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खण्ड १- परिचय ि समिक्षा 

 

१.१  पषू्ठभमुी 

१.२  चाल ुआ.व ०७५/०७६ को नीर्ि िथा कार्िक्रमको सर्मक्षा 

  

खण्ड २- आगाि  आ.व २०७६/०७७ को नीमि िथा काययक्रि ि बजेट 

 

२.१  लक्ष्र्, उदेश्र् र प्राथर्मकिा 

   २.१.१. उद्दशे्र् 

   २.२.२ प्राथर्मकिा  

२.२ वार्र्िक बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा गदाि अवलम्वन गरीएका प्रमखु के्षत्रगि नीर्िहरु 

 २.२.१ के्षत्रगि नीर्ि 

  -s_ आर्थिक र्वकास सम्बर्धि 

  -v_ संस्थागि र्वकास र सेवा प्रवाह सम्बर्धि  

  -u_ सामार्जक र्वकास सम्बर्धि  

  (घ) र्वत्तीर् व्र्वस्थापन िथा सशुासन सम्बर्धि 

  (ª) पवूाििार र्वकास सम्बर्धि  

  (च) वािावरण िथा र्वपद व्र्वस्थापन सम्वर्धि  

२.३ नगरका गौरवका िथा महत्वपणूि र्ोजनाहरु 

२.४ अनमुार्नि व्र्र्, स्रोि व्र्वस्थापन र प्रस्िार्वि कार्िक्रमहरु 

 अनसुचूी १ आर् व्र्र्को र्ववरण (सारांश) 

 अनसुचूी २ आधिररक आम्दानीको शीर्िकगि र्ववरण 

 अनसुचूी ३ चाल ुखचिको शीर्िकगि खचि र्ववरण 

 अनसुचूी ४ वडा स्िरीर् पवूाििार कार्िक्रमको र्ववरण  

 र्स नगरसभाका अध्र्क्ष ज्र् ू

नगरसभाका सदस्र् ज्र्हूरु 

राष्ट्रसेवक कमिचारी साथीहरु 

उपर्स्थि पत्रकार र्मत्रहरु 

सरुक्षा र्नकार्का र्मत्रहरु 
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र अधर् उपर्स्थि सम्पणूि महानभुावहरु सवैमा अर्भवादन िथा नमस्कार 

  संघीर् लोकिार्धत्रक गणिधत्रात्मक व्र्वस्थाको अभ्र्ास पर्िको नर्ााँ अनभुव, नर्ााँ चनुौिी र नर्ााँ र्जम्मवेारी 

सर्हि र्जरी नगरपार्लकाको चौथो नगरसभा शभुारम्भ गनि गईरहकेो शभु अवसरमा नगरसभाको र्स ऐर्िहार्सक र 

गौरवमर् सभालाई सम्वोिन गदै आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा नगरले अवलम्वन गने प्रमखु नीर्ि िथा कार्िक्रम र 

बजेट प्रस्ििु गनि पाउाँदा अत्र्धि हर्र्िि भएको िु   र्स गरीमामर् सभामा नेपाल र नेपालीको स्विधत्रिा िथा 

समरृ्िकालार्ग आफ्नो जीवन उत्सगि गने सम्पणूि ज्ञाि अज्ञाि शर्हदहरु प्रर्ि हार्दिक श्रिाधजली अपिण गदििु   र्सैगरी 

लोकिार्धत्रक आधदोलनको अगवुाई गने अग्रजहरु, सहभार्गिा जनाउने नगरवासीहरु र र्वकास एवं समरृ्िको 

आकाक्षां राख्ने सम्मणूिमा हृदर्देर्ख आभार प्रकट गनि चाहधिु   

 नेपालको सरं्विानले नपेालमा संघीर् लोकिार्धत्रक, गणिधत्रात्मक शासन व्र्वस्थाको माध्र्मद्वारा र्दगो 

शार्धि, सशुासन, र्वकास र समरृ्िको आकांक्षा परूा गने लक्ष्र् र्लइएको पररप्रेक्षमा संघीर् सरकारले र्लएको "सिृद्ध 

नेपाल सुखी नेपाली" वनाउने र्दििकालीन उदेश्र्लाई र्स नगरले Clean Jiri, Green Jiri and Organic Jiri को 

अर्भर्ान मार्ि ि सर्ल बनाउन अर्घ वर्िरहकेो सधदभिमा र्स र्जरी नगरपार्लकाको नीर्ि, कार्िक्रम र बजेट सोर्ह लक्ष्र् 

प्रार्िमा केर्धिि रहकेो समिे स्मरण गराउन चाहधिु   

 संघीर् शासन व्र्वस्थाको आिार स्िम्भको रुपमा रहकेो स्थानीर् सरकारका हामी प्रर्िर्नर्िहरु शासन 

प्रणालीलाई संस्थागि गने र्जम्मवेारीका साथ आज र्स नगरसभामा उपर्स्थि भएका िौं   

चालु आ.व को सिीक्षा  

 जनप्रर्िर्नर्िको रुपमा र्नवािर्चि भएको दोस्रो वर्ि परूा भएको पररप्रेक्षमा पर्हलो वर्िको जस्िो र्स वर्ि 

कार्िकालका दृर्िले नौलो अनभुव रहने   आवश्र्क जनशर्िको कमी, भौर्िक संरचनाको कमी िथा नीर्िगि 

व्र्वस्थाको कर्मका बाबजिु र्स आर्थिक वर्िमा र्नमािण भएका महत्वपणूि ऐन, र्नर्म िथा कार्िर्वर्िका कारण िथा 

र्सर्मि जनशर्िको पर्न कुशल पररचालन गनि सक्षम राजनरै्िक एवं प्रशासर्कर् नेितृ्वका कारण र्स वर्िको कार्िकाल 

मलूभिू रुपमा सर्ल भएको अनभुव भएको ि जसले नर्ााँ र्जम्मवेारी परूा गनि सक्न ेआत्म र्वश्वास समिे बिाएको ि   

र्स सधदभिमा म र्हााँ र्स आर्थिक वर्िमा भएका महत्वपणूि कार्िको सर्मक्षात्मक र्वष्ट्लेर्ण गनि चाहधिु   

भौमिक पूवायधाि 

1. नगरको गौरवको र्ोजनाको रुपमा रहकेो र्जरी िालको DPR र्नमािण सम्झौिाको अवस्थामा पगेुको ि भने र्स 

आ.व.मा DPR िर्ार गरी र्नमािण थालनीको प्रकृर्ामा परु्गनिे   

2. नगरपार्लकाका सबै ९ वटै वडामा बाहै्र मर्हना सवारी चल्न सक्न ेसडक र्नमािण गन ेलक्ष्र् अनरुुप कर्म्िमा ५ 

वटा वडामा बाहै्र मर्हना सवारी सािन चल्न सक्ने अवस्थामा पगेुको ि   कर्िन भौगोर्लक अवस्था र र्सर्मि 
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वजेटको कारण लक्ष्र् अनरुुप सबै वडामा बाहै्र मर्हना सवारी चल्ने वािावरण बधन नसकेिा पर्न क्रमश र्स 

आ.व. मा बााँकी वडामा समिे सवारी चल्न सक्न ेअवस्था र्सजिना गने प्रर्ास हनुेि    

3. र्सैगरी र्स आ.व. मा र्नर्र्मि िथा आकर्स्मक सडक ममिि दरुी १७० र्क.र्म रहकेो ि भने नगरको कररव 

४५ र्क.र्म सडक स्िरोधनर्ि गरीएको ि   

4. प्रदेश सरकार र नगरपार्लकाको साझेदारीमा नगरको महत्वपणूि सडक लहरेमाने र्चपर्चप े सडकको िेक्का 

प्रकृर्ा समाि भई, सम्झौिा सम्पधन भई र्नमािण चरणमा रहकेो ि   

5. र्स आ.व. मा नगरका ३ वटा वडा कार्ािलर् र्नमािण सम्पधन भईसकेका िन ्भने २ वटा र्नमािण चरणमा रहकेा 

िन ्  र्स ैगरी नगरपार्लकाको कार्ािलर् भवन सरु्विा सम्पधन र सरुर्क्षि अवस्थामा पगेुको ि   

सेवा प्रवाह िथा सुशासन 

 गणुस्िरीर्, भरपदो, नागरीकमतै्री र सविसलुभ सेवा प्रवाह गने उदेश्र्ले र्वर्भधन समर्मा वडा वडामा घमु्िी सवेा 

संचालन गरीएको, आ.व को अधत्र्मा (वर्ािको समर्) हुन ेर्वकासलाई रोक्ने उदशे्र्ले चैत्र मर्हनासम्म र्ोजना सम्झौिा 

गरी वैशाख अर्धिम सम्म भिुानी र्लई सक्नपुने व्र्वस्थालाई कार्ािधवर्न गनािले र्स आ.व. मा वर्ािको समर्मा हनु े

र्वकासको अवस्था कररव कररव अधि भएको िथा अर्िकासं र्ोजना समिे र्निािररि समर्मानै सम्पधन भई भिुानी 

समिे भईसकेको अवस्था रहकेो ि   

स्थानीय कानून मनिायण 

  नेपालको सरं्विानले स्थानीर् सरकारलाई र्दएको अर्िकार अधिगिि र्स आ.व. मा १६ वटा ऐन, र्नर्म िथा 

कार्िर्वर्ि िजुिमा गरीएको   जसबाट नगर संचालनमा काननूी र र्वर्िगि आिार िर्ार भएको ि    

न्याय सम्पादन 

 र्स अवर्िमा नगर उपप्रमखुको नेितृ्वमा धर्ार् सम्पादनमा पणूि अग्रसरिा र्लई नगरमा दिाि भएका जम्मा ६१ 

वटा र्ववाद मध्र्े ३ वटा अदालर्ि प्रकृर्ामा गएका र प्रहरी प्रशासन समक्ष ४ वटा र्ववाद समािानका लार्ग गएका र्थए 

भने बााँकी ५४ बटा र्ववाद आपसी िलर्ल र मलेर्मलामको माध्र्मबाट समािान भएका र्थए   जसलाई धर्ार् 

सम्पादनको दृर्िले अभिूपवूि सर्लिाको रुपमा र्लईएको ि   र्स ैसधदभिमा मलेर्मलाप किािहरुको सरू्चकरण समिे 

गरी सामदुार्र्क स्िरमा भएका सामाधर् र्ववाद  समािान गनि र्र्नै मलेर्मलाम किािको प्रर्ोग गने गरीएको ि   

सािामजक सुिक्षा  

 जेष्ठ नागरीक, दर्लि, जनजार्ि, मर्हला, वालवार्लका, अपाङग लगार्िका वगिकालार्ग क्षमिा र्वकास, 

सशर्िकरण िथा आर्आजिनको लार्ग सीपमलूक िार्लम संचालन गरी उद्यमर्सल वनाउने प्रर्ास स्वरुप र्वर्भधन 
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सीपमलूक िार्लम सचंालन गरीएको िथा जेष्ठ नागरीक र अपाङगिा भएकाव्र्र्िले आिारभिू सवेाबाट वर्चचि हुन 

नपरोस भनी सोको पररचर्कालार्ग जेष्ठ नागरीक िथा अपाङगिा पररचर्पत्र र्विरण गन ेकार्ि र्नरधिर गरीएको ि   जेष्ठ 

नागरीकले सो पररचर् पत्रको आिारमा बार्र्िक रु ५००० हजार सम्मको उपचार र्जरी अस्पिालबाट र्नशलु्क प्राि गने 

व्र्वस्था र्मलाईएको ि   

वािाविण िथा मवपद व्यवस्थान  

 Clean Jiri, Green Jiri र Organic Jiri को ममिलाई आत्मसाथ गदै वािावरण संरक्षणमा र्वशेर् जोड 

र्दएका कारण जलािार संरक्षण िथा पानीका महुान संरक्षण भई वािावरण सधिरु्लि हुन र्ोगदान पगेुको ि   र्सै गरी 

र्स आ.व. मा र्वपदबाट र्वर्भधन वडामा भएको क्षर्िले नागरीकलाई पनि गएको असरको प्रभाव कम गन ेप्रर्ास स्वरुप 

