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हाम्रो भनाई 

सङ्घीर् लोकताक्षन्द्िक गणतन्द्ि नेपालको संवर्िान २०७२ अनसुार २०७९ रै्शाख ३० गते सम्पन्न 
स्थानीर् लनर्ायचनमा प्राप्त जनताको अलभमत बमोक्षजम बेलबारी नगरपाललकाले संवर्िानको अनसूुची ८ 

मा भएको व्र्र्स्था एरं् स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को िफा २४  बमोक्षजम आलथयक र्र्य 
2079/80  को नीलत तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्ततु गरेको छ । बेलबारी नगरर्ासीका िेरै अपेिा 
र सीलमत सािन स्रोतहरू बीच प्रस्ततु बजेट र नीलत तथा कार्यक्रम तजुयमा गिाय बेलबारी नगर िेिमा 
अक्षस्तत्र्मा रहेका राजनैलतक िलका नेततृ्र्मा रहेका व्र्क्षित्र्हरू, वर्लभन्न सङ्घ, संस्था, सरोकारर्ाला 
लनकार्, संचार जगत र लनजी ििेका प्रलतलनलिहरूसँग भएको छलफल तथा अन्द्तरवक्रर्ाबाट प्राप्त 
सझुार्हरू समेत समेट्ने प्रर्त्न गररएको छ । नगरको वर्कासका लालग सम्पूणय िेिहरूमा पूर्ायिार तर्ार गनय आर्श्र्क बजेट, 
नीलत तथा कार्यक्रमहरू स्थानीर् तह बजेट दिग्िशयन २०७४ को प्रार्िान अनसुार प्रस्ततु गररएको छ । 

 

आगामी आ.र्. २०७९/०80 को लालग कुल बजेट रु. १ अबय ३७ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपैर्ाँ बराबरको अनमुालनत 
आर्व्र्र् प्रस्ततु गररएको छ । प्रस्ततु बजेट चाल ुआ.र्.को संशोलित बजेटको तलुनामा आगामी आ.र्.को लालग रु. ३ करोड 
५२ लाख 60 हजार ५ सर् 67 रुपैर्ाँ अथायत ्२ िशमलर् ५ प्रलतशतले कमी हनेु िेक्षखन्द्छ । आगामी आ.र्. २०७९/080 को 
लालग प्रस्तावर्त बजेट प्रालप्तका स्रोतहरूमा कर, िस्तरु, शलु्क तथा राजस्र्बाट प्राप्त हनेु आन्द्तररक आर् रु. 18 करोड 16 लाख 
(खिु आन्द्तररक आर् रु. ५ करोड ३१ लाख र बाँकी मौज्िात रु. ४ करोड २५ लाख) अनमुान गररएको छ भने सङ्घीर् 
सरकारबाट रु. १ अबय ८२ लाख 98 हजार र प्रिेश सरकारबाट रु.३ करोड 98 लाख, वर्लभन्न पररर्ोजना तथा कार्यक्रम 
माफय त रु. 8 करोड 78 लाख 73 हजार र नगर वर्कास कोर्बाट ऋण रकम रु. ४ करोड ७६ लाख २७ हजार ४३३ साथै 
लागत सहभालगताबाट १  करोड बराबरको प्राप्त हनेु अनमुान गररएको छ । 

 

प्रस्ततु कुल बजेटको वर्लनर्ोजन प्रशासलनक खचय र चाल ुकार्यक्रम रु. 96 करोड 41 लाख 88 हजार अथायत ्60 िशमलर् 
११ प्रलतशत र पुजँीगत खचय तफय  रु. ४१ करोड १० लाख २० हजार अथायत ्29 िशमलर् 89 प्रलतशत वर्लनर्ोजन भएको 
छ । वर्लनर्ोक्षजत बजेटमध्रे् आलथयक वर्कास कार्यक्रम तफय  रु. 37 करोड ५ लाख 35 हजार, सामाक्षजक वर्कास कार्यक्रम तफय  
रु. 71 करोड 90 लाख 89 हजार ५ सर्, र्न र्ातार्रण र वर्पद् व्र्र्स्थापन तफय  रु. १ करोड ४२ लाख 50 हजार,  भौलतक 
पूर्ायिार वर्कास कार्यक्रम तफय  रु. ४२ करोड 38 लाख १६ हजार र सार्यजलनक सेर्ा तथा िमता वर्कास तफय  रु. १ करोड 
85 लाख 99 हजार वर्लनर्ोजन गरेको छ । 

 

नगरले अङ्गीकार गरेको नीलत तथा कार्यक्रमहरू समर् सापेि र आम नागररकहरूको चाहाना र आर्श्र्कता परुा गने लि 
राक्षखएको छ । र्सको सफल र प्रभार्कारी कार्ायन्द्र्र्नको लालग सम्बद्ध सबै िेिको सहर्ोग र सहकार्यको आर्श्र्कता रहेको 
छ ।अन्द्तमा, र्ावर्यक बजेट तजुयमा र एघारौँ नगर सभा अलिरे्शन तर्ारी गनय सहर्ोग गनुय हनेु सम्पूणय जनप्रलतलनलिहरू लगार्त 
अहोराि लालग पने कमयचारी र्गयहरु िन्द्र्र्ािका पाि हनुहुनु्द्छ । 

 नगर प्रमखु 

दिल प्रसाि राई 
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नगर वर्कास र्ोजना (Municipality Development Plan) आ.र्. २०७९/०८०     - 1 - 

खण्ड–एक 
नगरपाललकाको र्तयमान अर्स्था 

1. पषृ्ठभमूी 
नेपाल सरकारले २०७१ साल रै्साखमा सावर्क बेलबारी र कसेनी गाउँ वर्कास सलमलत लमलाएर गठन 

गरेको भएता पलन २०७३ मा राज्र् परुयसंरचना पश्चात ्सावर्क डाँगीहाट र बाहनुी गाउँ वर्कास सलमलत समेत 
लमलाएर गठन भएको बेलबारी नगरपाललका हाल ११ र्टा र्डाहरुमा वर्भाजन गररएको छ । कुल १३२.७९ 
र्गय वक.मी. िेिफलमा फैललएको र्ो नगरको पूर्यतफय  कानेपोखरी गाउँपाललका र लेटाङ नगरपाललका, पक्षश्चमतफय  
सनु्द्िरहरैचा नगरपाललका र ग्रामथान गाउँपाललका, उत्तरतफय  लेटाङ नगरपाललका र केरार्ारी गाउँपाललका, 
िक्षिणतफय  रंगेली नगरपाललका रहेका छन ्। 

ऐलतहालसक कालमा र्ो िेि घना जंगलले ढाकेको लथर्ो । अवहले पलन राजमागय उत्तर िेि जंगलले नै 
ढावकएको छ । परुाना बढुापाकाहरुको भनाई अनसुार त्र्स समर्मा र्हाँको जंगल िेिमा प्रसस्त बेलको रुखहरु 
पाइने हनुाले कालान्द्तरमा र्स िेिको नाम नै “ बेलबारी”  रहन गएको हो । अथायत रे्लैरे्लको घारी भएको 
हनुाले र्स भेगको नाम बेलबारी रहन गएको भन्ने भनाई रवहआएको छ । तर हाल भने र्स भेगमा बेलको 
जंगल सामान्द्र् माि रहेको पाईन्द्छ । 

मोरङको बेलर्ारी लगार्तको वर्जर्परुमा वर्जर्नारार्ण पलछ पाल्पाली सेनराजा लोहाङ्गसेनले कब्जा 
गरेपलछ भने र्ो भेग पाल्पाली सेनाहरूको अिीनमा पनय पगु्र्ो । तत्काल पाल्पाली सेन राज्र् वर्भाजन हुँिा 
नारार्णी निीिेक्षख पूर्यको मकर्ानपरु लोहाङ्गसेनले भागीमा पाएको हनुाले र्ो भेग पलन मकर्ानपरु लभि पर्ो । 
र्सैगरी अझ पलछ भने हररहरसेनका नालत वर्िाता इन्द्रसेनले मकर्ानपरुबाट वर्जर्परुलाई अलग राज्र् बनाएको 
हुँिा बेलबारी लगार्तको स्थान लबजर्परुको अलभन्न अंग बन्न पगु्र्ो । सेनकाल भन्द्िा अक्षघ नै बेलबारीको कसेनीमा 
िनपाल नामका एकजना रजौटाले शासन गियथे । लतनको राजिानी र िरबारका अर्शेर्हरू अवहले पलन कसेनीमा 
रहेको छ । र्सलाई स्थानीर् मालनसहरूले संरिण गरेर राखेका छन जसलाई िनपालगढीका नामले जान्ने गररन्द्छ 
। कालान्द्तरमा िनपालगढीको पतन भर्ो र िनपालको राज्र् वर्जर्परुमा गालभर्ो । र्ता वर्जर्परु पलन स्थानीर् 
रजौटाबाट सेनहरूको अिीनमा परेको िेक्षखन्द्छ । र्सै क्रममा वर्.सं. १८३१ सालमा वर्जर्परु बहृत्तर नेपालमा 
गालभएपलछ भने बेलर्ारी पलन बहृत्तर नेपा लभि पनय पगु्र्ो । त्र्सपलछ बेलबारी भेग मोरङको एउटा भागका 
रूपमा रहन पगु्र्ो । 

वर्.सं. २०६८ जनगणना अनसुार कुल जनसंखर्ा ६५ हजार ९ सर् &$ रहेकोमा हाल तर्ार भएको 
बेलर्ारी नगरवपलका नगर पार्श्यक्षचि २०७५ अनसुार नगरको कुल जनसंखर्ा ८० हजार २ सर् ८ जना रहेकोछ 
। र्ावर्यक जनसखर्ा बवृद्धिर २ िशमलर् ५४ रहेको र्ो नगरमा राई १०.९१ ललम्ब ु४.८३ थारु ८.९७ खर्ास 
४.९२ िेिी २१.९१ ब्राह्मण ९.95 राजरं्शी 4.66 लिमाल 4.58  िललत ७.८१ र मिेशी वपछडार्गय २.८३ 
प्रलतशत रहेकाछन ्।सािरताको वहसाबले लनकै अक्षघ रहेको र्ो नगरको कुल सािरता ७४.१७ प्रलतशत रहेकोमा 
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मवहला ६६.६६ प्रलतशत र पूरुर् ८३.२२ प्रलतशत रहेको छ ।वर्वर्ि कला संस्कृलत र िमायलम्बीहरुको बसोबास 
रहेको र्ो नगरिेिमा ऐलतहालसक महत्र्को िनपालगढी, प्राकृलतक र पर्ायर्रणीर् रुपमा मनोरम स्थल बेतना 
लसमसार िेि, झलझली लसमसार, पेट्रोल खानी, रलमतेडाँडा लगार्त अन्द्र् लसमसार िेिको प्रचरु संभार्ना बोकेको 
छ जसबाट पर्यटन प्रबद्धयनमा ठुलो टेर्ा पगु्ने िेक्षखन्द्छ । 
 
1.1 भौगोललक अर्क्षस्थलत 

नगरपाललकाको स्थापना  : २०७१ साल बैसाख २५ गतेको मक्षन्द्िपररर्िको लनणयर्। 
अर्क्षस्थलत आिांश  : आिांस २६º ३६’ १६” िेक्षख २६º ४३’ ३३” उत्तरसम्म। 
िेशान्द्तर  : िेशान्द्तर २७º ३२’ २६” िेक्षख ७८º २८’ ४२” पूर्यसम्म। 
िेिफल  : १३२.७९ र्.वक.मी.  
उचाई समनु्द्री सतहिेक्षख  : ११२ िेक्षख १६६ लमटरसम्म 
लसमाना  
पूर्य  : लेटाङ नगरपाललका, कानेपोखरी गा.पा. 
पक्षश्चम  : सनु्द्िरहरैंचा न.पा., ग्रामथान गा.पा., 
उत्तर  : लेटाङ न.पा., केराबारी गा.पा. 
िक्षिण  : रंगेली न.पा. 
हार्ापान  : उष्ण मनसनुी 

1.2 नगरको प्रशासलनक वर्भाजन  

प्रिेश नं. १ 
क्षजल्ला मोरङ 

क्षजल्ला सिरमकुाम वर्राटनगर 
लनर्ायचन िेि नं.३ 

जम्मा र्डा संखर्ा ११ 
नगरको मखुर् निी, खोला तथा तालतलैर्ा लसमानाका गावर्सहरु 
मखुर् नदिहरु  : लोहन्द्रा, क्षचसाङ्ग 
खोलाहरु  : वकस्ती, केसलीर्ा, िरलोकना 
ताल तलैर्ाहरु  : बेतना लसमसार, िनपाल गढी पोखरी, भतुाहा बाँि 

1.3 िालमयक तथा पर्यटवकर् स्थलहरु 
क्र.स िालमयक स्थलको नाम मेला लाग्न ेदिन प्रक्षशवद्धको कारण 

१ बेतना लसमसार िेि 
पर्यटकीर् भ्रमण  
तथा बनभोज भैरहने 

लसमसार, जरुर्ा पानी  तथा 
िलुयभ जालतका कछुर्ा र चराहरु 
। 
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क्र.स िालमयक स्थलको नाम मेला लाग्न ेदिन प्रक्षशवद्धको कारण 

२ वकरांत र्ार्ोखखा साकेला थान बैशाख पूणीमा (चण्डी पर्य) 
जालतर् सांस्कृलतक र िामीक 
पर्यटन 

३ तमतुामाङ बौद्ध गमु्बा लोसार   

४ िनपालगढी 
ऐलतहालसक,िामीक, 
सांस्कलतक िेि बैशाख १गते 

ऐलतहालसक परुाताक्षत्र्क स्थान 

५ 
लक्ष्मीपूजा, माघी िशहरा, 
फगरु्ा, क्षशर्रािी,  झलुन र 
अन्द्र् पर्यहरू 

वर्लभन्न मवहनाहरु  िालमयक आस्था 

६ रामजानकी मक्षन्द्िर  िालमयक आस्था 

७ 
लिमाल ग्राम महाराजथान 
(ढंगढंग)े  

जेष्ठ ५ र ६ गते िालमयक आस्था 

८ कलबर बाबा मठमक्षन्द्िर   िालमयक आस्था 

९ िगुाय मक्षन्द्िर  िालमयक आस्था 
 
1.4 जनसंखर्ाको वर्र्रण 

र्डा 
नं. 

घरिरुी 
संखर्ा 

परुुर् मवहला जम्मा और्त पररर्ार 
आकार 

ििेफल जनघनत्र् 

1 1,793 3973 3986 7959 3.85 15.54 445 
2 1,600 3589 5371 7160 3.98 4.5 1414 
3 1,423 3212 3220 6432 4.02 4.49 1252 
4 1837 4226 4212 8438 3.88 25.99 249 
5 1,408 3280 3162 6442 4.14 15.16 384 
6 967 2361 2282 4643 3.92 7.88 481 
7 1,194 2870 2796 5666 4.02 12.79 375 
8 1,679 4187 3952 8139 4.30 20.8 347 
9 2,060 4996 4857 9853 4.09 15.56 541 
10 1,378 3250 3113 6363 4.07 5 1121 
11 1,885 4531 4582 9113 4.08 5.07 1515 
hDdf 17,224 40475 39733 80208 4.03 132.78 518 

नोट : कुल जनसंखर्ा मध्रे् १०७१० अनपुक्षस्थत रहेको ।  
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1.5 नर्ा ँर्डा वर्भाजन 
हाल कार्म भएको र्डा समारे्श भएका सावर्क गावर्सहरु सावर्क र्डाहरु 

१ बेलबारी 1 र २ 
२ बेलबारी ४ 
३ बेलबारी ३ 
४ बेलबारी ५, ६ र ७ 
५ बेलबारी ८, ९ र १० 

६ 
बेलबारी ११ 
बाहनुी २ र ३ 

७ बाहनुी ४, ५, ६, ७ र ८ 

८ 
बाहनुी ९ 
डाँगीहाट २, ३ र ७ 

९ 
बाहनुी १ 
डाँगीहाट ६, ८ र ९ 

१० डाँगीहाट १ र ४ 
११ डाँगीहाट ५ 
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खण्ड–िईु 
आ.र्.२०७९/०८० को बजेट, नीलततथा कार्यक्रम 

2 सोच, लक्ष्र्, उद्दशे्र् र अपेक्षित उपलब्िी 
समदृ्ध नेपाल र सखुी नेपाली हाम्रो राविर् लक्ष्र् अनसुार समदृ्ध नगर सखुी र खसुी नगरर्ासी लनशतय रुपमा 
र्ो बेलबारी नगरपाललकाको लक्ष्र् । 

2.1 र्ावर्यक बजेट नीलत तथा कार्यक्रम 

2.1.1  एघारौँ नगरसभामा प्रस्ततु बजेट, नीलत तथा कार्यक्रम (आ.र्. २०७९/०८०)     

सभाका अध्र्ि महोिर् 

नगरसभाका सिस्र्ज्रू्हरु 

1. नेपालमा संघीर् लोकताक्षत्नक गणतन्द्िात्मक शासन व्र्र्स्थाको अभ्र्ास गने गरी कार्ायन्द्र्र्नमा रहेको 
नेपालको संवर्िान अनसुार स्थानीर् तहको िोस्रो कार्ायकालको प्रारम्भ हुँिै गरेको र्स एघारौँ नगरसभाको 
अलिरे्शनमा नगरसभा सिस्र्को रूपमा हामीलाई लनर्ायक्षचत गराउनहुनुे सम्पूणय बेलबारी बासी आमा, 
बबुा, िाजभुाई, दििीबवहनी समि हादियक कृतज्ञता र िन्द्र्र्ाि व्र्ि गनय चाहान्द्छु । र्स घडीमा 
लोकताक्षन्द्िक गणतन्द्ि स्थापनाका लालग वर्लभन्न समर्मा भएको आन्द्िोलनमा जीर्न उत्सगय गनुय हनु े
समस्त ज्ञात अज्ञात शवहिहरु प्रलत हादियक श्रद्धान्द्जली अपयण गनय चाहन्द्छु ।  

2.  र्स गररमामर् नगरसभाको एघारौँ अलिरे्शन समि आलथयक र्र्य २०७8/79 को संसोलित आर्व्र्र् 
र आगामी आलथयक र्र्य २०७९/80 को नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ततु गनय लालग रहेको छु । 

3. बेलबारी बासीको वर्कास र समवृद्धको संकल्प पूरा गने िावर्त्र् हामीमा आएको छ । लसलमत स्रोत र 
सािनको अलिकालिक सिपुर्ोग गरी समन्द्र्र्, सहकार्य र सझेिारीमा प्राथलमकताहरु तर् गरी नागररकका 
चाहाना परुा गनुय हाम्रो प्रथलमक कतयब्र् हो । र्स तफय  हामी सिैब सचेत र सजक छौँ ।   

4. संघीर् शासन प्रणाली अन्द्तरगत सहकाररता, समन्द्र्र् र सहअक्षस्तत्र्को मूल ममयलाई आत्मासाथ गिै 
"समदृ्ध नेपाल सकु्षख नेपाली" को राविर् लक्ष्र् र स्र्च्छ सकु्षख र समनु्नत प्रिेश प्रिेश सरकारको लक्ष्र् 
प्रालप्तमा स्थानीर् तहको सहभागीता र र्ोगिान सलुनक्षश्चत गनय दृढताकासाथ लालग परररहेका छौँ । 

5. वर्र्श्व्र्ापी महामारीको रुपमा फैललएको िोश्रो चरणको कोरोना भाईरस माहामारीको कारण हामीले माि 
नभएर वर्र्श्ले नै मानर्ीर् र आलथयक संकट सामना गनुय परररहेको छ । र्ो अकल्पनीर् संकटले संघ, 

प्रिेश र सबै स्थानीर् सरकारको वर्गत आलथयक र्र्य िेक्षख नै र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु प्रभावर्त भैरहेको 
सर्यवर्दितै छ । चाल ुआ .र्.मा पलन अक्षघल्लो नगरसभाले स्र्ीकृत गरेका िेरै र्ोजना र कार्यक्रमहरुको 
कार्ायन्द्र्र्नमा जवटलता थवपएको छ ।  

 

6. आर् म आ.र्. 2079/80 को नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट तजुयमा गिाय ललइएका आिारहरु प्रस्ततु 
गनय गइरहेको छु । 

 नेपालको संवर्िान (२०७२)   
 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ 
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 संघीर् सरकारको आर्लिक र्ोजना 
 दिगो वर्कासरको लक्ष्र्हरु 

 आ.र्. २०७९/80 को संघीर् सरकार र प्रिेश सरकारले प्रस्ततु गरेको नीलत कार्यक्रम तथा 
बजेट 

 नेपाल सरकारकाबाट प्राप्त स्थानीर् तहको र्ोजना तथा बजेट तजुयमा दिग्िशयन २०७४ 

 नेपाल सरकारका स्र्ीकृत िेिगत नीलतहरु 

 मन्द्िालर् र राविर् र्ोजना आर्ोगका लनिेशन/पररपिहरु 

 राजनीलतक िलहरुको घोर्णापि 

 राजनीलतक िलहरुको सझुाब 

 नागररक समाज लगार्त सरोकारहरुको सझुाब 

 गैर सरकारी संस्था, बवुद्धक्षजर्ी तथा टोल वर्कास संस्थाहरुबाट प्राप्त सझुाब । 

सभाध्र्ि महोिर्, 

अब म चालू आ.र्. २०७८/०७९ को बजेट कार्यक्रमको संक्षिप्त अर्स्था र आगामी आ.र्. २०७९/०८० को 
बावर्यक बजेट, नीलत तथा कार्यक्रमको प्रस्ततु गनय चाहन्द्छु । 

चाल ुआ.र्. २०७८/०७९ को प्रस्तावर्त कुल बजेट रु. १ अबय ३५ करोड 70 लाख ४६ हजार रुपैर्ा 
बराबरको आर् व्र्र् भएकोमा कुल बजेट रु. १ अबय 41 करोड 4 लाख 69 हजार रुपैर्ा बराबर हनुे संशोलित 
आर् व्र्र्को अनमुान पेश गरेको छु । चाल ुआ.र्. को स्र्ीकृत बजेट मध्रे् चाल ुखचय रु. 85 करोड 26 
लाख 5 हजार रुपैर्ा र पूकँ्षजगत खचयमा रु. 55 करोड 78 लाख 64 हजार रुपैर्ा बराबरको संसोलित 
वर्लनर्ोजन पेस गरेको छ । चाल ुआ.र्.को जेष्ठ मसान्द्तसम्मको बजेट खचयको अर्स्था वर्लनर्ोक्षजत बजेटको कुल 
बजेटको ५6 प्रलतशत खचय भएको छ । पूकँ्षजगत तफय को खचय वर्लनर्ोजनको आिारमा न्द्रू्न हनुाको कारण 
र्ोजनाहरु संझौता र कार्ायन्द्र्र्नको समर्मा स्थानीर् तह सिस्र् लनर्ायचन रहेको छ। 

 

आगामी आ.र्. २०७९/०80 को लालग कुल बजेट रु. १ अबय 37 करोड 52 लाख 8 हजार ४ सर् तेत्तीस 
रुपैर्ा बराबरको अनमुालनत आर्व्र्र् प्रस्ततु गरेको छु । आगामी आ.र्. २०७9/०80 को लालग प्रस्तावर्त 
बजेट प्रालप्तका स्रोतहरुमा कर, िरस्तरु, शलु्क तथा राजस्र्बाट प्राप्त हनुे आन्द्तररक आर् रु. १8 करोड 16 लाख 
(खिु आन्द्तररक आर् रु. ५ करोड ३१ लाख बाँकी मौज्िात िावर्त्र् सने रु. 4 करोड २५ लाख) अनमुान 
गररएको छ भने संघीर् सरकार, प्रिेश सरकार र ऋणबाट रु. १ अबय 19 करोड 36 लाख 8 हजार ४ सर् 
३३ रुपैर्ा बराबर प्राप्त हनुे अनमुान गररएको छ ।  

प्रस्ततु कुल बजेटको वर्लनर्ोजन तफय  प्रशासलनक र चाल ुकार्यक्रमका लालग रु. 84 करोड 54 लाख 25 हजार 
४ सर् तेत्तीस रुपैर्ा अथायत ६१ िशमलर् 47 प्रलतशत र पूँजीगत खचय तफय  रु. 52 करोड 97 लाख 83 
हजार अथायत ३8 िशमलर् 52 प्रलतशत वर्लनर्ोजन भएको छ । वर्लनर्ोक्षजत बजेट मध्रे्  सामाक्षजक वर्कास 
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कार्यक्रम तफय  रु. 71 करोड 90 लाख 88 हजार ५ सर्, आलथयक वर्कास कार्यक्रम तफय  रु. 3 करोड 70 
लाख 53 हजार ५ सर्, र्न र्ातार्रण र वर्पद् व्र्र्स्थापन तफय  रु. १ करोड ४२ लाख ५० हजार, भौतीक 
पूर्ायिार वर्कास सलमलत तफय  रु ४२ करोड २० लाख १७ हजार र सार्यजलनक सेर्ा तथा िमता वर्कास तफय  
रु. १ करोड 85 लाख 99 हजार बराबरको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताब गरेको छु ।  

सभाका अध्र्ि महोिर्, 
नगरसभाका सिस्र्ज्रू्हरु, 
अब म स्थानीर् सरकारको आलथयक र्र्य २०७९/०८० को बजेट नीलत तथा कार्यक्रमको उद्देश्र् प्रस्ततु गनय 
चाहन्द्छु । 

1= आलथयक वर्कास र गररबी न्द्रू्नीकरणको लालग दिगो पूर्ायिार वर्कासको आिार तर्ार गिै, गणुस्तरीर्  
र व्र्ार्हाररक क्षशिा प्रणाली, आिारभतू स्र्ास््र् स्र्ा र सवुर्िामा नागररकहरुको पहुँच वर्स्तार गरी 
सरुक्षित जीर्नर्ापनमा सहर्ोग गने  

2= खस्किो आलथयक अर्स्था सिुार गनय कृवर्, पशपुालन र पर्यटन िेिलाई व्र्र्सावर्क उद्योग र 
उद्यमशीलताको मेरुिण्डको रुपमा वर्कास गरी रोजगारी शृ्रजना गने । 

3= सामाक्षजक समारे्शीकरण, बालमैिी, वर्पत ् व्र्र्स्थापन, फोहोरमैला व्र्र्स्थापनलाई संस्थागत गिै 
आलथयक वर्कासलाई टेर्ा परु्ायउने । 

 

अर् म मालथ उल्लेक्षखत उद्देश्र्हरु पूरा गनय अंगीकार गररने आलथयक र्र्य २०७९÷०८० को बजेट तथा 
कार्यक्रमको िेिगत नीलत तथा प्राथलमकतालाई संक्षिप्त रुपमा राख्न ेअनमुलत चाहन्द्छु । 

 

आलथयक वर्कास ििे 
(क) कृवर् (पशपुन्द्छी तथा बाली) 

1. रै्िेक्षशक रोजगारबाट फकेका व्र्र्सावर्क सीप र िमता भएका तथा व्र्र्सावर्क उद्यममा नलागेका 
स्थानीर् रू्र्ाहरुलाई आफ्नै भलूममा पररश्रम र सहकार्य गराउँिै रू्र्ा उद्यमशीलता स्र्रोजगार मूलक 
कार्यक्रमलाई प्राथलमकता दिइने छ ।  

2. आिारभतू रुपमा तीन मवहना भन्द्िा बढी समर् खान नपगु्ने अलत वर्पन्न पररर्ारको जीर्नर्ापनको लालग 
"खाद्य सरुिा वर्पतमा सहजता" खाद्य सरुिा कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

3. कृर्कहरुलाई पशपुन्द्छी पालन व्र्र्सार्, मत्स्र् पालक व्र्र्सार्, तरकारी, अन्नर्ाली, फलफुल तथा 
बागर्ानी, नगिेर्ाली आदिबाट उत्पािन र्वृद्ध गनयका लालग िि जनशक्षि तर्ारी गनय र्डा नं. ७ को 
कृवर् भर्नलाई ताललम केन्द्रको रुपमा वर्कास गरी कृवर् तथा भेटनरी ताललम कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ 
। 

4. तरकारी, फलफुल तथा बागर्ानी, व्र्ार्सावर्क पशपुालन प्रर्द्धयनका लालग बेलबारी एलग्रकल्चर 
लाइभस्टक एण्ड फुड सेक्र्रुरटी पररर्ोजना संचालन गररनेछ ।   

5. असंगदठत र छररएर रहेका वकसानहरुलाई समूहमा आबद्ध गरी सेर्ा, सवुर्िा र प्रवर्लिमा पहचँु बढाई 
उत्पािन बवृद्ध गिै व्र्ार्सावर्कता तफय  उन्द्मखु गररनेछ ।  
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6. स्माटय कृवर्को अर्िारणासँगसँगै नमूना कृवर्, चक्लाबन्द्िी, भलूम बैंक, नवर्न प्रवर्लिको माध्र्मबाट कृवर्लाई 
आिलुनकीकरण र व्र्ार्सावर्कीरकण गनय प्रोत्सावहत गररनेछ । 

7. जग्गावर्हीनहरुलाई जग्गा तथा सोको लालग आर्श्र्क पने शलु्क उपलब्ि गराएर एकीकृत खेती प्रणाली 
संचालनमा गराइनेछ ।  

8. कृवर् लबमालाई अलनर्ार्य गराउँिै रासार्लनक मल तथा वर्र्ािीले मानर् स्र्ास््र् लगार्त र्ातार्रणलाई 
समेत नराम्रो असर गने भएकाले त्र्सको वर्कल्पको रूपमा प्राङ्गाररक मलको उत्पािनमा वकसानहरूलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ। 

9. बीउ वर्जनमा आत्मलनभयर गराउन वर्िेशी हाइलब्रड बीउ वर्तरणलाई लनरुत्सावहत गररनेछ, उन्नत जातको 
बीउ उत्पािन गने कृर्कहरूलाई प्रोत्सावहत गने नीलत ललइने छ । 

10. माटो परीिण तथा कृवर् चनुा वर्तरणलाई अलभर्ानकै रूपमा सञ्चालन गने तथा कृवर् उत्पािन र्वृद्धका 
लालग मल, लबउको सहज आपूलतयको लालग समन्द्र्र् र सहकार्य गररनेछ। 

11. कृवर्र्ोग्र् जलमनको खण्डीकरणलाई लनरुत्सावहत गनय सहकारीमा आिाररत खेती प्रणालीलाई प्रश्रर् 
दिइनेछ र सामूवहक खेती प्रणाली गरी कृवर् उत्पािन र्वृद्ध गने कृर्कहरूलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 

(ख) पर्यटन तथा कला संस्कृलत 

 

1. पर्यटन प्रर्ियनका लालग वर्गत आ.र्.मा अमना क्षशसौली लसमसार पररर्ोजना र िनपालगढी पर्यटकीर् 
िेिको वर्कास र प्रर्ियनमा आर्श्र्क बजेट वर्लनर्ोजन गरी बहरु्वर्यर् र्ोजनाको रुपमा अगालड 
बढाइएको छ ।  

2. सजृना पाकय को वर्कास गनय र जैवर्क बालउद्यान लनमायणको लालग प्रिेश तथा संघीर् सरकारसँग 
आर्श्र्क समन्द्र्र् र सहकार्य गररनेछ । 

3. पर्यटन प्रबद्धयन र स्थानीर् कला संस्कृलतको संरिण सम्बद्धयन लालग प्रथमजालतको समिुार्मा जीवर्त 
संग्रालर् तथा घरर्ास (होमस्टे) स्थापना संचालनका लालग पहल गररनेछ ।  

4. बहजुालतर् संग्रहालर्, स्थानीर् स्तरमा मनाइने वर्र्ेश चाडपर्यहरु, कला, संस्कृलत संरिण र सम्बद्धयन 
माफय त पर्यटन प्रर्यद्धनमा जोड दिइनेछ । 

5. सामिुावर्क र्नले र्नपैिार्ार लबक्रीी तथा उपर्ोग सम्बन्द्िी आफ्नो बावर्यक कार्यर्ोजना नगरपाललकाबाट 
स्र्ीकृत गराउने व्र्र्स्था भएकोमा सोको कार्ायन्द्र्र्न गररनेछ । सामिुावर्क र्न िेिबाट प्राप्त 
आम्िानीलाई पर्यटन वर्कासमा लगानी गनय प्रोत्सावहत गररनेछ ।  

(ग)  सहकारी तथा संघसंस्था 
1. स्थानीर् सहकारी संघसंस्थाहरुलाई प्रभार्कारी लनर्मन गने ब्र्र्स्था लमलाइनेछ ।  

2. नगरिेिलभि कार्य गनय चाहने गैर सरकारी संस्था, सामिुावर्क संस्था, सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो कार्यक्रम 
र बजेट नगरसभाबाट स्र्ीकृत गराई कार्ायन्द्र्र्न गराउने व्र्र्स्था लमलाइनेछ । 

3. मवहला, गरीब, सीमान्द्तकृत, अपाङ्ग, भलूमहीन तथा वपछलडएको र्गय र श्रलमकहरुको साथै आम नागररकको 
जीर्नस्तरमा सिुार ल्र्ाउन सहकारीको पहुँच आलभबवृद्ध गनय प्रोत्सावहत गररनेछ । 

4. नगरपाललका िेिलभि रहेका सहकारी संस्थाहरुबाट सहकारी बैंकको स्थापना गनय पहल गररनेछ । 
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5. सहकारीहरुको कुल बचतको लनक्षश्चत प्रलतशत रकम कृवर्जन्द्र् कार्यमा लगानी गनय सहकारीहरुलाई 
प्रोत्सावहत गररनेछ। 

सामाक्षजक वर्कास ििे 
(क) क्षशिा, रू्र्ा तथा खेलकुि 

 

1. स्थानीर् भार्ाको संरिण र उत्थान आदिर्ासी जनजातीलाई सम्मानू कार्यक्रम माफय त लिमाल, थारु, 

राजरं्शी, खर्ास लगार्त अन्द्र् जालतको स्थानीर् भार्ामा अध्र्ापनका लालग कार्यर्ोजनाहरु तर्ार गरी 
लागू गररनेछ । 

2. सार्यजलनक क्षशिा सर्लीकरण कार्यक्रमका लालग इ.लस.इ.लस. कार्यक्रम संचालन रहेकोमा साझेिार संस्था 
र न.पा.को संर्िु सहकार्यमा लनर्लमत लनर्मनको प्रर्न्द्ि गरी कार्यक्रमलाई सामिुावर्क वर्द्यालर्को 
प्रारक्षम्भक/आिारभतू तहको गणुस्तर सिुारको खकु्षड्कलाको रुपमा वर्कास गररनेछ ।  

3. सामिुावर्क वर्द्यालर्मा जडान भएको इ-हाक्षजरी र लस.लस क्र्ामेरा लाई नपा केन्द्रसँग लनर्लमत अनगुमन 
र पषृ्ठपोर्णको संजालको रुपमा वर्कास गररनेछ  ।  

4. सामिुावर्क वर्द्यालर्मा प्रावर्लिक िार, किा ११ र १२ तथा अंग्रजेी माध्र्ममा अध्र्र्नरत वर्पन्न 
र्गयका प्रथमजालत (लिमाल), िललत, वपछडार्गय, लसमान्द्तकृत तथा जेहेन्द्िार वर्द्याथीहरुका लालग छािर्तृ्तीका 
लालग कार्यक्रम लाग ुगररनेछ । 

5. बेलबारी बहमुखुी क्र्ाम्पसमा स्नातक तह प्रथम र्र्यमा भनाय हनुे सम्पूणय वर्द्याथीहरुको भनाय शूल्क 
लन:शलु्क गरी सो बापत रकम नगरपाललकाबाट छािर्कृ्षत्तको रुपमा उपलब्ि गराइनेछ । 

6. संस्थागत वर्द्यालर्हरुबाट गरीब, िललत, अपाङ्गता, आदिर्ासी जनजालत, छािा, द्वन्द्ि पीलडत तथा जेहेन्द्िार 
वर्द्याथीहरुलाई प्रिान गररने छािर्कृ्षत्तको अनगुमन गरी व्र्र्क्षस्थत गररनेछ ।   

7. बेलबारी बहमुखुी क्र्ाम्पस संचालन अनिुानका लालग पचास लाख रुपैर्ा उपलब्ि गराइने छ ।   
8. सनु्द्िर हररत बेलबारीको अर्िारण सवहत हररत वर्द्यालर् लनमायण कार्यका लालग र्ातार्रणीर्, आलथयक 

तथा और्लिजन्द्र् बोटवर्रुर्ाहरुलाई प्रर्द्धयन गने गरी लग्रन क्लर्को गठन र पररचालन गररनेछ । जसका 
लालग  वर्द्यालर् पररसर हराभरा बनाउिै “एक वर्द्याथी, एक वर्रुर्ा अलभर्ान” संचालन जारी राक्षखनेछ 
र्सको आिार किा ६ लाई मालननेछ ।  

9. एक वर्द्यालर् एक फुलबारी कार्यक्रमलाई लनरन्द्तरता दििै बहजुातीर् फुललबरुर्ाका आिारमा 
वर्द्यालर्लाई परुस्कृत गररनेछ ।  

10. संस्थागत वर्द्यालर्हरुको मागका आिारमा पनु:स्तरोन्नलतका लालग र्गीकरणको कार्यलाई लनरन्द्तरता 
दिइनेछ । नगरलभि अनमुलत नललई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत वर्द्यालर्को सञ्चालनमा पूणय रोक 
लगाइनेछ । 

11. सामिुावर्क वर्द्यालर्का आिारभतू वर्द्यालर् र माध्र्लमक वर्द्यालर्मा अध्र्ापन गराउने वर्र्र्गत उत्कृष्ट 
क्षशिकहरुलाई र नगर िेिलभिका आिारभतू वर्द्यालर् र माध्र्लमक वर्द्यालर् मध्रे् उत्कृष्ट 
वर्द्यालर्हरुलाई शैक्षिक िेिको प्रभार्कारी गणुस्तर प्रालप्तको लनक्षम्त परुस्कृत गररनेछ र्स प्रर्ोजनका 
लालग कार्यसम्पािनमा आिाररत मलु्र्ाङ्कन प्रणालललाई उपर्ोगमा ल्र्ाइने छ ।  
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12. वर्द्यालर्हरुमा बालबाललकाहरुको सहभालगता र वर्कास सम्बन्द्िी अलिकारको सलुनक्षश्चतता गिै 
बालबाललका प्रलत हनुे अमानर्ीर् िण्ड, वहंसा, िवु्र्यर्हार, बालश्रम आदिलाई लनरूत्सावहत एरं् लनर्िे गनय 
बालमैिी नगर घोर्णका लालग र्ोजना तजुयमा गरी कार्यन्द्र्र्न गररनेछ ।  

13. सामिुावर्क वर्द्यालर्मा अध्र्र्नरत र्ालवर्कास केन्द्रिेक्षख किा ६ सम्मका सरै् र्ालर्ाललकाहरुलाई 
दिर्ा खाजाका लालग किामा हाक्षजर भएको प्रलत दिनको रु १५ का िरले मालसक खाजा खचय उपलब्ि 
गराइनेछ । 

14. वर्द्यालर्का बाल वर्कास सहजकताय र कार्यरत कमयचारीको सेर्ा सवुर्िा बवृद्धमा वर्शेर् ध्र्ान दिइने छ 
।  

15.  नगर िेिलभिका अर्कासप्राप्त वर्र्र्वर्ज्ञ क्षशिकहरु लगार्त र्ोग्र्ता पगुेका स्थानीर् जनशक्षिसमेतको 
रोष्टर बनाई वर्द्यालर् अनगुमन तथा लसल्भर स्रं्र्मसेर्कको रुपमा स्थानीर् वर्द्यालर्हरुमा पररचालन 
गररनेछ ।   

