारमा नर्ां भ्र्ाजक्सन थप गरी आपूततय 
व्र्वस्थापनमा क्षमता अतभबवृद्ध गररने छ । 

११. नगर अन्तगयत ववशषेज्ञ सेवा सवहतको ५ शैर्ाको प्राथतमक स्वास््र् केन्र कोल्हवी लाई आगामी आ.व. बाट 
२४ सै घण्टा संचालनमा ल्र्ाईने छ र १५ बेडको अस्पताल रामपूवायको तनमायर् कार्यलाई ततव्रता ददइनेछ 
। 
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१२. लागू पदाथयको तनर्न्त्रर्, HIV/AIDS तथा मददराको प्रर्ोगलाई तनरुत्सावहत तथा सतुतयजन्र् पदाथयको ववक्री 
ववतरर् र प्रर्ोगमा प्रभावकारी तनर्मन गररने छ । 

१३. अखाद्य पदाथयहरुको प्रर्ोगलाई रोकथाम गनय चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी र्ी व्र्वहारबाट तसजजयत 
स्वास््र् समस्र्ाको उपचार तथा पनुःस्थापनाको व्र्वस्था तमलाईने छ । 

१४. नगर तभत्रका प्रमखु पर्यटकीर् स्थलहरुलाई स्वास््र् मैत्री बनाईने छ । 

१५. नगरका प्रत्रे्क स्वास््र् संस्थामा सेवा प्रवाह वववरर्को ववद्यतुीर् अतभलेख राख्न ेर प्रततवेदन गने कार्यलाई 
कडाईका साथ लाग ुगररने छ । IOT माध्र्मबाट ररपोवटङ गने व्र्वस्था गररने छ । 

१६. पररवार तनर्ोजनका आधतुनक सेवाहरुलाई सम्पूर्य सरकारी स्वास््र् संस्थाहरुबाट १२ मवहना नै उपलब्ध 
हनुे गरी सतुनजित गररन ेछ । 

१७. जशक्षर् संस्थाहरुसंग समन्वर् गरी स्थानीर् आवश्र्कता अनसुारको स्वास््र् जनशजक्त उत्पादन गररने छ। 

१८. गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रवाहका लातग स्वास््र् संस्था स्थापना, सञ्चालन स्तरोन्नतत तथा तनर्मन गररनेछ। 

१९. तनजी तथा गैर सरकारी के्षत्रबाट सञ्चातलत, तनदान केन्र औषधी पसल लगार्तका स्वास््र् संस्थाहरुको कानूनी 
व्र्वस्था गरी सञ्चालन अनमुतत, नववकरर्, सहजीकरर् र तनर्मन गररने छ । 

२०. सम्पूर्य नगरवासीलाई स्वास््र् बीमामा समेवटने छ । 

२१. क्षर्रोग, एच.आई.भी, औलो तथा पानीबाट सने लगार्तका सरुवा रोगहरुको रोकथाम,तनर्न्त्रर्, उपचार
 तथा पनुः स्थापनामा प्राथतमकता ददई र्सप्रकारका रोगीहरुको संख्र्ालाई न्रू्तनकरर् गररने छ । 

२२. नगरपातलका तभत्र जतडवटुी केन्रको रुपमा ववकतसत गनय पहल गररने छ । 

२३. सवै वडाका स्वास््र् संस्थामा एक/एक वटा एम्बलेुन्सको व्र्वस्था गररदै लतगने छ । 

२४. प्रत्रे्क वडामा रहेका स्वास््र् चौकीको सदुृविकरर् गरी आवश्र्क उपकरर् उपलव्ध गराईनछ । आवश्र्क 
औषतध, खोपको ववतरर् समूजचत रुपमा उपलव्ध गराई ररफरलकेन्रको रुपमा ववकतसत गराई ववद्यमान 
स्वास््र् संस्थाको ववकास र ववस्तार गरी आधारभतू स्वास््र् सेवामा सवैको पहुाँच कार्म गररनेछ । 

२५. स्वास््र् सेवामा गरीब तसमान्तकृत दतलत, मवहला बालवातलका, जेष्ठ नागररक, अशक्त तथा अपाङगता भएका 
तथा दीघय रोगीहरुको पहुाँच बिाउन स्वास््र् जशववर, ववशषेज्ञ स्वास््र् जााँच कार्यक्रम जस्ता लजक्षत कार्यक्रम 
तर् गरी लाग ुगररनेछ । 

२६. प्रत्रे्क वडामा स्वास््र् चौवक र गााँउगााँउमा गााँउघर जक्लतनक स्थापना गररनेछ । 

२७. सामदुावर्क तथा सरकारी अस्पतालमा बालरोग स्त्री तथा प्रजनन स्वास््र् तथा नसने प्रकृततका रोगको पवहचान 
र उपचार सेवा सधुार गनय दक्ष जनशजक्त तथा न्रू्नतमउपकरर्को व्र्वस्थापन गररनछे । 

२८. तनजित मापदण्ड बनाई सशलु्क तथा तनशलु्क स्वास््र् परामशय सेवा प्रवाहको व्र्वस्था गररनेछ । 

२९. स्वास््र् सेवामा सम्लग्न कमयचारी तथा स्वास््र्कमीको मनोवल वृवद्ध गदै भौततक तथा पेशागत सरुक्षा 
सतुनजित गररनछे। 

२) जशक्षा सम्वन्धी नीततहरु : 
१. सामदुावर्क ववद्यालर्ले नमनुा ववद्यालर्को रुपमा ववकास गनय चाहेमा लागत सम्झदारीको आधारमा ववकास 

गनय नीतत अवलम्बन गररनेछ । 
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२. “ववद्यालर् उमेरका बालवातलकालाई ववद्यालर् ल्र्ाऊ र पिाईमा लगाऔ”ँ कार्यक्रमलाईथप प्रभावकारी बनाई 
सबै ववद्याथीले कजम्तमा माध्र्तमक तह परुा गने व्र्वस्था तमलाईनेछ।जशक्षर् संस्थाको नक्सांकन गरी भगूोल 
र न्रू्नतम ववद्याथी संख्र्ाको आधारमा समार्ोजन गरीनछे । 

३. नगर पातलका तभत्र संचातलत सरकारी क्र्ाम्पसमा अध्र्र्नरत छात्र/छात्राहरुलाई लाग्ने शलु्क मा ५० 
प्रततशत अनदुान उपलब्ध गराउने व्र्वस्था गररने छ । 

४. नगरपातलका तभत्र संचातलत सरकारी ववद्यालर्लाई कक्षा १० सम्मका ववद्याथीहरुलाई लाग्ने शलु्क तमनहा 
गरी तनशलु्क अध्र्र्नको व्र्वस्था गररने छ । 

५. ववद्यालर्मा कार्यरत वाल ववकास जशक्षक/जशजक्षकाहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको मातसक पाररश्रतमक रु 
७५००। (सात हजार पााँच सर् ) मा नगरपातलकाबाट रु ७५००। (सात हजार पााँच सर् ) थप गरर 
मातसक रु १५०००.00 (पन्र हजार) उपलब्ध गराइनेछ । 

६. गरु्स्तरीर् जशक्षाका लातग ववद्यालर्मा र्ोग्र् दक्ष र जशक्षर् पेशामा प्रततवद्ध जशक्षकको आपूततय र ववकास तथा 
परीचालन गररनछे । 

७. प्राववतधक जनशजक्तको अभाव हटाउन प्राववतधक जशक्षा ववस्तार गरी सबै सामदुावर्क ववद्यालर्लाई पूवायधार 
सम्पन्न जशक्षर् संस्थाको रुपमा ववकास गररने छ । 

८. आधारभतू तहमा कोल्हवीको गौरब, संस्कृतत, सभ्र्ता, मूल्र् मान्र्ता र एकताको सम्वद्धयन एवम ् नागररक 
कतयव्र्को ववषर् समावेश गरी स्थानीर् पायक्रम तनमायर् गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनछे । 

९. पााँचवषय मतुनका बालवातलकाको सवायङीर् ववकासका लातग प्रारजम्भक बालववकास कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ । 

१०. अनलाईन जशक्षा प्रदान गनय सबै माध्र्ातमक ववद्यालर्हरुमा सूचना प्रववतध प्रर्ोगशाला र उच्च गततको इन्टरनटे 
सवुवधा परु्ाइनेछ । 

११. ववद्यालर्को भौततक संरचना बालमैत्री र अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ । 

१२. बालववकास केन्रको बसाई व्र्वस्था बालमैत्री बनाई तसकाई वातावरर् सजृना गररनछे । 

१३. नेततृ्वको सवलीकरर्, जशक्षर् तसकाई प्रावक्रर्ामा सधुार, पेशागत नैततकताको प्रवयद्धनर प्रववतधको उच्चतम 
प्रर्ोग गरी सामदुावर्क ववद्यालर्को गरु्स्तर अतभवृवद्ध गररनेछ । 

१४. व्र्वहाररक र जीवन उपर्ोतग जशक्षाको कार्ायन्वर्नमा ववशेष जोड ददइनेछ । 

१५. अन्तर ववद्यालर् अनभुव आदानप्रदान तथा तसकाई पद्धततमा समानजस्र्ता ल्र्ाउन समन्वर्कारी भतुमका 
खेतलनेछ । 

१६. तसकाई उपलजब्ध र कार्यसम्पादनका आधारमा जशक्षकलाई परुस्कृत गने नीतत अवलम्बन गररनेछ  

१७. नगरजशक्षा सतमतत, ववद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतत, जशक्षक तथा कमयचारीका क्षमता ववकास गररनेछ । 

१८. ववद्यालर् समार्ोजन प्रवक्रर्ालाई तनरन्तरता ददई ववद्यालर्को व्र्वस्थापन तथा गरु्स्तरमा सधुार गररनछे। 

१९. ववद्यालर् समार्ोजन भै प्रर्ोगमा नआएमा ववद्यालर् भवनलाई बाल ववकास केन्र र सामदुावर्क तसकाई केन्र 
तथा समदुार्द्धारा उपर्ोग तथा संरक्षर् गने व्र्वस्थातमलाईनेछ । 

२०. आधारभतू तह कक्षा १—५ का वालबातलकाहरुलाई ददवा खाजाको व्र्वस्था गररने छ । 

२१. प्रत्रे्क ववद्यालर्लाई आधतुनक प्रववतधर्कु्त बनाउनका लातग कम्प्ठ्र्टुरको व्र्वस्था गररने छ । 

२२. सवै ववद्यालर्हरुलाई एकै प्रकारको रङ रोगन लगाईने व्र्वस्था तमलाईन ेछ । 

२३. प्रत्रे्क ववद्यालर्वाट कजम्तमा एक जना जशक्षकलाई ICTसम्बन्धी तातलमको व्र्वस्था गररने छ । 
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२४. नगरस्तरीर् अततररक्त वक्रर्ाकलाप (खेलकूद, हाजजरीजवाफ, वकृ्तत्वकला, संगीत आदद)सञ्चालन गररनेछ। 

२५. ववषर्गत जशक्षकहरुलाई मागमा आधाररत तातलमको व्र्वस्था गररने छ । 

२६.  प्र.अ.र ववद्यालर् व्र्वस्थापन सतमततका अध्र्क्षलाई ववद्यालर् सधुार र्ोजना तनमायर् सम्बन्धी तातलमको 
व्र्वस्था गररने छ । 

२७. ववद्यालर्हरुको भौततक पूवायधार तनमायर्/सधुार सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गररने छ । 

२८. बालववकास केन्रका सहर्ोगी कार्यकताय र ववद्यालर् कमयचारीलाई आवश्र्क तातलमको व्र्वस्था गररने छ । 

२९. ववद्यालर् तनरीक्षर्/अनगुमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाईन ेछ । 

३०. जशक्षक दरवन्दी तमलानको कार्यलाई व्र्वजस्थत गररन ेछ । 

३१. प्रत्रे्क २/२ मवहनामा आधारभतू, मा.वव. प्र.अ. वैठक नगरपातलकामा बस्न ेव्र्वस्था तमलाईने छ । 

३२. ववद्यालर्हरुमा जशक्षक डार्रीको अतनवार्य व्र्वस्था गररन ेछ । 

३३. आधारभतू तह कक्षा ८ को परीक्षा नगरस्तरीर् रुपमा सञ्चालनको व्र्वस्था तमलाईने छ 

३४. प्रत्रे्क वडामा एउटा माध्र्तमक ववद्यालर्लाई क्रमशः नमूना ववद्यालर् र सूचना प्रववतध सम्पन्न बनाउदै लतगन े
छ । साथै माध्र्तमक ववद्यालर् तहमा क्रमशः ईनोभेशन सेन्टर खोतलदै लतगन ेछ । 

३५. प्राववतधक जशक्षालर्, Polytechnic Instituteको स्थापना, मौजदुा मा.वव.,तन.मा.वव.मा प्राववतधक जशक्षा 
सञ्चालन गनयका लातग प्रोत्साहन गररने छ । साथै प्राववतधक ववद्यालर्कोरुपमा रुपान्तरर् गदै लतगने छ । 

३६. सम्पूर्य ववद्यालर्हरुलाई अंग्रजेी माध्र्ममा सञ्चालन गनय प्रोत्साहन गररने छ । 

३७. प्ठ्लस २ र उच्च जशक्षामा ववषर्गत ववजशष्टता कार्म राख्नका लातग ववद्यालर् र क्र्ाम्पस बीच समझदारी 
कार्म राजखन ेछ। 

३८. ववद्यालर्हरुको गरु्स्तर वृवद्ध गनय प्रततस्पधायको वातावरर् सजृना गरी परुस्कार एवं दण्डको व्र्वस्था गररन े
छ। 

३९. सामदुावर्क ववद्यालर्हरुको समग्र व्र्वस्थापनका सधुारका लातग ई.हाजजरी लगार्तका ववशेष खालका कार्यक्रम 
सञ्चालन गररने छ । 

४०. अन्तरवक्रर्ात्मक श्रव्र् दृश्र्को माध्र्मवाट तसकाइ सहजीकरर् गरी गरु्स्तरीर् जशक्षा उपलव्ध गराईन ेछ 
। 

४१. ववद्यालर् उमेरका सवै बालबातलकालाई ववद्यालर् भनाय गराईने र वटकाई राख्न ेव्र्वस्था तमलाइने छ । 

४२. ववद्यालर् छाड्नकुो कारर् अध्र्र्न अनसुन्धान गरी सधुारका कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

४३. ववद्याथीहरुमा उच्च नैततक चररत्र तनमायर् गररने र ववद्याथीहरुमा आदशय र अनशुातसत नागररकका गरु्हरु 
ववकास गररने छ। 

४४. प्रत्रे्क माध्र्तमक ववद्यालर्का प्रधानाध्र्ापकसाँग व्र्वस्थापन कार्य सम्पादन करार सम्झौता गने नीतत 
अवलम्वन गररन ेछ। 

४५. प्रत्रे्क वडामा एउटा नमूना ववद्यालर् घोषर्ा क्रमश कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईन ेछ । 

४६. प्रत्रे्क सामदुावर्क ववद्यालर्मा वटनको छाना मनुी बस्न ेवाध्र्ताको अन्त्र्का लातग तसतलङ फल्स क्रमशः 
राख्न ेनीतत अवलम्वन गररने छ । 

४७. आधारभतु तह कक्षा ६—८ र माध्र्तमक/उच्च माध्र्ातमक तहका छात्राहरुलाई सहज रुपमा सेनेटरी 
प्ठ्र्ाडववतरर्को व्र्वस्था तमलाउने छ। 
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४८. नगर पातलकामा रहेको Innovation Labलाई न्र्नु शलु्कमा ईच्छुक ववद्यातथयहरुलाई अध्र्ापन गराईन े
छ। 

४९. जशजक्षत वेरोजगार समाधानका लातग तसपमलुक प्रजशक्षर् कक्षा सञ्चालनगररन ेछ । 

५०. ववद्यालर्को मातसक प्रततवेदन अनलाईनबाट पठाउने ब्र्वस्था तमलाईने छ । 

५१. बालमैत्री कक्षाकोठा सञ्चालनका लातग आधारभतू तहका ववद्यालर्का लातग सोहीबमोजजमका फतनयचर 
ब्र्वस्थापनमा पहल गररने छ । 

५२. कृवष, पर्यटन, उद्योग तथा अरु व्र्वसार् चलाउन चावहन ेजनशजक्त तर्ारीको लातग व्र्वसावर्क प्रववतधक 
जशक्षालाई आधारभतू र माध्र्ातमक जशक्षामा समावेश गररनेछ । 

५३. र्स नगरपातलका तभत्र संचातलत संस्थागत ववद्यालर्हरुलाई नगरपातलकाको मूलधारमा ल्र्ाइने नीती तलईन े
छ । 

नगर सभा सदस्र् ज्रू्हरु 

३) कृवष सम्वन्धी नीतत : 
१. सबै खाली जतमनलाई खेर जान नददन कृवष र्ोग्र् भतूमको पूर्य उपर्ोग गरी सघनखेती प्रर्ालीका माध्र्र्मबाट 

कृवष उत्पादन गने नीतत कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनछे । कृषकले लागतको आधारमा उत्पादनको उजचत मूल्र् 
प्राप्त गने गरी कृवष उपजको बजारीकरर्को प्रबन्ध गररनछे । दात ृतनकार्, सहकारी, कृषक र नगरपातलकाको 
शेर्रमा कोल्हवी प्रोडक्ट होल्डीङ को—अपरेवटभ स्थापना गरी बजारीकरर् गररनेछ । 

२. नगरपातलका तभत्ररहेका कृवष ववद्यतु तमटर जडान गरेका वकसानहरुलाई ववधतु महशलुमा ५० प्रततशत अनदुान 
उपलब्ध गराइने छ । 

३. र्स नगरपातलका तभत्रका दगु्द्य उत्पादक वकसानहरुलाई प्रतततलटर दधुमा 0.50 (पचास पैसा) अनदुान 
उपलब्ध गराइने छ । 

४. सावयजतनक वनक्षेत्र, सडक तथा राजमागयको वकनारा, नदी उकास र उपर्ोग वववहन सावयजतनक सरकारी 
जतमनमा फलफुल र अन्र् ववरुवा रोप्ठ्ने र संरक्षर् गने कार्यक्रम अतभर्ानको रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 
तनजी तथा बााँझो जग्गामा फलफुल तथा अन्र् ववरुवा लगाउन कृषकलाई अतभप्ररेरत गररनेछ । 

५. कृषकहरुलाई माटोको प्रकार गरु्स्तर, हावापानी अनकुुल खेती गनय मल, तबउ र प्राववतधक सेवा उपलब्ध 
गराईने छ । साथै सवै वडामा माटो पररक्षर् कार्यक्रम संचालन गररने छ । 

६. वकसानहरलाई समर्मा नै खाद्य मल उपलब्ध गराउनका लातग केन्र  र प्रदेश सरकार संग आवश्र्क 
समसन्वर्को नीतत अवलम्वन गररने छ । 

७. प्राववतधकहरु गोठ तथा फमयमा पगुी पशपंुक्षी सम्बजन्ध सेवा ददने व्र्वस्था तमलाईनेछ । 

८. फलफुल तथा तरकारी भण्डारका लागी जचस्र्ान केन्र र दगु्ध संकलन तथा भण्डारर्का लागी जचतलङग 
केन्र र्थोजचत व्र्वस्थाका लागी तनजी के्षत्रलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

९. प्रत्रे्क गाउाँलाई प्राववतधक तातलम उपलव्ध गराई एक गााँउ एक उत्पादन कार्यक्रमलाई तनरन्तराता ददईनेछ 
। 

१०.  प्रत्रे्क घरमा कम्तीमा एक घर एक रोजगार तसजयना गने कार्यक्रम संचालन गररनछे । 
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११. आधतुनक प्रववतधर्कु्त कृवष कार्यक्रमलाई प्रोत्सावहत गररने छ । पशपंुक्षी पालन र कृवषमा आत्मतनभयर हनु े
कार्यक्रमलाई अगातड बिाइन ेछ । 

१२. व्र्वसावर्क कृवष तथा पशजुन्र् उत्पादनमा कृषकहरुलाई सघाउ परु्ाउने खालका कार्यक्रमहरु संचालन 
गररने छ । 

१३. कृवष उपजमा वकटनाशक औषतधको प्रर्ोगलाई तनरुत्सावहत गदै जैववक ववषादी र प्राङ्गाररक मलको प्रर्ोग 
गरी अगायतनक उत्पादनमा बिावा ददईने छ । 

१४. जतमनको उत्पादकत्व र भतूमको प्रकारको आधारमा ववतभन्न वडाहरुमा कृवष पकेट क्षेत्रका कार्यक्रमहरु 
संचालन गरीने छ। 

१५. नेपाल राष्ट्र बैंकको मौदरक नीतत अनसुार कृवषमा सहलुीर्तपूर्य व्र्ाजदरको सवुवधालाई नगरपातलका जमानतमा 
बसी सहकारी, बैक तथा ववजत्तर् संस्थाद्धारा ऋर् उपलब्ध गराईने व्र्वस्था तमलाइनछे । 

१६. दात ृ तनकार्को सहर्ोगमा कोष खडा गरी सस्तो व्र्ाजदरमा नगरपातलकाले उद्यमीहरुलाई ऋर् उपलब्ध 
गराउने व्र्वस्था गररनेछ । 

१७. बीउ पूाँजी पररचालनको कार्यक्रम संचालन गररने छ । 

१८. पश ुबीमा, नश्ल सधुार तथा कृवष बीमा कार्यक्रम संचालन गररने छ । 

१९. पश ुसरुक्षा एवं प्रवद्धयन कार्यक्रम संचालन गररने छ । 

२०. दगु्ध उत्पादन तथा बजारीकरर्को सलुभ ब्र्वस्था गररन ेछ । 

२१. कृवष ज्ञान तथा प्रववतध हस्तान्तरर्मा जोड ददईने छ । 

२२. स्थानीर् प्रजाततका धान मकै, गहुाँ, कोसेवाली लगार्तका अन्नहरुको संरक्षर्को लातग स्थानीर् बीउ संरक्षर् र 
ववकास गने गरी बीउ वैकको स्थापना गने नीतत अवलम्वन गररने छ । 

२३. कृवष तथा पशपंुक्षी जन्र् प्राकृततक प्रकोप तथा महामारी रोग तनर्नत्रर् सम्वन्धमा रोकथाम तथा तनर्न्त्रर्को 
नीतत अवलम्वन गररन ेछ । 

२४. वधशाला तथा आधतुनक प्रववतधर्कु्त तथा प्रोटेवल जशत भण्डारको तनमायर्तफय  जोड ददईने छ । 

२५. गोलभेडा तथा फलफूल एवं अन्र् कृवषजन्र् वस्तहुरुको प्रशोधनको लातग प्रशोधन केन्र स्थापना तथा 
संचालनको लातग आवश्र्क पहल गररने छ । 

२६. कृवषको उत्पादकत्व बवृद्धका लातग अनदुानमा कृवष औजारको व्र्ापक रुपमा ववतरर्को नीतत अवलम्वन 
गररने छ । 

२७. खलुा तथा अतनर्जन्त्रत रुपमा छातडएका चौपार्ाको व्र्वस्थापन गने नीतत अवलम्वन गररने छ । 

२८. GIS पद्धततद्वारा Land-Useप्रर्ालीको ववकास गरी कृवष के्षत्रको संरक्षर् गररने छ । 

२९. कृवष उपज र उद्यम उपजको बजारीकरर्को ववकास गररने छ । 

३०. स्वदेशी तथा वैदेजशक संघ संस्था तथा तनकार् संग संघीर् काननु अनसुार अनदुान,ऋर्, तथा सहर्ोग प्राप्त 
गरी कृवष तथा पश ुववकास संचालन कार्यक्रम संचालन गररनेछ । 

३१. आतथयक तथा सामाजजक के्षत्रका वहसाबले पछाडी पाररएका वगयहरुलाई प्राथतमकता ददई रोजगार कार्यक्रम 
सञ्चालन गररनेछ। 

३२. वैदेजशक रोजगारीलाई कम गनय कृवष पशपुालन र उद्योग व्र्ावसार्हरुको व्र्ावसावर्करर्मा ववशेष प्राथतमकता 
सवहत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ 
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३३. मौसमी तथा बेमौसतम तरकारी उत्पादनका लातग बैदेजशक रोजगारबाट फवकय एका र्वुाहरुलाई तातलम ददई 
स्वरोजगार तथा आत्मतनभयर हनुे व्र्वस्था गररनछे । 

३४. साना तथा तनवायहमखुी पशपुालन गने कृषकलाई दाना, घााँस, गोठ, खोर तनमायर्मा अनदुान ददने व्र्वस्था 
तमलाईनछे । साथै पश ुगवायधानका लातग ववज तनशलु्क उपलब्ध गराउने व्र्वस्था तमलाइने छ । 

३५. आन्तरीक कृवषजन्र् वस्तमुा टेवा पूर् र्ाउने हेतलेु कोल्हवी नगरपातलका स्थानीर् कृवषजन्र् लगार्त परम्परागत 
घरेल ुस्थानीर् कृवष वजार एवं हाट वजारमा वववक्र ववतरर् गनेलाई हररर्ो काडय, नेपालभरका उत्पादन हाटमा 
वववक्र ववतरर् गनेलाई तनलो काडय र नेपाल बाहेकका मूलकुका सामाग्री वववक्र ववतरर् गनेलाई पहेलो काडय 
स्थानीर् उद्योग वाजर्ज्र् संघ र र्स नगरपातलकाको साझेदारीमा ववतरर् गररनछे । साथै स्थानीर् उत्पादनलाई 
प्रोत्साहनका कार्यहरु अतध विाइनेछ । 

३६. पशपुन्छी तथा कृवष र्ाजन्त्रकरर् कार्यक्रम संचालन गररनछे । 

३७. दगु्ध उत्पादन सहकारी र माछा उत्पादन सहकारीलाई िुवानी गाडी खररद गनय समवृद्ध कार्यक्रममा नगरले 
पतन अनदुान ददने व्र्वस्था तमलाइने छ । 

४) पर्यटन सम्वन्धी नीतत : 
१. कोल्हवी नगरपातलका वडा नं. २ जस्थत पातालगंगा के्षत्रलाई संरक्षर् र स्तर उन्नती गरी पातालगंगा के्षत्रलाई 

ववशेष पर्यटकीर् के्षत्रको रुपमा ववकास गररने छ । 

२. कोल्हवी नगरपातलकाको उत्तर र दजक्षर्मा तसमाहरु तामागिी गेट र श्रीपरुमा आकषयक प्रवेशद्धार तनमायर् 
गरी पर्यटकहरुलाई नगरको फरकपन उनभुतूत गराईनेछ । 

३. कोल्हवी नगरपातलका वडा नं. 2 को साझेदारी वनमा एउटा सनु्दर पाकय  तनमायर्का लातग सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 
गररनेछ । 

