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संघीयताको सफल कायायान्वयन र संक्रमणकालको अन्तयसँगै "मधय नेपालको सनु्दर सहर, समदृ्ध र स-ुसंसकृत 

भरतपरु महानगर" भन्े ्दीघयाकालीन सोचका साथ भरतपरु महानगरपाललकाको आलथयाक ्वरया २०७६/७७ को 

नीलत तथा काययाक्रम चौथो नगरसभाबाट पाररत भएको छ । नागररकको सबैभन्दा नजिकको सरकारबाट प्र्दान 

गररएको से्वा नै लछटो, छररतो र प्रभा्वकारी हनुछ भन्े संघीयताको मूल ममया अनरुुप नीलत, काननु तथा योिना 

बनाउने र कायायान्वयन गनने काम सथानीय सतरमै हनेु भएकाले भरतपरु महानगरपाललकाको समग्र व्वकासमा 

स्वयासाधारणले नै महससु गनने गरी उललेखय सधुारका कामहरु शरुु भएका छन ्।

छररतो प्रशासनको माधयमबाट सूचना प्रव्वलधमा आधाररत चसुत से्वाप्र्वाह, िनसहभालगता माफया त गणुसतरीय 

पू्वायाधार लनमायाण, आलथयाक वक्रयाकलापमा बढोत्तरी, उ्तपा्दन ्ववृद्धमा प्रो्तसाहन र सामाजिक पू्वायाधारमा लगानी 

िसता काययाक्रम यस आलथयाक ्वरयामा महानगरपाललकाका प्राथलमकतामा परेका व्वरय हनु ्। 

आ. ्व. २०७६/७७ को लालग प्राथलमकताका क्ेत्रहरू क्रमशः सशुासन र संसथागत व्वकासमा १४.६५ प्रलतशत, 

पू्वायाधार व्वकासमा १४.१५ प्रलतशत, आलथयाक व्वकासका क्ेत्र (कृवर तथा पशपंुक्ी, सहकारी, पययाटन र उद्ोग 

लगायत) ५.६३ प्रलतशत, सामाजिक व्वकासका क्ेत्र (जशक्ा, स्वास्थय) ५.१२ प्रलतशत, ्वाता्वरण तथा सरसफाई 

र व्वपद् वय्वसथापन तफया  २.५६ प्रलतशत र कमिोर ्वगयाको स्वलीकरणको लालग १.२८ प्रलतशत व्वलनयोिन 

गररएको छ । यसका साथै ्वडाबाट नै प्र्तयक् कायायान्वयन हनेु गरी समानपुालतक व्वतरणको बिेट १०.०५ 

प्रलतशत व्वलनयोिन गररएको छ। 

यस आलथयाक ्वरयाबाट संघीय, प्रा्ेदजशक ए्ंव सथानीय बिेट खचया गरी लनमायाण गननेगरी अनतरायाव्रिय वक्रकेट रंगशाला, 

महानगरीय लसटीहल लनमायाण, अ्तयाधलुनक पश ु बधशाला, बहतुले प्रशासलनक भ्वन लनमायाण िसता बह्ुवरषीय 

आयोिनाहरूलाई महानगरीय गौर्वका आयोिनाका रुपमा राजखएको छ ।  आलथयाक ्वरया २०७६/७७ का चाल ु

ए्ंव पूिँीगत काययाक्रमहरूलाई महा/शाखागत, नगरसतरीय र ्वडासतरीय अायाेिना व्वभािन गरी यो पजुसतका 

तयार गररएको छ । महानगरको ्दीघयाकालीन सोचलाई पूणयाता द्दन तथा ्ेदशकै नमूना महानगर बनाउने द्दशामा 

प्रसततु काययाक्रमहरू कोशेढुङ्ा साव्वत हनेुछन ्भन्े व्वश्ास ललइएको छ । 

अन्तयमा, महानगरका समग्र योिना तथा काययाक्रम ए्ंव यो पजुसतका तयार गनया महानगरलाई मह्त्वपूणया सललाह, 

सझुा्व र सहयोग प्र्दान गनुयाहनेु संघ, प्र्ेदश र सथानीय तहका रािनीलतक नेत्ृत्व, नगर सभा स्दसय, व्वलभन् 

क्ेत्रका व्वज्ञ, कमयाचारी, आम नगर्वासी तथा समपूणया सरोकार्वाला प्रलत आभार प्रकट ग्ददै यसको सफल 

कायायान्वयनमा समेत यहाँहरुको लनरनतर साथ र सहयोगको अपेक्ा गरेका छौं ।

भरतपरु महानगरपाललका । 

प्रकाशकीय

s
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५.९ जरिवाना सम्बन्धी 
५.९.१ फोहरमलैा व्यवस्ापनमा असर पानने का्य्यहरु (प्रतिपटक) पतहलो पटक(रु) दोस्ो पटक(रु) िेस्ो पटक वा बढी गनने (रु) 

