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र्स नगरसभाका अध्र्क्ष ज्रू्, 

नगरसभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

राष्ट्रसेवक कमिचारी साथीहरु, 

उपर्स्थि पत्रकार र्मत्रहरु, 

सुरक्षा र्नकार्का र्मत्रहरु, 

र अन्र् उपर्स्थि सम्पूणि महानभुावहरु सवैमा अर्भवादन िथा नमस्कार, 

 

  संघीर् लोकिार्न्त्रक गणिन्त्रात्मक व्र्वस्थाको अभ्र्ास पर्छको िीन वर्िको अनभुव, चनुौिी र र्जम्मेवारी 

सर्हि र्जरी नगरपार्लकाको छैठौ ौँ नगरसभा शभुारम्भ गनि गईरहेको शुभ अवसरमा नगरसभाको र्स ऐर्िहार्सक र 

गौरवमर् सभालाई सम्वोधन गदै आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ मा नगरले अवलम्वन गने प्रमुख नीर्ि िथा कार्िक्रम र 

बजेट प्रस्िुि गनि पाउौँदा अत्र्न्ि हर्र्िि भएको छु । र्स गररमामर् सभामा नपेाल र नपेालीको स्विन्त्रिा िथा 

समरृ्िका लार्ग आफ्नो जीवन उत्सगि गने सम्पणूि ज्ञाि अज्ञाि शर्हदहरु प्रर्ि हार्दिक श्रिान्जली अपिण गदिछु । र्स ै

गरर लोकिार्न्त्रक आन्दोलनको अगुवाई गने अग्रजहरु, सहभार्गिा जनाउने नगरवासीहरु र र्वकास एवं समरृ्िको 

आकाक्षां राख्ने सम्मूणिमा हृदर्देर्ख आभार प्रकट गनि चाहन्छु । हाल र्वश्वभरी फैर्लएको कोर्भड-१९ को 

महामारीबाट स्वदेश िथा र्वदेशमा ज्र्ान गुमाउन ुभएका नेपाली र्दर्दबर्हनी िथा दाजुभाइ प्रर्ि हार्दिक श्रदान्जली 

ब्र्क्त गदिछु । उहाौँहरुको शोकाकूल पररवार प्रर्ि हार्दिक  समवदेना ब्र्क्त गदै उपचारि सबैको र्शघ्र स्वास््र् लाभको 

कामना गदिछु ।  

 नेपालको संर्वधानले नपेालमा संघीर् लोकिार्न्त्रक, गणिन्त्रात्मक शासन व्र्वस्थाको माध्र्मद्वारा दीगो 

शार्न्ि, सुशासन, र्वकास र समरृ्िको आकांक्षा पूरा गन ेलक्ष्र् र्लइएको पररप्रेक्षमा संघीर् सरकारले र्लएको "सिृद्ध 

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

को अर्भर्ान माफि ि सफल बनाउन अर्घ वर्िरहेको सन्दभिमा र्स र्जरी नगरपार्लकाको नीर्ि, कार्िक्रम र बजेट 

सोर्ह लक्ष्र् प्रार्िमा केर्न्िि रहकेो समेि स्मरण गराउन चाहन्छु ।  

 संघीर् शासन व्र्वस्थाको आधार स्िम्भको रुपमा रहेको स्थानीर् सरकारका हामी प्रर्िर्नर्धहरु शासन 

प्रणालीलाई संस्थागि गने र्जम्मेवारीका साथ आज र्स नगरसभामा उपर्स्थि भएका छौं । 

अब ि चालु आ.व २०७६/०७७ को संमक्षप्त  समिक्षा पेश गर्यछु ।  

 जनप्रर्िर्नर्धको रुपमा र्नवािर्चि भएको िेस्रो वर्ि पूरा भएको पररप्रेक्षमा अर्घका वर्ि भन्दा बर्ि अनुभर्व 

र जनिाका समस्र्ालाई नर्जकबाट र्नर्ाल्ने अवसर प्राि भर्ो । आवश्र्क दक्ष जनशर्क्तको कमी, भौर्िक 

संरचनाको कमी िथा नीर्िगि व्र्वस्थाको कर्मका बाबजुि र्स आर्थिक वर्िमा र्नमािण भएका महत्वपणूि ऐन, र्नर्म 

िथा कार्िर्वर्धका कारण िथा र्सर्मि जनशर्क्तको पर्न कुशल पररचालन गनि सक्षम राजनैर्िक एवं प्रशासकीर् 

नेितृ्वका कारण र्स वर्िको कार्िकाल मूलभूि रुपमा सफल भएको अनभुव भएको छ जसले नर्ाौँ र्जम्मेवारी पूरा 

गनि सक्ने आत्म र्वश्वास समेि बिाएको छ । साथै चालु आ व मा र्वश्वभर फैर्लएको कोर्भड-१९ रोगको 

माहामारीबाट सरृ्जि र्वर्म पररर्स्थर्िका कारण र्वकास प्रर्ास अवरुि हनु पुगी हाम्रो स्रोि, साधन र ध्र्ान र्सको 
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रोकथाम िफि  केर्न्िि गनुि पन ेअवस्थाले गदाि चालु आर्थिक वर्िका लर्क्षि कार्िक्रमहरु िोर्कएको समर्मा पुरा गनि 

सर्कएन । र्स सन्दभिमा म र्हाौँ र्स आर्थिक वर्िमा भएका महत्वपणूि कार्िको सर्मक्षात्मक र्वशे्लर्ण गनि चाहन्छु । 

 

 

भौमिक पूवायधाि 

1. नगरको गौरवको र्ोजनाको रुपमा रहेको र्जरी िालको DPR अर्न्िम चरणमा रही बागमिी प्रदशे 

सरकारको आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को नीर्िमा समावसे भै सकेको छ ।  

2. नगरपार्लकाका सबै ९ वटै वडामा बाह्रै मर्हना सवारी चल्न सक्ने सडक र्नमािण गने लक्ष्र् अनुरुप कर्म्िमा 

७ वटा वडा कार्ािलर् सम्ममा बाह्रै मर्हना सवारी साधन चल्न सक्न े अवस्थामा पुगेको छ । कर्ठन 

भौगोर्लक अवस्था र र्सर्मि वजेटको कारण लक्ष्र् अनुरुप सबै वडामा बाह्रै मर्हना सवारी चल्ने वािावरण 

बन्न नसकेिा पर्न क्रमश र्स आ.व. मा बाौँकी वडामा समेि सवारी चल्न सक्न ेअवस्था र्सजिना गने प्रर्ास 

हुनेछ ।  

3. र्सैगरर र्स आ.व. मा र्नर्र्मि िथा आकर्स्मक सडक ममिि दरुी १५० र्क.र्म रहेको छ भने नगरको कररव 

४० र्क.र्म सडक स्िरोन्नर्ि गररएको छ । 

4. प्रदेश सरकार र नगरपार्लकाको साझेदारीमा नगरको महत्वपूणि सडक खावा-राम्बोले सडक र रािमाट े

पटासे सडकको ठेक्का प्रकृर्ा सम्पन्न भइ र्नमािण चरणमा रहकेो छ ।  

5. संघीर् सरकारको समपरुक अनदुान र र्जरी नगरपार्लकाको लागि सहभार्गिामा नगरको वकैर्ल्पक 

सडकको रुपमा हाटडाौँडा-र्सर्क्र-र्त्रशुले-झाके्र सडकको ठेक्का सम्पन्न भइ र्नमािण कार्ि सरुु भइ रहकेो छ 

।  

6. हाल सम्म नगरका ५ वटा वडा कार्ािलर् र्नमािण सम्पन्न भईसकेका छन् भने बाौँकी वडा कार्ािलर्हरु  

र्नमािण चरणमा रहकेा छन् । र्सै गरर नगरपार्लकाको कार्ािलर् भवन सरु्वधा सम्पन्न र सुरर्क्षि अवस्थामा 

पुगेको छ । 

7. बागमिी प्रदेश सरकारको शसिि अनदुानमा सञ्चार्लि चेप्ट े गोलाई-नगरपार्लका सडक िथा र्जरेश्वरी 

पटासे सडक कार्ािन्वर्नको अर्न्िम चरणमा छन् ।  

8. संघीर् सरकारको स्थानीर् पूवािधार साझेदारी कार्िक्रम अन्िगिि सञ्चार्लि रािमाटे-र्कर्टखासा सडकको 

र्नमािणको अर्न्िम चरणमा छ ।  

9. प्रदेश पूवािधार साझेदारी कार्िक्रम अन्िगिि रु.४९ लाख ३८ हजारमा  सञ्चार्लि हनुमन्िे एर्ककृि पूवािधार 

र्वकास कार्िक्रम सम्पन्न भइ सकेको छ ।  

सेवा प्रवाह िथा सुशासन 

 गुणस्िरीर्, भरपदो, नागररकमैत्री र सविसुलभ सेवा प्रवाह गने उदेश्र्ले र्वर्भन्न समर्मा वडा वडामा घुम्िी 

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

सम्झौिा गरर वशैाख अर्न्िम सम्म भुक्तानी र्लई सक्नपुन े व्र्वस्थालाई कार्ािन्वर्न गनािले र्स आ.व. मा 

बन्दाबर्न्दका कारणले र्वकास प्रर्क्रर्ा केर्ह हद सम्म अवरोध भए पर्न वर्ािको समर्मा हुने र्वकासको अवस्था 

कररव कररव अन्ि भएको िथा अर्धकांस र्ोजना समेि र्नधािररि समर्मानै सम्पन्न भई भुक्तानी समेि भईसकेको 
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अवस्था रहकेो छ । साथै नगर र वडा वीच सचूना प्रणालीमा आवि गनि सबै वडा कार्ािलर्हरुमा इन्टरनेट सवेा परु्ग 

सकेको छ ।  

स्थानीय कानून मनिायण 

  नेपालको संर्वधानले स्थानीर् सरकारलाई र्दएको अर्धकार अन्िगिि र्स आ.व. मा ४  वटा ऐन, र्नर्म 

िथा कार्िर्वर्ध िजुिमा गररएको छ । जसबाट नगर सचंालनमा काननूी र र्वर्धगि आधार िर्ार भएको छ ।  

 

न्याय सम्पार्न 

र्स अवर्धमा नगर उपप्रमुखको नेितृ्वमा न्र्ार् सम्पादनमा पणूि अग्रसरिा र्लई नगरमा दिाि भएका जम्मा 

४३ वटा र्ववाद मध्र्े २३ वटा र्मलापत्र भएको छ भन े९ वटा प्रकृर्ा मा रहकेो छ । त्र्स्िै ७ वटा र्नवदेक सम्पकि  

र्वर्हन, २  वटा र्नवेदन प्रहरीमा, १ अदालिमा र १ सम्बन्धीि पार्लकामा पठाइएको छ । जसलाई न्र्ार् 

सम्पादनको दृर्िले अभूिपूवि सफलिाको रुपमा र्लईएको छ । र्सै सन्दभिमा मेलर्मलाप किािहरुको सरू्चकरण 

समेि गरर सामुदार्र्क स्िरमा भएका सामान्र् र्ववाद  समाधान गनि र्र्नै मेलर्मलाम किािको प्रर्ोग गने गररएको 

छ । 

 

सािामजक सुिक्षा  

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

सशर्क्तकरण िथा आर्आजिनको लार्ग सीपमूलक िार्लम सचंालन गरर उद्यमर्सल वनाउने प्रर्ास स्वरुप र्वर्भन्न 

सीपमूलक िार्लम सचंालन गररएको िथा जेष्ठ नागररक र अपाङगिा भएका व्र्र्क्तले आधारभूि सेवाबाट वर्ञ्चि 

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

छ । जेष्ठ नागररकले सो पररचर् पत्रको आधारमा बार्र्िक रु ५००० हजार सम्मको उपचार र्जरी अस्पिालबाट 

र्नशुल्क प्राि गने व्र्वस्था र्मलाईएको छ । रार्ष्ट्रर् पररचर् पत्र िथा पर्ञ्जकरण र्वभागबाट िर्ार गररएको 

सामार्जक सुरक्षाको VERSP-MIS System मा सबै लाभग्राहीहरुको र्ववरण अधावर्धक गरर ज्रे्ष्ठ नागररक, 

एकल मर्हला, र्वधवा, अपाङ्ग िथा बालबार्लका गरर कुल १,६०६ जना लाभग्राहीलाई र्नर्र्मि रुपमा सामार्जक 

सुरक्षा भत्ता र्विरण गररएको छ ।  त्र्स्िै ब्र्र्क्तगि घटना िफि  २०७६ सालमा  ६२६ जनाको ब्र्र्क्तगि घटना दिाि 

भएको छ ।  

वािाविण िथा मवपर् व्यवस्थान  

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

र्दएका कारण जलाधार संरक्षण िथा पानीका मुहान संरक्षण भई वािावरण सन्िुर्लि हनु र्ोगदान पुगेको छ । र्स ै

गरर र्स आ.व. मा र्वपदबाट र्वर्भन्न वडामा भएको क्षर्िले नागररकलाई पनि गएको असरको प्रभाव कम गने प्रर्ास 

स्वरुप क्षर्िको अवस्था हेरर पीर्डिलाई नगद राहि िथा पर्हरो संरक्षको लार्ग जाली प्रदान गररएको छ । त्र्स्िै सबै 

र्वद्यालर् िथा वडा कार्ािलर्हरुमा फूलवारी बनाउने अर्भर्ान सरुु गररएको छ ।   
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आमथयक मवकास 

 र्जरी नगरपार्लकाको आ. व. २०७६/०७७ को कृर्र्मा आत्मर्नभिर बनाउनको लार्ग आलु र्वकास 

कार्िक्रम अन्िगिि PBS आलुको वीउ र्जरी नगरपार्लकाको वडा नं. २ मा ३ हजार दाना र वडा नं. ३ मा ३ हजार 

दाना गरर जम्मा ६ हजार दाना सि प्रर्िशि अनदुानमा र्विरण गररएको, साथै दोस्रो पुस्िाको गुणस्िरीर् आलुको 

वीउ ५० प्रर्िशि अनदुानमा र्जरी नगरपालकाको वडा नं. १ मा २ हजार के.जी. र्विरण गररएको छ । अगािर्नक 

र्कवी र्वकास कार्िक्रम अन्िगिि ८ सर् वटा र्कवीको र्वरुवा र्विरण गररएको छ साथै र्कवीको र्वरुवामा 

आत्मार्नभिर हुनको लार्ग र्जरी नगरपार्लका वडा नं. ६ र ७ मा १-१ वटा र्कवीको नसिरी स्थापनाका लार्ग अनदुान 

उपलब्ध गराइएको छ ।  र्कवी बगैचामा आवश्र्क पन ेसामाग्रीहरु र्सङ्गल हािे र्सकेचर ८३ वटा, डवल हािे 

र्सकेचर २२ वटा, प्रुर्नङ्स ८३ वटा ५० प्रर्िशि अनुदानमा र्विरण गररएको छ । र्सैगरर २ सर् ९ वटा र्कवी 

थाक्रा  ५० प्रर्िशि अनुदानमा र्नमािण भएका छन् । बेमौसमी िरकारी उत्पादन गनिका लार्ग ११२ वटा र्सल्पौर्लन 

प्लार्स्टक ५० प्रर्िशि अनुदानमा र्विरण भएको छ ।  फलफूलमा आत्मार्नभिर हुनको लार्ग र्हौँउदे फलफूलको 

र्वरुवाहरु ५० प्रर्िशि अनदुानमा, आरुवखडा ७०० वटा,  दािे ओखर ५०० वटा, आरु ३५० वटा र्विरण गररर्ो 

। िरकारी िथा नसिरीमा वेनाि उत्पादन गनिका लार्ग ९ वट ैवडामा १ वटाको दरले आइरन टनेल ५० प्रर्िशि 

अनुदानमा ९ वटा र्नमािण गररर्ो । वािावरण मैत्री कृर्र् उपज उत्पादन गनिका लार्ग र्जरी नगरपार्लकाको वडा नं. 

