
हलेसी तवुाचङु नगरपाललका दलुछिम, खोटाङ 

1 आ.व. 2079/080 को नीलत, कार्िक्रम तथा बजेट                  
 

हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको नगरसभामा प्रस्ततु हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको आगामी आ.ब. 
२०७9/80 को प्रस्ताववत नीलत तथा कार्िक्रम, बजेट 

 
नगरसभाबाट पाररत लमलत : २०७9/०३/09 
प्रमाणीकरण लमलत :२०७9/०३/09 
सभा अध्र्क्ष महोदर्,  
नेपाल राष्ट्रको ऐलतहासीक राज्र् पनुःसंचरना पश्चात दोस्रो स्थानीर् तह लनवािचनबाट गठित हलेसी तवुाचङु 
नगरपाललकाको सम्मालनत नगरसभामा आज हामी उपस्स्थत छौं।र्स अवसरमा म सभाध्र्क्षज्रू् मार्ि त सबै 
नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरुलाई हाठदिक स्वागत गदिछु। 
लोकतन्त्रको स्थापनाका लालग हाम्रा अग्रजहरुले गनुि भएको शताब्दी लामो संघर्ि र वललदानीबाट प्राप्त 
लोकतास्न्त्रक गणतन्त्रलाई संस्थगत गने नेपालको संववधानले लनठदिष्ट गरेको व्र्वस्थाहरुको पालना तथा 
कार्ािन्त्वर्न गदै, समवृि तर्ि  हाम्रा पाईलाहरु केस्न्त्ित गने प्रर्ास स्वरुप र्स नगरमा लनवािस्चत भइ हाम्रो 
कार्िकाल आरम्भ भएको छ ।र्स अवसरमा नेपाली लोकतन्त्रको स्थापनाका लालग जीवन उत्सगि गनुि हनेु 
सम्पूणि ज्ञात, आज्ञात सवहदहरु प्रलत हाठदिक श्रिाञ्जली अपिण गदिछु। जनआन्त्दोलन, जनर्िु र ववलभन्न सशस्त्र 
वविोहमा घाइते हनु ुभएकाको स्वास््र् लाभको कामना गदिछु । आधलुनक नेपाली राजनीलतक इलतहासमा 
आफ्नो जीवन लोकतान्त्र स्थापनाका लालग समपिण गदै ववलभन्न आन्त्दोलनको नेततृ्व गनुि हनेु आदरणीर् 
अग्रज नेताहरु स्व. वव.वप. कोइराला, पषु्पलाल शे्रष्ठ, सवुणि समशेर राणा, गणेशमान लसंह, कृष्ण प्रसाद 
भट्टराई, मनमोहन अलधकारी र लगरीजा प्रसाद कोइरला  प्रलत उच्च सम्मान प्रकट गदिछु।साथै हामी सबैलाई 
प्र्ारो जनमत प्रकट गनुिहनेु सम्पूणि हलेसी तवुाचङु नगरबासीहरु प्रलत सभाको तर्ि बाट हाठदिक कृतज्ञता 
व्र्क्त गदिछु । 

 
लतनलतर सनु्त्दर वहमनठदहरु दधुकोशी र सनुकोशीले आगँालो हालेको, वनजंगल, पववर मिमस्न्त्दर, गरु्ा, 
देवीदेवालर्, ऐलतहालसक गढी जस्ता सम्पदाहरुबाट सञ्जीत प्राकृलतक रुपमा सनु्त्दर नगरी हलेसी तवुाचङु 
नगरपाललकाको सम्मालनत नगरसभामा आलथिक वर्ि २०७9\80 को बावर्िक बजेट तथा कार्िक्रम लनमािण 
गदाि सो को पवुि शतिको रुपमा रहेको नगरपाललकाको बावर्िक नीलत तथा कार्िक्रम पाररत गनुिपने स्थानीर् 
सरकार संचालनऐन, २०७४ को दर्ा ७१ को व्र्वस्थाका आधारमा आ.ब. २०७9\80 को वावर्िक 
नीलत तथा कार्िक्रम प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्त्छु। 

सभाध्र्क्ष महोदर्,  
  हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको वावर्िक नीलत तथा कार्िक्रम प्रस्ततु गरररहदा हाम्रो भौगोललक बनोट, 
सामास्जक पषृ्ठभलूम, ववकासप्रलतको धारणा, हाम्रा सांस्कृलतक, आलथिक अवस्था र राज्र् पनुसंरचनाको प्रारस्म्भक 
अभ्र्ास आठदका कारण जनअपेक्षा र हाम्रो आफ्नै चाहना समेत नीलत तथा कार्िक्रममा सम्पूणि रुपमा समावेश 
गने गराउने प्रर्ास पूणि नहनु सक्छ। र्द्यपी हाम्रो संरचनागत, काननुी र आलथिक अवस्थाका आधारमा, 
हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको बजेट तथा र्ोजना तजुिमा सलमलतको लसर्ाररशका आधारमा नगरपाललकाको 
नीलत तथा कार्िक्रम र्स सम्मालनत सभामा छलर्ल भई पाररत हनेु ववश्वासका साथ पेश गने अनमुलत 
चाहन्त्छु। 
प्रस्ततु नीलत तथा कार्िक्रमा अलधकांश प्रलतबिताहरू ववगत आलथिक वर्िहरुमा र्सै सम्मालनत सभाबाट पाररत 
नीलत तथा कार्िक्रमको समीक्षा र सोको लनरन्त्तरतालाई ध्र्ान ठदइएको छ भने केही ववर्र्हरू बदललदो 
पररस्स्थलत र उपर्ुिक्तताका आधारमा पेश गररएको व्र्होरा समेत र्स सम्मालनत सभामा अनरुोध गनि चाहन्त्छु। 



हलेसी तवुाचङु नगरपाललका दलुछिम, खोटाङ 

2 आ.व. 2079/080 को नीलत, कार्िक्रम तथा बजेट                  
 

हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको सम्पुिण नीलत तथा कार्िक्रमबाट आत्मलनभिर स्थानीर् सरकारको उदे्दश्र् 
हालसल हनेु ववश्वास ललएको छु। 

 
३.नीलत तथा कार्िक्रम २०७9/80 

१ आलथिक ववकास 

(क) कृवर् तथा पशु'–  

 केरा खेतीलाई पकेटक्षेरको रुपमा ववस्तार गररनेछ ।  
 जैववक कृवर् उत्पादन र पशपुन्त्छीजन्त्र् उत्पादन बढाई व्र्वसावर्क र औद्योगीकरणमा टेवा पगु्ने गरी 

कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

 व्र्वसावर्क रुपमा पशपुन्त्छी पालन व्र्वसार् गने लसल्पी समदुार्लाई आवश्र्कता हेरी पशपुन्त्छी बीमा 
अनदुान सहर्ोग कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 भलूम बैंकको अवधारणालाई अवलम्बन गरी खेतीर्ोग्र् जलमन बाझो राख्न े प्रवृस्िलाई लनरुत्सावहत 
गररनेछ । 

 बाली तथा पश ुबीमा कार्िक्रमलाई कार्ािन्त्वर्न गररनेछ । 

 नगरको कोशी कररडोर क्षेरमा ललस्फ्टङ प्रववलधबाट लसँचाई व्र्वस्थापन कार्िलाई लनरन्त्तरता ठदईनेछ 
। 

 नगरपाललकामा पशपुालन व्र्वसार्लाई प्रोत्साहन गरी मासमुा आत्मलनभिर बनाईनेछ । 

 एक वडा एक कृवर्/पश ुपकेट क्षेर लनधािरण गरी कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

 जलवार् ुमैरी कृवर् प्रणालीमा जोड ठदई ररचाजि पोखरी लनमािण गररनेछ । 

 कृवर्जन्त्र् वस्तकुो संकलन केन्त्ि स्थापना गररनेछ । 

 कृवर् उपज सामग्रीहरुको मूल्र् लनधािरण गरी बजारीकरण गररनेछ। 

 रैथाने बाली (जनेुलो,गहत, र्ापर) संरक्षण तथा प्रवििन गररनेछ  
 बाझँो रहेको जलमनमा कागती, आपँ, ललची, सनु्त्तला, कर्ी, ड्रागन फु्रटजस्ता नगदेबाली खेती गने 

कृर्कलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 बदम र कपास खेतीलाई प्रवििन गररनेछ । 

 

(ख) पर्िटन-  
 हलेसी मस्न्त्दर, तवुाचङु जार्जमु, होलेसङु पाकि , सल्ले पोखरी, खोक्चेललपा, सपे्तश्वर, गपेु्तश्वर,बोझे ओडार 

लाहाचङु जस्ता धालमिक तथा पर्िटकीर् वहसाबले महत्वपूणि िाउँको संरक्षण र व्र्वस्थानमा ववशेर् 
ध्र्ान ठदइनेछ । 

 भमु्जगुढी, खाम्तेल गढी, हलेसी गढीको उस्चत संरक्षण गरी पर्िटन प्रवििनमा ववशेर् जोड ठदइनेछ । 

 नगरपाललका लभर रहेका अन्त्र् धालमिक, साँस्कृलतक, ऐलतहालसक स्थलहरुको पवहचान गरी संरक्षण 
सम्वििन गररनेछ । 

 हाल लनमािणाधीन धमिशाला, रक गाडेन, माविम, होलेसङु पाकि  जस्ता धालमिक संरचना लनमािण कार्िलाई 
सम्पन्न गररनेछ। 

 कुलपूजा देवाली थान, साकेला भमेूथान लनमािण र व्र्वस्थापन गदै लोपोन्त्मखु अवस्थामा रहेको बालन, 

संलगनी, साकेलास्शली र मारुनी नाचलाई संरक्षण गदै सासँ्कृलतक संग्रालर् स्थापना गररने छ । 

 स्थानीर् भार्ा, ललवप, सावहत्र् र कलालाई प्राथलमकताका साथ संरक्षण र प्रवििन गररनेछ । 



हलेसी तवुाचङु नगरपाललका दलुछिम, खोटाङ 

3 आ.व. 2079/080 को नीलत, कार्िक्रम तथा बजेट                  
 

 पर्िटन प्रवििनलाई ध्र्ानमा राखी र्वुाहरुलाई दोभार्े र पर्िटक गाईड सम्बस्न्त्ध ताललमको व्र्वस्था 
गररनेछ । 

 

 

(ग) उद्योग एवं बास्णज्र्ः 
 नगरपाललका लभर नगरपाललकाको मापदण्ड अनसुार साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गनि चाहाने 

र्वुाहरुलाई ववशेर् अनदुानको व्र्वस्था गररने छ । 

 स्थानीर् उत्पादनहरुलाई संकलन गरी बजारीकरण गनि चाहानेहरुको लालग ५०% अनदुानको व्र्वस्था 
गररने छ । 

 वैदेस्शक रोजगारीबाट र्वकि एका नागररकहरुको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रववलधलाई उत्पादन र लघ ु
उद्यमको ववकासमा उपर्ोग गररनेछ । 

 नगरमा सम्भावना बोकेको कृवर् उत्पादन जस्तै गहत, बदाम र स्थानीर् उत्पादन ढाका, खाडी जस्ता 
महत्वपूणि उत्पादनहरु नगर आगन्त्तकु पाहनुाहरुलाई प्रदान गनि मार्ाको स्चनो/कोशेलीको रुपमा 
ववक्री ववतरणको व्र्वस्था लमलाई प्रवििन गररनेछ ।  

 नगरका ववलभन्त् न भागमा  रहेको नदीजन्त्र् पदाथिहरुको प्रर्ोग गरी लनमािण सामाग्रीहरुको उत्पादन गरी 
रोजगारीको लसजिना र राजस्वको वृवि गररनेछ । 

 

 

 

 

 (घ) सहकारीः  
  स्थानीर् उद्यमस्शलता, सीप ववकास र स्थानीर् श्रोत साधनको उपर्ोगको माध्र्मबाट स्थानीर् 

उत्पादन अलभवृवि गरी  आलथिक ववकास र गररवी लनवारणका लालग सहकरी संस्थाको दताि, लनर्मन 
र प्रविद्बन गररनेछ।  
 

 

२ सामास्जक ववकास 

 

(क) खानेपानी तथा सरसर्ाई 

 वर्ाितको पानी पोखरी वा जलाशर्मा भण्डारण गरी थोपा लसँचाई  जस्ता प्रववलधलाई प्राथलमकता साथ 
उपर्ोग गररनेछ । 

 प्रत्रे्क टोल वस्तीहरुमा स्वच्छ खानेपानीको प्रबन्त्ध गररनेछ । 

 जलस्रोतका महुान पवहचान तथा संरक्षण गररनेछ । 

 खानेपानी तथा सरसर्ाई आर्ोजनाहरुलाई जलवार् ुअनकूुलन तथा ववपद् जोस्खम न्त्रू्नीकरण हनेु गरी 
ठदगोपना कार्म गररनेछ । 

