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-s_ cfly{s तिकास सम्बतधि  

-v_ संस्थागि तिकास र सेिा प्रबाह सम्बतधि  

 -u_ सािातिक तिकास सम्बतधि  

 (घ) तित्तीय व्यिस्थापन िथा सशुासन सम्बतधि 

                 (ª) पिूाािार तिकास सम्बतधि    
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यस नगरसभाका अध्यक्ष िहोदय  

नगरसभाका सदस्यज्यहूरु, 

 

तिरी नगरको नगर-उपप्रिखुको हतैसयिले दोस्रो नगरसभालाई सम्िोिन गद ैआतथाक िर्ा २०७५/ २०७६ िा नगरले 

अबलम्बन गने प्रिखु नीति िथा कायाक्रि रबिटे प्रस्ििु गना पाउँदा अत्यधि गौरिातधिि भएको छु ।यस गररिािय 

सभािा नेपाल र नेपालीको स्ििधत्रिा िथा सितृिकालातग आफ्नो िीिन उत्सगा गने सम्परू्ा ज्ञाि अज्ञाि शतहदहरु 

प्रति हातदाक ्रदिाधिली ज्ञापनगना चाहधछु । यसैगरर रातट्रियय िीिनिा अह ं भतूिका खे् नहुनने सम्परू्ा तशखर 

व्यतित्िप्रति सिेि हातदाक सम्िान प्रकट गदाछु । 

नपेालको उध नति र प्रगति िथा सितृिका लातग नेपाली िनिाको त्याग, ितलदान र लािो संघर्ाको उपल्िी स्िरुप 

हाम्रो िलुकुिा स्थानीय सरकार गठन भएको हो । यस्िो स्थानीय सरकारको रुपिा रहकेो तिरी नगरसरकार िनिाको 

सेिा, सरुक्षा, सितृि र सखुकोलातग सदिै अतिग रहने छ । 

नेपालको तहिाली नगरपातलकाको रुपिा पररतचि िातिय, भातर्क, िािीक, ऐतिहातसक, सांस्कृतिक िथा भौगोतलक 

तितिििाले यिु सतहट्रिर्िुा र सद्भाििा संचातलि यस नगरलाई नेपालकै स्िीट्िर्याण्िका रुपिा पतन तचतनने गररधछ 

। तितिििा िीचको एकिा र प्राकृतिक  रुपिा सधुदर यस नगरलाई नेपालको िहत्िपरू्ा पयाटनगधिव्यको रुपिा तिकास 

गना स्थानीय सरकार प्रतििि छ । 

 

म अव चालु आ.व को समीक्षा यहााँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाह्छु   

लािो सियसम्ि िनप्रतिनीति तितहन रहकेो स्थानीय तनकायहरु नयाँ संििैातनक व्यिस्था बिोतिि स्थानीय 

सरकारको रुपिा रुपाधिरर् भ ै दशेको नौलो ऐतिहातसक अभ्यासको रुपिा स्थानीय सरकारको तनिााचन सम्पधन 

भएपतछको पतहलो आतथाक िर्ा िलुिः तसकाईिा नै तित्यो । आिश्यक िनशतिको किी, भौतिक संरचनाको कति, 

नीतिगि व्यिस्थाको कतिका साथै हाम्रो आफ्नै पररितिाि तिम्ििेारी बारेिा अस्पष्टिाको कारर् सहि ढंगले सेिा 

प्रिाह गना कतठनाई भयो । आ.ि. ०७३÷०७४ िा तसतिाि दातयत्ि व्यिस्थापन िथा अत्यािश्यक किाचारी 

व्यिस्थापन गरी ििा कायाालय एि ंनगरपातलका कायाालयबाट सेिा प्रिाह सचूारु गराउन नै हािीलाई तनकै कतठनाई 

झो्नपु¥यो ।  आ.ि. को िेस्रो चौिातसक आइपगु्दा दरबधदी अनसुारको प्रिखु प्रशासकीय अतिकृि िथा अधय केतह 

थप किाचारी सििे उपल्ि भएपतछ र हाम्रो अनगुिन िथा तसकाई सििे भएपतछ संस्थागि के्षत्रिा सिुारको लातग 

उपयिु पाइला अतघ बढाउन थालेको व्यहोरा यहाँहरु सिक्ष तनिदेन गदाछु । 

  



 

 
 

 उ्लेतखि अिस्थाको बाबििु नगरले "Clean Jiri, Green Jiri र Organic Jiri" को अििारर्लाई ििुा रुप तदन 

नगरतभत्रका सबै घरपररिार सिटेी ६३ िटा टोल तिकास सतिति गठन गरर िखु्य पदातिकारीलाई िातलि सििे 

तदइएको । यो अतभयानिा सबै टोलहरु िार्ा ि आि नागररकको अभिुपिुा साथ सहयोग रहकेो व्यहोरा अिगि नै छ । 

तितनयोतिि रकिको प्राय सबै काि सियि ैसम्पधन गरी भिुानी सििे भएको छ भने “असारे तिकास” लाई रोक्न िेरै 

हदसम्ि सर्ल भएको व्यहोरा नगरसभाका सदस्यहरु िार्ा ि आि नागररक सिक्ष राख्न चाहाधछु ।  

 हािीलाई तिश्वास गरी तनिाातचि गने आि िनिाको भािनालाई उच्च कदर गद ैसािन स्रोि भए सम्ि तिकास तनिाार् 

कािहरु अतघ बतढ रहकेो र सेिा सिुार गररएको छ । पयाटन के्षत्र, कृतर् के्षत्र, पिूाािार तनिाार् के्षत्र, तशक्षा स्िास््य एि ं

नागररकका अत्यािश्यक सेिािा केतह िगहरु ियार भई सिुारहरु प्रारम्भ भएका छन् । नगरको ऐनाको रुपिा 

पाश्र्ितचत्र ियार भएको छ । आितिक योिना अतधिि चरर् पगुकेो छ । नगर तशक्षा योिना अतधिि चरर्िा पगुकेो छ 

। तितभधन ऐन तनयि िथा िापदण्िहरुको िस्यौदा ियार गरी स्िीकृिीका लातग यसै सभािा प्रस्ििु गररद ै छ । 

उ्लेतखि आिारिा आगाति आ.ि.को लातग धयनूिि आिारहरु ियार भएको र अिको हाम्रो गधिव्य स्पष्ट भएको 

व्यहोरा यहाँहरु सिक्ष राख्न चाहाधछु ।  

अध्यक्ष िहोदय, 

 

म अव यहााँहरू समक्ष अगामी  cfly{s aif{sf] gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 k|:t't ug{ u}/x]sf] 5' .  

यस नगरले िलूरुपिा "Clean Jiri, Green Jiri र Organic Jiri" को िलू लक्ष्य तलई अतघबतढरहकेो व्यहोरा 

सम्परू्ा नगरसभाका सदस्यज्यहूरुिा अिगि गराउँदछु । उि िलू लक्ष्य हातसल गने सम्िाहकको रुपिा सम्परू्ा 

नगरिासीहरु सिटेी६३ िटा  टोल तिकास सतितिहरु गठन गरी सतकएको छ । तयनै टोल तिकास सतितिहरुको कुशल 

पररचालन गरर उि लक्ष्यलाई हातसल गने गरर आतथाक िर्ा २०७५/०७६ को नीति िथा कायाक्रि र ििटे ियार 

गररएको छ ।  

आतथाक िर्ा २०७५/७६ को बिटेको प्रिखु उद्दसे्य िथा प्राथतिकिा दहेाय बिोतिि रहकेा छन ्। 

 

उदे्दस्य 

१.स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्िलाई अतभितृि गरर नगरिासीलाई आत्ितनभार िनाउन उद्यितशलिाको 

तिकास गनुा । 

२. िरेोिगारी दर घटाई गररिी धयतूनकरर्िा सहयोग पयुााउन ु। 

३.्रदिको सम्िान गने िािािरर्को तिकास गनुा । 

४.नगरका हरेक तक्रयाकलापलाई ििटे प्रर्ालीिा आिि गराई सशुासन कायि गनुा । 

५.सािाितनक सेिालाई गरु्स्िरीय बनाउन ु। 

प्राथममकता 



 

 
 

१ िािािरर्ितै्री तिकास 

२ रोिगारीका अिसर तसिाना 

३ पयाटन पिूाािारको तिकास 

४ कृतर्िा ितैिक प्रतितिको प्रििान 

५ गरु्स्िरीय तशक्षा र स्िास््यिा सम्परू्ा नगरिासीको पहनचँ  

६ भकुम्पपतछको पनुातनिाार्िा सिधिय र सहतिकरर् 

 

र्गरले आ.ब. ०७५/७६ मा अबलम्बर् गरे् र्ीमतहरु, 

 

१. आमथनक मवकाससम्बम्ि र्ीमत 

 

१.१  कृमि 

१.१.१ तिद्यिान परम्परागि कृतर् प्रर्ालीलाई व्यिसातयक कृतर् प्रर्ालीिा रुपाधिरर् गना ज्ञान, तसप बढाइनेछ र 

