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इनरुवा नगरपालिकाको आलथयक वर्य २०७९/०८० को  

वालर्यक नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट बक्तव्र् 

नवौं नगर सभाका सभाध्र्क्ष एवं नगर प्रमुखज्रू्, 

प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतज्रू् एवं नगर सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

इनरुवा नगरपालिकाका शाखा प्रमुखज्रू्हरु, कमयचारीहरु एवं पत्रकारज्रू्हरु ।  

१. इनरुवा नगरपालिकाको उप-प्रमखु एवं बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलतको संर्ोजकको हलैसर्तिे र्स 

इनरुवा नगरपालिकाको आलथयक वर्य २०७९/०८० को वालर्यक नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट र्स गरीमामर् नगर 

सभाको बैठकमा प्रस्ततु गनय पाउदा म अत्र्न्त हलर्यत एवं उत्सकु छु । संवत २०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न 

स्थानीर् तहको लनवायचनबाट हामीिाई मतदान मार्य त लनवायलचत गनुय हुने आदरणीर् इनरुवा नगरबासी आमा, 

बवुा, दाजभुाई, लददी बलहलन िगार्त सबैमा हालदयक आभार एवं धन्र्वाद व्र्क्त गदयछु ।  

२. आगामी आलथयक वर्यको बजेट, नीलत तथा कार्यक्रम तजुयमा गदाय मैिे नेपािको संलबधान, स्थालनर् सरकार 

संचािन ऐन, नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकारको नीलत तथा कार्यक्रम, लदगो लबकासका िक्ष्र्, इनरूवा 

नगरपालिकाको बस्तगुत अवस्था, लवलभन्न राजलनलतक दि, संघ संस्था तथा नागररक समाजका प्रलतलनलधहरू 

वाट प्राप्त सझुावहरूिाई गंलभरतापवूयक ध्र्ान लदने प्रर्त्न गरेकी छु । 

३. र्स अवसरमा म नेपािको रालरिर्ता, रालरिर् स्वालधनता, गणतन्र एवं िोकतन्र, धमय लनरपेक्षता, समावेशीता, 

सामालजक न्र्ार् र समानताका िालग जीवन उत्सगय गनुयहुने ज्ञात अज्ञात महान शहीदहरूप्रलत हालदयक 

श्रद्धाञ्जिी अपयण गनय चाहन्छु । साथै नेपािको राजलनलतक पररवतयन र नेपािी जनताको सखु समलृद्धका िालग 

संघर्य गनुयहुने महान नेपािी नागरीक र त्र्सको सवि नेततृ्व प्रदान गनुयहुने नेपािी राजनीलतका लशखर 

व्र्लक्तत्वहरू प्रलत हालदयक सम्मान प्रकट गनय चाहन्छु । त्र्सैगरी नगर लनमायणमा तललिन इनरूवा नगरपालिका 

के्षरका ऐलतहालसक, लवलशष्ट महानभुावहरू,नागररक समाजका अगवुाहरु, बलुद्धलजवी, मानावअलधकार कलमय, 

संघर्य र त्र्ागमा समलपयत अलभर्न्ताहरू तथा आम नगरवासीहरू प्रलत हालदयक सम्मान प्रकट गदयछु । 

४. इनरूवा नगरका सामनु्ने एउटा समदृ्ध शहर बन्नका िालग अझै अनेकौ चनुौलतहरू छन ् । लतनका बाबजदु 

त्र्लतनै उज्जवि सम्भावनाहरू पलन रहकेा छन ्। लसलमत श्रोत साधनको बाबजतु हामीिे चनूौतीहरूको सामना 

गद ैलतनको समाधान गने क्रममा नै सम्भावनािाई उपिलधधमा रूपान्तररत गनय सक्छौं भन्ने आत्मलवश्वास र दृढ 

इच्छा शलक्तका साथ अगाडी बढ्न ुपदयछ भन्ने मान्र्तािाई आत्मसात गरेका छु । 

५. हामी लनवायलचत भएर आएको छोटो समर् लभरै नगर के्षरमा सम्भालवत बाढीको जोलखमिाई न्र्लुनकरण गनय 

प्रधानमलन्र रोजगार कार्यक्रम तर्य  लवलनर्ोलजत बजेटबाट नगरका बेरोजगार र्वुाहरुिाई पररचािन गरी ढि, 
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नािा, पैनी आलद सरसर्ाई गररएको छ । साथै संचािन हुन बााँकी रहकेा लवलभन्न नगर स्तरीर् तथा वडा 

स्तरीर् आर्ोजनाहरुिाई तत्काि संचािनमा लर्ाईएको छ । 

६. इनरूवा नगरका आफ्नै खािे लवलशष्टता र लवलवधताहरू छन ् । त्र्स्तो लवलशष्टता र लवलवधतािाई सन्तुलित 

ढंगिे व्र्वस्थापन गनुय पदयछ । एकालतर नगरको खास क्षेरमा सघन शहरी लवकासिे गलत लिई रहकेोछ भने 

अकोलतर धेरै वडाको भगूोि आज पलन ग्रालमण पररवेश अनरुूप रहकेो छ । उक्त अवस्थािाई मध्र्नजर गरी 

बालर्यक नीलत,  कार्यक्रम तथा बजेटको तजुयमा गनुयपने हाम्रो अवस्थाप्रलत म संवेदनलशि र गंलभर रहकेो धर्होरा 

लनवेदन गनय चाहन्छु । 

आदरणीर् सभाध्र्क्षज्रू्, 

७. अब म आलथयक बर्य २०७९/०८०  को बजेटका उदे्दश्र्हरू प्रस्तुत गने अनुमलत चाहन्छु- 

 नगरके्षरमा व्र्ापारीक, व्र्वसार्ीक, कृलर्जन्र् तथा पर्यटलकर् के्षरिाई सदुृढ धर्वलस्थत गरी आलथयक 

कृर्ाकिाप लबस्तार गने । 

 नगरको शैलक्षक गणुस्तर सधुार गने । 

 उपिव्ध स्रोत साधनको प्राथलमक्ता प्राप्त के्षरमा पररचािन गरी आलथयक समलृद्ध हालसि गने ।  

 सामालजक समावेसीकरण तथा सन्तलुित लवकास गने । 

 सशुासन प्रवद्धयन गने । 

 नगरवासीमा न्र्नुतम भौलतक र मानवीर् सेवा परु्ायउने । 

८.  त्र्सैगरी अब म आलथयक वर्य २०७९।०८० को बजेटका प्राथलमकताहरू प्रस्तुत गने अनुमलत 

चाहन्छु । 

 शैलक्षक के्षरिाई गणुस्तरीर् एवं प्रलवलधमैरी बनाउने । 

 नगर के्षरको आधारभतु पवुायधार लनमायण । 

 र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन, प्रकोप न्र्लुनकरण तथा वातावरण संरक्षण । 

 व्र्वसार्ीक कृलर्, पशपुािन तथा आर् आजयनका कृर्ाकिापहरूको लबस्तार । 

 संस्थागत क्षमता अलभवलृद्धका िालग जनशलक्त लवकास तथा सेवा प्रवाहको िालग आधारभतू पवुायधार लनमायण 

। 

 नगरपालिकाको मापदण्ड अनरुूपको भौलतक पवुायधारको लवकास एवं लनलतगत सधुार । 

 

९. अब म आगामी आ.व. २०७९/०८० को िालग कुि अनुमालनत बजेट प्रस्तुत गनय अनुमती चाहन्छु । 
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 संघीर् समालनकरण अनदुान रु. १९ करोड ४७ िाख , संघीर् शसतय अनदुान रु. २७ करोड ३६ िाख, संघीर् 

समपरुक अनदुान चाि ु अनदुान रु.५० िाख, संघीर् लवशेर् अनदुान रु.७० िाख, प्रदेश समालनकरण 

अनदुान रु.१ करोड ८ िाख ८९ हजार, प्रदशे समपरुक अनदुान रु. १ करोड, प्रदशे शसतय अनदुान रु.२३ 

िाख ९४ हजार, संघीर् राजश्व बााँडर्ाट रु. १२ करोड ४६ िाख ३८ हजार, प्रदशे राजश्व बााँडर्ाट (सवारी 

कर) रु. ८६ िाख ३३ हजार ४ सर् दश, प्रदशे सरकार समपरुक अनदुान रु. १ करोड र मािपोत रलजस्िेशन 

शलुक, अन्र् राजश्व सलहतको आन्तररक श्रोत रु. १० करोड २६ िाख ८५ हजार गरी आ.व. २०७९/०८० 

को कुि अनमुानीत आर् रकम रु. ७३ करोड ९३ िाख ३९ हजार ४ सर् १० अनमुान पेश गरेको छु । 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष महोदर्, 

 अब म के्षरगत रुपमा नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गने अनमुलत चाहान्छु । 

पुवायिार लवकासः 

१०.  लदगो लवकासका िक्ष्र्िाई स्थानीर्करण गद ैइनरुवा नगरको समनु्नत, व्र्वलस्थत एवं लदघयकालिन लवकास 

गनय आवलधक र्ोजना लनमायणको िालग रकम रु. १० िाख बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

११.  इनरूवाको बजार के्षर र मखु्र् शहरी आवास के्षरका िालग आवश्र्क पने सेवा सलुवधा तथा पवुायधार 

लनमायणको आवश्र्कता ग्रालमण क्षेरको भन्दा लनतान्त लभन्न छ । र्ो लभन्नता बीचको एकतािाई सन्तलुित 

ढंगिे धर्वस्थापन गनय सलकएन भने त्र्सबाट उत्पन्न हुने समस्र्ाप्रलत सचेत हुन पलन त्र्लिकै आवश्र्क छ 

भन्ने मैिे महससु गरेको छु । र्सका िालग नगरको पवुायधार लवकासमा आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

१२.  नगर गौरबको आर्ोजनाको रुपमा इनरुवा १ लस्थत लशव मलन्दर लनमायण, इनरुवा २ लस्थत दगुाय मलन्दर 

लनमायणको िालग ५०/५० िाखको दरिे बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । साथै अन्र् धालमयक मठ, मलन्दर, मलस्जद 

आलदको संरक्षण तथा सम्बद्धयनको िालग आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

१३. इनरूवा नगरपालिकासाँग संलवधान र काननूिे लदएका अलधकार प्रर्ोग गरी नगरपलिकाको प्रशासलनक एवं 

सेवा प्रवाहको कार्यिाई सहज र सरि ढंगिे सम्पादन गनय आफ्नै पर्ायप्त प्रशासलनक भवन तथा वडा 

सलमलतको कार्ायिर् भवनको अभाव छ, त्र्सिाई परुा गनय िालग आवश्र्क कदम चालन जरूरी छ । आगामी 

आ.व. मा वडा नं. २ र ३ मा वडा कार्ायिर् बनाउन आवश्र्क बजेट रकम रु. ५० िाख लवलनर्ोजन गरेको छु 

।  

१४.  नगर स्तरीर् ठुिा र्ोजना तथा वडा स्तरीर् साना र्ोजनाहरु संचािनको िालग रकम रु. ५ करोड लवलनर्ोजन 

गरेको छु । 

१५.  अलघलिो नगर सभाबाट स्वीकृत चाि ु आ.व.को िालग घाटा बजेटबाट लसजयना हुन आएको भकु्तानी 

दालर्त्विाई र्रर्ारक गनय रकम रु. ४ करोड लवलनर्ोजन गरेको छु ।  
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सामालजक लवकासः 

लशक्षाः 

१६. नगर के्षरका दलित, लवपन्न तथा लसमान्तकृत पररवारका लवद्यालथयहरुिाई डाक्टर, इलन्जलनर्र, नसय िगार्तका 

प्रालवलधक लवर्र्मा प्रत्र्ेक वर्य कलम्तमा ५ (पााँच) जनािाई छारवतृी उपिधध गराउन नगरको गौरबको 

आर्ोजनाको रुपमा नगर प्रमुख छात्रवृती कार्यक्रमका िालग रकम रु. ४० िाख बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

१७. नगरका सबै सामदुार्ीक लवद्यािर्हरुमा क्रमश अंग्रेलज माध्र्र्मबाट पठनपाठन गराउन आवश्र्क भौलतक 

पवुायधार तथा शैलक्षक सामाग्रीहरु सहर्ोग गनयको िालग बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

१८.  बािबालिकाहरुको लनरन्तर लशकाई सहलजकरणको िालग सबै सामदुार्ीक लवद्यािर्हरु र सावयजलनक 

स्थिहरुमा  Free Wifi जडानको िालग बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

१९.  लशक्षाको के्षरमा सबैको पहुाँज परु्ायउने हतेुिे दलित लवपन्न, लसमान्तलक्रत तथा लवपन्न मलुस्िम पररवारका 

सामदुार्ीक लवद्यािर्बाट कक्षा १० अध्र्र्नरत परीक्षामा सर्ि भएका छाराहरुिाई प्रोत्साहनस्वरुप १/१ 

थान साईकि उपिधध गराउन नगरको गौरबको आर्ोजनाको रुपमा उप-प्रमुख शैलक्षक प्रोत्साहन 

कार्यक्रमका िालग रकम रु. ५ िाख बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

२०.  लशक्षा क्षेरमा लदघयकालिन लवकासको िालग प्रालवलधक लशक्षािर् सलहतको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गनय शैलक्षक 

र्ोजना लनमायण गनय रकम रु. ५ िाख लवलनर्ोजन गरेको छु ।  

स्वास््र्ः 

२१. दलित, अपांग, लवपन्न तथा गररब पररवारको स्वास््र् सरुक्षाको िालग नेपाि सरकारको स्वास््र् लवमा 

कार्यक्रमबाट स्वास््र् लवमा गराउन रकम रु. २० िाख बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

२२. नगरबासीहरुिाई स्वास््र् एवं शाररररक तन्दरुुलस्त तर्य  आकलर्यत गनय नगरको लवलभन्न स्थानमा ओपन 

लजमको व्र्वस्थापन गररनेछ ।    

२३. साथै नगर के्षर लभरका स्वास््र् चौकीहरुको क्षमता सदुृढीकरण गरी मधेशा स्वास््र् चौकीको वलथयङ सेन्टर 

थप व्र्वलस्थत गद ैचााँदवेिा, बलबर्ा र जलपापरु स्वास््र् चौकीहरुमा लर्ाव सलहतको सेवा उपिधध गराउन 

आवश्र्क व्र्वस्था गरेको छु । साथै इनरुवा नगरके्षर लभर जन्मेका लशशहुरुको िालग सरुलक्षत माततृ्व 

कार्यक्रमको िालग बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

२४.  मलहिा स्वास््र् स्वंर्सेलवका मार्य त लदगयरोगी नगरबासीहरुको घरघर सम्म लनशलुक और्लध परु्ायउने व्र्वस्था 

लमिाईनेछ । स्वरं् सेलवकाहरुको क्षमता लवकासको िालग आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

२५.  गभयवती मलहिाहरुको लनर्लमत स्वास््र् जााँचको िालग सबै वडाहरुमा पोटेवि लभलडर्ो X-Ray सलहतको 

सेवा उपिधध गराउन आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गरेको छु । 
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२६. लवद्यािर्का छाराहरुको स्वास््र् सरुक्षाको िालग लनशलुक स्र्ानेटरी प्र्ाड उपिधध गराईनेछ । 

िलक्षत वगयः 

२७.  जेष्ठ नागररहरुको दैलनक लजवनिाई चिार्मान बनाई राख्न नगर गौरब आर्ोजनाको रुपमा केलह वडाहरुमा 

जेष्ठ नागररक लमिन केन्र लनमायणको सरुुवात गनय रकम रु. ५० िाख लवलनर्ोजन गरेको छु ।  

२८. प्रदशे सरकार, इनरुवा नगरपालिका र करुणा र्ाउण्डेसनको लरपलक्षर् सहकार्यमा संचालित अपांगता रोकथाम 

तथा पनुस्थायपना कार्यक्रमको िालग रकम रु.१५ िाख बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । साथै मलहिा, 

बािबालिका र अपांग्ता के्षरको लवकासको िालग उलिेख्र् बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

२९.  लहसंामा परेका मलहिा तथा बािबालिकाको संरक्षण गनय अलपकालिन सेवा केन्र संचािनको िालग 

आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । साथै न्र्ार्ीक सलमलत तथा मेिलमिाप कतायहरुको क्षमता अलभवलृद्ध 

गरर न्र्ार्ीक सम्पादनिाई चसु्त दरुुस्त राख्न आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

३०.  बैदलेसक रोजगारमा जाने र्वुाहरुिाई आवश्र्क प्रालवलधक लसप लवकासका तालिमहरु संचािन गनुयका साथै 

लनजहरुको पररवारिाई लवलिर् साक्षरता तालिम समेत प्रदान गररनेछ । साथै लवदशेबाट र्लकय एर आएका 

र्वुाहरुिाई रोजगारको अवसर लसजयना गरी कामकाजमा िगाईनेछ । 

३१.  नगरबासीको मतृ्र् ुहुाँदा घाट सम्म परु्ायउन लनशलुक सव-बहानको व्र्वस्था गररनेछ । साथै दलित तथा अलत 

लवपन्न पररवारको मतृ्र् ुभएमा दाहासंस्कार खचय बापत प्रलत पररवार १० हजार उपिधध गराउन आवश्र्क 

बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु ।  

आलथयक लवकासः 

कृलर् तथा पशु लवकासः 

३२. नगर के्षरको जग्गाको वगीकरण गरी कृलर्र्ोग्र् जलमनिाई लवलभन्न बािीको पकेट के्षर कार्म गनुयका साथै 

आवलसर् क्षेरहरु समेत तोलक व्र्वलस्थत शहरीकरणको िालग लदगो र्ोजना बनाईनेछ । र्सका िालग Land 

Use Plan लनमायणको िालग रकम रु.५ िाख लवलनर्ोजन गरेको छु । 

३३. कृलर् उपजिाई आधलुनलककरण गद ै बजारको मागिाई पलुतय गनय कृर्कहरुिाई िागत साझेदारीमा लवलभन्न 

के्षरमा अनदुान लदने र लशलक्षत वेरोजगारिाई कृलर् पेशामा आकलर्यत गनय आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु ।  

३४.  कृलर् उत्पादनिाई वलृद्ध गनय उन्ननत जातको धानको लवउलवजन लवतरण गनय आवश्र्क रकम लवलनर्ोजन 

गरेको छु । साथै संघीर् सरकारसंग समन्वर् गरी समर्मै रसार्लनक मि उपिधध गराउन पहि गररनेछ । 

३५.  कृलर् र्ोग्र् के्षरमा लसचाईको िालग लवद्यतुको पहुाँज परु्ायउने कार्यको सरुुवात गररनेछ । र्सका िालग कृलर् 

लवद्यलुतकरणमा रु. ५ िाख लवलनर्ोजन गरेको छु । 
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३६. इनरुवा ४ मा रहकेो कृलर् थोक बजारिाई आधलुनक संरचनाहरु लनमायण गरी १ नं. प्रदशेको नमनुा कृलर् थोक 

बजार बनाईनेछ ।   

३७.  पश ु लवकास कार्यक्रम अन्तगयत कृर्क समहुहरुिाई बोर्र जातको लवउ बोका लवतरण गनय रु. ४ िाख 

लवलनर्ोजन गरेको छु । 

सहकारी तथा लवलिर् सेवाः 

३८. िघ ुउद्यमको लवकास र प्रवद्धयनको माध्र्मबाट गररबी लनवारणमा सहर्ोग परु्ायउन नर्ााँ िघ ुउद्यमी सजृना 

तथा परुाना िघ ुउद्यमीहरुको स्तरोन्नलत गनय आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । साथै गररबी लनवारणको 

िालग ग्रामीण भेगका घरेि ुतथा स-साना उद्योगीहरुको समहु गठन गरी लवऊ पुाँलज उपिधध गराई व्र्वसार् 

प्रवद्धन गनय आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु ।  

३९. नगर क्षेरका सहकारीहरुिाई लनर्मन गनय सबैिाई अलनवार्य COPOMIS (कोपोलमस) लसस्टममा आवद्ध 

गराउन आवश्र्क तालिमको व्र्वस्था गरेको छ । 

वन वातावरण तथा लवपद् व्र्वस्थापनः 

४०.  लवलभन्न समर्मा आई पने प्रकोप, महामारी एवं लवपद ्व्र्वस्थापनको िालग प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्मा रकम 

रु. १० िाख लवलनर्ोजन गरेको छु  । 

४१.  सनुसरी लजलिाको लचनारीको रुपमा रहकेो पलवर सनुसरी नलद, कुरुवा खोिा र गड्वान खोिाको स्वच्छता 

एवं सनु्दरताको िालग र्स के्षरमा खलटन इच्छुक सामालजक अलभर्ान्ताहरुिाई समेत पररचािन गरी लनरन्तर 

सरसर्ाई गनुयका साथै जनचेतना अलभवलृद्ध गररनेछ । 

४२.  बाढीको जोलखम लनर्न्रणको िालग पानी तथा ढि लनकासिाई व्र्वलस्थत गररनेछ । 

४३.  सबै वडाहरुमा सावयजलनक जग्गाको पलहचान गरी प्रत्र्ेक वर्य कलम्तमा १००० वटा र्िरु्ि तथा बोट लवरुवा 

वकृ्षारोपण गररनेछ ।  

४४.  नगरपालिका के्षरको एलककृत र्ोहोर व्र्वस्थापन तथा सरसर्ाई कार्यमा सावयजलनक लनजी साझेदारीको 

व्र्वस्था अबिम्वन गररनेछ ।  

सुशासन तथा संस्थागत लवकासः  

४५. नगरको शालन्त सरुक्षाको िालग सबै वडाहरुको रहकेो मखु्र् बजार के्षरहरु र कार्ायिर्मा लस.लस. क्र्ामेरा 

जडानको िालग रकम रु.१४ िाख ५० हजार बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु ।  

४६.  नगरपालिकािाई नागररक प्रलत जवार्देलह बनाउन  सावयजलनक सनुवुाई, सामालजक पररक्षण तथा नागररक 

सन्तलुस्ट सवेक्षणको िालग आवश्र्क रकम लवलनर्ोजन गरेको छु । 

४७. जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीहरुको क्षमता लवकासको आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 
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४८.  इनरुवा नगरपालिकामा व्र्वसार् दताय तथा नलवकरण भएका संचार माध्र्महरुको क्षमता लवकासको िालग 

आवश्र्क बजेट लवलनर्ोजन गरेको छु । 

४९.  नगरको सालहत्र्, किा तथा लसजयनाहरुको प्रवद्धन इनरुवा प्राज्ञ प्रलतस्ठान मार्य त गररनेछ ।  

५०. इनरुवा नगरपालिकाका सबै नगरवासीहरुिे आ.व. २०७८/०७९ को सम्पलत कर पौर् मलहना लभर लतरेमा 

िाग्ने करमा १० प्रलतशत छुटको व्र्वस्था गरेको छु । साथै इनरुवा नगरपलिकाको पलहिो स्थानीर् तह 

लनवायचन हुन ुभन्दा अगाडी बनेका भौलतक संरचनाहरुको लनर्लमत गनय लमलत २०७९ पौर् मसान्त सम्म जररवाना 

नलिने व्र्वस्था लमिाएको छु । 

५१.  नगरबासीहरु तथा उद्योग वालणज्र् संघ, इनरुवाको गनुासो तथा सझुावहरुको आधारमा  गत वर्य कार्म 

भएका लवलभन्न लसर्ाररस दस्तरु तथा व्र्वसार् करका दररेटहरुमा उलिेख्र् रुपमा संशोधन गरेको छु । साथै 

नगरके्षर लभरका व्र्वसार्ी तथा घर बहािमा लदएका घरधनीहरुसंग लिईद ै आएको घर बहाि करिाई 

प्रभावकारी रुपमा िाग ुगररनेछ ।  

५२. इनरूवा नगरके्षरमा जातजालत तथा भार्ा संस्कृलतको सलम्मश्रणिाई हाम्रो सम्पलिको रूपमा ग्रहण गने गरी 

कार्यक्रम अगाडी बढाउन ु छ भने किा, सालहत्र्, संस्कृलत, खेि, परकाररताका के्षरमा रहकेा महत्वपणूय 

उपिलधधको रक्षा गदै ती के्षरका लवज्ञका अनभुविाई समेत समलुचत उपर्ोग गद ैती के्षरमा थप प्रभावकारी 

कार्यर्ोजना बनाई कार्ायन्वर्न गनुय पलन हाम्रो महत्वपणूय लजम्मेवारी हो भन्ने त्र्िाई गंलभरतापवूयक स्वीकार 

गररएको छ । 

५३.  लसलमत श्रोत साधनिाई उलचत व्र्वस्थापन गदाय गद ै पलन इनरुवा नगरपालिकाको समग्र लवकासको िालग 

पर्ायप्त मारमा बजेट नभएको हुाँदा संघीर् सरकार, प्रदशे सरकार तथा लवलभन्न दात ृलनकार्हरु संग समन्वर् र 

सहकार्य गरी बजेट व्र्वस्थापनका िालग पहि गररनेछ ।  

५४. त्र्सैगरी एउटा नगरपालिका हुनका िालग न्र्नुतम आवश्र्कताको रूपमा लिईने सावयजलनक सभाहि, ढि 

लनकाशको प्रबन्ध, सडक बलि, रारीकालिन बजारको धर्बस्था, शहरी हररत पाकय , बहुजालतर् संग्रहािर्, 

साबयजलनक शौचािर्, नदी कोरीडोर व्र्वस्थापन, बस टेम्पो ररक्शा, अटोररक्सा जस्ता साबयजलनक 

र्ातार्ातका साधनको समुलचत पालकय ङ् धर्वस्था िगार्तका आबस्र्क संरचनाहरूको लनमायणिाई क्रमशः 

लवकास गद ैिलगनेछ । 

प्रस्ततु नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट मालथ छिर्ि गरी नगर सभाबाट लस्वकृलतको िालग पेश गरेको छु ।  
 

िन्र्वाद 

लवलनता कुमारी मेहता 

उप प्रमुख 
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इनरुवा नगरपालिका 

 नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्    

इनरुवा, सुनसरी 

१ नं. प्रदेश, नेपाि 

आलथयक वर्य २०७९/०८० को नीलत तथा कार्यक्रमहरू 

१. सुशासनः  

"हाम्रो प्रलतवद्धताः पारदलशयता, जवाफदेलहता, भ्रष्टचारमा शुन्र् सहनशीिता र प्रभावकाररता" 

 प्रालवलधक परीक्षण, प्रभाव मलुर्ाङ्कन, तथा सावयजनीक परीक्षण जस्ता माध्र्महरूबाट नगरमा 

सञ्चालित र्ोजनाहरूमा पारदलशयता कार्म गने नीलत अविम्वन गनुयका साथै सावयजलनक लनकार्हरूबाट 

प्रवाह गररने सेवा प्रभाव सचुकमा आधाररत सावयजलनक सनुवुाईबाट प्राप्त हुने पषृ्ठपोर्णको आधारमा 

सधुार गद ैिलगने छ । भ्रष्टचार जन्र् कार्य उपर शनु्र् सहनशीिताको नीलत अविम्वन गररने छ । 

 स्थानीर् लनकार्मा सावयजलनक सनुवुाई लनदलेशका २०६७ बमोलजम स्थानीर् तहबाट सम्पादन गररएका 

कार्यक्रमहरूको सावयजलनक सनुवुाई गने कार्यक्रमिाई अलनवार्य गने नीलतिाई लनरन्तरता लदद ै र्स 

कार्यक्रम मार्य त सबै वडाहरूिे सम्पादन गरेको कामको सरोकारवािाहरूिाई (स्थानीर् एर्.एम., लप्रन्ट 

लमलडर्ाहरूिाइ समेत) सहभागी गराई सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता, पारदलशयता र जवार्देलहतामा वलृद्ध 

गद ैिलगनेछ । 

 र्स नगरपालिकाको आलथयक भौलतक सामालजक र्थाथयता लचरण र वास्तलवकतािाई औलंर्ाउन नगरको 

लडलजटि पाश्वयलचर (Digital Municipal profile) अधावलधक गरी सोको आधारमा र्ोजना तजुयमा 

गनय पहि गररनछे । 

 नेपाि सरकारबाट लनधायररत न्र्नुतम शतय तथा कार्यसम्पादन मापनका सचुकहरू परुागरेका वडाहरूिाई 

थप अनदुान लदने र परुा नगने वडाहरुिाई अनदुान कटौलत गने नीलत रहकेोिे सोका िालग वडाहरूको 

क्षमता अलभवलृद्ध गनय लवशेर् ध्र्ान लदइनेछ । 

 र्स नगरपालिका, रालरिर्, अन्तरालरिर् तथा स्थानीर् गैससहरू मार्य त संचालित लवकास 

गलतलवलधहरुिाई जनतासम्म परु्ायउन स्थानीर् टेलिलभजन र एर्.एम. रेलडर्ो, परपरीका मार्य त संचालित 

कार्यक्रमिाई लनरन्तरता लदईनेछ । 

 राज्र्को तर्य बाट उपिधध सेवा सलुवधाको पहुाँचबाट बलन्चत वगयिाई सम्बोधन गद ै सामालजक 

समावेशीकरणको अवधारणा अनसुार सचेतीकरण, सीप तथा क्षमता लवकासको अवसर प्रदान गरी 

लवकासको मिुप्रवाहमा लर्ाउन कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 
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 सावयजलनक लनकार् िगार्त सबै के्षरमा सदाचार संस्कृलतको लवकास गररनेछ । म भ्रष्टाचार गलदयनँ, म 

