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सोलदुधुकु ड नगरपािलकाको यस स मािनत नगरसभामा उपि थत नगर 
प्रमखु, सभाका सद य यहू , 

(१) नगरवासीह को आव यकतालाई मतूर् प िदने प्रयासमा साथर्क योजना, बजेट, नीित तथा कायर्क्रम 
तय गनर् हामी सदवै प्रयास गनेर् छ  भ ने स दभर्मा तयार गिरएको आ.ब. २०७५/०७६ को वािषर्क 
बजेट, नीित तथा कायर्क्रम प्र ततु गनेर् यस घिडमा इितहासदिेख संघीय लोकताि त्रक गणत त्र 
थापनाथर् शहादत प्रा  गनेर् ज्ञात अज्ञात शिहदह  प्रित यस अवसरमा भावपणूर् द्धा जली अपर्ण 
गदर्छ  ।  

(२) प्रािविधक ि ले उपयकु्त र सामािजक पमा स तिुलत एवं राजनैितक पमा वीकायर् िवकास 
प्राि का लािग सम वय कायम गदैर् िवकासका साझा ग त य, प्राथिमकता चयन गनुर्पनेर् िविश  
अव था, जनप्रितिनिधह  नगरपािलकामा वहाल भइसके पिछ नगरवासीह को स तिुलत 
िवकासको बढ्दो अपेक्षा, ि थर आ तिरक ोत, संघीय अनदुानमा िनभर्र िवकास कायर्ह  गनुर्पनेर् 
अव थाका बीच आिथर्क वषर् २०७५/०७६ को बजेट तथा कायर्क्रम यस गिरमामय सभामा प्र ततु 
गनर् गइरहकेो छु । 

(३) अन त संभावनाह  भएको यस नगरपािलका ऐितहािसक, सां कृितक, धािमर्क कृिषज य 
सचूकह मा मलुकुकै अग्रणी थानमा रहकेो, शहरीकरण हुदँ ैगएको अव था, सहकारी माफर् त खेती 
एवं उ नत प्रिविध सिहतको कृिष पशकुा कायर्क्रमह बाट दिेखएको समु नितको संभावना समेतलाई 
आगामी नीित तथा कायर्क्रमले िवकासको ढोकाको पमा हरेेको छ । यसै पिरवेशबाट आगामी 
आिथर्क वषर् २०७५/०७६ को लािग “जैिवक प्रिविधयुक्त कृिष, गुण तरयुक्त पूवार्धार 
सोलुदुधकु ड नगरपािलकाको िवकासको आधार" भ  ने िवकासको ि कोण तय गरेको 
यहोरा समेत यस सभामा प्र ततु गनर् चाह छु । 

(४) आिथर्क वषर् २०७५/०७६ को बजेट तथा कायर्क्रम तय गदैर् गदार्को अव थामा सोलदुधुकु ड 
नगरपािलकाको आ तिरक आय, नेपाल सरकारबाट प्रा  हुने समानीकरण, सशतर्, समपरुक र िवशेष 
अनदुानमा बढो री नभएको अव था, राज व वाँडफाँड लगायतका ोतह मा अपेक्षा गरे अनु प 
विृद्ध नहुदँा प्राथिमकतामा रािखएका िवकास योजनाह  कायार् वयन गनर् नसकेको तीतो 
वा तिवकता हाम्रो साम ुछ ।  
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(५) य तै आिथर्क वषर् २०७५/०७६ को बजेट नीित तथा कायर्क्रम तय गदार् हामीले हाम्रो 
नगरपािलकामा अस तिुलत िवकासको कारण अझ ैपिन कितपय व तीह मा िबजलुी बि  नपगेुको, 
खानेपानीको सम या, पलु सडकज ता आधारभतू पवूार्धारको पहुचँ नपगेुको लगायतका 
पक्षह लाई प्र यक्ष हरेेर तद ्अनु प प्राथिमकतामा राख् ने प्रयास गिरएको छ । यसले स तिुलत र 
समतामलूक िवकासको आधार तयार गदैर् समदृ्घ सोलदुधुकु ड नगरपािलकाको अवधारणालाई 
मतूर् प िदने अपेक्षा गिरएको छ । 

१. आिथर्क वषर् २०७४/०७५ मा भएका गितिविधह बार� समीक्षा: 

उपि थत सभाका सद य यहू , 
 अब म आिथर्क वषर् २०७४/७५ को सोलदुधुकु ड नगरपािलकाको समग्र िवकास िनमार्णका 
कायर्ह को संिक्ष  त पनुरावलोकन गनेर् अनमुित चाह छु ।  

 प्रचिलत काननूबमोिजम असार १० गते नगरपािलकाको बजेट प्र ततु गदार् चाल ुआिथर्क वषर् 
२०७४ ।७५ को जेठ मसा तलाई आधारमानी आिथर्क, भौितक तथा िव ीय प्रगितह   प्र ततु गिरएकोछ । 
चाल ुआिथर्क वषर्को बाँकी अविधको आिथर्क भौितक तथा िव ीय प्रगितह  आगामी नगरसभामा प्र ततु 
गिरनेछ ।  

 आिथर्क वषर् २०७४/७५ को  यस अविध िभत्र यस नगरपािलकामा मखु्यतः कृिषको िवकास एवं 
प्रसारमा लगानी, शैिक्षक प्रित ानह को पवूार्धार िनमार्ण एवं शैिक्षक गणु तर विृद्ध, िवपद ् यव थापन, 
सडक ट्रयाक खो ने तथा तरविृद्ध, कृिष तथा पशपु छी िवकास कायर्क्रम, लिक्षत वगर्को सशिक्तकरण एवं 
क्षमता िवकास र जन वा य स ब धी िविभ न कायर्क्रमह  स प न भएका छन ्। 

१.१ पूवार्धार : 

१.१.१ सडक : 

(१) यातायात पवूार्धार तफर्  आ.व. २०७४/७५ मा नगरपािलका तरमा ११ वटा र वडा तरका अ य वटा 
सडक योजनाह  स चालन भई किरब ३५ िक.मी. सडकको तरविृद्ध भएको छ । नगर तरीय सडक 
योजनामा बजेट रकम . ५ करोड १० लाख िविनयोजन भएकोमा . २ करोड ३१ लाख  १२ हजार 
खचर् भई क्रमश: भौितक प्रगित ७५ प्रितशत र िव ीय प्रगित ४६ प्रितशत भएको छ ।  

(२) प्रदशे सरकार तथा नगरपािलकाको उ च प्राथिमकतामा रहकेो स लेरी-टािक्स द-ु ननुथला- जिुवन- 
लकु्ला सडकको तरविृद्ध गनेर् कायर् संघीय सरकार र नगरपािलकाको साझेदारीमा भैरहकेो छ । 
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(३) नगरपािलकाले सडक िनमार्ण तथा ममर्त सामाग्रीको पमा १ थान रोलर, १ थान िट्रपर र १ थान 
डोजर खिरद गरेर तथा २ वटा डोजरह  प्रित पधार् मक मू यमा भाडामा िलई वडा नं.१, ९, १० र  
११ मा ट्रयाक खो ने कायर् भइरहकेो छ । 

(४) नगर सडक गु योजना (MTMP) तयार भएको छ । 

१.१.२  पुल क भटर् : 
 यस कायर्क्रम अ तगर्त वडा नं. ६ ि थत सोलखुोला खोिरया फेदीको पक्की पलु िनमार्णाधीन 
अव थामा रहकेो छ भने भौितक प्रगित ७५ प्रितशत र िव ीय प्रगित ३५ प्रितशत रहकेो छ । यसैगरी 
मझौला पलु अ तगर्त वडा नं २ बेनी खोला, वडा नं. ३ तामाखानी र वडा नं. १० सो नासा खोलामा 
वेिलिब्रज िनमार्णका कायर् भइरहकेो छ । 

१.१.३ बस तथा जीप पाकर्  : 
 नगपािलकाको वडा नं. ६ मा जीप पाकर्  र वडा नं. ५ मा बसपाकर्  क्रमश: २० लाख र ३० लाखको 
लागतमा िनमार्ण स प  न भएको छ । 

१.१.४ खान�पानी तथा सरसफाई : 

(१) शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग िडिभजन कायार्लयसँगको साझेदारीमा आवा डाँडा 
चोकदिेख परुानो एन.एम.बी. बकस म ढल यव थापनको कायर् स प न भएकोछ । यसमा िडिभजन 
कायार्लयले पक्की सडक ढलान कायर् र नगरपािलकाले . १२ लाखमा ५०० मी. ढल िनमार्ण कायर् 
स प  न गरेको छ ।  

(२) नगरपािलकाबाट संचालन हुने सडक तथा पवूार्धार िनमार्णका गै  संरचनागत कायर्ह  उपभोक्ता 
सिमित र संरचनागत कायर्ह  िनमार्ण यवसायी माफर् त स चालन गनेर् नीित अनु प िनमार्ण 
यवसायी र उपभोक्ता सिमित माफर् त कायर् गिरएको छ ।  

(३) नगरपािलकाको वडा नं. ७ मा फोहरमैला य थापन के द्र िनमार्ण र संचालनका लािग .२५ 
लाखमा १२ रोपनी जग्गा खरीद गिरएको छ । 

१.१.५ ऊजार् : 

(१) वडा नं. ८, ९ र १० सीमामा पनेर् िशशा खोलामा ४०० िकवाको लघ ुजलिवद्यतुको स भा यता 
अ ययनको कायर् प्रार भ गिरएको छ । 

(२) पयर्टकीय थल प ालेमा सोलार सडकव ी जडान कायर् शु  भएको छ । 
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(३) वडा नं. ४ को रोिक्दङ तथा वडा नं. २ को थङ्ुिलङ चारघरे के्षत्रमा िवद्यतु ्िव तार गनेर् कायर् स प  न 
भएको छ । 

(४) नगरपािलकाको पहलमा मािथ लो सोल ुिवद्यतु क पनी र त लो िवद्यतु क पनीको सहयोगमा वडा 
नं. ७ को सा मेमा िवद्यतु िव तारको कायर् भइरहकेो छ । 

(५) नगपािलकाका अ य वडाह मा जनसहभािगतामा िवद्यतु िव तार भइरहकेो छ । 

आदरणीय सभा यक्ष तथा सभाका सद य यूह , 
 अव म सामािजक तथा मानव िवकास कायर्क्रम तफर् को के्षत्रमा भएको कायर्क्रमबारे संिक्ष  िववरण 
पेश गनेर् अनमुित चाह छु । 

१.२ सामािजक िवकास : 

१.२.१ िशक्षा : 

(१) िवद्यालयमा भएको िवद्याथीर्, िशक्षक, िवद्यालय यव थापन सिमित र िशक्षक अिभभावक संघ, 
वािषर्क परीक्षाको प्रगित, भौितक प्रगित, आिथर्क अ य शैिक्षक िववरणह  अ याविधक भई 
स टवेयरमा इि ट्र गिरएको छ । 

(२) नेपाल भाषा आयोगसँगको सहकायर्मा थानीय शेपार् भाषामा आधारभतू तहको पाठ्यक्रम तयार गनेर् 
कायर् अगािड बढाइएको छ । 

(३) शैिक्षक सचूना स ब धी जानकारी गराउने र िलने गरी नगरपािलका के्षत्र िभत्रका 
प्रधाना यापकह सँग संवाद कायर्क्रम सु  गिरएको छ । 

(४) नगपािलका के्षत्रिभत्रका बाल िवकास के द्रमा कायर्रत २६ सहयोगी कायर्कतार्ह लाई क्षमता 
अिभविृद्ध तालीम िदइएको छ । 

(५) नगरपािलका के्षत्रिभत्रका आधारभतू िवद्यालयका छात्रा १०३०, दिलत छात्र १२३ र मा यिमक 
तहका छात्रा ५९५ र दिलत छात्र ८१ गरी कूल ज मा १८२९ जनाले . १० लाख ३ हजार १ सय 
छात्रविृ  प्रा  गरेका छन ्। 

(६) आधारभतू तहका लािग २१९० र मा यिमक तहमा १९८७ गरी ज मा ४१७७ िवद्याथीर्का लािग 
.१६ लाख ८२  हजार ३ सय ८४ बराबरको िन:शु क पाठ्यपु तकमा िवतरण गिरएको छ । 

(७) नगरपािलका के्षत्रमा गणु तरीय प्रािविधक िशक्षाको मा यमबाट प्रितवषर् २०० जनशिक्त उ पादन गनेर् 
ल यलाइ परूा गनर् स लेरी क्या पसमा िशक्षा नातक तहमा सचूना प्रिविध अ यापन गनेर् गरी 
आव यक पवूार्धार तयारीका लािग समझदारी भएको र नगरपािलकाले उक्त कायर्का लािग . ५० 
लाख अनदुान उपल ध गराएको छ । 
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(८) य तै मा यिमक तहबाट प्रािविधक िशक्षालाई प्रवद्धर्न गनेर् उ े यले वडा नं. ७ ि थत गामार् मा यिमक 
िवद्यालयमा प्रािविधक िवषयकोकक्षा स  चालन गनर् आव यक पवूार्धार तयार गनर् नगरपािलकाले 
. ३० लाख अनदुान उपल ध गराएको छ । 

(९) नेपाल िवज्ञान तथा प्रिविध प्रज्ञा प्रित ानको सहकायर्मा नगरपािलका के्षत्रका ६ जना मा यिमक 
िवद्यालयका िवज्ञान िशक्षकलाई िवज्ञान प्रयोगा मक तालीम स ब धी प्रयोगा मक अिभमखुीकरण 
गिरएको छ । 

१.२.२ सामािजक सुरक्षा भ ातफर् ः 
 चाल ुआिथर्क वषर् २०७४ ।७५ मा यस नगरपािलकामा जे  नागिरक १२२४ जना, दिलत जे  ८३ 
जना, एकल मिहला ८५१ जनालाई मािसक . १००० का दरले, 'क' वगर्का पणूर् अपाङ्ग ४६ जनालाई 
मािसक . २ हजारका दरले साथै 'ख' वगर्का अपाङ्ग १३२ जनालाई . ६ सय  का दरले, १८९ जना ५ 
वषर् मिुनका दिलत बालबािलकालाई प्रित पिरवार २ जनास म लाई मािसक . ४ सयका दरले बालपोषण 
भ ा . ७५ हजार ६ सय   र जे  नागिरक औषिध उपचार खचर् वापत १३०५ जनालाई . १ हजारका 
दरले करीब ४ करोड ४५ लाख ०८ हजार भ ा िवतरण गिरएको छ । 

१.२.३ वा यतफर् ः 
(१) िचिक सकद्वारा वा य सं थामा दईु मिहनामा एक पटक वा य परीक्षण तथा गभर्वती मिहलाको 

लािग िभिडयो एक्सरे सेवा कायर्क्रम स  चालन गरेबाट २०७५ जठे मसा तस म ११४ जना 
लाभाि वत भएका छन ्। 

(२) नगरपािलकाले सवर्प्रथम ७० वषर् नाघकेा जे  नागिरक र “क” वगर्का अपाङ्गलाई घरमा घरमा 
वा य सेवा सिुवधा उपल ध गराएबाट तत ् तत ् वगर्का ४९०० सेवाग्राहीले २०७५ जेठ 
मसा तस म सेवा प्रा  गरेका छन ्। 

(३) िज ला अ पताल फा लमुा रहकेा िचिक सकह लाई प्र येक मिहनामा औषिध र सामाग्री सिहत 
वडामा खटाउने गरको कारण घरदलैोमा वा य सेवा पगेुको छ । 

(४) नगरपािलकाले ७० वषर् नाघकेा जे  नागिरकको पिरवार सद य ५ जनाभ दा बढी भएमा िवमा 
िप्रिमयम ितिरिदने यव था गरेबाट जे  नागिरकले वा य सेवा सरल तिरकाले पाउने अव था 
िसजर्ना भएको छ । 

(५) वा य सं थामा प्रसिूत गराउँदा . १५०० का दरले यातायात खचर् ३१८ जना सु केरीलाई 
उपल ध गराइएको छ । 

(६) फा ल ुअ पताल र वा य सं थामा विथर्ङ से टरमा दक्ष जनशिक्त अभावलाई कम गनर् ५ अनमी र 
९ जना कायार्लय सहयोगीलाई िनयकु्त गरी सेवा प्रदान सहज बनाइएको छ । 
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(७) वा य सं थाज य फोहरमैला यव थापनका लािग प्र येक वा य सं थामा संक्रमण रोकथामका 
लािग िनिडल कटर, अटोक्लेभ मेिशन र प्र येक विथर्ङ से टरमा लासे टा िपटको यव था गिरएको 
छ । 

(८) नगपािलका के्षत्रमा मातमृृ यदुरलाई शू य गनेर् अिभयान स  चालन प ात मात ृमृ यकुो घटना २०७५ 
जेठ मसा तस म अिभलेखीकरण भएको छैन । 

(९) नगरपािलका के्षत्रमा पणूर् खोप िदगोपना स ब धी वा य सं था तरमा गिरन ुपनेर् िक्रयाकलापह  
संचालन भई कुनैपिन बालबािलका खोप पाउनबाट बि  चत नभएको अव था छ । 

(१०) पिरवार िनयोजन सेवा अ तगर्त लामो अविधको अ थायी साधन प्रयोग गनेर्को संख्या बढाउन 
सेटेलाइट क्या पको सु वात गिरएबाट ल यको तलुनामा ९६ प्रितशत उपलि ध प्रा  भएको छ । 

१.२.४ लिक्षतवगर् : 

(क) मिहला : 
(१) प्र येक वडाका मिहलाह लाई लिक्षत गरी काननूी परामशर् तालीम, उदघोषण तालीम, स चालन 

गिरएकोमा ५६८ जना लाभाि वत भएका छन ्। 
(२) घरेल ुिहसंा प्रभािवतका लािग सेवा के द्र स चालन गिरएको छ । 
(३) यस शीषर्क अ तगर्त ४२ लाख खचर् भएको छ । 

(ख) दिलत : 
(१) दिलत वगर्को उ थानका लािग प्राङ्गािरक तरकारी खेतीका लािग लाि टक टनेल खिरद, बीउ 

िबतरण हाउस वायिरंग, मोबाईल तथा घडी ममर्त तालीम स चालन गिरएकोमा ९७ घरपिरवार 
लाभाि वत भएका छन ्। 

(२) यस शीषर्क अ तगर्त . १५ लाख खचर् भएको छ । 

(ग) बालबािलका : 
 नगर तरीय बाल क्लबह लाई पिरचालन गरी बालबािलकाका अनकूुल िवकास प्रिक्रयालाई 
नीितगत पमा अगािड बढाउने कायर् शु  भएको छ ।  

(घ) अपाङ्ग : 
 अपाङ्ग यिक्तह लाई मागमा आधािरत सामाग्री िवतरण गलचा बनुाई तालीम स चालन 
गिरएको छ । 
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(ङ) ज� नागिरक : 
 नगरपािलका के्षत्रिभत्रका ७० वषर् नाघकेा जे  नागिरकलाई यानो कपडा िवतरण गिरएको साथै 
नगरपािलकाको फा लमुा रहकेो जे  नागिरक आ मको अधरुो काम स प न गरी २०७५ साउन १ गतेबाट 
संचालनमा याइने यव था िमलाइको छ । 

(च) जनजाित : 
 जनजाितको क्षमता अिभविृद्ध हुने कायर्क्रमह  संचालन गरेकोमा करीव २०० घरपिरवार यसबाट 
लभाि वत भएका छन ्। 

१.३ आिथर्क िवकास : 

१.३.१ कृिष : 
(१) ३६० जना यवसाियक कृषक पिरवारलाई ३६० थान लाि क टनेल िवतरण गनेर् ल य रहकोमा 

ल य परूा भई प्रित टनेल ५०० केजी का दरले १८० मेिट्रक टन तरकारी उ पादन भएको छ । 
(२) िहउँद ेफलफूल ( याउ, आ , आ  वखडा, िकवी समेत) २००० गोटा िव वा िवतरण भई खेती ६.५ 

हके्टर के्षत्रफल िव तार भएको र उक्त कायर्क्रममाफर् त ४३ पिरवार कृषक लाभाि वत भएका छन ्। 
(३) तरकारी याकेट प्रदशर्न अ तगर्त काउली, ब दा खेती ३०० रोपनीमा िव तार भई प्रित प्रदशर्नी २०० 

केजीका दरले ६०० केजी तरकारी उ पादन भई ३०० पिरवार लाभाि वत भएका छन ्। 
(४) प्रधानम त्री कृिष आधिुनकीकरण पिरयोजना अ तगर्त ९ वटा कृषक समहू, सहकारी तरकारी पकेट 

सिमितलाई प्र तावनाको आधारमा टनेलमा तरकारी खेतीकायर्क्रम स  चालन भई १८० पिरवार 
लाभाि वत भएका छन ्। 

(५) ६००० अलची िव वा िवतरण गदार् अलैची खेित ८ रोपनी के्षत्रफल थप िव तार भएको, कागती 
िव वा ४०० िवतरण गदार् १ हके्टर के्षत्रफल िव तार भएको छ । 

१.३.२ पशुप छी : 
(१) पश ु सेवा कायर्क्रम अ तगर्त १७०० पशपु छीको उपचार गनेर् ल य रहकेोमा  २०७५ जेठ मसा त 

स म १६८० पशपु छीको उपचार गिरएको छ । 
(२) न  सधुार कायर्क्रम अ तगर्त १२० गाइभसीमा कृितम गभार्धान गनेर् ल य रहकेोमा २०७५ जेठ 

मसा त स म ७५ वटा गाईभसीमा कृितम गभार्धान सेवा उपल ध गराइएको छ । 
(३) पश ु सेवा तालीम तथा प्रसार कायर्क्रम तफर्  सहायक तर २ जना कृषक तर २७ जना तालीम िदने 

ल य रािखएकोमा २०७५ जठे मसा त स म ल य परूा भएको छ । 
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(४) नगरपािलका के्षत्रमा रहकेा मास ुपसल सधुार अ तगर्त १५ पसल सधुार गनेर् ल य रहकेोमा २०७५ 
जेठ मसा त स म १० वटा पसल सधुार स प न भएकोछ । 

(५) पश ुवधशाला ममर्त सधुारतफर्  दोपुर्को वधशाला ममर्त भएको छ । 
(६) यवसाियक पमा कुखरुापालन गनेर् १०० िकसान पिरवारलाई २५०० च ला िवतरण गिरएको छ । 
(७) कुखरुाको लािग दाना तयार गनेर् गे्र डर मेिसन १०० जना यवसाियक कृषक पिरवारको लािग १० 

वटा िवतरण गनेर् ल य रहकेोमा ल य परूा भएको छ ।१०० जना कृषक पिरवारका लािग दाना पानी 
खवुाउने भाँडो १०० गोटार कुखरुाको खोर १०० गोटा स प  न भएकोछ । 

(८) पश ु वा य तथा बाँझोपन िनवारण िशिवर २ पटक स चालन गनेर् ल य रहकेोमा १ वटा स प न 
भएको छ । 

१.३.४ पयर्टन कला धमर् सं कृित तफर्  : 

(१) िपके डाँडा जाने पयर्टकीय मागर्को तरविृद्ध, गु वा तथा मि दर ममर्त, नगरपािलका के्षत्रका पयर्टकीय 
थलह को डकुमे ट्री िनमार्ण ज ता कायर् स प न गिरएका छन ्। 

(२) वडा नं. ८ को प ाले वदु्ध पाकर्  िनमार्ण कायर् सु  गिरएको छ ।यसलाई क्रमागत योजनामा समावेश 
गिरएको छ । 

१.३.५ उद्योग : 

 साना तथा घरेल ु उद्योग िवकास सिमितसँगको साझेदारीमा नगरपािलकाको लघ ु उद्यम िवकास 
रणनीित तयार भैरहकेो छ । 

१.४ राज व पिरचालनतफर्  : 

(१) करको दायरा बढाउने प्रयास व प काग  यवसायीलाई शु क िलने कायर्को सु  गिरएको छ । यस 
शीषर्कमा . ३ लाख ३७ हजार ६३५ राज व संकलन भएको छ । 

(२) चाल ुआिथर्क वषर्को जेठ मसा तस ममा ज मा .३२ लाख ७९ हजार ०१२ आ तिरक राज व 
संकलन भएको छ । 

(३) आिथर्क वषर् २०७४ ।७५ को जेठ मसा तस म संकलन भएको राज वको िववरण अनसुचूी-१ मा 
समावेश गिरएको छ । 
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१.५ सुशासन तथा सूचना प्रिविध : 

(१) सोलदुधुकु ड नगरपािलकाको फोहरमैला तथा सरसफाई यव थापन गनर् बनेको ऐन, २०७५, 
याियक सिमित (कायर्िविध) स ब धी ऐन, २०७५, पवूार्धार िवकास तथा सेवा यव था (िनयमित र 
यवि थत) गनेर् ऐन, २०७५, सोलदुधुकु ड नगरपािलकाको आिथर्क कायर्िविध ऐन, २०७५, 
सोलदुधुकु ड नगरपािलकाको प्रशासिकय कायर्िविध (िनयिमत गनेर्) ऐन, २०७५, सोलदुधुकु ड 
नगरपािलकाको सहकारी ऐन, २०७५ दो ो नगरसभा पािरत भई र सोलदुधुकु ड नगरपािलकाको 
आधारभतू तथा मा यिमक िशक्षा ऐन, २०७५ दो ो नगरसभाबाट पािरत भई कायार् वयनका क्रममा 
रहकेा छन ्। 

(२) नगरपािलकाका काम कारवाहीलाई पारदशीर्, उ रदायी र िज मेवार बनाउन सावर्जिनक सनुवाई, 
सावर्जिनक परीक्षण लगायतका कायर्ह  स प न भएका छन ्। 

(३) नगरपािलका र वडा कायार्लयलाई आधिुनक प्रिविधसँग जोड्ने र सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज 
बनाउन सवै वडामा इमेल, इ टरनेट सिहतको सिुवधा परु् याउने कायर् भैरहकेो छ । चाल ुआिथर्क 
वषर्को अ तस ममा यो कायर्क्रम स प न हुनेछ । 

(४) प्रदशे सरकारसँगको सहकायर्मा नगरपािलकाको बजार के्षत्रको सरुक्षालाई मजवतु बनाउन आवा 
चोक दिेख िजरो वाइ टस म िसिसिटिभ जडान कायर् सु  भएको र यो कायर् पिन चाल ूआिथर्क 
वषर्को अ तस ममा स प न हुनेछ ।  

१.६  नगरपािलकाको समानीकरणतफर् को चालु खचर्को िववरण : 

 यस शीषर्कमा पिहलो नगरसभाबाट बजेट रकम  ५ करोड ७५ लाख िविनयोजन भएकोमा दो ो 
नगरसभाबाट संशोधन भई रकम  २ करोड ८६ लाख २८ हजार ३५१ िविनिनयोजन भएकोमा हालस म  
१ करोड ८१ लाख ४९ हजार ३८४ खचर् भई िव ीय प्रगित ६४ प्रितशत हुन पगेुको छ । 

१.७  समािनकरण अनुदान तथा सशतर्अनुदान सिहतको चालु खचर्को िववरण : 

 यस शीषर्कमा कूल बजेट रकम . २३ करोड ३० लाख १६ हजार िविनयोजन भएकोमा हालस म 
२० करोड ३६ लाख ७ हजार खचर् हुन गई िवि य प्रगित ८८ प्रितशत हुन गएको छ । यस अ तगर्त िशक्षा, 
वा य, कृिष, एलिजिसिडपी लगायतका खचर्ह  समावेश भएको छ । 
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१.८  पुजँीगत खचर्को िववरण : 

 यस शीषर्कमा समानीकरण तथा सशतर् गरीकूल बजेट रकम  २३ करोड ९० लाख ४० हजार 
िविनयोजन भएकोमा हालस म बजेट रकम  १२ करोड ६८ लाख ४१ हजार खचर् हुन गई ५४ प्रितशत 
िव ीय प्रगित हुन गएको छ । समानीकरण अनदुानमा कृिष, पश,ु िशक्षा र सशतर् अनदुानमा वा य, 
वातावरण, दगुर्म के्षत्र िवकास लगायतका शीषर्कह  समावेश भएका छन ्। 

१.९  ब�जुको ि थित : 

 यस नगरपािलकाको गत आ.व. २०७३ ।७४ को हालै स प  न म.ले.प. प्रितवेदनमा कूल बे ज ु .१ 
करोड ६ लाख ८६ हजार हुन गएकोमा लेखापरीक्षणको अविधमा . ५५ लाख ९८ हजार रकम (५३ 
प्रितशत) फ य ट हुन गई हाल . ५० लाख ८८ हजार बे ज ु रहन गएको छ । नगरपािलकाको पे की 
बे जलुाई कम गनर् सावर्जिनक लेखा सिमितको सझुाव अनसुार कायर् गनेर् गरी कायर्दल गठन गरी 
तदा कताका साथ काम अगािड बढाइएको छ ।  

१.१० िव ीय क्ष�त्रका मुख्य उपलि धह  : 

आदरणीय सभा यक्ष तथा सभाका सद य यहू , 
 अब म िव ीय के्षत्रका मखु्य उपलि ध प्र ततु गदर्छु । 
(१) व ती तथा वडा तरीय योजना तजुर्मा भेलाबाट िसफािरस भई आएका योजनाह लाई प्राथिमकतामा 

राखी सबै सरोकारवालाह को सहभािगतामा बजेट तजुर्मा गनेर् गिरएको छ । 
(२) आय तथा खचर्ह लाई यवि थत गनर् थानीय तह संिचत कोष यव थापन प्रणाली (SuTRA) 

स टवेयर माफर् त आिथर्क प्रशासन शाखामा लेखा यव थापन कायर्को थालनी गिरएको छ । 
(३) आ तिरक िनय त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई आ तिरक लेखापरीक्षण कायर्लाई यवि थत गनर् 

आ तिरक िनय त्रण िनदेर्िशका िनमार्ण कायर्लाई अगािड बढाइएको छ । 
(४) िवषयगत शाखा र कायार्लय, गै.स.स. तथा वडा तथा सेवा के द्रह को बािषर्क समीक्षा गनेर् गिरएको 

छ । 
(५) आगामी आ.व.को बजेट बाँडफाड प्रिक्रयामा ३०% लिक्षत वगर्लाई छुट्टयाई  सोको ६० % 

पवूार्धारमा र ४०% क्षमता िवकास, आयआजर्न तथा प्रवद्धर्ना मक कायर्क्रममा र बाँकी रकमलाई 
शत प्रितशत मानी १५% आिथर्क िवकास, १०% सामािजक िवकास, १०% वातावरण तथा िवपद ्
यव थापन, ५% सावर्जिनक सेवा तथा क्षमता िवकास र ६०% पवूार्धार िवकास कायर्क्रममा 
िविनयोजन गिरएको छ । 
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(६) यािचङ्ग फ ड र ममर्त स भार कोष तथा अ य कोषह को लािग िनि त रकम िविनयोजन 
गिरएको छ ।  

(७) आ दानी तथा खचर्को िनयिमत पमा मािसक, चौमािसक र बािषर्क प्रितवेदन तयार गरी प्रदशे तथा 
नेपाल सरकारका स बि धत िनकायमा पठाउने गिरएको छ । बे जकुो लगत अद्याविधक गनेर् 
गिरएको छ ।  

(८) खचर्को सावर्जिनकीकरणलाई िनर तरता िदइएको छ । 
(९) काननूबमोिजम नगरपािलकाले लगाउने कर, द तरु, शु क, भाडा, रोय टी र राज  बाँडफाँडबाट 

प्रा  हुने आ तिरक राज को दरलाई वैज्ञािनक बनाई यसको आधारलाई िव तार गनर् कर प्रशासनमा 
सधुार गदैर् कर संकलनमा वडा कायार्लयको भिूमका प  पािरएको छ । 

(१०) चाल ुआिथर्क वषर् २०७४ ।७५ को संशोिधत आय र जेठ मसा तस म भएका खचर्को िववरण 
अनसुचूी-२ मा समावेश गिरएको छ । 

२. नगरपािलकाको िवकासका चुनौित तथा स भावना : 

 मािथ प्र ततु गिरएको चालआुिथर्क वषर्को २०७५ जेठ मसा त स मको अविधको आिथर्क, 
िव ीय तथा भौितक िववरणको आधारमा गिरएको संिक्ष  समीक्षाको आधारमा समेत तथा आिथर्क वषर् 
२०७५⁄०७६ को बजेट नीित तथा कायर्क्रम कायार् वयन गनर् केही चनुौती तथा स भावनाह  रहकेो 
दिेखएको छ । जसको म यहाँ संिक्ष  चचार् गनर् चाह छु । 

२.१ नगरपािलकाको िवकासका चुनौितह  : 
(१) नेपालको संिवधान, थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोिजमका अिधकार प्रभावकारी पमा 

कायर् गनर् ।   
(२) सात तहको योजना प्रिक्रया परूा गरी योजना माग, छनौट, प्राथिमकीकरण र कायार् वयनमा काननूी 

यव था अनु पको उ रदािय व परूा गनर् स-साना योजनालाई वडा तहबाट स बोधन गनर् लगाई 
मझौला आकारको योजनामा नगरपािलकाको बजेटलाई केि द्रत गनर् । 

(३) पयार्  प्रािविधक जनशिक्त नहुदँा पिन तोिकएका कायर्ह  समयमा र गणु तरयकु्त पमा स पादन 
गनर्। 

(४) उपभोक्ता सिमित माफर् त संचालन गिरने कायर्क्रम िप छे फरक फरक उपभोक्ता सिमित रहदँा 
ितनीह लाई प्रशासिनक तथा प्रािविधक पमा  सहयोग उपल ध गराउन । 

(५) उपभोक्ता सिमितको काम कारबाहीमा पारदशीर्ता, जवाफदहेीता र अथर्पणूर् जनसहभािगता कायम 
राख् न ।  

(६) ठेक्का तथा उपभोक्ता सिमित माफर् त गिरने कायर् समयमा स प  न गनर् । 
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(७) गै.स.स. के्षत्रको बजेट, कायर्क्रमलाई नगरपािलकाको िवकास योजनामा समावेश गनर् । 
(८) गणु तरीय,मापद डयकु्त िदगो एकीकृत िवकासको अवधारणालाई कायार् वयन गनर् ।  
(९) नगरवासीको बढ्दो आकांक्षालाई स बोधन गनर् नगरपािलकाको आ तिरक आयमा अपेिक्षत विृद्ध  

गनर् । 

२.२  नगरपािलकाको िवकासका अवसर र स भावनाह  : 

आदरणीय सभा यक्ष तथा सभाका सद य यहू , 
 मािथ उि लिखत चनुौित रहदँा रहदँ ैपिन यस नगरपािलकाको सामािजक, आिथर्क, वातावरणीय 
तथा भौगोिलक िविश ताको कारण अवसर र स भावना धेरै रहकेा छन ्। जसलाई म यहाँ संिक्ष  त पमा 
प्र ततु गनर् चाहा  छु । 

(१) सोलदुधुकु ड नगरपािलकाको अथर्त त्रको मे द ड कृिष हो र कृिषको आधारलाई थानीय ोत र 
साधनमा आधािरत उद्योगध दाले टेवा िदइरहकेोले यसलाई िवशाल अवसरको पमा िलन 
सिक छ। 

