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सम्मानित सभाका सभाध्यक्षज्यू 

सभा सदस्यज्यूहरु, 

 

िेपालको संविधाि जारी पश्चात संघीय लोकतान्त्रिक गणतरिात्मक शासि व्यिस्थालाई संस्थागत गिन 
दोश्रो पटक स्थािीय तहको नििानचिबाट जिप्रनतनिधको रुपमा कायन गिे अिसर प्रदाि गिननभएकोमा 
सम्पूणन मतदाताहरुलाई धरयिाद प्रदाि गदन नु  नििानचिलाई नि्पक्ष, स्ितरि, शान्त्रतपूणन, स्िच्ु र 
भयरवहत िातािरणमा सम्पन्न गिन अहोराि खवटिे नििानचि आयोग, राष्ट्रसेिक कमनचारी, सनरक्षाकमी, 
राजिीनतक दलहरु लगायत सम्पूणनमा समेत धरयिाद व्यक्त गदन नु  यस सनखद पषृ्ठभनूममा लेटाङ 
िगरपानलकाको ११ औ ंिगरसभामा आनथनक िर्न २०७९/०८० को बजेट, िीनत तथा कायनक्रम पेश 
गिन पाउँदा गिनको अिनभनूत भएको ु  
 

यस अिसरमा िेपालको रावष्ट्रयता, अखण्डता, स्िाधीिता र लोकतरि प्रानिको अनभयािमा िेततृ्ि प्रदाि 
गिे हाम्रा िीर पूखान, अमर शवहद तथा अग्रजहरुप्रनत उच्च सम्माि व्यक्त गदै सामान्त्जक आनथनक 
रुपारतरणमा उहाँहरुले पनर् याउिन भएको योगदािको स्मरण गदन नु  
 

विगत दनई िर्नदेन्त्ख विश्वभर फैनलएको कोनभड १९ महामारीबाट लेटाङ िगरपानलकाको आम 
जितालाई सनरन्त्क्षत राख्न महामारी रोकथाम, नियरिण र उपचारका लानग खवटिे स्िास््यकमी, 
राष्ट्रसेिक कमनचारी, सनरक्षाकमी, सफाइकमी, जिप्रनतनिनध, राजिीनतक दल, विनभन्न संघ संस्था लगायत 
सम्पूणन िगरिासीमा धरयिाद व्यक्त गदन नु सबैको अथक प्रयत्नको बाबजनद पनि महामारीबाट यस 
िगरपानलका नभिका २९ जिा िागररकले अमूल्य जीिि गनमाउिन पर् यो  िहाँहरु सबैमा हार्दनक 
श्रद्धाञ्जलीका साथै िहाँहरुका आफरत तथा पररिारजिप्रनत समिेदिा प्रकट गदन नु  
 

"समदृ्ध लेटाङ, सनखी िगरिासी" को दीघनकालीि सोचलाई पूरा गिन,  लेटाङ िगर विकासको आधार, 
कृवर्, पयनटि सवहतको पूिानधार भने्न ध्येयका साथ भौनतक, आनथनक र सामान्त्जक पूिानधारको विकास 
गरी उपलव्ध स्रोत साधिको रयायोन्त्चत, दक्षतापूणन र समतामूलक पररचालि गिन िगर सरकार प्रनतिद्ध 
ु  
 

सीनमत स्रोत साधिका बािजनद लेटाङ िगरको िीनत, ऐि, नियम, निदेन्त्शका एिं कायनविनध निमानण र 
कायानरियि गरी आधारभतू संस्थागत संरचिा निमानण, सेिा प्रिाह र विकासका महत्िपूणन काममा 
योगदाि गिननहनिे स्थािीय तहको प्रथम नििानन्त्चत जिप्रनतनिनधहरुलाई विशेर् धरयिाद ज्ञापि गदन नु    
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लोकतरिलाई संस्थागत रुपमा बनलयो बिाउिे स्थािीय सरकार िगरिासीको विकास, आिश्यकता र 
समस्याको पवहचाि तथा प्रानथनमवककरण गरी कायानरियिको क्रममा रहेको ु  िगरनभि पूिानधार 
विकासको असमाितालाई उन्त्चत व्यिस्थापि गरी सरतननलत विकास गिन पयानि स्रोत साधिको 
आिश्यकता देन्त्खरु सरतननलत विकासका लानग प्राि स्रोत साधिको उपयनक्त प्रयोग र पररचालि गिन 
आिश्यक िीनत, योजिा र कायनक्रम तय गररएको ु   
 

संविधािमा उन्त्ल्लन्त्खत राज्यका निदेशक नसद्धारत तथा िीनतहरु, र्दगो विकासको लक्ष्य, राजिीनतक 
दलका च निािी घोर्णापिहरु, संघीय र प्रदेश सरकारका िीनत, १५ औ ं पञ्चिर्ीय योजिा, बजेट, 
स्थािीय मौनलक विशेर्ता, गत िर्नहरुमा हानसल गरेको अिनभि, िगरबासीको विकास प्रनतको आकाकं्षा, 
राजिीनतक दल, विनभन्न संघ संस्था र िागररक समाजबाट प्राि सनझािहरुलाई समेत समािेश गरी 
प्रस्तनत बजेट, िीनत तथा कायनक्रम तजननमा गररएको ु    
सम्मानित सभाका सभाध्यक्षज्यू एिं सदस्यज्यूहरु, 

[समदृ्ध िेपाल सनखी िेपालीको देशव्यापी िारालाई साथनक बिाउि यस लेटाङ िगरपानलकाले यसै 
आनथनक िर्नदेन्त्ख आफ्िो अलग्गै दीघनकालीि सोच, ध्येय, उदे्दश्य र प्राथनमकताहरु तयार गरेको ु  
लेटाङ िगरपानलकाले समदृ्ध लेटाङ, सनखी िगरबासीको दीघनकालीि सोच तथा लेटाङ िगर विकासको 
आधार, कृवर् पयनटि र पूिानधार भने्न मूल ध्येयलाई पूरा गिन उदे्दश्य र प्राथनमकताहरु तयार गरेको ु  
आनथनक िर्न २०७९/०८० को बजेट, िीनत तथा कायनक्रम पेश गिनन अन्त्घ म यस िगरको दीघनकानलि 
सोच र ध्येय प्रस्तनत गिे अिनमनत चाहर नु     

दीघनकालीि सोचः ‘समदृ्ध लेटाङ, सनखी िगरिासी’ 

ध्येयः 'लेटाङ िगर विकासको आधार, कृवर् पयनटि सवहतको पूिानधार' 

सभा अध्यक्षज्यू, 

अब म आनथनक िर्न २०७८ ०७९ मा घोवर्त िावर्नक िीनत तथा कायनक्रम र बजेटबाट प्राि 
उपलन्त्धधहरुको बारेमा संक्षेपमा चचान गिन चाहार नु    
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हाल सम्मको क्षिेगत बजेटको सनमक्षा 

आ.ब. 2078/079 को के्षिगत िजेट सनमक्षा 

नस.िं. िजेटका क्षेि कन ल नबनियोजि खचन खचन प्रनतशत 

1 पनिानधार विकास ३८८१६६५०० २५०९४७१०९ 64.65 

2 सामान्त्जक विकास ३१०९५८५०० २५६७३३४८३ 82.56 

3 आनथनक विकास ८३६१५००० ६०२२५७११ 72.03 

4 सनशासि तथा  अरतरसम्िरधीत क्षेि ४९४६४००० ३४६५८६१० 70.06 
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कायानलय संचालि तथा प्रशासनिक 
खचन १०९४३५००० ९५९८६८३० 87.71 

  कन ल जम्मा ९४१६३९००० ६९८५५१७४३ 75.40 

 
  कोनभड महामारीबाट नसन्त्जनत प्रनतकन ल पररन्त्स्थनतका बाबजनद प्राथनमक स्िास््य केररको भिि निमानण 
कायन सम्पन्न भएको ु िडा िं. ४ र िडा िं. ९ मा िडा प्रशासकीय भिि निमानण सम्पन्न हनि े
चरणमा ु  लेटाङ कािेपोखरी सडक कालोपिे गिे कायन सम्पन्न भएको ु  विनभन्न िडामा सडक 
कालोपिे गिे तथा ग्राभेल गिे कायन निररतर भैरहेको ु  िगरका गौरबका आयोजिाका रुपमा 
रहेका भ निा खोला पक्की पनल, िडा िं. ४ मा आधननिक कृवर् हाट बजार निमानण कायन अन्त्रतम चरणमा 
रहेको ु  िडा िं. २,४,५,६ र ९ मा आधारभतू स्िास््य केररको भिि निमानण कायन अन्त्रतम 
चरणमा ु खेरुिा खोलामा पक्की पनल तथा कृवर् उपजका लानग न्त्शत घर निमानण कायन सनचारु रहेको 
ु  पयनटि विकास र सम्पदा संरक्षण गिन राजारािी तालको सौरदयनकरण आयोजिा तथा १० शैंयाको 
अस्पताल निमानण कायन सनचारु रहेको ु  विनभन्न सािा ठूला योजिाहरु निररतर रुपमा सञ्चालिमा 
रहेको कन रा सम्मानित सभा समक्ष राख्न चाहर नु    
 
चालन आनथनक िर्नको जेठ मसारत सम्म जम्मा ४.७१ वकलोनमटर कालोपिे गिे कायन सम्पन्न गररएको 
ु भिे १३.४ वक.नम. सडक ग्राभेल गररएको ु   पहाडी भभूागमा पिे िडा िं. १,७ र ८ मा 
जम्मा ३.४ वकलोनमटर ियाँ ट्र्याक खोनलएको ु  ३.९ वकलोनमटर डे्रि निमानण, ४४१ नमटर 
इरटरलक गररएको ु भिे जम्मा २६ िटा कल्भटन निमानण सम्पन्न भएको ु  विद्यालयहरुमा ४ िटा 
ियाँ भिि निमानण कायन सम्पन्न भएको ु भिे ४ िटा भििहरु निमानणाधीिमा रहेको ु  
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कृवर्को आधननिकीकरण, बजारीकरण तथा विविनधकरण गिनका लानग विनभन्न प्रकारका विउ वितरण, 
५० प्रनतशत अिनदािमा पािर वटलर, नमिी वटलर, प्लान्त्स्टक िेट, ग्रीि िेट, थोपा नसचाइ सेट, 
इलेन्त्रिक स्प्रयेर सेट, सािा मेसिरी सामाग्री, धाि मकै कन ट्िे तथा वपसािी कम्बाइि सेट वितरण 
कायनक्रम गररएको ु  केरा खेती, सनपारी खेती, कन ररलो खेती, च्याउ खेती विस्तार तथा प्रिद्धनि 
कायनक्रम सञ्चालि गररएको ु  कृवर् सम्बरधी विनभन्न तानलम सञ्चालि गररएको ु  वकसािहरुको 
सून्त्चकरण गिनका लानग यो िर्न िडा िं. ८ र ९ का १७१७ जिा कृर्कहरुको सून्त्चकरण गिे कायन 
प्रवक्रयामा रहेको ु  

 

पसन सेिा अरतगनत पशन पालक वकसािहरुलाई बोयर बोका, बाख्रा, बगँनरको िीर, पाठी, माुाका भरूा, 
कन खनराको चल्ला, मोटर सवहतको च्यापकटर, वहउँदे घाँसको नबउ, िरे् घासको नबउ, बहन िवर्नय घाँसको 
नबउ, नमिरल वितरण कायन गररएको ु  त्यस्तै व्यिसावयक गोठ सनधार, माुा पोखरी प्रिद्धनि, पशन 
स्िास््य न्त्शविर जस्ता कायनक्रमहरु सञ्चालि गररएको ु   

 

मौसमजरय बाढी, पवहरोबाट नसजनिा हनिे विपद् व्यिस्थापिका लानग तटबरधि लगायतका 
वक्रयाकलापहरु निररतर रुपमा सञ्चालिमा रहेको ु   बेरोजगार व्यन्त्क्तहरुलाई रोजगारी नसजनिा गिन 
प्रधािमरिी रोजगार कायनक्रम अरतगनत विनभन्न आयोजिाहरुको कायन भैरहेको ु ुािासँग उपमेयर 
कायनक्रम, बालमैिी िगर घोर्णा कायनक्रम निररतर चनलरहेको ु अपाङ्गता पररचय पि प्रानिका लानग 
स्िास््य परीक्षण गरी अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्तहरुलाई पररचय वितरण गिे कायन गररएको ु  मवहला 
वहंसा विरुद्धको अनभयाि, जेष्ठ िागररक सम्माि जस्ता कायनक्रमहरु सञ्चालि गररएको ु  

 

सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत सनशासि कायम गिन नियनमत रुपमा अिनगमि गिे कायन भएको ु भि े
संस्थाहरुको क्षमता विकास गिे उदे्दश्यले विनभन्न तानलम कायनक्रमहरु सञ्चालि गररएको ु  

 

रयावयक सनमत माफन त हालसम्म ४८ िटा वििादका घटिाहरु दतान हनि आएकोमा ३१ िटा वििादहरु 
नमलापि गरी रयायमा सबैको जीत स्थावपत गररएको ु १ िटा वििाद अदालतमा पठाइएको ु भिे 
१ िटा वििाद तामेनलमा रहेको ु  दतान भएका मध्ये १५ िटा वििादहरु फर्छ्यौट गिे प्रवक्रयामा 
रहेको ु  

  

भनूमहीि दनलत, भनूमहीि सनकन म्बासी तथा अव्यिन्त्स्थत बसोबासीहरुको समस्या समाधािका लानग जम्मा 
४१५० फाराम संकलि गररएकोमा हाल सम्म डकन मेण्ट स्रयाि गरी २५२८ िटा फाराम 
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कम्प्यनटरमा प्रविवि गररसवकएको ु  गररब पवहचाि गरी पररचय पि वितरण कायनका लानग हालसम्म 
६०८९ पररिारको त्याङ्क सङ्कलि गररसवकएको ु भिे असार मसारत नभि सम्पूणन घरपररिारको 
त्याङ्क संकलि गिे लक्ष्य रहेको ु  

 

कोरोिा भाइरस नियरिणका लानग हालसम्म १८ िर्न मानथका २४४०७ जिालाई पूणन खोप 
र्दइसवकएको ु भिे ५१९६ जिालाई थप मािा खोप र्दइएको ु १२ देन्त्ख १७ िर्न उमेर समूहका 
४१६६ जिालाई पवहलो मािा, ३३३७ जिालाई पूणन खोप र १२० जिालाई थप मािा खोप र्दइएको 
ु  ५ देन्त्ख ११ उमेर समूहका बालबानलकाका लानग वप-फाइजर खोप सञ्चालि कायनतानलका 
प्रकाशि गररएको ु  
 

सभाध्यक्षज्यू, 

अि म िगर विकास योजिाको प्रमनख िीनत, मागनदशनि बजेट तथा कायनक्रमहरु प्रस्तनत गिे अिनमनत 
चाहर नु     

(क)  आनथनक विकास सम्िरधी िीनत 

१. िास्तविक वकसािको पवहचाि हनिे कृर्क पररचयपि उपलधध गराई मागमा आधाररत कृवर् 
तानलम र अिनदाि उपलधध गराउिे व्यिस्था नमलाइिेु  आगामी बर्न कृर्क सनचीकरण 
कायनक्रम सम्पन्न गररिेु   

२. जलिायन पररितनि र प्राकृनतक प्रकोपबाट कृवर् क्षेिमा पिे िकारात्मक असरहरुको अध्ययि 
गरी विकल्पहरुको खोजी गररिेु    

३. जलिायन पररितनि तथा अरय कारणले बानलहरुमा लाग्िे रोग वकराहरु र प्राकृनतक प्रकोपबाट 
हनिे क्षनतको प्रभाि कम गिन वकसािलाई कृवर् तथा पशन विमा गदान वकसािले नतिननपिे वप्रनमयम 
निःशनल्क गररिेु   

४. िगरपानलका नभि माटो परीक्षण र बाली संरक्षण सम्बरधी प्रयोगशाला स्थापिासँगै माटोको गनण 
परीक्षण गरी सोही अिनसार उपयनक्त जातका नबउ, मल लगायतका कृवर् सामाग्री नसफाररस गिे 
व्यिस्था नमलाइिेु  

५. वकसािहरुलाई संगर्ठत रुपमा व्यिसाय प्रिद्धनि गिन पकेट क्षेिहरु घोर्णा गरी अिनदािको 
व्यिस्था गररिेु  

६. िगर क्षेि नभि रहेका बाँझो जनमिमा अनििायन रुपमा खेती गिन प्रोत्सावहत गिे िीनत नलइिेु   
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७. सरकारी स्िानमत्िमा रहेका जनमि प्रयोगको गनरु योजिा (Master Plan) बिाई आनथनक 
वहसाबले बढी प्रनतफलयनक्त कृवर् तथा जनडिनटी उत्पादिमा जोड र्दइिेु  

८. सामनदावयक िि उपभोक्ता सनमनतहरुको क्षेिानधकार नभिको जनमिमा िि जंगललाई असर 
िगिे खालका बेसार, अदनिा जस्ता िानल लगाउि प्रोत्साहि गिे िीनत नलइिेु  

९. कृवर् उपज भण्डारण (शीत भण्डार) निमानण कायन सम्पन्न गरी वकसािहरुलाई भण्डारण सेिा 
उपलधध गराइिेु  

