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म��

स ््यप्थि ि िलुकुिा सङ्घीयता लाग ू भएपलछको सथानीय 
तहको दोस्ो लन्ा्यचनिा अतयनतै उतसाहपू् ्यक सहभागी भइ 
आफनो अिलूय ितबाट जनप्लतलनलधको रुपिा लन्ा्यलचत 

गनु्यभएकोिा तपाई समपणू्य नगरबासीहरुिा हालद्यक आभार प्कट गद्यछु ।
यसअलघको ५ ्िषे काय्यकालिा सिदेत नगर प्िखुको रुपिा यस सनुदर 
नगरको ल्कास, सिलृधि र सिुासनको जग बसालनदे तथा यसप्लत तिाि 
नगरबासीको सकारातिक भा्नालाई नलजकबाट अनभुतु गनु्यको अला्ा 
प्भा्कारी ढङ्गलदे सथानीय सरकार संचालनिा यहाँहरुको अभतुपू् ्य साथ/
सहयोगको अनभु् बटुलनदे स-ुअ्सर िलाई प्ाप्त भयो ।

 ल्गत काय्यकालिा नगरबासीहरुलदे ददेखाएको िप्लतको भरोसा, लदएको साथ र सहकाय्यलदे नगरपाललकाको 
लदगो ल्कासको आकाङ्क्ालदे क्रिि: ितु्यरुप ललँद ैगएको छ । प्थि काय्यकालबाट प्ाप्त अनभु् तथा भा्ी 
नीलत-काय्यक्रि र बजदेटको संयोजनलदे यस अलघ परूा हुन नपाएका नगर ल्कासका कािहरु तिाि नगरबासीको 
भा्ना प्लतल्लमबत गददै दोस्ो काय्यकालिा परूा गनषे र जनतालदे अनभुतु गनषे गरी सथानीय सरकार संचालन गनषे 
िदेरो दृढ सङ्कलप छ । यद्लप, श्ोत-साधनको सिीतताको कारण ल्कास लनिा्यणका या्त ्पक्को समबोधन 
चनुौतीपणू्य छदछै । यसै सनदभ्यिा नगरलभत्रका समपणू्य टोल र ््डाहरुबाट प्ाप्त सझुा् र तत-्तत ् सथानका 
आ्शयकतालाई यथोलचतरुपिा प्सततु नीलत काय्यक्रि र बजदेटिा सिा्देि गनषे प्यास गररएको छ ।

प्सततु पञच्िवीय नीलत तथा काय्यक्रि नगरपाललकाको अबको पाँच ्ि्य काय्यकालका लालग ल्कास 
र सिुासनको सही िाग्यलनदषेि र जनताको लदगो सिलृधि प्ाप्त गनषे दसता्देजका रुपिा ललएको छु । यो नीलत 
काय्यक्रि र बजदेट तजू्यिा गनषे क्रििा अहोरात्र खट्नहुुनदे जनप्लतलनलध साथीहरु, काय्यकुिलताका साथ िदेहनत 
गनषे राष्ट्रसदे्क कि्यचारी लित्रहरु, नगर ल्कासको उतकृटि अलभलािासलहत प्देि, सद्भा् र हौसला प्दान गनु्यहुनदे 
आदरणीय नगरबासीहरुको उचच प्िसंा गददै प्सततु काय्यक्रि र बजदेट सफल काया्यन्यनको ल्श्वास वयक्त गद्यछु ।
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1 दशौँ नगरसभामा प्रस्तुत नीतत तथा कार्यक्रम

सोलुदधुकुण्ड नगरपाललकाको पररचय

सोलखुमुब ुलजललाकै एक िात्र नगरपाललका ततकालीन बदेनी, लोलदङ-तािाखानी, सललदेरी र गािा्य गा� ल्� स� लिलदेर 
दधुकुण्ड नगरपाललकाको सथापना ल्क्रि सम्त ्२०७१ िङ्लसर १७ गतदे भएको लथयो । पू् ा्यञचल ल्कास क्देत्रिा रहदेको यस 
नगरपाललका २७° ५०’ २१” उत्तरी अक्ांि र ८६° ५८’ ६१” पू् वी ददेिानतरिा अ्लसथत छ । ततकालीन नगरपाललकाको 
क्देत्रफल २५४�३ ्ग्य लकिी रहदेकोिा लिलत २०७३ साल फालगनु २७ गतदे ततकालीन टाल्सनद,ु कदे रुङ, गोराखानी र टाल्टङ 
सिा्देि भइ सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका कायि रहदेको छ । २०६८ सालको जनगणनाअनसुार यस नगरपाललकाको जनसङ्खया  
२०३९९ र क्देत्रफल ५३८�०९ ्ग्य लकलोलिटर रहदेकोिा लिलत २०७४-११-१४ गतदे साल्कको नदेचासलयान ६ लतङ्ला ््डा 
सिदेत सिा्देि भइ नगरपाललकाको कुल जनसङ्खया २०७८ सालको जनगणनाअनसुार २७०१३ र क्देत्रफल ५६५�०६ ्ग्य 
लकलोलिटर कायि रहदेको छ ।

सोलुदुधकुण्ड नगरपाललकाको नकसा
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१. सोलुदुधकुण्ड नगरपाललकाको सङ्लषिति लचिनारी :

नदेपालको नं� १ प्ददेिअनतग्यत पनषे सोलखुमुब ुलजलला सतहत्तर लजलला िधयदे उचच लहिाली लजलला हो । यही लजललाको 
पलचिि-दलक्ण लदिािा अ्लसथत सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका सोलखुमुब ु लजललाको सदरिकुाि पलन हो । ल्क्रि सम्त ्
२०७८ को जनगणनाअनसुार यस लहिाली लजललालदे जमिा ३३१२ ्ग्य लकलोलिटर छदेत्रफल ओगटदेको छ र जनसङ्खया  
१०४७६८ जसिधयदे परुुि ५२,६२९ र िलहला ५२,१३९ रहदेको छ । नदेपालको एक िहत््पणू्य पय्यटन गनतवयको रुपिा रहदेको 
यस सोलदुधुकुण्ड नगरपाललकाको उत्तरतफ्य  नमुबरु लहिाल र यस लहिालको काखिा अ्लसथत दधुकुण्ड पोखरी पद्यछ भनदे 
राजनीलतक ल्भाजनिा उत्तरलतर खमुब ुपासाङ लहाि ुगाउँपाललका, पू् ्यिा काँकु, बासा र खमुब ुपासाङलहाि ुगाउँपाललका, 
पलचिििा ललखलुपकदे  गाउँपाललका र रािदेछाप लजलला तथा दलक्णिा नदेचासलयान गाउँपाललका, खोटाङ लजलला र ओखलढुङ्गा 
लजलला पद्यछन ्। प्िखु पय्यटन कदे नद्रको रुपिा रहदेको यस लजललािा संसारकै उचच स्वोचच लिखर सगरिाथा (८८४८�८६ 
लिटर) रहदेको छ । संसारका ल्लभनन ददेिबाट पय्यटकहरु ल्दा िनाउन तथा प््यतारोहणका लालग यस क्देत्रिा आउनदे गछ्यन ।

१.१ ्भौगोललक अवलस्ल् :

सिीमाना

पूवर् - काँकु, बासा र खमुब ुपासाङलहाि ुगाउँपाललका

पि�म - ललखलुपकदे  गाउँपाललका, रािदेछाप लजलला

उ�र - खमुब पासाङलहाि ुगाउँपाललका

दि�ण - नदेचासलयान गाउँपाललका, खोटाङ लजलला र ओखलढुङ्गा लजलला

भू-भौगोिलक �ेत्र - पहा्डी क्देत्र र लहिाली क्देत्र

प्रमुख नदी/खोला - सोलखुोला, कुनीखोला, इलदङ खोला, लिसाखोला, लोलदङ खोला, घट्दे खोला लच्ाङ खोप, 
रदेलन्डलो खोला सकुषे , सकुषे  खोला आदी ।

१.२ राजनील्क ््ा प्रशासलनक लव्भाजन :

प्ददेि नं� - १

अञचल - सगरिाथा

लजलला - सोलखुमुबु

््डा - ११ ्टा ््डा

१.३ जनसङ्खया  लस्ल् र षेित्ररल (रालष्ट्रय जनगणना २०७८अनुसार) :

कूल सङ्खया  - २७०१३

परुुि   - १३७००

िलहला   - १३३१३
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क्त्रफल   - ५६५�०६ ्ग्य लकलोलिटर

१.४ सवास्थय सेवाको अवस्ा :

असपताल सङ्खया : २ (लजलला असपताल फा्ल ुर ्ाङछु िदेपा्य िदेिोररयल असपताल, टाल्टङ)

स्ास्थय चौकी सङ्खया : ९ ्टा (बदेनी, गािा्य, तािाखानी, सललदेरी, टाल्सनद,ु कदे रुङ, गोराखानी, टाल्टङ र 
लतङ्गला स्ास्थय चौकी)

बलथांग सदेनटर : ६ ्टा (लजलला असपताल फा्ल,ु स्ास्थय चौकीहरु : टाल्सनद,ु बदेनी, गािा्य, कदे रुङ, गोराखानी र 
टाल्टङ)

सहरी स्ास्थय कदे नद्र : २ ्टा (रोिी जैद ुसललदेरी, चयालसा गािा्य)

सािदुालयक स्ास्थय ईकाई : १ ्टा (घनुसा सािदुालयक स्ास्थय ईकाई कदे रुङ)

