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यस नगरसभाका अध्यक्षज्यू, 

नगरसभाका सदस्यज्यूहरु, 

राष्ट्रसेवक कर्मचारी मर्त्रहरु, 

पत्रकार मर्त्रहरु, 

सुरक्षाकर्ी मर्त्रहरु, 

र्महला तथा सज्जन वृन्दर्ा, 

हामदमक अमभवादन, नर्स्कार । 
 

संघीर् लोकिार्न्त्रक गणिन्त्रात्मक ब्र्वस्थाको अभ्र्ास सँगै हामी आज र्जरी नगरपार्लकाको गौरवमर् 

ऐर्िहार्सक र्जम्मेवारी सम्हालेको पाँचौ ँवर्िमा सफलिाका साथ प्रवेश गरररहकेा छौ ँ। र्जरी नगरपार्लकाको आठौ ँ

नगरसभाको र्ो गररमामर् सभालाई सम्बोधन गनि पाउँर्ा मलाई अत्र्न्िै गौरव एवं खजसी महसजस भइरहकेो छ । 

सभाको प्रारम्भमा नै हामीले र्सै वर्ि जेठ २२ गिेका र्र्न अप्रात्र्ार्सि रुपमा सर्ाका लार्ग गजमाउनज परेको सभाका 

सर्स्र् िथा वडा नं.६ का सर्स्र् श्री चन्र प्रकाश र्जरेलज्र्कूो असामर्र्क र्नधन प्रर्ि सभाको िफि बाट हार्र्िक 

श्रद्धान्जली अपिण गर् ैशोकाकज ल पररवारजनहरु प्रर्ि गर्हरो समवेर्ना व्र्क्त गर्िछज  । स्वगीर् चन्र प्रकाश र्जरेलबाट 

र्स र्जरी नगरपार्लकाको र्वकास र समरृ्द्धमा पजर् र्ाउनज भएको र्ोगर्ानको सर्ा स्मरण गरररहने छौ ँ । त्र्सैगरी 

नेपालमा संघीर् गणिन्त्रात्मक ब्र्वस्था स्थापना गराउनका लार्ग र्वर्भन्न कालखण्डहरुमा आफ्नो अमूल्र् जीवन 

उत्सगि गनजि हुने ज्ञाि अज्ञाि आर्रणीर् अमर शहीर्हरु प्रर्ि समेि र्स सभाको िफि बाट भावपणूि हार्र्िक श्रद्धान्जली 

अपिण गर्िछज  । साथ,ै हाल र्वश्वब्र्ापी रुपमा फैर्लएको  Covid-19 को डरलाग्र्ो महामारीबाट अकालमा ज्र्ान 

गजमाउन पजगेका र्जरी नगरबासी एवं र्शे बासीहरुमा समेि हार्र्िक श्रद्धान्जली अपिण गर् ै मिृ आत्माहरुको र्चर 

शान्िीको कामना गर्िछज  । Covid संक्रर्मिहरुको र्सघ्र स्वास््र् लाभको कामना गर्ै सम्पणूि नरबासीहरुमा 

सजस्वास््र्को कामना गर्िछज  ।  

 र्जरी नगरपार्लकाद्धारा अंर्गकार गरेको ''Clean Jiri, Green Jiri, Organic Jiri'' को मलू अर्भर्ान 

संचालन गर् ैनेपाल सरकारद्धारा र्नधािरण गररएको सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीज्र्लेू पररकल्पना गनजि भएको समदृ्ध नेपाल, 

सजखी नेपाली, र्नमािण अर्भर्ानमा हामी र्नरन्िर र्क्रर्ाशील रहकेा छौ ँ । र्जरी नगरपार्लकाद्धारा चालज आ.ब.मा 

अंर्गकार गररएका नीर्ि, कार्िक्रम र बजेट र्सै मूल मन्त्र र मान्र्िाबाट र्नर्रे्शि रहकेो समेि र्नवेर्न गर्िछज  ।   

 संघीर् शासन ब्र्वस्थाको मूख्र् आधार स्िम्भको रुपमा रहकेो स्थानीर् सरकार िथा हामी र्नवािर्चि 

जनप्रर्िर्नर्धहरु हामीले अंर्गकार गरेको शासन प्रणालीलाई संस्थागि एवं पारर्शी बनाउने र ''समदृ्ध र्जरी'' र्नमािण 

गने महान अर्भर्ानमा दृढ संकल्पका साथ र्स गररमामर् नगर सभामा उपर्स्थि भएका छौ ँ।  

अब म सभा समक्ष चालु आ.व. २०७७/०७८ को संतक्षप्त सतमक्षा पेश गने अनुमति चाहन्छु ।  

 जनप्रर्िर्नर्धको रुपमा र्नवािर्चि भएको चौथो वर्ि पजरा गरर पाँचौ वर्िमा प्रवेश गर् ैगर्ाि हामी अर्घल्ला 

वर्िहरु भन्र्ा बढी अनजभर्व र लगनर्शलिाका साथ नगरबासीहरुको र्ावि समस्र्ाहरुलाई नर्जकबाट र्नर्ालीरहकेा 

छौ ँ।  नगरपार्लकामा आवश्र्क र्क्ष जनशर्क्तको कमी, न्र्नू बजेट, र्वर्वध नीर्िगि ब्र्वस्थाको कर्म िथा Covid-

19 को महामारीको प्रकोपद्धारा र्सर्जिि बाधा, ब्र्वधानहरुले गर्ाि सोचे जर्ि र चाह ेजर्ि र्वकासका लक्ष्र्हरु 

हार्सल गनि नसकेिापर्न र्र्नै अनेक बाधा ब्र्वधान कर्ठनाईहरुलाई दृढिाका साथ पार गर् ैहामी र्नरन्िर अगार्ड 

बर्ढरहकेा छौ ँ।  
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र्वशेर्िः covid-19 को डरलाग्र्ो महामारीबाट हाम्रा र्वकासका गर्िर्वर्धहरु र्जई वर्ि नै नराम्रोसँग प्रभार्वि हुन 

पजग्र्ो । र्द्यर्प नगरर्भत्र र्शक्षा,स्वास््र्, कृर्र् िथा भौर्िक पवूािधारको र्वकासमा उल्लेख्र् प्रगर्ि भएका छन ् । 

नगरका सबै वडा कार्ािलर्हरु सम्म बाहै्र मर्हना सवारी साधन चल्न सक्ने गरी सडक पवूािधार र्नमािण भइरहकेा छन् 

। सबै वडा कर्ािलर्हरुलाई इन्टरनेटको पहुचँ पजर् र्ाउने कार्ि भइरहकेो हुरँ्ा वडा कार्ािलर्हरुबाट मालपोि कर िथा 

अन्र् करहरु बजर्ि र्लने पहल भइरहकेो छ । र्जरी अस्पिाल िथा नगरर्भत्रका स्वास््र् संस्थाहरुलाई साधन श्रोिको 

ब्र्वस्थापन गर् ैब्र्वर्स्थि र भरपर्ो स्वास््र् सेवा प्रवाह गने कामको थालनी भएको छ ।  

नगर र्शक्षा र्ोजनालाई क्रमशः लागज गर् ैसबै आधारभिू र्वद्यलर्हरुमा MGMl र्वर्धद्धारा कक्षा सञ्चालन गन े

गरी काम अगाडी बढाइएको छ । एक र्वद्यालर् एक फज लवारी िथा घेराबारको काम धमाधम भइरहकेा छन ्। र्शक्षा 

के्षत्रमा र्वगि वर्िहरुको िजलनामा आमलू पररवििन र सजधारका संकेिहरु र्रे्खएका छन ्। कृर्र् के्षत्रमा अनजर्ानको 

ब्र्वस्था गर् ैअगािर्नक उत्पार्नमा ब्र्ापक जोड र्र्इएको छ र बागमिी प्रर्शे सरकारको सहकार्िमा ५०० मे.टन 

क्षमिाको र्शि भण्डार र्नमािण कार्ि अर्न्िम चरणमा पजगेको छ । ANSAB सँगको सहकार्िमा र्जरीका कृर्र् 

उत्पार्नहरुलाई अगािर्नक सटीर्फकेशन गने िफि  काम भइरहकेो छ । र्िटीस गोखाि वेलफेर्र र खानेपानी कार्ािलर्को 

साथ सहर्ोगमा र्वर्भन्न टोलहरुमा स्वाच्छ र्पउने पानीको ब्र्वस्था र्मलाउने काम भैरहकेो छ । र्जरी नगरपार्लका 

वडा नं. ५ र्लंकन बजार के्षत्रमा ब्र्वर्स्थि ढल र्नकासको काम खानेपानी िथा ढल र्नकास कार्ािलर् मन्थलीको 

सहकार्िमा सजरु भएको छ भने र्लंकन बजारमै नगर र्वकास कोर्को ऋण लगानी र नगरपार्लकाको सािेर्ारीमा 

आधजर्नक सर्पङ कम््लेक्स र्नमािण भई रहकेो छ ।  

अब  म चालु आ.व. २०७७-०७८ मा तजिी नगिपातलका अन्ििगि भए गिेका महत्वपूर्य काययहरुको 

सतमक्षात्मक तवशे्लषर् गने अनुमति चाहान्छु ।  

भौतिक पूवायधाि 

1. नगरपार्लकाका सबै ९ वटै वडामा बाहै्र मर्हना सवारी चल्न सक्ने सडक र्नमािण गने लक्ष्र् अनजरुप कम्िीमा 

७ वटा वडा कार्ािलर् सम्ममा बाहै्र मर्हना सवारी साधन चल्न सक्ने अवस्थामा पजगेको छ । कर्ठन 

भौगोर्लक अवस्था र सीर्मि वजेटको कारण लक्ष्र् अनजरुप सबै वडामा बाहै्र मर्हना सवारी चल्ने वािावरण 

बन्न नसकेिा पर्न क्रमशः र्स आ.व. मा बाँकी वडामा समेि सवारी चल्न सक्ने अवस्था र्सजिना गने 

प्रर्ास हुनेछ ।  

2. र्सगैरर र्स आ.व. मा र्नर्र्मि िथा आकर्स्मक सडक ममिि र्रूी १५० र्क.मी रहकेो छ भने नगरको कररव 

४० र्क.मी सडक स्िरोन्नर्ि गररएको छ । 

3. प्रर्शे सरकार र नगरपार्लकाको सािेर्ारीमा स्िरोन्निी कार्ि शजरु गररएको नगरको महत्वपणूि सडक खावा-

राम्बोले सडक र रािमाटे पटासे सडक मध्र्े खावा रामबोले सडकको केर्ह अंश बाहकेका र्नमािण कार्ि 

सम्पन्न भएको छ ।  

4. संघीर् सरकारको समपरूक अनजर्ान र र्जरी नगरपार्लकाको लागि सहभार्गिामा नगरको वैकर्ल्पक 

सडकको रुपमा हाटडाँडा-र्सर्क्र-र्त्रशजले-िाके्र सडकको स्िरोन्निी कार्ि भई रहकेो छ ।  

5. हालसम्म नगरको ५ वटा वडा कार्ािलर् र्नमािण र नगरपार्लकाको भवन सम्पन्न भईसकेका छन ्भने बाँकी 

५, ६ र ८ वडा कार्ािलर्हरु र्नमािणको अर्न्िम चरणमा छन ्र वडा नं. ३ को पजरानो भवनको छिमा ट्रस 

र्नमािण कार्ि आगार्म वर्ि सम्पन्न हुनेछ ।  
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6. संघीर् सरकारको सािेर्ारीमा चेर्जिङ एर्ककृि पर्िटन पवूािधार र्वकास र्ोजनाको ठेक्का प्रकृर्ा सम्पन्न भै 

र्नमािणको चरणमा रहकेो छ ।  

7. नगरर्वकास कोर्को ऋण लगानीमा रहकेो सर्पङ कम्प्लेक्सको ठेक्का प्रकृर्ा सम्पन्न गरी कार्ि सजरु 

भएको छ ।  

8. र्नगाल-ेनेपाने बजेनी र कज थामे घजन्सा सडक प्रर्शे सरकारको समपजरक अनजर्ानमा स्िरोन्निीको कार्ि 

अर्न्िम चरणमा पजगेको छ ।   

9. सडक सोर्लङ २० र्क मी सानो RCC पजल १० वटा, खानेपानीको २६ वटा र्ोजना सम्पन्न भएका छन 

भने ५ वटा र्सर्ढ र्नमािण र वडा नं १ को स्टोन पाकि मा स्वीर्मङ पजल र्नमािण सम्पन्न भएको छ ।  

10. र्जरी मार्वमा २०० क्षमिाको मार्नस अटाउने हल र्नमािण, कम््र्जटर ल्र्ाव र्नमािण िथा कक्षाकोठाको 

प्रवर्लकरण भएको छ ।   

11. र्स आ. व. मा र्ोजनागि रुपमा सडक िफि  ६४ वटा, भवन िफि  १३, िोलजङ्गे पजल २, मठमर्न्र्र र्नमािण 

िथा ममिि िफि  ९ वटा लगार्ि अन्र् र्ोजनाहरु सम्पन्न भएका छन ्।  

 

सेवा प्रवाह िथा सुशासन 

 गजणस्िरीर्, भरपर्ो, नागररकमैत्री र सविसजलभ सेवा प्रवाह गने उद्दशे्र्ले र्वर्भन्न काननूहरुको िजजिमा गरी 

सेवा संचालन गररएको, आ.व को अन्त्र्मा (वर्ािको समर्) हुने र्वकासलाई रोक्ने उद्दशे्र्ले चैत्र मर्हनासम्म र्ोजना 

सम्िौिा गरर वैशाख अर्न्िम सम्म भजक्तानी र्लई सक्नजपने व्र्वस्थालाई कार्ािन्वर्न गनािले र्स आ.व. मा 

बन्र्ाबर्न्र्का कारणले उल्लेख भए अनजरुप र्वकास प्रर्क्रर्ा केही हर् सम्म अवरोध भए पर्न वर्ािको समर्मा हुने 

र्वकासको अवस्था कररव कररव अन्ि भएको िथा अर्धकांस र्ोजना समेि र्नधािररि समर्मा नै सम्पन्न भई भजक्तानी 

समेि भईसकेको अवस्था रहकेो छ । साथै नगर र वडा वीच सचूना प्रणालीमा आवद्ध गनि सबै वडा कार्ािलर्हरुमा 

इन्टरनेट सेवा पजर्ग सकेको छ ।  

स्थानीय कानून तनमायर् 

  नेपालको संर्वधानले स्थानीर् सरकारलाई र्र्एको अर्धकार अन्िगिि र्स आ.व. मा २६  वटा ऐन, र्नर्म 

िथा कार्िर्वर्ध िजजिमा गररएको छ । जसबाट नगर संचालनमा काननूी र र्वर्ध र्वधानको आधार िर्ार भई सेवा 

प्रवाहमा उल्लेख्र् सजधार भएको छ ।  

न्याय सम्पादन  

र्स अवर्धमा नगर उप-प्रमजखको नेितृ्वमा न्र्ार् सम्पार्नमा पणूि अग्रसरिा र्लई नगरमा र्िाि भएका जम्मा ३७ वटा 

र्ववार् मध्र्े ३२ वटा र्मलापत्र भएको छ भने ५ वटा प्रकृर्ामा रहकेो छ । जसलाई न्र्ार् सम्पार्नको दृर्िले अभूिपवूि 

सफलिाको रुपमा र्लईएको छ । र्सै सन्र्भिमा मेलर्मलाप किािहरुको सचूीकरण समेि गरर सामजर्ार्र्क स्िरमा 

भएका सामान्र् र्ववार् समाधान गनि र्र्नै मेलर्मलाप किािको प्रर्ोग गने गररएको छ ।  न्र्ार्र्क सर्मर्िको 

सर्क्रर्िाले नगरमा न्र्ार्को अनजभव र न्र्ार् प्रर्ि सविसाधारणको र्वश्वास बढेको छ ।  

 

मतहला बालबातलका िथा सामातजक तवकास 



 

6 

 

 जेष्ठ नागररक, र्र्लि, जनजार्ि, मर्हला, वालवार्लका, अपाङ्ग लगार्िका वगिका लार्ग क्षमिा र्वकास, 

सशर्क्तकरण िथा आर्आजिनको लार्ग सीपमलूक िालीम संचालन गरर उद्यमशील वनाउने प्रर्ास स्वरुप र्वर्भन्न 

सीपमलूक िालीम संचालन गररएको िथा जेष्ठ नागररक र अपाङगिा भएका व्र्र्क्तले आधारभिू सेवाबाट वर्ञ्चि 

हुन नपरोस भर्न सोको पररचर्का लार्ग जेष्ठ नागररक िथा अपाङ्गिा पररचर्पत्र र्विरण गने कार्ि र्नरन्िर गररएको 

छ । जेष्ठ नागररकले सो पररचर् पत्रको आधारमा बार्र्िक रु ५ हजार सम्मको उपचार, र्जरी अस्पिालबाट र्नशजल्क 

प्राप्त गने व्र्वस्थालाई र्नरन्िरिा र्र्इरहकेो छ । रार्रट्रर् पररचर् पत्र िथा पर्ञ्जकरण र्वभागबाट िर्ार गररएको 

सामार्जक सजरक्षाको VERSP-MIS System मा सबै लाभग्राहीहरुको र्ववरण अधावर्धक गरर ज्र्ेष्ठ नागररक, 

एकल मर्हला, र्वधवा, अपाङ्ग िथा बालबार्लका गरर कज ल १७०५ जना लाभग्राहीलाई रार्रट्रर् पररचर् पत्र िथा 

पर्ञ्जकरण र्वभागले िोके बमोर्जमको फरवाडि र्फड िथा ररभसि र्फडको प्रर्ोग गरर बैंर्कङ प्रणाली माफि ि र्नर्र्मि 

रुपमा सामार्जक सजरक्षा भत्ता र्विरण गररएको छ । त्र्स्िै २०७७ श्रावण १ गिे र्रे्ख व्र्र्क्तगि घटना र्िाि अनलाईन 

माफि ि सजरु गरी २०७७ चैत्र मसान्ि सम्म कज ल ५७६ वटा घटनाहरु र्िाि गररएको छ ।   

 

वािाविर् िथा तवपद् व्यवस्थान  

 ''Clean Jiri, Green Jiri र Organic Jiri'' को ममिलाई आत्मसाथ गर् ैवािावरण संरक्षणमा र्वशेर् 

जोड र्र्एका कारण जलाधार संरक्षण िथा पानीका मजहान संरक्षण भई वािावरण सन्िजर्लि हुन र्ोगर्ान पजगेको छ । 

र्सै गरर र्स आ.व. मा र्वपर् ्बाट र्वर्भन्न वडामा भएको क्षर्िले नागररकलाई पनि गएको असरको प्रभाव कम गने 

प्रर्ास स्वरुप क्षर्िको अवस्था हरेर पीर्डिलाई नगर् राहि िथा पर्हरो संरक्षणको लार्ग जाली प्रर्ान गररएको छ । 

त्र्स्िै सबै र्वद्यालर् िथा वडा कार्ािलर्हरुमा फूलवारी बनाउने अर्भर्ान सजरु गररएको छ भने सचेिना मजलक 

कार्िक्रम सञ्चालन गररएको छ ।    

 

आतथयक तवकास 

कृतष 

र्जरी नगरपार्लकाको आ.व. २०७७/०७८ को कृर्र्मा आत्मर्नभिर बनाउनको लार्ग र्कबी नसिरी स्थापना र्जरी 

नगरपार्लका वडा नं ४ र ७ मा ५०% प्रर्िशि अनजर्ानमा कररव ५ हजार र्कवी र्वरुवा र्जरी नगरपार्लकाको सबै 

वडामा र्विरण गररर्ो भने १ सर् १५ वटा र्कवी टेलर्स र्नमािण भएको छ । पकेट र्बकास कार्िक्रम िफि  मसला 

बाली कार्िक्रममा अर्जवा, बेसार वडा ९ मा,  कागिी नसिरी वडा ३ मा, स्टावेरी वडा ४ मा र िरकारी वडा ६ मा 

कार्िक्रम सम्पन्न भएको,  बेमौसमी िरकारी उत्पार्न गनिका लार्ग  ५० प्रर्िशि अनजर्ानमा ४ सर् वटा र्सल्पौर्लन 

्लार्िक र्विरण भएको छ । अगािर्नक िरकारीलाई बढजवा र्र्नको लार्ग ९ वटै वडामा ३ वटाको र्रले ५० प्रर्िशि 