(२) य तै कृिष एवं गैर कृिष प्रणालीमा आधािरत सीप विृद्ध गरी थप रोजगारी एवं आय आजर्नको 
अवसर पिन प्रखर पमा दखेा परेकोछ ।  

(३) यावसाियक तथा गणु तरीय िशक्षण सं थाको िवकास गरी नगरपािलकालाई यवसाियक शैिक्षक 
के द्र (Hub) बनाउन सिकने कायर्मा नगरपािलका, गै.स.स., सामदुाियक संघ सं था तथा िनजी 
के्षत्रसँगसरकारी िनजी साझेदारीको अवधारणा अनसुार िवकासमा सम वया मक सहभािगता बढाउन 
सिकने अवसर रहकेो छ । 

(४) िसंचाई पवूार्धारका िवकासका स भावनाह  रहकेाले जीिवकोपाजर्नका लािग थप आधारह  
िसजर्ना गरी उ पादन र उ पादक व बढाउन सिकने स भावना छ । 

(५) अिधकांश सरकारी कायार्लयह को वहृत उपि थितले कायर्क्रम कायार् वयनमा सहजता रहकेो र 
नगरपािलकाद्वारा सम वय र सहकायर्मा िनजी तथा गैर सरकारी सं थाह को यवसाियक र 
ल यमलूक कायर्शैलीबाट लाभ िलन सिकने दिेखएको छ । 

(६) सहकारीको दिरलो आधारका पमा रहकेो कृिष, दगु्ध, फलफूल खेती, नगदवेाली उ पादनको 
प्रश त स भावना रहकेोले सामदुाियक पिरचालनमा दक्षता दखेाउन सिकने अवसरह  रहकेोछ । 
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३. बज�ट नीित तथा कायर्क्रमका प्राथिमकता तथा उ �य : 
आदरणीय सभा यक्ष तथा सद य यहू , 
 अब म उ लेिखत चनुौित र अवसरलाई िव ेषण गदार् तीनलाई स वोधन गनर् आगामी आिथर्क 
वषर् २०७५/०७६ मा रािखएका उ े य तथा कायार् वयन गदार् अवल बन गिरने के्षत्रगत प्रमखु नीितह  
बजेटको प्राथिमकता र उ े य बारेमा प्र ततु गदर्छु । 

३.१ बज�टका प्राथिमकता : 
आ.व. २०७५/७६ को बजेटका प्राथिमकताह  दहेाय बमोिजम छन ्। 
(१) पलु, सडक, खानेपानी, ढल लगायतका भौितक पवूार्धार िवकास । 
(२) िशक्षा, वा य के्षत्रको िवकास । 
(३) गणु तरीय सेवा प्रवाह तथा सं थागत िवकास । 
(४) समावेशी िवकास ।  
३.२ बज�टका उ �यह  : 
(क) िदगो िवकासको लािग आिथर्क, सामािजक, भौितक पवूार्धार तयार गनेर् । 
(ख) सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुचँ विृद्घ गनेर् । 
(ग) आ तिरक क्षमता िवकास र सु ढीकरणमा जोड िदने । 
(घ) लिक्षत एवं समावेशी िवकासको अवधारणालाई आ मसात गनेर् । 
(ङ) स तिुलत िदगो िवकासमा जोड िदने । 

३.३  नगरिवकास योजनाका प्रमुख नीितह   : 

 नगरपािलकाले आिथर्क वषर् २०७५/०७६ को लािग कृिष तथा पश ुिवकास, वन तथा वातावरण 
फोहरमैला यव थापन, पयर्टन,  िवपद ् यव थापन, ऊजार्, सामािजक िवकास अ तगर्त िशक्षा, वा य, 
मिहला तथा बालबािलका, सामािजक सरुक्षा, जे  नागिरक, एकल मिहला, दिलत, आिदवासी जनजाित, 
गिरवी यिूनकरण, यवुा तथा खेलकूद, भाषा, सािह य, कला, सं कृित, खानेपानी तथा सरसफाई, उद्योग 
तथा यापार, स चार के्षत्र प्रवर्द्धन, संचार एवं सचूना प्रिविध, गैर सरकारी सं था पिरचालन, भौितक 
पवूार्धार िवकास, सं थागत िवकास एवं सशुासन, योजना, अनगुमन तथा मू याङ्कन, राज व पिरचालन, 
नगरपािलकाको िव ीय यव थापनलाई यवि थत गनर् के्षत्र िवषयगत नीित प्र ताव गरको छ । 
नगरपािलकाले अवल बन गनेर् नीितह  अनसुचूी-३ मा प्र ततु गिरएको छ । 
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४.  योजना छनौटका आधारह  : 

आदरणीय नगर सभाका सद य यहू , 

 आिथर्क वषर् २०७५⁄०७६ को बजेट, नीित तथा कायर्क्रम तजुर्मा गदार् नेपालको संिवधान, थानीय 
सरकार स  चालन ऐन,२०७४, अ तर सरकारी िव  यव थापन ऐन, २०७४, प्रदशे सरकारबाट जारी 
गिरएको नीित तथा कायर्क्रम,२०७५, नगरपािलकाको योजना तजुर्मा स ब धी मागर्दशर्न (पिरमाजर्नसिहत), 
२०७४ र यस नगरपािलकाको बजेटको के्षत्र तथा िसमा,२०७५ ले िनिदर्  गरेको योजना तजुर्मा प्रकृयालाई 
पणूर्तः अवल बन गिरएको छ ।  

 नेपाल सरकारको चाल ुित्रवषीर्य २०७३ ।७४–७५ ।७६ आ.व.चौध  योजना,  िदगो िवकास ल य, 
नेपाल सरकारका िविभ न के्षत्रगत नीितह , र िवषयगत म त्रालयबाट प्रा  मागर्दशर्न, योजना 
प्राथिमकीकरणका आधारह , वीकृित तथा कायार् वयन प्रिक्रयालाई आधारमानी आिथर्क वषर् 
२०७५⁄०७६ को नीित, बजेट तथा कायर्क्रमह  तजुर्मा गिरएको छ । 

 यसै गरी राजनीितक दल, िवषयगत कायार्लय, गै सरकारी सं था, नागिरक समाज वडा तरीय 
योजना तजुर्मा प्रिक्रयाबाट प्रा  सझुावह लाई समेत योजना तजुर्माको आधार िलइएको छ । योजना तजुर्मा 
गदार् व ती तरबाट प्राथिमकतासाथ वडामा पेश भएका योजना तथा कायर्क्रम म ये वडा तरबाट 
प्राथिमकता साथ प्र ततु गरेका योजनाह लाई नै स वोधन गनेर् गरी िविभ न िवषयगत सिमित,  बजेट तथा 
कायर्क्रम तजुर्मा सिमित र नगरकायर्पािलका हुदँ ैनगरसभामा प्र ततु भएको यहोरा अनरुोध गनर् चाह छु । 
व ती, वडा तथा नगर तरीय आयोजना छनौटका मागर्दशर्न तथा आधारह  अनसुचूी-४ मा प्र ततु 
गिरएकोछ । 

५. आ.व .२०७५/०७६ को आ दानी र खचर्को संिक्ष  िववरण : 

 आदरणीय सभाका सद य यहू , अब म आगामी आिथर्क वषर्को आ दानी खचर् संिक्ष  िववरण 
पेश गनर् चाहा छु । 

1. आ.व. २०७५/०७६ आय तफर्  दहेाय बमोिजमको आय हुने प्र ताव अनमुान गिरएको छ । 
(क) न�पाल सरकार : 
1. समानीकरण अनदुान . १३ करोड ३ लाख 
2. सशतर् अनदुान .१९ करोड ६७ लाख  
3. राज व वाँडफाँड . ७ करोड ६७  लाख ६९  हजार 
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4. रोय टी . ४ करोड ७८ लाख ५ हजार  
(ख) प्रद�श सरकार : 
1. समानीकरण अनदुान .३३ लाख ९ हजार   
2. सशतर् अनदुान .१ करोड (अनमुािनत) 
3. राज व वाँडफाँड .९३ लाख  
(ग) आ तिरक : 
१. आ तिरक आ दानी . ५५ लाख 
२. राज व बाँडफाँड . १ करोड 
३. बचत . १ करोड ५७ लाख २० हजार 

यस नगरपािलकालाई प्रा  हुने कूल आ दानी . ५० करोड ५४ लाख ८० हजार अनमुान गिरएको छ । 

सभा यक्ष एवं नगरसभाका सद य यहू , 

 अब म उपल ध आयका ोतको आधारमा िविनयोजन गिरएको बजेटको संिक्ष  प्र तिुत गनेर् 
अनमुित चाहा छु । 

६. आिथर्क वषर् २०७५/०७६ मा नगरपािलकामा स चालन हुन� प्रमुख कायर्क्रमह  : 

आदरणीय नगरसभाका सद य यहू , 
 अब म आिथर्क वषर् २०७५/०७६ मा नगरपािलकामा संचालन हुने प्रमखु कायर्क्रमह को संिक्ष  
िववरण प्र ततु गनेर् अनमुित चाह छु । नगर तरीय िव ततृ कायर्क्रमको िववरण अनसुिूच–५ मा र वडा तरीय 
िव ततृ कायर्क्रमको िववरण अनसुिूच–६ मा प्र ततु गिरएको छ । के्षत्रगत पमा संचालन गिरने कायर्क्रम र 
प्र तािवत िनणर्य िन नानसुार रहकेो यहोरा अनरुोध गदर्छु । 

६.१ सगंठन सरंचना एवं यव थापन : 

(१) थानीय तहको लािग नेपाल सरकार मि त्रपिरषद ्बाट िमित २०७४⁄१२⁄१४ वीकृत गिरएको 
थानीय तहमा सेवा प्रवाह स ब धी यव था-२०७४ बमोिजम २५ हजारभ दा कम जनसंख्या 
भएको नगरपािलकाको लािग वीकृत अ थायी संगठन संरचना बमोिजम एवं नगरपािलकाको कायर् 
के्षत्रमा भएको िव तारको आधारमा िवगतदिेख यस नगरपािलकामा कायर्रत कमर्चारीह को सेवा 
िनर तर आव यक रहकेोले अनसुचूी-७ बमोिजम दरब दी वीकृत गनेर्  र वीकृत दरब दीम ये 
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नगरपािलकालाई आव यकता र औिच यताको आधारमा िरक्त प्रािविधक पदह  काननू बमोिजम 
पिूतर् गनर् नगर कायर्पािलकाको कायार्लयलाई अिधकार प्र यायोजन गनेर् प्र ताव गिरएको छ । 

(२) नगरपािलका कायार्लय, वडा कायार्लय तथा सेवा के द्रमा कायर्रत कमर्चारीह को तलब आिथर्क 
वषर् २०७५ ।७६ को तलवी प्रितवेदन पास भएपिछ मात्र भकु्तान यव था गनेर् । 

(३) नगरपािलकाको िवकासमा मह वपणूर् योगदान परु् याएका एवं उ कृ  कायर् गनेर् गै.स.स., संचार कमीर्, 
उपभोक्ता सिमित, िवषयगत शाखा प्रमखु, पयर्टन यवसायी, उद्योगी, िनमार्ण यवसायीलाई 
.३००० ।– नगद सिहत स मािनत एवं परु कृत गनेर् यव था गिरएकोछ । 

(४) यस नगरपािलका, वडा तथा सेवा के द्रमा कायर्रत कमर्चारीह  म ये २५ वषर् सेवा अविध परूा 
गरेका कमर्चारीह लाई दीघर् सेवा स मान प्रदान गनेर् यव था िमलाइएको छ । 

(५) नगरकायर्पािलकाबाट िविभ  न िमितमा पािरत िनयमावली, िनदेर्िशका, कायर्िविध र मापद डलाई 
वीकृत गनेर्प्र ताव गिरएको छ । 

(६) नगरपािलकाका प्रमखु प्रशासकीय अिधकृतलाई भा सेसिहतको आवास सिुवधा उपल ध गराउने 
यव था गिरएको छ । 

६.२ िव ीय यव थापन : 

(१) नेपाल सरकारबाट प्रा  हुने अनदुान तथा अ य िनकायह बाट प्रा  हुने रकम थपघट भई आएमा 
तथा नगरपािलकाको आ तिरक कोष तफर्  अनमुािनत आय संकलन यनू भई बजेट कम भएमा प्रा  
अिख्तयारी एवं संकिलत आय जनु अनपुातमा थपघट हु छ सोही अनपुातमा प्र तािवत 
योजनाह को रकम थपघट गरी कायर्क्रम कायार् वयन गनेर् यव था िमलाइएको छ । 

(२) आ.ब. ०७५ ।०७६ मा वे ज ु फ य ट िवशेष अिभयान स चालन गनेर्, तोिकए बमोिजमको 
यनूतमबे ज ुफ य ट गरेमा संलग्नकमर्चारीह लाई प्रो साहन व प प्रित कमर्चारी . ५ दिेख १० 
हजारस म िदने यव था गिरएको छ ।  

(३) प्रचिलत काननूबमोिजम पाउने तलव भ ाका अितिरक्त थप काम गरेको आधारमा सिुवधा माग 
गरकोमा कमर्चारीले गरेको कायर् प्रयास सिहतको प्रितवेदन अिनवायर् पमा पेश गनुर्पनेर् 
रप्रितवेदनको ढाँचा कायार्लयले तोके बमोिजमको हुने साथै प्रािविधकह लाई य तो भ ा स बि धत 
योजनाको क टे जे सी रकमबाट उपल ध गराइने यव था गिरएको छ ।  
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(४) आ.ब. २०७३ ।७४ भ दा अिघ नगरपािलका कोष, अ य कोष खाता र िवकास अनदुानबाट 
सरकारी कायार्लय, गा.िव.स., सामदुाियक िवद्यालय, परोपकारी सं थाह , हाल मृ य ुभइसकेका 
कमर्चारी, पदािधकारी र यिक्तह लाई िदएको . १ लाख भ दा थोरै रकमको पे की बे जकुो 
स ब धमा आव यक कागजातह  र प्रमाण प्रा  गनर् नसिकने भनी कायार्लयबाट िम हा गरी 
फ य टका लािग पेश हुन आएमा मृ य ुभईसकेका कमर्चारी, पदािधकारी र यिक्तह को नाममा 
रहकेो पे की रकम िम हा गरी फ यौट गनेर् प्र ताव गिरएको छ ।  

(५) आ.व. २०७४ ।७५ मा िविभ न आयोजनाह सँग स वि धत क टेजे सी खाता तथा अ य कोषका 
खाताह बाट िविभ न योजनाप्रशासिनक यव थापन शीषर्कह मा भएको खचर्लाई अनमुोदन गनेर् 
गरी बाँकी हुन आएको बचत रकम संिचत कोषमा दािखला गनेर् प्र ताव गिरएको छ । साथै आगामी 
आिथर्क वषर् २०७५ ।७६ को लािग कि ट जे सीको रकम खचर् गनेर् कायर्क्रमह को िववरण 
अनसुचूी- ८ मा प्र ततु गिरएको छ । 

(६) यस नगरपािलकाको महालेखा परीक्षकद्वारा आ.व. २०७३ ।७४ को लेखा परीक्षण गरी िदएको 
लेखापरीक्षण प्रितवेदन उपर छलफल हुदँा प्रितवेदनमा औं याएका बे जहु  फ य ट तथा िनयिमत 
गनर् गराउन नगरपािलका कायार्लयलाई अिधकार प्र यायोजन गनर् प्र ताव गिरएको छ । पे की तथा 
वे ज ुफ य टको िववरण अनसुचूी-९ मा समावेश गिरएको छ । 

(७) नगरपािलका र नगर कायर्पािलका तथा नगर कायर्पािलकाकोकायार्लयको िनणर्य बमोिजम 
हालस ममा भएको स पणूर् आ दानीखचर्लाई अनमुोदन गनेर् प्र ताव गिरएको छ । 

(८) राज  परामशर् सिमितको िसफािरस बमोिजम आगामी आिथर्क वषर् २०७५ ।०७६ को कर, द तरु, 
शु क तथा जिरवाना असलू उपर गनेर् प्र ताव गिरएको छ । राज व परामशर् सिमितको प्रितवेदन 
अनसुचूी-१०मा समावेश गिरएको छ । 

(९) आ.व. २०७५/०७६का लािग वािषर्क खिरद योजना तयार गरी लाग ूगिरने यव था िमलाइएकोछ । 

६.३ ोत पिरचालन तथा यव थापन : 

 यस नगरपािलकाको सं थागत िवकास एवं आ तिरक ोत पिरचालन कायर्लाई सु ढ एवं 
प्रभावकारी बनाई आय विृद्घ गराउन दहेाय अनसुार हुन प्र ताव गिरएको छ । 

(१) नगरपािलकाको आ तिरक आय घट्द ैगएको वतर्मान अव थामा राज व परामशर् सिमितले िदएको 
प्रितवेदन अनसुार आय ोतको खोजी गनेर् एवं प्र ताव भएको कर, द तरु, शु कका शीषर्क बाहके 
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अ य के्षत्रमा कर द तरु, शु क लगाउन परेमा राज व परामशर् सिमितको िसफािरशमा आगामी 
सभाबाट अनमुोदन गनेर् गरी कायर्पािलकाबाट िनणर्य गरी य ता ोतमा कर, द तरु, शु क प्र ताव 
गिरएको छ । 

(२) थानीय सरकार स चालन ऐन २०७४ तथा अ तर सरकारी िव  यव थापन ऐन–२०७४ को 
अधीनमा रही नगरपािलकाद्वारा आगामी आ.व. २०७५/०७६ मा लगाउने िविभ न कर, द तरू, 
महशलु, िबक्री आिदको ठेक्का पट्टा तथा सोलाई आव यक पनेर् दररेट राज व परामशर् सिमितबाट 
िसफािरश भए बमोिजमगनेर् गरी ठेक्का पट्टा ब दोव त गनर् र संशोधन तथा थप गनुर् पनेर् अव था 
भएमा राज  परामशर् सिमितको िसफािरशमा संसोधन गनर् नगरपािलकालाई अिधकार प्र यायोजन 
गनेर् साथै चाल ुतथा आगािम आ.व. मा लगाइने ठेक्का पट्टा िविवध कारणले नलागेमा वैकि पक 
यव था गनेर्, राज व परामशर् सिमितको िसफािरश अनसुार संशोिधत मू याङ्कन वीकृत गरी 
ठेक्का यव था गनेर् समेत अिधकार नगरपािलकालाई प्र यायोजन गनेर् प्र ताव गिरएको छ । 

(३) नगरकायार्पािलका कायार्लयले आ.व. २०७६ ।७७ सालको साउन १ गतेदिेख स पि  कर लाग ू
गनर्का लािग आव यक पवूार्धार तथा तयारीका लािग . १० लाख िविनयोजन गिरएको छ । 

(४) आ तिरक ोत, राज व बाँडफाँड तथा रोय टीबाट प्र ताव गिरएका योजना तथा कायर्क्रमह को 
हकमा प्रा  आ दानीको आधारमा दहेाय बमोिजम कायर्क्रम स झौता र संचालन गिरने गिर 
प्राथिमकता िनधार्रणको प्र ताव गरेको छु । 

1. पार पिरक कोष 
2. वा य 
3. िशक्षा 
4. कृिष तथा पशपु छी 
5. लिक्षत वगर्को सशिक्तकरण 
6. पवूार्धार 
7. सशुासन तथा सं थागत िवकास 
8. साझेदारीमा गनेर् कायर्क्रमह  
 तर पयर्टन रोय टीबाट प्रा  रकम पयर्टन के्षत्रको िवकासका छनौट भएका योजनाह मा 
प्राथिमकता िदई खचर् गिरने प्र ताव गिरएको छ  । 
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६.४  पयर्टन िवकास : 
(१) नगरपािलका के्षत्रिभत्रका पयर्टकीय के्षत्रह को प्रचारप्रसारका लािग डकुमे ट्री िनमार्ण लािग .५ 

लाख बजेट िविनयोजनगिरएको छ । 
(२) पयर्टन प्रवद्धर्न तथा महो सव लगायतका कायर् गनर् . ५ लाख िविनयोजन गिरएको छ । 
(३) पयर्टकीय ग त य तथा नगरपािलकाको नामाकरणसँग जोिडएको टािक्स दबुाट दधूकु ड जाने ट्रयाक 

खोिलने छ र शौचालय िनमार्ण . ५ लाख िविनयोजन गिरएको छ । 
(४) नगरपािलकािभत्रका होटल यवसायीह लाई अितिथ स कार तथा होटल यव थापन तालीम 

स चालन गनर् . १० लाख िविनयोजन गिरएको छ । 

६.५ योजना तथा कायर्क्रम : 
(१) आ.व. २०७५ ।७६ मा कुनै योजना नगरपािलकाको बार बारको प्रयासबाट समेत स चालन हुन 

नसकेमा उक्त योजनामा िविनयोिजत रकमलाई आव यक संशोधन तथा पिरमाजर्न गरी 
नगरपािलकाले अ य पुँिजगत खचर् पिरचालनमा प्रयोग गनर् सक्ने िनणर्य हुन प्र ताव गिरएको छ । 

(२) आ.ब. ०७५ ।०७६ मा नगरपािलकाबाट स पादन भएका योजना तथा कायर्क्रमह को कायर् स प न 
समयमै भएको अव थामा त काल जाँच पास तथा फरफारकको कायर् नगरपािलका कायार्लयले गनेर् 
यव था गिरएको छ । 

(३) नगरपािलका तरमा के्षत्र तथािवषयगत योजना तथा रणनीितक योजनाह  तयार गरी वीकृत नगर 
कायार्पािलकाले गनेर् र त काल कायार् वयन गनेर् यव था िमलाइएको छ । 

(४) आिथर्क वषर् २०७४ ।७५ मा गत िवगतका अधरुा योजना संघ तथा प्रदशे सरकार एवं िनजी के्षत्रको 
सहकायर्मा स प न गनर् आव यक बजेट यव था गिरएको छ । 

(५) क्रमागत योजनामा िवगतमा काम भएको ठाउँबाट यानेज छुट्टयाई सो भ दा अगािडको भागमा मात्र 
थप काम गनेर्, २० प्रितशत रकम पिहलाको काम भएको के्षत्रमा ममर्त संभारमा खचर् गनेर् तथा ८० 
प्रितशत रकम नयां यानेजमा कायर् गनर् िविनयोजन गनेर् यव था गिरएको छ । 

(६) नगरपािलका िभत्र उपभोक्ता तथा िनमार्ण यवसायी माफर् त भए गरेको काम कारवाही िढलो गरी 
स प न हुदँा योजनाको लागत बढेको तथा नगरवासीले समयमा सेवा प्रा  गनर् नसकेकोले 
नगरपािलकाले तोकेको समयमा काम गनेर् उपभोक्ता सिमित तथा िनमार्ण यवसायीलाई मापद ड 
बनाई िन नानसुार परु कृत गनेर् यव था प्र ताव गरेको छु । 

 . १० लाख दिेख २० लाखस म - . १५ हजार 
 . २० लाख दिेख ४० लाखस म - . २० हजार 
 . ४० लाख दिेख ५० लाखस म -  . २५ हजार 
 . ५० लाख दिेख १ करोडस म . ३० हजार 
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 . १ करोडदिेख २ करोडस म . ३५ हजार 
 . २ करोड भ दा मािथ  . ५० हजार 

(७) सोलदुधूकु ड नगरपािलकाको आविधक नगर िवकास योजना तयारी गनर्का लािग . १० लाख 
बजेट िविनयोजनको यव था गिरएको  छ । 

६.६ कृिष, वन,वातावरण तथा िवपद् यव थापन : 
(१) नगरपािलका के्षत्रलाई सन २०२० िभत्र धवूाँमकु्त घरिभत्रको वातावरण बनाउन सधुािरएको चु हो, 

वायो ग्याँस, अ य धवूाँरहीत बैकि पक ऊजार्को प्रिविध प्रयोग गनेर् पिरवारलाई उ पे्रिरत गनर् एक 
पिरवारका लािग सधुािरएको चु होको हकमा . ५०० र चु हो बनाउन िसकाउने जनशिक्तलाई 
चु हो बनाएको प्रमाणको आधारमा प्रित चु हो . १०० का दरले स बि धत वडाले अनदुान िदने । 
य तै वायो ग्याँस जडान गनेर् पिरवारका लािग प्रित ग्यास ला ट का लािग . १५०० प्रो साहन 
व प स बि धत वडाले उपल ध गराउने प्र ताव गिरएको छ । 

(२) नगरपािलका के्षत्रिभत्रका कृषकह लाई कृिष के्षत्रमा उ पे्रिरत गिर कृिष प्रवद्धर्न गनर्का लािग बाली 
िबमा प्रचार-प्रसार तथा कृिष पकेट जोन कायर्क्रम स चालन गनर् र बागबानी फमर् फा ललुाई आल ु
पो  हावेर् ट से टरको पमा िबकास गनर् . ५ लाख बजेट यव था गिरएको छ ।  

(३) वडा नं. ८ प ालेमा कृिष उपज त यांक सङकलन के द्रको थापना गनर् . ३ लाख बजेट यव था 
गिरएको छ । 

(४) एक वडा एक प्रािविधक (कृिष वा पश)ु को यव था गिरएको छ । जसका लािग आव यक बजेटको 
समेत यव था गिरएको छ । 

(५) नगर के्षत्रका कृषक, कृषक सहकारी समहूलाई पशपुालनमा उ पे्रिरत गरी पश ुिवकास गनर्का लािग 
पश ु आहार घाँस ोत के द्र, बाख्रा पालन के द्र थापनाका लािग . ५ लाख बजेट 
िविनयोजनगिरएको छ । 

(६) कृिष प्रसार कायर्क्रमको लािग . २० लाख िविनयोजन गिरएको छ । 
(७) कृिष पशपु छी स ब धी पाठशाला संचालन गनर् . १ लाख िविनयोजन गिरएको छ । 
(८) प्रधानम त्री कृिष आयोजना अ तगर्त ट्राउट माछापालन, िकिव खेती किफ खेती ज ता कायर्क्रम 

स  चालन गनर् . १ करोड ३६ लाख िविनयोजन गिरएको छ । 
(९) साना िसंचाई िनमार्ण ममर्त स भार, लाि क पोखरी तथा िहउँ पोखरी िनमार्णका लािग . १० लाख 

८० हजार िविनयोजन गिरएको छ । 
(१०) जलवाय ुअनकूुलन कायर्क्रम स  चालन गनर् १२ लाख िविनयोजन गिरएको छ । 
(११) फोहरलाई ोतमा नै विगर्करण गरी यव थापन गनर् तथा भमीर् क पोि ङ तथा कौशी खेती गनर् . २ 

लाख िविनयोजन गिरएको छ । 
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(१२) िनजी तरबाट हुने २०० रोपनीभ दा मािथ स चािलत ठूला कृिष आयोजनालाई िवशेष सहुिलयत 
िदने यव था गिरएको छ । 

(१३) यस नगरपािलकाको वडा नं. ६ मा स चालनमा रहकेो पश ुवधशालालाई यवि थत गनर्का लािग 
पश ुवधशालाको पवूार्धार िनमार्णमा . ७ लाख बजेट िविनयोजनगिरएको छ । 

(१४) नगर के्षत्रको फोहर यव थापन गनर् फोहर यव थापन के द्रको प्रारि भक वातावरण पिरक्षण (IEE) 
गनर् र पवुर्धार िबकास गनर्का लािग . ६५ लाख बजेट िविनयोजनगिरएको छ । 

(१५) नगरपािलकाका वडाह म ये सरसफाईमा उ कृ  वडा, टोल सधुार सिमित, सिमित, सं था र 
िनकायलाई वातावरण तथा फोहरमैला यव थापन स ब धी मागमा आधािरत कायर्क्रम स  चालन 
गनर् . १० लाख परु कारको यव था गिरएको छ । 

(१६) वडा नं. ४, ५, ६, ७, र ८ मा फोहरमैला यव थापन कायर् गनर् पिरचालन गिरने जनशिक्तका लािग . 
६ लाख िविनयोजन गरको छु । 

(१७) नगरपािलका के्षत्रमा आकि मक पमा आई पनेर् बाढी पिहरो आगजनी ज ता िबपदबाट 
िपिडतह लाई  आव यक सहयोग गनर्का लािग यस नगरपािलकामा प्रकोप यिूनकरण तथा िबपद 
कोष थापनाका लािग . ७ लाख बजेट िविनयोजनगिरएको छ  । 

(१८) सशतर् अनदुान तफर्  वातावरण तथा िवपद यव थापन तफर्  १७ लाख र वन तथा भ-ूसंरक्षणमा १७ 
लाख िविनयोजन गिरएको छ  । 

६.७ उद्योग , यापार तथा यवसाय : 
(१) लघ ु उद्यम िवकासबाट छोटो समयमा सीप िसकी आय आजर्न गनेर् र यसबाट उनीह को 

िजिवकोपाजर्नले सिुनि तता पाउने भएकोले यस कायर्लाई प्राथिमकता िदई कायर् गनर् 
नगरपािलकाले सीप िवकास र आय आजर्नका कायर्क्रम लिक्षत वगर्को बजेटबाटवडा माफर् त गनेर् 
गरी यव था िमलाइएको छ । 

(२) नगरपािलका के्षत्रमा लघ ुतथा मझौला उद्योगको स भा यता अ ययन गरी आव यक नीित तयार गनर् 
आव यक बजेट िमलाइएको छ । 

(३) तलुना मक लाभका कृिष, पश ुतथा वनज य क चा पदाथर्मा आधािरत उद्योग थापना गरी सत-
प्रितशत थानीय रोजगारी िसजर्ना गनेर् उद्योगलाई पाँच बषर्स म नगरपािलकाले लगाउने करमा 
सहुिलयत िदने यव था िमलाइएको छ । 

६.८ लिक्षतवगर् : 
(१) लिक्षत वगर्का कायर्क्रम संचालन गदार् ४० प्रितशत रकम आयआजर्न, सीप िबकास र प्रवद्धर्ना मक 

कायर्मा र ६० प्रितशत रकम भौितक पवूार्धारका संरचनाह  िनमार्ण गनेर् गरी खचर् गनर् सिकने र 
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य ता योजनाह  छनौट गदार् व ती तथा वडाबाट िसफािरस भई आएका योजनालाई प्राथिमकता 
िदई संचालन गनेर् यव था िमलाइएको छ । 

(२) वडा तहमा रहकेो बाल संजाललाई सामदुाियक तथा सं थागत िवद्यालय तरमा बाल क्लव गठन गनर् 
वडाले प्रित वाल क्लव गठन वापत . ५ हजार र य ता बाल क्लव संचालन गनर् स बि धत वडाले 
. ५ हजार वािषर्क पमा प्रित बाल क्लव अनदुान िदने यव था िमलाइएको छ । 

(३) नगरपािलका तरमा रहकेो िकशोर िकशोरी संजाललाई वडा वडामा तथा िवद्यालय तरमा िकशोर 
िकशोरी संजाल गठन गनर् वडाले प्रित िकशोर िकशोरी संजाल गठन वापत . ५००० । र य ता 
िकशोर िकशोरी संजाल संचालन गनर् स बि धत वडाले . ५००० । प्रित िकशोर िकशोरी संजाल 
वािषर्क अनदुान िदने यव था िमलाइएको छ । 

(४) प्रगितशील मिहला समाज र िहमालचलुी मिहला बचत तथा ऋण सहकारी सं थाको भवन िनमार्ण 
गनर् . ५ लाख प्रित सं था अनदुान उपल ध गराउने यव था गिरएको छ । 

(५) यवुा सीप तथा उद्यमशीलता िवकास शीषर्कबाट यवुा मिहलाह का लािग लािग . ५ लाख 
िविनयोजन गिरएको छ । 

(६) वडा नं. १ को राई समदुायको भवन  िनमार्ण गनर् . १२ र मगर समदुायको भवन िनमार्ण गनर् ८ लाख 
िविनयोजन गिरएको छ । 

(७) मिहला िवकास, लैङ्िगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण कायर्क्रम तफर्  . १४ लाख ९२ 
हजार िविनयोजन गिरएको छ । 

६.९ पूवार्धार िनमार्णस ब धी : 

६.९.१ सडक: 

(१) नगरवासीह लाई आधारभतू सेवा प्रा  गनर् र वडा तथा नगरपािलका के द्रस म बषैर् भिर 
आवतजावत गनर् सरल र सहज बनाउन िन नानसुारका नगर तरीय सडकह लाई बहुविषर्य 
योजनाको पमा राखी सडकको तर विृद्ध कायर्लाई िनर तरता िदन . ४ करोड ७५ लाख बजेट 
िविनयोजन गिरएको छ । 

१. िरङम-ु टािक्स द-ुननुथला सडक . १ करोड २० लाख  
२. वेनी-जनुबेशी-पाङकमार्-फुङबचु ेर जनुबेशी-सेलो-टाक्टोर सडक . ७० लाख  
३. िभ ाखकर् -मेराङिदङ-िसशाखोला सडक . ५० लाख  
४. बो दोक-तामाखानी- िपके खोप सडक . ४० लाख  
५. वडा नं. ९ को कायार्लय-डाँडाखकर्  सडक . ४० लाख   
६. ज तरधाप-टाि टङ-खाि दङ-सो नासा सडक .३५ लाख  



__________________________________________________________________________________ 
23 

 

७. फा ल-ुछुनाक्प-ुरा  नाङ्गे सडक . ३५ लाख  
८. सेगार्खोप-थातेङ- या सा मे दोपाके सडक बोडर्सँग साझेदारीमा गनर् . १५ लाख  
९. स लेरी-सेगर्खोप -िज ला अदालत सडक .८ लाख 
१०. बेलीडाँडा- शेपार् मडेु- बनभाडे -ितङ्ला-के ङ सडक .१५ लाख  
११. िशकारी डाँडा चट्याङ्गघाट सडक .७ लाख  
१२. रेडक्रस टोल खो सा हुदँ ैपेमा छोिलंग गु बा सडक .३ लाख  
१३. वडा नं ७ को नािजंग -गणेशमि दर हुदँ ैसेकासीर् सडक .५ लाख  
१४. वडा नं ६ धिुलखेल अ पताल हुद ै यालसा जाने सडक .१० लाख  
१५. िशवमि दर -बसुितङ-लौरे र सडक .१० लाख  
१६. के ङ-गु बा जाने सडक . १२ लाख 

(२) जोरवौद्धदिेख नेले जाने बाटोको कालो पते्र प्रदशे सरकारसँग सहकायर्मा िनमार्ण गनर् िव ततृ 
पिरयोजना प्रितवेदन तयार गरी कायर् शु  गिरनेछ । 

(३) यस नगरपािलकामा के्षत्रमा भकू पका कारण नोक्सान भएका वडा कायार्लय, प्रदशे तथा नेपाल 
सरकारसँग सहकायर्मा िनमार्ण गनर् आव यक बजेट िविनयोजन गिरएको छ । 

(४) सडक तरनोि  त, ममर्त नयाँ ट्रयाक खो न एवं िवपत स ब धी कायर्मा प्रयोग गनेर् गरी १ थान याक 
लोडर, १ थान रोलर, १ थान िट्रपर र अनगुमन तथा प्रशासिनक कायर्का लािग १ थान हलकुा सवारी 
साधन जीप खिरद गनर् . १ करोड ८५ लाख िविनयोजन गिरएको छ । 