१०. जनमिको संरक्षण र उत्पादकत्ि िवृद्धका लानग बहनउपयोगी  र िगदे बाली सवहतको कृवर् 
ििको प्रिद्धनि गररिेु  

११. सहकारी माफन त कृर्कहरुले सेिाको माग गिे, उत्पादि क्षमता िवृद्ध गिे र बजारीकरण गिन 
सरिे गरी कृवर् सहकारीहरुको संस्थागत क्षमता अनभिवृद्ध गररिेु   

१२. आनथनक सिेक्षण गरी आयात नियानत अिनपातको अिस्था पवहचाि गदै नियानत प्रिद्धनि गिे िीनत 
नलइिेु   

१३. कृवर् क्षेििाट उत्पार्दत िस्तनहरुको विक्री वितरणको लानग िजार सम्भाव्यता अध्ययि र 
िगरपानलका क्षेिनभिका िजार क्षेिहरुलाई व्यिन्त्स्थत ििाइिेु  

१४. लेटाङ िगरपानलका क्षेि नभि भेटिरी अस्पताल स्थापिा गरी पशन रोगको निःशनल्क उपचार 
गररिेु  

१५. पशनपालिलाई प्रोत्साहि गिनको लानग उन्नत जातका पशनहरुको िश्ल सनधार कायनक्रम संचालि 
गररिेु  

१६. िगरपानलका क्षेि नभि आधननिक पशन बधशाला निमानण गररिेु  

१७. धयिसावयक कृवर् फमन, पशन फमन, एग्रोभेट र कृवर् तथा पशन समनहहरुको स्थायी लेखा िम्बर,  

सवहत अनिबायन रुपमा िगरपानलकामा दतान गिे िीनत नलईिेु    

१८. कृवर् सहकारीसँगको समरियमा निःशनल्क कृनिम पशन गभानधािको व्यिस्था नमलाइिेु  

१९. उद्यमशीलता विकास र क्षमता अनभिवृद्धका लानग यनिा लन्त्क्षत तानलम, अनभमनन्त्खकरण 
कायनक्रमहरु सञ्चालि गररिेु   

२०. िगरक्षेिनभिको आनथनक रुपमा सवक्रय उमेर समूहलाई पूणन रुपमा उपयोग गिन सीपमूलक 
तानलम प्रदाि गरी रोजगारी प्रिद्धनि गररिेु   

२१. स्थािीय कच्चा पदाथन, प्रविनध र सीपको संरक्षण र प्रिद्धनि गिन लघन तथा घरेलन उद्योग, 
परम्परागत सीपमा आधाररत उद्योगहरुलाई प्राथनमकता र्दइ प्रविनध सहयोग गररिेु  िगर 
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क्षेिनभि स्थािीय उत्पादिलाई विविनधकरण र बजारीकरण गिन सािनजनिक निजी साझेदारीमा 
कोसेली घर तथा अगाननिक तरकारी पसल स्थापिा गिन प्रोत्साहि गररिेु  

२२. जैविक मल तथा जैविक विर्ादी उत्पादि गिन प्रोत्साहि गररिेु   

२३. सहकारीसँग प्रभािकारी समरिय गिन िगर सहकारी सञ्जाल गठि गररिेु  

२४. सहकारी संस्थाहरुको नियनमत र सघि अिनगमि गरी संस्थागत सनशासि कायम गररिेु   

२५. सहकारीको माध्यमबाट रोजगारी नसजनिा, गररिी रयननिकरण, उद्यमन्त्शलता प्रिद्धनि र सामनदावयक 
सशन्त्क्तकरण गररिेु   

२६. समूदाय र सदस्यप्रनत थप उत्तरदायी र जिाफदेही बिाउि सहकारी संस्थाहरुको क्षमता 
अनभिवृद्ध गररिेु   

२७. संख्यात्मक उन्नती गरेको सहकारीलाई गनणात्मक उपन्त्स्थनततफन  लैजाि संस्थाहरुको एकीकरण 
कायनलाई प्रोत्साहि गररिेु    

२८. सामान्त्जक उत्तरदावयत्ि सवहतको सहकारी र सदस्य केन्त्ररत संस्था निमानणका लानग आिश्यक 
पहल गररिेु   

२९. प्रत्येक सहकारीले व्यिस्थापि गिननपिे सामान्त्जक दावयत्ि अरतगनतको रकम पररचालि गदान 
िगरपानलकासँगको समरियमा सञ्चालि गिे व्यिस्थालाई कायानरियिमा ल्याइिेु  

३०. िगरको पवहचाि बोकेका राजारािी ताल, नतिकन ि े पाकन , जोरकन प क्षेि, नबनमरे कन प, पानथभरा 
माता मंर्दर क्षेि, अरतरधानमनक शान्त्रत पाकन , वकसे झरिा, िाराजी मन्त्रदर, कोलनङ झरिा, आरुिोटे 
डाँडा, िडा िं. ७ को थामच नली डाँडा, लेटाङ ९ धानमनक चौक जाँते जस्ता क्षेिहरुमा पयनटक 
आकवर्नत गिनको लानग पयनटि पनिानधार निमानणलाई प्राथनमकता र्दइिेु  

३१. पयनटि प्रिद्धनिका लानग लेटाङ िगरपानलका िडा िं. ७ को सनकेपोखरी क्षेिलाई गनरँास 
अिलोकि क्षेिको रुपमा विकास गररिेु   

३२. लेटाङको टनके्र िि क्षेिलाई सनविधासम्पन्न पाकन  निमानण गिन तथा गनिािारी राजारािी 
केिलकारको सम्भाव्यता अध्ययि गिे प्रवक्रया अगानड बढाइिेु  

३३. संघ प्रदेश र सामनदावयक ििसँग समरिय गरी न्त्चनडयाखािा स्थापिाका लानग सम्भाव्यता 
अध्ययि गररिेु  

३४. जैविक विविधता भएको राजारािी ताल क्षेिलाई अध्ययि अिनसरधाि केररको रुपमा विकास 
गदै सनिाखरीको राजधािी घोर्णा गररिेु  

३५. पयनटकहरुलाई आकवर्नत गिन सडक तथा शहरी सौरदयनकरण गररिेु  
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३६. आरुिोटे डाँडा, साग्मा, पञ्चमी डाँडा र समला जस्ता क्षेिमा होमस्टेलाई प्रिद्धनिद्वारा स्थािीय 
अथनतरिमा योगदाि पनर   याउिे िीनत नलइिेु   

३७. पयनटि क्षेिमा लगािी गिन निजी क्षेिलाई समेत प्रोत्साहि गररिेु  

३८. शैन्त्क्षक पयनटि, खेलकन द पयनटि, धानमनक पयनटि, साहनसक पयनटि, स्िास््य पयनटि, हाइवकङको 
प्रिद्धनि गररिेु  

३९. बालबानलकाको मिोरञ्जिका लानग प्रत्येक िडामा बालउद्याि निमानण गदै लनगिेु   

४०. नसचाई सनविधा विकास गिन भनूमगत जलश्रोत समेतको सम्भाव्यता अध्ययि गररिेु   

४१. लेटाङ िगरक्षेि नभि रहेका पािीका मनहािहरुको संरक्षण गिे िीनत नलईिेु  

४२. जिताको माग र आिश्यकताका आधारमा सािा नसंचाई योजिाहरु, प्लास्टीक पोखरी र नडप 
बोररङ निमानण गरी कृवर्को उत्पादकत्ि अनभिवृद्ध गररिेु  पैनि तथा िहरहरुको मनहािको 
संरक्षण तथा व्यिस्थापि गररिेु  

४३. लेटाङ िगरपानलकाका ९ िटै िडाहरुमा रहेका सािनजनिक जग्गा पवहचाि गरी संरक्षण गदै 
बहनउपयोग गररिेु  

४४. भनूमहीि दनलत,  भनूमहीि सनकन म्िासी तथा अव्यिन्त्स्थत बसोिासीको समस्या समाधािको लानग 
भइरहेको कायनलाई निररतरता र्दइिेु   

४५. िगरपानलका क्षेिनभि रहेका सामनदावयक ििहरुको संरक्षण संिद्धनि गदै िि पैदािारको उपभोग 
गदान सिै उपभोक्ताहरुको वहस्सेदारी हनिे व्यिस्था नमलाईिेु   

४६. िगरपानलका क्षेिनभि संचालिमा आएका होटल, पसल तथा विनभन्न व्यिसाय गरेका 
व्यिसावयहरुलाई िगरपानलकामा अनििायन रुपमा दतान गिननपिे िीनत नलईिेु   

४७. िगरक्षेिनभि उत्पादि हनिे निगनरो,  नसमसाग लगायत कृवर् जरय उत्पादि तथा पशनजरय 
बस्तनहरु को व्यिसावयक कारोबारको त्यांक संकलि गररिेु   

ख) सामान्त्जक विकास िीनत  

४८. सामान्त्जक सनरक्षा, संरक्षण, सशन्त्क्तकरण एिं समतामूलक रयाय माफन त सामान्त्जक रयाय प्रिद्धनि 
हनिे कायनक्रमहरु सञ्चालि गररिेु  

४९. व्यन्त्क्तगत घटिा दतानलाई सहज बिाउि आिश्यक कायनक्रम सञ्चालि गररिेु  

५०. सामान्त्जक सनरक्षा भत्ता वितरणलाई थप सहज बिाउि आिश्यक सहन्त्जकरण गररिेु  

५१. मौनलक हकको रुपमा रहेको गनणस्तरीय स्िस््य सेिा सबै िगरबासीको पहनँचमा पनर् याउि 
आधारभ नत स्िास््य सेिालाई थप प्रभािकारी बिाउि निःशनल्क और्धी नबतरण, स्िास््य संस्था 
र जिशन्त्क्तको क्षमता अनभिवृद्ध गिन आिश्यक व्यिस्था नमलाईिेु   
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५२. गनणस्तरीय स्िास््य सेिा सननिन्त्श्चतताका लानग सक्षम, प्रभाकारी र जिाफदेही समरिय, अिनगमि 
र नियमि संयरिको विकास गररिेु   

५३. िागररकको स्िस्थ जीिि प्रिद्धनिका लानग विशेर्ज्ञ सवहतको स्िास््य न्त्शविर, विपन्न िागररक 
स्िास््य विमा र जवटल तथा दीघन रोगी तथा नबपन्न िागररक उपचार खचन सहयोग 
कायनक्रमलाई निररतरता र्दइिेु   

५४. प्राथनमक स्िास््य केररबाट प्रदाि गररिे सेिा विस्तार गररिेु   

५५. स्िास््यका लानग पोर्ण, मात ृ तथा ििशीशन स्िास््य सनधार, प्रजिि  स्िास््यमा पहनँच तथा 
गनणस्तर िवृद्ध गररिेु  

५६. पूणन खोप सननिन्त्श्चतता र र्दगोपिाका लानग आिश्यक कायनक्रमहरु सञ्चालि गररिे ु  

५७. मवहला स्िास््य स्ियंसेविकाहरुलाई प्रोत्साहि र क्षमता अनभिवृद्ध गरी समनदायस्तरमा 
प्रनतकारात्मक र प्रिद्धनिात्मक कायनमा पररचालि गररिेु  

५८. आङ खस्िे रोग लागेका विपन्न मवहलाहरुलाई उपचारको लानग थप आनथनक सहायता गिे  
व्यिस्था गररिेु  

५९. नियनमत रूपमा समनदायस्तरमै मधनमेह र उच्च रक्तचापको जाँच तथा लेखाजोखा गररिेु  

६०. आकन्त्स्मक स्िास््य संकट तथा विपद्को सामिा गिे संयरिको व्यिस्था गरी विपद् सामिाको 
तयारी गररिेु   

६१. दनलत, आर्दिासी जिजानत, मवहला, नबपन्न, वपुडा िगन, नसमारतकृत  र अरय समनदायका ईच् नुक 
यनिाहरुलाई लोक सेिा आयोग, न्त्शक्षक सेिा आयोग लगायत प्रनतयोनगतात्मक परीक्षा तयारी 
कक्षा संचालि गरी सशन्त्क्तकरण गिे िीनत नलईिेु    

६२. खेल मैदाि निमानण तथा स्तरोन्नती गरी खेलकन दको विकास गिे िीनत नलइिेु  

६३. रावष्ट्रय अरतरानवष्ट्रय खेलाडी र अरतर िगरपानलकास्तरीय खेलका नबजेता खेलाडीलाई पनरस्कृत 
गिे व्यिस्था गररिेु  

६४. रोजगार सेिा केररमाफन त बेरोजगार अनभलेखीकरण र रयूितम रोजगारको प्रिरध गिन कायनक्रम 
सञ्चालि गररिेु  

६५. यनिाहरुलाई न्त्शक्षा, परामशन र खेलकन द गनतविनधको माध्यमबाट गनणस्तरीय मािि पूजँीको रुपमा 
विकास गिन प्रनतयोनगताहरू सञ्चालिको व्यिस्था नमलाईिेु  

६६. िगर न्त्शक्षा िीनत र योजिा तयार गरी कायानरियिमा ल्याइिेु  

६७. लागनऔर्ध दनव्यनसि रयूि गिन सचेतिा तथा नियरिणका लानग विद्यालय तथा समनदायस्तरमा 
कायनक्रमहरु संचालि गररिेु  
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६८. िगरपानलका क्षेि नभिका विर्यगत प्राविनधक जिशन्त्क्तहरुको वििरण अध्यािनधक गररिेु   

६९. प्राविनधक न्त्शक्षाको गनणस्तर सनधार गदै आिश्यकता अिनसार विस्तार गररिेु  

७०. यनिाहरूका लानग प्राविनधक तथा व्यािसावयक सीप विकासमा पहनँच, गनणस्तर सनधार र सीप 
परीक्षण सम्बरधी सचेतिा र सहयोग कायनक्रमहरू सञ्चालि गररिेु  

७१. आमाबाबन नबहीि बालबानलकाहरुलाई सामनदावयक विद्यालय माफन त निःशनल्क न्त्शक्षाको प्रिरध 
गररिेु  

७२. लेटाङ िगरपानलका क्षेि नभिको एउटा आधारभतू स्कूलमा अग्रजेी माध्यमबाट अध्ययि 
अध्यापि गिे गराउिे व्यिस्था नमलाइिेु  

७३. अनत विपन्न जेहेरदार विद्याथीका लानग ुाििनृ्त्त्त कोर् स्थापिा गरी पररचालि गररिेु  

७४. निजीस्तरबाट हाल सञ्चालिमा रहेका सामनदावयक बालविकास केररमा काम गिे 
सहजकतानहरुको लानग अिनदाि र्दिे व्यिस्था गररिेु  

७५. नसकाइमा गनणस्तरीय अिसरहरु नसजनिा गिन र अिसरहरुको रयायोन्त्चत उपयोगबाट आनथनक 
रुपारतरणका लानग गनणस्तरीय मािि संशाधिको विकास गिन विद्यालयहरुको सनधार गररिेु   

७६. शैन्त्क्षक संस्थाहरुलाई आरतररक सक्षमता, गनणस्तर एिं उच्च कायन सम्पादिका आधारमा 
प्रोत्साहि गररिेु  

७७. न्त्शक्षक कमनचारीहरूलाई दीघनसेिाको लानग पनरस्कार र सम्मािको व्यिस्था गररिेु  

७८. विद्यालयमा कम्प्यनटर, खािेपािी, शौचालय एिं नबजनली बत्तीको र्दगो व्यिस्थापि गरी 
विद्यालयलाई प्रविनधमैिी, अपाङ्गतामैिी, बालमैिी एिं ुािाुािमैिी बिाइिेु  

७९. विद्यालयहरुको भौनतक अिस्थामा सनधार ल्याउि विद्यालय भिि निमानण एिं ममनत सम्भार 
गररिेु   

८०. शैन्त्क्षक वक्रयाकलापमा विविधता ल्याउि  विद्यालय स्तरीय अनतररक्त वक्रयाकलाप तथा खेलकन द 
प्रनतयोनगता सञ्चालिको व्यिस्था नमलाइिे ु  

८१. शैन्त्क्षक अिनदािहरुको प्रभािकारी उपयोगको व्यिस्था गिन आिश्यक प्रिरध गररिेु   

८२. विद्यालयको समग्र सनधार समनदाय स्तरबाटै गिन समनदाय, स्ियंसेिी संस्था र गैर सरकारी 
सस्थाहरुको पवहचाि गरी पररचालि गररिेु  

८३. गररब तथा जेहेरदार विद्याथीहरुलाई प्राविनधक तथा विज्ञाि नबर्य र उच्च न्त्शक्षा अध्ययिका 
लानग ुाििनृ्त्त्तको व्यिस्थालाई निररतरता र्दइिेु  

८४. ुािासँग उपप्रमनख कायनक्रम लाई निररतरता र्दइिेु   



11 

 

८५. विद्यालयहरुमा विद्यनतीय हान्त्जरी लगायत इरटरिेट तथा इरिािेट जडाि गरी न्त्शक्षामा प्रविनधको 
उपयोग गिे िीनत लाई निररतरता र्दईिेु   

८६. शान्त्रत भगिनत मान्त्ध्यमक विद्यालयमा व्यिन्त्स्थत पूिानधार सवहत ुािाबास सञ्चालि गररिेु  