 

 

 

(ख) स्शक्षा 

 नगरभरीका ववद्यालर्हरुलाई आवश्र्क कार्ािलर् सचालन खचि व्र्वस्था गरी ववद्याथीहरुबाट शलु्क 
(Zero Fee) असलुीमा शनु्त्र् अवधारणलाई कडाई साथ लाग ुगररनेछ। 



हलेसी तवुाचङु नगरपाललका दलुछिम, खोटाङ 

4 आ.व. 2079/080 को नीलत, कार्िक्रम तथा बजेट                  
 

 प्रत्रे्क सामदुावर्क ववद्यालर्मा इन्त्टरनेट सेवा र CCTV Camera जडान गररनेछ । 

 स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमािण गरी लागू गररनेछ । 

 स्थानीर् जनशस्क्तबाट स्थानीर् स्तरमै उत्पाठदत पनुः प्रर्ोग गनि लमल्ने घरेल ुस्र्ालनटरी प्र्ाड उत्पादन 
गरी लस्क्षत छाराहरूलाई लनःशलु्क ववतरण गररनेछ । 

 नगर स्शक्षक तथा नगर बालववकास सहजकतािहरूलाई लनर्मानसुार लनरन्त्तरता ठदइनेछ । 

 नर्ाँ संरचना लनमािण गदाि पक्की संरचनालाई जोड ठदँदै दीगो प्रकृलतका परुाना संरचनाहरूलाई बालमैरी 
हनेु गरी ममित संभार गररनेछ । 

 ववद्याथीहरूको प्रलतभालाई पवहचान तथा प्रोत्साहन गनि र्वुा ववद्याथीसगँ नगरपाललका तथा Talent 

Hunt जस्ता कार्िक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ ।  
 नगरलभरका उच्च स्शक्षा (डक्टर, ईस्न्त्जलनर्र र पाईलट) अध्र्र्न गनि चाहने ववपन्त् न, जेहेन्त्दार तथा 

ववद्यावाररधी गने ववद्याथीहरुलाई ववशेर् छारवृस्िको व्र्वस्था गररने छ ।  
 नमनुा बालववकास केन्त्ि स्थापनाको नीलत अवलम्बन गदै कार्िलर् सहर्ोगी, बाल ववकास सहजकताि 

र लेखापालको तलबमानमा न्त्रू्नतम ज्र्ालादर कार्म गरी लनरन्त्तरता ठदइनेछ। 

 ववद्याथीहरुको ठदवा खाजा कार्िक्रम प्रभावकारी बनाउन स्थानीर् उत्पादनलाई प्राथलमकता ठदइनेछ । 

 

 स्शक्षक तथा कमिचारीको क्षमता ववकास ताललम सञ्चालन गरी कार्ि सम्पादनको आधारमा परुस्कार 
र दण्डको व्र्वस्था गररनेछ। 

 अंग्रजेी माध्र्मबाट पिन पािन गने तथा स्थानीर् भार्ा चास्म्लङ्ग वाम्वलेु लतलङु र मगर आठद भार्ामा 
कक्षा सञ्चालन गने ववद्यालर्हरुलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

 
(ग) स्वास््र् 

 सवुवधासम्पन्न नगर अस्पाल लनमािण गरी स्वास््र् ववमा कार्िक्रम लाग ुगररने छ । 

 नागरपाललकालभरका जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग, ववपन्त् न एकल मवहला तथा एकल परुुर्लाई लनःशलु्क 
स्वास््र् बीमाको व्र्वस्था गररनेछ । 

 जेष्ठ नागररकहरुको लालग प्रत्रे्क साववकको वडामा मालसक रुपमा लनशलु्क स्वास््र् परीक्षण तथा 
और्धी ववतरण गररने छ। 

 गभिवती तथा सतु्केरी आमाहरुसगँ पोर्ण कार्िक्रम लाग ुगररने छ । 

 नगर स्वास््र् शाखाबाट २४ सै घण्टा एम्बलेुन्त्स सेवा उपलब्ध गराइने छ । 

 प्रत्रे्क वडामा सवुवधासम्पन्न स्वास््र् चौकी भवन लनमािणका साथै स्तरोन्नती गररनेछ । 

 वलथिङ सेन्त्टरलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाइने छ । 

 प्रत्रे्क वडामा लनर्लमत घसु्म्त स्वास््र् स्शववर सञ्चालन गररनेछ । 

 मवहला स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुलाई लनर्लमत प्रदान गदै आइरहेको प्रोत्साहन भिा पाँच सर्को दरले 
वृवि गररनेछ । 

 पािेघर खसेका मवहलाहरुको पवहचान गनि स्शववर सञ्चालन गररनेछ। 

 

आर्वेुद स्वास््र् नीलत 
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 हलेसी आर्वेुद और्धालर्ले सञ्चालन गदै आईरहेको पञ्चकमि सेवालाई थप व्र्वस्स्थत गरी पूनः 
सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ । 

 स्थानीर् स्तरमा उपलब्ध लसतल स्चलन, पाखनवेद, स्चराइतो र कुररलो जस्ता जलडबटुीहरुको नगरपाललका 
लभर सामदुावर्क वन क्षेरमा एकीकृत खेती गररनेछ । 

 जडीवटुीहरुको खेत गने कृर्कहरुको लालग ववशेर् अनदुानको व्र्वस्था गररने छ। 

 

(घ) लैवङ्गक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरण 

 एक वडा एक मवहला सहकारी कार्िक्रमद्वारा १५०० घरधरुीहरुलाई सहकारीको माध्र्मबाट 
जीववकोपाजिनमा टेवा परु् र्ाइने छ। 

 मवहलासँग समवृि कार्िक्रम सरुुवात गररने छ । 

 लैंवङ्गक वहंसा लनवारण कोर्लाई लनरन्त्तरता ठदईनेछ  । 

 एकल मवहलाहरुका लालग सीप ववकास तथा जीववकोपाजिन सम्बस्न्त्ध कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

 सबै आमा समूहहरूका लालग लबउपूँस्ज घसु्म्त कोर् कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 नगरपाललका लभर जन्त्मेका सबै बाललकाहरुका लालग बाललका बचत कार्िक्रम उपलब्ध गराइने छ । 

 

३.पूवािधार ववकास 
(क) लसँचाई 

 साना लसँचाई अन्त्तगित- (बर्ाकुखोला लसँचाई, पार्म्मा लबु्री खोला लसँचाई, पाङ्ग्ग्र ेखोला हजारे महुान 
लसँचाई, आम्बोटे खोला लसँचाई, लसम्ले खोला लसँचाई र भाटबेसी लसँचाई), ललस्फ्टङ लसँचाई अन्त्तगित- 
बाहनुीडाँडा (बाइसे, गोवपटार) लडकुवा (रातमाटे, टारगाउँ), बडहरे(घोपटार), दलुछिम (रातमाटे, हैदे) 
मंगलटार, लधतङु (भाटवसेी) र सल्लेमा सञ्चाललत कार्िक्रमहरुलाई लनरन्त्तरता ठदनकुा साथै नगरलभरका 
खेलतर्ोग्र् जलमनमा कुलो लनमािण प्रवक्रर्ा अगालड बढाउदै, कोशी कररडोर लभरको भभूागमा सम्भाव्र्ता 
हेरी थप ललस्फ्टङ लसचँाई, प्रववलधलाई अवलम्बन गररनेछ । 

 

(ख) सडक  

 दधुकोशी, सनुकोशी कररडोर, नगर ररङ रोड लनमािण कार्ि अस्घ बढाइने छ । 

 हलेसी-लधतङु-हािीआहाल- भाटबेसी-रेग्मीटार सडक स्तरोन्नलत गदै कालोपरे गररनेछ । 

 दलुछिम-छापडाँडा-बतासेघाट-ललस्म्चङबङु जोड्ने सडक  स्तरोन्नलत गररनेछ । 

 हलेसी-डाडँागिु-महादेवबेसी सडक स्तरोन्नलत गररनेछ । 

 सालचौतारा-ओफ्लाङ-राईघाट सडक लनमािण कार्ि सम्पन्न गरी स्तरोन्नलत गररनेछ । 

 च्र्ास्स्मटार-सालचौतारा-कुलेघाट सडक लनमािण कार्ि सम्पन्न गरी स्तरोन्नलत गररनेछ। 

 जर्राम-गोवपटार-खकि -कुले सडकको लनमािण कार्ि अगालड बढाइने छ । 

 (हलेसी,दलुछिम)-मंगलटार-घोपाटार सडकको स्तरोन्नलत गररनेछ । 

 अखौले सल्ले महादेव बेसी सडकको स्तरोन्नलत गररनेछ । 

 मस्न्त्दरडाँडा बडहरे घोपाटार सडकको स्तरोन्नलत गररनेछ । 

 राजापानी लधतङु हलेसी सडकको स्तरोन्नलत गररनेछ । 

 अखौले नवलपरु स्शखरकटेरी सडकको स्तरोन्नलत गररनेछ ।  
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 सडकको पँहचु भन्त्दा बावहर रहेका वस्तीहरुलाई उच्च प्रथालमकतामा राखी सडक ववस्तार गररनकुा 
साथै अन्त्तरवडा, अन्त्तरपाललका र अन्त्तर स्जल्ला जोड्ने रणनीलतक महत्वका सडकहरुलाई लनमािण 
तथा स्तरोन्नलत गने कार्िलाई उच्च प्राथलमकतामा रास्खनेछ । 

 

(ग) भवन तथा अन्त्र् भौलतक पूवािधार 

 एक घर एक सरुस्क्षत जस्ता कार्िक्रम लनरन्त्तर अगालड बढाइने छ ।  
 प्रत्रे्क वडाको प्रशासलनक भवन, स्वास््र् चौकी भवन क्रमशः लनमािण तथा स्तरोन्नलत गरी सेवा 

सञ्चालन गनिका लालग बहउुपर्ोगी बनाइदै ललगनेछ । 

 एकल मवहला, एकल परुुर् र अलभभावक गमुाएका बालबाललकाका (ववपन्न पररवार) का लालग आवास 
लनमािण गररनेछ । 

 नगरपाललका लभर लनमािण हनेु भौलतक संरचना लनमािण गदाि अपाङ्गमैरी,  बालमैरीको अवधारणलाई 
अवलम्बन गररनेछ ।  

 

(घ) ववद्यतु तथा वकैस्ल्पक ऊजाि  
 नगरभरीमा ववद्यतुीकरण हनु बाँकी प्रत्रे्क घरधरुीमा ववद्यतु परु् र्ाइने छ । 

 ववद्यतुीर् चलुो प्रर्ोगमा थप अनदुानको व्र्वस्था गररनेछ । 

 नगरका मखु्र् सडक केस्न्त्ित वस्तीमा सौर्ि बस्ि जडान गररनेछ । 

 

४.वन वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापन  
(क) ववपद् व्र्वस्थापन/जलवार् ुपररवतिन  

 ववपद् व्र्वस्थापन कोर्मा आवश्र्क पूँजीको व्र्वस्था गरी ववपद् व्र्वस्थापन कार्िववलध अनरुुप 
पररचालन गररनेछ । 

 ववपद् जोस्खम न्त्रू्लनकरण तथा जलवार् ु पररवतिन अनकूुलनका कार्िक्रमहरुलाई प्राथलमकता ठदई 
सहजीकरण र सहकार्ि गररनेछ । 

 जलवार् ुपररवतिन न्त्रू्लनकरणका लालग हरीत ववकासको अवधारणा अवलम्बन गने र स्वच्छ उजाि 
प्रवििन गने नीलत ललइनेछ। 

 

(ख) वन तथा भ-ूसंरक्षण 

 नगरपाललका लभर रहेका सामदुावर्क वन जंगल, वन्त्र्जन्त्त,ु चराचरुुङ्गी, जल उपर्ोगी वातावरण तथा 
जैववक ववववधता सम्बस्न्त्ध नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना कार्ािन्त्वर्न गरी अनगुमन र लनर्मन गररनेछ। 

 र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन प्रणालीलाई आधलुनक प्रणालीमा आधाररत र्न्त्रहरुको प्रर्ोग गरी प्रभावकारी 
बनाउदै धालमिक स्थल, सडक, टोल र अन्त्र् साविजलनक स्थलमा र्ोहोरमैला हनु नठदने गरी व्र्वस्थापन 
गररनेछ । 

 र्ोहोरमैला व्र्वस्थापनको लालग स्थानीर् संघ संस्थासँगको समन्त्वर्मा प्रभावकारी व्र्वस्थापन 
गररनेछ। 

 

५. सशुासन तथा संस्थागत ववकास 

 
(क) मावन संशाधन ववकास 



हलेसी तवुाचङु नगरपाललका दलुछिम, खोटाङ 

7 आ.व. 2079/080 को नीलत, कार्िक्रम तथा बजेट                  
 

 नगरपाललकाको संगिन संरचनालाई पनुरावलकोन गरी सबै तहका कमिचारीहरुको कार्िवववरण बनाई 
लाग ुगररनेछ । कमिचारीहरुको कामको मूल्र्ाङ्कन गरी परुस्कार र दण्डको नीलतलाई प्रभावकारी 
रुपमा कार्ािन्त्वर्न गररनेछ । 

