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मममतः- २०७६/१/१६ 

वडा कायाालय सबै  

दमक नगरपामलका 

दमक, झापा 

 

 

मबषय - आर्थिक बर्ि २०७६/७७ का योजना कायिक्रम छनौट गर्ाि अवलम्वन गननि पने मागिर्र्िन पठाईएको वार े। 

 

 दमक नगर कायापामलकाको मममत २०७६/१/१३ गतेको बैठकवाट पाररत अमथाक बषा २०७६/७७ मा योजना तथा कायाक्रम 

छनौट गदाा ऄपनाउन ु पने दहेाय ऄनसुारका मागादर्ानहरू पठाईएको छ । मागादर्ान प्राप्त भएपमछ वस्ती स्तरका भेलावाट अ.व. 

२०७६/०७७ का लामग अयोजना तथा कायाक्रम छनौट गने व्यवस्था गनुा गराउन ुहुन मनणायानसुार ऄनरुोध गररन्छ । 
 

तपमर्ल 

पूवािधार र्नमािण 

१. गत बषाको ऄधरुा अयोजनाहरूलाई परुा गने । 

२  वडा स्तरीय अयोजनाका लामग रू १० लाख वा सो भन्दा वमढ नगर स्तरीय अयोजनाका लामग रू २० लाख वा सो भन्दा बढी रकमका 

अयोजनाहरू मात्र छनौट गने । 

३ सडक कालोपते्र अयोजना छनौट गदाा  मखु्य सडक सगँ जोमडने ऄवस्थामा मात्र सहायक सडक कालोपते्र गने गरी छनौट गने । 

४ कालोपते्र गनुा ऄगाडी ऄमनवाया रूपले पक्की, नाला मनमााण गरकेो हुन ुपने । 

५. नाला मनमााण गदाा पानी मनकासको उमचत प्रवन्ध भए मात्र नाला मनमााण अयोजना छनौट गने । 

६. अयोजना छनौट गदाा सके सम्म चाडो प्रमतफल प्राप्त हुने र ऄमधकतम वामसन्दाले समुवधा उपयोग गना पाउने गरी गने । 

७.ऄधरुो रहने गरी वा मनममात संरचनाले कुनै प्रमतफल नमदने वा उपयोगमा अउन नसक्ने ऄवस्था हुने अयोजना छनौट नगने । 

८. मखु्य सहरी के्षत्रमा अयोजना छनौट गदाा पानी मनकास, सडक कालोपते्र, सरसफाई व्यवस्थापन, फूटपाथ र रमेलङ्ग मनमााण एवम्, 

फलफूल, तरकारी वजार व्यवस्थापन मास ुपसल, वध स्थल व्यवस्थापन जस्ता अयोजनाहरूलाई प्राथममकता मदने । 

९. ऄधा र्हरी के्षत्र र ग्रामीण के्षत्रमा सडक स्तरोन्नती - अवश्यक्ता ऄनसुार कालोपते्र, ग्राभेलं पक्की नाला, नमद मनयन्त्रण, सावाजमनक जग्गा 

सरक्षण जस्ता अयोजनाहरू छनौट गने । 

१०. सडक मनमााण ममात सम्भार अयोजना छनौट गदाा मखु्य सडकहरू संग जोमडने गरी, कृमष उपजलाई हाटबजार स्थल सम्म पयुााउन 

उपयोगी हुने गरी वा ऄमधकतम बामसन्दाले उपयोग गना सक्ने ऄवस्थाको मवचार गररे  पूवा सम्भाव्यता हेरी छनौट गना प्राथममकता मदने । 

११. वाडामा रहेका वाल मवकास केन्रको सधुार, मवालयको भौमतक संरचना र फमनाचर सम्बन्धी अयोजना छनौट गदाा  मवमान ऄवस्थाको 

प्रत्यक्ष मनरीक्षण रऄध्ययन गररे मात्र छनौट गने । 

१२. मठ, ममन्दर सम्बन्धी अयोजना छनौट गदाा  ऐमतहासीक, धाममाक एवम सास्कृमतक मूल्य महत्वको अधारमा ऄमधकतम नागररकले 

उपयोग गरीरहेको ऄवस्था र त्यस्तो धामीक संस्थामा तत्काल नगरी नहुने कुनै काया भए मातै्र अवश्यक्ता हेररे मात्र छनौट गने । 

१३. अफ्नो वडा मभत्र कुनै ताल, पोखरी वा पयाटकीय के्षत्र रहेको भए सो को संरक्षण, सवाद्धन गना वा नया ँताल पोखरी वा पयाटकीय के्षत्र 

