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मन्तव्य 

मेलम्ची नगरपाललकाको सहभालगतामलुक पद्धलतवाट अ.व. ०७७/७८ को वालषिक नीलत तथा कायिक्रम, 

बजेट र योजना तयार गरी यहाौँहरु समक्ष ल्याईन पाईौँदा खसुी लागेको छ । इलतहासको लवलभन्न चरणमा 

पररवतिनको लालग भएको अन्दोलनमा अफ्नो प्राण ईत्सगि गनुि हुने ज्ञात ऄज्ञात शहीदहरु प्रलत हालदिक 

श्रद्धासमुन व्यक्त गनि चाहन्छु । 

नेपालको संलवधान, २०७२ ले स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेपश्चात भएको स्थानीय तहको भएको 

लनवािचनवाट लनवािलचत जनप्रलतलनलधको रुपमा हामीले च ौँथो नगर लवकास योजना जारी गने ऄवसर प्राप्त 

भए ऄनसुार तीन अलथिक वषिको वालषिक नगर लवकास योजना तयार गरी यहाौँहरु समक्ष साविजलनलककरण 

गरेको छौं । च ौँथो नगर लवकास योजना जनप्रलतलनलध, राजनैलतक दल, लनजी क्षेत्र, नागररक समाज, 

सरोकारवाला, कमिचारी र सम्पणुि नगरबासीको माग तथा सझुावको अधारमा तजुिमा गररएको छ । 

कोरोना भइरसको लवश्वव्यापी संक्रमण एवं महामारीको यो जलटल पररलस्थलतमा लसलमत स्रोत र साधन तथा 

नगरबासीको ऄलसलमत माग र अवश्यकता परुा गनि कोलभड–१९ लाइ प्रमखु प्राथालमकतामा रालख 

नगरबासीको बाौँच्न पाईने ऄलधकारलाइ महोत्तम ऄन्य बनाईौँद ैसबै क्षेत्रलाइ समानपुालतक रुपमा समेट्न े

गरी यो नगर लवकास योजना वनाएका छ ौँ ।                

लवकास वहुअयालमक, वहुईदलेशक, सकरात्मक, गररलशल, ऄग्रगामी पररवतिनको लनरन्तर प्रलक्रया हो । 

लवकास लनमािण तथा योजना लनमािण प्रलक्रयकाका चरणहरुलाइ प्राथालमकता र अवश्यकताको अधारमा 

Buttom Up Approach बमोलजम हुने गरी तजुिमा दलेख कायािन्वयनसम्म सहभालगतामलुक 

ढंगबाट ऄगालड बढाइ सम्पणुि नगरबासी तथा सरोकारवालाको सारभतू रुपमा ऄपनत्व बढाईने सोचका 

साथ यो वालषिक नगर लवकास योजनाले नगरपाललकालाइ समलृद्धको बाटोतफि  लैजाने ईदशे्यमा ऄगाडी 

बढाईनेछ भन्नेमा म लवश्वस्त छु । तीन वषि लभत्र हामीले ऐन, लनयम, तथा कायिलवलधहरुको व्यवस्था, नगर 

गरुुयोजना, जनशलक्त तथा कायािलयको व्यवस्था, नगरका कृयाकलापहरुलाइ पारदशी ईत्तरदायी वनाइ 

लनरन्तर सधुार माफि त सशुासनको बाटोमा नगरपाललकलाइ डोयािएकाछौं । अगामी लदनमा ऄझ बढी 

व्यवलस्थत र प्रभावकारी काम गनिसक्छौं भन्ने लवश्वास ललएको छु । यो वालषिक नगर लवकास योजना तजुिम 

गनिमा साथ र सहयोग गनुि हुने सम्पणुमा  धन्यवाद व्यक्त गदिछु । 

ऄन्तमा यस नगर लवकास योजनाको सफल कायािन्वयनको लालग सवै पक्षवाट पणुिरुपमा साथ र सहयोग 

प्राप्त हुने अशा र लवश्वास ललएको छ ।            

धन्यवाद । 

                                        ऄसार, २०७७ 

 

 

 

(डम्बर बहादुर अयािल) 

नगर प्रमुख 



   
 

मन्तव्य 

मलेम्ची नगरपाललकाको अलथिक वषि २०७७/०७८ को नीलत, योजना तथा कायिक्रमका साथै बजटे 

साविजलनकरण गनि पाईौँदा ऄत्यन्तै हलषित छु । सङ्घीय प्रणालीको ऄभ्यासपलछ हामी नगरको च ौँथो 

बजटे साविजलनक गरर नगर लवकासको नयाौँ खाकालाइ लनरन्तरता लदन गआरहकेा छ ौँ । नेपालको 

सन्दभिमा सङ्घीयता अफैं मा लबल्कूलै नयाौँ ऄभ्यास हो, कुनै पलन लवषय वा प्रणालीको ऄभ्यास 

अफैं मा चनू लत र ऄवसरसलहत ऄगालड बढ्ने गदिछ । ऄलघल्ला वषिहरुको तुलनामा हाम्रा ऄनभुवहरु 

समदृ्ध हुौँद ैगए पलन नीलतगत, संरचनागत र प्रशासलनक जलटलताले पणूितः अकार ग्रहण गरी पणुि हुन 

ऄझ ैसमय लाग्नेछ । 

सङ्घीय तहमा नीलतगत र काननूी रुपमा धेरै लवषयहरुको क्रमश व्यवस्थापन भएकोमा संरचनागत र 

प्रशासलनक व्यवस्थापनले पलन लनरन्तर पणूितः पाआरहकेो ऄवस्था छ भने कमिचारी समायोजनको 

प्रलक्रया चनु लतको साथ ऄगालड बलढरहकेो छ । त्यसको प्रत्यक्ष ऄसर स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, 

लवकासर  सशुासनका के्षत्रमा परररहकेो छ । यद्यलप, हामीले स्थानीय तहबाट गन े प्रयासमा कलम 

अईन नलदन प्रयासरत छौं । 

ऄलघल्लो वषिको तलुनामा यस वषि कृलष, पयिटन, पवूािधार लवकास, लशक्षा, स्वास््य, मानव लवकास 

सचूाकांकका दृलिले ईल्लेख्य सधुार भएको छ । ऄलघल्लो वषिको प्राथलमकतामा परेको भकुम्प 

पलछको पनुःलनमािणको कामले लतव्र सफलता प्राप्त गरेकोछ । स्थानीय साधन स्रोतको ऄलधकतम ्

ईपयोग गरी नगरको भ लतक एव ंपवूािधार लवकास र नगरबासीको अलथिक एव ंमानवीय लवकासका 

लनलम्त हामी लनरन्तर लक्रयाशील छौं । स्थानीय तहमा जनप्रलतलनलध नहुौँदाको पररलस्थलतमा पैदा भएका 

कैयौं बेलथलतहरु प्रणालीमा रुपान्तरण गने हाम्रो प्रयासले ऄझ ैपलन पणूितः सफलता प्राप्त गररसकेको 

छैन, यसको प्रलतलबम्वका रुपमा दलेखएका कलतपय ऄस्पिता र सीमाहरुको व्यवस्थापन यस वषि पलन 

हाम्रो कायिसलूचमा छ । 

नोवले कोरोना भइरस (कोलभड-१९) को संक्रमणले हाल लवश्वभरका मानव जालतलाइ अतङ्लकत 

तलु्याएको छ । यो ससंक्रणबाट नगरपाललकाका सम्पणु जनता सरुलक्षत राख्ने हाम्रो पलहलो 

प्राथालमकता रहकेो छ । यो संक्रमणलाइ मध्यनजर गरी अगामी लदनहरुको ऄवस्थालाइ हरेेर भावी 

कायिक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

सीलमत साधन स्रोत र ऄसीलमत अवश्यकता एव ं अकाङ्क्षाबीचको दरूी कसरी कम गद ै

नगरबासीका अधारभतू अवश्यकता र ऄपेक्षा कसरी सम्बोधन गनिबारे हामी लनयलमत परामशि र 

व्यवहाररक समाधानईन्मखु छौं । लजल्ला र नगरलस्थत सम्पणूि राजनीलतक दल, प्रशासलनक संयन्त्र, 

सामालजक, शलैक्षक एव ं अयअजिनको के्षत्रमा लक्रयाशील संघसंस्थासौँगको सहकायिलाइ कसरी 



 
 

सघन बनाइ प्रभावकारी समन्वय माफि त सामहुीक सवालका लवषय कायािन्वयन गनिमा हामी समीक्षा 

र सहकायिको प्रलक्रयामा छौं । यद्यलप, यहाौँहरुले ऄपेक्षा गरेऄनरुुपको सहकायिमा हाम्रा केही सीमा 

रहकेा छन,् अगामी लदनमा नगरको तफि बाट यहाौँहरुको अकाङ्क्षालाइ ऄलधकतम ्सम्बोधन गनि 

प्रयत्न गने कुराको म लवश्वास लदलाईन चाहन्छु । 

अवश्यकता हुौँदाहुौँद ै पलन हामीले नगरका समग्र समस्याको सम्बोधन गनि सकेका छैनौं, सबैका 

ऄपेक्षा बजटे तथा कायिक्रममा समावशे गनि सकेका छैनौं । यी हाम्रो व्यलक्तगत लनयतका समस्या 

नभएर साधन स्रोतको सीलमतता, प्रचललत ऐन, काननू र नीलतगत व्यवस्थाको पररलध र हाम्रा 

ऄनभुवको सीमाका कारण पैदा भएका जलटलता हुन ् । यी लवषयलाइ यहाौँहरुले सहजताका साथ 

मनन गनुिहुनेछ भन्नेमा हामी पणूितः अशावादी छौं । अलथिक वषि २०७७/०७८ को बजटेमा 

यहाौँहरुका ऄमलू्य सुझाव, सल्लाह र अलोचना हाम्रो गन्तव्यका ऄमलू्य पूौँजी हुन्, त्यसलाइ 

नगरको मागिदशिकका रुपमा ग्रहण गरेको व्यहोरा पलन म ऄनरुोध गनि चाहन्छु । 

साथै अलथिक वषि २०७७/०७८ को लनलत , योजना तथा कायिक्रम बनाईने कायिमा लनरन्तर खट्नहुुन े

जनप्रलतलनलध, कमिचारी , नगर लवकासका लालग महत्वपणूि सल्लाह सझुव लदनहुुने लवलभन्न लवषयगत 

क्षेत्रका लवज्ञहरु, राजलनलतक पाटीका प्रलतलनलध तथा सम्पणूि नगरबासीमा हालदिक धन्यवाद लदन 

चाहन्छु । 

 

                      धन्यवाद । 

                       ऄसार, २०७७ 

 

 

 

 

 

 

  

(भगवती नेपाल) 

नगर उप-प्रमुख 



   
 

मन्तव्य 

मलेम्ची नगरपाललकाको अ.व. ०७७/७८ को नगर सभावाट नीलत, योजना तथा कायिक्रम र बजटे 

समलेटएको नगर लवकास योजनाको साविजलनलककरण गनि पाईौँदा ज्याद ैखसुी लागकेो छ । जनताको 

नलजकको सरकारको रुपमा रहकेो यस नगरपाललकाको सात ौँ नगर सभावाट अ.व. ०७७/७८ को 

नीलत योजना, बजटे तथा कायिक्रम समलेटएको नगर लवकास योजना साविजलनलककरण गररएको छ । 

लसमीत साधन स्रोतवाट जनताका ऄलसलमत अवश्यकतालाइ संवोधन गने लवषय ज्याद ै कलठन र 

चनु ती हुौँदो रहछे । यो नगर लवकास योजनाले कोलभड–१९, स्वास््य, सडक, लशक्षा, कृलष, भटेनरी, 

नगरपाललका तथा वडा कायािलय लनमािण, पयिटन तथा संस्कृती, ललक्षत वगिका अय तथा सीपमलूक 

कायिक्रममा जोड लदएको छ । नगरपाललकाको व्यवलस्थत लवकासको अधारलशला यो वजेटले तयार 

गनछे । 

२०७२ सालको महालवनासकारी भकूम्पले थललएको यस नगर पाललकामा पनुलनिमािणले गलत 

ललएकोछ भने कोलभड–१९ को लवश्वव्यापी महामारीले सारा मानव जगतमा सामहुीक चनु ती लदएको 

वतिमन सन्दभिमा लसलमत साधन र स्रोतकोमाफि त महोत्तम ईपलब्धी हालसल गनुिपने चनुाती हाम्रोसाम ु

रहकेो छ । नोवले कोरोना भइरसबाट समग्र नगरबासीलाइ सरुलक्षत राखी नगरपाललकाको सामालजक 

लवकास, लदघिकाललन महत्वका रणनैलतक पवुािधार लवकास तथा सेवा प्रवाहलायि व्यवलस्थत बनाइ 

नगरलाइ सुशासन मतै्री वनाईने गरी वालषिक नगर लवकास योजना लनमािण गररएको छ । यो नगर 

लवकास योजना वस्ती÷टोलस्तर दलेख स्थानीय जनतासंग छलफल परामशि गद ैयोजना तथा कायिक्रम 

छन टमा जनताको Choice Voice right लाइ समलेटएको छ । 

योजना तजुिमा कायिमा प्रत्यक्ष ऄप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहनु हुने जनप्रलतलनलध, राजनैलतक दलका 

पदालधकारी नगरपाललकाका सम्पणूि राष्ट्र सेवक कमिचारी साथीहरु, नागररक समाज, लवकास 

साझदेार दात ृ संस्था, गरै सरकारी संघ/संस्था लगायत सवैलाइ धन्यवाद लदन चाहन्छु । यो नगर 

लवकास योजना कायािन्वयनको कायियोजना (Action Plan) बनाइ अ.व.को शरुु दलेख न ै

पारदलशिता तथा जवाफदलेहताको बढोत्तरी गद ै प्रभावकारी रुपमा कायािन्वयन गनि सबैको साथ र 

सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने अशा ललएको छु । 

 

धन्यवाद । 

ऄसार, २०७७ 

 

  

(कुमार प्रसाद कोइराला) 

प्रमुख प्रशासकीय अर्धकृत 
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नगरपाद्धलकाको पररचय    

लि.सं. २०७१ साल मलंसर १६ गते नेपाल सरकारको लनणणय बमोलजम सालिकका ७ िटा गालिसहरु 

(मलेम्ची, ज्यालमरे, लिखरपरु, तालामाराङ, लसन्धकुोट, बााँसिारी र फटकलिला) लमलाएर मलेम्ची 

नगरपाललका गठन गररएकोमा राज्यको पनुणसंरचना पश्चात लि.स. २०७३ साल फाल्गणु २६ गते 

सालिकका ४ िटा गालिसहरु (भोटेचौर, हबैङु, थकनी र दिुाचौर) समते थप गरी मलेम्ची नगरपाललकाको 

पनुणगठन भएको छ  । पनुणगठन पश्चात यस नगरपाललकामा हाल  १३ िटा िडाहरु रहकेा छन ्।  

१५८.१७ िगण लक.मी. क्षेत्रफल भएको यस नगरपाललकामा २०६८ को रालरिय जनगणना ऄनसुार कूल 

जनसंख्या ४५३४३ रहकेोमा परुुषको जनसंख्या २३६१४ र मलहलाको जनसंख्या २१७२९ रहकेो छ भने 

जम्मा ९९९२ घरधरुीहरु रहकेा छन ्। नेपालको संलिधान, २०७२ ले लदएको ऄलधकार, स्थानीय सरकार 

संचालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यिस्था तथा मलेम्ची नगरपाललकाबाट जारी गररएको ऐन, लनयमािली र 

कायणलिलध बमोलजम यस नगरपाललकाले अफ्ना लिकास लनमाणणका कायणहरुका साथै लिषयगत िाखाहरु 

लिक्षा, स्िास््य, कृलष, पि ु सेिा, सहकारी, मलहला तथा बालबाललका, सामालजक लिकास, योजना 

लगायतसंग सम्बलन्धत कायणहरु लनयलमत रुपमा संचालन गद ैअआरहकेो छ ।   

नेपालको राजधानी काठमाण्डौबाट ईत्तर–पिूणमा पने ३ नं. प्रदिे ऄन्तगणत रहकेो लसन्धपुाल्चोक लजल्लाका 

१२ िटा स्थानीय तहहरुमध्ये मलेम्ची नगरपाललका एक हो । यस नगरपाललकाको पूिणमा इन्रािती 

गाईाँपाललका, पलश्चममा काठमाडौं लजल्लाको िंखरापरु नगरपाललका र निुाकोट लजल्लाको लििपरुी 

गाईाँपाललका, ईत्तरमा हलेम्बु र पााँचपोखरी थाङपाल गाईाँपाललका तथा दलक्षणमा काभ्रपेलाञ्चोक 

लजल्लाको मण्डन दईेपरु नगरपाललका रहकेो छ ।   

यस नगरपाललकाले तय गरेको लिकासका चार खम्बे नीलत कृलष, पयणटन, ईद्योग र जलाधारलाइ मध्यनजर 

गद ै नगरपाललकाले कृलष, पयणटन, ईद्योग र जलाधारको लिकासलाइ प्राथलमकतामा राखी कायण गद ै

अआरहकेो छ । नगरपाललका के्षत्र लभत्रका कृलष योग्य जलमनको पलहचान गरी केही के्षत्रहरुलाइ मकै जोन, 

कागती पकेट, लकिी पकेट र लचया पकेट क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरी कायणक्रम ऄलघ बढाआएको छ । यस 

नगरपाललका के्षत्रको इन्रािती तथा मलेम्ची नदीलाइ पयणटन प्रिर्धन गने ईद्दशे्यले कसरी ईपयोग गनण 

सलकन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता ऄध्ययनको कायण भरैहकेो छ ।  
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2 वाद्धषयक प्रद्धतवेदन 

 

भौगोललक लिलिधताको कारण नगरपाललकाको लिलभन्न क्षेत्रमा पाआने हािापानी फरक फरक प्रकारको 

रहकेो छ । ईचाइको िलृि साँगसाँग ैलचसोको मात्रामा िलृि ह ाँद ैजाने ह ाँदा यहााँ तातो हािा बहने मलेम्ची नदी 

लकनारको के्षत्र दलेख बाहै्र मलहना लचसो ह ने भोटेचौर, हबैङ्ुग, गफुा चांख ुजस्ता स्थानहरु रहकेा छन ्। यस 

नगरपाललकामा चैत्र मलहना दलेख ऄसोजको प्रारम्भसम्म गमी र ऄसोज दलेख फागनु मलहनासम्म जाडो ह ने 

भएकोले यहााँको हािापानीमा मौसम ऄनसुार लिलिधता रहकेो पाआन्छ । 

यस नगरपाललकामा लिरम र िषाण ऊतुमा मनसनुी बषाण बढी ह ने गदणछ । मलेम्ची नगरपाललका दलक्षणपिूी 

मनसनु प्रभालित के्षत्रमा पने ह नाले ऄसार दलेख भारसम्ममा प्रिस्त पानी पदणछ । नगरका मखु्य जलाधार 

के्षत्रहरू न्यनू चापीय िाय ुह ाँद ैजाने ह नाले यस के्षत्रमा बढी िषाण ह ने गदणछ । समि नगरमा बालषणक सरदर 

१६१५ लम. लल. सम्म बषाण ह ने गदणछ ।  

महाभारत के्षत्र ऄन्तगणत पने मलेम्ची नगरपाललका जलैिक लिलिधताले महत्िपणूण मालनन्छ । यस के्षत्रमा 

पाआने मखु्य जलडबटुीहरूमा लोठसल्ला, सगुन्धिाल, लचराइतो, जटामसी, धलसंगरे, कुटकी, पाखनिदे, 

कुररलो, सलतियर, ननूलढकी, झ्याई, पदमचाल, गरुााँस, लप्सी, बेल, चतु्रो, दामपाते, घ्यकुुमारी, कााँचोपात, 

दलतिन अलद ह न ् । यस के्षत्रमा जलडबटुीको प्रचरु संभािना रहकेोले केही स्थानीय व्यलिहरुले 

व्यिसालयक रुपमा जलडबटुी खतेी गनण सक्ने संभािना रहकेो छ भने केही लकसानहरूले जलडबटुी खतेीको 

िरुूिात गरेका छन ्। यस के्षत्रमा पाआने रुख लिरुिाहरुमा साल, ऄस्ना, खयर, कटुस, लचलाईने, ईलत्तस, 

सल्ला, मौिा, लााँकुरी, गरुााँस मखू्य रुपमा रहकेा छन ्  । त्यस्तै डाले घााँसमा लचईरी, बडहर, कुटलमरो, 

लकम्ब,ु खलनईाँ, आलपल अलद पाआन्छ । िन के्षत्रको लिकास लिस्तार र संरक्षणको लालग केही सामदुालयक 

तथा किलुलयत िन ईपभोिा सलमलतहरुले महत्िपणूण भलूमका लनिाणह गरेका छन ्।  

यस नगर के्षत्रमा पाआने मखु्य जनािरहरूमा सालक, लचतिुा, बाघ, भालु, बाँदले, दमु्सी, खरायो, स्याल, 

रतिुा मगृ, बााँदर अलद छन ्भने चराचरुूङ्गीमा काग, परेिा, लचि,े काललज, ह लचल, लाटोकोसेरा, भगंरेा, 

मनैा, सगुा, बाज, ठेईिा, जरेुली, लफस्टा, लतत्रा, बकुल्ला, लचल, लगि,  ढुकुर जस्ता पंक्षीहरु रहकेा छन ्। 

लिलभन्न लकलसमका माछाहरु, गोहोरो, सपण, छेपारो, माईसलुी, भ्यागतुो, लिच्छी, फट्यांिा, मौरी, 

ऄररङ्गाल, बारूलो लगायतका लिलभन्न लजिजन्त ुतथा लकराहरू पाआन्छ  । 

मलेम्ची नगरपाललका लभत्र लहन्द,ु बौि, लक्रलश्चयन लगायतका धमाणिलम्बीहरुको बसोबास रहकेो पाआन्छ । 

यस के्षत्रमा बोललने मात ृभाषामा नेपाली, नेिारी, तामाङ, दनिुार, माझी, मगर, िपेाण अलद रहकेा छन । 
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मलेम्ची नगरपाललका के्षत्रलभत्र महत्िपणूण धालमणक तथा पयणटकीय स्थलहरु रहकेा छन ् । यस के्षत्रमा 

लत्रिणेीघाट, फट्केश्वर महादिे, इन्रशे्वर महादिे, कोटदिेी, लसतलादिेी, धौलेश्वरी, कुण्डेश्वर, लसिेश्वर,  

कृरण मलन्दर लगायका ऄन्य मठ मलन्दर र गमु्बाहरु रहकेा छन ् । यस नगरपाललका के्षत्रमा लििेषगरी 

ब्राह्मम्मण तथा क्षेत्री जातीले दिै, लतहार, मातालतथण औसंी, बिु जयन्ती, गरुु पलुणणमा, साईने संक्रान्ती, नाग 

पञ्चमी, रक्षा बन्धन, कृरण ऄष्टमी, तीज, सोह्र श्राि, धान्य पलुणणमा, स्िस्थानी पजूा, माघ े संक्रान्ती, 

श्रीपञ्चमी, महालििरात्री, फाग ुपलुणणमा, चैते दिैं अलद पिणहरु मनाईने गदणछन ्भने ल्होसार, घिेा जस्ता 

पिण तथा ररलतररिाज तामाङ समदुायले  मनाईाँछन ् । नेिार समदुायले ब्राह्मम्मण समदुायले मनाईाँने ऄन्य 

चाडपिणको ऄलिा लतहारको भाआलटकाको लदन म्ह पजूा समेत गदणछन ्। त्यसैगरी माझी समदुायमा अफ्नो 

लपतकृो सम्झनामा लपत्रा दखेाईने प्रचलन रहकेो छ ।   

यस नगरपाललकामा रहकेो कूल जनसंख्याको जातीय बनािट हदेाण बह –साम्प्रदायीक जात जातीहरू पाईन 

सलकन्छ । खास गरी मगंोललयन र अयण सम्प्रदायहरू ऄन्तगणतका लिलभन्न जात जातीहरू लिगत दलेख न ै

बसोिास गद ैअएका छन ्। मंगोललयन सम्प्रदायहरूमा तामाङ, मगर, गरुूङ, दनिुार, माझी अलद मखु्य 

रहकेा छन ्।  

मलेम्ची नगरपाललका कृलष के्षत्रको लहसाबले प्रचरु संभािना बोकेको के्षत्र हो । नगरले कृलष के्षत्रको 

लिकासलाइ अधार स्तम्भको रुपमा ऄलंगकार गरेकाले सोही बमोलजम कृलष कायणक्रम ऄन्तगणत मकै जोन, 

कागती पकेट क्षेत्र, लकिी पकेट क्षेत्र, लचया पकेट के्षत्रको घोषणा गरी कायणक्रम संचालन गररएको छ ।  

नगरपाललका क्षेत्र लभत्र ईद्योग व्यिसायको रुपमा इन्रािती नदी क्षेत्रमा हाल ९ िटा क्रसर ईद्योगहरु 

संचालनमा रहकेा छन ्। यी क्रसर ईद्योग व्यिसायबाट प्रत्यक्ष ऄप्रत्यक्ष रुपमा कररि १०० जना स्थानीय 

बालसन्दाहरुले रोजगारी पाईाँनुका साथै नगरपाललकाको अन्तररक अम्दानीमा समते योगदान पगुकेो छ ।  

साना तथा मझौला खालका व्यिसायहरु नगरमा लिलधित रुपमा दताण गरी संचालनमा अएका छन ् । 

हालसम्म यस नगरपाललकामा होटल व्यिसाय, थोक तथा खरुा व्यापार, फलनणचर, माछा पालन, 

कुखरुापालन, पिपुालन लगायतका व्यिसाय दताण ह न अएका छन ्। नगरको पयणटकीय स्थलको रुपमा 

मलेम्ची बजार, भोटेचौर लचयाबगान, इन्रािती नदी, हिैङु लचसापानी, तपचलुी डााँडा, पाटी भञ्ज्याङ, 

सलुलकोट ध्याङ, चाङख ु गफुा, धौले डााँडा, ककनी अलद प्रमखु रुपमा रहकेा छन ् । यस्ता पयणटकीय 

स्थलहरुले नगरको अलथणक लिकासमा थप टेिा पगु्ने दलेखन्छ ।  
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मलेम्ची नगरपाललका के्षत्र लभत्र सामदुालयक क्याम्पस दइु िटा, सामदुालयक लिद्यालय सत्तरी िटा, 

संस्थागत लिद्यालय नौ िटा, सामदुालयक लसकाइ केन्र चार िटा, समदुायमा अधाररत बाल लिकास केन्र 

पचपन्न िटा, श्रोत कक्षा एक िटा, प्रालिलधक धार संचालन भएका लिद्यालय दइु िटा र िकैलल्पक 

लिद्यालय एक िटा रहकेा छन ्।  

मलेम्ची नगरपाललका क्षेत्रलभत्र प्राथलमक स्िास््य केन्र १, स्िास््य चौकी १०, पोलललक्ललनक लनजी १, 

डेन्टल लनजी २, िहरी स्िास््य केन्र २, अयुणिदे औषधालय २, एलककृत सेिा केन्र १, िहरी स्िास््य 

आकाइ २, अाँखा ईपचार केन्र १, भोटेचौर स्िास््य सेिा संचालन सलमलत १, धलुलखले ऄस्पताल 

अईटररच लक्ललनक १ रहकेा छन ्। मालथ ईल्लेख भएका स्िास््य संस्थाहरुबाट यस नगरलभत्र अधारभतू 

स्िास््य सेिा प्रदान गररंद ैअएको छ । 

मेलम्ची नगरपाद्धलकाको नक्सा  
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सातौं नगर सभामा नगर प्रमुख श्री डम्बर बहादुर अयायलज्यू बाट प्रस्तुत 

आद्धथयक वषय २०७७/७८ को नीद्धत तथा काययक्रम 

 

अदरणीय नगरसभाका सदस्यज्यहूरु,      

  

सम्पणूण लिश्व नै कोलभड-१९ को महामारीले अक्रान्त भएको यस लिषम पररलस्थलतमा अज यस मलेम्ची 

नगरपाललकाको सातौं नगर सभामा अलथणक िषण २०७७/७८ को नीलत तथा कायणक्रम प्रस्ततु गदछुै । 

नगरपाललकाले गने गरेका कायणहरुमा साथ र सहयोग गनुणह ने कायणपाललकाका सदस्यज्यहूरु, नगरसभाका 

सम्पणूण सदस्यहरु, नगरपाललकाका सम्पणूण कमणचारी, राजनैलतक दल, नागररक समाज, संचार जगत, ईद्योग 

िालणज्य संघ, लनमाणण व्यिसायी, सरकारी तथा गरैसरकारी लनकायहरु एिं नगरिासी सम्पणूण अदरणीय 

दाजभुाइ तथा लददी–बलहनीहरुमा यस नगर सभा माफण त हालदणक अभार प्रकट गदणछु । 

 

अजको यस महत्िपणूण घडीमा नेपालको सािणभौमसत्ता, ऄखण्डता, स्िालधनता एिम ्सङ्घीय गणतन्त्र 

स्थापनाका लालग अफ्नो ऄमलू्य जीिन ईत्सगण गनुणह ने सम्पूणण ज्ञात तथा ऄज्ञात सलहदहरुप्रलत भािपणूण 

श्रदाञ्जली ऄपणण गदणछु । नेपालको सामालजक, अलथणक एिम ् राजनीलतक रुपान्तरणको लालग कुिल 

नेततृ्ि प्रदान गने हाम्रा ऄिज िीर पखुाणहरुलाइ ईच्च सम्मान व्यि गदणछु ।    

 

सङ्घीय सरकार र प्रदिे सरकारसाँग अिश्यक समन्िय र सहकायण गरी कोलभड-१९ को संक्रमण रोकथाम 

र लनयन्त्रणका लालग यस नगरपाललका दत्तलचत्त भएर लागकेो कुरा यहााँहरुलाइ स्मरण गराईन चाहन्छु । 

सबै नगरिासीको एकता, धैयणता र सहयोगले नगरबासी सबैको जीिन रक्षा गनण सफल भएका छौं । यस 

महामारी बाट दिे तथा लिदेिमा ज्यान गमुाईने सम्पणूण नेपालीका िोकाकुल पररिारजन प्रलत गलहरो 

समिदेना व्यि गदणछु । साथै कोरोना संक्रलमत सम्पणूण व्यलिहरुको िीघ्र स्िास््य लाभको कामना गद ै

हाम्रा प्रयासले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्रणमा सफलता प्राप्त होस भन्ने अिा व्यि गदणछु ।  

 

कोरोना संक्रमणको जोलखमपूणण पररलस्थलतमा ऄिपलिमा रहरे सेिा गने लचलकत्सक, नसण एिम ् ऄन्य 

स्िास््यकमी, सरुक्षाकमी, सरसफाआकमी, एम्बलेुन्स चालक एिम ्सम्पणूण रारिसेिकहरुको मिु कण्ठले 

प्रिसंा गदणछु । यस लिषम पररलस्थलतमा पलन ऄत्यािश्यक िस्तहुरुको सहज अपलूतणको व्यिस्था लमलाईने 

सबै व्यलि तथा संघसंस्थाहरुलाइ हालदणक धन्यिाद ज्ञापन गदणछु । कोलभड-१९ को संक्रमण रोकथाम र 

लनयन्त्रणका लालग यस नगरपाललकाले चालेको कदममा साथ र सहयोगका लालग सम्पणूण महानभुािहरुमा 
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अभार प्रकट गदणछु । नगरपाललकाको कोरोना संक्रमण रोकथाम, लनयन्त्रण र ईपचार कोषमा  रकम 

ईपलव्ध गराईनहु ने सम्पणूण व्यलि तथा संघसंस्थाहरुलाइ धन्यिाद लदन चाहान्छु ।  

 

नगरपाललकाले लोकतन्त्रका अधारभतू मलू्य र मान्यता, मानि ऄलधकारको संरक्षण, सिुासन, 

भ्रष्टाचारको लनयन्त्रण, लिलधको िासन र जनताका मौललक हक ऄलधकारका सम्बन्धमा प्रलतिि भइ 

लिकास लनमाणण तथा ऄन्य सेिा प्रिाहका कुराहरुलाइ ऄगालड बढाएको छ । 

 

हामी लनिाणलचत भइ नगरको लिकास र सम्बलृिमा तीन िषण लिताआ सकेका छौं । यो छोटो ऄिलधमा 

ईपलव्ध स्रोतसाधनहरुको ऄलधकतम प्रयोग गरी नगरिासीका आच्छा, चाहना र भािनालाइ कदर गरी 

ईत्साहििणक ईपलव्धी हालसल गनण सफल भएका छौं । नगरका सबै िडाहरुलाइ सडक सञ्जाल साँग 

जोडन सफल भएका छौं । मेलम्ची लसटी पाकण  लनमाणण, अधलुनक सलुिधा सम्पन्न िस पाकण  लनमाणण, 

मलेम्ची स्िप्न सरोिर लनमाणण कायणलाइ नगरका गौरिका अयोजनाको रुपमा ऄगालड बढाएका छौं । 

 

दिेको राजधानी काठमाडौंसाँग लसमाना जोलडएको र जलश्रोत, कृलष, पयणटन, ईद्योग र जलाधार लिकासको 

प्रचरु सम्भािना बोकेको यो सनु्दर नगरीको श्रोत एि ंसाधनको समलुचत प्रयोगले नगरिासीको अलथणक 

सम्िलृि र जीिनस्तरमा सकारात्मक पररितणन ल्याईने कुरामा नीलत तथा कायणक्रमहरु केलन्रत ह नेछन ् । 

नगरको लिकासलाइ दीघणकालीन सोच ऄनरुुप लदगो र व्यिलस्थत बनाईाँन एलककृत नगर लिकास 

गरुुयोजनाले लनलदणष्ट गरेको लक्ष्यहरुको अधारमा समि नगर लिकासका कायणहरुलाइ ऄगालड बढाआएको 

छ ।   

 

लिश्वव्यापी रुपमा फैललएको कोरोना भाआरस (कोलभड–१९) को संक्रमणबाट लिश्व जगतसंग ै हामी पलन 

ऄछुतो रहन सकेका छैनौं । कोरोना भाआरसको लिश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट ईत्पन्न भएको ऄसहज 

पररलस्थलत तत्कालै सामान्य ऄिस्थामा अईन नसक्ने दलेखएकोले यसको ऄसरलाइ न्यलूनकरण गद ै

जनजीिनलाइ सहज बनाईन ुऄलहलेको अिश्यकता हो । महामारीको ऄिस्थामा हाम्रा अिश्यकता र 

प्राथलमकता बदललए साँग ै नीलत तथा कायणक्रम पलन सामान्य ऄिस्थाका भन्दा फरक ह ने नै भयो । 

नगरबासीहरुलाइ राहत ह ने गरी सामालजक लिकासलाइ पलहलो प्राथलमकतामा राखी नगरको िालषणक नीलत 

तथा कायणक्रम तयार पारेका छौं ।  
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अदरणीय नगर सभाका सदस्यज्यहूरु,  

ऄब म मलेम्ची नगरपाललकाबाट अ.ि. २०७६/७७ मा सम्पादन भएका मखु्य कायणहरुको संलक्षप्त रुपमा 

प्रकाि पानण गआरहकेो छु ।  

योजना द्धनमायण :  

हामी जनप्रलतलनलधको रुपमा लनिाणचत भएको तीन िषण परूा भएको छ । यो छोटो ऄिलधमा हामीले 

जनमखुी लिकास  लनमाणण र जनमतै्री सेिा प्रिाहको माध्यमबाट सिुासनको ऄनभुलूत लदलाईने गरी कायण 

सम्पादन गद ैअएका छौ ाँ । मेलम्ची नगरपाललकाले सरोकारिालाहरुको ऄलधकतम सहभालगतामा योजना 

तजुणमाका लिलभन्न ७ िटा चरणहरु पार गद ै योजनाहरु तजुणमा गने प्रणालीको ऄिलम्बन गरेको छ । 

नगरको एकीकृत गरुु योजना ऄनरुुप मलेम्ची लसटी पाकण  लनमाणण, नगर चक्रपथ लनमाणण लगायत केही ठूला 

िह िलषणय अयोजनाहरु सञ्चालनका क्रममा रहकेा छन ्। यस नगरलाइ पयणटकीय के्षत्रको रुपमा लिकास 

गनण इन्रािती नदीमा मेलम्ची स्िप्न सरोिर लनमाणण गनणको लालग संभाव्यता ऄध्ययन भइ DPR लनमाणणको  

लालग अिश्यक तयारी गररएको छ । 

 

मलेम्ची नगरपाललकाको छैठौं नगर सभाबाट चाल ुअ.ि. २०७६/७७ को लालग नगरपाललका तफण  रु. १ 

ऄबण २८ करोड ७९ लाख २३ हजार २ सय ६७ रुपैयााँ पैसा १८ र गरैसरकारी संस्था तफण  १४ करोड ६० 

लाख १३ हजार ६ सय ४८ रुपैयााँ पैसा ८४ गरी कूल जम्मा १ ऄबण ४३ करोड ३९ लाख ३६ हजार ९ सय 

१६ रुपैयााँ पैसा ०२ संिोलधत बजटे लनधाणरण गररएको लथयो । 

ईि बजटेबाट नगरका लिलभन्न योजनाहरु िोलपत्र अव्हान भआ सम्पन्न भसैकेका छन ् भने कलतपय 

योजनाहरु कायाणन्ियनको चरणमा रहकेा छन् । सबै िडा कायाणलयमा आन्टरनेटको जडान भइ  आलिललङ 

प्रणालीको िरुु गररएकाले  नगरपाललकाको लिलत्तय सिुासनमा सधुार अएको छ ।  

 

लिश्वव्यापी रुपमा फैललरहकेो कोरोना भाआरसको संक्रमणलाइ रोकथाम तथा लनयन्त्रण गरी अम 

नगरिासीको जीिन रक्षाको लालग क्षेत्रीय स्तरका क्िारेन्टाआन र अआसोलेसनको लनमाणण गरी सञ्चालनमा 

ल्याआएको छ । कोरोना भाआरसबाट प्रभालितहरुलाइ राहत लितरण गररएको छ । भकूम्प पश्चातको 

पनुणलनमाणणको कायण कोरोना भाआरस संक्रमणको कारण केही ऄिरोध ह न पगुतेा पलन पनुणलनमाणणको 

कायणलाइ ऄगालड बढाईाँन अिश्यक नीलतगत लनणणय गरी कायाणन्ियनलाइ ऄगालड बढाआएको छ ।   
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कायायन्वयन :  मलेम्ची नगरपाललकाको चाल ुअ.ि. २०७६/७७ को लालग नगर सभाबाट स्िीकृत 

भएका केही योजनाहरु सम्पन्न भएका छन,् केही योजनाहरु लनमाणणालधन ऄिस्थामा रहकेा छन ्भने केही 

योजनाहरु कोरोना भाआरस संक्रमणको कारण कायाणन्ियन ह न सक्ने ऄिस्थामा रहकेा छैनन ्।   

 

(क) प्रशासद्धनक व्यवस्थापन :  

नगरपाललकाले अफ्नो श्रोत साधन र जनिलिको ईच्चतम ईपयोग गरी नगरपाललका र िडा 

कायाणलयहरुबाट लदआने सेिालाइ प्रभािकारी बनाइएको छ । नगरपाललका र ऄन्तगणतका िडाहरुबाट 

जनताका गनुासो व्यिस्थापन, लिलभन्न प्रकृलतका दिेानी मिुा तथा ईजरुीहरुको न्यायको लसिान्तको 

अधारमा लनरुपण गने कायण गररएको छ । नागररक िडापत्रको व्यिस्थापन, भकूम्प पीलडत 

लाभिाहीहरुको ऄनदुान प्राप्तीको सहज व्यिस्था गररएको छ । मेलम्ची नगर कायणपाललकाको कायणलयमा 

लिद्यलुतय हालजरी मात्र प्रयोग गरी E-Attendance को ऄिधारणलाइ पणुण रुपमा लाग ुगरी कमणचारीलाइ 

लनयलमत गराइएको छ ।     

  

स्िीकृत संगठनात्मक ढााँचा बमोलजम कमणचारीहरुको व्यिस्थापन गररएको छ । यस कायाणलय ऄन्तगणतका 

सबै िाखाहरु, िडा कायाणलयहरु, स्िास््य संस्थाहरु, लनजी क्षेत्र, नागररक समाज, गरैसरकारी संस्था 

लगायतका सम्पणूण सरोकारिालाहरुसंग अपसमा समन्िय र सहकायण गरी अम नागररकहरुलाइ सहज 

रुपमा सेिा प्रदान गररएको छ ।  

 

(ख) पूवायधार द्धनमायण :   

१) सडक तथा ऄन्य पिूाणधार : 

 चाल ुअ.ि. २०७६÷०७७ मा मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. ११ लस्थत इन्रशे्वरी मा.लि. दलेख 

नगरपाललका भिनसम्मको सडक चौडा गरी २२९.९० लम. सडक ऄस्फाल्ट प्रलिलधबाट 

कालोपत्रे गने कायण सम्पन्न गररएको छ ।  

 नेपाल सरकार (मन्त्रीपररषद)् को लमलत २०७६।९।२८ को लनणणयबाट यस मलेम्ची नगरपाललका 
िडा नं. ११ लस्थत डुाँडेफााँटमा ऄस्पताल लनमाणणको लालग मलेम्ची न.पा. िडा नं. ११ स्थायी 

लनिासी श्री पणु्य प्रसाद दलुाल र तोयानाथ दलुालको लक.नं. ११६५ क्षे.फ. १–४–०–० र लक.नं. 

११६४ क्षे.फ. ०–१०–०–० तथा लक.नं. १४७७ क्षे.फ. १–०–०–० गरी जम्मा २ रोपनी १४ 

ऄना जग्गा खररद गनण सैिालन्तक स्िीकृलत प्राप्त भएकोमा , 
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 प्रमखु लजल्ला ऄलधकारीको ऄध्यक्षतामा गलठत मअुब्जा लनधाणरण सलमलतबाट ईि जग्गा खररद 

गनण लनणणय भइ जग्गा प्राप्तीको प्रलक्रया ऄगालड बढेको छ ।   

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. १३ लस्थत फट्केश्वर पाँधेराचौर ठााँटी सडक लनमाणणको लालग ठेक्का 
सम्झौता गररएकोमा यस अ.ि.मा ३.५ लक.लम. सडकको चौडा गने, १५ िटा कल्भटण लनमाणण, २ 

लक.लम. पक्की नाली लनमाणणको कायण सम्पन्न भइ ऄन्य कायणहरु लनमाणणालधन ऄिस्थामा रहकेो छ  

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. १२ लस्थत लसन्धखुोल लगरान्चौर सडक स्तरोन्नती कायणमा १४०० 
लमटर िाभले, २३४ घन लमटर ग्यालिन जाली भने काम सम्पन्न भ ैऄन्य कायणहरु लनमाणणालधन 

ऄिस्थामा रहकेा छन ्।  

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. १० लस्थत नगर चक्रपथ सडक खण्डमा २४०० लमटर कटीङ गने 
काम सम्पन्न भइ बााँकी कायण लनमाणणालधन ऄिस्थामा रहकेो छ । िडा नं. १० म ै लसतलादिेी 

सडक लनमाणण कायणको ठेक्का सम्झौता भइ लनमाणण कायण ऄलन्तम चरणमा पगुकेो छ भने 

िीतलादिेी मालि टेिा पखाणल लनमाणण कायण ऄलन्तम चरणमा पगुकेो छ । 

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. १० लस्थत लचललङ भ्याटको लनमाणण कायण ठेक्कामाफण त ऄगाडी 
िढेको छ ।  

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. १२ लस्थत ढकालखहरे ठााँटी सडकको नाली र िाभले लनमाणण 
कायण सम्पन्न भएको छ । 

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं.१० लस्थत लितला दिेी मा. लि टेिा पखाणल लनमाणण कायण ऄलन्तम 
चरणमा पगुकेो छ । 

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. ३ र ४ को सािणजलनक िौचालय लनमाणण कायण ऄलन्तम चरणमा 
पगुकेो छ । 

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. १३ लस्थत धमणसाला लनमाणण कायण ऄलन्तम चरणमा पगुकेो छ ।  

 ओख्रनेीचौर बसेरी थानकुने पाटीभञ्ज्याङ्ग सडक लनमाणणको लालग ठेक्का सम्झौता गररएकोमा 

ईि सडकमा हाल ३ लक.लम. बाटो चौडा गन,े १५०० लम. िाभले तथा १०० लम. सोललङ्गको 

कायण लनमाणणालधन ऄिस्थामा रहकेो छ ।  

 सोतीखोला पाटी भञ्ज्याङ्ग सडक स्तरोन्नती गनणको लालग ठेक्का सम्झौता गररएकोमा यस 
अ.ि.मा १ िटा कजि ेलनमाणण, ३५० लम. पक्की नाली, ५५० लम. िाभले, २८४ घ.लम. ग्यालबन 

िाल लनमाणण गरी सडक लनमाणणको कायण ऄलन्तम चरणमा पुगकेो छ ।  
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 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. १० लस्थत मलेम्ची लसटी पाकण  लनमाणणको लालग ठेक्का अव्हान 

भइ सम्झौताको कायण ऄलन्तम चरणमा पगुकेो छ ।  

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. ५ लस्थत लामदाली खते झोलङ्ुग े पलुको लनमाणण कायण सम्पन्न 
भएको छ भने मलेम्ची न.पा. िडा नं. ९ लस्थत काफ्लेखोला र िडा नं ७ सुाँगरेु फााँट जोड्ने 

झोलङ्ुग ेपलु लनमाणणको कायण ऄलन्तम चरणमा पगुकेो छ ।  

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. १२ र १३ मा ६ घ. लम. क्षमताको २० िटा गोबर ग्यााँस प्लान्ट 
लनमाणण कायण सम्पन्न गररएको छ ।    

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. ६ लस्थत नेपाने मानेभञ्ज्याङ्ग पञ्चकन्या सडकको पलहलो 
चरणमा ठेक्का सम्झौता भइ १४५० लम. सडक कलटङ, ५९० घ.लम. ग्यालबन हाल्ने कायण  

भआसकेको छ भने ऄन्य कायणहरु लनमाणणालधन ऄिस्थामा रहकेो साथै सो सडकको दोश्रो चरणमा 

ठेक्का सम्झौता भइ सडक कलटङ र ग्यालबन र मलेिनरी िाल लनमाणण गने कायण िरुु गररएको छ ।  

 ठाडोखोला लपप्ले सडक ठेक्काबाट सम्झौता भएकोमा ५६.७६ घ.लम. मलेिनरी िाल, ५७.४८ 

घ.लम. सडक ढलान, ९६.७३ घ.लम. सोललङ, ७.५ लम. ह्युम पाआप सलहत सम्झौता बमोलजम 

सडकको लनमाणण कायण सम्पन्न गररएको छ ।  

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. ११ लस्थत मलेम्ची बसपाकण  लनमाणणको लालग ठेक्का सम्झौता भइ 
४६ लमटर ¥याफ्ट लनमाणण, ५०० घ.लम. मलेिनरी िाल, ८०२ घ.लम. ग्यालबन िाल, ५० घ.लम. 

