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दभक नगयऩालरकाको ११ औॊ नगय सबाभा प्रस्ततु आ.व. ०७९/८० को वार्षिक 
नीलत तथा कामिक्रभ 

साभाजजक र्वकास नीलत 
1) दभक नगयलबत्र स्थामी फसोफास बएका बलूभहीन तथा र्वऩन्न ऩरयवायराई सॊयऺण गने उद्देश्म अनरुुऩ आलथिक वषि 

०७८।७९ सम्भभा दभक वडा नॊ. १ य ७ भा ३८ वटा र्वऩन्न नभनुा घय लनभािण गयी फसोफास गयाई सर्कएको 
छ साथै र्वऩन्न आवास कामिक्रभ अन्तगित दभक वडा नॊ. ३ भा ३३ र्वऩन्न ऩरयवायराई सॊघीम य प्रदेश सयकाय तथा 
दभक नगयऩालरकाको साझेदायीभा व्मवजस्थत घय लनभािण गयी फसोफास गयाई सर्कएको छ । आगाभी आलथिक फषि 
०७९।८० भा ऩलन सो कामिक्रभराई लनयन्तयता ददइनेछ साथै खारी यहेका नभनुा फस्तीका घयभा र्वऩन्न ऩरयवाय 
ऩर्हचान गयी फसोफासको व्मवस्था लभराइनेछ । 

2) जनभखुी कामिक्रभको रुऩभा यहेको सयुजऺत आवास कामिक्रभ अन्तगित सॊघीम सयकायको सहमोगभा ६१६ वटा 
पुसको छाना बएको घयभा जस्ता  ऩाता रगाउने कामिक्रभ  चार ुआ.व.०७८/७९ सम्भभा सम्ऩन्न बैसकेको हुॉदा मस 
आ.व. ०७९/८० भा ऩलन सॊघीम,  प्रदेश तथा नगयऩालरकाको साझेदायीभा उक्त कामिक्रभराई लनयन्तयता ददइनेछ । 
सो को रालग सॊघीम सयकाय तथा प्रदेश सयकायसॉग आवश्मक फजेट भाग गरयनेछ । 

3) साभाजजक र्वकृलत,  र्वसॊगलत, कुयीलत, अन्धर्वश्वास, कभजोय आत्भफर र्वरुद्ध नगयऩालरकाद्वाया सञ्चालरत सचेतना 
कामिक्रभका साथै साभाजजक भनोऩयाभशि सेवाराई सभेत सभदुाम स्तयसम्भ ऩमुाि उने कामिक्रभराई लनयन्तयता 
ददइनेछ। 

4) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र यहेका सहकायी,  र्वत्तीम सॊस्था तथा गैयसयकायी सॊघसॊस्थाहरुको रगानीराई नगयऩालरकाको 
प्राथलभकता अनसुायका कामिक्रभभा रगानी तथा सहकामि गनि अलबप्ररेयत गरयनेछ । 

5) दभक नगयऩालरकाराई फारभैत्री नगय घोषणा गने गयी आवश्मक मोजना फनाई र्वद्यारम तथा वडा स्तयभा 
फारक्रव गठन,  फारभैत्री स्थानीम शासन सभदुामस्तयको सलभलत,  वडास्तयीम सलभलत गठनको कामि बइयहेको  हुॉदा 
आगाभी २ फषिलबत्र दभक नगयऩालरकाराई फारभैत्री नगय घोषणा गरयनेछ । 

6) नगयको सभरृ्द्ध य र्वकासका ऺेत्रभा उत्कृष्ट मोगदान गने व्मजक्तत्वराई सम्भान य ऩयुस्कृत गने नीलतराई लनयन्तयता 
ददइनेछ । 

7) सभदुाम ऩरयचारनका रालग नगयऩालरकाभा दताि बई र्क्रमाशीर यहेका टोर र्वकास सॊस्थाहरुको ऺभता अलबवृर्द्ध 
गयी वडाको सहमोगी एकाइको रुऩभा ऩरयचारन गरयनेछ । 

8) अलत र्वऩन्न नागरयकको स्वास््म फीभा गनिका रालग “तऩाईंको स्वास््म हाम्रो जजम्भेवायी” कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 
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9) नगयका अलत र्वऩन्न वगिको ऩर्हचान गयी खाना, नाना य छानाको सलुनजितताका रालग “र्वऩन्न वगिभा नगयऩालरका” 
कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

10) आलथिक फषि ०७९/८० भा गरयफी न्मनुीकयणका रालग र्वऩन्नता ऩर्हचान कामिर्वलधका आधायभा दभक नगयऩालरका  

लबत्र स्थामी फसोफास गयेका अलत र्वऩन्न ऩरयवायराई नगय सहलुरमत काडि भापि त  जशऺा, स्वास््म य खाद्यान्नभा 
सहलुरमत प्रदान गरयने कामिक्रभराई लनयन्तयता ददइने छ । जस अन्तगित क्रभश्  सफै अलत र्वऩन्न ऩरयवायहरु 
सभेर्टन ेछन ्। 

 एकर भर्हरा, अऩाङ्गता, द्वन्द्वऩीलडत, जेष्ठ नागरयक, असहाम,  जोजखभभा यहेका र्वऩन्न १००० ऩरयवायको लन्शलु्क 
स्वास््म फीभा गने व्मवस्था लभराइने छ । लन्शलु्क स्वास््म फीभाका रालग वडा स्तय कामिक्रभवाट ३०० 
ऩरयवाय य नगय स्तय कामिक्रभफाट ७०० ऩरयवाय राबाजन्वत हनुेछन ्। 

 कम्तीभा ३०० अलत र्वऩन्न ऩरयवाय छनौट गयी ऩरयवाय सॊख्माको आधायभा तोर्कएको भाऩदण्ड फभोजजभ दैलनक 
उऩबोग्म वस्त ुचाभर/र्ऩठो,  दार, ननु य तेरभा सहलुरमत ददनका रालग नगयऩालरकारे तोर्कएको ऩसरफाट  

सञ्चारन गने व्मवस्था लभराइनेछ, 
 र्वऩन्न ऩर्हचान कामिर्वलध फभोजजभ छनौट बएका अलत र्वऩन्न ३०० ऩरयवायराई नगयऩालरका  तथा वडाफाट प्रदान 

हनुे लसपारयस लन्शलु्क गरयनेछ । साथै सीऩ, ऺभता र्वकास य योजगायसॉग सम्फजन्धत कामिक्रभहरुभा 
प्राथलभकता ददइनेछ, 

 र्वऩन्न, दलरत, एकर भर्हरा, अऩाङ्गता बएका य मौलनक अल्ऩसॊख्मकहरुराई आत्भलनबिय फनाउन कम्तीभा ५ वटा 
सभहुराई तालरभ, औजाय उऩकयण, फीउ लफजन य भर उऩरब्ध गयाएय स्वयोजगाय हनु प्रोत्साहन गरयनेछ, 

 असॊगदठत ऺेत्रभा काभ गने भजदयुराई फचत गने फानीको र्वकास गनि भजदयुहरुको अलबरेख सॊकरन गयी छुटै्ट 
कामिर्वलध भापि त नगयऩालरकारे कोषको स्थाऩना गयी भालसक फचत गने व्मवस्था लभराइने छ । 

11) अलत र्वऩन्न,  अनाथ एवॊ असहाम भर्हरा,  फारफालरका वा आऩतर्वऩतभा ऩयेका य अन्म र्वर्वध कायणरे भानलसक 
तनाफ लरई फाॉच्न फाध्म नागरयकको जीवनयऺा य आत्भ सम्भानका रालग तत्कार याहत,  उद्धाय, औषधी उऩचाय य 
ऩनुस्थािऩनाका रालग “सफैका रालग सफै, कोर्ह एक्रो छैन” कामिक्रभ अन्तगित तत्कार आवश्मक व्मवस्था लभराइने 
छ। मसका रालग र्वऩन्न उत्थान कामिक्रभ,  जनता आवास य नगय प्रभखु/उऩप्रभखु र्वशेष कोषभा फजेटको व्मवस्था 
गरयनेछ । 

12) भर्हरा तथा अऩाङ्गता बएका सभहुद्वाया सञ्चालरत य उद्यभ र्वकास कामिक्रभ अन्तगित गदठत उद्यभी सभहुहरुराई 
व्मावसार्मक फनाउन कय छुट ददने नीलत रागू गरयनेछ । 

13) साभाजजक सॊघसॊस्थाहरुको सॊस्थागत र्वकास तथा ऺभता अलबवृर्द्ध सम्फन्धी कामिक्रभराई लनयन्तयता ददइनेछ ।  
14) दभक नगयऩालरका ऺेत्र  लबत्रका ६८ फषि बन्दा भालथका जेष्ठ नागरयक य ऩूणि अऩाङ्गता बएका राबग्राहीहरुराई 

भनभोहन अलधकायी स्भलृत साभाजजक सयुऺा कामिक्रभ अन्तगित नगयऩालरकाको आन्तरयक स्रोतफाट फार्षिक 
रु.२०००।- का दयरे चाडऩवि खचि उऩरव्ध गयाउने कामिक्रभराई लनयन्तयता ददइनेछ । 

15) न्माम ऺेत्रको काभराई थऩ व्मवजस्थत य लछटो छरयतो फनाउन भेरलभराऩ सलभलतराई सभसाभर्मक तालरभ य ऺभता 
अलबवृर्द्ध सम्फन्धी कामिक्रभहरुराई लनयन्तयता ददइनेछ । 

16) “सडक भानव  यर्हत  शहय, दभक नगय ” कामािन्वमन गनि उऩमकु्त कामिक्रभको व्मवस्था गरयने छ । साथै लछभेकी 
ऩालरकाहरुसॉग सहकामि य सभन्वम गयी असहाम सॊयऺण केन्रको स्थाऩना गनि ऩहर गरयनेछ । सॊयऺण केन्र स्थाऩना नबएसम्भ 

लनजी ऺेत्रद्वाया सञ्चालरत सॊघ-सॊस्थाहरुसॉग सभन्वम गयी सॊयऺणका रालग आवश्मक व्मवस्था लभराइनेछ । 



bds gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, bds, emfkf 

                 3 

17) दभक नगयऩालरकालबत्र यहेका जेष्ठ नागरयकहरुराई लन्शलु्क भोलतर्वन्द ुतथा प्रोस्टेटको उऩचायका रालग स्वास््म 
सॊस्थाहरुसॉग सहकामि गरयनेछ । साथै,  अशक्त जेष्ठ नागरयकहरुराई घयदैरो  भै प्राथलभक स्वास््म सेवा उऩरव्ध 
गयाउने व्मवस्था गरयनेछ । 

18) बलूभहीन सकुुम्फासी, बलूभहीन दलरत य अव्मवजस्थत फसोफासीहरुका रालग फसोफासको व्मवस्था गनि नेऩार सयकायद्वाया 
उच्चस्तयीम सलभलत गठन बई नगयऩालरकाको सभन्वमभा कामिक्रभ सञ्चारन  बइयहेको छ  । नेऩार सयकायरे गठन 
गयेको यार्ष्डम बलूभ आमोगरे नगयऩालरका  लबत्र कामािरम स्थाऩना गयी कामि गरययहेको छ । उक्त आमोगरे र्ववयण 
अध्मावलधक गयी आलथिक वषि ०७९/८० भा धनीऩूजाि र्वतयण गने गयी कामिक्रभराई तीव्रता ददइनेछ । 

19) दभकभा जजल्रा स्तयीम एक सरु्वधा सम्ऩन्न रागूऔषध ऩनुस्थािऩना केन्र स्थाऩना गनि ऩहर गरयने छ य सो स्थाऩना 
नहनु्जेर लनजी तथा साभदुार्मक ऺेत्रफाट दभक नगयभा नै सञ्चालरत रागूऔषध ऩनुस्थािऩना केन्रसॉग सहकामि गरयनेछ। 

20) फेयोजगाय मवुा तथा भर्हराहरुराई स्वयोजगाय कामिक्रभका रालग नगयऩालरकाको ऩहरभा फैंक तथा र्वत्तीम सॊस्था  

भापि त सहलुरमत ऋण सरु्वधा उऩरव्ध गयाउन सहजीकयण गरयनेछ। 

21) अऩाङ्गता बएका, असहाम, अशक्त, दलरत, अल्ऩसॊख्मक, र्ऩछडा वगि एवभ ्र्वकास य सभरृ्द्धफाट हारसम्भ ऩलछ ऩारयएका 
वगिको उत्थानका रालग र्वशेष कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

22) प्रथभ नागरयक लधभार जालतको उत्थान य र्वकासका रालग आवश्मक कामिक्रभ य फजेटको व्मवस्था गरयने छ । 
मसका रालग प्रदेश य सॊघीम सयकायसॉग सभेत ऩहर गरयनेछ । 

23) दभक नगयभा यहेका र्वलबन्न साॊस्कृलतक सॊघसॊस्था तथा सभहुहरुराई दभक प्रऻा प्रलतष्ठान भापि त सॊयऺण, सम्वद्धिन य 
प्रोत्साहन गरयनेछ । 

24) दभक ५ जस्थत ददर्ऩनी आ.र्व.को सटयभा यहेको साझा लसराई केन्रको सञ्चारन  गयी साभदुार्मक र्वद्यारमका कऺा 
१ सम्भका फारफालरकाहरुराई लन्शलु्क र्वद्यारम ऩोसाकको व्मवस्था गरयनेछ ।  

25) साझा लसराई केन्र सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनका रालग र्वशेष फजेटको व्मवस्था गरयनेछ । 

26) नगय ऺेत्रलबत्र यहेका आददवासी, जनजालतहरुको उत्थानका रालग र्वशेष कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

27) गरयफी लनवायणका रालग रघ ुउद्यभ र्वकास कामिक्रभ सञ्चारनराई लनयन्तयता ददइनेछ । उक्त  कामिक्रभराई आ.व. 
०७९।८० भा थऩ २ वटा वडाभा र्वस्ताय गयी नमाॉ १०० उद्यभी सजृना गयी उद्यभभा प्रोत्सार्हत गरयनेछ । 

28) सभदुामभा यहेको अस्तव्मस्त योगग्रस्त जीवनशैरीराई व्मवस्थाऩन गनि योग राग्न ुअगावै योग राग्न नददन तथा दीघि 
योगराई मोग साधनाको भाध्मभफाट लनभुिर य लनमन्त्रण गनि वडावडाभा मोग जशर्वय सञ्चारन गरयने छ ।  

29) जनप्रलतलनलध य कभिचायीहरुका रालग ऺभता र्वकास कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

30) दभक नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र यहेका अनाथ फार वृद्धाश्रभ दभक-९, यत्ना वृद्धाश्रभ दभक-४, हाम्रो फार आश्रभ दभक-२ 
को सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनका रालग आवश्मक सहमोग तथा सभन्वम गरयनेछ । 

31) भजुस्रभ सभदुामका फारफालरकाहरुराई र्वद्यारम जान प्रोत्साहन गरयनेछ । साथै भजुस्रभ भर्हराहरुको उत्थान तथा 
जजर्वकोऩाजिनका रालग र्वशेष कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

32) "दभकका नायी र्वकासभा फयाफयी " बने्न भरु नायाका साथ भर्हराहरुको ऺभता तथा आलथिक र्वकास साथै 
भर्हराहरुराई योजगाय फनाउने उद्देश्मरे र्वलबन्न र्कलसभका योजगायभरुक कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

33) र्वलबन्न जातजालत, बाषाबाषी, बेषबषुा, सॊस्काय, सॊस्कृलत, असर ऩयम्ऩयाको सम्वद्धिन तथा प्रवद्धिनका रालग र्वशेष कामिक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ । 

34) दभकका वडाहरुभा र्वगत वषिदेजख सञ्चारनभा यहेका नागरयक सचेतना केन्रका ५० र्वऩन्न ऩरयवायराई “एक देउ एक 
रेउ” कामिक्रभ अन्तगित ऩशधुन र्वतयण गरयनेछ । मो कामिक्रभराई क्रभश् अन्म ऩरयवायभा र्वस्ताय गदै रलगनेछ। 
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35) र्वलबन्न र्वषम  ऺेत्रभा आधायबतू सीऩ हालसर गयी फलसयहेका कम्तीभा ५० जनाराई उत्ऩादनसॉग जोड्न 
लस.र्ट.इ.लब.र्ट. को तह १ ऩरयऺाभा सहबागी गयाइनेछ । 

36) दभक नगयऩालरकासॉग मातामातको भाध्मभफाट ऩहुॉच अलबवृर्द्ध बएका लछभेकी ऩालरकाहरुसॉग मातामत राई 
उत्ऩादनको भाध्मभफाट जजर्वकोऩाजिन तथा आमआजिनसॉग जोड्न गाउॉ-नगय अन्तय सम्वन्धको र्वकास गरयनेछ । 

37) भावा य यतवुा खोराधायभा यहेको खारी जलभनभा फगयखेतीको सम्बाव्मता अध्ममन गयी र्वऩन्न ऩरयवायराई साभरु्हक 
फगयखेतीको रालग प्रोत्साहन गरयनेछ । 

38) दलरतहरुको ऩयम्ऩयागत सीऩराई सभम साऩेऺ फनाउॉदै रैजान थऩ सीऩ य आधलुनक प्रर्वलध उऩरब्ध गयाउॉदै 
रलगनेछ । जसफाट आमआजिनभा थऩ वृर्द्ध हनुे य ऩसु्ताभा सीऩ हस्तान्तयण हुॉदै जानेछ । 

39) एक घय एक धाया ट्युववेर, एक शौचारमको शलुनजितता गरयनेछ । 

40) कोर्ह एक्रो छैन, हाभी सफै साथभा छौ बने्न प्रत्माबलूत ददन आभ नगयवासी य सॊघ-सॊस्थासॉग साझेदायी गयी अलबमान 
सञ्चारन गरयनेछ । 

41) १० वषि भलुनका फारफालरकाहरुराई व्मावहारयक य नैलतक जशऺा प्रदान गनि प्रत्मेक हप्ताको एक ददन साभदुार्मक 
लसकाई केन्रफाट एक एक वटा अनौऩचारयक कऺा सञ्चारन गरयनेछ । 

42) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र यहेका सफै धालभिक, शैजऺक, साविजलनक स्थर तथा ऩूवािधायहरुको रगत अद्यावलधक गरयनेछ । 

43) प्रर्टङ गयी खारी तथा फाॉझो यहेका जग्गाहरुभा जग्गाधनीसॉग सभन्वम गयी  बलूभर्हनहरु भापि त कृर्ष खेतीऩातीका 
रालग प्रोत्साहन गरयनेछ । 

44) दभकका भखु्म चौक ऺेत्र, फढी आवतजावत हनुे सडक,  व्मावसार्मक ऺेत्रभा लस.लस.र्ट.लब.क्माभेया तथा सडक फत्ती 
जडान गयी मस्ता ऺेत्रहरुभा नागरयक सयुऺाको व्मवस्था लभराइनेछ । 

45) सार्हत्म, करा, बाषा, धभि य सॊस्कृलतको प्रवद्धिन रालग सयोकाय लनकामसॉग आवश्मक सहमोग य सभन्वम गरयनेछ ।  
46) उऩमकु्त स्थानको ऩर्हचान गयी र्ऩत ृकामिका रालग एक र्कयीमा घय लनभािण गनि धालभिक/साभाजजक सॊघसॊस्थाहरुसॉग 

आवश्मक सभन्वम गरयनेछ । 

47) दभक ऺेत्रलबत्रका र्वऩन्न ऩरयवायराई लन्शलु्क शववाहनको व्मवस्था गरयनेछ । 

48) 75 वषिबन्दा भालथका जेष्ठ नागरयकहरुराई घयघयभै प्राथलभक स्वास््म सेवा उऩरब्ध गयाइनेछ । 

49) दभक नगयऩालरकालबत्र यहेका र्वद्याथॉ, मूवा य भर्हराहरुराई उत्ऩादन, व्मवसाम य योजगायभा आफद्ध गनिका रालग 
आवश्मक कामिक्रभ तजुिभा गयी रागू गरयनेछ । 

50) सॊघीम सयकायको कानून फभोजजभ वडा कामािरमको लसपारयसभा र्वऩन्न ऩरयचम ऩत्र र्वतयण गरयनेछ । 

51) दभक नगयऩालरका वडा नॊ. ९ भा यहेको सबाहर सञ्चारनका रालग आवश्मक भाऩदण्ड तथा कामिर्वलध तमाय गनि 
र्वधामन सलभलतराई सैद्धाजन्तक जजम्भेवायी ददने । 

 
आलथिक र्वकास नीलत 
"दभकका भर्हरा , उद्यभ गयौँ ऩर्हरा" बने्न भूर नायाका साथ भर्हराहरूराई योजगाय फनाउने उद्देश्मरे स ञ्चालरत रघ ु
उद्यभराई आलथिक वषि ०७९/80 भा स्तयवृर्द्ध गयी उद्योगको रूऩभा र्वकास गरयनेछ ।  
र्वकास य सभरृ्द्धको भूरधायफाट र्वलबन्न कायणरे ऩछालड ऩारयएका भर्हरा , आददवासी, जनजालत, दलरत, अऩाङ्गता बएका 
व्मजक्तहरु, भधेशी, भजुस्रभ य र्ऩछडा वगि साथै मौलनक  अल्ऩसॊख्मक सभदुामको सशक्तीकयणका रालग प्राथलभकताका साथ 
कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । मसका रालग वडा य नगय स्तयभा र्वलबन्न कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 
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रजऺत वगि तथा सभदुामको सीऩ तथा ऺभता अलबवृर्द्धका रालग र्वलबन्न सयकायी तथा गैय सयकायी लनकाम य सॊघ 
सॊस्थाहरूसॉग सहकामि गने नीलतराई लनयन्तयता ददइनेछ ।
सहकायी र्वकास नीलत 
1) दभक नगयऩालरका, नगय कामिऩालरकाको आलथिक र्वकास तथा सहकायी शाखारे आफ्नो लनमभन ऺेत्रालधकाय लबत्रका 

सहकायी सॊस्थाहरुको लनमभनका रालग आवश्मक लनमभावरी , कामिर्वलध, भाऩदण्ड, लनदेजशका रगामतका कानूनहरु 
लनभािण गरयनेछ । 

2) सहकायी सॊस्थाभा साॊग ठालनक गलत शीरता, व्मावसार्मक ऺभता अलब वरृ्द्ध गनि दोहोयो सदस्मताको अन्त्म , पजरु 
सञ्चारन खचिभा कभी ल्माउन य सॊस्थाको सॊख्मात्भक बन्दा गणुात्भक र्वकास गनि प्रचलरत सहकायी काननु फभोजजभ 
सहकायी सॊस्थाहरुको एकीकयणभा जोड ददने नीलत लरइनेछ । 

3) दभक नगयऩालरकाको लनमभन ऺेत्रालधकायलबत्र यहेका प्र त्मेक सहकायी सॊस्थाहरुको वषिभा कम्तीभा  एक ऩटक 
प्रबावकायी रुऩभा लन यीऺण तथा अनगुभन गयी सहकायी सॊस्थाहरुराई ऐनलनमभ फभोजजभ सॊस्था सञ्चारनका रालग 
प्ररेयत गने नीलत लरइनेछ । 

4) सहकायी सॊस्था सञ्चारनका रालग तालरभ/अन्तयर्क्रमा/गोष्ठी जस्ता कामिक्रभ सञ्चारन गयी सॊस्था सञ्चारक य 
कभिचायीहरुको ऺभता अलबवरृ्द्ध गरयनेछ । 

5) प्रत्मेक सहकायी सॊस्थाहरुराई सहकायी र्वबागद्वाया र्वकास गरयएको सहकायी तथा गरयफी सम्फन्धी व्मवस्थाऩन सचुना 
प्रणारी (COPOMIS) भा जोड्दै रलगनेछ य सहकायी सॊस्थाहरुराई प्रर्वलधभैत्री फनाइनेछ। 

6) सहकायी सॊस्थाहरुराई सॊस्थाको उद्दशे्म फभोजजभका कामिहरु गनि सॊस्थारे गने रगानीराई उत्ऩादन सॉग जोड्न प्रे रयत 
गरयनेछ । उ द्दशे्म फभोजजभका कामि गने सहकायी सॊस्थाहरुराई ऩयुस्कृत गने , सहकायी कानूनभा उल्रेख बए 
फभोजजभ जरयवाना हनुे कामि गयेभा जरयवाना गरयनेछ साथै कसयुजन्म कामि गनेराई अनसुन्धानको रालग सम्फजन्धत 
लनकामभा रेखी ऩठाइनेछ । 

7) देशका र्वलबन्न स्थानभा सञ्चारनभा यहेका र्वलबन्न प्रकृलतका य उ द्दशे्म फभोजजभका कामि गयेका सपर सहकायी 
सॊस्थाहरुको अवरोकन भ्रभण गयाई त्मस्ता सहकायी सॊस्थाहरुरे गयेको प्रग लत, सॊस्थाका सदस्महरुको आलथिक 
उन्नलतका फायेभा जानकायी लरने य त्मस्ता उऩाम/तौय/तरयकाहरुको अवरम्फन गनि प्ररेयत गरयनेछ । 

8) प्रचलरत सहकायी कानून फभोजजभ सञ्चारन बई सॊस्थाको उ द्देश्म फभोजजभ व्मावसार्मक उत्ऩादनभा सपर सहकायी 
सॊस्थाहरुराई फीउ ऩूॉजी अनदुानको व्मवस्था गरयनेछ । 

9) सहकायी सॊस्थाहरुको प्रबावकायी लनमभनद्वाया सॊस्थाका सदस्महरु य सभग्र सॊस्थाको प्रवद्धिनका रालग प्रचलरत 
सहकायी ऐन, लनमभ, लनदेजशका, भाऩदण्ड वभोजजभ अवरम्फन गनुिऩने नीलतहरु दभक नगयऩालरका नगय कामिऩालरकाको 
कामािरम, आलथिक र्वकास तथा सहकायी शाखाको नीलत हनुेछ ।  

ऩूवािधाय र्वकास नीलत 
1) फजाय ऺेत्रका भूख्म सडकहरूभा क्रभ श् वृऺयोऩण य येलरङ सर्हतको पुटऩाथ लनभािण गयी सौन्द मिकयण गने 

कामिराई लनयन्तयता ददइनेछ ।  

2) भावा य यतवुा नदीभा स्थामी तटफन्धको आवश्मक व्मवस्थाका रालग सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकाय तथा दात ृ
लनकामहरूसॉग सभन्वम गयी नदी लनमन्त्रणका रालग बइयहेको कामिभा अझ तीव्रता ल्माउन ऩहर गयी आगाभी ५ 
वषिलबत्र तटफन्ध लनभािणको कामि सम्ऩन्न गने रक्ष्म याजखनेछ ।  
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3) दभक फजायको ऩयुानो सनु चाॉदी रा इनभा Underground Parking सर्हतको आधलुनक व्माऩारयक बवन लनभािण गनि 
लड.र्ऩ.आय. स्वीकृत बई नगय र्वकास कोषफाट रू.42 कयोड 80 राख, 3 हजाय, आठ सम रुऩैमाॉ फयाफयको ऋण 
सहमोग प्राप्त बई दभक नगयऩालरकासॉग सम्झौता बई सकेकोरे प्रायजम्बक वातावयणीम अध्ममन प्रलतवेदन तमाय गयी  
आ.व. 079/80 भा लनभािण कामि अजघ फढाइनेछ । 

4) दभक 2  जस्थत ह म्सेदमु्से साभदुार्मक वनको ऩूवि यतवुा नदीभा लड.र्ऩ.आय. अनसुायको भजुक्तघाट लनभािण कामिका 
रालग रू ५० राख फयाफयको दईुवटा वेदी लनभािणका रालग ठेक्का रालगसकेको य आ.व. 079/80 भा थऩ सॊयचना 
फनाउन प्रकृमा अगालड फढाइनछे ।  

5) दभक - यर्व - जचसाऩानी सडकको चयेु पेदीदेजख यतवुा र्कनाय हुॉदै दभक फसऩाकि  खण्ड र्वस्तायका रालग लडर्ऩआय 
तमाय बइसकेकोरे आ.व. 079/80 भा सोही ऺेत्रफाट सडक र्वस्ताय गनि  सॊघीम सयकायसॉग आवश्मक ऩहर 
गरयनेछ ।  

6) दभक नगयभा यार्ष्डम र्वबलूत तथा श्रष्टाहरूको स्भायक लनभािण गने कामिराई लनजित स्थानको ऩर्हचान गयी सॊस्कृलत 
तथा काव्म वार्टकाको रूऩभा र्वकास गनि सम्बाव्मता अध्ममन गयी लनभािण थारनी गरयने छ  । मसका रालग प्रदेश 
तथा सॊघीम सयकायसॉग सभेत आवश्मक सभन्वम गरयनेछ ।  

