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मन्तव्य 

स्थानीय सरकारको अनभुलूत र्नतािाई ददिाई सामाशर्क, आलथचक र सांस्कृलतक वहसाविे दररिो नगरपालिका 
लनमाचणका िममा नगरका योर्नाहरुिाई व्यवशस्थत गराउने प्रयासमा थप ईंटाको रुपमा यो मध्यमकािीन 
खर्च संरर्ना तयार गररएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा  ७१ र अन्तरसरकारी 
ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा आधाररत भई तयार गररएको यस संरर्नािे नगरपालिकािे 
लिएको सोर्िाई िमिः रुपान्तरण गनच सघाउने ववश्वास लिइएको छ। उपिब्ध स्रोत तथा साधनिाई 
आवलधक योर्ना र वावषचक बरे्ट बीर् तािमेि गराई नीलत, आवलधक योर्ना, वावषचक बरे्ट र कायचिमको 
शस्थरता र सलुनशितता गनुच मध्यमकािीन खर्च संरर्नाको उद्देश्य रहेको छ। मध्यमकािीन खर्च संरर्ना 
आवलधक योर्ना र ददगो ववकासको िक्ष्य हालसि गने एक महत्वपणुच और्ार हो। सरकारी खर्चमा पारदशिचता 
बढाउन, सावचर्लनक लनकायिाई शर्म्मेवार र र्वाफदेही बनाउन तथा ववत्तीय अनिुासन प्रवर्द्चन गनच यसको 
प्रयोग अपररहायच रहेको छ। यसरी प्राथलमकताका आधारमा बरे्ट तथा साधनिाई सलुनशित गरी सरकारिाई 
साधन स्रोतको अनमुान तथा ववतरणमा सहर्ता भए बमोशर्म मध्यमकािीन खर्च संरर्ना तयार पाररएको हो।  

नगरपालिकाबाट मध्यमकािीन खर्च संरर्ना तयार गने यो पवहिो प्रयास हो। ववषयगत कायाचियबाट प्राप्त 
अप्रिोलधत सूर्ना तथा त्याङ्क एवं छिफिहरूका आधारमा यस खर्च संरर्ना तयार पाररएको छ। संघ र 
प्रदेिका समग्र ववकासका िालग प्राप्त हनेु कायचिमहरुको लनरन्तरता सवहत उक्त योर्नाहरुको पूणच 
कायाचन्वयनको सलुनशितता र नगरपालिकाको आफ्नो श्रोत एवं अन्य साझेदारहरुको हातेमािोबाट यस 
नगरपालिकािे आफ्नो सोर् अनरुुप ददगो तवरवाट ववकासपथ अघी बढ्ने ववश्वास लिईएको छ। मध्यमकािीन 
खर्च संरर्नाको लनमाचण गदाच यस नगरपालिकाको सोर् "आधलुनक कृवष र पयचटकीय क्षेत्रको स्थापना, समनु्नत 
शितगंगा हाम्रो र्ाहना" अनरुूप ववकासका िक्ष्य हालसि गदै “समरृ्द् शितगंगा लनमाचण गने” िक्ष्यमा सहयोग 
पगु्ने ववश्वास नगरपालिकाको रहेको छ। 

यस मध्यमकािीन खर्च संरर्नाको नलतर्ा सूर्क लनमाचण गदाच ददगो ववकासका िक्ष्य, राविय रणलनलत, ववषयगत 
एवम ्क्षेत्रगत गरुुयोर्ना र नगरपालिकाको नीलत तथा कायचिमिाइच आधार मालनएको छ। खर्च संरर्नािाई 
यथाथचपरक र अथचपणुच बनाउन योर्ना र कायचिमिाई प्रथम र दोस्रो प्राथालमकता िममा वगीकरण गररएको 
छ। नलतर्ा सरु्क अनसुारका िक्ष्य प्रालप्तका िालग लनरन्तर र योर्नाबद्घ रुपमा अनगुमन तथा मलु्याङ्कन 
प्रणािीिाई कायाचन्वयनमा िैर्ानपुने हनु्छ। त्यसैिे यो मध्यमकािीन खर्च संरर्ना नगरपालिकाको नीलत 
अनिुासनिाई प्रारशम्भक अबस्था देशख नै प्रभावकारी बनाउन कोिे ढुङ्गा सालबत हनेु अपेक्षा गररएको छ। 
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अन्त्यमा, यस मध्यमकािीन खर्च संरर्ना तर्ुचमा कायचमा संिग्न हनुहुनेु नगरपालिकाका सबै पदालधकारी र 
कमचर्ारीहरू प्रलत वविेष धन्यवाद सवहत ववषयगत कायाचियबाट यस कायचमा सघाउ पयुाचउने सम्पूणच कमचर्ारीमा 
नगरपालिका धन्यवाद ज्ञापन गदचछ।  

 

छवविाि पौडेि 

नगर प्रमखु 
शितगंगा नगरपालिका 
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पररच्छेद १- पररर्य 

१.१ पषृ्ठभलूम 

अघाचखांर्ी शर्ल्िाको दशक्षण र्रेु क्षते्रमा अवशस्थत यो नगरपालिका कररव ६१०.४३ वगच वकिोमीटरमा 
फैलिएको छ।साववक सीतापरु, सवुणचखाि, ठाडा, लसमिपानी, लसर्द्ारा, र्केुना र र्िकेु गा.वव.स. गाभेर लनमाचण 
भएको यस नगरपालिकामा १४ वटा वडाहरू रहेका छन।्०७६ को नगरपालिकाको पाश्वशर्त्र अनसुार यसको 
र्नसंख्या  38,301.00 र पररवार संख्या ९००९ रहेको छ। 

ववकासको िम र समयको अन्तरािसाँगै यस नगरपालिकाको आलथचक तथा सामाशर्क सूर्कहरूमा केही सधुार 
हुाँ Fदै गएता पलन यहांको आलथचक, सामाशर्क, सांस्कृलतक िगायत ववववध क्षेत्रमा रहेका  प्रर्रु सम्भवनािाई 
समवृर्द्मा बदल्न सवकएको छैन। शितगंगा नगरपालिकामा आवलधक योर्ना तर्ुचमा गररएको नभएता पलन 
योर्नाबर्द् ववकासको प्रयास स्वरूप २०७६ मा वहृत नगरपालिका ववकास गरुुयोर्ना तर्ुचमा गररको छ। गरुु 
योर्नाको नीलतगत प्राथलमकता र वावषचक कायचिमको प्राथलमकता बीर् तािमेि नहुाँदा कायाचन्वयन पक्ष कमर्ोर 
हनु पगु्यो। आवलधक योर्ना नभएकािे गरुु योर्नािाई नै आधार मालन यसका िक्ष्य, उद्देश्य एवं नीलतगत 
प्राथलमकतािाई वावषचक कायचिम माफच त कायाचन्वयन गराउन, बरे्ट तर्ुचमा प्रवियािाई यथाथच परक बनाउन, 
नलतर्ामखुी योर्ना तथा कायचिमको छनौट गनच, प्राथलमकता प्राप्त आयोर्नामा बरे्ट सलुनशित गनच तथा 
सावचर्लनक खर्चिाई व्यवशस्थत गरी ववलनयोर्नमा दक्षता ल्याउन आगामी ३ वषचको आम्दानी तथा खर्चको 
प्रक्षेपण सवहतको मध्यमकािीन खर्च संरर्ना तयार गररएको हो।  

१.२ अवधारणा तथा उद्दशे्य 

मध्यमकािीन खर्च संरर्ना सावचर्लनक ववत्त व्यवस्थापनको महत्वपूणच और्ार हो। यसिे उपिब्ध सीलमत 
स्रोत साधनको वस्तलुनष्ठ आंकिन गरी प्राथलमकताको क्षेत्रमा स्रोतको बााँडफााँट गदचछ। यसिे आवलधक 
योर्नाको िक्ष्य, उद्देश्य र नीलतगत प्राथलमकतािाई वावषचक बरे्ट तथा कायचिम माफच त कायाचन्वयन गने 
गराउने व्यवस्था लमिाउाँछ। 

यसको तयारीबाट देहायअनसुारको उद्देश्य हालसि हनेु अपेक्षा गररएको छ -  
(क)  आवलधक योर्ना र वावषचक बरे्ट तथा कायचिमसाँग तादाम्यता कायम गरी स्रोत–साधनको 

ववलनयोर्निाई उपिशब्ध मूिक बनाउन,ु  

(ख) आयोर्नाहरूको प्राथलमकीकरण गनच र प्राथलमकता प्राप्त आयोर्नािाई स्रोतको सलुनशितता 
गनुच,  

(ग) स्थानीय सरकारिाई प्राप्त हनेु मध्यम अवलधको आन्तररक र बाह्य स्रोतको वास्तववक 
अनमुान गरी बरे्ट खाका तर्ुचमा गनुच, 

(घ) सावचर्लनक खर्चिाई बढी प्रभावकारी र कुिि बनाई िशक्षत प्रलतफि सलुनशित गनुच, 
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(ङ) बरे्ट अनमुानिाई यथाथच परक बनाउन।ु 

 

१.३ संस्थागत व्यवस्था 

मध्यमकािीन खर्च संरर्ना तयार गरी कायाचन्वयन गनच स्थानीय तहमा देहाय बमोशर्मको व्यवस्था रहेको 
छ। 

(क)  स्रोत अनमुान तथा बरे्ट सीमा लनधाचरण सलमलत: नगरपालिकाको प्रमूखको अध्यक्षतामा गठन 
भएको यस सलमलतिे आगामी ३ वषचको कूि आम्दानीका स्रोतहरू र खर्चको प्रक्षेपण गने, क्षेत्रगत 
खर्चको सीमा लनधाचरण गने र मध्यमकािीन खर्च तर्ुचमा सम्बन्धी समग्र कायचको लनदेिन गने 
कायच गदचछ। 

(ख)  मध्यमकािीन खर्च संरर्ना प्राववलधक सलमलत\कायचदिः नगरपालिकाको प्रमखु प्रिासकीय 
अलधकृतको संयोर्कत्वमा ववषयगत िाखा वा महािाखा प्रमखु सदस्य र योर्ना िाखा वा 
महािाखा प्रमखु सदस्य सशर्व रहेको प्राववलधक सलमलत वा कायचदििे नगरपालिकाका सबै िाखा 
वा महािाखासाँग समन्वय र सहर्ीकरण गरी लनधाचररत बरे्ट सीमाको पररलधलभत्र रही लत्रवषीय 
खर्चको प्रक्षेपण सवहत मध्यमकािीन खर्च संरर्नाको मस्यौदा तयार गरी ववषयगत सलमलतमा 
प्रस्ततु गने काम गदचछ। 

(ग)  ववषयगत योर्ना तर्ुचमा सलमलतहरुः नगरपालिकामा आलथचक सलमलत, सामाशर्क सलमलत, पूवाचधार 
सलमलत, वन वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन सलमलत र सिुासन तथा संस्थागत ववकास सलमलत 
गरी ५ वटा सलमलत रहने व्यवस्था रहेको छ।यी सलमलतहरूिे स्रोत अनमुान सलमलतबाट प्राप्त 
भएको बरे्ट सीमा तथा मागचदिचन लभत्र रही सलमलतमा पेि भएका योर्ना तथा कायचिमिाई 
ववषयगत रूपमा छिफि, ववश्लषेण र पनुः प्राथलमकता लनधाचरण गरी मध्यमकािीन खर्च संरर्ना 
प्राववलधक सलमलतमा पेि गने कायच गदचछन।्  

(घ)  बरे्ट तथा कायचिम तर्ुचमा सलमलतः उपप्रमूखको अध्यक्षतामा रहने यस   सलमलतिे ववषयगत 
सलमलतबाट प्रस्ताव भएका कायचिम आयोर्नाहरूको लत्रवषीय खर्च प्रक्षेपण सवहत तयार भएका 
ववषयगत मध्यमकािीन खर्च संरर्ना र बरे्टको एकीकृत मस्यौदा तयार गरी स्वीकृलतको िालग 
कायचपालिकामा पेि गने कायच शर्म्मेवारी लनवाचह गदचछ। 

१.४ तर्ुचमा प्रविया 

संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रिासन मन्त्राियबाट र्ारी गररएको स्थानीय तहको मध्यमकािीन खर्च तर्ुचमा 
ददग्दिचनिे लनददचष्ट गरे बमोशर्म शितगंगा नगरपालिकािे देहायको प्रविया अविम्बन गरी यो दस्तावेर् तयार 
गरेको छ। 
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(क) नगरपालिका गठन भए पलछका ववगत पााँर् आलथचक वषचमा भएका उपिशब्धहरूको सामान्य प्रगलत 
समीक्षा,  

(ख) र्ाि ुआलथचक वषच तथा आगामी दईु आलथचक वषचको स्रोत अनमुान तथा बरे्टको सीमा लभत्र ववषयगत 
िाखाहरू, १४ वटै वडा कायाचिय र नगरपालिका वविेषको पूाँर्ीगत खर्च र र्ाि ुखर्चको िालग 
गरेको बााँडफााँट तथा सो को सूर्ना सम्प्रषेण गरेको कायचको पनुराविोकन। 

(ग) नगरपालिकाको मध्यमकािीन खर्च संरर्ना तयारीको िालग प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको 
संयोर्कत्वमा गदठत कायचदििे ववलभन्न ववषयगत सलमलतहरुमा छिफि गराई लत्रवषीय खर्च प्रक्षेपण 
सवहतको मध्यमकािीन खर्च संरर्नाको मस्यौदाको पनुराविोकन। 

(घ) मध्यमकािीन खर्च संरर्ना तयारी सम्बन्धमा नव लनवाचशर्त नगर कायचसलमलतका पदालधकारी तथा 
िाखा प्रमूखहरुिाई २ ददने कायचिािा संर्ािन र मध्यमकािीन खर्च संरर्नािाई अशन्तम रुप 
प्रदान। 

१.५  यसका सीमाहरु 

यस खर्च संरर्ना लनमाचण गदाच राशखएका नगर ववकासका सूर्नाहरु नगरपालिकामा रहेका प्रकािनहरु र 
प्रलतवेदनबाट लिइएका छन।् त्यस्ता प्रकािनहरु प्राप्त नभएको अवस्थामा पदालधकारीसाँगको छिफि र अन्य 
सान्दलभचक सूर्नाहरुमा आधाररत भई अनमुान गरी राशखएको छ। बरे्ट ववलनयोर्नका सूर्नाहरु नगरपालिकाको 
सहभालगतामूिक योर्ना तर्ुचमा अभ्यास र नगरसभामा छिफि भई स्वीकृत भएको बरे्टमा आधाररत रहेको 
छ। केही लबषयक्षेत्रको सूर्क एवं सूर्नाहरु नगरपालिकाको प्रणािीमा र्ानकारी नभएका र दोश्रो श्रोतबाट 
समेत तत्काि प्राप्त गनच नसवकएको हुाँदा अनमुान गनच नसवकएका त्यस्ता सूर्नाहरुको प्रालप्तका िालग कायच 
गनुचपने गरी योर्नाको खास अलभप्रायिाई फरक नपाने गरी खाडि (Gap) हरुिाई तत ्कोिममा नै प्रष्ट हनेु 
गरी नोट िेशखएको छ। त्यस्ता सूर्नाहरुको प्रालप्त र व्यवस्थापन गनच आगामी ददनमा नगरपालिकािे कायच 
गनुचपने हनु्छ। नलतर्ा सूर्क तथा उपिव्धी सम्वन्धमा नगरपालिकािे तयार गने सूर्नाहरुिाई िमिः 
अधावलधक गदै िैर्ानपुने हनु्छ। यो मध्यमकािीन खर्च संरर्ना उपिव्ध सूर्ना तथा र्ानकारीमा आधाररत 
भई नगरपालिकािे वतचमानमा श्रोत पररर्ािन गनच सक्ने सम्भाववत क्षमताको सीमामा रहेर मात्र तयार गररएको 
छ। पलछल्िा २ बषचहरुको खर्च खााँका पलन सोही अनसुार संभाववत श्रोत पररर्ािन क्षमता र प्रलतवद्द 
कायचिमको आकिनमा आधाररत भई गररएको हुाँदा सबै आवश्यकताको सम्वोधनका लबषय अझै समेट्न वााँकी 
नै रहेको छ। नगरपालिकाको यो पवहिो प्रयास भएको हुाँदा र्नप्रलतलनलध र कमचर्ारीको र्ानकारीमा रहेका 
सम्भव भएसम्मका सूर्नाहरु समेटी यसिाई तयार गररएको छ।  
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पररच्छेद २ - मध्यमकािीन खर्च संरर्ना 
२.१ पषृ्ठभलूम 

सावचर्लनक खर्चमा  ववलनयोर्न कुििता, कायाचन्वयन दक्षता र ववत्तीय सिुासन कायम गरी सावचर्लनक स्रोतको 
प्रभावकारी व्यवस्थापन गनच मध्यमकािीन खर्च संरर्ना एउटा महत्वपूणच और्ारको रूपमा रहेको छ। 
सावचर्लनक ववत्त व्यवस्थापनिाई र्सु्त र दरुुस्त तलु्याउंदै आवलधक योर्नाका िक्ष्य, उद्देश्य र नीलतगत 
प्राथलमकतािाई वावषचक बरे्ट तथा कायचिम माफच त कायाचन्वयन गनच मध्यमकािीन खर्च संरर्ना तयार 
गररन्छ।साथै स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोशर्म गाउाँपालिका तथा नगरपालिकािे 
आफ्नो अलधकार क्षेत्रका ववषयमा आवलधक, वावषचक, रणनीलतक, ववषय क्षेत्रगत मध्यमकािीन तथा दीघचकािीन 
योर्ना बनाई िागू गनुचपने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ िे 
गाउाँ वा नगरसभामा रार्स्व र व्ययको अनमुान पेि गदाच लत्रबषीय खर्च प्रक्षेपण सवहतको मध्यमकािीन खर्च 
संरर्ना समेत पेि गनुचपने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैिे ववत्तीय सिुासन र कानूनी आवश्यकता पूरा गनच यो 
मध्यमकािीन खर्च संरर्ना तयार गररएको हो। 

२.२ सोर्, उद्दशे्य तथा रणनीलत 

सोर्ः  "आधलुनक कृवष र पयचटकीय क्षेत्रको स्थापना, समनु्नत शितगंगा हाम्रो र्ाहना" रहेको छ। 

िक्ष्यः  “समरृ्द् शितगंगा लनमाचण हनेु”। 

उद्दशे्यहरु: 

क. कृवष तथा गैह्र कृवष क्षेत्रमा रहेका सबै आलथचक सम्भावनाहरूको उपयोग गनुच, 
ख. शिक्षा, स्वास््य सेवाको ववकास एवं सामाशर्क सिशक्तकरण गनुच, 
ग. ददगो पूवाचधारको ववकास गनुच, 
घ. ववकास र वातावरण बीर् सन्तिुन कायम गनुच, 
ङ. सिुासन कायम गनुच   

 

समवष्टगत रणनीलत 

१. कृवष, पयचटन, उद्योग, वाशणज्य िगायतका आलथचक क्षेत्रको ववकास गरी आय र रोर्गारीका 
अवसरको ववृर्द् गने, 

२. शिक्षा, स्वास््य, खानेपानी र्स्ता आधारभतू सेवाहरूमा नागररकको पहुाँर् ववस्तारका साथै िैवङ्गक 
ववकास एवं सामशर्क सिशक्तकरण गने, 

३. गणुस्तरीय तथा वातावरण मैत्री एवं ववपद प्रलतरोधी पूवाचधारको ववकास गनुच, 
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४. वन तथा वातावरण संरक्षण गने,  

५. प्रभावकारी ववपद व्यवस्थापनिाई गने, 
६. गणुस्तरीय सेवा प्रवाह गने। 

२.३ मध्यमकािीन आलथचक खाका  
शितगंगा नगरपालिकाको समष्टीगत मध्यमकािीन आलथचक खाका  

ि.सं. 
 

सूर्क 

 

एकाइ 

 

गत आ.व.को 
उपिशब्ध 

 

र्ाि ु
आ.व.को 
अनमुालनत 
उपिशब्ध 

 

मध्यमकािीन िक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ वावषचक उत्पादन 
रु. 

िाखमा 
3,466 3,639 3,821 4,012 4,213 

१.१ 
कृवष (औसत 
उत्पादन 

रु. 
िाखमा 

1,079 1,133 1,190 1,250 1,313 

१.२ 
गैर कृवष (उद्योग र 
सेवा) 

रु. 
िाखमा 

50,247 52,759 55,397 58,167 61,075 

२ 
औषत पाररवाररक 
आय 

रु. 654,899 687,644 722,026 758,127 796,033 

३ 
उद्योग, व्यापार र 
व्यवसाय 

संख्या 834 917 1009 1110 1221 

४ 
औपर्ाररक क्षेत्रमा 
रोर्गारी लसर्चना 

संख्या 417 459 505 555 611 

५ 

आधारभतू खाद्य 
सरुक्षाको शस्थलतमा 
रहेका पररवार 

प्रलतित 55 58 61 65 70 

७ 

आफ्नो उत्पादन र 
आम्दानीबाट 
वषचभरी खानपगु्ने 
पररवार 

प्रलतित 45.35 47.62 50.00 52.50 55.13 
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२.४ मध्यमकािीन नलतर्ा खाका  
शितगंगा नगरपालिकाको समवष्टगत मध्यमकािीन नलतर्ा खाका  

ि.
सं. 

सूर्क एकाइ 

गत 

आ.व.को 
उपिशब्ध 

र्ाि ुआ.व.को 
अनमुालनत 

उपिशब्ध 

मध्यमकािीन िक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ 
२०८१/८

२ 

१ 
साक्षरता दर (५ 
वषच मालथ) 

प्रलतित 78 79 80 83 85 

२ 

प्राववलधक 
शिक्षामा 
अध्ययनरत 
ववद्याथी  

संख्या 758 781 805 816 840 

३ 

प्राववलधक वा 
व्यवसावयक 
क्षेत्रमा तालिम 
प्राप्त र्नसंख्या 

प्रलतित 6.5 6.7 6.9 7 7.2 

४ 

कृवष तथा 
पिपुािनमा 
संिग्न र्नसंख्या 

संख्या 24,604  25,096  25,598  26,110  26,632  

५ 
स्थानीय सडक 
(कािोपते्र) 

वक.लम. 14 25  40 45 50 

६ 
स्थानीय सडक 
(कच्र्ी) 

वक.लम.  
650 

 
675 

 
700 

 
800 

 
900 

७ 
ववद्यतुमा पहुाँर् 
प्राप्त पररवार 

प्रलतित 66.8  67  

 
68 

  

70 73 

८ 

सरुशक्षत 
आवासमा 
बसोबास गने 
र्नसंख्या 

प्रलतित 17 18 19 20 21 

९ 

सोिार प्रणािी 
र्डान भएको 
पररवार 

संख्या 2,542 2,618 2,697 2,778 2,861 

१० 
धारा वा 
पाइपबाट 

प्रलतित 76 78 80 82 85 
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शितगंगा नगरपालिकाको समवष्टगत मध्यमकािीन नलतर्ा खाका  

ि.
सं. 

सूर्क एकाइ 

गत 

आ.व.को 
उपिशब्ध 

र्ाि ुआ.व.को 
अनमुालनत 

उपिशब्ध 

मध्यमकािीन िक्ष्य 

२०७९/८० २०८०/८१ 
२०८१/८

२ 

लबतररत खानेपानी 
उपभोग गने 
पररवार 

११ 

५ वषच मनुीका 
बािबालिकाको 
र्न्मदताच 

प्रलतित 

 
60 

 
65 

 
70 

 
75 

 
80 

१२ 

रुख लबरुवािे 

ढाकेको वा 
हररयािी वा वन 
क्षेत्र 

प्रलतित 78 78 79 79 80 

१३ 

ववद्यािय बावहर 
रहेका (५-१५ 
वषच) बािबालिका 
संख्या 

प्रलतित 

 
33 

 
32.5 

 
28 

 
25 

 
20 

१४ 

सामाशर्क 
सरुक्षामा आवर्द् 
र्नसंख्या 

प्रलतित 5 6 7 8 9 

१५ पयचटन आगमन संख्या 40,000 40,000 60,000 66,000 72,600 

१६ 

स्थानीय सेवा 
प्रवाहमा आएका 
गनुासो समाधान 

प्रलतित 60 65 70 75 80 
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२.५ मध्यमकािीन बरे्ट खाका  
शितगंगा नगरपालिकाको मध्यमकािीन बरे्ट खाका 

रकम रु. हर्ारमा 

ि.सं. वववरण 
गत आ.व. को 

यथाथच 
र्ाि ुआ.व.को 
संिोलधत अनमुान 

मध्यमकािीन बरे्ट अनमुान र प्रक्षपेण (रु.) 

२०७९/८० 

को अनमुान 

२०८०/८१ को 
प्रक्षपेण 

२०८१/८२ को 
प्रक्षपेण 

तीन वषचको कुि 

१ खर्च अनमुान             

  र्ाि ुखर्च 456,795.00 505,384.00 599,485.00 609,952.00 644,760.00 1,854,197.00 

  पुाँर्ीगत खर्च 194,933.00 228,860.00 267,100.00 273,548.00 288,740.00 829,388.00 

  ववत्तीय व्यवस्था  -     -    -  -   -  -  

  कुि 651,728.00 734,244.00 866,585.00 883,500.00 933,500.00 2,683,585.00 

२ आय अनमुान             

२.१ आन्तररक आय 25,777.00   25,000.00   35,000.00   39,000.00  45,000.00  119,000.00  

२.२ 
रार्स्व बााँडफााँटबाट 
प्राप्त रकम 

            

  क. नेपाि सरकार 114,363.00  126,950.00  153,790.00  160,000.00   170,000.00  483,790.00  

  ख. प्रदेि सरकार 12,609.00  23,600.00   25,078.00  27,500.00  30,000.00  82,578.00  

२.३ रोयल्टी बााँडफााँट -  -  -  -   -  -  

  क. वन रोयल्टी -  -  -  -   -  -  

  ख. खानी रोयल्टी -  -  -  -   -  -  

  ग. ववद्यतु ्रोयल्टी -  -  -  -   -  -  

  घ. पवचतारोहण रोयल्टी -  -  -  -   -  -  

  
ङ. पानी तथा अन्य 
रोयल्टी 

-  -  -  -   -  -  

२.४ 
नेपाि सरकार ववत्तीय 
हस्तान्तरण 
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ि.सं. वववरण 
गत आ.व. को 

यथाथच 
र्ाि ुआ.व.को 
संिोलधत अनमुान 

मध्यमकािीन बरे्ट अनमुान र प्रक्षपेण (रु.) 