भ्रष्टाचार हुन लदन्नँ, म देश र जनताका िालग इमान्दार भएर काम गनेछु भन्ने प्रलतज्ञासलहतको 

सशुासन कार्य संस्कृलत प्रवद्धयन गररनेछ । भ्रष्टाचार रोकथाम र लनर्न्रणको कार्यिाइय थप प्रभावकारी 

बनाउन सम्बलन्धत लनकार्को क्षमता अलभवलृद्ध गररनेछ । शासकीर् प्रबन्धमा काननूी राज्र्को 

अवधारणािाइय पणूय पररपािना गररनेछ । 

 सरकारी सेवािाई सहज र प्रलवलध मैरी बनाइनेछ । नगरपालिकाको वेवसाईट, र्ट्ुर्वु, सामालजक 

संजािमा हिेो सरकारको पोटयििाई स्तरोन्नलत गरी आम नागररकको आवाज प्रलतलबलम्बत गने 

माध्र्मको रुपमा लवकास गररनेछ । 

 कोरोना रोकथाम, लनर्न्रण तथा उपचारको काममा सबै तहबाट भएका खचय िगार्त अन्र् संघ संस्थािे 

गरेको खचयको लववरण पारदशी बनाइनेछ ।  

 नगरमा अवलस्थत सावयजलनक सेवा प्रवाह गने कार्ायिर् पररर्रको वातावरण सधुारका िालग कार्ायिर् 

पररर्रिाई स्वच्छ, सर्ा बनाउद ैवातावरण संरक्षण र प्रवद्धयन समेत हुने गरी वारावरण मैरी कार्ायिर्को 

रुपमा लवकलसत गने तर्य  प्रर्ास गद ैिलगनेछ । 

 आलथयक अनशुासन कार्म गने सन्दभयमा बााँलक बक्र्ौता, पेश्की, बेरूजकुो िगत अधावलधक गरी 

कडाईका साथ असिु उपर एवं र्र्छ्र्ौट गने कार्यिाई लनरन्तरता लदईनेछ । 

 सावयजलनक नीजी गैसस साझेदारीिाई थप प्रभावकारी बनाउद ैिलगनेछ । 

 नगरका समदुार्हरूिाई सामालजक पररचािन एवं टोि लवकास संस्थािाई अलधकतम सहभालगता गराई 

सेवा प्रवाह, जवार्दलेहता र पारदलशयता कार्म गनय सामालजक पररचािन कार्यक्रमिाई प्रभावकारी रूपमा 

संचािन गद ैिलगनेछ । 

 आ.व. २०७९/०८० मा प्रत्र्ेक चौमालसक अवलधमा इनरुवा नगरपालिका र वडा कार्ायिर्हरुमा भएका 

गलतलवधी एवं कार्यक्रमहरुको सावयजलनक सनुवुाईको व्र्वस्था गरर त्र्सबाट पषृ्ठपोर्ण लिद ै

नगरपालिकाका काम कारवाहीहरुिाई अझ पारदलशय एवं सेवाग्राही मैरी बनाउद ैिलगनेछ । 

 हरेक नीलत, कार्यक्रम, र्ोजना कार्ायन्वर्न गदाय नगर कार्यपालिकामा प्रसस्त छिर्ि गरी लनणयर् पारदलशय 

लमतव्र्ी ढंगिे सञ्चािन गद ैिलगने नीलत लिईएको छ । 

 प्रत्रे्क मलहनाको आर्धर्र्को मास्केवारी नगर कार्यपालिका तथा वडा कार्ायिर्को सचूना पाटी तथा 

वेवसाईइटमा प्रकाशन गने नीलत लिईनेछ । 

 

२. मानव संसािन लवकास सम्वन्िीः  
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 नगरमा सेवा सलुवधाको अवसरबाट टाढा रहकेा लवलभन्न के्षरका र्वुा जनशलक्तिाई अन्र् लनकार्हरू 

समेतको सहकार्यमा सीपमुिक तालिम प्रदान गने नीलतिाई लनरन्तरता लदइएकोछ । 

 कोरोनाको कारणिे धेरै लवदशेबाट र्केर आएका श्रलमकहरु वा लवदलेशने क्रममा रहकेा नगरका 

श्रलमकहरुिाई स्वदशेमै रोजगार उपिधध गराउन तथा लवपन्न लस्थलतमा रहकेा श्रलमकहरूिाई साझेदार 

लनकार्हरूको सहर्ोगमा आधलुनक ज्ञान, सीप र प्रलवलधमा पहाँच वढाउने तर्य  लवशेर् ध्र्ान लदइनेछ । 

 नगरपािीकामा कार्यरत कमयचारीहरूको क्षमता लवकासको िालग जनप्रलतलनलध तथा कमयचाररहरूको 

क्षमता अलभवलृद्ध सम्वन्धी तालिम तथा अनलुशक्षण कार्यक्रमहरू आवश्र्कता अनसुार सञ्चािन गद ै

िलगनेछ । 

 उपभोक्ता सलमलतहरूको कार्य सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन क्षमता अलभवलृद्धको िालग आवश्र्क तालिम 

लदईनेछ । 

 सांगठलनक लवकास O.D. को माध्र्मबाट व्र्वसालर्क क्षमताबलृद्ध गनय नगरपालिकाको प्रत्रे्क 

शाखाहरूमा कार्यरत कमयचाररहरूको कार्य लववरण उपिव्ध गराई आगामी लदनमा पलन आवश्र्कता 

अनसुार समर्ानकुुि पनूराविोकन गरी कार्ायन्वर्नमा लर्ाईनेछ । 

 र्स नगरपालिकाका कमयचारी, लवर्र्गत कार्ायिर्का कमयचारी, तथा उपभोक्ता सलमलतहरूको उत्कृष्ट 

कार्य सम्पादनिाई पलहचान र प्रोत्साहन लदद ैसम्वलन्धत क्षेरमा कार्यरत मानव जनशलक्तिाई अझ बलढ 

अलभपे्रररत गने उद्दसे्र्िे प्रदान गने उद्दशे्र् सलहत उत्कृस्ट कमयचारी परुस्कार, परकार, कृर्क, लशक्षक, 

लवद्यालथय, किाकार, समाजसेलव, करदाता धर्वसार्ी उपभोक्ता सलमलत कदर पर प्रदान गद ैिलगनेछ । 

 र्स नगरको क्षमता लवकास र्ोजनािाई र्सै चाि ुआ.व.मा अधावलधक गरी कार्यन्वर्नमा लर्ईनेछ । 

 र्स नगरपालिकाको समग्र लवकासको िालग वहृत सहरी लवकास र्ोजनािाई लनरन्तरता लदद ै(आवलधक 

र्ोजना) कार्यन्वर्नमा िलगने छ । 

 सामालजक पररचािन, समावेशी र मिु प्रवालहकरणमा जोड लदइनेछ । इनरुवा नगरपालिका के्षर लभर 

कार्यक्रम संचािन गने  सबै गैसस हरूका कार्यक्रमहरू मध्र्े साझेदारीमा मार नगर लवकास र्ोजनामा 

समावेश गराउनका िालग पहि गररनेछ । 

 र्वुा एकि मलहिािाई नगरमा रोजगाररका िालग पलहिो प्रथलमकता लदने । 

 

२. भौलतक पुवायिार लवकास सम्वन्िीः 

"स्थानीर् पुवायिार-वहुआर्ालमक लवकासको आिार" 

 सडकहरूको छनौट एवं लनमायण गदाय नगरको र्ातार्ात गरुू र्ोजना (Urban Transport Master 

Plan) िे लनलदयष्ट गरेका सडकहरूको लनमायण एवं स्तरोन्नलतिाई प्रथलमकता लदद ैिलगनेछ । 
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 भौलतक पवुायधार सम्वन्धी र्ोजना सञ्चािन गदाय अलधकतम जनसहभालगता हुने र्ोजना तथा 

कार्यक्रमहरूिाई प्रथलमकता लदई दहेार् अनसुार सहभालगता हुने नीलतिाई लनरन्तरता लदइएको छ। 

  माटोको काममा ३० प्रलतशत जनसहभालगता अलनवार्य गने । 

  माटो सलहत ग्रभेि गने काममा न्र्नुतम २० प्रलतशत जनसहभालगता अलनवार्य गने । 

 सडक लपच गने िगार्त अन्र् सबै पक्की संरचना लनमायण एवं ममयत काममा न्र्नुतम २० प्रलतशत 

जनसभालगता अलनवार्य गने िक्ष्र् लिईएको छ । 

 लनमायण हुने सडकको दबैु साईडमा वकृ्षारोपण गने कार्यिाई अलनवार्य गद ैिलगनेछ । 

 लनमायण गररएका सडकहरूको लनर्लमत ममयत संभार गनुयपने र सोको िालग आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था 

गनुयपने हुदंा नगरपालिकाद्धारा लनमायण गरेका वा हस्तान्तरण भै आएका सडकहरूमा सवारी कर िगाई 

स्रोत संकिन बाट प्राप्त रकम सोलह सडकमा खचय गने नीलतिाई अविम्वन गररनेछ । 

 नगरका सडकहरूको लनर्लमत सञ्चािन र ममयत संभारको िालग ममयत संभार कोर्को पररचािनिाई 

अलनवार्य गने नीलत िाग ुगररएको छ । 

 गणुस्तरर्कु्त लनमायण सलुनलित गनय र्स नगरपालिकाको कार्ायिर्मा स्थापना गररएको Material 

Testing Lab को स्थापना गरी सोको प्रर्ोग गद ै लनमायण कार्यको गणुस्तरिाई सलुनलित गनय गणुस्तर 

परीक्षण कार्यिाई अलनवार्य रूपमा िाग ूगररने छ । 

 ठुिा आर्ोजनाहरूको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी सामालजक, आलथयक र वातावरणीर् दृलष्टकोणबाट 

सम्भाव्र् आर्ोजनाहरूको कार्ायन्वर्नमा जोड लदईने छ । 

 वातावरणीर् प्रभाव, मलूर्ांकन अध्र्र्न (EIA, IEE) गने कार्यिाई जोड लदइनेछ । 

 पवुायधार लनमायण गदाय मलहिा मैरी, वािमैरी तथा अपांगमैरी पवुायधार लनमायण गने नीलत लिइनेछ । 

 पाकय , उधान सञ्चािन व्र्वस्थापन, तथा अन्र् पवुायधार लनमायण कार्यमा सावयजलनक लनलज साझेदारी 

अभ्र्ासिाई कार्ायन्वर्नमा लर्ाउने प्रर्ास गररनेछ । 

 लशक्षा र प्राथलमक स्वास््र् सेवािाई प्रभावकारी र न्र्ार्ोलचत बनाइनेछ । हरेक वडामा एक एक वटा 

स्वास््र् चौकीहरूको स्थापना तथा स्थानान्तरण गरी लर्ाब सलहतको शहरी स्वास््र् केन्रहरू क्रमशः 

लबस्तार गद ैिलगने छ । 

 रालरिर् भवन संलहताको कार्ायन्वर्न प्रलक्रर्ािाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । 

 लबगतमा संचािन भई अधरुो रहकेा र्ोजानाहरुिाई उच्च प्राथलमकता लदई कार्ायन्वर्न गद ैिलगनेछ । 

३. खानेपानी तथा सरसफाई सम्वन्िीः  

"सामुदालर्क सरसफाई - हाम्रो आफ्नै भिाई" 
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 लवश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा रै्लिएको कोरोना रोगको रोकथाम तथा लनर्ण्रणको मिु मन्र नै 

सरसर्ाई भएकोिे नगरके्षरिाई सर्ा र सनु्दर राख्न नगरपालिका कार्ायिर्िे गने दलैनक सरसर्ाई गने 

बाहके र्स कार्यमा टोिबासी र वडाबासीहरुिाई समेत सहभागी गराई नगरिाई सर्ा रालखनेछ । 

 खलुिा लदशमकु्त लजलिा घोर्णा भई सकेको हुाँदा पोष्ट ओलडएर् कार्यिाई प्रथलमकताका साथ अगालड 

बढाईने छ । 

 सरसर्ाईको के्षरमा उत्कृष्ट र्ोगदान परु्ायउने धर्लक्तिाई नगद रू ५०००।- तथा कदरपर प्रदान गररने गरी 

"सरसर्ाई अलभर्न्ता परुस्कार" प्रदान गररने छ । 

 नगर लभर र्ोहोरमैिा तथा अव्र्वस्थीत कार्य गने जो कोलहिाई दण्ड तथा जररवानाको दार्रालभर 

लर्ाईनछे । 

 नगरका सबै वडाहरुमा खानेपानी पाईपिाईन लवस्तार गरी स्वच्छ खानेपानीको व्र्वस्था लमिाईने छ । 

 नगरका मखु्र् स्थिहरूमा सावयजलनक धारा तथा चपीहरूको लनमायण गरी व्र्वलस्थत गद ैिलगनेछ । 

 

४. वन, वातावरण,उजाय तथा जिवारु् पररवतयन सम्वन्िीः  

"वन तथा स्वच्छ पर्ायवरण नगरको वरदान" 

 वातावरण मैरी स्थलनर् शासन को प्रारूप २०७० का सचुकहरूिाई चरणबद्ध रूपमा नगरका सबै घर 

बस्ती वडामा कार्ायन्वर्न गरीनेछ । उक्त सचुकहरू परूा भएको तहिाइ वातावरण मैरी तहको दजाय लदई 

सम्मान गने । र्स्तो सम्मान िोगो तथा कदरपरको रूपमा प्रदान गररने छ । सम्मानको रूपमा पाएको 

कदरपर सम्मान पाउने घरपररवारको प्रवेशद्धारमा सबैिे दखे्न सक्ने गरी टालसनेछ । 

 बरे्नी र्स नगरमा हुने गरेको भकु्षर् तथा नदी कटान, बाढी, आगिागी जस्ता समस्र्ाहरू समाधानका 

िालग सम्वलन्धत क्षेरका लबज्ञ, लवशेर्ज्ञ र लनकार्हरूको सहर्ोगमा Bio-Engineering को प्रर्ोगमा 

जोड लदइने नीलत अविम्वन गद ै प्रत्र्क्ष रूपमा प्रभालवत हुने समदुार्िाई सो सम्बन्धमा ज्ञान, सीप र 

अन्र् क्षमता लवकास सम्बन्धी आवश्र्क सहर्ोग उपिव्ध गराईने छ । 

 नगरको हरेक वडाहरूमा वन नसयरी स्थापना गरी वडाहरूको ऐिानी, पती जग्गामा वकृ्षारोपण गरी वन 

क्षेरको लवकास तथा लवस्तार गने नीलतिाई अविम्वन गररने छ । 

 नगरमा पवुायधार तथा संरचना लवकास कार्यक्रमहरू सञ्चािन गदाय वातावरणमैरी लवकासको 

अवधारणािाई अविम्वन गद ैिलगनेछ । 

 नेपाि सरकारबाट औधोलगक प्रदरु्ण लनर्न्रणका िालग सनुसरी लज.स.सिाई प्रत्र्ार्ोजन गररएको 

अलधकार बमोलजम सनुसरी लजलिालभरका उधोगहरूिाई प्रदार्ण लनर्न्रण प्रमाण-पर लदने कार्यिाई 

लनरन्तरता लदइनेछ । 
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 स्थानीर्स्तरमा उपिधध हुन सक्ने वैकललपक उजायका स्रोतहरूको पलहचान गरी वार्ो लिकेट, होम सोिार 

लसस्टम, सधुाररएको चलुहो, सामदुालर्क वार्ोग्र्ास प्िान्ट स्थापना, शौचािर् जलडत वार्ोग्र्ास प्िान्ट 

जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चािन गद ैप्राकृलतक स्रोत र साधनको समलुचत प्रर्ोग र व्र्वस्थापनमा जोड लदद ै

िलगनेछ । 

 वैकललपक उजाय कार्यक्रम अन्तगयत नगरका सबै वडाहरूमा सधुाररएको चलुहोको कार्यक्रमिाई 

वहृतरूपमा सञ्चािन गद ैिालगने छ । 

 स्वच्छ र स्वास््र् वातावरण कार्म गद ैहररत नगर लनमायण गने हरेक घरमा कलम्तमा ५ वटा लवरूवा रोप्ने 

नगरवालसिाई उत्प्रेररत गररनेछ । 

 दशेमा लवधमान उजाय संकटिाई सामना गनय वातावरणमैरी नवीकरणीर् उजायको प्रर्ोग र लवस्तारमा जोड 

लदइनेछ । 

 नगरपालिका के्षरको एलककृत र्ोहोर व्र्वस्थापन तथा सरसर्ाई कार्यमा सावयजलनक लनजी साझेदारीको 

व्र्वस्था अबिम्वन गररनेछ ।  

 "र्ोहोरबाट मोहोर" को लसद्धान्त अनरुुप र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापन तथा प्रशोधन केन्रिाई संचािनमा 

लर्ाईनेछ । 

 "Polloter's Pay Principle" को अविम्वन गरी सम्पणुय घरधरुीहरुिाई र्ोहोर व्र्वस्थापन कार्यमा 

आवद्ध गराईनेछ ।  

 शलुकमा आधाररत र्ोहोर व्र्वस्थापन र समदुार्मा आधाररत र्ोहोर व्र्वस्थापन               

(Community Based Waste Management) को नीलत अविम्वन गररने छ । 

 कुनै पलन उधोगहरू समदुार्को लबचमा वलन कार्य सञ्चािन भईरहकेा वा पलछ सञ्चािन हुने उधोगहरू 

समदुार्भन्दा वालहर रलह सञ्चािन गनुयपने छ । र्लद समदुार्को लवचमा सञ्चािन भईरहकेो छभने 

अलविम्व आफ्नो व्र्वस्थापन गरी समदुार्बाट टाढा िगी उधोगहरू सञ्चािन गनुयपने छ साथै 

अलनवार्य रूपमा प्रारलम्भक वातावरणीर् पररक्षण गरी सञ्चािन गनुय । 

 

६. कृलर् तथा पशु लवकास सम्बन्िीः 

 लवश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा रै्लिएको कोरोना रोगको कारणिे लवश्व अथयतन्रमा पारेको प्रभाविाई 

न्र्लूनकरणमा सबै भन्दा ठुिो भलुमका कृलर् पेशािाई आधलुनकरण गनुय र पशपुािन व्र्वसार्िाई 

प्रोत्साहन गनुय पने लनश्कर्य सलहत कृलर् र पश ु लवकासिाई उच्च प्राथालमकतामा रालख कार्यक्रम तथा 

बजेट लवलनर्ोजन गररनेछ । 

 नगरको मखु्र् खाधान्न वािीहरू (धान, उख,ु केराखेलत, जटु, गहुाँ, मकै आलद) वीज वलृद्ध कार्यक्रम 

प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चािन गरी गणुस्तररर् लवऊ उत्पादनमा नगरिाई आत्मलनभयर बनाउद ै अन्र् 
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क्षेरका िालग समेत स्रोत केन्रको रूपमा लवकास गदै िलगनेछ । सथै वीउ, लबजनका अलतररक्त मि र 

कृर्ी सामाग्रीहरू समेत समर्मै कृर्कहरूिाई उपिव्ध गराउन लवशेर् सजगता अपनाइनेछ । 

 कृर्क र कृलर् के्षरिे समस्र्ा, आवश्र्कता र चाहनाको वस्तपुरक आंकिन गरी उपर्कु्त पररणाममखुी 

कार्यक्रम तजुयमा गनय कृर्क समहुहरूको गठन पररचािनिाई जोड लदइनेछ । 

 स्थानीर् सम्भाव्र्ता, तिुनात्मक िाभका के्षर र नगरको लवलशष्ठ अवस्था समेतिाई अवसरको रूपमा 

उपर्ोग गद ैकृलर् के्षरको व्र्वसालर्करण र लवलवलधकरण गरी नगरको खाध सरुक्षाको अवस्था प्रबद्धयन 

गनयका साथै रोजगारीका अवसरहरू श्रजृना गररनेछ । 

 कृलर् उत्पादनमा वलृद्ध गनय लसंचाई, हाट वजार, कृलर् उपज संकिन केन्र जस्ता आवश्र्क कृलर् 

पवूायधारहरू लनमायण, ममयत संभार तथा सम्वद्धयन गने कार्यिाई प्राथलमकता लदईने नीलत अविम्वन गररने 

छ । 

 रासार्लनक मिको प्रलतस्थापन गनय प्रङ्गाररक तथा जैलवक (गड्र्ौिा) मिको उत्पादन तथा प्रर्ोगमा 

जोड लदईने नीलतिाई अविम्वन गररने छ । 

 "एक गाँउ एक उत्पादन कार्यक्रम" अन्तरगत दगु्ध उत्पादन, तरकारी उत्पादन एवं वागवानी 

उत्पादनिाई प्रोत्सान लदद ै१० नं वडाको जलपापरु के्षरमा तरकारी भण्डारको स्थापना गरी सो तरकारी 

इनरूवाको हाटवजारसम्म सहज ढंगिे लर्ाउने व्र्वस्था लमिाईने छ । 

 मत्स्र् पािन क्षेरको लवकास तथा लवस्तार गनय नेपाि कृलर् अनसुन्धान पररर्द ् बाट लसर्ाररस भएका 

स्थानीर् हावापानी सहुाउाँदो प्रलवलध तथा उन्नत वीउ, माछाका भरुा, वेनाय आलदको उत्पादन व्र्वस्थामा 

सधुार गरी कृर्क समक्ष परु्ायईने छ । 

 नगरमा AI Mission अन्तगयत संचालित कृलरम गभायधान केन्रको स्थापना गने कार्यिाई स्थानीर् 

जातका गाई/भैंसीको वाहुलर्ता रहकेो क्षेरमा केलन्रत र लवस्तार गरी पश ु उत्पादनमा वलृद्धको माध्र्मबाट 

आर् आजयनमा वलृद्ध गररनेछ । 

 रालरिर् घााँस लवकास अलभर्ान कार्यक्रमिाई लनरन्तरता लदई नगरमा रहकेो लवलभन्न जातका घााँसका 

बीउहरू उत्पादनमा वलृद्ध गरर सो के्षरमा नगरिाई आत्मालनभयर बनाउाँद ै अन्र् के्षरको िालग समेत सो 

केन्रको रूपमा स्थापना गररनेछ । 

 नगरमा उपिव्ध सम्भाव्र्तािाई अध्र्र्न गरी उपर्कु्त सीप र प्रलवलधको लवकास र लवस्तार गरी पश ु

उत्पादन र उत्पादकत्वमा बलृद्ध गरी दधु, दधुजन्र् पदाथय, रु्ि, मास ुआलद जास्ता पशजुन्र् उत्पादनका 

के्षरमा नगरिाई आत्मलनभयर वनाउनकुा साथै कृर्कहरूको उच्च मनोवि राख्न पशपुक्षी तथा वािी लवमा 

कार्यक्रमिाई प्रभावकारी रूपमा कार्ायन्वर्न गररने छ । 

 नगरसभाबाट िाग ूहुनेगरी नगरका कृर्ी तथा पशपुािन व्र्वसालर्क कृर्कहरू मध्रे्बाट सम्वलन्धत सेवा 

प्रदार्क कार्ायिर्को लसर्ाररसमा कृर्कहरूिाई परुस्कृत गद ैिलगनेछ । 



इनरुवा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, इनरुवा, सनुसरी 

 

आलथयक वर्य २०७९/०८० को स्वीकृत वालर्यक नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट 

16 

 

 समदृ्ध इनरूवा वसोवास र्ोग्र् हाम्रो नगर सामालजक सदभावर्कु्त आधलुनक कृलर् शहर भन्ने नारािाई 

घलनभतु रूपमा िाग ूगररने छ । 

 घरार्सी इन्धनको प्रमखु स्रोतको रूपमा दाउरा, गइुठा प्रर्ोग गने घरधरुी सङ्ख्र्ा बढाउन आवश्र्क 

कार्यक्रम तजुयमा गररनेछ । 

 प्रधानमन्री कृलर् कार्यक्रमिाई कार्यक्रम सञ्चािनको िालग लवशेर् र्ोगदान परु्ायईने छ । 

 

   ७. पर्यटन लवकासः 

 र्स नगर लस्थत लरवेणी घाट, वलवर्ा पोखरी चोक, २ नं वडा लस्थत रामजानकी मलन्दरको लववाह 

मण्डप, इनरूवा ८ लस्थत कंसमडानको खािी जग्गािाई घेरावेरा गरी व्र्वलस्थत गद ै लचलरेन पाकय  

लनमायण गररने छ । साथै िालटमाई मलन्दरको उद्धान, २ नं वडा लस्थत िलक्ष्मनारार्ण मलन्दरको 

अत्र्ाधलुनक वाि उधान, पाकय  जस्ता स्थानहरूको संरक्षण एवं प्रवद्धयन गद ैपर्यटनिाई बढुवा लदइनेछ । 

 किा सालहत्र् तथा परकाररताको माध्र्मद्धारा पर्यटन क्षेरको प्रचार प्रसार तथा लवकास गनय सालहत्र् 

तथा परकाररताको के्षरका दात ृसंघ संस्थाहरूसाँग समन्वर्मा थप जोड लदईनेछ । 

 पर्यटन प्रवद्धयनका िालग सम्भावनाको लवशे्लर्णको आधारमा पर्यटलकर् गन्तव्र्हरूमा होमस्टेिाई 

प्रोत्सालहत गररनेछ । 

 लवलभन्न मठ मलन्दर तथा शहरिाई एक आपसमा जोड्नको िालग सरलकटको व्र्वस्था गने अविम्वन 

गररने छ । 

 पर्यटक पदमागयको सम्भावनाको आंकिन गरी पर्यटन पदमागय र हररर्ािी के्षरका लवकास िगार्तका 

पवुायधार लनमायण गरी हररत र वातावरणमैरी पर्यटन प्रवद्धयन गररनेछ । 

 नगरमा रहकेा लवलभन्न जातजालत र भार्ाभालर्र्हरूको पलहचान झललकने किा, संस्कृलत,सीप र 

सामलग्रहरूको खोज संरक्षण एवं प्रवद्धयनमा जोड लदईनकुो साथै नगर लस्थत त्र्स्ता सांस्कृलत प्रलतष्ठान र 

संग्रहािर्हरूको सदुृलढकरणमा जोड लदइनेछ ।   

 

   ८. शैलक्षक लवकास सम्वन्िीः  

"साक्षर नगर - समुन्नत सहर" 

 कोलभड-१९ को कारण पठनपाठनमा लसजयना भएको अवरोधिाई दृलष्टगत गरी भचुयअि कक्षा 

सञ्चािन, अनिाइन लशक्षा तथा टेलिलभजन एवम ्रेलडर्ो मार्य त नर्ााँ शैलक्षक वर्यको पठनपाठन अलघ 

बढाउन नेपाि सरकारिे लिएको नीलतिाई अबिम्बन गररनेछ । संक्रमण जोलखमको कारण 

लवद्याथीमा परेको मनोसामालजक असर लनवारण गनय सकारात्मक सोच सलहत लसजयनलसिता लवकासका 

लक्रर्ाकिाप सञ्चािन गररनेछ । 
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 लवधािर्मा भौलतक सलुवधा लवस्तार कार्यक्रमिाई आवश्र्कता र सचूकांकको आधारमा व्र्वलस्थत 

गररने छ । 

 भर्रलहत, बािमैरीपणुय लशक्षण लसकाई लक्रर्ाकिापिाई थप सदुृढीकरण गररने छ । 

 लशक्षकको कार्य सम्पादनिाई लवद्यालथयको लसकाई उपिव्धीसाँग जोडने नीलतिाई कार्यन्वर्न गररने छ । 

 प्रत्र्क वडामा सचुना तथा संचारिाई प्रभावकारी वनाउन र नागररकहरूको चेतना वढाउन एक वडा 

एक पसु्तकािर् खोलन प्रोत्साहन गने त ई-िाईिेरीको अवधारणािाई अविम्वन गररने छ । 

 लशक्षा के्षरिाई संख्र्ात्मक मार नभई गणुात्मक वनाउन नेपाि सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड कडाईका 

साथ कार्ायन्वर्नमा लर्ाईनेछ । 

 लनशलुक तथा अलनवार्य आधारभतू लशक्षा कार्यक्रमिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

 वहुभालर्क लशक्षािाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

 सामदुार्ीक लवद्यािर्हरुको संस्थागत क्षमता अलभवलृद्ध गराउद ैक्रमश अंग्रेलज माध्र्मबाट पठनपाठन 

गराइनेछ । 

 नेपाि सरकारिे तोकेको मापदण्ड बमोलजम सामदुार्ीक तथा संस्थागत लवद्यािर्हरुिाई एलककृत एवं 

समार्ोजन प्रकृर्ा अगालड बढाईनेछ । 

 सामदुार्ीक लवद्यािर्बाट कक्षा ८ उिीणय दलित छाराहरुिाई लसकाईमा लनरन्तरता लदन प्रोत्साहन 

स्वरुप सहर्ोग उपिधध गराईनेछ । 

 नगरपालिका के्षरका आधारभतु लवद्यािर् तह नसयरी देलख कक्षा १ सम्का बािबालिकाहरुिाई 

बोझर्कु्त गहृकार्य प्रणािीमा सधुार गरी लवद्यािर्मा लसकाई पद्दलतिाई सधुार गरी अलभभावक 

लशक्षामा समेत जोड लदईनेछ । 

 नगरलभर रहकेा सम्पणुय सामदुालर्क लवधािर्का लशक्षक, लशलक्षकाहरूको दरवलन्द अधावलधक गरी थप 

नर्ा दरवलन्दको व्र्वस्था लमिाई नगरपालिकाद्धारा दक्ष लशक्षक लशलक्षकाहरुको प्रवन्ध लमिाउने । 