16. नगरस्तरीर् रुपमा तर्ार गररएको स्थानीर् वर्र्र्को पाठ्यक्रममा आिाररत भई स्थानीर् वर्र्र् क्षशिण 
गनयका लालग सन्द्िभय सामाग्री वर्कास गरी लागू गररन ेछ ।   

17. समग्र खेलिेिको वर्कासका लालग बेलबारी खेलकुि वर्कास सलमलत गठन गरी स्थानीर् खेलाडीहरुको 
उत्पािन तथा व्र्र्सावर्कता प्रर्ियन गररनेछ ।  

18. राविर् र अन्द्तरायविर्स्तरका कुनै पलन खेलमा वर्जर्ी हनुे खेलाडीलाई सम्मान गने कार्यलाई लनरन्द्तरता 
दिइनेछ ।  

19. मवहलालाई आत्मसरुिा गनय र आत्म वर्र्श्ास बढाउने प्रर्ोजनका लालग किा ८ िेक्षख १२ सम्मका 
छािाहरुलाई सम्र्क्षन्द्ित र्डा कार्ायलर् र वर्द्यालर्को लसफाररसमा प्रस्तार्मा आिाररत खेल÷वर्लिबाट 
वकशोरी आत्म सरुिा कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

20. स्थानीर् र्रु्ाक्लर् तथा सामाक्षजक संघ सस्थाको प्रस्तार्का आिारमा र्रु्ाहरुमा ब्र्ाप्त लनरासामूलक 
बेरोजगारीपनको क्षचन्द्तार्ाट मिु गराउन ेवर्लभन्न र्रु्ा उद्यमशीलता तथा र्कृ्षत्त अलभमूखीकरण (Carrier 

Counseling), अलभप्ररेणात्मक भार्ण (Motivational Speech) जस्ता कार्यक्रम संचालन गररनेछ । 

21. नगरलभिका र्रु्ा प्रलतभा, र्रु्ा उद्यमी, र्रु्ा कवर्, कलाकार, मलुतयकार, क्षचिकार जस्ता प्रलतभाहरुको खोजी 
गरी प्रोत्सावहत गररनेछ । 

22.  माध्र्लमक तहमा अध्र्र्न गने बालबाललकालको िमता अलभबवृद्धका लालग नमनुा संसि कार्यक्रम 
संचलान गररनेछ ।  

23. बालबाललकाहरुको शारीररक तथा मानलसक स्र्ास््र्लाई ध्र्ानमा राखी प्रत्रे्क माध्र्लमक वर्द्यालर्मा 
र्ोग तथा  Happiness किाहरु संचालन गररनेछ ।  

24. सामिुावर्क वर्द्यालर् आिारभतू तह (किा- १ िेक्षख किा ५सम्म) का "एक क्षशिक एक ल्र्ापटप 
कार्यक्रम" अन्द्तगयत प्रलत वर्द्यालर् एक क्षशिकका िरले कुल ३१ जना क्षशिकहरुलाई प्रवर्लिमैिी 
बनाउन ल्र्ापटप खररिका लालग  रु. १० हजार अनिुान उपलब्ि गराइनेछ । 

25. नगरस्तरमा वर्द्यालर् स्तररर् खेलकुि प्रलतर्ोलगता तथा रािपलत रलनङ क्षशल्ड प्रलतर्ोलगता जस्ता 
कार्यक्रमहरुलाई लनरन्द्तरता दिइनेछ ।  
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 (ख) जनस्र्ास््र् 

1. स्र्ास््र् सेर्ालाई सभयसलुभ गराउन बेलबारी नगर अस्पतालमा र डागँीहाट स्र्ास््र् चौकीमा र्लथयङ्ग सेन्द्टर 
संचालनमा ल्र्ाइनेछ । 

2. बेलबारी र्डा नं. १, ५, ७ र ९ मा आिारभतू ल्र्ार् सेर्ा संचालन भइरहरेकोमा आगामी आ.र्.मा 
र्डा नं. २, ६, १० र ११ मा आिारभतू ल्र्ार् सेर्ा वर्स्तार गरी संचालन गररनेछ । 

3. र्डा नं. १ को नगर अस्पताल र र्डा नं. ७ को प्राथलमक स्र्ास््र् केन्द्रमा स्र्ास््र् र्ीमा कार्यक्रम 
संचालनमा रहेकोमा अपाङ्गता भएको लनलो पररचर्पि भएका व्र्क्षिको पररर्ार र वर्पन्न पररर्ारलाई 
लनशूल्क स्र्ास््र् र्ीमा कार्यक्रममा समारे्स गररनेछ ।  

4. नगर िेिको र्लथयङ्ग सेन्द्टरमा सतु्केरी हनुे मवहलाहरुको लालग संघीर् सरकारको कार्यक्रम अलतररि 
क्षशश ुस्र्ाहार भत्ता र्ापत प्रलत सतु्केरी रु पाँच हजारका िरले उपलब्ि गराइनेछ । 

5. नगर िेिका जेष्ठ नागररक ७० (र्र्य मालथका), सतु्केरी, अपाङ्गता र असि, एकल मवहला, िललत, 
वर्रामीहरुलाई पवहलो सूचनािातालाई प्राथलमकता दिई नगरपाललकाबाट वर्राटनगर, िरान र 
वर्तायमोडसम्म अस्पतालमा परु्ायउनका लालग माि लनशूल्क एम्बलेुन्द्स सेर्ा प्रिान गररनेछ ।  

6. नगरपाललका िेिलभि असाहर् र्ा रे्र्ाररसे व्र्क्षिको मतृ्र् ुभएमा लनजको िाह संस्कारको व्र्र्स्था लाई 
लनरन्द्तरता दिइनेछ ।  

7. मवहला स्र्ास््र् स्र्रं्सेवर्काहरुलाई प्रोत्साहनको लालग नगरपाललकाबाट दिइने मालसक भत्ता तथा सेर्ा 
लनर्तृ्त हीँुिा आलथयक सवुर्िा सवहत लबिाइ दिने कार्यलाई लनरन्द्तरता दिइनेछ । 

8. बेलबारी नगरपाललका िेिलभिका बोनम्र्ारो ट्रान्द्सल्पान्द्ट, क्र्ान्द्सर, मटुु, मगृौला डार्लालसस, स्पाईनलकडय 
ईन्द्जरुीका लबरामीहरुलाई दिईिै आएको आलथयक सवुर्िालाई निोहोररने गरी जनता उपचार कोर् कार्यक्रम 
माफय त लनरन्द्तरता दिइनेछ । 

9. हाल सञ्चालन भइरहेको सपयिंश उपचार केन्द्रलाई थप व्र्र्क्षस्थत गनय काननु लनमायण गरी लनर्मन 
गररनेछ।  

10. स्र्ास््र् वर्शेर्ज्ञ सेर्ा बवृद्ध गराउन वर्शेर् ध्र्ान दििै वफक्षजर्ोथेरापी सेन्द्टर स्थापना गरी संचालन गररनेछ 
। 

11. नगर िेिमा नेि ज्र्ोलत केन्द्र स्थापना गरी संचालनमा ल्र्ाइनेछ । 

12. आर्ुयरे्ि स्र्ास््र् उपचार पद्दलतलाई प्रोत्सावहत गिै घरेल ु रुपमै सामान्द्र् प्राथलमक उपचारको लालग 
समिुार्लाई सिम गराइनेछ । 

13. र्ोग क्षशवर्र तथा आरू्रे्ि स्र्ास््र् क्षशवर्र सबै र्डामा संचालन गरी नागररकहरुलाई स्र्ास््र् जीर्नर्ापन 
गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 

14. नगर िेिलभि मतृक पररर्ारको शर् िाह सँस्कारको लालग "घरिेक्षख घाटसम्म" लन:शूल्क शर् र्हान 
सेर्ा उपलब्ि गराइनेछ । 

15. नेपाल सरकारले तोकेबमोक्षजम नगरको स्र्ास््र् संस्थामा लनर्लमत गभय परीिण गराएका गभयर्ती 
मवहलाहरुलाई स्र्ास््र् सिुारका लालग पोर्ण कार्यक्रम संचालनमा ल्र्ाइनेछ ।  
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(ग) लैवङ्गक समानता, मवहला बालबाललका  

1. वर्द्यमान पराम्परागत िालमयक, साँस्कृलतक जालतर् छुर्ाछुत, भेिभार्, कुरीलत, कुसंस्कृलत, अन्द्िवर्र्श्ास र 
सामाक्षजक वर्कृलतहरु हटाउन सामाक्षजक पररचालन माफय त जोड दिइनेछ। 

2. अपाङ्गगता रोकथाम तथा पनुस्थायपना कार्यक्रमलाई लनरन्द्तरता दिइनेछ ।  

3. सामाक्षजक सरुिा अन्द्तगयत जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्क्षिहरु, एकल मवहला, िललत जेष्ठ नागररक, 

िललत बालपोर्ण जस्ता भत्तालाई सहज ढंगले वर्तरण गने व्र्र्स्था लमलाइनेछ ।  

4. टोल वर्कास संस्थाहरुलाई र्ोजना छनौट, कार्ायन्द्र्र्नमा सहभागी गराइनेछ । 

5. मवहला तथा वकशोररकशोरीको िमता अलभबवृद्धमा वर्शेर् जोड दििै बहलुबर्ाह, बालवर्र्ाह लगार्त सबै 
प्रकारका वहंसाको अन्द्त्र् गनय जनचेतना साथै आर्मूलक, सीपमूलक, उत्पािनमूलक कार्यक्रमहरु संचालन 
गरी िमता र सीपको वर्कास गिै ललगनेछ । 

6. जेष्ठ नागररकहरुको वर्श्रामलर्का लालग चौतारी लनमायण भएका चौतारीहरुलाई आरोग्र् चौतारीको रुपमा 
वर्कास गररनेछ ।  

7. नगर िेिमा स्थार्ी बसोबास गने नगर पार्श्क्षचिमा सचुीकृत अलत वर्पन्न पररर्ारका (गरीब घर पररर्ार 
पवहचान पररचर्पि लाग ुनभएसम्म) सिस्र्को मतृ्र् ुभएमा मतृक पररर्ारलाई "िखुमा नगरपाललका" 
कार्यक्रम माफय त नगि रु. पाँच हजार र समरे्िना पि सवहत साथै अन्द्र्का हकमा समरे्िना पिसवहत 
जनप्रलतलनलिको भेटघाटलाई लनर्लमत गररनेछ । 

8. नगर िेिमा स्थार्ी बसोबास गने नगर पार्श्यक्षचिमा सूचीकृत अलत वर्पन्न पररर्ारमा (गरीब घर पररर्ार 
पवहचान पररचर्पि लाग ुनभएसम्म) छोरीको जन्द्म भएमा प्रलत सन्द्तान रु. पाँच हजारका िरले उपलब्ि 
गराउन "छोरी बचाउ अलभर्ान कार्यक्रम" संचालनमा ल्र्ाइने छ ।     

9. बेलबारी नगरलभि रहेका ऋवर्िेर् जालतको उत्थानको लालग वर्शेर् जनचेतना मलुक, आर्मूलक, 
सीपमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

 

 

भौलतक पूर्ायिार वर्कास ििे 
(क) शहरी पूर्ायिार वर्कास  

1. दिगो पूर्ायिार वर्कासका लालग नगर तथा र्डा साझेिारी कार्यक्रम माफय त हरेक र्डामा सडक, पलु, 
कल्भटय जस्ता आर्ोजनाहरुलाई बजेट सलुनश्चता गरी कार्ायन्द्र्र्न गररनेछ । 

2. नागररकहरुलाई सभयसलुभ र्ातार्ातको पहुँच अलभबवृद्ध गनय पाइलट पररर्ोजनाको रुपमा नगर बस सेर्ा 
संचालन ल्र्ाइने छ । 

3. क्षचसाङ तथा लोहन्द्रा नदि कटान लनर्न्द्िणका लालग समिुार्को सहकार्यमा नदिको िरैु् वकनारा "हररत 
बािँ" लनमायण गनय प्राथलमकता दिइने छ ।     

4. लागत साझेिारी माफय त उपभोिा सलमलतले संचालन गने र्ोजनाको हकमा नगरपाललका साझेिारी र 
उपभोिा लागत सहभालगताको रकम समेत० कुल र्ोजनाको लागत मानी सो लागतको न्द्रू्नतम लागत 
सहभालगता ढल लनकासमा २० प्रलतशत, ब्लक लनमायणमा २० प्रलतशत र एक्षजङ्ग १० प्रलतशत नगिै 
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लागत सहभालगता नगरपाललकाको संक्षचत कोर्मा जम्मा गररनेछ र वर्द्यतु पोल, वर्द्यतु तार तथा 
होमपाइप खररि गने र्ोजनामा लागत सहभालगता लनस्शलु्क गररनेछ ।   

5. कुनै सार्यजालनक र्ा सरकारी वर्द्यालर् िेिले चचेको र्स्ती नभएको स्थानमा ढल लनकास र सडक 
जस्ता र्ोजना स्र्ीकृत भई संचालन गनुय पने हकमा िाक्षखला गनुय पने लागत सहभालगता सम्बक्षन्द्ित 
उपभोिाले िामासावहले उठाई बझुाउन ुपनेछ । 

6. र्डास्तरीर् बजेट लसललङ्गबाट संचालन गररन ेर्ोजनाहरु भौलतक पूर्ायिार तफय  कक्षम्तमा ५ लाख भन्द्िा 
कम लागत भएका र्ोजनाहरुको छनौट र कार्ायन्द्र्र्नमा लनरुत्सावहत गररने छ ।  

7. चाल ु तथा अक्षघल्लो आ.र्. मा संचालन भइ अिरुो भएका र्ोजनाहरुलाई वर्शेर् प्राथलमकता दिई 
संचालन गररने छ।  

8. र्डास्तरका स–साना र्ोजना र ममयत सम्भारका र्ोजनाहरुको लालग अलिकतम १५ लाखसम्म बजेट 
वर्लनर्ोजन गरी कार्ायन्द्र्र्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

9. सडक कालोपिे, पलु, वर्जलुी र्ा सोलार सडक बत्ती जडान जस्ता प्रावर्लिक जवटलता हनुे प्रकृलतका 
र्ोजनाहरु ठेक्का प्रकृर्ाबाट माि संचालन गररन ेछ ।  

10. र्डास्तररर् बजेट लसललङ्ग मध्रे् ७ लाख प्रशासलनक खचयमा राखी बाँकी रहेको बजेटलाई शतप्रलतशत 
आिार मानी पूर्ायिार वर्कासमा ७० प्रलतशत र अन्द्र् वर्र्र्गत िेि िेिमा ३० प्रलतशत छुट्याई 
लबर्र्गत िेिको ३० प्रलतशतलाई शत प्रलतशत मानी आलथयक वर्कास, उद्यमशीलता, स्र्रोजगार िेिमा 
न्द्रू्नतम ५० प्रलतशत र बाँकी रहेको सामाक्षजक वर्कास, र्न र्ातार्रण, मानर् संसािन र संस्थागत 
सिुारका िेिमा वर्लनर्ोजन गरी कार्यक्रम तजुयमा गररनेछ । प्रिेश तथा संघीर् सरकारसँगको समन्द्र्र् 
र सहकार्यमा नगरलभि रहेका उत्तर िक्षिण तफय का लोकमागय जोड्ने मूल सडक, र्डा कार्ायलर् जोड्ने 
सडक र बाक्लो आर्तजार्त रहने शाखा सडकहरुको स्तरोन्नलत साथै ग्रामीण कृवर् सडक सिुार 
कार्यक्रमलाई लनरन्द्तरता दिई सडकहरूको स्तरर्वृद्ध गिै Street Numbering गररनेछ।पूर्ायिार वर्कास 
सम्बन्द्िी र्ोजनाहरुको र्ावर्यक कार्यर्ोजना लनमायण गरी प्रभार्कारी अनगुमन, मूल्र्ांकन प्रणाली अर्लम्बन 
गररनेछ । 

11. संघ, प्रिेश तथा नगर तफय का पूर्ायिार वर्कास लनमायणका सम्पूणय र्ोजनाको लनिायररत समर्मै सम्झौता,  

कार्ायन्द्र्र्न र सम्पन्न गनय जोड दिइनेछ ।  

12. नगरपाललका लभि आर्श्र्क ठूला र्ोजनाहरुको प्राथमीकता लनिायरण गिै श्रोतको सलुनक्षश्चतताकासाथ 
सञ्चालन गरी सम्पन्न गररनेछ । 

13. हाटबजार व्र्र्स्थापनका लालग आर्श्र्क पूर्ायिार लनमायण साथै ढल लनमायण कार्यमा स्थानीर् 
सरोकारर्ालालाई जागरूक बनाई र्सको दिगो व्र्र्स्थापनमा ध्र्ान दिइनेछ । 

14. नगरलभि रहेका वर्वर्ि सँस्कृलत झल्कने खालका साँस्कृलतक पूर्ायिार लनमायणमा प्रोत्साहन गिै लनमायण 
गररने भौलतक पूर्ायिारहरु बालबाललका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता तथा मवहलामैिी बनाइनेछ । 

15. "नगर पवहचानको आिार, खेलकुि ििेमा पूर्ायिार" भन्ने नाराका साथ खेलकुि िेिको वर्कासका 
लालग र्सको पूर्ायिारको लनमायणमा वर्शेर् जोड दिइनेछ। 
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16. नगर िेिलभि पूर्ायिारका र्ोजनाहरुको कार्ायन्द्र्र्न गनय संघ तथा प्रिेश स्तरबाट श्रोत व्र्र्स्थापनका 
लालग आर्श्र्क समन्द्र्र् र सहकार्यलाई प्राथलमकता दिइनेछ । 

17. नगर िेि लभिका सार्यजलनक स्थान /चौकहरुमा खानेपानी िारा तथा सार्यजलनक शौचालर्  नीक्षज 
साझेिारीमा लनमाणय गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 

18. नगर िेिमा रोजगारी प्रर्यद्धन गनय संघ तथा प्रिेश सरकारसँग समन्द्र्र् र सहकार्य गरी औद्योलगक 
ग्राम स्थापना गनय आर्श्र्क पने जग्गा व्र्र्स्थापनका लालग सरोकारर्ालाको सहभालगतामा सलमलत 
गठन गररनेछ ।    

(ख) भर्न तथा आर्ास  
1. नगरको आन्द्तररक आर् र्वृद्धका लनलमत्त व्र्ापाररक कम्पलेक्स भर्नको लनमायण कार्य भइरहेको साथै 

आगामी आ.र्. मा संघ तथा प्रिेश सरकारसँग साझेिारीमा शीत भण्डार लनमायण कार्य सरुू गररनेछ 
। 

2. बेलबारी नगरपाललका र्डा नं. ४ क्षस्थत लनमायणालिन पन्द्र शैर्ाको अस्पतालको लनमायण कार्य आगामी 
आ.र्.मा सम्पन्न गरी संचालनमा ल्र्ाइनेछ। 

3. सामिुावर्क वर्द्यालर्हरुको शैक्षिक गणुस्तर सिुार गनय भौतीक पूर्ायिार वर्कास सिुारमा ध्र्ान दिइनेछ 
। 

4. आगामी आ.र्. मा समेत सरुक्षित नागररक आर्ास (फुसको छानो हटाउने) कार्यक्रमलाई लनरन्द्तरता 
दिइनेछ ।  

5. संघ, प्रिेश सरकार तथा अन्द्र् िात ृलनकार्सँग समन्द्र्र् र सहकार्य गिै नगरिेि लभि बसोबास गने 
अलत लबपन्न पररर्ारको आर्ास व्र्र्स्थापनको लालग संचाललत जनता आर्ास कार्यक्रमलाई थप 
प्रभार्कारी बनाईनेछ । 

6. अनलाईन वर्लिबाट नक्सा पास गनय Electronics Building Permit System को प्रवर्लिको प्रवक्रर्ा 
थालनी गररनेछ र सावर्क पास भएका घर नक्सालाई पलन लडजीटाइजेसन गररनेछ । 

7. नगर िेिलभि लनमायण गररने भर्नहरूको लनमायण कार्य गणुस्तरीर्, भकूम्प प्रलतरोिी र मापिण्ड अनसुार 
गनय तथा लनमायण कार्यमा संलग्न व्र्र्सार्ी एरं् मजिरुहरूलाई सामाक्षजक सरुिा कोर्मा आर्द्ध गराउन 
समन्द्र्र् गररने छ ।   

8. परुाना तथा भकूम्पीर् दृवष्टकोणले जोक्षखमर्िु सरकारी, संस्थागत तथा नीक्षज भर्नहरुको भकूम्पीर् 
प्रर्ललकरण गनय प्रोत्साहन गने नीलत अर्लम्बन गररनेछ ।           

9. बेलबारी नगरपाललका लभिका लनमायण व्र्ार्सार्ीहरुलाई भर्न लनमायण मापिण्ड सम्बन्द्िी 
अलभमकु्षखकरण कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

10. उत्पािनमूलक कृवर् िेिमा जथाभार्ी जग्गा प्लवटङ्ग गने कार्यलाई लनरुत्सावहत गिै कानूनी िार्रामा 
ल्र्ाई तोवकएको मापिण्ड बमोक्षजम कार्य गनय गराउन प्रोत्साहन गररनेछ । 
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ग. खानपेानी, लसंचाइ, उजाय व्र्र्स्थापन 

1. खानेपानी उपभोिा सलमलत, जल उपभोिा सलमलत र टोल वर्कास संस्थाहरु लगार्त र्स िेिमा काम 
गने संघसंस्थाहरुलाई व्र्र्क्षस्थत गने, प्रभार्कारी बनाउने र उपभोिामैिी बनाउने नीलत अर्लम्बन 
गररनेछ । 

2. खेतीर्ोग्र् जलमनमा बाहै्र मवहना लसंचाई सलुबिा परु्ायउन लसमसार तथा भर् संरिण र महुान संरिण गरी 
लसंचाई सवुर्िा वर्स्तार गररने छ ।  

3. नगरपाललका िेिका नीजी स्तरका खानेपानी उत्पािन र प्रशोिन गने सबै केन्द्रहरुलाई स्र्च्छ, सफा र 
गणुस्तरीर् पानी वर्तरण गनयको लालग लनर्लमत पानी परीिण भए नभएको अनगुमन गररनेछ  । 

घ. र्न, र्ातार्रण तथा वर्पद् व्र्र्स्थापन  
1. फोहोरमैला व्र्र्स्थापनको कार्यलाई प्रभार्कारी र दिगो बनाउन अन्द्तरपाललकास्तरको सार्यजालनक 

नीजी साझेिारी माफय त फोहोर प्रसोिन केन्द्र स्थापना गरी ररसाइक्षक्लङ्ग प्लान्द्ट स्थापनामा जोड दिइनेछ 
र्सका लालग जग्गा व्र्र्स्थापन गनय सरोकारबाला सवहतको सलमलत गठन गररनेछ ।  

2. हाल भइरहेको फोहोरमैला व्र्र्स्थापन गने प्रकृर्ालाई सार्यजलनक लनजी साझेिारीको मोडलबाट 
व्र्र्स्थापन गररनेछ ।   

3. सामिुावर्क र्नहरुको सहकार्यमा प्राकृलतक श्रोतहरुको संरिण र सम्बद्धयन गिै नगर िेिमा रहेका 
खलु्ला तथा सार्यजालनक स्थानहरुमा हररर्ाली प्रबद्धयन गनय र्िृारोपण अलभर्ान संचालन गररनेछ । 

4. नीजी िेिको सहकार्यमा सडकको िरैु्तफय  र्ातार्रण संरिण, हररर्ाली प्रबद्धयन तथा नगरको सौन्द्िर्य 
कार्म गनय र्िृारोपण कार्यक्रम माफय त सफा र हराभरा सडक, स्र्च्छ नगर अलभर्ान सञ्चालन गररनेछ 
। 

5. सामिुावर्क र्नको सीमाङ्कन व्र्र्स्थापनमा प्रावर्लिक सहर्ोग उपलब्ि गराउने र सामिुावर्क र्न 
िेिका लाभाक्षन्द्र्त वर्पन्न र्गयको रोजगारी/स्र्रोजगार सजृनाको लालग सहकार्य गररनेछ ।  

6. कलकारखाना, उद्योग व्र्र्स्था संचालन गनुय अक्षघ पूर्य प्रारक्षम्भक र्ातार्रणीर् परीिण तथा र्ातार्रणीर् 
प्रभार् परीिण अलनर्ार्य रुपमा गरेर माि संचालन गनय दिइनेछ । 

7. आगलागीबाट हनुे िलत न्द्रू्नीकरणका लालग िमकल सेर्ाको प्रभार्कारी संचालनको व्र्र्स्था गररनेछ 
।  

8. फोहोरमैला व्र्र्स्थापनको लालग घर नक्शा पास गिाय अलनर्ार्य रुपमा सेफ्टी ट्यांकी सवहतको 
शौचालर् लनमायण गनुयपने, िईुर्टा र्िृ रोप्नपुने व्र्र्स्था लाग ुगररनेछ । 

9. लनजी िेिको सहकार्यमा वर्पद् पूर्यतर्ारीका लालग फुड बैङ्क र और्िी बैङ्कको स्थापना गरी 
कार्ायन्द्र्र्नमा ल्र्ाइने छ ।  

10. बेलबारी नगरपाललका खलु्ला दिशामिु नगर घोर्णा र प्लावष्टक झोला मिु नगर भइसकेकोमा 
त्र्सको दिगोपना सलुनक्षस्चत गिै पूणय सरसफाईर्िु नगरपाललका घोर्णातफय  अग्रसर हनुे नीलत 
अबलम्बन गररनेछ ।   
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11. नगरपाललका िेिलभि रहेको पूर्य पक्षश्चम लोकमागयको सडक अलिकार िेिलाई सरसफाई गरी 
व्र्र्स्थापन गने कार्यलाई लनरंतरता दिइनेछ । 

12. वर्पद् जोक्षखम न्द्रू्लनकरण र व्र्र्स्थापनका लालग संरे्िनशील रहेका लोहन्द्रा, क्षचसाङ, केशललर्ा, बेतना, 
लससौली, वकस्ती, िोलोकना, कर्र खोला, गर्ल खोला लगार्तका सबै खोला र खोल्सीहरुमा आर्श्र्िा 
अनसुार तट्बन्द्ि र र्ार्ोइक्षन्द्जलनर्ररङ प्रवर्लिलाई जोड दिइनेछ ।  

13. वर्पिबाट हनुसक्ने िलतको तत्काल उद्दार, राहत र पूनयस्थापनाका लालग आर्श्र्क जनशक्षि, सामाग्री 
र श्रोतको पररचालनको लालग सरोकारर्ाला लनकार् र्ा संस्थाहरुसँग समन्द्र्र् गरी व्र्र्स्थापन गररनेछ 
। 

14. सामिुावर्क, साझेिारी र्नलाई संघीर्, प्रािेक्षशक र्न ऐनले दिएको व्र्र्स्था अनसुार लनर्मन गरी 
सामाक्षजक उत्तरिावर्त्र्को कार्यक्रमहरुमा साझेिारी गिै ललगनेछ । 

  संस्थागत वर्कास, सेर्ा प्रर्ाह र सशुासन 
 )क( सूचना त्र्ाङ्क तथा राजस्र् 

1. नगरको राजर्श् व्र्र्स्थापन सिुारका लालग QR कोड जस्ता प्रवर्लिहरुको अर्लम्बन गिै 
नगरपाललकाबाट भिुान Online प्रवर्लिबाट गररनेछ ।  

2. नगरका गलतवर्लिहरुको जानकारी सबै नगरर्ासीहरु समि परु्ायउन सूचना प्रर्ाहको आिलुनक 
प्रवर्लिहरुको प्रर्ोग, सूचना त्र्ाङ्क व्र्र्स्थापनमा सिुार गिै ललगनेछ । 

3. स्थानीर् संचारकमीहरुको सहकार्यमा स्थानीर् संचार नीलत तजुयमा गररनेछ साथै प्रचललत काननु बमोक्षजम 
र्स पाललकामा िताय भई संचालनमा रहेका छापा पिकाररता, अनलाइन पिकाररता र रेलडर्ो, टेलललभजन 
पिकाररतामा आर्द्ध संचारकमीहरुलाई ५० प्रलतशत छुटमा स्र्ास््र् वर्मामा आर्द्ध गररनेछ ।  

4. आर्लिक रुपमा सबैभन्द्िा बढी कर लतने करिाता र्ा संस्थालाई सम्मानजक करिाताको रुपमा 
परुस्कृत गने र समर्मा कर नलतनेलाई जररर्ाना गने, लामो समर् कर नलतरी अटेर गनेलाई 
नगरपाललकाले दिने सेर्ा सवुर्िामा र्क्षञ्चत गररनेछ । 

5. करको िार्रामा नआएका िेिहरुलाई करको िार्रामा ल्र्ाई करका िरलाई समेत समर् सापेि 
पररमाजयन गिै राजस्र् अलभर्वृद्ध सम्बन्द्िी अध्र्र्न गररनेछ । 

6. नागररकता लसफाररस, आगलागी लसफाररस, प्रथम जालत (लिमाल) ले सञ्चालन गने व्र्र्सार्, अपाङ्गता 
भएका व्र्ाक्षिहरुले गने व्र्र्सार् िताय प्रवक्रर्ा लनशूल्क र मवहलाले सञ्चालन गने व्र्ापारको िताय 
प्रवक्रर्ामा लनर्मानसुार लाग्ने राजर्श्को ५० प्रलतशत छुट दिइने नीलत ललइने छ।  

7. कृवर् तथा पशसँुग सम्बक्षन्द्ित फमयहरुको िताय प्रकृर्ा र कृवर् सहकारीको र्ावर्यक कर  लन:शलु्क 
गररनेछ ।   

)ख ( संस्थागत सिुार, सशुासन र पारिक्षशयता 
1. नगरपाललकाबाट प्रर्ाह हनुे सेर्ालाई प्रभाबकारी बनाउन स्थानीर् तहको संस्थागत िमता स्र्मूल्र्ाङ्कन 

कार्यवर्लिले तोकेका सूचकहरुलाई कार्ायन्द्र्र्न गररनेछ ।   
2. वर्लिको शासन स्थापना गनय जनप्रलतलनलिहरुको पूणय सवक्रर्ता, रचनात्मकता तथा राजनैलतक िलहरुका 

साथै जनताको समथयन र सवक्रर् सहभालगता जटुाउन प्रर्त्न गररनेछ ।  
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3. नगरकार्यपाललकाको कार्ायलर् र्डा सलमलतको कार्ायलर्बाट प्रर्ाह हनुे सेर्ा र सवुर्िाहरु प्रर्ाह गिाय 
जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्क्षिहरु, असि व्र्क्षिहरु, बालबाललका र मवहलाहरुलाई प्राथलमकता 
दिईनेछ ।  

4. र्डा तथा टोल स्तरसम्म र्ोजना कार्ायन्द्र्र्न, सेर्ा सवुर्िाको स्तर, शैली र क्षस्थलत लगार्तका 
जनचासोका वर्र्र्हरुमा बझु्न मालसक रुपमा “जनतासँग बेलर्ारी नगरपाललका ” पिकार, नागररक समाज 
क्रमशः सबै र्डाहरुमा लनर्लमत सािात्कार कार्यक्रम संचालन गररनेछ । 

5. नगरको समग्र वर्कास गलतवर्लिलाई समेटेर जनतासँग जनप्रलतलनलि सरोकार रेलडर्ो कार्यक्रम पाक्षिक 
रुपमा संचालन गररनेछ ।  

6. सेर्ाग्राहीहरुको गनुासो व्र्र्स्थापनको लालग गनुासो पेवटकाको व्र्र्स्था साथै गनुासाहरुको सम्बोिन 
गररन ेसमकु्षचत व्र्र्स्थापन गररनेछ । 

7. नगरपाललकाबाट प्रर्ाह हनुे सेर्ाहरुलाई प्रभार्कारी बनाउनका लनलमत्त जनप्रलतलनलि तथा 
कमयचारीहरुलाई िमता अलभबवृद्ध कार्यक्रम गररनेछ । 

8. कमयचारीहरुको कार्यिमताको मलु्र्ाङ्कन गरी उत्कृष्ठ कार्य गने कमयचारीलाई परुस्कृत गररनेछ ।  

9. नगरपाललका िेिलभि सरकारी कार्ायलर् तथा संस्थानहरुबाट भएको सेर्ा प्रर्ाहलाई चसु्त, िरुुस्त, 

पारिक्षशयता र प्रभार्कारी रुपमा संचालन गनय गराउन प्ररेरत गिै अनगुमन समेत गररनेछ । 

10. नगरपाललकाबाट प्रिान हनुे सेर्ाहरूलाई पारिशी जर्ाफिेही, लनर्लमत, लमतव्र्र्ी बनाइनेछ । र्सका 
लालग सार्यजलनक सनुरु्ाई, सार्यजलनक परीिण, सामाक्षजक परीिण, खचय सार्यजलनकीकरण, गनुासो 
व्र्र्स्थापनमा ध्र्ान दिईनेछ । 

11. उपभोिा वहत संरिणका लालग बजार िेिको अनगुमन कार्यलाई थप प्रभार्कारी बनाईने छ । 

12. दिगो वर्कासका लक्ष्र् पूरा गनय नेपाल सरकारले अंगीकार गरेको नीलतहरुको कार्ायन्द्र्र्नमा स्थानीर् 
सरकारको भलूमका र सहकार्यको कार्यक्रमलाई प्राथलमकतालाई दिईनेछ । 

13. सबै र्डा कार्ायलर्हरु र नगरपाललकाको कार्ायलर्मा "नागररक साहर्ता कि" (Help Desk) स्थापना 
गरी जनताहरुको सेर्ामा सहजता प्रिान गररनेछ।  

)ग  न्द्र्ार् सम्पािन तथा शाक्षन्द्त सरुिा 
1. समतामूलक समाज लनमायणका लालग न्द्र्ार्को पहुँच अलभबवृद्ध गनय सहार्ता कि स्थापना गरी संचालन 

गने तथा न्द्र्ार् सम्पािन कार्यलाई लछटो छररतो, लमतव्र्र्ी, लनष्पि, प्रभार्कारी र उत्तरिार्ी बनाईनेछ 
।  

2. न्द्र्ार्मा पहुँच वर्स्तारका लनलमत्त सबै र्डामा मेललमलापकतायद्वारा मेललमलाप कार्य संचालन गररनेछ । 

3. न्द्र्ावर्क सलमलत माफय त हनुे काम प्रभार्कारी बनाउनका लालग सलमलतका सिस्र्हरुलाई न्द्र्नुतम पपुयि 
र कार्यवर्लि एरं् अलिकारको अनकु्षशिण ताललम संचालन गररनेछ । 

4. न्द्र्ावर्क सम्पािन कार्य इजालसद्वारा व्र्र्स्थापन गने कार्यलाई प्रभार्कारी बनाइनेछ ।  
5. न्द्र्ावर्क सलमलतले मदु्दा तथा वर्र्ािको सनुरु्ाईको क्रममा आर्श्र्कता अनसुार सम्बक्षन्द्ित वर्ज्ञ तथा 

प्रशासनको सहर्ोग ललई न्द्र्ार् सम्पािनलाई प्रभार्कारी बनाउने नीलत ललइनेछ ।  
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6. गरीब, असाहार्, अपाङ्गता, अशि, एकल मवहला, बालबाललका तथा वपछलडएकार्गयलाई न्द्र्ावर्क 
सलमलतबाट प्रिान गने सेर्ामा पहुँच वर्स्तार गररनेछ ।   

7. नगर िेिलभि सामाक्षजक न्द्र्ार् र ससुाशन कार्म गनय सामाक्षजक अपरािहरु, िवु्र्यसन तथा कुसंस्कारहरु 
न्द्रू्नीकरण गनय प्रभार्कारी कार्यर्ोजना बनाइनेछ । 

8. नगर लभिको सार्यजलनक आर्गमन सवु्र्र्क्षस्थत गनय र वर्लभन्न चाडपर्य, मेला, महोत्सर्, प्रियशनी आदिको 
व्र्र्स्थापन गनय नगर प्रहरी पररचालन गने र सरुिा लनकार्सँग आर्श्र्क समन्द्र्र् गररनेछ । 

9. राजमागयमा हनुे अपराि, िघुयटना जस्ता गलतवर्लिहरु लनर्न्द्िण र लनर्मन गनयका लालग आर्श्र्क 
स्थानमा लसलस क्र्ामराहरु जडान गरी सो को आर्श्र्क लनगरानी ईलाका प्रहरी कार्ायलर्को समन्द्र्र्मा 
गररनेछ ।    

10. शैक्षिक संघसंस्था तथा ऐलतहालसक, िालमयक स्थलहरुको आसपासमा मािक पिाथय तथा सूतीजन्द्र् 
पिाथयहरुको लबक्री वर्तरण र सेर्नमा पूणयतः रोक लगाइनेछ । साथै उि िेिहरुमा जङ्क फूड 
लबक्री वर्तरणलाई लनरुत्सावहत गररनेछ ।  

11. अठार र्र्यभन्द्िा मलुनका बालबाललकालाई िमु्रपान र मध्र्पान सेर्न गनय तथा लबक्री वर्तरणमा पूणयतर्ा 
लनर्िे गररनेछ र उि समूहका बालबाललकाहरुलाई वर्क्री वर्तरण गने व्र्ापारीहरुलाई िक्षण्डत गररनेछ 
। 

सभासिस्र्ज्रू्हरु 

मैले प्रस्ततु गरेको नीलतहरुको आिारमा तजुयमा गररएको आगामी आ.र्. २०७९।०८० को बजेट 
तथा कार्यक्रम, बेलबारी नगरपाललकाको राजस्र् सम्बन्द्िी कर िरहरु समारे्श भएको आलथयक वर्िेर्क 
२०७९, बेलबारी नगरपाललकाको वर्लनर्ोजन वर्िेर्क २०७९ र बेलबारी नगरपाललकाको वर्लनर्ोजन 
ऐन २०७८ लाई संशोिन गनय बनेको वर्िेर्क २०७९ र्सैसाथ समारे्श गरर सम्मालनत सभामा िफार्र 
छलफलको लागी प्रस्ताब पेश गरेको छु ।   
अन्द्तमा, स्थानीर् तहको सिस्र् लनर्ायचन २०७९, बैशाख ३० गते सम्पन्न भई कार्यप्रारम्भ भई 
नर्लनर्ायक्षचत प्रलतलनलिहरुको िोश्रो कार्यकालको पवहलो सम्मालनत नगरसभाको अलिरे्शनमा आगामी 
आलथयक र्र्य २०७९/८० को बजेट, नीलत तथा कार्यक्रम सम्मालनत सभा समि प्रस्ततु गने अर्सर 
प्राप्त भएकोमा उि बजेट, नीलत तथा कार्यक्रम तजुयमा गरर सहर्ोग परु्ायउन ु हनुे सबै नगरर्ासी, 
र्डासलमलत, नगरमा वक्रर्ाक्षशल राजनैलतक पाटीहरु, वर्र्र्गत िेिहरु, नागररक समाज, टोल वर्कास 
संस्था, सरोकारर्ाला लनकार्, व्र्ापारी, पिकार, बेलबारी नगरकार्यपाललका कमयचारी पररर्ार प्रलत आभार 
व्र्ि गनय चाहान्द्छु । र्सका साथै र्ोजना तजुयमा प्रवक्रर्ामा जसरी र्हाँहरुको साथ सहर्ोग रहेको छ 
आगामी र्ोजनाहरुको सफल कार्ायन्द्र्र्नको लालग समेत सहर्ोगको अपेिा गियछु ।  
अन्द्तमा बेलबारी नगरपाललकाले र्स सभासमि प्रस्ततु गरेका बजेट, नीलत तथा कार्यक्रमा िफार्ार 
छलफल गरी स्र्ीकृत गररदिन ुहनु हादियक अनरुोि गियछु । 