प्रतितिको उपयोगिा िोि तदइनेछ ।  

१.१.२कृर्क/उद्यिी केतधिि र कृर्क/उद्यिीिैत्री नीति तनिाार्िा िोि तदइनेछ । 

१.१.३तकिी, आलु, रेधिोयाउट र िरकारी उत्पादनिा आत्ितनभारिाका लातग उत्पादनका पकेट, ्लक, िोन िथा 

सपुरिोनको तिकास गरी सघन ्यािसातयक खिेी प्रर्ाली अतघ बढाइनेछ । 

१.१.४रातट्रियय िथा अधिराातट्रियय बिारको िाग र अगाातनक तिरीलाई िध्येनिर गद ैअगाातनक र्िा स्थापना गरी 

तिरीलाई अगाातनक खाना उपल्ि हनने नगरको रुपिा तिकास गररने छ । 

१.१.५खिेीयोग्य िग्गालाई बाँझो राख्ने प्रबतृत्त तनरुत्सातहि गद ैबाँझो रहकेा कृतर् भतुिको दीगो उपयोगका लातग 

उपयिु योिना ियार गरर कायााधियन गररनेछ । 

१.१.६कृतर् उपि उत्पादन, प्रशोिन, भण्िारर् एबि ् तििरर् प्रर्ालीिा नयाँ प्रतितिको तिकास, अनसुरर्, 

अिलम्बन र आितुनकीकरर् गररनेछ । 

 

१.२  पशुपालर् 

 

१.२.१  पशिुन िथा ित्स्य तििासम्बतधि कायाक्रिको लातग सिधिय गररनेछ । 

१.२.२  चौरीपालक कृर्कलाई सलुभ किाािा पहनच, दाना उत्पादनिा सहतिकरर् लगायिका सतुििा बिृीगरर 

चौरीपालन व्यिसायिा आकतर्ाि गररनेछ ।  



 

 
 

१.२.३  नगर के्षत्रतभत्र रहकेा सम्परू्ा पशपुालक कृर्कहरुको पशपुंक्षीहरुलाई पश ुस्िास््य उपचार सेिा उपल्त्र 

गराइनेछ । 

१.२.४  नश्लसिुारको िाध्यािले स्थानीय पशहुरुिा गरु्ात्िक सिुार ्याइनेछ । 

१.२.५  पश ुआहारािा सिुार ्याउन तितभधन बहनबतर्ाय घाँस खिेी गने, पश ुचरर्को ्यिस्था तिलाई िाले 

घाँसको तिरुिा तििरर् िथा सम्बिान गररनेछ । 

१.२.६ पशिुन सरुक्षाको लातग तितभधन रोगबाट बचाउँन आकस्िीक खोप सेिाहरु संचालन गररनेछ । 

१.२.७  कृर्कहरुले उत्पादन गरेको कृतर् उपि िथा पशिुधय पदाथाको बिारीकरर्िा सिधिय िथा सहतिकरर् 

गररने छ । 

१.२.८  बिार के्षत्रको िािािरर्लाई प्रदरु्र्ििु पाना तनतिि स्थानिा बिशालाको ्यिस्था गने कायाको प्रारम्भ 

गररनेछ । 

१.२.९  लोकल कुखरुा रबाख्राको्यबसायीक उत्पादनिाप्रोत्सातहि गररनेछ। ्यबसायीक रुपिा बंगरु, हाँस 

लगायिका अधय िासुिधय उत्पादन बढाउन िोि तदइनेछ । 

 

१.३ पयनटर् 

१.३.१ यस नगरलाई सर्ा र स्िच्छ िथा हररि िािािरर्िा रतह प्राङ्गाररक खानाको स्िाद सतहि तिदा 

िनाउने गरर स्िदतेश िथा तिदेशी पाहननाको लातग आकर्ाक गधिव्यको रुपिा तिकास गररनेछ । 

यसकालातग तनम्न कायाक्रि िथा योिना अगािी िढाईनेछ । 

 १.३.१.१ ितस्ि सौधदयाकरर्लाई प्रििान गररनेछ । 

१.३.१.२ सि ैििाािलम्िीहरुलाई आकतर्ािगरी िातिाक पयाटन प्रििान गना िथा िातिाक पयाटनको िहत्िपरू्ा 

गधिव्यको रुपिा तिकास गना यहाँ रहकेा प्रिखु गमु्िा, ितधदर, चचा आतदको तनिाार् िथा तिर्ोद्वार 

गने कायालाई प्राथतिकिािा रातखनेछ । 

१.३.१.३ स्थानीय नगरिासीलाई स्थानीय उत्पादनबाट अतितथ सत्कार गना प्रोत्सातहि गररनेछ । कृतर् पयाटन, 

पयाा पयाटन, होिस्टे, स्िास््य पयाटन आतदलाइ प्रोत्सातहि गररनेछ । 

१.३.१.४ ििुपाका , टोतनहगेन पाका , स्टोन पाका  रतिरी िालको गरुुयोिना ियार गररनेछ । 

१.३.१.५ एििण्ि तहलारीको सम्झनासंग िोतिएको संरचनालाई उतचि संरक्षर् गरर पयाटकको िहत्िपरू्ा 

गधिव्यको रुपिा तिकास गररनेछ । 

 

१.४  सहकारी 



 

 
 

१.४.१ तनिी िथा सहकारी के्षत्रको संलग्निा बढाउद ैकरार सम्झौिािा आिारीि िथा सहकारी खिेीलाई 

प्रथातिकिा तदई िू् य ्रदृंखला पिति अनसुार उत्पादनदतेख बिाररकरर् सम्िका कायाक्रिहरु एतककृि 

रुपिा संचालन गररनेछ । 

१.४.२  गरु्स्िरीय उत्पादन सािाग्रीहरु र कृतर् यातधत्रकरर्का लातग कृर्कितै्री औिार, उधनि प्रतिति एिि ्

सलुभ कृतर्किााको लातग कृर्क सहकारीको क्षििा तिकास िथा अधय तनकायसंग सिधिय गररने छ । 

१.४.३  प्राङ्गाररक खिेीका सम्भातिि िस्ि ुर के्षत्रहरुको पतहचान एबि ्उत्पादन बतृि गरर उत्पातदि प्राङ्गाररक 

िस्िकुो ब्राण्ि प्रिि्िन गद ैरातट्रियय िथा अधिराातट्रियय स्िरिा बिाररकरर् गना सहकारी सस्थाहरुलाइ 

प्रोत्सातहि गररनेछ । 

 

२.  संस्थागत मवकास र सेवा प्रवाह सम्बम्ि र्ीमत  

२.१   सेिा प्रिाह चसु्ि, दरुुस्ि, भरपदो र िनिखुी िनाउने कुरालाई उच्च प्राथतिकिािा रातखनेछ । 

२.२  नगरपातलकाबाट तस्िकृि भएका ऐन, तनयि, नीति, कायातितिलाई उच्च प्राथतिकिाका साथ पालना  

गररनेछ । स्िीकृि ऐन तनयि  नगरपातलकाको िेि साईटिा राखी सिासािारर्को िानकारीकालातग 

संप्रेशर् गररनेछ । 

 २.३  सम्परू्ा किाचारीहरुको कायातििरर् िनाई कायााधियन गररनेछ िथा त्यसैको आिारिा िू् याङ्कन गने 

 पितिको तिकास गररनेछ । 

 

३. सामामिक मवकास र्ीमत (मशक्षा तथा खेलकुद, स्वास््य तथा अ्य) 

३.१ यस नगरतभत्र रहकेा ितधदर, गमु्बा, चचा िस्िा ऐतिहातसक, सांस्कृतिक िथा परुािातत्िक सम्पदाको  संरक्षर्,

 संििान र तिकास गना आिश्यक कायाक्रि सञ्चालन गररनेछ । 

३.२  सिाििा तिद्यिान ििा, प्रथा, परम्परा, रीति िथा संस्कारका नाििा हनने सबै प्रकारका तिभदे, असिानिा, 

 शोर्र् र अधयायलाई धयतूनकरर्िा सहयोग पगु्ने गरर िनचेिनािलूक कायाक्रि सञ्चालन गररनेछ । 

३.३यस नगरपातलकातभत्र सबै ििाहरुिा गररब िथा बेरोिगारको ि्याङ्क संकलन गनुाका साथै असहाय 

अिस्थािा रहकेा एकल ितहला र दतलि ितहलालाई सीप, क्षििा िथा रोिागारोधिखु िातलि िथा 

 सशिीकरर् गररनेछ । 

३.४   सािातिक सरुक्षा कायाक्रि र पतञ्िकरर्लाई अनलाइन प्रतितििा आबि गररनेछ । 

३.५  नगरको औसि आय ुबढाउने, िाि ृतशश ुर बाल ितृ्युदर घटाउने साथै पररिार तनयोिनलाई प्रोत्सातहि गरर 

 िनसंख्या व्यिस्थापन गररनेछ । 



 

 
 

३.६  स्िस्थ, सक्षि र अनशुातसि नागररक तनिाार्कालातग खलेकुद तिकास गना एक नगर एक रंगशाला र एक 

ििा एक खलेिदैानको अििारर्ा सरुुिाि गररनेछ । 

३.७  यस नगरपातलकाका सबै पतञ्िकातिकारीहरु, पतञ्िकरर् सम्बधिी काि गने अधय किाचारीहरुको क्षििा 