लपलसलस र बसपाकण को लालग माटो ल्याईने र पनुे कायणका साथै बसपाकण को द्यबकभ सम्याईने 

कायण भआरहकेो छ ।  

 चाल ुअ.ि. मा मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. १ मा रहकेो महालभर खाल्डे भञ्ज्याङ्ग सडकको 

स्तरोन्नती गने कायण सम्पन्न गररएको छ । ईि सडकमा ५५०० लम िाभले, ४५ थान ह्यमु पाआप, 

७७ थान ग्यालबन र ३३०० लम. कच्ची नाली लनमाणण गररएको छ ।  

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. २ मा रहकेो लजरो लकलो सोती खोला सडकको स्तरोन्नती गन े
कायण ऄलन्तम चरणमा पगुकेो छ । यस सडकमा ६१० लम. िाभले, ५० लम. मलेिनरी िाल, ३९० 

लम. पक्की नाली, ९२ थान जाली, १ िटा कजि ेर २ िटा ह्यमु पाआप कल्भटण लनमाणण गने कायण 

सम्पन्न गररएको छ ।  

 मलेम्ची न.पा. िडा नं. ३ लस्थत दहपोखरी पाटी भञ्ज्याङ्ग सडकको स्तरोन्नती गने कायण 
सम्पन्न भएको छ । यस सडकमा ३.५ लक.लम. सडक चौडा, १९०० लमटर िाभले, ७८ थान 

जाली, २३०० लम. कच्ची नाली लनमाणण गने कायण सम्पन्न गररएको छ ।  
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 मलेम्ची न.पा. िडा नं. १२ लस्थत ढकालखहरे ढल व्यिस्थापनको कायण नगरपाललका र 
सम्बलन्धत ईपभोिाहरुको साझदेारीमा सम्पन्न भएको छ ।  

  २) भवन तथा पुनयद्धनमायण : 

 मलेम्ची नगरपाललका कायाणलयको पक्की भिनको लनमाणण कायण सम्पन्न गररएको छ भने भिन 
पररसरको लनमाणणको ठेक्का अव्हान भइ पररसर लनमाणणको कायण प्रलक्रया ऄगालड बढेको छ ।   

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. १, २ र ५ को िडा कायाणलय भिन लनमाणण गनणको लालग ठेक्का 

सम्झौता भइ  लनमाणण कायण भरैहकेो छ ।   

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. ११ लस्थत मनमोहन स्मतृी भिन तथा कोिलेी घरको लनमाणण कायण 
भरैहकेो छ ।  

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. ८, १० र १३ को स्थायी भिन लनमाणणको लालग DPR लनमाणणको 

कायण थालनी गररएको छ ।  

 २०७२ साल िैिाख १२ गते गएको लिनािकारी भकूम्पबाट यस नगरपाललकाका कररि 
१२५६४ घरधरुी पणूण रुपमा क्षलत भएकोमा ईि कायणको पनुलनणमाणणमा केही रालरिय तथा 

ऄन्तरालरिय गहै्र सरकारी संस्थाहरुले सहयोग पयुाणईद ैअएका छन ्।  

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं १२ लस्थत लगरान्चौरमा मलेम्ची नगरपाललका र लतलगगंा ग्लोबल 
फे्रण्स्को सहयोगमा सामदुालयक पनुलनणमाणण पयणटन प्रिर्धन पररयोजना सलमलत माफण त एलककृत 

बस्ती लनमाणणको कायण भआरहकेो छ । सोही िडाको नाम्डोललङ बस्तीमा चौधरी फाईण्डेिनबाट 

एलककृत बस्ती लनमाणणको कायण भआरहकेो छ ।  

 रालरिय पनुलनणमाणण प्रालधकरण र मलेम्ची नगरपाललकाको सहयोगमा मलेम्ची नगरपाललका िडा 
नं. ११ लस्थत जरायोटार एलककृत बस्ती लनमाणणालधन ऄिस्थामा रहकेो छ । मलहला अत्म 

लनभणरता केन्र, ऄक्सफाम नेपाल र यस नगरपाललकाको समन्ियमा मेलम्ची नगरपाललका िडा 

नं. १२ लस्थत थाक्ले एलककृत बस्तीको २८ घरको लनमाणण कायण सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी 

मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. ३ लस्थत लबन्द ु बञ्जरा टोल र िडा नं. ६ लस्थत तालामाराङ 

लसग्दले टोल एलककृत बस्ती लनमाणण कायण भरैहकेो छ ।   

 मलेम्ची नगरपाललकाका १३४२१ लाभिाहीहरु मध्ये १३२४२ जनाले भकूम्पपीलडत लाभिाही 
सम्झौता गरेका छन ् । जसमध्ये १३०६३ जना लाभिाहीहरुले प्रथम लकस्ता, १२१८० जना 

लाभिाहीहरुले दोश्रो लकस्ता र ८९९४ जना लाभिाहीले ऄलन्तम लकस्ता ऄनदुान प्राप्त गरेका छन ्
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। भकूम्पमा छुट भएको गनुासो दताण गने कायण सम्पन्न गरी स्थलगत पनुः लनररक्षणको कायण 

भरैहकेो छ ।  

 

 भकूम्प पश्चातको पनुलनणमाणलाइ लतव्रता लदन नगर कायणपाललकाको लनणणयबाट पनुः लमलत २०७७ 
ऄसार मसान्तसम्म सबै प्रकारका लोड बेयररङ्ग घरहरुको नक्सा पास नगरी सम्बलन्धत िडाको 

लसफाररसको अधारमा स्थायी अिास लनमाणण गनण ऄनमुलत प्रदान गररएको छ । चऊ्ऊ र 

स्ल्याब ढलानबाट लनमाणण ह ने घरहरुमा २०७७ ऄसार मसान्तसम्म २५% छुट सलहत नक्िा पास 

गने व्यिस्था गररएको छ ।  

(३)  द्धसिंचाई व्यवस्थापन : 

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. १ लस्थत ठूलो कुलो लसंचाइ योजना ईपभोिा सलमलत माफण त 
सम्झौता गररएकोमा २७५ लम. अर.लस.लस. पक्की कुलो लनमाणण कायण सम्पन्न भएको, भोटेचौर 

लसंचाइ योजना सम्झौता भइ १८ लम. मलेिनरी पखाणल लनमाणण, २४ थान ग्यालबन, ५ घ.लम. पहरो 

कलटङ्गको कायण भइ लसंचाइ कुलो लनमाणणालधन ऄिस्थामा रहकेो र लसन्धखुोला लप्सेफााँट 

लसंचाइ कुलो लनमाणणको लालग ईपभोिा सलमलतबाट सम्झौता गररएकोमा ईि लसंचाइ कुलोको 

२३ लम. एच.लड.पी. पाआप तथा ४.६५ घ.लम. मलेिनरी िाल लनमाणण गने सम्पन्न गररएको छ ।  

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. ८ लस्थत घटे्टखोला लसंचाइ योजनाको कुलो लनमाणण कायण सम्पन्न 
भएको तथा िडा नं. ७ लस्थत चाललसेफाट लसंचाआ अयोजनाको १३०० लमटर पक्की कुलो 

लनमाणण कायण सम्पन्न गररएको छ । 

(४) खानेपानी : 

 चाल ु अ.ि. २०७६÷०७७ मा नगरपाललकाको क्रमागत योजनाको रुपमा रहकेो मेलम्ची 

नगरपाललका िडा नं. १३ लस्थत फटकलिला खानेपानी अयोजनाको १४ लक.लम. दरुीको पानी 

लितरण पाआपलाआन खन्ने र पनुे कायण सम्पन्न भएको छ  । ईि अयोजनामा धारा लितरणको 

लालग फ्लो रेगलेुटर भल्भ र ररजभण भायर ट्याङ्की तथा ब्रेक पेर्िर च्याम्बरको लनमाणण कायण 

िरुुिात भएको छ भने सोही िडाको फटकलिला मा.लि. खानेपानी लनमाणणको कायण ऄलन्तम 

चरणमा पगुकेो छ र ईि अयोजना लनमाणण पश्चात िडाका ५०४ घरधरुीले स्िच्छ पानी प्राप्त 

गनेछन ्।  

 क्रमागत योजनाको रुपमा रहकेो म.ेन.पा. िडा नं. ९ लस्थत गफुा चांख ु डब्ल्याङ खानेपानी 
अयोजनाको ट्याङ्की तथा पाआपलाआनको लनमाणण कायण भरैहकेो छ । यस अयोजनाबाट 

िडाका ३६१ घरधरुीहरु लाभालन्ित ह नेछन ् । त्यसैगरी यस िडाको दललत बस्ती खड्काथोक 
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खानेपानी अयोजनाको लनमाणण कायण ऄलन्तम चरणमा पगुेको छ। यस खानेपानी अयोजनाबाट 

३६ घरधरुी लाभालन्ित ह नेछन ् ।   

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. ५ लस्थत लसन्धकुोट खानेपानी अयोजनाको खानेपानी ट्याङ्की 

लनमाणण, लितरण पाआपलाआन खन्ने तथा पनुे कायण सम्पन्न गररएको छ भने यस अयोजनाबाट 

१६५ घरधरुी लाभालन्ित भएका छन ्।  

 मलेम्ची नगरपाललकाका िडा नं. ६ लस्थत कोतेटोल िारेटोल खानेपानी अयोजनाको लनमाणण 

कायण ऄलन्तम चरणमा पगुकेो छ । यस अयोजना लनमाणण पश्चात २६ घरधरुी लाभालन्ित ह नेछन ्।  

 मलेम्ची न.पा. िडा नं. १२ लस्थत मलेम्ची नगरपाललका र सामदुालयक लिकास तथा िातािरण 
संरक्षण मञ्चको साझदेारीमा ढकालथोक खानेपानी अयोजनाको लनमाणण कायण ऄलन्तम चरणमा 

पगुकेो छ । यस अयोजनाबाट ६५ घरधरुी लाभालन्ित ह नेछन ्।  

 मलेम्ची न.पा. िडा नं. ११ मा नेपाल रेडक्रस सोसाआटीसंगको साझदेारीमा ६० िटा धारा जडान 
गरी डडुिा खानेपानी अयोजनाको लनमाणण कायण सम्पन्न भएको छ ।  

(ग) योजना  :  

 चाल ु अ.ि. को जषे्ठ मसान्तसम्ममा िडा कायाणलयबाट कायाणन्ियन गने गरी २२१ िटा 

योजनाहरुमा बजटे लिलनयोजन गररएकोमा हालसम्म १७५ िटा योजनाको ईपोिा सलमलत दताण 

तथा सम्झौता भएको छ । २ िटा योजनाका ईपभोिा सलमलतको रलनङ लबल भिुानी गररएको र 

८९ िटा योजनाहरुको ऄलन्तम लबल भिुानी गररएको छ भने बााँकी योजनाहरु ताललम लगायत 

ऄन्य सफ्टियेरका कायणक्रमहरु रहकेा छन ्।  

 नगरपाललकाबाट कायाणन्ियन गने गरी ७७ िटा योजनाहरुमा बजटे लिलनयोजन गररएकोमा 
हालसम्म ५१ िटा योजनाको ईपोिा सलमलत दताण भएको, ठेक्का सलहत ६१ िटा योजनाहरु 

सम्झौता भएको, २ िटा योजनाको रलनङ लबल भिुानी गररएको र ६ िटा योजनाहरुको ऄलन्तम 

लबल भिुानी गररएको छ भने बााँकी योजनाहरु क्रमागत योजना र परामिण तथा सफ्टिेयरका 

कायणक्रमहरु रहकेा छन ्। 

 नगरबाट कायाणन्ियन ह ने गरी बागमती प्रदिेबाट यस चाल ुअ.ि.मा ६ िटा योजनाहरुमा बजटे 

लिलनयोजन भएकोमा ४ िटा योजनाको ईपोभोिा सलमलत माफण त २ िटा योजनाहरु ठेक्काबाट 

सम्झौता भएकोमा २ िटा योजनाको रलनङ लबल भिुानी गररएको छ भने सबै योजनका कामहरु 

ऄलन्तम चरणमा पगुकेा छन ्। 
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 संघीय सरकारबाट चाल ुअ.ि.मा २ िटा योजनाहरुमा बजटे लिलनयोजन भएकोमा २ िटा 

योजनाहरु ठेक्काबाट सम्झौता भइ कायाणन्ियन भआरहकेो छ भने लिक्षा सितण कायणक्रम तफण  

लिलनयोलजत रकमबाट ३ िटा सामदुालयक लिद्यालयहरुमा िास सलहतको िौचालय लनमाणणका 

लालग सम्झौता भइ काम ऄलन्तम चरणमा पुगकेो छ । त्यस्तै सहकारी खतेी, साना लसंचाइ 

कायणक्रम ऄन्तगणत ३ िटा लसंचाआ कुलो लनमाणणका लालग ईपभोि सलमलतबाट कायाणन्ियन ह न े

गरी सम्झौता भइ लनमाणण कायण भआरहकेो छ  

 स्थानीय पिूाणधार लिकास साझदेारी कायणक्रम माफण त १२ िटा योजनाहरुमा बजटे लिलनयोजन 
भएकोमा ५ िटा योजनाको ईपभोिा सलमलतबाट कायाणन्ियन ह ने गरी दताण तथा सम्झौता भएको 

र ६ िटा योजनाहरु ठेक्काबाट सम्झौता भएकोमा सबै योजनाहरु कायाणन्ियनकै क्रममा रहकेा 

छन ्। 

 संस्कृलत पयणटन तथा नागररक ईड्यन मन्त्रालयबाट प्राप्त पयणटन पिूाणधार लिकास कायणक्रम 
ऄन्तगणत ४ िटा योजनाहरु लिलनयोजन भएकोमा ४ िटै योजनाहरुको ईपभोिा सलमलत दताण भइ 

सम्झौता भएको छ भने २ िटा योजनाहरुको ऄलन्तम लबल भिुानी भएको छ ।  

 मलेम्ची नगरपाललका र ग्ल्मए् को साझदेारीमा कायाणन्ियन गने गरी ६ िटा योजनाहरु लिलनयोजन 
भएकोमा ६ िटै योजनाहरुको दताण भइ सम्झौता भएका छन ्भने २ िटा योजनाहरुको ऄलन्तम 

लबल भिुानी भएको छ ।  

 कृलष तफण को लसंचाइ ऄन्तगणत ६ िटा योजनाहरु लिलनयोजन भएकोमा ५ िटा योजनाहरुको 
ईपभोिा सलमलत दताण तथा सम्झौता भइ कायाणन्ियनको चरणमा रहकेो छन ्।  

(घ) पययटन द्धवकास :  

 मलेम्ची नगरपाललका क्षेत्रलाइ पयणटन क्षेत्रको रुपमा लिकास गनणको लालग इन्रािती नदीमा 
कृलत्रम िााँध िााँधी मेलम्ची स्िप्न सरोिर लनमाणण गनणको लालग यस क्षेत्रका प्रालिलधक लिज्ञ, 

सरोकारिालाहरु लिच छलफल तथा ऄन्तलक्रया कायणक्रम संचालन गरी अिश्यक राय सल्लाह 

र सझुािहरु ललने कायण गररएको छ । मलेम्ची स्िप्न सरोिर लनमाणणको संभाव्यता ऄध्ययन भइ 

लिस्ततृ पररयोजना प्रलतिदेन लनमाणण गने तयारी भरैहकेो छ ।  

 नगरपाललकालाइ पयणटलकय हिको रुपमा लिकास गरी अन्तररक तथा िाह्य पयणटकहरुलाइ 

अकषणण गनणको लालग मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. १ को सरुक्षा डााँडा र पाताल गफुा, िडा नं. 

२ को तपचलुी डााँडा, िडा नं. ३ को गरुुङगाईाँ लचसापानी, िडा नं. ४ को पाटी भञ्ज्याङ, थाना 

भञ्ज्याङगढी र धौले, िडा नं. ५ को धौले, सलुलकोट, िडा नं. ६ को मानेभञ्ज्याङ लसग्देलटोल 
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एलककृत बस्ती, िडा नं. ११ को मलेम्ची ह ाँद ै धसेुनीचौर धौले र िडा नं. ९ को चांख,ु 

गफुासम्मको पदमागण पलहचान गने कायण सम्पन्न गररएको छ । त्यसैगरी मेलम्ची लसटी पाकण  

लनमाणण गरी पयणटकहरुको अिगमनलाइ सघन तुल्याईने ईद्दशे्यले पाकण लभत्रको पुिाणधार 

लनमाणणका कायणलाइ तदारुकताको साथ ऄगालड िढाइएको छ ।  

 नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण िषण २०२० लाइ ललक्षत गरी यस नगरपाललकामा 
अलथणक िषण २०७६/७७ मा मलेम्ची महोत्सि अयोजनाको लालग लनजी क्षेत्र, नागरीक समाज, 

सरोकारिालाहरुको सलक्रय सहभालगतामा लिलभन्न चरणका छलफल तथा ऄन्तलक्रया 

कायणक्रमहरु सलहत महोत्सबको पिूण तयारी परूा गररएकोमा  कोलभड -१९ (कोरोना भाआरस) को 

संक्रमणको जोलखमको कारण हाललाइ स्थलगत गररएको छ ।  

 पयणटन लिकासको लालग पयणटन लिकास कोषको स्थापना गररएको छ । मलेम्ची नगरपाललका 
िडा नं. १, २, ३, ४ र ११ लगायत सलुलकोट, धसेुनीचौर धौले, गफुा चांख,ु ओख्रनेी चौर, 

ककनी लगायत नगरपाललका लभत्रका ऄन्य मलेम्ची नगरपाललका असपासमा रहकेा लछमकेी 

गाईाँपाललकहरुसंग समन्िय गरी बहृत्तर पयणटन लिकासका कायणहरु ऄगालड बढाईाँने लक्ष्यका साथ 

कायण भआरहकेो छ । पयणटन प्रिर्धनका लालग घर बास (होम स्टे) सम्बन्धी अधारभतू ताललम 

सम्पन्न गररएको छ ।  

(ङ) वातावरण सिंरक्षण, फोहरमैला तथा द्धवपद् व्यवस्थापन  : 

 मलेम्ची नगरपाललकाको बजार क्षेत्रबाट ईत्पादन÷संकलन भएका फोहरमलैाहरुको ईलचत 

व्यिस्थापनको लालग मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. ११ लस्थत लधताल बेंसी बगर क्षेत्रमा खाल्डो 

खनी ऄस्थायी रुपमा व्यिस्थापन गद ैअएकोमा हाल ईि स्थानमा व्यिलस्थत रुपमा फोहरमलैा 

व्यिस्थापनका लालग ठेक्का माफण त सडक पिूाणधारको लनमाणण कायण ऄलन्तम चरणमा पगुेको छ 

भने ३००० िगण लफट के्षत्रफलको फोहर व्यिस्थापन गहृको लनमाणण कायण िरुु गररएको छ । 

 लिपद ् व्यिस्थापन तथा जलिाय ुऄनकुुलन ऄन्तगणत मलेम्ची नगरपाललका लभत्रका जोलखममा 
रहकेा बस्तीको संरक्षणका लालग नगरपाललकाबाट अिश्यक तारजाली खररद गरी जोलखमयिु 

बस्ती तथा स्थानको लालग सम्बलन्धत िडा कायाणलयसंग समन्िय गरी तार जाली लितरण 

गररएको छ ।  

 नगरपाललका के्षत्रको िातािरण प्रदषुण न्यलूनकरण तथा िातािरण संरक्षण गनणको लालग यस 
अ.ि.मा मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. ७ लस्थत सेल्ले र च्यानडााँडामा स्थायी ििदाह स्थल 

तथा पाटी लनमाणणको कायण सम्पन्न गररएको छ । त्यसैगरी िडा नं. ३ लस्थत हबैुंग डााँडामा सिदाह 
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गहृ, लचलप्लङ लचहाने पाटी लनमाणण गररएको छ  भने िडा न.ं १ लस्थत मानेडााँडामा सिदाह गहृ 

लनमाणणालधन ऄिस्थामा रहकेो छ ।  

(च) कृद्धष तथा पशु द्धवकास  :  

 (१) कृद्धष :  

 कृलष लिकास तफण  कृलष लिकास कोषको स्थापना गरी संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको िितण 
रकमबाट लिलभन्न लकलसमका कायणक्रम संचालन माफण त कृलषमा अधलुनलकरण र व्यिसायी 

बनाईाँन कृलष यन्त्र ईपकरण, प्लालष्टक टनेल, फलफुलको लिरुिाहरु खररद गरी ऄनदुानमा 

लितरण गने कायण भएको छ । जनताको अलथणक स्तर िलृिको लालग मकै पकेट के्षत्र, ऄलैंची 

पकेट क्षेत्र, लकबी पकेट क्षेत्र जस्ता ईदयमान बालीहरुको पकेट क्षेत्र लनधाणरण गरी धानको ईन्नत 

लबई ईत्पादन गनणका साथै नगरपाललका लभत्रका कृषकहरुलाइ कागती, सनु्तला र जनुारका १५ 

हजार लिरुिाहरु लितरण गररएको छ ।   

 कृलष यलन्त्रकरणको प्रिर्धनको लालग चाल ुअ.ि.मा लमलनलटलर, थ्रेसर, पािर स्प्रेयर, न्याप्स्याक 

स्प्रेयर गरी ५४३ िटा यन्त्र ईपकरण तथा प्लालष्टक टनेलहरु खररद गरी लितरणको प्रलक्रया ऄलघ 

बढाआएको छ ।  

 बाली लिकास, खाद्यान्न तथा लबईमा अत्म लनभणर बनाईाँनका लालग १४०० केजी. रामपरु 

कम्पोलजट मकैको ईन्नत लबई, ५००० के.जी. गौतम जातको ईन्नत लबई, ४००० के.जी. 

खमुलचार धान, २०० के.जी. खमुल चारको मलु लबई र ३२० के.जी. खमुल १० धान को ईन्नत 

लबई खररद गरी नगरपाललका लभत्रका १५०० जना कृषकहरुलाइ लितरण गररएको छ ।  

 माटो सधुार कायणक्रम ऄन्तगणत १३ िटा िडाहरुमा माटो पररक्षण सम्बन्धी ताललम संचालन 
गनुणका साथै ११ सय रोपनी के्षत्रफलमा सकु्ष्म खाद्यतत्ि लितरण गरी कृलष बालीको गणुस्तर िलृि 

गने कायण गररएको छ । कृलष प्रलिलध लिकास र क्षमता ऄलभिलृिका लालग तरकारी, फलफुल, 

खाद्यान्न तथा लबई ईत्पादन सम्बन्धी ताललम संचालन गरी ३२५ जना कृषकहरुलाइ ताललम 

प्रदान गररएको छ । बाली लबलबलधकरण कायणक्रम ऄन्तगणत ४० िटा मौरी गोला घार र ४० िटा 

खाली मौरी घार लितरण गने कायण गररएको छ । त्यसैगरी ४०० िामको १ हजार प्याकेट कन्न े

च्याई र ४ सय प्याकेट लसताके च्याईको लबई लितरण गररएको छ ।  

 नगरपाललका ऄन्तगणतका १३ िटै िडाहरुमा ८ िटा अ.लप.एम. कृषक पाठिालाहरु सम्पन्न 

गररएको छ । मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. १, ५, ७, ८, ९, १०, १२ मा लसंचाइ कुलो 

लनमाणणालधन ऄिस्थामा रहकेो छ भने यस अयोजनाबाट कुल ५००० रोपनी जग्गामा लसंचाइ 

पगु्नेछ । 
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 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. १३ को फटकलिला लस्थत बगर फााँटमा प्रदिे सरकारको रु. ७५ 
लाख र यस नगरपाललकाको रु. ३० लाख गरी कूल लागत रु. १ करोड ५ लाखको लागत 

साझदेारीमा २ हजार रोपनी के्षत्रमा सामलूहक कृलष खलेतका लालग पिूाणधार लनमाणण भरैहकेो छ । 

(२) पशु सेवा : 

 पि ुसेिा कायणक्रम तफण  चाल ुअ.ि.मा पिपुालक कृषकहरुलाइ गाइ भैंसी पालन, बाख्रा पालन, 

बंगरु पालन, कुखरुा पालन ताललम प्रदान गररनकुो साथै पि ुअहारको पह ाँच पयुाणईाँने ईद्दशे्यका 

साथ लहईंद ेतथा िष ेघााँसका लबईहरु लितरण गररएको छ । पि ुईपचारको लालग औषलध खररद 

गरी लनयलमत रुपमा ११ हजार ७ सय ५ िटा पि ुईपचार सेिा प्रदान गररएको छ ।   

 यस अ.ि.मा २५ िटा फमणहरुको गोठ सधुार गने कायण गररएको छ । मलेम्ची नगरपाललका िडा 

नं. ९ लस्थत लधरेन कृलष तथा पि ुफमण र िडा नं. १२ लस्थत सन्नेसीचौर कृलष तथा पि ुफमणको 

लालग ५०% ऄनदुानमा ईन्नत नश्लको १÷१ िटा बोयर जातीको बोका लितरण गररएको छ । 

मलेम्ची नगरपाललका १३ िटै िडामा ३० िटा ईन्नत नश्लको बंगरुको पाठापाठी लितरण 

गररएको छ ।  

 मलेम्ची नगरपाललका क्षेत्र लभत्रका २५ जना कृषकहरुलाइ ५०% ऄनदुानमा २५ िटा भसु्सा 

काट्ने मलेिन लितरण गररएको छ । चाल ु अ.ि.मा यस नगरपाललका के्षत्रका २५ िटा 

व्यिसायीक गाइ, भैंसी, बाख्रा र बंगरु फमणहरुलाइ गोठ सधुारका लालग प्रलत फमण रु. १ लाख का 

दरले ऄनदुान सहयोग प्रदान गररएको छ । यस नगरपाललकाको िडा नं. ३ लस्थत नेपाल िाईट 

प्रोडक्ट सेन्टर र िडा नं. ११ लस्थत मलेम्ची ऄष्टम कृलषजन्य ईद्योगलाइ पोखरी ममणत सभांरका 

लालग प्रलत ईद्योग रु. १ लाखका दरले ऄनदुान सहयोग ईपलब्ध गराआएको छ । पि ु नरल 

सधुारका लालग कृलत्रम गभाणधान कायणक्रम ऄन्तगणत नगरपाललका लभत्र ५५७ िटा पिमुा कृलत्रम 

गभाणधान सेिा प्रदान गररएको छ । पि ु सेिा िाखाको प्रयोगिालाबाट ३३० िटा गोिर 

परीक्षणको कायण गरी ईपचार गररएको छ ।    

(छ) द्धशक्षा तथा खेलकुद  :  

 लिद्याथी संख्या र भौगोललक दरुीको अधारमा नगरका ८ िटा अधारभतू लिद्यालयहरु 

सम्बलन्धत िडाका ऄन्य माध्यालमक तथा अधारभतू लिद्यालयमा पणूण रुपमा समायोजन गररएको 

छ भने ७ िटा अधारभतू लिद्यालयका केही कक्षाहरु सोही िडाका ऄन्य माध्यालमक तथा 

अधारभतू लिद्यालयमा समायोजन गररएको छ । चालु अ.ि. २०७६/७७ मा मेलम्ची 

नगरपाललकाको लिक्षा ऐन, २०७५ (संिोधन सलहत) बमोलजम नगर लभत्रका ४० िटा 
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लिद्यालयहरुको लिद्यालय व्यिस्थापन सलमलत गठन गने कायण सम्पन्न भएको छ । एक लिद्यालय 

एक बाललिकास केन्रको नीलतलाइ कायाणन्ियन गनण चाल ु अ.ि.मा २ िटा लिद्यालयहरुमा 

बाललबकास सहजकताणहरुको व्यिस्थापन गररएको छ । अधारभतू तह कक्षा ८ को नगरस्तरीय 

परीक्षा संचालन गरी नलतजा प्रकािन समते गररएको छ । नगर लभत्रका १० िटा माध्यलमक 

लिद्यालयहरुमा पसु्तकालय, लिज्ञान प्रयोगिाला तथा क्षऊ्त ् ल्याब व्यिस्थापन गररएको छ । 

माध्यालमक तहमा लिक्षक दरिन्दी कमी भइ पठनपाठनमा परेको समस्यालाइ मध्यनजर गरी 

Teach For Nepal संगको सहकायणमा ७ िटा लिद्यालयहरुमा ऄिंेजी, गलणत र लिज्ञान 

लिषयका १४ जना प्रज्ञाथी लिक्षकहरुको व्यिस्था गररएको छ । नगरका ३ िटा लिद्यालयमा िास 

सलहतको िौचालय लनमाणण कायण सम्पन्न भएको छ । मेलम्ची नगरपाललका िडा नं. ६ लस्थत तेसे 

मा.लि.मा छात्रबासको लनमाणण सम्पन्न भइ सञ्चालनको क्रममा रहकेो छ । नगरपाललका 

ऄन्तगणतका सामदुालयक लिद्यालयका छात्राहरुलाइ स्यानीटरी प्याड लितरण कायण िरुु गररएको छ  

 बाललिकास दलेख कक्षा ५ सम्म ऄध्यनरत लिद्याथीहरुलाइ लदिा खाजाको व्यिस्थापन गररएको 
छ । छात्रा छात्रिलृत्त, दललत छात्रिलृत्त, ऄपाङ्ग छात्रिलृत्त लगायतका छात्रिलृत्तहरु लितरण 

गररएको छ । कक्षा १ दलेख १० सम्मका लिद्याथीहरुलाइ लनिलु्क पाठ्यपसु्तकको लालग रकम 

लनकासा भइ पाठ्यपसु्तकको व्यिस्थापन गररएको छ । िलैक्षक गणुस्तर िलृिका लालग 

प्रधानाध्यापक, नगर लिक्षा सलमलत र ऄन्य सरोकारिालाहरुसंग समन्िय िठैक सम्पन्न गररएको 

छ ।  

 खलेकुद के्षत्रको लिकासको लालग मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. ११ को लधतालबेंसी खेलकुद 
मदैानमा नगरस्तरीय रारिपलत रलनङ्ग लिल्ड प्रलतयोलगता सम्पन्न गरी ईत्कृष्ट स्थान हााँलसल गन े

लिद्यालय र लिद्याथीहरुलाइ प्रोत्साहन स्िरुप परुस्कार लितरण गररएकोछ । ईि प्रलतयोलगतामा 

नगरका १४ िटा माध्यालमक लिद्यालयहरुको सहभागीता रहकेो लथयो भने सो प्रलतयोलगतामा 

इन्रशे्वरी माध्यालमक लिद्यालय प्रथम भइ लिल्ड लजत्न सफल भएको लथयो ।  

(ज) स्वास््य तथा आयुवेद  :  

(१) कोभद्धड–१९ : 

 कोलभड–१९ को रोकथाम तथा लनयन्त्रण कायणलाइ प्रभािकारी बनाईाँनको लालग 

नगरपाललकास्तरीय कोरोना भाआरस रोकथाम तथा लनयन्त्रण समन्िय सलमलत तथा स्थानीय 

कोरोना लिपद ् व्यिस्थापन केन्र गठन गरी ईि िठैकको लनणणय ऄनसुार रोकथामका कायणहरु 

ऄगालड बढाआएको छ । त्यसैगरी यस नगरपाललकासंग लसमाना जोलडएका ऄन्य गाईाँपाललकाको 

समते सहयोग र सहभागीतामा क्षेत्रीय क्िारेन्टाआन व्यिस्थापन सलमलत गठन गरी क्षेत्रीय स्तरमा 
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हाललाइ मेलम्ची ररभर ररसोटण मलेम्ची, जाल्पा दिेी मा.लि. बाह नेपाटी र के्षत्रपालेश्वरी मा.लि., 

लतपेनी र सरस्िती मा.लि., ग्याल्थमु गरी ४ िटा क्िारेन्टाआन र मलेम्ची नगरपाललका भिनमा १ 

िटा अआसोलेिन लनमाणण गरी संचालनमा ल्याआएको छ ।  

 भारत तथा तेश्रो मलुकु र नेपालको कोरोना भाआरसको संक्रमण फैललएका स्थानका २५१ जना 
िकंास्पद व्यलिहरुलाइ क्िारेन्टाआनमा राखी रि परीक्षण गने तथा स्िाब परीक्षणका लालग नमनूा 

संकलन गरी रालरिय जनस्िास््य प्रयोगिाला, टेकु तथा धलुलखले ऄस्पतालमा पठाईने कायण 

गररएको छ । हालसम्म यस क्षेत्रमा ८ जना अर.लड.लट पोजलेटभ र ४ जना लप.लस.अर. 

पोजलेटभका व्यलिहरु भलेटएका छन ्भने ती मध्ये अआसोलेिनमा हाल ३ जना रहकेा र ऄन्य 

सबैलाइ लनको पारी घर लफताण पठाआएको छ ।    

 कोरोना भाआरसको ईच्च जोलखमबाट ह ने संभालित महामारीलाइ रोकथाम तथा लनयन्त्रण गनणको 
लालग नगरस्तरमा कोरोना भाआरस रोकथाम तथा लनयन्त्रण कोषको स्थापना गररएको छ ।   

 कोरोना भाआरस संक्रमणबाट सरुक्षा ऄपनाईाँनको लालग लपलपआ सेट, मास्क, स्यालनटाआजर, पञ्जा, 

आन्फ्रारेड थमोलमटर लगायत ऄन्य व्यलिगत सरुक्षण तथा स्िास््य सामािीहरु खररद गरी 

नगरपाललका लभत्रका सबै स्िास््य संस्था, क्िारेन्टाआन, अआसोलेिन र ऄन्तगणतका 

कायाणलयहरुमा लितरण गररएको छ ।  

 नगरपाललका लभत्रका दीघणरोगी तथा लनयलमत औषलध सेिन गने लबरामीहरुको लालग मटुु, 

रिचाप, मधमुहे, दम, क्यान्सर, मगृौला, मानलसक रोग, बाथ रोग लगायतसंग सम्बलन्धत 

अिश्यक औषधी खररद गरी लनिलु्क रुपमा लितरण गररएको छ। 

 नगरपाललका र ऄन्तगणतका स्िास््य संस्थाहरुमा संभालित महामारीको ईच्च जोलखमलाइ 
मध्यनजर गद ै प्रयाप्त मात्रामा औषलध, व्यलिगत सरुक्षा एि ं संक्रमण रोकथामका सामािीहरु 

अपलूतण गरी भण्डारण गररएको छ ।   

 कोरोना भआरसको संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्रण गनणको लालग मलेम्ची नगरपाललका ऄन्तगणत 
भोटेचौर, छापभञ्ज्याङ्ग,  लसपाघाट र बाह नेपाटीमा हले्थ डेस्क स्थापना गरी सेिा प्रदान 

गररएको छ । साथ ै नगरपाललका प्रििे गने नाकामा स्प्र े टोली खटाइ सिारी साधनहरुको 

सेलनटाआजेिन गने कायण गररएको छ ।   

(२) स्वास््य सेवा : 

 चाल ुअ.ि. २०७६/०७७ मा एक िडा एक स्िास््य केन्रको ऄिधारणा ऄनसुार स्िास््य 

सेिालाइ ऄझ प्रभािकारी ढंगबाट संचालन गनणको लालग केन्र सरकारबाट प्राप्त भएको िितण 
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ऄनदुान र नगरपाललकाको अन्तररक अयबाट औषलध खररद गरी नगरपाललका ऄन्तगणतका सबै 

स्िास््य संस्थाहरुमा लितरण गने कायण गररएको छ  ।  

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. १, २, ३, ४ र ५ का स्थानीय जनताहरुलाइ लछटो र प्रभािकारी 

ढंगबाट एलककृत सेिा ईपलब्ध गराईाँने ईद्दशे्यले मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. ४ लस्थत लपप्लेमा 

एलककृत सेिा केन्रबाट बलथणङ सलहतको ईपचार सेिा प्रदान गररएको छ ।   

 मात ृ तथा निलिि ु सेिा कायणक्रम ऄन्तगणत चाल ुअ.ि.मा नगरपाललका लभत्र रहकेा ६ िटा 

बलथणङ्ग सेन्टरबाट ३१५ िटा संस्थागत प्रिलुत सेिा प्रदान गररनकुा साथै नेपाल सरकारले 

तोकेको यातायात खचण, प्रोत्साहन रकम तथा पोषण भत्ता प्रदान गररएको छ । साथ ैअमा र 

बच्चाको लालग सतु्केरी पश्चात न्यानो झोला लितरण गररएको छ । नगरपाललकाबाट चाल ु

अ.ि.मा ९० जना गभणिती तथा सतु्केरी मलहलाहरुले लनिलु्क एम्बलेुन्स सेिा प्राप्त गरेका छन ्

भने चाल ुअ.ि.को ििैाख मलहनासम्म ३२५ जनाले पोषण भत्ता प्राप्त गरेका छन ्।   

 नगरपाललका लभत्रका सबै िडामा दादरुा तथा रुबेला खोप ऄलभयान संचालन गररएको छ । यस 
नगरपाललकाबाट सबै स्िास््य संस्थाहरुमा अिश्यक पने औषलधहरु खररद गरी लनिलु्क रुपमा 

लितरण गररएको छ । स्िास््य सेिालाइ प्रलिलधमतै्री बनाईाँने ईद्दशे्यले नगरपाललका लभत्रका १६ 

िटा स्िास््य संस्थाहरुमा इन्टरनेट जडान गररएको छ ।  त्यसैगरी स्िास््यकमीहरुलाइ  ताललम 

प्रदान गनुणका साथै स्िास््य संस्थाका प्रगतीलाइ ऄनालाआन प्रणालीमा अिि गररएको छ ।  

 समदुायस्तरका स्िास््य कायणक्रमहरुको प्रभािकारी कायाणन्ियनको लालग स्िास््यकमीहरुको 
ईपलस्थलतमा खोप लक्ललनक, गाईाँघर लक्ललनक, परुुष प्रितुी समहू, स्िास््य अमा समहूको 

बैठक, लिद्यालय स्िास््य लिक्षा, ज्येष्ठ नागररक जााँच तथा ईपचार सेिा, कोलभड १९ संक्रमण 

रोकथाम, दीघणरोगीहरुलाइ औषलध लितरण जस्ता कायणक्रमहरु संचालन गररएको छ ।  

 स्िास््य संस्थाहरुबाट प्रदान गररने सेिालाइ व्यिलस्थत र गणुस्तरीय बनाईाँनको लालग 
नगरपाललका लभत्र ११ िटा स्िास््य संस्थाका व्यिस्थापन सलमलत गठन गरी ईि सलमलतका 

पदालधकारीहरुलाइ क्षमता ऄलभिलृि सम्बन्धी ताललम प्रदान गररएको छ ।   

 नगरपाललका लभत्रका ६ िटा बलथणङ्ग सेन्टरहरुमा िामीण लभलडयो एक्स रे सेिा संचालन गररएको 
छ र ईि सेिाबाट २११ जना गभणिती मलहलाहरुले सेिा प्राप्त गरेका छन ्। मलेम्ची नगरपाललका 

िडा नं. १, ४ र ६ मा स्त्री रोग लिलिर संचालन गरी २४० जना मलहलाहरुलाइ सेिा प्रदान 

गररएको छ । बलथणङ्ग सेिा संचालन भएका स्िास््य संस्थाहरुमा पररिार लनयोजन ऄस्थायी 

घमु्ती लिलिर संचालन गरी ५९ जना सेिािाहीहरुलाइ सेिा प्रदान गररएको छ ।  पाठेघरको 

समस्या भएका मलहलाहरुलाइ २१ िटा च्रलन एचभककबचथ राख्ने कायण गररएको छ  
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 चाल ु अ.ि.मा प्राथलमक स्िास््य सेिा केन्र, मलेम्चीबाट ३१ जना मतृक व्यलिहरुको 

पोष्टमाटणम गररएको छ भने ८२ जना मलहलाहरुलाइ सरुलक्षत गभणपतन सेिा प्रदान गररएको छ ।  

(३) आयुवेद : 

 अयिुदे लचलकत्सा पितीको लिकास र प्रिर्धन गनणको लालग अ.ि. २०७६/७७ मा जरायोटार 

अयिुदे औषधालय र थकनी अयिुदे औषधालयमा लिरोधारा कायणक्रम र स्िदेन कायणक्रम 

लनयलमत रुपमा संचालन भरैहकेो छ । मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. ११ लस्थत इन्रशे्वरी 

माध्यालमक लिद्यालय, मलेम्ची कम्यलुनटी मा.लि. र समता लिक्षा लनकेतन मा.लि., मनेपा िडा नं. 

१२ लस्थत जालपा दिेी मा.लि. र िडा नं. ६ लस्थत तेसे मा.लि.मा लिद्यालय अयुिदे तथा योग 

लिक्षा कायणक्रम सम्पन्न गररएको छ । त्यसैगरी थकनी अयिुदे औषधालयबाट मनेपा िडा नं. ४ 

लस्थत सनुकोिी बोलडणङ्ग स्कुल, श्रीकृरण मा.लि., ठूलोथकनी मा.लि. र मनेपा िडा नं. २ लस्थत 

जाल्पा दिेी ईच्च मा.लि.मा लिद्यालय अयुिदे तथा योग लिक्षा कायणक्रम सम्पन्न गररएको छ। 

यस कायणक्रमबाट जम्मा ५०७ जना लिद्याथीहरुले अयिुदे तथा योग लिक्षा प्राप्त गरेका छन ्।  

 मलेम्ची न.पा. िडा नं. ६ लस्थत तेसे मा.लि. र मनेपा २ लस्थत जल्पा दिेी ईच्च मा.लि. मा प्रत्येक 
मलहनाको १ लदन अयिुदे गाईाँघर िहरी लक्ललनक नसने रोग व्यिस्थापन तथा ईपचार सेिा 

संचालन गररएको छ । यसबाट ४४८ जना व्यलिहरु लाभालन्ित भएका छन ्।  

 अयिुदे तफण का ६३ थरी औषलधहरु खररद गरी लितरण गने कायण गररएको छ ।  स्तनपायी 

अमालाइ मात ृ लिि ु सरुक्षाथण दगु्धबर्धक अयुिदे औषलधहरु र ज्येष्ठ नागररकको स्िास््य 

प्रिर्धनको लालग रसायन औषलधहरु लनयलमत रुपमा लितरण गररएको छ । मलेम्ची नगरपाललका 

ऄन्तगणतका दबैु अयिुदे औषधालयबाट ऄमललपत्त, बाथ रोग, जलन्डस, ज्िरो, रुघाखोकी 

लगायतका रोगबाट पीलडत परुुष लबरामी १३८४ जना र मलहला लबरामी १४२५ जना गरी जम्मा 

२८०९ जना लबरामीहरुको ईपचार गररएको छ ।  

 कोरोना संक्रमणको महामारी रोकथाम तथा लनयन्त्रण गनणको लालग अयिुदे औषधालयबाट 

बाह नेपाटी लस्थत क्षलत्रय क्िारेन्टाआनमा रहकेा व्यलिहरुको लालग रोग प्रलतरोधात्मक क्षमता 

ऄलभिलृिको लालग गडुुची चणूण, ऄस्िगन्धा चणूण र सतािरी चणुण लितरण गररएको छ ।  

(झ) मद्धहला तथा बालबाद्धलका : चाल ुअ.ि. २०७६/०७७ मा मलहला ललक्षत कायणक्रम संचालन 

गनुणका साथै ऄन्तरालरिय बाल लदिस, मानब बेचलबखन तथा ओसार पसार लिरुिको लदिस, ज्येष्ठ 

नागररक लदिस, ऄपाङ्ग लदिस, लैङ्लगक लहसंा लिरुिको ऄलभयान लगायतका लदिसहरु मनाआएको छ ।  
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 ज्येष्ठ नागररकहरुलाइ सम्मान गने ईद्दशे्य ऄनुसार नगरपाललका लभत्रका ८० िषण भन्दा मालथका 
६२ जना ज्येष्ठ नागररकहरुलाइ सम्मान गने कायण गररयो । यस नगरपाललकामा बाल 

बाललकाहरुको हक लहत संरक्षणको लालग १७ सदस्यीय नगर बाल सञ्जाल गठन गररयो । िडा 

बाल सञ्जालका भाआ बलहनीहरुबीच कलिता प्रलतयोलगता कायणक्रम संचालन गनुणका साथै 

नगरपाललका ऄन्तगणत माध्यालमक लिद्यालय स्तरीय लनबन्ध प्रलतयोलगता संचालन गररयो जसमा 

१२१ जना लिद्याथीहरुको ईपलस्थलत रहकेो लथयो ।  

 ऄन्तरालरिय बाल लदिसको ऄिसरमा िडा बाल सञ्जालका प्रलतलनलधहरुबीच ििृत्िकला 
प्रलतयोलगता सम्पन्न गररयो । नगर लभत्रका एकल मलहलाहरुले सामना गनुण परेको लिलिध 

समस्याहरुको समाधानको लालग ऄन्तरलक्रया कायणक्रम सम्पन्न गररयो, जसमा १५ जना एकल 

मलहलाहरुको ईपलस्थलत रहकेो लथयो  ।  

 घरेल ुलहसंा, मानलसक लहसंा, िाररररक लहसंामा परेका मलहलाहरुलाइ नगरपाललका लभत्रका १३ 
िटै िडाहरुमा मनोपरामिण तथा सचेतना कायणक्रम संचालन गररएको छ । त्यसैगरी मलहला 

सहकारी संस्थाका संचालक सलमलतका पदालधकारीहरुबीच सहकारी सम्बन्धी ऄन्तरलक्रया 

कायणक्रम संचालन गररयो ।  

 यस नगरपाललकाबाट क िगणको ३३ िटा, ख िगणको ६२ िटा, ग िगणको ४० िटा, घ िगणको १९ 
िटा गरी १५४ िटा ऄपाङ्ग पररचय पत्र र ६० िषण ईमरे परूा भएका ज्येष्ठ नागररकहरुलाइ १२२ 

िटा ज्येष्ठ नागररक पररचय पत्र लितरण गने कायण गररएको छ । हालसम्म यस नगरपाललकाबाट 

२५७ िटा ऄपाङ्ग पररचयपत्र र ३९८ िटा ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्र लितरण गररएको छ ।  

(ञ) उद्योग, व्यवसाय तथा राजस्व प्रवियन  :  

 मलेम्ची नगरपाललका के्षत्रका बजारलाइ व्यिलस्थत गरी ईपभोिामतै्री बनाइ बजार मलू्यलाइ 
सपुथ र सन्तलुन बनाईाँने ईद्दशे्यले मेलम्ची नगरपाललका, ईद्योग िालणज्य संघ, ईपभोिा हकलहत 

संरक्षण मञ्च, रेलडयो मलेम्ची र सरुक्षा लनकायकबाट संयिु रुपमा यस नगरपाललका ऄन्तगणत 

मलेम्ची, तालामाराङ, बाह नेपाटी, लसन्धखुोला लगायतका बजारहरुको बजार ऄनगुमन गरी 

कालोबजारी लनयन्त्रण, ऄखाद्य िस्तहुरुको लिक्री लितरणमा रोक तथा बजार मलू्यलाइ 

व्यिलस्थत र सपुथ बनाईाँने कायण गररएको छ ।  

 राजस्ि ऄलभिलृि गरी नगरलाइ समिृ बनाईाँने ईद्दशे्य ऄनुसार अन्तररक राजस्ि कायाणलय र 

गणुस्तर तथा नापतौल लिभागसंग समन्िय र सहकायण गरी नगरपाललका के्षत्र लभत्रका ईद्योगी, 

व्यिसायी र ईपभोिाहरुलाइ राजस्ि, नापतौल र गणुस्तर सम्बन्धी ऄन्तरलक्रया र छलफल 



"मेलम्ची नगर समृद्धिको आधार : कृद्धष, पययटन, उद्योग र जलाधार"                                मेलम्ची नगरपाललका 

 

   
Jfflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&   23 

 

कायणक्रम गररएको छ । त्यसैगरी राजस्िका थप श्रोतहरुको पलहचान गरी नगरपाललकाको राजस्ि 

प्रिासनमा सधुार गनणको लालग राजस्ि सधुार कायण योजना तयार गने कायण गररएको छ ।  

 इन्रािती तथा मलेम्ची नदी क्षेत्र तफण  ढुंगा, लगटी, बालिुाको लिक्री माफण त अन्तररक राजस्ि 

संकलनको लालग यस अ.ि.मा लतनलपप्ले लनमाणण सेिासंग जम्मा रु. २४ करोड ७७ लाख ७७ 

हजार ७ सय ७७ रुपैयााँमा ठेक्का सम्झौता गररएको छ भने कोरोना भाआरसको ईच्च जोलखमबाट 

ह ने महामारीलाइ समते मध्यनजर गद ैअगामी अ.ि. २०७७/०७८ को लालग कूल २० करोड 

२५ हजार रुपैयााँमा ठेक्का अव्हान गररएको छ ।  

(ट) सावयजद्धनक जग्गा सिंरक्षण :    

 नगरपाललकाको सािणजलनक जग्गा संरक्षण गने नीलत ऄनुसार हालसम्म मलेम्ची नगरपाललका 
िडा नं. ११ लस्थत लसम्ला बगर क्षेत्रको ७४ रोपनी ८ अना, गरैा बगर क्षेत्रको २७ रोपनी,  बगैंचा 

क्षेत्रको ५७ रोपनी र मलेम्ची नगरपाललका िडा नं. १२ र १३ का क्रसर ईद्योग स्थापना भएको 

क्षेत्र लभत्रका ३६१ रोपनी १३ अना, बाह नेपाटी बजार मनुीको बगर के्षत्रमा ६० रोपनी गरी गरी 

कूल ५७९ रोपनी ५ अना सािणजलनक जग्गाहरु छुट््टयाईने कायण सम्पन्न गररएको छ । ईपरोि 

सािणजलनक जग्गाहरु मध्ये इन्रािती नदी क्षेत्रका सािणजलनक जग्गाहरु प्रयोग गरे बापत सम्बलन्धत 

क्रसर ईद्योगसंग प्रती रोपनी दि हजारका दरले बहाल लबटौरी िलु्क संकलन गररएको छ ।  

(ठ) प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम :  

 प्रधानमन्त्री रोजगार कायणक्रमलाइ प्रभािकारी बनाइ नगरपाललका लभत्रका बेरोजगार व्यलिरुलाइ 
रोजगारीमा अिि गराईाँने ईद्दशे्यले अ.ि. २०७६÷०७७ मा यस नगरपाललका लभत्रका ५४६ 

जना बेरोजगार व्यलिहरुलाइ रोजगार व्यिस्थापन सचूना प्रणालीमा प्रलिलष्ट गररएको छ । रोजगार 

तथा सामालजक सरुक्षा मन्त्रालयबाट स्िीकृत भएका १४ िटा अयोजनाहरु मध्ये ६ िटा 

अयोजनाहरु यस नगरपाललका र सामदुालयक लिकास तथा िातािरण संरक्षण मञ्चको 

साझदेारीमा मेलम्ची न.पा. िडा नं. ९ को डब्ल्याङ पातले सडक ममणत, मनेपा ११ को कटुञ्ज े

मोटरबाटो ममणत तथा नाली सुधार, मनेपा ८ को िडा कायाणलय दलेख स्िास््य चौकीसम्म पक्की 

नाली लनमाणण, िडा नं. १० को रामपरु ठाडोबाटो र लिखरपरु १ गोरेटो बाटो लनमाणण, मनेपा ६ को 

तालामाराङ बतासे ओख्रेनी सडक नाली र सोललङ्ग, मनेपा ४ को िरुुङ्ग पाटी भञ्ज्याङ्ग 

थानाभञ्ज्याङ्गगढी पदमागण लनमाणणको कायण भरैहकेो छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार 

कायणक्रमबाट मनेपा ७ को िडा कायाणलय पखाणल लनमाणण, मनेपा २ को तपचलुी दलेख प्रकृलत 

ररसोटण पदमागण लनमाणण, िडा नं. १२ को नेपालथोक दलेख ढकालखहरे बगैंचा ह ाँद ै खत्री टोल 

सडक ममणत र िडा नं. ३ को काईले दोभान िडा कायाणलय मोटर बाटो ममणतको कायण 
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लनमाणणालधन ऄिस्थामा रहकेो छ । मालथ ईल्लेलखत अयोजनाबाट नगरपाललकाका ३६० जना 

बेरोजगार व्यलिहरुले रोजगारी प्राप्त गरेका छन ्।   

(ड) सहकारी : 

 नगर लभत्रका सहकारीहरुको प्रिर्धन र व्यिस्थापन गने ईद्दशे्यले सहकारी संस्थाका संचालक 
सलमलतका सदस्यहरुलाइ सहकारी सम्बन्धी ऄलभमखुीकरण कायणक्रम संचालन गररएको छ । 

मलेम्ची नगरपाललका लभत्र हालसम्म बचत तथा ऊण सहकारी संस्था ४४, कृलष सहकारी संस्था 

४२, दगु्ध ईत्पादक सहकारी संस्था ४५, बह ईद्दशे्य सहकारी संस्था ७ िटा, ईपभोिा सहकारी 

संस्था ६ िटा र कफी सहकारी संस्था ३ िटा गरी जम्मा १४७ िटा सहकारी संस्थाहरु दताण 

भएकोमा चाल ुअ.ि.मा थप १ िटा कृलष सहकारी संस्था लल. दताण गने कायण गररएको छ भने 

जरायटार सामदुालयक कृलष सहकारी संस्था लल. र प्रभात साना लकसान कृलष सहकारी संस्था लल. 

लाइ एलककरण गरी जरायटार साना लकसान कृलष सहकारी संस्था लल. को रुपमा एलककरण गने 

कायण गररएको छ ।  

 (ढ) सामाद्धजक सुरक्षा तथा पद्धजजकरण :  

 सामालजक सरुक्षा भत्तालाइ व्यिलस्थत गने ईद्दशे्य ऄनसुार यस नगरपाललका लभत्रका सामालजक 
सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभिाहीहरुको यथाथण त्याङ्क िडागत रुपमा ऄध्यािलधक गने कायण 

गररएको छ । चाल ु अ.ि.मा यस नगरपाललका लभत्र सामालजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गन े

लाभिाहीहरु मध्ये ज्येष्ठ नागररक २४०७ जना, ज्येष्ठ नागररक दललत २२३ जना, एकल मलहला 

१२ जना, लबधिा १९२४ जना, क िगणको पणूण ऄपाङ्गता भएका लाभिाही १५१ जना, ख 

िगणका ऄलत ऄिि ऄपाङ्गता भएका लाभिाही २१७ जना, बालबाललका दललत ५८४ जना 

गरी कूल जम्मा ५५१८ जनालाइ सामालजक सरुक्षा भत्ता लितरण गररएको र यस कायणमा कूल 

जम्मा रु. १४ करोड ८० लाख ६५ हजार ६ सय रुपैयााँ खचण भएको छ ।  

 सामालजक सरुक्षा भत्ता लितरणलाइ प्रभािकारी र पारदिी बनाईाँन बैंलकङ्ग प्रणाली माफण त 
सामालजक सरुक्षा भत्ता लितरण गने गरी नगरपाललका के्षत्र लभत्र कायण गरररहकेा लिलभन्न 

बैंकहरुसंग समन्िय गररएको छ । नेपाल बैंक लल. िडा नं. १, २ र ७, कृलष लिकास बैंक लल. िडा 

नं. १२ र ४, लसन्ध ुलिकास बैंक लल. िडा नं. ६ र ११, कुमारी÷दिे लिकास बैंक लल.  िडा नं. ८ 

र १३, लसलभल बैंक लल. िडा नं. ५ र ९ तथा लक्ष्मी बैंक लल. िडा नं. ३ र १० लाइ सामालजक 

सरुक्षा भत्ता लितरणको लालग लजम्मिेारी लदआएको छ । सम्बलन्धत बैंक र िडाको समन्ियमा 

मलेम्ची न.पा. िडा नं. ७ का सामालजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने सम्पणूण लाभिाहीहरुको बैक खाता 

खोल्ने कायण सम्पन्न भएको छ भने ऄन्य िडाका लाभिाहीहरुको खाता खोल्ने कायण भरैहकेो छ  
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(ण) सामाद्धजक सिंस्था तफय   :  

 मलेम्ची नगरपाललकाको समि लिकास लनमाणण कायणमा रालरिय तथा ऄन्तरालरिय गरै सरकारी 
संस्थाहरुको महत्िपणूण भलूमका रहकेो छ । मलेम्ची नगरपाललका लभत्र कायणके्षत्र बनाइ कायण 

गरररहकेा नेपाल रेडक्रस सोसाआटी, चाआल्ड नेपाल, मलहला अत्मलनभणरता केन्र, लस यस् अर 

लस, सामदुालयक लिकास तथा िातािरण संरक्षण मञ्च, रेष्ट नेपाल, रक्षा नेपाल, िलि समहू 

लगायतका गसैसहरुबाट नगरपाललका ऄन्तगणतका पिूाणधार लनमाणण र क्षमता ऄलभिलृि गन े

खालका कायणक्रममा सहयोग भएको छ ।  

 मलेम्ची नगरपाललका र सामदुालयक लिकास तथा िातािरण संरक्षण मञ्चको संयिु साझदेारीमा 
मनेपा िडा नं. १० र १२ मा खानेपानी ट्याङ्की लनमाणण गरी ७४ िटा खानेपानी धाराहरु लनमाणण 

सम्पन्न गररएको छ । मनेपा िडा नं. ५, ९, १० र ११ मा लसंचाइ कुलो लनमाणण भएको छ । 

यसबाट कररि २२७ घरधरुी लाभालन्ित भइ १५०० रोपनीमा लसंचाइ सलुिधा पगुकेो छ भने 

मनेपा १० मा १५०० लल. क्षमताको दगु्ध लचस्याईने केन्र लनमाणणालधन ऄिस्थामा रहकेो छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कायणक्रम तफण  मनेपा िडा नं. ४, ६, ८, ९, १० र ११ का बेरोजगार सचूीमा 

समाििे भएका व्यलिहरुलाइ कामको लालग राहत लितरण भएको छ ।  

 मलेम्ची नगरपाललका र मलहला अत्म लनभणरता केन्रको साझेदारीमा मलेम्ची नगरपाललका िडा 

न.ं १२ मा ३१ घरधरुीको थाक्ले एलककृत बस्ती लनमाणण गरी समदुायलाइ हस्तान्तरण गरर ईि 

बस्तीमा अयअजणनको लालग होमस्टे ताललम र होमस्टे संचालनको सामािी हस्तान्तरण 

गररएको छ । िामीण स्िास््य सधुारका लालग मलहला अत्मलनभणरता केन्रको सहयोगमा एक 

जना कमणचारीको व्यिस्था गररएको छ । कोरोना भाआरस संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्रणको 

लालग स्िास््य सामािी र क्िारेन्टाआन व्यिस्थापनको लालग सहयोग गररएको छ ।  

 मलेम्ची नगरपाललकाले नगरलभत्र कायणक्षेत्र बनाइ कायण गरररहकेा रालरिय तथा ऄन्तरालरिय गरै 
सरकारी संस्थाहरुसंग समन्िय र सहकायण गरी कायण गरररहकेो छ । यसरी समिृ नगर लनमाणणको 

लालग गरै सरकारी संस्थाहरुको भलूमका ऄझ बलढ प्रभािकारी दलेखन्छ ।   

(त) न्याद्धयक काययको सम्पादन : 

 चाल ुअ.ि. २०७६÷०७७ मा लिलभन्न लकलसमका झै–झगडा, ऄिं मिुा, लसंचाइ, कुलो, पानी, 

ज्याला मजदरुी, तलब भत्ता, सााँध लसमाना, गाललगलौज, पाररिाररक ऄिहलेना तथा दवु्र्यिहार, 

कुटलपट तथा याताना, ज्येष्ठ नागररकको ईलचत पालन पोषण नगरेको, लेनदने, ठगी लगायतका 

५६ िटा ईजरुीहरु दताण भएकोमा ४१ िटा मिुाहरु न्यालयक सलमलतबाट लनरुपण भएका छन ् । 

तामलेीमा रहरे लनरुपण भएका मिुाहरु ११ िटा रहकेा छन ्भने लनरुपणको प्रलक्रायमा १५ िटा 
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मिुाहरु रहकेा छन ् । त्यसैगरी िडा मेललमलाप केन्रमा लनिेदन दताण भइ लमलापत्र भइ अएका 

१४ िटा मिुाहरु रहकेा छन ् । नगरपाललकाबाट सम्पादन ह ने न्यालयक कायणलाइ व्यिलस्थत, 

पारदिी र मलेलमलापका माध्यमबाट लििाद समाधान गनण नगरपाललका ऄन्तगणतका १३ िटै 

िडाहरुमा मेललमलापकताणहरुको सचूी तयार गनुणका साथै सबै िडाका सलूचकृत 

मलेलमलापकताणहरुलाइ न्याय सम्पादन तथा मलेलमलाप सम्बलन्ध प्रलिक्षण कायणक्रम सम्पन्न 

गररएको छ ।  

(थ)  सुशासन तथा सूचना प्रद्धवद्धध :  

 मलेम्ची नगरपाललका तथा िडा कायाणलयमा सेिा ललन अएका सबै सेिािाहीहरुलाइ कामको 

प्रकृलतको अधारमा यथासक्य चााँडो सेिा प्रदान गने कायण गररएको छ । नगरपाललका लगायत 

िडा कायाणलयहरुमा नागररक बडापत्र,  ईजरुी पेटीका, सचूना बोडणको स्थापना गने कायण गररएको 

छ ।  

 नगरपाललका र िडाका दलैनक कामहरुलाइ सहज र सरल ढंगबाट सम्पादन गनणको लालग चाल ु
अ.ि. २०७६/७७ मा कर संकलन प्रणाली र लजन्सी व्यिस्थापन प्रणालीको सफ्ट्ियेहरु जडान 

गरी संचालनमा ल्याआएको छ । यस नगरपाललका र टुकी संघ सनुकोसीको सुिासन पररयोजना 

ऄन्तगणत कृलष कायणक्रम व्यिस्थापन प्रणाली, न्यालयक व्यिस्थापन प्रणाली र पूिाणधार 

व्यिस्थापन प्रणाली जडान गररएको छ ।  

 नगरपाललका तथा ऄन्तगणतका िडाबाट सम्पादन ह न े दलैनक कायणहरुलाइ व्यिलस्थत रुपमा 
संचालन गनणको लालग राजस्ि संकलन सफ्ट्ियेर ताललम प्रदान गने कायण गररयो भने दताण चलानी 

