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नगयसबाका सबाध्मऺ भहोदम 

प्रभङ्टख अङ्झतङ्झथज्मू, 

ङ्जवङ्ञशष्ट अङ्झतङ्झथज्मू, 

अङ्झतङ्झथज्मूहरु, 

नगय सबाकासम्ऩूणय सदस्मज्मूहरु,  

सम्ऩूणय कभयचायी वगय, 
ऩत्रकाय ङ्झभत्रहरु, 
 सॊघीम रोकताङ्ञरत्रक गणतरत्रात्भक शासन व्मवस्थाको भाध्मभफाट रोकतरत्रका आधायबतू भूल्म 
भारमताको सम्भान, भानव अङ्झधकायको सॊयऺण य सङ्टशासन कामभ गनयका राङ्झग देशरे ङ्झरएको सभदृ्ध नेऩार , 
सङ्टखी नेऩारीको याङ्जष्डम आकाॊऺाराई आत्भसाथ गदै रेटाङ नगयऩङ्झरकारे ङ्झरएको "रेटाङ नगय सभङृ्जद्धको 
आधाय, कृङ्जष ऩमयटन सङ्जहतको ऩूवायधाय " बङे्ङ ङ्छदघयकारीन सोच ऩूया गनेतपय  प्रङ्झतवद्ध यही आ . व. 
२०७८/०७९ को नीङ्झत तथा कामयक्रभ य फजेट मस सम्भाङ्झनत नगयसबाभा प्रस्तङ्टत गनय ऩाउॉदा गौयरवाङ्ञरवत 
भहसङ्टस गयेको छङ्ट । मस भहत्वऩूणय घङ्झडभा नेऩारको याङ्जष्डमता , अखण्डता, स्वाधीनता य रोकतरत्र प्राङ्झिको 
अङ्झबमानभा नेततृ्व प्रदान गने हाम्रा वीय ऩूखाय , अभय सङ्जहद तथा अग्रजहरुप्रङ्झत उच्च सम्भान व्मक्त गदै 
साभाङ्ञजक आङ्झथयक रुऩारतयणभा उहाॉहरुरे ऩङ्टमाययउनङ्ट बएको मोगदानको स्भयण गनय चाहारछङ्ट । 

कोङ्झबड-१९ फाट जीवन गङ्टभाउनङ्टहङ्टने सम्ऩूणय व्मङ्ञक्तहरुप्रङ्झत हाङ्छदयक श्रद्धाञ्जरी व्मक्त गदै शोक सरति 
ऩङ्चयमावायजनप्रङ्झत हा ङ्छदयक सभवेदना व्मक्त गदयछङ्ट  । कोङ्झबड १९ फाट सॊक्रङ्झभत बई उऩचाययत सम्ऩूणय 
नागङ्चयकहरुभा शीघ्र स्वास््मराबको काभना गदयछङ्ट  । 

रेटाङ नगयऩाङ्झरकाको नवौं वाङ्जषयक नीङ्झत तथा कामयक्रभ य फजेट प्रस्तङ्टत गङ्चययहॉदा सॊङ्जवधानरे तोकेको 
दाङ्जमत्वहरु ऩूया गनय प्रङ्झतवद्ध यही कोयोनाफाट  नगयफासीको जीवन यऺा गनय य अथयतरत्रराई गङ्झतशीर फनाउन 
नगयऩाङ्झरका ङ्ञजम्भेवाय बै राङ्झगयहने प्रङ्झतवद्धता व्मक्त गनय चाहरछङ्ट । ङ्जवगतका वषयहरुको अथक प्रमासफाट 
हाङ्झसर बएको उऩरङ्ञधधको आधायभा नगयको ङ्जवकास य सभङृ्जद्धको मात्राराई तीव्रता ङ्छदने भागयभा कोयोना 
भहाभायी च ङ्टनौती फङ्ङ ऩङ्टगेको छ । मस ङ्जवषभ ऩङ्चयस्थङ्झतभा सफै याजनीङ्झतक दर , जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, सॊघ सॊस्था य 
नगयफासीको सहमोग य ऐक्मवद्धतारे वतयभान च ङ्टनौतीको साभाना गनय सङ्जकरछ बङे्ङ नगयऩाङ्झरकारे दृढ ङ्जवश्वास 
ङ्झरएको छ ।   

जनताको नङ्ञजक एवॊ घयदैरोको सयकायको रुऩभा स्थाङ्जऩत रेटाङ नगय सयकाय  नग यवासीका आवश्मकता य 
सभस्माको ऩङ्जहचान तथा प्राङ्झथङ्झभङ्जककयण गयी कामायरवमनको चयणभा यहेको छ बने नगयवासीका अऩेऺाको 
व्मवस्थाऩनका राङ्झग ऩङ्झन उङ्ञिकै सजग छ । सॊघीम सयकाय , प्रदेश सयकायफाट  प्राि य नगयको आरतङ्चयक 
आमश्रोतको रमामऩूणय य ङ्जववेकसम्भत ढॊगफाट ऩङ्चयचारनका राङ्झग उऩमङ्टक्त नीङ्झत , मोजना य कामयक्रभ तम 
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गङ्चयएको छ । रेटाङ नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवकासको असरतङ्टरनराई ङ्ञचदै नगयको सभग्र ङ्जवकास व्मवस्थाऩन, सेवा 
प्रवाह य सङ्टशासनको प्रत्माब ङ्टङ्झतका राङ्झग नगयऩाङ्झरका सदा प्रङ्झतवद्ध यहेको व्महोया अवगत गयाउन चाहारछङ्ट ।  
स्थानीम सयकाय गठन बएको चौथो वषयभा आईऩङ्टगेको छ । मस अवङ्झधभा जनतारे अनङ्टबतू गने गयी ऩङ्चयवतयन, 
रुऩारतयण य ङ्जवकासका कामयहरु बईयहेका छन ्। तत्कारीन अवस्थाफाट फहङ्टआमङ्झभक ङ्जवकासका ऩथभा 
रेटाङ नगयऩाङ्झरका अङ्ञघ फङ्जढयहेको कङ्ट या  मस सम्भाङ्झनत सबाभा याख्न चाहरछङ्ट ।नगयफासीका असीङ्झभत 
आवश्मकता य अऩेऺाको तङ्टरनाभा  नगयराई प्राि श्रोत आपैभा ऩमायि छैन तथाङ्जऩ उऩरधध श्रोतको 
फङ्टङ्जद्धभताऩूणय ऩङ्चयचारन य कामायरवमन हाम्रो साभूङ्जहक दाङ्जमत्व यहेको कङ्ट या स्भयण गयाउन चाहरछङ्ट । 

सॊङ्जवधानभा उङ्ञल्रङ्ञखत याज्मका ङ्झनदेशक ङ्झसद्धारत तथा नीङ्झतहरु , ङ्छदगो ङ्जवकासको रक्ष्म , याजनीङ्झतक दरका 
च ङ्टनावी घोषणाऩत्रहरु, सम्भाननीम प्रधानभरत्रीज्मूरे जेष्ठ १४ गते याष्डका नाभभा गनङ्टयबएको सम्फोधन , जेठ 
१५ भा भाननीम अथयभरत्रीज्मूरे प्रस्तङ्टत गनङ्टय बएको आङ्झथयक वषय ०७८।०७९ को फजेट फक्तव्म, प्रदेश नॊ. १ 
को नीङ्झत तथा कामयक्रभ , प्रदेश सयकायरे आङ्झथयक वषय ०७८।०७९ का रङ्झग प्रस्तङ्टत गयेको फजेट फक्तव्म , 
सॊघीम सयकायको १५ औॊ मोजना, प्रदेश सयकायको प्रथभ आवङ्झधक मोजना , रेटाङ नगयऩाङ्झरकाको भौङ्झरक 
ङ्जवशेषता, गत वषयहरुभा हाङ्झसर गयेको अनङ्टबव , नगयफासीको ङ्जवकास प्रङ्झतको आकाॊऺा , याजनीङ्झतक दर य 
नागङ्चयक सभाजफाट प्राि सङ्टझावहरुराई भध्मनजय गयी प्रस्तङ्टत नीङ्झत तथा कामयक्रभ तजङ्टयभा गङ्चयएको छ । 
कोङ्झबड १९ को सॊरत्रासको फावजङ्टद फजेट तजङ्टयभा ङ्छदग्दशयनका चयणहरु अफरम्वन गदै मस सम्भाङ्झनत सबाभा 
आ. व. २०७८।०७९ को वाङ्जषयक नीङ्झत तथा कामयक्रभ य फजेट ऩाङ्चयत गयी कामायरवमनभा रै जाने उच्च 
आत्भङ्जवश्वास ङ्झरएको छङ्ट।  

सबाध्मऺ भहोदम 

तीनै तहको सयकाय एवभ ्सफै सयोकायवारासॉगको सहकामय य सभरवमभा कोङ्झबड-१९ फाट देङ्ञखएको सॊक्रभण 
ङ्झनमरत्रण, योकथाभ य उऩचाय गयी नागङ्चयकहरुको जीवन सहज फनाउन य आङ्झथयक ङ्जक्रमाकराऩहरुराई 
गङ्झतशीर फनाउन रेटाङ नगयऩाङ्झरका प्रङ्झतवद्ध छ ।  

कोङ्झबड १९ भहाभायीको मस ङ्जवषभ ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा मस नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र अग्रऩॊङ्ञिभा यहेय सेवा प्रवाह गने 
ङ्ञचङ्जकत्सक, नसय, स्वास््मकभॉ, सङ्टयऺाकभॉ, याजनीङ्झतक दर , नागङ्चयक सभाज , ऩत्रकाय, उद्योगी, व्माऩायी, 
शैङ्ञऺक सॊस्था , ङ्ञशऺक, सयसपाइकभॉ, एम्फङ्टरेरस चारक य भहाभायी योकथाभ, ङ्झनमरत्रणभा खङ्जटन े सम्ऩूणय 
कभयचायी तथा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको उच्च प्रशॊसा गदै अत्मावश्मक फस्तङ्टको आऩङ्टङ्झतयराई सहज फनाउन मोगदान 
गनङ्टयहङ्टने सम्ऩूणय व्मङ्ञक्त तथा सॊघ सॊस्थाराई धरमवाद ङ्छदन चाहरछङ्ट । कोङ्झबड- १९ सॊक्रभण योकथाभ य 
ङ्झनमरत्रणका राङ्झग स्थानीम सयकायरे चारेका कदभभा ऩूणय साथ ङ्छदई सहमोग गनङ्टयहङ्टने सॊघीम तथा प्रदेश 
साॊसद, ऩूवय जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधज्मूहरु, नागङ्चयक सभाज, सॊघ  सॊस्था , सम्ऩूणय नगयफासी, आभा, फङ्टफा, ङ्छददीफङ्जहनी तथा 
दाजङ्टबाइहरुप्रङ्झत हाङ्छदयक आबाय व्मक्त गदयछङ्ट । 
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सबाध्मऺ भहोदम, 
अफ भ आङ्झथयक वषय २०७७।०७८ भा घोङ्जषत वाङ्जषयक नीङ्झत तथा कामयक्रभ य फजेटफाट प्राि उऩरङ्ञधधहरुको 
फायेभा सॊऺेऩभा चचाय गनय चाहारछङ्ट । 

असाय ७ गते सम्भको ऺेत्रगत फजेटको सङ्झभऺा 

ङ्झस.नॊ वजेटका ऺेत्र ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ असाय ७  सम्भको खचय 
खचय 
प्रङ्झतशत 

१ ऩङ्टवायधाय ङ्जवकास 

२६ कयोड ४८ राख 
१६ हजाय २ सम ७८ 

११ कयोड ५० राख २३ हजाय ६ 
सम ५६ ४३.४४ 

२ साभाङ्ञजक ङ्जवकास 

२८ कयोड १७ राख 
५२ हजाय २ सम ४० 

१६ कयोड ५० राख  ९४ हजाय ८ 
सम १० ५८.६ 

३ आङ्झथयक ङ्जवकास 

५ कयोड ५७ राख १८ 
हजाय 

३ कयोड ३६ राख २९ हजाय ७ 
सम ५८ ६०.३६ 

४ 

सङ्टशासन तथा  अरतय 
सम्वङ्ञरधत ऺेत्र 

५ कयोड ७९ राख २९ 
हजाय 

२ कयोड ३२ राख २३ हजाय ५ 
सम ३२ ४०.०९ 

५ 

कामायरम सॊचारन 
तथा प्रशासङ्झनक खचय 

११ कयोड ६५ राख 
१७ हजाय ३ सम 

८ कयोड ५७ राख ४७ हजाय ८ 
सम ४१ ७३.५९ 

  कङ्ट र जम्भा 
७७ कयोड ६७ राख 
३२ हजाय ८ सम १०  

४२  कयोड २७ राख १९ हजाय ५ 
सम ९८ ५४.४२ 

 
चारङ्ट आ.व. को असाय ७ गतेसम्भ जम्भा ५४.४२ प्रङ्झतशत खचय बएको देङ्ञखरछ । कङ्झतऩम मोजना सम्ऩङ्ङ 
बैसकेको य कङ्झतऩम अङ्ञरतभ चयणभा ऩङ्टगेकोरे असाय भसारत सम्भ ब ङ्टक्तानी हङ्टॉदा रक्ष्म प्राि हङ्टने देङ्ञखरछ ।  
रेटाङ नगयऩाङ्झरकारे कोङ्झबड -१९ भहाभायी, योकथाभ, ङ्झनमरत्रण उऩचाय तथा अरम व्मवस्थाऩकीम काभहरु 
गनय उऩरधध साधन स्रोतहरुको अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन गङ्चययहेको छ। मङ्झतफेरा नमाॉ बेङ्चयमरट सङ्जहतको कोङ्झबड-
१९ भहाभायी, योकथाभ य ङ्झनमरत्रणका राङ्झग ऩङ्जहचान , ऩयीऺण य उऩचाय तथा अरम व्मवस्थाऩकीम काभका 
राङ्झग नगयऩाङ्झरकारे सॊमरत्रहरु ऩ ङ्चयचारन गङ्चययहेको छ । कोङ्झबडका ङ्झफयाभीहरुको उऩचायका राङ्झग रेटाङ 
क्माम्ऩसभा ५ फेडको कोङ्झबड अस्थामी अस्ऩतार य १० फेडको आइसोरेसन केरर सञ्चारन गङ्चयएको छ । 
कोङ्झबड भहाभायीफाट ङ्झसङ्ञजयत प्रङ्झतकङ्ट र ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतका फाफजङ्टद नगयका गौयफका मोजनाका रुऩभा यहेका ब ङ्टवा 
खोरा ऩक्की ऩङ्टर, वडा नॊ. ४ भा आधङ्टङ्झनक कृङ्जष हाट फजाय ङ्झनभायण, आधायबतू स्वास््म केररको बवन ङ्झनभायण 
जस्ता कामयहरु तीब्रगङ्झतभा बइयहेको छ। ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाभा सडक कारोऩते्र , वडा नॊ . २,४,५,६ य ९ भा 
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आधायबतू स्वास््म केररको बवन ङ्झनभायण , वडा नॊ . ४ य वडा नॊ . ९ भा वडा प्रशासकीम बवन ङ्झनभायणको 
कामय सङ्टचारु छ । ऩमयटन ङ्जवकास य सम्ऩदा सॊयऺण गनय याजायानी तारको सौरदमयकयण आमोजना ठेक्का 
सम्झौता बई सकेको छ बने १० शैंमाको अस्ऩतार ङ्झनभायणको ठेक्का राग्ने अङ्ञरतभ प्रङ्जक्रमाभा यहेको छ। 
ङ्जवङ्झबङ्ङ साना ठूरा मोजनाहरु ङ्झनयरतय रुऩभा सञ्चारनभा यहेको कङ्ट या सम्भाङ्झनत सबा सभऺ याख्न चाहारछङ्ट । 
 
चारङ्ट आङ्झथयक वषयको जेठ भसारत सम्भ जम्भा ५ ङ्जकरोङ्झभटय कारोऩते्र गने कामय सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको छ बने ६ 
ङ्जकरोङ्झभटय ८ सम ३६ ङ्झभटय सडक ग्राबेर गङ्चयएको छ । ऩहाडी बबूागभा ऩने वडा नॊ . १,७ य ८ भा 
जम्भा ३१ ङ्जकरोङ्झभटय १४९ ङ्झभटय नमाॉ ट्र्माक खोङ्झरएको छ । १९५५ ङ्झभटय डे्रन ङ्झनभायण, १३२.६ ङ्झभटय 
इरटयरक गङ्चयएको छ बने जम्भा ८ वटा कल्बटय ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङ बएको छ । 
  

कृङ्जष ऺेत्रको ङ्जवकासको राङ्झग कृङ्जषको आधङ्टङ्झनकीकयण , फजायीकयण तथा ङ्जववङ्झधकयण गनय वडा नॊ . १ भा 
सङ्टरतरा ऩकेट ऺेत्र , वडा नॊ. ८ भा तयकायी   ऩकेट ऺेत्र य वडा नॊ . ३ भा भकैको ङ्जवउ उत्ऩादन कामयक्रभ 
सञ्चारनभा यहेको छ ।  कृषकहरुराई व्मवसाङ्जमक फनाउन ५० प्रङ्झतशत अनङ्टदानभा कृङ्जष औजाय तथा धान 
गोड्ने य काट्ने भेङ्झसन ङ्जवतयण , ङ्जवउ ङ्जवजन ङ्जवतयण तथा कङ्जप खेती , केया खेती य सङ्टऩायी खेतीभा ऩूणय 
अनङ्टदान, परपूरको ङ्झफरुवा ङ्जवतयण , अरैङ्ञच खेतीको राङ्झग ७५ प्रङ्झतशत अनङ्टदानभा ऩाइऩ ङ्जवतयण , टनेर 
ङ्जवतयण, कृषक सभूहराई जैङ्जवक भर , फेभौसभी तयकायी खेती सम्वरधी ताङ्झरभ , फारी उऩचाय ङ्ञशङ्जवय जस्ता 
कामयक्रभहरु सञ्चारनभा गङ्चयएको छ । ऩशङ्टऩारक कृषकराई व्मवसाङ्जमक फनाउन ऩशङ्ट स्वास््म , नश्ल सङ्टधाय, 
आहाया व्मवस्थाऩन , गोठको भभयत सङ्टधाय , फाख्रा, फॊगङ्टय ङ्जवतयण , कङ्ट टी काट्ने भेङ्झसन ङ्जवतयण जस्ता कामयक्रभ 
सञ्चारन गङ्चयएको छ। भौसभजरम फाढी , ऩङ्जहयोफाट ङ्झसजयना हङ्टने ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका राङ्झग तटफरधन 
रगामतका ङ्जक्रमाकराऩहरु ङ्झनयरतय रुऩभा सञ्चारनभा यहेको छ । फेयोजगाय  व्मङ्ञक्तहरुराई योजगायी ङ्झसजयना 
गनय प्रधानभरत्री स्वयोजगाय कामयक्रभ अरतगयत ङ्जवङ्झबङ्ङ आमोजनाहरुको कामय बैयहेको छ। ङ्ञशऺक दयफरदी 
ङ्झभरान कामय सम्ऩङ्ङ बएको छ। छात्रासॉग उऩभेमय, फारभैत्री नगय घोषणा कामयक्रभ ङ्झनयरतय चङ्झरयहेको छ। 
कोङ्झबड १९ का कायण बौङ्झतक रुऩभा ङ्जवद्याथॉहरुको ऩठन ऩाठन अफरुद्ध बए ताऩङ्झन वैकङ्ञल्ऩक ङ्जवङ्झधहरुको 
प्रमोग गयी शैङ्ञऺक सत्र २०७७ को भूल्माङ्कन सङ्जकएको कङ्ट या सम्भाङ्झनत सबा सभऺ जानकायी गयाउन 
चाहारछङ्ट।  

 

सबाध्म  ऺभहोदम  

अव भ नगय ङ्जवकास मोजनाको प्रभङ्टख नीङ्झत, भागयदशयन फजेट तथा कामयक्रभहरु प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहरछङ्ट ।  

(क)  आङ्झथयक ङ्जवकास सम्वरधी नीङ्झत 
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१. कोङ्झबड-१९ फाट प्रबाङ्जवत बई ङ्जवदेशफाट स्वदेश य सहयफाट गाउॉ पङ्जकय एका मङ्टवाराई रङ्ञऺत गयी 
कृङ्जषभा तथा ऩशङ्टऩारनभा आकङ्जषयत गनय स्थानीमस्तयभा नै योजगायी ङ्झसजयना गनयका राङ्झग साझेदायीभा 
आधाङ्चयत कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन सम्व रधी उत्ऩादनभूखी कामयक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ। मसका राङ्झग 
आवश्मक ऺभता ङ्जवकास सम्वरधी ताङ्झरभ, प्राङ्जवङ्झधक सीऩ य सहमोग उऩरधध गयाइनेछ ।  

२. जरवामङ्ट, ऩङ्चयवतयन य प्राकृङ्झतक प्रकोऩफाट कृङ्जष ऺेत्रभा ऩने नकयात्भक असय रमूङ्झनकयण गनय उऩरधध 
प्रङ्जवङ्झध तथा सेवा कृषकराई उऩरधध गयाइने नीङ्झत ङ्झरइने छ ।   

३. फाङ्झरहरुभा राग्ने योग ङ्जकयाहरुवाट हङ्टने ऺङ्झत , प्राकृङ्झतक प्रकोऩवाट हङ्टने ऺङ्झतवाऩत ङ्जकसानराई फारी  
ङ्झफभाभा अनङ्टदान ङ्छदइने नीङ्झत ङ्झरइनेछ। 

४. कृङ्जषराई व्मवसाङ्जमकीकयण गनयको राङ्झग उङ्ङत ङ्जवउ ङ्जवजनहरु कृषकहरु सॉगको साझेदायीभा ङ्जवतयण 
गङ्चयनेछ। 

५. कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारनको व्मवसाङ्जमङ्जककयण गनयको राङ्झग सॊघ य प्रदेश सयकाय सॉग साझेदायी गनयको 
राङ्झग सभऩङ्टयक कोषको व्मवस्था गङ्चयनेछ। 

६. कृङ्जषराई आधङ्टङ्झनङ्जककयण य व्मवसाङ्जमकयण , गनयको राङ्झग भकैको फीउ उत्ऩादनको  ऩकेट ऺेत्र 
फनाउने कामयक्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ । साभङ्टङ्जहक खेङ्झत प्रणारीराई प्रो त्साहन गयी अनङ्टदान ङ्छदने 
नीङ्झत ङ्झरईनेछ। 

७. नगय ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका फाॉझो जङ्झभनभा अङ्झनवामय रुऩभा खेती गनङ्टयऩने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।  
८. ङ्झनजी स्वाङ्झभत्वभा यहेका जङ्झभनको भाटो ऩयीऺण गयी उऩमङ्टक्त ङ्जवउ , भर रगामतका कृङ्जष साभाग्री 

