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बजेट बक्तब्य, नीतत तथा काययक्रम 

 आ ब ०७९/०८० 
१. कलयैा उपमहानगरपाललकाका नगर प्रमखु एवं नवौ नगरसभाका सभाध्यक्ष 

महोदय, प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतज्य,ू वडा अध्यक्षज्यहूरु, काययपाललका 
सदस्यज्यहुरु र नगरसभाका सम्परू्य सदस्यज्यहूरुमा सवयप्रथम हार्दयक स्वागत 
गदयछु । यस नगरसभामा नीतत तथा काययक्रम र बजेट सम्मातनत सभामा 
प्रस्तुत गनय पाउदा म आफुलाई हर्षयत एवं गौरवान्ववत महशसु गरररहेको छु । 

२. आजको यो अवसरमा नेपाली जनताको स्वतवरता, लोकतवर, शावती र स्थायीत्व 
प्राप्तीको लागी बबलभवन काल खण्डमा समाजवाद उवमखु लोकतवर स्थापनाका 
लागी र  राजनीततक पररवतयनका लाधग र्वलभवन समयमा भएका प्रजातान्वरक 
आवदोलनहरु एवं मिेश आवदोलनका क्रममा जीवन उत्सगय गनुयहुने सम्परू्य 
ज्ञात अज्ञात सर्हदहरुप्रतत भावपरू्य श्रद्िावजली अपयर् गदयछु । त्यसगैरी 
रान्रियता, स्वािीनता, लोकतवर, सामान्जक वयाय, समानता र समदृ्धिको लाधग 
संघषय गनुय भएका आम नेपाली नागररक र त्यसको सक्षम नेततृ्व गनुयहुने 
राजनीततक अग्रजहरु प्रतत आभार प्रकट गदयछु । 

३. नेपालमा संघीय लोकतान्वरक गर्तवर स्थापना भएकोले संघ, प्रदेश र स्थानीय 
तीन वटै तहल े संबबिानबाट प्राप्त अधिकारहरुको प्रयोग गदै मलुकुमा र्दगो 
शान्वत, सशुासन, बबकास र संमदृ्धिको आकााँक्षा परुा गनय प्रततबद्ि भएर तीन 
वटै  तह लागी परेका छन ् । तीन वटै तह मध्ये जनताहरुको लसिा–प्रत्यक्ष 
सम्बवि रहेको सरकार न ैस्थानीय सरकार हो । स्थानीय तहबाट प्रवाह गररन े
सेवा र र्वकास तनमायर्का काययलाई गुर्स्तरीय एवं नततजामखुी वनाई स्थानीय 
शासन प्रक्रक्रयालाई जनमखुी, जवाफदेही, पारदशी, उत्तरदायी, समावेशी र 
सहभाधगतामलूक बनाउदै लजैान,े उपलब्ि श्रोत र सािनको उच्चतम 
व्यवस्थापन एवंम पररचालन गदै तीव्र शहरीकरर्को व्यवस्थापन तफय  लसङ्गो 
उपमहानगरपाललका सदैव सचते रहाँदै आएको छ ।\ 

४. प्रस्तुत नीतत तथा काययक्रम र बजेट नेपालको संर्विान २०७२ का मागय 
तनदेशक लसद्िावत तथा र्वकास नीतत, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, 
पवरौ योजनाका लक्ष्य, उदेश्य, रर्नीतत, काययनीतत एवं स्थानीय तहको वार्षयक 
योजना तथा बजेट तजुयमा र्दग्दशयन, २०७४ (पररमान्जयत), वयनूतम शतय तथा 
सम्पादन काययर्वधि, २०६६, संघीय मालमला तथा सामावय प्रशासन मवरालय एवं 
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रान्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त मागयदशयन र तनदेशन तथा नेपाल सरकार र 
प्रदेश सरकारबाट समय–समयमा जारी भएका पररपरहरु तथा नीततगत 
मागयदशयनको सीमा लभर रही अगामी आ.ब. ०७९÷०८० को नीतत तथा  
काययक्रम र बजेट तयार गररएको छ । 

५. आधथयक वषय ०७९÷०८० को नीतत तथा काययक्रम र बजेट नयााँ पररन्स्थततल े
लसजयना गरेको चनुौतीलाई सामना गने र सम्भार्वत अवसरलाई उपयोग गने 
तफय  केन्वित हुन ुपछय भवन ेकुरामा म र्वश्वस्त छु । अतः अगामी आ.ब.को 
नीती तथा काययक्रम र बजेट तजुयमा गदाय स्थानीय जनसहभाधगता, सामान्जक 
समावेशीकरर्को माध्यमद्वारा समदुायको सशन्क्तकरर्, रोजगारीको अवसरमा 
अलभबदृ्धि, गररबी वयनूीकरर्, आिारभतु स्वास््य सेवाको पहुाँचमा र्वस्तार, 
स्थानीय पवूायिार सेवाको र्वस्तार, सेवा प्रवाहमा सरलीकरर्, सशुासन, पारदलशयता 
र जवाफदेर्हता एवं सचूना मरैी र्वकास प्रशासनलाई उच्च प्राथलमकता र्दईएको 
छ । त्यस्तै योजना तजुयमा र कायायववयन गदाय प्रत्येक वडा भेलाहरुबाट 
प्राथलमकताको आिारमा लसफाररस भई आएका र वडा सलमततवाट 
प्राथलमकीकरर्मा राखी छनौट भएका काययक्रम तथा योजनाहरुलाई उपलब्ि 
श्रोत सािन र स्थानीय आवश्यकता अनसुार कायायववयन गररनछे । 

६. æतपाईले ततरेको कर तपाईकै नगरको विकासका लागगÆ भवन े मलू ध्येयका 
साथ कर संकलन र करदाता वदृ्धि काययक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 
यसका लाधग करदाता मरैी प्रशासनमा जोड र्दई सचतेना मलूक काययक्रम, 

सचूना सम्पे्रषर्, करदाता घरदैलो काययक्रम र करदाता मरैी व्यवहारको 
र्वकासमा जोड र्दइनेछ । यस्ता काययक्रम संचालन गदाय सम्परू्य 
नगरवासीहरुको तफय वाट सद्भाव र सहयोग प्राप्त हुने र्वश्वास ललएको छु । 
ब्यवसाय, उिोग र फमय दताय अलभयानकै रुपमा संचालन गरीनछे । 

७.कलयैा उप–महानगरपाललका के्षरमा योजना तथा काययक्रम संचालनमा मर्हला, 
बालबाललका, आर्दवासी जनजातत, आधथयक तथा सामान्जक रुपमा र्पछडडएका वगय 
तथा के्षर, ज्येरठ नागररक, दललत, फरक क्षमता भएका व्यन्क्तहरु, मिेशी, 
मनु्स्लम तथा र्पछडा वगय, लैंङ्धगक अल्पसंख्यक आर्दको र्वकास र उत्थानका 
तनन्म्त र्वशषे जोड र्दइएकोले प्रस्तुत नीतत तथा काययक्रम र बजेट सो लक्ष्य 
प्रान्प्तमा समेत उपयोगी लसद्ि हुने र्वश्वास ललएको छु । 
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८.æसमदृ्ध नेपाल, सखुी नेपालीÆ बनाउने रान्रिय संकल्पलाई लशरोिायय गदै  कलयैा 
उपमहानगरपाललकालाई समदृ्ि उप–महानगरपाललकाको रुपमा रुपावतरर् गनयको 
लाधग बबगतका असल अभ्यासहरुलाई तनरवतरता र्ददै पवूायिार र्वकासलाई कृर्ष 
के्षरको व्यवसातयकरर्साँग आवद्ि गराउने, लशक्षा, स्वास््य, खानेपानी तथा 
सरसफाई जस्ता मानव बबकासका के्षरमा लगानी बढाउने र दैतनक प्रशासन 
लगायत र्वकासका सब ैप्रक्रक्रयामा सशुासनका आिारभतू मावयतालाइ संस्थागत 
गनय यस उप–महानगरपाललकाको आगामी आ.व. २०७९÷०८० को लाधग तपलशल 
बमोन्जम लक्ष्य, उदेश्य, प्राथलमकता र के्षरगत नीतत  प्रस्तुत गरेको छु । 

लक्ष्य 

समदृ्ि कलयैाको अविारर्ालाई साकार पानय महानगरीय पररकल्पनाका साथ 
अल्पकाललन तथा दीघयकाललन र्वकासका योजनाहरु माफय त æसमदृ्ध कलयैा सखुी 
कलयैािासीÆ  र æकृवि र पिूााधार समदृ्ध कलयैाको आधारÆ तनमायर् गने । 

उदेश्य 

१.उपलब्ि सािन, श्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चत्तम पररचालन गरी लशघ्र 
आधथयक पनुरुत्थान गदै र्दगो स्थानीय पवूायिार र्वकासको माध्यमद्वारा 
नगरलाई आितुनक र सरु्विा सम्पवन बनाउन े। 

२.संक्रामक लगायत सब ैप्रकारका रोग र र्वपद्बाट नगरवासीको जीवन रक्षा 
गदै जनजीवनलाई सहज र सरुक्षक्षत बनाउन े. 

३.सङ्घीय संरचना र समावेशी लोकतवरको अविारर्ा अनरुुप नगरका 
सामान्जक एवं आधथयक रुपमा पछाडड परेका मर्हला, दललत, अपाङ्ग तथा 
बालबाललकाहरुलाई आत्मतनभयर हुने खालका बबलभवन रोजगारीको लागी 
सीपमलुक ताललमको माध्यमबाट र्वकास प्रक्रक्रयामा मलू प्रवार्हकरर् गने । 

४. आितुनक तथा स्थानीय लसप र प्रर्वधिको उपयोग गदै वातावरर्मरैी शासन 
पद्िततको अवलम्बन गरी नगरलाई स्वच्छ सवुदर र हराभरा बनाउने । 
योजनाहरु संचालनमा सरकारी, गैर सरकारी, सामदुातयक संस्था तथा 
उपभोक्ता सलमतत एवं सरोकारवाला तनकायहरुको भलूमका स्परट गदै 
सम्परू्यलाई र्वकास प्रक्रक्रयामा उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने । 

५.आिारभतू शहरी सेवाको पहुाँच नपगेुका नयााँ वडाहरुमा शहरी सेवाको र्वकास 
र र्वस्तार गदै सघन शहरी र्वकास काययक्रमसाँग आबद्ि गने । 
नगरपाललका के्षर लभर एकीकृत जग्गा र्वकास,  बस्ती बबकास र आवास 
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बबर्हन तथा आधथयक रुपले बबपवन, गरीब र सामान्जक बर्हस्करर्मा परेका 
नागरीकका लागी उपयकु्त, सरुक्षक्षत र ब्यवन्स्थत आवासको ब्यवस्थालाई 
तनरवतरता र्ददै दललत नागरीकको आवास ब्यवस्था गरीनछे । 

६. नगर के्षरमा पययटन पवूायिारको र्वकास एवं ऐततहालसक, िालमयक तथा 
सांस्कृततक िरोहरहरु, ताल, तलयैा, मठ, मन्वदर, मन्स्जद तथा पाकय हरुको 
संरक्षर् र र्वकास गरी आवतररक र बाह्य पययटनको प्रवयद्िन गने । 

७. कर प्रशासनलाई सेवाग्राहीमरैी बनाउन चसु्त, पारदर्यशी र प्रर्वधि मरैी 
बनाउाँ दै राजश्वका नयााँ के्षरको पर्हचान र करको दायरा र्वस्तार गरर 
राजश्व अलभवदृ्धि गदै आत्मतनभयर बनाउन े। 

८. सावयजतनक नीन्ज साझदेारीको अविारर्ा अनसुार पवूायिार र्वकास जस्ता 
काययहरुमा लाभ, लागत र जोखखममा साझदेारी हुने गरी योजना तथा 
काययक्रम सञ्चालन गने । 

९.योजना तथा काययक्रमहरुको गुर्स्तरीयता सतुनन्श्चत गनय अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने । 

प्राथममकता 
१.लशक्षा, स्वास््य र कृर्ष लगायत के्षरको पवुायिारहरु र्वकास, र्वस्तार र 
संस्थागत सदुृर्ढकरर् । 

२.नगरबासीका लाधग काम र रोजगारीको अवसरमा बदृ्धि गनय सहयोगी संस्था 
साँगको समववयमा सलुभ ब्याजदरमा ऋर्को ब्यवस्था  । 

३.सचूना प्रबबधिको बबस्तार, गरु्स्तरीय तथा पहुाँच य ुक्त सावयजातनक सेवा 
तथा उत्तरदातयत्व र पारदशीताको सदुृढीकरर् । 

४.उप–महानगरपाललका द्वारा स्वीकृत भई कायायववयनमा रहेका बहुबषीय 
आयोजना तथा काययक्रमहरुको तनरवतरता । 

५.कृर्षजवय उत्पादनमा आिाररत उद्योग स्थापना माफय त रोजगारी सजृना 
गनुयका साथ ैसीप र्वकास ताललमद्वारा स्वरोजगार बनाई गररबी वयकूरर्को 
लाधग एउटा स्वरोजगार कोष खडा गरी संचालनमा ल्याउने । 

 

के्षत्रगत नीतत तथा कायाक्रमहरु 

पिुााधार सम्बन्धी 
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 आम सेवाग्राहीहरुलाई  सेवा प्रदान गने र जनताको सबभैवदा नन्जक रहेको 
सेवा प्रदायक वडा कायायलयहरुको आफ्नो भवन नभएका वडा कायायलयहरुको 
भवन तनमायर्को काययलाई तनरवतरता र्ददै आगामी आ.व.मा पतन थप वडा 
कायायलयहरुको भवन तनमायर्को लाधग आवश्यक स्रोत र्वतनयोजन गररनछे । 
साथ ै हाल संचालनमा रहेका वडा कायायलयहरुका भवनलाई आवश्यकता 
अनसुार ममयत सम्भार गरी सबुबिा सम्पवन सर्हत आितुनक सचूना प्रबबधि 
मरैी र अपाङ्ग मरैी बनाउन आवश्यक स्रोतको ब्यवस्थान गररनछे । 

 भर्वरयको पसु्ताको आवश्यकता, नगरको पर्हचान तथा र्वकासको दीघयकालनी 
सोंच सर्हत यस उप–महानगरपाललकामा नयााँ तनमायर् तथा बबस्तार गररन े
सडकको चौडाइ कन्म्तमा २० क्रफट कायम गने नीतत ललइनेछ |  

 तनलमयत पवूायिारको ममयत संभारको लाधग ममयत संभार कोषको स्थापना 
गररएको छ । उक्त कोषबाट सार्वकमा तनलमयत संरचनाहरुको ममयत संभार 
तथा तत्काल गनुय पने ममयत संभारको काययलाई अझ प्रभावकारी ढंगले 
संचालन गररनछे । 

 उपभोक्ता सलमततहरुको माध्यमबाट गररन े सब ै बबकास तनमायर् काययमा 
लाभान्ववत समदुायबाट ४ प्रततशत श्रमदानको सतुनन्श्चतता भई नगद रकम 
बकै दाखखला भए पतछ मार ९६ प्रततशत रकम नगरपाललकाबाट व्यवस्था 
गररने नीततलाई तनरवतरता र्दईनेछ । 

 टोल बस्तीमा जान े नयााँ ग्रालमर् सडकहरु कन्म्तमा २० क्रफट चौडाइको 
मापदण्ड तोक्रकएकोले बाटोको नन्जकमा पने जग्गामा जग्गािनीहरुबाट 
तनःशलु्क जग्गा उपलब्ि हुने सतुनन्श्चतता खोन्जनेछ । 

 सरुक्षक्षत तथा ब्यवन्स्थत शहरीकरर्को लाधग नक्सापास काययलाई अलभयानकै 
रुपमा संचालन गररनेछ । नक्सापास दस्तुर तथा दण्ड जररवाना वापतको 
रकमलाइ सामातयक बनाइने छ । अनमुतत नललई बबगतमा तनलमयत 
घरहरुको नगरपाललकाले तोके बमोन्जमको जररवाना दस्तुर ललई 
अलभलेखीकरर् गने काययलाइ तनरवतरता र्दइनेछ । 

 नक्सा पासको लाधग पेश गररने नक्सा नगरपाललकाकै इन्वजतनयरद्वारा 
तयार गनय लगाइनेछ र सो बाट प्राप्त राजश्वको ३० प्रततशत प्रोत्साहन 
वापत नक्सा तयार गने सम्बन्वित इन्वजतनयरलाई र्दइनेछ | साथ ैनक्सा 
तयार र अनमुतत सम्बन्वि कायय ४५ र्दन लभर परुा गररनेछ |  
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 कलयैा नेपालम ै क्रक्रकेटको र्वकासमा अग्रर्ी भलूमका खेल्दै आएको छ | 
क्रक्रकेटको र्वकास र र्वस्तारको लाधग संघ तथा प्रदेश सरकार, रान्रिय र 
अवतररान्रिय संस्था संग सहकायय गरर रान्रिय स्तरको क्रक्रकेट रंगशाला 
तयार गररनेछ | 

 सव ै बस्तीहरुमा खानेपानी तथा सरसफाईजवय क्रक्रयाकलापहरुलाई उच्च 
प्राथलमकता सर्हत संचालनमा रहेकालाई तनरवतरता र्दइनेछ । साथ ै
ओभरहेड टंकी तनमायर् काययलाइ तनरवतरता र्ददै नयााँ ओभरहेड टंकी 
तनमायर्को लागी दात ृतनकायहरु साँग साझदेारीमा सहकायय गरीनेछ । 

 नगरका सब ैवडालाई सडक संजाल संग जोड्न चक्रपथ  )Ring Road(  

तनमायर्का लाधग सम्भाव्यता अध्ययन र DPR लगायतका लाधग प्रक्रक्रया 
अगाडी बढाइनेछ । 

 वडा वडा, गाउाँ गाउाँ र टोल टोल जोड्न सडक संजालको काम ततब्र रुपमा 
संचालन गररनछे | 

 सडक बोडय नेपाल तथा नगर बबकास कोषको सहकाययमा सडक ममयत एवं 
स्तरोवनततका लाधग समपरुक कोष व्यवस्था गररनछे | 

 नगर लभरका सडक तथा कल्भटय तनमायर्का काययहरु प्राथलमकताका साथ 
संचालन गररनेछन ्। 

 सेवाग्राहीले कुन ै क्रकलसमको तनमायर् गदाय बनेको संरचनामा कुन ै क्रकलसमको 
हातन नोकसानी भए त्यसको ममयत र क्षतत पतूतय स्वमं सेवाग्राहीले गनुयपने 
र नगरेको खण्डमा नगरपाललकाले असलु उपर गनय बाध्य हुनेछ | 

 वातावरर् सवतुलन तथा  हररत नगरको रुपमा यस नगरपाललकालाई देशमा 
धचनाउनलाई बवदै गरेको नया सडक र परुाना सडकहरुको पेटीमा 
व्यावसायीक बकृ्षारोपन कायय गररने छ  | 

 सडक गुरुयोजना (MTMP) तयार गरर कायायववयनमा ल्याइनेछ | 

 अिरुो योजनाहरु कायायववयन गनय तथा ममयत सम्भारमा र्वशषे जोड 
र्दइनेछ | 

 साना लसचंाईका काययक्रमहरु कृषकको माग अनसुार कायायववयन गररनछे   |

जस्तै स्यलो ट्यबुवेल, पम्पसेट वा मोटर पम्प आर्द | 
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 लसचंाइको लाधग खेतत योग्य जलमन भएको वडाहरुमा र्वद्यतु लाइन र 
पोलहरु जडान गररनछे । कृर्ष लमटर जडान र उठेको यतुनटमा अनदुान 
उपलब्ि गराइने छ | 

 भलूमगत प्रयाप्त पानी भएको ठाउमा डडप बोररगं जडान गरर सगुम र 
सलुभ लसचाईको लाधग भलूमगत पाईप लाइन र्वतरर् गररनछे | 

 इवडक्सन चलुो र्वतरर् काययक्रम संचालन गररनेछ र बातावरर् मरैी 
काययहरुलाई  नगरपाललकाले प्रोत्साहन गनेछ | 

 नगरक्षेरका आवासलाई व्यवन्स्थत बनाउन परू्यरुपले भवन आचारसरं्हता 
कायायववयन गररनछे । 

 एकीकृत नगर र्वकास योजना तथा आवधिक योजना तजुयमाको काम अगाडी 
बढाइने छ । 

 व्यापार व्यवसायलाई प्रवियन गनय शर्पङं्ग कम्प्लेक्स तनमायर् प्रक्रक्रया अगाडी 
बढाइनेछ । 