7) नगयलबत्र स्वच्छ खानेऩानीको व्मवस्थाका रालग खानेऩानी उऩबोक्ता सॊस्था , दभक भापि त खानेऩानी व्मवस्थाऩनको 
कामि बइयहेको छ । साथै वडा नॊ. २ , ३, य ४ भा सॊघीम सयकाय  य नगयऩालरकाको सहकामिभा तथा वडा नॊ. १० 
भा प्रदेश सयकायफाट आमोजना लनभािण कामि प्रायम्ब बएकोरे उक्त आमोजनाहरू सभमभा नै सम्ऩन्न गनि सभन्वम य 
सहजीकयण गरयनेछ तथा खानेऩानी नऩगेुको अन्म ऺेत्रभा खानेऩानीको व्मवस्था गनि आवश्मक ऩहर गरयनेछ ।  

8) नगयऩालरकाफाट स ञ्चालरत अधयुा तथा क्रभागत आमोजनाहरूराई उच्च प्राथलभकता ददई आलथिक वषि ०७९/८० भा 
सम्ऩन्न गरयनेछ ।  

9) दभक नगय ऺेत्रका सम्ऩूणि  सडक तथा चोकहरूको नाभाकयण , स्तय य भाऩदण्ड तोकी व्मवजस्थत गरयनेछ  । साथै 
टोर फस्ती बएका य भखु्म सडक सञ्जारसॉग जोलडने सफै कच्ची सडकहरूराई आलथिक वषि ०७९/८० भा स्तयोन्नलत 
गदै रलगनेछ ।  

10) नगय ऺेत्रलबत्रका सडकहरूको र्वकास , र्वस्ताय य स्तयोन्नलतका रालग तमाय बएको नगयस्तयीम मातामात व्मवस्थाऩन 
मोजना ( MTMP) रा ई अध्मावलधक गदै नगय वृहत मोजना , २०७७ अनसुाय मोजना तथा कामिक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ। 

11) नगय ऺेत्रलबत्र प्रवेशद्वाय लनभािण गनुिऩयेभा लनधािरयत भाऩदण्डका आधायभा भात्र लनभािण स्वीकृती ददने नीलत अवरम्फन 
गरयनेछ । 

12) नगयलबत्र सञ्चारन हनुे बौलतक ऩूवािधाय र्वकासका कामिक्रभहरूभा जनसहबालगता अलबवृर्द्ध गनि, गणुस्तय कामभ गनि य 
अऩनत्वको बावनाको र्वकास गनि शहयी ऺेत्रभा ४० प्रलतशतसम्भ य ग्राभीण ऺेत्रभा २० प्रलतशत सम्भ जनसहबालगता 
जटुाउने नीलतराई प्राथलभकता दद इनेछ । अलत र्वऩन्न , र्वकास य सभरृ्द्धको भूरधायफाट हारसम्भ ऩछाडी ऩारयएका 
वगिको फसो फास बएको ऺेत्र तथा गौय वको रूऩभा नगयऩालरका आपैरे लनभािण गने ऩूवािधायहरू को हक भा न्मून 
जनसहबालगता वा जनसहबालगताको यकभ सभावेश नगयी आमोजना य कामिक्रभ सञ्चारन गनि सर्कनेछ । 

13) लनभािण सम्ऩन्न बएका ठूरा ऩक्की सॊयचनाहरूभा लनभािण बएको सार अॊर्कत गरयनेछ । 

14) नगयको ऩजिभ सीभाना जस्थत रोकभागिभा दभक प्रवेशद्वाय लनभािणका रालगलडर्ऩआय तमाय बइसकेको य भदन बण्डायी 
याजभागिको ऩजिभ प्रवेशद्वायभा लडर्ऩआय तमाय गयी आलथिक वषि ०७९/८० भा साविजलनक लनजी साझेदायी भोडरफाट 
लनभािण प्रकृमा अजघ फढाइनेछ। 
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15) प्रत्मेक आमोजनाको लनभािण  कामि सम्ऩन्न बएऩिा त ्अलनवामि भभितसॊबाय कोष स्थाऩना गयी उऩबोक्ता सलभलत भापि त 
लनमलभत भभित सम्बाय गने व्मवस्था गरयनेछ । 

16) शहयी ऺेत्रका सफै सडकहरु य ग्रा भीण ऺेत्रका ऩक्की य ठूरा ग्राबेर सडकहरुको लनमलभत सयसपाई गनि सम्फ जन्धत 

उऩबोक्ताहरुराई जजम्भेवाय फनाउॉदै लनजित ऺेत्रलबत्र ऩने सडकहरु सयसपाई गने जनश जक्त (हेयार)ु को  व्मवस्था 
गरयनेछ । 

17) दभक ७ को ऩञ्चभखुी टोरजस्थत दभक नगयऩालरकाको जग्गाभा साविजलनक लनजी साझेदायी भोडरफाट फजेट 
व्मवस्थाऩन हनुे गयी आ.व. 079/80 भा व्मावसार्मक ऩसर कवर लनभािणको प्रर्क्रमा अगालड फढाइनेछ । 

18) नारा लनभािण गदाि ऩानी लनकास अलनवामि हनुऩुने छ, साथै ढक्कन लफनाको नारा लनभािण गरयने छैन ।ऩयुाना नाराहरु प्राम् 
ऩानी नफग्ने य ढक्कन लफनाको बएकोरे आगाभी ददनभा नाराको फेड रेबर ऩानी फग्ने गयी ऩनुलनभािण गयी ढक्कन 
हाल्ने कामिराई प्राथलभकताभा याजखनेछ । 

19) दभक ऺेत्रका सफै होरी खोल्सीहरुको न्मूनतभ अलधकाय ऺेत्र २०‘ र्पट बन्दा कभ नहनुे गयी कामभ गयी 
सयसपाई य सौन्दमिकयण कामिराई प्राथलभकता दद इनेछ । साथै घय, गोठ, पाभि, शौचारमफाट ददशा र्ऩशाफ , भरभूत्र 
रगामत कुनैऩलन प्रकायका दूर्षत ऩदाथि होरी खोल्सीभा फगाउने कामि ऩूणिरुऩभा लनषेध गरयनेछ । 

20) तीव्र शहयीकयणसॉगै सडक दामाॉफामाॉ गालडए का र्वद्यतु, टेलरपोन, केफरु आददको ऩोर हरु प्रा म् जोजखभऩूणि य 
अव्मवजस्थत बएको तथा ऩोरभा हजायौं तायहरु गजुलु्टो ऩयी शहयराई अत्मन्त कुरुऩ फनाएको, जनधनको ऺलत हनुे 
जोजखभ फर्ढयहेको साथै अलधकाॊश ऩोरहरु रड्ने अवस्थाभा यहेको हनुारे सोको सभमभै भभितसम्बाय य व्मवस्थाऩन 
गयी सनु्दय य सयुजऺत शहय फनाउन सम्फजन्धत लनकामसॉग सभन्वम य सहकामि गरयनेछ । 

21) सडक ग्राबेर कामिको गणुस्तय कामभ गनि यतवुा खोराको लभक्स लगट्टी  ऩनेु कामिका रालग फाहेक प्रमोग गनुि ऩयेभा 
अलनवामि रुऩभा प्रमोगशारा ऩ यीऺण गयेय भात्र प्रमोग गरयनेछ ।  भावाखोराको तायाफायी लडऩ ु ऩजिभदेजख उत्तयको 
लभक्स लगट्टी आवश्मक ऩयेभा प्रमोगशारा ऩरयऺण गयी प्रमोग गरयनेछ । 

22) लबत्री साना सडक य हरकुा सवायी साधन भात्र चल्ने सफै फाटोहरुभा कारोऩते्रको सट्टा इन्टयरक टाइल्स हालरनेछ 
तय ऩक्की नारा वा कम्तीभा protection wall अलनवामि लनभािण बएको हनुऩुनेछ । 

23) ठूरा सडकहरुभा कारोऩते्र गनुिऩदाि न्मूनतभ ४० लभ.लभ. भोटाइको आस्पाल्ट कॊ र्क्रट गरयनेछ, साथै सफै सडकहरुभा 
हम्स (speed breaker) लनभािण गनि लनषेध गरयनेछ , फनाउनै ऩने स्थानभा नगय ऩालरकाफाट स्वीकृलत लरई भाऩदण्ड 
अनसुायको लनभािण गनि सर्कने व्मवस्था लभराइनेछ ।  सडक दघुिटना हनुे जोजखभ ऺेत्रभा ट्रार्पक सूचना ऩाटी 
अलनवामि याख्न ेव्मवस्था गरयनेछ । 

24) नगयऩालरकाभा सञ्चारन हनुे आमोजनाहरुको गणुस्तय ऩयीऺण तथा लनमन्त्रण गनिका रालग स्थाऩना बएको 
इजन्जलनमरयङ प्रमोगशाराराई थऩ व्मवजस्थत य आधलुनक फनाई मोजनाहरुको गणुस्तय ऩयीऺण गरयनेछ । सो को 
रालग ऩमािप्त जनशजक्त तथा उऩकयणको व्मवस्था गयी फजायभा उऩरब्ध बएका लनभािण साभग्रीहरुको कम्तीभा वषिभा 
१ ऩटक ऩयीऺण गने व्मवस्था लभराइनेछ । 

25) लसभेन्ट भसरा प्रमोग गयी लनभािण हनुे आमोजनाहरुभा  भाऩदण्ड अनसुाय ऩमािप्त ऩानीहाल्ने कामि ( Curing) राई 
अलनवामि गनि सम्फ जन्धत उऩबोक्ता सलभलत वा लनभािण व्मवसामीराई जजम्भेवाय फनाइनेछ  । सम्फजन्धत  उऩबोक्ता वा 
लनभािण व्मवसामीरे उक्त कामि नगयेभा नगयऩालरका आपैरे ऩानी  हाल्ने कामि गयाई सो कामिभा रागेको यकभ कट्टा 
गयी बकु्तानी ददइनेछ । 

26) दभक नगयऩालरका ऺेत्रभा ब-ूउऩमोग नीलत कामािन्वमनभा ल्माइनेछ । 

27) हेबी सवायी साधनहरुराई वैकजल्ऩक रुटको व्मवस्था गयी रुट (सडक य सभम) कामभ गने व्मवस्था लभराइनेछ । 
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28) साभदुार्मक बवन लनभािण गदाि ऩमािप्त घाभऩानी छेक्ने गयी छ ज्जी याख्नऩुने साथै ब ुईंभा वरयऩरय ऩेटी (एप्रोन) य नारा 
सभेत लनभािण गने व्मवस्था रागू गरयनेछ । 

29) सफै सयकायी वा लनजी बवन लनभािण गदाि कुसॉ रेबर ( Plinth Height) सभान उचाईभा हनुे गयी कामभ ग ने 

व्मवस्था लभराइनछे । 

30) सफै सॊयचनाहरु लनभािण गदाि फहभैुत्री (अऩा ङ्गता, ज्मेष्ठ नागरयक, भर्हरा,  फारफालरका, मौलनक अल्ऩसॊख्मक आदद) को 
ऩूणि कामािन्वमन गयी ऩूवािधाय लनभािण गने व्मवस्था लभराइनेछ।   

31) प्रत्मेक फाटो लनभािण गदाि येलरङ्ग सर्हतको पुटऩाथको लडजा इन अलनवामि गनुिऩने व्मवस्था लभराइनेछ  । ठूरा 
फाटोहरुको हकभा साइकर रेनको सभेत व्मवस्था गदै रलगनेछ । 

32) दभक नगयऩालरकाको सभग्र बगूोरको आधायभा ऩानी लनकासको गरुुमोजना फनाइने छ । साथै स्थरगत सबे गयी 
ऩयुानो नाराको ऩनु् लनभािणको सभेत गरुुमोजना फनाई कामािन्वमनभा ल्माउन ेव्मवस्था लभराइनेछ । 

33) ठेक्का सम्झौता गदाि लनभािण व्मवसामीराई आमोजना लनभािणको Specification अलनवामि फझुाइने नीलतराई कामािन्वमन 
गदैलनभािण व्मवसामीरे कामितालरका (work Schedule) अलनवामि ऩेश गनुिऩने व्मवस्था गरयनेछ । 

34) बवन, कल्बटि आददको लनभािण कामिभा आय.लस.लस. ढराई गदाि लनभािण व्मवसामी वा उऩबोक्तारे अलनवामि पराभको 
टेका य वाटय प्रपु प्राइउडको पभाि प्रमोग गनुिऩने भाऩदण्ड कडाईका साथ कामािन्वमन गयाइनेछ । 

35) कुनैऩलन आमोजनाको लनभािण कामिभा लसभेन्ट भसरा फनाउॉदा भान्छेरे हातरे फनाउने कामिराई ऩूणि लनरुत्सार्हत गदै 
लभक्चय भेजशन, आय.एभ.सी.को प्रमोगराई अलनवामि गरयनेछ । 

36) प्रत्मेक आमोजनाको ठेक्का सूचना प्रकाशन हनु ु  बन्दा अगावै लड.र्ऩ.आय.  भालथ र्वष्ततृ छरपर ऩलछ लडजाइन, ड्रइङ्ग, 

इजस्टभेट स्वीकृत गयी सो अनसुायको ठेक्का सूचना प्रकाशन गने प्रकृमाराई ऩूणि कामािन्वमनभा ल्माइनेछ । 

37) आमोजनाको लड.र्ऩ.आय. तमाय गदाि सम्फजन्धत वडाको वडाध्मऺ  य वडा प्रार्वलधक, नगयऩालरकाको इजन्जलनमरयङ 

प्रार्वलधक तथा सम्फजन्धत सयोकायवाराहरुराई  सहबागी तथा  जानकायी गयाई र्वष्ततृ छरपर गयेय भातै्र पाइनर 
गनुिऩनेछ । साथै स म्ऩूणि Softcopy तथा  Hardcopy रगामतका कागजात ऩेश गयेऩलछ भात्र बकु्ता नीको रालग  
लसपारयस गरयनेछ । 

38) सडकभा लनभािण साभग्रीहरु अव्मवजस्थत रुऩरे थऩुायेय याख्न ऩाइने छैन  ।  ऩक्की सडकभा लत्रऩार ओछ्याएय भात्र 
लनभािण साभग्री अनरोड गयी 24 घण्टालबत्र सडक ऺेत्र फार्हय आफ्नो घय कम्ऩा उण्डलबत्र रानऩुनेछ, साथै सडकको 
पुटऩाथभा व्माऩाय व्मवसाम गनि नऩाइन ेनीलत कडाईका साथ कामािन्वमन गरयनेछ । 

39) कुनैऩलन आमोजना सम्ऩन्न बएऩिात ्अनगुभन गदाि सम्फजन्धत वडाका वडाध्मऺ तथा साइट तोर्कएका इजन्जलनमय 
अलनवामि रुऩभा उऩजस्थत गयाउने ऩद्दलतराई कामािन्वमन गरयनेछ । 

40) रु. ३ राखबन्दा कभ रागतका आमोजनाहरुको कामिसम्ऩन्न बएऩलछ सम्फजन्धत वडा सलभलतरे नै अनगुभन तथा 
लनणिम गयी लसपारयस गयेभा पयपायक गनि सर्कनेछ । 

41) मोजना शरुु हनुऩूुविको अवस्था, सरुुवाती चयण य मोजना सम्ऩन्न बएऩलछको उऩरजब्धराई अलबरेखीकयण गरयनेछ । 

42) एलसमारी र्वकास फैकसॉग ढर लनभािण तथा लड.र्ऩ.आय. तमाय बइसकेका ठूरा आमोजनाका रालग सहकामि तथा 
सभन्वम गरयनेछ । 

43) दभक नगयऩालरका लबत्र यार्ष्डम गौयवका आमोजनाहरूराई लनयन्तयता ददन सॊघीम सयकाय तथा प्रदेश सयकायसॉग 
सहकामि तथा सभन्वम गरयनेछ । 
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जशऺा सम्फन्धी नीलत 
1) जशऺाराई जीवनोऩमोगी य व्मावहारयक फनाइनेछ ।  

2) स्थानीम, यार्ष्डम तथा अन्तयार्ष्डम फजाय  भाग राई भध्मनजय गयी प्रार्वलधक जनशजक्त उत्ऩादनराई प्राथलभकता 
ददइनेछ।  

3) जशऺकरे र्वद्यारमभा लफताउने सभमभा अलधक वृर्द्ध गनिका रालग सूचना तथा सञ्चाय प्रर्वलधको प्रमोग गयी जशऺक 
तथा कभिचायीको र्वद्यतुीम हाजजयी प्रणारी र्वकास गरयनेछ ।  

4) “फारफालरकाराई र्वद्यारमभा ल्माऔ,ँ र्टकाऔ ँय लसकाऔँ ” कामिक्रभराई सपरीबतू ऩानि सहमोगाऩेऺी य टुहयुा 
फारफालरकाको शैजऺक अलबबावकत्व नगयऩालरकाफाट लरइने व्मवस्था लभराइनेछ । 

5) र्वशेष आवश्मकता बएका य कभजोय  आलथिक अवस्था बएका ऩरयवायका फारफालरकाको  जशऺाभा सहज ऩहुॉच य 
सहबालगता सलुनजित गनि लनजित भाऩदण्डका आधायभा छात्रवृजत्तको व्मवस्था गरयनेछ ।  

6) नगयऩालरका लबत्र सञ्चालरत साभदुार्मक क्माम्ऩसको स्तयोन्नलतभा सहमोग गरयनेछ । 

7) “जशऺा हाम्रो भौलरक अलधकाय, दभक नगयको उन्नलत य सभरृ्द्धको आधाय ” कामिक्रभ सञ्चारन गयी र्वद्यारम  फार्हय 
यहेका फारफालरकाहरुराई र्वद्यारम बनाि गने य र्वद्यारमभा उनीहरुको उऩजस्थलतराई लनयन्तयता ददॉदै शैजऺक 
उऩरजब्ध वृर्द्ध गनि आधायबतू तहको जशऺाराई लन्शलु्क तथा अलनवामि गयाउने कामिराई तीव्रता ददइनेछ ।  

8) साभदुार्मक र्वद्यारमको गणुस्तय सधुायका रालग प्रत्मेक वडालबत्र शैजऺक सधुाय अलबमान चराइनेछ ।  
9) आधायबतू तथा भाध्मलभक तहको नलतजा एवॊ सभग्र र्वद्यारमको कामिसम्ऩादन भूल्माङ्कन का आधायभा  उत्कृष्ट 

र्वद्यारम, व्मवस्थाऩन सलभलत, प्रधानाध्माऩक, जशऺक य र्वद्याथॉ छनौट गयी ऩयुस्कृत गरयनेछ ।  

10) खेरकूदका भाध्मभफाट लसजिनात्भक लसकाईराई जोड ददने व्मवस्था लभराइनेछ ।  
11) कभ र्वद्याथॉ सॊख्मा बएका र्वद्यारमहरुको छनौट गयी सयोकायवाराहरुको सहभलतभा र्वद्यारम सभामोजन कामिराई 

अजघ फढाइनेछ ।  

12) नगयऩालरकालबत्र सञ्चारनभा यहेका सफै र्वद्यारमहरुभा र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत गठन गरयनेछ ।  
13) नेऩार सयकायफाट प्राप्त अनदुानफाट १० वषिबन्दा भालथ  उभेय का साभदुार्मक र्वद्यारमभा अध्ममनयत सफै 

छात्राहरुराई लन्शलु्क स्मालनटयी प्माड उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

14) सॊघीम सयकायको फजेटफाट सफै साभदुार्मक र्वद्यारमका फारर्वकास कऺादेजख आधायबतू तहको कऺा ६ सम्भका 
फारफालरकाराई ऩोषणमकु्त ददवा खाजा कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

15) र्वद्यारमभा लनभािणाधीन अवस्थाभा यहेका बौलतक सॊयचनाहरु र्वद्यारम बवन , खानेऩानी, शौचारम रगामतको लनभािण 
कामि सम्ऩन्न गरयनेछ ।  

16) र्वद्याथॉको सवािङ्गीण र्वकास गने र्कलसभका कामिक्रभहरु (जस्तै् नेऩार स्काउट, यार्ष्डम सेवा दर)  रगामतका 
कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

17) साभदुार्मक र्वद्यारमहरूको स्तयवृर्द्ध गने तथा लनमलभत अनगुभन गने व्मवस्था लभराइनेछ । 

18) साभदुार्मक र्वद्यारमहरूको गणुस्तय, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन कामिराई सकु्ष्भ रूऩभा अनगुभन गरयनेछ।   
19) सभदुामफाट सञ्चालरत फार र्वकास केन्रहरूराई नजजकको साभदुार्मक र्वद्यारम भातहत सञ्चारन गनि आवश्मक 

व्मवस्थाऩन गने । 

20) दभक नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र सञ्चारनभा यहेका सॊस्थागत र्वद्यारमहरूराई ऩौष भसान्तलबत्र कयको दामयाभा ल्माउने 
य जशऺाको गणुस्तयभा वृर्द्धका रालग आवश्मक सभन्वम गने । 
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मवुा तथा खेरकूद नीलत 
1) नगय ऺेत्रका मवुाहरुराई रजऺत गयी स्वयोजगाय , आत्भलनबिय, स्वावरम्फी य चरयत्रवान ्फनाउन मवुा उद्यभी प्रोत्साहन 

कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।  

2) “स्वास््मका रालग खेरकूद”, “भमािददत य अनशुालसत सभाजका रालग खेरकूद” जस्ता कामिक्रभ भापि त सभदुामको स्वास््म य 

साभाजजक र्वकृलत, र्वसॊगलत जस्ता सभस्माराई सभाधान गने रक्ष्म लरइनेछ। 

3) नगयका मवुाहरुराई उत्प्ररेयत गयी साभाजजक तथा उद्यभशीरताको ऺेत्रभा आकषिण गनि हयेक वषि अन्तयािर्ष्डम मवुा 
ददवसको अवसयभा १० जना मवुाहरुराई नगय आदशि मवुा ऩयुस्काय ददई सम्भान गरयनेछ ।  

4) सभाजको र्वकयार सभस्माको रूऩभा यहेको रागूऔषध दवु्मिसनी र्वरूद्ध अलबमान सञ्चारन गरयनेछ । त्मसका रालग 
ऩयाभशि, ऩनुिस्थाऩना तथा अलबबावक सचेतना कामिक्रभ सञ्चारनको व्मवस्था लभराइनेछ ।  

5) खेरकूद ऩूवािधाय अन्तगित वडा नॊ. ३ भा यार्ष्डम स्तयको भदन बण्डायी यॊगशारा लनभािण कामिराई सॊघ तथा प्रदेश 
सयकायसॉगको सभन्वमभा अगालड फढाइनेछ । 

6) नगयऩालरका स्तयीम खेर कूद र्वकास सलभलतको सॊस्थागत र्वकास गयी सभग्र खेरकूद र्वकासको जजम्भे वायी प्रदान 
गरयनेछ । उक्त सलभलत भापि त खेरकूद सम्फन्धी मोजना तजुिभा गयी खेरकूद प्रजशऺक लनमजुक्तको प्रकृमा अगालड 
फढाइनेछ । र्वलबन्न स्तयको पुटफर तथा अन्म खेरकूद प्रलतमोलगता आमोजना गरयनेछ।  

7) साविजलनक ऩाकि  स्थाऩना , सॊयऺण य सञ्चारन गने कामिराई फढावा ददई नगयऩालरका लबत्र व्मामाभ केन्र तथा मोग 
ध्मान साधना केन्र लनभािण गरयनेछ ।  

8) यार्ष्डम मवुा ऩरयषद्सॉूूगको सहकामि य सभन्वमभा नभनुा मवुा साॊसद सम्फन्धी कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ।  

9) नगयऩालरकाको जचनायीको रुऩभा यहेको दभक गोल्ड कऩ पुटफर प्रलतमोलगता लनमलभत गरयनेछ । 

10) नगयऩालरकाको वडा नॊ. 2 य १० भा यहेका र्क्रकेट खेरभैदानहरुको स्तयोन्नलतका रालग सॊघ तथा प्रदेश सयकायसॉग 
ऩहर गरयनेछ । 

 

वातावयण तथा र्वऩद् व्मवस्थाऩन नीलत 
वातावयण  
1) स्वच्छ य स्वस्थ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउने नागरयकको भौलरक हकको रुऩभा प्रत्माबतू गयाउन स्वच्छ, सपा य 

हयाबया दभक अलबमान कामिक्रभ अगालड फढाइनेछ ।  

2) सहयी सौन्दमि तथा हरयमारी प्रवद्धिन कामिक्रभ अन्तगित सडकऩेटीको दवैु र्कनायभा र्वलबन्न प्रजालतका लफरुवाहरु 
वृऺयोऩण गरयनेछ ।  

3) नगय सौन्दमिकयणको रालग एक घय – दईु परपूरको लफरुवा वा लफरुवा योप्ने ठाउॉ अबाव बएभा एक घय - दश 
गभराभा पूर योप्ने नीलत अवरम्फन गनि घयनक्सा ऩास गदाि नै कफलुरमत गयाइनेछ । 

4) वातावयण-भैत्री र्वद्यारमको रुऩभा र्वकास गनि सयकायी र्वद्यारमहरुभा र्वद्यारम-वातावयण प्रवद्धिन कामिक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ । साथै, उत्कृष्ट र्वद्यारमराई सम्भान गरयनेछ ।  

5) नगयको ग्राभीण ऺेत्रहरुभा टोर, गाउॉ छनौट गयी क्राइभेट स्भाटि गाउॉ  (Climate Smart Village) कामिक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ । 

6) दभक ऺेत्रलबत्रभा जर, वाम,ु भाटो, ध्वलन तथा दृर्ष्टगत प्रदषुण लनमन्त्रण तथा न्मलुनकयण गनि सहयी/औद्योलगक 
प्रदषुण लनमन्त्रण तथा न्मलुनकयण कामिर्वलध तमाय गयी प्रदषुण लनमन्त्रण कामिक्रभ अगालड फढाइनेछ । 
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7) नगयराई वातावयणभैत्री नगयको रुऩभा रुऩान्तयण गनि वातावयणभैत्री  स्थानीम शासन प्रारुऩ, २०७८ नगयभा ऩूणि 
रुऩरे रागू गरयनेछ । सोही अनरुुऩ कामिक्रभहरु सञ्चारन गदै वातावयणभैत्री सडक, टोर, वडा, र्वद्यारम क्रभश् 
घोषणा गदै दभक नगयराई नै वातावयणभैत्री नगय घोषणा गरयनेछ । 

8) नगयको शहयी ऺेत्रभा यहेका चोक ऩेटीभा ब्मरु्टर्पकेशन गयी ऩाकि को रुऩभा र्वकास गरयनेछ । 

9) यतवुा/भावा खोराभा सॊयऺणको रालग लनभािण गरयएको ड्याभराई सौन्दमि तथा यभणीम स्थरको रुऩभा र्वकास गनि 
सो ऺेत्रको DPR/Master Plan तमायी गयी  र्वलबन्न लनकाम, सॊघसॊस्थाहरुसॉगको सभन्वमभा हरयत ऩेर्टका (Green 

Belt) ऩाकि  लनभािण गरयनेछ । 

10) दभक ७ भा यहेको योज गाडेन , वडा नॊ. ८ को यातेहोरी , वडा नॊ. ९ को चन्रभा ऩाकि , वडा नॊ. ३ को ऩशऩुलत 
लसभसायय वडा नॊ. १० भा यहेको इन्रेणी तारराई सॊयऺणका रालग थऩ कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

11) वडा नॊ. २ जस्थत हम्सेदमु्से साभदुार्मक वन ऺेत्रभा लनभािणाधीन शर्हद वन वार्टका ऩाकि  लनभािण कामिक्रभराई 
लनयन्तयता ददई भनोयञ्जनात्भक स्थरको रुऩभा सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 

12) वडा नॊ. ३ भा सञ्चारनभा यहेको लफरुवा उत्ऩादन नसियीफाट उत्ऩाददत लफरुवाहरु सफै वडाभा लन्शलु्क र्वतयण गयी 
वातावयण य र्वकासका फीच सन्तरुन कामभ गने कामिराई लनयन्तयता ददइनेछ । 

13) साविजलनक खोरा खोल्सी, नदी नाराहरुभा शौचारमको ढर लभसाउने तथा सेजफ्ट ट्याङ्कीको पोहोय जथाबावी पाल्ने 
कामिराई कडाईका साथ योक रगाई कायफाही गरयनेछ । सो कामि गयेको ऩाइएभा लनमभानसुाय दण्ड जरयवाना 
गरयनेछ । 

14) नदी तथा ब-ूऺम लनमन्त्रणका रालग फामो-इजन्जलनमरयङ्ग जस्ता तटफन्धनका उऩामहरु अवरम्फन गरयनेछ। 

15) वैकजल्ऩक उजाि प्रवद्धिन कामिक्रभ अन्तगित सधुारयएको चलु्हो, फामोग्माॉस जडान, सौमि-उजाि कामिक्रभराई  लनयन्तयता 
ददइनेछ । 