िन्द्र्र्ाि 

   श्री लनत ुथापा 
                                                   उप –प्रमखु 
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लमलतः २०७९।०३।१० 

2.2  एघारौँ नगरसभाका प्रस्तार् र लनणयर्हरु 

प्रस्तार्हरु 

1. चाल ुआ.र्. २०७८/०७९ को संशोलित तथा आगामी आ.र्. २०७९/०८० को प्रस्तावर्त 
बजेट, नीलत तथा कार्यक्रम 

2. बेलबारी नगरपाललकाको आलथयक वर्िेर्क, २०७९ 

3. बेलबारी नगरपाललकाको वर्लनर्ोजन वर्िेर्क, २०७९ 

4. बेलबारी नगरपाललकाको वर्लनर्ोजन ऐन २०७८ लाई संशोिन गनय बनेको वर्िेर्क २०७९ 

5. न्द्र्ावर्क सलमलतको र्ावर्यक प्रगलत प्रलतरे्िन, २०७९ 

सभाध्र्िबाट प्रस्ततु प्रस्तार्हरु 

6. न्द्र्ावर्क सलमलत गठन 

7. २०७९ रै्साख िेक्षख असार सम्मका कार्यपाललकाको लनणयर्हरु अनमुोिन 

8. मलेप प्रलतरे्िन २०७८ 

9. क्रमागत आर्ोजना  

10. प्रिेश र संघीर् सरकार समि लसफाररस गररएका आर्ोजनाहरु 

11. तलबी प्रलतरे्िन  

लनणयर्हरु 

लनणयर् नं. १: लमलत २०७९।०३।१० गते सभासिस्र् लनत ुथापाले सभामा छलफलका लागी पेश गनुय भएको 
तपक्षशल बमोक्षजमका प्रस्तार्हरु मालथ छलफल गरर सभाध्र्िबाट लनणायर्ाथय पेश हिुाँ सर्यसम्मतीबाट पाररत गररर्ो 
। 

तपक्षशल 

क. बेलबारी नगरपाललकाको चाल ुआ.र्. २०७८/०७९ को संशोलित आर् व्र्र् तथा आगामी आ.र्. 
२०७९/०८० को प्रस्तावर्त आर् व्र्र् सवहतको बजेट, नीलत तथा कार्यक्रम (अनसूुक्षच-१ र २ संलग्न 
गररएको) 

ख. बेलबारी नगरपाललकाको आलथयक वर्िेर्क, २०७९,  

ग. बेलबारी नगरपाललकाको वर्लनर्ोजन वर्िेर्क, २०७९,  

घ. बेलबारी नगरपाललकाको वर्लनर्ोजन ऐन, २०७८ लाई संशोिन गनय बनेको वर्िेर्क, २०७९ र  

ङ. न्द्र्ावर्क सलमलतको र्ावर्यक प्रलतरे्िन, २०७९ । 

लनणयर् नं. २: नेपालको संवर्िान, २०७२ को िफा २१७ बमोक्षजम न्द्र्ावर्क सलमलत गठन सम्बन्द्िमा सभासिस्र् 
तथा न्द्र्ावर्क सलमलतका संर्ोजक लनत ुथापाले सभासमि पेश गनुय भएको प्रस्तार् सभाध्र्िबाट लनणयर्ाथय पेश हिुाँ 
तपक्षशल बमोक्षजमका सभासिस्र्हरु रहने सर्यसम्मतीबाट पाररत गररर्ो ।  
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तपक्षशल 

क. नर्राज बस्नेत बेलबारी ११ 

ख. बरी प्रसाि मण्डल बेलबारी ९  

लनणयर् नं. ३: चाल ुआ.र्. २०७८/७९ को २०७९ रै्साख िेक्षख असार सम्मका ३ (तीन) र्टा 
कार्यपाललकाको लनणयर्हरु अनमुोिनको लागी सभाध्र्िबाट लनणयर्ाथय पेश हिुाँ सर्यसम्मतीबाट पाररत गररर्ो । 
लनणयर् नं. ४: बेलबारी नगरपाललकाको मलेप (आ.र्. २०७६/७७) प्रलतरे्िन, २०७८ अनसुार तपक्षशल 
बमोक्षजमको बेरुज ुवर्र्रण छलफल गरर मलेप प्रलतरे्िनले औल्र्ाएका संपररिण गनुय पने बेरुज ुसंपररिण गने, 
लनर्मत गने फर्छ्यौट गनुय पने  बेरुज ुफर्छ्यौटका लागी आर्श्र्क प्रवक्रर्ा बढाउन कार्यपाललकालाई लनिेशन दिन 
पेश भएको प्रस्तार् लनणयर्ाथय पेश हिुाँ सर्यसम्मतीबाट पाररत गररर्ो । 

तपक्षशल 

 गतर्र्यसम्मको जम्मा बेरुज ु रु. १० करोड ७६ लाख ५३ हजार । 

 संपररिणको लागी पेश भएको रकम रु. ७ करोड ५९ लाख ७ हजार । 

 सम्पररिण भएको रकम रु. २ करोड ८४ लाख ८९ हजार । 

 गत र्र्यसम्मको बाकी बेरुज ुरु. ७ करोड ९१ लाख ६४ हजार । 

 आ.र्. २०७६/०७७ को बेरुज ुरु. ९ करोड ५४ लाख ८८ हजार । 

लनणयर् नं. ५: चाल ुआ. र्. २०७८/०७९ को तपक्षशल बमोक्षजमका र्ोजनाहरु आगामी आलथयक  र्र्यको लागी 
क्रमागत र्ोजनाको रुपमा संचालन गने प्रस्तार् पेश लनणयर्ाथय पेश हिुाँ सर्यसम्मतीबाट पाररत गररर्ो । 
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तपक्षशल 

क्रमागत र्ोजनाहरु  

लस.नं. र्ोजनाको नाम  र्डा नं  जम्मा रकम  
०७८/०७९ मा  
भिुानी भएको रु  

०७९/०८० मा 
दिन ुपने भिुानी 

रकम रु  

कैवफर्त  

१ 

नगरपाललका 
अगाडी ब्लक 
लगाउने काम  

र्डा नं १  २३२०११० ०. २३२०११०   

२ 
नर्ाँ बाहनुी 
बजार कालोपिे  

र्डा नं ७   २२२५००० ० २२२५०००   

३ 
जेष्ठ नागररक 
चौतारी लनमायण  

र्डा नं १  -११  ३८५३८१५.६६ ३१२८९८४ ७२४८३२   

५ 

र्ाडय २ 
ह्यमुपाइप खररि 
कार्य  

र्डा नं २  ४५०००० ० ४५००००   

६ 
अमनातालको 
र्ाल लनमायण  

र्डा नं १   ९८९२६७ ०. ९८९२६७   

७ 

लसंहिेर्ी 
आिारभतू 
वर्द्यालर् पछाडी 
ग्र्ालबन लगाउने 
काम  

र्डा नं २   ३२५००० ०. ३२५०००   

८ 
लमर्ाटोल वकस्ती 
खोला तटबन्द्ि  

र्डा नं २  ३२४५४२.९६ ०. ३२४५४३.०   

९ 

लोहन्द्रा बेतना 
जल उपभोिा 
समहु बेलबारी  

र्डा नं ४ र ५  ४०००००   ४०००००   

१० 

वकस्ती खोला 
लमतेरी 
पलु/कल्भटय 
लनमायण  

र्डा नं २   २३१३१८९ ०. २३१३१८९   
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११ 

वहक्मत डाँडा 
कालोपिे 
बेलबारी ४ 
सकु्षम्नमा चोक 
बेलबारी ११ र 
किम चोक 
सांगली इनार 
सडक कालोपिे 
र्डा  नं  नं ७  

  र्डा नं ४/ 
७/११  

६५४५८६२ ५६६८३१३.४२ ८७७५४९   

१२ 

भगर्ती 
माध्र्लमक 
वर्द्यालर् ट्रस्ट 
भर्न लनमायण  

  र्डा नं ३  २१७४१७०   २१७४१७०   

१३ 
सामवुहक आर्स 
भर्न लनमायण  

बेलबारी ५,६,७  ३६५४५०६ २६७९९७४.०० ९७४५३२   

१४ 

बैकक्षल्पक 

वर्लिबाट क्षशिण 
लसकाइ 
कार्यक्रम  

बेलबारी र्डा नं 
१ िेक्षख ११  

९१५०००   ९१५०००   

१५ 
र्डा कम्पाउण्ड 
र्ाल लनमायण  

र्डा नं 
१,२,४,६,८,१० 

र ११  

३९००००० ०. ३९०००००   

१६ 
सजृना पाकय  
डी.वप.आर  

र्डा नं १०  १५००००० ०. १५०००००   

  कुल जम्मा रु.   ३१८९०४६३ ११४७७२७१ २०४१३१९२   

 

लनणयर् नं. ६: र्डास्तरबाट माग भई आएका तथा नगरको आर्श्र्कता बमोक्षजमका तपक्षशलका र्ोजनाहरु संघ 
तथा प्रिेश सरकार समि लसफाररस गनय लनणयर्ाथय पेश हिुाँ सर्यसम्मतीबाट पाररत गररर्ो । 
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तपक्षशल  

क. संघीर् सरकार समि लसफाररस गररएका र्ोजनाहरु 

संघीर् सरकार समि लसफाररस भएका र्ोजना  (आ.र्. २०७९।०८०) 

लस.नं र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 
स्थान   

(टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उपल
ब्िी 

बजेट स्रोत (लागत रु. 
हजारमा)  

कैवफर्
त  

*इकाई 

परर
मा
ण नग

रक
ो स्र

ोत
 

ला
गत

 स
हभ

ालग
ता

 

जम्मा लागत 

१ लोहन्द्रा खोला तटबन्द्िन बेलबारी -१ वक.मी. ५     १२००००   

२ 
रत्न मागयमा कालोपिे नर्ा 
वपच सम्म बेलबारी -१ वक.मी. २     ३५०००   

३ बसपाकय  जग्गा सरिण बेलबारी -१ वक.मी. १     १०००००   

४ 
एक पाललका एक खेल 
मैिान नक्सलर्ारी   बेलबारी -१ र्टा १     २००००   

५ 
प्रशलुत गहृको लालग भर्न 
लनमायण १० सैर्ा  बेलबारी -१         १५००००   

६ 
लोहन्द्राखोला स्थार्ी 
तट्बन्द्िन लनमायण  बेलबारी -२         १०००००   

७ 
रलमते पर्यटवकर् िेि वर्कास 
कार्य बेलबारी -२         ५००००   

८ 
र्ागिेर्ी िेलिर् स्तरको 
रङ्गशाला लनमायण  बेलबारी -२         १०००००   

९ 
वकस्तीखेला स्थार्ी तट्बन्द्िन 
लनमायण  बेलबारी -२         ५००००   

१० 
लाललभत्ती लोहन्द्राघाट 
लनमायण बेलबारी -२         १०००००   

११ 
गौतमटोल डे्रन लनमायण तथा 
उच्च स्तररर् ग्राभेल  बेलबारी -२         ५००००   

१२ 

लोकताक्षन्द्िक मागय डे्रन 
लनमायण तथा उच्च स्तररर् 
ग्राभेल   बेलबारी -२         ५००००   
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संघीर् सरकार समि लसफाररस भएका र्ोजना  (आ.र्. २०७९।०८०) 

लस.नं र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 
स्थान   

(टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उपल
ब्िी 

बजेट स्रोत (लागत रु. 
हजारमा)  

कैवफर्
त  

*इकाई 

परर
मा
ण नग

रक
ो स्र

ोत
 

ला
गत

 स
हभ

ालग
ता

 

जम्मा लागत 

१३ शकु्रपथ मागय कालेपिे  बेलबारी -२         १०००००   

१४ जनमागय डे्रन सवहत कालोपिे बेलबारी -३         ७००००   

१५ लोहन्द्रा खोला तटबन्द्िन बेलबारी -३     १०००००   

१६ 
कृवर्मागयमा डे्रन सवहत 
स्तरोन्नती 

बेलबारी -३     ३००००० 
  

१७ प्रस्तावर्त रङ्गशाला लनमायण बेलबारी -३     १०००००   

१८ बिुर्ारे खानेपानी आर्ोजना बेलबारी -४     ५००००   

१९ जनमागय डे्रन सवहत कालोपिे बेलबारी -४     १०००००   

२० 
पृ् र्ीमागय डे्रन सवहत 
कालोपिे 

बेलबारी -४     ५००० 
  

२१ 

रािाकृष्ण मक्षन्द्िरबाट भकारी 
झोडा बाटोको िरलोक्ना 
खोलामा पदक्क पलु 

बेलबारी -५     ३०००० 

  

२२ जरुर्ा टोलमा पलु लनमायण बेलबारी -५     २००००   

२३ 

बेलबारी न.पा.चतरा मूल 
नहर लोहन्द्रा खोलािेक्षख 
बाहनुी बजारसम्म कालोपिे 
लनमायण 

बेलबारी -६     ७००००० 

  

२४ 

िेलिर् हलुाकी राजमागयको 
िैती खोलामा पदक्क पलु 
लनमायण 

बेलबारी -६     ३००००० 

  

२५ 
केसलीर्ा खोलामा पदक्कपलु 
लनमायण 

बेलबारी -६     ५००००० 
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संघीर् सरकार समि लसफाररस भएका र्ोजना  (आ.र्. २०७९।०८०) 

लस.नं र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 
स्थान   

(टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उपल
ब्िी 

बजेट स्रोत (लागत रु. 
हजारमा)  

कैवफर्
त  

*इकाई 

परर
मा
ण नग

रक
ो स्र

ोत
 

ला
गत

 स
हभ

ालग
ता

 

जम्मा लागत 

२६ 

जरुर्ा टोल पक्षश्चम बेलबारी 
न.पा.र्डा नं.६ र ५ जोड्ने 
पदक्क पलु लनमायण 

बेलबारी -६     ५००००० 

  

२७ 

केसलीर्ा खोलाको कटान 
लनर्न्द्िण तारजाली तथा 
पाइलनङ कार्य 

बेलबारी -६     १००००० 

  

२८ 
भाउन्ने आमतोला १० 
वक.मी. सडकखण्ड कालोपिे 

बेलबारी -७      

  

२९ 
िेर्कोटा आ.वर्.र रामजानकी 
आ.वर्.भर्न लनमायण 

बेलबारी -७      

  

३० क्षचसाङ निी लनर्न्द्िण बेलबारी -७      
  

३१ बाहनुी–नेता चौक कालोपिे बेलबारी -७      
  

३२ 
बाहनुी हक्षल्िर्ारी हुँिै रङ्गेली 
न.पा. जोड्ने सडक कालोपिे 

बेलबारी -७      

  

३३ क्षचसाङ निी लनर्न्द्िण बेलबारी -८     २०००००   

३४ 
बिुर्ारे अमरचौक हिैु 
गढीगाउसम्म कालोपिे 

बेलबारी -८     २०००० 
  

३५ 
र्ररर्ालतझारबाट 
लसमानाचौकसम्म कालोपिे 

बेलबारी -८     २०००० 
  

३६ 
लेखौती खोलामा आर. लस. 
लस. पलु लनमायण 

बेलबारी -८     २०००० 
  

३७ क्षचसाङ्गको तल्लो नाकामा पलु बेलबारी -८     २००००   

३८ 

डाँगीहाट कृवर् फमय िेक्षख 
चन्द्रपरु जाने बाटोको अिरुो 
कालोपिे लनमायण 

बेलबारी -९      
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संघीर् सरकार समि लसफाररस भएका र्ोजना  (आ.र्. २०७९।०८०) 

लस.नं र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 
स्थान   

(टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उपल
ब्िी 

बजेट स्रोत (लागत रु. 
हजारमा)  

कैवफर्
त  

*इकाई 

परर
मा
ण नग

रक
ो स्र

ोत
 

ला
गत

 स
हभ

ालग
ता

 

जम्मा लागत 

३९ 

लिमखुी चौक िेक्षख पन्द्चर्ती 
चौक हुँिै लालमनुी चौक 
सम्म एक्षजङ्ग सवहत कालोपिे 
लनमायण 

बेलबारी -९      

  

४० 

कान्द्छी चौक िेक्षख शान्द्ती 
टोल जोड्ने बाटोमा एक्षजङ्ग 
सवहत कालोपिे लनमायण 

बेलबारी -९      

  

४१ 

र्डा कार्ायलर् अगाडीका 
डरु्ान र्स्ती डे्रन सवहत 
ब्लक वर्र्छ्याउने कार्य 

बेलबारी -९      

  

४२ 
खानेपानी र्ोजना बेलर्ारी 
१० 

बेलबारी -१०      

  

४३ 
बाँसर्ारी सजृनक्षशल जरुाहा 
सडक कालोपिे 

बेलबारी -१०      

  

४४ 

लक्ष्मी खेल मैिान कर्डय 
हल, भललर्ल कर्डय हल 
क्षस्र्लमङ पलु लनमायण 

बेलबारी-११ गोटा ३   १०००० 

  

४५ 
कृवर् लसचाईको लागी र्ोररङ 
गाने काम 

बेलबारी-११ गोटा ५०   ५००० 
  

४६ 

लक्ष्मीमागय सोराभाग 
सडकको लक्ष्मीमागय खण्ड 
स्तरोन्नती 

बेलबारी-११ लम. 
१०
०० 

  १०००० 

  

४७ 
लमलन टोल िेखी प्रगती टोल 
जोड्ने बाटो कालोपिे 

बेलबारी-११ लम. 
१२
०० 

  २०००० 
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ख. प्रिेश सरकार समि लसफाररस गररएको र्ोजनाहरु 

प्रिेश सरकार समि लसफाररस भएका र्ोजना (आ.र्. २०७९।०८०) 

लस.नं 
र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको 

नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान   (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (लागत रु. हजारमा)  

कैवफर्त  
*इकाई 

परर
मा
ण 

नग
रक

ो स्र
ोत

 

लागत 

सहभालगता 
जम्मा लागत 

१ 

भेडाखेला जाने बाटे िेखी 
माहाराज थान जाने मागयमा 
स्तरोन्नती तथा डे्रन लनमायण 

बेलबारी -१ वक लम ०.९     ५००० 

  

२ 

क्षशशौली लसमसार िेखी 
जनएकता स्कुलसम्म 
बाटोमा कालोपिे 

बेलबारी -१ वक लम १.८     २०००० 

  

३ बजार ब्र्र्स्थापन सोमर्ारे  बेलबारी -१         ३००००   

४ 

जेलभर्र स्कूल हिैु 
सलनकटेल जेड्ने बाटे डे्रन 
सवहत उच्च स्तररर् ग्राभेल  

बेलबारी -२         ५०००० 

  

५ 

साना वकसान मागय िेक्षख 
बागिेर्ी मागय हिैु वकस्ती      
खोलासम्म जाने मागयमा 
डे्रन लनमायण  

बेलबारी -२         ५०००० 

  

६ 

प्रगती मागय िेक्षख 
काङसेरेचेक हिैु जनर्दु्ध 
स्मतृी       प्रलतष्ठान जाने 
बाटे कालेपिे  

बेलबारी -२         १००००० 

  

७ 
लसहिेर्ी मागय हिैु तीनघरे 
मागय डे्रन लनमायण 

बेलबारी -२         ५०००० 
  

८ 
लसहिेर्ी र्रु्ा क्लर्के 
भर्न लनमायण 

बेलबारी -२         १०००० 
  

९ 

जनवहत मागय स्तरोन्नती 
गने लसम्पाने िेक्षख लमरलमरे 
वफल्ड सम्म 

बेलबारी -३         ३०००० 

  

१० नेिहीन मागय बेलबारी -३         १००००   
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प्रिेश सरकार समि लसफाररस भएका र्ोजना (आ.र्. २०७९।०८०) 

लस.नं 
र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको 

नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान   (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (लागत रु. हजारमा)  

कैवफर्त  
*इकाई 

परर
मा
ण 

नग
रक

ो स्र
ोत

 

लागत 

सहभालगता 
जम्मा लागत 

११ 
रे्तना र लससौली खोला 
कल्भटय ५ र्टा 

बेलबारी -३         १५००० 
  

१२ 

बेलर्ारी बहमुखुी कलेज 
भर्न तथा कम्पाउण्ड 
लनमायण 

बेलबारी -३         २०००० 

  

१४ वक्रकेट ऐकेडेमी हल बेलबारी -३         १००००   

१५ मालपोत मागय लनमायण बेलबारी -३         १००००   

१६ 
वर्ितु मागय डे्रन सवहत 
कालोपिे 

बेलबारी -३         २०००० 
  

१७ 

पशहुाट िेक्षख िक्षिण 
खोरीर्ा सम्मको बाटो 
स्तरोन्नती 

बेलबारी -३         ५०००० 

  

१८ 
जमनुाबारी कैसललर्ा 
खोलामा पलु 

बेलबारी -४         २०००० 
  

१९ 

जोलगचौर िरहरा ररङ्गरोड 
सवहत पृ् र्ीमागय जोडने 
सडक कालोपिे 

बेलबारी -४         ५०००० 

  

२० 
स्र्ास््र्चौकी भर्न 
तलाथप सवहत घेरार्ारा 

बेलबारी -४         १०००० 
  

२१ 
ललम्ब ुटोलर्ाट पक्षश्चम 
लोहन्द्रा खोलामा तटबन्द्िन  

बेलबारी -५         ३०००० 
  

२२ 

ठुलो रामपरु रामप्रसािको 
घर जाने बाटो सवहत 
तटबन्द्िन 

बेलबारी -५         १००००० 

  

२३ 
हनमुान कुटी मागयमा 
कालो पिे लनमायण  

बेलबारी -६ वक.मी. १.७     २०००० 
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प्रिेश सरकार समि लसफाररस भएका र्ोजना (आ.र्. २०७९।०८०) 

लस.नं 
र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको 

नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान   (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (लागत रु. हजारमा)  

कैवफर्त  
*इकाई 

परर
मा
ण 

नग
रक

ो स्र
ोत

 

लागत 

सहभालगता 
जम्मा लागत 

२४ 

बेलबारी न.पा.०६ र ०९ 
श्रीपरु जाने बाटोमा पदक्क 
पलु लनमायण  

बेलबारी -६         ५०००० 

  

२५ 

बनौल िेखी लड.एस.कृवर् 
फमय जाने बाटोमा कलभटय 
लनमायण तथा बाटो स्तरोन्नती 

बेलबारी -६         ५०००० 

  

२६ 
सोमबारे बजार र्रीपरी डे्रन 
लनमायण 

बेलबारी -६         ५०००० 
  

२७ 

बेलबारी न.पा.६ मा रहेका 
लबलभन्न मक्षन्द्िरहरुको ममयत 
तथा लनमायण 

बेलबारी -६         ६०००० 

  

२८ 

बाहनुी र्जारिेक्षख 
रामजानकी हुँिै होक्लार्ारी 
जोड्ने बाटो कालोपिे 

बेलबारी -७           

  

२९ 
किमचौक साङलीईनार 
अिरुो कालोपिे लनमायण  

बेलबारी -७           
  

३० क्षचसाङ.निी लनर्न्द्िण  बेलबारी -७             

३१ टार्रमागय बाटो लनमायण  बेलबारी -७             

३२ 

िौलतपरु उत्तर गर्लपलु 
हुँिै साङली ईनारसम्म 
कालो पिे  

बेलबारी -७           

  

३३ 
साङली ईनारिेक्षख वकसान 
आ.वर्. सम्म कालोपिे 

बेलबारी -७           
  

३४ 

बाउनी र्जार िेक्षख रंगेली 
जोडने शाखा नहर सडक 
कालोपिे 

बेलबारी -७           

  

३५ क्षचसाङ निी लनर्न्द्िण  बेलबारी -८         २०००००   



नगर वर्कास र्ोजना (Municipality Development Plan) आ.र्. २०७९/०८०     - 30 - 

प्रिेश सरकार समि लसफाररस भएका र्ोजना (आ.र्. २०७९।०८०) 

लस.नं 
र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको 

नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान   (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (लागत रु. हजारमा)  

कैवफर्त  
*इकाई 

परर
मा
ण 

नग
रक

ो स्र
ोत

 

लागत 

सहभालगता 
जम्मा लागत 

३६ 
बिुर्ारे अमरचौक सडक 
कालोपिे 

बेलबारी -८         २०००० 
  

३७ 

अमरचोकबाट लबवहर्ारे हिैु 
गढीगाँउ जाने सडक 
कालोपिे 

बेलबारी -८         २०००० 

  

३८ 
तल्लो सकुुना सडक 
कालोपिे 

बेलबारी -८         २०००० 
  

३९ 
वर्रेन्द्रचौक िेक्षख क्षचसाङ्ग 
जोडने सडक कालोपिे  

बेलबारी -८         २०००० 
  

४० 

र्डा नं. ९ बाट र्डा नं. 
८ जोड्ने िैती खोलाको 
पलु लनमायण  

बेलबारी -९           

  

४१ 

िैती खोला माल बाँि भर् 
संरिण तथा उत्खनन ्
कार्यक्रम 

बेलबारी -९           

  

४२ 

वर्द्यालर् पूर्ायिार भर्न 
तथा घेरारे्रा सार्यजालनक 
शौचालर् लनमायण 

बेलबारी -९           

  

४३ 

पोखररर्ा िेक्षख किम टोली 
माझीगाँउ हुँिै र्डा नं. ४ 
को लसमाना जोड्ने बाटो 
स्तरोन्नती 

बेलबारी -९           

  

४४ 

डाँगीहाट चौक िेक्षख पूर्य 
िैती खोला र पक्षश्चम ििुा 
खोला सम्म ढक्कन सवहत 
डे्रन लनमायण 

बेलबारी -९           

  

४५ 
िगुाय मक्षन्द्िर िेक्षख हररर्ालल 
चौक हिैु र्डा न. ८ 

बेलबारी -१०           
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प्रिेश सरकार समि लसफाररस भएका र्ोजना (आ.र्. २०७९।०८०) 

लस.नं 
र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको 

नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान   (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (लागत रु. हजारमा)  

कैवफर्त  
*इकाई 

परर
मा
ण 

नग
रक

ो स्र
ोत

 

लागत 

सहभालगता 
जम्मा लागत 

सम्मको बाटो डे्रन सवहत 
कालोपिे  

४६ 

महेन्द्र लोकमागय िक्षिण 
महेन्द्र मा.लब. िक्षिण 
पछालड सम्मको बाटो 
एक्षजङ्ग सवहत कालोपिे  

बेलबारी -१०           

  

४७ 
लबवहर्ारे उत्तर अनामचौक 
सम्मको बाटो कालोपिे  

बेलबारी -१०           
  

४८ शृ्रजना पाकय  वर्कास  बेलबारी -१०             

४९ 

ज्ञानोिर् मागय िेखी १० 
नं. र्डा जोड्ने सडक 
कालोपिे 

बेलबारी-११   लम. ५००     ४००० 

  

५० 
जरुाहा टोल पालथभरा मागय 
कालोपिे 

बेलबारी-११   लम. ९००     ५००० 
  

५१ 

जरुाहा भाङबारी हिैु 
केशललर्ा खोला सम्म 
कालोपिे 

बेलबारी-११   लम. १५००     १०००० 

  

५२ 
लक्ष्मीमागय िेखी फडालन 
जाने बाटो लनमायण 

बेलबारी-११   लम. २०००     ५००० 
  

५३ 
लक्ष्मी खेल मैिान 
रंगशाला लनमायण 

बेलबारी-११  गोटा १     १०००० 
  

५४ 
प्रगती टोल िेखी िालमयक 
टोल जाने बाटो कालोपिे 

बेलबारी-११  लम. ३००     ५००० 
  

 

लनणयर् नं. २: बेलबारी नगरपाललकाको स्थानीर् तहका तपक्षशल बमोक्षजमका कमयचारीहरुको आ.र्. २०७८/०७९ 
को तलबी प्रलतरे्िन पाररत गररर्ो । 
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1 
dx]Gb| 
v*\sf 

-
;f=k|=_ 

clws[t 
cf&f}+ 

42380.00 5 1 6 1413 8478 50858.00 kf}if 

2 
emds k|;fb 
e§/fO{ 

-
;f=k|=_ 

clws[t 
%}^f} 

37990.00 6 1 7 1276 8932 46922.00 h]i& 

3 
an/fd 
uf}td 

-n]vf=_ 
n]vfkf
n 

30200.00 10   10 1007 10070 40270.00 >fj)f 

4 ;'lzn ;'j]bL 
-
;f=k|=_ 

;j= 
O{lGhlg
o/ 

30200.00 4 1 5 1007 5035 35235.00 kf}if 

5 
cl§/fd 
/fha+zL 

-
;f=k|=_ 

;xfos 
kf+rf}+ 

30200.00 5 1 6 1007 6042 36242.00 kf}if 

6 
s[i)f s'df/ 
rf}w/L 

-
;f=k|=_ 

;xfos 
kf+rf}+ 

30200.00 4 1 5 1007 5035 35235.00 kf}if 

7 
cnsrg 
vjf; 

-
;f=k|=_ 

;xfos 
kf+rf}+ 

30200.00 5 1 6 1007 6042 36242.00 kf}if 

8 
rt'e'{h 
dfemL 

-
;f=k|=_ 

;xfos 
kf+rf}+ 

30200.00 5 1 6 1007 6042 36242.00 kf}if 

9 
;/h'unfn 
rf}w/L 

-
;f=k|=_ 

;xfos 
rf}yf] 

24010.00 6   6 801 4806 28816.00 a}zfv 

10 
/fh s'df/ 
/fO{ 

-
;f=k|=_ 

;=rf= 
rt'y{ 

34620.00   1 1 1154 1154 35774.00 c;f]h 

11 
#gZofd 
e)*f/L 

-
;f=k|=_ 

sf=;= 
kf+rf} 

28570.00 4   4 953 3812 32382.00 cfiff( 

12 
cd/ axfb'/ 
lwdfn 

-
;f=k|=_ 

sf=; 
t[tLo 

24010.00   1 1 801 801 24811.00 kmfu'g 

13 
xf]d axfb'/ 
sfsL{ 

-
;f=k|=_ 

sf=; 
t[tLo 

24010.00   1 1 801 801 24811.00 >fj)f 

14 
/fh]Gb| 
s'df/ yf? 

-
;f=k|=_ 

sf=; 
t[tLo 

24010.00   1 1 801 801 24811.00 kmfu'g 

15 
nIfd)f 
k|;fb 
rf}w/L 

-
;f=k|=_ 

sf=; 
k|yd 

22680.00   1 1 756 756 23436.00 kmfu'g 
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16 
cGtnfn 
rf}w/L 

-
;f=k|=_ 

sf=; 
k|yd 

22680.00 2   2 756 1512 24192.00 df# 

17 
/fdlanf; 
dlNns 

-
;f=k|=_ 

sf=;=t[
tLo 

24010.00   1 1 801 801 24811.00 kmfu'g 

 

सभामा प्रस्ततु बजेट नीलत तथा कार्यक्रमको प्रभार्कारी कार्ायन्द्र्र्न लगार्त समसामवर्क वर्र्र्मा जानकारी गराउिै 
सभाध्र्िबाट सभा समापन भएको घोर्णा गनुय भर्ो । 
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2.3 आर् व्र्र्, बजेट तथा कार्यक्रम 
2.3.1 चाल ुतथा आगामी आ.र्.को आर्को अर्स्था 

                                                                                                                                       अनसुुची १ 
 

चाल ुआ.र्. २०७८/७९ संशोलित अनमुान तथा आ.र्. २०७९/०८० को प्रस्तावर्त आर् वर्र्रण (बजेट रु.मा) 

आर् 
संकेत नं. आर् क्षशर्यक 

आ.र्. 
२०७६।०७७ 
को र्थातय आर् 

2077/78 को र्थाथय 
आर्  

आ र् २०७८/०७९ 
को प्रस्तावर्त आर्  

आ र् 
२०७८/०७९ 
को संशोलित आर्  

आ र् २०७९ जेठ 

मसान्द्त सम्मको र्थाथय 
आर्  

आ र् 
२०७९/०८० 
प्रस्तावर्त आर्  

कैवफर्त 

  आन्द्तररक स्रोत         
      

११३१३ सम्पलत कर 4938881.14 3858936.66 4000000 4000000 2829594 5000000   

११३१४ भलुमकर/मालपोत 1234720.63 3114239.10 3000000 3000000 2772373 4000000   

११३२१ घरर्हाल कर 2274521.81 1865709.19 1500000 1500000 1072602 2000000   

११३२२ 
र्हाल वर्टौरी कर (हाट बजार  

ठेक्का समेत) 
5517700 674998.00 5000000 0 196242 7000000   

११४५२ स्थानीर् पूर्ायिार उपर्ोग शलु्क 2600144 256230.00 2600000 0 0 6000000   

११४७२ वर्ज्ञापन कर 0 0 150000 150000 0 150000   

१४२५३ व्र्र्सार् रक्षजिेशन िस्तरु 2868517.5 5178869.5 4000000 4000000 3620873 5000000   

१४६११ 
सरकारी सम्पक्षत्तको वर्क्रीबाट 
प्राप्त रकम 

0 1100.00 50000 50000 0 50000 

  

१४२६२ वर्द्यतु सेर्ा शलु्क 173790 0 0 0 0 0   

१४२१९ अन्द्र् सेर्ा शलु्क तथा वर्क्री 358000 234266.00 100000 100000 174439 200000   

१४३११ 
न्द्र्ावर्क िण्ड जररमाना र 
जफत  

1086001 2123353.36 1100000 1000000 693988 1000000 
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आर् 
संकेत नं. आर् क्षशर्यक 

आ.र्. 
२०७६।०७७ 
को र्थातय आर् 

2077/78 को र्थाथय 
आर्  

आ र् २०७८/०७९ 
को प्रस्तावर्त आर्  

आ र् 
२०७८/०७९ 
को संशोलित आर्  

आ र् २०७९ जेठ 

मसान्द्त सम्मको र्थाथय 
आर्  

आ र् 
२०७९/०८० 
प्रस्तावर्त आर्  

कैवफर्त 

१४२४२ नक्सापास िस्तरु 1560643 3124701.56 3500000 3500000 1969258.61 5000000   

१४२४३ लसफाररश िस्तरु 9226650.7 7747632.44 7500000 7500000 7803788 9500000   

१४२४४ व्र्क्षिगत घटना िताय िस्तरु 24550 1066291.00 50000 50000 1173620 1200000   

१४२४५ नाता प्रमाक्षणत िस्तरु 467325.02 333482.00 300000 300000 725340 800000   

१४२४९ अन्द्र् िस्तरु 1217764.74 615530.19 500000 500000 943809 1000000   

१४५२९ अन्द्र् राजस्र् 11540083 797463.57 200000 200000 139301 200000   

१४१५३ बन िेिको आर् 0 0 2000000 100000 0 ५००००००   

  लनर्लमत आर् जम्मा 45089292.54 30992802.57 35550000 25950000 24115227.61 53100000 
  

नपाको ििेालिकारबाट प्राप्त हनु ेआर्             
  

१४१५७ 
ढंुगा,लगट्टी,बालरु्ा,भरौट लबक्री 
शूल्क 

29013063 44583681.29 25000000 35000000 12657060 18000000 
  

११३१५ घरजग्गा रक्षजिेशन 19061500 29294858.00 25000000 40000000 21758978 ६८०००००० 
  

३२१२१ मौज्िात/अल्र्ा  104230000 146374256.25 50000000 172518000 172518727.2 ४२५०००००   

  गररबसँग नपा     19250000 19225000 0 0   

  फोहरमैला शलु्क     1500000 0 0 0   

  ििेालिकारको आर् जम्मा  152304563 220252795.5 120750000.00 266743000 206934765.2 128500000   

  कुल आन्द्तररक आर् 197393855.54 251245598.11 156300000.00 292693000.00 231049992.76 181600000.00 13.21 

  बाह्य स्रोत र्ाडफाडँर्ोग्र्         0     
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आर् 
संकेत नं. आर् क्षशर्यक 

आ.र्. 
२०७६।०७७ 
को र्थातय आर् 

2077/78 को र्थाथय 
आर्  

आ र् २०७८/०७९ 
को प्रस्तावर्त आर्  

आ र् 
२०७८/०७९ 
को संशोलित आर्  

आ र् २०७९ जेठ 

मसान्द्त सम्मको र्थाथय 
आर्  

आ र् 
२०७९/०८० 
प्रस्तावर्त आर्  

कैवफर्त 

१३३११ 
संघीर् सरकार समालनकरण 

अनिुान 
178900000 174700000 187700000 187700000 140775000 195900000 

  

  नेपाल सरकार राजर्श् बांडफांड 82352164.78 109876851.2 110946000 110946000 86071255.16 134398000   

१३३११ 
प्रिेश सरकार समानीकरण 
अनिुान 

8051000 7969000.00 11065000 11065000 8298750 11000000 
  

  प्रिेश सरकार राजर्श् बांडफांड 7037899 11849329.56 15935000 15935000 12496606.06 16000000   

बाह्य स्रोत र्ाडफाडर्ोग्र् रकम 276341063.8 304395180.8 325646000 325646000 247641611.2 357298000 ######## 

१३३१२ संघीर् सरकार शसतय अनिुान 262733000 359061470 307200000 326205000 194766500 296000000   

१३३१४ संघीर् वर्शेर् अनिुान कृर्ी 17283000 0 20300000 20300000 15225000 5000000   

१३३१७ संघीर् समपरुक अनिुान 10900000 0 19600000 19600000 14700000 27000000   

  सडक र्ोडय  नेपाल 1109997 5179800.00 4000000 8000000 4521224 5000000   

  
स्थानीर् पूर्ायिार वर्कास 
साझेिारी कार्यक्रम 

23000000 11077122 0 0 0 0 

  

  
बहरु्वर्यर् आर्ोजना पर्यटन 

परु्ायिार वर्कास कार्यक्रम 
5000000 0.00 0 0 0 ३००००००० 

  

१३३१२ 
प्रिेश सरकारबाट प्राप्त शशतय 
अनूिान 

10520000 1938000.00 2800000 2800000 809490 2800000 

  

  
प्रिेश लनर्ायचन िेि साझेिारी 
कार्यक्रम 

22619000 0 0 9225000 4612500 0 
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आर् 
संकेत नं. आर् क्षशर्यक 

आ.र्. 
२०७६।०७७ 
को र्थातय आर् 

2077/78 को र्थाथय 
आर्  

आ र् २०७८/०७९ 
को प्रस्तावर्त आर्  

आ र् 
२०७८/०७९ 
को संशोलित आर्  

आ र् २०७९ जेठ 

मसान्द्त सम्मको र्थाथय 
आर्  

आ र् 
२०७९/०८० 
प्रस्तावर्त आर्  

कैवफर्त 

  प्रिेश लनर्ायचन वर्र्शे कार्यक्रम 6208000 0 0 0 0 0   

१३३१४ प्रिेश समपरुक अनिुान 15000000 10000000.00 0 10000000 3300000 10000000   

१३३१७ प्रिेश वर्र्शे अनिुान 3000000 0 0 0 0 0   

  

सामाक्षजक सरुिा तथा 
व्र्क्षिगत घटना िताय प्रणाली 

1513000 0 0 0 0 0 शसतयमा 

  एवककृत स्र्ास्थ परु्ायिार 0 10000000.00 90000000 40000000 277830000 ४०००००००   

  
पर्यटन परु्ायिार तथा पर्यटन 
उपज वर्कास साझेिारी 

0 0 45200000 10000000 0 0 

  

  
क्षजल्ला समन्द्र्र् साझेिारी र्डा 
कार्ायलर् भर्न 

0 0 17900000 17900000 9783000 9783000 

  

  अपाङ्गगता पसु्थायपना कार्यक्रम 
करुणा फाउण्डेशन 

450000 1858524.00 2800000 2800000 1393004 2800000 

  

  वपएलक्षजलसक्षएपी अनिुान 228544 300000.00 300000 300000 189000 300000   

  तराई मिेर् समवृद्ध कार्यक्रम 10000000 0.00 0 0 0 ० शसतयमा 

  बाह्य स्रोतको जम्मा 389564541 399414916 510100000 467130000 527129718 428683000   

  कुल जम्मा बाह्रर् 665905604.8 703810096.8 835746000 792776000 774771329.2 785981000   

  अन्द्र् बाह्य स्रोत               

१४५२९ लागत सहभालगता 33364570.05 18480461.36 15000000 15000000 6717750 10000000 
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आर् 
संकेत नं. आर् क्षशर्यक 

आ.र्. 
२०७६।०७७ 
को र्थातय आर् 

2077/78 को र्थाथय 
आर्  

आ र् २०७८/०७९ 
को प्रस्तावर्त आर्  

आ र् 
२०७८/०७९ 
को संशोलित आर्  

आ र् २०७९ जेठ 

मसान्द्त सम्मको र्थाथय 
आर्  

आ र् 
२०७९/०८० 
प्रस्तावर्त आर्  

कैवफर्त 

३२१४१ ऋण तथा अनिुान 0 3685336.00 80000000 40000000 23149336 47627433   

१३३१५ सामाक्षजक सरुिा भत्ता  193812000 205662185.00 270000000 270000000 207792053 350000000   

  अन्द्र् बाहर् जम्मा 227176570.1 227827982.4 365000000 325000000 237659139 407627433   

  बाह्य स्रोतको कुल 893082174.8 931638079.1 1200746000 1117776000 1012430468 1193608433 86.79 

  कुल आर् जम्मा 1090476030 1182883677 1357046000 1410469000 1243480461 1375208433   
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2.3.2  चाल ुतथा आगामी आ.र्.को व्र्र् वर्र्रण 
आलथयक र्र्य  २०७८।०७९ को संशोलित तथा आ.र्. २०७९।०८० को प्रस्तावर्त व्र्र् (बजेट रु.मा)               अनसूुक्षच २ 

 

आलथयक र्र्य २०७६।०७७ र २०७७।०७८ को र्थाथय, आ.र्. २०७८।०७९ को संशोलित तथा २०७९/०८० को प्रस्तावर्त व्र्र् वर्र्रण    (बजेट रु.मा) 
 

खचय 
संकेत 
नं. 