६.९.२ पुल : 

 सो नासा खोला, लोिदगं खोला, बेनी खोलाको बेली िब्रज िनमार्ण कायर्लाई िनर तरता  र इिदगं 
खोला , सालाबेशी खोला, चट्यांगखोला , हवेा खोला, डेकु खोला, रोशी खोलाको िब ततृ स भा यता 
अ ययन तथा आव यक िनमार्ण कायर् शु  गनर् . ५  करोड २३ लाख ९६ हजार बजेट िविनयोजनगिरएको  
छ ।  

६.९.३ शहरी िवकास, खान�पानी, ढल िनकास तथा सरसफाई : 

(१) नेपाल सरकारको . १० करोडको लगानीमा फा ल ुएयरपोटर्को तरो  नितका लािग पहल भएको छ। 
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(२) बहुबषीर्य योजनाको पमा स चािलत स लेरीबाट िजरो पोई टस मको सडकको ढलान कायर् 
नेपाल सरकारले  गनेर् र ढल यव थापन कायर् नगरपािलकाले गनेर् गरी आव यक बजेटको यव था 
गिरएको छ । 

(३) वडा नं. ५ दिेख वडा नं. ६ को िजरो वाइ टस म नेपाल सरकारबाट सडक ढलानको लािग लािग . 
१० करोड र ढलको िनकास नगरपािलकाले गनेर् गरी आव यक बजेटको यव था गिरएको छ । 

(४) स लेरीमा रहकेो बसपाकर् को तरविृद्ध गरी ढलान कायर् यसै वषर् सु  गरी स प न  गनर् सहरी िवकास 
म त्रालयबाट . ५० लाख िविनयोजन भएको छ । ५ करोडस मको लागत ि टमेट तयार गरी टे डर 
प्रिक्रया अगािड बढाउन अनरुोध गिरएको छ । 

(५) दोपुर्को ढल यव थापनको लािग . १८ करोड को लागत अनमुानसिहत िव ततृ आयोजना 
प्रितवेदन तयार भएकोले नगरपािलकासँगको साझेदारीमा पिरयोजना स प नताको लािग नेपाल 
सरकार खानेपानी तथा सरसफाई म त्रालय तथा स बि धत िवभागमा पहल गनेर् प्र ताव गिरएको छ । 

(६) वडा नं. ८ को के ङमा . ४० लाख बराबरको खानेपानी तथा सरसफाइ म त्रालयबाट आयोजना 
स चालन गनेर् यव थाको लािग पहल गिरएको छ  । य तै वडा नं. ९ गोराखानीमा ६ लाख ५० 
हजार, फा ल ु खानेपानी आयोजनाको लािग . ५ लाख र गु बा टोल स लेरी खानेपानी 
आयोजनाको लािग . १० लाख बराबरको खानेपानी आयोजना स चालन गनेर् यव था 
िमलाइएको छ । 

(७) फा लकुो ढल यव थापनको लािग . ९ करोडको लागत अनमुान सिहतको िव ततृ पिरयोजना 
प्रितवेदन तयार भएकोले नेपाल सरकारसँग साझेदारीमा पिरयोजना स  चालन गनर् आव यक पहल 
गिरनेछ । 

(८) नगरपािलका के्षत्रिभत्र अब भ ने घर तथा भवनह  को शौचालय, सकिपट र वाथ मको संरचना 
भएकोलाई मात्र नक्सा पास गनेर् यव था प्र ताव गिरएको छ । 

(९) वडा नं. ३, ४ र ५ वडामा शवदाह थल िनमार्ण गनर् बजेट िविनयोजन गिरएको छ । 

६.१० गै  सरकारी सं था तथा सामुदाियक सं था : 

(१) नगर के्षत्रमा सरकारी िनजी तथा गैरसरकारी सं थाह बाट स चािलत कायर्क्रममा नगरपािलकाको 
साझेदारीको लािग समपरूक कोष थापना गनर् आव यक बजेट यव था गिरएको छ । 
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(२) गै.स.स. तथा सामदुाियक सं थाह ले गरेका कायर्ह को िनयमन तथा सम वय गनर् गै.स.स. तथा 
सामदुाियक सं था पिरचालन स ब धी नगरपािलका तरमा सिमित गठन गनेर् काननूी यव था 
िमलाउने प्र ताव गिरएको छ । 

६.११ वा य : 

(१) यस न.पा. अ तगर्त वडामा कायर्रत वा य वयं सेिवकाह लाई वा य ि थित प्रितवेदन िलई 
स बि धत वा य सं थाआउदा जाँदा लाग्ने यातायात तथा खाजा खचर् वापत प्रित मिहना . 
५००।–  का दरले स बि धत वडाले उपल ध गराउने गरी प्र ताव गिरएको छ । 

(२) िज ला अ पताल फा लमुा ५० शैयाको अ पताल िनमार्णका लािग आव यक भवन िनमार्णका 
लािग संघीय सरकारसँग सहकायर् गनेर्  गरी अ पतालस म सडक पहुचँ मागर् िनमार्णका लािग 
आव यक बजेट यव था गिरएको छ । 

(३) सोलदुधुकु ड नगरपािलकाका वडाह मा दक्ष िचिक सक द्वारा वा य परीक्षण उपचार तथा 
गवर्भती मिहलाको िभिडयो-एक्सरे सेवा कायर्क्रमको िनर तरताको लािग आव यक बजेट यव था 
गिरएको छ  साथै ७० वषर् नाघकेा जे  नागिरक र “क” वगर्का अपाङ्गलाई घर घरैमा आधारभतू 
वा य सेवा परु् याउने कायर्क्रमलाई िनर तरता िदइएको छ । 

(४) वा य वीमा कायर्क्रम थप प्रभावकारी बनाउन आव यक पहल गिरनेछ । साथै घर घरमा गई 
सबैलाई वा य िवमा गराउन उ पे्रिरत गनर् अिभयान स चालनका लािग आव यक बजेट यव था 
गिरएको छ । 

(५) ए वलेु स सेवा स  चालनको लािग १ थान ए बलेु स खिरदको यव था गिरएको छ । 

(६) एकीकृत वा य  तथा अ य आयवुेर्द सेवा कायर्क्रम समेत वा य कायर्क्रम गनर् . ४ करोड  ६५ 
लाख ८२ हजार िविनयोजन गिरएको छ । 

(७) वडा नं. २ को फेरामा गाउँघर िक्लिनक स चालन गनर् . १०  लाख िविनयोजन यव था गिरएको 
छ । 
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६.१२ िवदु्यत्  :  

(१) नगरपािलकाका वडाह मा ग्रामीण िवद्यतुीकरण िब तारका लािग साझेदारीमा कायर् गनर् . २५ 
लाख िविनयोजनगिरएको छ । 

(२) नगरपािलकाको वडा नं. ११ ितङ्लास म ३३ केिभ के द्रीय प्रशारण लाईन याउन र उक्त प्रशारण 
लाइनबाट नगरपािलकाका सवै के्षत्रिभत्र ग्रामीण िवद्यतुीकरण  गिरनेछ । 

(३) रोिशदखेी या दीङ हुद ैिद सेसस म िवद्यतुीकरणका लािग आव यक बजेट िविनयोजन गिरएको छ। 

(४) सशतर् अनदुान तफर्  ऊजार्मा . १९ लाख ३८ हजार िविनयोजन गिरएको छ । 

६.१३ िशक्षा तथा ख�लकूद  : 

(१) प्रािविधक िशक्षालाई प्रवद्धर्न गनर् सोलखुु ब ुवहुमखुी क्या पस र गामार् मा.िव.लाई उपल ध गराउद ै
आएको अनदुान िनर तरता िदन आव यक बजेट यव था गिरएको छ ।  

(२) नगरपािलका के्षत्रिभत्रका िबद्यालयह लाई अपाङ्ग तथा बालबािलका अनकूुल बनाउन आव यक 
बजेट िविनयोजन गिरएको छ  । 

(३) गणु तरीय िशक्षाको लािग ज्ञान ह ता तरणका लािग सीटीईभीटी र िव िवद्यालयसँग सहकायर्मा गनर् 
. ५ लाख िविनयोजन गिरएको छ । 

(४) िवद्यालयको खेल मैदान सधुार गनर् आव यक बजेट यव था गिरएको छ । 

(५) पर परागत धािमर्क, वैक पीक िवद्यालय तथा मातभृाषा कायर्क्रम स  चालन गनर् स चालनका लािग 
आव यक बजेट िविनयोजन गिरएको छ । 

(६) िवद्यालय भवन िनमार्णका लािग .४६ लाख िविनयोजन गिरएको   छ  । 

(७) सामदुाियक िवद्यालय स चालन यव थापनका लािग . २५ लाख िविनयोजन गिरएको छ । 

(८) रा ट्रपित रिनङ िश ड प्रितयोिगताको लािग . २ लाख िविनयोजन गिरएको छ । 

(९) सशतर् अनदुान तफर्  िशक्षामा . १४ करोड १० लाख ७० हजार िविनयोजन गिरएको छ । 
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६.१४ सशुासन : 

(१) नगरपािलकािभत्र जवाफदहेीता प्रवद्धर्न, पारदिशर्ता कायम गनर् र िनयिमत सशुासन  स ब धी 
िक्रयाकलाप स  चालन गनर् आव यक बजेट िविनयोजन गिरएको छ । सशुासन तथा उ रदािय व 
प्रवद्धर्न, सामािजक परीक्षण, ते ो पक्ष मू याङ्कन ज ता कायर्लाई बजेट िविनयोजन गिरएको छ । 

(२) नगरपािलकाबाट स पादन गिरने कामह लाई अनमुानयोग्य र यवि थत बनाउन र सो बारेमा 
नगरवासीलाई ससुिूचत गनर् अनसुचूी १२ बमोिजमको वािषर्क कायर्क्रम कायार् वयन तािलका 
प्र ताव गिरएको छ । 

७. आ.व .२०७५/०७६ का लािग नगरपािलकाल� पािरत गर�का िवश�ष प्र तावह  : 

उपि थत आदरणीय महानभुावह , 
 यस नगरपािलकाको िनयिमत ोतबाट स प न हुन नसक्नेभएकाले िन निलिखत कायर्ह  िनमार्ण 
तथा स चालन गिरिदन िवशेष प्र तावका पमा संघीय तथा प्रदशे म त्रालय र स बि धत िनकायमा लेखी 
पठाउने प्र ताव गिरएको छ । 

(१) िज ला सम वय सिमित सोलखुु बकुो नविनिमर्त भवनलाई नगरवासीह लाई सहज पमा 
प्रशासिनक र  अ याव यक सेवा उपल ध गनर् नगरपािलकाको प्रयोगमा याउन प्रिक्रया अगािड 
बढाइनेछ ।   

(२) कृिषज य उद्योगको तलुना मक लाभको स भावना रहकेो यस नगरपािलकालाई फलफूल, 
माछापालन, पशपुालनको पकेट के्षत्र घोषणा गरी कायर्क्रम स  चालन गनर् नेपाल सरकार, कृिष तथा 
सहकारी म त्रालयलाई अनरुोध गिरनेछ । 

(३) सगरमाथाको प्रवेश मागर्को पमा रहकेो स लेरी-सकुेर् -ननुथला-खिरखोला-लकु्लामागर्लाई वषैर् भरी 
च ने बनाउन वहुवषीर्य योजनाको  पमा समावेश गरी कालोपते्र सडकको पमा तरविृद्ध गिरिदन 
साथै स लेरी - जनुबेशी -थकेु्तन छोिलंग मागर् िनमार्णका लािग नेपाल सरकार भौितक योजना तथा 
िनमार्ण म त्रालयलाई अनरुोध गिरनेछ । 

(४) ज तरधाप-के ं ग-टाि टंग-गोरा-िभ ाखकर् -खोिरया-कुिनखोप -स लेरी सडकलाई कालोपते्र गनर् 
प्रदशे तथा नेपाल सरकारलाई अनरुोध गिरनेछ ।    

(५) जैिवक वा प्राङ्गािरक उ पादनयकु्त नगरपािलकाको पमा पिहचान कायम गनर् यस नगरपािलकाको 
वडा नं. १, २, ८, ९, १० र ११ लाई समेटी आल ुसपुरजोन  र िकिव, अलची, िचया पकेट के्षत्र 
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घोषणा गिरिदन नेपाल सरकार कृिष तथा सहकारी म त्रालय तथा प्रदशे पवूार्धार िवकास म त्रालयमा 
अनरुोध गिरनेछ । 

(६) नगरवासीह को आव यकतालाई यानमा राखी २०७९ सालिभत्र नगरपािलकालाई पणूर् िवद्यतुयकु्त 
घोषणा गनर् ग्रामीण िवद्यतुीकरणको कायर्क्रम साझेदारीमा गनेर् गरी नेपाल सरकार ऊजार् म त्रालयलाई 
अनरुोध गिरनेछ । 

(७) धािमर्क पयर्टकीय थल गौरीटापको गु योजना िनमार्ण तथा योग िशिवर हल िनमार्ण गनर्का लािग 
प्रदशे तथा नेपाल सरकारलाई अनरुोध गिरनेछ ।  

उपि थत आदरणीय महानभुावह  
 प्र तािवत बजेट एवं योजनाको प्रभावकारी कायार् वयनको लािग आव यक क्षमता िवकास, 
सं थागत, नीितगत, कायर्िविधगत सधुारका कायर्ह  गनर् सिकएमा कायर्क्रमको कायार् वयनको सिुनि तता, 
पारदिशर्ता र उ रदािय वको थप प्रवद्धर्न हुने िव ास िलएका छ  । 

 नगरवासीह को गणु तरीय सेवा प्रितको बढ्दो आकांक्षालाई परूा गनर् हामीले आफूलाई अझ बढी 
उ रदायी, िज मेवार र जवाफदहेी बनाउद ैसरोकारवालाह  बीचको सहकायर्, सम वय, सझुाव र सहमित 
अनकूुल वातावरण थापना गरी प्रभावकारी ढंगका साथ साधन पिरचालन गरी नगरपािलका जनताको 
सवभ दा निजकको र दिेखने सरकार हो भ  ने मा यतालाई प्रमािणत गरेर दखेाउन ुपनेर् छ । यसै स दभर्मा  
आगामी आिथर्क वषर्को नीित, योजना तथा कायर्क्रम तजुर्मा गदार् के्षत्रगत एवं िवषयगत िवशेषज्ञता रहकेा 
िवषयगत शाखा िनजी के्षत्र तथा सहकारीह लाई िज मेवारी र उ रदािय व सु पी अपन व विृद्ध गनर् प्रार भ 
दिेखनै सहभागी गराई एिककृत बजेट तथा कायर्क्रम प्र ततु गिरएको छ । 

 यो प्रयासलाई साथर्क तु याउन सहयोग परु् याउन ु हुने सवै नेपाल सरकार, प्रदशे सरकारका 
िवषयगत िनकायका प्रमखु यहू , राजनीितक दलका पदािधकारी यहू , नगरसभाका सद यह को 
मागर्दशर्न हाम्रा लािग मह वपणूर् रहकेो यहोरा अनरुोध गदैर् यस कायर्मा सहयोग गनुर् हुने स पणूर् रा ट्रसेवक, 
गैसस, नागिरक समाज, स चारकमीर् एवं अ य जनप्रितिनिध र सरोकारवाला सवै िनकाय तथा 
यिक्तह प्रित हािदर्क ध यवाद िदन चाह छु ।  

 सभामा प्र ततु नगरपािलकाको बजेट, नीित तथा कायर्क्रमलाई सफल र प्रभावकारी पमा 
कायार् वयन गनर् िविनयोजन ऐन, २०७५ तथा आिथर्क ऐन २०७५ लाई स मािनत सभाबाट वीकृत गनर् 
प्र ताव गरेको छु । 
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 अ तमा, यस बजेटको सफल स वद्ध सवै पक्षबाट सदा झ िनर तर सहयोगको अपेक्षा गदैर् वािषर्क 
बजेट, नीित तथा कायर्क्रम तजुर्मा कायर्मा सिक्रय एवं रचना मक सहयोग परु् याउने व ती तथा वडा तरका 
स पणूर् नगरवासीह , िविभ न िवषयगत कायार्लयका प्रमखु तथा प्रितिनिधह , नगरपािलका पिरवार र यो 
गिरमामय सभामा उपि थत सवै िविश  महानभुावह लाई हािदर्क ध यवाद ज्ञापन गदर्छु । 

 

ध यवाद ्। 

िमित २०७५ असार १० गते 
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अनुसूची-१ 

चालू आ.व .२०७४/७५ को ज�म सा तस मको राज व संकलनको िववरण 
िस.न. िववरण रकम . कैिफयत 
1 नागिरकता / प्रितिलिप             9,100.00 
2 पि जकरण            13,950.00 
3 यवसायदतार् / नवीकरण           39,900.00 
4 बहालिवटौरी             5,410.00 
5 सं थादतार् / नवीकरण          48,000.00 
6 सं थासिूचकृत           64,000.00 
7 घरबहाल कर             6,700.00 
8 काग सामान ढुवानी           337,635.50 
9 स पि मू यांकन              9,309.52 
10 काठकटान िचरान           53,810.00 
11 टे डरफाराम          49,000.00 
12 पशिुनकासी             3,100.00 
13 परीक्षाद तरू           85,900.00 
14 "घ" वगर्को ठेक्का इजाजत            5,000.00 
15 जग्गाकोितरो           101,128.21 
16 िविभ  निसफािरस            97,533.78 
17 घरनक्सा दरखा त िकताब         195,000.00 
18 घरनक्सा पास        1,087,719.86 
19 दरभाउ पत्र             3,000.00 
20 ढुङ्गा ,िगटी, बालवुा             1,500.00 

ज मा 22,16,697.00



__________________________________________________________________________________ 
31 

 

वडा कायार्लय माफर् त संकिलत राज व : 

क्र.सं. वडा नं. राज व रकम  कैिफयत 

१  १ 123155  

२  २ 16679.49  

३  ३ 78852.97  

४  ४ 0  

५  ५ 296146  

६  ६ 188099  

७  ७ 80747  

८  ८ 278636  

९   ९ 0  

१०  १० 0  

११  ११ 0  

 ज मा १०६२३१५.४६  
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अनुसूची–२ 

चालू आ.व .२०७४/७५ को सशंोिधत आय र ज�ठमसा तस मको खचर्को िववरण 

क्र=सं= शीषर्क संशोिधत आय 
जे  मसा तस मको 

खचर्  
खचर् प्रितशत 

१ समानीकरण चाल ु 28628351 17207724 60.1

२ समानीकरण पूँजीगत 160386649 94313116 58.8

३ िशक्षा तफर्   118052000 78284829 66.3

४ वा य तफर्   47263000 33632051 71.2

५ कृषी चाल ु 960000 760161 79.2

६ पश ुचाल ु 394000 0 0.0

७ 

थानीय शासन तथा सामदुाियक 

िवकास कायर्क्रम  1743000 1428000 81.9

८ दगुर्म के्षत्र िवकास कायर्क्रम  2200000 1691256 76.9

९ वातावरण म त्रालय  3496000 1500000 42.9

१० समाज क याण म त्रालय  1100000 0 0

११ आ तिरक ोत तफर्  पुँजीगत  37500000 27526348 73.4036

१२ प्रदशे सरकारबाट प्रा  बजेट  1100000 0 0

कुल ज मा 364223000 256343485 70.38
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अनसुचूी–३ 

आ.व .२०७५/७६मा नगरपािलकाल� अवल बन गनेर् नीितह  

१. िशक्षा क्ष�त्र: 
(१) हाल िवद्यमान शैिक्षक बेरोजगार घटाउन, उद्यमशीलताको िवकास गनर् र रोजगारीको िसजर्ना गनर् 

आगामी पाँच वषर्िभत्र नगर के्षत्रका क तीमा चारवटा िवद्यालयमा प्रािविधक तथा यवसाियक 
िशक्षा स चालन गिरनेछ । 

(२) सामदुाियक िवद्यालयबाट िशक्षा आजर्न गरेका िवद्याथीर्लाई प्रित पधीर् गराउनका लािग आगामी 
तीन वषर्िभत्र एक वडा एक सामदुाियक िवद्यालयमा अगें्रजी मा यमबाट पठनपाठनको सु वात 
गिरनेछ । 

(३) नगरके्षत्र िभत्र शैिक्षक सं था स चालनको अनमुित िदने प्रिक्रयालाई यवि थत र वैज्ञािनक बनाइने 
छ । िवद्यालयको भौितक अव थामा सधुार याउँद ैशैिक्षक गणु तरमा जोड िदईनेछ । सामदुाियक 
तथा सं थागत िवद्यालयमा डे्रस कोड लाग ूगिरनेछ । 

(४) मा यािमक िवद्यालयमा अ ययनरत िवद्याथीर्ह मा हुने िविभ न िकिसमका वा य सम याको 
यिूनकरण वा य िशक्षालाई सवल बनाउँद ै िनयिमत पमा मा यिमक िवद्यालयमा वा य 
परीक्षणको यव था गिरनेछ । 

(५) िवद्यालयलाई पणूर् शाि त के्षत्र घोषणा गनर्कालािग िवद्यालयमा हुने राजनैितक दलका कायर्क्रम, ब द 
हड्ताल ज ता िक्रयाकलापह लाई पणूर् ब दजे गिरनेछ ।सामदुाियक िवद्यालयमा कायर्रत िशक्षक 
तथा कमर्चारीह लाई राजनैितक ह तके्षपबाट मकु्त गनर् छुटै्ट आचारसंिहता तयार गरी लाग ूगिरनेछ । 

(६) िशक्षक अिभभावक संघसँगको सहकायर्मा िवद्यालयलाई धमु्रपान तथा मद्यपान िनषेिधत के्षत्र घोषणा 
गिरनेछ । 

(७) गिरवी र अभावका कारण िवद्यालय जान नसकेका बालबािलकाकालाई िवद्यालय भनार्को 
वातावरण िसजर्ना गरीिवद्यालयमा भनार् गिरनेछ । नगर के्षत्रिभत्र सरकारी, गै सरकारी र नीिज 
तवरबाट िवतरण गदैर् आईरहकेो छात्राविृ लाई प्रभावकारी िनयमन गदैर् गिरब, दिलत, छात्रा, 
जनजाित, लोपो मखु जातजाित,अ पसंख्यक र जहेे दार िवद्याथीर्का लािग छात्रविृ  िवतरणलाई 
वैज्ञािनक बनाइ एकद्वार प्रणाली माफर् त िवतरण गिरनेछ । 

(८) पणूर् साक्षर नगर िनमार्णकालािग प्रौढ सारक्षता कक्षा स चालन, खु ला एवं बैकि पक िशक्षाको 
िवशेष यव था गरी लाग ू गिरनेछ । साक्षरता कायर्क्रमलाई अिभयानको पमा स चालन गरी 
वडागत पमा क्रमशः साक्षर वडा घोषणा गदैर् लिगने छ । िनःशु क र अिनवायर् आधारभतू िशक्षा 
अिभयानलाई िनर तर िव तार गदैर् लिगनेछ । 
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(९) शैिक्षक गणु तर अिभविृद्धका लािग हरेक िवद्यालयका प्रधाना यापकसँग कायर् स पादन करार 
गिरनेछ ।शैिक्षक कायर्तािलका अनसुार िशक्षकले िनयिमत पमा अ यापन गरे नगरेको कुरामा 
िनयिमत अनगुमन गरी सो को पृ पोषणको आधारमा िशक्षकलाई द ड तथा परु कार गनेर् नीित 
अवल बन गिरनेछ । 

(१०) धािमर्क, सां कृितक तथा भािषक िशक्षाको प्रवद्धर्नका लािग मातभृाषा कक्षा र गु वा िशक्षालाई 
िवशेष जोड िदइनेछ । 

(११) सामदुाियक िवद्यालयमा पठन सं कृितको िवकासका लािग पु तकालय, गणु तरीय प्रयोगशाला र 
अितिरक्त िक्रयाकलापका लािग प्रदशे सरकारको सहकायर्मा खेलमैदान तथा सभागहृको 
यव थापनमा जोड िदईनेछ । सामदुाियक िवद्यालयह को पवूार्धार िवकास गदैर् सं थागत क्षमता 
अिभविृद्धमा जोड िदइनेछ । 

(१२) पकड के्षत्र, िशक्षक िवद्याथीर्य अनपुात, िवषयगत िशक्षक, भौगोिलक अव था, िवद्याथीर् संख्या 
लगायत तोिकएका अ य आधारमा दरव दी िमलान, िवद्यालय सानेर्, गा ने लगायतका कायर्ह  
माफर् त आधारभतू र मा यिमक िवद्यालयह को पनुसरचना गिरनेछ । 

(१३) बाल के द्रह लाई सु यवि थत ढङ्गले स चालन गरी कक्षा १ मा भनार् हुने दरमा विृद्ध गिरने छ 
।बीचमा िवद्यालय छोड्ने िवद्याथीर्को संख्या यिूनकरणकालािग संघ तथा प्रदशे सरकारका िनकाय 
तथा गै सरकारी सं थासँगको सम वयमा िवशेष कायर्क्रम स चालन गिरनेछ । 

(१४) िवशेष आव यकता भएका वालवािलकाह लाई ोत कक्षाह  माफर् त शैिक्षक सिुनि तताको 
यव था िमलाइने छ । 

(१५) एस.ई.ई पिरक्षामा सबै भ दा बढी िवद्याथीर् उि णर् गराउने सामदुाियक िवद्यालय -१ र िनजी 
िवद्यालय- १ लाई स मान गिरनेछ । एस.ई.ई. पिरक्षा, कक्षा ११ र १२ मा सबै भ दा बढी अंक 
याउने िबद्याथीर्लाई परु कार िदइनेछ । 

(१६) िवद्यालयह लाई बालबािलका अनकूुल िवद्यालयको पमा थािपत गनेर् गरी भौितक 
संरचनाह मा क्रमश सधुार गिरनेछ ।अनौपचािरक एवं खु ला िसकाईको मा यमबाट मा यािमक 
तह स मको िशक्षा सिुनि त गिरने छ ।कक्षाकोठाको िशक्षण िसकाईलाई प्रभावकारी वनाउन 
िशक्षकह को क्षमता अिभविृद्ध ज ता कायर्क्रमह  स चालन गिरने छ । 

(१७) िशक्षासँग स वि धत कायर् गनेर् गैरसरकारी संघस थाह सँग सम वय गरी नगरपािलकाको शैिक्षक 
िवकासमा एिककृत कायर्क्रम स चालन गिरने छ । 

(१८) दिलत, मिहला, जनजाित एवं िसमा तकृत वगर्लाई शैिक्षक अवसरह को सिुनि तता प्रदान गनेर् 
यव था िमलाइने छ । 

(१९) वाल याहार कायर्क्रमलाई नमनूा कायर्क्रमको पमा केही वडामा संचालन गिरनेछ । 
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२. वा य : 
(१) नगरपािलकािभत्र िवरामीह लाई समयमा नै वा य उपचार सेवामा पहुचँ परु् याउनका लािग 

आव यक ए वलेु स सेवाको यव था गिरनेछ । 
(२) फा ल ुअ पताललाई ५० शैयाको सिुवधा स प  न अ पतालको पमा िवकास गिरनेछ । संघीय 

तथा प्रदशे सरकारको सहकायर्मा आव यक पवूार्धार तयार गिरनेछ ।नगरपािलका के्षत्रमा  
एकसिुवधा स प न आयवुेर्िदक अ पतालको थापना गिरनेछ । 

(३) ७० वषर् उमेर परूा भएका ये  नागिरक, बालबािलका, शारीिरक पमा अशक्त र गभर्वती 
मिहलाह को वा य जाँचका लािग प्र येक दईु दईु मिहनामा वडा तहमा नै िचिक सक सिहतको 
टोिलबाट वा य परीक्षण गिरनेछ । साथै, ७० नाघकेा जे  नागिरक र "क" वगर्का अपाङ्गता 
भएका यिक्तह को वा य वीमा खचर् समेत उपल ध गराउने कायर्लाइ िनर तरता िदइनेछ । 

(४) आपतकालीन अव थाका िबरामी तथा ग भीर रोग लागेका िवरामीह को उपचार सहयोगाथर् 
नगरपािलकामा छुटै्ट आपतकालीन वा य उद्धार कोषको थापना गिरनेछ । 

(५) नगरके्षत्रमा लड बकको थापनाका लािग स बि धत िनकायसँग सम वय गिरनेछ ।  
(६) "गणु तरीय वा य नागिरकको अिधकार" भ ने मलू म त्रलाई आ मसात गरी वा य सेवामा 

सबैको पहुचँ परु् याउन वा य वीमा कायर्क्रमलाई प्रभावकारी पमा स चालन गिरनेछ ।नेपाल 
सरकारबाट िविभ न वा य ईकाइमा िदईद ै आएको िविभ न प्रकारका िनशु क औषिधमा 
नागिरकको पहुचँलाई सिुनि त गिरनेछ ।  

(७) सपर्दशं तथा रेिवज रोगको िछटो र प्रभावकारी उपचारका लािग आव यक यािक्सनको प्रब ध 
िमलाइनेछ । 

(८) नगरके्षत्र िभत्र गै काननूी पमा स चािलत िक्लिनक तथा औषिध पसलह लाई िनयमन गरी 
काननूी दायरामा याईनेछ ।अ पताल तथा वा य सं थाह बाट प्रवाह हुने सेवालाई चु त, 
पारदशीर्, जनउ रदायी र जवाफदहेी बनाउन नागिरक संलग् नतामा सेवा प्रवाहको मू याकंन गनेर् 
यव था लाग ू गिरनेछ ।अ पताल िवकास सिमित तथा वा यसँग स बि धत यवसाियक 
सं थाह लाई थप िज मेवार र जवाफदहेी बनाईनेछ । वा य सं थाह को सेवा प्रवाहलाई चु त र 
िज मेवार वनाउन वािषर्क पमा सामािजक परीक्षण गिरनेछ । 

(९) बाल तथा मात ृमृ यदुर घटाउन वा य तथा पोषण िशक्षा,प्रजनन वा य, सरुिक्षत मातृ व, बाल 
तथा िशश ु वा य सेवाका कायर्क्रमह  प्रभावकारी पमा स चालन गिरनेछ । 

(१०) हाल स चालनमा रहकेा वा य सं थाह  को गणु तर अिभविृद्ध गदैर् कायर्रत िचिक सक तथा 
वा यकमीर्ह को क्षमता अिभविृद्धका लािग संघ र प्रदशे सरकारका स बि धत िनकायसँग 
साझेदारीमा कायर् गिरनेछ ।फा ल ु अ पताल तथा वा य चौकीह  मा िचिक सक र 
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वा यकमीर्को अभाव हुन निदन पयार्  आव यकदरब दीको लािग स बि धत िनकायसँग पहल 
गिरनेछ ।  

(११) वा थ के्षत्रमा सधुार याउनका लािग अ पताल प्रमखु तथा वा य चौकीप्रमखुह सँग कायर् 
स पादन करार गिर लाग ूगिरनेछ । 

(१२) दगुर्म के्षत्रमा सिुवधा स प न अ पताल तथा वा य सं था स चालनका लािग िनजी  के्षत्रलाई 
प्रो साहन गिरनेछ । य ता के्षत्रमा खोिलने अ पताल वा वा यज य सं थालाई पाँच वषर्स म 
लगाइने करमा पणूर् पमा सहुिलयत िदइनेछ ।  

(१३) "म िजउँछु, िनरोगी जीवन" भ ने अिभयानको शु वात गिर मिहनामा एक पटक वा य जाँच गनर् 
हरेक नागिरकलाई अिभप्रिरत गनेर्, स तिुलत र पोषणयकु्त खानपानका लािग जनचेतना फैलाउने र 
वा य जाँच गनेर् बानीको िवकास गनर् प्रवद्धर्ना मक कायर्क्रम संचालन गिरनेछ । आधारभतू 
वा य सेवा जनताको मौिलक अिधकारको पमा रहकेोले वा य सं थाबाट िनशःु क प्रदान हुदँ ै
आएको प्राथिमक तथा आधारभतू वा य सेवालाई थप प्रभावकारी वनाउँद ैलिगने छ । 

३. भौितक पूवार्धार िवकास : 

३.१ कायार्लय तथा भवन िनमार्ण : 

(१) नगरपािलका तथा अ तगर्तका वडा कायार्लयह  म ये आ नै भवन नभएका कायार्लयह  को भवन 
िनमार्ण कायर् प्राथिमकतामा रािखनेछ । साथै, जीणर् अव थामा रहकेा भवनह  को ममर्त कायर् 
गिरनेछ ।  

(२) नयाँ वडा कायार्लयह   िनमार्ण गदार् बहुउपयोगी भवन िनमार्णमा जोड िदईनेछ ।  

३.२ सडक-पुल : 
(१) नगरपािलकाका सबै वडामा  सडक स जाल परु् याइनेछ । साथै, थप ग्रािमण सडकह  को िव ततृ 

सवेर्क्षण कायर् गिरनेछ । 
(२) स लेरी-सेगार्बागम-सेलगुिुडडाँडा, फा ल-ु िछनाक्प-ु रातनाङ्गेडाडाँ, स लेरी- िरङु्म-टािक्स द-ु 

ननुथला रस लेरी-तामाखानी-िपकेडाँडाको सडक तरउ नतितको लािग िसमाना जोिडएको थानीय 
तहसँगको साझदेारीलाई अगािड बढाईनेछ । 

(३) आगामी दशवषर् िभत्रमा सबै वडाके द्रस म पक्की सडक स जाल िव तार गिरनेछ । 
(४) नगरके्षत्र िभत्रका प्रमखु खोलामा मोटरेवल पलु िनमार्णको लािग िव ततृ पिरयोजना 

प्रितवेदन(िडिपआर) तयार गिरनेछ । साथै,रोशी, जैद,ु कुिनखोप, घु सा,जनुवेशी, इिदङ, सालावेशी 
आदी खोलाह  मा बेिलि ज िनमार्णका लािग आव यक पहल गिरनेछ । 
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(५) खोिरया, बेनी, लोिदङ तामाखानी, सो नासा खोलाह मा मोटरेवल पलु र बेिलिब्रज िनमार्ण 
कायर्लाई िनर तरता िदइनेछ ।  

(६) एक टोल एक सडकलाई नीित कै पमा अगािड बढाईनेछ । थानीय नागिरकसँगको सम वय र 
सहकायर्मा प्र येक व तीमा दमकल तथा ए बलेु स पगु्न सक्ने गरी सडक िव तारको कायर्लाई 
अगािड बढाईने छ ।  

(७) सडक स जाल िव तार गनर् नगरपािलकाले आ नै सवारी साधनको यव था गनेर् छ ।  
(८) सडक ट्रयाक खिुलसकेका तर मौसमी सडक (Seasonal Road) को पमा रहकेा ग्रामीण सडक 

िनमार्ण कायर्मा आगामी आिथर्क वषर् दिेख बढीमा ३०% माटोको काम र ७०% कायर् संरचना 
िनमार्णमा खचर् गदैर्  वषैर्भरी आवत जावत गनर् सिकने सडक (All Weather Road) मा पा तरण 
गनेर् गरी कायर्क्रम वीकृत गनेर् नीित अवल बन गरीनेछ ।  