२०७९/८० 

को अनमुान 

२०८०/८१ को 
प्रक्षपेण 

२०८१/८२ को 
प्रक्षपेण 

तीन वषचको कुि 

  
क. ववत्तीय समानीकरण 
अनदुान 

133,200.00  140,600.00  149,700.00  150,000.00   155,000.00  454,700.00  

  ख. सितच अनदुान 404,050.00  414,102.00  401,300.00  420,000.00   440,000.00  1,261,300.00  

  ग. समपूरक अनदुान 10,000.00   8,300.00   8,000.00   20,000.00  25,000.00  53,000.00  

  घ. वविेष अनदुान -  -  -  -   -  -  

२.५ 
प्रदेि सरकार ववत्तीय 
हस्तान्तरण 

            

  
क. ववत्तीय समानीकरण     

अनदुान 
 5,478.00   6,664.00   8,279.00   9,000.00  10,000.00  27,279.00  

  ख. सितच अनदुान 17,850.00  12,500.00   11,000.00   7,000.00  7,000.00  25,000.00  

  ग. समपूरक अनदुान 18,194.00   20,000.00   25,000.00   20,000.00  20,000.00  65,000.00  

  घ. वविेष अनदुान  7,000.00   8,000.00   7,000.00  15,000.00  15,000.00  37,000.00  

२.६ आन्तररक ऋण -  -  -  -   -  -  

२.७ अन्य अनदुान  1,413.00   8,200.00   5,500.00   6,000.00  6,500.00  18,000.00  

२.८ र्नसहभालगता -  -  -  -   -  -  

२.९ 
अन्तर स्थानीय तह 
साझेदारी रकम 

-  -  -  -   -  -  

२.१ मौज्दात रकम 34,247.00  62,647.00   36,938.00  10,000.00  10,000.00  56,938.00  

  कुि  784,181.00   856,563.00   866,585.00  883,500.00   933,500.00   2,683,585.00  

  (+)बर्त/(-)न्यून   134,951.00  17,602.00   -  -   -  -  
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यस शितगंगा नगरपालिकािे आ.व. २०७७।७८ मा र्ािू खर्च तफच  र्म्मा रू. 456,795.00 (हर्ार) र पूाँर्ीगत खर्च तफच  र्म्मा रू. 
194,933.00 (हर्ार) खर्च गरेको छ।साथै यस आ. व. २०७८।७९ मा नगरपालिकािे र्ािू खर्च तफच  र्म्मा रू. 505,384.00 
(हर्ार) र पूाँर्ीगत खर्च तफच  र्म्मा रू. 228,860.00 (हर्ार) खर्च हनेु संिोलधत अनमुान रहेको छ।अगामी तीन आलथचक वषचहरू 
२०७९/८०, २०८०/८१ र २०८१/८२ मा स्रोत साधनहरू अवस्थािाइच मध्य नर्र गरी आफ्ना लनददचष्ट िक्ष्यहरू प्रालप्त गनच िमिः रूपमा 
र्ािू खर्च  599,485.00 (हर्ार), 609,952.00 (हर्ार) 644,760.00 (हर्ार)  र पूाँर्ीगत खर्च तफच  267,100.00 (हर्ार), 
273,548.00 (हर्ार), 288,740.00 (हर्ार) को खर्च अनमुान तथा प्रक्षेपण गररएको छ। यो खर्च अनमुानको प्रक्षेपण गदाच 
नगरपालिकािे पररर्ािन गनच सक्ने सम्भाववत श्रोत साधनको आकिनसाँग तादात्म्यता हनेु गरी गररएको हुाँदा हािको खर्च प्रवशृत्तकै सेरोफेरोमा 
यी ३ बषचमा नगरपालिकािे सावचर्लनक  व्यवस्थापन गने अनमुान रहेको छ। अन्य श्रोतर्न्य प्रभाव र थप वियाकिापहरु पररर्ािन क्षमतामा 
वविेष प्रयास वा पररवतचन हनेु अवस्थामा सोही अनसुार खर्च आकारमा बदृद्द हनु सक्नेछ।  

गत आ.व. २०७७.७८ को 
यथाथच

र्ाि ुआ.व. २०७८.७९ को
संिोलधत अनमुान  

२०७९/८० को अनमुान  २०८०/८१ को प्रके्षपण २०८१/८२ को प्रके्षपण

रक
म 

रू.
 ह

जा
रम

ा
शितगंगा नगरपा लिकाको मध्यमकािीन खर्च अनुमान

र्ाि ुखर्च प ुाँर्ीगत खर्च ववत्तीय व्यवस्था
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शितगंगा नगरपालिका आफ्नो लनददचष्ट िक्ष्यहरू प्राप्त गनचका तय गररएका कायचिम तथा योर्नाहरू कायाचन्वयन गनच ववलभन्न स्रोत साधनहरूको 
प्रयोग गदचछ। यसमा मखु्यतः आन्तररक आय, रार्स्व बााँडफााँटबाट प्राप्त रकम, नेपाि सरकार ववत्तीय हस्तान्तरण, प्रदेि सरकार ववत्तीय 
हस्तान्तरण तथा अन्य अनदुानहरू वा आम्दानीहरू रहेका छन।्यस नगरपालिकािे आ.व. २०७७.७८ मा ववलभन्न शिषचक अन्तगचत र्म्मा 
रू. 784,181.00 (हर्ार) आय गरेको छ र यस र्ािू आ.व. २०७८.७९मा र्म्मा रू. 856,563.00 (हर्ार) प्रालप्तको संिोलधत 
अनमुान गरेको छ। साथै आगामी आलथचक वषचहरू २०७९/८०, २०८०/८१ र २०८१/८२ मा िलमक रूपमा र्म्मा 866,585.00 
(हर्ार), 883,500.00 (हर्ार) र 933,500.00 (हर्ार) आय प्राप्त गने अनमुान एवं प्रक्षेपणका आधारमा कायचिम तथा आयोर्नाहरू 
तय गररएको छ। 
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र्ाि ुआ.व. २०७८.७९ 
को संिोलधत अनमुान  

२०७९/८० को अनमुान  २०८०/८१ को प्रके्षपण  २०८१/८२ को प्रके्षपण  

रक
म 

रू.
 ह

र्ा
रम

ा
शितगंगा नगरपालिकाको मध्यमकािीन आय अनमुान

आन्तररक आय रार्स्व बााँडफााँटबाट प्राप्त रकम नेपाि सरकार ववत्तीय हस्तान्तरण प्रदेि सरकार ववत्तीय हस्तान्तरण अन्य अनदुान मौज्दात रकम
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२.६ बरे्ट ववलनयोर्न र प्रक्षेपणको बााँडफााँट 

शितगंगा नगरपालिकाको मध्यमकािीन (त्री ववषचय बरे्ट सीमा) 

   रकम रु. हर्ारमा 

ववषय क्षेत्र 
उपक्षते्र 

आगामी आ.व. २०७९।८० को बरे्ट सीमा आगामी दोश्रो आ.व. २०८०।८१ को बरे्ट सीमा आगामी तेश्रो आ.व. २०८१।८२ को बरे्ट सीमा 
कुि

 

र्ा
ि ु

पूर्
ीीँ ग
त 

ववश
त्तय

 व्य
वस्

था
 

कुि
 

र्ा
ि ु

पूर्
ीीँ ग
त 

ववश
त्तय

 व्य
वस्

था
 

कुि
 

र्ा
ि ु

पूर्
ीीँ ग
त 

ववश
त्तय

 व्य
वस्

था
 

आलथचक ववकास क्षते्र 

कृवष 7,100.00 7,100.00 - - 7,350.00 7,350.00 - - 7,698.00 7,698.00 - - 

पिपंुक्षी 
ववकास 

14,000.00 14,000.00 - - 14,228.00 14,228.00 - - 14,919.00 14,919.00 - - 

सहकारी तथा 
गररवी 
लनवारण 

3,600.00 500.00 3,100.00 - 3,603.00 341.00 3,262.00 - 3,819.00 383.00 3,436.00 - 

उद्योग, 

व्यापार तथा 
व्यवसाय 

6,000.00 6,000.00 - - 5,199.00 5,199.00 - - 5,617.00 5,617.00 - - 

पयचटन तथा 
संस्कृलत 

5,950.00 1,500.00 4,450.00 - 5,424.00 1,207.00 4,217.00 - 5,817.00 1,318.00 4,499.00 - 

श्रम तथा 
रोर्गारी  

11,100.00 11,100.00 - - 11,679.00 11,679.00 - - 12,302.00 12,302.00 - - 

लसंर्ाइ 2,550.00 1,000.00 1,550.00 - 1,736.00 681.00 1,055.00 - 1,949.00 764.00 1,185.00 - 

सामाशर्क ववकास क्षते्र 

र्नस्वास््य 
तथा पोषण 

52,835.00 48,835.00 4,000.00 - 52,857.00 49,391.00 3,466.00 - 56,018.00 52,273.00 3,745.00 - 
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   रकम रु. हर्ारमा 

ववषय क्षेत्र 
उपक्षते्र 

आगामी आ.व. २०७९।८० को बरे्ट सीमा आगामी दोश्रो आ.व. २०८०।८१ को बरे्ट सीमा आगामी तेश्रो आ.व. २०८१।८२ को बरे्ट सीमा 

कुि
 

र्ा
ि ु

पूर्
ीीँ ग
त 

ववश
त्तय

 व्य
वस्

था
 

कुि
 

र्ा
ि ु

पूर्
ीीँ ग
त 

ववश
त्तय

 व्य
वस्

था
 

कुि
 

र्ा
ि ु

पूर्
ीीँ ग
त 

ववश
त्तय

 व्य
वस्

था
 

शिक्षा, किा 
भाषा तथा 
सावहत्य 

324,900.00 317,900.00 7,000.00 - 341,643.00 334,290.00 7,353.00 - 359,784.00 352,043.00 7,741.00 - 

यवुा तथा 
खेिकुद   

3,400.00 1,800.00 1,600.00 - 2,943.00 1,853.00 1,090.00 - 3,160.00 1,937.00 1,223.00 - 

मवहिा, 
बािबालिका 
र सामाशर्क 
समावेिीकरण 

18,000.00 18,000.00 - - 12,930.00 12,930.00 - - 14,382.00 14,382.00 - - 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

8,200.00 4,100.00 4,100.00 - 8,478.00 4,215.00 4,263.00 - 8,876.00 4,404.00 4,472.00 - 

पूवाचधार क्षते्र 

भवन, आवास 
तथा बस्ती 
ववकास 

45,300.00 8,000.00 37,300.00 - 43,948.00 5,449.00 38,499.00 - 46,762.00 6,116.00 40,646.00 - 

सडक, पिु 
तथा यातायात 
व्यवस्था 

204,950.00 6,350.00 198,600.00 - 211,212.00 4,547.00 206,665.00 - 222,725.00 5,061.00 217,664.00 - 

र्िस्रोत, 

ववद्यतु ्तथा 
स्वच्र् ऊर्ाच 

900.00 900.00 - - 947.00 947.00 - - 998.00 998.00 - - 

सूर्ना तथा 
सञ्चार प्रववलध 

1,000.00 1,000.00 - - 681.00 681.00 - - 764.00 764.00 - - 

वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन क्षते्र 
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   रकम रु. हर्ारमा 

ववषय क्षेत्र 
उपक्षते्र 

आगामी आ.व. २०७९।८० को बरे्ट सीमा आगामी दोश्रो आ.व. २०८०।८१ को बरे्ट सीमा आगामी तेश्रो आ.व. २०८१।८२ को बरे्ट सीमा 

कुि
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ववश
त्तय

 व्य
वस्
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वन, 

वातावरण, 

रै्ववक 
ववववधता  तथा 
फोहोमैिा 
व्यवस्थापन 

6,600.00 3,700.00 2,900.00 - 5,868.00 3,893.00 1,975.00 - 6,318.00 4,101.00 2,217.00 - 

ववपद् र्ोशखम 
व्यवस्थापन 

6,000.00 4,000.00 2,000.00 - 4,087.00 2,725.00 1,362.00 - 4,588.00 3,059.00 1,529.00 - 

सिुासन तथा संस्थागत ववकास क्षते्र 

नीलत, कानून, 

न्याय तथा 
सिुासन 

2,500.00 2,500.00 - - 1,704.00 1,704.00 - - 1,913.00 1,913.00 - - 

सङ्गठन तथा 
क्षमता 
ववकास, 

र्निशक्त 
व्यवस्थापन र 
सेवा प्रवाह 

141,700.00 141,200.00 500.00 - 146,983.00 146,642.00 341.00 - 155,091.00 154,708.00 383.00 - 
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शितगंगा नगरपालिकािे आगामी तीन आलथचक वषचहरू २०७९/८०, २०८०/८१ र २०८१/८२ का िालग मध्यमकािीन खर्च संरर्ना 
अनसुार बरे्ट लसमा लनधाचरण गरेको छ।यस अनसुार आ.व. २०७९/८० का िालग रू. 866,585.00 (हर्ार), २०८०/८१ का िालग 
रू. 883,500.00 (हर्ार) र २०८१/८२ का िालग रू. 933,500.00 (हर्ार) बरे्ट सीमा लनधाचरण गररएको छ। प्रत्येक आ.व.मा 
शिक्षा, किा भाषा तथा सावहत्यका िालग सबै भन्दा अलधक बरे्ट अनमुान तथा प्रक्षेपण गररएको छ। नगरपालिकाको वियाकिापगत 
प्राथलमकतामा आधाररत भई क्षेत्रगत रुपमा गररएको ववलनयोर्न कुििताको अवस्था प्रस्ततु शर्त्रिे गरेको छ।  

 -
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आगामी आ.ब. २०७९।८० 
को वरे्ट सीमा

आगामी दोश्रो आ.ब. 
२०८०।८१ को वरे्ट सीमा

आगामी तेश्रो आ.ब. 
२०८१।८२ को वरे्ट सीमा
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ा
शितगंगा नगरपालिकाको मध्यमकािीन (त्री ववषचय बरे्ट सीमा) सूर्ना तथा सञ्चार प्रववलध

र्िस्रोत, ववद्यतु ्तथा स्वच्र् ऊर्ाच
सडक, पिु तथा यातायात व्यवस्था
भवन, आवास तथा बस्ती ववकास
खानेपानी तथा सरसफाइ
मवहिा, बािबालिका र सामाशर्क समावेिीकरण
यवुा तथा खेिकुद  
शिक्षा, किा भाषा तथा सावहत्य
र्नस्वास््य तथा पोषण
लसंर्ाइ
श्रम तथा रोर्गारी 
पयचटन तथा संस्कृलत
उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय
सहकारी तथा गररवी लनवारण
सङ्गठन तथा क्षमता ववकास, र्निशक्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह
नीलत, कानून, न्याय तथा सिुासन
ववपद् र्ोशखम व्यवस्थापन
वन, वातावरण, रै्ववक ववववधता  तथा फोहोमैिा व्यवस्थापन
पिपंुक्षी ववकास
कृवष
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२.६.१ रणनीलतक स्तम्भको आधारमा तीन आलथचक वषचको अनमुान तथा प्रक्षेपण  
शितगंगा नगरपालिकािे गरुु योर्ना तर्ुचमा गदाच रणनीलतक स्तम्भ लनधाचरण गरेको देशखएन। मध्यमकािीन खर्च संरर्ना तयारी कायचिािािे 
५ वटा लबषय क्षेत्रिाई नै रणनीलतक स्तम्भ मानी बरे्ट अनमुान तथा प्रक्षेपण गररएको छ। 

रकम रु. हर्ारमा 

रणनीलतक 
सङ्कते 

रणनीलतक स्तम्भ 

आ.व. २०७७।७८ 
को यथाथच खर्च 

आ.व. २०७८।७९ को 
खर्च अनमुान 

आ.व. २०७९।८० को 
ववलनयोर्न 

आ.व. २०८०।८१ को 
खर्च प्रक्षपेण 

आ.व. २०८१।८२ को 
खर्च प्रक्षपेण 

रकम प्रलतित रकम प्रलतित रकम प्रलतित रकम प्रलतित रकम प्रलतित 

1 आलथचक 41,385.00 6.35% 41,276.00 5.62% 50,300.00 5.80% 49,219.00 5.57% 52,121.00 5.58% 

2 सामाशर्क 333,873.00 51.23% 401,342.00 54.66% 407,335.00 47.00% 418,851.00 47.41% 442,220.00 47.37% 

3 भौलतक पूवाचधार 141,170.00 21.66% 169,167.00 23.04% 252,150.00 29.10% 256,788.00 29.06% 271,249.00 29.06% 

4 
वन, वातावरण 
तथा ववपद् 
व्यवस्थापन 

3,277.00 0.50% 4,969.00 0.68% 12,600.00 1.45% 9,955.00 1.13% 10,906.00 1.17% 

5 
सिुासन तथा 
संस्थागत 
ववकास 

132,023.00 20.26% 117,490.00 16.00% 144,200.00 16.64% 148,687.00 16.83% 157,004.00 16.82% 

  कुि र्म्मा 651,728.00 100% 734244.00 100.00% 866,585.00 100.00% 883,500.00 100.00% 933,500.00 100.00% 
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२.६.२ प्राथलमकतािमको आधारमा शितगंगा नगरपालिकाको तीन आलथचक वषचको बरे्ट अनमुान तथा प्रक्षेपण  
रकम रु. हर्ारमा 

प्राथलमकता 
िम 

आयोर्ना संख्या 

आ.व. 
२०७७।७८ को 

यथाथच खर्च 

आ.व. 
२०७८।७९ को  
खर्च अनमुान 

आ.व. २०७९।८० को 
ववलनयोर्न 

आ.व. २०८०।८१ को 
खर्च प्रक्षपेण 

आ.व. २०८१।८२ को 
खर्च प्रक्षपेण 

रकम प्रलतित रकम प्रलतित रकम प्रलतित रकम प्रलतित रकम प्रलतित 

पवहिो (P1) 84 - - - - 585,385.00 68% 598,260.00 68% 631,970.00 68% 

दोस्रो (P2) 28 - - - - 281,200.00 32% 285,240.00 32% 301,530.00 32% 

कुि र्म्मा 112 - - - - 866,585.00 100% 883,500.00 100% 933,500.00 100% 

 

 

68%

32%

प्राथलमकतािमको आधारमा शितगंगा नगरपालिकाको आलथचक वषच २०७९।८०को बरे्ट अनमुान तथा प्रके्षपण  

पवहिो (P1) दोस्रो (P2)
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यस नगरपालिकाको आ.व. २०७९।८०मा प्रस्ततु गररएको बरे्ट अनमुान अनसुार तय गररएका कायचिम तथा आयोर्नाहरूको प्राथलमकतािम 
ववश्लषेण अनसुार कूि बरे्टको ६८% बरे्ट पवहिो (P1) अन्तगचतका कायचिमहरू/आयोर्नाहरू िालग र बााँकी ३२% बरे्ट दोस्रो (P2) 
अन्तगचतका कायचिमहरू/आयोर्नाहरूका िालग रहेका छन।् पलछल्िा दइुच आलथचक वषचहरू २०८०/८१ र २०८१/८२ का िालग भएको 
ववलनयोर्नको प्राथलमकतािमको प्रवशृत्त पलन िगभग यसै अनसुार रहेको छ।  

 

२.६.३ ददगो ववकास िक्ष्यको आधारमा तीन आलथचक वषचको बरे्ट अनमुान तथा प्रक्षेपण 

रकम रु. हर्ारमा 

सङ्केत 

नम्बर 
ददगो ववकास 
िक्ष्य 

आ.व. 
२०७७।७८ 
को यथाथच खर्च 

आ.व. 
२०७८।७९ को 
खर्च अनमुान 

आ.व. २०७९।८० को 
ववलनयोर्न 

आ.व. ०८०।८१ को 
खर्च प्रक्षपेण 

आ.व. २०८१।८२ को 
खर्च प्रक्षपेण 

    रकम प्रलतित रकम प्रलतित रकम प्रलतित रकम प्रलतित रकम प्रलतित 

1 गररबीको अन्त्य - - - - 35,560.00 4% 35,393.00 4% 37,388.00 4% 

2 िून्य भोकमरी - - - - 7,850.00 1% 7,228.00 1% 7,703.00 1% 

3 स्वस्थ र्ीवन - - - - 56,235.00 6% 55,800.00 6% 59,178.00 6% 

4 गणुस्तरीय शिक्षा - - - - 324,900.00 37% 341,643.00 39% 359,784.00 39% 

5 िैवङ्गक समानता - - - - 15,200.00 2% 10,355.00 1% 11,623.00 1% 

6 
स्वच्छ पानी र 
सरसफाइ 

- - - - 11,100.00 1% 10,453.00 1% 11,093.00 1% 

7 
आधलुनक 
ऊर्ाचमा पहुाँर् 

- - - - 900.00 0% 947.00 0% 998.00 0% 

8 
समावेिी आलथचक 
ववृर्द् र मयाचददत 
काम 

- - - - 148,800.00 17% 153,341.00 17% 161,929.00 17% 
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सङ्केत 

नम्बर 
ददगो ववकास 
िक्ष्य 

आ.व. 
२०७७।७८ 
को यथाथच खर्च 

आ.व. 
२०७८।७९ को 
खर्च अनमुान 

आ.व. २०७९।८० को 
ववलनयोर्न 

आ.व. ०८०।८१ को 
खर्च प्रक्षपेण 

आ.व. २०८१।८२ को 
खर्च प्रक्षपेण 

    रकम प्रलतित रकम प्रलतित रकम प्रलतित रकम प्रलतित रकम प्रलतित 

9 
उद्योग नववन 
खोर् र पूवाचधार 

- - - - 237,190.00 27% 242,902.00 27% 256,387.00 27% 

10 
असमानता 
न्यूनीकरण 

- - - - - 0% - 0% - 0% 

11 
ददगो िहर र 
बस्ती 

- - - - 21,150.00 2% 18,820.00 2% 20,257.00 2% 

12 
ददगो उपभोग र 
उत्पादन 

- - - - - 0% - 0% - 0% 

13 
र्िवाय ुपररवतचन 
अनकूुिन 

- - - - - 0% - 0% - 0% 

14 
सामदुिक स्रोतको 
उपयोग 

- - - - - 0% - 0% - 0% 

15 
भसूतह स्रोतको 
उपयोग 

- - - - 5,700.00 1% 5,255.00 1% 5,630.00 1% 

16 
िाशन्त, न्याय र 
सबि संस्था 

- - - - 2,000.00 0% 1,363.00 0% 1,530.00 0% 

17 
ददगो ववकासको 
िालग साझेदारी 

- - - - - 0% - 0% - 0% 

कुि 
र्म्मा 

      866,585.00 100% 883,500.00 100% 933,500.00 100% 
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ददगो ववकास िक्ष्यमा ववश्वका सबै रािमा सहभालगतामूिक तथा समतामूिक ववकास गरी गररबी र भोकमारी अन्त्य गने सबैिाई स्वास््य र 
शिक्षा परुय्ाउने र्स्ता ववषय समेवटएका छन।् यसैगरी, िैंलगक समानता र सबैका िालग स्वच्छ पानी, सबैमा ऊर्ाचको पहुाँर्, रोर्गारी प्रवर्द्न, 

आलथचक ववृर्द्, उद्योग, पूवाचधार ददगो ववकास र सहरीकरणर्स्ता ववषयिाई समेवटएका छन।् यस मध्यमकालिन खर्च संरर्नािे ददगो ववकास 
िक्ष्यमा तीन आयाम सामाशर्क, आलथचक र पयाचवरणीय पक्षिाई ध्यान ददइएको छ। यी तीन पक्षिाई पूरा गने सवािमा लनर्ी क्षेत्र, सहकारी 
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ददगो ववकास िक्ष्यको आधारमा आ.व. २०७८।७९को बरे्ट अनमुान
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क्षेत्र र सावचर्लनक क्षेत्रको अहम भलूमका रहने गछच। यस नगरपालिकािे आफ्ना आ.व. २०७९।८० को बरे्ट अनसुारका  कायचिमहरू 
एवं आयोर्नाहरूिाइच ददगो ववकास िक्ष्य अनरुूप तय गरेको छ। यस अनसुार गणुस्तरीय शिक्षा अन्तगचत कुि बरे्टको ३९% रकम, उद्योग 
नववन खोर् र पूवाचधार अन्तगचत कुि बरे्टको २७% रकम, समावेिी आलथचक ववृर्द् र मयाचददत काम अन्तगचत कुि बरे्टको १७% रकम, 
स्वस्थ र्ीवन अन्तगचत कुि बरे्टको ६% रकम,  गररबीको अन्त्य अन्तगचत कुि बरे्टको ४% रकम,  ददगो िहर र बस्ती अन्तगचत कुि 
बरे्टको २% रकम,  िून्य भोकमरी अन्तगचत कुि बरे्टको १% रकम, िैवङ्गक समानता अन्तगचत कुि बरे्टको १% रकम, स्वच्छ पानी र 
सरसफाइ अन्तगचत कुि बरे्टको १% रकम र भसूतह स्रोतको उपयोग अन्तगचत कुि बरे्टको १% रकम अनमुान गरर कायचिम तथा 
आयोर्नाहरू संर्ािन गने रहेको छ। पलछल्िा दइुच आलथचक वषचहरू २०८०/८१ र २०८१/८२ का िालग भएको ववलनयोर्नको क्षेत्रगत 
प्रवशृत्त पलन िगभग यसै अनसुार रहेको छ। 

 

२.६.४ िैंलगक संकेतको आधारमा शितगंगा नगरपालिकाको तीन आलथचक वषचको बरे्ट अनमुान तथा प्रक्षेपण 

रकम रु. हर्ारमा 

 िैवङ्गक सङ्कते  

आ.व.२०७७।७८को 
यथाथच खर्च 

आ.व.२०७८।७९को खर्च 
अनमुान 

आ.व.२०७९।८०को 
ववलनयोर्न 

आ.व.०८०।८१को खर्च 
प्रक्षपेण 

आ.व.२०८१।८२को खर्च 
प्रक्षपेण 

रकम प्रलतित रकम प्रलतित रकम प्रलतित रकम प्रलतित रकम प्रलतित 

०१ लनददचष्ट - - - - 23,735.00 3% 18,728.00 2% 20,520.00 2% 

०२ सहयोगी - - - - 75,772.00 9% 78,960.00 9% 83,165.00 9% 

०३ तटस्थ - - - - 767,078.00 89% 785,812.00 89% 829,815.00 89% 

 कुि र्म्मा - - - - 866,585.00 100% 883,500.00 100% 933,500.00 100% 
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3%
9%

88%

िैंलगक संकेतको आधारमा आलथचक वषच २०७८।७९को बरे्ट अनमुान तालिका 
लनददचष्ट सहयोगी तटस्थ

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

शितगंगा नगरपालिकाको आ.व. २०७९।८०मा प्रस्ततु गररएको बरे्ट अनमुान अनसुार तय गररएका कायचिम तथा आयोर्नाहरूको िैंलगक 
संकेतको आधारमा ववश्लषेण अनसुार कुि बरे्टको ३% बरे्ट लनददचष्ट रहेको, ९% बरे्ट िैंलगक संकेत सहयोगी रहेको र बााँकी ८८% बरे्ट 
िैंलगक संकेत तटस्थ कायचिमहरू/आयोर्नाहरूसाँग सम्बशन्धत रहेका छन।् यही ववश्लषेणसाँग लमल्दो प्रवशृत्त पलछल्िा दइुच आलथचक वषचहरू 
२०८०/८१ र २०८१/८२ का ववलनयोर्नमा समेत देशखन्छ।  
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२.६.५ र्िवाय ुसंकेतको आधारमा शितगंगा नगरपालिकाको तीन आलथचक वषचको बरे्ट अनमुान तथा प्रक्षेपण 

 

रकम रु. हर्ारमा 

सङ्कते 

नम्बर 
  

र्िवाय ुसङ्कते 
  

आ.व.२०७७।७८ 

को यथाथच खर्च 

आ.व. 
२०७८।७९ 

को खर्च 
अनमुान 

आ.व. २०७९।८० को 
ववलनयोर्न 

आ.व. ०८०।८१ को खर्च प्रक्षपेण 
आ.व. २०८१।८२ को खर्च 

प्रक्षपेण 

रकम प्रलतित रकम प्रलतित रकम प्रलतित रकम प्रलतित रकम प्रलतित 

०१ अत्यन्त सान्दलभचक - - - - 3,700.00 0.43% 3,893.00 0.44% 4,101.00 0.44% 

०२ सान्दलभचक - - - - - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

०३ तटस्थ - - - - 862,885.00 99.57% 879,607.00 99.56% 929,399.00 99.56% 
  कुि र्म्मा - - - - 866,585.00 100.00% 883,500.00 100.00% 933,500.00 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



शितगंगा नगरपालिकाको मध्यमकािीन खर्च संरर्ना (आ. व. २०७९/८० -२०८१/८२) 
 

 
 

30 

२.६.६ स्थानीय गौरवका आयोर्नाको शितगंगा नगरपालिकाको तीन आलथचक वषचको बरे्ट अनमुान तथा प्रक्षेपण 

रकम रु. हर्ारमा 

उपक्षेत्र आयोर्ना 
आ.व. 