खचय क्षशर्यक 
आ.र्.२०७६।०
७७ र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७7।०७8 

र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
प्रस्र्ावर्त व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
संशोलित व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
जेष्ठ मासन्द्तसम्को 

र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७९।०८० 
प्रस्तावर्त व्र्र्  

कैवफर्त 

क. चाल ुप्रशासलनक खचय               

२११११ 

पाररश्रलमक 

कमयचारी 
47391000.00 51005349.67 69000000.00 55000000.00 48850620.00 70000000.00 

  

२११२१ पोशाक 1320000.00 1600000.00 1800000.00 1800000.00 1300000.00 1700000.00   

२११३५ कमयचारी प्रोत्साहन 14100000.00 13396091.82 19000000.00 15000000.00 10427364.00 2500000.00   

२१११३ महंगी भत्ता 3168000.00 1464600.00 2000000.00 2000000.00 1195933.00 1500000.00   

२१११४ वफल्ड भत्ता 800000.00 113400.00 500000.00 500000.00 0.00 3000000.00   

२११३४ 

कमयचारी बैठक 
भत्ता 

1500000.00 1152550.00 1650000.00 1650000.00 468200.00 1200000.00 
  

२१११९ अन्द्र् भत्ता 900000.00 498971.00 500000.00 500000.00 457700.00 2000000.00   

२११४१ 

पिालिकारी बैठक 
भत्ता 

3500000.00 3610450.00 3500000.00 3500000.00 1859000.00 3000000.00 
  

२११४२ 

पिालिकारी अन्द्र् 
सवुर्िा 

6981000.00 9783000.00 10600000.00 10600000.00 8079000.00 11000000.00 
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खचय 
संकेत 
नं. 

खचय क्षशर्यक 
आ.र्.२०७६।०
७७ र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७7।०७8 

र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
प्रस्र्ावर्त व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
संशोलित व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
जेष्ठ मासन्द्तसम्को 

र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७९।०८० 
प्रस्तावर्त व्र्र्  

कैवफर्त 

२१२१४ 

कमयचारी 
कल्र्ाणकोर् 

0.00 1138704.41 0.00 3500000.00 3400000.00 5000000.00 
  

२२१११ पानी तथा वर्जलुी 700000.00 1281293.00 1200000.00 1200000.00 957227.00 1200000.00   

२२११२ संचार महसलु 1500000.00 120750.00 1500000.00 1500000.00 501706.00 1200000.00   

२२२११ इन्द्िन पिालिकारी  0.00 5000000.00 800000.00 800000.00 41703.00 1000000.00   

२२२१२ 

इन्द्िन कार्ायलर् 
प्रर्ोजन 

3200000.00 2499625.35 5000000.00 8000000.00 6466417.00 8000000.00 
  

२२२१३ सर्ारी सािन ममयत 2500000.00 275523.00 2500000.00 2500000.00 2828764.00 4000000.00   

२२२१४ 

वर्मा तथा 
नवर्करण 

300000.00 556514.00 500000.00 500000.00 93223.00 500000.00 
  

22221 

मेक्षशनरी औजार 
ममयत 

700000.00 133739.00 1000000.00 1000000.00 963880.00 1500000.00 
  

२२२३१ 

लनलमयत सार्यजलनक 
सम्पक्षत्तको ममयत 
सम्भार खचय 

500000.00 6971668.00 500000.00 500000.00 494108.00 700000.00 

  

२२३११ 

कार्ायलर्/मसलन्द्ि 

खचय 
6650000.00 584667.00 7500000.00 7500000.00 6514817.00 8000000.00 

  

२२३१३ 

पसु्तक तथा 
सामाग्री 

350000.00 52600.00 500000.00 500000.00 483122.00 700000.00 
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खचय 
संकेत 
नं. 

खचय क्षशर्यक 
आ.र्.२०७६।०
७७ र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७7।०७8 

र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
प्रस्र्ावर्त व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
संशोलित व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
जेष्ठ मासन्द्तसम्को 

र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७९।०८० 
प्रस्तावर्त व्र्र्  

कैवफर्त 

२२३१४ 

इन्द्िन अन्द्र् 

प्रर्ोजन 
300000.00 3356263.00 300000.00 300000.00 59225.00 300000.00 

  

२२३१५ 

पिपलिका 
छपाई/सचुना 
प्रकाशन 

1500000.00 499801.00 2500000.00 2500000.00 2499724.00 3000000.00 

  

२२३१९ 

अन्द्र् कार्ायलर् 
संचालन खचय 

500000.00 490420.00 500000.00 500000.00 0.00 500000.00 
  

२२४११ 

सेर्ा र परामशय 
शलु्क 

2000000.00 746008.00 1500000.00 1500000.00 203000.00 1000000.00 
  

२२४१२ 

सचुना प्रणाली 
सफ्टरे्र्र संचालन 

500000.00 1902430.00 1000000.00 1000000.00 198440.00 500000.00 
  

२२४१३ करार सेर्ा शलु्क 2000000.00 0.00 2000000.00 2000000.00 1664432.00 2300000.00   

२२४१४ 

सरसफाई सेर्ा 
शलु्क 

500000.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 300000.00 
  

२२५११ कमयचारी ताललम 0.00 0.00 600000.00 600000.00 230855.00 0.00   

२२६११ 

अनगुमन मलु्र्ाङ्कन 
खचय 

1000000.00 761535.00 500000.00 500000.00 0.00 500000.00 
  

२२६११ भ्रमण खचय 1600000.00 4633134.00 3500000.00 1500000.00 1073306.00 1500000.00   

२२७११ वर्वर्ि खचय 4000000.00 0.00 5000000.00 9200000.00 4849750.00 5500000.00   
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खचय 
संकेत 
नं. 

खचय क्षशर्यक 
आ.र्.२०७६।०
७७ र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७7।०७8 

र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
प्रस्र्ावर्त व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
संशोलित व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
जेष्ठ मासन्द्तसम्को 

र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७९।०८० 
प्रस्तावर्त व्र्र्  

कैवफर्त 

२४२१२ 

बैक 

कलमशन/नगरवर्
कास कोर्  

5000.00 0.00 4200000.00 6000000.00 508416.00 500000.00 

  

२७११२ 

अन्द्र् सामाक्षजक 
सरुिा 

400000.00 19018.00 2150000.00 300000.00 300000.00 500000.00 
  

२७२१९ 

अन्द्र् सामाक्षजक 
सहार्ता 

3500000.00 3594211.00 300000.00 5500000.00 3350000.00 500000.00 
  

२८१४१ जग्गाको भाडा 500000.00 2901000.00 3500000.00 1000000.00 499800.00 600000.00   

२८१४२ घरभाडा 1000000.00 585800.00 1000000.00 1900000.00 1209116.00 1900000.00   

२८१४३ 

सर्ारी 
सािन/मेक्षशनरी 
भाडा 

750000.00 1399341.00 1900000.00 1200000.00 1269680.00 1800000.00 

  

२८२१९ अन्द्र् वफताय 1000000.00 704668.00 800000.00 1000000.00 234350.00 500000.00   

२८९११ भैपरी आउने चाल ु 2500000.00 336697.00 1000000.00 0.00 0.00 2000000.00   

  

वर्त्तीर् व्र्र्स्थापन 
खचय 

0.00 0.00 2500000.00 3500000.00 0.00 3300000.00 
  

  

प्रशासलनक खचय 
जम्मा  

119615000.00 123169822.25 164800000.00 158550000.00 113532878.00 154700000.00 
  

२२५२२ कार्यक्रम खचय 73785000.00 67749788.00 138485000.00 149837500.00 119048000.00 120398000.00 अनसूक्षच १ 
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खचय 
संकेत 
नं. 

खचय क्षशर्यक 
आ.र्.२०७६।०
७७ र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७7।०७8 

र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
प्रस्र्ावर्त व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
संशोलित व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
जेष्ठ मासन्द्तसम्को 

र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७९।०८० 
प्रस्तावर्त व्र्र्  

कैवफर्त 

२२५२२ 

कार्यक्रम खचय र्डा 
तफय  

31069000.00 4888484.00 25005000.00 25005000.00 22504500.00 29490000.00 
अनसूक्षच २ 

२२३११ 

र्डाको मसलन्द्ि 
खचय 

6050000.00 5500000.00 6000000.00 6000000.00 5500000.00 7700000.00 
  

चाल ुखचय (प्रशासलनक र 
कार्यक्रम)) जम्मा 

230519000.00 201308094.25 334290000.00 339392500.00 260585378.00 312288000.00 
  

  
ख. चाल ुबाह्य 

स्रोत   
      

  

१ सामाक्षजक सरुिा 160000000.00 205662185.00 270000000.00 270000000.00 207792053.00 350000000.00   

२ 

संघीर् 

शसतय/प्र.स्र्रोजगा
र समेत 

192058000.00 254352933.65 262500000.00 286500000.00 23625000.00 296000000.00 

  

४ एलजीलसलडपी 300000.00 0.00 300000.00 300000.00 197.00 300000.00   

५ प्रिेशबाट सशयत 15000000.00 1938000.00 2800000.00 2800000.00 646360.00 2800000.00   

६ 

अपाङ्गगता 
पसु्थायपना कार्यक्रम 
करुणा फाउण्डेशन 

0.00 0.00 2800000.00 2800000.00 950000.00 2800000.00 

  

  जम्मा 367358000.00 461953118.65 
538400000.0

0 
562400000.00 233013610.00 651900000.00 
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खचय 
संकेत 
नं. 

खचय क्षशर्यक 
आ.र्.२०७६।०
७७ र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७7।०७8 

र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
प्रस्र्ावर्त व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
संशोलित व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
जेष्ठ मासन्द्तसम्को 

र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७९।०८० 
प्रस्तावर्त व्र्र्  

कैवफर्त 

  

चाल ुखचय कुल 
जम्मा 

597877000.00 663261212.90 872690000.00 901792500.00 493598988.00 964188000.00 

70.11 

  ग. पूकँ्षजगत खचय        
  

३१११२ भर्न लनमायण 31000000.00 20759540.13 7000000.00 13700000.00 10000000.00 24800000.00 अनसूुक्षच ३ 

३१११५ फलनयचर वफक्चर 2000000.00 1304804.00 4000000.00 4000000.00 4000000.00 2000000.00   

३११२१ सर्ारी सािन 10000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000000.00   

३११२२ 

मेशीनरी औजार 
अन्द्र् उपकरण 

3000000.00 2903937.00 3000000.00 3000000.00 3150000.00 4000000.00 
  

३११३१ 

पशिुन तथा 
बागबानी वर्कास 

12500000.00 190947.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

३११५० 

सार्यजालनक लनमायण 
खचय 

115427000.00 82610094.50 130156000.00 247639000.00 148583400.00 181310000.00 
अनसूुक्षच ४ 

३११७१ पूकँ्षजगत सिुार खचय 30000000.00 84103341.47 12000000.00 6607500.00 0.00 10000000.00 अनसूुक्षच ५ 

३११७२ 

पूकँ्षजगत 
अनसुन्द्िान/पराम
शय खचय 

5000000.00 12518262.00 4000000.00 4000000.00 34920000.00 4000000.00 

  

३१५५१ भैपरी पूकँ्षजगत खचय 2500000.00 0.00 2500000.00 0.00 0.00 500000.00   

4=14 ऋण तथा अनिुान 130000000.00 3685236.00 80000000.00 40000000.00 23149336.00 47627433.00   

  जम्मा 341427000.00 208076162.10 242656000.00 318946500.00 223802736.00 284237433.00   
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खचय 
संकेत 
नं. 

खचय क्षशर्यक 
आ.र्.२०७६।०
७७ र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७7।०७8 

र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
प्रस्र्ावर्त व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
संशोलित व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
जेष्ठ मासन्द्तसम्को 

र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७९।०८० 
प्रस्तावर्त व्र्र्  

कैवफर्त 

  

घ.पूकँ्षजगत खचय 
बाह्य 

      

  

१ 

संघीर् पूकँ्षजगत 
सशयत खचय 

17642000.00 78570717.84 44700000.00 64705000.00 28986929.00 0.00 
  

२ 

प्रिेश लनर्ायचन 
िेि पूर्ायिार 
कार्यक्रम 

16000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

३ 

स्थानीर् िेि 
पूर्ायिार साझेिारी 
कार्यक्रम 

15000000.00 11077122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

४ 

पर्यटन पूर्ायिार 
वर्कास कार्यक्रम 

5000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

५ 

तराई मिेश समवृद्ध 
कार्यक्रम 

10000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
शसतयमा 

६ सडक र्ोडय नेपाल 4000000.00 5179800.00 4000000.00 8000000.00 4500000.00 5000000.00   

७ 

संघीर् समपूरक 
अनिुान 

0.00 0.00 19600000.00 19600000.00 0.00 27000000.00 
  

८ 

संघीर् वर्शेर् 
अनिुान 

0.00 0.00 20300000.00 20300000.00 8376709.00 5000000.00 
  

९ प्रिेश समपूरक 0.00 8786991.00 0.00 0.00 0.00 10000000.00   
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खचय 
संकेत 
नं. 

खचय क्षशर्यक 
आ.र्.२०७६।०
७७ र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७7।०७8 

र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
प्रस्र्ावर्त व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
संशोलित व्र्र्  

आ.र्. 
२०७८।०७९ 
जेष्ठ मासन्द्तसम्को 

र्थाथय व्र्र्  

आ.र्. 
२०७९।०८० 
प्रस्तावर्त व्र्र्  

कैवफर्त 

१० 

प्रिेश लनर्ायचन िेि 
कार्यक्रम 

0.00 0.00 0.00 9225000.00 4612500.00 0.00 
  

११ 

एवककृत स्र्ास््र् 
परु्ायिार कार्यक्रम 

0.00 9527631.00 90000000.00 40000000.00 18490128.00 40000000.00 
  

१२ 

परु्ायिार वर्कास 
साझेिारी 
िनपालगढी 

0.00 0.00 45100000.00 10000000.00 0.00 30000000.00 

  

१३ 

क्षजल्ला समन्द्र्र् 
सलमलत र्डा 
कार्यलर्  

0.00 0.00 18000000.00 17900000.00 9783000.00 9783000.00 

  

  जम्मा 67642000.00 113142261.84 241700000.00 189730000.00 74749266.00 126783000.00   

ख.र ग.पूकँ्षजगत खचय कुल 
जम्मा 

409069000.00 321218423.94 484356000.00 508676500.00 298552002.00 411020433.00 
29.89 

चाल ुर पूकँ्षजगत खचयको 
कुल 

1006946000.00 984479636.84 1357046000.0 1410469000.0 792150990.0 1375208433.00 
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2.4 आ.र्. २०७९/०८० को प्रस्तावर्त बजेट तथा कार्यक्रमको साराशँ 

क्र.स. वर्र्र्गत सलमलतको क्षशर्यकगत कार्यक्रम 

बजेट स्रोत 

कुल जम्मा 
रु. हजारमा 

कैवफर्त वर्त्तीर् 
समानीकरण/आन्द्तररक 

स्रोत नगर 

संघ/प्रिेश 
शसयत  

  क. आलथयक वर्कास सलमलत          

१ आलथयक वर्कास नगर स्तररर् कार्यक्रम  ५५००  ५५००  

२ 

बेलर्ारी एग्रीकल्चर लाईभ स्टक एण्ड 
फुड सेक्र्रोटी लबशेर् अनिुान  ५००० ५०००  

३ पश ुवर्कास नगरस्तररर् कार्यक्रम 2000  2000  

४ पशु वर्कास शसयत  
800 

800 
 

५ कृवर् वर्कास नगर स्तररर् कार्यक्रम २०००  २०००  

६ कृवर् वर्कास शसयत  २९०० २९००  

७ 

उद्योग सहकारी प्रबद्धयन नगर स्तररर् 
कार्यक्रम 

1000 
 

1000 
 

८ 

नगरस्तररर् लघ ुउद्यम वर्कास 
कार्यक्रम  

100 
 

100 
 

९ शसतय लघ ुउद्यम वर्कास कार्यक्रम   2900 2900  

१० आलथयक वर्कास र्डास्तररर्  १४८५४  १४८५४  

 आलथयक वर्कास सलमलतको जम्मा २५४५४ ११६०० ३७०५४  

ख. सामाक्षजक वर्कास सलमलत         

१ लक्षित र्गय कुल कार्यक्रम ९७००  ९७००   

२ प्रथम जालत लिमाल वर्र्ेश कार्यक्रम २०००  २०००   

३ कला सावहत्र् संस्कृलत १५००  १५००   

४ नगर खेलकुि वर्कास सलमलत   ८०००  ८०००   

५ नगरस्तररर् सामाक्षजक िेि ३०५०३  ३०५०३   

६ क्षशिा िेि नगर स्तररर् कार्यक्रम १२०००  १२०००   

७ क्षशिा िेि शसतय कार्यक्रम 00 २२६१०० २२६१००   

८ स्र्ास््र् सिुार नगरस्तररर् कार्यक्रम १२१००  १२१००   

९ स्र्ास््र् िेि शसतय कार्यक्रम  ३६००० ३६०००   
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क्र.स. वर्र्र्गत सलमलतको क्षशर्यकगत कार्यक्रम 

बजेट स्रोत 

कुल जम्मा 
रु. हजारमा 

कैवफर्त वर्त्तीर् 
समानीकरण/आन्द्तररक 

स्रोत नगर 

संघ/प्रिेश 
शसयत  

१० आर्रेु्ि प्रबद्धयन नगरस्तररर् कार्यक्रम ९००  ९००  

११ आर्रेु्ि शसतय अनिुान 00 ३३०० ३३००  

१२ मवहला बालबाललका नगरस्तररर् १३००  १३००  

१३ 
र्रु्ा रोजगारीका लालग रुपान्द्तरण पहल 
पररर्ोजना 00 ३८०० ३८००  

१४ प्रिानमन्द्िी रोजगार कार्यक्रम 00 ३८०० ३८००  

१५ 
शसयत गररर् घर पवहचान पररचर्पि 
वर्तरण कार्यक्रम 00 २०० २००  

१६ शसयत सामाक्षजक वर्कास कार्यक्रम 00 २५०० २५००  

१७ सामाक्षजक वर्कास र्डास्तररर् कार्यक्रम १५३८६ ०० १५३८६  

१८ सामाक्षजक बाह्य 00 ३५०००० ३५००००  

 सामाक्षजक वर्कास कार्यक्रम जम्मा ९३३८९ ६२५७०० ७१९०८९  

ग. र्न र्ातार्रण तथा वर्पद् व्र्र्स्थापन         

१ 

र्ातार्रण तथा वर्पद् व्र्र्स्थापन 
नगरस्तर 

१३२०० ०० १३२०० 
  

२ नर्ीकरणीर् उजाय  00 ८०० ८००   

३ 

र्ातार्रण तथा वर्पद् व्र्र्स्थापन 
र्डास्तर 

२५० 00 २५० 
  

 

र्न र्ातार्रण तथा वर्पद् व्र्र्स्थापन 
जम्मा 

१३४२० ८०० १४२५० 
  

घ. भौलतक पूर्ायिार सलमलत         

१ भौतीक पूर्ायिार नगरस्तररर् कार्यक्रम 159599 ०० 159599   

२ समपरुक अनिुान  ०० २७००० २७०००   

३ आर्ास व्र्र्स्थापन कार्यक्रम ०० १०१०० १०१००   

४ 

खानेपानी सेर्ा वर्स्तार तथा पनुथायपना 
कार्यक्रम ०० 1500 १५००   

 लागत सहलभगता र पूँजीगत बाह्य स्रोत 00 १५८०११ १५८०११  
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क्र.स. वर्र्र्गत सलमलतको क्षशर्यकगत कार्यक्रम 

बजेट स्रोत 

कुल जम्मा 
रु. हजारमा 

कैवफर्त वर्त्तीर् 
समानीकरण/आन्द्तररक 

स्रोत नगर 

संघ/प्रिेश 
शसयत  

५ भौतीक पूर्ायिार र्डास्तररर् कार्यक्रम ६७६०६ 00 ६७६०६   

 भौलतक पूर्ायिार जम्मा 22720५ 196611 42381६   

ङ. सार्यजलनक सेर्ा तथा िमता वर्कास सलमलत         

१ 
सार्यजालनक सेर्ा तथा िमता वर्कास 
नगर स्तररर् 

१६५९५ ०० १६५९५ 
 

२ वर्िार्न सलमलत  २०० ०० २००  

३ सूचना प्रवर्लि शाखा शसयत ०० ३०० ३००  

४ 
राविर् पररचर्पि तथा पक्षिकरण वर्भाग 
शसतय 

०० १३०० १३०० 
 

५ 
सार्यजालनक सेर्ा तथा िमता वर्कास 
र्डा स्तररर् 

२०४  २०४ 
 

  

सार्यजलनक सेर्ा/िमता वर्कासको 
जम्मा  १६९९९ १६०० १८५९९  

  सबै वर्कास  सलमलतको जम्मा   १२१२८०८  

  

प्रशासलनक खचय (र्डाको ७७ लाख 
समेत)   

१६२४०० 
 

  कुल जम्मा   १३७५२०८  

आ.र्. २०७९।०८० को वर्र्र्गत सलमलत अनसुार प्रस्तावर्त व्र्र् वर्र्रण साराशँ (रु. हजारमा) 
 

लस.नं. वर्र्र्गत सलमलत जम्मा प्रलतशत 

१         आलथयक वर्कास सलमलत ३७०५४ 2.694 

२         सामाक्षजक वर्कास सलमलत ७१९०८९ 52.29 

३         र्न र्ातार्रण/वर्पद् व्र्र्स्थापन सलमलत १४२५० 1.036 

४         भौलतक पूर्ायिार वर्कास सलमलत ४२३८१६ 30.82 

५         सार्यजलनक सेर्ा/िमता वर्कास सलमलत १८५९९ 1.352 

६         प्रशासलनक खचय  १६२४०० 11.81 

  कुल जम्मा बजेट १३७५२०८ 100 
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2.5 र्ावर्यक बजेट तथा कार्यक्रम (वर्र्र्गत सलमलत अनसुार)  

2.5.1  आलथयक वर्कास सलमलत 
आ.र्.२०७9।०80 को र्ावर्यक बजेट तथा कार्यक्रम  

लस.नं. 
र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको 

नाम  

र्ोजना संचालन 
स्थान (टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उप
लब्िी 

बजेट स्रोत 
(रु.हजारमा) कुल 

रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 
सूचकहरु  ईक

ाइ
 

परर
मा
ण नगरको 

स्रोत 
लागत 

सहभागीता 

कार्यक्रम खचय 

1. आलथयक वर्कास             

1.1 आलथयक वर्कास नगर 
स्तररर् कार्यक्रम 

              

1 पर्यटन वर्कास, प्रर्ियन एरं् 
व्र्र्स्थापन कार्यक्रम 

नगरस्तर     ५००   ५००   

2 रू्र्ा स्र्रोजगार कार्यक्रम 
(कुक, हाउसवकवपङ्ग, रे्टर 
र हक्षस्पटाललटी मेनेजमेन्द्ट) 

नगरस्तर     ४५००   ४५००   

3 ऋवर्िेर् समिुार् उत्थान 
कार्यक्रम 

नगर स्तर     ५००   ५००   

  जम्मा       ५५००   ५५००   

१.२ बेलर्ारी एग्रीकल्चर लाईभ 
स्टक एण्ड फुड सेक्र्रोटी 
लबशेर् अनिुान 

              

४ कृवर् उिलम उत्पािन 
ताललम कृवर् सेर्ा केन्द्ि 

र्डा न ७      ५००   ५००   

५ कृवर्मा आिाररत  
उद्यमीहरुको स्तरोन्नती 

नगरस्तर     १०००   १०००   

६ पशपुिी व्र्र्सार्ीहरुको 
जोक्षखम बहन व्र्र्स्थापन 

नगरस्तर     १०००   १०००   

७ वर्ऊवर्जन बवृद्धका लालग 
साझेिारी कार्यक्रम 

नगरस्तर     १०००   १०००   
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लस.नं. 
र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको 

नाम  

र्ोजना संचालन 
स्थान (टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उप
लब्िी 

बजेट स्रोत 
(रु.हजारमा) कुल 

रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 
सूचकहरु  ईक

ाइ
 

परर
मा
ण नगरको 

स्रोत 
लागत 

सहभागीता 

८ लसचाई बाँि,पैनी, कुलो 
ममयत व्र्र्स्थापन 

नगरस्तर     १५००   १५००   

  जम्मा       ५०००   ५०००   

1.3 पश ुवर्कास नगरस्तररर् 
कार्यक्रम 

              

९ भेटेररनरी उपकरण खररि  नगरस्तर     200   200   

१० पशपुिी उपचार  नगरस्तर     500   500   

११ पशपुिी रोग लनरोिक 
खोप कार्यक्रम  

नगरस्तर     300   300   

१२ प्रर्ोगशाला (रोग लनिान)  नगरस्तर     250   250   

१३ पश ुआहारा बवर्यम मलाई  
लमलनवकट लबतरण  

नगरस्तर     100   100   

१४ वहउिे  घाँसको लबउ  नगरस्तर     250   250   

१५ माछा भरुा लबतरण  नगरस्तर     200   200   

१६ कार्यक्रम संचालनको लालग 
गाडी भाडा ढुर्ानी समेत  

नगरस्तर     50   50   

१७ व्र्र्सावर्क फामयमा 
भेटेररनरी लबज्ञ सेर्ा  

नगरस्तर     150   150   

  जम्मा       2000   2000   

1.4 पशु वर्कास शसयत               

18 कृलतम गभायिान लमसन 
कार्यक्रम  

नगरस्तर     300   300   

19 पशपुन्द्छी रोगको अन्द्रे्र्ण 
नमनुा संकलन तथा प्ररे्ण  

नगरस्तर     10   10   

20 इवपडेलमर्ोलोजीकल 
ररपोवटिंङ्ग  

नगरस्तर     20   20   
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लस.नं. 
र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको 

नाम  

र्ोजना संचालन 
स्थान (टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उप
लब्िी 

बजेट स्रोत 
(रु.हजारमा) कुल 

रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 
सूचकहरु  ईक

ाइ
 

परर
मा
ण नगरको 

स्रोत 
लागत 

सहभागीता 

21 पश ुसेर्ा वर्भाग र 
प्रािेक्षशक लनकार्मा 
पशपुन्द्छी त्र्ांक तथा पश ु
सेर्ाका कार्यक्रमको प्रगलत 
ररपोवटयङ्ग 

नगरस्तर     20   20   

22 एक पाललका एक 
भेटेररनरी डाक्टर  

नगरस्तर     450   450   

  जम्मा       800   800   

1.5 कृवर् वर्कास नगर स्तररर् 
कार्यक्रम 

              

23 मौरीपालन सम्बन्द्िी ताललम नगरस्तर     १००   १००   

24 क्रप कवटङ नगरस्तर     १५   १५   

25 च्र्ाउको स्पन वर्तरण 
५०% अनिुानमा 

नगरस्तर     १००   १००   

26 उन्नत जातको िानको 
वर्ऊ वर्तरण ५०% 
अनिुानमा 

नगरस्तर     ४००   ४००   

27 तरकारी र्ाली लसडवकट 
वर्तरण 

 नगरस्तर     ३००   ३००   

28 माटो लसवर्र संचालन र 
कृवर् चनु वर्तरण 

 नगरस्तर     ४६०   ४६०   

29 आकक्षस्मक र्ाली संरिण 
कार्यक्रम 

 नगरस्तर     ३००   ३००   

३० कृवर्र्न्द्ि ममयत सम्बक्षन्द्ि 
ताललम 

 नगरस्तर     १२०   १२०   

३१ कार्यलर् प्रर्ोजनको लालग 
इन्द्िन संचार तथा कार्यलर् 
संचालन वर्वर्ि 

 नगरस्तर     ७५   ७५   
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लस.नं. 
र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको 

नाम  

र्ोजना संचालन 
स्थान (टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उप
लब्िी 

बजेट स्रोत 
(रु.हजारमा) कुल 

रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 
सूचकहरु  ईक

ाइ
 

परर
मा
ण नगरको 

स्रोत 
लागत 

सहभागीता 

३२ वर्लभन्न कृवर् सामाग्री 
ढुर्ानी 

 नगरस्तर     ६०   ६०   

३३ सञ्चालन भएका वर्लभन्न 
कार्यक्रम अनगुमन तथा 
मूल्र्ाड्ढन 

 नगरस्तर     ७०   ७०   

  जम्मा       २०००   २०००   

1.6 कृवर् वर्कास शसयत               

३४ कवर् तथा पश ुसेर्ाका 
एक गाँउ एक 
प्रावर्लिकहरुको तलब भत्ता 

 नगरस्तर     २१०   २१०   

३५ वकसान सूक्षचकरण 
कार्यक्रम 

 नगरस्तर     २९०   २९०   

३६ पशपुन्द्छी तथा मत्स्र् 
त्र्ाड्ढ अध्र्ार्लिक 
कार्यक्रम  

 नगरस्तर     १००   १००   

३७ कृवर् स्नातक करार  नगरस्तर     ५००   ५००   

३८ आ.र्. २०७८।७९ मा 
स्थापना भएका पकेट 
वर्कास कार्यक्रमको 
लनरन्द्तरता (मकैर्ाली) 

 नगरस्तर     ६००   ६००   

३९ आ.र्. २०७९।८० मा 
नरँ्ा मकैबाली पकेट 
वर्कास कार्यक्रम सञ्चालन 

 नगरस्तर     १२००   १२००   

  जम्मा कृवर् वर्कास शसयत       २९००   २९००   
1.7 उद्योग सहकारी प्रबद्धयन 

नगर स्तररर् कार्यक्रम 
              

40 सहकारी लेखा 
अभीमकु्षखकरणा तालीम   

 नगरस्तर     250   250   
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लस.नं. 
र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको 

नाम  

र्ोजना संचालन 
स्थान (टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उप
लब्िी 

बजेट स्रोत 
(रु.हजारमा) कुल 

रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 
सूचकहरु  ईक

ाइ
 

परर
मा
ण नगरको 

स्रोत 
लागत 

सहभागीता 

41 सघ संस्था पररचालन 
सम्बन्द्िी प्रशासलनक 
तालीम  

 नगरस्तर     150   150   

42 COPOMIS पनुयताजगी 
ताललम  

 नगरस्तर     200   200   

४३ स्थानीर् तहमा रहेका 
उद्योग सूचीकरण सम्बन्द्िी 
सफ्टरे्र्र तालीम   

 नगरस्तर     १५०   १५०   

४४ संघसंथा तथा सहकारी 
अनगुमन (सफटरे्र 
प्रावर्लिक सहर्ोग समेत )   

 नगरस्तर     100   100   

४५ सहकारीहरुको अध्र्र्न 
अर्लोकन भ्रमण   

 नगरस्तर     150   150   

  जम्मा       1000   1000   

1.8 नगरस्तररर् लघ ुउद्यम 
वर्कास कार्यक्रम  

              

४६ गररबी लनर्ारणका लालग 
लघ ुउद्यम वर्कास – नर्ाँ 
लघ ुउद्यमी लसजयना गने 

नगरस्तर     100   100   

  जम्मा       100   100   
1.9 शसतय लघ ुउद्यम वर्कास 

कार्यक्रम  
              

४७ बजार प्रलतस्पिाय बवृद्ध 
गनयका लालग कक्षम्तमा ५ 
जनाको समहुमा प्रवर्लि 
हस्तान्द्तरण 

नगरस्तर     140   140 8.3 
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लस.नं. 
र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको 

नाम  

र्ोजना संचालन 
स्थान (टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उप
लब्िी 

बजेट स्रोत 
(रु.हजारमा) कुल 

रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 
सूचकहरु  ईक

ाइ
 

परर
मा
ण नगरको 

स्रोत 
लागत 

सहभागीता 

४८ गररबी लनर्ारणका लालग 
लघ ुउद्यम वर्कास – 
आर्श्कता पवहचानका 
आिारमा पनुतायजकी र 
एडभान्द्स सीप वर्कास 
ताललम कार्यक्रम 

नगरस्तर     400   400 8.3 

४९ गररबी लनर्ारणका लालग 
लघ ुउद्यम वर्कास – नर्ाँ 
लघ ुउद्यमी लसजयना गने 

नगरस्तर     २३६०   २३६० 8.3 

  जम्मा       2900   2900   

1.१0 आलथयक वर्कास र्ोजना 
र्डास्तररर्  

              

50 फलफूल वर्रुर्ा वर्तरण १ नं. र्डा     १५३   १५३   

51 वर्ऊ वर्जन  १ नं. र्डा     १००   १००   

52 बाख्रा सगुरुको पाठा पाठी 
वर्तरण 

१ नं. र्डा 
    १६५   १६५   

53 व्र्र्सावर्क तरकारी खेती  १ नं. र्डा     १५०   १५०   

54 स्र्रोजगारमलुक कार्यक्रम १ नं. र्डा     ५००   ५००   

५५ कुलो पैनी ममयत १ नं. र्डा     200   २००   

५६ भमूीगत लसचाइ १ नं. र्डा     120   १२०   

   जम्मा      1388   1388   

57 िमता वर्कास ताललम  २ नं. र्डा     300   300   

58 मवहला उध्र्मक्षशलता 
वर्कास ताललम  

२ नं. र्डा 
    200   200   

59 तरकारीबाली बेनाय उत्पािन 
प्रर्द्धयन कार्यक्रम 

२ नं. र्डा 
    २५०   २५०   
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लस.नं. 
र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको 

नाम  

र्ोजना संचालन 
स्थान (टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उप
लब्िी 

बजेट स्रोत 
(रु.हजारमा) कुल 

रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 
सूचकहरु  ईक

ाइ
 

परर
मा
ण नगरको 

स्रोत 
लागत 

सहभागीता 

६० नस्ल सिुारकालालग कृलतम 
गभयिान सेर्ा तथा 
पशपुालन प्रर्द्धयन कार्यक्रम 

२ नं. र्डा 
    १५०   १५०   

६१ रू्र्ा उद्यमक्षशलता  २ नं. र्डा     ३८५   ३८५   
  जम्मा      1285   1285   

62 रू्र्ा उद्यमक्षशलता ताललम 3 नं. र्डा     ५००   ५००   

63 पशपुन्द्छी कृर्कलाई 
ताललम कार्यक्रम 

3 नं. र्डा 
    २००   २००   

64 व्र्र्सावर्क वकसान लाई 
वर्ऊ, वर्रुर्ा र मल 
अनिुान कार्यक्रम 

3 नं. र्डा 
    २००   २००   

६५ मवहलाका लालग आर् 
आजयन ताललम तथा 
अनिुान कार्यक्रम 

3 नं. र्डा 
    २००   २००   

६६ आगयलनक तरकारी खेलतका 
लालग जनचेतना कार्यक्रम 3 नं. र्डा 

    १५०   १५०   

   कुल जम्मा      १२५०   १२५०   

67 खेलौना (डमी) लनमायण 
सम्बन्द्िी ताललम (मवहला 
लक्षित) 

४ नं. र्डा 
    ३००   ३००   

68 र्ाईररङ्ग सम्बन्द्िी ताललम 
(र्रु्ा लक्षित) 

४ नं. र्डा 
    ३००   ३००   

69 बाली वर्मा, पश ुवर्मा र 
कृर्क समहु गठन 
सम्बन्द्िी सचेतना तथा 
अर्लोकन सम्बन्द्िी कृर्क 
लक्षित कार्यक्रम 

४ नं. र्डा 

    ४००   ४००   
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लस.नं. 
र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको 

नाम  

र्ोजना संचालन 
स्थान (टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उप
लब्िी 

बजेट स्रोत 
(रु.हजारमा) कुल 

रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 
सूचकहरु  ईक

ाइ
 

परर
मा
ण नगरको 

स्रोत 
लागत 

सहभागीता 

७० लिमाल, थारु र खर्ास 
समिुार्को परम्परागत 
पोशाक लनमायण सम्बक्षन्द्ि 
ताललम 

४ नं. र्डा 

    २२५   २२५   

७१ अलतवर्पन्न र्गयका १६ 
िेक्षख २२ र्र्य उमेर 
समहुका वकशोर 
वकशोरीलाई आिारभतु 
कम्प्र्टुर ताललम 

४ नं. र्डा 

    ३००   ३००   

  जम्मा      १५२५   १५२५   

७२ िान र्ा मकैको वर्उ 
वर्रण 

र्डा न ५ 
    500   500   

७३ मवहला उद्यमक्षशलता 
प्रबद्धयन कार्यक्रम 
(वपछडीएका समिुार्) 

र्डा न ५ 
    ३५०   ३५०   

७४ होटल(कुवकङ)र्ा 
ईलेक्ट्रोलनक्स ताललम 
कार्यक्रम 

र्डा न ५ 
    200   200   

७५ चौिरी मवहलाको 
व्र्र्सावर्कता प्रबद्धयन गनय 
अचराखड्गी र्टु्टा भने ताललम 

र्डा न ५ 
    १४०   १४०   

७६ रामचन्द्रको बाँि लनमायण र्डा न ५     ५०   ५०   

७७ िनपालिेखी र्डा कार्ायलर् 
पैनी ममयत 

र्डा न ५ 
    ५०   ५०   

७८ ररु्तारा टोलको बस्नेत 
टोलमा बोररङ्ग लनमायण 

र्डा न ५ 
    ५०   ५०   

७९ बिु ुचौिरी लगार्त 
वकसानका लालग बोररङ्ग 

र्डा न ५ 
    ५०   ५०   
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लस.नं. 
र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको 