लगायत सचूना प्रलिलधमा क्षमता लिकास गनणको लालग सफ्ट्ियेर ताललम तथा ऄलभमखुीकरण 

कायणक्रमहरु संचालन गररएको छ । नगरलाइ प्रलिलधमतै्री बनाईाँने ईद्दशे्य ऄनसुार िौयण ईजाण 

जडान र सबै िडा कायाणलयहरुमा आन्टरनेट जडान गने कायण गररएको छ । त्यसैगरी अम 

जनताहरुलाइ सचूनाको पहाँचमा ऄलभिलृि गनणको लालग नगरपाललकाले िेभसाआट, मोबाआल एप 

तथा फेसबकु पेज माफण त नगरको सबै लकलसमका सचूनाहरु सम्प्रेषण गने कायण गररएको छ । 

(द) द्धजन्सी व्यवस्थापन :   

 नगरपाललकाको लजन्सी प्रणालीलाइ व्यिलस्थत गनणको लालग चाल ुअ.ि.मा लजन्सी व्यिस्थापन 

सफ्टियेर जडान गरी सफ्टिेयर माफण त लजन्सी सामानको ऄलभलेख राख्ने कायण गररएको छ । 

लजन्सी िाखा माफण त एलककृत कर प्रणाली र योजना सम्बन्धी प्रणालीको जडान गरी संचालनमा 

ल्याआएको छ । सम्पणूण िडा कायाणलय तथा स्िास््य संस्थाहरुमा आन्टरनेट जडान गरी संचालन 

गने कायण गररएको छ । मौजदुा ऐन काननूको ऄलधनमा रही स्िीकृत बजटेको पररलधलभत्र रही 
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खररदका कायणहरु गररएको छ । नगरपाललकाले यस अ.ि.मा सम्पन्न गरेको नयााँ भिनमा 

लडजटलाआजिेन तथा लजु फलनणचर सेटऄपको लालग सम्झौता गने कायण सम्पन्न गररएको छ ।  

(ध) ऐन, कानून तथा नीद्धत द्धनमायण  :  

 नेपालको संलिधान २०७२, ले ऄलंगकार गरेका लसिान्त, नीलत र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 

२०७४ मा भएको व्यिस्था बमोलजम मलेम्ची नगरपाललकाबाट चाल ुअ.ि. २०७६/७७ मा 

तपलिल बमोलजमका ऐन, लनयम, कायणलिलध तथा लनदलेिकाहरु लनमाणण तथा संिोधन गररएको छ  

तपद्धशल 

१. लिलनयोजन ऐन, २०७७ 

२. अलथणक ऐन, २०७७ 

३. नगर लिक्षा ऐन, (दोश्रो संिोधन), २०७७ 

४. सहकारी ऐन, (पलहलो संिोधन), २०७६ 

५. मलेम्ची नगरपाललकाको स्िास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी ऐन, २०७६ 

६. मलेम्ची नगरपाललकाको संस्था दताण ऐन, २०७६   

७. मेलम्ची नगरपाललकाको िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यिस्था गनण बनेको ऐन, 

२०७६  

 

अ.ि. २०७७/०७८ को नीलत तथा कायणक्रम 

   

ऄब म अ.ि. २०७७/७८ को नीलत तथा कायणक्रम प्रस्ततु गनण गआरहकेो छु ।  

अदरणीय ईपप्रमखु एिम ्नगर सभाका सदस्यज्यहूरु,    

सम्ििृ नगर, सखुी नगरबासीको अकांक्षा परूा गनण कोरोना महामारीको कारण श्रजृना भएको ऄसहज 

पररलस्थलतमा सामालजक लिकासका क्षेत्रहरुलाइ ईच्च महत्ि लदइ नगरबासीहरुको जनजीिन सहज बनाईने 

तफण  केलन्रत भइ नगरका नीलत तथा कायणक्रमहरु प्रस्ततु गदणछु । 

अदरणीय नगर सभाका सदस्यज्यहूरु,  

१) नेपालको संलिधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐनले लनलदणष्ट गरेको काम, कतणव्य र ऄलधकार क्षेत्रलाइ 

दृलष्टगत गरी मलेम्ची नगरपाललकाले लनमाणण गरेको अलथणक ऐनको अधारमा संघ तथा प्रदिे सरकार 

एिम ् लजल्ला समन्िय सलमलतसाँग अिश्यक समन्िय गरीप्रचललत ऐन काननु तथा संघीय र प्रदिे 

सरकारद्वारा जारी गररएका नीलत, मागणदिणन र कायणलिलध बमोलजम राजश्व संकलनलाइ व्यिलस्थत गरी 

नगरपाललकाको राजश्व ऄलभिलृि गररनेछ । 
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२) नगरको लदगो लिकासका लालग लिलभन्न के्षत्रसाँग सम्बलन्धत स्थायी प्रकृलतका पयणटन लिकास कोष, 

कृलष लिकास कोष, लिपद व्यिस्थापन कोष लगायत अिश्यकताका अधारमा ऄन्य लित्तीय कोषहरु 

खडा गरी क्षेत्रगत लिकास ऄलघ बढाआनेछ । 

३)  नगरपाललकाबाट ललआने कर एिम ्ऄन्य सेिा िलु्क लनधाणरण गदाण सामालजक न्यायको लसिान्तलाइ 

अत्मसात गरी ललक्षत िगणलाइ सह ललयत लदने गरी लनधाणरण गररनेछ । 

४)  नगरपाललकाको िालषणक नीलत तथा कायणक्रममा ईल्लेलखत कायणक्रम तथा योजनाहरुकायाणन्ियन गने 

क्रममा सम्बलन्धत लनकायबाट स्रोतमा थपघट िा पररमाजणन भएमा सोहीबमोलजम कायाणन्ियन गने व्यिस्था 

लमलाआनेछ । 

५)  “कर भार होआन, नगर समलृिको अधार हो” भन्ने चेतना जागरण गराईन करदाताहरुका लालग राजश्व 

सचेतना ऄलभयान सञ्चालन गररनेछ । 

६)  अन्तररक राजस्ि िलृि गरी नगरलाइ समिृ बनाईनको लालग संकलन गररने सम्पलत्त कर, भलूम कर 

लगायतका करहरु संकलन गनण ऄलभयानकै रुपमा घमु्ती लिलिरहरु संचालन गररनेछ ।  

७)  नगरपाललकाको अन्तररक श्रोत र करका दायराहरुलाइ फरालकलो बनाइ राजश्व िलृि गनण लिज्ञ 

समहूबाट ऄध्ययन गररएको राजश्व सधुार कायणयोजनाको ऄलन्तम प्रलतिदेनबाट प्राप्त भएको सझुािलाइ 

कायाणन्ियन गररनेछ । 

८) स्थानीय ईद्योग तथा व्यिसाय प्रिर्धन र रोजगारी लसजणनामा टेिा पु¥याईने करदाताहरुलाइ करदाता 

मतै्री प्रगलतलिल कर लाग ूगररनेछ । 

९) संघीय तथा प्रादलेिक सरकारबाट प्राप्त मागणदिणन र नगरको अन्तररक अयस्रोत समेतको अधारमा 

बजटे तथा कायणक्रमको प्राथलमकीकरणका अधारहरु तय गररनेछ । 

१०) नगरको अलथणक समलृिका लालग सािणजलनक, लनजी र सहकारी क्षेत्रको साझदेारी र सहभालगतामा 

ईद्योग, व्यापार एिम ्पयणटनलाइ प्रिधणन गने कायणक्रमहरु ऄगालड बढाआनेछ ।  

११) अपलूतण व्यिस्थालाइ सरल, सलुभ र सहज बनाईन बजार ऄनगुमनलाइ प्रभािकारी बनाआनेछ ।  

१२) मध्य पहाडी लोकमागणसाँग जोलडएको मलेम्ची नगरपाललकाको बाह नेपाटी बजार के्षत्रलाइ व्यापाररक 

क्षेत्रको रुपमा र मलेम्ची बजारलाइ प्रिासलनक क्षेत्रको रुपमा लिकास गररनेछ।  

१३) नगरको समि लिकासको लालग संघ, प्रदिे र नगरपाललकासंग लसमाना जोलडएका ऄन्य नगरपाललका 

तथा गाईाँपाललकाहरुसंग अिश्यक समन्िय र सहकायण गरी साझदेारीका कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ ।   

१४) लनमाणण, ईत्पादनमलुक, स्थानीय कच्चापदाथण प्रयोग ह न ेईद्योग तथा कलकारखाना एिम ्ऄन्य सेिा 

क्षेत्रमा रोजगारीका ऄिसर लसजणना गररनेछ । 
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१५) नगरको स्थानीय अिश्यकताका अधारमा कामका लालग पाररश्रलमकमा अधाररत सामदुालयक 

अयोजना संचालन गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कायणक्रमलाइ प्रभािकारी बनाआनेछ । 

१६) नगरलभत्र संचालन ह ने लिकास लनमाणणका काममा संलग्न ह ने मलहला र परुुषलाइ “समान कायणको 

लालग समान ज्याला” लदने व्यिस्था लमलाआनेछ ।  

अदरणीय नगर सभाका सदस्यज्यहूरु,  

१७) नगरको पयणटन लिकासको लालग मलेम्ची स्िप्न सरोिर र मलेम्ची लसटी पाकण  लनमाणण कायणलाइ ईच्च 

प्राथलमकताका साथ बह ईदशे्यीय अयोजनाका रुपमा ऄगालड बढाआनेछ । 

१८) नगरको पयणटन लबकासका लालग एलककृत नगर लिकास गरुु योजना  तयार गदाण पयणटन गरुु योजनामा 

समाििे गररएका के्षत्रहरु जस्तैः धसेुनी, धौले, गफुा चााँख,ु हिैङु, भोटेचौर, ककनी, थाना भञ्ज्याङ्गगढी 

लगायत नगरका ऄन्य क्षेत्रहरुमा लपलक्नक स्पट, पाकण , होम स्टे, भ्य ूटािर लगायतको लनमाणण कायणलाइ 

लनरन्तरता लदइनेछ । 

१९) नगरको पयणटन लिकासको लालग पयटणन पदमागणहरुको पलहचान तथा लनमाणण गरी पयणटन प्रिर्धन गने 

कायणलाइ लनरन्तरता लदआनेछ ।  

२०) पयणटन लिकासका लालग गलठत नगरस्तरीय पयणटन लिकास सलमलतको क्षमता लिकास गरी सो सलमलत 

माफण त पयणटनसाँग सम्बलन्धत गलतलिलध संचालन गररनेछ । नगरको पयणटन लिकासको लालग कला, 

संस्कृलत, सालहत्य, मठ, मलन्दर र गमु्बाको संरक्षण, संम्िर्धन तथा प्रििणनमा जोड लदआनेछ ।  

अदरणीय नगर सभाका सदस्यज्यहूरु,  

२१) कृलष तथा पि ुलिकासका लालग एलककृत सेिा केन्र माफण त कृषकहरुलाइ सेिा पयुाणआनेछ ।  

२२) लनिाणहमखुी कृलष प्रणालीलाइ व्यिसायीकरण गरी नगरलाइ तरकारी, खाद्यान्न, दगु्ध र मासजुन्य 

पदाथणमा अत्मलनभणर बनाईन अिश्यक कायणक्रम संचालन गररनेछ। साथै मलेम्ची नगरपाललका लभत्र 

तरकारी, फलफुल तथा नगदबेाली ईत्पादनको पकेटके्षत्र लनधाणरण गरी लििेष कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ  

२३) कृलषमा अधलुनक प्रलिलधको लिकासको लालग िास्तलिक लकसानको पलहचान गरी यन्त्र ईपकरण 

खररदमा ऄनदुान लदने कायणक्रमलाइ लनरन्तरता लदइनेछ । 

२४) म खान्छु मलेै ईत्पादन गरेको तरकारी र खाद्यान्न भन्ने ऄलभयान चलाइ बाझो जलमनमा तरकारी र 

खाद्यान्न ईत्पादन गनण प्रोत्साहन गररनेछ । 

२५) नगरिासीको खाद्य सरुक्षालाइ प्रत्याभतू गरी बागमती प्रदिे सरकारले ऄलघ सारेको “कोही भोकै 

पदनैन,् भोकले कोही मदनैन्” भन्ने ऄलभयानलाइ साथणक तलु्याईनका लालग मखु्य खाद्यिस्तहुरुको 
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ईत्पादनमा िलृि गनण लकसानहरुलाइ लिईलिजन, मलखाद अलद सहज रुपमा ईपलव्ध गराईने व्यिस्था 

लमलाआनेछ ।  

२६) नगरपाललकालभत्र रहकेा कृलष सहकारी संस्थाहरुसंगको लागत साझदेारीमा माटो परीक्षण तथा कृलष 

ईपजको बजारीकरणका लालग यातायात साधनको व्यिस्था गनण अिश्यक कदम चाललनेछ ।  

२७) नगरका मखु्य बजारहरुमा कृलष ईपज संकलन केन्र लनमाणण गरी स्तरिलृि गद ैललगनेछ । 

२८) नगर लभत्र रहकेा बााँझो तथा सािणजलनक जग्गाको त्याङ्क संकलन गरी ईि जग्गामा कृलष सहकारी 

माफण त सामहुीक कृलष खेती गनण प्रोत्साहन गररनेछ । 

२९) अधलुनक कृलष प्रलिलधको माध्यमबाट नमनूा कृलष फमण र फलफुल तथा तरकारीको नसणरी स्थापना 

गने व्यिस्था लमलाआनेछ ।  

३०) बालीनालीमा दखेा पने लिलभन्न प्रकारका रोग तथा लकराहरुको लनयन्त्रणको लालग अकलस्मक बाली 

संरक्षण कायणक्रम संचालन गरी कृषककै खतेबारीमा प्रालिलधक पगुी सेिा प्रदान गने व्यिस्था लमलाआनेछ । 

कृषकहरुलाइ घरदलैो तथा खतेबारीम ै पगुी सेिा प्रदान गनण संघीय एिम ् प्रदिे सरकारसाँग अिश्यक 

समन्िय गरी एक िडा एक कृलष तथा पि ुप्रालिलधक व्यिस्था गनण पहल गररनेछ ।  

३१) कृलष लबमाको दायारालाइ लिस्तार गद ैऄनदुान ललने लाभिाही कृषकहरुलाइ कृलष लबमा ऄलनिायण 

गररनेछ । 

३२) कोलभड १९ को कारण स्िदिे तथा लिदिेमा रोजगारी गमुाइ बसेका युिाहरुलाइ प्रोत्साहन सलहत 

अिश्यक सीप, ताललम र ऄनदुानको व्यिस्था गरी कृलष पेिामा संलग्न गराआनेछ । 

३३) कृषकहरुलाइ लदआने ऄनुदानलाइ पारदिी र व्यिलस्थत बनाईन ऄनदुान लितरण कायणलिलध बनाइ 

ऄनदुान लितरण गने व्यिस्था लमलाआनेछ । 

३४) कृलष के्षत्रको ईत्पादन िलृि गनणका लालग अिश्यकता ऄनसुार साना लसंचाइ तथा थोपा लसंचाइको 

व्यिस्था गररनेछ ।  

३५) एक िडा एक नमनुा कृलष सहकारी को ऄिधारणा लाग ू गरी सहकारी माफण त ईन्नत लिईलिजन, 

मलखाद तथा कृलष ईपकरणहरु ईपलव्ध गराईने व्यिस्था लमलाआनेछ । कृषकहरुले ईत्पादन गरेका कृलष 

ईपजहरुको बजारीकरणको लजम्मा नमनुा कृलष सहकारीले ललने व्यिस्था लमलाआनेछ ।  

३६) नगरपाललकामा एक िडा एक कृलष सहकारी लिकास गने ईद्दशे्यले समान लकलसमका सहकारीहरुलाइ 

ऄनदुानको व्यिस्था सलहत एकीकरणको ऄलभयान चलाआनेछ ।    

३७) मलेम्ची नगरपाललका के्षत्र लभत्र दताण भइ संचालनमा रहकेा पि ुपंक्षी तथा मत्स्य फमणहरु मध्येबाट 

सबैभन्दा बढी रोजगारी लसजणना गने व्यिसालयक फमणलाइ परुस्कृत गने व्यिस्था लमलाआनेछ ।  
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३८) पि ुलबमामा लकसानको सबणसलुभ पह ाँच पयुाणईनको लालग पि ुलबमालाइ अिश्यक सह ललयत तथा 

ऄनदुान लदइ पि ुलबमा गराईने नीलत ललइनेछ । यसका लालग लनजी के्षत्र, समहू र सहकारी संस्थाहरुलाइ 

समते पररचालन गररनेछ ।  

३९) सािणजलनक, लनजी र सहकारी के्षत्रको साझदेारीमा पि ुनश्ल केन्र स्थापना गरी ईन्नत जातका गाइ, 

भै ाँसी, बाख्रा लगायतका पिपुंक्षीहरुको ईत्पादन तथा लितरणलाइ व्यिलस्थत गररनेछ । 

४०) बाख्राको नश्ल सधुारका लालग बोयर जातका ईन्नत बोका खररद गरी नगरपाललका ऄन्तगणतका 

िडाहरुमा लितरण गररनेछ ।  

४१) पि ुनश्ल सधुारका लालग कृलत्रम गभाणधान सेिालाइ प्रभािकारी ढंगबाट कायाणन्ियन गनण सहकारी र 

नीलज क्षेत्रलाइ समते सहभागी गराआनेछ ।  

४२) नगरलाइ स्िच्छ, सफा र व्यिलस्थत बनाईन नगरका प्रमखु व्यापाररक केन्रहरुमा अधलुनक 

बधिाला संचालनको नीलत  ललआनेछ ।  

४३) पि ुईपचार सेिालाइ ऄझ प्रभािकारी बनाईन नगरका प्रत्येक िडामा घमु्ती लिलिरको अयोजना 

गररनेछ ।  

४४) दगु्ध तथा दगु्धजन्य पदाथणको संकलन तथा प्रिोधनका लालग अिश्यक सहयोग गने नीलत ललआनेछ । 

व्यिसालयक पिपुालक कृषकहरुको लालग बैंक तथा लित्तीय संस्था माफण त ऊण प्रदान गनण अिश्यक 

समन्िय गररनेछ र त्यस्ता व्यिसायलयक पिपुालक कृषकहरुको लालग बैंक तथा लित्तीय संस्थाले प्रदान 

गरेको ऊणको लनलश्चत प्रलतित ब्याज ऄनदुान लदने नीलत ऄिलम्बन गररनेछ ।  

४५) नगरपाललका के्षत्रलभत्र कुखरुाको चल्ला ईत्पादन गरी मास ुतथा ऄण्डाको अत्म लनभणरताको लालग 

ह्याचरी मलेिन सहयोग गररनेछ ।    

४६) पि ुअहार तथा घााँस ईत्पादनको लालग लहईाँद ेतथा िष ेघााँसका लबईहरु लितरण गररनेछ ।  

४७) व्यिसालयक पिपुालनलाइ प्रोत्साहन गनण पिपुालक कृषकहरुलाइ गोठ सधुारका लालग सहयोग गने 

नीलतलाइ लनरन्तरता लदआनेछ ।  

४८) नगरपाललका लभत्र सबै पिहुरुको लिमा गनण प्रोत्सालहत गररनेछ भने सहकारी माफण त जम्मा 

लप्रलमयमको १२.५०% का दरले कृषकहरुलाइ ऄनदुान लदने व्यिस्था लमलाआनेछ ।   

४९) यस नगरपाललका लभत्र रहकेा पिलुाइ सतु्केरी भत्ता ईपलब्ध गराईाँने कायणक्रम ऄन्तगणत सहकारी 

माफण त गाइलाइ १५ केजी र भैसीलाइ २५ केजी मकैको लपठो ईपलब्ध गराआनेछ  ।  

५०) प्रदिे सरकारसंग समन्िय गरी अ ि २०७७÷०७८ मा नगरपाललमा एईटा लित भण्डार लनमाणण 

गररनेछ ।   
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अदरणीय नगर सभाका सदस्यज्यहूरु,  

५१) संघीय सरकारले लनमाणण गरेको सहकारी सचूना व्यिस्थापन प्रणालीलाइ सबै सहकारीहरुमा लाग ु

गने व्यिस्था कायाणन्ियन गररनेछ । नगर लभत्रका सहकारी संस्थाहरुको लिद्यतुीय ऄलभलेखीकरण गरी 

सचूना मतै्री बनाईद ैललगनेछ ।  

५२) सहकारी के्षत्रलाइ ऄथणतन्त्रको महत्िपूणण स्तम्भको रुपमा लिकास गररनेछ । सहकारीलाइ 

ईद्यमिीलताको लिकास र कृलषको अधलुनकीकरणमा पररचालन गररनेछ । सहकारी संस्थाको नेततृ्िमा 

कृलष ईत्पादन, प्रिोधन तथा बजारीकरणका कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ ।  

५३) सहकारीहरुको एकीकरण तथा समायोजन ऄलभयान चलाइ सहकारीहरु समायोजन तथा एकीकरण 

भएमा प्रोत्साहन ऄनदुान ईपलव्ध गराईने व्यिस्था लमलाआनेछ ।    

५४) नगरपाललकालभत्रका मखु्य िजार के्षत्रमा कलम्तमा एक बैंक िाखा स्थापनाको लालग अिश्यक 

सहलजकरण तथा समन्िय गरी लित्तीय सेिामा सबै नगरिासीको पह ाँच सलुनलश्चतता गद ैनगरिासीहरुलाइ 

बैङ्क माफण त कारोिार गनण प्रोत्साहन गररनेछ ।   

५५) नगरपाललका ऄन्तगणत लनलश्क्रय रहकेा सहकारी संस्थाहरुलाइ लनयमानसुार लेखा परीक्षण र साधारण 

सभा गरी गराइ कारोबार संचालन गनण लनदिेन गररनेछ । लिगत दइु अलथणक िषणदलेख लेखा परीक्षण एिम ्

साधारण सभा नगराइ लनलरक्रय रहकेा सहकारीहरुलाइ खारेजीका लालग अिश्यक प्रलक्रया ऄगालड 

बढाआनेछ । 

अदरणीय नगर सभाका सदस्यज्यहूरु,  

५६) नगरपाललकाको एकीकृत गरुु योजना ऄनरुुप पिूाणधार लिकासमा जोड लदइ नगरपाललकालाइ 

समलृिको लदिातफण  ऄगालड बढाईने नीलतलाइ लनरन्तरता लदआनेछ । 

५७) नगरका प्रत्येक िडा कायाणलय सम्म १२ मलहना सहज रुपमा यातायात संचालन ह ने गरी सडक 

स्तरोन्नलत गररनेछ । नगर चक्रपथ लनमाणण कायणलाआ लनरन्तरता लदआनेछ । 

५८) कोलभड-१९ को कारण रोजगारी गमुाएका एिम ् ऄन्य बेरोजगार व्यलिहरुलाइ श्रममा अधाररत 

राहत कायणक्रम संचालन गरी सडक नाली व्यिस्थापन, पदमागण लनमाणण, लसंचाआ कुलो ममणत लगायतका 

कायणहरु सम्पन्न गररनेछ । 

५९) नगरमा संचालन ह ने योजनाहरुमा रोजगार सेिा केन्रमा सलूचकृत भएका बेरोजगार व्यलिहरुलाइ 

सहभागी गराइ पररचालन गने व्यिस्था लमलाआनेछ । 

६०) नगरका मखू्य बजार केन्रहरुमा िास सलहतको सािणजलनक िौचालय र प्रलतक्षालय एिम ् िामीण 

के्षत्रमा एक िडा एक सामदुालयक भिन लनमाणण कायणलाइ लनरन्तरता लदआनेछ । 
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६१) मलेम्ची नगरपाललकामा लनमाणणालधन अधलुनक सलुिधा सम्पन्न बसपाकण  एिम ्लसटी पाकण को लनमाणण 

कायणलाइ लनरन्तरता लदआनेछ । 

६२) सडक लिस्तार तथा स्तरोन्नलतको क्रममा अिश्यकता ऄनसुार नाली, कजि,े ह्यमुपाआप, कलभटण, 

मलेिनरी िाल, ग्यालिन िाल, पक्की पलु लनमाणण कायणलाइ प्राथलमकताका साथ ऄलघ बढाआनेछ । 

६३) नगर सम्िलृिको अधार, लदगो लिकास र पिूाणधार भन्ने ऄलभयानलाइ साथणक तलु्याईन नगरको 

पिूाणधार लिकासमा बेरोजगार यिुाहरुलाइ स्थानीय श्रम, सीप, स्रोत तथा साधन प्रयोग ह ने गरी पररचालन 

गररनेछ । 

६४) ठूला नदी लनयन्त्रण र नदी लकनारा संरक्षणका लालग िातािरणीय सम्भाव्यताको ऄध्ययन गराइ नदी 

लकनारामा कररडोर लनमाणण गररनेछ । 

६५) बालबाललकाको खेलकुद तथा मनोरञ्जनका लालग एक िडा एक बाल ईद्यान तथा खले मदैानको 

नीलत ललइ कायणक्रम ऄलघ बढाआनेछ । 

६६) िडाका प्रिासलनक भिन, स्िास््य चौकी, सामदुालयक लिद्यायहरुमा सचूना प्रलिलधको पह ाँच पयुाणईन 

अिश्यक पिूाणधारको लिकास गररनेछ ।  

६७) नगरपाललका ऄन्तगणत लनमाणण गररने सरकारी भिनहरु िातािरण र ऄपाङ्गतामतै्री बनाईने नीलतलाइ 

लनरन्तरता लदइनेछ ।          

६८) नगरपाललका घोषणा पिूण लनमाणण भएका सबै घरहरुको ऄलभलेलखकरण गने नीलत ललआनेछ । 

नगरपाललकाबाट स्िीकृलत नललइ मापदण्ड लिपररत घर िनाईने तथा तला थप्ने व्यलिलाइ प्रचललत काननू 

बमोलजम दण्ड, जररिाना गने नीलत ललआनेछ ।  

६९) लिनािकारी भकूम्पबाट भएको क्षलतको पनुलनणमाणणको  बााँकी कायणलाइ लनरन्तरता लदआनेछ ।  

७०) प्रत्येक घरधरुीमा खानेपानीको पह ाँच पयुाणईन “एक घर एक धारा” लनमाणण गरी स्िच्छ लपईने पानीको 

व्यिस्था गनुणको साथै खानेपानी सेिाको प्रभािकाररतालाइ ऄलभिलृि गनण प्राकृलतक श्रोतहरुको संरक्षण 

गने नीलतलाइ लनरन्तरता लदइनेछ । 

७१) जलश्रोतको लदगो व्यिस्थापनको लालग नगरस्तरमा खानेपानी तथा जल ईपभोिा सलमलतमाफण त 

काम गने नीलतलाइ लनरन्तरता लदइनेछ ।  

७२) भौलतक पिूाणधार लिकासमा सहयोग पयुाणईाँन नगर क्षेत्रमा संचालन लिकास लनमाणणको काममा 

अिश्यकता ऄनुसार सािणजलनक लनजी साझदेारीको नीलत ऄिलम्बन गररनेछ ।  

७३) नगर के्षत्रमा लनमाणण ह ने पिूाणधारको ईपयोग र लदगो व्यिस्थाको लालग लाभिाहीको योगदान 

सलहतको पिूाणधार ममणत कोष संचालन गनण अिश्यक नीलतगत व्यिस्था लमलाआनेछ ।  
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७४) लितरणमखुी योजना छनौटको ऄभ्यासलाइ लनरुत्सालहत गनण पररयोजना बैंकको रुपमा रहकेो एलककृत 

नगर लिकास गरुुयोजनाको माध्यमबाट योजना छनौट गने नीलतलाइ लनरन्तरता लदइनेछ  

७५) नगरपाललका के्षत्रमा सञ्चालन गररने पिूाणधार िा सामालजक लिकाससाँग सम्बलन्धत कुनै पलन 

कायणक्रम िा योजना कायाणन्ियन गदाण सामालजक तथा िातािरणीय सन्तलुन, प्रकोप व्यिस्थापनका पक्ष 

समतेलाइ ध्यानमा राखी अयोजनाहरुको लनमाणण गने नीलत ऄिलम्बन गररनेछ   

७६) भौलतक पिूाणधार तथा संरचनाको गणुस्तर सलुनश्चतताको लालग सपुरीिके्षण तथा ऄनगुमन 

प्रणालीलाइ प्रभािकारी बनाआनेछ ।       

७७) यस नगरसाँग सीमा जोलडएका गाईाँपाललका र नगरपाललकासाँगको समन्ियमा लिकास लगायत 

लिलभन्न सिालमा रणनीलतक साझदेारी कायम गद ैयस नगरलाइ मध्य पहाडी क्षेत्रको अकषणक िहरको 

रुपमा लिकास गररनेछ। नगरपाललकालभत्र जग्गा एलककरण गरी व्यिलस्थत सहरी बस्ती लिकास गररनेछ । 

७८) भकूम्पपीलडतहरुको लनजी अिास पनुलनणमाणणमा नक्सा पासको लालग नगरबाट प्रदान गररद ैअएको 

छुट सलुिधालाइ लनरन्तरता लदआनेछ ।   

७९) नगरका सखु्खा जलमनमा लसंचाआ सलुिधा ईपलव्ध गराईन लसंचाआ पिूाणधार लनमाणणमा जोड लदआनेछ ।  

अदरणीय नगर सभाका सदस्यज्यहूरु,  

८०) नगरलभत्र रहकेा सामालजक भदेभाि, छुिाछुत, सामालजक कुररती, ऄन्धलिश्वास, लैङ्लगक तथा 

जातीय लिभदे र लहसंाका घटनाहरु न्यलूनकरणको बहस, पैरिी तथा चेतनामलुक ऄलभयान सम्बन्धी 

कायणक्रम नगर तथा िडास्तरमा समते संचालन गररनेछ ।    

८१) नगरलाइ बालमतै्री नगर घोषणाका लालग अिश्यक पिूणतयारीका कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

बाललििाह र बह लििाहलाइ लनरुत्सालहत गनण लिलभन्न लकलसमका ऄलभयान एिम ्चेतनामलुक कायणक्रम 

संचालन गररनेछ ।     

८२) कोलभड(१९ बाट प्रभालित तथा अलथणक तथा सामालजक रुपले पलछ परेका मलहला, बालबाललका, 

दललत, ऄपाङ्गता भएका व्यलि, एकल मलहला, ज्येष्ठ नागररक, ऄल्पसंख्यक एिं लसमान्तकृत 

समदुायका व्यलिहरुको लालग लििेष कायणक्रम संचालन गररनेछ ।   

८३) लिद्यालयको पह ाँच भन्दा बालहर रहकेा लकिोरीहरुका लालग सीप तथा रोजगारमलूक कायणक्रमहरु 

संचालन गररनेछ । 

८४) सतु्केरीलाइ लदद ैअएको पोषण भत्ता एिम ् नगरपाललका लभत्रका िलथणङ सेन्टरमा प्रसतुी सेिाका 

लालग अईने यस नगरपाललकाका मलहलाहरुका लालग लदद ै अएको एकतफी एम्बलेुन्स सेिालाइ 

लनरन्तरता लदआनेछ । 
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८५) नगरका मलहलाहरुले ईत्पादन गरेका हस्तकलाका सामािीहरुलाइ बजारीकरणका लालग अिश्यक 

व्यिस्था लमलाआनेछ । 

८६) नगरपाललकाद्वारा सञ्चालन गररने सीप तथा स्िरोजगारमलूक क्षमता ऄलभिलृिका कायणक्रमहरु 

लागत सहभालगताको अधारमा सम्बलन्धत सरकारी लनकाय, रालरिय तथा ऄन्तराणलरिय गरैसरकारी 

संस्थाहरुको सहकायणमा सञ्चालन गने नीलतलाइ लनरन्तरता लदआनेछ ।   

८७) मानि बेचलबखनको रोकथाम तथा लनयन्त्रणका लालग अिश्यक कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

मानि बेचलिखनबाट प्रभालित तथा गम्भीर प्रकृलतका लहसंामा परेका मलहला तथा लकिोरीहरुको त्यांक 

संकलन गरी ईदार तथा पनुणस्थापनका लालग नगरपाललका तथा ऄन्य सरकारी तथा गरै सरकारी 

संघसंस्थाको सहकायणमा संरक्षण केन्र स्थापना तथा संचालनका लालग अिश्यक प्रलक्रया ऄगालड 

बढाआनेछ । मानि बेचलिखनबाट प्रभालित तथा गम्भीर प्रकृलतका लहसंामा परेका मलहला तथा लकिोरीहरु 

एिम ्एचअआलभ/एड्सबाट संक्रलमतहरुको लालग मनोपरामिण तथा जीलिकोपाजणनको लालग सहयोग गनण 

अिश्यक कायणक्रम संचालन गररनेछ । 

८८) दललत समदुायको अलथणक सिलिकरणका लालग परम्परागत सीप तथा कलाको अधलुनकीकरण 

तथा व्यिसायीकरण एिम ् सीप लिकास माफण त स्िरोजगारीका लालग अिश्यक कायणक्रम संचालन 

गररनेछ । 

८९) समदुायमा ह ने लििाद समाधान गनण मलेलमलाप गने नीलत ऄलख्तयार गद ैसामदुालयक मलेलमलाप 

केन्रलाइ लक्रयािील बनाईने कायणक्रम सञ्चालनमा लनरन्तरता लदआनेछ ।    

९०) नगरपाललका के्षत्र लभत्र लिलभन्न संघ संस्थाहरुद्वारा संचाललत कायणक्रमहरुलाइ नगरपाललकाको 

दायरालभत्र ल्याइ कायण गराईने नीलतलाइ लनरन्तरता लदइनेछ ।      

९१) मलहला, एकल मलहला, बालबाललका, दललत, जनजालत, ऄपाङ्गता, ऄसहाय र पछालड परेका 

समदुायको ईत्थानका लालग ललक्षत िगण कायणक्रम ऄन्तगणत सम्बलन्धत के्षत्रमा लक्रयालिल संघ संस्थासंगको 

सहकायणमा सिलिकरण लगायत अिश्यक कायणक्रमहरु सञ्चालन गने नीलतलाइ लनरन्तरता लदइनेछ ।      

९२) नगर क्षेत्रलभत्र ऄनाथ बालबाललका, िारीररक ऄपाङ्गता, बौलिक ऄपाङ्गता, मानलसक सन्तलुन 

गमुाएका तथा ििृििृाको ईलचत व्यिस्थापन तथा स्याहारका लालग अिश्यक सेिा केन्र सञ्चालन गने 

संघ सस्थासंग समन्िय तथा सहयोग गने नीलतलाइ लनरन्तरता लदइनेछ । 

९३) नगरस्तरमा बालबाललका, मलहला, एकल मलहला, ऄपाङ्ग, जषे्ठ नागररक लगायतको संजाल गठन 

तथा पनुणगठन गरी लक्रयालिल गराआनेछ । साथै ती सञ्जालहरुसाँग समन्िय गरी ललक्षत िगणको कायणक्रम 

तजुणमा गने व्यिस्था लमलाआनेछ । 
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९४) ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरुको त्यांक ऄद्यािलधक गरी ऄपाङ्ग सहायक सामािी लितरण गररनेछ 

। साथै ईनीहरुको जीलिकोपाजणनमा सहयोग पुय्ाणईने गरी सञ्चालन गररद ैअएको ऄपाङ्ग सीप लिकास 

ताललम र लबई पूाँलज लितरण गने कायणलाइ लनरन्तरता लदआनेछ । 

९५) ऄपाङ्गता भएका बालबाललका सहभागी ह ने नगरस्तरमा खलेकुद प्रलतयोलगता सञ्चालन गररनेछ । 

९६) रालरिय तथा ऄन्तरालरिय सामदुालयक एि ं गरैसकारी संस्थाहरुलाइ जिाफदहेी र मयाणलदत बनाईद ै

पारदिी र व्यिलस्थत बनाईन सम्पणुण बजटे प्रणालीलाइ एकिार प्रणालीमा अिि गरी पररचालन गने 

व्यिस्था लमलाआनेछ ।  

९७) मेलम्ची नगरपाललकाका सबै िडाको सामालजक सरुक्षा भत्ता बैंलकङ्ग प्रणालीबाट भिुानी गने नीलत 

ऄिलम्िन गररनेछ साथै स्थानीय तहबाट लिद्यतुीय माध्यममा रहकेा लाभिाहीहरुको लििरण सम्बलन्धत 

बैंकलाइ ईपलब्ध गराआनेछ ।   

९८) व्यलिगत घटना दताणलाइ ऄनलाआन प्रणालीमा अिि गरी व्यिलस्थत रुपमा ऄलभलेख रालखनेछ । 

९९) व्यलिगत घटना दताण तथा सामालजक सरुक्षा भत्ता सम्बन्धी सचूनाहरु रेलडयो, टेलललभजन तथा छापा 

माध्यमहरुबाट प्रिारण तथा प्रकािन गररनेछ ।  

१००) जषे्ठ नागररकहरुको स्िास््यलाइ मध्यनजर गरी जेष्ठ नागररक स्िास््य लिलिर सञ्चालन गन े

व्यिस्था लमलाआनेछ । 

१०१) ८० िषण मालथका ज्येष्ठ नागररकहरुलाइ ऄलभनन्दन तथा सम्मान गने कायणक्रमलाइ लनरन्तरता 

गररनेछ ।   

अदरणीय नगर सभाका सदस्यज्यहूरु,  

१०२) राज्यको चौथो ऄगंको रुपमा रहकेो सञ्चार जगतलाइ साझदेारी ऄिधारणा ऄनसुार सहयोग गने 

नीलतलाइ लनरन्तरता लदआनेछ ।   

१०३) पत्रकाररता के्षत्रको प्रिणिन एिम ्लिकासका लालग नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत संचार सम्बि 

लनकायहरुसाँग समन्िय गरी संचारमतै्री कायणक्रम सञ्चालन गने नीलत ललआनेछ ।         

१०४) म ललन्छु मलेै रोपेको लिरुिाबाट ऄलक्सजन भन्ने ऄलभयान चलाइ नगर के्षत्रलभत्र रहकेो सािणजलनक, 

खाली र पाखो जग्गामा िकृ्षारोपण तथा िन व्यिस्थापन गरी हररत के्षत्रको प्रिर्धन गररनेछ । 

१०५) िन संरक्षण, व्यिस्थापन, लदगो ईपभोग र स्िच्छ िातािरणको लालग समदुायमा अधाररत िन 

व्यिस्थापन प्रणाली सदुृढ गररनेछ । जलैिक लिलिधताको संरक्षण, िातािरणीय सेिा र जीलिकोपाजणनका 

कायणक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

१०६) नगरपाललकाका सबै िडामा िडा सदस्यको संयोजकत्िमा सलमलत लनमाणण गरी एक घर दइु 

फलफूलका लिरुिा रोप्न प्रोत्सालहत गररनेछ ।     
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१०७) लनजी क्षेत्रबाट लिरुिा ईत्पादन गरी िन लिकास गने कायणक्रमलाइ प्रोत्साहन गररनेछ । नगर क्षेत्रमा 

पाआने जलडबटुी प्रजालतको संरक्षण र प्रिर्धन गररनेछ ।  

१०८) लिपद पिूण तयारी तथा प्रलतकायण योजना, जोलखम न्यनूीकरण कायणयोजना तयार गरी लाग ूगररनेछ । 

लिपद व्यिस्थापनमा संघ, प्रदिे र स्थानीय समदुाय, संघसंस्था, लनजी क्षेत्रसाँग सहयोग, समन्िय र 

सहकायण गने कायणलाइ लनरन्तरता लदइनेछ । लिपद व्यिस्थापन कोषलाइ लनरन्तरता लदइ बजटे व्यिस्था 

गररनेछ ।    

१०९) नगरका पिूाणधार लनमाणण गदाण िातािरण मतै्री तथा लिपद न्यनूीकरण ह ने गरी पिूाणधार लनमाणणमा 

जोड लदआनेछ । 

११०) नगर के्षत्रको फोहोरमैला संकलन तथा व्यिस्थापनलाइ व्यिलस्थत गनण लनमाणणाणलधन फोहरमलैा 

व्यिस्थापन केन्रको लनमाणण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याआनेछ ।   

१११) िातािरण ऐन र लनयमािलीले लनलदणष्ट गरेका योजनाहरुको प्रारलम्भक िातािरणीय परीक्षण तथा 

िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कन गने कायणलाइ प्राथलमकताका साथ कायाणन्ियन गररनेछ ।      

११२) सरुक्षा लनकायसाँगको सहकायणमा ईिार र राहत सामािीको भण्डारणको व्यिस्था गद ै लिपद 

व्यिस्थापनको पाटोलाइ व्यिलस्थत गरी क्षती न्यनूीकरण गर्णने नीलतलाइ लनरन्तरता लदआनेछ ।    

११३) लिश्व तापमानबाट भएको िलृिबाट लसलजणत जलिायु पररितणनका नकारात्मक ऄसरहरुलाइ न्यनू 

गनण स्थानीय तहमा जलिाय ुऄनकूुलनका कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ ।  

११४) स्थानीय लिपद ् व्यिस्थापनमा संलग्न पदालधकारी, कमणचारी, स्ियंसेिक तथा समदुायको लिपद ्

व्यिस्थापनको के्षत्रमा क्षमता लिकासका कायणक्रमहरु संचालन गरी लिपद व्यिस्थापनमा प्रयोग गररनेछ । 

अदरणीय नगर सभाका सदस्यज्यहूरु,  

११५) नगरपाललकाबाट ईपलब्ध ह ने सेिाहरु फरक क्षमताका व्यलिहरु, ज्येष्ठ नागररक, ऄपाङ्गता 

भएका व्यलिहरु एि ं दृलष्टलिलहनहरुको लालग प्राथलमकताको अधारमा सरल र सहज पह ाँच ह नेगरी 

सापेलक्षक सेिा ईपलब्ध गराआनेछ । 

११६) नगरपाललकाको संस्थागत क्षमता ऄलभबलृि गद ैकायणप्रभािकारीता बढाईन अिश्यक कायणक्रम 

सञ्चालन गररनेछ । 

११७) नगरपाललकाबाट सम्पादन ह ने कायणहरुलाइ व्यिलस्थत बनाईद ै काननूी अधार प्रदान गनण 

अिश्यक पने काननूहरु तजुणमा तथा  मौजदूा काननूहरुको समसामलयक रुपमा पररमाजणन गरी नगरपाललका 

िा ऄन्तगणतका लनकायहरुमा लिद्यलुतय माध्यमाका लिलभन्न सफ्टियेर जडान गने कायणलाआ लनरन्तरता लदद ै

कायाणलयबाट प्रदान गररने सेिालाइ पारदिी एि ंसिुासन मतै्री बनाआनेछ । 
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११८) नगरपाललकाको अम्दानी एिम ्खचण लगायत सािणजलनक महत्िका प्रत्येक लिषयहरुलाइ लिद्यतुीय 

तथा छापा संचारको माध्यमबाट सािणजलनकीकरण गने कायणलाइ लनरन्तरता लदनकुा साथै लिकास लनमाणण 

कायणमा पारदलिणता कायम गनण योजनास्थलमा नै सािणजलनक सनुिुाइ, सलमक्षा र सामालजक परीक्षण गने 

कायणलाइ लनरन्तरता लदआनेछ ।   

११९) नगरसभाबाट स्िीकृत भएको मेलम्ची नगरपाललकाको संगठन संरचना बमोलजम नगरपाललकामा 

कायणरत कमणचारीहरुलाइ व्िस्थापन गरी लजम्मिेारी प्रदान गने व्यिस्था लमलाआनेछ । 

१२०) नगरपाललका िा मातहतका लनकायमा कायणरत कमणचारीहरुलाइ ईत्प्रेररत गराइ कायणसम्पादनलाइ 

नलतजामखुी िनाईन लनलश्चत मापदण्डका अधारमा लजम्मिेारी हरेफेर गने व्यिस्था लमलाआनेछ ।   

१२१) नगरपाललकाको कायणसम्पादन तथा सेिा प्रिाहलाइ प्रभािकारी बनाईन स्थानीय कमणचारी 

लनयमािली र कमणचारी कल्याण कोष लनयमािली तयार गरी लाग ुगररनेछ । 

१२२) नगरपाललकाले भ्रष्टाचारमा िनू्य सहनिीलताको नीलत ऄिलम्बन गरी लिकास लनमाणण तथा सेिा 

प्रिाह गने व्यिस्था लमलाआनेछ ।  

१२३) नगरपाललकाको लिकास र कायणसम्पादन मलू्याङ्कनको सचूाङ्क तयार गरी सचूाङ्कको 

अधारमा ईत्कृष्ट कमणचारी, िाखा, िडा तथा स्िास््य संस्थालाइ प्रोत्साहन गररनेछ ।  

१२४) नगरपाललकालभत्र गठन भएका टोल लिकास संस्थाको क्षमता ऄलभिलृि गरी लिकास लनमाणणका 

कायणहरुमा पररचालन गररनेछ ।   

१२५)  मलेम्ची नगरपाललकाको लनयलमत, अकलस्मक तथा लिकासात्मक काम कारिाहीलइ व्यिलस्थत 

रुपले संचालन गनण प्रयाप्त रुपमा सही त्याङ्क अिश्यक पने भएकोले नगरपाललकाको बह अयालमक 

लिषयलाइ समट्ेने खालको लिलिष्ट भ(्एचयालरभ तयार गरी प्रयोगमा ल्याआनेछ ।  

१२६) नगरपाललकाले लनमाणण गरेका नीलत, काननू, मापदण्ड र लनणणयको प्रभािकारी रुपमा कायाणन्ियन 

गनण गराईनको लालग सेिा करारमा नगर प्रहरी भनाण गरी पररचालन गररनेछ ।  

१२७)  मलेम्ची नगरपाललकाले नगरिासीहरु तथा सरोकारिालाहरुलाइ सचूनामा सरल तथा सहज पह ाँच 

स्थापना गनण छुटै्ट Help Desk  स्थापना गनणका साथै सेिािाहीको सहजताको लालग Toll Free line को 

व्यिस्था गररनेछ ।   

१२८) कमणचारीलाइ ईपलब्ध गराईद ै अएको प्रोत्साहन भत्तालाइ कोलभड (१९ को कारण नगरको 

अन्तररक अय श्रोतमा पने प्रभािका अधारमा व्यिस्थापन गररनेछ ।  

१२९) इन्धन तथा सिारी साधनमा ह ने ऄनािश्यक खचण कटौती गनण लनलश्चत मापदण्डको अधारमा 

सिारी तथा आन्धन प्रयोग गने व्यिस्था लमलाआनेछ ।  
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१३०) नगरपाललकाले सञ्चालन गने लिलबध प्रकारका कायणक्रमहरुको अिास खाना लगाएत फुटकर 

खचण कटौती गररनेछ ।  

अदरणीय नगर सभाका सदस्यज्यहूरु,  

१३१) लिद्यालय ईमरे समहुका सबै बालबाललकाहरु लिद्यालय भनाण भएको सलुनलश्चत गनण लिद्याथी भनाण 

ऄलभयानलाइ प्रभािकारी रुपमा कायाणन्ियन गररनेछ । अधारभतू तहमा भनाण भएका सबै बालबाललकाले 

माध्यलमक तह परूा गरेको सलुनलश्चत गनण HIV/AIDS तथा मानि बेचलबखनबाट प्रभालित बालबाललका 

एिम ् ऄन्य ललक्षत िगणका बालबाललकालाइ छात्रिलृत्त, लदिा खाजा, स्टेिनरी, पोिाक लगायतको 

व्यिस्था गररनेछ ।   

१३२) अधारभतू तह सम्मको ऄध्ययन परूा गरी लिद्यालय छोडेका १६ िषण भन्दा मालथका 

बालबाललकालाइ रोजगारमलूक व्यिसालयक ताललमको व्यिस्था लमलाआनेछ । 

१३३) नगरको िलैक्षक गणुस्तर ऄलभिलृि गनण नगर प्रमखु िलैक्षक गणुस्तर ऄलभिलृि कायणक्रम संचालन 

गररनेछ । 

१३४) अफ्ना बालबाललकाहरु सामदुालयक  लिद्यालयमा भनाण गरी सािणजलनक लिद्यालय सबललकरणमा 

सहयोग गने लिक्षक, कमणचारी एिम ्लनिाणलचत जनप्रलतलनलधहरुलाइ सम्मान गररनेछ । 

१३५) जनसाङ्लख्यक बनोट र भौगोललक ऄिस्थाको अधारमा लिद्याथी संख्या कम भएका 

लिद्यालयहरुको समायोजन तथा एकीकरण गने कायणलाइ यस अ.ि. मा पलन प्राथलमककताका साथ 

कायाणन्ियन गररनेछ । लिद्यालय समायोजनका कारणले लिद्यालयको पह ाँचबाट टाढा भएका बालबाललका 

एिम ् ऄलभभािक गमुाआ संरक्षकत्ि िहण गने व्यलि नभएका बालबाललकाको लालग नगर स्तरमा 

अिालसय लिद्यालय संचालन तथा लिद्यालयमा यातायातको व्यिस्था लमलाईन अिश्यक प्रलक्रया 

ऄगालड बढाआनेछ । 

१३६) नगरबाट संचाललत अधारभतू तह ईत्र्तीण परीक्षाको नलतजामा कमजोर दलेखएका ऄिंेजी, गलणत र 

लिज्ञान लिषयका लिषयगत लिक्षकहरुलाइ अफ्नो लिषयको नलतजामा जिाफदहेी बनाईन नगर लिक्षा 

ऄलधकृतले लिषयगत लिक्षकसाँग कायणसम्पादन सम्झौता गने व्यिस्था लमलाआनेछ । कायणसम्पादनका 

अधारमा लिक्षक तथा कमणचारीलाइ परुस्कृत र दलण्डत गररनेछ । 

१३७) नगरका प्रत्येक िडामा संचाललत सबै ऄगिुा माध्यलमक लिद्यालयहरुले सोही िडामा संचाललत 

ऄन्य अधार लिद्यालयहरुको िलैक्षक गणुस्तर सधुारको समेत लजम्मिेारी बहन गने व्यिस्था लमलाआनेछ । 
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१३८) एक लिद्यालय एक बाल लिकास केन्रको ऄिधारणालाइ अत्मसात गररनेछ । बाल लिकास 

केन्रको सदुृलढकरणका लालग बालमतै्री कक्षाकोठा व्यिस्थापन गररनेछ । बाल लिकास केन्रका 

सहजकताणको क्षमता लिकास गनण लिलभन्न लकलसमका ताललमहरुको व्यिस्था गररनेछ । 

१३९) अधारभतू तह (कक्षा १ दलेख ५) सम्म जमणन नेपाल सहयोग संघबाट संचाललत MGML 

कायणक्रमलाइ लनरन्तरता लदद ै नगरपाललकाको अलथणक सहयोगमा नगरका ऄन्य लिद्यालयहरुमा समेत 

लिस्तार गररनेछ । 

१४०) नगरमा रहकेा सामदुालयक लसकाआ केन्रहरुलाइ व्यिलस्थत र सदुृढ गरी सञ्चालन गररनेछ । 

१४१) नगरको स्थानीय पररििे र अिश्यकतालाइ मध्यनजर गरी लिद्यालय स्तरमा स्थानीय पाठ्यक्रम 

लनमाणण गरी कायाणन्ियन गररनेछ । 

१४२) लिद्यालयको ऄनगुमन तथा मलू्यांकनलाइ प्रभािकारी बनाईन द्वमैालसक रुपमा संयिु ऄनगुमन गन े

व्यिस्था लमलाआनेछ । 

१४३) नगरमा संचाललत सबै सामदुालयक लिद्यालयहरुमा सक्षम र योग्यता पगुकेा प्रधानाध्यापकहरु 

व्यिस्थापन गरी लिद्यालयको नेततृ्िलाइ सफल र सदुृढ बनाईन खलुा प्रलतस्पधाणबाट प्रधानाध्यापकहरु 

छनोट गररनेछ । छनोट गररएका प्रधानाध्यापकहरुसाँग कायणसम्पादन सम्झौता गरी लनयलुि प्रलक्रया ऄगालड 

बढाआनेछ ।  

१४४) अधारभतू तह र माध्यलमक तहका लिद्याथीहरु समते सहभागी ह नेगरी नगरस्तरीय ऄलतररि 

लक्रयाकलाप संचालन गररनेछ । 

१४५)  कोलभड(१९ को कारण पठनपाठनमा लसजणना भएको ऄिरोधलाइ दृलष्टगत गरी िकैलल्पक 

माध्यमबाट लिद्याथीहरुलाइ सहलजकरण गने व्यिस्था लमलाआनेछ । संक्रमणको जोलखमको कारण लिद्याथी 

तथा लिक्षकमा परेको ऄसरलाइ लनिारण गनण मनोपरामिण तथा ऄन्य लसजणनलिलता लिकासका 

लक्रयाकलाप संचालन गररनेछ । 

१४६) नगरमा संचालनमा रहकेा क्लिहरुको सहभालगतामा मयेर कप खलेकुद प्रलतयोलगता संचालन 

गररनेछ । 

१४७) एक िडा एक खलेकुद मदैानको ऄिधारणालाइ क्रमि कायाणन्ियन गद ैललगनेछ । 

१४८) नगरमा लक्रयालिल क्लिहरुले लिलभन्न स्थानमा ह ने खलेकुद प्रलतयोलगतामा सहभागी ह नको लालग 

प्रोत्साहन गररनेछ । 

१४९) लिद्यालयस्तरमा लिलभन्न  खलेकुद प्रलतयोलगता संचालनको लालग खलेकुद सामािी व्यिस्थापन 

गररनेछ । 

अदरणीय नगर सभाका सदस्यज्यहूरु,    



"मेलम्ची नगर समृद्धिको आधार : कृद्धष, पययटन, उद्योग र जलाधार"                                मेलम्ची नगरपाललका 

 

   
Jfflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&   41 

 

१५०) लिश्वव्यापी रुपमा फैललएको कोरोना भाआरस (कोलभड–१९) को रोकथाम तथा लनयन्त्रण गनणको 

लालग संघ, प्रदिे, लछमकेी स्थानीय तह तथा ऄन्य सरोकारिाला लनकायहरुसंग अिश्यक सहयोग र 

समन्िय कायम गररनेछ ।  

१५१) कोलभड–१९ को महामारीबाट संक्रलमतको संख्या लदन प्रलतलदन बढ्द ैगएको सन्दभणमा थप संक्रमण 

रोकथाम तथा लनयन्त्रणको लालग संचालनमा रहकेा क्िारेन्टाआन तथा अआसोलेसन होमहरुलाइ ऄझ 