 नगरपाललकाबाट प्रवाह गररने साविजलनक सेवालाई स्वच्छ, पारदशी र सेवाग्राहीमैरी बनाइनेछ । 
प्रशासलनक स्वच्छता र लनश्पक्षता नगरपाललकाको प्रमखु ध्रे्र् हनेुछ । 

 न्त्र्ावर्क सलमलत तथा मेललमलापकतािहरुका लालग क्षमता ववकास ताललम कार्िक्रमलाई सञ्चालन गररनेछ 
। 

 

 

(ख) सशुासन प्रवििन 

 सामास्जक सरुक्षा भिा बैँवकङ प्रणालीलाई वडामा परु् र्ाई सेवा प्रवाह गररनेछ । 

 नगरपाललकाद्वारा सञ्चालन गररने ३० लाख भन्त्दा बवढ वजेटका आर्ोजना तथा कार्िक्रमहरु िेक्का 
प्रवक्रर्ा मार्ि त सञ्चालन गररनेछ। 

 "तपाई जहा,ँ नगरपाललकाको सेवा त्र्हाँ" कार्िक्रम मार्ि त अनलाइन, अर्लाईन सेवा व्र्वस्थापन 
गररनेछ । 

 न्त्र्ावर्क काम कारवाहीलाई सूचना प्रववलधसँग आवि गरी लबवादको दताि, मेललमलाप, सनुवुाई तथा 
लनणिर् कार्ािन्त्वर्नलाई व्र्वस्स्थत गररनेछ । 

 नगरपाललकाबाट प्रवाह हनेु सम्पूणि सेवाहरुलाई पारदशी, पहुँचर्ोग्र् हनेु गरी व्र्वस्था लमलाई, 

प्रववलधमैरी (ई-भकु्तालन, ई-लसर्ाररस पर जस्ता इ-सेवाको व्र्वस्था) बनाउन कार्िववलध र कार्िशैलीमा 
सधुार गररनेछ । 

 नगरपाललको क्षेरअलधकार लभर कार्िक्षेर बनाई सञ्चालन भएका रावष्ट्रर् तथा अन्त्तरावष्ट्रर् गैर सरकारी 
संस्थाहरुको पारदस्शिता, जवार्देवहता सलुनस्श्चत गदै सहजीकरण, पररचालन, अनगुमन र मूल्र्ाङ्कनलाई 
प्रभावकारी बनाइनेछ। 

 

(ग) स्थानीर् त्र्ाकं संकलन र अलभलेख व्र्वस्थापन 

 
 स्थानीर् राजपर र नगरको गलतववलधहरुको प्रकाशन र प्रशारणलाई लनर्लमत रुपमा व्र्वस्स्थत गदै 

ललगनेछ । 

 अध्र्र्न अनसुन्त्धान अन्त्वेर्ण जस्ता कार्िमा उपलब्ध त्र्ाङ्कको प्रर्ोगमा सहजता ल्र्ाउन ववद्यिुीर् 
रुपमा साविजलनक हनेु सूचना तथा त्र्ाङ्क खलुा सरकारी अवधारणा अनसुार प्रशारण गररनेछ। 

 

 

 

(घ) अनसुन्त्धान तथा ववकास 

 तलुानात्मक रुपमा ववकासका सम्भावना बढी भएका क्षेरहरुमा अनसुन्त्धान र ववकासलाई संस्थागत 
गदै उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड ठदइनेछ। 
 

(ङ) राजस्व 



हलेसी तवुाचङु नगरपाललका दलुछिम, खोटाङ 

8 आ.व. 2079/080 को नीलत, कार्िक्रम तथा बजेट                  
 

 आन्त्तररक स्रोत साधनहरूको प्रभावकारी पररचालन गनि प्रगलतशील कर प्रणालीको ववकास, सक्षम कर 
प्रशासनको लनमािण, करको दार्रा ववस्तार र राजस्व चहुावट लनर्न्त्रण गरी आन्त्तररक राजस्व 
पररचालनबाट नगरपाललका सञ्चालन खचि धान्न सक्ने अवस्थामा परु् र्ाइने छ । 

 र्स नगरपाललका लभर व्र्वसार् गरी सबै भन्त्दा बढी कर दास्खला गने करादातालाई सम्मान गररनेछ 
। 

 लनकासी पैिारी हनेु वनजन्त्र्, कृवर्जन्त्र्, खानीजन्त्र् पदाथि, व्र्वसार् दताि,  र्ोहोरमैला कर संकलन 
गरी राजस्वको दार्रा वृवि गनुिका साथै राजस्व संकलन कार्िलाई सरल र सहज बनाइने छ । 

 नगरपाललका क्षेरलभर रहेका साविजलनक खाली जग्गाहरुको अलभलेख तर्ार गरी आवश्र्कता अनसुार 
कृवर् हाट बजार तथा अन्त्र् उपर्ोगी कामका लालग अलधकतम उपर्ोगमा ल्र्ाई राजस्व वृवि गररनेछ। 

 

(च)  सञ्चार  तथा  सूचना प्रववलध 

 अनलाईन अर्लाईन सेवा मार्ि त तोवकएको स्थानबाट राजस्व भकु्तानीको व्र्वस्था लमलाइने छ । 

 नगरपाललकाद्वारा सञ्चालन भएका/गरेका र्ोजना तथा कार्िक्रमहरुको Database System सञ्चालन गरी 
प्रकाशन गररनेछ। 

 समदुार्सँग प्रत्र्क्ष सम्पकि , समन्त्वर्को लालग मेरो सझुाव कार्िक्रम टोलवफ्र सञ्चालन गररनेछ । 

 व्र्स्क्तगत घटना दतािलाई अनलाईन प्रणालीबाट ववतरण गने प्रत्रे्क वडा कार्ािलर्लाई प्रववलधमैरी 
बनाइने छ । 

 नगरका सबै वडाका टोल, वस्ती र घरघरमा सहज मोबाइल नेटवकि  र इन्त्टरनेट पहुँचको व्र्वस्थापनमा 
सरकारी तथा लनजी क्षेरसँग सहकार्ि गरी पहुँच ववस्तार गररनेछ । 

 स्थानीर् तथा स्जल्लाबाट प्रकाशन हनेु छाप तथा ववद्यिुीर् पलरकाहरुलाई लोक कल्र्ाणकारी ववज्ञापन 
उपलब्ध गराईने छ। 

 नगरपाललकाबाट प्रकाशन हनेु ववज्ञापन तथा सूचना नगर र स्जल्ला लभरकै एजेन्त्सीलाई प्राथलमकता 
ठदइनेछ । 

 परकार महासंघ खोटाङको समन्त्वर्मा स्थानीर् स्तरमा परकाररता ताललमा सञ्चालन गररनेछ । 

 

 (छ) र्वुा तथा खेलकुद 

 

 एक पाललका एक खेलमैदानको अवधारण अनरुुप अन्त्तरावष्ट्रर् मापदण्डको खेलमैदान लनमािण कार्िलाई 
पूणिता ठदईनेछ ।साथै लनमािणाधीन कोटगैरा खेलमैदानलाई पूणिता ठदन प्रकृर्ा अगालड बढाइने छ । 

 खेल संस्कृलतको ववकास गनि ववद्यालर् स्तरबाटै ववलभन्न खेलकुद कार्िक्रमहरु लनर्लमत सञ्चालन गनि 
खेलकुद प्रस्शक्षकको व्र्वस्थालाई लनरन्त्तरता ठदईनेछ। 

 र्वुाहरूलाई कुलत, दवु्र्िसनबाट बचाउन तथा सधैं उजािशील र सवक्रर् बनाई राख्न सतुीजन्त्र् पदाथि 
लनर्न्त्रण, कुलत तथा दवु्र्िसन ववरुिको अलभर्ान, मनोसामास्जक ववमशि, र्वुा ववकाससगँ सम्बस्न्त्धत 
खेलकुद, सावहत्र्, संगीत, कला जस्ता ववववध वक्रर्ाकलापहरू सञ्चालन गररनेछ । 

 ववलभन्न खेलकुद प्रलतर्ोलगतामा स्थानीर् क्लबहरु द्बारा नगरपाललका बवहरका खेलाडीहरुको 
सहभालगतालाई लनरुत्सावहत गरी स्थानीर् खेलाडीहरुलाई प्रोत्सवहत गररनेछ ।  

 

(ज) भार्ा, सावहत्र् तथा कला संस्कृलत 
 



हलेसी तवुाचङु नगरपाललका दलुछिम, खोटाङ 

9 आ.व. 2079/080 को नीलत, कार्िक्रम तथा बजेट                  
 

 हलेसी तवुाचङु प्रज्ञा प्रलतष्ठानको स्थापना गरी कला, सावहत्र् र सङ्गीतको क्षेरलाई अगालड बढाइने छ 
। 

  स्थानीर् सजिक तथा कलाकारको पवहचान र सम्मान गरी उनीहरुको उन्नर्न तथा ववकासका लनस्म्त 
लनरन्त्तर पहल गररनेछ। 

 लोक कला, लोक सावहत्र् र लोक सङ्गीत तथा बाजाहरुको अनसुन्त्धान, पवहचान तथा ववकास र प्रबििन 
गदै सम्मान र प्रसारण गरी जीवनर्ापन तथा सामास्जक सम्पस्िको रुपमा ववकास गररनेछ। 

 स्शल्पी समदुार्को परम्परात कला, सङ्गीत र बाजाको संरक्षण, संवििन गरी उनीहरुको उस्चत सम्मान 
गररनेछ। 

  स्थानीर् भार्ाको अनसुन्त्धान, पवहचान गरी ववकास र प्रवििनका लनस्म्त ववववध भावर्क गोष्टी, सावहस्त्र्क 
सम्मेलन आर्ोजना गररनेछ । 

 

(झ) पञ्जीकरण 
  व्र्स्क्तगत घटना दतािलाई अनलाईन प्रवक्रर्ाबाट व्र्वस्स्थत गररनेछ । 

  सामास्जक सरुक्षा भिा बैँवकङ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाइने छ। 

  सामास्जक सरुक्षा लाभग्राहीको वववरणलाई प्रत्रे्क वडामा अलभलेखीकरण कार्िलाई थप व्र्वस्स्थत 
गररनेछ । 

 

६. अन्त्तर सम्बस्न्त्धत ववर्र्हरु 

 नगरपाललकाबाट प्रवाह हनेु सेवामा लाग्ने खचि, समर्ावलध तथा प्रवक्रर्ा एवम ्कार्िववलध सम्बन्त्धमा 
स्पष्टता ल्र्ाई साविजलनक सेवालाई जवार्देही र पारदशी बनाइने छ । 

 आलथिक तथा सामास्जक रुपमा पछालड परेका समूहको क्षमता ववकासका लालग प्राववलधक र व्र्वसावर्क 
स्शक्षा आजिनमा ववशेर् व्र्वस्था गररनेछ । 

 हलेसी तवुाचङु नगरपाललका र दस्क्षणकाली, पनौती नगरपाललकालबच कार्म भएको भलगनी सम्बन्त्धलाई 
अझ प्रगाढ बनाउन नगर ववकास र्ोजना तथा कार्िक्रम चरणहरुका लसकाई आदन प्रदान साथै दबैु 
नगरपाललकाको धालमिक महत्वलाई आदान प्रदानमा ववशेर् जोड ठदइनेछ । 

 नागरपाललकामा उपलब्ध हनेु भौलतक, मानवीर् तथा प्राववलधजन्त्र् स्रोतको उपर्ोगीतालाई प्राथलमता ठददै 
रावष्ट्रर् तथा अन्त्तरावष्ट्रर् गै.स.स.हरूलाई स्रोत पररचालन गररनेछ। 

 नगरपाललकाले कृवर् क्षेरको व्र्वसार्ीकरण, आधलुनकीरण र औद्यौगीकरणमा लनजी क्षेरलाई अलभप्ररेरत 
गनेछ। 

 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमलाई थप व्र्वस्स्थत गदै नगरपाललकाबाट थप बजेटको व्र्वस्था गरी 
500 जनालाई रोजगारी लसजिना गररनेछ । 

 समिृ नगर लनमािणका लालग र्ोजना बैँक तर्ार गनि नगर ववकास र्ोजना आर्ोग र सांस्कृलतक सम्पदा 
संरक्षणका लालग संस्कृलत सम्पदा संरक्षण पररर्द गिन गररनेछ । 