16) ददर्ऩनी, खयखये, फेतनी, यातेहोरी, बतेु्ररगामतका खोरा-खोल्सीहरुको भाऩदण्ड तोकी सॊयऺण, सॊवद्धिन तथा 
सौन्दमिकयणको कामिक्रभ अगालड फढाइनेछ । मसका रालग सॊघ, प्रदेश तथा र्वलबन्न लनकामहरुसॉग सभन्वम 
गरयनेछ। 

17) भावा य यतवुा खोराराई श्रोतको रुऩभा उऩमोग गदाि वातावयणीम ऩऺराई असय नऩने गयी उऩमोग गनि कामिमोजना 
फनाइनेछ । 

18) ३० भाइक्रोन बन्दा भलुनको प्राजस्टकजन्म झोराहरु प्रमोगभा योक रगाइनेछ । मसका रालग वैकजल्ऩक झोरा 
जस्तै जटु, कऩडा, कागज आददको झोरा प्रमोग गनि उत्प्ररेयत गरयने छ । साथै नगय  ऺेत्रभा प्रार्ष्टक, यफयजन्म 
पोहोय जराउन ऩूणि रुऩरे योक रगाइनेछ । 

19) ध्वलन प्रदषुण हनुे गयी  र्वलबन्न धालभिक, र्ववाह व्रतफन्ध तथा प्रचायप्रसायका रालग प्रमोग गरयने भाइर्कङ्ग वा ठुरो 
आवाजभा फजाउन, प्रमोग गनि योक रगाइनेछ । 

20) भखु्म फजाय ऺेत्रलबत्रका सडकभा हेबी सवायी जस्तै: र्ट्रऩय, रोडय, ट्रमाक्टय आदद सञ्चारनभा योक रगाइनेछ ।  

21) जरवाम ुऩरयवतिनको कायण हनुे वा बइयहेको ऺलतको साभना गनि  जरवाम ुस्भाटि र्वकासको अवधायणा रागू 
गरयनेछ। 

22) सडक ऩेटी य साविजलनक स्थानराई अवयोध हनुे गयी वा पोहोयभैरा हनुे गयी भारसाभान याख्न वा र्वक्री र्वतयण गनि 
योक रगाइनेछ । 

23) छतको ऩानी सडक र्कनायभा नखसारी बलूभगत जर बण्डायण हनुे गरय आ-आफ्नो कम्ऩाउण्ड ऩरयसयभा भात्र 
खसाल्न उत्प्ररेयत गनिका रालग कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  
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24) घयऩारवुा जनावयहरुराई सडक र्कनाय तथा साविजलनक स्थानहरुभा ददशार्ऩसाफ गयाउने कामि योक रगाइनेछ । 

25) दभक नगयको सभग्र वातावयणीम र्वकासको रालग दभक नगयऩालरकाको प्राकृलतक श्रोत तथा वातावयण सॊयऺण ऐन, 
२०७६ ऩूणि रुऩरे कामािन्वमनभा ल्माइनेछ । 

26) नदी लनमन्त्रण कामिराई प्रबावकायी फनाउन खोराधाय ऺेत्रभा वृऺयोऩण गयी चरयचयाउ य खेती गने कामिराई ऩूणि 
रुऩभा योक रगाइनेछ । 

27) दभक नगय ऺेत्रभा जोजखभ नक्साङ्कन गयी कामािन्वमनभा ल्माइनेछ । 

28) दभक नगयऩालरका ऺेत्रभा खलु्रा ऺेत्र ऩर्हचान गयी प्रत्मेक वडाभा क म्तीभा एउटा खलु्रा ऺेत्र तोक्ने व्मवस्था 
लभराइनेछ  । 

29) होरी, ऩैनी, ऩोखयी, जझर, खोरा आदद स्थानभा र्वद्यतुीम कयेन्ट अथवा र्वषादी हारी भाछा भाने कामिराई ऩूणि 
रुऩभा प्रलतफन्ध रगाइनेछ । 

 

पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन नीलत 
1) दभक नगयऩालरका ऺेत्रफाट दैलनक उत्ऩादन हनुे सफै र्कलसभको पोहोयराई श्रोतको रुऩभा उऩमोग गरयनेछ । 

2) साविजलनक लनजी साझेदायीको अवधायणा अनसुाय दभक नगयऩालरका ऺेत्रको दैलनक उत्ऩाददत पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन 
गनि लनजी ऺेत्र (सेवा प्रदामक सॊस्था) सॉग बएको सम्झौता य सहकामिराई लनयन्तयता ददॊ दै थऩ साधन स्रोतको प्रफन्ध 
गरयनेछ । 

3) दभक नगयऩालरका, वैकजल्ऩक उजाि प्रवद्धिन केन्र य रगानीकतािका फीच नगय ऺेत्रको पोहोयफाट उजाि उत्ऩादन तथा 
कम्ऩोष्ट भर उत्ऩादन सम्वन्धी  Waste to Energy कामिक्रभ सञ्चारनका रालग बएको लत्र-ऩऺीम सम्झौता य त्मसको 
अधीनभा यही बएका अन्म लनणिमहरुराई लनयन्तयता ददॊ दै एकीकृत पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन सॉग स म्फजन्धत थऩ 
कामिक्रभ अजघ फढाइनेछ । 

4) पोहोयभैराराई श्रोतको रुऩभा ऩरयचारन गनि कुर्हने य नकुर्हने दवैु प्रकृलतका पोहोय व्मवस्थाऩनका रालग स्थानीम 
सेवाग्राही, सेवा प्रदामक सॊस्था तथा नगयऩालरकाको सभेत सहबालगताभा डस्ट लफन र्वतयणको प्रफन्ध गरयनेछ । 
नगयको भखु्म भखु्म साविजलनक स्थर चौक तथा तयकायी वजायभा ठूरा साइजका कुर्हने य नकुर्हने पोहोय 
व्मवस्थाऩनका रालग डस्टलफन याजखनेछ । 

5) सडकऩेटी, भठभजन्दय, साविजलनक चौक, फसऩाकि  जस्ता स्थानराई २४  सै घण्टा धरुोभकु्त फनाउनका रालग आवश्मक 
व्मवस्था गरयनेछ । 

6) कुर्हने पोहोय फाट उजाि उत्ऩादन गने स म्फन्धभा कुर्हने य नकुर्हने पोहोयभैरा वगॉकयणका रालग सेवा प्रदामक 
सॊस्था सभेतको रागत सहबालगताभा पोहोय वगॉकयण भेजशन खरयद गयी ऩरयमोजना स्थरभा जडान गरयनेछ । 

7) एकीकृत पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन केन्रफाट उत्ऩाददत कम्ऩोष्ट भर र्कसानहरुराई सहलुरमत दयभा उऩरब्ध 
गयाउनका रालग सेवा प्रदामक सॊस्थासॉग सभन्वम एवॊ सहकामि गरयनेछ । 

8) नगय ऺेत्रभा लन्शलु्क साविजलनक शौचारम सञ्चारन गनिका रालग लनजी ऺेत्रसॉग सहकामि तथा सभन्वम गरयनेछ । 

9) दभक नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र यहेका साविजलनक शौचारमहरुराई लन्शलु्क सञ्चारनको व्मवस्था लभराइने छ । 
 

र्वऩद् व्मवस्थाऩन नीलत 

1) नगयभा आइऩने र्वलबन्न र्कलसभका प्रकोऩ (योगब्माधी, भहाभायी, फाढीऩर्हयो तथा डुफान, हयुीफतास, अलसना, आगरागी, 
बकुम्ऩ, शीतरहय, जङ्गरी हात्ती) योकथाभ, लनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩनका रालग सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघसॊस्था , 
स्थानीम येडक्रस रगामतका लनकामहरुसॉग सहकामि गरयनेछ । 
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2) र्वऩद् व्मवस्थाऩन कोषराई प्रबावकायी ढॊगरे ऩरयचारन गरयनेछ। र्वऩद्स म्फन्धी कामिक्रभहरु मसै कोष  भापि त 
सञ्चारन गरयनेछ । 

3) दभक नगयऩालरका वडा नॊ. १, २ य ३ का उत्तयी ऺेत्रभा जॊगरी हात्तीको प्रकोऩ लनमन्त्रणका रालग आवश्मक 
कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

4) दभक नगयऩालरका ऺेत्रभा हनु सक्ने सफै र्कलसभका र्वऩद्बा ट उद्वायका रालग आवश्मक र्वऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
साधन श्रोतको व्मवस्थाऩन गरयने छ । 

5) र्वऩद्जोजखभ न्मनुीकयण तथा व्मवस्थाऩनका रालग र्वऩद् जोजखभ नक्साङ्कन तमाय गयी प्राथलभकताको आधायभा 
जोजखभ न्मनुीकयणका कामिक्रभहरु अगालड फढाइनेछ। 

6) नगय र्वऩद् प्रलतकामि मोजना तमाय गयी कामािन्वमन गरयनेछ । 

7) र्वऩद् जोजखभ न्मूनीकयणका रालग ऩूवािनभुान सूचना प्रणारी, भावा य यतवुा खोराभा जडान गनि र्वलबन्न लनकामहरुसॉग 
सभन्वम गरयनेछ । 

8) नगय स्तयीम र्वऩद् व्मवस्थाऩन सलभलतको भातहतभा यहने गरय हयेक वडाभा वडास्तयीम र्वऩद्व्मवस्थाऩन सलभलत 
गठन गयीर्क्रमाशीर गयाइनेछ । 

9) र्वऩद् व्मवस्थाऩनका रालग स्रोत तथा साधनको व्मवस्था लभराइनेछ । 
 

कृर्ष र्वकास नीलत 

1) प्राङ्गारयक खेती प्रवद्धिनका रालग प्राङ्गारयक भर तथा जैर्वक र्वषादी उत्ऩादन य प्रमोगभा प्रोत्साहन गरयनेछ। 

2) हारको खेती प्रणारीराई व्मावसार्मक खेती प्रणारीभा ऩरयणत गनि प्रोत्साहन गरयनेछ । 

3) वैदेजशक योजगायफाट पकेका य स्वदेशभै कृर्ष ऺेत्रभा सॊरग्न हनु इच्छुक मवुाहरुका रालग प्रोत्साहन स्वरुऩ नगयफाट 
जलभन य अन्म खेती ऩद्धलतभा सहमोग गरयनेछ । 

4) अॉलधमा, ठेक्का य बाडाभा जग्गा लरएय खेती गने कृषक ऩर्हचान गयी सहलुरमत रुऩभा लसजन अनसुाय उन्नत फीउ , 

लसॊचाई सरु्वधा य र्वद्यतु भहशरुभा सभजुचत छुट गरयनेछ । 

5) एक सभहु एक उत्ऩादन (OGOP) कामिक्रभराई शरुुवात गयी त्मसराई प्रोत्साहन गरयने छ । 

6) योग र्कया लनमन्त्रणको रालग जैर्वक र्वषादी य सयुजऺत यसामलनक र्वषादी लन्शलु्क उऩरब्ध गयाइने छ । 

7) फढी उत्ऩादन ददने स्थानीम तथा स्वदेशी फीउ प्रमोगभा प्रोत्साहन य प्रर्वलध प्रवद्धिन गयी कृषकराई र्वश्वस्त 
गयाइनेछ। 

8) कृर्ष फीभा कामिक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा प्रमोग गनि प्रोत्साहन गरयनेछ । 

9) आमालतत फीउको सभस्मा न्मनुीकयणको रालग सहकायी तथा सभहुराई भरु-फीउ उऩरब्ध गयाएय उन्नत फीउ 
उत्ऩादन गयी फीउभा आत्भलनबिय फनाउन सरुुवात गरयनेछ । 

10) प्राङ्गारयक तथा जैर्वक खेतीको भहत्व य यसामलनक र्वषादीको प्रमोगरे भानव स्वास््म य जीवहरुभा ऩने प्रबावफाये 
स्कुर, कृषक-सभहु, लनजी पभिहरुराई अलबमानको रुऩभा सचेतना कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

11) Good Agriculture Practices राई प्रबावकायी रुऩभा ऩारना गनि प्रार्वलधक तथा अन्म सेवा उऩरब्ध गयाइनेछ।  
ऩशऩुन्छी र्वकास नीलत 
1) ऩशआुहाया आऩूलतिका रालग साझेदायीभा घाॉसको फीउ र्वतयण गरयनेछ । 

2) आन्तरयक तथा फाह्य ऩयजजवी य भहाभायी योग लनमन्त्रणका रालग कामिक्रभ सञ्चारन गरयने छ । 

3) ऩशऩुारन सम्फन्धी तालरभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 
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4) भाछाऩारन व्मवसामराई प्रोत्साहन गनि साझेदायीभा भाछाको बयुा र्वतयण गरयनेछ । 

5) र्वशेषऻद्वाया ऩश ुऔषधी ऩसर, दाना ऩसर य डेयी ऩसरहरुको अनगुभन तथा लनमभन लनमलभत रुऩरे गने व्मवस्था 
गरयनेछ । 

6) ऩशऩुन्छीको योग लनदानका रालग प्रमोगशारा सञ्चारनका रालग आवश्मक ऩहर गरयनेछ। 

7) साभदुार्मक कुकुयहरुको फन्ध्माकयण तथा व्मवस्थाऩन गने नीलतराई लनयन्तयता ददइनेछ । 

 

स्वास््म नीलत 
1) र्वलबन्न भहाभायी सॊक्रभण योकथाभ तथा लनमन्त्रणका रालग प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोषभा आवश्मक फजेटको व्मवस्था 

गरयनेछ साथै स्वास््म जनचेतनाभूरक कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  
2) भहाभायी योकथाभ तथा लनमन्त्रणको कामिभा अग्रऩॊजक्तभा यही कामि गने स्वास््मकभॉ तथा कभिचायीहरूको 

प्रोत्साहनका रालग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गरयनेछ । 

3) र्वलबन्न भहाभायी योकथाभ य लनमन्त्रणका रालग आधायबतु स्वास््म केन्र , नगय स्वास््म केन्रराई थऩ व्मवजस्थत 
गनिको रालग उऩमकु्त स्थान तोकी ल्माफ सेवा सञ्चारन गरयनेछ ।  

4) भहाभायी योगर्वरूद्ध सचेतना अलबवृर्द्ध गनि टोर वस्ती स्तयभा सञ्चारन हनुे रजऺत वगि रगामतका सचेतना सम्फन्धी 
कामिक्रभहरूराई एकीकृत य प्रबावकायी फनाइनेछ । 

5) आलथिक वषि ०७९/८० भा दभक अस्ऩतारको सरु्वधा सम्ऩन्न बवन लनभािण गयी सम्ऩन्न गरयनेछ साथै दभक 
अस्ऩतारराई मसै आलथिक वषि देजख ५० फेडऺभताको अस्ऩतारको रूऩभा स्तयोन्नलत गनि साथिक ऩहर गरयने छ ।  

6) स्वास््म ऺेत्र सदुृढीकयणका रालग दभक नगयभा यहेका स्वास््म सॊस्था तथा अन्म सयोकायवारा सॊस्थाहरूसॉग 
सभन्वम गने कामिराई अझ प्रबावकायी फनाइनेछ ।  

7) आलथिक वषि ०७९/८० को ऩर्हरो चौभालसक लबत्र सफै वडाहरूभा आधायबतू स्वास््म केन्र आफ्नै बवनभा व्मवस्था 
गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ।   

8) र्ट.लफ. एचआइबी एड्स सॊक्रलभत र्वयाभीहरूराई आवश्मक फजेट र्वलनमो जन गयी र्ट.लफ.  एचआइबी एड्स र्वरूद्ध 
जनचेतनाभूरक कामिक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ । 

9) घयभै सतु्केयी गयाउने कामि शून्म (Zero Home Delivery) कामिक्रभराई प्रबावकायी फनाउन दभक नगय लबत्रका 
गबिवती तथा सतु्केयी , असक्त य असहामहरूका रालग दभक ऺेत्र लबत्र लन्शलु्क एम्फरेुन्स सेवाराई लनयन्तयता 
ददइनेछ साथै दभक नगय ऺेत्रलबत्रका र्वऩन्न सतु्केयी आभाहरूराई ऩोर्षरो खाना उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

10) नगय लबत्रका अलत र्वऩन्न , दलरत, आददवासी, जनजालत तथा र्वऩन्न वगिका भटुु , भगृौरा य क्मान्सयका लफयाभीहरूका 
रालग आलथिक सहामता ददने नीलतराई लनयन्तयता ददइनेछ । 

11) दभक नगयराई ऩूणि खोऩनगय तथा खलु्रा ददसाभकु्त नगय घोषणा गयी सर्कएको छ , मसराई प्रबावकायी रूऩभा 
लनयन्तयता ददइनेछ । 

12) रैर्ङ्गक र्हॊसा ऩीलडत तथा प्रबार्वतहरूराई एकीकृत सेवा ददने उद्देश्मरे दभक अस्ऩतारभा सञ्चालरत एकद्वाय सॊकट 
व्मवस्थाऩन केन्र (OCMC) को प्रबावकारयताका रालग स्थानीम सॊघ सॊस्थाहरूसॉग सहकामि गरयनेछ । 

13) सफै आधायबतू तथा नगय स्वास््म केन्रभा कम्तीभा प्रत्मेक भर्हनाको १ ददन जचर्कत्सक सेवा प्रदान गरयनेछ ।  
14) अशक्त य फदृ्धफदृ्धाहरूका रालग घयघयभा आधायबतू स्वास््म ऩयीऺण तथा उऩचाय सेवा ऩमुािइनेछ साथै आॉखा य 

दाॉतको लन्शलु्क जशर्वय सञ्चारन गरयनेछ ।  
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15) गबिवती तथा सतु्केयी भर्हराहरूका रालग लन्शलु्क रूऩभा आइयन , क्माल्सीमभ तथा पोलरक एलसड र्वतयण 
कामिक्रभराई लनयन्तयता ददइने छ । 

16) भर्हराहरूका स्वास््म सभस्माभा लफशेष गयेय स्तन क्मान्सय , ऩाठेघयको क्मान्सय रगामतका सभस्माहरू ऩर्हचान गयी 
सभाधान गनिका रालग दभक अस्ऩतारभा लन :शलु्क ऩयीऺण गने कामि बै यहेको छ । मसका रालग भर्हरा स्वास््म 
स्वमभ ्सेर्वका य आधायबतू स्वास््म केन्र , स्वास््म शाखा तथा दभक अस्ऩतारराई अझ फढी र्क्रमाशीर फनाउॉदै 
रलगनेछ साथै र्वषमगत लन्शलु्क स्वास््म जशर्वयहरू वडा स्तयभै सञ्चारन गयी जनचेतना अलबवृर्द्ध एवभ ्उऩचाय 
सेवाको र्वस्ताय गरयनेछ ।  

17) दभक नगय ऺेत्रलबत्र यहेका लनजी अस्ऩतार , स्वास््म जक्रलनकहरू, होलभमो तथा आमवेुददक जक्रलनकहरूफाट ऩरयचम -
ऩत्र प्राप्त जेष्ठ नागरयकहरूको लन्शलु्क स्वास््म ऩयीऺण गनि आवश्मक सभन्वम गरयनेछ । साथै आभा सयुऺा 
कामिक्रभ सदुृर्ढकयणका रालग फजेटको व्मवस्था गरयनेछ । 

18) भर्हरा स्वास््म जशऺा तथा आभा सयुऺा सम्फन्धी सचेतना कामिक्रभको प्रबावकारयताका रालग आवश्मक सभन्वम 
गरयने छ । 

19) दभक-७ जस्थत  येडक्रस  सोसाइटी  ऩरयसयभा सञ्चारन हनु रागेको फार अस्ऩतारभा फारफालरकाहरुका रालग 
सम्बार्वत भहाभायीको योकथाभ, लनमन्त्रण य उऩचायको व्मवस्था गनि प्रदेश सयकाय, सॊघीम सयकाय, सॊघ-
सॊस्थाहरुसॉग आवश्मक सभन्वम य सहमोग गरयनेछ । 

20) "स्वस्थ शहय, कुऩोषण यर्हत दभक नगय" को अलबमानराई साथिक फनाउन ५ वषि भलुनका फारफालरकाको रालग 
ऩोषण कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

21) आलथिक वषि 079/80 लबत्रभा सवै दभक नगयवासीहरूराई कोयोना बाइयस (कोलबड -१९) र्वरूद्धको फसु्टय 
डोजको व्मवस्थाऩन गरयनेछ ।  

22) ऺमयोग तथा कुष्ठयोग न्मूनीकयणका रालग स्वास््म शाखा , आधायबतू स्वास््म केन्र य दभक अस्ऩतारको सभन्वमभा 
प्रलतकायात्भक, लनदानात्भक तथा उऩचायात्भक सेवा प्रदान गने कामिराई लनयन्तयता ददइनेछ। 

23) दभक अस्ऩतारभा सञ्चालरत र्ट.लफ. तथा ART Center राई थऩ व्मवजस्थत फनाइनेछ । 

24) भर्हरा स्वास््म स्वमभ ्सेर्वकाहरूराई कामिक्रभभा र्पल्ड खटेको ददन खाजा खचि य भालसक मातामात खचि उऩरब्ध 
गयाइने छ ।  

25) भर्हरा स्वास््म स्वमभ ्सेर्वकाहरूराई कोष वृर्द्ध यअध्ममन भ्रभण खचिका रालग फजेट व्मवस्थाऩन गरयनेछ । 

26) भर्हरा स्वास््म स्वमॊसेर्वकाको रूऩभा नगयऩालरकाभा ६० वषि उभेयसम्भ सेवा गयी सेवा लनफतृ्त हनुे य १० फषि सेवा 
अवलध ऩयुा गरय काभ गनि असऺभ बएभा स्वमॊसेर्वकाहरूराई ददइने एकभषु्ट यकभ रु. 80 हजाय य सम्भान जनक 
लफदाई कामिक्रभराई लनयन्तयता ददइनेछ । 

27) भर्हरा स्वास््म स्वमॊसेर्वकाहरू अन्म कुनै सयकायी राबको ऩदभा कामियत यहेको बए दईु भध्मे कुनै एक ऩदभा 
भात्र कामियत हनु ऩाउने व्मवस्था रागू गरयनेछ। भर्हरा स्वास््म स्वॊमभ सेर्वककाफाट अवकास  हनु चाहेभा सेवा -
लनवृत्त सरु्वधा फयाफयको यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

28) रयक्त बएको य आवश्मकता बएका स्थानभा भर्हरा स्वास््म स्वमॊसेर्वकाको उजचत व्मवस्थाऩन गरयनेछ। 

29) भर्हरा स्वास््म स्वमॊभ ्सेर्वकाहरूराई नगयको ऩूणि खोऩ , ऩोषण, स्वास््म, सयसपाई, खलु्रा ददसाभकु्त अलबमान 
फारभैत्री रगामत अन्म अलबमानहरूभा सभेत ऩरयचारन गरयनेछ । 

30) भर्हरा स्वास््म स्वमॊसेर्वका सम्फन्धी कामिर्वलध लनभािण गरयनेछ । 
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31) र्वऩन्न तथा गरयफ ऩरयवायराई दभक नगयऩालरका अन्तगित यहेका अस्ऩतारभा उऩचाय नऩाएको कायणरे भतृ्म ुहनु 
नददन आवश्मक फजेटको व्मवस्था गरयनेछ ।  

32) भर्हरा स्वास््म स्वमॊसेर्वकाहरूराई स्वास््म लफभा लनशलु्क रुऩभा उऩरब्ध गयाइनेछ । 

33) दभक अस्ऩतारभा CT Scan य डाइरालसस सेवा र्वस्तायका रालग सम्फजन्धत लनकामभा आवश्मक ऩहर य सभन्वम 
गरयनेछ ।  

34) दभक नगयलबत्रका सतु्केयी, ५ वषिभलुनका फारफालरकाहरु य लनमलभत यगत चढाउन ुऩयेभा ल्माफ ऩयीऺण गयेफाऩत 
राग्ने यकभराई शोधबनाि गयी लनशलु्क गरयनेछ । 

35) नभनुाको रुऩभा र्हभारम भाध्मलभक र्वद्यारमभा सेलनटयी प्माड लडस्ऩोज गनि आवश्मक व्मवस्थाऩन गरयनेछ। 

36) दभक नगयऩालरका,  दभक येडक्रस य दभक अस्ऩतारफीच आवश्मक सभन्वम य सहकामिभा KHDC कामिक्रभराई 
लनयन्तयता ददइनेछ । 

37) दभक अस्ऩतार य आम्दा अस्ऩतार सदुृर्ढकयणका रालग आवश्मक फजेट र्वलनमोजन गरयनेछ । 

38) दभक नगयऩालरकाभा स्थामी फसोफास बएका गम्बीय प्रकृलतका दीघियोगी, अलत र्वऩन्न तथा र्वऩदभा ऩयेका ऩरयवायराई 
सेवा नदोर्हने गयी एक ऩटकका रालग फढीभा रू. १५ हजाय सम्भ वडा कामािरमको लसपारयसभा आलथिक सहामता 
उऩरब्ध गयाउन ेव्मवस्था लभराइनेछ । 

भर्हरा, फारफालरका तथा जेष्ठ नागरयक नीलत 
1) र्हॊसाऩीलडत य प्रबार्वत भर्हरा फारफालरका तथा जेष्ठनागरयकराई सॊयऺण गयी ऩनुस्थािऩना गयाइनेछ ।  

2) दभक नगयऩालरका ऺेत्रभा पेरा ऩयेका भानलसक रुऩभा र्वजऺप्त बएका य फेवारयसे सडक भानवहरुराई ऩनुस्थािर्ऩत 
गरयदै आएको कामिक्रभराई लनयन्तयता ददइनेछ ।  

3) ग्राभीण भर्हराहरुको जीवनस्तयभा सधुाय ल्माउन सभहुभा आफद्ध गयाइएका भर्हराहरुराइ लनमलभत फचत गने 
फानीको र्वकासराई लनयन्तयता ददई दताि प्रकृमाभा रलगनेछ ।  

4) रैंलगक र्हॊसा न्मनुीकयणका रालग रैंलगक र्हॊसा लनवायण कोषराई लनयन्तयता ददइनेछ ।  

5) नगयऩालरकाराई फारभैत्री नगयको रुऩभा र्वकास गनिका रालग वडाहरुराई फारभैत्री फनाउॉदै रैजाने नीलत अवरम्फन 
गरयनेछ ।  

6) फारश्रभ, फारर्ववाह र्वरुद्ध अलबमान चराइनेछ ।  

7) फारभैत्री नगय अलबमानभा फारफालरकाको सहबालगता सलुनजित गयी फार उद्यानको व्मवस्था गरयनेछ ।  

8) कुरतभा ऩयेका , सडकभा यहेका , र्वऩन्न, सॊयऺणको आ वश्मकता बएका फारफालरकारा ई सॊयऺणको व्मवस्था  
गरयनेछ।  

9) अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरुको जीवनशैरी सहज फनाउन र्वऩन्नता य भागरा ई भध्मनजय गयी  सीऩ र्वकास तथा 
आवश्मक आमआजिन तथा सॊयऺणको व्मवस्थाऩन गरयनेछ ।  

10) फौर्द्धक अऩाङ्गता य अर्टजभको सभस्मा ददनददनै फढ्दै गएकोरे योकथाभका रालग सचेतना अलबवृर्द्ध गरयनेछ ।  

11) अर्टजभ बएका फारफालरकाको श्रोत केन्र सञ्चारनराई लनयन्तयता ददइनेछ ।  

12) अऩाङ्गता बएका व्म जक्तहरुको त्माॊकरा ई लनयन्तय अद्या वलधक गयी ऺभता र्वकास तथा ऩनुस्थािऩनाका रालग 
योजगायभूरक कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

13) अऩाङ्गता बएका ग य घ वगिको काडि प्राप्त गयेका साभदुार्मक र्वद्यारमभा अध्ममनयत फारफालरका , र्वऩन्न 
फारफालरका, र्हॊसा प्रबार्वत फारफालरकाराई शैजऺक साभग्री, ऩोसाक, सहमोगी साभग्री आददको व्मवस्थाऩन गरयनेछ ।  
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14) र्वकास, सभरृ्द्ध य चेतनाफाट ऩछालड  ऩारयएका भर्हरा, आददवासी, जनजालत, दलरत, अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरु, भधेशी, 
भजुस्रभ य र्ऩछडा वगि साथै मौलनक अल्ऩसॊख्मकको सशक्तीकयणका रालग प्राथलभकताका साथ कामिक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ ।  

15) नगयका र्वकास लनभािण य सेवा प्रफाहका ऺेत्रभा  रैंलगक सभानता, सभावेशीता रगामतका सवारराई  कामािन्वमन 
गरयनेछ ।  

16) लनभािण बएका य हनु फाॉकी सॊयचनाहरुराई फहभैुत्री फनाउन ऩहर गरयनेछ ।  

17) रजऺत वगि य सभूदामका रालग सीऩ तथा ऺभता अलब वृर्द्धका रालग र्वलबन्न सयकायी य गैयसयकायी लनकाम सॉग 
सभन्वम गरयनेछ ।  