८७. आिश्यकता अिनसार स्थािीय मातभृार्ामा पाठ्यक्रम निमानण गरी कायानरियि गररिेु  

८८. िगरपानलकाको उच्च न्त्शक्षा प्रदाि गिे लेटाङ रयाम्पसको लानग MOU गरी आरतररक श्रोतबाट 
अिनदाि र्दिे व्यिस्था नमलाइिेु  

८९. समािेशी विकासको लानग कायनक्रमहरु सञ्चालि गररिेु  

९०. िगरिासीहरुलाई स्िच्ु खािेपािीको दीगो व्यिस्थापि गिन ियाँ खािेपािी आयोजिाहरुको 
सम्भाव्यता अध्ययि र संचालिमा आएका खािेपािी आयोजिाहरुको मनहाि संरक्षण, नियनमत 
ममनत संभार गरी उपभोक्ताको पहनँच िवृद्ध गिे व्यिस्था नमलाईिेु   

९१. सरसफाईलाई संस्कारको विकास गिन कायनक्रमहरु सञ्चालि गररिेु  

९२. आधारभतू न्त्शक्षा, स्िास््य, भौनतक पूिानधार र खािेपािीको उन्त्चत प्रिरध गरी सबै िडामा 
सरतननलत विकासको िीनत नलइिेु   

९३. िगरक्षेि नभिका परम्परागत श्रम, सीप, प्रविनध, भार्ा, कला, सावहत्य, आर्दिासी जिजानत, दनलत 
लगायतका विन्त्शि संस्कृनतहरुको पवहचाि, संरक्षण र संिद्धनि गिन अरतर सांस्कृनतक संग्रालयको 
व्यिस्था गररिेु  

९४. सबै वकनसमका संस्कार अिनसार समानधस्थलको व्यिस्थापि गिन आिश्यक प्रिरध गररिेु  

९५. मौनलक हकको रुपमा रहेको सामान्त्जक रयायको हक कायानरियिमा िगरको श्रोत साधिलाई 
रयायोन्त्चत वितरणको व्यिस्था गिे िीनत नलईिेु  

९६. िगरक्षेि नभि रहेका िदृ्धिदृ्धा, अशक्त, अपांगता, कडा रोगले पीनडत भएका मानिसहरुलाई 
सामान्त्जक सनरक्षा र संरक्षणको कायनक्रम माफन त आिश्यक सहयोग गररिेु  

९७. जेष्ठ िागररकहरुका लानग सनरन्त्क्षत आिास गहृ स्थापिाका लानग सम्भाव्यता अध्ययि गररिेु  

९८. समाजमा घट्िे सबै प्रकारका वहंसा, नु िा नु त, विभेद, कन रीनतहरुको उरमनलि गिन गैर सरकारी 
संस्था समेतको सहभानगतामा सचेतिामनलक र सहायताका कायनक्रमहरु संचालि गररिेु   

९९. िगरपानलकाको आिश्यकताको क्षेिमा गैरसरकारी संस्थाबाट सम्पादि हनिे कायनक्रमहरु 
एकद्धार प्रणाली माफन त संचालि तथा व्यिस्थापि गिे िीनत नलइिेु    

१००. गररिी नििारण एिं समािेशी विकास गिन गररब घरपररिार पवहचाि, सहायता र संरक्षणको 
िीनतलाई निररतरता र्दइिेु   
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१०१. विपद् बाट प्रभावित व्यन्त्क्त, पररिारको सामान्त्जक सनरक्षा र संरक्षणको आिश्यक प्रिरध गररिे 
ु   

१०२. बालवििाह मनक्त िगरपानलका घोर्णा र र्दगोपिाका लानग समनदाय र विद्यालय स्तरमा थप 
सचेतिामनलक कायनक्रमहरु संचालि गिे िीनतलाई निररतरता र्दइिेु  

१०३. बालबानलकाको हकअनधकार सननिन्त्श्चत गिन बालमैिी िगरपानलका घोर्णा गररिेु  

१०४. जेष्ठ िागररकहरुको अिनभि, ज्ञाि र सीपलाई पनस्ता हस्तारतरण कायनक्रमहरु र जेष्ठ िागररक 
र्दिा भेला केररहरु संचालि गिे िीनत नलइिेु  

१०५. अपांगता भएका व्यन्त्क्तहरुको पवहचाि, सशन्त्क्तकरण, सहभानगता, सहायता र संरक्षणको व्यिस्था 
नमलाइिेु   

१०६. वहंसा पीनडत तथा जोन्त्खममा रहेका मवहला तथा बालबानलकाहरुका लानग पनिनस्थापिा केरर 
स्थापिा पहल गररिेु  

१०७. गभानिस्था देन्त्ख हनि सरिे लैवङ्गक वहंसाको अरत्य गिन ुोरी बचाउ, पढाउँ, सक्षम बिाउ 
कायनक्रमहरु सञ्चालि गररिेु यसका लानग िडा िं. १, ७ र िडा िं. ८ साविक जाँते 
गाविसको िडा िं. ५,६ र ७ बाट बानलका शैन्त्क्षक िचत कायनक्रम शनरु गररिेु  

१०८. मवहला, बालबानलका, आर्दिासी जिजानत, दनलत वपुनडएको िगन, अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्त र 
विपन्न िगनको क्षमता विकास, सशन्त्क्तकरण र मूलप्रिाहीकरणका कायनक्रमहरु सञ्चालि 
गररिेु   

१०९. बालबानलका र वकशोरवकशोरी वहंसा तथा जोन्त्खम रयननिकरणका लानग जीििोपयोगी न्त्शक्षा एिं 
सीपमूलक कायनक्रम सञ्चालि गररिेु  

११०. सबै प्रकारको वहंसामा सनरय सहिशीलताको िीनत नलइिेु  

  

 

(ग) भौनतक पूिानधार सम्िरधी िीनत 

१११. िगरपानलकाका गौरिका आयोजिा (भ निा खोलामा पक्की पनल, खेरुिा खोलामा पक्की पनल, िडा िं. 
४ कृवर् हाटबजार, राजारािी ताल सौरदयनकरण) तथा  बहनिर्ीय कायनक्रम, आयोजिाहरुलाई 
बजेट सननिन्त्श्चत गरी अरय आयोजिा तथा कायनक्रममा बजेट विनियोजि गिे व्यिस्था 
नमलाईिेु    
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११२. िगर र िडाबाट आयोजिा र  कायनक्रम तजननमा गदान बजेटका सबै क्षेिहरु समेटी योजिाहरु 
तजननमा गिे िीनत अिलम्िि गररिेु   

११३. उपभोक्ता सनमनतद्वारा कायन गदान १० लाख सम्मका योजिामा कन्त्म्तमा २०% श्रम िा लागत 
सहभानगता बेहोिे व्यिस्था नमलाईिेु  १० लाख भरदा मानथका योजिामा अनििायन रुपमा 
कन्त्म्तमा २०% लागत सहभानगता जम्मा गिननपिे व्यिस्था नमलाईिेु  कालोपिे, पनल, भिि 
निमानण गिे आयोजिा अनििायन टेण्डर प्रवक्रयाबाट गररिेु  िगरपानलकाको आफ्िै श्रोतबाट 
विनियोन्त्जत बजेटबाट कालोपिे गदान यथासम्भि २० प्रनतशत लागत सहभानगता सवहत टेण्डर 
प्रवक्रयाबाट सञ्चालि गररिेु    

११४. िगरपानलका क्षेिनभिका सबै घरधनरीमा विद्यनत विस्तार गररिेु विद्यनत विस्तारको आयोजिा 
सञ्चालि गदान ५ लाख भरदा मानथका आयोजिामा खररद गिननपिे सामाग्रीहरु िगरपानलकाले 
टेण्डर प्रवक्रयाबाट खररद गिे र विस्तार तथा ममनत सम्बरधी काम टेण्डर िा उपभोक्ता 
सनमनतबाट गराउिे व्यिस्था नमलाइिेु  

११५. विद्यालय तथा स्िास््य संस्थाका सनमनत माफन त ममनत तथा निमानण कायन गदान ५ लाख भरदा 
मननिका आयोजिा लागत सहभानगता वििा सञ्चालि गररिेु  ५ लाख भरदा मानथका 
आयोजिामा प्याकेन्त्जङ गरी टेण्डर प्रवक्रयाबाट सञ्चालि गररिेु   

११६. िगरपानलका नभि तत्काल गिननपिे कायन गिन तथा सामारय भैपरी समस्याको समाधाि गिनका 
लानग "पनिानधार मोिाइल सेिा" सञ्चालि गररिेु  

११७. प्रत्येक आयोजिाबाट २% का दरले ममनत सम्भार शनल्क नलई ममनत सम्भार कोर् स्थापिा गरी 
कायनविनध बिाई आयोजिाहरु ममनतसम्भार गिे व्यिस्था नमलाइिेु  

११८. खेलकन द विकासका लानग विस्ततृ पररयोजिा तयार भैसकेको स्टेनडयम निमानण गिन स्रोतको 
आिश्यक व्यिस्था गररिेु  

११९. िगरपानलकाका ९ िटै िडाहरुमा ठूला पनिानधार अरतगनत कालोपिे सडक निमानण अनभयािका 
रुपमा योजिा संचालि गिे िीनत नलईिेु  

१२०. िगरक्षेिमा रहेका न्त्चसाङ, तेनल,मोरङे, खेरुिा, भलनिा, धोिी खोला र तनके खोलाहरुमा िदी 
नियरिण गिन र्दगो उपायको खोजी गररिेु   

१२१. िडा तथा िगर प्रशासकीय भििहरु निमानणमा प्राथनमकता र्दइिेु  

१२२. भौनतक पूिानधारको र्दगोपिाका लानग तारजाली,  ह्यनम पाइप, विद्यनत पोल खररद गरी नबनभन्न 
िडाहरुको आिश्यकता तथा प्राथनमकता आधारमा उपयोग गररिेु  
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१२३. पनिानधारका योजिाहरु संचालि गदान िातािरण वििास हनि िर्दई पनिानधारको र्दगोपिा कायम 
गरी पयानिरण संरक्षण गिे िीनत नलईिेु   

१२४. िगर तथा िडा स्तरीय ठूला पूिानधारका योजिाहरुमा केरर र प्रदेश सरकारसँग साझेदारीमा 
समपनरक कोर् राखी अिनदाि माग गरी योजिा कायानरियि गिे िीनत नलईिेु   

१२५. निमानणाधीि स्िास््य संस्थाहरुको भिि निमानण कायन समयमै सम्पन्न गदै जीणन अिस्थामा रहेका 
स्िास््य संस्थाहरुको पनिःनिमानण गररिेु   

१२६. िडादेन्त्ख िडासम्म र िडादेन्त्ख िगरपानलकाको केररसम्म जोड्िे रणिीनतक सडकहरु पवहचाि 
गरी क्रमशः निमानण गररिेु  

१२७. लेटाङ िगर प्रिेश गिे स्थािमा आधननिक प्रिेशद्वार निमानण गररिेु  

१२८. लेटाङ िगरपानलका क्षेि नभि जग्गाको पवहचाि गरी व्यिन्त्स्थत बसपाकन  निमानण गररिेु  

१२९. सबै िडाहरुमा व्यिन्त्स्थत हाटबजारका लानग संरचिा निमानण गदै लनगिेु  

१३०. योजिा कायानरियिको िैमानसक रयालेण्डर ििाई सोवह आधारमा योजिा तथा कायनक्रमहरु 
कायानरियि गररिेु  

१३१. सािनजनिक पावकन ङको सम्भाव्यता अध्ययि गरी स्थाि पवहचाि गररिेु  

घर िरसा पास सम्बन्त्रधत िीनतः  

१३२. िगर क्षेिमा घर िरसा पास सम्बरधमा कायनविनध बिाई घरिरसा पास प्रवक्रया पूरा गरेका घर 
तथा भििलाई निमानण इजाजत र्दइ साथै मापदण्ड पूरा गरी बिेका घरहरुलाई घर निमानण 
सम्पन्नताको प्रमाण पि र्दइिेु   

१३३. मापदण्ड पूरा भएका र नमनत २०७४/०६/२९ अगानड घर िरशा पास िगरी बिेका 
घरहरुलाई भिि तथा घरिरशा पास निमानण मापदण्ड बमोन्त्जम अनभलेखीकरणको प्रमाणपि 
एकपटकको लानग र्दइिे िीनत अबलम्बि गररिेु  

१३४. िगर क्षेिनभिका डकमीहरुको क्षमता अनभिवृद्धको लानग नसप विकास तानलम सञ्चालि गरी 
भिि निमानण गदान तानलम प्राि डकमीबाट माि भिि निमानण कायन गिे पद्धतीको विकास गदै 
लनगिेु  

१३५. व्यन्त्क्तगत तथा सामनदावयक भिि र अरय सािनजनिक स्थलहरु निमानण गदान भ नकम्पीय 
सनरक्षायनक्त संरचिा निमानण गरी सम्भावित जोन्त्खमलाई कम गदै लनगिेु  

१३६. िगरपानलका क्षेि नभि भिि निमानण गदान अनििायन रुपमा घर िरसा पास गिे कायनलाई 
अनििायन कायानरियि गररिेु   
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१३७. सािनजनिक भिि निमानण गदान अपाङ्गतामैिी हनिेगरी निमानण गररिेु  

 

घ) िि, िातािरण तथा नबपद् व्यिस्थापि सम्िरधी िीनत 

१३८. िगरपानलकामा आइपिे विपद्लाई तत्काल तथा नियनमत रुपमा समाधाि गिन स्थािीय 
आपतकालीि कायनसञ्चालि केरर (Local Emergency Operation Centre) को स्थापिा गररिेु   

१३९. विपद् बाट हनि े क्षनत रयूनिकरण गिन  राहत र उद्धारका लानग िगरको स्थािीय तह प्रकोप 
व्यिस्थापि कोर्लाई निररतरता र्दइिेु  प्रत्येक िडामा आिश्यकता अिनसार विपद् 
व्यिस्थापि शीर्नकमा बजेट विनियोजि गरी प्रभािकारी पररचालि गररिेु  

१४०. संघीय सरकार र प्रदेशसरकारसँगको सहकायनमा विपद् प्रभावितहरुको लानग पनिनिनमानण तथा 
पनिस्थानपिा कायनक्रम संचालि गररिेु   

१४१. विपद् को प्रभाि कम गिन र नुटो सामान्त्रयकरण गिन लानग संस्थागत तथा भौनतक संरचिाहरुको 
निमानणमा जोड र्दइिेु   

१४२. बि संरक्षण तथा र्दगो विकासका लानग सामनदावयक िि उपभोक्ता समूह  र िडा कायानलयको 
समरिय र सहकायनमा िि संरक्षण, व्यिस्थापि तथा र्दगो विकास माफन त गररबी रयूिीकरण 
गिे िीनत नलइिेु   

१४३. जलिायू पररितनिको असर कम गिन क्षमता अनभिवृद्ध गिे र रयननिकरण सम्िरधी 
जिचेतिामनलक कायनक्रमहरु संचालि गररिेु  

१४४. स्थािीय श्रोत िर्दजरय पदाथनको उत्खिि, संरक्षण र दीगो उपयोगका लानग िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कि (EIA) गिे व्यिस्था नमलाई सो प्रनतिेदि बमोन्त्जम कायन गररिेु  

१४५. फोहोर व्यिस्थापिका लानग श्रोतमै कम गिन Reduce, Re-use, Recycle को िीनत नलइिेु   

१४६. विपद् जोन्त्खम रयूनिकरणको लानग पूिन तयारी लगायतका वक्रयाकलापहरुको व्यिन्त्स्थत 
कायनयोजिा बिाई िातािरण मैिी स्थािीय शासि अिलम्िि गिन टोल विकास संस्थाहरु तथा 
अरय सामान्त्जक संस्थाहरुलाई पररचालि गररिेु  

१४७. िविकरणीय तथा बैकन्त्ल्पक उजानको प्रयोग बढाउिे िीनत नलईिेु  

१४८.  िारुणयरिको व्ििस्थापि तथा सञ्चालिलाई च नस्त र दनरुस्त बिाइिेु  

१४९. िडाका नबनभन्न स्थािहरुमा नबनभन्न संघ संस्थाहरुले अग्िी नियरिणको लानग  निमानण गरेका 
पािी पोखरीहरुलाई ममनत सम्भार गरी विपद व्यिस्थापिको लानग प्रयोगमा ल्याउिे र थप 
आबश्यकता पवहचाि गरी पािी पोखरीहरु निमानण गदै लनगिेु  
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१५०. उद्धार तथा राहत सामाग्रीको भण्डारण र पररचालि िडा कायानलयिाट हनिे व्यिस्था  
नमलाईिेु  

१५१. स्थािीय विपद् पूिनतयारी तथा प्रनतकायन योजिा तयार गरी कायानरियि गररिेु  

१५२. राष्ट्रपनत च नरे संरक्षण कायनक्रमसँग समरिय गरी च नरे संरक्षण कायनक्रम सञ्चालि गररिेु   

१५३. भकू्षय हनिे च नरे क्षेिका सामनदावयक ििहरुलाई भकू्षय रोकथाम तथा नियरिण गिन मद्दत पनग्िे 
नबरुिाहरु लगाउि उत्प्ररेरत गररिेु  

१५४. च नरे क्षेिका खोलाहरुमा िायोइन्त्रजनियररङ सवहतको तटबरधि गिे िीनत नलइिेु    

१५५. लेटाङ िगरक्षेिनभि रहेका धानमनक र सांस्कृनतक आस्थाका केररहरुको संरक्षण गिन 
समरियकारी भनूमका नििानह गररिेु  