४. ववपन्न वगयलाई सहकारी माफय त व्र्ावसार् संचालनका लातग सहर्ोग गने नीतत अवलम्बन गरी उद्योग, व्र्ापार, 

बजार तथा व्र्वस्थापन गररनेछ । 

५. आन्तररक एवं वाह्य पर्यटक तभत्रर्ाउन सहर्ोग पगु्ने खालका पर्यटकीर् स्थलहरुको पवहचान, संरक्षर् र 
ववकास गररनेछ। 

६. आन्तररक पर्यटनका लातग मनोरञ्जन पाकय को तनमायर् ज्ञान पाकय , ररसोटय आददको व्र्वस्थापन गररनेछ। 

७. ववतभन्न पर्यटकीर् स्थानको पूवायधार तनमायर् गरी, प्राचीन संस्कृततको अध्र्र्नकेन्र, मनोरञ्जनात्मक वातावरर्को 
ववकास गररने छ । 

८. पर्यटन गन्तव्र्हरुलाई एकीकृत गरी पर्यटन प्ठ्र्ाकेजको तनमायर् गरी पर्यटकलाई आकवषयत गने नीतत अवलम्वन 
गररने छ। 

९. र्स नगरपातलका तभत्रका जाततगत पवय, बाजा, संस्कार, भेषभषुा, संस्कृततको संरक्षर्को लातग संग्राहलर्को तनमायर् 
गने नीतत अवलम्वन गररने छ । 

१०. पर्यटनमा सूचना तथा प्रववतधको उच्चतम प्रर्ोग गरी ईन्टरनेटको माध्र्मबाट सूचना प्राप्त हनुे व्र्वस्था 
तमलाईन ेछ । 

११. पर्यटकीर् सूचना केन्रको स्थापना गररने छ । 
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१२. पर्यटकको उजचत सेवा, सत्कार र सरुक्षा प्रवन्ध सवहतको पर्यटकीर् आवास व्र्वस्थापन गनय होटलहरुको 
न्रू्नतम सेवा र गरु्स्तर मापदण्ड तनधायरर् गररनेछ । 

५) उद्योग सम्बन्धी नीतत : 
१. औद्यातगक ग्राम, औद्योतगक के्षत्र र ववशेष आतथयक के्षत्रहरुमा आवश्र्क पूवायधार ववकासको लातग लगानी 

विाइनछे । 

२. स्थानीर् स्रोत साधनको उपर्ोग गरी कृवष तथा गैर कृवष उत्पादन, प्रशोधन, रोजगारी तसजयना र स्थानीर् 
समवृद्धको आधारको रुपमा लघ,ु घरेल,ु साना तथा मझौला उद्यमहरुलाई अतभर्ानको रुपमा ववस्तार गनय 
अतभप्ररेरत गररनछे । 

३. स्थानीर् वस्तकुो उपभोग गरौ, र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौ भने्न अतभर्ान सञ्चालन गरी कृवषजन्र् वस्तकुो 
प्रशोधन उद्योग स्थापना गररनेछ । 

४. औद्योतगक के्षत्रमा उद्योग स्थापनाका लातग पहल गररनेछ । 

५. घरेल ुतथा साना उद्योगको ववकास र प्रवद्धयनमा जोड ददईने छ । 

६. स्थानीर् कच्चा पदाथयमा आधाररत उद्योगको स्थापना गनय प्रोत्साहन ददईने छ । 

७. र्एुनतडपी, अषे्टलीर्न सहर्ोग GIZ, DFID, US-AID, HALVITASआदी दात ृ तनकार्को सहर्ोग तलईनेछ र 
नगरपातलकाको ददगो ववकासका लक्ष्र् अन्तगयत रही कार्यक्रम संचालन गरीनेछ । 

८. औद्योगीक ववकासको लातग स्वदेशी तथा वैदेजशक लगानीको सतुनजितता गनय लगानीमैत्री वातावरर् तसजयना 
गररने छ । 

९. लगानी प्रवद्धयनका लातग कर छुट तथा सहतुलर्तको ब्र्वस्था गररने छ । 

१०. उद्योग तथा बाजर्ज्र्मा एकद्वार प्रर्ालीको नीतत अवलम्वन गररने छ । 

११. कोल्हवी, माटय र होजल्डङ कम्पनीको स्थापना गररने छ । 

१२. कोल्हवी न.पा.मा संचालन गने र्ोजनाहरुको छनौट, संचालन तथा वैदेजशक सहार्ता लगार्तको खोजीका 
लातग ववज्ञहरु संलग्न रहेको Expert Pool गठन गररने छ 

१३. बेरोजगारहरुको त्र्ाङक अतभलेख व्र्वस्थापन गरी स्वरोजगार तथा सीपमूलक कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा 
जोड ददइनेछ । 

१४. आतथयक ववकासलाई टेवा परु् र्ाउने व्र्वसार् तथा कलकारखानाको स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहन गररनछे 
। 

१५. रोगजार उपलब्ध गराउने र स्थानीर् उद्योगलाई करछुट, अनदुान तथा सहतुलर्त ऋर्को लातग सहजजकरर् 
गररनेछ । 

१६. स्थानीर् कच्चा पदाथयमा आधाररत लघ ु तथा घरेल ु उद्यम प्रवयद्धन गनय सीपमूलक तातलम व्र्वस्था गरी 
उत्पाददत वस्तकुो वजारीकरर्को सतुनजितता गररनेछ । 

नगर सभा सदस्र् ज्रू्हरु 

६) र्वुा तथा खेलकूद नीतत : 
१. नगर खेलकूद ववकास सतमतत गठन गररने छ । 
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२. खेलकूदको समूजचत ववकास गनय पूवायधारको तनमायर्, तसकाई, प्रततर्ोतगता आददको आर्ोजना गररन ेछ। 

३. कोल्हवी नगरपातलकामा अवजस्थत खेलकूद मैदानलाई पूवायधारर्कु्त सवुवधा सम्पन्न रंगशाला, तनर्तमत खेलकुद, 

खेल प्रततष्ठान (Sports Academy) तनमायर् गररनेछ। 

४. प्रत्रे्क वडामा एक ब्र्वजस्थत खेल मैदान स्थापना गररन ेछ । 

५. पातलकास्तरीर् भतलभल/फुटवल र ववद्यालर्स्तरीर् खेदकुद कार्यक्रम संचालन गरीनेछ । 

६. खेलकुद ववकास तथा नागररकको स्वास््र्लाई ध्र्ानमा राख्दै खेलमैदानहरुको उजचत संरक्षर् र व्र्वस्थापन 
गररनेछ । 

७. पाकय , खलुाके्षत्र तथा खेल मैदानको व्र्वस्थापनको लातग सरकारी तथा सावयजतनक जतमन प्रर्ोगमा ल्र्ाइन ेछ 
। 

८. पाकय  तथा खलुाके्षत्र तनमायर् गदाय न्रू्नतम मापदण्ड कार्म गरी मवहला वालबातलका, जेष्ठ नागररक र फरक 
क्षमता मैत्री बनाइनेछ । 

७)सहकारी तथा अन्र् ववत्तीर् क्षते्रसाँग सम्वन्धी नीतत : 
१. नगर जस्थत सहकारी संस्थाहरु अनमुतत, तनर्मन, ववस्तार, प्रजशक्षर् सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गररने छ । 

२. सहकारीको माध्र्मवाट स्थानीर् स्रोत श्रम, साधान सीप र पूजीकँो अतधकतम पररचालन गरी आतथयक, सामाजजक 
रुपान्तरर् गररने छ । 

३. प्रत्रे्क वडामा एउटा नमनुा सहकारीको स्थापना र संचालन गने नीतत अवलम्वन गररने छ । हरेक गाउाँमा 
उद्यम सहकारी/कृवष सहकारी र उपभोक्ता सहकारी स्थापनामाजोड ददईनछे । 

४. ववतभन्न खालमा सहकारी जशक्षा, सहकारी ब्र्वसार् प्रवद्धयन जस्ता सहकारी सम्वन्धी आवश्र्क तातलम संचालन 
गररने नीतत अवलम्वन गररन ेछ । 

५. सहकारी संस्थाको मापदण्ड कार्ायन्वर्न र तनर्मनमा ववशेष जोड ददने नीतत अवलम्वन गररने छ । 

६. सहकारीले मातसकरुपमा वववरर् बझुाउनपुने ब्र्वस्था गररने छ । 

७. नगरको नीतत तथा कार्यक्रम अनसुारको र्ोजना सहकारी तथा अन्र् ववत्तीर् संस्थाहरुले प्राथतमकतामा राख्नपुने 
नीततलाई अवलम्वन गररने छ । 

८. नगर जस्थत सहकारी संस्थाहरु अनमुतत, तनर्मन, ववस्तार, प्रजशक्षर् सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गररने छ । 

९. स्थानीर् सहकारीहरुलाई ववतध सम्मत िंगबाट सञ्चालन गनय र तनर्मन गनय सूचना प्रववतधमा आधाररत एवककृत 
त्र्ाङ तनमार्य र अद्यावतधक गररनेछ । 

८) सामाजजक ववकास सम्वन्धी नीततहरु : 
१. लैवङ्गक समानता तथा समावेशीकरर् र दतलत एवं बाल ववकासका लातग चेतनामूलक कार्यक्रम गररन ेछ । 

२. तभन्न क्षमता, ज्रे्ष्ठ नागररक र जोजखममा परेका नागररकका लातग सरुजक्षत सेल्टरको ब्र्वस्था गररन ेछ 
।लोपोन्मखु जातीहरु र दतलतहरुका साथै ववपन्न वगयहरुको लातग ववशषे कार्यक्रम ल्र्ाईने छ । 

३. आतथयक सामाजजक रुपले ववपन्न वगय तथा समदुार्को उत्थानको लातग आर् आजयन गरीवी न्र्नुीकरर्, रोजगारी 
प्रवदयन जस्ता कार्यक्रमलाई ववशेष प्राथतमताका साथअगातड बिाईने तथा त्र्स्ता वगयलाई प्रधानमन्त्री रोजगार 
कार्यक्रममा ववशेष जोडददईन ेछ । 
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४. नगरपातलका तभत्रका सवै शैजक्षक वेरोजगार तथा र्वुालाई स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गनय ववशेष सहर्ोग 
प्रदान गररनेछ । 

५. सामाजजक सरुक्षा तथा व्र्जक्तगत घटनादताय प्रर्ाली सदुृिीकरर् गनय आवश्र्क कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

६. बालश्रम मकु्त नगरपातलका/बाल मैत्री नगरपातलका घोषर्ाको कार्यक्रम संचालन गररनेछ । 

९) खानेपानी तथा सरसफाई सम्वन्धी नीततहरु : 
१. खानपेानीको स्रोत संरक्षर् तथा उपर्कु्त पवुायधार ववकास गरी खानेपानीको आपतुतय व्र्वस्था गररनछे सवै 

नगरवासीहरुलाई भरपदो र शदु्ध र गरु्स्तरीर् खानेपानीकोसेवाका लातग 'एक घर एक धारा'नीतत सवै वडाहरुमा 
ववस्तार गररने छ । 

२. र्स नगरपातलकालाई सरसफाइ र स्वच्छताको के्षत्रमा नमनुा बनाउन खानेपानी गरु्स्तर प्रर्ाली स्थापना र 
स्वच्छ/सफा समदुार् घोषर्ा गने नीतत अवलम्वन गररनछे । 

३. वडा नं. १ मा तनमायर् भइ संचालन हनु नसकेको खानेपानी लाइ  आ.व.२०७९।०८० मा संचालनमा ल्र्ाइन े

छ ।साथै वडा नं. ४ मा GWTको सहर्ोगमा तनमायर् भइरहेको खानेपानी आर्ोजनालाई आ. 

व.२०७९।०८० मा संचालन गने गरी कार्य अजघ विाइने छ । 
४. नगरपातलका वास गठन गरी सवै खानेपानी सतमततहरुको तनर्न्त्रर् र एकीकृत ववकास गररने छ । 
५. साना शहरी खानेपानी र्ोजनालाई ब्र्वजस्थत गनुयका साथै नर्ााँ खानेपानी ववस्तार गदाय भतूमगत पानीका लातग 

तडप बोररङ माफय त गने नीतत अवलम्वन गररने छ । 

१०) संस्कृतत प्रवद्धयन सम्वन्धी नीततहरु : 
१. धमय तथा जातजाततहरुको संस्कृतत संरक्षर्का लातग आवश्र्क कार्य गरीनेछ । 
२. सााँस्कृततक सम्पदाको अध्र्र्न तथा त्र्ाङक संकलन गरी आतथयक ववकासमा टेवा प¥ुर्ाउने सक्न ेसम्पूर्य 

सम्पदा तथा संस्कृतत झल्काउने स्थान र समदुार्को संरक्षर्र व्र्वस्थापनमा जोड ददइनछे । 
३. स्थानीर् संस्कृतत तथा सम्पदालाई असर गने सवै खाले गततववतध रोकथाम तनर्न्त्रर् र तनर्मन गररनेछ । 
४. नगरपातलका तभत्र बसोबास गने ववतभन्न जातजाततमा आधाररत भाषा, संस्कृतत,सम्पदा तथा परम्पराको संरक्षर् 

कार्यमा जोड ददइनछे । 
५. परम्परागत संस्कृतत तथा सम्पदाको संरक्षर्को लातग आवश्र्क काननु बनाईनेछ 

नगर सभा सदस्र् ज्रू्हरु 

११) पूवायधार ववकास सम्वन्धी नीततहरु : 
१. नगर के्षत्र तभत्र तथा बावहरका सडकलाई एवककृत तवरले र्ातार्ातको सवुवधा प¥ुर्ाउन नगर र्ातार्ात 

गरुुर्ोजना तर्ार गरी सडक तनमायर् तथा ववस्तार गररनेछ । 
२. सडक तथा र्ातार्ात ववस्तार गदाय पानीका श्रोत, वनजंगल, प्राकृततक स्रोत तथाधातमयक के्षत्र ववस्थावपत नहनु े

गरी तडजाइन गररनेछ । 
३. पैदलर्ात्री तथा सवारी चालकको सरुक्षाको लातग ध्वानी प्रदषुर् तथा गतत तनर्न्त्रर्को काननुी प्रवन्ध गररनछे 

। 
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४. हलुाकी राजमागयमा र्ात्र ुप्रततक्षलर् तथा र्ातार्ात ववश्रामस्थल र सावयजतनक शौचालर्तथा खाजाघर तनमायर्को 
र्ोजना बनाइ ररफे्रसमेन्ट केन्रका रुपमा ववकास गररनेछ । 

५. सबै वकतसमका पूवायधार तनमार्य गदाय फरक क्षमता भएका व्र्जक्त र जेष्ठ नागररकको पहुाँच सतुनजितता हनु ेगरी 
गररनेछ । 

६. शहरी र्ोजना तथा भवन तनमायर् मापदण्ड, २०७२ को पूर्य पालनामा जोड ददईने छ । पााँच धरु भन्दा कम 
जग्गामा बनेका घर तथा जग्गामा दोव्बर दस्तरु तलई घर बनेको प्रमार्ीत गररनेछ । तर नक्शापास गररन े
छैन ्। घर नक्शा पास, अतभलेखीकरर् र घरबनेको प्रमार्ीत गरर ३ भागमा ववभाजन गररनछे । 

७. नगरपातलकाको सवु्र्वजस्थत ववकासको लातग आतथयक सामाजजक, भौततक, शैजक्षक,ऐततहातसक पर्यटकीर् 
लगार्तका के्षत्रहरुलाई समेटेर चक्रपथको तनमायर् गने कार्यलाई जशघ्रताका साथ अगातड बिाईने छ । 

८. नगरपातलका तभत्रका सवै वडा कार्ायलर्सम्म बाहै्र मवहना तनवायधरुपमा सडक सञ्चालन गनय बजेटको व्र्वस्था 
गरी कार्य अगातड बिाईने छ । 

९. हलुाकी राजमागयलाई ववस्तार गने तथा सडकको क्षेत्रातधकार तभत्रका घर टहराहरु हटाउन ेरदघुयटना मकु्त 

के्षत्रको रुपमा ववकास गने नीततलाई अवलम्वन गररन ेछ । साथैDedicate Line तनमायर् गनय आश्र्क 
पहल गरर जशघ्र कार्य गररने छ । 

१०. र्ातार्ात क्षते्रलाई व्र्वजस्थत बनाउनका लातग चाल ुआ.व.मा  वसपाकय को तनमायर् कार्यको अध्र्र्न प्रारम्भ 
गररन ेछ । 

११. पााँच वषे सडक रर्नीततक र्ोजना तर्ार गरी नगर क्षते्र तभत्रका सडकहरुलाई सदुृिीकरर् तथा स्तरोन्नतत गदै 
कालोपते्र गनय जोड ददईन ेछ । 

१२. सडकको दार्ााँ बार्ााँ हररर्ाली प्रवद्धयन गरी हररत शहरको रुपमा ववकास गररने छ । 
१३. नगरके्षत्र तभत्र सञ्चालनमा रहेका अटो तथा टेम्पोहरुलाई व्र्वजस्थत गरी ववद्यतुीर् सवारी साधन सञ्चालनमा 

जोड ददईनकुो साथै र्स नगरपातलकाको के्षत्रतभत्र ववद्यतुीर् सवारी साधन सञ्चालनमा जोड ददईने छ । नगरलाई 
व्र्वजस्थत तथा अनशुातसत बनाउनका लातग केही संख्र्ामा नगर प्रहरीको तनर्जुक्त र पररचालन गरी आवश्र्क 
कार्य अगातड विाईनछे। 

१४. प्रत्रे्क वडाका सडक, खानेपानी, तसञ्चाई र फोहोर व्र्वस्थापन गनय र्ोजना बैंक तनमायर् गरी सम्बजन्धत क्षेत्रवाट 
कार्ायन्वर्न गने । 

१५. नगरपातलका तभत्रका सवै वडामा एउटै प्रर्ालीको ववद्यतु उपलव्ध गराउन सव स्टेशन तनमायर् प्रकृर्ा अगाडी 
विाइएको छ। 

१६. वैकजल्पक उजायको रुपमा सौरै् उजाय, शून्र् फोहोर मैलाको रुपमा बार्ो ग्र्ााँसको ववकास गररने छ । 
१७. परुानो बजारहरुलाई क्रमशः सधुार गरी सडक चौडा गने, िल तथा नालाको व्र्वस्था गररने छ । 

१८. नर्ााँ बजार र नर्ााँ वस्ती ववकासका लातग र्ोजनावद्ध ववकास गररने छ ।Land Poolingको माध्र्र्मवाट 
व्र्वजस्थत बजार र वस्तीको ववकास गररन ेछ । 

१९. नगरको सवै वडाहरुमा ठूला र्ोजनाहरु सडक, खानेपानी, तसञ्चाई एवं अन्र् पूवायधार तनमायर्मा DPR तनमायर् 
गरर व्र्वजस्थत रुपमा कार्य गररने छ । नगरतभत्रका पूवायधार तनमायर् गदाय वडास्तरीर्, नगरस्तरीर् र प्रदेश 
स्तररर्÷संघ स्तरीर् र्ोजना गरी तीन तहमा वगीकरर् गरी कार्ायन्वर्न गररन ेछ । 
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२०. साना ततना भैपरी आउने पूवायधार तनमायर् गनयका लातग कूल पूजीगँत बजेटको वडास्तरीर् र्ोजनाका लातग 
कजम्तमा १० प्रततशत र नगरस्तरीर् र्ोजनाका लातग ५ देजख१० प्रततशत बजेट ममयत सम्भार कोषमा ववतनर्ोजन 
गररने छ । 

२१. नगरतभत्रका लथातलङ्ग पोलका तारहरुलाई व्र्वजस्थत गराउन लगाईन ेछ । 
२२. नगरस्तरीर् सडकलाई ४ लेनको बनाईन ेछ  
२३. पावकय ङ व्र्वजस्थत गराईन ेछ । सडकमा पावकय ङ तनषधे गररने छ । 
२४. वडा कार्ायलर्को भवन नभएको वडाहरुमा क्रमशः वडा कार्ायलर् भवनको तनमायर् गररने छ । 
२५. नर्ााँ नापी गराई बाटोलाई लगत किा गरी सावयजतनक बनाईने छ । 
२६. नगरका आसपासका के्षत्रहरुको ववकास गरर सेटलाईट तसटी÷तभलेजको रुपमा ववकास गररने छ । 
२७. लागत साझेदारी÷सहभातगतामा र्ोजना कार्ायन्वर्न गने ववतधलाई प्राथतमकता ददईनछे। 
२८. पूवायधार तनमायर्मा सावयजतनक तनजी साझेदारी नीतत अनशुरर् गरी लागू गररने छ । 
२९. कुनै आर्ोजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना पनय गएमा नगर कार्यपातलकाको बोडय  बैठकबाट उक्त आर्ोजना 

तथा कार्यक्रमहरुलाई संशोधन गने गररन ेछ । 
३०. कोल्हवी नगरपातलका तभत्र सामदुावर्क सभागहृ तनमायर् गररने छ । 

१२) तसंचाई सम्बन्धी नीततहरु : 
१. नगरपातलका के्षत्र तभत्रको प्रत्रे्क खेतीर्ोग्र् जतमनमा बाहै्र मवहना तसंचाई सवुवधा प्रदान गनयको लातग प्ठ्लावष्टक 

पोखरी लगार्तका तसंचाईका सवुवधाहरु तलने नीतत अवलम्वन गररन ेछ । 
२. प्रर्ायप्त तसंचाईको सवुवधाको पूततयका लातग प्रदेश सरकार, संघीर् सरकारसाँग प्रर्ायप्त सहकार्य गररने छ । 
३. तसंचाई सवुवधाको लातग वैकजल्पक पद्धततको समेत ववकास गररने छ । 
४. नगरको ववतभन्न के्षत्रमा बहउुपर्ोगी पनुजयतलर् (Refill Tank)तनमायर् गररन ेछ । 

१३) भवन तथा शहरी ववकास सम्वन्धी नीततहरु : 
१. र्स नगरपातलकावाट पास गररने नक्साहरुलाई स्वचातलत तथा व्र्वजस्थत वनाउननक्सा पास प्ररवक्रर्ालाई 

अनलाईन सेवामा आवद्ध गररने छ । 
२. नक्सा पास सम्वन्धमा जनचेतना जगाई कुनै पतन घर, टहरा नक्सा पास गरेर मात्रबनाउने अवस्थाको तसजयना 

गररने छ । 
३. भतूमगतरुपमा पावकय ङको ब्र्वस्था गरी घर तनमायर् गदाय पावकय ङ क्षते्रको नक्सा पास दस्तरु पूर्यरुपमा छुट ददन े

नीततको अवलम्वन गररने छ । 
४. व्र्वजस्थत शहरी ववकास गनयका लातग Land-Poolingको कार्य गनय केवह स्थानमान.पा.को Pilot 

Porject को रुपमा ववकास गररने छ र कोल्हवीमा व्र्ावस्थीत शहरको ववकास गररने छ 
५. सावयजतनक तथा तनजज भवनहरुको तनमायर् गदाय प्रभावकारी रुपमा रावष्ट्रर् भवनसंवहताको पालनामा जोड ददईन े

छ । 
६. नगरपातलकालाई वातावरर्मैत्री नगरपातलका तनमायर् गनयको लातग आगामी आ.व.मा एक घरदईु रुख तथा एक 

घर दईु गमला अतभर्ानको रुपमा संचालन गरीप्र भावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गररने छ । 
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७. तर्ारीको चरर्मा रहेका वृहत तथा आवतधक र्ोजनाहरुलाई सम्पन्न गरी जशघ्रताकासा थ अगातड विाईने छ 
। 

८. हाम्रो कोल्हवी, राम्रो कोल्हवी, हाम्रो वडा, राम्रो वडा हाम्रो टोलको ववकास जनताको अपेजक्षत तनकास भने्न 
नाराका साथ जनतालाई ववकास तनमायर् प्रवक्रर्ामा अतधकतम सहभातगता गराईने छ । 

१४) वैकजल्पक उजाय सम्वन्धी नीततहरु : 
१. सबै वडाहरुमा बैकल्पीक उजायको आवश्र्क व्र्वस्था गरीने छ । 
२. वार्ोग्र्ास जडानलाई ववशषे प्रोत्साहन गररन ेछ । 
३. सोलार प्रर्ालीवाट ववधतु उत्पादनलाई समेत प्रवद्धयन गररने छ । 

१५) सञ्चार सम्वन्धी नीततहरु : 
१. सञ्चार सेवाको गरु्स्तर बिाउन सूचना प्रववतध इकाई माफय त अनगुमन तथा तनर्मन गररनेछ । 
२. मोवाईल टेतलफोन नटेवकय मा सधुार गनय टेलीफोन टावर स्थापनाका लातग सेवा प्रदार्कसाँग समन्वर् गररनछे 

। 
३. दूरसंचार प्रर्ालीलाई सवै वडामा सवयसलुभ वनाउन पहल गररने छ । ICT प्रर्ालीलाई आधतुनकतम उपकरर् 

उपर्ोग गरर प्रत्रे्क नागररकलाई सशुजुचत गररने छ । 
४. नगरपातलकावाट संचातलत ववववध ववकास कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको अतधकतम सावयजतनक गरी पारदजशयता र 

जवाफदेवहतामा अतभवृवद्ध गररने छ । 
५. सूचना माग्न ेर पाउन ेआम नागररकको नैसतगयक अतधकार भएकोले सोको प्रत्र्ाभतूत गनय नगरपातलकाले आफ्ना 

गततववतधहरुलाई ववतभन्न माध्र्र्मवाट सहज र सवयसलुभरुपमा प्राप्त गनय सक्ने तथा सावयजतनक गने व्र्वस्था 
तमलाईनछे। 

६. स्थानीर् पतत्रका, एफ एम रेतडर्ो, केवल र टेतलतभजनहरु मफय त नगरका गततववतधहरु आवश्र्कतानसुार 
प्रकाशन र प्रसारर् गररनछे । 

७. सूचना तथा संचार के्षत्रको संरक्षर्, प्रवद्धयन र ववकास गनय आवश्र्क कार्यक्रमहरु संचालन गररनेछ 
८. खोजमूलक र अनसुन्धानमूलक पत्रकाररतालाई प्रवद्धयन गनय ववतभन्न कार्यक्रम संचालन गररनेछ । 
९. वडा र नगरका ववतभन्न स्थानहरुलाई Free Wifi Zoneबनाईने छ । 
१०. मोवाईल एप माफतय घर–घर बाटनै सेवा तलने कार्यको शरुुवात गरीने छ ।  
११. Open Dataप्रर्ालीको अवलम्वन नगरपातलकाले पूर्य रुपमा गदै जाने नीतत अवलम्वन गररने छ । 
१२. सेवाग्राही नागररकको कार्य तछटो छररतो गनयका लातग एप्ठ्सको प्रर्ोग गररने छ । 
१३. गनुासो ब्र्वस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउाँदै कार्य प्रतत जवाफदेही बनाइन ेछ । 