18) भानव फेचलफखन र्वरुद्धको दद वस, यार्ष्डम फारददवस, भर्हरा अलधकाय ददवस, अन्तयािर्ष्डम भर्हरा ददवस, १६ ददने 
अलबमान, जेष्ठ नागरयक ददवस आदद र्वशेष भहत्वका ददवसहरु भनाउने कामिराई लनयन्तयता ददइनेछ ।  

19) सयुजऺत आवास गहृको स्थामीबवन लनभािण प्रर्क्रमा अगालड फढाइनेछ ।  

20) जेष्ठनागरयकहरुको अनबुव हस्तान्तयणका रालग अन्तय-ऩसु्ता सीऩ हस्तान्तयण कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

21) जेष्ठनागरयकसॉग सम्फजन्धत कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।   

22) ससु्त श्रवणहरुको सहजताका रालग दोबाषे तालरभराई लनयन्तयता ददइनेछ । 

 

सशुासन तथा ऩायदजशिता सम्फन्धी नीलत 
सशुासन तथा स्थानीम सेवा व्मवस्थाऩन  
1) नगयऩालरकाफाट कामिसम्ऩादन गदाि ऩायदशॉ, जवापदेही य सहबालगताभूरक प्रर्क्रमा अवरम्फन गनि आवश्मकता 

अनसुाय साविजलनक सनुवुाई, खचि साविजलनकीकयण, साभाजजक रेखाऩयीऺण रगामतका कामिक्रभराई लनयन्तयता 
ददइनेछ । 

2) जनप्रलतलनलध य कभिचायीहरुको आचायसॊर्हता ऩारनाराई ऩूणि प्रबावकायी फनाउन सभीऺा गदै आवश्मक ऩरयभाजिन 
गरयनेछ । 

3) नागरयक वडाऩत्र भापि त सेवाग्राहीराई जानकायी गयाउने नीलतराई व्मावहारयक फनाइनेछ । 

4) नगयऩालरकाको सेवा  प्रवाह तथा काभ  कायफाहीराई लछटो, छरयतो चसु्तदरुुस्त य व्मवजस्थत गनि  कभिचायीका रालग 
आवश्मक प्रोत्साहन तथा उत्प्रयेणाका र्क्रमाकराऩराई लनयन्तयता ददइनेछ । 

5) नगयऩालरकाको स्वीकृत दयफन्दीभा कामियत कयाय, ज्मारादायी, साभाजजक ऩरयचारकका रुऩभा कामियत कभिचायीराई 
प्रदान गदै आएको सेवा सरु्वधाहरुराई लनयन्तयता ददइनेछ । 

6) आमोजना य कामिक्रभको तजुिभा, अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गने कामिभा त्माङ्क, बौगोलरक सूचना प्रणारी, स्रोत नक्सा 
तथा गरयफी नक्साङ्कनको प्रमोगराई अझ प्रबावकायी रुऩरे रागू गरयनेछ । 

7) जग्गा प्राप्त बएका वडाहरुको कामािरम बवन लनभािण गने कामि सम्ऩन्न बई सकेको छ । वडा कामािरमहरुराई वडा 
सेवा केन्रको रुऩभा र्वकास गरयनेछ । सेवा केन्रभा सयुऺा, स्वास््म, सबाहर, लभनी कवडि हर तथा नगयऩालरका 
लबत्र यहेका सफै र्वषमगत कामािरमराई सेवा प्रवाह गने थरो फनाउनऩहर गरयनेछ । 

8) जनप्रलतलनलध य कभिचायीहरुको ऺभता र्वकास मोजना, २०७९ अनसुाय आवश्मक कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

9) नगयऩालरका य वडा कामािरमफाट प्रदान हनुे सेवाराई चसु्तदरुुस्त फनाउन आवश्मक सभन्वम य सहकामि गरयनेछ । 

10) अन्तय शाखा सभन्वमका रालग र्वशेष कामिमोजना फनाई रागू गरयनेछ । 

11) नगयऺेत्र लबत्र सञ्चालरत मोजना तथा कामिक्रभहरुको अनगुभन गरयनेछ । 
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12) कामािरमभा आलथिक अनशुासन कामिभा सहमोग ऩमुािउन ेर्वलबन्न  Slogan  हरुको व्मवस्था गरयनेछ । 

13) नगय प्रहयी य र्वऩद्को सभमभा खर्टने कभिचायीहरुराई तालरभ ददई आफ्नो कामिऺ ेत्रको काभभा खर्टन प्रोत्सार्हत 
गरयनेछ । 

14) नगयऩालरका अन्तयगतका सफै वडा कामािरमहरुभा काभको चाऩराई भध्मनजय गयी कभिचायीको उजचत व्मवस्थाऩन 
गरयनेछ।         

15) दभक नगयलबत्र यहेका र्वषमर्वऻहरु ऩर्हचान गयी अलबरेखीकयण गरयनेछ । साथै त्मस्ता र्वऻहरुको र्वऻताराई 
नगयको र्वकासका रालग उऩमोग गरयनेछ । 

16) घयेर ुतथा मातामात कामािरमको सेवा कामािरम दभक नगयऩालरकाभा ल्माउन ऩहर गरयनेछ । 

17) र्वऩन्न आवास फस्ती तथा साविजलनक सम्ऩजत्त सॊयऺण गनि वडा कामािरमहरूराई जजम्भेवायी ददनका रालग आवश्मक 
व्मवस्था गरयनेछ । 

 

आन्तरयक लनमन्त्रण नीलत 
1) नेऩारको प्रचलरत काननुरे तोकेफभोजजभ आन्तरयक रेखाऩयीऺण य सभऩयीऺण गने कामिराई लनयन्तयता ददइने छ । 

2) नगयऩालरकाको ऺेत्रालधकाय अन्तगितका लनकामहरु, वडा कामािरम, र्वद्यारम य आधायबतू एवभ ्शहयी स्वास््म सॊस्थाहरुराई 
सभेत रेखाऩारन य जजन्सी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी तालरभ प्रदान गयी फेरुज ुलनमन्त्रणका रालग सऺभ फनाइने छ। 

3) याजस्वका दयहरुको जानकायी साथै आलथिक वषिभा हनुे याजस्वका दामया वृर्द्धका रालग वडा कामािरम य सम्फजन्धत 
लनकामसॉग अन्तयकृमा कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

4) दभक नगयऩालरकाको फेरुज ुलनमन्त्रणका रालग उऩबोक्ता सलभलत, सम्फजन्धत शाखा य र्वबागहरुराई अलबभखुीकयण 
कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

5) भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमरे फेरुज ुकामभ गयी राभो सभमसम्भ पछ्यौट हनु नसकेका फेरुजकुो एकीकृत रगत कामभ 
गयी पछ्यौटका रालग आवश्मक ऩहर गरयनेछ। 

6) आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारी य आन्तरयक अनगुभन कामिर्वलध रगामतका काननु तजुिभा गयी स्वभलु्माङ्कन य र्वत्तीम जोजखभ 
भलु्माङ्कन सचुकहरुभा सधुाय ल्माउनकुा साथै फेरुज ुलनमन्त्रण गरयनेछ। 

याजश्व ऩरयचारन नीलत 
1) तोर्कएको सभमभै कय फझुाउन ेउत्कृष्ट कयदाताराई छनौट गयी सम्भान गरयनेछ । 
2) याजश्व सॊकरन कामिराई प्रबावकायी फनाउन दभक उद्योग वाजणज्म सॊघ, आन्तरयक याजश्व कामािरम य अन्म 

सयोकायवारा सॊस्थाहरूसॉग सभन्वम य सहकामि गरयनेछ । 
3) आ.व. ०७९/८० देजख याजश्व बकु्तानीका रालग इ-ऩेभेन्ट प्रणारी रागू गरयनेछ । 
4) नगयऩालरकारे लरन ेसफै र्कलसभका याजश्वहरू क्रभश् सफ्टवेमय प्रणारीभा आवद्ध गरयनेछ । 
5) नेऩार चाइना इण्डर्ष्डमर भैत्रीऩाकि  सञ्चारनभा आएको १० फषिसम्भ स्थानीम कय छुट गरयनेछ । 
6) वैदेजशक अध्ममनभा जान ेर्वद्याथॉहरूराई सम्ऩजत्त भूल्माॊकन दस्तयुभा ७५ प्रलतशत छुट ददइनेछ। 
7) राभो सभमदेजख वक्मौताको रूऩभा यहेको व्मवसाम कयराई कयको दामयाभा ल्माउन त्मस्ता फक्मौता यहेका 

कयदातारे कय २०७९ ऩौष भसान्त लबत्र फझुाउन आएभा ऩलछल्रो ३ आलथिक फषिको व्मवसाम कय लरई सो भा 
राग्न ेजरयवाना य फाॉकी अवलधको वक्मौता यहेको व्मवसाम कय छुट गरयनेछ । 

8) भर्हरा उद्यभी सभहुदताि गदाि राग्न ेव्मवसाम कय लभनाहा गरयनेछ । 
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9) आलथिक वषि ०७८/७९ भा सॊकरन बएको आन्तरयक स्रोतको याजश्वराई आधाय भानी आगाभी आलथिक वषिभा 
वडाहरूफाट रक्ष्म बन्दा फढी याजश्व सॊकरन गनि प्रोत्साहन हनु ेगयी भाऩदण्ड तमाय गरयनेछ । 

10) दभक नगयऩालरकाराई कामिऺ ेत्र फनाई सञ्चारनभा यहने साना सवायी (इ-रयक्सा) साधनको कामिर्वलध फनाई कयको 
दामयाभा ल्माइनेछ । 

11) घयवहार कय सङ्करन कामिर्वलध, २०७७ भा सभमानकुुर लनमभानसुाय सॊशोधन गरयनेछ । 
12) सम्ऩजत्त कय य व्मवसाम कय चार ुआलथिक वषिको असोज भर्हनालबत्र फझुाउॉदा १५% य ऩौष भर्हना लबत्र फझुाउॉदा 

१०% छुट ददइनेछ । 
13) नगयऩालरकाको स्वाभीत्वभा यहेका ऩसर कवरको भालसक बाडाको हकभा भर्हना सर्कएको अजन्तभ ददनफाट ३० 

ददनसम्भ बाडा फझुाउॉदा जरयवाना छुट गरयनेछ । सो सभम  बन्दा र्ढरो फझुाएभा १०% जरयवाना लरई असरु 
गरयनेछ । एक वषिको एकभषु्ठ बाडा फझुाएभा १०% छुट ददइनेछ । 

शहयी र्वकास तथा बवन लनभािण नीलत 
1) दभक सबाहर, दभक भ्मू टावय , नेऩार चाइना इण्डर्ष्डमर फे्रण्डलसऩ ऩाकि जस्ता यार्ष्डम गौयवका आमोजनाहरू लनभािण 

सम्फन्धी प्रर्क्रमा अजघ फर्ढयहेको छ । मी आमोजनाहरूको लनभािण कामि सभमभै सम्ऩन्न गनि आवश्मक सभन्वम , 

सहजीकयण य ऩहर गरयनेछ । दभक सबागहृको लनभािण कामि सम्ऩन्न हनुे अवस्थाभा यहेकोरे सो सबागहृ 
सञ्चारनको आवश्मक प्रफन्ध गरयनेछ । 

2) दभक फसऩाकि को ऺेत्र साॉघरुयदै गएकोरे सो फसऩाकि राई Multi Layer City Park को रूऩभा लनभािण गनि शहयी 
र्वकास भन्त्रारमफाट लड.र्ऩ.आय. तमाय बइसकेको छ । आ.व. 079/80 भा सॊघीम सयकायको सभन्वमभा लनभािण 
प्रर्क्रमा अजघ फढाइनेछ । साथै पाल्गनुन्द फसऩाकि को लडर्ऩआय तमाय गयी आ.व. 079/80 भा सॊघीम सयकायको 
सभन्वमभा लनभािण प्रर्क्रमा अजघ फढाइनेछ । 

3) दभक-3 जस्थत भ्मू टावय आसऩास ऩर्हरो चयणभा करयफ 50 र्वगाह जग्गा land pooling भापि त आधलुनक फजाय 
सर्हतको व्मवजस्थत फसोफासको रुऩभा र्वकास गरयनेछ । 

4) फस्ती र्वकास, शहयी मोजना तथा बवन लनभािण सम्फन्धी आधायबतू लनभािण भाऩदण्ड, २०७२ राई ऩूणि रुऩभा ऩारना 
गदै बकूम्ऩफाट हनुे ऺलतराई न्मूनीकयण गनि घय नक्सा ऩासराई अझ व्मवजस्थत गदै रलगनेछ ।  

5) मसै आ.व. फाट घय नक्साऩास प्रर्क्रमाका रालग Digital Permit System रागू गरयनेछ ।  

6) घय फनाउने लनभािणकभॉको सयुऺाका रालग भजदयु बराई तथा सयुऺाकोष स्थाऩना गरयनेछ । उक्त कोषभा लनभािण 
व्मवसामी य घयधनीरे सभेत रागत व्महोने गयी लनदेजशका फनाई रागू गरयने छ । 

7) भखु्म शहयी ऺेत्रभा लनजी तथा साभदुार्मक बवन लनभािण गदाि अण्डयग्राउण्ड ऩार्कि ङको प्रावधान याखी नक्सा ऩेश 
गयेभा सो भा राग्ने दस्तयुभा २५ प्रलतशत छुट गरयने छ । 

8) दभक फजायको सौन्दमिकयणका रालग नगयभा यहेका होलडिङ फोडि य र्वऻाऩन ऩोष्टयहरुको उजचत व्मवस्थाऩन 
गरयनेछ। 

9) फजाय ऺेत्रभा यहेका खारी जलभनराई बाडाभा लरई साविजलनक लनजी साझेदायी (PPP) भोडरफाट सशलु्क ऩार्कि ङको 
व्मवस्था गरयनेछ । 

10) उज्मारो दभक लनभािणका रालग नगय ऺेत्रलबत्र यहेका सडक फत्तीहरुको ऩोर नम्फरयङ गयी सम्फजन्धत वडा सलभलत 
भापि त टोर ऺेत्रभा ऩने सडक फत्तीको सॊयऺण य भभितका रालग टोरसॉग साझेदायी गयी व्मवस्थाऩन गरयने छ । 

11) र्वद्यतु र्वस्ताय हनु फाॉकी यहेका टोर फस्तीहरुभा र्वद्यतु प्रालधकयणसॉगको सहकामिभा आ.व.  ०७९/80 भा 
र्वद्यतुीकयण गरयने छ । 
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12) र्वद्यतु बोल्टेजको सधुाय गने कामिका रालग प्रदेश तथा सॊघीम सयकायसॉग ऩहर गरयनेछ । 

13) नगयऺेत्रलबत्र यहेका खोराखोल्सीहरुको भाऩदण्ड तोकी कामािन्वमन गरयने छ । 

14) नगयऺेत्रलबत्र यहेका सडक फत्तीहरुको ददगो सञ्चारनका रालग उऩबोक्ताराई जजम्भेवाय फनाइनेछ । 

15) आ.व. 079/80 भा दभक नगयऩालरका ऺेत्रको यतवुा खोराफाट भावा खोरासम्भ याजभागिभा सडक फत्ती जडान 
कामिराई ऩूणिता ददइनेछ । 

16) दभक-६ भा नभूना फजाय लनभािण सम्ऩन्न बई सञ्चारनभा आएको य मसराई सन्ध्माकारीन तथा सनु्दय शान्त 
फजायको रुऩभा सञ्चारन गनि सयोकायवाराहरुसॉग सभन्वम गरय आवश्मक प्रर्क्रमा अगाडी फढाइनेछ। 

17) दभक ७ जस्थत ऩॊचभखुी टोर य ऩश ुहाटभा यहेको दभक नगयऩालरकाको जलभनभा र्वस्ततृ ऩरयमोजना प्रस्ताव तमाय 
गयी व्मवजस्थत फजाय लनभािण गयी सञ्चारन गरयनेछ । 

18) दभक १० जस्थत सेतभुायी फजायको लनभािण कामि शरुुवात बइसकेकोरे फाॉकी कामिहरुराई आ.व. 079/80 भा 
लनयन्तयता ददइनेछ । 

19) दभक नगयऩालरकाफाट नगय फस सञ्चारनका रालग मातामात व्मवसामीहरुसॉग सहकामि गयी सञ्चारन गने व्मवस्था 
लभराइने छ ।  

20) नगयऩालरकाको स्वालभत्व य बोगालधकाय कामभ बएका एवभ ्सयकायी ऐरानी ऩतॉ जग्गाभा बएको अलतक्रभण 
नगयऩालरकारे हटाउने छ । नगयऩालरकाको नाउॉभा यहेका एवभ ्सयकायी ऐरानी ऩतॉ जग्गाको अलतक्रभण हटाउॉदा 
बलूभहीन, सकुुम्फासीहरुराई नगयऩालरकारे उऩमकु्त स्थानभा घय लनभािण गयी फसोवासको व्मवस्था लभराइनेछ । 

21) नगय ऺेत्रलबत्र सवायी मातामात य ऩार्कि ङ व्मवस्थाऩनका रालग मातामात तथा ट्रार्पक व्मवस्थाऩन कामिर्वलध , २०७६ 
राई सभसाभर्मक फनाई कामािन्वमन गनि आवश्मक फजेटको व्मवस्था गरयनेछ । 

22) घयनक्सा ऩास गदाि घयको अगा लड भाऩदण्ड अनसुायको ऩक्की नारा वा कम्तीभा Protection Wall लनभािण गने नीलत 
रागू गरयनेछ । 

23) नगय ऺेत्रलबत्र लनभािण बइसकेका तथा नमाॉ लनभािण हनुे सफै र्कलसभका लनजी तथा साविजलनक बवनहरुको नक्साऩास 
अलनवामि रुऩभा गनुिऩने नीलत रागू गरयनेछ ।  

24) अण्डयग्राउण्ड ऩार्कि ङ्गको व्मवस्था गयी लनभािण गरयने लनजी तथा साभदुार्मक बवनराई नक्साऩास दस्तयुभा ५०% छुट 
ददइनेछ । 

25) सडक फत्ती भभित तथा सम्बायका रालग वडा कामािरम य टोर र्वकास सॊस्थासॉग सभन्वम गने व्मवस्था लभराइनेछ। 

सञ्चाय तथा सूचना प्रर्वलध नीलत 
सूचना प्रर्वलध 
1) दभक नगयऩालरका कामािरम य भातहतका सफै वडा कामािरम , स्वास््म चौकी , आधायबतु स्वास््म चौकीभा 

लसलसर्टबी क्माभेया जडान गयी लनमलभत अनगुभन गने प्रणारीको र्वकास गरयनेछ । 
2) दभक नगयऩालरका य भातहतका सफै कामािरम , दभक अस्ऩतार तथा फसऩाकि  रगामत साविजलनक स्थरभा लनशलु्क 

वाइपाइको सेवा उऩरब्ध गयाइनेछ। 
3) ऩालरकाको कामािरम य भातहतका सफै कामािरमहरुभा साझा य ए कीकृत प्रणारी, Office Automation Software 

को प्रमोगराई लनयन्तयता ददइनेछ। 
4) दभक नगयऩालरका , वडा कामािरम , स्वास््म चौ की, र्वद्यारमहरुभा इ-हाजजयीराई लनयन्तयता तथा नबएका 

स्थानहरुभा थऩ गयी अनगुभन गने व्मवस्था लभराइनेछ। 
5) सेवा प्रवाहराई प्रर्वलधभैत्री फनाई Paperless Governance  को अवधायणा र्वकास गरयनेछ । 
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6) आ॰ व॰ ०७९/८० देजख घयनक्सा ऩासका रालग E-Building Permission System रागू गरयनेछ।  
7) GPS प्रणारीभा आधारयत House Numbering तथा Street Addressing गरय प्रेट टाॉस गरयनेछ। नगयऩालरकाको GIS 

based Infrastructure Mapping, Resource Mapping गयी Open Data Portal र्वकास गरयनेछ। 
8) सशुासन तथा शाखागत रयऩोर्टिङको रालग प्रणारी र्वकास गरयनेछ। 
9) सफै साभदुार्मक र्वद्यारमहरुभा क म्तीभा १ वटा क म्प्मटुय ल्माव सर्हतको अनरा इनफाट सभेत जशऺण लसकाई 

र्क्रमाकराऩ गनि सर्कने व्मवस्था लभराइने छ।  
10) दभकको स्वास््म चौकी तथा आधायबतु स्वास््म चौकीफाट क्रभश् Tele Medicine, Online Reporting सेवा प्रवाह 

सरुु गरयनेछ । 
11) गनुासो व्मवस्थाऩन केन्र, Call Center, सूचना केन्रको सरुुवात गरयने छ। 
12) दभक नगयऩालरका तथा सफै वडा कामािरमहरुभा , र्वलबन्न चोकहरुभा लडजजटर सूचना ऩा टीको व्मवस्था गदै 

रलगनेछ। 
13) ऩौष भसान्त अजघ सम्ऩूणि कयदाताहरुराई कय फझुाउन Bulk SMS भापि त जानकायी गयाउने प्रणारीको र्वकास 

गरयने छ। 
14) मवुाहरुराई योजगा यीको सलुनजितता तथा लसऩ र्वकासको रालग Networking, Graphics, Software Developement, 

App Development आददको Incubation Program रागू गरयने छ।  
15) नगयका फजाय ऺेत्र तथा अन्म ठाउॉहरुभा दभक उद्योग वाजणज्म सॊघ तथा अन्म  र्वलबन्न  सॊघ सॊस्था हरुसॉगको 

सहकामिभा CCTV जडान गरयने छ।  
16) नगयऩालरकाको वे फसाइटराई अद्यावलधक याखी भहत्वऩूणि लनणिम , जानकायी य सूचनाहरुराई वे फसाइटभा याख्न े

कामिराई प्रबावकायी फनाइनेछ। 
17) दभक अस्ऩतारभा Queue Management System, Free Wifi, IT Friendly Waiting room को व्मवस्था लभराइने 

छ। 
18) दभक नगयऩालरकाको डाटा सेन्टयराई थऩ व्मवजस्थत गरयने छ। 
सञ्चाय नीलत 

1) व्मावसार्मक ऩत्रकारयताराई प्रवधिन गदै नगयऩालरका लबत्र दताि तथा सूजचकृत बई दभकराई कामिऺ ेत्र फनाएय 
सॊचारन बएका सॊचाय भाध्मभहरुराई आवश्मक सहमोग गरयने छ । 

2) नगयऩालरकाका गलतर्वलधहरुका फाये आभ  नगयवासी सभऺ ससूुजचत गनि सभम सभमभा ऩत्रकाय सम्भेरन भापि त 
जानकायी गयाईनेछ । 

3) नगयऩालरकाका सभग्र गलतर्वलधहरुराई चौभालसक फरेुर्टन प्रकाशन गयी साविजलनक गरयने छ। 
4) दभक नगयलबत्र स्थाऩना बई सॊचारनभा यहेका एप॰ एभ॰ येलडमो, टेलरलबजन, ऩत्रऩलत्रका, अनराईन खफय तथा सॊचाय 

भाध्मभहरुसॉग सहकामि गने नीलतराई लनयन्तयता ददईनेछ ।  
सॊस्कृलत य ऩमिटन प्रवद्धिन नीलत 
1) र्वयाट फदु्ध ऩाकि  लनभािण कामिको र्वस्ततृ ऩ रयमोजना प्रलतवेदन फभोजजभ घेया फाया लनभािण गने कामि बइयहेको छ । 

आलथिक वषि 079/80 भा वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकनको कामि सम्ऩन्न गयी लड.र्ऩ.आय. फभोजजभ थऩ लनभािण कामि 
अजघ वढाउन सॊघीम सयकायसॉग ऩहर गरयनेछ ।   
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2) दभक नगयको ऩमिटन प्रवद्धिन तथा र्वकासका रालग नगयस्तयीम ऩमिटन प्रवद्धिन सलभलत फनाई ऩमिटन ऩूवािधाय र्वकास 
तथा ऩमिटन प्रवद्धिन मोजना तमाय गरयनेछ ।  

3) दभकजस्थत बटुानी शयणाथॉहरूको जशर्वय यहेको स्थानराई बटुानीहरूको साॉस्कृलतक ऩर्हचान सर्हतको शयणाथॉ 
सॊग्रहारम लनभािण गयी आकषिक ऩमिटकीम गन्त व्मको रूऩभा र्वकास गनि जशर्वयभा राभो सभमदेजख फसोफास गयी 
तेस्रो भरुकुभा ऩनुवािस गएका य जशर्वयभा यहेका बटुानी शयणाथॉ , दात ृलनकामहरू , नेऩार सयकाय य प्रादेजशक 
सयकायसॉग सभेत उक्त ऩरयमोजना सञ्चारन गनि साझेदायी गरयनेछ । 

4) दभक वडा नॊ. ८ भा फहजुातीम सॊग्रहारम लनभािणका रालग र्वस्ततृ ऩरयमोजना प्रलतवेदन तमाय गरयनेछ। 

5) दभक नगयऩालरका ऺेत्रलबत्रका ग्राभथान (भहायाजथान) को जग्गाराई र्वष्ततृ मोजना लनभािण गयी साॉस्कृलतक य 
भनोयञ्जनात्भक ऩाकि को रूऩभा र्वकास गरयनेछ । 

6) दभक नगयऩालरका वडा नॊ. १० जस्थत लसॊहदेवी भा.र्व.को जग्गाभा र्वऻान ऩाकि  (Science Park) लनभािणका रालग 
र्वस्ततृ ऩरयमोजना प्रलतवेदन लनभािण गनि नेऩार र्वऻान तथा प्रर्वलध प्रलतष्ठानसॉग सहकामि गयी लन भािण कामिराई अजघ 
वढाइनछे । दभक ८ को सयस्वती भार्वको जग्गाराई व्मवस्थाऩन गरयनेछ। 

7) दभक नगयऩालरका वडा नॊ . ९ भा यहेको गु म्फा लनभािण कामिराई ऩूया गनि साझेदाय सॊस्थाहरूसॉग सभेत सहकामि 
गरयनेछ ।   

8) ऩमिटकहरूराई आकर्षित गनि दभक नगय गौयवका आमोजनाहरू लछटो य प्रबावकायी कामािन्वमनका रालग ऩहर 
गरयने छ । 

9) दभक जस्थत होटरहरूराई ऩमिटनभैत्री फनाउन आलत्मता सम्वन्धी तालरभ सञ्चारन गने व्मवस्था गरयने छ ।  
10) व्माऩारयक, ऩमिटकीम तथा खाद्य भेरा य भहोत्सवहरूराई व्मवजस्थत फनाउन सहमोग गरयने छ ।  
11) दभक वडा नॊ. २ भा यहेको शर्हद वन वार्टकाराई “दभक ऩमिटन ऩाकि” को रूऩभा र्वकास गनि र्वस्ततृ ऩरयमोजना 

प्रलतवेदन तमाय बैसकेको छ । सो लनभािण कामिराई आलथिक वषि ०७ ९/80 भा सॊघीम य प्रदेश सयकाय तथा 
नगयऩालरकाको सॊमकु्त रगानीफाट ऩूया गनि तीव्रता ददइनेछ ।  

12) दभक वडा नॊ.३ जस्थत बटुानी शयणाथॉ जशर्वय उत्तयको चौयीभा लसभसाय ऺेत्र लनभािणका रालग सॊबाव्मता देजखएकोरे 
उक्त स्थानभा र्वशार ऩोखयी लनभािण गने कामिराई ऩूणिता ददइनेछ । 

13) आलथिक वषि ०७9/80 भा दभक ७ जस्थत दभक येडक्रस ऩजिभ योज गाडेन लनभािण कामि सम्ऩन्न गरयनेछ ।  
14) सॊस्कृलत सॊयऺण य ऩमिटन प्रवद्धिनका रालग प्रथभ नागरयक लधभार जालत एवभ ्अन्म जनजालतहरूका करा य सॊस्कृलत 

प्रवद्धिन सम्वन्धी र्वशेष कामिक्रभहरू सञ्चारन गनिका रालग वजेट व्मवस्था गरयनेछ । 

15) सार्हत्मकरा, सॊस्कृलत, बाषाको अध्ममन य अनसुन्धानका रालग दभक प्रऻा प्रलतष्ठान भापि त कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ 
साथै दभक प्रऻा प्रलतष्ठान भापि त बाषा , सार्हत्म, करा तथा सॊस्कृलतको सॊयऺण , प्रवद्धिन य र्वकासका लत्रमाकराऩहरू 
सञ्चारन गने य बाषा, सार्हत्म, करा तथा सॊस्कृलतभा मोगदान ऩमुािउने व्मजक्तत्वराई नगय सार्हत्म ऩयुस्काय प्रदान गने 
कामिक्रभराई लनयन्तयता ददइने छ । 