 नगर क्षेरका लनलज तथा सामदुार्ीक लवद्यािर्हरुमा अध्र्र्नरत बािबालिकाहरुिाई बािमैरी एवं 

स्वतस्पतुय लकलसमिे सहजतापवुयक लशक्षा आजयन गने व्र्वस्था लमिाईने छ । साथै लवद्याथी एवं 

अलभवाहक लशक्षािाई प्रवद्धयन गद ैिलगनेछ । 

 नगर के्षरमा शैलक्षक क्र्ािेण्डर िाग ुगरी गणुस्तरीर् लशक्षा लवकासमा जोड लदईनेछ । 

 अलभभावक लशक्षा घरदैिो कार्यक्रम अलभर्ानका रूपमा सञ्चािन गररनेछ । 

 नगर क्षेरका सामदुार्ीक लवद्यािर्हरुिाई प्रलवलधमैरी बनाउनका साथै नगरपालिकाबाटै लनगरानी गनय 

लिलजटिकृत लवद्यािर् लनगरानी प्रलवलिको प्रर्ोगिाई लनरन्तरता लदईनेछ । 
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 नगरका हरेक सामदुालर्क लवधािर् तथा मदरसामा अलतररक्त लक्रर्ाकिाप सञ्चािन तथा सहलजकरण 

गनय एक जना लवशेर् लशक्षकको व्र्वस्था गररनेछ । 

 हरेक मा.लव. तथा उच्च लशक्षा अध्र्र्न केन्रमा एक जना स्वास्थ तथा मनोलवज्ञान परामशयदाताको 

व्र्वस्था गररनेछ । 

 अलत लवपन्न, दलित तथा अलपसङ्ख्र्क पररवारका वािवालिकािाई लनःशलुक उच्च लशक्षाको 

व्र्वस्था गररनेछ । 

 सबै लवधािर्मा कक्षागत र लवर्र्गत लशक्षक व्र्वस्था गररनेछ । 

 प्रत्र्ेक वडाबाट कम्तीमा एक जना प्रमाणपर तह उिीणय गरेका र्वुा छनोट गरी परकाररता लवर्र्मा 

स्नातक तहको लनःशलुक अध्र्र्न-अध्र्ापनको व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

 लवधािर् वालहर रहकेा वािवालिकाहरूिाई न्र्लूनकरण गद ै अगालड बढ्न सत प्रलतशत भनाय 

अलभर्ानिाई प्रभावकारी गद ैिलगने छ । 

 

९. स्वास््र् सेवा सम्वन्िीः 

 लवश्विाई आक्रान्त पारेको कोरोना महामारी िगार्त संक्रामक तथा अन्र् रोगबाट लसजयना हुने 

स्वास्थर् जोलखमको न्र्नूीकरण गनय रोगको रोगको रोकथाम, लनर्न्रण र उपचारका िालग 

नगरपालिकाको मातहतमा रहकेा स्वास््र् संस्थाहरुमा गणुस्तरीर् स्वास्थर् सेवा, पवूायधार लवकास, 

और्लध एवम ्उपकरण र दक्ष लचलकत्सक तथा स्वास््र्कमीको सेवा लवस्तार गनय उच्च प्राथलमकता 

लदईनेछ । 

 स्वस््र् सेवाको पंहुचबाट वालहर रहकेा मलहिा, वािवालिका, लवपन्न, दलित, लसमान्तकृत र 

लपछलडएका जातजालतहरूिाई िलक्षत गरी नगरका प्रत्र्क वडाहरूमा स्वास््र् चौकी, शहरी स्वास््र् 

केन्रहरूिाई स्थानान्तर तथा क्रमश लवस्तार गद ैिलगने छ ।  

 इनरूवा अस्पतािको क्षमता अलभवलृद्धको िालग र्स के्षरमा कार्य गने लनकार्हरूसाँग समन्वर् र 

सहकार्य गरी अस्पतािबाट प्रवाहा गररने सेवा सलुवधािाई अझ प्रभावकारी वनाउन आवश्र्क पहि 

गररनेछ । 

 इनरुवा नगरपालिका कार्ायिर्बाट गरीब, लवपन्न, रोगी, लदघयरोगी, असहार्, असक्त एवं 

अपांगहरूिाई लवतरण गररने नगद आलथयक सहर्ोगको सट्टामा त्र्स्ता व्र्लक्तहरुको नेपाि सरकारिे 

व्र्वस्था गरेको वालर्यक उपचार लवमा गररने व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

 आधारभतू आवश्र्कताको रूपमा रहकेो स्वास््र् सेवािाई अझ लवश्वालसिो र भरपदो वनाउन नगर 

क्षरमा रहकेा सहरी स्वास््र् केन्र, स्वास््र् चौकीहरूको भौलतक पवुायधार सधुार, सञ्चािन तथा 

व्र्वस्थापन गद ैिलगनेछ । प्रत्र्ेक स्वास््र् चौकीमा लर्ावको व्र्वस्था गररनेछ ।  
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 लशश ुतथा मात ृमतृ्र्दुरिाई न्र्लूनकरण गनय नगरका सबै वडाहरूमा प्रसलुत केन्र Birthing Centre 

लनमायणमा उच्च प्राथलमकता लदई कार्यक्रमहरू सञ्चािन गरी आइएकोमा सोिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

 लदगो लवकास िक्ष्र् अनरुुप नेपाििाई २०३० सम्ममा उदम्र् उत्साह र र्ौवनिे भररपणुय स्वस्थ 

वातावरणमा बसोबास गने मध्र्म वलगयर्हरुद्वारा चिर्मान, व्र्वसार्मैर, न्र्नु (एक अंकको) र घट्दो 

लनरपेक्ष गरीबी एवं मध्र्म आर् भएको दशेको रुपमा स्थालपत गनय आवश्र्क कार्यहरुिाई संस्थाग 

गररनेछ । 

 नगर लस्थत लनलज तथा सरकारी अस्पतािबाट प्रदान गररने स्वास््र् सेवा तथा प्रर्ोगसािाको गणुस्तर 

लनधायरण र त्र्हााँबाट उत्पालदत र्ोहोर व्र्वस्थापनका िालग सम्वन्धीत पक्ष र सरोकारवािाहरूको 

सहकार्यमा आवश्र्क मापदण्ड लनधायरण गरी िाग ूगररनेछ । 

 समदुार्मा आधाररत स्वास््र् लवमा कार्यक्रम र्स नगरमा सबै वडामा परु्ायइएकोमा सो िाई लनरन्तरता 

लदईने छ । 

 मानव जीवनमा हुनेक महामारीको रूपमा रै्लिने रै्लिनसक्ने सरूवारोग तथा नसने रोगको वारेमा 

सरोकारवािाहरूसाँग आवस्र्क समन्वर् र सहकार्य गद ैिलगने छ । 

 इनरूवा अस्पतािमा रत्न संचार सेवा सञ्चािनको िालग अन्र् लनकार्साँग सहकार्य गररनेछ । 

 प्रत्र्क वडामा आर्वेुद गााँउघर लक्िनीक, लवधािर् लशक्षा, जलडबटुी, जनचेतना कार्यक्रम सञ्चािन 

गररनेछ । 

 मलहिा स्वास््र् स्वरं् सेलवकाहरूिाई वलृत लवकासको िालग अध्र्र्न भ्रमणको व्र्वस्था गररनेछ ।  

 

१०. मलहिा तथा बािवालिका सम्वन्िीः 

 लिंगको आधारमा हुने कुनैपलन प्रकारको लहसंा र वेचलवखन अन्त्र् गरी सबै क्षेरको लवकासमा 

मलहिाहरूको समान सहभालगता गराई मलहिा सशलक्तकरणका िालग नगर लस्थत सबै सरकारी तथा गैर 

सरकारी लनकार्हरूसाँगको समन्वर् गरी कार्यक्रम संचािन गररने छ । 

 िैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशी नीलतिाई नगरको सबै लनकार्हरूमा िाग ु गरी 

कार्ायन्वर्नमा लर्ाउन आवश्र्क पहिहरू गररनेछ । 

 बािबालिका िलक्षत कार्यक्रम अन्तगयत बािबालिकाहरूको अलधकार सलुनलित गद ै सामदुालर्क 

प्राथलमक लवधािर्हरूको भवन लनमायण, भौलतक पवूायधारका कामहरूिाई प्राथलमकता लदइनेछ । 

 वािमैरी स्थानीर् शासन अवधारणािाई नगरका सम्पणुय वडाहरूमा क्रमशः िाग ुगद ै िलगनेछ । 

 बािबालिकाहरूको अलधकार  सलुनलित गद ै बाि लवकास केन्र, वाि उध्धान आलदको भौलतक 

पवुायधार लनमायणमा सहकार्य गररनेछ । 



इनरुवा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, इनरुवा, सनुसरी 

 

आलथयक वर्य २०७९/०८० को स्वीकृत वालर्यक नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट 

20 

 

 िैंलगक समानता तथा सामालजक समावेलशकरण नीलत अनरुूप नणयर् प्रलक्रर्ा र आर्ोजना तथा 

कार्ायक्रमहरूको कार्ायन्वर्नमा मलहिाको अथयपणुय सहभालगता सलुनलित गद ैिैंलगक लवभेदिाई कम 

गररनेछ । 

 वािवालिकाको शारीररक, मानलसक एवं व्र्लक्तत्व लवकासका िालग प्रवद्धयनात्मक कार्यक्रमहरू 

सञ्चािन गररनेछ । 

 मलहिाको सहभालगता सम्बन्धमा लवधमान प्रावधानहरू नगरेको र्ोजनाहरूको उपभोक्ता सलमता गठन 

हुदंा पणूयतः िाग ूगद ैआइएकोमा त्र्सिाई लनरन्तरता लदद ैमलहिा मारको उपभोक्ता सलमलत गठन गने, 

मलहिा सहकारी वा मलहिा समहु मार्य त कार्यक्रम सञ्चािन गने तर्य  उत्पे्रररत गररनेछ । 

 नगरका सबै वडाहरूमा वािलववाह मकु्त नगरको आवधारणािाई िाग ुगद ैिलगनेछ । 

 नगरलभरको वािलबकास केन्रहरूिाई स्तर उन्नलत गद ैिलगने छ । 

 

११. आलदवासी जनजालत, दलित, मिेशी, मुलिम, लपछिा वगय, रु्वा, फरक क्षमता भएका तथा 

अन्र् वगय उत्थान कार्यक्रमः 

 आलदवासी जनजालत, दलित, मधेशी, मलुश्लम, लपछडा वगय, र्वुा, अपांग, एकि मलहिा, जेष्ठ नागररक 

तथा अन्र् वगयको उत्थानको िालग उलनहरूको सविीकरण गने र परम्परागत सीप दक्षता र लवशेर्तामा 

आधाररत आर्मिुक, सीपमिुक कार्यक्रमहरू सञ्चािन गरी रोजगार श्रजृना गने कार्यक्रमिाई 

प्राथलमकताको साथ सञ्चािन गद ैलतनको आलथयक, सामालजक स्तरमा वलृद्ध गररनेछ । 

 आलदवासी जनजातीहरूको लवलशष्ट पलहचान लदने सेवा, वस्त,ु संस्कृलत, किाको सम्वद्धयन र संरक्षण 

गने कार्यक्रमहरू उनीहरुकै सहभालगतामा सञ्चािन गररने नीलतिाई लनरन्तरता लदइएको छ । 

 राज्र्को तर्य बाट उपिव्ध सेवा सलुवधाको पहुचंबाट लवमखु आलदवासी जनजालत, दलित, मलहिा, 

वािवालिका, अपांगता, द्वन्द्व लपलडत, मधेशी मलुश्लम, लपछडा वगय र सीमान्तकृत (लवपन्न) समदुार्िाई 

सामालजक समावेशीकरणको अवधारणा अनसुार सचेतीकरण, सीप तथा क्षमता लवकासको अवसर 

प्रदान गरी लवकासको मिुप्रवाहमा लर्ाउने कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

 एकि मलहिाका एक सन्तानिाई सामदुालर्क किेजमा उच्च लशक्षामा अध्र्र्न गने व्र्वस्था 

लमिाईने छ । 

१२. रु्वा तथा खेिकुद लवकासः 

 सबै जातजालत, धमय, लिंग, वगय र के्षरहरूको र्वुाहरूको सशलक्तकरण लवकासको िालग समान 

अवसरहरूको श्रजृना हुने वातावरण तर्ार गररने छ । 
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 र्वुाहरूको अन्तरलनलहत प्रलतभा, सीप र क्षमताको लवकास गरी उत्पादनलशि के्षरमा उपर्ोग गने र्वुा 

प्रलतभाको खोलजिाई संस्थागत गद ै सशलक्तकरण गनय लनलज के्षरको समेत सहभालगतामा उलनहरूको 

ज्ञान, सीप र क्षमता लवकासका िालग िगानी गररनेछ । 

 लवश्वव्र्ापी रूपमा लवस्तार हुाँद ैगई रहकेो दवु्र्यसन र गैर सामालजक लक्रर्ाकिापबाट र्वुाहरूिाई मकु्त 

गद ैर्वुाहरूमा सकरात्मक सोच र संस्कृलतको लवकास गने तर्य  सामालजक प्रर्ासहरू िलक्षत गररनेछ । 

 र्वुाहरूमा उद्ममलसिताको लवकास गने लवलभन्न कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

 नगरमा खेिकुद के्षरको लवकासको िालग खेिकुदको पवुायधार लवकासमा जोड लदईनेछ । 

 र्स नगरमा रालरिर् तथा अन्तरालरिर् स्तरमा पलहचान गराउन आवश्र्कता अनसुार लवलभन्न 

खेिकुदका कृर्ाकिापहरूिाई संरक्षण र संवद्धयन गररद ैिलगनेछ । 

 र्वुािाई लवदेश नजान, सम्भव भएसम्म आफ्नै नगरमा वसेर सेवा गनय, नगरकै िालग आफ्नो सीप तथा 

क्षमताको उपर्ोग गनय प्रोत्साहन गने लवशेर् र्ोजना वनाई िाग ुगररनेछ । 

 लवदशेमा वस्ने इनरूवाका र्वुाहरूको समन्वर्मा इनरूवाको लवकासका िालग हरेक मलहना एक डिर 

सहर्ोगको रकम माग गरर सो रकम नगर गौरवका आर्ोजनामा खचय गने नीलत अविम्वन गररनेछ । 

 सबै वडाका लशलक्षत वेरोजगार र्वुाको त्र्ाङ्क सङ्किन गरी उलनहरूिाई स्वरोजगार वन्न सीप 

तथा अवसर प्रालप्तका िालग सहलजकरण गररनेछ । 

 खेिकुदको क्र्ािेण्डर बनाइ खेिकुदको के्षरको लवकासिाई प्रवद्धयन गररनेछ । 

 खेि प्रलशक्षक लनर्लुक्त गरी दक्ष खेिालडहरु उत्पादन गररनेछ । 

 कक्षा १२ उलिणय गनय नसकेका वेरोजगार र्वुािाई कम्प्र्टुर, मोवाइि, रेलडर्ो, टेलिलभजन ममयत, लवद्दुत ्

जडान, होटम मेनेजमेन्ट िगार्त व्र्वासालर्क तालिम लदई स्वरोजगार वनाउने लवशेर् र्ोजना बनाई 

िाग ुगररनेछ । 

 र्वुािाई दवु्र्यसनबाट टाढा राख्न तथा र्वुाशलक्त दरुूपर्ोग हुनबाट जोगाउन अनसुन्धान, िेखन, 

खेिकुद, सङ्गीत, किा जस्ता लसजयनात्मक कामको अवसर प्रदान गररनेछ । 

 नगरका कणयधार समहुिाई संगठीत गरी नगर सरसर्ाई, दवैी प्रकोप उद्धार, राहत संकिन, रक्तदान, 

वकृ्षरोपण, नागररक दालर्त्व जागरण अभीर्ान, परुातालत्वक तथा संस्कृलतक महत्वका स्थि सरसर्ाई, 

सावयजलनक स्थि लनमायण आलदमा पररचािन गने । 
 

१३. सालहत्र्, भार्ा, किा, संस्कृलत सरंक्षण एव ंप्रवद्धयनः 

 सालहत्र्, भार्ा, किा, संस्कृलत संरक्षण मठ मलन्दरहरूिाई प्रवद्धयन गने कार्यिाई लनरन्तरता लदद ै

र्सिाई आन्तररक र वाहृर् पर्यटनसाँग समेत आवद्ध गद ै उत्कृष्ठ सालहलत्र्क परुस्कारको व्र्वस्था 

गररनेछ । 
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१४. जनसङ्््र्ा व्र्वस्थापनः 

 नगरको वडाहरूबाट संचालित व्र्लक्तगत घटनादताय कार्यक्रमिाई व्र्लक्तगत घटना दताय तथा सामालजक 

सरुक्षा व्र्वस्थापन प्रणािी (VERSP-MIS) मार्य त व्र्वलस्थत गद ै आईएकोिे उक्त कार्यिाई 

लनरन्तरता लदईनेछ । 

 

१५. सामालजक सुरक्षा कार्यक्रमः 

 जेष्ठ नागररक र एकि मलहिाहरूिाई प्रदान गररद ैआएको सामालजक सरुक्षा भिा समर्मा उपिव्ध 

गराउने सलुनलितता गद ैउक्त भिा लवतरण कार्य वडा कार्ायिर्द्धारा बैंक तथा लवलिर् संस्थाहरु मार्य त 

लवतरणको व्र्वस्था लमिाई जेष्ठ नागररक, वािबालिका एवं असक्त अपांगहरुिाई सहजता प्रदान 

गररनेछ । 

 सामालजक सरुक्षा भिा पाउने िाभग्रालहहरूको नामाविी व्र्लक्तगत घटना दताय तथा सामालजक सरुक्षा 

व्र्वस्थापन प्रणािी (VERSP-MIS) मार्य त व्र्वलस्थत गद ै आईएकोिे उक्त कार्यिाई लनरन्तरता 

लदईनेछ । 

 अपांगता भएका व्र्लक्तहरूको लशक्षा, स्वास््र् र आए तथा सीपमिुक कारर्क्रमहरूमा पहुचं 

अलभवलृद्ध गनय अन्र् लनकार्हरूको सहकार्यमा कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

 सबै लनकार्हरूमा भौलतक संरचना लनमायण गदाय अलनवार्य रूपमा अपाङ्गमैरी वनाउन उत्प्रेररत गररनेछ 

। 

 

१६. सूचना प्रलवलि तथा अलभिेख व्र्वस्थापनः 

 नगरको सामालजक तथा आलथयक त्र्ांकहरू संकिन र अद्दावलधक गनय नगरको सचूना तथा अलभिेख 

केन्रिाई थप व्र्वलस्थत बनाउद ैिलगनेछ। 

 E-Local Governance िाई वढवा लदने नीलतिाई लनरन्तरता लदद ै सामान्र् जानकारी एवं सचूना 

प्रवाहमा समेत हुद ै आएको कागजको प्रर्ोगिाई घटाउद ै Electronic प्रलवलधको प्रर्ोग गरी 

एस.एम.एस. माध्र्मबाट त्र्स्ता सचूनाहरूिाई प्रोत्साहन गद ैक्रमशः वडाहरूमा कागजको प्रर्ोगिाई 

घटाउद ै Electronic प्रलवलधको प्रर्ोग गरी ररपोटय तर्ार गने तािकु लनकार्मा पठाउने कामिाई 

तदारूकताका साथ िाग ूगररनेछ । 

 सबै वडाहरुमा व्र्लक्तगत घटना दताय तथा सामालजक सरुक्षा सम्वलन्ध सम्पणुय कामकाज अलनवार्य 

रूपमा अनिाईन प्रणािी मार्य त मार गररने छ । 

 नगरपालिका र वडा कार्ायिर्बाट जारी हुने सबै प्रकारका लसर्ाररसहरु, जेष्ठ नागररक पररचर् पर, 

अपांगता पररचर् पर आलदिाई लडलजटि माध्र्मद्वारा मार जारी गने नीलत अबिम्बन गररनेछ । 
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 र्ोजना शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यिाई सफ्टवेर्रको प्रर्ोग गरी व्र्वलस्थत गररनेछ । 

 घरनक्सा शाखािाई व्र्वलस्थत गनय घर नक्सा पास तथा लनमायण कार्य व्र्वस्थापन प्रणािी (EBPS) 

को प्रर्ोगिाई लनरन्तरता लदईनेछ । 

 नगर र वडाहरुको लडलजटि प्रोर्ाईि तर्ार गररनेछ ।  

 नगरपालिकाको वजार एररर्ामा CCTV जडान गरी शालन्त सवु्र्वस्था कार्म गररने नीलत लिईने छ । 

 इनरुवा नगरपालिका के्षरको मखु्र् बजार के्षरिाई Free Wifi Zone को रुपमा लवकास गररनेछ । 

  नगर क्षेरका सामदुार्ीक लवद्यािर्हरुिाई प्रलवलधमैरी बनाउनका साथै नगरपालिकाबाटै लनगरानी गनय 

लिलजटिकृत लवद्यािर् लनगरानी प्रलवलिको प्रर्ोगिाई लनरन्तरता लदईनेछ । 

 बािमैलर IT Park लनमायण गररनेछ । 

 नगरपालिकाबाट वन्दोवस्ती हुने ठेक्कामा E-Submission लवलधिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

वोिपरबाट गररने लनमायण तथा खररद प्रलक्रर्ािाई वढी प्रलतस्पधायत्मक वनाउन लवगतदलेख प्रर्ोगमा 

लर्ाईएको लवधलुतर् वोिपर (E-Bidding) िाई अझ प्रभावकारी वनाइनेछ तर वैदलेशक सहार्ताका 

र्ोजनाहरूको हकमा दाताको नीलत र सम्झौता शतय अनरुूप हुनेछ । 

 नगरपालिकाको भौगोलिक सचूना प्रणािी GIS िाई अधावलधक गद ैर्ोजना तजुयमा राजश्व पररचािन 

र र्ोजना कार्ायन्वर्नमा लर्ाईनेछ । 

 

१७. राजश्वः 

 नगरको आन्तररक राजस्विाई वलृद्ध गनय नगरलस्थत सम्भाव्र् स्रोतहरूको पलहचान गरी राजश्वको 

वालर्यक प्रक्षेपण गने कार्यिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

 आन्तररक स्रोत अलभवलृद्धका िालग करका नर्ा के्षरहरूको पलहचान, करका दरहरूको समार्ोजन र 

संशोधन गरी स्थानीर् स्वार्ि शासन ऐनमा व्र्वस्था भए वमोलजम कर संकिन गद ैिलगनेछ । 

 करदाताको गनुासोिाई र्थालशघ्र व्र्वस्थापन गररनेछ । 

 वडा स्तरबाट संकिन हुने  राजश्विाई Intranet Computer System बाट नगरको केलन्रकृत 

प्रणािीमा आवद्ध गने कार्यिाई लनरन्तरता लदईनेछ । 

 लशक्षा, स्वास््र्, सञ्चार, र्ातार्ात र पर्यटन, उधोग र व्र्ापार इनरूवा नगरको लवकासको मिूआधार 

भन्ने नारा लभरका इनरूवाको लवकासमा अग्रणी के्षर उन्मखु कार्यक्रम सञ्चािन गने लवर्र् क्षेर साँग 

सम्वलन्धत साँघ संस्था, लनजीके्षरसाँग समन्वर् र सहकार्य गरी सावयजलनक लनलज साझेदारी िाई प्रवधयन 

गनय तथा त्र्स्ता कार्यक्रमहरू लर्ाउन प्रोत्सालहत गनय आवश्र्क सहर्ोग गने नीलत लिइनेछ । 
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 ढुवानी व्र्वसार्, क्रसर उधोग,कवाडी व्र्वसार् आलदिाई सम्वलन्धत व्र्वसार्ीसाँग समन्वर् गरी 

सडक र सावयजलनक जग्गा वाहके लनलज जग्गामा व्र्वलस्थत गरी समदुार्बाट टाढा रलह ध्वलन प्रदरु्ण 

कम गरी व्र्वसार् सञ्चािन गने नीलत लिइनेछ । 

 नगरमा लक्रर्ालसि व्र्वासलर्क संघ संस्थाहरूसाँग सहकार्य गने नीलतिाई लनरन्तरता लदईनेछ । 

 इनरुवा नगरपालिकाका सबै नगरवासीहरुिे आ.व. २०७९/०८० को सम्पलत कर पौर् मलहना लभर 

लतरेमा िाग्ने करमा १०% छुट लदईनेछ । 

 नगरपालिकािे लतनय तथा लिन वााँकी सरकारी लवगो-वक्र्ौता रकम चकु्ता गनय-गराउन कडाईका साथ 

प्रकृर्ा अगाडी बढाईने छ । 

 इनरूवा उधोग वालणज्र् सङ्घसाँग समन्वर् गरी मखु्र् वजारभन्दा वालहरका उपभोक्तािाई आकलर्यत 

गनय र वजारको व्र्वस्थापन गनय शालन्त सरुक्षाको व्र्वस्था लमिाईने छ । 

 नगरक्षेर लभर रहकेा सबैिाई करको दार्रामा लर्ाई राजश्व वलृद्ध गररनेछ । करको दार्रामा लर्ाउन 

नसकेका िेखापलढ व्र्वसार्ी, काननु व्र्वसार्ी, लचलकत्सक, इलन्जलनर्र, नगरपालककाको लस्वकृलत 

लिई जग्गा प्िलटंङ गने व्र्वसार्ी सबैिाई करको दार्रामा लर्ाईने छ । 

 इनरूवा उ.वा.संघ साँगको सहकार्यमा व्र्वसार् कर असिु गने सम्बन्धमा समझौता भइसकेकोिे सोही 

अनसुार कार्य सञ्चािन गररनेछ । 

 नगरको राजश्व वलृद्धको िालग बाजार के्षरमा लडलजटि बोडय जडान गररनेछ ।  

 

१८. िघु, घरेिु तथा साना उिोग र रोजगार प्रवद्धयन सम्बन्िीः 

 परम्परागत िोक संस्कृलतबाट स्थानीर् जनतामा रहकेो किाहरूिाई घरेि ु उधोगको प्रवद्धयनका 

माध्र्मबाट उत्पादनको रूपमा पररणत गरी आर्वलृद्ध गद ै गरीवी न्र्लुनकरण र पर्यटन आकर्यण 

समेतका िालग प्रर्ोग गररनेछ । 

 उद्दमलशिताको लवकससाँगै िघ ुतथा घरेि ुउद्दमको माध्र्मबाट अलत लवपन्न, गरीव,           दलित, 

मलहिा, आलदवासी जनजाती र पछाडी पररएका वगयको आलथयक अलभवलृद्ध गने  कार्यक्रम सञ्चािन 

गरी गररवी लनवारणमा टेवा परु्ायउन सहार्ता नीलतिाई थप प्रभावकारी वनाउद ैिलगनेछ । 

 स्वरोजगार र आर्-आजयनको अवसर लसजयना गनय स्थानीर् स्रोत साधनमा आधाररत घरेि ुतथा साना 

उद्दोग प्रवद्धयन गने र सम्वलन्धत लनकार्, संघसंस्थासाँग समन्वर् गरी कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररने छ । 

 दिािहरूको प्रिोभनमा परी अवैधालनक वाटोको माध्र्मबाट असरुलक्षत तररकािे  वैदलेशक 

रोजगारमा जाने नेपािी कामदारहरूको संख्र्ािाई न्र्लुनकरण गनय प्रत्रे्क वडामा सरुलक्षत वैदलेशक 

रोजगार सम्वलन्ध सचेतनामिुक कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ ।  
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रोजगार सेवा केन्र (रोजगार शाखा) 

 संघ तथा प्रदशेिे लर्ाएको रोजगारमिूक कार्यक्रमिाई अपनत्व कार्म गद ै रोजगारीका क्षेर लवस्तार  

गररनेछ । 

 गररवी न्र्नूीकरण तथा रोजगारीका अवसरमा अलभबलृध गनय पहिकदमी कदम चालिनेछ । 

 स्थानीर् तहमा सलुचकृत  भएका बेरोजगार व्र्लक्तहरुिाई न्र्नुतम रोजगारीको प्रत्र्ाभलूत गनयका िालग 

कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामदुालर्क आर्ोजना संचािन गरर श्रममिुक र्ोजना मार्य त 

समदुार्को लवकास संगै सामालजक संरक्षणको प्रत्र्ाभलूत गराइने छ । 

 दक्ष तथा सक्षम जनशलक्तको लवकास गरी आन्तररक रोजगारीको प्रवदयन गनय आवश्र्क लसपमिुक 

तालिमको पलहचान गरर बेरोजगार व्र्लक्तिाई तालिम लदई स्वरोजगार  बन्न उत्प्रेररत गररनेछ । 

 आन्तररक रोजगारी लसजयना गनय सरोकारवािा लनकार् र लनलज  के्षरसंगको  समन्वर्मा जोड लदईनेछ ।  

 र्वुा तथा शैलक्षक बेरोजगारिाई प्राथलमकतामा राखी स्वरोजगारमिुक कार्यमा संिग्न स्थानीर् र्वुा 

उध्र्मीहरुिाई प्रोत्सालहत गररनेछ । 

 श्रम सम्बन्धिाई प्राथलमकता लदद ै सावयजलनक पवुायधार लनमायण, कृलर्, धर्बसालर्क, उध्र्ोग, लविीर् 

के्षरवाट रोजगारीको लसजयना गररनेछ ।  

 रोजगार सेवा केन्रको संचािन तथा धर्बस्थापन थप प्रभावकारी बनाइने छ ।  

 पालिका स्तररर् र्ोजनाहरुमा रोजगार सेवा केन्रमा सलुचकृत बेरोजगारहरुिाई प्राथलमकतामा रालखन ेछ । 