ङ्झसपाङ्चयस गने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ।  

९. सयकायी स्वाङ्झभत्वभा यहेका जङ्झभन प्रमोगको गङ्टरु मोजना (Master Plan) फनाई आङ्झथयक ङ्जहसाफरे फढी 
प्रङ्झतपरमङ्टक्त कृङ्जष तथा जङ्झडवङ्टटी उत्ऩादनभा जोड ङ्छदइनेछ। 

१०. साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतहरुको ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्रको जङ्झभनभा वन जॊगरराई असय नगने 
खारका फेसाय, अदङ्टवा जस्ता वाङ्झर रगाउन प्रोत्साहन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ। 

११. सम्बाव्मताको अध्ममन गयी कृङ्जष उऩज बण्डायण (शीत बण्डाय) स्थाऩना गङ्चयनेछ। 

१२. एकीकृत कृङ्जष खेती , साभूङ्जहक तथा सहकायी खेती प्रणारी य ऩमायऩमयटकीम तथा वातावयणभैत्री कृङ्जष 
प्रणारीराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ।  

१३. ऩहाडी तथा ङ्झबयारो धयातरको फाॉझो तथा सीभारत जङ्झभनराई  सॊयऺण तथा उत्ऩादकत्व वृङ्जद्धका 
राङ्झग फहङ्टउऩमोगी, उच्च भूल्म य नगदे फारी सङ्जहतको कृङ्जष वन प्रणारीको प्रवद्धयन  गङ्चयनेछ। 

१४. सहकायी भापय त कृषकहरुरे सेवाको भाग गने , उत्ऩादन ऺभता वृङ्जद्ध गने य फजायीकयण गनय सक्ने 
गयी सॊस्थागत ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गङ्चयनेछ।  
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१५. प्राङगाङ्चयक खेतीको प्रवद्धयनको राङ्झग प्राङगाङ्चयक खेती गनेराई प्रोत्साहन , फामोग्मास तथा 
अरमश्रोतहरुफाट उत्ऩादन बएका प्राङगाङ्चयक भरको प्रमोगराई सहकायी तथा ङ्झनजी ऺेत्रको 
सहकामयभा ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ।  

१६. प्रत्मेक वडाभा सम्बाव्मताको आधायभा फारी , परपूर, ऩशङ्टऩरछीको ऩकेट ऺेत्र को ऩङ्जहचान गयी 
कृषकराई आवश्मक ऩने उत्ऩादन साभाग्री य सेवा उऩरधध गयाउने व्मवस्था ङ्झभराईने  छ।  

१७. फहङ्टवषॉम घासको ङ्झफउ उत्ऩादन गनय कृषकराई प्रोत्साहन गयी आत्भङ्झनबयय फनाउॉदै रङ्झगने नीङ्झतराई 
ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ । 

१८. कृङ्जष उत्ऩादनभा वृङ्जद्ध गयी नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्रका खाद्यङ्ङ , भाछा, भासङ्ट, परपङ्ट र, तयकायी रगामतभा 
आत्भङ्झनबयय फनाई आमतराई प्रङ्झतस्थाऩन गदै ङ्झनमायत प्रवद्धयन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।  

१९. कृषकहरुराई साभूङ्जहक खेती प्रणारी तथा कौशी खेती प्रणारीप्रङ्झत आकङ्जषयत गने नीङ्झतराई ङ्झनयरतयता 
ङ्छदइनेछ । 

२०. कृङ्जष ऺेत्रवाट उत्ऩाङ्छदन वस्तङ्टहरुको ङ्जवक्री  ङ्जवतयणको राङ्झग वजाय सम्बाव्मता अध्ममन गने साथै 
नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रका वजाय ऺेत्रहरुराई व्मवङ्ञस्थत वनाइनेछ। 

२१. कृङ्जष ऺेत्रभा प्रमोग हङ्टने ङ्जवषाङ्छदहरुवाट स्वास््मभा ऩने असयराई रमङ्टङ्झनकयण गनयको राङ्झग अगायङ्झनक 
खेङ्झत प्रणाङ्झरराई प्रोत्साहन गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ। 

२२. नङ्जवनतभ कृङ्जष प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग तथा अनङ्टसरधान गयी कृङ्जष ऺेत्रको आधङ्टङ्झनकीकयण गनय कामयक्रभ 
सञ्चारन गङ्चयनेछ। 

२३. व्मवसाङ्जमक रुऩभा कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन गने उत्कृष्ट  कृषक सभूह य  ङ्जकसानहरुराई सम्भान ग ने 
नीङ्झतराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ। 

२४. स्थानीम उत्ऩादनको प्रमोगराई अङ्झधकतभ उऩमोग गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।  
२५. यैथाने फारीहरुको सॊयऺण तथा प्रवद्धयन कामयक्रभ सॊचारन गङ्चयनेछ। 

२६. ऩशङ्टऩारनराई प्रोत्साहन गनयको राङ्झग उङ्ङत जातका ऩशङ्टहरुको नश्ल सङ्टधाय  गनयको राङ्झग 
ङ्जकसानहरुसॉगको साझेदायीभा कामयक्रभ सॊचारन गङ्चयनेछ। 

२७. ऩशङ्ट योग अनङ्टसरधानका राङ्झग ल्माव स्थाऩना गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ। 

२८. उद्यभशीरता ङ्जवकास य ऺभता अङ्झबवृङ्जद्धका राङ्झग मङ्टवा रङ्ञऺत ताङ्झरभ , अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण कामयक्रभहरु 
सञ्चारन गङ्चयनेछ।  

२९. नगयऺेत्रङ्झबत्रको जनसाॊङ्ञयमक राबराई ऩूणय रुऩभा उऩमोग गनय मङ्टवाहरुराई सीऩभूरक ताङ्झरभ प्रदान 
गयी योजगायी प्रवद्धयन गङ्चयनेछ।  

३०. स्थानीम कच्चा ऩदाथय , प्रङ्जवङ्झध य सीऩको सॊयऺण य प्रवद्धयन गनय रघङ्ट तथा घयेरङ्ट उद्योग , ऩयम्ऩयागत 
सीऩभा आधाङ्चयत उद्योगहरुराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइ प्रङ्जवङ्झधभा सहमोग गङ्चयनेछ।  
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३१. नगयऺेत्र ङ्झबत्र स्थाऩना बई ४० जनासम्भ स्थानीमराई योजगायी ङ्छदन सक्ने  उद्योगहरुराई दतायगदाय 
राग्ने सवै शङ्टल्क य ३ वषयसम्भ व्मवसाम कयभा छङ्टट ङ्छदईनेछ। 

३२. गङ्चयवी ङ्झनवायण तथा योजगायी ङ्झसजयनाका राङ्झग गयीफसॉग भेमय कामयक्रभराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ।  
३३. भानवीम सीऩ य दऺताको उऩमोग गदै स्वयोजगाङ्चय ङ्झसजयना गनय साना तथा घयेरङ्ट उद्योग स्थाऩना गनय  

प्रोत्साङ्जहत गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ। 

३४. कृङ्जष तथा ऩशङ्ट जरम वस्तङ्टहरुको कच्चा ऩदाथयरा ई प्रसोधन गयी  फजायीकयण गनय साना उद्योग 
स्थाऩनाका राङ्झग सहमोग ऩङ्टय ्माउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।  

३५. प्रत्मेक सहकायी सॊस्थाहरुको ङ्झनमङ्झभत य सघन अनङ्टगभन गयी सॊस्थागत सङ्टशासन कामभ गङ्चयनेछ।  
३६. सहकायीको भाध्मभफाट योजगायी ङ्झसजयना, गङ्चयवी रमङ्टङ्झनकयण य साभङ्टदाङ्जमक सशङ्ञक्तकयण गङ्चयनेछ।  

३७. ऩायदङ्ञशयता, प्रबावकायीता य जोङ्ञखभ रमूङ्झनकयण गदै सहकायीराई सभङृ्जद्धको साधन फनाइनेछ। 

३८. सभूदाम य सदस्मप्रङ्झत थऩ उियदामी य जवापदेही फनाउन ङ्जवङ्झबङ्ङ कामयक्रभ भापय त सहकायी 
सॊस्थाहरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गङ्चयनेछ । 

३९. सॊयमात्भक उङ्ङती गयेको सहकायीराई गङ्टणात्भक उऩङ्ञस्थङ्झततपय  रैजान सॊस्थाहरुको एकीकयण 
कामयराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।  

४०. साभाङ्ञजक उियदाङ्जमत्व सङ्जहतको सहकायी य सदस्म केङ्ञररत सॊस्था ङ्झनभायणका राङ्झग आवश्मक ऩहर 
गङ्चयनेछ ।  

४१. ङ्जवद्यङ्टतीम शासन भापय त सङ्टशासन का मभ गनय सम्ऩूणय सहकायीहरुराई ङ्झडजीटाइजेसन गनय प्रोत्साहन 
गङ्चयनेछ। 

४२. प्रत्मेक सहकायीरे व्मवस्थाऩन गनङ्टयऩने साभाङ्ञजक दाङ्जमत्व अरतगयतको यकभ ऩङ्चयचारन गदाय 
नगयऩाङ्झरकासॉगको सभरवमभा सञ्चारन गने व्मवस्थाराई कामायरवमनभा ल्माइनेछ। 

४३. सहकायी सॊस्था य शेमय सदस्मको ही तका राङ्झग सभम सभमभा सहकायी सम्फरधी ङ्झनमाभक व्मवस्था 
एवॊ अरम सूचनाहरु प्रकाशन तथा प्रसायणभा जोड ङ्छदइनेछ। 

४४. फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्थाहरु  भापय त मङ्टवा स्वयोजगाय कामयक्र भ सॊचारन गनय प्रोत्साहन गने 
नीङ्झत ङ्झरईनेछ । 

४५. सफै सहकायीहरुको ङ्जववयण Software प्रणारी (COPOMIS) भा प्रङ्जवष्ट गनङ्टयऩने व्मवस्था कामायरवमन गनय 
सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गने कामयक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ। 

४६. नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र उत्कृष्ट कृङ्जष सहकायी सॊस्थाराई ऩङ्टयस्कृत गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ। 

४७. नगयको ऩङ्जहचान फोकेका ङ्झतनकङ्ट ने ऩाकय , जोयकङ्ट ऩ ऺेत्र , याजायानी तार , ङ्जकसे झयना , वायाजी भ ङ्ञरदय, 

कोररङ्टङ झयना, आरुवोटे डाॉडा, वडा नॊ. ७ को थाभच ङ्टरी डाॉडा , रेटाङ ९ धाङ्झभयक चौक जाॉते जस्ता 
ऺेत्रहरुभा ऩमयटक आकङ्जषयत गनयको राङ्झग ऩमयटन ऩङ्टवायधाय ङ्झनभायणराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ। 
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४८. याजायानी, आरुवोटे डाॉडा , साग्भा जस्ता ऺे त्रभा होभस्टेराई प्रवद्धयन , व्मवसामीकयण गयी स्थानीम 
अथयतरत्रभा मोगदान ऩङ्टय ्माउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

४९. ऩमयटन उद्योगभा रगानी गनय ङ्झनजी ऺेत्रराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ । 

५०. रेटाङ नगयऩाङ्झरकाको स्थानीम बाषा, सॊस्कृङ्झत, यीङ्झत-ङ्चयवाजराई सभेत प्रवद्धयन हङ्टने गयी पङ्ट ड पेङ्ञस्टबर 
जस्ता कामयक्रभराई अगाङ्झड फढाइने छ । 

५१. व्मवसाङ्जमक ऩमयटन , शैङ्ञऺक ऩमयटन , खेरकङ्ट द ऩमयटन , धाङ्झभयक ऩमयटन य स्वास््म ऩमयटनराई 
प्राथङ्झभकताभा याखी ऩमयटनको ङ्जवकास गङ्चयनेछ । जसका राङ्झग सावयजङ्झनक -ङ्झनजी- जनता साझेदायी 
(Public-Private-People Partnaership) को नीङ्झत अवरम्वन गङ्चयनेछ ।  

५२. फारफाङ्झरकाको भनोयञ्जनका राङ्झग प्रत्मेक वडाभा कङ्ञम्तभा १ फारउद्यान क्रभश् ङ्झनभायण गदै 
रङ्झगनेछ।  

५३. ङ्झसचाई सङ्टङ्जवधा नऩङ्टगेका स्थानहरुभा सम्बाव्मताका आधायभा बङू्झभगत जरश्रोत सभेत उऩमोग गदै 
ङ्झसचाई सङ्टङ्जवधा ङ्जवस्ताय गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

५४. रोखया य राङ्झभटायको वीचभा  ब ङ्टङ्झभगत ङ्झसॊचाईको सम्बाव्मता अध्ममन गयी  खेङ्झतमोग्म जङ्झभनहरुभा 
ङ्झसॊचाई सङ्टङ्जवधा ऩङ्टय ्माई उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व वृङ्जद्ध गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ । 

५५. रेटाङ नगयऺेत्र ङ्झबत्र यहेका ऩानीका भङ्टहानहरुको सॊयऺण गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ । 

५६. जनताको भाग य आवश्मकताका आधायभा साना ङ्झसॊचाई मोजनाह रु ङ्झनभायण गङ्चय कृङ्जषको उत्ऩादकत्व 
अङ्झबवृङ्जद्ध गङ्चयनेछ । ऩैङ्झन तथा नहयहरुको भङ्टहानको सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ । 

५७. रेटाङ नगयऩाङ्झरकाका ९ वटै वडाहरुभा यहेका सावयजङ्झनक जग्गा ऩङ्जहचान गयी  सॊयऺण गने नीङ्झत 
ङ्झरईनेछ । 

५८. बङू्झभहीन दङ्झरत ,  बङू्झभहीन सङ्टकङ्ट म्वासी तथा अव्मवङ्ञस्थत फसोवासी को सभस्मा सभाधानको राङ्झग 
बइयहेको कामयराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।  

५९. नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र यहेका साभङ्टदाङ्जमक वनहरुको सॊयऺण सॊव द्धयन गदै वन ऩैदावायको उऩबोग गदाय 
सवै उऩबोक्ताहरुरे ङ्जहस्सेदायी हङ्टने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ।  

६०. साभङ्टदाङ्जमक वनहरुरे वन ऩैदावायको ङ्झफक्री  वाऩत प्राि हङ्टने यकभको १० (दश) प्रङ्झतशत यकभ 
नगयऩाङ्झरकाको सॊङ्ञचतकोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टयऩने य सो यकभ फाट नगयऩाङ्झरकारे  वन, वातावयण 
सॊयऺणभा साभङ्टदाङ्जमक वनहरुसॉगको साझेदायी तथा सहकामयभा ङ्जवकास ङ्झनभायणका कामय गने  नीङ्झत 
ङ्झरईनेछ । 

६१. नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सॊचारनभा आएका हो टर ,ऩशर तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मवसाम गयेका 
व्मवसाङ्जमहरुराई नगयऩाङ्झरकाभा अङ्झनवामय रुऩभा दताय गनङ्टयऩने नीङ्झत ङ्झरईनेछ । 



10 
 

६२. नगयऺेत्रभा यहेको टङ्टके्र साभङ्टदाङ्जमक वनभा यहेको ऐरा नी जग्गाराई ङ्झडङ्झबजन वन कामायरमसॉग 
सभरवम गयी ऩाकय , खेरभैदान य ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩूवायधायका सॊयचनाहरु ङ्झनभायण गने व्मवस्था  ङ्झभराईनेछ । 

ख) साभाङ्ञजक ङ्जवकास नीङ्झत  

६३. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा , सॊयऺण, सशङ्ञक्तकयण एवॊ सभताभूरक रमाम भापय त साभाङ्ञजक रमाम प्रवद्धयन हङ्टने 
कामयक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ। 

६४. कोङ्झबड १९ रगामत अरम योग तथा भहाभायी योकथाभ , ङ्झनमरत्रण य उऩचायको सङ्टङ्झनश्चतताको राङ्झग 
प्रङ्झतवद्ध यही नगयफासीको जीवन यऺा गनय सफै उऩामहरु अवरम्फन गङ्चयनेछ । 

६५. सभङ्टदामस्तय सम्भ कोङ्झबड १९ को प्रबावकायी खोजऩड्तार , ऩयीऺण, ऩङ्जहचान य उऩचायको राङ्झग 
प्रदेश एवॊ सॊघीम सयकाय सॊग प्रबावकायी सभरवम गङ्चय ङ्झन्शङ्टल्क उऩचायको प्रवरध ङ्झभराइनेछ। 

६६. भहाभायी योकथाभ ङ्झनमरत्र ण गनय दऺ जनशङ्ञक्तको व्मवस्था गनय ऺभता ङ्जवकास कामयक्रभ सञ्चारन 
गङ्चयनेछ ।  

६७. कोङ्झबड १९ को जोङ्ञखभ कभ गनय ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानहरुभा खङ्जटने जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, स्वास््मकभॉ, सङ्टयऺाकभॉ, 
कभयचायी,  सहमोगी य चारकहरुराई ङ्जवभाका साथै जोङ्ञखभ  तथा प्रोत्साहन बिाको व्मवस्था गने  
नीङ्झतराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ । 

६८. कोङ्झबड १९ रगामत अरम ङ्जवऩदको प्रबाव कभ गनय जनचेतना , खोज तथा उद्घाय , ऩङ्टनस्थाऩना य 
ऩङ्टनयङ्झनभायणभा सफै सहमोगी ङ्झनकामहरुरुको ऩङ्जहचान य ऩङ्चयचारन गने नीङ्झत ङ्झरइने छ । 

६९. भौङ्झरक हकको रुऩभा यहेको गङ्टणस्तयीम स्वस््म सेवा सफै नगयफासीको ऩहङ्टॉचभा  ऩङ्टमायउन ऩङ्टग्ने गयी 
आधायब ङ्टत स्वास््म सेवाराई थऩ प्रबावकायी फनाउन ङ्झन्शङ्टल्क औषधी ङ्झफतयण , स्वास््म सॊस्था य 
जनशङ्ञक्तको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गनय आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराईनेछ।  

७०. स्वास््म ङ्ञशऺा , सूचना तथा सञ्चाय कामयक्रभराई उच्च प्राथङ्झभकता ङ्छददै जनस्वास््म प्रवधयन गङ्चयनेछ 
। 

७१. सभग्र जनस्वास््म सेवा प्रफाहभा सङ्टधाय गदै उऩकयण , औषधी तथा जनशङ्ञक्तको अबाव हङ्टन ङ्छदइने छैन 
।  

७२. प्राथङ्झभक स्वास््म केरर राई नगय अस्ऩतारको रुऩभा सेवा सञ्चारन गनय  बौङ्झतक सॊयचना ङ्झन भायण 
सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ । 

७३. गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवा सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताका राङ्झग सऺभ , प्रबाकायी य जवापदेही सभरवम , अनङ्टगभन य 
ङ्झनमभन सॊमरत्रको ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

७४. नागङ्चयकको स्वस्थ जी वन प्रवद्धयन राङ्झग ङ्जवशेषऻ सङ्जहतको स्वास््म ङ्ञशङ्जवय , ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयक स्वास््म 
ङ्जवभा य जङ्जटर तथा दीघय योगी तथा ङ्झफऩङ्ङ नागङ्चयक उऩचाय खचय सहमोग कामयक्रभ राई ङ्झनयरतयता 
ङ्छदइनेछ।  
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७५. आधायब ङ्टत स्वास््म सेवाभा सफै नागङ्चयकको ऩहङ्टॉच अङ्झबवृङ्जद्ध गनय एक वडा एक स्वास््म केररराई थऩ 
गङ्टणस्तयीम सेवा प्रदान गनय सॊस्थागत रुऩभा सऺभ फनाइनेछ। 

७६. कङ्ट ऩोषण रमूनीकयण गनय वृहत ऩोषण ङ्जवशेष कामयक्रभ सञ्चारन गङ्चयने छ । 

७७. भात ृतथा नवशीशङ्ट भतृ्मङ्टदय रमूनीकयण गनय अत्मावश्मक प्रजनन ्स्वास््मभा ऩहङ्टॉच तथा उऩमोगभा 
वृङ्जद्धका राङ्झग थऩ कामयक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

७८. ऩूणय खोऩ सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता य ङ्छदगोऩनाका राङ्झग आवश्मक कामयक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयने छ । 

७९. भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवकाहरुराई प्रोत्साहन य ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गयी सभङ्टदामस्तयभा प्रङ्झतकायात्भक य  

प्रवद्धयनात्भक कामयभा ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ। 

८०. आङ खस्ने योग रागेको ङ्जवऩङ्ङ भङ्जहराहरुराई उऩचायको राङ्झग थऩ आङ्झथयक सहामता गने नीङ्झत 
ङ्झरइनेछ । 

८१. दङ्झरत, आङ्छदवासी जनजाङ्झत , भङ्जहरा, ङ्झफऩङ्ङ, ङ्जऩछडा वगय , ङ्झसभारतकृत य अरम  सभङ्टदामका ईच्छङ्टक 
मङ्टवाहरुराई रोक सेवा आमोग , ङ्ञशऺक सेवा आमोग रगामत प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक ऩयीऺा तमायी कऺा 
सॊचारन गयी सशङ्ञक्तकयण गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ । 

८२. देशको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गयी  याङ्जष्डम/अरतयायङ्जष्डम खेरहरुभा सहबाङ्झगता जनाउने नगयवासी खेराडीहरुराई 
उङ्ञचत ऩङ्टयस्काय सङ्जहत सम्भान गने नीङ्झतराई आगाभी वषय सभेत ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ । 

८३. नगय स्तयीम मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द सङ्झभङ्झत भापय त मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द कामयक्रभ ऩङ्जहचान एवॊ सॊचारन 
गङ्चयनेछ । 

८४. प्रत्मेक वडाभा कङ्ञम्तभा १ (एक) खेर भैदान ङ्झनभायण तथा स्तयोङ्ङती गयी खेरकङ्ट दको ङ्जवकास  गने 
नीङ्झतराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ । 

८५. योजगाय सेवा केररभापय त फेयोजगाय अङ्झबरेखीकयण य रमूनतभ योजगायको प्रवरध गनय कामयक्रभ 
सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

८६. फार ङ्जवकास केररका सहमोगी कामयकताय तथा ङ्जवद्यारम कभयचायीराई नेऩार सयकायको नीङ्झत अनङ्टसाय 
थऩ यकभ ङ्छदने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

८७. कोङ्झबड १९ को भहाभायी भा ङ्जवद्यारम स्तयभा ङ्झसकाइ ङ्झनयरतयता ङ्छदनका राङ्झग उऩमङ्टक्त फैकङ्ञल्ऩक 
ङ्जवङ्झधको प्रमोग गनय प्रोत्साहान गङ्चयने छ । 

८८. वैकङ्ञल्ऩक ङ्झसकाईका राङ्झग थऩ ऩाठ्यसाभाग्री ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जवतयण गङ्चयने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।  
८९. ङ्झसकाइभा ङ्छदगो, सभावेशी, सभताभूरक य गङ्टणस्तयीम अवसयहरु ङ्झसजयना गनय य अवसयहरुको रमामोङ्ञचत 