16) प्रदेश स्तयीम प्रऻा प्रलतष्ठान स्थाऩना गनि सॊघीम य प्रदेश सयकायसॉग साथिक ऩहर गरयनेछ ।  
17) वडा नॊ.७ य ८ भा यतवुा खोराको फाॉधभा शरुू गरयएको वृऺयोऩण मोजनाराई वार्कङ्ग जस्ट्रट (Walking Street) को 

रूऩभा र्वकास गनि आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

18) सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायसॉगको सहमोग य सभन्वमभा सडक सनु्दयता कामिक्रभ सञ्चारन गरयने छ। 

19) दभकजस्थत र्वलबन्न साविजलनक स्थरहरूभा ऩाकि  तथा ऩमिटकीम ऺेत्र र्वकासका रालग लनजी ऺेत्रको रगानी आकि र्षत 
गने नीलत लरइनेछ । 
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20) दभक नगयऩालरकाका ऩमिटकीम गन्तव्महरूभा र्फ्र वाइपाइको व्मवस्थाका रालग सम्फजन्धत सेवा प्रदामक सॊस्थासॉग 
सभन्वम गयी इन्टयनेट जडान कामि अजघ फढाइनेछ ।  

21) नगय ऺेत्रलबत्र यहेका धालभिक , साॉस्कृलतक, ऩयुाताजत्वक स्थानहरू भठभजन्दय, गमु्फा, ग्राभथान तथा भहायाजथान, भाङ्गर्हभ, 

भदयसा, चचि आददको सॊयऺण गरयने छ य आलथिक वषि 079/80 भा त्मस्ता स्थानहरूको छुटै्ट प्रोपाइर तमाय गने 
कामिराई ऩूणिता ददइनेछ ।  

22) दभक ३ भा यहेको ऐलतहालसक बकूम्ऩ दयाय यहेको ऺेत्र सॊयऺण य सम्वद्धिन गयी ऩमिटकीम ऺेत्रको रूऩभा र्वकास 
गनि र्वस्ततृ ऩरयमोजना प्रलतवेदन तमाय गरयनेछ । 

23) दभक जस्थत होटर तथा रजहरूको अनगुभन तथा भूल्माॊकन गयी भाऩदण्ड अनसुाय सञ्चारन बएकाहरूराई सम्भान 
गरयनेछ ।   

24) दभक नगयऩालरका वडा नॊ. १० भा यहेको इन्रेणी तारको र्वस्ततृ ऩरयमोजना प्रलतवेदन तमाय बई फहवुषॉम लनभािण 
कामि प्रायम्ब बइसकेको छ । एक र्करोलभटय बन्दा राभो सो तारको सॊयऺण य र्वकास गयी आकषिक ऩमिटकीम 
ऺेत्रको रूऩभा र्वकास गदै रलगनेछ , साथै दभक नगयभा यहेका ऩशऩुलत लसभसाय , राजेको फाॉध रगामत अन्म सफै 
तार य लसभसाय ऺेत्रको सॊयऺण य र्वकासराई लनयन्तयता ददइनेछ । 

25) दभक नगयऩालरका वडा नॊ. ७ य ८ भा यहेको यातेहोरीको र्वस्ततृ ऩरयमोजना प्रलतवेदन तमाय गयी आकषिक ऩैदर 
भागिको रूऩभा र्वकास गरयने छ । 

26) करा, सॊस्कृलतको प्रवद्धिन गनिका रालग दभक ९ जस्थत कदभ लथएटयराई थऩ व्मवजस्थत गनिका रालग सॊघ तथा 
प्रदेश सयकायसॉग सभन्वम गरयनेछ । 

साविजलनक लनजी साझेदायी य गैह्रसयकायी सॊस्था सम्फन्धी नीलत 
1) नगयऩालरकाको लसलभत साधन य स्रोतफाट अलधकतभ उऩरजब्ध हालसर गनि लनजी ऺेत्र आकर्षित हनुे खारका ठूरा 

तथा आमभूरक आमोजना य कामिक्रभहरू लनभािण तथा सञ्चारन गदाि साविजलनक लनजी साझेदायीको अवधायणा 
अनसुाय अजघ वढाउन ेनीलत लरइनेछ। 

2) द एलसमा पाउण्डेशन अन्तगित स्थानीम सयकाय सफलरकयण (CEO) कामिक्रभफाट दभक नगयऩालरकाभा सञ्चालरत 
कामिक्रभराई लनयन्तयता ददई नगयको र्वकास य सेवाप्रवाहको ऺेत्रभा थऩ सहमोगका रालग सभन्वम य ऩहर 
गरयनेछ। 

3) सयुजऺत आप्रवासन ऩरयमोजना कामिक्रभ (SAMI) राई लनयन्तयता ददइनेछ । 
4) दभक नगय ऺेत्रभा यहेका जचस्मान गहृ (Cold Storage) भा कृषकहरूको ऩहुॉच वृर्द्ध गनि नगयऩालरकारे आवश्मक 

सहमोग, सभन्वम य सहजीकयण गनेछ। 
5) इरभ प्रजशऺण केन्रको जग्गाराई आमभूरक ढॊगरे व्मवस्थाऩन गनि दभक उद्योग वाजणज्म सॊघसॉग सभन्वम गयी 

र्वस्ततृ ऩरयमोजना प्रलतवेदन तमाय गरयनेछ। 
6) सडक सयुऺा य व्मवस्थाऩन, ऩार्कि ङ तथा भेरा, भहोत्सव रगामतका कामिहरूभा दभक उद्योग वाजणज्म सॊघ, होटर 

व्मवसामी सॊघ य साभाजजक सॊघ-सॊस्थाहरूसॉग साझेदायी गरयनेछ। 
7) जनचेतना, तालरभ, अलबभखुीकयण, सशजक्तकयण जस्ता कामिक्रभहरूभा साभाजजक सॊघ सॊस्था य गैय सयकायी सॊघ 

सॊस्थाहरूसॉग सहकामि तथा साझेदायी गरयनेछ। 
8) दभकउद्योग वाजणज्म सॊघको सहकामिभा कामिक्रभ गने गयी फजेट व्मवस्था गने कामिक्रभराई लनयन्तयता ददइनेछ। 
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9) गैय सयकायी सॊस्थाहरूरे कामिक्रभ सञ्चारन गदाि नगयऩालरकासॉग सभन्वम गयी नगयऩालरकारे तोकेको ऺेत्रभा गनुि 
ऩनेछ । साथै कामिक्रभको वार्षिक प्रगलत र्ववयण नगयऩालरकाभा ऩेश गनुि ऩनेछ । मसयी ऩेश बएको कामिक्रभ 
नगयऩालरकाको फरेुर्टनभा प्रकाशन गरयनेछ । 

फजाय अनगुभन तथा उऩबोक्ता र्हत सॊयऺण नीलत 
1) खाद्य प्रमोगशारा ऩूणि रुऩभा सञ्चारनभा ल्माइने छ । 

2) खाद्य प्रमोगशाराको कामि अझै प्र बावकायी फनाउन आव श्मकता अनसुाय क्मालरबे्रसन (calibration), भभित य 
साभग्रीहरु खरयद गरयने छ ।     

3) एकालधकायमकु्त, लनषेलधत य अनजुचत व्माऩारयक र्क्रमाकराऩफाट उऩबोक्ताभालथ हनुे ऺलत कभ गनि लनमलभत रुऩभा 
फजाय अनगुभन गरयने छ । अनगुभनका क्रभभा कुनै खाद्य ऩदाथिभा सभस्मा देजखए वा खाद्य ऩदाथिको गणुस्तय 
सम्फन्धी गनुासो आएभा फजाय अनगुभन कामिर्वलध अनसुाय खाद्य ऩदाथिको नभनुा लरई खाद्य ऩरयऺण प्रमोगशाराभा 
सो नभनुाको ऩरयऺण गरयने छ ।  

4) होटर/ येस्टुयेन्ट/क्माजन्टन आददभा खाद्य स्वच्छताराई केही सहज ढॊगफाट फझुाउन य रागू गनिका लनजम्त होटर/ 
येस्टुयेन्ट/ क्माजन्टन ब्मवसाम सञ्चारन गने सञ्चारकका रालग खाद्य स्वच्छता तालरभ आमोजना गरयनेछ । 

5) दभक नगय ऺेत्र लबत्र यही सञ्चारन ग रयॊ दै आएका जस्ट्रट पुड लफके्रताहरुराई खाद्य स्वच्छता य जी.एच.ऩी तालरभ 
प्रदान गरयनेछ । 

6) दभक नगयलबत्र यहेय सञ्चारन बईयहेका र्वलबन्न खाद्य ऩदाथि उत्ऩादक य व्मवसामीहरुराई खाद्य स्वच्छता (जी.एभ.ऩी 
/HACCP) तालरभ कामिक्रभको आमोजना गरयने छ ।    

7) दभक नगयलबत्र यहेय दधु तथा दगु्धजन्म ऩदाथि य भास ुतथा भासजुन्म ऩदाथि उत्ऩादक य व्मवसामीहरुका रालग 
खाद्य सयुऺा GMP/HACCP तालरभ प्रदान गरयनेछ ।  

8) जशऺक, र्वद्याथॉ रगामत र्वलबन्न वगि य सभहुहरुभा खाद्य स्वच्छता तथा ऩोषण तालरभ आवश्मकता अनरुुऩ सञ्चारन 
गरयनेछ । 

9) उऩबोक्ता र्हत अलधकाय सम्फन्धभा ऩरयचम य काननुी व्मवस्थाफाये अलबभखुीकयण कामिक्रभ गयी उऩबोक्ता बेरा प्रचाय 
कामिक्रभ गरयने छ। 

10) उऩबोक्ता र्हत सॊयऺण सम्फन्धभा ऩचाि/ब्मानय छऩाई य सॊचाय भध्मभहरुफाट प्रचाय प्रसाय गरयनेछ ।  

11) स्थानीम रुऩभा उऩरब्ध हनुे कच्चा ऩदाथिफाट उत्ऩादन गनि सर्कने अचाय, सकुुटी, खवुा जस्ता प्रशोलधत खाद्य प्रशोधन 
सम्फन्धी प्रार्वलधक ऻान सर्हतको आधायबतू तालरभ प्रदान गरयने छ । 

योजगाय नीलत 

1) श्रभ, योजगाय तथा साभाजजक सयुऺा भन्त्रारम , प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभ अन्तगित हार प्रचरनभा यहेका काननु 
फभोजजभका कामिक्रभहरु व्मवजस्थत य प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ । 

2) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ को प्रावधान फभोजजभ आफ्नो ऺेत्रलबत्रका फेयोजगाय व्मजक्तहरुको तथा 
योजगायदाताहरुको त्माक सॊकरन य अद्यावलधक गरयनेछ । 

3) योजगायी लसजिनाका रालग स्थानीम तहका लनजी तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरुसॉग आवश्मक सभन्वम , सहमोग य सहकामि 
गरयनेछ । 

4) भन्त्रारम य व्मवसार्मक तथा सीऩ र्वकास तालरभ प्रलतष्ठानसॉगको सभन्वमभा फजायको भाग अनरुुऩको व्मवसार्मक 
तथा सीऩभूरक तालरभ कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 
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5) दभक नगय मवुा स्वयोजगाय कोष सञ्चारन कामिर्वलध, २०७६ फभोजजभ उक्त कोष सञ्चारन गरयनेछ । 

6) प्रत्मेक वडाभा मवुा स्वयोजगाय सभूह गठन गयी ऺभता अलबवृर्द्ध गरयनेछ । 

 

र्वर्वध 
1) सभऩयुक अनदुानको आमोजनाको सञ्चारनका रालग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गरयनेछ । 

2) प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभ सञ्चारनका रालग नगयऩालरकाभा योजगाय सेवा केन्र स्थाऩना बइसकेको छ । मस 
नगयऩालरकाफाट सञ्चारन हनुे आमोजना कामिक्रभहरूफाट फढी बन्दा फढी स्थानीम योजगाय सजृना हनुे गयी 
कामिक्रभको आधायभा योजगायीका अवसयहरू लसजिना गयी "नजाऊॉ  र्वदेशभा , सम्बव छ आफ्नै ठाॉउभा" बने्न 
अलबमानका साथ आमोजना य कामिक्रभ सञ्चारन गरयने छ । 

3) नगयको र्वकासका रालग स्थानीम फरु्द्ध जजवी, सभाजसेवी, र्वषमर्वऻ, देशलबत्र तथा फार्हय फसो फास गयेका दभकका 
नागरयकहरुसॉग दभकको सवािङ्गीण र्वकासभा सहकामि गनि आव्हान गरयनेछ । 

4) नगय प्रभखु य नगय उऩप्रभखुको कामिक्रभ शीषिक फाहेक एकभषु्ट र्वलनमोजन बएको यकभ नगय कामिऩालरकाको 
लनणिमफाट भात्र खचि गरयनेछ । 
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दभक नगयऩालरका 
नगय कामिऩालरकाको कामािरम, झाऩा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्वलनमोजन  ऐन २०७९ 
 

 

 

 
दभक नगयऩालरका, झाऩा को आलथिक फषि २०७९/८० को सेवा य कामिहरुको रालग स्थानीम सजञ्चत 

कोषफाट केही यकभ जझर्क खचि गने य र्वलनमोजन गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको ऐन 

 

सबाभा ऩेश गयेको लभलत : २०७९ असाय १० 
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प्रस्तावना : दभक नगयऩालरका ,  झाऩाको आलथिक फषि २०७ ९/८० को सेवा य कामिहरुको रालग सजञ्चत 
कोषफाट केही यकभ जझर्क खचि गने अलधकाय ददन य सो यकभ र्वलनमोजन गनि वाञ्छनीम बएकोरे,  नेऩारको 
सॊर्वधानको धाया २२९ को उऩ–धाया (२) फभोजजभ दभक नगयऩालरका , झाऩाको नगय सबारे मो ऐन फनाएको 
छ ।   

 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब :  (१) मस ऐनको नाभ “दभक नगयऩालरका, झाऩाको र्वलनमोजन ऐन , २०७९” 
यहेकोछ। 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।   

२. आलथिक वषि २०७ ९/८० को लनलभत्त सजञ्चत कोषफाट यकभ खचि गने अलधकाय : (१)आलथिक वषि 
२०७९/८० को लनलभत्त नगय कामिऩालरका , वडा सलभलत , र्वषमगत शाखारे गने सेवा य कामिहरुका लनलभत्त 
अनसूुची १ भा उजल्रजखत चारू खचि , ऩूॉजजगत खचि य लफजत्तम व्मवस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ 
१,६३,४०,४०,०००। (अऺेरुऩी रुऩैमाॉ एक अवि त्रीसठ्ठी कयोड चालरस राख चालरस हजाय भात्र | ) भा 
नफढाई लनददिष्ट गरयए फभोजजभ सजञ्चत कोषफाट खचि गनि सर्कनेछ ।  

३ . र्वलनमोजन : (१) मस ऐनद्धाया सजञ्चत कोषफाट खचि गनि अलधकाय ददइएको यकभ आलथिक वषि 
२०७९/८० को लनलभत्त दभक नगयऩालरका , झाऩाको नगय कामिऩालरका , वडा सलभलत य र्वषमगत शाखारे 
गने सेवा य कामिहरुको लनलभत्त र्वलनमोजन गरयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन कामिऩालरका , वडा सलभलत य र्वषमगत शाखारे गने 
सेवा य कामिहरुको लनलभत्त र्वलनमोजन गयेको यकभभध्मे कुनैभा फचत हनुे य कुनैभा अऩगु हनुे देजखन 
आएभा नगय कामिऩालरकारे फचत हनुे शीषिकफाट नऩगु हनुे शीषिकभा यकभ सानि सक्नेछ । मसयी 
यकभ सादाि एक शीषिकफाट सो शीषिकको जम्भा यकभको २० प्रलतशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक वा एक 
बन्दा फढी शीषिकहरुफाट अको एक वा एक बन्दा फढी शीषिकहरुभा यकभ सानि तथा लनकासा य खचि 
जनाउन सर्कनेछ । ऩूॉजजगत खचि य र्वत्तीम व्मवस्थातपि  र्वलनमोजजत यकभ साॉवा बकु्तानी खचि य व्माज 
बकु्तानी खचि शीषिकभा फाहेक अन्म चारू खचि शीषिकतपि  सानि य लफत्तीम व्मवस्था अ न्तगित साॉवा 
बकु्तानी खचितपि  लफलनमोजजत यकभ ब्माज बकु्तानी खचि शीषिकभा फाहेक अन्मत्र सानि सर्कने छैन । तय 
चार ुतथा ऩूॉजजगत खचि य र्वत्तीम व्मवस्थाको खचि व्महोनि एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ सानि 
सर्कनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन एक शीषिकफाट सो शीषिकको जम्भा स्वीकृत 
यकभको २० प्रलतशत बन्दा फढ्ने गयी कुनै एक वा एक बन्दा फढीशीषिकहरुभा यकभ सानि ऩयेभा नगय 
सबाको स्वीकृलत लरन ुऩनेछ । 
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दभक नगयऩालरका 
नगय कामिऩालरकाको कामािरम, झाऩा 

आ.व. २०७८/०७९ को शॊसोलधत य आ.व. २०७९/०८० को अनभुालनत आम-व्मम र्ववयण 

लस.नॊ. स्रोत सभूह 
फजेटको 
स्रोत/तह 

स्रोत 

अनभुालनत आम-व्मम सॊशोलधत आम-व्मम 

आ.व.२०७९/०८० 

को अनभुानीत आम 
आ.व.२०७९/०८०
को अनभुानीत व्मम 

आ.व२०७८/०७९
को शॊसोलधत आम 

 २०७८/०७९ को 
शॊसोलधत व्मम 

१ सॊघीम सयकाय नेऩार सयकाय सभालनकयण अनदुान २१९२००००० २१९२००००० २०७४००००० २०७४००००० 

२ सॊघीम सयकाय नेऩार सयकाय शसति अनदुान चार ु ४८१९००००० ४८१९००००० ६४७४९१००० ६४७४९१००० 

३ सॊघीम सयकाय नेऩार सयकाय र्वषशे अनदुान चार ु १००००००० १००००००० १६६००००० १६६००००० 

४ सॊघीम सयकाय नेऩार सयकाय सभऩयुक अनदुान चार ु ४०००००० ४०००००० ० ० 

५ प्रदेश सयकाय प्रदेश नॊफय १ सभालनकयण अनदुान १२३३५००० १२३३५००० १२३३५००० १२३३५००० 

६ प्रदेश सयकाय प्रदेश नॊफय १ सवायी साधन फाॉडपाॉढ ७०९९१४० ७०९९१४० ७०९९००० ७०९९००० 

७ प्रदेश सयकाय प्रदेश नॊफय १ शसति अनदुान चार ु १२३००० १२३००० २२५०००० २२५०००० 

८ प्रदेश सयकाय प्रदेश नॊफय १ शसति अनदुान ऩूजजॉगत २८४००००० २८४००००० ८४००००० ८४००००० 

९ प्रदेश सयकाय प्रदेश नॊफय १ सभऩयुक अनदुान ऩूॉजजगत १००००००० १००००००० १००००००० १००००००० 

१० याजस्व फाडपाड  प्रदेश सयकाय याजस्व फाॉडपाॉड १६००००००० १६००००००० १५८५००१४० १५८५००१४० 

  याजस्व फाडपाड स्थानीम सयकाय याजस्व फाॉडपाॉड २००००००० २००००००० ० ० 

११ याजस्व फाडपाड  सॊघीम सयकाय याजस्व फाॉडपाॉड १२७२६१००० १२७२६१००० १०५०५४००० १०५०५४००० 

१२ अन्तरयक श्रोत आन्तरयक श्रोत आन्तरयक श्रोत २६३७२१८६० २६३७२१८६० ३२९३६०८६० ३२९३६०८६० 

१३ अन्तरयक श्रोत आन्तरयक श्रोत दभक अस्ऩतार  २४००००००० २४००००००० १८२०००००० १८२०००००० 

१४ जनसहबालगता जन सहबालगता आन्तरयक श्रोत ५००००००० ५००००००० ३००००००० ३००००००० 

१५ जज.स.स. अनदुान  आन्तरयक श्रोत   ० ३०००००० ३०००००० 

जम्भा १६३४०४०००० १६३४०४०००० १७१९४९०००० १७१९४९०००० 
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अनसूुची १ 

दभक नगयऩालरका 
नगय कामिऩालरकाको कामािरम, झाऩा 

आम व्ममको लफफयण 

शीषिक आ.व. २०७९/८० को अनभुान 
आम १,६३,४०,४०,००० 

याजस्व ७५,९०,३१,१४० 

आन्तरयक श्रोत ५०,३७,२१,८६० 

११३१३ एकीकृत सम्ऩती कय ४,९५,००,००० 

११३१४ बलुभकय/भारऩोत १,००,००० 

११३२१ घयवहार कय ३,००,००,००० 

११३२२ वहार र्वटौयी कय ३५,००० 

११४७९ अन्म भनोयञ्जन कय ५०,००० 

११६११ व्मवसामरे बकु्तानी गने १,००,००० 

११६३१ कृर्षतथा ऩशजुन्म वस्तकुो व्मावसार्मक कायोवायभा राग्ने कय १,१७,००,००० 

११६३२ अखेटोऩहायभा राग्ने कय ५०,००० 

१४१५१ सयकायी सम्ऩत्तीको वहारफाट प्राप्त आम ७५,००,००० 

१४२१२ सयकायी सम्ऩतीको लफक्रीफाट प्राप्त यकभ १,००,००० 

१४२१३ अन्म लफक्रीफाट प्राप्त यकभ १,२५,००० 

१४२१६ लनजी धाया वाऩतको शलु्क ३०,००० 

१४२१९ अन्म सेवा शलु्क तथा लफक्री २७,५०,००० 

१४२२१ न्मार्मक दस्तूय १,००,००० 

१४२२३ जशऺा ऺेत्रको आम्दानी २,००,००० 

१४२२४ ऩयीऺा शलु्क ५०,००० 

१४२२९ अन्म प्रशासलनक सेवा शलु्क १,००,००,००० 

१४२४१ ऩार्कि ङ्ग शलु्क २८,१०,००० 

१४२४२ नक्साऩास दस्तयु ३,२५,००,००० 

१४२४३ लसपारयश दस्तयु १,६५,००,००० 

१४२४५ नाता प्रभाजणत दस्तयु ५,००,००० 

१४२४९ अन्म दस्तयु १०,००,००० 

१४२५३ व्मावसाम यजजषे्डशन दस्तयु १,००,००० 

१४२६५ अन्म ऺेत्रको आम १,१८,२१,००० 

१४३१२ प्रशासलनक दण्ड, जरयवाना य जपत २०,००,००० 

१४५२१ प्रदषुण लनमन्त्रण शलु्क ५०,००० 
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१४६११ व्मवसाम कय २,२०,००,००० 

याजस्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त यकभ ३१,४३,६०,१४० 

११३१५ घयजग्गा यजजषे्टशन दस्तयु १६,००,००,००० 

११४११ फाॉडपाॉड बई प्राप्त हनुे भूल्म अलबफरृ्द्ध कय १२,७२,६१,००० 

११४५६ फाॉडपाॉटफाट प्राप्त हनुे सवायी साधन कय ७०,९९,१४० 

१४१५७ फाॉडपाॉड बई प्राप्त दहत्तय फहत्तयको र्वर्क्रफाट प्राप्त हनुे आम २,००,००,००० 

अन्म आम २४,३०,००,००० 

१४५२९ अन्म याजस्व २५,००,००० 

१५१११ फेरूज ू ५,००,००० 

दभक अस्ऩतार २४,००,००,००० 

गत वषिको नगद भौज्दात ५,९०,५०,८६० 

अन्तय सयकायी र्वत्तीम हस्तान्तयण ७६,५९,५८,००० 

सॊघीम सयकाय ७१,५१,००,००० 

१३३११ सभालनकयण अनदुान २१,९२,००,००० 

१३३१२ शसति अनदुान चार ु ३०,५३,००,००० 

१३३१३ शसति अनदुान ऩुॉजीगत १७,६६,००,००० 

१३३१५ र्वषेश अनदुान ऩुॉजीगत १,००,००,००० 

१३३१७ सभऩयुक अनदुान ऩुॉजीगत ४०,००,००० 

प्रदेश सयकाय ५,०८,५८,००० 

१३३११ सभालनकयण अनदुान १,२३,३५,००० 

१३३१२ शसति अनदुान चार ु १,२३,००० 

१३३१३ शसति अनदुान ऩुॉजीगत २,८४,००,००० 

१३३१७ सभऩयुक अनदुान ऩुॉजीगत १,००,००,००० 

जनसहबालगता ५,००,००,००० 

 
व्मम १,६३,४०,४०,००० 

चार ु ८६,७०,६७,४१९ 

२११११ ऩारयश्रलभक कभिचायी २२,५६,५०,००० 

२११२१ ऩोशाक १९,३०,००० 

२११२२ खाद्यान्न २३,८०,००० 

२११२३ औषधीउऩचाय खचि ४५,००,००० 

२११३१ स्थानीम बत्ता ३९,००० 

२११३२ भहॊगी बत्ता ४४,४०,००० 

२११३४ कभिचायीको फैठक बत्ता १५,५५,००० 
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२११३५ कभिचायी प्रोत्साहन तथा ऩयुस्काय ७५,६०,००० 

२११३९ अन्म बत्ता ४,००,००० 

२११४१ ऩदालधकायी फैठक बत्ता २४,००,००० 

२११४२ ऩदालधकायीअन्म सलुफधा ९३,७२,००० 

२१२११ कभिचायीको साभाजजक सयुऺा कोष खचि ५,००,००० 

२१२१२ कभिचायीको मोगदानभा आधारयत लनवृतबयण तथा उऩदान कोष खचि १८,००,००० 

२१२१३ कभिचायीको मोगदानभा आधारयत फीभा कोष खचि १,२०,००० 

२१२१४ कभिचायी कल्माण कोष ५,००,००० 

२१२१९ अन्म साभाजजक सयुऺा खचि १४,५०,००० 

२२१११ ऩानी तथा लफजरुी २४,००,००० 

२२११२ सॊचाय भहसरु ६,०७,००० 

२२११३ साविजलनक उऩमोलगताको सेवा खचि ५,००,००० 

२२२११ इन्धन (ऩदालधकायी) २६,००,००० 

२२२१२ इन्धन (कामािरम प्रमोजन) ४५,००,००० 

२२२१३ सवायी साधन भभित खचि ४६,७५,००० 

२२२१४ लफभा तथा नवीकयण खचि १५,००,००० 

२२२२१ भेजशनयी तथा औजाय भभित सम्बाय तथा सञ्चारन खचि १२,९६,००० 

२२२३१ लनलभित साविजलनक सम्ऩजत्तको भभित सम्बाय खचि २१,००,००० 

२२२९१ अन्म सम्ऩजत्तहरूको सॊचारन तथा सम्बाय खचि ९,००,००० 

२२३११ भसरन्द तथा कामािरम साभाग्री ४९,८०,००० 

२२३१३ ऩसु्तक तथा साभग्री खचि ८,००,००० 

२२३१४ इन्धन - अन्म प्रमोजन २,००,००० 

२२३१५ ऩत्रऩलत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकाशन खचि १६,००,००० 

२२३१९ अन्म कामािरम सॊचारन खचि १६,५०,००० 

२२४११ सेवा य ऩयाभशि खचि ४८,००,००० 

२२४१२ सूचना प्रणारी तथा सफ्टवेमय सॊचारन खचि १३,००,००० 

२२४१३ कयाय सेवा शलु्क ३,७०,००,००० 

२२४१४ सयसपाईसेवा शलु्क २,००,००० 

२२४१९ अन्म सेवा शलु्क २,००,००० 

२२५११ कभिचायी तालरभ खचि ११,७५,००० 
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२२५२२ कामिक्रभ खचि २१,९७,०७,४१९ 

२२५२९ र्वर्वध कामिक्रभ खचि ८०,८०,००० 
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२२६१२ भ्रभण खचि १३,६०,००० 

२२६१३ र्वजशष्ट व्मजक्त तथा प्रलतलनलध भण्डरको भ्रभण खचि १,००,००० 
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२२७२१ सबा सञ्चारन खचि ८,००,००० 

२४२११ आन्तरयक ऋणको ब्माज १०,००,००० 

२५२२२ र्वत्तीम व्मवसामहरूराई ऩूॉजीगत सहामता ५,००,००० 
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२७११२ अन्म साभाजजक सयुऺा १२,००,००० 

