
 

नगर गौरबका आयोजनाहरु 
सस नॊ आमोजना कामयक्रभ विसनमोजजत यकभ रु  हजायभा 

१ नगय रयङ्गयोड सनभायण आमोजना 
नगय कामयऩासरकाको सनणयम अनसुाय रयङ्रयोडका विसबन स्थानभा कामय सॊचारन 
गने । 

20000 

२ ट्रॊक योड सनभायण आमोजना 
रयङ्गयोडफाट नऩाबिन ब्माङ्गडाॉडा जोड्ने तीन िटा सडकहरु  

 

भाइधाय अऩटायी हदैु रयडयोड जेड्ने सडक 

नगय कामयऩासरकाको सनणयम अनसुाय यकभ फाॊडपाॊड गने ।  

15000 

३ ऩमयटकीम ऺेत्र विकास कामयक्रभ 

३ .१  सताऺीधाभ धासभयक तथा ऩमयटकीम ऺेत्र विकास आमोजना ५००० 

३ .२  दोभखुा ऩमयटकीम ऺेत्र विकास आमोजना ५००० 

३ .३  डुॉडाभायी ससभसाय ऺेत्र विकास आमोजना २०००० 

३ .४  जचल्रागढ ऐसतहाससक धासभयक ऺेत्रकोसड वऩ आय विष्ततृ ऩरयमोजना प्रसतिेदन 
तमाय गने । 

१५०० 

४ ल्माण्डवपल्ड साइट व्मिस्थाऩन 

४ .१  ल्माण्डवपल्ड साइटका रासग जग्गा खरयद गने १०००० 

५ ठूरा ऩरु कल्बटय सनभायण आमोजना  

नगय कामयऩासरकारे छनौट गयेका चाय िटा ऩरुहरु सनभायण आयम्ब तथा िडा नॊ 
१० को बारखुोराको ऩरुको सड वऩ आय तमायी । 

२०००० 

  जम्भा ९६५०० 

अन्य नगर योजनाहरु 

क्षेत्रगत काययक्रम तथा आयोजनाहरु 

        

सस नॊ आमोजना कामयक्रभ विसनमोजजत यकभ 
रु हजायभा 

थऩ व्महोया 

१ आर्थथक विकासको क्षेत्र   

१.१ कृवि  10000 काययपाविकाबाट काययक्रम वविकृत गरी संचािन गन े

१.२ पशुपंवक्ष विकास 5000   



१.३ उद्योग तथा िावणज्य   

१.३.१ िघु उद्यमी तथा सम्भावित िघु उद्यमीहरुिाइ 

उद्यमवशिता विकास सम्बवन्ध ताविम 

500 नपा क्षेत्रका ४ वथानहरुमा 

१.३.२ वशिसतावक्ष उद्योग िावणज्य संघ सँगको 

सहकाययमा नपामा दताय भएका उद्योगीहरुिाइ 

उपभोक्ता वहत संरक्षण उद्योग तथा िावणज्य 

नीवत तथा कानूनहरु आदद सम्बन्धमा 

अवभमुखीकरण 

300 नपाका ३ वथानहरुमा 

१.३.३ िडा नं १० माइधार ववथत उद्योग िावणज्य 

संघको अधुरो भिन वनमायण गनय सहयोग 

500   

१.४ पययटन   

१.४.१ नगरक्षेत्रका पययटकीय धार्थमक साँवकृवतक एिम 

ऐवतहावसक वथिहरुको प्रोफाइि तयार गन े 

200   

१.५ सहकारी   

१.५.१ नपा क्षेत्रमा कृयावशि तथा नपा मा सूचीकृत 

सहकारी संवथाहरु सँग िागत साझेदारीमा 

क्षमता विकास सम्बवन्ध विवभन्न ताविम गोष्ठी 

तथा अििोकन भ्रमण 

500   

२ सामावजक विकास   

२.१ v]ns'b ljsf;   

२.१.१ दोस्रो भेमय कऩ खेरकूद प्रसतमोसगता 1500   

२.१.२ प्रस्तािनाको आधायभा विसबन्न खेरकूद 
प्रसतमोसगता सॊघ सॊस्था सॉग सहकामय  

1000   

२.२ lzIff क्षेत्र सुधार कोि 

 

 

2.2.1 lzIff क्षेत्र सुधार  9200 काययपाविकाबाट काययक्रम वविकृत गरी संचािन गन े

2.2.2 dbg e08f/L k|lti7fg 600 ul/a tyf h]x]Gbf/ ljBflyx?nfO{ k|fljlws tyf 

Joj;flos lzIff cfh{gdf ;xof]u 

2.2.3 ljBfly{x?sf] nflu y]l;;df ;xof]u 200 gu/kflnsf  tyf gu/ If]qsf] ljifodf y]l;; 