१५६. हररत िगरको अिधारणालाइ अिलम्बि गदै सडकको वकिाराहरुमा विशेर् वकनसमका ििस्पनत 
लगाइिेु  

१५७. च नरे क्षेिका सामनदावयक ििहरुको सबलीकरण गरी िातािरण संरक्षणका लानग सहन्त्जकरण 
गररिेु  

(ङ) सनशासि तथा संस्थागत विकास िीनत 

१५८. स्थािीय सेिालाई थप सक्षम, सनदृढ, व्यिसावयक, सेिामूलक र उत्तरदायी बिाउि स्थािीय सेिा 
सञ्चालि तथा व्यिस्थापि िीनत र ऐि जारी गरी कायानरियिमा ल्याइिेु  

१५९. िगरपानलकाको कायन प्रकृनत, कायन बोझ र औन्त्चत्यताको आधारमा आिश्यक पिे जिशन्त्क्तका 
लानग "संगठि तथा व्यिस्थाप सिेक्षण" को पनिरािलोकि गरी नियनमत जिशन्त्क्त पदपननतनको 
व्यिस्था नमलाइिेु  

१६०. सेिाप्रिाहमा कमनचारीहरुको उत्प्ररेणा र मिोिललाई उच्च राख्न आिश्यक प्रोत्साहिको 
व्यिस्था नमलाइिेु  

१६१. जिप्रनतनिनध तथा कमनचारीहरुको क्षमता अनभिवृद्ध गिे कायनक्रम सञ्चालि गररिेु   

१६२. संिैधानिक प्रािधािअिनसार स्थािीय तहका एकल अनधकार र साझा अनधकार सूचीमा रहेका 
विर्यहरुसँग सम्िन्त्रधत बाँकी रहेका आिश्यक कािूिहरु क्रमशः निमानण गररिेु  हालसम्म 
तजननमा भएका कािूिहरुको कायानरिय प्रभािकाररताको अध्ययि गररिेु    

१६३. िगरपानलकाको कायन सम्पादिलाई नुटो, ुररतो, पारदशी, गनणस्तरीय र प्रविनधमैिी बिाउदै सेिा 
प्रिाहलाई सिनसनलभ बिाइिेु  
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१६४. लेटाङ िगरपानलकाको पवहचाि, सम्माि अनभिवृद्ध गिन योगदाि गिे रावष्ट्रय तथा अरतरानवष्ट्रय 
रुपमा ख्यानत प्राि प्रनतभालाई सम्माि गररिेु  

१६५. िगरको िेभसाइट तथा विद्यनतीय एप्सहरुको प्रयोग माफन त आिनधक सूचिा प्रकाशि र गनिासो 
व्यिस्थापि गरी सनशासि प्रिद्धनि गररिेु  

१६६. सेिा प्रिाहलाई िागररकको घरदैलोमा पनर् याउिका लानग भौगोनलक रुपमा विकट रहेका १, ७ 
र ८ िं. िडा तथा अरय िडाहरुमा अधनिावर्नक रुपमा एकीकृत घनन्त्म्त सेिा सञ्चालि गररिेु  

१६७. सेिा प्रिाहलाई थप प्रभािकारी बिाउि िडा िं. १ र ७ का भौगोनलक रुपमा विकट रहेका 
क्षेिहरुमा सेिा केरर स्थापिा गरी सेिा प्रिाह गररिेु  

१६८. सािनजनिक सेिा प्रिाह गिे निकायहरुको सेिाग्राही सरतनवि सिेक्षण गररिेु  

१६९. िगरपानलकाको सेिा प्रिाह गिे सबै इकाइहरु िीच इरटरिेट र इरिािेटको माध्यमबाट 
आिद्ध गरी संस्थागत क्षमता िवृद्ध एिं अिनगमिलाई प्रभािकारी बिाइिेु  

१७०. सेिा प्रिाहलाई च नस्त र प्रभािकारी बिाउि कायानलयले सूचिा प्रविनधको अनधकतम प्रयोग गरी 
विद्यनतीय शासिको पूिानधार तयार गिे िीनतलाई निररतरता र्दइिेु   

१७१. िगर क्षेि नभि उपभोक्ता सनमनतबाट सञ्चालि हनिे ५ लाखसम्मका योजिाहरुको िडा 
कायानलयबाट लागत अिनमाि तयार तथा सम्झौता फाराम भरी कायानलयकै कमनचारीबाट 
िगरपानलकामा फाइल ल्याउिे व्यिस्था नमलाइिेु  

१७२. िगर क्षेि नभि उपभोक्ता सनमनतबाट सञ्चालि हनि े ५ लाख सम्मका योजिाहरु िडास्तरीय 
अिनगमि तथा सनपरीक्षण सनमनत र ५ लाख भरदा मानथका योजिाहरु िगरस्तरीय अिनगमि तथा 
सनपरीिेक्षण सनमनत माफन त अिनगमि गररिेु   

१७३. िगरको पाश्वनन्त्चि, आिनधक विकास योजिा र मध्यम कालीि खचन संरचिा निमानण गरी बजेट र 
योजिाबीच तादम्यता नमलाइिेु  

१७४. मागमा आधाररत आयोजिा निमानण गिन आयोजिा बैंक निमानण गरी आयोजिा ुिौट गररिेु  

१७५. आरतररक लेखा परीक्षणलाई प्रभािकारी बिाई बेरुजन शनरय गिे िीनत नलइिे ु  

१७६. अन्त्रतम लेखा परीक्षणबाट औल्याइएका बेरुजन फर   र्छ्यौट गिन कायनयोजिा सवहत फर   र्छ्यौट 
गररिेु  

१७७. िगरपानलकाले सञ्चालि गरेको गनतविनधको पारदशीता एिं जिाफदेहीताका लानग िनतजामनखी 
सािननिक सनिनिाई र सािनजनिक परीक्षणलाई निररतरता र्दइिेु  

१७८. रावष्ट्रय तथा अरतरानवष्ट्रय स्तरमा रहेका स्थािीय सरकारसँग भनगिी सम्िरध स्थापिा गरी 
सांस्कृनतक अिनभि तथा सहयोग आदाि प्रदाि गररिेु  
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१७९. नुमेकी पानलकाहरुसँग साझा सरोकारका विर्यमा (तीि स को िीनत) समरिय, संिाद र 
सहकायन गररिेु  

१८०. िगरका मनख्य चोकहरुमा रान्त्खएको सीसी रयामेराको च नस्त दनरुस्त राखी उपयोग गररिेु  

िागररक समाज र विनभन्न सरकारी निकायहरुको समरियमा िागररक एिं व्यिसावयक सनरक्षाको 
प्रत्याभ ननत सवहतको शारत, सनरन्त्क्षत र समदृ्ध लेटाङ िगरको स्थापिा गिे कायनक्रमहरु सञ्चालिमा 
ल्याइिेु  

१८१. लेटाङ िगरपानलका क्षेि नभि संगर्ठत तथा असंगर्ठत क्षेिमा काम गिे श्रनमकहरुको 
सून्त्चकरण गरी अनत विपन्न श्रनमकहरुको स्िास््य विमा कायनक्रम सञ्चालि गररिेु  

१८२. स्थािीय श्रनमकहरुलाई रोजगार प्रदाि गिन श्रनमक जिशन्त्क्तहरुलाई उच्च प्राथनमकतामा राखी 
विकास निमानणका कायन सञ्चालि गररिेु  

१८३. रयावयक सनमनत तथा मेलनमलापकतानको क्षमता विकास गदै रयायमा सबैको जीत स्थावपत गिन 
“बेलैमा गरौं नमलाप, िगरौ नबलाप” भन्न ेिारालाई साकार पाररिेु  

१८४. रयावयक सनमनतका लानग रयावयक इजलासको निमानण गररिेु  

१८५. सेिाग्राहीलाई नुटो, ुररतो तथा गनणस्तरीय सेिा प्रदाि गिन िगरपानलका तथा िडा 
कायानलयहरुमा िागररक सहायता कक्ष स्थापिा गरी सञ्चालिमा ल्याइिेु  

१८६. कायानलयको क्षमता विकास सवहत सािनजनिक खररद प्रवक्रयालाई थप व्यिन्त्स्थत र पारदशी 
बिाउि ठूला खररद तथा निमानण कायनमा ई-नबनडङ प्रणालीलाई निररतरता र्दइिेु  

१८७. उपभोक्ता हक वहत र अनधकार संरक्षणका लानग स्िच्ु प्रनतस्पधान र और्नध तथा खाद्य बस्तनको 
आधारभतू गनणस्तर कायम गिन बजार अिनगमिलाई थप प्रभािकारी बिाइिेु  

१८८. गैर सरकारी संघ संस्थालाई िगरपानलकामा सून्त्चकृत गिे व्यिस्था नमलाई आिश्यक समरिय 
गिन ुाता संगठि निमानण गिन सहन्त्जकरण गररिेु  

१८९. गैर सरकारी संस्थाहरुको जिाफदेवहता स्थावपत गिन एकद्वार प्रणलीलाई थप प्रभाकारी बिाउिे 
उपायहरुको अिलम्िि गररिेु  

१९०. बैंक, वित्तीय संस्था तथा अरय संस्थाहरुले व्यिसावयक सामान्त्जक उत्तरदावयत्ि िहि 
अरतगनतका कायन गिे िातािरण तयार गररिेु  

 

 

राजस्ि पररचालि िीनत  

१९१. कर प्रशासिलाई प्रविनधमैिी, च नस्त दनरुस्त र करदातामैिी बिाइिेु  
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१९२. करको दरलाई समयािनकन ल र बस्तनगत बिाई करको दायरा फरावकलो बिाइिे िीनत 
नलइिेु   

१९३. आरतररक आयमा बवृद्ध गरी िगरपानलकालाई आत्मनिभनर बिाउदै लनगिेु  

१९४. राजश्व िवृद्ध गिे कायनयोजिालाई पूणनता र्दई राजश्व िवृद्ध गिे कायनक्रमहरु सञ्चालि गररिेु  

१९५. समयमा कर नतिन सबै करदातालाई उत्प्ररेरत गिे कायनक्रमहरु सञ्चालि एिं खचनमा पारदशीता 
ल्याउिे िीनत नलइिेु   

१९६. िगरक्षेि नभि घर िहालबाट आम्दािी गिे घरधिीबाट कायनविनध बिाई बहाल कर संकलि 
गररिेु  

१९७. िहाल नबटौरी कर संकलि गिे कायनविनध बिाई लागन गररिेु  

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म आनथनक िर्न २०७९ ०८० का बजेटका उद्दशे्यहरु तथा मूख्य मूख्य प्राथनमकताहरु प्रस्तनत गिन 
चाहार नु    

उद्दशे्यहरु 
१. िगरको समवृद्धको लानग कृवर्, पशन, पयनटि र िि क्षेिमा आधाररत कायनक्रमहरु संचालि गिे,  

२. िगरको भौनतक विकासकालानग सडक, भिि, पनल, पैिी विद्यनतीकरण लगायतका पूिानधार विकास 
गिे, 

३. विपद्  तथा बाढी पवहरोबाट माििीय तथा भौनतक क्षनत कम गिन आिश्यक कायनक्रमहरु संचालि 
गिे,  

४. आनथनक, प्राकृनतक, भौनतक तथा माििीय श्रोत साधिको अनधकतम उपयोग गरी उत्पादि तथा 
उत्पादकत्ि अनभिवृद्ध गदै गररबी रयननिकरण गिे,  

५. सनशासिका लानग सेिा प्रिाहलाई सहज सिनसनलभ, नमत्तव्ययी, पारदशी र जिाफदेवह बिाई 
िागररकप्रनतको प्रनतिद्धता सननिन्त्श्चत गिे, 

६. सिनसनलभ, गनणस्तरीय न्त्शक्षा र मािि संशाधि विकासका लानग कायनक्रमहरु सञ्चालि गिे, 

७. स्िच्ु खािेपािी, सरसफाइ सम्िरधी कायनक्रमहरु सञ्चालि गिे, 

८. स्िस्थ जीििका लानग गनणस्तरीय स्िास््य सेिा सम्िरधी कायनक्रमहरु सञ्चालि गिे, 

९. सांस्कृनतक विविधताको पवहचाि, सम्माि र प्रिद्धनि सम्बरधी कायनक्रमहरु सञ्चालि गिे, 

१०. र्दगो विकास, शान्त्रत र सामान्त्जक रयाय सम्बरधी कायनक्रम सञ्चालि गिे, 

११. भनूमहीि दनलत, सनकन म्बासी र अव्यिन्त्स्थत बसोबासीको समस्या समाधाि गरी लन्त्क्षत िगन 
सम्बरधी कायनक्रमहरु सञ्चालि गिे, 

१२. िगरपानलकाको संचालि खचन आरतररक श्रोतबाट गिन सवकिे गरर आत्मनिभनर बिाइिे, 
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१३. सबै िडाहरुमा सरतननलत विकास गिन कायनक्रमहरु सञ्चालि गिे  

बजेटका मनख्य मनख्य प्राथनमकताहरु   

१. कृवर् र पशनपंन्त्क्ष क्षेिको विविनधकरण, यान्त्रिकरण, उत्पादकत्ि िवृद्ध र बजारीकरण, 

२. सिनसनलभ आधननिक भौनतक पूिानधार विकास, 

३. गनणस्तरीय न्त्शक्षा र जिशन्त्क्तको क्षमता विकास, 

४. गनणस्तरीय स्िास््य सेिा प्रिाह र संस्थागत सनधार, 

५. आरतररक आय िवृद्ध तथा राजश्व प्रणाली सिनलकरण,  

६. सांस्कृनतक विविधताको पवहचाि, सम्माि र प्रिद्धनि, 

७. विपद जोन्त्खम रयूनिकरण र व्यिस्थापि, 

८. िि तथा िातािरण संरक्षण, जैविक विविधताको पवहचाि, संरक्षण र प्रिधनि, 

९. सेिा प्रिाहमा सनधार र सनशासि, 

१०. सामान्त्जक रयायका लानग लन्त्क्षत िगनको पवहचाि, सशन्त्क्तकरण, सम्माि  र मूलप्रिाहीकरण, 

११. यनिाको क्षमता विकास, स्िरोजगार तथा खेलकन द विकास   

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म विनियोजि विद्ययेकमा समािेश भएका क्षेिगत योजिा तथा कायनक्रमहरु कायानरियि गिनका 
लानग बजेट विनियोजि र श्रोत व्यिस्थापिको अिनमािको संन्त्क्षि वििरण प्रस्तनत गिे अिनमनत 
चाहर नु   

लेटाङ िगरपानलकाको आगामी आनथनक िर्न २०७९ ०८० को लानग कन ल बजेट ७८ करोड ६३ 
लाख २० हजार विनियोजि गरेको नु    आगानम िर्नको लानग प्रस्तावित खचन व्यहोिे अिनमानित स्रोत 
निम्िािनसार रहेको बेहोरा जािकारी गराउँद नु  
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राजस्ि तथा अिनदाि प्रानिको अिनमाि 
आ.ि. २०७९/०८० 

 

शीर्नक   
आ.ि.२०७७ ०७
८ को यथाथन 

आ.ि. 
२०७८ ०७९   
को संशोनधत 
अिनमाि 

आ.ि.२०७९ ८० 
को अिनमाि 

 आरतररक राजस्िः 97427742.16 197102520.00 171125520.00 

कर राजस्ि 19557423.68 35700000.00 42200000.00 

11313  सम्पन्त्त्त कर 1193056.37 2000000.00 2000000.00 
11314 भ ननमकर/मालपोत 1007299.31 1000000.00 1000000.00 
11315 घरजग्गा रन्त्जषे्ट्रशि दस्तनर 8328879.00 8000000.00 8000000.00 
11321 घर बहाल कर 2063381.00 100000.00 100000.00 
11322 बहाल नबटौरी कर 0.00 0.00 1000000.00 
11452 पूिानधार सेिाको उपयोगमा लाग्ि े

कर 
4505000.00 6000000.00 6000000.00 

11611 व्यिसायले भ नक्तािी गिे 0.00 600000.00 600000.00 
11621 व्यिसाय बाहेक अरयले भ नक्तािी 

गिे 
0.00 0.00 0.00 

11631 कृवर् तथा पशनजरय िस्तनको 
व्यािसावयक कारोिारमा लाग्िे 
कर 

2459808.00 3000000.00 3000000.00 

11691 अरय कर 0.00 15000000.00 20500000.00 
गैह्रकर राजस्ि 77870318.48 161402520.00 128925520.00 

14157 दहत्तर िहत्तर विवक्रबाट प्राि 
रकम(खोला ठेक्का) 

59454653.00 80000000.00 90000000.00 

14211 कृवर् उत्पादिको विक्रीबाट 
प्राि रकम 

0.00 0.00 0.00 

14212 सरकारी सम्पन्त्त्तको विक्रीबाट 
प्राि रकम 

0.00 0.00 50000.00 

14213 अरय विक्रीबाट प्राि रकम 0.00 10000000.00 8000000.00 
14217 िहर तथा कन लो उपयोग 