२७२११ छात्रवृजत्त २५,१३,००० 

२७२१३ औषधीखरयद खचि २२,००,००० 

२७२१९ अन्म साभाजजक सहामता १,००,००,००० 

२७३१२ उऩदान ५७,००,००० 

२७३१३ सेवा लनवृत्तको सॊजचत र्वदा १५,००,००० 

२७३१४ सेवा लनवृत्तको औषधी उऩचाय १०,००,००० 

२८१४१ जग्गाको बाडा १५,००,००० 

२८१४२ घयबाडा १०,२०,००० 

२८१४३ सवायी साधन तथा भेजशनय औजाय बाडा ७,२०,००० 

२८१४९ अन्म बाडा १०,००,००० 

२८२११ याजस्व र्पताि ५०,००,००० 
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२८९११ बैऩयी आउने चार ुखचि १,००,००,००० 

ऩूॊजीगत ७६,६९,७२,५८१ 
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३११५८ सयसपाई सॊयचना लनभािण ६८,००,००० 
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अनसूुची २ 

दभक नगयऩालरका 
नगय कामिऩालरकाको कामािरम, झाऩा 
याजस्व तथा अनदुान प्रालप्तको अनभुान 

शीषिक आ.व. २०७९/८० को अनभुान 
आम १,६३,४०,४०,००० 

याजस्व ५७,८०,८२,००० 

आन्तरयक श्रोत २६,३७,२१,८६० 

११३१३ एकीकृत सम्ऩती कय ४,९५,००,००० 

११३१४ बलुभकय/भारऩोत १,००,००० 

११३२१ घयवहार कय ३,००,००,००० 

११३२२ वहार र्वटौयी कय ३५,००० 

११४७९ अन्म भनोयञ्जन कय ५०,००० 

११६११ व्मवसामरे बकु्तानी गने १,००,००० 

११६३१ कृर्षतथा ऩशजुन्म वस्तकुो व्मावसार्मक कायोवायभा राग्ने कय १,१७,००,००० 

११६३२ अखेटोऩहायभा राग्ने कय ५०,००० 

१४१५१ सयकायी सम्ऩत्तीको वहारफाट प्राप्त आम ७५,००,००० 

१४२१२ सयकायी सम्ऩतीको लफक्रीफाट प्राप्त यकभ १,००,००० 

१४२१३ अन्म लफक्रीफाट प्राप्त यकभ १,२५,००० 

१४२१६ लनजी धाया वाऩतको शलु्क ३०,००० 

१४२१९ अन्म सेवा शलु्क तथा लफक्री २७,५०,००० 

१४२२१ न्मार्मक दस्तूय १,००,००० 

१४२२३ जशऺा ऺेत्रको आम्दानी २,००,००० 

१४२२४ ऩयीऺा शलु्क ५०,००० 

१४२२९ अन्म प्रशासलनक सेवा शलु्क १,००,००,००० 

१४२४१ ऩार्कि ङ्ग शलु्क २८,१०,००० 

१४२४२ नक्साऩास दस्तयु ३,२५,००,००० 

१४२४३ लसपारयश दस्तयु १,६५,००,००० 

१४२४५ नाता प्रभाजणत दस्तयु ५,००,००० 

१४२४९ अन्म दस्तयु १०,००,००० 

१४२५३ व्मावसाम यजजषे्डशन दस्तयु १,००,००० 

१४२६५ अन्म ऺेत्रको आम १,१८,२१,००० 

१४३१२ प्रशासलनक दण्ड, जरयवाना य जपत २०,००,००० 

१४५११ फीभा दावी प्रालप्त २४,००,००,००० 
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१४५२१ प्रदषुण लनमन्त्रण शलु्क ५०,००० 

१४६११ व्मवसाम कय २,२०,००,००० 

३२१२२ फैंक भौज्दात ५,९०,५०,८६० 

याजस्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त यकभ ३१,४३,६०,१४० 

११३१५ घयजग्गा यजजषे्टशन दस्तयु १६,००,००,००० 

११४११ फाॉडपाॉड बई प्राप्त हनुे भूल्म अलबफरृ्द्ध कय १२,७२,६१,००० 

११४५६ फाॉडपाॉटफाट प्राप्त हनुे सवायी साधन कय ७०,९९,१४० 

१४१५७ फाॉडपाॉड बई प्राप्त दहत्तय फहत्तयको र्वर्क्रफाट प्राप्त हनुे आम २,००,००,००० 

अन्म आम ३०,००,००० 

१४५२९ अन्म याजस्व २५,००,००० 

१५१११ फेरूज ू ५,००,००० 

अन्तय सयकायी र्वत्तीम हस्तान्तयण ७६,५९,५८,००० 

सॊघीम सयकाय ७१,५१,००,००० 
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६ ४१३ अनगुभन तथा भूल्माॊकन ३,५०,००० १,५०,००० २,००,००० ० ० 

७ ४१५ वातावयण तथा जरवाम ु २,८५,४५,००० २,८४,६०,००० ८५,००० ० ० 

८ ४१६ भानफ सॊशाधन र्वकास ३२,००,००० ३०,००,००० २,००,००० ० ० 

९ ४१७ र्वऩद व्मवस्थाऩन १,२२,२८,८७२ ९२,२७,९७० ५,००,९०२ २५,००,००० ० 

५ १ कामािरम सञ्चारन तथा प्रशासलनक २२,३३,११,९४२ २२,३३,११,९४२ ० ० ० 

१ १०१ कामािरम सञ्चारन तथा प्रशासलनक २२,३३,११,९४२ २२,३३,११,९४२ ० ० ० 

  
दभक अस्ऩतार २४,००,००,००० २४,००,००,००० 

   
कुर जम्भा १,३९,४०,४०,००० ८१,८०,८२,००० ७१,५१,००,००० ५,०८,५८,००० ५,००,००,००० 
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अनसूुची ६ 

दभक नगयऩालरका 
नगय कामिऩालरकाको कामािरम, झाऩा 

कामिक्रभ / ऩरयमोजना अनसुाय फजेट लफलनमोजन 
आ.व. : २०७९/८० फजेट उऩशीषिक : दभक नगयऩालरका उऩ ऺेत्र : कामािरम सञ्चारन तथा प्रशासलनक खचि 

लस.नॊ. कामिक्रभ/आमोजना/र्क्रमाकराऩको नाभ खचि शीषिक रक्ष्म इकाई र्वलनमोजन 

स्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

८०११२४०४१०१ दभक नगयऩालरका 
१ ऩारयश्रलभक कभिचायी २११११ १३ भर्हना ३,७४,९२,००० ३,७४,९२,००० 

२ ऩारयश्रलभक ऩदालधकायी २१११२ १२ भर्हना ९३,७२,००० ९३,७२,००० 

३ ऩोशाक २११२१ १ ऩटक १९,००,००० १९,००,००० 

४ खाद्यान्न २११२२ १२ ऩटक १६,८०,००० १६,८०,००० 

५ औषधीउऩचाय खचि २११२३ ३ ऩटक ३,००,००० ३,००,००० 

६ भहॊगी बत्ता २११३२ १२ भर्हना ४४,४०,००० ४४,४०,००० 

७ कभिचायीको फैठक बत्ता २११३४ १२ भर्हना १५,००,००० १५,००,००० 

८ कभिचायी प्रोत्साहन तथा ऩयुस्काय २११३५ १२ भर्हना ७५,६०,००० ७५,६०,००० 

९ अन्म बत्ता २११३९ ४ भर्हना ४,००,००० ४,००,००० 

१० ऩदालधकायी फैठक बत्ता २११४१ १२ भर्हना २४,००,००० २४,००,००० 

११ कभिचायीको साभाजजक सयुऺा कोष खचि २१२११ १ ऩटक ५,००,००० ५,००,००० 

१२ कभिचायीको मोगदानभा आधारयत लनवतृबयण तथा उऩदान कोष खचि २१२१२ १२ ऩटक १८,००,००० १८,००,००० 

१३ कभिचायीको मोगदानभा आधारयत फीभा कोष खचि २१२१३ १२ ऩटक १,२०,००० १,२०,००० 

१४ कभिचायी कल्माण कोष २१२१४ १ ऩटक ५,००,००० ५,००,००० 

१५ अन्म साभाजजक सयुऺा खचि २१२१९ १ ऩटक १०,००,००० १०,००,००० 

१६ ऩानी तथा लफजरुी २२१११ १२ भर्हना २४,००,००० २४,००,००० 
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१७ सॊचाय भहसरु २२११२ १२ भर्हना ६,००,००० ६,००,००० 

१८ साविजलनक उऩमोलगताको सेवा खचि २२११३ १ ऩटक ३,००,००० ३,००,००० 

१९ इन्धन (ऩदालधकायी) २२२११ १३ भर्हना २६,००,००० २६,००,००० 

२० इन्धन (कामािरम प्रमोजन) २२२१२ १५ भर्हना ४५,००,००० ४५,००,००० 

२१ सवायी साधन भभित खचि २२२१३ ११ भर्हना ४६,७५,००० ४६,७५,००० 

२२ लफभा तथा नवीकयण खचि २२२१४ १ ऩटक ७,००,००० ७,००,००० 

२३ भेजशनयी तथा औजाय भभित सम्बाय तथा सञ्चारन खचि २२२२१ १२ भर्हना ९,००,००० ९,००,००० 

२४ लनलभित साविजलनक सम्ऩजत्तको भभित सम्बाय खचि २२२३१ १२ भर्हना १८,००,००० १८,००,००० 

२५ अन्म सम्ऩजत्तहरूको सॊचारन तथा सम्बाय खचि २२२९१ १२ भर्हना ६,००,००० ६,००,००० 

२६ भसरन्द तथा कामािरम साभाग्री २२३११ १२ भर्हना ४८,००,००० ४८,००,००० 

२७ ऩसु्तक तथा साभग्री खचि २२३१३ १ ऩटक ८,००,००० ८,००,००० 

२८ इन्धन - अन्म प्रमोजन २२३१४ १ ऩटक २,००,००० २,००,००० 

२९ ऩत्रऩलत्रका, छऩाई तथा सूचना प्रकाशन खचि २२३१५ ३० ऩटक १५,००,००० १५,००,००० 

३० अन्म कामािरम सॊचारन खचि २२३१९ ८ भर्हना ८,००,००० ८,००,००० 

३१ सेवा य ऩयाभशि खचि २२४११ १२ ऩटक २४,००,००० २४,००,००० 

३२ सूचना प्रणारी तथा सफ्टवेमय सॊचारन खचि २२४१२ २ ऩटक १०,००,००० १०,००,००० 

३३ कयाय सेवा शलु्क २२४१३ १३ भर्हना ३,२५,००,००० ३,२५,००,००० 

३४ सयसपाईसेवा शलु्क २२४१४ २ भर्हना २,००,००० २,००,००० 

३५ अन्म सेवा शलु्क २२४१९ ४ भर्हना २,००,००० २,००,००० 

३६ कभिचायी तालरभ खचि २२५११ २ ऩटक १०,००,००० १०,००,००० 

३७ सीऩ र्वकास तथा जनचेतना तालरभ तथा गोष्ठी सम्फन्धी खचि २२५१२ २ ऩटक १०,००,००० १०,००,००० 

३८ गत वषिको बकु्तानी फाॉर्क कामिक्रभहरुको खचि २२५२२ १ ऩटक ९१,३७,९४२ ९१,३७,९४२ 

३९ कामिक्रभ खचि २२५२२ ५ ऩटक ५,००,००० ५,००,००० 

४० र्वर्वध कामिक्रभ खचि २२५२९ १३ भर्हना ३९,००,००० ३९,००,००० 

४१ अनगुभन, भूल्माॊकन खचि २२६११ १२ भर्हना १२,००,००० १२,००,००० 
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४२ भ्रभण खचि २२६१२ १२ भर्हना १२,००,००० १२,००,००० 

४३ र्वजशष्ट व्मजक्त तथा प्रलतलनलध भण्डरको भ्रभण खचि २२६१३ १ ऩटक १,००,००० १,००,००० 

४४ अन्म भ्रभण खचि २२६१९ १२ ऩटक २,४०,००० २,४०,००० 

४५ र्वर्वध खचि २२७११ १२ भर्हना ४२,००,००० ४२,००,००० 

४६ सबा सञ्चारन खचि २२७२१ २ ऩटक ८,००,००० ८,००,००० 

४७ आन्तरयक ऋणको ब्माज २४२११ १ ऩटक १०,००,००० १०,००,००० 

४८ धालभिक तथा साॊस्कृलतक सॊस्था सहामता २५३१४ १२ भर्हना १८,००,००० १८,००,००० 

४९ व्मजत्त तथा सस्था सहामता २५३१५ १०० ऩटक १५,००,००० १५,००,००० 

५० भारऩोत कामािरम दभकराई लन्शति चार ुअनदुान २६४११ १ ऩटक ५,५५,००० ५,५५,००० 

५१ अन्म साभाजजक सयुऺा २७११२ १०० ऩटक १०,००,००० १०,००,००० 

५२ अन्म साभाजजक सहामता २७२१९ ५००० ऩटक १,००,००,००० १,००,००,००० 

५३ उऩदान २७३१२ १ ऩटक ५७,००,००० ५७,००,००० 

५४ सेवा लनवतृ्तको सॊजचत र्वदा २७३१३ १ ऩटक १५,००,००० १५,००,००० 

५५ सेवा लनवतृ्तको औषधी उऩचाय २७३१४ १ ऩटक १०,००,००० १०,००,००० 

५६ जग्गाको बाडा २८१४१ १ ऩटक १५,००,००० १५,००,००० 

५७ घयबाडा २८१४२ १२ भर्हना १०,२०,००० १०,२०,००० 

५८ सवायी साधन तथा भेजशनय औजाय बाडा २८१४३ १२ भर्हना ७,२०,००० ७,२०,००० 

५९ याजस्व र्पताि २८२११ १ ऩटक ५०,००,००० ५०,००,००० 

६० बैऩयी आउने चार ुखचि २८९११ १ ऩटक १,००,००,००० १,००,००,००० 

६१ शव वहान खरयद ३११२१ १ ऩटक ३०,००,००० ३०,००,००० 

६२ भेजशनयी तथा औजाय ३११२२ १२ ऩटक ४८,००,००० ४८,००,००० 

६३ पलनिचय तथा र्पक्चसि ३११२३ १२ भर्हना ४८,००,००० ४८,००,००० 

६४ र्वधजुत्तम साभाग्री खरयद खचि ३११५९ १० ऩटक ५०,००,००० ५०,००,००० 

६५ जग्गाप्रालप्त खचि ३१४११ १ ऩटक ५०,००,००० ५०,००,००० 

कुर जम्भा २२,२६,११,९४२ २२,२६,११,९४२ 
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अनसूुची ६ 

कामिक्रभ / ऩरयमोजना अनसुाय फजेट लफलनमोजन 
आ.व. : २०७९/८० फजेट उऩशीषिक : दभक नगयऩालरका ऺेत्र : ऩूवािधाय र्वकास 

लस.नॊ. 
कामिक्रभ/आमोजना/र्क्रमाकराऩको 

नाभ 

कामािन्वमन 
हनुे स्थान 

खचि 
शीषिक 

रक्ष्म इकाई र्वलनमोजन 

स्रोत 

आन्तरयक श्रोत 
अन्तय सयकायी र्वत्तीम हस्तान्तयण 

जनसहबालगता 
नेऩार सयकाय प्रदेश सयकाय 

८०११२४०४१०१ दभक नगयऩालरका  
१ सेपहाउस बवन लनभािण (क्रभागत) ७ ३११११ १ गोटा ५०,००,००० ० ४५,००,००० ० ५,००,००० 

२ जझग ुसभाज (क्रभागत) 
 

३११११ १ गोटा १०,००,००० ० १०,००,००० ० ० 

३ 
भदयसा बवन तथा कम्ऩाउण्ड वार 

(क्रभागत) दभक ७ 
७ ३११११ १ गोटा ४,९९,७०० ० ४,९९,७०० ० ० 

४ ट्रार्पक बवन अधयुो कामि दभक ५ ५ ३११११ १ गोटा १०,००,००० ० १०,००,००० ० ० 

५ 
भदन बण्डायी यङ्गशारा स्टेज लनभािण 
(क्रभागत) दभक ३ 

३ ३११११ १ गोटा १०,००,००० ० १०,००,००० ० ० 

६ 
फटु्टाफायी लधभार ग्राभथान बवन 

लनभािण दभक ४  
३११११ १ गोटा १०,००,००० ० १०,००,००० ० ० 

७ सशस्त्र प्रहयीराई बवन लनभािणभा सहमोग 
 

३११११ १ गोटा ७,००,००० ० ७,००,००० ० ० 

८ 

सब्जी फजाय, भाछा फजाय, फसऩाकि को 
छाना भभित दभक ६ तथा नभनुा 
फजाय व्मवस्थाऩन सभेत 

 
३११११ ३ गोटा ३०,००,००० ० ३०,००,००० ० ० 

९ 
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९ ३११११ १ गोटा १०,२२,००० ० १०,२२,००० ० ० 

१० 
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९ ३११११ १ गोटा १,००,००० ० १,००,००० ० ० 

११ 
र्कयाॉत बवन र्ऩल्रय, ट्रस लनभािण 

दभक ७  
३११११ १ गोटा १५,००,००० ० १५,००,००० ० ० 
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बवन लनभािण (क्रभागत) 

१३ 
याधाकृष्ण साभदुार्मक बवन लनभािण, 

दभक १० 
१० ३१११२ १ गोटा ५०,००,००० ० ० ५०,००,००० ० 

१४ जेजशस साभदुार्मक बवन लनभािण 
 

३१११२ १ गोटा १०,००,००० ० १०,००,००० ० ० 

१५ 
लत्रऩयेुश्वय जशवारम भजन्दय बवन 

लनभािण, दभक ४ 
४ ३१११२ १ गोटा ५,००,००० ० ५,००,००० ० ० 

१६ 
रक्ष्भीनायामण साभदुार्मक बवन 

अधयुो कामि दभक ३ 
३ ३१११२ १ गोटा १५,००,००० ० १५,००,००० ० ० 

१७ 
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१० ३१११२ १ गोटा ८,००,००० ० ८,००,००० ० ० 

१८ 
NPI081 जेष्ठ नागरयक प्रलतष्ठानभा 
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५ ३१११२ १ गोटा ३,५०,००० ० ३,५०,००० ० ० 

१९ 
भाझी साभदुार्मक बवन लनभािण, 
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५ ३१११२ १ गोटा २,००,००० ० २,००,००० ० ० 

२० भाझी साभदुार्मक बवन लनभािण दभक ५ 
 

३१११२ १ गोटा ३,००,००० ० ३,००,००० ० ० 

२१ 
नभनुा फहदु्देश्मीम कवडि हर अधयुो 
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३१११२ १ गोटा ४०,००,००० ० ३५,००,००० ० ५,००,००० 

२२ सटय कवर लनभािण, दभक ७ ७ ३१११२ १ गोटा ५,३१,००,००० २,३१,००,००० ० ० ३,००,००,००० 

२३ जेष्ठ नागरयक चौतायो लनभािण दभक ९ 
 

३१११२ १ गोटा ५,००,००० ० ५,००,००० ० ० 

२४ 
याधाकृष्ण साभदुार्मक बवन लनभािण, 
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१० ३१११२ १ गोटा ८,००,००० ० ८,००,००० ० ० 

२५ 
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३१११२ १ गोटा १५,००,००० ० १५,००,००० ० ० 

२६ 
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३१११२ १ गोटा ५,००,००० ० ५,००,००० ० ० 

२७ 
दभक अस्ऩतार बवन लनभािण 
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१ ३१११२ १ गोटा ३०,००,००० ० ३०,००,००० ० ० 
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२८ प्रऻा प्रलतष्ठान बवन लनभािण, दभक १ १ ३१११२ १ गोटा ७,००,००० ० ७,००,००० ० ० 

२९ 
कम्ऩाउण्ड वार लनभािण, दभक 

२,३,४,९,१० 

२,३,४,९,

१० 
३१११३ २०० लभ. ३०,००,००० ३०,००,००० ० ० ० 

३० 
अऩाॊगभैत्री नगयऩालरका बवन 

(प्रशासकीम बवनभा लरफ्ट जडान)  
३१११३ १ गोटा २०,००,००० ० २०,००,००० ० ० 

३१ 
व्मवजस्थत जग्गा र्वकास कामिक्रभ 

(Land Pooling), दभक ३ 
३ ३१११४ १ गोटा ३०,००,००० ३०,००,००० ० ० ० 

३२ 
र्वलबन्न सडकहरु ग्राबेर तथा कल्बटि 
लनभािण, दभक २ 

२ ३११५१ 
१२०
० 

लभ. २२,३३,२०० ० २२,३३,२०० ० ० 

३३ वडाको फाटोहरु भभित सम्बाय, दभक १० १० ३११५१ ५०० लभ. १०,८५,००० ० १०,८५,००० ० ० 

३४ धन फहादयु भागि स्तयोन्नलत दभक ७ ७ ३११५१ १०० लभ. ८,००,००० ० ८,००,००० ० ० 

३५ 
येडक्रस भागि डे्रन तथा ढकन  लनभािण 
क्रभागत, दभक ७ 

७ ३११५१ २०० लभ. ८,००,००० ० ८,००,००० ० ० 

३६ 
गजयुभखुी टोर हुॉदै गोसखान जान े

फाटोको डे्रन स्तयोन्नलत क्रभागत, दभक ७ 
७ ३११५१ १०० लभ. ५,५०,००० ० ५,५०,००० ० ० 

३७ 
ऩञ्चभखुी टोरभा डे्रन तथा ग्राबेर 

लनभािण, दभक ७ 
७ ३११५१ १ गोटा ३,००,००० ३,००,००० ० ० ० 

३८ 
बावना टोरदेजख उरािफायी जाने 
सडक स्तयोन्नलत दभक १०  

३११५१ ४०० गोटा १८,००,००० ० १८,००,००० ० ० 

३९ बारखुोरा कल्बटि लनभािण, दभक २ य ३ २,३ ३११५१ १ गोटा २०,००,००० ० २०,००,००० ० ० 

४० 
नभनुा भागि अदै्वत टोर ढर, ढर 

कबय य इन्टयरक, दभक ८ 
८ ३११५१ २५ लभ. २,५०,००० २,५०,००० ० ० ० 

४१ 
लसदे्धश्वय भागि स्तयोन्नलत क्रभागत 
(सवेश्वय भजन्दय छेउ), दभक ९ 

९ ३११५१ १०० लभ. ५,००,००० ० ५,००,००० ० ० 

४२ 
बारखुोरा आय.लस.लस. कल्बटि, दभक 

२ य ३ 
२,३ ३११५१ १ गोटा ५०,००,००० ० ० ५०,००,००० ० 

४३ शर्हद हरय नेऩार बवन लनभािण तथा 
 

३११५१ १ लभ. १०,००,००० ० १०,००,००० ० ० 
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भभित दभक २ 

४४ र्हभजशखय भागि स्तयोन्नलत, दभक ५ ५ ३११५१ ५०० लभ. ३९,९९,५०० ३९,९९,५०० ० ० ० 

४५ 
हरयमारी टोर धयधये कल्बटि  लनभािण 
तथा ह्यभुऩाइऩ दभक ४  

३११५१ १ गोटा २०,००,००० ० २०,००,००० ० ० 

४६ 
जचमाफगान अलडमाभहर सडक 
स्तयोन्नलत दभक ४ 

४ ३११५१ 
१००
० 

लभ. ५०,००,००० ५०,००,००० ० ० ० 

४७ सभावेशी भागि स्तयोन्नलत, दभक ५ ५ ३११५१ २०० लभ. १०,००,००० ० १०,००,००० ० ० 

४८ 

कनकाई ऩाटॊ प्मारेसदेजख वडा 
कामािरमसम्भ डे्रनसर्हत फाटो लनभािण 
दभक ९ 

९ ३११५१ ३०० लभ. १९,९९,८०० ० १९,९९,८०० ० ० 

४९ 

धनेश्वय चोक ऩजिभ होभ फहादयु 

अलधकायीको घय हुॉदै ४ नॊ. वडाको 
सीभाना जोड्ने जशवभागि डे्रन ढकन तथा 
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५० 
वडा कामािरमको ग्राउण्डभा टाइल्स 
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१० ३११५१ १ गोटा १०,००,००० ० १०,००,००० ० ० 
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फदु्धचोकदेजख सयस्वती भा.र्व. सम्भ 
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९ ३११५१ २०० लभ. १५,००,००० ० १५,००,००० ० ० 

५३ 
पूरफायी भागि ढर तथा रर्कङ 
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८ ३११५१ १०० लभ. ८,३०,१०० ० ८,३०,१०० ० ० 
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७ ३११५१ १०० लभ. ३,५०,००० ० ३,५०,००० ० ० 

५५ 
समऩत्री टोरदेजख स्वास््म चौकीसम्भ 
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५८ 
हवेरी भागिभा रर्कङ टाइल्स 
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३ ३११५१ ५०० गोटा २५,००,००० २५,००,००० ० ० ० 
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आ.व. : २०७९/८० फजेट उऩशीषिक : दभक नगयऩालरका उऩ ऺेत्र : काननु  तथा न्माम 

लस.नॊ. कामिक्रभ/आमोजना/र्क्रमाकराऩको नाभ 
खचि 
शीषिक 

रक्ष्म इकाई र्वलनमोजन 

स्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

८०११२४०४१०१ दभक नगयऩालरका 
१ आधायबतु भेरलभराऩ तालरभ २२५१२ १ ऩटक ७,००,००० ७,००,००० 

२ न्मार्मक सलभलत अध्ममन अवरोकन भ्रभण २२५२२ १ ऩटक १,००,००० १,००,००० 

३ कानून र्पल्डकामि- न्माम सम्ऩादन, र्पल्ड छरपर, अवरोकन, लनरयऺण कामिक्रभ २२५२२ १ ऩटक २,५०,००० २,५०,००० 

४ वडा भेरलभराभ केन्र प्रवद्धन कामिक्रभ २२५२२ ३ ऩटक १,५०,००० १,५०,००० 

५ दभक नगयऩालरकाफादी प्रलतवादीको अदारलत भदु्धा २२५२२ १ ऩटक २,००,००० २,००,००० 

६ न्मार्मक सम्ऩादन सन्दबि साभाग्री खरयद २२५२२ १ ऩटक १,००,००० १,००,००० 

७ 
न्मामभा ऩहचुॉ र्वषमभा वडा स्तयभा भेरलभराऩ केन्र भापि त "सफैभा न्माम सचेतना 
कामिक्रभ" सॊचारन 

२२५२२ ३ ऩटक ३,००,००० ३,००,००० 

कुर जम्भा १८,००,००० १८,००,००० 
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अनसूुची ६ 

आ.व. : २०७९/८० फजेट उऩशीषिक : दभक नगयऩालरका ऺेत्र : साभाजजक  र्वकास 

लस.नॊ
. कामिक्रभ/आमोजना/र्क्रमाकराऩको नाभ 

खचि 
शीषिक 

रक्ष्म इकाई र्वलनमोजन 

स्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

८०११२४०४१०१ दभक नगयऩालरका 
१ र्ऩछडा वगि भधेसी,भजुस्रभ,मौलनक अल्ऩसॊख्मक ऺभता र्वकास कामिक्रभ २२५२२ १० ऩटक ५,००,००० ५,००,००० 

२ प्रथभ नागरयक लधभार जालतको सॊस्कृलत सॊयऺण,प्रवद्धिन तथा योजगायभखुी कामिक्रभ २२५२२ २० ऩटक १०,००,००० १०,००,००० 

३ बाषा,सार्हत्म तथा सॊस्कृती सॊयऺण कामिक्रभ २२५२२ ६ ऩटक ३,००,००० ३,००,००० 

४ व्मवसार्मक ऩत्रकारयता प्रवद्धिन तथा ऺभता र्वकास कामिक्रभ २२५२२ ३४ ऩटक १७,००,००० १७,००,००० 

५ सॊघ/प्रदेश तथा सॊघसॊस्था साझेदायी कामिक्रभ २२५२२ ६ ऩटक ३,००,००० ३,००,००० 

६ नेत्रर्हन तथा फर्हया रऺीत कामिक्रभ २२५२२ ४ ऩटक २,००,००० २,००,००० 

७ सयुजऺत आप्रवासन (SAMI) कामिक्रभ सॊचारन सहबालगता २२५२२ ४ ऩटक २,००,००० २,००,००० 

८ अऩाङगता रऺीत योजगायभखुी कामिक्रभ २२५२२ १० ऩटक ५,००,००० ५,००,००० 

९ सडक भानव व्मवस्थाऩन २२५२२ १० ऩटक ५,००,००० ५,००,००० 

१० मोग जशर्वय सॊचारन २२५२२ २ ऩटक १,००,००० १,००,००० 

११ र्वऩन्न लनशलु्क स्वास््म लफभा कामिक्रभ २२५२२ १०० ऩटक ३५,००,००० ३५,००,००० 

१२ कदभ लथएटय येलडमो कामिक्रभ २२५२२ ४ ऩटक २,००,००० २,००,००० 

१३ धालभिक,शैजऺक,सॊघ सॊस्थाहरुको रगत अध्मावलधक कामिक्रभ २२५२२ २ ऩटक १,००,००० १,००,००० 

१४ दऺ जनशजक्त उत्ऩादनका रालग रेवर ऩरयऺा सॊचारन २२५२२ ४ ऩटक २,००,००० २,००,००० 

१५ ट्रार्पक तथा मातामत व्मवस्थाऩन खचि २२५२२ १० ऩटक १०,००,००० १०,००,००० 

१६ जेष्ठ नागरयक सम्फन्धी र्वशेष कामिक्रभ २२५२२ ६ ऩटक ३,००,००० ३,००,००० 

१७ एच.आई.लब.एड्स प्रबार्वत अलत र्वऩन्न ऩरयवाय सहमोग कामिक्रभ २२५२२ ५ ऩटक ५०,००० ५०,००० 

१८ रघ ुउद्यभ र्वकास (भेडऩा) सॊचारन सहबालगता २२५२२ ४ ऩटक २,००,००० २,००,००० 

१९ र्वलबन्न र्वद्याभा सेवा तथा मोगदान ऩमुािउन हनुे हरुका रालग ऩयुस्काय तथा सम्भान कामिक्रभ २२५२२ ६ ऩटक ३,००,००० ३,००,००० 
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२० आददवासी जनजाती रऺीत कामिक्रभ २२५२२ १० ऩटक ५,००,००० ५,००,००० 

२१ टोर र्वकास सॊस्थाको सॊस्थागत ऺभता र्वकाश कामिक्रभ २२५२२ १० ऩटक ५,००,००० ५,००,००० 

२२ उद्यभीहरुराई प्रर्वधी हस्तान्तयण कामिक्रभ २२५२२ ५०००० ऩटक ५,००,००० ५,००,००० 

२३ रोकसेवा तमायी कऺा सॊचारन २२५२२ १० ऩटक ५,००,००० ५,००,००० 

२४ दभक प्रऻा प्रलतष्ठान सॊचारन व्मवस्थाऩन २२५२२ २० ऩटक १०,००,००० १०,००,००० 

२५ साझा लसराई केन्र सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन २२५२२ १५ ऩटक १५,००,००० १५,००,००० 

२६ उद्योग वाजणज्म सॊघसॉग सहकामि कामिक्रभ २२५२२ १० ऩटक १०,००,००० १०,००,००० 

२७ साभाजजक सॊघ सस्था प्रवद्धिन कामिक्रभ २२५२२ १०० ऩटक ५०,००,००० ५०,००,००० 

२८ नागरयक सचेतना केन्रभा एक देउ एक रेउ कामिक्रभ सभचारन २२५२२ ५०००० ऩटक ५,००,००० ५,००,००० 

२९ राग ुऔषधी र्वरुद्ध सचेतना तथा व्मवस्थाऩन कामिक्रभ २२५२२ १० ऩटक ५,००,००० ५,००,००० 

३० दलरत स्वयोजगायका रालग प्रर्वधी हस्तान्तयण २२५२२ २० ऩटक १०,००,००० १०,००,००० 

३१ ऩत्रकाय भहासॊघ ऩत्रकाय उऩचाय कोष २२५२२ ३ ऩटक ३,००,००० ३,००,००० 

३२ फारफालरकाहरुभा व्मवहारयक तथा साॊस्कारयक जशऺा सॊचारन २२५२२ ६ ऩटक ३,००,००० ३,००,००० 

३३ जेष्ठ,असहाम,अनाथ फारफालरकाहरुको रालग आश्रभ व्मवस्थाऩन सहमोग कामिक्रभ २२५२२ १२ ऩटक ६,००,००० ६,००,००० 

३४ अलत र्वऩन्न ऩरयवायराई खाद्यान्न सहमोग कामिक्रभ २२५२२ ४५० ऩटक ४५,००,००० ४५,००,००० 

३५ श्रीकृष्ण यथमात्रा दभक ७ २२५२२ १ ऩटक २,००,००० २,००,००० 
कुर जम्भा २,९५,५०,००० २,९५,५०,००० 

 
अनसूुची ६ 

आ.व. : २०७९/८० फजेट उऩशीषिक : दभक नगयऩालरका - जशऺा 

लस. 
नॊ. 