 लरधालमिक तपोःभलूम हलेसी को मूल मन्त्रलाई झल्काउने गरी तथा तीनै धमािवलम्वीहरूको पवहचान 
खलु्ने गरी स्शवललङ्ग, स्चण्डो (वाब)ु र बिुको मूलति अंवकत नगरपाललकाको छुटै्ट लोगो तर्ार गरी 
प्रर्ोगमा ल्र्ाइनेछ ।  

 प्रर्ोगवहन साविजलनक जग्गाहरुलाई उपर्ोगमा ल्र्ाई नगरपाललकाको आन्त्तररक स्रोतलाई मजबतु 
बनाइनेछ। 



हलेसी तवुाचङु नगरपाललका दलुछिम, खोटाङ 

10 आ.व. 2079/080 को नीलत, कार्िक्रम तथा बजेट                  
 

 हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाले मस्न्त्दर परररस देखी २०० लमटर सम्म रोक्का रहेका जग्गाहरुलाई 
रु्कुवा प्रवक्रर्ाको लालग स्थानीर् जग्गा धनीहरु र सरोकारवाला लनकार्सँग समन्त्वर् गरी Land 

Pooling (जग्गा एकीकरण) को अवधारण ल्र्ाईनेछ । 

 
 

७. र्ोजना तजुिमा, कार्ािन्त्वर्न र अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्गकन 

 आर्ोजनाको पवहचान, मूल्र्ाङ्कन, छनोट तथा प्राथलमकीकरणका लालग आर्ोजना ववकास सम्बन्त्धी स्रोत 
सवहतको संरचनाको व्र्वस्था र सदुृढीकरण गररनेछ। 

 ववगतका र्ोजनाको समीक्षा गरी लसकाई, अनभुव र पषृ्ठपोर्णका आधारमा र्ोजना तजुिमा प्रवक्रर्ालाई 
प्रभावकारी बनाउने प्रणाली ववकास गररनेछ। 

 र्ोजना तजुिमाको क्रममा नै कार्ािन्त्वर्नका लालग आवश्र्क संस्थागत संरचना, स्रोत, स्जम्मेवारी र 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्गकन पिलतको स्पष्ट व्र्वस्था गररनेछ। 

 

 

उपस्स्थत महानभुावहरू, नगरवासी ठददी ववहनी तथा दाजभुाइहरू, 

प्रस्ततु वजेट तथा कार्िक्रमहरूको लनमािणको लालग मत्वपूणि भलूमका खेल्न ु हनेु नगरस्स्थत ववलभन्त् न 
राजलनलतक दल, संघ संस्था, ववर्र् ववज्ञ, नागररक समाज, संचारकमीहरू, कमिचारीहरु तथा सझुाब ठदन ुहनेु 
सम्पूणि नगरवासीमा कृतज्ञता प्रकट गदै र्सको सर्ल कार्िन्त्वर्मा समेत सहर्ोग हनेु कुरामा म ववश्रवस्त 
छु । र्स नगरपाललकाको वहआुर्लमक ववकास गरी सवल, सक्षम, आत्मलनभिर र समिृ वनाउनको लालग 
हामी सबैको समवुहक प्रर्ास हनु ुजरूरी छ ।  

साथै हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको ववकासको लालग आलथिक तथा प्राववलधक सहर्ोग गने नेपाल सरकार, 
रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग, संघीर् मालमला तथा स्थानीर् ववकास मन्त्रालर्, अथि मन्त्रालर् एवं ववर्र्गत 
मन्त्रालर् तथा ववभागहरू र दात ृलनकार्हरूलाई सहर्ोगको लालग धन्त्र्वाद ठददै आगामी ठदनहरूमा र्ो 
दस्तावेजलाई कार्ािन्त्वर्न गनिका लालग सहर्ोगी हातहरू अगाडी वढीरहनेछ भने्न अपेक्षा राखेको छु । 

आफ्नो व्र्स्त समर्का वावजदु नगरपाललकाको भावी रूपरेखा लनधािरण गने नगर सभा वावर्िक वजेट नीलत 
तथा कार्िक्रम लनमािणका सवलमा सरुुवात देस्ख नै प्रवक्रर्ागत रुपमा छलर्लमा सहभागी हनु ुहनेु सम्पूणि 
राजनीलतक दलहरु, ववर्र् ववज्ञहरु, सरोकारवाला लनकार्हरु सँगै आज साविजलनकीकरण समारोहमा पाल्न ु
भै र्स समारोहको गररमा वढाई ठदन ुभएकोमा अलतलथज्रू्हरू, लगार्त सम्पूणि उपस्स्थत महानभुावहरूमा 
हलेसी तवुाचङु नगरपाललका पररवारको तर्ि वाट हाठदिक आभार व्र्क्त गदै कृतज्ञता ज्ञापन गनि चाहान्त्छु 
। 

 प्रस्ताववत नीलत तथा कार्िक्रमलाई बढी भन्त्दा बढी सम्बोधन गनि सवकने ववश्वासकासाथ र्स नगरसभामा 
छलर्लका लालग प्रस्ताव गदिछु। 

धन्त्र्वाद । 



हलेसी तवुाचङु नगरपाललका दलुछिम, खोटाङ 

11 आ.व. 2079/080 को नीलत, कार्िक्रम तथा बजेट                  
 

   
आ.व. २०७९/२०८० को बजेट अनमुालनत आर् तथा व्र्ार् 

हाम्रो हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको र्स सम्मालनत नगरसभामा आगामी आ. व. २०७९/८० को 
बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा गने सन्त्दभिमा र्स सम्मालनत सभाबाट बजेटको पूविशति तथा कार्िक्रमको 
मागिदशिनको रुपमा रहेको नीलत तथा कार्िक्रम र आलथिक तथा ववलनर्ोजन प्रस्तावहरु सभाको बैिकमा 
प्रस्ततु भई पाररत भइसकेको छ।त्र्सका लनस्म्त म र्स सभाप्रलत हलेसी तवुाचङु नगरपाललका, नगर 
कार्िपाललकाकोतर्ि बाट र मेरो व्र्स्क्तगत तर्ि बाट आभार प्रकट गदिछु।साथै सभा प्रलत सम्मान व्र्क्त गनि 
चाहन्त्छु। 

 

सभा अध्र्क्ष महोदर्,  

गत वर्ि २०७८ सालमा हामीले र्सैगरी चाल ुआ. व. २०७८/७९ को बावर्िक बजेट तथा कार्िक्रम पाररत 
गरी हाल कार्ािन्त्वर्नको अवस्थामा लथर्ौ।आ. व. २०७९/०८० को बजेट तथा कार्िक्रम प्रस्ततु गनि 
अस्घल्लो आ. व. को बावर्िक बजेट तथा कार्िक्रमको कार्ािन्त्वर्नको अवस्थाको समीक्षा गनुि अत्र्ावश्र्क र 
उस्चत िालनन्त्छ, जसबाट आगामी आलथिक वर्िको बजेट तथा कार्िक्रम लनमािण गनि आधार, औस्चत्र् र सहजता 
प्राप्त हनु सक्दछ।तसथि, म र्स सम्मालनत सभामा आ. व. २०७९/८० को बावर्िक बजेट तथा कार्िक्रम 
प्रस्ततु गनुि अस्घ चाल ुआ. व. २०७८/७९ को लक्ष्र् तथा कार्ािन्त्वर्नको प्रगलतको अवस्था सस्ङ्ग्क्षप्त रुपमा 
प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु। 

 

१. आ. व. २०७८/७९ को लालग नगरसभाबाट हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको कूल रु. 58 करोड 16 
लाख 28 हजार ४ सर् ५० अनमुालनत आर् कार्म हनु आएको छ। 

२. उक्त आर् मध्रे् २०७९ साल जेि मवहनाको अन्त्त्र् सम्ममा कुल व्र्ार् तथा खचि 47 करोड 73 
लाख ३५ हजार ४ सर् ७4 रुपैर्ा (69.46%) रहेको छ । 
 
 

सभा अध्र्क्ष महोदर्,  

उस्ल्लस्खत प्रकरणमा मैले चालू आ. व. २०७८/०७९ को हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको समग्र वजेट तथा 
कार्िक्रमको संस्क्षप्त वववरण प्रस्ततु गररसकेकेा छु।अव म र्स सम्मालनत सभामा आगामी आ. व. 

२०७९/०८० को वावर्िक वजेट तथा कार्िक्रम प्रस्ततु गने काननुी आधार, हाम्रो अभ्र्ास, बजेट तथा 
कार्िक्रम र कार्ािवर्न पद्दलत पेश गने अनमुलत चाहन्त्छु। 

 
 

(क)  काननुी आधार 

नेपालको संववधानको धारा २२९ मा नगरपाललकाको संस्चत कोर् र सो कोर्बाट धारा २३० अनसुार 
नगरपाललकाको राजस्व र व्र्र्को अनमुान र्स नगरसभामा पेश गने संवैधालनक प्रावधान अनसुार गत वर्ि 
बजेट वनाउदा संघीर् अथि मन्त्रालर् र प्रदेशको आलथिक मालमला तथा कानून मन्त्रालर्लबाट प्राप्त मागिदशिन, 

नेपालको संववधानको अलतररक्त स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मागिदशिनलाई आधार मालनएको 
छ।ऐनको दर्ा २४ मा नगरपाललका लभर के कस्ता र्ोजना बनाउने भने्न कुरा प्रष्टरूपमा कानूनी रुपमै 
उल्लेख गररएको छ।र्स्तै सववधानको धारा २२९मा उस्ल्लस्खत नगरपाललकाको संस्चत कोर्मा जम्मा हनेु 
नगरपाललकाको आर् रकमका सम्बन्त्धमा ऐनको दर्ा ६५मा उपप्रमखुको संर्ोजकत्वमा रहेको स्थानीर् 
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राजस्व परामशि सलमलतवाट ऐनको दर्ा ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२ र ६३ अनसुारको  
सेवा  र क्षेरमा स्थानीर् र राजस्व र गैर कर राजस्वका लालग प्राप्त परामशिका आधारमा नेपालको संववधानको 
धारा २२९(२) अनसुार चालू सभावाट स्वीकृत तथा पाररत हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको कर तथा गैरकर 
राजस्व संकलन ऐन, २०७६ बमोस्जम र र्सै बजेट तथा कार्िक्रमको अलभन्न अङ्गको रुपमा सभामा प्रस्ताववत 
हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको आर् व्र्वस्थापन गनि हलेसी तवुाचङु नगरपाललका आलथिक ऐन, २०७९ को 
ववधेर्क समेतका आधारमा हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको आ. व. २०७9 /80 आधार रहेको व्र्होरा 
लनवेदन गनि चाहन्त्छु।त्र्स्तै, स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दर्ा ६६ अनसुार नगरप्रमखुको 
संर्ोजकत्वमा रहेको स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनधािरण सलमलतबाट प्राप्त बजेट सीमाका आधारमा 
ऐनको दर्ा ६७ अनसुार उपप्रमखुको सर्ोजकत्वमा रहेको बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा सलमलतबाट पेश भई 
नगरकार्िपाललकाबाट नगर सभामा पेश हनु स्वीकृत बजेट तथा कार्िक्रम नै र्स सभामा पेश गनुिपने, काननुी 
आधार रहेको व्र्होरा लनवेदन गनि चाहान्त्छु |  

 

(ख)  हाम्रो अभ्र्ास : 

स्वभाववक रुपमा लोकतास्न्त्रक शासन व्र्वस्था भनेको समाजका सबैजात, वगि, ललङ्ग. धमि र वणि भएका 
नागररकहरुको साविजलनक कल्र्ाण गने राज्र् संर्न्त्रमा प्रत्र्क्ष र अप्रत्र्क्ष रुपमा अथिपूणि सहभालगता 
हो।र्समा प्रलतलनलधमलुक प्रलतनीलधत्व हनु्त्छ, लोकतन्त्रको सौन्त्दर्ि पलन र्ही नै हो।वडा सलमलतहरुबाट 
वस्तीस्तरमा स्थानीर् जनसाधारणको सहभालगताबाट छनौट भई प्राथलमकता प्राप्त कार्िक्रममा नै उस्ल्लस्खत 
खण्ड (क) को ववलभन्न सलमलतहरुबाट कार्िक्रम छनौट र बजेट ववलनर्ोजन कार्ि हनु्त्छ | र्स सभामा समेत 
वडास्तरमा र्ोजना छनौट प्रवक्रर्ामा संलग्न पदालधकारीहरु रहेको छौ, सभाबाट हामीले नै पाररत तथा 
स्वीकृत गरी कार्ािन्त्वर्न पलन हाम्र ैप्रत्र्क्ष सपुररवके्षण, अनगुमनमा गने गररएको छ।त्र्सको मूल्र्ाँकन समेत 
हामी नै गछौ।र्स खालको हाम्रो अभ्र्ास दलुनर्ाँको लोकतास्न्त्रक व्र्वस्थामा गौरवशाली अभ्र्ास रहेको 
व्र्होरा पलन म सभालाई लनवेदन गनि चाहन्त्छु। 