 अतभबतृि सम्बधिी कायाक्रि सञ्चालन गररनेछ ।  

३.८  आिारभिू तशक्षािा सबैको पँहनच सतुनतिििा गद ै तशक्षा के्षत्रिा तनिी के्षत्रको लगानीलाई तनयिन र 

व्यिस्थापन गरी सेिािलूक बनाइनेछ ।  

३.९ अतिररि तक्रयाकलापहरुको िाध्यिबाट तिद्याथीहरुको चौिर्ी तिकासिा सहयोग परुयाउनकुा साथै   

 प्रतिभाशाली खलेािीहरुको खोिी गरर क्षििा तिकासका लातग प्रोत्साहन िथा सहयोग प्रदान गररनेछ  । 

३.१० नगरतभत्र रहकेा अपाङ्ग बालबातलकाको ि्याङ्क संकलन गनुाका साथै सिग्र नगरतभत्रका शतैक्षक    

ि्याङ्कलाई व्यितस्थिरुपले अतभलेख रातखनेछ । 

३.११ सािदुातयक तिद्यालयहरुिा बहनकक्षा बहनस्िर पितिको कायााधियनलाई प्रभािकारी बनाई तसकाइिा  

 तिद्याथीको सहभातगिा ितृि गररनेछ । 

३.१२  तिद्यालय व्यिस्थापन सतिति िथा ििा तशक्षा सतितिका पदातिकारीहरु र तिर्यगि तशक्षकहरुको क्षििा 

तिकास िातलि सञ्चालन गररनेछ । 

३.१३  नगरले िर्ाको कुनै एक तदनलाई खलेकुद तदिस घोर्र्ा गरर खलेकुदिा ितहला सहभातगिालाई िोि तददँ ै

खलेकुद िहोत्सि आयोिना गररनेछ । 

३.१४   नगर तशक्षा योिना, नगर तशक्षा ऐन िथा तनयिािली तनिाार् गरी लाग ूगररनेछ । 

३.१५ नगरस्िरिा सिोत्कृष्ट तसकाइ उपलत्ि हातसल गने तिद्याथी िथा तशक्षकहरुको सेिाप्रतिको 

किाव्यतनष्ठिाको कदर गद ैपरुस्कृि गने कायाको शरुुिाि गररनेछ । 

३.१६ नगरस्िरिा तलइने आिारभिू िह उत्तीर्ा परीक्षालाई व्यितस्थि गद ैपरीक्षाको तिश्वस्नीयिाितृि गररनेछ । 

 

४. मवत्तीय व्यवस्थापर् तथा सुशासर् र्ीमत 

 

४.१  आतथाक तक्रयाकलापहरुलाई तितिसम्िि रुपिा सरतलकृि गररनेछ र पारदतशािा िढाईनेछ । 

 भिुानी प्रर्ालीलाई थप व्यितस्थि गरर खािािा नै भिुानी गने व्यिस्था तिलाईनेछ । 

४.२  भएका िरेुि ुर्स्र्यौट गना अतिकिि प्रयास गररनेछ िथा िरेुि ुघटाउन उ्लेख्य सिुार गररनेछ । 

४.३  किाचारी िथा पदातिकारीहरुको क्षििा तिकासका कायाक्रि तनरधिर सञ्चालन गररनेछ । 

४.४  किाचारीको ररि पदपिूी उपयिु प्रकृया अपनाई गररनेछ । 

 

५. पुवानिार  मवकास र्ीमत (ग्राममण र शहरी) 



 

 
 

५.१  नयाँ सिक खो्ने कायालाई तनरुत्सातहि गने र भरैहकेा सिकको स्िर उधनति गने कायालाई प्रोत्सातहि 

गररनेछ । 

५.२  नगरपातलका कायाालयबाट सि ैििा कायाालय िोि्ने सिकलाई िाह ैितहना च्नेगरर ििाि गने कायालाई 

उच्च प्राथतिकिा तदईनेछ । 

५.३   नगरतभत्रका सम्परू्ा सिकको िापदण्ि तनिाारर् गरर कायााधियनिा ्याईनेछ । 

५.४   िोिर, स्काभटेर िस्िा भारी सिारी सािनको प्रयोगिा किाईका साथ तनयिन गररनेछ । 

५.५   सर्ा र स्िच्छ खानेपानीको पहनचँबाट िातहर भएका नगरिासीलाई सोिा पहनचँ पयुााईनेछ । 

५.६   तिद्यिु सतुििाबाट ितञ्चि भएका छररएर रहकेा घरपररिारलाई सौया उिााको िाध्यिबाट तिद्यिु सेिा   

पयुााईनेछ । 

५.७   दरुसंचार सेिालाई भरपदो र तनयिीि गराई कायाालयलाई प्रतितिितै्री िनाईनेछ । 

५.८  नगरपातलकाको कायाालय भिनलाई सरुतक्षि र व्यितस्थि िनाईनेछ । 

५.९  ििा कायाालय भिन तनिाार् गना िथा व्यितस्थि शहरर तिकासका पिूाािार तनिाार् गना प्रदशे िथा संतघय 

सरकारसंग सिधिय गररनेछ । 

 

६.  वातावरण तथा मवपद् व्यवस्थापर्र्ीमत 

६.१ तिरीलाई हररि नगरको रुपिा तिकास गरर प्रत्येक तिरी नगरिासीलाई स्िच्छ र स्िस्थ िािािरर्िा िाँच्ने 

 आिार िय गररनेछ । 

६.२ यस नगरले तलएको Clean Jiri, Green Jiri र Organic Jiri को तदिाकातलन लक्ष्यलाई प्रििान गने 

कायाक्रिलाई व्यापक रुपिा अगािी िढाइनेछ । यसकालातग तनम्न उपाय अिलम्िन गररनेछ । 

 ६.२.१. प्रत्येक घरपररिार िथा टोललाई र्ोहरलाई ३ भागिा ितगाकरर् गरर िम्िा गना प्रोत्सातहि गररनेछ । 

 ६.२.२ र्ोहरिलैाको उतचि व्यिस्थापन गना संकलन केधिको तनिाार् काया अगािी िढाईनेछ । 

६.२.३टोल टोलबाट ितगाकृि र्ोहरलाई सिारी सािनको िाध्यििाट संकलन केधििा पयुााई उतचि  

व्यिस्थापनका उपाय अिलम्िन गररनेछ । 

६.२.४ टोलिथा ितस्िहरुलाई र्ोहरिधय तक्रयाकलाप गना तनरुत्सातहि गररनेछ । 

६.२.५ घरपररिार िथा टोलहरुलाई र्ोहरिलैाको उत्पादनिा किी, प्रशोिन गने िथा पनु: प्रयोग गने 

सम्िधिी चेिना अतभबतृिको कायाक्रि अगािी बढाईनेछ । 

६.२.६ प्लातस्टकका सािानको प्रयोगलाई धयतूनकरर् गने िथा प्लातस्टकका झोलाको प्रयोगलाई तनरुत्सातहि 

गद ै प्लातस्टक झोलाििु तिरी िनाउनेकायािा टोल तिकास सतितिको सतक्रयिालाई प्रोत्सातहि 

गररनेछ । 



 

 
 

६.२.७ तिरी नगरलाई प्रदतुर्ि िनाउन भतूिका खे्ने प्लातस्टक पो्ने िथा खािलिा गाि्ने कायालाई परू्ाि  

तनर्िे गररनेछ । 

६.३  ितैिक तितिििा, पयाािरर् िथा िािािरर् संरक्षर् सम्िधिी िनचेिना अतभितृि गने कायाक्रि अगािी  

िढाईनेछ । िसकालातग िातलि, गोष्ठी र सेतिनारका कायाक्रि गररनेछ । 

६.४  स्िच्छ, सर्ा र हराभरा कायि राख्न खालीठाउँिा िकृ्षारोपर् गने िथा िािािरर्ितै्री कायालाई उच्च 

प्राथतिकिा तदईनेछ । 

६.४.१ हरेक घरपररिारलाई घरपररसरिा दखे्ने ठाउँिा रू्लहरु रोप्ने कायालाई प्रोत्सातहि गररनेछ । 

६.४.२ हररयाली र सधुदर टोल िनाउन प्रोत्सातहि गना उत्कृष्ट टोललाई परुस्कृि गररनेछ । 

६.५  स्थानीय िािािरर् अनुकुल िथा भतिट्रियिा प्रतिर्ल तदन सक्ने र्लरू्ल, ितििटुी िथा िन पैदािरको खेिीलाई 

प्रोत्साहन गररनेछ । यसकालातग िागिा आिाररि तिरुिा तििरर्का कायाक्रि गररनेछ । 

६.६    पानीका िहुानको संरक्षर् गद ैतितभधन स्थानिा पोखरी तनिाार् गने कायालाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

६.७    िािािरर् संरक्षर्कालातग तिकासका सािाधय तक्रयाकलाप संचालन गदाा सििे िािािरर्िा नकारात्िक  

प्रभाि पना नतदने िर्ा  ध्यान तदइनेछ । 

६.८  सािदुातयक िन उपभोिा सतितिको सिधियिा िन र्िानी गने कायालाई तनरुत्सातहि गना तिशेर् ध्यान 