अनजर्ानमा २७ वटा आईरण टनेल र्नमािण सम्पन्न भएको छ । कृर्र्लाई आधजनीर्ककरण गनिका लार्ग कृर्क, कृर्क 

समजह, कृर्र् सहकारीलाई कृर्र्मा र्ार्न्त्रकरण प्रवद्धिनको लार्ग १९ वटा र्मनी र्टलर र्विरण गररर्ो । स्थानीर् स्रोि 

साधनको प्रर्ोगद्धारा कृर्र्लाई ब्र्वसार्र्क गराउने उद्धेश्र्ले र्सिाके च्र्ाउ खेर्ि प्रवद्धिन कार्िक्रम वडा ६, ७ मा 

सन्चालन गरीर्ो । साथै, कृर्कहरुको क्षमिा अर्भवरृ्द्ध गनिका लागी नगरस्िरीर् र्कबी खेर्ि िालीम ३ र्र्न र 

र्ार्न्त्रकरण सम्वन्धी िालीम २ र्र्न सम्पन्न गरीर्ो । त्र्सैगरी ५० प्रर्िशि अनजर्ानमा िेलहन बाली र्बकास 
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कार्िक्रममा िोरी खेर्ि र्वस्िारमा ३ सर् ६६ के.र्ज र रैथाने बाली संरक्षण कार्िक्रममा फापरको र्बउ ५ सर् ४० 

के.जी र्बिरण गरीर्ो । त्र्स्िै कृर्र् प्रार्वर्धक सेवा र्नरन्िर रुपमा प्रर्ान गर् ैआइरहकेो छ ।  

पशुपंक्षी  

र्स र्जरी नगरपार्लकाको आ.व. २०७७/०७८ मा पशजपंक्षीहरुको उपचार एवं अन्र् प्रार्वर्धक सेवा अर्घल्लो वर्ि 

िै र्नर्र्मि रुपमा गररर्ो भने कज ल १ सर् ३४ कृर्िम गभिधारण मध्र्े ३६ भैसँी, ९८ गाईलाई कृर्िम गभिधारण गररर्ो 

। र्सैगरी ११ सर् डाले घाँसको र्वरुवा , ८५० केजी जै घाँसको र्वउ र्विरण गररर्ो । जै घाँसको स्रोि केन्र 

स्थापनाको लार्ग १ सर् ६५ केजी र्वउ र्विरण गररर्ो ।  

 

स्वास््य 

र्जरी नगरपार्लकामा स्वास््र् सेवा ब्र्बस्थापनको लार्ग एक स्वास््र् शाखा रहकेो छ । स्वास््र् सेवा प्रर्ान गनि 

१५ शैर्ाको र्जरी अस्पिाल, ३ स्वास््र् चौकी, ३ आधारभिू स्वास््र् केन्र,  ११ खोप केन्र, ११ गाउँघर र्क्लर्नक, 

रहकेा छन ्। प्रार्बर्धक, प्रशासर्नक, सवारीचालक, कार्ािलर् सहर्ोगी गरी जम्मा ८३ जना कमिचारी र १०२ जना 

मर्हला स्वास््र् स्वंम सेर्बका, ३ र्बद्यालर् नसिद्धारा स्वास््र् सेवा प्रर्ान भैरहकेो छ । एम्बजलेन्स सेवा िफि  र्जरी 

अस्पिालमा २, वडा नं. १ मा १ सर्हि ३ एम्बजलेन्स र र्जरी अस्पिालमा १ शब वाहन सञ्चालनमा छन ्। 

 चालज आर्थिक बर्ि २०७७।०७८ को सर्मक्षा अवर्धसम्म र्जरी नगरपार्लकाको सबै स्वास््र् संस्थाबाट 

ओ.र्प.र्ड सेवामा नर्ाँ िथा र्ोहोर् र्ाएर आएका १८ हजार ३ सर् ६२ जना, खोप र्क्लर्नकमा १ हजार ४सर् ४२, 

गाउँघर र्क्लर्नकमा ९ सर् ६८ र मर्हला स्वास््र् स्वर्म सेर्बका माफि ि ४ हजार १ सर् २ जनालाई स्वास््र् सेवा 

प्रर्ान गररएको छ । 

 त्र्स्िै र्जरी अस्पिालबाट १ हजार ३ सर् ९९ जनालाई आकर्स्मक सेवा, २ हजार १ सर् ३५ जनालाई, 

एक्सरे सेवा, १ हजार ३ सर् ८२ जनालाई र्भर्डर्ो एक्सरे सेवा, ९ सर् ८५ जनालाई इ.र्स.र्ज., ४ हजार १ सर् ६३ 

जनालाई ल्र्ाब सेवा प्रर्ान गररएको छ । अन्र्त्रबाट थप उपचारको लार्ग र्जरी अस्पिालमा ररफर भई आएका १ 

सर् ८० जना छन ्भने र्जरी अस्पिालबाट १ सर् ७५ जनालाई थप उपचारको लार्ग अन्र्त्र ररफर गररएको छ । 

जर्टल सल्र्र्क्रर्ा ६० जना, सामान्र् सल्र्र्क्रर्ा ४२ जना, ्लास्टर १ सर् ९२ जना, पोिमाटिम १६ जनाको भएको 

छ ।  

तशक्षा 

र्स र्जरी नगरपार्लकार्भत्र हाल २८ वटा सामजर्ार्र्क र्वद्यालर्, ३ वटा संस्थागि र्वद्यालर्, र २ गजम्बा 

गरी ३३ वटा शैर्क्षक संस्थाहरु रहकेा छन ्। जसमध्र्े ९ वटा माध्र्ार्मक र्वद्यालर् (६ वटा सामजर्ार्र्क र ३ वटा 

आधारभजि (कक्षा-८ सम्म पठनपाठन हुने) र १९ वटा प्राथर्मक िहका र्वद्यालर्हरु रहकेा छन ्। २ वटा गजम्बा 

रहकेा छन ्जसमा बौद्ध र्शक्षाको पठन-पाठन हुने गर्िछ ।  

नगर र्शक्षा र्ोजना अन्िगिि नगरपार्लकाबाट र्शक्षाको के्षत्रमा र्वर्भन्न कार्िक्रमहरु सम्पन्न भएका छन ्। 

र्वद्यालर्को शैर्क्षक गजणस्िर अर्भबरृ्द्धका साथै कर्िपर् भौर्िक र्नमािणका कार्िहरु समेि सम्पन्न भएका छन ्। थप 

३ वटा र्वद्यालर्मा घेरावार र्नमािणको कार्ि सम्पन्न भइसकेको छ । MGML कक्षा सञ्चालनका लार्ग १० वटा 

र्वद्यालर्हरुमा कम््र्जटर र र्प्रन्टर िथा थप ८ वटा र्वद्यालर्हरुमा ल्र्ापटप िथा र्प्रन्टर उपलब्ध गराइ र्वद्यालर्को 

प्रशासर्नक र आर्थिक कार्ि गनिका लार्ग थप सहज बनाइएको छ । प्रारर्म्भक बालकक्षा र्शक्षकहरुको पाररश्रर्मकमा 
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नगरपार्लकाको िफि बाट रु.१ हजारका र्रले थप गरी र्शक्षकहरुलाई र्शक्षण र्सकाइमा उत्प्रेररि गराउने कार्ि भएको 

छ । र्वद्यालर्को MGML कक्षालाइ थप प्रभावकारी बनाइएको छ । र्सका लार्ग नगरपार्लकाबाट MGML 

कक्षा सञ्चार्लि र्वद्यालर्हरुलाई वार्र्िक रुपमा रकम र्नकासा गरी सहर्ोग पजर् र्ाइएको छ । केही कक्षाहरुमा 

अङ्ग्रेजी माध्र्मबाट पठनपाठन गराइरहकेा र र्स शैर्क्षक शत्रबाट अङ्ग्रेजी माध्र्म लाग ू गनि गइरहकेा 

र्वद्यालर्हरुमा अङ्ग्रेजी माध्र्मको कक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन २६ जना र्शक्षकहरुलाई English 

Medium Class व्र्वस्थापन िालीम प्रर्ान गररएको छ । र्जरी नगरपार्लकाद्वारा र्नमािण गररएको ''हाम्रो तजिी'' 

स्थानीर् पाठ्र्क्रमको र्नमािण, छपाई िथा र्विरण गरी र्वद्यालर्हरुमा लाग ूभइसकेको छ । शैर्क्षक शत्र '२०७६' 

मा नगरस्िरीर् आधारभिू िह उत्तीणि परीक्षा र कक्षा ५ को स्िरीकृि परीक्षामा उत्कृि निीजा ल्र्ाउन सफल 

र्वद्यालर्, र्वर्र्गि रुपमा उत्कृि निीजा ल्र्ाउन भरू्मका र्नवािह गनजिहुने र्शक्षक िथा उत्कृि निीजा ल्र्ाउन सफल 

र्वद्याथीहरुलाई पजरस्कृि गररएको छ । र्वद्यालर्का र्शक्षकहरुलाई ICT सम्बन्धी र्वर्भन्न िालीमहरु प्रर्ान गने 

कार्ि सम्पन्न भएको छ । स्थानीर् र्वकास सािेर्ारी र र्जरी नगरपार्लकाको सहर्ोगमा र्जरी मा. र्व.को अस्थार्ी 

टहरा िथा हल र्नमािण कार्ि सम्पन्न गररएको छ । र्जरी मा.र्व. मा थप २ वटा शौचालर् र्नमािणको कार्ि सम्पन्न 

भएको छ । संघीर् सशिि अनजर्ान अन्िरगि श्री कार्लका मार्व र्जरी-९ मा पजस्िाकालर् स्थापना र गजािङ्ढजङ्गा 

मार्वमा र्वज्ञान प्रर्ोशाला स्थापना भएको छ भने श्री हलेश्वर प्रार्व र्जरी-३ मा बालकक्षाकोठा ब्र्वस्थापनको कार्ि 

सम्पन्न भएको छ ।  

 

तवत्तीय व्यवस्था 

 चाल ूआ. व. मा आन्िररक राजश्व िफि  रु.१ करोड अनजमान गररएकोमा समीक्षा अवर्धसम्म रु.५० लाख 

मात्र आम्र्ानी भइ आन्िररक श्रोिबाट प्रस्िार्वि कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा कर्ठनाई उत्पन्न भएकोछ । संघीर् 

सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व वाडफाँट रकम रु ६ करोड २० लाख अनजमान गररएकोमा हालसम्म जम्मा रु ४ करोड 

३३ लाख आम्र्ानी भएकोले राजश्व वाडफाँडबाट प्रस्िाव गररएका कार्िक्रमहरुलाई स्रोिान्िर गन ेपन ेअवस्था छ । 

अन्िर सरकारी र्वत्तीर् हस्िान्िरण माफि ि संघीर् सरकार िथा प्रर्शे सरकारबाट प्राप्त हुन े र्वत्तीर् समानीकरण 

अनजर्ान अनजमान बमोर्जम नै र्नकासा भै सकेको छ ।  

अब म आतथयक वषय २०७८/०७९ को बजेटको प्रमुख उदे्दश्य िथा प्राथतमकिा देहाय बमोतजम उल्लेख गदयछु ।  

उदे्दश्य 

1. कोर्भड-१९ लगार्ि सबै प्रकारका संक्रामक रोग र र्वपर् ्बाट नगरबासीको जीवन रक्षा गर् ैजनजीवनलाई 

सहज बनाउने, 

2. र्र्गो भौर्िक पवूािधार र सजधाररएको सडक र्ािार्ाि संजाल र्नमािण गन,े 

3. स्थानीर् उत्पार्न र उत्पार्कत्वलाई अर्भवरृ्द्ध गरर नगरवासीलाई आत्मर्नभिर बनाउन उद्यमशीलिाको 

र्वकास गन,े 

4. कृर्र्मा आर्मलूक रोजगारी र्सजिना गरर र्जवा जनशर्क्तलाई कृर्र् पेशामा आकर्र्िि गन,े 

5. र्वर्शेबाट फर्कि एको जनशर्क्तलाई स्थानीर् रोजगारी र आर्आजिनको व्र्वस्था र्मलाउने, 

6. गजणस्िरीर् र सीपर्जक्त र्क्ष जनशर्क्त र्नमािण गन,े 

7. नगरका हरेक र्क्रर्ाकलापलाई कार्िर्वर्ध मैत्री एवं वजेट प्रणालीमा आवद्ध गराई सजशासन कार्म गन,े 

8. साविजर्नक सेवालाई सविसजलभ भरपर्ो र गजणस्िरीर् एवं नागररक मैत्री बनाउन,े 
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प्राथतमकिा 

1. कोर्भड-१९ को रोगथाम, र्नर्न्त्रण र उपचार, 

2. लगानी र लागि सािेर्ारीमजखी कृर्र् अनजर्ान, 

3. र्र्गो र वािावरणमैत्री स्थानीर् पवूािधारको र्वकास, 

4. रोजगारीका अवसर र्सजिना गरर स्थानीर् अथििन्त्रलाई र्र्गो बनाउने, 

5. िजलनात्मक लाभ भएका र्नर्ाििर्ोग्र् र प्रर्िस्पधी कृर्र् उत्पार्नमा वरृ्द्ध, 

6. पर्िटन पवूािधारको र्वकास, 

7. गजणस्िरीर् र्शक्षाको र्वकास िथा स्वास््र्मा सम्पणूि नगरवासीको पहुचँ, 

8. गजणस्िरीर् साविजर्नक सेवा, 

 

नगिले आ.व. २०७८/७९ मा अबलम्बन गने नीतिहरु, 

 नगरद्वारा अवलम्वन गरेको  "Clean Jiri, Green Jiri र Organic Jiri" को र्ीघिकालीन लक्ष्र्लाई 

आत्मसाथ गर् ैआफ्नो समरृ्द्धको र्ात्रालाई अगार्ड बढाउन र्हेार्का नीर्िहरु अवलम्वन गररनेछ । 
 

१. आतथयक तवकास सम्बन्धी नीति 

१.१  कृतष 

१.१.१  र्वद्यमान परम्परागि कृर्र् प्रणालीलाई व्र्वसार्र्क कृर्र् प्रणालीमा रुपान्िरण गनि ज्ञान, सीप बढाइने 

प्रर्वर्धको उपर्ोगमा जोड र्र्इनेछ ।  

१.१.२  कृर्क/उद्यमी केर्न्रि र कृर्क/उद्यमीमैत्री नीर्ि र्नमािणमा जोड र्र्इनेछ । 

१.१.३  र्कवी, आलज, र िरकारी उत्पार्नमा आत्मर्नभिरिाका लार्ग संघीर् समपजरकको समेि सहर्ोगमा 

उत्पार्नका पकेट, ब्लक, जोन िथा सजपरजोनको र्वकास गरर सघन व्र्वसार्र्क खेिी प्रणाली अर्घ 

बढाइनेछ । 

१.१.४  रार्रट्रर् िथा अन्िरार्रट्रर् बजारको मागलाई मध्र्ेनजर गर् ैअगािर्नक फमि स्थापना गनि प्रोत्सार्हि गरी 

र्जरीलाई अगािर्नक खाना उपलब्ध हुने नगरको रुपमा र्वकास गररनेछ । 

१.१.५ खेिीर्ोग्र् जग्गालाई बाँिो राख्ने प्रवरृ्िलाई र्नरुत्सार्हि गर् ैबाँिो रहकेा कृर्र् भरू्मको र्र्गो उपर्ोगका 

लार्ग उपर्जक्त र्ोजना िर्ार गरर कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

१.१.६ कृर्र् उपज उत्पार्न, प्रशोधन, भण्डारण एवं र्विरण प्रणालीमा नर्ाँ प्रर्वर्धको र्वकास, अवलम्वन र 

आधजर्नकीकरण गररनेछ । 

१.१.७ सामजर्ार्र्क /नीर्ज अवधारणामा फलफूल िथा िरकारीको नसिरी स्थापना गरर कृर्कहरुलाई आत्मर्नभिर 

बनाईनेछ । 

१.१.८ र्वद्यमान कृर्र् उपजलाई भण्डारण, प्रशोधन िथा बजारीकरण गनि प्रर्शे सरकारको सािेर्ारीमा नगर 

क्षेत्रमा र्चस्र्ान केन्र (Cold Store) र्नमािण कार्िलाई र्सै वर्ि सम्पन्न गररनेछ ।  

१.१.९  स्वर्शेमा नै रोजगारी सजृना गरर र्जवा जनशर्क्तको र्वर्शे पलार्न रोक्ने, र्वर्शेबाट कृर्र् सम्बन्धी ज्ञान 

सीप र पजँजी सर्हि फकेका र्जवाहरुलाई कृर्र् पेशामा आबद्ध गनि कृर्र्मा र्जवा र्वशेर् कार्िक्रम संचालन 

गररनेछ ।  
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१.१.१० रासार्र्नक मल, रासार्र्नक र्वर्ार्ीहरुको असन्िजर्लि, अर्नर्र्न्त्रि प्रर्ोग िथा त्र्स्िा उत्पार्र्ि       

वस्िजहरुको उपभोगले जन स्वास््र् र पर्ािवरणमा गर्म्भर असर पाने हुनाले त्र्सको र्नर्न्त्रण गनि ठोस 

र्ोजना र्नमािण गरर कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईने छ  । 

१.१.११  गजणस्िरीर् उत्पार्न सामाग्री र कृर्र् र्न्त्रीकरणका लार्ग कृर्क मैत्री औजार, उन्नि प्रर्वर्ध एवं सजलभ  

कृर्र् कजािको लार्ग समन्वर् गररनेछ । 

१.१.१२  सहकारी िथा समहूमा आधाररि कृर्र् व्र्वसार्लाई प्रोत्साहन िथा पजरस्कृि गररनेछ । 

१.१.१२  रैथाने बालीहरुको संरक्षण र प्रवर्िन गने कार्िक्रम संचालन गररनेछ ।  

१.१.१३ कृर्र् वीमाका लार्ग आवश्र्क समन्वर् एवं प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 

१.२  पशुपालन 

१.२.१ पशजधन िथा मत्स्र् वीमा सम्बन्धी कार्िक्रमको लार्ग समन्वर् गररनेछ । 

१.२.२  चौरीपालक कृर्कलाई सजलभ कजािमा पहुचँ, र्ाना उत्पार्नमा सहजीकरण लगार्िका सजर्वधा वरृ्द्ध 

गरर चौरीपालन व्र्वसार्मा आकर्र्िि गररनेछ ।  

१.२.३  नगर के्षत्रर्भत्र रहकेा सम्पणूि पशजपालक कृर्कहरुको पशजपंक्षीहरुलाई पशज स्वास््र् उपचार सेवा उपलब्ध 

गराइनेछ । 

१.२.४   नश्लसजधारको माध्र्मले स्थानीर् पशजहरुमा गजणात्मक सजधार ल्र्ाइनेछ । 

१.२.५  पशज आहारामा सजधार ल्र्ाउन र्वर्भन्न बहुवर्ीर् घाँस खेिी गने, पशज चरणको व्र्वस्था र्मलाई डाले 

घाँसको र्वरुवा उत्पार्न र र्विरण गनि आवश्र्क नसिरी स्थापना गररनेछ । 

१.२.६ पशजधन सजरक्षाको लार्ग र्वर्भन्न रोगबाट बचाउन आकर्स्मक खोप सेवाहरु संचालन गररनेछ । 

१.२.७  कृर्कहरुले उत्पार्न गरेको कृर्र् उपज िथा पशजजन्र् पर्ाथिको बजारीकरणमा समन्वर् िथा सहजीकरण 

गररनेछ । 

१.२.८  स्थानीर् कज खजरा र बाख्राको व्र्वसार्ीक उत्पार्नमा प्रोत्सार्हि गररनेछ । व्र्वसार्ीक रुपमा बंगजर, हाँस 

लगार्िका अन्र् मासजजन्र् िथा र्जग्धजन्र् उत्पार्न बढाउन जोड र्र्इनेछ । 

१.२.९ सहकारी िथा समहूमा आधाररि पशजपालन व्र्वसार्लाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 

१.३ पययटन 

१.३.१ र्स नगरलाई सफा, स्वच्छ िथा हररि वािावरण प्राङ्गाररक खानाको स्वार् सर्हि र्वर्ा मनाउने गरर 

स्वर्शेी िथा र्वर्शेी पाहुनाको लार्ग आकर्िक गन्िव्र्को रुपमा र्वकास गने नीर्ि अवलम्वन गररनेछ 

।  

१.३.२  बागमिी प्रर्शे सरकारको समेि सहकार्िमा वस्िी हररर्ाली िथा सौन्र्र्िकरण गने कार्िलाई प्राथर्मकिा 