िापतको शनल्क 
0.00 0.00 0.00 
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14219 अरय सेिा शनल्क तथा विक्री 0.00 0.00 0.00 
14221 रयावयक दस्तनर 2700.00 100000.00 19900.00 
14222 हनलाक सेिा शनल्क 0.00 0.00 5000.00 
14223 न्त्शक्षा क्षेिको आम्दािी 0.00 50000.00 50000.00 
14224 परीक्षा शनल्क 50000.00 100000.00 100000.00 
14225 यातायात क्षेिको आम्दािी 0.00 50000.00 50000.00 
14229 अरय प्रशासनिक सेिा शनल्क 712777.00 450000.00 1000000.00 
14241 पावकन ङ्ग शनल्क 0.00 0.00 0.00 
14242 िरसापास दस्तनर 335000.40 250000.00 350000.00 
14243 नसफाररस दस्तनर 1900337.37 1500000.00 2000000.00 
14244 व्यन्त्क्तगत घटिा दतान दस्तनर 489329.18 100000.00 100000.00 
14245 िाता प्रमान्त्णत दस्तनर 0.00 100000.00 100000.00 
14249 अरय दस्तनर 929890.60 400000.00 400000.00 
14253 व्यािसाय रन्त्जषे्ट्रशि दस्तनर 1109035.65 100000.00 2000000.00 
14254 रेनडयो/एफ.एम. सञ्चालि दस्तनर 0.00 0.00 10000.00 
14262 विद्यनत सम्बन्त्रध दस्तनर 0.00 10000.00 10000.00 
14263 जलस्रोत सम्बन्त्रध अरय दस्तनर 0.00 0.00 0.00 
14265 अरय क्षिेको आय 1186595.28 0.00 0.00 
14311 रयावयक दण्ड, जररिािा र 

जफत 
0.00 0.00 0.00 

14312 प्रशासनिक दण्ड, जररिािा र 
जफत 

0.00 90000.00 500000.00 

14313 धरौटी सदरस्याहा 0.00 0.00 50000.00 
14521 प्रदनर्ण नियरिण शनल्क 0.00 0.00 0.00 
14529 अरय राजश्व 11700000.00 68102520.00 24130620.00 
14611 व्यिसाय कर 0.00 0.00 0.00 
 नबज्ञापि कर  100000.00 80000.00 

 राजस्ि बाडँफाडँः 87718586.03 98563480.00 117908480.00 
11411 बाँडफाँड भइन प्रािहनिे मूल्य 

अनभबवृद्ध कर 
57215337.64 44575000.00 53997500.00 

11421 बाँडफाँड भइन प्रािहनिे अरत 
शनल्क 

24520858.94 44575000.00 53997500.00 
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14171 िि रोयल्टी 0.00 3000000.00 3500000.00 
११४५६ बाँडफाँड भइन प्रािहनिे सिारी 

साधि कर 
5982389.45 6413480.00 6413480.00 

अरय आयः 168949569.73 200000000.00 98000000.00 
 गत िर्नको िगद मौज्दात 168949569.73 200000000.00 98000000.00 

             अरतर सरकारी वित्तीय हस्तारतरणः  
 िेपाल सरकारबाटप्राि अिनदािः 380245827.00 370700000.00 363900000.00 

13311 वित्तीय समािीकरण अिनदाि 116300000.00 125000000.00 132300000.00 
13312 सशतन अिनदाि 234745827.00 209300000.00 213600000.00 
13316 समपूरक अिनदाि 11200000.00 11500000.00 6000000.00 
13314 विशेर् अिनदाि 18000000.00 19900000.00 12000000.00 
13318 अरय अिनदाि 0.00 5000000.00 0.00 

 प्रदेश सरकारबाटप्राि अिनदािः 16878500.00 27261000.00 18129000.00 
13311 वित्तीय समािीकरण अिनदाि 7191000.00 7211000.00 7211000.00 
13312 सशतन अिनदाि 100000.00 10050000.00 918000.00 
13316 समपूरक अिनदाि 6666000.00 10000000.00 10000000.00 
13314 विशेर् अिनदाि 0.00 0.00 0.00 
१३३१८ अरय अिनदाि 0.00 0.00 0.00 

 अरय स्थािीय तहबाटप्राि अिनदािः  10257000.00 
13312 सशतन अिनदाि न्त्ज स स बाट 

प्राि हनिे 
2921500.00 5843000.00 5257000.00 

13316 समपूरक अिनदाि 0.00 0.00 0.00 
13314 विशेर् अिनदाि 0.00 0.00 0.00 

 सडकबोडनबाट प्राि हनिे रकम 5000000.00  5000000.00 
जिसहभानगताः 11707914.88 15000000.00 7000000.00 

 िगद सहभानगता 11707914.88 15000000.00 7000000.00 
 श्रम तथा िस्तनगत सहायता 0.00   
 कन ल जम्मा 762928139.80 908627000.00 786320000.00 
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सभाध्यक्ष महोदय,  

अब म आ.ब. २०७९ ०८० को िजेटको संन्त्क्षि वििरण प्रस्तनत गिन चाहर नु  

 

आ.ब. २०७९/०८० को के्षिगत िजेट  

नस.िं. िजेटका क्षेि कन ल खचन प्रनतशत 

१ पनिानधार विकास २६१८८९२८८ ३३.३१ 

२ सामान्त्जक विकास ३१०९०५४७९ ३९.54 

३ आनथनक विकास ४५९७५००० ५.८५ 

४ सनशासि तथा  अरतरसम्िरधीत क्षेि ४६८५०२३३ ५.९६ 
५ कायानलय संचालि तथा प्रशासनिक खचन १२०७००००० १५.३५ 

  कन ल जम्मा ७८६३२०००० १००.०० 
 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

आनथनक िर्न ०७९/०८० को िगर स्तरीय तथा िडास्तरीय बजेट तथा कायनक्रमहरु अिनसूचीमा संलग्ि 
गरेको नु    

लेटाङ िगरपानलकाको विनियोजि विधयेक, २०७९ र आनथनक विधयेक, २०७९ सम्मानित सभा समक्ष 
ुलफल गरी पाररत गिनका लानग पेश गरेको नु  

उत्पादि, उत्पादकत्ि, रोजगारी िवृद्ध गरी लेटाङ िगरपानलकाको समदृ्धीका लानग गनणस्तरीय विकास 
संरचिा निमानण गिन सबै लेटाङबासीको आपसी सद् भाि र सहमनत हनिनपदनु सबै पक्ष र 
सरोकारिालाको सहमनत र प्रनतिद्धताबाट यस िीनत तथा कायनक्रममा अरतनिनवहत उदे्दश्य प्राि गिन 
सवकि े लेटाङ िगर सरकारले विश्वास नलएको ु  लेटाङ िगरपानलकाको आिश्यकता र आनथनक, 
सामान्त्जक रुपारतरणका विर्यलाई प्राथनमकतामा राखी यस िीनत तथा कायनक्रमको कायानरियिमा 
िगरपानलकालाई सबै पक्षबाट सवक्रय सहयोग प्राि हनिे विश्वास व्यक्त गदन नु उन्त्ल्लन्त्खत िीनत तथा 
कायनक्रमको पररनधनभि रही स्थािीय सरकारले अनधकतम प्रनतफल हानसल हनिे गरी आगामी आनथनक 
िर्न २०७९/८० का लानग बजेट, िीनत तथा कायनक्रम तजननमा गरेको बेहोरा पनि यो सम्मानित सभामा 
जािकारी गराउँद नु  
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प्रस्तनत बजेट तजननमामा मागनदशनि गिननहनिे िगरप्रमनख, िडाध्यक्षज्यूहरु, कायनपानलका सदस्यज्यूहरु, 
विर्यगत सनमतका सदस्यज्यूहरु, िगरसभाका सदस्यज्यूहरुप्रनत हार्दनक आभार व्यक्त गदन नु    बजेट 
तजननमाका क्रममा महत्िपूणन सनझाि प्रदाि गिननहनि े राजिीनतक दल, विनभन्न संघ संस्था, निजी क्षेि, 
सहकारी क्षेि र िागररक समाजका व्यन्त्क्तहरु, सञ्चार जगतलाई हार्दनक धरयिाद र्दि चाहर नु    
बजेट निमानणमा संस्थागत संझिाका रुपमा सूचिा उपलधध गराएर सहयोग गिननहनिे कमनचारी िगनमा 
विशेर् धरयिाद व्यक्त गदन नु  बजेट कायानरियिमा सबैको पूणन सहयोग रहिे अपेक्षा समेत गरेको 
नु   

 

अरत्यमा, लेटाङ िगरको विकासमा योगदाि गिे राजिीनतक दल, कमनचारी, श्रनमक, निजी, सहकारी र 
सामनदावयक क्षेि, िागररक समाज, सञ्चारजगत  लगायत सम्पूणन िगरबासी र्ददीबवहिी तथा 
दाजनभाइहरुमा हार्दनक धरयिाद र्दि चाहार नु  

 

धरयिाद ! 
कृ्ण कन मारी निरौला 
िगर उपप्रमनख 

लेटाङ िगरपानलका 
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लेटाङ िगरपानलका प्रशासनिक खचन 
 नस. 

िं. 
वििरण खचन संकेत 

िं 

आ.ि.207७/07८ 
को यथाथन खचन 

आ.ि. 
२०७८ ७९ को 
संशोनधत अिनमाि 

आ.ि. 
२०७९ ८० को  

अिनमाि 

1 तलि 21111 १७६४४७०४ १९५००००० २४०००००० 

2 पोशाक भत्ता 21121 ३७०००० ९००००० १०५०००० 

  और्नध उपचार खचन २११२३ १०००००० २०००००० ० 

3 महंनग भत्ता 21132 ८८८००० ९००००० १०००००० 

4 प्रोत्साहि तथा पनरस्कार 21135 १११८८५७ ३०००००० ३०००००० 

5 अरय भत्ता 21139 ७५४३३० ६००००० ६००००० 

6 पदानधकारी िैठक भत्ता 21141 २०२३००० २२००००० २२००००० 

7 पदानधकारी अरय सनविधा 21142 ८९३६००० १००००००० १००००००० 

8 कमनचारी कल्याण कोर् 21214 १०००००० २८००००० १०००००० 

9 पािी तथा विजनली 22111 ७५९६६४ १२००००० १२००००० 

10 संचार महसनल 22112 १०५४४७६ १५००००० १५००००० 

11 इरधि (पदानधकारी) 22211 १८००००० १५००००० २५००००० 

12 इरधि (कायानलय प्रयोजि) 22212 १०००००० १५००००० २५००००० 

13 सिारी साधि ममनत खचन 22213 २१७४५५१ २५००००० ३०००००० 

14 विमा तथा िविकरण खचन 22214 २५०००० ३५०००० ४५०००० 

15 मेन्त्शिरी  औजार ममनत 
संभार तथा संचालि खचन 

22221 ५८३४७८ ८००००० ८००००० 

16 निनमनत सािनजनिक 
सम्पनतहरुको ममनत खचन 

22231 १३१०५० ६००००० ६००००० 

17 अरय सम्पनतहरुको ममनत 
खचन 

22291 ५६०१३८ ७००००० ७००००० 

18 मशलरद तथा कायानलय 
सामाग्री खचन 

22311 ४९०५२१६ ६०००००० ६०००००० 

19 पनस्तक तथा सामाग्री खचन 22313 ५६१८५ 300000 300000 



27 

 

20 इरधि तथा अरय प्रयोजि 
खचन 

22314 २५९४०४ 400000 400000 

21 पिपनिका, ुपाई तथा 
सूचिा प्रकाशि खचन  

22315 १८००००० १०००००० १५००००० 

22 अरय कायानलय संचालि 
खचन 

22319 ८००००० 800000 800000 

23 सेिा र परामशन खचन 22411 १९०६८६२ ५६००००० २५००००० 

24 सूचिा प्रणाली सफ्टिेयर 
संचालि खचन 

२२४१२ ० ७००००० ७००००० 

25 करार सेिा शनल्क 22413 ११८८०६८९ १५२००००० १९५००००० 

26 अरय सेिा शनल्क 22419 ३४३६० २००००० २००००० 

27 कमनचारी तानलम खचन 22511 २९५००० 500000 500000 

28 सीप विकास तथा जिचेतिा 
तानलम तथा गोवष्ठ सम्िरधी 
खचन 

22512 २५००००० २८००००० ३०००००० 

29 कायनक्रम खचन 22522 २०००००० 2500000 2500000 

30 अिनगमि मूल्याङ् कि खचन 22611 १८९८४४५ २५००००० २५००००० 

31 भ्रमण खचन 22612 २४९८८५ १०००००० १०००००० 

32 विविध खचन 22711 ३१०१७४७ ३५००००० ३५००००० 

33 सभा संचालि खचन 22721 १४००००० 1000000 1000000 

34 उद्दार, राहत तथा 
पनिस्थानपिा खचन 

२७२१२ २००००० ५००००० ५००००० 

35 घर भाडा 28142 १२६९३०० १६००००० १६००००० 

36 अरय भाडा 28149 ६२४२०० 1000000 1000000 

37 वफतान खचन 28219 १६१३०६०६ ४३००००० २५००००० 

38 भैपरी आउिे चालन खचन 28911 ० २५००००० ४०००००० 

  जम्मा   ९३३६०१४७ १०६४५०००० १११६००००० 
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कायनक्षिेगत व्यय अिनमाि 

िगरस्तरीय क्रमागत योजिा  

सं िं. क्षेि कायनक्रम योजिाको िाम खररद नबनध विनियोजि रु 

 १ खेरुिा खोला पक्की पनल निमानण  बोलपि १६०००००० 
 २ िडा िं. २ का विनभन्न सडक कालोपिे  बोलपि ३९५७०००.०० 
 ३ कोल्डस्टोरेज भिि निमानण  बोलपि ७०१००००.०० 
 ४ समािेशी मागन कालोपिे  बोलपि ३२०००००.०० 
 ५ सपनदंश भिि  बोलपि २२५६०००.०० 
 ६ कमलपनर मागन कालोपिे ममनत बोलपि ३३५००००.०० 
 ७ जिसेिा हनँदै नमलिचोक सम्म कालोपिे निमानण  बोलपि ९१५००००.०० 
 ८ िडा कायानलय भिि निमानण िडा िं.2 बोलपि ७८८००००.०० 
 ९ वपएचसी नबन्त्ल्डङमा कम्पाउण्ड र पेभमेरट िडा िं ३ बोलपि ३४०००००.०० 

 १० स्िगनद्वारी मागन कालोपिे िडा िं ९ बोलपि ३०५००००.०० 
 ११ डाँडा गाउँ न्त्शिालय मंर्दर सडक कालोपिे िडा िं. ८ बोलपि ७८३००००.०० 
 १२ घनम्ती  लानमटार सडक कालोपिे िडा ि ६ बोलपि ८३५००००.०० 
 १३ भ निाखोला पक्कीपनल निमानण बोलपि १०००००००.०० 
 १४ आधननिक हाटबजार निमानण िडा िं ४ बोलपि १४२०००००.०० 
 १५ नििेणी मागन कालोपिे सडक निमानण िडा िं ५ बोलपि ७००००००.०० 

 १६ नसतल मागन कालोपिे सडक िडा िं ५ बोलपि ३००००००.०० 
 १७ राजारािीताल संरक्षण सौरदयनकरण योजिा िडा िं १ बोलपि १०००००००.०० 
 १८ आधारभतू स्िास््य केरर निमानण िडा िं. २,4,५,6 र ९ बोलपि २५०००००.०० 

 १९ वपएचसी देन्त्ख आधारभतू स्कन ल सम्म जोड्िे बाट सडक 
कालोपिे  

बोलपि ३९०००००.०० 

 २० नबनभन्न क्रमागत योजिाहरुको भ नक्तािी  उपभोक्ता ७५५९००० 
 कन ल जम्मा  १३३५९२००० 

 

िगर स्तरीय योजिा तथा कायनक्रम आ.ि.२०७९/०८०  
नस िं क्षेि कायनक्रमको िाम नबनियोन्त्जत रकम 
१० आनथनक विकास  

१०१० कृवर्   
 कृवर् कायनक्रम  

 1.  िगरस्तरीय तथा िडास्तरीय कृवर् तानलम  ३६०००० 
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 2.  जलिायन उत्पन्न प्रकोप कृवर् िि व्यिस्थापि कायनक्रम (अदनिा, 
िेसार, अन्त्म्लसो) 

५००००० 

 3.  िाली विमा सहयोग कायनक्रम  १५०००० 

 4.  धाि र्दिस कायनक्रम १००००० 
 5.  उत्कृि कृर्क र कृर्क समूह पनरुस्कार  १००००० 
 6.  तरकारीको नमनिवकट वितरण कायनक्रम  १००००० 

 7.  टमाटरको हाइनिड विउ वितरण  ११००००० 
 8.  ८५% अिनदािमा वहउँदे िरे् तरकारीको हाइनिड विउ वितरण  ४००००० 
 9.  केरा खेती प्रिद्धनि तथा विस्तार कायनक्रम ३००००० 

 10.  अलैंची खेती प्रिद्धनि तथा विस्तार कायनक्रम  ४००००० 

 11.  सनरतला खेती प्रिद्धनि तथा विस्तार कायनक्रम  ४००००० 
 12.  कफी खेती प्रिद्धनि तथा विस्तार कायनक्रम  ३००००० 
 13.  सनपारी खेती प्रिद्धनि तथा विस्तार कायनक्रम  १०००००० 