नाम  

र्ोजना संचालन 
स्थान (टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उप
लब्िी 

बजेट स्रोत 
(रु.हजारमा) कुल 

रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 
सूचकहरु  ईक

ाइ
 

परर
मा
ण नगरको 

स्रोत 
लागत 

सहभागीता 

८० ललम्ब ुटोल लसचाई बोररङ्ग र्डा न ५     ५०   ५०   
  कुल जम्मा      1440   1440   

81 र्डा लभिका कृर्क तथा 
साना व्र्र्सार्ीहरुलाई 
वर्वर्ि समाग्री अनिुान 

र्डा न. ६ 
    ५००   ५००   

82 एक र्डा एक उत्पािन 
कार्यक्रम 

र्डा न. ६ 
    ५००   ५००   

८३ बेलसक कम्प्र्टुर तालीम र्डा न. ६     २००   २००   
   कुल जम्मा      १२००   १२००   

84 मवहला लसलाई कटाइ 
ताललम तथा लसलाई मेलसन 
अनिुान 

र्डा न. ७ 
    ४४७   ४४७   

85 लबपन्न पररर्ारलाई  
सगुरुपाठा वर्तरण 

र्डा न. ७ 
    १००   १००   

86 एक र्डा एक उत्पािन 
कार्यक्रम 

र्डा न. ७ 
    ५००   ५००   

87 लबपन्नर्गय आर् आजयन 
ताललम 

र्डा न. ७ 
    २००   २००   

88 आदिर्ासी जनजाती 
सा.भर्न पररसरमा 
फलफुल वर्रुर्ा रोपण 

र्डा न. ७ 
    १००   १००   

   कुल जम्मा      १३४७   १३४७   

89 र्रु्ा लक्षित कम्प्र्टुर 
ताललम 

र्डा न ८ 
    300   300   

90 मवहला लक्षित कार्यक्रम 
लसलाइ मेलसन खररि 

र्डा न ८ 
    300   300   

91 मवहला लक्षित कार्यक्रम 
झोला बनाउने ताललम 

र्डा न ८ 
    100   100   
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लस.नं. 
र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको 

नाम  

र्ोजना संचालन 
स्थान (टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उप
लब्िी 

बजेट स्रोत 
(रु.हजारमा) कुल 

रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 
सूचकहरु  ईक

ाइ
 

परर
मा
ण नगरको 

स्रोत 
लागत 

सहभागीता 

92 मवहलाहरुको लालग 
उद्घोर्ण ताललम 

र्डा न ८ 
    150   150   

९३ ब्र्वुट पालयर ताललम र्डा न ८     200   200   

९४ कृवर् समहुहरुलाई ताललम 
तथा अध्र्र्न अर्लोकन र्डा न ८ 

    200   200   

९५ लक्षित र्गयलाई सामान 
वर्तरण 

र्डा न ८ 
    200   200   

  कुल जम्मा      1450   1450   

९६ एक र्डा एक उत्पािन 
कार्यक्रम 

र्डा न. ९ 
    ५००   ५००   

९७ व्र्र्सार्ी आर्मलुक 
ताललम कार्यक्रम 

र्डा न. ९ 
    १६८   १६८   

९८ िललत तथा आदिर्ासी 
जनजाती व्र्र्सार् संचालन 
सामाग्री हस्तान्द्तरण 
कार्यक्रम 

र्डा न. ९ 

    २००   २००   

९९ व्र्वुटपालयर ताललम र्डा न. ९     २००   २००   

१०० वकशोर वकशोरी लाई 
कम्प्र्टुर ताललम 

र्डा न. ९ 
    १५०   १५०   

१०१ कृवर् लसँचाई बाँि पैनी 
लनमायण 

र्डा न. ९ 
    २००   २००   

  जम्मा      १४१८   १४१८   

102 प्रथमजाती लिमाल मवहला 
पेटानी बनु्द् न ेताललम  

र्डा न. १० 
    ११८   ११८   

103 मवहला ढाका बनुाई 
ताललम 

र्डा न. १० 
    ५००   ५००   

104 कुक ताललम  र्डा न. १०     ३००   ३००   
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लस.नं. 
र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको 

नाम  

र्ोजना संचालन 
स्थान (टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उप
लब्िी 

बजेट स्रोत 
(रु.हजारमा) कुल 

रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 
सूचकहरु  ईक

ाइ
 

परर
मा
ण नगरको 

स्रोत 
लागत 

सहभागीता 

१०५ आदिर्ासी जनजाती  र्डा न. १०     १५०   १५०   

१०६ िललत समिुार् बंगरु पाठा 
वर्तरण  

र्डा न. १० 
    २००   २००   

  जम्मा      १२६८   १२६८   

107 लबपन्न िललत मवहला 
कृष्टल ताललम 

र्डा न. ११ 
जना २० १५०   १५०   

108 र्रु्ा लक्षित कुक रे्टर 
ताललम 

र्डा न. ११ 
जना १५ २००   २००   

109 जनजालत मवहला बंगरु 
ताललम 

र्डा न. ११ 
जना २० १००   १००   

110 अन्द्र् मवहला लक्षित 
मन्द्टेर्श्री ताललम 

र्डा न. ११ 
जना १५ १५०   १५०   

111 जेष्ठ नागररक फुल सजार्ट 
ताललम 

र्डा न. ११ 
जना २५ १००   १००   

112 पलक्षम्बङ तथा र्ाईररङ 
ताललम 

र्डा न. ११ 
जना २० २५०   २५०   

११३ लबपन्न पररर्ार आर् आजयन 
ताललम 

र्डा न. ११ 
जना ५२ १३२.५   १३२.५   

११४ पश ुस्र्ास््र् कार्यकताय 
उत्पािन ताललम 

र्डा न. ११ 
जना ५ २००   २००   

  जम्मा       १२८३   १२८३   
  आलथयक वर्कास नगरस्तररर्        १०६००   १०६००   
  आलथयक वर्कास शसयत        ११६००   ११६००   
  आलथयक वर्कास र्डास्तररर्        १४८५४   १४८५४   
  आलथयक वर्कास कुल जम्मा       ३७०५४   ३७०५४   
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2.5.2 सामाक्षजक वर्कास सलमलत आ.र्.२०७९।०८० को र्ावर्यक बजेट तथा कार्यक्रम 

                                   अनसूुक्षच ३ 

 

लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
कार्यक्रम खचय 

2 सामाक्षजक वर्कास             

2.1 सामाक्षजक वर्कास नगर स्तररर् 
कार्यक्रम लक्षित र्गय 

              

  मवहला               

११५ लोकसेर्ा तर्ारी किा   नगरस्तर     ५००   ५००   

११६ मवहलाहरुको लालग काननुी 
सािरता ताललम 

 नगरस्तर     ३००   ३००   

११७ स्थानीर् कच्चा पिाथयमा आिाररत 
उिमक्षशलता लबकास   

 नगरस्तर     ५००   ५००   

११८ मवहलाहरुका लालग नपेाली सेना, 
जनपि, सशस्त्र सरुिाकमी परीिा 
तर्ारी   

 नगरस्तर     ४००   ४००   

११९ वकशोरी आत्मरिा तालीम  नगरस्तर     १००   १००   

१२० मवहला वहन्द्सा लनर्ारण कोर्  नगरस्तर     १००   १००   

१२१ मवहला सशक्षिकरण   नगरस्तर     १००   १००   

  जम्मा       २०००   २०००   

  बालर्ाललका               

१२२ र्डा तथा नगर स्तररर् बालक्लब 
संजाल गठन र पररचालन 

नगर स्तर     ५००   ५००   

१२३ बालर्ाललका क्षस्थलतपि लनमायण नगर स्तर     ३५०   ३५०   

१२४ बालमैिी लगानी र्ोजना तजुयमा नगर स्तर     ३५०   ३५०   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
१२५ बालमैिी स्थानीर् शासनका 

सूचकहरु कार्ायन्द्र्र्न बाल बचाउ 
स्र्ास््र् , बाल वर्कास क्षशिा, बाल 
संरिण र बाल सहभालगता प्रर्द्धयन  

नगर स्तर     ८००   ८००   

  जम्मा       २०००   २०००   

  आदिर्ासी जनजालत               

१२६ आिीर्ासी जनजाती गरीब,लबपन्न 
तथा जेहेन्द्िार वर्द्याथीहरुलाई 
छािार्तृ्ती र सामाग्री वर्तरण 
कार्यक्रम 

 नगरस्तर     ६५०   ६५०   

१२७ बेलबारी नगरपाललकामा रहेका र 
११ र्टै र्डाका आदिर्ासी 
जनजातीहरुलाई ताललम, 
शसक्षिकरण, िमता वर्कास, 
नेततृ्र् वर्कास, प्रक्षशिण र 
जनचेतनामलुक कार्यक्रम 

 नगरस्तर     ६५०   ६५०   

१२८ आिीर्ासी जनजातीहरुको संस्थागत 
वर्कास तथा परुाताक्षत्र्क महत्र्का 
संस्कार,संस्कृती,परम्परागत भेर्भरु्ा, 
मौलीक  गाजाबाजा संरिण,सम्र्द्धयन 
वर्कास कार्यक्रम 

 नगरस्तर     ७००   ७००   

  जम्मा       २०००   २०००   

  अपाङ्गता                

१२९ अपाङ्गता भएका ब्र्क्षिहरुका लालग 
लघ ुउद्यमलसलता वर्कास   

नगर स्तर जना   ३००   ३००   

१३० नेिवहन संघ भर्न व्र्र्स्थापन       २००   २००   

१३१ बेसीक कम्प्र्टुर ताललम  नगर स्तर जना   १५०   १५०   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
१३२ अपाङ्गता भएका वर्द्याथीहरुलाई 

शैक्षिक सामाग्री सहर्ोग 
नगर स्तर     २००   २००   

  जम्मा        ८५०   ८५०   

  अपाङ्गगता सहार्क सामाग्री खररि               

१३३ अपाङ्गगता सहार्क सामाग्री खररि  नगर स्तर     500   ५००   
  जम्मा        500   ५००   

  िललत               

१३४ िललत र्गय उत्थान कार्यक्रम  नगर स्तर     ८५०   ८५०   

  जम्मा        ८५०   ८५०   

  जेष्ठ नागररक               

१३५ जेष्ठ नागररक आरोग्र् चौतारी 
व्र्र्स्थापन 

 नगर स्तर     ७००   ७००   

१३६ जेष्ठ नागररक सम्मान कार्यक्रम नगर स्तर     १५०   १५०   

  जम्मा        ८५०   ८५०   

  वपछडा र्गय               

१३७ वपछडार्गय उत्थान कार्यक्रम नगर स्तर     ६५०   ६५०   

  जम्मा        ६५०   ६५०   

  लक्षित र्गय कुल जम्मा       ९७००   ९७००   

2.2 प्रथम जालत लिमाल वर्र्शे कार्यक्रम               

१३८ लिमाल भार्ा रेलडर्ो कार्यक्रम नगर स्तर     १००   १००   

१३९ घरेल ुतान ताललम र व्र्र्स्थापन  नगर स्तर     २००   २००   

१४० लिमालजाती क्षजवर्त संग्राहलर् तथा 
होमस्टे व्र्र्स्थापन 

नगर स्तर     १७००   १७००   

  जम्मा        २०००   २०००   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
2.3 कला सावहत्र् संस्कृलत               

१४१ बेलबारी कला सावहत्र् प्रलतष्ठान 
भर्न लनमायण 

नगर स्तर     ८००   ८००   

१४२ बेलबारी आईडल नगर स्तर     ३००   ३००   

१४३ पसु्तक प्रकाशन  नगर स्तर     १००   १००   

१४४ बेलर्ारी अनसुन्द्िान केन्द्र 
अनसुन्द्िान सहर्ोग  

नगर स्तर     २००   २००   

१४५ लथएटर नाट्यशाला सम्बन्द्िी 
क्षशपवर्कास 

नगर स्तर     १००   १००   

  जम्मा       १५००   १५००   

2.4 नगर खेलकुि वर्कास सलमलत                 

146 खेलकुि वर्कास कार्यक्रम नगर स्तर     ८०००   ८०००   

  खेलकुि जम्मा       ८०००   ८०००   

२.५ नगरस्तररर् सामाक्षजक ििे               

१४७ र्ाल वर्कास सहजकताय र वर्द्यालर् 
कमयचारीको तलर् 

नगर स्तर     11303   11303   

१४८ जनता उपचार कोर् नगर स्तर     4000   4000   

१४९ िःुखमा नगरपाललका कार्यक्रम  नगर स्तर     २१००   2100   

१५० छोरी बचाउँ अलभर्ान कार्यक्रम नगर स्तर     २१००   2100   

१५१ सामाक्षजक पररचालन तथा 
व्र्र्स्थापन 

नगर स्तर     500   500   

१५२ स्थानीर् सरुिा साझेिारी र 
सहकार्य 

नगर स्तर     1500   1500   

१५३ अलत लबपन्न पररर्ार खाद्य सरुिा 
कार्यक्रम 

नगर स्तर     ५००   500   

१५४ मनमोहन पेललटेकलनक इक्षन्द्स्टच्रू्ट 
छािर्तृ्ती   

नगर स्तर     ५००   500   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
१५५ मिन भण्डारी स्मलृत प्रलतष्ठान नेपाल 

शैक्षिक उपहार कोर् अनिुान  
नगर स्तर     ५००   500   

१५६ बेलबारी बहमुकु्षख क्र्ाम्पस संचालन 
अनिुान 

नगर स्तर     ५०००   5000   

१५७ लाग ुपिाथय प्रर्ोगकताय रू्र्ारू्र्ती 
पूनस्थायपना कार्यक्रम 

नगर स्तर     ५००   500   

१५८ प्रहरी कार्ायलर्को समन्द्र्र्मा लाग ु
और्ि सचेतना 

नगर स्तर     ५००   500   

१५९ अन्द्र् सामाक्षजक िेि सिुार नगर स्तर     १५००   1500   

  नगरस्तररर् सामाक्षजक ििे जम्मा       30503   30503   
2.6 क्षशिा ििे नगर स्तररर् कार्यक्रम               

१६० मातभृार्ामा क्षशिा सम्भाव्र्ता तथा 
कार्यर्ोजना लनमायण 

नगर स्तर     १५०   १५०   

१६१ सार्यजलनक क्षशिा सर्लीकरण तथा 
इलसइलससँगको सहकार्य कार्यक्रम  

नगर स्तर     १५५०   १५५०   

१६२ इ-हाक्षजरी तथा लसलस क्र्ामरा 
व्र्र्स्थापन 

नगर स्तर     ५००   ५००   

१६३ वर्द्यालर् तथा उच्च क्षशिा 
छािर्तृ्ती (बेलबारी क्र्ाम्पस ) 

नगर स्तर     २०००   २०००   

१६४ वर्द्यालर् अनगुमन सपुरीरे्िण ( 
वर्क्षशवष्टकृत समेत) 

नगर स्तर     २००   २००   

१६५ लसल्भर भोललक्षन्द्टर्सयको पररचालन  नगर स्तर     ४५०   ४५०   

१६६ वर्द्यालर्हरुको र्गीकरण   नगर स्तर     १००   १००   

१६७ पाठ्यक्रम, क्षशिण सामग्री, सूचना 
तथा संचार प्रवर्लिका सामग्रीको 
व्र्र्स्थापनका लालग ििता वर्कास  

नगर स्तर     २५०   २५०   

१६८ सनु्द्िर वर्द्यालर् कार्यक्रम 
कार्ायन्द्र्र्न तथा फूलर्ारी 
प्रलतर्ोलगता 

नगर स्तर     २५०   २५०   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
१६९ वर्द्यालर् क्षशिा िेिका 

जनशक्षिहरुको िमता वर्कास  
नगर स्तर     ४००   ४००   

१७० उत्कृष्ट क्षशिक, कमयचारी तथा 
वर्द्याथी तथा वर्द्यालर्लाई परुस्कार  

नगर स्तर     ३००   ३००   

१७१ स्थानीर् वर्र्र्का लागी सन्द्िभय 
सामग्री लेखन  

नगर स्तर     ५००   ५००   

१७२ प्रिानाध्र्ापकहरुको मालसक रै्ठक 
व्र्र्स्थापन  

नगर स्तर     १५०   १५०   

१७३ शैक्षिक क्र्ालेण्डर प्रकाशन तथा 
कोरोना िलत न्द्रू्नीकरणका लालग 
शैक्षिक कार्य र्ोजना लनमायण र 
कार्ायन्द्र्र्न  

नगर स्तर     १५०   १५०   

१७४ आिारभतू तह (किा ३, ५, ८) 
र ११ समेतको परीिा व्र्र्स्थापन 

नगर स्तर     १५००   १५००   

१७५ वर्व्र्स,प्रिानाध्र्ापक र क्षशिकहरु 
र्ीच कार्य सम्पािन करार  

नगर स्तर     १५०   १५०   

१७६ बाल संसि कार्यक्रम सञ्चालन नगर स्तर     १९०   १९०   

१७७ र्ोग तथा ह्यापीनेस किा नगर स्तर     २००   २००   

१७८ अर्लोकन भ्रमण नगर स्तर     २००   २००   

१७९ एक क्षशिक एक ल्र्ापटप नगर स्तर     ३१०   ३१०   

१८० स्काउट कार्यक्रम सञ्चालन  नगर स्तर     २००   २००   

१८१ वर्द्यालर् भौलतक सिुार र भैपरी  नगर स्तर     २०००   २०००   

१८२ वर्द्यालर् स्तरीर् वर्लभन्न प्रलतर्ोलगता  
तथा प्रलतभाको खोजी कार्यक्रम 
सञ्चालन   

नगर स्तर     ३००   ३००   

  कुल जम्मा       १२०००   १२०००   

2.7 क्षशिा ििे शसतय कार्यक्रम               
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
१८३ सबैका लालग क्षशिा आिारभतू तह 

(आिारभतू तहका स्र्ीकृत 
िरबन्द्िीका क्षशिक राहत, अनिुान 
क्षशिक तथा वर्शेर् क्षशिा पररर्ि 
अन्द्तगयतका क्षशिक÷ कमयचारीहरु 
समेतका लालग तलब भत्ता, ( 
१.१.३.३ ) 

नगर स्तर 

    

128900 

  

128900   

१८४  माध्र्लमक तह (माध्र्लमक तहका 
स्र्ीकृत िरर्न्द्िीका क्षशिक, राहत 
अनिुान क्षशिकका लालग तलब 
भत्ता अनिुान ( लबशेर् क्षशिा 
पररर्ि अन्द्तगयतका 
क्षशिक÷कमयचारी प्रावर्लिक िारका 
प्रक्षशिक समेत) (1.1.3.4) 

नगर स्तर 
    

36500 

  

36500   

१८५ वर्द्यालर् िेि वर्कास कार्यक्रम 
(क्षजल्लास्तर) प्रारक्षम्भक बाल 
वर्कास सहजकतायहरुको 
पाररश्रलमक तथा वर्द्यालर् कमयचारी 
व्र्र्स्थापन अनिुान  (1.1.4.1) 

नगर स्तर 

    

13170 
  

13170   

१८६ सार्यजलनक वर्द्यालर्का 
वर्द्याथीहरुका लालग लनशलु्क 
पाठर्पसु्तक अनिुान (2.4.6.1) 

नगर स्तर 

  

6528 

  

6528 
 

१८७ तोवकएका वर्द्याथीको दिर्ा 
खाजाका लालग वर्द्यालर्लाई 
अनिुान (2.7.11.1) 

नगर स्तर 

    

13437 

  

13437   

१८८ वर्द्यालर् सञ्चालन तथा व्र्र्स्थापन 
अनिुान (2.7.13.10) 

नगर स्तर 

    

2532 

  

2532   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
१८९ शैक्षिक पहचु सलुनक्षश्चतता 

अनौपचाररक तथा रै्कक्षल्पक क्षशिा 
कार्यक्रम (परम्परागत वर्द्यालर्, 
रै्कक्षल्पक वर्द्यालर्, सािरता र 
लनरन्द्तर क्षशिाका कार्यक्रम समेत) 
(2.7.13.11) 

नगर स्तर 

    

600 

  

600   

१९० वर्द्यालर्मा शैक्षिक गणुस्तरु 
सदुृढीकरण एर्म ्कार्यसम्पािनमा 
आिाररत प्रोत्साहन अनिुान 
(2.7.13.13) 

नगर स्तर 
    

4900 

  

4900   

१९१ सामिुावर्क वर्द्यालर्का 
छािाहरुलाई लनशलु्क स्र्ालनटरी 
प्र्ाड व्र्र्स्थापन (2.7.13.23) 

नगर स्तर 

    
3283 

  

3283   

१९२ माध्र्लमक तह किा (९–१०) 
मा अंग्रजेी, गक्षणत र वर्ज्ञान 
वर्र्र्मा क्षशिण सहर्ोग अनिुान 
(2.7.13.40) 

नगर स्तर 

    

2735 

  

2735   

१९३ आिारभतू तह किा (६–८) मा 
अंग्रजेी, गक्षणत र वर्ज्ञान वर्र्र्मा 
क्षशिण सहर्ोग अनिुान 
(2.7.13.41) 

नगर स्तर 

    

725 

  

725   

१९४ कोलभड –१९ बाट पगुकेो शैक्षिक 
िलतको पररपरुण तथा अन्द्र् 
वर्पिको व्र्र्स्थापन अनिुान 
(2.7.13.49) 

नगर स्तर 

    

500 

  

500   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
१९५ प्रलत वर्द्याथी लागतका आिारमा 

क्षशिण लसकाई सामग्री तथा 
लडक्षजटल लसकाइ अनिुान 
(2.7.13.50) 

नगर स्तर 

    

4143 

  

4143   

१९६ सस्थागत िमता वर्कास परीिा 
सञ्चालन एर्म ्व्र्र्स्थापन अनिुान 
(2.7.13.51) 

नगर स्तर 

    

832 

  

832   

१९७ रािपलत रलनङ्ग लसल्ड प्रलतर्ोलगता 
(स्थानीर् तह स्तरीर्) 
(2.7.14.1) 

नगर स्तर 
    

100 

  

100   

१९८ सार्यजलनक वर्द्यालर्मा अध्र्र्नरत 
वर्द्याथीहरुका लालग छािर्कृ्षत्त 
(आर्ासीर् तथा गैर आर्सीर्) 
(7.2.1.1) 

नगर स्तर 

    

2215 

  

2215   

१९९ केन्द्रबाट छनौट भएका नमनुा 
वर्द्यालर्, वर्शेर् वर्द्यालर्को 
क्रमागत भर्न लनमायण तथा किा 
११ स्तरोन्नती भएका प्रावर्लिक 
वर्द्यालर्लाई अनिुान 
(11.1.2.445) 

नगर स्तर 

    

5000 
  

5000   

  क्षशिा शसयत कुल जम्मा       226100   226100   

2.8 स्र्ास््र् सिुार नगरस्तररर् 
कार्यक्रम 

              

200 मवहलाहरुको पाठेघरको मखुको 
क्र्ान्द्सर जाच 

नगर स्तर पटक ४ ४००   ४००   

201 मवहला स्र्ास््र् स्रं्र्सेवर्का 
प्रोत्साहन 

नगर स्तर जना ३५ १४७०   १४७०   

202 २४ घण्टा सस्थागत प्रसतुी 
सचालन व्र्र्स्थापन 

नगर स्तर दिन ३६५ ७५   ७५   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
203 पणुयखोप डेटा भेररवफकेसन र 

सलुनक्षश्चतता 
नगर स्तर पटक १ ५०   ५०   

204 लनशलु्क लबतरणको लालग और्िी, 
ल्र्ाब केलमकल  तथा सक्षजयकल 
सामाग्री तथा उपकरण खररि 

नगर स्तर पटक ३ ३०००   ३०००   

205 मालसक अियर्ावर्यक र्ावर्यक प्रगलत 
सलमिा कार्यक्रम 

नगर स्तर पटक १२ ५०   ५०   

206 अस्पताल,प्राथलमक स्र्ास््र् केन्द्र/ 
स्र्ास््र् चौकी र आिारभतु 
स्र्ास््र् केन्द्र  वर्द्यतु 
महसलु,ईन्द्टरनेट सेर्ा,लगार्त 
कार्ायलर् संञ्चालन  खचय  

नगर स्तर पटक ११ ७७०   ७७०   

207 स्र्ास््र् संस्थाको लागी ल्र्ाब 
केलमकल तथा ल्र्ाब उपकरण 
सामाग्री खररि र्डा न 
२,६,१०,११, 

नगर स्तर पटक १ ५००   ५००   

208 इन्द्िन तथा संचार खचय  नगर स्तर पटक १२ ५०   ५०   

209 और्िी तथा ल्र्ाब सामाग्री ढुर्ानी नगर स्तर पटक १२ ५०   ५०   

210 ओ.वप.डी  टकेट काबयन सवहत 
तथा HIMS Tools छपाई 

नगर स्तर पटक १२ २००   २००   

211 एच लब र्ान ए लस (HB1AC)  र  
सोलडर्म पोटालसर्/ ईलेक्ट्रोलाईट 
एनालाईजर मेलसन खररि 

नगर स्तर पटक १ ५००   ५००   

212 स्र्ास््र् संस्थाको लागी कम्पटुर 
तथा वप्रन्द्टर खररि 

नगर स्तर पटक १ ९००   ९००   

२१३ स्र्ास््र् संस्थाको  फलनयचर  खररि नगर स्तर पटक १ ८००   ८०० ३.४ 

२१४ स्र्ास््र् संस्थाको विज 
(Domestric ) 

नगर स्तर थान ११ ३८५   ३८५ ३.२ 
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
२१५ सपयिंश उपचार केन्द्रमा कमयचारी  

तलब भत्ता प्रसाशलनक खचय 
व्र्र्स्थापन  

नगर स्तर पटक १२ १५००   १५०० ३.१ 

२१६ सपयिंश उपचार केन्द्रमा और्िी  
व्र्र्स्थापन  

नगर स्तर पटक १ ३००   ३०० ३.२ 

२१७ नगर अस्पताल ल्र्ार् सेर्ा  
उपकरण तथा सामाग्री खररि  

नगर स्तर पटक १ ५००   ५०० ३.४ 

२१८ नसने रोग सम्बनलि जनचेतना 
मलुक कार्यक्रम 

नगर स्तर पटक १ ५०   ५० 3. सबै 

२१९ DHIS 2 सम्बनलि  
स्र्ास्थर्कमीहरुलाई ताललम 

नगर स्तर पटक १ ५०   ५० 3.सबै 

२२० र्थीङ्ग सेन्द्टर वर्स्तार  नगर स्तर   २ ५००   ५००   

  जम्मा       १२१००   १२१००   

2.9 स्र्ास््र् िेि शसतय कार्यक्रम               

२२१ स्थानीर् तहका स्र्ास््र् 
चौकी,प्रा.स्र्ा.के र अस्पतालमा 
कार्यरत कमयचारीहरुको तलब. 
महगी भत्ता, स्थालनर् भत्ता, पोर्ाक 
लगार्त प्रशासलनक खचय समेत 

      २४७००   २४७००   

२२२ स्र्ास््र् संस्थामा आकक्षस्मक 
अर्स्थामा और्लि एरं् ल्र्ाब  
ल्र्ाब सामाग्री ढुर्ानी, फमय फरमेट 
फोटोकपी,ममतय सम्भार, ल्र्ार् 
तथा आर्श्र्क सामाग्री खररि र 
ई-वट.लब रक्षजस्टर अध्र्ार्लिक, 
वर्र्श् िर्रोग दिर्स, अियर्ावर्यक 
सलमिा, कोहटय वर्श्लरे्ण सम्बन्द्िी 
कार्यक्रम  

      ११४   ११४   



नगर वर्कास र्ोजना (Municipality Development Plan) आ.र्. २०७९/०८०     - 72 - 

लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
२२३ िर्रोगका जोक्षखम समहु तथा 

स्र्ास््र् सेर्ाको पहचु कम भएका 
समिुार्मा सकृर् िर्रोग खोज 
पड्ताल कार्यक्रम. पररर्ारको 
सिस्र्हरुको सम्पकय  
पररिण,समिुार्मा िरर्रोगका 
लबरामीहरुको खोजपड्तालका  
कार्यक्रम  पररर्ारका सिस्र्हरुको 
सम्पकय  पररिण एरं् बालबाललकामा 
िर्रोग रोकथाम सम्बक्षन्द्ि 
टी.वप.टी कार्यक्रम   

      १०४   १०४   

२२४ कम्र्लुनवट डट्स कार्यक्रम 
कार्यक्रम र स्र्ास्थर् कमीहरुलाई 
मोडलुर ताललम 

      ८२   ८२   

२२५ पररर्ार लनरे्जन वकशोर वकशोरी 
तथा प्रजनन ्स्र्ास््र् कार्यक्रम 

      ५८०   ५८०   

२२६ पोर्ण कार्यक्रम       ८२३   ८२३   

२२७ मात ृतथा नवर्शश ुकार्यक्रम 
अन्द्तरगयत आमा सरुिा,  गभयर्लत 
उत्प्रणेा सेर्ा. न्द्र्ानो झोला र 
लनशलु्क गभयपतन कार्यक्रम  । 

      १३१२   १३१२   

२२८ मात ृतथा  नर्क्षशश ुकार्यक्रम 
संचालन 

      ११३४   ११३४   

२२९ कोलभड १९ खोप अलभर्ान तथा 
बषु्टर डोज खोप समेत संचालन 
ब्र्बस्थापन( पाललकास्तर र्ोजना र 
पाललका तथा स्र्ास्थर् संस्था 
स्तररर् सपुररबेिण) 

      ३३६   ३३६   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
२३० लनर्लमत खोप सदुृवढकरण, 

पणुयखोपको दिगोपना र सरसफाई 
प्रर्द्धयन  कार्यक्रम लनरन्द्तरताको 
लालग सकु्ष्मर्ोजना अद्यार्लिक र 
पाललका समन्द्र्र् सलमलतको 
अलभमकु्षखकरण र र्ोजना २ दिने र 
पूणयखोप न.पा सलुनक्षश्चताको लालग 
स्र्ास््र् कमीबाट र्डामा घरिरुी 
सरे्िण, पाललकाबाट र्डा 
भेररवफकेसन. अनगुमन तथा घोर्णा 
सभा व्र्र्स्थापन तथा घोर्णा 
भएकामा दिगोपना कार्म गने 

      २१५   २१५   

२३१ प्रजनन ्रुगणे्ता स्र्ास््र् सेर्ा       २००   २००   

२३२ Inj. Oxytoxin भण्डारणका लालग 
ILR Refeigerator  खररि 

      ४००   ४००   

२३३ CBIMNCI  कार्यक्रम ( कार्यक्रम 
सलमिा स्थलगत अनकु्षशिण  
समता र पहचु कार्यक्रम    

      ५००   ५००   

२३४ पशपुन्द्छी आदिबाट हनुे ईन्द्फुन्द्जा  
बडय फ्ल,ु AMR, लसक्षस्टसकोक्षशस , 
टक्सोप्लाज्मलसस, आदि वर्लभन्न 
सरुर्ा रोग सम्बन्द्िी रोकथाम तथा 
लनर्न्द्िणका लालग सचेतना 
कार्यक्रम 

      २०   २०   

२३५ कोलभड १९ लगार्त महामारीजन्द्र् 
रोगको रोकथाम, लनर्न्द्िण तथा 
लनगरानीका लागी सरोकारर्ाला 
सँग अन्द्तरवक्रर्ा तथा RRT 
स्र्ास््र्कमी पररचालन   

      ५०   ५०   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
२३६ हात्तीपाइयले रोग वर्रुद्धको आम 

और्िी सेर्न कार्यक्रम ( MDA) 
कार्यक्रम सञ्चालन ( १५ 
क्षजल्लाका १९० पाललका ) 

      १२००   १२००   

२३७ पाललकामाहरुमा स्र्ीकृत लनिेक्षशका 
अनुसार गठित Rapid Respone 

Team तथा Rick communication 

and community egagement Team 

लाई अलभमखुीकरण, महामारी/ 
जनस्र्ास््र् असर पने घटनाहरुको 
व्र्र्स्थापनका लालग  कक्षम्तमा 
बर्यमा िईु पटक सम्बक्षन्द्ित 
सरोकारर्ालाहरु समेतको 
सहभालगमा सलमिा गोवष्ठ  

      १३०   १३०   

२३८ पाललकास्तरमा  स्र्ास््र् 
संस्थाहरुको मालसक 
रै्ठक,डाटाभेररवफकेसन एरं् 
गणुस्तर सिुार साथै अियर्ावर्यक एरं् 
र्ावर्यक सलमिा 

      ११५   ११५   

२३९ स्र्ास््र् सचुना साथै आएमइ 
सदुृवढकरण कार्यक्रम 

      ६५   ६५   

२४० कोलभड-१९  भ्र्ाक्षक्सनको  
लडक्षजटाईजेसन तथा क्रू् आर कोडय 
प्रमाक्षणकरण      

      १२०   १२०   

२४१ राविर् स्र्ास्थर् क्षशिा सचुना तथा 
संचार केन्द्र 

          ०   

२४२ वर्द्यालर् स्र्ास््र् क्षशिा/आमा 
समहु तथा मवहला स्र्ास््र् स्र्रं् 
सेवर्काहरुका लालग सामाक्षजक 
व्र्र्हार पररर्तयन कार्यक्रम 

      ७५   ७५   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
२४३ सलुतयजन्द्र् पिाथय सेर्नको 

न्द्रू्लनकरण सम्बक्षन्द्ि सचेतना 
कार्यक्रम 

      २५   २५   

२४४ आिारभतु तथा आकक्षस्मक  
स्र्ास््र् सेर्ाका लालग और्िीको 
खररि   

      २२०५   २२०५   

२४५ स्र्ास््र्(आिारभतु स्र्ास््र् केन्द्र,  
स्र्ास््र् चौकी,) आिारभतु  
अस्पतालको न्द्रू्नतम सेर्ा  
मापिण्ड कार्यक्रम  अलभमखुीकरण 
सलमिा फलोअप, अनगुमन तथा 
सदु्धवढकरण समेत 

      १७०   १७०   

२४६ नाक, कान, घाटी तथा मखु 
स्र्ास््र् सम्बन्द्िी अलभमखुीकरण  

      १२५   १२५   

२४७ राविर् मवहला स्र्ास््र् स्र्रं्सेवर्का  
कार्यक्रम (पोर्ाक प्रोत्साहन, 
र्ातार्ात खचय, र्ावर्यक सलमिा 
गोष्ठी र दिर्स मनाउन ेखचय समेत 
) 

      ९००   ९००   

२४८ पोर्ण संिनक्षशल (खानपेानी तथा 
सरसफाई, कृवर्, पशसेुर्ा, मवहला 
तथा बालबाललका, क्षशिा र 
शासकीर् प्रबन्द्ि)  िेिको 
कार्यक्रम संचालन 

      १५०   १५०   

२४९ पोर्णवर्शेर्  (स्र्ास््र्) िेिका 
कार्यक्रम संचालन 

      १५०   १५०   

  जम्मा       ३६०००   ३६०००   

2.10 आर्रेु्ि प्रबद्धयन नगरस्तररर् 
कार्यक्रम 

              

250 अत्र्ार्श्र्क आर्रेु्ि और्िी खररि नगरस्तर     ५०० ० ५००   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
251 गाँउघर/शहरी क्षक्ललनक तथा 

पंचकमय/पूर्यकमय कार्यक्रमका लालग 
और्लि खररि  

नगरस्तर     २६५ ० २६५   

252 गाँउघर/शहरी क्षक्ललनक संचालन 
व्र्र्स्थापन 

नगरस्तर     ३५ ० ३५ 
 

253 सूचनामूलक सामाग्री तथा वर्लभन्न 
रक्षजस्टर छपाई 

नगरस्तर     ५० ० ५०   

२५४ मवहला स्र्ास््र् स्र्रं्सेवर्काहरुलाई 
आर्रेु्ि सेर्ा कार्यक्रम तथा 
नागररक आरोग्र् कार्यक्रम 
सम्बन्द्िी अलभमकु्षखकरण ताललम 

नगरस्तर     ५० ० ५०   

  जम्मा       ९००   ९००   

2.11 आर्रेु्ि शसतय अनिुान               

२५५ आर्रेु्ि  और्िालर्को चाल ुतथा 
कार्यक्रम बजेट 

      ३३००   ३३०० 3.3 र 
4 

  शसतय जम्मा       3300 0 3300   

२.१२ मवहला बालबाललका नगरस्तररर्               

२५६ १५ र्र्य मलुनका वकशोरीहरुलाई 
लैवङ्गक वहंसा, र्ालवर्र्ाह, अनमेल 
वर्र्ाह, र्श ुवर्र्ाह िवु्र्यहार 
सचेतना कार्यक्रम 

नगरस्तरीर् जना 150 200   200   

२५७ अगरु्ा मवहलाहरुलाई काननुी 
अलिकार ताललम  

नगरस्तरीर् जना 120 250   250   

२५८ लैवङ्गक वहंसा र अलत वर्पन्न मवहला 
सिस्र्हरुलाई सीप व्र्र्सार्ीक 
ताललम 

नगरस्तरीर् जना 30 450   450   

२५९ जेष्ठ नागररक दिर्सीर् कार्यक्रम नगरस्तरीर्     100   100   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
२६० मवहला समहु मागका आिारमा 

आर् आजयन सम्बक्षन्द्ि कार्यक्रम 
नगर स्तर     300   300   

  जम्मा       १३००   १३००   

२.१३ र्रु्ा रोजगारीका लालग रुपान्द्तरण 
पहल पररर्ोजना 

              

२६१ रोजगार सेर्ा केन्द्रको सँचालन 
खचय (अनगुमन, संचार, स्टेसनरी, 
मरयमत, अन्द्र्) 

नगरस्तर पटक ४ २६५   २६५   

२६२ रोजगारी शृ्रजना (आईलडए) नगरस्तर जना १ २४०७   २४०७   

२६३ रोजगार सहार्कको तलब नगर स्तर     ३९३   ३९३   

२६४ रोजगार सहार्कको स्थानीर् भत्ता नगर स्तर जना १ ११   ११   

२६५ रोजगार सहार्कको पोसाक भत्ता नगर स्तर जना १ १०   १०   

२६६ प्रावर्लिक सहार्कको तलब नगर स्तर जना १ ३९३   ३९३   

२६७ प्रालबलिक सहार्कको स्थानीर् भत्ता  नगर स्तर     ११   ११   

२६८ प्रावर्लिक सहार्कको पोशाक नगर स्तर जना १ १०   १०   

२६९ रोजगार सेर्ा केन्द्रको सदुृढीकरण 
(कम्ष्र्टुर फलनयचर वर्िलुतर् 
सामाग्री ) 

नगर स्तर     ३००   ३००   

  जम्मा       ३८००   ३८००   

२.१४ प्रिानमन्द्िी रोजगार कार्यक्रम               

२७० रोजगार सम्र्ोजकको तलब नगर स्तर जना १ ४९४   ४९४ १.३ 

२७१ रोजगार संर्ोजक स्थानीर् भत्ता  नगर स्तर     १७   १७   

२७२ रोजगार संर्ोजकको पोशाक नगर स्तर जना १ १०   १० १.३ 

२७३ रोजगारी शृ्रजना (नपेाल सरकार) नगर स्तर जना १ ३२७९   ३२७९ २.१ 
  कुल जम्मा       ३८००   ३८००   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
२.१५ शसयत गररर् घर पवहचान पररचर्पि 