६ मा आइ.र्प.एम. कृर्क पाठशाला सञ्चालन गररर्ो । कृर्कहरुको मागको आधारमा कृर्कहरुलाई ब्र्वसार्ीक 

बनाउनको लार्ग ९ वटै वडामा मागमा आधाररि िरकारी खेिी कार्िक्रम सञ्चालन गररर्ो । आधरु्नक मौरी घार 

र्विरण माफि ि अगािर्नक मह उत्पादन गने लक्ष्र् अनुरुप ५० प्रर्िशन अनुदानमा २५० वटा घार र्विरण र्विरण 

गररर्ो । र्सैगरर कृर्कहरुलाई िरकारीको र्मर्न र्कट (र्वउ) ४ हजार ५ सर् ९ वटै वडाका कृर्कहरुलाई र्विरण 

गररर्ो । भकारो सधुार कार्िक्रम ९ वटै वडामा  २ वटाको दरले १८ वटा र्नमािण गररर्ो । माटो सुधार अन्िरगि वडा 

नं. ४, ५ , ६ र ७ को माटोको नमुना र्लइ ३ सर् ३० नमूना र्लइ माटो परीक्षण गररर्ो ।  कृर्र्मा र्ार्न्त्रकरण प्रवधिनको 

लार्ग कृर्क, कृर्क समूह िथा कृर्र् सहकारीलाई २७ वटा र्मनीर्टलर र ९ वटा मल्टी थ्रेसर ५० प्रर्िशन अनदुानमा 

र्विरण गररर्ो । साथै र्स नगरपार्लका र UNDP को साझेदारीमा र्मनीर्टलर ३५ वटा र मल्टी थ्रसेर १३ वटा गरर 

जम्मा नगरपार्लका भरी ६२ वटा र्मनीर्टलर र २२ वटा मल्टी थ्रेसर र्विरण गररएको छ ।  

 

स्वास््य 

 र्स र्जरी नगरपार्लका अन्िगिि र्जरी अस्पिालमा २, वडा न.ं १ मा १ एम्बुलेन्स िथा र्जरी अस्पिालमा 

१ शव बहान सञ्चालनमा रहेका छन ्। र्स नगरपार्लका अन्िगिि र्जरी अस्पिाल-१, स्वास््र् चौकी-३, आधारभुि 

स्वास््र् केन्ि-३ बाट स्वास््र् सवेा प्रदान भइ रहकेो छ । चालु आ.व. को सर्मक्षा अवर्ध सम्म र्जरी नगरपार्लकाको 

सबै स्वास््र् संस्थाबाट ओ.र्प.र्ड. २१ हजार १ सर् ३३ जना, इन्डोर भनाि र्वरामी १ हजार ९ जना, इमरजेन्सी 

र्वरामी १ हजार ८ सर् ११ जना, खोप र्क्लर्नक १ हजार ६ सर् ५७ जना, गाउौँघर र्क्लर्नक १ हजार १ सर् १० 

जना, मर्हला स्वास््र् स्वरं् सेर्वका माफि ि बच्चाहरुको पोर्ण वरृ्ि जाौँच ४ हजार साि सर् ६५ जना, एक्सरे २ 

हजार ४ सर् १८ जना, ल्र्ाव जाौँच ७ हजार १ सर् २० जना, रु्.र्स. र्ज. १ हजार ३ सर् ५८ जना, इ.सी.जी. ८ 

सर् ७२ जना, गभिविी जाौँच ३ सर् ४१ जना, संस्थागि सुत्केरी डेर्लभरी १ सर् ९८ जना, र्स.एस. ३५ जना, मेजर 

सजिरी ३६ जना, माइनर सजिरी (OPD) ४ सर् ३० जना, माइनर सजिरी इन्डोर १ सर् ४ जना, माइनर सजिरी इमजेन्सी 

४ सर् ९७ जना, प्लािर २ सर् १ जना, पोि माटम २३ जनाले सेवा प्राि गरेका छन् । त्र्सै गरी वडा नं. ७ मा 

स्वास््र् केन्ि भवन र्नमािण गररएको छ । वडा नं. ७ र ८ मा आधारभुि स्वास््र् केन्ि स्थापना गरर सवेा सञ्चालन 
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गररएको छ । वडा नं. ८ र ९ को र्समाना लहरेमानेमा खोप केन्ि भवन र्नमािण गररएको छ । साथै कोर्भड-१९ 

रोकथाम िथा ब्र्वस्थापनको लार्ग र्जरी प्रार्वर्धक र्शक्षालर् लगार्ि र्वर्भन्न स्थानमा क्वारेर्न्टन ब्र्वस्थापन 

गररएको छ भने र्जरी नगरपार्लकासौँग भर्गनी सम्बन्ध कार्म गररएको चीनको छङ्द ुनगरबाट प्राि स्वास््र् सामाग्री 

नगरर्भत्रका स्वास््र् संस्था िथा सामुर्दर्क संस्थाहरुलाई र्विरण गररएको छ ।  

मवमिय ब्यवस्था 

 चालु आ. व. मा आन्िररक राजश्व िफि  रु.१ करोड अनुमान गररएकोमा सर्मक्षा अवर्ध सम्म रु.४० लाख 

मात्र आम्दानी भइ आन्िररक श्रोिबाट प्रस्िार्वि कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा समस्र्ा आएको छ । संघीर् सरकारबाट 

प्राि हुने राजश्व वाडफाौँट रकम रु ६ करोड ४१ लाख अनुमान गररएकोमा हाल सम्म जम्मा रु ३ करोड ३५ लाख 

मात्र आम्दानी भएकोले राजश्व वाडफाौँडबाट प्रस्िाव गररएका कार्िक्रमहरुलाई स्रोिान्िर गनुि पने अवस्था छ । अन्िर 

सरकारी र्वर्त्तर् हस्िान्िरण माफि ि संघीर् सरकार िथा प्रदशे सरकारबाट प्राि हुन े र्वर्त्तर् समार्नकरण अनुदान 

अनुमान बमोर्जम नै र्नकासा भै सकेको छ ।  

अब ि आमथयक वर्य २०७७/०७८ को बजेटको प्रिुख उद्दशे्य िथा प्राथमिकिा र्ेहाय बिोमजि उल्लेख गर्यछु ।  

उद्देश्य 

1. कोर्भड-१९ लगार्ि सबै प्रकारका सकं्रामक रोग र र्वपदबाट नगरबासीको जीवन रक्षा गदै जनजीवनलाई 

सहज बनाउन,े 

2. दीगो भौर्िक पूवािधार र सुधाररएको सडक र्ािार्ाि संजाल र्नमािण गनुि, 

3. स्थानीर् उत्पादन र उत्पादकत्वलाई अर्भवरृ्ि गरर नगरवासीलाई आत्मर्नभिर बनाउन उद्यमर्शलिाको 

र्वकास गनुि, 

4. कृर्र्मा आर्मूलक रोजगारी र्सजिना गरर रु्वा जनशर्क्तलाई कृर्र् पशेामा आकर्र्िि गनुि, 

5. र्वदशेबाट फर्कि एको जनशर्क्तलाई स्थानीर् रोजगारी र आर्आजिनको ब्र्वस्था र्मलाउनु, 

6. गुणस्िरीर् र सीपरु्क्त दक्ष जनशर्क्त र्नमािण गनुि, 

7. नगरका हरेक र्क्रर्ाकलापलाई वजेट प्रणालीमा आवि गराई सुशासन कार्म गनुि, 

8. साविजर्नक सेवालाई सविसुलभ भरपदो र गुणस्िरीर् बनाउनु, 

प्राथमिकिा 

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

2. लगानी र लागि साझेदारीमुखी कृर्र् अनदुान, 

3. दीगो र वािावरणमैत्री स्थानीर् पूवािधारको र्वकास, 

4. रोजगारीका अवसर र्सजिना गरर स्थानीर् अथििन्त्रलाई दीगो बनाउने, 

5. िुलनात्मक लाभ भएका र्नर्ाििर्ोग्र् र प्रर्िस्पर्धि कृर्र् उत्पादनमा वरृ्ि, 

6. पर्िटन पवूािधारको र्वकास, 

7. गुणस्िरीर् र्शक्षाको र्वकास िथा स्वास््र्मा सम्पूणि नगरवासीको पहुौँच, 

8. गुणस्िरीर् साविजर्नक सवेा, 

नगिले आ.ब. २०७७/७८ िा अबलम्बन गने नीमिहरु, 
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 नगरद्वारा अवलम्बन गरेको  "Clean Jiri, Green Jiri र Organic Jiri" को र्दधिकार्लन लक्ष्र्लाई 

आत्मसाथ गदै आफ्नो समरृ्िको र्ात्रालाई अगार्ड विाउन दहेार्का नीर्िहरु अवलम्वन गररनेछ । 
 

१. आमथयक मवकास सम्बन्धी नीमि 

१.१  कृमर् 

१.१.१  र्वद्यमान परम्परागि कृर्र् प्रणालीलाई व्र्वसार्र्क कृर्र् प्रणालीमा रुपान्िरण गनि ज्ञान, र्सप बिाइनेछ 

र प्रर्वर्धको उपर्ोगमा जोड र्दइनेछ ।  

१.१.२  कृर्क/उद्यमी केर्न्िि र कृर्क/उद्यमीमैत्री नीर्ि र्नमािणमा जोड र्दइनेछ । 

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

सुपरजोनको र्वकास गरर सघन व्र्वसार्र्क खेिी प्रणाली अर्घ बिाइनेछ । 

१.१.४  रार्ष्ट्रर् िथा अन्िरार्ष्ट्रर् बजारको मागलाई मध्र्ेनजर गदै अगािर्नक फमि स्थापना गरर र्जरीलाई 

अगािर्नक खाना उपलब्ध हुन ेनगरको रुपमा र्वकास गररनेछ । 

१.१.५ खेिीर्ोग्र् जग्गालाई बाौँझो राख्ने प्रवरृ्ि र्नरुत्सार्हि गदै बाौँझो रहेका कृर्र् भूर्मको दीगो उपर्ोगका 

लार्ग उपरु्क्त र्ोजना िर्ार गरर कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

१.१.६ कृर्र् उपज उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण एव ंर्विरण प्रणालीमा नर्ाौँ प्रर्वर्धको र्वकास, अवलम्बन र 

आधुर्नकीकरण गररनेछ । 

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

बनाईनेछ । 

१.१.८ र्वद्यमान कृर्र् उपजलाई भण्डारण, प्रशोधन िथा बजारीकरण गनि नगर के्षत्रमा र्चस्र्ान केन्ि (Cold 

Store) स्थापना गरर कृर्र् उपजलाई व्र्वसार्र्क बनाउन प्रदेश सरकारसंग आवश्र्क समन्वर् 

गररनेछ । 

१.१.९  स्वदेशमा नै रोजगारी सजृना गरर रु्वा जनशर्क्तको र्वदेश पलार्न रोक्ने, र्वदेशबाट कृर्र् सम्बन्धी ज्ञान 

सीप र पुौँजी सर्हि फकेका रु्वाहरुलाई कृर्र् पेशामा आबि गनि कृर्र्मा रु्वा र्बशेर् कार्िक्रम संचालन 

गररनेछ ।  

१.१.१० रासार्र्नक मल, रासार्र्नक र्बर्ादीहरुको असन्िुर्लि, अर्नर्र्न्त्रि प्रर्ोग िथा त्र्स्िा उत्पार्दि       

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

र्ोजना र्नमािण गरर कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईने छ  । 

१.१.११  गुणस्िरीर् उत्पादन सामाग्री र कृर्र् र्न्त्रीकरणका लार्ग कृर्क मैत्री औजार, उन्नि प्रर्वर्ध एवं सुलभ  

कृर्र् कजािको लार्ग समन्वर् गररनछे । 

१.१.१२  सहकारी िथा समूहमा आधाररि कृर्र् ब्र्वसार्लाई प्रोत्साहन िथा पुरस्कृि गररनेछ । 

 

 

१.२  पशुपालन 

१.२.१ पशुधन िथा मत्स्र् वीमा सम्बन्धी कार्िक्रमको लार्ग समन्वर् गररनेछ । 

१.२.२  चौरीपालक कृर्कलाई सुलभ कजािमा पहचु, दाना उत्पादनमा सहर्जकरण लगार्िका सरु्वधा वरृ्ि 

गरर चौरीपालन व्र्वसार्मा आकर्र्िि गररनेछ ।  

१.२.३  नगर के्षत्रर्भत्र रहकेा सम्पूणि पशपुालक कृर्कहरुको पशुपंक्षीहरुलाई पशु स्वास््र् उपचार सेवा उपलब्ध 

गराइनेछ । 
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१.२.४   नश्लसुधारको माध्र्मले स्थानीर् पशुहरुमा गुणात्मक सुधार ल्र्ाइनेछ । 

१.२.५  पशु आहारामा सधुार ल्र्ाउन र्वर्भन्न बहुवर्र्िर् घाौँस खेिी गने, पशु चरणको व्र्वस्था र्मलाई डाले 

घाौँसको र्वरुवा उत्पादन र र्विरण गनि आवश्र्क नसिरी स्थापना गररनेछ । 

१.२.६ पशुधन सुरक्षाको लार्ग र्वर्भन्न रोगबाट बचाउौँन आकर्स्मक खोप सवेाहरु संचालन गररनेछ । 

१.२.७  कृर्कहरुले उत्पादन गरेको कृर्र् उपज िथा पशुजन्र् पदाथिको बजारीकरणमा समन्वर् िथा सहर्जकरण 

गररनेछ । 

१.२.८  स्थानीर् कुखुरा र बाख्राको व्र्वसार्ीक उत्पादनमा प्रोत्सार्हि गररनेछ । व्र्वसार्ीक रुपमा बंगुर, हाौँस 

लगार्िका अन्र् मासुजन्र् िथा दगु्धजन्र् उत्पादन बिाउन जोड र्दइनेछ । 

१.२.९ सहकारी िथा समूहमा आधाररि पशपुालन ब्र्वसार्लाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 

१.३ पययटन 

१.३.१ र्स नगरलाई सफा, स्वच्छ िथा हररि वािावरणमा रर्ह प्राङ्गाररक खानाको स्वाद सर्हि र्वदा मनाउन े   

गरर स्वदेर्श िथा र्वदेशी पाहनुाको लार्ग आकर्िक गन्िव्र्को रुपमा र्वकास गने नीर्ि अवलम्वन 

गररनेछ । 

१.३.२  वस्िी हररर्ाली िथा सौन्दर्िकरण गने कार्िलाई प्राथर्मकिा र्दईनेछ । 

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

पर्िटन, शरै्क्षक पर्िटन, सहकारी पर्िटन, होमस्टे आर्दलाइ प्रोत्सार्हि गररनेछ । 

१.३.४  बुिपाकि , टोर्नहेगन पाकि , खावाडाौँडा पाकि  (भ्रू् टावर सर्हि), स्टोन पाकि  र र्जरी िालको गुरुर्ोजना   

िर्ार गरर सकेको हनुाले िी र्ोजना  प्रदेश सरकार समेिको सहर्ोगमा कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

१.३.५  र्जरी नगरपार्लका र्भत्रका गुरु ररम्पोछे र र्जरी िाललाई गौरवको आर्ोजनाको रुपमा र्लई सो सम्बन्धी 

कार्िलाई र्नरन्िर अगार्ड विाईनेछ । 

१.३.६  धार्मिक पर्िटन र्वकासका लार्ग र्जरी नगरपार्लका वडा नं ७ मा पने हनुमन्िे डाौँडामा हनुमानको अग्लो 

टावर र्नमािण गने कार्िका लार्ग प्रदेश सरकार, वैत्र्श्वर गा.पा. िथा गौररशकंर गा.पा. समेिसंगको  

सामुर्हक साझेदारीमा कार्िक्रम वनाई कार्ािन्वर्न गनि आवश्र्क पहल गररनेछ । 

 

१.४  सहकािी 

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

कृर्र् सहकारी, लघुउद्यम सहकारी गठन गनि प्रोत्साहीि गरर र्स्िा संस्थाको संचालनमा 

नगरपार्लकाबाट र्वशेर् सहर्ोग गररनेछ । 

१.४.२ स्थानीर् सहकारी सम्बन्धी क्षमिा अर्भवरृ्िको लार्ग र्वशेर् कार्िक्रम सचंालन गररनेछ । 

 १.४.३ र्नजी िथा सहकारी के्षत्रको संलग्निा बिाउदै करार सम्झौिामा आधारीि िथा सहकारी खेिीलाई 

प्रथार्मकिा र्दई मूल्र् श्रृंखला पिर्ि अनसुार उत्पादनदरे्ख बजाररकरण सम्मका कार्िक्रमहरु एर्ककृि 

रुपमा सचंालन गररनेछ । 

१.४.४ सहकारी  सम्बन्धी रार्ष्ट्रर्, प्रादेर्शक र स्थानीर् संघ संस्थासंग समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ । 

१.४.५ प्राङ्गाररक खेिीका सम्भार्वि वस्िु र के्षत्रहरुको पर्हचान एवं उत्पादन वरृ्ि गरर उत्पार्दि प्राङ्गाररक 