सािदुालयक आखँा कदे नद्र : १ ्टा (फा्ल)ु

सािदुालयक दनत उपचार कदे नद्र : १ ्टा (फा्ल)ु

गैर सरकारी संसथा बाट संचाललत स्ास्थय संसथाहरु : ४ ्टा (सालाबदेसी, फदे रा, टाल्सनद ूगमुबा र पातालदे)

लनजी दनत उपचार कदे नद्र : १ ्टा (सललदेरी)

१.५. लशषिाको अवस्ा :

सरकारी ल्द्ालयको सङ्खया - ६४

स्ोत कदे नद्र   - २

लनजी ल्द्ालयको सङ्खया - ५

्यामपस सङ्खया  - २

आ�ल् सङ्खया  - ५४

िा�ल्� सङ्खया  - १०

१.६ आल ््यक लवकासका प्रमुख षेित्रह� :

प्रमुख बालीह�   -  गहु,ँ िकै, आल ुआलद ।

प्रमुख फलफुलह�  -  सयाउ, आरु, नासपती आलद ।

प्रमुख तरकारी बाली  -  काउली, कदे राउ, लसिी, काँक्रो, फसवी, गाँजर, चमसरु, पालङ्ुगो, लसनू, बनदाकोभी, 
        गोलभदे्डा आलद ।

प्रमुख जडीबुटी   -  जटािसी, सगुनध्ाला, सगुनधकालकला, लसलालजत, भईुझयाउ, सप्यगनधा, यासा्यगमुबा, 
       पाँचऔलदे, लचराइतो, कु््डकी, िलजठो, पदिचाल, बोझो आलद ।
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१.७ धालम्यक ््ा पय्यटक�य षेित्रह� :

प्िखु जात्रा - िनी ररम्ुड, लाखदे जात्रा, भिुदेनाच आलद ।

प्िखु लहिाल, गफुा तथा प््यतहरू -

लपकदे  ्डाँ्डा, रातनाङ्गदे, ् यामजदे ्डाँ्डा, लसलग्ुडी ्डाँ्डा, साङ्गीफुक, नमुबरु लहिाल, दधुकुण्ड पत्तालदे ्डाँ्डा, झाप्दे आलद ।

िलनदरहरु - तािाखानी लसथत ज्ालािाई िलनदर, सानो दधुकुण्ड तथा ठूलो दधुकुण्ड, गपु्तकाली, चांगदेसथान, बालाथान 
आलद ।

१.८ प्रमुख पय्यटक�य स्ल :

रातनाङ्गदे ्डाँ्डा,

 लच्ाङ गमुबा, 

फा्ल ुलसथत सानो दधुकुण्ड िलनदर, 

तािाखानी लसथत ज्ालािाई िलनदर, 

गपु्तकाली िलनदर, गयाि ्डाँ्डा,

थपु्तदेन छोललङ्ग गमुबा, 

जनु्देिी, चयालसा, 

फुगिोछदे गमुबा, 

संगीफुक, 

झाप्दे, 

पत्तालदे ्डाँ्डा, 

लप�कदे  ्डाँ्डा, 

गौरी टाँप आलद ।
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सोलदुधुकुण्ड नगरपाललकाको १० औ ँनगरसभामा प्रस्तुत

पञ ्चवर्षीय नीति िथा काय्यक्रम
२०७९-२०८४

आदरणीय सभाधयक्जय,ू ए्ि ्सदसयजयहूरू,

यो समिालनत सभािा आ�्�२०७९-०८० ददेलख आ�्�२०८३-०८४ को पञच्िवीय नीलत तथा काय्यक्रि ए्ि ्आ�्� 
२०७९/०८० को नीलत तथा काय्यक्रि तथा चाल ुआ�्�को सलिक्ा र आय-वयय समबलनध प्लत्देदन प्सततु गन्य गईरहदेका छौ ँ।

नदेपाली जनताको सङ्घि्य र आनदोलनको बलबाट सथालपत सङ्घीय लोकतालनत्रक गणतनत्रातिक संल्धान २०७२ 
काया्यन्यनिा आएको ६ ्ि्य परूा भइ सातौ ँ्ि्यिा प््देि गरदेको छ । ६ ्ि्यको अ्लधिा नदेपालिा सङ्घीयता काया्यन्यनको 
सकारातिक अभयासलदे पणू्यता पाउनदे क्रििा छ । तीन तहको सरकारको अ्धारणाअनसुार तीनै तहका सरकारको आपसी 
सिझदारी र सहकाय्य पररप््ता उनिखु छ । जनताको नलजकको सरकारको रूपिा रहदेको सथानीय सरकारलदे पलहलो ५ ्िषे 
काय्यकाल कुिलतापू् ्यक परूा गरी दोस्ो ५ ्िषे काय्यकालको खाका कोनषे चरण सरुू भएको छ । ५ ्िषे सङ्क्रिणकालीन 
काय्यकालिा सथानीय सरकारका धदेरै जग ख्डा गनषे कािहरू भएका छन ्। ददेिभररका सथानीय सरकारहरूको सिीक्ा गदा्य 
लछट्पट्ुबाहदेक जनताको ्ासतल्क नलजकको सरकारको रूपिा सथानीय तहलदे जनउत्तरदायी काय्य समपादन गरदेको त्थयहरूलदे 
नै प्िालणत गररसकदे का छन ् । कोरोनाजसता िहािारीलगायत अनय प्ाकृलतक ल्पद्ि्ा जनताको जी्न रक्ा गनषे सबालिा 
खदेलदेको जनपक्ीय भलूिका अतलुनीय छ । जनताको िारीररक ए्ि ्िानलसक पक्िा खदेलदेको भलूिका अतलुनीय छ ।

सरुू्ाती ्ि्यहरूिा ऐन काननू र कि्यचारीको अभा्िा नलतजािलूक काय्यसमपादनिा असहजता भए पलन सथानीय 
सरकार संचालन ऐन बलनसकदे पलछ काननूी अनयोलता कि भएको छ । सोलदुधुकुण्ड नगरपाललकािा अलघललो नदेततृ्िा बनदेको 
सथानीय सरकारको काय्यकालिा ल्कास लनिा्यण तथा पू् ा्यधारका उललदेखनीय कािहरू भएका छन ्। ल्कास लनिा्यणिा भएको 
प्गलत, सदे्ा प््ाह ए्ि ्स्ास्थय क्देत्रिा भएको सधुार, जनितै्री सदे्ा, लिक्ाको गणुसतर अलभ्लृधिलगायतका कािहरूलाई 
जनतालदे िलूयाङ्कन गरी पनुः दोस्ो काय्यकालको लालग हामै् नदेततृ्िा सथानीय सरकार िालथको ल्श्वसनीयता ददेखाएका छन ्। 
अबको ५ ्िषे काय्यकालिा सोलदुधुकुण्ड नगरपाललकालाई ल्कास लनिा्यण, सदे्ा प््ाह, सिुासन र जनताको जी्नसतर 
उकासनदेलगायत कृलि, घरदेल ुउद्ोग ए्ि ्जलल्द्तुको दृलटिलदे आनतररक आय ्लृधििा नदेपालकै निनुा नगरपाललका लनिा्यणको 
लदिािा काि अगा्डी बढ्नदेछ ।

आदरणीय सभाधयक्जय,ू ए्ि ्सदसयजयहूरू,

अब हािी पाँच ्ि्य आ�्�२०७९-०८० ददेलख आ�्�२०८३-०८४ समिको पञच्िवीय नीलत तथा काय्यक्रि तथा 
बजदेटका प्ाथलिकता तथा उद्देशयहरू प्सततु गन्य गईरहदेका छौ ँ।
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१) प्राथतमकताि�

कृलि उतपादन र उतपादकत् बढाई आतिलनभ्यरता र वय्सालयकतातफ्य  उनिखु गराउनदे

लनिा्यण समपनन हुन बाँकी तथा नयाँ भौलतक पू् ा्यधारहरू अनतग्यत पलु, स्डक सतरोननती, खानदेपानी तथा ढल लनिा्यणका 
काय्यहरू समपनन गनषे,

पय्यटन पू् ा्यधार लनिा्यण गरी आकि्यक पय्यटकीय गनतवयको रूपिा ल्कलसत गनषे,

सथानीय सीप र िौललकता प््ध्यन हुनदे गरी रोजगारी लसज्यना तथा प्ोतसाहन गनषे,

लिक्ािा अलधकति प्ल्लधको प्योग गरी सबैको पहुचँ हुनदे गरी गणुसतरीय ए्ि ््ैकललपक लिक्ाको िाधयिद्ारा 
प्ाल्लधक धारको लिक्ालाई बढा्ा लदइ सीपिलूक जनिलक्त उतपादन गनषे साथै िलैक्क संसथाहरूको पू् ा्यधार 
ल्कासिा आ्शयक सहयोग पऱुयाउनदे,

स्ास्थय सदे्ा नगरकै प्भा्कारी बनाउद ैस्स्थय नागररक, सिनुनत नगर लनिा्यणको अ्धारणा लाग ूगनषे,

नगरपाललकाकै स्ालित्िा जलल्द्तु आयोजना लनिा्यण गरी लदगो आनतररक श्ोतको सलुनलचितता गनषे,