 उपमहानगरपाललका बवन वयनुतम पवूायिारको रुपमा रहेको टाउन हाल, 
धचल्रने पाकय , कभडय हाल,क्रक्रकेट रंगशाला, फुटबल रंगशाला, हाट बजार र 
सर्पगं कम्प्लेक्स तनमायर् का लाधग प्रक्रक्रया अगाडी बढाइनेछ । 

सामाजिक विकास  

 सामदुातयक र्वद्यालयहरुको शकै्षक्षक गरु्स्तर कायम गनय र्वशषे ध्यान 
र्दइनेछ । 

 एक वडा एक नमनुा र्वद्यालय काययक्रम क्रमशः गररदै लधगनेछ । आगामी 
आ.व.२०७९/२०८० मा श्री ३ चवि मा.र्व.लाई दोस्रो नमनुा र्वद्यालयको 
रुपमा र्वकास गररनेछ | 

 सामदुातयक र्वद्यालयहरुमा लशक्षक र्वद्याथी अनपुात नलमलेको ठाउाँमा 
दरबवदी लमलान गदै बबिालय सिुारका कायय अगाडी बढाइनेछ र वयनू 
र्वद्याथी रहेका र्वद्यालयहरुलाई नन्जकैको र्वद्यालयमा मजय गरर लशक्षक 
दरबवदी समेत लमलान गररनछे | 

 वडा नं.१ मा रहेको बालमन्वदर र्वद्यालयलाई कक्षा ३ सम्म कायम गने , 
वडा नं. ३ मा रहेको लसदेश्वर मा.र्व. लाई कक्षा ६ देखख संचालन गने, 
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वडा नं. १५ मा रहेको ने.रा.प्रा.र्व. सोनरतनयालाई ने.रा.आिारभतू 
र्वद्यालय खम्वामा गाभ्ने , वडा नं. २६ मा रहेको अच्यतु प्रा.र्व.लाई 
रािा कृरर् प्रा.र्व.मा गाभ्ने साथ ैलशक्षालाई गरु्स्तरीय बनाउन लशक्षकको 
अभाव पतूतय गनय र्वद्यालय गाभ्ने नीततलाई क्रमश: कायायववयन गदै 
लधगनछे | यी गालभन े र्वद्यालयहरुको र्वद्याथी र लशक्षकको व्यवस्थापन 
नगर लशक्षा सलमततल ेटंुग्याउने छ भवन ेभौततक पवूायिारको सम्बन्वित वडा 
कायायलयले व्यवस्थापन गनेछ | 

 माध्यलमक तहका सामदुातयक र्वद्यालयहरुमा गखर्त प्रयोगशाला स्थापना 
गररनछे । 

 कमजोर लसकाई उपलब्िी भएका र्वद्याथीहरुलाई शकै्षक्षक सिुार गनय 
अततररक्त कक्षा संचालनको लागी रकम उपलब्ि गराईनेछ। 

 सामदुातयक र्वद्यालयमा अध्ययनरत छाराहरुलाई तनशलु्क सेतनटरी प्याड 
उपलब्ि गराईनेछ । 

 बालर्वकास सहजकताय र्वकास ताललम र लशक्षकहरुको पेशागत ताललम प्रदान 
गररनछे | 

 र्वद्यालय सहायक र प्र.अ.लाई SIP ,IEMIS र लेखा सम्बविी 
अलभमखुखकरर् ताललम प्रदान गररनेछ । 

 र्वद्यालयमा अततररक्त कृयाकलाप संचालन गरी र्वद्याथीहरुमा अवततनयर्हत 
प्रततभाको प्रस्फुटन गररनछे । प्रत्येक र्वद्यालयले मर्हनाको कन्म्तमा दईु 
शकु्रवार अततररक्त क्रक्रयाकलाप संचालन गनुय पने छ | साथै श्री ३ चवि 
उच्च मा.र्व. ले चौमालसक रुपमा दईु वटा अततररक्त क्रक्रयाकलाप नगर 
लभरका मा.र्व. हरुलाई समेटी संचालन गनेछ | 

 सामदुातयक र्वद्यालयमा अङ्गे्रजी माध्यममा लशक्षर्को लागी प्रोत्साहन 
गररनछे । 

 बालर्वकास सहजकताय र र्वद्यालय कमयचारीहरु लाई र्ददै आएको प्रोत्साहन 
अनदुान लाई तनरवतरता र्दइनेछ। 

 एक र्वद्यालय एक फुलवारीको अविारर्ा अनसुार काययक्रम संचालन 
गररनछे । 
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 लक्षक्षत समहु तथा र्पछडडएको के्षरमा भएको र्वभेदलाई वयतूनकरर् गदै 
लशक्षा प्रर्ालीमा पहुाँच सहभाधगता तथा लसकाइ उपलब्िीका दृन्रटले 
समावेलशता तथा समता सतुनन्श्चत गररनछे । 

 बालर्वकास देखख कक्षा ६ सम्मका सामदुातयक र्वद्यालयमा अध्ययनरत सब ै
बालबाललकाहरुलाई र्दवा खाजाको व्यवस्था गरीनेछ । 

 र्वद्यालयको भौततक र्वस्तार काययक्रमलाई तनरवतरता र्दइनेछ। 

 उत्कृरट र्वद्यालयको प्रिानाध्यापक र लशक्षकलाई परुस्कारको व्यवस्था 
लमलाइनेछ | 

 नगर लभरका टुहुरा असाहय बालबाललकाहरुलाई तन:शलु्क आवास र 
अध्ययनको व्यवस्था गररनछे | 

 नगरस्तरीय शकै्षक्षक समारोह संचालन गरी उत्कृरठ र्वद्याथी तथा अवकाश 
प्राप्त लशक्षकहरुलाई सम्मान गररनेछ। 

 स्थानीय संस्कृती संरक्षर् एवं प्रवियनात्मक काययक्रमहरु संचालन गररनछे। 

 र्वद्यालयमा स्वच्छ सफा र शदु्ि खानेपानीको व्यवस्था लमलाईनेछ। 

 स्थानीय पाठ्यक्रम तनमायर् गरी लागु गररनेछ। 

 १० वष ेनगर लशक्षा योजना तथा पाश्वयधचर  तनमायर् गररनछे। 

 सब ैर्वद्यालयमा र्व.स.अ. र लश.स.व्य. रहन ेसतुनन्श्चतता गररनछे | 

 प्रत्येक र्वद्यालयमा अततरीक्त कृयाकलाप संचालनलाई व्यवन्स्थत गररनेछ । 
 बबिालयलाई लशक्षा बबज्ञान तथा प्रर्विी मवरालयले तोके बमोन्जमको एउटै 

रंगमा रंगाउने काययक्रम संचालन गररनछे । 

 लशक्षा तथा खेलकुद महाशाखामा हुने र्वलभवन काययलाई तछटो छररतो तथा 
सहजता प्रदायक गनयका लाधग आवश्यक र्वलभवन सफ्टवेयरहरुको व्यवस्था 
गदै लधगनेछ | 

 नमनुा तथा उत्कृरठ र्वध्यालयहरु प्र.अ.हरुबाट अध्ययन भ्रमर् गरर 
लसकाइ आदान प्रदान गररनछे | 

 पाललका लभरका र्वद्यालयहरुमा अध्ययन गने बालबाललकाहरुलाई नगर 
प्रमखु संग लसिा भेटघाट गने काययक्रम संचालन गररनेछ । 
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 सङ् घीय सरकारबाट प्राप्त शसतय काययक्रम र बजेटसाँग तालमेल हुने गरी 
स्वास््यका काययक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउन थप बजेटको ब्यवस्था गरी 
सबयब्यापी पहुाँचको अविारर्ा अनसुार नगरवासीलाई तनःशलु्क आिारभतू 
तथा आकन्स्मक स्वास््य सेवा प्रवाह भएको सतुनन्श्चत गररनछे । 

 उपमहानगरपाललकामा रहेका कन्म्तमा चारवटा स्वास््य सस्थाहरूको 
मापदर्ड अनसुारको भबन तनमायर्को प्रकृया अगाडड बढाइने छ ।  

 कोरोना भाइरस रोगको संक्रमर् रोकथाम, उपचार र तनयवरर्का लाधग 
प्रदेश र सङ् घीय सरकारसाँग समवयव गरी मापदण्ड अनसुारको ब्यवस्थापन 
गररन ेछ र कोलभड १९ खोप काययलाई र्वषशे प्राथलमकतामा राखी कायय 
गरीन ेछ ।  

 स्वास््य संस्थामा सतु्केरी हुने दर बढाइ मात ृतथा नवजात लशश ुस्वास््य 
र पोषर् न्स्थतीमा सिुार ल्याउन स्वास््य संस्थामा सतु्केरी गराउन आउन े
आमाहरुलाई थप प्रोत्साहनको ब्यवस्था गररने छ ।  

 मर्हला स्वास््य स्वय ंसेर्वकाको सेवालाई थप प्रभावकारी वनाउन प्रोत्साहन 
स्वरुप मालसक भत्ता तथा सहयोग सामाग्रीको ब्यवस्था गररने छ ।  

 उच्च रक्तचाप, मिमेुह , नसने रोगको तनशलु्क औषधि र्वतरर् गरीनछे ।  
 स्वास््य व्यवस्थापन सचुना प्रर्ाली तथा आपतुतय ब्यवस्थापनलाई थप 

ब्यवन्स्थत गनय सम्परु्य स्वास््य संस्थाहरु वाटै र्वध्दतुतय माध्यमबाट 
प्रततवेदन प्रर्वरट गने ब्यवस्था लमलाइनकुा साथ ै त्याकंको गुर्स्तर 
सिुारको लाधग तनयलमत त्याकं गुर्स्तर लेजाजोखा (Routing Data 
Quality Assessment- RDQA), वयनतम सेवा मापदण्ड लेजाजोखा 
(Minimum Service Standard, MSS- Assessment)र सलमक्षा 
काययलाइ ब्यवन्स्थत बनाइने छ ।  

 वयनूतम सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard) तथा रान्रिय 
धचक्रकत्सा मापदण्ड (National Medical Standard) अनसुारको स्वास््य 
सेवा प्रवाहको लाधग आवश्यक पवूायिार, औषिी, औषिीजवय सामाग्री, औजार 
तथा उपकरर्हरुको यथोधचत व्यवस्था गररनछे । स्वा्यकमीहरुको क्षमता 
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अलभबदृ्धि गनयको लागी आवशयक ताललम र्दईनेछ तथा उत्कृरट कायय 
सम्पादन गने कमयचारीहरुलाई प्रोत्सार्हत गरीनेछ ।  

 मर्हला स्वास््य सिुार गनयको लागी पहुच भवदा टाढाको बन्स्तमा र्वषशेज्ञ 
सर्हतको स्वास््य लशर्वर, पाठेघर चकेजाच लशबबर संचालन गरीनछे  ।  

 उपमहानगरबालसहरुको स्वास््य प्रबयिन गनय पंचकमयमा जोड र्दनकुो साथ ै
योग तथा ध्यान लसबबर संचालन गररनेछ ।  

 स्थातनय स्वास््य सस्थाहरुलाई ब्यवन्स्थत गनय तथा सशुासन कायम गनय 
स्थानीय स्वास््य सस्था  सवचालन तथा ब्यवस्थापन सलमततलाई क्षमता 
अलभबधृि गररनछे । 

 स्वास््य संस्था अवतगयत रहेका आमा समहुहरुको तनयलमत बठैक संचालन 
गरीनेछ ।  

 मर्हलाहरुमा पाठेघरको समस्या पता लगाई सोको समािानका लागी 
र्वशषेज्ञ डा. सर्हतको तनःशलु्क पाठेघर लशर्वर संचालन गरीनछे ।  

 पररवार तनयोजन सेवाको पहुाँच बढाउन ग्रालमन भेगमा तनःशलु्क मर्हला 
तथा परुुष बवियाकरर् लशर्वर संचालन गरीनेछ ।  

 स्वास््य संस्थाको सेवा गुर्स्तरीय र सेवा प्रवाहमा सहजरुपमा प्रदान गनय 
स्वास््य चौकीहरुको ममयत तथा संभार गरीनछे ।  

 स्थानीय स्तरमा सशुासन व्यवस्थापन र पादयलशयता कायम गनय तनयलमत 
रुपमा स्वास््य संस्थाहरुको सामान्जक लेखा पररक्षर् गरीनछे ।  

 स्वास््य संस्थाहरुको तनयलमत कामकाज तथा र्वितुतय माध्यमबाट गरीन े
क्रक्रयाकलापहरुका लागी चार्हने अत्यावश्यक ईवटरनेट सरु्विा र प्रशासनीक 
खचय को व्यवस्थापन गरीन ेछ ।  

 खोप केविहरुलाई व्यवन्स्थत गनय चार्हने अत्यावश्यक फतनयचर खोप 
केविहरुमा व्यवथा गरीन ेछ । 

 गभयवती जााँच बढाउन तथा प्रोत्साहन गनय गभयवती पता लगाउन ईच्छुक 
मर्हलाहरुको तनः शलु्क  र्पशाब जााँच गने व्यवस्था गरीनछे ।  

 स्वास््यकमीहरु लाई नसने रोग, र्दघयरोग को उपचार तथा रोकथाम, दााँत 
तथा मखु सम्बन्वि ताललमको व्यवस्थापन गरीनछे ।    
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 घर घरमा स्वास््यकमी गई प्रसतुी जााँचकायय लाई व्यवस्थापन गरीन ेछ ।  
 जेरठ नागरीक तथा अशक्त व्यन्क्तहरुलाई स्वास््य सेवाको अनभुतुी तथा 

उपभोग गराउन घरघरमा स्वास््यकमीबाट स्वास््य जााँचको व्यवस्था 
गरीनेछ । 

 यस कलयैा उपमहानगरपाललका लभर सरकारी स्वमीत्वमा रहेको जगामा 
तराई मिेशको सााँस्कृतत सम्पदा झन्ल्कने गरी म्यनू्जयम, संग्राहलय भवन 
तनमायर् गने र वडा बस्तीबाट कला, सामाग्रीहरु प्रदशयनको लाधग राखखनेछ ।  

 २७ वटै वडामा रहेको मठ, मन्वदर, मस्जीद, चौर चौराहा, एलानी जगा संरक्षर् 
गररनछे । 

 बाराको कलयैा उपमहानगरपाललका न्स्थत छररएर रहेका र्वलभवन गहै्र 
सरकारी संघ संस्थाहरुलाई एकबद्ि गरर नगरपाललकाको र्दगो र्वकासमा 
हातेमालो गदै अगाडी बढ्न समववय र सहकायय गररनेछ | 

 यस उपमहानगरपाललका लभर रहेका गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुको चौमालसक 
बठैक संचालन गरी कायय के्षरको पर्हचान तथा पारदलशयताको मावयतालाई 
अवलम्बन गने । 

 गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुलाई तनयम पालनाका लाधग आवश्यक सझुाव 
सल्लाह प्रदान गने । 

 र्दगो र्वकासका मावयतालाई अभ्यासमा ल्याई हातेमालो गदै अगाडी बढन े। 

 गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई समयम ैसधूचकृत गने गराउने । 

 आफ्नो वार्षयक योजना, काययक्रम तथा बजेट स्थानीय तहको वार्षयक योजना, 
काययक्रम तथा बजेटमा समावेश गराउने, 

 स्थानीय तहल े तोकेको संयकु्त अनगुमन तथा प्रगतत प्रततवेदन प्रर्ाली 
अपनाउने । 

 यस उपमहानगरपाललकामा सामान्जक सरुक्षा भत्ता र्वतरर् कायय नेपाल 
सरकारको तनयमानसुार रमैालसक तनकासा बैंकहरुमा समयमा न ैपठाईनेछ ।  

 सामान्जक सरुक्षा सम्बविी सेवा सरु्विाहरुलाई प्रोत्साहन गनय गाउाँ वडाहरुमा 
प्रचार प्रसार गररनछे । 
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 जेरठ नागरीक, मर्हला तथा बालबाललका, र्विवुा, एकल मर्हला, यौतनक 
लङै्क्रककहरुको लाधग सम्मान काययक्रमको काययक्रम संचालन गररनेछ । 

 दाइजो प्रथा, बाल र्ववाह र मर्हला र्हवसा सम्बविी व्यवहार पररवतयनको 
लाधग  ताललम काययक्रम संचालन गररनछे । 

 २७ वटै वडाका वडा अध्यक्ष ज्यहूरु र  वडा सधचवहरुलाई सामान्जक सरुक्षा 
भत्ता समयम ैर्वतरर् हुन बारे अलभमखुीकरर् गराईनेछ । 

 व्यन्क्तगत घटना दताय ( जवम दताय, मतृ्य ुदताय, सम्बवि र्वच्छेद, र्ववाह दताय 
र बसाई सराई ) घटना भएको ३५ र्दन लभर सम्बन्वि वडा कायायलयमा 
दताय गराई सक्नपुने तनमय पालना गनय गराउन वडा सलमततमा प्रचार प्रसार 
तथा पराचार गररनेछ । 

 परू्य रुपमा ब्यन्क्तगत घटना दतायलाई अाँनलाईन प्रर्वधि माफय त गने गराउन े
भएकोले वडा सधचवहरुलाई पनूयताजगी ताललम अाँनलाईन प्रर्वधि बाट गनय 
गराउन प्रोत्साहीत गररनेछ ।  

 मर्हला बालवाललका, क्रकशोर क्रकशोरी अपाङ्गता, तेस्रो ललङ्गी र्वरुद्ि हुने, सब ै
प्रकारका र्हसंा अवत्य गररनछे | 

 बालवाललकाको हक अधिकार संरक्षर् गदै सवोत्तम र्हतलाई प्राथलमकता 
र्दनेछ | 

 ज्येरठ नागररक हक,  अधिकारको सम्मान,  संरक्षर् र प्रवयद्िन गररनछे । 

 अपाङ्गता भएका व्यन्क्तहरुको हक र्हत प्रवयद्िन गररनछे । 

 लङै्धगक समानता तथा बालवाललका सशन्क्तकरर् कायम गररनेछ । 

 आधथयक रुपले र्वपवन र सामान्जक रुपले पछाडी परेका मर्हलाहरुलाई र्वशषे 
प्राथलमकता र्दई आधथयक सशन्क्तकरर् सामान्जक रुपावतर गररनेछ| 

 आधथयक सामान्जक रुपले पछाडी परेका र्वपवन मर्हलाहरुको लाधग 
आयआजयन, क्षमता र्वकास र सशन्क्तकरर् गने काययक्रमहरु संचालन गने । 

 मर्हला र्वरुद्ि हुने सब ैप्रकारका र्हसंा अवत्य गनय  तनरोिात्मक, वयायमा 
पहुाँच तथा संरक्षर्ात्मक उपायहरु अबलम्वन  गने । 

 मर्हला र्वकास काययक्रमलाई  पररमाजयन गरी र्वगतका असल अभ्यास र 
उपलब्िीहरु संस्थागत गदै मर्हला समहुद्वारा प्रवयद्धित मर्हला सहकारी 
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संस्थाहरुलाई मर्हलाहरुको उत्पादनमलूक व्यवसाय तथ स्वरोजगारको के्षरमा 
पररचालन गने । 

 यौतनक तथा लङै्धगक अल्पसंख्यकप्रतत सामान्जक र्वभेद हटाउन 
सचतेनामलूक तथा क्षमता अलभबदृ्धि गने काययक्रमहरु संचालन गने । 

 ज्येरठ नागररकलाई सम्मान, आदर र सहजताको लाधग र्वशषे छुट र 
सहुललयतको व्यवस्था गने । 

 अपाङ्गता भएका व्यन्क्तहरुको लाधग सहयोगी सामाग्री र्वतरर् तथा 
आयआजयन हुने काययक्रमहरु संचालन गने । 

 अपाङ्गता भएका व्यन्क्तहरुप्रतत गररन े र्वलभवन प्रकारको अविर्वश्वास, 

र्वभेद र सब ैप्रकारका र्हसंा वयतुनकरर् हुने काययक्रम संचालन गने । 

आगथाक विकास  

 सब ै प्रकृततका सहकारीहरुको प्रवद्र्िनका लाधग सम्बन्वित पक्षहरुसग 
आवश्यक समववय गरर नीतत तनयमहरु तनमायर् गररनेछ । सहकारीको 
माध्यमबाट पजुी पररचालन गरी रोजगारी लसजयना गदै गररबी वयतूनकरर् 
गने नीततलाई तनरवतरता र्दईने छ । 

 संस्थागत सामान्जक उत्तरदातयत्व (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) 