 र्वुा रोजगारीका िालग रुपान्तरण पहि आर्ोजना तथा कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररत 

सामदुालर्क आर्ोजनािाई थप सशक्त रुपमा कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

 कुनै पलन काम ठुिो र्ा सानो हुदैन भन्ने भावनाको  जागतृ गराई कामको सम्मान गने पररपाटीको लनमायण 

गद ैस्वरोजगार उन्मखु लजवनशैिी, उपर्ुयक्त पाररश्रलमक र सामालजक संरक्षण सलहतको थप धर्बस्थापन 

इनरुवा नगरपालिकाको नीलत हुनेछ । 

 सामालजक लवभेलदकरणमा परेका र िलक्षत बगयिाई ध्र्ानमा राखी रोजगार कार्यक्रमको लनमायण गररनेछ । 

१९. संगठन तथा प्रशासनः 

 कमयचारीहरूको क्षमता अलभवलृद्ध गनयको िालग Performance Based Incentive System िाग ु

गररनेछ । 
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 नगर र वडामा नागररक वडापर कार्यन्वर्नमा लर्ाई श्रव्र् दृश्र् प्रलवलधमा आधाररत नगररक वडापर 

(Audio Visual Citizen Charter) तर्ार गररनेछ । 

 नगरपालिकाको सचूना प्रलवलध शाखािाई थप व्र्वलस्थत र सदुृढ बनाइने छ । 

 र्स नगरपालिकाको सम्वन्ध लवस्तार गद ै दशे लभर १ र दशे वालहरको १ नगरपालिकासाँग भलगनी 

सम्वन्ध स्थापना गरी सहर्ोग लवस्तार गररनेछ । 

 हरेक वर्य एक जना उत्कृष्ट कृर्क, कमयचारी, करदाता व्र्वसार्ी छार छाराहरूिाई परुस्कृत तथा 

सम्मान गररनेछ । 
 

२०. सहकारी - "समृलद्धको भकारी, घर घरमा सहकारी" 

 नगरको लदगो र समतामिुक आलथयक लवकास तथा अग्रगामी सामालजक रूपान्तरणका िालग सवि र 

सक्षम सहकारी प्रणािी िाग ूगररनेछ । 

 सहकारीको मलुर् त लसद्धान्तहरूिाई अनशुरण गनय गराउन सबै सहकारी संघ संस्थाहरूिाई अभीप्रेररत 

गररनेछ । 

 सहकारी लशक्षा, तालिम र सचुनािाई व्र्ापक र प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकाको सम्बलन्धत लनकार् 

तथा सहकारी संघ संस्थाहरूिाई प्रभावकारी ढंगिे पररचािन गररनेछ । 

 सदस्र्हरुको चेतना अलभवलृद्ध गनय र व्र्वस्थापन क्षमता वढाउन सहकारी अनलुशक्षण र तालिमिाई 

अलनवार्य गररद ैिलगनेछ । 

 सहकारी सम्वन्धी तालिम लदने र सचूना सम्पे्रर्ण गने काममा सहकारीका संघ संस्थाहरूको अग्रसरता 

र सहभालगतािाई प्रोत्सालहत गररनेछ । 

 आम नागररकहरुिाइ सहकारी संबलन्ध जनचेतना आलभबलृद्धका िागी, सहकारी के्षर, नागरीक समाज, 

लबकास साझेदार, शैलक्षक के्षर, सञ्चार जगतका साथै सम्बद्ध सामालजक संघ संस्थाहरु पररचािन 

गरीनेछ । 

 स्थानीर् श्रम, सीप र पुंलजिाई अलधकतम रुपमा पररचािन गने गरी सहकारीिाई नगर स्तरमा 

अथयतन्रको एक सवि स्तम्भको रूपमा लवकलसत गद ैआलथयक, सामालजक एवं संस्कृलतक लवकासको 

िक्ष्र्मा र्ोगदान गररनेछ । 

 र्स नगरमा हस्तान्तरण भई आएका सहकारीहरूिाई एक वडा एक सहकारीको अवधारणा लर्ाईनेछ । 

२१. स्थानीर् तहमा वािसंरक्षण तथा िैङ््लगक लहंसा सम्बन्िी कार्यक्रमको िालग मागयदशयनः 

 स्थानीर् तहमा बािसंरक्षण सम्बन्धी कार्यको िालग कमयचारी तोक्ने तथा कार्यलववरण तर्ार गने । 

 स्थानीर् तहमा लवद्दमान वािसंरक्षणका प्रमखु सवािहरूको पलहचान गने तथा वािश्रम, वेचलवखन, 

वािलववाह, शारररक र मानलसक दण्ड सजार्, िैंलगक लहसंा िगार्तका सवािहरूको रोकथाम, 



इनरुवा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, इनरुवा, सनुसरी 
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जोलखम न्र्लुनकारण तथा लपलडत र प्रभालवतहरूिाई सेवा प्रवाह सम्वन्धी कार्यहरू स्थानीर् तहको 

वालर्यक र्ोजनामा समावेश गने । 

 बािसंरक्षणसाँग सम्वलन्धत लवर्र्हरू (जस्तैः वािलववाह, वािश्रम शोर्ण, वेचलवखन, शारीररक तथा 

मानलसक दण्डसजार्, लवलभन्न लकलसमका लहसंा, शोर्ण तथा दवु्र्यवहारका सम्वन्धमा) जनचेतना 

अलभवलृद्ध तथा सामालजक पररचािन र अभीर्ान सञ्चािन गने । 

 िैंलगक लहसंा (घरेि ुलहसंा, अन्र् शारीररक तथा मानलसक लहसंा एवम ्सामालज कुररलतहरू जस्तै जालतर् 

छुवाछुत, दहजे तथा दाइजो, छाउपडी, कमिरी, प्रथा) लवरूद्ध अभीर्ान सञ्चािन गने । 

 आमावाव ु वा पररवारको स्र्ाहारबाट बलञ्चत वािवालिकाको पलहचान गने तथा नातेदार वा 

आर्न्तबाट पाररवाररका वातावरणमा स्र्ाहारको व्र्वस्था गने । 

 वािसंरक्षण तथा िैंलगक लहसंा सम्वन्धी घटना/ तत्काि सम्बोधन गनय प्रर्ोग गनय सलकने आपत्कालिन 

वािसंरक्षण कोर् वा राहत कोर्को व्र्वस्था गने । 

 वािवालिकालवरूद्ध हुने शारीररक वा मानलसक दण्ड सजार्को वारेमा अलभभावक तथा लशक्षक 

िलक्षत सचेतना कार्यक्रम सञ्चािन गने । 

 मनोसामालजक सहर्ोग तथा मनोलवमशय सेवाहरूको प्रवद्धयन, आव्श्र्कता अनसुार स्थापनर तथा 

सञ्चािन गने । 

 लहसंा प्रभालवतका िालग संरक्षण तथा सेवा केन्रको आवश्र्कता अनसुार स्थापना तथा सञ्चािन गने 

र आवश्र्क सेवाहरु उपिधध गराउने । 

 स्थानीर् तह तथा वडा स्तरमा वािसंरक्षण तथा िैंलगक लहसंा सम्वोधन गने सालमदालर्क संर्न्रको 

पलहचान, आवश्र्कता अनसुार गठन, पररचािन तथा क्षमता अलभवलृद्ध गने । 

 लशक्षा, स्वास््र् िागार्तका के्षरको वालर्यक र्ोजनामा समेत वािसंरक्षण सम्वन्धी भलुमका (लवशेर् 

गरी लहसंा, दवु्र्यवहार, आलदको वारेमा सचुना प्रवाह तथा उजरुी) समावेश गनयको िालग सो के्षरका 

सरोकारवािाहरूको अलभमलुखकरण गने । 

 वािवालिकाका लवरूद्ध हुने लहसंा, शोर्ण तथा दवु्र्यवहार िागार्त िैंलगक लहसंा सम्वन्धी रोकथाम 

तथा सहर्ोगका िालग लवद्दमान सेवा प्रदार्क लनकार्को पलहचान र सलुचकारण तथा लसर्ाररस 

प्रणालिको स्थापना गने । 

 वािसंरक्षण तथा िैङ्लगक लहसंा सम्वन्धी न्र्ालर्क उपचारको िालग स्थानीर् न्र्ालर्क सलमलतको 

क्षमता अलभवलृद्ध गने । 

 स्थानीर् तहमा सञ्चालित बाि गहृ, सरुलक्षत आवास, पनुस्थायपना केन्र जस्ता सेवाहरूको अनगुमन 

तथा मलूर्ाङ्कन गने । 



इनरुवा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, इनरुवा, सनुसरी 
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 वाि संरक्षणको  सम्वन्धमा आवश्र्क लवलभन्न लववरण, त्र्ाङ्क तथा सचूनाहरू लनर्लमत सङ्किन 

गने प्रणािी व्र्वलस्थत गरी प्रलतवेदन सावयजलनक गने । 

 स्थानीर् तहको लवपद ् व्र्वस्थापन तथा लवपद ् जोलखम न्र्नुीकरण र्ोजनामा वािसंरक्षण सम्वन्धी 

कार्यक्रम समावेश गने । 
 

२२. स्थानीर्तहिे र्ोजनातजुयमा गदाय सामालजक लवकास के्षत्र अन्तगयत मलहिा सशलक्तकरण, 

िैङ््लगक लहंसा लनवारण तथा वाि संरक्षणका िालग र्ोजनामा समेट्न सलकने सम्भाव्र् 

कार्यक्रमहरूः 

नीलतलनमायण तथा प्रणािी संरक्षण स्थापना र सविीकरण 

 लशक्षा, स्वास््र्िगार्तका के्षरको वालर्यक र्ोजनामा समेत बािसंरक्षण सम्वन्धी भलूमका (लवशेर् गरी 

लहसंा, दवु्र्यवहार, आलदको वारेमा सचूना प्रवाह तथा उजरुी) समावेश गने । 

 िैङ्लगक लहसंा अन्त्र् तथा बाि संरक्षण सम्बलन्ध स्थानीर्तहको रणनीलत तर्ार गने । 

 वािश्रम रोकथाम तथा वािश्रम मकु्त व्र्वशार् प्रवद्धयन गनय नीलत तथा कार्यक्रम तजुयमा गने । 

 व्र्वसालर्क सामालजक उिरदालर्त्वको प्रवद्धयन तथावलृद्ध गनय व्र्वसालर्क के्षर सहकार्य गन े। 

 लवधािर् तथा स्थानीर् सेवा प्रदार्क संस्थाहरूको वीचमा समन्वर् र सहकार्य प्रवद्धयन गने । 

 बहुसरोकारवािा संिग्न स्थानीर्तह संरक्षण र्ोजना लनमायण तथा समन्वर् प्रणालि स्थापना गने । 

 स्थानीर्तहमा सञ्चालित वािगहृहरू तथा िैङ्लगक लहसंा लपलडत प्रवालवतका िालग सञ्चालित 

अलपकालिन आश्रर्स्थिको अनगुमन तथा मलुर्ाङ्कन गने । 

 गााँउ वा नगरपालिका तथा वडा स्तरीर् संरक्षण सलमलत, वािक्िवसञ्जाि, िैङ्लगक लहसंा लनगरानी 

समहुहरूको गठन तथा पररचािन सम्वन्धी नीलत, कार्यलवधी तथा आचार संलहर्तालनमायण तथा 

कार्यन्वर्न गने। 

 स्थानीर्तहको लवपद ् व्र्वस्थापन तथा लवपद ् जोलखमन्र्लुनकरण रणनीलत तथा कार्यर्ोजनामा 

वािसंरक्षण सम्बन्धी र्ोजना तथा कार्यक्रम समावेश गने । 

मलहिा सशलक्तकरण, िैङ््लगक लहंसा लनवारण तथा वािसंरक्षण सम्वन्िी क्षमता अलभवृलद्ध 

 न्र्ालर्क सलमलतको क्षमता अलभवलृद्ध, 

 बािसंरक्षण सलमलतगठन, पनुगयठन र क्षमता लवकास (वाि अलधकार, वािसंरक्षण तथा स्र्ाहार 

प्रणािी सम्वन्धमा), 

 मलहिा समहु, सलमलत, संस्था तथा िैङ्लगक लहसंा लनगरानी समहुहरूको गठन, पनुगयठन, पररचािन 

तथा क्षमता लवकास, 



इनरुवा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, इनरुवा, सनुसरी 
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 मलहिा संस्था सलमलत अन्तगयर मलहिाहरूको व्र्वसालर्क समहु लवकासका िालग उपर्कु्त व्र्वसार् 

छनौट, सीप लवकास तालिमहरू, व्र्वसार् स्थापना खचय अनदुान तथा बजारीकरणका िालग सहर्ोग, 

 गााँउ वा नगरपालिका तथा वडा स्तरीर् संरक्षण सलमलतको गठन, पररचािन तथा क्षमता लवकास, 

 मलहिा सहकारी संस्था तथा लनगरानी समहुिाई िैङ्लगक लहसंा रोकथाम तथा पीलडत प्रभालवतिाई 

संरक्षण एवं सहर्ोग सम्वन्धी तालिम (मलहिा लहसंाका अवस्था, कारण तथा लनवारणका उपार्हरू 

सम्बन्धमा), 

 वािक्िव र सञ्जाि (गठन, पनुगयठन र क्षमता लवकास), 

 वािवालिका मालथ लवद्दािर्मा हुने शारीररक वा मानलसक दण्ड सजार् तथा िैङ्लगक लहसंा 

रोकथामको िालग लशक्षक लवद्दािर् व्र्वस्थापन सलमलत तथा समदुार्मा आधाररत संध संस्थाहरूका 

िालग क्षमता अलभवलृद्ध गने । 

रोकथाम तथा जनचेतना अलभवृलद्धका िालग सामालजक पररचािन तथा सचेतना अलभर्ान 

 वािसंरक्षणसाँग सम्बलन्धत लवर्र्हरू (जस्तैः वािलववाह, वािश्रम शोर्ण, वेचलवखन, शारीररक तथा 

मानलसक दण्ड सजार्, लवलभन्न लकलसमका लहसंा, शोर्ण तथा दवु्र्यवहारका सम्बन्धा) जनचेतना 

अलभवलृद्ध तथा सामालजक पररचािन अलभर्ान सञ्चािन गने, 

 िैङ्लगक लहसंा (घरेि ु लहसंा, अन्र् शारीररक तथा, मानलसक लहसंा एवं सामालजक कुररलतहरू जस्तै 

छुवाछुत, दहजे तथा दाइजो, छाउपडी, कमिरी प्रथा) लवरूध अलभर्ान सञ्चािन गने, 

 मनोसामालजक समस्र्ा न्र्लुनकरणका उपार्हरू, 

 समदुार्मा आधाररत लवद्दमान संरक्षण संस्थाहरू जस्तै िैङ्लगक लहसंा लनगरानी समहु, मलहिा सलमलत, 

संस्था, आमासमहु, लकशोरी समहु तथा बािक्िवहरूको पररचािन गरर जनचेतना अलभर्ान 

सञ्चािन गने । समदुार्मा िैङ्लगक लहसंा अन्त्र्का िालग परुूर् तथा र्वुाहरूको सहभालगता प्रवद्धयन 

गने, 

 वािवालिका मालथ लवधािर्मा हुने शारीररक वा मानलसक दण्ड सजार् तथा िैङ्लगक लहसंा लवरूद्ध 

लवधािर् केलन्रत सचेतना अलभर्ान सञ्चािन गने । 

संरक्षण सेवाहरूको व्र्वस्था तथा लसफाररस प्रणािीको स्थापना तथा पररचािन 

 बािसंरक्षण सम्वन्धी कार्यको िालग कार्यलववरण सलहत स्थार्ी कमयचारीको व्र्वस्था गने, 

 बािसंरक्षण सम्वन्धी घटना/तत्काि सम्वोधन गनय प्रर्ोग गनय सलकने आपतकालिन बाि संरक्षण 

कोर्को व्र्वस्था, 

 वैकललपक स्र्ाहार (स्र्ाहारकताय गमुाएका बािबालिकाहरूका िालग आर्न्त तथा नातागोताबाट 

गररने हरेचाह तथा र्ोष्टर स्र्ाहार) को व्र्वस्था गने, 



इनरुवा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, इनरुवा, सनुसरी 
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 बािबालिकाका लहसंा, शोर्ण तथा दवु्र्यवाहार िगार्त िैङ्लगक लहसंा सम्वन्धी रोकथाम तथा 

सहर्ोगका िालग लवद्दमान सहर्ोग लनकार्को पलहचान, सलूचकरण तथा लसर्ाररस प्रणािीको स्थापना, 

 िैंलगक लहसंा पीलडतहरूको तत्काि उद्धार तथा सहर्ोगको िालग स्थानीर्तहमा लहसंा लपलडत उद्धार 

तथा राहत कोर्को स्थापना र सञ्चािन, 

 मनोसामालजक सहर्ोग र मनोलवमशय, 

 काननुी साहार्ता, 

 उद्धार तथा पनुस्थायपना सहर्ोग (लजलवकोपाजयन सम्वन्धीसीप, जीवन उपर्ोगीसीप, आर्आजयन मिुक 

सहर्ोग, व्र्वसालहक सहर्ोग) 

 लहसंा पीलडतका िालग आपत ्कालिन आश्रर्स्थि वा सेवा केन्र (अलपकालिन सहर्ोग गहृ) स्थापना 

र सञ्चािन । 
 

२३. अध्र्र्न, अनुगमन तथा मूल्र्ाङ््कनः 

 िगानीको प्राथलमकता पलहलर्ाउन लवगतमा भएका र सञ्चालित कार्यक्रमहरूको कार्यगत अनसुन्धान 

अध्र्र्न गने । 

 स्थानीर्तहमा मलहिा र वािवालिकाको अवस्थावारे अध्र्र्न गरी प्रलतवेदनतर्ार गराउने । 

 स्थानीर्तहमा मलहिा र वािवालिका सम्वन्धी न्र्नूतम आवश्र्क सचूकहरू लवशे्लर्ण, लनधायरण, 

कार्ायन्वर्न र प्रलतवेदन प्रणािी स्थापना गने । 

 स्थानीर्तहमा सञ्चालित वाि गहृहरू तथा िैङ्लगक लहसंा पीलडत प्रभालवतका िालग सञ्चालित 

अलपकालिन आश्रर्स्थिको अनगुमन तथा मलूर्ाङ्कन गने । 
 

२४. अलभिेख तथा त्र्ाङ््क संकिन र व्र्वस्थापनः 

 श्रममा संिग्न बािबालिका (अनमुलत लिई वा नलिई श्रममा प्रर्ोग गररएका बािबालिका समेत), 

 जन्मदताय नभएका वािवालिका, आमावाव ु लवलहन वािवालिका तथा अनाथ प्रमालणत भएका 

बािबालिका, 

 आवासीर् बािगहृ तथा धालमयक संस्थामा आलश्रत बािबालिका, 

 धमयपरु वा धमयपरुीको रूपमा ग्रहण गररएका बािबालिका, 

 कैदीबन्दीमा आलश्रत बािबालिका, 

 बेचलवखन, र्ौन लहसंा, र्ौन शोर्ण वहुलववाह, घरेि ुलहसंा, सामालजक कुरीलतहरू (जालतर् छुवाछुत, 

दहजे तथा दाइजो, छाउपडी, कमिरी प्रथा) तथा अन्र् अपराधबाट पीलडत पाररएका मलहिा तथा 

वािवालिका तथा त्र्स्ता घटनाको अलभिेखीकरण, 
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 हराएका मलहिा तथा वािवालिका, सडक वािवालिका, 

 शारीररक तथा मानलसक दण्ड सजार् पाएका बािबालिका, 

 अपाङ्गता भएका बािबालिका, 

 बािलबबाह भएका बािबालिका (२० वर्य उमेर मलुनका), 

 लवधािर् जान नपाएका वािवालिका, 

 िैङ्लगक लहसंा तथा बािसंरक्षण सम्बन्धी त्र्ाङ्क सङ्किन, लवस्िेर्ण तथा सचूना व्र्वस्थापन 

प्रणािीको स्थापना र प्रर्ोग गने, 
 

२५. लवलविः 

 समार्ोजन भई हस्तान्तरण भएका कार्ायिर्का कार्यक्रमहरूिाई स्थानीर् तह प्रलत थप उिरदार्ी 

वनाउद ैिलगनेछ । 

 नगर लभर सञ्चािन भएका र्ोजनाहरूको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको िालग अनगुमन तथा 

मलुर्ाङ्कन कार्यिाई थप सदुृढ वनाउद ैिलगनेछ । 

 भ-ूउपर्ोग र्ोजना कार्ायन्वर्नमा जोड लदइनेछ, साथै लवस्ताररत क्षेरिाई समेत समेलटने छ । 

 वडाका सावयजलनक जग्गाको संरक्षण गने नीलत लिईने छ । 

 र्स नगरमा समार्ोजन भई आएका लवलभन्न लवर्र्गत कार्ायिर्हरूको कार्यक्रमिाई प्रभावकारी 

ढंगबाट सञ्चािन गराईने छ । 

 स्वास््र् चौलक नभएको वडामा शहरी स्वास््र् केन्र स्थापना गरी व्र्वस्थापन गने । 

 आकलस्मक सहार्ताको सम्वन्धमा आवश्र्कता र औलचत्र्को आधारमा मार लवतरण गने नीलत 

लिईएको छ । 

 मलदराजन्र् तथा सलुतयजन्र् पदाथयहरुको लवलक्र लवतरण गदाय अलनवार्य रुपमा इजाजत लिएर तोलकएको 

स्थानमा मार गनुय पनेछ । १६ वर्य भन्दा मलुनका बािबालिकािाई कुनै पलन लकलसमको मलदराजन्र् 

तथा सलुतयजन्र् पदाथय लवलक्र लवतरण गनय पाईने छैन । र्सको लवपररत कामकाज भएमा न्र्नुतम 

रू.५,०००।०० दलेख रू.१,००,०००।०० सम्म जररवाना गररनेछ । 

 आगालम आ.व.मा नगर के्षर लभर र्ोहोर व्र्वस्थापनिाइ सदुृढ बनाई सरसर्ाईको लवशेर् व्र्वस्था 

लमिाई नगरिाई सर्ा स्वच्छ र हराभरा बनाईनेछ । 

 चरा संग्राहिर्को लनमायण गरी पर्ायवरलणर् पर्यटन प्रवद्धयनिाई जोड लदईनेछ । 

 नगर के्षरको र्ोजनाबद्ध लवकास गनय आवलधक र्ोजना अनरुुप आन्तररक एवं बाह्य श्रोत जटुाईनेछ । 
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 आ.व. २०७९/०८० मा सम्झौता अवलध अगावै उत्कृष्ट कार्य सम्पन्न गने एक वटा लनमायण व्र्वसार्ी 

र एक वटा उपभोक्ता सलमलतिाई प्रालवलधक प्रलतवेदनको आधारमा एकमसु्ट नगद रकम 

रू.५०,०००।०० राशी सलहत नगर सभामा दोसलिा ओढाएर सम्मान गररनेछ । 

 इनरुवा नगरपालिका के्षर लभर कारोबार गने बैंक तथा लवलिर् संस्थाहरुिे आफ्नो वालर्यक मनुार्ाको 

३% रकम नगरपालिका कार्ायिर्को लसर्ाररस बमोलजमका र्ोजाना/कार्यक्रमहरुमा मार खचय गररने 

व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

 इनरुवा नगरपालिका के्षर लभर िघलुवि कम्पनीहरुबाट आतंकको रुपमा गररने िगालनिाई क्रमश 

लनरुत्सालहत गद ै िलगनेछ । साथै इनरुवा नगरपालिकासंग समन्वर् गरी आफ्ना गररलवलधहरुिाई 

पारदलशय रुपमा संचािन गने व्र्वस्था लमिाईनेछ ।  

 इनरुवा नगरपालिका के्षर लभर संचािन हुने लसटी सर्ारीहरु र लतन चक्के अटो ररक्साहरु इनरुवा 

नगरपालिकाको कार्ायिर्मा दताय गरी रुट इजाजत लिएर मार संचािन गररने व्र्वस्था लमिाईने छ । 

साथै इनरुवा नगरपालिकामा दताय नभएका बालहरबाट आएका लसटी सर्ारीहरुिाई एक पटकमा 

रु.२००।०० जररवाना गररनेछ । 

 Right of way लनधायरण गररनेछ । 

 इनरुवा नगरपालिकाको वातावरण मैरी अवधारणा अनरुुप नगर के्षरका घरहरुको नक्सा पास गदाय 

अलनवार्य रुपमा प्रत्रे्क घरमा न्र्नुतम ४ वटा लवरुवा रोप्न ुपने व्र्वस्था लमिाईने छ । 

 स्माटय लसटीको अवधारणा अनरुुप बजार के्षरमा २४ सै घण्टा बैंलकङ्ग सलुबधा उपिधध गराईने 

व्र्वस्था लमिाईने छ । 

 नगरपालिकाबाट घरनक्सा लनमायण इजाजत लिई घर सम्पन्नको प्रमाण पर लिन आउदा घर लनमायणमा 

प्रर्ोग भएका छड, लसमेन्ट, इट्टा र रंग (िगाएको भएमा मार) को अलनवार्य रुपमा भ्र्ाट लवि संिग्न 

गनुय पने । 

 नगरके्षर लभरका आगिागी, बाढी जस्ता प्राकृलतक लवपदको कारणिे भौलतक संरचना क्षलत भएमा 

उक्त स्थानमा भौलतक संरचना लनमायण गदाय नगरपालिकािाई बझुाउन ु पने राजस्व दस्तरुमा 

कार्यपालिकाको लनणयर् बमोलजम सहुलिर्त प्रदान गररनेछ । 

 नगरको समग्र लवकासको िालग इच्छुक साझेदारी संस्थाहरु संग िागत साझेदारीमा कार्यक्रम संचािन 

गररनेछ । 

 नगरपालिकाको आवश्र्कता र कार्यबोझको आधारमा जनशलक्त व्र्वस्थापन गने सन्दभयमा दरवलन्द 

र्लकन गनय (OandM Survey) कार्यपालिकाद्वारा गलठत कार्यदिबाट प्रलतवेदन प्राप्त भए पछी क्रमश 

कार्ायन्वर्न गररनेछ । 
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३०६ १३ दलित िवहिाहरूको िालग कार्यक्रि   २२५२२ आन्तररक श्रोत ५०,००० 

३०७ ८ 
बािबालिका तथा अन्र्िाइ खेिकुद 
सािाग्री ववतरण   

२२५२२ आन्तररक श्रोत १,००,००० 

३०८ २७ ववववि खचय   २२७११ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

१,८५,००० 

३०९ १७ फुटकर र्ोजना   ३११५१ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार 

५,००,००० 

३१० १५ 
इनरूवा नगरपालिका १ न विा का ववलभन्न 
सिकहरूको िी.पी.अर तर्ार गनय कार्य   

३११५१ 
प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
५,००,००० 

३११ १४ 

सलुनि दत्तको घर हदैु राजेश साहको घर देशख 
साथै त्र्हाुँ रहेको लभत्री बाटोहरूको पशश्रि 
होिीसम्ि िाटो परुी ग्राभेि गनय कार्य   

३११५१ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

१०,००,००० 

३१२ २० 
१ नं विा लभत्र पने शंकरपरु नहर जोलिने 
जिािार क्षेत्रको संरक्षण तथा सरसफाइ   

३११५७ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार 

१,००,००० 

८०११४४०१२०२ इनरुवा नगरपालिकाविा नं.२ 

३१३ १५ पानी तथा लबजिुी   २२१११ 

राजस्व बाुँिफाुँि 
- संघीर् 
सरकार 

५०,००० 

३१४ १८ संचार िहसिु   २२११२ ५०,००० 

३१५ १६ इन्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन)   २२२१२ २,००,००० 

३१६ १९ िेशशनरी तथा औजार िियत सम्भार तथा सञ्चािन खचय   २२२२१ १,००,००० 

३१७ ७ 
सत्र्िोहन जोशशको घर देशख िनोज र्ादवको 
घर सम्ि िाटो परुी ग्राभेि गने कार्य ।   

२२२३१ 
नेपाि सरकार 
- सिालनकरण ३,००,००० 
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३१८ ९ फुटकर खचय   २२२३१ अनदुान ५,००,००० 

३१९ ८ 
बदर पशण्ितको घर तफय को बाटो िाटो परुी 
ग्राभेि गने कार्य  

२२२३१ ५,००,००० 

३२० १४ 
राजेन्र भगतको घर देशख पशिि ििाहको घर 
सम्िको बाटो िाटो परुी ग्राभेि गने कार्य   २२२३१ 

प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
३,००,००० 

३२१ ६ 
िसुहरु िेहताको घर देशख देवकुो घर सम्ि 
िाटो परुी ग्रभेि गने कार्य   

२२२३१ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

५,००,००० 

३२२ २० िसिन्द तथा कार्ायिर् सािाग्री   २२३११ राजस्व बाुँिफाुँि 
- संघीर् 
सरकार 

२,००,००० 

३२३ २२ पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचय   २२३१५ ५०,००० 

३२४ १७ अन्र् कार्ायिर् संचािन खचय   २२३१९ ५०,००० 

३२५ १२ 
िवहिा तथा बािबालिका (िवहिाहरुको क्षिता 
ववकास सम्बशन्ि अलभिशुखकरण कार्यक्रि)   