नगर सभा सदस्र् ज्रू्हरु 

१६) वन वातावरर् तथा भ—ूसंरक्षर् सम्वन्धी नीततहरु : 
१. आवश्र्क नीततगत र काननुी व्र्वस्था गरी तनमायर् सामाग्री तथा नदी कटान रवातावरर् प्रततकुल प्रभाव 

नपने गरी नदीजन्र् तनमायर् सामाग्रीको सहज आपूततय हनुवे्र्वस्था तमलाईनछे । 
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२. सफा र हररर्ाली नगरपातलका तनमायर्का लातग हररत सडक, खोला खोल्सामा  वकृ्षारोपर्, बााँस रोपर्, रुख 
तथा बााँसद्धारा तटवन्धन, सामदुावर्क भवनको संरक्षर्,खाली ठााँउमा वृक्षारोपर् आदद कार्य गररने छ । 

३. घरको छत र वरण्डामा कौजश खेतीको शरुुवात गरी नगरलाई सफा र हररर्ो नगरको रुपमा ववकास 
गररनेछ। 

४. जमनुी नदद र सहार्क खोलाको आधतुनक प्रववतध अपनाई वहउुपर्ोग र संरक्षर् गररनछे। 

५. वातावरर् संरक्षर्का लातग तडतभजन वन कार्ायलर् तथा प्रदेश सरकारसंग समन्वर् गरी कार्य अगातड विाईन े
छ ।  

६. नगरपातलका के्षत्रतभत्र संचातलत ठूला आर्ोजनाहरुको तनमायर्मा वातावरर्ीर् प्रभावमूल्र्ांकन र BIO 

Engineering को प्रववतध अवलम्बन गररने छ । 

७. सरसफाई र धलुो रवहत सडक तनमायर्मा ध्र्ान ददईने छ । 

८. वन जंगलको ववस्तार तथा भकू्षर् तनर्न्त्रर्को लातग वकृ्षारोपर् कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगातड बिाईन े
छ। 

९. वन कार्ायलर् तथा अन्र् सम्वद्ध सरकारी तथा गैर सरकारी तनकार्हरुको साझेदारीमा नसयरीहरुको स्थापना 
र ववस्तार गररन ेछ । 

१०. साझेदारी वनमा रहेको कोषलाई प्रभावकारी रुपमा पररचालन गरी साझेदारी वनमा भएका ववकृतत र ववसंगतत 
अन्त्र्को लातग प्रभावकारी कार्य अगातड बिाईने छ 

११. उत्पादनमखुी तथा जडीबटुीहरुको उत्पादन र बजारीकरर्मा ववशषे जोड ददईने छ । 

१२. बन र बन के्षत्रमा ब्र्वसावर्क खेती गररने छ । 

१३. बन पैदावारलाई ब्र्वजस्थत गररने छ । 

१४. बन,चरनके्षत्र, तसम्सार र जैववक ववववधता समेत संबोधन हनुे गरी ददगो व्र्वस्थापनका लातग जैववक स्रोत 
संरक्षर् अतभर्ानलाई प्राथतमकता ददइनेछ । 

१५. स्थानीर् समदुार्को सहर्ोगमा नगरको ववतभन्न स्थान र सडक वकनारामा वकृ्षारोपर् र पषु्पवावटका तनमायर् 
जस्ता हररर्ाली पवयद्धन कार्य गररनेछ । 

१६. भतूम सम्वन्धी समस्र्ा समाधानका लातग नगर भरी लगत संकलन कार्य सम्पन्न भै सकेको र वडाहरुमा लगत 
फारम रुज ुगने काम भैरहेकोले आ.व. २०७९।०८० मा भतूमवहन सकुुम्वासी, भतूमवहन दतलत र अव्र्वजस्थत 
बसोवासीलाई लालपूजाय उपलब्ध गराउने गरी कार्य अगाडी विाइनेछ । 

१६) जलाधार संरक्षर् तथा जलवार् ुपररवतयन सम्वन्धी नीततहरुः 
१. जलाधार तथा तसमसार के्षत्रको पवहचान गरी प्रभावकारी संरक्षर्को व्र्वस्था तमलाईनेछ । 

२. नदीजन्र् पदाथय जस्तैः िंुगा, तगिी, बालवुाको आकंलन गरी तनददयष्ट के्षत्रहरुबाट त्र्स्ता वस्तमुा उत्खनन, 

संकलन, प्रशोधन ओसारपसार र वववक्र ववतरर्लाई व्र्वजस्थत र प्रभावकारी बनाईनेछ । 

१८)सरसफाई, फोहोरमैला व्र्वस्थापन सम्वन्धी नीततहरु : 
१. फोहोरमैला प्रशोधनमा आधतुनक प्रववतध प्रर्ोग गरीनेछ । हलुाकी राजमागयको तनजित दरुीमाशौचालर् र अन्र् 

सवुवधा सवहतको सेवा केन्र सञ्चालन गनय प्रोत्साहन गररनछे । 
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२. सावयजतनक िल व्र्वस्थापन ददसाजन्र् लेदो व्र्वस्थापनका लातग प्रशोधन प्रर्ालीको स्थापना कार्य अगातड 
बिाइनछे । 

३. घर तनमायर्को अनमुतत प्रवक्रर्ा उपर्कु्त मापदण्डको शौचालर् र सेफ्टी टंवक तनमायर्लाई अतनवार्य गररनछे 
। 

४. फोहोर मैला ववसयजन प्रशोधन व्र्वस्थापन र हनुे मखु्र् केन्र तथा संकलन ववन्द ुतर्गदाय वातावरर् ववग्रन 
नददन ेगरी साइट छनौट गररनेछ । 

५. फोहोर उत्पादन कम गने तथा पनु प्रर्ोग गनय जनचेतनामलुक कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

६. Zero Waste Conceptमा गई रहेका फोहरलाई आधनुीक प्राववतध प्रर्ोग गरी श्रोतको रुपमा उपर्ोग 
गने नीतत तलईन ेछ । 

७. Feacal-Sludge Management (FSM) लाई व्र्वजस्थत र सरुजक्षत गरी नीतत तनमायर् गने श्रोतको 
रुपमा उपभोग गररने छ । 

८. जमनुी नददको सफाईमा ववशषे ध्र्ान ददइन ेछ । नालाको पानी तमसाउदा सफा गरेरमात्र तमसाउने व्र्वस्था 
गररनेछ। 

९. सरसफाई केन्रको प्रभावकाररतामा अरु वृवद्ध गरी क्षमता ववकास गने । र्स्ता केन्र वडा वडामा ववस्तार 
गररने छ । 

१०. Zero Wasteप्रर्ालीलाई अझ प्रभावकारी बनाई फोहोरवाट आधतुनक प्रववतध अपनाई वहउुपर्ोगी वनाइन े
छ । Plastic Block, Bitumin तथा अन्र् ररसाइक्लीन ववधी अपनाइने छ । 

११. नगरपातलकालाई पूर्य सरसफाईर्कु्त नगर घोषर्ा गने तफय  अतभर्ान अगातड बिाईनछे। 

१२. मखु्र् बजार के्षत्रमा िल र नालाको व्र्वस्थापनलाई प्रभावकारीरुपमा अगातड बिाईन ेछ । 

१३. तोवकएका मापदण्ड बाहेकका प्ठ्लावष्टक उत्पादन र प्रर्ोगमा प्रततबन्ध र प्ठ्लावष्टकजन्र् पदाथय पनुः प्रर्ोगको 
नीतत अवलम्बन गररनेछ । 

१४. नदीको स्वच्छता कार्म राख्न फोहोरमैला नदी तथा जलस्रोतमा तमसाउने कार्यतनर्न्त्रर् गररनेछ । 

१९)प्रकोप तनर्न्त्रर् र ववपद व्र्वस्थापन सम्वन्धी नीततहरु : 
१. ववपद र महामारीको पूवय तर्ारी प्रतत कार्यका लातग वडास्तरको समेत प्रतततनत्व हनुेगरी प्रततवषय टोली पनुयगठन 

र वक्रर्ाजशल गराइने छ 

२. ववपदको अवस्थामा तत्काल उद्धार लातग आवश्र्क सामग्रीहरु त्था सरुजक्षत वासस्थानको व्र्वस्थाको लातग 
बजेटको व्र्वस्था गररने छ । 

३. ववपद व्र्वस्थापनलाई प्रभावकारी र दरुुस्त बनाउनको लातग प्रत्रे्क वडामा उद्धार सतमततको गठन गरी चालू 
आतथयक वषय तभत्रमा नै तातलम प्रदान गररने छ । Hi-Tech प्रववतधको प्रर्ोग गररन ेछ । 

४. नगरतभत्र हनुे वािी पवहरो, आगलातग, भकुम्प, आदद जस्ता प्राकृततक ववपजत्तर अन्र् कृततम ववपजत्तबाट तरुुन्त 
राहत कार्य गनय नगरपातलका, सशस्त्र प्रहरी, नेपालप्रहरी, र नेपाल रेडक्रससाँग समन्वर् गरी तरुुन्त प्राथतमक 
राहत रदीघयकालीन र्ोजना वनाउन न.पा.मा ववपद व्र्वस्थापन केन्र स्थापना गररन ेछ । 

५. ववपद व्र्वस्थापनका लातग अस्थार्ी Shelter को व्र्वस्था गररने तनतत अवलम्वन गररनेछ । 
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६. ववपद व्र्वस्थापन कार्यमा उद्धारको लातग सहजताको लातग प्रत्रे्क वडामा हेतलकोप्ठ्टर बस्न सक्न ेहेतलप्ठ्र्ाडको 
तनमायर् गररने छ । 

७. वािी पवहरो आगलागी जस्ता प्राकृततक प्रकोपवाट प्रभावीतलाई तत्काल राहत,औषधोपचार , खानपान 
लत्ताकपडा उपलव्ध गराउनको लातग तर्ारी गररनेछ भन ेववपद्व व्र्वस्थापन कोषको वृवद्धको लातग सावयजतनक 
तनजज र गैरसकारी संस्थाहरु संग समन्वर् गररने छ । 

८. ववपद्को अवस्थामा तत्काल उद्धार तथा सरुजक्षत वासस्थानको पवहचान र व्र्वस्थाको लातग वजेटको व्र्वस्था 
गररने छ। 

९. ववपद् व्र्वस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागी प्रत्रे्क वडामा उद्धार स्वरं्मसेवको गठन गररनछे । 

१०. कोतभड १९ र सो बाहेकका सबै प्रकारका ववपदको रोकथाम तथा न्रू्तनकरर्को लातग पूवय तर्ारी, प्रततकार्य 
र पनु लाभका कार्यक्रम सञ्चालन गनय स्थानीर् ववपद व्र्वस्थापन कोषमा बजेटको व्र्वस्था गररनेछ । 

२०) वारुर्र्न्त्र संचालन सम्वन्धी नीततहरु : 
१. वारुर्र्न्त्र संचालन सम्वन्धमा सम्भव भएसम्म नजजकका स्थानीर् तनकार्हरुसंग समेत सहकार्य गरी 

साझेदारीमा प्रभावकारी रुपमा संचालन गने नीतत अवलम्वन गररने छ । 

२. वारुर्र्न्त्रको सवारीचालक २४ सै घण्टा तर्ारी अवस्थामा रहने व्र्वस्था तमलाईनेछ। 

३. आगलागी हुंनवाट रोक्नको लातग प्रत्रे्क व्र्ापारीक, सरकारी तथा नीजज घरहरुमा समेट फार्र जस्टवङ्गसर 
राख्न ेव्र्वस्था तमलाईने छ । 

२१) सशुासन तथा संस्थागत ववकास सम्वन्धी नीततहरु : 
१. नागररक (सेवा ग्राही) हरुलाई तछटो छररटो सेवा प्रदान गररने छ । 

२. मर्ायदा पालन सम्बन्धी नीतत : 
 नगरसभा संचालन कार्यववतध २०७४ मा उल्लेजखत मर्ायदा पालन सम्बजन्ध ववववध ववषर्हरुलाई कडाईका 

साथ पालनामा जोड ददईने छ । 

 जनप्रतततनतध एव पदातधकारीहरुको आचारसंवहता कडाइका साथ लाग ुगररनेछ । 

 नगरकार्यपातलकाको वैठकवाट स्वीकृत वैठक संचालन सम्बजन्ध कार्यववतधको पालनामा जोड ददईने छ । 

२२) मानव संसाधन ववकास सम्वन्धी नीततहरु : 
१. कमयचारी क्षमता ववकास गनय आवश्र्क तातलम व्र्वस्थापन गने । 

२. जवाफदेवहता र जजम्मेवारी तोकीएको कार्य गने । 

नगर सभा सदस्र् ज्रू्हरु 

२३) संस्थागत क्षमता ववकास सम्वन्धी नीततहरु : 
१. संघीर् सरकार, प्रादेजशक सरकार र स्थानीर् तहको ऐन तनर्मानसुार नगरकार्यपातलकालाई आवश्र्क पने 

श्रोतको व्र्वस्था हेरी दरबन्दी र संगठन संरचना तर्ार गररने छ । 

२. नगरपातलकाको प्रशासतनक तथा सांगठतनक संरचना र संस्थागत प्रर्ालीलाई चसु्तदरुुस्त, ववश्वसतनर्ता, 
क्षमतार्कु्त र प्रभावकारी वनाउदै अत्र्ावश्र्क ररक्त दरवन्दीहरुमा उपर्कु्त प्रवक्रर्ावाट पदपूततय गररन ेछ । 
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३. सशुासन स्थापनाको लातग आवश्र्क कानून, तनर्म, तनर्मावली, कार्यववतध आददको तनमायर् गरी Chain Of 

Command तनमायर् गररन ेछ । 

४. सवै कमयचारीहरुको कार्य वववरर् वनाई लागू गररने छ । 

५. नगरपातलकाको कार्य सम्पादनलाई तछटो, छररतो, पारदशी एवं सेवाग्राहीमैत्री तलु्र्ाउन व्र्वस्थापकीर् क्षमता 
अतभवृवद्धमा जोड ददईने छ । 

६. नगरपातलकाको संस्थागत क्षमता वृवद्धका लातग भौततक पूवायधार ववकास तथा अतभलेख प्रर्ालीलाई व्र्वजस्थत 
गदै लतगने छ। 

७. उत्कृष्ट कार्य गने नगरपातलकाका कमयचारी, करदाता, उपभोक्ता सतमतत, फोहरमैलाव्र्वस्थापन सतमतत, टोल 
ववकास सतमतत, संचारकमीलाई परुस्कृत गने पद्धततको थालनी गरी र्सलाई तनरन्तरता ददईने छ । 

८. नगर कार्यपातलकाको वैठकवाट स्वीकृत कोल्हवी नगरपातलकाको कार्य सम्पादन तथा कार्य ववभाजन 
तनर्मावलीको पूर्य पालनामा जोड ददईने छ । 

९. नगरपातलकाको संगठन ववकासको लातग अध्र्र्न गराई सो वमोजजमका जनशजक्त पदपूततय गररने छ । 

२४) राजस्व पररचालन सम्वन्धी नीततहरु : 
१. आन्तररक आर्मा सवल वनाउन राजश्वमा सधुार गरी सहज सरल र दार्रा फरावकलो वनाई सवयसलुभ बनाउन े

। 

२. गत ववगत आतथयक वषयहरुमा भएको िंूगा, तगवट, वालवुा, पूवायधार श्रोत उपर्ोग शूल्क तथा वजार ठेक्काबाट 
सम्झौता बमोजजम प्राप्त हनु बााँकी रहेको रकम असलु उपर गरी आन्तररक आर्मा वृवद्ध गररनछे । 

३. आन्तररक आर् ववृद्ध गनयका लातग राजश्वका /करका ववतभन्न क्षेत्रहरुको पवहचान गररनेछ ।फोहोरमैला 
व्र्वस्थापन वापत प्रत्रे्क घरधरुी, संघसंस्था, कार्ायलर्, व्र्ापाररक पसल,अस्पताल र फामेसीलाई कर, शलु्क 
लगाईने छ । 

४. र्सै आ.व. लाई कर सहभातगता वषयको रुपमा अगातड विाई नगरपातलका तभत्रका सम्परु्य करर्ोग्र् 
व्र्वसार्लाई करको दार्रामा ल्र्ाईनछे । 

५. बहाल तबटौरी कर लागू गररने छ । 

६. आन्तररक स्रोतको अतभवृवद्धका लातग पूवायधारको ववकास गरर सेवा शलु्कमा आवद्ध गररनेछ 

२५) सेवा प्रवाहमा ववद्यतुीर् सूचना प्रववतधको प्रर्ोग सम्वन्धी नीततहरु : 
१. सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनको लातग अनलाईन प्रर्ालीलाई अझ प्रभावकारी बनाईने छ । 

२. कार्ायलर्का कमयचारी र सेवाग्राहीको बीचमा प्रत्र्क्ष भेटघाटको अन्त्र् गरी भ्रष्टाचारजन्र् गततववतधको अन्त्र्को 
लातग गेटवे माफय त भकु्तानीको व्र्वस्था तमलाईने छ । 

२६) नागरीक सन्तषु्टी सवेक्षर् र अन्तरवक्रर्ा, समन्वर् जस्ता नीततहरु : 
१. नागरीक सन्तषु्टीको लातग तनर्तमतरुपमा नागररक सवेक्षर् फाराम भराउने पररपाटीको थालनी गररने छ । 

२. सावयजतनक सनुवुाई र सामाजजक परीक्षर्लाई प्रभावकारी रुपमा अगातड विाईनछे । 

३. गनुासो व्र्वस्थापनलाई प्रभावकारी बनाईने छ । 

२७) अन्र् नीततहरु : 
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क)  स्माटय तसटी, आई तसटी. सम्बन्धी नीततः 
१. कोल्हवी नगरपातलकाको वजारके्षत्रलाई स्माटय तसटीको रुपमा ववकास गररने छ । भन ेग्रामीर् क्षेत्रलाई स्माटय 

तभलेजको रुपमा ववकास गररनेछ । 

२. नगरपातलकाले प्रदान गने सेवाहरुमा सूचना प्रववतधको प्रर्ोगलाई प्राथतमकतामा राखीपूर्य Digitalization 

ICT तथा  IOTको प्रर्ोगलाई अझ व्र्ापक बनाईन ेछ । 

३. नगरपातलकाको दीघयकातलन ववकासको लातग र्ोजना तनमायर् दगाय ददगो ववकासका लक्षर सूचकहरुको आधारमा 
गररनेछ । 

४. नगरपातलकाले गने सम्पूर्य कार्यहरुमा ICT तथा IOT को प्रारे्ग गरी सेवाग्राही मैत्री बनाईने छ । 

५. सम्पूर्य सरकारी कार्ायलर् तथा ववद्यालर्हरुमा Smart Attendance System लागू गररने छ । 

६. Smart Kolhabi को प्रभावकाररताका लातग ववतभन्न क्षेत्रगत तथा ववषर्गत तातलम तथा प्रवद्धयनात्मक 
कार्यक्रम सञ्चालन गररने छ । 

७. स्माटय तसटीको ववतभन्न कार्यहरु गनयको लातग आवश्र्क ववज्ञ, संघ संस्था, गैर सरकारी संस्था, दात ृतनकार् तथा 
अन्तरायवष्ट्रर् सेवा प्रदार्क अन्र् आवश्र्क के्षत्रमा सहकार्य तथा समन्वर् गररन ेछ । 

८. स्माटय तसटी तनमायर्को लातग अन्र् आवश्र्क पूवायधारहरुको तनमायर् गररने छ । 

९. ब्र्जक्तगत घटना दतायलाई तोवकएकै समर्मा गने वातावरर्को तसजयनाका लागी आवश्र्क नीतत अवलम्वन 
गररने छ । 

१०. ववतभन्न के्षत्रमा स्वदेशी तथा बैदेजशक अवलोकन भ्रमर्को ब्र्वस्था तमलाईने छ । 

११. जंगली जनावरहरु लखेट्न तथा तनर्न्त्रर् गनयका लातग आववष्कार गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाईएको मेजश नप्रर्ोग गरी 
कृषकले लगाएको बाली नाली सरुजक्षत गने कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा लागूगररने छ 

१२. छाडा गाईवस्तहुरुको ब्र्वस्थापनका लातग ब्र्वजस्थत गौशाला सञ्चालन तथा ब्र्वस्थापन गने नीतत अवलम्वन 
गररने छ। 

१३. स्थानीर् वववादहरु हामी आाँफै समाधान गने मेलतमलापको माध्र्मलाई प्राथतमकता ददईन े हरेक वडामा 
मेलतमलाप केन्रको स्थापना गररने छ । 

१४. प्राकृततक न्र्ार्को तसद्धान्तमा आधाररत रही स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ मा तोवकएको 
क्षेत्रातधकार तभत्र रही न्र्ार् सम्पादन गररन ेछ । 

१५. न्र्ावर्क सतमततलाई ब्र्वजस्थत र सवयसाधारर्को पहुाँचमा परु्ाईने छ । 

१६. स्थानीर् तहको लेखा प्रर्ालीलाई ब्र्वजस्थत गने स्थानीर् सजञ्चत कोष ब्र्वस्थापन प्रर्ाली SUTRA सफ्टवेर्र 
माफय त आतथयक कारोबार सञ्चालन गररने छ । 

१७. कोल्हवी नगरपातलकाको वृहतर वहतका लातग औद्योतगक के्षत्र, पकय , खेल मैदान–रंगशाला र ररसोटय जस्ता 
कार्यहरुका लातग र थप अन्र् नगर पातलकास्तरीर् महत्व प्रदेश स्तरीर् महत्व र संघ स्तरीर् महत्व परु्य 
कार्यहरुका लातग आपसी सल्लाह द्धारा वा जग्गा प्रातप्त ऐन अनसुार आवश्र्क पने जग्गाहरु नगरपातलकाले 
खररद गने नीतत तलइने छ । 

१८. र्स नगरपातलकाको के्षत्रातधकार तभत्र पने तामागिी जंगलमा केन्र संरकारले तनमायर् गने दोस्रो अन्तरावष्ट्रर् 
ववमानस्थल तनमायर्बाट हनुे वन के्षत्रको ववनासलाइ रोक्न खातल जग्गामा वृक्षारोपर् कार्यलाइ आगामी वषयमा 
पतन तनरन्तरता ददइनेछ । 
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१९. संववधान अनसुार कोल्हवी नगरपातलकाद्वारा प्रदेश सरकार र संजघर् सरकारसंग सहकार्य, समन्वर् र सह 
अजस्तत्वको आधारमा समुधरु सम्बन्ध स्थावपत गरी ववकास तनमायर् कार्य गररने छ । 

२०. ववजलुीको सेवा नपगेुका घरधरुीहरुलाई ववजलुी प¥ुर्ाउन उपकरर् तथा लाईन ववस्तारका साथै काठको पोल 
ववस्तावपत गरी फलामे पोल व्र्वस्थापन गनयको लागी आवश्र्क समन्वर् गरर कार्य अगातड बिाइनेछ । 

२१. ददघयकातलन ववजलुीका तार ववछ्याउदा सडकको फैलावट तथा सावयजतनक सेवाको लाईनमा अवरोध हनु नददन 
सहरीक्षेत्रमा जतमनमनुीबाट लाई ववस्तार गनय ववद्यतु प्रातधकरर्साँग सहकार्य गने नीती अबलम्वन गररनेछ । 

नगर सभा सदस्र् ज्रू्हरु 

राजनीततक सामाजजक तथा आतथयक उपलजब्धलाईय संरक्षर् गदै थप उन्नत बनाउने कोल्हवीको वहत, गौरव, सम्मान 
र स्वातभमान वृवद्ध गने र सबैसाँगको सम्बन्धमा सदुृि गने, माहामारीबाट प्रभाववत सामाजजक आतथयक क्षेत्रहरुलाई 
पनुजीवन ददई ववकास तनमायर्लाई ततव्रता ददने अठोटका साथ आतथयक वषय २०७९।०80 को नीतत तथा कार्यक्रम 
प्रस्ताव गरेको छु । 
प्रस्ताववत नीतत तथा कार्यक्रमको सफल कार्ायन्वर्नबाट उच्चदरको आतथयकवृवद्ध, माहामारीको असर न्रू्न, 
सामाजजक आतथयक के्षत्र गततशील भै आतथयक वृवद्ध र पारस्पाररक सम्मान र अवसर सवहत सामाजजक न्र्ार् कार्म 
हनुेछ । र्ो नीतत तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा सवैबाट सवक्रर् सहर्ोग हनुे ववश्वास तलएको छु । अन्तमा 
कोल्हवीको समग्र ववकासमा र्ोगदान गने राजनीततक दल, राष्ट्रसेवक कमयचारी, नीजज,सहकारी र सामदुावर्क के्षत्र, 
श्रतमक वगय, नागररक समाज, सञ्चार जगत लगार्त सम्पूर्य ददददबवहनी दाजभुाई तथा ववकास साझेदार संस्थाहरुलाई 
हाददयक धन्र्वाद ज्ञापन गदयछु 
 

   राम प्रसाद चौधरी 
            नगर प्रमखु 

 

 

नगर उप प्रमखु श्री लक्ष्मी कुमारी चौधरीबाट प्रस्ततु आ.व 2079/80 को आर् व्र्र् र वजेट 

 

उपजस्थत, सभाध्र्क्ष ज्रू्, प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृतज्रू्, नगरकार्यपातलकाका सदस्र्ज्रू्हरु, नगर 
सभाका सदस्र्ज्रू्हरु सबैमा मेरो नमस्कार । 

 
 

१. कोल्हवीलाई एक साझा भगुोलको रुपमा तलई नागररकहरुलाई भएका कदठनाई, परेका समस्र्ालाई 
केन्रमा राजख सवै घर, वस्ती, टोल र वडा लाई तसवक्रवद्ध गरी समग्र कोल्हवीको ववकास गने 
सोचले वजेटको कार्ायन्वर्न गने गररएको हुंदा असमानता कम हुंदै गएको छ । आधारभतू 
तहका नागररकहरुमा ववकासका कार्यक्रम पगु्न सकेका छन । सेवाप्रवाह तछटो र सहज भएका 
छन, आर्आजयन, उद्यम ववकास, स्वरोजगार र रोजगारीका अवसरहरु ववृद्ध भई नागररकको दैतनक 
जजवनर्ापनमा सहर्ोग पगेुको छ ।समावेशी ववकास, समन्र्ार्ीक ववकासको प्रततफल सवै 
नागररकहरुले उपर्ोग गने अवसर तमलेको छ । लजक्षत समदुार् जेष्ठनागररक, वालवातलका, 
मवहला,अपांगता भएका व्र्जक्त र अल्पसंख्र्क समदुार्को आत्मसम्मान, आतथयक ववकास, सीप 
ववकासको क्षेत्रमा सहर्ोग पगेुको छ । दीगो ववकास लक्ष्र्,नेपालको पन्रौ पञ्चववषयर् र्ोजना, 
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नगरको गरुुर्ोजनाले तर् गरेका सोच रउपलव्धी हांतसल गने तफय  नगरका वक्रर्ाकलापहरु अगाडी 
विाइने छ। 