र्र्ईनेछ । 

१.३.३ स्थानीर् नगरवासीलाई स्थानीर् उत्पार्नबाट अर्िर्थ सत्कार गनि प्रोत्सार्हि गररनेछ । कृर्र् पर्िटन, पर्ाि 

पर्िटन, धार्मिक पर्िटन, शैर्क्षक पर्िटन, स्वास््र् पर्िटन,  सहकारी पर्िटन, होमस्टे आर्र्लाइ प्रोत्सार्हि 

गररनेछ । 

१.३.४  बजद्धपाकि , टोर्नहगेन पाकि , खावाडाँडा पाकि  (भ्र् ूटावर सर्हि), स्टोन पाकि , कज थामे पाकि , गजराँसे पाकि  

िथा ठूलो ढजङ्गा पाकि  समेिको र्नमािण कार्िलाई क्रमशः सम्पन्न गनिका लार्ग आपश्र्क पहल गररनेछ 

।  
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१.३.५  र्जरी नगरपार्लका र्भत्रका स्टोन पाकि , एर्ककृि चेर्जिङ र्वकास, गजरु ररम्पोछे र र्जरी िाललाई गौरवको 

आर्ोजनाको रुपमा र्लई सो सम्बन्धी र्नमािण कार्िलाई प्राथर्मकिाका साथ अगार्ड वढाईनेछ । 

१.३.६  धार्मिक पर्िटन र्वकासका लार्ग र्जरी नगरपार्लका वडा नं ७ मा पने हनजमन्िे डाँडामा हनजमानको अग्लो 

टावर र्नमािण गने कार्िका लार्ग प्रर्शे सरकार, वैत्र्श्वर गा.पा. िथा गौररशंकर गा.पा. समेिसँगको  

सामरू्हक सािेर्ारीमा कार्िक्रम बनाईकार्ािन्वर्न गनि आवश्र्क पहल गररनेछ । 

१.३.७ संघीर् सरकारको नीर्ि अनजरुप Covid महामारीबाट र्सर्थल पर्िटन उद्योगलाई टेवा पजर् र्ाउन 

कमिचारीहरुलाई पाररश्रर्मक सर्हिको १० र्र्ने पर्िटन काज उपलब्ध गराइनेछ ।  

 

१.४  सहकािी 

१.४.१ गररर्वमा र्पर्ल्सएका नगरवासीलाई सीप िथा आर् आजिनमा गोलवन्र् गनिको लार्ग मर्हला सहकारी, 

कृर्र् सहकारी, लघजउद्यम सहकारी गठन गनि प्रोत्सार्हि गरर र्स्िा संस्थाको संचालनमा 

नगरपार्लकाबाट र्वशेर् सहर्ोग गररनेछ । 

१.४.२ स्थानीर् सहकारी सम्बन्धी क्षमिा अर्भवरृ्द्धको लार्ग र्वशेर् कार्िक्रम संचालन गररनेछ । 

 १.४.३ र्नजी िथा सहकारी के्षत्रको संलग्निा बढाउर् ैकरार सम्िौिामा आधाररि िथा सहकारी खेिीलाई 

प्रथार्मकिा र्र्ई मलू्र् श्रृंखला पद्धर्ि अनजसार उत्पार्नर्रे्ख बजारीकरण सम्मका कार्िक्रमहरु एकीकृि 

रुपमा संचालन गररनेछ । 

१.४.४ सहकारी  सम्बन्धी रार्रट्रर्, प्रार्रे्शक र स्थानीर् संघ संस्थासंग समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ । 

१.४.५ प्राङ्गाररक खेिीका सम्भार्वि वस्िज र के्षत्रहरुको पर्हचान एवं उत्पार्न वरृ्द्ध गरर उत्पार्र्ि प्राङ्गाररक 

वस्िजको ब्राण्ड प्रवधिन गर् ैरार्रट्रर् िथा अन्िरािर्रट्रर् स्िरमा बजारीकरण गनि सहकारी संस्थाहरुलाई 

प्रोत्सार्हि गररनेछ । 

१.४.६ र्स नगरपार्लका नगरकार्िपार्लकाले र्नमािण गरेको सहकारी ऐनको मापर्ण्डर्भत्र रहनेगरर नगरर्भत्र 

भएका सहकारीहरु व्र्वर्स्थि गररनेछ । साथै नगरर्भत्रका सहकारीहरुको सरू्चकरण अनजगमन, 

मलू्र्ाङ्कन िथा र्नर्मन गररनेछ ।  

१.४.७  नगर र्भत्र कृर्र्, पशजपालन, पर्िटन आर्र्मा लागि सािेर्ारीमा सहकारीसँग सहकार्ि गररनेछ ।  

२.  संस्थागि तवकास ि सेवा प्रवाह सम्बन्धी नीति  

२.१    र्जरी नगरपार्लकालाई र्वर्भन्न वडा कार्ािलर्हरु र्नमािण गनि जग्गा र्ान गने र्ािाहरु िथा र्वर्भन्न 

र्वधामा उत्कृि नगरका महानजभावलाई नगर र्र्वसको अवसरमा र्वशेर् सम्मान गने कार्िक्रम 

संचालन गररनेछ । 

२.२   सेवा प्रवाह चजस्ि, र्जरुस्ि, भरपर्ो र जनमजखी बनाउँर् ैनागररकमैत्री सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथर्मकिामा 

रार्खनेछ । 

२.३    न्र्ार् सम्पार्न कार्िमा पणूि अग्रसरिा र्लई न्र्ार्र्क प्रकृर्ालाई भरोसार्ोग्र् बनाईनेछ । साथै समाजमा 

भएका सामान्र् र्ववार् र द्वन्र्लाई मेलर्मलापको माध्र्मद्वारा समाधान खोज्ने प्रर्ास गररनेछ । 

 २.४   सम्पणूि कमिचारीहरुको कार्िर्ववरण बनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ िथा त्र्सैको आधारमा मलू्र्ाङ्कन 

गने पद्धर्िको र्वकास गररनेछ । 

२.५ नगरपार्लकाबाट स्वीकृि भएका ऐन, र्नर्म, नीर्ि, कार्िर्वर्धलाई उच्च प्राथर्मकिाका साथ पालना  

गररनेछ । स्वीकृि ऐन, र्नर्म नगरपार्लकाको वेभ साईटमा राखी सविसाधारणको जानकारीका लार्ग 

संप्रेशण गने िथा समर्ानजकूल अध्र्ावर्धक गने कार्िलाई र्नरन्िरिा र्र्ईनेछ । 
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२.६   ऐन, र्नर्म िथा कार्िर्वर्धलाई समर्ानजकूल हुनेगरर संसोधन िथा पररमाजिन गररनेछ । 

२.७    साविजर्नक सम्पर्त्तमा हुने अर्िक्रमणलाई रोक्ने नीर्ि अर्ख्िर्ार गररनेछ । 

२.८  र्स नगरबाट र्नमािण सम्पन्न हुने हरेक र्ोजनाको अनजगमनपश्चाि ्मात्र भजक्तानी र्र्न े व्र्वस्थालाई 

कडाईकासाथ लाग ूगने पद्धर्िको र्वकास गररनेछ । 

२.९  करार सेवामा कार्िरि कमिचारीहरुको मनोबल बढाउन खाइपाई आएको िलब सजर्वधामा रु. २ 

हजारका र्रले वरृ्द्ध गररनेछ ।  

३. सामातजक तवकास नीति  

धमय संस्कृति रििीरिवाज िथा पिम्पिा 

1. र्सनगर र्भत्र रहेका मर्न्र्र, गजम्बा, चचि जस्िा ऐर्िहार्सक, सांस्कृर्िक िथा परूािार्त्वक सम्पर्ाको संरक्षण, 

संवधिन र र्वकासलाई र्नरन्िरिा र्र्न आवश्र्क कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

2. समाजमा र्वद्यमान धमि, प्रथा, परम्परा, रीर्ि िथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका र्वभेर्, असमानिा, 

शोर्ण र अन्र्ार्लाई न्र्नूीकरणमा सहर्ोग पजर् र्ाउने खालको जनचेिनामलूक कार्िक्रमको सञ्चालनलाई 

र्नरन्िरिा र्र्इनेछ । 

3. सस्कृर्ि प्रवर्िन कार्िक्रम अन्िरगि संघीर् सरकारको सहर्ोगमा रामबोल ेर्रे्वथान मर्न्र्र िथा कज न्साई 

थोङ धोर्लिङ गजम्बा संरक्षण कार्िक्रम संचालन गररनेछ ।  

4. र्नमािण सम्पन्न र्जरी संग्रालर्लाई ब्र्वर्स्थि रुपमा सञ्चालन गने ब्र्वस्था र्मलाइनेछ ।  
 

तशक्षा, यवुा िथा खेलकुद 

१. आधारभिू र्शक्षामा सबैको पँहुच सजर्नर्श्चि गनि आर्थिक रुपमा अर्ि कमजोर पररवारका बालबार्लकाको 

अध्र्र्नलाई सहज बनाउन छात्रवरृ्त्त र्र्ने व्र्वस्थालाई र्नरन्िरिा र्र्इनेछ ।  

२. नगर र्शक्षा र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ािन्वर्नका लार्ग र्थोर्चि व्र्वस्था र्मलाइने छ । 

३. नगर र्शक्षा ऐनको संशोधन िथा नगर र्शक्षा र्नर्मावली र्नमािण गरर लाग ू गररने छ । साथै र्शक्षामा 

र्नजीक्षेत्रको लगानीलाई व्र्वर्स्थि िथा र्नर्मन गनि आवश्र्क र्नर्रे्शका एवं कार्िर्वर्ध बनाई 

कार्ािन्वर्न गररने छ । 

४. सबै र्वद्यालर्हरुमा इन्टरनेट सेवा र्वस्िार गनि आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

५. अर्िररक्त र्क्रर्ाकलापहरुको माध्र्मबाट र्वद्याथीहरुको चौिफी र्वकासमा सहर्ोग पजर् र्ाउने खालका 

र्वगिका कार्िक्रमहरुलाई र्नरन्िरिा र्र्इने छ। 

६. सामजर्ार्र्क र्वद्यालर्हरुमा सञ्चालनमा रहकेो बहुिह बहुस्िर र्सकाइ (MGML) पद्धर्िको 

कार्ािन्वर्नलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क व्र्वस्था र्मलाइने छ । 

७. सामजर्ार्र्क र्वद्यालर्का छात्राहरुलाई र्नशजल्क सेनेटरी ्र्ाडको ब्र्वस्था गररनेछ ।  

८. र्बगि लामो समर् गजणस्िरीर् प्रार्वर्धक र्शक्षा प्रर्ान गर् ैआईरहकेो (JTS) र्जरी प्रार्वर्धक र्शक्षालर्को 

प्रशासर्नक भवनको र्नमािण प्रारम्भ गररनेछ ।  

९. Covid-19 ले उत्पन्न गरेको असहज पररर्स्थर्िको कारण र्सकाई सहर्जकरण गनि शैर्क्षक कार्िक्रम 

सञ्चालन गररनेछ ।  

१०. नगरर्भत्रका र्वद्यालर्हरुमा र्वद्यमान नगर र्शक्षा ऐनअनजरुप व्र्वस्थापन सर्मर्ि र हरेक वडामा र्शक्षा 

सर्मर्िको गठन गरर व्र्वस्थापन सर्मर्ि िथा वडा र्शक्षा सर्मर्िका पर्ार्धकारीहरु र र्वर्र्गि 

र्शक्षकहरुको क्षमिा र्वकास िालीम कार्िक्रम सञ्चालन गररने छ । 
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११. शैर्क्षक गजणस्िर सहर्जकरण एवं कार्ि सम्पार्नमा आधाररि प्रोत्साहन अनजर्ानको ब्र्वस्था गररनजका साथ ै

नगर स्िरमा सवोत्कृि र्सकाइ उपलर्ब्ध हार्सल गने र्वद्याथी, र्वद्यालर् िथा र्शक्षकहरुलाई थप प्रोत्सार्हि 

गनि उपर्जक्त मापर्ण्ड र्नधािरण गरर पजरस्कृि गने व्र्वस्था र्मलाइने छ । 

१२. नगरस्िरमा र्लइन ेआधारभिू िह उत्तीणि परीक्षालाई थप व्र्वर्स्थि गनकेा साथै अन्र् कक्षा िथा िहको 

मलू्र्ांकन प्रणालीलाई समेि व्र्वर्स्थि बनाइनेछ ।  

१३. नगरपार्लकाले अवलम्वन गरेको Clean Jiri, Green Jiri र Organic Jiri को  र्ीघिकालीन लक्ष्र्को 

कार्ािन्वर्नलाई सघाउ पजर्ािउन र्वद्यालर्स्िरबाट र्वद्याथीहरुको पररचालन गने, सचेिनामलूक 

कार्िक्रमहरुको सञ्चालन गने, र्वद्यालर्हरुमा फूलबारी र्नमािण िथा वकृ्षारोपण गने जस्िा कार्िक्रमहरुलाई 

जोड र्र्ई उत्कृि हररि र्वद्यालर्को मलू्र्ाङ्कन िथा छनोट गरर पजरस्कृि गने व्र्वस्था र्मलाइने छ । 

१४. र्वद्यालर् र समजर्ार्मा र्सकाइमैत्री वािावरण र्नमािणमा सघाउ पजग्ने गरर शैर्क्षक मेला िथा सम्मेलनको 

आर्ोजना गररने छ ।  

१५. सचेि अर्भभावक, र्नपूिण र्वद्याथी र्नमािणका लार्ग औपचाररक एवं वैकर्ल्पक माध्र्मबाट अर्भभावक 

र्शक्षा कार्िक्रम सञ्चालन गररने छ । 

१६. स्वस्थ, सक्षम र अनजशार्सि नागररक र्नमािणका लार्ग खेलकज र् र्वकास गनि एकवडा एक खेल मैर्ान र 

नगरस्िरीर् एक रंगशाला र कभडि हल र्नमािणका लार्ग आवश्र्क पहल गररनेछ । 

१७. नगरर्भत्रका खेल प्रर्िभाहरुको पर्हचान, प्रवद्धिन िथा र्वकासका लार्ग नगरस्िरमा र्वर्भन्न खेलहरुको 

आर्ोजना गनकेो साथै नगरर्भत्र र बार्हर आर्ोर्जि खेलहरुमा सहभार्गिाका लार्ग आवश्र्क व्र्वस्था 

र्मलाइने छ । साथै र्जवाहरुलाई उद्यमी बनाउनको लार्ग प्रोत्सार्हि गररनेछ ।  

१८. नगरपार्लका स्थापना भएको र्र्नलाई खेलकज र् र्र्वस घोर्णा गरर रारट्रपर्ि रर्नङर्शल्ड प्रर्िर्ोर्गिा 

लगार्ि र्वर्भन्न खेलकज र् कार्िक्रमहरुको आर्ोजना िथा खेल प्रर्िभाहरुको सम्मान जस्िा कार्िक्रमहरु 

सञ्चालन गररने छ । 

 

 

स्वास््य 

1. आमा र नवजाि र्शशजको पोर्ण स्िर अर्भवरृ्द्ध गने उद्दशे्र्ले र्स र्जरी नगरर्भत्र सजत्केरी हुने प्रत्र्ेक 

आमालाई रु २५००।- का र्रले नगरद्वारा र्नरन्िर रुपमा नगर् सजर्वधा उपलब्ध गराईनेछ  (त्र्स्िो सजर्वधा 

र्लन नगरले र्नधािरण गरेको आवश्र्क मापर्ण्ड परूा गरेको हुनजपने छ ।) 

2. र्जरी अस्पिाल वा नगरपार्लकाको स्वास््र् संस्थाबाट जर्टल प्रकारको प्रसजर्िको लार्ग र्जल्ला वार्हर 

ररफर गरर पठाइने न्र्नू आर् भएका र्वपन्न मर्हलालाई वडाको र्सफाररमा नगरपार्लकाबाट एम्बजलेन्स सेवा 

वापिको रकम राहि स्वरुप प्रर्ान गररने व्र्वस्था र्मलाइनेछ ।  

3. प्रर्शे सरकारको "एक तवद्यालय एक नसय" कार्िक्रम अन्िगिि सामार्जक र्वकास मन्त्रालर्को समन्वर्मा 

र्वद्यालर्मा स्वास््र् सेवा, बाल स्वास््र् प्रवधिन, प्रजनन िथा र्ौन स्वास््र् परामशि जस्िा सेवा प्रवाह 

गररनेछ ।  

4. नगरवासीको औसि आर्ज बढाउन, मािरृ्शशज र बालमतृ्र्जर्र घटाउन िथा सजनौलो हजार र्र्न कार्िक्रमलाई 

प्रभावकारी बनाउन कृर्ाशील संघ-संस्थाहरुसँग आवश्र्क समन्वर् गरर कार्ािन्वर्नको व्र्वस्था र्मलाइने 

छ ।  
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5. COVID -19 लगार्ि र्वर्भन्न महामारीजन्र् रोगहरुको रोकथाम र्नर्न्त्रण र र्नगरानीको लार्ग संघ प्रर्शे 

सरकारको समेि सहर्ोगमा र्वर्भन्न  कार्िक्रम संचालन गररनेछ । 

 

6. समस्ि र्जरीबासीको स्वास््र्लाई प्रवद्धिन गनि खोप कार्िक्रम, कज ष्ठरोग कार्िक्रम, क्षर्रोग र्नर्न्त्रण‚ पररवार 

र्नर्ोजन कार्िक्रम, र्कशोरर्कशोरी िथा अन्र् सचेिनामलूक कार्िक्रमहरु प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन 

गररनेछ ।  

7. नगरर्भत्रका स्वास््र् चौकीबाट प्रवार्हि सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास््र् कार्िकिािहरुको क्षमिा 

र्वकास िालीम सञ्चालन, और्धी िथा स्वास््र् सामग्री ढजवानीको उर्चि प्रबन्ध, आवश्र्किानजसार 

गाउँगाउँमा स्वास््र् र्शर्वरहरुको सञ्चालन, संघबाट प्राप्त स्वास््र्सम्बन्धी कार्िक्रम सञ्चालनका लार्ग 

आवश्र्क थप रकमको व्र्वस्था र्मलाउनजका साथै मर्हला स्वास््र् स्वर्ंसेर्वकाहरुका लार्ग प्रोत्सार्हि 

गने खालका कार्िक्रमहरु िर् गरर कार्ािन्वर्न गररने छ ।  

8. साथै ज्र्ेष्ठ नागररक, अपांग िथा असहार् व्र्र्क्तहरुका लार्ग र्नशजल्क स्वास््र् सेवाको व्र्वस्था र्मलाइने 

छ । त्र्स्िैगरर एम्बजलेन्स सेवालाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गनि आवश्र्क व्र्वस्था र्मलाइने छ । 

9. र्जरी अस्पिालको सेवा र्वस्िार गरी ५१ शैर्ा बनाइनेछ भने ब्लड बैंक र अर्क्सजन ् लान्ट स्थापना गररनेछ 

साथै  स्वास््र् संस्था नभएका वडाहरुमा स्वास््र्  चौकी र खोप केन्र र्नमािणका लार्ग आवश्र्क पहल 

गररनेछ ।  

मतहला, बालबातलका िथा जेष्ठ नागरिक 

1. मर्हला सम्बन्धी र्वद्यमान कानजनहरुको अर्भमजखीकरण, नगरस्िरीर् नारी र्र्वसको आर्ोजना माफि ि् 

लैङ्र्गक सचेिना अर्भवरृ्द्ध गर् ैलैङ्र्गक र्हसंाको न्र्नूीकरण गररने छ । 

2. "प्रदेश ि स्थानीय िहको एउटै सन्देश, बालतववाहमुक्त हाम्रो प्रदेश" भन्ने नारालाई प्राथर्मकिा र्र्ई 

कार्ािन्वर्न गररने छ । साथै र्जरी नगरपार्लकालाई बालमैत्री नगरपार्लका घोर्णा गनि आवश्र्कीर् 

कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररने छ । 

3. प्रत्र्ेक र्वद्यालर्का आँखा कमजोर भएका र्वद्याथीको लार्ग चस्मा र्विरण कार्िक्रमलाई अगार्ड 

बढाइनेछ ।  

4. बालअर्धकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्धिन गनि नगरस्िरमा बालसञ्जालको गठन िथा र्वद्यालर्स्िरमा 