प्रभािकारी र व्यिलस्थत बनाईाँद ैललगनेछ ।   

१५२) न्यनूतम सेिा मापदण्ड (MSS) चेक ललष्टको अधारमा स्िास््य संस्थाहरुको सेिा गणुस्तर स्कोर 

९क्त्तक्० गणना गररनेछ र सोको अधारमा स्िास््य संस्थाहरुको सेिा गणुस्तर बगीकरण गररनेछ । सेिा 

गणुस्तर स्कोर कम भएका स्िास््य संस्थाहरुको प्राथलमकताको अधारमा सेिा गणुस्तर सुधार गररनेछ ।  

१५३) एकै तहका स्िास््य संस्थाहरुमा ह ने मानि संिाधन, भौलतक पिूाणधार तथा सेिा गणुस्तरको 

मापदण्डमा एकरुपता ल्याआनेछ ।  

१५४) ईत्कृष्ट स्िास््य संस्था र ईत्कृष्ट कमणचारी छनौट गरी परुस्कृत गने नीलत ललआनेछ ।  

१५५) मेलम्ची नगरपाललका िडा नं ११ लस्थत डुडे फााँटमा २५ सैयाको ऄस्पताल लनमाणणको प्रारलम्भक 

कायणको थालनी गररनेछ ।  

१५६) नगर के्षत्रलभत्रका बस्तीहरुबाट नगरका बलथणङ्ग सेन्टरमा सतु्केरी गराईन अईने मलहलालाइ 

प्रोत्साहन स्िरुप एम्बलेुन्स सेिा ईपलब्ध गराईने नीलतलाइ लनरन्तरता लदइनेछ । साथै अमा सरुक्षा 

कायणक्रमलाइ लनरन्तरता लददं ैनगरलभत्रका बलथणङ सेन्टर तथा सलूचकृत स्िास््य संस्थाहरुमा सतु्केरी गराईने 

नगरपाललका लभत्रका सतु्केरी अमाहरुलाइ तीन मलहनासम्म मालसक रु. एक हजारका दरले पोषण भत्ता 

ईपलब्ध गराआने नीलतलाइ लनरन्तरता लदआनेछ । नगरपाललकाका बलथणङ सेन्टर तथा स्िास््य केन्रहरुको 

अिश्यकताको अधारमा स्तरिलृि गद ैललगनेछ ।  

१५७) नगरपाललका के्षत्र लभत्र रहकेा प्राथलमक स्िास््य केन्र तथा स्िास््य चौकीहरुमा अधारभतू 

औषलध तथा स्िास््य ईपचारका लालग ईपकरणहरुको व्यिस्था लमलाइ नगरिासीको स्िास््य सरुक्षा 

कायम गनण समलुचत व्यिस्था लमलाआनेछ । 

१५८) ऄपाङ्गता भएका बालबाललकाहरुलाइ स्िास््य, ईपचार तथा पनुणस्थापना सेिाहरु संचालन 

गररनेछ ।  

१५९) प्रितुी परुुष समहू गठन माफण त गभणिती तथा सतु्केरी मलहलाको प्रोटोकल ऄनसुारको जााँच र 

हरेचाह गने कायणलाइ लनरन्तरता लदइनेछ ।  

१६०) पणूण खोप सलुनलश्चतता कायणक्रमलाइ लनरन्तरता लदआनेछ ।    
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१६१) मलहलाहरुको प्रजनन ्स्िास््य पाठेघर खस्ने समस्याको समाधान गद ैजाने तथा पाठेघरको मखुको 

क्यान्सरको परीक्षणको लालग VIA जााँच तथा स्तन र ऄन्य क्यान्सरको लालग परीक्षण र  चेतनामलुक 

कायणक्रम तथा लिलिर संचालन गने कायणलाइ लनरन्तरता लदआनेछ ।  

१६२) नगरपाललकाका लिलभन्न के्षत्रमा अयिुदे, पञ्चकमण, योग र प्राकृलतक लचलकत्सा लगायतका 

लिलिलष्टकृत सेिा ईपलब्ध गराईने व्यिस्था गररनेछ ।  

१६३) नेपाल सरकारले तोकेका गलम्भर प्रकृलतका रोगबाट पीलडत नगरिासीको औषलध ईपचारको लालग 

लसफाररस तथा सहयोग गने नीलतलाइ लनरनतरता लदआनेछ ।  

१६४) नगरपाललका के्षत्रलभत्र संचालनमा रहकेा लनजी स्िास््य संस्थाहरुको लनयलमत ऄनगुमन तथा 

लनयमन गने व्यिस्था लमलाआनेछ ।  

१६५) नगरपाललका ऄन्तगणतका बलथणङ सेन्टर र पोष्टमाटणम कायणमा संलग्न कमणचारीहरुलाइ 

कायणसम्पादनको अधारमा प्रोत्साहन गने नीलतलाइ लनरन्तरता लदआनेछ ।  

१६६) मलहला स्िास््य स्ियंसेलिकालाइ कायणसम्पादनको अधारमा प्रोत्साहन गने व्यिस्था लमलाआनेछ ।     

अदरणीय नगर सभाका सदस्यज्यहूरु,  

१६७) न्यालयक सलमलतले गने न्याय सम्पादनको कायणलाइ व्यिलस्थत बनाईन सचेतनामलुक कायणक्रमहरु 

संचालन गनुणका साथै आजलास लनमाणण तथा व्यिस्थापन र काननूी सल्लाहकारको प्रभािकारी पररचालन 

गररनेछ । 

१६८) न्यालयक लनरुपणमा लिघ्रता, सरलता, लमतव्यलयता जस्ता अदिण मान्यताको ऄिाधारणामा जोड 

लदआनेछ । 

१६९) न्यालयक सलमलतमा ह ने न्याय सम्पादनलाइ प्रलक्रयामखुी भन्दा पररणाममखुी बनाआनकुा साथै 

मलेलमलाप तथा मध्यस्थताबाट न्याय लनरुपण गनण ऄलधकतम प्रयत्न गररनेछ ।  

१७०) न्यालयक लनरुपणमा संलग्न िडा तथा नगरस्तरका मलेलमलापकताणहरुको अिश्यकता ऄनसुार 

गठन, पनुणगठन गरी जनप्रलतलनलध, कमणचारी र मलेलमलापकताणको सबललकरणको लालग ऄन्तरलक्रया, 

प्रलिक्षण जस्ता कायणक्रमहरु संचालन गरी जनस्तरमा न्यालयक सचेतनाको कायणक्रम संचालन गररनेछ ।   

धन्यिाद । 
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मलेम्ची नगरपाललकाको नगर सभामा २०७७ साल अषाढ ९ गते मंगलिार 

नगरपाललकाका ईपप्रमखु श्री भगिती नेपालले    

प्रस्ततु गनुणभएको             

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अलथणक िषण २०७७/७८ को    

बजटे ििव्य       
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मलेम्ची नगरपाललका 

नगर कायणपाललकाको कायाणलय   

मलेम्ची, लसन्धपुाल्चोक 

बागमती प्रदिे, नेपाल 

  

अदरणीय सभा ऄध्यक्षज्य ू     

                

मलेम्ची  नगरपाललकाको  ईपप्रमखुको  हलैसयतले  यस नगर सभा समक्ष चाल ुअलथणक िषण २०७७/०७८ 

को बजटे प्रस्ततु गनण यहााँहरु समक्ष ईपलस्थत भएको छु । यस ऄिसरमा राजनैलतक पररितणनको लालग 

जीिन ईत्सगण गनुणह ने सम्पणुण ज्ञात ऄज्ञात िहीदहरु प्रलत हालदणक श्रिाञ्जली व्यि गदणछु । मलुकुको 

स्िालभमानको रक्षा गद ैलोकतालन्त्रक गणगन्त्र प्राप्तीको अन्दोलनको कलठन पररलस्थलतमा त्याग र नेततृ्ि 

गनुणह ने अदरणीय ऄिज राजनीलतज्ञहरुप्रलत ईच्च सम्मान व्यि गदणछु । 

लिश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैललएको नोबेल कोरोना भाआरसका कारण लिश्व अक्रान्त भरैहकेो 

ऄिस्थामा यस नगरपाललकाले पलन सो मानिीय र अलथणक संकट व्यहोनुण परेको छ । यसिाट 

नगरपाललकाका समि लिकासका गलतलिलधहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाि पारेको कलठन घलडमा म चौ ाँथो िषणको 

बजटे प्रस्ततु गनण गइरहकेो छु ।  

कोरोना भाआरसको कारण नेपाल सरकारले दिेभररनै गरेको बन्दाबन्दीका कारण लतनै तहका सरकारहरुको 

राजश्वमा संकुचन ह न अएको ऄिस्थामा ईपलब्ध ह न सक्ने न्यनू स्रोतको बाबजतु संक्रामक रोगिाट 

नागररकको जीिन रक्षा गने कायणलाइ मखु्य प्राथालमकता लदद ै नगरपाललकामा समि लिकासको 

लक्रयाकलापहरुलाइ समेत संगसंग ैलैजानपुने चनुौती हाम्रो साम ुरहकेो छ ।  

 “मलेम्ची नगर सम्िलृिको अधार : कृलष, पयणटन, ईद्योग र जलाधार”, भन्ने नाराका साथ 

अलथणक सामालजक रुपान्तरणको लालग ऄलघ बलढरहकेो यस नगरपाललकाले बजटे तजुणमा गदाण नेपालको 

संलिधान, पन्धौ ाँ पञ्चिलषणय योजना, लदगो लिकासका लक्षहरु, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, संघीय 

तथा प्रदिे सरकारका दस्तािजेहरु, नगर प्रमखुज्यिूारा प्रस्ततु भएको िालषणक नगर लिकास नीलत तथा 

कायणक्रम, यस नगरपाललकाको नगर लिकास गरुुयोजना, नगर सभा तथा नगर कायणपाललकाका 

सदस्यज्यहूरुले लदन ु भएका सुझािहरुलाइ मागणदिणनको रुपमा ललएको छु । ऄलघल्लो अलथणक िषणको 
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बजटे कायाणन्ियनका सन्दभणमा हालसल गरेका ऄनुभि, लिलभन्न राजनैलतक दल, संघसंस्था, लिितिगण तथा 

नगरिासी लददी–बलहनी, दाज–ुभाइहरुबाट प्राप्त रचनात्मक सझुािहरुलाइ समते ध्यान लदएको छु ।     

अदरणीय सभा ऄध्यक्षज्य ू  

ऄि म अगामी अलथणक िषण २०७७।०७८ को बजटेको ईद्दशे्य तथा प्राथालमकता प्रस्ततु गनण चाहन्छु । 

बजटेका ईद्दशे्यहरु लनम्नानसुार छन ्।     

 संक्रामक रोग, प्रकोप र लिपदबाट जीिन रक्षा गदै जनजीिनलाइ सरुलक्षत बनाईने, 

 ईपलब्ध श्रोत र साधनको ईच्चतम पररचालन गरी अलथणक लिकासको सम्बाहकहरु माफण त 

लतव्ररुपमा पनुरुत्थान गद ैलिकासको गलतलाइ लतव्रता लदने,   

 नागररकको मौललक हक ऄलधकारका रुपमा रहकेा अिश्यकता पररपलुतण गन,े   

 पिुाणधार लिकासमाफण त नागररकको जीिनस्तर ईकास्द ैअयका ऄिसरहरु िलृि गने ।     

 ईपरोि ईदशे्यहरु हालसल गनणका लालग दहेाय ऄनुसारका के्षत्रगत र कायणक्रमगत प्राथालमकता 

लनधाणरण गरेको छु ।   

 कोलभड–१९ लगायत सबै प्रकारका स्िास््यर लिपद जोलखमबाट नगरिासीलाइ सरुलक्षत राखी 

गणुस्तररय स्िास््य सेिाको स्तरोन्नलत तथा क्षमता लिस्तार गने, 

 कोलभड–१९ को कारण लसलजणत ऄिस्थाबाट लिलथल भएको ऄथणतन्त्रलाइ क्रमि पनुः ईत्थान 

गद ैनयााँ क्षेत्रहरुको समते लिस्तार गरी चलायमान बनाईने,    

 नगरिासीका लालग खाद्य सरुक्षा, रोजगारीको ऄिसर र सामालजक संरक्षण गने, 

 संक्रमणको कारण सलृजत लिषम पररलस्थलतमा तत्काल प्रलतफल प्राप्त गनण सलकने कृलष के्षत्रमा 

जोड लदने, 

 बन्दाबन्दीको कारण लिलथल ऄिस्थामा पगुकेो लिक्षा के्षत्रको पनुः स्थापनामा जोड लदने,   

 पह ाँचयोग्य, गणुस्तररय र लिद्यलुतय सािणजलनक सेिामाफण त सुिासन प्रिर्धन गने, 

 लिकासको लसघ्र प्रलतफल प्राप्त ह ने र लदघणकाललन रुपमा प्रभाि पाने खालका योजनाहरुमा 

लनरन्तरता लदने । 

 

अदरणीय सभा ऄध्यक्षज्य ू  

ऄि म अगामी अलथणक िषणको बजटेका कायणक्रम तथा लिलनयोजन प्रस्ततु गने ऄनमुलत चाहन्छु । 
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कोरोना सिंक्रमण व्यवस्थापन र गुणस्तरीय स्वास््यसेवा  :    

 कोरोना महामारी लगायत संक्रामक तथा ऄन्य रोगबाट लसलजणत ह ने स्िास््य जोलखमलाइ 

न्यलूनकरण गनण रोगको रोकथाम, लनयन्त्रण र ईपचारको लालग गणुस्तरीय स्िास््यसेिा, पिुाणधार 

लिकास एि ंऔषलध ईपकरण र दक्ष लचलकत्सक तथ स्िास््यकमीको सेिा लिस्तारमा ईच्च 

प्राथालमकता लदइ स्िास््यक्षेत्रमा ईल्लेख्य बजटे बलृि गरेको छु ।       

 कोलभड–१९ को महामारीको कारण िालहरी लजल्ला तथा लिदिेबाट यस नगरपाललका अएका 

व्यलिहरुमा लदन प्रलतलदन बढ्द ैगएका संक्रमण लनयन्त्रण तथा रोकथाम गनणको लालग संचालनमा 

रहकेा क्िारेन्टाआन कक्षहरुलाइ पणुण श्रोत, साधन र मापदण्डम बमोलजम ह ने गरी संचालन गररनेछ 

। यसको लालग पानी, िौचालय, फोहोर व्यिस्थापन, व्यलिगत सरुक्षा सामािी, 

स्िास््यसामािीहरु, कमणचरी, स्ियमसेिक, सरुक्षाकमी लगायत  सेिाका कमणचारी सलहत 

क्िारेन्टाइन होमहरुलाइ ऄझ प्रभािकारी र व्यिलस्थत बनाईन बजटेको व्यिस्था गरेको छु ।                 

 कोलभड–१९ को संक्रमणलाइ मध्यनजर गरी यस नगरपाललका, हलेम्ब ुगाईाँपाललका, पााँचपोखरी 

थाङपाल गाईाँपाललका र आन्रािती गाईाँपाललकालाइ ह ने गरी के्षत्रीय क्िारेन्टाइन संचालन 

गररएकोमा हाल लिदिेबाट अईने व्यलिहरुको संख्या लदनानलुदन बढ्द ैगएको कारण सम्बलन्धत 

पाललकाका व्यलिहरुलाइ सम्बलन्धत पाललकामा नै क्िारेन्टाआनमा पठाईने र क्षेत्रीय 

क्िारेन्टाआनलाइ अआसोलेिनमा पररणत गरी संक्रमण पलुष्ट भएका व्यलिहरुलाइ राख्ने गरी 

संचालनमा ल्याईने व्यिस्था लमलाएको छु । यसबाट चार िटै स्थानीय तहलाइ सम्भालित 

संक्रलमत राख्न सहज भएको छ । हालको समयमा मलेम्ची नगरपाललकामा समते कोरोना 

संक्रलमतको संख्या बढ्न थालेको लस्थतीलाइ मध्यनजर गद ै ईि संक्रलमतहरुको Contact 

Tracing गनण अिश्यक टोली गठन गरी पररचालन गरेको छु । यसको लालग परीक्षण लकट 

स्टोरेज, छुटै्ट सिारी साधन, व्यलिगत सरुक्षा सामािी लगायतका लिषयहरु समतेलाइ मध्यनजर 

गरी बजटेको व्यिस्था गरेको छु ।       

 कोलभड लिषेि सचूना, त्याङ्क संकलन तथा व्यिस्थापन माफण त कोरोना संक्रमणलाइ 

न्यलूनकरण गरी सचेतनामलुक कायणक्रम संचालन गनण कमणचारी, सामदुालयक संस्था र सञ्चार 

जगतलाइ समेत पररचालन गनण अिश्यक बजटेको व्यिस्था गरेको छु । 

 कोलभड–१९ को कारण यस नगरपाललकामा रहकेा मलहला, बालबाललका, ऄिि, ऄसहाय, 

बिृ, एकल मलहला, ऄपाङ्गता भएका व्यलि लगायत संरक्षण गनुणपने ललक्षत समदुायको ईच्च 
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मनोिल कायम राख्न अिश्यक राहत कायणक्रम, ईिार तथा मनोसामालजक परामिण लागाएतका 

लिषयमा अिश्यक कायणक्रम गनण बजटेको व्यिस्था गरेको छु ।           

 नगरपाललकाबाट कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्रणको लालग स्थालपत कोषमा हालसम्म रु 

१ करोड ३१ लाख १५ हजार ६ सय ८१ रुपैयााँ पैसा ३३ मात्र नगरपाललका, सहयोगी व्यलि 

तथा संस्थाहरुबाट प्राप्त भएको छ । जसमध्य कोरोना संक्रमण तथा रोकथाम लनयन्त्रण र कोरोना 

संग संम्बलन्धत ऄन्य पिुाणधार लनमाणणमा गरी हालसम्म रु ९५ लाख ४३ हजार ९ सय ६६ खचण 

गररएको छ । साथै यो कोषकामा ह ने अम्दानी तथा  खचण लििरण लनयलमत रुपमा 

सािणजलनलककरण गररनेछ ।      

 कोलभड–१९ को कारण हाल लिदिेमा लगभग २१ सय को हाराहारीमा रहकेा मलेम्ची 

नगरपाललका स्थायी ठेगाना भएका व्यलिहरु नगरपाललका फलकण एमा राख्नको लालग अिश्यक 

भिन, सरसफाइ, खानेपानी, िौचालय जस्ता अधारभतू पिुाणधार सलहतको होलल्डङ सेन्टर 

संचालन गनणको लालग बजटेको व्यिस्था गरेको छु ।       

 कोलभड–१९ को संक्रमणलाइ न्यलूनकरण गनण क्िारेन्टाइन ताललम संचालन, मलहला स्िास््य 

स्ियंसेलिकाको ताललम, रुत प्रलतकायण टोली तथा कोलभड लक्ललनक संचालन गनण अिश्यक 

माक्स, स्यालनटाइजर, औषधी, ईपकरण, परीक्षण सामािी लगायतको िस्तहुरुको व्यिस्थापनको 

लालग बजटे लिलनयोजन गरेको छु ।  

 नगरपाललकाको स्िास््य िाखालाइ अिश्यक पने भौलतक पिुाणधार, मानिस्रोत, ईपकरण, 

औषधी तथा स्िास््यसामािी, स्िास््यप्रचार प्रसार सामािी सलहत कोलभड–१९ को रोकथाम 

तथा लनयन्त्रणमा पररचालन गररएको छ र ऄन्य अिश्यक श्रोत र साधनहरु क्रमि पररपलूतण गद ै

लैजान अिश्यक बजटेको व्यिस्था लमलाएको छु । 

 स्िास््यकेन्र तथा स्िास््य संस्थाहरुलाइ सेिािाहीको चापको अधारमा पिुाणधार, 

स्िास््यकमी, औषधी तथा स्िास््य औजार ईपकरणको पयाणप्त व्यिस्था लमलाएको छु । 

कोलभड–१९ को संक्रलमत िोक्ने डेलडकेटेड एम्बुलेन्स र छुटै्ट सिारीसाधनको व्यिस्था लमलाएको 

छु ।     

 नगरपाललका ऄन्तगणत िडा िडामा रहकेा स्िास््यसंस्थाहरुमा सेिािाहीको चापलाइ मध्यनजर 

गरी अिश्यक सामािी, पिुाणधार, स्िास््यकमी, औषलध तथा स्िास््यसामािी र औजार 
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ईपकरण लगायत व्यलिगत स्िास््य सरुक्षा सामािीको व्यिस्था लमलाइ प्रत्येक स्िास््यसंस्थामा 

कोलभड–१९ को संक्रमणलाइ न्यलूनकरण गनण मलहला स्िास््य स्ियंसेलिकालाइ पररचालन गनण 

अिश्यक व्यिस्था लमलाएको छु । 

 मलेम्ची नगरपाललका िडा नं ११ लस्थत डुडे फााँटमा २५ ियैाको ऄस्पताल लनमाणणको प्रारलम्भक 

कायण गनणका लालग अिश्यक बजटेको व्यिस्था गरेको छु ।    

 कोरोना भाआरसको कारण लसलजणत यो कलठन पररलस्थलतलाइ मध्यनजर गरी यस नगरपाललकामा 

रहकेा १९०० जना ऄसंगलठत के्षत्रमा कायणरत श्रलमक तथा ऄसहायहरुलाइ राहत प्रदान गररएको 

छ । राहत कायणक्रमलाइ श्रममा अधाररत िनाइ १६५८ जना श्रलमकलाइ श्रममा अधाररत राहत 

रकम ईपलब्ध गराइएको छ । यस नगरपाललकामा रहकेा लनयलमत औषलध सेिन गनुणपने 

व्यलिहरुलाइ ण एक मलहनाको लालग मटुु, रिचाप, मधमुहे, दम, क्यान्सर, मगृौला, मानलसक रोग, 

बाथ रोग लगायतका औषधीहरु १६५९ जनालाइ लनिलु्क लितरण गररएको छ ।   

 कोरोना भाआरस संक्रमण रोकथामको लालग छुटै्ट रु ५ करोड १० लाख तथा स्िास््यके्षत्रसंग 

सम्बलन्धत ऄन्य लनयलमत कायणहरुको लालग रु ८ करोड ८४ लाख गरी समि स्िास््यक्षेत्रमा रु 

१३ करोड ९४ लाख बजटे लिलनयोजन गरेको छु ।           

अदरणीय सभा ऄध्यक्षज्य ू  

ऄब म िडा कायाणलयमा गरेको लिलनयोजन प्रस्ततु गने ऄनमुलत चाहान्छु ।    

मलेम्ची नगरपाललका ऄन्तगणतका िडाहरुमा सन्तलुलत एि ं समािसेी लिकास गनण कोलभड १९ को 

संक्रमणको ऄिस्थालाइ समेत मध्यनजर गरी एकमषु्ट रुपमा प्रत्येक िडामा रु ३० लाखका दरले 

लिलनयोजन गरेको छु भने िडाको जनसंख्या, क्षेत्रफल, राजश्वको क्षमता लगायतका लिषय समतेलाइ 

अधार मानी थप रु १ करोड १० लाख लिलनयोजन गरेको छु ।  

नगरको समि लिकासमा साझदेारी लिकासको ऄिधारणालाइ प्रोत्साहन गने व्यिस्था लमलाएको छु । 

संघीय सरकार, प्रदिे सरकार, स्थानीय तह, ईपभोिा र ऄन्य के्षत्रसंग साझदेारी कायणक्रम संचालन गनणका 

लालग रु ५ करोड ३० लाख बजटे लिलनयोजन गरेको छु । 

अदरणीय सभा ऄध्यक्षज्य ू

ऄब म लिक्षा के्षत्रमा गरेको लिलनयोजन प्रस्ततु गने ऄनमुलत चाहान्छु । 

कोलभड–१९ को बन्दाबन्दीको कारण एस.आ.आ. को लनयलमत पररक्षा संचालन तथा लिद्यालय पणुण रुपमा 

ठप्प ह ाँदा भलिरयका कणणधार मालनने बालबाललकामा त्यसको प्रत्यक्ष ऄसर परररहकेो छ । यस सन्दभणमा 
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स्थानीय मौललकता ऄनकुुल ह नेगरी बैकलल्पक लसकाइका माध्यमहरु पलहचान गरी लिक्षा क्षेत्रलाइ 

ऄगालड बढाईने गरी व्यिस्था लमलाएको छु ।  

हाल नगरपाललकाको कलतपय लिद्यालयहरुलाइ क्िारेन्टाआनको रुपमा संचालन गररएको र लिदिेबाट 

अईने व्यलिहरुलाइ समेत व्यिस्थापन गनण ऄझ ैकेलह लिद्यालयहरुलाइ क्िारेन्टाआन कक्ष, होलल्डङ सेन्टर 

तथा अआसोलेसन कक्ष बनाईनपुने ऄिस्थालाइ समते मध्यनजर गरी अिश्यक बजटेको व्यिस्था गरेको 

छु ।  

संक्रमणको जोलखम रहाँदासम्म लिद्यालयमा सहज रुपले लसकाइ गनण नसलकने ह ाँदा टोल टोलमा गइ िलैक्षक 

कायण संचालन एि ंकोलभड–१९ को कारण बालबाललकामा परेको ऄसरलाइ न्यलूनकरण गनण अिश्यक 

मनोसामालजक परामिण लगायतको कायणक्रम संचालन गनण अिश्यक बजटेको व्यिस्था लमलाएको छु ।    

लिद्याथी संख्या कम भएका लिद्यालयहरु समायोजन तथा एकीकरण गने कायणलाइ प्राथलमकताका साथ 

ऄगालड बढाआनेछ । लिद्यालय समायोजन तथा एकीकरणका कारण लिद्याथीहरु लिक्षाको ऄिसरबाट 

बलञ्चत नह ने व्यिस्थाका लालग अिश्यक बजटे व्यिस्था लमलाएको छु ।   

मलेम्ची नगरपाललकाका प्रत्येक िडामा एक ऄगिुा माध्यालमक लिद्यालय छनौट गरी तत ् तत ् िडाका 

ऄन्य लिद्यालयहरुको गणुस्तर सधुार कायणक्रममा लजम्मेिार गराईनको लालग अिश्यक बजटेको 

लिलनयोजन गरेको छु । 

नगरपाललकामा लिक्षा के्षत्रमा दलेखएको बेलथलतलाइ न्यलूनकरण गरी लिक्षकहरुको योग्यता र क्षमता ईच्च 

मलु्याङ्कन गरी क्षमतािान लिक्षकलाइ लिद्यालयको प्रधान्याध्यापक िनाइ प्रत्येक लिद्यालयलाइ कुसल 

नेततृ्ि प्रदान गरी लिद्यालयबाट ह ने ईपललब्धलाइ महोत्तम बनाईन प्रधानाध्यापक व्यिस्थापन गने 

कायणलाइ कायाणन्ियन गनण अिश्यक व्यिस्था लमलाएको छु ।    

समि लिक्षा क्षेत्रको लदिा खाजा, स्यालनटरी प्याड, पसु्तकालय, ल्याि, अआ.लस.टी व्यिस्थापन, लिक्षक 

तलि भत्ता र लिद्यालय संचालनको लालग रु २६ करोड ६८ लाख रुपयााँ लिलनयोजन गरेको छु । 

श्रम, रोजगार एविं सामाद्धजक सुरक्षा 

कोरोना भाइरसको ितणमान संक्रमणको ऄिस्थालाइ हदेाण अलथणक रुपमा लिपन्न नगरिासीलाइ खद्य 

सरुक्षाको लालग रोजगारीमा अधाररत राहत कायणक्रम संचालन गनण बजटेको व्यिस्था गरेको छु ।       

प्रधानमन्त्री रोजगार कायणक्रमलाइ लिस्तार गद ैयस नगरपाललकामा संञ्चाललत लिकास लनमाणणका कायणहरु 

श्रममलुक प्रलिलधबाट गररनेछ । यो कायणक्रम माफण त अगामी अलथणक िषणमा २००० जनालाइ रोजगारी 
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ईपलब्ध गराईने ईदशे्यले बजेटको व्यिस्था गरेको छु ।  प्रधानमन्त्री रोजगार कायणक्रमको लालग अगामी 

अलथणक िषणका रु ७६ लाख लिलनयोजन गरेको छु । 

अगामी अलथणक िषणदलेख सामालजक सरुक्षा भत्ता लितरण प्रणालीलाइ ऄलनिायण रुपमा बैङ्लकङ 

प्रणालीबाट गनण अिश्यक बजटेको व्यिस्था गरेको छु । अगामी अलथणक िषणको लालग सामालजक सरुक्षा 

भत्ताको लालग रु १५ करोड लिलनयोजन गरेको छु ।         

अदरणीय सभा ऄध्यक्षज्य,ू   

ऄब म कृलष, िन, पयणटन, ईद्योग, िालणज्य लगायतका ईत्पादनका क्षेत्रका कायणक्रम तथा लिलनयोजनमा 

प्रस्ततु गने ऄनमुती चाहन्छु ।  

कृद्धष तथा पशु 

अलथणक िषण २०७७÷०७८ दलेख यस नगरपाललकाले “तपाइकंो िडामा मल, लबई, औषलध पाआन्छ 

ईत्पादन गनुणहोस, लबक्रीको लजम्मा नगरले ललन्छ” भन्ने नारालाइ कायाणन्ियन गनण अिश्यक बजटेको 

लिलनयोजन गरेको छु ।   

कृलषमा अधलुनकीकरण तथा व्यिसायीकरण गद ैईत्पादकत्ि बलृि गरी यस नगर के्षत्रलाइ लिषादी रलहत 

ऄगाणलनक तरकारी, खाद्यान्न, दगु्ध र मासजुन्य पदाथणमा अत्मलनभणर बनाइ नगरपाललका लभत्र तरकारी, 

फलफुल तथा नगदबेाली ईत्पादनको पकेटके्षत्र लनधाणरण गरी लििषे कायणक्रम सञ्चालन गनण अिश्यक 

बजटेको व्यिस्था गरेको छु ।     

एक िडा एक कृलष ईत्पादन भन्ने नारालाइ प्राथालमकतामा राखी प्रत्येक िडामा प्रालिलधक जााँच गराइ 

ऄनकुुलताको अधारमा सहज रुपमा ईत्पादन ह ने खतेीलाइ जोड लदन अिश्यक बजटे लिलनयोजन गरेको 

छु । 

कोलभड १९ को कारण लिश्वव्यापी रोजगारमा पारेको ऄसर समेतलाइ मध्यनजर गरी स्िदिे तथा 

लिदिेबाट फलकण ने यिुाहरुलाइ कृलष व्यिसायमा संलग्न ह न अकषणण गने कायणक्रम संचालनका लालग 

अिश्यक बजटे लिलनयोजन गरेको छु ।   

सािणजालनक, लनजी र सहकारी के्षत्रको साझदेारीमा पि ुनश्ल केन्र लिकास गरी ईन्नत जातका गाइ, भैंसी, 

बाख्रा लगायतका पिपुंक्षीहरुको ईत्पादन तथा लितरणलाइ व्यिलस्थत गनण तथा पि ु स्िास््यसम्बन्धी 

कायणक्रम संचालन गनण अिश्यक बजटे लिलनयोजन गरेको छु ।    
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यस नगरपाललकामा रहकेा सम्पणुण कृषकहरुको िाललनाली तथा पिधुनलाइ सरुलक्षत िनाइ अफ्नो 

पेिाप्रती सदिै ईत्प्रेररत गराइ ईत्पादनमा बलृि गनण कृलष तथा पि ुलिमाको व्यिस्थाका लालग अिश्यक 

बजटेको लिलनयोजन गरेको छु ।      

कृलष तथा पि ुसम्बन्धी सम्पणुण कायणक्रम संचालन गने गरी अगामी अलथणक िषणको लालग रु ३ करोड ३३ 

लाख बजटे लिलनयोजन गरेको छु । 

पययटन 

मलेम्ची खानेपानी अयोजनाले पानणसक्ने पयणटकीय, पयाणिरणीय र िातािरणीय प्रलतकुलतालाइ 

न्यलूनकरण गनण मलेम्ची स्िप्न सरोिरको मए्च ्लनमाणण कायण ऄगालड बढाईन अिश्यक बजटे लिलनयोजन 

गरेको छु ।    

मलेम्ची नगर के्षत्रका धसेुनी, धौले, गफुा चााँख,ु हिैङु, भोटेचौर, ककनी, थाना भञ्ज्याङगढी, मलेम्ची 

लसटी पाकण  लगायतका पयणटकीय क्षेत्रहरुको लिकास र लिस्तार गद ैललगनेछ । साथै यस नगरको पयणटक 

िेलकङ रुटको पलहचान गरी अन्तररक तथा बाह्य पयटणनको प्रिर्धन गनण अिश्यक बजेटको लिलनयोजन 

गरेकोछु ।    

एक िडा एक पयणटलकय गन्तव्य ऄिधारणा ऄनरुुप सबै िडामा अिश्यक रुपमा पयणटलकय पिुाणधार 

लिकास गररनेछ । लनजी के्षत्रको समते सहभालगतामा नगरपालकलाका सि ैिडाका बह अयालमक सम्भािना 

बोकेको पयणटकीय स्थललाइ लिकास र प्रििणन गनण अिश्यक बजटेको व्यिस्था गरेको छु ।    

उद्योग वाद्धणज्य  

घरेल ुतथा साना ईद्योग व्यिसायहरुलाइ प्रिर्धन गद ैलघ ुईद्यम कायणक्रम माफण त नगरपाललकामा ईत्पादन 

ह ने िस्तहुरुको औधोलगकरण गरी व्यापार िढाईन अिश्यक बजटे लिलनयोजन गरेको छु । कोलभड १९ 

का कारण हाल नगरपाललकामा संचालनमा रहकेा व्यिसाय तथा ईद्योगहरुलाइ स्िास््य सरुक्षा कायम 

गरी संचालन गररनेछ । मध्यपहाडी लोकमागणमा पने बाह नेपाटी बजारलाइ व्यापाररक सहरको लिकास गनण 

अिश्यक पने सहरी पिुाणधार लिकासको लालग िजटेको व्यिस्था गरेको छु ।  मलेम्ची नगरपाललकामा 

रहकेा मखु्य सहरहरुलइ सहरी मापदण्ड ऄनरुुप ह ने गरी व्यिलस्थत रुपमा सहरीकरण गद ैनगरपाललकाको 

िालणज्यको केन्र लिन्द ुबनाईन अिश्यक बजटेको लिलनयोजन गरेको छु ।     

मालनसको जीिनपिलत र समलृिको अधारको रुपमा रहकेो िन के्षत्रको सम्िर्धन माफण त िातािरलणय 

सन्तलुन कायम गद ैिनको िह ईपयोग गरी अयअजणन एिं रोजगारी प्रिर्धन गररनेछ । समलृिको लालग 

िन कायणक्रम संचालन गरी िन पैदािहारमा काष्ठ ईद्योग, गरैकाष्ठ र जडीबटुीमा अधाररत ईद्योगको 
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लिकास गररनेछ । कला, सालहत्य, भाषा र संस्कृलतलाइ नगरको सम्पलत्तको रुपमा जगेनाण गद ैलिलिधतामा 

एकता कायम गनण संिाहलय, पाकण  लनमाणण गरी ऐलतहााँलसक, परुातालत्िक र सांस्कृलतक क्षेत्रको लनमाणण, 

पनुः लनमाणण र सिललकरणको लालग अिश्यक बजटेको व्यिस्था गरेको छु ।   

यिुा जनसंख्या ऄलधकतम रहकेो ऄिसरलाइ सदपुयोग गद ै यिुालाइ अलथणक लिकासको संिाहकको 

रुपमा पररचालन गरी लदगो अलथणक लिकास हालसल गद ैसामालजक रुपान्तरणको प्रलक्रयामा नेततृ्िदायी 

भलूमकामा यिुालाइ पररचालनको लालग अिश्यक व्यिस्था लमलाआनेछ ।  

मद्धहला, वालवाद्धलका तथा जेष्ठ नागररक :            

मलहला लिरुि ह ने सबै प्रकारका लहसंालाइ न्यलूनकरण गद ैलिभदेरलहत नगरको स्थापना गनण सरकार, लनजी 

क्षेत्र तथा गरैसरकारी क्षेत्रको माध्यमबाट सामालजक जागरण ऄलभयान संचालन गररनेछ । लैङ्लगक 

ईत्तरदायी बजटे प्रणालीलाइ नगरपाललकाको बजटेमा अन्तररलककरण गने व्यिस्था लमलाएको छु ।    

बालबाललकालाइ खेलकुद, मनोरन्जन, िारीररक लिकास र मानलसक लिकासको लालग िाल ईद्यान, 

पसु्तकालय लनमाणण कायणलाइ लनरन्तरता लदआनेछ । 

ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरुलाइ पररचयपत्र लितरण गने कायण सरल र सहज बनाआनेछ र कायाणलय सम्म 

अईन नसक्ने व्यलिको हकमा घर घरम ैगइ पररचयपत्र लितरण कायण गररनेछ । ऄि बन्ने िा लनमाणणलधन 

रहकेा पिुाणधार ऄपाङ्गमतै्री िनाइ सािणजलनक सेिामा पह ाँच ऄलभबलृि गररनेछ । गलम्भर लकलसमका 

ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरुलाइ लििषे व्यिस्था लमलाइनेछ । ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरुको लालग 

लिक्षा, स्िास््य, मनोरन्जन, रोजगारी तथा अय अजणनका कायणक्रम संचालन गनण अिश्यक बजटेको 

व्यिस्था गरेको छु । 

मलहला, बालबाललका तथा जषे्ठ नागररक लगायत ललक्षत िगणको लालग रु १ करोड ४३ लाख रुपयााँ 

लिलनयोजन गरेको छु ।        

सहकारी : 

सहकारी संस्थाको लनयमन, प्रिर्धन तथा प्रलिक्षणको ऄलधकार स्थानीय तहलाइ अएको ितणमान 

ऄिस्थामा अगामी अलथणक िषणमा सम्पणुण सहकारीका सघन ऄनगुमन तथा मलु्याङ्कन प्रणालीलाइ 

पलहलो प्राथालमकता लदइनेछ । समान प्रकृलत र कायणके्षत्र भएका सहकारी संस्थालाइ ऄनदुानमाफण त 

एकीकरणको लालग प्रोत्साहन गने नीलतमाफण त सहकारी एलककरण प्रलक्रयालाइ ऄलभयानको रुपमा 

संचालन गररनेछ । नयााँ सहकारी दताण प्रलक्रयालाइ लनरुत्सालहत गरी भएका सहकारीहरुको प्रिर्धनमा जोड 

लदने व्यिस्था लमलाएको छु ।   
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कोलभड १९ को कारणले रोलकएको सहकारी प्रलिक्षणको कायणक्रम ऄिस्था सामान्य भएपलछ क्रमि 

संचालन गद ै ललगनेछ । संस्थागत संरचना तथा ऄलस्तत्िमा नरहकेा सम्पणुण सहकारीहरुलाइ 

ऄलभलेलखकरण गरी काननू बमोलजम कारिाही गने प्रलक्रयामा ललगनेछ ।  

गैर सरकारी सिंघ सिंस्था : 

नगरपाललकालभत्र गरैसरकारी संस्थामाफण त संचालन ह ने योजना तथा कायणक्रमहरुलाइ थप प्रभािकारी 

बनाईन ऄनगुमन तथा मलु्याङ्कन प्रणलललाइ व्यिलस्थत गराइ सबै के्षत्रको सहभालगता ह ने गरी ऄनगुमन 

तथा मलू्याङ्कन गने संरचना तयार गररनेछ । संघसंस्थाहरुको काम कारिाहीको लिषयमा त्रैमालसक रुपमा 

मलू्याङ्कन तथा सलमक्षा गने व्यिस्था लमलाइनेछ ।   

नगरपाललका र गरैसरकारी संस्थालिच अपसमा समन्िय, सहकायण गरी काम कारिाहीमा दोहोरोपना ह न 

नलदइ कायणक्रमलाइ व्यिलस्थत िनाईन NGO DESK स्थापना तथा संचालन गरी संघ संस्थाबाट 

संचालन ह ने योजना तथा कायणक्रमहरु नगरपाललकाको िालषणक नीलत तथा कायणक्रममा समाििे गरी 

कायाणन्ियन गराइनेछ । नगरपाललकामा भएका गरैसरकारी संस्थाहरुको प्रोफाइल िनाइनेछ ।     

भौद्धतक पुवायधार   : 

 

कोलभड १९ का कारण सम्पन्न ह न नसकी संचालनमा रहकेा भौलतक पिुाणधारहरुको लनमाणणलाइ अगामी 

िषणमा समते लनरन्तरता लदने व्यिस्था लमलाएको छु । लदघणकाललन रुपमा प्रभाि पाने लकलसमका 

पिुाणधारहरुको लनमाणण कायण क्रमि ऄगालड िढाइद ै ललगनेछ । नगरपाललका कायाणकालय तथा िडा 

कायणलय जोड्ने िाटोको स्तरोन्नलत गरी िाह ैमलहना संचालन गनण अिश्यक बजटेको व्यिस्था गरेकोछु ।  

मलेम्ची नगरपाललकामा अन्तररक पयणटनलाइ प्रिर्धन गद ै सनु्दर सहर िनाईनको लालग लनमाणणालधन 

महत्िपुणण अयोजना मलेम्ची लसटी पाकण  तथा नगरपाललकाको पालकण ङ व्यिलस्थत गरी सफा सहरको 

लनमाणण गनण मलेम्ची िसपाकण  लनमाणण कायणलाइ अगामी अलथणक िषणमा पणुणता प्रदान गने ईदशे्यले 

अिश्यक रकम लिलनयोजन गरेको छु ।   

नगरपाललकाका िडा कायाणलयहरु, नगरकायणपाललकाको कायाणलय तथा राजधानी काठमाडौंसम्म जाने 

सडक पिुाणधारलाइ लदगो, भरपदो र व्यिलस्थत गराईन प्रदिे तथा संघीय सरकारसंग अिश्यक पहल 

गररनेछ ।  नगरपाललकालभत्र संचाललत सम्पणुण भौलतक पिुाणधारका संरचनाहरुको गणुस्तरलाइ सलुनलश्चत गनण 

अिश्यक पने आलन्जलनयररङ प्रयोगिाला लनमाणणको लालग रु २० लाख बजटे लिलनयोजन गरेको छु ।  
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मलेम्ची नगरपाललकालाइ पयणटकीय हिको रुपमा लिकास गनण मलेम्ची स्िप्न सरोिर लनमाणणको संभाव्यता 

ऄध्ययन भइ लिस्ततृ पररयोजना प्रलतिदेन लनमाणण गनणको लालग अिश्यक बजटेको लिलनयोजन गरेको छु । 

नगरपाललका ऄन्तगणत लिलभन्न स्थानबाट नगर चक्रपथको ियाक जोडी त्येसलाइ स्तरोन्नती गने कायणलाइ 

ऄगाडी िढाईन अिश्यक बजटे लिलनयोजन गरेको छु । मलेम्ची नगरपाललकाको िहरी आलाकामा बढेको 

बसाआसराआको कारणबाट लसलजणत चनुौलतलाइ सामना गनण नगर सहरी लिकास रणनीलत र एलककृत सहरी 

पिुाणधार लिकास गरुुयोजना तजुणमा गरी अधारभतू पिुाणधार सलहतको सरुलक्षत र लदगो िहर लनमाणण कायण 

ऄगाडी िढाआनेछ ।  यस अलथणक िषण २०७६।०७७ मा लनमाणण सम्पन्न ह न बााँकी क्रमागत तथा बह िलषणय 

योजनाका लालग रु १० करोड तथा सडक लनमाणण तथा स्तरोन्नलतको लालग रु ८ करोड ८५ लाख बजटे 

लिलनयोजन गरेको छु । 

खानेपानी तथा सरसफाई : 

        एक घर एक धारा कायणक्रम लाग ु गरी प्रत्येक नगरबालसको घरघरमा ििु र सफा लपईने पानीको 

व्यिस्था गरी अधारभतू स्तरको खानेपानीको पह ाँचमा सबै नगरिासीलाइ पयुाणईन रु १ करोड ३५ लाख 

बजटे लिलनयोजन गरेको छु ।   

नगरपाललकालाइ पुणण सरसफाइयिु बनाइ हररत नगरको रुपमा लिकास गररनेछ । नगरपाललकाबाट 

लनस्कासन ह ने फोहोरमलैालइ पनुः प्रयोग ह ने र नष्ट गनुणपने छुट्याइ व्यिलस्थत रुपमा फोहोरमलैाको ईलचत 

व्यिस्थापन गररनेछ । यसको लालग मेलम्ची नगरपाललका िडा नं ११ लस्थत फोहरमलैा व्यिस्थापन केन्र 

लनमाणण कायण सम्पन्न गनण अिश्यक बजटे व्यिस्थापन गरेको छु । 

भकुम्पपलछका पनुः लनमाणणका क्रममा रहकेा लिद्यालयहरु, स्िास््यसंस्थाहरु, मलन्दर, गमु्बा, पाटी, पौिा 

तथा लनजी अिास रालरिय पनुणलनमाणण प्रालधकरणसंग समन्िय गरी अगामी अलथणक िषणमा  पनुणलनमाणणको 

कायण सम्पन्न गररनेछ ।  मलेम्ची नगर कायणपाललकाको कायाणलय िा ऄन्र्तगतका कायाणलयहरुलाइ क्रमि 

सचूना प्रलिलधमतै्री बनाईद ै ललगनेछ । नगरपाललकाको सािणजलनक सचूनामा अम नगरिासीको पह ाँच 

ऄलभिलृि गनणका लालग िढी भन्दा िढी सचूना र समाचारहरु प्रकािन तथा प्रसारण गररनेछ ।राज्यको 

चौथो ऄगंको रुपमा रहकेो सञ्चार जगतलाइ साझदेारी ऄिधारणा ऄनरुुप सहयोग गने व्यिस्था गरेको छु 

। पत्रकारीता के्षत्रको प्रिर्धन एिम ् लिकासको लालग संचार संग सम्बि लनकायहरुसंग समन्िय गरी 

कायणक्रम सञ्चालन गनण अिश्यक बजटेको व्यिस्था गरेको छु ।  स्थानीयस्तरबाटै न्यालयक सलमलत माफण त 

प्रिाह गररने न्यालयक सेिालाआ सरल, सहज र पह ाँचयोग्य तथा नलतजामखुी बनाआनेछ ।  आजालस लनमाणण 

तथा िडास्तरीय मलेलमलाप केन्रलाइ क्रलमक रुपमा व्यिलस्थत गद ै ललगनेछ । न्यालयक काम 
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कारिाहीलाइ सहज रुपमा संचालन गनण सक्ने गरी प्रलिक्षणका कायणक्रम संचालन गनण तथा ऄन्य 

कायणक्रमको लालग अिश्यक बजटेको व्यिस्था लमलाएको छु ।     

द्धवपद व्यवस्थापन : 

लिपद जोलखम न्यलूनकरण गनण अिश्यक पिुणतयारी तथा क्षती न्यलूनकरण गने लिपदको पिुण तयारी, खोज, 

ईिार, राहत र पनुस्थापना कायण गनण नगरपाललका, लनजी क्षेत्र, गरैसरकारी संस्थाहरु तथा प्रदिे र संघीय 

सरकारसंग समन्िय गरी अिश्यक व्यिस्था लमलाइनेछ । यसको लालग लिपद जोलखम न्यलूनकरण तथा 

ईत्थानलिलता र क्षमता ऄलभिलृिका कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ । समि लिपद व्यिस्थपन कोषमा रहने 

गरी रु २ करोड बजटे लिलनयोजन गरेको छु ।    

सुशासन, सिंस्थागत द्धवकास र सावयजद्धनक सेवा प्रवाह :    

स्िास््य जोलखमको लिद्यमान ऄिस्थामा अफ्नो कायणके्षत्रमा ऄहोरात्र खलटइ लजम्मिेारी परुा गने सबै 

कमणचारीहरुको योगदानको ईच्च मलु्याङ्कन गद ै कोरोनाको जोलखममा ऄिपंलिमा रही काम गने 

कमणचारीलाइ प्रोत्साहनको व्यिस्था गरेको छु  । मलेम्ची नगर कायणपाललकाको कायाणलय िा ऄन्र्तगत सब ै

लनकायमा सदाचार संस्कृलतको लिकास गररनेछ । नपेाल सरकारले लाग ु गरेको म भ्रष्टाचार गलदण ाँन, म 

भ्रष्टाचार ह न लदन्नाँ, म दिे र जनताको लालग आमान्दार भएर काम गनेछु भन्ने प्रलतज्ञासलहत सिुासन काय 

गने कायण संस्कृलतको प्रिर्धन गररनेछ । भ्रष्टाचार रोकथाम र लनयन्त्रणको कायणलाइ थप प्रभािकारी 

बनाईन कायाणलयहरुको संस्थागत क्षमतामा ऄलभिलृि गररनेछ । िासलकय प्रबन्धमा काननूी राज्यको 

ऄिधारणालइ पणूण पररपालना गररनेछ । जनताको सिालका लिषयमा िडास्तरम ैगइ सिाल जिाफ गनण 

टोलटोलमा मयेर ताथ सािणजलनक सनुिुाइ कायणक्रमलाइ लनरन्तरता लदइनेछ । यसको लालग रु ७ लाख 

बजटे लिलनयोजन गरेको छु ।मलेम्ची नगरपाललकाको लनयलमत, अकलस्मक तथा लिकासात्मक काम 

कारिाहीलइ व्यिलस्थत रुपले संचालन गनण प्रयाणप्त रुपमा सही त्याङ्क अिश्यक पने भएकोले 

नगरपाललकाको बह अयालमक लिषयलाइ समट्ेने खालको लिलिष्ट प्रकृलतको भ(्एचयालरभ तयार गनण 

अिश्यक बजटेको व्यिस्था गरेको छु । मानि ऄलधकार तथा मौललक ऄलधकारको संरक्षण र 

सम्िर्धनको पणुण रुपमा पत्याभतू गराइ मयाणलदत र स्ि ऄनिुालसत नगर लनमाणणमा जोड लदइनेछ ।     

अदरणीय सभा ऄध्यक्षज्य,ू     

ऄब म सािणजलनक लित्त व्यिस्थापन र बजटे कायाणन्ियन सम्बन्धी कायणक्रम तथा लिलनयोजन प्रस्ततु गनण 

ऄनमुलत चाहन्छु । 
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सावयजद्धनक खचयमा द्धमतव्याद्धयता  : कोलभड १९ को कारण राजश्व संकलन तथा लिलत्तय हस्तान्तरणमा 

अईने संकुचन र सािणजलनक खचणमा पने थप चापलाइ व्यिस्थापन गनण अगामी अलथणक िषणमा 

प्रिासलनक खचणमा लमतव्यलयता ऄपनाएको छु । कायाणलय संचालन, आन्धन, ममणत, भ्रमण, गोलष्ठ, सेलमनार, 

सहायता, भपैरी खचण, फलनणचर अलदमा ईल्लेख्य बजटे कटौती गरेको छु । मेलम्ची नगरपाललका, नगर 

कायणपाललकाको बैडक तथा िडा सलमलतको बैठक मलहनामा जलतपठक बसे पलन कायणपाललकाको बैठक 

बापत १ र िडा सलमलतको बैठक बापत २ िटा मात्र भत्ता ईपलब्ध गराईने व्यिस्था लमलाएको छु । 

कमणचारीलाइ प्रदान गररद ै अएको प्रात्साहन भत्तामा ईल्लेख्य कटौती गरी सािणजलनक खचणमा 

लमतव्यलयता कायम गरेको छु । 

सावयजद्धनक द्धवत्त व्यवस्थापन  : 

 लिकासका अयोजना छनौट, खचण र अन्तररक लनयन्त्रणका मापदण्ड िनाइ पररचालन गररनेछ । 

अयोजना व्यिस्थापन र लनमाणण व्यिसायीलाइ समयम ैअयोजना सम्पन्न गनण थप लजम्मिेार बनाइनेछ ।      

सािणजलनक लिकास लनमाणण तथा सेिा प्रिाहको कायणक्रमलाइ नलतजामखुी बनाइ प्राप्त ईपलब्धी पणुणरुपमा 

नगरिासी समक्ष पगु्ने ऄिस्था लसजणना गनण ऄनगुमन प्रणलीलाइ सचुकमा अधाररत बनाइ तेस्रो पक्ष 

ऄनगुमन तथा मलु्याङ्कन प्रणालीलाइ क्रमि स्थालपत गद ैललगनेछ ।   

अदरणीय सभा ऄध्यक्षज्य,ू  

ऄब म मालथका क्षेत्रगत नीलत तथा कायणक्रमहरु कायाणन्ियनको लालग बजटे लिलनयोजन र श्रोत 

व्यिस्थापन ऄनमुान प्रस्ततु गनण ऄनमुलत चाहान्छु । अगामी अलथणक िषणको नीलत तथा कायणक्रमहरु 

कायाणन्ियन गनण रु १ ऄबण १३ करोड ३७ लाख २६ हजार ४ सय ऄन्ठाईन्न मात्र लिलनयोजन गरेको छु । 

कुल लिलनयोजनमध्ये करीि १९ प्रलतित अन्तररक श्रोत, संघीय सरकारबाट प्राप्त श्रोत ७१ प्रलतित र 

प्रदिे सरकारबाट प्राप्त श्रोत १० प्रलतित ऄनमुान गरेको छु । अगामी अलथणक िषणको लालग ऄनुमान 

गररएको खचण व्यहोने स्रोत मध्य अन्तररक राजश्व तफण  रु १५ करोड २७ लाख २ हजार ६ सय, गत िषणको 

मौज्दात अय रु ६ करोड २० लाख गरी रु २१  करोड ४७ लाख २ हजार ६ सय व्यहोदाण रु ९१ करोड 

९० लाख २३ हजार ८ सय ६८ न्यनू ह नेछ ।   सो न्यनू पलुतण गनण संघीय सरकारबाट प्राप्त सितण ऄनदुान रु 

३३ करोड ९० लाख, लित्तीय समालनकरण ऄनदुान रु १९ करोड ४५ लाख, लििेष ऄनुदान रु १ करोड 

६० लाख, राजश्व बााँडफााँड रु १० करोड ७ लाख २८ हजार ८ सय ५८, सामालजक सरुक्षा भत्ता ऄनदुान 

रु १५ करोड, नेपाल सरकार प्रदिे तथा स्थानीय तह क्षमता लिकास ऄनदुान रु ३ लाख ५ हजार गरी ८० 

करोड ५ लाख ३३ हजार ८ सय ५८ संघीय सरकारबाट पलुतण गररने ऄनमुान गरेको छु ।   
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प्रदिे सरकारबाट प्राप्त सितण ऄनदुान रु. २ करोड ७९ लाख ५ हजार, लित्तीय समानीकरण ऄनदुान रु १० 