(९) सडकमा लगानी गदार् नयाँ ट्रयाक खो ने कायर्लाई कम प्राथिमकता िदई भैरहकेा सडकह लाई बा ै 
मिहना स चालन गनर् सडकको तरो नितमा जोड िदईनेछ । नयाँ ट्रयाक खो न अ याव यक 
दिेखएमा नगर यातायात गु योजनाको प्राथिमकतामा परेको सडकको लािग मात्र नयाँ ट्रयाक खो ने 
कायर् गिरनेछ । तर नयाँ ट््रयाक खो दा यातायात सेवा स चालन भएको सडकख डलाई जोड्ने 
प्रवेश िव द ुदिेखमात्र क्रमशः िनमार्ण कायर् गिरनेछ ।  

(१०) सडक स ब धी पवुार्धार योजना संचालन गदार् नगर यातायात गु योजनाको आधारमा संचालन, 
ममर्त एवं तरो नती गिरने छ । गु योजनामा उ लेिखत सडकह को सडक अिधकार के्षत्रिभत्रका 
जग्गा  तत ्तत ्सरकारको नाउँमा याउने कायर् प्रार भ गिरनेछ । 

(११) सडक, पलुज ता भौितक पवूार्धार िनमार्णमा आिथर्क, वातावरणीय, सामािजक पक्षको मू याङ्कन 
एवं अ ययनको आधारमा गणु तरीय एवं वातावरण अनकूुल भौितक पवूार्धार िनमार्णमा जोड 
िदइनेछ । 

(१२) सवै प्रकारका भौितक पवूार्धार िनमार्ण गदार् बालबािलका एवं अपाङ्ग का लािग अनकूुलबनाउने 
नीित िलइनेछ । 

(१३) नगरिभत्र िनमार्ण गनुर्पनेर् मोटरेवल पलुह को अिभलेख तयार गरी नगरपािलकाबाट वीकृत गरी 
सोही वमोिजम िनमार्ण कायर्लाई अगािड बढाईनेछ । 

३.३ पूवार्धार तथा शहरी िवकास : 
(१) वडा तरबाट छनौट भई िसफािरस भई आएका नगर तरका योजनाह  लाई प्राथिमकता एवं 

स भा यता अ ययन र लाभाि वत वगर्का आधारमा कायार् वयन गदैर् जाने नीित िलईनेछ । 
(२) नगर तरीय योजना छनौट गदार् दीघर्कािलन पमा प्रभाव पानेर् योजनाह  लाई छनौट गरी 

कायार् वयन गनेर् िनित िलईनेछ । 
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(३) अ पकालीन एवं दीघर्कालीन िवकासका योजना छनौट एवं प्राथिमकीकरणमा आविधक 
नगरिवकास योजना, तथा नगरिवकास गु योजनालाई आधार मािननेछ । 

(४) नगरपािलकाको स पणूर् पक्षलाई समेटेर समग्र िवकास र समिृद्धका लािग यसै बषर् नगरिवकास 
गु योजना तयार गिरनेछ । 

(५) नगर भ-ूउपयोग नक्सा तयार गरी सोही अनसुार नगरको बाटोको चौडाइ कायम गिरनेछ र मापद ड 
िवपिरत ि वकृत निलई िनमार्ण भएका पखार्ल र अवैध पमािनमार्णभएकासंरचनाहटाउने नीित 
िलईनेछ । 

(६) नगरपािलकाबाट स चालन हुने . ५ लाख भ दा बढीका योजनाह मा अिनवायर् पमा आयोजना 
थलमा योजना स ब धी जानकारीमलूक बोडर् राख्न लगाइने छ । जानकारीमलूक बोडर् 
नराख्नेयोजनाह कोनगरपािलकाबाट मू यांकन नगिरने नीित अवल बन गिरनेछ । 

(७) राि ट्रय भवन संिहता २०६०, भवन िनमार्ण स बि ध मापद ड २०७१, नगरपािलकाबाट तयार 
गिरएको व ती िवकास तथा भवन िनमार्ण मापद ड २०७३, नक्सापास कायर्िविध २०७३, सहरी 
योजना तथा भवन िनमार्ण स बि ध आधारभतू मागर्दशर्न २०७२ लाई प्रभावकारी पमा लाग ू
गिरनेछ । साथै समसामियक सधुार गिरनेछ । 

(८) नगरपािलका र उपभोक्ता सिमितको लागत सहभािगतामा पवूार्धारका कायर्ह   स चालन गिरनेछ । 
सडक िनमार्णमा ५०-५०, िवद्यिुतकरणमा ६०-४०, खानेपानी तथा िसंचाई आयोजनामा ७०-३० 
प्रितशतको अनपुातमा आयोजनाह  को कायार् वयन गिरने नीित अिख्तयारी गिरनेछ । 

(९) इको पाकर् का अलावा नगरके्षत्रमा सु दर र यवि थत िपकिनक थल तथा मनोर जन पाकर् को 
यव था गिरनेछ । 

४. पयर्टन : 

(१) िव को सव च िशखर रहकेो िज लाको एक मात्र नगरपािलका भएको हिैसयतले सोलदुधूकु ड 
नगरपािलकालाई पयर्टकीय नगरको पमा िवकास गिरनेछ । शैिक्षक, धािमर्क, सां कृितक पयर्टनको 
यथोिचत िवकास गदैर् नगरपािलकालाई नेपालको पवूीर् तराई र उ री भारतबाट गमीर्मा छुिट्ट मनाउने 
के द्रको पमा िवकास गिरनेछ । 

(२) दधूकु ड के्षत्र, िपके, प ाले, झापे्र,चाँगे थान, रातनाङ्गे, सह बेनी, थु ेनछोिलङ्ग, वालामाइ 
लगायत िविभ न धामीर्क तथा पयर्टकीय के्षत्रको प्रवद्धर्नका मा यमबाट आकषर्क पयर्टकीय 
ग त यको पमा िवकिसत गरी आय आजर्नको ोतको पमा िवकास गिरनेछ । 

(३) गामार्मा रहकेो पवर्तीय प्रित ानलाई पवर्तारोहण, पयर्टन यव थापन, होटल यव थापन लगायत 
िवषयको अ ययन के द्रको पमा िवकास गरी दशेको पयर्टनसँग स बि धत मह वपणूर् अ ययन 
के द्रको पमा नगरपािलकालाई पा तिरत गिरनेछ । 
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(४) प ाले,चाँगे थान, झापे्र,िपके, जनुबेशी, थु ेनछोिलङ, सङ्गेफुक दधूकु ड टािक्स द,ु रातनाङ्गे 
सेलगडुी पदमागर् िनमार्ण गिरने छ । 

(५) आ तिरक तथा बा  पयर्टकको लािग िहम यावलोकन गनर् िपके, रातनाङ्गे, सेलगिुड, प ाले 
लगायतका थानमा िछमेकी थानीय तहको साझेदारीमा यटुावर िनमार्णको कायर्लाई अगािड 
बढाईने छ ।  

(६) पयार्-पयर्टन प्रवद्धर्नको लािग नगरके्षत्र िभत्र कि तमा एउटा ईको पाकर्  िनमार्णको लािग डी.पी.आर. 
तयार गिरनेछ ।  

(७) नगर के्षत्रको पयर्टन प्रवद्धर्न,नयाँ पयर्टकीय स पदाको िचनारी र स भावनाको उजागर गनेर् उ े यले 
डकुमे ट्री िनमार्ण, होिडर्ङबोडर् अिभयान, पयर्टन मेला, साहिसक पयर्टन प्रितयोिगता र प्रचारप्रसारका 
कायर्ह  लाई अगािड बढाईनेछ । 

(८) आ तिरक तथा बा  पयर्टकह  को आवागमन अिभविृद्ध गनेर् उ े यले होटल तथा लजह का 
लािग कुक, हाउस िकिपङ तथा अितिथ स कार तालीम स चालन गिरनेछ । 

(९) ऐितहािसक, परुाताि वक तथा धािमर्क स पदाह   (गु बा, मठमि दर) को संरक्षण एवं ममर्त 
संभारको काम गिरनेछ । पर परागत चाडपवर्, कला सािह य संगीत के्षत्रको संरक्षण र स वद्धर्न 
कायर्लाई तीब्रता िदइने छ । 

(१०) उद्योग वािण य संघ, होटल एशोिसएसन लगायत अ य संघ सं था, नागिरक समाज, िवशेषज्ञसँगको 
सहकायर्मा नगर पयर्टन यव थापनस ब धी गु योजना िनमार्ण गरी प्राथिमकीकरणका आधारमा 
पयर्टकीय पवूार्धारमा लगानी गनेर् नीित िलईनेछ । पयर्टन स ब धी िक्रयाकलापको  तथा िव तारमा 
िनजी के्षत्रको सहभािगतालाई प्रो सािहत गनर् पयर्टन यवसायी, उद्योग वािण य संघ, होटल 
एशोिसएसन, लगायतका संघ सं थासंग सहकायर् गिरनेछ ।  

(११) आिथर्क वषर् २०७५मा यस नगरपािलकाको वडा नं. ८ को प ालेमा नगरप्रवेशद्वार र िनजी के्षत्रको 
साझेदारीमा पयर्टन सचूना के द्र स चालनमा याइनेछ ।  

(१२) नगरपािलकाको पयर्टन प्रवद्धर्नका लािग एकीकृत प्रयास गनर् यस के्षत्रमा योगदान परु् याउन सक्ने 
कायार्लय÷सं था÷ यिक्तह लाई समेटेर नगर नगरपािलकामा पयर्टन डे क गठन गिरनेछ । आगामी 
िदनमा नगरपािलकामा स चालन हुने पयर्टन गितिविधह  डे कसँग सम वय गरेर मात्र स चालन 
गनेर् प्रव ध िमलाइनेछ । 

५. खान�पानी तथा सरसफाई : 
(१)  नगरपािलकालाई सन ्२०२० िभत्रमा नै खु ला िदसामकु्त के्षत्र घोषणा गनेर् उ े यका साथ आगामी 

घरबाट िन कने ढल यव थापनसिहतको खु ला िदसामकु्त घोषणा गिरनेछ ।  
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(२)  नगर सदरमकुाम तथा बजार के्षत्रह मा सावर्जिनक शौचालय बनाउन प्रो साहन गिरनेछ । 
िवद्यालयह का चपीर् सफा राखी उदाहरण ब न िशक्षकवगर् तथा वालक्लबह लाई सिक्रय बनाइनेछ 
।समदुायसँगको सहकायर्मा नगरके्षत्रका मखु्य सहरह  मा ढल िनकास तथा सेि ट ट्यांिक िनमार्ण 
कायर्लाई ितब्रता िदईने छ । 

(३)  खु ला िदसामकु्त भैसकेका वडाह मा पणूर् सरसफाइ उ मखु कायर्क्रमह  स चालन गिरनेछ 
।सरसफाईमा उ कृ  कायर् गनेर् वडालाइ परु कृत गिरनेछ । 

(४)  व छ एवं आधारभतू गणु तरीय खानेपानीको आपिूतर्लाई यवि थत गनर् परूाना खानेपानी 
योजनाह को िदगो संरक्षण एवं िनमार्णाधीन योजना समयमै स प न गनेर् यव था िमलाइने छ । 

(५)  आगामी पाँच वषर् िभत्र स प न गनेर् गरी नगरका सवै घरधरुीमा व छ र सफा खानेपानी उपल ध 
गराउन अिभयान ठोस पमा संचालन गिरने छ ।संचािलत खानेपानी योजनाह को संचालन र ममर्त 
संभार दक्षता विृद्ध गदैर् आधारभतू खानेपानी सेवाको सिुनि तता गनेर् र खानेपानी सेवा नपगेुका 
व तीह मा खानेपानी सेवा पयुाउने पहलकदमी गिरनेछ ।  

 (६)  खानेपानी तथा सरसफाइ सिुवधामा सबैको पहुचँ सिुनि त गनर् वाल, लिगक, अपांगता र वातावरण 
अनकूुल खालका संरचनाह  बनाई सामािजक समावेशीकरण र िदगो िवकासमा जोड िदइने छ । 

(७)  खानेपानी महुानसंरक्षण गनर् र व छ राख्न थानीय समदुायलाई प्रो सािहत गिरनेछ । 
(८)  व छ र शदु्ध खानेपानीको सहज आपिुतर् यव थाका लािग सरकारी तथा गै सरकारी एवं िनजी 

के्षत्रसँगको सहकायर्मा खोनपानी योजना स चालन गिरनेछ ।  
(९)  सफा सु दर र हराभरा नगरपािलका िनमार्णअिभयानलाई िनर तरता िदईनेछ ।टोलसधुार सिमित, 

िनजी  के्षत्र र गै सरकारी के्षत्रसँगको सहकायर् र सहभािगतामा फोहोरमैला यव थापन गनेर् नीित 
िलईने छ ।नगरके्षत्रको फोहोरमैला यव थापनका लािग यसै बषर् फोहोरमैला िवसजर्न थलको 
यव था गरी स चालनमा याईनेछ । 

(१०)  नगरपािलका के्षत्रिभत्र अब भ ने घर तथा भवनह  को शौचालय, सकिपट र वाथ मको संरचना 
भएकोलाई मात्र नक्सा पास गिरनेछ । 

(११)  फा लदुिेख दोपुर्बजार स मको सडक तथा बजारलाई यवि थत गनर् तार तथा पोलह लाई हटाउने र 
यवि थत गराइने छ । 

(१२)  नगरके्षत्र िभत्र छाडा चौपाया(कुकुर, ख चड) लाई िनय त्रण गिरने छ भने ढुवानीको साधनको पमा 
प्रयोग हुदँ ैआएको ख चडलाई नगरपािलकाको बजार के्षत्रमा िनषेिधत गिरनेछ । 

६. िवपद् /प्रकोप यव थापन : 

(१) नगर िभत्र आगलािगका घटनाह  को िनय त्रणको लािग दमकल जनशिक्त यव था तथा अिग्न 
िनय त्रण स ब धी तालीम प्रदान गिरने छ ।  
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(२) नयाँ ब ने घर तथा भवनह  को लािग भकू प प्रितरोधा मक िडजाईनको नक्सा पास गनेर् कुरालाई 
कडाईका साथ लाग ूगिरनेछ ।  

(३) बाढी पिहरोको रोकथाम तथा िनय त्रणका लािग प्रदशे र संघीय सरकारका िनकाय तथा गै सरकारी 
िनकायसँग सम वय गरी िवशेष कायर्क्रम लाग ूगिरने छ । 

(४) नगरपािलकामा िवपद ्मा परेका यिक्त पिरवार, कृिष उ पादनमा राहत िदन िवपद ् जोिखम 
यव थापन कोषको थापना गिरनेछ । िवपद ्मा परेका नगरवासीह लाई त काल उद्धार तथा राहत 
सामाग्री िवतरण गनर् आव यक यव था िमलाईनेछ । 

(५) नगरपािलकाको िवपद् यव थापन नीित, योजना एवं रणनीित तयार गिरनेछ । 
(६) नगरपािलका तथा वडा तरका िवपद ् यव थापन सिमितह को क्षमता तथा िवपद ् यव थापन 

योजना तजुर्मा कायर्मा सहिजकरण गिरनेछ । 
(७) नगरपािलकामा रहकेो िवपद ् यव थापन कोष तथा िवपद ् यिूनकरणमा संलग्न साझेदार 

सं थाह को सहयोगमा प्रकोप उद्धार सामाग्रीह  खिरद तथा प्रकोप यिूनकरण कायर्क्रमह  
स चालन गिरनेछ । 

७. कृिष तथा पशुपालन : 

(१) कृिष र पशपुालनको के्षत्रमा थानीय क्षमता बजारको स भा यताको अ ययन गरी कृिषको 
यवसायीकरणमा जोड िदइनेछ ।नगरपािलका िभत्र खेितयोग्य जिमनको अव थाबारे िव ततृ 
अ ययन गरी बैज्ञािनक त यसिहत खेितबालीको प्रजाित प्रयोग गनर् िकसानलाई िसफािरस गिरनेछ  । 

(२) आगामी ५ वषर्िभत्र जैिवक एवं प्राङ्गािरक उ पादनयकु्त नगरपािलका घोषणा गनेर् कायर्का लािग संघ 
तथा प्रदशे सरकारका िनकायह , िवकासका साझेदार तथा गैससको सहकायर् र सम वयमा कायर् 
गिरनेछ । 

(३) नगरपािलकामा अ य थानीय तहबाट आयात हुने गैर-जैिवक एवं गैर-प्राङ्गािरक उ पादनमा थप 
कर, द तरु वा शु क लगाइने छ वा य ता सामाग्रीको आयातमा प्रितब ध लगाइनेछ । 

(४) रासायिनक मलको आयात प्रित थापनाथर् मतु्र संकलन एवं गोबर तथा खा टो सधुार कायर्क्रम 
संचालन तथा लघ,ु मझौला प्राङ्गािरक मल कारखाना थापना गिरने छ । 

(५) संभा य वडालाई कृिषको लािग “िवशेष कृिष के्षत्र” घोषणा गरी सो िनि त िनजी के्षत्रलाई प्रवद्धर्न 
गनेर् नीित िलईनेछ । 

(६) थानीय तरमा नै नसर्री थापना गनर् कृषकह लाई प्रो साहन गरी उ नत जातको बोटिव वा तथा 
बीऊ िबजन िवतरणलाई सहज बनाइनेछ । 
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(७) ग्रामीण भेगका वडामा उ पादन हुने फलफूल तथा तरकारीह  सरुिक्षत भ डारणमा सहयोग पयुार्उन 
य तो के्षत्रका पायक पनेर् थानह मा साना आकारका प्राकृितक शीतभ डार गहृ िनमार्णका लािग 
आव यक पहल गिरनेछ । 

(८) अदवुा, वेसार तथा जडीबटुी खेती गनेर् िकसानह लाई प्रो साहन गनर् िवउ िवतरण तथा प्रशोधन 
स ब धी तालीमह  संचालन गिरनेछ । 

(९) नगरपािलका िभत्रको बाँझो जिमनलाई सदपुयोग गनर् नगदबेाली तथा जिडबिुट खेितलाई प्रो साहन 
गिरनेछ ।  

(१०) वेमौसमी तरकारी खेती, थानीय कृिष तथा फलफूल उ पादन र बजारीकरणलाई प्राथिमकता िदईने 
छ । समय तािलका बनाई नगरके्षत्र िभत्र माटो परीक्षण िशिवर स चालन गिरने छ ।  

(११) नगरपािलकाको मखु्य बजार के्षत्रमा एक सिुवधास प न कृिष तथा फलफुल बजारको िनमार्ण गिरनेछ 
भने मासजु य पदाथर्को व छ र सहज आपिूतर्का लािग यवि थत वधशाला िनमार्ण गिरने छ ।  

(१२) थानीय उ पादन एवं उ पादक व बिृद्ध गनर्, कृषकह लाई प्रो साहन गनर् र उपभोक्ताको चेतना 
अिभविृद्ध  गनर्का लािग कृिष मेला प्रदशीर्नीको आयोजना गिरनेछ । 

(१३) पशपुालन के्षत्रको िबकासमा कृषक समहू/सिमित/सहकारी/गै  सरकारी सं थासँग साझेदारी गिरनेछ। 
(१४) नगरलाई दगु्ध तथा दगु्धज य पदाथर्मा आ म िनभर्र बनाउद ै लैजान दगु्ध पकेट कायर्क्रमलाई 

प्राथिमकताका साथ संचालन गिरने छ । 
(१५) पशधुनको क्षित यिूनकरणको लािग रोग िनय त्रण खोप कायर्क्रम तथा पश ु वा य िशिवर 

संचालनमा जोड िदइने छ । 
(१६) वडर् ल ुलगायतका पशजु य महामारी िनय त्रण गनर् जनचतेनामलूक कायर्क्रमह  संचालन गिरनेछ । 

८. राज  तथा कर प्रशासन : 
(१) नगरपािलकाको आ तिरक ोतको िदगो यव थापनको लािग करको दायरा र के्षत्र अिभविृद्ध  

गिरनेछ ।  
(२) करदाता िशक्षा कायर्क्रमलाई प्रभावकारी बनाउँद ैनगरके्षत्र िभत्रका सबै खाले यवसायलाई करको 

दायरामा याईनेछ । 
(३) नगरके्षत्र िभत्र स चािलत जलिवद्यतु आयोजना, खानी ज य तथा क्रसर उद्योगह  स चालनको छुटै्ट 

मापद ड बनाई नगरपािलकाको िदगो आ दानीको ोतको पमा िवकास गिरनेछ । 
(४) संिवधान तथा काननू प्रद  करका के्षत्रलाई थप यवि थत र प्रभावकारी बनाई िव ीय सवलीकरण र 

आिथर्क थािय व कायम गिरनेछ । 
(५) नगरके्षत्र िभत्रका गैससह को नवीकरणको िसफािरस, शु क, सं थाको बािषर्क िव ीय कारोबारको 

आधारमा मापद ड बनाई लाग ूगिरनेछ । 
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९. नगर प्रहरी : 
(१) नगरपािलकाको शाि त, सु यव था, िवकास िनमार्ण, सरसफाई, पयर्टन प्रवद्धर्न तथा सेवा प्रवाहलाई 

सहज पमा जनतामाझ पयुार्उन नगर प्रहरीको पिरचालन गिरनेछ ।  
(२) नगर प्रहरीको काम, कतर् य अितिरक्त सेवा तथा सतर् स बि ध िवषयमा छुटै्ट काननू  बनाई लाग ू 

गिरने छ भने सोही अनसुारको सांगिठनक संरचना  िनमार्ण गिरनेछ । 

१०. शुसासन प्रवद्धर्न : 
(१) नगरपािलकाबाट प्रवाह हुने सवा सिुवधाको चु तता, प्रभावकािरता, जवाफदिेहता र िवकास 

िनमार्णका कायर्ह  मा पारदशीर्ता कायम गनेर् हतेलेु एक िवशेष सशुासन नीित लाग ूगिरनेछ । सेवा 
प्रवाहमा नागिरकको गनुासो सनुवुाईलाइ प्राथिमकता िदईनेछ । जवाफदहेीतालाई अिभविृद्ध गनर् सबै 
िकिसमका औजारह को प्रयोग गरी लाग ूगिरनेछ ।  

(२) िव ीय जोिखम यिूनकरण गनर् आिथर्क प्रशासन ऐन तथा िनयमावलीको प्रभावकारी कायार् वयनमा 
जोड िदईनेछ । क्षितपिूतर् सिहतको नागिरक सेवाको प्र याभिूत गराईनेछ । सेवा प्रवाह र िवकास 
िनमार्णका काममा पारदिशर्ता कायम गनर् मिहनै िप छे प्रगित प्रितवेदन सावर्जिनकीकरण, हरेक 
चौमािसकमा सावर्जिनक सनुवुाई, बािषर्क पमा सामािजक पिरक्षण, हरेक योजनाको सावर्जिनक 
परीक्षण ज ता िबषयलाई कडाईका साथ लाग ू गिरनेछ ।  

(३) सदाचारयकु्त प्रशासन िनमार्णका लािग ई गभरने स पद्धित लाग ू  गिरनेछ । नगरपािलकाको समग्र 
िवकास िनमार्ण र सेवा प्रवाहको अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा उजरुी तथा गनुासोको उिचत 
सनुवुाईका लािग ते ो पक्षद्वारा अनगुमनपिरयोजना लाग ूगरी स चालन गिरनेछ । जनगनुासोलाई 
प्र यक्ष पमा अनभुिुत गनेर् गरी यव थापन गनर् हे लो मेयर कायर्क्रम स चालन गिरनेछ ।  

(४) समग्र सेवा प्रवाहलाई गणु तरीय, जनमखुी र पारदशीर् बनाउन हरेक वडा कायार्लय, मािव तहका 
िवद्यालय र अ पताल तथा वा यचौकीह मा िवद्यतुीय हािजरी र िससी क्यामेरा जडान गरी 
प्रभावकारी अनगुमन गिरनेछ ।  

(५) जनसहभािगता बढाउन, पारदिशर्ता अपनाउन, िवकासका लािग जनताको अपन व वा वािम व 
विृद्ध गनर्, थानीय रोजगारी िसजर्ना गनर् उपभोक्ता माफर् त नगरका िवकास िनमार्णका गितिविध 
स  चालन गिरनेछ । 

(६) कायर्रत कमर्चारीह को मनोबललाई उ च बनाउन क्षमता का कायर्क्रम तथा परु कृत गनेर् नीितलाई 
िनर तरता िदइनेछ । 

(७) नगरपािलकाका कायर्ह लाई सचूना अनकूुल बनाइनेछ । यिक्तगत घटना दतार्लाई आिथर्क वषर् 
२०७५ ।७६ दिेख अनलाइन गिरनेछ । 

११.  सूचना  तथा स चार : 
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(१) नगरके्षत्रिभत्र मोबाईल तथा टेिलफोनको सहज पहुचँ थािपत गनर् ठोस कदम चािलनेछ । 
(२) नगरपािलकाका सबै वडामा अनलाईन सेवा सचुा  गनर् नगरके्षत्र िभत्र ई टरनेट पहुचँको िव तार गरी 

वाईफाई फ्री जोनह  को यव था गिरनेछ । 
(३) एफ.एम. तथा पत्रपित्रकाको स चालन ईजाजत तथा नवीकरणको छुटै्ट यवि थत मापद ड बनाईने 

छ भने निवकरण कायर्का लािग यवि थत योजना िनमार्ण गिरनेछ । 
(४) संचारगहृ तथा पत्रकारको क्षमता अिभविृद्धका लािग िविभ न िनकायको सम वय तथा साझेदारीमा 

कायर्क्रमह   स चालन गिरनेछ । 
(५) जनतालाई सचूनाको सहज पहुचँ थािपत गनर् स चार मा यम माफर् त ठोस कायर्क्रमह  स चालन 

गिरनेछ । 
(६) चौथो अङ्गको पमा रहकेो पत्रकािरता के्षत्रको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको सं थागत 

सु ढीकरणको लािग आव यक रकम िविनयोजन गिरएको छ । साथै मापद ड बनाई नगरमा कायर्रत 
पत्रकार म ये वािषर्क पमा उ कृ  पत्रकार छनौट गरी स मान गनेर् कायर् शु  गिरनेछ ।   

१२. वन तथा वातावरण : 
(१) नाङ्गो डाँडा तथा खालीके्षत्रह मा बकृ्षारोपण गरी नगरलाई हराभरा बनाइने छ भने नगरपािलकाले 

अवल वन गरेको िक्लन, िग्रन यनुािसपािलिट अिभयान अ तगर्त वन कायार्लय तथा सामदुायीक 
वन र आम नागिरकसँगको सम वय र साझेदारीमा एक घर पाँच ख अिभयान स चालनलाई 
िनर तरता िदइनेछ । यसका अितिरक्त बकृ्षारोपण पिरचय पत्र िवतरणको िनित िलईनेछ । 

(२) िज ला वन कायार्लयको सम वय र साझेदारीमा लोपहुन लागेका ब यज तकुो संरक्षण, जैिवक 
िविवधता र पािरि थितक प्रणालीको स तलुनका लािग पहल गिरनेछ । 

(३) जनसहभािगताको मा यमबाट वनको संरक्षण, िदगो यव थापन तथा सं थागत सु ढीकरण गरी 
दिैनक जनजीवनमा आव यक वन पैदावारको सलुभ आपिूतर् गनेर् यव था िमलाउन पहल गिरनेछ । 

(४) उप–जलाधार के्षत्रको अव था र प्राथिमकताको आधारमा उपजलाधार के्षत्रलाई नै योजना तजुर्मा 
यव थापनमा इकाईको पमा िलई संरक्षण कायर् अगािड बढाइने छ । 

(५) ढंुगा, िगट्टी, बालवुा संकलनका क्रममा वातावरणमा प्रितकूल प्रभाव पनर् निदन प्रारि भक 
वातावरणीय परीक्षण भएका नदीनालाह बाट मात्र संकलन गनेर् तथा प्रितबेदनमा िसफािरश भएका 
सझुावह  पालना भएको प्रभावकारी अनगुमन गिरनेछ ।  

(६) नगरपािलकाको जलवाय ुतथा ऊजार् योजना तयार गरी जलवाय ुपिरवतर्न अनकूुलन कायर्क्रम तथा 
नवीकरणीय ऊजार्को उ पादन र प्रयोगलाई प्रो सािहत गनेर् खालका कायर्क्रमह िनजी तथा गैर 
सरकारी के्षत्रको संलग्लनतामा गनर् जोड िदइनेछ ।  
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(७) आिथर्क पले मह वपणूर् र नगर यातायात गु योजनामा परेका सडकह को िनमार्ण तथा ममर्त 
स भार गदार् वातावरणीय ास हुन निदन वातावरणीय अनकूुलनका कायर्लाई सँगसँगै संचालन गनर् 
िवशेष यान िदइने छ ।   

(८) वािढ, पिहरो, भकू्षय ज ता प्रकोपबाट वषेर्नी हुने गरेको धन जनको क्षित यिूनकरणका लािग प्रदशे 
तथा संघीय सरकार र साझेदार सं थाह  वीच सम वय गरी संरक्षणका कायर्क्रमह  अगािड 
बढाईनेछ । 

(९) झाडी, बट्ुयान, पितर् तथा उजाड व न पगेुका राि ट्रय वनलाई सामदुाियक तथा कबिुलयती वनको 
पमा िवकास गनर् प्रदशे सरकारसँग सम वयमा कायर् गिरनेछ । 

(१०) गैर–का  वन पैदावार र जिडविुट खेतीलाई प्रवद््रधन गदैर् िवप न जनताको आय आजर्न विृद्ध गनेर् 
नीितलाई िनर तरता िदइनेछ । 

१३. युवा रोजगारी : 
(१) बढ्दो शैिक्षक वेरोजगारको संख्या घटाउन प्रयोगा मक तथा यवसाियक प्रािविधक िशक्षामा जोड 

िदईने छ । 
(२) नगरके्षत्रका यवुालाई कुक, लि वङ, वाईिरङ लगायतका सीपमलूक तालीम िदई दक्ष, उद्यमशील र 

आ मािनभर्र बनाउन जोड िदइनेछ । 
(३) बा यताका कारण असरुिक्षत बैदिेशक रोजगारमा होिमएका यवुाह  को सम या समाधानका लािग 

ठोस पहलकदमी िलईनेछ भने बैदिेशक रोजगारलाई सरुिक्षत बनाउन लािग भाषा तथा सीपपमलूक 
तालीमह   स चालन गिरनेछ । 

(४) नगर के्षत्रमा स चािलत ठूला जलिवद्यतु आयोजनाह  , राि ट्रय गौरवका आयोजनाह  मा 
नगरपािलका िभत्रका यवुाह  लाई रोजगारमा प्राथिमकता िदन जोड िदईनेछ । 

१४. िसचाई तथा ऊजार् : 
(१) नगरके्षत्रमा िनमार्ण शु  भएका ठूला प्रकृितका जलिवद्यतु आयोजनाको कामलाई िनधार्िरत समयमै 

स प न गराउनका लािग उपयकु्त वातावरण सजृना गिरनेछ ।  
(२) सबै वडामा िवजलुीको पहुचँ परु् याउन उ यालो नगर अिभयानकै पमा स चालन गिरनेछ । जसका 

लािग निवकिरण ऊजार् उ पादनलाई समेत प्रवद्धर्न तथा प्रो साहन गिरनेछ ।  
(३) नगर के्षत्रका मखु्य सडकमा राित्रकालीन समयमा पिन आवागमनलाई सहज पानर् त कािलको लािग 

प ाले दिेख फा लसु म सडक सौयर्वि को यव था गिरनेछ । 
(४) घरिभत्रको धुँवामकु्त नगरपािलका िनमार्ण गनर् प्रदशे तथा संघीय सरकार एवं गैर सरकारी सं थाको  

सम वयमा कायर्क्रम संचालन गिरनेछ । 
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(५) ग्रािमण भेगमा ई धनको साधनको पमा प्रयोग हुदँ ैआएको दाउरालाई प्रित थापन गनर् बैकि पक 
ई धनका साधनह  को प्रयोगलाई प्रो साहन गिरनेछ । 

(६) नगरके्षत्रमा स चािलत लघजुिवद्यतु आयोजनाह को िदगो र प्रभावकारी स चालनमा जोड िदईनेछ। 
(७) ठूला आयोजनाह बाट उ पािदत िवद्यतु नगरके्षत्रमा २४ सै घ टा उपल ध गराइ अ याँरोमकु्त र 

उ यालो नगर िनमार्णका लािग ग्रािमण िवद्यतुीकरण गराउन पहल गिरनेछ ।  
(८) नगरके्षत्रमा स चािलत जलिवद्यतु आयोजनाह  मा थानीय नागिरकको अपन व अिभविृद्ध  गनर् 

आयोजनाको अिधकतम शेयरको सिुनि तताका लािग पहल गिरनेछ ।  
(९) नगरपािलकामा िवद्यतु सेवाको पहुचँ िव तार गनर् प्रदशे सरकार, नेपाल सरकार तथा नेपाल िवद्यतु 

प्रािधकरणसँगको सहकायर्मा सामदुाियक िवद्यिुतकरण र ग्रामीण िवद्यिुतकरण कायर्क्रमह  संचालन 
गिरनेछ । साथै वायो ग्याँस िनमार्ण तथा स चालनमा गैर सरकारी सं थाह सँग समेत सहकायर् गरी 
गिरनेछ । 

(१०) खेितयोग्य जिमनमा िसंचाई सिुवधा िव तार गनर् िसंचाई कुलाह  ममर्त स भार तथा नयाँ 
योजनाह को स भा यता अ ययन गनेर् कायर्मा िवशेष सिक्रयता दखेाइनेछ । 

(११) साना तथा मझौला िसंचाइ प्रणालीह को ममर्त सधुारका लािग िसंचाइ प्रणालीको छनौट गदार् 
यथास भव सवै वडा समेिटने, वाली िविविधकरण, यवसायीकरण र वढी आिथर्क प्रितफल िदने 
खालका िसंचाइ प्रणाली छनौट गिरनेछ । 

(१२) िकसानद्वारा िनिमर्त÷स चािलत िसंचाई प्रणालीह को ममर्त सधुार कायर्मा जनसहभािगता 
पिरचालन गिरने छ । य ता प्रणालीह को यव थापनमा उपभोक्ता सं थालाई िज मेवार वनाइने छ । 

१५. गैर सरकारी संघ सं था : 
(१) नगरपािलकािभत्र कायर्के्षत्र बनाएर काम गनेर् राि ट्रय तथा अ तरार्ि ट्रय गै सरकारी सं थाह  लाई 

नगरपािलकाको छाता िभत्र एिककृत गरी कायर् गिरनेछ ।  
(२) नगरपािलकाको नीित तथा कायर्क्रमसँग मेल नखाने, कायर्क्रम स चालनको पवूर् ि वकृित निलएका 

तथा नगरपािलकासँग सम वय नगरी कायर्क्रम स चालन गनेर् गैससलाई नगरके्षत्रमा काम गनर् पणूर् 
पमा रोक लगाईने छ । कुनै पिन गै.स.स. ले नयाँ योजना छनोट गदार् व ती तथा वडा तरबाट 