बालक्लवहरुको गठन गरर नगरपार्लकामा र्िाि गराई र्वर्वध सचेिामलूक कार्िक्रमहरुमा सहभागी हुने 

व्र्वस्था र्मलाइने छ । 

5. ज्र्ेष्ठ नागररकहरुको हक र्हिको सम्मान िथा संरक्षणको लार्ग र्वर्भन्न संस्थागि व्र्वस्थाहरु गनजिको साथै 

ज्र्ेष्ठ नागररकहरुको अर्भनन्र्न, नगरर्भत्रका स्वास््र् संस्थाहरुमा र्नशजल्क स्वास््र् सेवा, सामार्जक 

सजरक्षा भत्तालाई सहजढंगबाट र्विरणको व्र्वस्था लगार्िका कार्िहरु गररने छ । 

6. नगरवाट प्रर्ान गर् ैआएको जेष्ठ नागररक काडि र्विरण गने कार्िलाई र्नरन्िरिा र्र्ईनेछ । 

7. सामार्जक सजरक्षा भत्ता प्रर्ान गने सम्बर्न्धि बैंकहरुसँग समन्वर् गरर स्थानीर् स्िरमा नै उपलब्ध गराउन 

आवश्र्क पहल गराइनेछ ।  

अल्पसंख्यक, दतलि जनजाति िथा अपाङ्गिा  

1. र्स नगरपार्लका र्भत्रको जनसंख्र्ा सम्बन्धी सबै खाले ि्र्ाङ्क वडास्िरमा संकलन गरर गररब िथा 

बेरोजगार, अल्पसंख्र्क, र्र्लि, जनजार्ि र अपांगिा भएका व्र्र्क्त सम्बन्धी ि्र्ाङ्क वगीकरण िथा 
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अर्भलेख अद्यावर्धक गरर लर्क्षि कार्िक्रमहरुको र्नमािण िथा सञ्चालन गररनेछ । त्र्स्िै भरू्मर्हन िथा 

अव्र्वर्स्थि बसोबासीको लगि संकलन गरी आवश्र्क व्र्वस्था गनि संघीर् सरकारसँग समन्वर् गररनेछ ।  

2. नगरर्भत्रका अपांगिा भएका व्र्र्क्तहरुको हक र्हिको संरक्षण गनि अपाङ्गिा भएका व्र्र्क्तको पर्हचान 

गरर अपांगिा पररचर् पत्र र्विरणको व्र्वस्था र्मलाई सहार्िा सामाग्रीहरुको व्र्वस्था िथा सहार्िामलूक 

िालीमको व्र्वस्था गररनजको साथै अपांग र्र्वस मनाउने कार्िको थालनी गररने छ । 

3. र्जरी नगरपार्लका र्भत्रका र्र्लि स्थार्ी बार्सन्र्ाहरुले बच्चा जन्मेको ३५ र्र्न र्भत्र जन्म र्िाि गरेको 

प्रमाण पत्र जन्मेको ६ मर्हना र्भत्र नगरपार्लकामा पेश गरेमा छोराको हकमा रु १ हजार र छोरीको हकमा 

१ हजार ५ सर् बैंक खािा माफि ि ्प्रोत्साहन र्र्ने व्र्वस्था गररनेछ ।  

गैि सिकािी संघ संस्था 

1. नगरपार्लका के्षत्रमा कार्िरि गैरसरकारी संघ/संस्थाले संचालन गने कार्िक्रममा आवश्र्क समन्वर् एवं 

र्नर्मन गनि संस्था पररचालन िथा व्र्वस्थापन र्नर्रे्शका बमोर्जम गै.स.स.हरुको प्रोफाइल बनाइनेछ ।  

2. नगरपार्लकासँग र्ोजना िथा कार्िक्रममा र्ोहोरोपन नआउने गरर र्ोजना िथा कार्िक्रम संचालन गने 

व्र्वस्था र्मलाईनेछ ।  

3. नगरपार्लका र्भत्र कृर्ाशील गैरसरकारी संघसंस्था वा व्र्र्क्त माफि ि सञ्चालन हुने र्ोजना िथा 

कार्िक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन नगरस्िरीर् अनजगमन संर्न्त्र र्नमािण गरर अनजगमनको व्र्वस्था 

गररनेछ ।  

4. गैरसरकारी संघसंस्था वा व्र्र्क्तद्धारा नगरपार्लकार्भत्र सञ्चार्लि र्ोजना िथा कार्िक्रमहरुको अधिवार्र्िक 

िथा वार्र्िक मूल्र्ांकन िथा समीक्षा गररनेछ  । 

5. नगरपार्लका र गैरसरकारी संघसंस्था वा व्र्र्क्त बीच नगरर्भत्र हुने कार्िका सम्वन्धमा सहकार्ि, समन्वर् 

िथा सहजीकरण गररनेछ । 

6. गैर सरकारी संघसंस्था वा व्र्र्क्तसंग लागि सािेर्ारीमा समेि र्ोजना िथा कार्िक्रम संचालन गनिका लार्ग 

म्र्ार्चङ फण्डको व्र्वस्था गररनेछ । लागि सािेर्ारीमा समेि र्ोजना िथा कार्िक्रम संचालन गररनेछ । 
 

सिसफाई िथा खानेपानी 

1. "एक घि एक धािा" भन्ने संघीर् सरकारको नीर्िलाई कार्ािन्वर्न गनि प्रर्शे िथा संघ सँग समन्वर् गनि 

आवश्र्क पहल गररनेछ ।  र्स नगरको हकमा समेि आत्मसाथ गर् ैजाने नीर्ि र्लईनेछ । 

2. खानेपानी सजर्वधा नपजगेका ठाउँमा जनिाको पहुचँ र्वस्िारका साथै खानेपानीको गजणस्िर सजधारमा र्वशेर् 

ध्र्ान र्र्ईनेछ । 

3. खानेपानीको मजहान र्िाि िथा गजणस्िर सजधारका लार्ग मजहान सजधार िथा संरक्षण खानेपानीका मजहान सजधार 

कार्िक्रमलाई प्राथर्मकिामा राख्ने नीर्ि अर्ख्िर्ार गररनेछ । 

4. फोहोरमैला व्र्वस्थापनको लार्ग फोहरलाई कज र्हने र नकज र्हने फोहरमा वगीकरण गरर व्र्वस्थापन गनि 

सचेिनामलूक कार्िक्रम संचालन गररनेछ । 

5. नगरको सौन्र्र्ििा कार्म राख्न महत्वपणूि भरू्मका र्नवािह गने नगरका खोला नाला िथा पानीका श्रोिमा 

प्रर्रू्र्ि पानी िथा फोहरमैला फाल्ने कार्िलाई पणूििः र्नर्न्त्रण गने नीर्ि र्लईनेछ । 

6. प्रर्शे सरकार िथा संघीर् सरकारसंग आवश्र्क समन्वर् गरर नगरका प्रमजख शहरी क्षेत्रमा ढल र्नकास िथा 

फोहर पानीको प्रशोधन गने व्र्वस्था र्मलाईनेछ । 

युवा, श्रम िथा िोजगािी 



 

16 

 

1. नगरर्भत्र लगानीमैत्री वािावरण र्नमािण गरर लगानी र्भत्र्र्ाउने िथा र्जवा लर्क्षि सीपमलूक र व्र्वसार् 

मलूक िालीम संचालन गरर र्जवाहरुलाई पर्ािप्त रोजगारीको अवसर सजृना गने नीर्ि अर्ख्िर्ार गररनेछ । 

2. र्वर्शे पलार्न हुने र्जवा सोचलाई र्नरुत्सार्हि गनि कजाि प्रवाह गने बैंकहरुसँग समन्वर् गरर नमजनाको रुपमा 

र्जवा व्र्वसार्ीक कार्िक्रम संचालन गने नीि अर्ख्िर्ार गररनेछ । 

3. नगरर्भत्र रहने हरेक श्रर्मकको अर्धकारको संरक्षण गर् ैश्रमको उर्चि सम्मान गने व्र्वस्था र्मलाईनेछ । 

4. गररर्व र्नवारण एवं स्वरोजगार सजृना गनि संघीर् सरकारको सहर्ोग एंव र्नर्रे्शका अनजसार नर्ाँ उद्यर्म 

सजृना गने कार्िक्रम संचालन गररनेछ । 

5. संघीर् सरकारद्वारा सञ्चार्लि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमलाई गनि आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ ।  

४. तवत्तीय व्यवस्थापन िथा सुशासन नीति 

४.१ नगरवासी, राजनैर्िक र्ल, नागररक समाजको सल्लाह सजिावलाई सम्मान गर् ै र्वगि र्रे्ख लाग ूहुर् ै

आएको एर्ककृि सम्पर्त्त करलाई पजन: संरचना गरर घर र घरले चचेको जग्गालाई मात्र एर्ककृि सम्पर्त्त 

कर लगाई बाँकी जग्गामा मालपोि कर लगाउने काननूी व्र्वस्थालाई र्नरन्िरिा र्र्इनेछ ।  

४.२ नगरको शार्न्ि सज-व्र्वस्था र अमनचर्न कार्म राख्न िथा अपराध अनजसन्धानमा महत्वपूणि भरू्मका 

र्नवािह गनि प्रर्शे सरकार िथा नेपाल प्रहरीसंग आवश्र्क सहकार्ि गररनेछ ।  

४.३ स्थानीर् संर्चि कोर् संचालन र व्र्वस्थापनमा एकरुपिा र र्मिव्र्र्र्िा कार्म गनि लाग ूभएको स्थानीर् 

संर्चि कोर् व्र्वस्थापन प्रणाली SuTRA(Sub-national Treasury Regulatory Application) 

लाई प्रभावकारी ढंगले लाग ूगररनेछ ।  

४.४ कार्िसम्पार्नमा सचूकमा आधाररि प्रोत्साहन प्रणाली अवलम्वन गररनेछ । 

४.५ एक भन्र्ा बढी वडामा सेवाप्रवाह गनि खर्टने वडा सर्चव िथा कार्ािलर् र वडा र्जवै हेने कमिचारी िथा 

नगरपार्लका र्भत्र अर्िररक्त समर्मा समेि काम गनलेाई अर्िररक्त सजर्वधा प्रर्ान गने व्र्वस्था गररनेछ 

। 

४.९ नगरके्षत्र र्भत्र संचार्लि र्वर्भन्न प्रकारका व्र्वसार्ीहरुको लगि संकलन गरर व्र्वसार् र्िाि गने 

प्रकृर्ालाई व्र्वर्स्थि गररनेछ । 

४.१० भएका वेरुजज फस्र्र्ौट गनि अर्धकिम प्रर्ास गररनेछ िथा वेरुजज घटाउन उल्लेख्र् सजधार गररनेछ । 

४.११ उपभोक्ता, कमिचारी िथा पर्ार्धकारीहरुको क्षमिा र्वकासका कार्िक्रम र्नरन्िर सञ्चालन गररनेछ । 

४.१२ नगरको कर िथा गैरकर राजश्वको संभावनालाई आँकलन गरर आन्िररक आम्र्ानी वरृ्द्ध गनि राजश्व 

सजधार कार्िर्ोजना कार्िन्वर्न गररनेछ । 

४.१३ नगरपार्लकाले करको र्र र्नधािरण गर्ाि गररब िथा र्वपन्न वगिलाई कम बोि पने गरी प्रगर्िर्शल कर 

प्रणाली अबलम्बन गररनेछ ।  

 

 

५. पूवायधाि  तवकास नीति  

 सडक िथा पदमागय 

1. चेर्जिङलाई नगरको पर्िटकीर् गन्िव्र्को रुपमा र्वकास गने हिेजले संघीर् सकारको सािेर्ारीमा चेर्जिङ 

एर्ककृि पर्िटन पवूािधार र्वकास र्ोजना र्सै वर्िर्भत्र सम्पन्न गररनेछ । र्स अन्िरगि भगवान र्शवको 

अग्लो मूर्िि स्थापना गरी सडक िथा पर्मागिको स्िरोन्निी गररनेछ ।  
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2. नर्ाँ सडक खोल्ने कार्िलाई र्नरुत्सार्हि गने र भैरहकेा सडकको स्िर उन्नर्ि गने र्स नगरको मौजजर्ा 

नीर्िलाई र्नरन्िरिा र्र्ईनेछ । 

3. नगरपार्लका कार्ािलर्बाट सबै वडा कार्ािलर् जोड्ने सडकलाई बाहै्र मर्हना चल्नेगरर स्िरोन्नर्ि गने 

कार्िलाई उच्च प्राथर्मकिा र्र्ईनेछ । 

4. डोजर, स्काभेटर जस्िा भारी सवारी साधनको प्रर्ोगमा कडाई गने नीर्िलाई अर्ख्िर्ार गररनेछ ।  

5. नगरपार्लका र्भत्रको मजख्र् सडकबाट शाखा सडक खोल्र्ा नगरपार्लकाको अनजमर्ि र्वना खोल्न नपाईने 

नीर्िलाई अवलम्वन गररनेछ । 

6. नगर र्वकास कोर्को ऋण लगानीमा सञ्चार्लि सर्पङ कम््लेक्सको र्नमािण कार्िलाई र्िब्रिा र्र्इनेछ ।  

7. नगरका मजख्र् सडकमा पने खोलाहरुमा संघीर् िथा प्रर्शे सरकारको समन्वर्मा मोटरेवल पजल िथा 

र्सम्खकि  मेहेल ेिोलजङ्गेपजल, घटे्टखोला िोलजङगेपजल र्नमािण गररनेछ साथै अन्र् अत्र्ावश्र्क स्थानमा 

िोलजङ्गे पजल र्नमािण गनि आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

8. नगरको उत्तर र्र्क्षण जोड्ने लाईफ लाईन मार्नने तजिी-माली-श्यामा सडकलाई संघीर् सरकारको 

समपरूक अनजर्ान िथा नगरलाई पवूि-पर्श्चम जोड्न महत्वपूणि भरू्मका खेल्ने र्जरी फज लर्पङ िाँके्र सडकलाई 

प्रर्शे सरकारको सािेर्ारीमा र्नमािण कार्ि सम्पन्न गररनेछ ।   

9. नगरको पार्कि ङ क्षेत्रलाई व्र्वर्स्थि बनाउन प्रर्शे सरकाको सािेर्ारीमा सार्वकको बसपाकि  रहकेो स्थानमा 

बसपाकि  र्वस्िार र्नमािण कार्ि गररनेछ ।  

तवदु्यि, उजाय िथा संचाि 

1. पजराना काठका पोलहररुको ठाउँमा आइरन पोललाई प्रर्िस्थापन गनि आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

2. र्जर संचारको पहुचँ नपजगेको स्थानहरुमा नगर र्भत्र प्रर्ार्कहरुको सहकार्िमा र्रूसंचार सेवालाई भरपर्ो र 

र्नर्मीि गराई कार्ािलर्लाई प्रर्वर्धमैत्री बनाईनेछ । 

 

भवन िथा अन्य संिचना 

1. र्नमािण गनि बाँकी रहकेा वडा कार्ािलर् भवन र्नमािण गने कार्ि िथा अत्र्ावश्क अन्र् संरचना र्नमािण गने 

कार्िलाई उच्च प्राथर्मकिामा रार्खनेछ । 

2. र्नमािण वडा कार्ािलर् भवनलाई सजरर्क्षि, व्र्वर्स्थि र प्रर्वर्धमैत्री बनाईनेछ । 

3. व्र्वर्स्थि शहरी र्वकासका पूवािधार र्नमािण गनि प्रर्शे िथा संघीर् सरकारसंग समन्वर् गररनेछ । 

 

 

उद्योग 

1. कृर्र् िथा जडीवजटीमा आधाररि लधज उद्योग स्थापना गरर रोजगारीका अवसर र्सजिना गनि प्रोत्साहन गररनेछ । 

2. नगरर्भत्रका सम्भाव्र् खानीजन्र् वस्िजहरुको अनजसन्धान, अन्वेर्ण र उत्खननका कार्िक्रमका लार्ग संघीर् 

िथा प्रर्शे सरकारको समन्वर्मा  अगार्ड बढाईनेछ । 

3. सहकारीमा आधाररि लघज उद्यम, घरेलज िथा साना उद्योग स्थापना गनि र्वशेर् जोड र्र्ईनेछ । 

4. स्थानीर् स्िरमा उत्पार्र्ि वस्िजको िार्न्डङ गरर र्नर्ािि गनि सहजीकरण गने व्र्वस्था र्मलाईनेछ । 

5. स्थानीर् जडीवजटी िथा उच्च मूल्र्का फलफूल उत्पार्नलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  
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६.  वािाविर् िथा तवपद् व्यवस्थापन नीति 

६.१ र्जरीलाई हररि नगरको रुपमा र्वकास गरर प्रत्र्ेक र्जरी नगरवासीलाई स्वच्छ र स्वस्थ वािावरणमा 

बाँच्ने आधार िर् गनि नगरवासीको सािेर्ारीमा वकृ्षारोपण िथा वन संरक्षणका कार्िक्रम संचालन 

गररनेछ । 

 ६.२ र्स नगरले र्लएको Clean Jiri, Green Jiri र Organic Jiri को र्ीघिकालीन लक्ष्र्लाई प्रवद्धिन गने 

कार्िक्रमलाई व्र्ापक रुपमा अगार्ड बढाइनेछ । र्सका लार्ग र्नम्न उपार् अवलम्वन गररनेछ । 

६.२.१. प्रत्र्ेक घरपररवार िथा टोललाई फोहरलाई ३ भागमा वगीकरण गनि प्रोत्सार्हि गररनेछ । 

६.२.२ फोहरमैलाको उर्चि व्र्वस्थापन गनि स्थार्ी संकलन र व्र्वस्थापन केन्र र्नमािण  र्जरी नगरपार्लका 

वडा नं. ६ र्रे्वथान र्कमाने सामजर्ार्र्क वन के्षत्र र्भत्रको घजन्साली घाट छेउको पजरानो नसिरी पाखामा 

सामजर्ार्र्क वनको समन्वर् िथा संघ र प्रर्शे सरकारको सहकार्िमा ल्र्ाण्डर्फल्ड साईट र्नमािण कार्ि र्सै 

वर्ि प्रारम्भ गररनेछ ।  

६.२.३ टोल टोलबाट वर्गिकृि फोहरलाई सवारी साधनको माध्र्मवाट संकलन केन्रमा पजर्ािई उर्चि  

 व्र्वस्थापनका उपार् अवलम्वन गररनेछ । 

६.२.४ टोल िथा वस्िीहरुलाई फोहरजन्र् र्क्रर्ाकलाप गनि र्नरुत्सार्हि गररनेछ । 

६.२.५ घरपररवार िथा टोलहरुलाई फोहरमैलाको उत्पार्नमा कमी गन,े प्रशोधन गने िथा पजन: प्रर्ोग गन े

सम्वन्धी चेिना अर्भवरृ्द्धको कार्िक्रम अगार्ड बढाईनेछ । 

६.२.६ ्लार्स्टकका सामानको प्रर्ोगलाई न्र्नूीकरण गने िथा ्लार्स्टकका िोलाको प्रर्ोगलाई 

र्नरुत्सार्हि गर् ै्लार्स्टक िोलामजक्त र्जरी वनाउने कार्िमा टोल र्वकास सर्मर्िको सर्क्रर्िालाई 

प्रोत्सार्हि गररनेछ । 

६.२.७ र्जरी नगरलाई प्रर्रू्र्ि बनाउन भरू्मका खेल्ने ्लार्स्टक पोल्ने िथा खाडलमा गाड्ने कार्िलाई 

पणूिि  र्नरे्ध गररनेछ । 

६.३  संर्जक्त रारट्र संघको वािावरण सम्वन्धी कोर् (GEF) अन्िगिि पाररर्स्थिीकीर् प्रणालीहरु संरक्षण गर्ै 

जीर्वकोपाजिन सजधार (EbAII) कार्िक्रम संचालन गररनेछ । साथै जैर्वक र्वर्वधिा, पर्ािवरण िथा 

वािावरण संरक्षण सम्वन्धी जनचेिना अर्भवरृ्द्ध गने कार्िक्रम अगार्ड  वढाईनेछ । जसकालार्ग िालीम, 

गोष्ठी र सेर्मनारका कार्िक्रम संचालन गररनेछ । 

६.४  स्वच्छ, सफा र हराभरा कार्म राख्न खालीठाउँमा वकृ्षारोपण गनि पार्लका हरीर्ाली कार्िक्रम सञ्चालन 