करोड ५ लाख ४७ हजार, लििषे ऄनदुान रु ३५ लाख राजश्व िााँडफाड रु. ४ करोड ३५ लाख ६७ हजार, 

समपरुक ऄनदुान रु. २ करोड ९९ लाख ७१ हजार गरी ११ करोड ५४ लाख ९० हजार तथा लागत 

सहभालगतामा रु ३० लाख पलूतण गररने ऄनमुान गरेको छु ।     

अगामी अलथणक िषणको लालग कूल लिलनयोलजत रमममध्य चाल ुखचण रु ७१ करोड ४२ लाख ८५ हजार 

(६३ प्रलतित) तथा पुाँलजगत तफण  रु ४१ करोड ९४ लाख ४१ हजार ४ सय ५८ (३७ प्रलतित) खचण ह ने 

ऄनमुान पेि गरेको छु ।     

अदरणीय सभा ऄध्यक्षज्य,ू 

ऄब म अगामी अलथणक िषण २०७७।०७८ को राजश्व पररचालनको नीलत तथा कायणक्रम प्रस्ततु गने 

ऄनमुलत चाहान्छु । 

करयोग्य अलथणक लक्रयाकलापलाइ करको दायरामा ल्याईाँद ै प्रगलतलिल, समन्यायीक, पारदिी र 

व्यिसायमतै्री राजश्व प्रणाली ऄिलम्िन गररनेछ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय 

तहलाइ प्रदान गरेको राजश्वको प्राप्तीको ऄलधकारलाइ कायाणन्ियन गनण अिश्यक पने थप ऐन, काननू, 

लनयम, कायणलिलध, लनदलेिका, मापदण्ड स्िीकृत गरी लाग ु गररनेछ । दक्ष, व्यिसालयक र स्िच्छ कर 

प्रिासनको लिकास, प्रलक्रयागत सरललकरण, सचूना प्रलिलधको प्रयोग, कर काननूको पररचालनमाफण त कर 

सहभालगतामा िलृि गने व्यिस्था लमलाइनेछ । लघ,ु घरेलु तथा साना ईद्योग, कृलष, पिपुन्छी, साना 

व्यिसाय, मलहला ईद्यमलसलतालइ प्रिर्धन गने लगायतका क्षेत्रमा लाग्ने कर न्यनू गरेको छु । नोबेल 

कोरोना भाआरसको कारणले भएको बन्दाबन्दीको ऄिस्थाबाट सलृजत पररलस्थलतमा नगरबालसलाइ करको 

दरमा सह ललयत िा छुट लदने व्यिस्थाको लालग अगालम अलथणक बषणको सम्पलत्त तथा मोलपोत करमा १० 

प्रलतित र व्यिसाय करमा २५ प्रलतित छुट लदने व्यिस्था लमलाएको छु । 

अदरणीय सभा ऄध्यक्षज्य,ू 

अलथणक िषण २०७५।०७६ को यथाथण खचण, अलथणक िषण २०७६।०७७ को संसोलधत ऄनुमान, अलथणक 

िषण २०७७।०७८ को ऄनमुानीत अय–व्यायको लििरण ऄनसुलूचमा ईल्लेख गरेको छु । लिषयगत िाखा 

र ऄन्तगणतका कायाणलयको चाल ुअलथणक िषणको प्रगलत लििरण अज ैप्रस्ततु भसैकेको छ ।  
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मलेै प्रस्ततु गरेको अगामी अलथणक िषण २०७७।०७८ को बजटे कायाणन्ियनबाट संक्रामक लगायत सबै 

प्रकारका रोगबाट नगरिासीको जीिन रक्षा गनण स्िास््य प्रणाली सढृुड र सिल ह ने, गणुस्तरीय र 

जीिनईपयोगी लिक्षाको पह ाँच ऄलभिलृि ह ने, श्रम िलिलाइ काम तथा रोजगार लसजणना ह ने र सबै 

नागरीकले नगरपाललबाट क्रमि सामालजक सरुक्षा एि ं संरक्षण प्राप्त गने व्यिस्थाबाट समनु्नत, सभ्य, 

ससुस्कृत र न्यायपणुण समाज लनमाणणमा महत्िपुणण योगदान पगु्ने ऄपेक्षा गरेको छु ।  

अगामी अलथणक िषण तत्काल प्रलतफल लदने र एक िषणलभत्र सम्पन्न ह ने योजना एि ंलनमाणणालधन ऄधरुा 

अयोजना लनमाणणमा लतव्रता अईने, रणनैलतक महत्िका अलथणक समालजक र भौलतक पिुाणधार 

अयोजनाको लनमाणण कायण ऄलघ िढ्ने तथा भकुम्प पलछको पनुलनमाणण सम्पन्न ह ने र सेिा के्षत्र लिस्ताररत 

ह ने ऄपेक्षा ललएको छु, कोलभड १९ को प्रभाि तत्काल एलकन गनण कलठन रहपेलन पररलस्थलत सामान्य 

ह नासाथ ऄथणतन्त्र पनु गलतलिल ह नसक्ने अत्मालिश्वासका अधारमा अगामी अलथणक िषण पलछल्लो 

तीन अलथणक िषणको औषतको हाराहारीमा नगर लिकास कायणक्रम चलयमान रहने ऄनमुान गरेको छु ।    

लिगत तीन िषणको ऄिलधमा खडा गररएको अलथणक तथा सामालजक लिकासको जगमा टेकेर अगामी 

अलथणक िषणको बजटेले समिृ नेपाल सखुी नेपालीको रालरिय अकांक्षालाइ अन्तररलककरण गरी यस 

नगरपाललकाको हालको मखु्य प्राथलमकता कोलभड १९ को प्रभाि न्यलूनकरण एि ं व्यिस्थापन तथा 

नगरपाललको लदगो सोच कृलष, पयणटन, ईद्योग र जलाधारको लिकास माफण त समलृि हालसल गनण नयााँ 

ईत्साहका साथ थप योगदान पयुाणईने ऄपेक्षा गरेको छु । कोरोनाको संक्रमणले लसजणना गरेको यस संकटको 

घडीमा सम्पणूण नगरबासी एकजटु भइ सुखद भलिरय लनमाणणको लालग ईत्साहका साथ ऄलघ बढ्न यस 

बजटेले ईत्प्रेररत गने लिश्वास ललएको छु ।   

सबै जनप्रलतलनलध, राजनीलतक दल, लनजी क्षेत्र, सामालजक संघ संस्था, नागरीक समाज लाइ यो ईद्दशे्य 

प्राप्ती तफण  सहकायणको लालग अह्वान गदणछु । प्रस्ततु बजटे तजुणमा गदाण मागणदिणन गनुणह ने नगर प्रमखुज्य,ू 

जनप्रलनलनलध, कमणचारी, राजनीलतक दल, नागररक समाज, गरैसरकारी संस्था, ऄथणलिद, सहकारी क्षेत्र तथा 

संचार जगत लगायत सम्पणु नगरिासीहरुलाइ हालदणक अभार प्रकट गदणछु । बजटेको लसिान्त तथा 

प्राथालमकतामा छलफल गरी रचनात्मक सझुाि प्रदान गनुणह ने सभाका सम्पणुण सदस्यहरुमा अभार व्यि 

गदणछु ।    यस नगरपाललकाको अलथणक सामालजक रुपान्तरण गनण, सेिा प्रिाह, नागररक ऄलधकार रक्षा र 

िालन्त सवु्यिस्था कायम गनण सधै सहयोग गने संघीय सरकार र प्रदिे सरकारलाइ धन्यिाद ज्ञापन गदणछु । 

नगरपाललकाको अलथणक सामालजक लिकासमा लनरन्तर सहयोग पयुाणईने सबै करदाता र कलठन ऄिस्थामा 

समते नगरपाललकालाइ लनरन्तर सहयोग गने लिकास साझदेारहरुलइ हालदणक धन्यिाद लदन चाहान्छु । बजटे 
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कायणन्ियनमा सबैको पणुण साथ र सहयोग रहने ऄपेक्षा समेत गदणछु । ऄन्त्यमा, नगरलभत्र र मलुकु लभत्र 

तथा नेपाल बालहर रहन ु भएका सबै नगरिासी दाजभुाइ तथा लददीिलहनीहरुलाइ कोलभड १९ को 

जोलखमबाट सरुलक्षत रहद ैसिल, समिृ र न्यायपणुण नगर लनमाणणमा योगदान गनण अह्वान गदणछु । 

धन्यिाद । 

 

मेलम्ची नगरपाललका          

सातौ ाँ नगर सभाका लनणणयहरु 
  लमलत: २०७७ अषाढ ०९  

 

1. संलग्न ऄनसुचूी बमोलजमको गत अ.ब. २०७५/७६ को यथाथण, चाल ुअ.ब. २०७६/७७ को संिोलधत र 

अगामी अ.ब. २०७७/७८ को ऄनमुालनत आय व्यय लििरण स्िीकृत गने ।    

2. संलग्न ऄनसचूी बमोलजम यस नगरपाललका क्षते्र लभत्र लाग ुह ने कर तथा गरै करका दरहरु सलहतको आद्धथयक 

द्धवधेयक, २०७७ स्िीकृत गने ।     

3. संलग्न ऄनसचूी बमोलजम मलेम्ची नगरपाललकाको अलथणक िषण २०७५/०७६ को यथाथण खचण, अलथणक िषण 

२०७६/०७७ को संिोलधत ऄनमुालनत खचण र अ.ि. २०७७/०७८ को प्रस्तालित ऄनमुालनत खचणको िालषणक 

अय व्यय ऄनमुान समलेटएको द्धवद्धनयोजन द्धवधेयक,२०७७ तथा िालषणक नगर लिकास नीलत, बजेट तथा 

कायणक्रम समेलटएको िालषणक नगर लिकास योजना स्िीकृत गने ।          s 

4. संलग्न ऄनसुचूी बमोलजमको मेलम्ची नगरपाललकाको नगर लिक्षा ऐन, दोश्रो संिोधन लिधेयक, २०७७  

स्िीकृत गने ।             

5. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ को दफा ७८ बमोलजम नगर कायणपाललकाको कायाणलयबाट सम्पादन 

गररने कायण लमतब्ययी, प्रभािकारी, लनयलमतता र दक्षतापणूण ढंगिाट सम्पादन गनण र लित्तीय प्रलतिेदन प्रणालीलाइ 

लिश्वसनीय बनाईन तथा प्रचललत काननू बमोलजम कायण सम्पादन गनण अ–अफ्नो कामको प्रकृलत ऄनसुारको 

अन्तररक लनयन्त्रण प्रणाली तयार गरी कायणन्ियनमा ल्याईन तथा सािणजलनक स्रोतको लमतब्ययी, प्रभािकारी र 

दक्षतापणुण ईपयोगको लालग अन्तररक लनयन्त्रण प्रणालीको प्रभािकारी कायणन्ियन गनुणपन े ह ाँदा नगर 

कायणपाललकाले आन्तररक द्धनयन्त्रण काययद्धवद्धध बनाइ लाग ुगने ब्यिस्था लमलाईन े।      

6. नगरपाललकाको राजश्व संभाव्यता ऄध्ययन गरी तयार भएको राजश्व सधुार कायणयोजना स्िीकृत गन े । साथै 

अ.ब. २०७७/७८ लाइ कर सिंकलन अद्धभयान बषयको रुपमा कायणक्रम, कायणयोजना र ताललका बनाइ 

कायाणन्ियन गनण नगर कायणपाललकालाइ लनदिेन लदन े । लिनासकारी भकूम्पले तहसनहस पारेको िषण २०७२ 

श्रािण भन्दा पछालडको सम्पलत्त कर र मालपोत बझुाईन े नगरिासीहरुको सो भन्दा ऄगालडको सम्पलत्त कर र 

मालपोत/भलूम कर छुट द्धदने ।   
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7. यस नगरपाललकामा चाल ुअ.ि. २०७६/७७ अषाढ मसान्तसम्म कायणरत स्थायी र ऄस्थायी कमणचारीहरुको 

िालषणक तलिी प्रलतिेदन पाररत गन े।          

8. महालेखा पररक्षकको कायाणलयबाट सम्पन्न अ.ब. २०७५/७६ को यस नगरपाललकाको अय ब्ययको ऄलन्तम 

लेखा पररक्षण प्रलतबेदनमा औल्याएका बेरुजहुरु लेखा सलमलतको सझुाब ऄनसुार सम्परीक्षण तथा फछयौटका 

बााँकी प्रलक्रयाहरु ऄगालड बढाईन नगर कायणपाललकालाइ लनदिेन लदन े।    

9. नगर सभाले लनणणय गने भनी प्रचललत काननूमा लकटान भएका लिषय बाहके नीलत कायणक्रम, योजना, बजेट 

मापदण्ड, बजेट संिोधन (थपघट) र ऄत्यािश्यक बाधा ऄड्काई फुकाई सम्िन्धी कामको लालग तत्काल नगर 

सभाको बैठक बस्न नसक्ने भएमा त्यस्ता लनणणयहरु गनण सक्ने ऄलधकार नगर कायणपाललकालाइ प्रत्यायोजन गन े।        

10. नगरपाललकाले अफ्नो कोषबाट मात्र कायाणन्ियन गनण सम्भब नभएका संलग्न ऄनसुचूी बमोलजमका योजनाहरु 

कायाणन्ियनको लालग प्रदिे सरकार, संघीय सरकार र सरकारी िा गैरसरकारी संस्थाहरुसंग संयिु रुपमा िा 

संघ/प्रदिेले एकल रुपमा कायाणन्ियन गनण बजेट ईपलव्धताको लालग सम्िलन्धत लनकायमा लसफाररस गन े।  

11. नगरपाललका, िडा र मातहतका कायाणलयहरुबाट भए गरेका कायणको प्रगलत लििरण समटेी ऄधणबालषणक/बालषणक 

प्रलतिेदन प्रकालित गने । 

12. नगरपाललका क्षते्रलभत्रका तपलिलका योजनाहरु बह िषीय (क्रमागत) योजनाको रुपमा बजेट ईपलब्धता 

ऄनसुार क्रमिः कायाणन्ियन गद ेजाने । 

१. मेलम्ची लसटी पाकण  – िडा न.ं १०     

२. मेलम्ची स्िप्न सरोिर 

३. नगरपाललका भिन पररसर तथा कम्पाईण्ड लनमाणण   

४. फोहरमलैा व्यिस्थापन केन्र लनमाणण– िडा नं. ११ 

५. मेलम्ची बस पाकण  लनमाणण– िडा नं. ११ 

६. नगर चक्रपथ लनमाणण/स्तरोन्नती 

७. िडा नं. १, २ र ५ को कायाणलय भिन लनमाणण   

13. नगरपाललका कायाणलयमा लबलभन्न समयमा सेिा करारमा तथा ज्यालादारीमा सम्झौता गरी कामकाज 

लगाएतका कमणचारीहरुलाइ भिुानी गररएको पाररश्रलमक खचण ऄनमुोदन गने । 

14. यस नगरपाललकामा ऄस्पताल लनमाणण गनणको लालग जग्गा खररद गरी सलकएको ह ाँदा लिस्ततृ पररयोजना 

प्रलतिेदन (DPR) तयार गरी भिन लनमाणण गनणको लालग अिश्यक पिूाणधार र बजेट व्यिस्थापन गनण बागमती 

प्रदिे सामालजक लिकास मन्त्रालय र स्िास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाइ ऄनरुोध गने । साथै ऄस्पताल सेिा 

संचालन प्रलक्रया र क्षमता लिकासको लालग सहयोग गनण सम्िलन्धत स्िास््य संस्थासंग समन्िय र सहयोगको 

पहल गरी अगामी अलथणक िषणलभत्र नगर ऄस्पताल लनमाणणको कायण िरुुिात गनण नगर कायणपाललकालाइ 

लनदिेन लदने ।  
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15. यस नगरपाललका लभत्र रहकेा सडकहरु, खोला, नदी र मखु्य पिूाणधारहरुको सचूी तयार गरी लतनीहरुको मापदण्ड 

र ऄिस्थाबारे कायणलिधी बनाइ स्थानीय राजपत्रमा प्रकालित गनण कायणपाललका माफण त भौलतक पिूाणधार लिकास 

र लिधेयक सलमलतलाइ लनदिेन लदने । साथै नगरपाललकाको नगर यातायात गरुु योजना (MTMP) तयार 

भएकोमा नगरको अिश्यकता र पररलस्थती ऄनसुार पररमाजणन गरी नगर कायणपाललकाबाट स्िीकृत गरी 

कायाणन्ियनमा लैजाने ।   

16. यस मलेम्ची नगरपाललका लभत्र रहकेो खानेपानी समस्या समाधानको लालग हालसम्म भएका पिूाणधारहरुको 

लगत संकलन गरी अगामी लदनमा एक घर एक धारा पयुाणईन गनुणपने कायणयोजना र कायणलिधी लनमाणण गरी ऄन्य 

संघ संस्थाहरु समेतसाँगको साझेदारीमा ईल्लेलखत योजनाहरुको समन्िय र व्यिस्थापन सलहत खानपेानीको 

गरुुयोजना लनमाणण गरी थप नयााँ योजना िरुुिात गरी तीन िषणलभत्र खानेपानीको समस्या समाधान गन ेकायणक्रम 

बनाइ कायाणन्ियन गने ।     

17. यस नगरपाललकाको बस्ती लिकास गनण सम्भाव्यता रहकेो िडा नं. १० को लसम्ले बगर र िडा नं. १२ को 

बाह नपेाटी क्षेत्रमा (Land Pooling) ऄिधारणा ऄनसुार बस्ती लिकास योजना तयार गनण िहरी लिकास तथा 

भिन लनमाणण लिभागबाट लिस्ततृ पररयोजना प्रलतिेदन (DPR) तयारी िरुु भएकोमा यस अलथणक िषणमा लनमाणण 

कायण िरुुिात गनण अिश्यक कायणयोजना तयार गन े।  

18. यस नगरपाललकाबाट लिगत िषणहरु दलेख नै ललक्षत िगण (मलहला, बालबाललका, अलदिासी, जनजाती, दललत, 

ज्येष्ठ नागररक, दृलष्ट लिलहन, ऄिि ऄपाङ्ग (फरक क्षमता) लगायतका क्षेत्रमा बजेटको महत्िपणूण ऄिं खचण 

गद ैअएकोमा अिश्यकता ऄनसुार अ.ब. २०७७/७८ मा समेत यस्ता कायणक्रमलाइ प्राथलमकताका साथ 

नगरपाललकाको तफण बाट योजना बनाइ कायाणन्ियन गन े । नगर लभत्र रहकेा फरक क्षमता भएका व्यलिहरु 

(ऄिि ऄपाङ्ग) को त्याङ्क ऄद्यािलधक गरी ईपयिु कायणयोजना बनाईन े। 

19. यस नगरपाललका लभत्रका सामदुालयक लिद्यालयहरुलाइ सो लबद्यालयको लनणणयको अधारमा लनणणय गरी 

सञ्चालन/लिकास ऄनदुान लदन,े साथै सािणजलनक लिद्यालयहरु अपसमा सहकायण गनण अिश्यक पन ेप्रलक्रया 

पररमाजणन गरी संचालन गने कायणलिधी बनाइ कायाणन्ियन गनण नगर कायणपाललकालाइ ऄलधकार लदन े।     

20. यस नगरपाललका लभत्रका लिद्यालयहरुको लिक्षालाइ व्यिसालयक, जीिनोपयोगी र स्िािलम्िी बनाईन 

लिद्यालयहरु बीच अपसी सहयोग र समन्ियमा सामलुहक योजना लनमाणण गरी ईपयिू कायणयोजना, कायणलिधी र 

लनदलेिका लनमाणण गरी लाग ुगनण कायणपाललकालाइ लनदिेन लदने । 

21. अ.ि.०७७।७८ मा बजेट लिलनयोलजत योजना कायाणन्ियन गदाण कुन ै एक महत्िपणूण योजनामा बलढमा २०% 

सम्म थप गदाण कायण सम्पन्न ह ने र ऄको िषण बजेट अिश्यक नपने ऄिस्था भएमा िडा सलमलतबाट लनणणय गराइ 

िरुुमा लागत ऄनमुान गदाण नै एकै पटक गरेर सम्झौता गरी कायाणन्ियन गने व्यिस्था गन े।    
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22. २०७२ सालको भकुम्पबाट पणूण क्षलत भएका भकूम्प लपलडत लाभिाही छनौट र लनणणय गनण केलह कायण ऄझै 

बााँकी रहकेो दलेखन अएको ह ाँदा अ.ि. २०७७/७८ मा समेत यस कायणलाइ लनरन्तरता लदन रालरिय पनुलनमाणण 

प्रालधकरणलाइ ऄनरुोध गने ।       

23. मेलम्ची नगरपाललकालभत्र लनमाणण गनण पने/लनमाणणलधन दहेायका पिूाणधार योजनालाइ महत्िपणूण प्राथलमकताको 

योजनाको रुपमा स्िीकृत गरी प्रदिे सरकार, संघीय सरकार एिं ऄन्तराणलरिय गरै सरकारी दात ृ संस्थाको 

सहयोगमा बजेट व्यिस्थापन गरेर क्रमिः ऄलघ बढाईने । 

१. मेलम्ची स्िप्न सरोिर 

२. मेलम्ची लसटी पाकण     

24. यस नगरपाललकाको कायणबोझ, कायण प्रकृलत र अिश्यकताको अधारमा अिश्यक संगठन संरचना र दरबन्दी 

सम्बन्धी लिस्ततृ रुपमा संगठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण (O & M Survey) गरी प्राप्त प्रलतिदेनको अधारमा 

संलग्न ऄनसुलूच बमोलजमको संगठन संरचना र दरबन्दी स्िीकृत गरी कायाणन्ियन गन े।   

25. यस नगरपाललकालाइ बालमतै्री नगरपाललकाको रुपमा लिकास गरी बालमैत्री नगर घोषणा गनण कायणकम बनाइ 

कायाणन्ियन गन े।    

26. नगरपाललका कायाणलयको लजन्सी लनरीक्षण गराइ प्रलतिेदन प्राप्त गरी सो प्रलतिेदनलाइ प्रचललत काननु बमोलजम 

लललाम, लबक्री तथा लमनाहा गने ऄलधकार कायणपाललकालाइ प्रत्यायोजन गने । साथै, िालषणक खररद योजना 

तयार गरी सस्तो एिं गणुस्तरीय सामािी खररदको योजना बनाईन कायणपाललकालाइ लनदिेन लदने ।     

27. यस नगरपाललकाको स्िीकृत बजेट कायाणन्ियन गदाण कट्टी भएको कन्टेन्जेन्सी रकमबाट लिकास योजना तथा 

कायणक्रमको ऄनगुमन, मलु्याङ्कन, दलैनक भ्रमण भत्ता खचण, सिारी साधन भाडा तथा खररद, फलनणचर, मेलिनरी 

औजार खररद, कायाणलय सामान तथा अिश्यकता ऄनसुार लिलिध खचण समेत गनण सलकन े।     

28. घर जग्गा/नक्सापास सम्बन्धमा बस्ती लिकास िहरी योजना तथा भिन लनमाणण सम्बन्धी अधारभतू लनमाणण 

मापदण्ड, २०७२ (प्रथम संिोधन सलहत) र सो मा भएको पलछल्लो संिोधनमा भएका व्यिस्थालाइ अधार 

मान्द ै यस नगरपाललकाबाट तयार गररन े भिन लनमाणण मापदण्ड (Building Bylaws) सम्िन्धी कायणलिधी 

स्िीकृत गरी कायाणन्ियनमा ल्याईन कायणपाललकालाइ ऄलधकार लदने । 

29. नगर सभािाट स्िीकृत भएको व्यय ऄनमुानको पुलंजगत खचणको तपलिलमा ईल्लेलखत कोषहरुमा रालखएको 

रकमको पररचालनको लालग अिश्यकतानसुार कोष सञ्चालन कायणलिधी बनाइ लनणणय गरी कायाणन्ियन गनण 

कायणपाललकालाइ लनदिेन लदने ।   

क) लिपद व्यिस्थापन कोष  

ख) ममणत संभार कोष  

ग) कमणचारी कल्याण कोष  

घ) कृलष लिकास कोष 

ङ) पयणटन लिकास कोष 
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च) नगर लिक्षा कोष  

छ) िातािरण तथा फोहोरमलैा व्यिस्थापन कोष  

30. नगर सभाले अलथणक िषण २०७६/०७७  का लालग स्िीकृत गरेका योजना तथा कायणक्रम र नगर कायणपाललकाको 

बैठकबाट लनणणय भएको संिोधन सलहतको योजना तथा कायणक्रमहरु र नपेाल सरकारबाट अ.ि २०७६/७७ का 

लालग लिलनयोलजत सिणत तथा थप बजेटको बााँडफाडको अधारमा नगर कायणपाललका, नगर प्रमखुस्तर, ईप 

प्रमखुस्तर, प्रमखु प्रिासकीय ऄलधकृतस्तर तथा नगर कायणपाललकाको कायाणलयबाट भएको लनणणय, योजना 

तथा कायणक्रमको कायणन्ियनको लबषय तथा सो बमोलजम भएको सम्पणूण खचणलाइ समथणन तथा ऄनमुोदन गने । 

साथै िालषणक प्रगलत लििरण तयार गरी सम्िलन्धत लनकायमा पठाईन े। 

31. नगरपाललकाबाट अलथणक सहायता, सानालतना ऄनदुान, चन्दा अलद बापत एक पटकमा बलढमा रु २५,०००।–  

(ऄक्षरपी पच्चीस हजार रुपयााँ मात्र) सम्मको रकम लदने ऄलधकार नगर प्रमखुलाइ प्रत्यायोजन गने । ईपचार 

सहयोग, लबज्ञापन सहयोग तथा खेलकुद सहयोग सम्बन्धी सहयोग लितरण कायणलिधी बनाइ लाग ु गनण नगर 

कायणपाललकालाइ लनदिेन लदने ।  

32. नगरपाललकामा अ.ि.०७७/०७८ दलेख पिूाणधार लनमाणणको काम ईपभोिा सलमलतबाट गराईाँदा लागत 

सहभालगता बापत दहेाय बमोलजमको श्रमदान/नगद व्यहोनुण पन े व्यिस्था गने । साथै सडकको ियाक खोल्दा 

पक्की नाली ऄलनिायणरुपमा बनाईने गरी लागत ऄनमुान गने तथा नयााँ लनमाणण गने सडकमा बायोइलन्जलनयररङ 

(सडक दायााँ बायााँमा िकृ्षारोपण) ऄलनिायण रुपमा गनुण पने । यस कायणको लालग नगरपाललकाले छुटै्ट िीषणकमा 

बजेट ब्यिस्था गरर कायाणन्ियनको ब्यिस्था लमलाईन े।      

क) लपच, िािेल, ढल, मेलसनरी िाल, सिै लकलसमको सडक/बाटो तथा ऄन्य बााँकी लनमाणण सिै कायणमा –  

१० प्रलतित      

ख) मलहला, बालबाललका, ज्येष्ठ नागररक, ऄपाङ्ग, दललत, दृलष्टलिलहन, लिपन्न िगणका र लिक्षा तथा 

स्िास््य कायणक्रममा – ५ प्रलतित । 

 तर, कुनै योजनामा जनसहभालगता ईठ्न नसक्ने लबिेष ऄिस्था भएको, सामािी ढुिानी गनुण पन,े गाह्रो 

ठाईाँ भएको, योजना कायाणन्ियन ऄिस्था जलटल भएको भनी ईपभोिा सलमलत र सम्िलन्धत िडाबाट 

लसफाररस भएको ऄिस्थामा जनसहभालगता कम गन ेिा छुट गन ेऄलधकार नगर प्रमखुलाइ लदने ।   

33. यस नगरपाललका लभत्र रहकेा सहकारीहरु माफण त नगरमा प्रत्यक्ष रुपमा अलथणकस्तर िलृि गरी कृलष, पि,ु लघ ु

ईद्योग ब्यिसाय र अलथणक गलतलिधी िलृि र रोजगार सजृना ह ने कायणक्रममा लगानी गनण प्रोत्सालहत गने । 

सहकारीहरु र नगरपाललका लमलेर नमनुा लबिेष योजना/कायणक्रम बनाइ कायाणन्ियन गनण प्रोत्साहन गने नीलत 

बनाइ लाग ुगन े । टोल लिकास सलमलत/समहूहरुले रोजगार, ईत्पादन र ईद्यमलिलताका लनलश्चत योजना र पूाँजी 

श्रोत सलहत लनणणय पेि गरेमा नगरपाललकाले अलथणक र प्रालिलधक सहलजकरणमा सहयोग पयुाणईन े।     
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34. नगर सभाबाट पाररत लिषयगत िा क्षेत्रगत बजेटलाइ योजना/कायणक्रम बनाइ स्िीकृत गरी कायाणन्ियन ताललका 

बनाइ कायाणन्ियन गनण कायणपाललकालाइ ऄलधकार प्रत्यायोजन गने । साथै  पिूाणधार सम्िन्धी ठुला योजनाहरु 

ऄलनिायण रुपमा सािणजलनक खररद ऐन बमोलजमको खररद प्रकृया ऄपनाइ कायाणन्ियन गररन े।       

35. चालु अ.ि. २०७६/७७ मा नगर सभा र नगर कायणपाललकाबाट लनणणय भइ संझौंता भएका पिूाणधार लनमाणणका 

योजनाहरु कोरोना संक्रमण लगायतका लिलभन्न कारणबाट यसै अ.ि.मा सम्पन्न गनण नसलकने ऄिस्था भएमा 

अगामी अ.ि. २०७७/७८ को पलहलो चौमालसक ऄिलधको ३ मलहना श्रािण, भार र ऄसोजसम्म सम्पन्न गन े

गरी म्याद थप गरी सो ऄबधीमा कायण सम्पन्न गराइ भिुानी प्रकृया ऄगालड बढाईने । साथै  चालु अ.ब. मा न ै

कायण सम्पन्न भइ लिलिध कारणबाट भिुानी ह न नसक्ने भएमा त्यस्ता योजनाहरुको रकम भिुानीको लालग 

म.ले.प.फा.निं. १८ भरी अगामी अ.ब. २०७७/७८ को ऄसोज मलहना लभत्र भिुानी लदने गरी लजम्मेिारी सान े

।          

36. यस नगरपाललकामा कायणरत गैरसरकारी संघ संस्थािाट अ.ि ०७७।०७८ मा यस नगरपाललका लभत्र संचालन 

ह ने गरी सम्बलन्धत संस्थाबाट पेि ह न अएका योजना तथा कायणक्रम र िजेटको बजेट तथा कायणक्रम संलग्न 

ऄनसुचूी बमोलजम नगर कायणपाललकािाट यस सभामा पेि ह न अएकोमा सम्बलन्धत संस्थाबाट पेि भए 

ऄनसुार योजना तथा कायणक्रम सञ्चालन गनण स्िीकृती प्रदान गन े । यस्तो कायणक्रमको लालग नगरपाललकामा 

गैरसरकारी संस्था डेस्क (NGO-DESK) स्थापना गरी योजना तथा कायणक्रमहरुको ऄनगुमन तथा मलू्याङकन 

गने र चौमालसक रुपमा प्रगलत समीक्षा समेत गन ेव्यिस्था लमलाईने र लिलभन्न संघ संस्थाहरुले अलथणक बषणको 

लिचमा कुनै योजना तथा कायणक्रम सञ्चालन गनणको लालग ऄनमुती माग गरेमा नगर प्रमखुले स्िीकृती लदन सक्न े

गरर ऄलधकार प्रत्यायोजन गन े।          

37. मेलम्ची नगरपाललकाले काननूी सल्लाहकारको अिश्यकता महिसु गरी लमलत २०७५।०६।२९ मा लनणणय भै 

काननूी सल्लाहकारको रुपमा काम गद े अईनभुएका ऄलधििा श्री भेषराम ढकालको कामकाज 

सन्तोषजनक भएको र नगरपाललकालाइ काननुी सल्लाहकारको सेिा अिश्यकता पन े ह ाँदा हाल भएको 

सम्झौता बमोलजम सेिा सलुिधा पाईन े गरी सम्झौता बमोलजम कामकाज गन े गरी तपलसल बमोलजम २०७८ 

ऄसार मसान्तसम्म करार सम्झौता गरी काननूी सल्लाहकारको रुपमा काम लगाईन े।         

38. संलग्न ऄनसुचूी बमोलजम नगरपाललका र मातहतका कायाणलयमा सेिा करारमा कायणरत कमणचारीलाइ नेपाल 

सरकारबाट लनजामती सेिाको समान पदमा ईपलब्ध गराईने सरूु स्केलको तलब, सलुिधा ईपलब्ध गराईने गरी 

२०७७ श्रािण १ गते दलेख २०७८ अषाढ मसान्तसम्म पनुः एक बषणका लालग सेिा करार म्याद थप गने । 

कायणबोझ र अिश्यकताको अधारमा कायाणलय सहयोगी, कम्प्यटूर ऄपरेटर, सरसफाइ कमणचारी, सरुक्षा गाडण, 

प्रलिलधक सेिाका कमणचारी, कर संकलक तथा  नगर रक्षकहरु सेिा करारमा ललन नगर कायणपाललकालाइ 

ऄलधकार लदन े।            

39. मेलम्ची नगरपाललका र मातहतका िडा कायाणलयमा कायणरत लनयलमत लफल्ड काम गनुण पने इलन्जलनयरीङ तफण का 

आलन्जलनयर, सि आलन्जलनयर, ऄ.स.आ. र ऄलमन पदमा कायणरत कमणचारीहरुलाइ  प्रोत्साहन स्िरुप अलथणक िषणमा 
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ईपलब्ध गराएको अलम्िक सलुिधा कटौती गरी अगामी अलथणक िषणमा अिास, सञ्चार तथा लफल्ड सलुिधा 

िापत खाआपाआ अएको तलबमानको २५ प्रलतित र नगरपाललकाको ऄन्य िाखा तथा िडा कायाणलयमा 

कायणरत कमणचारीहरुको लालग अिास तथा सञ्चार बापत खाआपाआ अएको तलबमानको १५ प्रलतितका दरले 

२०७७ साल श्रािण १ गते दखेी लाग ुह ने गरी ईपलब्ध गराईने ।                      

40. मेलम्ची नगरपाललकाका सम्पणुण नगरस्तररय, िडास्तररय तथा ऄन्य कुनपैलन योजना कायाणन्ियन गदाण 

प्रधानमन्त्री रोजगार कायणक्रम ऄन्तगणतका यस नगरपाललकामा सलूचकृत रहकेा िेरोगजारहरुको सचूीका 

कामदारलाइ पलहलो प्राथालमकता लदइ ईि सचूीबाट जनिलि ईपलब्ध नह ने भएमा मात्र ऄन्य कामदारबाट 

काम गराईन ेव्यिस्था गने ।                          

41. मेलम्ची नगरपाललका क्षेत्रलभत्र रहकेा सािणजालनक, पलतण तथा सरकारी जग्गाको ब्यिलस्थत त्याङ्क संकलन 

गरी ऄद्यािलधक गराइ राख्ने । नगरपाललका लभत्रका सडकहरु तथा नगर सडक गरुुयोजनामा ईल्लेलखत 

सडकहरुको लगत कट्टा ऄलभयान सञ्चालन गने, सािणजालनक जग्गाहरुको संरक्षण सम्िलन्ध Inventory बनाइ 

कायणयोजना स्िीकृत गरी लाग ुगन े।              

42. दलैनक कायण संञ्चालन तथा ऄत्यािश्यकीय कायणहरु गनणको लालग बाधा ऄड्चनहरु अआपरेमा तत्काल नगर 

कायणपाललकाको बैठक बोलाईन सम्भब नभएमा नगर प्रमखुले बाधा ऄड्चनहरु फुकाइ कायण सञ्चालन गन े

लनणणय गन ेर त्यस्तो लनणणयहरुको ऄनमुोदन भन ेअगामी नगर कायणपाललकाको बैठकबाट गराईने ।             

43. मेलम्ची नगरपाललकाको क्षेत्र लभत्र सञ्चालनमा रहकेा र नगरपाललकाको ब्यिसाय दताण प्रकृयामा नअएका 

बााँकी व्यिसायलाइ ईद्योग बालणज्य संघ संगको सहकायणमा व्यिसाय दताण कायणलाइ लाइ अ.ि. ०७७।०७८ 

मा ऄलभयानको रुपमा संञ्चालन गरी ९० प्रलतित व्यिसायीहरुलाइ व्यिसाय दताणको दायरामा ल्याईने ।  

44. मेलम्ची नगरपाललकाको लिद्यतुीय दघुणटनाहरुलाइ न्यनूीकरण गनणको लालग यस नगरपाललका लभत्र रहकेा सिै 

लिद्यतुका काठका पोलहरुलाइ फलामको पोलले लिस्थापन गनण अगामी अ.ब.मा नपेाल लिद्यतु प्रालधकरणबाट 

थप लिद्यतुका पोलहरु प्राप्त गरर नगरपाललकालाइ काठको पोल मिु नगरपाललका घोषणा गन ेगरी ऄलभयानको 

रुपमा कायण ऄगालड बढाईन नेपाल लिद्यतु प्रालधकरणलाइ ऄनरुोध गने ।    

45. नगरपाललका लभत्रको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्िन्धी योजना तथा कायणक्रमलाइ समन्िय गनण, नेपाल सरकार, 

प्रदिे सरकार र दातसंृस्था तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुबाट सञ्चालन ह ने योजना तथा कायणक्रमहरुमा 

दोहोरोपन अईन नलदन, नगरपाललकाले अगामी ३ िषण लभत्रमा सिै नगरिासीको घरमा खानपानीको लनजी 

धारा पयुाणईनको लालग नगर र िडास्तरीय दहेाय बमोलजम खानेपानी, सरसफाइ तथा समन्िय सलमलत गठन 

गररनेछ । सो सलमलतको बैठक कलम्तमा तीन मलहनामा एक पटक ऄलनिायण बैठक बसी योजना तथा 

कायणक्रमहरुको सलमक्षा तथा मलू्यांकन गनेछ । सो सलमलतले अिश्यकता ऄनसुार योजना तथा कायणक्रमको 

स्थलगतरुपमा ऄनगुमन तथा मलु्याङ्कन गने । 
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नगरस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई समन्वय समन्वय सद्धमद्धत 

नगर प्रमखु                                                –     संयोजक 

ईप प्रमखु                     –     सदस्य 

प्रमखु प्रिासकीय ऄलधकृत                     –     सदस्य 

संयोजक, पिूाणधार लिकास सलमलत                 – सदस्य 

संयोजक , सामालजक लिकास सलमलत                         – सदस्य 

सयोजक, अलथणक लिकास सलमलत       – सदस्य 

संयोजक, िन, िातािरण तथा लिपद व्यिस्थापन सलमलत    – सदस्य 

ऄध्यक्ष, नगर िा लजल्ला स्तरको गरै सरकारी महासंघ           –    सदस्य 

ऄध्यक्ष, नेपाल पत्राकार महासंघ, लजल्ला िा नगर             – सदस्य  

प्रलतलनलध, खानेपानी तथा सरसफाइ लडलभजन कायाणलय        – सदस्य 

नगरललकाको लिक्षा, यिुा तथा खलेकुद िाखा प्रमखु    – सदस्य 

नगरपाललकाको स्िास््य िाखा प्रमखु     – सदस्य 

नगरपाललकाको प्रालिलधक िाखाको िाखा प्रमखु                    – सदस्य–सलचि 

सलमलतले अिश्यकता ऄनसुार लिलभन्न संघ संस्था प्रमखु तथा पदालधकारीलाइ बैठकमा अमन्त्रण गनण सक्नेछ ।  

वडा स्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई समन्वय सद्धमद्धत  

िडा ऄध्यक्ष             – संयोजक 

िडा सदस्य (सिै)       – सदस्य 

िडा सलचि        – सदस्य 

स्िास््य चौकी िा िडा स्तरीय स्िास््य कायाणलयको प्रमखु   – सदस्य 

िडा लभत्रका माध्यलमक लिद्यालयका प्रधानाध्यापक    – सदस्य 

सि इलन्जलनयर/ऄलसष्टणे्ट सि इलन्जलनयर      – सदस्य–सलचि 

सलमलतले अिस्यकता ऄनसुार लिलभन्न संघ, संस्थाका प्रमखु तथा पदालधकारीलाइ िैठकमा अमन्त्रण गनण सक्नेछ 

।  

46. मेलम्ची नगरपाललका ऄन्तगणतका तालामाराङ, मेलम्ची, बाह नेपाटी, लपप्ले तथा भोटेचौर क्षते्रलाइ व्यिलस्थत 

िहरको रुपमा लिकास गरी ब्यापाररक तथा पयणटकीय केन्र बनाईन सलकने ऄिस्था रहकेो ह ाँदा सो लबषयमा 

सम्भाब्यता ऄध्ययन गरी ब्यिलस्थत योजना बनाइ नयााँ िहरको रुपमा लिकास गनण िहरी लिकास तथा भिन 

लनमाणण लिभागको नयााँ िहर अयोजनाको कायणक्रममा समािेि गरी ऄगालड बढाईन िहरी लिकास तथा भिन 

लनमाणण लिभागलाइ ऄनरुोध गने ।     

47. यस नगरपाललका लभत्रको बााँझो जग्गा ईपयोग गरी अाँप, ललच्ची, कटहर, सनु्तला, लप्सी, कागती, ड्रयागन 

फुड, लकिी, लटमरु, िेसार, ऄदिुा, कफी, जापनीज हलुिािेद, नास्पाती, पाईलीलनया, एभोकाडो, रुराक्ष, 
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तेजपात, ऄलम्रसो जस्ता जातको लबरुिाहरुको पकेट क्षेत्र बनाइ ऄलभयानकोरुपमा खेती गरी फलफुल सलहतको 

हरीत नगर बनाईनको लालग सम्िलन्धत िडा सलमलत र नगर कायणपाललकाको कृलष लिकास िाखाले योजनाको 

खाका तयार गरी अिस्यक बजेट ब्यिस्था गनण बागमती प्रदिे भमूी ब्यिस्था, कृलष तथा सहकारी मन्त्रालयमा 

ऄनरुोध गन े।    

48. मेलम्ची नगरपाललकाबाट स्िीकृत भएको िडालाइ बााँडफााँड गररएका िडास्तरीय योजना तथा कायणक्रमहरु 

मध्ये रु. ५ लाखसम्मका योजना तथा कायणक्रमहरुलाइ ईपभोिा सलमलतसाँग सम्झौता गरी कायाणन्ियन गनणको 

लालग लागत ऄनमुान िडािाट तयार गरी स्िीकृत गन,े ईपभोिा सलमलतसाँग सम्झौता गने, कायाणन्ियन गन,े 

ऄनगुमन गन ेर कायण सम्पन्न भएपलछ नगर कायणपाललकाबाट स्िीकृत चेक ललस्ट ऄनसुारका कागजातहरु िडा 

सलचि र िडा ऄध्यक्षबाट प्रमालणत गरी भिुानीका लालग नगर कायणपाललकाको कायाणलयमा पठाईन ेऄलधकार 

िडा सलचिलाइ प्रत्यायोजन गने ।         

49. िडा कायाणलयबाट सम्झौता गरी ईपभोिा सलमलत माफण त सञ्चालन ह ने रु. ५ लाख सम्मको योजना तथा 

कायणक्रमको ऄनगुमन तथा मलु्याङ्कन गरी लागत इस्टीमेट तथा स्िीकृत नम्सण बमोलजम कायण भएको 

ऄिस्थामा भिुानीको लालग नगरकायणपाललकाको कायाणलयमा लसफाररस गरी पठाईन दहेाय बमोलजमको 

ऄनगुमन तथा मलु्याङ्कन सलमलत गठन गने ।     

अनुगमन सद्धमद्धत 

िडा ऄध्यक्ष            – संयोजक 

कलम्तमा २ जना िडा सदस्य           – सदस्य 

िडामा कायणरत सि–इलन्जलनयर/ऄलसस्टेन्ट सि–इलन्जलनयर िा  

नगरपाललकाले तोकेको प्रालिधक       – सदस्य 

िडा सलचि            – सदस्य सलचि 

(यस्तो ऄनगुमन सलमलतले योजना ऄनगुमन तथा मलु्याङ्कन गरी भिुानीको लालग कलम्तमा िडा ऄध्यक्ष सलहत 

दआु जना जनप्रलतलनलध सलहत बह मत सदस्यले लनणणय गरेको ह नपुनेछ)     

50. मेलम्ची नगरपाललकाको नगर तथा िडास्तरबाट र नगरपाललकाले लिलनयोजन गरेको बजेटबाट योजना तथा 

कायणक्रम सञ्चालन गने संघ, संस्था, ईपभोिा सलमलत, क्लिहरुले नगरपाललकासाँग संझौता गरी कायणक्रम 

संचालन गदाण खाना, खाजा, स्टेिनरी, होटलिास, प्रलिक्षक भत्ता, सहयोगी भत्ता, यातयात खचण, हल भाडा 

लगायत लिलिध खचण र सो कायणक्रमसाँग सम्िलन्धत सम्पणूण िीषणकगत खचणहरु नपेाल सरकार, ऄथण मन्त्रालयले 

लनधाणरण गरेको नम्सण बमोलजमको ह नेगरी योजना तथा कायणक्रम कायाणन्ियन गनुण पने । नगरपाललकाको प्रमखु 

प्रिासकीय ऄलधकृत िा लनजले ऄलधकार प्रत्यायोजन गरेको ऄलधकृतले र अलथणक प्रिासन िाखा प्रमखुबाट 

कायणक्रम स्िीकृत गराइ मात्र संचालन गनुणपने । लनयमानसुार पाईने भन्दा बढी रकम पिे भएमा बढी रकम 
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भिुानी नगन े । योजना तथा कायणक्रमको प्रस्ताि पेि गरी स्िीकृत भएऄनसुार कायणक्रम सञ्चालन गरी 

भिुानीको लालग पेि गनुण पने ।            

51. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा ब्यिस्था भए बमोलजम यस नगरपाललका क्षेत्र लभत्रको 

अ.ि. ०७७/७८ मा लनमाणण कायण तथा ऄन्य सेिा प्रयोजनको लालग लनमाणण सामिी, ज्याला, भाडा तथा 

महसलुको न्यनुतम दररेट लनमाणण गनुणपन ेह ाँदा यस नगरपाललकाले लजल्ला दररेट िा सदरमकुाममा रहकेो संघ िा 

प्रदिे सरकारको कायाणलयहरुले लनधाणरण गरेको दररेट दररेटलाइ अधार ललइ अ.ि.२०७७/७८ को नगर दररेट 

तयार गरी स्िीकृत गन ेऄलधकार नगर कायणपाललकालाआ लदने ।             

52. यस नगरपाललकामा लनजी अिास पनुः लनमाणण ऄलन्तम चरणमा पगुकेो ऄिस्था भएतापलन केही गरीि तथा 

ऄसहायहरुले अलथणक ऄिस्था कमजोर भएको कारणबाट लनजी अिास पनुः लनमाणणको दोस्रो र तेस्रो लकस्ता 

ललन नसकेको ऄिस्था रहकेो ह ाँदा नगरपाललकाले पनुःलनमाणण कोष स्थापना माफण त कायणलिलध स्िीकृत गरी 

गररि तथा ऄसहायहरुलाइ घमु्ती कोषको ऄिधारणाबाट अलथणक सहयोग ईपलब्ध गराआ यस नगरपाललकाका 

सम्पणूण लाभिाहीहरुलाइ लनजी अिास लनमाणण गनण सहयोग गन े र लनजी अिास पनुः लनमाणण कायणलाइ ित 

प्रलतित सम्पन्न गने ।           

53. यस नगरपाललकामा महामारीको रुपमा कुन ै रोग फैललएको ऄिस्थामा तत्काल लनयन्त्रण गनणको लालग साधन 

स्रोतको अिश्यकता पन ेह ाँदा नगरपाललकामा स्िास््य ईपचार कोष स्थापना गरी सालबसाली बजेट व्यिस्था 

गद ै जान े र महामारी फैललएको ऄिस्थामा तत्काल लनयन्त्रणका ईपायहरु ऄपनाईने, साथै अलथणक िषण 

२०७७।७८ मा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्रण कोषमा रहकेो रकमलाइ सो प्रयोजनको लालग प्रयोग 

गने ।  

54. नगर सभाले स्िीकृत गरेको अ.ि.२०७७/०७८ लिषणकगत कायणक्रममा योजना तथा कायणक्रमहरुको िजेट 

िाडंफाड गरी कायणक्रम स्िीकृत गरी कायाणन्ियन गने ऄलधकार नगर सभाले नगर कायणपाललकालाइ प्रत्यायोजन 

गने  ।     

55. मेलम्ची तथा आन्रािती नदी क्षते्रबाट ढुङा, लगट्टी, बालुिा लबक्री माफण त अन्तररक अय संकलन गनण चाल ु

अलथणक िषणमा सम्झौता गरेको कम्पनी लतनलपप्ले लनमाणण सेिाले लमलत २०७६/१२/११ दलेख नेपाल सरकारबाट 

कोलभड-१९ संक्रमण रोकथामको लालग गरेको लकडाईनको कारण दखेाआ राजश्व संकलन गनण नसक्ने भनी 

नगरपाललकामा लनिेदन गरेको सम्िन्धमा लमलत २०७७/०३/०५ को नगर कायणपाललकाको लनणणयबाट ईि अय 

संकलन ठेक्काको स्थलगत ऄध्ययन गरी प्रलतिेदन पेि गनण कायणदल गठन गररएकोमा ईि कायणदलले 

अिश्यक पेि गरेको प्रलतिेदन बमोलजम सम्झौता ऄनसुार लकडाईन ऄिलधभर (२०७६।१२।११ दलेख 

२०७७।२।३२ सम्म ८३ लदन) संकलन ह नपुने औसत दलैनक  रु. ६,७८,८४३।२२ का दरले जम्मा ८३ लदनको 

जम्मा रकम रु. ५,६३,४३,९८७।२६ (पााँच करोड लत्रसठी लाख लत्रचाललस हजार नौ सय सतासी रुपैयााँ पैसा 

छलब्बस मात्र) बाट लतनलपप्ले लनमाणण सेिाले मालथ ईल्लेलखत लकडाईन ऄिलधभर संकलन गरेको म.ूऄ.कर 

बाहकेको रकम रु. २,०१,८५,८४१।– (ऄक्षरुपी दइु करोड एक लाख पचासी हजार अठ सय एकचाललस 
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रुपैयााँ मात्र) घटाईाँदा ह न अईाँने छुटयोग्य रकम रु. ३,६१,५८,१४६।२६ मा ईि लनमाणण सेिाको प्रिासलनक 

कायणमा खचण भएको रकम बापत लकडाईन ऄिलधमा संकलन भएको रकमको १०% ले ह न े रकम रु. 

२०,१८,५८४।– (ऄक्षरुपी लबस लाख ऄठार हजार पााँच सय चौरासी रुपैयााँ मात्र) समते गरी जम्मा रु. 