पयुााईनेछ । एकसािदुातयक बन एक नसारीलाईअतनिाया सिाको रुपिा अतघ बढाइनेछ। 

६.९   सिग्रनगरिासीको लातग'सरुतक्षि तिरी'कोक्पनालाई साकार पाने अतभयानलाई ििि पगु्ने गरर तिपद ् पिूा 

ियारी िथा तिपद ् पतछको क्षति धयतूनकरर् गनाका लातग आिश्यक ियारी गना तिशेर् ध्यान पयुााईनेछ । 

िसकालातग स-साना तिपदको अिस्थािा ित्काल राहि िथा उिार काया गनाकालातग ििा कायाालयलाई 

सक्षि बनाईनेछ । 

नगरस्िरीय गौरबका योिना िथा िहत्िपरू्ा योिनाहरु  

 नगरस्िरीय गौरबको योिनाको रुपिा तिरी िालको तनिाार् र िािा नम्बर ३ िा गरुु ररम्पोछे ितुिा र बौि तनिाार् 

सम्बतधि काया यसै आतथाक बर्ािा अगािी बढाइने छ । आतथाक तिकास र रोिगारी तसिाना गने गरर कृतर्, 

पयाटनर पशपुालनसम्बतधि कायाक्रिहरुलाई उच्चिहत्ि तदइने  छ । ििाहरुबाट प्रस्िाब भ ैआएका नगरस्िरीय 

िहत्िपूर्ा योिना िथा कायाक्रिहरुको प्राथतिकीकरर् गरर कायााधियनको प्रतक्रयािा लतगनेछ । 

 प्रस्िातिि बिटे, खचा बेहोने स्रोि , िथा तबस्ििृ कायाक्रि र शीर्ाकगि खचा तििरर्हरु अनसुतूचहरुिा उ्लेख 

गरेको छु । 

िधयबाद। 

 



 

 
 

 

 

cg';"rL ! 

cfo Joosf] ljj/0f -;f/f+z_ 

 

 
    

    
 

 

zLif{s 
ut cf=j= @)&#÷&$ sf] 

oyfy{ 

rfn' cf=j= @)&$÷&% sf] 

;+zf]lwt cf=j= @)&%÷&^ sf] 

nflu k|:tfljt lgzt{ 

cf=j= @)&%÷&^ sf] 

nflu k|:tfljt ;zt{  

cg'dfg 

cfo         

   /fh:j         

  cfGtl/s /fh:j 3141119.34 6770000 10850000   

  
/fh:j afF8kmfF8 af6 k|fKt 

/sd g]]kfn ;/sf/ af6  
450972 0.00 52681000   

  
/fh:j afF8kmfF8 af6 k|fKt 

/sd k|b]z ;/sf/ af6 k|fKt  
0.00 0.00 2316000   

  cGo cfo-ut jif{sf] df}Hbft_ 0.00 19951010.84 27000000   

  
cGt/ ;/sf/L ljQLo 

x:tfGt/0f 
  0     

  
g]kfn ;/sf/af6 k|fKt 

;dfgLs/0f cg'bfg 

92604373.5
6 

252206000.00 99400000   

  
k|b]z ;/sfaf6 k|fKt 

;dfgLs/0f cg'bfg 
  0.00 7684000   

  cGt/ :yfgLo txaf6 k|fKt   0.00 0.00   

  hg;xeflutf   0.00     

  gub ;xeflutf   0.00 0.00   

  
g]kfn ;/sf/ af6 k|fKt ;zt{ 

cg'bfg  
  0.00 0.00 139000000 

  
k|b]z  ;/sf/ af6 k|fKt 

;zt{ cg'bfg  
  0.00 0.00 23455000 

  >d tyf gub  ;xfotf   6000000.00 0   

      0.00     

  
;fdflhs ;'/Iff afktsf] 

/sd 
  26338000.00   27500000 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  LGCDP   1365000.00   1000000 

  ul/a;Fu ljZj]Zj/ sfo{qmd   429000.00   500000 

  ko{6g jf]8{ g]kfn    250000.00   1000000 

  ;8s jf]8{ g]kfn    1749998.00   3000000 

  hDdf  
96196464.9

0 
306205734.52 199931000 195455000 

  s'n hDdf  
96196464.9

0 
315059008.84 395386000.000 

            

JooM 73273199.89 315059008.84 395386000.00 

  rfn' vr{ 16973799.90 159465018.72 91731000.00 195455000.00 

  k'Flhut vr{ 56299399.99 100552055.12 108200000   

  ;Zft{ cg'bfg lkmtf{   8292035     

  ;fdflhs ;'/Iff   25749900     

  afFsL   21000000     

      
ah]6 art-+±_÷Go"g-–_         

    



 

 
 

cg';"rL @ 

/fh:j tyf cg'bfg k|flKtsf] cg'dfg 

cf=j=@)&%÷&^ 

    lzif{s  

ut cf=j= 

@)&#÷&$ 

sf] oyfy{ 

rfn' cf=j= 

@)&$÷&% 

sf] ;+zf]lwt 

cg'dfg 

cf=j= @)&%÷&^ 

sf] k|:tflat 

    /fh:j  @*%($@^ 6770000 !)*%)))) 

     

11313 {Plss[t ;DklQ s/ 0 2400000 5600000 

11314 e'lds/÷dfnkf]t 479944 35000 50000 

11321 3/ jxfn s/ 0 0 50000 

11322 jxfn lj6f}/L s/ 0 550000 400000 

11451 ;jf/L ;fwg s/ 0 0 0 

11452 k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]udf nfUg] s/ 0 0 0 

11471 l;g]df 8s'd]G6«L s/ 0 0 0 

11472 lj1fkg s/ 0 0 10000 

11473 cGo dgf]/~hg s/ 0 0 0 

11613 Joj;fo /lhi6«]zg b:t'/ 103922 200000 400000 

11614 /]l8of] Pkm\ Pd\ ;~rfng b:t'/ 0 0 10000 

11621 rfns cg'dlt kq, ;jf/L lstfj btf{ b:t'/ 0 0 0 

11631 
s[lif tyf kz'hGo j:t'sf] Joj;flos sf/f]jf/df 

nfUg] s/ 

0 0 0 

11632 cv]6f]kxf/df nfUg] s/ 0 0 0 

11691 
cGo s/ -dfly gk/]sf ;a} :yfgLo s/_ 0 

0 100000 

+++++++++++++ ++++++++ +++++++++ +++++++++ +++++++++ + hDdf s/ /fhZj 583866 3185000 6620000 

 a:t' tyf ;]jf ljqmLaf6 k|fKt /sd 0   



 

 
 

14211 s[lif pTkfbgsf] ljlqmjf6 k|fKt /sd 0 0 0 

14212 ;/sf/L ;DklQsf] ljlqmjf6 k|fKt /sd 0 0 0 

14213 cGo ljqmLjf6 k|fKt /sd-a'sn]6_ 100200 1050000 100000 

14219 cGo ;]jfz'Ns tyf ljqmL-;/;kmfO,sf7, hl8a'6L, 

9'Ëf, lu6L, afn'jf cfbL _ 

0 500000 1450000 

 hDdf !))@)) 1550000 1550000 

     

14221 Goflos b:t'/ 0 0 5000 

14223 lzIff If]qsf] cfDbfgL 0 0 0 

14224 k/LIff z'Ns 0 0 200000 

14225 oftfoft If]qsf] cfDbfgL 0 0 0 

14229 cGo k|zf;lgs ;]jf z'Ns 0 0 5000 

 hDdf 0 0 210000 

     

 b:t'/    

14241 kfls{Ë z'Ns 0 0 50000 

14242 gS;fkf; b:t'/ 1293755 40000 300000 

14243 l;kmfl/; b:t'/ 58195 1700000 2000000 

14244 JolQmut 36gf btf{ b:t'/ 29600 35000 40000 

14245 gftf k|dfl0ft b:t'/  0 0 40000 

14249 cGo b:t'/ 270070 30000 40000 

 hDdf 1651620 1805000 2470000 

     

 b08 hl/jfgf / hkmt    

14311 Goflos b08 hl/jfgf / hkmt 0 0  

14312 k|zf;lgs b08, hl/jfgf / hkmt 0 0  

 hDdf 0 0  

     

 cGo /fhZj    

14522 ;fgf ;jf/L ;fwg s/ 0 0  

14529 cGo /fhZj 0 0  



 

 
 

 

 

 

 

 