उऩमोगफाट आङ्झथयक रुऩारतयणका राङ्झग गङ्टणस्तयीम भानव सॊशाधनको ङ्जवकास गनय ङ्जवद्यारमहरुको 
सङ्टधाय गङ्चयनेछ । 
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९०. शैङ्ञऺक सॊस्थाहरुराई अरतङ्चयक सऺभता, गङ्टणस्तय एवॊ उच्च कामय सम्ऩादनका आधायभा प्रोत्साहन गने 
नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

९१. ङ्जवद्यारमभा कम््मङ्टटय , खानेऩानी, शौचारम एवॊ ङ्झफजङ्टरी फिीको ङ्छदगो व्मवस्थाऩन गयी अऩाङ्गताभैत्री , 

फारभैत्री एवॊ छात्राछात्रभैत्री ङ्जवद्यारमको ङ्छदगोऩनका राङ्झग कामयक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

९२. ङ्जवद्यारमहरुको बौङ्झतक अवस्थाभा सङ्टधाय ल्माउन ङ्जवद्यारम बवन ङ्झनभायण एवॊ भभयत सम्बाय गङ्चयनेछ ।  

९३. शैङ्ञऺक सॊस्थाहरुको सऺभता, ऩायदङ्ञशयता य जवापदेङ्जहता अङ्झबवृङ्जद्धका कामयक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

९४. शैङ्ञऺक ङ्जक्रमाकराऩभा ङ्जवङ्जवधता ल्माउन अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमाकराऩ तथा खेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगता सञ्चारनको 
व्मवस्था ङ्झभराइने छ । 

९५. ङ्झन्शङ्टल्क ऩाठ्यऩङ्टस्तक, छात्रवृङ्ञि, ऩङ्टस्तकारम, ङ्जवऻान प्रमोगशारा ङ्झनभायण रगामत शैङ्ञऺक अनङ्टदानहरुको 
प्रबावकायी उऩमोगको व्मवस्था गनय आवश्मक प्रवरध गङ्चयनेछ।  

९६. ङ्जवद्याथॉहरुको ङ्झसकाई उऩरधधीभा सङ्टधाय ल्माउन ङ्जवद्याथॉ सहामता कऺा (कोङ्ञचङ) सञ्चारनका राङ्झग 
आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

९७. ङ्जवद्यारमको सङ्टधाय सभङ्टदाम स्तयफाटै गनय सभङ्टदाम , स्वमॊसेवी सॊस्था य गैय सयकायी सस्थाहरुको 
ऩङ्जहचान गयी ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । 

९८. मङ्टवाहरुराई ङ्ञशऺा , ऩयाभशय य खेरकङ्ट द गङ्झतङ्जवङ्झधको भाध्मभफाट गङ्टणस्तयीम भानव ऩूॉजीको रुऩभा 
ङ्जवकास गनय खेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगता सञ्चारन य अवसयको व्मवस्था ङ्झभराईनेछ । 

९९. गङ्चयफ तथा जेहे रदाय ङ्जवद्याथॉहरुराई प्राङ्जवङ्झधक तथा ङ्जवऻान ङ्झफषम य उच्च ङ्ञशऺा  अध्ममनका राङ्झग 
छात्रवृङ्ञि ङ्छदने नीङ्झतराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ। 

१००. छात्रासॉग उऩप्रभङ्टख कामयक्रभ राई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ।  

१०१. ङ्जवद्यारमहरुभा ङ्जवद्याथॉ सॊयमा य ङ्जवषमगत रुऩभा ङ्ञशऺक दयफरदी ङ्झभरान गयी ङ्ञशऺकको व्मवस्थाऩन 
गने नीङ्झतराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ।  

१०२. ङ्जवद्यारमहरुभा ङ्जवद्यङ्टती म हाङ्ञजयी रगामत इरटयनेट तथा इररानेट जडान गयी ङ्ञशऺाभा प्रङ्जवङ्झधको 
उऩमोग गने नीङ्झत राई ङ्झनयरतयता ङ्छदईनेछ । 

१०३. नगयऩाङ्झरका ऺेत्रभा छात्रा वास बवन ङ्झनभायण गनय स्वीकृत ङ्झडऩीआय अनङ्टसाय सॊघ य प्रदेश स यकाय 
सभेतको सहमोगभा बवन ङ्झनभायण गङ्चयनेछ । 

१०४. नगयऩाङ्झरकाको उच्च ङ्ञशऺा प्रदान गने रेटाङ क्माम्ऩसको ङ्जवकासभा सहमोग गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

१०५. सभावेशी ङ्जवकासको राङ्झग ङ्जवगत आ.व.हरुभा सॊचारन बईयहेका कामयक्रभहरुराई ङ्झनयरतयता ङ्छदईनेछ 
। 
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१०६. आगाभी वषयभा ङ्जवद्यावाङ्चयधी हाॉङ्झसर गने , ङ्जवशेषऻ डाक्टय , ईङ्ञरजङ्झनमय, चाटयड एकाउण्टेरट (ङ्झसए) 
रगामतका ङ्जवषेश ऺेत्रहरुभा ङ्जवऻता हाॉङ्झसर गने नगयफासी व्मङ्ञक्तत्वहरुराई सम्भान गने नीङ्झत राई 
ङ्झनयरतयता ङ्छदइनछे । 

१०७. रागङ्टऩदाथय दङ्टव्मयसनी रमून गनय सचेतना तथा ङ्झनमरत्रणका राङ्झग ङ्जवद्यारम तह भा कामयक्रभहरु सॊचारन 
गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ । 

१०८. टोर ङ्जवकास सॊस्थाहरु भापय त साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवकास , सयसपाई, साभङ्टदाङ्जमक सङ्टयऺा , साभङ्टदाङ्जमक 
सहबाङ्झगता य सशङ्ञक्तकयणका कामयक्रभहरुराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइ प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गङ्चयनेछ । 

१०९. नगयवासीहरुराई स्वच्छ खानेऩानीको दीगो व्मवस्थाऩन गनय नमाॉ खानेऩानी आमोजनाहरुको 
सम्बाव्मता अध्ममन य सॊचारनभा आएका खानेऩानी आमोजनाहरुको भङ्टहान सॊयऺण , ङ्झनमङ्झभत भभयत 
सॊबाय गनय राबग्राही सभङ्टदाम य नगयऩाङ्झरकाको सहबाङ्झगताभा कामयक्रभ सॊचारनको व्मवस्था 
ङ्झभराईनेछ । 

११०. आधायबतू ङ्ञशऺा , स्वास््म, बौङ्झतक ऩूवायधाय य खानेऩानीको उङ्ञचत  प्रवरध गयी सफै वडाभा सरतङ्टङ्झरत 
ङ्जवकासको नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

१११. नगयऺेत्र ङ्झबत्रका ऩयम्ऩयागत  श्रभ, सीऩ, प्रङ्जवङ्झध, बाषा, करा, साङ्जहत्म, आङ्छदवासी जनजाङ्झत , दङ्झरत 
रगामतका ङ्जवङ्ञशष्ट सॊस्कृङ्झतहरुको ऩङ्जहचान, सॊयऺण य सॊवद्धयन गङ्चयनेछ । 

११२. भौङ्झरक हकको रुऩभा यहेको साभाङ्ञजक रमामको हक कामायरवमनभा नगयको श्रोत  साधनराई 
रमामोङ्ञचत ङ्जवतयणको व्मवस्था गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ। 

११३. नगयऺेत्र ङ्झबत्र यहेका वृद्धवृद्धा , अशक्त, अऩाॊगता य कडा योगहरुरे ङ्जऩङ्झडत भाङ्झनसहरुराई साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा य सॊयऺणको कामयक्रभ भापय त आवश्मक सहमोग गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

११४. सभाजभा घटने सफै प्रकायका ङ्जहॊसा , छङ्टवाछङ्टत ङ्जवबेद , कङ्ट यीङ्झतहरुको उरभङ्टरन गनयको राङ्झग साभाङ्ञजक 
सचेतनाभङ्टरक कामयक्रभहरु सॊचारन गङ्चयनेछ । 

११५. गैयसयकायी सॊस्थाफाट सम्ऩादन हङ्टने कामयक्रभहरु  एकद्धाय प्रणारी भापय त सभावेशी ङ्जवकासका राङ्झग 
नगयऩाङ्झरकाको आवश्मकताको ऺेत्र अनङ्टसाय कामयक्रभ सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ 
।  

११६. कोङ्झबड १९ को आङ्झथयक जोङ्ञखभ रमूनीकयण गनय अत्मावश्क वाहेकका ताङ्झरभ , भ्रभण तथा 
गोङ्जष्ठहरुराई कभ गयी उत्ऩादनङ्ञशर ऺेत्रहरुभा भात्र रगानी गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

११७. जातजाती, धभय य सभङ्टदाम अनङ्टसायका ङ्जववाह , व्रतवरध, भेरा, जात्रा, ऩवय, ऩयम्ऩयागत एवॊ साभाङ्ञजक 
कामयहरु य सबा सभायोहभा स्वास््म सङ्टयऺा सम्वरधी प्रोटोकरहरु राई व्मवहायको रुऩभा ङ्जवकास गने 
गयाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 
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११८. गङ्चयवी ङ्झनवायण एवॊ सभावेशी ङ्जवकास गनय ङ्जवऩङ्ङ ऩङ्चयवायका राङ्झग ङ्जवऩङ्ङ नगङ्चयक ऩङ्जहचान, सहामता य 
सॊयऺणको नीङ्झतराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनछे । 

११९. ङ्जवऩद् फाट प्रबाङ्जवत व्मङ्ञक्त ऩङ्चयवायको साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य सॊयऺणको आवश्मक प्रवरध गङ्चयने छ । 

१२०. फारङ्जववाह भङ्टक्त नगयऩाङ्झरका घोषणा य ङ्छदगोऩनाका राङ्झग सभङ्टदाम य ङ्जवद्यारम स्तयभा थऩ 
सचेतनाभङ्टरक कामयक्रभहरु सॊचारन गने नीङ्झतराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ। 

१२१. प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा फारक्रफ, वडा य नगय स्तयीम फार सॊजार गठन गयी फारभैत्री नगयऩाङ्झरका 
घोषणा गने नीङ्झतराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ। 

१२२. जेष्ठ नागङ्चयकहरुको अनङ्टबव , ऻान य सीऩराई ऩङ्टस्ता हस्तारतयण कामयक्रभ हरु य जेष्ठ नागङ्चयक ङ्छदवा 
बेरा केररहरु सॊचारन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ। 

१२३. अऩाॊगता बएका व्मङ्ञक्तहरुको  ऩङ्जहचान, सशङ्ञक्तकयण, सहबाङ्झगता, सहामता य सॊयऺणको व्मवस्था 
ङ्झभराइनेछ । 

१२४. नगयऩाङ्झरकाराई अऩाॊगता एवॊ भङ्जहरा भैत्री फनाउन ेनीङ्झत ङ्झरईनेछ । 

१२५. ङ्जवगत १२ वषयदेङ्ञख श्रीभान वेऩिा बएका भङ्जहराहरुको जीवनमाऩनराई सहज फनाउन आवश्मक  
सहमोग य सॊयऺण गङ्चयनेछ । 

१२६. ङ्जहॊसा ङ्जऩङ्झडत तथा जोङ्ञखभभा यहेका भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरकाहरुका राङ्झग ऩङ्टनयस्थाऩना केरर स्थाऩना 
गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ । 

१२७. गबायवस्था देङ्ञख हङ्टन सक्ने रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसाको अरत्म गनय छोयी फचाउ , ऩढाउॉ, सऺभ फनाउ कामयक्रभहरु 
सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

१२८. भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, आङ्छदवासी जनजाङ्झत , दङ्झरत ङ्जऩछङ्झडएको वगय , अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त  य ङ्जवऩङ्ङ 
वगयको ऺभता ङ्जवकास, सशङ्ञक्तकयण य भूरप्रवाहीकयणका कामयक्रभहरु सञ्चारन गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ ।  

१२९. घयेरङ्ट ङ्जहॊसा , रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा  तथा साभाङ्ञजक अऩयाध रमूनीकयण गनय गैय सयकायी सॊस्थाहरु  सभेतराई 
ऩङ्चयचारन गने नीङ्झत ङ्झरइने छ । 

१३०. फारफाङ्झरका य ङ्जकशोयङ्जकशो यी ङ्जहॊसा तथा जोङ्ञखभ रमङ्टङ्झनकयणका राङ्झग जी वनोऩमोगी ङ्ञशऺा एवॊ 
सीऩभूरक कामयक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

(ग) बौङ्झतक ऩूवायधाय सम्वरधी नीङ्झत 

१३१. नगयऩाङ्झरकाका गौयवका आमोजना  (ब ङ्टवा खोराभा ऩक्की ऩङ्टर , खेरुवा खोराभा ऩक्की ऩङ्टर , वडा नॊ . ४ 
कृङ्जष हाटफजाय , प्राथङ्झभक स्वास््म केरर बवन ङ्झनभायण ) तथा  फहङ्टवषॉम कामयक्रभ , आमोजनाहरुराई 
फजेट सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयी अरम आमोजना तथा कामयक्रभभा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।  

१३२. कोङ्झबड- १९ भहाभायीका कायण योजगायी गङ्टभाई आफ्नो गाउॉ पङ्जकय एका जनशङ्ञक्तराई उद्यभशीरता 
ङ्जवकास य  योजगायीका अवसय ङ्झसजयना गनय ऩूवायधाय ङ्झनभायण , उद्यभशीरता य योजगायीका कामयक्रभ 
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अगाङ्झड फढाइने छ । नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र ङ्जवकास ङ्झनभायणका मोजनाहरु सञ्चारन गदाय सम्बव बए 
सम्भ भेङ्झसनहरुको प्रमोग कभ गदै श्रभप्रधान प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गयी योजगायी ङ्झसजयना गने नीङ्झत 
ङ्झरइनेछ । 

१३३. कोङ्झबड १९ का कायण सभमभै सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसकेका नगयऩाङ्झरकाको आफ्नै स्रोतफाट सञ्चारन हङ्टने 
मोजनाहरुको ६ भङ्जहना म्माद थऩ गने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ।  

१३४. रेटाङ नगय ऺेत्रङ्झबत्र आवश्मकता अनङ्टसाय कारोऩते्र सडक ङ्झनभायण गदै जाने नीङ्झत ङ्झरईनेछ। 

१३५. नगय य वडाफाट आमोजना य  कामयक्रभ तजङ्टयभा गदाय फजेटका  सफै ऺेत्रहरु सभेटी मोजनाहरु तजङ्टयभा 
गने नीङ्झत अवरम्वन गङ्चयनेछ । 

१३६. उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतद्वाया  कामय गदाय १० राख सम्भका मोजनाभा कङ्ञम्तभा २०% श्रभ वा रागत 
सहबाङ्झगता फेहोने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ। १० राख बरदा भाङ्झथका मोजनाभा अङ्झनवामय रुऩभा  कङ्ञम्तभा 
२०% रागत सहबाङ्झगता जम्भा गनङ्टयऩने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ। कारोऩते्र, ऩङ्टर, बवन ङ्झनभायण गने मोजना 
अङ्झनवामय टेण्डय प्रङ्जक्रमाफाट गङ्चयनेछ। नगयऩाङ्झरकाको आफ्नै श्रोतफाट ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेटफाट कारोऩते्र 
गदाय मथासम्बव २० प्रङ्झतशत रागत सहबाङ्झगता सङ्जहत टेण्डय प्रङ्जक्रमाफाट सञ्चारन गङ्चयनेछ।   

१३७. नगयको ङ्जवद्यङ्टतसेवा नऩङ्टगेका ऺेत्रहरुभा उज्मारो रेटाङ अङ्झबमान अरतगयत आगाङ्झभ २ वषयङ्झबत्र सवै 
घयधङ्टयीभा ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवस्ताय गनयको राङ्झग वजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयनेछ । 

१३८. खेरकङ्ट द ङ्जवकासका राङ्झग स्टेङ्झडमभ ङ्झनभायणको राङ्झग सम्बाव्मता अध्ममन बईसकेकोरे सॊघीम सयकाय, 
प्रदेश सयकायसॉगको सभरवमभा स्रोतको खोजी गयी ङ्झनभायण गङ्चयनेछ। 

१३९. नगयऩाङ्झरकाका ९ वटै वडाहरुभा ठूरा ऩङ्टवायधाय अरतगयत कारोऩते्र सडक ङ्झनभायण अङ्झबमानका रुऩभा 
मोजना सॊचारन गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ। 

१४०. सभऩङ्टयक कोषफाट सॊचारन गङ्चयने मोजनाहरुभा नगयऩाङ्झरका य उऩबोक्ता फीच ६०:४० को 
अनङ्टऩातभा श्रोत जङ्टटाई सॊचारनको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । अरम ङ्झनकामहरुसॉग साझेदायीभा मोजना 
सॊचारन गदाय प्रचङ्झरत कानङ्टन वभोङ्ञजभको सहबाङ्झगताभा सॊचारन गङ्चयनेछ। 

१४१. नगयऺेत्रभा यहेका ङ्ञचसाङ , तेङ्झर,भोयङे, खेरुवा, बरङ्टवा य भङ्टच ङ्टयङे खोराहरुभा तटवरधनको कामयराई 
ङ्झनयरतयता ङ्छदइनछे।  

१४२. वडा नॊ. ४ य ९ भा ङ्झनभायणाधीन वडा प्रशासकीम बवनको ङ्झनभायण सभमभै सम्ऩङ्ङ गयी बवन नबएका 
वडाभा बवन ङ्झनभायणका राङ्झग जग्गा प्राङ्झि सम्फरधी कामय अङ्ञघ   फढाइ क्रभश ङ्झनभायण गदै रङ्झगनेछ 
।  

१४३. बौङ्झतक ऩूवायधायको ङ्छदगोऩनाका राङ्झग तायजारी , खानेऩानी ऩाइऩ , ह्यङ्टभ ऩाइऩ , जस्ताऩाता, ङ्जवद्यङ्टत ऩोर 
खङ्चयद गयी ङ्झफङ्झबङ्ङ वडाहरु को आवश्मकता तथा प्राथङ्झभकता ऩङ्जहचान गयी ङ्झफतयण गने नीङ्झत  
ङ्झरइनेछ।  
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१४४. तेरी खोरा, ब ङ्टवाखोरा तथा ङ्ञचसाङ खोराफाट बङू्झभगत ङ्झसचाईका राङ्झग सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चयनेछ। 

१४५. ऩङ्टवायधायका मोजनाहरु सॊचारन गदाय वातावयण ङ्जवनास हङ्टन नङ्छदई ऩङ्टवाय धायको ङ्छदगोऩना कामभ गयी  
ऩमायवयणको सॊयऺण गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ । 

१४६. नगय तथा वडा स्तयीम ठूरा ऩूवायधायका मोजनाहरुभा केरर य प्रदेश सयकायसॉग साझेदायीभा सभऩङ्टयक 
कोष याखी अनङ्टदान भाग गयी मोजना कामायरवमन गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ । 

१४७. ङ्झनभायणाधीन स्वास््म सॊस्थाहरुको बवन ङ्झन भायण कामय सभमभै सम्ऩङ्ङ गदै जीणय अवस्थाभा यहेका 
स्वास््म सॊस्थाहरुको ऩङ्टन्ङ्झनभायण गङ्चयनेछ । 

१४८. ३ राख बरदा भाङ्झथका आ मोजनाहरुको सञ्चारन गदाय मोजना सूचना ऩाटी  अङ्झनवामय याख्न े नीङ्झत 
ङ्झरईनेछ । 

१४९. वडादेङ्ञख वडासम्भ य वडादेङ्ञख नगयऩाङ्झरकाको केरर सम्भ जोड्न ेयणनीङ्झतक सडक हरु ऩङ्जहचान गयी  
क्रभश् ङ्झनभायण गदै रैजाने नीङ्झत ङ्झरईनेछ । 

१५०. रेटाङ नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र ङ्चयङयोडको सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चयनेछ । 

१५१. ङ्झसचाईको ङ्छदगो ङ्जवकासको राङ्झग कङ्ट रो, ऩैनी, नहयको ङ्झनयरतय भभयत सङ्टधाय तथा स्तयोङ्ङती गङ्चयनेछ । 

१५२. रेटाङ नगय प्रवेश गने स्थानभा आधङ्टङ्झनक प्रवेशद्वाय ङ्झनभायण गङ्चयनेछ । 

१५३. सफै वडाहरुभा व्मवङ्ञस्थत हाटफजायका राङ्झग सॊयचना ङ्झनभायण गङ्चयनेछ । 

१५४. नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवकास आमोजनाहरुको ब ङ्टक्तानी गदाय मोजना व्मवस्थाऩन खचय (करटेरजेरसी) ३ 
प्रङ्झतशत कामभ गङ्चयनेछ। 

१५५. मोजना कामायरवमनको क्मारेण्डय वनाई सोङ्जह आधायभा मोजना तथा कामयक्रभहरु कामायरवमन 
गङ्चयनेछ। 

घय नक्सा ऩास सम्फङ्ञरधत नीङ्झत ् 

१५६. नगय ऺेत्रभा घय नक्सा ऩास सम्फरधभा कामयङ्जवङ्झध फनाई  घयनक्सा ऩास प्रङ्जक्रमा ऩूया गयेका घय तथा 
बवनराई ङ्झनभायण इजाजत ङ्छदइ  साथै भाऩदण्ड ऩूया गयी फनेका घयहरुराई घय ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङताको 
प्रभाण ऩत्र ङ्छदइनेछ । 

१५७. भाऩदण्ड ऩूया बएका य  ङ्झभङ्झत २०७४/०६/२९ अगाङ्झड घय नक्शा ऩास नगयी फनेका घयहरुराई 
बवन तथा घयनक्शा ऩास ङ्झनभायण भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ अङ्झबरेखीकयणको प्रभाणऩत्र एकऩटकको राङ्झग 
ङ्छदइने नीङ्झत अफरम्फन गङ्चयनेछ। 

१५८. प्रत्मेक वडाभा बवन ङ्झनभायण गदाय ताङ्झरभ प्राि डकभॉफाट भात्र बवन ङ्झनभायण कामय गने ऩद्धतीको 
ङ्जवकास गने नीङ्झत अङ्ञयतमाय गङ्चयनेछ ।  

१५९. व्मङ्ञक्तगत तथा साभङ्टदाङ्जमक बवन य अरम सावयजङ्झनक स्थरहरु ङ्झनभायण गदाय ब ङ्टकङ्ञम्ऩम सङ्टयऺामङ्टक्त 
सॊयचना ङ्झनभायण गयी सम्बाङ्जवत जोङ्ञखभराई कभ गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ। 
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१६०. नगयऺेत्र ङ्झबत्र वङे्ङ बवन सॊयचनाहरु ब ङ्टकम्ऩ प्रङ्झतयोङ्झध वनाउनको राङ्झग वनेको  बवन भाऩदण्डहरु 
अङ्झनवामय ऩारना गयाईनेछ । 

१६१. नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र बवन ङ्झनभायण गदाय अङ्झनवामय रुऩभा घय नक्सा ऩास गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ । 