िसफािरश गिरएका योजनालाई उ च प्राथिमकता िदनपुनेर् यव था गिरनेछ । 
(३) गै सरकारी र सामािजक संघ सं थाबाट माग भईआएका कायर्क्रम कायार् वयनका लािग लिक्षत के्षत्र 

समेट्न सक्ने प्र तावलाई पिहलो प्राथिमकता िदईने छ । 
(४) नगरपािलकाको समग्र समिृद्ध हािसल गनर्का लािग िवकासका लािग हातेमालो अिभयानस चालन 

गरेर िशक्षा, वा य, पयर्टन, पवूार्धार िवकास र फोहोरमैला यव थापन लगायतका के्षत्रह मा 
गै सरकारी सं थाको सम वयलाई अगािड बढाईने छ ।  
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(५) नगरपािलकालाई कायर्के्षत्र बनाएका सबै गैससको त यांक अद्याविधक गरी दतार्, नवीकरण एवं 
िसफािरसका लािग मापद ड बनाई कायार् वयन गिरनेछ । 

(६) गै सकारी सं थािभत्र सशुासन कायम गराउँद ैिनयिमत िनयमन, अनगुमन तथा सपुिरवेक्षणका लािग 
नगरपािलका िभत्र छुटै्ट शाखाको गठन गिरनेछ ।नगरपािलकाको  गितिविधमा गैर सरकारी 
सं थाह ले परु् याई रहकेो योगदानलाई अझ यवि थत र पारदशीर् बनाउन प्रदशे तथा संघीय 
सरकारका िवषयगत कायार्लयसँगको सहकायर्लाई अझ मजबतु बनाईनेछ । 

(७) नगरमा कायर्क्रम िब तार गनेर् गैससह ले दगुर्म भेगमा पनेर् वडा तथा व तीलाई प्राथिमकता िदनपुनेर् 
नीित कायार् वयनमा कडाई गिरनेछ । 

(८) गैससबाट भएका कामको अनगुमन प्रब ध तथा प्रगित समीक्षा गनर् अिनवायर् गराइनेछ । 

१६.  भूिमसुधार िनित : 
(१) नगरपािलका िभत्रको जमीनको अिधकतम उपयोगका लािग छुटै्ट भ ू उपयोग नीित तजुर्मा गरी 

कायार् वयन गिरनेछ । 
(२) नगरके्षत्र िभत्रका सरकारी तथा िनजी जग्गाह को अिभलेखलाई िवद्यिुतकरण (िडिजटलाई ड) 

गिरनेछ । 
(३) नगरके्षत्र िभत्रका पितर् जग्गाको अिभलेख तयार गरी अद्याविधक गिरनेछ । 
(४) नगरके्षत्रमा सरकारी वािम वमा रहकेा जग्गा जमीनमा भएको अितक्रमण ब द गनेर् तथा अनािधकृत 

पमा िनमार्ण गिरएका भौितक संरचना हटाईनेछ । 
(५) सकुु वासी र भिूमहीनको पनुः थापनाका लािग िवशेष याकेजको लािग पहल गिरनेछ । 
(६) हदब दी नाघकेा िनजी जमीनह  को यव थापनको लािग छुटै्ट नीित याईनेछ । 
(७) भिूम प्रशासनस ब धी स पणूर् सेवालाई सरलीकृत, सचूना प्रणालीमा आधािरत र एकद्वार 

प्रणालीबाट प्रवाह गनर् पहल गिरनेछ । 
(८) आवादी जग्गालाई बाँझो राख् ने पर पराको अ यका लािग काननू िनमार्ण गिरनेछ । 

१७. उद्योग : 
(१) नगरके्षत्रमा स चालन गनर् सिकने ठूला िकिसमका उद्योगह को स भा यता अ ययनका लािग 

िवशेष कायर्दल बनाई सो को प्रितवेदनका आधार उद्योग ध दा स चालनका लािग िनजी के्षत्रलाई 
प्रो साहन गिरनेछ । 

(२) स चालनमा रहकेा उद्योग ध दाको प्रवद्धर्न र सरुक्षा िनकायको सम वयमा पणूर् सरुक्षाको 
प्र याभिूतको वातावरण बनाउँद ैनगरपािलकालाई उद्योग अनकूुल नगरको पमा िवकिसत गिरनेछ । 

(३) नगरके्षत्रमा घरेल,ु साना तथा मझौला उद्योग स चालन, िनयमन र अनगुमनका लािग प्रभावकारी 
संय त्रको िनमार्ण गरी कायार् वयन गिरनेछ । 
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(४) लघउुद्यम तथा स–साना घरेल ुउद्योगह को थापनामा समदुाय एवं िनजी के्षत्रलाई प्रो सािहत गनेर् र 
य ता उद्योगलाई वातावरण अनकूूलवनाउन जोड िदइनेछ । 

(५) वजार मागमा आधािरत वरोजगार सजृना हुने उद्यम संचालनलाई प्रो साहन गनर् बजार के द्रह मा 
लघ ुउद्यम कायर्क्रमह  संचालन गिरनेछ । 

१८.ख�लकूद : 
(१) खेलकूद के्षत्रको बहृ र िवकास र िव तारका लािग एक वडा एक खेलमैदानको नीित कायार् वयन 

गिरनेछ । 
(२) नगरपािलकामा राि ट्रय तरमा प्रित पधार् गनर् सक्ने खेलाडीको उ पादन गनर् आव यक पहलकदमी 

िलईनेछ । 
(३) खेलकूदको प्रवद्धर्नका लािग खेलके्षत्रसँग स बि धत िविभ न िनकायसँगको सम वय तथा 

साझेदारीमा समय समयमा खेलकूद प्रितयोिगता मक कायर्क्रमह   स चाल गिरने तथा सहभािगता 
जनाईनेछ । 

(४) नगरके्षत्रका िशक्षालयह लाई खेलकूद पवूार्धार िनमार्णका लािग प्रो साहन गिरनेछ । 

१९ म नीित : 
(१) नगरके्षत्रमा मशोषणको अ य तथा मको आपिूतर् सिुनि तताका लािग यनूतम पािर िमक 

िनधार्रण गरी कायार् वयन गनेर् यव थाका साथै िनयमन गिरनेछ । 
(२) मबजारमा भएको दक्ष कामदार अभावको पिरपिूतर्का लािग सीपमलूक कामदारको उ पादनको 

नीित िलईनेछ । 
(३) जोिखमयकु्त कारखाना तथा उद्योगमा कायर्रत िमकह को क याण र सरुक्षाका लािग अिनवायर् 

दघुर्टना वीमा गराइने छ । 
(४) नगरके्षत्र िभत्र स चालनमा रहकेा पेशा तथा यवसायमा लगाउने कामदारको करार र सेवा सिुवधा 

िनधार्रणको लािग कडाईका साथ िनयमन तथा अनगुमन गिरनेछ । 
(५) रोजगारमा मिहला सरुक्षाको सिुनि तताको लािग पहल गिरनेछ । 
(६) िनकृ  प्रकृितका बाल मको अ य गनर्का लािग जनचेतनामलूक कायर्क्रम संचलान गिरने छ साथै 

बाल म अ यका लािग कडाईका साथ अनगुमन तथा िनयमन गिरनेछ । 
(७) बाल िमकको उद्धार र पनु थापनाका लािग स बि धत िनकायसँग प्रभावकारी सम वय गिरनेछ । 
(८) नगरके्षत्रमा म तथा रोजगारका लािग आउने िवदशेी कामदार तथा मको खोजीमा नगरके्षत्रबाट 

वैदिेशक रोजगारमा गएका कामदारको अिभलेख तयारीको कायर् प्रार भ गिरनेछ । 
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२०. िव  तथा सहकारी : 
(१) नगरपािलका िभत्रका सबै नागिरकलाई सहज पमा िव ीय सेवामा पहुचँ थािपत गराउन 

आव यक पहलकदमी िलईने छ । 
(२) सहकारीमा सबै नागिरकको अपन व कायम गराउन िवशेष भिूमका खेिलने छ । नगर के्षत्रका सबै 

सहकारीको अिभलेख तयार गरी िव ीय अव था र कारोबारको आधारमा सरकारी सं थाको 
विगर्करण गिरनेछ । 

(३) नगरके्षत्रमा नयाँ खु ने सहकारी सं थाको ईजाजत जारी र निवकरण तथा सहकारी सं थाबाट हुने 
िव ीय जोिखमको यनूीकरणका लािग िनयमित अनगुमन र सपुिरक्षण गिरनेछ । 

(४) नगरके्षत्र िभत्र हुने गैर बिकङ आिथर्क कारोबारलाई िन सािहत र िनय त्रण गिरनेछ । 
(५) सहकारी सं थाह को , िव तार र प्रवद््रधन गनेर् एवं उ पादन विृद्घको लािग थानीय ोत साधनमा 

आधािरत कायर्क्रममा जोड िदइनेछ । 
(६) नगर नगरमा सहकारीताको बारेमा अिभमिुखकरण कायर्क्रम संचालन गरी कि तमा “एक वडा एक 

िवषयगत सहकारीको अिभयान”प्रवधर्न गिरनेछ । 

२१. दरर�ट िनधार्रण : 
(१) नगरके्षत्र िभत्र िनमार्ण सामाग्री, ढुवानी, कामदारको याला तथा पािर िमकको वैज्ञािनक दररेट 

िनधार्रण गरी लाग ूगिरनेछ । 
(२) नगरके्षत्र िभत्र स चालन हुने सावर्जिनक सेवा, खाद्य तथा पेय पदाथर् लगायतको 

समयानकूुलमू यसचूी  िनधार्रण लाग ूगिरने तथा प्रभावकारी बजार अनगुमन तथा िनयमन गिरनेछ । 

२२. भूक प पिछको पुन:िनमार्ण : 
(१) भकू पबाट क्षितग्र त भएका नगरके्षत्रका ऐितहािसक धािमर्क तथा परुाताि वक स पदाह  को 

पनु:िनमार्णका लािग िवशेष पहल गिरनेछ । 
(२) यिक्तगत आवास पनुिनमार्णको लािग नक्सापासमा लाग्ने राज मा २५ प्रितशत छुटको 

यव थालाई िनर तरता िदइनेछ   । 
(३) नेपाल सरकार तथा प्रदशे सरकारसँगको सहकायर्मा एिककृत नमनूा व ती िवकासको कायर्लाई 

प्रो साहन गिरने छ । 
(४) भकू प पीिडतको आवास िनमार्णको लािग सरलकजार्को लािग बक तथा िव ीय  सं थासँग 

सहकायर् गिरनेछ । 
(५) बढ्दो सहरीकरणलाई म यनजर गदैर् जोिखयकु्त थलह  को पिहचान गरी सरुिक्षत एिककृत सहरी  

िवकासको लािग उपयकु्त ठाउँह को खोजी गिरनेछ । 
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२३. सामािजक सुरक्षा तथा ग्रामीण गिरबी यूिनकरण : 
(१) नगरपािलकाबाट िवतरण हुने सबै प्रकारका सामािजक सरुक्षाभ ाको सहज प्राि का लािग घरदलैोमा 

सेवा पयुार्उने नीित  िलईनेछ । 
(२) सामािजक सरुक्षा लाभग्राहीह  को त यांक अिभलेिखकरणलाई भरपद , िव सनीय र चु तदु त 

बनाउन अनलाईन स टवेयरको प्रयोग गिरनेछ । 
(३) गिरबी यिूनकरणका लािग त यांक संकलन, िव ेषणको कायर्लाई प्राथिमकता  िदईनेछ । 
(४) िविभ न सरकारी तथा गै सरकारी िनकायबाट स चािलत गिरबी िनवारण स ब धी कायर्क्रमह को 

सम वय गदैर् अनगुमन र िनरीक्षणको कायर्लाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 
(५) गरीबीको रेखामिुन रहकेा पिरवारह को आय आजर्नमा अिभविृद्ध  गनर् कृिष तथा पशपुालनमा 

िवशेष कायर्क्रम संचालन गिरनेछ । 
(६) नगरपािलका गिरवी अनगुमन सचूना प्रणालीको प्रभावकारी कायार् वयन गिरनेछ । 
(७) बदृ्ध, असहाय, एकल मिहला, फरक क्षमता भएका नागिरक र वालवािलकाको िहतमा सामािजक 

सधुार एवम ्क याणकारी कायर्क्रम स चालन गिरनेछ । 

२४. सवारी िनयमन : 
(१) नगरके्षत्रमा स चालन हुने सडक यातायातका साधन ट परिमट जारी, खारेज गनेर्, वैज्ञािनक भाडा दर 

तोक्ने कायर्लाई सचुा  गिरनेछ । 
(२) अ यवि थत पािकर् ङलाई िनषेध गिरनेछ ।दोपुर्मा िनमार्ण भएको जीप पाकर्  र स लेरीमा िनमार्ण 

स प न भएको बसपाकर् लाई यि थत बनाई पणूर् पले प्रयोगमा याईनेछ । थप पािकर् ङ थलह को 
यव था गिरनेछ । 

(३) नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सहकायर्मा ट्रािफक िनयमबारे जनचतेना अिभविृद्ध  गराईनेछ र ट्रािफक 
यव थापनलाई प्रभावकारी बनाइने छ । 

(४) चालक अनमुितपत्र िवना सवारी साधन चलाउने कायर्को अ यका लािग सू म अनगुमनगिरनेछ । 

२५.योजना, अनुगमन तथा मू याङ्कन नीित: 

(१)  नगर िवकास योजना तजुर्मा गदार् जनतालाई प्र यक्ष फाईदा हुने तथा रोजगार प्रवद्धर्न हुने र 
आयमलूक, कृिष उ पादन बिृद्ध हुने, थानीय साधन, सीप र क्षमताको पिरचालनबाट संचालन हुने, 
वातावरण संरक्षणमा सघाउ पगु्ने र आिथर्क तथा सामािजक पले िपछिडएका उि पिडत जाित, 
आिदवासी÷जनजाित, दिलत र मिहला एवं बालबािलकाको लािग आयमलूक तथा सीपमलूक वा 
क्षमता िवकास, सिुवधामा विृद्ध हुने वा गणु तर कायम हुने कायर्क्रमह लाई प्राथिमकता िदईनेछ । 
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(२)  योजना छनौट गदार् क्रमागत एवं अधरुा रहकेा योजनाह  तथा थोरै रकममा ममर्त स भार गरी 
पनुःस चालनमा याउन सिकने योजनालाई पिहलो प्राथिमकता िदइनेछ ।  

(३)  योजना छनौट गदार् उपभोक्ता सिमितको तफर् बाट नगद लागत सहभािगता जटुने आयोजनालाई 
प्राथिमकता िदइनेछ । नगद सहभािगता नजटुने गरी आयोजना वीकृत भएमा योजना स झौता गरी 
जनहभािगता बराबरको काम गरेको प्राविधक मू याड्ढन सिहतको प्रितवेदन प्रा  भएपिछ 
कायर्प्रगितको आधारमा रकम भकु्तानी िदइनेछ । लागत सहभािगताका यव था नभएको कुनैपिन 
योजना उपभोक्ता सिमित माफर् त स चालन गनर् नपाइने नीित िलइएको छ । 

(१)  नगरमा कायर्रत सरकारी कायार्लय, गैर सरकारी िनकाय, िनजीके्षत्रह बाट संचालन हुने  
गितिविधह को अनगुमनलाई अझ सु ढ बनाउन सहभािगता मक अनगुमन प्रणाली लाई जोड िदद 
नगरपािलकाबाट लाग ूगिरएको अनगुमन तथा मू यांकन िनदेर्िशका, २०७५ को यव था बमोिजम 
अनगुमन प्रव ध गिरनेछ । 

(२)   नगरपािलकाको आ दानी तथा खचर् मािसक पमा स  चारका िविभ न मा यमबाट सावर्जिनकरण 
गिरनेछ ।   

(३)   योजना तजुर्मा तथा कायार् वयनका हरेक चरणमा लैङ्िगक मलूप्रवाहीकरण, सामािजक 
समावेशीकरण तथा समावेशी सहभािगतालाई सिुनि त गरीनेछ । 

(४) उपभोक्ता सिमितह लाई बढी िज मेवार र जवाफदहेी बनाउन उपभोक्ता सिमित पदािधकारीको 
आचारसंिहताका साथै उपभोक्ता सिमितको कायर् क्षमता मू यांकन गनर् मापद ड तयार गरी लाग ू
गिरनेछ । 

(५)   िवगत आ.व.को पे की फ य ट नगरेका उपभोक्ता सिमित, यिक्त, संघसं थालाई उक्त पे की फ य ट 
नगरेस म थप कायर्क्रम वा अ य कायर्क्रम गनर् स झौता गिरनेछ । 

(६)  उपभोक्ता सिमितको कायर् सिमितमा सबै मिहला संलग्न भएमा सो सिमितमाफर् त गिरने योजनाको 
लागत सहभािगतामा जनसहभािगता वापत १०%कायम गिरनेछ ।  

(७)  पवूार्धार लगायत आपसी सहकायर् र सम वयका िवषयह मा अ य थानीय तहसँग सम वय गरी 
संयकु्त सिमित गठन गरी कायर् गिरनेछ ।   

(८)   उपभोक्ता सिमित गठन गदार् सो सिमितका सद यह मा क तीमा ३३ प्रितशत मिहला हुनपुनेर्छ । 
सिमितको अ यक्ष, सिचव र कोषा यक्ष म ये क तीमा एकजना मिहला पदािधकारी अिनवायर् 
यव था गरी योजना स चालन गदार् सिमितका पदािधकारी वाहकेका यिक्तह को एक अनगुमन 
सिमित गठन गिरनेछ । उक्त अनगुमन सिमितको िसफािरस िवना योजनाको अि तम िक ता िनकासा 
तथा फरफारक गिरने छैन ।   
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(९)  उपभोक्ता सिमित माफर् त स चालन गिरने आयोजनाह मा प्रािविधक लागत अनमुानबाट ज री 
दिेखएको अव थामा वाहके मेिशनको प्रयोग गनर् नपाउने नीितलाई आगामी बषर् पिन िनर तरता 
िदइनेछ । 

(१०)  उपभोक्ता सिमित माफर् त स चालन गिरने आयोजनाह  ममलूक प्रिविधमा आधािरत थानीय 
मको उपयोग र पिरचालनमा आधािरत हुनेछ । तर मेिशनरी उपकरणको प्रयोग गनुर् पनेर् भएमा 

मापद डको आधारमा योजनामा गिरने कामको न सर् तथा लागत अनमुान वीकृत गरी प्रयोग गनर् 
सिकने यव था लाग ूगिरनेछ ।   

(११)  उपभोक्ता सिमितबाट कायर् स प न हुन नसक्ने जिटल र प्रािविधक पमा किठन प्रकृितका 
आयोजनाह  ठेक्कापट्टाद्वारा गराईनेछ ।   

(१२)  गणु तरीय पमा कायर्स प न गनेर् उपभोक्ता सिमितलाई मापद डको आधारमा परु कृत गिरने नीित 
अवल बन गिरनेछ । य ता सिमितमा मिहलाको संलग्नतालाई प्रो साहन हुने मापद ड बनाईनेछ ।  

(१३)  नगरिभत्र रहकेा प्रदशे तथा संघीय सरकारका िनकाय, नगरपािलका तथा गैर सरकारी सं था, िनजी 
के्षत्र, सामदुाियक सं थाबाट स चालन हुने कायर्क्रम तथा÷आयोजनामा साझेदारीमा गनर् स बि धत 
िनकायह  सँग सहकायर् गिरनेछ ।  

(१४)  आयोजना स चालन गनेर् िनकायले स प न भईसकेका आयोजनाह को िनयिमत रेखदखे र ममर्त 
संभार कायर् आफैले गनेर् वा य ता आयोजनाको वािम व समेत स बि धत उपभोक्ता सिमित, 
सामदुाियक सं था वा गैरसरकारी सं थालाई ह ता तरण गरी िदगो स चालन हुने यव था िमलाईने 
छ ।  

(१५) वातावरण अनकूुल िवकासको अवधारणालाई अवल बन गनर् िनजी के्षत्र समेतको संलग्नतामा 
वनज य पदाथर्को बैकि पक उपायको खोिज र बजारलाई प्र य िदइनेछ । 

२५. लिक्षत वगर् कायर्क्रम (मिहला, दिलत, बालबािलका र अपाङ्ग) : 

२५.१ मिहला िवकास : 
(१) लैङ्िगक समिवकासको अवधारणालाई जोड िददँ ै नगरके्षत्र िभत्रका गै सरकारी संघ सं था, 

सहकारी, िवद्यालय ज ता िनकायह  मा रहने सिमित, संचालक वा यव थापन सिमित एवं 
नगरपािलकाबाट पवूार्धार  सामािजक के्षत्रमा गिरने िवकास िनमार्ण कायर्का लािग गठन हुने 
उपभोक्ता सिमित वा िनमार्ण सिमितमा कि तमा ३३ प्रितशत मिहला सहभािगता रहने नीितलाई 
अिनवायर् गिरनेछ । 

(२) िवप न तथा िपछिडएका वगर्का मिहलाह लाई लिक्षत गरी सशिक्तकरण कायर्क्रमह  संचालन 
गिरनेछ ।मिहलाह को सीप तथा क्षमता िवकासमा सहयोग पगु्ने कायर्क्रम वडा तरबाट संचालन 
गिरनेछ । 
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(३) मिहला िव द्ध हुने सबै प्रकारका िहसंा शोषण तथा िवभेद र बिह  करण िव द्ध शू य सहनशीलताको 
नीित अवल वन गरी ितनको रोकथाम तथा िनय त्रणका लािग काननूी उपचार प्रणालीलाई सहज 
िछटो र सबैका लािग पहुचँ योग्य बनाउन पहल गिरनेछ । 

(४) लैङ्िगक िवभेदलाई यिूनकरण गदैर् मिहलाह को मलूप्रवाहीकरणमा जोड िदई लैङ्िगक समतापणूर् 
समाज िनमाणर्को लािग प्रो सािहत गिरनेछ । 

(५) एकल मिहलाह लाई वावल वी र स मानयकु्त ब ने वातावरण िसजर्ना गनर् आय आजर्न, सीप 
िवकास र क्षमता िवकासका कायर्क्रम संचालनमा जोड िदईनेछ । 

(६) लैङ्िगक िहसंामा परेका मिहलाह का लािग स चालनमा रहकेो मिहला सरुक्षावास भवनको 
सिुबधा बिृद्ध गनर् मिहला अिधकारका के्षत्रमा काम गनेर् सबै िनकाय÷सं था सँग सहकायर्को प्रयास 
गिरनेछ । 

२५.२ बालबािलका : 
(१) नगरपािलकाका सबै वडालाई बालबािलका अनकूुल बनाउने अिभयानलाई िनर तर अगािड 

बढाइनेछ । 
(२) १४ बषर् भ दा कम उमेरका बालबािलकालाई कामदारको पमा प्रयोग गनर् नपाईने कायर्को वडाबाट 

सघन पमा अवल बन गिरनेछ । 
(३) नगरके्षत्रका बालबािलकाको क्षमता अिभविृद्धका लािग नेतृ व िवकास तालीम, सडक नाटक ज ता 

कायर्क्रम स चालन गिरनेछ । 
(४) नगरके्षत्रका सावर्जिनक जग्गामा सावर्जिनक िनजी साझेदारी अ तगर्त बाल बगैचँा र 

बालउद्यानह को िनमार्ण गिरनेछ । 
(५) प्र येक वडामा क तीमा एउटा र नगरपािलका तरमा नगर बालसंजाल गठन गरी बालबािलकामा  

अ तरनीिहत प्रितभाको प्र फुटन गराउनकुा साथै बाल अनकूुल नगरको पमा िवकिसत गराउने 
ल य रािखनेछ । 

(६) बालबािलका स बि ध नीित तथा योजना तजुर्मा प्रकृयामा नगरपािलकाको बाल संजालका 
पदािधकारी तथाबालबािलकाका के्षत्रमा िक्रयाशील संघसं थाह लाई सहभागी गराउने नीित 
िलइनेछ । 

२५.३ फरक क्षमता भएका यिक्त(अपाङ्गता) : 
(१) नगरके्षत्रमा रहकेा फरक क्षमता भएका यिक्तह को लगत संकलन, अपेक्षा पिहचानका लािग सचूना 

तथा त याङ्क संकलनको कायर्लाई प्राथिमकताका साथ अगािड बढाइनेछ । 
(२) नगरके्षत्र िभत्र िनमार्ण गनेर् सरकारी, गै  सरकारी िनकाय तथा संघ सं थाका भवन अपाङ्गमैत्री 

बनाउन पहल गिरनेछ । 
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(३) नगरके्षत्रका 'क' वगर्का भएका यिक्तको वा य वीमा नगरपािलकाले गनेर् र वा य उपचारमा 
िवशेष छूटका लािग पहल गिरनेछ । 

(४) अपाङ्गता भएका नागिरकह को जीवनयापनको सहजताको लािग अपाङ्गताको प्रकृित अनसुार 
सीपमलूक र यवसाियक तालीम प्रदान गरी रोजगारीका अवसरह मा पहुचँ िव तार तथा 
आ मिनभर्र बनाउने कायर्क्रमह लाई प्राथिमकता िदइनेछ । 

(५) अपाङ्गह का लािग सरकारी तथा गै सरकारी तवरबाट स चालन हुने कायर्क्रमह लाई एिककृत 
गरी िनयिमत अनगुमन तथा िनयमन गिरनेछ । 

२५.४ दिलत, आिदवासी जनजाित तथा अ पसखं्यक वगर्को उ थान : 
(१) जनजाितह को भाषा, िलपी र सं कृितको जगेनार् गदैर् आिदवासी जनजाित हकिहत संरक्षण र 

प्रवद्धर्नमा जोड िदइनेछ । 
(२) छुवाछुत तथा जातीय भेदभावलाई यिूनकरण गनर्का लािग चतेनामलूक कायर्क्रमह  स  चालन 

गिरनेछ ।नगरपािलका िभत्र दिलतले पर परागत पमा गदैर् आइरहकेो पेशाको िनर तरता, 
आधिुनकीरण एवं वरोजगारमलूक तथा सीपमलूक कायर्क्रमको लािग आव यक पहल गिरनेछ । 

(३) नगरपािलका िभत्र हुने िविभ न अवसरह मा समावेशी आरक्षणलाई आ मासात गरी  लाग ूगिरनेछ । 
(४) अ पसंख्यक तथा िपछडा वगर्को पिहचान र अिभलेिखकरण गरी उ थानका कायर्क्रमह  स चालन 

गिरनेछ । 
(५) सरकारी िनकाय तथा गैर सरकारी संघसं थाह लाई आिदवासी, जनजाती, दिलत, अ पसंख्यक, 

अपाङ्ग तथा जे  नागिरकह का सवालह लाई सवर्पक्षीय सवालको पमा अिगंकार गरी 
कायर्क्रम तजुर्मा गनर् गराउन जोड िदइनेछ । 

(६) जनजाित तथा आिदवासीह को भाषा, सािह य, सं कृित र कला संरक्षणको लािग आव यक 
कायर्क्रमह  कायार् वयनका  साथै नगरपािलकाको लोक सं कृित जगेना गनेर् नीित िलइनेछ । 

(७) अ पसंख्यक तथा िवप  न वगर्लाई प्र यक्ष लाभ हुने तथा जनचेतनामलूक कायर्क्रम संचालन गनर्मा 
िबशेष जोड िदइनेछ । 

(८) यस नगरपािलकाका गरीव तथा िवप न समदुायको उ थानको लािग नगर गरीबी तरीकरणको 
त यांक तथा त यांक िवभागको सचूना अनु प गरीवी िनवारणकायर्क्रम याउन स बि धत 
िनकायमा अनरुोध गिरनेछ ।  

२५.५ य� नागिरक : 
(१) ये  नागिरकको अनभुव र सीपलाई सामािजक तथा आिथर्क िवकासको कायर्मा उपयोग गनर् ये  

नागिरक अक्षय कोषलाई िनर तरता िददँ ैसामािजक सरुक्षा र िनःशु क औषिध िवतरणको कायर्लाई 
िनर तरता िदईनेछ । 
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(२) ७० बषर् नाघकेा जे नागिरकलाई वा य बीमाशु क नगरपािलकाले नै यहोनेर् छ भने वािषर्क 
पमा यानो कपडा समेत िवतरण गिरनेछ । 

(३) नगरपािलका वडा नं ४ मा रहकेो वदृ्धा मको स  चालन गिरनेछ । 
(४) िहसंा तथा दु यर्वहारमा परेका ये  नागिरकलाई संरक्षण, उपचार र मनोिवमशर् तथा काननूी सहायता 

उपल ध गराइनेछ । 
(५) ये  नागिरकको के्षत्रमा काम गनेर् संघ सं थालाई स बि धत के्षत्रमा िनर तर काम गनेर् वातावरण 

िनमार्ण गदैर् प्रो साहनका कायर्क्रमह  स चालन गिरनेछ । 
(६) ये  नागिरक प्रितका स मान र सकारा मक भावनाको अिभविृद्ध गराउन समदुाय तरस म सरकारी 

तथा गै सरकारी सं थाको सम वयमा सचेतनामलूक कायर्क्रमह  स चालन गिरनेछ ।समाजमा 
िविश  योगदान पयुार्उने जे  नागिरकह लाई स मान गनेर् पिरपाटीको थालनी गिरनेछ । 

 समाजमा िविश  योगदान पयुार्उने जे  नागिरकह सँग अ तरिक्रया गरी नगरपािलकामा उहाँह को 
सझुाव िलने पर पराको थालनी गिरनेछ । 
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अनुसूची–४ 

आिथर्क वषर् २०७५ ।०७६ मा व ती, वडा तथा नगर तरीय योजना/आयोजना छनौटको मागर्दशर्न 
तथाआधारह  

(क) समि गत मागर्दशर्न: 
१. थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७५ को दफा २४ (३) बमोिजमका प्राथिमकताका िवषयह  साथै 

चौधौ योजनाको ल य, उ े य र रणनीितह को कायार् वयनमा प्र यक्ष योगदान पगु्ने गरी वडा तरीय 
वािषर्क िवकास कायर्क्रम तजुर्मा गनेर् । 

२. कायर्क्रम तजुर्मा गदार् िदगो िवकासका ल यह  (SDGS) का स बि धत ल यह  हािसल गनर् 
सहयोग पगु्ने िकिसमका कायर्क्रमह लाई प्राथिमकता िदने । 

३. थानीय तहको वािषर्क योजना तथा बजेट तजुर्मा िदग्दशर्न , २०७४ (पिरमािजर्त) लाई आधारमानी 
ब ती तहका योजना छनौट गदार् िन  नानसुार गनेर् । 

१) वडा सिमितले आ नो वडामा प्रितिनिध व गनेर् सद यह लाई िविभ न व ती/टोलको योजना तजुर्मा 
''गनर् सहजीकरण गनेर् गरी िज मेवारी प्रदान गनेर् गरी संयोजक तोक्नपुनेर्, 

२) प्र येक वडाले वडा िभत्रका व तीह मा योजना तजुर्माको लािग बैठक हुने िमित र समय कि तमा ३ 
िदन अगावै सावर्जिनक सचूना माफर् त जानकारी गराउनपुनेर्, 

३) ब ती तहका योजना छनौट गदार् सो व ती िभत्रका सबै वगर् र समदुाय (मिहला, दिलत, आिदवासी 
जनजाती, जे  नागिरक , बालबािलका, यवुा आिद) को प्रितिनिध व सिुनि त गनुर्पनेर्, 

४) टोल/व तीमा हुने योजना तजुर्मा प्रिक्रयामा टोल/ व ती िभत्रका िक्रयाशील सामदुाियक सं थाह  
(टोल िवकास सं था, आमा समहू, बल क्लब/संजाल, यवुा क्लब, नागिरक सचेतना के द्र, िविभ न 
सरकारी कायार्लयह बाट गठन भएका समहू आिद) लाई पिन सहभागी गराई योजना तथा कायर्क्रम 
छनौट गनुर्पनेर्, 

५) यसरी छनौट भएका योजनाह को सचूी संयोजकले टोल/ब ती तरमा भएको/गरेको योजना तथा 
प्राथिमकीकरणको आधारमा िलिखत पमा वडा सिमितमा पठाउन ुपनेर् , 

६) टोल/ब तीह बाट प्रा  योजनाह  म ये वडाको लािग प्रा  बजेट सीमाको अधीनमा रही 
योजनाह को छनौट गरी प्राथिमकता िनधार्रण सिहत संलग्न ढाँचामा बजेट तथा कायर्क्रम तजुर्मा 
सिमितमा पेश गनुर्पनेर्, 

७) वडाको बजेट सीमा िभत्र कायार् वयन हुन नसक्ने वडाका मह वपणूर् आयोजना भएमा नगर तरीय 
योजनाको पमा संलग् न सचूी बमोिजम छुटै्ट  पठाउन ुपनेर्, 

८) लिक्षत वगर्का लािग बजेट िविनयोजन गदार् एकमु  (अव डा) नराखी अिनवायर् पमा कायर्क्रमह  
तय गरी िविनयोजन गनुर्पनेर्, 
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९) लिक्षत वगर् तफर् का कायर्क्रम तजुर्मा गदार् स वि धत लिक्षत वगर्का सरोकारवालाह सँग यापक 
छलफल र सम वय गरी  कायर्क्रम तजुर्मा गनुर्पनेर्, 

१०) वडाकोसं थागत क्षमता िवकासको लािग आव यकता अनसुार रकम िविनयोजन गनर् प्राथिमकता 
िदनपुनेर्, 

११) भौितक पवूार्धार तफर् का योजनाह  छनौट गदार् क्रमागत योजनाह  र त काल प्र यक्ष फाईदा 
परु् याउने र एक आिथर्क वषर्मा स प न हुने खालका आयोजनाह को कायार् वयनका लािग 
प्राथिमकता िदनपुनेर्, 

१२) पिहले बिनसकेका संरचनाह  (सडक, खानेपानी, िसंचाई, भवन आिद) असर पनेर् गरी नयाँ 
योजना/कायर्क्रम प्र ताव वा कायार् वयन नगनेर्, । 

१३) सामािजक सरुक्षा कायर्क्रम संचालन कायर्िविध, २०७० बमोिजम भ ा पाउनेको लिक्षत समहू 
यिक्तह को निवकरण २०७६ अषाढ मसा तस म उमेर पगु्ने नागिरकह ले समेत दरखा त िदन 
पाउने गरी सचूना २०७५ मागर् मसा त िभत्र प्रकािशत गरी नवीकरण तथा अ याविधक नामावली 
नगरपािलकाको कायार्लयमा पठाउन ुपनेर्, 

१४) जनसहभािगता जट्ुन सक्ने आयोजना तथा कायर्क्रमलाई उ च प्राथिमकता िदई प्र येक आयोजना 
तथा कायर्क्रममा लैङ्िगक स तलुन (मिहला र पु ष) र सवै वगर्को समावेशी सहभािगता (दिलत, 
जनजाती, आिदवासी, उ पीिडत, उपेिक्षत, िवप न, अपांङ्ग बदृ्ध, यवुा बालबािलका, िपछडीएको 
वगर् आिद) को स बोधन हुने गरी योजना तजुर्मा गनुर् हुन ।  