२. ददगो भौततक ववकासलाई जोड ददंदै सवै वस्ती, वडा र अन्तर पातलका तथा जजल्ला जोड्ने सडक 
संजालको ववकास हुाँदैछ । सडकलाई व्र्ावसावर्क र पर्ायवरर्ीर् वनाउन जोड ददइएको छ । कृवष, 

पर्यटन, पूवायधार र रोजगार, सनु्दर कोल्हवी समदृ्धीको आधार हाम्रो ददघयकातलन सोच परु्य हुाँदैछ 
।समग्रमा समदृ्ध कोल्हवी सखुी कोल्हवी वासी हदुैं समदृ्ध नेपाल सखुी नेपालीको रावष्ट्रर् लक्ष्र् परुा 
हनुे गरी हाम्रा र्ोजनाहरु कार्ायन्वर्न भई रहेका छन । 

 

३. आगामी आतथयक वषय २०७९/०८०   को आर् व्र्र् र वजेट तर् गदाय मैले चाल ुवषय सम्म प्राप्त 
उपलब्धीहरुलाई संस्था चाल ुगदै, पवहलो वषय देजख अगाडी सारेको ददघयकातलन सोच,नगरका गौरवका 
र्ोजनाको कार्ायन्वर्नलाई जोड ददएको छु । नागररकका दैतनक आधारभतू आवश्र्कता संवोधन 
गने, नागररकका सामाजजक तथा आतथयक हीत संवद्धयन गने, समावेशी तथा समन्र्ावर्क ववकास अगाडी 
विाउने तथा दीगो ववकासलाई आत्मसाथ गने प्रवन्ध तमलाएको छु । हररत ववकासको अवधारर्ालाई 
केन्रमा राखेर वजेट तथा कार्यक्रमका सवै अवर्वहरु अगाडी विेका छन ्। कोरोना  भाइरसको 
महामारीले ल्र्ाएको असहज  पररजस्थतीको  सामना गने वक्रर्ाकलापलाई  महत्वमा राजखएको छ । 

 
सभाध्र्क्ष महोदर्, 
४. अव म चाल ुआतथयक वषयको र्थाथय आर् व्र्र्को सतमक्षा प्रस्ततु गदयछु । 

 

चाल ुआतथयक वषय २०७8/०79 मा र्स नगरपातलकामा अनमुातनत आम्दानी ७७ करोड ८० हजार 
भएको मा हालसम्मको र्थाथय  खचय  रु. ४३ करोड ८९ लाख २५ हजार भएको छ जस मध्रे् 
चाल ुतफय  २४ करोड २० लाख ६० हजार र पजुजगत तफय  १९ करोड ६९ लाख २५ हजार खचय 
भएको छ ।  

 
 

लेखापरीक्षर् प्रततवेदन :  

नगरपातलकाको गत आतथयक वषय २०७७/०७८ को आतथयक शे्रस्ता महालेखापररक्षर्को कार्ायलर्वाट 
अजन्तम लेखा पररक्षर् भई प्रारजम्भक प्रततवेदन प्राप्त भएको छ। पेश्की वेरुज ु देजखएका र्ोजना 
फरफारक गरी फछौट हनुे क्रममा रहेको छ। म.ले.प. वाट प्रारजम्भक रुपमा औल्र्ाईएका वेरुजकुो 
प्रततवक्रर्ा समेत समर्मा नै पठाई सवकएको छ । वााँकी रहेको वेरुज ुफछौटका लातग आवश्र्क 
प्रवक्रर्ा अगाडी विाईएको छ ।गत आ.व.मा देजखएका वेरुजलुाई चाल ुआ.व.मा नदोहोररने अथायत 
बेरुज ुन्र्नुीकरर् हनुे गरी कार्ायन्वर्न गररएको छ । 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

 

अव म आगामी आ.व. २०७९/०८०  को अनमुातनत आर् र ब्र्र् प्रस्ततु गदयछु । 

आगामी आतथयक वषय २०७९/०८० मा आर् तफय  आन्तररक आर् रु. १३ करोड १६ लाख ५० 
हजार राजश्व बाडफाडबाट प्राप्त हनुे रु. १२ करोड ९८ लाख ७८ हजार नपेाल सरकारबाट सशतय 
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अनदुान रु ४० करोड ३५ लाख प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे सशतय अनदुान रु. २ करोड ४२ लाख 
९४ हजार गरी जम्मा रकम रु ६८ करोड ९३ लाख २२ हजार आर् अनमुान गररएको छ ।   

त्र्सै गरी खचय अनमुान तफय  चाल ुखचय १२ करोड ४५ लाख ४० हजार र पजुजगत खचय रु ३० 
करोड ९३ लाख ८२ हजार  तबतनर्ोजन गररएको छ जनु कुल बजेटको चाल ुतफय  ५० प्रततशत र 
पजुजगत तफय  ५० प्रततशत हनु आउाँछ ।  
 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

 

५. नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर अन्तरायवष्ट्रर् समदुार्मा गरेको प्रततवद्धता तथा अतभसन्धीहरु, दीगो ववकास लक्ष्र्, 

ववकासशील मलुकुमा स्तरोन्नतत हनुे रावष्ट्रर् लक्ष्र्, नेपालको संववधानमा तनददयष्ट मौतलक हक तथा 
नागररककतयव्र्, संववधानले ववन्र्ास गरेको स्थानीर् सरकारको अतधकार क्षेत्र,नेपालको पन्रौ र्ोजनाले 
तोकेका प्राथतमकताहरु, स्थानीर् सरकार संचालनऐन, २०७४, आगामी आतथयक वषयका लातग संघीर् 
सरकारको आर् व्र्र् र बजेट र वजेट, मधेश प्रदेश सरकारको आर् व्र्र् र बजेट र वजेट,स्थानीर् 
नागररकको माग, चाहना तथा आवश्र्कता, वस्ती, टोल, वाडय, ववषर् चाल ुसतमततमा भएका छलफल र 
प्रथातमकता, ववज्ञहरुको सझुाव, नगरकार्यपातलकामा भएको साधन स्रोतको उपलब्धता तथा र्स 
नगरकार्यपातलकाको आ.व. २०७९।०80 को पाररत आर् व्र्र् र बजेटलाई प्रमखु आधार मानी 
आगामी आतथयक वषयको वजेट तनमायर् गरेको छु । 

६. कोल्हवीको सवायङ्गीर् ववकासका लातग ववद्यमान चनुौततहरु र्स प्रकार प्रस्ततुगरेको छु । 

 कोरोना भाइरस (कोतभड १९) को महामारीले पारेको असर 

 भौगोतलक ववषमता, जोजखमपूर्य स्थानको वाहलु्र्ता 
 जनसांजख्र्क लाभको पूर्य उपर्ोग 

 नागररक उत्तरदावर्त्व तथा जजम्मेवारी अतभवदृ्धी 
 नागररकका वढ्दा चाहना तथा आकांक्षा 
 र्वुाहरुको स्वदेश आगमन र वेरोजगारी 
 सवै शासकीर् साझेदारहरुको सामाजजक उत्तरदावर्त्व तसजयना 
 समग्र शासन प्रकृर्ामा सशुासन कार्म गरी पूर्य नागररक सन्तवुष्ट प्रदान 

७.  प्रस्ततु चनुौततहरुको वावजदु पतन तनम्न सवल पक्षहरुको ववद्यमानताले र्ीचनुौततहरुको न्रू्नीकरर्मा 
सहर्ोग पगु्न ेअपेक्षा गरेको छु । 

 जस्तोसकैु महामारी र संकटमा पतन नगरवासीको आत्मवल र धैर्यता 
 भौगोतलक तथा सामाजजक ववववधता 
 नगरको सवायङ्गीर् ववकासमा नागररकको चासो 
 र्ोजनावद्ध तथा दीगो ववकासको आधारशीला तथा मागयजचत्र तर्ार 

 राजनैततक सहमततजन्र् संस्कारको ववकास 

 वैदेजशक रोजगारवाट प्राप्त नववनतम ज्ञान, सीप, प्रववतध तथा प्रवतृतकोसमाज ववकासमा उपर्ोग, 

 सामाजजक ऐक्र्वद्धता, भाइचारा एवं सद्भाव 

 नगरवासीमा सकरात्मक सोच र दृवष्टकोर् 
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८.  प्रस्ततु गररएका उद्धेश्र्हरुको व्र्वहाररक रुपान्तरर्का लातग वजेटका तनम्न प्राथतमकताहरु तनधायरर् 
गरेको छु । 

बजेटका प्राथतमकताहरु : 
कार्यक्रम तथा बजेट तर्ार गदाय तनम्न ववषर्लाई मखु्र् प्राथतमकतामा राजखएको छ ।  

 

 महामारी र संकटको सामना गने, प्रततरोधी क्षमता अतभववृद्ध, 

 स्थानीर् सरकारको शासन व्र्वस्थापनमा सशुासनको प्रत्र्ाभतूत 

 नागररकका आधारभतू आवश्र्कताको पररपूततय 
 ददगो पूवायधार तनमायर्वाट नागररकहरुमा सहज सेवाको पहुाँच ववृद्ध, 

 सडक, खानेपानी, तसंचाई जलववद्यतु जस्ता प्रमखु पूवायधार क्षेत्रकोववकास 

 आतथयक तथा सामाजजक ववकासका माध्र्मबाट गररवी तनवारर्मा प्रत्र्क्ष र्ोगदान ददने ववषर्हरु, 

 उत्पादनमूलक तथा तछटो प्रततफल प्राप्त गनय सवकन ेववषर्हरु, 

 जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारीमा बिावा हनुे ववषर्हरु, 

 स्थानीर् श्रोत साधन र सीपको अतधकतम प्रर्ोग हनुे ववषर्हरु, 

 मवहला बालबातलका तथा लजक्षत समदुार्लाई प्रत्र्क्ष लाभ पगु्नेववषर्हरु, 

 लैवङ्गक समानता र सामाजजक समाबेजशकरर्लाई टेवा पगु्ने ववषर्हरु, 

 ददगो ववकास वातावरर्ीर् संरक्षर् तथा सम्बद्धयन गनय सघाउपरु्ायउने ववषर्हरु, 

 जशक्षा,स्वास््र् लगार्त समग्र सामाजजक समावेशीकरर् र लैंतगक समानता जस्ता क्षेत्रको पूवायधार 
ववकास 

 कृवष क्षेत्रको आधतुनकीकरर्, ववववतधकरर्, र्ाजन्त्रकरर् र व्र्ावसावर्कीकरर् 

 पर्यटन तथा सााँस्कृततक पूवायधारको ववकास तथा प्राकृततक स्रोतसाधनको महत्तम र ददगो उपर्ोग 
तथा वातावरर् संरक्षर्, उद्योगको ववकास र ववपद् व्वर्स्थापनमा जशघ्र सम्वोधन, 

 वजेट कार्ायन्वर्नको क्षमता अतभवदृ्धी, 
 वडा वडा र टोल टोलमा सेवालाई संस्था चाल ुगने । 

 जनतामा पररवतयनको प्रत्र्ाभतूत ददलाउने । 

 नगरपातलकाबाट प्रदान गररने सेवामा आम नागररकको पहचु अतभववृद्ध गने । 

 समदृ्ध नगरपातलका बन्न आवश्र्क पने संरचना तनमायर् गने । 

 जनताको घरदैलो मै सेवा परु्ायउन े

 बािीग्रस्त क्षेत्रको पनुतनयमायर् गने 

 ववपद् व्र्वस्थापनलाइ प्रभावकारी बनाउने । 

 वडा, दईु वा दईु भन्दा बिी वडा र अको गाउाँपातलका तथा नगरपातलकामा जोतडने गरी तलङ्क 
रोड ववस्तार गने ।  

 शहरी भौततक संरचना तनमायर् 

 सीपर्कु्त जनशजक्त ववकास 

 सरुजक्षत प्रसतुी सेवा  

 सहकारीको माध्र्मले उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा ववृद्ध, स–साना पंूजी पररचालन, लघ ुउद्यम 
प्रवद्धयन  
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 कृवष क्षेत्रमा  अनदुानका कार्यक्रम एवं अन्र् सधुारका कार्यक्रमहरु 

 पर्यटन पूवायधार ववकास र प्रवद्धयन  

 बजार अनगुमन र तनर्मन र तनर्न्त्रर् 

 सावयजतनक जग्गाको संरक्षर् र व्र्वस्थापन 

 भउूपर्ोगको अतभलेख तथा सधुारका कार्यक्रम 

 ददघयकातलन फोहर व्र्वस्थापन 

 जशक्षा,स्वास््र्मा सधुार 

 स्वच्छ खानेपानीको व्र्वस्थापन 

 मवहला सशजक्तकरर् 

 सबै वडा र नगरपातलकामा सूचना प्रववतधको प्रर्ोग  

 सशुासन, पारदजशयता र सेवाप्रवाहमा सधुार 

 साझेदार कार्यक्रमहरुलाइ जोड ददइएको 
सभाध्र्क्ष महोदर्, 

कार्यक्रम तथा बजेटमा समाबेश गररएका ववषर्चाल ुक्षेत्रहरु तनम्न बमोजजम रहेको व्र्होरा जानकारीको 
लातग अनरुोध गदयछु । 

 

१. आफ्नो नगरको ववकास आाँफैले गनय प्राप्त र्ो अवसरको उचीत लाभ उठाउन पाएका छौं । र्सैले 
हामीले स्थानीर् सरकार स्थापना भए पिात हाम्रो आफ्नै र्ोजना र कार्यक्रम हामीले संचालन गदै 
आएका छौं । 

२. आगामी आतथयक बषयमा नर्ााँ प्रारजम्भक चरर्को बाटो तनमायर् कार्य भन्दा स्तरोन्नतत गने कार्यलाइ 
जोड ददएको छु । 

३. सामाजजक ववकासका क्षेत्रमा जनचेतनामूलक कार्यहरु, लोकसेवा तातलम, सरसफाइ तातलम, मवहला 
मैत्री तातलम आदद तातलमहरु संचालन गररर्ो । सामाजजक चेतनाका तातलमले तरुुन्त पररर्ाम आउन े
वकसीमको मात्र नभइ र्ो ववस्तारै जनमानसमा त्र्सको प्रभाव पदै जाने देजखन्छ । र्सले समाजमा 
सभ्र् भइय जीउन मापन गनय तसकाउाँछ । र्सैले र्ो अवहले असर नदेजखए पतन भववष्र्मा ववस्तारै 
देखाउाँदछ । र्सथय आगामी आ।ब।मा सामाजजक संगै आर्मूलक, उत्पादनमूलक र सीप तसकाइ 
दक्ष बनाउन कार्यक्रम तजुयमामा जोड ददएको छु । 

४. वातावरर् पक्षलाई सधुार गनय वकृ्षारोपर् गने कार्यक्रम संचालन गररएका छन ्। मातनसलाई आवश्र्क 
पने प्रार्वारू् अक्सीजनको लातग सबैले रुख रोपेर आफू र आफ्ना सन्तानको भववष्र्लाइ न्र्नु क्षतत 
हनुबाट जोगाउन ु हाम्रो कतयव्र् हो र र्सले दीगो ववकासलाइ समेत टेवा परु्ायउाँदछ । र्सरी 
वातवरर्ीर् प्रभाव मूल्र्ाकन प्रददवेदन अनसुार लालबकैर्ा नदीबाट नदद जन्र् बस्त ुउत्खनन पिात 
त्र्हााँको वातावरर् जोगाउन आगामी बषय त्र्स क्षेत्रमा ववशेष वकृ्षारोपर् कार्यक्रम संचालन गनय जोड 
ददएकोछु ।  

 

श्रीमान ्सभाध्र्क्ष ज्रू्  

    अब म आगामी आ.व. २०७९/80का लातग राजस्व पररचालनको आर् व्र्र् र बजेट प्रस्ततु 
गदयछु । 
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 पतछल्ला वषयहरुमा आन्तररक स्रोत पररचालन उत्साहजनक नभएकोले ववकास तनमायर्का गतत 
तथा लक्ष्र् प्रातप्तकालातग आवश्र्क स्रोत जटुाउन राजस्वको वतयमान ववृद्धदर मातै्र पर्ायप्त हनुे 
अवस्था छैन । करका दर तथा दार्रा एवं कर का नर्ा क्षेत्र पवहचान आवश्र्क देजखन्छ । 
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कोल्हवी नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, बारा 
कार्ायिर्को कोड : ८०२२१४०१३०० 

 

Projection of revenue and grants to achieve 

  रु. हजारमा 
रु. हजारमा 

शीर्यक आ.व. २०७९/८० को अनमुान 

आर् ६८९३२२ 

राजस्व  १२९८७८ 

आन्तररक श्रोत १३१६५० 

१११३१ सम्पत्ती, बहाि तथा पट्टा वापतको आर्मा िाग्ने कर १६०० 

११३१४ भलुमकर/मािपोत ८५० 

११३२१ घरवहाि कर ६०० 

११३२२ वहाि ववटौरी कर ५०० 

११४५२ पवुायधार सेवाको उपर्ोगमा िाग्ने कर २३०० 

११६३१ कृवर्तथा पशजुन्र् वस्तकुो व्र्ावसायर्क कारोवारमा िाग्ने कर २०० 

११६९१ अन्र् कर ५०० 

१४२१३ अन्र् बबक्रीबाट प्राप्त रकम ५०० 

१४२१९ अन्र् सेवा शलु्क तथा बबक्री ५०० 

१४२४१ पार्कय ङ्ग शलु्क १०० 

१४२४२ नक्सापास दस्तरु ३०० 

१४२४९ अन्र् दस्तरु १२०० 

१४२५३ व्र्ावसार् रजजष्ट्रेशन दस्तरु ३०० 

१४२५४ रेडडर्ो/ एफ.एम.सञ्चािन दस्तरु १०० 

१४२६५ अन्र् क्षते्रको आर् (उठन बाकी बक्र्ौता समेत) १२११०० 

१४३११ न्र्ायर्क दण्ड,  जररवाना र जफत २०० 

१४५२१ प्रदरु्ण यनर्न्त्रण शलु्क ३०० 

१४६११ व्र्वसार् कर  ५०० 

३२१२२ बैंक मौज्दात ० 

राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप्त रकम १२९८७८ 

११३१५ घरजग्गा रजजष्ट्टेशन दस्तरु १०००० 

११४११ बााँडफााँड भर्य प्राप्त हुने मलू्र् अलभबदृ्धध कर ७०३९८ 

११४२१ बााँडफााँड भर्य प्राप्त हुने अन्त:शलु्क ४९४८० 

१४१५८ बााँडफााँड भई प्राप्त पवयतारोहण वापतको रोर्ल्टी ० 

अन्र् आर् ० 

१४५२९ अन्र् राजस्व ० 

अन्तर सरकारी ववत्तीर् हस्तान्तरण ४०३५०० 

सघंीर् सरकार ४०३५०० 

१३३११ समायनकरण अनदुान १५४१०० 
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 प्रस्ताववत  राजस्वका दर नगरसभा बाट स्वीकृत भएपतछ  आगामी आ.व. २०७9/80 का 
लातग कार्म गररने छ । 

 राजस्वका दार्रा ववकास गनय आगामी आ.व.२०७9/80 देजख सम्पतत कर लागू गनय आवश्र्क 
पने सम्पूर्य तर्ारी परुा गररनेछ । 

 राजस्व पररचालन ववृद्धका लातग आवश्र्क सचेतनामलुक तथा घमु्ती टोली कार्यक्रम संचालनमा 
ल्र्ाइनेछ । 

 आन्तररक राजस्व संकलनलाइ ध्र्ानमा राजख ५०००।— भन्दा मातथका रकम कोल्हवी 
नगरपातलकाको बैंकमा रहेको आन्तररक राजस्व खातामा दाजखला गरर सोको भौचर बाट रसीद 
कावटने व्र्वस्था लाग ु गररएकोछ । 

 सबै वडामा ववद्यतुीर् राजस्व संकलन प्रववतध र वप्रन्टेड नगदी रसीदको शरुुआत गररनेछ । 

 करदाता जशक्षा अतभववृद्ध गररनेछ । 

 नगरतभत्रका सम्पूर्य व्र्वसार्लाई कानूनी रुपले दताय प्रवक्रर्ामा ल्र्ाइनेछ । 

 साझा अतधकार क्षेत्रका सवालमा संघ र प्रदेशसंग आवश्र्क समन्र्व र सहकार्य गररनेछ । 

 
 

र्स बजेटको कार्ायन्वर्नबाट नगरक्षेत्र तभत्रका ववकास गततववतधले गतत प्राप्त गरर आतथयक उपकरर्हरु 
चलार्मान हनुेछन । ग्रातमर् सडकहरु ममयत भई शहर सडक संग जोडीनेछन ्। मात,ृ जशश ुमतृ्र्दुरमा 
कतम आउने छ । गाउाँ गाउाँमा सेवा प्रवाह भई सेवाग्राही कोल्हवी आउन ुपने बाध्र्ताको अन्त्र् हनुेछ 
।  

 

श्रीमान ्सभाध्र्क्ष ज्रू् , 

 अब म आतथयक बषय 07९/80 को आर्-व्र्र्को वववरर् तनम्न तातलकामा रही व्र्क्त गनय 
चाहन्छु। 

 
 
 
 
 

 

१३३१२ शसतय अनदुान  चाि ु २२२१०० 

१३३१३ शसतय अनदुान  पुाँजीगत २७३०० 

प्रदेश सरकार २४२९४ 

१३३११ समायनकरण अनदुान ११२९४ 

१३३१२ शसतय अनदुान पजुजगत ८००० 

१३३१४ ववर्शे अनदुान पजुजगत ३००० 

१३३१६ समपरुक अनदुान पजुजगत २००० 

बदेैलशक ० 

जनसहभाधगता 0 
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कोल्हवी नगरपातलका बाराको आ.ब. २०७9/80 को व्र्र् अनमुान 

क) चाल ुखचय तफय  

क्र.सं. खचय शीषयक नं. खचय शीषयकको नाम 
जम्मा बजेट 
(रु.हजारमा) 

श्रोत 

1 21111 स्थार्ी कमयचारी तलव ३३०००   

2 22413 करार कमयचारी पाररश्रातमक ३१०००   

3 21112 पदातधकारी पाररश्रातमक १४३००   

4 21121 पोशाक ३००   

5 21133 महंगी भत्ता ५००   

6 21134 कमयचारी बैठक भत्ता १००   

7 21135 स्थानीर् भत्ता ६०००   

8 21141 पदातधकारी बैठक भत्ता २०००   

9 21214 कमयचारी कल्र्ार् कोष ५००   

10 22111 पानी तथा ववजलुी १०००   

11 22112 संचार महशलु १५००   

12 22211 पदातधकारी इन्धन खचय १०००   

13 22212 इन्धन कार्ायलर् प्रर्ोजन ७५००   

14 22213 सवारी साधन ममयत खचय २०००   

15 22214 वीमा तथा नवीकरर् ७००   

16 22221 मेजशनरी औजार ममयत खचय ५००   

17 22231 तनमीत सावयजतनक सम्पततको ममयत संभार खचय २०००   

18 22311 मसलन्द तथा कार्ायलर् सामान ३०००   

19 22315 पत्रपतत्रका २००   

20 22411 सेवा र परामशय ५००   

21 22412 सूचना प्रर्ाली तथा सफ्टवेर्र संचालन खचय २००   

22 22511 पदातधकारी तथा कमयचारी तातलम  ५००   

23 22512 शीप ववकास तथा जनचेतना सम्वन्धी ५००   

24 22522 कार्यक्रम खचय १०००   

25 22529 ववववध कार्यक्रम खचय ५०००   

26 22611 अध्र्र्न अवलोकन तथा अनगुमन तथा मूल्र्ाकंन खचय ५००   

27 22612 भ्रमर् खचय ५६०   

28 22711 ववववध  १०००   

29 22721 सभा सञ्चालन खचय ९४०   

30 25315 अन्र् सहार्ता वापत खचय २००   

31 28142 घर भाडा ३००   

32 28149 अन्र् भाडा ५००   

33 22211 न्र्ावर्क सतमतत ३००   

34   भकु्तानी हनु बाकी दावर्त्व ५०००   
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आ.ब. 079/80 को चाल ुर पूजीगँत तफय को व्र्र् अनमुान 

कोल्हवी नगरपातलका बाराको आ.ब. २०७9/80 को व्र्र् अनमुान 

क) पजुजगत खचय तफय  

क्र.सं. खचय शीषयकको नाम 
जम्मा बजेट 
(रु.हजारमा) 

श्रोत 

1.0 फतनयचर तथा वफक्चसय 1000   

2.0 सवारी साधन खररद 1000   

3.0 मेजशनरी तथा औजार 1500   

4.1 कृवष तथा पश ु 10000   

4.2 उद्योग तथा बाजर्ज्र् 200   

4.3 पर्यटन 1082   

4.4 सहकारी 500   

5.1 जशक्षा 30000   

5.2 स्वास््र्  15000   

5.3 खानपेानी तथा सरसफाइ 1000   

5.4 संस्कृतत प्रवधयन (भेषभषुा ववतभन्न महोत्सव) 1000   

5.5 खेलकुद मनोरंजन 5000   

5.6 लैंतगक समानता तथा सामाजजक समावेशीकरर् 500   

6.4 उजाय, सौर्य उजाय, बार्ोग्र्ास 1000   

7.1 वन तथा भसंूरक्षर् 1000   

7.4 फोहरमैला िल व्र्वस्थापन 500   

7.6 ववपद् व्र्वस्थापन 5000   

8.1 सामान्र् सेवा 200   

8.2 सरुक्षा व्र्वस्थापन 200   

8.3 सूचना प्रववतध 300   

8.4 पजञ्जकरर् व्र्वस्थापन 200   

8.5 स्थानीर् त्र्ाकं संकलन तथा अतभलेख व्र्वस्थापन 300   

8.6 सशुासन प्रवधयन 200   

8.7 अनसुन्धान तथा ववकास 200   

10.0 नगर स्तरीर् र्ोजना 5000   

    जम्मा १२४१००   
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11.0 
आ.ब.078/79 को काम सम्पन्न भइ भकु्तानी हनु बााँकी/सम्पन्न हनु 
बाकी  क्रमागत र्ोजनाहरु     70000   