३,८१,७६,७३०।२६ (ऄक्षरुपी लतन करोड एकासी लाख छयहत्तर हजार सात सय लतस रुपैयााँ पैसा छलब्बस 

मात्र) मेलम्ची नगरपाललकाको अलथणक ऐन, २०७६ को दफा १६ तथा मेलम्ची नगरपाललकाको अन्तररक 

अय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कायणलिलध, २०७५ को दफा ७ को ईपदफा (५ ) बमोलजम छुट लदन े

लनणणय गन े।    

56. संलग्न ऄनसूचुी अलथणक िषण २०७६/०७७ को लेखा सलमलत तथा न्यालयक सलमलतबाट प्रस्ततु प्रलतिेदनमा 

ईल्लेलखत सझुािहरु कायणन्ियनको लालग अिश्यक व्यिस्था लमलाईन नगर कायणपाललकालाआ लनदिेन लदने ।               

57. सािणजलनक महत्िको प्रस्ताबको रुपमा अएको आन्रािती नलदले गरेको कटान रोकथामको लालग अिश्यक 

बजेट व्यिस्थाको लालग सम्बलन्धत लनकायमा पठाईने तथा िषाण याममा बाढी पलहरोले सडकहरुमा ह ने क्षती 

न्यनूीकरण गनण अिश्यक व्यिस्था लमलाईन नगर कायणपाललकालाइ लनदिेन लदन े।       

58. मेलम्ची नगरपाललका, नगर कायणपाललकाको कायाणलय तथा िडा सलमलतको बैठक मलहनामा जलतपटक बसे पलन 

कायणपाललकाको बैठक बापत १ बैठकको र िडा सलमलतको बैठक बापत बढीमा २ िटा बैठकको मात्र भत्ता 

ईपलब्ध गराईन े।    

59. मेलम्ची नगरपाललकाको अ.ि. २०७७/७८ को िालषणक नगर लिकास नीलत, योजना, कायणक्रम तथा नगर 

सभाको लनणणयहरु संलग्न गरी िालषणक नगर लिकास योजना पसु्तक प्रकािन गन ेर प्रकालित पसु्तकमा लििरण 

फरक परी लिलिधा ईत्पन्न भएमा नगर सभाको सक्कल लनणणय प्रलतलाइ नै अधार मालन योजना तथा कायणक्रम 

संचालन गने ।    

60. मलुुकमा लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र प्राप्तीको लालग प्राण ईत्सगण गनुणह न ेज्ञात ऄज्ञात सलहदहरु प्रलत श्रिाञ्जली व्यि 

गने तथा यस िषण कोलभड –१९ तथा लिलिध कारण र ऄबस्थाबाट लनधन भएका व्यलिहरु प्रलत हालदणक 

श्रिाञ्जली ऄपणण गद ैपररिारको सदस्य गमुाएका नागररकहरुमा हालदणक समिेदना प्रकट गन े।  

61. मेलम्ची नगरपाललकाको अ.ब. २०७७/७८ को बालषणक योजना छनौट, लनमाणण, प्राथलमकीकरण गरी बजेट 

बााँडफााँड गनण सहयोग पयुाणईन ेयस नगरपाललका क्षते्रका प्रलतलनधी सभाका माननीय सदस्यहरु, प्रदिे सभाका 

माननीय सदस्यहरु, राजनैलतक दलका प्रलतलनलधहरु, अम नगरबासीहरु, सम्बि सबै पक्षहरु, नगरका सम्पणूण 

कमणचारीहरु साथै लिद्यालय पररिार लगायत सभा सफलतापिूणक सम्पन्न गनण सहयोग गन ेसबैमा धन्यिाद ज्ञापन 

गने ।            
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मेलम्ची नगरपाद्धलकाको द्धवद्धनयोजन ऐन, २०७७ 

मेलम्ची नगरपाललकाको अलथणक बषण २०७७/७८ को सेिा र कायणहरुको लालग स्थानीय सलञ्चत कोषबाट केही रकम 

खचण गन ेर लिलनयोजन गन ेसम्बन्धमा व्यिस्था गनण बनेको ऐन, २०७७ 

 

नगर सभाबाट पाररत द्धमद्धत : २०७७, असार ९ गते 

 

प्रस्तावना : मलेम्ची नगरपाललकाको अलथणक बषण २०७७।७८ को सेिा र कायणहरुको लालग सलञ्चत कोषबाट केही 

रकम खचण गने ऄलधकार लदन र सो रकम लिलनयोजन गनण िाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संलिधानको धारा २२९ को ईप–

धारा (२) बमोलजम मेलम्ची नगरसभाले यो लिधेयक बनाएको छ । 

१. सिंद्धक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “मेलम्ची नगरपाललकाको लिलनयोजन ऐन, २०७७” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ ह नेछ । 

२. आद्धथयक वषय २०७७।७८ को द्धनद्धमत्त सद्धजचत कोषबाट रकम खचय गने अद्धधकार : (१) अलथणक िषण 

२०७७।७८ को लनलमत्त नगरकायणपाललका, िडा सलमलत, लिषयगत िाखाले गन ेसेिा र कायणहरुका लनलमत्त ऄनसुचूी १ मा 

ईलल्ललखत चाल ू खचण, पूाँलजगत खचण र लित्तीय व्यिस्थाको रकम समते गरी जम्मा रकम रु १,२१,३७,८४,८६०।- 

(ऄक्षेरुपी एक ऄबण एक्काइ करोड सैतीस लाख चौरासी हजार अठ सय साठ्ठी रुपैया मात्र) मा नबढाइ लनलदणष्ट गररए 

बमोलजम सलञ्चत कोषबाट खचण गनण सलकनछे ।  

३. द्धवद्धनयोजनः (१) यस ऐनिारा सलञ्चत कोषबाट खचण गनण ऄलधकार लदआएको रकम अलथणक िषण २०७७।७८ को 

लनलमत्त मेलम्ची नगरपाललकाको नगरकायणपाललका, िडा सलमलत र लिषयगत िाखाले गने सेिा र कायणहरुको लनलमत्त 

लिलनयोजन गररनछे । 

(२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेलखएको भएता पलन कायणपाललका, िडा सलमलत र लिषयगत िाखाले गन े सेिा र 

कायणहरुको लनलमत्त लिलनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत ह न ेर कुनैमा ऄपगु ह न ेदलेखन अएमा नगरकायणपाललकाले 

बचत ह ने िीषणकबाट नपगु ह न ेिीषणकमा रकम सानण सक्नेछ । यसरी रकम सादाण एक िीषणकबाट सो िीषणकको जम्मा 

रकमको १५ प्रलतितमा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी िीषणकहरुबाट ऄको एक िा एक भन्दा बढी िीषणकहरुमा 

रकम सानण तथा लनकासा र खचण जनाईन सलकनछे । पूाँलजगत खचण र लित्तीय व्यिस्थातफण  लिलनयोलजत रकम सााँिा भिुानी 

खचण र व्याज भिुानी खचण िीषणकमा बाहके ऄन्य चालू खचण िीषणक तफण  सानण र लित्तीय व्यिस्था ऄन्तगणत सााँिा भिुानी 

खचण तफण  लिलनयोलजत रकम ब्याज भिुानी खचण िीषणकमा बाहके ऄन्यत्र सानण सलकन ेछैन ।  

तर चाल ुतथा पूाँलजगत खचण र लित्तीय व्यिस्थाको खचण व्यहोनण एक स्रोतबाट ऄको स्रोतमा रकम सानण सलकने छ । 

(३) ईपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेलखएको भएता पलन एक िीषणकबाट सो िीषणकको जम्मा स्िीकृत रकमको १५ 

प्रलतितभन्दा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भन्दा बढी िीषणकहरुमा रकम सानण परेमा कायणपाललकाबाट लनणणय गरर 

नगरसभाबाट ऄनमुोदन गनेगरी कायण गररनछे । 
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ऄनसुचूी-१ 

(दफा २ साँग सम्बलन्धत) 

नेपालको संलिधानको धारा २२९ (२) बमोलजम संलञ्चत कोषबाट लिलनयोजन ह ने रकम 

रु. हजारमा 

क्र.सिं. अनुदान 

सिंख्या 

शीषयकको नाम चालु खचय पँजीगत खचय द्धवद्धत्तय 

व्यवस्था 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  नगरकायणपाललका ७०९६०५।००० ४४९४९९।८६० - ११५९१०४।८६० 

२  िडा सलमलत ४६८०।००० ५००००।००० - ५४६८०।००० 

३  ऊणको सााँिा ब्याज 

भिुानी 

- - - - 

४  लगानी (िेयर/ऊण) - - - - 

जम्मा ७१४२८५।००० ४९९४९९।८६० - १२१३७८४।८६० 
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अलथणक ऐन, २०७७ 

प्रस्तावना : मलेम्ची नगरपाललकाको अलथणक िषण २०७७/७८ को ऄथण सम्बन्धी प्रस्तािलाइ कायाणन्ियन गनणको लनलमत्त 

स्थानीय कर तथा िलु्क संकलन गन,े छुट लदने तथा अय संकलनको प्रिासलनक व्यिस्था गनण िाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संलिधानको धारा २२८ को ईपधारा (२) बमोलजम मलेम्ची नगर सभाले यो ऐन बनाइ लाग ुगरेको छ ।  

१. सिंद्धक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “अलथणक ऐन, २०७७”  रहकेो छ । 

(२) यो ऐन, २०७७ साल श्रािण १ गते दलेख मेलम्ची नगरपाललका क्षते्रमा लाग ूह नछे । 

२. सम्पद्धत्त करः (१) नगरपाललका क्षते्रलभत्र कुन ैव्यलि िा संस्थाको स्िालमत्िमा रहकेो जग्गामा बनेको भौलतक संरचना 

(घर) र सो घरले चचेको जग्गमामा ऄनसुचूी (१) बमोलजम सम्पलत्त कर लगाआन ेर ऄसलू ईपर गररनछे । 

     (२) दहेायको भौलतक संरचना (घर) मा ईपदफा (१) बमोलजमको सम्पलत्त कर लाग्नछैेन । 

(क) नेपाल सरकार, प्रदिे सरकार र स्थानीय तहको स्िालमत्िमा रहकेो घर, 

(ख) सरकारी ऄस्पतालको घर, 

(ग) गठुीको स्िालमत्िमा भएको घर, 

(घ) मनुाफाको ईद्दशे्य नराखी सञ्चालन गररएको सरकारी लिक्षण संस्था, कम्पनी, सलमलत, प्रालधकरण, बोडण 

र सरकारी संस्थानको घर, 

(ङ) मनुाफाको ईद्दशे्य नराखी सञ्चालन भएका संघ, संस्थाको घर, 

(च) धालमणक संस्था (मलन्दर, गमु्बा, चचण, मलस्जद अलद) को घर, 

(छ) खानपेानी संकलन पोखरी, लिद्यतुगहृ, मसानघाट, कलब्रस्तान, किणला, मजार, लिमानस्थल, बसपाकण ,  

रंगिाला, ईद्यान, पाकण  जस्ता सािणजलनक ईपयोगका लालग लनमाणण भएका घर, 

(ज) राजदतूािास, बालणज्य लनयोग, कुटनैलतक लनयोगका घर ।  

(३) ईपदफा (१) बमोलजम लगाआन ेसम्पलत्त करको दर ऄनसुचूी (१) मा ईल्लेख भए बमोलजम  ह नछे ।  

(४) यस दफा बमोलजम सम्पलत्त कर प्रयोजनको लालग जग्गा र घरको मलू्याङ्कन दर ऄनसुचूी (२) (क) तथा घरको 

ह्रासकट्टीको दर ऄनसुचूी (३) मा ईल्लेख भए बमोलजम ह नछे ।  

३. भूद्धम कर (मालपोत) : (१) नगरपाललका क्षेत्रलभत्र दफा (२) बमोलजम सम्पलत्त कर लाग्ने बाहकेका ऄन्य जग्गामा 

मलू्यको अधारमा मालपोत लगाआने र ऄसलू ईपर गररनछे ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम लगाआन ेमालपोतको दर ऄनसुचूी (४) मा ईल्लेख भए बमोलजम ह नछे ।  

४. घर जग्गा बहाल करः (१) नगरपाललका क्षते्रलभत्र कुनै व्यलि िा संस्थाले घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड 

(छप्पर), कारखाना, जग्गा िा पोखरी परैू िा अंलिक तबरले बहालमा लदएकोमा बालषणक बहाल रकममा बहाल कर 

लगाइने र ऄसलु ईपर गररनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम लगाइने घरजग्गा बहाल करको दर ऄनसुचूी (५) मा ईल्लेख भए बमोलजम 

ह नेछ ।  



"मेलम्ची नगर समृद्धिको आधार : कृद्धष, पययटन, उद्योग र जलाधार"                                मेलम्ची नगरपाललका 

 

 

116 वाद्धषयक प्रद्धतवेदन 

 

 (३) ईपदफा (१) बमोलजम लगाइने बहाल रकम लनधाणरण गनणको लालग नगरपाललकाले घरजग्गा रहकेो स्थान 

तथा संरचनाको प्रकारको अधारमा न्यनूतम बहाल मलू्य तोकी सोही अधारमा बहाल रकम लनधाणरण गरी कर ललन 

सक्नेछ । 

५. व्यवसाय करः (१) नगरपाललका क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यिसाय िा सेिामा पूाँजीगत लगानी र अलथणक कारोिारका 

अधारमा व्यिसाय कर लगाआन ेर ऄसलू ईपर गररनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम व्यापार, व्यिसाय तथा सेिा सञ्चालन गनण चाहने व्यलि िा संस्थालाइ 

व्यिसाय दताण गरी व्यिसाय आजाजत प्रदान गररनेछ । इजाजत प्राप्त व्यिसायीहरुले िालषणक रुपमा व्यिसाय कर चिुा गरी 

व्यिसाय नलिकरण गनुण पनछे ।    

(३) ईपदफा (२) बमोलजम प्रदान गररने व्यिसाय इजाजत दस्तरुको दर व्यापार, व्यिसाय तथा सेिा 

सञ्चालन गनण लाग्ने लगानीको अधारमा ऄनसुचूी (६) मा तोलकए बमोलजम ह नेछ । 

(४) ईपदफा (२) बमोलजमको इजाजत लिना नगरपाललका क्षते्रलभत्र कुनै पलन व्यापार, व्यिसाय तथा सेिा 

सञ्चालन गनण पाइन ेछैन ।  

(५) ईपदफा (१) बमोलजम व्यिसाय कर ऄसलूी गदाण बैंक तथा लिलत्तय संस्था र सपुर माकेटहरुले प्रत्येक 

कारोिार स्थलमा ऄलग ऄलग आकाइ मानी कर ऄसलूी गररनछे ।  

(६) यस दफा बमोलजम कर ईठाईाँनको लालग अिश्यक पन ेकायणलिलध नगर कायणपाललकाले स्िीकृत गरी 

लाग ुगनण सक्नछे ।  

६.  जद्धडबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः (१) नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुन ै व्यलि िा संस्थाले उन, खोटो, जलडबटुी, 

िनकस, किाडी माल र प्रचललत काननूले लनषेध गररएको जीिजन्त ुबाहकेका ऄन्य मतृ िा माररएका जीिजन्तुको हाड, 

लसङ, प्िााँख, छाला जस्ता िस्तकुो व्यिसालयक कारोिार गरेबापत ऄनसुचूी (७) बमोलजम जलडबटुी, किाडी तथा 

जीिजन्तु कर लगाआने र ऄसलू ईपर गररनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमका िस्तुको व्यिसालयक कारोिार गने ब्यलि िा संस्थालाइ नगरपाललकाले 

व्यिसाय आजाजत लदाँदा कर बझुाईने ितण र लिलध समेत तोकी  इजाजत लदनेछ । 

७. सवारी साधन करः (१) नगरपाललका क्षेत्र लभत्रका सिारी साधनमा प्रदिे सरकारले सिारी साधन कर लगाईने र 

ईठाईनेछ । तर टााँगा, ररक्सा, ऄटोररक्सा र लिद्यतुीय ररक्सा तथा लिद्यतुीय स्कुटरमा नगरपाललकाले सिारी साधन कर 

लगाईने र ईठाईनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम नगरपाललकाले लगाईन ेभनी तोलकएका सिारी साधनहरुको दताण, निीकरण र 

सिारी साधन करको दर ऄनसुचूी (८) बमोलजम ह नेछ । 

(३) प्रदिे सरकारले लगाएको सिारी साधन कर रकमबाट नगरपाललकाले प्राप्त गन ेलहस्सा प्रचललत संघीय 

र प्रदिे काननूमा तोलकए बमोलजम ह नेछ ।  

८. द्धवज्ञापन कर : (१) नगरपाललका क्षते्रलभत्र ह ने लिज्ञापन, प्रचारप्रसार अलदका लालग राख्न लदने साआनबोडण, ग्लोबोडण, 

स्टल अलदमा ऄनसुचूी (९) बमोलजम लिज्ञापन कर लगाआन ेर ऄसलू ईपर गररनछे । 
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(२) ईपदफा (१) बमोलजमको कर ईठाईनका लालग अिश्यक पने कायणलिलध नगर कायणपाललकाले स्िीकृत 

गरी लाग ुगनण सक्नछे । 

(३) यस दफा बमोलजम नगरपाललकाले ईठाएको लिज्ञापन कर बापतको रकम प्रचललत संघीय र प्रदिे 

काननू बमोलजम सम्बलन्धत प्रदिेसंग बााँडफााँड गररनछे । 

९.मनोरजजन करः (१) नगरपाललकाले प्रदिे काननुले तोके बमोलजमका सेिा र क्षेत्रमा सोही काननुमा तोलकएको दरमा 

मनोरञ्जन कर लगाइ ऄसलू ईपर गररनेछ ।   

१०. बहाल द्धबटौरी शुल्क : (१) नगरपाललकाले अफुले लनमाणण, रेखदखे िा सञ्चालन गरेका दहेाय बमोलजमका 

सम्पलत्तहरुमा ऄनसुचूी (१०) बमोलजमको दरमा बहाल लबटौरी िलु्क लगाईन र ईठाईन सक्नछे : 

(क) अफुले लनमाणण गरेका िा अफ्नो स्िालमत्िमा रहकेा भिन, जग्गा िा ऄन्य सम्पलत्त,  

(ख) अफ्नो रेखदखेमा रहकेो सािणजलनक स्थल, ऐलानी जग्गा िा बाटोको छेईको जग्गामा भएका 

ऄस्थायी टहरा, छाप्रा िा पसल िा अिास, 

(ग) नगरपाललकाले तोकेको सािणजलनक स्थल, हाटबजार, मेला, जात्रा अलदमा थापेका पसल,  

(२) ईपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोलजमको सम्पलत्तमा बहाल लबटौरी िलु्क ईठाईनका लालग नगर 

कायणपाललकाले न्यनूतम दर लनधाणरण गरी बोलपत्र िा दरभाई पत्र िा डााँक बढािढको माध्यमिाट बहालमा 

लदन सक्नछे । 

(३) ईपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोलजमको सम्पलत्तमा बहाल लबटौरी िलु्क ईठाईनका लालग 

नगरपाललकाले त्यस्तो स्थानमा खरीद लबक्री ह न े िस्तु तथा सेिा एिं कारोिारको अधारमा तोकेको 

न्यनूतम बहाल लबटौरी िलु्कको दरमा बोलपत्र िा दरभाई पत्र िा डााँक बढािढको माध्यमिाट बहाल 

लिटौरीमा लदन सलकनेछ । 

(४) ईपदफा (२) र (३) बमोलजम बहाल लबटौरीमा लदाँदा ितण सलहत सम्झौता गरी लदन ुपनछे ।  

११.पाद्धकय ङ्ग शुल्कः (१) नगरपाललकाले अफ्नो क्षते्रलभत्र तोकेको पालकण ङ्ग स्थलमा सिारी साधनलाइ पालकण ङ्ग 

सलुिधा ईपलब्ध गराए बापत पालकण ङ्ग गन े समयको अधारमा ऄनसुचूी (११) मा ईल्लेख भए बमोलजमको दरमा 

पालकण ङ्ग िलु्क लगाआन ेर ऄसलू ईपर गररनछे । 

(२) नगरपाललकाले ईपदफा (१) बमोलजम तोकेको स्थान बाहके ऄन्य स्थानमा सिारी पालकण ङ्ग गनण रोक 

लगाईन सक्नछे । तर राजमागण तथा सहायक राजमागणको सडक ऄलधकार क्षते्रलभत्र यस दफा बमोलजम 

सिारी पालकण ङ्ग गराआने र िलु्क लगाआन ेछैन । 

(३) नगरपाललकाले सिारी पालकण ङ्ग क्षेत्र लनधाणरण गदाण सिारी अिागमनमा बाधा नपगु्ने गरी िालफक 

प्रहरी कायाणलय िा सरुक्षा लनकायसंगको समन्ियमा गनेछ । 

१२.सेवा शुल्क, दस्तुर : (१) नगरपाललकाले अफ्नो क्षेत्रलभत्र सञ्चालनमा रहकेा िेलकङ्, बञ्जी जम्प, याणलफ्टङ्ग, 

प्याराग्लाआलडङ्ग लगायतका स्थानीय पयणटन, मनोरञ्जन तथा साहलसक खेलकुद सम्बन्धी सेिा िा व्यिसायमा ऄनसुचूी 

(१२) बमोलजम सेिा िलु्क, दस्तुर लगाआने र ऄसलू ईपर गररनेछ । 
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   तर सीमा नदी 

िा ऄको गाईाँपाललका िा नगरपाललकाको क्षेत्रलाइ समेटेर सञ्चालन ह न े सेिा िा व्यबसायमा सेिा िलु्क लगाईाँदा 

सम्बलन्धत गाईाँपाललका÷नगरपाललकासाँग समन्िय गरी लगाआनछे ।  

(२) नगरपाललकाले लनमाणण िा सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गरेका स्थानीय पिूाणधार िा ईपलब्ध गराएको 

दहेायको कुनै सेिा ईपयोग गरे बापत सम्बलन्धत सेिा प्रदायक तथा  सेिािाहीलाइ सेिा िलु्क, दस्तुर लगाआने र ऄसलू 

ईपर गररनछे । 

(क) खानपेानी, लबजलुी, ऄलतलथ गहृ, धमणिाला, पसु्तकालय, सभागहृ र त्यस्तै ऄन्य सेिा सलुिधा, 

(ख) फोहोरमैला व्यबस्थापन, सरसफाइ, ढल लनकास, सडक बत्ती जस्ता सेिा सलुिधा (फोहोरमलैा 

ब्यिस्थापन कायण ठेक्काबाट समेत सञ्चालन गनण सलकनछे) 

(ग) िौचालय, पाकण , स्नानगहृ, पौडी पोखरी, व्यायामिाला, गेष्टहाईस, पयणटकीय स्थल, छात्रािास, 

हाटबजार, पि ुबधिाला, िबदाहगहृ, धोिीघाट र त्यस्तै ऄन्य सलुिधा, 

(घ) सडक, बस पाकण , ढल, पलु जस्ता सेिा, 

(ङ) ऄचल सम्पलत्त िा ऄन्य कुनै लिषयको मलू्याङ्कन सम्बन्धी सेिा,  

(च) नगरपाललकाले प्रदान गन ेलसफाररस सम्बन्धी कुनै सेिा,  

(छ) ऐलतहालसक स्थल, परुातालत्िक स्थल एिं धालमणक महत्िका सम्पदाको प्रिेि िलु्क । 

तर ऐलतहालसक स्थल, परुातालत्िक स्थल र धालमणक महत्िका सम्पदामा प्रिेि गदाण मलेम्ची नगरिासीहरुलाइ यस प्रकरण 

बमोलजम िलु्क ललन पाआने छैन । 

(३) नगरपाललकाले सहकारी संस्था, एफ.एम. रेलडयो, “घ” िगणको लनमाणण व्यबसाय इजाजत, लिद्यालय 

स्थापना, ट्यसुन तथा कोलचङ्ग सेन्टर, औषलध पसल, स्थानीय व्यापाररक फमणको दताण, ऄनमुलत, 

निीकरण तथा लनयमन अलद सेिामा िलु्क दस्तरु तोकी लगाआने र ईठाआनेछ । 

(४) मलेम्ची नगरपाललका लभत्र नयााँ घर लनमाणण गदाण घर लनमाणण स्िीकृलत ललएर मात्र लनमाणण कायण 

गनुणपनेछ । ऄस्थायी इजाजत (लप्लन्थ लेभल) ललए पश्चात प्रालबलधकबाट चेकजााँच गरी स्थायी लनमाणण 

स्िीकृलत ललनपुनेछ र ऄस्थायी इजाजत ललएको लमलतबाट दइु बषणलभत्र लनमाणण सम्पन्न प्रमाणपत्र 

ललइसक्नपुनेछ । दइु बषण लभत्र लनमाणण कायण सम्पन्न गनण नसकेमा म्याद सलकन ु ऄगािै लनयमानसुार 

निीकरण दस्तरु लतरी थप दइु बषणको लालग नक्सा निीकरण गनण सलकनेछ । सो म्याद समते गजु्री ४ िषण 

ऄिलध पगुमेा नक्सा पास गदाण लाग्ने परैु दस्तुर लतरी पनूस्नयााँ नक्सा पास गनुणपने छ । 

१३. द्धबक्री गनय सक्ने : (१) नगरपाललकाले अफ्नो क्षते्र लभत्रको खोलानाला िा ऄन्य सािणजलनक स्थलबाट 

िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कन िा प्रारलम्भक िातािरणीय पररक्षणबाट तोलकएको पररमाणमा ढुगंा, लगटी, बालुिा एिं 

माटोजन्य िस्तुहरु तथा अफ्नो क्षते्रलभत्रको सािणजलनक महुानबाट ईत्पादन ह ने लपईने पानी तथा नक्िा पासको लालग 

अिश्यक लनिेदन फाआल, बोलपत्र िा दरभाईपत्र फाराम अलद ऄनसुचूी (१३) मा ईल्लेख भए बमोलजमको दरमा लबक्री 

गनेछ ।  
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(२) ईपदफा  (१) बमोलजम ढुंगा, लगटी, बालुिा एिं माटोजन्य िस्तुको लबक्री गदाण लबक्रीको दर तथा 

ईपलब्ध पररमाणका अधारमा कायम भएको न्यनूतम लबक्री मलू्यमा ठेक्का बढाबढ गरी गनण सक्नेछ ।  

१४. पययटन शुल्कः नगरपाललकाले अफ्नो क्षते्रलभत्र प्रिेि गन े पयणटकहरुिाट काननुमा तोलकए बमोलजम ऄनसुचूी 

(१४) ऄनसुार कर लगाआने र ऄसलू ईपर गररनछे ।   

१५. सामुदाद्धयक वनबाट आय प्राप्त गने : (१) नगरपाललका क्षते्र लभत्रका सामदुालयक िन ईपभोिा सलमलतले िन 

पैदािर ईपयोग तथा लबक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रलतितले ह न अईाँने रकम स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ६२ 

(ख) बमोलजम नगरपाललकाको सलञ्चत कोषमा जम्मा गनुणपनेछ ।  

१६.घरजग्गा रद्धजष्ट्रेशन शुल्क : (१)घर जग्गा रलजरिेिन िलु्क प्रदिे काननूले तोके बमोलजम लगाआन ेर ईठाइनछे ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम ईठेको रकम संघीय र प्रदिे काननू बमोलजम बााँडफााँड गररनेछ ।  

(३) घर जग्गा रलजरिेिन िलु्क ईठाईन नगरपाललकामा साधन, स्रोत, प्रलिलध, जनिलि तथा कायाणलय 

व्यिस्थापन नभएसम्म नपेाल सरकारले तोकेको कायाणलय माफण त ईठाइनेछ ।  

१७. भाडामा लगाउँन सक्ने : (१) नगरपाललकाले अफ्नो स्िालमत्िमा रहकेा भिन, मेलसनरी तथा ऄन्य सम्पलत्तमा 

ऄनसुचूी (१५) मा ईलल्ललखत दरमा भाडामा लगाईन सक्नेछ ।  

१८. दण्ड जररवाना : (१) नगरपाललकाले लनधाणरण गरेको कर, िलु्क तथा महसलु तोलकएको समयमा भिुानी नगरेमा 

सम्बलन्धत काननूमा दर तोलकएकोमा सोही बमोलजम र नतोलकएकोमा ऄनसुचूी (१६) बमोलजम जररिाना सलहत बक्यौता 

ऄसलु गनछे । 

(२) नगरपाललकाले ईपदफा (१) बाहके प्रचललत काननू पालना नगरेको कसरूमा लगाईन े ऄन्य दण्ड 

जररिाना रकम सम्बलन्धत काननुमा तोलकए बमोलजम ह नछे । 

१९.कर छुट : (१) नगरपाललकाले प्राकृलतक लिपद ्िा यस्तै लििेष ऄिस्थामा यस ऐन बमोलजम लाग्न ेिा लागेको कर 

तथा गैरकर राजस्िमा अधार र कारण खलुाइ कायणपाललकाको लनणणयको अधारमा अंलिक िा पणूण रूपमा छुट लदन िा 

लमनाहा गनण सक्नछे ।  

(२) ईपदफा (१) कमोलजमको छुट िा लमनाहा लदाँदा समान ऄिस्थाका सिै करदातालाइ समान व्यिहार 

गररनेछ ।  

(३) नेपाल सरकार िा प्रदिे सरकारले कुन ै पररयोजना िा लिकास कायणका लालग खास सामिी, 

कारोिारमा कर नलाग्ने व्यिस्था गरेकोमा नगरपाललकाले तत् तत् लनकासाँग समन्िय गरी कर छुट सम्बन्धी 

व्यबस्थाको पालना गने गराईनेछ । 

(४) ईपदफा (१) बमोलजम कर तथा गरैकर राजस्ि छुट िा लमनाहा लदएको लििरण सभाको बैठक चलेको 

समयमा सभामा र सभाको बैठक नचलेको समयमा त्यसपलछ िस्ने सभाको पलहलो िैठकमा पेि गनुणपनछे 

(५) बालषणक रुपमा लतनुणपने सम्पलत्त कर र मालपोत सोही अलथणक बषणको अलश्वन मसान्त लभत्र दालखला गन े

करदातालाइ लनयमानसुार लाग्ने राजश्वको दि प्रलतित छुट लदआनेछ ।   
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(६) संघीय सरकार, प्रदिे सरकार, स्थानीय सरकार, कुटनीलतक लनयोग, गठुी र लाभको ईद्दशे्य नराखी 

सञ्चालन ह न ेसंघसंस्थाको सम्पलत्त, िस्तु तथा कारोिारमा यस ऐन, बमोलजमको  कर ललइन ेछैन ।  

स्पष्टीकरणः लाभको ईद्दशे्य नराखी सञ्चालन ह ने संघसंस्था भन्नाले सामदुालयक ऄस्पताल तथा 

स्िास््य केन्र, लिश्वलिद्यालय र सोका अंलगक कलेजहरु, सरकारी िा सामदुालयक लिद्यालयहरु, 

सािणजलनक पसु्तकालय, िाचनालाय, बालगहृ, ऄनाथाश्रम, ििृाश्रम जस्ता सामालजक संघसंस्था सम्झन ु

पदणछ ।    

(७) काननूमा ब्यिस्था भएको ऄिस्थामा बाहके नगरपाललकाको कुनै लनकाय िा ऄलधकारीले कुनै 

प्रकारको कर, िलु्क, महसलु, दण्ड, जररिाना छुट लदन पाईने छैन ।  

तर स्थानीय अलथणक कृयाकलापमा ईल्लेखनीय योगदान प¥ुयाईने लकलसमका ईद्योग व्यिसायमा लनलश्चत 

ऄिधीसम्म सभाले बनाएको काननू बमोलजम कर, दस्तुर, िलु्क छुट लदन बाधा पने छैन ।  

२०.प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदन : (१) नगरपाललकाले गरेको कर, िलु्क, महसलु, दण्ड, जररिाना 

सम्बन्धी लनणणयमा लचत्त नबझेुमा करदाताले नगरपाललकामा प्रिासकीय पनुरािलोकनको लालग लनिेदन लदन सक्नछे । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम परेको लनिेदन ईपर प्रिासकीय पनुरािलोकनको लालग कायणपाललकाले 

प्रमखुको ऄध्यक्षतामा सम्बलन्धत लिषय लिज्ञ समेत रहने गरी तीन सदस्यीय राजश्व प्रिासकीय 

पनुरािलोकन सलमलत गठन गनेछ । यस्तो सलमलतमा कर लनधाणरणमा संलग्न पदालधकारी िा कमणचारीको 

सहभालगता रहनछैेन ।  

(३) ईपदफा (१) बमोलजम पनुरालोकनको लालग प्राप्त भएको लनिेदन ईपर पैलतस लदनलभत्र छानलिन तथा 

लनणणय गरी सम्िलन्धत व्यलिलाइ लनणणयको जानकारी लदन ुपनेछ । 

(४) नगरपाललकाले तोकेको समयमा यस दफा बमोलजम प्रिासलकय पनुरािलोकन नगरेको कारणले 

करदातालाइ थप अलथणक भार पनण गइ हानी नोक्सानी पनण गएमा नगरपाललकाले त्यसको क्षलतपलुतण लदन ु

पनेछ ।   

२१ .ठेक्का आह्वान गनय सक्ने : (१) यस ऐन, बमोलजम संकलन गने सेिा िलु्क र दस्तरु कायणपाललकाले अिश्यकता 

ऄनसुार एक अलथणक िषणको लालग अय ठेक्का बन्दोबस्त गरी संकलन गनण सक्नछे । 

तर, अन्तररक अय िलृि ह न ेदलेखएमा िा पटक पटक ठेक्का बन्दोबस्त गदाण प्रिासलनक दालयत्ि बढ्न जाने ऄिस्थामा 

बढीमा दइु िषणसम्मको लालग एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त गनण सलकनछे । 

(२) यस दफा बमोलजमको अय ठेक्का लददा अन्तररक राजस्ि कायाणलयबाट स्थायी लेखा नम्बर िा मलू्य 

ऄलभबलृि कर दताण प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका व्यलि, फमण, संस्था िा कम्पनीले मात्र प्रलतस्पधाण गने गरी 

व्यिस्था लमलाईन ुपनछे । 

(३) नगरपाललकाले सामान्यतया : अलथणक िषण िरुु ह नभुन्दा ऄगािै ठेक्का बन्दोबस्त गरी ठेक्का सम्झौता 

कायण सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ ।  



"मेलम्ची नगर समृद्धिको आधार : कृद्धष, पययटन, उद्योग र जलाधार"                                मेलम्ची नगरपाललका 

 

   
Jfflif{s k|ltj]bg @)&^÷)&&   121 

 

(४) नगरपाललकाले कर संकलन गनण सामान्यतया : ठेक्का बन्दोबस्त गररने छैन । तर जलडबटुी, किाडी र 

जीबजन्तुकर तथा लिज्ञापन कर संकलन गनण ठेक्का बन्दोबस्त न ैगनुण पने ऄिस्थामा कायणपाललकाको लनणणय 

गराइ ठेक्काबाट संकलन गनण सलकनेछ । 

(५) यस दफा बमोलजम गररने अय ठेक्का बन्दोबस्तका लालग मेलम्ची नगरपाललकाको अन्तररक अय 

संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कायणलिलध, २०७५ र पट्टा, कबलुलयत, धरौटी, लकस्ता र ठेक्का तोड्ने 

जस्ता कायणलिलधहरु ऄको व्यबस्था नभएसम्म स्थानीय लनकाय (अलथणक प्रिासन) लनयमािली, २०६४ 

(संिोधन समते) लाइ अधार मानी गररनछे । 

२२.सहयोग गनुयपने : संघीय तथा प्रदिे सरकारका कायाणलयहरुले नगरपाललकाको राजस्ि ऄसलुी कायणमा अिश्यक 

सहयोग ईपलब्ध गराईन ुपनछे । 

२३.प्रगद्धतशील कर प्रणाली अवलम्बन गररने : नगरपाललकाले करको दर लनधाणरण गदाण गररब तथा लिपन्न िगणलाइ 

कम बोझ पने गरी प्रगलतिील कर प्रणाली ऄिलम्बन गनुणपनछे । 

२४.काययद्धवद्धध बनाउन सक्ने : (१) ऐनको ईद्दशे्य कायाणन्ियन गनणको लालग नगरपाललकाले अिश्यक कायणलिलध िा 

लनदलेिका बनाइ लाग ुगनण सक्नेछ ।   

(२) ईपदफा (१) बमोलजम बनेको कायणलिलध िा लनदलेिका नगर कायणपाललकाबाट स्िीकृत भइ सािणजलनक भए पलछ लाग ु

ह नेछ ।   

२५.प्रचद्धलत कानून बमोद्धजम हुने : यस ऐनमा ईल्लेख गररएका लबषयहरुमा यसै बमोलजम र ईल्लेख नगररएका 

लबषयमा प्रचललत काननुमा व्यिस्था भए बमोलजम ह नेछ । 
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ऄनसुचूी–१   

(दफा (२) को ईपदफा (३) संग सम्बलन्धत) 

 सम्पद्धत्त करको दर  

क्र.सं. 
सम्पलत्तको मलू्य रु. मा 

लाग्ने कर रु  मा कैलफयत 
दलेख सम्म 

१ १ दलेख मालथ  १००००० १००   

२ १००००० दलेख मालथ ५००००० २००   

३ ५००००० दलेख मालथ १०००००० ३००   

४ १०००००० दलेख मालथ १५००००० ५००   

५ १५००००० दलेख मालथ २०००००० ६००   

६ २०००००० दलेख मालथ २५००००० ७००   

७ २५००००० दलेख मालथ ३०००००० ८००   

८ ३०००००० दलेख मालथ ३५००००० १०००   

९ ३५००००० दलेख मालथ ४०००००० १२००   

१० ४०००००० दलेख मालथ ४५००००० १४००   

११ ४५००००० दलेख मालथ ५०००००० १६००   

१२ ५०००००० दलेख मालथ ६०००००० १७००   

१३ ६०००००० दलेख मालथ ८०००००० १८००   

१४ ८०००००० दलेख मालथ १००००००० २०००   

१५ १००००००० दलेख मालथ ५००००००० २५००   

१६ ५००००००० दलेख मालथ १०००००००० ३०००   

१७ १०००००००० दलेख मालथ   ४०००   

नोट :  

  (क) प्रत्येक अ.ि.को अलश्वन मसान्तसम्म सम्पलत्त कर दालखला गरेमा िालषणक सम्पलत्त करको १०% प्रलतित छुट 

लदआनेछ ।  

(ख) प्रत्येक अ.ि.को पौष मसान्तसम्म सम्पलत्त कर दालखला नगरेमा िालषणक सम्पलत्त करको १०% जररिाना लाग्नेछ ।  

(ग) झठुा लििरण पेि गरेमा पनुः मलू्यांकनमा लाग्ने जररिाना २५% प्रलतित ह नेछ ।  

 (घ) एक िषणको िालषणक सम्पलत्त कर िक्यौता रहमेा जम्मा सम्पलत्त तथा भलूम कर िलु्कको २०% प्रलतित थप जररिाना 
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लाग्नेछ ।  

(ङ) एक िषण भन्दा िलढ सम्पलत्त कर िक्यौता रहमेा जम्मा सम्पलत्त तथा भलूम कर िलु्कको ३०% थप जररिाना लाग्नछे ।  

 

 

ऄनसुचूी २ (क) 

(दफा २ को ईपदफा (४) संग सम्िलन्धत)     

घरको मूल्यािंकन दर    

प्रकार बनोट ईपयोग 

मलू्यांकन प्रलत िगण 

लफट रु. 

बजार 

क्षेत्र 

ऄन्य 

क्षेत्र 

भिन अर.लस.लस. फे्रम स्िक्चर 

ब्यापाररक, औद्योलगक 

तथा संस्थागत ३५०० २००० 

भिन अर.लस.लस. फे्रम स्िक्चर घरायसी २५०० १८०० 

गोदाम िा ऄन्य 

संरचना अर.लस.लस. फे्रम स्िक्चर 

ब्यापाररक, औद्योलगक 

तथा संस्थागत २५०० १८०० 

भिन 

लसमेण्ट िा माटोको जोडाइमा इट्टा िा ढुङ्गाको 

गारो भइ अर.लस.लस. छाना 

ब्यापाररक, औद्योलगक 

तथा संस्थागत २००० १८०० 

भिन 

लसमेण्ट िा माटोको जोडाइमा इट्टा िा ढुङ्गाको 

गारो भइ अर.लस.लस. छाना घरायसी   २००० १८०० 

गोदाम िा ऄन्य 

संरचना 

लसमेण्ट िा माटोको जोडाइमा इट्टा िा ढुङ्गाको 

गारो भइ अर.लस.लस. छाना 

ब्यापाररक, औद्योलगक 

तथा संस्थागत २००० १८०० 

भिन 

लसमेन्ट िा माटोको जोडाइमा इट्टा िा ढुङ्गाको 

गारो जस्ता/टायलको छाना 

ब्यापाररक, औद्योलगक 

तथा संस्थागत १८०० १५०० 

भिन 

समेन्ट िा माटोको जोडाइमा इट्टा िा ढुङ्गाको 

गारो जस्ता/टायलको छाना घरायसी १५०० १२०० 

गोदाम िा ऄन्य 

संरचना 

समेन्ट िा माटोको जोडाइमा इट्टा िा ढुङ्गाको 

गारो जस्ता/टायलको छाना 

ब्यापाररक, औद्योलगक 

तथा संस्थागत १५०० १२०० 

गोदाम िा ऄन्य 

संरचना 

लप्र फ्याब तथा जस्ताले बनेको लभत्ता र लटनको 

छाना 

ब्यापाररक, औद्योलगक 

तथा संस्थागत १००० ८०० 

भिन 

लप्र फ्याब तथा जस्ताले बनेको लभत्ता र लटनको 

छाना घरायसी ७५० ६०० 
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सेड जस्ता िा टायलको छाना भएको  सबै ईपयोग ५०० ४०० 

कच्ची घर कच्ची छाना भएको सबै ईपयोग १०० ५० 

नोटः  (क) मालथ ईल्लेलखत िाहके ऄन्य लकलसमका संरचना भएमा लागतको अधारमा लमल्दो जलु्दो प्रकार तथा 

बनोटमा ईल्लेलखत दरको अधारमा मलू्यांकन गररनछे । 

(ख) बजार क्षेत्र भन्नाले मेलम्ची नगरपाललका िडा नं. ११ लस्थत मेलम्ची बजार क्षेत्र, िडा नं १२ लस्थत 

बाह नपेाटी/लसन्धखुोला िजार क्षते्र, िडा नं ६ लस्थत तालामाराङ िजार क्षेत्र, िडा न ं१ लस्थत भोटेचौर बजार क्षते्र, िडा 

नं ४ लस्थत लपप्ले िजार क्षते्र र िडा नं ७ लस्थत सेल्ले पोखरे बजार क्षेत्र भन्न ेबलुझन्छ ।  

(ग) बुाँदा न.ं (ख) भन्दा बाहकेका क्षेत्रहरु ऄन्य क्षते्र लभत्र पदणछन ्।  

 

ऄनसुचूी—२ (ख) 

(दफा (२) को ईपदफा (४) संग सम्बलन्धत) 

जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन दर द्धववरण 

  िडा नं. १   

क्र.

सं. 
जग्गाको लििरण 

प्रलत रोपनी दर रु. 

घडेरी योग्य खेती योग्य पाखो 

१ 

भोटेचौर–काईलेदोभान सडकखण्डको दााँयािायााँको 

जग्गा (िंखरापरु न.पा.–२ दलेख मलेम्ची न.पा.–२ को 

लसमाना सम्म)  ४०००००० २४००००० ८००००० 

२ 

नगर चक्रपथ सडकखण्डको दााँयािायााँको जग्गा 

(महलभर भञ्ज्याङ्ग ठााँटी)  ३२००००० २४००००० ८००००० 

३ िडास्तरीय मखु्य सडकखण्डको दााँयािायााँको जग्गा :       

क पाटीगाईाँ लसन्धखुोला भोटेचौर सडक  १६००००० ८००००० ४००००० 

ख भोटेचौर फुस्रे माटो सडक  १६००००० ८००००० ४००००० 

ग एक्लेबेंसी ठूलो लपपलबोट जकेखोला पटाप सडक  १६००००० ८००००० ४००००० 

घ चौकीडााँडा पातालगफुा तपचलुी सडक  १६००००० ८००००० ४००००० 

४ िडा स्तरीय िाखा सडकखण्डको दााँयािायााँको जग्गा १२००००० ६००००० ३००००० 

५ गोरेटो बाटोसंग जोलडएको दायााँ बायााँको जग्गा ५००००० ४००००० ३००००० 

बाटो नभएको ऄन्य सबै जग्गा          

क्र.

सं. िडा नं. जग्गाको लििरण प्रलत रोपनी रु. कैलफयत 
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१ 

मेलम्ची नगरपाललका िडा नं १ 

खेत २०००००   

२ बारी १५००००   

३ पाखो १०००००   

 िडा न.ं २   

क्र.

सं. जग्गाको लििरण 

प्रलत रोपनी दर रु. 

घडेरी योग्य  खेती योग्य  पाखो  

१ काईले दोभान सडक खण्डको दायााँ बायााँको जग्गा   ३९००००० २०००००० ८००००० 

२ नगर चक्रपथ सडक खण्डको दायााँ बायााँको जग्गा  ३०००००० १५००००० ६००००० 

३ िडा स्तरीय सडक खण्डको दायााँ बायााँको जग्गा         

क  पाँधेराडााँडा महादिेस्थान सडक  १५००००० ८००००० ३००००० 

ख  घमु्ती लसम्लेबेंसी महादिेस्थान सडक   १५००००० ८००००० ३००००० 

ग  लसम्लाफेद सुाँयलछाप मोटरबाटो  १५००००० १०००००० ३००००० 

घ ओख्रेनी खोला साङताङ टोल सोयलछाप मोटरबाटो  १५००००० १०००००० ३००००० 

ङ साईको मखु खड्केिेंिी खगले लसम्ले सडक  १५००००० ११००००० ३००००० 

च ओख्रेनी खोला डााँडाघर तपचलुी मोटरबाटो  १०००००० ७००००० ३००००० 

छ लसमधारा लचयाबगान तपचलुी मोटरबाटो  १०००००० ७००००० ३००००० 

४ गोरेटो बाटोसंग जोलडएको दायााँ बायााँको जग्गा   ५००००० ४००००० ३००००० 

बाटो नभएको ऄन्य सबै जग्गा          

क्र.

सं. िडा नं. जग्गाको लििरण प्रलत रोपनी रु. कैलफयत 

१ 

मेलम्ची नगरपाललका िडा नं २ 

खेत ३०००००   

२ बारी २०००००   

३ पाखो १०००००   

िडा नं. ३ 

क्र.

सं. 
जग्गाको लििरण 

प्रलत रोपनी दर रु. 

घडेरी योग्य  खेती योग्य  पाखो  

१ 

भोटेचौर काईले दोभान सडक खण्डको दायााँ बायााँको 

जग्गा  ४०००००० २०००००० ८००००० 
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२ 

नगर चक्रपथ सोती खोला हबैङु पाटी भञ्ज्याङ्ग 

सडक खण्डको दायााँ बायााँको जग्गा  ३०००००० १५००००० ५००००० 

३ मध्य ेपहाडी लोकमागणको दायााँ बायााँ जोलडएको जग्गा  ३०००००० १५००००० ५००००० 

४ िडास्तरीय सडकसंग जोलडएको दायााँ बायााँको जग्गा   १५००००० ८००००० ३००००० 

५ गोरेटो बाटोसंग जोलडएका दायााँ बायााँका जग्गा ३००००० २००००० १००००० 

बाटो नभएको ऄन्य सबै जग्गा          

क्र.

सं. िडा नं. जग्गाको लििरण प्रलत रोपनी रु. कैलफयत 

१ 

मेलम्ची नगरपाललका िडा नं ३ 

खेत २०००००   

२ बारी १५००००   

३ पाखो १०००००   

िडा नं. ४ 

क्र.

सं. 
जग्गाको लििरण 

प्रलत रोपनी दर रु. 

घडेरी योग्य  खेती योग्य  पाखो  

१ 

मेलम्ची खानेपानी अयोजना र मध्यपहाडी लोकमागण 

सडकसंग जोलडएका दायााँ बायााँको जग्गा  ४०००००० २०००००० ५००००० 

२ नगर चक्रपथसंग जोलडएका दायााँ बायााँको जग्गा  २५००००० १०००००० ४००००० 

३ 

सनु्दरीजल, पाटीभञ्ज्याङ्ग हलेम्ब ुराजमागण दायााँ 

बायााँको जग्गा  २०००००० १०००००० ४००००० 

४ िडा चक्रपथसंग जोलडएका दायााँ बायााँको जग्गा  १५००००० ५००००० ३००००० 

५ 

िडा लभत्रका ऄन्य िाखा सडकसंग जोलडएका दायााँ 

बायााँको जग्गा  १५००००० ५००००० ३००००० 

६ गोरेटो बाटोसंग जोलडएका दायााँ बायााँको जग्गा  ३००००० २००००० १००००० 

बाटो नभएका ऄन्य सबै जग्गा          

क्र.

सं. िडा नं. जग्गाको लििरण प्रलत रोपनी रु. कैलफयत 

१ 

मेलम्ची नगरपाललका िडा नं ४ 

खेत २०००००   

२ बारी १५००००   

३ पाखो १०००००   
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िडा नं. ५ 

क्र.

सं. 
जग्गाको लििरण 

प्रलत रोपनी दर रु. 

घडेरी योग्य  खेती योग्य  पाखो  

१ 

लसन्ध ुसरुुङ मागण (मध्ये पहाडी लोकमागण) ले छोएको 

दायााँ बायााँको जग्गा   ३०००००० १५००००० ५००००० 

२ 

भदौरे धसेुनी मलेम्ची मोटरबाटोले छोएका दायााँ 

बायााँको जग्गा  १५००००० ५००००० ३००००० 

३ 

यस िडाबाट ऄको िडामा जोलडने कच्ची सडकले 

छोएको दायााँ बायााँको जग्गा  १५००००० ५००००० ३००००० 

४ 

िडा लभत्रको िाखा सडकसंग जोलडएको दायााँ बायााँको 

जग्गा  १०००००० ४००००० २००००० 

५ गोरेटो बाटोसंग जोलडएको दायााँ बायााँको जग्गा  ५००००० ३००००० १००००० 

बाटो नभएका ऄन्य सबै जग्गा       

क्र.

सं. िडा नं. जग्गाको लििरण प्रलत रोपनी रु. कैलफयत 

१ 

मेलम्ची नगरपाललका िडा नं ५ 

खेत ३०००००   

२ बारी २०००००   

३ पाखो १०००००   

िडा नं. ६ 

क्र.

सं. 
जग्गाको लििरण 

प्रलत रोपनी दर रु. 

घडेरी योग्य  खेती योग्य  पाखो  

१ 

हलेम्ब ुराजमागण ऄन्तगणत तालामाराङ बजारको सडकले 

छोएको दायााँ बायााँ जग्गा  ६०००००० २०००००० ५००००० 

२ 

हलेम्ब ुराजमागण नहुारखोला दलेख तालामाराङ 

खोलासम्म सडकले छोएको दायााँ बायााँको जग्गा 

(तालामाराङ िजार क्षते्र िाहके) ४०००००० १५००००० ५००००० 

३ 

नगर चक्रपथसंग जोलडएका सडक खण्डका दायााँ 

बायााँको जग्गा  १०००००० ५००००० ३००००० 

४ िडाका िाखा बाटोसंग जोलडएका दायााँ बायााँको जग्गा  ८००००० ४००००० २००००० 

५ गोरेटो बाटोसंग जोलडएका दायााँ बायााँ जग्गा  ५००००० ३००००० १००००० 
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बाटो नभएका ऄन्य सबै जग्गा       

क्र.

सं. िडा नं. जग्गाको लििरण प्रलत रोपनी रु. कैलफयत 

१ 

मेलम्ची नगरपाललका िडा नं ६ 

खेत ३०००००   

२ बारी २०००००   

३ पाखो १०००००   

िडा नं. ७ 

क्र.

सं. 
जग्गाको लििरण 

प्रलत रोपनी दर रु. 

घडेरी योग्य  खेती योग्य  पाखो  

१ 

सेल्ले पोखरे लसमलबोट सडक खण्डको दायााँ बायााँको 

जग्गा  २०००००० १०००००० ५००००० 

२ 

िडा लभत्रका ऄन्य िाखा मोटरबाटोसंग जोलडएको दायााँ 

बायााँको जग्गा  १५००००० ५००००० ३००००० 

३ गोरेटो बाटोले छोएको दायााँ बायााँको जग्गा  ५००००० ३००००० १००००० 

बाटो नभएका ऄन्य सबै जग्गा       

क्र.

सं. िडा नं. जग्गाको लििरण प्रलत रोपनी रु. कैलफयत 

१ 

मेलम्ची नगरपाललका िडा नं ७ 

खेत १५००००   

२ बारी १०००००   

३ पाखो ५००००   

िडा नं. ८ 

क्र.

सं. 
जग्गाको लििरण 

प्रलत रोपनी दर रु. 

घडेरी योग्य  खेती योग्य  पाखो  

१ 

दाईचते क्यौरानी बााँसखकण  बरुिा सडक खण्डको दायााँ 

बायााँको जग्गा  १५००००० १०००००० ५००००० 

२ क्यौरानी लाभगाईाँ सडक खण्डको दायााँ बायााँको जग्गा   १५००००० ६००००० ३००००० 

३ लाभगाईाँ ककनी सडकखण्डको दायााँ बायााँको जग्गा  ८००००० ४००००० २००००० 

४ 

ऄन्य िाखा मोटरबाटोसंग जोलडएको दायााँ बायााँको 

जग्गा   ६००००० ४००००० २००००० 
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५ गोरेटो बाटोले छोएको दायााँ बायााँको जग्गा      ४००००० ३००००० १००००० 

बाटो नभएका ऄन्य सबै जग्गा       

क्र.

सं. िडा नं. जग्गाको लििरण प्रलत रोपनी रु. कैलफयत 

१ 

मेलम्ची नगरपाललका िडा नं ८ 

खेत १५००००   

२ बारी १०००००   

३ पाखो ५००००   

िडा नं. ९ 

क्र.

सं. 
जग्गाको लििरण 

प्रलत रोपनी दर रु. 

घडेरी योग्य  खेती योग्य  पाखो  

१ 

मेलम्ची भोताङ सडक (काफ्ले खोला दलेख खाल्डे 

खोलासम्म) को दायााँ बायााँको जग्गा २०००००० ८००००० ५००००० 

२ 

मेलम्ची ज्यालमरे गोल्मास्थान सडकसंग जोलडएको दायााँ 

बायााँको जग्गा   १८००००० ८००००० ३००००० 

३ 

गोल्मास्थान मलुखकण  गफुा सडकसंग जोलडएको दायााँ 

बायााँको जग्गा  १०००००० ५००००० १५०००० 

४ 

िडा स्तरीय िाखा सडकसंग जोलडएका दायााँ बायााँको 

जग्गा   १०००००० ३००००० १५०००० 

५ नगर चक्रपथसंग जोलडएका दायााँ बायााँको जग्गा  १५००००० ३००००० १००००० 

६ गोरेटो बाटोसंग जोलडएको दायााँ बायााँको जग्गा    ५००००० १५०००० ७०००० 

बाटो नभएका ऄन्य सबै जग्गा       

क्र.

सं. िडा नं. जग्गाको लििरण प्रलत रोपनी रु. कैलफयत 

१ 

मेलम्ची नगरपाललका िडा नं ९ 

खेत १५००००   

२ बारी १०००००   

३ पाखो ५००००   

िडा नं. १० 

क्र.

सं. 
जग्गाको लििरण 

प्रलत रोपनी दर रु. 

घडेरी योग्य  खेती योग्य  पाखो  
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१ 

मेलम्ची–निलपरु–चौतारा सडकसंग जोलडएका दायााँ 

बायााँको जग्गा (मलेम्ची नेिारे खोलासम्म)  ४०००००० १०००००० ५००००० 

२ इन्रािती कररडोरसंग जोलडएका जग्गाहरु  ३०००००० १०००००० ५००००० 

३ 

मेलम्ची–निलपरु–चौतारा सडक खण्डको नेिारे खोला 

दलेख इन्रािती गा.पा. को लसमानासम्म जोलडएका दायााँ 

बायााँको जग्गा  २५००००० ५००००० १५०००० 

४ 

मेलम्ची–भोताङ सडक खण्डको मलेम्ची काफ्ले खोला 

सडकसंग जोलडएका दायााँ बायााँको जग्गाहरु   २५००००० १०००००० ५००००० 

५ 

नगर चक्रपथ खण्डको सञ्जेलटार–सााँधखोला–

महांकाल खोलासंग जोलडएका जग्गाहरु  २०००००० ३००००० १००००० 

६ 

लसम्ले–रामपरु –ज्यालमरे मलु सडकसंग जोलडएका 

जग्गाहरु  २०००००० ५००००० १५०००० 

७ 

िडा कायाणलय–बडहरे–ऄम्बोटे सडकसंग जोलडएका 

जग्गाहरु  १८००००० ५००००० १५०००० 

८ 

काफ्लेखोला–भमुेस्थान–फलाम ेसडकसंग जोलडएका 

जग्गाहरु  १८००००० ५००००० १५०००० 

९ 

संसारे डााँडा–लिखरपरु–जगुे सडकसंग जोलडएका 

जग्गाहरु  १८००००० ५००००० १५०००० 

१

० 

१० नं. िडाका ऄन्य िाखा मोटर बाटोसंग जोलडएका 

जग्गाहरु  १८००००० ३००००० १००००० 

१

१ गोरेटो बाटोसंग जोलडएका जग्गाहरु  ५००००० १५०००० ७०००० 

बाटो नभएका ऄन्य सबै जग्गा         

क्र.

सं. िडा नं. जग्गाको लििरण प्रलत रोपनी रु. कैलफयत 

१ 

मेलम्ची नगरपाललका िडा नं १० 

खेत १५००००   

२ बारी १०००००   

३ पाखो ५००००   

िडा नं. ११ 

क्र.

सं. 
जग्गाको लििरण 

प्रलत रोपनी दर रु. 