वर्तरण कार्यक्रम 
              

२७४ गनुासो सनुर्ाई कार्यक्रम नगर स्तर     २००   २००   

  जम्मा       २००   २००   

२ शसयत सामाक्षजक वर्कास कार्यक्रम               
२७५ एवककृत हातेमालो समाज बेलर्ारी 

जेष्ठ नागररक दिर्ा सेर्ा केन्द्र 
लनमायण  

नगर स्तर     २५००   २५००   

  जम्मा       २५००   २५००   

2.16 सामाक्षजक वर्कास र्डास्तररर् 
कार्यक्रम 

              

२७६ वर्पन्न पररर्ार स्र्ास््र् वर्मा र्डा न. १     ५००   ५००   

२७७ वर्पन्न र्गयलाइय आकक्षस्मक सहर्ोग र्डा न. १     २२५   २२५   

२७८ बालर्ाललका मवहला तथा 
जेष्ठनागररक लक्षित कार्यक्रम 

र्डा न. १     ८४   ८४   

२७९ खेलकुि सहर्ोग तथा वर्कास र्डा न. १     १६४   १६४   

२८० वर्द्यालर् सहर्ोग र्डा न. १     139   १३९   

२८१ लिखण्ड क्षशर्ालर् मक्षन्द्िर  र्डा नं. १     २००   २००   

  कुल जम्मा       1312   १३१२   

282 वर्पन्न पररर्ार स्र्ास््र् र्ीमा  र्डा नं. २     500   500   

283 सरुक्षित प्रसतुीकालालग 
एम्बलेुन्द्ससेर्ा सहर्ोग तथा  
स्र्ास््र् प्रर्द्धयन कार्यक्रम 

र्डा नं. २     250   250   

२८४ स्र्ास््र् परीिण तथा उपचार 
क्षशवर्र 

र्डा नं. २     200   200   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
२८५ र्रु्ा तथा खेलकुि र्डा नं. २     २००   २००   

२८६ वर्पन्न, िललत तथा जेहेन्द्िार 
वर्ध्र्ाथीहरुलाई    उच्च क्षशिा 
अध्र्र्नकोलालग आलथयक सहर्ोग 

र्डा नं. २     १३०   १३०   

  कुल जम्मा       १२८०   १२८०   

287 जेष्ठ तथा अपाङ्गता भएको 
व्र्क्षिहरुलाई मालसक घरिैलो 
स्र्ास््र् पररिण 

र्डा नं. ३     १५०   १५०   

288 स्र्ास््र् वर्मा साझेिारी र्डा नं. ३     ६००   ६००   

२८९ मवहलाका लालग उद्घोर्ण ताललम र्डा नं. ३     100   100   

२९० आलथकय  तथा वर्पन्न र्गयलाई वर्वर्ि 
सहर्ोग 

र्डा नं. ३     300   300   

२९१ र्रु्ा तथा खेलकुि र्डा नं. ३     100   100   

२९२ सडक र्क्षत्त ममयत तथा जडान र्डा नं. ३     २००   २००   

२९३ िाहसंस्कारका लालग िाउरा खररि 
वर्तरण 

र्डा न ३     ५०   ५०   

२९४ वर्जलुी अवफस महाराजा थानमा 
शौचालर् लनमायण 

र्डा नं. ३     200   २००   

२९५ जेष्ठ नागररक खाजा कार्यक्रम र्डा नं. ३     100   १००   

२९६ बस्नेतहरुको िालमयक र्न 
व्र्र्स्थापन 

र्डा नं. ३     100   १००   

२९७ र्ालर्ौन िवु्र्यर्हार तथा मानलसक 
सचेतना कार्यक्रम 

र्डा नं. ३     50   ५०   

२९८ नागररक जोक्षखम व्र्र्स्थापन तथा 
दिगो वर्कास का लालग सचेतना 

र्डा नं. ३     50   ५०   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
२९९ श्री आिारभतु वर्िालर् बेलर्ारी ३ 

का नर्ा ँभनाय भएका वर्ध्र्ाथीलाइ 
पोसाक र सेस्टेसनरी  

र्डा नं. ३     १००   १००   

   कुल जम्मा       २१००   २१००   

300 वर्पन्न पररर्ारको स्र्ास््र् वर्मा 
कार्यक्रम 

र्डा नं. ४     ५००   ५००   

301 पणुय रुपमा अंग्रजी माध्र्ममा 
पठनपाठन सरुु गने सरकारी 
वर्द्यालर्लाई शौक्षिक सामाग्री 
सहर्ोग 

र्डा नं. ४     २००   २००   

302 ३ र्टा आिारभतू वर्द्यालर्मा 
खानेपानी मेलसन सहर्ोग 

र्डा नं. ४     १००   १००   

303 ४ र्टा सरकारी वर्द्यालर्मा 
अध्र्र्न गने वर्लभन्न वर्िामा 
उत्कृष्ट छािछािाहरुलाई प्रोत्साहन 
तथा सम्मान कार्यक्रम 

र्डा नं. ४     ५०   ५०   

304 पञ्चज्र्ोलत आिारभतू वर्द्यालर्मा 
छाना ममयत 

र्डा नं. ४     १०५   १०५   

३०५ सनुौलो िरहरा िनपाल थान (हरी 
सरको घर पक्षश्चम) ममयत 

र्डा नं. ४     १००   १००   

३०६ खेलकुि तथा खेल सामाग्री सहर्ोग र्डा नं. ४     २००   २००   

३०७ ९० र्र्य भन्द्िा मालथका ज्रे्ष्ठ 
नागररकलाई सम्मान कार्यक्रम 

र्डा नं. ४     ५०   ५०   

३०८ िैर्ीक प्रकोप तथा आकक्षस्मक 
सहर्ोग 

र्डा नं. ४     २००   २००   

३०९ बरगाउँ चौकमा र्ाइफाइ जडान र्डा नं. ४     २०   २०   

  कुल जम्मा       १५२५   १५२५   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
३१० वर्पन्न घरपररर्ार स्र्ास््र् वर्मा 

कार्यक्रम 
र्डा न ५      ५००   ५००   

३११ बेलबारी ५ का सामिुावर्क 
वर्द्याथीहरुलाई नसयरी िेक्षख किा 
५ सम्मका वर्द्याथीहरुलाई झोला 
तथा कवप वर्तरण र गररर् तथा 
जेहेन्द्िार वर्िाथीलाई प्रोत्साहान 
छािर्तृ्ती 

र्डा न ५      १५०   १५०   

३१२ जेष्ठ नागाररक स्र्ास््र् परीिण 
तथा सम्मान कार्यक्रम 

र्डा न ५      १५०   १५०   

३१३ र्डा/टोलस्तररर् खेलकुि तथा 
सामग्री वर्तरण 

र्डा न ५      १५०   १५०   

३१४ कम्प्र्टुर ताललम-अवफस कोसय र्डा न ५      १५०   १५०   

३१५ आकक्षस्मक सहर्ोग र्डा न ५      २५०   २५०   

३१६ र्डा गलतवर्लि सूचना प्रसारण र्डा न ५      ५०   ५०   

  कुल जम्मा       १४००   १४००   

३१७ लबपन्न स्र्ास््र् बीमा कार्यक्रम र्डा न. ६      ५००   ५००   

३१८ आलथयक तथा वर्पन्न र्गयलाई 
आकक्षस्मक सहर्ोग 

र्डा न. ६      ५००   ५००   

३१९ र्डाका जन प्रलतलनिी तथा 
कमयचारीको िमता अलभबवृद्ध तथा 
अध्र्र्न अर्लोकन 

र्डा न. ६      १००   १००   

३२० र्डाको वर्कास गलतलबिीहरुको 
डकुमेन्द्ट्री – रेडीर्ो कार्यक्रम तथा 
वर्वर्ि 

र्डा न. ६      १००.   १००.   

३२१ कुल जम्मा       १२००   १२००   

३२२ स्र्ास््र्  र्ीमा र्डा न. ७     500   500   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
३२३ आलथयक तथा वर्पन्न र्गयलाई 

आकक्षस्मक सहर्ोग 
र्डा न. ७     300   300   

३२४ रामजानकी आ.वर्. र्डा न. ७     125   125   

३२५ िेर्कोटा आ.वर्. र्डा न. ७     ११७   ११७   

३२६ वकसान आ.वर्. र्डा न. ७     50   50   

३२७ र्रु्ा तथा खेलकूि र्डा न. ७     ५०   ५०   

३२८ महाराजथान सामिुावर्क अिरुो 
भर्न ममयत 

र्डा न. ७     200   200   

   कुल जम्मा       1342   1342   

३२९ वर्पन्न, िललत, गररब, लक्षित र्गय 
स्र्ास््र् वर्मा कार्यक्रम 

र्डा न ८     500   500   

३३० खेलकुि तथा खेलकुि सामग्री 
वर्तरण कार्यक्रम 

र्डा न ८     300   300   

331 सामिुावर्क वर्द्यालर्मा शैक्षिक 
गणुस्तरीर् सलुनक्षश्चतता सम्बक्षन्द्ि 
कार्यक्रम 

र्डा न ८     300   300   

३३२ आलथयक तथा सामाक्षजक रुपमा 
वर्पन्न र्गयलाई आकक्षस्मक  
तथा अन्द्र् वर्वर्ि सहर्ोग 

र्डा न ८     350   350   

३३३ कुल जम्मा       १४५०   १४५०   

३३४ लबपन्न पररबार स्बास््र् लबमा 
कार्यकम 

र्डा न.९     500   500   

३३५ बडागत प्रगलत डकुमेन्द्ट्री लनमायण र्डा न.९ पटक १ १००   १००   

३३६ जेष्ठ नागररक कार्यकम र्डा न.९ पटक १ १००   १००   

३३७ वर्द्यालर् सहर्ोग कार्यकम र्डा न.९ पटक 1 २३२   २३२   

३३८ र्रु्ा तथा खेलकुि कार्यक्रम र्डा न.९     200   200   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
339 लबपन्न तथा असहार् र्गयलाई 

आकक्षस्मक तथा अन्द्र् सहर्ोग 
र्डा न.९     २००   २००   

   कुल जम्मा       1332   1332   

३४० स्र्ास््र् वर्मा सहर्ोग कार्यक्रम र्डा न. १० पटक   ५००   ५००   

३४१ कम्पाउण्ड काडेतार घेराबारा 
लिरनाथ मा.वर्.  

र्डा न. १० पटक   २००   २००   

३४२ अलतररि कृर्ाकलाप सहर्ोग 
महेन्द्र मा.वर्.  

र्डा न. १० पटक   २००   २००   

३४३ एकता आ.र्. शैक्षिक सामाग्री  र्डा न. १० पटक   १००   १००   

344 खेलकुि र्डा न. १० पटक   १००   १००   

३४५ स्र्ास््र् चौकी I ce Pack विज र 
र्ायक खररि 

र्डा न. १० र्टा   ५०   ५०   

३४६ वर्पन्द् न पररर्ार तथा अन्द्र् सहर्ोग  र्डा न. १० जना   ११७   ११७   

  कुल जम्मा       १२६७   १२६७   

३४७ स्र्ास््र् वर्मा कार्ायक्रम(वर्पन्न 
पररर्ार 

र्डा न. ११ पररर्ार २०० ५००   ५००   

३४८ आलथयक तथा सामाक्षजक रुपले 
वर्पन्न पररर्ार आ.स. 

र्डा न. ११ जना ५०० १८२.५   १८२.५   

३४९ खेलकुि कार्ायक्रम र्डा न. ११ गोटा ५० २५०   २५०   

३५० शैक्षिक सामाग्री खररि लक्ष्मी 
मा.लब. 

र्डा न. ११ गोटा १ २००   २००   

351 पन्द्चे बाजा संरिण तथा 
ब्र्बस्थापन 

र्डा न. ११ गोटा १ ४५   ४५   

  जम्मा       ११७८   ११७८   

  र्डाको कुल जम्मा               
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ
 

परर
मा
ण 

नगरको स्रोत 
लागत 

सहभागीता 
2.17 सामाक्षजक बाह्य                

352 सामाक्षजक सरुिा नगर स्तर     ३५००००   ३५०००० १.३ 
   कुल जम्मा       ३५००००   ३५००००   
  सामाक्षजक वर्कास नगरस्तररर् 

कार्यक्रम 
      ७८००३   ७८००३   

  सामाक्षजक वर्कास शसयत कार्यक्रम        २७५७००   २७५७००   
  सामाक्षजक वर्कास र्डास्तररर् 

कार्यक्रम 
      १५३८६   १५३८६   

  सामाक्षजक बाह्य        ३५००००   ३५००००   
  सामाक्षजक वर्कास कुल जम्मा       ७१९०८९   ७१९०८९   
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2.5.3  र्ातार्रण तथा वर्पि व्र्र्स्थापन सलमलत  
 आ.र्. २०७९/०८० को र्ावर्यक बजेट तथा कार्यक्रम 

लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 
स्थान (टोल 

र र्डा) 

लक्ष्र्/ 

उपलब्िी 
र्जेट श्रोत  (रु हजारमा) 

कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 
सूचकहरु  ईक

ाइ
 

परर
मा
ण आन्द्तररक 

श्रोत 
(न.पा.) 

लागत 
सहभालगता 

कार्यक्रम खचय 

३. र्ातार्ण तथा वर्पद् व्र्र्स्थापन             

3.1 र्ातार्रण तथा वर्पद् 
व्र्र्स्थापन नगरस्तर 

              

353 वर्पद् व्र्र्स्थापन कोर्  नगर स्तर     ५०००   ५०००   

354 लसमसार तथा पाकय , हररर्ाली नगर स्तर     ५००   ५००   

355 भ-ूसंरिण र नदि लनर्न्द्िण नगर स्तर     ५०००   ५०००   

356 फोहोरमैला व्र्र्स्थापन  नगर स्तर     १५००   १५००   

357 र्ारुणर्न्द्ि कमयचारीका लालग 
ताललम  

नगर स्तर     २००   २००   

358 समिुार्मा आिाररत वर्पद् 
व्र्र्स्थापन ताललम  

नगर स्तर     १०००   १०००   

  जम्मा       १३२००   १३२००   

3.2 नर्ीकरणीर् उजाय                

३५९ नर्ीकरणीर् उजाय जडान 
कार्यक्रम र्ार्ोग्र्ास 
/वर्दु्दतीर् चलुो / सिुाररएको 
चलुो /सौर्य उजाय 

नगर स्तर     ८००   ८००   

  जम्मा       ८००   ८००   

  र्ातार्रण तथा वर्पद् 
व्र्र्स्थापन र्डास्तर 

              

360 सरसफाइय तथा वर्पि 
व्र्र्स्थापन 

र्डा न. १      150   150   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 
स्थान (टोल 

र र्डा) 

लक्ष्र्/ 

उपलब्िी 
र्जेट श्रोत  (रु हजारमा) 

कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 
सूचकहरु  ईक

ाइ
 

परर
मा
ण आन्द्तररक 

श्रोत 
(न.पा.) 

लागत 
सहभालगता 

361 सरसफाई तथा स्र्च्छता 
कार्यक्रम 

र्डा न. ९     १००   १००   

  र्डा कुल जम्मा       २५०   २५०   

  र्ातार्रण तथा वर्पद् 
व्र्र्स्थापन नगरस्तररर्  

      १३२००   १३२००   

  र्ातार्रण तथा वर्पद् 
व्र्र्स्थापन शसयत 

      ८००   ८००   

  र्ातार्रण तथा वर्पद् 
व्र्र्स्थापन र्डास्तररर् 

      २५०   २५०   

  र्ातार्रण तथा वर्पद् 
व्र्र्स्थापन कुल 

      १४२५०   १४२५०   
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2.5.4 भौलतक पूर्ायिार वर्कास सलमलत 

  आ.र्.२०७९।०८० को र्ावर्यक बजेट तथा कार्यक्रम 
 

लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ

 

परर
मा
ण नगरको स्रोत लागत 

सहभागीता 
कार्यक्रम खचय 

४. भौतीक पूर्ायिार वर्कास              

4.1 भौतीक पूर्ायिार नगरस्तररर् 
कार्यक्रम 

              

362 पूजँीगत सिुार खचय 
(समपरुक कोर्) 

नगर स्तर     ११799   ११799   

363 भर्न लनमायण तथा 
प्रशासलनक भर्न घेरारे्रा 

नगर स्तर     १९०००   १९०००   

364 फलनयचर वफक्चर नगर स्तर     २०००   २०००   

365 सर्ारी सािन नगर स्तर     २०००   २०००   

366 मेलसनरी औजार उपकरण नगर स्तर     ४०००   ४०००   

367 पजुीगत अनसुन्द्िान परामशय 
खचय  

नगर स्तर     ४०००   ४०००   

368 भैपरी पजुीगत खचय  नगर स्तर     ५००   ५००   

369 अन्द्र् क्रमागत आर्ोजना  नगर स्तर     ४०००   ४०००   

370 नगर र्ातार्ात संचालन नगर स्तर     ८०००   ८०००   

371 िनपालगढी पर्यटवकर् िेि 
साझेिारी 

नगर स्तर     १५०००   १५०००   

372 कर्रखोला रैझार पलु 
साझेिारी  

नगर स्तर     ९०००   ९०००   

373 र्डा कार्ायलर् साझेिारी  नगर स्तर     ४०००   ४०००   

374 नगर वर्कास कोर् साझेिारी 
बेलबारी कमप्लेक्स 

नगर स्तर     १४०००   १४०००   

375 कोल्ड स्टोर  नगर स्तर     ३०००   ३०००   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ

 

परर
मा
ण नगरको स्रोत लागत 

सहभागीता 
376 अमना लससौली लसमसार 

साझेिारी  
नगर स्तर     २०००   २०००   

377 हाटबजार व्र्र्स्थापन नगर स्तर     १०००   १०००   

378 नर्पर्यद्धन कोर् साझेिारी  नगर स्तर     २०००   २०००   

379 लमतेरी पलु साझेिारी 
बेलबारी-२ (बेलबारी - 
सनु्द्िरहरैँचा) 

नगर स्तर     १४००   १४००   

380 र्डा नगर साझेिारी पूर्ायिार 
वर्कास र्ोजना 

नगर स्तर     २७५००   २७५००   

381 सडक तथा पूर्ायिार 
संरचनाको पररर्ोजना 
प्रस्तार् तर्ारी  

नगर स्तर     १९००   १९००   

382 ईलाका प्रहरी कार्ायलर् 
पूर्यिार लनमायण 

नगर स्तर     १०००   १०००   

383 क्षजल्ला प्रहरी कार्ायलर् भर्न 
अनिुान 

नगर स्तर     ३००   ३००   

384 वर्द्यालर् पूर्ायिार सिुार नगर स्तर     २०००   २०००   

385 लसचाई  नगर स्तर     १५००   १५००   

386 पर्यटन पूर्ायिार वर्कास 
व्र्र्स्थापन 

नगर स्तर     १०००   १०००   

387 ह्यमुपाईप नगर स्तर     १०००   १०००   

388 खानेपानी सरसफाई नगर स्तर     ७००   ७००   

389 पूर्ायिार वर्कास सम्बन्द्िी 
साना आर्ोजनाहरु 

नगर स्तर     २०००   २०००   

390 र्डा कार्ायलर् व्र्र्स्थापन नगर स्तर     १५००   १५००   

391 फुलबारी पेट्रोलपम्प उत्तर 
लतलोचन सरेु्िीको घरसम्म 
ब्लक लनमायण बेलबारी - १ 

नगर स्तर     ८००   ८००   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ

 

परर
मा
ण नगरको स्रोत लागत 

सहभागीता 
392 र्डा नं. १ को स्र्ास््र् 

पक्षश्चम िेक्षख लसनमेाहल 
लाइनसम्म सडक बाकी 
खण्ड कालोपिे 

नगर स्तर     १२००   १२००   

393 बाहनुी कृवर् भर्न ममयत नगर स्तर     ५००   ५००   

394 वर्द्यतु तथा रै्कक्षल्पक उजाय  नगर स्तर     १०००   १०००   

395 नगरस्तररर् पूर्ायिार नगर स्तर     ४०००   ४०००   

396 ममयत सम्भार कोर् नगर स्तर     ५०००   ५०००   

  जम्मा       १५७८००   १५७८००   

4.2 समपरुक अनिुान                

३९७ लसत भन्द्डार कोल्ड स्टोरेज  नगर स्तर     १९०००   १९०००   

३९८ कर्रखोला पलु लनमायण नगर स्तर     ८०००   ८०००   

   जम्मा       २७०००   २७०००   

4.3 आर्ास व्र्र्स्थापन कार्यक्रम               

३९९ सरुक्षित नागररक आर्ास 
कार्यक्रम र्डा नं. 
१,२,३,४,८,९,१०,११ 
(३९७ घर) 

नगर स्तर     ५३७३   ५३७३ ११.१ 

४०० सरुक्षित नागररक आर्ास 
कार्यक्रम र्डा न 5,6,7 

(२२४ घर) 

नगर स्तर     ४७२७   ४७२७ ११.१ 

  जम्मा       १०१००   १०१००   

4.4 खानपेानी सेर्ा वर्स्तार तथा 
पनुथायपना कार्यक्रम 

              

401 बेलर्ारी खानेपानी आर्ोजना 
बेलर्ारी ३ 

नगर स्तर     १०००   १०००   

402 डाँगीहाट खानेपानी 
आर्ोजना बेलर्ारी ११ 

नगर स्तर     ५००   ५००   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ

 

परर
मा
ण नगरको स्रोत लागत 

सहभागीता 
  जम्मा       १५००   १५००   

4.5 भौतीक पूर्ायिार र्डास्तररर् 
कार्यक्रम 

              

४०३ रत्नमागयमा ढुकुर चौक सम्म 
कालोपिे 

१ नं. र्डा     2500   2500 ९.४ 

४०४ लसद्धाथय मागय उत्तर पूर्य जाने 
बाटेमा कलभटय तथा डे्रन 

लनमायण  

१ नं. र्डा     500   500 ९.४ 

४०५ लोहनी वकत्ता मागयमा डे्रन 
लनमायण  

१ नं. र्डा     400   400 ९.४ 

४०६ लससौलीटोल शाक्षन्द्तमागय डे्रन 
लनमायण 

१ नं. र्डा     २००   200 ९.४ 

४०७ सवहि स्मलृत टोल डे्रन 
लनमायण 

१ नं. र्डा     १५०   150 ९.४ 

४०८ लसद्धाथय टोलको साना 
वकसान मागय  डे्रन लनमायण 

१ नं. र्डा     २००   200 ९.४ 

४०९ पर्यटन मागयमा डे्रन लनमायण १ नं. र्डा     ५००   500 ९.४ 

४१० िगुाय मक्षन्द्िर मागयमा कल्भटय 
लनमायण 

१ नं. र्डा     ५००   500 ९.४ 

४११ हातेमालो टोल िेक्षख लबहानी 
टोल सम्म डे्रन लनमायण 

१ नं. र्डा     500   500 ९.४ 

४१२ बाटो ममयत सभार  १ नं. र्डा     500   500 ९.४ 

४१३ साना र्ोजनाहरु  १ नं. र्डा     ३५०   350 ९.४ 

   कुल जम्मा       ६३००   ६३००   

४१४ शकु्रपथ मागय डे्रन लनमायणा  २ नं. र्डा     2500   2500 ९.४ 

४१५ लतनघरे मागय डे्रन लनमायण २ नं. र्डा     ९००   ९०० ९.४ 

४१६ प्रभात वकरण मागय डे्रन 
लनमायण 

२ नं. र्डा     ५००   ५०० ९.४ 

४१७ प्रशन्नमागय डे्रन लनमायण २ नं. र्डा     ४५०   ४५० ९.४ 
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ

 

परर
मा
ण नगरको स्रोत लागत 

सहभागीता 
४१८ सवहि मागय डे्रन लनमायण २ नं. र्डा     ५००   ५०० ९.४ 

४१९ ममयत सभार  २ नं. र्डा     ३३५   ३३५ ९.४ 

४२० सहारा मागय डे्रन लनमायण २ नं. र्डा     ३००   ३०० ९.४ 

४२१ लालीगरुास मागय डे्रन लनमायण  २ नं. र्डा     ४००   ४०० ९.४ 

४२२ खोरीर्ा मागय ग्राभेल २ नं. र्डा     १००   १०० ९.४ 

  कुल जम्मा       5985   5985   

४२३ पाररजात मागय स्तरउन्नती 
र्डा नगर साझेिारी 
कार्यक्रम   

3 नं. र्डा     २५००   २५०० ९.४ 

४२४ साना र्ोजना तथा ममयत 
सम्भार 

3 नं. र्डा     १५००   १५०० ९.४ 

४२५ डरु्ान लनकास तथा खोला 
पैलन कटान रोकथाम 

3 नं. र्डा     ५००   ५०० ९.४ 

४२६ सेल्फी मागय स्तरउन्नती  
...क्रमागत 

3 नं. र्डा     400   400 ९.४ 

   कुल जम्मा       ४९००   ४९००   

४२७ िरहरा िेखी चािनी चौक 
सडक एक्षजङ्ग सवहत 
स्तरोन्नती 

४ नं. र्डा     2500   2500   

४२८ गवढगाउँ मक्षन्द्िर िेक्षख उत्तर 
जाने बाटो एक्षजङ्ग सवहत 
स्तरोन्नती 

४ नं. र्डा     500   500   

४२९ लमलमयरे चौक िेक्षख िेउराली 
चौक जान ेबाटो स्तरोन्नती 

४ नं. र्डा     500   500   

४३० सर्पिी टोल सरस्र्ती 
राईको घर िक्षिण लाम्पानी 
कालोपिे जाने बाटो 
स्तरोन्नती 

४ नं. र्डा     500   500   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ

 

परर
मा
ण नगरको स्रोत लागत 

सहभागीता 
४३१ लतनपैनी चौक िेक्षख 

बाबरुामको घर हिैु 
केशललर्ा खोला जान ेबाटो 
स्तरोन्नती 

४ नं. र्डा     500   500   

४३२ जमनुाबारी िेक्षख क्र्ाप्टेन 
टोल हिैु केशललर्ा पलु 
जाने बाटो स्तरोन्नती 

४ नं. र्डा     600   600   

४३३ स्मतृी टोल िेक्षख िोगडे 
जोलडने बाटो एक्षजङ्ग लनमायण 

४ नं. र्डा     500   500   

  स-साना र्ोजना र ममयत 
संम्भार 

              

४३४ ममयत संम्भार  ४ नं. र्डा     500   500   

४३५ गवढगाउँ मक्षन्द्िर ममयत ४ नं. र्डा     150   150   

४३६ सखरु्ाटोली सरे्को घरिेक्षख 
मान बहािरुको घर जान े
बाटो ममयत 

४ नं. र्डा     50   50   

४३७ बेतना टोल डम्बर 
बहािरुको घर िक्षिण जाने 
बाटो ममयत 

४ नं. र्डा     50   50   

४३८ अनाम चौक पक्षश्चम जान े
बाटो ममयत 

४ नं. र्डा     150   150 ९.४ 

४३९ बिुबारे बजार िक्षिण 
तफय को बाटो ममयत 

४ नं. र्डा     100   100 ९.४ 

४४० सर्पिी टोल र्र्ाय गरुुङ्गको 
घर तफय को लभलि बाटो 
ममयत 

४ नं. र्डा     50   50 ९.४ 

४४१ मरुारी ढकालको घरिेक्षख 
वपपलको रुख जान ेबाटो 
ममयत 

४ नं. र्डा     50   50 ९.४ 

४४२ ललक्षचर्गान िेक्षख परु्य मगर 
टोल जान ेबाटो ममयत 

४ नं. र्डा     50   50 ९.४ 
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ

 

परर
मा
ण नगरको स्रोत लागत 

सहभागीता 
४४३ सेन्द्टर पोइन्द्ट स्कुल िेक्षख 

िक्षिण लतलक वर्.क.को घर 
जाने बाटो ममयत 

४ नं. र्डा     50   50 ९.४ 

४४४ महेन्द्र चौक भत्केको मक्षन्द्िर 
िेक्षख बेतना खोलासम्म जाने 
बाटो ममयत 

४ नं. र्डा     50   50 ९.४ 

४४५ जोगीचौरी िेक्षख नेर्ारको घर 
जाने बाटो ममयत 

४ नं. र्डा     50   50 ९.४ 

४४६ हङकङ्ग टोल जान ेबाटो 
ममयत 

४ नं. र्डा     50   50 ९.४ 

४४७ सर्पिी टोल सरस्र्ती 
नेर्ारको घर जान ेबाटो 
ममयत 

४ नं. र्डा     50   50 ९.४ 

४४८ लतनपैनी चौक िेक्षख 
बाबरुामको घर पक्षश्चम टंक 
भट्टराईको घर जान ेबाटो 
ममयत 

४ नं. र्डा     50   50 ९.४ 

४४९ र्लम्बर चौक िेक्षख 
केशललर्ा चौक जान ेबाटो 
ममयत 

४ नं. र्डा     50   50 ९.४ 

  जम्मा       ७१००   ७१००   

४५० महेन्द्र लनमावर् अगालड बाट 
पाचकोले केलरी मखुर् 
सडक वपच  

र्डा न ५      २५००   २५००   

451 मा्लो कसेनी सडक एक्षजङ्ग 
लनरन्द्तरता 

र्डा न ५      ५००   ५००   

452 आईतबारे पूर्य पट्टी पैलनमा 
बाि लनमायण 

र्डा न ५      ५००   ५००   

४५३ ललम्बटुोल चेङगार्ारी सडक 
जोड्ने सडक स्तरोन्नती 

र्डा न ५      ३००   ३००   

454 सलनहाट ओमक्षशर्ालर् 
मक्षन्द्िरमा ब्लक वर्र्छ्याउन े

र्डा न ५      ५००   ५००   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ

 

परर
मा
ण नगरको स्रोत लागत 

सहभागीता 
र ट्र्ाईलेट ममयत तथा 
वर्जलुी व्र्र्स्थापन 

455 महेन्द्र आिारभतु वर्ध्र्ालर् 
वफल्ड ममयत 

र्डा न ५      ५००   ५००   

४५६ िनपाल मा वर् मा रेललङ 
लनमायण तथा डेक्स रे्न्द्च 
खररि 

र्डा न ५      300   300 ९.४ 

457 तल्लो कसेनी िेक्षख माक्षझ 
टोल जान ेबाटो स्तरोन्नती 

र्डा न ५      २००   २०० ९.४ 

458 र्ालथरीमा सरुज ललम्बकुो 
घरजाने बाटो ममयत 

र्डा न ५      १००   १०० ९.४ 

४५९ पाचकोलेको खगने्द्र र्स्नेत 
को अगालड कल्भट लनमायण 

र्डा न ५      १००   १०० ९.४ 

460 रामनाथको घरजाने बाटो 
स्तरउन्नती 

र्डा न ५      १००   १०० ९.४ 

461 रािाकृष्ण मक्षन्द्िरबाट 
भकारर झोडा जाने बाटो 
स्तरउन्नती  

र्डा न ५      २००   २०० ९.४ 

४६२ लभमा राईको घरजान ेबाटो 
लनमायण 

र्डा न ५      ५०   ५० ९.४ 

463 जनता प्रावर् को वफल्ड 
ममयत 

र्डा न ५      ५०   ५० ९.४ 

464 चक्षण्डराजको बाटो स्तरोन्नती 
लनरन्द्तरता 

र्डा न ५      १००   १०० ९.४ 

४६५ जनलनमायण प्रावर्को वफल्ड 
ममयत 

र्डा न ५      ५०   ५० ९.४ 

466 वर्लनटोल जान ेबाटो 
स्तरोन्नती 

र्डा न ५      ५०   ५० ९.४ 

467 चान्द्िसररको घर पक्षश्चम 
पट्टीको नालीमा जाली ढुङगा 

र्डा न ५      ५०   ५० ९.४ 
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ

 

परर
मा
ण नगरको स्रोत लागत 

सहभागीता 
४६८ पाचकोलेको लभलि र्ाटो 

लनमायण 

र्डा न ५      ६०   ६० ९.४ 

469 स्र्ास््र् चौकी अगालड 
पावकय ङ तथा टार्ल 
वर्र्छ्याउने काम 

र्डा न ५      १००   १०० ९.४ 

470 ममयत सम्भार र्डा न ५      २००   २०० ९.४ 

   कुल जम्मा       ६५१०   ६५१०   

४७१ सोमबारे िेखी बरीर्ाती 
शाखा नहरको बाटो 
कालोपिे क्रमशः  

र्डा न. ६     २५००   २५०० ९.४ 

४७२ काक्षन्द्तपरु सडकमा डे्रन 
लनमायण 

र्डा न. ६     ५००   ५०० ९.४ 

४७३ ग्रामथान – साकेला थान 
जाने बाटोमा ट्रर्ाक खोली 
ग्राभेल गने 

र्डा न. ६     ५००   ५०० ९.४ 

४७४ हू्यम पाइप खरीि र्डा न. ६     २००   २०० ९.४ 

४७५ रंङ्गेली िेखी बेलबारी 
न.पा.र्डा नं.५ र ६ जोड्ने 
सीमानाको बाटो ग्राभेल गने 

र्डा न. ६     १००   १०० ९.४ 

  साना र्ोजना तथा मंमयत 
सम्भार 

              

476 ममयत संभार कोर् र्डा न. ६     ५००   ५००   

477 वर्रेन्द्र मा.वर्. स्कुलबाट 
पक्षश्चम जाने बाटो ग्राभेल 

र्डा न. ६     १५०   १५०   

478 हलसनापरुको बाटो एक्षजङ्ग र्डा न. ६     १५०   १५०   

479 पंङ्कजको घर जान ेबाटोमा 
एक्षजङ्ग 

र्डा न. ६     १५०   १५०   

480 कुमार गच्छिारको घर 
छेउमा कलभटय लनमायण 

र्डा न. ६     १००   १००   

481 पेशल गच्छिारको घर 
छेउमा कलभटय लनमायण 

र्डा न. ६     १००   १००   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ

 

परर
मा
ण नगरको स्रोत लागत 

सहभागीता 
482 स्र्ास््र् चौकीको ििीण 

पट्टीको बाटो ग्राभेल  

र्डा न. ६     १००   १००   

483 भमूी खर्ासको घर 
अगाडीको कलभटयमा पंखा 
लनमायण 

र्डा न. ६     १००   १००   

484 सोमबारे बजारमा लगटी भने 
काम  

र्डा न. ६     ५०   ५०   

485 क्षजतपरु–ग्रामथानको बाटो 
लनकाली ट्रर्ाक लनमायण 

र्डा न. ६     ५०   ५० ९.४ 

486 र्ासकु्र्ानी मक्षन्द्िर अगाडीको 
बाटो ट्रर्ाक ओपन 

र्डा न. ६     ५०   ५० ९.४ 

   कुल जम्मा       ५३००   ५३००   

४८७ बाहनुी र्जार डे्रन सवहत 
सडक स्तरोन्नती 

र्डा न.७     २५००   २५००   

४८८ हदियर्ारीिेक्षख सवुर्िार 
टोलसम्म जान ेबाटो 

र्डा न.७     ७००   ७००   

४८९ मूल नहरिेक्षख 
काफ्लेटोलसम्म जान ेबाटो 

र्डा न.७     ७००   ७००   

४९० साङलीईनारिेक्षख वकसान 
आ.वर्.सम्म सडक स्तरोन्नलत 

र्डा न.७     ५००   ५००   

४९१ साना र्ोजना ममयत सम्भार   
र्ोजना  

र्डा न.७     ८६१   ८६१   

४९२ कुमारलगरीटोल सडक ममयत 
र्ोजना  

र्डा न.७     १५०   १५०   

४९३ श्री कुििेक्षख आशा 
चौिरीको घरसम्म सडक 
ममयत 

र्डा न.७     १५०   १५०   

४९४ केराटोलिेक्षख महाराज 
थानसम्म सडक ममयत 

र्डा न.७     १५०   १५०   

४९५ सकुुम्र्ासी टोल जानबेाटो 
ममयत 

र्डा न.७     १५०   १५०   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ

 

परर
मा
ण नगरको स्रोत लागत 

सहभागीता 
४९६ हू्यमपाईप खररि तथा जडान 

र्ोजना  
र्डा न.७     ३००   ३००   

४९७ बाहनुी प्राथलमक स्र्ास्थ 
केन्द्र   

र्डा न.७     100   100   

   कुल जम्मा       ६२६१   ६२६१   

४९८ गढीगाउ िेक्षख बासबारी जान े
बाटो कालोपिे 

र्डा न. ८     2500   2500   

४९९ वर्वहबारे हिैु रािाकृष्ण 
मक्षन्द्िर जोड्ने बाटो एक्षजङ्ग 

र्डा न. ८     500   500   

५०० रणपाल िेक्षख बरडाँडा जान े
मागय एक्षजङ्ग 

र्डा न. ८     500   500   

५०१ रैझारमा तटबन्द्िन लनमायण र्डा न. ८     500   500   

५०२ िनकुटे टोल मागयमा एक्षजङ र्डा न. ८     500   500   

५०३ गौथली चोकिेक्षख हररर्ाली 
चोकसम्म स्पेशल ग्राभेल 

र्डा न. ८     500   500   

५०४ ह्यमुपाइप खररि र्डा न. ८     300   300   

५०५ ममयत संभार र्डा न. ८     1450   1450   

  जम्मा       ६७५०   ६७५०   

५०६ िैती पलु बाट शाक्षन्द्त टोल 
जाने बाटो कालोपिे (नगर 
साझेिारी कार्यक्रम) 

र्डा न. ९     २५००   २५००   

५०७ सभापरु जाने पैनी िेक्षख हस्त 
खडकाको घर हुँिै हलुाकी 
मागय जान ेबाटो ग्राभेल 

र्डा न. ९     ५००   ५००   

५०८ शाक्षन्द्तटोल िेक्षख कान्द्छी 
चौक जान ेबाटोमा 2 िईु 
र्टा स्ल्र्ाब कल्भटय लनमायण 

र्डा न. ९     ५००   ५००   

५०९ नमनुा चौक िेखी पक्षश्चम 
जाने सडक ग्राभेल 

र्डा न. ९     ५००   ५००   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ

 

परर
मा
ण नगरको स्रोत लागत 

सहभागीता 
५१० पन्द्चर्ती चौक िेखी िक्षिण 

आचार्य टोल सम्म सडक 
ग्राभेल 

र्डा न. ९     ५००   ५००   

५११ हू्यमपाईप खररि र्डा न. ९     ४००   ४००   

५१२ ममयत सम्भार र्डा न. ९     १५००   १५००   

५१३ िनमार्ा भण्डारीको घर 
िेक्षख पक्षश्चम जाने बाटो 
ग्राभेल 

र्डा न. ९     २००   २००   

   कुल जम्मा       ६६००   ६६००   

५१४ चािँनी चोक नलबारी सडक 

कालोपिे 

र्डा न. १०     २५००   २५०० ९.४ 

५१५ १ नं. चोक िेक्षख बाँसबारी 
(र्डा नं. ८ सँग साझेिारी 
)सडक कालोपिे 

र्डा न. १०     १०००   १००० ९.४ 

५१६ हररर्ाली चोक कल्भटय ममयत  र्डा न. १०     ५००   ५०० ९.४ 

५१७ कुण्डली बारी कल्भटय ममयत  र्डा न. १०     ४१५   ४१५ ९.४ 

५१८ पषु्पािली मागय एक्षजङ्ग 
लनमायण 

र्डा न. १०     ५००   ५०० ९.४ 

५१९ हू्यमपाईप खररि  र्डा न. १०     २००   २०० ९.४ 

५२० ममयत संभार  र्डा न. १०     ८००   ८०० ९.४ 

  कुल जम्मा       ५९१५   ५९१५   

५२१ साझा मागय कालोपिे 
(नगरपाललकाको 
साझेिारीमा) 