हाम्रो र्स अभ्र्ासलाई हामीले कार्म राख्न र्सको सवल पक्षको प्रबदिन र आलोच्र् पक्षको सधुार गनि हाम्र ै
पहल प्रशम्सलनर् हनु्त्छ।र्स त्र्लाई म ववनम्रतापूविक र्स  सभामा अनरुोध गदिछु | र्सैबाट सशुासन 
प्रबििन सम्भव छ | समवृि हालसल गने रावष्ट्रर् लक्ष्र् पलन हो | नेपालको संववधानले आत्मसाथ गरेको संघीर् 
लोकतास्न्त्रक गणतन्त्रको ममि पलन र्वह नै हो |  

 
 

आ. व. २०७9/80 को राजस्व सवहत कुल आर् प्रस्ताव गनि चाहन्त्छु।आर्को मूलस्रोत आन्त्तररक आर्तर्ि  
प्रस्ताववत हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको आलथिक ऐन, २०७9 को ववधेर्कमा नगरपाललकाबाट लगाइएका 
ववववध कर तथा गैरकर राजस्वको दार्रा र दर तथा बाह्य आर्तर्ि  नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनेु समानीकरण 
अनदुान, ववशेर् अनदुान, समपूरक अनदुान राजस्व बाँडर्ाडबाट प्राप्तहनेु रकम, अन्त्र् सरकारी लनकार्बाट प्राप्त 
हनेु रकम, गत सालको खचि नभई सरेको रकम र संस्चत कोर्मा समावेश गरी खचि गनुिपने र वहसाब राख्नपुने 
सम्पूणिलाई आर् बनाइएको छ। 

 

र्स सम्मालनत सभामा आ. व. २०७9/80 को राजस्वको मूल ववशेर्ता संस्क्षप्त रुपमा लनम्नानसुर भएको 
व्र्होरा उल्लेख गनि चाहन्त्छु। 
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आ. व. २०७9/80 मा पलन साववक हलेसी तवुाचङु नगरपालललकाको सेवा शलु्कको दरमा सामान्त्र् हेररे्र 
मार गरी वव.सं. २०७9 साल साउन १ गते देस्ख नगरपाललकाका सबै वडामा सेवा शलु्क दस्तरुको एउटै 
दर कार्म गररएको छ। 

 

सम्पस्ि कर तथा भलुमकरलाई व्र्वस्स्थत रुपमा संकलन गनि जग्गा तथा घरको वकलसमको वलगिकरण 
वैज्ञालनक तररकाले गरी करको दार्रालाई र्रावकलो बनाइएको छ।जस अनसुार हलेसी तवुाचङु 
नगरपाललकामा लनमािण भएका सडक सवुवधालाई आधार मानी सम्पती कर तथा भमूीकर लनधािरण गररएको 
छ भने ववद्यतु जडानमा ललइने ववद्यतुीकरण समपरुक कोर्लाई घर संरचनाको वकलसमको आधारमा कार्म 
गररएको सम्मालनत सभामा अनरुोध गदिछु। 

हलेसी तवुाचङु नगरपाललका क्षेर लभर ववक्री ववतरण हनेु वस्त ु तथा सेवामा राजश्व परामशि सलमलतको 
लसर्ाररशमा तोवकएको दरले र नगरपाललका लभर उत्पाठदत वस्त ुतथा सेवामा  शलु्क लनधािरण गररएको छ 
। कर तथा गैरकर राजस्वका दरलाई भन्त्दा दार्रालाई र्रावकलो बनाउने प्रर्त्न गररएको छ।नगरपाललका 
लनमािण गने दावर्त्व नगरबासीहरुको नै हो, आलथिक सहभालगता करलाई रहरका रुपमा आत्मसाथ गने 
संस्कृलत प्रवधिन गनि नीस्ज क्षेरको संस्थागत प्रलतलनलधमूलक संस्था हलेसी तवुाचङु उद्योग वास्णज्र् संघसंगको 
ववगत देस्खको सहकार्िलाई अझ सवक्रर् र सशक्त बनाइनेछ।कर नलतने जो कोहीप्रलत किोर नीलत 
ललइनेछ।संघीर्, प्रदेश तथा स्थानीर् तहका सरकार अन्त्तगितका लनकार् तथा नेपाल सरकार र अन्त्तगितका 
स्वार्त लनकार्हरू र ववस्िर् संस्थाहरुबाट प्रवाह गररने सेवा स्थगन वा खारेज गने सम्मका कारवाहीका 
लालग आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ। 

सभाका अध्र्क्ष महोदर्,  

उक्त कर व्र्वस्था, संस्घर् सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अस्ख्तर्ारीपर, रावष्ट्रर् प्राकृलतक श्रोत तथा ववि 
आर्ोगबाट प्राप्त समालनकरण अनदुानसमेतका आधारमा हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको अनमुालनत आन्त्तररक 
आर् रु. 65 लाख र वाह्य स्रोततर्ि  नेपाल सरकार सशति अनदुान रु ३4 करोड २३ लाख, संघीर् सरकार 
समानीकरण अनदुान रु.११ करोड 93 लाख, संघीर् सरकार समपरुक अनदुान रू. १ करोड ३0 लाख, 
१ नं. प्रदेश सरकार, सशित अनदुान 18 लाख 37 हजार, समानीकरण अनदुान रु. ६४ लाख ८ हजार, 

संघीर् सरकारबाट प्राप्त हनेु राजस्व बाँडर्ाडवाट रु. 11 करोड ४९ लाख 98 हजार र प्रदेश सरकारबाट 
प्राप्त हनेु राजस्व बाडँर्ाडवाट रु.१ करोड ५४ लाख ८४ हजार ४ सर् ५०, प्रदेश समपरुक १ करोड 
समेत हलेसी तवुाचङु नगरपालललकाको आ. व. २०७9/80 को अनमुालनत आर् रु. 64 करोड 58 लाख 
२7 हजार ४ सर् ५० प्रस्ताव गरेको छु। नगरपाललकाले संकलन गने आर्को स्शर्िक गत वववरण र 
सोको दररेट समेत र्सै साथ संलग्न आलथिक ऐनमा उल्लेख गरी प्रस्ताव गरेको छु। 
 

 (१) ववलनर्ोजनका सीमा र आधारहरु 

कार्ािलर्को सञ्चालनका अलनवार्ि खचि,  
नगरवासीहरुको ववकास र समवृिको चाहना,  
सवै क्षेर,वगि र तहको समानपुालतक ववकासका लालग गनुिपने लगानी,  
ववकासका साझेदारहरुसगँ गनुिपने सहकार्िका लालग पररचालन गररने स्रोतको व्र्वस्था,  
टोल बस्तीस्तरबाट छनौट र प्राथलमवककरण भै आएका र्ोजनाहरूको संख्र्ा र आवश्र्कता,  
र्सै सम्मालनत सभाबाट स्वीकृत ववलनर्ोजन प्रस्ताव,  

(२) ववर्र्गत र क्षेरगत रुपमा ववलनर्ोस्जत बजेट तथा कार्िक्रमलाई ववश्लेर्ण गदाि लनम्नानसुार रहेको छ। 
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१. प्रशासलनक खचिका कुल बजेटको २५ प्रलतशत रहेको छ, 

२. पूवािधार ववकास सलमलत तर्ि  कुल बजेटको 37.1 प्रलतशत 

३. सामास्जक ववकास तर्ि  कुल बजेटको 21.77 प्रलतशत 

४. आलथिक ववकास सलमलत तर्ि  कुल बजेटको 9.90 प्रलतशत,  

५. वन वातावरण ववपद, र्ोहोर मैला व्र्वस्थापन तर्ि  कुल बजेटको 1.17 प्रलतशत 

६. साविजलनक सेवा तथा सशुासन तर्ि  कुल बजेटको 4.8 प्रलतशत 

 

१. ववगतमा सञ्चालन नभएका प्रकृलतका र्ोजना र कार्िक्रमहरुलाई लनरन्त्तरता प्राप्त गनिका अलावा  

२. जैववक कृवर् उत्पादन र पशपुस्न्त्छ जन्त्र् उत्पादन लाई प्रोत्साहीत गनि चाल ुआ.व. मा पशपुस्न्त्छ, पश ुवीमा, 
र कृवर् उत्पादनमा साझेदारी सहर्ोग कार्िक्रम ववलनर्ोस्जत गररएको छ। 

 

३. हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको आन्त्तररक आम्दानीको संभावना र नगर क्षेरलभरको जैववक ववववधता 
तथा वनक्षेर लभररहेका वन , वनस्पलत , स्जवजन्त्त,ु वकटपतङग संग सम्बस्न्त्धत भएर अध्र्र्न अनसुन्त्धान गनि 
चाहने हलेसी तवुाचङु नगरपाललका र खोटाङ स्जल्लामा स्थार्ी बसोवास गने ववद्याथीहरुले नगरकार्िपाललकाको 
कार्ािलर्को स्स्वकृतीमा अध्र्र्न अनसुन्त्धान गरेमा त्र्स्तो अध्र्र्न अनसुन्त्धानको अस्न्त्तम प्रलतवेदन प्राप्त 
भएमा नगरपाललका क्षेरलभरका रहे र खोटाङ स्जल्लाको भए सहलुलर्त उपलब्ध गराईने व्र्वस्था लमलाईएको 
छ। 

 

४. र्सरी बजेट रकम ववलनर्ोज नभएका र्ोजना तथा कार्िक्रमहरुको ववस्ततृ वववरण अनसूुचीमा राखी पेश 
गररएको छ। 

 

५. बजेट न्त्रू्न भई सम्पादन हनु नसक्ने महत्वपूणि कार्िक्रम तथा र्ोजनाहरुलाई बहबुवर्िर् कार्िक्रमको 
रुपमा सञ्चालन गने गराउने व्र्वस्था लमलाइएको छ। 

 

६. टोल बस्ती वडा हदैु नगर सम्म प्राथलमवककरण भई आएका तर रकम ववलनर्ोजन गनि नसवकएका 
र्ोजनालाई वडास्तर, नगरस्तर, प्रदेश स्तरर संघीर्स्तरका र्ोजनामा वलगिकरण गरर र्ोजना बैंकमा राखी स्रोत 
खोजी गनि सक्ने अवस्था लमलाईएको छ। 

 

७.र्सै सभावाट स्वीकृत ववलनर्ोजन प्रस्तावले लनधािरण गरेको रकम रु. 64 करोड 58 लाख २7 हजार 
४ सर् ५० को र्ोजना तथा कार्िक्रमहरुमा ववलनर्ोजन गरी स्वीकृत वववरण हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको 
आ.व. ०७9\80 को ववलनर्ोजन ववधेर्क र र्सका अनसूुचीहरु मा संलग्न राखी प्रस्ताव गरेको छु। 

 

१. बजेट तथा कार्िक्रहरुको छोटो र छररतो र सरल कार्िका लालग तपसील अनसुारको थप व्र्वस्थाको 
लालग प्रस्ताव गरेको छु। 

 

(२) वडा कार्ािलर्को सञ्चालनका लालग स्शर्िकगत ववलनर्ोजन वववरण नगर प्रमखुको लनदेशनमा प्रमखु 
प्रशासवकर् अलधकृतले स्स्वकृत गरी कार्ािन्त्वर्न गनि प्रस्ताव गरेको छु । 

 

(३) भौलतक पूवाधारतर्ि  र्ोजना उपभोक्ता सलमलत मार्ि त सञ्चालन गदाि उक्त र्ोजनामा ववलनर्ोजन भएको 
रकम लाई नगर कार्िपाललकाले उपलब्ध गराउने रकमको वहस्सा मार मानी उपभोक्ताले लनर्मानसुार थप 
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गनुिपने लागत सहभालगताको रकम थप गरी र्ोजनाको कुल बजेट कार्म गररनेछ ।र्सरी उपभोक्ता सलमलतले 
लागत सहभालगता वापत थप गरेको रकममा कस्न्त्टन्त्जेन्त्सी र ममित संभार कोर् जस्ता रकम कट्टा हनेु प्रस्ताव 
गरीएको छ। 

 

(४) लागत सहभागीता जटुाउन ुपने र्ोजना तथा कार्िक्रमको हकमा ववगतका व्र्वस्थाहरूलाई नै लनरन्त्तरता 
ठदइएको छ । 

 

(५) नगर कार्िपाललकामा कार्िरत कमिचारीहरूलाई थप समर्  कामाम खटाउदा प्रदान गररने सेवा सवुवधा, 
नगरकार्िपाललका, वडा सलमलत, ववर्र्गत सलमलतहरूमा बैिकहरुको व्र्वस्थापन गदाि खवटने कमिचारीको तह, 