बहन गनयसहकारी संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गररने छ ।  

 सहकारी संस्थाहरुको तनयलमत सघन अनगुमन गरर संस्थागत सशुासन 
कायम गररनछे  

 पारदलशयता, प्रभाबकारीता, जोखखम वयतूनकरर् गदै सहकारीलाई समदृ्धिको 
सािन बनाइनेछ ।  

 सहकारीलाई गुर्ात्मक बनाउन सहकारी संस्थाहरुको एकीकरर् काययलाई 
अगाडी बढाइनेछ ।  

 सहकारी तथा गररबी तनवारर् व्यवस्थापन प्रर्ाली -COPOMIS_ लाई 
कायायववयन गररनछे । 

 उपमहानगर के्षरलभर तनन्रक्रय संस्थाहरुलाई सक्रक्रय रुपमा संचालन गनय 
प्रोत्साहन गररनछे । यसरी प्रोत्साहन गदाय पतन वेवास्था गने संस्थाहरुको 
दताय खारेजी तथा र्वघटन गररनछे ।   
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 सहकारी संस्थाहरुको प्रवियनात्मक काययहरु तथा प्रलशक्षर् काययक्रमहरु 
संचालन गररनछे । 

 उद्योग व्यवसाय दताय, नवीकरर्, ठााँउसारी, नामसारी लगायतका प्रशासतनक 
प्रकृयालाई प्रर्वधिमरैी बनाई सरललकृत गररनछे । 

 उपमहानगरको समग्र र्वकासमा बारा उद्योग वाखर्ज्य संघसग न्जम्मेवार 
साझदेारको रुपमा सहकाययको नीतत ललईनेछ ।  

 उद्योगको र्वस्तार, लगानी प्रवद्र्िन तथा रोजगारी बढाउन उपयकु्त स्थानीय 
नीतत तथा काननु सर्हत सावयजतनक तनजी साझदेारीको माध्यमबाट कायय 
अगाडड बढाईनेछ ।  

 कलयैा के्षर लभरको पययटन र्वकास तथा प्रवद्र्िनका लाधग सामान्जक 
संजाल र सचुना प्रर्वधिको माध्यमबाट प्रचार-प्रसारका साथ ैऐततहालसक र 
महत्वपरू्र ्सम्पदाहरुको संरक्षर् र संवद्र्िन गने नीतत ललइनेछ । 

 कलयैाका र्वलभवन मठमन्वदर, मन्स्जद, गुम्बा लगायत र्वलभवन िालमयक 
पययटन, कृर्ष पययटन, खेल पययटन लगायतका र्वलभवन संभावना बोकेका 
स्थलहरुको प्रबद्र्िन गररनछे । 

 पययटन र्वकास र प्रवद्र्िनका लाधग गुरुयोजना बनाई पररयोजना सञ्चालन 
गनय संघ, प्रदेश र तनजी के्षरहरुसग सहकायय गररनछे । साथ ैयस के्षरमा 
लगानी गने लगानीकतायलाई सहयोग र सहजीकरर् गररने छ । 

 र्दगो र्वकास लक्ष्यको कायायववयनको लाधग संस्कृतत संरक्षर् तथा पययटन 
प्रवद्र्िन सम्बन्वि योजना तथा काययक्रम सञ्चालनमा सहयोग गने तनजी 
के्षर, गैर सरकारी संघसंस्था तथा तनकायहरुलाई लगानीमरैी वातावरर् तयार 
गरी साझदेारीमा जोड र्दइने छ ।  

 "हामीले ततरेको कर, नगर विकासको आधार" भवन ेनीतत ललइनेछ । 

 उपमहानगरपाललकाको राजस्व प्रशासनलाई चसु्त दरुुस्त तथा पारदशी 
बनाउन उपमहानगरपाललकाको २७ वटै वडा कायायलयहरूमा अनलाईन 
प्रर्ालीबाट राजस्व सङ्कलन गने तथा सेवाग्राहीले आफूलाई पायक पने कुन ै
पतन ठाउाँमा गएर राजस्व बझुाउन सक्ने व्यवस्था लमलाइनेछ । 
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 नगरपाललकाको आवतररक राजस्वलाई बढोत्तरी गनय र्वलभवन करका सम्भाव्य 
के्षरहरूको पर्हचान गरी राजस्वको दायरालाई वदृ्धि गने नीतत ललइनेछ । 

 नगर के्षरलभरका सब ै व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा समेट्ने प्रयोजनका 
लाधग व्यवसायीहरूको त्याङ्क अध्यावधिक गनय व्यवसाय कर सङ्कलन 
टोली पररचालन गररनेछ । 

 घर बहाल करलाई दायरामा ल्याउनको लाधग सम्पर्त्त कर बझुाउने क्रममा 
उल्लेख भएको संरचनामा स्व-घोषर्ा र्वधिबाट कर संकलन गनय थालनी 
गने नीतत ललइनेछ । 

 सेवाग्राहीहरूलाई कम्प्यटुरीकृत प्रर्ालीको माध्यमबाट झवझट रर्हत सेवा 
प्रदान गररनछे । 

 व्यवसाय करलाई व्यवन्स्थत गनय र नीन्ज के्षरको सहभाधगतालाई अझ 
प्रभावकारी बनाई व्यवसायको कारोबार एवम ् पूाँजीको आिारमा व्यवसाय 
वगीकरर् गने नीतत अवलम्बन गररनछे । 

 नगरपाललकामा भएको आवतररक आम्दानीको मालसक र्ववरर् 
नगरपाललकाको वेभसाईटमा राखखनेछ । 

 नगरपाललकामा सबभैवदा बढी कर ततने करदाता, रोजगारी सजृना गने 
एवम ्नगरलाई आधथयक रूपमा आत्मतनभयरता तफय  लजैाने व्यवसायी/उद्योगी 
र सबभैवदा बढी राजस्व संकलन गने कमयचारी/वडा सधचवलाई सम्मान गने 
काययक्रमको थालनी गररने छ । 

 यस उपमहानगरपाललकाको राजस्व पररचालन सहज बनाउन आवश्यक नीतत 
तथा मापदण्ड बनाइनेछ  

 उपमहानगरपाललकाको २७ वटै वडामा करदाता लशक्षा सञ्चालन गररनछे । 

 सब ैवडामा एकीकृत सम्पर्त्त कर लागू गररनेछ । 

 एकीकृत सम्पर्त्त कर, व्यवसाय कर, घर बहाल कर तथा राजस्व परामशय 
सलमतत काययसञ्चालन काययर्वधि बनाइनेछ । 

 राजस्व परामशय सलमततलाई अझ सक्रक्रय र सशक्त बनाईनेछ । 
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 राजस्व परामशय सलमतत अध्ययन प्रततवेदन र राजस्व प्रके्षपर् सर्हत 
राजस्व सिुार कायययोजना बनाइनेछ ।  

 व्यवसाय कर र बहाल कर वडा कायायलयबाट न ै संकलन गने व्यवस्था 
लमलाइनेछ । र सो बापत संकलन भएको राजस्वको ७५ प्रततशत रकम 
सम्बन्वित वडालाई र्वकास काययमा खचय गनय थप र्दइनेछ ।  

 बढी प्रदषुर् गने ईटा भट्टा, धचनी लमल, र्टपर लगायत बाट बाताबरर् 
प्रदषुर् शलु्क संकल्न गरीनछे । सो बाट संकल्न भएको राजश्वलाई 
बाताबरर् संरक्षर्को के्षरमा खचय गरीनछे । 

 राजस्व शाखामा काययरत रहेका कमयचारी तथा राजस्व सङ्कलनमा संलग्न 
रहेका कमयचारीहरूको क्षमता र्वकासका लाधग आवश्यक ताललमको व्यवस्था 
लमलाइनेछ । 

 राजस्व परामशय सलमततका सदस्यहरूको क्षमता र्वकास गनयको लाधग 
आवश्यक ताललमको व्यवस्था गररनछे । 

 राजस्व परामशय सलमततका पदाधिकारी तथा राजस्व शाखाका कमयचारीहरूको 
लाधग अध्ययन भ्रमर्को व्यवस्था लमलाइनेछ । 

 कृर्षको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वरृ्दमा बीउको अहम भलुमका रहन े
भएकोले उवनत बीउ तथा मलू बीउ उत्पादन गने कृषकलाई अनदुान र्दन े
व्यवस्था लमलाईनेछ । 

 कृर्षको उत्पादन लागत घटाउन तथा कृर्ष के्षरमा रहेको अिय रोजगारीमा 
सिुार गनय कृर्षमा यावरीकरर् गने काययक्रमलाई तनरवतरता र्दइने छ र ५० 
प्रततशत अनदुानमा कृर्ष यवर उपकरर् उपलब्ि गराउन बजेट व्यवस्था 
गररने छ। 

 उपमहानगर लभरका खेती योग्य जलमनमा लसचंाईको प्रयाप्त सतुनन्श्चत गनय 
भइरहेको जीर्य अवस्थामा रहेका नहर कुलोको ममयत गने तथा कृषकहरुलाई 
साना लसचंाइमा अनदुान र्दने नीततलाई तनरवतरता र्दइनेछ। 
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 स्थातनय कृर्ष उपजहरुको बजारीकरर्का लाधग आवश्यक पवुायिारमा  
लगानी गररन े छ। एक वडा एक हाट बजार स्थापना गनय प्रोत्साहन 
गररनछे। 

 कृषकहरुको क्षमता अलभवरृ्द गने तथा प्रर्वधि हस्तावतरर्का ताललमहरु 
संचालन गररनछे। 

 कृर्ष योग्य भलुमको परु्य उपयोग सतुनन्श्चत गनय उपमहानगर लभर रहेका 
खेतत योग्य जग्गा बााँझो राखन ेकाययलाई दरुुत्साहन गररनेछ। 

 वदेैलशक रोजगारबाट फकेका तथा बरेोजगार यवुाहरुलाई कृर्ष पेशा तफय  
आकर्षयत गनयका लाधग व्यवसातयक खेती गनय चाहने कृषकहरुलाई अनदुान 
र्दने व्यवस्था गररनछे। 

 कृर्ष उत्पादन पश्चात गररन ेप्रशोिनका लाधग साना खाले प्रशोिन उिोग 
स्थापना गनयका लाधग कृर्ष सहकारी तथा समहुहरुलाई प्रोत्साहन गररनछे। 

 कृर्ष बीमा काययक्रमलाई तनरवतरता र्दइनेछ । कृषकले आफ्ना कृर्ष 
बालीहरुको बीमा गदाय लाग्न े र्प्रलमयम शलु्कमा अनदुान र्दने व्यवस्था 
लमलाइनेछ। 

 उपमहानगर लभर कन्म्तमा एउटा आितुनक तथा बहृत ् वागवानी नसयरी 
स्थापनाका लाधग प्रोत्साहन गररनेछ। 

 र्वपवन तथा लसमावतकृत कृषकहरुका लाधग उतनहरुको आयस्तर वरृ्द गने 
खालका काययक्रमहरु संचालन गररनछे। 

 कृर्ष सचुना प्रर्ाललको र्वकास गरर उपमहानगरका प्रत्येक कृषकलाई 
त्यसमा आवद गररनछे। कृर्षको त्यांकलाई सदुृढीकरर् गररनेछ। 

 उपमहानगरपाललका लभरका उत्कृरट कृषकहरुलाई परृस्कृत गने नीततलाई 
समावेश गररनेछ। 

 कृर्ष तथा पश ुर्वकासका के्षरमा प्रततफलमा आिाररत प्रोत्साहन प्रदान गनय 
आवश्यक के्षरहरुको पर्हचान गरी काययक्रमहरु संचालन गररनछे। 

 माटो संरक्षर् गनयको तनन्म्त माटो जांचको व्यवस्था लमलाइनेछ। 
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 कृषकहरुको समस्यालाई सामािान गनयको लाधग वाली संरक्षर् लशर्वर 
आयोजना गररनेछ। 

 एक वडा एक पकेट के्षरको र्वस्तार गनय काययक्रम संचालन गररनेछ। 
 आधथयक अवस्था कमजोर भएका र रोजगारी नभएका र्वपवन पररवारहरुको 

जीर्वकोपाजयनका लागी तनवायहमखुी पशपुवक्षी पालन काययक्रम कायायववयन 
गररनछे। 

 पशजुवय पदाथयहरुको उत्पादन लागत वयनुीकरर् गनय बहुवषीय हररयो घााँस 
बबकास काययक्रम प्राथलमकताका साथ काययववयन गररनेछ। 

 पशजुवय पदाथयहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व अलभवरृ्द गनय नश्ल सिुार तथा 
कृबरम गभायिान काययक्रम र बााँझोपनको समस्या तनराकरर् गनय घरदैलो 
घमु्ती लशर्वर काययक्रम संचालन गररनछे। 

 पशपंुक्षीहरुको रोग तनरोिात्मक प्रततरोिात्मक र उपचारात्मक तथा 
महामारीजवय रोगहरुको प्रभावकारी तनयवरर् कायय गररनछे | 

 मासकुो लागी बबक्रक्र गररने खसी बोकाको बजार व्यवस्थापनका लागी 
तनमायर्मा सहयोग र उपभोक्ताहरुलाई स्वच्छ र स्वस्थ माछा मासु 

उपभोगका लागी माछा-मासु पसल  िारका काययक्रम कायायववयन गररनछे। 

 मत्स्य व्यवसाय प्रवियन काययक्रमलाई तनरवतरता र्दइने छ। 

 स्वरोजगार मलूक एव ंव्यवसायीक पशपुालन व्यवसायको प्रवियनमा सहयोग 
गररनछे। 

 पश ु बीमाको कृषकले ततने र्प्रलमयममा ७५ प्रततशत अनदुान काययक्रमलाई 
प्रोत्साहन गने छ। 

 आप्रवासी श्रोत केविको आवश्यकता महशशु गरी यस उपमहानगरपाललका 
आफैले आप्रवासी श्रोत केवि  तनरवतर रुपमा सञ्चालन गने । 

 आवतररक रोजगारीको अवसरल ेमार बाध्यात्मक वदेैलशक रोजगारीलाई कम 
गने हुाँदा सम्बन्वित सरकारी तनकाय, गैरसरकारी तथा तनजी के्षरसाँग 
सहकायय गरी आवतररक रोजगारीलाई प्रवद्र्िन गने । 
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 स्थानीय स्तरमा उपलब्ि स्रोत, सािन, अवसर तथा सम्भावनाहरुको बारेमा 
अनलुशक्षर् तथा परामशय काययक्रमहरुको माध्यमबाट जानकारी प्रदान गरी 
स्वदेशमा उपलब्ि अवसरहरु उपयोग गनय अनकूुल वातावरर् तयार गने । 

 वदेैलशक रोजगारमा रहेका कामदारका पररवारल ेवदेैलशक रोजगारबाट प्राप्त 
गरेको र्वपे्रषर्लाई उद्यम व्यवसायमा लगानी गनय प्रोत्साहन गरी लगानीका 
लाधग आवश्यक पने वातावरर् सजृना गररन ेछ । यसका लाधग व्यवसायको 
सम्भाव्यता अध्ययन गने र उद्यमलशलता तथा लसप र्वकास ताललम प्रदान 
गररनछे ।  

 आप्रवासी श्रोत केवि, स्थानीय परामशय दाता, सामान्जक पररचालक, सहजकताय, 
स्वयंसेवक, नागररक अगुवा आर्दको सहयोगमा सरुक्षक्षत वदेैलशक रोजगारी र 
पनुःएकीकरर् सम्बविी त्य परक सचूना तथा जानकारीहरु प्रदान 
गराइनेछ ।  

 यस ैगरी वदेैलशक रोजगारीबाट फक्रकय एर व्यवसाय गरररहेका मध्ये उत्कृरट 
व्यवसायीहरुलाई वार्षयक रुपमा नमनूा उद्यमी परुस्कार प्रदान गररनछे । 

 वदेैलशक रोजगारमा रहेका व्यन्क्तहरु र ततनका पररवारको सरुक्षा तथा 
सशन्क्तकरर्मा काम गनयका लाधग वदेैलशक रोजगारबाट फकेका व्यन्क्तहरु 
तथा वदेैलशक रोजगारसाँग आवद्ि पररवारका सदस्यहरु संलग्न हुने गरी 
वडा तथा नगरपाललका स्तरीय सञ्जाल तनमायर्मा सहयोग तथा सहन्जकरर् 
गररनछे । 

 यस स्थानीय तहको रोजगार सेवा केविमा सधूचकृत भएका बेरोजगारहरु 
लाई यवूा रोजगारीका लाधग रूपावतरर् पहल आयोजनाहरु तथा कामका 
लाधग पाररश्रलमकमा आिाररत सामदुातयक आयोजनाहरु सञ्चालन गरी 
वयनूतम रोजगारीको प्रत्याभतूी गराईनेछ। 

 दक्ष तथा सक्षम जनशन्क्तको र्वकाश गरी आवतररक रोजगारी प्रवियन गनय 
आवश्यक सीपमलूक ताललमको पर्हचान गरी बरेोजगार व्यन्क्तलाई ताललम 
प्रदायक संस्था सङ्ग समववय गरर प्लम्बर तथा ईलेन्क्िलसयन डकमी 
लसकमी ईलेक्िोतनक्स समान ममयत सम्बविी ताललम र्दईनेछ । 
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 संघ तथा प्रदेशले ल्याएको रोजगारमलूक काययक्रममा अपनत्व कायम गदै 
रोजगाररका के्षर र्वस्तार गररनेछ। 

 आवतररक रोजगारी लसजयना गनय सरोकारवाला तनकाय र तनजी सहकारी तथा 
गैर सहकारी के्षर संग समववय र सहकाययमा जोड र्दईनेछ। 

 बदेैलशक रोजागरी बाट क्रफताय आएका श्रलमकहरुको लसप पर्हचान गरी 
स्वरोजगारमलूक काययमा संलगन गराउन र स्वरोजगारमलूक काययमा संलगन 
स्थातनय यवूा उिमीहरुलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 रोजगार सेवा केविलाई थप सदुृर्ढकरर् गरी श्रम बैँकको रुपमा स्थार्पत 
गररनछे। 

 पाललका स्तररय तनयलमत र्वकास तनमायर्का योजनाहरुमा आवश्यक 
श्रलमकहरुको लाधग रोजगार सेवा केविमा सधूचकृत बेरोजगार व्यन्क्तहरुलाई 
प्राथलमकता र्दईनेछ । 

 यवूा रोजगाररका लाधग रुपावतरर् पहलक आयोजना तथा कामका लाधग 
पाररश्रलमकमा आिाररत सामदुातयक आयोजनाहरुलाई थप सशक्त रुपमा 
सञ्चालन गररनछे । 

 प्रिानमंरी रोजगार काययक्रम अवतरगत संचालन हुने आयोजनामा लाग्न े
तनमायर् समाग्री र औजारहरु तथा आयोजनामा खर्टने श्रलमकको ज्यालामा 
साझदेारी गरी काययक्रमलाइ थप प्रभावकारी बनाउनको लाग पाललकाबाट 
बजेट बबतनयोजन गरीनेछ । 

 यस नगरपाललका लभर बसोबास गने अतत र्वपवन पररवारहरुको पर्हचान 
गरी वयनूतम आवश्यकताबाट बन्ञ्चत नहोउन भवन े उद्देश्यले आवतररक 
रोजगारी वा स्वरोजगारीमा संलगन गराउन कायय यो नगरपाललकाको पर्हलो 
प्राथलमक्ता हुनेछ। 

 वडा नं .६ न्स्थत कृर्ष बजारलाई थप र्वस्तार गनय तछटो संचालनमा 
ल्याउन उिोग वाखर्ज्य संघसंग सहकायय गररनछे र कलयैा हाट बजार लभर 
रहेको माछा मास ुपसल र सडक छेउमा रहेको माछा मास ुपसललाई कृर्ष 
बजार लभर साररनछे | 
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 नगरलभरका संचाललत व्यवसायलाई अतनवायय दतायका लाधग अनगुमन घमु्ती 
टोली संचालन गररनछे । 

 न.पा.लभरका सब ैउिोग ब्यवसायलाई अतनवायय दताय प्रकृयामा ल्याइनेछ । 
 सहज रुपमा न .पा.  लभर साना तथा लघ ुउिम दताय गनय बातावरर् शजृना 

गररनछे| 
 लघ ुतथा घरेल ुउिोग प्रवियन गनय सचेतना सीप र्वकास जस्ता काययक्रम 

संचालन गररनछे । 
 र्पछडडएका ग्रालमर् मर्हला लक्षक्षत उिमशीलतामा जोड र्दइनेछ । 
 उपभोक्ताको हकर्हत संरक्षर् गनय तनयलमत बजार अनगुमनका काययक्रम 

संचालन गररनेछन ्। 
 उिोगी तथा व्यवसायीहरुलाई न .पा. ले र्वशषे सरुक्षाको व्यवस्था गने छ | 

 न .पा.  लभरका बेरोजगार मर्हला तथा परुुषहरुलाई साना तथा लघ ुउद्योग  
लसप र्वकास गरेर उिमी बनाइनेछ | 