र्डा न. ११  लम. ५०० २५००   २५०० ९.४ 

५२२ जनजागरण टोल सडक डे्रन 
लनमायण वफलबारी मागय 

र्डा न. ११  लम. २२५ १०००   १००० ९.४ 

५२३ ३ नं. टोल हाईरे् खेल 
मैिान जान ेबाटो टाली 
लबर्छ्याउन े

र्डा न. ११  लम. ३०० ७००   ७०० ९.४ 
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ

 

परर
मा
ण नगरको स्रोत लागत 

सहभागीता 
५२४ जरुाहा बगान मागय १ डे्रन 

लनमायण 

र्डा न. ११  लम. १५० ५००   ५०० ९.४ 

५२५ जनक मागय मनुाल जनपथ 
टोल हिैु संगमटोल डे्रन 
लनमायण 

र्डा न. ११  लम. २५० 700   700 ९.४ 

५२६ साना लतना ममयत संभार 
र्ोजना 

र्डा न. ११  लम. 500 485   485 ९.४ 

५२७ संगम टोल बदृ्धाश्राम स्थल 
तारघेराबारा (अिरुो) 

र्डा न. ११  थान १ 100   100 ९.४ 

   कुल जम्मा       ५९८५   ५९८५   

4.6 लागत सहलभगता र पूजँीगत 
बाह्य स्रोत 

              

५२८ लागत सहभालगता        १००००   १०००० ११.३ 

५२९ प्रिेश सरकारको शशतय 
कार्यक्रम अपाङ्गगता 
रोकथाम र पनुयस्थापना 
कार्यक्रम 

      २८००   २८०० १०३.० 

५३० अपाङ्गता पनुथायपना कार्यक्रम 
करुणा फाउन्द्डेसन 

      २८००   २८०० १०.२ 

५३१ पर्यटन पूर्ायिार तथा पर्यटन 
उपज वर्कास साझेिारी 
िनपालगढी पर्यटवकर् िेि  

      ३००००   ३०००० १५.१ 

५३२ क्षजल्ला समन्द्र्र् सलमलत र्डा 
कार्ायलर् भर्न लनमायण 

      ९७८३   ९७८३ १६.६ 

५३३ सडक बोडय नेपाल       ५०००   ५००० ११.२ 

५३४ ऋण अनिुान कम्पेक्स       ४७६२८   ४७६२८ ११.३ 

५३५ एवककृत स्र्ास््र् पूर्ायिार 
कार्यक्रम 

      ४००००   ४०००० 3.(1,2,4,7) 

५३६ प्रिेश सरकार समपरुक 
अनिुान बेलर्ारी बहमुकु्षख 
क्र्ाम्पस  

      १००००   १००००   
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लस.नं. र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम  

र्ोजना 
संचालन 

स्थान (टोल 
र र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 
कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 

सूचकहरु 

ईक
ाइ

 

परर
मा
ण नगरको स्रोत लागत 

सहभागीता 
  जम्मा       १५८०११  १५८०११   

  पूर्ायिार नगरस्तररर् जम्मा       १५९५९९  १५९५९९   

  पूर्ायिार शसयत र वर्शेर् 
अनिुान जम्मा 

      १९६६११  १९६६११   

  पूर्ायिार र्डास्तररर् जम्मा       ६७६०६  ६७६०६   

  भौतीक पूर्ायिार कुल जम्मा        ४२३८१६  ४२३८१६   
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2.5.5 सार्यजलनक सेर्ा तथा िमता वर्कास 
आ.र्. २०७८/०७९ र्ावर्यक बजेट तथा कार्यक्रम 
 

लस.नं. र्ोजना तथा कार्यक्रमको नाम 

र्ोजना 
संचालन 
स्थान 
(टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 

कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 
सूचकहरु  

ईक
ाइ

 

परर
मा
ण नगरको 

स्रोत 

लागत 

सहभागीता 

कार्यक्रम खचय 

५. सार्यजालनक सेर्ा तथा िमता वर्कास             

5.1 सार्यजालनक सेर्ा तथा िमता 
वर्कास नगर स्तररर् 

              

537 नगर सभा संचालन नगर स्तर     १०००   १०००   

538 सार्यजलनक सनुरु्ाई नगर स्तर     ५००   ५००   

539 ललजा र एफ.आर.ए. सदु्धृढीकरण नगर स्तर     १०००   १०००   

540 नगर आर्लिक र्ोजना तर्ारी  नगर स्तर     १९००   १९००   

541 आर्ोजनाहरुको व्र्र्स्थापन तथा 
अलभमकु्षखकरण ताललम 

नगर स्तर     ५००   ५००   

542 राजर्श् अलभबवृद्ध कार्यक्रम नगर स्तर     ५००   ५००   

543 आर्ोजनाहरुको पररर्ोजना 
प्रस्तार् तर्ारी  

नगर स्तर     १०००   १०००   

544 बजार लनर्मन नगर स्तर     ५००   ५००   

545 लडक्षजटल नगर प्रोफार्ल नगर स्तर     १५००   १५००   

546 परुस्कार सम्मान कार्यक्रम नगर स्तर     ५९५   ५९५   

547 न्द्र्ार्ीक सलमलत िमता अलभबवृद्ध  नगर स्तर     १०००   १०००   

548 मेललमलापकेन्द्र व्र्र्स्थापन  नगर स्तर     १०००   १०००   

549 जनप्रलतलनिी िमता वर्कास 
कार्यक्रम  

नगर स्तर     १०००   १०००   

550 कमयचारी िमता वर्कास कार्यक्रम नगर स्तर     १०००   १०००   
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लस.नं. र्ोजना तथा कार्यक्रमको नाम 

र्ोजना 
संचालन 
स्थान 
(टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 

कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 
सूचकहरु  

ईक
ाइ

 

परर
मा
ण नगरको 

स्रोत 

लागत 

सहभागीता 

551 घरनक्सा अनलाईन वर्स्तार  नगर स्तर     २००   २००   

552 सचुना प्रवर्लि वर्स्तार नगर स्तर     ७००   ७००   

553 नगर गलतवर्लि प्रसारण नगर स्तर     ५००   ५००   

554 स्थानीर् छापा माध्र्मबाट 
खोजमलुक गलतवर्लि प्रकाशन 
कार्यक्रम 

नगर स्तर     ५००   ५००   

555 जनतासँग जनप्रलतलनलि स्थानीर् 
रेलडर्ो कार्यक्रम 

नगर स्तर     ५००   ५००   

556 डकुमेन्द्ट्री लनमायण प्रशारण  नगर स्तर     ५००   ५००   

557 स्थानीर् संचार सहर्ोग  नगर स्तर     ७००   ७००   

  कुल जम्मा       १६५९५   १६५९५   

5.2 वर्िार्न सलमलत                

558 ऐन लनर्म कार्यवर्लि  नगर स्तर     २००   २००   

  जम्मा       २००   २००   

5.3  सूचना प्रवर्लि शाखा शसयत               

559 वप.एल.क्षज.एस.वप. अनिुान नगर स्तर     ३००   ३००   

  जम्मा       ३००   ३००   

5.4 राविर् पररचर्पि तथा पक्षिकरण 
वर्भाग शसतय 

      
      

  

560 मेक्षशनरी औजार तथा फलनयचर 
ममयत सम्भार(सेर्ा केन्द्र 
सञ् चालनाथय) 

नगर स्तर     

96   96 

  

561 एम.आई.एस. अपरेटर र वफल्ड 
सहार्कको लालग सञ् चार खचय 

नगर स्तर     

7   7 
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लस.नं. र्ोजना तथा कार्यक्रमको नाम 

र्ोजना 
संचालन 
स्थान 
(टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 

कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 
सूचकहरु  

ईक
ाइ

 

परर
मा
ण नगरको 

स्रोत 

लागत 

सहभागीता 

562 सञ् चार सामाग्री प्रसारण तथा 
छपाई(सञ् चार र पहुँच अलभर्ान 

सञ् चालन) 

नगर स्तर     

150   150 

  

563 एम.आई.एस. अपरेटर र वफल्ड 
सहार्कको पाररश्रलमक, चाडपर्य 
खचय तथा पोसाक खचय 

नगर स्तर     

628   628 

  

564 मसलन्द्ि सामान खररि(सेर्ा 
केन्द्र सञ् चालनाथय) 

नगर स्तर     

180   180 
  

565 वर्भागले उपलब्ि गराउने वर्लि/ 
पद्धलत अनसुार र्डा स्तर र्ाट 
घटना िताय सप्ताह अलभर्ान 
सञ् चालनाथय 

नगर स्तर     

120   120 

  

566 अन्द्र् वर्वर्ि खचय- 
आर्ोजना,सामाक्षजक सरुिा तथा 
घटना िताय सम्बक्षन्द्ि वर्लभन्न 
बैठकको क्षचर्ापान लगार्तको 
खचय 

नगर स्तर     

59   59 

  

567 एम.आई.एस. अपरेटर र वफल्ड 
सहार्कको िैलनक भ्रमण भत्ता/ 
र्ातार्ात खचय/इन्द्िन 

नगर स्तर     

60   60 

  

  जम्मा       १३००   १३००   

5.5 सार्यजालनक सेर्ा तथा िमता 
वर्कास र्डा स्तररर् 

      

      
  

568 र्डामा वफल्टर खररि तथा 
फलनयचर ममयत  

र्डा न. 
१ 

    
100   100 

  

569 जनप्रलतलनिी तथा कमयचारी 
अध्र्र्न भ्रमण 

बेलबारी-
११ 

पटक १ 
१०४   १०४ 

  

  कुल जम्मा       २०४   २०४   

  सार्यजलनक सेर्ा नगरस्तररर् जम्मा       १६७९५   १६७९५   
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लस.नं. र्ोजना तथा कार्यक्रमको नाम 

र्ोजना 
संचालन 
स्थान 
(टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (रु.हजारमा) 

कुल रकम 

दिगो 
वर्कास 
लक्ष्र् 
सूचकहरु  

ईक
ाइ

 

परर
मा
ण नगरको 

स्रोत 

लागत 

सहभागीता 

  सार्यजलनक सेर्ा शसयत जम्मा       १६००   १६००   

  सर्यजलनक सेर्ा र्डास्तररर् जम्मा       २०४   २०४   

  सार्यजलनक सेर्ा कुल जम्मा       १८५९९   १८५९९   
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2.5.6 संघ संस्थाहरुको बजेट तथा कार्यक्रम (आ.र्. २०७८/०७९) 
 

लस नं र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम 

र्ोजना 
संचालन 
स्थान   

(टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उपल
ब्िी 

बजेट स्रोत (लागत रु. हजारमा) कैवफर्त  

*इ
क
ाई

 

परर
मा
ण संस्थाको 

स्रोत 
लागत 

सहभालगता 
जम्मा लागत  

क ग्रालमण उिम ्तथा वर्प्ररे्ण आर्ोजना 
(समवृद्ध) 

              

१ व्र्र्सावर्क सीप तथा औिोलगक 
प्रक्षशिण 

नपा जना २० 600   ६००   

  जम्मा       ६००   ६००   

ख बाललबकासको लागी संगठन (अवकय ड)               

2 लबद्यालर्कालागी सरसफाई सामग्री       १०१   १०१   

3 बाललकाहरुकालागी लडक्षग्नवट वकट       ११८   ११८   

4 बालबाललकाहरुकालागी सरसफाईको 
लागी साबनु 

      २५   २५   

5 कमयचारी, स्र्ास््र्कमी (हप्ताको ३० 
घण्टा) 

      १०५०   १०५०   

6 लबद्यालर्मा शौचालर् सरसफाई 
सामग्री 

      १८५   १८५   

7 अवफस स्टेशनरी       १७   १७   

8 स्र्ास््र् क्षशवर्रको समर् 
बालबाललकालाई फलफुल  

      २७३   २७३   

9 और्िी तथा उपचार जन्द्र् सामग्री       ५८८   ५८८   

10 आपतकाललन पोर्ण (चामल) सहर्ोग       १५०   १५०   

11 आपतकाललन स्कुल पोशाक सहर्ोग       ८०   ८०   

12 आपतकाललन बालबाललका उपचार, 
भनाय तथा वर्वर्ि सहर्ोग 

      १००   १००   

13 खाना तथा इन्द्िन सामाग्री       १०२   १०२   

14 वर्ितु खचय       ६   ६   

15 िेिीर् संर्ोजक (कमयचारी)       २८२   २८२   
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लस नं र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम 

र्ोजना 
संचालन 
स्थान   

(टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उपल
ब्िी 

बजेट स्रोत (लागत रु. हजारमा) कैवफर्त  

*इ
क
ाई

 

परर
मा
ण संस्थाको 

स्रोत 
लागत 

सहभालगता 
जम्मा लागत  

16 स्र्ास््र् सहार्क       ४९२   ४९२   

17 सामाक्षजक पररचालक       २०२   २०२   

18 सरसफाई कमयचारी (आंक्षशक समर्)        ९६   ९६   

19 लेखापाल (आंक्षशक समर्)        ५९   ५९   

20 और्िी तथा उपकरण       १००   १००   

21 घर भाडा        २२०   २२०   

22 सन्द्चार/टेललफोन/इन्द्टरनेट       २७   २७   

23 बालबाललका / अलभभार्कहरुकोलागी 
खाजा 

      २९७   २९७   

24 र्ातार्ात खचय        ३७   ३७   

25 सरसफाई खचय        १३   १३   

26 स्टेशनरी       १२   १२   

27 ममयत तथा लबलबि खचय       १००   १००   

28 बोडय लमवटङ, मोलनटररङ, नवर्करण, 

डीप्र्ाक लमवटङ 

      १००   १००   

29 ताललम (HIV, Abuse, Health) तथा 
पोष्टर प्मप्लेट खचय 

      ०   ०   

30 लेखा पररिण खचय       ३०   ३०   

31 कम्प्र्टुर तथा फलनयचर, कापेट आदि       १००   १००   

  जम्मा       ४९६२   ४९६२   

ग बेलबारी साना सहरी खानपेानी तथा 
सरसफाई उपभोिा संस्था 

              

३२ ओर्रहेड ट्यांकको  कम्पाउन्द्ड र्रपर 
तारजाली लगाउने  

      ११३४   ११३४   
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लस नं र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम 

र्ोजना 
संचालन 
स्थान   

(टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उपल
ब्िी 

बजेट स्रोत (लागत रु. हजारमा) कैवफर्त  

*इ
क
ाई

 

परर
मा
ण संस्थाको 

स्रोत 
लागत 

सहभालगता 
जम्मा लागत  

३३ समलसयर्ल र्ाटर पम्प खररि        ७११   ७११   

३४ ओर्रहेड ट्यांकको रंगरोकन तथा 
ममयत  

      ४००   ४००   

३५ ओर्रहेड ट्यांकको प्रसेर वफल्टरको 
लसललकन पररबतयन तथा ममयत  

      ५३४   ५३४   

३६ ओभरहेड ट्याकंको बाइपास लनमायण        २९९   २९९   

३७ कार्ायलर्मा आर्श्र्क फलनयचर तथा 
मेलसनरी सामान खररि  

      २५०   २५०   

३८ गटेभल्ब चेम्बर ममयत सम्भार        १२५०   १२५०   

३९ पाइप वर्स्तार        ८००   ८००   

  जम्मा       ५३७८   ५३७८   

घ लक्ष्मी सामिुावर्क र्न उ.स. बेलबारी 
११ 

              

४० लसलाई कवटङ   जना ४६     ९२   

४१ ड्राईलभङ तालीम   जना १०     १००   

४२ रं्गरुबाख्रा अनिुान तथा  साटासाट   जना ४६     ३६८   

४३ लबपन्न छािर्तृ्ती   जना १०     २५   

४४ कम्प्र्टुर रे्सीक ताललम   जना १०     २५   

४५ खाट लबतरण   जना ८०     ४८०   

४६ लबपन्न स्र्ास््र् वर्मा तथा उपचार   जना ४६     १६१   

  जम्मा           १२५१   

ङ रलमते सामिुावर्क र्न बेलर्ारी २  

४७ र्न चररचरण लनर्न्द्िण       30   30   

४८ र्न डढेलेको लालग टोलल गठन       30   30   
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लस नं र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम 

र्ोजना 
संचालन 
स्थान   

(टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उपल
ब्िी 

बजेट स्रोत (लागत रु. हजारमा) कैवफर्त  

*इ
क
ाई

 

परर
मा
ण संस्थाको 

स्रोत 
लागत 

सहभालगता 
जम्मा लागत  

४९ र्न डढेलो लनर्न्द्िण सामान खररि       20   20   

५० र्न हेराल ु       390   390   

५१ र्न लसमाकंन फार्रलाइन लनमायण       70   70   

५२ खाली िेिमा र्िृारोपण       30   30   

५३ गोडमेल       120   120   

५४ तारर्ार गरर पनुयत्पात्िन संरिण       100   100   

५५ ररजेनेरेसन संरिण       25   25   

५६ पत्ल्र्ाउन े       25   25   

५७ र्न सिपुर्ोग र्ावर्यक कार्यर्ोजना 
तर्ारी 

      25   25   

५८ काठ सङकलन       400   400   

५९ िाउरा सङकलन       50   50   

६० डीपो तथा घाटगद्धी व्र्र्स्थापन       90   90   

६१ गररब तथा वर्पन्न स्र्ास्थ लबमा 
प्रोत्साहन कार्यक्रम 

      150   150   

६२ लसपमलुक ताललम सञ्चालन       200   200   

६३ इन्द्डक्सन चलुो वर्तरण       180   180   

६४ गरीर्,जेहेन्द्िार,िलीत र अन्द्र् वर्िाथी 
छािर्तृी  

      50   50   

६५ वर्पि व्र्र्स्थापन       30   30   

६६ पालनको महुान संरिण       20   20   

६७ समहुको सािारण सभा       150   150   

६८ कमयचारी तलब       292.5   292.5   
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लस नं र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम 

र्ोजना 
संचालन 
स्थान   

(टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उपल
ब्िी 

बजेट स्रोत (लागत रु. हजारमा) कैवफर्त  

*इ
क
ाई

 

परर
मा
ण संस्थाको 

स्रोत 
लागत 

सहभालगता 
जम्मा लागत  

६९ कार्यकारीणी सलमलतको बैठक लेखा 
सलमलतरवर्लभन्न उपसलमलतहरु 

      120   120   

७० उत्कृष्ट कार्य गनय समहुको 
मलु्र्ाङकन तथा परुस्कार 

      10   10   

७१ प्रचार प्रसार सम्बन्द्िी उत्पािन तथा 
वर्तरण 

      50   50   

७२ र्ावर्यक प्रलतरे्िन तर्ारी       20   20   

७३ दिर्स समारोह        40   40   

७४ कार्यलर् भर्न मयमत       20   20   

७५ अध्र्िको समन्द्र्र् तथा सहकार्य खचय       120   120   

७६ मसलन्द्ि तथा छपाई       62   62   

७७ अलतलथ सत्कार       20   20   

७८ इनिन तथा र्ातार्ात       20   20   

७९ संचार       20   20   

८० पिपलिका       5   5   

८१ कमयचारी पोशाक       30   30   

८२ र्ावर्यक र्ोजना तजुयमा  तथा प्रगती 
सलमिाा गोवष्ठ 

      20   20   

८३ जलर्ार् ुपररर्तयन र्न डढेलो तथा 
र्ातार्रण तथा जैवर्क वर्वर्िता 
संरिण गोवष्ठ 

      10   10   

८४ सामिुावर्क र्न सम्बक्षन्द्ि राजनैलतक 
िलका प्रलतलनलि, पिकार  र 
सामाक्षजक संघसंस्था सँग अन्र्तवक्रर्ा 

      10   10   

८५ अध्र्र्न अर्लोकन भ्रमण       350   350   

८६ खेलकुि वर्कास       50   50   
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लस नं र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम 

र्ोजना 
संचालन 
स्थान   

(टोल र 
र्डा) 

लक्ष्र्/उपल
ब्िी 

बजेट स्रोत (लागत रु. हजारमा) कैवफर्त  

*इ
क
ाई

 

परर
मा
ण संस्थाको 

स्रोत 
लागत 

सहभालगता 
जम्मा लागत  

८७ र्रु्ा, मवहला तथा र्ालर्ाललका 
वर्काश 

      50   50   

८८ रििान कार्यक्रम       50   50   

८९ भौतीक र्ोजना तथा परु्ायिार वर्काश       450   450   

   जम्मा       4005   4004.5   

च नारी वर्कास संघ बेलर्ारी  

९० अन्द्तराविर् श्रलमक नारी दिर्श       १५०   १५०   

९१ १६ दिने मवहला वहंसा दिर्श       ३००   ३००   

९२ मवहला काननुी सचेतना ताललम       २००   २००   

९३ िैर्ी प्रकोप सम्बन्द्िी सचेतना मूलक       २५०   २५०   

९४ िमता अलभर्वृद्ध ताललम छनोटमा        २००   २००   

९५ र्ातार्रण सरसफाई सम्बक्षन्द्ि        १००   १००   

  जम्मा       १२००   १२००   

  संस्थाहरुको कुल जम्मा            ८७३९५   
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2.6 र्ोजना तजुयमा सम्बन्द्िी प्राथलमकता/मापिण्ड २०७९ 

१. र्ावर्यक बजेट तथा र्ोजना तजुयमा सम्बन्द्िी  प्राथलमकता / मापिण्ड, २०७७ स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 
२०७४ को पररच्छेि ६ िफा २४(३) बमोक्षजम र्ोजना तजुयमा गने प्राथलमकताका ििेहरु तथा स्थानीर् 
तहको बजेट तजुयमा दिग्िशयन २०७४ (पररमाक्षजयत) िफा ३ अनसुार बावर्यक बजेटतथा र्ोजना 
प्राथलमकताहरु 

(क) आलथयक वर्कास तथा गररबी लनर्ारणमा प्रत्र्ि र्ोगिान पगु्ने, 
(ख) उत्पािनमूलक तथा लछटो प्रलतफल प्राप्त गनय सवकने, 
(ग) जनताको जीर्नस्तर, आम्िानी र रोजगार बढ्ने, 
(घ) स्थानीर् बालसन्द्िाहरुको सहभालगता जटु्ने, स्रं्र्सेर्ा पररचालन गनय सवकने तथा लागत कम लाग्ने, 
(ङ) स्थानीर् श्रोत, सािन र सीपको अलिकतम प्रर्ोग हनुे, 
(च) मवहला, बालबाललका तथा वपछलडएका र्गय, िेि र समिुार्लाई प्रत्र्ि लाभ पगु्ने, 
(छ) लैवङ्गक समानता र सामाक्षजक समारे्शीकरण अलभबवृद्ध हनुे, 
(ज) िीगो वर्कास, र्ातार्रणीर् संरिण तथा सम्बियन गनय सघाउ परु्ायउने, 
(झ) भावर्क तथा साँस्कृलतक पिको जगेनाय र सामाक्षजक सद्भार् तथा एकता अलभबवृद्धमा सघाउ प¥ुर्ाउने 

। 

२. नगरको प्राथलमकताका ििेहरु 
1. आलथयक वर्कास र गररबी न्द्रू्लनकरण (कृवर्, पश,ु आर् आजयन, लसप वर्कास, स्र्रोजगार शृ्रजना, 

व्र्र्सावर्क उद्यम, उद्योग र्ाक्षणज्र्, श्रलमकहरुको  अलिकार सरिण ) । 
2. पूर्ायिार वर्कास (सडक, खानेपानी, पलु कल्भटय, लसचाई, नदि लनर्न्द्िण, वर्द्यतु, बजार व्र्र्स्थापन,) 
3. क्षशिा, खेलकुि तथा स्र्ास््र् । 
4. पर्यटन प्रबद्धयन तथा लसमसार व्र्र्स्थापन । 
5. सामाक्षजक समारे्क्षशकरण (मवहला, बालबाललका, आदिर्ासी जनजाती, जेष्ठ नागररक, िललत, अपाङ्गता, 

वपछडार्गय, अल्पसंखर्क तथा लैवङ्गक अल्पसंखर्क) । 
6. सकुुम्र्ासी समस्र्ा समािान । 
7. कला, सावहत्र्, भार्ा, सास्कृलत संरिण र प्रर्द्धयन । 
8. जैर्ीक वर्वर्िताको संरिण, र्ातार्रण तथा फोहरमैला व्र्र्स्थापन । 
9. वर्पद् ब्र्र्स्थापन र वर्पद् लनरोिात्मक कार्यक्रमहरु । 
10. सूचना प्रवर्लि तथा संचार । 
11. सशुासन । 
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३. र्ावर्यक वर्कास र्ोजना तजुयमा गिाय ध्र्ान दिनपुने वर्र्र्हरु (स्थानीर् तहको बजेट तजुयमा दिग्िशयन २०७४ 
(पररमाक्षजयत) िफा ४) 
(क) संघ र प्रिेश सरकारको नीलत, लक्ष्र्, उद्देश्र्, समर्लसमा र प्रवक्रर्ासँग अनकूुल हनुे, 

(ख) आर्लिक वर्कास र्ोजना र मध्र्कालीन खचय संरचना अनसुार प्राथलमकताका वर्र्र्हरु, 

(ग) र्ातार्रण संरिण, जलर्ारू् पररर्तयन अनकूुलन, वर्पद् व्र्र्स्थापन,  

(घ) सशुासन, लैवङ्गक तथा सामाक्षजक समारे्शीकरण र लक्षित र्गयको सशक्षिकरण गने जस्ता वर्कासका 
अन्द्तसयम्बक्षन्द्ित वर्र्र्हरु, 

(ङ) समाजका सबै र्गय, िेि र समिुार्को अलिकतम सहभालगता सलुनक्षश्चत गने वर्र्र्हरु, 

(च) अन्र्तस्थानीर् तहको र्ोजना कार्ायन्द्र्र्नमा सघाउ पगु्ने वर्र्र्हरु, 

(छ) वर्र्र्िेिगत तथा भौगोललक सन्द्तलुन कार्म गने पिहरु । 

४. नगर तथा र्डास्तररर् र्ोजना छनौट सम्बन्द्िी मापिण्डहरु 
1. र्डास्तरीर् र्ोजना भन्नाले र्डालभिका एक र्स्ती र अको र्स्ती÷टोललाई प्रत्र्ि फाइिा पगु्ने खालका 

पूर्ायिार तथा सामाक्षजक आलथयक वर्कासका कार्यक्रमहरु बझुाउँछ  ।  

2. नगरस्तररर् र्ोजना भन्नाले नगरलभिका एक र्ा सो भन्द्िा बढी र्डाहरुलाई फाइिा पगु्ने पूर्ायिार तथा 
सामाक्षजक आलथयक वर्कासका कार्यक्रमलाई बझुाउछ । 

3. लागत साझेिारी: उपभोिा सलमलतले संचालन गने र्ोजनाको हकमा (नगरपाललका साझेिारी र उपभोिा 
लागत सहभालगताको रकम समेत) कुल र्ोजनाको लागत मालन सो लागतको न्द्रू्नतम लागत सहभालगता 
ढल लनकासमा २० प्रलतशत, ब्लक लनमायणमा २० प्रलतशत र एक्षजङ्ग १० प्रलतशत हनुेछ । र्स्तो 
सहभालगता नगिै नगरपाललकाको संक्षचत कोर्मा अलनर्ार्य जम्मा गनुय पनेछ (र्िक्षी वर्शेर् कारणर्स 
त्र्स्तो र्ोजनामा लागत सहभागीता नहनुे अर्स्था भएमा अनगुमन सलमलतको लसफाररसमा प्रमखुको 
स्र्ीकृलत बमोक्षजम हनुेछ ।) 

4. लागत सहभालगता जटुाउन नसक्ने ग्राभेल, माटोको काम र अन्द्र् संरचना (साना कल्भटय, भर्न र 
लसचाईको बाँि) लनमायणको हकमा आर्श्र्कता हेरी न्द्र्नुतम १० प्रलतशत जनश्रमिान जटुाउन सवकनेछ 
।  

5. वर्द्यतु पोल, वर्द्यतुतार तथा होमपाइप खररिमा लागत सहभागीता आर्श्र्क हनुेछैन । 

6. कुनै सार्यजालनक र्ा सरकारी वर्द्यालर् िेिले चचेको र्स्ती नभएको स्थानमा ढल लनकास र सडक 
जस्ता र्ोजना स्र्ीकृत भई संचालन गनुय पने हकमा िाक्षखला गनुय पने लागत सहभालगता सम्बक्षन्द्ित 
उपभोिाले िामासावहले उठाई बझुाउन ुपनेछ । 
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7. र्डा र नगरको साझेिारी र्ोजनामा र्डाबाट र्ोजना छनौट गिाय कक्षम्तमा १ र्टा र्ोजना रु. २५ 
लाखको हनु ुपनेछ । र्स्तो र्ोजनामा नगरबाट रु. २५ लाख बराबरको रकम थप गरर रु. ५० 
लाख बरारबरको र्डाले छनौट गरेको र्ोजना संचालन गररनछे । 

8. र्डास्तरीर् बजेट लसलीङ्गबाट संचालन गररने र्ोजनाहरु भौलतक परु्ायिार तफय  कक्षम्तमा ५ लाख भन्द्िा 
कम लागत भएका र्ोजना छनौट गनय पाईनेछैन । 

9. चाल ुतथा अक्षघल्लो आ.र्.मा संचालन भइ अिरुो भएका र्ोजनाहरु भए सो र्ोजनालाई वर्शेर् प्राथलमकता 
दिन ुपनेछ। र्स प्रर्ोजनका लालग आर्श्र्कता अनसुारको बजेट वर्लनर्ोजन गने सवकने छ ।  

10. र्डास्तरका स–साना र्ोजना र ममयत सम्भारका र्ोजनाहरुको लालग अलिकतम १५ लाख सम्म बजेट 
वर्लनर्ोजन गनय सवकने । र्समा ममयत सम्भारमा अलिकतम रु. ५ लाख र स-साना र्ोजनाहरुमा 
न्द्रू्नतम रु. ५० हजार भन्द्िा कम लागत भएका साना र्ोजनाहरु छनौट गनय पाईनेछैन ।र्स्ता 
र्ोजनाहरु र्डा सलमलतको लनणयर् अनसुार खक्षण्डकरण गरी सचालन गनुय नगरसभाबाट अनमुोिन गराउन ु
पनेछ ।  

11. वर्जलुी र्ा सोलार सडक र्क्षत्त जस्ता प्रावर्लिवक जवटलता हनुे र्ोजनाहरुको लालग उपभोिा सलमलत 
माफय त नगने । 

12. र्डास्तररर् बजेट लसललङ्ग मध्रे् ७ लाख  प्रशासलनक खचयमा राखी बाीँकी रहेको बजेटलाई शतप्रलतशत 
आिारमानी पूर्ायिार वर्कासमा ७० प्रलतशत र अन्द्र् लबर्र्गत िेि िेिमा ३० प्रलतशत छुट्याउन ु
पनेछ । साथै लबर्र्गत िेिको ३० प्रलतशतलाई पलन शत प्रलतशत मानी आलथयक वर्कास, उद्यमक्षशलता, 
स्र्रोजगार िेिमा न्द्रू्नतम ५० प्रलतशत र बाकी रहेको सामाक्षजक वर्कास, र्न र्ातार्रण साथै मानर् 
संशसान र संस्थागत सिुारका िेिमा वर्लनर्ोजन भएको हनु ु पनेछ । सामाक्षजक आलथयक िेिको 
कार्यक्रममा टोल वर्कास संस्थाको सकृर् सहभालगता हनु ुपनेछ ।  

13. र्डालाई प्राप्त बजेट लसललङ्ग मध्रे्बाट तोवकएको सशयत िेिमा, वर्पन्न पररर्ार स्र्ास््र् वर्मा कार्यक्रम 
रु. ५ लाख अलनर्ार्य रुपमा वर्लनर्ोजन गनुय पनेछ । 

14. र्डाले कुनै पलन क्षशर्यकमा कार्यक्रमको रुपमा बजेट वर्लनर्ोजन गरर र्ा प्रोत्साहनको बजेट राक्षख कुनै 
पलन रािसेर्क र्ा कमयचारीलाई थप सवुर्िा र्ा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ि गराउन पाईने छैन । र्सरी 
उपलब्ि गराएको पाईएमा आिेश दिने सम्बक्षन्द्ित व्र्क्षिबाट असलु उपर गररनेछ । 

15. दिगो वर्कासको अर्िारणा र स्थानीर् स्तरमा नागररकहरुलाई वर्कास प्रलत अपनत्र् गराउने अलभप्रार्ले 
नगरस्तमा अलिकतम लागत सहभालगता संचालन गनय बजेट वर्लनर्ोजन गररनेछ । 

16. र्ोजना / कार्यक्रम तजुयमा गिाय र्डा र्ा नगरसँग िोहोरो पने गरर छनौट गनय पाईने  छैन । 
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५.  प्रत्रे्क र्डा सलमलतले प्रिेश तथा संघीर् सरकारलाई प्रस्तार् गने र्ोजना प्राथलमकताक्रमको आिारमा केन्द्र 
र प्रिेश तफय  लभन्ना लभन्न ैलसफाररस गरर पठाउन सवकनछे । 

६. स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ (पररच्छेि ६ को िफा ४ िेक्षख ६ सम्म) र्ोजना तजुयमा सम्बन्द्िी 
भएको व्र्र्स्था । 

(क) नगरपाललकाले र्ोजना बनाउिा मध्र्म तथा दिघयकाललन प्रकृलतका र्ोजनाको सूक्षच समेत तर्ार गनुय 
पनेछ । 

(ख) नगरपाललकाले र्ोजना तजुयमा तथा कार्ायन्द्र्र्न गिाय स्थानीर् बवद्धक्षजर्ी, वर्र्र् वर्ज्ञ, अनभुर्ी, पेशवर्द्, 
लसमान्द्तकृत तथा लोपोन्द्मखु समिुार्, मवहला, बालबाललका, िललत, रू्र्ा, अल्पसखर्क, आपाङ्गता 
भएका व्र्क्षि, जेष्ठ नागररकहरुको सरोकारर्ालाहरुको अलिकतम सहभालगता गनुय पनेछ । 

(ग) र्ोजना तजुयमा गिाय र्ोजनाको सम्भाव्र्ता अध्र्र्नको आिारमा स्रोत सािनको परु्ायअनमुान, 
आर्ोजनाको प्राथलमवककरण, र्ोजना कार्ायन्द्र्र्न तालीका र अनगुमन तथा मूल्र्ाकंन र्ोजना समेत 
तर्ार गनुय पनेछ ।  

(घ)  र्डा सलमलतले प्राप्त आर्ोजना÷कार्यक्रमहरुको प्राथलमवककरण मापिण्डको आिारमा टोल र्ा 
र्स्तीस्तरबाट प्राप्त कार्यक्रमहरुलाई लनम्नानसुारका वर्र्र्गत सलमलत अनसुार छुट्याई प्राथलमवककरण 
गिाय सचुक र्लगयकरणबाट प्राप्त सचुाङ्क प्रिान गरी बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलतमा लसफाररश 
गरर पठाउन ुपनेछ ।  

७.  दिग्िशयनको िफा ५.३ अनसुार र्स्तीस्तरको र्ोजना छनौट गिाय ध्र्ान दिन ुपने वर्र्र्हरुः 
1. र्डा सलमलतले आफ्नो र्डामा प्रलतलनलित्र् गने सिस्र्हरुलाई वर्लभन्न र्स्ती÷टोलको र्ोजना तजुयमा 

गनय सहजीकरण गने गरी क्षजम्मेर्ारी प्रिान गनुय पियछ ।  

2. प्रत्रे्क र्डाले र्डालभिका र्स्तीहरुमा र्ोजना तजुयमाको लालग रै्ठक हनुे दिन, लमलत र समर् कक्षम्तमा 
३ दिन अगारै् सार्यजालनक सूचना माफय त जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

3. र्स्तीतहका र्ोजना छनौट गिाय सो र्स्ती लभिका सबै र्गय र  समिुार् (मवहला, िललत, आदिर्ासी 
जनजाती, मिेशी, थारु, मकु्षस्लम, उत्पीडत र्गय, वपछडार्गय, अल्पसखर्क, लसमान्द्तकृत, रू्र्ा, 
बालबाललका, जेष्ठ नागररक, लैवङ्गक अल्पसंखर्क, अपाङ्गगता भएका व्र्क्षि आिी) को प्रलतलनलित्र् 
सलुनक्षश्चत गनुय पियछ ।  

4. टोल÷र्स्तीमा हनुे र्ोजना तजुयमा प्रवक्रर्ामा टोल÷र्स्ती लभिका वक्रर्ाक्षशल सामिुावर्क संस्था, टोल 
वर्कास संस्था, आमा समहु, बालकल्र्, बाल सिाल, र्रु्ाकल्र्, कृर्क समहु लगार्त सेर्ा केन्द्रलाई 
सहभागीी गराउन ुपियछ ।  
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5. मालथ उल्लेक्षखत सरोकारर्ालाहरुको अलिकालिक सहभालगता हनुे गरी र्डा सलमलतका सिस्र्को 
संर्ोजकत्र्मा लनिायररत समर्, लमलत र स्थानमा उपक्षस्थलत भई र्ोजना छनौट सम्बन्द्िमा व्र्ापक 
अन्द्तवक्रय र्ा, छलफल, गरर र्ोजनाहरुको छनौट गने । र्सरी छनौट भएको र्ोजनाहरुको सूक्षच 
संर्ोजकले ललक्षखत रुपमा र्डा सलमलतमा पठाउन ुपियछ । 

6. र्डा सलमलतले र्स्ती/टोलस्तरबाट प्राप्त र्ोजनाहरु वर्र्र्गत सलमलत अनसुार र्ोजना तजुयमा दिग्िशयन 
२०७४ पररमाक्षजयतको अनसूुक्षच ३ को आिारमा र्ोजनाहरुको प्राथलमवककरण गनुय पनेछ । र्सरी 
प्राथलमवककरण गरेका र्ोजनाहरुमध्रे् सबैभन्द्िा बढी अंक प्राप्त भएको पवहलो अलन क्रमैसँग िोश्रो, 
तेश्रो क्रम लमलाई र्ावर्यक बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा फारममा भरी र्डा सलमलतको लनणयर् सवहत 
नगरपाललकामा पठाउन ुपनेछ । 
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2.7 अनसूुक्षचहरु 
2.7.1 न्द्र्ावर्क सलमलतको आलथयक र्र्य २०७८/०७९ प्रलतरे्िन 

स्थालनर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को िफा ४७ (१) र ४७ (२) अन्द्तरगत न्द्र्ावर्क 
सलमलतमा भएका उजरुीको वर्र्रण 

लस न उजरुीको प्रकार 
गत र्र्यको 
बाकँी 

र्स र्र्यको 
थप 

जम्मा 
र्ो र्र्यको 
फछर्ौट 

फछर्ौट हनु 
बाकँी 

समर्मा नै 
फछर्ौट हनु 

1.  ४७(१) क आली बाँि पैनी 
कुलो वर्र्ाि 

२ ८ १० ५ ५ नाप जाँचको 
क्रममा रहेको 

2.  ४७ (१) घ ज्र्ाला मजरुी 
नदिएको 

 २ २ २   

3.  ४७(१) च पालनपोर्ण 
नगरेको 

 
१ १ 

  
 

4.  ४७(१) छ इज्जत अमि 
अनसुार खान लगाउन 
नदिएको 

३ ३ ६ ३ ३  

5.  ४७(१) ठ बाटो तथा 
लनकास लमचेको 

 
३ ३ ३ 

  