नगरको सौनदयवीकरण तथा उजयालो नगर काय्यक्रिलाई अगाल्ड बढाइनदे,

्डदेललभरी गभरिदेणटको अ्धारणा लाग ूगरी समभ् भएसमिका सदे्ा गाउँगाउँिा पऱुयाउनदे, सदे्ा प््ाहिा सहजता, 
पारदिवी, प्ल्धीितै्री, सरल र सहज बनाउनकुा साथै अनभुलुत हुनदे गरी समपादन गनषे ।

२) उद्द�ेि�

भौलतक पू् ा्यधार लनिा्यणको कािलाई दु्रतगलतिा अगाल्ड बढाउनदे,

नगरक्देत्रका गौर्का आयोजनाहरू र प्िासलनक भ्नहरुको ल्डलपआर लनिा्यणको काि अगाल्ड बढाउनदे,

कृलि क्देत्रको उतपादन र उतपादकत् अलभ्लृधि गनषे तथा पिपुालनको क्देत्रलाई उचच प्ाथलिकता लदइ यस क्देत्रको 
ल्कासिा जो्ड लदनदे,

स्ास्थयको क्देत्रिा जनतालाई प्तयक् अनभुलूत हुनदे खालको सधुार तथा न्ीन प्ल्लधयकु्त बनाउनदे,

पय्यटन क्देत्रको ल्कास र ल्सतारका लालग आ्शयक पू् ा्यधार लनिा्यणको काय्यलाई अगाल्ड बढाउनदे,

बदेरोजगारी सिसयालाई नयनूीकरण गन्य उचच प्ाल्लधक तथा वय्सालयक लिक्ा प्दान गनषे िलैक्क संसथाहरूको 
प्ाल्लधक धारको पू् ा्यधार ल्कास गनषे,

यु् ा तथा बदेरोजगारलाई रालष्ट्रय तथा अनतरा्यलष्ट्रय बजारको आ्शयकताअनसुार वय्सायक सीपिलूक काय्यक्रि तथा 
सहुललयत कजा्य िाफ्य त रोजगार काय्यक्रिलाई प्भा्कारी रूपलदे काया्यन्यन गनषे,

संघ, प्ददेि, ल्लभनन दात्त ृलनकाय तथा अनय सरकारी ए्ि ्गैर सरकारी सङ्घ संसथाहरूसँगको सिन्य, सहकाय्य र 
समबनधलाई प्भा्कारी बनाउनदे ।



7 दशौँ नगरसभामा ��ुत नी�त तथा कायर्�म

आदरणीय सभाधयक्जय ूए्ि ्सदसयजयहूरू,

अब हािी आगािी ५ ्ि्यका लालग रालखएका उद्देशय काया्यन्यन गदा्य अ्लमबन गररनदे ल्लिलटिकृत, क्देत्रगत प्िखु 
नीलतहरू तथा काय्यक्रिहरू प्सततु गनषे अनिुलत चाहनछौ ँ ।

३) नीतत तथा काय्य�मि�

ल्गतिा सरुु्ात भइ अधरुा रहदेका आयोजनाहरूलाई सिदेत समपनन गराउनदे गरी बजदेट तथा काय्यक्रि लनिा्यण गरी 
काया्यन्यनिा लयाइनदेछ,

गररब, दललत, अलपसंखयक तथा बदेरोजगारहरूको सचूी तयार गरी ललक्त ्ग्यको आलथ्यक सतर उकासनदे लकलसिका 
सिाज्ाद उनिखु काय्यक्रि लाग ूगनषे । संल्धानलदे प्दान गरदेका नागररक अलधकारहरूको पणू्य प्तयाभलूत हुनदे गरी 
काय्यक्रि तथा बजदेट लनिा्यण गररनदेछ । सक्ि नागररक र आतिालनभ्यर नगरको अलभयानलाई अगा्डी बढाइनदेछ ।

३.१) �शक्ा

पलहलो काय्यकालिा लिक्ालाई रोजगारिखुी बनाउन नगरपाललकाको गािा्य िा�ल्�लाई कृलि र पिपुालन ल्िय 
अधययन गनषे ल्द्ालयको रूपिा ल्कलसत गररएको छ भनदे सोलखुमुब ुबहुिखुी ्यामपसिा आई�लस�लट अधयापनको अनिुलत 
प्दान गरी लनकट भल्ष्यि ैअधययन गराउनदे लक्य ललईएको छ । जनलप्य िा�ल्�टाल्टङ, लससाखोला आ�ल्�टाल्टङ, टाल्सनद ु
िा�ल्�टाल्सनद,ु गािा्य िा�ल्� गािा्य, ज�जा�िा�ल्�सललदेरी, लसंहकाली िा�ल्�, लभिसदेनथान िा�ल्�लतङला, बालदेश्वर िा�ल्�
घनुसा, चाँगदेसथान िा�ल्�, चाँगदेसथान, सदेकालस्यङ आ�ल्�गािा्य र बालदेश्वर िा�ल्�को भाैलतक पू् ा्यधारको लनिा्यण गरदेकादे छ, नगर 
क्देत्रका धदेरै ल्द्ालयहरूिा नगरपाललकाको पहलिा ICT सथापना गरी प्योगिा लयाइएको छ, लनजी पहलिा दज्यनौ लयापटप 
लबतरण गररएको छ । उक्त प्कृलतका काय्यहरुलाई अनय ल्द्ालयिा सिदेत ल्सतार गददै ललगनदेछ ।

आगालि ५ ्ि्यलभत्र लिक्ा क्देत्रिा ददेहाय बिोलजको काय्य समपनन गररनदेछ ।

1= नगर क्देत्रलभत्रका कलमतिा ३ ्टा िा�ल्�लाई पय्यटन, वय्सथापन, कृलि र पिपुालनको ल्लिटि लिक्ालयको 
रूपिा रूपानतरण गररनदेछ,

2= गररबका छोराछोरीहरूलाई घरदलैोि ैगणुसतरीय प्ाल्लधक तथा वय्सालयक उचच लिक्ा प्दान गददै बदेरोजगारी 
नयनूीकरण गन्य सोलखुमुब ुबहुिखुी ् यामपसिा हाल संचालनिा रहदेका तह, सङ्काय र ल्ियका अलतररक्त लहिाली 
हा्ापानी सहुाँउदो सनातक तहको कृलि (B�Sc� Ag), काननूको (LLB) र कक्ा ९-१२ हुदँ ैसनातक तहसमिको 
Computer Engineering का काय्यक्रिहरू समबलनधत लनकायबाट समबनधन प्ाप्त गरी थप अधययनको पहल 
गररनदेछ, जसको लालग सोलखुमुब ुबहुिखुी ्यामपसिा सलु्धासमपनन भौलतक पु् ा्यधार लनिा्यणको काि सिदेत 
अगा्डी बढाइनदेछ, ल्डलजटल कक्ाकोठा, प्ाल्लधक रुपिा समपनन पू् ा्यधारहरु लनिा्यण गरी सोलखुमुब ुिात्रै नभएर 
ददेिकै निनुा लिक्ण संसथाको रुपिा ल्कलसत गरी दक् जनिलक्त उतपादन गन्यका लालग सोलखुमुब ुबहुिखुी 
्यामपसलाई ५ ् ि्यको अ्लधिा दि करो्ड रकि अनदुानको रुपिा उपलबध गराइनदेछ, उक्त रकि प्तयदेक आलथ्यक 
्ि्यिा क्रिि: ल्लनयोजन गददै ललगनदेछ ।

3= हरदेक ््डािा िाधयलिक लिक्ा अधययन गन्य लिलनदे गरी लिक्ालयहरूलाई ल्कलसत गररनदेछ,
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4= ल्द्ालयलाई भौलतक सलु्धा समपनन बनाउन, गणुसतरीय लिक्ा प्दान गन्य र ल्द्ाथवीहरूलाई छात्र्लृत्तको 
वय्सथा गन्य ल्लभनन गैह्रसरकारी संघसंसथाहरूसँग सहकाय्य गरी सिलुचत प्बनध गररनदेछ,

5= नगरपाललकालभत्रका कदे ही ल्द्ालयहरू छनौट गरी कृलि तथा होटल वय्सथापन ल्ियको अधययन गन्य गराउन 
पहल गररनदेछ । ल्गतको ५ ्िषे काय्यकालिा कक्ा ५ को सथानीय पाठ्यक्रि लनिा्यण गरी नगर क्देत्रलभत्र लाग ू
गररसलकएको छ भनदे अबको ५ ्ि्यलभत्र कक्ा १-८ को सथानीय पाठ्यक्रि र पाठ्यपसुतक लनिा्यण गरी प्भा्कारी 
रूपिा लाग ूगररनदेछ,

6= सरकारी सािदुालयक ल्द्ालयिा एक लिक्क-एक लयापटप काय्यक्रि अलन्ाय्य रूपिा लाग ूगररनदेछ । जसका 
लालग पलहलो ल्कलप आलथ्यक लहसाबलदे सक्ि लिक्कलाई आफँै लयापटप लकनन लगाइनदेछ । दोस्ो ल्कलपको 
रूपिा आलथ्यक लहसा्िा सक्ि नभएका लिक्कलाई नगरपाललकालदे प्लत िलहना समबलनधत लिक्ककै तलबबाट 
रकि कालटनदे गरी लयापटप उपलबध गराइनदेछ । तदेस्ो ल्कलपको रूपिा नगरपाललका गयारदेणटी बसदेर स्लायस्यबाट 
लिक्ककै तलबबाट लकसता कट्ा हुनदे गरी लयापटप उपलबध गराइनदेछ । आफनै लगानीिा यस अलघ नै लयापटप 
लकनदेर प्योग गरररहदेका लिक्कलाई ल्िदेि समिान गररनदेछ । साथै कम्यटुर प्योग समबनधी ताललिको वय्सथा 
नगरपाललकाद्ारा लिलाइनदेछ,