क्षर्िको अवस्थाहरेी ४६ जना र्पर्डिलाई नगद राहि सहर्ोग गरीएको ि    

आमथयक मवकास 

  र्वुालाई कृर्र्मा आकर्र्िि गरी उद्यमर्शल वनाउन े नीर्ि अनरुुप र्वुा लर्क्षि वेमौसर्म िरकारी 

खिेीको लार्ग टनेल र्नमािण गनि ५०% अनदुान  र्दईएको, र्कवी वगैचामा थाङग्रा र्नमािण गनिको (प्रर्ि थाङग्रा रु १४१० 

पन)े लार्ग ५०% अनदुान र्दईएको, आलकुो गणुस्िर वरृ्ि गने उदशे्र्ले आलकुो पवूि मलू र्वउ (३०००दाना) र 

गणुस्िरीर् आल ुर्वउ (१३५० के.जी) र्विरण गरीएको िथा आलकुो र्वउ संरक्षण गने उदेश्र्ले र्वर्भधन स्थानमा रार्िक 

स्टोर र्नमािण गरीएको र्स ैगरी आिरु्नक मौरीघार र्विरण मार्ि ि अगािर्नक मह उत्पादन गने लक्ष्र् अनरुुप १०० वटा 

आिरु्नक मौरीघार र्विरण गरी सर्कएको ि    र्स ैगरी सबै वडाका र्वर्भधन र्कसान िथा कृर्र् समहुलाई जर्मन जोत्न 

प्रर्ोगहुन े१८ वटा पावर र्टलर र्विरण गरी सर्कएको ि   पशपुालनको हकमा चौरीलाई ७५% अनदुानमा दाना (मकै) 

उपलब्ि गराईएको ि भन ेर्सै गरी चौरी गोिमा १००% अनदुानमा ३५ जना चौरी कृर्कलाई सोलर प्र्ानल उपलब्ि 

गराईएको ि   नश्ल सिुार अधिगिि गाई भैसीलाई  कृर्िम गवाििानको सेवा र्दईरहकेो ि भने २ वटा रेर्वज र्नमािण 

सम्पधन हुने अवस्थामा रहकेो ि   कृर्कलाई १ हिे दगु्ि प्रशोिन िथा दगु्ि पदािि र्वर्वर्िकरण िार्लम सम्पधन गरीएको 

ि   

स्वास््य 

 र्स नगरवासीको स्वस््र् सरु्विा पहुाँचलाई सविसलुभ बनाउन िेर्ङमा दाडोमा लामा स्मरृ्ि प्रर्िष्ठानद्वारा 

नगरपार्लकामा हस्िाधिरण भएका २ वटा एम्वलेुधस र १ वटा शव वहान मध्र् ेर्जरी अस्पिालबाट सचंालन व्र्वस्थापन 

हुनेगरी १  एम्वलेुधस र १ वटा शव वहान िथा श्र्ामा स्वास््र् चौकी वडा नं १ वाट संचालन व्र्वस्थापन हनुेगरी १ 

एम्वलेुधस सेवा सचुारु गरीसर्कएको ि   र्सै गरी स्वास््र्मा सम्पणूि नगरवासीको पहुाँच परु्ािउन ेप्रमखु उदेश्र् रार्खएको 

र्स आ.व. मा उल्लेख्र् रुपमा संस्थागि प्रसरु्िमा बरृ्ि भएको ि   मर्हला स्वास््र् स्वंर् सेर्वकाको मनोवल उच्च 
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बनाउनको लार्ग सचंार खचि रु २ लाख ५५ हजार रुपैर्ा र्विरण गरीएको, गाउं घर िथा खोप र्क्लर्नकलाई क्रमश 

व्र्वर्स्थि गनिको लार्ग र्स वर्ि वडा न ं७ को र्सक्रीमा ६ लाख बरावरको खोपकेधि र्नमािण सम्पधन गरीएको ि   नेपाल 

सरकारको पणूि खोपर्िु नगरपार्लका वनाउने उदशे्र्लाई आत्मसाथ गदै नगरका अर्िकांश वालवार्लकाको खोर्ज गरी 

सबै खाले खोपको दार्रामा ल्र्ाउने प्रर्ास सर्ल भएको ि    

आमथयक वर्य २०७६/७७ को बजेटको प्रिुख उदे्दस्य िथा प्राथमिकिा देहाय बिोमजि िहेका छन ्। 

उदे्दस्य 

1. र्दगो भौर्िक पवूाििार र सिुाररएको सडक र्ािार्ाि संजाल र्नमािण गनुि 

2. स्थानीर् उत्पादन र उत्पादकत्वलाई अर्भवरृ्ि गरी नगरवासीलाई आत्मर्नभिर बनाउन उद्यमर्शलिाको र्वकास 

गनुि   

3. कृर्र्मा आर्मलूक रोजगारी र्सजिना गरी र्वुा जनशर्िलाई कृर्र् पशेामा आकर्र्िि गनुि 

4. उच्च गणुस्िरको पर्िटन प्रवििन मार्ि ि रोजगारी र आर्आजिनको भरपदो र र्दगो स्रोि र्नमािण गनुि   

5. गणुस्िरीर् र सीपर्िु दक्ष जनशर्ि र्नमािण गनुि   

6. नगरका हरेक र्क्रर्ाकलापलाई वजेट प्रणालीमा आवि गराई सशुासन कार्म गनुि   

7. साविजर्नक सेवालाई सविसलुभ भरपदो र गणुस्िरीर् बनाउन ु  

प्राथमिकिा 

1. र्दगो र वािावरणमतै्री स्थानीर् पवूाििारको र्वकास 

2. रोजगारीका अवसर र्सजिना 

3. िलुनात्म लाभ भएका र्नर्ाििर्ोग्र् र प्रर्िस्पर्िि कृर्र् उत्पादनमा वरृ्ि  

4. पर्िटन पवूाििारको र्वकास 

5. गणुस्िरीर् र्शक्षाको र्वकास िथा स्वास््र्मा सम्पणूि नगरवासीको पहुाँच 

6. सशुासन कार्म 

7. गणुस्िरीर् साविजर्नक सवेा 

8. भकूम्पको पनुर्निमािणमा समधवर् र सहर्जकरण 
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नगिले आ.ब. ०७६/७७ िा अबलम्बन गने नीमिहरु, 

  

 नगरद्वारा मलूि आरू्ले र्लएको "Clean Jiri, Green Jiri र Organic Jiri" को र्दििकार्लन लक्ष्र्लाई 

आत्मसाथ गदै आफ्नो समरृ्िको र्ात्रालाई अगार्ड विाउने नीर्िहरु अवलम्वन गनेि   

 

१. आमथयक मवकाससम्बमन्ध नीमि 

 

१.१  कृमर् 

१.१.१  र्वद्यमान परम्परागि कृर्र् प्रणालीलाई व्र्वसार्र्क कृर्र् प्रणालीमा रुपाधिरण गनि ज्ञान, र्सप बिाइनेि र 

प्रर्वर्िको उपर्ोगमा जोड र्दइनेि    

१.१.२  कृर्क/उद्यमी केर्धिि र कृर्क/उद्यमीमतै्री नीर्ि र्नमािणमा जोड र्दइनेि   

१.१.३ र्कवी, आल,ु र िरकारी उत्पादनमा आत्मर्नभिरिाका लार्ग उत्पादनका पकेट, ब्लक, जोन िथा सपुरजोनको 

र्वकास गरी सघन व्र्वसार्र्क खिेी प्रणाली अर्घ बिाइनेि   

१.१.४ रार्ष्ट्रर् िथा अधिरािर्ष्ट्रर् बजारको मागलाई मध्र्नेजर गदै अगािर्नक र्मि स्थापना गरी र्जरीलाई अगािर्नक 

खाना उपलब्ि हनुे नगरको रुपमा र्वकास गरीने ि   

१.१.५ खिेीर्ोग्र् जग्गालाई बााँझो राख्न ेप्रवरृ्ि र्नरुत्सार्हि गदै बााँझो रहकेा कृर्र् भरू्मको दीगो उपर्ोगका लार्ग 

उपर्िु र्ोजना िर्ार गरी कार्ािधवर्न गररनेि   

१.१.६ कृर्र् उपज उत्पादन, प्रशोिन, भण्डारण एवं र्विरण प्रणालीमा नर्ााँ प्रर्वर्िको र्वकास,अवलम्बन र 

आिरु्नकीकरण गररनेि   

१.१.७ सामदुार्र्क /र्नर्ज अविारणामा र्लरू्ल िथा िरकारीको नसिरी स्थापना गरी कृर्कहरुलाई आत्मर्नभिर 

बनाईनेि   

१.१.८ र्वद्यमान कृर्र् उपजलाई भण्डारण, प्रशोिन िथा बजारीकरण गनि नगर के्षत्रमा र्चस्र्ान केधि (Cold 

Store) स्थापना गरी कृर्र् उपजलाई व्र्वसार्र्क बनाउन संघीर् सरकार िथा प्रदेश सरकारसंग आवश्र्क 

समधवर् गररनेि   

१.१.९  स्वदेशमा न ैरोजगारी सजृना गरी र्वुा जनशर्िको र्वदेश पलार्न रोक्ने, र्वदेशबाट कृर्र् सम्बर्धि ज्ञान 

सीप र पुाँजी सर्हि र्केका र्वुाहरुलाई कृर्र् पेशामा आबि गनि कृर्र्मा र्वुा र्बशेर् कार्िक्रम संचालन 

गररनेि    

१.१.१०  रासार्र्नक मल, रासार्र्नक र्बर्ादीहरुको असधिरु्लि, अर्नर्र्धत्रि प्रर्ोग िथा त्र्स्िा उत्पार्दि       

 वस्िहुरुको उपभोगले जन स्वास््र् र पर्ािवरणमा गर्म्भर असर पाने हनुाले त्र्सको र्नर्धत्रण गनि   

 िोस र्ोजना र्नमािण गरी कार्ािधवर्नमा ल्र्ाईने ि    
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१.१.११  गणुस्िरीर् उत्पादन सामाग्री र कृर्र् र्धत्रीकरणका लार्ग कृर्क मतै्री औजार, उधनि प्रर्वर्ि एवं सलुभ 

 कृर्र् कजािको लार्ग समधवर् गररनेि   

१.२  पशुपालन 

 

१.२.१  पशिुन िथा मत्स्र् र्वमा सम्बर्धि कार्िक्रमको लार्ग समधवर् गररनेि   

१.२.२  चौरीपालक कृर्कलाई सलुभ कजािमा पहुच, दाना उत्पादनमा सहर्जकरण लगार्िका सरु्विा वरृ्ि गरी 

चौरीपालन व्र्वसार्मा आकर्र्िि गररनेि    

१.२.३  नगर के्षत्रर्भत्र रहकेा सम्पणूि पशपुालक कृर्कहरुको पशपुंक्षीहरुलाई पश ुस्वास््र् उपचार सेवा उपलब्ि 

गराइनेि   

१.२.४  नश्लसिुारको माध्र्ामले स्थानीर् पशहुरुमा गणुात्मक सिुार ल्र्ाइनेि   

१.२.५  पश ुआहारामा सिुार ल्र्ाउन र्वर्भधन बहुवर्र्िर् घााँस खिेी गन,े पश ुचरणको व्र्वस्था र्मलाई डाले घााँसको 

र्वरुवा उत्पादन र र्विरण गनि आवश्र्क नसिरी स्थापना गररनिे   

१.२.६ पशिुन सरुक्षाको लार्ग र्वर्भधन रोगबाट बचाउाँन आकर्स्मक खोप सवेाहरु संचालन गररनेि   

१.२.७  कृर्कहरुले उत्पादन गरेको कृर्र् उपज िथा पशजुधर् पदाथिको बजारीकरणमा समधवर् िथा सहर्जकरण 

गररनिे   

१.२.८  स्थानीर् कुखरुा र बाख्राको व्र्वसार्ीक उत्पादनमा प्रोत्सार्हि गररनेि   व्र्वसार्ीक रुपमा बंगरु, हााँस 