२२५१२ आन्तररक श्रोत ५०,००० 

३२६ ५ पत्र/पलत्रका सावयजलनक सनु्वाइ कार्यक्रि ।   २२५२२ आन्तररक श्रोत ५०,००० 

३२७ २ आकशस्ित ववपद् व्र्वस्थापन   २२५२२ आन्तररक श्रोत ३,००,००० 

३२८ २५ कृषहरुिाइ अविोकन भ्रिण कार्यक्रि ।   २२५२२ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
प्रदेश सरकार  

२,००,००० 

३२९ ४ कियचारी पदालिकारीहरुको अविोक भ्रिण कार्यक्रि   २२५२२ प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 

१,००,००० 

३३० २३ विािा रहेका र्वुाहरुिाइ खेिकुद सािालग्र ववतरण  २२५२२ १,००,००० 

३३१ २४ 
िवहिाहरु िाइ सरसफाइ सम्बशन्ि 
चेतनाििुक कार्यक्रि   

२२५२२ 
राजस्व बाुँिफाुँि 
- प्रदेश सरकार  

३,००,००० 

३३२ २१ ववववि खचय   २२७११ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार 

३,००,००० 

३३३ १३ 
ववलभन्न साुँस्कृलतक  कार्यक्रि (शजलतर्ा, छैठ, 

िक्ष्िी पजुा, दशै आदद)   
२५३१४ 

नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

२,००,००० 

३३४ १० 
िवहिा स्वर्िसेववका प्रोत्साहन भत्ता िालसक 
रु. 500/- को दरिे ।   

२५३१५ आन्तररक श्रोत २५,००० 

३३५ ३ 
वकटनासक औषिी छने स्प्र ेिेशशन ववतरण 
कार्यक्रि ।   

३११२२ आन्तररक श्रोत १,५०,००० 

३३६ १ 
ववलभन्न लसचाइ/कुिो पैनी सरसफाइ 
कार्यक्रि   

३११५५ आन्तररक श्रोत १,५०,००० 

३३७ ११ 
खानेपानी (ववपन्न, दलित पररवारिाइ टु्यवेि 
ववतरण कार्यक्रि)   

३११५६ आन्तररक श्रोत २,७५,००० 

८०११४४०१२०३ इनरुवा नगरपालिकाविा नं.३ 

३३८ २९ संचार िहसिु   २२११२ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
प्रदेश सरकार  

२५,००० 
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३३९ १९ इन्िन (पदालिकारी)   २२२११ प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 

५०,००० 

३४० २० इन्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन)   २२२१२ १,००,००० 

३४१ २१ सवारी सािन िियत खचय   २२२१३ 

राजस्व बाुँिफाुँि - 
प्रदेश सरकार  

२०,००० 

३४२ २२ 
िेशशनरी तथा औजार िियत सम्भार तथा 
सञ्चािन खचय   

२२२२१ ३०,००० 

३४३ १ कुिो पैनी सरसफाई   २२२३१ आन्तररक श्रोत ५०,००० 

३४४ १६ सिक बशत्त ब्र्बस्थापन   २२२३१ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

२,००,००० 

३४५ २३ िसिन्द तथा कार्ायिर् सािाग्री   २२३११ 

राजस्व बाुँिफाुँि 
- प्रदेश सरकार  

२,००,००० 

३४६ २४ पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचय   २२३१५ २०,००० 

३४७ २५ अन्र् कार्ायिर् संचािन खचय   २२३१९ १,८०,००० 

३४८ १८ सस्थागत लबकाश   २२५२२ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार १,००,००० 

३४९ २ तरकारी खेलत तालिि तथा लबउ ववतरण   २२५२२ आन्तररक श्रोत १,५०,००० 

३५० ६ 
र्वुा लबद्याथीका िालग खेिकुद सािग्री 
ववतरण , कार्यक्रि आर्ोजना   

२२५२२ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार 

२,००,००० 

३५१ ११ प्राकृलतक प्रकोप ब्र्बस्थापन   २२५२२ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

५०,००० 

३५२ ८ 

िैंलगक सिानता िवहिा , बािबालिका 
अपांग जेष्ठ नागररक एकि िवहिा सम्बशन्ि 
कार्यक्रि   

२२५२२ 

राजस्व बाुँिफाुँि 
- संघीर् 
सरकार 

१,००,००० 

३५३ २८ स्वास्थ शशलबर तथा स्वास्थ पररक्षण   २२५२२ ५०,००० 

३५४ १७ कियचारी तथा पदालिकारी क्षिता लबकाश   २२५२२ ५०,००० 

३५५ ५ 
सरसफाई एक जना व्र्शक्त राखी सरसफाई 
कार्य गराउने   

२२५२२ २,००,००० 

३५६ २६ भ्रिण खचय   २२६१२ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
प्रदेश सरकार  

२५,००० 

३५७ २७ ववववि खचय   २२७११ 
प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
३,५०,००० 

३५८ ३ 
जनता आिारभतू लबध्र्ािर् िाइ फलनयचर 
खररद गरर हस्तान्तरण गने   

२५३१४ राजस्व बाुँिफाुँि 
- संघीर् सरकार 

१,५०,००० 

३५९ ७ सस्कृलत संरक्षण   २५३१५ ५०,००० 

३६० ९ ववपद जोशखि न्रू्नीकरण राहत   २७२१२ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

१,००,००० 

३६१ ४ खानेपानी पाइप लबस्तार तथा कि ववतरण   ३११५६ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार 

१,००,००० 



इनरुवा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, इनरुवा, सनुसरी 

 

आलथयक वर्य २०७९/०८० को स्वीकृत वालर्यक नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट 

57 

 

३६२ १० बाताबरण तथा फोहर िैिा ब्र्बस्थापन   ३११५७ 

नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

१,५०,००० 

३६३ १२ 
राजेन्र भट्टराईको घर देशख उत्तर अशन्ति 
घर सम्ि आर.सी.सी. नािा   

३११५९ ५,००,००० 

३६४ १३ आबश्र्कता अनशुार िाटो परुी ग्राभेि   ३११५९ आन्तररक श्रोत ८,००,००० 

३६५ १५ 
राि पाठकको घर देशख पवुय अशन्ति घर 
सम्ि अिरुो नािा लनिायण   

३११५९ 
नेपाि सरकार 
- सिालनकरण 
अनदुान 

७,५०,००० 

३६६ १४ 

अरुण साहको घर देशख बेन ुलसग्देिको घर 
हदैु उिानाथ लनरौिाको घर सम्ि 
आर.सी.सी नािा   

३११५९ २,५०,००० 

८०११४४०१२०४ इनरुवा नगरपालिकाविा नं.४ 

३६७ ४ 
कक्षा ५ सम्ि को दलित ववद्यालथयहरु िाइ 
पोशाक कपिा   

२११२१ आन्तररक श्रोत १,००,००० 

३६८ ५ खानेपालन कार्यक्रि   २२१११ आन्तररक श्रोत १,००,००० 

३६९ १९ संचार िहसिु   २२११२ राजस्व बाुँिफाुँि 
- प्रदेश सरकार  

२५,००० 

३७० २० इन्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन)   २२२१२ ३,००,००० 

३७१ १४ ग्राभेि िियत   २२२२१ 
प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
५,००,००० 

३७२ २१ 
िेशशनरी तथा औजार िियत सम्भार तथा 
सञ्चािन खचय   

२२२२१ 

राजस्व बाुँिफाुँि 
- संघीर् 
सरकार 

५०,००० 

३७३ २२ 
िेशशनरी तथा औजार िियत सम्भार तथा 
सञ्चािन खचय   

२२२२१ १,००,००० 

३७४ २३ िसिन्द तथा कार्ायिर् सािाग्री   २२३११ १,००,००० 

३७५ २४ पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचय   २२३१५ ५०,००० 

३७६ १६ ससयफाइ   २२४१४ १,००,००० 

३७७ ७ िवहिा स्विसेववकािाइ साइकि खररद   २२५२९ आन्तररक श्रोत ३०,००० 

३७८ २५ ववववि कार्यक्रि खचय   २२५२९ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार 

५,७५,००० 

३७९ १३ फुटकर   २२५२९ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

१०,००,००० 

३८० १७ प्रकोप लनर्न्त्रण   २२५२९ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
प्रदेश सरकार  

५०,००० 

३८१ ८ िवहिा तथा बािबालिका कार्यक्रि   २२५२९ आन्तररक श्रोत १,००,००० 

३८२ १० िवहिा ववकास कार्यक्रि   २२७११ आन्तररक श्रोत १,५०,००० 

३८३ ३ खेिकुद ववकास अन्तगयत   २२७११ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

५०,००० 
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३८४ १८ सस्थागत ववकास   २२७११ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
प्रदेश सरकार  

१,५०,००० 

३८५ ६ सास्कृलतक कार्यक्रि   २५३१४ आन्तररक श्रोत २,२०,००० 

३८६ ९ स्वास्थर् लबिा कार्यक्रि   २७२१९ आन्तररक श्रोत १,००,००० 

३८७ १२ खत्वे टोिका लभलत्रबाटोिा टार्ि िगाउने   ३११५१ नेपाि सरकार 
- सिालनकरण 

अनदुान 

१,००,००० 

३८८ ११ 
हनिुान चोक दशक्षण िसुहरर टोिको 
बाटोिा टार्ि िगाउने   

३११५१ ८,५०,००० 

३८९ १ लसचाइ कुिो पैलन सरसफाइ   ३११५५ आन्तररक श्रोत १,००,००० 

३९० १५ ववपद व्र्वस्थापन कोष   ३११५७ आन्तररक श्रोत १,००,००० 

८०११४४०१२०५ इनरुवा नगरपालिकाविा नं.५ 

३९१ ३ 
िवहिा स्वास्थस्वर् सेलबका ब्र्बस्थापन तथा 
प्रोत्साहन भत्ता   

२११३३ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

२४,००० 

३९२ १९ पानी तथा लबजिुी   २२१११ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार 

९४,००० 

३९३ १८ इन्िन (पदालिकारी)   २२२११ आन्तररक श्रोत १,००,००० 

३९४ २३ इन्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन)   २२२१२ राजस्व बाुँिफाुँि 
- संघीर् 
सरकार 

५०,००० 

३९५ २४ 
िेशशनरी तथा औजार िियत सम्भार तथा 
सञ्चािन खचय   

२२२२१ ५०,००० 

३९६ १५ फुटकर   २२२३१ आन्तररक श्रोत ५,००,००० 

३९७ १७ िसिन्द तथा कार्ायिर् सािाग्री   २२३११ राजस्व बाुँिफाुँि 
- संघीर् 
सरकार 

२,५०,००० 

३९८ २० पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचय   २२३१५ ३६,००० 

३९९ २१ अन्र् कार्ायिर् संचािन खचय   २२३१९ २,००,००० 

४०० ८ 
र्वुा तथा लबध्र्ाथीहरुिाइ खेिकुद सािाग्री 
लबतरण   

२२५२२ नेपाि सरकार 
- सिालनकरण 
अनदुान 

१,००,००० 

४०१ ४ 

गरीब तथा लबपन्न पररवारहरुिाइ कििारा 
लबतरण तथा अलत लबपन्न पररवारहरुिाइ 
दाहास स्कारको िागी आवश्र्क  सािाग्री ववतरण   

२२५२२ १,००,००० 

४०२ १२ दैबी प्रकोप लबपद ब्र्बस्थापन   २२५२२ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार 

१,००,००० 

४०३ ५ 
ववलभन्न चािपवय तथा किा स स्कृतीको 
स रक्षण   

२२५२२ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

२,००,००० 

४०४ १३ स स्थागत लबकाश   २२५२२ आन्तररक श्रोत १,५०,००० 

४०५ ७ जेष्ठ नागररक सम्िान कार्यक्रि   २२५२९ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

१,००,००० 
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४०६ ६ 
िवहिाहरुको िागी लसपििुक तालिि 
स चािन   

२२५२९ आन्तररक श्रोत ५०,००० 

४०७ १६ 
नािा सिक सरसफाईतथाफोहोर िैिा 
ब्र्बस्थापन   

२२५२९ आन्तररक श्रोत २,००,००० 

४०८ २२ ववववि खचय   २२७११ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार २,२०,००० 

४०९ १ 
स्वास्थ शशलबर स चािन तथा आिारभतु 
स्वास्थ सेवा केनर ब्र्बस्थापन   

२७२१३ नेपाि सरकार 
- सिालनकरण 

अनदुान 

३,७६,००० 

४१० २ 
कृषीिा आश्रीत वकशानहरुिाइ कृषी औजार 
लबतरण कार्यक्रि   

३११२२ १,००,००० 

४११ ११ 

लिन बहादरु शे्रष्ठको घरदेखी पवुय बािेन 
चौिरीको घर सम्ि िाटो परुी ग्राभेि गरी 
टाएि लबच्छाउने   

३११५१ 
राजस्व बाुँिफाुँि 
- प्रदेश सरकार  

५,००,००० 

४१२ ९ 

अिरशान्ती स्कुि दक्षीण बनैर्ा िण्ििको 
घर सम्ि िाटो परुी ग्राभेि गरी टाएि 
लबच्छाउने   

३११५१ 
नेपाि सरकार 
- सिालनकरण 

अनदुान 

५,००,००० 

४१३ १० 

आदशय िागय बािकृष्णा पोखरेिको  घर 
सम्ि िाटो परुी ग्राभेि गरी टाएि 
लबच्छाउने   

३११५१ ५,००,००० 

४१४ १४ सिक बत्तीको िागी आवश्र्क सािाग्री खररद   ३११५९ 
प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
५,००,००० 

८०११४४०१२०६ इनरुवा नगरपालिकाविा नं.६ 

४१५ १६ पानी तथा लबजिुी   २२१११ 

राजस्व बाुँिफाुँि 
- संघीर् 
सरकार 

५०,००० 

४१६ १७ संचार िहसिु   २२११२ ३५,००० 

४१७ १८ इन्िन (पदालिकारी)   २२२११ ३५,००० 

४१८ १९ इन्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन)   २२२१२ ५०,००० 

४१९ २० सवारी सािन िियत खचय   २२२१३ ५०,००० 

४२० २१ 
िेशशनरी तथा औजार िियत सम्भार तथा 
सञ्चािन खचय   

२२२२१ १,००,००० 

४२१ २२ पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचय   २२३१५ १,००,००० 

४२२ २३ अन्र् कार्ायिर् संचािन खचय   २२३१९ १,००,००० 

४२३ ९ लसलस क्र्ािेरा जिान   २२४१२ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

१,५०,००० 

४२४ १३ लबपद ब्र्बस्थापन   २२५२२ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
प्रदेश सरकार  

१,००,००० 
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४२५ २ कृषी सम्बशन्ि उपकरण खररद गरी लबतरण   २२५२२ आन्तररक श्रोत १,५०,००० 

४२६ ४ ििेशा स्वास््र् चौकी ब्र्वस्थापन तथा सन्चािन   २२५२२ आन्तररक श्रोत ४,००,००० 

४२७ १४ फोहर िैिा ब्र्बस्थापन   २२५२२ राजस्व बाुँिफाुँि 
- प्रदेश सरकार  

१,००,००० 

४२८ १५ जि उत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रण   २२५२२ १,००,००० 

४२९ ३ कृषी हाट ब्र्बस्थापन   २२५२२ आन्तररक श्रोत ५०,००० 

४३० २४ अन्र् भ्रिण खचय   २२६१९ राजस्व बाुँिफाुँि 
- संघीर् सरकार 

५०,००० 

४३१ २५ ववववि खचय   २२७११ ४,३०,००० 

४३२ १ विा क्षेत्र लभत्रका वाटर कोषय सफा गने कार्य   ३११५८ आन्तररक श्रोत ३,००,००० 

४३३ १२ 
वहरािाि चौिरीको घर जाने बाटो ग्राभेिद 
गने कार्य   

३११५९ 
राजस्व बाुँिफाुँि 
- प्रदेश सरकार  

१,००,००० 

४३४ ५ 
सालबक ििेशा ५ गणेश िागय ग्राभेि गने 
कार्य   

३११५९ आन्तररक श्रोत १,००,००० 

४३५ ७ 
हिेसी टोि रेवत अलिकारीको घर जाने 
बाटोिा ब्िक टार्ि िगाउने कार्य   

३११५९ नेपाि सरकार 
- सिालनकरण 

अनदुान 

१२,००,००० 

४३६ ८ भगत िागय िाटो परुी ग्राभेि गने कार्य   ३११५९ ५,००,००० 

४३७ ११ 
ननु ुसरदारको घर जाने बाटो ग्राभेि गने 
कार्य   

३११५९ 
राजस्व बाुँिफाुँि 
- प्रदेश सरकार  

१,००,००० 

४३८ ६ 
जेष्ठ नागररक लबश्रािािर्/भेटघाट स्थि 
लनिायण   

३११५९ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

१,५०,००० 

४३९ १० सानालतना बाटो िियत तथा फुटकर र्ोजना   ३११५९ 
प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
५,००,००० 

८०११४४०१२०७ इनरुवा नगरपालिकाविा नं.७ 

४४० ४६ पानी तथा लबजिुी   २२१११ 

प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण 
अनदुान 

४०,००० 

४४१ ४८ इन्िन (पदालिकारी)   २२२११ १,००,००० 

४४२ ४७ इन्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन)   २२२१२ ६०,००० 

४४३ ४९ 
िेशशनरी तथा औजार िियत सम्भार तथा 
सञ्चािन खचय   

२२२२१ १,००,००० 

४४४ ५० िसिन्द तथा कार्ायिर् सािाग्री   २२३११ नेपाि सरकार 
- सिालनकरण 

अनदुान 

२,००,००० 

४४५ ५१ पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचय   २२३१५ ३०,००० 

४४६ ५२ अन्र् कार्ायिर् संचािन खचय   २२३१९ २,००,००० 

४४७ ४५ विा कार्ायिर्िा नेट सेवाको स्तरोन्नती   २२५२२ 
प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
१५,००० 
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४४८ ४० 
फोहोरिैिा ब्र्बस्थापनको िागी सचेतना 
तथा िस्टववन ब्र्बस्थापन   

२२५२२ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार 

५०,००० 

४४९ ३ पश ुपािन सम्बशन्ि 2 ददने तालिि   २२५२२ 
प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
३०,००० 

४५० १५ 
अपाुँगताहरुिाइ अपाुँगताको प्रिाणा पत्रको 
ब्र्बस्थापन   

२२५२२ आन्तररक श्रोत २०,००० 

४५१ ११ िवहिा स्वर्ि सेववकाहरुिाइ प्रोत्साहन खचय   २२५२२ आन्तररक श्रोत ८४,००० 

४५२ ३६ लबद्यािर् तथा सावयजलनक जग्गाहरुिा बकृ्षारोपण   २२५२२ राजस्व बाुँिफाुँि 
- संघीर् सरकार 

५०,००० 

४५३ ३७ बोटलबरुवा लबतरण   २२५२२ ५०,००० 

४५४ ४३ सावयजलनक सनुवुाइ   २२५२२ प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण 
अनदुान 

१५,००० 

४५५ २ पशकुो प्राथलिक औषलिको ब्र्बस्थापन   २२५२२ २०,००० 

४५६ १ पशकुो िागी खोप शशववर स  चािन   २२५२२ 

राजस्व बाुँिफाुँि 
- संघीर् 
सरकार 

५०,००० 

४५७ ४१ 
लबपद तथा जोशखििा परेकाहरुिाइ राहत 
सािाग्री लबतरण   

२२५२२ ८०,००० 

४५८ ३८ लबपद सम्बशन्ि सचेतना कार्यक्रि   २२५२२ ३०,००० 

४५९ ३९ लत्रपाि खररद   २२५२२ ४०,००० 

४६० ५ पैनी नािाको सरसफाइ तथा ब्र्बस्थापन   २२५२२ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार १,२५,००० 

४६१ १३ खानेपानी जाुँच   २२५२२ आन्तररक श्रोत १५,००० 

४६२ २३ सोिारबती जिान   २२५२२ आन्तररक श्रोत ५०,००० 

४६३ १४ कािी िशन्दर पजुा आजा कार्यक्रि   २२५२२ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

२,००,००० 

४६४ १६ 
लबद्यािर् तथा बाि लबकासको 
बािबालिकाहरुिाइ स्वास््र् शशववर सन्चािन   

२२५२२ आन्तररक श्रोत २०,००० 

४६५ १२ स्वास््र् शशलबर सन्चािन   २२५२२ आन्तररक श्रोत ४१,००० 

४६६ ४ उन्नत जातको लबुँउ लबतरण   २२५२२ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

१,५०,००० 

४६७ ४४ होलिंग बोिय ब्र्बस्थापन   २२५२२ 
प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
८०,००० 

४६८ १७ होि पाइप खररद तथा लबतरण   २२५२२ आन्तररक श्रोत ७५,००० 

४६९ ४२ 
विा कियचारी तथा जनप्रलतलनिीहरुिाइ 
क्षिता लबकास तालिि   

२२५२२ 
प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
४०,००० 

४७० ५३ ववववि खचय   २२७११ 

नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

२,७०,००० 

४७१ २४ 
भरत खवासको घरदेखी राजेश खवासको 
घर सम्ि िाटो परुी ग्राभेि   

३११५९ ७५,००० 
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४७२ २२ 
रोवहत चौिरीको घरदेखी शारदा लबद्यािर् 
सम्ि िाटो परुी ग्राभेि   

३११५९ आन्तररक श्रोत ७५,००० 

४७३ १८ लबलभन्न बाटोहरुको िियत सम्हार   ३११५९ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

१,५०,००० 

४७४ ३५ श्री नेराहरीिालबिा तार जािी घेरावेरा तथा िियत   ३११५९ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार 

२,००,००० 

४७५ २७ 
फुिबारी बािलबकास केन्र घेरावेरा 
शौचािर् तथा फलनयचर िियत सम्हार   

३११५९ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
प्रदेश सरकार  

५०,००० 

४७६ ३२ 
उपेन्र िेहताको घर देखी पवुयको बाटोिा िाटो 
परुी ग्राभेि   

३११५९ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार 

५०,००० 

४७७ ३० 
सत नारार्ण चौिरीको घर देखी पशिि अजुयन 
गरंुुगको घर सम्ि कच्ची नािा ब्र्बस्थापन   

३११५९ राजस्व बाुँिफाुँि 
- प्रदेश सरकार  

७५,००० 

४७८ ३१ रौदीको घर अगािी कल्भटय िियत सम्हार   ३११५९ २,००,००० 

४७९ ३३ कािी िशन्दरको ििु बाटोिा ग्राभेि   ३११५९ 
राजस्व बाुँिफाुँि 
- संघीर् सरकार 

७५,००० 

४८० २८ 
लनियिको घर देखी फौदीको घर सम्ि िाटो परुी 
ग्राभेि   

३११५९ 
राजस्व बाुँिफाुँि 
- प्रदेश सरकार  

७५,००० 

४८१ २५ सन्तोषको घरदेखी गिन खोिा सम्ि ग्राभेि   ३११५९ आन्तररक श्रोत ७५,००० 

४८२ २१ 
झािगुे पिु देखी राििाि सरदारको घर 
सम्िको बाटोिा िाटो परुी ग्राभेि   

३११५९ आन्तररक श्रोत ७५,००० 

४८३ १९ 
उिा सरदारको घर देखी अम्र्ारी नहरको 
कल्भटय सम्ि ग्राभेि   

३११५९ नेपाि सरकार 
- सिालनकरण 

अनदुान 

५,००,००० 

४८४ २६ 
भिुवुा खवासको घर देखी शचत ुसरदारको घर 
सम्ि िाटो परुी ग्राभेि   

३११५९ १,००,००० 

४८५ २० विा कार्ायिर्िा टहरा तथा र गरोगन   ३११५९ आन्तररक श्रोत ३,००,००० 

४८६ २९ श्री ज्र्ाउि हक लबद्यािर् जान ेबाटो िाटो परुी ग्राभेि   ३११५९ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
प्रदेश सरकार  

१,००,००० 

४८७ ६ भशन्सर्ािाइ के्षत्रको स रक्षण तथा ब्र्बस्थापन   ३११५९ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

१,२५,००० 

४८८ ३४ िगरैन थान पबुयको बाटोिा कल्भटय लनिायण   ३११५९ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार 

२,००,००० 

४८९ ८ हरी आिारभतु लबद्यािार्को 2 कोठे भइु ढिान   ३११६१ आन्तररक श्रोत ५०,००० 

४९० १० खोप केन्रहरु िियत स भार तथा स चािन   ३११६१ आन्तररक श्रोत ५०,००० 

४९१ ७ शारदा आिारभतु लबद्यािर्को वािलबकास िियत   ३११६१ आन्तररक श्रोत ५०,००० 

४९२ ९ श्री ज्र्ाउि हक लबद्यािर्को शौचािर् िियत   ३११६१ आन्तररक श्रोत २०,००० 

८०११४४०१२०८ इनरुवा नगरपालिकाविा नं.८ 

४९३ २८ संचार िहसिु   २२११२ 
प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
५०,००० 
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४९४ ३७ इन्िन (पदालिकारी)   २२२११ आन्तररक श्रोत १,५०,००० 

४९५ २९ इन्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन)   २२२१२ राजस्व बाुँिफाुँि 
- प्रदेश सरकार  

५०,००० 

४९६ ३० िेशशनरी तथा औजार िियत सम्भार तथा सञ्चािन खचय   २२२२१ १,००,००० 

४९७ ३६ िसिन्द तथा कार्ायिर् सािाग्री   २२३११ 
प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
१,५०,००० 

४९८ ३८ इन्िन - अन्र् प्रर्ोजन   २२३१४ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
प्रदेश सरकार  

५०,००० 

४९९ ३१ पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचय   २२३१५ प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 

५०,००० 

५०० ३२ अन्र् कार्ायिर् संचािन खचय   २२३१९ १,००,००० 

५०१ २७ 
टोि लबकास गठन तथा जन प्रलतलनलि कियचारी 
अबिोकन   

२२५१२ आन्तररक श्रोत १,००,००० 

५०२ ५ खेिकुद लबकास कार्यक्रि तथा खेि सािाग्री लबतरण   २२५२२ आन्तररक श्रोत १,००,००० 

५०३ १ 
कृषक सिहु पवहचान गरी उन्नत जातको 
लबउ लबतरण गने  

२२५२२ नेपाि सरकार - 
सिालनकरण 
अनदुान 

१,००,००० 

५०४ २४ सिक बती िियत सम्भार  २२५२२ ३,००,००० 

५०५ २ लसचाइको ब्र्वस्था नभएको ठाउुँिा बोररंगको ब्र्बस्था   २२५२२ आन्तररक श्रोत २,००,००० 

५०६ ३५ ििय संस्कृलत प्रबियन तथा जातजाती उत्थान कार्यक्रि  २२५२२ आन्तररक श्रोत २५,००० 

५०७ ४ 
लबपन्न तथा दलित व्र्ाक्तीको पवहचान गरी 
खानेपानीको िालग कि लबतरण कार्यक्रि    

२२५२२ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

१,००,००० 

५०८ ३४ 
ििय संस्कृलत प्रबियन तथा जातजाती उत्थान 
कार्यक्रि  

२२५२२ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार 

५०,००० 

५०९ ३ पश ुववकास कार्यक्रि  २२५२२ आन्तररक श्रोत १,००,००० 

५१० ७ बाि िैत्री कार्यक्रि  २२५२२ आन्तररक श्रोत ६०,००० 

५११ २६ 
नागररक संतवुि सबेक्षण तथा सचुना 
प्रलबलिको प्रर्ोग  

२२६११ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

५०,००० 

५१२ ३३ ववववि खचय   २२७११ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
प्रदेश सरकार  

३,००,००० 

५१३ ८ 
ज्र्ष्ठ नागररक अपांग तथा िवहिा संवर्ि 
सेववका सम्बन्िी  कार्यक्रि   

२५३१४ आन्तररक श्रोत १,१५,००० 

५१४ ६ ििय संस्कृलत प्रबियन तथा जातजाती उत्थान कार्यक्रि   २५३१४ 

नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

१,००,००० 

५१५ १७ 
रहिानको घरबाट पशिि राजाजी थान 
सम्िको बाटोिा िाटो परुी ग्राभेि गने    

३११५१ ५०,००० 

५१६ १८ 
घोघाइ सदाको घर देखी बिु सागरको घर 
सम्िको बाटोिा ग्राभेि गने   

३११५१ आन्तररक श्रोत २,००,००० 
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५१७ १६ 
बेच ुिंििको घर देखी दशक्षण राजाजी थान 
सम्ि जाने बाटोिा िाटो परुी ग्राभेि गने    

३११५१ 

नेपाि सरकार 
- सिालनकरण 

अनदुान 

६०,००० 

५१८ १० 

लतनकुने चौक देखी छत्रबहादरु थापाको घर 
सम्ि सिकको खाििोिा  िाटो परुी ४२ 
फुटे बाटो स्तरोन्नती तथा लसिाकन   

३११५१ १,००,००० 

५१९ २२ 
बेचन लिर्ाको घरबाट पवुय िखु्तारको घर हदैु राज 
कुिार रािको घर सम्ि िाटो परुी ग्राभेि गने  

३११५१ १,००,००० 

५२० १५ 
वहतिाि साहको घरबाट पशिि गवहिा 
टोि सम्ि िाटो परुी ग्राभेि  

३११५१ १,००,००० 

५२१ १३ 
अक्षिािको घर देशख गवहिा टोि सम्िको 
बाटोिा िाटो परुी ग्राभेि   

३११५१ १,००,००० 

५२२ २३ कंसििान हिबाइ टोि जाने बाटो ग्राभेि    ३११५१ १,००,००० 

५२३ १९ 
बन्ह ुचौिरीको घर दशक्षण िजाबतीको घर हदैु 
पशचर्ा ऋवषदेवको घर सम्िको बाटो ग्राभेि   