संख्र्ा र लनजले पाउने भिा समेतलाई लनर्लमत र व्र्वस्स्थत  गनि  तथा नगर कार्िपाललकास्तरीर् र 
वडास्तरीर् रूपमा संचालन गररने क्षमता ववकास, अन्त्तरवक्रर्ा , सीप ववकास जस्ता गोष्ठी सेलमनार, ताललम 
जस्ता कार्िक्रम सन्त्चालन गदाि हनेु खचिको मापदण्ड प्रचललत संघीर्, तथा प्रादेस्शक कार्ि सञ्चालन लनदेस्शका 
तथा कार्िववलधको कार्िपाललकाले स्वीकृत गरी कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाउन प्रस्ताव गररएको छ ।  

 

मालथ ललस्खत सम्पूणि र्ोजना तथा कार्िक्रमहरु संचालन गनि प्राप्त गने आम्दानी र खचिको वववरण पूणिता 
ठदन  र्सै बजेट तथा कार्िक्रमको सम्पूणि तथा अलभन्न अङ्गको रूपमा र्स सम्मालनत सभा समक्ष हलेसी 
तवुाचङु नगरपाललका, आलथिक ववधेर्क २०७9 र हलेसी तवुाचङु नगरपाललका, ववलनर्ोजन ववधेर्क २०७9 
मा संलग्न राखी  स्वीकृलतको लालग पेश गरेको छु । 

 

धन्त्र्वाद 
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बजेट तथा कार्िक्रमहरु 

आलथिक बर्ि २०७९।८० 

 
क्र.स. शीर्िक बजेट 

१ नगर समपरुक ३००००००० 

२ स्शक्षा १४७००००० 

३ धमिशाला २००००००० 

४ नगर सडक ५०००००० 

५ ममित सम्भार ७०००००० 

६ मवहला तथा बालबाललका  १३८००००० 

७ तार जाली १५००००० 

८ पर्िटन तथा धालमिक सांस्कृलतक संरक्षण 6014838 

९ कृवर् ३६००००० 

१० दललत २०००००० 

११ खेलकुद २८५०००० 

१२ सेवा परामशि ३५००००० 

१३ वन वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन १०००००० 

क्र.स. स्रोत
आ.व.2079/

80 को 
चालु पजुी ीँगत

आ.व.2080/8
1 को प्रस्ताववत 

आ.व.2081/
82 को 

1  राजस्व वाँडर्ाँड संघीर् 114998000 62000000 52998000 126497800 139147580
2 राजस्व वाँडर्ाँड प्रदेश 15484450 3117600 12366850 17032895 18736185
3 ववतीर् समानीकरण संघीर् 119300000 119300000 131230000 144353000
4 ववतीर् समानीकरण प्रदेश 6408000 6408000 7048800 7753680
5 आन्त्तररक स्रोत नगरपाललका 6500000 5430000 1070000 7150000 7865000

262690450 70547600 192142850 288959495 317855445
1 शसति अनदुान संघीर् 342300000 309200000 33100000 376530000 414183000
2 ववशेर् अनदुान संघीर् 16000000 16000000
3 समपरुक अनदुान संघीर् 13000000 13000000 14300000 15730000
4 समपरुक अनदुान प्रदेश 10000000 10000000 11000000 12100000
5 शसति अनदुान प्रदेश 1837000 123000 1714000 2020700 2222770

जम्मा 383137000 325323000 57814000 421450700 463595770
645827450 395870600 249956850 710410195 781451215

जम्मा 
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१४ स्वास््र्  ८६००००० 

१५ खेल मैदान व्र्वस्थापन ३०००००० 

१६ पश ुसेवा कार्िक्रम ३६००००० 

१७ लसँचाई तथा खानेपानी ४०००००० 

१८ भार्ा, सावहत्र्  १०००००० 

१९ र्वुा उद्यमशील तथा रोजगार कार्िक्रम  ५०००००० 

२० नगर ववकास गलतववलध सम्बस्न्त्ध कार्िक्रम उत्पादन तथा प्रशारण १०००००० 

२१ 

भवन लनमािण (कोजाग्रत, परकार महासंघ, गेड्स मनी, 
जगत ववष्ण ुमस्न्त्दर लनमािण, सल्ले बाहनुगाऊँ कुलथानी लनमािण, च्र्ास्मीटार चचि ) ४०००००० 

२२ सूचना, प्रववलध सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन ५००००० 

२३ जर्रामघाट अस्थार्ी प्रहरी चेकपोष्ट लनमािण ७००००० 

२४ नगर डकुमेन्त्री लनमािण १०००००० 

जम्मा  १४३३६४८३८ 

वडागत पूजँीगत बजेट ४३९७८००० 

कुल पूजँीगत बजेट १८७३४२८३८ 

चाल ुखचि ७५३४७६१२ 

जम्मा  २६२६९०४५० 

  स्शक्षा शाखा    

क्र.स.  कार्िक्रमहरु बजेट 

१ स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमािण तथा पाठ्यपसु्तक छपाई ७००००० 

२ बाल ववकास केन्त्ि स्थापना १०००००० 

३ ववद्यालर्हरुको प्रववलधमा पहुँच तथा कम्प्र्टुर प्रस्शक्षक व्र्वस्थापन १४००००० 

४ अंग्रजेी माध्र्मबाट पिनपािनका लालग स्शक्षकहरुलाई E-learning Platform 

व्र्वस्थापन प्रणाली तथा ताललम 

१०००००० 

५ उच्च स्शक्षा अध्र्र्न गन ेववद्याथीहरुलाई छारवृलत कार्िक्रम ३००००० 

६ परीक्षा व्र्वस्थापन खचि १०००००० 

७ ववद्यालर् प्रशासलनक खचि ७००००० 

८ अन्त्तर ववद्यालर् Talent Hunt कार्िक्रम ३००००० 

९ अववभावक सचेतना कार्िक्रम १५०००० 
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१० उत्कृष्ट स्शक्षक, पदालधकारी तथा कमिचारीहरु सम्मान कार्िक्रम ५०००० 

११ अक्षर लेखन सधुार कार्िक्रम ३००००० 

१२ स्शक्षा सलमलत/प्र.अ. बैिक व्र्वस्थापन ३००००० 

१३ 

नगर स्शक्षक,भार्ा स्रोत स्शक्षक तथा नगर बाल ववकास सहजकताि त.भ., व्र्वस्थापन ४०००००० 

१४ ववद्यालर् पूवािधार सधुार कार्िक्रम ३०००००० 

१५ र्वुा ववद्याथीसँग हलेसी तवुाचङु नगर कार्िक्रम ५००००० 

  
  १४७००००० 

स्वास््र् 

क्रस कार्िक्रम प्रस्ताववत बजेट 

1 स्वास््र् बीमा कार्िक्रम 700000 

2 मवहला स्वरं्सेववका भिा 2300000 

3 एम्बलेुन्त्स खररद 2000000 

4 X-ray वप्रन्त्टर (CR) 1200000 

5 गभिवती मवहलासँग Phoning कार्िक्रम 100000 

6 पािेघर आङखसेको पवहचान तथा अन्त्र् उपचार स्शववर 500000 

7 बीमा अस्पतालको लालग आवश्र्क औजार तथा उपरकण खररद 500000 

8 लनशलु्क और्लध खररद 1000000 

9 जेष्ठ नागररक स्वास््र् सेवा कार्िक्रम 300000 

  
  8600000 

पश ुसेवा कार्िक्रम 

क्र.स. र्ोजना तथा कार्िक्रम बजेट 

1 नश्ल सधुार साझेदारी कार्िक्रम  (बंगरु, बाख्रा) 800000 

2 पश ुस्वास््र्को लालग और्लध व्र्वस्थापन कार्िक्रम 500000 

3 कृर्क क्षमता अलभवृवि ताललम तथा स्थानीर् तह कृर्क अवलोकन कार्िक्रम 300000 

4 बाख्रा बीमा कार्िक्रम  300000 

6 पश ुस्वास््र् परामशि कार्िक्रम 200000 

7 लस्क्षत वगिका लालग उन्नत बाख्रा, बंगरु पालन कार्िक्रम  1000000 

8 पोर्ण सरुक्षाकालालग अण्डा उत्पादन कार्िक्रम 500000 
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  3600000 

कृवर् सेवा कार्िक्रम 

क्र.स. र्ोजना तथा कार्िक्रम बजेट 

5 एक टोल एक उत्पादन कार्िक्रम 2400000 

6 कृवर् तथा पश ुप्राववलधक क्षमता ववकास कार्िक्रम 100000 

7 ५० प्रलतशत साझेदारीमा कृवर् र्न्त्रीकरण अनदुान कार्िक्रम 700000 

8 कृवर् उपज संकलन केन्त्ि स्थापना 700000 

9 र्लरू्ल बनाि (एभोकाडो, ड्रागनफु्रट,आपँ, ललस्च, केरा) ववतरण कार्िक्रम 300000 

13 बाँदर लनर्न्त्रणका लालग उपकरण व्र्वस्थापन कार्िक्रम 400000 

  
  4600000 

मवहला तथा बालबाललका 
क्र.स. र्ोजना बजेट 

१ आमा समहुलाई ववउपूजँी घमु्तीकोर् सञ्चालन 2000000 

२ एकल मवहला तथा ववपन्न मवहलालाई जीववकोपाजिन कार्िक्रम 1000000 

३ सहकारी ठदवस/बाल ठदवस/जेष्ठ नागररक ठदवस ३००००० 

४ मवहला सहकारी गिन तथा ताललम 300000 

५ मवहलासँग समवृि कार्िक्रम 1500000 

६ मवहला बालबाललका शाखागत बैिक सञ्चालन  200000 

७ सहकारी आमा समूह भवन लनमािण  2000000 

८ वकशोरी तथा मवहला नेततृ्व ववकास तथा आत्मरक्षा कार्िक्रम 200000 

९ जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता पररचर्पर ववतरण कार्िक्रम 200000 

१० मवहला वहँसा ववरुिको लालग १६ ठदन ेअलभर्ान/अन्त्तरावष्ट्रर् मवहला ठदवस ५००००० 

११ बाल क्लब गिन 100000 

१२ अपाङ्गता भएको व्र्स्क्तहरुलाई सीपमलुक ताललम  500000 

१३ जेष्ठ नागररक लमलनकेन्त्ि स्थापना  ८००००० 

१४ Induction चलुा अनदुान कार्िक्रम 1200000 

१५ बाललका बचत कार्िक्रम  2000000 

१६ ववपन्न अहसार् तथा अलभभावक गमुाएका बालबाललका संरक्षण कार्िक्रम 1000000 

  
  13800000 
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  र्वुा तथा खेलकुद 

  शीर्िक बजेट 

1 खेलकुद प्रस्शक्षक व्र्वस्थापन ७००००० 

2 राष्ट्रपलत रलनङ स्शल्ड ४००००० 

3 खेलकुद सामग्री खररद ३००००० 

4 अवर्लसर्ल खेलकुद सहभालगता ५००००० 

5 कराते म्र्ाट १५०००० 

6 स्जल्लास्तरीर् कराते प्रलतर्ोलगता ३००००० 

7 हलेसी म्र्ाराथनु  ५००००० 

जम्मा २८५०००० 

दललत 

क्रस स्शर्िक बजेट 

१ सीपसँग सम्बस्न्त्धत स्शल्पी समदुार्लाई उपकरण हस्तान्त्तरण ५००००० 

२ दललत लस्क्षत क्षमता अलभवृवि कार्िक्रम ७००००० 

४ दललत लस्क्षत वस्ती व्र्वस्थापन कार्िक्रम ८००००० 

  २०००००० 

पर्िटन 

क्र.स./वडा कार्िक्रम बजेट 

1 भमेूस्थान संरक्षण ४००००० 

2 भमु्जगुढी पर्िटकीर् के्षर ५००००० 

3 देववस्थान सोलेमा पाकि  लनमािण ४००००० 

4 बोझे ओडार संरक्षण ७००००० 

5 होलेसङु,स्खम्ले दरवार.ताराखसे संरक्षण ८००००० 

6 पहरेबेसी एग्रो पर्िटन ५००००० 

7 स्शव पाविती मस्न्त्दर ३००००० 

8 लावाचङु, ट्याङ्कीडाँडा लधतङु संरक्षण ७००००० 

9 सोलेमालभर संरक्षण ४००००० 

10 गपेु्तश्वर र सतु्केरी ढुङ्गा संरक्षण ८००००० 
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11 खाम्तेल गढी संरक्षण ५००००० 