लगार्िका अधर् मासजुधर् उत्पादन बिाउन जोड र्दइनेि   

१.३ पययटन 

 १.३.१ र्स नगरलाई सर्ा, स्वच्ि िथा हररि वािावरणमा रर्ह प्राङ्गाररक खानाको स्वाद सर्हि र्वदा मनाउन े 

     गरी स्वदरे्श िथा र्वदेशी पाहुनाको लार्ग आकर्िक गधिव्र्को रुपमा र्वकास गने नीर्ि अवलम्वन गररनेि   

 १.३.२  वस्िी हररर्ाली िथा सौधदर्िकरण गने कार्िलाई प्राथर्मकिा र्दईनेि   

 १.३.३  सबै िमािवलम्वीहरुलाई आकर्र्ििगरी िार्मिक पर्िटन प्रवििन गनि िथा िार्मिक पर्िटनको महत्वपणूि  

      गधिव्र्को रुपमा र्वकास गनि र्हााँ रहकेा प्रमखु गमु्वा, मर्धदर, चचि आर्दको र्नमािण िथा र्जणोद्वार गन े 

      कार्िलाई प्राथर्मकिामा रार्खनेि   

 १.३.४  स्थानीर् नगरवासीलाई स्थानीर् उत्पादनबाट अर्िर्थ सत्कार गनि प्रोत्सार्हि गररनेि   कृर्र् पर्िटन, पर्ाि  

      पर्िटन, शैर्क्षक पर्िटन, सहकारी पर्िटन, होमस्टे आर्दलाइ प्रोत्सार्हि गररनेि   

 १.३.५  बिुपाकि , टोर्नहगेन पाकि , खावाडााँडा पाकि  (भ्र् ूटावर सर्हि), स्टोन पाकि  र र्जरी िालको गरुुर्ोजना  

        िर्ार गरी सकेको हनुाले िी र्ोजना  प्रदेश सरकार समिेको सहर्ोगमा कार्ािधवर्न गररनेि   

 १.३.६  िेर्धजङ िथा एडमण्ड र्हलारीको सम्झनासंग जोर्डएको संरचनालाई उर्चि संरक्षण गरी त्र्सलाई िेर्धजङ 

       र्हलारी पाकि  नामाकरण गरी पर्िटकको महत्वपणूि गधिव्र्को रुपमा र्वकास गररनेि   
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 १.३.७  र्जरी नगरपार्लका र्भत्रका गरुु ररम्पोिे र र्जरी िाललाई गौरवको आर्ोजनाको रुपमा र्लई सो सम्वर्धि   

      कार्िलाई र्नरधिर अगार्ड विाईनेि   

 १.३.८  िार्मिक पर्िटन र्वकासका लार्ग र्जरी नगरपार्लका वडा नं ७ मा पने हनमुधिे डााँडामा हनमुानको अग्लो  

      टावर र्नमािण गने कार्िका लार्ग प्रदेश सरकार, वैत्र्श्वर गा.पा. िथा गौररशंकर गा.पा. समिेसंगको  

           सामरु्हक साझेदारीमा कार्िक्रम वनाई कार्ािधवर्न गनि आवश्र्क पहल गररनेि   

१.४  सहकािी 

१.४.१ गरीर्वमा र्पर्ल्सएका नगरवासीलाई सीप िथा आर् आजिनमा गोलवधद गनिको लार्ग मर्हला सहकारी, 

कृर्र् सहकारी, लघउुद्यम सहकारी गिन गनि प्रोत्साहीि गरी र्स्िा संस्थाको सचंालनमा नगरपार्लकाबाट 

र्वशेर् सहर्ोग गररनेि   

१.४.२ स्थानीर् सहकारी सम्वर्धि क्षमिा अर्भवरृ्िको लार्ग र्वशेर् कार्िक्रम सचंालन गररनेि   

 १.४.३ र्नजी िथा सहकारी के्षत्रको संलग्निा बिाउद ै करार सम्झौिामा आिारीि िथा सहकारी खिेीलाई 

प्रथार्मकिा र्दई मलू्र् श्रृंखला पिर्ि अनसुार उत्पादनदेर्ख बजाररकरण सम्मका कार्िक्रमहरु एर्ककृि 

रुपमा सचंालन गररनेि   

१.४.४ सहकारी  सम्वर्धि रार्ष्ट्रर्, प्रादरे्शक र स्थानीर् संघ संस्थासंग समधवर् र सहकार्ि गररनेि   

१.४.५ प्राङ्गाररक खिेीका सम्भार्वि वस्ि ुर के्षत्रहरुको पर्हचान एवं उत्पादन वरृ्ि गरी उत्पार्दि प्राङ्गाररक 

वस्िकुो ब्राण्ड प्रवििन गद ै रार्ष्ट्रर् िथा अधिरािर्ष्ट्रर् स्िरमा बजाररकरण गनि सहकारी सस्थाहरुलाई 

प्रोत्सार्हि गररनेि   

१.४.६ र्स नगरपार्लका नगरकार्िपार्लकाले र्नमािण गरेको सहकारी ऐनको मापदण्डर्भत्र रहनेगरी नगरर्भत्र भएका 

सहकारीहरु व्र्वर्स्थि गररनेि   साथै नगरर्भत्रका सहकारीहरुको सरू्चकरण गने अनगुमन, मलू्र्ाङ्कन 

गने िथा र्नर्मन गने कार्ि गररनेि    

२.  संस्थागि मवकास ि सेवा प्रवाह सम्बमन्ध नीमि  

 २.१    र्वर्शे कार्िक्रमको रुपमा र्जरी नगरपार्लकालाई र्वर्भधन वडा कार्ािलर्हरु र्नमािण गनि जग्गा दान गने  

     दािाहरु िथा र्वर्भधन र्विामा उत्कृि नगरका महानभुावलाई नगर र्दवसको अवसरमा र्वशेर् सम्मान      

      गने कार्िक्रम सचंालन गररनेि   

२.२  सेवा प्रवाह चसु्ि, दरुुस्ि, भरपदो र जनमखुी बनाउाँदै नागरीकमतै्री सवेा प्रवाहलाई उच्च प्राथर्मकिामा 

रार्खनेि   

२.३   धर्ार् सम्पादन कार्िमा पणूि अग्रसरिा र्लई धर्ार्र्क प्रकृर्ालाई भरोसार्ोग्र् बनाईनेि   साथ ैसमाजमा 

भएका सामाधर् र्ववाद र द्वधदलाई मलेर्मलापको माध्र्मद्वारा समािान खोज्ने प्रर्ास गररनेि   

  २.४  सम्पणूि कमिचारीहरुको कार्िर्ववरण बनाई कार्ािधवर्न गररनेि िथा त्र्सकैो आिारमा मलू्र्ाङ्कन गने 

पिर्िको र्वकास गररनेि   
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२.५ नगरपार्लकाबाट स्वीकृि भएका ऐन, र्नर्म, नीर्ि, कार्िर्वर्िलाई उच्च प्राथर्मकिाका साथ पालना  

गररनेि   स्वीकृि ऐन र्नर्म नगरपार्लकाको वेव साईटमा राखी सविसािारणको जानकारीका लार्ग सपं्रेशण 

गने िथा समर्ानकुुल अध्र्ावर्िक गने कार्िलाई र्नरधिरिा र्दईनेि   

२.६  ऐन र्नर्म िथा कार्िर्वर्िलाई समर्ानकुुल हुनेगरी संसोिन िथा पररमाजिन गररनेि   

२.७   साविजर्नक सम्पर्त्तमा हुने अर्िक्रमणलाई रोक्ने नीर्ि अर्ख्िर्ार गररनेि   

२.८ र्स नगरबाट र्नमािण सम्पधन हुन े हरेक र्ोजनाको अनगुमन पश्चाि मात्र भिुानी र्दने व्र्वस्थालाई 

कडाईकासाथ लाग ुगने पिर्िको र्वकास गररनेि   

३. सािामजक मवकास नीमि  

धिय संस्कृमि रिमिरिवाज िथा पिम्पिा 

1. र्सनगर र्भत्र रहकेा मर्धदर, गमु्बा, चचि जस्िा ऐर्िहार्सक, सांस्कृर्िक िथा परूािार्त्वक सम्पदाको संरक्षण, 

संवििन र र्वकासलाई र्नरधिरिा र्दन आवश्र्क कार्िक्रम सचचालन गररनेि   

2. समाजमा र्वद्यमान िमि, प्रथा, परम्परा, रीर्ि िथा संस्कारका नाममा हुन ेसबै प्रकारका र्वभेद, असमानिा, 

शोर्ण र अधर्ार्लाई धर्नूीकरणमा सहर्ोग परु्ािउन े खालको जनचेिनामलूक कार्िक्रमको सचचालनलाई 

र्नरधिरिा र्दइनेि   

मशक्षा, युवा िथा खेलकुद 

1. आिारभिू र्शक्षामा सबैको पाँहचु सरु्नर्श्चि गनि आर्थिक रुपमा अर्ि कमजोर पररवारका बालबार्लकाको 

अध्र्र्नलाई सहज बनाउन िात्रवरृ्त्त र्दन ेव्र्वस्था गरीन ेि    

2. नगर र्शक्षा र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ािधवर्नका लार्ग र्थोर्चि व्र्वस्था र्मलाइने ि   

3. नगर र्शक्षा ऐनको संशोिन िथा नगर र्शक्षा र्नर्मावली र्नमािण गरी लाग ूगरीने ि   साथै र्शक्षामा र्नजीके्षत्रको 

लगानीलाई व्र्वर्स्थि िथा र्नर्मन गनि आवश्र्क र्नदेर्शका एवं कार्िर्वर्ि बनाई कार्ािधवर्न गरीने ि   

4. अर्िररि र्क्रर्ाकलापहरुको माध्र्मबाट र्वद्याथीहरुको चौिर्ी र्वकासमा सहर्ोग परुर्ाउने खालका र्वगिका 

कार्िक्रमहरुलाई र्नरधिरिा र्दइन ेि  

5. सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा सचचालनमा रहकेो बहुिह बहुस्िर र्सकाइ (MGML) पिर्िको कार्ािधवर्नलाई 

थप प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क व्र्वस्था र्मलाइने ि   

6. नगरर्भत्रका र्वद्यालर्हरुमा र्वद्यमान नगर र्शक्षा ऐनअनरुुप व्र्वस्थापन सर्मर्ि र हरेक वडामा र्शक्षा 

सर्मर्िको गिन गरी व्र्वस्थापन सर्मर्ि िथा वडा र्शक्षा सर्मर्िका पदार्िकारीहरु र र्वर्र्गि र्शक्षकहरुको 

क्षमिा र्वकास िार्लम कार्िक्रम सचचालन गरीने ि   

7. नगर स्िरमा सवोत्कृि र्सकाइ उपलर्ब्ि हार्सल गने र्वद्याथी, र्वद्यालर् िथा र्शक्षकहरुलाई थप प्रोत्सार्हि 

गनि उपर्िु मापदण्ड र्निािरण गरी परुस्कृि गने व्र्वस्था र्मलाइने ि   
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8. नगरस्िरमा र्लइन े आिारभिू िह उत्तीणि परीक्षालाई थप व्र्वर्स्थि गनुिका साथै अधर् कक्षा िथा िहको 

मलू्र्ांकन प्रणालीलाई समिे व्र्वर्स्थि बनाइनेि    

9. नगरर्भत्रका र्वद्यालर्हरुको आवश्र्किाको सवेक्षण गरी थप व्र्वर्स्थि बनाउन र्वद्यालर्हरुको समार्ोजन, 

िह िथा कक्षा थपघट गने नीर्िको कार्ािधवर्न गरीने ि   

10.  नगरपार्लकाले अवलम्बन गरेको Clean Jiri, Green Jiri र Organic Jiri को  र्दििकार्लन लक्ष्र्को 

कार्ािधवर्नलाई सघाउ परु्ािउन र्वद्यालर्स्िरबाट र्वद्याथीहरुको पररचालन गन,े सचेिनामलूक कार्िक्रमहरुको 

सचचालन गन,े र्वद्यालर्हरुमा रू्लबारी र्नमािण िथा वकृ्षारोपण गने जस्िा कार्िक्रमहरुलाई जोड र्दई उत्कृि 