१५) ब ती  वा टोलमा भेला गदार् प्राथिमकताको आधारमा योजना छनोट गनुर् हुन साथै य तो भेलामा 
राजनैितक दलका प्रितिनधी, प्रािविधक ज्ञान सीप भएका प्रबदु्ध यिक्त व, मिहला, बालबािलका, 
अपाङ्ग, दिलत, उपेिक्षत, यवुा, खेलकूद पे्रमी, उ पीिडत वगर्, योजनाकार, अग्रज, समाजसेवी, 
बिुद्धिजवी, जनजाती, पत्रकार, संचारकमीर्,उपभोक्ता सिमितका अ यक्षवडामा रहकेा िवषयगत 
शाखाका प्रमखु र दात ृ िनकाय, गै.स.स. का प्रितिनिधलाई आम त्रण गरी सहभािगता मक पमा 
योजना तजुर्मा गनुर् हुन ।  

१६) वडा ोतनक्सा, सामािजक नक्सा, गिरबी नक्शाङ्गकन, िवप नता तरीकरण नक्शाङ्गन आिदको 
आधारमा योजना छनोट एवं तजुर्मा गनुर् हुन ।  

१७) आ–आ नो वडामा थोरै लगानीबाट बढी भ दा बढी प्रितफल प्रा  गनेर् अिभप्रायले साझेदारीमा 
कायर्क्रम संचालन गनुर् हुन िविभ न िनकायसँग साझेदारी गरी कायर्क्रम संचालन गदार् राख्न ु पनेर् 
समपरुक कोष ( यािचङ्ग फ ड) वडाका लािग छुट्याइएको अनदुान रकमबाट अिनवायर् राखी 
कायर्क्रम संचालन गनुर् हुन ।  

१८) आ नो वडाको कृिष, पश,ु घरेल,ु िशक्षा, वा य, िसंचाई कुलो, खानेपानी, मानव संसाधन आिद 
के्षत्र लगायत आ नो वडाको ोत नक्सा, सामािजक नक्सा, वडा पा विचत्र, वडाको नागिरक 
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वडापत्र, आिदको कायर् गनर् वडाको  बजेटबाट ोतबाट र अ य ोतबाट समेत वडाको ोत हरेी 
बजेट िविनयोजन गरी वडाबाट वीकृत गराई कायर् गनुर् हुन ।  

१९) सबै वडाले िमित २०७५ साल जेठ ३० गते स म वडा तहबाट योजना तथा कायर्क्रम छनौट गरी 
अिनवायर् पमा नगरपािलकामा पठाउन ुहुन ।  

२०) वडाको आ तिरक आय विृद्ध गनेर् कायर् योजना र कायर्क्रम अिनवायर् तयार गरी नगरपािलकामा पेश 
गनुर् हुन ।  

२१) नगरपािलकाबाट वीकृत आयोजना तथा कायर्क्रमबारे स पणूर् वडावासीलाई अिनवायर् जानकारी 
हुने गरी सावर्जिनक गराउन ुहुन ।  

२२) खलुा िदशा मकु्त के्षत्र, मिहला िहसंा मकु्त के्षत्र, बालबािलका, अपाङ्गमैत्र नगरपािलका घोषणा 
ज ता अिभयान स  चालन गनेर् वडाह ले पूँजीगत अनदुानबाट आव यक अिनवायर् रकम 
िविनयोजन गरी सोही अनसुार सवैको समावेशी सहभािगतामा कायर्क्रम वनाई कायार् वयन गनर्, 

२३) बडाबाट संचालन हुने आयोजना तथा कायर्क्रमको पारदिशर्ताको लािग आयोजना सचूना पाटी र 
स प  न आयोजना तथा कायर्क्रमको अिनवायर् पमा सावर्जिनक परीक्षण गनेर्,  

२४) बडाबाट आ.ब.२०७५/०७६ मा संचालन हुने आयोजना तथा कायर्क्रमको २०७५ साउन 
मसा तिभत्र अिनवायर् कायर्योजना वनाई सोही अनसुार कायार् वयन गनुर् हुन र आ.ब. २०७५/०७६ 
मा कायार् वयन हुने आयोजना तथा कायर्क्रमको सपुिरवेक्षण अनगुमन गिर प्रितवेदन िदने प्रयोजनको 
लािग एक वडा तरीय आयोजना तथा कायर्क्रम अनगुमन एवं सपुिरवेक्षण सिमित गठन गनुर् हुन । 

२५) यस वडालाई प्रा  पूँजीगत अनदुान रकमवाट आयोजना संचालन गदार् थानीय म प्रधान प्रिविध 
अवल बन गरी गनुर् हुनेछ । 

२६) वडाले गिरवीमखुी नीित र वडाको ग्रामीण दगुर्म र िवकट के्षत्रको आय आजर्नमा प्र यक्ष सेवा टेवा र 
सहयोग परु् याउने कायर्क्रमह , ग्रामीण के्षत्रका िवप न वगर्का थानीय जनताको क्षमता र सीप 
िवकास स व धी कायर्क्रमह , सामािजक पिरचालनको मा यमवाट संचालन गनर् सिकने 
कायर्क्रमह  र लिक्षत वगर् उ मखु, मिहला, दिलत, आिदवासी जनजाित, अपाङ्गता भएका 
यिक्तह , उपेिक्षत उ पीिडत, पछाडी परेका िवप न वगर्लाई प्र यक्ष फाइदा पगु्ने कायर्क्रमह  
संचालन गनेर् गरी योजना तथा कायर्क्रम छनौट गनुर् हुन साथै संघ, प्रदशे र नगरपािलकाका िवकासका 
प्राथिमकता र योजना तथा कायर्क्रमलाई यान िदई योजना तथा कायर्क्रम छनौट गनर् एवं कायार् वयन 
गनर् हुन । 

(ख) बज�ट सीमा तथा मापद ड  : 
१. आगामी आिथर्क वषर् वडाह लाई कूल .४५ लाख (चाल ूखचर् .५ लाख सिहत) को सीमा कायम 

गरेकोले उक्त बजेटबाट लिक्षत समहू (मिहला १०%, बालबािलका-१०% र अ य १०%) का लािग 
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समेत बजेट िविनयोजन  गनेर् । लिक्षत वगर्को बजेट म ये ६० प्रितशत पुँिजगत र ४० प्रितशत क्षमता 
िवकास, आयआजर्न एवं सीप िवकासमा समानपुाितक पमा िविनयोजन गनुर्पनेर्,  

२. लिक्षत वगर्को लािग छुट् याइएको रकम बाहके अ य पुँिजगत खचर् तफर्  दहेाय बमोिजमको िवषय 
के्षत्रगत बजेट सीमा कायम गिरएकोले सोही बमोिजमका कायर्क्रमह  छनौट गरी प्र ताव गनेर् । 

१) आिथर्क िवकास -१५% 
२) सामािजक िवकास -१०% 
३) पवूार्धार िवकास -६०% 
४) वातावरण तथा िवपद यव थापन -१०% 
५) सावर्जिनक सेवा तथा क्षमता िवकास (सं थागत िवकास)-५%  
२. गै सरकारी सं था तथा सामदुाियक सं थाह को लािग मागर्दशर्न 
१) संघ, प्रदशे तथा नगरपािलकाको िवकासका प्राथिमकताका अितिरक्त स बि धत िनकायह बाट प्रा  

िनदेर्शनह का आधारमा आयोजना/कायर्क्रम साथै िविभ न के्षत्रगत लिक्षत कायर्क्रमह  समेत 
तजुर्मा गनेर्, 

२) वडा तहमा मात्र कायर्के्षत्र भएका गै सरकारी सं था तथा सामदुाियक सं थाह ले स बि धत वडाको 
ब ती तथा वडा तहमा सम वय गरी कायर्क्रम तजुर्मा गनेर्, 

३) संघ, प्रदशे तथा नगरपािलकाको नीित अनु प िवषयगत कायार्लय/शाखाले तय गरेको नीित तथा 
कायर्क्रमलाई गैससह ले आ–आ नो के्षत्र स बद्ध िवषयतग कायार्लय/ शाखासँग सम वय गरी 
कायर्क्रम तजुर्मा गनुर्पनेर् । 

३. आगामी आिथर्क वषर्को बजेट तथा कायर्क्रम तयार गदार् दहेाय बमोिजमको प्राथिमकताको 
आधारमा छनौट गनेर् । 
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अनुसूची  - ५ 
आिथर्क वषर् २०७५/७६ मा स चालन गिरने नगर तरीय कायर्क्रमह  

१. मानव संशाधन िवकासतफर्  :    

 
 
 
 
 

िस. 
नं. 

खचर्शीषर्क 
न बर 

िववरण 
िविनयोिजत 
बज�ट रकम . 

क. 

१   नगरपािलकाका कमर्चारीह लाई क्षमता िवकास तालीम तथा अिभमखुीकरण ५०००००
२   प�की/ब�ज ूफछ ट र ल�खा यव थापन तथा सु ढीकरणस ब धी तालीम २०००००
३   नगरपािलकाको आ तिरक राज व स भा यता अ ययन अनगुमन तथा बैठक सचंालन खचर् १०००००
४   पदािधकारी तथा कमर्चारीह को अवलोकन भ्रमण १००००००
५   नगरप्रहरीह लाई प�शागत तालीम सचंालन १९००००
६   नगरपािलकाका कमर्चारीह लाई नक्शा पास स व धी तालीम ३०००००
७   सहकारी स थाका पदािधकारीह लाइ क्षमता िवकास तालीम २०००००
८   जनप्रितिनिध तथा कमर्चारीलाई सावर्जािनक उ रदािय व प्रवर्दन स वि ध तालीम २०००००
९   उपभोक्ता सिमितका पदािधकारीह लाई तालीम २०००००

ज मा २८९००००
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२. सं थागत क्षमतािवकास, सुशासन तथा िविवध खचर्तफर्  :     

िस.नं. खचर्शीषर्क 
न बर िववरण िविनयोिजत

बज�ट रकम . क. 

१   सचूना अिभल�ख यव थापन, व�भसाइट अपग्र�ड तथा ईम�ल इ टरन�ट संचालन खचर् ( ोत नक्शा तयारी) २०००००
३   योजना सपुरीव�क्षण तथा अनगुमन खचर् ४०००००
४   नगरपािलकाको काम कारवाही स ब धमा सावर्जिनक सनुवुाई, सिमक्षा गो ी, बलु�िटन प्रकाशन ३०००००
५   पत्रकारह सगँ चौमािसक सक्षा कार र अ तरिक्रया कायर्क्रम १०००००
६   जनशिक्त यव थापन सिमितको खचर् २०००००
७   नगरपािलकाको आविधक योजना िनमार्ण र प्रकाशन १००००००
८   कायर्क्रमह बार िवधतुीय मा यमबाट प्रशारण ५०००००

१०   तोिकएका कायर्ह  समयमा स पादन गनेर् उ कृ  कमर्चारी, िनमार्ण यवसायी र उपभोक्ता
सिमितह लाई परु कार ६९०००  

११   यिक्तगत घटना दतार् सामािजक सरुक्षा भ ा यव थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अनलाइन घटनादतार् 
स टव�यर संचालन तथा तालीम २०००००  

१२   स पि  कर अिभल�ख सकंलन तथा कायार् वयन तयारी १००००००
१३   वडा कायार्लय , मा यिमक िवद्यालय र वा य चौकीह मा िवद्यतुीय हािजरी जडान कायर्क्रम १०५००००
१४   योजना तथा कायर्क्रम यव थापन स ब धी स टव�यर िनमार्ण ४०००००
१५   याियक सिमित सचंालन खचर् ३०००००
१६   म�लिमलापस ब धी आधारभतू तालीम ८०००००
१७   चैमािसक बजार अनगुमन खचर् २०००००
१८   नगरपािलका क्ष�त्र िभत्रका िवद्यालयको प्र.अ र सिमितका अ यक्षसँग अधर् वािषर्क समीक्षा २०००००
१९   नगरपािलका क्ष�त्र िभत्रका िवद्यालयको स मीलन एकीकरण र दरव दी िमलन ५०००००
२०   सहकारी सं थाह को सघन अनगुमन ढाँचा तथा सं थाको नमनूा संचालन कायर्िविध नमनूा तयारी २०००००
२१   त�ो पक्ष अनगुमन तथा सामािजक परीक्षण ८२००००
२२   नगर तरीय पोषण तथा खाद्य सरुक्षण सिमितको सचंालन खचर् १०००००

  ज मा ८५३९०००
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३.  लिक्षत वगर्तफर्  :   
िस. 
नं. 

खचर्शीषर्क  
न बर िववरण िविनयोिजत 

बज�ट रकम . क. 
१   मिहलाह का लािग अ तराि ट्रय वा राि ट्रय िदवस तथा अिभयान सचंालन खचर् १०००००
२   बालबािलकाह का लािग अ तराि ट्रय वा राि ट्रय िदवस तथा अिभयान संचालन खचर् १०३०००
३   नगर तरीय बाल सजंाल सचंालन खचर् १०००००

४   आिदवासी जनजातीह का अ तराि ट्रय वा राि ट्रय िदवस 
तथा अिभयान सचंालन खचर् १००००० 

 ५   प�कानास मिहला सिमित भवन िनमार्ण ५०००००
६   अपागह का लािग अ तराि ट्रय वा राि ट्रय िदवस तथा अिभयान सचंालन खचर् १०००००
७   प्रगितिशल मिहला समाजको भवन िनमार्ण ५०००००
८   िहमालचलुी मिहला बचत तथा ऋण सहकारी सं था भवन िनमार्ण ५०००००

९   नगरका सामदुाियक िवद्यालयह मा खु ला र आिदवासी जनजाती, दिलत, अपागंह लाई एस.इ.इ.वा उ च मा िव परीक्षामा 
नगर प्रथम दो ो र त�ो हुन� बालबािलकालाई परु कार ५०००० 

९   नगर तरीय दिलत आयआजर्न कायर्क्रम सचंालन १००००००
१०   िकशोर िकशोरीह लाई सीप िवकास तथा आयआजर्नस ब धी तालीम ३०००००
११   य� नागिरकह को वडा तथा नगर तरीय संजाल िनमार्ण तथा स मान कायर्क्रम ११४०००
१२   िहसां पीिडत मिहलाह को स�वा क�द्रह को सचंालन खचर् ६०००००
१३   िशिक्षत ब�रोजगारह लाई लोकस�वा आयोग तयारी कक्षा संचालन (नायव सु बा, खिरदार वा सोसरह) १००००००
१४   नगर तरीय लिगक िहसंा िनवारणमा याियक सिमितको क्षमता िवकास तालीम ५००००
 १५   नगर तरीय मिहला सहकारी सं थाका पदािधकारीह सँग न�तृ व तथा सं थागत िवकास तालीम/अिभमखुीकरण कायर्क्रम संचालन ५२०००
१६   वडानं. ४ ि थत वद्धा मको आव यक भौितक पवूार्धार िनमार्ण ५०००००
१७   यवुा मिहला सीप तथा उद्यमिशलता िवकास कायर्क्रम ५०००००
१८   लिक्षतवगर्तफर्  साझ�दारीमा गिरन� कायर्क्रमह को लािग समपरूक कोष ५०००००

 ज मा ६६६९०००
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४. िशक्षा तफर्  :     

 
५. वा यतफर्  :     

िस.नं. खचर्शीषर्क 
न बर िववरण िविनयोिजत 

बज�ट रकम . क. 
१   गामार् मा.िव. कृिष िशक्षा स चालन अनदुान १८२००००
२   सोलखुु बु बहुमखुी क्या पसमा आइ.िस.टी. अ यापन गनर् अनदुान ५०००००
३   िसद्धाथर् प्रा.िव. लाई अपागमैत्री आवास यव थापन ३०००००
४   गामार् मा.िव. सु त मनि थित भएका बालबािलकाको यव थापन अनदुान २५००००
५   वडा नं. ७ को स�कारिसं िवद्यालयमा छाना फ�नेर् २५००००
६   िस.टी.इ.िभ.टी. तथा िव िवद्यालयह सँग गणु तरीय िशक्षाका लािग साझ�दारीमा गनेर् कायर्क्रम ५०००००

ज मा ३६२००००

िस.नं. खचर्शीषर्क 
न बर िववरण िविनयोिजत बज�ट 

रकम . क. 

१   ७० वषर् नाघ�का य� नागिरक तथा "क" वगर्का अपाङ्गलाई घरघरमा वा य परीक्षण तथा 
उपचार स�वा कायर्क्रम १०००००० 

२   वडा तरमा िचिक सकद्धारा त्रमािसक वा य स�वा कायर्क्रम ८०००००
३   वा य िवमा कायर्क्रम स चालन ३०००००
४   िनशु क पमा नपाउन� औषधी खरीद ३०००००
५   नगर तरीय वा यकमीर्ह सँग परामशर्स ब धी तालीम संचालन तथा साक्षा कार कायर्क्रम २०००००
६   वडा नं. फ�रामा गाउँघर िक्लिनक संचालन ( वा य शशतर्बाट प्राथिमकता िदन) १००००००
७   नगर तरीय खा य तथा पोषण सरुक्षण व त ु थीित प्रितव�दन तयारी २ पटक ३०००००
८   वडान ११ ितङ्लाको वा य स थामा विथर्ङ स�टर सचालनका आव यक यव थापन अनदुान ४०००००

ज मा ४३०००००
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६. कृिष/पशु, िसंचाई तथा िवपद् यव थापन कायर्क्रमतफर्  :     
िस.नं. खचर्शीषर्क न बर िववरण िविनयोिजत बज�ट रकम . क.
१   वागवानी फमर् फा ललुाइर् आल ुपो  हावेर् ट स�टरको पमा िवकास गनेर् ५०००००
२   प ाल�मा कृिष तथा पयर्टन सचूना सकलन क�द्रको थापना र सचंालन ३०००००
३   वडानं. ६ मा रह�को पश ुवधशालाको पवूार्धार िवकास ७०००००
४   टाि टङ, गोराखानी, तामाखानी, गामार् र ितङ्लामा पश ुआहार घाँसका लािग ५ वटा ोत क�द्र थापना ५०००००
५   पशु औषिध िवक्र�तालाई अधारभतु तालीम १०००००
६   कृिष पश ुमिहला िवकासका समहू तथा सं था सिमितलाई समहु सचंालन स ब धी तालीम १०००००
७   वडानं. ७ गामार्मा वाख्रा पालानका लािग ोत क�द्र थापना ३१००००
८   टाि टङ, गोराखानी, टािक्स द ुर ब�नीमा च री संरक्षणका लािग ४ वटा कायर्क्रम ५०००००
९   नगरपािलकाको वडा नं. ११ ितङ्लामा लघ ुप्रारङगारीक काराखाना िनमार्ण २००००००
१०   पशसु बि ध औषिध खिरद कायर्क्रम ४०००००
११   कृिष प्रसार कायर्क्रम संचालन २००००००
१२   ितङ्ला र क�ङमा कृिषस ब धी २ वटा कृषक पाठशाला संचालन कायर्क्रम १०००००
१३   गामार् र तामाखानीमा पश ुस ब धी २ वटा कृषक पाठशाला सचंालन कायर्क्रम १०००००
१४   वडानं. ११ ितङ्लामा साना िसचाँई िनमार्ण/ममर्त संभार १०८००००
१५   वडानं. ११ ितङ्लामा ३ वटा बाख्रा ोत क�द्रको थापना ९३००००
१६   सरसफाई कायर्क्रम अतगर्त वडा नं. ३ मा शवदाह थल िनमाणर् कायर् २८८०००
१७   वडानं. ५ मा शवदाह थल िनमाणर् कायर् २५००००
१८   वडानं. ४ मा शवदाह थल िनमाणर् कायर् ५०००००
१९   वडानं. ४ मा फोहोरमैला ोतमा नै यव थापन गनर् तथा कौिश ख�ित प्रवद्धर्न ७५०००
२०   वडानं. ५ मा फोहोरमैला ोतमा नै यव थापन गनर् तथा कौिश ख�ित प्रवद्धर्न ७५०००
२१   वडानं. ६ मा फोहोरमैला ोतमा नै यव थापन गनर् तथा कौिश ख�ती प्रवद्धर्न अनदुान ७५०००
२२   प्रधानम त्री कृिष आधिुनकीकरण पिरयोजना १३६०००००

ज मा २४४८३०००
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७. खानेपानी, वातावरण तथा सरसफाई कायर्क्रमतफर्  :     

 
 
 
 
 
 

िस.नं. 
खचर्शीषर्क 
न बर िववरण िविनयोिजत 

बज�ट रकम . क. 

१   वडानं. ८ क�ङको प ाल, म�राङदीङ र लाखोपमा खान�पानी िनमार्ण कायर् ४००००००
२   वडानं. ७ को त लो जोगारा खान�पानी िनमार्ण ३०००००
३   वडानं. ७ सा म�मा खान�पानी िनमार्ण ५०००००
४   वडानं. ९ को गु बाटोल, गोरा, पोखरीचौर गोराखानी खान�पानी िनमार्ण  ६५००००
५   फा लु खान�पानी िनमार्ण कायर् (....................) वडा नं ४ ५०००००
६   गु बाटोल स ल�री खान�पानी िनमार्ण कायर्समपरुक कोषबाट . ५ लाख १००००००
७   फोहोमलैा यव थापन क�द्रको प्रारि भक वातावरणीय अ ययन तथा पवूार्धार िवकास ६५०००००
८   फोहोरमलैा यव थापनका लािग पिरचालन हुन� कमर्चारीह को तलब ६०००००
९   वडानं. १० को सो नासा खान�पानी महुान सरंक्षण कायर्क्रम (बाँकी जलवाय ुकायर्क्रमका लािग) ५०००००
१०   वातावरण तथा सरसफाईस ब धी कायर्क्रम सचंालन तथा िदवस मनाउन ६३०००
११   फोहोरमलैा यव थापन कायर्मा उ कृ  हुन� टोल सधुार सिमित तथा वडा कायार्लयलाई परु कार १००००००
१२   बजार क्ष�त्र माढल यव थापन साझ�दारीमा िनमार्ण कायर्का लािग २५०००००

  ज मा १८११३०००
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८. पयर्टन तथा धमर्सं कृतीतफर्  :     

 

िस.नं. खचर्शीषर्क न बर िववरण िविनयोिजत बज�ट रकम . क.
१   नगरपािलका िभत्रका पयर्टकीय ग त यह को डकुम�ट्री िनमार्ण ५०००००
२   जसमान भ जाङहुदँ ैिपक� डाँडा जान� पदमागर्को तरो नित कायर् (क्रमागत) ५०००००
३   रातनाग यु टावर ममर्त ५०००००
४   थानीय चाडपवर् तथा धमर्सं कृित प्रवद्धर्न कायर्क्रम (वािषर्क एक जातजातीका लािग एकपटक) ३०००००
५   होटल यवसायलाई अितिथ स कार तथा होटल यव थापन तालीम १००००००
६   वडानं. १ को दधूकु ड पोखरी पिरसरमा शौचालय िनमार्ण २ वटा ७०००००
७   वडानं. ७ जोरबौद्धमा मान� राख् न कायर्क्रम १००००००
८   वडानं. ६ ि थत िभमस�न मि दर पनुिनमार्ण कायर् ५०००००
९   बालमि दर वडा नं. ५ पिरसरमा पाकर्  िनमार्ण कायर् १०००००
१०   टाि टङ झाप्र�मा पयार्पयर्टन उद्यम प्रवद्धर्न कायर्क्रम २०००००
११   वडानं. १ मा िकरात राई जाितह को सामदुाियक भवन िनमार्ण १२०००००
१२   वडानं. १ मा मगर जाितह को सामदुाियक भवन िनमार्ण ८०००००
१३   वडानं. ११ मा बिु तङ गु बा ममर्त कायर् १००००००
१४   तामाङ ग्यमुीर् छोिलङ गु बा गोराखानी वडा नं. ९ भवन ममर्त ५०००००
१५   वडानं. ११ ितङलामा तोिसखोम भवन ममर्त तथा घ�राबार िनमार्ण कायर् ३०००००
१६   वडानं. ४ मा बो बो समाजको भवन िनमार्ण कायर् ५०००००
१७   वडानं. ७ को म�दोपाक� गु बा ममर्त कायर् ७०००००

ज मा १०३०००००
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९. खेलकूदतफर्  :     

१०. ऊजार् तथािवद्यत िनमार्ण कायर्क्रमह तफर्  :     

११. अ य िविवध कायर्क्रमह तफर्  :     

िस.नं. खचर्शीषर्क न बर िववरण िविनयोिजत बज�ट रकम . क.
१   म�यर कप भिलवल कायर्क्रम (मिहला र पु ष) १००००००

२   नगरपािलकाको राि ट्रय तथा प्रद�श तरीय ख�लकूदमा छनौट भएका ख�लाडीह लाई सहयोग तथा अ य
ख�लकूद कायर्क्रम सहयोग ३००००० 

३   िवद्यालय तरीय ख�लकूद प्रवद्धर्न कायर्क्रम ३०००००
  ज मा १६०००००

िस.नं. खचर्शीषर्क न बर िववरण िविनयोिजत बज�ट रकम . क.
१   सधुािरएको  चलुो तथा वायोग्याँस जडान (ग्रािमण तथा नवीकरणीय ऊजार्) ८९००००
२   प ाल�मा सौयर् ऊजार् प्रिविध जडान क्रमागत (ग्रािमण तथा नवीकरणीय ऊजार्) ७४८०००
३   फा ल-ुस ल�री-दोपुर्जीप पाकर् स म सडक ब ीको लािग पोल खिरद कायर् २५०००००
४   साझ�दारीमा ग्रामीण िवद्यतु िव तार कायर् २५०००००

ज मा ६६३८०००

िस.नं. खचर्शीषर्क न बर िववरण िविनयोिजत बज�ट रकम . क.
१   समपरुक कोष १०००००००
२   नयाँ ट्रयाक खो दा गदार् प्रयोग हुन� उपकरणको भाडा, इ धन तथा ममर्त खचर् ९५०००००
३   स ल�री बसपाकर्  िनमार्ण कायर् ५००००००
४ ३११२१ सवारी साधन तथा म�िशनरी उपकरण खिरद ( याकहोलोडर-१, टायरवाला रोलर-१, िट्रपर-१) १४५०००००
५ ३११२१ सवारी साधन तथा म�िशनरी उपकरण खिरद (हलकुा सवारी साधन-१) ४००००००
६ ३११२२ म�िशनरी औजार खिरद ५०००००
७   ितङनासा-खा ड�खोला काठ� साँघ ुिनमार्ण १०००००
९ ३१११५ फिनर्चर तथा िफक्चसर् खिरद १००००००

ज मा ४४६५४०००
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१२. सडकह तफर् :     

 
 
 
 

िस.नं. खचर्शीषर्क  
न बर िववरण िविनयोिजत 

बज�ट रकम . क. 

१   िरङम-ुटािक्स द-ुननुथला सडक तरो नती कायर् क्रमागत (प्रद�शसरकारसँग साझ�दारीमा सम�त गनर् सिकन� गिर) १२००००००
२   ब�नी-जनुव�शी-मोपङु-इिदङ-स�ल  टाक्टोर सडक तरो नती कायर् २वटा क्रमागत ७००००००
३   िभ ाखकर् -म�राङदीङ-िससाखोला सडक तरो नती कायर् क्रमागत ५००००००
४   बो दोक-तामाखानी-िपक�खोप सडक तरो नती कायर् क्रमागत ४००००००
५   वडा नं.९ को कायार्लय हुदँ ैडाँडाखकर्  सडक तरो नती कायर्क्रमागत ४००००००
६   ज तरधाप-टाि टङ-खाि दङ-सो नासा सडक तरो नती कायर् क्रमागत ३५०००००
७   फा लु-िछनाक्प-ुरातनाङ्ग� सडक तरो नती कायर् क्रमागत ३५०००००
८   स�गार्खोप-थाितङ-म�दोपाक� सडक तरो नती कायर् (सडक वोडर्सँगसाझ�दारी गनर्) क्रमागत १५०००००
९   श�गार्खोप-िज ला अदालत सडकको ग्या ज�न श�पार्को बारीद�खीअदालतस म सडक तरो नती कायर् ८०००००
१०   ब�िलडाँडा-श�पार्मडु-बनभाड� ितङ्ला क�ङ सडक तरो नती कायर् १५०००००
११   िशकारीडाँडँ-चट्याशङघाट सडक तरो नती कायर् ७०००००
१२   र�डक्रम टोल खो सा हुदँ ैप�मा छोिलङ गु बा जान� बाटो सडक वडा नं.५ तरो नती ३०००००
१३   वडा नं. ७ को नािजङ-गण�शमि दर हुदँ ैस�कासीं सडक तरो नती कायर् ५०००००
१४   वडा नं. ६ को धिुलख�ल अ पताल हुदँ ै या सा जान� सडक तरो नतीकायर् १००००००
१५   िशवमि दर-बिु तङ-लौर�र-घु सा सडक तरो नती कायर् १००००००
१६   क�ङ-गु बाजान बाटो सडक तरो नती कायर् १२०००००

ज मा ४७५०००००
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१३. पुलह तफर्  :     

 
१४. नगरपािलका चालु खचर्तफर्  :     

िस.नं. 
खचर्शीषर्क 
न बर िववरण िविनयोिजत 

बज�ट रकम . क. 

१   सो नासा खोला ब�लीब्रीज िनमार्ण कायर् (क्रमागत) वडा नं. ९ र १० १२९९६०००
२   लोिदङ खोला तामाखानी ब�लीब्रीज िनमार्ण कायर् (क्रमागत) वडा नं. ३ १३४०००००
३   ब�नी खोला ब�लीब्रीज िनमार्ण कायर् (क्रमागत) वडा नं. २ ११३०००००

४   
इिदङ खोला खोला वडा नं. २, सालाव�शी खोला वडा नं. २, चट्याङ खोला वडा नं.८ ह मा 
ब�लीब्रीज िनमार्णको िव ततृ स भा यता अ ययन १०००००० 

५   इिदङ खोला खोला वडा नं. २ िनमार्ण कायर् क्रमागत ५००००००
६   वडा नं. ६ मा कृषी कायार्लय जान� सडकमा होम पाइप खिरद कायर् ७०००००
७   सोलखुोला रोशी पलुको बाँकी ट्रक्चर िनमार्ण कायर् ३००००००
८   चट्याङ खोला वडा नं.८ िनमार्ण कायर् क्रमागत ५००००००

ज मा ५२३९६०००

िस.नं. खचर्शीषर्क न बर िववरण िविनयोिजत बज�ट रकम . क.
१ २११११ पािर िमक कमर्चारी २४००००००
२ २१११२ पािर िमक पदािधकारी ६००००००
३ २११३१ थानीय भ ा २१०००००
४ २११३२ महगंी भ ा १९०००००
५ २१११४ िफ ड भ ा १०००००
६ २११४१ पदािधकारी अ य भ ा ६५००००
७ २११३४ कमर्चारी अ य भ ा ७०००००
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८ २११२१ पोशाक १००००००
९ २२१११ पानी तथा िवजलुी १५००००
१० २२११२ संचार महशलु २०००००
११ २२१२१ घर भाडा १००००००
१२ २२१२२ अ य भाडा ५०००००
१३ २२२११ इ धन २५०००००
१४ २२२१२ संचालन तथा ममर्त १५०००००
१५ २२२१३ बीमा ५०००००
१६ २२३११ कायार्लयस ब धी खचर् ३००००००
१७ २२३१४ इ धन अ य प्रयोजन १०००००
१८ २२४११ स�वा तथा परामशर् खचर् १०००००
१९ २२४१२ अ य स�वा शु क ५०००००
२० २२५११ कमर्चारी तालीम २०००००
२१ २२५१२ सीप िवकास र जनच�तना तालीम तथा गो ी स ब धी खचर् ५०००००
२२ २२६११ अनगुमन तथा मु याङ्कन ५०००००
२३ २२६१२ भ्रमण खचर् २३०००००
२४ २२६१२ स वा भ्रमण खचर् १०००००
२५ २२६१४ अ य भ्रमण खचर् १०००००
२६ २२७११ िविवध खचर् पिरषद स चालन खचर् सम�त १२०००००
२७ २२९११ भपैरी आउन� चाल ुखचर् ५०००००

  ज मा ५१९०००००
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१५. सशतर् कायर्क्रमतफर्  : 

 
१६.अ य िविवध कोषह तफर्  : 

िस.नं. खचर्शीषर्क न बर िववरण िविनयोिजत बज�ट रकम . क.
१ शशतर् कायर्क्रम १८६९८७०००
  ज मा १८६९८७०००  

िस.नं. खचर्शीषर्क न बर िववरण िविनयोिजत बज�ट रकम . क.
१ वा य स�वा कोष ६०००००
२  िवपद यव थापन तथा प्रकोप यिूनकरणकोष ७०९०००  
३  फोहोरमलैा यव थापन कोष २०००००  
४  पयर्टन प्रवद्धर्न कोष ७०००००  
५  मानव व�चिवखन उद्धार कोष ५०००००  
६  वालवािलका िवश�ष कोष ३०००००  
७  कमर्चारी क याण कोष १००००००  
८  ममर्त सं भार कोष २००००००  
९  लैङ्िगक िहसंा िनवारण कोष १०००००  
१०  एकल मिहला कोष १०००००  
११  ज� नागिरक उद्धार कोष १०००००  
१२  उ कृ  कायर्स पादन कोष ५०००००  

  ज मा ५१०९०००  
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अनुसूची–६ 
आिथर्क वषर् २०७५/७६ मा स चालन गिरने वडा तरीय कायर्क्रमह  

वडा नं. १ को योजना तथा प्रशासनीक खचर्को िववरण( . हजारमा) 
िस. 
नं. 