6.  ४७(२) क  एकको जग्गा 
अकोले लमक्षच खाएको 

३ ७ १० ५ ५ नाप जाँचको 
क्रममा रहेका 

7.  ४७(२) ग पलत पत्नी वर्र्ाि २ १४ १६ १४ २ कोरोना कहर 

8.  ४७(२) ट लेनिेन ३ ३ ६ ३ ३  
  जम्मा १४ ४० ५४ ३४ १८  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 एघारौँ नगरसभा सञ्चालन कार्यसूक्षच  
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अनसूुची - १ 

(कार्यवर्लिको िफा ७ को उपिफा (१) सँग सम्बक्षन्द्ित) 

बेलबारी नगरपाललका 

एघ ौँ नगरसभा कार्यसूची र समर् तालीका  
बैठक संखर्ा:  १९ औ ँ       बैठक स्थान: नगरसभा हल 

अध्र्िताः नगर प्रमखु श्री दिल प्रसाि राई    लमलतः२०७९/०३/१० गते 
क्र.सं. समर् कार्यसूची प्रस्ततुकताय 
१ दिउसो १:०० िेक्षख 

१:३० बजे सम्म 

 सभासिस्र्हरुको नाम िताय सक्षचर्बाट 

२ दिउसो १:३१ िेक्षख 
१:३५ बजे सम्म 

 सभाध्र्िको आगमन तथा राविर् िनु  

३ दिउसो १:३६ िेक्षख 
१:३७ बजे सम्म 

 सवहिहरुप्रलत १ लमनेट मौनिारण सभाध्र्ि 

४ दिउसो १:३८ बजे  नगरसभा बैठक शरुु भएको घोर्णा सभाध्र्ि 

५ दिउसो १:४० िेक्षख 
३:०० बजे सम्म 

वर्िरे्क / प्रस्तार् प्रस्ततु गने  

 बेलबारी नगरपाललकाको चाल ुआ.र्. २०७८/०७९ 
को संशोलित आर् व्र्र् तथा आगामी आ.र्. 
२०७९/०८० को प्रस्तावर्त बजेट,नीलत तथा 
कार्यक्रम प्रस्ततु 

 बेलबारी नगरपाललका आलथयक वर्िेर्क २०७९ 

 बेलबारी नगरपाललका वर्लनर्ोजन वर्िेर्क २०७९ 

 बेलबारी नगरपाललका वर्लनर्ोजन वर्िेर्क २०७८ 
लाई संशोिन गनय बनेको वर्िेर्क २०७९ 

 न्द्र्ावर्क सलमलतको र्ावर्यक प्रगलत प्रलतरे्िन २०७९ 

श्री लनत ु
थापा,उपप्रमखु 

६ दिउसो ३:०१ िेक्षख 
३:०५ बजे सम्म 

 सभाध्र्िबाट िन्द्र्र्ाि सवहत बैठक समापन गने र 
लमलत २०७९/३/२४ गते १:०० बजे िेखी 
नगरसभाको बैठक बस्ने गरी स्थगन । 

सभाध्र्ि 

 

एघारौ नगरसभा २०औ ंबैठक लमलत २०७९।०३।२४ गते 
समर् १:०० 
बजे 

 बैठक बस्न ेसमर् कार्यसूक्षच प्रस्ततुकताय 
१ दिउसो १:०० िेक्षख 

१:३० बजे सम्म 
 सभासिस्र्हरुको नाम िताय सक्षचर्ालर् 
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क्र.सं. समर् कार्यसूची प्रस्ततुकताय 
२ दिउसो १:३१ िेक्षख 

१:३५ बजे सम्म 
 सभाध्र्ि आगमन तथा राविर् िनु  

३ दिउसो १:३६ िेक्षख 
१:३७ बजे सम्म 

 सवहिहरुप्रलत १ लमनेट मौनिारण सभाध्र्ि 

४ दिउसो १:३८ िेक्षख 
१:३९ बजे सम्म  

 नगर सभा बैठक शरुु भएको घोर्णा सभाध्र्ि 

५ दिउसो १: िेक्षख 
२:०० बजे सम्म 

 वर्शेर् प्रस्तार्हरु श्री 

६ दिउसो २:०१ िेक्षख 
२:०५ बजे सम्म 

 सभामा प्रस्ततु चाल ुआ.र्. २०७८/०७९ को 
संशोलित तथा आगामी आ.र्. २०७९/०८० को 
प्रस्तावर्त बजेट, नीलत तथा कार्यक्रम, अथय वर्िेर्क र 
वर्लनर्ोजन वर्िेर्क र वर्शेर् प्रस्तार् मालथ छलफल 
सहभागी हनुे सिस्र्हरुले ४ लमनेट लभि वटपाउने 
आिेश हनुे । 

सभाध्र्ि 

७ दिउसो २:०६ िेक्षख 
२:२५ बजे सम्म 

 छलफलमा सहभागी हनुे सिस्र्हरुलाई बोल्न ... 
लमनेट समर् उपलब्ि गराउन े

सभाध्र्ि 

८ दिउसो २:२६ िेक्षख 
२:३५ बजे सम्म 

 सभा सिस्र्ज्र्हुरुले उठाएका क्षजज्ञासाहरु जर्ाफ दिन 
बजेट, नीलत तथा कार्यक्रम तथा वर्िेर्क प्रस्ततुकताय 
सभासिस्र् एरं् बजेट प्रस्ततुकताय श्री लनत ुथापालाई 
समर् उपलब्ि गराउने । 

  वर्र्र्हरुः- 
 चाल ुआ.र्. २०७८/०७९ को संशोलित तथा 

आगामी आ.र्. २०७९/०८० को प्रस्तावर्त बजेट, 
नीलत तथा कार्यक्रम 

 बेलबारी नगरपाललकाको आलथयक वर्िेर्क २०७९ 

 बेलबारी नगरपाललकाको वर्लनर्ोजन वर्िेर्क २०७९ 

 बेलबारी नगरपाललकाको वर्लनर्ोजन वर्िेर्क २०७८ 
लाई संशोिन गनय बनेको वर्िेर्क २०७९ 

 न्द्र्ावर्क सलमलतको र्ावर्यक प्रगलत प्रलतरे्िन २०७९ 

 अन्द्र् प्रलतरे्िनहरु 
 सभाध्र्िबाट पेश हनुे प्रस्तार्हरु 

सभाध्र्ि 
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क्र.सं. समर् कार्यसूची प्रस्ततुकताय 
९ दिउसो २:३६ िेक्षख 

२:४१ बजे सम्म 
 वर्शेर् प्रस्तार् मालथ सभा सिस्र्हरुले उठाएको 

प्रश्नको जर्ाफ दिन वर्शेर् प्रस्तार् प्रस्ततुकताय 
सभासिस्र् श्री ..लाई समर् उपलब्ि गराउने । 

सभाध्र्ि 

१० दिउसो २:४२ दिक्षख 
३:१० बजे सम्म 

प्रस्ततु प्रस्तार्हरु लनणयर्ाथय पेश गने 

 (प्रस्ततु वर्िेर्क सबै िफा, अनसूुक्षच, प्रस्तार्ना नाम 
र प्रारम्भलाई प्रस्तार्को रुपमा लनणायर्ाथय पेश गने) 

 चाल ुआ.र्. २०७८/०७९ को संशोलित तथा 
आगामी आ.र्. २०७९/०८० को प्रस्तावर्त बजेट, 
नीलत तथा कार्यक्रम 

 बेलबारी नगरपाललकाको आलथयक वर्िेर्क २०७९ 

 बेलबारी नगरपाललकाको वर्लनर्ोजन वर्िेर्क २०७९ 

 बेलबारी नगरपाललकाको वर्लनर्ोजन वर्िेर्क २०७८ 
लाई संशोिन गनय बनेको वर्िेर्क २०७९ 

 न्द्र्ावर्क सलमलतको र्ावर्यक प्रगलत प्रलतरे्िन २०७९ 

 २०७८ श्रार्ण िेक्षख २०७९ असार सम्माका 
कार्यपाललकाको लनणयर्हरु तथा वर्लभन्न सलमलतका 
प्रलतरे्िन अनमुोिन 

 वर्शेर् प्रस्तार्हरु 

 बजेट रकमान्द्तर 

 क्रमागत आर्ोजना  

 प्रिेश र संघीर् सरकार समि लसफाररस गररएका 
आर्ोजनाहरु 

 सभा बाट लनणयर् 

सभाध्र्ि 

११ दिउसो ३:१२ िेक्षख 
३:२५ सम्म 

 बैठक समापन सभाध्र्ि 
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2.7.3 आर्ोजना प्राथलमकीकरणका आिार तथा प्राथलमकता लनिायरणका सूचक  
र्ोजना तजुयमा दिग्िशयनको िफा ५.२.४ सँग सम्बक्षन्द्ित 

क. आर्ोजना प्राथलमकीकरणका आिारहरु  

1. गररबी लनर्ारणमा प्रत्र्ि र्ोगिान पगु्ने आर्ोजनाहरु २० अंक 

क. प्रत्र्ि र्ोगिान परु्ायउने–२० अंक 

ख. अप्रत्र्ि र्ोगिान परु्ायउन े–१० अंक 

ग. तटस्थ–० अंक 

२ .उत्पािनमूलक तथा लछटो प्रलतफल प्राप्त गनय सवकने आर्ोजनाहरु १५ अंक 

 क. चाल ुआ.र्.मानै सम्पन्न हनुे–१५ अंक 

 ख. आगामी आ.र् .मा सम्पन्न हनुे–१० अंक 

 ग. अन्द्र्–५ अंक 

३ .आम्िानी र रोजगार बवृद्ध गने आर्ोजनाहरु १५ अंक 

 क. प्रत्र्ि र्ोगिान परु्ायउने–१५ अंक 

 ख. अप्रत्र्ि र्ोगिान परु्ायउने–७.५ अंक 

 ग.  तटस्थ–०  
४.लागत सहभालगता जटु्ने आर्ोजनाहरु १५ अंक 

 क  ५० प्रलतशत र्ा सो भन्द्िा बढी लागत सहभालगता हनुे–१५ अंक 

 ख. २० प्रलतशत िेक्षख ५० प्रलतशत सम्म लागत सहभालगता हनुे–१० अंक 

 ग. २० प्रलतशत सम्म लागत सहभालगता हनुे–५ अंक 

 घ. लागत सहभालगता नहनुे–० 

५ .स्थानीर् श्रोत सािन र सीपको प्रर्ोग हनुे आर्ोजनाहरु १० अंक 

क. आर्ोजनालाई आर्श्र्क पने सबै श्रोत सािन स्थानीर् तहमा उपलव्ि हनुे–१० अंक 

ख. आर्ोजनालाई आर्श्र्क पने ५० प्रतिशि सम्म श्रोत सािन स्थानीर् तहमाउपलव्ि हनुे–७.५ अंक 

ग. अन्द्र्–५ अंक 

६ .समारे्शी वर्कासमा र्ोगिान परु्ायउने आर्ोजनाहरु १० अंक 

 क. प्रत्र्ि र्ोगिान परु्ायउने–१० अंक 

 ख. अप्रत्र्ि र्ोगिान परु्ायउने–५ अंक 

 ग. तटस्थ–०  
७ .िीगो वर्कास र र्ातार्रणीर् संरिण गने आर्ोजनाहरु१० अंक 

 क. प्रत्र्ि र्ोगिान परु्ायउने–१० अंक 

 ख. अप्रत्र्ि र्ोगिान परु्ायउने–५ अंक 

 ग. तटस्थ–० 

८ .स्थानीर् भावर्क, सांस्कृलतक वर्कास गने आर्ोजनाहरु ५ अंक 

क. प्रत्र्ि र्ोगिान परु्ायउने–५ अंक 

 ख. अप्रत्र्ि र्ोगिान परु्ायउने–३ अंक 

 ग. तटस्थ–० 
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बेलबारी नगरपाललका 
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

र्स्तीस्तरको आर्ोजना र्ा कार्यक्रमको प्राथलमकता लनिायरणका सूचकहरु (आ.र्. .......) 
र्डा नं.......... वर्र्र्गत सलमलतको नाम:…………………………………………………...……………………. 
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नोट:अिर र अंकटाइप गिाय रू्लनकोड कालीमाटी फन्द्ट अलनर्ार्य रुपमा प्रर्ोग गने साथै आर्ोजनाहरुकोप्राथलमकताक्रम 
लनिायरण गिाय सबैभन्द्िा बढी अंक प्राप्त गने आर्ोजना र्ाकार्यक्रमलाई पवहलो प्राथलमकताक्रम लनिायरण गनुय पियछ । 
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2.7.4 र्डागत बजेट लसललङ्ग बाडफाडँ सूचक 
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१ ७९५९ १५.५४ ४५६७ ९५७ 0 0 30 0 25 0 0 8 0 6 0 0 0 0 10 6 0 0 85 9.43 
२ ७१६० ४.५ १७०६ ८२७ 0 0 30 20 0 0 0 8 0 6 0 0 0 8 0 6 0 0 78 8.66 
३ ६४३२ ४.४९ ४९२६ ९०३ 0 25 0 20 0 0 0 8 0 6 0 0 0 0 10 6 0 0 75 8.32 
४ ८४३८ २५.९९ २५४० ४७५ 0 0 30 0 0 30 0 8 0 0 8 0 0 0 10 6 0 0 92 10.2 
५ ६४४२ १५.१६ १९४४ ० 0 25 0 0 25 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 6 0 0 86 9.54 
६ ४६४३ ७.८८ ११५० ०।२१ 20 0 0 20 0 0 0 0 10 0 0 10 6 0 0 6 0 0 72 7.99 
७ ५६६६ १२.७९ १४९० ० 0 25 0 0 25 0 0 0 10 0 0 10 0 8 0 6 0 0 84 9.32 
८ ८१३९ २०.८ १६२० ० 0 0 30 0 25 0 0 0 10 0 0 10 0 8 0 6 0 0 89 9.88 
९ ९८५३ १५.५६ १७२९ ० 0 0 30 0 25 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 6 0 0 85 9.43 
१० ६३६३ ५. ११२३ ० 0 25 0 20 0 0 0 8 0 0 0 10 6 0 0 6 0 0 75 8.32 
११ ९११३ ५.०७ १९१८ ६८० 0 0 30 20 0 0 0 8 0 6 0 0 0 0 10 6 0 0 80 8.88 
जम्मा ८०२०८ १३२.७८ २४७१२ ३८४२                                     901 100 
नोटः सबै र्डाहरुलाई रु. १० लाख लसललङ्गमा थप हनेु र र्डा नगर साझेिारी र्ोजनाका लालग र्डा लसललङ्गबाट वर्लनर्ोक्षजत रु. २५ लाख बराबरको र्ोजनमा नगरबाट रु. २५ लाख थप प्राप्त हनेुछ । 
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2.7.5 र्ोजना तजुयमा फारम 

बेलबारी नगरपाललका 

                       र्स्ती / टोलस्तरको र्ोजना माग फारम र्डा नं : 

वर्र्र्गत सलमलतः ....................................................... आ र् :  

लस 

नं. 
र्ोजना ∕ कार्यक्रमहरुको नाम (प्राथलमकता 

क्रम अनसुार उल्लेख गने) 

र्ोजना संचालन 
स्थान   (टोल र 

र्डा) 

लक्ष्र्/उपलब्िी बजेट स्रोत (लागत रु. हजारमा)  

कैवफर्त  
*इकाई पररमाण नगरको स्रोत लागत सहभालगता जम्मा लागत 

1 
                

2 
                

3 
                

4 
                

5                 

6                 

7                 

8                 

9 
                

10 
                

11 
                

12 
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13 
                

जम्मा पंूक्षजगत खचय 
              

चाल ुखचय जम्मा 
              

कुल जम्मा 
              

 

नोटः  
 आलथयक वर्कास सलमलत अन्द्तगयत कृवर्, पश,ु सहकारी, आर्आजयन, सीप वर्कास, घरेल ुउद्योग आिी िेिहरु पियछन ्। 

 सामाक्षजक वर्कास सलमलत अन्द्तगयत क्षशिा, स्र्ास््र्, खेलकुि, कला सावहत्र्, संस्कृलत, लैवङ्गक समानता, संघसंस्था आिी िेिहरु पियछन ्। 

 पूर्ायिार वर्कास सलमलत अन्द्तगयत सडक, पलुकल्भटय, भर्न, लसचाई, वर्द्यतु, रै्कक्षल्पक उजाय, खानेपानी, सूचना सञ्चार, र्स्ती वर्कास, पर्यटन, नदि लनर्न्द्िण, 

बजार व्र्र्स्थापन आिी िेिहरु पियछन ्। 

 र्ातार्रण तथा वर्पद् व्र्र्स्थापन सलमलत अन्द्तगयत र्न, र्ातार्रण, फोहरमैला व्र्र्स्थापन, वर्पद् व्र्र्स्थापन, भलुम व्र्र्स्थापन आिी िेिहरु पियछन ्। 
लागत सहभालगताः भन्नाले कुनै र्ोजनामा उपभोिाको नगिै लागत सहभालगतालाई बझुाउँिछ । 

 सार्यजालनक सेर्ा तथा िमता वर्कास सलमलत अन्द्तगयत मानर् संशािन, सशुासन प्रबद्धयन, सूचना प्रवर्लि, सेर्ा प्रर्ाह, संस्थागत िमता वर्कास, वर्क्षत्तर् 
व्र्र्स्थापन, राजस्र् पररचालन, अनसुन्द्िान,  आिी िेिहरु पियछन ्। 

 

 लागत सहभालगताः भन्नाले कुनै र्ोजनामा उपभोिाको नगिै लागत सहभालगतालाई बझुाउँिछ ।  जनसहभालगताः  भन्नाले उपभोिाको जनश्रमिान लागत 

सहभालगतालाई बझुाउँिछ ।   *इकाईः भन्नाले वकमी, र्.वफ., घ.लम., जना, संखर्ा, गोटा, ललटर, हेक्टर आिीलाई जनाउँछ ।  
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2.7.6 िीगो वर्कासका लक्ष्र्हरु (सन ्२०१६–२०३०) 

(स्रोत : नेपाल सरकार ,राविर् र्ोजना आर्ोग , काठमाडौ ) 

 

१ गररबी वर्वहन  

१.१ २०३० सम्ममा जनुसकैु स्थानमा रहेका सबै जनताको चरम गरीबी उन्द्मलुन गने । 

१.२ राविर् पररभार्ा बमोक्षजम गरीबीमा बाँक्षचरहेका सबै उमेरका परुुर्हरु मवहलाहरु र   
बालबाललकाहरुको अनपुात कक्षम्तमा आिा घटाउने । 

१.३ उपर्िु सामाक्षजक सरुिा प्रणालीहरु र उपर्हरु सबैका लागी कार्ायन्द्र्र्न गने । 

१.४ आलथयक स्रोत सािनहरु प्राकृलतक स्रोत सािनहरु र प्रवर्लिमा समान अलिकार कार्म गने र 
आिारभतू सेर्ाहरुमा वर्नीहरुको पहँचु सलुनक्षश्चत गने । 

१.५ गरीबी र संकटग्रस्त अर्स्थाहरुमा रहेका मालनसहरुलाई आलथयक सामाक्षजक र र्ातार्रणीर् 
नकारात्मक िक्काहरु र वर्पद्हरु एर्म ् जलर्ार् ु पररर्तयनसँग सम्बक्षन्द्ित वर्र्म घटनाहरु 
सहनसक्ने तलु्र्ाउन उत्थानशीलता लनमायण गने ।  

२ शनु्द्र् भोखमारी  

२.१ सन ्२०३० सम्म भोकमरी अन्द्त्र् गने र सबै जनताको सरुक्षित पोर्णर्िु र पर्ायप्त खानामा 
र्र्यभरी पँहचु सलुनक्षश्चत गने ।  

२.२ सबै प्रकारका एर्म ्स्र्रुपका कुपोर्ण अन्द्त गने । 

२.3 सानास्तरका खाद्यान्न उत्पािकहरुको कृवर्को उत्पािकत्र् र आर् िोब्बर बवृद्ध गने । 

२.४ दिगो खाद्यान्न उत्पािन प्रणालीको सलुनक्षश्चतता गने र र उत्थानशील कृवर् वक्रर्ाकलापहरु 
कार्ायन्द्र्र्न गने । 

२.५ सन ् २०२० सम्ममा रावष्टर् िेिीर् तथा अन्द्तराविर् स्तरमा राम्रोसँग व्र्र्स्थापन तथा 
वर्वर्लिकरण गररएको बीज र र्नस्पलत बैकद्धारा बीउलबजनको अनरु्ांक्षशक वर्वर्िता खेती 
गररएका र्नस्पलत र फामयमा राक्षखएका तथा घरपालरु्ा जनर्ारहरु र लतनका सम्बन्द्िीत जङ्गली 
प्रजातीहरुलाई ब्र्र्क्षस्थत तलु्र्ाउने । 

३ राम्रो स्र्ास््र् र सम्बदृ्ध क्षजर्नस्तर 

३.१ सन ्२०३० सम्म लबर्श्ब्र्ापी मातमृतृ्र्िुर िरलाइ ७० (प्रत्रे्क १ लाख जीवर्त जन्द्ममा) 
भन्द्िा कम गने । 

३.२ नर्जात क्षशशहुरु र पाँच बर्यमलुनका बालवर्लकाहरुके रोक्न सवकने मतृ्र्लुाई अन्द्त गने । 

३.३ एच.आई.भी. एड्स िर्रोग औलोज्र्रो र उष्ण प्रिेशीर् उपेक्षित रोगहरुको महामारी अन्द्त 
गने र हेपाटाईवटस पानी जन्द्र् एरं् अन्द्र् सरुर्ारोग लनर्न्द्िण गने ।  

३.४ नसने रोगबाट हनुे असामवर्क मतृ्र्िुरलाई रोकथाम र उपचारबाट एकलतहाईले कम गनुयका 
साथै मानलसक स्र्ास््र् तथा समवृद्ध प्रर्ियन गने ।  
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३.५ लाग ु पिाथय िरुुपर्ोग तथा मािक पिाथयको हालनकारक प्रर्ोगको रोकथाम तथा उपचार 
पद्धलतलाई सदुृढ तलु्र्ाउने । 

३.६ सन ्२०२० सम्ममा वर्र्श्भरका सडक िघुयटनाबाट हनुे मतृ्र् ुर घाईतेहरुको संखर्ालाई आिा 
घटाउने  

३.७ सन ्२०३० सम्ममा र्ौन तथा प्रजनन स्र्ास्थ सेर्ामा सबैको पहँचु सलुनक्षश्चत गनुयका साथै 
पररर्ार लनर्ोजन सूचना र क्षशिा तथा प्रजनन ् स्र्ास्थलाई राविर् रणनीलत र कार्यक्रममा 
एवककरण गने ।  

४ गणुस्तररर् क्षशिा 
४.१ सन ् २०३० सम्ममा सबै छाि छािाहरुलाई सान्द्िलभयक साथै लसकाईका सकारात्मक 

पररणामहरु हनु सकुन भन्ने उिेश्र्ले लनशलु्क न्द्र्ार्ोक्षचत तथा गणुात्मक प्राथलमक र माध्र्लमक 
क्षशिाको सलुनक्षश्चत गने । 

४.२ सबै छाि छािाहरुलाई प्राथलमक क्षशिाको लालग तर्ारी गनय गणुस्तररर् प्रारलभक बालवर्कास 
हेरचाह र परु्य प्राथलमक क्षशिामा उनीहरुको पहँचु सलुनक्षश्चत गने । 

४.३ िमताले िान्न सवकने तथा गणुस्तररर् प्रावर्लिक व्र्र्सावर्क र वर्र्श्वर्द्यालर् सम्मकै क्षशिामा 
सबै मवहला र परुुर्को समान पहँचु स्थावपत गने ।  

४.४ रोजगारी मर्ायदित जालगर र उद्यमक्षशलताको लनक्षम्त प्रावर्लिक एर्म ् व्र्र्सावर्क ििता 
लगार्तका सान्द्िभीक सीप /ििता भएका र्रु्ा र र्र्स्कहरुको सखर्ा बवृद्ध गने ।  

४.५ क्षशिामा लैवङ्गक असमानताहरुको अन्द्त्र् गने र कमजोर अबस्थामा रहेका मालनसहरुकालालग 
क्षशिा र व्र्र्सावर्क तालीमका सबै तहहरुमा समान पहँचुको सलुनक्षश्चतता गने ।  

५ लैवङ्गक समानता 
५.१ सबै मवहला र वकशोरीहरु वर्रुद्ध जनुसकैु िेि र स्थानमा हनुे सबै प्रकारका वर्भेिहरुलाई 

अन्द्त्र्  गने । 

५.२ बेचलबखन र्ौन र अरु प्रकारका शोर्ण लगार्त सार्यजलनक एर्म ्लनजी िेिहरुमा सबै मवहला 
र कशोरीहरु वर्रुद्ध हनुे सबै प्रकारका वहंसा अन्द्त्र् गने ।  

५.३ र्ालवर्र्ाह कम उमेरको वर्र्ाह जबजयस्ती वर्र्ाह र मवहला जनेन्द्री अङ्गभङ्ग गनेजस्ता सबै 
घातक /हालनकारक व्र्र्हारहरुको अन्द्त्र् गने ।  

५.५ पाररश्रलमक बेगरको हेरचाह गने र घरार्सी कामलाई किर गने र महत्र् दिने ।  

५.६ राजनीलतक आलथयक र सार्यजलनक जीर्नको लनणयर् लनमायणका सबै तहहरुको नेततृ्र्मा 
मवहलाहरुको पूणय तथा प्रभार्कारी सहभालगता र समान अर्सरहरुको सलुनक्षश्चतता गने । 

५.७ र्ौन तथा प्रजनन स्र्ास््र् र प्रजनन ्अलिकारहरुमा वर्र्श्ब्र्ावप पहँचु सलुनक्षश्चत गने ।  

६ स्र्च्छ पानी र सरसफाई 

६.१ सबैको लनलमत्त सरुक्षित र खचयले िान्न र्ा रे्होने सवकने खानेपानीको सर्यव्र्ावप र न्द्र्ार्ोक्षचत 
पहँचु हालसल गने ।  
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६.२ सरसफाई र स्र्ास््र् आरोग्र्पूणय अर्स्था कार्म गने कुरामा सबैको लनक्षम्त प्रर्ायप्त र न्द्र्ार्ोक्षचत 
पहँचु सलुनक्षश्चत गने र खलुा रुपमा दिसा वपसार् गने चलन र्ा र्ानीको अन्द्त्र्  गने ।  

६.३ प्रिरु्ण घटाएर पानीमा फोहोर फाल्ने कार्यको अन्द्त गरेर हानीकारक फोहोरहरु तथा 
रसार्नहरु र र्स्तहुरुको लबसजयन कार्यलाई न्द्र्नुीकरण गरेर खानेपानीको गणुस्तर सिुार गने 
।  

६.४ पानी प्रर्ोगको िितालाई सबै िेिहरुमा सारभतू रुपमा सिुार गने । 

६.५ सबै तहमा एवककृत जलस्रोत व्र्र्स्थापन कार्यक्रम कार्ायन्द्र्र्न गने ।  

६.६ पहाड र्न लसमसार निी भलूमगत जलभण्डार र तालहरु लगार्त पानीसँग सम्बक्षन्द्ित 
पररक्षस्थलतकीर् प्रणालीहरुको सरिण र पनुयस्थापना गने ।  

 

७ खचयले िान्न सवकन ेस्र्च्छ उजाय  

७.१ खचयले िान्न सवकने भरपिो र आिलुनक उजाय सवुर्िाहरुमा सर्यव्र्ावप पहुँच सलुनक्षश्चत गने । 

७.२ वर्र्श्ब्र्ावप रुपमा लबलभन्न प्राथलमक उजाय स्रोतहरुको सलमश्रण मा नर्ीकरणीर् उजायको वहस्सा 
सारभतू रुपमा बढाउने । 

७.३ उजाय ििता प्रभार्कारीतामा गररने सिुारको िरलाई िोब्बर पाने ।  

 

८ मर्ायदित काम र आलथयक बवृद्ध 

८.१ प्रलत व्र्क्षि आलथयक र्वृद्धयलाई कार्म राख्न ेर लबशेर्गरेर अलत कम वर्कलसत मलुकुहरुमा कुल 
गाहयस््र् उत्पािनको बवृद्धलाई कक्षम्तमा प्रलत र्र्य ७ प्रलतशत कार्म राख्न े।  

८.२ वर्वर्िीकरण प्रवर्लिको स्तरउन्नती र नर्प्रर्यतनको माध्र्मबाट मालथल्लो स्तरको आलथयक 
उत्पािकत्र् हालसल गने । 

८.३ सबै मवहला र परुुर्हरुलाई पूणय एर्म ् उत्पािनशील रोजगारी र मर्ायदित काम उपलब्ि 
गराउने । 

८.४ श्रोतहरुको िितामा सिुार गने । 

८.५ लनकृष्ठ स्र्रुपको बालश्रम अन्द्त्र् गने । 

८.६ वर्क्षत्तर् सेर्ाहरुमा सबैको पहँचु स्थावपत गने । 

 

९ उद्योग पर्यतन र पूर्ायिार 

९.१ आलथयक वर्कास र मानर्को सखु समवृद्धलाई सहर्ोग गने िेिीर् र सीमापार संरचनाहरु 
लगार्त गणुस्तररर् भरपिो दिगो र उत्थानशील पूर्ायिारहरुको वर्कास गने । 

९.२ समारे्शी र दिगो औद्योलगक वर्कासलाई प्रबद्धयन गने ।  

९.३ साना स्तरका उद्यमहरु र अन्द्र् उद्यमहरुमा पहुँच बढाउने । 

९.४ पूर्ायिारहरुको स्तरोन्नती गने । 

९.५ बैज्ञानीक अनसुन्द्िानलाई बढर्ा दिने तथा नर्प्रर्तयनलाई प्रोत्साहन गने ।  

१० असमानतालाई घटाउन े  
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१०.१ आर्को दृवष्टकोणले तलको तहमा रहेका ४० प्रलतशत जनसङ्खर्ाको आर्को बवृद्ध राविर् 
औसत भन्द्िा बढीले अग्रगामी रुपमा हाँलसल गने ।  

१०.२ सबै जनताको सामाक्षजक आलथयक र राजनीलतक समारे्क्षशतालाई सशि बनाउने प्रर्यद्धन गने 
। 

१०.३ समान अर्सरको सलुनक्षश्चतता गने र पररणाममा हनुे असमानताहरुलाई घटाउने । 

१०.४ नीलतहरुमा वर्शेर्गरेर वर्क्षत्तर् ज्र्ाला र सामाक्षजक सरुिा नीलतहरु अङ्गीकार गने ।  
११ शहरहरु र समिुार्हरुको दिगोपना 
११.१ सन ्२०३० सम्ममा पर्ायप्त सरुक्षित र िमताले िान्न सक्न ेघर र आिारभतू सेर्ाहरुमा 

सबैको पहँचु र झपुडी र्क्षस्तहरुको स्तररकरण । 

११.२ सडक सरुिामा सिुार सवहतको सार्यजलनक र्ातार्ातको वर्स्तारद्धारा सरुक्षित िमताले िान्न 
 सक्ने पहँचुर्ोग्र् र दिगो र्ातार्ात प्रणालीहरुमा सबैको पँहचु परु्ायउने । 

११.३ समारे्शी तथा दिगो शहरीकरण । 

११.४ वर्र्श्का सांस्कृलतक र प्राकृलतक सम्पिाहरुको संरिण तथा सरुिण । 

११.५ गरीबी र संकटग्रस्त अर्स्थाहरुममा रहेका मालनसहरुको संरिणमा केक्षन्द्ित भएर पानीजन्द्र् 
 लगार्तका वर्पद्हरुको कारण कुल गाह्यस्थ उत्पािनमा हनुे आलथयक हालन 
नोक्सानीहरुलाई  कम गने ।  

११.६ वर्शेर्गरेर मवहला र बालर्ाललका प्रौढ व्र्क्षिहरु र अपाङ्गता भएका ब्र्क्षिहरुको लालग 
सरुक्षित समारे्सी पहँचुर्ोग्र् र हररत सार्यजलनक स्थलहरुमा सर्यव्र्ावप पहुँच प्रिान गने ।  

१२ उपभोग र उत्पािनमा क्षजम्मेर्ारीपना  

१२.१ दिगो उपभोग र उत्पािन कार्यक्रमहरुको १० र्रे् ढाँचा खाका कार्ायन्द्र्र्न गने ।  

१२.२ सन ्२०३० सम्म प्राकृलतक स्रोतहरुको दिगो व्र्र्स्थापन गिै वर्नीहरुको प्रर्ोग प्रभार्कारी 
रुपमा गने । 

१२.३ खरुा तथा उपभोिा सहमा हनुे प्रलतव्र्क्षि वर्र्श् खाद्यर्स्तकुो िरुुपर्ोगलाई सन ्२०३० 
सम्ममा आिा घटाउने र खाद्यान्न िलत घटाउने ।  

१२.४ सन ् २०२० सम्ममा रासार्लनक पिाथय र सबै फोहोरमैलाहरुको जीर्नचक्र भरी नै 
र्ातार्रणीर् दृवष्टकोणले प्रभार्कारी रुपमा व्र्र्स्थापन गने । 

१२.५ फोहोरमैलाको उत्पािनलाई सन ्२०३० सम्म रोकथाम तथा न्द्र्लुनकरण गरेर साथै खेर 
गएका र्स्तहुरुलाई पनु प्रशोिन एर्म ्पनु: प्रर्ोग गरेर सारभतू रुपमा घटाउने । 

१२.६ दिगो वर्कास र प्रकृलतसँग तालमेल सङ्गलत भएको जीर्न पद्धलतका सान्द्िभीक सूचनाहरु रहेको 
साथै सचेतना भएको कुरा सलुनक्षश्चत गने ।  

१३ जलर्ार् ुसम्बन्द्िी कार्य 
१३.१ सबै िेशहरुमा जलर्ार्सँुग सम्बक्षन्द्ित घातक हानीकारक कुराहरुको साथै प्राकृलतक 

वर्पद्हरुको सामना गनय उत्थानशीलता र अनकूुलन िमतालाई सदुृढ गने । 

१३.२ जलर्ार् ुपररर्तयनका उपार्हरुलाई राविर् नीलतहरु रणनीलतहरु र र्ोजनामा एकीकृत गने । 
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१३.३ जलर्ार् ुपररर्तयनलाई कम गनय अनकूुलन गनय प्रभार् घटाउन र र्स सम्बन्द्िमा पूर्य सार्िानी 
गराउन क्षशिा सचेतना र मानर् तथा संस्थागत िमतामा सिुार गने । 

  

१४ जलमलुनको क्षजर्न 

र्ो लक्ष्र् नेपाल सँग प्रत्र्ि रुपमा सम्बन्द्िीत नभएको । 

१५ भ–ूसतहको क्षजर्न 

१५.१ सन ्२०२० सम्ममा अन्द्तराविर् सम्झौताहरु अन्द्तरगतका त्र्हरु अनरुुप भपूररलि र जलमनको 
स्र्च्छ पानी पाररक्षस्थलतकीर् प्रणालीहरु र लतनीहरुको सेर्ाहरु लबशेर्गरी र्नजङ्गल सीमसार 
िेि, वहमालहरु र सखुखा िेिहरुको संरिण पनुस्थापना र दिगो प्रर्ोग सलुनक्षश्चत ।  

१५.२ सबै प्रकारका र्नहरुको दिगो व्र्र्स्थापनको कार्ायन्द्र्र्नलाई प्रभार्कारी बनाउने र 
मरुभमूीकरण लबरुद्ध लड्ने साथै दिगो वर्कासका लनक्षम्त जैवर्क वर्वर्िता लगार्तका पर्यतीर् 
पाररक्षस्थकीर् प्रणालीहरुको संबद्धयन संरिणलाई सलुनक्षश्चत गने ।  

१६ शाक्षन्द्त न्द्र्ार् र सदुृढ संस्थाहरु  

१६.१ सबै स्र्रुपका वहंसाहरु र र्ीसँग सम्बन्द्िीत जनुसकैु िेिहरुमा हनुे मतृ्र्हुरु उल्लेखनीर् 
 रुपमा घटाउने । बालबाललकाहरुमालथको िवु्र्यहार शोर्ण, बेचलबखन र वर्लनहरु 
वर्रुद्धका  सबै प्रकारका वहंसा र शारीररक मानलसक र्ातनाको अन्द्त गने । 

१६.२ राविर् तथा अन्द्तराविर् स्तरहरुमै कानूनको शासन प्रर्द्धयन गने र न्द्र्ार्मा सबैको समान 
पहुँच सलुनक्षश्चत गने ।  

१६.३ गैरकाननुी वर्क्षत्तर् र हातहलतर्ारहरुको ओसारपसारलाई उल्लेखर् रुपमा घटाउने । 

१६.४ चोररएका सम्पक्षत्त पनु प्रालप्त र र्ापसी गने कार्यहरुलाई सदुृढ तलु्र्ाउने र सबै प्रकारका 
सङ्गदठत अपरािहरु वर्रुद्ध कारर्ाही गने ।  

१६.५ सबै स्र्रुपका भ्रिाचार र घूसलाई सारभतू रुपमा घटाउने । 

१६.६ सबै तहहरुमा प्रभार्कारी जर्ाफिेही र पारिशी संस्थाहरु वर्कास गने ।  

१७ लक्ष्र्हरुका लनक्षम्त साझेिारीहरु   

१७.१ आन्द्तररक स्रोत पररचालनलाई सदुृढ तलु्र्ाउने । 

१७.२ वर्कलसत िेशहरुले गरेका आलिकाररक सहार्ता प्रलतबद्धताहरु पूणय रुपमा कार्ायन्द्र्र्न गने 
।  

१७.३ वर्कासशील िेशहरुका लालग वर्लभन्न स्रोतहरुबाट थप वर्क्षत्तर् स्रोतसािनहरु पररचालन गने 
।  

१७.४ लगानी प्रबद्धयन गने र्ातार्रणहरु लसजयना गरी अबलम्बन र कार्ायन्द्र्र्न गने ।  

१७.५ वर्कासोन्द्मखु िेशहरुलाई प्रवर्लि हस्तान्द्तरण गने ।  

१७.६ कानूनमा आिाररत खलुा र न्द्र्ोक्षचत बहपुिीर् ब्र्पार प्रणाली प्रर्द्धयन गने ।  

१७.७ दिगो वर्कासका लागी नीलतहरुको तावकय क सङ्गलत अलभबवृद्ध गने ।  

१७.८ त्र्ाङ्क अनगुमन र त्र्ाङ्क सम्बन्द्िी िमताको सदुृवढकरण गने ।  
 



नगर तिकास योजना (DEVELOPMENT PLAN OF MUNICIPALITY) आ.ि. २०७९/०८० - 130 - 

2.7.7 स्रोत नक्शाहरु 

 



नगर तिकास योजना (DEVELOPMENT PLAN OF MUNICIPALITY) आ.ि. २०७९/०८० - 131 - 

 



नगर तिकास योजना (DEVELOPMENT PLAN OF MUNICIPALITY) आ.ि. २०७९/०८० - 132 - 

 
  



नगर तिकास योजना (DEVELOPMENT PLAN OF MUNICIPALITY) आ.ि. २०७९/०८० - 133 - 
  



नगर तिकास योजना (DEVELOPMENT PLAN OF MUNICIPALITY) आ.ि. २०७९/०८० - 134 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



नगर तिकास योजना (DEVELOPMENT PLAN OF MUNICIPALITY) आ.ि. २०७९/०८० - 135 - 

 
 



नगर तिकास योजना (DEVELOPMENT PLAN OF MUNICIPALITY) आ.ि. २०७९/०८० - 136 - 

 



नगर तिकास योजना (DEVELOPMENT PLAN OF MUNICIPALITY) आ.ि. २०७९/०८० - 137 - 

  