12.0 वडागत कार्यक्रम 57000   

13.0 कार्यपातलका सदस्र् स्तरीर् कार्यक्रम वापत 8000   

14.0 ममयत संभार कोष  3000   

15.0 समपरुक कोष 2000   

15.1 सडक वोडय 2000   

15.2 बहकु्षतेत्रर् पोषर् कार्यक्रम 500   

15.3 तबशेष अनदुान  1000   

15.4 सौर्य चलुो साझेदारी 1000   

15.5 सपही कलेज अनदुान 3000   

16.0 अनपु ददपनीको जग्गा तलज बापत 1000   

16.5 समवृद्ध कार्यक्रम  1000   

17.0 माछा क्लस्टर ववकास कार्यक्रम 2500   

17.5 दतलत आवास कार्यक्रम  30000   

18.0 ववधतु जडान कार्यक्रम  6000   

18.5 ह्यर्मुपाइप खररद  5000   

19.0 लोकसेवा कक्षा तर्ारी  500   

19.5 दीघयरोगीहरुलाइ उपचार सहर्ोग  3000   

20.0 दगु्ध उत्पादन कार्यक्रम  1440   

20.5 कार्ायलर् भवन तनमायर्  20000   

21.0 सशस्त्र क्र्ाम्प तनमायर्  3000   

  जम्मा पूजीगत तफय  खचय 302822 
  

  कुल व्र्र् 426922   

  कुल आर् 426922   

    0   

 

अन्त्र्मा, 

र्स बजेट तजुयमामा प्रत्र्क्ष अप्रत्र्क्ष मागयदशयन तथा सहर्ोग गनुयहनुे नगरप्रमखु ज्रू्, प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृतज्रू्, कार्यपातलका सदस्र्ज्रू्हरु, तबषर् चाल ु सतमततका सदस्र्ज्रू्हरु, राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु, 

ववुद्धजीवी, सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्थाहरु, पत्रकार लगार्त अन्र्मा हाददयक आभार प्रकट गदयछु 
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। ववतभन्न तबषर् चाल ुसतमती तथा कार्यपातलकामा छलफलबाट प्राप्त सझुावका आधारमा बजेट तजुयमा 
गररएको छ । नगरको चौतफी ववकास र सम्वदृ्धीमा तनरन्तर सदभाव र सहर्ोग परु्ायउने आम 
नगरवासी,करदाता,ववकास साझेदार,सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु प्रतत हाददयक आभार प्रकट गदै 
बजेटको सफल कार्ायन्वर्नमा सबैको सहर्ोगको अपेक्षा गरेको छु । 

             लक्ष्मी कुमारी चौधरी 
           नगर उप प्रमखु 

             कोल्हवी नगरपातलका 

प्रमखु प्रशासवकर् अतधकृत बाट प्रस्ततु आतथयक ववधेर्क ,ववतनर्ोजन ववधेर्क तथा अन्र् 
ववधेर्क, तनर्मावली, कार्यववतध र तनदेजशका 

उपजस्थत सभाध्र्क्ष ज्रू्, नगर उप प्रमखु ज्रू्, नगरकार्यपातलकाका सदस्र्ज्रू्हरु, नगर सभाका सदस्र्ज्रू्हरु 

लगार्त र्स सभामा उपजस्थत कमयचारीहरु सबैमा मेरो नमस्कार । 

नगर कार्यपातलकाबाट तनर्यर् भई प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृतबाट प्रस्ततु नेपालको संववधान २०७२ को 
अनसुजुच ८ बमोजजमका स्थानीर् तहका एकल अतधकार सचुी र अनसुचुी ९ बमोजजमका साझा अतधकार 
सचुीको पररतध तभत्र रही कोल्हवी नगरसभाले स्थानीर् सरकार संचालनका लातग आवश्र्क पने आतथयक 
ववधेर्क, ववतनर्ोजन ववधेर्क, कोल्हवी नगरपातलकाको प्रशासकीर् कार्यववतध ववधेर्क, लगार्त अन्र् 
तनर्मावली कार्यववतध र तनदेजशकाहरु नगर सभामा छलफल गरी तपतसल बमोजजमका ऐन, तनर्मावली, 
कार्यववतध र तनदेजशका स्वीकृतीको लातग सम्मातनत सभा समक्ष पेश गदयछु । 

क। कोल्हवी नगरपातलकाको आतथयक वषय २०७९/80 को अथय सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ायन्वर्न 
गनयको तनतमत्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकलन गने, तथा आर् संकलनको प्रशासतनक व्र्वस्था गनय 
वाञ्छनीर् भएकोले स्वीकृततका लातग आतथयक ववधेर्क, २०७9 प्रस्ताव गदयछु । 

ख। कोल्हवी नगरपातलकाको आतथयक वषय २०७9/80 को सेवा र कार्यहरुको लातग सजञ्चत कोषबाट 
केही रकम खचय गने अतधकार ददन र सो रकम ववतनर्ोजन गनय वाञ्छनीर् भएकोले ववतनर्ोजन ववधेर्क, 

२०७9 प्रस्ताव गदयछु । 

अन्तमा,  

     र्स आतथयक ववधेर्क, ववतनर्ोजजत ववधेर्क, प्रशासकीर् कार्यववतध ववधेर्क र अन्र् तनर्मावली, 
तनदेजशका तर्ार गनय प्रत्र्क्ष अप्रत्र्क्ष मागयदशन तथा सहर्ोग गनुयहनुे नगर प्रमखु ज्रू्, नगर उप प्रमखु 
ज्रू्, ववषर्गत सतमततका सदस्र् ज्रू् हरु र र्स कार्यमा अहोरात्र खवट सहर्ोग गनुय हनुे सम्पूर्य 
कमयचारीहरुलाई हाददयक धन्र्वाद ज्ञापन गदयछु । 
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धन्र्वाद । 

                     मोहम्मद साववर 

                                   प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृत 

                                                         कोल्हवी नगरपातलका 
 

(क) आतथयक ऐन, 2079 

 

नगर सभा समक्ष प्रस्ततु कोल्हवी नगरपातलकाको अथय सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ायन्वर्न गनय 
आवश्र्क आतथयक ऐन, 2079  

 

प्रस्तावनाः कोल्हवी नगरपातलकाको आतथयक वषय 2079/80 को अथय सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ायन्वर्न 
गनयको तनतमत्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकलन गने, तथा आर् संकलनको प्रशासतनक व्र्वस्था गनय 
वाञ्छनीर् भएकोले,  

नेपालको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजजम कोल्हवी नगरपातलकाको नगर सभाले र्ो 
ऐन बनाएको छ ।  

1= संजक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्स ऐनको नाम “आतथयक ऐन, 2079” रहेको छ । 

2= सम्पतत करः नगरपातलकाका क्षेत्रतभत्र अनसूुजच (१) बमोजजम घर र घरले चचेको जग्गामा 
लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

3= भतूम कर (मालपोत)ःः नगरपातलका क्षेत्रतभत्र अनसूुजच (२) बमोजजम सम्पतत कर लागेको 
बाहेकका जग्गामा (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।  

4= घर जग्गा वहाल करः नगरपातलका क्षेत्रतभत्रका कुनै व्र्जक्त वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेज, 

गोदाम, टहरा, छप्ठ्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंजशक तवरले वहालमा ददएकोमा अनसूुजच (३) 
बमोजजम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गररनेछ ।  

5= व्र्वसार् करः नगरपातलका क्षेत्रतभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूाँजीगत लगानी र आतथयक 
कारोवारका आधारमा अनसूुजच (४) बमोजजम व्र्वसार् कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

6= जतडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकरः नगरपातलका क्षते्रतभत्र कुनै व्र्जक्त वा संस्थाले ऊन, खोटो, 
जतडबटुी, वनकस, कवाडी माल र प्रचतलत कानूनले तनषधे गररएको जीवजन्त ुवाहेकका अन्र् मतृ 
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वा माररएका जीवजन्तकुो हाड, तसङ, प्ठ्वााँख, छाला जस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापतको 
कर आवश्र्क काननु बनाई व्र्वस्थापन गररने छ । 

7= पूवायधार श्रोत उपर्ोग शलु्कः नगरपातलका क्षेत्रतभत्र दताय भएका सवारी साधनमा अनसूुजच (५) 
बमोजजम सवारी साधनहरुलाइ पूवायधार श्रोत उपर्ोग शलु्क लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 
तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोजजम 
हनुेछ । 

8= ववज्ञापन करः नगरपातलका क्षेत्रतभत्र हनुे ववज्ञापनमा अनसूुजच (६) बमोजजम ववज्ञापन कर लगाइने 
र असूल उपर गररनेछ । तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको 
अवस्थामा सोवह बमोजजम हनुेछ । 

9= मनोरन्जन करः नगरपातलका क्षेत्रतभत्र हनुे मनोरन्जन व्र्वसार् सेवामा अनसूुजच (७) बमोजजम 
व्र्वसार् कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । तर,  प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा 
अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोवहञ बमोजजम हनुेछ । 

10= बहाल तबटौरी शलु्कः नगरपातलका क्षेत्रतभत्र आफुले तनमायर्, रेखदेख वा संचालन गरेका अनसूुजच 
(८) मा उल्लेख भए अनसुार हाट बजार वा पसलमा सोही अनसूुजचमा भएको व्र्स्था अनसुार 
बहाल तबटौरी शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । एलानी, पती लगार्त तनजी बाहेकका 
जग्गा प्रर्ोग गरेमा सो वापत सम्पजत्त करको दरमा बहाल ववटौरी शलु्क लगाइनेछ । 

11= पावकय ङ शलु्कः नगरपातलका क्षेत्रतभत्र कुनै सवारी साधनलाई पावकय ङ सवुवधा उपलब्ध गराए वापत 
अनसूुजच (९) बमोजजम पावकय ङ शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

12= सेवा शलु्क, दस्तरुः नगरपातलकाले तनमायर्, संचालन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसूजच (१०) मा 
उजल्लजखत स्थानीर् पूवायधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजचमा व्र्वस्था 
भए अनसुार शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

13= स्वास््र् संस्था दताय नववकरर् अनमुतत दस्तरु : कोल्हवी नगरपातलका क्षेत्र तभत्र स्वास््र् संस्थाहरु 
संचालनको लातग संस्था दताय तथा नववकरर् अनमुतत दस्तरु अनसूुची (११) मा उल्लेख भए 
बमोजजम दस्तरु लाग्नेछ । 

14= भाडा दर: र्स नगरपातलकाको सवारी साधनहरु भाडामा प्रर्ोग गरेवापत अनसुचुी (१२) मा 
उल्लेख भए बमोजजम भाडा दर लाग ुहनुे छ । 

15= प्रदषुर् कर: र्स नगरपातलका क्षेत्र तभत्र संचालनमा रहेका क्रसर र इिा भिाहरुला अनसुचुी 
(१३) मा उल्लेख भए बमोजजम प्रदषुर् कर लाग ुहनुे छ । 

16= र्स ऐनमा छूट हनु पगेुका कर, महशलु,शलु्क, दस्तरु, जररवानाहरु प्रचतलत कानून ववपररत 
नहनुे गरी कार्यपातलकाले तनधायरर् गनय सक्नेछ र सो अको नगरसभाबाट अनमुोदन गनुय पनेछ 
। 
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कर छुटः र्स ववधेर्क बमोजजम कर ततने दावर्त्व भएका व्र्जक्त वा संस्थाहरुलाई कुनै पतन वकतसमको 
कर छुट ददईने छैन ।  

कर तथा शलु्क संकलन सम्बजन्ध कार्यववतधः र्ो ववधेर्कमा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क 
संकलन सम्बजन्ध कार्यववतध नगरपातलकाले तोके अनसुार हनुे छ । 

 

राजस्वका दरहरु नगरसभाले स्वीकृत गरे बमोजजम र्सै ऐनको अनसूुचीमा उल्लेख भए बमोजजम हनुेछ। 

cg';'rL ! 
-bkmf @ ;Fu ;DjlGwt_ 

;DklQ s/sf] b/ 

 

s/of]Uo ;DklQsf] d"No aflif{s b/  

Ps nfv b]lv bz nfv ?k}ofF;Ddsf] d"Nof+sgdf   Ps d'i7 ? !%) 

bz nfv Ps xhf/ b]lv Ps s/f]8 ?k}ofF;Dd Go"gtd ? !)) / k|ltnfv ? !) yk 

Ps s/f]8 b]lv b'O{ s/f]8 ?k}ofF;Dd Go"gtd ? !)) / k|ltnfv ? !% yk 

b'O{ s/f]8 Ps nfv b]lv kfFr s/f]8 ?k}ofF;Dd Go"gtd ? @))) / k|ltnfv ? @) yk 

kfFr s/f]8 Ps nfv ?k}ofFb]lv dfly Go"gtd ? *))) / k|ltnfv ? @% yk 

gf]6 M d'Nof+sg /sdnfO{ ? nfvdf (round figure) df kl/0ft u/L s/sf] b/ lgwf{/0f x'g]5 .  

cg';'rL @ 

-bkmf # ;Fu ;DalGwt_ 

e'dL s/ 

 

s|=;

= 

 

ljj/0f 

 

hldg 

! ;8sn] g5f]Psf] lsQf k|lts¶f @) 

@ u|]jn -;xfos_ af6f]n] 5f]Psf] lsQf k|lts¶f @%  

# u|]jn -d'n_ ;8s n] 5f]Psf] lsQf k|lts¶f #) 
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$ kSsL÷sfnf]kq] h'g ;'s} af6f]]n] 5f]Psf] lsQf k|lts¶f #% 

 

gf]6 M /fhdfu{ / ;b/d'sfd hf]8g] af6f]nfO{ d'n ;8s dflgg] 5 .  

cg';'rL # 
-bkmf $ ;Fu ;DjlGwt_ 
3/hUuf jxfn s/ 

 JolQm jf ;+:yfn] #/ tyf ejg ef*fdf lbbf lbPsf] ef*f /sdsf] 10 k|ltzt aflif{ssf b/n] g=kf= nfO{ a'emfpg' kg]{ 
% ;f] /sd dfl;s ?kdf ;d]t bflvnf ug{ ;lsg] % . 

 
cg';'rL $ 

-bkmf % ;Fu ;DjlGwt_ 
Jofj;fo s/ 

1 
Jofkfl/s j:t' - gf]^ M Pp }̂ k'“hL /fvL Ps eGbf jl( k|sf/sf sf/f]jf/ 
ug]{nfO{ k'“hL bfdf;fxLn] ljefhg u/L lgwf{l/t s/ nfUg]_ :jLs[t b/ /]^ 

1=1 vfB ls/fgf jf uf]nf uNnf e)*f/   

1=1=1 1 nfv  b]lv 5 nfv ;Dd k'“hL nufgL ePsf 500.00  

1=1=2 5 nfv  b]lv 10 nfv ;Dd k'“hL nufgL ePsf 700.00  

1=1=3 10 nfv  b]lv 20 nfv ;Dd k'“hL nufgL ePsf 1000.00  

1=1=4 20 nfv  b]lv 50 nfv ;Dd k'“hL nufgL ePsf 1500.00  
1=1=5 50 nfv  b]lv 1 s/f]* ;Dd k'“hL nufgL ePsf 2000.00  
1=1=6 1 s/f]* eGbf dfly k'“hL nufgL ePsf 3000.00  

 
 

1=2 df;' laqm]tf   

1=2=1 w]/} yl/sf df;' laqm]tfsf] nflu 600.00  

1=2=2 Psyl/sf dfq df;' laqm]tfsf] nflu 500.00  

1=3 ;'grf+bL tyf u/uxgf  

1=3=1 
;'grf+bL tyf uxgfx?sf] vl/b laqmL ug]{ - ;f]?d ;hfj^ ePsfnfO{_ 
laqm]tfsf] nflu 

6000.00  

1=3=2 
Hofnf dfq lnO{ ;'grf+bL tyf uxgfx?sf] ;DalGw sfd ug]{ -Hof;n_ sf] 
nflu 2000.00 

 

1=4 >[uf/sf , v]nf}gf tyf pkxf/ -lukm\^_ ;fdfgx?     

1=4=1 1 nfv  b]lv 5 nfv ;Dd k'“hL nufgL ePsf 500.00  

1=4=2 5 nfv  b]lv 10 nfv ;Dd k'“hL nufgL ePsf 700.00  

1=4=3 10 nfv  b]lv 20 nfv ;Dd k'“hL nufgL ePsf 1000.00  

1=4=4 
20 nfv  b]lv 50 nfv ;Dd k'“hL nufgL ePsf 1500.00  
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1=4=5 
50 nfv  b]lv 1 s/f]* ;Dd k'“hL nufgL ePsf 2000.00  

1=4=6 
1 s/f]* eGbf dfly k'“hL nufgL ePsf 3000.00  

 

1=5 
lgdf{)f ;fdu|L -xf*{j]o/, /ª/f]ug, #/ ;hfj^sf ;fdfg, O“^f, l;d]G^, sf& bfp/f 
tyf af“;, kmnfd tyf kmnfdhGo, kmf]^f] km|]d tyf Unf; xfp; x?sf nflu  

 

1=5=1 1 nfv  b]lv 5 nfv ;Dd k'“hL nufgL ePsf 500.00  

1=5=2 5 nfv  b]lv 10 nfv ;Dd k'“hL nufgL ePsf 700.00  

1=5=3 10 nfv  b]lv 20 nfv ;Dd k'“hL nufgL ePsf 1000.00  

1=5=4 20 nfv  b]lv 50 nfv ;Dd k'“hL nufgL ePsf 2000.00 
 

1=5=5 50 nfv  b]lv 1 s/f]* ;Dd k'“hL nufgL ePsf 2500.00  

1=5=6 1 s/f]* eGbf dfly k'“hL nufgL ePsf 3500.00  

1=6 d]lzg/L tyf ;jf/L ;fwg / ;f] ;DalGw kf {̂;   

1=6=1 d]lzg/L tyf ;jf/L ;fwg b'a}sf] ;f] ;DalGw kf {̂; laqm]tfsf] nflu 3000.00  

1=6=2 df]^/;fO{snsf] :yflgo cflwsf/Ls laqmL zf] ?d ;lxt ;le{l;· ;]G^/x?-l*n/_ 6000.00  

1=6=3 
df]^/;fO{snsf] :yflgo cflwsf/Ls laqmL zf] ?d ;lxt ;le{l;· ;]G^/x?-;j 
l*n/_ 4000.00 

 

1=6=4 x]eL ;jf/L ;fwgx? -a;,^|\s,*f]h/ nf]*/ cfbL_ laqm]tfsf] nflu 10000.00  

1=6=5 xNsf ;fwgx? -lhk sf/ cfbL_ dd{t ;Def/ / laqm]tfsf] nflu 8000.00  

1=6=6 ^]Dkf] ,^]S^/ tyf O{ l/S;f ;jf/L ;fwgx?sf] laqm]tfsf] nflu  3000.00  

1=6=7 df]lan l*n/jfnfsf] nflu 4000.00  

1=6=8 ^fo/ laqmL l*n/x?nfO 4000.00  

1=7 kf&\ok':ts tyf :^]zg/L tyf v]ns'b ;fdfu|L  

1=7=1 kf&\ok':ts tyf :^]zg/L tyf v]ns'b ;fdfu|L laqm]tfsf] nflu 1000.00  

1=7=2 :^]zg/L tyf v]ns'b ;fdfu|L laqm]tfsf] nflu 700.00  

1=8= kmfd]{;L ,cf}ifwL ,tyf cfo'a]{lbs k;n  

1=8=1 yf]s tyf v'b|f laqmL ;lxt SnLlgs ePsfx?sf] nflu 1200.00  

1=8=2 v'b|f laqmL ;lxt SnLlgs ePsfx?sf] nflu 1000.00  

1=8=3 cf}ifwL laqm]tfx?sf] nflu dfq 700.00  

1=8=4 r:df -cK^Lsn ;]jf_ dd{t tyf laqmL ug]{  laqm]tfx?sf] nflu 500.00  

1=8=5 ;lh{sn ;fdu|\L ljs|]tf 1000.00  

1=8=6 Xl:k^n OSo'kd]G^ ljs|]tf 1500.00  

1=9 s[ifLhGo cf}iflw ,lap lahg tyf dnvfb   

1=9=1 s[iifL tyf e]^g/L cf}iflw ;lxt dnvfb / lap lahg ;d]t laqm]tfsf] nflu 1000.00  

1=9=2 s[iifL tyf e]^g/L cf}iflw tyf lap lahg laqm]tfsf] nflu 700.00  

1=9=3 s[iifL tyf e]^g/L cf}iflw tyf dnvfb laqm]tfsf] nflu 500.00  
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1=9=4 dnvfb tyf laplahg laqm]tfsf] nflu 500.00  

1=9=5 ;xsf/L dnvfb ljs\L s]Gb| 1500.00  

1=10 sk*f tyf k]mG;L ;DalGw   

1=10=1 jhf/ tof/L tyf yfg sk*fx?sf] laqm]tfsf] nflu 1000.00  

1=10=2 cGo tof/L tyf yfg sk*f laqm]tfx?sf] nflu 1000.00  

1=10=3 l;nfO{ ;DalGw ;fdfu|L - ^f+s, wfuf] nufPt cGo_ ;fdfg laqm]tfx?sf] nflu 500.00  

1=11 h'Qf tyf rKkn ;DalGw  

1=11=1 :j?d ;lxt :jb]zL tyf lab]zL h'Qf rKkn laqm]tfx?sf] nflu 1000.00  

1=11=2 cGo h'Qf rKkn laqm]tfx?sf] nflu 500.00  

1=11=3 k/Dk/fut l;kaf^ #/]n' pTkfbg ul/ laqmL ug]{ laqm]tfx?sf] nflu 200.00 K'f/:s[tug]{ 

1=12 ef+*f k;nx?  

1=12=1 tfdf,lkQn,l:^n tyf cNd'lgodsf ef+*f laqm]tfsf] nflu 1000.00  

1=12=3 Knl:^s hGo ef+*f laqm]tfsf] nflu 700.00  

1=12=4 df^f]sf ef+*f laqm]tfsf] nflu-:yfgLo pTkfbg % eg] k'/:sf/sf] Joj:yf x'g' kg]{_ 100.00  

1=13 O{n]S |̂\Ls P)* O{n]S^|\f]lgS; ;fdfg laqm]tfsf] nflu  

1=13=1 O{n]S^«Ls P)* O{n]S «̂f]lgS; ;DalGw b'a} ;DalGw ;fdfg laqm]tfsf] nflu 1000.00  

1=13=2 O{n]S^«f]lgS; ;DalGw ;fdfg laqm]tfx?sf] nflu 700.00  

1=13=3 O{n]S^«Ls -laB'lto_ ;;fdfg laqm]tfsf] nflu 700.00  

1=13=4 sDo'"^/ Pj+ kf {̂; ;DalGw laqm]tfsf] nflu 1000.00  

1=13=5 #l*, /]l*of] tyf lel*of] l;=l*= laqm]tfsf] nflu 700.00  

1=13=6 df]afO{n Pj+ kf {̂; laqm]tfx?sf] nflu 1000.00  

1=14 kmlg{r/ ;DalGwt  

1=141 t]>f] d'n'saf^ cfofltt ;fdg laqm]tfsf] nflu 5000.00  

1=14=2 sf&, l:^n,Knfl:^s ;fdfg ;lxt sfk]{]{^ ;d]t laqm ug]{ laqm]tfsf] nflu  2000.00  

1=14=3 sf&, tyf l:^nsf dfq ;fdfg laqmL ug]{ laqm]tfsf] nflu  1500.00  

1=15 dlb/f tyf ;'lt{hGo ;dfg laqm]tfsf] nflu  

1=14=1 dlb/fsf] yf]s laqm]tfsf] nflu 5500.00  

1=15=2 dlb/fsf] v'b|f laqm]tfsf] nflu 3000.00  

1=15=3 r''/f]^sf l*n/x?nfO{  4000.00  

1=15=4 ;'lt{ Kofs]lh· ug]{ x?sf] nflu 1500.00  

1=16 t/sf/L tyf kmnk'mn  

1=16=1 t/sf/Lsf yf]s laqm]tfsf nflu  500.00  

1=16=2 t/sf/Lsf v'b|f laqm]tfsf] nflu 300.00  

1=16=3 kmnkm'nsf]] yf]s laqm]tfsf] nflu  500.00  

1=16=4 kmnkm'nsf v'b|f laqm]tfsf] nflu 300.00  

1=17 x:tsnfsf ;fdfgx? laqmL ug]{{nfO{  

1=17=1 
:yflgo sRrf kbfy{af^ pTkfbg ul/ ;fdfgx? laqmL ug]{{nfO{-k'/:sf/sf] Joj:yf ug'{ 
kg{ 

150.00  
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1=17=2 ;fdfg cffoft ul/ laqmL ug]{x?nfO{  600.00  

1=18 k]^«|f]lno kbfy{ tyf Uof+; laqm]tf  

1=18=1 k]^«f]n tyf l*h]]n b'a} laqm]tfsf] nflu 1500.00  

1=18=2 l*h]n dfq laqmL ug]{x?sf] nflu 1000.00  

1=18=3 d \̂^Lt]n l*n/x?sf] nflu 700.00  

1=18=4 Uof; l*n/x?sf] nflu  1500.00  

2 laz]if! k/fdz{ tyf cGo Ao;flos ;]jf  

2=1 lrlsT;s  

2=1=1 Joj;foLs ?kdf lrlsT;s ;]jf k|bfg ug]{x?sf nflu 2000.00  

2=2 sla/fh  

2=2=1 Joj;foLs ?kdf sla/fh ;]jf k|bfg ug]{x?sf nflu 500.00  

2=3 OlGhlgo/  

2=3=1 O{lGhlgol/· sG;N ]̂)^ btf{ ul/ ;]jf k|bfg ug]{x?sf nflu 5000.00  

2=4 sfg'g Aoa;foL  

2=4=1 cleaQmfx?nfO{ 1000.00  

2=4=2 clwaQmfX?NffO{{  1500.00  

2=5 n]vf kl/Ifs  

2=5=1 s au{sf] nflu 4000.00  

2=5=2 v au{sf] nflu 2000.00  

2=5=3 u au{ssf] nflu 1500.00  

2=6 bGt lrlsT;s  

2=6=1 bGt lrlsT;s 500.00  

2=7 cg';Gwfg stf{ tyf k/fdz{bftf  

2=7=1 a}b]lzs /f]huf/ k/fdz{bftf  5000.00  

2=7=2 a}b]lzs cWoog k/fdz{bftf 3000.00  

2=7=3 tflnd tyf cg';Gwfg s]Gb|x? 3000.00  

2==8 sDKo'^/ Pgflni^ tyf k|]ufd/  

2=8=1 sDKo'^/ Pgflni^ tyf k|]ufd/ 1500.00  

2=9 ladf Ph]G^  

2=9=1 ladf Ph]G^ 1500.00  

2=10 ;e]{o/  

2=10=1 ;e]{o/ 1500.00  

2=11 cg'afbs  

2=11=1 cg'afbs 1500.00  

2=12 kz' lrlsT;s  
 

2=12=1 kz' lrlsT;s 500.00  

2=13 z]o/ bnfn  

2=13=1 z]o/ bnfn 2000.00  
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2=14 ;fdfg ('jfgLstf{ tyf sDkgL  