     

cGo cfo    

!$%@( 

;fljs :yfgLo lgsfoaf6 x:tf/Gt/0f eO{ k|fKt 

/sd 
   

!%!!! a]?h' c;'nL    
!$%@( ut jif{sf] gub df}Hbft  11097736.52 27000000 

     

     cGt/ ;/sf/L ljlQo x:tfGt/0f    

 g]kfn ;/sf/af6 k|fKt cg'bfg   291081000 
!##!! ljQLo ;dfgLs/0f cg'bfg    99400000 
!##!@ ;zt{ cg'bfg   139000000 
!##!# ljz]if cg'bfg   0 
!##!$ ;dk'/s cg'bfg   0 
!$!&) /fhZj af8kmf8   52681000 

 k|b]z ;/sf/af6 k|fKt cg'bfg   33455000 
!##!! ljQLo ;dfgLs/0f cg'bfg   7684000 
!##!@ ;zt{ cg'bfg   23455000 
!##!# ;dk'/s cg'bfg   0 
!##!$ ljz]if cg'bfg   0 
!$!&) /fhZj af8kmf8   2316000 

 cGo :yfgLo txaf6 k|fKt cg'bfg    
hg;xeflutf    

 gub ;xeflutf    
 >d tyf j:t'ut ;xfotf   0 
 cGo /sd lgsf;f tyf k|fKtL-;zt{_   33000000 
 ;fdflhs ;"/Iff   27500000 
 ko{6g af]8{   1000000 
 ;8s af]8{   3000000 
 :yfgLo zf;g tyf ;fd'bflos ljsf; sfo{qmd   1000000 
 u/La;+u ljZj]Zj/ sfo{qmd   500000 
 s'n hDdf   395386000 



 

 
 

 

 

अनसुचूी ३ 

व्ययको तशर्ाकगि तििरर् 

चालुगत खचन सकेंत तथा वमगनकरण 

खचनसकेंत शीिनक तथाउपशीिनक आ.ब ७३/७४को यथाथन h]i7 d;fGt ;Ddsf] vr{ 

आ.ब.०७४/७५ को सशंोमित 

अरु्मार् 

आ.ब०७५-७६ को लामग 

प्रस्तामवतरकम स्रोत 

२१११० र्गदमामदईरे् पाररश्रममक/समुविा    
11795356.38 

 19000000  

२११११ पारर्रदतिक (किाचारी)   4290809.7 2785348.72 5576158.38 13000000   

२१११२ पारर्रदतिक (पदातिकारी)   0 0 6319198.00 6000000   

२११२० 

मि्सी वा मि्सी वापत 

कमनचारीलाई मदईरे् पाररश्रममक 

समुविा     
 

172500.00  430000   

२११२१ पोशाकभत्ता   172500 0.00 172500.00 430000   

२११३० कमनचारीभत्ता       5281721.14 4976000   

२११३१ स्थानीयभत्ता   83983 11150.00 95133.00 544000   

२११३२ िहगंीभत्ता   89223 14000.00 103223.00 1032000   

२११३४ किाचारीकोबैठक भत्ता         200000   

२११३५ किाचारीप्रोत्साहन िथा परुस्कार         2500000   

२११३९ अधय भत्ता   3201365.1 982000.00 5083365.14 700000   

२११४० पदामिकारीभत्ता तथा अ्य समुविा         1300000   



 

 
 

२११४१ पदातिकारीबैठक भत्ता         800000   

२११४२ पदातिकारीकोअधय सतुििा         500000   

२१२१० कमनचारीकोसामामिक सरुक्षा खचन         1700000   

२१२११ सािातिक सरुक्षा कोर्         500000   

२१२१२ 

योगदानिा आिाररि तनििृरर् िथा उपदान 

कोर् खचा         500000   

२१२१३ योगदानिा आिाररि तबिा कोर् खचा      200000  

२१२१४ किाचारीक्यार् कोर्         500000   

२२११० सेवा महशुल       678374.00  900000   

२२१११ पानी िथा तििलुी   15574 30000.00 45574.00 400000   

२२११२ संचार िहशलु   432800 200000.00 632800.00 500000   

२२२१० 

सवारीसािर्को सचंालर् तथा 

सभ्भार खचन       1574266.00  2694600   

२२२११ पदातिकारीकोइधिन खचा         500000   

२२२१२ कायाालयप्रयोिनको इधिन खचा   692258 300000.00 1092258.00 1044600   

२२२१३ सिारीसािनको ििाि खचा   332008.2 150000.00 482008.20 1000000   

२२२१४ तबिा िथानिीकरर् खचा         150000   

२२२२० 

मेमशर्रीतथा औिार सचंालर् तथा 

सम्भार खचन         234000   

२२२२१ िेतशनरीिथा औिार संचालन िथा सम्भार खचा         234000   

२२२३० 

मर्ममनतसावनिमर्क सम्पमत्तको सभंार 

खचन         1000000   

२२२३१ तनतिािसािाितनक सम्पतत्तको संभार खचा         1000000   

२२३१० कायानलयसामार् तथा सेवाहरु       3250211.19  6383400   



 

 
 

२२३११ िसलधद िथाकायाालय सािाग्रीनपा   2019641.2 1080000.00 3199641.19 2200000   

२२३११ िसलधद िथाकायाालय सािाग्री ििा      1800000   

२२३१३ पसु्िक िथासािग्री खचा   570 0.00 570.00 100000   

२२३१४ ईधिन अधयप्रयोिन   0 50000.00 50000.00 500000   

२२३१५ पत्रपतत्रका, छपाई िथा सचूना प्रकाशन खचा         1000000   

२२३१९ अधयकायाालय संचालन खचा         783400   

२२४१० परामशनतथा अ्य सेवा शुल्क       2788400.00   8000000   

२२४११ सेिा रपरािशा खचा     1000000 1000000.00 1500000   

२२४१२ सचूना प्रर्ाली िथा सफ्टिेयर संचालन खचा         500000   

२२४१३ करार सेिाशु् क         5600000   

२२४१४ सरसर्ाईसेिा शु् क         200000   

२२४१९ अधय सेिाशु् क   1694000 94400.00 1788400.00 200000   

२२५१० तामलम तथागोष्ठी          3170000   

२२५११ किाचारीिातलि खचा         750000   

२२५१२ 

सीप तिकास िथा िनचेिना िातलि िथा गोष्ठी 

सम्बधिी खचा         2420000   

२२५२० 

उत्पादर् सामाग्री, सेवा तथा अ्य 

कायनक्रम खचन       23148807.00  11972000   

२२५२१ उत्पादनसािाग्री, सेिा (कृतर् िथा पश)ु         1665000   

२२५२२ कायाक्रिखचा   4448807 20000000.00 23148807.00 11707000   

२२५२९ तितििकायाक्रि खचा         100000   

२२६१० अरु्गमर्, मूल्याङ्कर् र भ्रमण खचन       1345190.00  4750000   

२२६११ अनगुिन, िू् याङ्कनखचा   183140 600000.00 283140.00 800000   



 

 
 

२२६१२ भ्रिर् खचा   662050 500000.00 1062050.00 1800000   

२२६१३ 

तितशष्टव्यति िथा प्रतितनति िण्िलको भ्रिर् 

खचा         100000   

२२६१९ अधय भ्रिर्खचा         50000   

२२७११ तबतबिखचा         2000000   

२२७२० सभा सचंालर्खचन         1000000   

२२७२१ सभा संचालनखचा         1000000   

  िम्माप्रशासमर्क खचन          67510000 

 आ्तररक 

आय तथा 

रािस्व 

बाडफाड 

२५३१० अ्यसामामिक ससं्थालाई सहायता         1000000   

२५३१५ अधयसहायिा         1000000   

२६३३० आ्तररकअरु्दार्         162455000   

२६३३२ सशिाअनदुान (संघ)         139000000   

२६३३२ सशिाअनदुान (प्रदेश)         23455000   

 

LGCDP 

    
1000000 

 

 

गररि संग तिशेश्वर  

    
500000 

 
२७११० सामामिकसरुक्षा         28000000   

२७१११ सािातिकसरुक्षा         27500000   

२७११२ अधयसािातिक सरुक्षा         500000   

२७२१० सामामिकसहायता         2700000   

२७२११ छात्रितृत्त         100000   

२७२१२ उिार, राहि िथा पुनस्थाापना खचा         2000000   



 

 
 

२७२१३ और्िी खररदखचा         500000   

२७२१९ अधयसािातिक सहायिा         100000   

२८१४० भाडा       1237668.00  1316000   

२८१४२ घर भािा   416500 500000.00 916500.00 1000000   

२८१४३ सिारी सािनिथा िेतशनर औिार भािा         100000   

२८१४९ अधय भािा   221168 100000.00 321168.00 216000   

२८९१० भैपरी आउरे्चाल ुखचन       1403847.00  21205000   

२८९११ भैपरी आउने चालु खचा(सिपरुक कोर् सिेि )   803847 600000 1403847.00 21205000   

  चालु तफन का कायनक्रम खचन    19760244 37816096.72 55576340.91 219676000 
 सिानीकरर् िथा 

सशिा अनदुान  

  िम्मा चालुखचन १६९७३८००     157465018.72 २८७१८६०००   

पुाँिीगतखचन सकेंत तथा वमगनकरण   

खचनसकेंत शीिनक तथाउपशीिनक मवमर्योमितरकम           

३१११० भवर् तथासरंचर्ा          13022700   

३१११२ भिनतनिाार्   12650877 10000000.00 22650877.49 5000000   

३१११३ तनतिािभिनको संरचनात्िक सिुार खचा         2072700   

३१११५ र्तनाचरिथा तर्क्चसा   309467 2300000.00 2609467.00 5950000   

३११२० 

सवारी सािर्तथा मेमशर्री औिार 

खररद     0.00   7443900   

३११२१ सिारी सािन   5853579 400000.00 6253579.01 4000000   

३११२२ िेतशनरीिथा औिार   297190.00 465819.91 763009.91 3443900   

३११३० अ्यपूाँिीगत खचन         15388000   



 