१६२. सावयजङ्झनक बवन ङ्झनभायण गदाय अऩाङ्गताभैत्री हङ्टनेगयी ङ्झनभायण गङ्चयनेछ । 

 

घ) वन, वातावयण तथा ङ्झफऩद् व्मवस्थाऩन सम्वरधी नीङ्झत 

१६३. कोयोना तथा अरम भहाभायीरे ङ्झसजयना गयेको ङ्जवऩद् फाट हङ्टने ऺङ्झत रमूङ्झनकयण गनय  याहत य उद्धाय का 
राङ्झग नगयको स्थानीम तह प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष राई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ।  प्रत्मेक वडाभा 
आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन शीषयकभा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयनेछ ।  

१६४. ङ्जवऩद् सचेतना, सीऩ तथा ऺभता ङ्जवकास य नभूना अभ्मास कामयराई सहबाङ्झगताभूरक फनाई सचेतना 
य सङ्टयऺाराई सॊस्कायका रुऩभा ङ्जवकास गङ्चयनेछ। ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत व्मङ्ञक्तहरुको तत्कार खोज तथा 
उद्धाय कामय सम्वङ्ञरधत ङ्झनकामसॉगको सभरवमभा गङ्चयनेछ ।  

१६५. सॊघीम सयकाय य प्रदेशसयकायसॉगको सहकामयभा ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवतहरुको राङ्झग ऩङ्टनङ्झनयभायण तथा 
ऩङ्टनस्थायऩना गङ्चयनेछ ।  

१६६. ङ्जवऩद् फाट प्रबाङ्जवत बई घयफायङ्झफहीनहरुराई तत्कार व्मवस्थाऩन गनयका राङ्झग साभङ्टदाङ्जमक 
बवनहरुको ङ्झनभायण गदै  रङ्झगनेछ।आवश्मकता ऩदाय सावयजङ्झनक बवनहरुभा याख्न ेव्मवस्था 
ङ्झभराइनेछ। 

१६७. ङ्जवश्व भहाभायीको रुऩभा पैङ्झरएको कोङ्झबड १९ तथा अरम भहाभायी योकथाभ तथा ङ्झनमरत्रणको राङ्झग 
आवश्मक ऩने साभाग्री व्मवस्थाऩन गने नीङ्झतराई ङ्झनयरतयता ङ्छदईनेछ। 

१६८. फन सॊयऺण तथा ङ्छद गो ङ्जवकासका राङ्झग साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूह  य वडा कामायरम को 
सभरवम य सहकामय भा वन सॊयऺण , व्मवस्थाऩन तथा ङ्छद गो ङ्जवकास भापय त गङ्चयफी रमूनीकयण गने 
नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

१६९. जरवामू ऩङ्चयवतयनवाट ऩयेको य ऩनय सक्ने असयहरुको साभना गनय सक्ने ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गने य 
रमङ्टङ्झनकयण सम्वरधी जनचेतनाभङ्टरक तथा अरम कामयक्रभहरु सॊचारन गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ। 

१७०. स्थानीम श्रोत नङ्छदजरम ऩदाथयको उत्खनन , सॊयऺण य दीगो उऩ मोगका राङ्झग आइइ  (IEE) गने 
व्मवस्था ङ्झभराई सो प्रङ्झतवेदन फभोङ्ञजभ कामय गने नीङ्झतराई ङ्झनयरतयता ङ्छदनइनेछ । 

१७१. बौङ्झतक ऩूवायधाय ङ्जवकास गदाय वहङ्टप्रकोऩ प्रङ्झतयोङ्झध सॊयचना ङ्झनभायण गयी रेटाङ नगयऩाङ्झरकाराई सङ्टयङ्ञऺत 
नगयको रुऩभा ङ्जवकास गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ । 
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१७२. ऩशङ्टफधशाराको स्थाऩना, गङ्टणस्तयीम भासङ्ट ऩसरको राङ्झग भाऩदण्ड फनाई अङ्झनवामय ऩारना गनय रगाई 
त्मस्ता व्मवसाम नगयभा दताय गयाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

१७३. Post ODF कामयक्रभको प्रबावकायी कामायरवमन गङ्चयनेछ । 

१७४. पोहोय व्मवस्थाऩनका राङ्झग श्रोतभानै कभ गनय Reduce, Re-use, Recycle को नीङ्झत ङ्झरइनेछ। ऺेत्र 
सभेट्ने गयी Land field Site को राङ्झग जग्गा ऩङ्जहचान गयी आगाङ्झभ वषयहरुभा  क्रभश् ङ्झनभायण गङ्चयनेछ 
।    

१७५. Green and Clean City ङ्जवकासका राङ्झग  सडक ङ्झनभायण बएका नगयका भङ्टयम सडकको दङ्टफै तपय  
फहङ्टउऩमोगी ङ्जवरुवा रगाउने नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ ।  

१७६. टोर ङ्जवकास सॊस्था भापय त ङ्जवऩद्  जोङ्ञखभ रमूङ्झनकयणको राङ्झग ऩू वय तमायी रगा मतका 
ङ्जक्रमाकराऩहरुको व्मवङ्ञस्थत कामयमोजना फनाई वातावयण भैत्र स्थानीम शासन अवरम्वन गङ्चयनछे। 

१७७. नगयको सौरदमय अङ्झबवृङ्जद्ध तथा एकरुऩता कामभ गनय सवै नगयवासीहरुरे  कङ्ञम्तभा एक घय एक 
परपूरको ङ्जवरुवा यो्ने नीङ्झत ङ्झरईनेछ । 

१७८. स्वच्छ उजाय जरङ्जवद्यङ्टत , ऩङ्टन्नङ्जवकयणीम तथा फैकङ्ञल्ऩक उजायको प्रमोग फढाउने तथा उजाय दऺता 
अङ्झबवृद्धी एवॊ हङ्चयत प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगराई प्रोत्सा हन गदै हङ्चयतगहृ ग्माॉसको उत्सजयन रमून गनय 
जनचेतना अङ्झबवृद्धी सङ्जहतका कामयक्रभहरु सॊचारन गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ । 

१७९. आगरागीफाट ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदन वारुणमरत्रको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ। 

१८०. उद्धाय तथा याहत साभाग्रीको बण्डायण य ऩङ्चयचारन वडा कामायरमवाट हङ्टने व्मवस्था  ङ्झभराईनछे । 

१८१. ङ्झनजी तथा सयकायी स्वास््म सॊस्थाफाट ङ्झनस्कने पोहय (Medical Waste) राई व्मवस्थाऩन गने नीङ्झत 
ङ्झरइनेछ । 

१८२. स्थानीम ङ्जवऩद् ऩूवयतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना तमाय गयी कामायरवमन गङ्चयनेछ । 

१८३. याष्डऩङ्झत च ङ्टये सॊयऺण कामयक्रभसॉग सभरवम गयी च ङ्टये सॊयऺण कामयक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

१८४. बूऺ म हङ्टने च ङ्टये ऺेत्रका साभङ्टदाङ्जमक वनहरुराई बूऺ म योकथाभ तथा ङ्झनमरत्रण गनय भद्दत ऩङ्टग्ने 
ङ्झफरुवाहरु रगाउन उत्प्रङे्चयत गङ्चयनेछ । 

१८५. च ङ्टये ऺेत्रका खोराहरुभा वामोइङ्ञरजङ्झनमङ्चयङ सङ्जहतको तटफरधन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।  
१८६. च ङ्टये सॊयऺणभा उत्कृष्ठ कामय गने साभङ्टदाङ्जमक वनराई ऩङ्टयस्कृत गने नीङ्झत ङ्झरइने छ । 

१८७. ऩयम्ऩया देङ्ञख बोगचास गदै आएका धाङ्झभयक वनहरुको सॊयऺण गदै वन तथा वातावयणराई दङ्टयगाभी 
असय नऩने गयी भठ , भङ्ञरदय, चैत्म, गङ्टम्फा, चचय, भङ्ञस्जद आङ्छद ङ्झनभायण गनय सभरवमकायी बङू्झभका 
ङ्झनवायह गङ्चयनेछ। 

(ङ) सङ्टशासन तथा सॊस्थागत ङ्जवकास नीङ्झत 
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१८८. स्थानीम सेवाराई सऺभ , सङ्टदृढ, व्मवसाङ्जमक, सेवाभूरक य उियदामी फनाउन स्थानीम सेवा सञ्चारन 
तथा व्मवस्थाऩन नीङ्झत य ऐन जायी गयी कामायरवमनभा ल्माइनेछ। 

१८९. नगयऩाङ्झरकाको कामय प्रकृङ्झत , कामय फोझ य औङ्ञचत्मताको आधायभा आवश्मक ऩने जनशङ्ञक्तका राङ्झग 
"सॊगठन तथा व्मवस्थाऩ सवेऺण" सम्ऩङ्ङ गयी ङ्झनमङ्झभत जनशङ्ञक्त ऩदऩङ्टङ्झतयको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ। 

१९०. सेवाप्रवाहभा कभयचायीहरुको उत्प्रयेणा य भनोवरराई उच्च याख्न आवश्मक प्रोत्साहन सङ्टङ्जवधाको 
व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

१९१. सेवाप्रबाहभा प्रबावकायीता ल्माउन तथा कभयचायीहरुको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध कामयक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

१९२. सॊवैधाङ्झनक प्रावधानअनङ्टसाय स्थानीम तहका एकर अङ्झधकाय य साझा अङ्झधकाय सूचीभा यहेका 
ङ्जवषमहरुसॉग सम्वङ्ञरधत फाॉकी यहेका आवश्मक कानूनहरु क्रभश् ङ्झनभायण गङ्चयनेछ । हारसम्भ तजङ्टयभा 
बएका कानूनहरुको कामायरवम प्रबावकाङ्चयताको अध्ममन गङ्चयनेछ ।  

१९३. नगयऩाङ्झरकाको कामय सम्ऩादनराई ङ्झछटो , छङ्चयतो, ऩायदशॉ, गङ्टणस्तयीम य प्रङ्जवङ्झधभैत्री फनाउदै सेवा 
प्रवाहराई सवयसङ्टरब फनाइनेछ । 

१९४. सङ्टशासनका राङ्झग जनतासॉग भेमय कामयक्रभराई थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ । 

१९५. नगयको वेबसाइट तथा ङ्जवद्यङ्टतीम ए्सहरुको प्रमोग भापय त आवङ्झधक सूचना प्रकाशन य गङ्टनासो 
व्मवस्थाऩन गयी सङ्टशासन प्रवद्धयन गने कामयक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

१९६. नगयऩाङ्झरकाको सेवा प्रवाह गने सफै इकाइहरु वीच इरटयनेट य इररानेटको भाध्मभ फाट आवद्ध गयी 
सॊस्थागत ऺभता वङृ्जद्ध एवॊ अनङ्टगभनराई प्रबावकायी फनाइनेछ । 

१९७. सेवा प्रवाहराई च ङ्टस्त य प्रबावका यी फनाउन कामायरमरे सूचना प्रङ्जवङ्झधको अङ्झधकतभ प्रमोग गयी 
ङ्जवद्यङ्टतीम शासनको ऩूवायधाय तमाय गने नीङ्झतराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ।  

१९८. नगय ऺेत्र ङ्झबत्र सञ्चारन हङ्टने ५ राख सम्भका मोजनाहरु वडास्तयीम अनङ्टगभन तथा सङ्टऩयीऺण सङ्झभङ्झत 
य ५ राख बरदा भाङ्झथका मोजनाहरु नगयस्तयीम अनङ्टगभन  तथा सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झत भापय त अनङ्टगभन 
गङ्चयने नीङ्झतराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ ।  

१९९. नगयको आवङ्झधक ङ्जवकास मोजनाराई अङ्ञरतभ रुऩ ङ्छदई कामायरवमनभा ल्माइनेछ। 

२००. आरतङ्चयक रेखा ऩयीऺणराई प्रबावकायी फनाई फेरुजङ्ट हङ्टन नङ्छदने नीङ्झत ङ्झरइने छ। 

२०१. अङ्ञरतभ रेखा ऩयीऺणफाट औल्माइएका  फेरुजङ्ट पय ्छ्यौट गनय कामयमोजना सङ्जहत पय ्छ्यौट गने नीङ्झत 
ङ्झरइनेछ । 

२०२. नगयऩाङ्झरकारे सञ्चारन गयेको गङ्झतङ्जवङ्झधको ऩायदशॉता एवॊ जवापदेहीताका राङ्झग नङ्झतजाभङ्टखी सावयङ्झनक 
सङ्टनङ्टवाई य सावयजङ्झनक ऩयीऺणराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ । 

२०३. जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको राङ्झग ऺभता ङ्जवकास कामयक्रभ सञ्चारनराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ। 

२०४. उत्कृष्ट कामयसम्ऩादन गने कभयचायीराई सम्भान गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 
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२०५. नगयका भङ्टयम चोकहरुभा याङ्ञखएको सीसी क्माभेयाको उऩमोग , नागङ्चयक सभाज य ङ्जवङ्झबङ्ङ सयकायी 
ङ्झनकामहरुको सभरवमभा नागङ्चयक एवॊ व्म वसाङ्जमक सङ्टयऺाको प्रत्माब ङ्टङ्झत सङ्जहतको शारत , सङ्टयङ्ञऺत य 
सभदृ्ध रेटाङ नगयको स्थाऩना गने कामयक्रभहरु सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 

२०६. कोङ्झबड १९ सॊवेदनशीर मोजना तथा कामयक्रभहरु प्राथङ्झभकता साथ कामयरवमन गङ्चयनेछ । 

२०७. ङ्जवकासराई ङ्छद गो फनाउन अनङ्टगभन भूल्माङ्कनफाट उत्कृष्ट काभ गने उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत ऩङ्जहचान य 
सम्भान गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ । 

२०८. रमामभा सफैको जीत स्थाङ्जऩत गनय “फेरैभा गयौं ङ्झभराऩ , नगयौ ङ्झफराऩ” बङे्ङ नायाराई साकाय ऩानय 
सम्ऩूणय भेरङ्झभराऩकतायहरुको बङू्झभका प्रबावकायी फनाइनेछ। 

२०९. रमाङ्जमक सङ्झभङ्झतको सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास गदै बयोसाको केररका रुऩभा स्थाङ्जऩत गने नीङ्झतराई 
ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ । 

२१०. सफै ऺेत्रको सरतङ्टङ्झरत ङ्जवकास भापय त ङ्छदगो ङ्जवकासको अवधायणाराई स्थाङ्जऩत गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

२११. कामायरमको ऺभता ङ्जवकास सङ्जहत सावयजङ्झनक खङ्चयद प्रङ्जक्रमाराई थऩ व्मवङ्ञस्थत य ऩायदशॉ फनाउन 
ठूरा खङ्चयद तथा ङ्झनभायण कामयभा ई-ङ्झफङ्झडङ प्रणारीको अवरम्वनराई ङ्झनयरतयता ङ्छदइनेछ । 

२१२. उऩबोक्ता हक ङ्जहत य अङ्झधकाय सॊयऺणका राङ्झग स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधाय य औषङ्झध तथा खाद्य फस्तङ्टको 
आधायबतू गङ्टणस्तय कामभ गनय फजाय अनङ्टगभनराई थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ। 

२१३. गैय सयकायी सॊ स्थाहरुको जवापदेङ्जहता स्थाङ्जऩ त गनय एकद्वाय प्रणरीराई थऩ प्रबाकायी फनाउने 
उऩामहरुको अवरम्वन गङ्चयनछे । 

२१४. फैंक, ङ्जविीम सॊस्था  तथा अरम सॊस्थाहरुरे व्मवसाङ्जमक साभाङ्ञजक उियदाङ्जमत्व वहन अरतगयतका 
कामय गने वातावयण तमाय गङ्चयनेछ  । 

 

याजस्व ऩङ्चयचारन नीङ्झत  
२१५. कय प्रशासनराई च ङ्टस्त दङ्टरुस्त फनाई क्रभश् अनराइन ब ङ्टक्तानी प्रणारीको प्रमोग गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ 

। 

२१६. कयको दयराई सभमानङ्टकङ्ट र य फस्तङ्टगत फनाई कयको दामया पयाङ्जकरो फनाइने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।  

२१७. आरतङ्चयक आमभा फङृ्जद्ध गयी  नगयऩाङ्झरकाराई आत्भङ्झनबयय फनाउदै रङ्झगनेछ । 

२१८. सभमभा कय ङ्झतनय सफै कयदाताराई उत्प्रङे्चयत गने कामयक्रभहरु सञ्चारन एवॊ खचयभा ऩायदशॉता ल्माउने 
नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

२१९. नगयऺेत्र ङ्झबत्र घय वहार फाट प्राि हङ्टने आम्दानी गने घयधनीफाट सॊघीम सयकायको नीङ्झत फभोङ्ञजभ 
१०% वहार कय उठाइनेछ । 

२२०. वहार ङ्झफटौयी कयको ङ्झरने नीङ्झत फनाइनेछ ।  



21 
 

२२१. कोङ्झबड १९ को कायण उद्योगी तथा व्मवसामीहरूराई ऩनय गएको ऺङ्झतको याहत स्वरुऩ रेटाङ 
नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्रका उद्योगी तथा व्मवसामीहरुराई आ.व. ०७८।०७९ को व्मवसाम नङ्जवकयण 
शङ्टल्कभा ५० प्रङ्झतशत छङ्टट ङ्छदइनेछ।  

 

 

सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ आङ्झथयक वषय २०७८।०७९ का फजेटका उद्देश्महरु तथा भूयम भूयम प्राथङ्झभकताहरु प्रस्तङ्टत गनय 
चाहारछङ्ट । 

उद्देश्महरु 

१. कोङ्झबड भहाभायी रगामतका योग य ङ्जवऩद् फाट नागङ्चयकको जीवन यऺा गने, 

२. रेटाङ नगयको सभङृ्जद्धको राङ्झग आङ्झथयक गङ्झतङ्जवङ्झध एवभ ्ङ्जवकास ङ्झनभायणका कामयराई तीव्रता ङ्छदन,े 

३. आङ्झथयक, प्राकृङ्झतक तथा भानवी म श्रोत साधनको अङ्झधकतभ उऩमोग ग यी उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व 
अङ्झबवृङ्जद्ध गदै गङ्चयफी रमङ्टङ्झनकयण गने,  

४. भानवीम ऻान , सीऩ तथा प्राङ्जवङ्झधक दऺताको अङ्झबवृङ्जद्ध गनय  ऺभता ङ्जवकास कामयक्रभ सॊचारन गदै  
स्वयोजगाय ङ्झसजयना गने, 

५. नगयफाट प्रदान हङ्टने सेवाहरु ङ्झछटो ,छङ्चयतो, ङ्झभिव्ममी य ऩायदशॉ  रुऩभा प्रवाह गदै सङ्टशासन प्रवद्धन 
गने। 

फजेटका भङ्टयम भङ्टयम प्राथङ्झभकताहरु   

१. कोङ्झबड १९ योकथाभ, ङ्झनमरत्रण गनय जनशङ्ञक्त य सॊयचनाको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन।  
२. गङ्टणस्तयीम आधायबतू स्वास््म सेवा तथा खानेऩानीको प्रवरध । 

३. साभाङ्ञजक, आङ्झथयक, ऩूवायधाय ङ्जवकास तथा ङ्झनभायणाधीन आमोजनाहरुको ङ्झनभायण कामय सम्ऩङ्ङ। 

४.  कृङ्जषको आधङ्टङ्झनकीकयण, कृङ्जष उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्वभा अङ्झबवृङ्जद्ध , शीत बण्डायको स्थाऩना , कृङ्जष 
उऩजको फजायीकयण, कृङ्जष ऺेत्रभा मङ्टवाहरुको ऩङ्चयचारन। 

५.  “गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺा आजको आवश्मकता” नाया कामायरवमन गने शैङ्ञऺक गङ्झतङ्जवङ्झधहरु। 

६. आरतङ्चयक स्रोतको अङ्झबवङृ्जद्ध गदै स्रोतको ङ्छदगो व्मवस्थाऩन। 

७. प्राकृङ्झतक प्रकोऩको जोङ्ञखभ रमङ्टङ्झनकयण य वातावयण  सॊयऺण । 

८. उत्ऩादन अङ्झबवृङ्जद्ध हङ्टने तथा स्वयोजगायी ङ्झसजयना हङ्टने मोजनाहरु सञ्चारन। 

९. सफै नागङ्चयकभा ङ्जवद्यङ्टत सेवाको ऩहङ्टॉच। 

१०. नदी ङ्झनमरत्रणका राङ्झग तटफरधन तथा ङ्छदगो ङ्झसॊचाई । 
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११. रङ्ञऺत वगय, ऺेत्र, सभङ्टदामको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध तथा गङ्चयवी रमूङ्झनकयण गने कामयक्रभहरु । 

१२. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य सॊयऺण । 

१३. शासकीम ऺभताको अङ्झबवृङ्जद्ध य सङ्टशासन । 

सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवद्यमेकभा सभावेश बएका ऺेत्रगत मोजना तथा कामयक्रभहरु कामायरवमन गनयका राङ्झग 
फजेट ङ्जवङ्झनमोजन य श्रोत व्मवस्थाऩनको अनङ्टभानको सॊङ्ञऺि ङ्जववयण प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहरछङ्ट ।  

रेटाङ नगयऩाङ्झरकाको आगाङ्झभ आङ्झथयक वषय २०७८।०७९ को राङ्झग कङ्ट र फजेट ९० कयोड ८६ राख २७ 
हजाय  रुऩैमा ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । कङ्ट र ङ्जवङ्झनमोजन भध्मे चारङ्ट तपय  ४२ कयोड १५ राख ५७ हजाय, 
ऩङ्टॉजीगत तपय  ४८ कयोड ७० राख ७० हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । कङ्ट र फजेटको चारङ्ट तपय  ४६.४ 
प्रङ्झतशत य ऩूॉङ्ञजगत तपय  ५३.६ प्रङ्झतशत यहेको छ । गत आ .व. २०७७।०७८ को फजेट ७७ कयोड ६७ 
राख ३२ हजाय ८ सम १८ बरदा आ.व. २०७८।०७९ को राङ्झग ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेट १३ कयोड १८ राख 
९४ हजाय १ सम ८२ अथायत १६.९८ प्रङ्झतशतरे फढेको कङ्ट या अवगत गयाउन चाहारछङ्ट ।  

सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ आगाङ्झभ वषयको राङ्झग प्रस्ताङ्जवत खचय व्महोने अनङ्टभाङ्झनत स्रोत उल्रेख गनय   चाहरछङ्ट । 