2=14=1 æsÆ au{sf] ^«fG;kf] {̂ sf nflu 5000.00  

2=14=2 ævÆ au{sf] ^«fG;kf] {̂ sf nflu 3000.00  

2=14=3 lul§, afn'jf, ('ª\uf, O“^f ;Knfo;{ 5000.00  

2=14=4 lhk, sf/, c^f], ^]Dkf] ;+rfng 
2000.00  

2=14=5 j;, ^«s ;+rfng 
2000.00  

2=15 ;+:yfut k]G^/  

2=15 ;+:yfut k]G^/ 1500.00  

3 lgdf{)f Aoa;fo M–gu/kflnsfdf k|wfg sfof{no ePsf] lgdf{)f Aoa;fodf  

3=1 lgdf{)f Joj;fo  

3=1=1 æsÆ au{sf] nflu 10000.00  

3=1=2 ævÆ au{sf] nflu 9000.00  

3=1=3 æuÆ au{sf] nflu 8500.00  

3=1=4 æ#Æ au{sf] nflu 8000.00  

4 pTkfbg d'ns pBf]u M–  

4=1 s]ldsn tyf cfO{/g ;DalGw  

4=1=1 l;d]G^ pBf]ux? 10000.00  

4=1=2 k]G^;\ pBf]ux? 10000.00  

4=1=3 Knf:^Ls ;fdfg tyf bfgf pBf]ox? 10000.00  

4=1=4 kf]lnlyg kfO{k pBf]ux? 7000.00  

4=1=5 kmnfd tyf kmnfd hGo pBf]ux? 5000.00  

4=1=6 ;fa'g tyf ;km{ pBf]ux? 3000.00  

4=1=7 s]ldsn tyf cfO{/g ;DalGw cGo pBf]ux? 5000.00  

4=2 vfB tyf k]o ;DalGw  

4=2=1 d}bf tyf ux'+af^ pTkfbg x'g]  ldnx? 3000.00  

4=2=2 b'Uw tyf bUwhGo ;fdu|L pTkfbg ug]{ pBf]ux? 2000.00  

4=2=3 skmL tyf lrofkQL pBf]ux? 2000.00  

4=2=4 rfdn tyf bfn ldn tyf pBf]ux? 2000.00  

4=2=5 rfprfp, rfpldg pBf]ux? 1500.00  

4=2=6 a/km tyf cfO{;lqmd pBf]ux? 1500.00  

4=2=7 kfgL k|zf]wg pBf]ux? 1000.00  

4=2=8 la:s'^ pBf]ux? 1500.00  

4=2=9 vfB tyf k]o ;DalGw cGo pBf]ux? 2000.00  

4=2=10 k]o kbfy{ pTkfbg pBf]]ux? 2000.00  

4=2=11 bfndf]^¿kfk*¿s'/s'/]¿n]h¿cfn' lrK;¿k|fpgcflb 1000.00  

4=3 sk*f tyf ufd{]G^  

4=3=1 sk*f pTkfbg ug]{ pBf]ux? 2500.00  
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4=3=2 un}rf tyf sfk]{^ pBf]ux? 2500.00  

4=3=3 ufd]{G^ pBf]ux? 2000.00  

4=3=4 l;/s, *:gf, skf; ;lxtsf] sf/f]af/ 500.00  

4=4 s[ifL tyf kz'bfgf pTkfbg ;DalGw  

4=4=1 Xofr/Lx? 2000.00  

4=4=2 kz'k+IfL bfgf pBf]ux? 3000.00  

4=4=3 e]]^g/L cf}ifwL pBf]ux? 3000.00  

4=4=4 lap lahg pBf]u 3000.00  

4=4=5 vfB dn pTkfbg pBf]u 3000.00  

4=5 phf{ tyf  O{lGhlgol/· pBf]u  

4=5=1 law'lto ;dfu|L pTkfbg ug]{ pBf]ux? 3000.00  

4=5=2 ;f]nf/ ;DalGw pBf]ux? 2000.00  

4=5=3 d]lzg/L kf {̂; pTkfbg ug]{ pBf]ux? 4000.00  

4=5=4 O{l/S;f pBf]ux?  2000.00  

4=6 dlb/f tyf ;'lt{hGo cTkfbg pBf]u  

4=6=1 r'/f]^ pBf]ux? 10000.00  

4=6=2 lao/ tyf cNsf]xn pBf]ux? 10000.00  

4=6=3 cGo ;'lt{hGo ;fdfg pTkfbs pBf]ux? 8000.00  

4=7 ;fgf tyf #/]n' pBf]ux?  

4=7=1 w''k, cla/, d}gaQL #/]n' pBf]ux? 500.00  

4=7=2 d;nf pBf]ux?krf; k|ltzt %'^ lbg] . 1000.00  

4=7=3 sfuh pBf]ux? 1000.00  

4=7=4 x:tsnf pBf]ux? 500.00  

4=8 lgdf{)f ;fdfu|L pBf]ux?  

4=8=1 lu \̂^L, afn'jf nufPtsf pBf]ux? 15000.00  

4=8=2 Kos]lh· a:t' pTkfbg pBf]ux? 3000.00  

4=8=3 Ans¿^fon¿l/ª pTkfbg pBf]ux? 2000.00  

4=8=4 kmnfd] cf}hf/ pTkfbg ug]{ pBf]ux? 2000.00  

4=8 cGo dfyL pNn]v gePsf]x?sf nflu  
 

4=9 cGo gv'n]sf pBf]ux? ? 1000, b]vL 10,000.00 ;Dd    

5 phf{d'ns pBf]u M–     

5=1 h]g]^/af^ laB't pTkfbg ul/ u|fxsx?df law't lat/)f ug]{ Ao;fo   

5=1=1 10 s]=eL=P= ;Ddsf] h]g]/]^/ k|of]udf ug]{ nfO{ 1000.00  

5=1=2  10 s]=eL=P= eGbf a(L a(L  k|of]u ug]{{nfO{ k|lt s]=eL=P=  400.00 sf b/n]  
 

5=1=3 75 s]=eL=P= ;Ddsf] h]g]/]^/ k|of]udf ug]{ nfO{ 25000.00  

6 s[ifL tyf jGohGo pBf]uM–   

6=1 b'Uw lr:ofg s]Gb|  

6=1=1 b'Uw lr:ofg s]Gb| :yfkgf ul/ laqmL ug]{nfO{  1500.00  
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6=1=2 b'Uw lr:ofg s]Gb| 1000.00  

6=2 Aoa;foLs s[ifL kmd{x?  

6=2=1 s'v'/f kfng ug]{x?sf] nflu 500.00  

6=2=2 a+u'/ tyf df%fkfng ug]{ Aoa;foLx?nfO{ 500.00  

6=2=3 ufO{ tyf afvf| kfng ug]{ Aoa;foLx?nfO{ 500.00  

6=2=4 s[ifL kmd{x? sDkgL btf{ ul/ ;+rfng ug]{x?nfO{  500.00  

6=3 Aoj;foLs g;{/L   

6=3=1 Aoj;foLs g;{/L ug]{x?nfO{ 500.00  

6=3=2 km'n tyf la?jf ;DalGw 500.00  

7 vlgh pBf]uM–   

7=1 vlgh pBf]uM–   

7=1=1 vlgh pBf]uM–  3000.00  

8 ko{^g pBf]u   

8=1 l/;f]^x? tyf&'nf df]^n tyf xf]^nx?  

8=1=1 l/;f]^x? Aoj;foLx?sf] nflu 2000.00  

8=1=2 1 tf/] xf]^nx?sf] nflu 2000.00  

8=1=3 2 tf/] xf]^nx?sf] nflu 2000.00  

8=1=4 3 tf/] xf]^nx?sf] nflu 4000.00  

8=2 nhx?  

8=2=1 10 a]* ;Ddsf] nflu 1500.00  

8=2=2 20 a]* ;Ddsf] nflu 2000.00  

8=2=3 20 a]* eGbfsf] nflu 2500.00  

8=2=4 xf]^n ;lxt nh ;]jfePsfx?sf] nflu 3500.00  

8=3 vfgf tyf gf:tf xf]^nx?  

8=3=1 s au{sf vfgf jf gf:tf xf]^nx?sf] nflu 1500.00  

8=3=2 v au{sf vfgf jf gf:tf xf]^nx? 1000.00  

8=4 dbL/f ;lxtsf gf:tf xf]^nx?  

8=4=1 dbL/f ;lxtsf gf:tf xf]^nx?  2000.00  

8=5 /]i^'/]G^x?  

8=5=1 /]i^'/]G^ 2500.00  

9 ;]jf pBf]u  

9=1 sf]N* :^f]/  

9=1=1 sf]N* :^f]/]hx?sf] nflu 2000.00  

9=2 k|]; -%fkfvfgf_ tyf km\n]S; lk|G^; tyf cGo lk|G^;{ ;DalGw  

9=2=1 ckm;]^ k|]; tyf km\n]S; lk|G^; b'a} ePsfx?sf] nflu 2500.00  

9=2=2 ckm;]^ k|]; ePsfx?sf] nflu 1000.00  

9=2=3 km\n]S; lk|G^; tyf :qmLg lk|Gdfqsf] Aoj;fo ug]{x?sf] nflub'a} 1500.00  

9=3 a}slNks phf{ -uf]a/ Uof+; ;f}o{ phf{ sDkgL cfbL _  
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9=3=1 ;f]nf/ ;DalGw ;]jf k|bfos ;+:yfx?  1500.00  

9=3=2 uf]a/ Uof+; ;]jf k|bfos sDkgLx? 1500.00  

9=3=3 ;f]nf/ ;DalGw ;fdfg pTkfbg tyf laqmL ug]{ Aoj;fo 2000.00  

9=3=4 uf]a/ Uof+; ;DalGw ;fdfg pTkfbg tyf laqmL ug]{ Joj;fo 1500.00  

9=4 s'^fgL lk;fgL ldn  

9=4=1 t]n,rfdn,lrp/f ,d;nfcfbL s'^fgL lk;fgL ,k]nfgL ul/ laqmL ug]{nfO{ ldnx?nfO{ 
 
1500.00 

 

9=4=2 t]n,rfdn,lrp/f  d;nf cfbL s'^fgL lk;fgL k]nfgL dfq ug]{ ldnx?nfO{ 1000.00  

9=4=3 lk&f] tyf d;ffnf ldnx?nfO{ nfO{  1000.00  

10 lgdf{)f pBf]u  

10=1 Aofkf/Ls sDkn]S;  

10=1=1 Aofkf/Ls sDkn]S; ejg ;+rfng ug]{x? 5000.00  

10=2 cfjfl;o sDkn]S;  

10=2=1 cfjfl;o ejg ;+rfng ug]{x? 5000.00  

11 ;+rf/ ;]jf   

11=1 kqklqsfx?   

11=1=1 b}lgs klqsf s / v au{nfO{ 500.00  

11=1=2 b}lgs klqsf u / # au{nfO{ 500.00  

11=1=3 ;fKtflxs s / v au{nfO{ 400.00  

11=1=4 ;fKtflxs u / # au{nfO{ 300.00  

11=1=5 alu{s/)fdf gk/]sf kq klqsfx?nfO{ 300.00  

11=2 lghL ;+rf/ ;]jf k|bfos ;+:yfx?  

11=2=1 Pkm=Pd=x? 1000.00  

11=2=2 :yflgo ]̂lnlehgx? 1500.00  

11=2=3 ;fO{a/ ty sDo'lgs]zg ;]G^/x? 1000.00  

11=2=4 lghL If]qsf O{G^/g]^ k|bfos ;+:yfx? 1500.00  

11=2=5 lghL ^]lnkmf]g k|bfos ;+:yfx? 1500.00  

11=3 lghL If]qsf x'nfs tyf s'/Lo/ ;]jf  

11=3=1 kf;{n s'/Lo/ ;]jfsf] d"Vo sfof{no ePsfx?nfO}{ 1000.00  

11=3=2 kf;{n s'/Lo/ ;]jfsf] zfvf sfof{no ePsfx?nfO}{ 800.00  

12 lalQo ;]jf  

12=1 afl)fHo tyf lasf; a}+s  

12=1=1 d"Vo sfo{no ePsfx?sf] nflu 15000.00  

12=1=2 zfvf sfo{nox?sf] nflu 10000.00  

12=2 lalQo ;+:Yffx?  

12=2=1 d"Vo sfo{no ePsfx?sf] nflu 10000.00  

12=2=2 zfvf sfo{nox?sf] nflu –dfOs|f] kmfOgfG; ;d]t_ 8000.00  

12=3 ladf sDkgL  
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12=3=1 ladf Ph]G;Lx?sf] nflu 3000.00  

12=3=2 ladf sDkgLsf] zfvf sfof{nosf] nflu 5000.00  

12=4 lab];L d'b|f ;^xL tyf dlg ^|fG;km/x?sf] nflu   

12=4=1 lab];L d'b|f ;^xL  3000.00  

12=4=2 dlg ^|fG;km/x?sf] nflu 2000.00  

12=5 ;xsf/L a}ª  

12=5=1 ;xsf/L a}ª 8000.00  

12=6 lwtf]kq sf/f]af/  

12=6=1 lwtf]kq sf/f]af/ zfvf sfof{no 4000.00  

12=7 ;xsf/L ;+:yfx?  

12=7=1 art tyf C)f / cGo ;xsf/L ;+:yfx? 5000.00  

13 :jf:Yy ;]jfM–  

13=1 lghL If]qsf] c:ktfnx? -;fd'bflos, ;xsf/L tyf gl;·xf]d x?_ sf] nflu  

13=1=1 lghL If]qsf] c:ktfnx? -;fd'bflos, ;xsf/L tyf gl;·xf]d x?_ sf] nflu 
lgb]{lzsf 
cg';f/ 

 

13=2 Nofa tyf PS;/] dfq ;+rfng ug]{x?ssf] nflu  

13=2=1 Nofa tyf PS;/] dfq ;+rfng ug]{x?ssf] nflu 
lgb]{lzsf 
cg';f/ 

 

14 lzIff ;]jf  
 

14=1 lglh If]qsf lzIffnox?  

14=1=1 cfwf/e't tx 
lzIff P]g 
cg';f/ 

 

14=1=2 dfWoflds tx¿k|fljlws lzIffno 

lzIff P]g 
cg';f/ 

 

14=1=3 SofDk; 

lzIff P]g 
cg';f/ 

 

14=2 k|lzIf)f s]Gb - OlG;^Ro'^ _x?   

14=2=1 ^fO{lk·¿sDKo'^/ k|lzIf)f s]Gb|x? 1000.00  

14=2=2 efiff k|lzIf)f s]Gb|x?;DalGwt 1000.00  

14=2=3 ^o';g tyf sf]lr· ;]G^/x? 
2000.00  

14=2=4 l;nfO{ ¿a'gfO{ tyf x:tsnf ;DalGw k|lzIf)f s]Gb|x? 
1000.00  

14=2=5 cGo tflnd ¿cg';Gwfg tyf lzIf)f tflndx? S]Gb|x? 
1000.00  

15 dd{t ;+ef/ ;]jf  

15=1 O{lhlgol/· aS;{  

15=1=1 s au{sf O{lhlgol/· aS;{ 2000.00  

15=1=2 v au{sf O{lhlgol/· aS;{ 1500.00  

15=1=3 n]y d]lzg ;+rfng ug]{ Joj;foLnfO{ 1500.00  
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15=2 ;jf/L ;fwg dd{t  

15=2=1 a;, ^|s tyf &'nf ;jf/L ;fwg dd{t ug]{  3000.00  

15=2=2 lhk,sf/ tyf xNsf ;jf/L ;fwg dd{t ug]{  2500.00  

15=2=3 ^]Dkf] tyf ^]S^/ dd{t ug]{nfO{  1500.00  

15=2=4 df]^/;fO{sn dd{t ug]{  1000.00  

15=2=5 s au{sf a*L ljN*;{sf nflu 2000.00  

15=2=6 v au{sf a*L ljN*;{sf nflu 1500.00  

15=3 ;jf/L ;fwgsf] ^fo/, Aof |̂\L tyf cGo ;DalGw   

15=3=1 ^fo/ l/;f]ln· 2000.00  

15=3=2 ^fo/ vf]n lkm^ tyf xfjf eg]{  500.00  

15=3=3 *]lG^· :k|] / k]lG^· 500.00  

15=3=4 Aof |̂\L dd{{t  500.00  

15=3=5 l;^ x'* agfpg] Aoa;foLnfO{ 500.00  

15=4 d]lzg/L kf {̂; dd{t   

15=4=1 lkmo"n kDk tyf kfgL tfGg] df]^/ kDk dd{t ug]{  Aoj;foLnfO{   500.00  

15=4=2 ldnx?sf] kf {̂; tyf cGo ;dfGo d]lzg/L kf {̂; dd{t ug]{  500.00  

15=5 cGo dd{t ;]jf  

15=5=1 l/S;f ;fO{sn 300.00  

15=5=2 O{nf]S^f|\]lgS; ;fdfgx?sf] dd{t ug]{ Joj;foLx? 500.00  

15=5=3 O{n]S^||LS; ;fdfgx?sf] dd{t ug]{ Joj;foLx? 500.00  

15=5=4 :^f]e ,%ftf ^r{ nfO{^ h'Qf ,emf]nf, cfbL 300.00  

15=5=5 l;nfO{ d]lzg tyf cGo  #/fol; ;fdfgx/ dd{t ug]{nfO{  500.00  

15=5=6 /]l*of], l^=eL= #*L, df]afO{n tyf ^]lnkmf]g ;]^ cfbL dd{t 500.00  

15=5=7 sDo'^/, lk|G^, tyf kmf]^f]skL dd{t ug]{ Aoa;foLnfO{  1000.00  

16=2 a}b]lzs /f]huf/ ;]jf  

16=2=1 d"Vo sfo{no ePsfx?sf] nflu 5000.00  

16=2=2 zfvf sfof{nox?sf] nflu 4000.00  

16=3 :jb]zL /f]huf/ ;]jf  

16=3=1 d"Vo sfo{no ePsfx?sf] nflu 1500.00  

16=3=2 zfvf sfof{nox?sf] nflu 1000.00  

16=4 ;]qm]^]l/on ;]jf  

16=4=1 d"Vo sfo{no ePsfx?sf] nflu 2000.00  

16=4=2 zfvf sfof{nox?sf] nflu 1500.00  

16=5 xfplh· sDkgL tyf #/ hUuf vl/b laqmL -l/on :^]^_  

16=5=1 xfpl;ª sDkgL -#/, hUuf vl/b, lalqm_ &"nf vfnsf 7500.00  

16=5=2 d"Vo sfo{no ePsfx?sf] nflu 4000.00  

16=5=3 zfvf sfof{nox?sf] nflu 3000.00  

16=6 ;fdfg ('jfgLstf{ tyf sDkgL  
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16=6=1 d"Vo sfo{no ePsfx?sf] nflu 1500.00  

16=6=2 zfvf sfof{nox?sf] nflu 1000.00  

16=7 Ao'^L kfn{/  tyf xhfd ;]jf  

16=7=1 >+uf/sf] ;fdfg ;lxt Ao'^L kfn{/ ug]{x?nfO{ 500.00  

16=7=2 Ao'^L kfn{/ dfq ug]{ Joj;foLx?nfO{ 400.00  

16=7=3 ;}n'gx?nfO{ 500.00  

16=8 *|\fO{ lSng;{,  

16=8=1 *|\fO{ lSng;{, 500.00  

16=9 kmf]^f] :^'l*of]  

16=9=1 l*lh^n sn/ Nofa ePsfx?nfO{ 1000.00  

16=9=2 kmf]^f] :^'l*of]x?nfO{ 500.00  

16=10 l;nfO{ tyf a'gfO{ ug]{   

16=10=1 sk*f ;lxt l;nfO{ a'gfO{ ug]{ x?nfO{ 1000.00  

16=10=2 l;nfO{ a'gfO{ dfq ug]{ x?nfO{ 500.00  

16=11 ;fO{gaf]*{ agfpg] tyf k]G^L· ;]jf  

16=11=1 l*lh^n d]lzg ;d]t /fvL sfd ug{]  500.00  

16=12 kz' awzfnf  

16=12=1 kz' awzfnf 1000.00  

16=13 Sof^l/· tyf kf^L{ Kofn];x?   

16=13=1 kf^L{ Kon];x?sf nflu 3000.00  

16=13=2 Sof^l/· tyf ^])^ b'a}sf] nflu  2000.00  

16=13=3 ^])^x?sf] nflu dfq 1500.00  

17=4 sjf*L ;fdfg Aoj;fo  

17=4=1 s au{sf] sjf*L ;fdfg Aoa;foLx?sf] nflu 1000.00  

17=4=2 v au{sf] sjf*L ;fdfg Aoa;foLx?sf] nflu 500.00  

17=1 lzz' :ofxf/ tyf lglh %fqfaf;x?  

17=6=1 dG ]̂Zj/L¿lzz' :ofxf/ s]Gb\x? 1000.00  

17=6=2 lghL %fqfaf;x? 1000.00  

29 hl*a'l^  

s ;fgf hl*a'l^ k|;f]wg s]Gb| 3000.00  

v &'nf hl*a'l^ k|;f]wg s]Gb| 8000.00  

30 O{ \̂f e \̂^f-k|b'zg s/ jfx]s 15000.00   

31 jg   

s tfdfu(L ;fem]bf/L jg s'n ;+slnt /sdsf] 75 k|ltzt    

v ;xhgfy ;fem]bf/L jg s'n ;+slnt /sdsf] 75 k|ltzt    

32 df%f kf]v/Laf^ df%f p&fO{ cGoq ;KnfO{ ug]{ Jofkf/Lx? Aff^ k|lt lSo'G^n 50.00  

 
cg';'rL % 
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-bkmf !!;Fu ;DjlGwt_ 

k"jf{wf/ >f]t pkof]u z'Ns 

s|=;= ljj/0f b/ /]6-Eof6 

;d]t_ 

       s}lkmot 

! j;, 6«s, pv'sf] 6«s -;j} rSs]_ ?= !!%.))  

@ :yflgo ?6af6 ;+rfng x'g] j; dfq ?= %%.))  

# xn'sf rf/ kfªu|] ;jf/L ;fwg ÷ 

ljb]zL 

?= #).)) ÷ 

?= %%.)) 

 

$ k/fn af]Sg] 6«]S6/ -Jofkfl/s k|of]hgsf 

nflu_ gu/kflnsf jflx/ hfg] 

?= %%.))  

% cfGtl/s 9'+uf, lul§, jfn'jf jf]Sg] 6«]S6/ ?= !!%.))  

^ l6«k/ ^ rSs] -O6fF 6«s ;lxt_ ?= !&%.))  

& l6«k/ !) rSs] -O6fF 6«s ;lxt_ ?= #)).))  

* l6«k/ !) rSs] eGbf dfly -O6fF 6«s 

;lxt_ 

?= #%).))  

( sf]Onf af]Sg]  uf8L ^ rSs]  ?= #%).))  

!) sf]Onf af]Sg] ufl8 ^ rSs] eGbf dfly ?=%&%.))  

!! ljb]zL gDj/ Kn]6 j; ?= #%).))  

hDdf ?   

gf]6 M s|=;= ! sf] 6«ssf] xsdf hlt rSs] eP klg O6fF / sf]Onf af]s]sf] 6«s jfx]s cGo s'g} 

;fdfg af]s]sf]df 6«s g} ;Demg' k5{ ,/l;bsf] 9f+rf g=kf=n] tf]s]sf] 9f+rf adf]lhd x'g] 5  

cg';'rL ^ 
-bkmf * ;Fu ;DjlGwt_ 

lj1fkg s/ 

 
1 la!fkg ;]jf 

1=1 la!fkg Ph]G;Lx?sf nflu 1000.00 

2 
k|rf/ tyf lj!fkg s/  -10–16–1_ 
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Joj;foLs b[li^sf])faf^ k|rf/ ug{ ^f+l;g] jf /flvg] k|To]s 
Un'jf]*{, ;fOgaf]*{, xf]l*{ª af]*{ cflbdf lgDg adf]lhd s/ 
nfUg]% M– 

 2=1 l*=lk=P;\= af]*{df 10 a=lkm= ;Dd k|lt af]*{sf] af]*{ jflif{s   150.00 

 2=2 l*=lk=P;\= af]*{df 10 a=lkm= eGbf dfly k|lt ju{ lkm^   15.00 

 2=3 k|rf/, k|;f/ krf{ kDKn]^ k|lt kfgf    0.25 

 2=4 
Aofkfl/s tyf Aoj;flos k|of]hgsf xf]l*{ªaf]*{x?df  k|lt :Sjf=km'^ 

10.00 

 2=5 
Aofkfl/s tyf Aoj;flos k|of]hgsf km\n]S; k|lt :Sjf=km'^ 

3.00 

 2=6 
sk*fsf] t'n / k|m]d gul/Psf] km\n]S; Aofg/ k|lt yfg k|lt k^s 

25.00 

 2=7 

jfn k]lG^ª u/L k|rf/ k|;f/sf] b[li^sf])fn] #/sf] leQf jf kvf{ndf n]lvPsf]df jfif{s k|lt :Sjf=km'^ 

2.00 

2=8 
Ps lbgsf] k|rf/ k|;f/ ug]{ sfo{qm|d nfO{ -k||ltlbg_ 
 100.00 

 2=9 l*lh^n xf]l** af]*{   1000.00 

  

  /fhg}lts, wfld{s tyf /fli^«o dxTjsf ljifo j:t''x?sf] k|rf/ ;fdu|Lsf xsdf 
s'g}klg s/ jf z'Ns nfUg] %}g . 