हररि र्वद्यालर्को मलू्र्ाङ्कन िथा िनोट गरी परुस्कृि गन ेव्र्वस्था र्मलाइने ि   

11. र्वद्यालर् र समदुार्मा र्सकाइमतै्री वािावरण र्नमािणमा सघाउ पगु्न े गरी शैर्क्षक मलेा िथा सम्मलेनको 

आर्ोजना गरीने ि    

12. सचेि अर्भभावक, र्नपणू र्वद्याथी र्नमािणका लार्ग अर्भभावक र्शक्षा कार्िक्रम सचचालन गरीने ि    

13. स्वस्थ, सक्षम र अनशुार्सि नागरीक र्नमािणका लार्ग खलेकुद र्वकास गनि एकवडा एक खले मदैान र 

नगरस्िरीर् एक रंगशाला र कभडि हल र्नमािणका लार्ग आवश्र्क पहल गररनेि   

14. नगरर्भत्रका खले प्रर्िभाहरुको पर्हचान, प्रवििन िथा र्वकासका लार्ग नगरस्िरमा र्वर्भधन खलेहरुको 

आर्ोजना गनुिको साथै नगरर्भत्र र बार्हर आर्ोर्जि खलेहरुमा सहभार्गिाका लार्ग आवश्र्क व्र्वस्था 

र्मलाइने ि   साथै र्वुाहरुलाई उद्यमी बनाउनको लार्ग प्रोत्सार्हि गररनेि    

15. नगरपार्लका स्थापना भएको र्दनलाई खलेकुद र्दवश घोर्णा गरी र्वर्भधन खलेकुद कार्िक्रमहरुको आर्ोजना 

िथा खले प्रर्िभाहरुको सम्मान जस्िा कार्िक्रमहरु सचचालन गरीने ि 

स्वास््य 

1. आमा र नवजाि र्शशकुो पोर्ण स्िर अर्भवरृ्ि गन ेउदेश्र्ले र्स र्जरी नगरर्भत्र सतु्केरी हनुे प्रत्रे्क आमालाई 

रु २५०० - का दरले नगरद्वारा थप नगद सरु्विा उपलब्ि गराईनेि  (त्र्स्िो सरु्विा र्लन नगरले र्निािरण गरेको 

आवश्र्क मापदण्ड परुा गरेको हुनपुन ेि) 

2. प्रदेश सरकारको "एक मवद्यालय एक नसय" कार्िक्रम अधिगिि चाल ुआ.व मा र्जरी माध्र्ार्मक र्वद्यालर्लाई 

िनौट गरी सामार्जक र्वकास मधत्रालर् प्रदशे नं ३ को समधवर्मा र्वद्यालर्मा स्वास््र् सवेा, वाल स्वास््र् 

प्रवििन, प्रजनन ्िथा र्ौन स्वास््र् परामशि जस्िा सवेा प्रवाह गररनेि   

3. नगरवासीको औसि आर् ुबिाउन, मािरृ्शश ुर बालमतृ्र्दुर घटाउन िथा सनुौलो हजार र्दन कार्िक्रमलाई 

प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क व्र्वस्था र्मलाइने ि   
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4. समस्ि र्जरीबासीको स्वास््र्लाई प्रवििन गनि खोप कार्िक्रम, कुष्ठरोग कार्िक्रम, पररवार र्नर्ोजन कार्िक्रम, 

र्कशोरर्कशोरी िथा अधर् सचेिनामलूक कार्िक्रमहरु प्रभावकारीरुपमा सचचालन गनि र गभिविी िथा 

सतु्केरीसाँग उपमरे्र कार्िक्रमलाई अर्घ बिाइनेि   

5. नगरर्भत्रका स्वास््र् चौकीबाट प्रवार्हि सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास््र् कार्िकिािहरुको क्षमिा र्वकास 

िार्लम सचचालन, और्िी िथा स्वास््र् सामग्री िुवानीको उर्चि प्रबधि, आवश्र्किानसुार गाउाँगाउाँमा 

स्वास््र् र्शर्वरहरुको सचचालन, संघबाट प्राि स्वास््र्सम्बधिी कार्िक्रम सचचालनका लार्ग आवश्र्क थप 

रकमको व्र्वस्था र्मलाउनकुा साथै मर्हला स्वास््र् स्वरं्सेर्वकाहरुका लार्ग प्रोत्सार्हि गने खालका 

कार्िक्रमहरु िर् गरी कार्ािधवर्न गरीने ि    

6. साथै ज्रे्ष्ठ नागरीक, अपांग िथा असहार् व्र्र्िहरुका लार्ग र्नशलु्क स्वास््र् सवेाको व्र्वस्था र्मलाइने ि 

  त्र्स्िैगरी एम्बलेुधस सेवालाई प्रभावकारीरुपमा सचचालन गनि आवश्र्क व्र्वस्था र्मलाइने ि   

7. र्जरी अस्पिालबाट प्रवार्हि सवेाको गणुस्िर वरृ्ि गनि र्बरामीको लार्ग खाद्याधनको व्र्वस्था, भौर्िक 

संरचनाको ममिि संभार िथा अर्ि आवश्र्कीर् सहार्कस्िरको कमिचारीको समिे र्थोर्चि प्रबधि गररनेि 

साथै "एक वडा एक स्वास््य संस्था" भधने संघीर् स्वास््र् नीर्िलाइ अवलम्बन गररनेि    

िमहला, बालबामलका िथा जेष्ठ नागिीक 

1. मर्हलासम्बधिी र्वद्यमान काननुहरुको अर्भमखुीकरण, नगरस्िरीर् नारी र्दवशको आर्ोजना मार्ि ि लैङ्र्गक 

सचेिना अर्भवरृ्ि गदै लैङ्र्गक र्हसंाको धर्नूीकरण गरीने ि   

2. "प्रदेश ि स्थानीय िहको एउटै सन्देश, बालमववाहिुक्त हाम्रो प्रदेश" भधने नारालाई प्राथर्मकिा र्दई 

कार्ािधवर्न गरीने ि   साथै र्जरी नगरपार्लकालाई बालमतै्री नगरपार्लका घोर्णा गनि आवश्र्कीर् कार्िक्रमहरु 

सचचालन गरीने ि   

3. स्थानीर् सरकारलाई बालबार्लकाप्रर्ि उत्तरदार्ी बनाउन स्थानीर् एर्.एम. स्टेशनमा बालबार्लकासाँग मरे्र 

कार्िक्रम सचचालन गरी सचूनाको आदानप्रदान िथा पारस्पररक सचचारको व्र्वस्था र्मलाइने ि   

4. प्रत्रे्क र्वद्यालर्का आाँखा कमजोर भएका र्वद्याथीको लार्ग चस्मा र्विरण कार्िक्रमलाई अगार्ड बिाइनेि    

5. बालअर्िकारको सम्मान, संरक्षण र सवंििन गनि नगरस्िरमा बालसचजालको गिन िथा र्वद्यालर्स्िरमा 

बालक्लवहरुको गिन गरी नगरपार्लकामा दिाि गराई र्वर्वि सचेिामलूक कार्िक्रमहरुमा सहभागी हुन े

व्र्वस्था र्मलाइने ि   

6. ज्रे्ष्ठ नागरीकहरुको हक र्हिको सम्मान िथा संरक्षणको लार्ग र्वर्भधन संस्थागि व्र्वस्थाहरु गनुिको साथै 

ज्रे्ष्ठ नागरीकहरुको अर्भनधदन, नगरर्भत्रका स्वास््र् संस्थाहरुमा र्नशलु्क स्वास््र् सेवा, सामार्जक सरुक्षा 

भत्तालाई सहजिंगबाट र्विरणको व्र्वस्था लगार्िका कार्िहरु गरीन ेि   
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7. नगरवाट प्रदान गदै आएको जेष्ठ नागरीक काडि र्विरण गने कार्िलाई र्नरधिरिा र्दईनेि   

अल्पसंख्यक, दमलि जनजामि िथा अपाङ्गिा  

1. र्सनगरपार्लकार्भत्रको जनसंख्र्ासम्बधिी सबैखाले ि्र्ाङ्क वडास्िरमा संकलन गरी गरीब िथा बेरोजगार, 

अल्पसंख्र्क, दर्लि, जनजार्ि र अपांगिा भएका व्र्र्िसम्बधिी ि्र्ाङ्क वगीकरण िथा अर्भलेख 

व्र्वस्थापन गरीलर्क्षि कार्िक्रमहरुको र्नमािण िथा सचचालन गररनेि  

2. नगरर्भत्रका अपांगिा भएका व्र्र्िहरुको हक र्हिको संरक्षण गनि अपाङ्गिा भएका व्र्र्िको पर्हचान गरी 

अपांगिा पररचर् पत्र र्विरणको व्र्वस्था र्मलाई सहार्िा सामाग्रीहरुको व्र्वस्था िथा सहार्िामलूक 

िार्लमको व्र्वस्था गरीनकुो साथै अपांग र्दवश मनाउने कार्िको थालनी गरीने ि   

गैि सिकािी संघसस्था 

1. नगरपार्लका के्षत्रमा कार्िरि गैरसरकारी सघं/सस्थाले संचालन गने कार्िक्रममा आवश्र्क समधवर् एव ंर्नर्मन 

गनि संस्था पररचालन िथा व्र्वस्थापन र्नदरे्शका िर्ार गरी कार्ािधवर्न गररनेि   

2. नगरपार्लकाले र्ोजना िथा कार्िक्रममा दोहोरोपन नआउने गरी र्ोजना िथा कार्िक्रम संचालन गने व्र्वस्था 

र्मलाईनेि    

3. नगरपार्लका र्भत्र कृर्ार्शल गैरसरकारी सघंसस्था वा व्र्र्ि मार्ि ि सचचालन हुने र्ोजना िथा कार्िक्रमलाई 

थप प्रभावकारी बनाउन नगरस्िरीर् अनगुमन संर्धत्र र्नमािण गरी अनगुमनको व्र्वस्था गररनेि    

4. गैरसरकारी संघसस्था वा व्र्र्ििारा नगरपार्लका र्भत्र सचचार्लि र्ोजना िथा कार्िक्रमहरुको अििवार्र्िक 

िथा वार्र्िक मलु्र्ांकन िथा समीक्षा गररनेि    

5. नगरपार्लका र गैरसरकारी संघसस्था वा व्र्र्ि बीच नगरर्भत्र हुने कार्िका सम्वधिमा सहकार्ि, समधवर् िथा 

सहजीकरण गररनेि   

6. गैर सरकारी संघसंस्था वा व्र्र्िसंग लागि साझेदारीमा समिे र्ोजना िथा कार्िक्रम सचंालन गनिका लार्ग 

म्र्ार्चङ र्ण्डको व्र्वस्था गररनेि   लागि साझेदारीमा समिे र्ोजना िथा कार्िक्रम सचंालन गररनेि   

पुनमनयिायण 

1. जनप्रर्िर्नर्िका रुपमा र्नवािर्चि भएपर्ि हाम्रो मखु्र् प्राथर्मकिा भकूम्प पर्िको पनूर्निमािण र्थर्ो र्सै कुरालाई 

मध्र् नजरगद ैिोर्कएकै समर्मा नीर्ज आवास र्नमािण कार्ि सम्पधन गनि िोस र्ोजना र कार्ििार्लका अर्घ 

सान ेनीर्ि अवलम्वन गररनेि   

 

 

 

 



 

14 

 

सिसफाई िथा खानेपानी 

1. "एक घि एक धािा" भधने संघीर् सरकारको नीर्िलाई र्स नगरको हकमा समिे आत्मसाथ गदै जान ेनीर्ि 

र्लईनेि   

2. खानेपानी सरु्विा नपगेुका िाउाँमा जनिाको पहुाँच र्वस्िारका साथै खानपेानीको गणुस्िर सिुारमा र्वशेर् ध्र्ान 

र्दईनेि   

3. खानेपानीको गणुस्िर सिुारका लार्ग मलूि खानपेानीका महुान सिुार कार्िक्रमलाई प्राथर्मकिामा राख्ने नीर्ि 

अर्ख्िर्ार गररनेि   

4. र्ोहोरमलैा व्र्वस्थापनको लार्ग र्ोहरलाई कुर्हने र नकुर्हन े र्ोहरमा वर्गिकरण गरी व्र्वस्थापन गनि 