कामिक्रभ/आमोजना/र्क्रमाकराऩको नाभ 
खचि 
शीषिक 

र
क्ष्म 

इकाई र्वलनमोजन 
स्रोत 

आन्तरयक श्रोत प्रदेश सयकाय 
८०११२४०४३०१ दभक नगयऩालरका - जशऺा 
१ र्वद्यारमका कभिचारय तथा स.का.कभिचायी ऩारयश्रलभक २११११ १२ सॊख्मा ८१,००,००० ५८,००,००० २३,००,००० 

२ शैजऺक ऩयाभशि सेवा २२४११ २ सॊख्मा ४,००,००० ४,००,००० ० 
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३ साभदुार्मक र्वद्यारमभा कामियत सपाइकलभिको ऩारयश्रलभक २२४१३ १२ सॊख्मा ४५,००,००० ४५,००,००० ० 

४ 
साभदुार्मक र्वद्यारमको आधायबतू तहको शैजऺक गणुस्तय अलबवृदद्द 
कामिक्रभ 

२२५२२ १० सॊख्मा १,००,००,००० १,००,००,००० ० 

५ उच्च जशऺाभा र्वऩन्न र्वद्याथॉ सहमोग २२५२२ ४ सॊख्मा १२,००,००० १२,००,००० ० 

६ र्वद्यारमभा सञ्चारन हनुे अलतरयक्त र्क्रमाकराऩ २२५२२ ५ सॊख्मा ५,००,००० ५,००,००० ० 

७ र्वद्यारम भभित सधुाय कामिक्रभ २२५२२ १० सॊख्मा १०,००,००० १०,००,००० ० 

८ र्वद्यारम शैजऺक सहमोग तथा व्मफस्थाऩन २२५२२ ७ सॊख्मा ७,००,००० ७,००,००० ० 

९ र्वद्यारमभा कम्प्मटुय जशऺक व्मवस्थाऩन २२५२२ १२ सॊख्मा १५,००,००० ० १५,००,००० 

१० र्वषमगत ऩाठ्यक्रभ प्रवोधीकयण कामिक्रभ २२५२२ २ सॊख्मा ७,००,००० ७,००,००० ० 

११ र्वशेष आवश्मकता बएका र्वद्याथॉको रालग लसकाइ सहमोग २२५२२ ५ सॊख्मा ५,००,००० ५,००,००० ० 

१२ र्व ऩी स्भतृी प्रलतष्ठान सहमोग २२५२२ १ सॊख्मा ५,००,००० ५,००,००० ० 

१३ अर्टजभ कऺा सॊचारन २२५२२ ४ सॊख्मा ८,००,००० ८,००,००० ० 

१४ शैजऺक साभग्री छऩाइ तथा प्रकाशन २२५२२ २ सॊख्मा ५,००,००० ५,००,००० ० 

१५ कऺा ८ ऩयीऺा सञ्चारन २२५२२ १ सॊख्मा ५,००,००० ५,००,००० ० 

१६ शैजऺक फैठक तथा अनगुभन २२५२२ १० ऩटक २,००,००० २,००,००० ० 

१७ स्थानीम ऩाठ्यक्रभ प्रफोलधकयण २२५२२ २ सॊख्मा ५,००,००० ५,००,००० ० 

१८ साभदुार्मक लसकाइ केन्र शसजक्तकयण कामिक्रभ (प्रस्तावनाभा आधारयत) २२५२२ ४ सॊख्मा ४,००,००० ४,००,००० ० 

१९ साभदुार्मक र्वद्यारमभा शौचारम तथा खानेऩानी व्मवस्थाऩन २२५२२ १० सॊख्मा १०,००,००० ० १०,००,००० 

२० नगय खेरकुद र्वकास कामिक्रभ सञ्चारन २२५२२ ६ सॊख्मा ३०,००,००० ३०,००,००० ० 

२१ एर्ककृत शैजऺक सचुना प्रणारी ( IEMIS) सम्फन्धी तालरभ सञ्चारन २२५२२ १ सॊख्मा ५,००,००० ५,००,००० ० 

२२ वृजत्तभागि लनदेशन कामिक्रभ २२५२२ ६ सॊख्मा ६,००,००० ६,००,००० ० 

२३ भातबृाषा ऩठनऩाठन सञ्चारन २२५२२ ४ सॊख्मा ८,००,००० ८,००,००० ० 

२४ दभक क्माम्ऩस अऺमकोष सहमोग २५३११ १ सॊख्मा १०,००,००० १०,००,००० ० 

२५ भदन बण्डायी स्भतृी प्रलतष्ठान नेऩारराइ शैजऺक सहमोग २५३११ १ सॊख्मा ५,००,००० ५,००,००० ० 

कुर जम्भा ३,९९,००,००० ३,५१,००,००० ४८,००,००० 
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अनसूुची ६ 

आ.व. : २०७९/८० फजेट उऩशीषिक : दभक नगयऩालरका - स्वास््म 

लस.नॊ
. कामिक्रभ/आमोजना/र्क्रमाकराऩको नाभ 

खचि 
शीषिक 

रक्ष्म इकाई र्वलनमोजन 

स्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

८०११२४०४३०२ दभक नगयऩालरका - स्वास््म 

१ लफऩन्न सतु्केयी भर्हराराई ऩोर्षरो खानेकुया २११२२ ७०० जना ७,००,००० ७,००,००० 

२ आमवेुददक सेवा केन्र औषधी खरयद २११२३ १० ऩटक ५,००,००० ५,००,००० 

३ आधायबतु स्वास््म सेवा केन्रभा उऩकयण तथा ल्माव सेवा सॊचारन २११२३ ३ सॊख्मा १५,००,००० १५,००,००० 

४ लनशलु्क औषलध खरयद २११२३ ४ ऩटक २०,००,००० २०,००,००० 

५ स्वास््म जशर्वय सॊचारन २११२३ १०० गोटा २,००,००० २,००,००० 

६ HIMS Tools छऩाइ २२३१५ १० थान १,००,००० १,००,००० 

७ KHDC कामिक्रभ २२५२२ १० सॊख्मा १०,००,००० १०,००,००० 

८ ऩाठेघयको स्क्रीलनङ्ग । बे्रस्ट क्मान्सय स्वास््म जशर्वय २२५२२ १०० जना २,००,००० २,००,००० 

९ PNC HOme VISIT कामिक्रभ २२५२२ १० ऩटक १,००,००० १,००,००० 

१० भर्हरा स्वा्म स्मॊसेर्वका हरुराई खाजा तथा भासीक मातामात खचि २२५२२ १०० गोटा ३,००,००० ३,००,००० 

११ ART centre सॊञ्चारन खचि २२५२२ १० ऩटक २,००,००० २,००,००० 

१२ लफलबन्न ददवशहरु भनाउने कामिक्रभ २२५२२ १० जना १,००,००० १,००,००० 

१३ भर्हरा स्वास््म स्वमॊसेर्वकाहरुराई सम्भान तथा लफदाई कामिक्रभ २२५२२ १३ जना ६,५०,००० ६,५०,००० 

१४ भर्हरा स्वास््म स्वमॊसेर्वका अध्ममन भ्रभण खचि २२५२२ १ ऩटक १,००,००० १,००,००० 

१५ यक्त सॊञ्चाय सेवा दभक येडक्रस (स्रोत बनाि) २२५२२ १००० ऩटक १०,००,००० १०,००,००० 

१६ र्वद्यारम नसि कामिक्रभ २२५२२ १ गोटा २५,००० २५,००० 

१७ भर्हरा स्वास््म स्वमॊसेर्वकाहरुराई स्वास्थ लफभा कामिक्रभ २२५२२ २५ जना १,००,००० १,००,००० 

१८ लफलबन्न ददवशहरु भनाउने कामिक्रभ २२५२२ १० जना १,००,००० १,००,००० 

१९ DHIS 2 स्वास््म केन्रभा य लनजज स्वास््म अस्ऩतार कभिचायी राई ३ ददने तालरभ २२५२२ १० ऩटक १,००,००० १,००,००० 
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२० र्वऩन्न तथा गरयफ योगी र्वयाभी हरुराई ऩोर्षरो खाना २२५२२ १० जना २,००,००० २,००,००० 

२१ भर्हरा स्वास््म स्वमॊसेर्वका चाडऩवि खचि २२५२२ १० ऩटक २,४०,००० २,४०,००० 

२२ जेष्ठ नागरयक घय दैरो कामिक्रभ २२५२२ १० ऩटक २,००,००० २,००,००० 

२३ एम्फरेुन्स चारकराई हाडि स्टेचय खरयद २२५२२ ८ गोटा २,००,००० २,००,००० 

२४ भर्हरा स्वास््म स्वमॊसेर्वका कोष २२५२२ १ ऩटक २,००,००० २,००,००० 

२५ कुऩोर्षत फारफालरकाको खोज तथा व्मवस्थाऩन २७११२ १०० जना २,००,००० २,००,००० 

२६ आम्दा अस्ऩतार सदुृर्ढकयणको रालग औजाय उऩकयण खरयद ३११२२ १ सॊख्मा १०,००,००० १०,००,००० 

२७ र्हभारम भा.फी सेनेटयी प्माड लडस्ऩोज भेलसन खरयद ३११२२ १ गोटा १,००,००० १,००,००० 

२८ दभक अस्ऩतार सदुृर्ढकयण ३११२२ १० ऩटक १०,००,००० १०,००,००० 

२९ फार अस्ऩतार दभक –७ राई औजाय उऩकयण खरयद ३११२२ १० सॊख्मा १०,००,००० १०,००,००० 

३० खोऩ ब्मवस्थाऩनको रालग पलनिचय खरयद ३११२३ १० गोटा १,००,००० १,००,००० 

कुर जम्भा १,३४,१५,००० १,३४,१५,००० 

 

आ.व. : २०७९/८० फजेट उऩशीषिक : दभक नगयऩालरका - कृर्ष 

लस.नॊ
. कामिक्रभ/आमोजना/र्क्रमाकराऩको नाभ 

खचि 
शीषिक 

र
क्ष्म 

इका
ई 

र्वलनमोजन 

स्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

८०११२४०४३०३ दभक नगयऩालरका - कृर्ष तथा ऩश ुसेवा 
१ कृर्ष सम्फजन्ध तारीभ कामिक्रभ २२५१२ ४ ऩटक २,००,००० २,००,००० 

२ भागभा आधारयत कृर्ष कामिक्रभ २२५२२ १ N/A २,००,००० २,००,००० 

३ अलधकृत तथा साहमक स्तय प्राङ्गारयक खेलत तालरभ ऺभता लफकास २२५२२ ५ ऩटक ५०,००० ५०,००० 

४ 
यसामलनक लफषाददको प्रबाव,जजवभा मसको असय य न्मलुनकयण सम्फजन्ध अलबभजुखकयण कामािक्रभ 
प्रत्मेक वडा का कृषकराई य जैर्वक खेलत फाये साभदुार्मक स्कुर जशऺा कामिक्रभ य कृषक तालरभ 

२२५२२ ४ ऩटक २,००,००० २,००,००० 

५ 
कृषक सभहु रजऺत साना भेलसन  औजाय उऩकयण सहमोग अनदुानभा भकै छोडाउने 
योप्ने ऩावय स्ऩेमय आदद 

२२५२२ ८ N/A ४,००,००० ४,००,००० 

६ भाटो ऩरयऺण तथा प्रर्वलध/साभाग्री लनशलु्क कृर्ष चनु सहमोग २२५२२ ८ N/A ४,००,००० ४,००,००० 
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७ लफउ उतऩादनभा कृषक सभुह्राइ प्रर्वधी सहमोग २२५२२ २ N/A १,००,००० १,००,००० 

८ 
लफनाशकायी योग तथा र्कया लनमन्त्रण जैर्वक लफषादी,पेयोभन ट्याऩ खरयद तथा लफतयण 
ब्मवसार्मक प्राॊगारयक खेती तयकायी खेती गने कृषकहरुराई 

२२५२२ ६ ऩटक ३,००,००० ३,००,००० 

९ लफनाशकायी योग तथा र्कया लनमन्त्रण यसार्मक लफषादी खरयद तथा लफतयण प्रबाफ ऺेत्रभा २२५२२ ४ ऩटक २,००,००० २,००,००० 

१० सभम साऩेऺ कृर्ष सम्फजन्ध प्रलफलध प्रकाशन स्थालनम खेलत रजक्ष्त २२५२२ ५ ऩटक १,००,००० १,००,००० 

११ उन्नत लफउभा कृषकराई अनदुान धान भकै तोयी २२५२२ १० ऩटक ५,००,००० ५,००,००० 

१२ प्राङ्गारयक खेलतको अध्ममन अवरोकन २२५२२ १० ऩटक ५,००,००० ५,००,००० 

१३ 
जैर्वक भर लफषादद तथा डी-कम्ऩोजय उत्ऩादन सहमोग (अगािलनक खेलत गरयएका कृषक 
साभरु्हक प्राॉगारयक खेलत) २२५२२ ४ N/A २,००,००० २,००,००० 

कुर जम्भा ३३,५०,००० ३३,५०,००० 

 
आ.व. : २०७९/८० फजेट उऩशीषिक : दभक नगयऩालरका - ऩशऩुन्छी र्वकास 
लस.
नॊ. 

कामिक्रभ/आमोजना/र्क्रमाकराऩको नाभ 
खचि 
शीषिक 

रक्ष्म इकाई र्वलनमोजन आन्तरयक श्रोत 

८०११२४०४३०३ दभक नगयऩालरका - कृर्ष तथा ऩश ुसेवा 
१ ७५ प्रलतशत अनदुानभा भाछाको बयुा खरयद तथा र्वतयण २२५२२ ४ ऩटक २,००,००० २,००,००० 

२ औषधी खरयद २२५२२ ४ ऩटक ४,००,००० ४,००,००० 

३ साभदुार्मक कुकुय फन्ध्माकयण तथा व्मवस्थाऩन २२५२२ १ ऩटक ५,००,००० ५,००,००० 

४ ऩशऩुजन्छ प्रमोगशारा सॊचारनको रालग औजाय उऩकयण खरयद २२५२२ ४ ऩटक ४,००,००० ४,००,००० 

५ ७५ प्रलतशत अनदुानभा च्माऩकटय खरयद तथा र्वतयण २२५२२ १ ऩटक ४,५०,००० ४,५०,००० 

६ ऩश ुस्वास््म र्वभा २२५२२ २ ऩटक १,००,००० १,००,००० 

७ ऩशऩुजन्छ र्वकास सम्फजन्ध तालरभ २२५२२ १ ऩटक १,००,००० १,००,००० 

८ ऩशआुहाया र्वकास कामिक्रभ ७५ प्रलतशत अनदुान २५२२२ ५ ऩटक ५,००,००० ५,००,००० 

कुर जम्भा २६,५०,००० २६,५०,००० 
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अनसूुची ६ 

आ.व. : २०७९/८० फजेट उऩशीषिक : सूचना प्रर्वलध उऩ ऺेत्र : सॊचाय तथा सूचना प्रलफलध 

लस.
नॊ. कामिक्रभ/आमोजना/र्क्रमाकराऩको नाभ 

खचि 
शीषिक 

रक्ष्म इकाई र्वलनमोजन 

स्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

८०११२४०४३०४ सूचना प्रर्वलध 

१ मवुाहरुराई योजगाय सर्हतको IT Software Developement Incubation Program २२४११ १० सॊख्मा १०,००,००० १०,००,००० 

२ सूचना प्रर्वलध तालरभ (कभिचायी तथा जनप्रलतलनधी) २२५२२ ३ ऩटक ३,००,००० ३,००,००० 

३ वडा तथा अन्म स्थानभा प्राइबेट नेटवकि  सेटअऩ (नमाॉ स्थान तथा नर्वकयण ) २२५२२ ५ ऩटक ५,००,००० ५,००,००० 

४ दभक नगयऩालरका वडा कामािरमभा डेलडकेटेड इन्टयनेट जडान तथा ऺभता वृर्द्ध २२५२२ ५ ऩटक ५,००,००० ५,००,००० 

५ 

सफ्टवेमय खरयद, नर्वकयण, अनराईन ऩेभेन्ट (कय, मोजना, न्माम, दताि चरानी, 
घयनक्सा, लसपायीस, अस्ऩतार पाभेसी, ल्माव, काउन्टय, राईबे्रयी, ऩारयवारयक रागत 
काडि, टोरर्वकास दताि, सॊस्था दताि, कम्ऩलन सजुचकृत, खाद्य अनगुभन, स्वास््म MIS 

आदी, लफद्यारम MIS) 

२२५२२ २ ऩटक १०,००,००० १०,००,००० 

६ 
इन्टयनेट उऩकयण IP Telephony, E Hajiri biometric, तथा सचुना प्रर्वलध उऩकयण 
खरयद 

२२५२२ ५ सॊख्मा १०,००,००० १०,००,००० 

७ NVR/Server Zresource upgrade /Network monitoring System २२५२२ ४ ऩटक २,००,००० २,००,००० 

८ वडाकामािरम , स्वास््म चौकी तथा नगयऩालरकाभा CCTV जडान ३११२२ १०० गोटा ७,००,००० ७,००,००० 

९ नगयका फजाय ऺेत्रभा CCTV जडान (उद्योग वाजणजम सॊघ तथा अन्म सॊस्थाहरुसॉगको सहकामिभा) ३११२२ ४० सॊख्मा ४०,००,००० ४०,००,००० 

१० नगयऩालरका तथा वडाहरुभा लडजजटर सूचना ऩाटॊ ३११२२ १० सॊख्मा १५,००,००० १५,००,००० 

११ दभकका २ र्वद्यारमभा कम्प्मूटय ल्माव सॊचारन ३११३४ २ सॊख्मा १३,००,००० १३,००,००० 

१२ 
Development of Open Data Portal, Municipal Profile and Infrastructure GIS 
Update and House numbering Continuation 

३११३४ १० सॊख्मा १०,००,००० १०,००,००० 

१३ Software and Server Security, Database Backup and Power Backup ३११७२ ५ गोटा ५,००,००० ५,००,००० 

कुर जम्भा १,३५,००,००० १,३५,००,००० 
 
 
 
 
 
 
 
 



bds gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, bds, emfkf 

                 63 

अनसूुची ६ 

आ.व. : २०७९/८० फजेट उऩशीषिक : भर्हरा फारफालरका तथा जेष्ठ नागरयक कामिक्रभ 

लस.नॊ
. कामिक्रभ/आमोजना/र्क्रमाकराऩको नाभ 

खचि 
शीषिक 

रक्ष्म इकाई र्वलनमोजन 

स्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

८०११२४०४१०२ भर्हरा फारफालरका तथा जेष्ठ नागरयक कामिक्रभ 

१ भहीराका रालग नेत्रत्व ऺभता र्वकास तालरभ २२५२२ १ सॊख्मा १,००,००० १,००,००० 

२ जेष्ठ नागरयकको अन्तयऩसु्ता लसऩ हस्तान्तयण कामिक्रभ २२५२२ १ सॊख्मा १,००,००० १,००,००० 

३ दभक नऩा य वडा कामारमभा स्तनऩान कऺ स्थाऩना २२५२२ १ सॊख्मा १,००,००० १,००,००० 

४ भर्हरा सभूहराइ लसऩलफकास तालरभ २२५२२ ३ सॊख्मा ३,००,००० ३,००,००० 

५ अऩाॊगता बएका ऩरयवायराइ हेयचाह सम्फजन्ध अलबभखुीकयण २२५२२ २ सॊख्मा १,००,००० १,००,००० 

६ र्कशोयी र्हॊसा र्वरुद्ध आत्भ यऺा तालरभ २२५२२ १ सॊख्मा १,००,००० १,००,००० 

७ सेपहाउस सञ्चारन २२५२२ ४ सॊख्मा ८,००,००० ८,००,००० 

८ फार कोषको स्थाऩना २२५२२ १ सॊख्मा १,००,००० १,००,००० 

९ फारभैत्री अलबमान २२५२२ ६ सॊख्मा १२,००,००० १२,००,००० 

१० अऩाङ्गता बएका ऩरयवायराई लसऩभरुक कामिक्रभ सञ्चारन २२५२२ ४ सॊख्मा २,००,००० २,००,००० 

११ भर्हरा सभहुराइ शैजऺक साभान र्वतयणकामिक्रभ २२५२२ २ सॊख्मा १,००,००० १,००,००० 

१२ नगयफारसञ्जारको ऺभता फीकास सम्फजन्ध कामिक्रभ २२५२२ १ सॊख्मा ५०,००० ५०,००० 

१३ अऩाॊगता बएका व्मजत्तहरुराइ सहामक साभग्री लफतयण २२५२२ २ सॊख्मा २,००,००० २,००,००० 

१४ र्वलबन्न ददवश अलबमान तथा जेष्ठनागरयक सम्भान २२५२२ १ सॊख्मा १,००,००० १,००,००० 

१५ सभाजभा यहेका कुयीलत अन्धर्वश्वास सम्फजन्ध अन्तयर्क्रमा कामिक्रभ २२५२२ १ सॊख्मा ५०,००० ५०,००० 

१६ अऩाॊग ऩरयचमऩत्र लफतयण य अनगुभन २२६११ २ सॊख्मा ५०,००० ५०,००० 

१७ भर्हरा सभूहको ऺभता लफकासका रालग भ्रभण कामिक्रभ २२६१२ १ सॊख्मा १,००,००० १,००,००० 

कुर जम्भा ३७,५०,००० ३७,५०,००० 
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अनसूुची ६ 

आ.व. : २०७९/८० फजेट उऩशीषिक : नगय प्रभखु र्वशेष कामिक्रभ 

लस.नॊ. कामिक्रभ/आमोजना/र्क्रमाकराऩको नाभ खचि शीषिक 
र
क्ष्म 

इकाई र्वलनमोजन 

स्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

८०११२४०४१०४ नगय प्रभखु र्वशेष कामिक्रभ 

१ नगय प्रभखु र्वशेष कामिक्रभहरु २२५२२ २ ऩटक ५०,००,००० ५०,००,००० 

कुर जम्भा ५०,००,००० ५०,००,००० 

       आ.व. : २०७९/८० फजेट उऩशीषिक : नगय उऩ प्रभखु र्वशेष कामिक्रभ 

लस.नॊ. कामिक्रभ/आमोजना/र्क्रमाकराऩको नाभ खचि शीषिक 
र
क्ष्म 

इकाई र्वलनमोजन 

स्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

८०११२४०४१०५ नगय उऩ प्रभखु र्वशेष कामिक्रभ 

१ नगय उऩ प्रभखु र्वशेष कामिक्रभ २२५२२ २ ऩटक ५०,००,००० ५०,००,००० 

कुर जम्भा ५०,००,००० ५०,००,००० 
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अनसूुची ६ 

दभक नगयऩालरका 
नगय कामिऩालरकाको कामािरम, झाऩा 

कामिक्रभ / ऩरयमोजना अनसुाय फजेट लफलनमोजन 
आ.व. : २०७९/८० फजेट उऩशीषिक : दभक नगयऩालरका वडा नॊ.१ 

लस.
नॊ. 