वस्िुको ब्राण्ड प्रवधिन गदै रार्ष्ट्रर् िथा अन्िरािर्ष्ट्रर् स्िरमा बजाररकरण गनि सहकारी सस्थाहरुलाई 

प्रोत्सार्हि गररनेछ । 
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१.४.६ र्स नगरपार्लका नगरकार्िपार्लकाले र्नमािण गरेको सहकारी ऐनको मापदण्डर्भत्र रहनेगरर नगरर्भत्र 

भएका सहकारीहरु व्र्वर्स्थि गररनेछ । साथै नगरर्भत्रका सहकारीहरुको सूर्चकरण गन ेअनुगमन, 

मूल्र्ाङ्कन गने िथा र्नर्मन गने कार्िको थालनी गररनेछ ।  

१.४.७  नगर र्भत्र कृर्र्, पशपुालन, पर्िटन आर्दमा लागि साझेदारीमा सहकारीसौँग सहकार्ि गररनेछ ।  

२.  संस्थागि मवकास ि सेवा प्रवाह सम्बन्धी नीमि  

२.१    र्जरी नगरपार्लकालाई र्वर्भन्न वडा कार्ािलर्हरु र्नमािण गनि जग्गा दान गने दािाहरु िथा र्वर्भन्न 

र्वधामा उत्कृि नगरका महानुभावलाई नगर र्दवसको अवसरमा र्वशेर् सम्मान गने कार्िक्रम 

संचालन गररनेछ । 

२.२   सेवा प्रवाह चुस्ि, दरुुस्ि, भरपदो र जनमुखी बनाउौँद ैनागररकमैत्री सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथर्मकिामा 

रार्खनेछ । 

२.३    न्र्ार् सम्पादन कार्िमा पूणि अग्रसरिा र्लई न्र्ार्र्क प्रकृर्ालाई भरोसार्ोग्र् बनाईनेछ । साथै समाजमा 

भएका सामान्र् र्ववाद र द्वन्दलाई मेलर्मलापको माध्र्मद्वारा समाधान खोज्ने प्रर्ास गररनेछ । 

 २.४   सम्पणूि कमिचारीहरुको कार्िर्ववरण बनाई कार्ािन्वर्न गररनछे िथा त्र्सैको आधारमा मूल्र्ाङ्कन 

गने पिर्िको र्वकास गररनेछ । 

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

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

संप्रेशण गने िथा समर्ानकुुल अध्र्ावर्धक गन ेकार्िलाई र्नरन्िरिा र्दईनेछ । 

२.६   ऐन, र्नर्म िथा कार्िर्वर्धलाई समर्ानुकुल हुनेगरर ससंोधन िथा पररमाजिन गररनेछ । 

२.७    साविजर्नक सम्पर्त्तमा हुन ेअर्िक्रमणलाई रोक्ने नीर्ि अर्ख्िर्ार गररनेछ । 

२.८  र्स नगरबाट र्नमािण सम्पन्न हनुे हरेक र्ोजनाको अनुगमन पश्चाि मात्र भुक्तानी र्दने व्र्वस्थालाई 

कडाईकासाथ लागु गने पिर्िको र्वकास गररनेछ । 

३. सािामजक मवकास नीमि  

धिय संस्कृमि रििीरिवाज िथा पिम्पिा 

1. र्सनगर र्भत्र रहेका मर्न्दर, गुम्बा, चचि जस्िा ऐर्िहार्सक, सांस्कृर्िक िथा पूरािार्त्वक सम्पदाको संरक्षण, 

संवधिन र र्वकासलाई र्नरन्िरिा र्दन आवश्र्क कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

2. समाजमा र्वद्यमान धमि, प्रथा, परम्परा, रीर्ि िथा संस्कारका नाममा हनुे सबै प्रकारका र्वभेद, असमानिा, 

शोर्ण र अन्र्ार्लाई न्रू्नीकरणमा सहर्ोग परु् र्ाउने खालको जनचेिनामूलक कार्िक्रमको सञ्चालनलाई 

र्नरन्िरिा र्दइनेछ । 
 

मशक्षा, युवा िथा खेलकुर् 

1= आधारभूि र्शक्षामा सबैको पौँहचु सुर्नर्श्चि गनि आर्थिक रुपमा अर्ि कमजोर पररवारका बालबार्लकाको 

अध्र्र्नलाई सहज बनाउन छात्रवरृ्त्त र्दन ेव्र्वस्था गररन ेछ ।  

2= नगर र्शक्षा र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ािन्वर्नका लार्ग र्थोर्चि व्र्वस्था र्मलाइने छ । 

3= नगर र्शक्षा ऐनको संशोधन िथा नगर र्शक्षा र्नर्मावली र्नमािण गरर लागू गररने छ । साथै र्शक्षामा 

र्नजीके्षत्रको लगानीलाई व्र्वर्स्थि िथा र्नर्मन गनि आवश्र्क र्नदरे्शका एवं कार्िर्वर्ध बनाई 

कार्ािन्वर्न गररने छ । 

4= अर्िररक्त र्क्रर्ाकलापहरुको माध्र्मबाट र्वद्याथीहरुको चौिफी र्वकासमा सहर्ोग परु् र्ाउने खालका 

र्वगिका कार्िक्रमहरुलाई र्नरन्िरिा र्दइने छ। 
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5= सामुदार्र्क र्वद्यालर्हरुमा सञ्चालनमा रहेको बहुिह बहुस्िर र्सकाइ (MGML) पिर्िको 

कार्ािन्वर्नलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क व्र्वस्था र्मलाइने छ । 

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

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

र्शक्षकहरुको क्षमिा र्वकास िार्लम कार्िक्रम सञ्चालन गररने छ । 

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

गनि उपरु्क्त मापदण्ड र्नधािरण गरर पुरस्कृि गने व्र्वस्था र्मलाइने छ । 

8= नगरस्िरमा र्लइने आधारभूि िह उत्तीणि परीक्षालाई थप व्र्वर्स्थि गनुिका साथै अन्र् कक्षा िथा िहको 

मूल्र्ांकन प्रणालीलाई समेि व्र्वर्स्थि बनाइनेछ ।  

9= नगरपार्लकाले अवलम्बन गरेको Clean Jiri, Green Jiri र Organic Jiri को  र्दघिकालीन लक्ष्र्को 

कार्ािन्वर्नलाई सघाउ पुर्ािउन र्वद्यालर्स्िरबाट र्वद्याथीहरुको पररचालन गने, सचेिनामूलक 

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

जोड र्दई उत्कृि हररि र्वद्यालर्को मूल्र्ाङ्कन िथा छनोट गरर पुरस्कृि गने व्र्वस्था र्मलाइने छ । 

10= र्वद्यालर् र समुदार्मा र्सकाइमैत्री वािावरण र्नमािणमा सघाउ पुग्ने गरर शैर्क्षक मेला िथा सम्मेलनको 

आर्ोजना गररन ेछ ।  

11= सचेि अर्भभावक, र्नपूण र्वद्याथी र्नमािणका लार्ग अर्भभावक र्शक्षा कार्िक्रम सञ्चालन गररने छ । 

12= स्वस्थ, सक्षम र अनुशार्सि नागररक र्नमािणका लार्ग खेलकुद र्वकास गनि एकवडा एक खेल मैदान र 

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

13= नगरर्भत्रका खेल प्रर्िभाहरुको पर्हचान, प्रवििन िथा र्वकासका लार्ग नगरस्िरमा र्वर्भन्न खेलहरुको 

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

र्मलाइने छ । साथै रु्वाहरुलाई उद्यमी बनाउनको लार्ग प्रोत्सार्हि गररनेछ ।  

14= नगरपार्लका स्थापना भएको र्दनलाई खेलकुद र्दवस घोर्णा गरर र्वर्भन्न खेलकुद कार्िक्रमहरुको 

आर्ोजना िथा खेल प्रर्िभाहरुको सम्मान जस्िा कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररने छ 

 

स्वास््य 

1. आमा र नवजाि र्शशकुो पोर्ण स्िर अर्भवरृ्ि गने उदेश्र्ले र्स र्जरी नगरर्भत्र सुत्केरी हनुे प्रत्रे्क 

आमालाई रु २५००।- का दरले नगरद्वारा र्नरन्िर रुपमा नगद सुर्वधा उपलब्ध गराईनेछ  (त्र्स्िो सुर्वधा 

र्लन नगरले र्नधािरण गरेको आवश्र्क मापदण्ड पुरा गरेको हनुुपने छ ।) 

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

ररफर गरर पठाइने र्वपन्न मर्हलालाई नगरपार्लकाबाट एम्बुलेन्स सेवा वापिको रकम राहि स्वरुप प्रदान 

गररने ब्र्वस्था र्मलाइनेछ ।  

3. प्रदेश सरकारको "एक मवद्यालय एक नसय" कार्िक्रम अन्िगिि सामार्जक र्वकास मन्त्रालर्को समन्वर्मा 

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

गररनेछ ।  

4. नगरवासीको औसि आरु् बिाउन, मािरृ्शशु र बालमतृ्रु्दर घटाउन िथा सुनौलो हजार र्दन कार्िक्रमलाई 

प्रभावकारी बनाउन कृर्ार्शल संघ-संस्थाहरुसौँग आवश्र्क समन्वर् गरर कार्ािन्वर्नको व्र्वस्था र्मलाइन े

छ । 
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5. समस्ि र्जरीबासीको स्वास््र्लाई प्रवििन गनि खोप कार्िक्रम, कुष्ठरोग कार्िक्रम, पररवार र्नर्ोजन 

कार्िक्रम, र्कशोरर्कशोरी िथा अन्र् सचेिनामूलक कार्िक्रमहरु प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गररनेछ ।  

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

र्वकास िार्लम सञ्चालन, और्धी िथा स्वास््र् सामग्री िुवानीको उर्चि प्रबन्ध, आवश्र्किानुसार 

गाउौँगाउौँमा स्वास््र् र्शर्वरहरुको सञ्चालन, संघबाट प्राि स्वास््र्सम्बन्धी कार्िक्रम सञ्चालनका लार्ग 

आवश्र्क थप रकमको व्र्वस्था र्मलाउनकुा साथै मर्हला स्वास््र् स्वरं्सेर्वकाहरुका लार्ग प्रोत्सार्हि 

गने खालका कार्िक्रमहरु िर् गरर कार्ािन्वर्न गररने छ ।  

7. साथै ज्रे्ष्ठ नागररक, अपांग िथा असहार् व्र्र्क्तहरुका लार्ग र्नशुल्क स्वास््र् सेवाको व्र्वस्था र्मलाइन े

छ । त्र्स्िैगरर एम्बुलेन्स सवेालाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गनि आवश्र्क व्र्वस्था र्मलाइने छ । 

िमहला, बालबामलका िथा जेष्ठ नागरिक 

1. मर्हला सम्बन्धी र्वद्यमान कानुनहरुको अर्भमुखीकरण, नगरस्िरीर् नारी र्दवसको आर्ोजना माफि ि 

लैङ्र्गक सचेिना अर्भवरृ्ि गदै लैङ्र्गक र्हंसाको न्रू्नीकरण गररने छ । 

2. "प्रर्ेश ि स्थानीय िहको एउटै सन्र्ेश, बालमववाहिुक्त हाम्रो प्रर्ेश" भन्ने नारालाई प्राथर्मकिा र्दई 

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

कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररने छ । 

3. प्रत्रे्क र्वद्यालर्का आौँखा कमजोर भएका र्वद्याथीको लार्ग चस्मा र्विरण कार्िक्रमलाई अगार्ड 

बिाइनेछ ।  

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

बालक्लवहरुको गठन गरर नगरपार्लकामा दिाि गराई र्वर्वध सचेिामूलक कार्िक्रमहरुमा सहभागी हनु े

व्र्वस्था र्मलाइने छ । 

5. ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको हक र्हिको सम्मान िथा संरक्षणको लार्ग र्वर्भन्न संस्थागि व्र्वस्थाहरु गनुिको साथै 

ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको अर्भनन्दन, नगरर्भत्रका स्वास््र् संस्थाहरुमा र्नशुल्क स्वास््र् सेवा, सामार्जक 

सुरक्षा भत्तालाई सहजिंगबाट र्विरणको व्र्वस्था लगार्िका कार्िहरु गररने छ । 

6. नगरवाट प्रदान गदै आएको जेष्ठ नागररक काडि र्विरण गने कार्िलाई र्नरन्िरिा र्दईनेछ । 

7. सामार्जक सुरक्षा भत्ता प्रदान गने सम्बन्धीि बैंकहरुसौँग समन्वर् गरर स्थानीर् स्िरमा नै उपलब्ध गराउन 

आवश्र्क पहल गराइनेछ ।  

अल्पसंख्यक, र्मलि जनजामि िथा अपाङ्गिा  

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

बेरोजगार, अल्पसंख्र्क, दर्लि, जनजार्ि र अपांगिा भएका व्र्र्क्त सम्बन्धी ि्र्ाङ्क वगीकरण िथा 

अर्भलेख व्र्वस्थापन गरर लर्क्षि कार्िक्रमहरुको र्नमािण िथा सञ्चालन गररनेछ । त्र्स्िै भूर्मर्हन िथा 

अब्र्वर्स्थि बसोबासीको लगि संकलन गरी आवश्र्क ब्र्वस्था गनि संघीर् सरकारसौँग 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 सहार्िामूलक 

िार्लमको व्र्वस्था गररनकुो साथै अपांग र्दवस मनाउने कार्िको थालनी गररने छ । 
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3. र्जरी नगरपार्लका र्भत्रका दर्लि स्थार्ी बार्सन्दाहरुले बच्चा जन्मेको ३५ र्दन र्भत्र जन्म दिाि 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 र्दने ब्र्वस्था गररनेछ ।  

गैि सिकािी संघ संस्था 

1. नगरपार्लका के्षत्रमा कार्िरि गैरसरकारी संघ/सस्थाले सचंालन गने कार्िक्रममा आवश्र्क समन्वर् एव ं

र्नर्मन गनि संस्था पररचालन िथा व्र्वस्थापन र्नदरे्शका बमोर्जम ग.ैस.स.हरुको प्रोफाइल बनाइनेछ ।  

2. नगरपार्लकासौँग र्ोजना िथा कार्िक्रममा दोहोरोपन नआउने गरर र्ोजना िथा कार्िक्रम संचालन गन े

व्र्वस्था र्मलाईनेछ ।  

3. नगरपार्लका र्भत्र कृर्ार्शल गैरसरकारी सघंसस्था वा व्र्र्क्त माफि ि सञ्चालन हुन े र्ोजना िथा 

कार्िक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन नगरस्िरीर् अनुगमन संर्न्त्र र्नमािण गरर अनुगमनको व्र्वस्था 

गररनेछ ।  

4. गैरसरकारी संघसस्था वा व्र्र्क्तिारा नगरपार्लका र्भत्र सञ्चार्लि र्ोजना िथा कार्िक्रमहरुको 

अधिवार्र्िक िथा वार्र्िक मुल्र्ांकन िथा सर्मक्षा गररनेछ  । 

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

िथा सहजीकरण गररनेछ । 

6. गैर सरकारी संघसंस्था वा व्र्र्क्तसंग लागि साझेदारीमा समेि र्ोजना िथा कार्िक्रम सचंालन गनिका लार्ग 

म्र्ार्चङ फण्डको व्र्वस्था गररनेछ । लागि साझेदारीमा समेि र्ोजना िथा कार्िक्रम सचंालन गररनेछ । 
 

सिसफाई िथा खानेपानी 

1. "एक घि एक धािा" भन्ने संघीर् सरकारको नीर्िलाई कार्ािन्वर्न गनि प्रदशे िथा संघ सौँग समन्वर् गनि 

आवश्र्क पहल गररनेछ ।  र्स नगरको हकमा समेि आत्मसाथ गदै जान ेनीर्ि र्लईनेछ । 

2. खानेपानी सरु्वधा नपुगेका ठाउौँमा जनिाको पहुौँच र्वस्िारका साथै खानेपानीको गुणस्िर सुधारमा र्वशेर् 

ध्र्ान र्दईनेछ । 

3. खानेपानीको मुहान दिाि िथा गुणस्िर सुधारका लार्ग मुहान सधुार िथा संरक्षण खानपेानीका मुहान सुधार 

कार्िक्रमलाई प्राथर्मकिामा राख्ने नीर्ि अर्ख्िर्ार गररनेछ । 

4. फोहोरमैला व्र्वस्थापनको लार्ग फोहरलाई कुर्हने र नकुर्हने फोहरमा वर्गिकरण गरर व्र्वस्थापन गनि 