३११५१ १,००,००० 

५२४ २० 

िजावतीको घर देखी दशक्षण देब नारार्ण 
चौिरीको घर हदैु घोिा घोिी थान सम्ि 
कृवष बाटोिा िाटो परुी ग्राभेि    

३११५१ १,००,००० 

५२५ १२ 
श्र्ाि सनु्दर ठाकुरको घर देखी भोिाको 
घर सम्िको बाटोिा िाटो परुी ग्राभेि गने   

३११५१ २,००,००० 

५२६ २१ 
देलसर्ाको घर पशिि िसुहरी जाने ददना 
भरी िंशन्दर सम्ि ग्राभेि  

३११५१ 
राजस्व बाुँिफाुँि 
- संघीर् सरकार 

१,००,००० 

५२७ १४ 
राजेन्र िेहताको घर देखी पशिि सिसान 
घाट सम्िको बाटोिा िाटो परुी ग्राभेि गने    

३११५१ आन्तररक श्रोत १,००,००० 

५२८ २५ सिक िियत सम्भार तथा अन्र् फुटकर खचय   ३११५१ 
राजस्व बाुँिफाुँि 
- संघीर् सरकार 

८,५०,००० 

५२९ ९ 

लबपद सम्बन्िी प्रशशक्षण प्रचार तथा उद्दार 
सम्बन्िी कार्यक्रि तथा बकृ्षाराेेपन 
कार्यक्रि   

३११५७ नेपाि सरकार 
- सिालनकरण 

अनदुान 

३,००,००० 

५३० ११ 
िोहन चौकको चौतारी स्तरौन्नती तथा 
छानाको ब्र्वस्था  

३११६१ ४०,००० 

८०११४४०१२०९ इनरुवा नगरपालिकाविा नं.९ 

५३१ २९ संचार ववितु िहशिु पानी   २२१११ 

राजस्व बाुँिफाुँि 
- संघीर् 
सरकार 

१,५०,००० 

५३२ २६ इन्िन (पदालिकारी)   २२२११ १,००,००० 

५३३ २७ इन्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन)   २२२१२ ७०,००० 

५३४ २८ 
िेशशनरी तथा औजार फलनयचर तथा िियत 
सम्भार   

२२२२१ १,००,००० 
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५३५ १२ 
जनकल्र्ाण आिारभतु वविािर् व्र्वस्थापन 
गने कार्य   

२२२३१ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

१,००,००० 

५३६ १८ सावयजलनक शौचािर्हरु िियत गने कार्य   २२२३१ 
प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
५०,००० 

५३७ ११ 
साववकका विाहरुिा पाेेिबत्ती जिान तथा 
िियत गने   

२२२३१ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

२,००,००० 

५३८ ५ स्वास््र् चौकी व्र्वस्थापन   २२२३१ आन्तररक श्रोत १,००,००० 

५३९ ८ 
साववक बलबर्ा २ वव.वप. प्रावव व्र्वस्थापन 
खचय   

२२२३१ 
प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
५०,००० 

५४० १४ फुटकर खाल्िा खलु्िी िियत   २२२३१ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

६,००,००० 

५४१ २२ िसिन्द तथा कार्ायिर् संचािन खचय   २२३११ राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार 

२,५०,००० 

५४२ २३ पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचय   २२३१५ ३०,००० 

५४३ २१ सावयजलनक सनुवुाइ तथा पत्रपलत्रका   २२३१५ 
प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
७५,००० 

५४४ २४ अन्र् कार्ायिर् संचािन खचय   २२३१९ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार 

१,००,००० 

५४५ ७ िवहिा अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागररक कार्यक्रि   २२५२२ आन्तररक श्रोत ५०,००० 

५४६ ४ र्वुा खेिकुद तथा अन्र् व्र्वस्थापन   २२५२२ आन्तररक श्रोत १,००,००० 

५४७ २० 
पदालिकारी तथा कियचारी प्रशशक्षण 
कार्यक्रि   

२२५२२ 
प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
६५,००० 

५४८ ३ बािववकास व्र्वस्थापन खचय   २२५२२ आन्तररक श्रोत ५०,००० 

५४९ २५ ववववि खचय   २२७११ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार २,००,००० 

५५० २ 
ववलभन्न सिदुार्का िागी साुँस्कृलतक 
कार्यक्रि तथा आवश्र्क सािाग्री खररद   

२५३१४ आन्तररक श्रोत १,००,००० 

५५१ १६ ववपद व्र्वस्थापन   २७२१२ 
प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
१,००,००० 

५५२ १ 
कृषकहरुको िागत सहभालगतािा च्र्ापकटर 
ववतरण   

३११२२ आन्तररक श्रोत ५,००,००० 

५५३ ६ टर्वेुि ववतरण गने कार्य   ३११२२ आन्तररक श्रोत १,००,००० 

५५४ ९ 
सरस्वती िावव पछालिको बाटोको 
आर.लस.लस. ढिान गने कार्य   

३११५१ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

५,००,००० 

५५५ १५ 
साववक बलबर्ा २ सलिि लिर्ाको घर जाने 
बाटो आर लस लस ढिान गने कार्य   

३११५१ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
प्रदेश सरकार  

५,००,००० 

५५६ १० 
साववक बलबर्ा ४ हावा िहि देखी उत्तर 
जाने बाटो आर.लस.लस. ढिान गने कार्य   

३११५१ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

५,००,००० 
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५५७ १३ 
साववक बलबर्ा २ वहरा उराुँवको घर जाने 
बाटो ग्राभेि गने कार्य   

३११५१ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

१,००,००० 

५५८ १७ पूणय सरसफाइ तथा फोहोरिैिा व्र्वस्थापन   ३११५८ प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 

१,५०,००० 

५५९ १९ नागररक विा पत्र   ३११५९ १०,००० 

८०११४४०१२१० इनरुवा नगरपालिकाविा नं.१० 

५६० ३ स्वर्ि सेववका भत्ता   २११३९ आन्तररक श्रोत १,००,००० 

५६१ १९ पानी तथा लबजिुी   २२१११ नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

३५,००० 

५६२ २० संचार िहसिु   २२११२ २५,००० 

५६३ १८ इन्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन)   २२२१२ 
प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
१,००,००० 

५६४ २१ सवारी सािन िियत खचय   २२२१३ 
नेपाि सरकार - 

सिालनकरण अनदुान 

९०,००० 

५६५ २२ 
िेशशनरी तथा औजार िियत सम्भार तथा 
सञ्चािन खचय   

२२२२१ १,००,००० 

५६६ २३ िसिन्द तथा कार्ायिर् सािाग्री   २२३११ राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार 

१,५०,००० 

५६७ २४ इन्िन - अन्र् प्रर्ोजन   २२३१४ ५०,००० 

५६८ २५ पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचय   २२३१५ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

१,००,००० 

५६९ २७ अन्र् कार्ायिर् संचािन खचय   २२३१९ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार 

१,००,००० 

५७० १६ सावयजलनक पररक्षण   २२४११ 
प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
५०,००० 

५७१ ७ जनशक्ती व्र्वस्थापन   २२५२१ आन्तररक श्रोत १,५०,००० 

५७२ १७ सूचना प्रवाह   २२५२२ 
प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
१,००,००० 

५७३ ४ ििय स स्कूलत तथा चािवाि खचय   २२५२२ आन्तररक श्रोत १,७५,००० 

५७४ ५ र्वुा तथा खेिकुद शशक्षा ववकाश कार्यक्रि   २२५२२ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

५०,००० 

५७५ २ सिक बलत व्र्वस्थापन   २२५२२ आन्तररक श्रोत १,००,००० 

५७६ ६ लनशलु्क स्वास््र् लबिा कार्यक्रि   २२५२९ आन्तररक श्रोत १,७५,००० 

५७७ २६ ववववि खचय   २२७११ 

नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

२,५०,००० 

५७८ ११ 
र्ालसन साहको घर देशख इदरस लिर्ाको घर 
सम्िको बाटोिा िाटो तथा ग्राइभेि कार्य   

३११५१ ६,००,००० 

५७९ १३ नािा सफा गने कार्य   ३११५५ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
प्रदेश सरकार  

३,००,००० 

५८० ९ फुटकर सानालतना र्ोजना   ३११५९ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार 

४,००,००० 

५८१ १० 
साववक विा नं. ७ जावकर लिर्ाको घर देशख ऐजवु 
लिर्ाको घर सम्ि नािा लनिायण तथा हू्यि पाइप ३११५९ 

नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

४,००,००० 
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िगाउने कार्य   

५८२ १ कृवष सिकिा िाटो तथा ग्राईभेि कार्य   ३११५९ आन्तररक श्रोत ३,००,००० 

५८३ ८ 
साववक विा न ७ ससुरी खाोिािा बाुँि 
बाुँध्ने कार्य   

३११५९ 
नेपाि सरकार - 
सिालनकरण अनदुान 

३,५०,००० 

५८४ १२ िियत तथा सम्भार खचय   ३११७१ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
प्रदेश सरकार  

२,००,००० 

५८५ १४ जनशक्ती व्र्वस्थापन   ३११७१ 
प्रदेश नंबर १  - 

सिालनकरण अनदुान 
२,५०,००० 

५८६ १५ लबपद व्र्वस्थापन   ३१५११ 
राजस्व बाुँिफाुँि - 
संघीर् सरकार 

३,००,००० 

८०११४४०१५११  संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रि (शसतय अनदुान) 

५८७   

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र 
अस्पतािहरुिा कार्यरत कियचारीहरुको तिव, िहगी 
भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोषाक िगार्त प्रशासलनक खचय 
सिेत   

२११११ 

नेपाि सरकार 
- शसतय अनदुान  

चाि ु

२,२६,००,००० 

५८८   

आिारभतू तहका स्वीकृत दरवन्दीका शशक्षक, राहत 
अनदुान शशक्षकका िालग  तिब भत्ता अनदुान (ववशेष 
शशक्षा पररषद अन्तरगतका शशक्षक/कियचारीहरु सिेत)   

२११११ नेपाि सरकार 
- शसतय अनदुान  

चाि ु

११,१८,००,००० 

५८९   
कृवष तथा पश ुसेवाका एक गाुँउ एक 
प्राववलिकहरुको तिव भत्ता   

२११११ ६,००,००० 

५९०   

प्रारशम्भक बाि ववकास  सहजकतायहरुको 
पाररश्रलिक तथा ववद्यािर् कियचारी 
व्र्बस्थापन अनदुान   

२११११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक)]  

१६,७४,००० 

५९१   

िाध्र्लिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शशक्षक, राहत 
अनदुान शशक्षक  िालग तिब भत्ता अनदुान (ववशेष 
शशक्षा पररषद अन्तरगतका शशक्षक/कियचारी,प्राववलिक 
िारका प्रशशक्षक सिेत)   

२११११ 
नेपाि सरकार 
- शसतय अनदुान  

चाि ु

२,९०,००,००० 

५९२   

प्रारशम्भक बाि ववकास  सहजकतायहरुको 
पाररश्रलिक तथा ववद्यािर् कियचारी 
व्र्बस्थापन अनदुान   

२११११ ९३,९९,००० 

५९३   
एि. आइय. एस. अपरेटर र  वफल्ि सहार्क 
पाररश्रलिक, चािपवय खतय तथा पोशाक खचय   २११११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ आई लि ए 
- सोिभनाय हनेु ऋण 
(बैदेशशक)]  

६,३२,००० 

५९४   
िाध्र्लिक तह कक्षा (९-१०) िा अंग्रजेी,गशणत 
र ववज्ञान ववषर्िा शशक्षण सहर्ोग अनदुान   

२११११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक)]  

३,१६,००० 

५९५   रोजगार सहार्कको तिब   २११११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ आई लि ए 
- सोिभनाय हनेु ऋण 
(बैदेशशक)]  

३,९३,००० 

५९६   कृवष स्नातक करार   २११११ 
नेपाि सरकार - 
शसतय अनदुान  चाि ु

४,८०,००० 



इनरुवा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, इनरुवा, सनुसरी 

 

आलथयक वर्य २०७९/०८० को स्वीकृत वालर्यक नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट 

68 

 

५९७   
तिब तथा सलुबिा- आप्रवासी स्रोत केन्र 
कियचारी   

२११११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
स्वीट्जरल्र्ाण्ि - एस िी 
सी - नगद अनदुान 
(बैदेशशक)]  

२१,९३,००० 

५९८   

प्रारशम्भक बाि ववकास  सहजकतायहरुको 
पाररश्रलिक तथा ववद्यािर् कियचारी व्र्बस्थापन 
अनदुान   

२११११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनेु ऋण (बैदेशशक)]  

३४,०७,००० 

५९९   रोजगार संर्ोजकको तिव   २११११ 
नेपाि सरकार - 
शसतय अनदुान  चाि ु

४,९४,००० 

६००   प्राववलिक सहार्कको तिव   २११११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ आई लि ए 
- सोिभनाय हनेु ऋण 
(बैदेशशक)]  

३,९३,००० 

६०१   
तिब तथा सलुबिा- िनोसािाशजक 
परािशयकताय   

२११११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
स्वीट्जरल्र्ाण्ि - एस िी 
सी - नगद अनदुान 
(बैदेशशक)]  

४,४६,००० 

६०२   
िाध्र्लिक तह कक्षा (९-१०) िा अंग्रजेी,गशणत 
र ववज्ञान ववषर्िा शशक्षण सहर्ोग अनदुान   

२११११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनेु ऋण (बैदेशशक)]  

६,४४,००० 

६०३   
िाध्र्लिक तह कक्षा (९-१०) िा अंग्रजेी,गशणत 
र ववज्ञान ववषर्िा शशक्षण सहर्ोग अनदुान   

२११११ नेपाि सरकार 
- शसतय अनदुान  

चाि ु

१७,७५,००० 

६०४   रोजगार संर्ोजकको पोसाक   २११२१ १०,००० 

६०५   रोजगार सहार्कको पोशाक भत्ता   २११२१ नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ आई लि ए 

- सोिभनाय हनेु ऋण 

(बैदेशशक)]  

१०,००० 

६०६   प्राववलिक सहार्कको पोसाक   २११२१ १०,००० 

६०७   
खाद्यान्न बािीको उन्नत बीउ उपर्ोगिा 
अनदुान   

२११२२ नेपाि सरकार - 
शसतय अनदुान  

चाि ु

१०,००,००० 

६०८   रोजगार संर्ोजकको स्थानीर् भत्ता   २११३१ १७,००० 

६०९   रोजगार सहार्को स्थानीर् भत्ता   २११३१ 
नेपाि सरकार - शसतय 

अनदुान  चाि ु[ आई लि ए 
- सोिभनाय हनेु ऋण 

(बैदेशशक)]  

११,००० 

६१०   प्राववलिक सहार्कको स्थानीर् भत्ता   २११३९ ११,००० 

६११   

आप्रवासी स्रोत केन्र र शजल्िा प्रशासन  

कार्यिर्को प्रलतलनलि, स्थानीर् तहको प्रलतलनलि र 
पररर्ोजना कियचारी सुँगको सिन्वर् वैठक   

२११३९ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
स्वीट्जरल्र्ाण्ि - एस िी 
सी - नगद अनदुान 
(बैदेशशक)]  

२०,००० 

६१२   
िेशशनरी आजार तथा फलनयचर िियत सम्भार 
(सेवा केन्र सञ्चािानाथय)   

२२२२१ 

नेपाि सरकार - 
शसतय अनदुान  चाि ु
[ आई लि ए - 

सोिभनाय हनु ेऋण 

(बैदेशशक)]  

९६,००० 

६१३   
िसिन्द सािान खररद (सेवा केन्र 
सञ्चािानाथय)   

२२३११ १,८०,००० 

६१४   
एि. आइय. एस. अपरेटर र वफल्ि सहार्को 
िालग सञ्चार खचय   

२२३१५ ७,००० 

६१५   
सञ्चार सािाग्री प्रसारण तथा छपाइय (सञ्चार 
र पुँहचु अलभर्ान सञ्चािान)   

२२३१५ १,५०,००० 
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६१६   ववद्यािर् सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन अनदुान   २२३१९ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनेु ऋण (बैदेशशक)]  

५,०७,००० 

६१७   िनोसिाशजक परािशय  संचािन खचय   २२३१९ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
स्वीट्जरल्र्ाण्ि - एस िी 
सी - नगद अनदुान 
(बैदेशशक)]  

९३,००० 

६१८   ववद्यािर् सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन अनदुान   २२३१९ 
नेपाि सरकार - 
शसतय अनदुान  चाि ु

१३,९९,००० 

६१९   रोजगार सेवा केन्रको सुँचािन खचय   २२३१९ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ आई लि ए 
- सोिभनाय हनेु ऋण 
(बैदेशशक)]  

२,६५,००० 

६२०   ववद्यािर् सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन अनदुान   २२३१९ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक)]  

२,४९,००० 

६२१   रोजगार सेवा केन्र संगको सहकार्य   २२४११ नेपाि सरकार - 
शसतय अनदुान  चाि ु
[ स्वीट्जरल्र्ाण्ि - 
एस िी सी - नगद 

अनदुान (बैदेशशक)]  

१,१०,००० 

६२२   ररटनी स्वरं्ि सेवक पररचािन   २२५११ ५,८४,००० 

६२३   
शजल्िा लभत्र सािी पररर्ोजनाको अिय वावषयक 
तथा वावषयक सिीक्षा गोष्ठी   

२२५१२ १,२२,००० 

६२४   
आ.व. २०७९/८० िा नर्ाुँ िाछा पकेट 
ववकास कार्यक्रि सञ् चािन   

२२५२२ 
नेपाि सरकार - 
शसतय अनदुान  चाि ु

१५,००,००० 

६२५   
तोवकएका  ववद्याथीको ददवा खाजाका िालग  

ववद्यािर्िाई अनदुान   
२२५२२ 

नेपाि सरकार - 
शसतय अनदुान  चाि ु
[ एस.इ.एस.पी. - 
सोिभनाय अनदुान 

(बैदेशशक)]  

१७,६६,००० 

६२६   
सावयजलनक ववद्यािर्का  ववद्याथीहरुका िालग 
लनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान   

२२५२२ ६,४२,००० 

६२७   िानबािी प्रवियन कार्यक्रि   २२५२२ 

नेपाि सरकार 
- शसतय अनदुान  

चाि ु

२५,२०,००० 

६२८   

गररबी लनवारणका िालग िघ ुउद्यि ववकास कार्यक्रि 
संचािन लनदेशशका, २०७७ बिोशजि उद्यिीको 
स्तरोन्नती (आवश्र्कता पवहचानका आिारिा पनुतायजगी 
र एिभान्स सीप ववकास तालिि कार्यक्रि)   

२२५२२ ४,००,००० 

६२९   
पररवार लनर्ोजन वकशोर वकशोरी तथा 
प्रजनन ्स्वास््र् कार्यक्रि   

२२५२२ ५,२०,००० 

६३०   उन्नत बीउ ववतरकिाई प्रोत्साहन अनदुान   २२५२२ १,५०,००० 

६३१   सिदुार् अलभिखुीकरण कार्यक्रि   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
स्वीट्जरल्र्ाण्ि - एस िी 
सी - नगद अनदुान 
(बैदेशशक)]  

१२,००० 

६३२   

अन्र् ववववि खचय - आर्ोजना, सािाशजक 
सरुक्षा तथा घटना दताय सम्बन्िी ववलभन्न 
बैंठकको शचर्ापान िगार्तको खचय   

२२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ आई लि ए 
- सोिभनाय हनेु ऋण 
(बैदेशशक)]  

५५,००० 
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६३३   

अलत गररब पररवारहरुको िालग कशम्तिा 
१० जनाको िालग हनुे गरी साझा सवुविा 
केन्रको स्थापना 

२२५२२ 

नेपाि सरकार 
- शसतय अनदुान  

चाि ु

५,००,००० 

६३४   कृलत्रि गभायिान लिसन कार्यक्रि   २२५२२ ३,००,००० 

६३५   

कोलभि-१९ बाट पगुेको शैशक्षक क्षलतको 
पररपरुण तथा अन्र् ववपदको सिर्िा 
लसकाइ लनरन्तरताका िालग कार्यक्रि   

२२५२२ ३,२४,००० 

६३६   
कृवष, पशपुन्छी तथा ित्स्र् त्र्ाकं 
अध्र्ावलिक कार्यक्रि   

२२५२२ १,००,००० 

६३७   
आुँखा, नाक, कान, घांटी तथा िखु स्वास््र् 
सम्वशन्ि अलभिखुीकरण   

२२५२२ १,४०,००० 

६३८   

ववद्यािर् स्वास््र् शशक्षा/आिा सिूह तथा 
िवहिा स्वास््र् स्वरं् सेववकाहरुका िालग 
सािाशजक ब्र्वहार पररवतयन कार्यक्रि   

२२५२२ ७५,००० 

६३९   
स्थानीर् आप्रावसी कािदारहरुको संजाि 
सदस्र्हरूको वैठक तथा पैरवी  कार्यक्रि   

२२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
स्वीट्जरल्र्ाण्ि - एस िी 
सी - नगद अनदुान 
(बैदेशशक)]  

८०,००० 

६४०   

सम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार 
प्रलतस्पिाय बवृि गनयका िालग कशम्तिा ५ 
जनाको सिहुिा प्रलबलि हस्तान्तरण   

२२५२२ 

नेपाि सरकार 
- शसतय अनदुान  

चाि ु

१,४०,००० 

६४१   

क्षर्रोगका जोशखि सिहु तथा स्वास्थ सेवाको पहचु 
कि भएका सिदुार्िा सकृर् क्षर्रोग खोजपिताि 
कार्यक्रि।  घरपररवारका सदस्र्हरूको  सम्पकय  पररक्षण, 

एवं पाुँच वषय िलुनका बािबालििा क्षर्रोग रोकथाि 
सम्बन्िी टी.वप.टी. कार्यक्रि   

२२५२२ १,०३,००० 

६४२   

ववलभन्न सरुवारोग, नसने रोग, जनुोवटक, िानलसक 
स्वास््र् सम्बशन्ि अन्तरवक्रर्ा कार्यक्रि तथा ददवसहरु 
(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, 

आत्िहत्र्ा रोकथाि ददवस, िानलसक स्वास््र् ददवस, 

अल्जाईिर ददवस, रेलबज ददवस, ववश्व औिो ददवस) 
िनाउने   

२२५२२ १,००,००० 

६४३   
आ.व. २०७९/८० िा नर्ाुँ तरकारीबािी 
पकेट ववकास कार्यक्रि सञ् चािन   

२२५२२ १,२०,००० 

६४४   
िास ुजाुँच ऐन कार्ायन्वन सहशजकरण 
कार्यक्रि   

२२५२२ ९,७०,००० 

६४५   

पशपंुक्षी आदीबाट हनुे ईन्फुएन्जा, बिय फ्ि,ु 

AMR, लसविसकोलसस, टक्सो्िाज्िोलसस आदद 
ववलभन्न सरुवारोग सम्बशन्ि रोकथाि तथा 
लनर्न्त्रणका िालग सचेतना कार्यक्रि   

२२५२२ २०,००० 

६४६   रोजगारी सजृना (आई.लि.ए.ì   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ आई लि ए 
- सोिभनाय हनेु ऋण 
(बैदेशशक)]  

२४,०७,००० 
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६४७   
तोवकएका  ववद्याथीको ददवा खाजाका िालग  

ववद्यािर्िाई अनदुान   
२२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनेु ऋण (बैदेशशक)]  

३५,९५,००० 

६४८   पोषण कार्यक्रि   २२५२२ नेपाि सरकार - 
शसतय अनदुान  चाि ु

४,२०,००० 

६४९   वकसान सूचीकरण कार्यक्रि   २२५२२ ३,००,००० 

६५०   
सावयजलनक ववद्यािर्िा अध्र्र्नरत ववद्याथीहरुका 
िालग छात्रबशृत्त (आवासीर् तथा गैरआवासीर्)   

२२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनेु ऋण (बैदेशशक)]  

५,७१,००० 

६५१   
शैशक्षक पहुुँच सलुनशितता, अनौपचाररक तथा वैकशल्पक 
शशक्षा कार्यक्रि (परम्परागत ववद्यािर्, वैकशल्पक 
ववद्यािर्, साक्षरता र लनरन्तर शशक्षाका कार्यक्रि सिेत)   

२२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनेु ऋण (बैदेशशक)]  

५,३८,००० 

६५२   
तोवकएका  ववद्याथीको ददवा खाजाका िालग  

ववद्यािर्िाई अनदुान   
२२५२२ 

नेपाि सरकार 
- शसतय अनदुान  

चाि ु

९८,८१,००० 

६५३   

रावष्ट्रर् िवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववका  कार्यक्रि 
(पोशाक प्रोत्साहन, र्ातार्ात खचय, वावषयक सलिक्षा 
गोष्ठी र ददवस िनाउन ेखचय सिेत)   

२२५२२ २३,००,००० 

६५४   
कोलभि १९ को भ्र्ाशक्सनको लिशजटाइजेशन 
तथा क्रू् आर कोि प्रिाशणकरण   

२२५२२ १,२०,००० 

६५५   
सावयजलनक ववद्यािर्िा अध्र्र्नरत ववद्याथीहरुका िालग 
छात्रबृशत्त (आवासीर् तथा गैरआवासीर्)   

२२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक)]  

२,९२,००० 

६५६   
सावयजलनक ववद्यािर्िा अध्र्र्नरत ववद्याथीहरुका िालग 
छात्रबृशत्त (आवासीर् तथा गैरआवासीर्)   

२२५२२ 

नेपाि सरकार 
- शसतय अनदुान  

चाि ु

१५,०३,००० 

६५७   

ववश्व औिो ददवस िनाउने, वकटजन्र् रोग लनर्न्त्रण 
कार्यक्रिको अनगुिन एवि ्िूल्र्ाङ्कन तथा वकटजन्र् 
रोग लनर्न्त्रणका िालग बहलुनकार् अन्तरवक्रर्ा गने तथा 
Active Case Detection (औिो र कािाजार)   

२२५२२ ३०,००० 

६५८   
शैशक्षक पहुुँच सलुनशितता, अनौपचाररक तथा वैकशल्पक 
शशक्षा कार्यक्रि (परम्परागत ववद्यािर्, वैकशल्पक 
ववद्यािर्, साक्षरता र लनरन्तर शशक्षाका कार्यक्रि सिेत)   

२२५२२ 
नेपाि सरकार - 
शसतय अनदुान  चाि ु

१४,८५,००० 

६५९   
सावयजलनक ववद्यािर्का  ववद्याथीहरुका िालग 
लनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान   

२२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनेु ऋण (बैदेशशक)]  

१३,०६,००० 

६६०   अन्तरावष्ट्रर् अप्रवासी ददवस   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
स्वीट्जरल्र्ाण्ि - एस िी 
सी - नगद अनदुान 
(बैदेशशक)]  

३०,००० 

६६१   
आ.व. २०७९/८० िा नर्ाुँ तरकारीबािी 
पकेट ववकास कार्यक्रि सञ् चािन   

२२५२२ 

नेपाि सरकार 
- शसतय अनदुान  

चाि ु

१०,८०,००० 

६६२   एक पालिका एक भेटेररनरी िाक्टर   २२५२२ ४,८०,००० 

६६३   
पोपण ववशेष (स्वास््र्) क्षेत्रका कार्यक्रि 
सञ्चािन   

२२५२२ १,५०,००० 
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६६४   

कोलभि-१९ बाट पगुेको शैशक्षक क्षलतको 
पररपरुण तथा अन्र् ववपदको सिर्िा 
लसकाइ लनरन्तरताका िालग कार्यक्रि   

२२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनेु ऋण (बैदेशशक)]  

१,१८,००० 

६६५   
सलुतयजन्र् पदाथय सेवनको न्रू्लनकरण 
सम्बन्िी सचेतना कार्यक्रि   

२२५२२ 
नेपाि सरकार - 
शसतय अनदुान  चाि ु

२५,००० 

६६६   
आप्रावसन कािदारहरुको संजाि क्षिता 
अलभबरृी   

२२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
स्वीट्जरल्र्ाण्ि - एस िी 
सी - नगद अनदुान 
(बैदेशशक)]  

२,००,००० 

६६७   

िात ृतथा नवशशश ुकार्यक्रि अन्तगयत आिा 
सरुक्षा, गभयवती, रक्तसंचार, उत्प्ररेणा सेवा, 
न्र्ानो झोिा र लनशलु्क गभयपतन कार्यक्रि   

२२५२२ 

नेपाि सरकार 
- शसतय अनदुान  

चाि ु

२४,३७,००० 

६६८   िात ृतथा नवशशश ुकार्यक्रि संन्चािन   २२५२२ ११,३४,००० 

६६९   
CBIMNCI कार्यक्रि (कार्यक्रि सलिक्षा, स्थिगत 
अनशुशक्षण, सिता तथा पहचु कार्यक्रि)   

२२५२२ ५,००,००० 

६७०   गनुासो सनुवुाइ कार्यक्रि   २२५२२ २,००,००० 

६७१   
सावयजलनक ववद्यािर्का  ववद्याथीहरुका िालग 
लनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान   

२२५२२ ३६,०३,००० 

६७२   
स्वास््र् चौकी (आिारभतु  स्वास््र् सेवा केन्र)  को 
न्र्नुति सेवा िापदण्ि कार्यक्रि  ( अलभिखुीकरण, 

सलिक्षा, फिो अप , अनगुिन तथा सदुृलिकरण सिेत )   

२२५२२ १,७०,००० 

६७३   ववशत्तर् साक्षरता क्रार्यक्रि संचािन खचय   २२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
स्वीट्जरल्र्ाण्ि - एस िी 
सी - नगद अनदुान 
(बैदेशशक)]  