सचेिनामलूक कार्िक्रम संचालन गररनेि   

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

पानी िथा र्ोहरमलैा र्ाल्ने कार्िलाई पणुिि र्नर्धत्रण गने नीर्ि र्लईनेि   

6. प्रदेश सरकार िथा संघीर् सरकारसंग आवश्र्क समधवर् गरी नगरका प्रमखु शहरी के्षत्रमा िल र्नकास िथा 

र्ोहर पानीको प्रशोिन गने व्र्वस्था र्मलाईनेि   

7. वरृ्टस वेलरे्र्रद्वारा र्नमािण भएका खानपेानी र्ोजनाहरुको ममिि संभारको कोर्को लार्ग पर्हलो पटक प्रर्ि 

र्ोजना रु ५०,००० -  सहर्ोग उपलब्ि गराइनेि    

युवा, श्रि िथा िोजगािी 

1. नगरर्भत्र लगानीमतै्री वािावरण र्नमािण गरी लगानी र्भत्र्र्ाउने िथा र्वुा लर्क्षि सीप मलूक र व्र्वसार् मलूक 

िार्लम सचंालन गरी र्वुाहरुलाई पर्ािि रोजगारीको अवसर सजृना गने नीर्ि अर्ख्िर्ार गररनेि   

2. र्वदशे पलार्न हनुे र्वुा सोचलाई र्नरुत्सार्हि गरी नमनुाको रुपमा र्वुा व्र्वसार्र्क कार्िक्रम सचंालन गन े

नीि अर्ख्िर्ार गररनेि   

3. नगरर्भत्र रहने हरेक श्रर्मकको अर्िकारको संरक्षण गद ैश्रमको उर्चि सम्मान गने व्र्वस्था र्मलाईनेि   

4. संघीर् सरकारद्वारा सचचार्लि प्रिानमधत्री रोजगार कार्िक्रमलाई कार्िर्वर्ि अनसुार कार्िधवर्न गनि आवश्र्क 

समधवर् गररनेि    

४. मवत्तीय व्यवस्थापन िथा सुशासन नीमि 

 

४.१नगरवासी, राजनरै्िक दल, नागरीक समाजको सल्लाह सझुावलाई सम्मान गदै र्वगि दरे्ख लाग ुहुदै आएको 

एर्ककृि सम्पर्त्त करलाई पनु: संरचना गरी घर र घरले चचकेो जग्गालाई मात्र एर्ककृि सम्पर्त्त कर लगाई 
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बााँकी जग्गामा मालपोि कर लगाउने काननूी व्र्वस्थालाई कार्ािधवर्न गररनेि   जसवाट स्थानीर् 

नागरीकलाई कर िुटको महशसु हनुेि   

४.२ आधिररक आम्दानीलाई पारदशी बनाई कर र्िने वािावरण बनाउन आधिररक आम्दानीबाट उिेको रकम 

"जनिाको कि जनिाकै लामग" भधने नाराका साथ स्थानीर् पवूाििार र्वकास कार्िक्रममा न ैखचि गन े

रणनीर्ि अवलम्वन गररनेि   

४.३ नगरको शार्धि स-ुव्र्वस्था र अमनचर्न कार्म राख्न िथा अपराि अनसुधिानमा महत्वपणूि भरू्मका र्नवािह 

गनि नपेाल प्रहररसंग समधवर् गरी नगरका प्रमखु स्थानमा CCTV क्र्ामरा राख्ने व्र्वस्था र्मलाईनेि    

४.४ स्थानीर् सरं्चि कोर् सचंालन र व्र्वस्थापनमा एकरुपिा र र्मिव्र्ीिा कार्म गनि लाग ुभएको स्थानीर् सरं्चि 

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

प्रभावकारी िंगले लाग ुगररनेि    

४.५ कार्िसम्पादनमा सचूकमा आिाररि प्रोत्साहन प्रणाली अवलम्वन गररनेि   

४.६ कमिचाररको धर्नूिालाई मध्र्नजर राख्दै एक भधदा बिी वडामा सेवाप्रवाह गनि खर्टने वडा सर्चव िथा 

कार्ािलर् र वडा दवुै हनेे कमिचारीलाई अर्िररि सरु्विा प्रदान गने व्र्वस्था गररनेि   

४.७ सम्पणूि वडा कार्ािलर्हरुमा ईधटरनेट सेवा परु्ािई सेवा प्रवाहलाई थप चसु्ि र प्रभावकारी वनाईनेि   

४.८ नगरके्षत्र र्भत्र संचार्लि र्वर्भधन प्रकारका व्र्वसार्ीहरुको लगि संकलन गरी व्र्वसार् दिाि गने प्रकृर्ालाई 

व्र्वर्स्थि गररनेि   

४.९  भएका वेरुज ुर्स्र्र्ौट गनि अर्िकिम प्रर्ास गररनेि िथा वेरुज ुघटाउन उल्लेख्र् सिुार गररनेि   

४.१०  उपभोिा, कमिचारी िथा पदार्िकारीहरुको क्षमिा र्वकासका कार्िक्रम र्नरधिर सचचालन गररनेि   

४.११  नगरको कर िथा गैरकर राजश्वको सभंावनालाई आकलन गरी आधिररक आम्दानी वरृ्ि गनि राजश्व सिुार 

कार्िर्ोजना िर्ार गररनेि   

५. पुवायधाि  मवकास नीमि  

 सडक िथा पदिागय 

1. गरुु ररम्पोिे मरु्िि र बौि केधि र्नमािण सम्बर्धि कार्िहुन ेस्थान सम्म जोड्ने रािमाटे-पटास ेसडकलाई नगरको 

नमनुा हररि सडकको रुपमा र्वकास गररनेि   साथै प्रदेश सरकारको आर्थिक सहर्ोगमा र्स सडकको 

स्िरोधनर्ि र्सै वर्ि सम्पधन गररनेि    

2. चेदुिङलाई नगरको प्रमखु पर्िटर्कर् गधिव्र्को रुपमा र्वकास गन े हिेलेु पटासे-चदेुिङ पदमागि सिुार िथा 

पदमागिमा र्वश्राम स्थल र्नमािण गने कार्िक्रमलाई प्राथर्मकिा र्दईनेि   

3. नर्ााँ सडक खोल्ने कार्िलाई र्नरुत्सार्हि गन ेर भैरहकेा सडकको स्िर उधनर्ि गने र्स नगरको मौजदुा नीर्िलाई 

र्नरधिरिा र्दईनेि   
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4. नगरपार्लका कार्ािलर्बाट सबै वडा कार्ािलर् जोड्न ेसडकलाई बाहै्र मर्हना चल्नेगरी स्िरोधनर्ि गने कार्िलाई 

उच्च प्राथर्मकिा र्दईनेि   

5. डोजर, स्काभटेर जस्िा भारी सवारी सािनको प्रर्ोगमा कडाई गने नीर्िलाई अर्ख्िर्ार गररनेि    

6. नगरपार्लका र्भत्रको मखु्र् सडकबाट शाखा सडक खोल्दा नगरपार्लकाको अनमुर्ि र्वना खोल्न नपाईन े

नीर्िलाई अवलम्वन गररनेि   

7. नगरका मखु्र् सडकमा पन ेखोलाहरुमा सघंीर् िथा प्रदेश सरकारको समधवर्मा मोटरेवल पलु िथा अधर् 

अत्र्ावश्र्क स्थानमा झोलङ्ुगे पलु र्नमािण गनि आवश्र्क पहल गररनेि    

8. प्रदेश सरकारको सहर्ोगमा मानेडााँडा गोलाई देर्ख नगरको मखु्र् कार्ािलर् भवन सम्मको सडक स्िरोधिी र्स ै

वर्ि सम्पधन गररनेि    

9. नगरको उत्तर दर्क्षण जोड्न लाईर् लाईन मार्नने मजिी-मकने सडक िथा नगरलाई पवूि पर्श्चम जोड्न महत्वपणूि 

भरू्मका खले्न ेअस्िला-भोले सडक लाई प्रदेश सरकारको समधवर्मा कार्िधवर्न गन ेगरी आवश्र्क व्र्वस्था 

र्मलाईनेि    

मवद्यिु, उजाय िथा संचाि 

1. र्वद्यिु सरु्विाबाट वर्चचि िररएर रहकेा घरपररवारलाई सौर्ि उजािको माध्र्मबाट र्वद्यिु सेवा परु्ािईनेि   

2. दरु सचंार सेवा प्रदार्कहरुको सहकार्िमा दरुसचंार सवेालाई भरपदो र र्नर्मीि गराई कार्ािलर्लाई प्रर्वर्िमतै्री 

बनाईनेि   

भवन िथा अन्य संिचना 

1. र्नमािण गनि बााँकी रहकेा वडा कार्ािलर् भवन र्नमािण गने कार्ि िथा अत्र्ावश्क अधर् संरचना र्नमािण गन े

कार्िलाई उच्च प्राथर्मकिामा रार्खनेि   

2. र्जरी नगरपार्लका वडा नं ५ वसपाकि  र्स्थि नगरपार्लकाको स्वार्मत्वमा रहकेो जग्गामा नगर र्वकास कोर्को 

ऋण िथा नगरपार्लकाको साझेदारीमा सर्पङ कम्प्लेक्स र्नमािण गने कार्ि आगामी आ.व मा शरुु गररनेि    

3. नगरपार्लकाको कार्ािलर् भवनलाई सरुर्क्षि, व्र्वर्स्थि र प्रर्वर्िमतै्री बनाईनेि   

4. व्र्वर्स्थि शहरी र्वकासका पवूाििार र्नमािण गनि प्रदेश िथा सघंीर् सरकारसंग समधवर् गररनेि   

उद्योग 

1. कृर्र् िथा जडीवटुीमा आिाररि लि ुउद्योग स्थापना गरी रोजगारीका अवसर र्सजिना गनि प्रोत्साहन गररनेि   

2. नगरर्भत्रका सम्भाव्र् खानीजधर् वस्िहुरुको अनसुधिान, अधवरे्ण र उत्खननका कार्िक्रम अगार्ड बिाईनेि   

3. सहकारीमा आिाररि लघ ुउद्यम, घरेल ुिथा साना उद्योग स्थापना गनि र्वशेर् जोड र्दईनेि   
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4. स्थानीर् स्िरमा उत्पार्दि वस्िकुो रार्धडङ गरी र्नर्ािि गनि सहर्जकरण गने व्र्वस्था र्मलाईनेि   

5. स्थानीर् जडीवटुी िथा उच्च मलू्र्का र्लरू्ल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गररनेि    

६.  वािाविण िथा मवपद् व्यवस्थापननीमि 

६.१ र्जरीलाई हररि नगरको रुपमा र्वकास गरी प्रत्रे्क र्जरी नगरवासीलाई स्वच्ि र स्वस्थ वािावरणमा बााँच्न ेआिार 

िर् गनि नगरवासीको साझेदारीमा वकृ्षारोपण िथा वन संरक्षणका कार्िक्रम संचालन गररनेि   

  ६.२ र्स नगरले र्लएको Clean Jiri, Green Jiri र Organic Jiri को र्दििकार्लन लक्ष्र्लाई प्रवििन गन े

कार्िक्रमलाई व्र्ापक रुपमा अगार्ड बिाइनेि   र्सकालार्ग र्नम्न उपार् अवलम्वन गररनेि   

६.२.१. प्रत्रे्क घरपररवार िथा टोललाई र्ोहरलाई ३ भागमा वर्गिकरण गनि प्रोत्सार्हि गररनेि   

६.२.२ र्ोहरमलैाको उर्चि व्र्वस्थापन गनि स्थाई संकलन र व्र्वस्थापन केधि र्नमािण गन ेउपर्िु स्थान 

 खोर्ज गरी र्नमािण गने कार्ि अगार्ड बिाईनेि   

६.२.३ टोल टोलबाट वर्गिकृि र्ोहरलाई सवारी सािनको माध्र्मवाट सकंलन केधिमा परु्ािई उर्चि  