गरी वािावरण मैत्री कार्िलाई उच्च प्रथार्मकिा र्र्इनेछ ।  

६.४.१ हरेक घरपररवारलाई घरपररसरमा र्खे्ने ठाउँमा फूलहरु रो्ने कार्िलाई प्रोत्सार्हि गररनेछ । 

६.४.२ हररर्ाली र सजन्र्र टोल बनाउन प्रोत्सार्हि गनि उत्कृि टोललाई पजरस्कृि गररनेछ । 

६.५ स्थानीर् वािावरण अनजकज ल िथा भर्वरर्मा प्रर्िफल र्र्न सक्ने फलफूल, जर्डवजटी िथा वन पैर्ावरको 

खेिीलाई प्रोत्साहन गररनेछ । र्सका लार्ग मागमा आधाररि र्वरुवा र्विरणका कार्िक्रम गररनेछ । 
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६.६ पानीका मजहानको संरक्षण गर् ैर्वर्भन्न स्थानमा पोखरी र्नमािण गने कार्िलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

६.७ वािावरण संरक्षणका लार्ग र्वकासका सामान्र् र्क्रर्ाकलाप संचालन गर्ाि समेि वािावरणमा 

नकारात्मक  प्रभाव पनि नर्र्ने िफि  ध्र्ान र्र्इनेछ । 

६.८  सामजर्ार्र्क वन उपभोक्ता सर्मर्िको समन्वर्मा वन फँडानी गने कार्िलाई र्नरुत्सार्हि गनि र्वशेर् ध्र्ान 

पजर् र्ाइनेछ । एक सामजर्ार्र्क वन एक नसिरी कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

६.९   समग्र नगरवासीको लार्ग सजरर्क्षि र्जरीको कल्पनालाई साकार पाने अर्भर्ानलाई मद्धि पजग्ने गरर र्वपर् ्

पवूि िर्ारी िथा र्वपर् ् पर्छको क्षर्ि न्र्नूीकरण गनिका लार्ग आवश्र्क िर्ारी गनि र्वशेर् ध्र्ान 

पजर् र्ाइनेछ । जसका लार्ग स-साना र्वपर् ्को अवस्थामा ित्काल राहि िथा उद्धार कार्ि गनिका लार्ग 

वडा कार्ािलर्लाई सक्षम बनाईनेछ । 

६.१० र्वपर् ् व्र्वस्थापनमा स्थानीर् जनप्रर्िर्नर्ध, स्थानीर् टोल र्वकास सर्मर्ि नेपाल स्काउट लगार्ि 

सजरक्षा र्नकार्सँग सहकार्ि गरर स्वर्ंसेवक गठन गने नीर्ि अवलम्वन गररनेछ । 

६.११ क्षर्िको मूल्र्ाङ्कन गरर राहाि उपलब्ध गराईने व्र्वस्था र्नरन्िर लाग ूगररनेछ ।  

६.१२ नगरको सौन्र्र्िलाई कार्म गनि गजँरासका पजराना रुखहरु काट्न र्नरे्ध गरर नर्ाँ गजँरासका र्वरुवाहरु रो्न 

प्रोत्साहन गररनेछ ।  

नगिस्ििीय गौिवका योजना िथा महत्वपूर्य योजनाहरु   

1. संघीर् सरकारको सािेर्ारीमा चेर्जिङ एर्ककृि पर्िटन र्ोजना अन्िरगि डल्लेमाने क्र्ाङ्से पोखरी सम्मको 

सडकलाई स्िरोन्निी िथा भगवान र्शवको अग्लो मजिी स्थापना कार्ि सम्पन्न गरी उक्त स्थानलाई प्रमजख 

धार्मिक पर्िटकीर् गन्िब्र्को रुपमा र्वकास गररनेछ ।   

2. पटासे डाँडामा र्नमािण भई रहेको गजरु ररम्पोछे मरू्िि र बौद्ध केन्र र्नमािण सम्बन्धी कार्िलाई सम्पन्न गनि 

आवश्र्क सहकार्ि गररनेछ । 

3. र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रर्िवेर्न (DPR) िर्ारी भइ सकेको र्जरी िाललाई नगरस्िरीर् गौरवको प्रमजख 

र्ोजनाको रुपमा स्वीकृि गरर संघीर्, प्रर्शे सरकार, िथा अन्र् लगानी किािको सहकार्िमा र्नमािण कार्ि 

गनि आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

4. वडा नं ६ मा रहकेो वजद्ध पाकि , वडा नं १ मा रहकेो स्टोन पाकि , अनजमन्िे र्वकास, खावा भ्र् ूटावर पाकि , 

गजराँसे पाकि  िथा कज थामे पाकि लाई थप ब्र्वर्स्थि र्वकास गररनेछ ।  

 

अब म आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को आर् िथा व्र्र्को संर्क्षप्त अनजमान पेश गर्िछज  । आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ 

मा संघीर् सरकारबाट र्वत्तीर् समानीकरण अनजर्ान वापि ्रु १० करोड ९१ लाख, राजश्व वाडफाँड वापि ्६ करोड 

७६ लाख ६२ हजार , सशिि अनजर्ान बापि ्२० करोड ३३ लाख, समपरूक अनजर्ान वापि् रु २ करोड ३१ लाख, 

र्वशेर् अनजर्ान २ करोड ८ लाख, प्रर्शे सरकारबाट र्वत्तीर् समानीकरण अनजर्ान वापि ्रु ९१ लाख ३५ हजार, 

राजश्व वाडफाँड वापि ्१ करोड ६३ लाख ६२ हजार ६ सर् २२, सशिि अनजर्ान वापि ्रु.२ करोड ४०  लाख ४ 

हजार र समपरूक अनजर्ान वापि ् रु २ करोड ६१ लाख र र्वशेर् अनजर्ान ४६ लाख प्राप्त हुने अनजमान गररएको छ । 

साथै नगरको आन्िररक आम्र्ानीबाट रु १ करोड िथा चाल ूआ व को राजश्व वचिबाट  रु ३ करोड ९ लाख, नगर 
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र्वकास कोर्बाट ऋण सहार्िा वापि ्रु ३ करोड ८९ लाख  ४३ हजार, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को 

अनजर्ानमा चेर्जिङ एर्ककृि पर्िटन र्वकास र्ोजना वापि ्रु.१ करोड ६९ लाख र सडक बोडिबाट प्राप्त हुने ३० लाख 

समेि स्रोि पररचालन भई आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा कज ल रु ६० करोड ५९ लाख ६ हजारको अनजसरू्च १ (क) 

बमोर्जमको आम्र्ानी प्रस्िाव गररएको छ । व्र्र् िफि  अनजसरू्च १ (ख) बमोर्जम चाल ूखचि रु ३१ करोड ८३ लाख 

५८ हजार (५२.४१ प्रर्िशि) िथा पजँजीगि िफि  रु २८ करोड ७५ लाख ४८ हजार (४७.५८ प्रर्िशि) गरर कज ल ६० 

करोड ५९ लाख ६ हजार प्रस्िाव गररएको छ ।  

 उल्लेर्खि कज ल आर् व्र्र्को अनजमान चाल ूआ व २०७७/०७८ को संसोर्धि ५२ करोड ४७ लाख ९६ 

हजार भन्र्ा २.६६ प्रर्िशिले न्र्नू हुन आउछ । आन्िररक आम्र्ानीको शीर्िगि र्ववरण अनजसरू्च (२), चाल ूखचिको 

शीर्िगि खचि र्ववरण अनजसरू्च (३) िथा वडा स्िरीर् पवूािधार िथा अन्र् कार्िक्रमको र्ववरण अनजसरू्च (४) र्सैसाथ 

संलग्न गरर पेश गरेको छज  ।  

अन्िमा नगरको र्वकास र समरृ्द्धमा हमेशा महत्वपूणि सल्लाह, सजिावका र रचनात्मक साथ सहर्ोग पजर् र्ाउनज हुने 

र्जरीका कृर्ार्शल राजर्नर्िक र्ल प्रमजख प्रर्िपक्षी र्ल समेिलाई र्ो सभाबाट हार्र्िक धन्र्वार् ज्ञापन गर् ैआगामी 

र्र्नहरुमा समेि रचनात्मक सजिाव िथा साथ प्राप्त हुनेछ भन्न ेदृढ र्वस्वास र्लएको छज  ।  

 प्रस्िजि नीर्ि कार्िक्रम िथा बजेट िर्ार गने प्रकृर्ामा प्रत्र्ेक्ष एवं परोक्ष रुपमा सहर्ोग पजर् र्ाउनज हुने 

राजनीर्िक र्लका आर्रणीर् नेिागण, नगर प्रमजखज्र्,ू नगरसभाका सम्पणूि सर्स्र् ज्र्हूरु,र्वर्र्गि सर्मर्िका 

पर्ार्धकारी ज्र्हूरु, बजेट िजजिमा सर्मर्िका पर्ार्धकारीज्र्हूरु, प्रमजख प्रशासकीर् अर्धकृि लगार्ि सम्पणूि कमिचारी 

र्मत्रहरु, र्शक्षक, नागररक समाज र्वर्भन्न संघ संस्था िथा सम्पणूि नगरवासी र्र्र्ी बर्हनी, र्ाजज, भाइहरुमा समेि 

हार्र्िक धन्र्वार् व्र्क्त गनि चाहन्छज  । 

 सर्ा िै ँप्रस्िजि वार्र्िक बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रमहरुको पारर्शी एवं प्रभावकारी कार्ािन्वर्नमा सम्पणूि 

सरोकारवाला िथा आम नगरबासीहरुको रचनात्मक साथ सहर्ोग र सद्भाव रहने छ भन्न ेकज रामा म पणूि र्वस्वस्ि छज  

।  

 

हार्र्िक अर्भवार्न सर्हि 

धन्र्वार् !!! 
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जिरी नगरपाजिका  

अनसूुजि-१ (क) 

आ.व ०७८/०७९ को लामग प्रस्तामवत आय मववरण 

नगद अ.ल्या  ३०९००००० 

आन्तररक आय  १००००००० 

संघीय सरकार जि.स.अनदुान  १०९१००००० 

प्रदेश सरकार जि.स.अनदुान  ९१३५००० 

संघीय सरकार रािस्ि बाडफाड  ६७६६२००० 

प्रदेश सरकार रािस्ि बाडफाड (क सिारी कर)  १६३६२६२२ 

प्रदेश सरकार रािस्ि बाडफाड (ख मािपोत कर) २०००००० 

संघीय सरकार समपरुक अनुदान  २३१००००० 

प्रदेश सरकार समपरुक अनदुान  २६१००००० 

नगर जिकास कोष बाट ऋण ३८९४२३७८ 

संघीय सरकारको शसतत अनुदान  २०३३००००० 

संघीय जिषेश अनदुान  २०८००००० 

प्रदेश सरकार जिषेश अनदुान  ४६००००० 

प्रदेश सरकारको शसतत अनदुान  २४००४००० 

सडक बोडत नेपािबाट प्राप्त हुने अनदुान ३०००००० 

एजककृत िेदुतङ पयतटन प्रिर्तन (पयतटन मन्रािय) १६९००००० 

जम्र्ा  ६०५९०६००० 
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अनसूुजि-१ (ख) 

क्र.स प्रस्तामवत खचम मववरण  खचम रु 

१ िाि ुखित/प्रशासजनक खित  
79,124,000.00 

२ सिारी सार्न खररद  500,000 

३ िडा कायातिय समेत भिन (५, ६, ८) जनमातण 11,350,000 

४ कृजष जिकास कायतक्रम 3,000,000 

५ पश ुजिकास कायतक्रम  2,000,000 

६ मेजसनरी औ िार 1,000,000 

७ अस्पताि तथा स्िास््य संस्था सदुृजिकरण तथा िन स्िास््य प्रिर्तन 6,000,000 

८ जिपद् ब्यिस्थापन  तथा कोरोना प्रजतकायत 3,000,000 

९ नगर जशक्षा योिना कायतन्ियन  6,000,000 

१० पयतटन प्रिर्तन (िाि ुकायतक्रम) 750,000 

११ यिुा तथा खेिकुद  1,500,000 

१२ पजजिकरण तथा ब्यजिगत घटना सिृुजककरण  500,000 

१३ सहकारी प्रिर्तन तथा जिकास  300,000 

१४ पाकत हरुको जिकास  500,000 

१५ Clean jiri, Green Jiri, Organic Jiri कायतक्रम  2,600,000 

१६ मजहिा जिकास कायतक्रम 1,000,000 

१७ बाि मैरी नगर घोषणा र कायतन्ियन  2,000,000 

१८ अध्ययन अनसुन्र्ान परामशत पुुँिीगत  2,300,000 

१९ सूिना तथा सजिार  500,000 

२० Digital Jiri (इन्टरनेट जिस्तार समेत) 500,000 
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२१ फजनतिर 1,000,000 

२२ दजित, िनिाती, अपाङ्ग िजक्षत समूह कायतक्रम (मागमा आर्ाररत) 1,500,000 

२३ जनयजमत सडक ममतत सुर्ार 1,800,000 

२४ जसप जिकास तथा घरेि ुतथा साना उद्योग प्रिर्तन  700,000 

२५ कोल्डस्टोर साझेदारी (प्रदेश सरकारसुँग) 2,500,000 

२६ संघ समपरुक अनदुान बाट संिािन हुने जिरी-मािी-श्यामा सडक म्याजिङ 15,000,000 

२७ संघीय सरकार समपरुक अनुदान (जिरी मािी श्यामा सडक) 23,100,000 

२८ 

प्रदेश सर्पुरक अनुदानबाट हुने योजनााः 

26,100,000 क) मजरी-फुलमपङ झाके्र सडक रु१४९९३००० 

ख) ल्याण्डमफल्ड साईट मजरी-६ रु१११०७००० 

२९ 

प्रदेश समपुरकबाट संिािन हुने योिनाको िाजग म्याजिङ  

12,000,000 क) मजरी-फुलमपङ झाके्र सडक रु.१२०००००० 

ख) ल्याण्डमफल्ड साईट मजरी-६ 

३० प्रदेश सरकार जिशेष अनदुान (जिसेटोि खानेपानी योिना) 4,600,000 

३१ कुथामे घनु्सा सडक तथा अन्य योिनाहरुको म्याजिङ 3,000,000 

३२ इिाका प्रहरी कायातिय कम्पाउण्ड िाि जनमातण िडा नं. ६ 300,000 

३३ िहरेमाने-जिपजिपे सडकको भिुानी जदन ुपने  1,200,000 

३४ सजपङ कम्पेक्स जनमातण म्याजिङ 14,657,000 

३५ नगर जिकास कोषको ऋणमा सजपङ कम्पेक्स जनमातण 38,941,000 

३६ िेदुतङ एजककृत पयतटन पुिातर्ार जिकास योिना  16,900,000 

३७ िेदुतङ एजककृत पयतटन जिकास योिना  म्याजिङ 9,100,000 

३८ आिाजर्क योिना जनमातण 500,000 
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३९ प्रर्ानमन्री स्िरोिगार कायतक्रम 500,000 

४० िडा नं. ३ ट्रस छाना सजहतको कोठा तथा हि जनमातण  2,000,000 

४१ ल्याण्डजफल्ड साइट(संघ जिशेष अनदुान) 4,200,000 

४२ त्याङ्क तथा संस्थागत सुशासन  1,280,000 

४३ मागमा आर्ाररत स्थाजनय पूिातर्ार  2,000,000 

४४ िडा अन्तगततका योिना 51,700,000 

४५ संघीय सरकारको सशतत अनुदान  203,300,000 

४६ प्रदेश सरकारको सशतत अनदुान  24,004,000 

४७ सडक बोडत नेपािको अनदुानमा सजिाजित हुने योिना  3,000,000 

४८ JTS प्रशासजनक भिन (संघ जिशेष अनदुान) 16,600,000 

जम्र्ा  605,906,000 

 

 

आ ि २०७७/०७८ को यथाथत तथा आगाजम िषतको प्रस्ताजित खित सारांस  

आय ब्ययको जििरण सारांश 

क्र 

स 
शीषतक 

गत आ ि 

२०७६/०७७ को 

यथाथत 

िाि ुआ ि 

२०७७/०७८ को 

संसोजर्त अनमुान 

आ ि 

२०७८/०७९ 

को िाजग 

प्रस्ताजित जनसतत 

आ ि 

२०७८/०७९ 

को िाजग 

प्रस्ताजित शसतत 

१ आन्तररक रािश्व ५९३५४६१।०६ १००००००० १००००००० ० 

२ 

रािश्व िाडफाुँड िापत प्राप्त रकम 

नेपाि सरकार ४२९४८९२४।१४ ६७१८९००० ६७६६२००० ० 

३ 

रािश्व िाडफाुँड िापत प्राप्त रकम 

प्रदेश सरकार ११६४९२०४।०५ १३५००००० १८३६२६२२ ० 

४ गत िषतको मौिात ९४२५७२७२।२२ ५६६२६२९४।५६ ३०९००००० ० 
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५ 

संघीय सरकारबाट प्राप्त 

समानीकरण अनदुान  १०७४००००० १०६४००००० १०९१००००० ० 

६ 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 

समानीकरण अनदुान  ९८७२००० ९९८३००० ९१३५००० ० 

७ 

संघीय सरकारबाट प्राप्त शसतत 

अनदुान  १६७१९३००० १९४२७८००० ० २०३३००००० 

८ 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त शसतत 

अनदुान  ११६३७००० २८१८४००० ० २४००४००० 

९ 

संघीय सरकारबाट प्राप्त समपरुक 

अनदुान  ९०००००० १४७००००० ० २३१००००० 

१० 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपरुक 

अनदुान  ८०००००० १९७४५००० ० २६१००००० 

११ संघीय सरकार जिशेष अनदुान  ० ० २०८००००० ० 

१२ प्रदेश सरकार जिशेष अनदुान  ० ० ४६००००० ० 

१३ सामाजिक सरुक्षा तथा संरक्षण ४६०५८४०० ४८३१७००० ० ० 

१४ सडक बोडत नेपाि  ५०००००.०० २८००००० ३०००००० ० 

१५ 

पयतटन तथा नागररक उड्डयन 

मन्रािय ० १०००००० १६९००००० ० 

१६ 

स्थाजनय पूिातर्ार जिकास 

साझेदारी कायतक्रम  ४८१९१९४ ० ० ० 

१७ गररिसुँग जिश्वेश्वर  ४२४३३९ ० ० ० 

१८ प्रदेश पूिातर्ार जिकास कायतक्रम  ५९१४००० ० ० ० 

१९ नगर जिकास कोषबाट ऋण ० ७७००००० ० ३८९४२३७८ 

२० 

राजरट्रय पररिय पर तथा 

पजजिकरण  ९३३८८८।२३ ० ० ० 

२१ भाषा आयोग १४०२५० ० ० ० 

२२ 

आन्तररक माजमिा तथा काननु 

मन्रािय २४०००० ० ० ० 

२३ खानेपानी मन्रािय १३१०१२ ० ० ० 

२४ 

कोरोनाको िाजग प्रदेश सरकारबाट 

प्राप्त  १२००००० १०००००० ० ० 
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अनसुूजि-२ 

l;=

g+= 
cfDbfgLsf] ljj/0f 

/fhZj 

zLif{s 

cf=j= 

@)&^÷)&& sf] 

oyfy{ cfDbfgL 

cf=j= 

@)&&÷)&* sf] 

;+;f]lwt cg'dfg 

cf=j= @)&* 

a}zfv ;Ddsf] 

oyfy{ cfDbfgL 

cf=j= 

@)&*÷)&( 

sf] k|:tfljt 

cfDbfgL 

cf=j= 

@)*)÷)*! sf] 

k|:tfljt 

cfDbfgL 

1 ;DklQ s/ 11313 359852.2 1500000 385011.85 1550000 1600000 

2 dfnkf]t 11314 1399975.58 800000 1835537.35 1250000 1350000 

4 3/÷axfn s/ 11321 14566 400000 14566 450000 500000 

5 axfn lj6f}/L s/  11322 140479.78 100000 166401.2 150000 170000 

7 lj1fkg s/ 11472 0 20000 0 35000 45000 

8 

Aoj;fo btf{ 

gljs/0f b:t'/ 11613 68500 400000 0 550000 650000 

9 

/]l8of] Pkm Pd 

;~rfng b:t'/ 11614 0 5000 0 5000 5000 

10 

cGo s/-dfly 

gk/]sf ;a} :yfgLo 

s/  11691 0 100000 114070 100000 120000 

11 ag /f]oN6L 14171 149493 4085000 0 1410000 1500000 

12 

cGo ljlqmaf6 k|fKt 

/sd 14213 242900 300000 68700 350000 4500000 

13 cGo ;]jf z'Ns 14219 737465 50000 51800 65000 700000 

14 Goflos b:t'/ 14221 0 5000 0 15000 17000 

15 k/LIff z'Ns 14224 0 200000 0 150000 170000 

16 

cGo k|zf;gLs ;]jf 

z'Ns  14229 265600 5000 0 215000 220000 

17 kflsª z'Ns  14241 105760 0 0 0 0 

18 gS;fkf; b:t'/ 14242 208646.5 350000 609473.32 455000 460000 

19 l;kmfl/; b:t'/ 14243 1102054 1300000 753744 1550000 1560000 

20 

AolQmut 36gf 

b:t'/ 14244 74312 80000 50000 150000 165000 

21 gftf k|dfl0ft b:t'/ 14245 187500 200000 114300 450000 470000 

22 cGo b:t'/ 14249 137432 100000 199294 300000 130000 

23 hl/jfgf 14312 366837 0 0 100000 100000 

24 cGo /fhZj  14529 374088 0 345485 450000 450000 

25 a]?h' 15111     286225 100000 150000 

26 cGo  32122     0 150000 175000 

  s'n /sd   5935461.06 10000000 ######## 10000000 15207000 
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अनसूुजि-३ 