सचेिनामूलक कार्िक्रम संचालन गररनेछ । 

5. नगरको सौन्दर्ििा कार्म राख्न महत्वपणूि भूर्मका र्नवािह गन ेनगरका खोला नाला िथा पानीका श्रोिमा 

प्रदरू्र्ि पानी िथा फोहरमैला फाल्ने कार्िलाई पुणिि र्नर्न्त्रण गने नीर्ि र्लईनेछ । 

6. प्रदेश सरकार िथा संघीर् सरकारसंग आवश्र्क समन्वर् गरर नगरका प्रमुख शहरी के्षत्रमा िल र्नकास िथा 

फोहर पानीको प्रशोधन गने व्र्वस्था र्मलाईनेछ । 

युवा, श्रि िथा िोजगािी 

1. नगरर्भत्र लगानीमैत्री वािावरण र्नमािण गरर लगानी र्भत्र्र्ाउने िथा रु्वा लर्क्षि सीप मूलक र व्र्वसार् 

मूलक िार्लम सचंालन गरर रु्वाहरुलाई पर्ािि रोजगारीको अवसर सजृना गने नीर्ि अर्ख्िर्ार गररनेछ । 

2. र्वदशे पलार्न हुने रु्वा सोचलाई र्नरुत्सार्हि गनि कजाि प्रवाह गने बैंकहरुसौँग समन्वर् गरर नमुनाको रुपमा 

रु्वा व्र्वसार्ीक कार्िक्रम सचंालन गने नीि अर्ख्िर्ार गररनछे । 

3. नगरर्भत्र रहने हरेक श्रर्मकको अर्धकारको संरक्षण गद ैश्रमको उर्चि सम्मान गने व्र्वस्था र्मलाईनेछ । 
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4. संघीर् सरकारद्वारा सञ्चार्लि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमलाई कार्िर्वर्ध अनुसार कार्िन्वर्न गनि 

आवश्र्क समन्वर् गररनेछ ।  

४. मविीय व्यवस्थापन िथा सुशासन नीमि 

४.१ नगरवासी, राजनैर्िक दल, नागररक समाजको सल्लाह सुझावलाई सम्मान गदै र्वगि दरे्ख लागु हदु ै

आएको एर्ककृि सम्पर्त्त करलाई पनु: संरचना गरर घर र घरले चचकेो जग्गालाई मात्र एर्ककृि सम्पर्त्त 

कर लगाई बाौँकी जग्गामा मालपोि कर लगाउने काननूी व्र्वस्थालाई र्नरन्िरिा र्दइनेछ ।  

४.२ नगरको शार्न्ि सु-व्र्वस्था र अमनचर्न कार्म राख्न िथा अपराध अनुसन्धानमा महत्वपूणि भरू्मका 

र्नवािह गनि प्रदेश सरकार िथा नपेाल प्रहरीसंग समन्वर् गरर नगरका प्रमुख स्थानमा CCTV क्र्ामरा 

राख्ने व्र्वस्था र्मलाईनेछ ।  

४.३ स्थानीर् सरं्चि कोर् सचंालन र व्र्वस्थापनमा एकरुपिा र र्मिव्र्ीिा कार्म गनि लागु भएको स्थानीर् 

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

लाई प्रभावकारी िंगले लागु गररनेछ ।  

४.४ कार्िसम्पादनमा सचूकमा आधाररि प्रोत्साहन प्रणाली अवलम्वन गररनेछ । 

४.५ एक भन्दा बिी वडामा सेवाप्रवाह गनि खर्टने वडा सर्चव िथा कार्ािलर् र वडा दवुै हेन ेकमिचारी िथा 

नगरपार्लका र्भत्र अर्िररक्त समर्मा समेि काम गनेलाई अर्िररक्त सुर्वधा प्रदान गने व्र्वस्था गररनेछ 

। 

४.९ नगरके्षत्र र्भत्र संचार्लि र्वर्भन्न प्रकारका व्र्वसार्ीहरुको लगि संकलन गरर व्र्वसार् दिाि गन े

प्रकृर्ालाई व्र्वर्स्थि गररनेछ । 

४.१० भएका वेरुजु फस्र्र्ौट गनि अर्धकिम प्रर्ास गररनेछ िथा वरेुजु घटाउन उल्लेख्र् सधुार गररनेछ । 

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

४.१२ नगरको कर िथा गैरकर राजश्वको संभावनालाई आकलन गरर आन्िररक आम्दानी वरृ्ि गनि राजश्व 

सुधार कार्िर्ोजना कार्िन्वर्न गररनेछ । 

 

५. पुवायधाि  मवकास नीमि  

 सडक िथा पर्िागय 

1. गुरु ररम्पोछे मुर्िि र बौि केन्ि र्नमािण सम्बन्धी कार्िहुने स्थान सम्म जोड्ने रािमाटे-पटास े सडकलाई 

नगरको नमुना हररि सडकको रुपमा र्वकास गररनेछ ।  

2. चेदुिङलाई नगरको प्रमुख पर्िटर्कर् गन्िव्र्को रुपमा र्वकास गने हेिुले पटासे-चेदुिङ पदमागि सधुार िथा 

पदमागिमा र्वश्राम स्थल र्नमािण गने कार्िक्रमलाई प्राथर्मकिा र्दईनेछ । 

3. नर्ाौँ सडक खोल्ने कार्िलाई र्नरुत्सार्हि गन े र भैरहेका सडकको स्िर उन्नर्ि गने र्स नगरको मौजुदा 

नीर्िलाई र्नरन्िरिा र्दईनेछ । 

4. नगरपार्लका कार्ािलर्बाट सबै वडा कार्ािलर् जोड्न ेसडकलाई बाह्र ैमर्हना चल्नेगरर स्िरोन्नर्ि गन े

कार्िलाई उच्च प्राथर्मकिा र्दईनेछ । 

5. डोजर, स्काभटेर जस्िा भारी सवारी साधनको प्रर्ोगमा कडाई गने नीर्िलाई अर्ख्िर्ार गररनेछ ।  

6. नगरपार्लका र्भत्रको मुख्र् सडकबाट शाखा सडक खोल्दा नगरपार्लकाको अनुमर्ि र्वना खोल्न नपाईन े

नीर्िलाई अवलम्वन गररनेछ । 
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7. नगरका मुख्र् सडकमा पने खोलाहरुमा संघीर् िथा प्रदेश सरकारको समन्वर्मा मोटरेवल पुल िथा अन्र् 

अत्र्ावश्र्क स्थानमा झोलुङ्गे पुल र्नमािण गनि आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

8. नगरको उत्तर दर्क्षण जोड्ने लाईफ लाईन मार्नने मजिी-मकने सडक र मजिी-िाली-श्यािा सडकलाई 

संघीर् सरकारको समपुरक अनदुान  िथा नगरलाई पूवि पर्श्चम जोड्न महत्वपूणि भरू्मका खेल्ने अस्िला-

भोले सडक लाई प्रदेश सरकारको समन्वर्मा कार्िन्वर्न गन ेगरर आवश्र्क व्र्वस्था र्मलाईनेछ ।  

मवद्यिु, उजाय िथा संचाि 

1. पुराना काठका पोलहररुको ठाउौँमा आइरन पोललाई प्रर्िस्थापन गनि आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

2. दरु संचारको पहुौँच नपुगेको स्थानहरुमा नगर र्भत्र प्रदार्कहरुको सहकार्िमा दरुसचंार सेवालाई भरपदो र 

र्नर्मीि गराई कार्ािलर्लाई प्रर्वर्धमैत्री बनाईनेछ । 

भवन िथा अन्य संिचना 

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

कार्िलाई उच्च प्राथर्मकिामा रार्खनेछ । 

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

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

गररनेछ ।  

3. र्नमािण वडा कार्ािलर् भवनलाई सुरर्क्षि, व्र्वर्स्थि र प्रर्वर्धमैत्री बनाईनछे । 

4. व्र्वर्स्थि शहरी र्वकासका पवूािधार र्नमािण गनि प्रदेश िथा सघंीर् सरकारसंग समन्वर् गररनेछ । 

उद्योग 

1. कृर्र् िथा जडीवटुीमा आधाररि लध ुउद्योग स्थापना गरर रोजगारीका अवसर र्सजिना गनि प्रोत्साहन गररनेछ 

। 

2. नगरर्भत्रका सम्भाव्र् खानीजन्र् वस्िुहरुको अनुसन्धान, अन्वेर्ण र उत्खननका कार्िक्रमका लार्ग संघीर् 

िथा प्रदशे सरकारको समन्वर्मा  अगार्ड बिाईनेछ । 

3. सहकारीमा आधाररि लघु उद्यम, घरेलु िथा साना उद्योग स्थापना गनि र्वशेर् जोड र्दईनेछ । 

4. स्थानीर् स्िरमा उत्पार्दि वस्िुको व्रार्न्डङ गरर र्नर्ािि गनि सहर्जकरण गने व्र्वस्था र्मलाईनेछ । 

5. स्थानीर् जडीवुटी िथा उच्च मूल्र्का फलफूल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

६.  वािाविण िथा मवपर्् व्यवस्थापन नीमि 

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

बाौँच्ने आधार िर् गनि नगरवासीको साझेदारीमा वकृ्षारोपण िथा वन संरक्षणका कार्िक्रम सचंालन 

गररनेछ । 

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

कार्िक्रमलाई व्र्ापक रुपमा अगार्ड बिाइनेछ । र्सकालार्ग र्नम्न उपार् अवलम्वन गररनेछ । 

६.२.१. प्रत्रे्क घरपररवार िथा टोललाई फोहरलाई ३ भागमा वर्गिकरण गनि प्रोत्सार्हि गररनेछ । 

६.२.२ फोहरमैलाको उर्चि व्र्वस्थापन गनि स्थार्ी सकंलन र व्र्वस्थापन केन्ि र्नमािण गने उपरु्क्त स्थान 

 खोर्ज गरर र्नमािण गने कार्ि अगार्ड बिाईनेछ । 
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६.२.३ टोल टोलबाट वर्गिकृि फोहरलाई सवारी साधनको माध्र्मवाट संकलन केन्िमा पुर्ािई उर्चि  

 व्र्वस्थापनका उपार् अवलम्वन गररनछे । 

६.२.४ टोल िथा वर्स्िहरुलाई फोहरजन्र् र्क्रर्ाकलाप गनि र्नरुत्सार्हि गररनछे । 

६.२.५ घरपररवार िथा टोलहरुलाई फोहरमैलाको उत्पादनमा कमी गने, प्रशोधन गने िथा पुन: प्रर्ोग गन े

सम्वन्धी चेिना अर्भवरृ्िको कार्िक्रम अगार्ड बिाईनेछ । 

६.२.६ प्लार्स्टकका सामानको प्रर्ोगलाई न्रू्र्नकरण गन े िथा प्लार्स्टकका झोलाको प्रर्ोगलाई 

र्नरुत्सार्हि गदै प्लार्स्टक झोलामुक्त र्जरी वनाउने कार्िमा टोल र्वकास सर्मर्िको सर्क्रर्िालाई 

प्रोत्सार्हि गररनेछ । 

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

पूणिि  र्नरे्ध गररनेछ । 

६.३  संरु्क्त राष्ट्र संघको वािावरण सम्वन्धी कोर् (GEF) अन्िगिि पाररर्स्थिीकीर् प्रणालीहरु संरक्षण गद ै

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

वािावरण संरक्षण सम्वन्धी जनचेिना अर्भवरृ्ि गने कार्िक्रम अगार्ड  विाईनेछ । जसकालार्ग िार्लम, 

गोष्ठी र सरे्मनारका कार्िक्रम सचंालन गररनेछ । 

६.४  स्वच्छ, सफा र हराभरा कार्म राख्न खालीठाउौँमा वकृ्षारोपण गने िथा वािावरणमैत्री कार्िलाई उच्च 

प्राथर्मकिा र्दईनेछ । 

६.४.१ हरेक घरपररवारलाई घरपररसरमा दखे्ने ठाउौँमा फूलहरु रोप्ने कार्िलाई प्रोत्सार्हि गररनेछ । 

६.४.२ हररर्ाली र सुन्दर टोल बनाउन प्रोत्सार्हि गनि उत्कृि टोललाई पुरस्कृि गररनेछ । 

६.५ स्थानीर् वािावरण अनकुुल िथा भर्वष्ट्र्मा प्रर्िफल र्दन सक्ने फलफूल, जर्डवटुी िथा वन पदैावरको 

खेिीलाई प्रोत्साहन गररनेछ । र्सकालार्ग मागमा आधाररि र्वरुवा र्विरणका कार्िक्रम गररनेछ । 

६.६ पानीका मुहानको संरक्षण गद ैर्वर्भन्न स्थानमा पोखरी र्नमािण गन ेकार्िलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

६.७ वािावरण संरक्षणकालार्ग र्वकासका सामान्र् र्क्रर्ाकलाप सचंालन गदाि समेि वािावरणमा नकारात्मक  

प्रभाव पनि नर्दने िफि  ध्र्ान र्दइनेछ । 

६.८  सामुदार्र्क वन उपभोक्ता सर्मर्िको समन्वर्मा वन फडानी गन ेकार्िलाई र्नरुत्सार्हि गनि र्वशेर् ध्र्ान 

पुर्ािईनेछ । सार्वकका गा.र्व.स के्षत्र समेट्ने गरर श्र्ामा, मार्ल, र्जरी र ठूलोपािल के्षत्रमा एक एक वटा 

नसिरी स्थापनालाई अर्नवार्ि शििको रुपमा अर्घ बिाइनेछ । 

६.९   समग्रनगरवासीको लार्ग सुरर्क्षि र्जरीको कल्पनालाई साकार पाने अर्भर्ानलाई मिि पुग्ने गरर र्वपद ्

पूवि िर्ारी िथा र्वपद ् पर्छको क्षर्ि न्रू्र्नकरण गनिका लार्ग आवश्र्क िर्ारी गनि र्वशेर् ध्र्ान 

पुर्ािईनेछ । जसकालार्ग स-साना र्वपदको अवस्थामा ित्काल राहि िथा उिार कार्ि गनिकालार्ग वडा 

कार्ािलर्लाई सक्षम बनाईनेछ । 
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६.१० र्वपद व्र्वस्थापनमा स्थानीर् जनप्रर्िर्नर्ध, स्थानीर् टोल र्वकास सर्मर्ि सुरक्षा र्नकार्सौँग सहकार्ि 

गरर स्वरं्सेवक गठन गने नीर्ि अवलम्वन गररनेछ । 

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

६.१२ नगरको सौन्दर्िलाई कार्म गनि गुरासका पुराना रुखहरु काट्न र्नरे्ध गरर नर्ाौँ गुरासौँका र्वरुवाहर रोप्न 

प्रत्साहन गररनेछ ।  

नगिस्ििीय गौिवका योजना िथा िहत्वपूणय योजनाहरु   

1. र्वस्ििृ पररर्ोजना प्रर्िवदेन (DPR) िर्ारी अर्न्िम अवस्थामा पुगी सकेको र्जरी िाललाई नगरस्िरी 

गौरवको प्रमुख र्ोजनाको रुपमा स्वीकृि गरर संघीर् सरकार, बागमर्ि प्रदेश सरकार, िथा लगानी किािको 

सहकार्िमा र्नमािण कार्ि अर्घ बिाइनेछ ।  

2. पटास ेडाौँडामा र्नमािण हनु गईरहेको गुरु ररम्पोछे मूर्िि र बौि केन्ि र्नमािण सम्बन्धी कार्िलाई र्स ैआर्थिक 

वर्िमा अगार्ड बिाउन आवश्र्क सहकार्ि गररनेछ । 

3. वडा नं ६ मा रहकेो वुि पाकि  र वडा न ं१ मा रहेको स्टोन पाकि लाई समेि नगरको महत्वपूणि र्ोजना मार्न 

र्सै वर्ि प्रदशे सरकार संग समन्वर् गरर अन्र् र्नमािणको प्रकृर्ालाई अगार्ड विाईनेछ । 

अब म आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को आर् िथा व्र्र्को सरं्क्षि अनुमान पेश गदिछु । आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ 

मा संघीर् सरकारबाट र्वर्त्तर् समार्नकरण अनुदान वापि् रु १० करोड ६४ लाख, राजश्व वाडफाौँड वापि् ६ करोड 

२० लाख , सशिि अनुदान बापि् १८ करोड ४३ लाख, समपुरक अनदुान वापि् रु १ करोड ४७ लाख, प्रदेश 