२०७७।७८ 
को यथाथच खर्च 

आ.व. ०७८।७९ 
को खर्च अनमुान 

र्ाि ुआ.व. 
०७९।८० को 
ववलनयोर्न 

आ.व. ०८०।८१ 
को खर्च प्रक्षपेण 

आ.व. ०८१।८२ 
को खर्च प्रक्षपेण 

सडक, पिु 
तथा 

यातायात 

ठाडा अमराई र्केुना 
देउरािी ऐरावती सडक 
(पतञ्जिी मागच) 

- 17,500.00 20,100.00 20,908.00 21,933.00 

सडक, पिु 
तथा 

यातायात 

भेडामारा लसमिपानी बौरी 
भाडगाउ शर्ददर्ौर हदैु 
र्ोिारानी ढाव पावरा 
वविम सडक  

- 15,000.00 20,100.00 20,908.00 21,933.00 

सडक, पिु 
तथा 

यातायात 

र्ाक्िा हरे बहखोर पाकुरी 
धानखोिा सडक 

- 3,000.00 10,000.00 10,522.00 11,083.00 

सडक, पिु 
तथा 

यातायात 

लसतापरु सवुणचखाि 

नेटापोखरा सडक (सवहद 
यज्ञ लमन स्मतृी मागच) 
स्तरोन्नती म्याशर्ङ्ग (सडक 
वोडच नेपाि ) 

- 6,500.00 8,500.00 9,157.00 9,825.00 

 
 s'n hDdf 

 42,000.00 58,700.00 61,495.00 64,774.00 
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२.६.७ ववषय क्षेत्रगत कायचिम तथा आयोर्नाको शितगंगा नगरपालिकाको तीन आलथचक वषचको बरे्ट अनमुान तथा प्रक्षेपण 

रकम रु हर्ारमा 

लबषय क्षते्र 

कायचि
म 

आयोर्
नाको 
संख्या 

आ.व. २०७९।८० को ववलनयोर्न आ.व. २०८०।८१ को प्रक्षपेण आ.व. २०८१।८२ को प्रक्षपेण 

कूि
 

र्ाि
 ु

पू ाँर्ीगत  

ववत्तीय व्यवस्था 

कूि
 

र्ाि
 ु

पू ाँर्ीगत  

ववशत्तय व्यवस्था 

कूि
 

र्ाि
 ु

पू ाँर्ीगत 

ववशत्तय व्यवस्था 

आलथचक क्षेत्र 28 50,300.00 41,200.00 9,100.00 - 49,219.00 40,685.00 8,534.00 - 52,121.00 43,001.00 9,120.00 - 

सामाशर्क क्षेत्र 46 
407,335.00 390,635.00 16,700.00 - 418,851.00 402,679.00 16,172.00 - 

442,220.0
0 

425,039.00 17,181.00 - 

पूवाचधार क्षेत्र 20 252,150.00 16,250.00 235,900.00 - 256,788.00 11,624.00 245,164.00 - 271,249.00 12,939.00 258,310.00 - 

वन, वातावरण र 
ववपद क्षेत्र 

8 

12,600.00 7,700.00 4,900.00 - 9,955.00 6,618.00 3,337.00 - 10,906.00 7,160.00 3,746.00 - 

सिुासन तथा 
संस्थागत ववकास 

10 
144,200.0

0 
143,700.00 500.00 - 148,687.00 148,346.00 341.00 - 157,004.00 156,621.00 383.00 - 

कूि र्म्मा 112 866,585.00 599,485.00 267,100.00 - 883,500.00 609,952.00 273,548.00 - 933,500.00 644,760.00 288,740.00 - 
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यस शितगंगा नगरपालिकको कायचिम तथा आयोर्नाहरूिाइच ५ वटा ववषयगत क्षेत्रहरू अन्तगचत राखी बरे्ट तयारी गररएको छ। आलथचक 
वषच २०७९/८० को कूि बरे्ट अनमुान रू. 866,585.00 (हर्ार) आलथचक क्षेत्रमा रू. 50,300.00 (हर्ार), सामाशर्क क्षेत्रमा रू. 
407,335.00 (हर्ार)  पूवाचधार क्षेत्रमा  रू. 252,150.00 (हर्ार), वन, वातावरण र ववपद क्षेत्रमा  रू. 12,600.00 (हर्ार) र 
सिुासन तथा संस्थागत ववकासमा  रू. 144,200.00 (हर्ार) अनमुान गरी सो अनसुार उपक्षेत्र गत कायचिमहरू अविम्बन गररएका 
छन।् सोही अनसुार आगामी आलथचक वषच २०८०/८१ को कूि बरे्ट अनमुान रू 883,500.00 (हर्ार) र आगामी आलथचक वषच 
२०८१/८२ को कूि बरे्ट अनमुान रू 933,500.00 (हर्ार) िाइच मालथ उल्िेख गररए अनसुार ५ क्षेत्रहरूमा बरे्ट अनमुान गरी 
सम्बशन्धत उपक्षेत्रगत अनसुार कायचिम तथा आयोर्नाहरू तय गररएका छन।् 

28

50,300.00 49,219.00 52,121.00 

46

407,335.00 418,851.00 
442,220.00 

20

252,150.00 256,788.00 271,249.00 

8 12,600.00 9,955.00 10,906.00 10

144,200.00 148,687.00 157,004.00 
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कायचिम आयोर्नाको संख्या आ.व. २०७९।८० को ववलनयोर्न आ.व. २०८०।८१ को प्रके्षपण आ.व. २०८१।८२ को प्रके्षपण

रक
म 

रू.
 ह

जा
रम

ा
ववषय के्षत्रगत कायचिम तथा आयोर्नाको तीन आलथचक वषचको बरे्ट अनमुान तथा प्रके्षपण

आलथचक क्षेत्र सामाशर्क क्षेत्र पूवाचधार के्षत्र वन, वातावरण र ववपद के्षत्र सिुासन तथा संस्थागत ववकास
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यस शितगंगा नगरपालिकाको आ.व. २०७९।८० को बरे्टमा क्षेत्रगत पररलध लभत्र रवह कायच प्रकृलत अनसुार र्म्मा ११२ वटा 
कायचिम/आयोर्नाहरू समेवटएको छ।आलथचक क्षेत्र, सामाशर्क क्षेत्र, पूवाचधार क्षेत्र, वन, वातावरण र ववपद क्षेत्र र सिुासन तथा संस्थागत 
ववकास क्षेत्र अन्तगचत िलमक रूपमा 28, 46, 20, 8 र 10 वटा कायचिम/आयोर्नाहरू समेवटएका छन।् यसरी हेदाच संख्यात्मक 
वहसाविे सबै भन्दा धेरै वियाकिाप संख्या िमिः सामाशर्क क्षेत्र, आलथचक क्षेत्र र पूवाचधार क्षेत्रमा रहेको देशखन्छ। 
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पररच्छेद ३ - आलथचक क्षते्र 
 

आलथचक क्षेत्र अन्तगचत कृवष तथा पिपंुक्षी ववकास, सहकारी तथा गररबी लनवारण, उद्योग, वाशणज्य तथा आपूलतच, 
संस्कृलत तथा पयचटन एवं श्रम तथा रोर्गारी उपक्षेत्रहरू पदचछन। उपक्षेत्रगत वववरण देहाय अनसुार उल्िेख 
गररएको छ। 

३.१ कृवष तथा पिपुन्छी ववकास  
१. पषृ्ठभलूम 

शितगंगा नगरपालिकामा १३.३८ प्रलतित कृवष र्लमन रहेको छ। यहााँका नागररकहरूका कररब दईु लतहाइ 
नागररकको मखु्य पेसा कृवष तथा पिपुािन हो। अलधकािं नागररकको आय र रोर्गारीको प्रमखु माध्यम 
भएपलन यसिाई व्यवसावयक रुपमा ववकास गनच सवकएको छैन। आधलुनक कृवष तथा पिपुािनको ववकास गदै 
कृवषिाई व्यवसायीकरण तफच  रूपान्तरण गदै िैर्ाने नीलत नगरपालिकािे लिएको छ। 

२. समस्या तथा र्नुौती 

समस्या: कृवष तथा पिपुािन परम्परागत प्रणािी हाबी हनु,ु कृवष पूवाचधारको ववकास कमर्ोर हनु,ु कृवष प्रसार 
कायच प्रभावकारी नहनु,ु कृवष र्लमन खण्डीकृत हुाँदै र्ान,ु कृवष र्लमनमा सहरीकरण हुाँदै र्ान,ु कृवष उत्पादनको 
उशर्त बर्ार नहनु,ु कमर्ोर हनु,ु कृवष, मि र ववउ समयमा आपूलतच हनु नसक्न,ु कृवष प्राववलधक सेवाको पहुाँर् 
कमर्ोर हनु,ु यवुाहरू पिायन हुाँदै र्ान,ु कृवष प्रलतको आकषचण कमर्ोर हनु, लसंर्ाईको व्यवस्था न्यून हनु ु
आदद। 

र्नुौती: आधलुनक कृवष प्रणािी अविम्बन गरी व्यवसावयक कृवष तथा पिपुािन गनुच, सबै वकसानिाई वीमा 
प्रणािीमा आबर्द् गनुच, कृवष तथा पिरु्न्य उत्पादनिाई मूल्य शृ्रङ्खिामा आबर्द् गनुच, बािी सघनीकरण एवं 
ववववधीकरण गनुच, सबै कृवष र्लमनमा लसंर्ाइको सवुवधा पयुाचउन,ु कृवष तथा पिपुािनिाई मयाचददत पेिाको 
रुपमा ववकास गदै यवुािाई आकवषचत गनुच, कृषकिाई बर्ार मूल्यको सूर्ना र बर्ारको पहुाँर् ववस्तार गनुच, 
शित भण्डारको व्यवस्था गनुच आदद। 

३. उद्दशे्य 

 वैज्ञालनक कृवष र पिपुािनको अविम्बन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व ववृर्द् गनुच। 

४. रणनीलत 

• कृवष तथा पिपुािनिाई आधलुनककरण एवं व्यवसायीकरण गने 

• नगरपालिकािाई खाद्यान्नमा आत्मलनभचर बनाउने, 
• कृवष पूवाचधारको ववकास गने, 
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• कृवष र्लमनको खण्डीकरण र बााँझो राख्न ेप्रवशृत्तिाई लनरुत्सावहत गने। 
 

५. ववषय क्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

कृवष तथा पि ुववकास उपक्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

खाद्यान्न वािीको 
उत्पादन* 

मे.ट.      

तरकारी उत्पादन* मे.ट      

फिफुि उत्पादन* मे.ट      

दिहन, तेिहन 
उत्पादन* 

मे.ट      

आफ्नो उत्पादनिे 
तीन मवहनाभन्दा 
कम खान पगु्ने 
पररवार 

प्रलतित 6.89 6.55 6.22 5.91 5.61 

कृवष पेिामा संिग्न 
भइ बावषचक ५० 
हर्ार भन्दा कम 

आम्दानी गने 
पररवार संख्या 

संख्या 677 643 611 580 551 

कृवष वीमामा आवर्द् 
पररवार 

प्रलतित 10.00 15.00 20.00 30.00 40.00 

व्यावसावयक 
पिपंुक्षी पािनमा 
संिग्न पररवार 

संख्या 1,662 1,695 1,729 1,764 1,799 

पिपंुक्षी र सोर्न्य 
वस्तकुो उत्पादन 
(मूल्यमा) 

रू 
हर्ारमा 

95,400 104,940 115,434 126,977 139,675 

व्यवसावयक 
पिपुािन फमच 

संख्या 52 57 63 69 76 
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कृवष तथा पि ुववकास उपक्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

कृषक सूशर्करण प्रलतित 2 20 35  70 100 

सीपयकु्त र सक्षम 
र्निशक्त उत्पादन 

संख्या 100 200 300 350 400 

कृवष समूह, संस्था 
तथा सहकारी 

संख्या 18 20 30 40 45 

कृवष पकेट के्षत्र 
ववकास 

संख्या 20 20 21 22 22 

दधु उत्पादन लिटर 12,891 15,469 18,563 22,276 26,731 

दगु्ध डेरी संख्या 2 2 3 4 5 

मास ुउत्पादन केर्ी 195,500 215,050 236,555 260,211 286,232 

अण्डा उत्पादन 
संख्या 
िाखमा 

10,812 11,893 13,082 14,390 15,829 

(*नगरपालिकािे यस सम्बशन्ध सूर्ना तथा त्यांक प्राप्त गने प्रबन्ध गरी यहााँ उल्िेख गनुच पने ) 

 

६. कृवष तथा पि ुववकासको क्षते्रगत खर्च तथा श्रोतको लत्रववषचय अनमुान 

रकम रु. हर्ारमा 
आ.व. बरे्ट अनमुान बरे्टको स्रोत 

कूि र्ाि ु पूाँर्ीगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

ऋण तथा 
अन्य 

२०७९।८० 21,100.00 21,100.00 - - 638.00 4,500.00 15,962.00 - 

२०८०।८१ 21,578.00 21,578.00 - - 434.00 4,735.00 16,409.00 - 

२०८१।८२ 22,617.00 22,617.00 - - 487.00 4,988.00 17,142.00 - 

 
 

७. कायचिम तथा आयोर्नाको संशक्षप्त वववरण 

ि.सं. कायचिम आयोर्ना उद्दशे्य 
अवलध (िरुु र 

समालप्त) 

कूि िागत 

(रु. हर्ारमा) 

आगामी ३ वषचको उपिशब्ध 
सूर्क 

१ कृवष उत्पादनमा 
आधाररत प्रोत्सfहान 
कायचिम संर्ािन 

कृवष उत्पादनमा 
ववृर्द् 

सािबसािी 
 6,204.00  कृवष उत्पादन, आय आर्चन 

ववृर्द् 
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ि.सं. कायचिम आयोर्ना उद्दशे्य 
अवलध (िरुु र 

समालप्त) 

कूि िागत 

(रु. हर्ारमा) 

आगामी ३ वषचको उपिशब्ध 
सूर्क 

२ ववउपि औषधी 
ववतरण िगायतका 
कायचिम संर्ािन 

कृवष उत्पादनमा 
ववृर्द् 

सािबसािी 
 4,653.00  कृवष उत्पादन, आय आर्चन 

ववृर्द् 

३ नगर प्रमखु कृवष 
कायचिम 

कृवष िाई 
आधलुनकीकरण एवं 
व्यवसायीकरण गने 

सािबसािी 
 4,653.00  कृवष उत्पादन, आय आर्चन 

ववृर्द् 

४ वकसान सूर्ीकरण 
कायचिम  

आय आर्चन बहवुवषचय 
 949.00  वकसान तथा कृवष सम्बशन्ध 

र्ानकारी   

५ तरकारी तथा फिफूि 
ववकास कायचिम 

आय आर्चन सािबसािी 
 5,689.00  फिफूि उत्पादन, आय आर्चन 

ववृर्द्, 

६ पि ुउत्पादनमा 
आधाररत प्रोत्साहान 
कायचिम संर्ािन 

आय आर्चन सािबसािी  21,713.00  पिपंुक्षी र सोर्न्य वस्तकुो 
उत्पादन  

७ औषधी ववतरण 
िगायतका कायचिम 
संर्ािन 

आय आर्चन सािबसािी  4,653.00  पिपंुक्षी र सोर्न्य वस्तकुो 
उत्पादन  

८ बाख्रा फमच सहयोग 
कायचिम 

आय आर्चन बहवुवषचय  1,551.00  व्यवसावयक पिपुािन फमच 
ववर्द् 

९ यवुा उद्यमीसाँग उप 
मेयर कायचिम 

आय आर्चन सािबसािी  7,401.00  पिपुािन क्षेत्रको ववकास 

१० गौिािा सहयोग 
नरपानी  

ववलभन्न सािबसािी  244.00  पिपंुक्षी र सोर्न्य वस्तकुो 
उत्पादन  

११ पि ुउत्पादन 
व्यवस्थापन सम्बशन्ध 
कायचिमहरु 

आय आर्चन सािबसािी  7,585.00  पिपंुक्षी र सोर्न्य वस्तकुो 
उत्पादन  

 

८. र्ोशखम पक्ष तथा अनमुान 

कृवष उत्पादनको बर्ार ववस्तार भएको हनेु, कृवष ववकासमा तीनै तहका सरकार र सरोकारवािाहरूको समन्वय 
र सहकायच भएको हनेु, बैक तथा ववत्तीय क्षेत्रको िगानी कृवष क्षेत्रमा बढेको हनेु, कृवष वीमाको ववस्तार भएको 
हनेु, आदद। यी अनमुानहरू वास्तववकतामा रूपान्तरण नभएमा लनधाचररत नलतर्ा प्राप्त नहनेु वा प्राप्त नहनेु र्ोशखम 
रहन्छ। 
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३.२ सहकारी तथा गररबी लनवारण 

१. पषृ्ठभलूम  

नेपाि सरकारिे लनर्ीक्षेत्र, सरकार, र सहकारी सवहतको तीन खम्वे नीलतिाई आत्मसाथ गरेको छ।नागररकको 
ववत्तीय पहुाँर्मा अलभववृर्द्, स-साना बर्त संकिन गरी पुाँर्ीको ववकास, नागररकहरुमा सहकायचको ववकास, आय 
र रोर्गारीको अवसरको ववकास गरी गररबी लनवारणमा योगदान पयुाचउन  सहकारीको महत्वपूणच भलूमका 
रहन्छ। ददगो ववकासको िक्ष्य १ “गररबीको अन्त्य” का िालग यस क्षेत्रको उल्िेखनीय भलूमका रहन्छ 

२. समस्या तथा र्नुौती 

समस्या: सहकारीहरू नाफामशुख हुाँदै र्ान,ु आय आर्चन र रोर्गारमखुी कायचिममा न्यून िगानी हनु,ु गररब 
तथा असहायमा ववत्तीय पहुाँर् कमर्ोर हनु,ु सहकारीको अनगुमन तथा लनयमन कमर्ोर हनु ुआदद। 

र्नुौती: सहकारीको िगानीिाई उत्पादनिीि क्षेत्रमा उपयोग गनुच, सहकाररताको भावनाको ववकास गदै 
सामाशर्क सद्भावको ववकास गनुच, गररब, मवहिा र आय तथा रोर्गारी ववहीन नागररकिाई सहकारीमा आबर्द् 
गरर आय आर्चन र रोर्गारीका कायचिम प्रवर्द्चन गनुच, आदद। 

३. उद्दशे्य 

“सहकारीिाई आलथचक ववकासको आधार स्तम्भको रूपमा लिई स्थानीय श्रोत र साधनको पररर्ािन गनुच”। 

४. रणनीलत 

• सहकारीको गणुात्मक ववकास गने। 

• सहकारीको िगानीिाई ववपन्न, दलित तथा वपछलडएको वगचको उत्थानमा बढी पररर्ािन गने। 

• सहकारीको अनगुमन र लनयमनिाई प्रभावकारी बनाउने। 

५. ववषय क्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सहकारी तथा गररबी लनवारण उपक्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

बैंक खाता हनेु नागररक प्रलतित 49 55 60 70 75 

सरु्ारु ववत्तीय तथा 
सहकारी संस्था 

संख्या 5 5 5 5 5 
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सहकारी तथा गररबी लनवारण उपक्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

कृवष  सहकारी एबं बह ु
उदे्दश्य सहकारी संस्था 

संख्या 18 18 18 19 20 

सहकारीमा आबर्द् पररवार संख्या 360 500 800 1200 1,500 

आफ्नो आम्दानीिे बषै भरी 
खान पगु्ने पररवार 

प्रलतित 45.35 47.62 50.00 52.50 55.13 

 

६. सहकारी तथा गररबी लनवारण क्षते्रको खर्च तथा श्रोतको लत्रववषचय अनमुान 

रकम रु. हर्ारमा 
आ.व. बरे्ट अनमुान बरे्टको स्रोत 

कूि र्ाि ु पूाँर्ीगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

ऋण तथा 
अन्य 

२०७९।८० 3,600.00 500.00 3,100.00 - 500.00 3,100.00 - - 

२०८०।८१ 3,603.00 341.00 3,262.00 - 341.00 3,262.00 - - 

२०८१।८२ 3,819.00 383.00 3,436.00 - 383.00 3,436.00 - - 

 

७. सहकारी तथा गररबी लनवारण क्षते्रको कायचिम तथा आयोर्नाको संशक्षप्त वववरण 

ि.सं. कायचिम आयोर्ना उद्दशे्य 
अवलध (िरुु 
र समालप्त) 

कूि िागत (रु. 
हर्ारमा) 

आगामी ३ वषचको 
उपिशब्ध सूर्क 

१ कृवष तथा पि ुववकास 
सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक 
र कमचर्ारी थप सवुवधा 

सहकारीको 
गणुात्मक ववकास 

सािबसािी  1,224.00  सहकारीबाट उत्पादनिीि 
क्षेत्रमा सेवा प्रवाह 

2 सहकारीहरुको भवन तथा 
पूवाचधार लनमाणच  

सहकारीहरूको 
पूवाचधार ववकास 

बहवुवषचय  9,798.00   सहकारीबाट ववत्तीय सेवा 
प्रवाह 

 

८. र्ोशखम पक्ष तथा अनमुान 

सहकारीको पहुाँर् गररब र ववपन्न सम्म पगुेको हनेु, तीनै तहका सरकारको नीलतगत समन्वय भएको हनेु, 
सहकारीको लनयमन प्रभावकारी भएको हनेु, भने्न अनमुान गररएको छ र्नु पूरा नभएमा अपेशक्षत नलतर्ा प्रालप्तको 
र्ोशखम रहनेछ। 
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३.३ उद्योग, वाशणज्य तथा आपूलतच 
१. पषृ्ठभलूम 

उद्योग, वाशणज्य तथा आपूलतच क्षेत्र उत्पादन र रोर्गारीको महत्वपूणच क्षेत्र भएपलन यहााँका ८.४१ प्रलतित 1 
पररवारमात्र यस पेिामा संिग्न देशखन्छन।्  

२. समस्या तथा र्नुौती 

समस्या: औद्योलगक पूवाचधार नहनु,ु उद्योग, व्यवसाय दताच प्रविया झंझवटिो हनु,ु ,व्यवशस्थत हाट बर्ारको 
व्यवस्था नहनु ुआदद। 

र्नुौती: औद्योलगक ग्रामको स्थापना गनुच, स्थानीयस्तरमा उद्यमशििता ववकास गनुच, ववप्रषेण आयिाई स्थानीय 
उद्योग व्यवसायको ववकासमा उपयोग गनुच, स्थानीय तथा बाह्य िगानीकताचिाई आकवषचत गनुच स्थानीय बर्ार 
केन्िहरूको ववकास गनुच, आदद। 

३. उद्दशे्य 

स्थानीय श्रोत साधनमा आधाररत उद्योग व्यवसायको ववकास गनुच। 

४. रणनीलत 

• स्थानीय तथा बाह्य िगानी आकवषचत गने। 

• र्डीबटुी प्रिोधन तथा वनर्न्य उद्योग स्थापनामा र्ोड ददने। 

• स्थानीय व्यापार व्यवसायको प्रवर्द्चन गने। 

५. ववषय क्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

आलथचक क्षते्र, उद्योग उपक्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क 

  

एकाई 

  

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 
  

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 
  

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

साना तथा घरेि/ुमझौिा 
तथा ठुिा उद्योग  

संख्या 120 126 132 139 146 

 
1 शितगंगा नगरपालिकाको पाश्वचशर्त्र, २०७६ 
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आलथचक क्षते्र, उद्योग उपक्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क 

  

एकाई 

  

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 
  

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 
  

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

उद्योग व्यवसायबाट 
शृ्रशर्त रोर्गारी 

संख्या 125.1 137.55 151.35 166.5 183.15 

व्यापार व्यवसाय संख्या 816 898 988 1087 1196 

नगरपालिकालभत्र हाट 
बर्ार केन्ि 

संख्या 9 9 12 17 18 

व्यवसावयक मेिा तथा 
कायचिमहरू 

संख्या 1 1 1 2 4 

व्यवसावयक सीपमूिक 
तालिम प्राप्त व्यशक्त 

प्रलतित 6.5 6.7 6.9 7 7.2 

 

६. ववषय क्षते्रगत खर्च तथा श्रोतको लत्रववषचय अनमुान 

रकम रु. हर्ारमा 
आ.व. बरे्ट अनमुान बरे्टको स्रोत 

कूि र्ाि ु पूाँर्ीगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

ऋण तथा 
अन्य 

२०७९।८० 6,000.00 6,000.00 - - 3,000.00 3,000.00 - - 

२०८०।८१ 5,199.00 5,199.00 - - 2,043.00 3,156.00 - - 

२०८१।८२ 5,617.00 5,617.00 - - 2,293.00 3,324.00 - - 

 

७. कायचिम तथा आयोर्नाको संशक्षप्त वववरण 

ि.सं. कायचिम आयोर्ना उद्देश्य 
अवलध (िरुु 
र समालप्त) 

कूि िागत 
(रु. 

हर्ारमा) 

आगामी ३ वषचको उपिशब्ध 
सूर्क 

१ उद्योग सम्बशन्ध 
कायचिम संर्ािन 

स्थानीय श्रोत 
साधनमा 
आधाररत उद्योग 

 

सािबसािी 
 
4,891.00  

व्यापार व्यवसाय ववकास तथा 
प्रवर्द्न, रोर्गारी 
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ि.सं. कायचिम आयोर्ना उद्देश्य 
अवलध (िरुु 
र समालप्त) 

कूि िागत 
(रु. 