  

 
 

cg';'rL & 
-bkmf ( ;Fu ;DjlGwt_ 

dgf]/+hg s/ 

1 rnlrq ejg 

1=1 s au{sf] nflu rnlrq ejg  3000.00 

1=2 v au{sf] nflu rnlrq ejg  2000.00 

2 k'nxfp; tyf cGo dgf]/Ghgsf nflu  

2=1 :g's/ tyf k'n xfp; 1000.00 

2=2 lel*of] u]dx? 1000.00 

3 s]an g]^jls{· Aoa;fo 

31 gu/df  s]an g]^jls{· Aoa;fo ug]{ 5000.00 

4 cGo Joj;foM– 

4=1 kfs{, lkslgs :k^ 

4=2 Ao;foLs?kdf kfs{ tyf lkslgs :yn ;+rfng ug]{ Aoj;fonfO{ 1000.00 

4=3 :jLld· k'n x?nfO{  1000.00 

5 ^'/ ck|]^/ 

5=1 ko{^s tyf lty{ ofqLx?sf] ;]jf k|bfgug]{x?sf] nflu 1000.00 

6 d;fh kfn{/ 

6=1 zfl//Ls Aoofd Sna x?sf] nflu 500.00 
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7 dfO{s, O{n]S^|\Ls jf O{nf]S^|\f]lgS; ;fdfg ef*fdf lbg] Aoa;fonfO{ 

7=1 ;fp)* l;:^d ef*fdf lbg] Aoj;foLx?sf] nflu 1000.00 
 

 
cg';'rL * 

-bkmf !);Fu ;DjlGwt_ 

jxfn lj6f]/L z'Ns 

 

1 

sfGhL xfp; b:t'/ M gu/kflnsf If]qleq kz'k+IfL %f*f e} afnL, lj?jf gf]S;fgL u/]sf] jf ug]{ ;Defjgf 
b]lvPdf To:tf kz'k+%Lx?nfO{ gu/kflnsfsf] sflGh xfp;df y'gL /flvlbg] . ;dft]/ NofPsf] ef]ln kN^;Dd 
;DalGwt AolQm lkmtf{ lngcfPdf tf]lsP adf]lhd hl/jfgf lnO{ %fl*g] % .  

  s= a+u'/, ;'+u'/ cflbdf 1 sf] hl/jfgf k|lt lbgsf] 100.00 

  v= ufO{, uf]?, /f+uf, e};L cflbdf k|lt 1 sf] hl/jfgf k|lt lbgsf] 100.00 

  u= v;L, afv|f cflbdf 1 sf] hl/jfgf k|lt lbgsf] 50.00 

2 gu/kflnsfn] cfkmgf] :jfldTjdf /x]sf] gDj/L, P]nfgL, klt{ hldg ef*fdf lbbf 

 
s= ahf/ If]qsf nflu k|lt :Sjfo/ lkm^ ?= 50 jfflif{s 

 
v= u|fdL)f If]qsf] nflu ?= 25 jflif{s 

 
u= 5 s&\|&f eGbf jl( Ps} JolQm jf ;+:yfnfO{ lbbf ahf/ If]qsf] nflu k|lt :sjfo/ lkm^ ?= 10 / u|fld)f 
If]qsf] nflu ? 5 

 
#= #/ tyf ^x/f k|ltsf]&f -10•12 :Sjfo/ lkm^_ ahf/ If]qsf] nflu sDtLdf ?= 24000  jflif{s  -&fp 
x]/]/ d'Vo ahf/ / lelq jhf/ df km/s x'g]_ 

 
ª= #/ tyf ^x/f k|ltsf]&f -10•12 :Sjfo/ lkm^_ u|fld)f If]qsf] nflu sDtLdf ?= 12000  jflif{s -&fp 
x]/]/_ 

 
r= hldg tyf #/sf] ef*f cnu cnu lx;fj x'g] % .  

 

 

3 #/ hUufsf] jflif{s s/ 

1 kSsL #/sf] xsdf  ahf/ If]q / u|fld)f If]q 

s Me"O tNnf jf klxnf] tNnf xhf/ ju{lkm^ eGbf sd % eg]  ?= 1000.00 ? 300.00 

vM ahf/ If]qdf 1000 au{ eGbf a(L % eg]  ?=1¿ k|lt ju{ lkm^ ylkg]% 

u= s|dzM bf]>f] tNnf % eg]  ? =00.75 k|lt ju{ lkm^ 
ylkg]% 

#= s|dzM t]>f] tNnf jf ;f]  eGbf a(L  ?= ¿50 k|lt ju{ lkm^ 
ylkg]% 

 
ªM u|fld)f If]qdf b'O tNnf jf ;f] eGbf a(L % eg]  ?=500.00 

 
2= sRrL #/sf] xsdf  

 
s M O{^f,Ans,/ h:tf ,^fon,vk*|f cflbsf] %fgf] ePsf] Pp^f sf\&f  % 
eg] 

?=500.00 / 300.00 

 
v M;f] eGbf a(L sf]&fsf] xsdf  ?=100.00 / 50.00 

 
3 km';sf] #/ ,jf;sf] jfn ePsf] #/ lgz'Ns 

 
 

cg';'rL ( 
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-bkmf !!;Fu ;DjlGwt_ 

kfsL{ª z'Ns 

 
1 lbjf ;jf/L kfls{· z'NsM 

 s df]^/;fOsn   10.00 

 v ;fOsn   5.00 

 u ^fuf   15.00 

 # cGo j;,^«s,^oS^/   50.00 

 ª Ol/S;f, ]̂Dkf],lhk,sf/   25.00 
 

cg';'rL !) 
-bkmf !@ ;Fu ;DjlGwt_ 

;]jf z'Ns, b:t'/ 

1 d"Nof+sg tyf x}l;ot k|dfl)ft b:t'/ -;DklQ d"Nof‚g ;]jf z'Ns_     

  

x}l;ot k|dfl)ft b:t'/ M s= s'g} klg gu/jf;Lx? cfkm\gf] ;DklQsf] x}l;ot tf]sL –c++u|]hL jf 
g]kfnLdf_ l;kmfl/; dfUg cfPdf k|lt nfv –j}b]lzs k|of]hgsf nflu_ 

  
100.00 

  

  v= cGo d"Nof+sg l;kmfl/;df Go"gtd ?= 500 df sd gx'g] u/L 0=1 
k|ltztsf b/n] x'g] –j}lsª k|of]hg jf cGo_ 

  

  

gf]^M crn ;DktL d'Nofªsg u/L ;+zf]wgsf] nflu 35 lbg leq cfPdf ;fljssf] 
b:t'/df g#^g] u/L yk ;DktL d'Nofªsgsf] dfly pNn]v ePsf] s jf v 
adf]lhdsf] yk b:t'/ lnO{ ;+zf]wg ug{ ;lsg] % . 

  

2 j:t'ut ljj/)f k|dfl)ft b:t'/ -#/uf]& eP¿gePsf]_  

 2=1 

  hUufsf] If]qkmn kf+r s&[f;Dd 
  
  
  

 
  
500.00  

 2=2 

  hUufsf] If]qkmn kf+r s&[fb]lv dfly k|lt s&[f ?=50.– yk 
lnOg] % . 
  

    
50.00 

  

gf]^M 
5 s&[f eGbf a(L hUufsf] If]qkmn w'/df cfPdf w'/ hUufsf] l;kmfl/; z'Ns u)fgf ubf{ s&[f ;/x ul/g] % 
. 

3 

s_ #/ hUUff gfdf;f/L, xsef]u k|dfl)ft, df]xL nut s^\^f, df]xL gfd;f/L 5 s&\&f 
;Dd  

    500.00  

  

v_ #/ hUUff gfdf;f/L, xsef]u k|dfl)ft, df]xL nut s^\^f, df]xL gfd;f/L 5 s&\&f 
eGbf dfly k|lt s&\&f yk x'b} hfg]  

      50.00  

  

u_  Psf ;uf]nsf] #/ hUUff gfdf;f/L, xsef]u k|dfl)ft, df]xL nut s^\^f, df]xL 
gfd;f/L k|lt 1 s&\&f ;Dd k|lt l;kmfl/; ?=100.0 To; kl% k|lts¶f yk  

      10.00  

 
4 kmf]x/ ;+sng ;]jf z'NsM 
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  gu/kflnsfn] tf]s]sf] If]qdf kmf]x/ ;+sng ;]jf z'Ns lgDgfg';f/ nfUg]%M– 

 s   &"nf xf]^n, nh, /]i '̂/]G^, ;+# ;+:Yff -;/sf/L afx]s_ cflbnfO{ dfl;s 200.00 

 v   ljQLo ;+:yf lghL ljBfno, SofDk;x?df 100.00 

 u   df;' k;n -&"nf]_ dfl;s 125.00 

 #   ;fgf xf]^n tyf /]:^'/]G^x?sf nflu dfl;s   100.00 

 ª   df;' k;n -;fgf]_ dfl;s 100.00 

 r   #/ u[x:yLsf nflu 50.00 

 %   k;n¿;^/jfnfx? ;+u k|lt k;n¿^x/f, lrof gf:tf xf]^]ndf dfl;s 100.00 

h   :yfoL &]nfdf k|ltlbg  10.00 

em 
 

c:yfoL &]nfdf dffl;s 100.00 

` 
 

ls/fgf k;n 100.00 

^ 
 

#/ 50.00 
         b|i^AoM k;n / #/ Ps} JolQmaf^ ;~rfng ePdf b'j}sf] ;kmfO{ z'Ns hf]*L lnO{g]% . 

5 lglhIf]qsf] ljBfno cKu|]l*ª l;kmfl/; -;/sf/L :s"nsf] cKu|]l*ªdf l;kmfl/; %'^_ 2000.00 

6 
l;kmfl/; b:t'/    

  

    ljB't h*fg l;kmfl/; b:t'/ M   

    s= y|L km]; h*fg  200.00 

    v= k;ndf laB'th*fgsf nfuL 150.00 

    u= ufx{:y -#/fo;L_ k|of]hgsf nfuL 150.00 

    # law't nfO{g &fp+ ;f/L 150.00 

    ª= vfg]kfgL h*fg l;kmfl/; b:t'/ M 150.00 

    r= rf}xl$ -rf/ lsNnf_ k|dfl)ft M 150.00 

  
  %= hGdldlt, ljjflxt¿cljjflxt, gftf ;DjGwdf rl/q k|dfl)ft tyf 

gfdy/ ;+;f]wgMsf] lgDg cg';f/ z'Ns nfUg] % . 
  

 7 

  s= c+u|]hL efiffaf^ lbOg] k|lt k|dfl)ft l;kmfl/;df -c+u|]hL efiff 
af^ lbO{g] %fq j[lQ ;d]t _ 

200.00 

    v gful/stf l;kmfl/; lgz'Ns 

    u hGdldlt k|df)fLt  g]kfnLdf-35 lbg leq lgz'Ns_ 150.00 

    # ljjfx ldlt k|df)fLt  g]kfnLdf 150.00 

    ª= rl/q k|df)fLt g]kfnLdf 150.00 

    r gfdy/ ;+;f]wg l;kmf/L;  g]kfnLdf 150.00 

    % cljjflxt k|df)fLt  g]kfnLdf 150.00 

    h sf]if k|df)fLt  g]kfnLdf 150.00 

  

  em= hghftL, blnt, kL%l*Psf ju{ dw]zL cflb cbfntL tf/Lv 
cfbL k|df)fLt ;Lkmf/L;df g]kfnLdf 

150.00 

    ~f cGo ;Lkmf/L;df 150.00 
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  ^ cGoq &]ufgf ePsf o; gu/leq /x]sf ;/sf/L jf ;/sf/L 
sfof{no / ;/sf/sf] :jfldTjdf /x]sf] k|lti&fgsf 
sd{rf/Lx?sf] kl/jf/sf] gful/stfsf] l;kmfl/; ubf{ k|lt 
l;kmfl/; 150.00 

  

  & d[To' ePsf] tyf c;xfo, ckf+u, j[$ / Psn dlxnf 
l;kmfl/;df b:t'/ nfUg] %}g . 

lgMz'Ns 

    * %fqa[lQ l;kmf/L;df lgMz'Ns 

    ( c+lus[t gfu/Lstf  l;kmf/L;df 200.00 

    )f sf] {̂ lkm l;kmfl/;df 200.00 

    Tf gfafns l;kmfl/; -g]kfnLdf_ 150.00 

 8   gftf ;DjGwdf k|df)fLt -g]kfnL efiffdf_ 150.00 

 9   gfd;f/L l;kmfl/; M 150.00 

 10 
  pBf]u btf{ l;kmfl/; M 

    

    s= k]^«f]n, l*h]n, d \̂^Lt]n kDksf] nflu 200.00 

    v= c^f] df]afOn, c^f] jS;{;ksf] nflu 150.00 

    u= kmlg{r/ pBf]u 150.00 

    #= cGosf] nflu ;h{ldg ;d]t 250.00 

    ª= #/]n'df btf{ e} k|f ln sf] ;lkmf/L;sf nflu ;h{ldg ;d]t 250.00 

 11 
  sf&sf] l;kmfl/; lb+bf M  

    s= hgf{ k|lt l^«kdf ^]S^/ -Jofj;flos k|of]hgsf] nflu dfq_ 250.00 

    v hgf{ k|lt l^«kdf ^«s -Jofj;flos k|of]hgsf] nflu dfq_ 500.00 

    u u}x«–;fdflhs ;+#–;:yf btf{ l;kmfl/;df 200.00 

    # cGo l;kmfl/;df 200.00 

  

  ª= Go"gtd ?=200 df g#^\g] u/L #/;f/sf] sf& l;kmfl/; lbbf+ 
k|lt So'ljs lkm^df 

2.00 
 

अनसूुची – ११ 

-bkmf !३ ;Fu ;DjlGwt_ 

स्वास््र् संस्था स्थापना तथा नववकरर् अनमुतत दस्तरु 
तस .न.  संस्थाको वकतसम शलु्क तनधायरर् 

ईकाइ 

स्थापनाका लातग दस्तरु 
रकम रु  

नववकरर्का लातग दस्तरु 
रकम रु 

1 अस्पताल तथा नंतसङ्ग होम शैर्ा संख्र्ा प्रतत शैर्ा रु  ..00४०००  प्रतत शैर्ा रु  .5 ०० .00  

2 डार्ग्नोजस्टक सेन्टर सेवा प्रकार प्रतत सेवा रु  .10 ००० .00  प्रतत सेवा रु  .1 ००० .00  

3 पोतलजक्लतनक /जक्लतनक  सेवा प्रकार प्रतत सेवा रु  ..00१००००  प्रतत सेवा रु  .1 ००० .00  
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cg';'rL – !@ 

-bkmf !४ ;Fu ;DjlGwt_ 

                              ef8f b/ 

!@=! d]lzg/L cf}hf/ tyf ;jf/L ;fwgsf] ef8f b/ M 

s|=; d]l;g pks/0f PsfO{ pkef]Qmf 

;d'x÷;/sf/L 

ljBfno, sfof{no 

sf]NxjL g=kf= leq lglh 

k|of]hg JolQmn] 

sf]NxjL g=kf= 

jflx/ 

! Aofsxf] nf]8/ k|lt 306f !))) !@)) !%)) 

@ u|]8/ k|lt 306f @%)) #%)) $))) 

# l6«k/ ^ rSs] lbg %))) ^%)) *))) 

$ l6«k/ !) rSs] lbg &))) ())) !)))) 

% 6«ofS6/ lbg !%)) !*)) @@)) 

^ ;S;g 6of+s/ k|lt l6k !))) @))) ##)) 

& /f]n/ k|lt 306f !))) !#)) !*)) 

* :sfe]6/ k|lt 306f !*)) @@)) #))) 

gf]6 M 

s_ d]lzg pks/0fdf nfUg] OGwg ef8fdf k|of]u ug]{n] Joxf]g'{ kg]{ 5 . 

v_ ;S;g d]lzgsf] xsdf OGwg sfof{non] Joxf]g]{ 5 / k|lt l/+u ? !)) gu/ leq / ? %)) gu/ jflx/ nfUg] 5 

. 

-u_ ;S;g 6of+s/ yk k|lt l6k  pkef]Qmf ;d'x÷;/sf/L ljBfno, sfof{no ? %)).)) / sf]NxjL g=kf= leq 

lglh k|of]hg JolQmn] ? !))).)) ltg'{ kg]{ 5 . 

 

!@=@ d]l;g pks/0f ;jf/L rfnssf] eQf -x]Nk/ ;xLt_ M 

s|=;= d]l;g pks/0f PsfO{ eQf s}lkmot 

! Aofsxf] nf]8/ lbg !)))  

@ u|]8/ lbg !)))  

# l6«k/  lbg *))  

4 आर्वेुद अस्पतालको /
वैक्लवपक जचवकत्सा 

शैर्ा संख्र्ा प्रतत शैर्ा रु  ..00२०००  प्रतत शैर्ा रु  .5 ०० .00  

5 आर्वेद जक्लतनक सेवा प्रकार प्रतत सेवा रु  ..00५०००  प्रतत शैर्ा रु  .5 ०० .00  



 

56 

$ 6«ofS6/ lbg %))  

% ;S;g 6of+s/ lbg %))  

^ /f]n/ lbg !)))  

& :sfe]6/ lbg !%))  

     

 

gf]6M d]lzg pks/0f ;jf/L rfns eQf pks/0f k|of]u ug]{ kIfn] Joxf]g'{ kg]{ 5 . 

अनसूुची १३ 

-bkmf !५ ;Fu ;DjlGwt_ 

प्रदषुर् कर 
क्र .स  वववरर् वावषयक शलु्क रु 

1 ईटा भिा प्रतत ईटा – उत्पादन )म्र्ान (राउण्डको आधारमा  रु.0.02 (दईु पैसा मात्र) 

2 क्रसर रु. 15000.00 

 

 

o; sf]NxjL gu/kflnsf If]q leq /x]sf ;8sx?sf] If]qflwsf/ tkl;n adf]lhdsf] sfod ug]{ lg0f{o ul/of]  . 

 

tkl;n 

s|=;= ;8ssf] :t/ Go"gtd If]qflwsf/ s}lkmot 

! xfOj] ;8s %) ld6/ ;]6 Jofs Ö^ ld6/ 

@ x'nfsL /fhdfu{ #) ld6/ ;]6 Jofs Ö^ ld6/ 

# lhNnf hf]8g] ;8s @) ld6/ ;]6 Jofs Ö^ ld6/ 

$ ufFp hf]8g] ;8s !% ld6/ ;]6 Jofs Ö$ ld6/ 

% gofF Knl6ª ;8s * ld6/ ;]6 Jofs Ö@ ld6/ 

^ gofF 6«ofs vf]Ng] ;8s ^ ld6/ ;]6 Jofs Ö!=% ld6/ 

& ufFp leq Psflt/ gfnf jgfpg] ;8s ^ ld6/ ;]6 Jofs Ö!=% ld6/ 

* ufFp leq b'j}lt/ gfnf jgfpg] ;8s * ld6/ ;]6 Jofs Ö@ ld6/ 

( *) b]lv !)) ld6/ eGbf sd, ;fljs / k'/fgf] ;8s 

gfnf gx'g]  

$ ld6/ ;]6 Jofs Ö! ld6/ 

 

lg0f{o g+ M 3/sf] gS;fkf; b:t't/ / hUuf gfk hfFr b:t'/ tkl;n adf]lhd ug]{ lg0f{o ul/of] . 
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 o; sf]NxjL gu/kflnsf If]q leq /x]sf hUufsf] rng rNtLsf] d'Nof+sg tkl;n adf]lhdsf] 

sfod ug]{ lg0f{o ul/of]  . -a}b]lzs / a}+lsª k|of]hgsf nfuL rng rNtLsf] d'Nof+sg l;kmfl/; 

k|of]hgsf nfuL dfq _ 

 

तस. 
नं. 

साववक 
गाववसको 
वडाहरु 

हाल 
नगरपातल
काको 
वडा नं. 

१० वफट 
मातथ जनुसकैु 
वपच िलान 
बाटोसाँग दााँर्ा 
वााँर्ा जोडीएको 
जग्गा प्रतत 
कठ्ठा 

१० वफट मतुन 
जनुसकैु वपच 
िलान बाटोसाँग 
दााँर्ा वााँर्ा 
जोडीएको 
जग्गा प्रतत 
कठ्ठा 

ग्रावले 
तथा मलु 
नहर 
बाटोसाँग 
जोतडएको 
जग्गा प्रतत 
कठ्ठा 

कच्ची 
बाटोसाँग 
जोतडएको 
जग्गा प्रतत 
कठ्ठा 

शाखा नहर 
बाटोसाँग 
जोतडएको 
जग्गा प्रतत 
कठ्ठा 

ऐलानी 
जग्गामा 
वनेको कच्ची 
फुस/खपडा
को प्रततधरु 

ऐलानी 
जग्गामा वनकेो 
पक्की प्रततधरु 

सरेह खेत 
(खेतीर्ोग्र् 
जग्गा) प्रतत 
कठ्ठा 

१ कोल्हवी 
कोल्हवी 
१ 1000000 900000 800000 600000 400000 80000 100000 100000 

२ सपही 
कोल्हवी 
२,३,४ 900000 800000 800000 600000 400000 80000 100000 100000 

३ प्रसौना 
कोल्हवी 
५ र ६ 900000 800000 800000 600000 400000 80000 100000 100000 

४ ककडी 
कोल्हवी 
५ र ६ 900000 800000 800000 600000 400000 80000 100000 100000 

५ अमाव 

कोल्हवी 
१० र 
११ 800000 700000 600000 500000 250000 80000 100000 70000 

६ रामपूवाय 

कोल्हवी 
७,९ र 
११ 700000 600000 500000 400000 250000 80000 100000 70000 

७ वछनपूवाय 

कोल्हवी 
७,९ र 
१० 700000 600000 500000 400000 250000 80000 100000 70000 

८ 

तसहशानी 
वडा नं. 
१ र २ 

कोल्हवी 
९ 700000 600000 500000 400000 250000 80000 100000 70000 

९ 

तसहवाय 
वडा नं. 
५ 

कोल्हवी 
८ 700000 600000 500000 400000 250000 80000 100000 70000 

१
० 

करैर्ा 
वडा नं.८ 

कोल्हवी 
८ 700000 600000 500000 400000 250000 80000 100000 70000 

१
१ 

हरैर्ा वडा 
नं. ६ 

कोल्हवी 
८ 700000 600000 500000 400000 250000 80000 100000 70000 
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तामागिी तसम्रौनगि जोडने हलुाकी सडकको हकमा वजार के्षत्र भए २००००००।०० घडेरी लार्क भए १५०००००।०० र अन्र् जग्गाको हकमा 
१२०००००।०० प्रती कठ्ठा न्र्नुतम मलु्र् कार्म हनुे । 

 

(ख) ववतनर्ोजन ऐन, २०७९ 

नगर सभा समक्ष प्रस्ततु कोल्हवी नगरपातलकाको आतथयक वषय 2079/80 को सेवा र कार्यहरुको 
लातग स्थानीर् सजञ्चतकोषबाट केही रकम खचय गने र ववतनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय आवश्र्क 
ववतनर्ोजन ऐनको  

प्रस्तावना : कोल्हवी नगरपातलकाको आतथयक वषय २०७9/80 को सेवा र कार्यहरुको लातग सजञ्चत 
कोषबाट केही रकम खचय गने अतधकार ददन र सो रकम ववतनर्ोजन गनय वाञ्छनीर् भएकोले, नेपालको 
संववधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोजजम कोल्हवी नगरपातलकाको नगर सभाले र्ो ववधेर्क 
बनाएको छ । 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१)र्स ऐनको नाम “कोल्हवी नगरपातलकाकाको ववतनर्ोजन ऐन, २०७9” 

रहेको छ । 

२. आतथयक वषय 2079/80 को तनतमत्त सजञ्चत कोषबाट रकम खचय गने अतधकारः (१) आतथयक 
वषय 2079/80 को तनतमत्त नगरकार्यपातलका, वडा सतमतत, ववषर्गत शाखाले गने सेवा र 
कार्यहरुका तनतमत्त अनसूुची १ मा उजल्लजखत चालू खचय, पूाँजजगत खचय र तबजत्तर् व्र्वस्थाको 
रकम समेत गरी जम्मा रकम ६८९३२२०००.00 (अडसठ्ठी करोड तत्रर्ानब्बे लाख बाइस 
हजार मात्र)  मा नबिाई तनददयष्ट गररए बमोजजम सजञ्चत कोषबाट खचय गनय सवकनेछ ।  

३. ववतनर्ोजनः (१) र्स ऐनद्धारा सजञ्चत कोषबाट खचय गनय अतधकार ददइएको रकम आतथयक वषय 
2079/80 को तनतमत्त कोल्हवी नगरपातलका नगर कार्यपातलका, वडा सतमतत र ववषर्गत 
शाखाले गने सेवा र कार्यहरुको तनतमत्त ववतनर्ोजन गररनेछ । 

(२)उपदफा (१) माजनुसकैु कुरा लेजखएको भएता पतन कार्यपातलका, वडा सतमतत र ववषर्गत 
शाखाले गने सेवा र कार्यहरुको तनतमत्त ववतनर्ोजन गरेको रकम मध्रे् कुनैमा बचत हनुे र कुनैमा 
अपगुहनुे देजखन आएमा नगरकार्यपातलकाले बचत हनुे शीषयकबाट नपगु हनु ेशीषयकमा रकम सानय 
सक्नेछ । र्सरी रकम सादाय एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्मा रकमको १० प्रततशतमा 
नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बिी शीषयकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बिी शीषयकहरुमा 
रकम सानय तथा तनकासा र खचय जनाउन सवकनेछ । पूाँजजगत खचय र ववत्तीर् व्र्वस्था तफय  
ववतनर्ोजजत रकम सााँवा भकु्तानी खचय र व्र्ाज भकु्तानी खचय शीषयकमा बाहेक अन्र्चालू खचय 
शीषयक तफय  सानय र तबत्तीर् व्र्वस्था अन्तगयत सााँवा भकु्तानी खचय तफय  तबतनर्ोजजत रकम ब्र्ाज 
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भकु्तानी खचय शीषयकमा बाहेक अन्र्त्र सानय सवकने छैन ।तर चाल ुतथा पूाँजजगत खचय र ववत्तीर् 
व्र्वस्थाको खचय व्र्होनय एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानय सवकनेछ । 

(३)उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापतन एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्मा 
स्वीकृत रकमको १० प्रततशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बिी शीषयकहरुमा रकम 
सानय परेमा नगर सभाको स्वीकृतत तलन ुपनेछ । 

धन्र्वाद । 

क्रमागत र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु 

वडा नं. १ 

तस.न. र्ोजनाको नाम  ववतनर्ोजजत वजेट  

 भकुतानी हनु 
वाकी  

1 ग्रवेल कोल्हवी       1,000,000.00  
      
1,078,087.95  

2 िलान नर्ााँ वभनी       1,300,000.00  
      
1,401,758.39  

3 िलान पूरानो वभनी (कार्यपातलका सदस्र् लतलता राम)       1,500,000.00  
      
1,078,135.21  

4 कृवष सडक       1,000,000.00  
      
1,078,482.70  

कुल रकम     4,800,000.00  
    

4,636,464.25  

वडा नं. 2     

1 
सडक िलान (दान वहादरुको घर देजख शंकर खरेलको 
घर सम्म) भलवुाईखोर 

      1,000,000.00        
1,078,036.14  

2 सडक िलान सनु्दरवस्ती       1,000,000.00  
        

608,118.98  

3 भइुर्ाथान छाना ममयत वगेवा         200,000.00  
        

215,635.44  

4 सडक िलान गहमुी         500,000.00  
        

539,497.64  

5 सडक ग्रवेल कृवष सडक         650,000.00  
        

718,218.15  

6 तारकेश्वर मजन्दर तनमायर्         400,000.00  
        

431,116.13  

7 गोलघर तनमायर्        1,000,000.00  
      

1,000,000.00  

जम्मा     4,750,000.00  
    

4,590,622.48  
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वडा नं. 3     

1 
सडक ग्रवेल तथा बाटो ववस्तार (प्रभ ुचौधरीको घर 
देजख वंश चौधरीको घर सम्म) कार्यपातलका सदस्र् 