सॊघीम सकयकायफाट प्राि सभाङ्झनकयण अनङ्टदान रु १२ कयोड ५० राख, याजश्व फाॉडपाॉडफाट ९ कयोड ८५ 
राख ६३ हजाय ४ सम ८० रुऩैमा य सशतय अनङ्टदान (ङ्ञशऺा, स्वास््म, कृङ्जष, ऩशङ्ट, तथा भङ्जहरा फारफाङ्झरका) 
तपय को २० कयोड ९३ राख, सॊघीम सयकाय सभऩङ्टयक अनङ्टदान , १ कयोड १५ राख, सॊघीम सयकाय ङ्जवशेष 
अनङ्टदान १ कयोड ९९ राख, सॊघीम सयकाय अरम अनङ्टदान ५० राख सभेत सभावेश गयेको छङ्ट। त्मस्तै 
प्रदेश सयकायफाट प्राि हङ्टने सभऩङ्टयक अनङ्टदान रु १ कयोड, सभाङ्झनकयण अनङ्टदान ७२ राख ११ हजाय सशतय 
अनङ्टदान १ कयोड ५० हजाय, ङ्ञजल्रा सभरवम सङ्झभङ्झतफाट प्राि हङ्टने ससतय अनङ्टदान ५८ राख ४३ हजाय, 
आरतङ्चयक याजश्वफाट प्राि हङ्टने १९ कयोड ७१ राख २ हजाय ५ सम २०, गत वषयको अनङ्टभाङ्झनत नगद 
भौजाद २० कयोड, नगद सहबाङ्झगता १ कयोड ५० राख सभेत सभावेश गयेको छङ्ट । आगाङ्झभ आङ्झथयक 
वषयको कङ्ट र फजेटको २१.६९ प्रङ्झतशत आरतङ्चयक आम यहने अनङ्टभान गङ्चयएको  छ।  

सबाध्मऺ भहोदम,  

अफ भ आ.फ. २०७८।०७९ को ऺेत्रगत वजेटको सॊङ्ञऺि ङ्जववयण प्रस्तङ्टत गनय चाहरछङ्ट। 

ङ्झस.नॊ. फजेटका ऺेत्र कङ्ट र फजेट फजेट प्रङ्झतशत 

१ ऩङ्टवायधाय ङ्जवकास ४५ कयोड ७० राख ७० हजाय ५०.३० 

२ साभाङ्ञजक ङ्जवकास २८ कयोड ४३ राख १२ हजाय  ३१.२९ 

३ आङ्झथयक ङ्जवकास २ कयोड ८६ राख ५० हजाय  ३.१५ 

४ सङ्टशासन तथा अरतयसम्वङ्ञरधत ऺेत्र 
२ कयोड ८९ राख ९५ हजाय  

३.१९ 
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५ कामायरम सॊचारन तथा प्रशासङ्झनक खचय १० कयोड ९६ राख  १२.०६ 

  कङ्ट र जम्भा ९० कयोड ८६ राख २७ हजाय 

  

सबाध्मऺ भहोदम,  

अफ भ फजेटभा सभावेश बएका केही प्रभङ्टख ऺेत्रगत ङ्जक्रमाकरऩाको सॊङ्ञऺि ङ्जववयण प्रस्तङ्टत गनय चाहरछङ्ट ।  

१. कोङ्झबड भहाभायीको योकथाभ , ङ्झनमरत्रण य उऩचायको बयऩदो व्मवस्था गयी सफै नगयफासीको जीवय 
यऺा गनय नगयऩाङ्झरका प्रङ्झतवद्ध छ ।कोङ्झबड १९ को योकथाभ, ङ्झनमरत्रण, उऩचाय य खोऩको सङ्टङ्झनङ्ञश्चता 
तथा अरम स्वास््म सम्वरधी सेवा प्रदान गनय २ कयोड ७ राख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।   

२. कृङ्जषराई आधङ्टङ्झनकीकयण , व्मवसामीकयण तथा फजायीकयण गनय कृङ्जष कामयक्रभका राङ्झग १ कयोड 
फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट। 

३. जीवनोऩमोगी तथा सीऩमङ्टक्त ङ्ञशऺा प्रदान गनय ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺाको स्तयोङ्ङती गने , ङ्जवद्याथॉ ङ्ञशऺक 
अनङ्टऩात, बौङ्झतक ऩूवायधायको ङ्जवस्ताय , भभयत, सम्बाय, फार ङ्जवकास केरर ङ्ञशऺक य  ङ्जवद्यारम 
कभयचायीको थऩ तरव प्रवरध गनय रगामत ङ्ञशऺा सम्वरधी अरम ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गनय १ कयोड 
५३ राख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

४. ऩशङ्टऩारन व्मवसामराई व्मवसाङ्जमक फनाउन नश्ल सङ्टधाय , फाख्रा, फॉगङ्टय ऩकेट कामयक्रभ , ऩशङ्ट स्वास््म 
रगामतका ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गनय ६० राख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  

५. आङ्झथयक ङ्जवकासका राङ्झग सहकायी , ऩमयटन,  ङ्जविीम ऺेत्र रगामतका मोजनाभा आवश्मक फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

६. सभावेशी ङ्जवकास , साभाङ्ञजक रमाम य सभानता कामभ गनय आङ्छदफासी जनजाङ्झत , दङ्झरत, ङ्जऩछडा वगय , 
भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागङ्चयक , अऩङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरु रङ्ञऺत कामयक्रभका राङ्झग आवश्मक 
फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

७. नगयऩाङ्झरकाको केररफाट वडा नॊ . ७ सॉग सडक सञ्जार जोड्न ब ङ्टवा खोरा ऩङ्छक्कऩङ्टरको राङ्झग क्रभागत 
रुऩभा मस वषय ३ कयोड फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट। उक्त आमोजनाभा प्रदेश सयकायफाट सभऩङ्टयक 
अनङ्टदानभा ५० राख फजेट प्राि बएको छ जसभा ३ कयोड ५० राखको स्रोत सङ्टङ्झनङ्ञश्चत बएको छ 
। मस आ.व. भा ऩङ्टर ङ्झनभायण कामय सम्ऩङ्ङ गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 

८. वडा नॊ . ४ भा कृङ्जष फजाय ङ्झनभायणका राङ्झग क्रभागत रुऩभा मस वषय १ कयोड ३१ राख फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । सॊघीम सयकायफाट सभऩङ्ट यक अनङ्टदानस्वरुऩ १ कयोड १५ राख फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन बएको छ । उक्त आमोजनाभा २ कयोड ४६ राखको स्रोत सङ्टङ्झनङ्ञश्चत बै मस आङ्झथयक वषय 
ङ्झबत्र ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङ गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 
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९. रेटाङ नगयऩाङ्झरकाराई ऩूवय ऩङ्ञश्चभ रोकभागयसॉग जोड्ने रेटाङ- कानेऩोखयी सडक कारोऩते्र गने कामय 
कोङ्झबड १९ का कायण सभमभै सम्ऩङ्ङ गनय नसङ्जकएकोरे चारङ्ट आ .व.  भा दाङ्जमत्व ङ्झसजयना बएकोरे  
१ कयोड २० राख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

१०. नगयऩाङ्झरका केरर फाट वडा ५,८ य ९ सॉग सडक सञ्चार जोड्न खेरुवा खोराभा ऩक्की ऩङ्टर 
ङ्झनभायणका राङ्झग १ कयोड ५० राख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।मस आमोजनाभा प्रदेश सभऩङ्टयक 
अनङ्टदानभा ५० राख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन बै जम्भा २ कयोडको स्रोत सङ्टङ्झनङ्ञश्चत बएको छ ।  

११. उऩबोक्तासॉगको साझेदायीभा कारोऩते्र सडक ङ्झनभायणका राङ्झग १ कयोड ५० राख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन 
गयेको छङ्ट ।  

१२. नगयऩाङ्झरकाको प्रशासकीम बवन , भॊगरफाये हाटफजाय ङ्झनभायण वडा नॊ . ८ ङ्ञशवारम भङ्ञरदय अङ्झतङ्झथ 
बवन ङ्झनभायण वडा नॊ . ४, कोल्ड स्टोयेज बवन ङ्झनभायण , सऩयदॊश बवन ङ्झनभायण , प्राथङ्झभक स्वास््म केरर 
बवन ङ्झनभायण , वडा नॊ . ७ वायॊगी अधङ्टयो स्वास््म चौकी बवन ङ्झनभायण तथा सङ्टधाय , साभङ्टदाङ्जमक बवन 
ङ्झनभायण वडा नॊ. ९ रगामत बवन ङ्झनभायणका राङ्झग  ६ कयोड ५२ राख फजेट सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयेको छङ्ट।  

१३. याजायानी तार सौरदमयकयणको राङ्झग क्रभागत रुऩभा मस वषय ७० राख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट।  

१४. वडा नॊ. ६ भा ऩने घङ्टङ्ञम्त देङ्ञख राङ्झभटायसम्भ सडक कारोऩते्र गनय ६० राख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको 
छङ्ट ।  

१५. गॊगेचोक फाइऩास सडक कारोऩते्र कामयका राङ्झग ६० राख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

१६. ङ्ञचसाङ झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर छेउभा बङू्झभगत ङ्झसचाईंका राङ्झग आय .सी.सी. ड्याभ ङ्झनभायण गनय ५० राख फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

१७. याजायानी जाने फाटो छेउ देङ्ञख रोखया ङ्झसयानसम्भ सडक कारोऩते्र वडा नॊ . १ का राङ्झग ४० राख 
फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

१८. रेटाङ नगयऩाङ्झरकाका क्रभागत मोजनाका रुऩभा यहेका वडा प्रशासकीम बवन ङ्झनभायण वडा नॊ . ४ य 
९, आधायबतू स्वास््म केरर बवन ङ्झनभायण वडा नॊ . २,४,५,६ य ९, ऩङ्चयवतयन भागय कारोऩते्र, वडा नॊ. 
४ भा धमाडङ्झभरटन कबडय हर ङ्झनभायण , घङ्टङ्ञम्त सडक कारोऩते्र वडा नॊ . ६, ङ्जकङ्झतयभान सडक कारोऩते्र 
वडा नॊ. ३,  का.रे.फङ्ट.दङ्ट.ङ्झर. सडक कारोऩते्र, ङ्जवयेरर भागय कारोऩते्र वडा नॊ. ६, डीऩीएभ भागय कारोऩते्र 
वडा नॊ . ९, ङ्जऩएचसी देङ्ञख आधायबतू स्कूरसम्भ सडक कारोऩते्र वडा नॊ . ३, ङ्झरङ्जटर ्रावय / 
ङ्झसजयनशीर भागय कारोऩते्र वडा नॊ . ५, भाङङ्जहभ भागय कारोऩते्र वडा नॊ . ९, जम नेऩार भागय कारोऩते्र 
सडक ङ्झनभायण वडा नॊ. ८ का राङ्झग आवश्मक फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

१९. ङ्जवयन देङ्ञख ङ्झत्रशङ्टरी चोकसम्भको फाटो कारोऩते्र वडा नॊ . ३, रेटाङ फसऩाकय  ङ्झनभायण वडा नॊ. ४, भङ्टच ङ्टयङे 
खोराभा ऩङ्टर ङ्झनभायण वडा नॊ. १, ङ्झतनकङ्ट ने ऩाकय  ङ्झनभायण वडा नॊ. ४, स्भङृ्झत भागय सडक ङ्झनभायण वडा नॊ. 
९, वायॊ ङ्झगदेङ्ञख ङ्जपकौंङ्झर चोकसम्भको फाटो भोड सङ्टधाय तथा स्तयोङ्ङती   वडा नॊ . ७, पेदी कङ्ट इकङ्ट ण्डा 
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सडक स्तयोङ्ङती वडा नॊ . १, सडक ट्र्माक नऩङ्टगेका ऺेत्रभा  नमाॉ ट्र्माक ङ्झनभायण रगामतका ऩूवायधाय 
ङ्जवकासका राङ्झग आवश्मक फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

२०. ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयक स्वास््म उऩचाय सहमोग, गङ्चयवसॉग भेमय कामयक्रभ, छात्रासॉग उऩभेमय कामयक्रभ, मङ्टवा 
रङ्ञऺत कामयक्रभ ,  खानेऩानी मोजना भभयत सम्बाय , ङ्झसॊचाई ऩैनीहरुको भङ्टहान सॊयऺण , ल्माण्डङ्जपल्ड 
साइट व्मवस्थाऩन, सॊस्कृङ्झत प्रवद्धयन कामयक्रभ, धाङ्झभयक ऩूवायधाय ङ्झनभायण , खेर भैदान ङ्झनभायण , खेरकङ्ट द 
प्रङ्झतमोङ्झगता सञ्चारन, रगामतका शीषयकहरुभा आवश्मक फजेट  ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  

२१. नङ्छद ङ्झनमरत्रण , तायजारी खङ्चयद , ह्यङ्टभऩाइऩ खङ्चयद , जस्ताऩाता खङ्चयद , सङ्टशासन प्रवद्धयन , गङ्चयवी 
रमूङ्झनकयण, पोहोयभैरा तथा ढरव्मवस्थाऩन , ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवस्ताय कामयक्रभका राङ्झग आवश्मक फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

२२. आरतङ्चयक ऩमयटन ङ्जवकासराई प्रवद्धयन गनय तथा कभयचायीहरुभा उत्प्रयेणा ल्माउनका राङ्झग सॊघीम 
सयकायको आ .व. ०७८।०७९ को फजेटभा घोङ्जषत नीङ्झत तथा कामयक्रभ अनङ्टसाय मस नगयऩाङ्झरका 
अरतयगतका कभयचायीहरुराई यकभ सङ्जहत ऩमयटन काज उऩरधध गयाइनेछ । 

२३. १ नॊ. प्रदेशको आङ्झथयक वषय २०७८।०७९ को फजेट फक्तव्मभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ रेटाङ 
नगयऩाङ्झरका अरतगयतका कभयचायीहरुको भनोवर , उत्प्रयेणा अङ्झबवृङ्जद्ध गनय प्रोत्साहन स्वरुऩ सम्वत ्
२०७८ श्रावण १ गतेदेङ्ञख रागू हङ्टने गयी प्रत्मेक कभयचायीहरुराई कामायरमभा उऩङ्ञस्थत बइ काभ 
गयेको ङ्छदनको रु १०० का दयरे खाजा खचय प्रदान गने व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट । 

सबाध्मऺ भहोदम, 

२४. आङ्झथयक वषय ०७८/०७९ को नगय स्त यीम तथा वडास्तयीम फजेट तथा कामयक्रभहरु अनङ्टसूचीभा 
सॊरग्न गयेको छङ्ट । 

२५. रेटाङ नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधमेक , २०७८, आङ्झथयक ङ्जवधमेक, २०७८, सॊस्था दताय ङ्जवधमेक, 
२०७८, वन ङ्जवधेमक, २०७८ य रमाङ्जमक सङ्झभङ्झत (कामयङ्जवङ्झध सम्वरधी ऐन) २०७४ (सॊशोधन सङ्जहत) 
राई सॊशोधन गनय फनेको ङ्जव धमेक, २०७८, रमाङ्जमक सङ्झभङ्झतको आ .व.२०७७।०७८ को वाङ्जषयक 
प्रङ्झतवेदन सम्भाङ्झनत सबा सभऺ छरपर गयी ऩाङ्चयत गनयका राङ्झग ऩेश गयेको छङ्ट। 

२६. ङ्जवगत चाय वषयको अवङ्झधभा खडा गङ्चयएको आङ्झथयक तथा साभाङ्ञजक ङ्जवकासको जगभा टेकेय आगाभी 
आङ्झथयक वषयको फजेटरे "रेटाङ नगय ङ्जवकासको आधाय , कृङ्जष ऩमयटन सङ्जहतको ऩूवायधाय " बङे्ङ 
दीघयकारीन सोच हाङ्झसर गनय नमाॉ उत्साहका साथ थऩ मोगदान ऩङ्टय ् माउने अऩेऺा गयेको छङ्ट । 
कोयनाको सॊक्रभणरे ङ्झसजयना गयेको मस सॊकटको घङ्झडभा सम्ऩूणय नागङ्चयक एकजङ्टट बई सङ्टखद बङ्जवष्म 
ङ्झनभायणका राङ्झग उत्साहका साथ अङ्ञघ फढ्न मस फजेटरे प्रे ङ्चयत गने ङ्जवश्वास ङ्झरएको छङ्ट । सफै 
याजनीङ्झतक दर , जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, कभयचायी, सॊघ सॊस्था , ङ्झनजी ऺेत्र तथा नागङ्चयक सभाजराई मो उद्देश्म 
प्राङ्झि तपय  सहकामयको राङ्झग आह्वान गदयछङ्ट  । 

२७. प्रस्तङ्टत फजेट तजङ्टयभाभा भागयदशयन गनङ्टयहङ्टने नगयप्रभङ्टख , वडाध्मऺज्मूहरु, कामयऩाङ्झरका सदस्मज्मूहरु, 
ङ्जवषमगत सङ्झभतका सदस्मज्मूहरु , नगयसबाका सदस्मज्मूहरुप्रङ्झत हाङ्छदयक आबाय व्मक्त गदयछङ्ट  । फजेट 
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तजङ्टयभाका क्रभभा भहत्वऩूणय सङ्टझाव प्रदान गनङ्टयहङ्टने याजनीङ्झतक दर , ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ सॊस्था , ङ्झनजी ऺेत्र , 
सहकायी ऺेत्र य नागङ्चयक सभाजका व्मङ्ञक्तहरु , सञ्चाय जगतराई हाङ्छदयक धरमवाद ङ्छदन चाहरछङ्ट । 
फजेट ङ्झनभायणभा सॊस्थागत सॊझनाका रुऩभा सूचना उऩरधध गयाएय सहमोग गनङ्टयहङ्टने कभयचायी वगयभा 
ङ्जवशेष धरमवाद ङ्छदन चाहरछङ्ट । फजेट कामायरवमनभा सफैको ऩूणय सहमोग यहने अऩेऺा सभेत गयेको 
छङ्ट ।  

२८. अरत्मभा, नगयङ्झबत्र य देश ङ्जव देशभा यहनङ्टबएका सफै नगयफासी  आभा फङ्टफा , ङ्छददी फङ्जहनी तथा 
दाजङ्टबाइराई कोङ्झबड-१९ को जोङ्ञखभफाट सङ्टयङ्ञऺत यहदै सभदृ्ध य रमामऩूणय नगय ङ्झनभायणभा  यचनात्भक 
मोगदान गनय आह्वान गनय चाहरछङ्ट । 

धरमवाद ! 
कृष्ण कङ्ट भायी ङ्झनयौरा 

नगय उऩप्रभङ्टख 

रेटाङ नगयऩाङ्झरका 
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कामयऺ ेत्रगत व्मम अनङ्टभान 

नगय स्तयीम मोजना तथा कामयक्रभ आ.व.२०७८/०७९  

सॊकेत 
नॊ. 

शीषयक कामयक्रभ मोजनाको नाभ कामाय
रवमन 
यहने 
स्थान 

र
ऺ 

    

    

  ङ्जवङ्झनमोजन रु 

खङ्चयद 
ङ्झफङ्झध 

  

१० आङ्झथयक ङ्जवकास         २३४००००० 

१०१० कृङ्जष           

  कृङ्जष कामयक्रभ         १००००००० 

१०२० ऩमयटन         ४३००००० 

  १ नगय विृङ्ञचत्र ङ्झनभायण तथा प्रशायण       ४००००० 

  २ ऩमयटन प्रवद्धयन कामयक्रभ       ४००००० 

  ३ याजायानी ऩमयटन बवन ङ्झनभायण वडा नॊ १       ५००००० 

  ४ ङ्झतनकङ्ट ने ऩाकय  ङ्झनभायण      १५००००० 

  ५  धाङ्झभयक चोकभा  रोऩोरभङ्टख फरमजरतङ्ट 
सॊयऺणको राङ्झग ऩमयटन ऩङ्टवायधाय ङ्झनभायण 
वडा नॊ ९ 

      १५००००० 

१०३० सहकायी           

  १ सहकायी रङ्ञऺत ताङ्झरभ       ८००००० 

१०४० ङ्जविीम ऺेत्र           

  १ ङ्जवङ्ञिम साऺयता कामयक्रभ       ३००००० 

१०५० ऩशङ्टऩङ्ञरछ ङ्जवकास           

  ऩशङ्ट ङ्जवकास 

कामयक्रभ 

        ६०००००० 

१०६० ब ङ्टङ्झभ व्मवस्था ब ङ्टङ्झभङ्जहन दङ्झरत अव्मवङ्ञस्थत वसोफासी य 
सङ्टकङ्ट म्वासी जग्गा व्मवस्थाऩन कामयक्रभ 

      २०००००० 

२० साभाङ्ञजक ङ्जवकास         २४४५०००० 

  १ आङ्छदवासी जनजाङ्झत रङ्ञऺत  कामयक्रभ       ८००००० 
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  २ दङ्झरत तथा ङ्जऩछङ्झडएको सभङ्टदामको 
उद्यभङ्ञशरताको राङ्झग ताङ्झरभ तथा साभाग्री 
खङ्चयद  

      ७००००० 

  ३ अऩाॊगता रङ्ञऺत ताङ्झरभ, साभाग्री खङ्चयद  

अरम कामयक्रभ 

      ४००००० 

  ४ एकर भङ्जहरा कामयक्रभ       ६००००० 

  ५ मङ्टवा रङ्ञऺत सीऩभङ्टरक कामयक्रभ कामयक्रभ       ५००००० 

  ६ भङ्जहरा तथा वारवाङ्झरका रङ्ञऺत कामयक्रभ        ७००००० 

  ७ रागङ्टऩदाथय दङ्टव्मयसनी ङ्जवरुद्ध सचेतना 
कामयक्रभ 

      २२००००० 

  ८ १२ वषयबरदा वढी सभम सम्भ श्रीभान 
वेऩिा बएका भङ्जहराहरुको राङ्झग 
जीवनस्तय अङ्झबवङृ्जद्ध कामयक्रभ 

      १५००००० 

  ९ भङ्जहरा उद्यभङ्ञशरताका राङ्झग सीऩभङ्टरक 
ताङ्झरभ तथा साभाग्री खङ्चयद 

      ५००००० 

  १० ज्मेष्ठ नागङ्चयक कामयक्रभ       ५००००० 

  ११ कामयक्रभ खचय       २५००००० 

  १२ फारभैत्री नगयऩाङ्झरका घोषणा कामयक्रभ       ४००००० 

  १३ फारङ्जववाह रमूङ्झनकयण कामयक्रभ (हडयन 
नेऩार सॉगको सहकामय) 

      ३००००० 

  १४ फारफाङ्झरका सम्फरधी कामयक्रभ (फार 
क्रफ सभेत) 

      ५००००० 

  १५ प्रस्ताफना रेखन, उद् घोषण तथा भाइरमूट 
रेखन ताङ्झरभ 

      ५००००० 

  १६ रोकसेवा आमोग तमायी कऺा सॊचारन       ५००००० 

  १७ याङ्जष्डम तथा अरतयाङ्जष्डम ङ्छदवस कामयक्रभ       २००००० 

  १८ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराइ ताङ्झरभ       ४००००० 

  १९ छात्रासॉग उऩभेमय कामयक्रभ       ५००००० 

  २० एन एर आय साझेदायी कामयक्रभ       १७००००० 

  २१ ओयेक नेऩार साझेदायी       ५००००० 

  २२ अऩाॊग ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण       २००००० 
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  २३ गङ्चयवसॊग भेमय कामयक्रभ       २०००००० 