िोतकएको सम्य र स्ान बाहके अन्यत्र फोहोरमलैा तनषकाशन गनने ५,०००।- १०,०००।- १५,०००।-
साव्यजतनक ्यािा्यािमा डसटतवन नराखने १,०००।- २,०००।- ५,०००।-
कणटेनर वा फोहोरमलैा संकलन केनद्रमा रातिएको फोहोरमलैा अनातिकृि िवरले प्र्योग गनने १,०००।- २,०००।- ५,०००।-

कणटेनर िोडफोड गनने, क्षति नोकसानी k'¥ofpg] वा रातिएको स्ानबाट हटाउने  
क्षतिको अवस्ाको आिारमा प्रमिुबाट तनर्य्य गराई पचासहजार 
समम जररवाना र क्षति वापिको रकम समिे असलु गररनेछ ।

अनमुति नतलई फोहरमलैा व्यवस्ापनको का्य्य गनने १५,०००।- २५,०००।- ५०,०००।- र रोक लगाउने
फोहोरमलैा संकलन केनद्र, कणटेनर वा फोहरमलैा ्पुानने ठाँउमा हातनकारक पदा ््य फालने, 
राखने वा ्पुानने ५,०००।- १०,०००।- १५,०००।-

सडक वा साव्यजतनक स्ानमा फोहर फालने वा ्पुानने ५,०००।- १०,०००।- १५,०००।-
फोहरबाट तनसकेको दतुिि पानी (तलचटे) वा ढल चहुाई अन्य व्यततिको घर वा जगगा वा 
सडक एवं साव्यजतनक स्ान प्रदतुिि गराउने ५,०००।- १०,०००।- १५,०००।-

सिही ढलमा शौचाल्य ढल तमसाउने १०,०००।- १५,०००।- २०,०००।-
जनसवास्थ्यमा प्रतिकुल असर पनने गरी सडक वा साव्यजतनक स्ानमा हातनकारक वसि ुवा फोहर ्पुानने, ३०,०००।- ४०,०००।- ५०,०००।-
िलुा रुपमा पलातटिक जन्य पदा ््य बालने  १०,०००।- १५,०००।- २०,०००।-
स्ोि म ैफोहरमलैाको पृ् कीकरर नगरी तमसाएर तनषकासन गनने प्रतिपटक रु ५०० 
मरेको वा मारेको पशपुंक्षी र सोको लादी, पवाँि, हड्डी ि्ा माछाको कतला आतद 
साव्यजतनक स्ल सडक गलली चोकमा राखने फालने वा ्पुानने ५,०००।- १०,०००।- १५,०००।-

गाई वसि ुछाडा छोड्ने प्रति पटक ५,०००।- 
फोहोरमलैा व्यवस्ापनमा असर पनने ढुवानी ि्ा व्यवस्ापन समबनिी फोहोरमलैा व्यवस्ापन ऐन २०६८ दफा ३८ बमोतजमका अन्य कसरु गरेमा 
सोही ऐनको दफा ३९ बमोतजम कसरु हरेी महानगरपातलका आफैं  वा समबतनिि तनका्यसँग समनव्य गरी जररवाना गररनेछ ।

५.९.२ िोतकए भनदा बाहकेको क्षेत्रमा अनमुति नतलई तवज्ापन सामग्ी राखने ५,०००।- १०,०००।- १५,०००।-

५.९.३ फुटपा्मा पसल र व्यापाररक सामग्ी राखने (सामान जफि समेि) ५,००० ।- १०,००० ।- १५,०००।- (व्यवसा्य 
इजाजि भए रद्द समिे गररने)

५.९.४ फुटपा् र सडकमा तनमा्यर सामग्ी राखने, सडकमा छिको पानी िसालने ५,०००।- १०,०००।- १५,०००।-
५.९.५ ननषेन्त के्त्रमा kfls{· गनने

दईु पाङ्ग्े ५००।- १,०००।- २,०००।-
िीन पाङ्ग्े ५००।- १,०००।- २,०००।-
चार पाङ्ग्े साना सवारी सािन (कार, जीप, भ्यान, माइक्ो लगा्यि) २,०००।- ३,०००।- ५,०००।-
चार पाङ्ग्े हभेी सवारी सािन (बस, ट्रक, तट्रपर लगा्यि) ५,०००।- १०,०००।- १५,०००।-

५.९.६ अनावशयक हन्न ्बजाउने  (ट्ानिक काया्नलयसगँको समनवयमा) प्रतिपटक (रु) १०००।-
५.९.७ ठेला जरिवाना ननषे् गरिएको स्ानमा िाखेमा

पतहलो पटक ५००।-
दोस्ो पटक  १,०००।-
िेस्ो पटक  २,०००।-
चौ्ो पटकमा जफि गरी नमबर िारेज गनने जफि गरी नमबर िारेज गनने 
नमबर नभएका ठेला पतहलो पटक १५ तदनपतछ तदने गरी १,०००।-
नमबर नभएका ठेला दोस्ो पटक जफि

आन ््नक ऐन, २०७६ मा भएको जरिवाना सम्बन्धी वयवस्ा
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