हर्ारमा) 

आगामी ३ वषचको उपिशब्ध 
सूर्क 

व्यवसायको 
ववकास  

२ वडा नं. १३ 
थाप्िेवारीमा 
औधोलगक ग्राम 
लनमाचण  

स्थानीय श्रोत 
साधनमा 
आधाररत उद्योग 
व्यवसायको 
ववकास  

 

बहवुवषचय 
 
2,445.00  

व्यापार व्यवसाय ववकास तथा 
प्रवर्द्न, रोर्गारी 

३ गररबी लनवारणका 
िालग िघ ुउद्यम 
ववकास कायचिमहरु 

स्थानीय श्रोत 
साधनमा 
आधाररत उद्योग 
व्यवसायको 
ववकास  

 

सािबसािी 
 
9,038.00  

व्यापार व्यवसाय ववकास तथा 
प्रवर्द्न, रोर्गारी 

४ सम्भाव्य उत्पादनको 
उत्पादकत्व र बर्ार 
प्रलतस्पधाच बवृर्द् 
गनचका िालग 
कशम्तमा ५ र्नाको 
समहुमा प्रलबलध 
हस्तान्तरण 

स्थानीय श्रोत 
साधनमा 
आधाररत उद्योग 
व्यवसायको 
ववकास  

 

सािबसािी 
  
442.00  

व्यापार व्यवसाय ववकास तथा 
प्रवर्द्न, रोर्गारी 

 

८. र्ोशखम पक्ष तथा अनमुान 

ववप्रषेण िगानी उद्यम व्यवसायमा बढेको हनेु, तीनै तहका सरकारको नीलतगत समन्वय भएको हनेु, वैंक तथा 
ववत्तीय क्षेत्रको उद्योग व्यवसायमा क्षेत्रमा बढेको हनेु आदद अनमुान गररएको छ। 
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३.४ संस्कृलत तथा पयचटन 

१. पषृ्ठभलूम 

यो नगरपालिकाको िगभग ८० प्रलतित भभूाग वन रं्गििे ढावकएको छ।।र्रेु र महाभारत िङृ्खिामा 
फैलिएको यो नगरपालिकामा डमरु दह, रानी ओडार, सपुा देउरािी, सोम लतथच, बग्रकाबारे्, र्यकोट, 
कोदठयामाइच मशन्दर, मगरको मशन्दर, खमुशर्कोट, शिवगढी धाम, दमारवेिी तथा बाणगंगेश्वरी धाम र्स्ता प्रिस्त 
पयचटकीय स्थिहरु आकषचणका रुपमा रहेका छन।् 

२. समस्या तथा र्नुौती 

समस्या: सडक तथा पयचटकीय पदमागच को कमी हनु,ु धालमचक एवं पयचटकीय स्थिको ममचत संभार नहनु,ु 
पयचटकीय क्षेत्रको प्रर्ार प्रसार हनु नसक्न,ु होम स्टे, पाहनुा भर आददको ववकास हनु नसक्न ुआदद। 

र्नुौती: पयचटकीय पूवाचधारको ववकास गनुच, बटुवि तथा िशुम्बनी आउने पयचटकिाई आकषचण गनुच, नयााँ 
पयचटकीय उपर् र स्थिहरुको लनमाचण गनुच, पयचटनिाई स्थानीय आय र रोर्गारीसाँग र्ोड्न ुआदद। 

३. उद्दशे्य 

“नगरपालिकािाई पयचटकीय एवं सनु्दर नगरीको रूपमा ववकास गनुच ”। 

४. रणनीलत 

• आन्तररक तथा बाह्य पयचटकको आगमन बढाउने, 
• पयचटकीय क्षेत्रहरूको पवहर्ान, संरक्षण तथा संवर्द्चन गने, 
• ववशिष्ट पवहर्ान ददने स्थानीय किा संस्कृलतको ववकास गने, 
• पयचटन प्रवर्द्चनमा लनर्ी क्षेत्रसाँग सहकायच गने। 

५. ववषय क्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

संस्कृलत तथा पयचटन उपक्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

पयचटक (आन्तररक\बाह्य) संख्या 40,000 40,000 60,000 66,000 72,600 

पयचटन व्यवसायमा संिग्न 
व्यशक्त 

संख्या 600 600 1,200 1,320 1,452 
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संस्कृलत तथा पयचटन उपक्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

व्यवशस्थत पयचटकीय तथा 
धालमचक मठ मन्दीर स्थि  

संख्या 60 60 60 62 64 

होटेि तथा रेषु्टरेन्ट  संख्या 305 336 370 407 448 

होम स्टे  संख्या 0 0 2 2 2 
 

६. ववषय क्षेत्रगत खर्च तथा श्रोतको लत्रववषचय अनमुान 

रकम रु. हर्ारमा 
आ.व. बरे्ट अनमुान बरे्टको स्रोत 

कूि र्ाि ु पूाँर्ीगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

ऋण 
तथा 
अन्य 

२०७९।८० 5,950.00 1,500.00 4,450.00 - 2,250.00 3,700.00 - - 

२०८०।८१ 5,424.00 1,207.00 4,217.00 - 1,532.00 3,892.00 - - 

२०८१।८२ 5,817.00 1,318.00 4,499.00 - 1,719.00 4,098.00 - - 

 

७. कायचिम तथा आयोर्नाको संशक्षप्त वववरण 

ि.सं. कायचिम आयोर्ना उद्देश्य 
अवलध (िरुु 
र समालप्त) 

कूि िागत 

(रु. 
हर्ारमा) 

आगामी ३ वषचको उपिशब्ध सूर्क 

1 ववलभन्न संस्कृलत 
संरक्षणको िालग 
(मात ृभासा संरक्षण 
समेत) 

संस्कृलतक र 
पयचटकीय 
क्षेत्रहरुको 
संरक्षण तथा 
संबर्द्चन गने 

सािबसािी  1,712.00  पयचटक ववृर्द्, पयचटकीय स्थि र  
धालमचक मठ मन्दीरको उशर्त 
व्यवस्थापन हनेु  

2 संस्कृलतक 
सम्पदाहरु ममचत, 

संस्कृलतक र 
पयचटकीय 
क्षेत्रहरुको 

सािबसािी  733.00  पयचटक ववृर्द्, पयचटकीय स्थि र  
धालमचक मठ मन्दीरको उशर्त 
व्यवस्थापन हनेु  
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ि.सं. कायचिम आयोर्ना उद्देश्य 
अवलध (िरुु 
र समालप्त) 

कूि िागत 

(रु. 
हर्ारमा) 

आगामी ३ वषचको उपिशब्ध सूर्क 

संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन 

संरक्षण तथा 
संबर्द्चन गने 

3 वडा २ र ८ मा 
होमस्टे संर्ािन 
अध्ययन तथा 
व्यवस्थापन 

पयचटन प्रवर्द्चनमा 
लनर्ीक्षेत्रसंग 
सहकायच गने। 

बहवुवषचय  
1,580.00  

होम स्टे  

4 डमरुदह स्तरोन्नती 
कायच 

संस्कृलत संरक्षण बहवुवषचय  
2,445.00  

पयचटक ववृर्द्, पयचटकीय स्थि र  
धालमचक मठ मन्दीरको उशर्त 
व्यवस्थापन हनेु  

5 सपुा देउरािी 
मशन्दर पावकङ्ग क्षेत्र 
व्यवस्थापन 

संस्कृलत संरक्षण बहवुवषचय  3,160.00  पयचटक ववृर्द्, पयचटकीय स्थि र  
धालमचक मठ मन्दीरको उशर्त 
व्यवस्थापन हनेु  

6 संस्कृलतक 
सम्पदाहरु लनमाणच 
तथा स्तरोन्नती  

संस्कृलतक र 
पयचटकीय 
क्षेत्रहरुको 
लनमाणच तथा 
स्तरोन्नती 

सािबसािी  7,561.00  पयचटक ववृर्द्, पयचटकीय स्थि र  
धालमचक मठ मन्दीरको उशर्त 
व्यवस्थापन हनेु  

 

८. र्ोशखम पक्ष तथा अनमुान 

पयचटकीय क्षेत्रमा  लनर्ीक्षेत्रको िगानी बढेको हनेु, तीनै तहका सरकार बीर् नीलतगत समन्वय भएको हनेु, 
पयचटन प्रवर्द्चनमा नशर्कका स्थानीय तहहरु बीर् समन्वय र सहकायच भएको हनेु आदद अनमुान गररएको छ 
र्सको पररपूलतच ववना लनधाचररत नलतर्ा प्रालप्तमा र्ोशखम रहन्छ। 
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३.५ श्रम तथा रोर्गारी 
१. पषृ्ठभलूम 

श्रम उत्पादनको महत्वपूणच र गलतिीि साधन हो।नेपािको संववधानिे रोर्गारी र श्रमको हकिाई मौलिक 
हकको रुपमा प्रत्याभतू गरेको छ।यहााँको र्नसंख्याको ५५2 प्रलतितभन्दा बढी र्नसंख्या १५-५९ वषच उमेर 
समूह अथाचत ्उत्पादनिीि उमेर समूहमा पदचछ र्नु र्नसावङ्खक िाभको सवुणच अवसर हो। 

२. समस्या तथा र्नुौती 

समस्या: आन्तररक स्वरोर्गारी तथा रोर्गारीका अवसर कम हनु,ु वैदेशिक रोर्गारीबाट अपेशक्षत फायदा लिन 
नसवकन,ु सीपयकु्त र्निशक्त ववकास गनच नसवकन,ु उपिब्ध शिप, तालिम र अनभुविाई उद्यमशिितामा 
रूपान्तरण गनच नसवकन ुआदद। 

र्नुौती: अनौपर्ाररक क्षेत्रमा काम गरेको श्रमिशक्तको गणना गनुच, आन्तररक रोर्गारीका अवसर ववृर्द् गनुच, 
वैदेशिक रोर्गारीिाई आदद। 

३. उद्दशे्य 

रोर्गारी एवं स्व-रोर्गारीका अवसर ववृर्द् गनुच 

४. रणनीलत 

• स्थानीय रोर्गारीका अवसरमा ववृर्द् गने 

• वैदेशिक रोर्गारी बवढ उत्पादनिीि र व्यवशस्थत बनाउने। 

• श्रलमकको हक वहतको संरक्षण गने। 

५. ववषय क्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

श्रम रोर्गारी उपक्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको वास्तववक 

उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

बेरोर्गारी दर प्रलतित 11.2 10.5 10.25 9.5 9 

गैरकृवष के्षत्रको 
रोर्गारी 

संख्या 4170 4585 5045 5550 6105 

 
2 शितगंगा नगरपालिका पािचवशर्त्र, २०७६ 
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श्रम रोर्गारी उपक्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको वास्तववक 

उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

व्यवसावयक सीपमूिक 
तालिम 

प्रलतित 6.5 6.7 6.9 7 7.2 

 

६. ववषय क्षेत्रगत खर्च तथा श्रोतको लत्रववषचय अनमुान 

रकम रु. हर्ारमा 
आ.व. बरे्ट अनमुान बरे्टको स्रोत 

कूि र्ाि ु पूाँर्ीगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

ऋण तथा 
अन्य 

२०७९।८० 11,100.00 11,100.00 - - - 11,100.00 - - 

२०८०।८१ 11,679.00 11,679.00 - - - 11,679.00 - - 

२०८१।८२ 12,302.00 12,302.00 - - - 12,302.00 - - 

 
७. कायचिम तथा आयोर्नाको संशक्षप्त वववरण 

ि.सं. 
कायचिम 
आयोर्ना 

उद्देश्य 

अवलध 
(िरुु र 
समालप्त) 

कूि िागत 
(रु. 

हर्ारमा) 
आगामी ३ वषचको उपिशब्ध सूर्क 

१ रोर्गार सेवा 
सम्बशन्ध 
व्यवस्थापन 

क्षमता ववकास 
तथा स्थालनय 
रोर्गारी 
शृ्रर्ना गने  

सािबसािी  
35,081.00  

बेरोर्गारी दर घट्ने, गैरकृवष क्षेत्रको 
रोर्गारी, व्यवसावयक सीपमूिक तालिम 
 

 

८. र्ोशखम पक्ष तथा अनमुान 

लनर्ीक्षेत्रको रोर्गारीमूिक क्षेत्रमा िगानी बढेको हनेु, तीनै तहका सरकारको नीलतगत समन्वय भएको हनेु, 
वैदेशिक रोर्गारी बवढ उत्पादनिीि र व्यवशस्थत भएको हनेु आदद। 
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३.६ लसंर्ाई 

१. पषृ्ठभलूम 

लसाँर्ाई कृवष ववकासको प्रमूख आधार हो। यो नगरपालिकाको दईु लतहाई भन्दा बढी र्नसंख्याको मखु्य पेिा 
कृवष भएको पररप्रके्ष्यमा कृवषको उत्पादकत्व ववृर्द् गरर र्नताको र्ीवनस्तर उकास्न लसाँर्ाइको ववकास अलनवायच 
हनु आउाँछ। 

२. समस्या तथा र्नुौती 

समस्या: कररब दईु लतहाई खेती योग्य र्लमनमा लसाँर्ाई सवुवधा पगु्न पयुाचउन नसवकन,ु भएका लसाँर्ाई योर्नाको 
लनयलमत ममचत सम्भार र ददगो व्यवस्थापन नहनु ुआदद। 

र्नुौती: सबै खेती योग्य र्लमनमा लसाँर्ाई परु् याउन,ु लसाँर्ाई प्रणािीको पूणच उपयोग गनुच आदद। 

३. उद्दशे्य 

सम्पूणच कृवष योग्य र्लमनमा लसाँर्ाई सवुवधा पयुाचउन।ु 

४. रणनीलत 

• खोिा,नािा आदद लसंर्ाईका श्रोतको पूणच उपयोग गरी लसाँर्ाई प्रणािीको ववकास र ववस्तार गने, 
• कुिो तथा नहरबाट लसंर्ाई हनु नसक्ने ठाउाँमा नया प्रववलधमा आधाररत लसाँर्ाई योर्ना (पोखरी, थोपा, 

लिप, लिफ्ट लसंर्ाई आदद)ववकास गने, 
• लसाँर्ाई प्रणािीको ममचत सम्भार र ददगो व्यवस्थापन गने। 

५. ववषय क्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

लसंर्ाई उपक्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको अनमुालनत 

उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

०७९\८० ०८०\८१ ०८१\८२ 

बाहै्र मवहना लसंर्ाइ हनेु क्षेत्र प्रलतित 6.92 7.96 9.15 10.52 12.10 

प्रयोगमा आएका लसंर्ाइ 
प्रववलध (सतह, पोखरी, आदद) 

प्रकार 3 3 4 4 4 

सरु्ारु लसंर्ाइ आयोर्ना संख्या 4 4 6 8 14 
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६. ववषय क्षते्रगत खर्च तथा श्रोतको लत्रववषचय अनमुान 

रकम रु. हर्ारमा 
आ.व. बरे्ट अनमुान बरे्टको स्रोत 

कूि र्ाि ु पूाँर्ीगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

ऋण तथा 
अन्य 

२०७९।८० 2,550.00 1,000.00 1,550.00 - 2,550.00 - - - 

२०८०।८१ 1,736.00 681.00 1,055.00 - 1,736.00 - - - 

२०८१।८२ 1,949.00 764.00 1,185.00 - 1,949.00 - - - 

 
७. कायचिम तथा आयोर्नाको संशक्षप्त वववरण 

ि.सं. कायचिम आयोर्ना 
उद्देश्य अवलध (िरुु 

र समालप्त) 
कूि िागत 

(रु. हर्ारमा) 
अपेशक्षत नलतर्ा 

१ लसंर्ाई ममचत संभार 
तथा  सधुार 

लसंर्ाई प्रणािीको 
ममचत संभार र ददगो 
व्यवस्थापन गने। 

सािबसािी 2,445.00 उशर्त लसंर्ाइ प्रणािीबाट 
िाभाशन्वत  हनेु  

२ वटक्करी लसंर्ाई योर्ना 
अधरुो 

लसंर्ाई प्रणािीको 
लनमाणच 

बहवुवषचय 1,224.00 लसंर्ाइ हनेु क्षेत्रमा ववृर्द् 

३ फिाटे लसंर्ाई योर्ना  लसंर्ाई प्रणािीको 
लनमाणच 

बहवुवषचय 733.00 लसंर्ाइ हनेु क्षेत्रमा ववृर्द् 

४ लसंर्ाई लनमाणच तथा 
स्तरोन्नती 

लसंर्ाई प्रणािीको 
लनमाणच ममचत संभार 
र ददगो व्यवस्थापन 
गने। 

सािबसािी 1,833.00 लसंर्ाइ हनेु क्षेत्रमा ववृर्द् 

 

८. र्ोशखम पक्ष तथा अनमुान 

कृषक, लसंर्ाई उपभोक्ता संघ तथा लसंर्ाई सम्बन्धी काम गने संघ संस्था बीर् सहकायच भएको हनेु, लसंर्ाई 
ववकासमा तीनै तहका सरकारको सहकायच भएको हनेु, भएको हनेु आदद। 
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पररच्छेद ४ - सामाशर्क क्षते्र 

यस क्षेत्र अन्तगचत स्वास््य तथा पोषण, शिक्षा, यवुा, खेिकुद तथा नवप्रवतचन, मवहिा, बािबालिका तथा समार् 
कल्याण, खानेपानी तथा सरसफाई आदद उपक्षेत्रहरू पदचछन। उपक्षेत्रगत वववरण देहाय अनसुार उल्िेख 
गररएको छ। 

४.१ स्वास््य तथा पोषण 

१. पषृ्ठभलूम 

स्वस्थ मानव र्ीवनको अलत महत्वपूणच आधार र मानव ववकासको प्रमूख सूर्क हो।नेपािको संववधानिे 
आधारभतू स्वास््यिाई मौलिक हकको रूपमा स्थावपत गरेको छ।स्वास््य नेपािका तीनै तहका सरकारको 
प्राथलमकतामा पनुचका साथै ददगो ववकासको िक्ष्यमा समेत समावेि गररएको छ। 

२. समस्या तथा र्नुौती 

समस्या: नगरपालिकामा अस्पताि नहनु,ु स्वास््य र्ौकीहरुमा दरवंदी सबै पररपूलतच नहनु,ु स्वस्थ वीमामा आबर्द्ता 
कमर्ोर हनु,ु पोषणको कमी, वैकशल्पक शर्वकत्सा पर्द्लत नहनु ुआदद।  

र्नुौती: सबै नागररकिाई आधारभतू स्वास््य सेवाको दायरामा ल्याउन,ु नगरपालिकामा आधारभतू सवुवधा 
सवहतको अस्पतािको लनमाचण गनुच, स्वास््य पूवाचधारको ववकास र र्निशक्तको व्यवस्था गनुच, सबै नागररकिाई 
स्वास््य वीमाको दायरामा ल्याउन,ु नागररकिाई स्वास््य सम्बन्धी रे्तना फैिाउन,ु वैकशल्पक शर्वकत्सा पर्द्लतको 
ववकास र ववस्तार गनुच आदद। 

३. उद्दशे्य 

आधारभतू स्वास््य सेवामा सबै नागररकको पहुाँर् स्थावपत गदै स्वास््य सेवािाई गणुस्तरीय र प्रभावकारी 
बनाउन।ु 

४. रणनीलत 

• आधारभतू स्वास््यमा सबै नगरवासीको सहर् पहुाँर्का साथै लनःिलु्क स्वास््य सवुवधा पयुाचउने। 

• सबै स्वास््य संस्थामा स्वास््यकमी, वलथचङ सवुवधा, प्रयोगिािा र स्वास््य उपकरणको व्यवस्था गने। 

• आयवेुददक तथा अन्य वैकशल्पक स्वास््य सेवा  ववस्तार गने। 

• स्वास््य तथा पोषण सम्बन्धी र्नरे्तना ववकास गने। 
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५. ववषय क्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

स्वास््य उपक्षते्रको नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

औसत आय ु वषच 70 72 73 75 78 

बवढमा आधा घंटालभत्र 
पैदि सस्थामा पहुाँर् 
भएको घरधरुी ( गाउाँ 
घर शक्िलनक समेत) 

प्रलतित 80 80 85 90 100 

प्राथलमक स्वास््य 
केन्ि\अस्पताि पगु्न 
िाग्ने औसत समय 
(पैदि) 

लमनेट 60 60 45 45 30 

पूणच खोप प्रलतित 87 87 90 95 100 

पूवच प्रितुी सेवा ४ 
पटक प्राप्त गने मवहिा 

प्रलतित 30 30 50 60 75 

स्वास््य वीमाको दायरा प्रलतित 10 20 35 40 50 

स्वास््य संस्थामा 
सतु्केरी 

प्रलतित 30 40 50 55 60 

झाडापखािा संिमण 
दर* 

प्रलत हर्ार           

स्वासप्रस्वास संिमण 
दर* 

प्रलत हर्ार           

पररवार लनयोर्नको 
साधन प्रयोग दर* 

प्रलतित           

स्वास््य संस्था संख्या 20 22 24 26 30 

प्रसतुी सेवा उपिब्ध 
स्वास््य संस्था 

संख्या 10 11 12 13 15 

लबरामी उपर्ार बेड 
संख्या 

संख्या 25 35 50 50 75 



शितगंगा नगरपालिकाको मध्यमकािीन खर्च संरर्ना (आ. व. २०७९/८० -२०८१/८२) 
 

 
 

52 

स्वास््य उपक्षते्रको नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

एम्बिेुन्स संख्या 4 4 6 8 10 

आयवेुद तथा अन्य 
वैकशल्पक स्वास््य 
संस्था 

संख्या 1 1 2 2 3 

(*नगरपालिकािे यस सम्बशन्ध सूर्ना तथा त्यांक प्राप्त गने प्रबन्ध गरी यहााँ उल्िेख गनुच पने ) 

६. ववषय स्वास््य उपक्षते्रको तीबवषचय खर्च तथा श्रोतको लत्रववषचय अनमुान 

रकम रु. हर्ारमा 
आ.व. बरे्ट अनमुान बरे्टको स्रोत 

कूि र्ाि ु पूाँर्ीगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि सरकार प्रदेि 
सरकार 

ऋण 
तथा 
अन्य 

२०७९।८० 52,835.00 48,835.00 4,000.00 - 7,340.00 45,000.00 495.00 - 

२०८०।८१ 52,857.00 49,391.00 3,466.00 - 4,999.00 47,349.00 509.00 - 

२०८१।८२ 56,018.00 52,273.00 3,745.00 - 5,612.00 49,874.00 532.00 - 

 

७. कायचिम तथा आयोर्नाको संशक्षप्त वववरण 

ि.सं. 
कायचिम 
आयोर्ना 

उद्देश्य 
अवलध (िरुु 
र समालप्त) 

कूि िागत (रु. 
हर्ारमा) 

अपेशक्षत नलतर्ा 

१ लनिलु्क 
ववतरणको िालग 
औषधी खररद 

लनिलु्क 
स्वास््य सवुवधा 
पयुाचउने। 

सािबसािी 3,669.00 औसत आयमुा ववृर्द्, स्वास््य 
सेवा शस्थलतमा सधुार 

2 अस्पताि र 
स्वास््य 
र्ौकीहरुको भवन 
तथा पूवाचधार 
लनमाणच  

स्वास््य 
पूवाचधारको 
ववकास गने  

बहवुवषचय 6,320.00 स्वास््य सेवा शस्थलतमा सधुार, 
लबरामी उपर्ार बेड संख्या  
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ि.सं. 
कायचिम 
आयोर्ना 

उद्देश्य 
अवलध (िरुु 
र समालप्त) 

कूि िागत (रु. 
हर्ारमा) 

अपेशक्षत नलतर्ा 

3 आयुचवेद सेवा 
कायचिम 

आयवेुददक 
तथा अन्य 
वैकशल्पक 
स्वास््य सेवा  
ववस्तार गने। 

सािबसािी 2,038.00 आयवेुद तथा अन्य वैकशल्पक 
स्वास्थ सेवा ववकास 

4 स्वास््य सम्बशन्ध 
व्यवस्थापन र 
कायचिम संर्ािन 

आधारभतू 
स्वास्थमा सबै 
नगरवासीको 
सहर् पहुाँर् 
ववस्तार गने  

सािबसािी 4,402.00 स्वास््य सेवामा पहाँर्, औसत 
आय ु 

5 मवहिा स्वास््य 
स्वंयम सेववका  

आधारभतू 
स्वास्थमा सबै 
नगरवासीको 
सहर् पहुाँर् 

सािबसािी 2,837.00 पूणच खोपमा मद्दत हनु्र े

6 प्रसतुी सेवा 
संर्ािन भई 
रहेका मध्ये परुुष 
का.स. भएका 
(र्केुना र 
र्िकेु) मा 
प्रसलुतसेवा 
व्यवस्थापन खर्च 

स्वास््य सवुवधा 
पयुाचउने 

सािबसािी 489.00 प्रसतुी सेवा ववस्तार तथा 
ववकास 

7 मवहिा स्वास््य 
स्वंयम सेववका 
लनःिलु्क ववमा 
कायचिम 

स्वास््य सवुवधा 
पयुाचउने 

बहवुवषचय 672.00 स्वास््य वीमाको दायरा 
फरावकिो हनेु। 

8 एम्विेुन्स 
संर्ािन र 
व्यवस्थापन खर्च 

आधारभतू 
स्वास्थमा सबै 
नगरवासीको 
सहर् पहुाँर् 
ववस्तार 

सािबसािी 4,891.00 स्वास््य सेवामा पहाँर् ववृर्द् हनेु 
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ि.सं. 
कायचिम 
आयोर्ना 

उद्देश्य 
अवलध (िरुु 
र समालप्त) 

कूि िागत (रु. 
हर्ारमा) 

अपेशक्षत नलतर्ा 

9 एकीकृत मवहिा 
स्वास््य तथा 
प्रर्नन स्वास््य 
कायचिमहरु 

प्रर्नन 
स्वास््यमा 
सधुार 

सािबसािी 21,807.00 स्वास््य सेवामा पहाँर् ववृर्द् हनेु 

10 महामारी तथा 
रोग लनयन्त्रण 
तथा अन्य 
स्वास््य सम्बशन्ध 
कायचिमहरु 

महामारी 
रोगहरूको 
रोकथाम एवम ्
लनयन्त्रण गने। 

सािबसािी 113,147.00 हामारी रोगहरूको रोकथाम 
एवम ्लनयन्त्रणमा सहयोग पगु्ने  

11 सपचदंस केन्ि 
कवपिवस्त ु
सहयोग 

स्वास््य सेवा सािबसािी 489.00 स्वास््य सेवामा सहर्ता पगु्ने 

12 पोपण सम्बशन्ध 
कायचिमहरु 
सञ्चािन 

स्वास्थ तथा 
पोषण सम्बशन्ध 
र्नरे्तना 
ववकास गने। 

सािबसािी 949.00 र्नस्तरमा र्नरे्तना ववकास 
हनेु। 

 

८. र्ोशखम पक्ष तथा अनमुान 

स्वास््य सेवाको ववकास र लबस्तारमा तीनै तहका सरकार, गैर सरकारी संस्था, लनर्ीक्षेत्रको समन्वय र सहकायच 
भएको हनेु, स्वास््य वीमाको दायरा बढेको हनेु, नागररकमा पोषण तथा स्वास््य सम्बन्धी रे्तना बढेको हनेु 
आदद। 
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४.२ शिक्षा, ववज्ञान तथा प्रववलध 

१. पषृ्ठभलूम 

शिक्षािे मानव र्ीवनिाई अाँध्यारोबाट उज्यािोतफच  डोयाचउछ। यो मानव ववकासमा सूर्काङ्कको महत्वपूणच 
आधार हो।नेपािको संववधानिे आधारभूत शिक्षामा प्रत्येक नागररकको पहुाँर्को हक स्थावपत गनुचका साथै 
आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अलनवायच र लनःिलु्क एवं माध्यालमक तहसम्मको शिक्षा लनःिलु्क हनेु व्यवस्था 
गरेको छ।ददगो ववकासका िक्ष्य नं ४ “गणुस्तरीय शिक्षा” को िक्ष्य प्रालप्त यसै क्षेत्रको नलतर्ामा लनभचर रहन्छ। 

२. समस्या तथा र्नुौती 

समस्या: सामदुावयक ववद्याियको लसकाई उपिशब्ध दर कमर्ोर हनु, ववद्याियमा ववज्ञान प्रयोगिािा, कम्प्यटुर 
ल्याब नभएको, पसु्तकाियको कमी हनु,ु ववद्याथीको तिुनामा िौर्ाियको संख्या नहनु,ु ववद्यािय व्यवस्थापन 
कमर्ोर हनु ुआदद।  