सरकारबाट र्वर्त्तर् समार्नकरण अनदुान वापि् रु ९९ लाख ८३ हजार, राजश्व वाडफाौँड वापि् १ करोड ३५ लाख, 

सशिि अनदुान वापि् २ करोड ८१  लाख ८४ हजार र समपरुक अनदुान वापि्  रु १ करोड ९७ लाख ४५ हजार 

प्राि हनुे अनुमान गररएको छ । साथ ैनगरको आन्िररक आम्दानीबाट रु ९० लाख िथा चालु आ व को अनदुान 

िथा राजश्व वचिबाट  रु ४ करोड पचास लाख, नगर र्वकास कोर्बाट ऋण सहार्िा वापि् रु १ करोड ५० लाख 

स्रोि पररचालन भई आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ मा कुल रु ५१ करोड ८ लाख १२ हजारको अनुसचूी १ (क) 

बमोर्जमको आम्दानी प्रस्िाव गररएको छ । व्र्र् िफि  अनसुचूी १ (ख) बमोर्जम चालु खचि रु २९ करोड ७१ लाख 

१२ हजार (५८.१६ प्रर्िशि) िथा पुौँजीगि िफि  रु २१ करोड ३७ लाख (४१.८४ प्रर्िशि) गरर कुल ५१ करोड ८ 

लाख १२ हजार प्रस्िाव गररएको छ ।  

 उल्लेर्खि कुल आर् व्र्र्को अनुमान चालु आ व २०७६/०७७ को ससंोर्धि ५१ करोड ८४ लाख २ 

हजार भन्दा १.४६ प्रर्िशिले न्रू्न हनु आउछ । आन्िररक आम्दानीको शीर्िगि र्ववरण अनुसचूी (२), चालु खचिको 

शीर्िगि खचि र्ववरण अनुसचूी (३) िथा वडा स्िरीर् पूवािधार िथा अन्र् कार्िक्रमको र्ववरण अनुसचूी (४) र्सैसाथ 

संलग्न गरर पेश गरेको छु ।  

 प्रस्िुि नीर्ि िथा कार्िक्रम िजुिमा गने प्रकृर्ामा प्रत्र्क्ष िथा परोक्ष रुपमा सहर्ोग पुर्ािउनु हुने राजनीर्िक 

दल,  नगर प्रमुख ज्रू् लगार्ि नगर कार्िपार्लकाको सम्पणूि सदस्र्हरु, र्वर्र्गि सर्मर्िका पदार्धकारी ज्रू्हरु, 

बजेट िजुिमा सर्मर्िका पदार्धकारी ज्रू्हरु, नगरपार्लकाका प्रमुख प्रशासकीर् अर्धकृि लगार्ि सम्पणूि कमिचारी, 

र्शक्षक, नागररक समाज, र्वर्भन्न संघ संस्था िथा सम्पूणि नगरवासी दाजुभाइ िथा र्ददी बर्हनीहरुमा हार्दिक 

धन्र्वाद व्र्क्त गनि चाहन्छु ।  

 सदाझै प्रस्िुि वार्र्िक बजेट नीर्ि िथा कार्िक्रम कार्िन्वर्नमा सम्पूणि सरोकारवाला िथा आम 

नगरबासीहरुको सहर्ोग र सद्भाव रहने अपेक्षा गदिछु ।  
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जिरी नगरपाजिका  

अनुसूची-१ (क) 

आ.व ०७७/०७८ को लागि प्रस्तागवत आय गववरण 

नगद अ.ल्या  ४५०००००० 

आन्तररक आय  ९०००००० 

संघीय सरकार जि.स.अनुदान  १०६४००००० 

प्रदेश सरकार जि.स.अनुदान  ९९८३००० 

संघीय सरकार रािस्ि बाडफाड  ६२०००००० 

प्रदेश सरकार रािस्ि बाडफाड (क)- सिारी कर १२०००००० 

प्रदेश सरकार रािस्ि बाडफाड (ख)-मािपोत  १५००००० 

संघीय सरकार समपुरक अनुदान  १४७००००० 

प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान  १९७४५००० 

नगर जिकास कोष बाट ऋण १५०००००० 

संघीय सरकारको शसतत अनुदान  १८४३००००० 

प्रदेश सरकारको शसतत अनुदान  २८१८४००० 

सडक बोडत नेपािबाट प्राप्त हुने अनुदान ३०००००० 

जम्मा  ५१०८१२००० 

 

अनुसूची-१ (ख) 

आ ि २०७७/०७८ प्रस्ताजित खचत जििरण  

क्र.स प्रस्तागवत खर्च गववरण  खर्च रु कैगियत 

१ चाि ुखचत/प्रशासजनक खचत  
71,500,000.00 

  

२ सिारी साधन खररद  4,200,000   
३ िडा कायातिय समेत भिन जनमातण 14,000,000   
४ कृजष जिकास कायतक्रम 9,000,000   
५ पशु जिकास कायतक्रम  3,000,000   
६ मेजसनरी औ िार 1,600,000   

७ अस्पताि तथा स्िास््य ससं्था सुदृजिकरण तथा िन स्िास््य प्रिधतन 4,000,000   
८ जिपद् ब्यिस्थापन  तथा कोरोना प्रजतकायत 6,000,000   
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९ नगर जशक्षा योिना कायतन्ियन  5,500,000   
१० पयतटन प्रिधतन (चािु कायतक्रम) 600,000   
११ युिा तथा खिेकुद  2,000,000   
१२ पजजिकरण तथा ब्यजिगत घटना सुिृजककरण  800,000   
१३ सहकारी प्रिधतन तथा जिकास  300,000   
१४ पाकत हरुको जिकास  1,700,000   
१५ Clean jiri, Green Jiri, Organic Jiri कायतक्रम  2,800,000   
१६ मजहिा जिकास कायतक्रम 1,600,000   
१७ बाि मैत्री नगर घोषणा र कायतन्ियन  4,200,000   
१८ अध्ययन अनुसन्धान परामशत पुुँिीगत  1,300,000   
१९ फजनतचर 1,400,000   
२० दजित, िनिाती, अपाङ्ग िजक्षत समूह कायतक्रम (मागमा आधाररत) 2,000,000   
२१ जनयजमत सडक ममतत सुधार 2,800,000   
२२ जसप जिकास तथा घरिेु तथा साना उद्योग प्रिधतन  700,000   
२३ कोल्डस्टोर साझदेारी (प्रदेश सरकारसुँग) 6,083,000   

२४ 
संघ समपुरक अनुदान बाट संचािन हुने हाटडाडाुँ-जसजक्र-जत्रशुिे 

सडको िाजग म्याजचङ्ग 
13,400,000 

  

२५ 

प्रदेश समपुरक अनुदानबाट हुने योजनााः 

19,745,000 

  
क) जनगािे-नेपाने-बिनेी-८ नं. िडा कायातिय सडक   रु. 

९९,३०,०००।-   
ख) कुथामे-घुन्सा सडक िडा नं. ३                         रु 

९८१५०००।-   

२६ 

प्रदेश समपुरकबाट संचािन हुने योिनाको िाजग म्याजचङ  

13,600,000 

  
क) जनगािे-नेपाने-बिनेी-८ नं. िडा कायातिय सडक   रु. 

६८,००,०००।-   
ख) कुथामे-घुन्सा सडक िडा नं. ३                         रु 

६८,००,०००।-   
२७ आ ि २०७६/०७७ मा ठेक्का ब्यिस्था भएको खािा-राम्बोिे सडक                                         5,800,000   

२८ 
आ ि २०७६/०७७ मा ठेक्का ब्यिस्था भएको रातमाटे-पटासे सडक 

िडा नं. ४  
6,800,000 

  
२९ जिजभन्न योिनाको म्याजचङ (सजपङ कम्पेक्स, सडक बोडत समेत)  10,000,000   
३० जिरी माजि अस्थायी कक्षा ब्यिस्थापन  500,000   
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३१ जिरेि संघ भिन जनमातण िडा नं. ७ 600,000   
३२ त्याङ्क तथा ससं्थागत सुशासन  2,000,000   
३३ मागमा आधाररत स्थाजनय पूिातधार  2,100,000   
३४ िडा अन्तगततका योिना 44,000,000   
३५ संघीय सरकार समपुरक अनुदान (हाटडाडाुँ जसजक्र जत्रशुिे-झाके्र सडक) 14,700,000   
३६ नगर जिकास कोषको ऋणमा सजपङ कम्पेक्स जनमातण 15,000,000   
३७ संघीय सरकारको सशतत अनुदान  184,300,000   
३८ प्रदेश सरकारको सशतत अनुदान  28,184,000   
३९ सडक बोडत नेपािको अनदुानमा सजचाजित हुने योिना  3,000,000   

जम्मा  510,812,000   
 

आ ि २०७५/०७६ को यथाथत तथा आगाजम िषतको प्रस्ताजित खचत सारासं  

आय ब्ययको जििरण सारांश 

क्र 

स 
शीषतक 

गत आ ि 

२०७५/०७६ को 

यथाथत 

चािु आ ि 

२०७६/०७७ 

को संसोजधत 

अनुमान 

आ ि 

२०७७/०७८ 

को िाजग 

प्रस्ताजित जनसतत 

आ ि 

२०७७/०७८ को 

िाजग प्रस्ताजित 

शसतत 

१ आन्तररक रािश्व १०१९४८५०.५३ १००००००० ९०००००० ० 

२ 

रािश्व िाडफाुँड िापत प्राप्त रकम नेपाि 

सरकार ४३२६४२४३ ६४१००००० ६२०००००० ० 

३ 

रािश्व िाडफाुँड िापत प्राप्त रकम प्रदेश 

सरकार ९३४९६१५ १५०००००० १३५००००० ० 

४ गत िषतको मौिात ५२११५०७७ ८५०००००० ४५०००००० ० 

५ 

संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण 

अनुदान  ९९४००००० १०७४००००० १०६४००००० ० 

६ 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समानीकरण 

अनुदान  ७६८४००० ९८७२००० ९९८३००० ० 

७ संघीय सरकारबाट प्राप्त शसतत अनुदान  १३१७३९०२३ १७९८९३००० ० १८४३००००० 

८ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त शसतत अनुदान  २३०८४४६४ ११६३७००० ० २८१८४००० 
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९ संघीय सरकारबाट प्राप्त समपुरक अनुदान  ० ११८००००० ० १४७००००० 

१० प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपुरक अनुदान  ० १९०००००० ० १९७४५००० 

११ जिल्िा समन्िय सजमजत  ३७००००० ० ० ० 

१२ सामाजिक सुरक्षा भत्ता  २७३३६०० ० ० ० 

१३ सडक बोडत नेपाि  २९९०३८५.९८ २८००००० ३०००००० ० 

१४ पयतटन बोडत  ० १०००००० ० ० 

१५ प्रधानमजन्त्र रोिगार कायतक्रम  २९६४६५४ २९००००० ० ० 

१६ 

स्थाजनय पूिातधार जिकास साझेदारी 

कायतक्रम  १९८०००० ४९३८००० ० ० 

१७ गररिसुँग जिश्वेश्वर  १०४००० ४९५०००० ० ० 

१८ प्रदेश पूिातधार जिकास कायतक्रम  ० ६९१४००० ० ० 

१९ नगर जिकास कोषबाट ऋण ० ० ० १५०००००० 

      

१ आय रकम  ३३१७७६५२५ ५१८४०२०००     

२ चाि ुखचत  २०५४३५६९५ २८१०७७०००     

३ पूुँिीगत खचत १२६३४०८३० २३७३२५०००     
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अनुसूची-२ 

        आ व २०७५/०७६ को यथातच  आ.व. २०७७/०७८ को  अनुमान २०७७ बैशाख सम्मको यथातच आम्दानी तथा २०७७/०७८ को प्रक्षेपण 

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 4672715 1500000 739897 1500000 1500000 

2 dfnkf]t 11314 220479 800000 853116.81 1200000 1500000 

4 3/÷axfn s/ 11321 620801.03 400000 99381.7 400000 500000 

5 axfn lj6f}/L s/  11322 441020 100000 169352 70000 150000 

7 lj1fkg s/ 11472 0 20000 0 30000 35000 

8 Aoj;fo btf{ gljs/0f b:t'/ 11613 68500 400000 110600 500000 550000 

9 /]l8of] Pkm Pd ;~rfng b:t'/ 11614 0 5000 0 10000 15000 

10 

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

s/  11691 0 100000 0 110000 130000 

11 ag /f]oN6L 14171 149493 4085000 0 1430000 5000000 

12 cGo ljlqmaf6 k|fKt /sd 14213 242900 300000 58650 300000 1000000 

13 cGo ;]jf z'Ns 14219 737465 50000 49940 60000 70000 

14 Goflos b:t'/ 14221 0 5000 0 10000 15000 

15 k/LIff z'Ns 14224 0 200000 35000 100000 150000 

16 cGo k|zf;gLs ;]jf z'Ns  14229 265600 5000 168495 210000 12000 

17 kflsª z'Ns  14241 105760 0 0 0 0 

18 gS;fkf; b:t'/ 14242 308646.5 350000 207303 450000 600000 

19 l;kmfl/; b:t'/ 14243 1172054 1300000 436140 1400000 2000000 

20 AolQmut 36gf b:t'/ 14244 72560 80000 20050 100000 120000 

21 gftf k|dfl0ft b:t'/ 14245 187500 200000 253910 310000 230000 

22 cGo b:t'/ 14249 137432 100000 50355 210000 130000 

23 hl/jfgf 14312 366837 0 67945 0 0 

24 cGo /fhZj  14529 374088 0 154970 400000 450000 

25 a]?h' 15111     110500 100000 0 

26 cGo  32122     91166.47 100000 0 

  s'n /sd   10143850.53 10000000 3676771.98 9000000 14157000 
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अनुसूची-३ 

र्ालु खर्चको गवगनयोजन 

आजथतक िषत : २०७७/७८ 

गस. 

नं. 

खर्च 

संकेत  

नं. 

खर्च शीर्चक 
आ व २०७५/०७६ 

को यथाथच  

आ व २०७६/०७७ 

को गवगनयोजन रकम 

२०७७ जेठ सम्मको 

यथाथच 

आ व २०७७/०७८ 

को लागि प्रस्तागवत 

1 21111 पाररश्रजमक कमतचारी 7,979,990.20 16,000,000.00 14,874,063.10 22,000,000.00 

2 21112 पाररश्रजमक पदाजधकारी 5,936,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 

3 21121 पोशाक 362,500.00 600,000.00 530,000.00 800,000.00 

4 21131 स्थानीय भत्ता 191,280.00 500,000.00 342,469.00 600,000.00 

5 21132 महंगी भत्ता 396,000.00 1,200,000.00 720,815.00 1,000,000.00 

6 21133 जफल्ड भत्ता  0.00 200,000.00 0.00 300,000.00 

7 21134 कमतचारीको बैठक भत्ता 0.00 150,000.00 150,000.00 350,000.00 

8 21135 

कमतचारी प्रोत्साहन तथा 

पुरस्कार 986,932.40 1,500,000.00 85,500.00 500,000.00 

9 21139 अन्य भत्ता 486,069.00 700,000.00 535,420.00 700,000.00 

10 21141 पदाजधकारी बैठक भत्ता 377,500.00 500,000.00 258,280.00 600,000.00 

11 21142 पदाजधकारी अन्य सुजबधा 439,275.00 600,000.00 600,000.00 10,000,000.00 

12 21211 सामाजिक सुरक्षा कोष खचत 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 

13 21212 

योगदानमा आधाररत 

जनिृतभरण तथा उपदान 

कोष खचत 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 21213 

योगदानमा आधाररत बीमा 

कोष खचत 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 

15 21214 कमतचारी कल्याण कोष 500,000.00 500,000.00 0.00 600,000.00 

16 22111 पानी तथा जबिुिी 132,487.82 300,000.00 135,995.67 300,000.00 

17 22112 संचार महसुि 89,310.00 400,000.00 206,527.00 400,000.00 

18 22113 

साितिजनक उपयोजगताको 

सेिा खचत 198,737.36 300,000.00 0.00 300,000.00 

20 22211 इन्धन (पदाजधकारी) 139,223.50 500,000.00 0.00 500,000.00 

21 22212 इन्धन (कायातिय प्रयोिन) 909,205.26 1,000,000.00 646,792.63 1,000,000.00 

22 22213 सिारी साधन ममतत खचत  731,552.25 1,200,000.00 951,724.84 1,200,000.00 

23 22214 जबमा तथा निीकरण खचत  150,000.00 250,000.00 63,973.00 250,000.00 

24 22221 

मेजशनरी तथा औिार ममतत 

सम्भार तथा सजचािन खचत  0.00 200,000.00 78,100.00 200,000.00 

25 22231 

जनजमतत साितिजनक 

सम्पजत्तको ममतत सम्भार 

खचत  525,249.36 500,000.00 456,381.00 500,000.00 

26 22291 

अन्य सम्पजत्तहरूको 

संचािन तथा सम्भार खचत  0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 

27 22311 

मसिन्द तथा कायातिय 

सामाग्री 4,247,488.00 4,500,000.00 4,284,909.50 5,000,000.00 

28 22313 पुस्तक तथा सामग्री खचत  0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 