घडेरी योग्य  खेती योग्य  पाखो  
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१ 

हलेम्ब ुराजमागण ऄन्र्तगत मलेम्ची खानपेानी साआट 

ऄलफस दलेख होटल ररभरसाआटसम्मको सडक खण्डमा 

जोलडएका दायााँ बायााँका जग्गाहरु  ९०००००० २०००००० ५००००० 

२ 

हलेम्ब ुराजमागण ऄन्तगणत खानपेानी साआट ऄलफस दलेख 

डुाँडेखोलासम्मको सडक खण्डको दायााँ बायााँको जग्गा   ६५००००० १५००००० ५००००० 

३ 

मेलम्ची कटुञ्जे धसेुनी सडकखण्डको मलेम्ची बजार 

दलेख बनैचौरसम्मको सडकमा जोलडएको दायााँ बायााँको 

जग्गा  ६५००००० १५००००० ५००००० 

४ 

हलेम्ब ुराजमागण ऄन्तगणत होटल ररभरसाआट दलेख मालथ 

नहुारखोलापलुसम्मको सडक खण्डको दायााँ बायााँको 

जग्गा  ५०००००० १०००००० ५००००० 

५ 

मेलम्ची प्राथलमक स्िास््य केन्र हाँद ैकठेरीसम्मको 

सडकसंग जोलडएको दायााँ बायााँको जग्गा  ३०००००० १५००००० ५००००० 

६ 

मेलम्ची कटुञ्जे धसेुनी सडक खण्ड तफण  बैनचौर दलेख 

कटुञ्जे धसेुनी सडकसंग जोलडएको दायााँ बायााँको जग्गा  २०००००० ३००००० १००००० 

७ 

मेलम्ची डडुिा सलुलकोट घ्याङसम्मको सडक खण्डमा 

जोलडएको दायााँ बायााँको जग्गा  २०००००० ३००००० ५०००० 

८ 

दनिुार िेरा फााँट ह ाँद ैखानीगाईाँ सेल्लेसम्मको सडकमा  

जोलडएको दायााँ बायााँको जग्गा   २०००००० ३००००० ५०००० 

९ 

मेलम्ची न.पा. िडा न.ं ११ का ऄन्य सबै लभत्री िाखा 

सडकसंग जोलडएका दायााँ बायााँका जग्गा  १०००००० ३००००० ५०००० 

१

० गोरेटो बाटोमा जोलडएका दायााँ बायााँको जग्गा ५००००० २००००० ५०००० 

बाटो नभएका ऄन्य सबै जग्गा       

क्र.

सं. िडा नं. जग्गाको लििरण प्रलत रोपनी रु. कैलफयत 

१ 

मेलम्ची नगरपाललका िडा नं ११ 

खेत २०००००   

२ बारी १५००००   

३ पाखो ५००००   

िडा नं. १२ 

क्र.

सं. 
जग्गाको लििरण 

प्रलत रोपनी दर रु. 

घडेरी योग्य  खेती योग्य  पाखो  
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१ 

हलेम्ब ुराजमागण सडकसंग जोलडएका दायााँ बायााँको 

जग्गाहरु  ७०००००० २०००००० ५००००० 

२ 

बह नेपाटी पाटीभञ्ज्याङ्ग लोकमागण सडकसंग 

जोलडएका दायााँ बायााँको जग्गा  ५०००००० १५००००० ३००००० 

३ 

लसन्धखुोला लगराञ्चौर भोटेचौर सडकसंग जोलडएका 

दायााँ बायााँको जग्गा  २५००००० ५००००० ३००००० 

४ 

बाह नपेाटी थाक्ले धसेुनीचौर सडकको दायााँ बायााँको 

जग्गा  २५००००० ५००००० ३००००० 

५ 

ढकालखहरे ढकालथोक डडुिा सडकको दायााँ बायााँको 

जग्गा  २५००००० ५००००० ३००००० 

६ 

ऄमलेडााँडा लिििंकरेश्वर प्रा.लि. थाक्ले सडकको दायााँ 

बायााँको जग्गा  २०००००० ५००००० ३००००० 

७ 

एक्ले बेंसी चााँपाबोट थाक्ले मोटर बाटोको दायााँ 

बायााँको जग्गा   १८००००० ५००००० ३००००० 

८ िाखा मोटरबाटो सडकको दायााँ बायााँको जग्गा  १२००००० ४००००० २००००० 

९ गोरेटो बाटोसंग जोलडएको दायााँ बायााँको जग्गा  ३००००० २००००० १००००० 

बाटो नभएका ऄन्य सबै जग्गा          

क्र.

सं. िडा नं. जग्गाको लििरण प्रलत रोपनी रु. कैलफयत 

१ 

मेलम्ची नगरपाललका िडा नं १२ 

खेत ३०००००   

२ बारी २०००००   

३ पाखो १०००००   

िडा नं. १३ 

क्र.

सं. जग्गाको लििरण 

प्रलत रोपनी दर रु. 

घडेरी योग्य  खेती योग्य  पाखो  

१ 

हलेम्ब ुराजमागणको लसपाघाट फट्केश्वर सडकखण्डको 

दायााँ बायााँ जोलडएको जग्गा  ६०००००० २०००००० १०००००० 

२ 

फट्केश्वर छाप भन्जयाङ सडक खण्डको दायााँ बायााँ 

जोलडएको जग्गा  २५००००० ८००००० ५००००० 

३ 

लसपाघाट पाँधेराचौर सडक खण्डको दायााँ बायााँ 

जालडएको जग्गा १८००००० ५००००० २००००० 
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४ 

फट्केश्वर पाँधेराचौर ठााँटी छापभञ्ज्याङ्ग सडक 

खण्डसंग जोलडएको दायााँ बायााँ जग्गा  १८००००० ५००००० २००००० 

५ 

 फट्केश्वर पलब्लक छापभञ्ज्याङ्ग सडक खण्डसंग 

जोलडएको दायााँ बायााँको जग्गा १८००००० ५००००० २००००० 

६ नगर चक्रपथ सडकको दायााँ बायााँको जग्गा  १८००००० ५००००० २००००० 

७ 

िडा लभत्रका िाखा बाटोसंग जोलडएका दायााँ बायााँको 

जग्गा  १०००००० ३००००० १००००० 

८ 

गोरेटो बाटो, राज कुलो बाटो र चलनचल्तीको बाटोसंग 

जोलडएका दायााँ बायााँको जग्गा  १०००००० ३००००० १००००० 

बाटो नभएका ऄन्य सबै जग्गा         

क्र.

सं. िडा नं. जग्गाको लििरण प्रलत रोपनी रु. कैलफयत 

१ 

मेलम्ची नगरपाललका िडा नं १३ 

खेत १५००००   

२ बारी १०००००   

३ पाखो ५००००   

 

ऄनसुचूी  ३ 

(दफा २ को ईपदफा (४) संग सम्िलन्धत)  

घरको ह्रास कट्टी दर   

बनोटको लकलसम हसकट्टी दर 

अर.लस.लस. फे्रम स्टक्चर भएको भिन िा गोदाम 

िालषणक १.५ प्रलतितका दरले ६० बषण 

सम्म 

लसमेण्ट िा माटोको जोडाइमा इट्टा िा ढुङ्ंगाको गारो भइ अर.लस.लस. 

छाना भएको भिन िा गोदाम िालषणक २ प्रलतितका दरले ४५ बषण सम्म 

लसमेन्ट िा माटोको जोडाइमा आट्टा िा ढुङ्ंगाको गारो जस्ता/टायलको 

छाना भिन िा गोदाम िालषणक ३ प्रलतितका दरले ३० बषण सम्म 

लप्र फ्याब तथा जस्ताले बनेको लभत्ता र लटनको छाना िालषणक ५ प्रलतितका दरले १८ िषण सम्म 

जस्ता िा टायलको छाना भएको सेड  िालषणक ५ प्रलतितका दरले १८ िषण सम्म 

कच्ची छाना भएको िालषणक १० प्रलतितका दरले ९ बषण सम्म 
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ऄनसुचूी–४ 

दफा (३) को ईपदफा (२) संग सम्बलन्धत 

भूद्धमकर ( मालपोत ) को दर 

सम्पलत्त कर प्रयोजनको लालग लनधाणरण गररएको न्यनूतम जग्गाको मलू्याङ्कन दरलाइ न ैभलूमकर (मालपोत) प्रयोजनको 

लालग समेत प्रयोग गररन ेछ ।  

क्र.सं. 

सम्पलत्तको मलू्य रु. मा 
लाग्ने कर रु  मा 

दलेख सम्म 

१ १ दलेख ५०००० ५ 

२ ५०००१ दलेख  १००००० १० 

३ १००००१ दलेख  ५००००० २० 

४ ५००००१ दलेख   १०००००० ३० 

५ १०००००१ दलेख  २०००००० ६० 

६ २०००००१ दलेख  ३०००००० १०० 

७ ३०००००१ दलेख  ४०००००० १५० 

८ ४०००००१ दलेख  ५०००००० २०० 

९ ५०००००१ दलेख  १००००००० ३०० 

१० १००००००१ दलेख  ५००००००० ५०० 

११ ५००००००१ दलेख  १०००००००० ७०० 

१२ १०००००००१ दलेख  २०००००००० १००० 

१३ २०००००००१ दलेख मालथ    २००० 

नोट : (क) प्रत्येक अ.ि.को अलश्वन मसान्तसम्म भलूमकर (मालपोत) दालखला गरेमा १०% प्रलतित छुट लदआनेछ  

(ख) प्रत्येक अ.ि.को पौष मसान्तसम्म भलूमकर (मालपोत) दालखला नगरेमा िालषणक भलूम करको १०% जररिाना 

लाग्नेछ ।  

(ग) झठुा लििरण पेि गरेमा पनुः मलू्यांकनमा लाग्ने जररिाना २५% प्रलतित ह नेछ ।  

(घ) एक िषणको िालषणक मालपोत िक्यौता रहमेा जम्मा भलूमकर (मालपोत) को २०% प्रलतित थप जररिाना लाग्नछे ।  

(ङ) एक िषण भन्दा िलढ भलूमकर (मालपोत) िक्यौता रहमेा जम्मा भलूमकर (मालपोत) िलु्कको ३०% थप जररिाना 

लाग्नेछ ।  

(च) लमलत २०७२ साईन १ गते पलछको मालपोतको िक्यौता रकम एकमषु्ट लतरेमा सो भन्दा ऄगालडको मालपोत रकम 

लमनाहा गररनछे ।  
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ऄनसुचूी–५ 

दफा (४) को ईपदफा (२) संग सम्बलन्धत 

घरजग्गा बहाल कर 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ बमोलजम मेलम्ची नगरपाललका क्षते्र लभत्र लनम्न ऄनसुार घर जग्गा 

बहाल कर लगाइनेछ । 

लस.नं. लबिरण रकम  

१ 

नगर क्षते्र लभत्रका भिन तथा घर, 

पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड, 

कारखाना, जग्गा, पोखरी अलद ।  

(क) संघ/संस्था, कायाणलय, ईद्योग १० प्रलतित 

(ख) ऄन्य व्यिसाय  ७ प्रलतित 

(ग) अिास प्रयोजनको  लालग ३ प्रलतित 

(घ) कृलष प्रयोजनको लालग २ प्रलतित 

 

 नोट : (क) कोलभड–१९ को महामारीबाट भएको बन्दाबन्दीका कारण परेको प्रलतकुल ऄसरलाइ मध्यनजर गद ैअ.ब. 

२०७६/७७ को घर जग्गा बहाल करमा २५ प्रलतितले छुट सह ललयत लदआनेछ ।  

(ख) अ.ब. २०७६/७७ को कर दालयत्ि २०७७ साल अलश्वन मसान्त सम्म भिुान गरेमा मात्र ईल्लेलखत छुट लदआनेछ । 

(ग) अ.ब. २०७६/७७ को कर दालयत्ि भिुान गररसकेको हकमा ईल्लेलखत छुट बराबरको रकम अगामी  अ.ि. 

२०७७/७८ को कर दालयत्िमा लमलान गररनेछ । 

 

ऄनसुचूी–६ 

दफा (५) को ईपदफा (३) साँग सम्बलन्धत 

व्यवसाय कर 

नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुन ैपलन लकलसमको व्यापार तथा व्यिसाय गनलेे नगरपाललकाबाट व्यिसाय इजाजत पत्र ललइ 

िालषणक रुपमा निीकरण गनुण पनछे । व्यिसाय दताण तथा निीकरण गदाण लाग्ने व्यिसाय करको दर दहेाय बमोलजम रहकेो 

छ :  

लस.

नं.  व्यिसालयक िस्तुको कारोिार रकम लििरण िालषणक कर रु. मा 

कैलफयत 

१ 

चुरोट, मद्धदरा थोक द्धबके्रताको द्धबक्री 

१ करोड दलेख मालथ २५०००   

रु. ५० लाख दलेख १ करोड सम्म १५०००   
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रु. २० लाख दलेख ५० लाख सम्म १००००   

रु. १० लाखदलेख २० लाख सम्म ८०००   

रु. ५ लाख दलेख मालथ १० लाख सम्म ६५००   

रु. ५ लाख सम्म । ५०००   

२ 

चुरोट, मद्धदरा खुद्रा द्धवक्री   

रु.२० लाख दलेख ५० लाख सम्म १००००   

रु. १० लाख दलेख २० लाख सम्म ८०००   

रु. ५ लाख दलेख १० लाख सम्म ५०००   

रु. ३ लाख दलेख ५ लाख सम्म । ४०००   

रु. ३ लाख सम्म । ३०००   

३ 

सनु चाँदी तथा गहना बनाउने पसल (ज्वेलरी)   

रु. १ करोड भन्दा मालथ  १५०००   

रु. ५० लाख दलेख १ करोड सम्म १००००   

रु. ३० लाख दलेख ५० लाख सम्म  ८०००   

रु. २० लाख दलेख ३० लाख सम्म ५०००   

रु. १० लाख दलेख २० लाख सम्म ४०००   

रु.  १० लाख सम्म । ३०००   

४ 

द्धभद्धडयो, क्यासेट, ररकडयर तथा प्लेयर टेद्धलद्धभजन,द्धिज, वाद्धशङमेद्धशन, 

कम्प्यूटर, ल्यापटप, मोबाइल, द्धवदु्यत सामान, क्यामेरा, टेद्धलद्धभजन, रेद्धडयो  

आद्धदको थोक तथा खुद्रा द्धबक्री गने   

रु. ५० लाखभन्दा मालथ ५०००   

रु. २० लाख दलेख ५० लाख सम्म ४०००   

रु. १० लाख दलेख २० लाख सम्म । ३५००   

रु.  १० लाख सम्म । ३०००   

५ 

द्धनमायण सामग्री (हाडयवेयर पसल)    

रु. १ करोड भन्दा मालथ  २००००   

रु. ५० लाख दलेख १ करोड सम्म १५०००   
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रु. ३० लाख दलेख ५० लाख सम्म  १००००   

रु. २० लाख दलेख ३० लाख सम्म ५०००   

रु. १० लाख दलेख २० लाख सम्म ४०००   

रु.  १० लाख सम्म । ३५००   

रु. ५ लाख सम्मको रड लसमने्ट नभएको सामान्य हाडणिेयर ३०००   

६ 

कापेट पदाय अन्य फद्धनयद्धशङ्ग पसल     

रु. २० लाखभन्दा मालथ ७०००   

रु. १० लाख दलेख २० लाख सम्म ५०००   

रु. ५ लाख दलेख १० लाख सम्म । ३५००   

रु. ५ लाख सम्म । ३०००   

७ 

पेरोद्धलयम पदाथयको आयल स्टोर वा द्धडपो आयल द्धनगमको दताय 

प्रमाणपत्रको पुिंजीको आधारमा   

१ करोड भन्दा मालथ  २००००   

रु. ५० लाख दलेख १ करोडसम्म  १५०००   

रु. २० लाख दलेख ५० लाख सम्म ८०००   

रु. १० लाख दलेख २० लाख सम्म  ५०००   

रु. ५ लाख दलेख १० लाख सम्म ३५००   

रु. ५ लाख सम्म  ३०००   

८ 

दैद्धनक उपभोग्य खाद्यान्न पदाथय, तरकारी, फलफूल (ग्याससमेत थप भएमा 

२५ प्रद्धतशत रकम थप लाग्ने )   

रु. २० लाखभन्दा मालथ ५०००   

रु. १० लाख दलेख २० लाख सम्म   ४०००   

रु. ५ लाख दलेख १० लाख सम्म । ३०००   

रु. ३ लाख दलेख ५ लाख सम्म । २०००   

रु. ३ लाख सम्म १०००   

छुटै्ट ग्यास लडपो मात्र संचालन गरेको हकमा  ३०००   

९ 
साधारण द्धचया, कफी, खाना, खाजानास्ता, दूध डेरी, द्धमठाई पसल, 

आईसद्धक्रम पालयर आद्धद   
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रु. २० लाखभन्दा मालथ ५०००   

रु. १० लाख दलेख २० लाख सम्म ४०००   

रु. ५ लाख दलेख १० लाख सम्म । ३०००   

रु. ३ लाख दलेख ५ लाख सम्म । २५००   

रु. ३ लाख सम्म १५००   

१० 

कपडा पसल, रेद्धडमेड कपडा फेन्सी र जुत्ता   

रु. ५० लाख दलेख मालथ १००००   

रु. २० लाख दलेख ५० लाख ७५००   

रु. १० लाख दलेख २० लाख सम्म ५०००   

रु. ५ लाख दलेख १० लाख सम्म । ३०००   

रु.  ५ लाख सम्म । २०००   

११ 

सवारी साधन द्धबके्रता (सोरुम)   

हलुका सिारी साधन २००००   

दइु पााँङिे सिारी साधन आलन्जन जलडत १००००   

१२ 

व्यवसायीले  कुनै सामानको द्धडलर राखी द्धबक्री द्धवतरण गरेमा र कूनै 

सामानको थोक पसल राखेमा वा बजारमा सामान द्धवक्री द्धववतरण गने 

व्यवसाय   

रु. १ करोड मालथ २००००   

रु. ६० लाख दलेख मालथ रु.१ करोडसम्म १५०००   

रु ४० लाख दलेख मालथ ६० लाख सम्म १००००   

रु. २० लाख दलेख मालथ ४० लाख सम्म ८०००   

रु. १० लाख दलेख २० लाख सम्म ५०००   

रु. १० लाख सम्म । ४०००   

१३ 

फद्धनयचर शो रुम (काठ तथा स्टील)   

रु. ५ करोड दलेख मालथ १५०००   

रु.१ करोड दलेख रु.५ करोडसम्म १२०००   

रु.५० लाख दलेख रु.१ करोडसम्म १००००   
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रु २० लाख दलेख ५० लाख सम्म ८०००   

रु. १० लाख दलेख २० लाख सम्म ५०००   

रु. ५ लाख दलेख १० लाख सम्म । ४०००   

रु.  ५ लाख सम्म । ३०००   

१४ 

स्टेशनरी, टाइबेल्ट, स्कुलड्े्रस, द्धगफ्ट तथा खेलौना पसल फोटो कपी   

रु. ५० लाख दलेख १ करोडसम्म १००००   

रु. २० लाख दलेख ५० लाख सम्म ८०००   

रु. १० लाख दलेख २० लाख सम्म ५०००   

रु. ५ लाख दलेख १० लाख सम्म । ४०००   

रु. ३ लाख दलेख ५ लाख सम्म । ३०००   

रु. ३ लाख सम्म २०००   

१५ 

कम्प्यूटर ल्यापटप, मोवाईल, रेद्धडयो, टेद्धलद्धभजन, घडी, कुकर आद्धद 

द्धवदु्यत्तीय सामाग्री  ममयत केन्द्र   

रु. २० लाख भन्दा मालथ ५०००   

रु. १० लाख दलेख २० लाख सम्म ४०००   

रु. ५ लाख दलेख १० लाख सम्म  ३५००   

रु. ३ लाख दलेख ५ लाख सम्म  ३०००   

रु. ३ लाखसम्म । २०००   

१६ 

द्धवद्धवध ब्यवसाद्धयक कारोबार (माद्धथ उल्लेख भए भन्दा बाहेक)   

रु. १० करोड दलेख मालथ  २००००   

रु ५ करोड १ दलेख मालथ १० करोडसम्म १५०००   

रु. ३ करोड १ दलेख मालथ ५ करोडसम्म १००००   

रु. १ करोड १ दलेख मालथ ३  करोडसम्म ८०००   

रु. ५० लाख १ दलेख १ करोडसम्म । ७०००   

रु. २० लाख १ दलेख ५० लाख सम्म ५०००   

रु. १० लाख १ दलेख २० लाख सम्म   ४०००   

रु. ५ लाख १ दलेख १० लाख सम्म । ३५००   
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रु. ३ लाख १ दलेख ५ लाख सम्म । ३०००   

रु. ३ लाख सम्म  २०००   

१७ 

पूल हाउस,  द्धजम हाउस , फुटसल   

रु. २० लाखभन्दा मालथ ५०००   

रु. १० लाख १ दलेख २० लाख सम्म ४०००   

रु. ५ लाख १ दलेख १० लाख सम्म  ३५००   

रु. ३ लाख १ दलेख ५ लाख सम्म  ३०००   

रु. ३ लाख सम्म । २०००   

१८ द्धवशेषज्ञ परामशय तथा अन्य व्यवसाद्धयक सेवा    

क  स्वास््य सेवा अनुमद्धत पत्र/दताय शुल्क   

१ लनजी ऄस्पताल÷नलसङ होम प्रलत िैया  ३०००   

२ लक्ललनक स्िास््य परामिण सेिा  ६०००   

४ सामान्य लक्ललनक सलहतको औषलध पसल ५०००   

५ सामदुालयक ऄस्पताल प्रलत िैया १५००   

६ दन्त लक्ललनक ४०००   

७ औषलध पसल÷होलमयोप्याााथी ३०००   

८ ल्याि÷प्याथोलोजी िा डाआग्नोलष्टक सेन्टर प्रलत सेिा  १०००   

९ पोलललक्ललनक प्रलत सेिा २०००   

१० कलिराज, प्राकृलतक लचलकत्सा २०००   

११ चश्मा (ऄलप्टकल) पसल ४०००   

१२ काननू व्यिसायी ३०००   

१३ ल फमण ५०००   

१४ लेखापढी सेन्टर  ३०००   

ख  ईद्धन्जद्धनयररङ सेवा तथा कन्स्लटेन्सी   

१ आलन्जलनयर (व्यलिगत) ५०००   

२ ओभरलसयर (व्यलिगत) २५००   

३ संस्थागत इलन्जलनयररङ्ग कन्स्लटेन्सी (नगरपाललकाको ५०००   
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क्षेत्रमा नक्सा बनाईने)  

(ग) लेखापरीक्षक   

१ चाटणड एकाईन्टेन्ट (लस.ए.) १००००   

२ ऄन्य रलजरिडण लेखापरीक्षक २०००   

(घ) द्धवज्ञापन एजेन्सी ५०००   

१८ 

फ्लेक्स बोडय लगायत अन्य वोडय द्धनमायण ब्यबसायी   

रु. २० लाखभन्दा मालथ ७०००   

रु. १० लाख १ दलेख २० लाख सम्म ५०००   

रु. ५ लाख १ दलेख १० लाख सम्म  ४०००   

रु. ३ लाख १ दलेख ५ लाख सम्म  ३०००   

रु. ३ लाख सम्म ।  २०००   

१९ 

द्धवद्धवध व्यवसायी   

कम्प्यटूर एनाललष्ट तथा प्रोगामर ५०००   

लबमा ऄलभकताण/ऄलधकताण ५००   

सभेयर १५००   

सामान्य पेन्टर १०००   

लिद्यतुीय िाइररङ, प्लम्िररङ्ग , १०००   

२० 

घ वगयको द्धनमायण व्यवसाय दताय तथा नवीकरण दस्तुर    

नयााँ दताण  १५०००   

लनमाणण व्यिसाय/कम्पनी नाम संिोधन, नामसारी तथा 

ठाईाँसारी  ५०००   

घ िगण दताण अिेदन दस्तरू ५००   

क, ख, ग र घ िगणको लनमाणण व्यिसाय सचूीकृत ह न अएमा १०००   

२१ 

अ.ि.मा भएको कारोिारका अधारमा “घ” िगणको फमण निीकरण िलु्क    

रु. ५० करोड दलेख मालथ २५०००   

रु ३० करोड ५० करोड सम्म  १२०००   

रु २० करोड दलेख ३० करोडसम्म १००००   
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रु १० करोड दलेख २० करोडसम्म ८०००   

रु ५ करोड दलेख  १० करोडसम्म ७५००   

रु १ करोड दलेख ५ करोडसम्म ७०००   

रु ५० लाख दलेख १ करोडसम्म ६०००   

रु. ५० लाख सम्म ५०००   

२२ 

उत्पादनमूलक उद्योग    

ईटा, प्लाद्धष्टक, ब्लक,  कृद्धषजन्य वा गैर कृद्धषजन्य कोरा माल वा अधय 

प्रशोद्धधत माल वा खेर गई रहेको माल सामान प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल 

सामान उत्पादन गने गलैंचा, गामेट र तयारी पोशाक, ग्रील, आल्मुद्धनयम, 

मेटल वकय स, व्लक ररङ, फाईवर द्धफक्चर आद्धद उद्योग व्यवसायमा :   

रु. ५ करोड दलेख मालथ  २५०००   

रु.३ करोड १ दलेख ५ करोड सम्म १५०००   

रु.१ करोड १ दलेख ३ करोड सम्म १००००   

रु ५० लाख १ दलेख १ करोडसम्म  ७०००   

रु. २० लाख १ दलेख ५० लाख सम्म ६०००   

रु. १० लाख १ दलेख २० लाख सम्म ५०००   

रु. ५ लाख १ दलेख १० लाख सम्म । ४०००   

रु. ३ लाख १ दलेख ५ लाख सम्म । ३०००   

रु. ३ लाख सम्म  २०००   

२३ ब्यवासायीले स्थानीयस्तरमा उत्पाद्धदत बस्तुको खररद, 

सिंकलन, सिंचय केन्द्र स्थापना गरेमा ३०००   

२४ 

प्राकृद्धतक स्रोत र साधन उपयोग गने उद्योग (क्रसर, अन्य उजायमूलक उद्योग, 

खद्धनज उद्योग, सेराद्धमक्स, ढलौट) सामग्री उत्पादन  आद्धद ।   

रु.५ करोडभन्दा मालथ १०००००   

रु  १ करोड १ दलेख ५ करोडसम्म ५००००   

रु ५० लाख १ दलेख १ करोडसम्म २००००   

रु.२० लाख १ दलेख रु.५० लाख सम्म १००००   
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रु. १० लाख १ दलेख २० लाख सम्म ४०००   

रु. ५ लाख १ दलेख १० लाख सम्म ।   ३०००   

रु. ३ लाख १ दलेख ५ लाख सम्म । २५००   

रु. ३ लाख सम्म २०००   

२५ 

खानी तथा क्रसरजन्य उद्योग (वाद्धषयक व्यवसाय शुल्क)    

क्रसर ईद्योग (बालुिा र लगटी दबैु प्रिोधन गने) ९५००००   

बालुिा प्रिोधन क्रसर ईद्योग (बालुिा मात्र प्रिोधन गने)  ९०००००   

सामान्य लफरलफरे (बालुिा मात्र प्रिोधन गने )  ५०००००   

ऄन्य खानी तथा खलनजजन्य ईद्योग  ५०००००   

ऄन्य खानी तथा खलनजजन्य ईद्योग दताण लसफाररस िलु्क 

(क्रसर ईद्योग बाहके)  ५००००   

२६ 

कृद्धषसिंग सम्बद्धन्धत व्यवसाय, फूल द्धवरुवा द्धबक्री, नसयरी सिंचालन, तरकारी 

खेती, माहुरी र माछा सम्बन्धी   

रु. १० लाख दलेख मालथ   १५००   

रु. ५ लाख १ दलेख १० लाख सम्म   १०००   

रु. २ लाख १ दलेख ५ लाख सम्म । ७००   

रु.  १ लाख सम्म । ५००   

२७ 

वन पैदावारमा आधाररत उद्योग व्यवसाय, काठ द्धचरान (सद्धमल), प्लाइउड 

उद्योग, बेत, बाँस, काठका सामान द्धनमायण वा फद्धनयचर उत्पादन, काठमा 

कलात्मक बटु्टा कुदे्न, हस्तकला आद्धद   

रु. ५० लाख दलेख मालथ  १००००   

रु. २० लाख दलेख ५० लाखसम्म ८०००   

रु. १० लाख १ दलेख २० लाख सम्म ५०००   

रु. ५ लाख १ दलेख १० लाख सम्म । ३०००   

रु.  ५ लाख सम्म । २०००   

२८ 

द्धमलहरु : तेल, चामल, द्धचउरा, मसला जस्ता कुटानी द्धपसानी द्धमल   

रु. २० लाख दलेख मालथ  ५०००   

रु. १० लाख १ दलेख २० लाख सम्म ४०००   
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रु. ५ लाख १ दलेख १० लाख सम्म । ३०००   

रु. ५ लाख सम्म । २०००   

२९ 

पशुपालन फमय : (गाई, भैसी, बाख्रा, भेंडा, कुखुरा, बिंगुर, पशुपक्षी)   

रु. ५ करोडभन्दा मालथ ३०००   

रु. १ करोड १ दलेख ५ करोडसम्म २५००   

रु. ५० लाख १ दलेख १ करोडसम्म २०००   

रु. २० लाख १ दलेख ५० लाख सम्म १५००   

रु. १० लाख १ दलेख २० लाख सम्म १०००   

रु. ५ लाख १ दलेख १० लाख सम्म । ८००   

रु. ५ लाख सम्म । ५००   

३० 

दाना तथा पशु आहार उत्पादन   

रु.१ करोड दलेख मालथ ५०००   

रु.५० लाख १ दलेख १ करोड सम्मका  ४०००   

रु.२० लाख १ दलेख ५० लाख सम्म २५००   

१० लाख १ दलेख २० लाख सम्म २०००   

१० लाख सम्म  १०००   

३१ 

पययटन उद्योगः घरवास पययटन होटेल, होटल, रेषु्टराँ, ररसोट, राभल एजेन्सी, 

राद्धफ्टङ्ग, रेद्धकङ्, वेलुन उडान, फनपाकय , पोलो, घोडचढी, दोहोरी आद्धद ।   

रु. १० करोड मालथ १५०००   

रु.५ करोड १ दलेख १० करोडसम्म १२०००   

रु. २ करोड १ दलेख ५ करोडसम्म     १००००   

रु. १ करोड १ दलेख २ करोडसम्म ८०००   

रु. ५० लाख १ दलेख १ करोडसम्म ६०००   

रु. २० लाख १ दलेख ५० लाख सम्म ५०००   

रु. १० लाख १ दलेख २० लाख सम्म ४०००   

रु. ५ लाख १ दलेख १० लाख सम्म । ३०००   

रु. ३  लाख १ दलेख ५ लाख सम्म ।  २५००   
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रु. ३ लाख सम्म २०००   

३२ 

राभल एजेन्सी, यातायात तथा ढुवानी सेवा आद्धद)    

रु. २० लाख भन्दा बढी  १००००   

रु. १० लाख दलेख २० लाख सम्म   ७०००   

रु. ५ लाख दलेख १० लाखसम्म  ५०००   

रु. ५ लाखसम्म  ४०००   

३३ 

सेवा उद्योग : (छापाखाना, परामशय सेवा, फोटोग्राफी, फोटो स्टूद्धडयो,  

प्रयोगशाला, शीत भण्डार, कलर ल्याव, स्क्रीन द्धप्रन्ट, साईन बोडय बनाउने 

लगायतका अन्य उद्योग व्यवसायमा)   

रु. ५ करोड भन्दा मालथ  १००००   

रु. १ करोड दलेख ५ करोडसम्म ८०००   

रु. ५० लाख दलेख १ करोडसम्म ७०००   

रु. १० लाख दलेख ५० लाखसम्म ६०००   

रु. ५ लाख दलेख १० लाख सम्म । ५०००   

रु. ३ लाख दलेख ५ लाख सम्म । ४०००   

रु. ३ लाख सम्मको  ३०००   

३४ 

व्यापाररक एविं आवासीय कम्प्लेक्स आद्धद द्धनमायण गरर सिंचालन गने 

व्यवसायमा   

रु. २० करोड दलेख मालथ १५०००   

रु  ५ करोड दलेख २० करोडसम्म १००००   

रु. १ करोड दलेख ५ करोडसम्म ८०००   

रु. ५० लाख दलेख  १ करोडसम्म   ७०००   

रु. १० लाख दलेख ५० लाखसम्म   ६०००   

३६ 

सजचार सेवा   

लनजी क्षेत्रका टेललफोन, फ्याक्स सेिा, फोटोकपी, इन्टरनेट 

अलद समेत ५०००   

कुररयर सेिा (सामान समतेको ढुिानी) ५०००   

 प्रकािन गहृ /ऄनलाइन  ५०००   
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इन्टरनटे सेिा प्रदायक व्यिसाय १००००   

३७ एफ.एम. सिंचालन     ३०००   

३८ 
टेद्धलफोन, मोवाईल, वायरलेस कम्यूद्धनकेशन लगायत 

वी टी एस टावर ८०००   

३९ 

द्धवत्तीय सेवा (वाद्धषयक शुल्क)    

लनजी क्षेत्रको अलथणक कारेिार गने  क बगणका बैंकको िाखा  १५०००   

लनजी क्षेत्रको अलथणक कारेिार गने  ख बगणका बैंकको िाखा  १२०००   

लनजी क्षेत्रको अलथणक कारेिार गने  ग बगणका बैंकको िाखा  १००००   

लनजी क्षेत्रको अलथणक कारेिार गने  घ बगणका बैंकको िाखा  ५०००   

लिमा कम्पनी िाखा ५०००   

सहकारी बैंक तथा ऄन्य लिलत्तय संस्था  २०००   

४० 

सहकारी सिंस्था    

रु. १० लाख भन्दा मालथ कारोिार भएको  २०००   

रु. १० लाखसम्म कारोिार भएको  १०००   

कृलष सहकारी संस्था दताण िलु्क  ५००   

सहकारी संस्था ऊण÷योजना माग लसफाररस  १०००   

सहकारी संस्था दताण प्रमाणपत्र प्रलतलललप दस्तुर  २००   

ऄन्यत्र दताण भएका सहकारीहरु नपामा सलूचकृत ह ाँदाको सेिा 

िलु्क  ५००   

४१ द्धवदेशी मुद्रा सटही काउण्टर, रेद्धमट्यन्स सेवा   

  मखु्य कायाणलय १००००   

  िाखा कायाणलय ५०००   

४२ माद्धथ उल्लेख नभएका नेपाल सरकार वा अन्य द्धनकायमा द्धवद्धधवत दताय भई 

सकेका र यस न.पा. मा सचूीकृत मात्र हुने प्रकृद्धतका ब्यवसायहरु   

   ५ करोड दलेख मालथ   ५०००   

  १ करोडदलेख ५ करोडसम्म ४०००   

   २० लाख दलेख १ करोडसम्म ३०००   
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   २० लाख सम्म पूाँजी कारोिार २०००   

४३ 

द्धशक्षा सेवाः सिंस्थागत द्धवद्यालयको अनुमद्धत पत्र/दताय, नवीकरण  

तह िगण निीकरण 

ऄनमुलत/दताण 

िलु्क 

क स्िीकृलतको लालग धरौटी     २०००० 

ख क्याम्पस     ५०००० 

ग 

माध्यलमक तह ९ दलेख १२ कक्षा सम्म 

क ५००० १०००० 

ख ४००० ८००० 

ग ३००० ६००० 

घ २००० ४००० 

घ 

अधारभतू तह ६ दलेख ८ कक्षा सम्म 

क ४००० ८००० 

ख ३००० ६००० 

ग २००० ४००० 

घ १००० २००० 

ङ 

अधारभतू तह १ दलेख ५ कक्षा सम्म 

क ४००० ८००० 

ख ३००० ६००० 

ग २००० ४००० 

घ १००० २००० 

च 

मण्टेश्वरी  

क ३००० ६००० 

ख २५०० ५००० 

ग २००० ४००० 

घ १००० २००० 

छ  

लििसु्याहार कक्षा संचालन 

क ३००० ६००० 

ख २५०० ५००० 

ग २००० ४००० 

घ १००० २००० 

ज मण्टेश्वरी, लििसु्याहार केन्र, लिद्यालय अलदको ठाईाँसारी      १००० 
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झ  अिेदन फाराम     २०० 

ञ  संस्थागत लिद्यालय धरौटी  खाता निीकरण िालषणक     ५०० 

४४ 

ताद्धलम तथा अनुसन्धान केन्द्र, परामशय सेवा सिंचालन, अनुमद्धत    

रु.२० लाख भन्दा बढी  ८०००   

रु. १० लाख दलेख २० लाख सम्म  ६०००   

रु. ५ लाख दलेख  १० लाख सम्म । ५०००   

रु. ५ लाख सम्म ४०००   

४५ 

टाईद्धपङ्ग, कम्प्यूटर तथा भाषा प्रद्धशक्षण सिंस्था,टयूशन सेन्टर तथा 

तयारी कक्षा सिंचालन   

रु. १० लाख दलेख मालथ ५०००   

रु. ५ लाख दलेख १० लाख सम्म । ४०००   

रु. ३ लाख दलेख ५ लाख सम्म । ३०००   

रु. ३ लाख सम्म २०००   

४६ 

ममयत सम्भारः हेभी ईद्धक्वप्मेन्ट बस, रक, कार मोटरसाईकल, साईकल 

ममयत, ररसोद्धलङ, ररकण्डीसन, कारखाना तथा सद्धभयद्धसङ्ग, 

इद्धन्जद्धनयररङ्ग, इलेक्रोद्धनक्स, स्क्रायद्धवङ्ग, ईम्पलाद्धन्टङ्ग   

रु. ५० लाखभन्दा मालथ हभेी इलक्िप्मेन्ट  ८०००   

रु. २० लाख दलेख रु. ५० लाखसम्म  ६०००   

रु. १० लाख दलेख २० लाखसम्म  ५०००   

रु. ५ लाख दलेख १० लाख सम्म   ४०००   

रु. ३ लाख दलेख ५ लाख सम्म । ३०००   

रु.  १ दलेख ३ लाख सम्म । २५००   

४७ 

मावयल, सेनेटरी, रिंग, द्धससा तथा प्लाईउड, कानेस हाउस डेकोर, 

फेब्रीकेशन आाद्धदको पसल   

रु.१ करोड दलेख मालथ १००००   

रु. ५० लाख दलेख १ करोडसम्म ८०००   

रु. २० लाख दलेख ५० लाख सम्म ५०००   

रु. १० लाख दलेख २० लाख सम्म ४०००   
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रु. १० लाख सम्म । ३०००   

४८ 

भाडावतयन पसल    

रु. २० लाख भन्दा मालथ ५०००   

रु. १० लाख दलेख २० लाख सम्म ४०००   

रु. ५ लाख दलेख १० लाख सम्म । ३५००   

रु. ३ लाख दलेख ५ लाख सम्म । ३०००   

रु. ३ लाख सम्म २०००   

४९ 
कवाडी सिंकलन तथा द्धवक्री द्धवतरण व्यवसाय (द्धनकासी कर 

बाहेक) २५००   

५० 

केवुल नेटवकय  र अन्य च्यानल बाद्धषयक ग्राहक सिंख्यका आधारमा, 

द्धस.द्धस. क्यामरा   

१५ सय भन्दा िढी िाहक भएमा   ८०००   

पन्र सय सम्म भएमा  ६०००   

एक हजार सम्म िाहक भएमा ४०००   

पांच सयभन्दा कम भएमा ३०००   

५१ 

अन्य व्यवसाय   

पाकण , लपकलनक स्पट लनजी ३०००   

टुर ऄपरेटर २०००   

ड्राइ लक्लनसण २०००   

५२ 

पाटी प्यालेस (नक्सा स्वीकृत वा द्धनयद्धमत भएकोमा)   

रु.  १ करोड दलेख मालथ १००००   

रु. ५० लाख दलेख १ करोड सम्म ८०००   

रु. २० लाख दलेख ५० लाख सम्म ६०००   

रु. १० लाख दलेख २० लाख सम्म ५०००   

रु. ५ लाख दलेख १० लाख सम्म । ३०००   

रु. ३ लाख दलेख ५ लाख सम्म । २०००   

रु. ३ लाख सम्म १५००   
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५३ 

क्याटररङ सेवा   

५ लाख मालथ ५०००   

३ लाख मालथ ५ लाख सम्म ३०००   

३ लाख सम्म २०००   

५४ 

मास ुपसल    

५ लाख मालथ ५०००   

३ लाख मालथ ५ लाख सम्म ३०००   

३ लाख सम्म २०००   

५५ कष्ट्मेद्धटक, केश श्रृगार सैलुन व्यूटी पालयर द्धसलाई कटाई   

  ५ लाख मालथ ३०००   

  ३ लाख मालथ ५ लाख सम्म २०००   

  ३ लाख सम्म १०००   

५६ ब्यवसाय पररचय पाटी प्रद्धत वगयफीट १०   

५७ सवारी प्रद्धशक्षण   

  िायल सेन्टर ८०००   

  ड्राइलभङ्ग सेन्टर हभेी ८०००   

  ड्राइलभङ्ग सेन्टर चारपांिे लाइट ५०००   

  ड्राइलभङ्ग सेन्टर दइु पांिे २०००   

५८ एक भन्दा वढी व्यवसाय सिंचालन गने फमयको हकमा   

  रु. ५ करोड दलेख मालथ  १००००   

  रु.  १ करोड दलेख ५ करोडसम्म ८०००   

  रु.  ५० लाख दलेख १ करोडसम्म  ७०००   

  रु.  १० लाख दलेख ५० लाखसम्म ६०००   

  रु. ५ लाख दलेख १० लाखसम्म ५०००   

  रु. १ लाख दलेख ५ लाखसम्म   ४५००   

  रु. १ लाखसम्म  ४०००   
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व्यवसाय दताय, नवीकरण तथा खारेजी सम्बन्धमा : 

१.कुनै पलन व्यिसायीले लनयमानसुार व्यिसाय दताण गनण चाहमेा िडाको हकमा सम्बलन्धत िडा कायाणलय र न.पा.को 

हकमा नगरपाललका कायाणलयमा लनिेदन पेि गनुण पने छ ।  

२.ज्येष्ठ नागररक, मलहला तथा ऄपाङ्गता भएका व्यलिको नाममा व्यिसाय दताण गदाण दताण गनण लाग्ने िलु्कमा ५०% 

छुट लदआनछे ।  

३.मालथ निीकरण िलु्क र िालषणक व्यिसाय िलु्क ईल्लेख गरेका भन्दा बाहकेका व्यिसायको हकमा व्यिसाय 

निीकरण िलु्क दताण िलु्कको ५०% ह नेछ ।  

४.मालथ ईल्लेख भएका सब ैव्यिसायहरु प्रत्येक अ.ि.को अलश्वन मसान्तस लभत्र निीकरण गनुणपनेछ । ईि ऄिलधमा 

निीकरण नगरेमा सोही अ.ि.को लालग २५% थप जररिाना लाग्नेछ ।  

५.दइु िषण िा सो भन्दा बढी समयसम्म व्यिसाय निीकरण नगरेमा हालको निीकरण िलु्कमा थप ५०% का दरले 

जररिाना ललआनछे ।   

६.लनमाणण व्यिसाय इजाजत पत्रको हकमा प्रत्येक अ.ि.को चतै्र मसान्तसम्म निीकरण नगरेमा ईि इजाजतपत्र खारेज 

ह नेछ ।  

७.िडा/न.पा.लाइ लतनुणपने सम्पणूण कर र सम्झौता ऄनसुारको घरभाडा चिूा गररसके पलछ मात्र सम्बलन्धत लनकायमा दताण 

खारेजीको लालग लसफाररस गन ेिा व्यिसाय खारेजी गररनछे ।  

नोट :  

१.कोलभड–१९ को महामारीबाट भएको बन्दाबन्दीका कारण परेको प्रलतकुल ऄसरलाइ मध्यनजर गद ैअ.ब. 

२०७६/७७ को व्यिसाय करमा २५ प्रलतितले छुट सह ललयत लदआनछे ।  

२.अ.ब. २०७६/७७ को कर दालयत्ि २०७७ साल अलश्वन मसान्तसम्म भिुान गरेमा मात्र ईल्लेलखत छुट लदआनेछ । 

३.अ.ब. २०७६/७७ को कर दालयत्ि भिुान गररसकेको हकमा ईल्लेलखत छुट बराबरको रकम अगामी अ.ि. 

२०७७/७८ को कर दालयत्िमा लमलान गररनेछ । 

 

 

ऄनसुचूी–७ 

दफा (६) को ईपदफा (१) साँग सम्बलन्धत 

जद्धडवुटी, कवाडी र जीवजन्तु करको दर  

नगर क्षते्रलभत्र ईत्पादन िा संकलन भै व्यिसालयक ईपयोग ह न ेलनम्नलललखत िस्तुहरुमा दहेाय बमोलजम जलडबटुी, 

कबाडी र जीिजन्तु कर ललआनेछ ।  

लस.न ं लििरण आकाइ  करको दर  (रु) 

१ उन, खोटो  प्रलत के.जी.  ६ 

२ बज्रजन्ती, काफलको बोक्रा, चतु्रोको बोक्रा  प्रलत के.जी.  २ 
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३ लोठ सल्लाको पात, सतुिा, लप्सी  प्रलत के.जी.  ५ 

४ धलसंगरे  प्रलत के.जी.  ३ 

५ धपुीको काठ  प्रलत के.जी.  २० 

६ 

पैयकुो बोक्रो, सल्लाको लसङ्टा, एसेलुको डााँठ, 

लततेपाती, मलजठो, धपुीको पात, ऄमला, काईलो, हरो, 

बरो  प्रलत के.जी.  १ 

७ साल प्रलत क्य.ूलफट  प्रलत क्य.ूलफट २०० 

८ 

सल्लो, ईलत्तस, लचलाईन,े कटुस, मौिा, ऄस्ना (साज), 

लिररस, लसमल, ऄन्य प्रलत क्य.ूलफट ५ 

९ दाईरा  प्रलत लिप ५०० 

१० 

काठ कटानी, मछुानी र पाआललङ्ग (समहू भन्दा बालहर 

लिक्री÷लनकासी) गरेमा  प्रलत क्य.ूलफट २० 

११ 

प्रचललत काननूले लनषेध गरेका जीिजन्तु बाहकेका ऄन्य 

मतृ िा माररएका जीिजन्तुको हाड, लसङ, प्िााँख, छाला 

अलद  प्रलत के.जी. ५ 

१२ 

सािणजलनक तथा ऐलानी जग्गामा रहकेा काठ, दाईरा, 

जराजरुी, दहत्तर बहत्तर लिक्री िलु्क दर   स्तर (िेड)  

करको दर प्रलत क्य.ूलफट 

रु. 

साल  

ए १००० 

बी ७०० 

सी  ५०० 

ओखर, चााँप र दार   – ५०० 

लससौ (िकृ्षारोपण)  

४ लफट र सो भन्दा 

बढी गोलाइ भएको  ४०० 

४ लफट भन्दा कम 

गोलाइ भएको  २०० 

ऄस्ना, जामनु, कमाण, टुनी र लसररस ए ३०० 

  बी  २०० 

खोटे सल्लो  ए २०० 

  बी  १५० 

लसमल  – १२५ 
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हरो, बरो, फल्द,ु लचलाईाँने र सौर  – २०० 

ईलत्तस, कटुस, मसला, अाँप, ऄन्य सल्लो – १०० 

बोटधंगरेो  – ८० 

ऄन्य (मालथ ईल्लेख भए दलेख बाहके)    ७५ प्रलत क्य.ूलफट 

१३ 

जरा र ठुटा      

साल    ७५।– प्रलत ठुटा  

ऄन्य    ४०।- प्रलत ठुटा  

१४ 

बल्लाबल्ली (३ लफट भन्दा साना)  स्तर (िेड)  मलू्य दर  

साल   
ए १५० 

बी  १०० 

ऄस्ना, कमाण र जामनु ए ७५ 

बी  ५० 

मसला  

ए ५० 

बी  २५ 

  ऄन्य  ए २५ 

१५ दाईरा  आकाइ  मलू्य दर रु.  

१५.१ व्यापाररक प्रयोजन      

 (क)  साल  

प्रलत चट्टा  ८००० 

  

रु १।– प्रलत के.जी. 

(लचरुिा र लप्स टप्स 

समेत)  

 (ख)  लससौ र लटक  

प्रलत चट्टा  १२००० 

  रु १।५०  प्रलत के.जी.  

 (ग)  ऄन्य  

प्रलत चट्टा  ४००० 

  

रु ०।५० प्रलत के.जी. 

(लचरुिा र लप्स टप्स 

समेत)  

१५.२ दाह सिंस्कार      
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 (क)  साल  

प्रलत चट्टा  १००० 

  

रु ०।२५ प्रलत के.जी. 

(लचरुिा र लप्स टप्स 

समेत)  

 (ख)  ऄन्य  

प्रलत चट्टा  ५०० 

  

रु ०।१५ प्रलत के.जी. 

(लचरुिा र लप्स ६प्स 

समेत)  

१५.३ घरकाज      

 (क  साल  

प्रलत चट्टा  ४००० 

  

रु ०।५० प्रलत के.जी. 

(लचरुिा र लप्स टप्स 

समेत)  

 (ख)  ऄन्य   

प्रलत चट्टा  २००० 

  

रु ०।२५ प्रलत के.जी. 

(लचरुिा र लप्स टप्स 

समेत)  

१५.४ 

काठ कटान  :      

घरायसी प्रयोजनको लालग  प्रलत रुख रु. ५० 

व्यापाररक प्रयोजनको लालग   प्रलत रुख रु. १०० 

१६ किाडी कर      

(क) 

खाली लससी, प्लालष्टक बोतल, भााँडाकुाँ डा, परुाना जतु्ता, 

चप्पल, ग्याललन र जलकण न) खाली बोरा, तेलको लटन, 

धातुका टुक्राहरु, पनुः प्रिोधन गरी पनुः प्रयोगमा अईन 

सक्ने सामानहरु ।  

ठूलो िक  प्रलत िक रु. ३०००, सानो िक/लिपर 

रु. १५०० र ि्याक्टर रु. १००० 
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ऄनसुचूी– ८ 

दफा (७) को ईपदफा (२) संग सम्बलन्धत 

सवारी साधन करको दर  

नगरपाललका क्षेत्रलभत्र संचालन ह ने दहेायका सिारी साधनमा पलहलो पटक सिारी दताण र िालषणक रुपमा निीकरण गदाण 

लाग्ने करको दर लनम्न ऄनसुार ह नछे ।  

लस.नं. लििरण दताण तथा इजाजत रु. िालषणक कर रु. 

१ ऄटोररक्सा १००० २५०० 

२ लिद्यतुीय ररक्सा  १००० २५०० 

३ ररक्सा तथा ठेला   २०० ५०० 

 

 

ऄनसुचूी—९ 

दफा (८) को ईपदफा (१) संग सम्बलन्धत  

लिज्ञापन करको दर  

लस.न ं लिज्ञापन सामािीको लकलसम  िालषणक लिज्ञापन कर रु. 