र्नुौती: ववद्याियको भौलतक एवं िैशक्षक पूवाचधारको ववकास गनुच, लसकाई उपिशब्ध ववृर्द् गनुच, व्यवहाररक तथा 
प्राववलधक शिक्षाको ववस्तार गनुच, ववद्याियको व्यवस्थापन सधुार गनुच आदद। 

३. उद्दशे्य 

आधारभतू तथा माध्यालमक शिक्षामा सबैको पहुाँर् सलुनशित गदै व्यवहाररक एवं र्ीवन उपयोगी शिक्षाको ववकास 
गनुच। 

४. रणनीलत 

• िैशक्षक गणुस्तरमा सधुार गने। 

• प्राववलधक शिक्षामा र्ोड ददने। 

• भनाच दर सत प्रलतित पाने र कक्षा छाड्ने दर िून्य पाने। 

• लसकाई दरमा सधुार गने। 

 

५. शिक्षा क्षते्रको  नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

 

शिक्षाको उपक्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

साक्षर र्नसंख्या (५ वषच 
मालथ) 

प्रलतित 78 82 85 90 95 
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शिक्षाको उपक्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

५ देशख १५ वषच सम्मका 
ववद्यािय बावहर रहेका 
बािबालिका 

प्रलतित 33 32.5 28 25 20 

प्राववलधक धारका ववद्यािय संख्या 0 0 1 2 3 

प्राववलधक शिक्षामा 
अध्ययनरत ववद्याथी संख्या संख्या 75.80 781.00 805.00 816.00 840.00 

आधारभतू तहमा खदु भनाच 
दर* 

प्रलतित      

कक्षा छोड्ने दर (१-५)* प्रलतित      

कक्षा छोड्ने दर (६-८)* प्रलतित      

बाि ववकास केन्िमा भनाच 
दर* 

प्रलतित      

अपाङ्गमैत्री पूवाचधार भएको 
ववद्यािय 

प्रलतित 5 10 20 30 50 

लबज्ञान प्रयोगिािा भएको 
लबद्यािय 

प्रलतित 30 40 50 60 70 

इन्टरनेट सवुवधा भएको संख्या 50 60 75 80 100 

बािमैत्री लसकाई अबिम्वन 
गने ववद्यािय 

प्रलतित 40 50 60 70 80 

शिक्षक ववद्याथी अनपुात* प्रलतित      

ववद्याथी कक्षा कोठा अनपुात* अनपुात      

(*नगरपालिकािे यस सम्बशन्ध सूर्ना तथा त्यांक प्राप्त गने प्रबन्ध गरी यहााँ उल्िेख गनुच पने ) 
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६. शिक्षा उपक्षते्रको खर्च तथा श्रोतको लत्रववषचय अनमुान 

रकम रु. हर्ारमा 
आ.व. बरे्ट अनमुान बरे्टको स्रोत 

कूि र्ाि ु पूाँर्ीगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि सरकार प्रदेि 
सरकार 

ऋण 
तथा 
अन्य 

२०७९।८० 324,900.00 317,900.00 7,000.00 - - 315,900.00 9,000.00 - 

२०८०।८१ 341,643.00 334,290.00 7,353.00 - - 332,391.00 9,252.00 - 

२०८१।८२ 359,784.00 352,043.00 7,741.00 - - 350,118.00 9,666.00 - 

 
७. शिक्षा उपक्षते्रका कायचिम तथा आयोर्नाको संशक्षप्त वववरण 

ि.सं. कायचिम आयोर्ना उद्दशे्य 
अवलध (िरुु 
र समालप्त) 

कूि िागत 
(रु. हर्ारमा) 

अपेशक्षत नलतर्ा 

1 शिक्षा व्यवस्थापन िैशक्षक 
गणुस्तरमा 
सधुार गने 

सािबसािी 5,585.00 साक्षार र्नसंख्यामा ववृर्द् 
हनेु। 

2 बाह्र कक्षा सम्म 
लनिलु्क शिक्षा 
व्यवस्थापन 

िैशक्षक 
गणुस्तरमा 
सधुार गने 

सािबसािी 6,204.00 साक्षार र्नसंख्यामा ववृर्द् 
हनेु। 

3 रशर्या मा.वव. खा.पा. 
टंकी लनमाचण  

िैशक्षक 
पूवाचधार 
लनमाणच गने 

बहवुवषचय 1,240.00 ववद्यािय पूवाचधारमा सधुार 
हनेु 

4 ववद्यािय पूवाचधार 
लनमाणच, ममचत, सधुार 
तथा संरक्षण 

िैशक्षक 
पूवाचधार 
सधुार गने 

सािबसािी 2,946.00 ववद्यािय पूवाचधारमा सधुार 
हनेु 

5 िैशक्षक अनदुान िैशक्षक 
ववकास 

सािबसािी 4,188.00 िैशक्षक गणुस्तरमा सधुार हनेु 

6 ववद्यािय भवन तथा 
पूवाचधार लनमाणच  

भवन लनमाचण बहवुवषचय 20,543.00 ववद्यािय पूवाचधारमा सधुार 
हनेु 

7 उप मेयर सामाशर्क 
ववकास कायचिम÷उप 
मेयर साँग नागररकको 
आवर् 

िैशक्षक 
ववकास 

सािबसािी 7,755.00 आधारभतू तहमा खदु भनाच 
दरमा ववृर्द् हनेु, साक्षार 
र्नसंख्यामा ववृर्द् हनेु। 



शितगंगा नगरपालिकाको मध्यमकािीन खर्च संरर्ना (आ. व. २०७९/८० -२०८१/८२) 
 

 
 

58 

ि.सं. कायचिम आयोर्ना उद्दशे्य 
अवलध (िरुु 
र समालप्त) 

कूि िागत 
(रु. हर्ारमा) 

अपेशक्षत नलतर्ा 

8 िैशक्षक लनकायहरुमा 
शिक्षण सहयोग अनदुान 

िैशक्षक 
ववकास 

सािबसािी 837,944.00 िैशक्षक गणुस्तरमा सधुार हनेु 

9 ददवा खार्ा,लसकाइ 
सामग्री,  लनिलु्क 
स्यालनटरी प्याड, 

लनिलु्क पाठ्यपसु्तक, 

छात्रबशृत्त तथा अन्य 
िैशक्षक सधुारका 
कायचहरु व्यवस्थापन  

िैशक्षक 
ववकास 

सािबसािी 139,922.00 िैशक्षक गणुस्तरमा सधुार हनेु 

 

८. र्ोशखम पक्ष तथा अनमुान 

नलतर्ा प्रालप्तका िालग तीनै तहका सरकारको नीलतगत समन्वय भएको हनेु, गैर सरकारी संस्था, लनर्ीक्षेत्रसंग 
सहकायच हनेु, अलभभावक, ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको क्षमता ववकास भएको हनेु आदद।  
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४.३ यवुा तथा खेिकुद  
१. पषृ्ठभलूम 

यवुा र्निशक्त देि ववकासका िालग अलत महत्वपूणच मानव श्रोत हनु। यवुा ववकास र समवृर्द् आधार र 
पररवतचनका संम्बाहक हनु।खेिकुद िाररररक तथा मानलसक ववकासको महत्वपूणच माध्यम हो।यवुा िशक्तको 
उत्पादनिीि पररर्ािनिे ददगो ववकासका िक्ष्य प्रालप्तमा यवुाको भलूमका महत्वपूणच छ भने खेिकुदिे स्वस्थ 
र्ीवन लबताउन महत्वपूणच योगदान गदचछ। 

२. समस्या तथा र्नुौती 

समस्या: यवुाको उत्पादनिीि क्षेत्रमा पररर्ािन हनु नसक्न,ु यवुा पिायन बढ्दै र्ान,ु खेिकुदको ववकास हनु 
नसक्न,ु अलभभावकहरूमा खेिकुद र्ागरूकता नहनु ुआदद।  

र्नुौती: यवुा उद्यमशििताको ववकास गरी उत्पादनशिि कायचमा उपयोग गनुच, आन्तररक रोर्गारी सरृ्ना गरी 
यवुा पिायन रोक्न,ु ववद्यािय देशखनै खेिकुदको ववकास गनुच, खेिकुद पूवाचधारको लनमाचण गनुच, व्यवसावयक 
खेिकुदको ववकास गनुच आदद। 

३. उद्दशे्य 

✓ यवुामा उद्यमशििता ववकास गरी आन्तररक रोर्गारी बढाउन।ु 

✓ व्यबसावयक खेिकुदको ववकास गनुच। 

४. रणनीलत 

• यवुाको व्यबसावयक सीपको ववकास गने। 

• यवुाको सीप एवं दक्षताको उत्पादनशिि उपयोग गने। 

• खेिकुद पूवाचधारको ववकास गने। 

 

५. शितगंगा नगरपालिकाको यवुा तथा खेिकुद उपक्षते्रको नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

यवुा तथा खेिकुद उपक्षेत्रको नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

कबडच हि तथा खेिकुद 
मैदान  

संख्या 25 26 29 30 32 



शितगंगा नगरपालिकाको मध्यमकािीन खर्च संरर्ना (आ. व. २०७९/८० -२०८१/८२) 
 

 
 

60 

यवुा तथा खेिकुद उपक्षेत्रको नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

खेि मैदान भएका 
ववद्यािय 

प्रलतित 5 7 20 30 60 

नगर स्तरीय खेिकुद 
आयोर्ना (वावषचक) 

पटक 1 1 1 1 1 

 

६. ववषय क्षते्रगत खर्च तथा श्रोतको लत्रववषचय अनमुान 

रकम रु. हर्ारमा 
आ.व. बरे्ट अनमुान बरे्टको स्रोत 

कूि र्ाि ु पूाँर्ीगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

ऋण 
तथा 
अन्य 

२०७९।८० 3,400.00 1,800.00 1,600.00 - 1,600.00 100.00 1,700.00 - 

२०८०।८१ 2,943.00 1,853.00 1,090.00 - 1,090.00 105.00 1,748.00 - 

२०८१।८२ 3,160.00 1,937.00 1,223.00 - 1,223.00 111.00 1,826.00 - 

 
७. कायचिम तथा आयोर्नाको संशक्षप्त वववरण 

ि.सं. कायचिम आयोर्ना उद्देश्य 
अवलध (िरुु 
र समालप्त) 

कूि िागत 
(रु. 

हर्ारमा) 
अपेशक्षत नलतर्ा 

1 यवुाहरुको िालग 
खेिकुद तथा यवुा 
िशक्षत कायचिम 
(रािपलत रलनङ्ग शिल्ड 
र मेयर तथा उपमेयर 
कप समेत ) 

व्यबसावयक 
खेिकुदको 
ववकास गनुच 

सािबसािी 4,969.00  व्यवसावयक खेिाडी ववकास हनेु 

2 नगर स्तरीय अधरुो 
खेि मैदान लनमाचण 
रशर्या 

खेिकुद 
पूवाचधारको 
ववकास 

बहवुवषचय 2,445.00  खेिकुद मैदान ववकास हनेु  
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ि.सं. कायचिम आयोर्ना उद्देश्य 
अवलध (िरुु 
र समालप्त) 

कूि िागत 
(रु. 

हर्ारमा) 
अपेशक्षत नलतर्ा 

3 वविम खेि मैदान 
स्तरोन्नती 

खेिकुद 
पूवाचधारको 
ववकास 

बहवुवषचय 1,224.00  खेिकुद मैदान ववकास हनेु  

4 उपल्िीखण्ड खेि 
मैदान लनमाचण  

खेिकुद 
पूवाचधारको 
ववकास 

बहवुवषचय 244.00  खेिकुद मैदान ववकास हनेु  

5 रातामाटा टुडीखेि 
मञ्च व्यवस्थापन 

खेिकुद 
पूवाचधारको 
ववकास 

बहवुवषचय 621.00  खेिकुद पूवाचधारको ववकास हनेु  

 

८. र्ोशखम पक्ष तथा अनमुान 

खेिकुद ववकासमा तीनै तहका सरकारको नीलतगत समन्वय तथा सहकायच भएको हनेु, खेिकुद पूवाचधारको 
ववकास भएको हनेु, खेिकुद प्रलत ववद्यािय, अलभभावक, लनर्ीक्षेत्र सबैको सकारात्मक सोर्को ववकास भएको 
हनेु आदद। 
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४.४ मवहिा, बािबालिका तथा समार् कल्याण  
१. पषृ्ठभलूम 

सबै वगच, लिङ्ग, र्ात र्ालत, समदुाय र क्षेत्रको समानपुालतक ववकास ववना नगरपालिकाको ववकास हनु सक्दैन। 
नेपािको संववधानिे पलन सबै वगच, लिङ्ग र समदुायको हकको सलुनशित गदै समावेिी ववकास एवं सहभालगतािाई 
आत्मसात गरेको छ। संववधानको यसै ममच र रािको नीलत एवं प्राथलमकता अनरुुप शितगंगा नगरपालिकािे 
पलन समावेिी ववकास र सहभालगता एवं सामाशर्क सरुक्षाको नीलत अविम्बन गरेको छ। 

२. समस्या तथा र्नुौती  

समस्या: मवहिा तथा वपछलडएका र्ात र्ालत वगच समदुायमा आफ्नो अलधकार प्रलतबारे रे्तना र्गाउन नसवकन,ु  
मवहिा तथा  मवहिा तथा समावेिी वगच िशक्षत बरे्ट कम ववलनयोर्न गररन,ु सम्पशत्त तथा श्रोत साधनमा 
मवहिाको काननुी अलधकार स्थावपत गराउन नसवकन,ु  नेततृ्व तहमा मवहिा, वशञ्चलतकरणमा परेका वगच र 
समदुाय, अपाङ्गता भएका व्यशक्त, दलित, र्नर्ालतहरु तथा िशक्षत वगचको समावेिीकरण र सहभालगतामा अपेशक्षत 
रुपमा बढाउन नसवकन,ु सामाशर्क असमानता ववद्यमान रहन ुआदद। 

र्नुौती: िैवङ्गक वहंसा तथा ववभेद रोक्न,ु सामाशर्क रुवढवादी सोर्मा पररवतचन ल्याउन,ु समावेिी नेततृ्वको 
ववकास गनुच, मवहिा तथा पछाडी परेका र पाररएका वगचको क्षमता ववकास गनुच आदद। 

३. उद्दशे्य 

सबै लिङ्ग, वगच, र्ालत तथा क्षेत्रको समावेिी ववकास र सहभालगता सलुनशित गनुच। 

४. रणनीलत 

• नगरपालिका लभत्रका मवहिा, वपछलडएको वगच, दलित, मशुस्िम, मधेिी, अल्पसंख्यक, र्नर्ालत तथा 
अन्य िशक्षत समदुायको क्षमता ववकास गरी समावेिी सहभालगता बढाउने, 

• क्षमता ववकास गरी नेततृ्व तहमा समावेिी प्रलतलनलधत्वको ववकास गने, 
• बािबालिका, रे्ष्ठ नागररक, असक्त, अपाङ्गता भएका आददको संरक्षण एवं सामाशर्क सरुक्षाको व्यवस्था 

गने। 
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५. ववषय क्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

मवहिा, बािबालिका तथा समार् कल्याण उपक्षेत्रको नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

नगरपालिका अन्तगचतका 
उपभोक्ता सलमलत, संघ सस्था 
आददमा मवहिा तथा िशक्षत 
वगचको समावेिी सहभालगता 

प्रलतित 
40 

  

40 
  

50 
  

55 
  

60 
  

िैवङ्गक वहंसा सम्वन्धी घटना* संख्या      
पररर्यपत्र प्राप्त अपांगता 
भएका व्यशक्त* 

संख्या 
     

रे्ष्ठ नागररक ज्ञान केन्ि तथा 
बरृ्द्ाश्रम* 

संख्या 
     

सामाशर्क सरुक्षाबाट 
िाभाशन्वत व्यशक्त* 

संख्या 
     

बाि वववाह* प्रलतित      
नगरपालिका लभत्र बाि क्िव संख्या 15 17 19 21 23 

नगरपालिका लभत्र आमा समूह संख्या 14 18 22 23 25 
सामाशर्क सरुक्षामा आवर्द्* संख्या      

(*नगरपालिकािे यस सम्बशन्ध सूर्ना तथा त्यांक प्राप्त गने प्रबन्ध गरी यहााँ उल्िेख गनुच पने ) 
 

६. मवहिा, बािबालिका तथा समार् कल्याण उपक्षते्रको खर्च तथा श्रोतको लत्रववषचय अनमुान 

रकम रु. हर्ारमा 
आ.व. बरे्ट अनमुान बरे्टको स्रोत 

कूि र्ाि ु पूाँर्ीगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

ऋण 
तथा 
अन्य 

२०७९।८० 18,000.00 18,000.00 - - 16,200.00 1,800.00 - - 

२०८०।८१ 12,930.00 12,930.00 - - 11,036.00 1,894.00 - - 

२०८१।८२ 14,382.00 14,382.00 - - 12,387.00 1,995.00 - - 
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७. कायचिम तथा आयोर्नाको संशक्षप्त वववरण 

ि.सं. कायचिम आयोर्ना उद्देश्य 
अवलध (िरुु 
र समालप्त) 

कूि िागत 
(रु. 

हर्ारमा) 
अपेशक्षत नलतर्ा 

1 दलितका वगचको 
िालग आवश्यक्ता 
अनसुारका कायचिम 
संर्ािन  

क्षमता ववकास 
गरी समावेिी 
प्रलतलनलधत्वको 
ववकास गने, 

सािबसािी 2,445.00 िशक्षत वगचको समावेिी 
सहभालगता 

2 र्नर्ाती िालग 
आवश्यक्ता 
अनसुारका कायचिम 
संर्ािन  

िशक्षत समदुायको 
क्षमता ववकास 
गरी समावेिी 
सहभालगता बढाउने 

सािबसािी 1,224.00 िशक्षत वगचको समावेिी 
सहभालगता 

3 अपाङ्गको िालग 
आवश्यता अनसुारका 
कायचिम संर्ािन 

अपाङ्ग संरक्षण 
तथा क्षमता 
ववकास गने 

सािबसािी 1,224.00 पररर्यपत्र प्राप्त अपांगता 
भएका व्यशक्त 

4 मवहिाहरुको िालग 
आवश्यक्ता 
अनसुारका कायचिम 
संर्ािन (एकि 
मवहिा समेत) 
मवहिा ववकास िाखा 
माफच त 

मवहिा संरक्षण 
तथा क्षमता 
ववकास गने  

सािबसािी 3,669.00 मवहिाको समावेिी 
सहभालगता 

5 बाि संर्ाि क्षमता 
ववकास कायचिम 

बािबालिका 
संरक्षण तथा 
क्षमता ववकास गने  

सािबसािी 1,224.00 नगरपालिका लभत्र बाि 
क्िव 

6 देउरािी र प्रगती 
शिि अपाङ्ग उत्थान 
समार्को कायाचिय 
व्यवस्थापन 

अपाङ्ग संरक्षण 
तथा क्षमता 
ववकास गने 

सािबसािी 489.00 िशक्षत वगचको समावेिी 
सहभालगता 

7 यवुा उद्ययमशिता 
कायचिम  

आय आर्चन ववृर्द् 
गने 

सािबसािी 2,445.00 िाभाशन्वत संख्या 

8 नगर लभत्रका ३५ 
वषच मालथका एकि 
मवहिा र ४० वषच 

नागररक सरुक्षा सािबसािी 3,669.00 सामाशर्क सरुक्षाबाट 
िाभाशन्वत व्यशक्त 
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ि.सं. कायचिम आयोर्ना उद्देश्य 
अवलध (िरुु 
र समालप्त) 

कूि िागत 
(रु. 

हर्ारमा) 
अपेशक्षत नलतर्ा 

मालथका एकि परुुष 
िाई मालसक भत्ता 

9 नगर लभत्रका “ग” 
वगचका अपाङ्गहरुिाई 
मालसक भत्ता ववतरण 

नागररक सरुक्षा सािबसािी 2,445.00 सामाशर्क सरुक्षाबाट 
िाभाशन्वत व्यशक्त 

10 रे्ष्ठ नागररक ८४ 
औ ंवषचगाठ सम्मान 
कायचिम  

नागररक सरुक्षा सािबसािी 14,674.00 रे्ष्ठ नागररक ज्ञान केन्ि 
तथा बरृ्द्ाश्रम 

11 दददद बवहनीसाँग 
उप–प्रमखु कायचिम 

सामाशर्क सरुक्षा सािबसािी 6,115.00 मवहिा तथा िशक्षत वगचको 
समावेिी सहभालगता 

12 सामाशर्क सरुक्षा, 
घटना दताच तथा 
राविय पररर्यपत्र 
तथा पञ्जीकरण 
सम्बशन्ध कायचिम र 
व्यवस्थापन 

सामाशर्क सरुक्षा सािबसािी 5,689.00 सामाशर्क सरुक्षामा आवर्द्, 

िैवङ्गक वहंसा सम्वन्धी 
घटना 

 

८. र्ोशखम पक्ष तथा अनमुान 

लनर्ीक्षेत्र र सरोकारवािा संघ संस्था नागररक समार् साँग सहकायच भएको हनेु, तीनै तहका सरकारको नीलतगत 
समन्वय र कायचिम संर्ािनमा सहकायच बढेको हनेु, अलधकारवादी संघ संस्थाहरूको क्षमता र सहयोग बढेको 
हनेु आदद।  
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४.५ खानेपानी तथा सरसफाई 

१. पषृ्ठभलूम 

खानेपानी मानव र्ीवनको अलनवायच आवश्यकता हो। स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ स्वस्थ र्ीवनयापनका 
अपररहायच आवश्यकता हनु। नेपािको  संलबधानिे नागररकको खानेपानी तथा सरसफाइमा पहरु्िाई 
मौलिकहकको रुपमा लिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई शितगंगा नगरपालिकाको प्राथलमकताको ववषय हो। 

२. समस्या तथा र्नुौती 

समस्या:, खानेपानीका श्रोतको पयाचप्त उपयोग नहनु,ु संर्ालित खानेपानीका आयोर्नाहरूको व्यवस्थापन र ममचत 
सम्भार कमर्ोर हनु,ु पानी िरु्द्ीकरण गरी ववतरण गनच नसवकन,ु सरसफाईको रे्तना सबै नागररकसम्म पयुाचउन 
नसवकन,ु आदद। 

र्नुौती: सबै घर पररवारिाई पाइपद्वारा पानीको सवुवधा पयुाचउन,ु गणुस्तरीय तथा िरु्द् खानेपानीको ववतरण गनुच, 
एक घर एक कम्तीमा एक र्पीको व्यवस्था गनुच, सरसफाई सम्बन्धी र्नरे्तना र्गाउन,ु आदद। 

३. उद्दशे्य 

  सबै नागररकमा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईको पहुाँर् सलुनशित गनुच,। 

४. रणनीलत: 

• सबै घर पररवारिाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गने, 
• खानेपानीको आपूलतच, ममचत सम्भार र ददगो व्यवस्थापनमा सरोकारवािा संघसंस्थाहरुसंग सहकायच गने, 
• सरसफाईिाई अलभयानको रूपमा सञ्चािन गने, 
• सबै घर पररवारमा र्पीिाई अलभयानको रूपमा संर्ािन गने। 

 

५. ववषय उपक्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

खानेपानी तथा सरसफाई उपक्षेत्रको नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०७९\८० २०८०\८१ 

पाइपबाट लबतररत खानेपानी 
उपभोग गने पररवार 

प्रलतित 74.3 75 77 78 80 
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खानेपानी तथा सरसफाई उपक्षेत्रको नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०७९\८० २०८०\८१ 

लनर्ीधारा र्डान गने 
पररवार 

प्रलतित 22 24 27 29 31 

पानी िरु्द्ीकरण गरी प्रयोग 
गने पररवार 

प्रलतित 30 31 35 37 38 

िौर्ािय भएको घरधरुी प्रलतित 96.9 97 97.1 97.5 98 

सेशफ्ट ट्ांकी वा ढिमा 
र्ोलडएको र्पी भएका 
घरधरुी 

प्रलतित 2 2.4 2.7 3 3.3 

सावचर्लनक िौर्ािय संख्या  10 12 14 16 18 

ल्याण्डवफल्ड साइट संख्या  2 2 3 3 3 

सरसफाईको रे्तनामूिक 
कायचिम संर्ािन ( 
वावषचक) 

पटक 14 16 18 20 22 

 

६. खानेपानी तथा सरसफाई उपक्षते्रगत खर्च तथा श्रोतको लत्रववषचय अनमुान 

रकम रु. हर्ारमा 
आ.व. बरे्ट अनमुान बरे्टको स्रोत 

कूि र्ाि ु पूाँर्ीगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

ऋण 
तथा 
अन्य 

२०७९।८० 8,200.00 4,100.00 4,100.00 - - 2,000.00 6,200.00 - 

२०८०।८१ 8,478.00 4,215.00 4,263.00 - - 2,104.00 6,374.00 - 

२०८१।८२ 8,876.00 4,404.00 4,472.00 - - 2,216.00 6,660.00 - 
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७. खानेपानी तथा सरसफाई अन्तगचतका आयोर्नाको संशक्षप्त वववरण 

ि.सं. 
कायचिम 
आयोर्ना 

उद्दशे्य 

अवलध 
(िरुु र 
समालप्त) 

कूि 
िागत 

अपेशक्षत नलतर्ा 

1 ववलभन्न खा.पा. 
ममचत  

स्वच्छ खानेपानीको 
व्यवस्था गने 

सािबसािी 4,653.00 स्वच्छ खानेपानीको उशर्त 
व्यवस्थापनमा सहयोग पगेुको हनेु। 

2 लसमिपानी 
भाडगाउ“ खा.पा. 