 व्र्वस्थापनका उपार् अवलम्वन गररनिे   

६.२.४ टोलिथा वर्स्िहरुलाई र्ोहरजधर् र्क्रर्ाकलाप गनि र्नरुत्सार्हि गररनेि   

६.२.५ घरपररवार िथा टोलहरुलाई र्ोहरमलैाको उत्पादनमा कमी, प्रशोिन गन ेिथा पनु: प्रर्ोग गन ेसम्वधिी 

चेिना अर्भवरृ्िको कार्िक्रम अगार्ड बिाईनेि   

६.२.६ प्लार्स्टकका सामानको प्रर्ोगलाई धर्रू्नकरण गने िथा प्लार्स्टकका झोलाको प्रर्ोगलाई र्नरुत्सार्हि 

गदै प्लार्स्टक झोलामिु र्जरी वनाउनेकार्िमा टोल र्वकास सर्मर्िको सर्क्रर्िालाई प्रोत्सार्हि गररनेि 

  

६.२.७ र्जरी नगरलाई प्रदरु्र्ि बनाउन भरू्मका खले्न ेप्लार्स्टक पोल्ने िथा खाडलमा गाड्ने कार्िलाई पणूिि  

र्नर्िे गररनेि   

६.३ संर्िु राष्ट्र संघको वािावरण सम्वधिी कोर् (GEF) अधिरगि पाररर्स्थिीकीर् प्रणालीहरु संरक्षण गदै 

जीर्वकोपाजिन सिुार (EbAII) कार्िक्रम सचंालन गररनेि   साथै जैर्वक र्वर्वििा, पर्ािवरण िथा वािावरण 

संरक्षण सम्वधिी जनचेिना अर्भवरृ्ि गने कार्िक्रम अगार्ड  विाईनेि   जसकालार्ग िार्लम, गोष्ठी र सरे्मनारका 

कार्िक्रम सचंालन गररनेि   

६.४  स्वच्ि, सर्ा र हराभरा कार्म राख्न खालीिाउाँमा वकृ्षारोपण गन ेिथा वािावरणमतै्री कार्िलाई उच्च प्राथर्मकिा 

र्दईनेि   
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६.४.१ हरेक घरपररवारलाई घरपररसरमा दखे्ने िाउाँमा रू्लहरु रोप्ने कार्िलाई प्रोत्सार्हि गररनेि   

६.४.२ हररर्ाली र सधुदर टोल बनाउन प्रोत्सार्हि गनि उत्कृि टोललाई परुस्कृि गररनेि   

६.५  स्थानीर् वािावरण अनकुुल िथा भर्वष्ट्र्मा प्रर्िर्ल र्दन सक्ने र्लरू्ल, जर्डवटुी िथा वन पदैावरको खिेीलाई 

प्रोत्साहन गररनेि   र्सकालार्ग मागमा आिाररि र्वरुवा र्विरणका कार्िक्रम गररनेि   

६.६    पानीका महुानको संरक्षण गदै र्वर्भधन स्थानमा पोखरी र्नमािण गने कार्िलाई प्रोत्साहन गररनेि   

६.७    वािावरण संरक्षणकालार्ग र्वकासका सामाधर् र्क्रर्ाकलाप सचंालन गदाि समिे वािावरणमा नकारात्मक  प्रभाव 

पनि नर्दने िर्ि  ध्र्ान र्दइनेि   

६.८  सामदुार्र्क वन उपभोिा सर्मर्िको समधवर्मा वन र्डानी गने कार्िलाई र्नरुत्सार्हि गनि र्वशेर् ध्र्ान परु्ािईनेि 

  सार्वकका गा.र्व.स के्षत्र समट्ेने गरी श्र्ामा, मार्ल, र्जरी र िूलोपािल के्षत्रमा एक एक वटा नसिरी स्थापनालाई 

अर्नवार्ि शििको रुपमा अर्घ बिाइनेि   

६.९   समग्रनगरवासीको लार्ग सरुर्क्षि र्जरीको कल्पनालाई साकार पाने अर्भर्ानलाई मिि पगु्ने गरी र्वपद ्पवूि िर्ारी 

िथा र्वपद ्पर्िको क्षर्ि धर्रू्नकरण गनिका लार्ग आवश्र्क िर्ारी गनि र्वशेर् ध्र्ान परु्ािईनेि   जसकालार्ग 

स-साना र्वपदको अवस्थामा ित्काल राहि िथा उिार कार्ि गनिकालार्ग वडा कार्ािलर्लाई सक्षम बनाईनेि   

६.१० र्वपद व्र्वस्थापनमा स्थानीर् सरुक्षा र्नकार्, स्थानीर् जनप्रर्िर्नर्ि िथा टोल र्वकास सर्मिसंग सहकार्ि गरी 

स्वरं्सेवक गिन गने नीर्ि अवलम्वन गररनेि   

६.११ क्षर्िको मलू्र्ाङ्कन गरी राहाि उपलब्ि गराईने व्र्वस्था र्नरधिर लाग ुगररनेि    

नगिस्ििीय गौिवका योजना िथा िहत्वपूणय योजनाहरु   

1. DPR को लार्ग परामशििादा कम्पनी िनौट समिे भसैकेको सधदभिमा नगरस्िरीर् गौरवको प्रमखु र्ोजनाको 

रुपमा रहकेो र्जरी िालको र्नमािण  कार्िलाई प्रदशे सरकारको   सहकार्िमा िुििर गर्िमा अगार्ड बिाईने ि   

2. पटासे डााँडामा र्नमािण हनु गईरहकेो गरुु ररम्पोिे मरू्िि र बौि केधि र्नमािण सम्बर्धि कार्िलाई र्सै आर्थिक 

वर्िमा अगार्ड बिाउन आवश्र्क सहकार्ि गररनेि   

3. वडा नं ६ मा रहकेो विु पाकि  र वडा नं १ मा रहकेो स्टोन पाकि लाई समिे नगरको महत्वपणूि र्ोजना मार्न र्स ै

वर्ि प्रदेश सरकार संग समधवर् गरी DPR र्नमािण सम्पधन गरी अधर् र्नमािणको प्रकृर्ालाई अगार्ड विाईनेि   
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 अव म आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को आर् िथा व्र्र्को सरं्क्षि अनमुान पेश गदििु   आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ 

मा संघीर् सरकारबाट र्वर्त्तर् समार्नकरण अनदुान वापि ्रु १० करोड ७४ लाख, राजश्व वाडर्ााँड वापि ्६ करोड ४१ 

लाख, सशिि अनदुान बापि ्१५ करोड १० लाख, प्रदेश सरकारबाट र्वर्त्तर् समार्नकरण अनदुान वापि ्रु ९८ लाख 

७२ हजार, राजश्व वाडर्ााँड वापि ्१ करोड ५० लाख, सशिि अनदुान वापि ्१६ लाख ३७ हजार प्राि हुन ेअनमुान 

गरीएको ि   त्र्स्िै संघ िथा प्रदेशबाट समार्नकरण अनदुान वापि ्रु ३ करोड, नगरको आधिररक आम्दानीबाट १ 

करोड िथा चाल ुआ व को अनदुान िथा राजश्व वचिबाट  रु ३ करोड पचास लाख स्रोि पररचालन भई आर्थिक वर्ि 

२०७६/०७७ मा कुल रु ४२ करोड ४० लाख ९ हजारको आम्दानी प्रस्िाव गरीएको ि   व्र्र् िर्ि  अनसुचूी (१) 

बमोर्जम चाल ुखचि रु २३ करोड ६ लाख ६२ हजार (५४.४ प्रर्िशि) िथा पुाँजीगि िर्ि  रु १९ करोड ३३ लाख ४७ 

हजार (४५.६ प्रर्िशि) गरी कुल ४२ करोड ४० लाख ९ हजार प्रस्िाव गरीएको ि    

 उल्लेर्खि कुल आर् व्र्र्को अनमुान चाल ुआ व २०७५/०७६ को ३९ करोड ५३ लाख ८६ हजार भधदा 

७.२४ प्रर्िशिले बर्ि हनु आउि   आधिररक आम्दानीको शीर्िगि र्ववरण अनसुचूी (२), चाल ुखचिको शीर्िगि खचि 

र्ववरण अनसुचूी (३) िथा वडा स्िरीर् पवूाििार कार्िक्रमको र्ववरण अनसुचूी (४) र्सैसाथ संलग्न गरी पेश गरेको िु    

 प्रस्ििु नीर्ि िथा कार्िक्रम िजुिमा गन ेप्रकृर्ामा प्रत्रे्क्ष िथा परोक्ष रुपमा सहर्ोग परु्ािउन ुहुन ेराजनीर्िक दल,  

नगर प्रमखु ज्र् ूलगार्ि नगर कार्िपार्लकाको सम्पणूि सदस्र्हरु, र्वर्र्गि सर्मर्िका पदार्िकारी ज्र्हूरु, बजेट िजुिमा 

सर्मर्िका पदार्िकारी ज्र्हूरु, नगरपार्लकाका प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृि लगार्ि सम्पणूि कमिचारी, र्शक्षक, नागरीक 

समाज, र्वर्भधन संघ संस्था िथा सम्पणूि नगरवासी दाजभुाइ िथा र्ददी बर्हनीहरुमा हार्दिक िधर्वाद व्र्ि गनि चाहधिु 

   

 सदाझै प्रस्ििु वार्र्िक बजेट नीर्ि िथा कार्िक्रम कार्िधवर्नमा सम्पणूि सरोकारवाला िथा आम नगरबासीहरुको 

सहर्ोग र सद्भाव रहने अपेक्षा गदििु    
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अनुसूची-१ 

            मजिी नगिपामलका, मजिी, दोलखा   

          आ.व. २०७६/०७७ को प्रस्िामवि आय/व्यय मवविण  

क्र. स  आम्दानी मवविण आय रु क्र.स खचय मवविण खचय रु 

कैर्र्र्ि 

१ र्वर्त्तर् समानीकरण (सघं) १०७४००००० १ चालु खचि ६६६५०००० 
  

२ राजस्व बाडर्ाड (सघं) ६४१००००० २ 
वडागि र्सर्लङ्ग र्भत्रका र्ोजना  

५३५००००० 
  

३ 
र्वर्त्तर् समानीकरण 

(प्रदशे) 
९८७२००० ३ 

म्र्ार्चङ र्ण्ड 
३००००००० 

  

४ राजस्व वॉडर्ाड (प्रदशे) १५०००००० ४ 

भवन र्नमािण(र्वर्भधन वडा कार्ािलर्को 

भवन र्नमािण िथा नगर कार्िपार्लकामा 

ग्र्ारेज र्नमािण) 

१६५००००० 

  

५ ससिि अनदुान (सघं) १५१०००००० ५ 
कृर्र् िथा वागवानी 

७०००००० 
  

६ अधिररक आम्दानी  १००००००० ६ 
पशु पंर्क्ष र्वकास कार्िक्रम  

१५००००० 
  

७ 
सघं /प्रदेश वाट र्वशेर् 

/समपरुक अनदुान  
३००००००० ७ 

नगर र्शक्षा र्ोजना कार्िधवर्न  

५०००००० 

  

८ 
प्रदशे सरकारको शसिि 

अनदुान  
१६३७००० ८ 

स्वास््र् प्रवििन कार्िक्रम  

३०००००० 
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९ राजस्व /अनदुान बचि  ३५०००००० ९ 
पर्िटन र्वकास िथा पवूाििार कार्िक्रम 

(पाकि  समेि) 

५०००००० 

  

  

  
१० 

र्जरी िाल DPR 
१२५००००० 

  

  

११ 
ससं्थागि र्वकास िथा सशुासन (आवर्िक 

र्ोजना, पर्धजकरण िथा ब्र्र्िगि घटना 

दिाि सिुार सर्हि) 

१०००००० 

  

  
१२ 

वन, वािावरण र्वपद ब्र्वस्थापन  
२०००००० 

  

  

१३ 
Clean jiri, Green Jiri, Organic Jiri 

कार्िक्रम  

३०००००० 

  

  
१४ 

र्वुा/खेलकुद 
२५००००० 

  

  
१५ 

सवारी सािन  
३०००००० 

  

  
  

मेर्सनरी औ जार 
१०००००० 

  

  
१६ 

र्र्निचर 
३०००००० 

  

  