चालु खचचको विनियोजि 

आर्थिक वर्ि : २०७७/७८  

मस.नं. 
खचम 

संकेत नं. 
खचम शीर्मक आ व २०७८/०७९ को लामग प्रस्तामवत 

१ 21111 पाररश्रजमक कमतिारी 25,500,000.00 

२ 21112 पाररश्रजमक पदाजर्कारी 0.00 

३ 21121 पोशाक 900,000.00 

४ 21131 स्थानीय भत्ता 714,000.00 

५ 21132 महंगी भत्ता 1,240,000.00 

६ 21133 जफल्ड भत्ता  0.00 

७ 21134 कमतिारीको बैठक भत्ता 400,000.00 

८ 21135 कमतिारी प्रोत्साहन तथा परुस्कार 3,500,000.00 

९   पयतटन काि 1,000,000.00 

१० 21139 अन्य भत्ता 700,000.00 

११ 21141 पदाजर्कारी बैठक भत्ता 100,000.00 

१२ 21142 पदाजर्कारी अन्य सजुबर्ा 9,000,000.00 

१३ 21211 सामाजिक सरुक्षा कोष खित 800,000.00 

१४ 21212 योगदानमा आर्ाररत जनितृभरण तथा उपदान कोष खित 0.00 

१५ 21213 योगदानमा आर्ाररत बीमा कोष खित 200,000.00 

१६ 21214 कमतिारी कल्याण कोष 800,000.00 

१७ 22111 पानी तथा जबििुी 300,000.00 

१८ 22112 संिार महसिु 400,000.00 

१९ 22113 साितिजनक उपयोजगताको सेिा खित 100,000.00 

२० 22211 इन्र्न (पदाजर्कारी) 300,000.00 

२१ 22212 इन्र्न (कायातिय प्रयोिन) 1,000,000.00 

२२ 22213 सिारी सार्न ममतत खित 2,200,000.00 

२३ 22214 जबमा तथा निीकरण खित 500,000.00 

२४ 22221 मेजशनरी तथा औिार ममतत सम्भार तथा सजिािन खित 350,000.00 

२५ 22231 जनजमतत साितिजनक सम्पजत्तको ममतत सम्भार खित 1,000,000.00 

२६ 22291 अन्य सम्पजत्तहरूको संिािन तथा सम्भार खित 300,000.00 

२७ 22311 मसिन्द तथा कायातिय सामाग्री 5,000,000.00 

२८ 22313 पसु्तक तथा सामग्री खित 200,000.00 

२९ 22314 इन्र्न - अन्य प्रयोिन 100,000.00 
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३० 22315 परपजरका, छपाई तथा सूिना प्रकाशन खित 1,200,000.00 

३१ 22319 अन्य कायातिय संिािन खित 500,000.00 

३२ 22411 सेिा र परामशत खित 1,000,000.00 

३३ 22412 सूिना प्रणािी तथा सफ्टिेयर सिंािन खित 500,000.00 

३४ 22413 करार सेिा शलु्क 8,400,000.00 

३५ 22414 सरसफाई सेिा शलु्क 300,000.00 

३६ 22419 अन्य सेिा शलु्क 100,000.00 

३७ 22511 कमतिारी ताजिम खित 1,000,000.00 

३८ 22512 सीप जिकास तथा िनिेतना ताजिम तथा गोष्ठी सम्बन्र्ी खित 1,000,000.00 

३९ 22521 उत्पादन सामग्री / सेिा खित 500,000.00 

४० 22522 कायतक्रम खित 0.00 

४१ 22529 जिजिर् कायतक्रम खित 700,000.00 

४२ 22611 अनगुमन, मूल्यांकन खित 400,000.00 

४३ 22612 भ्रमण खित 2,200,000.00 

४४ 22613 जिजशष्ट व्यजि तथा प्रजतजनजर् मण्डिको भ्रमण खित 100,000.00 

४५ 22619 अन्य भ्रमण खित 0.00 

४६ 22711 जिजिर् खित 800,000.00 

४७ 22721 सभा सजिािन खित 800,000.00 

४८     76,104,000.00 

४९ 25314 र्ाजमतक तथा सास्कृजतक संस्था सहायता 300,000.00 

५० 25315 अन्य सहायता 200,000.00 

५१ 27112 अन्य सामाजिक सरुक्षा 0.00 

५२ 27211 छारिजृत्त 100,000.00 

५३ 27212 उद्दार, राहत तथा पनुस्थातपना खित 600,000.00 

५४ 27213 औषर्ी खररद खित 700,000.00 

५५ 27219 अन्य सामाजिक सहायता 100,000.00 

५६ 28142 घर भाडा 620,000.00 

५७ 28143 सिारी सार्न तथा मेजशनर औिार भाडा 200,000.00 

५८ 28149 अन्य भाडा 100,000.00 

५९ 28211 रािश्व जफतात  100,000.00 

६० 28911 भैपरी आउने िाि ुखित 0.00 

जम्र्ा 79,124,000.00 
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अनसूुजि-४ 

िडागत योिनाहरु  

वडा नं. १ 

क्र स  योजनाको नार्  बजेट रकर् 

१ राब ुगफुाटोि इम्बा िुङ्गे सडक स्तरोन्नती ८००००० 

२ 

यासात, थारखारी, ल्िासा, आहाि डाुँडा सडक स्तरोन्नती तथा ४ िटा RCC पुि 

जनमातण Cutting, widding १२००००० 

३ जिपद व्यिस्थापन १००००० 

४ एम्बिुेन्स ममतत तथा तिब २५०००० 

५ झररनी गमु्बा ३००००० 

६ जबििुी बत्तीको िाईन ममतत १००००० 

७ खानेपानी व्यिस्थापन (पमु्पा, राब)ु ४५०००० 

८ जमजनटेिर, जकिी जिरुिा तथा जसिपोजिन प्िाजष्टक  ३००००० 

९ जशिशजि, जसङ्िा, र्जमिे देजिथान मजन्दर  ४००००० 

१० जिजभन्न जनमातण योिना  ६००००० 

११ िमु्बरु डाुँडा झरनेी थारखारी सडक स्तरोन्नती ५००००० 

१२ सडक सरसफाई ३००००० 

१३ पपु्पा बिारमा बाटो तथा शौिािय जनमातण  ४००००० 

१४ आिश्यताको आर्ारमा िडा सजमजतको जनणतयबाट खित गने गरी  १००००० 

कुि रकम ५८००००० 

वडा नं. २ 

क्र स  योजनाको नार्  बजेट रकर् 

१ जशिािय श्यामा सडक स्तरोन्नती  ९००००० 

२ कािो खोिा सडक स्तरोन्नती  २००००० 

३ छागाुँखोिा सडक स्तरोन्नती ४००००० 

४ राबटुार मिुखकत  सडक स्तरोन्नती ४००००० 

५ सेतीदेिी प्रा.जि. रगं रोगन  २००००० 

६ िडा कायातिय कम्पाउण्ड व्यिस्थापन २००००० 

७ कुकुर खाको खोिा सडक स्तरोन्नती  २००००० 

८ सेजतदेजि िटे्टश्वर मजन्दर स्तरोन्नती २००००० 

९ ओख्रोटार फुटिि मैदान स्तरोन्नती ९००००० 

१० बौद्ध भिुनेश्वरी माजि पसु्ताकािय व्यिस्थापन १००००० 

११ RCC पिु जनमातण किब खोिो २००००० 

१२ RCC पिु जनमातण बौद्धटार खोिा  २००००० 

१३ RCC पिु जनमातण जसरिङ्ुगे  २००००० 

१४ ठुिोिुङ्गा घाट जनमातण  २००००० 

१५ राब ुभसेमे सडक स्तरोन्नती  २००००० 
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१६ जसम्बाखानी घाट स्तरोन्नती २००००० 

१७ टुङजसङ खोिा घाटको गोरटेो बाटो जनमातण  २००००० 

१८ टािि सडक स्तरोन्नती  २००००० 

१९ जिपद ्व्यिस्थापन  १००००० 

२० आिश्यताको आर्ारमा िडा सजमजतको जनणतयबाट खित गने गरी  ४००००० 

कुल रकर् ५८००००० 
    

वडा नं. ३ 

क्र स  योजनाको नार्  बजेट रकर् 

१ दोभान मजन्दर जनमातण २००००० 

२ तल्िो मािी खानेपानी ममतत १५०००० 

३ िामागाउुँ नासाटार जसिी जनमातण २००००० 

४ सेिा तल्िो टोि सडक जनमातण तथा स्तरोन्नती ४००००० 

५ घटे्टखोिा RCC पिु  २००००० 

६ जमिीििुी टोि प्रजतक्षािय  १५०००० 

७ िङगम ग्याम्गेन RCC पिु १२०००० 

८ टािर डाुँडा घाट जनमातण  १५०००० 

९ काप्सा डाुँडा प्रजतक्षािय  १००००० 

१० माजथल्िो ब्िाुँसे सडक स्तरोन्नती ३००००० 

११ खरायोिन खोिा RCC पिु २००००० 

१२ बजिनी खरायोिन टोक्सेि सडक स्तरोन्नती ३००००० 

१३ घनु्सा भुमेथान मजन्दर ममतत  २००००० 

१४ खहरखेोिा घुन्सा आिेसोिी डाुँडा सडक स्तरोन्नती ५००००० 

१५ हाडीखोिा काजिदेिी मजन्दर ममतत  १००००० 

१६ काजततके मजहिा सामदुाजयक भिन ट्रस जनमातण ५००००० 

१७ िङुमा िोसार घर ज्यूङमा सडक स्तरोन्नती ५००००० 

१८ आहािडाुँडा ट्रस जनमातण र सडक स्तरोन्नती ५००००० 

१९ जिपद ्ब्यिस्थापन १००००० 

२० सोिार ममतत र खानेपानी ममतत १३०००० 

२१ प्रर्ानमन्री रोिगार कायतक्रम  १००००० 

२२ कोटे दोङब ुसडक सोजिङ १००००० 

२३ बाजियो डाुँडा देजिथान मजन्दर ममतत  २००००० 

२४ घनु्सा कुथामे सडक खण्ड ग्याजिन ४००००० 

कुल रकर्  ५८००००० 
    

वडा नं. ४ 

क्र स  योजनाको नार्  बजेट रकर् 

१ पानीजछने घाटघर प्रजतक्षािय जनमातण योिना  २००००० 

२ जिरेखोिा जपङडाुँडा जसिी जनमातण १००००० 
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३ कािडाुँडा पानीजछने घाटघर सडक स्तरोन्नती जनमातण योिना  १५०००० 

४ पल्िोडाुँडा भाङिािी टोि सडक स्तरोन्नती जनमातण योिना  १५०००० 

५ माजथल्िो कुने खानेपानी जनमातण योिना  १५०००० 

६ मेक्पा बगरडाुँडा जसिी जनमातण योिना  २००००० 

७ जबि टोि कुने गोरटेो बाटो जनमातण योिना  ५०००० 

८ िडा कायातिय रातमाटे सडक जनमातण योिना  २००००० 

९ जकटीखासा खानेपानी जनमातण योिना  १५०००० 

१० जिरशे्वरी मजन्दर जसिी जनमातण योिना  १५०००० 

११ दोछोम ुसडक स्तरोन्नती योिना  १००००० 

१२ िम्दाक तेपङु सडक स्तरोन्नती  १५०००० 

१३ बेठीश्वारा प्रजतक्षािय जनमातण योिना  १५०००० 

१४ जिरे गमु्बा सडक स्तरोन्नती योिना  ३५०००० 

१५ छ्योतेन सडक स्तरोन्नती योिना  १००००० 

१६ बाघखोर पारीपाङ सडक स्तरोन्नती योिना  ५००००० 

१७ सेटेप ग्राजमण कृजष सडक जनमातण योिना  १५०००० 

१८ ताक्पा प्रजतक्षािय जनमातण योिना  २००००० 

१९ पारीपाङ जनगािे सडक जनमातण योिना  १५०००० 

२० रातमाटे ए.िी. मण्डिी िित जनमातण योिना  ५०००० 

२१ सौरडाुँडा समाजर्स्तथि जनमातण योिना  २००००० 

२२ घेिेश्वारा भजयाङ डाुँडा शेपातटोि ग्राजमण सडक स्तरोन्नती योिना ३००००० 

२३ कािोखोिा छ्यागे सडक स्तरोन्नती योिना  २००००० 

२४ दमाई डाुँडा खोल्मे स८क स्तरोन्नती योिना ४००००० 

२५ बोद्िे पटासे सडक स्तरोन्नती योिना  ३००००० 

२६ जिर ेछ्योतेन खानेपानी योिना  ५०००० 

२७ श्री देउरािी प्रा.जि.छ्यागे जिद्यािय भौजतक तथा शैजक्षक सरु्ार योिना  ५०००० 

२८ श्री फुजिङ प्रा.जि. कुने जिद्यािय भौजतक तथा शैजषक सरु्ार कायतक्रम योिना  ५०००० 

२९ श्री जिरीश्वरी प्रा.जि. रातमाटे जिद्यािय भौजतक तथा शैजक्षक सरु्ार कायतक्रम योिना  ५०००० 

३० जिपद ब्यिस्थापन  १००००० 

३१ आिश्यताको आर्ारमा िडा सजमजतको जनणतयबाट खित गने गरी  ७००००० 

कुल रकर् ५८००००० 
    

वडा नं. ५ 

क्र स  योजनाको नार्  बजेट रकर् 

१ जिंकनबिार-आरनडाुँडा िोसा सडक स्तरउन्नती योिना ३०००००० 

२ नारके खोिामा आर.जस.जस. पिु जनमातण योिना  २००००० 

३ फेिेमे खोिामा आर.जस.जस. पिु जनमातण योिना  २००००० 

४ छोपोखरी खोिामा आर.जस.जस. पिु जनमातण योिना  २००००० 

५ िाङम् खोिामा आर.जस.जस. पिु जनमातण योिना  १००००० 
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६ गरुाुँजसङा खोिामा आर.जस.जस. पिु जनमातण योिना  १००००० 

७ ताक्पा खोिामा ह्यमु पाइप योिना  २००००० 

८ साकुम खोिामा ह्युम पाइप योिना  १००००० 

९ िुङ्ग ेपदमागत सोजिङ योिना  २००००० 

१० शाजन्त जमिन टोिको ठाडो बाटोमा िि जनमातण योिना  २००००० 

११ जिंकन बिार टोि सुर्ार सजमजत  २००००० 

१२ जिजिर्/भैपरी  ५००००० 

१३ जिपद ब्यिस्थापन १००००० 

कुल रकर् ५३००००० 
    

वडा नं. ६ 

क्र स  योजनाको नार्  बजेट रकर् 

१ जसिेि खोिा देजख जसिेि सम्म गोरटेो बाटो जनमातण  ३००००० 

२ जिद्यतु सब स्टेशन देजख राते हुुँदै अस्तिा िोका सडक स्तरोन्नती ३००००० 

३ जिडे खानेपानी स्तरोन्नती ५०००० 

४ गोम्फािङु खानेपानी स्तरोन्नती  १००००० 

५ राते भण्डार प्रजतक्षािय जनमातण १५०००० 

६ देउरािी च्यानघाट प्रजतक्षािय र खानेपानी जनमातण ३००००० 

७ रने्िे देजख दोभान घाट िाने बाटो स्तरोन्नती २००००० 

८ तल्िो ग्िाथे देजख बिुडाुँडा खानेपानी इन्टेक जनमातण ३००००० 

९ फिाटे मानेडाडाुँ खानेपाजन उपभोिा सजमजत भिन ममतत २००००० 

१० बारामाने सडक स्तरोन्नती  १००००० 

११ जसक्री माजथल्िो तेस्रो गोरेटो बाटो जनमातण  ३००००० 

१२ बगािेटोि बिेसीको फोहोर पानी जनकास  २००००० 

१३ माजथल्िो कोट गोरटेो बाटो जनमातण  २००००० 

१४ सामदुाजयक भिन जनमातण यासात टोि ५००००० 

१५ मानेडाडाुँ बिार र जिरी मा.जि. जबिको गोरटेो जसिी जनमातण  २००००० 

१६ 

प्रर्ानमन्री रोिगार कायतक्रम अन्तरगत िेम जिद्यािय GWS ट्याङ्की देजख 

देउरािी डाुँडा सम्म जसिी जनमातण  २००००० 

१७ िडा नं. ७ र ६ सनुटेक खोिा स्िाि RCC पिु तथा सडक स्तरोन्नती  ५००००० 

१८ जसक्री देखी मानेडाुँडा जसिी जनमातण  १००००० 

१९ इिाका प्रहरी कायातिय कम्पाण्ड स्तरोन्नती  २००००० 

२० कुडार-फेदी-पाटीटार खानेपानी ममतत संभार  ३००००० 

२१ िेम, िेप्टे सडक स्तरोन्नती  ३००००० 

२२ िेप्टे नाग थान खोल्सा RCC पिु जनमातण २००००० 

२३ फिाटे-टजसता खानेपनी िाईन जिस्तार १००००० 

२४ अनन्त मजुि मण्डिी ममतत सम्भार जिरी यासात १००००० 

२५ मानेडाुँडा जशि मजन्दर ममतत  १००००० 
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२६ भैपरी तथा मागमा आर्ाररत  २००००० 

२७ जिपद ब्यिस्थापन १००००० 

कुल रकर् ५८००००० 
        

वडा नं. ७ 

क्र स  योजनाको नार्  बजेट रकर् 

१ भैसीजिम्ब ुसडक स्तरोन्नती योिना  १००००० 

२ माडे र्ारापानी स्तरोन्नती योिना  १५०००० 

३ पाटीटार दोभान स्तरोन्नती योिना  २००००० 

४ जिरािी बोदिे स्तरोन्नती योिना  २००००० 

५ तल्िो जसक्री सामाजिक भिन ममतत योिना  ४००००० 

६ एस्याङगोठे घाट प्रजतक्षािय जनमातण योिना  १००००० 

७ अजबसे घाट प्रजतक्षािय योिना  १००००० 

८ श्री संिीिनी माजथल्िो झोरनेी फोक्टे जसमपानी खानेपानी तथा सरसफाई योिना  २५०००० 

९ जठम्बासे िौबारी खानेपानी योिना  १००००० 

१० जफके यसाङगोठे जगदे्र सडक स्तरोन्नती योिना  २००००० 

११ किासे खानेपानी ममतत योिना ५०००० 

१२ िकुुिा ददुिुे सामाजिक भाडा तथा कुसी खररद योिना  २००००० 

१३ खािा खेिमैदान स्तरोन्नती  २००००० 

१४ उगेिीङ गमु्बा घेराबार जनमातण योिना  २००००० 

१५ ओगेन तेन्ग्यजिङ गमु्बा जनमातण सजिािन योिना  १०००००० 

१६ िडा नं. ७ र ६ सुन्ट्याक खोिा स्िेप RCC पिु तथा सडक स्तरोन्नती योिना  २०००००० 

१७ जिपद ब्यिस्थापन  १००००० 

१८ जफजसनासा महादेि मजन्दर संरक्षण योिना  १५०००० 

१९ आिश्यताको आर्ारमा िडा सजमजतको जनणतयबाट खित गने गरी  १००००० 

कुल रकर् ५८००००० 
    

वडा नं. ८ 

क्र स  योजनाको नार्  बजेट रकर् 

१ डाडाखकत  नागी सडक स्तरउन्नती १०००००० 

२ राम्बोिे कुनाघर सडक स्तरउन्नती १०००००० 

३ बजिनी सइुर ेसडक स्तरउन्नती ३००००० 

४ खरायो बन खासा सडक स्तरउन्नती १५०००० 

५ गेिापू तामाङ्ग टोि सडक स्तरउन्नती १७५००० 

६ भजकम्िे सडक स्तरउन्नती १२५००० 

७ परुानो गाउुँ खानेपानी टंकी जनमातण  २००००० 

८ होजसंङ्गा परर टोि खानेपानी योिना  २५०००० 

९ तल्िो ज्योफा खानेपानी योिना  २५०००० 

१० जनगािे खानेपानी योिना  ५००००० 
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११ च्यामािी खानेपानी योिना  ६००००० 