मनमााण गना समकने भए सोको पूणा सम्भाव्यता हेरी त्यस्ता अयोजना छनौट गना प्राथममकता मदने । 

१४. अयोजना संचालन गदाा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, रामरिय योजना अयोग र मन्त्रालयहरूबाट भएको मागा दर्ान र यस 

नगरपामलकाले तयार गरकेो मागा मनदरे्नको पररमध मभत्र रहेर मात्र छनौट गने । 

१५. अयोजना संचालन गदाा  र्हरी के्षत्रमा ४०% र ग्रामीण के्षत्रमा २०% लागतसहभागीता समावेर् हुने गरी प्राथममकता मदन ुपनेछ । 
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कायिक्रम 

१. लमषक्षत वगा तथा गरीव र मवपन्न वगाहरूको लामग कायाक्रम छनौट गदाा, सम्बमन्धत वगाको, जनसंख्या, गररवीको ऄवस्था, रोजगारीको 

मस्थती, उनीहरूको सीप, योग्यता र क्षमताको वास्तमबक पमहचान गरी उनीहरू स्वयमबाट संचालन हुने, स्वयम उनीहरूले रोजगारी पाउने र 

काया सम्पन्न भएपमछ हुने लाभ स्वयम सम्बमन्धत  वगाले  उपयोग गना सक्ने ऄवस्थाको मवचार गररे मात्र छनौट गने । 

२. ऄगाामनक खेमत, तरकारी, फलफूल उत्पादन, माछा तथा पर्पुालन, दगु्ध उत्पादन तथा मवक्री मवतरण, फूल बगैचा मनमााण, मौरी पालन 

व्यवसाय जस्ता व्यवसाय संचालन र प्रवर्धनका लामग समहु वा सहकारी प्रणाली माफा त व्यवसाय संचालन एवम् प्रवर्धन गने 

अयोजनाहरू मात्र छनौट गने । 

३. तामलम, ऄनमुर्क्षण, प्रमर्क्षण सम्बन्धी कायाक्रम छनौट गदाा सम्बमन्धत वगाको माग, अवश्यक्ता, औमचत्य र भमवरयमा व्यवसाय संचालन 

गना सक्ने नसक्ने ऄवस्थाको मवशे्लषणका अधारमा छनौट गने । 

४. गैर सरकारी संस्था माफा त संचालन गररने कायाक्रमहरू छनौट गदाा सम्बमन्धत संघ सस्थाको ऄमनवाया लागत साझेदारी हुने गरी छनौट 

गने । 

५. लघ ुउध्धम, स्वरोजगार तथा अत्ममनभारतालाई वढावा मदन स्थानीय श्रम,सीप र साधनको प्रयोग हुन सक्ने र बजारको सम्भावना 

समेतको अकलन गररे मात्र छनौट गने । 

६. समाजमा र्ामन्त, एकता र सद्भाव वढाउने खालका एवम ममहला महंसा मवरूद्धका कायाक्रम, वालमैत्री, ममहला मैत्री, वातावरण मैत्री, 

जेष्ठनागररकको सम्मानका लामग सास ु,ससरुा, छोराछोरी, बहुारी वीच ससुम्बन्ध मनमााण गने गरी छनौट गने । 

७. अगामी २ वषा मभत्र वाल मैत्री वडा र वालमैत्री नगर मनमााण गने गरी कायाक्रम छनौट गने । 

८. वडा मभत्र, ऄगाामनक तरकारीको जात मवरे्ष (जोन) तोकी मवकास गना समकने सम्भाव्यता हेरी कायाक्रम छनौट गने । 

९. कृमष उत्पादन हुने के्षत्रहरूमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी साममुहक वा सहकारी प्रणाली प्रबर्धन गना त्यस्तो के्षत्रमा भौमतक 

पूवााधार एव उपकरण, मल, वीउ, तामलमको व्यवस्था गना बजेट मबमनयोजन गने । 

१०.नमूना जैमवक खेती प्रणालीको मबकासमा प्राथममकता मदने । 

वडामा बजेड बाडँफाडको अधार  

१. जनसंख्या :  ४०%  २. के्षत्रफल :   ४०%   ३. गररवीको ऄवस्था :   १०%  ४. वडागत अम्दानी  : १०% 

  

वडागत बजेट मबमनयोजन गदाा मनम्मानसुार गनुा पने : 

पूवााधार : ६५%  अमथाक मबकास  : १०%  सामामजक मबकास : १०%  वातावरण, मवपद ्व्यवस्थापन : ५%  

ममात सधुार : १०%  

 

  

............................... 

गणेर् प्रसाद मतमम्सना 

प्रमखु प्रर्ासमकय ऄमधकृत 

 

 

 