7= आगालि िलैक्क सत्रददेलख हरदेक कक्ाहरूलाई प्ल्लधितै्री (Digitalized) बनाइनदे र उक्त काय्यका लालग हरदेक 
कक्ा कोठािा आधलुनक प्ोजदे्टर ्ा सिाट्य बो्ड्यको प्योगलाई प्ाथलिकताका साथ अघा्डी बढाइनदेछ भनदे 
लिक्कहरूलदे अलन्ाय्य रूपिा लयापटपिा पा्रपोइनट िाफ्य त हरदेक कक्ाको लिक्ण सािग्ी तयार गरी पढाउनदे 
वय्सथा गनु्यपनषेछ,

8= आगािी िलैक्क सत्रददेलख हरदेक ल्द्ालयिा भािा सधुारका लालग अङ्ग्देजी िाधयिबाट पठन पाठन गराइनदे काय्य 
अघा्डी बढाइनदेछ । जसका लालग यही िलैक्क सत्रददेखी हरदेक ल्ियको पाठ्यक्रििा नदेपालीलाई अङ्ग्देजीिा 
रूपानतरण गरी नदेपाली-अङ्ग्देजी सिटिीगत पाठ्यपसुतक प्कािन ए्ि ्पठनपाठनिा जो्ड लदइनदेछ । िातभृािािा 
लिक्ा लदन चाहनदे आधारभतू ल्द्ालयलाई पलन सहजीकरण गररनदेछ,

9= प्तयदेक ल्द्ालयको काया्यलय र कक्ाकोठािा अल्डयो-लभल्डयो सलहतको लसलस ्यािदेरा रालखनदेछ । सोको 
िलनटररङ लसध ैनगरपाललकाबाट हुनदेछ । नगरपाललकालदे प्तयक् रूपिा कक्ा कोठाको लनगरानी गनषे प्ल्लधको 
प्योगसँगै लिक्क / ल्द्ाथवीको अनपुलसथत हुनदे दर कि हुनदे अपदेक्ा गरीएकोछ,

10= प्तयदेक ल्द्ालयिा ल्द्तुीय हालजरीको वय्सथा गरी दलैनक हालजरी अलभलदेख लसध ैनगरपाललकाबाट िलनटररङ 
हुनदे सफट्देरको वय्सथा क्रिि : लाग ूगददै ललगनदेछ,

11= सबै सािदुालयक ल्द्ालयहरूिा उतकृटि अधयापन गराउनदे प्धानधयापक / लिक्कहरुको सिलुचत िलूयाङ्कन गरी 
“लटचर अफ द िनथ” काय्यक्रि संचालन गररनदेछ र प्तयदेक िलहनाको एक जनालाई परुसकृत गरी नगरपाललकाको 
्देभसाईटिा फोटो सलहत अप्डदेट गराई काय्यको िभुारमभ गररनदे काय्यको िभुारमभ गररनदेछ,

12= कोलभ्ड १९ का कारण बालबालीकाको लिक्ािा परदेको असरलाई िधय नजर राखी ् ैकललपक लिक्ाको िाधयि्ाट 
सिदेत लिक्ा लदनपुनषे आ्शयकता रहदेको हुदँा नगरपाललकालभत्रका ल्द्ालयहरूिा अलन्ाय्य इनटरनदेटको पहुचँ 
ल्सतार गरी अनलाइन लसकाइ तथा लिक्ण लसकाइिा सचूना प्ल्लधको प्योगलाई ल्सतार गररँद ैललगनदेछ,

13= ल्द्ालय भना्यबाट बलञचत बालबालीकाको पलहचान गरी सबै ््डाका पदालधकारी तथा ल्द्ालयहरू सिदेतलदे 
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ल्द्ालय भना्य हुनका लालग आ्शयक ्ाता्रण बनाउन अल्भा्कहरूलाई अलभप्देररत गनषे काय्यिा सहयोग 
गनषे तथा ल्द्ालय बीचिा नै छा््डनदे प््लृत्तलाई लनरूतसालहत गनषेतफ्य  ल्द्ालय, अल्भा्क तथा जनप्लतलनलध 
सिदेतको सिन्यातिक प्यासलाई अगाल्ड बढाइनदेछ,

14= ल्द्ालयहरूिा अलतररक्त लक्रयाकलापिा जो्ड लदइनदेछ । हरदेक प्कारका खदेलकुद, नतृयकक्ा, ्क् ततृ्कला, 
हालजरीज्ाफजसता अलतररक्त लक्रयाकलापहरु संचालन गररनदेछ । खदेलकुदबाट बालबालीकाहरूको िारीररक र 
िानलसक ल्कास हुनकुा साथै आतिल्श्वासिा सिदेत ्लृधि हुनदे भएकोलदे राष्ट्रपलत रलनङ लिल्ड प्लतयोलगता तथा 
अनय खदेलकुद गलतल्लधलाई ल्द्ालयहरूसँगको सिन्य र सहकाय्यबाट लनरनतरता लदइनदेछ,

15= ल्द्ालयका प्धानाधयापकसँग ल्गतिा गररद ैआएको काय्यसमपादन करार समझौतालाई लनरनतरता लदइनदेछ, साथै 
ल्द्ालयको पठन-पाठन अधयािन-अधयापन काय्यको सपुरर्देक्ण गन्य नगर लिक्ा सलिलतलाई सलक्रय बनाइनदेछ,

16= सचूकाङ्कका आधारिा उतकृटि काय्य समपादन गनषे ल्द्ालयलाई प्ोतसाहन गन्य काय्य समपादन परुसकार र 
समिानको काय्य अलघ बढाइनदेछ,

17= प्ारलमभक बाल ल्कासको लालग सङ्घीय तथा प्ददेि सरकारको सहकाय्यिा गणुसतर सधुारका काय्यहरू 
काय्यन्यनिा लयाइनदेछ,

18= अलन्ाय्य तथा लनःिलुक लिक्ा प्ाप्त गनषे ्ाता्रण लसज्यना गन्य आ्शयकताका आधारिा आ्ासीय सलु्धा 
तथा कदे नद्र सरकारको सहकाय्यिा लद्ाखाजाको लालग अलभभा्कहरूलाई सतरीय लटलफन ल्तरण गरी घरैबाट 
अगा्यलनक र स्स्थय बध्यक खाजा लयाउनदे ्ाता्रण लसज्यना गररनदेछ,

19= ल्द्ालयिा स्ास्थय तथा सरसफाईयकु्त ्ाता्रण लनिा्यण गररनदेछ, साथै ल्द्ालयको पनुलन्यिा्यण तथा भौलतक 
पू् ा्यधार लनिा्यण काय्यलाई लनरनतरता लदइनदेछ,

20= प्ाल्लधक तथा वय्सालयक लिक्ा संचालन गरदेका लिक्ालयहरूिा थप पू् ा्यधारहरूको लनिा्यण गरी गणुसतरिा 
लनरनतर सधुार गररनदेछ,

21= लिक्क ताललि, अलभिखुीकरण काय्य संचालन गन्यका लालग गैरसरकारी संसथाहरूसँग आ्शयक सिन्य र 
सहजीकरण गररनदेछ,

22= कदे नद्र सरकार तथा प्ददेि सरकारको सहकाय्यिा लकिोरी छात्राहरूलाई लनयलित रूपिा ल्द्ालयिा उपलसथत 
हुनको लालग प्ोतसालहत गररनदेछ भनदे कटनजसता स्ददेिी सािग्ी प्योग गरी सयानदेटरी ् या्ड बनाउन लसकाइनदेछ भनदे 
सयानदेटरी ्या्ड लनिा्यणिा अनदुान लदइनदेछ साथै लकिोरीहरूलाई आधलुनक प्ल्लधको लिनसरुदेसनस कप ल्तरण 
गररनदे काय्य अलघ बढाइनदेछ,

23= ल्द्ाथवीहरूको स्ास्थय िजबदु बनाउन खानलपनिा अलधकति पोिण सनतलुन लिलाउनका लालग पोिणल्दह्रूको 
सहायतालदे ठाउँ ठाउँिा पोिण लिल्र सञचालन गररनदेछ । पत्रखुाना (जङ्क फु्ड) लाई पणू्य रूपिा प्लतसथापन 
गरी सथानीय कृलि उपज (जसतै : कोदो, िकै, फापर, उ्ा, गहु ँआलद) बाट खाना र लद्ा खाजा वय्सथापनिा 
प्ोतसालहत गररनदेछ,

24= िाधयलिक र लनमन िाधयलिक तहिा नयनू दरबनदी भएका र अङ्ग्देजी, ल्ज्ान तथा गलणत ल्ियका दरबनदी नभएका 
ल्द्ालयहरूिा ल्ियगत लिक्क वय्सथापन गन्यका लालग थप अनदुान उपलबध गराउनदे काय्यलाई अगाल्ड बढाइनदेछ,
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25= नदेपालको संल्धानको धारा ३१ र ४० लदे पररकलपना गरदेको वय्सथाअनसुार लिक्ालाई वय्हाररक बनाउँद ै
गररब, दललत, लोपोनिखु जालत र अपाङ्गता भएकाहरूलाई लनःिलुक लिक्ाको वय्सथा गररनदेछ,