 
 

३११३१ पशिुन िथाबागिानी तिकास खचा         15088000   

३११३२ 

कम्प्यटुरसफ्टिेयर तनिाार् िथा खरीद खचा एिं 

अधय बौतिक सम्पतत्त प्रति         300000   

३११५० सावनिमर्कमर्मानण   31335682 16664317.82 50800000.00 47563600   

३११५१ सिक िथापलु तनिाार्         27600000   

३११५३ तिद्यिुसंरचना तनिाार्         250000   

३११५६ खानेपानीसंरचना तनिाार्         3166600   

३११५७ िन िथािािािरर् संरक्षर्         3225400   

३११५८ सरसर्ाईसंरचना तनिाार्         3500000   

३११५९ अधयसािाितनक तनिाार्(पयाटन )         9821600   

३११७० पुाँिीगतसिुार खचन         13000000   

३११७१ 

पुँिीगि सिुार खचा सािाितनक तनिाार्(सिक 

स्िरोधनति)         6000000   

३११७२ पुँिीगिअनसुधिान िथा परािशा         7000000   

 

सिक िोिा  

    
3000000 

 

 

पयाटन िोिा 

    
1000000 

 
३१५१० भैपरी आउरे्पुाँिीगत         9648400   

३१५११ भैपरी आउने पुँिीगि(सिपरुक कोर् सिेि )         9648400   

  िम्मापुिीगत खचन 56299399.99     102552055.12 108200000 

 समार्ीकरण, 

सशतन अरु्दार्, 

तथा आ्तररक 

आय  

  कुल िम्मा िम्मा 73273199.89     315059008.84 395386000   



 

 
 

अनसुचूी ४ 

ििास्िरीय कायाक्रि 

 

ििा नं १ 

१ पमु्पा ईम्िा ढुङ्ग ेसिक ५००००० 

२ औिारी गमु्बा राि ुसिक ६००००० 

३ पमु्पा यासाा तसङ्बा थारखरी िेदाङ्ग े्िासा सिक  ९००००० 

  िम्िा २०००००० 

१ िेस्रेिा तबिलुीको सट्टा सोलार प्यानलको लातग  ५०००० 

२ िदेाङ्गेिा खानेपानीको िहुान सिुार १००००० 

३ थारखरी तसंबा खानेपानी िहुान सिुार १५०००० 

४ च्यायदकेुिा आयाघाट तनिाार् १००००० 

५ पमु्पा ईम्िा खानेपानी िहुान सुिार १५०००० 

६ ढुङ्ग ेझररर्ी खानेपान िहुान सिुार १००००० 

७ राि ुखानेपानी िहुान सिुार १५०००० 

  िम्िा ८००००० 

      

ििा नं २ 

१ तशिालय श्यािा सिक स्िरोधनिी १०००००० 

२ रािभुस्िे सिक स्िरोधनिी १०००००० 

  िम्िा २०००००० 

१ प्राङ्गाररक कम्पोष्ट िल खािल तनिाार् २००००० 

२ खानेपानी िहुान संरक्षर् (गाईखका , रिि, पैरेटोल र श्यािा) २००००० 

३ खानेपानी ट्याङ्की तनिाार् यलङुग २००००० 

४ िुँिा रतहि चलुो तनिाार् (छेिोतदङ िकेुनी टोल) २००००० 

  िम्िा ८००००० 

  

  

   

ििा नं ३ 



 

 
 

१ किदािा लािा गाउँ ि्लो िाली दोभान सिक स्िरोधनिी  १४००००० 

२ घधुसा कातिाके एकाि रे्दी सिक स्िरोधनिी ६००००० 

  िम्िा २०००००० 

१ खानेपानी ट्याङ्की तनिाार् (प्रगतितशल र िाली दोभान टोल) १४५४०० 

२ सरसर्ाई कायाक्रिको लातग िस्टतिन खररद ७२७०० 

३ खानेपानी ट्याङ्की ििाि िथा सिुार ७२७०० 

४ ठूलो तसि खानेपानी ििाि ७२७०० 

५ कसे खोला खानेपानी ट्याङकी ििाि ७२७०० 

६ कुथािे घधुसा खानेपानी ििाि ७२७०० 

७ बकृ्षारोपर् कायाक्रि ७२७०० 

८ नागशे्वरी प्रा.ति भिन ििाि ७२७०० 

९ घधुसा रे्दी खानेपानी ििाि  ७२७०० 

१० सधुदर टोल खानेपानी ििाि ७२७०० 

  िम्िा ७९९७०० 

ििा नं ४ 

१ घलैेश्वरा कात्तीके सिक स्िरोधनिी ८००००० 

२ तिरेश्वरी ि्लेिाने सिक ६००००० 

३ तिरी बसपाका  बोदले् पटासे सिक ६००००० 

  िम्िा २०००००० 

१ प्रतिक्षालय तनिाार् योिना  १००००० 

२ कािी सिक स्िरोधनिी योिना १००००० 

३ ििा कायाालय सिक स्िरोधनिी योिना १००००० 

४ िागखोर पाररपाङ सिक स्िरोधनिी योिना २००००० 

५ भधज्याङ िाँिा दउेराली प्रा.ति पैदल िागा योिना १००००० 

६ खरपाका खानेपानी योिना १००००० 

७ झोलङुग ेपलु भतेटश्वारा पैदल िागा योिना १००००० 

  िम्िा ८००००० 

  

 

  



 

 
 

ििा नं ५ 

१ आरनिाँिा दिुलेु खािा सिकको स्िरोधनिी योिना १३००००० 

२ बोदले् खोला क्भटा पलु तनिाार् योिना ७००००० 

  िम्िा २०००००० 

१ गोम्पालङु खोला  पलु तनिाार्  २००००० 

२ नारेक खोला पलु तनिाार् योिना २००००० 

३ तलंकन बिारिा सिक बत्ती िोि्ने योिना २००००० 

४ शातधि तिलन टोलिा सिक िथा पलु तनिाार् योिना २००००० 

  िम्िा ८००००० 

      

ििा नं ६ 

१ हाटिाँिा चेप्टे पातटटार सिक सिरोधनिी ७००००० 

२ बलुिाँिा िासा सिक स्िरोधनिी ६५०००० 

३ घधुसा सिक स्िरोधनिी ६५०००० 

  िम्िा २०००००० 

१ प्रतिक्षालय तनिाार् (यासाा) २५०००० 

२ िनोरञ्िन पाका  हाटिाँिा १००००० 

३ खानेपानी योिना (भण्िार) २००००० 

४ खानेपानी योिना (पात्ले) २००००० 

५ दतेिथान गोम्र्ालङु गोरेटोबाटो तनिाार् ५०००० 

  िम्िा ८००००० 

      

ििा नं ७ 

१ ििा कायाालय दतेख हाटिाँिा सिक स्िरोधनिी योिना ७००००० 

२ ि्लो तसक्री हाटिाँिा तसंतढ तनिाार् ५००००० 

३ ििा कायाालय िातथ्लो आहाले भसेैतलम्ि ुसोदुाि सिक ८००००० 

  िम्िा २०००००० 

१ खािा हनिुधिे पयाटकीय सिक तनिाार् १००००० 



 

 
 

२ ििा कायाालय ि्लो तसक्री ग्रातिर् सिक तनिाार् ५०००० 

३ तहले नेपालने सोदिे सिक तनिाार् योिना १००००० 

४ आहाले बझयसू्थान सिक तनिाार् योिना ५०००० 

५ यसाङगोठे चम्परु सिक तनिाार् योिना ५०००० 

६ तिरली रचने सिक योिना तनिाार् योिना ५०००० 

७ तहले िारापानी िािे ग्रा.स योिना तनिाार् योिना ५०००० 

८ सकेु्र ग्रातिर् सिक योिनातनिाार् योिना ५०००० 

९ आहाले भसेैतलम्ब ुखानेपानी तनिाार् योिना २००००० 

१० बिनेी घाट तनिाार् १००००० 

    ८००००० 

      

ििा नं ८ 

१ ितिनी थलारी गे् प ुििाङ टोल सिक स्िरोधनिी १५००००० 

२ सइुरे खरायो िन भतकम्ले सिक स्िरोधनिी ५००००० 

  िम्िा २०००००० 

१ छरछरे तनगाले िाँिाखका  खानेपानी ििाि ७०००० 

२ टोल सरसर्ाई कायाक्रि ८०००० 

३ चतुलतभर खानेपानी ििाि योिना ५०००० 

४ छाँगािातथ नातग खानेपानी योिना ५०००० 

५ स्लेनी टोल लहरेिाने खानेपानी योिना ५०००० 

६ रे्दीटोल पारीटोल िाझटोल खानेपानी योिना ५०००० 

७ सरसर्ाई र बकृ्षारोपर् कायाक्रि ५०००० 

८ तसिपानी भालुखोक दतेख थलारी िनिाले खानेपानी योिना १००००० 

९ लोसा रु््पीङ खानेपानी योिना ५०००० 

१० भतकम्ले गतहरो िहुान खानेपानी योिना ५०००० 

११ बितेन खानेपानी िथा सरसर्ाई योिना १५०००० 

१२ परुानो गाउँ टोल सरसर्ाई ५०००० 

    ८००००० 



 