  प्रगलत भञ्ज्र्ाङ संरक्षण   

  जम्मा ६०००००० 

भवन लनमािण 

क्र.स. कार्िक्रम बजेट 

1 न्त्रू् लभजन पञ्चकन्त्र् भवन लनमािण १०००००० 

2 गेड्स मनी भवन लनमािण ५००००० 

3 जगत ववष्ण ुमस्न्त्दर लनमािण १०००००० 

4 परकार महासंघ भवन लनमािण सहर्ोग ४००००० 

5 सल्ले बाहनुगाऊँ कूल थानी लनमािण ४००००० 

6 इमानरु्ल मण्डली भवन लनमािण ४००००० 

7 रेलडर्ो खोटाङ भवन व्र्वस्थापन ३००००० 

जम्मा  ४०००००० 

वडा नं. १ बाहलुनडाँडा    

क्र.स. र्ोजनाको नाम  ववलनर्ोस्जत बजेट 

भौलतक पूवािधार ववकास तर्ि    

1 दम्मारु कदवुा लसँचाई र्ोजना  200000 

2 ग्रालमण सडकहरू ममित र्ोजना  900000 

3 जोवान खोला मेसेवा लसँचाई र्ोजना  100000 

जम्मा 1200000 

सामास्जक ववकास तर्ि    

1 अलैची खोला खानेपानी र्ोजना  100000 

2 एन लस.लस. मण्डली भवन ममित,पाइप खररद र्ोजना  150000 

3 देववथानहरू संरक्षण  150000 

4 काललका मा.वव. खानेपानी व्र्वस्थापन तथा शैस्क्षक सधुार कार्िक्रम 200000 

5 कुवा पानी ट्याङ्की लनमािण र्ोजना  100000 

6 आमा समूह भवन कुले, सवुवटार, चखुाम ममित र्ोजना  100000 

7 वडागत स्शक्षा सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन  250000 

8 स्वास््र् व्र्वस्थापन 100000 
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9 जेष्ठ नागररक,अपाङ्ग,मवहला दललत,जनजाती, ववपन्न, लसमान्त्तकृत कार्िक्रम 100000 

10 टोल ववकास संस्था गिन तथा पररचालन 100000 

11 सगरमाथा नाजररन मण्डली भवन ममित र्ोजना  100000 

जम्मा  1450000 

आलथिक ववकास तर्ि    

1 र्लरु्ल तथा तरकारी ववऊ ववरुवा ववतरण कार्िक्रम 400000 

2 र्वुा उद्यमी टेवा कार्िक्रम 200000 

जम्मा 600000 

वन वातावरण तथा ववपद व्र्ावस्थापन तर्ि    

1 आकस्स्मक राहत कोर् 100000 

  जम्मा 100000 

सशुासन तथा संस्थागत ववकास   

1 कार्ािलर् व्र्वस्थापन 200000 

2 गोलभञ्ज्र्ाङ रु्टबल तार जाली घेरावारा 100000 

3 ववद्यालर् ICT व्र्वस्थापन 210000 

4 कम्प्र्टुर ममित तथा खररद 100000 

  जम्मा 610000 

कुल बजेट 3960000 

वडा नं. 2 लडकुवा    

क्र.स. र्ोजनाको नाम  ववलनर्ोस्जत बजेट 

भौलतक पूवािधार ववकास तर्ि    

1 सडक ममित र्ोजना  500000 

2 स्वलगिक मागि भवन घेरावारा तथा छानो व्र्वस्थापन बाइटार 400000 

3 लनगलटार खेदमैदान लनमािण र्ोजना  300000 

4 ओफ्लाङ हदैु छोम्पाङ जोड्ने सडक 400000 

5 र्वुा, खेलकुद तथा स्वरोजगार कार्िक्रम 200000 

जम्मा 1800000 

सामास्जक ववकास तर्ि    

1 दाम्ली मा.वव. व्र्वस्थापन 150000 
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2 लडकुवा आ.वव. व्र्वस्थापन 130000 

3 काललका आ.वव. व्र्वस्थापन 130000 

4 ववद्यतुीर्  लमल खररद ववतरण कार्िक्रम 120000 

5 कुटानी वपसानी लडजेल लमल खररद  120000 

6 खानेपानी पाइप ववतरण  कार्िक्रम 400000 

7 देवी मस्न्त्दर ममित र्ोजना दाम्ली 50000 

8 भमु्ज ुदेवी मस्न्त्दर लनमािण र्ोजना  200000 

9 स्वास््र् कार्ािलर् दाम्ली वेवटङ रुम लनमािण 100000 

जम्मा  1400000 

आलथिक ववकास तर्ि    

1 वकटनार्क और्लध ववतरण कार्िक्रम  150000 

2 उन्नत जातको बाख्रा बंगरु तथा राँगा व्र्वसार् कार्िक्रम 200000 

जम्मा 350000 

वन वातावरण तथा ववपद व्र्ावस्थापन तर्ि    

1 ववजवुाथान धारे खोला पवहरो रोकथाम र्ोजना  100000 

  जम्मा 100000 

सशुासन तथा संस्थागत ववकास   

1 खेलकुद ववकास कार्िक्रम 100000 

2 कार्ािलर् व्र्वस्थापन 210000 

  जम्मा 310000 

कुल बजेट 3960000 

वडा नं. 3 च्र्ास्स्मटार 

लस.नं. र्ोजनाको नाम  बजेट 

भौलतक पूवािधार तर्ि  
1 हणु्डखा आहाल प्रलतक्षालर् लनमािण 200000 

2 बाङ्मा डाँडागाऊँ ग्रालमण सडक लनमािण 250000 

3 अम्बटार देस्ख बाबरेु सडक लनमािण 200000 

4 स्चउरीबोट देस्ख आडमारा दधुकोशी सडक लनमािण 600000 

5 च्र्ास्स्मटार कोलडाडा िुलललभर सापाि सडक लनमािण 500000 



हलेसी तवुाचङु नगरपाललका दलुछिम, खोटाङ 

24 आ.व. 2079/080 को नीलत, कार्िक्रम तथा बजेट                  
 

6 छोठदिपा देखी राईडाडा चमुालङु्मा ग्र्ाववन जालल लनमािण र्ोजना  200000 

7 र्ररन्त्टार देखी बढुापधेरा हदैु भतेु खोला सडक लनमािण र्ोजना 550000 

8 तोररवारी देखी स्खररङखोला सडक ममित र्ोजना  160000 

जम्मा 2660000 

सामास्जक ववकास तर्ि  
1 लक्ष्मी प्रा.वव. व्र्वस्थापन   200000 

2 पववर चचि भवन ममित र्ोजना  100000 

3 व्र्वसावर्क तथा स्शप प्रवद्वन कार्िक्रम  150000 

4 स्वास््र् चौकी व्र्वस्थापन 50000 

जम्मा  500000 

आलथिक ववकास तर्ि  
1 उन्नतजातको बोका तथा बाख्रा खररद र्ोजना  200000 

2 र्लरु्ल तथा नगदेवाली ववरुवा खररद र्ोजना  100000 

3 H.D.P.E पाईप तथा प्लावष्टक टनेल ववतरण कार्िक्रम  200000 

जम्मा  500000 

वन वातारण तथा ववपद व्र्वस्थापन 

1 ववपद व्र्ावस्थापन 200000 

  जम्मा  200000 

सशुासन तथा संस्थागत ववकास 

1 वडा स्तररर् खेलकुद कार्िक्रम 100000 

   जम्मा  100000 

जम्मा  3960000 

वडा नं. 4 बडहरे   

लस.नं. र्ोजनाको नाम  बजेट 

भौलतक पूवािधार तर्ि    

1 वडा स्तरका ग्रालमण सडक ममितको लालग इन्त्धन खररद 500000 

2 खोक्सेली पालतखकि  ग्रालमण सडक लनमािण 600000 

3 बाङ्मा बङु्ग्देल सडक लनमािण 200000 

4 बाङ्मा टोल गोरेटोबाटो ममित र्ोजना 200000 
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5 बाङ्मा सामदुावर्क भवन लनमािण र्ोजना  300000 

जम्मा 1800000 

सामास्जक ववकास तर्ि    

1 खोक्सेली प्रा.वव घेरावार 125000 

2 काललका प्रा.वव. ममित र्ोजना  125000 

3 बोझेओडार प्रा.वव बालमैरी कक्षा व्र्वस्थापन 100000 

4 शास्न्त्त आ.वव. कक्षा सधुार 150000 

5 लक्ष्मी मा.वव. व्र्ावस्थापन 150000 

6 भट्टराई बन्त्ध ुकुलपूजा घर लनमािण 100000 

7 दललत उपरकोटी नेपाली कुलपूजा घर लनमािण 100000 

8 बङु्ग्देल मगरटोल लसद्दथान मस्न्त्दर लनमािण र्ोजना  100000 

9 पालतखकि  लेक खानेपानी ट्याङ्की ममित र्ोजना 50000 

10 लतल्केचौर खानेपानी ममित र्ोजना 100000 

11 काललका देववथान घेरावारा  100000 

जम्मा  1200000 

आलथिक ववकास तर्ि    

1 कृवर् तथा पश ुप्रवद्विनात्मक कार्िक्रम 249000 

2 र्लरु्ल तथा नगदेवाली ववरुवा खररद र्ोजना  50000 

3 कुटानी वपसानी ववद्यलुतर् लमल खररद 150000 

4 मवहला तथा जेष्ठ नागररक सम्मान कार्िक्रम  100000 

  सजृनस्शल मवहला सहकारी व्र्वस्थापन 100000 

जम्मा  649000 

वन वातारण तथा ववपद व्र्वस्थापन   

1 वन वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापन 100000 

  जम्मा  100000 

सशुासन तथा संस्थागत ववकास   

1 वडा कार्ािलर् व्र्वस्थापन 100000 

2 र्वुा लस्क्षत कार्िक्रम 100000 

   जम्मा  200000 
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जम्मा  3949000 

वडा नं. 05 दलुछिम   

लस.नं. र्ोजनाको नाम  बजेट 

भौलतक पूवािधार तर्ि    

1 ग्रालमण सडक स्तरउन्त् नतीको लालग इन्त्धन खररद र्ोजना 500000 

2 गणेशटार भमेुस्थान लनमािण 100000 

3 बोटोचङु पाकि  लनमािण 100000 

4 खेल मैदान लनमाणि र्ोजना हैदे 250000 

5 स्खम्ले पधेरो लनमािण 50000 

6 काललका देववथान लनमािण पार्म्मा 50000 

जम्मा 1050000 

सामास्जक ववकास तर्ि    

1 दलुछिम मा.वव. अवर्स  तथा कक्षाकोिा व्र्बस्थापन 150000 

2 ववरुलसकारी ममित साल्तेम्मा 50000 

3 दलमान लसकारी घेराबारा जोरकार्ल 60000 

4 रातमाटे आ.वव.कार्ािलर् व्र्बस्थापन 100000 

5 सहकला प्रा.वव.खेल मैदान ममित तथा स्तरउन्त् नती 100000 

6 बर भन्त््र्ाङ प्रलतक्षलर् छाँपडाँडा ममित 60000 

7 स्वास््र् स्वर्म सेववका प्रोत्साहन कार्िक्रम 50000 

8 वडा कार्िलर् देस्ख मूल पधेरो जाने बाटो लसढी तथा टंकी ममित 500000 

9 बढुाथोकी कुल पुजँा रङ्गरोकन तथा ममित 50000 

10 दामेदर महालसँह आ.वव.भवन ममित सम्भार 150000 

11 सोराचङु खानेपानी ममित  100000 

12 पारुहाङ सामदुावर्क भवन रङ्गरोकन तथा ममित  300000 

13 कुटालन वपसानी लमल खररद लाहाटुङ 50000 

14 कुटालन वपसानी लमल खररद भ्र्ाङ आमा समहु 50000 

15 साकेला भमेुथान ममित 200000 

16 चन्त्ि सरु्ि सझा वाल क्लब 50000 

17 जेष्ठ नागररक सम्मान कार्िक्रम 100000 
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18 पूणि खोप बालबाललकालाई प्रोत्साहन कार्िक्रम 50000 

19 जलेश्वरी देवी ममित 100000 

  जम्मा 2270000 

आलथिक ववकास तर्ि    

1 कृवर् तथा पश ुप्रविद्बन कार्िक्रम 200000 

जम्मा  200000 

वन वातारण तथा ववपद व्र्वस्थापन   

1 वन वातारण तथा ववपद व्र्वस्थापन 200000 

  जम्मा  200000 

सशुासन तथा संस्थागत ववकास   

1 र्वुा लस्क्षत खेलकुद कार्िक्रम 200000 

2 वडा कार्िलर् व्र्बस्थापन  150000 

  जम्मा 350000 

  कुल जम्मा 4070000 

वडा नं. 6 मंगलटार   

लस.नं. र्ोजनाको नाम  बजेट 

भौलतक पूवािधार तर्ि    

1 हलेसी मंगलटार घोपाटार सडक ममित तथा  लड.वप.आर. लनमािण र्ोजना 500000 

2 मंगलटार ग्रालमण सडक ममित संभार 310000 

3 कटहरवोटे रावखुोला सडक नसमािण 200000 

4 सहकारी एवं सामदुावर्क भवन लनमािण 500000 

5 लागत साझेदारीमा घोरेटो बाटो ममित 100000 

6 ववद्यतु लबस्तार 100000 

जम्मा 1710000 

सामास्जक ववकास तर्ि    

1 ववद्यालर् शैस्क्षक सधुार 500000 

2 स्वास््र् उपकरण खररद 150000 

4 वृहत मंगलटार खानेपानी आर्ोजना  400000 

5 लागत साझेदारीमा राव ुखोला खानेपानी ममित 100000 
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जम्मा  1150000 