२,२५,००० 

६७४   प्रजनन ्रुग्णता स्वास््र् सेवा   २२५२२ नेपाि सरकार 
- शसतय अनदुान  

चाि ु

३,६०,००० 

६७५   
वहंसा वपलित िवहिा तथा वकशोरी 
अल्पकािीन सेवा केन्र, सञ्चािन अनदुान   

२२५२२ ५,००,००० 

६७६   
तिब तथा सलुबिा -ववशत्तर् साक्षरता  
सहजकताय क्रार्यक्रि   

२२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
स्वीट्जरल्र्ाण्ि - एस िी 
सी - नगद अनदुान 
(बैदेशशक)]  

४,४६,००० 

६७७   
स्वास््र् सूचना साथै आइ एि रू् 
सदुृढीकरण कार्यक्रि   

२२५२२ 

नेपाि सरकार 
- शसतय अनदुान  

चाि ु

६५,००० 

६७८   

गररबी लनवारणका िालग िघ ुउद्यि ववकास 
कार्यक्रि संचािन लनदेशशका, २०७७ बिोशजि 
िघ ुउद्यि ववकास िोिेििा नर्ाुँ िघ ुउद्यिी 
लसजयना गने   

२२५२२ २३,६०,००० 

६७९   

कोलभि-१९ बाट पगुकेो शैशक्षक क्षलतको 
पररपरुण तथा अन्र् ववपदको सिर्िा लसकाइ 
लनरन्तरताका िालग कार्यक्रि   

२२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक)]  

५८,००० 
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६८०   रोजगारी सजृना (नेपाि सरकार)   २२५२२ नेपाि सरकार 
- शसतय अनदुान  

चाि ु

२८,७९,००० 

६८१   
आ.व. 2078/79 िा स्थापना भएको िकैबािी 
पकेट ववकास कार्यक्रिको लनरन् तरता   २२५२२ ६,००,००० 

६८२   

सरोकारवािाहरुसंगको अन्तरवक्रर्ा तथा अलभिखुीकरण 
कार्यक्रि ( प्रहरी /पत्रकार/लिलिर्ा पररचािन/स्थानीर् 
जनप्रलतलनिी/ स्थानीर् तहको ववषर्गत शाखा जस्तै 

स्वास्थ शाखाका स्दस्र्हरु/स्थानीर्तहिा िनोसािाशजक 
ववषर्को ददगोपन/ सिदुार्का अगवुाहरुिाई 
आप्रावसनको असर तथा प्रभाव 

२२५२२ 

नेपाि सरकार - 
शसतय अनदुान  चाि ु
[ स्वीट्जरल्र्ाण्ि - 
एस िी सी - नगद 
अनदुान (बैदेशशक)]  

२,८२,००० 

६८३   

पालिकाहरुिा स्वीकृत लनदेशशका अनसुार  गदठत rapid 

response team तथा risk communication and community 

engagement team िाई अलभिशुखकरण,  

िहािारी/जनस्वास््र्िा असर पने घटनाहरुको  
ब्र्बस्थापनका िालग कशम्तिा बषयिा दईु पटक 
सम्बन्िीत सरोकारवािाहरु सिेतको सहभालग   

२२५२२ 

नेपाि सरकार 
- शसतय अनदुान  

चाि ु

१,००,००० 

६८४   
शैशक्षक पहुुँच सलुनशितता, अनौपचाररक तथा वैकशल्पक 
शशक्षा कार्यक्रि (परम्परागत ववद्यािर्, वैकशल्पक 
ववद्यािर्, साक्षरता र लनरन्तर शशक्षाका कार्यक्रि सिेत)   

२२५२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक)]  

२,६४,००० 

६८५   
बैदेशशक रोजगारीिा जान चाहन ेसम्भाववत 
कािदारहरुिाई गहन अलभिखुीकरण कार्यक्रि   

२२५२२ नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 

स्वीट्जरल्र्ाण्ि - एस िी 
सी - नगद अनदुान 

(बैदेशशक)]  

३,००० 

६८६   
स्थानीर् तहको पाश्वय शचत्रिा वैदेशशक रोजगार 
सम्बन्िी त्र्ांक संकिन गरी सिावेश गने   

२२५२९ ४,००,००० 

६८७   
सािदुावर्क ववद्यािर्का छात्राहरुिाई 
लनशलु्क स्र्ालनटरी ्र्ाि ब्र्वस्थापन   

२२५२९ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनेु ऋण (बैदेशशक)]  

४,९९,००० 

६८८   
आिारभतू तथा आकशस्िक स्वास््र् सेवाको 
िालग औषलि खररद   

२२५२९ 
नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु २३,९०,००० 

६८९   
स्थानीर् सरकार पररर्ोजना व्र्बस्थापन 
सलिलतको वैठक   

२२५२९ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
स्वीट्जरल्र्ाण्ि - एस िी 
सी - नगद अनदुान 
(बैदेशशक)]  

८०,००० 

६९०   
सािदुावर्क ववद्यािर्का छात्राहरुिाई 
लनशलु्क स्र्ालनटरी ्र्ाि ब्र्वस्थापन   

२२५२९ 
नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु १३,७५,००० 

६९१   

सािी पररर्ोजना कर्ायन्वर्नको िालग 
स्थानीर् सरकारको पदालिकारी सुँग सिन्वर्  

वैठक   

२२५२९ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
स्वीट्जरल्र्ाण्ि - एस िी 
सी - नगद अनदुान 
(बैदेशशक)]  

४०,००० 

६९२   
सािदुावर्क ववद्यािर्का छात्राहरुिाई 
लनशलु्क स्र्ालनटरी ्र्ाि ब्र्वस्थापन   

२२५२९ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक)]  

२,४५,००० 

६९३   

कोलभि १९ िगार्त ववलभन्न िहािारीजन्र् 
रोगहरुको रोकथाि, लनर्न्त्रण तथा लनगरानीका 
िालग सरोकारवािा सुँगको अन्तरवक्रर्ा तथा 
RRT, स्वास््र्किी पररचािन   

२२५२९ 

नेपाि सरकार 
- शसतय अनदुान  

चाि ु

५०,००० 
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६९४   
सस्थागत क्षिता ववकास,परीक्षा सञ्चािन 
एवि ्ववद्याथी िलु्र्ाङ्कन   

२२५२९ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक)]  

८६,००० 

६९५   
स्थानीर् अलभर्ानकताय संगको अन्तरवक्रर्ा 
तथा  पररचािन खचय   २२५२९ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
स्वीट्जरल्र्ाण्ि - एस िी 
सी - नगद अनदुान 
(बैदेशशक)]  

७५,००० 

६९६   

आकशस्िक अवस्थािा औसलि एवं ल्र्ाब सािाग्री 
ढुवानी, रेकलियङ तथा ररपोवटयङका िालग फिय फरिेट 
छपाइ,  ई-वट.लब रशजस्टरअध्र्ावलिक,  ववश्व क्षर्रोग 
ददवस सम्बन्िी कार्यक्रि, स्थिगत अनशुशक्षण तथा 
सपुररवके्षण, क्षर्रोगका कार्यक्रिको अिय बावषयक सलिक्षा 
तथा कोहटय ववश ्  

२२५२९ 

नेपाि सरकार - 
शसतय अनदुान  

चाि ु

९७,००० 

६९७   

पालिका स्तरिा स्वास््र् संस्थाहरुको िालसक 
बैठक, स्वास््र् कार्यक्रिहरुको िाटा भेररवफकेशन 
एवं गणुस्तर सिुार साथै अियबावषयक एवं बावषयक 

सलिक्षा   

२२५२९ १,१५,००० 

६९८   
पशपुन्छी रोगको अन्वेषण, निनुा सङ्किन 
तथा प्रषेण   

२२५२९ १०,००० 

६९९   

लनर्लित खोप सदुृढीकरण, पूणय खोप सलुनितता र 
दीगोपनाको िालग सकु्ष्िर्ोजना अद्यावलिक २ ददन 
र सरसफाई प्रबद्र्िन ्र्ाकेज पनुयताजगी तालिि 
१ ददन गरी ३ ददन एवं पूणयखोप न.पा., गा.पा. 
सलुनशितताको िालग स्थालनर् तह, विा, खोप 
सिन्वर् सलिती तथा नवलनवाशचयत जनप्रलतलनलि   

२२५२९ २,२०,००० 

७००   

ववभागिे उपिव्ि गराउने ववलि/पद्दलत 
अनसुार विा स्तरबाट घटना दताय सिाह 
अलभर्ान सञ्चािन   

२२५२९ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ आई लि ए 
- सोिभनाय हनेु ऋण 
(बैदेशशक)]  

२,२०,००० 

७०१   
कोलभि १९ ववरुि खोप अलभर्ान तथा बसु्टर खोप 
सिेत संचािन ब्र्वस्थापन खचय (पालिकास्तररर् र्ोजना 
र पालिका तथा स्वास््र् सस्था स्तररर् सपुररवके्षण)   

२२५२९ 

नेपाि सरकार - 
शसतय अनदुान  

चाि ु

३,०९,००० 

७०२   
स्थानीर् तहिा वक्रर्ाशशि कािदार 
संजनािाई सािग्री सहर्ोग   

२२५२९ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
स्वीट्जरल्र्ाण्ि - एस िी 
सी - नगद अनदुान 
(बैदेशशक)]  

१०,००० 

७०३   राष्ट्रपलत रलनङ्ग लसल्ि प्रलतर्ोलगता (स्थानीर् तहस्तरीर्)   २२५२९ नेपाि सरकार 
- शसतय अनदुान  

चाि ु

१,००,००० 

७०४   

पोषण संवेदनशीि (खानपेानी तथा सरसफाइ, 

कृवष, पशसेुवा, िवहिा तथा बािबालिका, शशक्षा र 
शासकीर् प्रवन्ि) क्षेत्रका कार्यक्रिहरू सञ्चानि)   

२२५२९ १,५०,००० 

७०५   
सस्थागत क्षिता ववकास,परीक्षा सञ्चािन 
एवि ्ववद्याथी िलु्र्ाङ्कन   

२२५२९ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनेु ऋण (बैदेशशक)]  

१,७५,००० 

७०६   
सूचना प्रकाशन तथा उन्नत बीउ उपर्ोग 
अनगुिन लनरीक्षण   

२२५२९ 
नेपाि सरकार 
- शसतय अनदुान  

१,५०,००० 
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७०७   
सस्थागत क्षिता ववकास,परीक्षा सञ्चािन 
एवि ्ववद्याथी िलु्र्ाङ्कन   

२२५२९ 
चाि ु

४,८१,००० 

७०८   
सम्बशन्ित सरोकारवािाहरुवाट पररर्ोजना 
अनगुिन तथा िलु्र्ाकंन   

२२६११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
स्वीट्जरल्र्ाण्ि - एस िी 
सी - नगद अनदुान 
(बैदेशशक)]  

४०,००० 

७०९   
एि. आइय. एस. अपरेटर र  वफल्ि सहार्क 
देलनक भ्रिण भत्ता/र्ातार्ात खचय/ईन्िन   

२२६१२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ आई लि ए 
- सोिभनाय हनेु ऋण 
(बैदेशशक)]  

६०,००० 

७१०   
आप्रवासी स्रोत केन्रको कार्ायिर् संचािन/ 
कियचारी भ्रिण खचय / शशरोभार खचय   

२२६१२ नेपाि सरकार - 
शसतय अनदुान  चाि ु
[ स्वीट्जरल्र्ाण्ि - 
एस िी सी - नगद 

अनदुान (बैदेशशक)]  

८,८९,००० 

७११   
सरुशक्षत बैदेलसक रोजगारका ववलभन्न 
सवािहरुिा  रेलिर्ो शजगंि प्रशारण   

२२७११ ७०,००० 

७१२   
सरुशक्षत बैदेशशक रोजगारी सम्बशन्ि  सूचना 
साम्रगी उत्पादन तथा प्रकाशन   

२२७११ ५०,००० 

७१३   इवपिेलिर्ोिोशजकि ररपोवटयङ्ग   २२७११ नेपाि सरकार 
- शसतय अनदुान  

चाि ु

२०,००० 

७१४   
पश ुसेवा ववभाग र प्रादेशशक लनकार्िा पशपुन्छी 
त्र्ाकं तथा पश ुसेवाका कार्यक्रिको प्रगलत ररपोवटयङ   

२२७११ २०,००० 

७१५   

प्रलत ववद्याथी िागतका आिारिा लसकाइ सािग्री 
तथा लिशजटि लसकाइ सिाग्री व्र्वस्थाका िालग 
ववद्यािर्िाइ अनदुान   

२५३११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक)]  

२,७४,००० 

७१६   

प्रलत ववद्याथी िागतका आिारिा लसकाइ सािग्री 
तथा लिशजटि लसकाइ सिाग्री व्र्वस्थाका िालग 
ववद्यािर्िाइ अनदुान   

२५३११ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनेु ऋण (बैदेशशक)]  

५,५८,००० 

७१७   

प्रलत ववद्याथी िागतका आिारिा लसकाइ सािग्री 
तथा लिशजटि लसकाइ सिाग्री व्र्वस्थाका िालग 
ववद्यािर्िाइ अनदुान   

२५३११ 
नेपाि सरकार - 
शसतय अनदुान  चाि ु

१५,४१,००० 

७१८   
ववद्यािर्िा शैशक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण  एवि ्
कार्यसम्पादनिा आिाररत प्रोत्साहन अनदुान   

२६४१३ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक)]  

४,३४,००० 

७१९   
ववद्यािर्िा शैशक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण  एवि ्
कार्यसम्पादनिा आिाररत प्रोत्साहन अनदुान   

२६४१३ 
नेपाि सरकार - 
शसतय अनदुान  चाि ु

२४,३४,००० 

७२०   
ववद्यािर्िा शैशक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण  एवि ्
कार्यसम्पादनिा आिाररत प्रोत्साहन अनदुान   

२६४१३ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  चाि ु[ 
एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनेु ऋण (बैदेशशक)]  

८,८२,००० 

७२१   
दलित तथा िसुहर वशस्त लनिायण गने कार्य 
इनरुवा नगरपालिका इनरुवा नगरपालिका   

३१११२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  पुुँजीगत [ 
आन्तररक ऋण - नगद 
ऋण]  

४५,००,००० 

७२२   

रोजगार सेवा केन्रको सदुृवढकरण 
(कम््रू्टर, फलनयचर वफक्चसय, क्र्ािरा, अन्र् 
ववद्यतुीर् उपकरण)   

३११२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  पुुँजीगत [ आई लि 
ए - सोिभनाय हनेु ऋण 
(बैदेशशक)]  

३,००,००० 
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७२३   
Inj.Oxytocin भण्िारणका िागी ILR 

Refrigerator खरीद   
३११२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  पुुँजीगत [ 
आन्तररक ऋण - नगद 
ऋण]  

४,००,००० 

७२४   
आप्रवासी स्रोत केन्रको िालग िेशनरी तथा 
औजार   

३११२२ 

नेपाि सरकार - शसतय 
अनदुान  पुुँजीगत [ 
स्वीट्जरल्र्ाण्ि - एस िी 
सी - नगद अनदुान 
(बैदेशशक)]  

१,००,००० 

७२५   
सरुशक्षत नागररक आवास कार्यक्रि :-प्रदेश नं. १ को 
सनुसरी शजल्िा के्षत्र नं. ४ अन्तगयत इनरुवा न.पा. विा 
नं. ३, ४, ८ िा- १०८ वटा (क्रिागत)   

३११३२ 

नेपाि सरकार 
- शसतय अनदुान  

पुुँजीगत 

३०,७६,००० 

७२६   
सरुशक्षत नागररक आवास कार्यक्रि :-प्रदेश नं. १ को 
सनुसरी शजल्िा के्षत्र नं. ३ अन्तगयत इनरुवा न.पा. विा 
नं. ७ िा-  १७९ वटा (क्रिागत)   

३११३२ ३,३८,००० 

७२७   
सरुशक्षत नागररक आवास कार्यक्रि :-प्रदेश नं. १ को 
सनुसरी शजल्िा के्षत्र नं. २ अन्तगयत इनरुवा न.पा. विा 
नं. १, २, ५, ६, ९, १० िा- १२९ वटा (क्रिागत)   

३११३२ ३१,८६,००० 

७२८   
गिन खोिा, विा नं ३ िसुहरीटोि कुरुवाखोिा, विा 
नं ४ र ८ िीिटोि पतुोिारा खोिा   ३११५१ 

नेपाि सरकार - 
शसतय अनदुान  

पुुँजीगत [ 
आन्तररक ऋण - 
नगद ऋण]  

१७,००,००० 

७२९   
नवीकरणीर् ऊजाय प्रवलि जिान (वार्ोग्र्ाुँस/ववद्यतुीर् 
चिुो/सिुाररएको चिुो/सौर्य ऊजाय)   

३११५३ ८,००,००० 

८०११४४०१५१२  संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रि (ववषशे अनदुान) 

७३०   
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लनणयर् नं. १ (एक) 

cf=a= )&(.)*) b]lv lgDgfg';f/sf b//]6x? sfod ug{] lg0f{o ul/of] . 

5000.00   

20000.00   

3000.00   

3000.00   

10000.000   

10000.00 5000.00  

30000.00   

5000.00 3000.00  

5000.00 3000.00  

3000.00   

5000.00 3000.00 2000.00 

5000.00 4000.00 3000.00 

5000.00   

7000.00   

3000.00 1500.00 1000.00 

4000.00   

3000.00   

10000.00   

25000.00   

3000.00   

5000.00 3000.00 1000.00 

3000.00 1000.00  

3000.00   

7000.00   

5000.00   

1000.00   

15000.00   

5000.00   

5000.00   

5000.00 2000.00 1000.00 

1000.00   

3000.00   
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7000.00   

1000.00  3000. 

5000.00   

10000.00   

50000.00   

10000.00 5000.00  

3000.00 2000.00 1500.00  

3000.00    

5000.00 3500.00 3000.00  

1000.00    

2000.00 1000.00   

1000.00    

2500.00    

20000.00    

2000.00    

3000.00    

sDKo'^/ ;Knfo;{ 5000.00 3000.00  

;Knfo;{, yf]s ljqm]tf  5000.00   

xf*{j]/ k;n 5000.00 3000.00 2000.00 

*sdL{ 1000.00   

sG;N^]G;L, { 5000.00   

cl*^/ 5000.00   

;f}o{ phf{ , ;f]nf/ 5000.00   

ko{^g k|j{$g 5000.00   

^|feN; P)* '̂;{ 3000.00   

('*=uf, lu^L, afn'jf ljqmL tyf :^f]s 10000.00 7000.00  

vfWo a:t' vl/b ljqmL 2000.00 

sDKo'^/ dd{t 3000.00 

sn/ xfp;, sn/ l*hfO{g/ 5000.00 

sG |̂S;g, &]Ssf k^^f, &]sbf/-lgdf{)f 

Joj;foL ;+#_ 

20000.00 
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s]ldsn , /f;folgs kbfy{ 10000.00 

 

xf]^n Joj;fo 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 

xf]^n, /]i^'/]G^, nh,  7000.00    

sf]N* ;]G^/ -xNsf k]o kbfy{_ 2000.00    

;fwf/)f xf]^n 2000.00    

ldi&fg e)*f/, j]s/L,vfgf ;lxt 5000.00 3000.00 2000.00  

lrof gf:tf k;n,  1000.00 500.00   
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ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 

lrof gf:tf tyf sf]N* l*|*=S; k;n 2000.00 1000.00   

xf]^n P)* /]i^'/]G^ -dlb/f j]Rg] kzn_ 7000.00 3000.00   

 

;jf/L zf] ?d tyf :yfoL ;DktL 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 

^|]S^/ zf] ?d 20000.00    

sf/ zf] ?d 25000.00    

df]^/ ;fO{sn zf] ?d 10000.00    

clws[t ljqm]tf 10000.00    

k]^|f]n kDk 15000.00    

Uof; l*n/  4500.00  2000.00 

–Uof; 

ljqm]tf_ 

 

;jf/L l/sG*L;g 5000.00    

x]eL zf] ?d 15000.00    

l;^L ;kmf/L, ]̂Dkf] zf] ?d 5000.00    

 

                                   z}lIfs ;+:yf 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= 
u >])fL 

?= 
s}lkmot 

lghL :t/sf] SofDk; 20000.00    

lghL :t/sf ljBfno 10000.00 5000.00   

sDKo'^/ tflnd tyf k|lzIf)f 5000.00    

*|fO{le*= k|lzIf)f s]Gb| 5000.00    

^o';g tyf Nof*=j]h s]Gb| 3000.00    

cGo k|lzIf)f s]Gb| 4000.00    

k'j{ k|fylds, lzz' :ofxf/ s]Gb| -dG^];/L_ 3000.00    

xf]: ]̂n, %fqfjf; 5000.00    

;+lut k|lzIf)f 2000.00    

z}lIfs k/fdz{ ;+:yf, -sDkgL_ 7000.00    

sIff yk b:t'/ 20000.00 15000.00   

dd{t tyf ;fdfu|L ljqm]tf 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 

ldn d]lzg/L k;n 4000.00    

df]^/ kf {̂;  3000.00    
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ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 

uf*L dd{t 10000.00 

-x]jL uf*L_ 

7000.00    -

sf/, lhk,^ofS^/_ 

  

;fO{sn, l/Szf, &]nf dd{t 500.00    

df]^/;fO{sn, js{;k 4000.00    

l^=eL=, lkm|h dd{t 3000.00    

#*L /]l*of] dd{t 1000.00    

uf*L tyf df]^/;fO{sn ^fo/ dd{t 1000.00    

c:ktfn tyf lSnlgs 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 

lghL c:ktfn 20000.00    

gl;{*=xf]d, 15000.00    

cf}iflw k;n 3000.00 2000.00   

e]^g/L cf}iflw k;n 3000.00    

Nofj, PS;/] k;n 3000.00    

;lh{sn ;dfg ljqmL k;n 5000.00    

lrlsT;s ;]jf pknAw u/fpg] kf]lnSnLgLs, 

*fO{Ugf]i^Ls-cf}ifwL kzn ;+rfngu/] cf}ifwL 

kznsf] %'§} s/ nfUg] % ._ 

5000.00    

bGt lSnLgLs 5000.00    

rZdf #/ tyf lSnLlgs 3000.00    

cf}iflw ljqm]tf tyf sDkgL 13000.00    

x]Ny lSnLlgs-cf}ifwL kzn ;+rfngu/] cf}ifwL 

kznsf] %'§} s/ nfUg] % ._ 

3000.00    

kmf]^f] : '̂l*of] tyf k]mNn]S; lk|G^ 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 

sn/ Nofj 4000.00    

kmf]^f] :^'l*of] tyf kmf]^f] skL ;]G^/ 2000.00    

kmn]S; lk|G^ 4000.00    

lel*of] ldS;L*= 4000.00    

a}b]lzs /f]huf/ tyf ;'/Iff ;]jf 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 

d]gkfj/ -cf]e/l;h k|f=ln=_ 20000.00    
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ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 

j}b]lzs /f]huf/ ;]jf 10000.00    

;]So'l/^L ;]jf 10000.00    

ljlQo ;+:yf 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 

j}+s lnld ]̂* -s_ 35000.00    

ljsf; j}+s-v_ 25000.00    

;xsf/L ;+:yf  5000.00    

kmfO{gfG; sDkgL 10000.00    

dlg |̂fG;km/ 3000.00    

ljdf Joj;fo 10000.00    

;]o/ sf/f]jf/ sDkgL 5000.00    

n#' ljQLo 10000.00    

s[lif ;xsf/L ;+:yf -dlxnfx?sf] nflu _ 3000.00 1000.00   

:^f]/, ls/fgf,kfn{/,Sofkm] cflb 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 

ls/fgf k;n 2000.00 1500.00 1000.00 ;'tL{hGo j:t' 

lalqm u/]dfyk 

/sd nfUg] . 

:g's/ tyf k'n xfpg 5000.00    

lzt e)*f/ 6000.00    

Jo'^L kfn{/ 3000.00    

z}n'g 1000.00 700.00   

]̂n;{, a'^Ls 2000.00 1500.00   

*|fO{lSnLg;{ 1000.00    

l*kf {̂d]G^n :^f];{ 5000.00    

;'lt{hGo j:t' l*: |̂LJo'^;{ 10000.00    

Jofu, nu]h tyf km]G;L 3000.00    

           cGo k;n Joj;fo 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 

sk*f k;n 3000.00 2000.00 1500.00  
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ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 

;'grfbL k;n 5000.00 4000.00 3000.00  

;'grfbLsf] uxgf sf/vfgf tyf 

l/kmfO{Gg/L ;]G^/ 

2000.00    

dlgxf/L k;n, s:d]^Ls ;fdfg 5000.00 2000.00 1000.00 lalaw ;fdfg 

j]r] yk /sd 

nfUg] 

r'/L Joj;fo 1000.00    

O{nf]S |̂f]lgs k;n, 5000.00 3000.00 2000.00  

 

 

df]jfO{n k;n 

 

 

2500.00 

 

 

2000.00 

1000.00 -

df]jfO{n 

dd{t  

dfq _ 

 

/]*Ld]^ sk*f k;n 4000.00 2000.00 1300.00  

h'Ttf, rKkn k;n 3000.00 2000.00 1500.00  

wfg sf^f k;n 3000.00 2000.00 1000.00  

ef*f k;n 3000.00 2000.00 1500.00  

ef*f kzn xf]n;]n 5000.00    

s'rf, lrqf, gf*=nf, d'(f, t]h kTtf 

ljqmL ug]{ k;n 

1000.00    

sjf*L ;+sns÷lalqm kzn 15000.00 10000.00 cuf*Ljif{x?sf] Joj;fos/ of] 

cf=j=2079.80sf] b/df lng] 

/ hl/jfgf %'^ lbg] . 

kfg tyf xNsf k]o kbfy{ k;n 1500.00 1300.00   

kfg tyf lalaw ;fdfg j]Rg] k;n 3000.00 2000.00   

kmf]^f] k|m]ld*= k;n 1000.00    

l;d]G^sf] kf^f,udnf cflb agfpg], 1000.00    

kmlg{r/ k;n tyf kmlg{l;*= xfp; 4000.00    

*Nnjsf] ;dfg ljqmL 2000.00    

lrof /Ë ljqmL ug]{ 2000.00    

hftf] l;nf}^f k;n 1000.00    

kmnfdsf] cf}hf/ agfO{ ljlqm ug]{ -

nf]xf/_ 

1000.00    

df;' k;n -v;L_ 3500.00    

df;'kzn -s'v'/f_ 1500.00    

t/sf/L tyf kmnkm'n k;n 1500.00    

l;;f Joj;fo tyf cfNd'lgod k;n 2500.00    
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ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 

Sof^l/*= tyf ]̂)^ xfp; 5000.00 3000.00 s'g} 

Ps dfq u/]df 

l*h] ;fp)* kzn k')f{?kdf 

jGb ug]{ 

Knf:^Ls ;fdfu|Lsf] Joj;fo 2000.00    

zfl/l/s Jofdzfnf 3000.00    

l;/s *;gf agfpg] 1000.00    

g;{/L lj?jf vl/b ljqmL 1000.00    

lukm\̂  tyf lsrg ;fdfg 3000.00 2000.00   

k'hf ;fdfu|L 1000.00    

rf}kfof vl/b ljqmL 3000.00    

h*La'^L, ;dfg 2000.00    

lgdf{)f sdL{  2000.00 1500.00 700.00  

lah'nL k;n 2000.00    

l/S;f, ;fO{sn k;n tyf ;f] sf] 

kf {̂;  

3000.00 2000.00   

dgf]/~hg k|bfos Joj;fo 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 

Jof |̂L tyf dfO{s Joj;fo 3000.00    

Sof;]^, l;*L tyf l*eL*L 2000.00    

a|f; j})*  1500.00    

le*Lof] b]vfpg]nfO{ 3000.00    

hfb', r^sL b]vfpg] 1000.00    

wd{ sf^f 13000.00    

se*{xn  -Ps k|ltof]lutf_ 7000.00 5000.00   

l;g]df xn 15000.00    

v]n d}bfg -Ps k|ltof]lutf_ 7000.00    

    Goflos b:t'/ 

qm=;+= ljj/)f b:t'/ 

1 lgj]bg btf{ b:t'/ 

cldg v^fpg] eP tf]lsP cg';f/ cGo la! tyf OlGhlgo/ 

v^fpg' kg]{ eP 3000. yk b:t'/ nfUg] % . 

150.00 

 

l*n/l;k 

ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 

xNsf k]o kbfy{sf] l*n/l;k 8000.00    
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ljj/)f s >])fL ?= v >])fL ?= u >])fL ?= s}lkmot 

xNsf k]o kbfy{sf] xf]n;]n 10000.00    

xNsf k]o kbfy{sf] v'b|f 8000.00    

dlb/fsf] l*n/l;k 15000.00    

;fN^ |̂]lg*=u af^ l*n/ l;k lnPsf 5000.00    

ljj/0f 

! @%).)) 

@ ?=%)))! b]vL xhf/ b]vL ! nfv ;Dd @)).)) ;f] eGbf dfyL 

%)).))/ bz nfv dfyL !))). 

# ;]km\6L 6of8=sL #))).)) 

;]n/ ldn 5000.00 

xf]n/ ldn, km\nfj/ ldn, lrp/f ldn, d;nf 

ldn, t]n ldn, wfg s' \̂g] ldn 

1000.00 

cf=j= @)&(.@)*) >fj0f ! ut] b]vL Og?jf gu/kflnsf If]qleq nfu' ePsf] b//]6x? M 

laa/0f 

1 gful/stf, gful/stf k|ltlnlk l;kmf/L; b:t'/ 100.00 

2 c+lus[t gful/stf l;kmf/L; b:t'/ 500.00 

3 gDa/L hUufsf] ?v sf^\g] l;kmf/L; b:t'/ k|ltuf]^f  200.00 

4 a;f]af; l;kmf/L; b:t'/ 250.00 

5 rfl/lqs l;kmf/L; b:t'/ 250 

6 250 

1000 

500 

8 ld6/ h8fg 200. 