१७ 
दर्लि, जनजािी, अपाङ्ग लर्क्षि समहू 

कार्िक्रम (मागमा आिाररि) 

२०००००० 

  

  
१८ 

र्नर्र्मि सडक ममिि सिुार 
२५००००० 

  

  

१९ 
र्सप र्वकास िथा घरेलु िथा साना उद्योग 

प्रवििन  

१५००००० 
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२० 

मर्हला बालबार्लका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक  

१०००००० 

  

  

२१ 

बाल मैत्री नगर घोर्णा र कार्िधवर्न  

१०००००० 

  

  

  
स्थानीर् सघं ससं्थाको मागमा आिाररि 

पवूाििार कार्िक्रम  

२५००००० 

  

  

  

होम स्टे सम्बर्धि आिारभिु िार्लम  

३००००० 

  

  

  

सहकारी र्वकास िथा प्रवििन 

२००००० 

  

  

  

पटासे–क्र्ाङ्से पोखरी सडक स्िरउधनर्ि 

िथा क्र्ाङ्स ेपोखरी चेदुिङ पदमागिमा 

र्वश्राम स्थल र्नमािण िथा पदमागि सिुार  

२५००००० 

  

  

  
नगरको महत्वपणूि स्थाहरुमा CC क्र्ामेरा 

जडान 

६५०००० 

  

  

  

राजश्व सिुार कार्िर्ोजना र्नमािण  

६५०००० 
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अध्र्र्न अनसुधिान परामशि पुाँजीगि 

(वसपाकि को सर्पङ कम्प्लेक्स समेि)  

२०००००० 
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उत्पादन सामग्री / सवेा 

खचि ० १६६५००० ५२२८१२   १५००००० 

४० २२५२२ कार्िक्रम खचि १२८६८१०१ १८७१५००० ५४९५८६२   ० 
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४१ २२५२९ र्वर्वि कार्िक्रम खचि ० १००००० ६९५५३   १००००० 

४२ २२६११ 

अनगुमन, मलू्र्ांकन 

खचि १९९०४० ८००००० ४३४९६०   ८००००० 

४३ २२६१२ भ्रमण खचि १०४१०२० १८००००० १५२२०१०   १८००००० 

४४ २२६१३ 

र्वर्शि व्र्र्ि िथा 

प्रर्िर्नर्ि मण्डलको 

भ्रमण खचि ० १००००० ०   १००००० 

४५ २२६१९ अधर् भ्रमण खचि ० ५०००० ०   ५०००० 

४६ २२७११ र्वर्वि खचि १३११२२४ २०००००० १३३६२४५   २०००००० 

४७ २२७२१ सभा सचचालन खचि ० १०००००० ३०७२५०   १०००००० 

              ५९३५०००० 

४८ २५३१४ 

िार्मिक िथा सास्कृर्िक 

ससं्था सहार्िा ० ० ०   १००००० 

४९ २५३१५ अधर् सहार्िा ० १०००००० ५८९७५०   १०००००० 

५० २७११२ अधर् सामार्जक सरुक्षा ० ५००००० ०   ० 

५१ २७२११ िात्रवरृ्त्त ० १००००० ०   १००००० 

५२ २७२१२ 

उद्दार, राहि िथा 

पनुस्थािपना खचि ० २०००००० ७७०००   २०००००० 

५३ २७२१३ और्िी खररद खचि ० ५००००० ०   ७००००० 

५४ २७२१९ 

अधर् सामार्जक 

सहार्िा ० १००००० ८९६८०   १००००० 

५५ २८१४२ घर भाडा ७९८९४५ १०००००० ३२६०५५   ९००००० 

५६ २८१४३ 

सवारी सािन िथा 

मेर्शनर औजार भाडा ० १००००० ११७७५   १००००० 

५७ २८१४९ अधर् भाडा २९३६६८ २१६००० ०   २००००० 

५८ २८२११ राजश्व र्र्िाि  ० ० ०   १००००० 

५९ २८९११ भैपरी आउने चालु खचि ० १६३८५४०० ५३८६४   २०००००० 

  जम्मा   ३८८४४९९१ ९८१३२१०० ३४५०५०६१   ६६६५०००० 
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lh/L gu/kflnsf 

j8f g+= ! 

cfof]hgfsf] ;"rL, @)&^ 

 

qm=;= cfof]hgfsf] gfd 

cfof]hgf 

;+rfng 

x'g] :yn 

cg'dflgt 

nfut  
sfof{Gjog ljlw 

nfeflGjt 

hg;+Vof 

cfjlws 

of]hgfsf 

/0fgLlt 

;Fu 

;DalGwt 

 cfly{s ljsf; 

१ vf]tLkftL tyf e}k/L  जम्िा १२५००० pkef]Qmf ;ldlt     

;fdflhs ljsf;  

१ dxfb]j dlGb/ lgdf{0f   ५०००० pkef]Qmf ;ldlt     

२ kfªgfuL u'Daf   १००००० pkef]Qmf ;ldlt     

३ lzj dlGb/ k'Dkf   २००००० pkef]Qmf ;ldlt     

४ cf}tf/L u'Daf   १००००० pkef]Qmf ;ldlt     

५ of;f{ k'Dkf nf];f 3f6 lgdf{0f   ३००००० pkef]Qmf ;ldlt     

६ dfg]8fF8f dlGb/    २५००० pkef]Qmf ;ldlt     

७ vfg]kfgL of]hgf l;ªjf / kfvf6f]n   २५०००० pkef]Qmf ;ldlt     

    जम्िा १०२५०००       

k"jf{wf/ ljsf; 

१ 
of;f{ k'Ddf OGjf u'kmf6f]n 9'ª\u] /fj' 

x]=kf] ;8s 
  १२००००० pkef]Qmf ;ldlt 

  

  

 

 

२ 
aud l;ªaf yf/sf/L d]bfª\u] 

s]z]vs{ nf];f ;8s  
  २०००००० pkef]Qmf ;ldlt 

  

  

 

 

३ 

dflg; lx8\g] ;fgf] RCC k'n tyf 

8f]nlkmGh' yf/sf/L kfv6f]n af]bn] 

UofDr] ;8ssf] Cutting and 
widening  

  १३००००० pkef]Qmf ;ldlt 
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४ kfgL, ;f]nf/ tyf lsrg Aoj:yfkg 

j8f sfof{no 
  १५०००० pkef]Qmf ;ldlt 

  

  

५ j8f sfof{no u]6 lgdf{0f tyf jf6f] 

lgdf{0f 
  १५०००० pkef]Qmf ;ldlt 

  

  

६ of;f{ cly{ª h8fg   ५०००० pkef]Qmf ;ldlt 
  

  

जम्िा ४८५००००   
  

  

कुल जम्िा ६००००००   
  

  

 

 

j8f g+= @ 

cfof]hgfsf] ;"rL, @)&^ 

-s_ lgwf{l/t j8fut ah]6 ;Ldf leqsf cfof]hgfsf] nflu 

qm=;= cfof]hgfsf] gfd 

cfof]hgf 

;+rfng 

x'g] :yn 

cg'dflgt 

nfut  
sfof{Gjog ljlw 

nfeflGjt 

hg;+Vof 

cfjlws 

of]hgfsf 

/0fgLlt 

;Fu 

;DalGwt 

;fdflhs ljsf;  

१ cf]v|]6f/ km'6an d}bfg lgdf{0f    ७००००० pkef]Qmf ;ldlt     

२ /fa'6f]n vfg]kfgL of]hgf    ५००००० pkef]Qmf ;ldlt     

३ सविखासा गमु्वा गिुीको घाटको भवनको 

स्िरोधनिी 
  ५००००० pkef]Qmf ;ldlt     

४ Zofdf ljr6f]n vfg]kfgL of]hgf    ३००००० pkef]Qmf ;ldlt     

     hDdf २००००००      

k"jf{wf/ ljsf; 

१ lzjfnfo Zofdf ;8s :t/f]GgtL -

j8f sfof{no ejg ;Dd_ 
  २०००००० pkef]Qmf ;ldlt     



 

32 

 

२ Sna6f/ ;j{vf;f ;8s    २०००००० pkef]Qmf ;ldlt     

    जम्िा ४००००००       

    

कुल 

जम्िा 
६००००००       

       

j8f g+= # 

cfof]hgfsf] ;"rL, @)&^ 

-s_ lgwf{l/t j8fut ah]6 ;Ldf leqsf cfof]hgfsf] nflu 

qm=;= cfof]hgfsf] gfd 

cfof]hgf 

;+rfng 

x'g] :yn 

cg'dflgt 

nfut  
sfof{Gjog ljlw 

nfeflGjt 

hg;+Vof 

cfjlws 

of]hgfsf 

/0fgLlt 

;Fu 

;DalGwt 

;fdflhs ljsf;  

१ ldlnh'nL 6f]n ljsf; vfg]kfgL 

dd{t 
  २००००० pkef]Qmf ;ldlt     

२ tNnf] :ofjf 6f]n vfg]kfgL    १००००० pkef]Qmf ;ldlt     

३ k|ultlzn dfnL vfg]kfgL   १००००० pkef]Qmf ;ldlt     

४ dfnL bf]efg vfg]kfgL   १००००० pkef]Qmf ;ldlt     

५ ;'Gb/6f]n sfK;f vfg]kfgL   १००००० pkef]Qmf ;ldlt     

६ l;ªnd' 6f]n vfg]kfgL    १००००० pkef]Qmf ;ldlt     

७ dxfb]jyfg vfg]kfgL   १००००० pkef]Qmf ;ldlt     

८ l;4b]lj vfg]kfgL   १००००० pkef]Qmf ;ldlt     

९ 3'G;f km]bL xfF8Lvf]nf vfg]kfgL   १००००० pkef]Qmf ;ldlt     
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१० 3f6 lgdf{0f nfdf6f/   ४००००० pkef]Qmf ;ldlt     

     hDDff १४०००००       

k"jf{wf/ ljsf; 

१ sfnf]vf]nf AjfF;] tf/]eL/ cfxfn] 

8fF8f vfof]ag alh/L ;'of]{bo ;8s 
  १७००००० pkef]Qmf ;ldlt     

२ /f]zL Uofdu]n ;8s   ८००००० pkef]Qmf ;ldlt     

३ s'yfd] 3'G;f ;8s   १६००००० pkef]Qmf ;ldlt     

४ 3}nfZjf/ sflt{s] ;8s   २००००० pkef]Qmf ;ldlt     

५ xfd|f] ;'Gb/ 6f]n vf/fof] ag 

6f]8;]n ;8s 
  २००००० pkef]Qmf ;ldlt     

६ /f]zL h'ªdf sf]6] bf]ªa' ;8s   १००००० pkef]Qmf ;ldlt     

     hDdf ४६०००००       

    

 

s'n 

hDdf 

६००००००       

       

       

j8f g+= $ 

cfof]hgfsf] ;"rL, @)&^ 

-s_ lgwf{l/t j8fut ah]6 ;Ldf leqsf cfof]hgfsf] nflu 

qm=;= cfof]hgfsf] gfd 

cfof]hgf 

;+rfng 

x'g] :yn 

cg'dflgt 

nfut  
sfof{Gjog ljlw 

nfeflGjt 

hg;+Vof 

cfjlws 

of]hgfsf 

/0fgLlt 

;Fu 

;DalGwt 

  आमथयक मवकास 

  र्चत्रेखोला िल्लोकुने रु्र्जङग पदमागि   ५००००० pkef]Qmf ;ldlt     

 

;fdflhs ljsf;  
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१ kfgLu}/f vfg]kfgL lgdf{0f of]hgf    १५०००० pkef]Qmf ;ldlt     

२ र्कटीखासा खानेपानी ममिि   १००००० pkef]Qmf ;ldlt     

३ s'g] lzj dlGb/ dd{t    १५०००० pkef]Qmf ;ldlt     

४ l;p/fgL lzj dlGb/ lgdf{0f    १५०००० pkef]Qmf ;ldlt     

५ le/s'gf vfg]kfgL d'xfg dd{t   १००००० pkef]Qmf ;ldlt     

    hDdf ६५०००० pkef]Qmf ;ldlt     

 

k"jf{wf/ ljsf; 