 14.  ५०% अिनदािमा धािको विउ वितरण कायनक्रम  २५०००० 
 15.  ५०% अिनदािमा मकैको विउ वितरण कायनक्रम  २५०००० 
 16.  मकैबालीको िृज िृवद्ध कायनक्रम तथा विउ उत्पादि  ५००००० 

 17.  आकान्त्स्मक बाली संरक्षण सेिा रसायनिक तथा प्राङ्गररक विर्ादी वितरण  २००००० 
 18.  मौरी पालि विस्तार तथा प्रिद्धनि कायनक्रम  ५००००० 
 19.  माटो परीक्षणका लानग नडन्त्जटल मेनसि खररद  ५००००० 
 20.  माटो परीक्षणका लानग रर-एजेरट रसायि खररद  ५००००० 

 21.  कृवर् च नि वितरण कायनक्रम  २००००० 
 22.  मागमा आधाररत कृवर् कायनक्रम  १७९०००० 
 23.  कृवर् सामग्री ढनिािी तथा लोड अिलोड  १००००० 

१०२० पयनटि  

 1 िगर िृत्तन्त्चि निमानण तथा प्रशारण ५००००० 
 3 अरतर धानमनक शान्त्रत पाकन  निमानण १००००००० 

 4 नतिकन ि ेपाकन  निमानण १०००००० 
 6 बि झाक्री स्तम्भ निमानण ५००००० 
 7 लोपोरमनख पशनपंनु संरक्षण तथा धानमनक पयनटि पनिानधार निमानण ३०००००० 
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 8 कािेपोखरी लेटाङ सडक खण्ड सौरदयनकरण  ९००००० 

 9 सनिाखरी फूल अध्ययि तथा फोटो संकलि कायनक्रम १०००००० 
१०३० सहकारी  

 1 िचत तथा ऋण सहकारीका लानग ऋण व्यिस्थापि तानलम  १५०००० 

 २ COPOMIS पनितानजगी तानलम  १५०००० 
 ३ कृवर् सहकारीका लानग कृवर् उद्यमनसल तानलम १५०००० 
 ४ सहकारी अिनगमि  ५०००० 

 ५ सहकारी र्दिस  १००००० 

 ६ 1 र्दिे सदस्य केन्त्ररयता सूचकाङ्क तानलम (MCI) १००००० 
 ७ स्तरोन्नती लेखा तानलम  ३००००० 

१०४० वित्तीय क्षिे  
 1 विन्त्त्तय साक्षरता कायनक्रम ५००००० 

१०५० पशनपंन्त्क्ष विकास  
 पशन विकास कायनक्रम  
 १.  भेटिरी अस्पतालका लानग सामाग्री खररद १५००००० 
 २.  व्यिन्त्स्थत मासन पसल निमानण तथा सनधार निजी के्षिसँगको साझेदारी ५००००० 

 ३.  व्यिसावयक पशन पालक वकसािलाई विमाको वप्रनमयम िापत  ३००००० 

 ४.  समूह गठि गरी व्यिसावयक अनभमनखीकरण कायनक्रम  १००००० 

 ५.  िश्ल सनधारका लानग बोयर बोका खररद  ५००००० 
 ६.  कृनिम गभानधािमा खवटि ेप्राविनधकलाई वफल्ड भत्ता १५०००० 
 ७.  पशन आहारा विकास घाँस वितरण कायनक्रम ५० प्रनतशत अिनदाि ५००००० 
 ८.  माुा भ नरा वितरण तथा पोखरी स्तरोन्नती  १६०००० 

 ९.  ५० प्रनतशत अिनदािमा च्यापकटर वितरण  २५०००० 

 १०.  सामग्री ढनिािी लोड अिलोड २००००० 
 ११.  अिनगमि भ्रमण  २००००० 

 १२.  िैठक भत्ता  १००००० 
 १३.  पशन और्नध खररद ५००००० 
 १४.  खोप खररद र प्राविनधकलाई पाररश्रनमक ५००००० 
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 १५.  भेडा प्रिद्धनि कायनक्रम १००००० 

 १६.  बगँनर िीर वितरण  १५०००० 
 १७.  ५० प्रनतशत अिनदािमा काउम्याट वितरण २९०००० 

१०६० भ ननम व्यिस्था  

 १८.  भ ननमवहि दनलत, भनूमहीि सनकन म्बासी तथा अव्यिन्त्स्थत िसोबासी जग्गा 
व्यिस्थापि कायनक्रम  

३०००००० 

 न्त्शक्षा   
 १.  बालविकास सहजकतान पारीश्रमीक मानसक ७०००थप तलब ३६४०००० 
 २.  विद्यालय सहयोगी कमनचारी मानसक ७००० थप तलब २८२१००० 
 ३.  माध्यनमक विद्यालयका लेखा कमनचारीलाई  

मानसक ३५०० का  दरले थप तलब  
४५५००० 

 ४.  २०७८ अन्त्घ अिनमनत प्राि गरी निजी स्रोतबाट सञ्चानलत सामनदावयक 
बालविकास केररका स.का. तलि अिनदाि 

३९०००० 

 ५.  विद्यालयहरूमा आरतररक परीक्षा सञ्चालि अिनदाि  ३१०००० 
 ६.  विद्यालय सञ्चालि खचन थप अिनदाि (कक्षा १-५ रु १० हजार, १-८ 

रु १२ हजार,१-१० रु १४ हजार, १-१२ रु १५ हजार) 
३६०००० 

 ७.  िगर स्तरीय राष्ट्रपनत रनिङन्त्शल्ड १८४००० 

 ८.  नलम्बू भार्ाको कक्षा १-३ को ियाँ पाठ्यक्रम निमानण र स्थािीय 
पाठ्यक्रम हाम्रो लेटाङको कक्षा १-८ को सरदभन प नस्तकहरू तयारी र 
प्रकाशि 

५००००० 

 ९.  कक्षा ५ र  ८ को िगरस्तरीय परीक्षा व्यिस्थापि ३००००० 
 १०.  योजिा तजननमा तथा समीक्षा र प्रधािाध्यापक सवहत 

 समीक्षा बैठक 
१५०००० 

 ११.  न्त्शक्षा क्षेिको िीनत तजननमा १५०००० 
 १२.  विद्यालय अिनगमि सनपरीिेक्षण र निरीक्षण २००००० 

 १३.  न्त्शक्षकका लानग I CT/I EMI S तानलम १००००० 

 १४.  कक्षा ८ को उत्कृष्ठ ुािाुि पनरस्कार २०००० 
 १५.  कक्षा १० को उत्कृष्ठ ुािाुाि पनरस्कार २०००० 
 १६.  विद्यालयहरूलाई कम्प्यूटर र वप्ररटर व्यिस्था २००००० 
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 १७.  आमाबनबा नबहीि बालबानलकाका लानग कक्षा १२ 
 सम्म नि:शनल्क न्त्शक्षामा आनथनक सहायता 

२००००० 

 १८.  िडा िं १,७ र ८ को मानथल्लो भागको बानलका न्त्शक्षा 
 बचत कायनक्रम 

२००००० 

 १९.  ज्ञािज्योती बालविकास केरर लेटाङ २ को भिि  ४००००० 
 २०.  िगरको िमूिा विद्यालय पूिानधार तयारी कायनक्रम ८००००० 
 २१.  साग्मा मा वि लेटाङ १ को घेराबेरा निमानण ३००००० 

 २२.  विपन्न तथा जेहेरदार ुािितृ्ती ५००००० 
 २३.  श्री माध्यनमक विद्यालय जाँते लेटाङ ९ पनरािो भििको ुािो तथा 

पखानल निमानण 
३००००० 

 २४.  न्त्शक्षा ज्योनत प्रावि लेटाङ ९ रङरोगि १००००० 

 २५.  जाँते मा वि लेटाङ ८ पनरािो भििको कक्षाकोठा रङरोगि ३००००० 

 २६.  बथाह बालविकास केरर लेटाङ १ को शौचालय निमानण ३००००० 
 २७.  भोगटेिी प्रा वि लेटाङ १ आरूबोटे भिि प्लास्टर  

र बरण्डा निमानण 
२००००० 

 २८.  मदि भण्डारी स्मनृत प्रनतष्ठाि उलानबारीलाई 
"लन्त्क्षत िगन शैन्त्क्षक उपहार/ऋण" अक्षयकोर् िृवद्ध अिनदाि 

५००००० 

 २९.  महेरर मावि लेटाङ ७ िारङी घेरबारा निमानण ३००००० 

 ३०.  अरय न्त्शक्षा कायनक्रम ४००००० 
 ३१.  बालविकास केरर र विद्यालयमा शैन्त्क्षक सामग्री वितरण १००००० 
 ३२.  बालविकास केररका सहजकतान प नितानजगी तानलम १००००० 

 ३३.  न्त्शक्षकका लानग अनभमनखीकरण तानलम तथा स्थािीय शैन्त्क्षक सामग्री 
निमानण तानलम 

२००००० 

२० सामान्त्जक विकास   

 1 िगर गीत तथा लोगो निमानण ५००००० 

 2 न्त्चसाङ पनल उत्तर दनिै तफन  शि दहि स्थल निमानण ५०००००० 
 4 श्री लक्ष्मी मावि भिि ममनत तथा सनधार   ५००००० 

 5 सामनवहक आगि सनधार  १०००००० 
 6 लामो समय श्रीमाि  सँग वियोग भएका विपन्न मवहलाको न्त्जविकोपाजनि 

कायनक्रम  
१५००००० 
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 7 दनलत तथा वपुडीएको समनदायको उद्यमन्त्शलताको लानग तानलम तथा 
सामाग्री खररद  

५००००० 

 8 जिजानत लन्त्क्षत कायनक्रम  ५००००० 
 9 अपांगता लन्त्क्षत तानलम, सामग्री खररद तथा अरय कायनक्रम ५००००० 
 10 यनिा लन्त्क्षत सीपमनलक कायनक्रम  ५००००० 

 11 मवहला तथा िालिानलका लन्त्क्षत कायनक्रम  १०००००० 
 10 लागनपदाथन दनव्यनसिी विरुद्ध सचेतिा कायनक्रम ५००००० 
 11 मवहला उद्यमन्त्शलताका लानग सीपमनलक तानलम तथा सामाग्री खररद ५००००० 
 13 ज्येष्ठ िागररक कायनक्रम ५००००० 

 14 कायनक्रम खचन १५००००० 
 16 बालमैिी िगरपानलका घोर्णा कायनक्रम ६००००० 

 17 शैन्त्क्षक गनणस्तरका लानग हडनिसँग ५०% साझेदारी  १०००००० 
 18 सामान्त्जक पररचालिका लानग नसनडएफसँग ५०% साझेदारी  १०००००० 

 19 सामान्त्जक पररचालिका लानग ओरेकसँग ५०% साझेदारी ५००००० 

 20 उपभोक्ता सनमनतलाई अनभमनन्त्खकरण कायनक्रम ५००००० 
 21 ुािासँग उपमेयर कायनक्रम ५००००० 

 22 अपांगता लन्त्क्षत कायनक्रम (प्रदेश सरकारसँग साझेदारी) ७५०००० 
 23 दमकल तथा िगर प्रहरी संचालि खचन ४५००००० 
 24 नबनभन्न धानमनक कायनक्रम ५००००० 
 25 विपन्न िागररक स्िास््य उपचार कायनक्रम १५००००० 

 26 भार्ा, संस्कृनत, कला तथा सावहत्य सम्िरधी कायनक्रम  ५००००० 
 27 विपन्न िागररक स्िास््य विमा कायनक्रम  १२६०००० 
 28 स्थािीय भार्ा सावहत्य संरक्षण तथा प्रबद्धनि कायनक्रम ५००००० 

 29 कोशेलीघर निमानण साझेदारी ५००००० 

 30 योग तथा स्िस््य जीिि प्रिद्धनि कायनक्रम ५००००० 
 31 लेटाङ रयाम्पस अिनदाि १५००००० 

 मवहला तथा बालबानलका   
 १.  अपाङ्गता पररचयपि स्थािीय समरिय सनमनतको िैठक भत्ता  २००००० 
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 २.  लन्त्क्षत िगनका र्दिस कायनक्रम  २००००० 

 ३.  मवहला सशन्त्क्तकरण सम्िरधी कायनक्रम  ४००००० 
 ४.  बालबानलका तथा वकशोर वकशोरी सम्िरधी कायनक्रम  २००००० 

२०२० स्िास््य  कायनक्रम  
 1 निशनल्क और्नध खररद आयनिेद सवहत  २०००००० 

 2 र्दगो खोप कायनक्रम  २४५००० 
 3 नियनमत खोप ढनिािी  १६०००० 
 4 प्रयोगशालाका लानग और्नध तथा उपकरणहरु खररद  २००००० 

 5 सन्त्जनकल सामाि खररद  १००००० 

 6 मवहला स्िास््य सेविकालाई प्रोत्साहि भत्ता  ४९५००० 
 7 नडन्त्जटल X-Rey खररद  १५००००० 

 8 अरय स्िास््य कायनक्रम  ३००००० 
२०३० खािपेािी तथा सरसफाई  

 1 ियाँ खािेपािी योजिा निमानण तथा ममनत सम्भार ४५००००० 

 2 खािेपािी पाइप खररद २०००००० 
 3 समला खािेपािी योजिा निमानण  २५००००० 

२०४० संस्कृनत प्रिद्धनि तथा धानमनक पनिानधार  

 1 अरतर सांस्कृनतक संग्रालय निमानण ५०००००० 
 2 धानमनक पूिानधार निमानण  ३०००००० 

२०५० खेलकन द तथा मिोरञ्जि  

 2 स्टेनडयम निमानण  २०००००० 
 3 खेलकन द प्रनतयोनगता संचालि, खेलकन द सामाग्री खररद  १०००००० 
 4 सम्माि तथा पनरस्कार  ५००००० 

 5 मेयरकप फन टिल खेल सञ्चालि  ७००००० 

 6 खेल मैदाि निमानण तथा स्तरोन्नती  १०००००० 
३० यातायात पूिानधार(३०१०)   

 1 गनिाबारी देखी भ निा खोलासम्म बाटो स्तरोन्नती  ३०००००० 
 2 कमलपनर गेट देन्त्ख गनिािारीसम्म सडक स्तरोन्नती  ३०००००० 
 3 समला होरसे कृवर् सडक स्तरोन्नती  ७००००० 
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 4 समपनरक कोर्  १००००००० 

 5 सडक ममनत स्तरोन्नती  ५०००००० 
 6 अरय सािनजनिक निमानण  ३०००००० 
 7 कालोपिे साझेदारी  १००००००० 

 9 िैद्ध टोलमा डे्रि निमानण १०००००० 
 10 पूिानधार मोिाइल सेिाका लानग ियारटर खररद  ३०००००० 
 11 ियाँ ियाक निमानण तथा मोड सनधार  २०००००० 

 12 सािनजनिक शौचालय निमानण  १०००००० 
 13 बनद्ध मागन कालोपिे (जिसेिा मागन देन्त्ख न्त्घनमरे चौकसम्म) ५०००००० 
 14 देिकोटा चौक पन्त्श्चम स्िगनद्वारी मागन ग्राभेल  १०००००० 
 15 बसपाकन  निमानण १५००००० 

३०२० नसंचाई पनिानधार  
 १ नसंचाई योजिा निमानण तथा ममनत सम्भार २०००००० 
 २ नसंचाई पैनिहरुको मनहाि संरक्षण तथा तटबरधि १५००००० 

 ३ थोपा नसचाईका लागी पािी पोखरी २०००००० 
३०३० भिि तथा सहरी विकास  

 1 िगरपानलका प्रशासनिक भिि निमानण १००००००० 

 2 PHC भििको ुत ढलाि  ५०००००० 
३०४० उजान, लघन तथा सािा जलविद्यनत   

 १ िगर स्तररय विद्यनत विस्तार तथा कायनक्रम  ४०००००० 

३०५० सञ्चार  
 १ सूचिा संचार तथा नमनडया कायनक्रम २०००००० 
 २ िगरक्षेिमा नसनस रयामेरा जडाि तथा ममनत ५००००० 

४० जलाधार संरक्षण  
४०१०  िि बातािरण संरक्षण तथा िृक्षारोपण कायनक्रम १५००००० 
४०२० फोहरमैला तथा ढलव्यिस्थापि  

 १ ह्यनम पाइप खररद २०००००० 
४०३० जलउत्पन्न प्रकोपनियरिण  
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 १ िर्द नियरिण कायनक्रम (तटबरधि समेत) ५०००००० 

 २ तारजानल खररद ४०००००० 
५० सनशासि तथा अरतरसम्िरधीत क्षिे  

५०१० कािनि तथा रयाय  

 १ रयावयक सनमनत िैठक भत्ता  २५०००० 
 २ मेलनमलापकतानको क्षमता अनभिृवद्ध कायनक्रम  ५००००० 
 ३ अध्ययि अिलोकि भ्रमण  १५०००० 

 ४ वहंसा पीनडतलाई सहयोग कायनक्रम  २००००० 
 ५ रयावयक सनमनतसँग सम्बन्त्रधत अरय कायनक्रम  ४००००० 

 ६   सनरक्षा व्यिस्थापि  १५००००० 

५०२० गररवि नििारण  
 १ गररबसँग मेयर कायनक्रम  १०००००० 
 2 जस्तापाता खररद २०००००० 

५०३० योजिा तजननमा तथा कायानरियि  
 1 योजिा बैंक निमानण कायनक्रम  १०००००० 
 2 आबनधक योजिा निमानण MTEF सवहत  २०००००० 