कामिक्रभ/आमोजना/र्क्रमाकराऩको नाभ 
खचि 
शीषिक 

रक्ष्म इकाई र्वलनमोजन 
नेऩार सयकाय 

सभालनकयण अनदुान 

८०११२४०४२०१ दभक नगयऩालरकावडा नॊ.१ 

१ मवुा तथा भर्हराहरुराई सीऩ र्वकास तालरभ २२५१२ १ गोटा ३,००,००० ३,००,००० 

२ श्रभजजवी भर्हरा तथा ऩरुुषराई कालरगढ तथा उद्घोनषण तालरभ २२५१२ १ गोटा २,००,००० २,००,००० 

३ अलत र्वऩन्न ऩरयवायका र्वद्याथॉहरुराई शैजऺक कामिक्रभ २२५२२ १ गोटा १,००,००० १,००,००० 

४ मवुा तथा फारफालरकाका रालग खेरकुद कामिक्रभ २२५२२ १ गोटा ३,००,००० ३,००,००० 

५ श्रभजजवी भर्हरा ऩरुुष स्वास््म फीभा २२५२२ १ गोटा ५०,००० ५०,००० 

६ र्ऩछडा वगि अलत र्वऩन्न ऩरयवाय उत्थान कामिक्रभ २२५२२ १ गोटा ३,००,००० ३,००,००० 

७ र्वऩन्न ऩरयवायराई स्वास््म फीभा कामिक्रभ २२५२२ १ गोटा ४,००,००० ४,००,००० 

८ धाभॉक कामिक्भ २२५२९ १ N/A १,००,००० १,००,००० 

९ अलत र्वऩन्न ऩरयवायराई दहासस्काय गनि दाउया खरयद कामि २२५२९ १ N/A १,००,००० १,००,००० 

१० जेष्ठ नागयीक कामिक्भ २२५२९ १ N/A १,००,००० १,००,००० 

११ कभिचायी तथा जनप्रलतलनलधहरुराई अध्ममन अवरोकन भ्रभण २२६११ १ गोटा २,००,००० २,००,००० 

१२ ऩक्की सडक तथा ढर लनभािण, दभक १ ३११५१ १ लभ. ३०,००,००० ३०,००,००० 

१३ 
पाल्गनुन्द चौक उत्तय फेरडाॉगी सडकको दामाॉफामाॉ पूटऩाथ लनभािण तथा रर्कङ्ग 
टामर रगाउने कामि, दभक १ 

३११५१ ५० लभ. १०,००,००० १०,००,००० 

१४ बजेुर टोरभा ढर तथा रर्कङ रगाउन ेकाभ ३११५१ १०० लभ. ३,००,००० ३,००,००० 

१५ वडा कामािरमभा ए.सी. जडान ३११५३ १ गोटा २,००,००० २,००,००० 

१६ र्वलबन्न ठाउॉभा ह्यभुऩाइऩ जडान तथा सडक स्तयोन्नलत, दभक १ ३११५५ १ गोटा २२,००,००० २२,००,००० 
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१७ फदु्ध खेर भैदान स्तयोन्नलत, दभक १ ३११५९ १ गोटा १,००,००० १,००,००० 

१८ र्हभारम वार र्वकास केन्रको ग्राउण्ड स्तयोन्नती ३११५९ १ गोटा २,००,००० २,००,००० 

१९ र्वऩन्न ऩरयवायराई र्टनको छाना पेने कामि ३११५९ १ गोटा २,००,००० २,००,००० 

२० बकुृटी आधायबतू र्वद्यारमको क्मान्टीन लनभािण दभक १ ३११५९ १ गोटा ३,००,००० ३,००,००० 

२१ र्वद्यतु, खानेऩानी, र्वऩद् व्मवस्थाऩन, पोहोयभैरा, शहयी सौन्दमि, वृऺयोऩण आदद ३११५९ १ गोटा २०,५०,००० २०,५०,००० 

कुर जम्भा १,१७,००,००० १,१७,००,००० 

 
आ.व. : २०७९/८० बजेट उपशीषषक : दमक नगरपासिका वडा नं.२ 

लस. 
नॊ. 

कामिक्रभ/आमोजना/र्क्रमाकराऩको नाभ 
खचि 
शीषिक 

रक्ष्म इकाई र्वलनमोजन 

स्रोत 

आन्तरयक श्रोत नेऩार सयकाय 

८०११२४०४२०२ दभक नगयऩालरकावडा नॊ.२ 

१ कामािरम व्मवस्थाऩन तथा रेआउट २२२३१ १ गोटा ३,००,००० ३,००,००० ० 

२ सघसस्था ऩयधन तथा चेतना भरुक कामिक्रभ २२५२२ १ गोटा २,००,००० २,००,००० ० 

३ कम्प्मटुय तालरभ कामिक्रभ २२५२२ १ गोटा २,००,००० २,००,००० ० 

४ वडा कभिचायी तथा जनप्रलतलनलध भ्रभण कामिक्रभ २२५२२ १ गोटा १,५०,००० १,५०,००० ० 

५ र्वऩन्न र्वद्याथॉ जशऺा सहमोग कामिक्रभ २२५२२ १ गोटा १,००,००० १,००,००० ० 

६ साविजलनक सनुवुाइ तथा डकुभेजन्ट कामिक्रभ २२५२२ १ N/A १,४०,००० १,४०,००० ० 

७ सयस्वती आधायबतु र्वद्यारम प्रर्वलधभैत्री जशऺक व्मवस्थाऩन २२५२२ १ गोटा ३,००,००० ३,००,००० ० 

८ कृर्ष आजाय (भकै योप्ने भेलसन) साभागी र्वतयण कामिक्रभ २२५२२ १ गोटा १,३०,००० १,३०,००० ० 

९ वडा अध्मऺ र्वशेष कामिक्रभ २२५२२ १ गोटा २,००,००० २,००,००० ० 

१० टोर र्वकास सस्थाहरुराइ आवश्मक तालरभ कामिक्रभ २२५२२ १ N/A १,००,००० १,००,००० ० 

११ अऩाङग रजऺत र्वलबन्न कामिक्रभ २२५२२ १ N/A ५०,००० ५०,००० ० 

१२ भर्हरा तथा मवुा रजऺत र्वलबन्न कामिक्रभ २२५२२ १ गोटा ४,००,००० ४,००,००० ० 

१३ कृर्ष तथा ऩश ुसम्फजन्ध तालरभ कामिक्रभ २२५२२ १ N/A १,००,००० १,००,००० ० 
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१४ र्वऩन्न तथा दलरत ऩरयवायको लनशलु्क स्वास््म फीभा कामिक्रभ २२५२२ १ गोटा १,४०,००० १,४०,००० ० 

१५ भेरलभराऩ व्मवस्थाऩन २२५२२ १ गोटा ५०,००० ५०,००० ० 
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वासस्थान खोजी गयी राबाि नष्ट गने अलबमान  सॊचारन गने तथा 
सयोकायवाराहरूसॊग अलबभजुखकयण गने य र्कटजन्म योग लनमन्त्रण  

कामिक्रभको डाटा बेरयर्पकेशन 

२२५२२ ४ ऩटक १,००,००० १,००,००० 

९४ हात्तीऩाइरे योग लफरुद्धको आभ औषलध सेवन अलबमान (MDA) सॊचारन २२५२२ १ ऩटक १२,२०,००० १२,२०,००० 
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९५ 
गरयफी लनवायणका रालग रघ ुउद्यभ र्वकास कामिक्रभ सॊचारन लनदेजशका, २०७७ 
फभोजजभ रघ ुउद्यभ र्वकास भोडेरभा नमाॉ रघ ुउद्यभी लसजिना गने 

२२५२२ ४ ऩटक २३,६०,००० २३,६०,००० 

९६ साभदुार्मक र्वद्यारमका छात्राहरुराई लनशलु्क स्मालनटयी प्माड ब्मवस्थाऩन २२५२२ १ ऩटक ३,८७,००० ३,८७,००० 

९७ 

सयोकायवाराहरुसॊगको अन्तयर्क्रमा  तथा अलबभखुीकयण कामिक्रभ 
(प्रहयी/ऩत्रकाय/ लभलडमा ऩरयचारन/स्थानीम जनप्रलतलनधी/ स्थानीम तहको 
र्वषमगत शाखा जस्तै स्वास्थ शाखाका  स्दस्महरु/स्थानीमतहभा 
भनोसाभाजजक र्वषमको ददगोऩन/ सभदुामका अगवुाहरुराई  आप्रावसनको 
असय तथा प्रबाव, का 

२२५२२ १ ऩटक ७६,००० ७६,००० 

९८ 

आकजस्भक अवस्थाभा औसलध एवॊ ल्माफ  साभाग्री ढुवानी , येकलडिङ तथा 
रयऩोर्टिङका रालग पभि पयभेट छऩाइ , ई-र्ट.लफ यजजस्टयअध्मावलधक, र्वश्व 
ऺमयोग ददवस सम्फन्धी कामिक्रभ , स्थरगत अनजुशऺण तथा  सऩुरयवेऺण, 

ऺमयोगका कामिक्रभको अधि फार्षिक सलभऺा तथा कोहटि र्वश ्

२२५२२ ४ के.जी. ९०,००० ९०,००० 

९९ 
यार्ष्डम भर्हरा स्वास््म स्वमॊसेर्वका कामिक्रभ (ऩोशाक प्रोत्साहन, मातामात 
खचि, वार्षिक सलभऺा गोष्ठी य ददवस भनाउने खचि सभेत) २२५२२ १० भर्हना १०,००,००० १०,००,००० 

१०० 
कोलबड-१९ फाट ऩगेुको शैजऺक ऺलतको ऩरयऩयुण तथा अन्म र्वऩदको 
सभमभा लसकाइ लनयन्तयताका रालग कामिक्रभ 

२२५२२ ४ ऩटक ३,२४,००० ३,२४,००० 

१०१ 
ऩोषण सॊवेदनशीर (खानेऩानी तथा सयसपाइ, कृर्ष, ऩशसेुवा, भर्हरा तथा 
फारफालरका, जशऺा य शासकीम प्रवन्ध) ऺेत्रका कामिक्रभहरू सञ्चानर) २२५२२ ३ ऩटक १,५०,००० १,५०,००० 

१०२ याष्डऩलत यलनङ्ग लसल्ड प्रलतमोलगता (स्थानीम तहस्तयीम) २२५२२ १ भर्हना १,००,००० १,००,००० 

१०३ 
कोलबड १९ र्वरुद्ध खोऩ अलबमान तथा  फसु्टय खोऩ सभेत सॊचारन ब्मवस्थाऩन 
खचि (ऩालरकास्तरयम मोजना य ऩालरका तथा स्वास््म सस्था स्तरयम सऩुरयवेऺण) 

२२५२२ १० ऩटक ३,०९,००० ३,०९,००० 

१०४ 
र्वद्यारम स्वास््म जशऺा/आभा सभूह तथा भर्हरा स्वास््म स्वमॊ 
सेर्वकाहरुका रालग साभाजजक ब्मवहाय ऩरयवतिन कामिक्रभ 

२२५२२ ३ ऩटक ७५,००० ७५,००० 

१०५ 
कोलबड-१९ फाट ऩगेुको शैजऺक ऺलतको ऩरयऩयुण तथा अन्म र्वऩदको 
सभमभा लसकाइ लनयन्तयताका रालग कामिक्रभ 

२२५२२ १ ऩटक ५८,००० ५८,००० 

१०६ रयटनॉ स्वमॊभ सेवक ऩरयचारन २२५२२ १० भर्हना ५,८४,००० ५,८४,००० 
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१०७ सञ्चाय साभाग्री प्रसायण तथा छऩाइि (सञ्चाय य ऩॉहचु अलबमान सञ्चारान) २२५२२ ३ ऩटक १,५०,००० १,५०,००० 

१०८ कृर्ष, ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म त्माकॊ  अध्मावलधक कामिक्रभ २२५२२ ४ ऩटक १,००,००० १,००,००० 

१०९ 
शैजऺक ऩहुॉच सलुनजितता, अनौऩचारयक तथा वैकजल्ऩक जशऺा कामिक्रभ (ऩयम्ऩयागत 
र्वद्यारम, वैकजल्ऩक र्वद्यारम, साऺयता य लनयन्तय जशऺाका कामिक्रभ सभेत) 

२२५२२ १ ऩटक ४,१२,००० ४,१२,००० 

११० 
ऩशऩुॊऺी आदीफाट हनुे ईन्पुएन्जा, फडि फ्र,ु AMR, लसर्ष्टसकोलसस, टक्सोप्राज्भोलसस 
आदद र्वलबन्न सरुवायोग सम्फजन्ध योकथाभ तथा लनमन्त्रणका रालग सचेतना कामिक्रभ 

२२५२२ ४ ऩटक २०,००० २०,००० 

१११ 
कम्मलुनर्ट डट्स कामिक्रभ कामिक्रभ सॊचारन, य स्वास््मकलभिहरू राइ ऺमयोग 
भोडरुय तालरभ 

२२५२२ १० ऩटक ८२,००० ८२,००० 

११२ प्रजनन ्रुग्णता स्वास््म सेवा २२५२२ ४ ऩटक २,००,००० २,००,००० 

११३ योजगायी सजृना (नेऩार सयकाय) २२५२२ १० ऩटक ६,७९,००० ६,७९,००० 

११४ 
र्वबागरे उऩरव्ध गयाउन ेर्वलध/ऩद्दलत अनसुाय वडा स्तयफाट घटना दताि सप्ताह अलबमान 
सञ्चारन 

२२५२२ १ ऩटक १,१०,००० १,१०,००० 

११५ एभ. आइि. एस. अऩयेटय य र्पल्ड सहामक देलनक भ्रभण बत्ता/मातामात खचि/ईन्धन २२६१२ ६ भर्हना ६०,००० ६०,००० 

११६ आ.व. 2078/79 भा स्थाऩना बएको धानफारी ऩकेट र्वकास कामिक्रभको लनयन्ततयता २२७११ ६ ऩटक ६,००,००० ६,००,००० 

११७ 
भाध्मलभक तह कऺा (९-१०) भा अॊग्रजेी,गजणत य र्वऻान र्वषमभा जशऺण 
सहमोग अनदुान 

२५३११ १ ऩटक २,१५,००० २,१५,००० 

११८ 
प्रलत र्वद्याथॉ रागतका आधायभा लसकाइ साभग्री तथा लडजजटर लसकाइ 
सभाग्री व्मवस्थाका रालग र्वद्यारमराइ अनदुान 

२५३११ १ ऩटक ४३,८९,००० ४३,८९,००० 

११९ 
बटुानी शयणाथॉ अध्ममनयत र्वद्यारमका रालग जशऺक य ऩाठ्यऩसु्तक 
फमवस्थान अनदुान 

२५३११ १ ऩटक ५५,०७,००० ५५,०७,००० 

१२० 
भाध्मलभक तह कऺा (९-१०) भा अॊग्रजेी,गजणत य र्वऻान र्वषमभा जशऺण 
सहमोग अनदुान 

२५३११ १ ऩटक ५,९२,००० ५,९२,००० 

१२१ तोर्कएका र्वद्याथॉको ददवा खाजाका रालग र्वद्यारमराई अनदुान २५३११ १ ऩटक १५,७२,००० १५,७२,००० 

१२२ साविजलनक र्वद्यारमका र्वद्याथॉहरुका रालग लनशलु्क ऩाठ्यऩसु्तक अनदुान २५३११ १ ऩटक ४३,७१,००० ४३,७१,००० 

१२३ 
प्रलत र्वद्याथॉ रागतका आधायभा लसकाइ साभग्री तथा लडजजटर लसकाइ 
सभाग्री व्मवस्थाका रालग र्वद्यारमराइ अनदुान 

२५३११ १ ऩटक १५,९१,००० १५,९१,००० 
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१२४ 
बटुानी शयणाथॉ अध्ममनयत र्वद्यारमका रालग जशऺक य ऩाठ्यऩसु्तक 
फमवस्थान अनदुान 

२५३११ १ ऩटक १९,९७,००० १९,९७,००० 

१२५ 
भाध्मलभक तह कऺा (९-१०) भा अॊग्रजेी,गजणत य र्वऻान र्वषमभा जशऺण 
सहमोग अनदुान 

२५३११ १ ऩटक १,०५,००० १,०५,००० 

१२६ साविजलनक र्वद्यारमका र्वद्याथॉहरुका रालग लनशलु्क ऩाठ्यऩसु्तक अनदुान २५३११ १ ऩटक १५,८५,००० १५,८५,००० 

१२७ तोर्कएका र्वद्याथॉको ददवा खाजाका रालग र्वद्यारमराई अनदुान २५३११ १ ऩटक ८८,२३,००० ८८,२३,००० 

१२८ साविजलनक र्वद्यारमका र्वद्याथॉहरुका रालग लनशलु्क ऩाठ्यऩसु्तक अनदुान २५३११ १ ऩटक ७,७८,००० ७,७८,००० 

१२९ 
प्रलत र्वद्याथॉ रागतका आधायभा लसकाइ साभग्री तथा लडजजटर लसकाइ 
सभाग्री व्मवस्थाका रालग र्वद्यारमराइ अनदुान 

२५३११ १ ऩटक ७,८२,००० ७,८२,००० 

१३० तोर्कएका र्वद्याथॉको ददवा खाजाका रालग र्वद्यारमराई अनदुान २५३११ १ ऩटक ३१,५०,००० ३१,५०,००० 

१३१ 
बटुानी शयणाथॉ अध्ममनयत र्वद्यारमका रालग जशऺक य ऩाठ्यऩसु्तक फमवस्थान 
अनदुान 

२५३११ १ ऩटक ९,८१,००० ९,८१,००० 

१३२ 
साविजलनक र्वद्यारमभा अध्ममनयत र्वद्याथॉहरुका रालग छात्रफजृत्त (आवासीम तथा 
गैयआवासीम) 

२७२११ १ ऩटक २,९३,००० २,९३,००० 

१३३ 
साविजलनक र्वद्यारमभा अध्ममनयत र्वद्याथॉहरुका रालग छात्रफजृत्त (आवासीम तथा 
गैयआवासीम) 

२७२११ १ ऩटक १६,२९,००० १६,२९,००० 

१३४ 
साविजलनक र्वद्यारमभा अध्ममनयत र्वद्याथॉहरुका रालग छात्रफजृत्त (आवासीम तथा 
गैयआवासीम) 

२७२११ १ ऩटक ५,९१,००० ५,९१,००० 

१३५ आधायबतू तथा आकजस्भक स्वास््म सेवाको रालग औषलध खरयद २७२१३ २ ऩटक २२,००,००० २२,००,००० 

१३६ 

केन्रफाट छनौट बएका नभनुा  र्वद्यारम,र्वशेष र्वद्यारमको क्रभागत बवन 
लनभािण तथा कऺा ११ स्तोन्नलत बएका  प्रार्वलधक धाय र्वद्यारमको ल्माव 
व्मवस्थाऩन अनदुान 

३१११२ १ बवन १२,००,००० १२,००,००० 

१३७ 

केन्रफाट छनौट बएका नभनुा  र्वद्यारम,र्वशेष र्वद्यारमको क्रभागत बवन 
लनभािण तथा कऺा ११ स्तोन्नलत बएका  प्रार्वलधक धाय र्वद्यारमको ल्माव 
व्मवस्थाऩन अनदुान 

३१११२ १ बवन ६५,००,००० ६५,००,००० 

१३८ 
केन्रफाट छनौट बएका नभनुा र्वद्यारम,र्वशेष र्वद्यारमको क्रभागत बवन लनभािण 
तथा कऺा ११ स्तोन्नलत बएका प्रार्वलधक धाय र्वद्यारमको ल्माव व्मवस्थाऩन ३१११२ १ बवन २४,००,००० २४,००,००० 
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अनदुान 

१३९ शर्हद हरय नेऩार स्भलृत बवन लनभािण दभक २ झाऩा । ३१११२ ४ बवन २०,००,००० २०,००,००० 

१४० भदयसा सहफाजजमा दभक ७ ३१११२ १ ऩटक ७,५०,००० ७,५०,००० 

१४१ एकीकृत अऩाॊगता ऩनुस्थािऩना केन्रको बवन लनभािण दभक नगयऩालरका वडा नॊ. ४ ३१११२ १ बवन ३५,००,००० ३५,००,००० 

१४२ लधभार जालतको सॊस्कृलतक सॊग्राहरम लनभािण दभक नगयऩालरका ९ ३१११२ १ बवन १५,००,००० १५,००,००० 

१४३ दभक अस्ऩतारराई स्वास््म तथा जचर्कत्सा सम्वन्धी उऩकयण तथा भेजशन ३११२२ २ ऩटक १,००,००,००० १,००,००,००० 

१४४ 
अऩाॊगता बएका व्मजक्तहरुको रालग कृलतभ हात खटु्टाको आवश्मकता ऩर्हचान, र्वशेषऻफाट 
नाऩजाॉच एवॊ तालरभ सर्हतको जव्ररचेमय, ऩोस्थेर्टक्स-अथोर्टक्स सेवा प्रदान 

३११२२ १०० सॊख्मा १०,००,००० १०,००,००० 

१४५ 
योजगाय सेवा केन्रको सदुृर्ढकयण (कम्प्मूटय, पलनिचय र्पक्चसि, क्माभया, 
अन्म र्वद्यतुीम उऩकयण) ३११२२ ३ ऩटक ३,००,००० ३,००,००० 

१४६ Inj.Oxytocin बण्डायणका रागी ILR Refrigerator खयीद ३११२२ १ ऩटक ४,००,००० ४,००,००० 

१४७ Design and Supervision Consultant लनमजुक्त गने ३११३५ ३ ऩटक ७५,००,००० ७५,००,००० 

१४८ 
Urban Development Grant अन्तगित भदनडागीदेजख तायावायी ददऩसुम्भ 
सडक स्तयोउन्नलत गने कामि ३११५१ १० ऩटक १३,५०,००,००० १३,५०,००,००० 

१४९ हाम्रो फारगहृ लनभािण दभक नगयऩालरका वडा नॊ. २ ३११५९ ५ बवन २५,००,००० २५,००,००० 

१५० ददऩेनी खो]रा वडा नॊ. १० ३११५९ १ ऩटक १५,००,००० १५,००,००० 

१५१ नवीकयणीम ऊजाि प्रवलध जडान (वामोग्माॉस/र्वद्यतुीम चरुो/सधुारयएको चरुो/सौमि ऊजाि) ३११५९ ८ ऩटक ८,००,००० ८,००,००० 

१५२ "कृष्ण भजन्दय तथा याधाकृष्ण साभदुार्मक बवनभा घेयाफाया दभक न ऩा ३ झाऩा" ३११५९ १०० लभ. ७,५०,००० ७,५०,००० 

८०११२४०४५१२ सॊघीम सयकायफाट हस्तान्तरयत कामिक्रभ (र्वषेश अनदुान) 
१५३ फारफालरका केन्रको ऩूवािधाय लनभािण, दभक ३१११२ १० ऩटक १,००,००,००० १,००,००,००० 

८०११२४०४५१३ सॊघीम सयकायफाट हस्तान्तरयत कामिक्रभ(सभऩयुक अनदुान) 
१५४ धान सकुाउने भेजशन (ड्रामय भेजशन) खरयद तथा जडान ३११५९ १ N/A ४०,००,००० ४०,००,००० 

कुर जम्भा ४९,५९,००,००० ४९,५९,००,००० 
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अनसूुची ६ 

दभक नगयऩालरका 
नगय कामिऩालरकाको कामािरम, झाऩा 

कामिक्रभ / ऩरयमोजना अनसुाय फजेट लफलनमोजन 
आ.व. : २०७९/८० फजेट उऩशीषिक : प्रदेश सयकायफाट हस्तान्तरयत  कामिक्रभ (शसति अनदुान) 
लस.नॊ
. कामिक्रभ/आमोजना/र्क्रमाकराऩको नाभ 

खचि 
शीषिक 

रक्ष्म इकाई र्वलनमोजन प्रदेश सयकाय 

८०११२४०४५२१ प्रदेश सयकायफाट हस्तान्तरयत कामिक्रभ (शसति अनदुान) 
१ फारर्वफाह अन्त्मका रालग र्कशोयी सशजक्तकयण कामिक्रभ २२५२२ १ ऩटक ७३,००० ७३,००० 

२ रैंर्ङ्गक र्हॊसा लनवायणका रालग स्थानीम तहभा सॊयऺण कोष सञ्चारन अनदुान २२५२२ १ ऩटक ५०,००० ५०,००० 

३ 
अगािलनक कृर्ष फजाय लनभािणभा नगयऩालरकारे आ.व.२०७८-०७९ भा गयेको 
खचि सोधबनाि तथा फाॉकी यकभ खचि बकु्तालन 

३१११२ ४ बवन २,८४,००,००० २,८४,००,००० 

कुर जम्भा २,८५,२३,००० २,८५,२३,००० 
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दमक नगरपालिका 

दमक अस्पताल 

cf=j= @)&*.)&( sf]  

;+;f]lwt cfo laj/0f 

cf=j= @)&(.)*) sf]  

cg'dflgt cfo laj/0f 

cf=j= @)&*.)&( sf]  

;+;f]lwt Aoo laj/0f 

cf=j= @)&(.)*) sf]  

cg'dflgt Aoo laj/0f 

;+;f]lwt cfo laj/0f cg'dflgt cfo laj/0f   ;+;f]lwt Aoo laj/0f cg'dflgt Aoo laj/0f 

qm= 

; 
laj/0f 

hDdf cg'dflgt 

cfo 
laj/0f 

hDdf cg'dflgt 

cfo 

qm= 

; 
laj/0f hDdf Joo cg'dfg laj/0f hDdf Joo cg'dfg 

1 OPD 30000000.00 ओ. लप. डी. ३५०००००० 1 tna tyf eQmf 27035000.00 तिव तथा भत्ता ३४०००००० 

2 
PS;/] 

15500000.00 
एक्स रे १६०००००० 

2 
k|f]T;fxg eQmf tyf 

cGo eQmf 27000000.00 
प्रोत्साहन भत्ता तथा 

अन्य भत्ता 
१५०००००० 

3 Nofj 55000000.00 प्रयोगशािा ७००००००० 3 b}=e=eQf 400000.00 दलैनक भ्रमण भत्ता ६००००० 

4 
cfdf ;'/Iff 

sfo{qmd 2000000.00 

आमा सरुक्षा 

काययक्रम 
२१००००० 

4 
Sjf6/ ef8f 

2065000.00 
क्वाटर भाडा २५००००० 

5 8]«l;ª 250000.00 डे्रलसगं २५००००० 5 cf}ifwL vl/b 60800000.00 औषधी खररद ५२०००००० 

6 kf]]i6 df6{d 
50000.00 

पोष्ट माटयम ९०००० 6 
k|of]uzfnf s]ldsn 

tyf ;fdfu|L vl/b 30000000.00 
लनिःशलु्क औषधी खररद ३०००००० 

7 
k'ln; s]z÷ 

lg/f]lutf 200000.00 

पलुिस केश र 

लनरोलगता 
३६०००० 

7 
;lh{sn ;fdfu|L 

vl/b 8000000.00 

प्रयोगशािा केलमकि 

तथा सामाग्री खररद 
३००००००० 

8 
OG8f]/ l8:rfh{ 

2000000.00 
इन्डोर लडस्चाजय ९०००००० 

8 
On]S6«f]lgS; ;fdfu|L 

vl/b 1800000.00 
सलजयकि सामाग्री 

खररद 
१५०००००० 

9 
Knf:6/ 

500000.00 
प्िास्टर ८५०००० 

9 
kmlg{r/ P08 

kmlg{l;ª 400000.00 
इिेक्रोलनक्स सामाग्री 

खररद 
२६००००० 

10 USG 9000000.00 USG १४०००००० 10 lah'nL, kfgL dx;'n 1100000.00 फलनयचर एण्ड फलनयलसङ १०००००० 

11 
ECG 

500000.00 
ECG २०००००० 

11 
:6];g/L tyf 5kfO{ 

3000000.00 
लबजिुी तथा पानी 

महसिु 
२०००००० 

12 ck/];g 2700000.00 अपरेशन ९०००००० 12 ;'rgf tyf ;+rf/ 100000.00 स्टेशनरी तथा छपाई ३०००००० 

13 
Dental 

Services 1000000.00 

Dental 

Services 
३५००००० 

13 
ejg dd{t tyf 

lgdf{0f 1500000.00 
सचूना तथा संचार  ६००००० 
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14 
PROCEDURE 

3200000.00 
Procedures ४०००००० 

14 
lalaw sfo{qmd vr{ 

1500000.00 
सवारी साधन ममयत 

संभार 
१००००० 

15 
c:ktfn 

kmfd]+;L  55000000.00 
अस्पताि फामेसी ७००००००० 15 

d]l;g/L cf}hf/ tyf 

pks/0f vl/b 1500000.00 
लवलबध काययक्रम खचय २०००००० 

16 

bds g=kf= 

af6 cg'bfg 

2000000.00 

दमक 

नगरपालिकाबाट 

अनदुान 

१०००००० 

16 

laz]]if1 ;]jf 

7500000.00 

मेलसनरी औजार तथा 

उपकरण खररद 
७५००००० 

17 

 laleGg 

lgsfoaf6 

cg'bfg 3000000.00 

लबलभन्न लनकायबाट 

अनदुान 
५००००० 

17 
kf];fs 

570000.00 
लबशेषज्ञ सेवा ७५००००० 

18 lalww cfDbfgL 100000.00 लबलवध आम्दानी १००००० 18 lalaw  1730000.00 पोसाक १०००००० 

          19 
;fj{hlgs ;DktLsf]] 

dd{t ;+ef/ 1300000.00 
लवलवध २१००००० 

          20 
d;nGb tyf sfof{no 

sfof{no ;fdfu|L 1900000.00 
सावयजलनक सम्पतीको 

ममयत संभार 
१०००००० 

          21 
a}7s eQmf 

300000.00 
मसिन्द तथा कायायिय 

सामाग्री 
४०००००० 

          22 ;jf/L ;fwg vl/b 500000.00 बैठक भत्ता ३००००० 

          23 cfdf ;'/Iff sfo{qmd 2000000.00 सवारी साधन खररद ७००००० 

          24     आमासरुक्षा काययक्रम १५००००० 

          25     इन्धन १०००००० 

           26     

सचूना प्रणािी CCVT 

जडान तथा सफ्टवेयर 

नलवकरण संचािन खचय 

३०००००० 

          27     भौलतक पवुायधार लनमायण ४७०००००० 

hDdf 182000000.00   240000000.00     182000000.00   240000000.00 
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æxl/t gu/, ;+d[4 bdsÆ 

bds gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

bds, emfkf 

! g+= k|b]z, g]kfn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3f/f}+ gu/;efaf6 kfl/t 

cf=j=@)&(.)*) sf] ah]6, gLlt tyf sfo{s|d 

 

 
 

 