26= २६) समिानीय राष्ट्रपलत श्ीिती ल्द्ादद्े ी भण्डारीजयबूाट २०७५ सालिा उद्घ्ाटन भइ सोलखुमुब ु
बहुिखुी ्यामपसद्ारा संचालन भइरहदेको िदेची-काली ल्श्व अलभयानका लालग नगरपाललकाका तफ्य बाट 
रू� १,००,००,०००।- (एक करो्ड) अनदुान सहयोग गनषे प्लत्धिताअनसुार आ�्� २०७६/०७७ िा रू� 
३०,००,०००।- र आ�्� २०७८/०७९ िा १४,२५,०००।- गरी जमिा रू� ४४,२५,०००।- प्दान गररसलकएको र 
बाँकी रू�५५,७५,०००।-अनदुान रकि आ्शयकताअनसुार उपलबध गराउद ैललगनदेछ,

27= ल्द्ालयलाई वय्लसथत रूपिा संचालन गन्य ल्द्ालय क्देत्र सधुार योजना (SIP) अलन्ाय्य रूपिा क्डाईका साथ 
लाग ूगररनदेछ,

28= ल्द्ालयलाई राजनीलतक गलतल्लधबाट टाढा राखी प्भा्कारी ढङ्गबाट ल्द्ालय संचालन गन्यका लालग प्�अ�, 
लिक्क र वय्सथापन सलिलतलाई लजमिद्े ार बनाइनदेछ ।

३.२) स्ास्थ्य

1= सबै नगरबासीलाई स्ास्थय ्ीिा गराउनदे कािलाई पणू्यता लदइनदेछ, सबै स्ास्थय चौकीको गणुातिक सधुार गददै 
सदे्ािखुी बनाइनदेछ,

2= हाम्ो पलहलो काय्यकालिा फा्ल ु असपतालको ३० बदे्डको आधलुनक सलु्धासमपनन भ्न लनिा्यण समपनन 
गररसलकएको छ । अब चाँ्ैडनै नयाँ भ्नबाट गणुसतरीय सदे्ा प््ाहको ्ाता्रण लिलाइनदेछ, साथै फा्ल ु
असतपतालिा वल्ड वयरुो सथापनाको लालग पहल गररनदेछ । ््डा नं� १० िा रहदेको १५ ्दे्डको ्ोङछु िदेिोररयल 
असपतालको सधुार ए्ि ्सतरोननती गरी नगरबासीहरुको स्ास्थय र सरुक्ािा गणुसतरीय सदे्ा उपलबध गराइनदे 
काय्यलाई लनरनतर अगाल्ड बढाइनदेछ । कदे रुङ र टाल्सनदलुगायत अनय स्ास्थय संसथाहरुलाई लनरनतर सधुार गददै 
ललगनदेछ । हरदेक ् ्डाका स्ास्थय चौकीिा आपतकालीन भयाल्सन (रदेलभज र एणटी भदेनि) को वय्सथा लिलाइनदेछ,

3= ६० ्ि्य नाघदेकालाई लनःिलुक उपचार र ६५ ्ि्य नाघदेका ्धृि्धृिा र िारीररक रूपिा अिक्त, बालबालीका र 
गभ््य लत िलहलाहरूलाई घरघरिा पगुी लनयलित िालसक स्ास्थय जाँचको वय्सथालाई लनरनतरता लदइनदेछ,

4= हरदेक िलैक्क संसथािा प्ाथलिक उपचारका लालग एउटा नस्यको दरबनदी ख्डा गरी जनिलक्त वय्सथा गररनदेछ । 
कुपोिणको अनतयका लालग खाद् सरुक्ाको प्बनध गररनदेछ,

5= आकलसिक उपचारको लालग नगरक्देत्रिा ३ ्टा एमबलुदेनस तैनाथी अ्सथािा रालखएको छ । हरदेक ््डालाई 
एमबलुदेनस सदे्ाको पहुचँिा रालखनदेछ । तीन ्टा एमबलुदेनस िाफ्य त नगर क्देत्रका जनताहरूलाई लनःिलुक एमबलुदेनस 
सदे्ा लदइरहदेकोिा उक्त सदे्ालाई आगालि ्ि्यहरुिा पलन लनःिलुक रूपिा नै संचालन गररनदेछ । नगरपाललकाका 
स्ास्थय संसथािा उपचार संभ् नभएर काठिा्डौ ँलैजानपुनषे अ्सथाका इिरजदेनसी लबरािी ततकाल उद्ार गनु्यपनषे र 
एमबलुदेनसबाट समभ् नहुनदे तथा आलथ्यक अ्सथा किजोर भएका ल्रािीहरुलाई हदेलल एमबलुदेनस िाफ्य त लनःिलुक 
उद्ार गन्य छुटै् काय्यल्लध बनाई लाग ूगररनदेछ । जसका लालग हदेलल एमबलुदेनस काय्यक्रि अनतग्यत नगरपाललकाकै 
पहलिा हदेललक्टर कमपनी र अनय पाललकाहरूको साझदेदारीिा छुटै् स्ास्थय उद्ार कोिको वय्सथा गररनदेछ ।
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6= “स्स्थय नागररक-सफा र सिनुनत नगर” भननदे िलू नाराको साथ नागररकलाई सरुलक्त र गणुसतरीय स्ास्थय सदे्ा 
उपलबध गराउनदे नीलतलाई लनरनतरता लदइनदेछ,

7= संभा्ीत िहािाररको प्भा्लाई नयनूीकरण गन्यको लालग र यसको सािना गन्य अल्सजन लसललन्डर, कनसनट्रदेटर 
तथा स्ास्थय सािग्ी सलहत स्ास्थय चौकीहरूलाई सलु्धायु् क्त बनाइनदेछ । साथै प्तयदेक स्ास्थय चौकीहरूिा 
््ारदेनटाइन तथा आइसोलदेसन बदे्डसलहतको कक्हरू वय्सथा गररनदेछ भनदे स्ास्थयकिवी तथा स्ास्थय सािग्ीहरू 
सिदेत तयारी अ्सथािा रालखनदेछ,

8= सतुकदे रीलाई लदइनदे कोिदेली काय्यक्रिलाई लनरनतरता लददँ ै सतुकदे रीलाई लनयलित स्ास्थय जाँच तथा उपचारको 
वय्सथा लिलाइनदेछ, भनदे रु� २ हजारको बालीका बचत खाता सथापना गरी काय्यन्यनिा लयाइनदेछ,

9= बालबालीका, गभ््य ती िलहला र अनय लबरािीहरूको स्ास्थय परीक्णका लालग प्तयदेक ््डा तहिा नै दाँत, 
आखँा, लयाब, ई�लस�लज�, लभल्डयो ए्सरदे सदे्ा सलहत लचलकतसकको टोललबाट स्ास्थय परीक्णको काय्यलाई 
लनरनतरता लदइनदेछ,

10= गमभीर तथा आपतकालीन अ्सथाका ल्पनन ल्रािीहरूलाई नगरपाललकाको स्ास्थय उपचार कोिबाट सहयोग 
गनषे काय्यलाई लनरनतरता लदइनदेछ,

11= सङ्क्रिण तथा जोलखििा खलटनदे स्ास्थयकिवी, एमबलुदेनस चालक र नगरप्हरीलाई प्ोतसाहन गनषे नीलत अ्लमबन 
गररनदेछ,

12= ल्द्ालय र स्ास्थय संसथाको साझदेदारीिा ल्द्ालयका बालबालीकाहरूको स्ास्थय परीक्ण तथा स्ास्थय 
समबनधी लिक्ण काय्य सञचालनिा लयाइनदेछ,

13= स्ास्थयकिवी र िलहला स्ास्थय स्यंि सदेल्कालाई पनुता्यजगी ताललिको वय्सथा गररनदेछ,

14= नगरपाललकालभत्र रहदेको लनजी ल्ललनक र िदेल्डकल हलहरूबाट प्दान गररनदे सदे्ाहरूको गणुसतरीयता समबनधी 
अनगुिन लनयिन गररनदेछ,

15= स्ास्थय संसथािा सतुकदे री गराउनदेको सङ्खया बढाउनका लालग प्ोतसाहन गनषे नीलत अ्लमबन गरी िात ृतथा 
न्जातलिि ुस्ास्थय सदे्ालाई थप प्भा्कारी बनाइनदेछ,

16= प्जनन स्ास्थय सदे्ालाई थप प्भा्कारी बनाउन सिदुायिा िलहलाहरूको प्जनन रूगनता र सिसयाहरूको 
पलहचान र वय्सथापनका लालग सिदुायसतरिा पाठदेघरको िखुको ्यानसर लसक्रलनङ र ररङ पदेिरी सदे्ालाई 
लनरनतरता लदइनदेछ,

17= रालष्ट्रय खोप काय्यक्रि अनतग्यत सञचालन हुनदे लनयलित खोप सदे्ालगायत आ्शयकताअनसुार कोलभ्ड १९ को 
खोप अलभयानलाई प्भा्कारी बनाइनदेछ,

18= नगरपाललकाको ््डा नं� २ को इलदङ्ग, ््डा नं� ३ को तािाखानी, ््डा नं� ५ को सललदेरी र ््डा नं� ११ को 
लतङला स्ास्थय चौकीिा सलु्धायकु्त भ्न लनिा्यण गन्य सहरी ल्कास तथा भ्न लनिा्यण ल्भागलाई आ्शयकता 
पलहचान गददै अनरुोध गररनदेछ,