 ३ सािनजनिक वित्त व्यिस्थापि सम्िरधी तानलम  ५००००० 
 ४ िगर प्रोफायल निमानण २०००००० 
 ५ क्षमता विकास योजिा निमानण ७००००० 

५०४० अिनसरधाि तथा विकास  
 1 विनभन्न नडवपआर र गनरुयोजिा निमानण ४०००००० 
 2 िातािरणीय प्रभाि परीक्षण खचन ५००००० 

५०५० सनशासि प्रबद्धनि  

 1 सामान्त्जक परीक्षण र साबनजनिक सनिनिाई  ८००००० 
 3 राजश्व सबनलकरण कायनक्रम ५००००० 

 4 जिप्रनतिीनधहरुको क्षमता विकास कायनक्रम ५००००० 
 5 िडा कायानलयहरुमा िागररक बडापि निमानण ५००००० 
 6 कािूि तथा कायनविधी निमानण खचन ५००००० 
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 7 प्रकोप व्यिस्थापि कोर् ५०००००० 

 ८ घनम्ती सेिा कायनक्रम ५००००० 
६० कायानलय संचालि तथा प्रशासनिक खचन  
 1 फनिनचर खररद १०००००० 

 2 मेन्त्शिरी  औजार खररद १५००००० 
 3 सिारी साधि खररद ६००००० 
 4 िगरपानलका भिि ममनत सनधार हेल्प डेस्क समेत १५००००० 

कन ल जम्मा २२८०१०००० 
 

 

 

िडा िं. १ िडागत योजिा तथा कायनक्रम 

क्र.सं.  योजिा तथा कायनक्रमको िाम  बजेट  

आनथनक नबकास  

१ कृर्क अिलोकि भ्रमण, दनग्ध धयिसाय सम्भाधयता अध्ययि, गोष्ठी, तानलम, 

पशन तथा कृवर् अिनदाि, साझेदारी कायनक्रम,  आर्द 

७५०००० 

२ कृवर् तथा पयनटि कायनक्रम बतृ्तन्त्चि निमानण   १००००० 

३ राजारािी  पयनटि तथा भ्रमण मन्त्रदर सरसफाई र धयिस्थापि १५०००० 

४ सहकारी प्रबद्धनि ५०००० 

जम्मा  १०५०००० 

सामान्त्जक नबकास  

१ शैन्त्क्षक गनणस्तर सनधार तथा बैकल्पीक नसकाई ३३१५०० 

२ लन्त्क्षतबगन जेष्ठिागररक, दनलत, अपाङ्ग, आर्दबासी जिजानत, बालबानलका, 
नबपन्न 

१००००० 

३ खेलकूद १५०००० 

४ यनिा स्िरोजगार कायनक्रम १००००० 

५ स्िास््य कायनक्रम ३०००० 

६ खािेपािी पाईप खररद तथा कन िा धयिस्थापि २००००० 

७ पहाडी ग्रामीण नबकास संस्थासँग साझेदारी ८०००० 

८ उच्च न्त्शक्षा कायनक्रम तथा ुाििनृ्त्त्त ८०००० 
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९ नबपन्न िागररक  और्धी उपचार  तथा सहयोग ८०००० 

१०   बालबानलका न्त्शक्षा ५६००० 

जम्मा    १२०७५०० 

पूिानधार नबकास  

१ सडक ियाँ ियाक निमानण ८००००० 

२ सडक ममनत (िडा िं १ नभिका शाखा सडकहरु ) १५००००० 

३ मूल सडकहरु ममनत ४००००० 

४ कल्भनट तथा कजिे ३००००० 

५ भिि तथा शौचालय निमानण तथा ममनत ४००००० 

६ सािा नसंचाई १००००० 

७ आरुबोटे खोपकेरर भिि निमानण २००००० 

८ सािा सडक ग्राभेल कल्भनट होमपाईप अर्द ४००००० 

९ तारजाली तटबरधि ५००००० 

१० नबद्यनत नबस्तार ३००००० 

जम्मा   ४९००००० 

िि िातािरण तथा नबपद धयिस्थापि  

१ फोहरमैला धयिस्थापि तथा सरसफाई ८०००० 

२ नबपद धयिस्थापि १५०००० 

३ सामनदावयक बि धयिस्थापि कायनक्रम   ५०००० 

   २८०००० 

संस्थागत नबकास सनशासि र सेिा प्रिाह  

१ त्याङक प्रकाशि तथा संस्था शसन्त्क्तकरण   ६०००० 

२ मठमन्त्रदर चचन गनम्बा ४००००० 

३ िडा सेिाकेरर भिि २५०००० 

४ पािी तथा नबद्यनत महशनल २०००० 

५ ममनत ढनिािी सेिा सामग्री खररद आर्द १७९२०८ 
६ फनिनचर खररद ५०००० 

७ पिपनिका ुपाई संचार सूचिा पाटी बोडन धयािर आर्द २५००० 

८ योजिा तजननमा कायनक्रम १०००० 
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९ सामान्त्जक सनरक्षा तथा अरय सेिा ५०००० 

जम्मा १०४४२०८ 

संचालि खचन  तफन  
१ कायनक्रम खचन  १००००० 

२ ईरधि १५०००० 

३ संचार ५०००० 

४ कायानलय उपकरण खररद ममनत र सिारी साधि आर्द ममनत र सामग्री 
प्रकाशि 

१००००० 

५ कायानलय स्टेशिरी तथा सामग्री खररद ४०००० 

६ अनतनथ सत्कार यातायात दैनिक भ्रमणभत्ता ६०००० 

 जम्मा ५००००० 

  कूल जम्मा  ८९८१९०० 

 

 

िडा िं. २ 

क्र.स. योजिाको िाम न्त्शर्नक रकम  

आनथनक विकास १३००००० 

 १   कृर्ी सम्बरधी विनभन्न कायनक्रमहरु ५००००० 

२ पशन सम्बरधी विनभन्न कायनक्रमहरु ३००००० 

३ नसचाई ३००००० 

४ आनथनक विकासका पक्षहरु(उद्योग,पयनटि, िान्त्णज्य,र सहकारी) २००००० 

सामान्त्जक विकास  १२५०००० 

 १ शैन्त्क्षक गनणस्तर अनभिवृद्ध कायनक्रम ३००००० 

 २ स्िास््य सम्िरधी विनभन्न कायनक्रम ४५०००० 

 ३ विपन्न िागररक सहयोग कायनक्रम ३००००० 

 ४ लन्त्क्षत िगनका कायनक्रम २००००० 

िि िातािरण तथा विपद व्यिस्थापि ५००००० 
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सनसासि तथा संस्थागत विकास  ४००००० 

                    पनिानधार तफन  ४६६०००० 

१ िगर प्रिेश पाकन  लेटाङ २ पैनतस विघे १५००००० 

२ बनिस चचन अधनरो भिि निमानण ४५०००० 

३ विद्यनत विस्तार कायनक्रम ५००००० 

४ िडाका विनभन्न सडकहरु ग्राभेल तथा स्तरोन्नती ६००००० 

५ िडाका विनभन्न स्थािमा कल्भनट निमानण ४००००० 

६ ह्यनमपाईप खररद ३५०००० 

७ ज्ञ्याि ज्योनत बालविकास केररको अधनरो भिि निमानण २००००० 

८ समानध स्थल व्यिस्थापि १६०००० 

९ नडसे खोल्सी कल्भनट निमानण(ुि टोल) ५००००० 

 सञ्चालि खचन तफन   ५००००० 

१ कायानलय संचालि ७५००० 

२ ईरधि खचन १००००० 

३ विविध खचन २२५००० 

४ अरय सम्पनत ममनत ५०००० 

५ सञ्चार ५०००० 

जम्मा  ८६१०००० 

 

िडा िं. ३  

क्र.सं.  योजिा तथा कायनक्रमको िाम  रकम  

  आनथनक विकास   ९५०००० 

१ कृवर् कायनक्रम २००००० 

२ पशनपालि तथा कृवर् तानलम सािा वकसाि कृवर् सहकारी संस्थासँग साझेदारी  ५०००० 

३ देविथाि कृनतमाि पैिी २००००० 

४ पशनपालि कायनक्रम ३००००० 

५ न्त्चसाङ बेलडाँगी कमलपनर पैिी २००००० 
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  सामान्त्जक विकास   २१००००० 

१ आिास नबहीिका लागी आिास निमानण ३००००० 

२ नबनभन्न भार्ा तथा संस्कृती उत्थाि १५०००० 

३ चररमा बाल नबकास केरर शैन्त्क्षक सामाग्री वितरण १००००० 

४ बाटोहरूको िामाकरण गरी िोडन स्थापिा १५०००० 

५ स्िास्थ न्त्शविर सरचालि  १५०००० 

६ मवहला क्षमता अनभबवृद्ध कायनक्रम १५०००० 

७ नसपमनलक तानलम सरचालि  १५०००० 

८ विरि टोल जेष्ठ िागररक चौतारी निमानण १५०००० 

९ सनत्केरी पोर्ण कायनक्रम २००००० 

१० विपन्न पररिारको स्िास्थय नबमा कायनक्रम २००००० 

११ यनिा तथा खेलकन द कायनक्रम २००००० 

१२ आधारभ नत  नबद्यालय नबरि ममनत सम्भार १००००० 

१३ कृ्ण प्रावि भिि निमानण १००००० 

  पूिानधार विकास   ४२७५४२१ 

१ नबनभन्न सडक ममनत तथा निमानण ३५०००० 

२ मदि भण्डारी मागन दन्त्क्षण वपएचसी जािे सडक स्तरोन्ननत १००००० 

३ निशनली खेलमैदाि निमानण ३००००० 

४ इमािनसङ चेम्जोङ मागन निशनली लाईि ४००००० 

५ वकनतनमाि अरतर समूह दक्षीण मागन स्तरउन्नती १०००००० 

६ ग्यालेरसी बोनडनङ स्कन ल ओरालो  २००००० 

७ दान्त्जननलङ लाइि गोवपलालको घरदेन्त्ख ओरालो बाटो २००००० 

८ सडक बत्ती नबस्तार ३००००० 

९ कृनतमाि नसराि वपपल चोक पूिन पन्त्श्चम सडक ग्रािेल १५०००० 

१० वपएचसी झिे गल्लीमा इरटरलक  २२५४२१ 

११ नबधनत पोल नबस्तार २५०००० 

१२ नस नस वट नभ जडाि २००००० 
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१३ कमलपनर बाल नबकास भिि निमानण ४००००० 

१४ नबहीबारे हवटया वकनतनमाि सािनजनिक सौचालय निमानण २००००० 

  िातािरण तथा विपद व्यिस्थापि  १०५०००० 

१ विपद् व्यिस्थापि ५००००० 

२ विरि टोलमा फोहोर मैला व्यिस्थापिका लागी डन्त्स्बि खररद २५०००० 

३ ह्यनम पाइप खररद  ३००००० 

  सनशासि तथा सेिा प्रिाह   ५००००० 

१ कायनक्रम खचन २००००० 

२ इरधि ८०००० 

३ सञ्चार ४०००० 

४ कायानलय सामग्री खररद ८०००० 

५ नबनबध १००००० 

  जम्मा   ८८७५४२१ 

 

 

वडा नं. ४ 

योजिा तथा कायनक्रमको िाम  
विनियोन्त्जत 
रकम 

  आनथनक विकास  1200000 

१ पशन विकास कायनक्रम 100000 

२ न्त्चल्डे्रि पाकन  स्तरोउन्नन्त्त्त 400000 

३ जिसेिा सा.ि.उ.स.को खेल मैदाि स्तरउन्नन्त्त्त 200000 

४ पयनटकीय प्रिनद्धिका लानग िाइट माकेट निमानण  500000 

      

  सामान्त्जक विकास  2775000 

१ नसद्धाथन बाल विकास केरर अिनदाि 50000 

२ सरस्िती बाल केरर अिनदाि 50000 
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३ िडाका विनभन्न स्थािमा नसनसवटनभ जडाि 400000 

४ विपन्नलाइन स्िास््य विमा कायनक्रम 525000 

५ न्त्शक्षा सम्बरधी कायनक्रम 300000 

६ खेलकन द विकास कायनक्रम 400000 

७ गररब तथा जेहेरदार विद्याथीलाइन ुाििनृ्त्त्त 200000 

८ 
लन्त्क्षत िगन सम्बरधी कायनक्रम(मवहला, दनलत, बालबानलका  तथा जेष्ठ 
िागररक) 

300000 

९ लेटाङ पनस्ताकालयमा पनस्तक खररद 50000 

१० श्री शान्त्रत भगिनत मा.वि. मा चमेिा गहृ निमानण 200000 

११ अनत विपन्नलाइन स्िास््य उपचार खचन 300000 

  पूिानधार विकास  2900000 

१ गंगे चोकमा विश्राम स्थल निमानण 100000 

२ िडाका विनभन्न स्थािका डे्रि निमानण 800000 

३ सािनजनिक जग्गा व्यिस्थापि 100000 

४ एल.ई.नड.लाइनट खररद तथा जडाि 300000 

५ िेिा देयदिनको भिि निमानण 300000 

६ पशन विवक्र स्थलमा शौचालय निमानण 200000 

७ स्िानगनक मागनको घेराबारा 100000 

८ स्िानगनक मागनको मानथल्लो भागमा इरटरलक 400000 

९ मगर बौद्ध गनम्बाको ुािो निमानण  200000 

१० नबजननलको तार र पोल धयिस्थापि 200000 

११ वहमालयि महायाि ुयोइनलङ गनम्बाको प्लास्टर  100000 

१२ वकराँत राइन यायोरखालाइन धानमनक क्षेि घेराबारा 100000 

  सनशासि तथा संस्थागत विकास  890128 

१ डन्त्स्िि खररद 300000 

२ विपद् व्यिस्थापि तथा सरसफाइन 100000 

३ कायनक्रम खचन 490128 
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  कायानलय सरचालि तथा प्रशासनिक खचन  500000 

१ इरधि 100000 

२ मशलरद तथा कायानलय सामाग्री 80000 

३ अरय सम्पन्त्त्तहरुको संचालि तथा सम्भार खचन 80000 

४ संञ्चार खचन 40000 

५ विविध खचन 200000 

   जम्मा 8265128 
 

 

 
 
 
 

िडा िं. ५  
 

क्र.स. योजिा तथा कायनक्रमको िाम  विनियोन्त्जत रकम 

आनथनक विकास  

१ भिूा न्त्चसाङ जिता पैिी स्तरउन्नती १००००० 

२ ड्राइनभङ्ग तानलम कायनक्रम ३००००० 

३ टमाटरको उन्नत विउ खररद तथा वितरण ३००००० 

४ भवपनङ कम्पोस्ट मल बिाउिे तानलम १००००० 

५ पशनपंक्षी विकास तानलम तथा और्नध खररद र वितरण कायनक्रम २००००० 

६ नसलाईकटाई तानलम कायनक्रम १५०००० 

७ जिविकास पैिी अधनरो भिि निमानण १००००० 

८ करमबोटे मजनिा पैिी ममनत ५०००० 

९ विनमरे ईिार जल स्रोत संरक्षण तथा न्त्चल्डे्रि पाकन  स्थापिा १००००० 

  जम्मा  १४००००० 

पूिानधार विकास  

१ वहमच नली प्रगती मागन स्तरउन्नती १५०००० 

२ गोदािरी मागन स्तरउन्नती १५०००० 
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३ जनिकीरी मागन स्तरउन्नती १००००० 

४ िमनिा मागन ग्रािेल सवहत स्तरउन्नती २००००० 

५ सगरमाथा मागन स्तरउन्नती १००००० 

६ नमनमनरे मागन स्तरउन्नती १००००० 

७ एकता मागन स्तरउन्नती १००००० 

८ सनिाखरी मागन स्तरउन्नती  १००००० 

९ जिसेिा मागन स्तरउन्नती १५०००० 

१० उन्ननत मागन स्तरउन्नती १५०००० 

११ पानथभरा मन्त्रदर निमानण (पयनटि प्रिधनि) १००००० 

१२ ममनत संभार (बाटो कल्भटन होम पाइप खररद) १२३१४७६ 

१३ न्त्शक्षा विकास मागन कालो पिे (साझेदारी िपा सँग)नििेणी चौक देखी खेरुिा 
खोला सम्म 

१५००००० 

१४ वकराँतेश्वर मन्त्रदर ुािो निमानण १००००० 

  जम्मा  ४१००००० 

सामान्त्जक विकास  

१ न्त्शक्षा विकास मावि शैन्त्क्षक गनणस्तर अनभबदृ्धी अिनदाि ३००००० 

२ सूयन प्रा वि शैन्त्क्षक गनणस्तर अनभबदृ्धी अिनदाि २००००० 

३ करमबोटे प्रा वि शैन्त्क्षक गनणस्तर अनभबदृ्धी अिनदाि २००००० 

४ लेटाङ बहनमनखी रयाम्पस शैन्त्क्षक गनणस्तर अनभबदृ्धी  अिनदाि  तथा ुाििनृ्त्त्त २००००० 

५ ुािितृ्ती कायनक्रम अपाङ्ग विद्याथी समेत २००००० 

६ लन्त्क्षत समूह कायनक्रम   

७ ज्येि िागररक लन्त्क्षत समूह ५०००० 

८ मवहला लन्त्क्षत समूह ५०००० 

९ जिजाती लन्त्क्षत समूह ५०००० 

१० दनलत लक्षीत समूह ५०००० 

११ अपाङ्ग लक्षीत समूह ५०००० 
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१२ बालबानलका लन्त्क्षत समूह ५०००० 