tof/sf nflu !) hgf ljBflynfO{ ;xof]u 

२.३ :jf:Yo   

२ .३.१  शहयी स्िास््म केन्द्र स्तयोन्नसत 300   

२ .३.३  स्िास््म केन्द्रहरुभा पसनयचय खरयद 500   

२ .३.४  औषसध खरयद  1000   



२ .३.५  स्िास्थम केन्द्रहरुभा विद्यसुतम हाजजयी तथा 
कम््मटुयको व्मिस्थाऩन 

350   

२ .३.७  भवहरा स्िास््म स्िमॊसेविका विदाइ कोष 100   

२ .३.८  आमिेुद औषधारम दधेु  :विश्राभारम 
सभेत 

1000   

२ .३.९  नगय हेल्थ प्रोपाइर सनभायण 1100   

२.४ vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{   

२.४.१ खानेऩानी भभयत सधुाय य ऩनुस्थायऩना 1000   

२.५ ;+:s[tL k|j{4g   

२.५.१ संवकृती प्रिधयन काययक्रम 1000 प्रवतािनाका आधारमा विवभन्न साँवकृवतक 

काययक्रमहरु संचािन अनुदान 

२.६ n}lËs ;dfgtf  tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f   

२.६.१ ज्मेष्ठ नागरयक स्िास््म सेिा कामयक्रभ 500 ज्येष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता भएकाहरुका िावग गै 

स स सँग सहकायय गरी घुवम्त वशविर संचािन गन े  

२.६.२ भवहराहरुको रासग ऩाठेघय जस्क्रसनङ्ग जशविय 550 प्रत्येक िडा समेरटने गरी ११ वथानमा 

२.६.७ भवहरा दसरत आददिासी जनजाती अऩाङ्गता 
बएका व्मजिहरु असत विऩन्न िगयका 
व्मजिहरुका रासग सीऩ भूरक 
कामयक्रभहरु 

1500 नगरपाविका बाट संचािन गररन े

२.७ मिुा रजऺत कामयक्रभ   

२.७.१ रागू ऩदाथय दवु्मयसन न्द्मूनीकयण असबमान 300   

२.८ फारभैत्री स्थासनम शासन प्रिधयन  1000   

२.९ भवहरा भैत्री स्थासनम शासन प्रिधयन 500 मापदण्ड तथा सूचकहरु तयार गरी काययक्रम 

संचािन गन े

२.१० साभाजजक सयुऺा कोष 1000 काययपाविकाको िैठकिे काययविवध वविकृत गरर 

विपन्न मजदरु तथा श्रवमकहरुको िावग सामावजक 

सुरक्षा काययक्रम संचािन गन े

२.११ स्िास््म उऩचाय कोष 1000 नगरक्षेत्रका िावसन्दािाइ क्यान्सर िा मृगौिा 

सम्बवन्ध रोग िागेमा एक व्यवक्तिाइ एक पटक 

वविकृत मापदण्ड बमोवजम आर्थथक सहायता प्रदान 

गन े  

३ ऩूिायधाय विकास   

३.१ साना ऩरु कल्बटय सनभायण  10000 नगरक्षेत्रका विवभन्न वथानहरुमा आिश्यकताका 

आधारमा ह्युम पाइप कल्भटय बक्स कल्भटय पुि आदद 

वनमायण गने नगर काययपाविकाबाट वविकृत 

प्राथवमदककरण सूची बमोवजम 

३.२ भभयत सम्बाय कोष 5000 काययपाविकाबाट वविकृत ममयत संभार कोि 

वनदेवशका बमोवजम खचय गन े



३.३ सडक कारोऩते्र, ऩदि नारी सवहतको 
कारोऩते्र सडक तथा ऩरु कल्बटय सनभायणभा 
७०  :३० को रागत सहबासगताभा 