 नागररकहरुको न्जविनको सरुक्षाको लाधग सरुक्षा तनकायसंग आवश्यक 
समववय र सहकायय गररनछे | ठाउाँ-ठाउाँमा सी.सी.क्यामेरा राखखनछे | 

िातािरण संरक्षण तथा विपद व्यिस्थापन  

 स्थानीय र्वपद् जोखखम वयतूनकरर् रर्तनततक कायययोजना तथा र्वपद् पवूय 
तयारी तथा प्रततकायय योजना तयार गरर जोखखमलाई वयतूनकरर् गदै 
लधगनछे । साथ ैस्थानीय र्वपद् तथा जलवाय ुउत्थानशील योजना तजुयमा 
गरर कायायववनमा ल्याउनेछ । यस्ता योजना तयारी तथा कायायववयन गनय 
र्वकास साझदेार संस्थाहरुसाँग सहकायय गररनेछ ।  

 कलयैा उपमहानगरपाललकाको योजना बद्घ र्वकास गरी सवुदर कलयैा 
तनमाांर्का लाधग भ–ूउपयोगनीतत तयार गरी कायायवयवन प्रारम्भ गररनछे ।  

 स्थानीय तह लभर रहेका बााँझो जग्गाहरुको एक्रककृत त्याकं संकलन गरी 
सो को परू्य उपयोगको व्यवस्था लमलाउन भलूम बकैको अविारर्ा 
कायायववयन गनय सहजीकरर् गरी यस्तो काययलाई प्रोत्साहन गनय ऋर् 
सहुललयत तथा अनदुान लगायतका व्यवस्था लमलाइनेछ ।  
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 कोलभड १९ बाहेकका र्वपदहरुको रोकथाम तथा वयतूनकरर्को लाधग 
पवूयतयारी, प्रततकायय र पनुयलाभका काययक्रम संचालन गनय स्थानीय र्वपद् 
व्यवस्थापन र कोरोना कोषमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी र्वपद् 
जोखखम वयतूनकरर्का लाधग चतेनामलुक काययक्रम संचालन गररनछे ।  

 नदी कटानको जोखखम वयनूीकरर् गरी बस्ती तथा खेतीयोग्य जलमनको 
सरुक्षाको लाधग कटान यकु्त के्षरमा प्रदेश तथा संघीय सरकार साँगको 
समववयमा तटबवि तनमायर्को काययलाई प्राथलमकताका साथ सञ्चालन 
गररनछे ।  

 पानीको महुान थनुी जलािार के्षर हुन नर्दन बन्स्त तथा खेतत योग्य जग्गा 
संरक्षर् गने काययलाई प्राथलमकता र्दइनेछ ।  

 फोहरमलैा व्यवस्थापनको उधचत प्रबवि लमलाइनेछ । सरसफाई तथा 
फोहरमलैा व्यवस्थापनका सवदभयमा र्वलभवन सचूकहरु तनिायरर् गरी 
सरसफाई यकु्त  नमनूा बस्ती घोषर्ा गररनछे र यस्ता वस्तीहरुलाई र्वशषे 
रुपमा प्रोत्सार्हत गररनछे ।  

 “वातावरर् समदृ्घी तथा हररयाली प्रवियनको लागी प्रिानमन्वर रोजगार 
काययक्रम योजनाबाट ज्यामी ज्याला र अरु अवय खचयको हकमा कलयैा 
उपमहानगरपाललकाले व्यवहोने गरर बकृ्षारोपन कायय लाई थप प्रभावकारी 
रुपमा अगाडी बढाइनेछ । 

 जलवाय ु पररवतयन, अनकुुलन तथा र्वपद् जोखखम वयनूीकरर् सम्बन्वि 
ताललम तथा सचतेना काययक्रम सञ्चालन गररने र र्वपद् प्रभार्वत के्षरबाट 
त्याङ्क संकलन गरर आवश्यक राहतका लाधग व्यवस्था गररनछे । 

 फोहोरमलैा वगीकरर् काययलाई घर र समदुाय स्तरबाट शरुुवात गररनछे । 
 फोहोर मलैाबाट मल बनाउने तथा पनुःप्रयोग गने काययलाई उच्च प्राथलमकता 

र्दई अगाडी बढाइनेछ । 
 फोहोरमलैा व्यवस्थापनको लागी डन्म्पङ्ग साईट तथा त्यस संग सम्बविीत 

बाटो घाटो समेत तनमायर् काययलाई उच्च प्राथलमक्ताका साथ अगाडी 
बढाइनेछ । 
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 कलयैाको भरत चौकमा आितुनक सबुबिा सम्पवन सावयजातनक सौचालय 
तनमायर् गरीनछे । 

न्याय सम्पादन   

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएका वयातयक सलमततको 
अधिकार के्षरलभरका र्ववादहरुको तनरुर्, मेललमलाप गनय आवश्यक नीतत 
तथा काननूको तनमायर् र पररमाजयन, संशोिन गदै कायायववयन गररनछे । 

 वयाय सम्पादनलाई प्रभावकारी र सहज बनाउदै सब ै वडाहरुमा स्थार्पत 
मेललमलाप केविहरुलाई व्यवन्स्थत बनाईनेछ । नगरपाललकाको 
कामकारवाहीलाई व्यवन्स्थत बनाउन नीतत, काननू, तनदेलशका आर्द एकद्वार 
प्रर्ालीबाट तनमायर् गररन ेनीतत ललइनेछ । 

 हालसम्म तनमायर् भएका काननूी दस्तावजेलाई संग्रर्हत एकीकृत गरी 
प्रकाशन गररनछे । साथ ैतत दस्तावजेहरु सर्हत अवय आवश्यक पसु्तकहरु 
रहन ेगरर काननू शाखा अन्र्तगत एक लमतन लाइब्रेरी संचालन गररने छ । 

 वयातयक सलमतत बाट सम्पादन हुने कायय तथा प्रक्रक्रयालाई थप व्यवन्स्थत 
र प्रभावकारी बनाइने छ ।  

 स्थानीय तहहरु मध्ये नमनूा कायय सम्पादन गने वयातयक सलमततबाट एक 
छनौट गरर वयातयक सलमततका पदाधिकारी र कमयचारीहरुबाट अवलोकन 
भ्रमर् गरर त्यहा भएका असल अभ्यासहरुलाई आवतररकीकरर् गररन ेछ ।  

 स्थानीय तह साँग सम्बन्वित समसामतयक काननू र व्यवाहाररक समस्या 
सम्बविमा जनप्रतततनिी र काननू शाखा र्वच अवतरक्रक्रया, छलफल, गोन्रठ 
संचालन गरर वडास्तर बाट प्रवाह हुने सेवालाई थप प्रभाबकारी बनाइनेछ ।  

 काननूी साक्षरता अलभवदृ्धि गरीन ेकाययक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।  

 मानव अधिकार के्षरको संरक्षर्, संबद्र्िन र प्रबद्र्िन गररन े काययक्रम 
सञ्चालन गररनछे  

 वयाय सम्पादनको क्रममा जेरठ नागरीक, लभवन क्षमता भएका साथ ै
बालबाललकाहरुलाई प्राथलमकता र्दईनेछ ।  

 वयाय सम्पादनलाई चसु्त, दरुुस्त, भरपदो र सवयसलुभ बनाईनेछ । 
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संस्थागत क्षमता तथा िनशजतत विकास  
 कमयचारीको व्यवस्थापन उधचत तररकाले गनय र कमयचारीको अधिकतम 

उपयोग गनय संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षर् गररनछे | 

 यस उपमहानगरपाललकाको काययपाललकाको कायायलय तथा २७ वटै वडा 
कायायलयहरूको स्वीकृत दरबवदी अनसुार अपगु भएको कमयचारीहरूको 
व्यवस्थापनको लाधग र्वलभवन सेवा समहूमा कुन दजायको के कतत कमयचारी 
अपगु रहेको छ सोको प्रततवेदन काययपाललकामा पेश गररनछे | 

 यस उपमहानगरपाललकाका जनप्रतततनधिहरु तथा  काययरत कमयचारीहरूको 
क्षमता र्वकासका लाधग ताललम, अवलोकन भ्रमर्मा र्वशषे जोड र्दइनेछ | 
काययरत कमयचारीहरुको काययके्षरसाँग सम्बवितत ज्ञान, सीप तथा दक्षता 
बढाएर उत्प्रेररत गनय ताललमको व्यवस्था गररनछे | 

 कमयचारीहरुलाई सजग तथा  काम प्रतत थप उत्प्रेररत बनाउन खाइपाई 
आएको प्रोत्साहन भत्तालाई तनरवतरता र्दइनेछ | 

 वारुर्यवर सेवामा काययरत कमयचारीहरुलाई आिारभतू तलबमानको १५ 
प्रततशत जोखखम भत्ता उपलब्ि गराइनेछ | 

 यस उ.म.न.पा. लभर सचुना तथा संचारहरुको आितुनक प्रर्वधि जडान 
गनुयका  साथ ै परू्य रुपमा र्वस्तारमा ल्याई नगरपाललकालाई सचुना 
प्रर्वधिमरैी बनाइने छ | 

 यस उ.म.न.पा. लभरका सामदुातयक र्वद्यालयहरुमाe-attendance, 
CCTV Camera, Digital Notice Board, School related 

multi functional software जडान काययलाई प्राथलमकताका साथ 
अगाडी बढाइनेछ | 

 उ.म.न.पा. लभरका न्जल्ला अस्पताल र स्वास््य चौकीहरुबाट प्रवाह हुने 
सम्परू्य सेवाहरु Online माफय त नगरबासीहरुलाई  सहज रुपमा उपलब्ि 
गराइनेछ |  

 नगरपाललका कायायलय देखख वडा सम्म Online प्रर्ालीबाट र्दन कामकाज 
गनय प्रवद्यिन गररनछे | यसका लाधग वडा सधचवलाई प्रोत्साहन गनय 
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परू्यरुपमा Online कायय गने सधचवलाई मालसक रु. १५००/- Online 
वोकय  भत्ता र्दइनेछ | 

 वडा कायायलयहरुलाई सचूना प्रर्वधि मरैी बनाइने छ | 

 यस उ.म.न.पा. मातहतका सवारी सािनहरुमा GPS tracking 

system जडान गरी सवारी सािनहरुलाई तनगरानी गररनछे | 

 तछटो छररतो, लमतब्ययी, पारदशी र प्रभावकारीरुपमा सेवा र सरु्विाहरु सचूना 
तथा संचार प्रर्वधिको प्रयोग माफय त सबयसलुभरुपमा उपलव्ि गराइनेछ| 

 नेपाल दरू सञ्चार प्राधिकरर् तथा अवय सरोकारवालाहरूसाँग सहकायय एवं 
समववय गरी सामदुातयक सचूना केविहरूको स्थापना गररनेछ । 

 सेवा प्रदायकसाँगको सहकाययमा न.पा. तथा वडाको बबचमा इवटरनेट तथा 
इविानेट जडान तथा सञ्जाल र्वस्तार गररनेछ  । 

 सवयसािारर् तथा सेवाग्राहीको पहूाँच हुने गरी तन:शलु्क वाईफाई के्षर (Free 

Wifi Zone) को र्वस्तार गररनेछ । 

 सेवाग्राही तथा सवयसािारर्मा महत्वपरू्य सचूना तथा जानकारी प्रवाह र 
गुनासो व्यवस्थापनको लाधग फेसबकु, ट्वीटर, य-ुट्यबु जस्ता सामान्जक 
सञ्जालहरूको अधिकतम उपयोग गने व्यवस्था लमलाइनेछ  । 

 कायायलयबाट हुने सेवा प्रवाह र सम्पादन भएका महत्वपरू्य काययहरूको 
र्वषयमा डडन्जटल सचूना पाटी (Digital Notice Board) को र्वस्तार गररनछे । 

 सामरु्हक सचूना संप्रषेर्का लाधग सामरु्हक एसएमएस सेवा (Group SMS 

Service) को प्रयोगलाई बबस्तार गररने छ । 

 गुर्स्तरीय लसलसर्टभी क्यामेराको जडान तथा प्रयोग गरी कायायलय लभर 
तथा बार्हर भएका गततबबधिहरुमा तनगरातन गररनछे | 

 कायायलयको गततर्विी, नागररक बडापर लगायतको जानकारी समेर्टएको 
मोबाईल एप (Mobile App)को र्वकास गरी प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गने । 

 कायायलयमा रहेका सार्वकका हस्तललखखत दस्तावजेहरूलाई कम्प्यटुर 
प्रर्ालीको प्रयोग गरी डडन्जटल दस्तावेज बनाउने व्यवस्था गने । 

 कायय सम्पादन तथा सेवा प्रवाहमा सफ्टवेयर प्रर्ाली (Software System) 

हरूको र्वस्तार गररदै लधगनछे | 
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 जनशन्क्त र्वकास ताललम, स्थानीय तहका कमयचारीहरुको लाधग कम्प्यटुर 
संचालन सम्बविी आिारभतु ताललम , स्थानीय तहका कमयचारीहरुको लाधग 
सफ्टवेयर संचालन सम्बविी ताललमको व्यवस्था तत्काल गररनछे | 

 अबका र्दन देखख यो उ .म.न.पा. लाई  Paperless गदै जान े
प्रर्ालीको र्वकास गररनेछ । 

सभासदस्यज्यहूरु, 
अब म आ.ब. २०७८/२०७९ को जेरठ मसावत सम्मको यथाथय आय ब्यय 
र्ववरर् प्रस्तुत गनय अनमुती चाहवछु ।  
चाल ु आ.ब. २०७८/२०७९ मा नेपाल सरकार समातनकरर् अनदुान रु. 
२९,९९,००,०००.०० नेपाल सरकार शशतय अनदुान चाल ु रु. ५१,३२,९९,०००.०० 
नेपाल सरकार शशतय अनदुान पनु्जगत  रु. ३,८०,७५,०००.००  नेपाल सरकार बबषशे 
अनदुान रु. २,०८,००,०००.००  नेपाल सरकार समपरुक अनदुान रु.  

२,१७,००,०००.०० प्रदेश सरकार समातनकरर् अनदुान रु.  २,०९,८८,०००.०० प्रदेश 
सरकार शशतय अनदुान रु. २,००,००,०००.०० प्रदेश सरकार बबषशे अनदुान रु. 
७५,००,०००.०० प्रदेश सरकार समपरुक अनदुान रु. ५०,००,०००.०० संघीय सरकार 
राजश्व वाडफाड रु. १५,३७,१८,७३०.८१ प्रदेश सरकार राजश्व वाडफाड रु. 
१,९७,५०,६७०.०० स्थानीय राजश्व वाडफाडबाट रु.५,२९,३१,६५६.०६ आवतरीक 
श्रोतबाट रु. ५,०९,१८,५८१.३० मालपोत कायायलयबाट थप रकम प्राप्त रु. 
१,०१,३१,५००.०० कन्वटजेवसी कट्टीबाट प्राप्त रकम ४४,००,०००.०० 
जनसहभाधगताबाट प्राप्त रु ५४,०७,९६६.७२ रोयान्ल्टबाट प्राप्त रु. ४,१४,५५१.३० 
र गत बषयको आल्या रु. २८,४०,४८,५७६.१६ गरी कुल जम्मा रु. 
१,५२,८९,८४,२३२.३५ आम्दानी प्राप्त भएको छ ।  माधथ उल्लेखखत बबबरर् 
अनसुचूी १ बमोन्जमको ढााँचामा तयार गरीएको छ । 

२०७८/२०७९ को जेरठ मसावत सम्मको यथाथय ब्यय र्ववरर् 

चाल ु आ.ब. २०७८/२०७९ मा सो बाट चाल ु खचय (पाललका) २१,४०,४७,३१३.८५ र 
पजुीगत खचय (पाललका) ३५,१६,६७,९६१.८० चाल ु खचय (संघ) ३५,१६,३७,३७०.४० र 
पजुीगत खचय (संघ) २,६०,८३,५४७.५९  समपरुक खचय (संघ) २७,०३,५१,२६० बबषशे 
खचय (संघ) ३१,११,६२९.१६ चाल ु खचय (प्रदेश) ०.०० र पजुीगत खचय (प्रदेश) 
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२२,६३,३५४.२९ समपरुक खचय (प्रदेश) ३,१२,०३०.३० र बबषशे खचय (प्रदेश) तफय  रु. 
०.०० खचय भइ बाकी रु. ५७,७१,५७,५१२.६६ मौज्दात रहेको छ । माधथ उल्लेखखत 
बबबरर् अनसुचूी २ बमोन्जमको ढााँचामा तयार गरीएको छ । 
सभासदस्यज्यहूरु, 
अब म अगामी आ.ब. २०७९/२०८० को अनमुातनत आय ब्यय र्ववरर् प्रस्ततु 
गनय अनमुती चाहवछु ।  
अनमुातनत आय तफय  अगामी आ.ब. २०७९/२०८० मा नेपाल सरकार समातनकरर् 
अनदुान रु. ३१,१५,००,०००.०० नेपाल सरकार शशतय अनदुान चाल ु रु. 
४८,८९,००,०००.०० नपेाल सरकार शशतय अनदुान पनु्जगत  रु ४,६४,००,०००.००  

नेपाल सरकार बबषशे अनदुान रु. ३,५०,००,०००.००  नेपाल सरकार समपरुक 
अनदुान रु.  ४,००,००,०००.०० प्रदेश सरकार समातनकरर् अनदुान रु.  

२,१०,२५,०००.०० प्रदेश सरकार शशतय अनदुान रु. १,५०,००,०००/०० प्रदेश सरकार 
बबषशे अनदुान रु. ७५,००,०००.०० प्रदेश सरकार समपरुक अनदुान रु. 
५०,००,०००,०० संघीय सरकार राजश्व वाडफाड रु. १९,२७,०९,०००.०० प्रदेश सरकार 
राजश्व वाडफाड रु. ३,१९,३९,०००.०० स्थानीय राजश्व वाडफाडबाट 
रु.५,००,००,०००.०० आवतरीक श्रोतबाट रु. ९,९३,२५,०००.०० जनसहभाधगताबाट 
प्राप्त रु १,००,००,०००.०० र गत बषयको आल्या रु. १५,००,००,०००.०० गरी कुल 
जम्मा रु. १,५०,४२,९८,०००.०० आम्दानी प्राप्त हुने अनमुान ललईएको छु ।  माधथ 
उल्लेखखत बबबरर् अनसुचूी ३ बमोन्जमको ढााँचामा तयार गरीएको छ । 
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२०७९/२०८० अनमुातनत ब्यय र्ववरर् 

अगामी आ.ब. २०७९/२०८० मा सो बाट चाल ुखचय (पाललका) ३४,००,५८,०००.०० र 
पजुीगत खचय (पाललका) ५२,६४,४०,०००.०० चाल ुखचय (शशतय संघ) ४८,८९,००,०००.०० 
र पजुीगत खचय (शशतय संघ) ४,६४,००,०००.००  समपरुक खचय (संघ) 
४,००,००,०००.०० बबषशे खचय (संघ) ३,५०,००,०००.०० चाल ु खचय (प्रदेश) ०.०० र 
पजुीगत खचय (शशतय प्रदेश) १,५०,००,०००.०० समपरुक खचय (प्रदेश) ५०,००,०००.०० र 
बबषशे खचय (प्रदेश) तफय  रु. ७५,००,०००/०० खचय अनमुान गरीएको छ । माधथ 
उल्लेखखत बबबरर् अनसुचूी ४ बमोन्जमको ढााँचामा तयार गरीएको छ । 
 

 

अवत्यमा, यस उपमहानगरपाललकाको आधथयक समान्जक बबकास एवं सेवा प्रवाहमा 
संलग्न नगर प्रमखुज्य,ू प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतज्य,ू वडा अध्यक्षज्य ू एवं नगर 
सभाका सदस्यज्यहूरु लाई नवौ नगर सभाको अवसरमा िवयवाद ज्ञापन गदयछु । 
यस ैगरी यो बजेट नीतत तथा काययक्रम तजुयमामा संलग्न सम्परु्य जनप्रतततनिी र 
सम्परु्य कमयचारीहरु प्रतत कृतज्ञता ज्ञापन गदै नीतत तथा काययक्रम र बजेटको सफल 
कायायववयनमा सब ैपक्षको सदाझ ैसक्रक्रय सहयोगको अपेक्षा एवं बबश्वास राखेको छु 
।   

िवयवाद !! 