19= नगरपाललकालभत्र नीलज तथा संसथागत क्देत्रलदे सलु्धायकु्त असपताल तथा अनसुनधान कदे नद्र खोलन चाहदेिा 



12 सोलुदधुकुण्ड नगरपाललका

नगरपाललका बाट लागनदे कर तथा राजश्विा छुट लदइनदेछ साथै तयसता संसथा र नीलज क्देत्रलाई जगगा प्ालप्तलगायत 
अनय पू् ा्यधार लनिा्यणको काय्यिा सहयोग िाग भइ आएिा सहजीकरण गररनदेछ,

20= नगरपाललका अनतग्यतका स्ास्थय चौकीहरूिा इनटरनदेटको वय्सथा गरी स्ास्थय किवीहरूलदे ल्लभनन 
ल्िदेिज्हरूसँग प्तयक् परािि्य (Telemedicine) गरी ल्िदेिज् सदे्ा प्दान गररनदेछ,

21= नागररकको स्ास्थयलाई िजबतु बनाउन योग, धयान र आधयालतिक काय्यक्रिलाई प्ोतसाहन गररनदेछ,

22= स्ास्थय क्देत्रलाई राजनीलतिकु्त बनाई प्भा्कारी रूपिा ल्िधुि स्ास्थय सदे्ा प््ाह गनषे थलोको रुपिा ल्कास 
गररनदेछ ।

३.३) महिला, बालबालीका, अपाङ्ग तथा जषे्ठ नागररक र सामाजजक सरुक्ा

महिला

1= ल्पनन तथा पछा्डी परदेका िलहलाहरूको आयआज्यनसँग जो््डन आलथ्यक सिलक्तकरण काय्यक्रि संचालन गरी 
आमदानीसँग जो््डनदे काय्यक्रि लाग ूगररनदेछ,

2= परमपरागत सीपहरू भएका िलहलाहरूको त्थयाङ्क सङ्कलन गरी रालष्ट्रय ए्ि ् अनतरा्यलष्ट्रय बजारको िाग 
बिोलजि वय्सायीक लिपिलूक ताललिहरुको वय्सथा लिलाइनदेछ,

3= एकल िलहलाहरूलाई वय्सायीक सीपिलूक काय्यक्रि संचालन गरी स्ा्लमबन, आतिलनभ्यर र स्रोजगार बनन 
प्ोतसालहत गररनदे काय्यक्रि तय गररनदेछ,

4= िलहला ल्रूधि हुनदे सबै प्कारका लहसंा, िोिण तथा ल्भदेद ल्रूद् िनुय सहनिीलताको नीलत अ्लमबन गरी 
लतनको रोकथाि तथा लनयनत्रणका लालग काननुी उपचार प्णालीलाई सहज लछटो र सबैका लालग पहुचँ योगय 
बनाउन पहल गररनदेछ,

5= लैङ्लगक तथा घरदेल ुलहसंािा परदेका िलहला तथा लकिोरीहरूलाई सरुलक्त अलपकालीन सदे्ाकदे नद्र िाफ्य त लनःिलुक 
काननुी सदे्ा उपलबध गराइनदेछ,

6= नगर काय्यपाललका तथा नगर सभाका िलहला पदालधकारी र सदसयहरूको िहत््पणू्य काय्यक्रि तथा अ्सरहरूिा 
सिान ए्ि ्सािलुहक सहभालगताको सलुनलचितता गररनदेछ ।

बालबालीका

1= बालबालीकाहरूको क्िता प्सफुलटत गराउनका लालग बाल ्लब, बालसंजाल र लकिोरी सिहूहरू गठनगरी 
क्िता अलभ्लृधि गनषे खालको काय्यक्रि लाग ूगररनदेछ,

2= उिदेर पगुदेर पलन ल्द्ालय भना्य नभएका बालबालीकालाई ल्द्ालय भना्य गराउन पाललका सिदुाय साझदेदारीिा 
ल्िदेि अलभयान संचालन गररनदेछ,

3= बालबालीकाको िनोरनजनको लालग उपयकु्त सथानको छनौट गरी लनजी क्देत्रसँगको साझदेदारी बाल उद्ान लनिा्यण 
गररनदेछ,
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4= अनाथ, असहाय, श्ििोिणलगायत जोलखििा परदेका बालबालीकाहरूको संरक्ण,उद्ार र पनुःसथापनाका लालग 
बालसंरक्ण कदे नद्रहरूसँग सिन्य गरी आ्शयक वय्सथा गररनदेछ,

5= बालश्ि लन्ारणसँग समबलनधत काय्यक्रिहरु प्ददेि र सङ्घीय सरकारको बालश्ि लन्ारण समबलनध रणनीलत 
ए्ि ्काय्यक्रिसँग सिन्य गरी अगा्डी बढाइनदेछ ।

अपाङ्ग

1= लभनन क्िता र सीप भएका अपाङ्ग ए्ि ्असहाय ्ग्यहरुलाई क्िताअनसुारको काि गनषे उपयकु्त ्ाता्रण 
लिलाइनदेछ,

2= अपाङ्ग र असहाय वयलक्तहरूको सिसया र आ्शयक्ताको पलहचान गरी लविल लचयर, ् ैिाखीजसता जी्नयापनिा 
सहज हुनदे सािग्ी प्दान गररनदेछ,

3= अपाङ्ग र असहाय वयलक्तहरूलाई आलथ्यक रूपिा आतिलनभ्यर बनाउन सीपयकु्त तथा आयआज्यनसँग समबलनधत 
पररयोजनालाई अनदुानिा प्ाथलिकता लदइनदेछ,

4= अपाङ्गता भएका वयलक्तहरूको जी्नयापनलाई सहज बनाउन तथा उनीहरूको िनोबल उचच राखनका 
लालग सीपिलूक काय्यक्रि संचालन गनु्यका साथै अपाङ्गता भएका वयलक्तहरूलाई सिाजलदे हदेनषे दृलटिकोणलाई 
सकरातिक बनाउनदे खालका काय्यक्रिहरू संचालन गररनदेछ,

5= नगरक्देत्र लभत्र रहदेका अनाथ, असहाय बालबालीकाहरुको अलभ्ाभकत् ग्हण गददै तयसता बालबालीकाको 
भल्ष्य सलूनलचितताका लालग ल्लभनन सरोकार्ाला, सरकारी ए्ि ्गैर-सरकारी संघ संसथाहरुसँगको सिन्य र 
सहकाय्यलाई प्ाथलिकताका साथ अगाढी बढाइनदेछ,

6= नगरक्देत्रलभत्र सा््यजलनक भौलतक संरचनाहरू लनिा्यण गदा्य अपाङ्गितै्री बनाउन ल्िदेि पहल गररनदेछ ।

ज्येष्ठ नागरिक ि सामाजिक सुिक्ा

1= ्धृिभत्ता तथा अनय सािालजक सरुक्ा भत्तालाई थप सहज बनाउँद ै ल्लभनन बैङ्क तथा ल्लत्तय संसथाहरूसँग 
समझौता गरी ््डा-््डाि ैल्तरणको वय्सथा लिलाउन पहल गररनदेछ,

2= नगरपाललकािा लनिा्यणाधीन अ्सथािा रहदेका ् धृिा आश्िहरूको लनिा्यण काय्य समपनन गरी यथािीघ्र संचालनका 
लालग पहल गररनदेछ,

3= जदेष्ठ नागररकहरूसँग रहदेको संसकार, अनभु्, तथा सािालजक वय्हारलाई भा्ी यु् ा पसुतािा अनतलक्र्य याको 
िाधयिबाट हसतानतरण गन्य अनतर पसुता हसतानतरण काय्यक्रि संचालन गररनदेछ,

4= दीघ्य रोग भएका ्धृि्धृिालाई घरघरि ैस्ास्थयजाँच तथा नदेपाल सरकारलदे प्दान गनषे सबै प्कारका औिधीहरू 
लनयलित रूपिा उपलबध गराउनकुो साथै थप औिलधको वय्सथा लिलाइनदेछ,

5= सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका ् ्डा नं�४ लसथत ् धृिा आश्िलाई वय्लसथत रुपिा संचालनिा लयानिा पहल गररनदेछ,

6= सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका ््डा नं� १ िा रहदेको टलसददेलदेक फलिजयखुाङ ्धृिा आश्िलाई लनरनतर रुपिा 
संचालनिा लयाउनका लालग सहलजकरण गररनदेछ,
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7= नदेपाल सरकारलदे लददँ ैआएको सािालजक सरुक्ा भत्ताका अलतररक्त ८५ ् ि्य परूा भएका ् धृि्धृिाहरूलाई ् धृिसमिान 
स्रूप िालसक रू� १०००।- नगरपाललकाका तफ्य बाट थप गरी यसै आलथ्यक ्ि्यको प्ारमभबाटै प्दान गररनदे गरी 
्जदेटको वय्सथा लिलाईएकोछ ।