29 22314 इन्धन - अन्य प्रयोिन 0.00 200,000.00 166,247.00 300,000.00 

30 22315 

पत्रपजत्रका, छपाई तथा 

सूचना प्रकाशन खचत  1,000,000.00 1,500,000.00 1,025,472.00 1,200,000.00 
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31 22319 अन्य कायातिय संचािन खचत  42,368.00 600,000.00 148,537.00 500,000.00 

32 22411 सेिा र परामशत खचत 520,928.00 1,500,000.00 0.00 1,000,000.00 

33 22412 

सूचना प्रणािी तथा 

सफ्टिेयर संचािन खचत 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 

34 22413 करार सेिा शुल्क 4,642,400.00 5,500,000.00 5,500,000.00 6,800,000.00 

35 22414 सरसफाई सेिा शुल्क 29,700.00 500,000.00 41,000.00 600,000.00 

36 22419 अन्य सेिा शुल्क 69,600.00 100,000.00 81,300.00 100,000.00 

37 22511 कमतचारी ताजिम खचत  109,300.00 800,000.00 1,041,636.00 1,000,000.00 

38 22512 

सीप जिकास तथा िनचेतना 

ताजिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी 

खचत  533,130.00 1,500,000.00 32,060.00 1,200,000.00 

39 22521 उत्पादन सामग्री / सेिा खचत 572,812.00 1,500,000.00 0.00 500,000.00 

40 22522 कायतक्रम खचत  6,974,513.67 0.00 1,259,094.00 0.00 

41 22529 जिजिध कायतक्रम खचत 81,053.00 100,000.00 80,760.00 500,000.00 

42 22611 अनुगमन, मूल्यांकन खचत  512,060.00 800,000.00 0.00 600,000.00 

43 22612 भ्रमण खचत  1,794,920.00 1,800,000.00 1,365,555.00 1,800,000.00 

44 22613 

जिजशष्ट व्यजि तथा प्रजतजनजध 

मण्डिको भ्रमण खचत 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 

45 22619 अन्य भ्रमण खचत  0.00 50,000.00 37,080.00 100,000.00 

46 22711 जिजिध खचत 1,489,016.00 2,000,000.00 520,905.00 1,800,000.00 

47 22721 सभा सजचािन खचत  684,257.00 1,000,000.00 501,698.00 1,000,000.00 

        59,350,000.00 0.00 67,900,000.00 

48 25314 

धाजमतक तथा सास्कृजतक 

संस्था सहायता 0.00 100,000.00 0.00 300,000.00 

49 25315 अन्य सहायता 684,000.00 1,000,000.00 0.00 200,000.00 

50 27112 अन्य सामाजिक सुरक्षा 0.00 0.00 0.00 0.00 

51 27211 छात्रिृजत्त 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 

52 27212 

उद्दार, राहत तथा 

पुनस्थातपना खचत  1,494,176.00 2,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

53 27213 औषधी खररद खचत 498,387.00 700,000.00 590,433.00 500,000.00 

54 27219 अन्य सामाजिक सहायता 89,680.00 100,000.00 0.00 300,000.00 

55 28142 घर भाडा 681,387.00 900,000.00 0.00 800,000.00 

56 28143 

सिारी साधन तथा मेजशनर 

औिार भाडा 11,775.00 100,000.00 0.00 200,000.00 

57 28149 अन्य भाडा 56,000.00 200,000.00 0.00 100,000.00 

58 28211 रािश्व जफतात  0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 

59 28911 भैपरी आउने चािु खचत  152,325.19 2,000,000.00 0.00 0.00 

  िम्मा   47,502,588.01 66,650,000.00 43,812,727.74 71,500,000.00 
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अनुसूची-४ 

िडागत योिनाहरु  

िडा नं. १ 

क्र स  योिनाको नाम  बिेट रकम कैजफयत 

१ ८ िटा RCC पुि जनमातण तथा Cutting, welding  १६०००००   

२ सडक स्तरउन्नती गोरेटो बाटो जनमातण  ५०००००   

३ पुम्पा, गुफाटोि, रािु, यासात ग्राजमण सडक  ९०००००   

४ 

घाट तथा प्रजतक्षािय (िोसा, थाराखारी, जसङ्िा, पुम्पा, गुफाटोि िुङ्गे, 

रािु) जनमातण  ३०००००   

५ झररनी गुम्िा जनमातण  १५००००   

६ सहकारी भिन ममतत १०००००   

७ कुिथान मजन्दर , देजिथान मजन्दर धजमिे  १५००००   

८ 

Stone Park ( Store and kitchen, मजच बनाउने, बजत्तको िाइन िाने, 

आिश्यक फजनतचर तथा भाडाकुुँ डा) ४०००००   

९ खानेपानी (थराखारी, खोपेिुङ्ग, िुङ्गेफेदी, बुिुङ पुम्पा) जनमातण  १५००००   

१० Store and Ambulance Parking ममतत २५००००   

११ अन्य जनमातण सुधार  ५०००००   

कुि रकम  ५००००००   
    

िडा नं. २ 

क्र स  योिनाको नाम  बिेट रकम कैजफयत 

१ राबु भस्मे सडक योिना  १५०००००   

२ ओखे्र शैिुङ्ग सडक योिना  १००००००   

३ श्यामा खानेपानी स्तरोन्नती योिना १०००००   

४ जशिािय घाट सम्मको गोरेटो बाटो जनमातण योिना २५००००   

५ श्यामा घाटको टहरा जनमातण योिना  २०००००   

६ पाखाटोि सडक योिना  ५०००००   

७ चंगम क्ल्िटार सडक योिना  ५०००००   

८ राबु खानेपानी स्तरोन्नती  १५००००   

९ अन्य सडक जनमातण सुधार  ८०००००   

कुि रकम ५००००००   
    

िडा नं. ३ 

क्र स  योिनाको नाम  बिेट रकम कैजफयत 

१ काङदािा िामा गाउुँ तल्िो मािी दोभान सडक १२०००००   

२ काप्सा सूयतदय बाजबयो डाुँडा आहाि डाुँडा सडक ११०००००   

३ एकामफेजद काजततके घुन्सा काजततके सडक १२०००००   

४ मािी हेल्थ पोष्ट भिन र िडा कायातिय भिन ५०००००   

५ जिपत् ब्यिस्थापन १०००००   
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६ मजहिा समुदाय भिन काजततके २०००००   

७ ग्यामगेि ल्होसार ट्रस्ट जनमातण १५००००   

८ सेिा गुम्बा जिद्याथी भान्सा घर  २०००००   

९ एक घर एक करसेा तरकारी बारी कायतक्रम  ३५००००   

कुि रकम  ५००००००   
    

िडा नं. ४ 

क्र स  योिनाको नाम  बिेट रकम कैजफयत 

१ जचते्र छयोतेन सडक स्तरोन्नती योिना  ३५००००   

२ जभरकुना खानेपानी ट्याङ्की जनमातण योिना  १०००००   

३ 

प्रगजतजशि मजहिा समूह अन्तरगत गुन्रुक उत्पादन गनतका िाजग आिश्यक 

सामाग्री खररद गनत १०००००   

४ रातमाटा शािोमण्डिी घडेरी जनमातण योिना  ५००००   

५ िडा कायातिय रातमाटे सडक जनमातण योिना  ३०००००   

६ िाका बुनाई िघुउद्यमका िाजग आिश्यक सामाग्री खररद गनत १०००००   

७ बेठीश्वारा सडक स्तरोन्नती योिना  १०००००   

८ भाङिािीटोि सडक स्तरउन्नती इिना  १०००००   

९ छयाुँगे खानेपानी जनमातण तथा ममतत योिना  १५००००   

१० देउरािी प्रा.जि जिद्यािय भौजतक तथा शैजक्षक सुधार कायतक्रम  ५००००   

११ फुजिङ प्रा.जि. जिद्यािय भौजतक तथा शैजक्षक सुधार कायतक्रम योिना  ५००००   

१२ जिरेश्वरी प्राजि भौजतक तथा शैजक्षक सुधार  ५००००   

१३ घैिेश्वरा काजततके जसउरानी सडक  १३०००००   

१४ माजथल्िो कुने बगरडाुँडा सडक स्तरउन्नती  १००००००   

१५ बोद्िे पटासे सडक स्तरोन्नती  १२०००००   

कुि रकम ५००००००   
    

िडा नं. ५ 

क्र स  योिनाको नाम  बिेट रकम कैजफयत 

१ जिंकनबिार-आरनडाुँडा िोसा सडक स्तरउन्नती योिना ३५०००००   

२ काप्ती डोङाङ खानेपानी योिना  २५००००   

३ नारेक खोिामा आर.जस.जस. पुि जनमातण योिना  १०००००   

४ ज्युङ खोिामा ग्याजिन सजहत आर.जस.जस. पुि जनमातण योिना  १५००००   

५ शाजन्त जमिन टोिमा खानेपानी ट्यांकी जनमातण योिना  १५००००   

६ िंुगे टोि पदमागत सोजिङ तथा खानेपानी योिना  १५००००   

७ जिंकनबिार फुटपाथमा फिामे बेजच जनमातण योिना १५००००   

८ िंुगेखोिा डाइभसतन (हु्यम पाइप तथा ग्याजिन िािी) ५००००   

कुि रकम ४५०००००   
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िडा नं. ६ 

क्र स  योिनाको नाम  बिेट रकम कैजफयत 

१ हाटडाुँडा रेन्िे सडक  २००००००   

२ घुन्सा जसिेि खानेपानी ट्याङ्की जनमातण  ४०००००   

३ टोड्के, बुिडाुँडा, िुद्धपाकत , बासा, खानेपानी स्तरोन्नती ३०००००   

४ रेन्िे देउरािी डाडा घुन्सा िोड्ने सडक स्तरोन्नती २०००००   

५ थािा च्यानडाडा िोड्ने सडक स्तरोन्नती  २०००००   

६ िल्िो टजसता खानेपानी मुहान सुधार  १०००००   

७ भण्डार खाद मुनी RCC पुि िडा नं. ५ िोड्न े ३०००००   

८ िेम चेन्चो देउरािी जसजि जनमातण ४०००००   

९ टोड्के, बुिडाुँडा, िुद्धपाकत , बासा, खानेपानी स्तरोन्नती २०००००   

१० आइतबारे खोिा पाजटटार RCC पुि जनमातण २०००००   

११ जसजक्र हाटडाडा जसजि जनमातण १०००००   

१२ राते भुमेथान जसजि जनमातण १०००००   

१३ हाटडाडाुँ सडक बजत्त २०००००   

१४ भैपरी आउने तथा मागमा आधाररत योिना कायतक्रम  ३०००००   

कुि रकम ५००००००   

िडा नं. ७ 

क्र स  योिनाको नाम  बिेट रकम कैजफयत 

१ जठम्बासे िडा कायातिय सडक स्तरोन्नजत योिना  २००००००   

२ माजथल्िो आहािे भैसेिुम्बु सइुरे ददुिुे सडक स्तरोन्नती योिना  १५०००००   

३ जसजक्र मनेिुङ खानेपानी योिना  २५००००   

४ धारेधुक खानेपानी योिना  १०००००   

५ महादेि िुम्बु खानेपानी योिना  १०००००   

६ किङ खानेपानी ममतत योिना  १५००००   

७ नारेक घाट प्रजतक्षािय योिना  १५००००   

८ जनगािे घाट प्रजतक्षािय योिना  १५००००   

९ पुिार खड्का अजित सरुजिर प्रजतष्ठान तारिार प्रजतशक्षािय योिना  २०००००   

१० नमोबुद्ध टोि जिकास सामाजिक भाडा तथा कुसी खररद योिना  १५००००   

११ जमजििुिी टोि सामाजिक भाडा तथा कुसी खररद योिना  १५००००   

१२ अगातजनक फमत तथा स्रोत केन्र स्थापना सहयोग ५००००   

१३ जिपद् ब्यिस्थापन  ५००००   

कुि रकम ५००००००   
    

िडा नं. ८ 

क्र स  योिनाको नाम  बिेट रकम कैजफयत 

१ जनगािे आहािडाुँडा सडक स्तरोन्नती योिना ५०००००   

२ माजथल्िो ज्योफा तल्िो ज्योफा सडक स्तरोन्नती योिना ४०००००   
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३ चेमानी बजिनी सडक स्तरोन्नती योिना ७०००००   

४ पोखरी खकत  गेिापु सडक स्तरोन्नती सडक इिझना  ५०००००   

५ सुइरे भजकम्िे सडक स्तरोन्नती सडक योिना  २०००००   

६ जहिेडाुँडा आहािे सडक स्तरोन्नती सडक  १२५०००   

७ पुरानोगाउुँ ओडारे सडक स्तरोन्नती  १५००००   

८ 

कोिडाुँडा जसमचौर सडक स्तरोन्नती (कोिडाुँडामा िाि र जसमचौरमा 

ग्रािेि) २०००००   

९ चुरीजभर जसरान घर खानेपानी योिना  १५००००   

१० देउरािी होजसङ्ग खानेपानी योिना  ३५००००   

११ माझटोि पारी टोि होजसङ्ग खानेपानी योिना  ३५००००   

१२ फुजल्पङ खानेपानी योिना  ७५०००   

१३ च्याने खानेपानी योिना  १०००००   

१४ जत्रशुिे खानेपानी ममतत योिना २०००००   

१५ बजिनी खानेपाजन योिना  २५००००   

१६ आरुबोटे दजित टोि खानेपाजन योिना ६०००००   

१७ धनमािे आधारभुत जिद्यािय खनेपानी योिना  १५००००   

कुि रकम ५००००००   
    

िडा नं. ९ 

क्र स  योिनाको नाम  बिेट रकम कैजफयत 

१ खोल्मे, डाुँडाखकत , िेखखकत  , झजक्रखोिा सडक स्तरोउन्नती योिना १००००००   

२ भुसुने, आहािडाुँडा सडक स्तरोउन्नती योिना  ५०००००   

३ जिसे, ओजिकाप्ती, झाके्रखोिा सडक स्तरोन्नती योिना ४०००००   

४ चेनडाुँडा, भस्मे, चोल्पे सडक स्तरउन्नती योिना  ४०००००   

५ जििुिी बिार, ठूिोपाति मा जि, पाटी खोिा सडक स्तरउन्नती योिना  २०००००   

६ देउरुम्बा, बुजद्धमान सजहदपाकत  िाने सडक स्तरोउन्नती योिना  २०००००   

७ धारािारी खानेपानी ममतत योिना  ३०००००   

८ साखोने खानेपानी ममतत योिना  २०००००   

९ उनेिी खापानी ममतत योिना  २०००००   

१० सल्िे खानेपानी ममतत योिना  २०००००   

११ गौथिे खानेपानी ममतत योिना  २०००००   

१२ खोिाखगत घुडे जसिी जनमातण ३०००००   

१३ सल्िे खेिमैदान योिना  १०००००   

१४ जझसेपु बसेरी जसजि जनमातण  ५०००००   

१५ अन्य जनमातण सुधार  ३०००००   

कुि रकम ५००००००   
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गवस्तृत कायचक्रम रकम गवगनयोजन 

ब्याय जििरण रकम रु  

संघीय सरकार सशतच अनुदान  

Artificial Insemination सम्बन्धी कायतक्रम ११०००० 

कृषक दतात व्यिस्थापन कायतक्रम ३००००० 

कृजष तथा पशुपन्छी सम्िजन्ध त्याकं अध्यािजधक कायतक्रम १००००० 

गाईको साना व्यिसाजयक कृजष उत्पादन केन्र (पकेट) जिकास कायतक्रम संचािन २५००००० 

नयाुँ बहुउदे्दश्यीय नसतरी स्थापना २००००० 

राजरट्रय र स्थानीय महत्िका खाद्य तथा पोषण सुरक्षाममा टिेा पुयातउने िािी िस्तको 

साना व्यिसाजयक कृजष उत्पादन केन्र (पकेट) जिकास कायतक्रम संचािन २४००००० 

िागत साझेदारीमा चौ ुँरी संरक्षण कायतक्रम ९९०००० 

अजत गररब पररिारहरुको िाजग कजम्तमा १० िनाको िाजग हुने गरी साझा सुजिधा 

केन्रको स्थापना। ५००००० 

प्रजतरपधातमा छनौट भएका व्यिसाय जिकास सेिा प्रदायक ससं्थाहरु माफत त उद्यमीको 

स्तरोन्नजत (आिश्यकता पजहचानका आधारमा पुनतातिगी र एडभान्स सीप जिकास 

ताजिम कायतक्रम) ६००००० 

प्रजतरपधातमा छनौट भएका व्यिसाय जिकास सेिा प्रदायक ससं्थाहरु माफत त िघु 

उद्यम जिकास मोडेिमा नयाुँ िघु उद्यमी जसितना गन े २६६०००० 

सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्ि र बिार प्रजतस्पधात बृजद्ध गनतका िाजग कजम्तमा ५ 