१३ विपन्न िगन स्िास्थ विमा कायनक्रम तथा आनथनक सहायता २००००० 

१४ खेलकन द सामग्री खररद तथा खेल मैदाि सनधार ३००००० 

१५ ग्यालोररयसन चचन भिि निमानण १००००० 

  जम्मा  २०००००० 

िि तथा िातािरण  

१ जोरकूप ईिार जल संरक्षण तथा धानमनक पयनटकीय स्थल निमानण  १००००० 

२ विपद् व्यिस्थापि (बाढी पवहरो आगजिी महामारी) २००००० 

शनसासि तथा अरतरसम्बन्त्रधत  

३ टोल नबकास व्यिस्थापि  १५०००० 

४ टोल भेला तथा िडा पररर्द (स्टेसिरी तथा खाजा खचन) ५०००० 

५ रयाय कािूि तथा मेलनमलाप कायनक्रम तथा तानलम १००००० 

६  ड्रोि माफन त नभनडयो प्रोफाइल निमानण कायनक्रम  १००००० 

   जम्मा ७००००० 

कायानलय संचालि  

१ इरधि खचन (कायानलय प्रयोजि) ५८५२४ 

२ मसलरद तथा कायानलय सामाग्री १५०००० 

३ संचार खचन ४०००० 

४ वििध खचन १५०००० 

५ अरय सम्पन्त्त्तको संचलि तथा ममनत संभार १०१४७६ 

 जम्मा ५००००० 

 कूल जम्मा  ८८३१४७६ 

 

िडा  िं. ६ 

क्र.सं.  योजिाको िाम  विनियोन्त्जत रकम  

आनथनक विकास  ७००००० 
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१ यूिालाइ उधमन्त्शल तानलम  ३००००० 

२ कृवर् कायनक्रम   ४००००० 

सामान्त्जक विकास                                    १८००००० 

१ अपाङग लन्त्क्षत कायनक्रम   ७५००० 

२ मवहला लन्त्क्षत कायनक्रम   १००००० 

३  दनलत उत्थाि कायनक्रम   १००००० 

४ मवहला लन्त्क्षत व्यनवट पालनर तानलम  ७५००० 

५ िेततृ्ि तथा क्षमता अनभिदृ्धी  तालीम ७५००० 

६ विपन्न िगन उत्थाि कायनक्रम   ५००००० 

७ शैन्त्क्षक विकास अिनदाि ७५००० 

८ विपन्न नबद्याथी  ुिबतृी कायनक्रम   १००००० 

९ आर्दिासी जिजानत लन्त्क्षत कायनक्रम   १००००० 

१० सनत्केरी मवहला पोर्ण कायनक्रम   ३००००० 

११ नसप विकास कायनक्रम  १००००० 

१२ िडा खेलकन द  तथा खेलकन दजरय सामग्री खररद  २००००० 

पूिानधार  विकास                           ४२००००० 

१ बाटो  ममनत तथा सफाइ गिे काम १००००० 

२ विधनत पोल बाटोमा सािे काम लानमटार २५०००० 

३ लानमटार २ ठाउमा पक्की रयािल निमानण ३००००० 

४ कपासे जेष्ठ िागररक अपनरो भिि निमानण १००००० 

५ लन्त्क्ष्मथाि मलामी खाजा घर निमानण १००००० 

६ न्त्शिशन्त्त्त बाल विकास केरर कपासे स्तोरन्नती  १००००० 

७ टंक पौडेलको घर पूिन नसंह ब घर जोड्िे बाटो स्तोरन्नती  १००००० 

८ बालकोन्त्शर् मागन ख सडक स्तोरन्नती  १००००० 

९ कन मारी चोकबाट दन्त्क्षण डे्रि निमानण २००००० 

१० विधनतीय नसचाई बनद्धसगनि टोल १००००० 

११ बरगाुी पन्त्धलक आदीबासी कृवर् मागन डे्रि निमानण ४००००० 
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१२ भिूा ग्रामीण विकास जिता पैिी ममनत स्तोरन्नती  १५०००० 

१३ भिूा न्त्चसाङ जल उपभोक्ता संस्था लेटाङ ५ र ६ १००००० 

१४  पन्त्धलक प्रा वि स्तोरन्नती  १५०००० 

१५ बनद्ध मागन डे्रि निमानण २००००० 

१६ साझबोटे खेल्सीमा कल्भटन प नल निमानण ४००००० 

१७ सालबारी साझबोटे खेल्सी पूिन खेरुिा खोला बाटो स्तोरन्नती  ५०००० 

१८ समाल डाडा आपडाडा खािेपािी पाईप खररद  १००००० 

१९ सामनदावयक भिि मागन गनिाबारी एन्त्जङ िाल तथा कंकृट निमानण ४००००० 

२० महाभारत मा वि रङ रोगि २००००० 

२१ ुोटीटार उत्तर डे्रि तथा तार जाली निमानण ३००००० 

२२ देउनलङगे मागन स्तोरन्नती १००००० 

२३ देउजे िया बस्ती एन्त्जङ िाल निमानण  १००००० 

२४ बालकोन्त्शर् मागन क कपासे उज्यालो मागन सडक बत्ती जडाि  १००००० 

िातािरण तथा विपद व्यिस्थापि          ८००००० 

१ विपद व्यिसस्थापि तथा सडक ममनत ६००००० 

२ विद्यनत विस्तार तथा व्यिस्थापि  २००००० 

                संस्थागत विकास तथा सेिा प्रिाह ४६६००० 

१  कायनलय व्यिस्थापि  १६६००० 

२  कायनक्रम  खचन ३००००० 

कायानलय तथा प्रशासनिक  ५००००० 

१ विविध  २४०००० 

२ संचार खचन १०००० 

३ ममनत सम्भार ७०००० 

४ इरधि खचन ३०००० 

५ मसलरद कायानलय सामग्री  १५०००० 

  जम्मा   ८४६६३०४ 
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िडा िं. ७ 

क्र.सं.  योजिाको िाम  विनियोन्त्जत 
रकम  

  

आनथनक विकास  
२००००० 

१ कृवर् तथा पशन कायनक्रम  १००००० 

२ प्रधािमरिी स्िरोजगार साझेदारी कायनक्रम  १००००० 

पूिानधार  विकास                           ३५५०००० 

१ नसमािा नसरुिारी न्त्झल्केटार मोटरबाटो  ियाँ ियाक निमानण  ३००००० 

२ तरसनङ खोल्याङ ियाँ मोटरबाटो ियाक निमानण  २००००० 

३ समला मोटरबाटो ियाँ ियाक निमानण  ३००००० 

४ बाँसघारी बज्रडेाँडा, नसमले मोटरबाटो ियाँ ियाक निमानण  ३००००० 

५ फन केटार गोरेटोबाटो ियाँ ियाक निमानण  १००००० 

६ वकराँत माङवहम मन्त्रदर खोलाघारीको घेराबेरा तथा गेट निमानण २००००० 

७ चान्त्म्लङटोल मोटरबाटो ियाँ ियाक निमानण  १५०००० 

८ कालीमाटी नसंहदेबी मोटरबाटो ियाँ ियाक निमानण  २००००० 

९ गनिाबारी िारङ्गी नसङ्गो मोटरबाटो सरसफाई  १७००००० 

१० साविक ७ लाहाबारी हनँदै पािरहाउस जािेबाटो ियाँ ियाक निमानण  १००००० 

सामान्त्जक विकास  ४०६५००० 

१ फेदाप्जनङ चचन घडेरी सम्याउि  १५०००० 

२ यलम्बर बाल विकास केरर शैन्त्क्षक अिनदाि  ५०००० 

३ मानलङ्गेिी जनके खािेपािी ममनत  १५०००० 

४ महेरर मावि घेराबेरा  २००००० 

५ तामाङ गनम्बा घडेरी सम्याउि  १५०००० 

६ यनिा खेलकन द कायनक्रम  २००००० 

७ मवहला कायनक्रम  १००००० 
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८ ज्येष्ठ िागररक कायनक्रम  ५०००० 

९ नबपन्न व्यन्त्क्त जस्तापाता खररद  ३५०००० 

१० दनलत कायनक्रम  १०००० 

११ अपाङ्ग कायनक्रम  ५०००० 

१२ नबपन्न व्यन्त्क्त नबरामी उपचार कायनक्रम  ३००००० 

१३ बाल रलब कायनक्रम  २०००० 

१४ मेलनमलाप कायनक्रम  ४०००० 

१५ लेटाङ रयाम्पस अिनदाि  ५०००० 

१६ बाल कल्याण प्रावि शैन्त्क्षक अिनदाि  १००००० 

१७ सनत्केरी पोर्ण कायनक्रम  २००००० 

१८ स्िास््य स्ियंसेविका कायनक्रम ४५००० 

१९ स्िास््य चौकी सञ्चालि  १०००० 

२० ओडारे सामनदावयक िि संरक्षण कायनक्रम (अिनदाि)  ५०००० 

२१ अन्त्जङ्गरे खािेपािी ममनत सम्भार  २००००० 

२२ लक्ष्मी मावि घेराबेरा  १००००० 

२३ वकराँत माङवहम ममनत वपत्लनम्िा  २००००० 

२४ िारङ्गी मवहला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कम्प्यनटर वप्ररटर खररद  १००००० 

२५ आर्दिासी जिजानत उत्थाि कायनक्रम  ४०००० 

२६ वपत्लनम्िा खािेपािी ममनत  ३००००० 

२७ मनलबासे बाल कक्षा सञ्चालि अिनदाि  १००००० 

२८ संगमटोल खािेपािी ममनत   ५०००० 

२९ फन केटार कानलका मन्त्रदर निमानण  १००००० 

३० फेदाप्जनङ मगर गनम्बा शौचालय निमानण  १००००० 

३१ श्री भगिती आधारभतू विद्यालय भिि ममनत  १००००० 

३२ कायनक्रम खचन  ४००००० 

िातािरण तथा विपद व्यिस्थापि  ५८५३०० 

१ िातािरण तथा नबपद व्यिस्थापि कायनक्रम  ५८५३०० 
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कायानलय सञ्चालि तथा मसलरद  ५००००० 

१ कायानलय सामग्री खररद मसलरद  १००००० 

२ सञ्चार  ३०००० 

३ विविध  १००००० 

४ इरधि  २००००० 

५ कायानलय बाइक ममनत  ७०००० 

 जम्मा  ८९००३०० 

 

 

 

 

िडा िं. ८ 

 क्र.स. वििरण विनियोन्त्जत रकम  

१. आनथनक विकास 640000 

१ टिेल/च्यापकटर खररद तथा नबतरण १४५००० 

२ स्प्र ेट्याङ्की खररद तथा नबउ नबजि  १४५००० 

३ कृवर् तानलम तथा गोष्ठी १००००० 

४ नसचाई कन लो १५०००० 

५ पशन नबकास कायनक्रम  १००००० 

२. सामान्त्जक विकास तफन   ४०६०००० 

१ श्री पािनती माता पानथभरा मन्त्रदर १००००० 

२ श्री जाते मा. नब. शैन्त्क्षक गनणस्तर अनभिवृद्ध ३९५००० 

३ मलामी घाट तथा मलामी टहरा निमानण १४०००० 

४ विनभन्न नबधालयको गनणस्तर अनभिवृद्ध  १२०००० 

५ मेलनमलाप कायनक्रम खचन २०००० 

६ खािेपािी नबकास कायनक्रम ३६०००० 

७ स्िास््य चौकी  भिि निमानण ३९५००० 

८ शहरी स्िास््य न्त्रलनिक  ७०००० 
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९ अस्थाई प्रहरी चौकी तथा अरय इरधि  ९५००० 

१० अध्यि अिलोकि भ्रमण  २५०००० 

११ कायनक्रम खचन  ६९५००० 

१२ खािेपािी पाइप खररद तथा नबतरण  १४५००० 

१३ हनलाक सेिा धयबस्थापि  ५०००० 

१४ सनत्केरी मवहलाको लानग एम्बनलेंरस भाडा ३२०००० 

१५ सडक बत्ती जडाि तथा ममनत  ३००००० 

१६ खेल सामाग्री खररद ८०००० 

१७ ुाििनृ्त्त्त ८०००० 

१८ गररब तथा नबपन्नलाई  स्िास््य नबमा १८०००० 

१९ सनयोदय यनबा रलब भिि ममनत २५००० 

२० गररनब नििारण कायनक्रम  ३००००० 

३. पूिानधार विकास  2765000 

१ नबधनत नबस्तार  १५०००० 

२ मोटा गौडा पर्क्क सडक निमानण ५००००० 

३ ह्यनमपाइप खररद २७५००० 

४ पूिानधार सडक ममनत  १४८०००० 

५ खोला तटबरधि ३००००० 

४. सनशासि तथा अरतरसम्बन्त्रध क्षिे  884४0५ 

१ विपद धयबस्थाि  ३५०००० 

२ सी. सी. रयामेरा जडाि तथा ममनत ३००००० 

३  खेलकन द  ९०००० 

४ फोहोर धयबस्थापि  १४४४०५ 

      

५. कायानलय संचालि तथा प्रशासनिक ५००००० 

१ कायानलय संचालि  १०५००० 

२ इरधि  १२५००० 

३ दैनिक भ्रमण खचन/संचार ५०००० 
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४ नबनबध  १२०००० 

५ उपकरण ममनत १००००० 

  कन ल जम्मा  8849405 

 

िडा िं. ९ 

क्र.सं.  योजिाको िाम  विनियोन्त्जत रकम  

आनथनक विकास  १३००००० 

१ लन्त्क्षत बगनका तानलम १००००० 

२ ए.आइ. अिनदाि तथा उन्नत जातको घाँस नबउ नबतरण  २००००० 

३ कृवर् कायनक्रम  ५००००० 

४ पैिीहरु ममनत सनधार योजिा  ३००००० 

५ पशनपालि कायनक्रम  २००००० 

सामान्त्जक विकास                                    ३३१९९७९ 

१ नबपन्न िागररक जस्तापाता  ४००००० 

२ स्िगनद्वारी विश्रान्त्रतघाट व्यिस्थापि  २००००० 

३ श्री मावि व्यिस्थापि  ४००००० 

४ श्री न्त्शक्षा ज्योती प्रावि व्यिस्थापि  १००००० 

५ नबपन्न पररिार शौचालय निमानण कायनक्रम  २००००० 

६ लन्त्क्षत िगन कायनक्रम  ३००००० 

७ आधारभतू स्िास््यकेरर व्यिस्थापि  १००००० 

८ नबपन्न िागररक नबमा कायनक्रम  १५०००० 

९ अस्थायी प्रहरी चौकी व्यिस्थापि  ५०००० 

१० धमनसंस्कृनत संरक्षण  १५०००० 

११ नबनभन्न कायनक्रम  २१९९७९ 

१२ श्री पािनती माता पानथभरा मन्त्रदर निमानण  १००००० 

१३ खेलकन द विकास कायनक्रम  १००००० 
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१४ सनरन्त्क्षत प्रजिि तथा पोर्ण कायनक्रम  १००००० 

१५ खोप केरर शौचालय निमानण  १००००० 

१६ गणेश मन्त्रदर नबश्रान्त्रतघाट निमानण  ३००००० 

१७ खािेपािी तथा सरसफाई कायनक्रम  १००००० 

१८ विश्वकमान मन्त्रदर मननतन खरीद  १००००० 

१९ नबपन्न विद्याथी ुाििनृ्त्त्त कायनक्रम  १००००० 

२० श्री बैजिाथ संस्कृत विद्यापीठ व्यिस्थापि  १००००० 

पूिानधार  विकास                           ३१५०००० 
१ साकेलाथाि पारुहाङ चोक नसमािा गल्ली सम्म कालोपिे  १५००००० 

२ सडक ममनत सनधार तथा स्तरोन्ननत योजिा  ५००००० 

३ ह् यनम पाइप खररद  ३००००० 

४ विद्यनत विस्तार  १५०००० 

५ नसनस रयामेरा ममनत सनधार  १००००० 

६ बाह्रकोठे सडक ममनत  २००००० 

७ स्माली पैिी कल्भनट निमानण योजिा  २००००० 

८ नसिालय सामनदावयक भिि व्यिस्थापि  १००००० 

९ प्रभ नको सरदेश मण्डली िाल संगती भिि निमानण (क्रमागत)  १००००० 

िि िातािरण तथा विपद व्यिस्थापि          २५०००० 

१ विपद व्यिस्थापि  २००००० 

सनशासि तथा संस्थागत विकास  २००००० 

१ िडा कायानलय व्यिस्थापि  २००००० 

सञ्चालि खचन  ५००००० 

१ मसलरद तथा कायानलय सामग्री  १००००० 

२ विविध  १४०००० 

३ पिपनिका  ५००० 

४ ईरधि  १०३००० 

५ अरय सम्पत्तीहरुको सञ्चालि तथा ममनत सम्भार खचन  ६०००० 
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६ सञ्चार ४२००० 

७ दैनिक भ्रमण भत्ता  ५०००० 

  कन ल जम्मा   ८७१९९७९ 

 

 

 

िगर खेलकन द विकास विधेयक २०७९  

केही ऐि संसोधि गिे ऐि   