स्वच्छ खानेपानीको 
व्यवस्था गने 

बहवुवषचय 1,551.00 स्वच्छ खानेपानीको उशर्त 
व्यवस्थापन र ववतरणमा सहयोग 
पगेुको हनेु। 

3 संर्ालित ववद्यलुतय 
लिफ्ट खानेपानी 
योर्नाको ववद्यतु 
महििु भकु्तानी 
(७५ प्रलतित) 

स्वच्छ खानेपानीको 
व्यवस्था गने 

सािबसािी 6,204.00 स्वच्छ खानेपानीको उशर्त 
व्यवस्थापन र ववतरणमा सहयोग 
पगेुको हनेु। 

4 ववलभन्न लिफ्ट 
खानेपानी योर्ना 
मोटर ममचत तथा 
खररद 

स्वच्छ खानेपानीको 
व्यवस्था गने 

सािबसािी 3,102.00 स्वच्छ खानेपानीको उशर्त 
व्यवस्थापन र ववतरणमा सहयोग 
पगेुको हनेु। 

5 शिनपा ३ को 
हस्पीटि 
नशर्कको पधेरा 
व्यवस्थापन गने 

स्वच्छ खानेपानीको 
व्यवस्था गने 

सािबसािी 1,862.00 स्वच्छ खानेपानीको उशर्त 
व्यवस्थापन र ववतरणमा सहयोग 
पगेुको हनेु। 

6 रार्ीफा“ट खा.पा. 
अधरुो  

स्वच्छ खानेपानीको 
व्यवस्था गने 

बहवुवषचय 1,551.00 स्वच्छ खानेपानीको उशर्त 
व्यवस्थापन र ववतरणमा सहयोग 
पगेुको हनेु। 

7 बहखोर खानेपानी 
ठूिाढुङ्ग्ग्र े

स्वच्छ खानेपानीको 
व्यवस्था गने 

सािबसािी 311.00 स्वच्छ खानेपानीको उशर्त 
व्यवस्थापन र ववतरणमा सहयोग 
पगेुको हनेु। 

8 खानेपानी सेवा 
ववस्तार तथा 
पनुस्थाचपना 
कायचिम (तल्िो 
रानीबासे खा.पा. 
आ।शितगंगा(१२ 

स्वच्छ खानेपानीको 
व्यवस्था गने 

बहवुवषचय 6,320.00 स्वच्छ खानेपानीको उशर्त 
व्यवस्थापन र ववतरणमा सहयोग 
पगेुको हनेु। 
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ि.सं. 
कायचिम 
आयोर्ना 

उद्दशे्य 

अवलध 
(िरुु र 
समालप्त) 

कूि 
िागत 

अपेशक्षत नलतर्ा 

तल्िो 
वटकरीर्रेुटेटोिा 
अघाचखााँर्ी) 

 

८. र्ोशखम पक्ष तथा अनमुान 

तीनै तहका सरकारको नीलतगत समन्वय भएको हनेु, लनर्ीक्षेत्र तथा ववलभन्न सरोकारवािा संघसंस्थाहरुको 
समन्वय र सहकायच भएको हनेु आदद।  
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पररच्छेद ५ - पूवाचधार क्षते्र 

पूवाचधार क्षेत्र अन्तगचत भवन, आवास, बस्ती तथा िहरी ववकास, सडक तथा यातायात व्यवस्था, र्िस्रोत, ववद्यतु 
तथा वैकशल्पक ऊर्ाच, सूर्ना तथा सञ्चार, उपक्षेत्रहरु पदचछन। उपक्षेत्रगत मध्यमकािीन खर्च संरर्ना 
लनम्नानसुार छ। 

५.१ भवन, आवास, बस्ती तथा िहरी ववकास 

१. पषृ्ठभलूम 

आवास मालनसको आधारभतू हो भने व्यवशस्थत बस्ती ववकास तथा सहरीकरणिे सहरी पूवाचधारको ववकास गनच 
र सहरी सौन्दयचिाई कायम गनच मद्दत गदचछ। संववधानिे आवासिाई मौलिक हकको रूपमा स्थावपत गरेको 
छ। ददगो ववकास िक्ष्य नं ११ मा “ददगो िहर र बस्ती” सम्बन्धी िक्ष्य प्रालप्तमा यस क्षेत्रको भलूमका महत्वपूणच 
छ। 

२. समस्या तथा र्नुौती 

समस्या: नगरपालिकाको भ ूउपयोग योर्ना नहुुाँदा र्थाभाबी बस्ती ववकास हनु,ु सबै बस्तीमा न्यूनतम पूवाचधार 
नपगु्नू, राविय भवन संवहता अनसुार घरहरू लनमाचण नहनु ुआदद। 

र्नुौती: भ ूउपयोग नीलत तर्ुचमा गरी व्यवशस्थत िहरी ववकास योर्ना तयार गनुच, व्यवशस्थत बस्ती ववकास गरी 
सहरी पूवाचधारको ववकास गनुच, भवन आर्ार संवहता पािना गराउन,ु र्थाभाबी र्ग्गाको खण्डीकरण र घडेरीकरण 
रोक्न ुआदद। 

३. उद्दशे्य: 

व्यवशस्थत सहरीकरण गनुच। 

४. रणनीलत 

• भ ूउपयोग नीलत र सहरीकरण योर्ना तर्ुचमा गरी पूवाचधारयकु्त एवककृत वस्ती ववकास गने। 

• भवन मापदण्डको पूणच पािन गने, गराउने। 
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५. ववषय क्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

भवन, आवास, बस्ती तथा िहरी ववकास उपक्षेत्रको नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

आफ्नै घर भएका पररवार प्रलतित 96.9 97 97.2 97.6 98 

भकूम्प प्रलतरोधी भवन 
लनमाचण सम्वन्धी दक्ष 

र्निशक्त* 

संख्या      

भवन संवहता अनसुार 
लनमाचण भएका  भवन तथा 
संरर्ना* 

प्रलतित 11.9 12.6 13.3 14 14.7 

आफ्नै भवन भएका वडा 
कायाचिय संख्या 

संख्या 4 6 8 10 14 

आधारभतू पूवाचधार 
सवहतको व्यवशस्थत बर्ार 

संख्या 14 16 20 22 24 

एवककृत बस्ती संख्या 0 0 1 2 4 

(*नगरपालिकािे यस सम्बशन्ध सूर्ना तथा त्यांक प्राप्त गने प्रबन्ध गरी यहााँ उल्िेख गनुच पने ) 

 

६. भवन, आवास, बस्ती तथा िहरी ववकास उपक्षते्रको खर्च तथा श्रोतको लत्रववषचय अनमुान 

रकम रु. हर्ारमा 
आ.व. बरे्ट अनमुान बरे्टको स्रोत 

कूि र्ाि ु पूाँर्ीगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

ऋण 
तथा 
अन्य 

२०७९।८० 45,300.00 8,000.00 37,300.00 - 10,010.00 35,290.00 - - 

२०८०।८१ 43,948.00 5,449.00 38,499.00 - 6,818.00 37,130.00 - - 

२०८१।८२ 46,762.00 6,116.00 40,646.00 - 7,653.00 39,109.00 - - 
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७. कायचिम तथा आयोर्नाको संशक्षप्त वववरण 

ि.सं. 
कायचिम 
आयोर्ना 

उद्दशे्य 

अवलध 
(िरुु र 
समालप्त) 

कूि िागत 
(रु. 

हर्ारमा) 
अपेशक्षत नलतर्ा 

1 नगरपालिका भवन 
थप कायच, सभा हि 
र कम्पाउण्ड वाि 
लनमाचण (संघीय 
समपरुक) 

भवन लनमाचण बहवुवषचय 20,083.00 नगरपालिकाको आधारभतू पूवाचधार 
सवहतको व्यवशस्थत भवन हनेु 

2 वडा कायाचियहरुको 
भवन तथा पूवाचधार 
लनमाणच  

भवन लनमाचण बहवुवषचय 60,335.00 आफ्नै भवन भएका वडा 
कायाचियहरू हनेु 

3 अन्य लनकायहरुको 
भवन तथा पूवाचधार 
लनमाणच  

भवन लनमाचण बहवुवषचय 5,371.00 लनकायगत भवन संख्या 

4 खरको छाना 
ववस्थापन कायचिम 
प्रलतघर रु ४० 
हर्ारका दरिे 

ववलभन्न बहवुवषचय 19,565.00 खरको छाना भएको घरमा कलम 
आउने 

5 सरुशक्षत नागररक 
आवास कायचिम  

भौलतक संरर्ना बहवुवषचय 30,656.00 "आधारभतू पूवाचधार सवहतको 
व्यवशस्थत बर्ार 

 

८. र्ोशखम पक्ष तथा अनमुान 

भ ूउपयोग नीलत तर्ुचमा भई कायाचन्वयन भएको हनेु, लनर्ीक्षेत्र, सरोकारवािा संघसंस्था र समदुायको सहयोग 
प्राप्त भएको हनेु आदद। 
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५.२ सडक तथा यातायात व्यवस्था 
१. पषृ्ठभलूम 

सडक यातायात मानव र्ीवनिाई सहर् बनाउने एक महत्वपूणच आधार हो भने सम्पूणच आलथचक तथा सामाशर्क 
ववकासको पूवाचधार हो {।सडक यातायात राविय प्राथलमकताको साथै शितगंगा नगरपालिकाको पलन प्राथलमकताको 
ववषय हो। 

२. समस्या तथा र्नुौती 

समस्या: सडक मापदण्डको पािन नहनु,ु सडक लनमाचणमा वातावरणीय पक्ष उपेशक्षत हनु,ु सडकको लनयलमत 
ममचत सम्भार र स्तरोन्नलत हनु नसक्न,ु सडक क्षेत्रको अलतिमण हनु,ु धेरै नागररकहरु सावचर्लनक यातायात 
साधनको पहुाँर्बाट टाढा हनु ुआदद। 

र्नुौती: सबै वडा केन्ि, महत्वपूणच पयचटकीय स्थि र बस्तीहरूमा सडक र यातायातको पहुाँर् परु् याउन,ु वातावरण 
मैत्री सडक लनमाचण गनुच, सडक लनमाचणमा अन्तर सरकार समन्वय र सहकायच गनुच, बनेका सडकको स्तरोन्नलत 
गरी सवचयाम बनाउन,ु सडकको लनयलमत ममचत सम्भार र ददगो व्यवस्थापन गनुच, सबै बस्तीबाट बढीमा आधा 
घण्टाको पैदि दूरीमा सवचयाम सावचर्लनक यातायातको व्यवस्था गनुच आदद। 

३. उद्दशे्य 

नगरपालिकाका सबै वडा केन्ि र मूख्य बस्तीहरूमा सवचयाम यातायातको सवुवधा ववस्तार गनुच। 

४. रणनीलत 

• सबै वडा केन्ि र मूख्य टोि तथा बस्तीहरुमा मापदण्डयकु्त सडक सञ्जाि ववस्तार गने, 
• भएका सडकको स्तरोन्नलत तथा सडकको लनयलमत ममचत सम्भार र ददगो व्यवस्थापन गने, 
• आवश्यकता अनसुार सडक पिु र झोिङेु्ग पिुको लनमाचण गने, 
• सबै वडा केन्ि तथा मूख्य बस्तीहरुमा सावचर्लनक बस सञ्चािनको व्यवस्था गने। 
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५. ववषय क्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सडक तथा यातायात उपक्षते्रको नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

बवढमा आधा घंटाको पैदि 
दरुीमा साबचर्लनक यातायातमा 
पहुंर् भएका नागररक 

प्रलतित 60 70 80 85 90 

सबचयाम सडकबाट र्ोलडएका 
वडा केन्ि 

संख्या 6 8 10 12 14 

कच्र्ी सडक वक.मी. 650 675 700 800 900 

कािोपते्र सडक, िोकमागच वक.मी. 14 25 35 45 56 

बस पाकच  संख्या 9 10 11 12 13 

झोिङु्गे पिु  संख्या 40 43 48 51 55 
 

७. सडक तथा यातायात व्यवस्था उपक्षते्रको खर्च तथा श्रोतको लत्रववषचय अनमुान 

रकम रु. हर्ारमा 
आ.व. बरे्ट अनमुान बरे्टको स्रोत 

कूि र्ाि ु पूाँर्ीगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

ऋण तथा 
अन्य 

२०७९।८० 204,950.00 6,350.00 198,600.00 - 9,750.00 146,700.00 43,000.00 5,500.00 

२०८०।८१ 211,212.00 4,547.00 206,665.00 - 6,641.00 154,363.00 44,208.00 6,000.00 

२०८१।८२ 222,725.00 5,061.00 217,664.00 - 7,455.00 162,596.00 46,174.00 6,500.00 

 
८. कायचिम तथा आयोर्नाको संशक्षप्त वववरण 

ि.सं. कायचिम आयोर्ना उद्देश्य 
अवलध (िरुु 
र समालप्त) 

कूि िागत अपेशक्षत नलतर्ा 

1 ठाडा अमराइ र्केुना 
देउरािी ऐरावती सडक 
स्तरोन्नती (पतंञ्जिी मागच) 
म्याशर्ङ्ग (प्रदेि सरकार) 

सडक 
स्तरोन्नती 

बहवुवषचय 62,941.00 सडक लनमाचण तथा स्तरोन्नती हनेु 
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ि.सं. कायचिम आयोर्ना उद्देश्य 
अवलध (िरुु 
र समालप्त) 

कूि िागत अपेशक्षत नलतर्ा 

2 भेडामारा लसमिपानी बौरी 
भाडगाउ शर्ददर्ौर हदैु 
र्ोिारानी ढाव पावरा 
वविम सडक म्याशर्ङ्ग 
(प्रदेि सरकार) 

सडक 
स्तरोन्नती 

बहवुवषचय 62,941.00 सडक स्तरोन्नती हनेु 

3 लसतापरु सवुणचखाि 
नेटापोखरा सडक (सवहद 
यज्ञ लमन स्मतृी मागच) 
स्तरोन्नती म्याशर्ङ्ग (सडक 
वोडच नेपाि ) 

सडक 
स्तरोन्नती 

बहवुवषचय 27,482.00 सडक स्तरोन्नती हनेु 

4 सातमारा िाहापे लसलिङ्ग 
खोिा शर्दीर्ौर सडक 
(संघीय सरकार ) 

सडक 
स्तरोन्नती 

बहवुवषचय 31,322.00 सडक स्तरोन्नती हनेु 

5 र्ाक्िा हरे बहखोर पाकुरी 
धानखोिा सडक 

सडक 
स्तरोन्नती 

बहवुवषचय 31,605.00 सडक स्तरोन्नती हनेु 

7 अघाचखााँर्ी शर्ल्िा 
लसतङगना(१२ कुडिुदेशख 
थानगैरीसम्म सडक 
स्तरोन्नती  

सडक 
स्तरोन्नती 

बहवुवषचय 15,803.00 सडक स्तरोन्नती हनेु 

8 ववलभन्न सडकहरु र पिु 
ममचत तथा स्तरोन्नती 

सडक 
स्तरोन्नती 

सािबसािी 26,547.00 सडक स्तरोन्नती हनेु 

9 मिुावारी टोडकी कर्रे 
साउनेथमु पदमागच लनमाचण  

पदमागच बहवुवषचय 7,902.00 पदमागच व्यवस्थापनमा सहयोग 
पगु्ने 

१० सडक हेराि ुव्यवस्थापन सडक 
सरुक्षा 

बहवुवषचय 1,896.00 सडकको उशर्त व्यवस्थापन 
भएको हनेु  

11 झोिङु्गेपिु समपरुक कोष वहडडिु 
सहर् 

बहवुवषचय 3,669.00 झोिङु्गे पिु व्यवस्थापनमा 
सहयोग पगु्ने 

१२ ववलभन्न रुटमा यातायात 
संर्ािन अनदुान  

पूवाचधार 
ववकासमा 

टेवा 

सािबसािी 4,891.00 साबचर्लनक यातायातमा पहुाँर् 
अलभववृर्द्मा सहयोग पगु्ने 

13 मलुसयांगरंकि झो.प.ु 
शितगंगा ७(९ ऐरावती 

झो.प ु
लनमाणच 

बहवुवषचय 18,963.00 झोिङु्गे पिु लनमाचण हनेु 
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ि.सं. कायचिम आयोर्ना उद्देश्य 
अवलध (िरुु 
र समालप्त) 

कूि िागत अपेशक्षत नलतर्ा 

शझमरुक झो।प ुशितगंगा 
७(ऐरावती(१ दोवाटो 
झो.प.ु बडहरे घाट झो.प.ु 
लसतखोिा दमारवेिी 
खैरेनी घाट झो.प.ु 
शितगंगा(७ शितगंगा 
नगरपालिका अघाचखााँर्ी 

१४ अन्य पूवाचधार  पूवाचधार 
ववकास 

सािबसािी 342,925.00 ववलभन्न पूवाचधार ववकास हनेु 

 र्म्मा   638,887.00  
 

८. र्ोशखम पक्ष तथा अनमुान 

सडक लनमाचणमा तीनै तहका सरकार समन्वय भएको हनेु, सडक व्यवस्थापन र अलतिमण रोक्न नागररकको 
सहयोग प्राप्त भएको हनेु आदद।  
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५.३ ववद्यतु तथा वैकशल्पक ऊर्ाच  
१. पषृ्ठभलूम 

उर्ाच मानव र्ीवनयापनको महत्वपूणच आधार सामाशर्क आलथचक ववकासको महत्वपूणच पूवाचधार हो। यो राविय 
प्राथलमकताको क्षेत्र हो भने ददगो ववकासको िक्ष्यमा नं ७ मा पलन यसिाई समेवटएको छ।। 

२. समस्या तथा र्नुौती 

समस्या: सबै टोि तथा बस्तीमा राविय प्रसारण प्रणािीबाट लबद्यतु ्पयुाचउन नसवकन,ु वैकशल्पक उर्ाचको ववकास 
गनच नसक्दा खाना पकाउन परम्परागत उर्ाच(दाउरा)को प्रयोगिे बन रं्गिमा दवाब बढ्दै र्ान,ु ववद्यतुको 
प्रयोग उत्पादनशिि क्षेत्रमा प्रयोग गराउन नसवकन ुआदद। 

र्नुौती: सबै बस्तीमा राविय ववद्यतु प्रिारण सेवाबाट ववद्यतु ववस्तार गराउन,ु ववद्यतु तथा गोबर ग्यासको उपभोग 
बढाई दाउराको प्रयोग कम गनुच, माइिो हाइिो, सोिार तथा अन्य वैकशल्पक उर्ाचको उत्पादन र प्रयोग 
बढाउन ुआदद। 

३. उद्दशे्य 

सबै नागररकमा ववद्यतु तथा उर्ाचको पहुाँर् पयुाचउन।ु 

४. रणनीलत 

• सबै वस्तीमा ववद्यतु परु् याउने, 
• सोिार िगायत अन्य वैकशल्पक उर्ाचको ववकास गने। 

 

५. उपक्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

ववद्यतु तथा वैकशल्पक ऊर्ाच उपक्षते्रको नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

इन्धनको रुपमा दाउरा प्रयोग गने 
पररवार 

प्रलतित 94 93 92 91 90 

ववद्यतु पहुाँर् भएको पररवार प्रलतित 66.8 67 68 70 73 

सोिार प्रणािी र्डान भएको पररवार संख्या 2,542 2,618 2,697 2,778 2,861 

एि.पी. ग्यास प्रयोग गने पररवार संख्या 410 420 431 410 420 
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ववद्यतु तथा वैकशल्पक ऊर्ाच उपक्षते्रको नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

वायो ग्यास प्रयोग गने पररवार 
संख्या संख्या 14 17 20 14 17 

 

६. ववद्यतु तथा वैकशल्पक ऊर्ाच ववषय क्षते्रगत खर्च तथा श्रोतको लत्रववषचय अनमुान 

रकम रु. हर्ारमा 
आ.व. बरे्ट अनमुान बरे्टको स्रोत 

कूि र्ाि ु पूाँर्ीगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

ऋण तथा 
अन्य 

२०७९।८० 900.00 900.00 - - - 900.00 - - 

२०८०।८१ 947.00 947.00 - - - 947.00 - - 

२०८१।८२ 998.00 998.00 - - - 998.00 - - 
 

७. कायचिम तथा आयोर्नाको संशक्षप्त वववरण 

 

ि.सं. कायचिम आयोर्ना उद्देश्य 
अवलध (िरुु 
र समालप्त) 

कूि िागत 
(रु. हर्ारमा) 

अपेशक्षत नलतर्ा 

1 नवीकरणीय ऊर्ाच 
प्रवलध र्डान (वायो 
ग्यााँस र ववद्यतुीय र्िुो 
र सधुाररएको र्िुो र 
सौयच ऊर्ाच) 

उर्ाच 
व्यवस्थापन 

बहवुवषचय 2,845.00 सोिार प्रणािी र्डान भएको 
पररवार,वायो ग्यास प्रयोग गने 
पररवार संख्या, एि.पी. ग्यास 
प्रयोगमा ववृर्द् हनेु 

 

८. र्ोशखम पक्ष तथा अनमुान 

ववद्यतु प्रालधकरण, वैकशल्पक उर्ाच प्रवर्द्चन केन्ि र अन्य उर्ाच सम्वशन्ध सस्थासंग समन्वय र साझेदारी भएको 
हनेु, ववद्यतु पोि र िाइन तान्न नागररकको सहयोग प्राप्त भएको हनेु, खाना पकाउन सधुाररएको र्िुो, गोवर 
ग्यास ददको प्रयोग बढेको हनेु आदद। 
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 ५.४ सूर्ना तथा सञ्चार 
१. पषृ्ठभलूम 

सूर्ना तथा संर्ार मानव र्ीवन प्रणािीको अलभन्न अङ्गको रुपमा स्थावपत हनुकुा साथै सूर्ना संर्ार आलथचक, 
सामशर्क तथा मानवीय ववकासको महत्वपूणच पक्ष हो। नेपािको संववधानिे पलन सूर्नाको हकिाई प्रत्याभतू 
गरेको छ।  

२. समस्या तथा र्नुौती 

समस्या: ईन्टरनेट सबैको पहुाँर् सबैलतर नहनु ु र महंगो हनु,ु अझै धेरै नागररक रेलडयो तथा वट.भी. तथा 
पत्रपलत्रकाको प्रयोगको दायराबाट बावहरै हनु,ु सबै वडा र नगरपालिका कायाचियमा सूर्ना संर्ािीकरण हनु 
नसक्न ुआदद। 

र्नुौती: सरु्ना पहुाँर् ववस्तार गनुच, ईन्टरनेट सवुवधा सबै बस्तीमा परु् याउन,ु स्थानीय एफ.एम स्टेिन लनमाचण 
गरी सबै नागररकमा सूर्नाको पहुाँर् लबस्तार गनुच, नगरपालिकावाट प्रदान गररने सेवाहरु अनिाइन प्रणािीमा 
आवर्द् गनुच, सावचर्लनक स्थिहरुमा लनिलु्क वाईफाई सवुवधा ववस्तार गनुच आदद। 

३. उद्दशे्य 

सबै नागररकिाई सूर्नाको प्रयोगबारे ससूुशर्त गदै संर्ार साधनको पहुाँर् लबस्तार गनुच। 

४. रणनीलत 

• स्थानीयस्तरमा संर्ार माध्यमको ववकास गरी यसको प्रयोग बढाउने। 

• नगरपालिकावाट प्रदान गररने सेवाहरु ववद्यतुीय प्रणािीमा आवर्द् गरी अनिाइन सेवा प्रदान गने। 

 

५. शितगंगा नगरपालिकाको ववषय उपक्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्ना तथा सञ्चार उपक्षते्रको नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

टेलिलभर्न र्डान भएका 
पररवार 

संख्या 3,060 3,366 3,703 3,060 3,366 

रेलडयो प्रयोग गने पररवार संख्या 4,859 5,102 5,357 4,859 5,102 
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सूर्ना तथा सञ्चार उपक्षते्रको नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

मोवायि प्रयोगकताच 
र्नसंख्या (१६ वषच वा सो 
भन्दा माथी) 

प्रलतित 91 92 94 95 96 

स्थानीय पलत्रका प्रकािन संख्या 1 1 1 1 1 

इन्टरनेट र्डान गने 
पररवार 

प्रलतित 5 7 20 30 35 

नगरपालिका तथा 
वडाहरुिे प्रदान गने 
अनिाईन सेवा 

प्रलतित 10 10 15 20 25 

 

६. ववषय क्षते्रगत खर्च तथा श्रोतको लत्रववषचय अनमुान 

रकम रु. हर्ारमा 
आ.व. बरे्ट अनमुान बरे्टको स्रोत 

 कूि र्ाि ु पूाँर्ीगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

ऋण 
तथा 
अन्य 

२०७९।८० 1,000.00 1,000.00 - - 1,000.00 - - - 

२०८०।८१ 681.00 681.00 - - 681.00 - - - 

२०८१।८२ 764.00 764.00 - - 764.00 - - - 

 

७. कायचिम तथा आयोर्नाको संशक्षप्त वववरण 

ि.सं. कायचिम आयोर्ना उद्दशे्य 

अवलध 
(िरुु र 
समालप्त) 

कूि 
िागत (रु. 
हर्ारमा) 

अपेशक्षत नलतर्ा 

१ संर्ार तथा सिुासन 
सम्बन्धी ववलभन्न 
कायचिमहरु 

सिुासन बहवुवषचय 2,445.00 नगरपालिका तथा वडाहरुिे 
प्रदान गने अनिाईन सेवा 
ववस्तार हनेु 
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८. र्ोशखम पक्ष तथा अनमुान 

तीनै तहका सरकारको नीलतगत समन्वय भएको हने, दरु सञ्चार तथा अन्य लनर्ी सेवा प्रदायक सस्थाहरुसंग 
समन्वय र सहयोग प्राप्त भएको हनेु, सूर्ना सम्प्रषेणमा नागररक समार्, स्थानीय संघसस्था सहयोग गरेको हनेु 
आदद।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद ६ - वन, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन  

बन, रै्ववक ववववधता, र्िाधार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, ववपद व्यवस्थापन ददगो ववकासका महत्वपूणच 
आधार हनु। यस क्षेत्र अन्तगचत वन, वातावरण, रै्ववक ववववधता, र्िाधार संरक्षण तथा ववपद व्यवस्थापन 
उपक्षेत्रहरु पदचछन। 
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६.१ वन, वतावरण, र्िाधार व्यवस्थापन तथा रै्ववक ववववधता संरक्षण 

१. पषृ्ठभलूम 

मानव र प्रकृलत बीर् अन्यौन्याशश्रत सम्बन्ध छ। त्यसकारण वन, वातावरण, र्िाधार व्यवस्थापन तथा रै्ववक 
ववववधता संरक्षणिे मानव र प्रकृलत बीर्को अन्तरसम्बन्धिाई ववकास गदै वातावरणीय सन्तिुन, र्िवाय ु
पररवतचन अनकूुिता ववृर्द् गदै नागररकको आय तथा रोर्गारी ववृर्द् गनच ठूिो भलूमका खेल्दछ। बन, रै्ववक 
ववववधता, र्िाधार आदद शितगंगा नगरपालिकाका महत्वपूणच प्राकृलतक श्रोत भएकोिे यसको ददगो व्यवस्थापन 
नगरपालिकाको प्राथलमकताको ववषय हो।  

२. समस्या तथा र्नुौती 

समस्या: बनको अलतिमण बढ्दै र्ान,ु ववकास र वातावरण बीर् अन्तरसम्बन्ध कमर्ोर हुाँदै र्ान,ु वातावरण 
संरक्षणमा र्नरे्तनाको कमी हनु,ु र्िाधार क्षेत्रको उशर्त संरक्षण हनु नसक्न,ु रै्ववक ववववधता घट्दै र्ान,ु 

र्िवाय ुपररवतचनका ननकारात्मक असर देशखाँदै र्ान ुआदद।  

र्नुौती: बन क्षेत्रको वैज्ञालनक व्यवस्थापन गनुच, ववकास र वातावरण बीर् सन्तिुन कायम गनुच, र्िवाय ु
पररवतचनमा अनकूुिता सम्बन्धी र्नरे्तना अलभववृर्द् गनुच, रै्ववक ववववधता तथा र्िाधारको संरक्षण गनुच आदद। 

३. उद्दशे्य 

प्राकृलतक श्रोतको ददगो व्यवस्थापन र उपयोग गनुच। 

४. रणनीलत 

• वनको वैज्ञालनक व्यवस्थापन गने। 

• रै्ववक ववववधता, र्िाधार तथा वातावरण संरक्षण गने। 

• बन तथा वातावरण संरक्षणमा समदुायको सहभालगता बढाउने। 

 

 

 

५. उपक्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 
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वन, वतावरण, रै्ववक ववववधता तथा र्िवाय ुपररवतचन उपक्षते्रको नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

बन क्षेत्र प्रलतित 78 78 79 79 80 

सामदुावयक तथा कबलुियलत 
वन क्षेत्र* 

हेक्टर      

सामदुावयक तथा कबलुियलत 
बन समूह 

संख्या 7 7 8 9 10 

बनर्न्य उद्योग संख्या 4 4 10 15 20 

बनर्न्य उद्योग व्यबसायबाट 
सशृर्त रोर्गारी संख्या 20 40 80 100 100 

वातावरण संरक्षण सम्बशन्ध 
र्नरे्तना अलभबवृर्द् कायचिम 
संर्ािन (बावषचक) 