िनाको समुहमा प्रजबजध हस्तान्तरण १४०००० 

चेरदङु पयतटन पूितधार जिरी नपा ५ दोिखा १०००००० 

जनगािे गुम्बा पयतटन पूिातधार जनमातण जिरी नपा ७ दोिखा ५००००० 

गररब पजहचान तथा पररचयपत्र जितरण कायतक्रम ट्याब्िेट खररद २५०००० 

गररब पजहचान तथा पररचयपत्र जितरण कायतक्रम प्रचारप्रसार १००००० 

गररब पजहचान तथा पररचयपत्र जितरण कायतक्रम पाररश्रजमक 

(गणक/सुपरीिेक्षक/गुनासो सनुुिाई अजधकारी/अजतररि कायत प्रोत्साहन भत्ता)) ९००००० 

गररब पजहचान तथा पररचयपत्र जितरण कायतक्रम भ्रमण तथा अनुगमन १७५००० 

गररब पजहचान तथा पररचयपत्र जितरण कायतक्रम महशुि (गणक/सुपरीिेक्षक इन्टरनटे 

खचत) ५०००० 

गररब पजहचान तथा पररचयपत्र जितरण कायतक्रम जिजिध (गणक/सुपरीिेक्षक यातायात 

खचत र जिजिध) ३२५००० 

तोजकएका जिद्याथीको जदिा खािाका िाजग जिद्याियिाई अनुदान ३६३७००० 

आधारभूत तहका स्िीकृत दरिन्दीका जशक्षक, राहत अनुदान जशक्षकका िाजग तिब 

भत्ता अनुदान (जिशेष जशक्षा पररषद अन्तरगतका जशक्षक/कमतचारीहरु समेत) ५४९००००० 

प्रजत जिद्याथी िागतका आधारमा जशक्षण जसकाइ सामग्री एिम् कक्षा ८ को परीक्षा 

व्यिस्थापन अनुदान ८२८००० 

प्रारजम्भक बाि जिकास सहिकतातहरुको पाररश्रजमक तथा जिद्यािय कमतचारी 

व्यबस्थापन अनुदान ५६३६००० 
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माध्यजमक तहका स्िीकृत दरिन्दीका जशक्षक, राहत अनुदान जशक्षक िाजग तिब भत्ता 

अनुदान (जिशेष जशक्षा पररषद अन्तरगतका जशक्षक/कमतचारी,प्राजिजधक धारका 

प्रजशक्षक समेत) १२१००००० 

जिद्यािय भौजतक पुिातधार जनमातण अनुदान १४००००० 

जिद्यािय सजचािन तथा व्यिस्थापन अनुदान १५९४००० 

जिद्याियमा शैजक्षक गुणस्तर सुदृिीकरण एिम् कायतसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन 

अनुदान २६३२००० 

शैजक्षक पहुुँच सुजनजितता, अनौपचाररक तथा िैकजल्पक जशक्षा कायतक्रम (परम्परागत 

जिद्यािय, िैकजल्पक जिद्यािय, साक्षरता र जनरन्तर जशक्षाका कायतक्रम समेत) १३२३००० 

सजहद स्मृजत जिद्याियिाई अनुदान २०२००००० 

सामुदाजयक जिद्याियका छात्राहरुिाई जनशुल्क स्याजनटरी प्याड ब्यिस्थापन १११६००० 

साितिजनक जिद्याियका जिद्याथीहरुका िाजग जनशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान १४९१००० 

साितिजनक जिद्याियमा अध्ययनरत जिद्याथीहरुका िाजग छात्रबृजत्त (आिासीय तथा 

गैरआिासीय) ५४३००० 

आधारभूत तथा आकजस्मक सेिाको िाजग औषजध र स्िास््य सुरक्षा सामग्री (PPE 

बाहेक) खररद तथा औषजध िगायतका सामग्रीको िुिानी तथा ररप्याजकंग र जितरण 

समेत ९००००० 

आधारभूत तथा आकजस्मक सेिाको सुजनिततका िाजग औषधीको आपूजतत र उपयोग, 

सम्िजन्ध कायतक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्याङकन (अनुगमन मुल्याङ्कन तथा 

कायतक्रम कायातन्ियन भ्रमण खचत) ५०००० 

आजथतक जस्थजत कमिोर रहेका पुनःउपचारमा रहकेा पी.जब.सी. जबरामीहरुिाई उपचार 

अिजधभर पोषण खचत तथा सम्पकत  परीक्षण २२००० 

उच्च िोजखममा रहेका समुदायमा जिरामी खोिपड्ताि कायतक्रम ६०००० 

उपचार केन्रहरुमा आकजस्मक अिस्थामा औसजध एिं ल्याब सामाग्री िुिानी, 

कायतक्रमका िाजग आिश्यक स्टेशनरी, ट्यािी सीट िगायतका फमत फरमेट 

फोटोकपी, कायतक्रमको जनयजमत अनुगमन तथा मुल्यांकन,स्थिगत अनुजशक्षण, 

क्षयरोगका जबरामीको चौमाजसक कोहटत जिश्लेषण र ई-जट.जब रि १२३००० 

औिो तथा कािािार माहामारी हुने के्षत्रको छनौट गरी जबषाजद छकत ने (रसे्पोन्सीभ 

स्पे्रइङ समेत), जकटिन्य रोग जनयन्त्रण कायतक्रमको अनुगमन एिम् मूल्याङ्कन तथा 

जकटिन्य रोग जनयन्त्रणका िाजग बहुजनकाय अन्तरजक्रया गन े ३०००० 

क्षयरोगका िोजखमयुि िनसंख्यामा (दूगतम िस्ती, जपछजडएको िगत बसोिास स्थि, 

कायतक्रम स्िास््य संस्थाबाट टािा रहेका बस्ती तथा स्िास््य सेिामा पहूच कम 

भएका, कारागार, गुम्बा, स्कुि, बृधाश्रम,ॵद्योजगक के्षत्र)सकृय क्षयरोग खोिपडताि 

कायतक्रम ५०००० 

कोजभड १९ िगायत जिजभन्न महामारीिन्य रोगहरुको रोकथाम, जनयन्त्रण तथा 

जनगरानीका िाजग सरोकारिािा सुँगको अन्तरजक्रया तथा RRT, स्िास््यकमी 

पररचािन ५०००० 

जनशुल्क नििात जशशु सोधभनात कायतक्रम ३००००० 
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प्रयोगशािामा क्षयरोग संक्रमण जनयन्त्रण (भेजन्टिेसन,एक्िहस्ट फ्यान, 

फजनतचर,अटोक्िेभ, ममतत-सम्भार तथा पररिततन) सम्बन्धी जक्रयाकिाप ५००० 

पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्िा, बडत फ्िु, AMR, जसजष्टसकोजसस, 

टक्सोप्िाज्मोजसस आजद जिजभन्न सरुिारोग सम्बजन्ध रोकथाम तथा जनयन्त्रणका 

िाजग सचेतना कायतक्रम २०००० 

पाजिका स्तरमा स्िास््य संस्थाहरुको माजसक सूचना संकिन, भेररजफकेशन एिं 

गुणस्तर सुधार साथै चौमाजसक एिं बाजषतक सजमक्षा १००००० 

पाजिकास्तरमा खोप र सरसफाई प्रिर्धन कायतक्रमको सजमक्षा, सूक्ष्मयोिना 

अध्यािजधक र पाजिका खोप समन्िय सजमजतको अजभमुजखकरण समेत पाजिका 

स्तरमा २ जदन, िडा खोप समन्िय सजमजतको स्िास््य संस्था, िडा सतरमा 

अजभमुजखकरण १ जदन तथा पूणत खोप सुजनितताको िागी घरधुरी सर १५२००० 

पोषण कायतक्रम ५०८००० 

बाह्य खोप केन्र बाट गुणस्तररय खोप सेिा प्रदान गनत खोप केन्रमा ब्यिस्थापनको 

िाजग फजनतचर ब्यिस्था, सम्बजन्धत िडा खोप समन्िय सजमजत माफत त तयारी एिं 

खररद, ३००० खोप केन्रमा प्रजत खोप केन्र रु १०००० दरिे, कजम्तमा टिेि १, 

कुसी १ र सानो बेजच १ र हात ४०००० 

जबद्यािय स्िास््य जशक्षा, आमा समूह तथा स्थानीय तहमा स्िास््यका िाजग 

सामाजिक व्यिहार पररिततन प्रिध्दतन अजभयान १००००० 

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

मातृ तथा निजशशु कायतक्रम १९४५००० 

मातृ तथा निजशशु कायतक्रम अन्तगतत आमा सुरक्षा, गभतिती उत्पे्ररणा सिेा, न्यानो 

झोिा र जनशुल्क गभतपतन कायतक्रम ५२५५००० 

राजरट्रय मजहिा स्िास््य स्ियंसेजिका कायतक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खचत, 

िाजषतक सजमक्षा गोष्ठी र जदिस मनाउने खचत समेत) १५००००० 

जिधाियमा कुष्ठरोगबारे िनचेतना तथा पररक्षण कायतक्रम २०००० 

जिजभन्न सरुिारोग, नसने रोग, िुनोजटक, मानजसक स्िास््य सम्बजन्ध अन्तरजक्रया 

कायतक्रम तथा जदिसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, 

आत्महत्या रोकथाम जदिस, मानजसक स्िास््य जदिस, अल्िाईमर जदिस, रेजबि 

जदिस, जिश्व औिो जदिस) मनाउन े १२०००० 

जिरामीको िाजग ओ.जप.जड.जटकट (काितन कपी सजहतको ) छपाई १००००० 

जिश्व कुष्ठरोग जदिस तथा अपांगता जदिसको उपिक्ष्यमा कायतक्रम २०००० 

स्थाजनय तहमा स्िास््य सम्िजन्ध अजभमुखीकरण र योिना तिुतमा ताजिम ४००००० 

स्थानीय तह अन्तगतत रहेका EWARS सेजन्टनि साईट कायम भएका अस्पतािमा 

अजभमुखीकरण तथा सजचािन खचत १७०००० 

स्थानीय तह जभत्रका स्िास््यकमीहरु,म.स्िा.स्िय.से. का िाजग आधारभूत तथा 

आकजस्मक सेिा अन्तगतत आुँखा, नाक, कान, घाटी तथा मुख स्िास््य सम्िजन्ध 

प्राथजमक उपचार बारे अजभमुजखकरण / ताजिम १००००० 
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स्थानीय तहका स्िास््य चौकी, प्रा.स्िा.के. र अस्पतािहरुमा कायतरत 

कमतचारीहरुको तिि, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक िगायत प्रशासजनक खचत 

समेत २७९००००० 

स्थानीय जनकाय अन्तगततको प्राथजमक अस्पतािहरुको न्युनतम सेिा मापदण्ड 

कायतक्रम संचािन तथा सुजरजधकरण अनदुान २५००००० 

समुदायमा आधाररत नििात जशशु तथा बाि रोगको एकीकृत व्यिस्थापन (IMNCI) 

कायतक्रम सजमक्षा तथा स्िास््य संस्थाहरुमा onsite coaching १००००० 

स्िास््य चौकीको न्युनतम सेिा मापदण्ड कायतन्ियन, सुजरिीकरण तथा सजमक्षा 

(स्िास््य चौकीको न्युनतम सेिा मापदण्ड कायतक्रमको सजमक्षा ) १५०००० 

स्िास््य संस्था नभएका िडाहरूमा आधारभूत स्िास््य सिेा केन्रहरुको संचािन 

खचत २५००००० 

सामाजिक पररक्षण कायतक्रम संचािन १००००० 

१) समािमा रहेका कुरीजत, कुप्रथा, िैङ्जगक जहंसा, मानि िेचजिखन तथा 

ओसारपसार जिरुद्ध सचेतनामूिक कायतक्रम तथा अजभयान संचािन 2) मजहिा 

जिकास कायतक्रमद्धारा प्रितजदत मजहिा सहकारी ससं्थाहरुको सुदृिीकरण एिं स्थानीय 

तहको मजहिा उद्यमी संिाि स्थापनाको िाजग सहिीक १००००० 

मजहिा, बािबाजिका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्राियको कायत के्षत्र (मजहिा, 

बािबाजिका, अपांगता भएका व्यजि, िेष्ठ नागररक तथा यौजनक तथा िैंजगक 

अल्पसंख्यक) का त्यांक संकिन तथा अद्यािजधक गरर मजहिा, बािबाजिका तथा 

ज्येष्ठ नागररक मन्त्राियमा पठाउनका िाजग १००००० 

स्थानीय तहको िैजगक जहंसा जनिारण कोषमा रकम १००००० 

रारट्रपजत रजनङ्ग जसल्ड प्रजतयोजगता (स्थानीय तहस्तरीय) १००००० 

रोिगार संयोिकको तिि ४६८००० 

रोिगार संयोिकको पोसाक १०००० 

रोिगार संयोिकको स्थानीय भत्ता १७००० 

जिपन्न श्रजमकको ज्यािा (दैजनक रु. 517 * संख्या 100 * जदन 100) ५१७५००० 

खोिाघारी, यारशा फेदी, पाजटटार आहािे, झो.पु, जिरी नगरपाजिका , दोिखा ४०००००० 

EbA II आयोिना दस्ताििे अनसुारका जक्रयाकिापहरुको कायातन्ियनका िाजग 

सशतत अनुदान २१००००० 

प्राजिजधक सहायकको तिि ३६७००० 

प्राजिजधक सहायकको पोसाक १०००० 

प्राजिजधक सहायकको स्थानीय भत्ता १४००० 

रोिगार सेिा केन्रको सुँचािन खचत ६४००० 

रोिगार सेिा केन्रको सुदृिीकरण १७५००० 

(१) आयोिना सम्बन्धी अजभमुजखकरण कायतक्रम सजचािन (२) दतात जसजिर 

सजचािन सम्बन्धी अजभमुजखकरण/कायतशािा/ताजिम कायतक्रम सजचािन (३) गुनासो 

सुनुिाइ सम्बन्धी अजभमुजखकरण कायतक्रम सजचािन । सहभागीहरु: हरेक िडाका 

प्रजतजनधी, स्थानीय CSO, स्थानीय जनकायका अन्य क २४५००० 
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अन्य जिजिध खचत-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs for 

increased social accountability २५००० 

अन्य जिजिध खचत-Periodic meeting costs of LGPCC १७००० 

एम. आइत. एस. अपरेटर र जफल्ड सहायक पाररश्रजमक, चाडपित खतत तथा पोशाक 

खचत १११०००० 

एम. आइत. एस. अपरेटर र जफल्ड सहायक देजनक भ्रमण भत्ता तथा यातायत खचत १५६००० 

एम. आइत. एस. अपरेटर र जफल्ड सहायको िाजग सजचार खचत ७००० 

घटना दतात तथा सामाजिक सुरक्षा दतात जसजिर सजचािन ५२२००० 

जडजिटाइतिेशन कायतको िाजग सेिा प्रदायक छनौट गनत जिज्ञापन/सूचना प्रकाशन खचत २५००० 

दतात जसजिर सजचािानाथत सेिा प्रदायक छनौटको िाजग जिज्ञापन/सूचना प्रकाशन खचत २५००० 

मेजशनरी आिार तथा फजनतचर ममतत सम्भार (सेिा केन्र सजचािानाथत) ४२००० 

मसिन्द सामान खररद (सिेा केन्र सजचािानाथत) ९०००० 

व्यजिगत घटना दतातका दतात जकताब जडिीटाइतिेशनका िाजग परामशत सेिा ७१९००० 

व्यिीगत घटना दतात तथा सामाजिक सरुक्षा व्यिस्थापन सचूना प्रणािी सजचािानाथत 

िडा कायातियहरुको िाजग डेक्सटप कम्पयुटर, जप्रन्टर, स्क्यानर तथा 4G Wireless 

Dongol खररद ९४५००० 

सजचार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइत (सजचार र पुँहुच अजभयान सजचािान) १००००० 