1500 

9 500 

10 500 

11 250 

12 500 

13 500 

14 200 

15 5000 

16 3000 
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17 3/ 7fp;f/L   

g=kf= leq km';sf] ! tn] 250 

450 

g=kf= leq @ tn] l6gsf] 3/ 500 

g=kf= aflx/ @ tn] l6gsf] 3/ 600 

18 6000 

19 s7\7f 550 

20   

g]kfn ul/g] l;kmf/L; 600 

ef/tsf nflu ul/g] l;kmf/L; 2000 

cGo b]zsf nflu ul/g] l;kmf/L; 6000 

21   

g]kfndf ul/g] 5000 

ljb]zdf ul/g] 25000 

22 500 

23   

! s7\7f b]lv % s7\7f ;Dd 1500 

% s7\7f eGbf dfly 3000 

24 

  

j8f g+= !, @, #, $ / % k|lt lsQf   

lkr af6f]n] 5f]Psf] 750 

u|fe]n af6f]n] 5f]Psf] 450 

sRrL af6f]n] 5f]Psf] 350 

af6f]n] g5f]Psf] 250 

j8f g+= ^, &, *, ( / !) k|lt lsQf   

lkr af6f]n] 5f]Psf] 600 

u|fe]n af6f]n] 5f]Psf] 350 

sRrL af6f]n] 5f]Psf] 250 

af6f]n] g5f]Psf] 150 

25 cfunfuL l;kmf/L; b:t'/   

ladf ePsf] ;fdfGo #/sf] 2000. 

ladf ePsf] ;fgf 3/]n' pBf]u 3000. 

ladf ePsf] demf}nf pBf]u 3000. 

7'nf] pBf]u -km\ofS6«L_ eP 3000. 

26 ;–z'Ns d]nf ;s{; gfr cflb rnfpg l;kmf/L; b:t'/ 30000 

km/s km/s k|sf/sf v]n, gfr cfbLnfO{ 10000 

27 l;g]df xn vf]Ng ul/g] l;kmf/L; b:t'/ 35000 

28   

) s7\7f b]lv @ s7\7f ;Dd 1000 

@ s7\7f b]lv % s7\7f ;Dd 2000 

% s7\7f eGbf dfyL ;j}df 3000 
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29 3/af6f] l;kmf/L; b:t'/   

lkr af6f]n] 5f]Psf] k|lt lsQf   

) b]lv @ s7\7f ;Ddsf] 1100 

@ s7\7f eGbf dfyL % s7\7f ;Ddsf] 1600 

% s7\7f eGbf dfyL !) s7\7f ;Ddsf] 2100 

!) s7\7f eGbf dfyL ! लवग्गा ;Ddsf] 2600 

! लवग्गा eGbf dfyL १.५ लवग्गा ;Ddsf] 3600 

१.५ लवग्गा eGbf dfyL k|tL s7\7f yk 800 

    

u|fe]n af6f]n] 5f]Psf] k|lt lsQf   

) b]lv @ s7\7f ;Ddsf] 800 

@ s7\7f eGbf dfyL % s7\7f ;Ddsf] 1000 

% s7\7f eGbf dfyL !) s7\7f ;Ddsf] 1300 

!) s7\7f eGbf dfyL ! लवग्गा ;Ddsf] 1700 

! लवग्गा eGbf dfyL १.५लवग्गा ;Ddsf] 2600 

१.५ लवग्गा eGbf dfyL k|tL s7\7f yk 500 

sRrL af6f]n] 5f]Psf] k|lt lsQf   

) b]lv @ s7\7f ;Ddsf] 700 

@ s7\7f eGbf dfyL % s7\7f ;Ddsf] 900 

% s7\7f eGbf dfyL !) s7\7f ;Ddsf] 1100 

!) s7\7f eGbf dfyL ! लवग्गा ;Ddsf] 1300 

! लवग्गा eGbf dfyL १.५लवग्गा ;Ddsf] 1900 

१.५लवग्गा eGbf dfyL k|tL s7\7f yk 400 

af6f]n] g5f]Psf] k|lt lsQf   

) b]lv @ s7\7f ;Ddsf] 500 

@ s7\7f eGbf dfyL % s7\7f ;Ddsf] 700 

% s7\7f eGbf dfyL !) s7\7f ;Ddsf] 900 

!) s7\7f eGbf dfyL ! लवग्गा ;Ddsf] 1100 

! लवग्गा eGbf dfyL १.५लवग्गा ;Ddsf] 1300 

१.५लवग्गा eGbf dfyL k|tL s7\7f yk 300 

 lelq sRrL ;8ssf] l;kmfl/; glbg]  

30 n] cfp6 l;kmf/L; b:t'/ !))) a=kmL= ;Dd 3000 

n] cfp6 l;kmf/L; b:t'/ !))) a=kmL= eGbf dfyL 3500 

31 3/÷hUuf d'Nof+sg b:t'/ k|lt nfvdf 0=2 

k|ltzt 

32 l/S;f÷l;6L ;kmf/L btf{ b:t'/   

2700 

3000 

3 k|ltzt 

33 l/S;f÷l;6L ;kmf/L gljs/0f b:t'/   
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lg z'Ns 

100 

l;6L ;kmf/L gljs/0f b:t'/ 1000 

34   

30000 

20000 

35 lghL laBfno gof+ sIff ;+rfng tyf jflif{s gljs/0f  b:t'/   

20000 

15000 

36   

3500 

16000 

7'nf pBf]u 55000 

15000 

37 1000 

38 10 k|ltzt 

  

39 3/ gS;f kmf/fd 1500 

40 600 

41 प्रलत लसफाररस 1500 

42 3500 

43 2000 

44 gSsn b:t'/   

gS;f kf; ;DaGwL gSsn 100.00k|lt 

kfgf 

3/gS;fsf] gSsn 150.00k|lt 

kfgf 

Joj;fo k|df0f kqsf] gSsn 150.00 

k|lt kfgf 

Plss[t ;DklQ s/ /l;bsf] gSsn 40.00 

k|lt kfgf 

cGo sfuhftx?sf] gSsn 20.00 

k|lt kfgf 

45 Plss[t ;DklQ s/sf] lgj]bg %kfO{ z'Ns 70 

 Plss[t ;DklQ s/sf] ;]jf z'Ns k|To]s jif{  70 

 Plss[t ;DklQ s/sf] ljj/0f bflvnf ug]{ Dofb leq ljj/0f bflvnf gePdf 

lnOg] yk z'Nssf] b/ 

;DklQsf] 

d'Nof+sg /sd 

rfn' cf=j= 

leq} Dofb 

gf3]df 

Ps cf=j= Dofb 

gf3]df 

Dofb gf3]sf] 

Ps cf=j= kl5 

t];|f] cf=j=;Dd 

Dofb gf3]sf] t];|f] 

cf=j=kl5 kfFrf} cf=j= 

;Dd 

! nfv ;Dd ? !).)) ?@).)) ?%).)) ?!)).)) 

 

mailto:?@).)
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! nfv eGbf 

dfly @nfv 

;Dd 

?%).)) ?!)).)) ?@)).)) ?$)).)) 

!) nfv eGbf 

dfly %) nfv 

;Dd 

?!)).)) ?@)).)) ?$)).)) ?*)).)) 

%) nfv eGbf 

dfly hlt;'s} 

eP klg  

?$)).)) ?^)).)) ?!@)).)) ?@$)).)) 

  

46 00 

47 20 

48 Og?jf gu/If]q aflx/ af6 cfPsf l;6L ;kmf/L,c6f] l/S;f, k|ltlbgsf] hl/jfgf 100 

49 500 

50 500 

नोटःिालथ उल्िेशखत दररेट िध्रे् लस.नं. १ देशख २४ सम्िको दररेटिा अपांग (क र ख वगय) , ववपन्न दलित 
तथा अलत ववपन्निाई ५०% राजश्व छुट ददने लनणयर् गररर्ो ।  

घर
laa/0f b//]6 

s= e'O{ tnf cf/=;L=;L= 5fgf 

&)) au{ lkm6 ;Dd ?= (.)) k|lt au{lkm6 

&)!–!@)) au{ lkm6 ;Dd ?= !).)) k|lt au{lkm6 

!@)! au{ lkm6 eGbf dfly ?= !!.)) k|lt au{lkm6 

v= k|yd tnf cf/=;L=;L= 5fgf 

&)) au{ lkm6 ;Dd ?= !).)) k|lt au{lkm6 

&)!–!@)) au{ lkm6 ;Dd ?= !!.)) k|lt au{lkm6 

!@)! au{ lkm6 eGbf dfly ?= !@.)) k|lt au{lkm6 

u= bf]>f] tnf cf/=;L=;L 5fgf 

&)) au{ lkm6 ;Dd ?= !!.)) k|lt au{lkm6 

&)!–!@)) au{ lkm6 ;Dd ?= !@.)) k|lt au{lkm6 

!@)! au{ lkm6 eGbf dfly ?= !#.)) k|lt au{lkm6 

3= e'O{ tnf 5fgf l6g 

&)) au{ lkm6 ;Dd ?= *.)) k|lt au{lkm6 

&)!–!@)) au{ lkm6 ;Dd ?= (.)) k|lt au{lkm6 

!@)! au{ lkm6 eGbf dfly ?= !).)) k|lt au{lkm6 

ª= k|yd tnf 5fgf l6g 

&)) au{ lkm6 ;Dd ?= (.)) k|lt au{lkm6 

&)!–!@)) au{ lkm6 ;Dd ?= !).)) k|lt au{lkm6 

!@)! au{ lkm6 eGbf dfly ?= !!.)) k|lt au{lkm6 

r= bf]>f] tnf 5fgf l6g 

&)) au{ lkm6 ;Dd ?= !).)) k|lt au{lkm6 

&)!–!@)) au{ lkm6 ;Dd ?= !!.)) k|lt au{lkm6 

!@)! au{ lkm6 eGbf dfly ?= !@.)) k|lt au{lkm6 

mailto:?@)).)
mailto:?!@)).)
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laa/0f b//]6 

5= sDkfp08 jfn 

&)) /lgË lkm6 ;Dd ?= &.)) k|lt /= lkm6 

&)!–!@)) /lgË lkm6 ;Dd ?= *.)) k|lt /= lkm6 

!@)) /lgË lkm6 eGbf dfly ?= (.)) k|lt /= lkm6 

h= lgdf{0f sfo{ ;DkGg O{hfht b:t'/ ?= @))).)) 

em= tNnf yk O{hfht b:t'/ ?= @))).)) 

~f= 3/ gS;f gfd;f/L b:t'/ 

:jR5fn] ljqmL u/]df k|lt ju{lkm6 ?= ^.)) 

c+za08f e} cfPsf] ;+/rgfsf] gS;f gfd;f/L k|lt au{lkm6 ?= 

$.)) 

3/ hUufwgLsf] d[To' eO{ gfd;f/L ePdf k|lt au{lkm6 ?= @.)) 

jf8{ g= ^,&,*,( / !) sf 3/ g=kf=df j8fsf] ?kdf 

;dfj]z x'g eGbf c3f8L lgdf{0f ePsf] eP lgoldt 

ug{] 3/ wgL nfO{ @% k|ltzt 5'6 t/ 3/ slxn] 

lgdf{0f ePsf] xf] j8f sfof{no l;kmfl/; tyf k|flalws 

k|ltj]b clgjfo{ k]z x'g kg]{ 5 . 

 

k'j{ lgld{t ejg lgoldt ug]{ . 

:yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ k|f/De x'g' k'j{ @)&$ cf:jLg @( ut] cl3 ejg P]g @)%%,:yflgo :jfoQ zf;g 

zf;g P]g @)%% / cGo k|rlng P]g jdf]lhd gS;f kf; gu/L jf kf; x'g' kg]{df gS;f :jLs[t j]u/ x]/ km]/ u/L jgfPsf] 

ejgsf] xsdf ejg lgdf{0f ;DjGwL dfkb08 / ejg cfrf/ ;+lxtf kfng ePsf] /5 eg] Ps k6ssf nflu b]xfo cg';f/ 

:jLs[lt lbg] . 

!=   # dlxgfsf] ;"rgf lbO{  Dofb leq b/vf:t kg{ cfPdf ejg lgdf{0f ;DjGwL dfkb08 / ejg cfrf/ ;+lxtf kfng 

ePsf] 5÷5}g Plsg u/L :ynut ?kdf lgl/If0f u/L k|flalws k|ltj]bg tyf ;f+w ;lwof/ j'emL sfg'g cg';f/ 3/ lgdf{0f 

ePsf] Plsg ug]{ . 

@= ejg lgdf{0f ;DjGwL dfkb08 / ejg cfrf/ ;+lxtf kfng ePsf] 5 eg] of] cf=jsf nflu bf]Jj/ b:t'/ lng] / cfufdL 

cf=j= b]vL t]Jj/ lng] . 

#= ckf6{d]G6,xflhË,xf]6n tyf cGo Joj;flos ejg nfO{ lgoldt ug{ g;lsg] . 

$= ejg lgdf{0f ;DjGwL dfkb08 / ejg cfrf/ ;+lxtf kfng ePsf] 5}g / P]nfgL,ktL{ s'nf], k}gL ,jf6f] cfbL ldlr 

jgfPsf] 3/ lgoldlt gug]{ . 

gS;f x]/ km]/  

ejg lgdf{0f ;DjGwL dfkb08 / ejg cfrf/ ;+lxtf kfng ePsf] 3/sf] df]x8f ,nDjfO{,rf}8fO{ cfbL sf] gS;f kl/jt{ ug{ 

k|d'v k|zf;lso clws[tn] :jLs[t lbg ;Sg] 5g To:tf] j9]sf] ju{ lkm6dfsf]  b:t'/ lng] / gS;f z+;f]wgsf]  Ps d'i6 

$))). yk b:t'/ lng]  

 

 ;fd'bflos laBfno, l;sfO{ s]Gb|, d7, dlGb/, dl:hb, u'Daf, rr{sf] gS;f kf; ubf{ s'g} klg z'Ns lng] 5}g . 

 

dfyL pNn]lvt b/x? b]lv afx]s cGosf] xsdf sfo{kflnsfsf] lg0f{os adf]lhd g} x'g]5 . 

 

xf6j§L s/ b//]6 

l;=g+= Aoj;fosf] gfd 
 

;+zf]lwt b//]6 
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l;=g+= Aoj;fosf] gfd 
 

;+zf]lwt b//]6 

!= sk8f k;n 50.00 

@= /]l8d]6 sk8f k;n 50.00 

#= ld7fO{ k;n 50.00 

$= ls/fgf k;n  

 -s_ >]0fLsf] 50.00 

 -v_ >]0fLsf] 45.00 

%=  

 s= /fuf jf uf]? uf8faf6 NofPsf] 50.00 

 v= 9sLaf6 NofPsf] 10.00 

^= ;fu ;AhL k;n  

 s= a}n jf /fFuf uf8f af6 NofPsf] k|lt af]/f 30.00 

 v= 7]nf af6 NofPsf] 40.00 

 9sLdf NofPsf] -Ps ;o ;Ddsf] ;fu ;JhL Nofpg] lszfgnfO{ s/ gnfUg] . 15.00 

&= c? ljleGg k;n  

s= r'/L k;n 40.00 

v= s+s8 tdfv' k;n 60.00 

u= h'Qf rKkn k;n 45.00 

3= 5ftf nfN6Lg aflN6g dd{t k;n 10.00 

ª= lrp/f 9sL af6 NofPsf]     10.00 

r= vfBfGg af]/f af6 NofPsf] 50.00 

5= dlgxf/f k;n 50.00 

h= kfg,lj8L, l;u|]6  45.00 

em= d'/L k|tL af]/f 25.00 

~f= kmf6f sDkgL k'/fgf n'uf laqmL ug{] ;Fu 60.00 

6= gfËnf]df h8L a'6L laqmL ug{] ;Fu 10.00 

7= gfËnf]df afx]s cGodf h8L a'6L laqmL ug{] ;Fu 100.00 

8= r6s] tdf;f b]vfpg] ;Fu 100.00 

9= af;'/L, Knfli6ssf] emf]nf, u'n]nL cfbL a]Rg] ;Fu 25.00 

0f= a/km, lj:s'6, ld7fO{ a]Rg] ;Fu 25.00 

t= t/sf/L a]gf{ a]Rg] ;Fu 20.00 

y= t/sf/Lsf] ljp ljhg a]Rg] ;Fu 40.00 

b= 8f]sf] gfDnf] 3'd 9sL a]Rg] ;Fu 25.00 

w= n;'g, ;'s]sf] vf];f{gL t]h kQf rSsL u'0f a]Rg] ;Fu 40.00 

g= tof/L d;nf, g'gsf] af]/f /fvL a]Rg] ;Fu 30.00 

k= OGwg cflb -dl§t]n, l8h]n, k]6«f]n_ ljqmL 30.00 

km= h'6sf] 8f]/L, gfDnf], ;'tL{ k;n;Fu 35.00 

a= sfFrf] 5fnf laqmL ug{] ;Fu k|ltuf]6f 45.00 

e= h'Qf rDdn dd{t ug{] ;Fu 20.00 
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l;=g+= Aoj;fosf] gfd 
 

;+zf]lwt b//]6 

d= df5fsf] ksf}8f a]Rg];Fu 30.00 

o= t/e'hf vf6df /fvL a]Rg] ;fu 25.00 

/= ds} kf]n]/ a]Rg] ;Fu 25.00 

n= df6fsf efF8f at{g laqmL ug{] ;Fu 10.00 

j= xl;of a~r/f] al;nf ?vfg v'kL{ k;nsf] 35.00 

;= df5f k;n 

x= bfndf]7, e'lhof a]Rg] ;Fu, 

If= tof/L d;nf 

100.00 

70.00 

70.00 

 

*=  

25.00 

 v= skfn bf/L sf6g] xhfdsf] 30.00 

(= r6\6L k;n  

 s= sfF6f /fvL vl/b laqmL ug{] ;Fu 45.00 

!)= k+IfLx? k|lt uf]6f 25.00 

!!= df;' k;n  

 s= ;'u'/,sf6L ljqmL ug{] ;Fu  200.00 

 v= /fFuf sfl6 laqmL ug{] ;Fu sfl6Psf] a:t'df 200.00 

 u= v;L, e]8f, Rofªu|f sf6L ljqmL ug{] ;Fu  150.00 

!@= /S;L k;n  

 s= /S;L, ksfPsf] df;' ljqmL ug{] ;Fu 150.00 

 v= /S;L dfq laqmL ug{] ;Fu 100.00 

!#= s= lhpbf v;L, af]sf, afv|f, kf7L, kf7f, 

Rofªu|f cfbL laqmL ePdf  

 v= cGo 20.00 

!$= kmnkm'n k;n  

 s= ljb]z af6 kmnkm'n NofO laqmL ug{] ;Fu k|lt af]/f 150.00 

!% r6k6L, kfgLsf] ;j{t a]Rg] ;Fu 50.00 

gf]6 M o;df pNn]v ePsf b]vL afx]s cGo ;fdfg laqmL ug{sf] nflu NofPdf To;df s/ nufpg' k/]df g=kf= df ;Dks{ 

/fvL g=kf= åf/f tf]lsPsf] b//]6 adf]lhd s/ b:t'/ p7fpg' kg{]5 . s;}n] dgf]dfgL s/ p7fPdf g=kf= af6 sfjf{xL ul/g] 5 

. 

!= a;, 6«s, 7'nf] 6«nL 6«ofS6/ k|To]ssf] 50.00 350.00 

@= ldlg a;, ldlg 6«s, ;fgf] 6«nL ePsf] 6«ofS6/ 40.00 100.00 

#= n]08 /f]a/ lhksf] k|To]ssf] 40.00 100.00 

$= sf/, df?tL Eofg k|To]ssf] 30.00 100.00 
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%= 6]Dk' k|To]ssf] 30.00 100.00 

^= df]6/ ;fO{sn k|To]ssf]  30.00 

&= qm]g, /f]n/, a'n 8f]h/, 8Dkm/ k|To]ssf] 50.00 350.00 

*= 6ofªs/, l6«k/,6«s 150.00 350.00 

( xfO{jf 200.00 500.00 

l;=g+= ljj/)f ;+zf]lwt b//]^ 

!= xf]l8Ë jf]8{ k|lt :Sjfo/lkm6 80.00 

@= xf]l8Ë af]8{ tyf l8=lk=P;= jf]8{ k|lt :Sjfo/ lkm6 65.00 

#= Joj;flos leQ]n]vg k|lt :Sjfo/ lkm6 40.00 

$= ljB'lto kf]n tyf 6]lnkmf]gsf] kf]ndf /flvg] lj1fkg ;fdfu|L k|lt :Sjfo/ lkm6 80.00 

%= 350.00 

^ dfbs kbfy{ k|lt :Sjf/lkm6 120.00 

& ;'tL{hGo kbfy{sf] k|lt :Sjf/lkm6 100.00 

* @ l8 # l8 k|lt :Sjf/lkm6  200.00 

( lh o; lj -GSB_k|lt :Sjf/lkm6  180.00 

!) t'n Aofg/ k|lt uf]6f. k|lt xKtf 100.00 

!! kf]n Aofg/ k|lt uf]6f k|lt xKtf  100.00 

!@ :jfut4f/, a]n'g k|lt xKtf 250.00 

!# lehgjn jf]8{ k|lt :Sjf/lkm6  500.00 

kfls{8= z'Ns b/ /]6 M 

kfls{8= z'Ns 

!= a;, 6«s, 7'nf] 6«nL k|To]ssf] 20.00 

@= ldlg a;, ldlg 6«s, 7'nf] 6«nL ePsf] 6«ofS6/ 20.00 

#= n]08 /f]a/ lhksf] k|To]ssf] 10.00 

$= sf/, df?tL Eofg k|To]ssf] 10.00 

%= 6]Dk' k|To]ssf] 10.00 

^= df]6/ ;fO{sn k|To]ssf] 5.00 

&= qm]g, /f]n/, a'n 8f]h/, 8Dkm/ k|To]ssf] 20.00 

*= 6oªs/, l6«k/ 20.00 

( l;6L ;kmf/L, c6f] l/S;f 10.00 
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cfly{s jif{ @)&&.@)&* df o; Og?jf gu/kflnsf If]qleq ;~rfng x'g] ;jf/L ;fwgx?n] k'jf{wf/;]jfsf] pkef]u 

afkt nfUg] k'jf{wf/ ;]jfsf] pkef]u z'Nssf] jflif{s /sd a'emfpg rfx]df o; gu/kflnsf sfof{ndf ;jf/L 

;fwgsf] An'a'ssf] kmf]6f]skL ;lxt ;Dks{ /fvL jflif{s s/ a'emfpg x'g lgDg b/ /fvL !% lbg] ;'rgf cfJxfg ug]{ . 

! l6|k/ !@))).)) 

@ lghL jf ef8fsf 6|s, a;, n/L cflb !)))).)) 

# 6|ofS6/ &))).)) 

$ ldgL a;, ldgL 6|s, ldgL 6|ofS6/ cflb %))).)) 

% lghL jf ef8fsf lhk, sf/, Nof08/f]e/ cflb #))).)) 

^ 6]Dkf,] kfj/ l6n/ !%)).)) 

& l;6L ;kmf/L !))).)) 

s'lifhGo a:t', ags; tyf h8La'6L

afF; k|lt uf]6f 

l;;f},;fn k|lt 6|s -ag 

sfof{nosf] rnfgLsf] cfwf/df_ 

cGo sf7, bfp/f r6f k|lt 6|s 

KnfO{ af]8{ k|lt 7'nf] 6|s 

Knf{O af]8{ k|lt ldgL 6|s 

/f]nf af]8{ k|lt 6|s 

 

!.)) 

 

#)).)) 

#)).)) 

^)).)) 

$)).)) 

^)).)) 

-v_ hl8a'6L 

 

Rofp, em\ofp k|lt s]hL 

l/7f k|lt s]hL 

x/f]{, a/f]{ k|lt s]hL 

cdnf k|lt s]hL 

afemf] k|lt s]hL 

n;'g, n;'g a'6L ag Kofh k|lt 

s]hL 

?b|fIfsf] bfgf k|lt s]hL 

gl/jn k|lt !)) s]hL 

kfdf/f]hf t]n k|lt ln6/ 

e]lgo/ kTtf k|lt 7'nf] 6|s 

e]lgo/ kTtf k|lt ldlg 6|s 

;'tL{sf] jG7n sjg, g;n k|lt 

s]hL 

%) k};f 

!.)) 

%) k};f 

%) k};f 

!.)) 

 

@.)) 

%) k};f 

!).)) 

!).)) 

$)).) 

#)).)) 

 

!.)) 

gu/If]q leq pTkfbg eO{ gu/ aflx/ lgsf;L 

x'g] b]xfosf j:t'x?df nfUg] s/ M 

 

wfg k|lt s]hL 

rfdn k|lt s]hL 

ux' k|lt s]hL 

# k};f 

% k};f 

% k};f 
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 t]nxg k|lt s]hL 

ds} k|lt s]hL 

cfn' k|lt s]hL 

t/sf/L k|lt s]hL 

bfn u]8fu'8L k|lt s]hL 

dx k|lt s]hL 

cb'jf k|lt s]hL 

a];f/ sRrf k|lt s]hL 

;'tL{ k|lt s]hL 

c08f k|lt uf]6f 

h'6 k|lt lSjG6n 

;'kf8L ;'s]sf] k|lt s]hL 

;'kf8L sfrf] k|lt s]hL 

lkgf k|lt s]hL 

rf]s/, a|fg k|lt s]hL 

xfF;, s'v'/f k|ltuf]6f 

e'; bfgf k|lt s]hL 

e'; OGwgdf k|of]u x'g] k|lt 

s]hL 

 

% k};f 

% k};f 

% k};f 

% k};f 

!) k};f 

%.)) 

!% k};f 

!%.)) 

!%.)) 

% k};f 

%.)) 

%.)) 

@.)) 

!) k};f 

!) k};f 

@.)) 

% k};f 

 

% k};f 

 

 

cfk, s6x/, lnRrL k|lt s]hL 

Kofh k|lts]hL  

s]/f k|lt 3/L 

cGo df};d cg';f/sf] kmnkm'n 

k|lts]hL 

 

@% k};f 

!) k};f 

%) k};f 

@% k};f 

 

k|lt 6ofS6/  

k|lt 6«s 

k|lt jon uf8f 

k|lt kfj/ 6|]n/ 

 

@%.)) 

%).)) 

!).)) 

!%.)) 

 

rf}kfof gu/ lgsf;L s/ M e};L, /fFuf,3f]8f, vRr8 k|lt 

uf]6f 

ufO{, uf]? 

 

e]8f,afv|f, v;L,af]sf,;'u'/, a+u'/ 

k|lt uf]6f 

kf8f, kf8L, afR5f, afR5L k|lt 

uf]6f 

cGo rf}kfof k|lt uf]6f  

 

!%).)) 

!)).)) 

 

 

#).)) 

 

!).)) 

@).)) 
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k+5Lsf] Kjfv k|lt s]hL 

l;+u, v'/ k|lt uf]6f 

sfrf] 5fnf k|lt lk; 

%.)) 

%.)) 

#).)) 

sjf8L lgsf;L s/ vfnL l;;L, ljo/ af]tn nufot 

;Dk'0f{ ls;Ldsf] af]tn k|lt 

uf]6f 

Knfli6ssf af]tn, efF8fs'8f, 

k'/fgf h'Ttf rKkn Uofng 

hl{{s{g k|lt s]hL 

%) s]hL ;Dd vfBfGg c6g] 

Knfli6ssf af]/f k|lt af]/f 

%) s]hL ;Dd vfBfGg c6g] 

h'6sf af]/f k|lt af]/f 

!)) s]hL ;Dd vfBfGg c6g] 

h'6sf af]/f k|lt af]/f 

t]nsf] l6g k|lt uf]6f 

k|fs[lts / s[ltd pgsf 6's|f -

lem08'_ k|lt s]hL 

ufd]{G6sf] sk8fsf] 6's|f k|lt 

s]hL 

hn]sf] df]ljn k|lt ln6/ 

h'6 / Knfli6ssf af]/f k|lt s]hL 

sfk]{6sf 6's|f k|lt s]hL 

6fo/ 6o'j k|lt s]hL 

yf]qf] l6g k|lt s]hL 

k'/fgf] 8|d k|lt s]hL 

k'/fgf sfuh -cvjf/, Go'h 

lk|G6 sf6'g ;d]t_ k|lt s]hL 

wft'sf 6'qmfx? / sfd gnfUg] 

kmnfdsf wft'x? k|lt s]hL 

yf]lqP/ sfd gnfUg] d]lzg/L 

cf}hf/, kf]n]lyg kfPksf 6'qmf 

l;;f, ln8\sf 6'qmf, sfrFsf] w'nf] 

/ 6'qmf k|lt s]hL 

k|rlnt sfg'gn] lgif]w u/]sf 

lhjhGt' jfx]s cGo d[t jf 

dfl/Psf lhjhGt'x?sf] xf8, 

Kofv 5fnf k|lt uf]6f 

 

 

 

@% k};f 

 

 

@.)) 

 

!.)) 

 

@.)) 

 

#.)) 

!.)) 

 

@.)) 

 

@.)) 

@.)) 

@.)) 

!.)) 

@.)) 

!.)) 

@.)) 

 

!.%) 

 

@.)) 

 

 

 

@.)) 

 

 

 

%.)) 

 