 
 

   ििा नं ९ 

१ लहरेिाने तलसे ठूलोपािल िाँिाखका  सिक स्िरोधनिी योिना १०००००० 

२ लहरेिाने तचपतचपे तझसेप ुसिक स्िरोधनिी योिना १०००००० 
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१ लेकखका  िाँिाखका  सिक स्िरोधनिी योिना १५०००० 

२  खो्ि ेउलेनी तसंिी तनिाार् योिना १५०००० 

३ तझसेप ुर गौथले टोल खानेपानी िहुान सिुार योिना १००००० 

४ िोर लाकुरी भसुनुे तलसे सिक खण्ि अधिगाि तिम्िाटोल सिक स्िरोधनिी १००००० 

५ तििलुी ििार ठूलोपािल िा.ति पातटखोला सिक स्िरोधनिी योिना १००००० 

६ तलसे लोप्चनटोल खानेपानी िहुान संरक्षर् योिना १००००० 

७ खानेपानी भण्िार गना प्लातस्टक ट्याङ्की खररद योिना १००००० 

  िम्िा  ८००००० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

वडाका पुवानिार मवकास अ्तगनतका योिर्ाहरु 

क्र.स 

ििा 

न ं योिनाको नाि रकि 

१ १ ििा कायाालय तनिाार् योिना १०५०००० 

२ २ ओख्रे शलैङु सिक तनिाार् १०५०००० 

३ ३ ििा कायाालय खानेपानी, रे्तधसङ िथा शौचालय ििाि  १०५०००० 

४ ४ रात्िाटे रु्तिङ्ग सिक स्िरोधनति योिना ११५०००० 

५ ५ 

आरनिाँिा नारेक सिक स्िरोधनिी योिना १५०००० 

आरनिाँिा लोसा सिक स्िरोधनिी योिना ३००००० 

गोकुलेश्वर खोला ग्यातियन िथा किि ेतनिाार् २००००० 

चाकेटोल खानेपानी योिना १००००० 

सेिी दिेी ितधदर ििाि योिना ५०००० 

ढुङ्गशे्वरी िहादिे ितधदर ििाि योिना ५०००० 

िज्रगरुु स्लाि पलु तनिाार् १००००० 

िोङाङ टोल खानेपानी १००००० 

६ ६ 

हाटिाँिा रेञ्ि ेसिक तनिाार् २५०००० 

िमे्स एकेिेिी दतेख चेप्टे सिक तनिाार् २५०००० 

ि्लो टातसिा प्लो टातसिा सिक तनिाार् २५०००० 

ि्लो कोट खानेपानी योिना ३००००० 

७ ७ तठम्िासे ििा कायाालय सिक स्िरोधनिी १०५०००० 

८ ८ तनगाले राम्िोले ि्लो ज्योर्ा सिक स्िरोधनिी १५००००० 

९ ९ किरेे खो्ि ेििा कायाालय सम्ि िाने सिक स्िरोधनिी योिना १०५०००० 

    िम्िा १००००००० 
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आमथनक मवकास अ्तगनतका कायनक्रम तथा योिर्ाहरु र मवमर्योमित रकम 

 

(क) 
कृमि तफन का आ.व २०७४/०७५ देमखका कायनक्रम क्रमागत रुपमा विेट रकम 

१ बाली संरक्षण आयोिर्ा   

१.१ िौरी घार गोला तििरर् ५०% अनदुान ४००००० 

१.२ िौरी पालन तिर्यक कृर्क िातलि १५०००० 

१.३ िौरी घार ढुिानी ३०००० 

  िम्मा ५८०००० 

२ अगानमर्क तरकारी मवकास आयोिर्ा   

२.१ आईरन टनेल प्रििान ५०% अनदुान ४००००० 

२.२ 
यिुा लतक्षि व्यािसातयक अगाातनक िरकारी खतेििा ५०% अनदुान ४००००० 

  िम्मा ८००००० 

३ कृमि याम्िकरण मवकास आयोिर्ा   

३.१ नगरस्िरीय कृतर् यातधत्रकरर् तिर्यगि िातलि १५०००० 

४ प्रिार्म्िी कृमि आिुमर्कीकरण पररयोिर्ा   

४.१ तकिी बगैंचािा येतलस तनिाार् ५०% अनदुानिा ३०००००० 

  िम्मा (२०७४/०७५ मा मस्वकृत कृमि कायनक्रमका लामग)  ४५३०००० 

(ख) 
कृमि तफन का आ.व २०७५/०७६ देमखका कायनक्रम क्रमागत रुपमा   

१ अगानमर्क आलु मबकास आयोिर्ा    

१.१ 
१००% अनदुानिा आल ुउधनि तबउ उत्पादनको लातग PBS तििरर् ४५००० 

१.२ गरु्स्िरीय तबउ आल ुउत्पादन कायाक्रि (तबउिा ७५% अनदुान) ३६०००० 

१.३ रातष्टक स्टोर तनिाार् (ििा नं. ७) १०००००० 

१.४ तबउ आल ुढुिानी ६०००० 

१.५ घमु्िी िातलि  ५०००० 



 

 
 

  िम्िा १५१५००० 

२ अगानमर्क मकवी मबकास आयोिर्ा    

२.१ तकिी ्यबसातयक बगैंचा स्थापनािा ५०% अनदुान  ७२००० 

२.२ तकिी बगैंचािा येतलस तनिाार्िा ५०% अनदुान  २५५०००० 

२.३ नगर स्िरीय अगाातनक तकिी खतेि सम्बतधि िातलि  १५०००० 

२.४ तकिी खतेि सम्बतधि घमु्िी िातलि  ५०००० 

२.५ तसकेचर ५०% अनदुानिा तििरर्  १५००० 

२.६ तबरुिा ढुिानी कायाक्रि १५००० 

  िम्िा २८५२००० 

३ अगानमर्क तरकारी मबकास आयोिर्ा    

३.१ 
टनेलिा अगाातनक िरकारी खेिीको लागी ५०% अनदुानिा तस्पौतलन तििरर् ३७५००० 

३.२ नगर स्िरीय अगाातनक खतेि सम्बतधि क्षििा अतभबदृ्वी िातलि  २००००० 

  िम्िा ५७५००० 

४. अगानमर्क ट्राउट माछा प्रबर्द्नर् आयोिर्ा    

४.१ याउट िाछा भरुा तििरर्िा ५०% अनदुान ६०००० 

४.२ याउट िाछा भरुा ढुिानी २५००० 

  िम्िा ८५००० 

५. र्लरू्लको क्षेत्र तबस्िार कायाक्रि    

५.१ 

तहउंद ेर्लरू्लको तबरुिा (आरु,आरुबखिा, दाँिे ओखर, नासपािी आतद) ९०% 

अनदुानिा तििरर् 
४५००० 

५.२ कागिीको तबरुिा ९०% अनदुानिा तििरर् १८००० 

५.३ तबरुिा ढुिानी कायाक्रि ५०००० 

  िम्िा ११३००० 

६ कृमि याम्िकरण तथा औिार उपकरण आयोिर्ा    

६.१ ५०% अनदुानिा तितनतटलर तििरर्   ४००००० 

६.२ 

कायाालयको लातग औिार उपकरर् खररद (अत्टतिटर-१, तसकेचर-५, ग्रातफ्टंग 

नाईर्-३, पतुनिंग-स-३, तितिटल स्िाइल तप.एच. तिटर,-१)  
७५००० 

६.३ ढुिानी कायाक्रि ५०००० 

६.४ लोि स्ला प्रबिान १५०००० 



 

 
 

६.५ कायाक्रि अनगुिन तनररक्षर् ११२००० 

६.६ कायाक्रि संचालन खचा (दतैनक भ्रिर् भत्ता)  १००००० 

  िम्िा  ८८७००० 

(ग) 
पयनटर् मबकास तफन  आ.व २०७५/०७६ कायनक्रम क्रमागत रुपमा   

१ िानेिािा पाका   २०००००० 

२ स्टोन पाका , टोनीहगेन पाका  र बिु पाका  (गरुुयोिना) १५००००० 

३ पांच पोखरी िटा पोखरी गोरेटोबाटो (गरुुयोिना) ३००००० 

४ तहिालयन िण्िली भिन पाका   ३००००० 

५ तपकतनक पाका  (कुथाििेािा, खािािािा) ८००००० 

६ एििण्ि तहलारीको सम्झनासंग िोतिएको संरचना संरक्षर्  १०००००० 

७ कुन े- रु्तिगं प्रा.तब. - सेिीदबेी पदिागा तनिाार् ५००००० 

  िम्िा  ६४००००० 

(घ) 