कायर्क्रम 
आयोजनाको नाम 

कायार् वयन 
 हुने थान 

लिक्षत 
समूह 

खचर्  
शीषर्क ोत ल य ज मा 

१ अ तरपाटीर् मिहला स जाल कायर्क्रम नु थला मिहला ३११५९ न�पाल सरकार -समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १५०

२ 
ग्यास ज गल द�खी टाक्सी ध ुनु थला मोटर बाटो 
ममर्त ग्यासा िरङम ु अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५०० 

३ ग्रीन िभल�ज कृषक समहु फुल�ली अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
४ छु याम ुआमा समहु क पाउ ड ममर्त छु यामु अ य ३१११२ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १५०
५ छाँगा बाटो ममर्त छाँगा अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १५०

६ िछगाउ द�खी छीदीर् गाउस म वाटो  ममर्त 
िछ गाउ द�खी 
छीदीर्,  अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३०० 

७ िछदीर् खान�पानी िनमार्ण िछदीर् अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
८ टाक्सी द ुगु वा बाटो सोिलंग टाक्सी धु अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
९ टाक्सी द ुमा.िव. िशक्षक तलव नु थला अ य २११११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००

१० दधूकु ड म�लामा वा य िशवीर 
दधूकु ड जान� 
बाटो  अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ७० 

११ नु थला पिहरो  िनय त्रण नु थला अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३००
१२ नु थला वा य चौकी सामाग्री खरीद नु थला अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५०

१३ प्रहरी चौकी नु थला सामाग्री खरीद 
प्रहरी चौकी 
नु थला अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३० 

१४ पानारोमा गोर�टो बाटो ममर्त टैवकु अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
१५ मिहला जागरण सामदुाियक स था नु थला मिहला ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १५०
१६ याप�ल गाउमा िसचाइ िनमार्ण याप�ल अ य ३११५५ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
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वडा नं. २ को योजना तथा प्रशासनीक खचर्को िववरण ( . हजारमा) 

 

१७ वडा कायार्लयको  िविवध खचर् अ य २२७११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५००
१८ सनुमाया द�वी सामदुाियक स था जग्गा खरीद लदुु दिलत ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३००

१९ समाव�शी यथु क्लव यवुा स व धी कायर्क्रम   
आिदवासी
/जनजाती ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १०० 

२० सर वती आ.िव. फुल�ली िशक्षक तलव भ ा फुल�ली अ य २११११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २४०
२१ सर वती आ.िव. वाल कायर्क्रम स चालन फुल�ली बालबािलका ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १६०
२२ ह�वाखोला लघ ुजलिवधतु ममर्त ह�वा अ य ३११५३ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २५०
कूल ज मा ४५००

िस. 
नं. कायर्क्रम/आयोजनाको नाम कायार् वयन हुने थान लिक्षत समूह खचर् 

शीषर्क ोत ल य ज मा 

१ काठ� साँघ ुिनमार्ण जनुव�शी हो ट�ल र मपुंग अ य ३११५१ न�पाल सरकार -समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान २ ४००
२ ज� नागरीक ितथर्यात्रा कायर्क्रम ज�नागिरक ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ४००
३ तु वकु खान�पानी िनमार्ण तु वकु अ य ३११५६ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ९००
४ दिलत भवन िनमार्ण सालाव�शी दिलत ३१११२ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ४००
५ फुङवचु गु वा िकचन तथा डाइिनङ ममर्त फुङवाच� अ य ३१११३ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ४००

६ 
मिहला, दिलत तथा वालवािलका क्षमता 
अिभवद्धी कायर्क्रम   अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ४०० 

७ वडा कायार्लय ममर्त अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३००
८ वडा कायार्लय स चालन चाल ुखचर् अ य २२७११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५००
९ सलङु क भटर् िनमार्ण सलङु अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ४००

१० िहमालयन बौद्ध रजत महो सव   श�ल  गु बा  
आिदवासी/
जनजाती ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ४०० 

कूलज मा ४५००
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वडा नं.३ को योजना तथा प्रशासनीक खचर्को िववरण ( . हजारमा) 
िस. 
नं. कायर्क्रम/आयोजनाको नाम कायार् वयन 

हुने थान लिक्षत समूह खचर् 
शीषर्क ोत ल य  ज मा 

१ अक्षय कोष थापना ज� नागिरक ३११५९ न�पाल सरकार -समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ८०

२ 
अपा गंता था का प�टीङ अक्षय कोषको  
थापना   

आिदवासी / 
जनजाती ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ८० 

३ 
अ प स ख्यक पोशाक  खरीद तथा कला 
स   कृित स व धी कायर्क्रम   सीमा तकृत ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ८० 

४ कोिलर्ङ-द�नानसा गु वास म शाखा सडक अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५००

५ जनजाित लक्षीत ख�लकूद कायर्क्रम   
आिदवासी
/जनजाती ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ८० 

६ वालामाई समाज स�वा सं थाको भवन िनमार्ण अ य ३१११२ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ६००
७ तामाखानी - माठुङ शाखा सडक अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५००

८ 
दिलत सामदुाियक भवनको शौचालय िनमार्ण 
भवनको प�टी िनमार्ण   दिलत ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ८० 

९ िपक� मा.िव. लाइ िशक्षक तलव बालबािलका २११११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २४०
१० मिनङ िदङमा -सोक्पा पयर्टन तथा कृषी सडक अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५००
११ मिहला िकशोरीलाई  च�तनामलुक तालीम मिहला ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १६०
१२ वडा कायार्लय तार घ�रावार गनेर् कायर् अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २४०
१३ वडा कायार्लय स व धी चाल ुखचर् सीमा तकृत २२७११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५००
१४ वाख्रा कुखरुा पालान तथा पइचो कायर्क्रम मिहला ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २४०
१५ वाल क्लव दतार् / वालअिधकारस व धी तालीम मिहला ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १६०
१६ बो दोकफ�दी -खानीडाडा स मको गोर�टो बाटो अ य ३१११२ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २५०
१७ वा य चौकी  याक्सीन फ्रीज खरीद अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ६०
१८ सािवक ८ र ९ वडा वीचको गोर�टो बाटो अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १५०

कूल ज मा ४५००
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वडा नं. ४ को योजना तथा प्रशासनीक खचर्को िववरण ( . हजारमा) 
िस. 
नं. कायर्क्रम/आयोजनाको नाम कायार् वयन 

हुने थान लिक्षत समूह खचर् 
शीषर्क ोत ल य  ज मा 

१ अपा गहं को लागी सामाग्री िवतरण अपाङ्ग ३११५९ न�पाल सरकार -समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५०
२ अगार्नीक तरकारी ख�ती अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
३ कुक तालीम अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १४०
४ कुखरुापालानका लािग च ला िवतरण अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २२०
५ खान�पानी पानी ट्याङकी खरीद तथा िनमार्ण अ य ३११५६ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३००
६ चाक� डाडा िवधतु ममर्त अ य ३११५३ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
७ जनजाित पोशाक खरीद दिलत ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३०
८ ज� नागरीक भ्रमण ज�नागिरक ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
९ टुइङकल टार वाल क्लव बालबािलका ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५०
१० दधूकु ड िहमालयन आ.िव.मा थप िशक्षक तलव अ य २११११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
११ दधूकु ड िहमालयन आ.िव.मा वालवािलका नान गहृ ज�नागिरक ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३५०
१२ दिलत छुवाछुत िव द्ध गो ी दिलत ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५०
१३ फा ल ुदिलत व तीमा पानी ट्याङकी िनमार्ण अ य ३११५६ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
१४ फा ल ुमनुीको  पिहरो रोकथाम  अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २२८
१५ मनी यङुग्यरु पनु िनमार्ण आिदवासी/जनजाती ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३००
१६ मिहला शस ीकरणाका लािग उदघोषण तालीम मिहला ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
१७ यवुा तथा शारीिरक यायम सामाग्री खरीद दिलत ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ७०
१८ वडा कायार्लय स व धी चाल ुखचर् मिहला २२७११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५००

१९ 
वहु िववाह तथा मिहला िह शा उ मलुनका लागी जनच�तना 
मलुक कायर्क्रम   मिहला ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २८० 

२० समपरुक कोष  अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २३२
२१ सुक्ेर्  खान�पानी ममर्त अ य ३११५६ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३००
२२ सीपमलुक तालीम िसलाइ कटाइ मिहला ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००

कूल ज मा ४५००
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वडा नं. ५ को योजना तथा प्रशासनीक खचर्को िववरण ( . हजारमा) 

िस.नं. कायर्क्रम/आयोजनाको नाम कायार् वयन हुने 
थान लिक्षत समूह खचर्  

शीषर्क ोत ल य ज मा 

१ अपा ङ्गह को लािग सामाग्री िवतरणा अपाङ्ग ३११५९ न�पाल सरकार -समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५०
२ आवाडाडँा खान�पानी ट्याङकी ममर्त अ य ३११५६ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २४०
३ उगेर्न सा द�न छोिलङ गु वा भवन िनमार्ण अ य ३१११२ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ४५०
४ एकल मिहलाह लाई उ नत जातको वाख्रा िवतरण मिहला ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ४००
५ कारागार गोर�टो बाटो  ममर्त अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ७०
६ गु वाको छाना ममर्त घु सा अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १२०
७ गोर�टो बाटो िनमार्ण रोसी अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
८ ज.जा.िन.मा.िव. भवन ममर्त अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १५०
९ जनजाित लिक्षत उदघोषण कायर्क्रम आिदवासी/जनजाती ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १५०
१० ज� नागरीक स मान कायर्क्रम ज�नागिरक ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ११०
११ दगुार् म दीर िनमार्ण रोसी अ य ३१११२ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २४०
१२ फिनर्चर खिरद  अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २०
१३ म ट�री तालीम बालबािलका ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
१४ म दीरको छानो  िनमार्ण तथा बाटो  ममर्त कुनीखोप अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १६०
१५ म दीरको छानो  ममर्त स�ती द�वी म दीर आ बोट अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ८०
१६ वडा कायार्लय स व धी चाल ुखचर् अ य २२७११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५००
१७ यवासाय सधुार कायर्क्रम अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १५०
१८ वाल जनच�तना मलुक कायर्क्रम बालबािलका ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ८०
१९ िवधतु पोल तथा तार खरीद अ य ३११५३ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३००
२० शौचालय िनमार्ण रोसी आिदवासी/जनजाती ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ८०
२१ समपरुक कोष संचालन अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ६३०
२२ वा य चौकी भवन ममर्त स ल�री अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
२३ सामाग्री खरीद तथा िवतरण बालबािलका ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १२०

कूल ज मा ४५००
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वडा नं. ६ को योजना तथा प्रशासनीक खचर्को िववरण( . हजारमा) 

िस.नं. कायर्क्रम/आयोजनाको नाम कायार् वयन 
हुने थान लिक्षत समूह खचर् शीषर्क ोत ल य  ज मा 

१ खोिरया सडक तरउ नती कायर् अ य ३११५१ न�पाल सरकार -समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५००

२ 
छु याम ुश�पार् गठुी भवन सधुार तथा भवनको 
थप तला िनमार्ण   अ य ३१११३ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५०० 

३ जनसधुार आ.िव. िशक्षक तलव अ य २११११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ६०

४ 
ज� नागरीक मिहला तथा अपागह लाइ 
स मान कायर्क्रम   ज�नागिरक ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ८० 

५ 
थात�ङ गा द�न श�पार्को  घर छ�उको ठुलो 
खोलामा ग्यावीन जाली /पिहरो  िनय त्रण   अ य ३११५७ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३०० 

६ थात�ङ टोल  सधुार सिमित थात�ङ अ य ३११५७ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २५
७ थात�ङ िव.क.टोल  खान�पानी ममर्त अ य ३११५६ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
८ दोपुर् आ.िव. छु याम ुिशक्षक तलव अ य २११११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००

९ 
दोपुर् जीपपाकर्  द�खी नयावजार िजरो  वाइट 
स मको  सडक ग्राव�ल   अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १०० 

१० दोपुर् नयावजार आपतकािलन पानी यव था गनर् अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३००

११ 
दोपुर् जीप पाकर्  हुदँ ैन�ल� जान� सडक तरो नती 
कायर्   अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १०० 

१२ नयावजार टोल  सधुार सिमित अ य ३११५७ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २५
१३ नयावजारको  खान�पानीको  महुान ममर्त अ य ३११५६ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
१४ नयावजार गण�शथान ममर्त अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५०

१५ 
भमुीिहन तथा दिलत मिहलाह लाई कृषी 
स व धी आय आजर्न तालीम   दिलत ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५० 

१६ मिहला वा य स व धी जनच�तना कायर्क्रम अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५०

१७ 
मािथ लो तथा छु याम ुदोपुर् हुद ैनयावजारस म 
सडक व ी   अ य ३११५३ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २०० 
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वडा नं. ७ को योजना तथा प्रशासनीक खचर्को िववरण( . हजारमा) 

१८ वडा कायार्लय स व धी चाल ुखचर् अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५००

१९ 
वडा कायार्लयमा सोलार तथा याकअप जडान 
कायर्   अ य ३११५३ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १८० 

२० वधशाला ममर्त स भार अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २२०
२१ वाख्राको पाठापाठी पचैो कायर्क्रम अ य ३११३१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३००
२२ स�तीद�वी म दीर बाटो  ममर्त अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५०
२३  सनुगाभा टोल  सधुार सिमित नयावजार अ य ३११५७ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २५
२४ समपरुक कोष  अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
२५ वणीर्म आ.िव. भवन ममर्त अ य ३१११३ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ६०
२६ यवुा लिक्षत कायर्क्रम  यवुा ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १०० 
२७  हात�मालो टोल सधुार सिमित दोपुर् अ य ३११५७ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २५

कूल ज मा ४५००

िस.नं. कायर्क्रम/आयोजनाको नाम कायार् वयन हुने 
थान लिक्षत समूह खचर् 

शीषर्क ोत ल य ज मा 

१ खोलाखकर्  पानीधारा िनमार्ण कायर् खोलाखकर् , अ य ३११५६ न�पाल सरकार -समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
२ गण�श गठुी भवन चपीर् िनमार्ण कायर् अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
३ गामार् मा.िव. टोल पानी ट्याकी िनमार्ण कायर् अ य ३११५६ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
४ गामार् मा.िव. फिनर्चर िनमार्ण कायर् अ य २११११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
५ ज� नागरीक स मान कायर्क्रम वडा कायार्लय ज�नागिरक ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
६ टन�ल खरीद तथा थोपा  िस चाई अ य ३११५५ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १५०

७ थ्र�सर म�सीन खरीद कायर् कालीका द�वी 
कृषक समहु अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५० 

८ नमो वद्ध आ.िव. तारवार कायर् अ य २११११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ६०
९ नािजङ सामदुाियक भवनको िभत्री भईु ढलान अ य ३१११३ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १५०
१० प्रोफाइल िनमार्ण तथा नक्शा उतार अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ७५
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११ पश ुकृिष र ल�खा तालीम अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३००
१२ पोखरी चौर  िभ ाखकर्  तारवार िनमार्ण कायर् िभ ाखकर् , अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५०

१३ पानी ट्याकंी िनमार्ण तथा पाइप खरीद कायर् 
वडा कायार्लय मािथ, 
मािथ लो  गामार् अ य ३११५६ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १५० 

१४ भाडा वतर्न खरीद कायर् दिलत समहु गामार् दिलत ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १२०
१५ िभ ाखकर्  डाडँाटोल खान�पानी िनमार्ण कायर् अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ७५
१६ भीमस�न म दीर िनमार्ण त लो  गामार् अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
१७ मिहला ना.स.क� क�द्र िहल ट्याक खरीद मिहला ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ८०

१८ 
लु ज खोलाहुदँ ैवडा कायार्लय जान� सडक 
तरो नती कायर्   अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १२५ 

१९ वडा कायार्लय स व धी चाल ुखचर् अ य २२७११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५००
२० वडा तरीय ख�लकूद कायर्क्रम अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १२०
२१ वथीर्ङ स�टर कोठा यव थापन अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५०
२२ वाख्रा/ व गरुखरीद दिलत ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १५०
२३ वारान नािजङ पिहरो रोकथाम कायर् , नािजङ, गामार् अ य ३११५७ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २८५
२४ िशवम दीर तारवार तोिजङ अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ७५
२५ स�कारिसंह आ.िव िशक्षक तलव अ य २११११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १५०
२६ सनुवुार टोल िवजलुी फलाम� पोल खरीद कायर् सनुवुारटोल, अ य ३११५३ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
२७ ल�ट ढलान पलु िनमार्ण अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५००
२८ िसदाथर् आ.िव िशक्षक तलव अ य २११११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १५०
२९ िसरीस�घाट छ�उभीर बाटो ममर्त कायर् अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३५

कूल ज मा ४५००
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वडा नं. ८ को योजना तथा प्रशासनीक खचर्को िववरण ( . हजारमा) 
िस. 
नं. कायर्क्रम/आयोजनाको नाम कायार् वयन 

हुने थान लिक्षत समूह खचर् 
शीषर्क ोत ल य ज मा 

१ 
आिदवासी, दिलत अपा गज� नागरीक 
क्षमता िवकास कायर्क्रम   अ य ३११५९ न�पाल सरकार -समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २०० 

२ एफ .सी .एज.जी. यातायात खचर् अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २१.६

३ 
F.C.H.G.यातायात खचर्लाइ वा य 
चौकीमा सु क�री याए वापत   अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ८ 

४ क भटर् िनमार्ण क�ङ घु सा अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १०० 
५ खान�पानी ममर्त गु वा गैराटोल र खड्का टोल अ य ३११५६ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३००

६ 
गाउघर िक्लनीक तथा खोप  क�द्र फिनर्चर 
तथा चपीर् िनमार्ण   अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ६० 

७ गोर�टो बाटो  ममर्त अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १५०
८ चाग�थान मा.िव. वषार्को  भ�ल िनय त्रण अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
९ जमनुा आ.िव. िशक्षक तलव अ य २११११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २८८.२१
१० नमनुा आ.िव. िशक्षक तलव अ य २११११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २८८.२१

११ 
नव िमलीजलुी कृषक समहु माफर् त कृषी 
कायर्क्रम   अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ८५.३७ 

१२ मिहला क्षमता िवकास कायर्क्रम मिहला ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
१३ वडा कायार्लय स व धी चाल ुखचर् अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५००

१४ 
वालमैत्री कायर्क्रम न�तृ व िवकास तथा 
प्रितयोिगता   बालबािलका ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २४० 

१५ िविवध खचर् अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २५०

१६ सकु�पोखरी गु वा गैरा दिलत टोल  खान�पानी 
ममर्त   आिदवासी

/जनजाती ३११५६ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २०० 

१७ सडक तरउ ती वाघखोर  द�खी क�ङ अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५००
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वडा नं. ९ को योजना तथा प्रशासनीक खचर्को िववरण( . हजारमा) 

१८ सडक तरउ नती तथा काठ� साँघ ुिनमार्ण अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २५०
१९ वा य चौकी औषिध खरीद अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १०
२० वा य चौकी  कायार्लय यव थापन अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २०.४

२१ 
वा य चौकी  भवन ममर्तमा सु क�री लाई  
खान व न   अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ४० 

२२ सामािजक पिरचालन अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १५०
२३ सािवक क�ङ २ लाखोप खान�पानी अ य ३११५६ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २५०
२४ िस हकाली आ.िव िशक्षक तलव अ य २११११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २८८.२१

कूल ज मा ४५००

िस. 
नं. कायर्क्रम/आयोजनाको नाम कायार् वय

न हुने थान 
लिक्षत 
समूह 

खचर्  
शीषर्क ोत ल य ज मा 

१ २७ वटा िवधतुीय पोल खरीद अ य ३११५३ न�पाल सरकार -समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १३५
२ अ मिुनयम तार खरीद तथा इ सलु�टर खरीद अ य ३११५३ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २१०
३ अल मिुनयम तार खरीद र २० वटा पोल खरीद अ य ३११५३ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
४ उ नतजातको बोका खरीद तथा तालीम अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३१२.२
५ उ नतजातको याउको  िव वा खरीद अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १५०
६ ख�लकूद मैदान िनमार्ण अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
७ खान�पानी ट्याङकी िनमार्ण र पाइप खरीद अ य ३११५६ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
८ खान�पानीको ट्याङकी िनमार्ण र पाइप खरीद अ य ३११५६ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
९ ग्यावीन जाली भरी पिहरो रोकथाम अ य ३११५७ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २०५
१० गोराखानी आ.िव िशक्षक तलव अ य २११११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २४०
११ घट्ट�खोला िजरो  वाइ ट द�खी वडा कायार्लयस म अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २५०
१२ जनच�तना आ.िव ग्यावीन िनमार्ण अ य ३११५७ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३००
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वडा नं. १० को योजना तथा प्रशासनीक खचर्को िववरण( . हजारमा) 

१३ ज� नागिरक तथा फरक क्षमता भएक य ी स मान   
ज�
नागिरक ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १०० 

१४ दिलत व तीमा िशव म दीर िनमार्ण अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
१५ फ�दीवाट ला चा हुद ैपोखरी चौरस म सडक अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५५०
१६ मिहला व य स�िवका अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३७.८
१७ वडा कायार्लय स व धी चाल ुखचर् अ य २२७११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५००
१८ वातावरण तथा िवपत यव थापन अ य ३११५७ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००

१९ वालवािलका लक्षीत क्षमता अिभवद्धी कायर्क्रम   
बालबा
िलका ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १६० 

२० िवद्यतुको ३० वटा फलाम� पोल खरीद अ य ३११५३ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३००
२१ वा य चौकी गोराखानी िवधतु जडान अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५०

कूल ज मा ४५००

िस. 
नं. कायर्क्रम/आयोजनाको नाम कायार् वयन

 हुने थान 
लिक्षत 
समूह 

खचर् 
 शीषर्क ोत ल य  ज मा 

१ 
ओङछु िव दशर्न आ.िव अितिरक्त िक्रयाकलाप 
प्रितयोिगता   बालबािलका ३११५९ न�पाल सरकार -समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३० 

२ 
आधारभतु तहको  िवद्याथीर्ह  वीच वादिववाद 
प्रितयोिगता   बालबािलका ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ४० 

३ 
आधारभतु तहको  िवद्याथीर्ह  वीच हाजीरी जवाफ र 
िनव ध ल�खन प्रितयोिगता स चालन   बालबािलका ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३० 

४ ज� नागिरक पोशाक खरीद तथा िवतरण ज�नागिरक ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २५०
५ टाडपानी िढकुर� सडक ग्यावीन वाल अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
६ टा टीङ घट्ट�खोला लु सा गु वास म सडक ट्याक अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ६२०
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खो न�  
७ िढकुर आ.िव. िशक्षक तलव अ य २११११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ४०
८ दिलत सामदुाियक भवन िनमार्ण दिलत ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३००
९ फता ज आ.िव िशक्षक तलव अ य २११११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ७५
१० फता ज गाउघर गठुी ममर्त र शौचालय िनमार्ण अ य ३१११३ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३००

११ मगर भाषा प्रिशक्षणा र स कृित स रक्षण   
आिदवासी
/जनजाती ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १२० 

१२ मिहलाको लािग कुक तालीम मिहला ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
१३ वडा कायार्लय स व धी चाल ुखचर् अ य २२७११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५००
१४ वडा कायार्लयको  खान�पानी र कायार्लय यव थापन अ य ३११५६ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३६०
१५ वद्ध योिलङ गु वा छाना िनमार्ण अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
१६ िवधतु ममर्त तथा फलाम� पोल खरीद अ य ३११५३ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५००
१७ िवधतुीय हाजीरी म�शीन खरीद अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १२०

१८ श�पार् स कृित स रक्षण तथा या  ुनृ य   
आिदवासी
/जनजाती ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १२० 

१९ समपरुक कोष  अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
२० वा य चौकी  भवन ममर्त अ य ३१११३ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
२१ सागा योिलङ गु वा िकचन डायिनङ िनमार्ण अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३००
२२ िससाखोला आ.िव िनजी िशक्षक तलव अ य २११११ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ९५

कूल ज मा ४५००
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वडा नं. ११ को योजना तथा प्रशासनीक खचर्को िववरण ( . हजारमा) 
िस. 
नं. कायर्क्रम/आयोजनाकोनाम कायार् वयन 

हुने थान लिक्षत समूह खचर् 
शीषर्क ोत ल य  ज मा 

१ अपा ङ्ग जनच�तना मलुक कायर्क्रम अपाङ्ग ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
२ आरैक़ क़ल�वारी खान�पानी व�लीडाडा टोल अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ११५
३ आिदवासी जनजाित भवन ममर्त आिदवासी जनजाती ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
४ क्लव सभा हल िनमार्ण िशव म दीर टोल अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
५ कोठा प�टी ढलान अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३००
६ ख�ल मैदान तार घ�रावार तथा ख वा खरीद अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १५०
७ ख�लकूद तथा क्षमता अिभवद्धी अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ३००

८ 
ख�लमैदान ममर्त , जनच�तना आिव, जोरस ल� 
फुलवारी टोल अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५० 

९ खान�पानी ममर्त िशव म दीर टोल अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ७०
१० खान�पानी ममर्त सार अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
११ गठुीघर िनमार्ण अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
१२ च�तना िव तार कायर्क्रम दिलत ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००

१३ 
चारघर प�टीक स�ट ममर्त  चारघर, जोरस ल� 
फुलवारी अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १०० 

१४ ज� नागरीक स मान ज�नागिरक ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००

१५ 
जोरस ल फुलवारी घड�री स याउन लोर�रदिलत 
यवुा जागरण समाज अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २०० 

१६ जल�री आिव याल ढोका ममर्त अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५०
१७ टवाइल टममर्त  िसद्ध आिव, वाशपरुा टोल अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
१८ टवाइल टममर्त  वरवोट आिव वाशपरुा अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
१९ ध नजय गठुी िनमार्ण अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
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२० 
फिनर्चर सभा हल िनमार्ण  िसहकाली मािव रमीत, 
िशव म दीर रिमत� टोल अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ६० 

२१ भजु�ल टोल खान�पानी ममर्त अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५०
२२ भमु�थान ममर्त  भमु�थान, वासपरुा टोल मिहला ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५०
२३ मिहला उ थान उद्मिशल िसलाइ कटाइ मिहला ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
२४ लामासोती वासपरुा प�टीक स�ट अ य ३११५३ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १५०
२५ वडा कायार्लय स व धी चाल ुखचर् अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५००
२६ वु तीङ खान�पानी ममर्त अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५०
२७ वासपरुा टोल खान�पानी अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५०
२८ िवपत तथा जलवाय ुस व धी जनच�तना कायर्क्रम अ य ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २३०
२९ साघ ुिनमार्ण ितलपङु अ य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २५
३० सार प�टीक स�ट ममर्त अ य ३११५३ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
३१ िस हकाली कृषी सहकारी िसलाइ कटाइ मिहला ३११५९ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
३२ मिहला वा य वयस�वीकालाइ यातायात खचर् वा य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ ५०
३३ मात ृिशस ुपोशाण कायर्क्रम वा य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ २००
३४ वथीर्ङ स�टर खान�पानी व ी वा य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
३५ कोठा ढलान चपीर् िनमार्ण वा य चोकी वा य ३११५१ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १ १००
३६ िवधतुीय पोल खरीद  िशव म दीर टोल िवधतु ३११५३ न�पालसरकार - समािनकरण अनदुान - नगद अनदुान १५०

कूल ज मा ४५००
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अनुसूची–७ 
सोलुदुधकु ड नगरपािलकाको संगठन संरचना र दरव दी 
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अनुसूची–८ 
कि ट जसीबाट प्र तािवत कायर्क्रमह को िववरण 

 

 

िस.नं. खचर् शीषर्क न बर िववरण कूल ज मा 

१ २२४१२ अ य स�वा शु क २४४८५५० 
२ २१११४ िफ ड भ ा १५००००० 
३ २११२१ पोशाक १२०००० 
४ २२११२ सचंार महशलु २४००० 
५ २२११२ सचंार महशलु (िवज्ञापन) १५००००० 
६ २२१२२ अ य भाडा ३००००० 
७ २२२११ इ धन ५००००० 
८ २२२१३ बीमा १००००० 
९ २२६११ अनगुमन तथा मु याकंन ५००००० 
१० २२४११ स�वा तथा परामशर् खचर् १००००० 
११   सवारी साधन मोटरसाइकल ३५०००० 
१२ २२७११ िविवध खचर् २००००० 

ज मा ७६४२५५० 
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नसुचूी–९ 
पे की तथा बे जुको िववरण 
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अनुसूची–११ 
आिथर्क वषर् २०७५।०७६ का लािग प्र ताव गिरएको कर, द तुर तथा जिरवानाको दर 

िस.नं. िववरण आ.व. २०७५/७६ का लािग िनधार्रण 
गिरएको करका दरह  

१ घर तथा जग्गा बहालमा िदएमा घर तथा जग्गा धनीबाट िलइन� बहाल कर  
(मिहलाह मा घर तथा जग्गाको वािम व भएमा िनधार्िरत दरमा १ प्रितशत छुट िदइन�) स झौता रकमको १२ प्रितशत 

घर तथा जग्गाको वािम व मिहलाह मा भएका १ प्रितशत र आ.व.को पिहलो चौमािसक िभत्रमा कर बझुाएमा १ प्रितशत छुट िदइन� । साथै, स झौता िवना घर तथा जग्गा बहालमा 
िदएमा वा िलएमा दबुै पक्षलाई जिरवाना  १००० जिरवाना गिरन�छ भन� एक आिथर्क वषर्मा नबझुाएमा वािषर्क १० प्रितशत जिरवना लाग्न�छ । 

२ मालपोत तथा भुिमकरस ब धी  

क नगरपािलकाल� मालपोत तथा भिुमकर वापत बािषर्क पमा एकमु  पमा िलइन� यनुतम कर (एक रोपनीस म यनुतम 
मािनन�) 

 ५० 

ख यनुतम िसममा भ दा बढी रह�मा (एक रोपनीभ दा बढी रह�मा) अ बल दोयम सीम अ य
 थप हुन� रकम प्रित रोपनी १० ८ ७ ५
ग मालपोत कायार्लयका लािग गिरन� जनुसकुै िसफािरस पत्रको िसफािरस द तरु  (नामसारी, चारिक ला आदी)  ५००
घ बक प्रयोजनाथर् मालपोतस ब धी िसफािरस  ३००
ङ जग्गा लिटङ्ग िसफािरस प्रित वगर् िफट ( यवसायीक प्रयोजनका लािग)  १०
च ट्र�श नक्सा  .१५० 
३ मनोर जन कर 
क िसन�मा हल सचंालन गर�मा (वािषर्क)  ५०००
ख ट�ज कायर्क्रम तथा एक् पो कायर्क्रम (एक पटकमा)
 अ . थानीय सं थाह को लािग  ५००
 आ.गैरसरकारी सं थाह को लािग  २०००
 इ. यवसाियक सं थाह को लािग  ५०००
४ िसफािरस तथा फाराम द तुर
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क प�सन िसफािरस  २००
ख न�पाली नयां नागिरकता फारामसिहत िसफािरस  १००
ग न�पाली नागिरकता प्रितिलिप फारामसिहत िसफािरस  १००
घ अंगीकृत नयां तथा प्रितिलिप नागिरकता फारामसिहत िसफािरस  १०००
ङ नागिरकताको लािग नयां तथा प्रितिलिप फाराम वापत  १०
च सिजर्िमन मचुु का गनुर् पनेर् िसफािरस (मालपोत, नागिरकता ज ता कायर्ह का लािग)  १०००
छ बि  वा पानीको िसफािरस  ५००
ज नाता प्रमािणत िसफािरस 
 अ .न�पालीमा  ३००
 आ.अंग्र�जीमा  ५००
झ घर बाटो प्रमािणत वा फुकुवा िसफािरस (प्रित िक ा)  २००
ञ अ थायी ठ�गाना प्रमािणत, अ य प्रमािणत  ५००
ट योजना सचंालनका लािग गिरन� जनुसकुै िसफािरसका लािग (योजना स झौता, प�की माग र फरफराक आदी)  ५००
ठ छुट जग्गा दतार् िसफािरस  १०००
ड स ब ध िव छ�द िसफािरस  ३००
ध घरनक्सा पास अनमुितको लािग िनव�दन र याद थप मागको फाराम द तरु  ५००
न उद्योग थापनाका लािग िसफािरस
 अ.१  लाख द�खी ३ लाखस म  १००
 आ.३ लाख द�खी ५ लाखस म  ५००
 इ.५ लाख द�खी १० लाखस म  १०००
 ई.१० लाख द�खी २५ लाखस म  १५००
 उ.२५ लाख द�खी ५० लाखस म  ३०००
 उ.५० लाख द�खी १ करोडस म  ५०००
 ए.१ करोडभ दा मािथ  ७५००
प काठ िचरान तथा िनकासीका लािग िसफािरस
 अ .घरायसी प्रयोजनका लािग प्रित ख  १००
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 आ. यवसायीक प्रयोजनका लािग प्रित क्य ुिफट  ५
फ िनिज िवद्यालय अपग्रड तथा दतार् िसफािरस
 अ.आ.िव. तहस मका लािग  ५०००
 आ.मा.िव. तहस मका लािग  १००००
 इ कल�ज/क्या पस तहस मका लािग  १५०००
ब मािथको बुँदामा कतै नसमेिटएका अ य जुनसुकै िसफािरस वापत  ३००
५  होिडर्ङ बोडर् राख्ने अनुमित वापतको शु क प्रित गोटा
क मिदरा तथा सतूीर्ज य बाह�कको िवज्ञापनमा  ५००
ख मिदरा तथा सतूीर्ज य सिहतको िवज्ञापनमा  १०००
ग िडलरमा आधािरत यवसाियक यानरमा ( यवसाियक प्रचार)  १५००
घ रोडक्रस यानर प्रित गोटा (एक ह ा/मिहनाको लािग)  १००/५००
ङ पोल यानर प्रित गोटा (एक ह ा/मिहनाको लािग)  ५०/२५०
च कुनै खास मह सोव/जात्रा/प्रितयोिगता/ यवसाियक होिडर्ङ बोडर् (न.पा. तोक�को थानमा) प्रित क्य ुिफट  ५
६  िधतो तथा स पि  मु याकंन गरे वापत मु यािकत कूल रकममा प्रित हजार  २
७  जग्गा सीमा िववादमा अिमन खटाइ सीमाङ्कन गनुर् पदार् िनवेदकले एक पटकका लािग ितनुर्पनेर् शु क  १०००
८  अ थायी घु ती पसल वापत िलइने कर प्रित िदन
क कपडा पसल/ खद्रा पसल/ भाँडा पसल/घ्य ुपसल  २५
ख तरकारी/ फलफुल पसल  १०
ग हाँस/कुखरुा िबिक्र प्रित गोटा  ५
घ चौपाया जनावरह  िबिक्र प्रित गोटा  २५
ङ ना लो भकारीज ता चोयाबाट बनाइएका ब त ुप्रित गोटा  ५
च खाद्या न िबिक्र प्रित बोरा  ५
छ र�िडयो घडी ज ता इल�क्ट्रोिनक्स सामानह  २०
ज िढक पसल (सटरह  वापत)  २०
झ अ य जनुसकुै पसलह  वापत  २०
९  पािकर् ङ शु क (प्रित िदन)
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क कार तथा िजपका लािग  ५०
ख ट्रयाक्टर  ७५
ग ट्रक तथा बस  १००
घ लहरी, डोजर, काभ�टर तथा लोडर  १५०
१०  यवसाय दतार् शु क (सबै उद्योगह का लािग तोिकएकोमा बाहेक)  ५००
११  यवसाय दतार् प्रमाणपत्र प्रितिलिप  ३००
१२  घ वगर्को लाइस�स/इजाजत पत्र  (नवीकरण .२०००,सिूचकृत: .१०००, प्रितिलिप .५००) . ५०००
१३  यवसाय निवकरण वािषर्क शु क क ख ग घ
क वल�री पसल ५००० ४००० ३००० २०००
ख इल�क्ट्रोिनक्स तथा इल�िक्ट्रकल पसल २५०० २००० १५०० १०००
ग मिदरा तथा सिूतर्ज य पदाथर् सिहतको पसल ३५०० ३००० २५०० २०००
घ िकराना पसल तथा अ य पसल १५०० १००० ८०० ५००
ङ सवारी साधन िवक्र�ता पसल/ सो म ५००० ४००० ३००० २०००
च हाडर्व�यर तथा िनमार्ण सामाग्री स लायसर् ५००० ४००० ३००० २०००
छ अ य िविवध प्रकारका पसलह  तथा यवसायह (ज तो ममर्त क�द्रह , पलु हाउस, िजम हाउस, मास ुपसल लगायत कुनै 