१ 
/f]zL dflyNnf] s'g] km'lhË 

ju/8fF8f sfnf]vf]nf ;8s 

:t/f]GgtL of]hgf  

  १७००००० pkef]Qmf ;ldlt     

२ 
j8f sfof{no /ftdf6] hDbfs 

km'lhË k|f=lj= ;8s :t/pGgtL 

of]hgf  

  १७००००० pkef]Qmf ;ldlt     

३ af]Tn] k6f;] Rofb]{ª ;8s 

:t/f]GgtL of]hgf  
  ६००००० pkef]Qmf ;ldlt     

४ 3}n]Zj/f sflQs] ;8s :t/f]GgtL 

of]hgf  
  ३५०००० pkef]Qmf ;ldlt     

५ lrq] u'Daf 5\of]t]{g ;8s 

:t/f]GgtL 
  ३५०००० pkef]Qmf ;ldlt     

६ af3vf]/ kfl/kfª ;8s :t/f]GgtL   १५०००० pkef]Qmf ;ldlt     

    hDdf ४८५०००० pkef]Qmf ;ldlt     

    s'n hDdf ६००००००       
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j8f g+= % 

cfof]hgfsf] ;"rL, @)&^ 

-s_ lgwf{l/t j8fut ah]6 ;Ldf leqsf cfof]hgfsf] nflu 

qm=;= cfof]hgfsf] gfd 

cfof]hgf 

;+rfng 

x'g] :yn 

cg'dflgt 

nfut  
sfof{Gjog ljlw 

nfeflGjt 

hg;+Vof 

cfjlws 

of]hgfsf 

/0fgLlt 

;Fu 

;DalGwt 

;fdflhs ljsf;  

१ ln+sgahf/ Aoj:yfkg of]hgf    २००००० pkef]Qmf ;ldlt     

    hDdf २०००००       

k"jf{wf/ ljsf; 

१ ln+sgahf/–cf/g8fF8f–nf];f 

;8s ^ dL rf}8fsf] :t/f]GgtL 
  ४०००००० pkef]Qmf ;ldlt     

२ cf?kf6]] k'n lgdf{0f of]hgf    १५०००० pkef]Qmf ;ldlt     

३ cf/g–cf?kf6] ;8s :t/f]GgtL   ५००००० pkef]Qmf ;ldlt     

३ a;kfs{–lkms]{ ;8s df]8 ;'wf/ 

of]hgf 
  ५००००० pkef]Qmf ;ldlt     

४ 3§]vf]nf k'n lgdf{0f of]hgf    १५०००० pkef]Qmf ;ldlt     

    hDdf ५३०००००       

    s'n hDdf ५५०००००       

       

  

 
 
 
 
 
 
     

j8f g+= ^ 
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cfof]hgfsf] ;"rL, @)&^ 

-s_ lgwf{l/t j8fut ah]6 ;Ldf leqsf cfof]hgfsf] nflu 

qm=;= cfof]hgfsf] gfd 

cfof]hgf 

;+rfng 

x'g] :yn 

cg'dflgt 

nfut  
sfof{Gjog ljlw 

nfeflGjt 

hg;+Vof 

cfjlws 

of]hgfsf 

/0fgLlt 

;Fu 

;DalGwt 

;fdflhs ljsf;  

१ e08f/ lzjdlGb/ ;+/If0f tyf 

:t/f]GgtL 
  १५०००० pkef]Qmf ;ldlt     

२ xf68fF8f tNnf] l;lqm l;9L lgdf{0f 

of]hgf  
  २००००० pkef]Qmf ;ldlt     

३ ;'wfl/Psf] cfw'lgs r'nf] lgdf{0f    १५०००० pkef]Qmf ;ldlt     

    hDdf ५०००००      

k"jf{wf/ ljsf; 

१ 
ljB't k|flws/0f b]lv nfdf6fn 

sf]6 x'Fb} uf]?uf]7 l;h]n 3'G;f 

hf]8\g] ;8s :t/pGgtL 

  २०००००० pkef]Qmf ;ldlt     

२ 
l;+xb]ljyfg h]d r]K6] b]lv 

xf68fF8f kf6L6f/ x'Fb} j8f g++ & sf] 

j8f sfof{no hfg] ;8s 

:t/f]GgtL 

  २०००००० pkef]Qmf ;ldlt     

३ af;f b]lv a'n8fF8f hfg] ;8s 

:t/f]GgtL 
  २००००० pkef]Qmf ;ldlt     

४ 6l;tf ;8ssf] Uofljg kvf{nf 

:tf]GgtL  
  १५०००० pkef]Qmf ;ldlt     

५ ;a :6];g /ft]e08f/ b]lv c:tnf 

hfg] ;8s gfnL lgdf{0f  
  १५०००० pkef]Qmf ;ldlt     

६ xf68fF8f 3'G;f l;h]n ;8s   ५००००० pkef]Qmf ;ldlt     

७ xf68fF8f gfnf ;8 :t/f]GgtL   २००००० pkef]Qmf ;ldlt     

    hDdf ५२००००० pkef]Qmf ;ldlt     
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jftfj/0f tyf ljkb\ Aoj:yfkg ;ldlt 

१ e}k/L cfpg] tyf dfudf cfwfl/t    ३००००० pkef]Qmf ;ldlt     

    s'n hDdf ६००००००       

       

j8f g+= & 

cfof]hgfsf] ;"rL, @)&^ 

-s_ lgwf{l/t j8fut ah]6 ;Ldf leqsf cfof]hgfsf] nflu 

qm=;= cfof]hgfsf] gfd 

cfof]hgf 

;+rfng 

x'g] :yn 

cg'dflgt 

nfut  
sfof{Gjog ljlw 

nfeflGjt 

hg;+Vof 

cfjlws 

of]hgfsf 

/0fgLlt 

;Fu 

;DalGwt 

;fdflhs ljsf;  

 १  tNnf] l;lqm xf68fF8f l;9L 

lgdf{0f of]hgf  
  ३००००० pkef]Qmf ;ldlt     

 २ yfd8fF8f 3f6 k|ltIffno lgd{f0f 

of]hgf 
  १३०००० pkef]Qmf ;ldlt     

 ३ vfjf8fF8f 3f6 k|ltIffno lgd{f0f 

of]hgf 
  १९०००० pkef]Qmf ;ldlt     

 ४ lkms{]8fF8f 3f6 k|ltIffno lgd{f0f 

of]hgf 
  १३०००० pkef]Qmf ;ldlt     

 ५ gfy]nf}/L vfg]kfgL dd{t   ६०००० pkef]Qmf ;ldlt     

 ६ lub\|] vfg]kfgL of]hgf   १००००० pkef]Qmf ;ldlt     

 ७ Kfmf]Daf]Wff/f Wff/]w's dlGb/    ७०००० pkef]Qmf ;ldlt     

 ८ snª]Zj/ dlGb/ dd{t   १००००० pkef]Qmf ;ldlt     

    जम्िा १०८००००      
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k"jf{wf/ ljsf; 

 १ l7Daf;] j8f sfof{no ;8s 

:tf]GgtL of]hgf  
  २०००००० pkef]Qmf ;ldlt     

 २ r]K6] j8f sfof{no r]dnL cfxfn] 

ah':yfg ;8s :t/f]GgtL 
  २५००००० pkef]Qmf ;ldlt     

 ३ o:ofª uf]7] rDk'/ ;8s    ६०००० pkef]Qmf ;ldlt     

 ४ lxn] wf/fkfgL df8] ;8s   ७०००० pkef]Qmf ;ldlt     

 ५ ;]/Nkf lub|] ;8s    ५०००० pkef]Qmf ;ldlt     

 ६ ;'s]{ ;8s    ७०००० pkef]Qmf ;ldlt     

 ७ lxn] g]kfg]  alhlg ;8s    ७०००० pkef]Qmf ;ldlt     

 ८ dflyNnf] cfxfn] e}l;n'Da' ;f]b'{d 

;8s  
  १००००० pkef]Qmf ;ldlt     

    hDdf ४९२००००       

    कुल जम्िा ६००००००       

 

j8f g+= * 

cfof]hgfsf] ;"rL, @)&^ 

-s_ lgwf{l/t j8fut ah]6 ;Ldf leqsf cfof]hgfsf] nflu 

qm=;= cfof]hgfsf] gfd 

cfof]hgf 

;+rfng 

x'g] :yn 

cg'dflgt 

nfut  
sfof{Gjog ljlw 

nfeflGjt 

hg;+Vof 

cfjlws 

of]hgfsf 

/0fgLlt 

;Fu 

;DalGwt 

;fdflhs ljsf;  

 १ h's] vf]nf vfg]kfgL of]hgf    ३५०००० pkef]Qmf ;ldlt     
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 २ s'gf3/ kfvf3/ u}/f3/ vfg]kfgL 

of]hgf  
  २५०००० pkef]Qmf ;ldlt     

 ३ k'/fgfufpF nfs'/L vfg]kfgL of]hgf    १७५००० pkef]Qmf ;ldlt     

 ४ e08f/L6f]n vfg]kfgL of]hgf    ३००००० pkef]Qmf ;ldlt     

 ५ vqL6f]n vfg]kfgL of]hgf    ३००००० pkef]Qmf ;ldlt     

 ६ xf]l;ª\uf kf/L6f]n vfg]kfgL of]hgf    ५०००० pkef]Qmf ;ldlt     

 ७ kv]/] vfg]kfgL of]hgf    ७५००० pkef]Qmf ;ldlt     

  s'n   १५००००० pkef]Qmf ;ldlt     

 

k"jf{wf/ ljsf; 

 १ kv/] dxfb]jyfg /fDaf]n] xf]l;ªuf 

;8s :t/f]GgtL of]hgf  
  ४१००००० pkef]Qmf ;ldlt     

 २ v/fof]jg jf]rf]jf/L ;8s 

:t/f]GgtL of]hgf  
  ४००००० pkef]Qmf ;ldlt     

    जम्िा ४५०००००       

    s'n hDdf ६००००००       

j8f g+= ( 

cfof]hgfsf] ;"rL, @)&^ 

-s_ lgwf{l/t j8fut ah]6 ;Ldf leqsf cfof]hgfsf] nflu 

qm=;= cfof]hgfsf] gfd 

cfof]hgf 

;+rfng 

x'g] :yn 

cg'dflgt 

nfut  
sfof{Gjog ljlw 

nfeflGjt 

hg;+Vof 

cfjlws 

of]hgfsf 

/0fgLlt 

;Fu 

;DalGwt 

 

;fdflhs ljsf;  

१ ln;] nf]Krg 6f]n vfg]kfgL dd{t 

of]hgf    
१००००० pkef]Qmf ;ldlt     



 

40 

 

२ 8fF8fvs{ vfg]kfgL dd{t / 

ljt/0f Aojl:yt ug]{ of]hgf    
१००००० pkef]Qmf ;ldlt     

३ vf]nfvs{ 6f]n ljsf; ;ldltsf] 

nflu vfg]kfgL 6\of+sL vl/b   
१००००० pkef]Qmf ;ldlt     

४ lrg8fF8f s'jf vfg]kfgL dd{t 

of]hgf  
  १००००० pkef]Qmf ;ldlt     

    hDdf ४०००००       

 

k"jf{wf/ ljsf; 

१ nx/]dfg] ln;] 7"nf]kftn 8fF8fvs{ 

;8s :t/f]GgtL 
  २०००००० pkef]Qmf ;ldlt     

२ sd]/] vf]Nd] lrklrk] vf]nvfs{ 

;8s :t/f]GgtL ug]{ 
  २५००००० pkef]Qmf ;ldlt     

३ vf]Nd] pn]{g l;F9L af6f] lgdf{0f    १००००० pkef]Qmf ;ldlt     

४ ljleGg ;8s ;/;kmfO{ / 

:t/f]GgtL of]hgf  
  ८००००० pkef]Qmf ;ldlt     

    hDdf ५४०००००       

;'zf;g tyf ;:yfut ljsf; 

१ Knfli6s s'l;{ vl/b ug]{    १०००००      

२ Knfli6s s'l;{ vl/b ug]{    १०००००      

      २०००००       

    कुल जम्िा ६००००००       

  hDdf j8fut jh]6 ५३५०००००       

       

 