  २४ भजदङ्टय अऺम कोष स्थाऩना       ५००००० 

  २५ दभकर सॊचारन खचय       ३५००००० 

  २६ ढाकाको कऩडा फङ्टङ्ङे ताङ्झरभ       ५००००० 

  २८ फाङ्झरका फचत कामयक्रभ ( २ वटा सरतान 
छोयी जरभाउनेराई) 

      ५००००० 

  २९ स्थानीम तहभा रैंङ्झगक ङ्जहॊसा ङ्झनफायणका 
रागी सॊयऺण कोष स्थाऩना 

      २५०००० 

  ३० फार सॊयऺण  कोष स्थाऩना       १००००० 

  ३१ ङ्झफङ्झबङ्ङ धाङ्झभयक कामयक्रभ       ५००००० 

२०१० ङ्ञशऺा कामयक्रभ         १५३००००० 

 १ ङ्ञशऺा कामयक्रभ       १३०००००० 

  २ गङ्चयव तथा जेहेरदाय ङ्जवद्याङ्झथय छात्रविृी       ३००००० 

  ३ रेटाङ क्माम्ऩसराइ अनङ्टदान       ७००००० 

  ४ रक्ष्भी भाङ्जव ङ्जऩत्रङ्टम्फा बवन भभयत तथा 
सङ्टधाय 

      ४००००० 

  ५ बगवङ्झत आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम वडा नॊ ७ 
पेदा्जङ्टङ बवन ङ्झनभायण 

      ५००००० 

  ६ चररभा फार ङ्झफकास केरर बवन यॊग योगन 
वडा नॊ ३ 

      २००००० 

  ७ आधायब ङ्टत प्रा ङ्झफ भभयत वडा नॊ ३       २००००० 

२०२० स्वास््म  कामयक्रभ         २०७००००० 

  १ कोयोना योकथाभ तथा उऩचाय कामयक्रभ       ५०००००० 

  २ ङ्झनशङ्टल्क औषङ्झध खङ्चयद       १५००००० 
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  ८ ङ्झडऩ ङ्जिजय खङ्चयद       ४००००० 
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  ४ कबडय हर बवन ङ्झनभायण वडा नॊ ८       १०००००० 

  ५ कबडय हर ङ्झनभायण वडा नॊ ६       ६००००० 

३० मातामात ऩूवायधाय(३०१०)        ९४३३३००० 
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भागय ग्राबेर 

      ६००००० 

  ६ सडक मोजनाहरु भभयत सम्बाय       ६०००००० 

  ७ अरम सावयजङ्झनक ङ्झनभायण       ३०००००० 

  ८ कारोऩते्र सडक साझेदायी       १५०००००० 

  ९ सभऩङ्टयक कोष       १००००००० 

  १० ङ्झफयन देङ्ञख ङ्झत्रशङ्टरी चोक सम्भको फाटो 
कारोऩते्र वडा नॊ ३ 

      ३०००००० 

  ११ फङ्टधवाये चोक देङ्ञख ऩङ्ञश्चभ तङ्टकेचोक सम्भ 
सडक कारोऩते्र वडा नॊ २ 

      १५००००० 

  १२ नमाॉ रमाक ङ्झनभायण       २०००००० 

  १३ पेङ्छद कङ्ट ईकङ्ट ण्डा सडक स्तयोङ्ङती       २०००००० 
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  १४ याजायानी जाने  फाटो छेउ  देङ्ञख रोखया 
ङ्झसयान सम्भ सडक कारोऩते्र वडा नॊ १ 

      ४०००००० 

  १५ सङ्टकेचौयी ङ्ञशवारम भङ्ञरदय देङ्ञख काङ्ञज 
राभाको घय सम्भको फाटोभा डे्रन ङ्झनभायण 
वडा नॊ ६ 

      ५००००० 

  १६ देफकोटा चोक देङ्ञख ङ्ञशफारम भङ्ञरदय 
सम्भ ग्राबेर तथा डे्रन ङ्झनभायण वडा नॊ ९ 

      ६००००० 

  १७ ऩारुहाङ चोक देङ्ञख उिय दङ्ञऺण  फाटो 
भभयत वडा नॊ ९ 

      १५००००० 

  १८ सभाफेसी भागय कारोऩते्र सडक ङ्झनभायण 
वडा नॊ ३ 

      ४०००००० 

  १९ ङ्झभरनचोक उिय खण्ड फाटोभा टाइर 
रगाउने वडा नॊ ३ 

      १०००००० 

  २० ऩङ्ञश्चभ फगयटोर फाटो स्तयोङ्ङती वडा नॊ 
३ 

      ६००००० 

  २१ सडक फोडयफाट सडक भभयत       ५०००००० 

  २२ रेटाङ फसऩाकय  ङ्झनभायण वडा नॊ ४       १५००००० 

  २३ भजङ्टवाभा कल्बटय ङ्झनभायण वडा नॊ ५       ५००००० 

  २४ कयभफोटेफाट सङ्टमयटाय जाने फाटोभा 
कल्बटय ङ्झनभायण वडा नॊ ५ 

      ८००००० 

  २५ देङ्झफथान भागय डे्रन ङ्झनभायण ङ्झफयन वडा नॊ ३       ५००००० 

  २६ ङ्ञशफारम भङ्ञरदय डे्रन ङ्झनभायण वडा नॊ ६       ६००००० 

  २७ फायाॊङ्झग देङ्ञख ङ्जपकौरी चोक सम्भको फाटो 
भोड सङ्टधाय तथा स्तयोङ्ङती 

      २०००००० 

  २८ दाङ्ञजयङ्झरङ (ख) ओयारो फाटो डे्रन ङ्झनभायण 
वडा नॊ ३ 

      ६००००० 

  २९ फारकोङ्जषस भागयदेङ्ञख ताङ्झरभ केरर जोड्ने 
खेरुवा खोरा सारफायी ऩङ्टखौङ्झर भागय डे्रन 
ङ्झनभायण 

      ६३३००० 

  ३० कभरऩङ्टयदेङ्ञख उिय कारोऩते्र थऩ गने 
वडा नॊ ३ 

      २०००००० 

  ३१ गॊगेचोक फाईऩास सडक कारोऩते्र ङ्झनभायण 
वडा नॊ ४ 

      ६०००००० 
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  ३२ फयगाङ्झछ उिय जाने फाटोभा कल्बटय ङ्झनभायण 
वडा ६ 

      ८००००० 

  ३३ भङ्टच ङ्टुंङेखोरा ऩङ्टर  ङ्झनभायण वडा नॊ १       २०००००० 

  ३४ स्भङृ्झत भागय सडक ङ्झनभायण वडा नॊ ९       ३०००००० 

  ३५ देङ्झफथान भागय कल्बटय ङ्झनभायण वडा नॊ ६       ५००००० 

  ३६ भाङङ्जहभ भागय कारोऩते्र सडक ङ्झनभायण       ५०००००० 

  ३७ उऩबोक्ता नगद सहबागीता       १५०००००० 

३०२० ङ्झसॊचाई ऩङ्टवायधाय     ९४५०००० 

  १ साना ङ्झसॊचाइ मोजना ङ्झनभायण       ६५०००० 

  २ ङ्झसॊचाई मोजना भभयत सॊबाय       १५००००० 

  ३ ङ्झसॊचाई ऩैङ्झनहरुको भङ्टहान सॊयऺण तथा 
तटफरधन 

      १५००००० 

  ४ गडाभे ऩैङ्झन भभयत वडा नॊ ८       ५००००० 

  ५ ङ्ञचसाङ झोरङ्टॊगेऩ ङ्टर छेउभा ब ङ्टङ्झभगत 
ङ्झसॊचाईको राङ्झग आयङ्झसङ्झस ड्याभ ङ्झनभायण 

      ५०००००० 

  ६ ङ्ञचसाङ नहय तथा फहङ्टउदेङ्ञश्मम ङ्जवकास 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत ङ्झसॊचाई गेट ङ्झनभायण वडा 
नॊ ३ 

     ३००००० 

३०३० बवन तथा सहयी ङ्जवकास       ६५२००००० 

  1 वडा नॊ ७ वायाॊगी अधङ्टयो स्वास््म चौङ्जक 
बवन ङ्झनभायण तथा सङ्टधाय 

      ३०००००० 

  2 कोल्डस्टोयेज बवन ङ्झनभायण साझेदायी        १३५००००० 

  3 देफकोटा चोकभा ज्मेष्ठ नागङ्चयक चौतायी 
बवन ङ्झनभायण 

      १५००००० 

  4 प्रहयी चौङ्जक बवन  ङ्झनभायण तथा सङ्टधाय वडा 
नॊ २ 

      १०००००० 

  5 उद्योग फाङ्ञणज्म सॊघ बवन ङ्झनभायण तथा 
सङ्टधाय 

      १६००००० 

  6 ङ्ञशवारम भङ्ञरदय अङ्झतङ्झथ बवन ङ्झनभायण वडा 
नॊ ४ 

      ४०००००० 

  7 खोटाङ रेटाङ सभाज बवन ङ्झनभायण       ५००००० 

  8 नगयऩाङ्झरका प्रशासङ्झनक बवन ङ्झनभायण       १००००००० 

  9 सऩयदॊश बवन ङ्झनभायण      ३२००००० 
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  10 साभङ्टदाङ्जमक बवन ङ्झनभायण वडा नॊ ९      २०००००० 

  11 भॊगरफाये हाटफजाय ङ्झनभायण वडा नॊ ८ 
जाॉते 

      ५०००००० 

  12 प्राथङ्झभक स्वास््म केरर बवन ङ्झनभायण       १९९००००० 

३०४० उजाय, रघङ्ट तथा 
साना जरङ्जवद्यङ्टत  

        ५७५०००० 

  १ नगय स्तङ्चयम ङ्जवद्दङ्टत ङ्जवस्ताय कामयक्रभ        ३०००००० 

  २ ङ्जवदू्यत ङ्जवस्ताय वडा नॊ १       १०००००० 

  ३ ङ्जवदू्यत ङ्जवस्ताय वडा नॊ ७       १०००००० 

  ४ ङ्झफदू्यत ङ्जवस्ताय वडा नॊ ८       ५००००० 

  ५ ङ्जकसान भागयभा सडक फिी ङ्झफस्ताय वडा 
नॊ ५ 

      २५०००० 

३०५० सञ्चाय         २०००००० 

  १ सङ्टचना सॊचाय तथा ङ्झभङ्झडमा कामयक्रभ       १५००००० 

  २ नगयऺेत्रभा ङ्झसङ्झस क्माभेया जडान       ५००००० 

४० जराधाय सॊयऺण         १४०००००० 

४०१० वातावयण सॊयऺण, 

जरवामङ्ट ऩङ्चयवतयन 

वन फातावयण सॊयऺण तथा वृऺ ायोऩण 
कामयक्रभ 

      १०००००० 

४०२० पोहयभैरा तथा 
ढरव्मवस्थाऩन 

        ३०००००० 

  १ ह्यङ्टभ ऩाइऩ खङ्चयद       २०००००० 

  २ ढर तथा डे्रन  ङ्झनभायण       १०००००० 

४०३० जरउत्ऩङ्ङ 
प्रकोऩङ्झनमरत्रण 

        १००००००० 

  १  नङ्छद ङ्झनमरत्रण कामयक्रभ (तटफरधन सभेत)       ५०००००० 

  २ तायजाङ्झर खङ्चयद       ५०००००० 

५० सॊशासन तथा अरतयसम्वङ्ञरधत ऺेत्र 

  

      २३१००००० 

५०१० कानङ्टन तथा रमाम         १०००००० 

  १ रमाङ्जमक सङ्झभङ्झत कामयक्रभ       १०००००० 

५०२० गङ्चयङ्जव ङ्झनवायण         ३०००००० 

  १ जस्ताऩाता खङ्चयद       ३०००००० 
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५०३० मोजना तजङ्टयभा तथा 
कामायरवमन 

        २०००००० 

  1 मोजना तजङ्टयभा गोष्ठी       ५००००० 

  2 आफङ्झधक मोजना ङ्झनभायण       १५००००० 

५०४० अनङ्टसरधान तथा 
ङ्जवकास 

        ६५००००० 

  1 ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झडङ्जऩआय य गङ्टरुमोजना ङ्झनभायण       ६०००००० 

  2 वातावयणीम प्रबाव ऩङ्चयऺण खचय       ५००००० 

५०५० सङ्टशासन प्रफद्धयन         १०६००००० 

  1 साभाङ्ञजक ऩङ्चयऺण       ३००००० 

  2 सावयजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ       ५००००० 

  3 आरतङ्चयक आम अङ्झबवङृ्जद्ध कामयक्रभ       ५००००० 

  4 याजस्व कामयमोजना ङ्झनभायण       ४००००० 

  5 जनप्रङ्झतनीङ्झधहरुको ऺभता ङ्जवकास 
कामयक्रभ 

      ४००००० 

  6 सम्ऩङ्झतकय, व्मवसाम कय को रगत 
सॊकरन तथा सचेतनाभङ्टरक कामयक्रभ 

      ५००००० 

  7 नागङ्चयक फडाऩत्र ङ्झनभायण       ५००००० 

  8 कानङ्टन तथा कामयङ्झफङ्झध ङ्झनभायण खचय       ५००००० 

  9 नगय प्रोपामर ङ्झनभायण       २०००००० 

  १० प्रकोऩ व्मवस्थाऩन सम्वरधी कामयक्रभ       ५०००००० 

६० कामायरम सॊचारन तथा प्रशासङ्झनक खचय       ६६००००० 

  1 पङ्झनयचय खङ्चयद       १०००००० 

  2 भेङ्ञशनयी  औजाय खङ्चयद       २०००००० 

  3 सवायी साधन खङ्चयद       ६००००० 

  ४ एम्फङ्टरेस खङ्चयद       १५००००० 

  ५ नगय ङ्जवकास कोष साॉवा व्माज ङ्जपताय       ५००००० 

  ६ नगयऩाङ्झरका बवन भभयत सङ्टधाय       १०००००० 

  कङ्ट र जम्भा         ३२१३८३००० 
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कामयऺ ेत्रगत व्मम अनङ्टभान 

नगय स्तयीम फहङ्टवङ्जषयम तथा क्रभागत मोजनाहरु आ.व.२०७८/०७९  

सॊकेत 
नॊ. ऺेत्र कामयक्रभ मोजनाको नाभ 

कामायरवमन 
यहने वडा रऺ 

    

    

  ङ्जवङ्झनमोजन रु 

खङ्चयद 
ङ्झफङ्झध   

  

ऩूवायधाय ङ्जवकास 

          

  १ 
ब ङ्टवा खोरा ऩक्की ऩङ्टर ङ्झनभायण 

वडा नॊ ६ य 
७   फोरऩत्र ३५०००००० 

  २ 

 आधङ्टङ्झनक कृङ्जष हाटफजाय ङ्झनभायणवडा 
नॊ. ४ ४   फोरऩत्र २४६००००० 

  ३ रेटाङ कानेऩोखयी सडक कारोऩते्र ३   फोरऩत्र १२०००००० 

  ४ का-रे-फङ्ट-दङ्ट-री- सडक ङ्झनभायण ३ य ४   फोरऩत्र १९५३००० 

  ५ 

वडा कामायरम बवन ङ्झनभायण(वडा नॊ. 
४ य ९) ङ्ञजसस सॉग साझेदायी ४ य ९   फोरऩत्र ९८८२००० 

  ६ 

आधायबतू स्वास््म केरर बवन ङ्झनभायण 
Type B (वडा नॊ. २,४,5,6 य ९) २,४,5,6 य ९   फोरऩत्र ७०००००० 

  ७ ऩङ्चयवतयन भागय कारोऩते्र     फोरऩत्र ४६००००० 

  ८ 

धमाडङ्झभरटन कबडय हर ङ्झनभायण वडा नॊ 
४     फोरऩत्र १२००००० 

  ९ घङ्टम्ती सडक कारोऩते्र वडा नॊ ६     फोरऩत्र ३३६०००० 

  १० का-रे-फङ्ट-दङ्ट-री- सडक      फोरऩत्र ५०००००० 

  ११ ङ्जकङ्झतयभान सडक कारोऩते्र     फोरऩत्र ४६००००० 

  १२ याजायानी तार सौरदमयकयण वडा नॊ १     फोरऩत्र ७०००००० 

  १३ ङ्झफयेरर भागय कारोऩते्र वडा नॊ ६     फोरऩत्र २३००००० 

  १४ ङ्झडङ्जऩएभ भागय कारोऩते्र वडा नॊ ९     फोरऩत्र ८६२५००० 

  १५ 
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कङ्ट र जम्भा 
        १६४१२०००० 

 

  वडा स्तङ्चयम क्रभागत मोजना तथा कामयक्रभ आ.व.२०७८/०७९ 

ङ्झस. 
नॊ. कामयक्रभ मोजनाको नाभ 

कामायरवमन 
यहने वडा रक्ष्म 

    

    

  ङ्जवङ्झनमोजन रु 

खङ्चयद 
ङ्झफङ्झध   

  वडा नॊ १         

१ ङ्झफद्यङ्टत ङ्झफस्ताय वडा नॊ १  १     १८००००० 

२ खेरकूद कामयक्रभ १     १५०००० 
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५ भङ्जहरा शीऩभूरक कामयक्रभ तथा गोष्ठी  १     ८१००० 

६ मङ्टवा स्वयोजगाय कामयक्रभ १     १००००० 

७ आरुफोटे खोऩकेरर बवन ङ्झनभायण १     १००००० 
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खानेऩानी मोजना भभयत सॊबाय ( ऩाईऩ खङ्चयद , 

कङ्ट वा भभयत फडहये खानेऩानी , रोखया 
खानेऩानी, गैयीटोर खानेऩानी मोजना) १     २७६००० 

९ सडक भभयत( भङ्टर य शाखा सडक) १     ४२५००० 

१० वडा सेवाकेरर बवन ङ्झनभायण  १     १००००० 
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१२ तायजारी तटफरधन       ३००००० 

१३ राख साखपाया सडक स्तयोङ्ङती       १००००० 
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१८ सागको साङ्झरक ङ्झनभायण साग्भा       १००००० 

१९ साग्भा हेल्थऩोष्ट खानेऩानी       १३०००० 

२० हडयन बवन सूचना केरर       २५०००० 

  वडा नॊ १ को जम्भा       ४८०७००० 
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1 फङ्टधफाये धोफी सडक कारोऩते्र        १३००००० 

2 फङ्टधफाये हाटखोरा सडक कारोऩते्र        १५००००० 

3 रक्ष्भी भाङ्जव ङ्जकङ्झतयभान सडक कारोऩते्र        २०००००० 

4 

सडक ग्रावेर बरसीरा घयफाट जम्दाय टोर 
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  वडा नॊ २ जम्भा       ४९५०००० 
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1 कभरऩङ्टय सडक ङ्झनभायण       ४५०००० 

2 जनङ्झफकास ऩैङ्झन गेट ङ्झनभायण       १००००० 

3 ऩाङ्झरङटोर कल्बटय ङ्झनभायण       २५०००० 

4 धमाडङ्झभरटन कोटय ङ्झनभायण       ४००००० 
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10 

सौमय विी जडान तथा ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवस्ताय 
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2 ज्मेष्ठ नागङ्चयक सम्भान कामयक्रभ        २००००० 
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मङ्टवा स्वयोजगायीको राङ्झग कम््मङ्टटय ताङ्झरभ 
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जनसेवा भागय हङ्टदै थाना राईन तथा 
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रेटाङ ऩङ्टस्ताकरमभा ऩङ्टस्तक तथा पङ्झनयचय 
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कामयक्रभ         ३००००० 
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                  आ.व.२०७८/०७९ 

वडा नॊ १ फजेट तथा कामयक्रभ 

सॊकेत नॊ. शीषयक कामयक्रभ मोजनाको नाभ 
कामायरवमन 

यहने स्थान 
रक्ष्म 
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ङ्झफद्यारम) 

  

    

१२०००० 

३ ऩूवायधाय ङ्जवकास         ४१९५००० 
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  १ सडक नमाॉ रमाक ङ्झनभायण   
    २००००० 

  २ 

ठोके्र खयवनी ङ्चयङयोड भभयत 
सङ्टधाय 

  

    

१००००० 

  ३ फथाहा सडक भभयत   
    १००००० 

  ४ थाभडाॉडा टोर फाटो सोङ्झरङ   
    ७०,००० 

  ५ राख- सागपाया सडक   
    २००००० 

  ६ सरुऩेटाय-फगङ्टवा अॉधेयी सडक   
    १२५००० 

  ७ साग्भा गॊगे सडक   
    १००००० 

  ८ रोखया खैयेनी गाॉउ सडक    
    २००००० 

  ९ 

सडक भभयत (वडा नॊ १ 
ङ्झबत्रका अरम शाखा सडकहरु 
) 

  

    

१५००००० 

  १० राख कल्बटय   
    २००००० 

  ११ बवन तथा शौचारम   ङ्झनभायण   
    २५०००० 

  १२ 

साकपाया फारकेरर बवन 
ङ्झनभायण 

  

    

१५०००० 

  १३ ङ्जकसे साभङ्टदाङ्जमक बवन ङ्झनभायण   
    १००००० 

  १४ साना ङ्झसॊचाई   
    १००००० 

  १५ 

आरुफोटे खोऩकेरर बवन 
ङ्झनभायण 

  

    

१००००० 

  १६ 

साना सडक ग्राबेर कल्बटय 
ह्यङ्टभऩाईऩ आङ्छद 

  

    

४००००० 

  १७ तायजारी तथा तटफरधन    
    ३००००० 

४ सङ्टशासन तथा अरतयसम्वरधीत ऺेत्र     १,०७५,००० 

  १ ङ्जवऩद धमवस्थाऩन        २००,००० 

  २ 

साभङ्टदाङ्जमक वन अङ्झबभूङ्ञखकयण 
कामयक्रभ  

      

३०००० 

  ३ 

पोहयभैरा व्मवस्थाऩन तथा 
सयसपाई    

      

५०,००० 

  ४ 

त्माङक प्रकाशन तथा सॊस्था 
शसङ्ञक्तकयण   

      

५०,००० 
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  ५ भठभङ्ञरदय चचय गङ्टम्फा       ५००००० 

  ६ वडा सेवाकेरर बवन       १००००० 

  ७ ऩानी तथा ङ्झफद्यङ्टत भहशङ्टर       २०,००० 

  ८ 

भभयत ढङ्टवानी सेवा साभग्री 
खङ्चयद अङ्छद 

      

२०,००० 

  ९ पङ्झनयचय खङ्चयद       ७०,००० 

  १० 

ऩत्रऩङ्झत्रका छऩाई सॊचाय सूचना 
ऩाटी फोडय धमानय आङ्छद 

      

२५,००० 

  ११ मोजना तजङ्टयभा कामयक्रभ       १०,००० 

५ कामायरम सॊचारन तथा प्रशासङ्झनक खचय     ५००००० 

  1 ङ्जवङ्जवध खचय       २००००० 

  2 ईरधन        ८५,००० 

  3 सॊचाय       ४०,००० 

  4 

अरम सम्ऩङ्ञिको सञ्चारन तथा 
भभयत सम्बाय खचय 

      

९०,००० 

  5 

कामायरम स्टेशनयी तथा 
साभग्री खङ्चयद 

      

४०,००० 

  6 

अङ्झतङ्झथ सत्काय मातामात 
दैङ्झनक भ्रभण बिा 

      

४५,००० 

  कङ्ट र जम्भा         ७५००००० 
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वडा नॊ २ फजेट तथा कामयक्रभ     
सॊकेत 
नॊ. 