पटक 1 2 4 5 5 

र्िवाय ुपररवतचन सम्बशन्ध 
सरे्तना कायचिम संर्ािन 

(बावषचक) 

पटक 2 2 4 6 6 

(*नगरपालिकािे यस सम्बशन्ध सूर्ना तथा त्यांक प्राप्त गने प्रबन्ध गरी यहााँ उल्िेख गनुच पने ) 

६. वन, वतावरण, र्िाधार व्यवस्थापन तथा रै्ववक ववववधता संरक्षणको ववषय उपक्षते्रगत खर्च तथा श्रोतको 
लत्रववषचय अनमुान 

रकम रु. हर्ारमा 
 आ.व. बरे्ट अनमुान बरे्टको स्रोत 

कूि र्ाि ु पूाँर्ीगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

ऋण 
तथा 
अन्य 

२०७९।८० 6,600.00 3,700.00 2,900.00 - 2,900.00 3,700.00 - - 

२०८०।८१ 5,868.00 3,893.00 1,975.00 - 1,975.00 3,893.00 - - 

२०८१।८२ 6,318.00 4,101.00 2,217.00 - 2,217.00 4,101.00 - - 

 

 

७. कायचिम तथा आयोर्नाको संशक्षप्त वववरण 
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ि.सं. 
कायचिम 
आयोर्ना 

उद्देश्य 
अवलध (िरुु 
र समालप्त) 

कूि िागत (रु. 
हर्ारमा) 

अपेशक्षत नलतर्ा 

1 फोहोर मैिा तथा 
ढि व्यवस्थापन 

सरसफाई 
सधुार 

सािबसािी 977.00 दि व्यवस्थापनमा सधुार हनेु 

2 नगरपालिकाको 
डम्पीङ्ग साईड 
व्यवस्थापन 

सरसफाई 
सधुार 

बहवुवषचय 1,224.00 डम्पीङ्ग साईड व्यवशस्थत भएको 
हनेु 

3 सेवा र परामचि 
खर्च (खोिा 
आईइइ र योर्ना 
लडवपआर) 

सिुासन बहवुवषचय 4,891.00 खोिा व्यवस्थापन 

4 ददगो वन 
व्यवस्थापन, 

आयोर्ना 
अनगुमन तथा 
संस्थागत 
सदुृवढकरण 
सम्बशन्ध 
कायचिमहरु 

वातावरण 
संरक्षण 

बहवुवषचय 11,694.00 बन क्षेत्र, र्िाधार क्षेत्रको 
संरक्षणमा सहयोग पगु्ने 

 

८. र्ोशखम पक्ष तथा अनमुान 

बन तथा वातावरण व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार, वन उपभोक्ता समूहहरूसाँग समन्वय र सहकायच भएको 
हनेु, र्िाधार संरक्षण, रै्ववक ववववधता संरक्षण, वातावरण संरक्षण तथा फोहोर मैिाको व्यवस्थापनमा 
सरोकारवािा संघसंस्था तथा नागररकहरुबाट सहयोग भएको हनेु आदद। 
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 ६.२ ववपद् व्यवस्थापन  
बाढी, पवहरो, नदी कटान, र्ट्ांङ, महामारी र्स्ता ववपदर्न्य घटनावाट शितगंगा नगरपालिकािे बषेनी ठुिो धन 
र्नको क्षलत व्यहोने गरेको छ। ववपदिे ववकासिाई पछालड धकेल्ने र मानवीय र्ीवन प्रणािीमा नै ठुिो असर 
पने हुाँदा यसको उशर्त व्यवस्थापन अलत र्रुरी छ। 

२. समस्या तथा र्नुौती 

समस्या: ववपद र्ोशखम क्षेत्रको पवहर्ान हनु नसक्न,ु ववपद व्यवस्थापनमा सबै सरोकारवािा लनकायसाँग समन्वय 
गनच नसवकन,ु ववपदवाट र्ोलगने बारे र्नरे्तना नहनु,ु उर्द्ार सामाग्री भण्डारणको व्यवस्था नहनु,ु बाढी पूवच सूर्ना 
प्रणािी र्डान नहनु ुआदद।  
र्नुौती: ववपद र्ोशखम क्षेत्रको नक्संकन गनुच, ववपद प्रलतरोधी भौलतक संरर्ना लनमाचण गनुच, भवन आर्ार संवहता 
पािना गराउन,ु ववपद र्ोशखम क्षेत्रको वशस्त सरुशक्षत क्षेत्रमा स्थानान्तरण गनुच, ववपद उर्द्ारका िालग सरोकारवािा  
सघसंस्थाहरुसंग सहकायच गरी पररर्ािन गनुच आदद। 

३. उद्दशे्य 

ववपदको प्रभावकारी व्यवस्थापन गनुच। 

४. रणनीलत 

• ववपद प्रलतकायच योर्ना तथा कायचिम संर्ािन गनुचका साथै ववपद र्ोशखम र यसबारे बच्ने उपायवारे 
र्ागरण अलभयान संर्ािन गने, 

• र्ोशखमयकु्त क्षेत्रमा बस्ती बस्न नददने तथा भएका बस्ती स्थानान्तरण गने, 
• भवन आर्ार संवहताको पािन गराउने, 
• सरोकारवािा सबै संघ संस्थाहरूको पररर्ािन गरी ववपद उर्द्ार र पनुचस्थापना गने। 

 

५. ववषय उप क्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

ववपद् व्यवस्थापन उपक्षते्रको नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७८\७९ २०७९\८० २०८०\८१ 

नगरपालिकाका ववपद 
सम्वन्धी वियाशिि 
संयन्त्र र सलमलत 

संख्या 5 6 8 10 15 
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ववपद् व्यवस्थापन उपक्षते्रको नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७८\७९ २०७९\८० २०८०\८१ 

र्ोशखमयकु्त स्थानमा 
बसोवस गने पररवार* 

संख्या 

     

र्ोशखमबारे र्नरे्तना 
कायचिम संर्ािन 
(बावषचक) 

पटक 1 2 3 3 5 

ववपदबाट भएको धन, 

र्नको क्षलत ( 

बावषचक) 

मालनसको मतृ्य ुसंख्या       

क्षलत रु हर्ार      

सरुशक्षत खिुा क्षेत्र र 
स्थान 

संख्या 30 35 50 60 70 

ववपद सम्वन्धी 
तालिम प्राप्त 
स्वयंसेवक 

संख्या      

(*नगरपालिकािे यस सम्बशन्ध सूर्ना तथा त्यांक प्राप्त गने प्रबन्ध गरी यहााँ उल्िेख गनुच पने ) 

 

६. वन, वतावरण, र्िाधार व्यवस्थापन तथा रै्ववक ववववधता संरक्षण उपक्षते्रगत खर्च तथा श्रोतको लत्रववषचय 
अनमुान 

रकम रु. हर्ारमा 
आ.व. बरे्ट अनमुान बरे्टको स्रोत 

कूि र्ाि ु पूाँर्ीगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

ऋण 
तथा 
अन्य 

२०७९।८० 6,000.00 4,000.00 2,000.00 - 6,000.00 - - - 

२०८०।८१ 4,087.00 2,725.00 1,362.00 - 4,087.00 - - - 

२०८१।८२ 4,588.00 3,059.00 1,529.00 - 4,588.00 - - - 
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७. कायचिम तथा आयोर्नाको संशक्षप्त वववरण 

ि.सं. 
कायचिम 
आयोर्ना 

उद्दशे्य 
अवलध (िरुु 
र समालप्त) 

कूि िागत 
(रु. 

हर्ारमा) 
अपेशक्षत नलतर्ा 

1 
ववपद 
व्यवस्थापन 
कोष 

राहत सािबसािी 4,891.00 ववपद व्यवस्थापनमा 
सहयोग पगु्ने 

2 औषधी उपर्ार 
सहायता 

राहत सािबसािी 3,669.00 राहत उपिब्ध हनेु 

3 आलथचक 
सहायता 

राहत सािबसािी 1,224.00 राहत उपिब्ध हनेु 

4 

तार र्ािी 
खररद 

ववपदको प्रभावकारी व्यवस्थापन 
गने 

बहवुवषचय 4,891.00 उच्र् र्ोशखमयकु्त 
स्थानको 
व्यवस्थापनमा सहयोग 
पगु्ने 

 

८. र्ोशखम पक्ष तथा अनमुान 

तीनै तहका सरकार, सवचसाधारण नागररक र स्वयंसेवी संस्था र व्यशक्त  र सरुक्षा लनकायको सहकायच भएको 
हनेुछ।  
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पररच्छेद ७ - संस्थागत ववकास तथा सिुासन 

७.१ संस्थागत ववकास तथा सिुासन 
१. पषृ्ठभलूम 

स्थानीय तह भनेको नागररकको नशर्क र अग्र भागमा रहेको सरकार हो। यसिे ववकास र सेवा प्रवाहमा 
सिुासन कायम गरी नागररक सन्तवुष्ट प्रदान गदै िोकतन्त्रका र्ग मर्बतु गनच पानच महत्वपूणच भलूमका खेल्दछ। 
यसक्षेत्र अन्तगचत नीलत कानून, योर्ना तर्ुचमा, आयोर्ना अनगुमन मूल्यांकन, सिुासन, संगठनात्मक ववकास तथा 
सेवा प्रवाह, श्रोत व्यवस्थापन आदद ववषय पदचछन। 

२. समस्या तथा र्नुौती 

समस्या: दरबन्दी अनसुारको पदपूलतच हनु नसक्न,ु तीनै तहका सरकार बीर् समन्वय कमर्ोर हनु,ु आवश्यकताको 
आधारमा कमचर्ारीको क्षमता ववकास हनु नसक्न,ु पयाचप्त कानून, लनदेशिका तथा मापदण्डहरु बनी नसक्न,ु 
लनयलमत घमु्ती सेवा, सावचर्लनक सनुवुाई, सामाशर्क पररक्षण गनच नसवकन,ु आबलधक योर्ना तथा क्षेत्रगत 
योर्नाहरु तर्ुचमा गनच नसवकन,ु स-साना टुिे योर्नाको संख्या बढ्दै र्ान,ु सूर्कको आधारमा अनगुमन हनु 
नसक्न,ु ववकास आयोर्नािे िशक्षत उपिशव्ध हालसि गनच नसक्न,ु त्यांक आधार कमर्ोर हनु,ु सेवा प्रवाह 
प्रभावकारी नहनु ुआदद। 

र्नुौती: नगरपालिकाको स्वमूल्यांकनमा उत्कृष्ट नलतर्ा प्राप्त गनुच, नगरपालिकाका सबै सेवाहरुिाई ववद्यतुीय 
प्रणािीमा आबर्द् गरी अनिाइन सेवा प्रदान गनुच, नलतर्ामशुख योर्ना तथा अनगुमन एवं मूल्यांकन प्रविया 
अविम्बन गनुच, बढ्दो भ्रष्टार्ार एवं बेरुरू् लनयन्त्रण गनुच, न्यावयक सलमलतको क्षमता ववकास गरी मरु्द्ाको फर्छ्यौट 
हनु िाग्ने समय घटाउन,ु आदद। 

३. उद्दशे्य 

 सिुासन प्रवर्द्चन गनुच। 

४. रणनीलत 

• नगरपालिकाको सेवािाई अनमुान योग्य, पारदिी, र्वाफदेही र प्रभावकारी बनाउने, 
• आन्तररक रार्स्वमा ववृर्द् गने, 
• बलियो त्यांक आधार तयार गरी योर्ना तथा अनगुमन प्रणािी सदुृढ गने, 
• सेवा प्रवाहिाई ववद्यतुीय प्रणािीमा आबर्द् गरी अनिाइन सेवा प्रदान गने। 
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५. ववषय क्षते्रगत नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

संस्थागत ववकास तथा सिुासन उपक्षते्रको नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

नगरपालिकाको 
स्वमूल्यांकनमा प्राप्त 
अाँक* 

प्रलतित 

     

नागररक सन्तवुष्ट* प्रलतित 

     

दरवन्दी अनसुार ररक्त 
कमचर्ारी* 

संख्या 
     

तर्ुचमा भएका कानून, 

नीलत, योर्ना, मापदण्ड* 
संख्या 

     

नगरपालिकामा वियािीि 
गैसस\अगैसस\तथा 
ववकास सझेदार* 

संख्या      

नगरपालिका अन्तगचत 
नीलतगत संयन्त्रहरु* 

संख्या      

सावचर्लनक सनुवुाई 
(बावषचक)* 

संख्या 

     

सामाशर्क परीक्षण पटक 1 1 1 1 1 

नगरपालिकामा दताच 
भएको गनुासोको 
सम्वोधन  

प्रलतित 60 65 70 75 80 

न्यावयक सलमलतबाट 
फर्छ्यौट मदु्दा प्रलतित 73.81 74 78 80 85 

न्यावयक सलमलतबाट 
अदाित पठाइएका मदु्दा* 

संख्या      

नगरपालिकाका वडा 
कायाचिय भवन* 

संख्या 2 5 8 10 14 

क्षमता ववकास तालिममा 
सहभागी र्नप्रलतलनलध र 

कमचर्ारी * 

संख्या      

नगरपालिकाको बावषचक 
आन्तररक आय 

रकम रु करोडमा 2.58 2.50 3.50 3.90 4.50 
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संस्थागत ववकास तथा सिुासन उपक्षते्रको नलतर्ा सूर्क र िक्ष्य 

सूर्क एकाई 

गत आ.व. 
सम्मको 
वास्तववक 
उपिब्धी 

र्ाि ुआ.व. 
सम्मको 
अनमुालनत 
उपिब्धी 

मध्यमकालिन िक्ष्य 

२०७९\८० २०८०\८१ २०८१\८२ 

नगरपालिकाको लबकास 
खर्च प्रलतित 29.91 31.17 30.82 30.96 30.93 

नगरपालिकाको बेरुर् ु रकम रु हर्ारमा 68,200 54,560 43,648 34,918.4 27,934.72 

स्थानीय गौरवका 
आयोर्ना* 

संख्या      

उपभोक्ता सलमलतबाट 
कायाचन्वयन भएका 
आयोर्नाको अनपुात* 

प्रलतित      

समयमा सम्पन्न योर्ाना 
कायचिमको अनपुात* 

प्रलतित      

अनिाइन प्रणािीमा 
आबर्द् सेवा * 

प्रलतित      

िशक्षत वगचमा ववलनयोशर्त 
बरे्ट* 

प्रलतित      

सेवा प्रवाहकोिालग औसत 
िागन ेसमय 

घण्टा 2.5 2 2 1.75 1.5 

बावषचक प्रगलत  प्रलतित 80 84 88 93 97 

ई-हाशर्री िाग ुगररएका 
नगरपालिका र 
अन्तगचतका िाखा र 
वडाहरु * 

प्रलतित      

अनगुमन गररएका 
आयोर्ना/कायचिम* 

प्रलतित      

(*नगरपालिकािे यस सम्बशन्ध सूर्ना तथा त्यांक प्राप्त गने प्रबन्ध गरी यहााँ उल्िेख गनुच पने ) 

 

 

 

६. संस्थागत ववकास तथा सिुासन उपक्षते्रको खर्च तथा श्रोतको लत्रववषचय अनमुान 

रकम रु. हर्ारमा 



शितगंगा नगरपालिकाको मध्यमकािीन खर्च संरर्ना (आ. व. २०७९/८० -२०८१/८२) 
 

 
 

91 

आ.व. बरे्ट अनमुान बरे्टको स्रोत 

कूि र्ाि ु पूाँर्ीगत ववत्तीय 
व्यवस्था 

आन्तररक 
स्रोत 

नेपाि सरकार प्रदेि 
सरकार 

ऋण 
तथा 
अन्य 

२०७९।८० 144,200.00 143,700.00 500.00 - 8,200.00 136,000.00 - - 

२०८०।८१ 148,687.00 148,346.00 341.00 - 5,587.00 143,100.00 - - 

२०८१।८२ 157,004.00 156,621.00 383.00 - 6,270.00 150,734.00 - - 

 

७. कायचिम तथा आयोर्नाको संशक्षप्त वववरण 

ि.सं. कायचिम आयोर्ना उद्देश्य 

अवलध 
(िरुु र 
समालप्त) 

कूि िागत 
(रु. हर्ारमा) 

अपेशक्षत नलतर्ा 

1 सावचर्लनक सनुवुाई, सामाशर्क पररक्षण सिुासन सािबसािी 1,224.00 सावचर्लनक सनुवुाई, 
सामाशर्क परीक्षण बात 
नगरपालिकामा दताच 
भएको गनुासोको 
सम्वोधन हनेु 

2 ववलभन्न ऐन काननु लनमाचण सिुासन सािबसािी 1,224.00 तर्ुचमा भएका कानून, 

नीलत, योर्ना, मापदण्ड 
तयार हनेु 

3 करदाता शिक्षा संर्ािन सेवा 
प्रवाह 

सािबसािी 1,224.00 सेवा प्रवाहमा सधुार हनेु 

4 न्यायीक सलमलत व्यवस्थापन तथा 
तालिम 

सिुासन सािबसािी 2,445.00 न्यावयक सलमलतबाट 
फर्छ्यौट मदु्दामा सहयोग 
हनेु, क्षमता ववकास 
तालिममा र्नप्रलतलनलध र 
कमचर्ारीको सहभालगता 
हनेु 

५ र्नप्रलतलनलध, कमचर्ारी, र अन्य संस्था 
को क्षमता ववकास कायचिम 

क्षमता 
ववकास 

सािबसािी 3,669.00 र्नप्रलतलनलध र 
कमचर्ारीको क्षमता 
ववकास हनेु 

६ मेशिनरी और्ार खररद क्षमता 
ववकास 

बहवुवषचय 1,224.00 नगरपालिकाको क्षमता 
सधुार हनेु 
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ि.सं. कायचिम आयोर्ना उद्देश्य 

अवलध 
(िरुु र 
समालप्त) 

कूि िागत 
(रु. हर्ारमा) 

अपेशक्षत नलतर्ा 

७ भलुमवहन तथा अव्यवस्थीत 
वसोवासीको व्यवस्थापनमा कमचर्ारी 
तिव, कायाचिय व्यवस्थापन तथा थप 
सवुवधा 

सेवा 
प्रवाह 

सािबसािी 2,445.00 नागररक सन्तवुष्ट तथा 
उशर्त सेवा प्रवाह भएको 
हनेु 

८ उपभोक्ता वहत सम्बन्धी सरे्तना 
अलभबरृ्द्ी र वर्ार अनगुमन 

क्षमता 
ववकास 

सािबसािी 489.00 नागररक सन्तवुष्ट तथा 
सेवा प्रवाह 

१० आय वफताच (प्राकृलतक श्रोतको र 
रशर्िेसन दस्तरु) 

ववलभन्न सािबसािी 6,113.00 आन्तररक आय 
व्यवस्थापन भएको हनेु 

१२ र्ाि ुखर्च तफच  (उपभोग तथा 
संर्ािन व्यवस्थापन) को र्म्मा 
बरे्ट (नगरपालिका) 

ववलभन्न सािबसािी 429,834.00 नगरपालिकाको उपभोग 
तथा संर्ािनको उशर्त 
व्यवस्थापन हनेु 

 
८. र्ोशखम पक्ष तथा अनमुान 

तीनै तहका सरकार बीर् समन्वय र सहकायच भएको हनेु, नागररक समार् र सरोकारवािा संघसंस्थाहरुको 
सहयोग भएको हनेु, संघीय लनर्ामती सेवा ऐन तर्ुचमा भएको हनेु आदद। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुर्ीहरू 

अनसूुर्ी १: कायचिम तथा आयोर्नाको प्राथलमकीकरण तथा साङ्कतेीकरणको आधार तथा प्रविया 
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१. प्राथलमकीकरण िालग ववषय क्षेत्र तथा उपक्षते्र लनधाचरण 

आयोर्ना÷कायचिमिाई देहायअनसुार पााँर् वटा प्रमखु ववषय क्षेत्र तथा उपक्षेत्रमा वगीकरण गरी र प्राथलमकता 
लनधाचरण गनुचपनेछ : 

ि.सं. प्रमखु क्षते्र                            उपक्षते्र 

१ आलथचक क्षेत्र (क) कृवष (ख) पिपंुक्षी (ग) लसंर्ाइ (घ) उद्योग, वाशणज्य तथा व्यवसाय       
(ङ) पयचटन तथा संस्कृलत, (र्) भलूम व्यवस्था तथा सहकारी (छ) श्रम तथा 
रोर्गारी  

२ सामाशर्क क्षेत्र (क) स्वास््य तथा पोषण (ख) शिक्षा, भाषा, किा तथा सावहत्य (ग) खानेपानी 
तथा सरसफाइ (घ) मवहिा, बािबालिका तथा सामाशर्क समावेिीकरण,    (ङ) 
यवुा, खेिकुद तथा नवप्रवतचन, (र्) सामाशर्क सरुक्षा तथा पञ्जीकरण 

३ पूवाचधार क्षेत्र (क) भवन, आवास तथा बस्ती ववकास (ख) सडक, पिु तथा यातायात (ग) 
र्िश्रोत, र्िववद्यतु ्तथा स्वच्छ ऊर्ाच (घ) सूर्ना तथा सञ्चार प्रववलध 

४ वन तथा वातावरण  (क) वन, भ–ूसंरक्षण तथा रै्ववक ववववधता (ख) वातावरण संरक्षण तथा 
फोहोरमैिा व्यवस्थापन (ग) ववपद् र्ोशखम व्यवस्थापन तथा र्िवाय ुपररवतचन 
अनकूुिन 

५ सिुासन तथा 
संस्थागत ववकास 

(क) नीलत, कानून, न्याय तथा सिुासन (ख) सङ्गठन तथा क्षमता ववकास, 

र्निशक्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह (ग) रार्स्व तथा स्रोत पररर्ािन (घ) 
त्याङ्क प्रणािी, योर्ना र ववकास व्यवस्थापन 

 

२. प्राथलमकता लनधाचरणका िालग अङ्क भार  

प्राथलमकीकरणका िालग सबै क्षेत्रमा िागू हनेु गरी छ वटा सामान्य आधार तय गररएका छन ्भने प्रत्येक 
क्षेत्रका िालग छुट्टाछुटै्ट दईुवटा क्षेत्रगत आधार तय गररएको छ। सामान्य आधारिाई कुि ७० अङ्क र क्षेत्रगत 
आधारिाई कूि ३० अङ्क राशखएको छ। प्रत्येक आधारमा आयोर्ना÷कायचिमिाई अङ्क प्रदान गदाच देहायअनसुार 
अङ्क प्रदान गररनेछ। 

ि.स. 
 

योगदान 
 

िीषचक 
 

अङ्क 
पूणाचङ्क (१५) पूणाचङ्क (१०) पूणाचङ्क (५) 

१ प्रत्यक्ष र उच्र् योगदान गरेमा                 अलत उत्तम १५ १० ५ 

२ अप्रत्यक्ष र उल्िेखनीय योगदान गरेमा                    उत्तम १० ६ ३ 

३ कम वा सामान्य योगदान गरेमा                       सामान्य ५ ३ १ 

४ योगदान नप¥ुयाएमा                                 न्यून ० ० ० 
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३. प्रालथमकतािम लनधाचरण 

आयोर्ना÷कायचिमको प्राथलमकता लनधाचरण गदाच सबै क्षेत्रमा िागू हनेु पााँर् वटा सामान्य आधारहरूमा अङ्क 
प्रदान गनुचपने र प्रत्येक क्षेत्रका िालग सम्बशन्धत क्षेत्रका दईुवटा आधारमा अङ्क प्रदान गनुचपनेछ। यसरी सामान्य 
र क्षेत्रगत आधारहरूबाट प्राप्त अङ्क र्ोडी कुि प्राप्ताङ्क लनधाचरण गनुचपनेछ। कुि प्राप्ताङ्कमा आयोर्ना÷ कायचिमिाई 
प्राप्त अङ्कको आधारमा देहाअनसुार प्रथम प्राथलमकता प्राप्त (Priority 1 – P1) र दद्वतीय प्रथलमकता प्राप्त (Priority 

2 – P2)  गरी २ वटा प्राथलमकता िममा वगीकरण गररनेछ। 

ि.स. कुि प्राप्ताङ्क प्राथलमकता िम 

१ ७५ वा सो भन्दा बढी अङ्क भएमा पवहिो (P1) 
२ ७५ भन्दा कम अङ्क भएमा दोस्रो (P2) 

 

नोट : मालथ उल्िेख गररएको आधार बमोशर्म वगीकरण गदाच कुनै क्षेत्रमा दईु लतहाई भन्दा बढी कायचिम÷ 

आयोर्ना P1  अन्तगचत परेमा P1 हनुको िालग आवश्यक न्यूनतम अङ्क पररमार्चन गरी प्राथलमकीकरण वा 
स्तरीकरण (Ranking) गररनेछ। 

४. प्राथलमकता लनधाचरणका आधार 

(क) सामान्य आधार  

१. र्ाि ुआवलधक योर्नाको फरावकिो आधारको समावेिी आलथचक ववृर्द्को िक्ष्य प्रालप्तमा योगदान प¥ुयाउने 
(१५ अङ्क)  

क लनम्न ववषयहरूमा प्रत्यक्ष तथा उच्र् योगदान पयुाचउने 

– स्थानीय उत्पादन 

– स्थानीय आय ववृर्द् 

अलत उत्तम 

ख मालथका ववषयहरूमा अप्रत्यक्ष तथा उल्िेखनीय रूपमा योगदान पयुाचउने उत्तम 

ग मालथका ववषयहरूमा कम वा सामान्य योगदान पयुाचउने सामान्य 

घ मालथका ववषयहरूमा योगदान नपयुाचउने न्यून 

 

 

 

२. स्थानीय तहको प्राथलमकता वा तिुनात्मक िाभका क्षते्रमा योगदान पयुाचउने:                  (१० अङ्क) 
क स्थानीय तहको प्राथलमकता वा तिुनात्मक िाभ भएका प्रमखु दईु क्षेत्रको 

उत्पादन वा आयववृर्द्मा प्रत्यक्ष वा उच्र् योगदान पयुाचउने 

अलत उत्तम 

ख मालथका ववषयहरूमा अप्रत्यक्ष तथा उल्िेखनीय रूपमा योगदान पयुाचउने उत्तम 
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ग मालथका ववषयहरूमा कम वा सामान्य योगदान पयुाचउने सामान्य 

घ मालथका ववषयहरूमा योगदान नपयुाचउने न्यून 

 

३. ददगो ववकास िक्ष्य प्रालप्तमा योगदान पयुाचउने:                 (१० अङ्क) 
क ददगो ववकास िक्ष्यहरुको कुनै िक्ष्य प्रत्यक्ष तथा उच्र् योगदान पयुाचउने अलत उत्तम 

ख ददगो ववकास िक्ष्यको कुनै िक्ष्यमा अप्रत्यक्ष र उल्िेखनीय योगदान पयुाचउने उत्तम 

ग ददगो ववकास िक्ष्य कुनै िक्ष्य कम वा सामान्य योगदान पयुाचउने सामान्य 

घ मालथका ववषयहरूमा योगदान नपयुाचउने न्यून 

    