३.४) भौततक परू्वाधार तर्कास

सडक/पलु

यस अलघको घोिणा पत्र िाफ्य त गररएको सङ्कलप अनरुूप ५ ्ि्यलभत्र ११ ्टै ््डाका टोलटोल र बलसत बलसतिा 
स्डकको पहुचँ ल्सतार भइसकदे को छ । नगरिा हामै् नदेततृ् बहालल भए पलछ हालसमि ३ सय ५० लकलोलिटर स्डकको ट्रयाक 
खलनएको छ भनदे १ सय ५० लकलोलिटर स्डक ग्ाभदेल गररएको छ, तयसतै १ सय ५० लकलोलिटर स्डक सोललङ गरीएको छ 
। लजललालाई ललखलुपकदे सँग जो््डनदे रणनीलतक िहत््को टाकटटोर - लाम्जुरा स्डक खण्डको ट्रयाक खोलनदे काि समपनन हुनदे 
चरणिा छ । साथै सतरोननलतको काि पलन सरुू भइसकदे को छ । सललदेरीको आ्ा्डाँ्डाददेलख नयाँ बजारको जदेरो ््ाइनटसमिको 
स्डक ढलान गररएको छ ।

यसै आ�्�२०७९/०८० िा लजरो ््ाईनट नयाँबजार ददेलख दोपु्य बजार हुदँ ै््डा नं� ७ को ््डा काया्यलयसमि ढलान 
काय्यलाई क्रिि अगा्डी बढाउद ैललगनदेछ । फापलजु - टाककसिन्जु - नजुन्थला स्डक खण्ड कालोपत्रदेको लालग नगरपाललकाको 
पहलिा RCIP िाफ्य त DPR तयार भइ टदेण्डरको प्कृयािा रहदेको छ । अब क्रििः अनय स्डकहरूको सतरउननलतलाई 
प्ाथलिक्ता लदइ िखुय स्डकहरूलाई कालोपत्रदे गररँद ैललगनदेछ ।

सोलखुोला पलु, बदेनी खोला पलु, तािाखानी पलु, सोलनासा पलु, सालाबदेसी पलु, हद्े ाखोला पलु र लदलिल खोला 
पलु लनिा्यण गरी पलहलो काय्यकालिा ७ ्टा िोटरदेबल पलु लनिा्यण गररएको छ । ््डा नं� ८ र ९ जो््डनदे चट्याङघाट पलु र ््डा 
नं� ५ को रोिी खोला पलु लनिा्यणको अलनति चरण कदे ही हप्ता लभत्रै सचुारू हुनदेछ । सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका ््डा नं� १ र 
खमुबपुासाङलहि ुजो््डनदे जलुभङ घाटिा प्की िोटरदेबल पलु लनिा्यण िरुू भएको छ ।

््डा काया्यलय भ्न लनिा्यणलाई पलन तीव्रता लदइएको छ । ््डा नमबर ६, ९ र ११ िा भ्न लनिा्यण काय्य अलनति 
चरणिा पलुगसकदे को छ । १, ४, ५, ७, ८ र १० ््डाको प्िासकीय भ्न लनिा्यण गनषे काय्यलाई लनरनतर रुपिा अगा्डी बढाइनदेछ 
भनदे ््डा नं� २ र ३ को प्िासकीय भ्नको वय्सथीत ए्ि ्िि्यत समभार गररनदेछ । यसका अला्ा आगालि आ�्�िा 
लनमनानसुारका काय्य संचालन गररद ैललगनदेछ:

1= टोलटोलिा १२ िलहनानै गा्डी ग््ुडन स्नदे गरी समपणू्य स्डकहरुको सतर्लृधि गररनदेछ,

2= ११ ्टै ््डाको प्तयदेक टोल, बसतीिा दिकल तथा एमबलुदेनस पगुन स्नदे गरी स्डक फरालकलो पानषे काय्यलाई 
नगरपाललकाको नीलतको रूपिा अ्लमबन गररनदेछ । साथै नगरपाललका लभत्र ट्रयाक खोललएको सबै ््डाहरूका 
स्डकहरूको क्रििः सतरोननती गररद ैललगनदेछ,

3= ्न्तरढाप - टाकपटङ गटोराखानी कित्ाखर्क  हुदै ँसललदेरी चयालसा जलल्द्तु जो््डनदे स्डकलाई सतरउननलत गन्यको 
लालग संघ, प्ददेि र अनय दात ृलनकायसँग आ्शयक बजदेटको लालग पहल गररनदेछ,

4= ठदे्का लालगसकदे को सिलललेरी - ्तामाखानी - ्सिमानले िञ्याङ हुदँ ैललखलुपकदे  जो््डनदे स्डक लनिा्यणलाई यथािीघ्र 
समपनन गराउन ल्िदेि पहल गररनदेछ भनदे ट्रयाक खोललसकदे को स्डकलाई सतरउननलत गररनदेछ,
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5= फापलजु - ररङमजु - टाककसिन्जु - नजुन्थला हुदँ ै खमुब ु पासाङ लहि ु जो््डनदे स्डक िाग्यको कालो पत्रदेका लालग 
नगरपाललकाको पहलिा RCIP िाफ्य त ए्डी्ीद्ारा DPR सिदेत तयार भइसकदे कोलदे उक्त काय्य ततकाल अगा्डी 
बढाउन यथािीघ्र बोलपत्र आवहान गन्य समबलनधत लनकायिा ठोस पहल कदिी गररनदेछ,

6= आ्ा्डाँ्डा, लि्िलनदर, अदालत, छात्रा्ास र ्यामपसहुदँ ै चयालसासमिको स्डक ए्ि ् लजलला लन्ा्यचन 
काया्यलय हुदँ ैज�जा�िा�ल्�पगुनदे स्डकको ट्रयाक ओपन सलहत सतरउननलत गनषे काय्यलाई अगा्डी बढाइनदेछ,

7= सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका ््डा नं� ११ लतङला रलितदे स्डक, ््डा नं� ८ धाप ददेखी टाल्टङ स्डक, ््डा नं� ८ 
आङपाङ - मलेराङक्ङ - कित्ाखर्क  - सिलललेरी स्डक, ््डा नं� ३ सिलललेरी - ्तामाखानी - लटोक्ङ स्डक र फापलजु 
- ्जुनवलेशी - मटोपजुङ - फजु ङबजुचले स्डकको कालोपत्र गन्य प्ददेि र संलघय सरकारसँगको सिन्य काय्यलाई अगा्डी 
बढाइनदेछ,

8= नगरपाललकालभत्र रहदेको स्डकहरूको लगत कट्ा गररनदे काय्यको थालनी गररनदेछ,

9= नगरलभत्र रहदेका प्योग ल्लहन ट्रटि ब्ीजहरूलाई आ्शयकताअनसुार समबलनधत ््डाको अनय सथानिा सथानतरण 
गररनदेछ,

10= ् ्डा नं� २ को च्तजुकपा - पारमा्क जो््डनदे झोलङ्ुगदे पलु, ््डा नं� ४ को छुना्प-ुलच्ाङ जो््डनदेटैबकुिा ट्रटि ब्ीज, 
तललो जोगारा लभत्तदेखोला जो््डनदे झोलङ्ुगदे पलु, चाँगदेटार-लससाखोला जो््डनदे ट्रटि ब्ीज यसै आ�्�०७९/०८० 
बाट काय्य संचालन गररनदेछ भनदे क्रिि: रजु कनखटोप - टपपजुटार, चाँगलेटार - माझखर्क , गामा्किा आ्शयकताअनसुार 
ल्ल्ध सथानिा ट्रटि ब्ीज, फताञजदे-चलैङु, लतङलाको झोरदेनी खोलािा ट्रटि ब्ीजलगायतका क्देत्रहरुिा झोलङ्ुगदे 
पलु-ट्रटि ब्ीज लनिा्यण काय्यलाई अगा्डी बढाइनकुा साथै ् ्डा नं� ५ र ् ्डा नं� ६ को सीिानािा रहदेको ज�जा�िा�ल्� 
खोलािा पलु ट्रटि ब्ीज लनिा्यण गररनदेछ,

11= प्तयदेक ््डाका जनतालाई सलु्धा लदनदे गरी ल्द्तुीय नगरबस सञचालनिा जो्ड लदनकुा साथै सङ्घीय 
सरकारसँगको सिन्यिा चालज्यङ सटदेिनहरू लनिा्यणिा पहल गररनदेछ,

12= नगर क्देत्रलभत्र चलनदे स्ारी साधनहरूको ल्लभनन सरोकार्ाला लनकायहरूको सिन्यिा ्ैज्ालनक भा्डा दररदेट 
कायि गरी लाग ू गररनदेछ भनदे सा््यजलनक यातायातिा ल्द्ाथवी र ललक्त ्ग्यको लालग छुट गराउनदे वय्सथा 
लिलाइनदेछ,

13= सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका ४ लसथत लनिा्यणाधीन बसपाक्य को काि समपनन गररनदेछ,

14= यस अलघको प्लतबधिता अनरुूप फा्ल ु्ीिानसथललाई तारबार लगाई वय्लसथत बनाइएको छ भनदे ठाउँ-ठाउँिा 
हदेलल्या्ड लनिा्यणको कािलाई तीव्रता लदइनदेछ,

15= पय्यटकीय िहत््का सथान दधुकुण्ड, रातनाङ्गदे ्डाँ्डा, लसलगु्ुडी ्डाँ्डा, फा्ल,ु लपकदे  ्डाँ्डा जो््डनदे पय्यटन 
पदिाग्यहरूको सतरोननलतलाई प्ाथलिकताका साथ अगाल्ड बढाइनदेछ । साथै यी िाग्यहरूलाई साईल्लङ रूटको 
रूपिा ल्कास गददै ललगनदेछ,