शीषयक कामयक्रभ मोजनाको नाभ कामायरवम
न यहने 
स्थान 

रक्ष्म  ङ्जवङ्झनमोजन रु 

     खङ्चयद 
ङ्झफङ्झध 

 

१ आङ्झथयक ङ्जवकास    ५२५००० 
 १ ङ्जवउ ङ्जवजन कृङ्जष उऩकयण टनेर अनङ्टदान कामयक्रभ   १००००० 

 २ ऩशङ्ट स्वास््म ङ्ञशङ्जवय तथा ऩशङ्ट सॊक्रभण योग ङ्झनमरत्रण कामयक्रभ १२५००० 

 ३ भाटो ऩङ्चयऺण कामयक्रभ     १००००० 
 ४  फारी सॊयऺण कामयक्रभ     100000 
 ५ नश्ल सङ्टधाय कामयक्रभ ङ्जकसानसॉग साझेदायी   100000 

२ साभाङ्ञजक ङ्जवकास     ११२५००० 
 १ फार ङ्जवकास केरर सॊचारन    ८०००० 
 २ मूवा रङ्ञऺत कामयक्रभ     १२०००० 
 ३ ङ्जवऩङ्ङ तथा रऺीत वगय उत्थान कामयक्रभ ( जेष्ठ दङ्झरि अङ्छदवासी जनजाती 

अऩाङ्गता बएका सभङ्टह  ) 
१००००० 

 ४ फारफाङ्झरका रङ्ञऺत कामयक्रभ    १००००० 
 ५ साभाङ्ञजक ङ्जवकास सम्वरधी ङ्जवङ्झबङ्ङ  कामयक्रभ   २००००० 
 ६ ङ्जवऩङ्ङ ऩङ्चयवाय स्वास््म उऩचाय सहमोग कामयक्रभ   ७०,००० 

 ७ करा सॊस्कृङ्झत सॊयऺण तथा जगेनाय कामयक्रभ    ७५,००० 
 ८ एकर भङ्जहरा ऺभता ङ्जवकास तथा सम्भान कामयक्रभ   ८०,००० 
 ९ ङ्जवद्यारम अङ्झबबावक ऺभता तथा सचेतना कामयक्रभ   १००,००० 
 १० रेटाङ क्माम्ऩस शैङ्ञऺक सङ्टधाय अनङ्टदान    २००,००० 

३ ऩूवायधाय ङ्जवकास     ४३००००० 
 १ रोहररा खोराभा कल्बयट ङ्झनभायण ( 

ङ्झसद्धाथय भागय) 
वडा २   650000 

 २ देवीथान ऩैनी कल्बट ङ्झनभायण -बाउङ्ङे 
सडक_ 

वडा २   150000 

 ३ प्रगङ्झत भागय कारोऩते्र, फासङ्ट सङ्टवेदी उिय -
२० प्रङ्झतशत नगद जनसहबाङ्झगता_  

वडा २   500000 
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 ४ हङ्चयमारी भागय कारोऩते्र -२० प्रङ्झतशत 
नगद जनसहबाङ्झगता 

वडा २   500000 

 ५ भगय फौद्ध गङ्टम्फा बवन ङ्झनभायण  वडा २   400000 
 ६ वडाका ङ्झफङ्झबङ्ङ स्थानभा कल्बटय ङ्झनभायण वडा २   २५०००० 

 ७ तङ्टके ऩैनी व्मवस्थाऩन (भोहन अङ्झधकायीको 
घय छेउफाट जान)े 

वडा २   125000 

 ८ फङ्टधवाये तङ्टके कारोऩते्र सडक 
क्रभागत(नगयसग साझोदायी) 

वडा २   700000 

 ९  सडक ग्राबेर गने काभ ( ङ्जकपखैतङ्ट 
बाउङ्ङे कल्बट ऩूवयतपय )  

वडा २   175000 

 १० सडक भभयत (वडाका ङ्जवङ्झबङ्ङ शाखा 
फाटोहरु ) 

वडा २   350000 

 ११ ङ्जवधङ्टत ङ्जवस्ताय वडाका ङ्जवङ्झबङ्ङ ठाॉउभा वडा २   200000 
 १२ हू्यभऩाइऩ खङ्चयद वडा २   300000 

४ सङ्टशासन तथा सॊस्थागत ङ्जवकास कामयक्रभ     १०५०००० 
 १ शाङ्ञरत सङ्टयऺा व्मवस्थाऩन     १५०००० 
 २ सावजयङ्झनक सङ्टनवाइ     ५०००० 
 ३ सॊस्थागत तथा सभूहगत ऺभता ङ्जवकास कामयक्रभ   २००००० 
 ४ सङ्टशासन सम्फरधी अरम कामयक्रभ     १२५००० 
 ५ ङ्झफऩङ्ङ ऩङ्चयवाय शौचारम साभग्री अनङ्टदान कामयक्रभ    100000 
 ६ पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन -टोर ङ्जवकास सॊस्थाभा डस्टङ्झफन ङ्झफतयण_ 100000 
 ७ ङ्जवऩदभा ऩयेका नागङ्चयकहरुराई सहमोग कामयक्रभ    50000 

 ८ ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन     150000 
 ९ खारी सयकायी जङ्झभनभा आमभङ्टरक फृऺ ायोऩण कामयक्रभ   75000 
 १० सावयजङ्झनक जग्गा अङ्झतक्रभण ङ्झनमरत्रण    25000 
 ११ सभाङ्झध स्थर व्मवस्थाऩन     25000 

५ कामायरम सॊचारन तथा प्रशासङ्झनक    ५००००० 
 १ इरधन खचय    80000 
 २ सञ्चाय भहसङ्टर     60000 
 ३ भसररद तथा कामायरम सञ्चारन     60000 
 ४ अरम सम्ऩङ्ञिहरुको सञ्चारन तथा भभयत सम्बाय खचय   60000 
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 ५ कामयक्रभ भ्रभण खचय     40000 
 ६ ङ्जवङ्जवध खचय     २००००० 

 कङ्ट र 
जम्भा 

    ७५००००० 

 

वडा नॊ. ३ का मोजना तथा कामयक्रभहरु      
सॊकेत 
नॊ. 

शीषय
क 

कामयक्रभ मोजनाको नाभ कामायरव
मन 
यहने 
स्थान 

रक्ष्म खङ्चयद 
ङ्झफङ्झध 

ङ्जवङ्झनमोजन रु 

१ आङ्झथयक ङ्जवकास    ५००००० 
 १ कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩॊऺी सम्फरधी ङ्जवङ्झबङ्ङ कामयक्रभहरु  ३००००० 

 २ कभरऩङ्टय वेरडागी नहय ङ्झसचाई    २००००० 
२ साभाङ्ञजक ङ्जवकास     २५००००० 
 १ मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द कामयक्रभ    २००००० 
 २ शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ छात्रवङृ्ञि 

कामयक्रभ 
  ३००००० 

 ३ स्वास््म साभाग्री खङ्चयद,स्वास््म उऩचाय तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ कामयक्रभ ४००००० 
 ४ नेततृ्व ऺभता ङ्जवकास तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ रङ्ञऺत वगयको ताङ्झरभ 

कामयक्रभ 
२००००० 

 ५ रेटाङ क्माम्ऩस अनङ्टदान     ५०००० 
 ६ गङ्चयफ रङ्ञऺत  ‘गङ्चयफसॉग ङ्जवश्वशे्वय तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ 

कामयक्रभ 
 ४००००० 

 ७ ङ्जवङ्जवध कामयक्रभ खचय    २००००० 
 ८ जस्ताऩाता खङ्चयद तथा ङ्जवऩङ्ङ घय ङ्झनभायण   ५००००० 
 ९ जेष्ठ नागङ्चयक तथा एकर भङ्जहरा सम्भान कामयक्रभ  १५०००० 

 १० सॊस्कृङ्झत प्रवद्धयन कामयक्रभ    १००००० 
३ ऩूवायधाय ङ्जवकास     ३८००००० 
 १ ङ्झभरन चोक ङ्झत्रशङ्टरी गैङ्जह्रटोर सडक ग्राबेर   १५०००० 

 ३ ङ्जवश्वकभाय भङ्ञरदय रष्ट तथा सयसपाई ऩाकय  ङ्झनभायण  १००००० 
 ४ फेरडागी ङ्ञचसाङ खोरा रमाक ङ्झनभायण    १५०००० 
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 ५ िेण्डङ्झसऩ गल्री धरक रगाउने     ४००००० 
 ६ ङ्जवयन गैयी टोर ग्रवेर    १००००० 
 ७ ङ्जवयन (ख) सडक भभयत    २००००० 
 ८ श्री कृष्ण प्रा.ङ्जव. घेयावाया भभयत सम्बाय   ३००००० 
 ९ उज्मारो वडा ऩोरफङ्ञि जडान    ४००००० 
 १० सभावेसी भागय कीङ्झतयभान    १०००००० 
 ११ ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवस्ताय    ३००००० 

 १२ ङ्जकयात हाङसाभ भाङङ्जहभ ऩूवायधाय व्मवस्थाऩन    १००००० 
 १४ ङ्जकयाॉत याई सॊग्राहरम ऩूवायधाय व्मवस्थाऩन    १००००० 
 १५ कारऩङ्टय खेरभैदान भभयत    ३००००० 
 १६ ङ्जकङ्झतयभान ऩश्चीभ फगय फाटो 

स्तयोङ्ङती 
   २००००० 

वातावयण तथा ङ्जवऩद व्मावस्थाऩन्    २००००० 
 १ वातायण तथा ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन सम्वङ्ञरध कामयक्रभहरु  २००००० 

कामयसॊचारन य प्रशासङ्झनक     
       
 १ भसररद तथा कामयक्रभ साभाग्री    १००००० 
 २ कामयक्रभ खचय    १००००० 
 ३ इरधन    १२५००० 
 ४ ऩत्रऩङ्झत्रका तथा सॊचाय    ७५००० 
 ५ ङ्जवङ्जवध    १००००० 
  जम्भा    ७५००००० 

 

 

वडा नॊ ४ फजेट तथा कामयक्रभ 
सॊकेत 
नॊ. 

शीषयक कामयक्रभ मोजनाको नाभ कामाय
रवमन 
यहने 
स्थान 

रक्ष्म   

      ङ्जवङ्झनमोजन रु 
     खङ्चयद 

ङ्झफङ्झध 
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१ आङ्झथयक ङ्जवकास     ५००००० 
 १ ङ्जकयात याई मामोक्खाराई ऩमयटन प्रवयद्धनका राङ्झग 

बवन ङ्झनभायण 
२००००० 

 २ अगयङ्झनक कोङ्ञश खेङ्झत 
कामयक्रभ 

   १००००० 

 ३ ङ्जकयाॉत हाङसाभ भाङङ्जहभ धाङ्झभयक ऩमयटङ्जकम ऩाकय  
ङ्झनभाणय 

२००००० 

२ साभाङ्ञजक ङ्जवकास     १६००००० 
 १ रेटाङ क्माम्ऩस शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय अङ्झबवृङ्जद्ध   १००००० 
 २ ङ्झसद्धाथय वारकेरर शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय अङ्झबवृङ्जद्ध   १००००० 

 ३ फार क्रफ कामयक्रभ    १००००० 
 ४ खेरकङ्ट द ङ्जवकास 

कामयक्रभ   
   ४००००० 

 ५ ङ्ञशऺा सम्फङ्ञरध 
कामयक्रभ 

   १००००० 

 ६ अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ ङ्जवधाङ्झथयराइय 
छात्रवृङ्झत 

   १००००० 

 ७ अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ ऩङ्चयवायराइय स्वास््म ङ्जवभा 
कामयक्रभ 

 २००००० 

 ८ मङ्टवाहरुको राङ्झग ङ्ञशऩभङ्टरक ताङ्झरभ 
कामयक्रभ  

 २००००० 

 ९ रेटाङ ऩङ्टस्तकारमभा ऩङ्टस्तक तथा पङ्झनयचय 
खङ्चयद  

 १००००० 

 १० अरम कामयक्रभ खचय    २००००० 
३ ऩूवायधाय ङ्जवकास     ४१००००० 
 १ अङ्झधकायी गङ्ञल्र 

इरटयरक 
   ५००००० 

 २ जनसेवा भागय हङ्टदै थाना राईन तथा ङ्जहभारमन गङ्टम्वा 
राईन फाटो साथै शाङ्ञरत बगवङ्झत ऩूवय ऩङ्ञश्चभ ङ्जऩच 
ङ्झनभायण  

२१००००० 

 ३ ङ्झसद्धाथय राइयन ऩूवय 
इरटयरक 

   १५०००० 

 ४ एकर भङ्जहराराई    ३५०००० 
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आवस ङ्झनभायण  
 ५ शाङ्ञरत बगवङ्झत जान ेफाटो 

इरटयरक  
  ३००००० 

 ६  एर.ई.ङ्झड. राईट खङ्चयद तथा 
जडान  

  ४००००० 

 ७ नेऩार भगय वौद्ध गङ्टम्वाको बवन 
ङ्झनभायण 

  २००००० 

 ८ अङ्झत ङ्झफऩङ्ङ ऩङ्चयवायराई सोराय 
फिी ङ्झफतयण 

  १००००० 

४ सङ्टशासन तथा अरतयसम्वङ्ञरधत ऺेत्र    ८००००० 
 १ डस्टङ्जवन खङ्चयद     २००००० 
 २ कोङ्झबड-१९ रमूङ्झनकयण तथा सो सम्फङ्ञरध ङ्जवङ्झबङ्ङ 

कामयक्रभ  
३००००० 

 ३ सावयजङ्झनक जग्गा 
व्मवस्थाऩन 

   १००००० 

 ४ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन तथा सयसपाइय 
कामयक्रभ 

  १००००० 

 ५ भेरङ्झभराऩ केरर    १००००० 
५ कामायरम सॊचारन तथा प्रशासङ्झनक खचय    ५००००० 
 1 ईरधन     ८०००० 
 2 अरम सम्ऩङ्झतहरुको सॊचारन तथा सम्बाय 

खचय        
 १००००० 

 3 भशररद तथा कामायरम 
साभाग्री  

   ८०००० 

 4 सञ्चाय खचय     ४०००० 
 5 ङ्जवङ्जवध खचय     २००००० 
 कङ्ट र जम्भा     ७५००००० 

 

वडा नॊ ५ फजेट तथा कामयक्रभ 

सॊकेत नॊ. शीषयक कामयक्रभ मोजनाको नाभ 

कामायरव
मन रक्ष्म 
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यहने 
स्थान 

  ङ्जवङ्झनमोजन रु 

खङ्चयद 
ङ्झफङ्झध   

१ 

आङ्झथयक 

ङ्जवकास         
८३०००० 

  १ 

भौसभी तथा वेभौसङ्झभ तयकायीको ङ्जवउ 
ङ्जवजन खङ्चयद  

      

२००००० 

  २ भाटो ऩङ्चयऺण कामयक्रभ  
      

१००००० 

  ३ 

बङ्झभयक कम्ऩोस्ट भर फनाउने तारीभ 
कामयक्रभ       

१००००० 

  
४ 

ङ्झसराई कटाई रेबर ३ ताङ्झरभ 
कामयक्रभ       

२००००० 

  ५ उत्कृष्ट कृङ्जष सभङ्टह प्रोत्साहन कामयक्रभ 
      

३०००० 

  
६ 

आरङ्टङ्ञच्स अचाय ङ्झनम्की ब ङ्टङ्ञजमा 
फनाउने तारीभ       

१००००० 

  ७ 

ब ङ्टवा ङ्ञचसाङ जनता ङ्जवकास ऩैङ्झन भङ्टहान 
भभयत       

१००००० 

२ 

साभाङ्ञजक 

ङ्जवकास         
१४७०००० 

  १ 

ङ्ञशऺा ङ्जवकास भा.ङ्जव. शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय 
अङ्झबफङृ्जद्ध अनङ्टदान 

  

    

४००००० 

  २ 

सङ्टमय प्रा.ङ्जव. शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय अङ्झबफङृ्जद्ध 
अनङ्टदान 

  

    

२००००० 

  ३ 

कयभफोटे प्रा.ङ्जव. शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय 
अङ्झबफङृ्जद्ध अनङ्टदान 

  

    

१५०००० 

  ४ 

रेटाङ फहङ्टभ ङ्टखी क्माम्ऩस शैङ्ञऺक 
गङ्टणस्तय अङ्झबफङृ्जद्ध अनङ्टदान 

  

    

२००००० 

  ५ मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द कामयक्रभ   
    

१५०००० 

  ६ 

ङ्जवभा सचेतना तथा ङ्जवऩङ्ङ वगयको 
नागङ्चयकहरुको ङ्जवभा गने कामयक्रभ 

(स्वस््म ङ्जवभा) 

  

    

७०००० 

  ७ 
जेष्ठ नागङ्चयक रङ्ञऺत कामयक्रभ   

    
५०००० 

  ८ भङ्जहरा रङ्ञऺत कामयक्रभ   
    

५०००० 
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  ९ दङ्झरत रङ्ञऺत कामयक्रभ   
    

५०००० 

  १० अऩाङ्ग रङ्ञऺत कामयक्रभ   
    

५०००० 

  ११ फारफाङ्झरका रङ्ञऺत कामयक्रभ   
    

५०००० 

  १२ जनजाङ्झत रङ्ञऺत कामयक्रभ   
    

५०००० 

३ 

ऩूवायधाय 
ङ्जवकास 

  
      

४०००००० 

  १ प्रकाश भागय कारो ऩते्र 
  

    ५००००० 

  २ ऩाङ्चयजात भागय स्तयोङ्ङती   
    १००००० 

  ३ ङ्ञचनायी भागय स्तयोङ्ङती   
    १००००० 

  ४ याधा कृष्ण भागय स्तयोङ्ङती   
    १००००० 

  ५ सङ्टमयटाय भोटय फाटो स्तयोङ्ङती   
    २००००० 

  ६ 

जन ङ्जवकास ऩैङ्झनको अधङ्टयो बवन 
ङ्झनभायण क्रभागत मोजना 

  

    १००००० 

  ७ 

भभयत सम्बाय कोष (फाटो कङ्ट रो सडक  

आङ्छद) 

  

    १०००००० 

  ८ गोधङ्टरी भागय स्तय उङ्ङती   
    १००००० 

  ९ 

सॊघषय भागय ङ्जकसान भागय देङ्ञख हङ्टराकी 
भागय जोड्ने फाटो स्तयउङ्ङती 

  

    २००००० 

  १० ङ्ञजङ्चयङ्ञखङ्ञम्त भागय स्तयोङ्ङती   
    २००००० 

  ११ सङ्टमोदम भागय स्तयोङ्ङती   
    ३००००० 

  १२ ङ्जकयात भागय स्तयोङ्ङती   
    १००००० 

  १३ ङ्झत्रवेणी भागय कारो ऩते्र   
    १०००००० 

४ सङ्टशासन तथा अरतयसम्वरधीत ऺेत्र     ७००,००० 

  १ टोर ङ्जवकास व्मवस्थाऩन खचय 
      

१००००० 

  २ 

ङ्जवऩङ्ङ वगयको ङ्जवद्याथॉहरुराई ङ्जवद्यारम 
ऩोशाक खङ्चयद        

१००००० 

  ३ 

टोर बेरा मोजना छनौट वडा ऩङ्चयषद 
शाखा तथा स्टेशनयी खचय 

      

५०००० 

  ४ कानङ्टन तथा रमाम सम्फनेधी कामयक्रभ 
      

५०००० 

  ५ 

कोयोना बाईयस तथा अरम वाढीऩङ्जहयो 
आगजनी जस्ता ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन 

      

४००००० 
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५ कामायरम सॊचारन तथा प्रशासङ्झनक खचय   ५००००० 

  1 ईरधन ( कामायरम प्रमोजन)   
    

६०००० 

  2 भसररद तथा कामायरम साभाग्री   
    

१५०००० 

  3 सॊचाय खचय   
    

४०००० 

  4 ङ्जवङ्जवध खचय   
    

१५०००० 

  5 
अरम सम्ऩतीको सरचारन तथा भभयत 
सम्बाय 

  

    

१००००० 

  

कङ्ट र 
जम्भा         

७५००००० 

 

 

वडा नॊ ६ फजेट तथा कामयक्रभ 
सॊकेत 
नॊ. 