१ लिद्यतुीय लडलजटल बोडण प्रलत िगण लफट  २०० 

२ होलडणङ्ग बोडण/साआन बोडण प्रलत िगण लफट  ७५ 

३ ब्यानर पोष्टर प्रलत िगण लफट  १० 

४ लभत्त ेलेखन प्रलत िगण लफट  १० 

५ व्यापाररक स्टल (प्रलत गोटा) १५० 

६ व्यापार तथा मलेा अलदमा आलेक्िोलनक लडस्प्ले (दलैनक)  २०० 

 

नोटः (१) नगरपाललका क्षते्रलभत्र लनजी सम्पलत्तको ईपयोग गरी कसैले लिज्ञापन राख्न चाहमेा नगरपाललकाको इजाजत 

ललइ लिज्ञापन सामिी राख्न सक्नछे । यस्तो लिज्ञापन राखे िापत नगरपाललकालाइ बझुाईन ुपन ेलिज्ञापन करको दर 

सािणजलनक स्थलमा राखेको लिज्ञापन करको दरको अधा (पचास प्रलतित) ह नेछ । 

(२) नगरपाललकाको आजाजत नललइ गररएका लिज्ञापन सामिीहरुलाइ नगरपाललकाले कुन ैपलन समयमा ऄिीम सचूना 

लिना हटाईन सक्नछे । 
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ऄनसुचूी—१० 

दफा (१०) को ईपदफा (१) संग सम्बलन्धत    

बहाल द्धबटौरी शुल्कको दर 

लस.न ं लििरण आकाइ 

करको 

दर (रु) 

१ 

तालामाराङ–मेलम्ची, काफ्लेखोला–मेलम्ची र मलेम्ची –लसपाघाटसम्मको 

हलेम्ब ुसहायक राजमागण असपासका सािणजलनक संरचना/जग्गाहरु      

१.१ नदीजन्य पदाथण ईत्पादन/संकलन सम्बन्धी ईद्योग   प्रलत रोपनी  १००० 

१.२ कृलष तथा कृलषजन्य व्यिसाय  प्रलत रोपनी  २५०० 

१.३ स्थायी संरचना बनेकाको हकमा  प्रलत िगण लफट २५ 

१.४ ऄस्थायी संरचना बनेकाको हकमा  प्रलत िगण लफट २० 

१.५ स्थायी िा ऄस्थायी संरचनाको कम्पाईण्ड लभत्रको जग्गा  प्रलत रोपनी १००० 

१.६ हाट बजार  

प्रलत लदन प्रलत 

स्टल ५० 

२ 

मालथ लस.न.ं १ मा ईल्लेख भएका क्षेत्र बाहकेका नगरपाललका लभत्रका 

सािणजलनक संरचना÷जग्गाहरु      

२.१ नदीजन्य पदाथण ईत्पादन/संकलन सम्बन्धी ईद्योग  प्रलत रोपनी  

१०००

० 

२.२ कृलष तथा कृलषजन्य व्यिसाय  प्रलत रोपनी  १००० 

२.३ स्थायी संरचना बनेकाको हकमा  प्रलत िगण लफट १५ 

२.४ ऄस्थायी संरचना बनेकाको हकमा  प्रलत िगण लफट १० 

२.५ स्थायी िा ऄस्थायी संरचनाको कम्पाईण्ड लभत्रको जग्गा  प्रलत रोपनी ५००० 

२.६ हाट बजार  

प्रलत लदन प्रलत 

स्टल ३० 

३ भिन      

३.१ (क) पक्की   प्रलत िगण लफट ७० 

३.२ (ख) कच्ची   प्रलत िगण लफट ५० 
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ऄनसुचूी—११ 

दफा (११) को ईपदफा (१) संग सम्बलन्धत  

सवारी साधन पाद्धकय ङ शुल्कको दर 

लस.न ं लििरण 

करको दर (रु)  

प्रलत पटक  प्रलत लदन 

१ स्कुटर/मोटरसाआकल  १० ५० 

२ हलुका सिारी साधन २० १५० 

३ ियाक्टर  २० १५० 

४ हभेी सिारी साधन–बस, िक  ३० २५० 

 

 

 

 

ऄनसुचूी—१२ 

दफा (१२) को ईपदफा (१) संग सम्बलन्धत  

सेवा शुल्क, दस्तुर  

िेलकङ् कायोलकड, प्याराग्लाआलडङ्ग तथा याणफ्टीङ्ग िलु्क 

  लस.न ं लििरण आकाइ  करको दर (रु) 

१ याणफ्टीङ्ग सेिा िलु्क 

प्रलत 

व्यलि  ५० 

२ िेलकङ  

प्रलतव्यलि 

प्रलत लदन ५० 

१ सम्पत्ती मूल्याङ्कन सेवा शुल्क :     

१.१  लधतोको लालग प्रलत हजार     रु १ 

१.२ 

घरजग्गा मलू्याङ्कन (लिद्याथीलाइ कूल मलू्याङ्कनको ५० 

प्रलतित छुट)       ०.१ प्रलतित 

१.३ 

अय स्रोत प्रमालणत ( लिद्याथीलाइ कूल मलू्याङ्कनको ५० 

प्रलतित )       ०.५ प्रलतित 

२ घर जग्गासिंग सम्बन्धी द्धसफाररस दस्तुर :   
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२.१ घर, जग्गा नामसारी लसफाररस   ५०० 

२.२ जोत कायम र नामसारी लसफाररस   ५०० 

२.३ घर, जग्गा दताण लसफाररस    ५०० 

२.४ जोत नामसारी लसफाररस (गठुी राजगठुी)   ५०० 

२.५ 

मोही जग्गा धनीबीच जग्गा िााँडफााँट गरी हक छुट्याईने 

लसफाररस    ३०० 

२.६ बकस पत्रबमोलजम घर जग्गा नामसारी दताण,दा.खा.लसफाररस      २०० 

२.७ नाम, थर संिोधन लसफाररस    २०० 

२.८ 

गठुी जग्गा, राज गठुीमा रैतान जग्गा रैकर नम्बरीमा पररणत 

गदाण नामसारी लसफाररस   ५०० 

३ चार द्धकल्ला प्रमाद्धणत द्धसफाररस    

३.१ चार लकल्ला प्रमालणत    ३०० 

३.२ थप प्रलत लकत्ता    १०० 

३.३ ईद्योग चारलकल्ला प्रमालणत  (प्रलत लकत्ता)   ५०० 

४ अन्य द्धसफाररस    

४.१ धारा लिजलुी जडान लसफाररस साधारण   १०० 

४.२ ईद्योग लिजलुी जडान लसफाररस (प्रलत लकलोिाट)   २०० 

४.३ तीन पसु्ते प्रमालणत र फोटो टााँस लसफाररस   २०० 

४.४ साधारण ऄन्य लसफाररस   २०० 

४.५ सजणलमन मचुलु्का प्रमालणत   २०० 

४.६ 

कारखाना िा ईद्योग भिन स्िालमत्ि लसफाररस (प्रलत िगण 

लफट)   ५ 

४.७ अद्धमनिारा स्थलगत नाँपजाँच शुल्क   

  (क) नगरपाललका क्षेत्र लभत्र    १००० 

  (ख) नगरपाललका क्षते्र बालहर    २००० 

४.८ घरबाटो भए नभएको प्रमाद्धणत गरेको    ५०० 

४.९ जग्गा धनी पजुाणको प्रलतललपी लसफाररस   २०० 

४.१ नेपालीबाट गररन ेलसफाररस    २०० 
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४.११ ऄंिेजीबाट गररने जनुसकैु लसफाररस   ३०० 

४.१२ िैिालहक सम्िन्ध प्रमालणत लसफाररस   २०० 

४.१३ ऄलििालहत प्रमालणत लसफाररस                                                                       ५०० 

४.१४ नाता प्रमालणत    २०० 

४.१५ व्यलिगत घटना लिलम्ब दस्तरु    १०० 

४.१६ छुट जग्गा दताण लसफाररस    ५०० 

४.१७ जग्गा नामसारी लसफाररस    २०० 

४.१८ मोही नामसारी लसफाररस    २०० 

४.१९ लडलर ललन ेलसफाररस    २००० 

४.२ नागररकता लसफाररस    १०० 

४.२१ 

बालहरी लजल्ला कमणचारी पररिार नागररकता/प्रलतलललप 

लसफाररस   १०० 

४.२२ नागररकताको प्रलतलललप लसफाररस    १५० 

४.२३ ऄंलगकृत नागररकता लसफाररस    ५०० 

४.२४ सामदुालयक/सरकारी लिद्यालयको तह िलृि लसफाररस    २००० 

४.२५ संचार टािर स्पीकृलत लसफाररस    १०००० 

४.२६ योजना माग लसफाररस (मालथल्लो तहको लालग)   २०० 

४.२७ लेनदने कारोिारको ललखत प्रमालणत    २०० 

४.२८ समािेलि िगणको लसफाररस    २०० 

४.२९ ऄन्य लसफाररस    २०० 

४.३ उद्योग, पसल व्यवसाय वन्द द्धसफाररस २०० 

४.३१ 

ईद्योग व्यिसाय ठाईाँसारी , प्रमाण पत्र प्रलतलललप दस्तूर  नगर 

लभत्र   ५०० 

४.३२ ईद्योग व्यिसाय ठाईाँसारी दस्तूर नगर िालहर.   १००० 

४.३३ ईद्योग व्यिसाय नभएको व्यहोरा लसफाररस दस्तरू   ३०० 

४.३४ व्यिसाय गरेको व्यहोराको लसफाररस दस्तूर   ३०० 

४.३५ व्यिसाय नामसारी दस्तूर   ५०० 

४.३६ ईद्योग नामसारी लसफाररस दस्तरू   १००० 
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४.३७ नाता सम्बन्ध (िैदलेिक प्रयोजन) दस्तूर   ५०० 

  नाता सम्बन्ध प्रमालणत दस्तुर (अन्तररक)    २०० 

४.३८ चाररलत्रक लसफाररस   ५०० 

४.३९ बसोबास प्रमालणत दस्तरू   २०० 

४.४ कर चिुा लसफाररस दस्तूर   ५०० 

४.४१ तालाबन्दी बहाल कोठा खोल्न ेसेिा िलु्क    ३०० 

४.४२ पररिाररक लििरण लसफाररस   २०० 

४.४३ संस्थागत लिद्यालय परीक्षा िलु्क (प्रलत लिद्याथी)   २०० 

४.४४ पनुणयोग िलु्क (प्रलत लिद्याथी)    २०० 

५ सिंस्था दताय शुल्क :   

  संघ/संस्था कायणक्रम संचालन ऄनमुलत/स्िीकृलत    १००० 

  नाफा मलुक संस्था दताण    ३००० 

६ गैर नाफामुलक सिंस्था दताय    

  (क) खानपेानी तथा लसंचाइ जल ईपभोिा संस्था    ५०० 

  (ख) कृषक समहू दताण िलु्क    २०० 

  (ग) रासायलनक मल लबक्री तथा कारोिार दताण    ५०० 

  (घ) धालमणक संस्था    ५०० 

  (ङ) ऄन्य गैर सरकारी संस्था    १५०० 

७ 

राद्धष्ट्रय तथा अन्तराद्धष्ट्रय गैर सरकारी सिंस्था नवीकरण द्धसफाररस 

शुल्क :   

  रु. १ दलेख ५ लाखसम्म िालषणक कारोिार भएको संस्था    १५०० 

  रु. ५ लाख दलेख १० लाखसम्म   २००० 

  रु. १० लाख दलेख २५ लाखसम्म     २५०० 

  रु. २५ लाख दलेख ५० लाखसम्म    ३००० 

  रु. ५० लाख दलेख १ करोडसम्म    ५००० 

  रु. १ करोड दलेख मालथ    १०००० 

८ नगरपाद्धलकामा दताय भएका गैसस/अन्य सिंस्था नवीकरण शुल्क :   
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  रु. १ दलेख ५ लाखसम्म िालषणक कारोिार भएको संस्था    ५०० 

  रु. ५ लाख दलेख १५ लाखसम्म    ७०० 

  रु. १५ लाख दलेख २५ लाखसम्म    १००० 

  रु. २५ लाख दलेख ५० लाखसम्म   १५०० 

  रु. ५० लाख दलेख १ करोडसम्म   २००० 

  रु. १ करोड दलेख मालथ     २५०० 

(क) कृषक समहू निीकरण िलु्क    १०० 

(ख) रासायलनक मल लबक्री तथा कारोिार निीकरण िलु्क    २५० 

(ग)  माटो परीक्षण िलु्क (प्रलत नमनूा)    १० 

(घ)  गोबर परीक्षण िलु्क (प्रलत पटक)    १० 

प्रत्येक अ.ि.को ऄसोज मसान्तलभत्र व्यिसाय नलिकरण नगरेमा सोही अ.ि.को लालग थप २५% जररिाना र 

पलछल्ला अ.ि.हरुमा समेत नलिकरण नगरेमा जम्मा लाग्ने कूल नलिकरण िलु्कको ५०% थप जररिाना लाग्नेछ । 

लगातार ५ िषणसम्म संस्था नलिकरण नगरेमा ईि संस्था स्ितः खारेज ह नेछ । 

९ पानी लमल/घट्ट   ५०० 

१० कन्सलुर प्रमालणत लसफाररस   १००० 

११ ब्यद्धिगत घटना दताय   

  

जन्म दताण, मतृ्य ुदताण, लबिाह दताण, बसाइ सराइ दताण र सम्बन्ध लिच्छेद (घटना 

घटेको ३५ लदन लभत्र)      लनःिलू्क 

  ब्यलिगत घटना दताण घटना घटेको ३५ लदन पछी लिलम्ि िलू्क  १०० 

१२ नाबालक पररचय पत्र लसफाररस   लनःिलू्क 

१३ लिपन्न िगण, ऄपाङ्गता लसफाररस   लनःिलू्क 

१४ स्िास््य ईपचार लसफाररस   लनःिलू्क 

१५ जेष्ठ नागररक /लिपन्न बगण ईपचार लसफाररस   लनःिलू्क 

१६ ऄदालतमा कोटण लफ लमनाहा लसफाररस   लनःिलू्क 

१७ छात्रिलृत्त लसफाररस   लनःिलू्क 

१८ नक्िापास सजणलमन    लनःिलू्क 

१९ फोहर मैला संकलन ऄनमुती, ऄपाङ्ग, ऄसहाय लाइ    लनःिलू्क 

२० प्रलतलललप दस्तूर प्रलतपाना   १० 
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२१ लमलापत्र दस्तूर दिैुपक्ष   ५०० 

२२ कम्पनी फमण सचूीकृत   ५०० 

२३ न्याद्धयक सेवा शुल्क   

  न्यालयक सलमलत ऄन्तगणतको ईजरुी लनिेदन   १०० 

  न्यालयक सलमलत ऄन्तगणतको प्रत्यतू्तर पत्र   १०० 

  न्यालयक सलमलत फैसला प्रलतलललप प्रलत पाना    ५ 

२४ बोका तथा बंगरु स्थायी बन्ध्याकरण िलु्क (प्रलत गोटा)    ५० 

२५ गोरुको स्थायी बन्ध्याकरण िलु्क (प्रलत गोटा)   २०० 

२६ दताण नगरी पसल व्यिसाय ईद्योग संचालन गरेमा थप िलु्क   

दताण गदाण लाग्न े

राजस्िको २५ प्रलतित  

२७ फोहर मैला सिंकलन शुल्क  (माद्धसक)    

  अिासीय घर    २०० 

  सटर भएको पसल (थोक तथा खरुा प्रलत सटर )   ५० 

  मझौला लकलसमका होटल/क्याफे   ३०० 

  ठूला होटल/गेष्ट हाईस    ५०० 

  तरकारी, फलफुल तथा मास ुपसल    ३०० 

  लनजी ऄस्पताल, पोलललक्ललनक तथा फमेसी    ५०० 

  ठूला लकलसमका हाडणिेयर पसल (स्टल भएको)     ५०० 

  फलनणचर तथा लिल ईद्योग    २०० 

  दगु्ध लचस्यान तथा डेरी ईद्योग    २०० 

  बैंक, लिलत्तय संस्था तथा सहकारी संस्था    २०० 

  लनजी लिद्यालय    २०० 

२८ नक्शा पास, द्धनमायण स्वीकृद्धत शुल्क   

  अिासीय     

  क बगणको  प्रलत िगण लफट २० 

  ख िगणको  प्रलत िगण लफट १२ 

  ग िगणको (अरलसलस र लोड लबयररङ) प्रलत िगण लफट ८ 
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  घ िगणको   प्रलत िगण लफट ५ 

२९ अिसीय तथा व्यापाररक      

  क बगणको  प्रलत िगण लफट २० 

  ख िगणको  प्रलत िगण लफट १५ 

  ग िगणको  प्रलत िगण लफट १० 

  घ िगणको   प्रलत िगण लफट ५ 

३० नक्सा फेरबदल दस्तुर   १००० 

३१ मोहोडा पररितणन दस्तरु   १००० 

३२ तल्ला थप लनिेदन िलु्क    २००० 

३३ व्यापाररक भिन   प्रलत िगण लफट ३० 

३४ व्यिसालयक भिन  प्रलत िगण लफट ३० 

३५ िैलक्षक भिन  प्रलत िगण लफट ८ 

३६ संस्थागत भिन  प्रलत िगण लफट १० 

३७ औद्योलगक भिन  प्रलत िगण लफट ४० 

३८  लनमाणण सम्पन्न िा नामासारी िलु्क (अर लस लस)   १००० 

३९  लनमाणण सम्पन्न िा नामासारी िलु्क (लोड लबयररङ्ग )   ५०० 

४० ऄलभलेलखकरण दस्तुर      

४१ अिासीय घर     

  ६०० िगण लफट सम्मको लालग  प्रलत िगण लफट ४ 

  ६०० िगण लफट दलेख मालथ १००० िगण लफट सम्मको लालग  प्रलत िगण लफट ५ 

  १००० िगण लफट दलेख मालथ सब ै प्रलत िगण लफट ६ 

  लोड लबयररङ्ग घरहरुको हकमा  प्रलत िगण लफट ३ 

४२ अिासीय तथा व्यापाररक घर     

  ६०० िगण लफट सम्मको लालग  प्रलत िगण लफट ५ 

  ६०० िगण लफट दलेख मालथ १००० िगण लफट सम्मको लालग  प्रलत िगण लफट ६ 

  १००० िगण लफट दलेख मालथ सब ै प्रलत िगण लफट ७ 

  लोड लबयररङ्ग घरहरुको हकमा  प्रलत िगण लफट ४ 
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 (मालथ लस.नं. ४१ र ४२ मा ईल्लेख भएका भिनको लप्लन्थको क्षते्रफलको अधारमा िलगणकरण गररएको 

तथा सालिक स्थानीय लनकायमा दताण भएका भिनहरुको हकमा ईपरोि दररेटमा २५% छुट लदआनछे ।  

४३ नक्िापास प्रमाण पत्र र लनमाणण सम्पन्नताको प्रलतललपी िलु्क   २००० 

४४ 

लप्लन्थ लेिल भन्दा मालथ क्गईभच िचगऄतगचभ को 

नक्िा पास गरी तोलकएको समयमा लनमाणण सम्पन्न नगरेमा 

लिलम्ब िलु्क   

२००० िा २५ प्रलतित मध्ये 

जनु बढी ह न्छ । 

४५ 

म्याद थप गरेपलछ २ िषण लभत्र लनमाणण कायण सम्पन्न नगरेमा 

थप लिलम्ब िलु्क   थप २५ प्रलतित 

४६ स्िीकृत नक्िा बाहके तला थप्ने, लम्बाइ चौडाइ बढाएमा     

तोलकएको दस्तुरको दोब्बर 

दस्तुर लाग्नछे ।  

४७ नगरपाललकाबाट इजाजत नललइ घर लनमाणण िरुु गरेमा    

नक्सा पास िलु्कको 

ऄलतररि थप २५% हजणना 

लाग्नेछ 

४८ नगरपाललकाबाट स्िीकृलत नललइ घर लनमाणण सम्पन्न गरेमा    

नक्सा पास िलु्कको ५०% 

थप िलु्क लाग्नछे 

४९ स्िीकृत नक्िा बाहके मोहोडा बदलेमा    २००० 

५० लडजाआन िलु्क   ५०० 

५१ नक्सा पास अिेदन पसु्तीका    ५०० 

नोट :  भइु तल्लासम्म सटर भएका भिनलाइ अिासीय तथा व्यापाररक मालनन ेर सो भन्दा मालथल्लो तल्लामा सटर 

राखी १५०० िगण लफट भन्दा बढी क्षेत्रफल भएका भिनलाइ व्यापाररक भिन मालननछे । साथै, अ.ि. २०७७/७८ मा 

ढुंगा, माटोको जोडाइ र इटंा लसमने्टको जोडाइ सलहत जस्ताको छाना भएको लोड लबयररङ्क प्रकृलतका स्थायी अिास 

लनमाणणमा भकूम्पपीलडत लाभिाहीहरुलाइ नक्सा पास प्रलक्रयामा ित प्रलतित छुट लदआनछे ।   

 

 

ऄनसुचूी—१३ 

दफा ( १३) को ईपदफा (१) संग सम्बलन्धत  

द्धबक्रीको दर  

लस.

नं सामािीहरु  आकाइ लबक्री दर (रु) 

१ ढुङ्गा, लगटी, बालुिा लिक्री िलु्क  प्रलत घन लफट ९ 

२ पत्र ेढुंगा  प्रलत घन लफट ६ 
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३ पानी  

िक, लिपर, लमलनटाटा २०० 

लनसान  १५० 

ियाक्टर  ५० 

जार (प्रलत लल.)  ०.०५ 

४ नक्सा पास अिेदन पलुस्तका   प्रलत गोटा  ५०० 

५ बोलपत्र िा दरभाईपत्र फाराम  प्रलत गोटा  

१००० िा सो भन्दा मालथ (सािणजलनक 

खररद लनयमािली ऄनसुार ) 

 

 

ऄनसुचूी—१४ 

दफा (१४) संग सम्बलन्धत  

पययटन शुल्क 

लस.न ं लििरण आकाइ  करको दर (रु) 

१ नेपाली नागररक  प्रलत व्यलि प्रलत लदन १० 

२ गैर नेपाली नागररक  प्रलत व्यलि प्रलत लदन १०० 

३ गैर अिसीय नेपाली नागररक  प्रलत व्यलि प्रलत लदन ५० 

 

 

ऄनसुचूी—१५ 

दफा (१७) संग सम्बलन्धत  

सम्पलत्त भाडाको दर  

लस.न ं लििरण  भाडाको दर (रु) 

१ लिपर प्रलत लदन (आन्धन बाहके)  ५००० 

२ ब्याक हो लोडर प्रलत घण्टा (इन्धन बाहके) १२०० 

३ हल  २००० 

४ जेनेरेटर (आन्धन बाहके) प्रलत लदन १००० 

५ प्रोजेक्टर प्रलत लदन ५०० 
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ऄनसुचूी—१६ 

दफा (१८) को ईपदफा (१) संग सम्बलन्धत  

दण्ड जररवानाको दर 

लस

.न ं लििरण आकाइ करको दर (रु) 

१ 

नगरपाललका क्षेत्रलभत्र तोलकएको स्थान बाहके 

ऄन्यत्र जथाभािी फोहर गरेमा, राखेमा िा फालेमा 

र जथाभािी पालकण ङ्ग गरेमा  पटक 

पलहलो पटक रु. ५००।–, त्यसपलछ 

हरेक पटक दोब्बर  

२ 

नगरपाललका क्षेत्रबाट ऄिैध रुपमा ढुंगा, लगटी, 

बालुिा, स्लेट, लगायतका पदाथणहरु ईत्खनन ्

(स्काभेटर)  प्रलत स्काभेटर 

ईत्खनन ् भएको पररमाण जफत गरी 

प्रलत घन लफट रु. १५ जररिाना  

३ 

नगरपाललका क्षेत्रबाट ऄिैध रुपमा काठ, दाईरा 

तथा काठजन्य िस्तु कटान गरी लनकासी गरेमा  प्रलत गाडी  

लनकासी भएको पररमाण जफत गरी 

प्रलत सिारी रु.५०००।– 

४ लनमाणण सामािी राखी सडक ऄिरोध गरेमा  पटक 

पलहलो पटक रु. ५००।– त्यसपलछ 

हरेक पटक दोब्बर  

५ नक्सा पास नगरी लनमाणण कायण गरेमा  पटक रु.५०००।- 

६ 

नगरपाललकाले लनषेध गरेका लक्रयाकलाप संचालन 

गरेमा  पटक 

नगर कायणपाललकाले लनणणय गरे 

बमोलजम रु. १,००,०००।– सम्म  

७ 

नगरपाललमा दताण िा इजाजत नललइ नयााँ व्यिसाय 

संचालन गरेमा   प्रलत व्यिसाय  रु. १०००।– 
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मेलम्ची नगरपाद्धलकामा रहेका जनप्रद्धतद्धनद्धधहरुको द्धववरण : 

क्र स  पद  नाम थर  सम्पकण  नं  ठेगाना  कैलफयत  

१ नगर प्रमखु  डम्बर बहादरु ऄयाणल  ९८५१२५३५९६ मलेम्ची न.पा    

२ ईपप्रमखु  भगिती नेपाल  ९८५१२५३५९७ मलेम्ची न.पा    

३ िडा ऄध्यक्ष  कृरण प्रसाद चौलागाइ  ९७५१०४५९८८ 

म.ेन.पा १  

  

४ िडा सदस्य  सालित्री काकी  ९८६१४५२४८४ कायणपाललका सदस्य 

५ िडा सदस्य  िान्ती नेपाल  ९८०३६६१४८०   

६ िडा सदस्य  खम्बालसहं तामाङ  ९८६०९९०१२४   

७ िडा सदस्य  लभमसने प्रसाद खलतिडा  ९८५१०८२२९६   

८ िडा ऄध्यक्ष  सन्त बहादरु तामाङ  ९८०३४११९९८ 

म.ेन.पा २  

  

९ िडा सदस्य  गोमा दलुाल  ९८४३५०७३४२   

१० िडा सदस्य  लक्ष्मी दजी  ९८१८३६५०५६   

११ िडा सदस्य  लमन प्रसाद खलतिडा  ९८४३०८५२१८   

१२ िडा सदस्य  नगेन्र प्रसाद खलतिडा  ९८४३१५३३७२   

१३ िडा ऄध्यक्ष  िसन्त गुरुङ  ९८६०२३१८१५ 

म.ेन.पा ३  

  

१४ िडा सदस्य  राजिे लामा  ९८४९३२२७३१   

१५ िडा सदस्य  राम बहादरु तामाङ  ९८१८३६३८२८   

१६ िडा सदस्य  ईलमणला तामाङ  ९८१३९६४३४८   

१७ िडा सदस्य  िेल कुमारी दम ै     

१८ िडा ऄध्यक्ष  दम ैमारालामा तामाङ  ९८६०२५७५९७ 

म.ेन.पा ४  

  

  

  

  

  

१९ िडा सदस्य  कृरण कुमार तामाङ  ९८५१०८४७२०   

२० िडा सदस्य  फुलमाया तामाङ  ९८१०२९३९१९   

२१ िडा सदस्य  कुल बहादरु तामाङ  ९८६०६५४६६६   

२२ िडा सदस्य  कृरण कुमारी नेपाली  ९८६१३१३२३८   

२३ िडा ऄध्यक्ष  सदुिणन लुआटेल  ९८५११८६४१० 

म.ेन.पा ५  

  

२४ िडा सदस्य  मनपरर लमजार  ९८६१०९५६८०   

२५ िडा सदस्य  लिि कुमारी लसग्दले  ९८४३१५३९३७ कायणपाललका सदस्य 

२६ िडा सदस्य  लुमलडराज खलतिडा  ९८४१७१०४३२   

२७ िडा सदस्य  लिरणु हरी चौलागाइ  ९८४३११९३७७   

२८ िडा ऄध्यक्ष  लजतराज थापा  ९८४३६५८०९२ 

म.ेन.पा ६  

  

२९ िडा सदस्य  पािणती थापा  ९८४०३३३६७४   

३० िडा सदस्य  सकुुमायााँ सनुार  ९८०८२०६९११   

३१ िडा सदस्य  सयुण बहादरु तामाङ  ९८१३३०५४४५   
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क्र स  पद  नाम थर  सम्पकण  नं  ठेगाना  कैलफयत  

३२ िडा सदस्य  िरे बहादरु तामाङ  ९८१८४७८६६०   

३३ िडा ऄध्यक्ष  ज्ञानेन्र श्रेष्ठ  ९७४१००३३५४ 

म.ेन.पा ७ 

  

३४ िडा सदस्य  पासाङ तामाङ  ९८०८९५७८९४   

३५ िडा सदस्य  काले तामाङ  ९८०३०५७३७१   

३६ िडा सदस्य  दिेी माया कलमनी  ९८०३९१७५५६   

३७ िडा सदस्य  रेिम कुमारी भारती  ९८०८४९४४०९   

३८ िडा ऄध्यक्ष  ठंकराज लगरी  ९७४१०४५१८३ 

म.ेन.पा ८ 

  

३९ िडा सदस्य  कामी लामा तामाङ  ९८०८२६१८५७   

४० िडा सदस्य  फुल बहादरु तामाङ  ९८०३००१४०९   

४१ िडा सदस्य  जानुका लगरी  ९८०३४९५२३६   

४२ िडा सदस्य  काली साकी  ९८१८९१९५९३   

४३ िडा ऄध्यक्ष  कमल बहादरु खड्का  ९८६१०८०४८२ 

म.ेन.पा ९ 

  

४४ िडा सदस्य  लजत बहादरु तामाङ  ९८१३५५०३०७   

४५ िडा सदस्य  बाटुली साकी      

४६ िडा सदस्य  सिुाष खड्का  ९८१३९८८९४८   

४७ िडा सदस्य  लिमला तामाङ  ९८१८६६५३५५   

४८ िडा ऄध्यक्ष  भि बहादरु खड्का  ९८५११९५५६४ 

म.ेन.पा १०  

  

४९ िडा सदस्य  राम िरण महरा  ९८६०७३५८७८   

५० िडा सदस्य  ऄलम्बका बस्नेत  ९८४३६५४६२९   

५१ िडा सदस्य  गोमानध्िज ऄलधकारी  ९८०३१९१४२२   

५२ िडा सदस्य  कौलिला नेपाली  ९८१८३८८२४९   

५३ िडा ऄध्यक्ष  रुर प्रसाद चौलागाइ  ९८५१०००७११ 

म.ेन.पा ११  

  

५४ िडा सदस्य  दगु्ध कुमारी तामाङ  ९८६१२४१९०२ कायणपाललका सदस्य 

५५ िडा सदस्य  लटकादत्त लधताल  ९८४३७५९०५९   

५६ िडा सदस्य  मालती लमजार  ९८०८२१४३४५   

५७ िडा सदस्य  चन्र िहादरु तामाङ  ९८५१०७०९८०   

५८ िडा ऄध्यक्ष  राम बहादरु लामा  ९८६०८०९०९१ 

म.ेन.पा १२ 

  

५९ िडा सदस्य  पािणती लि.क  ९८०३६००५५८ कायणपाललका सदस्य 

६० िडा सदस्य  लिनोद कुमार नेपाल  ९८४३०४०७७०   

६१ िडा सदस्य  लिन्दा ढकाल  ९८४३६०९६६६   

६२ िडा ऄध्यक्ष  दिेेन्र घोरासनैी  ९८४३७०६६९१ 

म.ेन.पा १३ 

  

६३ िडा सदस्य  ऄजुणन प्रसाद घोरासनैी  ९८५११८०३७२   

६४ िडा सदस्य  जानुका डोटेल  ९८१८८००७८३ कायणपाललका सदस्य 
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क्र स  पद  नाम थर  सम्पकण  नं  ठेगाना  कैलफयत  

६५ िडा सदस्य  भगिती नेपाली  ९८२३५५६६७४   

६६ िडा सदस्य  कृरण बहादरु दनुुिार  ९८१३०४५९१९   

६७ कायणपाललका सदस्य कुल बहादरु दमाइ  9860415904 म.ेन.पा ९ 

कायणपाललका सदस्य ६८ कायणपाललका सदस्य अकाि माझी 9843759066 म.ेन.पा १०  

६९ कायणपाललका सदस्य कल्पना पहरी 9818121984 म.ेन.पा १३ 

 

मेलम्ची नगरपाद्धलकामा काययरत कमयचारीहरुको द्धववरण :  

क्र.स  नाम थर  पद  सम्पकण  नं  कैलफयत  

१ कुमार प्रसाद कोआराला  प्रमखु प्रिासकीय ऄलधकृत  ९८५१२५००२७   

२ रलि प्रसाद िमाण  ईपसलचि (लिक्षा) ९८५११६६२६६   

३ जयराम गजरेुल  ऄलधकृत सातौ (प्रिासन) ९८५११७५२७६   

४ मरुारी पुडासनैी  लेखा ऄलधकृत सातौ  ९८४९३८३७५५   

५ सलुधन राज बढुाथोकी  ऄलधकृत सातौ (लिक्षा) ९८४९०००२३७   

६ भोजराज खनाल  जन स्िा.ऄलधकृत सातौ  ९८५५०६६६१९   

७ लजिनाथ भण्डारी   ऄलधकृत छैठौ  ९८४१७४३२२०   

८ राम कुमार के. सी  ऄलधकृत छैठौ  ९८४१४०४७८६   

९ ऄपणना श्रेष्ठ  सचुना प्रलिलध ऄलधकृत  ९८४९५९५५६५ करार  

१० ऄरुण कुमार झा  आलन्जलनयर  ९८५१०८९९७५   

११ ऄजुणन ऄयाणल  आलन्जलनयर ९८४९१५५०९४   

१२ लजत बहादरु काकी  आलन्जलनयर  ९८४९९६४०२० करार  

१३ ज्ञानेन्र प्रसाद घोरासनैी  लस.ऄहिे. ऄलधकृत ९८५११५७२३७   

१४ रचना कुमारी श्रेष्ठ  लस.ऄनमी. ९८४४८६३५९३   

१५ ईपेन्र पलण्डत  पि ुसिेा प्रालिलधक ९८४३७२९४९९   

१६ ईिि चौलागाइ  श्रोत व्यलि (लिक्षा) ९७५१०११०६२   

१७ राम हरी खत्री  रोजगार सयंोजक  ९८४१३५०९१७ करार  

१८ लिन्दिेरी ग्यालाङ  सहायकस्तर पााँचौ  ९८४५१४९०८१   

१९ यादि खनाल  सहायकस्तर पााँचौ  ९८४९०४०८४४   

२० लोकमाया खड्का  सहायकस्तर पााँचौ  ९८४४९०४७८१   
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क्र.स  नाम थर  पद  सम्पकण  नं  कैलफयत  

२१ सोम बहादरु थोकर  सहायकस्तर पााँचौ  ९८६५१२५७७९   

२२ सनु्दर अले  सहायकस्तर पााँचौ  ९८४००९८९३१   

२३ जयराम घोरासनैी  कम्प्युटर ऄपरेटर ९८५१२१४४२८ करार 

२४ राधा काकी  मलहला लिकास लनरीक्षक ९८४१५४९७७९   

२५ राजने्र दलुाल  सहायकस्तर पााँचौ  ९८४१९२४०७० करार  

२६ सलिन बढुाथोकी  कम्प्युटर ऄपरेटर ९८४१७४६०९२    

२७ ऄनुपा लालमछान े प्रालिलधक सहायक (लिक्षा) ९८४३२५०२१०   

२८ ललन साह  सि आलन्जलनयर  ९८१४२९९२००   

२९ समुन लधमाल  सि आलन्जलनयर  ९८४३५८१४०८   

३० हलेी सांगामी  सि आलन्जलनयर  ९८४३०४३१०८   

३१ ऄमर नाथ अचायण  प्रालिलधक सहायक (कृलष) ९८४५७७५०३१   

३२ लगता चौलागाआ  एम. अइ.यस ऄपरेटर  ९८४३७०७६६९ करार  

३३ माधि दलुाल  एम. अइ.यस ऄपरेटर  ९८४३५२८९४७ करार  

३४ श्यामिरण थापा  स.ले. प  ९८४९६२४६१४   

३५ ज्यानीमाया श्रेष्ठ  सहायकस्तर चौथो  ९८४०४४१७८८   

३६ डोल बहादरु घले  सहायकस्तर चौथो  ९८४०९१५६१९ 
  

३७ आि ुपौड्याल  सहायकस्तर चौथो  ९८६१६२९१२२   

३८ प्ररेणा पराजुली  सहायकस्तर चौथो  ९८४१९०९५७६   

३९ हरर गोपाल श्रेष्ठ  ना.प्रा.स (कृलष) ९८५११७०४७३   

४० लदपक थापा  ना.प्रा.स (पि)ु ९८४९९४१२२७ करार  

४१ पलिन लगरी  ना.प्रा.स (पि)ु ९८१८६५४९४५ करार  

४२ चेत प्रसाद घोरासनैी  ना.प्रा.स (पि)ु ९८१८३०१७०८ करार  

४३ रमा लालमछाने  ना.प्रा.स (कृलष) ९८५१२२८५३६ करार  

४४ िोभा चाललस े ना.प्रा.स (कृलष) ९८४९२६६११२ करार  

४५ भास्कर खलतिाडा  ऄलमन  9810373277   

४६ सरेुि नेपाल  ऄलमन  9843658045 करार  

४७ सलन्जता अचायण  ऄ.स.इ  9860232227   

४८ ज्ञान बहादरु बस्नेत  ऄ.स.इ  9803688478   
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क्र.स  नाम थर  पद  सम्पकण  नं  कैलफयत  

४९ दिे कुमार तामाङ  ऄ.स.इ  9844472960   

५० दगुाण लधताल  ऄ.स.इ  9808126441   

५१ निराज जोसी  ऄ.स.इ  9868583802   

५२ लदनेि लसग्दले ऄ.स.इ  ९८४३५४९४९६ करार  

५३ गणेि प्रसाद ढकाल  खा.पा.स.टे  ९८४३२४८९०७ करार  

५४ पािणती कुमारी खनाल  ऄ.स.इ  ९८४९१६३५३५ करार  

५५ लसर बहादरु दोङ्ग तामाङ  ऄ.स.इ  ९८६१११५३२९ करार  

५६ रलमला नेपाली  सहायकस्तर तेस्रो  ९४४१५९३३३१   

५७ ऄलम्िका डोटेल  सहायकस्तर चौथो  ९८४९५९९९२० करार  

५८ अआमान तामाङ  लफल्ड सहायक  ९८४०९००३८० करार  

५९ प्रकाि अचायण  व्याक ह  लोडर ऄपरेटर ९८४९५०५९७८ करार  

६० राम चन्र सापकोटा  भारी सिारी चालक  ९८०३२२९४७८ करार  

६१ दगुाण लगरी  हलुका सिारी चालक  ९८६०८६३८८६ करार  

६२ जगत बहादरु ऄलधकारी  हलुका सिारी चालक  ९८४११४२३५२ करार  

६३ लिरणु िहादरु सापकोटा  कायाणलय सहयोगी  ९८१३७३७३७४   

६४ सरेुन्र खड्का  कायाणलय सहयोगी  ९८४११३४३२७   

६५ राजन लसग्दले  कायाणलय सहयोगी  ९८४१८९६१४५   

६६ लदगण बहादरु तामाङ  कायाणलय सहयोगी      

६७ जज्ञ प्रसाद दलुाल  कायाणलय सहयोगी  ९८४३६४२३१५ करार  

६८ लिि बहादरु थापा  कायाणलय सहयोगी  ९८१००२३४४७ करार  

६९ लटकादत्त दलुाल    हरेालु    करार  

७० बाटु दलुाल  कायाणलय सहयोगी  ९८४३३८५६४० करार  
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मेलम्ची नगरपाद्धलका अन्तगयत वडा कायायलयमा काययरत कमयचारीको द्धववरण : 

क्र.स नाम थर  पद/तह  सम्पकण  नं  िडा नं कैलफयत 

७१ आश्वरी प्रसाद लतमल्सीना िडा सलचि/ सहायकस्तर पााँचौ ९८४२९२४०२८ 

िडा नं १ 

  

७२ रमिे प्रसाद चौलागाइ  कायाणलय सहयोगी 9843787245  करार 

७३ प्रमेलाल मल्ल          िडा सलचि /सहायकस्तर पााँचौ ९८४१५९२२३१ 

िडा नं २ 

  

७४ डोल कुमारी तामाङ    कायाणलय सहयोगी ९८६९७४८३५२  करार 

७५ .श्रीकृरण खत्री         िडा सलचि/ सहायकस्तर पााँचौ ९८४१४३४०३० 

िडा नं ३ 

  

७६ ईद्वि गुरुङ        कायाणलय सहायक 9868153865  करार 

७७ लनमणला कुमारी लि.क   कायाणलय सहयोगी ९८२३०४१०३५  करार 

७८ लदल बहादरु तामाङ     िडा सलचि /सहायकस्तर चौथो ९८४३४४६१२६ िडा नं ४   

७९ हरर गोपाल गैंडा        िडा सलचि/ सहायकस्तर चौ ाँथो ९८४१३८४६६६ 

िडा नं ५ 

  

८०  लदललप तामाङ        कायाणलय सहयोगी ९८६९१९९७२२  करार 

८१ निराज दाहाल        िडा सलचि /सहायकस्तर पााँचौ ९८४१४९००४६ 

िडा नं ६ 

  

८२ लमन बहादरु दईेजा     कायाणलय सहायक ९८०८०२२७४४  करार 

८३ लडल्ली प्रसाद लसग्दले    कायाणलय सहयोगी ९८४३९३४२५५  करार 

८४ भुपेन्र कुलुङ         िडा सलचि /सहायकस्तर चौ ाँथो ९८४२९३८५७६ िडा नं ७   

८५ सञ्जय मल्ल          िडा सलचि /सहायकस्तर पांचौ ९८४१४२९८४२ 

िडा नं ८ 

  

८६ गोलिन्द लगरी        कायाणलय सहयोगी ९८२३२७५६५१  करार 

८७ दीपक लि.सी        िडा सलचि / सहायकस्तर चौथो ९८६८०८६१८२ 

िडा नं ९ 

  

८८ होम नाथ दाहाल    कायाणलय सहायक ९८६०३०८९५३  करार 

८९ रेिम काकी        कायाणलय सहयोगी     
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क्र.स नाम थर  पद/तह  सम्पकण  नं  िडा नं कैलफयत 

९० ऄजुणन बहादरु ऄलधकारी  िडा सलचि /सहायकस्तर चौथो ९८६०७०८०३५ 

िडा नं 

१० 

  

९१ सलुमत्रा ऄलधकारी      कायाणलय सहयोगी ९८१०३९०४३३  करार 

९२ सलंगता लघलमरे        िडा सलचि /ऄलधकृत छैठौ ९८४१६०११७० 

िडा नं 

११ 

  

९३ मधलुिलाि दिेकोटा   सहायकस्तर पांचौ ९८४१८५२४४७  करार 

९४  कुमार प्रसाद दलुाल कायाणलय सहयोगी ९८६०४३०४३८   

९५ कलाधर ढकाल      िडा सलचि/ सहायकस्तर चौथो ९८६०५१९६३७ 

िडा नं 

१२ 

  

९६ तुलकुमारी  लधताल    कायाणलय सहयोगी ९८४९५०१२२९  करार 

९७ ईमिे कुमार घोरासनैी  िडा सलचि /सहायकस्तर चौथो ९८०८८००४०६ 

िडा नं 

१३  करार 

९८ ऄमतृा चौलागाइ      कायाणलय सहयोगी ९८१३६९०७४९  करार 

 

मेलम्ची नगरपाद्धलका अन्तगयत स्वास््य सिंस्थाहरुमा काययरत कमयचारीको द्धववरण 

 

क्र.स  कमणचारीको नाम थर  पद  सम्पकण  नं  स्िास््य ससं्थाको नाम  कैलफयत 

९९ प्रकाि थापा  लस ऄ.ह.ेि 
९८४९१०१२४५ 

भोटेचौर स्िास््य चौकी  

  

१०० कलिता कुमारी महतो  ऄ.ह.ेि 
९८००८००४८० 

  

१०१ फुलमाया तामाङ  ऄ.न.मी 
९८६८५४०२०३ 

  

१०२ मञ्ज ुभट्ट  ऄ.न.मी 
९८६८५४०२०३ 

  

१०३ लमन प्रसाद फुयाल कायाणलय सहयोगी  
९८४९६०४५९१ 

  

१०४ रलबना राईत ऄ.ह.ेि 
९८६६८८४७८६ 

लनिगुौिा सा. स्िा. इ  
  

१०५ लबमला ईप्रतेी ऄ.न.मी 
९८२५२५७८८७ 

करार  

१०६ कोलपला बााँलनया लस ऄ.ह.ेि 
९८४९४४९९८२ 

हिैङु स्िास््य चौकी  
  

१०७ िलुिलादलेि लघलमरे ऄ.न.मी 
९८६००३८१२८ 
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क्र.स  कमणचारीको नाम थर  पद  सम्पकण  नं  स्िास््य ससं्थाको नाम  कैलफयत 

१०८ लिश्वमणी घोरासनैी  ऄ.ह.ेि 
९८४१८४७९४० 

  

१०९ पारु लामा ऄ.न.मी 
९८६०७६६२४१ 

  

११० लतलकुमारी दलुाल कायाणलय सहयोगी  
९८४१८४७९४० 

करार  

१११ नन्द लकसोर मण्डल  ह.ेऄ  
९८४३३०८४१४ 

थकनी स्िास््य चौकी  

  

११२ पदम कुमारी काकी  ऄ.न.मी 
९८०३९४४३९९ 

  

११३ लाक्टु िपेाण ऄ.न.मी 
९८४९०४८६४० 

  

११४ दीक्षा ढुङ्गाना ऄ.न.मी 
९८६८५२२२९५ 

  

११५ सरेुि बहादरु तामाङ कायाणलय सहयोगी  
९८६०९६७११९ 

करार  

११६ िालन्त श्रेष्ठ  ऄ.न.मी 
९८६९५१५२३२ 

लपप्ले एलककृत स्िास््य सिेा 

केन्र  

  

११७ सलुनता ऄलधकारी ऄ.न.मी 
९८४०५००९८४ 

  

११८ ऄलस्मता तामाङ ऄ.न.मी 
९८६३६४८५९५ 

करार  

११९ लनमणला लब.क. कायाणलय सहयोगी  
९८१८९३४८४१ 

करार  

१२० कमला ढुङ्गेल  ऄ.ह.ेि 
९८४९४७२२०६ 

लसन्धकुोट स्िास््य चौकी  

  

१२१ पलित्रा सिुेदी पंलडत  ऄ.न.मी 
९८४३७८७८९२ 

  

१२२ लबलनता थापा  ऄ.न.मी. 
९८४५३१८७४७ 

  

१२३ भरतमणी लसग्दले  कायाणलय सहयोगी  
९८४०१९९४४० 

  

१२४ धलनकलाल राय  लस ऄ.ह.ेि 
९८६०४०३७१६ 

तालामाराङ स्िास््य चौकी  

  

१२५ लमनाकुमारी ढुंगाना  ऄ.न.मी 
९८४३२८२५१८ 

करार  

१२६ तारा बस् नेत  ऄ.न.मी 
९८४९१३०४५४ 

  

१२७ ऄमतृ तामाङ कायाणलय सहयोगी  
९८०८१५४८७५ 

  

१२८ महिे लसहं ह.ेऄ  
९८४३३६३३८० 

दिुाचौर स्िास््य चौकी  

  

१२९ रलमता घलान ऄ.न.मी 
९८४३०३४२७९ 

  

१३० स्नेहा तामाङ ऄ.न.मी 
९८१०१९५६०० 

करार  
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क्र.स  कमणचारीको नाम थर  पद  सम्पकण  नं  स्िास््य ससं्थाको नाम  कैलफयत 

१३१ लमना श्रेष्ठ ऄ.न.मी 
९८०८३९६२३४ 

करार  

१३२ अआतरानी तामाङ कायाणलय सहयोगी  
९८१८१८३४१६ 

करार  

१३३ रेनुका पलण्डत ऄ.ह.ेि 
९८४९८५२८८६ 

नगर स्िास््य केन्र केईरेनी  
करार  

१३४ समुन तामाङ ऄ.न.मी 
९८४९८५२८८६ 

  

१३५ सरस्िती खड्का  ऄ.न.मी 
९८४९९९७४३६ 

ज्यालमरे स्िास््य  चौकी  

  

१३६ िरुमा दाहाल ऄ.न.मी 
९८४२१०३१०३ 

  

१३७ लक्ष्मी लगरी कायाणलय सहयोगी  
९८४२१०३१०३ 

करार  

१३८ सररता चौलागाइ  ऄ.ह.ेि 
९८४९३८३८८३ 

सनुखानी िहरी स्िास््य केन्र  
करार  

१३९ प्रभा लामा  ऄ.न.मी 
९८४९३८३८८३ 

करार  

१४० ऄलस्मता भण्डारी  लस ऄ.ह.ेि 
९८५११४३३२७ 

लिखरपुर स्िास््य केन्र  

  

१४१ तारा दलुाल सापकोटा लस ऄ.न.मी 

९८६०१०८९९०/ 

९८०३९४४३९९   

  हररप्रसाद दाहाल  लस ऄ.न.मी 
९८४९५०१११० 

  

१४२ डा. लिनोद के.लस  मलेडकल ऄलधकृत  
९८४१००२४५४ 

मलेम्ची प्राथलमक स्िास््य केन्र 

  

१४३ डा. ऄलनष कुमार श्रेष्ठ  मलेडकल ऄलधकृत  
९८१८०२२६९८ 

करार  

१४४ डा. लसष्ट  के लस  मलेडकल ऄलधकृत  
९८४७०७३५२४ 

करार  

१४५ िैजनाथ प्र गुप्ता  लस ऄ.ह.ेि 
९८४३५३०२१५ 

  

१४६ भुिन लसहं थापा  लस ऄ.ह.ेि 
९८४३३७२८१९ 

  

१४७ मनोज कूमार यादि  ऄ.ह.ेि 
९८४४४८८०४६ 

  

१४८ बलरनाथ सापकोटा  ऄ.ह.ेि 
९८४३०६७७८६ 

  

१४९ लिन्दा लघलमरे  लस ऄ.न.मी 
९८६१३२५११४ 

  

१५० सजुता लुआटेल  ऄ.न.मी 
९८६२६१८२१४ 

  

१५१ ऄलस्मता थापा  ऄ.न.मी 
९८६१६०४७८८ 

  

१५२ स्िस्थानी थामी  ऄ.न.मी 
९८६२६१८२१४ 
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क्र.स  कमणचारीको नाम थर  पद  सम्पकण  नं  स्िास््य ससं्थाको नाम  कैलफयत 

१५३ सम्झना बन्जारा ऄ.न.मी 
९८६१९०८२६६ 

करार  

१५४ जय प्रकाि साह  ल्या.ऄ  
९८४०७२९१९८ 

  

१५५ लदपेि लधताल  ल्या.ऄ  
९८६०२७९८७६ 

  

१५६ रामप्यारी भण्डारी  कायाणलय सहयोगी  
९८६१७१३१७२ 

  

१५७ राम प्रसाद दलुाल  कायाणलय सहयोगी  
९८६००२३१०१ 

करार  

१५८ गौरी के लस  कायाणलय सहयोगी  
९८६००२३१०१ 

करार  

१५९ सोम कुमारी दलुाल  कायाणलय सहयोगी  
९८६९६४१२०१ 

करार  

१६० ररता तामाङ ऄ.ह.ेि 
९८६०९६१९५५ 

कटुञ्ज ेिहरी स्िास््य केन्र  
करार  

१६१ कुसमु बोहरा ऄ.न.मी 
९८६०९६१९५५ 

करार  

१६२ िसु्मा कुमारी मोिान  लस ऄ.ह.ेि 
९८४३५४३११९ 

बााँसबारी स्िास््य केन्र  

  

१६३ सरस्िती तामाङ  ऄ.न.मी. 
९८१८४६८००८ 

  

१६४ लसता चौलागाइ  ऄ.न.मी 
९८६२३७१३१७ 

  

१६५ सलुनता तामाङ  कायाणलय सहयोगी  
९८६२३७१३१७ 

करार  

१६६ सलुनता घोरासनैी ऄ.ह.ेि 
९८६०८५८४३० 

फटकलिला स्िास््य चौकी  

  

१६७ रमादिेी न्यौपाने  ऄ.न.मी 
९८४३३४३४०९ 

  

१६८ चलण्डका दगंाल  ऄ.न.मी 
९८६५७१०२१२ 

  

१६९ लबमला घोरासनैी कायाणलय सहयोगी  
९८१३०२५१६५ 

करार  
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मेलम्ची नगरपाद्धलका द्धभत्र कायय गने गरी द्धवद्धभन्न सिंघ सिंस्थाहरुबाट पेश भएका बजेट तथा 

काययक्रम : 

क्र .स  

सिंस्थाको नाम  काययक्रमको नाम साझेदारी सिंस्था ०७७/७८ को बजेट 

काययक्रम सजचालन हुने 

अवद्धध  

1 

सामुदाद्धयक 

द्धवकास तथा 

वातावरण मजच 

क) लिद्यालयको ममणत सम्भार 
कारीटास 

स्िीट्जरल्याण्ड 1,107,400 २०७८।०३।३० 

ख) कोरोना लनयन्त्रण तथा ब्यबस्थापन 
अड्रा नेपाल 1,000,000 २०७८।०३।३० 

ग) सामुदालयक सरंचना तथा 

लजलिकोपाजणन पुनस्थाणपना कायणक्रम युएनडीपी 6,000,000 २०७८।०३।३० 

घ) खानेपानी योजना ममणत 
फण्ड बोडण 1,000,000 २०७८।०३।३० 

कुल जम्मा 
9,107,400   

२ शान्ती फाउन्डेसन  

क) पररयोजना स्थापना र ऄलभमखुीकरण 

कायणिाला   36,700 २०७८।०३।३० 

ख) ऄसुरलक्षत मलहला, अप्रिासी 

पुनरागमन, बचेलबखनबाट बचेका र 

SGBV बाट बचेकाहरू / 

अिश्यकतामा अधाररत मलू्यांकन 

पलहचान गनण ऄन्तलक्रण या   39,200 २०७८।०३।३० 

ग) मानि बचेलबखन, सरूलक्षत बसाइसराइ 

र SGBV मा स्थानीय लनकायको 

सिंेदीकरण र ऄलभमखुीकरण   37,850 २०७८।०३।३० 

घ) IEC र BCC सामिीहरू र सहयोगी 

सामािीहरू सम्बलन्धत खचणहरु          
  100,000 २०७८।०३।३० 

ङ) एजने्सीहरूसाँग ऄन्तलक्रण या  
  51,700 २०७८।०३।३० 

च) ऄन्तराणलरिय र रालरिय मलहला 

अप्रिासनका मखु्य बुाँदाहरूको 

माध्यमबाट एक जोलखमपूणण ऄध्ययन 

गररनेछ   90,000 २०७८।०३।३० 

छ) सिेक्षण लनरकषण प्रकािन, सञ्चार 

माध्यमसगं साझदेारी, परामिण र मखु्य 

लनिाणचन क्षेत्रहरूको लालग िकालत   30,700 २०७८।०३।३० 

ज) पररयोजनाको प्रगलत समीक्षा गनण 

प्रमखु सरोकारिालाहरु सगं िालषणक 

समीक्षा बठैकहरु र सामालजक लेखा 

परीक्षण   20,000  २०७८।०३।३० 
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क्र .स  

सिंस्थाको नाम  काययक्रमको नाम साझेदारी सिंस्था ०७७/७८ को बजेट 

काययक्रम सजचालन हुने 

अवद्धध  

झ) प्रमखु सरोकारिालाहरूको साथमा 

पररयोजनाको मध्यािलध र ऄिलध 

मलू्यांकनको अयोजना   11,500 २०७८।०३।३० 

ञ) यातायात, ईपकरण, लेखा परीक्षण र 

ऄन्य     236,500 २०७८।०३।३० 

कुल जम्मा 

  654,150   

३ 
द्धवकासका लाद्धग 

एकता   

क)पञ् चकन्या अ.लि.  मनेपा ६ तेसे   149,000 २०७८।०३।३० 

ख) तेस ेमा लि मनेपा ६   312,300 २०७८।०३।३० 

ग)कोलचौर अ लि मनेपा ६   86,000 २०७८।०३।३० 

घ) जागेश् िरी अ लि मनेपा ६   286,300 २०७८।०३।३० 

ङ) सुयणदय अ लि मनेपा ६   61,600 २०७८।०३।३० 

च) बतास ेमा लि मनेपा ६   306,900 २०७८।०३।३० 

छ) सुगेश् िरी अ लि मनेपा १    89,600 २०७८।०३।३० 

ज) काललका िरण अ लि मनेपा ३   187,400 २०७८।०३।३० 

झ) कृरण मा लि मनेपा ४   263,700 २०७८।०३।३० 

ञ) साल्मे अ लि मेनपा ४   48,200 २०७८।०३।३० 

ट) ठुलो थकनी मा लि मनेपा ४   305,700 २०७८।०३।३० 

ठ) थानाभञज्याङ अ लि मनेपा ४   263,100 २०७८।०३।३० 

ड) धौलेश् िरी अ लि मनेपा ४   247,300 २०७८।०३।३० 

ढ) लचलप्लङ अ लि मनेपा ४   56,800 २०७८।०३।३० 

ण) लडही अ लि मनेपा ४   298,500 २०७८।०३।३० 

 जम्मा 

  2,962,400 २०७८।०३।३० 

४ 

मद्धहला 

आत्मद्धनभयरता 

केन्द्र 

क) िालमण स्िास््य सुधार पररयोजना  फेयरमेड 1,058,562 
२०७८।०३।३० 

ख) सलक्रय पररयोजना (बाल मजदरु र 

बाल संरक्षण सम्बन्धी) लबश्व लिक्षा 664,000 

२०७८।०३।३० 

 जम्मा 

  1,722,562 

२०७८।०३।३० 
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क्र .स  

सिंस्थाको नाम  काययक्रमको नाम साझेदारी सिंस्था ०७७/७८ को बजेट 

काययक्रम सजचालन हुने 

अवद्धध  

५ शद्धि समुह 
काययक्रम सिंचालन िलि समहू 1625254 

२०७८।०३।३० 

६ चाइल्ड नेपाल 
काययक्रम सिंचालन चाआल्ड नेपाल 6436975 

२०७८।०३।३० 

 

 





 