रौशन परर्वन 

नगर उप-प्रमुख 
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अनसुचूी – १ 

२०७८/२०७९ को जेरठ मसावत सम्मको यथाथय आय र्ववरर् 

क्र.स. बबवरर् 

आ ब०७८/०७९ को जेरठ सम्मको यथाथय आम्दानी 
नेपाल सरकार आवतरीक आम्दानी 

१  समातनकरर् संघ २९९९०००००.००   
२  संघ र्वषेश र समपुरक ४२५०००००.००   
३  राजश्व बाडफाड संघ १५३७१८७३०.८१   
४  राजश्व बाडफाड प्रदेश १९७५०६७०.००   
५  मालपोत कायायलयबाट ५२९३१६५६.०६   
 ६  रोयान्ल्ट ४१४५५१.३०   
७  आवतररक आम्दानी   ५०९१८५८१.३० 

८   मालपोत कायायलयबाट थप रकम प्राप्त  १०१३१५००.०० 

९  कन्वटजेवसी कट्टीबाट प्राप्त रकम  ४४०००००.०० 

१०  उ.स. बाट संक्लन हुन सक्ने   ५४०७९६६.७२ 

११  गत आ ब को आ. ल्या   २८४०४८५७६.१६ 

१२  सशतय अनुदान संघ चालु ५१३२९९०००.००   
१३  सशतय अनुदान संघ पुन्जगत ३८०७५०००.००   
१४  समातनकरर् प्रदेश २०९८८०००.००   
१५  बबषेश अनुदान प्रदेश ७५०००००.००   
१६  सशतय अनुदान प्रदेश २०००००००.००   
१७  समपुरक अनुदान प्रदेश ५००००००.००   

  जम्मा ११७४०७७६०८.१७ ३५४९०६६२४.१८ 

 कूल जम्मा आम्दानी १५२८९८४२३२.३५ 
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अनसुचूी – २ 
२०७८/२०७९ को जेरठ मसावत सम्मको यथाथय ब्यय र्ववरर् 

१ चालु खचय जम्मा ( पाललका ) २१४०४७३१३.८५ 

२ पुाँजीगत खचय जम्मा ( पाललका ) ३५१६६७९६१.८० 

३ चालु खचय जम्मा ( संघ ) ३५१६३७३७०.४० 
४ पुाँजीगत खचय जम्मा ( संघ ) २६०८३५४७.५९ 
५ पुाँजीगत खचय जम्मा ( बबषेश ) ३१११६२९.१६ 
६ पुाँजीगत खचय जम्मा ( समपुरक ) २७०३५१२६० 
७ चालु खचय जम्मा ( प्रदेश ) ०.०० 
८ पुाँजीगत खचय जम्मा ( प्रदेश ) २२६३३५४.२९ 
९ समपुरक खचय जम्मा ( प्रदेश ) ३१२०३०.०० 
१० बबषेश खचय जम्मा ( प्रदेश ) ०.०० 

जम्मा ९५१८२६७१९.६९ 

बैक मौज्दात ५७७१५७५१२.६६ 

जम्मा खचय १५२८९८४२३२.३५ 
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अनसुचूी – ३ 
२०७९/२०८० को अनमुातनत आम्दानी र्ववरर् 

 

  

l;=g++ ljj/0f /sd 

१ 
संघीय सरकार समातनकरर् 

   

311,500,000.00  

२ 
संघीय सरकार शशतय अनुदान चालु 

  

488,900,000.00  

३ 
संघीय सरकार शशतय अनुदान पुन्जगत 

   

46,400,000.00  

४ 
संघीय सरकार बबषशे अनुदान 

   

35,000,000.00  

५ संघीय सरकार समपुरक अनुदान    40,000,000.00  

६ प्रदेश सरकार समातनकरर्     21,025,000.00  

७ प्रदेश सरकार शशतय     15,000,000.00  

८ प्रदेश सरकार बबषशे अनुदान     7,500,000.00  

९ प्रदेश सरकार समातनकरर् अनुदान     5,000,000.00  

१० संघीय सरकार राजश्व बाडफाड    192,709,000.00  

११ प्रदेश सरकार राजश्व बाडफाड     31,939,000.00  

१२ आवतररक श्रोत     99,325,000.00  

१३ स्थानीय राजश्व वाडफाड    50,000,000.00  

१४ अनुमातनत बैक आ.ल्या.   150,000,000.00  

१५ जनसहभाधगता    10,000,000.00  

जम्मा १५०४२९८०००.०० 
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अनसुचूी – ४ 
२०७९/२०८० को अनमुातनत ब्यय र्ववरर् 

चाल ुखचय तफय  अनमुातनत 

मस.नं. कायाक्रम/आयोिना/क्रक्रयाकलापको नाम अनुमातनत रकम 

१ एम.आइ.एस अपरेटर र क्रफल्ड सहायकको तलब                       

685,000.00  

२ पवय खचय स्थायी र करार कमयचारी                    

5,400,000.00  

३ पारीश्रलमक कमयचारी स्थाई र करार                  

73,200,000.00  

४ 
बालबबकास सहजकताय  बबिालय कमयचारी र सामुदातयक लसकाइ 
केविमा काययरत कमयचारीको लागी स्थानीय तहबाट थप रकम 

                 

18,700,000.00  

५ करार सेवा कमयचारी र ज्यालादारी कमयचारी तलब र ज्याला                  

15,000,000.00  

६ बबजुली लमस्री र कायायलय सहयोगीको तलब (वडामा काययरत)                    

6,653,000.00  

७ जनप्रतततनिीको सेवा सुबबिा                  

40,000,000.00  

८ पोशाक काययरत कमयचारी सबै                    

1,600,000.00  

९ प्रोत्साहन भत्ता स्थायी र करार                    

8,650,000.00  

१० महंगी भत्ता कमयचारी                    

3,000,000.00  

११ कमयचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार                          

50,000.00  

१२ रासन भत्ता                       

710,000.00  

१३ 
लशक्षा महाशाखा अवतगयत बैठक, यातायात, अनुगमन र बबिालय 
स्तरीय परीक्षा संचालन र ब्यवस्थापन समेत 

                      

800,000.00  

१४ अवय सलमत इत्यादी बैठक भत्ता                    

2,000,000.00  

१५ पदाधिकारी अवय भत्ता (वयायीक सलमतत)                       

500,000.00  

१६ पानी तथा बबजुली                    

1,150,000.00  

१७ संचार महसुल                       

250,000.00  

१८ इविन (कायायलय प्रयोजन र सरसफाइ)                  
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20,000,000.00  

१९ बबमा तथा नवीकरर् खचय                    

1,000,000.00  

२० मेलशनरी तथा औजार ममयत सम्भार तथा सञ्चालन खचय                    

7,000,000.00  

२१ मसलवद तथा कायायलय सामाग्री                    

1,700,000.00  

२२ पुस्तक तथा सामग्री खचय                          

50,000.00  

२३ इविन - अवय प्रयोजन                          

50,000.00  

२४ परपबरका                       

100,000.00  

२५ सूचना प्रकासन खचय                    

2,500,000.00  

२६ संदेश मूलक सूचना प्रकासन                       

500,000.00  

२७ अवय कायायलय संचालन खचय छपाइ समेत                    

1,800,000.00  

२८ सेवा र परामशय खचय                       

500,000.00  

२९ सूचना प्रर्ाली तथा सफ्टवेयर संचालन खचय                    

1,000,000.00  

३० सरसफाईकमीको ज्याला                  

22,500,000.00  

३१ अवय सेवा शुल्क इवटरनेट                    

1,000,000.00  

३२ सक्सन टैक संचालन र ब्यवस्थापन                       

100,000.00  

३३ काययक्रम खचय नगर गततबबिी समेत                    

2,000,000.00  

३४ 
सवयजातनक सुनुवाई तथा बबकास काययक्रमको समान्जक परीक्षर् 
खचय 

                      

500,000.00  

३५ काययक्रम खचय (बेबारीसे लास ब्यवस्थापन)                       

150,000.00  

३६ ऐन कानून तजुयमा पररमाजयन र प्रकाशन                       

500,000.00  

३७ सहकारी संस्थाहरुको तनयमन अनुगमन तथा क्षमता बबकास                       

100,000.00  

३८ अनुगमन, मूल्यांकन खचय                    

2,000,000.00  
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३९ भ्रमर् खचय (कमयचारी)                    

2,000,000.00  

४० भ्रमर् खचय (जनप्रतततनिी)                       

800,000.00  

४१ र्वर्वि खचय (वडा कायायलय)                    

4,860,000.00  

४२ र्वर्वि खचय (पाललका)                    

4,000,000.00  

४३ सभा सञ्चालन खचय                    

2,000,000.00  

४४ नगर बबकास कोषको ब्याज भुक्तानी                    

5,000,000.00  

४५ िालमयक तथा सांस्कृततक सहायता                    

5,350,000.00  

४६ 
िालमयक तथा सांस्कृततक सहायता खपरताता रामजानकी मंर्दर र 
बरेवा लशवालय पुजा खचय अनुदान 

                      

150,000.00  

४७ आधथयक सहायता                    

1,500,000.00  

४८ लामदटु्टे तनयवरर् (औषिी खररद तथा ज्याला)                    

1,600,000.00  

४९ उपदान                    

5,000,000.00  

५० 
घर भाडा वडा कायायलय र आभारभूत स्वास््य सेवा केवि 
संचालन समेत 

                   

2,700,000.00  

५१ सरसफाइ सवारी सािन तथा मेलशनर औजार भाडा                    

4,000,000.00  

५२ अवय भाडा                          

50,000.00  

५३ दायीत्व भुक्तानी चालु तफय                   

20,000,000.00  

५४ दैतनक ज्यालादारीको ज्याला                    

6,500,000.00  

५५ 
जनप्रतततनिी तथा कमयचारीको क्षमता र्वकास तथा अवलोकन 
भ्रमर् काययक्रम  

                   

2,000,000.00  

५६ औषिी खरीद                  

10,000,000.00  

५७ आिारभुत स्वास्थसेवा केवि करार तलब                  

25,000,000.00  

५८ मर्हला स्वास्थ संवयम ्सेर्वका प्रोत्साहन                    

3,150,000.00  
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५९ 
मर्हलालाइ लसलाइ कटाइ एडभावस ताललम र उद्िमी बनाउन 
अनुदान 

                   

1,000,000.00  

  जम्मा ३४००५८०००.०० 

 

पुिीगत खर्ा तर्ा  अनुमातनत 

मस.नं. कायाक्रम/आयोिना/क्रक्रयाकलापको नाम अनुमातनत रकम 

१ सवारी सािन 3,500,000.00 

२ मेलशनरी तथा औजार 2,000,000.00 

३ फतनयचर तथा क्रफक्चसय 4,000,000.00 

४ डड.र्प.आर. तैयारी 4,000,000.00 

५ नगर प्रोफाइल 1,000,000.00 

६ दैर्व प्रकोप उद्वार राहत कोष 2,000,000.00 

७ ममयत संभार कोष 10,000,000.00 

८ समपुरक कोष 40,000,000.00 

९ प्रशासतनक भवन तनमायर् म्याधचङ्ग 25,000,000.00 

१० ग.त. आ.व. को दायीत्व भुक्तानी 130,000,000.00 

११ जनसहभाधगता 10,000,000.00 

१२ रकम क्रफताय (ममयत सम्भार) 500,000.00 

१३ सडक बर्त्त खररद 15,000,000.00 

१४ अवय खप्ने सामान 4,500,000.00 

१५ लस लस र्ट भी 800,000.00 

१६ कलैया अस्पतालमा िावसफमयर खरीद 650,000.00 

१७ भरत चौकमा शौचालय तनमायर् 5,000,000.00 

१८ खेलकुद सामग्री तथा गततबबिी 2,500,000.00 

१९ अपांगता सामग्री खरीद तथा र्वतरर् 800,000.00 

२० खेलकुद पूवायिार 2,500,000.00 

२१ लुमवतीसंगको सहकाययमा आवास तनमायर् 2,500,000.00 

२२ िारा जडान तथा ममयत 1,500,000.00 

२३ नगर स्तरीय योजना   69,690,000.00 

२४ वडा स्तरीय योजना  175,500,000.00 

२५ नगर काययपाललका योजना  3,500,000.00 

 कुल पुजिगत खर्ा 526,440,000.00 
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संघीय सरकार तर्ा  अनुमातनत खर्ा 

मस.नं. कायाक्रम/आयोिना/क्रक्रयाकलापको नाम अनुमातनत रकम 

१ संतघय सरकार शशतय अनुदान चालु ४८८९००००००.०० 
२ संतघय सरकार शशतय अनुदान पुन्जगत ४६४०००००.०० 
३ संतघय सरकार बबषशे अनुदान ३५००००००.०० 
३ संतघय सरकार समपुरक अनुदान ४०००००००.०० 

 

 

प्रदेश सरकार तर्ा  अनुमातनत खर्ा 

  

मस.नं. कायाक्रम/आयोिना/क्रक्रयाकलापको नाम अनुमातनत रकम 

१ प्रदेश सरकार शशतय अनुदान पुन्जगत १५००००००.०० 
२ प्रदेश सरकार बबषशे अनुदान  ७५०००००.०० 
३ प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान  ५००००००.०० 
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अनसुचूी – ५ 
कलैया उपमहानगरपाललका 

नगर काययपाललकाको कायायलय 

कलैया, बारा 
मघेश प्रदेश, नेपाल 

नगर स्तरीय योिना 
आ. ब. २०७९/०८० मा मशक्षा तर्ा  वितनयोजित बिेट 

क्र.सं. कायाक्रमको नाम  बिेट रु.  कैक्रर्यत  

र्ालु तर्ा  

१ 
सामुदातयक र्वद्यालयका प्र.अ.\तथा 
लेखापालको लागी IEMIS सम्बविी ताललम 

४०००००.०० 
७२ वटा सामुदातयक 
र्वद्यालयहरुलाई 

२ 
सामुदातयक र्वद्यालयका प्रिानाध्यापकहरुको 
लागी क्षमता र्वकास ताललम 

४०००००.०० 
७२ वटा सामुदातयक 
र्वद्यालयहरुलाई 

३ 
कलैया उपमहानगरपाललकाको शैक्षक्षक 
पाश्वयधचर तनमायर् र छपाई 

२०००००.००   

४ 
कलैया उपमहानगरपाललकाको शैक्षक्षक योजना 
तनमायर् र छपाई 

३०००००.००   

५ बालर्वकास सहजकतायहरुको ताललम  ५०००००.०० 
११४ जना 
सहजकतायको लागी  

६ 
र्वद्याथीहरुको लागी अततररक्त कृयाकलाप 
सप्ताह 

५०००००.०० 
७२ वटा सामुदातयक 
र्वद्यालयहरुमा 

७ प्रिानाध्यापक बैठक  ६०००००.०० 
कम्तीमा मालसक १ 
पटक 

८ 
कक्षा १,२ र ३ मा गखर्त अध्यापन गने 
लशक्षकहरुको लागी ताललम 

५०००००.००   

९ अङ्गे्रजी माध्यमको पुस्तक र्वतरर् अनुदान २००००००.००   

१० लशक्षक तलबको लागी सफ्टवयेर २०००००.००   

११ 
उपमहानगरपाललका भए पश्चात अवकाश 
प्राप्त लशक्षकहरुलाई सम्मान काययक्रम 

१०००००.००   

१२ 
रामराजा क्याम्पसमा स्नातक तहमा 
अध्ययनरत छाराहरुलाइ छारबतृत काययक्रम 

२०००००.००   

   िम्मा ५९०००००.००   

पूजिगत तर्ा  

१ र्वद्यालयमा खेलकुद सामग्री  ५८५०००.०० 

मा.र्व. मा १०,००० र 
आ.र्व. मा ७५०० 
को दरले 

३ डसे्कबेवच २००००००.०० डसे्कबेवच अपुग 
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भएका 
र्वद्यालयहरुलाई 

४ रामराजा क्याम्पसलाई अनुदान  १००००००.००   

  िम्मा ३५८५०००.००   

  मशक्षा तर्ा को कुल िम्मा ९४८५०००.००   

    आ. ब. २०७९/०८०  मा स्िास््य तर्ा  वितनयोजित बिेट 

क्र.सं. कायाक्रमको नाम  बिेट रु.  कैक्रर्यत  

र्ालु तर्ा  

१ 

पाठेघर वा आङ खस्ने समस्याको समािानका 
लागी बहृत तनःशुल्क लशर्वर लशर्वर संचालन 

गने   
१००००००.०० 

 सम्पुर्य स्वा.चौ.र 
नगर स्वास््य केवि 

रहेको वडाहरुमा  

२ 

कमयचारी प्रोत्साहन  क.उ.म.न.पा. आ.व. 
२०७९/८० आधथयक वषयको अवतयमा सम्पुर्र ्
संस्थाको इवचाजय तथा अवय स्वास््यकमी 
बोलाई कामको आिारमा पुरुरकार तथा 
प्रोत्साहन गने ।  

५००००.०० क.उ.म.न.पा. 

३ 
पंचकमय तथा जेरठ नागररक आाँखा र दवत 
लशर्वर  

५०००००.००   

  िम्मा १५५००००.००   

पूजिगत तर्ा  

१ स्वास््य संस्थाहरुमा फनीचर व्यवस्थापन १०००००.०० 
क.उ.म.न.पा.सबै 
वाड 

२ 
स्वास््य संस्थाहरुमा कम्प्युटर तथा र्प्रवटर 
जडान   

३०००००.०० 
क.उ.म.न.पा.सबै 
वाड 

३ 
स्वास््य संस्था व्यवस्थापन ममयत संभार  

स्वास््य संस्था  
५०००००.०० 

क.उ.म.न.पा.सबै 
वाड 

४ 

शहरी स्वास््य प्रबद्र्िन केवि संचालन वडा 
न.ं १३ र ममयत सम्भार शौचालय तथा 
पखायल तनमायर्  

२५०००००.००   

   िम्मा ३४०००००.००   

   स्िास््य तर्ा को कुल िम्मा ४९५००००.००   
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आ. ब. २०७९/०८०  मा सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकरण तर्ा  वितनयोजित बिेट 

क्र.सं. कायाक्रमको नाम  बिेट रु.  कैक्रर्यत  

र्ालु तर्ा  

१ 

एकल मर्हला, अपाङ्ग मर्हला, यौतनक तथा 
लैङ्धगक, पारपुचके मर्हला लगायत गरीब 
मर्हलाहरुको लागी एडभावस लसलाइ कटाइ 
ताललम र टेलसय संचालन 

५०००००.००   

२ 

समस्या देखखएका वडाहरुमा दाइजो प्रथा बाल 
बबवाह र मर्हला र्हसा सम्बविी ब्यवहार 
परीवतयन ताललम काययक्रम संचालन   

१५००००.००   

३ मर्हलाहरुलाई ब्युटीपालयर ताललम  ५०००००.००   

४ 
वडा नं. ६ मा ब्युर्ट पालयर ताललम र ब्युर्ट 
पालयर संचालन  

५०००००.०० काययपाललका सदस्य 

५ वडा नं. २५ मा मर्हलाहरुलाइ च्याउ ताललम २५००००.०० काययपाललका सदस्य 

६ वडा नं. २५ मर्हला सम्मान काययक्रम २५००००.०० काययपाललका सदस्य 

  मर्हलाहरुलाई बुर्टक ताललम ५०००००.००   

  कुल िम्मा २६५००००.००   

    आ. ब. २०७९/०८०  मा महहला बालबामलका तथा िेष्ठ नागरीकको लागी वितनयोजित बिेट 

क्र.सं. कायाक्रमको नाम  बिेट रु.  कैक्रर्यत  

र्ालु तर्ा  
१ लैङ्धगक र्हसा कोषमा थप रकम १०००००.००   

२ लैङ्क्रकक र्हसा बबरुद्ि १६ र्दने अलभयान ५००००.००   

३ अवतरान्रिय मर्हला र्दवस ३००००.००   

४ मर्हला अधिकार र्दवस २००००.००   

५ वाल हेल्पलाइन काययक्रम १००००००.००   

६ बालमैरी स्थानीय शासन काययक्रम ५०००००.००   

७ 
जनप्रतततनिीको लागी १ र्दने 
अलभमुखीक्रककरर्  

५००००.०० 
  

  कुल िम्मा १७५००००.००   

    आ. ब. २०७९/०८०  मा बाताबरण तथा बबपद ब्यिस्थापन को लागी वितनयोजित बिेट 

क्र.सं. कायाक्रमको नाम  बिेट रु.  कैक्रर्यत  

र्ालु तर्ा  
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१ 

समुदायको अगुवाइमा ठााँउ ठााँउमा शौचालयको 
ठोस फोहर मैला व्यवस्थापनकोलाधग फोहर 
वगीकरर् गने र आवश्यक डरटबबनको 
व्यवस्थापनस पोरटर पम्पलेट माइक्रकङ्ग 
प्रत्येक वडामा ठेलाको व्यवस्था गने 
अलभमुखखकरर् काययक्रम 

३०००००.००   

२ 
सवारी पाक्रकय ङ्गको व्यवस्था कायय साझदेारीमा 
व्यवस्थापन गने वोडय ब्यानर गनुय पन े