पशु मबकास तथा पशु स्वास््य तफन  आ.व २०७४/०७५ तफन का कायनक्रम 

क्रमागत रुपमा 
  

१ स्थानीय कुखरुा तिकास र्ािा स्थापना १९५०००० 

२ व्यिसातयक बाख्रा र्ािा स्थापना २२००००० 

३ उधनि िोका तििरर् १५०००० 

४ बंगरुको पाठा पाठी तििरर् प्रत्येक ििािा ५,५ िटाका दरले १८०००० 

५ पश ुििशाला स्थापना ५००००० 

  
िम्िा (२०७४/०७५ िा तस्िकृि पश ुतिकास कायाक्रिका लातग)  ४९८०००० 

(ङ) 

पशु मबकास तथा पशु स्वास््य तफन  आ.व २०७५/०७६ तफन का कायनक्रम 

क्रमागत रुपमा 
  

१ चौंरी पालर् कायनक्रम   

१.१ चौंरीलाइ दानािा ७५% अनदुान  ४००००० 

१.२ दाना तपस्ने ितेशन खररद १००% अनदुान  ८०००० 

१.३ चौंरी गोठिा सोलार प्यानल १००% अनदुान  २२०००० 

  िम्िा ७००००० 

२ कामलि प्रबर्द्नर् कायनक्रम   



 

 
 

२.१ 
कृतर् पयाटनिा आिाररि कातलि र्िा स्थापना (तिरी न.पा. ३ र ९) ४००००० 

३ ब्यबसामयक बाख्रा पालर् फमन स्थापर्ा  ९००००० 

४ ब्यबसामयक स्थार्ीय कुखुरा पालर् फमन ब्यबस्थापर् ९००००० 

५ ब्यबसामयक बंगुर पालर् फमन स्थापर्ा (मिरी र्.पा.  ९) २००००० 

६ 
औिमि, मचस्यार् बक्स, ए.आइ.को सामाग्री र समिनकल सामाग्री खररद ५००००० 

७ बहुबिीय घााँसको मबउ तथा मबरुवा  मवतरण ५०००० 

७.१ ढुिानी कायाक्रि ५३००० 

  िम्िा १०३००० 

८ पश ुपधछी पालन िथा पश ुआहारा सम्बतधि िातलि २००००० 

९ कायाक्रि अनगुिन तनररक्षर् १००००० 

१० कायाक्रि संचालन खचा (दतैनक भ्रिर् भत्ता)  १००००० 

      

  िम्िा    

(च) 
सहकारी प्रबर्द्नर् तफन  आ.व २०७५/०७६ कायनक्रम क्रमागत रुपमा   

१ सहकारी खिेी (अदिुा, बेसार, अकबरे आतद)  (तिरी न.पा. ८) ७००००० 

२ सहकारी सदुृतढकारर्  २००००० 

३ सहकारी अधिरतक्रया गोष्ठी ७०००० 

  िम्िा  ९७०००० 

(छ) 
आतथाक तबकास सम्बतधि अधय कायाक्रि आ.ि २०७५/०७६  क्रिागि रुपिा   

१ 
ितहला, दतलि, तबपधनिगाको आय आिानको लातग िागिा आिाररि कायाक्रि  ७००००० 

  िम्िा    

(ि) 
आतथाक तबकास िथा नगर कृतर् तबकास सतितिको बैठक संचालन  २५०००० 

(झ) िोटरसाइकलको लातग ईधिन  ५०००० 

  िम्िा    

  कुल िम्िा  २८०१०००० 



 

 
 

सामामिक मवकासकालामग मवमर्योमित रकम (स्वास््य र अ्य के्षि) 

क्र. 

स. योिर्ाको र्ाम 

मवमर्योमित 

रकम 

१ िातिाक िठतम्धदर, गमु्बा, चचाको भौतिक संरचना सिुार १५००००० 

२ गररब िथा बेरािगार ि्याङ्क सङ्कलन ५००००० 

३ पतञ्िकरर् िथा सािातिक सुरक्षालाई अनलाईनिा आिि गना ५००००० 

४ 

एकल ितहला, दतलि, िनिाति, बालबातलका, ज्येष्ठ नागररक सशतिकरर् एि ंसािातिक 

संरक्षर् १०००००० 

५ स्िास््य सेिा सिुार १०००००० 

६ ितहला तिकास कायाक्रि  ५००००० 

७ 

सीप तिकास िथा सशतिकरर्का कायाक्रि (कुक िथा िेइटर िातलि,  नायब सु् बाको 

लोकसेिा ियारी कक्षा लगायिका कायाक्रि) १०००००० 

८ तशक्षक सेिा आयोग ियारी कक्षा संचालन १७०००० 

  िम्िा ६१७०००० 

      

सामामिक मवकास (मशक्षा, युवा तथा खेलकुद) 

  मशक्षा   

१ आिारभिु तशक्षा उत्तीर्ा परीक्षा सञ्चालन ७५००० 

२ तशक्षा तदिशको आयोिना ६०००० 

३ ्यापटप खररद १ थान ८०००० 

४ ि्यांक अतभलेखन, प्रशोिन िथा तिशे्लर्र् १०००० 

५ तिद्यालय व्यिस्थापन सतिति र ििा तशक्षा सतितिका पदातिकारीहरुको क्षििा तिकास १५०००० 

६ तिर्यगि तशक्षकहरुको अधितक्रा यात्िक कायाशाला  ३००००० 

७ िाध्यतिक तिद्याललयस्िरीय हातिरी ििार् प्रतियोतगिा ७०००० 

८ आिारभिु िह कक्षा (कक्षा–६ दखेी ८) स्िरीय नतृ्य प्रतियोतगिा ६०००० 

९ MGML का लातग स्टेशनरी िथा शकै्षतर्क सािाग्री सहयोग १००००० 

१० शतैक्षक कायापात्रो तनिाार् ३०००० 

११ तबद्यालय तनरीक्षर्  १००००० 

१२ PURPLE TURTLE EDUCATION SYSTEM ३००००० 



 

 
 

 
 
 

१३ साितूहक अनगुिन ५०००० 

    १३८५००० 

  युवा तथा खेलकुद   

१ ियेर कप  ३५०००० 

२ खलुा ितहला भतलबल प्रतियोतगिा १६५००० 

३ ्याितिधटन(एकल/युगल) ८०००० 

५ नगरस्िरीय रु्टबल प्रतियोतगिा १३५००० 

६ खलेकुद प्रिि्िन एि ंसहभातगिाका लातग सहयोग २००००० 

७ िेक्िाधिो िोिाङ्ग सञ्चालन खचा १००००० 

९ रु्टबल(प्रतशक्षक िस्ने खाने) ४०००० 

    १०७०००० 

वातावरण तथा मवपद् व्यवस्थापर्का लामग मवमर्योमित रकम 

१ र्ोहर संकलनकालातग ट्याक्टर खररद ३०००००० 

२ र्ोहर संकलन केधि तनिाार्  ३५००००० 

३ दिकल संचालन खचा २००००० 

४ 

टोलका िागिा आिाररि कायाक्रि (Clean Jiri, Green Jiri र Organic Jiri लाई 

प्रििान गने) २५००००० 

५ Clean Jiri, Green Jiri र Organic Jiri लाई प्रििान गने उत्कृष्ट टोललाई परुस्कार ६००००० 

६ होतिङ्ग बोिा तनिार्ा (५ िटा) २००००० 

७ 

क्षििा अतभबतृि कायाक्रि (िातलि, गोष्ठी, िनचेिना अतभयान ) (तिद्यालय, टोल तिकास 

सतिति िथा अधय सरोकारिाला) ५००००० 

८ र्ोहर संकलनकालातग तिन खररद  १००००० 

९ शौचालय तनिार्ा (राम्बोले) ५००००० 

१० ठूलो नागी पोखरी तनिार्ा ५००००० 

११  बकृ्षारोपर् नसारी व्यिस्थापन िथा तिरुिा खररद ३००००० 

  िम्िा ११९००००० 
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क्र.स. कायनक्रमहरु कुल विेट 

१ सेिा परािशा (लेखा प्रर्ाली सुिारकालातग) १५०००० 

२ सतिक्षा ३००००० 

३ िरेुि ू(सम्पररक्षर् िथा अतभलेख व्यिस्थापन) १५०००० 

४ सािाितनक सनुिुाई १००००० 

५ आधिररक लेखा पररक्षर् ३००००० 

  जम्मा वजटे १०००००० 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

पुवानिार मवकासकालामग मवमर्योमित रकम 

क्र.स. योिर्ाको मववरण  

१ सिक िथा पलु ३७६००००० 

२ खानेपानी ४८०१९०० 

३ भिन िथा संरचना १३०२२७०० 

४ उिाा २५०००० 

५ पुँतिगि पिुाािारको DPR िथा गरुुयोिना ियारी  ७०००००० 

६ िौि स्िपुा िथा अधय पिुाािार तनिाार्  ५०००००० 

७ पुँतिगि तिकासका लातग सिपरुक कोर् ५०००००० 

 िम्मा  ७२६७४६०० 

संस्थागत मवकास तथा सेवा प्रवाहमा मवमर्योमित रकम 

क्र.स तििरर् कुल ििटे 

१ शसिा अनदुान (संघ) १३९०००००० 

२ शसिा अनदुान (प्रदशे) २३४५५००० 

३ प्रशासतनक खचा ६६७४८००० 

४ चालु प्रकृतिका अधय खचा ४३९७३४०० 

 िम्िा २७३१७६४०० 