शीषयक कामयक्रभ मोजनाको नाभ कामायरवम
न यहने 
स्थान 

रऺ खङ्चयद ङ्झफङ्झध ङ्जवङ्झनमोजन रु 

१ आङ्झथयक 
ङ्जवकास 

    ८००००० 

 १ मूवाराइ उधभङ्ञशर ताङ्झरभ कम्ऩूय्टय, ्रङ्ञम्फङ तथा ड्राईङ्झबङ  ३००००० 

 २ कृङ्जषको रागी ङ्झफउ ङ्जवजन तथा औषधी खङ्चयद    ५००००० 

२ साभाङ्ञजक ङ्जवकास     १७५०००० 
 १ अऩाॊग रङ्ञऺत कामयक्रभ    ७५००० 
 २ भङ्जहरा रङ्ञऺत कामयक्रभ    १५०००० 
 ३ ङ्जवऩङ्ङ दङ्झरत उत्थान कामयक्रभ    ७५००० 
 ४ ऩशङ्ट स्वास््म कामयक्रभ    १००००० 
 ५ वडा खेरकङ्ट द तथा खेरकङ्ट द जरम 

साभग्री 
   २५०००० 

 ६ ङ्जवऩङ्ङ उत्थान कामयक्रभ    ५००००० 
 ७ शैङ्ञऺक ङ्जवकास अनङ्टदान    ७५००० 
 ८ ऩङ्ञधरक प्रा ङ्जव रेटाङ ६ स्तयोङ्ङती    १००००० 
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 ९ भहाबायत भा ङ्जव रेटाङ ६ 
स्तयोङ्ङती 

   २००००० 

 १० आङ्छदवासी जनजाती रङ्ञऺत कामयक्रभ      ७५००० 

 ११ एकर भङ्जहरा जागयण कामयक्रभ      ५०००० 
 १२ गङ्चयव जेहेरदाय ङ्झफद्याथॉ  छत्रविृी कामयक्रभ     १००००० 

३ ऩूवायधाय ङ्जवकास     ३२५०००० 
 १ बवानी आचामय घय अगाडी फाटो  स्तयउङ्ङती   ४००००० 

 २ जङ्टङगे चोक देखी फयगाछी जाने फाटो डे्रन 
ङ्झनभाणय  

  २००००० 

 ३ ऩाटीखेत सडक स्तयउङ्ङती      १००००० 
 ४ फङ्टद्ध टोर  फैदे गाउ सडक डे्रन 

ङ्झनभाणय 
   २००००० 

 ५ ङ्जकयाती भागय सडक स्तयउङ्ङती     १५०००० 
 ६ घङ्टङ्ञम्त सडक फिी जडान कामयक्रभ      १५०००० 
 ७ फेरडाडा घास खेतीभा ऩानीको  ङ्झनकास फनाउन े

काभ 
  १००००० 

 ८ यभाइरे भागय अऩङ्टयो डे्रन ङ्झनभाणय तथा ङ्झभसङ्झगटी 
बने  

  १५०००० 

 ९ तारीभ केरर  भागय  डे्रन ङ्झनभाणय    ३००००० 
 १० साॉझफोटे खेल्सीफाट सारफायी जेड्ने सडक  स्तयउङ्ङती    १००००० 

 ११ देउजे नमा फस्ती सडक  स्तयउङ्ङती      १००००० 
 १२ ङ्ञचसाङ खेरा तटफरधन राभीटाय    १५०००० 
 १३ धनभामा ङ्झरम्फङ्टको  घय हङ्टदै यानाको  घय जाने फाटो  

स्तयउङ्ङती  
 १००००० 

 १४ आदीफासी भागय फाट दङ्ञऺण फाटो  स्तयउङ्ङती    १००००० 

 १५ फेरडाडा साभङ्टदामीक बवन भभयत  
सङ्टधाय  

   १००००० 
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 १६ देवीथान भागय कल्फटय ङ्झनभाणय    १५०००० 
 १७ भहाबायत भा ङ्जव फाट देउङ्झरङग ेभागय  

स्तयउङ्ङती  
  १५०००० 

 १८ छेटीटाय भागय  स्तयउङ्ङती     १००००० 
 १९ ऩङ्टयमैरी भागय दऺीण फाटो  ङ्झभस ङ्झगटी बनय   ५०००० 

 २० फाटो  भभयत तथा सयसपाइ गने 
काभ 

   ३००००० 

 २१ कङ्ट भायी चोक  हङ्टदै दऺीण जाने फाटो स्तयउङ्ङती    १००००० 

  धाङ्झभयक सॊस्थाहरु भभयत तथा 
स्तयोङ्ङती 

   १००००० 

४ सॊस्थागत ङ्जवकास तथा सेवा प्रवाह     ११००००० 
 १ वडा कामयरम व्मवस्थाऩन तथा अरम कामयक्रभ     २००००० 

 २ ङ्जवऩद व्मवसस्थाऩन तथा कोयोना  योकथाभ तथा य ङ्जवऩद साभग्री खयीद  ४००००० 

 ३ होभऩाइऩ खङ्चयद     ५००००० 
५ कामायरम सञ्चारन तथा प्रशासङ्झनक    ५००००० 

 १  ङ्जवङ्जवध     २४०००० 
 २ सॊचाय खचय    १०००० 
 ३ भभयत सम्बाय    ७०००० 
 ४ इरधन खचय    ३०००० 
 ५ भसररद कामायरम साभाग्री    १५०००० 

 कङ्ट र जम्भा     ७५००००० 
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 वडा नॊ. ७ का मोजना 
तथा कामयक्रभहरु  

    

सॊकेत 
नॊ. 

शीषयक कामयक्रभ मोजनाको नाभ कामाय
रवमन 
यहन े
स्थान 

रक्ष्म  ङ्जवङ्झनमोजन रु 

       
       
     खङ्चयद ङ्झफङ्झध 

१ आङ्झथयक ङ्जवकास      

२ साभाङ्ञजक ङ्जवकास     १४०५००० 

 १ मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द कामयक्रभ     ५०००० 
 २ भङ्जहरा रङ्ञऺत कामयक्रभ     ६०००० 
 ३ दङ्झरत कामयक्रभ     ५००० 
 ४ जेष्ठ नागङ्चयक सम्भान कामयक्रभ     ३०००० 
 ५ आङ्छदवासी जनजाङ्झत कामयक्रभ     ६०००० 
 ६ स्वास््म चौकी सञ्चारन कामयक्रभ     ५०००० 
 ७ रेटाङ क्माम्ऩस सञ्चारन अनङ्टदान    ५०००० 
 ८ गङ्टवाफायी देङ्ञख ऩाटाऩ ङ्टय सम्भ ङ्झफजङ्टरीको सेतो ताय ङ्झनभायण  ५०००० 

 ९ जस्ताऩाता खङ्चयद कामयक्रभ     ५००००० 
 १० कङ्ट म्रेटाय खानेऩानी मोजना ङ्झनभायण     १००००० 
 ११ भहेरर भाङ्जव शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय कामयक्रभ    १००००० 
 १२ ङ्झफऩङ्ङ तथा गङ्चयफ व्मङ्ञक्त ङ्झफयाभी हङ्टॉदा सहमोग उऩचाय खचय  २९०००० 
 १३ ङ्जऩत्रङ्टम्फा शाखा खानेऩानी मोजना ङ्झनभायण    ६०००० 

३ ऩूवायधाय ङ्जवकास      ५१९५००० 

 १ गङ्टवाफायी वायङ्गी ङ्जपकौरी भोटय फाटो भभयत सम्बाय   ९००००० 

 २ डङ्टडे केयाफायी भोटय फाटो भभयत सम्बाय    ३००००० 
 ३ ङ्झतनकटेयी हङ्टॉदै आहारेसम्भ भोटयफाटो भभयत सम्बाय   ३००००० 



58 
 

 ४ कङ्ट म्रेटाय देङ्ञख भङ्टछेगङ्टम्फा ङ्झसभाना ङ्ञझल्केटाय हािीखकय  भोटय 
फाटो भभयत सम्बाय  

३००००० 

 ५ ङ्झसभाना हङ्टॉदै भङ्झरफासेँ ऩावयहाउस फडहये भोटय फाटो भभयत 
सम्बाय तथा भोड सङ्टधाय  

४००००० 

 ६ नादोरङ्टङ भोटय फाटो भभयत सम्बाय     १००००० 
 ७ चाङ्ञम्रङ टोर भोटय फाटो भभयत सम्बाय    १००००० 
 ८ कभौटी राहाफायी भोटयफाटो भोड सङ्टधाय तथा नमाॉ रमाक ङ्झनभायण  १००००० 

 ९ वय बरज्माङ देखी पेदा्जङ्टङ हङ्टदै पङ्ट केटाय सम्भ भोटयफाटो भभयत 
सम्बाय  

६००००० 

 १० वायाङ्गी स्वास््म चौकी नमाॉ बवन वार ्रास्टय तथा बइू ढरान  ४००००० 

 ११ वायाङ्गी ङ्जवद्यङ्टत राइन ङ्जवस्ताय भभयत सम्बाय    ३००००० 
 १२ सभरा भोटय फाटो सयसपाइ     १००००० 
 १३ रक्ष्भी भाङ्जव नमाॉ बवन यङ योगन तथा झ्मार ढोका ङ्झनभायण  ४००००० 
 १४ पङ्ट केटाय श्रीजङ्घा  प्राङ्जव एकतरे वार ङ्झनभायण   ३००००० 
 १५ पेदा्जङ्टङ भगय गङ्टम्फा बवन यङ योगन तथा झ्मार ढोका ङ्झनभायण  २००००० 

 १६ वायाङ्गीफाट दङ्टइ घये वय बरज्माङ भोटय फाटो नमाॉ रमाक ङ्झनभायण  ९५००० 

 १७ बगवङ्झत आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम पेदाधजङ्टङ बवन ङ्झनभायण  २००००० 

 १७ ङ्जऩत्रङ्टम्फा ङ्जकयाॉत भाङङ्जहभ बवन ङ्झनभायण   १००००० 
४ सङ्टशासन तथा सॊस्थागत ङ्जवकास कामयक्रभ     ५००००० 

 १  वातावयण तथा ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन    ५००००० 
५ कामायरम सॊचारन तथा प्रशासङ्झनक खचय    ४००००० 

 १ भसररद तथा कामायरम साभाग्री    १००००० 
 २ ङ्जवङ्जवध खचय    १३०००० 
 ३ अरम सम्ऩङ्ञिहरुको भभयत तथा सम्बाय खचय    ७०००० 
 ४ इरधन खचय     १००००० 

 कङ्ट र जम्भा     ७५००००० 
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वडा नॊ ८ फजेट तथा कामयक्रभ 

सॊकेत 
नॊ. 

शीषयक कामयक्रभ मोजनाको नाभ कामायरव
मन 
यहने 
स्थान 

रऺ  ङ्जवङ्झनमोजन रु 

१ आङ्झथयक ङ्जवकास  वडा 
नॊ.८ 

  ५९५००० 

 १ टनेर खङ्चयद तथा ङ्झफतयण वडा नॊ.८  १४५००० 
 २ ङ्झडङ्ञजटर काटा खङ्चयद तथा 

ङ्झफतयण 
वडा नॊ.८  ७५००० 

 ३ स्प्र ेङ्जकट खङ्चयद तथा ङ्झफतयण वडा नॊ.८  ७५००० 
 ४ ङ्झसचाई कङ्ट रो भभयत वडा नॊ.८  ३००००० 

२ साभाङ्ञजक ङ्जवकास      २८८०००० 
 १ भठ भङ्ञरदय वडा नॊ.८  १५०००० 
 २ श्री जाते भा. ङ्झफ. वडा नॊ.८  ३००००० 
 ३ सयस्वङ्झत प्रा.ङ्झफ. वडा नॊ.८  ४५००० 
 ४ दङ्टगाय प्रा. ङ्झफ.  वडा नॊ.८  ४५००० 
 ५ रेटाङ क्माम्ऩस अनङ्टदान वडा नॊ.८  ४५००० 
 ६ गणेश प्रा. ङ्झफ. वडा नॊ.८  ४५००० 
 ७ स्वास््म चौकी जाॉते वडा नॊ.८  १००००० 
 ८ शहयी स्वास््म ङ्ञक्रङ्झनक वडा नॊ.८  ५०००० 
 ९ अस्थाई प्रहयी चौकी इरधन खचय वडा नॊ.८  २५००० 
 १० सरुवा योग ङ्झनमरत्रण वडा नॊ.८  ५०००० 
 ११ धाऩ खानेऩानी टङ्जक ङ्झनभायण वडा नॊ.८  ७५००० 
 १२ होक्से खानेऩानी वडा नॊ.८  ७५००० 
 १३ रारझोड़ा खानेऩानी वडा नॊ.८  ७५००० 
 १४ कामयक्रभ खचय  वडा नॊ.८  ३००००० 
 १५ खानेऩानी ऩाइऩ खङ्चयद तथा 

ङ्झफतयण  
वडा नॊ.८  १९०००० 

 १६ हङ्टराक सेवा धमफस्थाऩन  वडा नॊ.८  ५०००० 
 १७ अधेयी बवन धमफस्थाऩन  वडा नॊ.८  ७५००० 
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 १८ सडक फिी जडान  वडा नॊ.८  ३००००० 
 १९ सोराय खङ्चयद तथा ङ्झफतयण वडा नॊ.८  २००००० 
 २० खेर साभाग्री खङ्चयद वडा नॊ.८  ९७५०० 
 २१ छात्रवृङ्ञि वडा नॊ.८  १३०००० 
 २२ गङ्चयफ तथा ङ्झफऩङ्ङ व्मङ्ञक्तराई 

स्वास््म ङ्जवभा कामयक्रभ 
वडा नॊ.८  १५७५०० 

 २३ गङ्चयफी ङ्झनवायण कामयक्रभ  वडा नॊ.८  ३००००० 
३ ऩूवायधाय ङ्जवकास      २६५५००० 

 १ ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवस्ताय कामयक्रभ वडा नॊ.८  २५५००० 
 २ खेर भैदान ङ्झनभायण  वडा नॊ.८  २००००० 
  ङ्ञशखयऩङ्टय सडक नमाॉ रमाक ङ्झनभायण   ९०००० 
 ४ ह्यङ्टभऩाइऩ खङ्चयद वडा नॊ.८  ३८०००० 
 ५ ऩूवायधाय सडक भभयत  वडा नॊ.८  १५००००० 
 ६ खोरा तटफरधन वडा नॊ.८  २३०००० 

४ सङ्टशासन तथा अरतयसम्फङ्ञरध ऺेत्र     ९२०००० 

 १ ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन  वडा नॊ.८  २५०००० 
 २ सी. सी. क्माभेया जडान  वडा नॊ.८  ४००००० 
 ३ खेरकङ्ट द कामयक्रभ वडा नॊ.८  ९०००० 
 ४ क्माभेया खङ्चयद  वडा नॊ.८  ८०००० 
 ५ पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन  वडा नॊ.८  १००००० 

५ कामायरम सॊचारन तथा प्रशासङ्झनक    ४५०००० 

 १ भसररद तथा कामायरम साभाग्री वडा नॊ.८  १००००० 
 २ कामायरम इरधन वडा नॊ.८  १००००० 
 ३ ङ्जवङ्जवध खचय वडा नॊ.८  १५०००० 
 ४ अरम सम्ऩङ्ञिहरुको सॊचारन 

तथा सम्बाय खचय 
वडा नॊ.८  १००००० 

 जम्भा     ७५००००० 
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वडा नॊ ९ फजेट तथा कामयक्रभ     
सॊकेत 
नॊ. 

शीषयक कामयक्रभ मोजनाको नाभ कामाय
रवमन 
यहने 
स्थान 

रक्ष्म   

       
      ङ्जवङ्झनमोजन रु 

     खङ्चयद ङ्झफङ्झध 
१ आङ्झथयक ङ्जवकास    ८५०००० 
 १ शॊखे ङ्जकया ङ्झनमरत्रण कामयक्रभ     50000 
 २ ए.आई. अनङ्टदान तथा उङ्ङत जात को घाॉसको ङ्झफउ ङ्झफतयण 100000 

 ३ कृङ्जष कामयक्रभ    300000 
 ४ ऩैङ्झनहरु भभयत सङ्टधाय मोजना    200000 
 ५ ऩशङ्टऩारन कामयक्रभ     200000 
२ साभाङ्ञजक ङ्जवकास    २०५०००० 
 १ श्री भा.ङ्झफ.शैङ्ञऺक व्मवस्थाऩन   200000 
 २ सभाङ्झध स्थर व्मवस्थाऩन    200000 
 ३ श्री ङ्ञशऺाज्मोती प्रा.ङ्झफ.व्मवस्थाऩन    50000 
 ४ श्री फैजनाथ सॊस्कृत ङ्झफद्याङ्जऩठ व्मवस्थाऩन  50000 

 ५ श्री भा.ङ्झफ.जग्गा व्मवस्थाऩन    100000 
 ६ एकरभङ्जहरा कामयक्रभ    50000 
 ७ ङ्झफऩङ्ङ ङ्झफद्याङ्झथय शैङ्ञऺक कामयक्रभ   50000 
 ८ धभय सस्कृती सॊयऺण    100000 
 ९ रङ्ञऺत फगय कामयक्रभ    300000 
 १० भेरङ्झभराऩ केरर व्मावस्थाऩन    50000 
 ११ ङ्झफऩङ्ङ नागङ्चयक ङ्झफभा 

कामयक्रभ 
   100000 
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 १२  सहकायी कामयक्रभ    100000 
 १३ ङ्झफऩङ्ङ नागङ्चयक ङ्ञजणय छाना भभयत कामयक्रभ  200000 

 १४ ङ्झफङ्झबङ्ङ कामयक्रभ     200000 
 १५ रेटाङ क्माम्ऩस अनदान    50000 
 १६  खेरकङ्ट द ङ्झफकास    100000 
 १७ सङ्टयङ्ञऺत प्रजनना तथा ऩोषण 

व्मवस्थाऩन 
  50000 

 १८ अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माङकन व्मवस्थाऩन   100000 

३ ऩूवायधाय ङ्जवकास    ३८५०००० 
 १ स्वगयद्वायी भागय कारोऩते्र मोजना   1500000 
 २ ङ्झफऩङ्ङ ऩङ्चयवाय शौचारम 

ङ्झनभाणय 
   100000 

 ३  सडक भभयत सङ्टधाय तथा स्तयउङ्ङती मोजना  800000 

 ४ ङ्झफधङ्टत ङ्झफस्ताय (तायखङ्चयद)    300000 
 ५ ह्यङ्टभ ऩाईऩ खङ्चयद    400000 
 ६ ङ्झस.ङ्झस.क्माभेया जडान तथा भभयत   200000 
 ७ जाॉतो स्तम्ब यॊङयोगन    100000 
 ८ साभङ्टदामीक बवन(देवकोटा चोक)ङ्झनभायण   100000 

 ९ गणेश भङ्ञरदय ट्ाङकी 
ङ्झनभायण 

   200000 

 १० प्रब ङ्टको सरदेश भण्डरी चचयभा शौचारम ङ्झनभायण  100000 

 ११ खानेऩानी तथा सयसपाई व्मवस्थाऩन   50000 

४ सङ्टशासन तथा अरतयसम्वरधीत ऺेत्र    २५०,००० 
 १ ङ्झफऩद व्मवस्थाऩन    250000 
५ कामायरम सॊचारन तथा प्रशासङ्झनक खचय    ५००००० 
 1 भशररद  तथा कामायरम सभाग्री   ११०००० 
 2 ङ्जवङ्जवध खचय    170000 
 4 ईरधन कामायरम प्रमोजन    70000 
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 5 अरम सम्ऩङ्झतहरुको सरचारन तथा भभयत सम्बाय खचय 60000 

 6 सॊचाय भहसङ्टर    40000 
 7 दैङ्झनक भ्रभण बिा    50000 
 कङ्ट र जम्भा    ७५००००० 

 

रेटाङ नगयऩाङ्झरका प्रशासङ्झनक खचय     

ङ्झस. 
नॊ. 

ङ्जववयण खचय सॊकेत नॊ आ.व.2076.
077 को 
मथाथय खचय 

आ व 
२०७७।७८ 
को सॊशोङ्झधत 
अनङ्टभान 

आ व 
२०७८।७९ 
को सॊशोङ्झधत 
अनङ्टभान 

1 तरव 21111 १४४४२०५३ १९०००००० २००००००० 
2 ऩोशाक बिा 21121 ५२०००० ७००००० ७००००० 
3 भहॊङ्झग बिा 21132 ७३२५७५ १०००००० १०००००० 
4 प्रोत्साहन बिा (खाजा खचय) 21135 २१०१५० २०००००० ३०००००० 
5 अरम बिा 21139 0 ८००००० ८००००० 
6 ऩदाङ्झधकायी वैठक बिा 21141 १८००००० २२००००० २२००००० 
7 ऩदाङ्झधकायी अरम सङ्टङ्जवधा 21142 ८७८१००० ९८००००० १००००००० 
8 कभयचायी कल्माण कोष 21214 १०००००० 1000000 १५००००० 
9 ऩानी तथा ङ्जवजङ्टरी 22111 ८७८२५६ 1500000 1500000 
10 सॊचाय भहसङ्टर 22112 ९१८३५७ 1500000 1500000 
11 इरधन (ऩदाङ्झधकायी) 22211 ९३५८९९ 1500000 1500000 
12 इरधन (कामायरम प्रमोजन) 22212 ७७५००० 1000000 1000000 
13 सवायी साधन भभयत खचय 22213 १८१०५५७ २०००००० २५००००० 
14 ङ्जवभा तथा नङ्जवकयण खचय 22214 २०७८३६ 250000 ३५०००० 
15 भेङ्ञशनयी ओजाय भभयत सॊबाय 

तथा सॊचारन खचय 
22221 ५००००० 600000 ८००००० 

16 ङ्झनङ्झभयत सावयजङ्झनक 
सम्ऩङ्झतहरुको भभयत खचय 

22231 १०७९० ५००००० ६००००० 
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17 अरम सम्ऩङ्झतहरुको भभयत 
खचय 

22291 २९८३३८ 600000 ७००००० 

18 भशररद तथा कामायरम 
साभाग्री खचय 

22311 ३८६९६४१ ४५००००० ५५००००० 

19 ऩङ्टस्तक तथा साभाग्री खचय 22313 १६४५२ 300000 300000 
20 इरधन तथा अरम प्रमोजन 

खचय 
22314 ० 400000 400000 

21 ऩत्रऩङ्झत्रका, छऩाई तथा 
सङ्टचना प्रकाशन खचय  

22315 ६००००० 800000 १०००००० 

22 अरम कामायरम सॊचारन 
खचय 

22319 ७००००० 800000 800000 

23 सेवा य ऩयाभशय खचय 22411 २०००००० 2000000 ३०००००० 
24 सङ्टचना प्रणारी सफ्टवेमय 

सॊचारन खचय 
२२४१२ २८२५००  २००००० 

25 कयाय सेवा शङ्टल्क 22413 १०४००००० 10600000 १३३००००० 
26 अरम सेवा शङ्टल्क 22419 २००००० 500000 ७००००० 
27 कभयचायी ताङ्झरभ खचय 22511 १००००० 500000 500000 
28 सीऩ ङ्जवकास तथा जनचेतना 

ताङ्झरभ तथा गोङ्जष्ठ सम्वरधी 
खचय 

22512 ० 0 १०००००० 

29 कामयक्रभ खचय 22522 ७३४३६८४ 2500000 2500000 
30 अनङ्टगभन भङ्टल्माॊकन खचय 22611 ११९१८०० 2700000 २५००००० 
31 भ्रभण खचय 22612 ४५१५५० 500000 १०००००० 
32 ङ्जवङ्जवध खचय 22711 २०६४०६२ 2500000 ३२००००० 
33 सबा सॊचारन खचय 22721 १०००००० 1000000 1000000 
34 उद्दाय, याहत तथा 

ऩङ्टनस्थायऩना खचय 
२७२१२ ० ० ५००००० 

35 घय बाडा 28142 ११११००० १६००००० १६००००० 
36 अरम बाडा 28149 ४४१५०० 1000000 1000000 
37 ङ्जपताय खचय 28219 ८३३७०० 1000000 ६५००००० 
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38 बैऩयी आउने चारङ्ट खचय 28911 0 १०००००० २५००००० 
 जम्भा  ६६४२६७०० 80150000 ९८६५०००० 

 

आ.फ. 207८.07९ को ऺेत्रगत वजेट    
ङ्झस.नॊ. वजेटका ऺेत्र कङ्ट र फजेट प्रङ्झतशत 

1 ऩङ्टवायधाय ङ्जवकास ४५७०७०००० 50.30 
2 साभाङ्ञजक ङ्जवकास २८४३१२००० 31.29 
3 आङ्झथयक ङ्जवकास २८६५०००० 3.15 
4 सङ्टशासन तथा  अरतयसम्वरधीत ऺेत्र २८९९५००० 3.19 

5 कामायरम सॊचारन तथा प्रशासङ्झनक खचय १०९६००००० 12.06 
 कङ्ट र जम्भा ९०८६२७००० 100.00 
    
 चारङ्ट खचय 421557000 ४६।४ 
 ऩङ्टङ्ञजगत खचय 487070000 ५३।६ 
  908627000  

 

 

धरमफाद 