२७००००.००   

३ 
जाडोको मौसममा आगो ताप्ने दाउरा 
व्यवस्थापन 

२५००००.००   

४ 

खानेपानी सरसफाइ र वातावरर् तथा र्वपद 
व्यवस्थापन संबन्वि दात ृतनकाय जस्तै 
यूतनसेफ नेपाल वन कायायलय लगायत 
र्वलभवन तनकायहरुसाँगको समवव्यमा कायय 
गनयको लागी सहलगानी 

१००००००.००   

  िम्मा १८२००००.००   

पूजिगत तर्ा  

१ 

प्रत्येक वडाको र्वलभवन एलानी पततयपरात 
संरक्षर् तारवार बाटो घाटो छेउमा वकृ्षारोपन 
आर्द काययकोलाधग सामग्री खररद र ज्यालम 
ज्यालाको हकमा प्रिानमंरी रोजगार शाखाको 
समवव्यमा गने 

१००००००.००   

२ 

छाया नेपालको पहल भइ रहेको फोहर मैला 
व्यवस्थापनकोलाधग ल्याण्ड क्रफल साइडको 
व्यवस्था गने र फोहोरमलैा वगीकरर् गरी 
व्यवस्थापन गने 

१५००००००.०० 

  

३ 
गलमयमा धचसो र जाडोमा तातो पानी र्पउने 
टंक्रक िाराको व्यवस्था गने 

५०००००.०० ४ ठाउमा 

४ 
वडा नम्बर ७ को प्रत्येक घरमा डस्टबबन 
बबतरर् काययक्रम 

५०००००.०० काययपाललका सदस्य 

  िम्मा १७००००००.००   

  

बाताबरण तथा बबपद ब्यिस्थापनको कुल 
िम्मा 

१८८२००००.०० 
  

    आ ब २०७९/०८०  मा सहकारीको लागी वितनयोजित बिेट 
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क्र.सं. कायाक्रमको नाम  बिेट रु.  कैक्रर्यत  

र्ालु तर्ा  

१ 
सहकारी तथा गररबी तनवारर् व्यवस्थापन सचूना 
प्रर्ाली (COPOMIS) स्थापना ५०००००.०० 

  

२ 
प्रत्येक सहकारी ससं्थाको कम्तीमा वषयमा एकपल्ट 
तनयलमत अनगुमन 

२०००००.०० 
  

३ 
सम्पर्त्त शदु्िीकरर् तनवारर् तनदेशनको 
कायायववयन अवतरक्रक्रया १०००००.०० 

  

४ सहकारी लेखापालन ताललम १५००००.००   

५ 

नगरपाललकाको क्षेराधिकार लभर पने सहकारी 
ससं्थाहरुका लाधग क्षमता र्वकास ताललम एक 
र्दने 

२०००००.०० 

  

  कुल िम्मा ११५००००.००   

    आ. ब. २०७९/०८०  मा न्यातयक सममततको लागी वितनयोजित बिेट 

क्र.सं. कायाक्रमको नाम  बिेट रु.  कैक्रर्यत  

र्ालु तर्ा  

१ 
मेललमलापकतायहरुलाई मेललमलाप गराए वापतको 
प्रोत्साहन भत्ता (अनमुातनत ७०० र्ववाद × १०००) ७०००००.००   

२ 
वयातयक सलमततको लाधग अवलोकन तथा भ्रमर् 
खचय १०००००.००   

३ मेललमलापकतायहरुलाई पनुतायजगी ताललम १५००००.००   

४ 

स्थानीय तह साँग सम्बन्वित समसामतयक काननू 
र व्यवाहाररक समस्या सम्बविमा जनप्रतततनिी 
र काननू शाखा र्वच अवतरक्रक्रया, छलफल, गोन्रठ 

१०००००.००   

  कुल िम्मा १०५००००.००   

    आ. ब. २०७९/०८०  मा रािस्ि शाखाको लागी वितनयोजित बिेट 

क्र.सं. कायाक्रमको नाम  बिेट रु.  कैक्रर्यत  

र्ालु तर्ा  
१ सम्मान काययक्रम २५०००.००   

२ करदाता लशक्षा १०००००.००   

३ 

राजस्व परामशय सलमतत अध्ययन प्रततवेदन र 
राजस्व प्रक्षेपर् सर्हत राजस्व सुिार 
कायययोजना 

१०००००.००   

४ बजार अनगुमन कायय १०००००.००   
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  कुल िम्मा ३२५०००.००   

    आ. ब. २०७९/०८०  मा कृवि शाखाको लागी वितनयोजित बिेट 

क्र.सं. कायाक्रमको नाम  बिेट रु.  कैक्रर्यत  

र्ालु तर्ा  

१ 
असल कृर्ष अभ्यासको डकुमेविी तयारी तथा 
प्रसारर् 

५००००.००   

२ 
जैर्वक र्वषादी प्रयोग ताललम र प्रदशयन तथा 
र्वतरर् 

२०००००.००   

३ गहुको पकेट बबकास काययक्रम ३०००००.००   

४ र्वउ उत्पादन गने कृषकको लागी ताललम १०००००.००   

५ 
जैर्वक तरकारी खेती उतपेादन तथा प्रदशयन 
काययक्रम 

१००००००.००   

  कुल िम्मा १६५००००.००   

    आ. ब. २०७९/०८०  मा पश ुशाखाको लागी वितनयोजित बिेट 

क्र.सं. कायाक्रमको नाम  बिेट रु.  कैक्रर्यत  

र्ालु तर्ा  

१ 
पश ुआहारा र्वकास काययक्रम / बहुवर्षयय घााँस 
र्वकास काययक्रम 

२०००००.००   

२ 
पश ुप्रजनन तथा नश्ल सिुार/ बाझोपन तनवारर् 
घनु्म्त/ घरदैलो लशर्वर 

२०००००.००   

३ 
पश ुप्रजनन तथा नश्ल सिुार/ कृततम गभयिान 
(गाई,भसैी,बाख्रा) लन्जन्रटक सामाग्री सर्हत 

१५००००.००   

४ 
पश ुस्वास्थ व्याबस्थापन / आकन्स्मक पश ु
उपचार सेवा/ इर्पडलेमक तनयवरर् 

२०००००.००   

५ 
पश ुस्वास्थ व्याबस्थापन / आवतररक तथा 
बार्हय परन्जर्व तनयवरर् काययक्रम 

५०००००.००   

६ सचंाललत काययक्रम अनगुमन खचय १०००००.००   

  कुल िम्मा १३५००००.००   

    आ. ब. २०७९/०८०  मा आप्रिासन तथा पुन:एकीकरणको लागी वितनयोजित बिेट 

क्र.सं. कायाक्रमको नाम  बिेट रु.  कैक्रर्यत  

र्ालु तर्ा  
१ आप्रवासी स्रोत केवि सचंालन  १५०००००.००   

२ 
वदेैलशक रोजगारबाट फकेर सफल उद्यमी 
प्रोत्साहन (स्वालभमान) परुस्कार प्रदान 

१००००.००   
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३ 
वदेैलशक रोजगारबाट फकेर आएकाहरुको सगंठन 
बबस्तार तथा क्षमता अलभवदृ्धि 

१०००००.००   

  कुल िम्मा १६१००००.००   

    आ. ब. २०७९/०८० मा सुर्ना तथा संर्ार प्रविगधको लागी वितनयोजित बिेट 

क्र.सं. कायाक्रमको नाम  बिेट रु.  कैक्रर्यत  

र्ालु तर्ा  
१ सभा हलमा अडडयो तथा माइकको व्यवस्था  ५०००००.००   

२ 
वडा कायायलयमा इवटर नेट सेवा तथा फ्री वाइफाई 
सेवा  ८०००००.००   

३ अनलाइन योजना तथा कर प्रर्ाली जडान  ७०००००.००   

४ कम्प्यटुर तथा र्वलभवन सफ्टवेयर ताललम  १०००००.००   

५ सचूनाको हक सम्बविी ताललम गोरठी २०००००.००  

  o २३०००००.००   

    आ. ब. २०७९/०८० मा भौततक पुिााधारको लागी वितनयोजित बिेट 

क्र.सं. कायाक्रमको नाम  बिेट रु.  कैक्रर्यत  

पूजिगत तर्ा  
१ क्रक्रकेट रंगशाला तनमायर्  १०००००००.००   

२ न्ज.प्र.का. अगाडी नालामा स्लबै ढलान  १००००००.००   

३ 

वडा नम्बर १ अलमत आयल देखी पन्च्छम 
िाक्रफक प्रहरी कायायलय देखी उत्तर नवदनी बरफ 

फैिी देखी उत्तर बौिीमाइ मरं्दर सम्मको बाटोमा 
ग्रेभल गने । 

५०००००.०० काययपाललका सदस्य 

४ 
वाडय नम्बर २३ कोइरीया टोला चौकमा रहेको 
रामजानकी मरं्दरमा मतुी स्थापना ५०००००.०० काययपाललका सदस्य 

५ 
वाडय नम्बर १८ लभखारी राउतको घर देखी 
िमयशाला सम्मको बाटोमा ग्रेभल गने  

५०००००.०० काययपाललका सदस्य 

६ 

वाडय नम्बर २० बसतपरुको साबबक वाडय नम्बर ९ 
नवहक भाडको घर द्खी तफुान लमयाको घर 

सम्म सडक ढलान 

५०००००.०० काययपाललका सदस्य 

७ 

वडा नम्बर १ मोतीवागको बौिीमाइ टोलमा 
सलैेवि उपाध्यायको घर देखी  सरु्दशजी को घर 
सम्म नाला ममतय तथा स्लबै तनमायर् 

५०००००.०० 

  

८ 
वडा नम्बर ५ मनकामना बोडड यङ्ग स्कुल देखी 
दक्षक्षर् स्वीलमङ्ग पलु जानेबाटोमा नाला तनमायर्  

५०००००.०० 
  

९ वडा न.ं ४ सवतोष केशरीको घर देखी उत्तर जाने १००००००.००   
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बाटो ढलान 

१० 

वडा न.ं१ कलयैा बजारको सौचालय देखी पन्च्छम 
तफय  फलफुल बेच्ने सम्म नाला र ढलान अथवा 
इवटरलक तनमायर् कायय गने र बजार सटर भवन 
ममयत 

३३०००००.०० 

  

११ 
वडा न.ं २३ मेनरोड देखी पन्च्छम मन्स्जद 
जानेबाटोमा ढलान र नाला तनमायर् 

१३०००००.०० 
  

१२ 
वडा न.ं २२ मर्दलवामा अिुरो इदगाह तनमायर् 
कायय ५०००००.०० 

  

१३ 
वडा न.ं ६ मखु्य मदसायमा प्रखाल र अवय 
तनमायर् कायय ५०००००.०० 

  

१४ 
श्री ने रा आ बब कलयैा १० मर्टअवायमा भवन 
ममयत तनमायर् कायय ५०००००.०० 

  

१५ 
ने. रा. मा. र्व. मदसाय वाडय नम्बर ६ मा िस 
भवन तनमायर् 

१००००००.०० 
  

१६ 
ने. रा. मा. र्व. बसतपरु वाडय नम्बर २० मा 
प्रखाल तथा रेललङ्ग तनमायर् 

५०००००.०० 
  

  जम्मा २२६०००००.००   
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अनसुचूी – ६ 

 

 

 

 

 

  

संघीय सरकारको बबिेश र समपुरक अनुदान तर्ा का योिनाहरु 

१ आधथयक रुपले र्पतछडडएको क्षरेलाइ खानेपानी काययक्रम ५०००००० बबषेश अनुदान 

२ मोततसर बबिालय भवन तनमायर् कायय २०००००००.०० बबषेश अनुदान 

३ रामजानकी मंर्दर पाकय  तनमायर् कायय कलयैा   १ १०००००००.०० बबषेश अनुदान 

४ नगर सभागहृ तनमायर् कायय २५००००००.०० समपुरक अनुदान 

५ बरेवा छर्ठया पोखरी पाकय  तनमायर् कायय १५००००००.०० समपुरक अनुदान 

तराई  मघेश संबदृ्ध कायाक्रम तर्ा का योिनाहरु 

१ 
श्री ने रा मा बब मोततसर भवन तनमायर् (संसोिनको 
लागी पठाउने) कलयै १८ ३५०००००.००  

२ 
श्री ने रा प्रा बब मोततसर भरवललया भवन तनमायर् 
कलैया १८ ३५०००००.००  

३ श्री ने रा प्रा बब लससहतनया भवन तनमायर् कलयैा २५ ३५०००००.००  

४ 
श्री ने रा प्रा बब पचायनपुर इनवाय भवन तनमायर् कलैया 
१९ ३५०००००.००  
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अनसुचूी – ७ 

 

 

प्रदेश सरकारको शशता,  बबिेश र समपुरक अनुदान तर्ा का योिनाहरु 

समपुरक अनुदान 

१. मालपोत देखी दोहरी जाने सडक ढलान  ८००००००.०० 
५० प्रततशत पाललकाको 
थप समेत 

२. 

वाडय नम्बर ४ ओमप्रकास केशरीको घर देखी जोधगवि 
रामको घर सम्म र वडा नम्बर ११बबशम्भरपुरमा सक्रफ 
अहमदको घर देखी इसराक्रफल लमयाको घर सम्म बाटो 
ढलान 

२००००००.०० 
५० प्रततशत पाललकाको 
थप समेत 

बबिेश अनुदान 

१. वाडय नम्बर १६ मा बबितुीकरर् ४००००००.००  

२. 
वाडय नम्बर ९ मा रहेको ने रा मा बब रामपुर खेस्राहाको 
भवन तनमायर् 

३५०००००.०० 
 

शशतय अनुदान 

१. घोघरडडयामा अिुरो बाटो ढलान र नाला तनमायर् ५००००००.००  

२. 
पचायनपुर बबिालय देखी कडडया नदी सम्म नाला 
तनमायर् 

५००००००.०० 
 

३. 
महेवि लमस्रीको घर देखी पसाय गाउाँ  जोड्ने बाटो ढलान 
र नाला तनमायर् ५००००००.०० 

 

४. 
भवानीपुर जनता मा बब हुदै अविापुर जोड्ने बाटो 
ढलान र नाला तनमायर् ५००००००.०० 

प्रदेश सरकारबाट थप 
अनुदान रकम रु 
४,००,००,०००.०० माग गने 

५. 
बरेवा चौक देखी लससहतनया जाने बाटो ढलान र नाला 
ममयत ५००००००.०० 

६. 
कलैया उ.म.न.पा. वाडय नम्बर १३ बललरामपुरमा रहेको 
पोखरीको डडल र बाटो तनमायर् र बाटो ढलान ५००००००.०० 

७. 
वाडय नम्बर १४ लन्क्ष्मतनया गाउाँ  र कृर्ष बजार जाने 
बाटो ढलान 

५००००००.०० 

८. 
बाल मरं्दर देखी लसद्िेश्वर बबिालय जाने बाटो ढलान र 
नाला तनमायर् 

१०००००००.०० 

९. 
खपरताता चौक देखी रंन्जत चौरलसयाको घर हुदै जाने 
बाटो ढलान र नाला तनमायर् 

५००००००.०० 

१०. 
वाडय नम्बर ६ लङ्गटु साहको घर देखी सक्रफक हवारीको 
घर सम्म सडक ढलान र नाला तनमायर्  

५००००००.०० 
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अनसुचूी – ८ 
वडा स्तरीय योजना आ.ब.०७९/०८० 

८०२२१३०१२०१ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं१ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ 

वाडय नम्बर १ मा रहेको बबिालयहरुको बबन्ल्डङ्ग ममयत, फतनयचरको लागी र वडा 
नम्बर १ मा रहेको मठ मरं्दर िालमयक स्थल ममयत तथा तनमायर्को लागी साथै बाटो 
तथा नाला तनमायर् 

२३,००,००० 

२ 
लमुवतीसाँग सहकायय गरर कट्टी टोल र पसाय टोलमा र कलयैामा गररब 

असहायहरुको लाधग आवास तनमायर् गनय 
१०,५०,००० 

३ पसायबाट छठी घाट तनर आएको नालामा ह्यमुपाईप र नाला तनमायर्को लाधग ३,००,००० 

४ 
भपैरी आउने खचयको लाधग नाला र बाटो ममयत कायय र अवय बबिुतीकरर् कायय र 
िालमयक ससं्कृती प्रबद्यिन र समाग्री खरीद 

७,५०,००० 

५ कट्टी पसाय र पसाय टोलमा टावर लाईट जडान १०,००,००० 

६ 
कलयैा गााँउमा ििौवा पलुदेखी पन्श्चम तथा उत्तर तफय  बाटो तथा वाल तनमायर् र 
अिुरो रहेको िमयशाला तनमायर्को लाधग 

१०,००,००० 

७ पसाय स्वास््य चौकीमा फतनयचर औषिीको लाधग १,००,००० 

८०२२१३०१२०२ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं२ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ दोहारी बजारमा सावयजतनक शौचालय तनमायर् १,००,००० 

२ सानो अविापरुको िमयशालाको अिुरो कायय गने ३,५०,००० 

३ लगंडा टोलमा ५० के.भी. िावसफरमर खररद तथा पोल तार ६,००,००० 

४ 
राजदेवी कलब प्राथलमक र्वद्यालयको लाधग र्वद्यालय व्यवस्थापन तथा सचंालनको 
लाधग 

१,००,००० 

५ वडा भरर सडक बती जडानको लाधग १,५०,००० 

६ भवानीपरु टोलमा न्जउत रामको घर देखख चोकट रामको घर सम्म बाटो ढलान ५,००,००० 

७ 
पश ुसेवा कायायलय सचंालनको एउटे रुममा झ्याल, धग्रल, दराज र औषधि खररद 
समेतको लाधग 

१,००,००० 

८ पकडी टोलमा रामानवदको घर देखख रुदल महराको घर सम्म माटो परुी ग्रेभल २,५०,००० 

९ 
कवलपरु टोलमा भागवत ठाकुरको घर देखख पल्ट यादवको घर सम्म बाटो ढलान र 
नाला तनमायर् 

४,००,००० 

१० कवलपरु, दोहरी, अमवा टोल, लगंडा, अविापरु समेत ममयत कायय ३,००,००० 

११ दोहरीको अिुरो िमयशाला तनमायर् ३,००,००० 

१२ वडा कायायलयको भवनको अिुरो कायय गने ३,००,००० 

१३ 
ठुलो अविापरुमा रामायर् ठाकुर को घर देखख उत्तर ततरको २० फीट म ैबाटो ढलान 
तथा नाला तनमायर् 

१०,००,००० 

१४ सानो दोहरीको िमयशाला तनरको बाटोमा माटो परुी गे्रभेल २,५०,००० 



49 
 

१५ अमवा टोलमा िमयशाला तनमायर् वा पोल तार जडान कायय ४,००,००० 

१६ वडा भरर चापाकल जडान कायय को लाधग ४,००,००० 

१७ सानो दोहरीको लशश ुस्याहार ममयत कायय ५०,००० 

१८ पकडी टोलको अस्मसान घाट तनमायर् ३,००,००० 

१९ वडा भररको लाधग खेलकुद सामग्री र्वतरर् तथा खेल १,५०,००० 

२० 
धगजाय आिारभतू र्वद्यालय कवलपरुको लाधग र्वद्यालय व्यवस्थापन तथा 
सचंालनको लाधग 

१,००,००० 

२१ मर्हला र्हाँसा सम्बन्वि सचतेनामलुक काययक्रम २,००,००० 

२२ आिारभतू स्वास््य केवि स्थापनाको लाधग १,००,००० 

२३ श्री अमर मा.र्व दोहारी मझौललया र्वद्यालय व्यवस्थापन तथा सचंालनको लाधग १,००,००० 

८०२२१३०१२०३ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं३ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ बललको घरदेखी रामशरर्को घरसम्म अिुरो नाला तनमायर् ७,००,००० 

२ अस्मसान घाट तनमायर् १०,००,००० 

३ 
हेमनारायर्को घरदेखी नधगनाके घरसम्म रोड र नाला तनमायर् तथा मािोजीके 
घरदेखी जवार्हरके घरसम्म रोड ढलान कायय ८,००,००० 

४ लइटु राउत कुलमयको घरदेखी हरर राउतके घरसम्म रोड र नाला तनमायर् ७,००,००० 

५ र्वर्वि नाला तनमायर् र बाटो ममयत र अवय २०,००,००० 

६ भवानीपरु रािाकृरर् मन्वदरको र्पलर ढलान २,००,००० 

७ कुाँ वर पटेलके घरदेखी लोथा पटेलके घरसम्म माटो गे्रभल ३,००,००० 

८ बजैनाथपरु िावसफमयरदेखी ससंारीमाई सम्म माटो ग्रेभल ८,००,००० 

८०२२१३०१२०४ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं४ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ बह्मबाबा मन्वदरदेखख सिुा शमयजीको घरसम्म नाला तनमायर् १०,००,००० 