20000 उपभोक्ताको ३० प्रवतशतको नगद सहभावगतामा  

३.४ सभऩयुक कोष 5000 नेपाि सरकार प्रदेश सरकार अन्य वथावनय तह िा 

कुनै संघ संवथा सँग िागत सहभावगतामा सम्पन्न गनय 

सदकने काययहरु काययपाविका िैठकको वनणाययानुसार 

गने गरी । 

३.५ ब्माङडाडा चौकभा सडक पयावकरो ऩाने 500   

३.६ भिुीघाट सनभायण ५० -५० सहबागीताभा  600   

३.७ ढुॊ गेर चौकदेखी जशतर चोक हदैु गजेन्द्र 
सनुिुायको घय जाने फाटो 

800   

४ िन िातािरण तथा विपद व्यिवथापन   

४.१ भूसंरक्षण   

४.१.१ तारजािी तथा खािी बोरा खररद 1000 रु ५ िाखको तारजािी  तथा रु ५ िाखको खािी 

बोरा खररद गन े 

४.२ िातािरण संरक्षण कोि 500 काययविवध बनाइ िागू गन े

४.३ िातािरण मैत्री वथावनय शासन प्रिधयन 

काययक्रम 

700   

४.४ फोहोर मैिा व्यिवथापन 600   

४.५ तटबन्धन सम्बवन्ध काययहरु 5000 सबै िडाहरुबाट प्राप्त मागका आधारमा वनवित 

मापदण्ड बनाइ प्राथवमकताका आधारमा 

४.६ बादढ पवहरो चट्याङ्ग आगिागी जवता विपद व्यिवथापन    

४.६.१ सम्बवन्धत वनकाय तथा सरोकारिािाहरुसँगको 

सहकाययमा नगर क्षेत्रको vulnerable map 

तयार गन े

100   

४.६.२ Early warning system जडान तथा 

अद्यािवधक 

100 सम्बवन्धत वनकाय तथा सरोकारिािाहरुसँगको 

सहकाययमा बाढीबाट हुने क्षवत न्यनीकरणका िावग 

early warning system तयार तथा अद्यािवधक गन े

४.६.३ विपत वपवडतिाइ राहत 500 नगरक्षेत्र वभत्र बसोबास गने व्यवक्तहरुको घर 

आगिागी भएमा आफु बस्ने घर जिी नष्ट भएमा िा 

आफुिे पािेको गाइ गोरु भैसी राँगा बाख्रा बाख्री 

खसी सँुगुर जिी मरेमा सम्बवन्धत िडा कायायिय 

नेपाि प्रहरी तथा नेपाि रेडक्रस सोसाइरट समेतको 

रोहबरमा गरीएको वथिगत सजयमीनको आधारमा 

क्षवत बराबरको रकम िा रु १००००।००(दस हजार_ 

मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम उपिब्ध गराउने । 

आगिागीमा िा चट्याङ्गको कारण िा 

बाढीपवहरोबाट जंगिी हावि िा अन्य जंगिी 

जनािरको आक्रमणमा परी मावनसको ज्यान गएमा 

वचदकत्सकको प्रवतिेदन समेतको आधारमा प्रवत 

मृतक जनही रु २५००० प्रदान गन े



४.७ विपद व्यिवथापन कोि 5000 काययपाविकािे काययविवध बनाइ संचािन गररन े

५ संवथागत विकास तथा सेिा प्रिाह   

५.१ मानि संसाधन विकास     

५.१.१ कमयचारी तथा पदावधकारीिाइ इ गभनेन्स 

समबवन्ध ताविम 

200   

५.१.२ नगरपाविका तथा विियगत शाखाका 

कमयचारीहरुिाइ सेिा प्रिाह तथा सम्बवन्धत 

विियको ताविम 

400   

५.१.४ मवहिा विाव्य वियंसेविकाहरुको मावसक 

सवमक्षा िैठक  

500 मवहिा विाव्य वियंसेविकाहरुको मावसक सवमक्षा 

िैठक नगरपाविकामा बस्ने उक्त बैठकमा भाग विदा 

यातायात खचय जनवह रु ५०० प्रदान गररने तथा 

खाजा बापत रु २०० भुक्तानी ददने । यस मावसक 

सवमक्षा िैठकमा मनावसब मादफकको कारण बाहके 

िगातार ३ िटा िैठकमा भाग नविने मवहिा 

वियंसेविका वियंसेविका पदबाट वित मुक्त हुने 

५.२ संवथागत क्षमता विकास   

५.२.१ नपा तथा सबै िडा कायायियहरुमा थप १ । १ 

थान कम््यूटर तथा वप्रन्टर  

2000 नगरपाविका कायायियमा १५ थान तथा िडा 

कायायियहरुमा ११ थान गरी जम्मा २६ थान 

कम््युटर २ थान ल्यापटप नपा र िडा कायायियका 

िावग १४ िटा वप्रन्टर  

५.२.२ फर्थनचर  2000 नगरपाविकामा समायोजन िा सरुिा भै आउने 

कमयचारीहरुको िावग टेबि कुसी दराज आददको 

व्यिवथापन 

५.२.३ E governance प्रिर्द्यन काययक्रम 5200 नगरपाविका तथा विियगत कायायियहरु वबच 

नेटिर्ककङ्ग इ हावजरी व्यिवथापन इन्टरनेट फोन  

तथा वसवस केमरा जडान । साथै ३ वथानमा free 

wifi zone । यी सबैका िावग आिश्यक उपकरणहरु 

खररद समेत ।  

5.2.4 सिारी साधन खररद 10000 प्राविधक र शाखा प्रमुख िाइ मोटरसाइकि खररद र 

कायायियको िागी हिुका सिारी साधन खररदका 

िागी काययपाविकािे वनणयय अनुसार 

५.३ संवथागत पूिायधार   

५.३.१ नगरपाविका भिन अगावडको बाटो कािोपते्र 3000   

५.३.२ नगरपाविका भिनको गेट व्यिवथापन 

पार्ककङ्ग वथि व्यिवथापन 

500 पार्ककङ्गवथि छेउको गेट व्यिवथापन तथा पार्ककङ्ग 

वथि देवख नपा मुिढोका सम्म आउने बाटो वनमायण 

तथा सेिाग्राहीहरुको मोटरसाइकि पार्ककङ्ग गनय 

छुटै्ट पार्ककङ्ग वथि वनमायण  



५.३.३ सभाहि तथा वटोर हि वनमायण 2500 नगरसभा तथा अन्य सभा गोष्ठी िैठकहरुका वनवम्त 

नपा भिनको तेस्रो तल्िामा एक सभाहि वनमायण 

गने तथा पवन्जकरण एिम् िेखा तथा 

िेखापररक्षणका कागजातहरु व्यिववथत सँग राख्न 
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