      1,200,000.00        
1,296,672.74  

2 
सडक ग्रवेल तथा बाटो ववस्तार (जअुवा देजख सखअुवा 
सम्म) 

        800,000.00          
864,050.16  

3 
माटो वफतलङ्ग तथा तारवार घेरा गरी वृक्षारोपर् श्री राम 
कववर मठ जअुवा 

      1,000,000.00          
622,428.25  

4 नर्ााँ बाटो तनमायर् जअुवा         300,000.00  
        

324,735.54  

जम्मा     3,300,000.00  
    

3,107,886.69  

वडा नं. 4   

1 बजार िलान सपही बजार       1,400,000.00  
      

1,513,121.70  

2 सडक िलान बन्झलुा       2,650,000.00  
      

2,860,848.84  

3 सबदाह तनमायर्        3,100,000.00  
      

3,344,760.48  

कुल जम्मा     7,150,000.00  
    

7,718,731.02  

वडा नं. 5                    -    

1 वडा कार्ायलर् कम्पाउण्ड तनमायर् ककडी       1,000,000.00  
      

1,088,041.42  

2 वडा कार्ायलर् कम्पाउण्ड तनमायर् बलआु       2,500,000.00  
      

1,262,669.87  

3 दाईजो प्रथा जनचेतना कार्यक्रम         350,000.00                   -    

4 भईुस्थान ममयत सोनाभार         150,000.00  
        

162,106.18  

जम्मा     4,000,000.00  
    

2,512,817.47  

वडा नं. 6   

1 ववद्यालर् भौततक पूवायधार श्री जनता मा वव प्रसौना         400,000.00  
        

400,000.00  

2 ववद्यालर् भौततक पूवायधार श्री ने.रा.आ.वव. कुमरगिी         400,000.00  
        

431,210.81  

3 अधरुो सवपङ्ग कम्पलेक्स प्रसौना वजार       1,000,000.00  
      

1,110,757.20  

4 अधरुो सामाजजक भवन अधनवा         500,000.00  
        

544,148.62  

5 सानावकसान कृवष सहकारी संस्था भवन तनमायर्       2,000,000.00  
      

2,155,556.35  
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जम्मा     4,300,000.00  
    

4,641,672.98  

वडा नं. ७     

१ सडक िलान धोधपाय       2,000,000.00  
      

2,155,600.00  

2 माटोपूरी ग्रवेल         650,000.00  
        

700,600.00  

३ टार भागर धाप         300,000.00  
        

323,400.00  

4 
छदठमाई रष्ट तनमायर् धोधरपा (कार्यपातलका सदस्र् 
माफय त) 

        500,000.00          
538,930.00  

५ 
वडा कार्ायलर् घेरावार, माटोपूरी गेट तनमायर् 
(कार्यपातलका सदस्र् माफय त) 

      2,000,000.00  
      

2,155,600.00  

जम्मा     5,450,000.00  
    

5,874,130.00  

वडा नं. ८     

1 
सडक िलान सर्कु्त टोल राम व. लो को घर देजख 
(वडागत १० लाख तसचाइ जशषयक २१ लाख र नगर 
पूवायधार ९ लाख) 

      4,000,000.00  
      

4,311,368.18  

2 सडक िलान नर्ााँ टोल +10 लाख नगरतबकास       1,500,000.00  
      

1,619,073.26  

3 कृवष सडक माटो पूरी ग्रवेल वडाभरी       1,000,000.00  
      

1,079,881.85  

4 सडक िलान तमलनचौक         500,000.00  
        

500,000.00  

जम्मा     7,000,000.00  
    

7,510,323.29  

वडा नं. ९     

१ 
ग्रवेल पडरी देजख ववताय सम्म कार्यपातलका सदस्र् +15 

लाख नगर  
      2,500,000.00        

2,694,557.52  

२ माजना तसचाई तनमायर् अरेम्बा         500,000.00  
        

539,835.12  

जम्मा     3,000,000.00  
    

3,234,392.64  

वडा नं. १०     

1 पक्की सडक िलान बछनपूवाय         400,000.00  
        

432,353.64  

2 पक्की सडक िलान बरेवा       1,000,000.00  
      

1,077,872.16  
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जम्मा     1,400,000.00  
    

1,510,225.80  

वडा नं. ११     

1 वडा कार्ायलर् भवन तनमायर् रामपूवाय       2,300,000.00  
      

2,479,174.57  

जम्मा     2,300,000.00  
    

2,479,174.57  

नगर पूवायधार ववकास कार्यक्रम 

1 सडक कालोपते्र तसतम्रक टोल       2,000,000.00  
      

1,995,906.64  

2 
हनमुानगंज सडक कालोपते्र +हनमुानगज मतनदर रु 5 

लाख 
      3,500,000.00        

3,492,993.05  

3 सडक िलान खैरा       1,500,000.00  
      

1,616,687.32  

4 
सडक कालोपते्र जअुवा-सखअुवा सडक +20 लाख 
धाधरपा को 

      6,000,000.00  
      

6,000,000.00  

5 
सडक कालोपते्र नर्ावस्ती +5 +15 लाख 14र18 को 
बजेट 

      4,500,000.00  
      

4,500,000.00  

6 

कोल्हवी सपही सडक ममयत प्रदेश समपरुक २० लाख, 

२०७८।०७९ पूजजगत समपरुक २० लाख, पूजजगत 

ववशेष २० लाख (आ.वा. २०७९/८० को वजेटबाट 
४० लाख वेहोने)      18,625,000.00  

     
18,625,000.00  

7 कल्र्ार्ीपूर सडक िलान खैरा       2,000,000.00  
      

2,156,130.00  

8 थस्कौल वाध ममयत       1,000,000.00  
      

1,000,000.00  

9 वडा कार्ायलर् ककडी       2,500,000.00  
      

2,526,280.63  

10 प्रसौना बजार +समररद्धी बाट 20 लाख                                                         4,000,000.00  
      

4,500,000.00  

जम्मा    45,625,000.00  
   

46,412,997.64  

    

अन्र् कार्यक्रम तफय   

1 रेतडर्ो तनजगि         250,000.00  
        

250,000.00  

2 कोल्हवी न्रू्ज         216,000.00  
         

68,000.00  

3 मनकामना चौक सडक िलान       1,000,000.00  
      

1,078,085.09  
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4 बाध पैतन तनमायर् सखअुवा         500,000.00  
        

539,321.54  

5 तभड तसचाइ (अरुवा)         400,000.00  
        

432,125.66  

6 शहररु स्वास््र् भवन कम्पाउड तनमर्ाय जजल्ला समन्वर् 
बजेट       5,000,000.00  

      
3,287,598.16  

7 पडरी थस्कौल सडक कल्भटय तनमार्य प्रदेश सरकार 
बजेट       8,000,000.00  

      
8,626,457.41  

8 सडक ममतय तथा कल्भटय तनमार्ाय प्रगतत नगर प्रदेश 
बजेट       5,000,000.00  

      
5,390,652.16  

9 सपवह अधनवा सडक स्तरउन्ती       5,000,000.00  
      

5,396,232.88  

10 वप.तस.तस.िलान अधनवा प्रदेश सरकार बजेट       3,000,000.00  
      

3,233,860.07  

11 सडक कालोपते्र धोधरपा       6,047,260.00  
      

3,034,011.94  

12 सडक कालोपते्र रमपूवारय       5,000,000.00  
      

2,691,942.57  

13 सडक कालोपते्र जअुवा         700,000.00  
      

3,459,930.76  

14 सडक कालोपते्र हनमुानगज        6,500,000.00  
      

6,500,000.00  

15 कााँट नदी झलुङु्गेपलु       2,915,252.28  
        

398,974.03  

16 15 सैर्ा असपताल भवन तनमार्ाय रामपरुवा     181,546,769.30  
     

93,199,990.71  

17 सपही तबज्ञान प्रर्ोगशाला       7,000,000.00  
      

6,784,508.68  

18 कोल्हबी असपताल सडक कालोपते्र        5,000,000.00  
      

4,939,346.70  

19 सस्कार एफ एम/पतत्रका         500,000.00  
        

500,000.00  

20 ककडी प्रसौना बाटोमा होमपाइप जडान/कल्भटय तनमायर्       1,000,000.00  
      

1,000,000.00  
 

      244,575,281.58  
     

150,811,038.36  

1 टहरा तनमार्ाय  कोल्हबी 1         300,000.00  
        

323,529.88  

2 सडक ग्रवल कोल्हबी 1         500,000.00  
        

539,665.38  

3 सपही बजार िलान कोल्हबी 4       2,000,000.00  
      

2,155,703.83  

4 कल्ब घर तनमार्ाय कोल्हबी 3 थजल्हकटी         900,000.00  
        

960,821.64  
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5 बोधवन अर्घृाट सडक ग्रवल तनमार्य       1,000,000.00  
      

1,081,306.67  

6 टार्ल प्ठ्लास्टर तनमायर्ा कोल्हबी 7         600,000.00  
        

647,181.71  

7 स्कुल ममतय महअुसपरु         200,000.00  
        

215,585.32  

8 सडक िलान तनमार्ाय असाम टोल कोल्हबी 8       4,000,000.00  
      

1,891,261.03  

9  टस्ट तनमार्ाय पडरी कोल्हबी 9         500,000.00  
        

538,906.60  

10 प्रहरी पोस्ट तनमर्ाय कोल्हबी 9 मसु्हरना         500,000.00  
        

539,449.63  

11  टस्ट तनमार्ाय अमाव कोल्हबी 10       1,000,000.00  
      

1,079,373.66  

12 सडक िलान बेललवा कोल्हबी 10         600,000.00  
        

647,438.16  

13 स्वास््र् चौकी भवन तनमार्ाय कोल्हबी 10         250,000.00  
        

282,815.44  

14 अधरुव पक्की सडक िलान कोल्हबी 10 बरेवा         350,000.00  
        

377,561.63  

15 अधरुो नाला तनमार्ाय  कोल्हबी 10 बरेवा         500,000.00  
        

521,678.05  

16 अभरुो सावजयतनक भवन तनमार्ाय कोल्हबी 11 खगदे         600,000.00  
        

646,740.19  

17 छठी घाट तनमार्ायकोल्हबी 11 खगदे         200,000.00  
        

215,555.09  

18 जमनुी देजख भतूहा सडक  तनमार्ाय कोल्हबी 11         100,000.00  
        

107,871.00  

19 नर्ााँ सडक तनमार्ाय कोल्हबी 11 बेलवा         400,000.00  
        

432,656.56  

20 सडक िलान अमाव       3,000,000.00  
      

3,234,942.08  

21 सडक िलान अमाव       2,000,000.00  
      

2,156,114.72  

22 नर्ााँ सडक तनमार्ाय कोल्हबी 4 सपही         900,000.00  
        

971,051.11  

23 माटोपरुी ग्रवेल तनमार्ाय 10 अमाव         500,000.00  
        

539,203.23  

24 कोल्हबी न.पा.भवन तनमार्ाय       4,300,000.00  
        

937,444.80  

25 तबलवा चाप बोररङ्ग पजम्पसेट तथा गेट तनममार्ाय 7 

धोधरपा         200,000.00  
        

215,965.28  

26 माटवपरुी ग्रवेल 7 धोधरपा         900,000.00  
        

970,359.85  

27 नगरपातलका भवन तनमायर्       3,000,000.00  
      

3,000,000.00  
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28 नाला र सडक िलान         300,000.00  
      

3,235,377.39  

 

 

आ.व. २०७९।०८० का वडागत र नगर पूवायधार ववकास र्ोजनाहरु 

वडा नं. 1   

क्र.स. र्ोजना/कार्यक्रमको नाम र स्थान  ववतनर्ोजजत वजेट रु.  

1 प्रसाई टोल मजन्दर ममयत 
         

200,000.00  

2 श्री अनपु ददपनी कोल्हवी          300,000.00  

3 खैरा ववद्यालर् 
         

200,000.00  

5 मठवा ववद्यालर्          100,000.00  

6 कोल्हवी राम जानकी मजन्दर          150,000.00  

  कृवष सम्वन्धी प्रर्ोजनका लातग          100,000.00  

7 खेलकुद सामग्री          100,000.00  

8 वपपररर्ा छठीघाट ममयत          100,000.00  

9 कोल्हवी स्कूल देजख ब्रहम स्थान सम्म बाटो िलान          
500,000.00  

10 खैरा नवेार सममदुार्को भीमसेन मजन्दर घेरावार          
200,000.00  

11 खैरा छठीघाट भरर्ाङ तनमायर्          150,000.00  

12 खैरा ब्रहम स्थान घेरावार          150,000.00  

13 खैरा अशोक ववरुवा लगाउन े          100,000.00  

14 बटौतलर्ामा कृवष सडक ममयत 
         

200,000.00  

15 नर्ााँ बभनी ब्रहम स्थान घेरावार ममयत 
         

500,000.00  

16 सानो बभनी ब्रहम स्थान घेरावार          
600,000.00  

17 मठवा काटा देजख दजक्षर् कृवष सडक ग्रवेाल 
         

200,000.00  

18 मवहलाहरुका लातग ततज तथा माघी पवयको लातग          100,000.00  

19 स्वास््र् सम्बन्धी अनदुान दैवव प्रकोप वपतडत          150,000.00  
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20 सशुासन तथा कार्ायलर् संचालन          300,000.00  

21 वडा कार्ायलर् घेरावार तथा ममयत र चवपय व्र्वस्थापन          
700,000.00  

  सडक ववजतुल वत्ती          
200,000.00  

22 कोल्हवी बजार व्र्वजस्थत 
         

700,000.00  

कार्यपातलका सदस्र् 

1 ईलाका प्रहरी कार्ायलर् देजख कोल्हवी गााँउ सडक ग्रवेल 
         

900,000.00  

2 बटौतलर्ा सावयजातनक भवन अधरुो शौचालर् तनमायर्          100,000.00  

कुल रकम      7,000,000.00  

वडा नं. 2   

क्र.स. र्ोजना/कार्यक्रमको नाम र स्थान  ववतनर्ोजजत वजेट रु.  

1 सामदुावर्क भवन घेरावार परुानो काटा          
800,000.00  

2 वडा कार्ायलर् माटो परुी घेरावार          
700,000.00  

3 वपपररर्ा नाला तनमायर् 
         

500,000.00  

4 नरतसंहगंज सडक िलान          
400,000.00  

5 तनकाश कातलका स्थान जान ेबाटो िलान          
500,000.00  

6 सडक िलान कााँटा दजक्षर् टोल 
         

400,000.00  

7 मदन आजश्रत भवन कोल्हवी          
500,000.00  

8 ब्रहमस्थान तनमायर् भलवुाईखोर          100,000.00  

9 हनमुानगंज बजारमा चवपय तनमायर्          174,000.00  

10 कोल्हवी पैनी ग्रवेल र हमु्पाइप जडान          122,000.00  

11 हमु्पाइप खररद र ग्रवेल 
         

704,000.00  

12 सभा सञ्चालन खचय          100,000.00  

जम्मा      5,000,000.00  

वडा नं. 3   

क्र.स. र्ोजना/कार्यक्रमको नाम र स्थान  ववतनर्ोजजत वजेट रु.  

1 आर्यघाटमा प्रततक्षालर् तनमायर् (कार्यपातलका सदस्र्)          
700,000.00  
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2 वेलवहर्ा नदी देजख माईस्थान नाला तनमायर् 
      

1,000,000.00  

3 अधरुो नाला तनमायर् 
        

200,000.00  

4 छदठघाट तनमायर् (कार्यपातलका सदस्र्)          300,000.00  

5 माटो पनेु 
         

200,000.00  

6 छदठघाट तनमायर् 
       

1,000,000.00  

7 मवहला जनचेतना तातलम 
         

400,000.00  

8 ब्रहमबाबा िलान तनमायर् 
         

500,000.00  

9 कृवष तातलम 
         

200,000.00  

10 बालबातलका सचेतना मलुक तातलम 
         

200,000.00  

11 वप.तस.तस. िलान तनमायर् 
         

600,000.00  

12 कार्ायलर् व्र्वस्थापन          300,000.00  

13 सकुुम्बासीटोल बाटो ग्रवेल 
         

400,000.00  

जम्मा      6,000,000.00  

वडा नं. 4 

क्र.स. र्ोजना/कार्यक्रमको नाम र स्थान  ववतनर्ोजजत वजेट रु.  

1 बन्ठाकिीमा बाटो िलान          
500,000.00  

2 चौधरी टोल बाटो िलान 
         

500,000.00  

3 शाजन्तनगर टोल बाटो िलान        
1,000,000.00  

4 तबष्र्पुरुटोलमा बाटो िलान        
1,000,000.00  

5 सपही बजारको उत्तरमा नाला तनमायर् 
         

500,000.00  

6 बन्झलुामा सडक िलान          
500,000.00  

7 सेनेन्टरी पैडमा वडा भरी बाड्न े          150,000.00  

8 नर्ााँ कृवष बाटो तनमायर् तथा स्तर उन्नतत 
         

500,000.00  

9 बदु्ध समान कार्यक्रम          150,000.00  
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10 सकुुम्वासी टोलमा रसय           
200,000.00  

कुल जम्मा      5,000,000.00  

वडा नं. 5   

क्र.स. र्ोजना/कार्यक्रमको नाम र स्थान  ववतनर्ोजजत वजेट रु.  

1 बाटो िलान ककडी           
500,000.00  

2 नर्ााँबाबा कम्पाउण्ड घेरावार तनमायर् 
         

500,000.00  

3 वडा कार्ायलर् संचालन तथा ववववध भैपरी खचय          300,000.00  

4 नर्ााँ वडा कार्ायलर् िोका तथा झ्र्ालको तससा तनमायर्          100,000.00  

5 शभु ददपावलीको उपलक्ष्र्मा वती जडान वडा भरी          100,000.00  

6 माटो परुी ग्रवेल बोधवन          
400,000.00  

7 श्री परोपकार कृवष सहकारी सं.तल. बोधवन मतनभल्ट खररद          
200,000.00  

8 माटो परुी ग्रवेल रामवन          
400,000.00  

9 होमपाइप जडान तथा अधरुो नाला तनमायर् वलवुा          
200,000.00  

10 सडक िलान ककडी नर्ााँ टोल 
         

900,000.00  

11 नाला तनमायर् ककडी नर्ााँ टोल 
         

200,000.00  

12 सडक िलान तथा भईुस्थान ममयत सखअुवा मसुहर टोल 
       

1,000,000.00  

13 छठीघाट कम्पाउण्ड तनमायर् तथा भईू िलान सोनाभार        
1,000,000.00  

14 ववधतुतर् पोल खररद          100,000.00  

15 अधरुो प्रततक्षालर् तनमायर् बोधवन          100,000.00  

16 कार्यपातलका सदस्र् 
       

1,000,000.00  

जम्मा      7,000,000.00  

वडा नं. 6 

क्र.स. र्ोजना/कार्यक्रमको नाम र स्थान  ववतनर्ोजजत वजेट रु.  

1 नाला तनमायर् प्रसौना        
1,000,000.00  

2 भईुर्ास्थान तनमायर् प्रसौना          
500,000.00  

3 एमबलेुन्स घर तनमायर् प्रसौना          
200,000.00  
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4 वप.तस.तस. िलान तथा नाला तनमायर् कुमरगिी        
1,800,000.00  

5 प्रततक्षालर् तनमायर् 
       

1,000,000.00  

6 वप.तस.तस. िलान अधनवा          
500,000.00  

जम्मा      5,000,000.00  

वडा नं. ७   

क्र.स. र्ोजना/कार्यक्रमको नाम र स्थान  ववतनर्ोजजत वजेट रु.  

१ सावयजतनक घर वफतनतसङ ड्ढोधरपा किी          
500,000.00  

2 सावायजतनक घर तनमायर् अंसारी चौक धोधरपा        
2,300,000.00  

३ असमसानघाट घेरावार धोधरपा          
200,000.00  

4 भईुस्थान तथा चौतारा तनमायर् धोधरपा          
500,000.00  

५ अधरुा सडक िलान तथा नाला तनमायर् बसानटोल धोधरपा          
400,000.00  

6 
नलाल तनमायर् गौतम चौधरी देजख बधुरामो घर सम्म तथा दखुा पास्वानको घर 
देजख राम जाजन्क मजन्दर घेरावार महवुासपरु 

         
600,000.00  

७ कार्ायलर् व्र्वस्थापन          100,000.00  

8 राम जानवक मजन्दर घेरावार महवुासपरु          
400,000.00  

कार्यपातलका सदस्र् 

1 वडा भरी  ग्रवेाल 
         

700,000.00  

2 चौतारो तनमायर् पूवी टोल धोधरपा          
200,000.00  

३ बालतबवाह तथा दाइजो प्रथा उनमूलन कार्यक्रम          100,000.00  

जम्मा      6,000,000.00  

वडा नं. ८   

क्र.स. र्ोजना/कार्यक्रमको नाम र स्थान  ववतनर्ोजजत वजेट रु.  

1 खरानीटारा जाने बाटो ग्रवेल          150,000.00  

2 वडा भरी कृवष सडक ग्रवेाल 
         

500,000.00  

3 कुश्वार टोल अधरुो भवन तनमायर् 
         

200,000.00  

4 बेलावा स्वास््र् चौकी उत्तर जाने बाटोमा लच्का तनमायर्          100,000.00  
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5 गरे्श मजन्दर अधरुो भवन तनमायर् 
         

400,000.00  

6 शान्तीटोल पलु ममयत          150,000.00  

आतथयक ववकास 

8 सरु्यज्र्ोती दगु्द्ध सहकारी साइलेस मेतसन संचालन          
500,000.00  

सामाजजक ववकास 

10 तसद्धेश्वर जशव मजन्दर घेरावार          300,000.00  

11 वाङ्गछर्ोतलङ गमु्बा पेटी तनमायर् 
         

200,000.00  

12 कृष्र् प्रर्ामी मजन्दर अधरुो भवन तनमायर्          300,000.00  

13 ने.रा.मा.वव. समान खररद          
500,000.00  

14 सनराईज र्थु कल्व अधरुो भवन तनमायर् 
         

500,000.00  

15 खानेपानी पाइप तबस्तार          300,000.00  

16 नर्ााँटोल ब्रहमस्थान तनमायर्          100,000.00  

17 शाजन्तटोल चौतारो तनमायर् 
         

200,000.00  

18 वडा कार्ायलर् संचालन तथा व्र्वस्थापन          300,000.00  

19 जगदम्वा माई अधरुो भवन तनमायर्          300,000.00  

जम्मा      5,000,000.00  

वडा नं. ९   

क्र.स. र्ोजना/कार्यक्रमको नाम र स्थान  ववतनर्ोजजत वजेट रु.  

१ सडक िलान श्रीपरु        
1,450,000.00  

२ प्रहरर पोष्ट मसुहनाय          
700,000.00  

३ भवन तनमायर् थस्कौल 
         

700,000.00  

४ सडक िलानज अरेम्बा          
700,000.00  

५ नाला तनमायर् पडरी          
800,000.00  

६ माटो तथा ग्रवेल ववताय          
600,000.00  

७ वैठक खचय           50,000.00  

८ कार्यपातलका सदस्र् 
       

1,000,000.00  
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जम्मा      6,000,000.00  

वडा नं. १०   

क्र.स. र्ोजना/कार्यक्रमको नाम र स्थान  ववतनर्ोजजत वजेट रु.  

१ सडक िलान बरेवा          
500,000.00  

२ ब्रहमबाबाको कम्पाएण्ड बरेवा          
500,000.00  

३ सडक ग्रवेल बरेवा          100,000.00  

४ छुटेको सडक िलान बेलवा          250,000.00  

५ चौतारा तनमायर् बेलवा          
900,000.00  

६ ब्रहम स्थान देजख कोना सम्म सडक तनमायर् अमाव 
         

600,000.00  

७ ब्रहम बाबा ममयत अमाव 
         

200,000.00  

८ छठी घाट तनमायर् अमाव 
         

600,000.00  

९ 
सरेुन्र चौधरी घर देजख गोदामको उत्तरपिीको पखायल सम्मको नाला तनमायर् 
बछनपूवाय 

         
800,000.00  

१० अधरुो प्रततक्षालर् िलान          
200,000.00  

११ मवहला दाइजो प्रथा उन्मलु कार्यक्रम 
         

200,000.00  

१२ सावयजतनक कार्यक्रम          150,000.00  

कार्यपातलका सदस्र् 

१ नर्ााँबाटो तनमायर् बछनपूवाय        
1,000,000.00  

जम्मा      6,000,000.00  

वडा नं. ११ 

क्र.स. र्ोजना/कार्यक्रमको नाम र स्थान  ववतनर्ोजजत वजेट रु.  

पूवायधार ववकास 

1 सडक बाटो िलान रामपूवाय          
700,000.00  

2 स्कुल ममयत सम्भार रामपूवाय          300,000.00  

3 कवरगाह घेरावारा        
1,000,000.00  

4 ग्रवेल तनमायर् सानो वेलवा          300,000.00  
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5 सडक बाटो िलान तनमायर् 
       

1,000,000.00  

6 सडक बाटो िलान थस्कौल 
         

500,000.00  

7 दतलत टोल ग्रवेल तनमायर् थस्कौल 
         

200,000.00  

8 मदठ टोल पलु र स्लेप तनमायर् थस्कौल          300,000.00  

सामाजजक ववकास 

1 वडाभरी स्वास््र् जशववर          
500,000.00  

2 आर्आजयन जनचेतना मूलक तातलम 
         

200,000.00  

कार्ायपातलका सदस्र्को र्ोजना 

1 थस्कौल नाला तनमायर् थस्कौल  
       

1,000,000.00  

2 स्मशाघाट घेरावार तनमायर् वेलवा        
1,000,000.00  

जम्मा      7,000,000.00  

संघ तथा प्रदेश सरकार संग मााँग गने र्ोजनाहरु  

क्र.स. र्ोजना/कार्यक्रमको नाम र स्थान  ववतनर्ोजजत वजेट रु.  

1 सपवह-प्रसौना सडक कालोपते्र   

2 कोल्हवी-खैरा सडक कालोपते्र   

3 सपवह देजख अमाव हदैु पथरा सडक कालोपते्र   

4 
अरेम्वा ववताय वाट रामपूवाय-अधनवा-धोधरपा किी हदैु वारा वजार सडक 
कालोपते्र 

  

5 अरेम्वा-मठवा हदैु तामागिी हलुाकी सडक सम्म कालोपते्र   

6 ववतभन्न सडकहरुमा पने पक्की पलुहरु तनमायर्   

7 कोल्हवी नगरका वजारहरुमा टावर लाइट जडान   

 

 

समाप्त 