२ वडाभररका न्जर्य सडक माटोपरुर गे्रभल गरी स्तरवनतीको लाधग १०,००,००० 

३ LED बल्ब तथा भेपर खररद ३,००,००० 

४ TVS/Yamaha शोरुमतनरको नाला तनमायर् २,००,००० 

५ र्वर्वि नाला र बाटो ममयत र अवय तनमायर् ८,००,००० 

६ गपु्ता लसनेमा हलदेखी प्रवेश यादवको घरसम्मको बाटो ढलान १५,००,००० 

७ अिुरो रामजानकी मन्वदर तनमायर् २,००,००० 

८ स्वास््य चौकी तथा सेतनटरी प्याड खररदको लाधग २,००,००० 

९ अजय साहको घरदेखी न्जतवेि साहको घरसम्म बाटो ढलान ५,००,००० 

१० वडाभररका लाधग स्लेब तनमायर् तथा व्यवस्थापन ३,००,००० 

११ ततज काययक्रमको लाधग १,००,००० 

१२ परपबरका तथा र्वज्ञापनको लाधग १,००,००० 

१३ लक्षक्षत वगयको लाधग २,००,००० 

१४ खेलकुल सामाग्री र्वतरर् १,००,००० 

८०२२१३०१२०५ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं५ 
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मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ श्री प्रर्दप यादवको घर देखी श्री सरोज यादवको घर सम्म बाटो ढलान तनमायर् ४,००,००० 

२ श्री सवुदर थापाको घर देखी शम्भ ुयादवको घर सम्म ढलान तनमायर् ४,००,००० 

३ श्री राम शरर् पटेलको घर देखी श्री कृरर् गपु्ताको घर सम्म नाला तनमायर् ५०,००० 

४ र्वलभवन टोलमा माटो परुी बाटो ममयत सभंार १,५०,००० 

५ 
बरेवा न्स्थत श्री फजेल लमयाको घर देखी श्री राम नारायर् यादवको घर सम्म 
नालामा ढकन तनमायर् 

२,००,००० 

६ मदन लमश्रको घर देखी इवि देव प्रसाद को घर सम्म बाटो ढलान ५,००,००० 

७ 
वरेवा न्स्थत श्री आस महमद को घर देखी पन्श्चम र्वस्न ुथापाको घर सम्म नाला 
ढकन सर्हत तनमायर् 

५,००,००० 

८ श्री धिरेन लसहंको घर अगाडड को कल्भटय ममयत १,००,००० 

९ रेडक्रस भवनमा र्ववाह मण्डप का लागी १,००,००० 

१० ब्रहम बाबा मरं्दर ममयत तथा रंग रोगन २,००,००० 

११ बरेवा न्स्थत श्री गोर्ववद पडुासनैीको घर देखी पानालाल को घर सम्म नाला तनमायर् ५,००,००० 

१२ दगुाय मरं्दर ममयत तथा रंग रोगन २,००,००० 

१३ 
बरेवा न्स्थत श्री हर्वव लमयाको घर देखी श्री लक्ष्मर् यादव को घर सम्म नालामा 
ढकन तनमायर् 

२,००,००० 

१४ बरगातछ देखी सरोज यादवको घर सम्म सडको दवु ैपट्टी वकृ्षा रोपर् काययक्रम २,००,००० 

१५ 
श्री सवुास ततलमल्सीनाको घर देखी पन्श्चम रामअशे्र यादवको घर सम्म ढलान 
तनमायर् 

५,००,००० 

१६ जे.ना. सम्मान काययक्रम १,००,००० 

१७ छठ पवयको अवसरमा साडड र्वतरर् काययक्रम ३,५०,००० 

१८ मतृक पररवारलाई प्रतत पररवार २०००० का दरल ेआधथयक सहयोग २,००,००० 

१९ मर्हलाहरुका लागी कपडामा बटु्टा भने ताललम ५,००,००० 

२० िालमयक सांस्कृततक प्रवद्घन १,५०,००० 

२१ लाग ुपद्घाथय दबु्यसयन र्वरुद्घ यवुाहरुको लागी जनचतेना काययक्रम १,००,००० 

२२ गभयवतत मर्हलाहरुका लागी पोषर् काययक्रम १,००,००० 

२३ 

सामदुातयक र्विालयमा अध्ययनरत कक्षा १ देखी कक्षा ३ सम्म का गरै दललत 
(छारा ) र दललत तथा लोपोवमखु जाततको दवु ैछार र छाराका लागी पोशाक 

र्वतरर् 

५,००,००० 

२४ र्दघय रोग सम्बविी सचेतना काययक्रम एक र्दने लशवीर १,००,००० 

२५ कृर्ष भ्रमर् तथा अवलोकन २,००,००० 

८०२२१३०१२०६ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं६ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ ममयत सम्भार कोष २,००,००० 

२ पसाय टोल जवाहीर महतोको घरदेखी छठु महतोको घरसम्म माटोपरुी गे्रभल ५,००,००० 

३ र्वर्वि लशषयक नाला तनमायर् र बाटो ममयत र अवय ७,००,००० 
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४ 
कलयैा उ.म.न.पा. वडा न.ं ६ पसाय टोल जवाहीर महतोको घरदेखी आवास लमयााँको 
घरसम्म नाला तनमायर् 

१५,००,००० 

५ वडा भरी चााँपाकल जडान ३,००,००० 

६ वडा भररका बाटोमा माटोपरुी गे्रभल १०,००,००० 

७ पसाय चौकदेखी बबरेवि प्रजापतीके सम्म बाटो ढलान १२,००,००० 

८ वडा भररका नालामा स्लेब राख्न े ३,००,००० 

९ साईबर अपराि तथा लाग ुऔषि सम्बविी जनचेतना काययक्रम २,००,००० 

१० वडाका गररब र्वपवन पररवारका बालबाललकालाई ३० र्दने कम्प्यटूर क्लास २,००,००० 

११ िमय सस्कृती तथा प्रवद्यिन १,००,००० 

१२ गभयवती माई तनमन धचकन खाई काययक्रम ३,००,००० 

८०२२१३०१२०७ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं७ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ सरु्दरट कलवालको घर देखी श्री साहको घर सम्म माटोपरुी गे्रभल गने १,५०,००० 

२ मोवारक लमयााँको घरदेखख जलावदीन लमयााँको घरसम्म बाटो ढलान नाला र वाल २५,००,००० 

३ होमपाइप (कलभटय) बनाउन ेगाई फारम तनर १,००,००० 

४ बबनोदको घर पछाडी देखी चोकट पासवानको घर सम्म गल्लीको बाटो ममयत गनय ५०,००० 

५ लसताराम मास्टरको घरदेखी मखुलालको घरसम्म बाटो ढलान गने १०,००,००० 

६ रामबाब ुमहतोको घर देखी उमेश यादवको घर सम्म माटोपरुी गे्रभल गने १,००,००० 

७ मदसायको गेट देखी राजन लमयाको जग्गा सम्म माटोपरुी गे्रभल गने १,००,००० 

८ नाथुको गल्ली बाटो ढलान र नाला ३,००,००० 

९ बबबबि खचय बाटो ममयत र नाला तनमायर् १,००,००० 

१० वडा कायायलयको लागी ल्यापटप खरीद १,००,००० 

११ आिारभतु स्वास््य केवि बरैरया रंगपरु ७ का लाधग व्यवस्थापन २,५०,००० 

१२ भ्रमर् खचय ५०,००० 

१३ छठपजुा तथा दगुाय पजुा खचय २,००,००० 

१४ दगुाय उच्च मा.र्व. स्कुल शकै्षक्षक लशक्षक व्यवस्थापन ६,००,००० 

१५ खानेपानी िारा ४,००,००० 

१६ लक्षक्षत बगय ५,००,००० 

८०२२१३०१२०८ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं८ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ मख्तमको गेटदेखी दक्षक्षर् जाक्रकर हुसेन चुररहारको घरसम्म माटोपरुी ग्रेभल १,५०,००० 

२ खानेपानी िारा चपाकल जडान कायय ५,००,००० 

३ 
गरे्श राउत कुलमयको खतेतनर रहेको अिुरो नाला नदीसम्म तनमायर् र कलभटय 
ढलान 

८,००,००० 

४ वडा कायायलयको ब्यवस्थापन २,००,००० 

५ नाला तनमायर् कायय मोख्तम जाने बाटो ५,००,००० 

६ बरेवादेखख सखु्लयैा पोखरी जाने नयााँ सडक तनमायर् ७,००,००० 

७ सातोमाइ मरं्दर तनमायर् कायय ५,००,००० 
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८ शकंरको घरदेखी दक्षक्षर् हुदै जुमा लमयााँको घरसम्म नाला तनमायर् ४,००,००० 

९ 
महवथ महतो कोइरीके घरदेखी उमाशकंर कहारको घरसम्म नाला र बाटो ढलान 

तनमायर् 
५,००,००० 

१० तपसी महतो कोईरीके घरदेखी उत्तर नयााँ सडक माटोपरुी गे्रभल कायय ८,००,००० 

११ खपरताता स्कुलमा ममयत सभंार ४,५०,००० 

१२ र्वर्वि ( नाला रोड र दैर्व प्रकोप तथा कम्प्यटूर ताललम ) ५,००,००० 

१३ गभयवती तथा सतु्केरीको पोषर् काययक्रम २,००,००० 

१४ मर्हलाहरुको लाधग सीपमलुक काययक्रम ३,००,००० 

८०२२१३०१२०९ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं९ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ टेग्ररहर टोलमा छठीघाट तनमायर् तथा नदी तनयवरर् गने कायय १०,००,००० 

२ लोधिया टोलको मखु्य बाटोको नाला ममयत र स्लेबको कायय गने ३,००,००० 

३ 
रामपरु, लोधिया र टेग्ररहर टोलको र्वलभवन बाटोमा माटो परुी गे्रभल गने, दैवी 
प्रकोप, ममयत सम्भार कायय गनय ७,००,००० 

४ लोधिया टोलमा िमयशाला तनमायर् कायय गने ७,००,००० 

५ 
रामपरु टोलको लशवमन्वदर देखी लभखर महतो नतुनयाको घरसम्म बाटो ढलान तथा 
नाला तनमायर् कायय गनय २०,००,००० 

६ वडामा िारा गाड्ने/जडान गने ७,००,००० 

७ रामपरु टोलको मखु्य बाटोमा नाला ममयत सम्भार तथा स्लेबको कायय गनय ७,००,००० 

८ लशक्षा, स्वास््य तथा क्लबको लाधग ४,००,००० 

८०२२१३०१२१० कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं१० 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ 
पे्रम राउत वरैको घरदेखी बजृभषुर् ठाकुरको घरहुदै मकेुश ठाकुरको घरसम्म रहेको 
बाटो पक्की सडक ढलान गने 

४,००,००० 

२ कृर्ष लसचाई गनय लठा केबल समेत जडान कायय १०,००,००० 

३ वडा न.ं १० मा रहेको स्वास््य चौकी ममयत तथा रंगरोगन कायय १,५०,००० 

४ 
मर्टअवाय ठुलो नहर चौक सार्वक वडा न.ं ९ मा रहेको मलु चौक चौतक्रफय  बाटो 
भएको चौकमा रहेको शौचालय ममयत 

१,००,००० 

५ 
वडा न.ं १० अवतरगत रहेको मर्टअवाय छोटी भवसारतनर रहेको सावयजतनक शौचालय 
ममयत सम्भार गरी सचंालन गने 

१,५०,००० 

६ 
वडा न.ं १० मर्टअवायमा रहेको परुानो बजार सेडतनर बबधग्रएको ठााँउमा माटोपरुी 
बजार सेड सचंालन गने तफय  ३,००,००० 

७ 
सार्वक वडा न.ं ९ मा रहेको मर्टअवाय मानवत कालो पर मलु सडकदेखी भरदलुी 
राउत कुमीको घरसम्म पक्की सडक ढलान तफय  २,००,००० 

८ 
बलसर लमयााँ ठकुराईको घरदेखी मसुा लमयााँको घरहुदै मर्टअवाय मानवत मलु सडक 
सम्म पक्की नाला तनमायर् 

७,००,००० 

९ 
श्री नेपाल रान्रिय प्राथलमक र्वद्यालय मर्टअवाय वडा न.ं १० मा रहेको र्वद्यालयमा 
सामाग्रीहरु जस्त ैडके्स, ब्रेवच आदी ३,००,००० 
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१० वडा न.ं १० अवतरगत खानपेानी हैण्ड पम्प िारा जडान तफय  १५,००,००० 

११ वडा न.ं १० अवतरगत बबधग्रएर बाटोघाटो ममयत गनय ५,००,००० 

१२ लभखारी ठाकुरको घरदेखी नाथु ठाकुरको घरसम्म पक्की सडक ढलान तफय  २,००,००० 

१३ वडा न.ं १० को कायायलयलाई ममयत तथा रंगरोगन गने कायय २,५०,००० 

१४ भ्रमर् तफय  छुट्याईएको रकम २,५०,००० 

१५ 
कक्षा १० मा अध्ययनरत तथा एसईई पास गरेका र्वद्याथीहरुलाई तनशलु्क 

कम्प्यटुर ताललम गराउने 
५,००,००० 

८०२२१३०१२११ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं११ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ यस टोलमा ब्रह्मबाबा मन्वदर तनमायर् गने ३,००,००० 

२ यस कलयैा उ.म.न.पा. वडा न.ं ११ मा सावयजतनक िमयशाला तनमायर् कायय गने ७,००,००० 

३ यस टोलमा र्वलभवन पन्क्क नाला तनमायर् गने १६,००,००० 

४ यस वडाको र्वश्मभरपरु टोलमा र्वलभवन ठााँउहरुमा माटोपरुी ग्रेभल गने कायय ४,००,००० 

५ यस र्वश्मभरपरु टोलमा रहेको अिुरो शकंरजी मन्वदर तनमायर् कायय गने ५,००,००० 

६ यस वडा लभर बबलभवन ठाउाँमा बाटो ममयत कायय गनय ३,००,००० 

७ यस वडा न.ं ११ मा र्वलभवन टोलहरुमा खानेपानी कलिारा जडान गने कायय १०,००,००० 

८ 
यस वडा न.ं ११ अवतरगत र्वलभवन टोलहरुमा आकश्मीक अवस्थामा पोल तार 

जडान कायय गनय २,००,००० 

९ यस वडा न.ं ११ वडा सलमततको कायायलय व्यवस्थापन लाधग र्वतनयोन्जत रकम ३,००,००० 

१० 
यस वडा न.ं ११ मा पने ततनवटै आिारभतु प्रा. र्वद्यालयमा स्कुल रसेको व्यवस्था 
गने 

७,००,००० 

११ 
बाल र्ववाह तथा बहु र्ववाह र्वरुद्ि अलभमखुीकरर् काययक्रम गोरठी गने साथै 
पोषर् काययक्रम सचंालन गने 

५,००,००० 

८०२२१३०१२१२ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं१२ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ 
जोधगवि पासवानको घर देखी असेसर पासवानको घरसम्म नाला बाटो ढलानको 
कायय 

१,००,००० 

२ वडा कायायलय ममयत तथा व्यवस्थापन २,५०,००० 

३ 
बाढी पर्हरो तथा सरेही पानी तनयवरर्को लाधग िमयनगरमा बनेको बाटोके लाधग 
पाईप खररद 

१,००,००० 

४ 
िमयनगरमा र लशतलपरुमा र्वद्यतु र्वस्तारको लाधग पोल तार खररद तथा ममयतको 
कायय ५,००,००० 

५ 
राजा हुसेनको घरदेखी मोहन यादव र नरलसङ्गको घरको अगाडी सम्म माटोपरुी 
ग्रेभल 

१,००,००० 

६ सावयजतनक कायय तथा बाटो नाला ममयत सभंार काययको लाधग ४,५०,००० 

७ लशतलपरुमा सातोमाई मवदीरको कायय ४,००,००० 

८ स्वास््य ससं्था िमयनगर व्यवस्थापनको लाधग १,००,००० 

९ लशतलपरुमा स्कुलमा प्रखाल ममयत तथा रंगरोगनको कायय ३,००,००० 
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१० सपहीमाई स्थलमा सावयजतनक शौचालय तनमायर्को कायय २,५०,००० 

११ िमयनगर मन्स्जदमा टायल्स तथा पाटीसन रेललङ्गको कायय २,००,००० 

१२ श्री ने.रा.मा.र्व. िमयनगरमा सरस्वती मवदीर तथा रान्रिय झण्डा स्थापनाको कायय १,५०,००० 

१३ केदार प्रसाद यादवको घर देखी नालासम्म बाटो ढलानको कायय ५,००,००० 

१४ 

अिुरो ढलान तथा नाला तनमायर्को काययहरु । र्दनेश्वर केशरीको घरदेखी प्रभकुो 
दोकान सम्म । र्दनेशको घरदेखी सवयदेवको घरसम्म । गनेुरा केशरीको घरदेखी 
नथुनीको घरसम्म नाला र बाटो ढलान । 

१०,००,००० 

१५ वडा न.ं १२ को लाधग चापाकल जडानको लाधग ५,००,००० 

१६ लसतारामको घरदेखी अमेरीकाको घरसम्म माटोपरुी गे्रभलको कायय १,००,००० 

१७ 
सरसफाई तथा फोहरमलैा व्यवस्थापन टोल लशतलपरु, िमयनगरको लाधग डस्टर्वन 
खररदको कायय ३,५०,००० 

१८ कम्प्यटुर ताललम िमयनगर तथा लशतलपरुका लाधग ३,००,००० 

१९ साइबर अपराि तथा लाग ुऔिषी सम्बविी जनचेतथा काययक्रम ३,००,००० 

२० लशतरपरुमा मआुमाई मेला तथा छठ पजुा १,००,००० 

२१ िमयनगरमा दशहरा मेला, सपही मेला दंगल कुस्ती तथा छठ पजुा ३,००,००० 

२२ वडा न.ं १२ वडा कायायलयको जनप्रतततनिी र वडा कमयचारीको भ्रमर् काययक्रम १,५०,००० 

८०२२१३०१२१३ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं१३ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ र्वर्वि (मनोरञ्जन, र्वपत व्यवस्थापन, ममयत सम्भार आदी) ५,००,००० 

२ 
छोटकी फुलवररयामा सडकमा माटो पनेु सडक ममयत गने सडक गे्रभल गने सडक 
ढलान गने नाला तनमायर् गने कायय वापत 

१९,००,००० 

३ 
बललरामपरु टोलमा सडकमा माटो पनेु सडक ममयत गने सडक गे्रभल गने सडक 
ढलान गने नाला तनमायर् गने कायय वापत 

३०,००,००० 

४ दहेज प्रथा, बाल र्ववाह सम्बन्वि जनचेतना मलुक ताललम ५,००,००० 

५ बौधिमाईको मेलाका लाधग । छोटकी फुलवररया । १,००,००० 

६ मर्हला र्हसा तनयवरर् सम्बन्वि जनचेतना मलुक ताललम ५,००,००० 

८०२२१३०१२१४ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं१४ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ वडा लभर आवश्यक ठााँउहरुमा र्वद्यतुतकरर् काययको लाधग ५,००,००० 

२ लक्ष्मीतनया गााँउमा रहेको नालाको लाधग स्लेब ढलान काययको लाधग ५,००,००० 

३ 
बिवन गााँउ, न्जतपरु गााँउ र लक्ष्मीतनया गााँउको लाधग चााँपाकल जडान काययको 
लाधग 

१०,००,००० 

४ 

भौरा गााँउमा जयलाल साह तलेीको घरदेखी राजेशको घरसम्म नाला तथा स्लेब 
ढलान कायय, बेफ साहको घरदेखी गोपाल दासको मठ सम्म नाला तनमायर् कायय र 

शम्भ ुसाहको घरदेखी न्जतवेि साहको बााँससम्म माटो परुी गे्रभल कायय गने 

१३,००,००० 

५ पसु्तकालय भवन तथा चौतारा तनमायर् कायय बिवन टोलमा ६,००,००० 

६ बिवन गााँउमा ब्रह्मबाबा मन्वदरलाई रंगरोगन काययको लाधग १,००,००० 

७ बिवन गााँउमा छठु साहको घरदेखी जादो लालको घरसम्म नाला तनमायर् काययका ६,००,००० 
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लाधग 

८ भौरा गााँउमा आवश्यक ठााँउहरुमा चापाकल जडाको लाधग १०,००,००० 

९ बिवन गााँउमा ओमशान्वत ससं्थाको लाधग भवन तनमायर् कायय ५,००,००० 

१० भपैरी आउने काययको लाधग ४,००,००० 

८०२२१३०१२१५ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं१५ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ बकुलर टोलमा रहेको राजा जम्मे मन्स्जदको ममयतको लाधग २,००,००० 