१२ राम्बोिे कािीदेिी मजन्दर जनमातण  ८००००० 

१३ नागी खेिकुद मैदान जनमातण  २५०००० 

१४ खरयोबन सामदुाजयक भिन जनमातण  १००००० 

१५ जिपद् व्यिस्थापन  १००००० 

कुल रकर् ५८००००० 
    

वडा नं. ९ 

क्र स  योजनाको नार्  बजेट रकर् 

१ कमेरे, खोल्मे, िडा कायातिय सडक स्तरोन्नती योिना  ६००००० 

२ खोल्मे, डाुँडाखकत , िेखखकत , झजक्रखोिा सडक स्तरोन्नती योिना  ५००००० 

३ पाटी खोिा, ठूिोपाति मा.जि. जबििुी बिार, असारे गैरा सडक स्तरोन्नती योिना  ४००००० 

४ भेरीखोर, भस्मे, िोल्पे सडक स्तरोन्नती योिना  ३००००० 

५ भसुनेु, सडक स्तरोन्नती योिना  २००००० 

६ जभरमुनी खानेपानी ममतत योिना  २००००० 

७ जघजसङ्ग टोि खानेपानी ममतत योिना  १००००० 

८ साजखने, खोल्मे खानेपानी ममतत योिना  १००००० 

९ सल्िेफेदी खानेपानी ममतत योिना  ३००००० 

१० आहािडाुँडा पोखरी ममतत योिना  ५००००० 

११ खोिाखगत घडेु जसिी जनमातण ४००००० 

१२ जझसेपु डाडाुँखगत जसजि जनमातण  ४००००० 

१३ कोिडाुँडा जसिी जनमातण ३००००० 

१४ गौथिे च्यानडाुँडा जसिी जनमातण  ४००००० 

१५ िौताराडाुँडा पाकत  जनमातण  २००००० 

१६ जिपद ्ब्यिस्थापन  १००००० 

१७ आिश्यताको आर्ारमा िडा सजमजतको जनणतयबाट खित गने गरी  ८००००० 

कुल रकर् ५८००००० 
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मवस्तृत कायमक्रर् रकर् मवमनयोजन (सघंीय शसतम)  

सबैका लामग मशक्षा- आधारभूत तह 

आर्ारभूत तहका स्िीकृत दरिन्दीका जशक्षक, राहत अनदुान जशक्षकका िाजग तिब भत्ता अनदुान (जिशेष 

जशक्षा पररषद अन्तरगतका जशक्षक/कमतिारीहरु समेत) ५६२००००० 

र्ाध्यामर्क तह  

माध्यजमक तहका स्िीकृत दरिन्दीका जशक्षक, राहत अनदुान जशक्षक िाजग तिब भत्ता अनदुान (जिशेष 

जशक्षा पररषद अन्तरगतका जशक्षक/कमतिारी,प्राजिजर्क र्ारका प्रजशक्षक समेत) १२३००००० 

मवद्यालय क्षते्र मवकास कायमक्रर्- मजल्ला स्तर  
प्रारजम्भक बाि जिकास सहिकतातहरुको पाररश्रजमक तथा जिद्यािय कमतिारी व्यबस्थापन अनदुान ३८५००० 

प्रारजम्भक बाि जिकास सहिकतातहरुको पाररश्रजमक तथा जिद्यािय कमतिारी व्यबस्थापन अनदुान ५२६४००० 

साितिजनक जिद्याियका जिद्याथीहरुका िाजग जनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान १३५००० 

साितिजनक जिद्याियका जिद्याथीहरुका िाजग जनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान १८६२००० 

तोजकएका जिद्याथीको जदिा खािाका िाजग जिद्याियिाई अनदुान ५१०५००० 

तोजकएका जिद्याथीको जदिा खािाका िाजग जिद्याियिाई अनदुान ३७१००० 

जिद्यािय सजिािन तथा व्यिस्थापन अनदुान १२८००० 

जिद्यािय सजिािन तथा व्यिस्थापन अनदुान १७५४००० 

शैजक्षक पहुुँि सजुनजितता, अनौपिाररक तथा िैकजल्पक जशक्षा कायतक्रम (परम्परागत जिद्यािय, िैकजल्पक 

जिद्यािय, साक्षरता र जनरन्तर जशक्षाका कायतक्रम समेत) १२३३००० 

शैजक्षक पहुुँि सजुनजितता, अनौपिाररक तथा िैकजल्पक जशक्षा कायतक्रम (परम्परागत जिद्यािय, िैकजल्पक 

जिद्यािय, साक्षरता र जनरन्तर जशक्षाका कायतक्रम समेत) ९०००० 

जिद्याियमा शैजक्षक गणुस्तर सदुृिीकरण एिम् कायतसम्पादनमा आर्ाररत प्रोत्साहन अनदुान २४०७००० 

जिद्याियमा शैजक्षक गणुस्तर सदुृिीकरण एिम् कायतसम्पादनमा आर्ाररत प्रोत्साहन अनदुान १७५००० 

सामदुाजयक जिद्याियका छाराहरुिाई जनशलु्क स्याजनटरी प्याड ब्यिस्थापन ८१२००० 

सामदुाजयक जिद्याियका छाराहरुिाई जनशलु्क स्याजनटरी प्याड ब्यिस्थापन ५९००० 

प्रजत जिद्याथी िागतका आर्ारमा जशक्षण जसकाइ सामग्री एिम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यिस्थापन अनदुान ९१४००० 

प्रजत जिद्याथी िागतका आर्ारमा जशक्षण जसकाइ सामग्री एिम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यिस्थापन अनदुान ६६००० 

माध्यजमक तह कक्षा (९-१०) मा अंगे्रिी,गजणत र जिज्ञान जिषयमा जशक्षण सहयोग अनदुान २८१८००० 

माध्यजमक तह कक्षा (९-१०) मा अंगे्रिी,गजणत र जिज्ञान जिषयमा जशक्षण सहयोग अनदुान २०५००० 

कोजभड - १९ का कारण उत्पन्न पररजस्थजतमा जसकाइ सहिीकरणका िाजग शैजक्षक कायतक्रम ३४००० 

कोजभड - १९ का कारण उत्पन्न पररजस्थजतमा जसकाइ सहिीकरणका िाजग शैजक्षक कायतक्रम ४६६००० 

साितिजनक जिद्याियमा अध्ययनरत जिद्याथीहरुका िाजग छारबजृत्त (आिासीय तथा गैरआिासीय) ६६५००० 

साितिजनक जिद्याियमा अध्ययनरत जिद्याथीहरुका िाजग छारबजृत्त (आिासीय तथा गैरआिासीय) ५२००० 

युवा रोजगारीका लामग रुपान्तरण पहल पररयोजना  
रोिगार सेिा केन्द्रको सजिािन (अनगुमन, सजिार, स्टेशनरी, ममतत,अन्य) २०५००० 

कामका िाजग पाररश्रजमक अनदुान (यिुा रुप) १३००० 

कामका िाजग पाररश्रजमक अनदुान (यिुा रुप) ४४००००० 

रोिगार सहायकको तिब ३६७००० 

रोिगार सहायको स्थानीय भत्ता १४००० 

रोिगार सहायकको पोशाक भत्ता १०००० 
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प्राजिजर्क सहायकको पोसाक १०००० 

प्राजिजर्क सहायकको तिि ३६७००० 

प्राजिजर्क सहायकको स्थानीय भत्ता १४००० 

रामष्ट्रय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण मवभाग  
एम. आइत. एस. अपरेटर र जफल्ड सहायको िाजग सजिार खित ८००० 

मेजशनरी आिार तथा फजनतिर ममतत सम्भार (सेिा केन्द्र सजिािानाथत) ८४००० 

मसिन्द सामान खररद (सिेा केन्द्र सजिािानाथत) १८०००० 

सजिार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइत (सजिार र पुँहुि अजभयान सजिािान) २००००० 

एम. आइत. एस. अपरेटर र जफल्ड सहायक पाररश्रजमक, िाडपित खतत तथा पोशाक खित ७७३००० 

जिभागिे उपिव्र् गराएको ताजिम खाका बमोजिम घटना दतात तथा सामाजिक सरुक्षा सम्बन्र्मा नपा/गापा, 

िडा कायातियका कमतिारीहरुको िाजग ताजिम तथा िनप्रजतजनजर्हरुिाई अजभमजुखकरण कायतक्रम 

सजिािन २४६००० 

एम. आइत. एस. अपरेटर र जफल्ड सहायक देजनक भ्रमण भत्ता तथा यातायत खित १६८००० 

स्थानीय तहका कमतिारी र िनप्रजतजनजर्हरुको िाजग अनगुमन तथा मलु्याकन खित ७२००० 

अन्य जिजिर् खित-Periodic meeting costs of LGPCC २३००० 

अन्य जिजिर् खित-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs for increased social 

accountability ४६००० 

बहुक्षेत्रीय पोर्ण कायमक्रर्  
पोषण सरु्ारका िाजग जिद्याियमा खानेपानी तथा सरसफाइ योिना जनमातण िा ममतत सम्भार ८००००० 

पोषण संिेदनशीि (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृजष, पशसुेिा, मजहिा तथा बािबाजिका, जशक्षा र शासकीय 

प्रिन्र्) क्षेरका कायतक्रमहरू सजिानि) १४७०००० 

पोपण जिशेष (स्िास््य) क्षेरका कायतक्रम सजिािन ३००००० 

पोषण सरु्ारको िाजग जिपन्न समूदायका मजहिा समूह िा सहकारीहरूिाई जिपन्न सदस्यहरूको 

आयआितन सरु्ार कायतक्रमको गनत अनदुान ६३०००० 

नेपाल जलवायु पररवतमन सहयोग कायमक्रर्  
EBAIIजिरी नगरपाजिका - ५ जिरीीः िरन क्षेर व्यिस्थापन, गह्रा सरु्ार,खोिाजकनार तथा जफल्टररङ्ग 

ड्याम ममतत तथा जनमातण,पोखरी संरक्षण, िषाततको पानी संकिन तथा गैहकाष्ठ िन पैदािार प्रिद्धन िगायत 

आयोिना दस्तािेि र कायतक्रम कायातन्ियन कायतजिजर् अनसुारका जक्रयाकिापहरु ५९००००० 

प्रर्ानमन्री रोिगार कायतक्रम   

कामका िाजग पाररश्रजमक अनदुान ११०५००० 

रोिगार संयोिकको तिि ४६८००० 

रोिगार संयोिकको स्थानीय भत्ता १७००० 

रोिगार संयोिकको पोसाक १०००० 

गररब घर पररवार पमहचान तथा पररचय पत्र मवतरण कायमक्रर् (गररव लमक्षत मवशेर् कायमक्रर्)  
गनुासो सनुिुाई अजर्कारी १००००० 

कृमर् मवकास रणनीमत अनुगर्न तथा सर्न्वय कायमक्रर्  
कृजष तथा पश ुसेिाका एक गाुँउ एक प्राजिजर्कहरुको तिि भत्ता ६००००० 

जकसान सूिीकरण कायतक्रम ३००००० 

कृजष, पशपुन्छी तथा मत्स्य त्याकं अध्यािजर्क कायतक्रम १००००० 

लघु उद्यर् मवकास कायमक्रर्  
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सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्ि र बिार प्रजतस्पर्ात बजृद्ध गनतका िाजग कजम्तमा ५ िनाको समहुमा प्रजबजर् 

हस्तान्तरण १४०००० 

गररबी जनिारणका िाजग िघ ुउद्यम जिकास कायतक्रम संिािन जनदेजशका, २०७७ बमोजिम उद्यमीको 

स्तरोन्नती (आिश्यकता पजहिानका आर्ारमा पनुतातिगी र एडभान्स सीप जिकास ताजिम कायतक्रम) ६००००० 

गररबी जनिारणका िाजग िघ ुउद्यम जिकास कायतक्रम संिािन जनदेजशका, २०७७ बमोजिम िघ ुउद्यम 

जिकास मोडेिमा नयाुँ िघ ुउद्यमी जसितना गने २२६०००० 

द्वन्द्वपीमडत पररवार मशक्षा कायमक्रर् (शमहद प्रमतष्ठान र्ाफम त संचालन हुने)  
सजहद स्मजृत जिद्याियिाई अनदुान २०२००००० 

रामष्ट्रय खेलकुद पररर्द्  
रारट्रपजत रजनङ्ग जसल्ड प्रजतयोजगता (स्थानीय तहस्तरीय) १००००० 

प्रधानर्न्त्री कृमर् आधुमनमककरण पररयोजना  
आ.ि. २०७७/७८ मा स्थापना भएका कृजष तफत का साना व्यिसाजयक कृजष उत्पादन केन्द्र (पकेट) जिकास 

कायतक्रम जनरन्तरता १२००००० 

आ.ि. २०७७/७८ मा स्थापना भएको गाईको साना व्यिसाजयक कृजष उत्पादन केन्द्र (पकेट) जिकास 

कायतक्रम जनरन्तरता ११००००० 

आि ुबािीको साना व्यिसाजयक कृजष उत्पादन केन्द्र (पकेट) जिकास कायतक्रम सजिािन १२००००० 

कृमर् मवभाग  
रैथाने बािी प्रिद्धतन कायतक्रम (बािी जिकास कायतक्रम) १३००००० 

िीउ आि ुउत्पादन कायतक्रम १०००००० 

पशु सेवा मवभाग  
ईजपडेजमयोिोिी ररपोजटतङ ६००० 

कृजरम गभातर्ान जमसन कायतक्रम २५०००० 

पश ुआहारा जमसन कायतक्रम ४००००० 

दरु् जमसन कायतक्रम अन्तगतत िौरी प्रिद्धतन २०४४००० 

स्वास््य ब्यवस्थापन कायमक्रर्  
पाजिका स्तरमा स्िास््य संस्थाहरुको माजसक बैठक, डाटा भेररजफकेशन एिं गणुस्तर सरु्ार साथै 

िौमाजसक एिं बाजषतक सजमक्षा १००००० 

पररवार कल्याण कायमक्रर्  
मातृ तथा निजशश ुकायतक्रम अन्तगतत आमा सरुक्षा, गभतिती उत्पे्ररणा सेिा, न्यानो झोिा र जनशलु्क गभतपतन 

कायतक्रम १६९६००० 

जसजबआईएमएनजसआई Onsite कोजिंङ्ग र समता तथा पहुुँि कायतक्रम २००००० 

मातृ तथा निजशश ुकायतक्रम २२३५००० 

पोषण कायतक्रम १०३८७००० 

पररिार जनयोिन जकशोर जकशोरी तथा प्रिनन् स्िास््य कायतक्रम ३०८००० 

कोजभड १९ जिरुद्ध खोप अजभयान संिािन ब्यिस्थापन खित -पाजिकास्तररय सजमक्षा तथा योिना र 

पाजिका तथा स्िास््य सस्था स्तररय सपुररिके्षण_ १८७००० 

पाजिका स्तरमा ःीः टाई तफाइड खोप अजभयान संिािन तथा जनयजमत खोपमा टाई तफाइड खोप शरुुिातको 

साथै जनयजमत खोप सदुिीकरण र सरसफाई प्रबद्र्र्नको िाजग पाजिका र िडा खोप समन्िय सजमती र 

सरोकारिािाहरुको अजभमजुखकरण बैठक १ जदन २०५००० 

पाजिकास्तरमा खोप र सरसफाई प्रिद्र्र्न कायतक्रमको सजमक्षा, सूक्ष्मयोिना अध्यािजर्क र पाजिका खोप 

समन्िय सजमजतको अजभमजुखकरण समेत पाजिका स्तरमा २ जदन, िडा खोप समन्िय सजमजतको स्िास््य १८२००० 
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संस्था, िडा सतरमा अजभमजुखकरण १ जदन तथा पूणत खोप सजुनितताको िागी घरर्रुी सिके्षण, 

भेररजफकेशन कायत समेत 

जबरामी नििात जशश ुजनशलु्क उपिार सोर्भनात ३००००० 

क्षयरोग मनयन्त्रण  
स्िास््य संस्थामा आकजस्मक अिस्थामा औसजर् एिं ल्याब सामाग्री िुिानी, रेकजडतङ तथा ररपोजटतङका 

िाजग फमत फरमेट छपाइ तथा फोटोकपी, ई-जट.जब रजिस्टर अध्यािजर्क, जिश्व क्षयरोग जदिस सम्बन्र्ी 

कायतक्रम ३५००० 

क्षयरोगका िोजखम समहु तथा स्िास्थ सेिाको पहुि कम भएका समदुायमा सकृय क्षयरोग खोिपडताि 

कायतक्रम, घरपररिारका सदस्यहरूको सम्पकत  पररक्षण, समदुायमा क्षयरोगका जिरामीहरूको खोिपडतािका 

िाजग क्षभता अजभिजृद्ध तथा पररिािन । १२०००० 

स्थिगत अनजुशक्षण गरर स्िास््यकजमतहरूको क्षमता अजभिजृध्द एिं त्यांङकको गणुस्तर सजुनजित, 

क्षयरोगका कायतक्रमको अर्त बाजषतक सजमक्षा तथा उपिार नजतिाको कोहटत जिशे्लषण ४५००० 

उपचारात्र्क सेवा कायमक्रर्  
आर्ारभूत तथा आकजस्मक स्िास््य सेिाको िाजग औषजर् खररद १७००००० 

उपिारात्मक सिेा अन्तगततका कायतक्रमहरु ( ,आर्ारभूत स्िास््य सेिा केन्द्र (स्िास््य िौकी ) / 

आर्ारभूत अस्पतािको न्यनुतम सेिा मापदण्ड कायतक्रम संिािन तथा सजुद्रजर्करण र आुँखा, नाक, कान, 

घांटी तथा मखु स्िास््य सम्िजन्र् अजभमखुीकरण तथा जबद्यािय स्क्रीजनंग कायतक्रम कायतसंिािन 

जनदेजशकामा उल्िेख भए बमोजिम संिािन गने ) ५००००० 

नमसमङ तथा सार्ाजमक सुरक्षा सेवा कामयक्रर्  
राजरट्रय मजहिा स्िास््य स्ियंसेजिका कायतक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खित, िाजषतक सजमक्षा गोष्ठी र 

जदिस मनाउने खित समेत) १८००००० 

र्हार्ारी रोग मनयन्त्रण कायमक्रर्  
कोजभड १९ िगायत जिजभन्न महामारीिन्य रोगहरुको रोकथाम, जनयन्रण तथा जनगरानीका िाजग 

सरोकारिािा सुँगको अन्तरजक्रया तथा RRT, स्िास््यकमी पररिािन ५०००० 

स्थानीय तह अन्तगतत रहेका EWARS सजेन्टनि साईट कायम भएका अस्पतािमा अजभमखुीकरण तथा 

सजिािन खित १७०००० 

औिो तथा कािािार माहामारी हुने क्षेरको छनौट गरी जबषाजद छकत ने (रेस्पोन्सीभ स्पे्रइङ समेत), जकटिन्य 

रोग जनयन्रण कायतक्रमको अनगुमन एिम् मूल्याङ्कन तथा जकटिन्य रोग जनयन्रणका िाजग बहुजनकाय 

अन्तरजक्रया गने ३०००० 

पशपंुक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्िा, बडत फ्ि,ु AMR, जसजष्टसकोजसस, टक्सोप्िाज्मोजसस आजद जिजभन्न 

सरुिारोग सम्बजन्र् रोकथाम तथा जनयन्रणका िाजग सिेतना कायतक्रम २०००० 

जिजभन्न सरुिारोग, नसने रोग, िनुोजटक, मानजसक स्िास््य सम्बजन्र् अन्तरजक्रया कायतक्रम तथा जदिसहरु 

(Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम जदिस, मानजसक स्िास््य 

जदिस, अल्िाईमर जदिस, रेजबि जदिस, जिश्व औिो जदिस) मनाउने १२०००० 

मिेररया, डेंग,ु कािािार, स्क्रब टाइफस आजद जकटिन्य रोगको डाटा भेररजफकेशन १०००० 

प्राथमर्क स्वास््य सेवा  
स्थानीय तहका स्िास््य िौकी, प्रा.स्िा.के. र अस्पतािहरुमा कायतरत कमतिारीहरुको तिि, महगी भत्ता, 

स्थानीय भत्ता, पोषाक िगायत प्रशासजनक खित समेत २७९००००० 

रामष्ट्रय स्वास््य मशक्षा, सूचना तथा संचार केन्र  
जिद्यािय स्िास््य जशक्षा/आमा समहु तथा मजहिा स्िास््य स्ियंसेजिकाहरूका िाजग सामाजिक व्यिहार 

पररिततन कायतक्रम १००००० 

र्महला,बालबामलका तथा जेष्ठ नागररक र्न्त्रालय  
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मजहिा, बािबाजिका, अपाङ्गता भएका व्यजि, ज्येष्ठ नागररक र यौजनक तथा िैंजगक अल्पसंख्यक का 

त्याङ्क संकिन र अर्ािजर्क गने १००००० 

  १९२८००००० 

सघंीय शसतम पुुँजीगत  

आवास व्यवस्था कायमक्रर्  
सरुजक्षत नागररक आिास कायतक्रम :- बागमती प्रदेशको दोिखा जिल्िा क्षेर नं. १ अन्तगतत जिरी 

नगरपाजिका - २२ िटा ६००००० 

युवा रोजगारीका लामग रुपान्तरण पहल पररयोजना  
रोिगार सेिा केन्द्रको सदुृजिकरण (कम्प्यूटर, फजनतिर जफक्िसत, क्यामरा, अन्य जिद्यतुीय उपकरण) २००००० 

स्वास््य ब्यवस्थापन कायमक्रर्  
स्िास््य सूिना साथै आइ एम यू सदुृिीकरण कायतक्रम २००००० 

संस्कृमत प्रवर्द्मन कायमक्रर्  
राम्बोि देिीस्थान मजन्दर जनमातण न पा ८ ५००००० 

कुन्साई थोङ र्ोजितङ गमु्बा संरक्षण जिरी न पा ५ १०००००० 

रामष्ट्रय ग्रार्ीण तथा नवीकरणीय उजाम कायमक्रर्  
निीकरणीय ऊिात प्रिजर् िडान (िायोग्याुँस/जिद्यतुीय ििुो/सरु्ाररएको ििुो/सौयत ऊिात) १०००००० 

झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कायमक्रर्  
जसम्खकत  महेिे झोप,ु घट्टे खोिा झोप,ुखोिाघारी, यारशा फेदी, पाजटटार आहािे, झो.प,ु जिरी नगरपाजिका , 

दोिखा ७०००००० 

जम्र्ा १०५००००० 

मवशेर् अनुदान (पुुँजीगत )   

जिरी नगरपाजिका   

ल्याण्डजफल्ड साइट ४२००००० 

जिरी प्राजिजर्क जशक्षािय प्रशासनीक भिन जनमातण १६६००००० 

जम्र्ा २०८००००० 

प्रदेश सरकार सशतम अनुदान 

क्र.स प्रस्तामवत खचम मववरण  खचम रु 

१ िनिाती मजहिा समूहरुको अगातजनक खेती उत्पादनको जिरी-४ २०००००० 

२ सीमान्तकृत मजहिाहरुको िाजग अगातजनक खेती जिरी-७ २०००००० 

३ खोल्मे उिेनी दजित मजहिाहरुिाई बंगरुपािन जिरी-९ २०००००० 

४ मजहिा समूहिाई िाका बनुाई ताजिम जिरी-४ २०००००० 

५ जिरी बसपाकत  ब्यस्थापन जिरी नपा ५०००००० 

६ िनिाती सीमान्तकृत मजहिा समूहहरुिाई होजियारी ताजिम जिरी  २०००००० 

७ एक जिद्यािय एक नसत कायतक्रम सजिािन जनरन्तरता १५७५००० 

८ मजहिा स्िास््य स्िंय सेजिकाहरुका िाजग सजिार खित  २२५००० 

९ 

न्यूनतम सेिा मापदण्ड सरु्ारका िाजग स्िास््य संस्था (प्रा.स्िा.के./हे.पो.) िाई 

सशतत अनदुान १५०००० 

१० 

माध्याजमक तहमा शून्य दरबन्दी भएका सामदुाजयक माध्याजमक जिद्यािय 

अंग्रेिी/गजणत/जिज्ञान जशक्षकका िाजग जशक्षण अनदुान सहयोग ९८८००० 
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११ 

अपाङ्गता भएका ब्यजिहरुका िाजग समदुायमा आर्ाररत पनुस्थापना सहयोग 

कायतक्रम ३००००० 

१२ बाि मैरी स्थानीय तह घोषणा प्रोत्साहन कायतक्रम १५०००० 

१३ बाबआुमा जिजहन बािबाजिका संरक्षण कायतक्रम २१६००० 

१४ स्टोन पाकत  जनमातण जिरी-१ १५००००० 

१५ बदु्धपाकत  जनमातण  १२००००० 

१६ सामाजिक सेिाकेन्द्र गमु्बा जनमातण जिरी-५ १२००००० 

१७ जिरशे्वर महादेि जिरी नपा १५००००० 

जम्र्ा रकर्  २४००४००० 

 

पमञ्जकरण तथा व्यमिगत घटना सुदृमिकरण 

क्र.स प्रस्तामवत खचम मववरण  खचम रु 

१ दजित बािबाजिका िन्मदतात पोत्साहन ९०००० 

२ सेिा इकाईका कमतिारीका िाजग पाररश्रजमक साझेदारी ३६०००० 

३ सामाजिक सरुक्षा भत्ता जितरण सहजिकरण कायतक्रम  ५०००० 

जम्र्ा ५००००० 
   

अस्पताल तथा स्वास््य ससं्था सुदृिीकरण तथा जनस्वास््य प्रवधमन 

क्र.स प्रस्तामवत खचम मववरण  खचम रु 

१ औषर्ी र उपकरण खररद (जिजकत्सािन्य) १६३५००० 

२ सतु्केरी पोषण कायतक्रम  ४५०००० 

३ ज्येष्ठ नागररक उपिार खित (अस्पताि माफत त) ४००००० 

४ जिपन्न गभतिती एम्बिुेन्स सेिा (५० िना)  ३५०००० 

५ मजहिा स्िास््य स्िंय सेजिका खािा खित  १२५००० 

६ म.स्िा.स्ि.से. आर्ारभुत ताजिम ३००००० 

७ आर्ारभतु स्िास््य केन्द्रका िाजग अनदुान (न्यूनतम  सेिा मापदण्ड कायमको िाजग) ९०००० 

८ अत्यािश्यक स्िास््य कमतिारी ब्यिस्थापन  ५००००० 

१० एजककृत घजुम्त स्िास््य जशजिर (सामन्य स्िास््य, आुँखा, दन्त सेिा) २००००० 

११ यातायात खित (खोप तथा गाउुँघर जक्िजनक संिािन गने स्िास््य कमीिाई) २००००० 

१२ मजहिा स्िास््य स्िंय सेजिकाहरुिाई झोिा, छाता, टित जितरण  २५०००० 

१३ सिुना सामाग्री खररद (ल्यापटप, जप्रन्टर, पेनड्राइभ) ५००००० 

१४ अस्पताि जिरामीहरुिाई राशन १०००००० 

जम्र्ा ६०००००० 
   

त्याङ्क तथा  ससं्थागत सुशासन 

क्र.स प्रस्तामवत खचम मववरण  खचम रु 

१ सिुीकृत मेिजमिाप कतात संयोिकको सजिार खित  ३३५००० 

२ न्याजयक सजमजत ब्यिस्थापन १००००० 

३ मेिजमिाप सजमजतका सदस्यहरुको प्रोत्साहन भत्ता  १२५००० 
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४ साितिजनक सुनिुाई १००००० 

५ जिद्यजुतय शासन प्रणािीको जिकास  १००००० 

६ बिार अनगुमन तथा उपभोिा जहत संरक्षण  ५०००० 

७ गैर सरकारी संस्था प्रोफाइि ५०००० 

८ िडा कायातियहरुको िग्गादाता सम्मान ५०००० 

९ ऐन काननु तिुतमा/पररमाितन  १७०००० 

१० भूजमजहन तथा अब्यिजस्थत बसोबास ब्यिस्थापन २००००० 

  
१२८०००० 

मजहिा जिकास कायतक्रम  

क्र.स प्रस्तामवत खचम मववरण  खचम रु 

१ मजहिा कानूनी अजर्कार ताजिम ३ जदने  २४०००० 

२ नारी जदिस २०००० 

३ िैङ्जगक जहंसा जिरुद्ध १६ जदने अजभयान  २०००० 

४ मनोजिमशत  सम्बन्र्ी ताजिम ३ जदने  २००००० 

५ िैङ्जगक जहंसा जनिारण कोष १५०००० 

६ मागमा आर्ाररत कायतक्रम  ८७०००० 

जम्र्ा १५००००० 

बालरै्त्री नगर घोर्णा र कायामन्वयन 

क्र.स प्रस्तामवत खचम मववरण  खचम रु 

१ 

बािमैरी स्थानीय शासन कायातन्ियनका िाजग  अििम्बन तथा घोषणा सम्बजन्र्  िडा 

स्तररय अजभमखुीकरण  गने, २ जदने 
२२५००० 

२ 

जबद्याियका प्र.अ., जब.ब्य.स अध्यक्ष, स्िास््य िौकी इन्िाित, मजहिा स्िस््य 

स्ियमसेजबका,स्िास््य कमी, संघ सस्था, गै.स.स.,सहकारी, यिुा क्िब,  संिार 

कमीहरुिाई १।१ जदन बािमैरी स्थानीय शासन कायतन्ियन,घोषणा र जदगोपनामा 

भजुमका सम्बजन्र् अजभमजुखकरण गने  

२००००० 

३ 

 बािसमूह संिािको   जनयजमत िैठक बस्न कक्षको ब्यिस्था  गने बडा तथा नगरमा 

बािमैरी शाखामा सामाग्री ब्यिस्थापन 
१००००० 

४ सूिक सरजिकरण तथा बािमैरी आिारसंजहता जनमातण कायतशािा गने १००००० 

५ बािमैरी आिारसंजहता स्िीकृत, छपाइ तथा जितरण  १००००० 

६ बािमैरी नगर सहिकतातको पाररश्रजमक र पोषाक खित  २४४००० 

७ 

बािसमहु गठन, बाि संिाि गठन,सहजिकरण मागतदशन, २०७४ बमोजिम क्षमता 

जबकास सम्बजन्र् प्रजशक्षण जदने ३८४ िना    २००००० 

८ बािमैरी स्थानीय शासनको जनजतगत जनदेजशका जिजनयम जनमातण ५०००० 

९ 

 बािमैरी गजतजिर्ी कागिात दस्तािेि ब्यिस्थापन तयारी, २ जदने कायतशािा गने  ९ 

िटै िडाको एक ठाउंमा २००००० 

१० 

जबद्याियको गेटमा सिेतना िोडत, जकराना,खुद्रा पसिमा सािर्ान िोडत, 

बािजििाह,जनकृष्ट बािश्रम बार ेघरघरमा परािार १००००० 
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११ 

बािबाजिकाको जस्थती प्रजतिेदन तयारी गने,    बािमैरी िडा, घोषणा पिात 

जदगोपनाका िाजग रणजनजतक योिना जनमातण गने ८१००० 

१२ अनगुमन, सजमक्षा र मलु्यांकन (अनगुमन िेकजिष्ट सजहत) १००००० 

१४ बािक्िि कोष ब्यिस्थापन  १००००० 

१५ बािमैरी नगर घोषणा १६०००० 

१६ बाि अजर्कार सम्बन्र्ी १ जदने अनजुशके्षण ४०००० 

जम्र्ा  २०००००० 
   

नगर मशक्षा योजना कायामन्वयन 

क्र.स प्रस्तामवत खचम मववरण  खचम रु 

१ २ िटा जिद्याियिाइ घेराबार जनमातण  ६००००० 

२ बािजिकास सहिकातात  पररश्रजमक तथा पोशाक खित (नगरपाजिकाबाट जनयुि) ८१०००० 

३ एक जशक्षक एक ल्यापटपका कायतक्रमका िाजग जिद्याियिाई अनदुान  १०००००० 

४ कम्प्यूटर र जप्रन्टर  २४०००० 

५ MGML कक्षा सजिािन १४९६००० 

६ ICT ताजिम १००००० 

७ English Medium Class ब्यिस्थापन ताजिम १००००० 

८ बाि कक्षा व्यिस्थापन सहयोग  १००००० 

९ स्थानीय पाठ्यक्रम अनसुारको पाठ्यपसु्तक जनमातण, छपाइ तथा जितरण १६०००० 

१० जशक्षा जदिस तथा परुस्कार जितरण १००००० 

११ जशक्षण जसकाइ सरु्ार कायतक्रम  ८०००० 

१२ जनरीक्षण अनगुमन ५०००० 

१३ िाजषतक कायतपारो जनमातण १००००० 

१४ कक्षा ८ को परीक्षा सजिािन  २५०००० 

१५ कक्षा ५ को स्तरीकरण परीक्षा ९३००० 

१६ परीक्षा प्रणािी सरु्ार कायतक्रम पररक्षा सजमजत माफत त २००००० 

१७ जशक्षा सजमजत बैठक ९६००० 

१८ प्र.अ. बैठक १५०००० 

१९ जिद्याथी अजतररि जक्रयाकिप  ७५००० 

२० बैकजल्पक जशकाई सहजिकरण  २००००० 

  जम्र्ा ६०००००० 

युवा तथा खेलकुद 

क्र.स प्रस्तामवत खचम मववरण  खचम रु 

१ यिुा नेततृ्ि तथा क्षमता जिकास कायतक्रम  ५०००० 

२ सफि उद्यमजशिता तथा स्िरोिगार कायतक्रम ५०००० 

३ स्काउट कायतक्रम  ७५००० 

४ अन्तरपाजिका स्तरीय मजहिा भजिबि प्रजतयोजगता २००००० 

५ फुटबि प्रजतयोजगता (अण्डर १४ र खलु्िा साझेदारीमा) १५०००० 
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६ तेक्िान्दो डोिाङ सजिािन तथा सहभाजगता ८०००० 

७ यिुा तथा खेिकुद सजमजत बैठक ३०००० 

८ खेिकुद सजिािन प्रजशक्षाक भत्ता  १६५००० 

१० खेिकुद सहभाजगता तथा प्रिद््रर्न २००००० 

११ खेिकुद सामग्री खररद  ५०००० 

१२ नगर स्तरीय अन्तर िडा पुरुष भजिबि प्रजतयोजगता २००००० 

१३ िेस प्रजतयोजगता सजिािन  ५०००० 

९ रारट्रपजत रजनङजशल्ड प्रजतयोजगता  २००००० 

कुल रकर् १५००००० 

Clean Jiri, Green Jiri, Organic Jiri कायमक्रर् 

क्र.स प्रस्तामवत खचम मववरण  खचम रु 

१ फूििारी तथा िगैिा व्यिस्थापन ६००००० 

२ फोहोर मैिा व्यिस्थापन कायतक्रम ६००००० 

३ ििार्ार संरक्षण १२५००० 

४ सिेतना कायतक्रम २२५००० 

५ पाजिका हररयािी कायतक्रम (िकृ्षारोपण समेत) २५०००० 

६ एक सामदुाजयक िन एक िन नसतरी  २५०००० 

७ प्िाजष्टक झोिा जिस्थाजपत २५०००० 

८ िैजिक मि जनमातण तथा ताजिम सामाग्री ३००००० 

कुल रकर् २६००००० 

कृमर् कायमक्रर् 

क्र.स प्रस्तामवत खचम मववरण  खचम रु 

१  फलफुल मवकास आयोजना     

२ जकिीको जिरुिा जितरण कायतक्रम ५०% अनदुान २५०००० 

३ जकिीको टेजिस जनमातण कायतक्रम ५०% अनदुान ५००००० 

४ 

दाुँते ओखर, आरु, आरुिखडा तथा िापाजनि हििुािेदको जबरुिा जितरण ५०% 

अनदुान 
५०००० 

५ िुिानी  ५०००० 

६ पकेट मवकास कायमक्रर्    

७ तरकारी बािी (काउिी, टमाटर, खसुातजन,बन्दा) १००००० 

८ मसिाबािी (प्याि,िसुन,अदिुा,बेसार) ५०००० 

९ र्ाटो पररक्षण कायमक्रर्   

१० माटो पररक्षण गरी सामग्री तथा प्रजिजर् हस्तातरण कायतक्रम  १५०००० 

११ प्राङ्गाररक मर्सन कायमक्रर्    

१२ िैजिक जिषादी तथा मि उत्पादन कायतक्रम  २००००० 

१३ िैजिक जिषादी ५०%अनदुानमा जितरण कायतक्रम   १००००० 

१४  नगर स्तररय प्राङ्गाररक तरकारी  उत्पादन ताजिम (३ जदने) १५०००० 
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१५ िुिानी  ३०००० 

१६ बाली सरंक्षण कायमक्रर्    

१७ मौरी घार जितरण कायतक्रम ५०% अनदुानमा जितरण    १००००० 

१८ नगर स्तररय मौरी पािन जिषयक ताजिम (३ जदने) ० 

१९ 

जसताके च्याउ खेजत प्रिद््रर्न कायतक्रम ५०% अनदुानमा उत्पादन कायतक्रम (कृजष 

समुहमा)   
१००००० 

२० बािी उपिार जशजिर १००००० 

२१ मकट बक्स मनर्ामण तथा प्रदमशनी कायमक्रर्   ० 

२२ िुिानी ३०००० 

२३ कृषक समहु, संहकारी, कृजष फमतको माजसक बैठक  १००००० 

२४ रथैाने बािीहरुको संरक्षण कायतक्रम (जबउ जबिन जितरण)  १००००० 

२५ कृजष मेिा प्रद््रर्शनी कायतक्रम  १००००० 

२६ प्राकृजतक प्रकोप राहत प्याकेि सहयोग  २००००० 

२७ 

मागमा आर्ाररत (बासुँ तथा काठको टनेिमा खेजत) ५०% अनदुान जसल्पौजिन 

प्िाजष्टक  
२००००० 

२८ बािी जबमा ५०% अनदुान कायतक्रम  १००००० 

२९ कृजष प्राजिजर्क तिब साझेदारीमा  १८०००० 

३० कायातियमा सामग्री खररद  ६०००० 

  कुि रकम ३०००००० 
   

पशु  कायमक्रर् 

क्र.स प्रस्तामवत खचम मववरण  खचम रु 

१ औषजर् खररद तथा जितरण   ४००००० 

२ भ्याजक्सन खररद जबतरण  १००००० 

३  डािे घासको बेनात जितरण   १००००० 

४ भइुुँ घास जितरण  १००००० 

५ जहउदे घास (िै)जितरण  १००००० 

६ माछा पािन अनदुान  ५० प्रजतशत (स्थानीय/कापत िातको ) २५०००० 

७ पश/ुिन्य पदाथत उत्पादनमा आर्ाररत अनदुान (गाइ,भैसी,बाख्रा)  ६००००० 

८ पश ुतथा कृजष प्रिारप्रसार सामग्री (जकताब,ब्रसुर,बूक्िेट्स,जिफ्िेट्स)खररद  ५०००० 

९ कृषकको माग अनुसार   १३०००० 

१० पश ुप्राजिजर्कको तिब साझेदारी  १७०००० 

११ कुल रकर् २०००००० 
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दमलत, जनजाती, अपाङ्ग लमक्षत सरू्ह कायमक्रर् (र्ागर्ा आधाररत) 

क्र.स प्रस्तामवत खचम मववरण  खचम रु 

३ िेष्ठ नागररक जदिस १५००० 

४ िेष्ठ नागररक भेिा तथा अजभनन्दन ४०००० 

६ अपाङ्गता जदिस २५००० 

७ अपाङ्गता पररिय पर जितरण ५०००० 

८ अपाङ्गता पनुस्थापना प्िेटफमत स्थापना  बैठक  ७०००० 

९ दजित, िनिाती, अपाङ्ग िजक्षत समूह  मागमा आर्ाररत कायतक्रम १३००००० 

जम्र्ा  १५००००० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