 ४. सहभालगताको अवस्था:                               (१० अङ्क) 
क लनम्न क्षेत्र वा संस्थाहरू मध्ये कुनै एकको प्रत्यक्ष वा उच्र् सहभालगता रहने  

– नागररक समार्, सामदुावयक संस्था, गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समूह वा 
सेवाग्राही, वा लनर्ी क्षेत्र 

 अलत उत्तम 

ख मालथका ववषयहरूमा अप्रत्यक्ष तथा उल्िेखनीय रूपमा योगदान पयुाचउने उत्तम 

ग मालथका ववषयहरूमा कम वा सामान्य योगदान पयुाचउने सामान्य 

घ मालथका ववषयरुमा योगदान नपयुाचउने न्यून 

 

५.  समावेिीकरणमा योगदान:              (१० अङ्क) 

 (क) क्षते्रीय समावेिीकरणमा योगदान                    (५ अङ्क) 
क ६६% भन्दा बढी बस्ती/टोिहरूिाई प्रत्यक्ष योगदान पयुाचउने  अलत उत्तम 

ख ४०–५९% भन्दा बढी बस्ती/टोिहरूको ववकासमा प्रत्यक्ष योगदान पयुाचउने उत्तम 

ग २५–३९% भन्दा बढी बस्ती/टोिहरूको ववकासमा प्रत्यक्ष योगदान पयुाचउने सामान्य 

घ २५% भन्दा कमी बस्ती/टोिहरूको ववकासमा मात्र योगदान पयुाचउने न्यून 

 

(ख) सामाशर्क समावेिीकरण र िैवङ्गक मूिप्रवाहीकरणमा योगदान:         (५ अङ्क) 

क सामाशर्क र िैवङ्गक मूिप्रवाहीकरण, समानता र सिक्तीकरणिाई प्रत्यक्ष तथा उच्र् 
बढावा ददने 

अलत उत्तम 

ख मालथका ववषयहरूमा अप्रत्यक्ष तथा उल्िेखनीय रूपमा योगदान पयुाचउने उत्तम 

ग मालथका ववषयहरूमा कम वा सामान्य योगदान पयुाचउने सामान्य 

घ मालथका ववषयहरूमा योगदान नपयुाचउने न्यून 
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६. आयोर्नाको पूवच कायच प्रगलत, सम्पन्न हनेु िाग्ने समय वा कायाचन्वयन तयारी कायच:             (१५ अङ्क) 
क िमागत वा सािवसािी आयोर्ना वा कायचिमको िालगः  

– र्ाि ुआ.व. को दोस्रो र्ौमालसकसम्मको औषत भौलतक तथा ववत्तीय प्रगलत ८० 
प्रलतित वा सो भन्दा मालथ रहेको, वा  

– आगामी आ.व.मा आयोर्ना सम्पन्न हनेु सलुनशित रहेको वा 
नयााँ आयोर्नाको िालग : आयोर्ना कायाचन्वयन तयारी कायच पूरा भएको। 

अलत उत्तम 

ख िमागत वा सािवसािी आयोर्ना वा कायचिमको िालगः  
– र्ाि ुआ.व. को दोस्रो र्ौमालसकसम्मको औषत भौलतक तथा ववत्तीय प्रगलत ६० 

देशख ७९ प्रलतितसम्म रहेको, वा  
– आगामी दईु वषचमा आयोर्ना सम्पन्न हनेु सलुनशित रहेको वा 
नयााँ आयोर्नाको िालग : आयोर्ना कायाचन्वयन तयारी कायच अशन्तम र्रणमा रहेको 

उत्तम 

ग िमागत वा सािवसािी आयोर्ना वा कायचिमको िालगः  
– र्ाि ुआ.व. को दोस्रो र्ौमालसकसम्मको औषत भौलतक तथा ववत्तीय प्रगलत ५० 

देशख ५९ प्रलतितसम्म रहेको, वा  
– आगामी तीन वषचमा आयोर्ना सम्पन्न हनेु सलुनशित रहेको वा 
नयााँ आयोर्नाको िालग : आयोर्ना कायाचन्वयन तयारी कायच भइरहेको। 

सामान्य 

घ िमागत वा सािवसािी आयोर्ना वा कायचिमको िालगः  
– र्ाि ुआ.व. को दोस्रो र्ौमालसकसम्मको औषत भौलतक तथा ववत्तीय प्रगलत ५० 

प्रलतित भन्दा कम रहेको, वा  
– आगामी र्ार वषचसम्ममा आयोर्ना सम्पन्न हनेु सलुनशित नरहेको वा 
नयााँ आयोर्नाको िालग : आयोर्ना कायाचन्वयन तयारी कायच नभएको। 

न्यून 

 

(ख) क्षते्रगत आधार 

अ. आलथचक क्षते्रः कृवष तथा पिपुन्छी, लसाँर्ाइ, उद्योग, वाशणज्य तथा आपूलतच, संस्कृलत तथा पयचटन, सहकारी तथा 
गररबी लनवारण आदद। 

 

 

१. र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षते्रगत िक्ष्य र उद्दशे्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा योगदान:           (१५ अङ्क) 
क र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षेत्रगत िक्ष्य र उद्देश्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा  

प्रत्यक्ष र उच्र् योगदान पयुाचउने 

अलत उत्तम 
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ख र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षेत्रगत िक्ष्य र उद्देश्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा 
अप्रत्यक्ष र उल्िेखनीय योगदान पयुाचउने 

उत्तम 

ग र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षेत्रगत िक्ष्य र उद्देश्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा 
सामान्य वा कम योगदान पयुाचउने 

सामान्य 

घ र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षेत्रगत िक्ष्य र उद्देश्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा 
योगदान नपयुाचउने 

न्यून 

 

२. ददगो ववकासको क्षते्रगत िक्ष्य प्रालप्तमा योगदान :                       (१५ अङ्क) 
क लनम्न ववषयहरूमा प्रत्यक्ष तथा उच्र् योगदान पयुाचउने 

– ददगो ववकासको िक्ष्य ९ (SDG 9) को ददगो समावेिी औद्योलगकीकरण 
प्रवद्र्धन गनच, वा 

– गररबीको अन्त्य र िनु्य भोकमरीमा, वा  
– ददगो उपभोग र उत्पादन, वा 
– समावेिी आलथचक ववृर्द्, वा  
– आयात प्रलतस्थापन र लनयाचत प्रवद्र्धन गनच, वा 
– वस्त ुर सेवाको आन्तररक आपूलतच व्यवस्थापन गनच, वा 
– पयचटन पूवाचधार लनमाचण र पयचटक आगमनमा ववृर्द् गनच, वा 
– मयाचददत कामको प्रवद्र्धन÷समुधरु औद्योलगक सम्बन्ध कायम गनच, वा 

 

अलत उत्तम 

ख मालथका ववषयहरूमा अप्रत्यक्ष र उल्िेखनीय योगदान पयुाचउने उत्तम 

ग मालथका ववषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान पयुाचउने सामान्य 

घ मालथका ववषयहरूमा योगदान नपयुाचउने न्यून 

 

आ. सामाशर्क क्षते्रः स्वास््य तथा पोषण, शिक्षा, ववज्ञान तथा प्रववलध, यवुा तथा खेिकुद, मवहिा, बािबालिका 
तथा समार् कल्याण, खानेपानी तथा सरसफाइ आदद। 

१. र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षते्रगत िक्ष्य र उद्दशे्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा योगदानः        (१५ अङ्क) 
क र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षेत्रगत िक्ष्य र उद्देश्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा 

प्रत्यक्ष र उच्र् योगदान पयुाचउने 

अलत उत्तम 

ख र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षेत्रगत िक्ष्य र उद्देश्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा 
अप्रत्यक्ष र उल्िेखनीय योगदान पयुाचउने 

उत्तम 

ग र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षेत्रगत िक्ष्य र उद्देश्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा 
सामान्य वा कम योगदान पयुाचउने 

सामान्य 
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घ र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षेत्रगत िक्ष्य र उद्देश्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा 
योगदान नपयुाचउने 

न्यून 

 

२. ददगो ववकासको क्षते्रगत िक्ष्य प्रालप्तमा योगदान :         (१५ अङ्क) 
क लनम्न ववषयहरूमा प्रत्यक्ष तथा उच्र् योगदान प¥ुयाउनेः 

– ददगो ववकास िक्ष्य ३ (SDG 3) को स्वस्थ र्ीवन प्रालप्तका िालग बाि 
मतृ्यदुर न्यूनीकरण गनच, वा 

– मात ृमतृ्यदुर न्यूनीकरण वा मिेररया, क्षयरोग, ज्क्ष्ख्बक््ष्म्क् लनयन्त्रण गनच, वा 
– ददगो ववकास िक्ष्य ४ (SDG 4) को सबैको िालग समावेिी र गणुस्तरीय 

शिक्षा प्रालप्त गनच, वा 
– प्राथलमक एवम ्माध्यलमक तहमा छात्रा÷छात्रको अनपुात ववृर्द् गनच, वा 
– नवीन खोर् गनच र प्रववलध प्रालप्त गनच, वा 
– ददगो ववकासको िक्ष्य ६ (SDG 6) को खानेपानी र सरसफाइ सेवाको 

उपिब्धताको ददगो सलुनशितता गनच,  
– िैंवङ्गक समानता वा सिक्तीकरण (SDG 5) गनच, वा 
– असमानता न्यूनीकरण गनच, वा 
– संस्कृलत प्रवद्र्धन गनच,  

 

 

 

 

 

 

 

अलत उत्तम 

ख मालथका ववषयहरूमा अप्रत्यक्ष र उल्िेखनीय योगदान पयुाचउने उत्तम 

ग मालथका ववषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान पयुाचउने सामान्य 

घ मालथका ववषयहरूमा योगदान नपयुाचउने न्यून 

 

(इ) पूवाचधार क्षते्रः सडक तथा यातायात व्यवस्था, िहरी ववकास, सूर्ना तथा सञ्चार, र्िववद्यतु ्तथा वैकशल्पक 
ऊर्ाच र स्थानीय पूवाचधार आदद। 

१. र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षते्रगत िक्ष्य र उद्दशे्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा योगदानः    (१५ अङ्क) 
क र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षेत्रगत िक्ष्य र उद्देश्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा 

प्रत्यक्ष र उच्र् योगदान पयुाचउने 

अलत उत्तम 

ख र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षेत्रगत िक्ष्य र उद्देश्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा 
अप्रत्यक्ष र उल्िेखनीय योगदान पयुाचउने 

उत्तम 

ग र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षेत्रगत िक्ष्य र उद्देश्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा 
सामान्य वा कम योगदान पयुाचउने 

सामान्य 
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घ र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षेत्रगत िक्ष्य र उद्देश्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा 
योगदान नपयुाचउने 

न्यून 

 

२. ददगो ववकासको क्षते्रगत िक्ष्य प्रालप्तमा योगदान :         (१५ अङ्क) 
क लनम्न ववषयहरूमा प्रत्यक्ष तथा उल्िेखनीय योगदान पयुाचउने : 

– ददगो ववकासको िक्ष्य ७ (SDG 7) को ददगो र आधलुनक ऊर्ाच सलुनशितता 
गनच, वा 

– ददगो ववकासको िक्ष्य ९ (SDG 9) को ददगो सडक र अन्य यातायात र  
लसंर्ाई सलुबधा बढाउन,  वा 

– ददगो ववकासको िक्ष्य ११ (SDG 11) को सरुशक्षत, सवि, समावेिी र ददगो 
िहर ववकास गनच 

अलत उत्तम 

ख मालथका ववषयहरूमा अप्रत्यक्ष र उल्िेख्य योगदान पयुाचउने उत्तम 

ग मालथका ववषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान पयुाचउने सामान्य 

घ मालथका ववषयहरूमा योगदान नपयुाचउने न्यून 

 

ई) वन वतावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन क्षते्रः र्िाधार संरक्षण, वन तथा भ–ूसंरक्षण, वातावरण संरक्षण, 

र्िवाय ुपररवतचन, फोहरमैिा व्यवस्थापन, ववपद् व्यवस्थापन, र्ि उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण आदद। 

१. र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षते्रगत िक्ष्य र उद्दशे्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा योगदानः        (१५ अङ्क) 
क र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षेत्रगत िक्ष्य र उद्देश्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा 

प्रत्यक्ष र उच्र् योगदान पयुाचउने  
अलत उत्तम 

ख र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षेत्रगत िक्ष्य र उद्देश्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा 
अप्रत्यक्ष र उल्िेखनीय योगदान पयुाचउने 

उत्तम 

ग र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षेत्रगत िक्ष्य र उद्देश्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा 
सामान्य वा कम योगदान पयुाचउने 

सामान्य 

घ र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षेत्रगत िक्ष्य र उद्देश्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा 
योगदान नपयुाचउने 

न्यून 

 

२. ददगो ववकासको क्षते्रगत िक्ष्य प्रालप्तमा योगदान :         (१५ अङ्क) 
क लनम्न ववषयहरूमा प्रत्यक्ष तथा उच्र् योगदान पयुाचउने : 

– ददगो ववकासको िक्ष्य २ (SDG 2) को भोकमरीको अन्त्य, खाद्य सरुक्षा, उन्नत 
पोषण प्रालप्त र ददगो कृवष प्रवद्र्धन गनच, वा 

 

अलत उत्तम 
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– ददगो ववकासको िक्ष्य १५ (SDG 15) को वनको ददगो व्यवस्थापन, भकू्षय 
रोकथाम, रै्ववक ववववधताको क्षलत रोक्न, वा 

– ददगो ववकासको िक्ष्य १३ (SDG 13) को र्िवाय ुपररवतचन अनकूुिन र 
वातावरण संरक्षण गनच, वा 

– आधलुनक भलूम व्यवस्थापन गनच वा  
– ववपद् र्ोशखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गनच   

ख मालथका ववषयहरूमा अप्रत्यक्ष र उल्िेख्य योगदान पयुाचउने उत्तम 

ग मालथका ववषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान पयुाचउने सामान्य 

घ मालथका ववषयहरूमा योगदान नपयुाचउने न्यून 

 

(उ) सिुासन तथा अन्य क्षते्रः मानव संसाधन ववकास, संस्थागत क्षमता ववकास, स्रोत पररर्ािन, स्थानीय योर्ना 
तथा त्याङ्क आदद।  

१. र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षते्रगत िक्ष्य र उद्दशे्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा योगदानः        (१५ अङ्क) 
क र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षेत्रगत िक्ष्य र उद्देश्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा  

प्रत्यक्ष र उच्र् योगदान पयुाचउने 

अलत उत्तम 

ख र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षेत्रगत िक्ष्य र उद्देश्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा 
अप्रत्यक्ष र उल्िेखनीय योगदान पयुाचउने 

उत्तम 

ग र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षेत्रगत िक्ष्य र उद्देश्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा 
सामान्य वा कम योगदान पयुाचउने 

सामान्य 

घ र्ाि ुआवलधक योर्नाको क्षेत्रगत िक्ष्य र उद्देश्य अनरुूपको नलतर्ा प्रालप्तमा 
योगदान नपयुाचउने 

न्यून 

 

२. ददगो ववकासको क्षते्रगत िक्ष्य प्रालप्तमा योगदान:                         (१५ अङ्क) 

क लनम्न ववषयहरूमा प्रत्यक्ष तथा उच्र् योगदान प¥ुयाउनेः 
– ददगो ववकास िक्ष्य १६ (SDG 16) को िाशन्त सरुक्षा अलभववृर्द् गनच, वा 
– सिुासन अलभववृर्द् गनच, वा 
– न्यायमा सबैिाई पहुाँर् बढाउन, वा 
– र्नसख्या व्यवस्थापन गनच, वा 
– योर्ना तथा त्याङ्क प्रणािीमा सधुार र सदुृढीकरण गनच  

 

अलत उत्तम 

ख मालथका ववषयहरूमा अप्रत्यक्ष र उल्िेखनीय योगदान पयुाचउने उत्तम 

ग मालथका ववषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान पयुाचउने सामान्य 

घ मालथका ववषयहरूमा योगदान नपयुाचउने न्यून 
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अनसूुर्ी २: मध्यमकािीन खर्च संरर्नामा एवककृत गररएका कायचिम तथा आयोर्नाहरूको वववरण 

ि.स. कायचिम र आयोर्नाको नाम 

    

क आलथचक ववकास  

 १ लसंर्ाई {अन्तगचत एवककृत गररएका वियाकिाप÷आयोर्नाहरू  
१.१ लसंर्ाई लनमाणच तथा स्तरोन्नती शिषचकमा समावेि भएका वियाकिाप÷आयोर्नाहरू 

  फोसचि लसंर्ाई योर्ना  
  आपखोिा लसंर्ाई  

  घलतचसरा लसंर्ाई  

  ढाव लसंर्ाई योर्ना 
    

 २ पयचटन तथा संस्कृलत प्रवचर्द्न {अन्तगचत एवककृत गररएका वियाकिाप÷आयोर्नाहरू 

२.१ 
संस्कृलतक सम्पदाहरु ममचत, संरक्षण तथा व्यवस्थापन शिषचकमा समावेि भएका 
वियाकिाप÷आयोर्नाहरू 

  कालिकामाई मशन्दर संरक्षण 

  ठाडा दहमा पानी तान्ने कायचको व्यवस्थापन गनच १ र्नाको खर्च वावषचक 

२.२ संस्कृलतक सम्पदाहरु लनमाणच तथा स्तरोन्नती शिषचकमा समावेि भएका वियाकिाप÷आयोर्नाहरू 

  सपुा देउरािी मशन्दर लनमाचण वपरापानी  
  दलित कुि परु्ा मशन्दर  
  शिवादह मशन्दर लनमाचण  

  गमु्वा लनमाचण अधरुो 
  तारा तेर् सवहद पाकच  लनमाचण 

  देउरािी मशन्दर पूवाचधार ववस्तार  
  माईको थान मशन्दर पूवाचधार ववस्तार 
    

 ३ भलूम व्यवस्था, सहकारी तथा ववत्तीय सेवा { अन्तगचत एवककृत गररएका वियाकिाप÷आयोर्नाहरू 

३.१ सहकारीहरुको भवन तथा पूवाचधार लनमाणच शिषचकमा समावेि भएका वियाकिाप÷आयोर्नाहरू 

  साझा फुिवारी कृषी सहकारी अधरुो भवन  

  गंगार्ि कृवष तथा पि ुववकास सहकारी अधरुो भवन लन. 
  लसर्द्ारा सहकारी अधरुो भवन लनमाचण  

  शितगंगा कृवष तथा पि ुववकास मवहिा सहकारी संस्था अधरुो भवन लनमाचण  

  मगराकोट कृवष तथा पि ुववकास सहकारी संस्था अधरुो भवन लनमाचण  

    

ख सामाशर्क  ववकास 
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ि.स. कायचिम र आयोर्नाको नाम 

 १ र्नस्वास््य तथा पोषण अन्तगचत एवककृत गररएका वियाकिाप÷आयोर्नाहरू 

१.१ 
अस्पताि र स्वास््य र्ौकीहरुको भवन तथा पूवाचधार लनमाणच शिषचकमा समावेि भएका 
वियाकिाप÷आयोर्नाहरू 

  आखा अस्पताि भवन लन. अधरुो 
  लसमिपानी स्वास््य र्ौकी अधरुो भवन लनमाचण  

    

 २ शिक्षा, किा भाषा तथा सावहत्य अन्तगचत एवककृत गररएका वियाकिाप÷आयोर्नाहरू 

२.१ 
ववद्यािय पूवाचधार लनमाणच, ममचत, सधुार तथा संरक्षण शिषचकमा समावेि भएका 
वियाकिाप÷आयोर्नाहरू 

  पाकुरी मा.वव. खानेपानी तथा ववद्यािय ममचत 

  लसर्द्ाथच आ.वव. ववद्यािय ममचत सधुार 

  ज्योती मा.वव. संरक्षण  

  सधुा मा.वव. नािी लनमाचण  

२.२ िैशक्षक अनदुान शिषचकमा समावेि भएका वियाकिाप÷आयोर्नाहरू 

  ज्योलत भववश्वर क्याम्पस अनदुान 

  र्नर्ागतृी मा.वव. लसर्द्ारा अनदुान 

  धमोदय मा.वव. शिनपा ११ अनदुान 

२.३ ववद्यािय भवन तथा पूवाचधार लनमाणच शिषचकमा समावेि भएका वियाकिाप÷आयोर्नाहरू 

  ज्योलत भववश्वर क्याम्पस अधरुो भवन लनमाचण 

  र्नता आ.वव.अधरुो भवन लनमाचण  

  लनमाचणालधन ववद्यािय ५ वटा परुा गनच  
    

ग पूवाचधार  ववकास 

 १ भवन, आवास तथा बस्ती ववकास अन्तगचत एवककृत गररएका वियाकिाप÷आयोर्नाहरू 

१.१ वडा कायाचियहरुको भवन तथा पूवाचधार लनमाणच शिषचकमा समावेि भएका वियाकिाप÷आयोर्नाहरू 

  लनमाचणालधन वडा कायाचिय भवन लनमाचण १ वटाको िालग 

  थप वडा कायाचिय भवन लनमाचण ४ वटाको िालग ९िमागत रुपमा लनमाचण गने० 

  वडा कायाचिय कम्पाउण्ड लनमाचण वडा नं. ८ 

१.२ अन्य लनकायहरुको भवन तथा पूवाचधार लनमाणच  शिषचकमा समावेि भएका वियाकिाप÷आयोर्नाहरू 

  उद्योग वाशणज्य संघ अधरुो भवन लनमाचण  

  वव.पी. स्मतृी भवन  
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  मदन आशृ्रत स्मतृी भवन लनमाचण  

  थामकोट सामदुावयक भवन  

    

 २ सडक, पिु तथा यातायात अन्तगचत एवककृत गररएका वियाकिाप÷आयोर्नाहरू 

२.१ ववलभन्न सडकहरु र पिु ममचत तथा स्तरोन्नती शिषचकमा समावेि भएका वियाकिाप÷आयोर्नाहरू 

  ढुङ्गेसेरा वटक्करी मौवाबारी खयरभट्टी बनकावास मो.वा. ममचत 

  हरे लसर्द्ारा िौरी िामाताि सडक स्तरोन्नती 
  र्ाक्िा र्केुना मो.वा. 
  ठूिाढुन्ग्र ेवंसागर मो.वा. 
  लसतापरु कैिासे कालिमाटी र्केुना मो.वा. 
  डोहोटे नाराखोिा सडक स्तरोन्नी 
  कल्िेरी र्िकेु मो.वा. ममचत 

  तीनखण्डे मो.वा. स्तरोन्नती 
  हल्दे मोटर बाटो मोड सधुार 

  खसचका मो.वा. ममचत 

  मालिका दासेखकच  मो.वा. स्तरोन्नती 
  करेर्िुी मो.वा.स्तरोन्नती 
  खोरमोर मो.वा. स्तरोन्नती 
  सवुणचखाि भेडावारी मो.वा. 
  ढाव मलुसयान कृवष सडक 

  सोल्टी मागच लनमाचण  

  उपल्िो टोि पल्टे डाडा पिु ममचत 

२.२ अन्य पूवाचधार अन्तगचत एवककृत गररएका वियाकिाप÷आयोर्नाहरू 

  ववलभन्न कायचिम समपरुक अनदुान 

  ववलभन्न योर्ना ममचत सधुारको िालग ममचत संभार कोष  

  वडा तफच को र्म्मा बरे्ट 

  उप मेयर पूवाचधार ववकास कायचिम 

  प्रदेि समपरुक र ववषेि अनदुान 
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अनसूुर्ी ३: कायचिम तथा आयोर्ना वा उपक्षते्रको त्रीवषीय खर्च अनमुान तथा प्रक्षपेण, प्राथलमकीकरण र 
साङ्कतेीकरण 

अनसूुर्ी ३.१: कायचिम तथा आयोर्ना वा उपक्षेत्रको प्राथलमकीकरण अङ्क लनधाचरण तालिका 

(यसको वववरण यसै प्रलतवेदनका साथ संग्िन गररएको छ।) 
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अनसूुर्ी ४: मध्यमकालिन खर्च तयारीमा प्रयोग भएका सूर्कहरूको स्रोत तथा ववश्लषेणको आधार 
यस शितगंगा नगरपालिकाको मध्यमकािीन खर्च संरर्ना तयारीमा प्रयोग भएका समवष्टगत, क्षेत्रगत तथा 
उपक्षेत्रगत उपिशब्ध तथा सूर्कहरूको तयारी नगरपालिकाको पाश्वशर्त्र (२०७६), बहृत नगरपालिका ववकास 
गरुूयोर्ना (२०७६), क्षेत्रगत योर्नाहरू, कायच प्रगलत वववरणहरू, बरे्ट सम्बन्धी दस्तावेर्हरूमा उपिब्ध 
त्यांक र र्ानकारीहका आधारमा नगरपालिकाका र्न प्रलतलनलध एवं कमचर्ारीहरूसाँग भएका छिफि तथा 
ववश्लषेणका आधारमा प्रक्षेपण गरी प्रस्ततु गररएको छ। नगरपालिकाको योर्नासाँग सम्वशन्धत सूर्नाहरुको 
व्यवशस्थत अलभिेशखकरण र यस्ता सूर्नाहरुको पयाचप्तताको सम्वन्धमा अझै व्यवशस्थत कायच गनच आवश्यक 
भएको हुाँदा उपिव्ध र्ानकारीहरुिाई लमल्दो सन्दभचमा राखी प्रस्ततु गररएको छ। यसरी सन्दभचिाई आकिन 
गदाच र्ानकार र्नप्रलतलनलध र कमचर्ारीहरुसाँगको छिफििाई नै मखु्य आधार बनाइएको छ। यहााँ लमल्दो 
सन्दभच मानी गररएको आधार सूर्ना र िक्ष्य लनधाचरणसाँग सम्वशन्धत सूर्नािाई अन्य तिुना गनच सवकने 
आधारहरु प्राप्त हनु सकेमा सोही अनसुार नगरपालिकािे अध्यावलधक गनुचपने हनु्छ। संभवभएसम्म श्रोत सवहत 
उल्िेख गरी सूर्ना राशखएको छ। र्हााँ पयाचप्त सूर्ना प्राप्त हनु सकेको छैन त्यस्तो क्षेत्रमा लमल्दो आधारसूर्नाका 
आधारमा अनमुान (prediction) गररएको छ। अनमुान गररएको लबषयहरु संघीय मालमिा तथा सामन्य प्रिासन 
मन्त्राियबाट र्ारी गररएको मध्यमकालिन खर्च संरर्ना लनमाचण सम्वन्धी मागचदिचनसाँग सम्वशन्धत हनेु गरी 
गररएको छ। नगरक्षेत्र केन्िीत खशण्डकृत सूर्ना प्राप्त हनु नसक्ने देशखएका लबषयमा राविय सन्दभचिाई आधार 
मानेर आकिन गररएको छ। बरे्ट ववलनयोर्नको सम्वन्धमा नगरपालिकाको श्रोत अनमुान र संघीय सरकारको 
ववलनयोर्न अभ्यासिाई आधार लिई नगरसभािे तय गरेको प्राथलमकता अनसुार गररएको छ। नगरपालिकािे 
आगामी वषचहरूमा तय गने नीलत तथा कायचिमहरूका आधारमा आगामी वषचका नलतर्ाहरू लनभचर रहन्छन।् 
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अनसूुर्ी ५: मध्यमकालिन खर्च तयारीको िालग सम्पन्न भएको कायचिािाको केही झिकहरू 
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