२ बकुलर टोलमा रहेको अिुरो मन्वदरको ममयत सम्भार काययको लाधग ३,००,००० 

३ बकुलर टोलमा रहेको श्री महावीर ने.रा,प्रा.र्व. लाई ममयत सम्भारको लाधग २,००,००० 

४ खम्वा िमयशालाको कम्पाउण्ड वाल तनमायर् तथा अवय कायय ५,००,००० 

५ बकुलर टोलमा रहेको नरुी जाम्मे मन्स्जदको लाधग ममयत सम्भार गनयको लाधग २,००,००० 

६ खम्वा र सनुरतनया टोलमा कृर्ष र्वद्यतुी करर् गनयको लाधग ७,००,००० 

७ बकुलर टोलमा रहेको रामजानकी मन्वदरको ममयत सम्भारको लाधग ५०,००० 

८ यस वडा न.ं १५ वडा कायायलयको ममयत सम्भार काययको लाधग ३,००,००० 

९ कवलपरु टोलमा बाटो ढलान तथा नाला तनमायर्को लाधग ५,००,००० 

१० यस वडा १५ मा आवस्यक हेरी ठाउाँ  ठााँउमा िारा जडान गनयको लाधग ३,००,००० 

११ खम्वा टोलमा रहेको मन्स्जदको रंगरोगनको लाधग ३,००,००० 

१२ खम्वा टोलमा रहेको राम जानकी मन्वदर ममयत सम्भार गनयको लाधग ५०,००० 

१३ बकुलहरमा रहेको स्वास््य चौकीको ममयत सम्भारको लाधग २,००,००० 

१४ बकुलर टोलमा कृर्ष र्वद्यतुीकरर् काययको लाधग २०,००,००० 

१५ खम्वा टोलमा छठी घाट ममयत गनयको लाधग १,००,००० 

१६ कवलपरु टोलमा रहेको श्री राम जानकी मन्वदरमा व्यवस्थापन काययको लाधग १,००,००० 

१७ खम्वा टोलमा रहेको तन.मा.र्व.मा शकै्षक्षक व्यवस्थापनको लाधग ५,००,००० 

८०२२१३०१२१६ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं१६ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ अिुरो बाटो ढलान दोहरी १,००,००० 

२ माटो गे्रभल ढलान वा बबितुीकरर् मझौललया १०,००,००० 

३ बाटोमा नाला ढलान सडक ममयत वा अवय तनमायर् कायय १०,००,००० 

४ र्वद्या नगर ब्रह्म स्थान चौतारा तनमायर् भईु ढलान तथा खानेपानी िारा ५,००,००० 

५ िमयशाला रंगरोगन तथा पखंा टेबलु कुलसय पकडी १,००,००० 

६ वडा कायायलय देखी ततनकुनवा जाने बाटो तथा नाला तनमायर् १,००,००० 

७ खानेपानी चापाकल जडान र सामाग्री खररद मझौललया ५,००,००० 

८ 
खझटकैया टोलमा ईलसडीको कम्पाउण्ड वाल तथा अततक्रलमत पनैीको जग्गामा 
माटोपरुी कृर्ष बाटो तनमायर् 

७,००,००० 

९ मन्स्जद गेट तनमायर् मझौललया १,००,००० 

१० खझटकैयामा हयमुपाइप खरीद १,००,००० 

११ खझटकैया टोलमा नाला तथा बाटो ढलान र िारा जडान कायय तथा अवय ७,००,००० 

१२ रामजानकी मन्वदर रंगरोगन मझौललया १,००,००० 
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१३ मर्हलाहरुका लाधग लसलाई कटाई ताललम सचंालन २,००,००० 

१४ वडा कायायलय सामाग्री खररद तथा र्वर्वि खचय २,००,००० 

१५ खझटकैया र्वद्यालय १,००,००० 

१६ 

सतु्केरी वा ५ मर्हना नाघेका गभयवती मर्हलालाई पौन्रटक आहार वापत प्रतत मर्हला 
रु २००० उपलब्ि गराउने अथवा वडा अवतरगत रहेको र्वद्यालयलाई फतनयचर तथा 
र्वद्याथीलाई पोशाक उपलब्ि गराउने 

५,००,००० 

१७ र्वद्यतुतय हान्जरी मेलशन १,००,००० 

१८ कृर्ष तथा साना उद्यम व्यवसाय भ्रमर् ३,००,००० 

१९ सोना र्वश्वनाथ आिारभतु र्वद्यालय १,००,००० 

८०२२१३०१२१७ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं१७ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ अिुरो िमयशाला क्रफतनलसङ्ग कायय ७,००,००० 

२ बाटो ममयत काययको लाधग माटो परुी गे्रभल कायय गने ५,००,००० 

३ िारा जडान कायय १०,००,००० 

४ कृर्ष काययको लाधग कृर्ष र्वद्यतुीय तार पोल र नयााँ िावसफमयर जडान कायय ५,००,००० 

५ कृर्ष काययको लाधग कृर्ष र्वद्यतुीय तार पोल र नयााँ िावसफमयर जडान कायय ७,००,००० 

६ दललत िमयशाला तनरको पक्की बाटो ढलान तनमायन कायय १,००,००० 

७ 
रामदयालको गावास देखख ग्रहर् साहको खेत सम्म १३ क्रफट बाटोमा माटो परुी 
गे्रभल गने 

५,००,००० 

८ ज्ञानीको घर देखख मदनको घर सम्म बाटो र पक्की नाला ढलान कायय ४,००,००० 

९ श्री महावीर ने.रा.मा.र्व.को भईु ढलान, कम्पाउण्ड वाल धग्रल गेट ५,००,००० 

१० 
वडा कायायलयको ममयत, चपी ममयत ढोका िारा जडान पानी ट्यावकी लगायत अवय 
र्वर्वि खचय ३,००,००० 

११ अस्मसान घाट तनमायर् २,००,००० 

१२ 
हरेरामको पसल देखख लशवदयाल पासवानको घर सम्म नाला सर्हतको बाटो ढलान 

कायय २,००,००० 

१३ नतयम लमयाको घर शर्हदगटे सम्म पक्की नाला तनमायर् कायय ३,००,००० 

१४ बाल र्ववाह र्वरुद्ि अलभमखुखकरर् काययक्रम ५,००,००० 

१५ आिारभतु स्वास््य सेवा केवि ब्रह्मपरुीलाई सर समान खररद तथा काययक्रम गनय १,००,००० 

८०२२१३०१२१८ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं१८ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ राम जानकी मन्वदर देखख मेन रोड सम्म बाटो छुट्याइ माटो पनेु कायय १,००,००० 

२ पतौराको िमयशालामा शौचालय, िस.सीडी. तथा जलमन ढलान ६,५०,००० 

३ ठूलो मनगढवा क्लब भवन तनमायर् ६,००,००० 

४ भरवललयामा माइ ब्रह्म मन्वदर तनमायर् सो मन्वदर नन्जक जान बाटो तनमायर् ५,००,००० 

५ श्री ने रा मा र्व मोततसर-७ को कक्षा कोठा ममयत समते अवय कायय २,५०,००० 

६ र्वलभवन ठाउाँमा र्वद्यतु पोल तार र्वस्तार ३,००,००० 

७ नयााँ बाटो तनमायर् १,००,००० 
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८ दरबारी िमयशाला ढलान ५,००,००० 

९ खानेपानी िारा जडान ३,५०,००० 

१० िावसफरमर खररद तथा जडान ५,५०,००० 

११ मेन बाटो ममयत १,००,००० 

१२ सानो मनागढवाको ऐलानी जग्गा छुट्याई छठघाट तनमायर् ६,००,००० 

१३ कम्प्यटुर अपरेटर (प्रा.बब.) तनयकु्त दैतनक ज्यालादारी ३,२३,००० 

१४ पश ुभ्याकलसन तथा कमयचारी व्यवस्थापन २,३४,००० 

१५ वडा कमयचारी व्यवस्थापन (सहयोगी) दैतनक ज्यालादारी २,३४,००० 

१६ स्वास््य चौकी व्यवस्थापन ४,००,००० 

१७ वडा प्रहरी व्यवस्थापन दैतनक ज्यालादारी २,३४,००० 

१८ श्री ने रा मा र्व मोततसरको लशक्षक व्यव्थापन ३,५०,००० 

१९ िमय सांस्कृतत १,२५,००० 

८०२२१३०१२१९ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं१९ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ इनरवाको कब्रस्तानमा माटो परुी दाह गहृ घर तनमायर् ५,००,००० 

२ आवश्यक्ता अनसुारको ठाउाँमा र्वद्यतु पोल र तार जडान २,५०,००० 

३ इनारवा र पचायपरुमा खानेपानी िारा जडान ६,००,००० 

४ र्वर्वि सडक तथा नाला ममयत २,७५,००० 

५ इनारवाको सखुाडी पडंडतको घर देखख रान्जवि पडंडतको घर सम्म माटो पनेु कायय १,००,००० 

६ 
ईनावायमा रहेको रािेकृरर् माई मन्वदरमा १ थान लशवमन्वदर र शौचालय तनमायर् 
कायय ५,५०,००० 

७ लशवनारायर्को घर देखख मलु बाटो सम्म बााँकी रहेको बाटो र नाला तनमायर् कायय ७,००,००० 

८ पचायनपरुको कब्रस्तानमा माटो परुी दाह गहृ घर तनमायर् १०,००,००० 

९ पचायनपरुमा रहेको सावयजनीक िमयशालामा वायरीङ्ग, पङ्खा र बत्ती लगाउन े १,००,००० 

१० ईनारवा स्कुलमा शौचालय तथा बेवच तनमायर् ३,००,००० 

११ इनरवाको सखुाडी पडंडतको घर देखख िुरन राउतको घर सम्म बाटो ममयत कायय ५०,००० 

१२ 
वडा न ं१९ का जनप्रतततनिीज्य ुअवय कमयचारी तथा वडा बासीज्यहूरुको लाधग 
क्षमता बदृ्धि अवलोकन भ्रमर् 

२,७५,००० 

१३ बालर्ववाह काययक्रम २,५०,००० 

१४ मर्हला र्हसंा जनचतेना मलुक काययक्रम २,००,००० 

१५ यस वडामा रहेका जेरठ नागरीकलाई सम्मान काययक्रम ३,५०,००० 

१६ 
यस वडाका र्वद्यालयहरुमा पढ्ने छार-छाराहरुलाई जतुा, टाई, बेल्ट, ब्याग र्वतरर् 
कायय ७,५०,००० 

१७ 
पचायनपरुमा रहेको स्वास््यचौकीमा शौचालय, िारा, टंकी तनमायर् र आवश्यक्ता 
अनसुार सामान खररद 

२,५०,००० 

८०२२१३०१२२० कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं२० 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ ररगं बााँि ममयत १०,००,००० 
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२ मदशाय ईसलालमया बसतपरुको अिुरो भवन तनमायर् १०,००,००० 

३ वातावरर् तथा सरसफाई जनचेतना काययक्रम २,००,००० 

४ नसरुल्लाह लमया को घर देखख गतन लमयाको घर सम्मको बाटो पक्की ढलान ५,००,००० 

५ 
मोनाफ लमयाको जलमन देखख मसु्तजाबबर रहमानको जलमन सम्मको बाटो नयााँ 
तनमायर् गनय २,००,००० 

६ ईनार देखख अलशन लमयाको घर सम्मको बाटो ममयत र पक्की ढलान ६,००,००० 

७ मसरतलल देवान र जलमल अख्तरको घर अगाडी कल्भयट तनमायर् ६,००,००० 

८ सोक्षक्ष घाट देखख कब्रस्तान सम्मको ररङ्गबााँि ग्रेभल ६,००,००० 

९ गााँउको पवूय र पन्श्चम तफय  रहेको नहरीको बाटोमा माटोपरुी गे्रबल ममयत ५,००,००० 

१० गररब असहाय र्वद्याथीलाई कम्प्यटुर ताललम २,५०,००० 

११ वडा कायायलय व्यवस्थापन तफय  ५,००,००० 

१२ मर्हला र्हसंा तथा घरेल ुर्हसंा तफय  १,५०,००० 

१३ सदु्ि खानेपानी चकेजााँच गनय ४,००,००० 

८०२२१३०१२२१ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं२१ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ श्री जनज्योती प्रा.र्व. मा सेडको छाना तनमायर् तथा फतनयचर ३,००,००० 

२ भलरु्हया मठमा गरे्श र पावयती मन्वदर तनमायर् ५,००,००० 

३ र्वलभवन ठाउाँमा लसचााँइको लाधग तार पोलको लाधग १५,००,००० 

४ 
उपा बरईको खेत देखख अलल असगर लमयााँको खेतसम्मको नयााँ बाटो तनमायर् तथा 
माटो पनेु कायय १,५०,००० 

५ 
खम्वा राज बहादरु चौिरीको घर देखख दक्षक्षर् भरोस यादवको घरसम्म बाटोमा 
माटो परुी ग्राभेल गने कायय ५०,००० 

६ 
भोडाहा आिारभतु स्वास््य चौकी कम्पाउण्ड तनमायर् बबजुली बत्ती जडान गेट 
तनमायर् र िारा समेत 

१०,००,००० 

७ राम भरोसको खेत देखख पवूय जाने बाटोमा माटो परुी ढलान कायय ६,००,००० 

८ मनु्स्लम टोल गोलमझा (इदगाहा) माटो पनेु कायय २,५०,००० 

९ मर्दलवा टोलको र्वलभवन बाटोमा माटो पनेु कायय १,००,००० 

१० 
खम्वा मसुहर टोलको नयााँ ढलान बाटो देखख पवूय र दक्षक्षर् जाने लसयाराम राउतको 
घरसम्म नयााँ बाटो माटो पनेु कायय ५,००,००० 

११ पसाहा खोला बहाव पररवतयनको लाधग ४,००,००० 

१२ सगरर्दना हनमुान मन्वदर वरीपरर माटो पनेु कायय ५०,००० 

१३ िमय ससं्कृतत प्रवियन २,००,००० 

१४ वडाको गततर्वधि झन्ल्कने पाश्वयर्वर क्रकताब छपाई १,००,००० 

१५ तपी मा.र्व. मा +२ सचंालन तथा व्यवस्थापन खानेपानी टंकी समेत ५,००,००० 

१६ खेलकुद काययक्रमको लाधग ३,००,००० 

८०२२१३०१२२२ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं२२ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ िोिामा कृर्ष लसचााँईका लाधग र्वद्यतुीकरर् गनयका लाधग १०,००,००० 
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२ वडाभरीको बाटोहरूलाई ममयत सम्भार गनय ४,००,००० 

३ मर्दलवामा कृर्ष लसचााँईका लाधग र्वद्यतुीकरर् गनयका लाधग १०,००,००० 

४ मटेररयामा कृर्ष लसचााँईका लाधग र्वद्यतुीकरर् गनयका लाधग १०,००,००० 

५ 
मटेररया टोलमा लभरी बाटोहरू ढलान तथा सामदुातयक अिुरो भईु ढलान तनमायर् 
गनय १०,००,००० 

६ 
मर्दलवामा र्हवद ुिमायवलीहरुका लाधग ब्रह्मबाबामा कम्पाउण्डवाल तथा मन्वदर 
तनमायर् गनय १०,००,००० 

७ वडाभरीका कृषकहरूलाई ७५ प्रततशत अनदुानमा स्प्रेयर टंकीका लाधग ५,००,००० 

८ वडा कायायलय व्यवस्थापन गनय १,००,००० 

९ मटेररया स्वास््य चौकी व्यवस्थापन ५,००,००० 

८०२२१३०१२२३ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं२३ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ कोइररया टोला मेनरोड देखख गोबियन महतोको घरसम्म माटो परुी ग्राभेल ५,००,००० 

२ 
रामचवि भडेडहरको घरदेखख जौवाद महमदको घरसम्मको बाटो ढलान तथा नाला 
तनमायर् 

७,००,००० 

३ 
भतौडामा र्वश्वनाथ राउत कुमीको घरदेखख मेन रोडसम्म बाटो ढलान तथा नाला 
तनमायर् 

२,००,००० 

४ 
बरैाटपरु परुनका टोल पडंीजीको घरदेखख छठी घाटसम्मको बाटो ढलान तथा नाला 
तनमायर् 

५,००,००० 

५ र्वर्वि नाला तनमायर् र बाटो ममयत र अवय २,००,००० 

६ वडा कायायलयको झ्याल, ढोका र शौचालय ममयत तथा रंगरोगन ३,००,००० 

७ बरैाटपरु नयकाटोल अिुरो छठीघाट तनमायर् ८,००,००० 

८ भतौडा रामजानकी मन्वदर ममयत तथा रंगरोगन १,००,००० 

९ वडाभरी लसचााँईको लाधग कृर्ष र्वद्यतुीकरर् गनय तार पोल जडान २०,००,००० 

१० 
बरैाटपरु नयकाटोलमा रहेको स्कुल कम्पाउण्डवालमा प्लारटर तथा ममयत 

(प्रिानमवरी स्वरोजगार काययक्रमबाट मजदरुी व्यहोने गरी) ३,००,००० 

११ बरैाटपरु परुनका टोल छर्ठघाटको छेउमा खेल मदैानमा माटो परुी बराबर गने १,००,००० 

१२ बकृ्षारोपन २,००,००० 

१३ कृषक अवलोकन भ्रमर् १,००,००० 

१४ र्वद्याथीहरूको लाधग कम्प्यटुर ताललम १,५०,००० 

१५ 
वडालभर रहेका दइुटै स्कुलका र्वद्याथीहरूलाई टाई बेल्ट जुत्ता मोजा तथा बगै 
र्वतरर् 

३,००,००० 

१६ 
भतौडा स्वास््य चौकीको व्यवस्थापन सलमतत तथा कमयचारी बठैकमा खाजा खचयको 
लाधग 

५०,००० 

८०२२१३०१२२४ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं२४ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ 
टोल सखुइमा रामायर् चौिरीको घर देखी लससमन चौिरीको घर सम्म नाला 
तनमायर् तथा नाला ममयत सभंार तथा लससमन चौिरीको घर अगाडीको् बाटोमा २,५०,००० 
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ह्यमुपाइप जडान गनयको लागी 
२ टोल सखुइमा अिुरो ढलान देखी र्पच बाटो सम्म बाटो ढलान गनयको लागी ८,००,००० 

३ 

यस वडा अवतगयत टोल दक्षक्षर् मनहवाय कल्भटय सवत ुठाकुरको घर सम्म, श्याम 
चौिरीको घर देखी कुलो सम्म र बबच टोल मनहवायमा कल्भटय देखी बबनोद 

चौिरीको घर सम्म कल्भटय देखी दशरथ चौिरीको घर सम्म नाला तनमायर् गनयको 
लागी 

१०,००,००० 

४ टोल श्रीपरुमा अिुरो ढलान देखी महेश रामको घर सम्म बाटो ढलान काययको लागी ७,००,००० 

५ बस्ती र्वस्तार भएको टोलहरूमा नयााँ पोल तार जडान गनय ५,००,००० 

६ 

यस वडा अवतगयत सखुइ टोलमा अन्म्बका पटेलको घर देखी श्रीराम पटेलको घर 
सम्म, बलराम चौिरीको भखारी देखी सवतोष चौिरीको घर सम्म, डमर चौिरीको 
घर देखी गरे्श चौिरीको घर सम्म, बेलवाडी टोलमा चतरुी ठाकुरको घर देखी 
रामपत पतनहरको घर सम्म, रामअशे्र चौिरीको घरदेखी ललन महतोको घर सम्मको 
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१३ ढोडडया दललत मन्वदर उदघाटन १,००,००० 

१४ स्वास््य चौकी व्यवस्थापन तथा सामाग्री खररद २,५०,००० 



61 
 

८०२२१३०१२२६ कलयैा उप महानगरपामलकािडा न.ं२६ 

मस. नं. योिनाको नाम रकम 

१ वडाभरीका सडक ममयत सम्भार ४,००,००० 

२ 

प्रभ ुभगतको घरदेखख झगरू राउतको घर हुाँदै बागड महतोको घरसम्म तथा हजरत 
लमयााँको घरदेखख पवूयजाने बाटो रमजान लमया असंारीको घरसम्म ग्रेनव र जान 

महमद लमयााँ असंारीको घरदेखख हजरत लमयााँको घरसम्म माटो परुी ग्राभेल 

५,००,००० 

३ रामनारायर् प्र यादवको घरदेखख जगदेव ठाकुरको घरसम्म सडक ढलान ५,००,००० 
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१,००,००० 
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५ मौजे बबजुलपरु टोलमा महाकालेश्वरनाथ मन्वदरकी रंगरोगन तथा झ्याल ढोका २,५०,००० 
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