आलथिक ववकास तर्ि    

1 घरेल ुउद्योग तथा घरबासँ होमस्टे कार्िक्रम प्रवद्विन 300000 

2 कृवर् प्रवद्वन एवं संकलन भण्डारण केन्त्ि 250000 

जम्मा  550000 

वन वातारण तथा ववपद व्र्वस्थापन   

1 ववपद व्र्वस्थापन 150000 

  जम्मा  150000 

सशुासन तथा संस्थागत ववकास   

1 मंगलटार खेलकुद व्र्वस्थापन 400000 

   जम्मा  400000 

जम्मा  3960000 

वडा नं. 7 महदेवस्थान   

लस.नं. र्ोजनाको नाम  बजेट 

भौलतक पूवािधार तर्ि    

1 गैररगिु लबचटोल लसंचाइ पोखरी 300000 

2 ववजलुी ममित सधुार  तथा ववद्यलुतर् सामाग्री खररद 250000 

3 ठदर्ालेथान कालीमाटी खामाही सडक ममित र्ोजना 300000 

4 डाँडागिु सडक लनमािण 200000 

5 सडक लनमािण तथा ममित इन्त्धन खररद 600000 

6 ररठ्ठाबोटे डाँडाटोल सडक ममित 300000 

जम्मा 1950000 

सामास्जक ववकास तर्ि    

1 खानेपानी ममित संभार ओखरबोटे 200000 

2 वासङुमाला लसमखोला ललस्फ्टङ तथा खानेपानी र्ोजना  300000 

3 उस्िसे खानेपानी ममित र्ोजना  200000 

4 महेन्त्िोदर् मा.वव. र्लनिचर लनमािण 150000 

5 साकेला स्शलल नाच प्रोत्साहन 200000 

6 जनज्र्ोलत प्रा.वव. जस्ता पाता खररद 200000 
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7 टोल ववकास संस्था तथा पररचालन 100000 

8 दललत लस्क्षत कार्िक्रम 70000 

जम्मा  1420000 

आलथिक ववकास तर्ि    

1 वकटनाशक ववर्ादी खररद 100000 

2 टनेल खररद 250000 

जम्मा  350000 

वन वातारण तथा ववपद व्र्वस्थापन   

1 ववपद व्र्वस्थापन 150000 

  जम्मा  150000 

सशुासन तथा संस्थागत ववकास   

1 र्वुा तथा खेलकुद कार्िक्रम तथा सामाग्री खररद 200000 

   जम्मा  200000 

जम्मा  4070000 

वडा नं. 8 लधतङु   

लस.नं. र्ोजनाको नाम  बजेट 

भौलतक पूवािधार तर्ि    

1 शाखा सडकहरु ममित र्ोजना  400000 

2 ठदर्ाले पन्त्थे सडक ववस्तार र्ोजना  200000 

3 मचावारी बरभर सडक ववस्तार र्ोजना  100000 

4 नर्ाँ वस्स्त सडक ववस्तार र्ोजना  100000 

5 बोहोरे खोला एवं ओडारे सडक ववस्तार र्ोजना  300000 

6 प्रहरी चौकी लधतङु सडक स्तरोन्नती र्ोजना  200000 

जम्मा 1300000 

सामास्जक ववकास तर्ि    

1 वडा कार्ािलर् शौचालर् लनमािण 300000 

2 मवहला आमा समूह भवन ममित र्ोजना (ठदपखकि ) 50000 

3 मवहला स्वास््र् स्वरं्मसेववका स्वास््र् ववमा कार्िक्रम 50000 

4 लतज ववर्ेश कार्िक्रम  100000 
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5 साकेलास्शलल प्रोत्साहन कार्िक्रम 70000 

6 ववपन्न तथा दललत वगि सरुस्क्षत आवास कार्िक्रम 500000 

7 छागे थाक्ले रातेखोला खानेपानी र्ोजना  100000 

8 ववपन्न वगि ववद्यतु ववस्तार सहर्ोग कार्िक्रम 150000 

9 मवहला आमा समूहलाई कुटानी वपसानी लमल ववतरण 200000 

जम्मा  1520000 

आलथिक ववकास तर्ि    

1 बखवुा आहाल स्तररकरण र्ोजना  150000 

2 कृवर् ववर्ादी व्र्वस्थापन 300000 

4 हास्िआहाल पशपुालन प्रविन कार्िक्रम  200000 

जम्मा  650000 

वन वातारण तथा ववपद व्र्वस्थापन   

1 ववपद व्र्वस्थापन 300000 

  जम्मा  300000 

सशुासन तथा संस्थागत ववकास   

1 र्वुा तथा खेलकुद प्रवििन कार्िक्रम 150000 

2 वडा कार्ािलर् व्र्वस्थापन 150000 

   जम्मा  300000 

जम्मा  4070000 

वडा नं. 9 सल्ले   

क्र.स. र्ोजनाको नाम  ववलनर्ोस्जत बजेट 

भौलतक पूवािधार ववकास तर्ि    

1 सल्लेका सडकहरु ममित, लनमािण र इन्त्धन खररद र्ोजना  700000 

2 सडकलाई ढुङ्गा ढुवानी सेवा र्ोजना  100000 

3 जनता मा.वव. भवन ममित तथा रंगरोगन र्ोजना  150000 

4 लभमसेनथान भवनको र्लनिचर र शौचालर् व्र्वस्थापन र्ोजना  100000 

5 महंकला प्रा.वव चवन कम्पाउण्ड गारो लनमािण र्ोजना  200000 

6 स्चचङ्गा गाँउघर स्क्ललनक भवनको भइु ढलान र शौचालर् लनमािण 200000 

7 दाहालडाँडा आहाद  हदैु भञ्ज्र्ाङ लसंचाइ र्ोजना  200000 
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8 लसदरेुटार लसंचाइ र्ोजना  200000 

जम्मा 1850000 

सामास्जक ववकास तर्ि    

1 कामीटोल बस्ती संरक्षण र्ोजना  200000 

2 ढल्के देवव मस्न्त्दर लनमािण र्ोजना हास्िटार 100000 

3 रोखेमा मगरगाँउ खानेपानी लनमािण र्ोजना  300000 

4 बाल कन्त्र् देवव मस्न्त्दर लनमािण र्ोजना वटमरेु 150000 

5 माहालभर खेल मैदान लनमािण 275000 

6 कोशेली भेटघाट तथा सेवा परामशि कार्िक्रम 100000 

जम्मा  1125000 

आलथिक ववकास तर्ि    

1                                                                                                                                                                      कृवर् सामाग्री र कृवर् ववर्ादी खररद 200000 

2 उन्नत जातको बोका खररद र और्धी व्र्वस्थापन 150000 

3 ग,घ वगिको अपाङ्गहरुलाई स्जववकोपाजिन टेवा कार्िक्रम  100000 

जम्मा 450000 

वन वातावरण तथा ववपद व्र्ावस्थापन तर्ि    

1 वन वातावरण तथा ववपद व्र्ावस्थापन 124000 

  जम्मा 124000 

सशुासन तथा संस्थागत ववकास   

१ र्वुा तथा खेलकुद कार्िक्रम 200000 

२ वडा कार्ािलर्लाई ल्र्ापटप वप्रन्त्टर र ईन्त्भटर खररद 200000 

  जम्मा 424000 

कुल बजेट 3949000 

वडा नं. 10 अखौले   

लस.नं. र्ोजनाको नाम  बजेट 

भौलतक पूवािधार तर्ि    

1 सडक ममित सधुार र्ोजना  300000 

2 लबजलेु आरुवोट लबु ुग्रालमण सडक लनमािण 300000 

3 ररिाबोटे लैकुखोला ग्रालमण सडक लनमािण 200000 
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4 बजार लनस्कने पूबिपवटको लसडी लनमािण 100000 

5 अखौले गपेु्तश्वर सडक नालल लनमािण 100000 

6 काललका आ.वव. जल्केनी सडक लनमािण 400000 

7 तल्लो डडेु ग्रामीण सडक लनमािण 300000 

  जम्मा 1700000 

सामास्जक ववकास तर्ि    

1 र्वुा तथा खेलकुद कार्िक्रम 100000 

2 मवहला वालवाललका तथा दललत अपाङ्ग कार्िक्रम 250000 

3 खनेपानी पाइप खररद 200000 

4 पन्त्चेबाजा खररद ढाडगाँउ 100000 

5 सरस्वती मा.वव. र्लनिचर खररद तथा ववद्यालर् ममित 150000 

6 स्वास््र् चौकी मेस्शन खररद तथा भवन ममित 100000 

7 प्रहरी चौकी जस्ताछानो पररवतिन 50000 

8 रे्ली जकेुखोला तल्लो कुलो पाइप खररद  100000 

9 लबजलेु पञ्चावती मस्न्त्दर व्र्वस्थापन  100000 

10 कालसका देवी मस्न्त्दर व्र्वस्थापन 100000 

11 खानेपानी पाइप खररद पामे 100000 

12 लसकरकटेरी डांडाटोल वालववकास केन्त्ि शैस्क्षक सामाग्री खररद 100000 

13 काललका आ.वव. र्लनिचर खररद 60000 

14 देववथान मस्न्त्दर व्र्वस्थापन 100000 

15 सतु्केरी ढुङ्गा साना कृवर् सहकारी संस्था ताललमहल लनमािण 100000 

16 सामदुावर्क सरोकार सहकारी संस्था मेस्शन औजार खररद 50000 

जम्मा  1760000 

आलथिक ववकास तर्ि    

1 कृवर् जन्त्र् ववर्ादी खररद 150000 

जम्मा  150000 

वन वातारण तथा ववपद व्र्वस्थापन   

1 ववपद व्र्वस्थापन 250000 

2 अखौले लबजलेु र्ोहोर मैला व्र्वस्थापन 100000 
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जम्मा  350000 

कुल जम्मा 3960000 

वडा नं. 11 राजापानी   

लस.नं. र्ोजनाको नाम  बजेट 

भौलतक पूवािधार तर्ि    

1 ववद्यतु लाईन ममित तथा सामग्री ढुवानी 100000 

2 भीमसेन थान देस्ख माटाखानी सम्म ग्रालमण सडक लनमािण 150000 

3 ग्रालमण सडकहरु ममित तथा स्तरोन्नलत 400000 

4 लनभारे बाट लसम्ले जोड्न ेग्रालमण सडक लनमािण 300000 

5 लसतले पोखरी ममित 70000 

6 बाँसटार कुलो ममित 50000 

  रेग्मीटार मालथल्लो कुलो ममित 150000 

  तल्लो बेरखा ग्रालमण सडक ममित 100000 

जम्मा 1320000 

सामास्जक ववकास तर्ि    

1 गैरी खोला पधेँरो ममित 50000 

2 काल्ने खेत खानेपानी महुान ममित 100000 

3 लसम्लेखोला खानेपानी ट्याङ्की ममित 200000 

4 घरुघरेु खानेपानी ममित 100000 

5 सहरी स्वास््र् इकाई आहाले शौचालर् लनमािण 200000 

6 मंहकला लछताकुण्ड मस्न्त्दर ममित 50000 

7 खानेपानी पाईप खररद (नमूना टोल र महंकला आ.वव.) 100000 

8 दललत/मवहला लस्क्षत सीप ववकास कार्िक्रम 150000 

9 जनभावना आ.वव. छानो ममित तथा प्लाष्टर 200000 

10 तीनकन्त्र्ा काललका भगवती मस्न्त्दर ममित 50000 

11 चम्पावती आ.वव. घेराबारा 150000 

12 जलमार्ा देवी थमु्कीबारी छानो ममित 50000 

13 दललत लस्क्षत आरन मेलसन खररद 50000 

जम्मा  1450000 



हलेसी तवुाचङु नगरपाललका दलुछिम, खोटाङ 

34 आ.व. 2079/080 को नीलत, कार्िक्रम तथा बजेट                  
 

आलथिक ववकास तर्ि    

1 दधुकुण्ड कृवर् पोखरी ढलान तथा ममित 300000 

2 ववर्ादी खररद 150000 

3 उख ुपेल्ने मेलसन खररद भाटबेसी 200000 

4 

ववपन्न तथा लस्क्षत समूहलाई उन्नत जातको ववउ बोका तथा बंगरु ववतरण 300000 

जम्मा  950000 

वन वातारण तथा ववपद व्र्वस्थापन   

1 ववपद व्र्वस्थापन 150000 

जम्मा  150000 

सशुासन तथा संस्थागत ववकास   

1 वडा कार्ािलर् व्र्वस्थापन 100000 

2 र्वुा तथा खेलकुद 100000 

  जम्मा 200000 

  कुल जम्मा  4070000 

 