स्थानीय तहका कमतचारी र िनप्रजतजनजधहरुको िाजग अनुगमन तथा मुल्याकन खचत ७२००० 

नीजतगत,प्रशासजनक तथा ब्यबस्थापन खचत १००००० 

बायोग्यास िडान २००००० 

सुधाररएको चुिो (बायोमास) प्रजबजध िडान २००००० 

सौयत उिात प्रजबजध िडान ३००००० 

कुल रकम  १८४३००००० 

प्रदेश सरकारबाट सशतच अनुदान कायचक्रम  

मजहिा स्िास््य स्ियं सेजिकाहरुका िाजग संचार खचत   २२५००० 

न्यूनतम सेिा मापदण्ड (Minimum Service Standard-MMS) सुधारका िाजग 

स्िास््य संस्था (प्रा.स्िा.के/ हे.पोिाई शसतत  अनुदान) १५०००० 

एक जिद्यािय एक नसत कायतक्रम संचािन जनरन्तरता तथा जिस्तार १५६५००० 

माजि तहमा शून्य दरबजन्द भएका सामुदाजयक माजिमा अंग्रेिी/गजणत/जिज्ञान जशक्षकका 

िाजग जशक्षण सहयोग अनुदान  ९३६००० 

प्रारजम्भक बािजिकास कक्षाका जशक्षाकहरुिाई प्रोत्साहन खचत  ३१२००० 

बाि जििाह अन्त्यका िाजग समुदाय पररचािन कायतक्रम  ३००००० 

अपाङ्गता भएका ब्यजिहरुका िाजग समुदायमा आधाररत पुनस्थापना सहयोग 

कायतक्रम  ३००००० 

बािमैत्री स्थानीय तह घोषणा प्रोत्साहन कायतक्रम  ३००००० 

स्थानीय तहमा रहकेा सरकारी अस्पताििाई संचािन सहयोग अनुदान/जिरी 

अस्पताि ६०००००० 

बाबुआमा जिजहन बािबाजिका संरक्षण कायतक्रम  ९६००० 
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स्थानीय तहमा जमजन/जडजिटि मोिाइि माटो ल्याि स्थापना तथा परीक्षण कायत 

सजचािनको िाजग सशतत अनदुान  ५००००० 

चौरी संरक्षण कायतक्रम (स्थानीय तह) ५००००० 

बासा बुिडाडा सेराकाप्ती सडक जनमातण स्तरोन्नती जिरी-६ ३०००००० 

स्टोन पाकत  जनमातण जिरी १  २०००००० 

एजककृत जकिी खेती पूिातधार जिकास जिरी १ र २ २०००००० 

िहरेमाने ठूिोपाति आहािडाुँडा जचपजचपे सडक जिरी-९ ४०००००० 

अनुमन्ते महादेिस्थान मजन्दर संरक्षण जिरी-७ ३०००००० 

जिरेि सामुदाजयक भिन जिरी-४ ३०००००० 

कुल रकम २८१८४००० 

 

स्वास््य तिच को कायचक्रम 

औषधी खररद  १७००००० 

सुत्केरी पोषण कायतक्रम  ५००००० 

ज्येष्ठ नागररक उपचार खचत (अस्पताि माफत त) ५००००० 

जिपन्न गभतिती एम्बुिेन्स सेिा (५० िना)  ६५०००० 

मजहिा स्िास््य स्िंय सेजिका खािा खचत  १५०००० 

म.स्िा.स्ि.से. आधारभुत ताजिम २००००० 

स्िास््य चौकीमा अत्यािश्यक सामाग्री ममतत तथा संभार ३००००० 

कुि रकम  ४०००००० 

 

संस्थाित शुसासन तिच को कायचक्रम 

अध्ययन अििोकन भ्रमण ३००००० 

न्याजयक सजमजत ब्यिस्थापन १००००० 

मेिजमिाप सजमजतका सदस्यहरुको प्रोत्साहन भत्ता  १२५००० 

साितिजनक सुनिुाई १००००० 

जिदु्यजतय शासन प्रणािीको जिकास  २००००० 

बिार अनुगमन तथा उपभोिा जहत सरंक्षण  ५०००० 

गैर सरकारी ससं्था प्रोफाइि ५०००० 

िडा कायातियहरुको िग्गादाता सम्मान २५००० 

ऐन कानुन तिुतमा/पररमाितन  १५०००० 

सडक जस जस क्यामेरा  ६००००० 

भूजमजहन तथा अब्यिजस्थत बसोबास ब्यिस्थापन २००००० 

दजित बािबाजिका िन्म दतात प्रोत्साहन कायतक्रम  १००००० 

कुि रकम २०००००० 
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कृगर् कायचक्रम 

क्र.स प्रस्तागवत खर्च गववरण  खर्च रु 

१  िलिुल गवकास आयोजना     

२ जकिीको जिरुिा जितरण कायतक्रम ५०% अनुदान ३३०००० 

३ जकिीको नसतरी स्थापना  १५०००० 

४ जकिीको टेजिस जनमातण कायतक्रम ५०% अनुदान १२८०००० 

५ जकिी खेजत सम्बन्धी  नगर स्तररय ताजिम १००००० 

६ 

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

अनुदान 
२००००० 

७ िुिानी  ५०००० 

८ पकेट गवकास कायचक्रम    

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

१० स्टबेरी १००००० 

११ कागजत  ५०००० 

१२ मसिाबािी (प्याि,िसुन,अदिुा,बेसार) १००००० 

१३ यागरिकरण    

१४ जमजनजटिर जितरण ५०% अनुदानमा जितरण  ३७५००० 

१५ याजन्त्रकरण सम्बन्धी ताजिम   १५०००० 

१६ िुिानी  ३०००० 

१७ माटो पररक्षण कायचक्रम   

१८ माटो पररक्षण गरी सामग्री तथा प्रजिजध हस्तातरण कायतक्रम  ४००००० 

१९ प्राङ्िाररक गमसन कायचक्रम    

२० िैजिक जिषादी तथा मि उत्पादन कायतक्रम  ३००००० 

२१ िैजिक जिषादी ५०%अनुदानमा जितरण कायतक्रम   १००००० 

२२  नगर स्तररय प्राङ्गाररक तरकारी  उत्पादन ताजिम (३ जदन)े १५०००० 

२३ िुिानी  ३०००० 

२४ कृषक भ्रमण तथा गोष्ठी (अन्तर जिल्िा भ्रमण)  २५०००० 

२५ बािी संरक्षण कायतक्रम    

२६ मौरी घार जितरण कायतक्रम ५०% अनुदानमा जितरण    ४००००० 

२७ नगर स्तररय मौरी पािन जिषयक ताजिम (३ जदने) १००००० 
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२८ 

जसताके च्याउ खेजत प्रिर्धन कायतक्रम ५०% अनुदानमा उत्पादन कायतक्रम (कृजष 

समुहमा)   
२००००० 

२९ बािी उपचार जशजिर १००००० 

३० जकट बक्स जनमातण तथा प्रदतशनी कायतक्रम   १८००० 

३१ िुिानी ३०००० 

३२ कृषक समुह, संहकारी, कृजष फमतको माजसक बैठक  १००००० 

३३ आईरण टनेि प्रिरध्न कायतक्रम  १६२०००० 

३४ बिारमुखी उत्पादन कायतक्रम कृषक समुहमा ५०% अनुदानमा  ३००००० 

३५ रैथाने बािीहरुको सरंक्षण कायतक्रम (जबउ जबिन जितरण)  १००००० 

३६ कृषक पाठशािा २ कायतक्रम  २००००० 

३७ कृजष मेिा प्रर्धशनी कायतक्रम  २००००० 

३८  तेिहन बािी जिकास कायतक्रम( तोरी खेजत जबस्तार) १००००० 

३९ प्राकृजतक प्रकोप राहत प्याकेि सहयोग  २००००० 

४० घर बगैचा सुधार १ जदने घुजम्त ताजिम जिरी नगरपाजिका १-९ १५०००० 

४१ 

मागमा आधाररत (बासुँ तथा काठको टनेिमा खेजत) ५०% अनुदान जसल्पौजिन 

प्िाजष्टक  
४००००० 

४२ बािी जबमा ५०% अनुदान कायतक्रम  १००००० 

४३ कृजष प्राजिजधक तिब साझेदारीमा  ३६०००० 

४४ कायातियमा सामग्री खररद  ७७००० 

कुि रकम ९०००००० 

   

पशु  कायचक्रम 

क्र.स प्रस्तागवत खर्च गववरण  खर्च रु 

१ औषजध खररद तथा जितरण   ४००००० 

२ भ्याजक्सन खररद जबतरण  १००००० 

३  डािे घासको बेनात जितरण   २००००० 

४ भुइुँ घास जितरण  ३००००० 

५ जहउदे घास (िै)जितरण  १००००० 

६ िै घासको श्रोत के्षत्र जिकास कायतक्रम  १००००० 

७ माछा पािन अनुदान  ५० प्रजतशत (स्थानीय/कापत िातको ) ३००००० 
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८ स्थानीय कुखुरा जबजक्र जडपो स्थापना कायतक्रम (७५ प्रजतशत अनुदान) १००००० 

९ पशु/िन्य पदाथत उत्पादनमा आधाररत अनुदान (गाइ,भैसी,बाख्रा)  ९००००० 

१० पशु तथा कृजष प्रचारप्रसार सामग्री (जकताब,बु्रसर,बूक्िट्ेस,जिफ्िेट्स)खररद  ५०००० 

११ सामुदाजयक कुकुर व्यबस्थापन कायतक्रम  १५०००० 

१२ कृषकको माग अनुसार   १३०००० 

१३ पशु प्राजिजधकको तिब साझेदारी  १७०००० 

  कुल रकम ३०००००० 

 

मजहिा तथा बािबाजिकाबाट बाडफाुँड  

क्र.स प्रस्तागवत खर्च गववरण  खर्च रु कैगियत 

१ मजहिा कानूनी अजधकार ताजिम ३ जदने  २२००००   

२ नारी जदिस १००००   

३ िैङ्जगक जहंसा जिरुद्ध १६ जदने अजभयान  २००००   

४ जकशोरी जिकास ताजिम  ५००००   

५ बािजििाह जिरुद्ध सम्बन्धी कायतक्रम  ३००००   

६ िैङ्जगक जहंसा जनिारण कोष १५००००   

८ अल्िाइमर रोग सम्बन्धी ताजिम  १०००००   

११ मनो जिमशत  सम्बन्धी ताजिम २ जदने  १०००००   

१२ नगरस्तरीय होजियारी ताजिम तथा सजचािन ५०००००   

७ मजहिा जिकास अन्तरगत मागमा आधाररत कायतक्रम ४२००००   

कुल रकम  १६००००० 
 

 

बालमैिी स्थानीय शासन कायचक्रम ४२ लाख तिच  

क्र.स प्रस्तागवत खर्च गववरण  खर्च रु 

१ 

बािमैत्री स्थानीय शासन कायातन्ियनका िाजग  अििम्बन तथा    घोषणा सम्बजन्ध  

िडा स्तररय अजभमुखीकरण  गने, २ जदन े ४००००० 

२ 

जबद्याियका प्र.अ., जब.ब्य.स अध्यक्ष, स्िाश््य चौकी इन्चाित, मजहिा स्िस््य 

स्ियमसेजबका,स्िास््य कमी, संघ सस्था, गै.स.स.,सहकारी, युिा क्िब,  संचार 

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

भुजमका सम्बजन्ध अजभमुजखकरण गने  

२००००० 

३ बािबाजिकाको िस्तुगत जििरण िडागत र नगर स्तररय प्रकाशन गने ३००००० 
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४ बािसमूह,बािसमूह संिाि गठन, पुनतगठन गन े ४००००० 

५ 

 बािसमूह संिािको   जनयजमत िठैक बस्न कक्षको ब्यिस्था  गने बडा तथा 

नगरमा बािमैत्री शाखामा सामाग्री ब्यिस्थापन 
२००००० 

६ सूचक सरजिकरण तथा बािमैत्री आचारसंजहता जनमातण कायतशािा गने १००००० 

७ 

बािमैत्री आचारसंजहता िैठक िाट स्िीकृत, छपाइ जितरण, जितरण जिद्यािय टोि 

टोिमा छिफि १००००० 

८ 

नगर तथा िडामा बािमैत्री स्थानीय शासन सम्पकत  ब्यजि र िडा स्तरीय 

सहिकतात पाररश्रजमक १३००००० 

९ 

बािसमुह गठन, बाि संिाििाइ ,गठन,सहजिकरण मागतदशन, २०७४ बमोजिम 

क्षमता जबकास सम्बजन्ध प्रजशक्षण जदने ३८४ िना    
३००००० 

१० बािमैत्री स्थानीय शासनको जनजतगत जनदेजशका जिजनयम जनमातण १५०००० 

११ 

 बािमैत्री गजतजिधी कागिात दस्तािेि ब्यिस्थापन तयारी, २ जदने कायतशािा गने  

९ िटै िडाको एक ठाउंमा 
२००००० 

१२ 

जबद्याियको गेटमा सचेतना िोडत, जकराना,खरुा पसिमा सािधान िोडत, 

बािजििाह,जनकृष्ट बािश्रम बारे घरघरमा पत्राचार २००००० 

१३ 

बािबाजिकाको जस्थती प्रजतिेदन तयारी गने,    बािमैत्री िडा, घोषणा पिात 

जदगोपनाका िाजग रणजनजतक योिना जनमातण गने 
२००००० 

१४ अनुगमन, सजमक्षा र मुल्यांकन (अनुगमन चेकजिष्ट सजहत १५०००० 

जम्मा  ४२००००० 

   

निर गशक्षा योजना कायाचरवयन ५५ लाख तिच  

क्र.स प्रस्तागवत खर्च गववरण  खर्च रु 

१ ३ िटा जिद्याियिाइ घेराबार जनमातण  ९००००० 

२ प्रारजम्भक बािकक्षा जशक्षकको पाररश्रजमक  ५२०००० 

३ प्रारजम्भक बािकक्षा जशक्षकको थप पाररश्रजमक २८६००० 

४ कम्प्यूटर र जप्रन्टर  ६००००० 

५ MGML कक्षा सजचािन ७५०००० 

६ ICT ताजिम २१०००० 

७ Learning Software Support १५०००० 

८ English Medium Class ब्यिस्थापन ताजिम २१०००० 

९ अजभभािक जशक्षा कायतक्रमको सामग्री तयारी प्रकाशन सन्चािन  १००००० 
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१० कक्षा व्यिस्थापन सहयोग  २००००० 

११ स्थानीय पाठ्यक्रम जनमातण, छपाइ तथा जितरण २००००० 

१२ बाजबकेका जशक्षाकहरुिाई  पोशाक खचत  ५०००० 

१३ जशक्षा जदिस तथा पुरस्कार जितरण २००००० 

१४ जशक्षण जसकाइ सुधार कायतक्रम  २००००० 

१५ जनरीक्षण अनुगमन १००००० 

१६ िाजषतक कायतपात्रो जनमातण १००००० 

१७ कक्षा ८ को परीक्षा सजचािन  २८४००० 

१८ कक्षा ५ को स्तरीकरण परीक्षा ८०००० 

१९ परीक्षा प्रणािी सुधार कायतक्रम (जिद्यािय स्तरीय परीक्षा सजमजत माफत त खचत गने) २००००० 

२० जशक्षा सजमजत बैठक १००००० 

२१ प्र.अ. बैठक ६०००० 

  जम्मा ५५००००० 

 

युवा तथा खेलकुद तिच  

क्र.स प्रस्तागवत खर्च गववरण  खर्च रु 

१ युिा जिकास कायतक्रम १००००० 

२ सफि उद्यमीसुँग उद्यम गनत चाहने युिाहरुको अन्तजक्रया ५०००० 

३ पािीका स्तरीय मजहिा भजिबि प्रजतयोजगता २५०००० 

४ व्याडमेन्टीन प्रजतयोजगता (एकि, युगि, पुरुष) १००००० 

५ अण्डर १४ फुटबि प्रजतयोजगता २००००० 

६ तेक्िान्दो डोिाङ सजचािन तथा सहभाजगता १५०००० 

७ युिा प्रजतभा सम्मान ५०००० 

८ खेिकुद सजमजत बैठक ५०००० 

९ िडास्तरीय खेिकुद प्रिर्धन ४५०००० 
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