पिन शीषर्कमा नपर�का यवसायह ) 
२००० १५०० १००० ५००

ज फिनर्चर िनमार्ण गिर िबिक्र गनेर् यवसाय ३००० २५०० २००० १५००
झ िग्रल उद्योग ५००० ४००० ३००० २०००
ञ कुटानी िपसानी िमल १००० ७०० ५०० ३००
ट ऊजार्मलुक उद्योग (वाय ुग्याँस, तथा अ य ोतह बाट ऊजार् पैदा गनेर् उद्योग यवसाय) २५०० २००० १५०० १०००
ठ मोटरसाइकल ज ता दईु पाङ्ग्र� सवारी साधन ममर्त गनेर् वकर् सप २००० १५०० १००० ५००
ढ चारपाङ्ग्र� तथा ह�िभ इक्यपुम�ट र ट्रयाक्टर ज ता सवारी साधनह  ममर्त गनेर् वकर् सप ३००० २५०० २००० १५००
ण पयर्टन उद्योग वािषर्क शु क
 अ.होटल, र�ुँरा, बार आदी  ५००० ३००० २००० १०००
 आ.िचया पसल तथा ब�करी पसल २००० १५०० १००० ५००
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इ.िजप, बस काउ टर  कुनै एउटाको मात्र काउ टर भएमा  १५०० र दईु 
वा सोभ दा बढी भएका  २५०० िलइन�छ । 

 ई.ट्राभल एज�सी  ३५०० ३००० २५०० २०००
 उ.तार� होटल, िरसोटर् आदी  १००००
त सेवा तथा सचंार उद् योग वािषर्क शु क
 अ.छापाखाना, परामशर् स�वा, फोटोग्राफी ज ता प्रकृतीका पसलह ५००० ३००० २००० १०००
 आ.िनिज क्ष�त्रका स चार थापना प्रित टावर  ५०००
 इ.िनिज क्ष�त्रका मोवाइल स�वा प्रदायक ५००० ३००० २००० १०००
 ई.ईम�ल तथा इ टरन�ट स�वा प्रदायक सं था ५००० ३००० २००० १०००
थ वा य सेवा 
अ सं था दतार् शु क  १००००
द वािषर्क शु क 
 अ.प्राइभ�ट अ पताल तथा निसर्ङ होम ३५००० ३०००० २५००० २००००
 आ वा य िक्लिनक तथा याव स�वा ७००० ५००० ४००० ३०००
 इ औषिध पसल तथा म�िडकल स�वा ५००० ४००० ३००० २०००
ध काठ िचरानी िमल 
 अ.दतार् शु क  ५०००
 आ.वािषर्क नवीकरण शु क २०००० १५००० १०००० ५०००
न कृिष,  पश,ु  व यज त ुतथा वन पैदावरमा आधािरत उद्योग यवसायीक सं था तथा समहू ३००० २५०० २००० १०००
प इ धन आयल टोसर्  
 अ.दतार् तथा अिभल�िखकरण शु क  ५०००
 आ.वािषर्क निवकरण शु क ३०००० २५००० २०००० १५०००
फ भाषा िशक्षण, ट्यसुन कक्षा, क यटुर कक्षा ज ता तालीम कक्षा सचंालन गनेर् यवसाय ५००० ३००० २००० १०००
ब वैद�िशक रोजगार स�वा ५००० ३००० २००० १०००
भ घरजग्गा खिरद िबिक्र स�वा (ब्रोकर स�वा) ५००० ३००० २००० १०००
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क वगर् =  १० लाख भ दा मािथ ि थर पुँजी भएको
ख वगर् =  ५ लाख द�खी १० लाखस म ि थर पुँजी भएको 
ग वगर् =   ३ लाख द�खी ५ लाख स म ि थर पुँजी भएको 
घ वगर् =  ३ लाखस म ि थर पुँजी भएको 
मािथ उ ल�िखत क, ङ, च, झ, द (अ) र प (आ) को लािग द�हायबमोिजम हुन�छ । 
क वगर् =  ५० लाख भ दा मािथ ि थर पुँजी भएको 
ख वगर् =  ३० लाख द�खी ५० लाखस म ि थर पुँजी भएको 
ग वगर् =   १० लाख द�खी ३० लाख स म ि थर पुँजी भएको 
घ वगर् =  १० लाखस म ि थर पुँजी भएको साथै, प्र य�क आिथर्क वषर्को निवकरण द तरु नबझुाएमा १० प्रितशत जिरवाना लाग् न�छ । 
म सामुदाियक जलिवद्यत वािषर्क शु क
अ १०० िकलो वाटस म   १००००
आ १०० िकलो वाटद�खी १ म�गा वाटस म  ५००००
इ १ म�गा वाटभ दा मािथ   १०००००
य यवसाियक जलिवद्यत उ पादन वािषर्क शु क
अ १०० िकलो वाटस म   २५०००
आ १०० िकलो वाटद�खी १ म�गा वाटस म  ७५०००
इ १ म�गा वाटद�खी २५ म�गावाटस म  १५००००
ई २६ म�गा वाटद�खी १०० म�गा वाटस म  ३०००००
उ १०० म�गा वाटभ दा मािथ  ५०००००
र सामुदाियक एफ.एम. तथा रेिडयो टेशन 
अ दतार् वा अिभल�िखकरण शु क  ५०००
आ वािषर्क निवकरण शु क  ३०००
ल िवि य सं थाह  वािषर्क शु क
अ न�पालको पणुर् वािम व वा नगरपािलकाको बैिकङ कारोबार हुन� वािण य बक बाह�कका कारोबार गनेर् मख्य कायार्लय रह�मा 

(िबमा क पनी सम�त) 
 १००००

आ िवकास बक, सहकारी सं था, िवि य सं था र िधतोपत्र कारोबार गनेर् सं था  २०००
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इ शाखा कायार्लय सचंालन गर�कोमा उ ल�िखत शु कमा २५ प्रितशत
ई र�िमट्या स स ब धी स�वा सचंालन गनेर् तथा मद्रा सटही काउ टर  १०००
उ कृिष सहकारी सं था, िकसान सहकारी सं था  ५००
व गैरसरकारी सं था सुिचकृत, दतार्, निवकरण तथाकायर्क्रम वीकृती िलनका लािग
अ सोलखुु ब ुिज लाभ दा बािहर दतार् भई नगरपािलकालाई कायर्क्ष�त्र बनाएका सं थाह  १००००
आ सोलखुु ब ुिज लािभत्र दतार् भई नगरपािलकालाई कायर्क्ष�त्र बनाएका सं थाह  १०००
१४  िचिक सक, किवराज, ईि जिनयर, काननु यवसायी, ल�खापिरक्षण, द त िचिक सक, अनसु धानकतार्, पशिुचिक सक आदी 

ज ता स�वा प्रदान गनेर्ह का लािग वािषर्क स�वा शु क 
 १०००

१५  काग  यवसाय शु क 
क सामान ढुवानी गनेर् क पनी ता फमर्को लािग दतार् शु क  १५००
ख सामान ढुवानी गर�वापतको काग  शु क प्रित क� जी  १.५० 
१६  िनजी तथा भाडाका सवारी साधन पटके कर
क बस, ट्रक, लहरी  ३०
ख ट्रयाक्टर   ५०
ग कार, िजप, यान, िपकअप आदी हलकुा सवारी साधन  २०
घ हवाई क पनीका लािग वािषर्क शु क  १००००
१७  नगरपािलकाको वािम वमा रह�को जग्गामा बन�को घर वा टहरामा घरधनी आफ बस�मा प्रित वगर् िफट वािषर्क बालिबटौरी कर 

(कसैलाई भाडामा िदएमा घर जग्गा बहाल कर वापतको कर िलइने) 
 १२

१८  ढुंगा िगटी तथा बालुवा (प्रित घन िफट)
क ोतबाट संकलन गर�कोमा  २
ख िनकासी गर�मा (संकलनमा थप हुन)  २
१९  कायार्लयको इक्युपमे ट तथा सवारी साधन भाडामा िदएमा
क एक्साभ�टर २२० िस.िस.(प्रित घ टा)  ५०००
ख याकुलोडर (प्रित घ टा)  २५००
ग डबल ट�डम रोलर (प्रित घ टा)  ३५००
घ टायर भएको रोलर (प्रित घ टा)  ४०००
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ङ ह�भी िट्रपर (प्रित िदन)  १००००
च सानो िट्रपर (प्रित िदन)  ५०००
२०  अ य करह : प्रचिलत काननुबमोिजम हुन� तथा कायर्पािलकाल� आव यकता अनसुार करका शीषर्कह  थपघट गिर सभाबाट 

अनमुोदन गराउन सक्न�छ । 
मािथ उ लेिखत द तुर एक आिथर्क वषर्िभत्र नबुझाएमा बुझाउनु पनेर् द तुरमा १० प्रितशत जिरवाना लाग्नेछ ।
२५ कृिष उ पादन, जिडबठुी र अ य स�वामा द�हाय बमोिजम िनकासी कर तथा शु क
क अलैची प्रित क�जी  ०.५०
ख िचराइतो प्रित क� .जी.   २ 
ग लोक्ता र अघेर्ली प्रित क� .जी.  २
घ न�पाली कागज प्रित कोरी    ५ 
ङ सगु ध वाल प्रित क�जी   १ 
च सतवुा ितन तल� बाँको    २ 
छ लौठ स ला प्रित क� .जी .   १
ज सनुपाती प्रित क� .जी.   १ 
झ बै ं ग पाती प्रित क� .जी.   १
ञ कुट्टी प्रित क� .जी.   १ 
ट मिजठो प्रित क� .जी.   १
ठ पदम चाल /चु ठी प्रित क�.जी.  १ 
ड बोझो प्रित क� .जी.   १
ढ बनलसनु प्रित क� .जी.   २ 
ण िभरमह प्रित िलटर   ५ 
त जटामसी प्रित क� .जी.   ३ 
थ िवस प्रित क� .जी.   २ 
द िबसमा प्रित क� .जी.   ५ 
ध इ द्र�णीको बीउ प्रित क� .जी.   १ 
न कुिरला प्रित क� .जी.   १ 
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प पाँचऔल� प्रित क� .जी.   ५ 
फ ओखर बोक्रा प्रित क� .जी.   १ 
ब िसलािजत प्रित क� .जी.   २ 
भ द्राक्ष प्रित क� .जी .   १ 
म याउ प्रित क� .जी.   २ 
य अमला प्रित क� .जी.   १ 
र िनमर्सी प्रित क� .जी.   २० 
व मिु ल )फ यांग (प्रित क�.जी.  २ 
श याउ प्रित क� .जी.   १ 
ष याउ प्रित क� .जी.   १ 
स सानो िजउँदो पश ुिनकासी   ३० 
ह ठुलो िजउँदो पश ुिनकासी   ५० 
क्ष काँचो छाला प्रित क� .जी .   १० 
त्र हाडखोर प्रित बोरा (३० क�.जी.)  १० 
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घर नक्सा पास,  नामसारी तथा अिभलेखीकरण वापत : 

नोट:मािथ उ ल�िखत कर, जिरवाना तथा शु कका दरह  बझुाउन ुपनेर् समय सीमािभत्र नबझुाएमा वािषर्क १० प्रितशतका दर (मािथ उ ल�ख नभएको हकमा)ल� जिरवाना लाग्न�छ । 
 

१. भवन, घर नक्सा पासको लािग

भवनको िकिसम 
प्रयोजन (प्रित वगर् िफटका लाग्न� द तरु) 

कैिफयत 
      आवािसय औधोिगक/ यापािरक              सरकारी          सं थागत 

क वगर् १० १३ ० १३
ख वगर् ६ ८ ० ८
ग वगर् ५ ७ ० ७
घ वगर् ३ ५ ० ६
२. भवनको नामसारी गनर्का लािग 
क वगर् ४ ७ ० ७
ख वगर् ३ ५ ० ५
ग वगर् २ ५ ० ५
घ वगर् १ २ ० २
३. भवनको मापद ड अनुसार नक्सा पास नहुने घरह को अिभलेिखकरण कायर् गनर्का लािग 
क वगर् ५ ७ ० ८
ख वगर् ४ ५ ० ६
ग वगर् २ ४ ० ५
घ वगर् १ २ ० ३
४. क पाउ ड वाल िनमार्ण कायर् गदार् प्रित वगर् िफट  ०.५०
५. भवन िनमार्ण गनेर् याद समा  भई याद थप गनुर् पर�मा नक्सा पासको लािग बझुाएको द तरुको १० प्रितशत जिरवाना लाग्न� ।
६. नक्सा पास संशोधन गराए वापत हुन� द तरु- नक्सा पास द तरुको २५ प्रितशन हुन�छ ।
७. यस नगरपािलकामा यवसाय दतार् नगराएको प्रािविधक परामशर् स�वा फमर् माफर् त घर नक्सा बनाई प�श गदार् प्रित वगर् िफट  ०।५० थप द तरु लाग्न�छ ।
नोट: नक्सा पास भई भवन िनमार्ण भसैक�को भवन मिहलाह को नाममा नामसारी गदार् २५ प्रितशत रकम छुट िदइन�छ ।
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अनुसूची-१० 
सघंीय तथा प्रदेश म त्रालयबाट न.पा. क्षत्रमा साझेदारीमा सचंालन गिरने कायर्क्रमह  

  

िस.नं. खचर्शीषर्क नं. योजनातथा कायर्क्रमको िववरण सघंीयखान�पानी 
म त्रालय 

सघंीयशहरी िवकास 
म त्रालय ज माबज�ट 

१   वडा नं. ८ क�ङको प ाल, म�राङदीङ र 
लाखोपमा खान�पानी िनमार्ण कायर् ४००००००   ४०००००० 

२   वडा नं. ९ को गु बाटोल, गोरा, पोखरीचौर 
गोराखानी खान�पानी िनमार्ण कायर् वडानं९ ६५००००   ६५०००० 

३   फा लु खान�पानी िनमार्ण कायर् (समपरुक 
कोषबाट ५ लाख थप) वडा नं४ ५०००००   ५००००० 

४   गु बा टोल स ल�री खान�पानी िनमार्ण कायर् ५००००० ५०००००

५   फोहोरमलैा यव थापन क�द्रको प्रारि भक 
वातावणीय अ ययन तथा पवूार्धार िवकास   ५०००००० ५०००००० 

६   स ल�री बसपाकर्  िनमार्ण कायर् ५०००००० ५००००००
ज मा ५६५०००० १००००००० १५६५००००
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अनुसूची ११ 
वािषर्क कायर्क्रम कायार् वयन तािलका 

क्र. 
सं. 

कामको िववरण िमित समय थान 
कायार् वयन गनेर् 

शाखा 
सहयोगी

१. 
यस िज ला अ तगर्तका गै.स.स.तथा 
नगरपािलकाको आ.व. २०७४/०७५ को 
वािषर्क समीक्षा 

२०७५ साउन १५ र 
१६ गत� 

िवहान १० 
बज� द�िख 
अपरा ह ५ 
बज�स म 

 
िज.स.स. सभा हल सचुना शाखा स बि धत शाखा 

2. 
नगरपािलका र अ तगर्त आ.व. 
२०७४/०७५ मा भए गर�का काम कारवाही 
बार� सावर्जिनक सनुवाई 

२०७५ साउन २५ गत� 

िवहान १० 
बज� द�िख 
अपरा ह ५ 
बज�स म 

 
िज.स.स. सभा हल सचूना शाखा स बि धत शाखा 

३. नगरपािलकाको आ तिरक ल�खा परीक्षण 
स प  न २०७५ भाद्र मसा तस म आिथर्क प्रशासन शाखा स बि धत शाखा 

४. 

नगरपािलकाका वडा यक्ष, वडा सिचव, 
प्रा.स. तथा सामािजक पिरचालकह लाई  
बज�ट, नीित तथा कायर्क्रम र मागर्दशर्न एवं 
सावर्जिनक सनुवाई, समीक्षा लगायत 
वडाको कायर्संचालन बार� १ िदन� 
अिभमखुीकरण 

२०७५ भाद्र 
मिहनािभत्र 

िवहान ११:०० 
बज� द�िख 

 
 
 

िज.स.स. सभा हल 

सचूना शाखा स बि धत शाखा 

५. 
नगरपािलकाबाट आ.व. २०७४/०७५ मा 
भए गर�का कायर्ह को सामािजक 
परीक्षणको म यौदा प्र तिुत 

२०७५ आि न 
२१ गत� 

िवहान ११:०० 
बज� 

 
िज.स.स. सभा हल सचूना शाखा स बि धत शाखा 

६. नगरपािलकाबाट आ.व. २०७५/०७६ मा 
गिरन� सामािजक पिरचालन र िवकास २०७५ आि न मसा तस म 

सामािजक िवकास 
शाखा प्रशासन शाखा 
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स ब धी कायर्ह को सचंालन गनर् सचूना 
प्रकाशन र गै.स.स. सँग स झौता स प  न 

 
७. 

 
नगरपािलकाबाट चाल ुआ.व. २०७५/०७६ 
मा सचंालन गिरन� पवूार्धार कायर्ह को सवेर् 
िडजाइन स प  न 

 
२०७५ काितर्क १५ स म 

 
प्रािविधक शाखा 

 
योजना शाखा 

८. 
नगरपािलका ोत अनमुान सिमितबाट 
नगरपािलकाको कूल ोतको अनमुान, 
िव �षण एवं प्रक्ष�पण वैठक 

२०७५ काितर्क 
मसा तस म   राज व उपशाखा आिथर्क प्रशासन र 

योजना शाखा 

९. स�वा क�द्र तथा वडा कायार्लयह सगँ गिरन� 
चौमािसक प्रगित समीक्षा २०७५ मंसीर ४  गत� िवहान ११ 

बज� िज.स.स. को सभाकक्ष िवहान ११ बज� िज.िव.स. सभा हल 

१० 

नगरपािलकाबाट आ.व. २०७५/०७६ मा 
संचालन गिरन� योजना तथा कायर्क्रम 
(सामािजक िवकास-Software) को सचूना 
प्रकाशन वा उपभोक्ता सिमितह सँग 
संझौता स प न तथा उपभोक्ता सिमितका 
पदािधकारीलाई अिभमखुीकरण 

 
 

२०७५ मंसीर १५ गत� 

 
 

िवहान ११ 
बज� 

 
 

योजना शाखा 
सामािजक िवकास शाखा 

सचूना प्रिविध  शाखा स बि धत शाखा 

११ 

नगरपािलकाबाट आ.व. २०७५/०७६ मा 
संचालन गिरन� योजना तथा कायर्क्रम 
(भौितक पवूार्धार तफर् )) गनर् उपभोक्ता 
सिमितह  तथा िनमार्ण यवसायीसँग 
संझौता स प न तथा उपभोक्ता सिमितका 
पदािधकारीलाई अिभमखुीकरण 

 
 
 

२०७५ मंसीर मसा त 

 
 
 

िवहान ११ 
बज� 

 
 
 

स बि धत वडा कायार्लय 

योजना शाखा तथा 
सामािजक िवकास 
शाखा 

स बि धत शाखा 

१२ 
नगरपािलका अ तगर्त आ.व. २०7५/०७६ 
मा भए गर�का काम कारवाही बार� 
सावर्जिनक सनुवाई 

२०७५ माघ १५ गत� 
 

िवहान ११ 
बज� द�िख 

 
िज.स.स. को सभाकक्ष सचूना  प्रिविध शाखा स बि धत शाखा 
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१३ िवषयगत कायार्लयह सँग गिरन� चौमािसक 
प्रगित समीक्षा २०७५ चैत्र ४ गत� िवहान ११ 

बज� िज.स.स. को सभाकक्ष सचूना शाखा स बि धत शाखा 

 
 

१४ 

 
 
नगरपािलका तथा वडाल� आिथर्क वषर् 
२०७५/०७६ बज�ट तथा कायर्क्रम स झौता 
स प न गनेर् 

 
 

२०७६ चैत्र मसा त 

 
 

अपरा ह ५ 
बज�िभत्र 

 
 

योजना शाखा 

 
प्रशासकीय अिधकृत वा 
प्रमखु प्रशासकीय 
अिधकृतल� तोक�को 
अ य अिधकृत 

 
 
स बि धत शाखा 

१५ नगर तरीय बालक्लव स  जालको वािषर्क 
भ�ला 207५ चैत्र २५ गत� िवहान ११ 

बज� िज.स.स. सभाकक्ष सामािजक िवकास 
शाखा सचूना शाखा 

१६ 
नगर तरीय राज व परामशर् सिमितबाट 
आ.व. २०७६/07७ को लािग राज वको 
िसफािरश 

२०७६ वैशाख २ गत� िवहान ११ 
बज� द�िख उपप्रमखुको कायर्कक्ष राज व शाखा स बि धत शाखा 

1७ आ.व. २०७६/07७ का लािग बज�ट क्ष�त्र 
िसमा तथा मागर्दशर्न िनधार्रण २०७६ वैशाख ७ गत� िवहान ११ 

बज� द�िख नगर प्रमखुको कायर्कक्ष योजना शाखा स बि धत शाखा 

१८ 
आ.व. २०७६/07७ का लािग वडागत 
बज�ट क्ष�त्र िसमा िनधार्रण गरी मागर्दशर्न 
सिहत वडामा पठाउन� 

२०७६ बैशाख १० गत� अपरा ह २ 
बज� प्रशासकीय अिधकृत योजना शाखा स बि धत शाखा 

1९ वडा तरीय योजना तजुर्मा सिमितको बैठक २०७६ बैशाख १३ गत� िवहान बज� वडा यक्षको कायर्कक्ष वडा सिचव 
स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२०  
व ती तरीय भेला 

 
२०७६ बैशाख १८ 
देिख २८ गतेस म 

िवहान ११ 
बजे 

वडा कायार्लयले तोकेको 
व तीको थान वडा सद य 

सेवा के द्र प्रमुख 
वडा सिचव 
सामािजक 
पिरचालक 
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वडा नं. १ 
 

 
२०७६ बैशाख १८ गत� 

िवहान ११ 
बज� द�िख  

" 
 
वडा सद य 

स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२०७६ बैशाख १८ गत� िवहान ११ 
बज� द�िख " वडा सद य 

स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२०७६ बैशाख १८ गत� िवहान ११ 
बज� द�िख " वडा सद य 

स�वा क�द्र प्रमखु 
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

 
वडा नं. २ 

२०७६ बैशाख १८ गत� िवहान ११ 
बज� द�िख " वडा सद य 

स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२०७६ बैशाख १८ गत� िवहान ११ 
बज� द�िख " वडा सद य 

स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२०७६ बैशाख १८ गत� िवहान ११ 
बज� द�िख " वडा सद य 

स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

वडा नं. ३ 

२०७६ बैशाख १८ गत� िवहान ११ 
बज� द�िख " वडा सद य 

स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२०७६ बैशाख १८ गत� िवहान ११ 
बज� द�िख " वडा सद य 

स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 
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२०७६ बैशाख १८ गत� िवहान ११ 
बज� द�िख " वडा सद य 

स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

वडा नं. ४ 

२०७६ बैशाख १८ गत� िवहान ११ 
बज� द�िख " वडा सद य 

स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२०७६ बैशाख १८ गत� िवहान ११ 
बज� द�िख " वडा सद य 

स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२०७६ बैशाख १८ गत� िवहान ११ 
बज� द�िख " वडा सद य 

स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

वडा नं. ५ 

२०७६ बैशाख १८ गत� िवहान ११ 
बज� द�िख " वडा सद य 

स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२०७६ बैशाख १८ गत� िवहान ११ 
बज� द�िख " वडा सद य 

स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२०७६ बैशाख १८ गत� िवहान ११ 
बज� द�िख " वडा सद य 

स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

वडा नं. ६ 

२०७६ बैशाख १८ गत िवहान ११ 
बज� द�िख 

" वडा सद य स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२०७६ बैशाख १८ गत िवहान ११ 
बज� द�िख 

" वडा सद य स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
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सामािजक पिरचालक

२०७६ बैशाख १८ गत िवहान ११ 
बज� द�िख 

" वडा सद य स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

वडा नं. ७ 

२०७६ बैशाख १८ गत िवहान ११ 
बज� द�िख 

" वडा सद य स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२०७६ बैशाख १८ गत िवहान ११ 
बज� द�िख 

" वडा सद य स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२०७६ बैशाख १८ गत िवहान ११ 
बज� द�िख 

" वडा सद य स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

वडा नं. ८ 

२०७६ बैशाख १८ गत िवहान ११ 
बज� द�िख 

" वडा सद य स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२०७६ बैशाख १८ गत िवहान ११ 
बज� द�िख 

" वडा सद य स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२०७६ बैशाख १८ गत िवहान ११ 
बज� द�िख 

" वडा सद य स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

वडा नं. ९ 
२०७६ बैशाख १८ गत िवहान ११ 

बज� द�िख 
" वडा सद य स�वा क�द्र प्रमखु

वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 
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२०७६ बैशाख १८ गत िवहान ११ 
बज� द�िख 

" वडा सद य स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२०७६ बैशाख १८ गत िवहान ११ 
बज� द�िख 

" वडा सद य स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

वडा नं.१० 

२०७६ बैशाख १८ गत िवहान ११ 
बज� द�िख 

" वडा सद य स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२०७६ बैशाख १८ गत िवहान ११ 
बज� द�िख 

" वडा सद य स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२०७६ बैशाख १८ गत िवहान ११ 
बज� द�िख 

" वडा सद य स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

वडा नं. ११ 

२०७६ बैशाख १८ गत िवहान ११ 
बज� द�िख 

" वडा सद य स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२०७६ बैशाख १८ गत िवहान ११ 
बज� द�िख 

" वडा सद य स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२०७६ बैशाख १८ गत िवहान ११ 
बज� द�िख 

" वडा सद य स�वा क�द्र प्रमखु
वडा सिचव 
सामािजक पिरचालक 

२१. बज�ट तथा कायर्क्रम तजूर्मा सिमितको वैठक २०७६ बैशाख ३० गत िवहान ११: 
बज� द�िख 

उपप्रमखुको कायर्कक्ष योजना शाखा स बि धत शाखा
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२२. िवषयगत सिमितको बैठक २०७६ ज�ठ १ द�िख १० 
गत�स म 

िवहान ११ 
बज� द�िख 

प्रमखु प्रशासकीय 
अिधकृतको कायर्कक्ष 

योजना शाखा स बि धत शाखा

२३ आिथर्क वषर् २०७५/०७६ योजना तथा 
कायर्क्रम कायार् वयन गनेर् गरी उपभोक्ता 
सिमित वा िनमार्ण यवसायील� 
नगरपािलकासँग स झौता गरी िज मा 
िलएको योजना तथा कायर्क्रम स प न गनेर् 

२०७६ ज�ठ २५ गत�िभत्र कायार्लय 
समयिभत्र 

वडा यक्ष वडा सद य
वडा सिचव 
स�वा क�द्र प्रमखु 
सामािजक पिरचालक 

स बि धत शाखा

२४ आिथर्क वषर् २०७५/०७६ योजना तथा 
कायर्क्रम कायार् वयन गनेर् गरी उपभोक्ता 
सिमित वा िनमार्ण यवसायील� वडा 
कायर्लय तथा योजना अनगुमन सिमितको 
िसफािरश सिहत नगरपािलकामा अि तम 
भक्तानी र योजना फरफारकका लािग प�श 
गनेर्  

२०७६ ज�ठ मसा तिभत्र कायार्लय 
समयिभत्र 

योजना शाखा प्रशासकीय अिधकृत वा 
प्रमखु प्रशासकीय 
अिधकृतल� तोक�को 
अिधकृत 

स बि धत शाखा

२५. बज�ट तथा कायर्क्रम तजुर्मा सिमितबाट 
आिथर्क वषर् २०७६/०७७ को बज�ट तथा 
कायर्क्रम नगर कायर्पािलकामा प�श 

२०७६ असार ५ गत� 
गत� 

िवहान ११ 
बज� द�िख 

नगर प्रमखुको कायर्कक्ष बज�ट तथा कायर्क्रम 
तजुर्मा सिमित 

प्रमखु प्रशासकीय 
अिधकृत 

२६ नगर कायर्पािलकाबाट  आिथर्क वषर् 
२०७६/०७७ को बज�ट तथा कायर्क्रम 
वीकृित 

२०७६ असार  १० गत िवहान १० 
बज� द�िख 

नगर प्रमखुको कायर्कक्ष नगर कायर्पािलका प्रमखु प्रशासकीय 
अिधकृत 

२७ नगर प्रमखुबाट आिथर्क वषर् २०७६/०७७ 
को बज�ट तथा कायर्क्रम नगसभामा प�श 

२०७६ असार  १० गत िवहान १२ 
बज� द�िख 

िज.स.स. को सभाकक्ष नगर प्रमखु प्रमखु प्रशासकीय 
अिधकृत 

२८ आिथर्क वषर् २०७५/०७६ योजना तथा 
कायर्क्रम कायार् वयन गनेर् गरी उपभोक्ता 
सिमित वा िनमार्ण यवसायील� प्रािविधक 
मू याङ्कन तथा योजना अनगुमन 

२०७६ असार १५ गत कायार्लय 
समयिभत्र 

आिथर्क प्रशासन शाखा प्रशासकीय अिधकृत वा 
प्रमखु प्रशासकीय 
अिधकृतल� तोक�को 
अिधकृत 

स बि धत शाखा
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सिमितको िसफािरश बमोिजम 
नगरपािलकामा अि तम भक्तानी र योजना 
फरफारकका लािग प�श गर�कोमा 
नगरपािलकाबाट अि तम भक्तानी 

२९ न�पाल सरकार प्रद�श  सरकारल� तोक�को 
आिथर्क, िव ीय तथा भौितक िववरण तथा 
प्रितव�दन तयारी 

२०७६ असार ३१ गत कायार्लय 
समयिभत्र 

आिथर्क प्रशासन शाखा
प्रािविधक शाखा 

प्रशासकीय अिधकृत वा 
प्रमखु प्रशासकीय अिधकृतल� 
तोक�को अिधकृत 

स बि धत शाखा

३0 आ.व. २०७५/०७६ मा सचंािलत 
कायर्क्रमह को सावर्जिनक ल�खा परीक्षण 

२०७६ असार २७ गत िवहान ११ 
बज� द�िख 

िज.स.स. को सभाकक्ष सचूना शाखा आिथर्क प्रशासन शाखा 
योजना शाखा प्रािविधक 
शाखा 

३१ नगरपािलका अ तगर्त आ.व. २०7५/०७६ 
मा भए गर�का काम कारवाही बार� 
सावर्जिनक सनुवाई 

२०७६ असार ३0 गत िवहान ११ 
बज� द�िख 

िज.स.स. को सभाकक्ष सचूना  प्रिविध शाखा स बि धत शाखा

३२. नगरपािलकाबाट तोिकएका कायर्ह  
समयमा स पादन गनेर् वडाह लाई परु कार  
िवतरण 

२०७६ असार ३० गत िवहान ११ 
बज� 

िज.िव.स. सभाकक्ष प्रशासन शाखा स बि धत शाखा

३३. न�पाल सरकार प्रद�श  सरकारल� तोक�को 
आिथर्क, िव ीय तथा भौितक िववरण  तथा 
प्रितव�दन स बि धत िनकायमा पठाउन� 

२०७६ साउन १० गत िवहान ११ 
बज�िभत्र 

आिथर्क प्रशासन शाखा
सचूना प्रिविध शाखा 

प्रशासकीय िधकृत वा 
प्रमखु प्रशासकीय 
अिधकृतल� तोक�को 
अिधकृत 

स बि धत शाखा

३४. वडा सिचवह ल� पिहलो चौमािसकको 
प्रशासिनक खचर्  िलइसक्न ुपनेर् 

२०७६ साउन  १५ गत कायार्लय 
समयिभत्र 

आिथर्क प्रशासन शाखा प्रशासन शाखा स बि धत शाखा

३५. नगरपािलका अ तगर्त आ.व. २०७५/०७६ 
मा भए गर�का काम कारवाही बार� 
सावर्जिनक सनुवाई 

२०७६ असार ३0 गत िवहान ११ 
बज� द�िख 

िज.स.स. को सभाकक्ष सचूना  प्रिविध शाखा स बि धत शाखा
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३६. नगरपािलकाको मािसक, चौमािसक तथा 
वािषर्क पमा िव ीय तथा भौितक प्रगित 
िववरण सावर्जिनक गनेर् 

मािसक
प्र य�क चौमािसक समा  
भएको ५ िदन िभत्र 
चौमािसक 
२०७१ मंसीर ५  गत� 
िभत्र 
२०७० चैत्र ५ गत� िभत्र 
वािषर्क 
२०७६ साउन १० गत� 
िभत्र 

अपरा ह १ 
बज� 

नगरपािलकाको सचूना पाटी
नगरपािलकाको ब�भसाइट 

www.solududhkundam
un.gov.np 

नगरपािलकाको एि लक�शन 

सचूना शाखा स बि धत शाखा

३७. वडाको चौमािसक तथा अद्धर्वािषर्क प्रगित 
समीक्षा 

चौमािसक
२०७५ मंसीर ३ गत� 
२०७५ चैत्र ३ गत� 
अद्धर्वािषर्क 
२०७५ माघ ६ गत�

िवहान ११ 
बज� 

वडा कायार्लय वडा सिचव स�वा क�द्र प्रमखु
सामािजक पिरचालक 

३८. नगर तरीय गै.स.स. ह सँगको अद्धवािषर्क 
प्रगित समीक्षा 

२०७५ माघ २० गत िवहान ११ 
बज� 

िज.स.स. सभाकक्ष सचूना तथा प्रिविध 
शाखा 

सामािजक िवकास 
शाखा 

३९. पत्रकारह सँग चौमािसक पमा गिरन� 
अ तिक्रर् या एवं साक्षा कार 

२०७५ मंसीर ७  गत
२०७५ चैत्र ७ गत� 

िवहान ११ 
बज� 

िज.स.स. सभा हल सचूना तथा प्रिविध 
शाखा 

स बि धत शाखा

४०. नगरपािलकाल� आ.व. २०७५/७६ मा भए 
गर�का कायर्ह को वािषर्क समीक्षा 

२०७६ साउन १८ द�िख 
१९ 

िवहान ११ 
बज�द�िख 

िज.स.स. सभाहल सचूना तथा प्रिविध 
शाखा 

स बि धत शाखा

४१.  वािषर्क प्रगित प्रितव�दन पिु तका प्रकाशन 
तथा सावर्जिनकीकरण 

२०७६ साउन ३० गत िवहान ११ 
बज� 

नगर प्रमखुको सभाकक्ष सचूना तथा प्रिविध 
शाखा 

स बि धत शाखा

४२.  नगरपािलका तथा तरमा नगरपािलका, प्रद�श 
वा न�पाल सरकार र गै सरकारी सं था वा अ य 
िनकायबाट भए गर�का कायर्ह को अनगुमन 

क तीमा प्र य�क १५/१५ 
िदनमा 

िवहान ११ 
बज�द�िख 

योजना शाखाल� बनाएको 
कायर्योजना बमोिजम 
स बि धत वडामा 

सचूना तथा प्रिविध 
शाखा 

स बि धत शाखा
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