16= नगरपाललकाको सलु्धासमपनन प्िासलनक भ्नको लनिा्यण गररनदेछ, भनदे बजार क्देत्रिा सभाहलसलहतको लबजनदेस 
कम्लदे्स लनिा्यणको कािलाई अगा्डी बढाउन समभावयता अधययनको थालनी गररनदेछ ।
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व्डा नं. १

टाककसिन्जु - फजु ललेली स्डकलाई कदे ही छोटो बनाउनका लालग टाल्सनद ुहदेली्या्ड हुद ैटै्कु गाउँको स्डकलाई 
जो््डन ्ैकललपक बाटो स्डकको अधययन गररनदेछ,

व्डा नं. २

टाकटटोर - लामा्जुरा हुद ैललखलुपकदे  जो््डनदे ट्रयाक ओपनको काि समपनन भएकालदे यो आ�्�लभत्र सतर उननलतको 
काि अगा्डी ब्डाइनदेछ,

खाम्ले - फजु रतयाङ - सिलजुङ - ररङमजु जो््डनदे स्डक ट्रयाक ओपन गररनदेछ । ररङि ुहुद ैसलङु जो््डनदे बाटो ट्रयाक 
ओपन काय्य अलघ बढी सकदे को र सो काय्यलाई समपनन गददै जनु्देिी समिको ट्रयाक ओपनको काय्य अगाल्ड 
बढाइनदेछ,

इक्ङमा - उकपा - सिजुकम्ङिा स्डक ट्रयाक ओपन गररनदेछ,

सिालावलेशी - ्तजुमबजुर - टाकटटोर - लाम्जुरा स्डकको सतरोननलतको काि अगाल्ड बढाइनदेछ,

व्डा नं. ३

सिलललेरी - ्तामाखानी - ्सिमानले िञ्जयाङ हुदँ ैललखलुपकदे  गाउँपाललका जो््डनदे स्डक लनिा्यण काय्यका लालग संघ 
र प्ददेि अनतग्यतका समबलनधत लनकायिा पहल गररनदेछ,

्तामाखानी - माठजुङ - चारघरले जो््डनदे स्डक ट्रयाक ओपन गररनदेछ । साथै िाठुङको बाँकी रहदेको स्डक सतरोननलत 
गररनदेछ,

रटोकल्कङ - फलामखानी - ्लेनाशा गजुमबा स्डक ट्रयाक ओपन सलहत सतरोननलत गररनदेछ,

लोलदङ, सो्पा, टोमबाचदे ्डाँ्डाहुदँ ैिाला्देिी जो््डनदे स्डक ट्रयाक ओपन गररनदेछ,

व्डा नं. ४

दधुकुण्ड लहिालय आ�ल्� ल्द्ालय फापलजु - किनाकपजु जो््डनदे स्डक सतरोननती गररनदेछ,

फापलजु - किनाकपजु, रा्तनाङ्गलेडाँडा हुदँ ैिा्य दधुकोिी गाउँपाललका जो््डनदे स्डक सतरोननतीको लालग पहल 
गररनदेछ,

व्डा नं. ५

सिलललेरी - रटोशी जो््डनदे सोलखुोलाको लनिा्यणाधीन िोटरदेबल पलु लनिा्यण काय्यलाई समपनन गररनदेछ,

््डा नं� ५ को रोिी गाउँिा बाँकी रहदेको ट्रयाक ओपनको काि समपनन गररनदेछ,

कुलनखोप हुद ैगोराखानी पोखरी ्डाँ्डासमि ट्रयाक ओपन गररनदेछ,

व्डा नं. ६

्टोपजु्क - धजुकलखलेल चयालसिा हुद ैलिलगलु्डसमिको स्डकको सतरोननलतको लालग पहल गररनदेछ,
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खोररयाबाट चकिकदे  ्डाँ्डा हुद ैकुलनखोप ट्पटुारसमि ट्रयाक ओपन गरी सतरोननती गररनदेछ,

व्डा नं. ७

््डा नं� ११ को वासिी गाउँ - ि्ूतिाँगा हुद ै््डा नं� ७ को तललो जोगारा जो््डनदे स्डक ट्रयाक ओपन गररनदेछ,

व्डा नं. ८

कसिरारी डाँडा - चयाङसिर हुदँ ैचट्याङ घाटसमिको स्डकको सतरोननलत गररनदेछ,

कसिगानले - शलेपा्क टटोल - गजुकति - कचकम्ङ हुद ैलससाखोला जो््डनदे स्डक ट्रयाक ओपन गररनदेछ,

लाखोप, आङपाङ िाटदे, िहलभर कदे रूङ जो््डनदे स्डक ट्रयाक ओपन गनु्यका साथै आ्शयकताअनसुार सतरोननलत 
गररनदेछ,

वागम - ्न्तरधाप बीचको स्डकको सतरोननलत गररनदेछ,

््डा नं� ८ र १० जो््डनदे लससाखोलािा RCC ढलान कलभट्य लनिा्यण गररनदेछ,

््डा नं� ८ र ९ बीचको चट्याङ घाटको िोटरदेबल पलुलाई समपनन गररनदेछ,

व्डा नं. ९

््डा नं� ९ र १० जो््डनदे लससाखोलािा RCC ढलान कलभट्य लनिा्यण गररनदेछ,

कित्ाखर्क  - डाँडाखर्क  हुद ैगोराखानी जो््डनदे स्डक सतरोननलत गररनदेछ,

््डा नं� ९ को िलेवर - खाकम्ङ टोल जो््डनदे ट्रटि ब्ीज र ््डा नं� ९ र १० जो््डनदे फताञजदे फदे लदिा झोलङ्ुगदे पलु 
लनिा्यणका लालग समबलनधत लनकायिा पहल गररनदेछ,

सिलललेरी - रटोशी - रजु नीखटोप हुद ैगोराखानी टा्टीङ जो््डनदे स्डक ट्याक ओपन काय्य समपनन गररनदेछ,

लभत्ताखक्य , घनुसा र ्डाँ्डाखक्य  स्डकको सतरउननलत गररनदेछ,

व्डा नं. १०

चलैङुददेलख सोलनािा, चयाङबा नाग्ह - कसिसिा, फताञजदे लििा खोला, ्डाँ्डाखक्य  जो््डन नयाँ ट्रयाक ओपन 
गररनदेछ,

्न्तरधाप - टाकपटङ बीचको स्डक ठाउँ ठाउँिा आ्शयकताअनसुार िि्यत गररनदेछ । साथै लजुमसिा - ्जुरले  - 
क्मलेल र खाकम्ङ - कढरजु रले स्डक सतरोननलत गररनदेछ,

टाल्टङ घट्दे खोला, लमुसा जकुदे  खोला, जकुदे  लदलिल स्डक नगरपाललका र स्ीस दात ृ संसथाको लागत 
साझदेदारीिा सतरउननलत गररनदेछ,

व्डा नं. ११

पदेकनासा सालिदे जो््डनदे स्डक ट्रयाक ओपन गनु्यका साथै सतरोननलत गररनदेछ,
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्र्डाँ्डा हुद ैदललत टोल जानदे स्डकको ट्रयाक ओपन गररनदेछ,

बाँकी ट्रयाक ओपन गन्य आ्शयकता रहदेको टोल, ्सतीहरूिा आ्शयकताअनसुार स्डक ट्रयाक ओपनको 
काय्य गररनदेछ,

स्डक ट्रयाक ओपन भइसकदे को क्देत्रिा आ्शयकताअनसुार स्डक सतरोननलत काय्य गररनदेछ,

रलितदे लजरो ््ाइनट ददेलख नदेचा सलयानको सीिानासमिको स्डकलाई कालो पत्र गनषे काय्यलाई पहल गररनदेछ,

बर्डाँ्डा हुद ैनदेचासलयान तफ्य को सीिाना समिको स्डक सतर उननलत गररनदेछ,

नगरपाललका लभत्रका सबै ््डाहरुिा आ्शयकताअनसुार ट्रयाक ओपन गनषे र ट्रयाक ओपन भइ सकदे का 
स्डकहरुको सतरोननती काय्यलाई लनरनतरता लदइनदेछ ।

३.५) शिरी तर्कास

1= िखुय बजार क्देत्रिा लनिा्यण हुनदे घर/काया्यलय तथा वयापाररक कम्लदे्सहरूलाई नगरपाललकाको िापदण्डिा रहदेर 
िात्रै लनिा्यण अनिुलत लदइनदेछ भनदे वय्लसथत िहरीकरणिा जो्ड लदइनदेछ,

2= नगरपाललकालभत्र नयाँ घर लनिा्यण गदा्य सोलखुमुब ुलजललाको िौललकता झललकनदे खालको घरहरू बनाउनदे नीलत 
अ्लमबन गररनदेछ,

3= ्ैज्ालनक घर ठदेगाना प्णाली (Metric Addressing System with Straight Naming) को अ्लमबन गरी 
नगरपाललकालभत्रका िखुय स्डक तथा गललीहरूको नािाकरण र घर सङ्खया (House Numbering) लनधा्यरण 
गररनदेछ,

4= िहरी ल्कासलाई वय्लसथत गन्य नगर स्डक गरुू योजना Municipality Transport Master Plan 
(MTMP) पररिालज्यत गरी काया्यन्यन गररनदेछ,

5= नगर क्देत्रको िोभा बढाउन नगरक्देत्र लभत्र रहदेका दज्यनौ ँ िलनदर, गमुबा, चच्य, ्लब, गठुी भ्न, सािदुालयक 
भ्न,लगायत अनय सािदुालयक भ्नहरुको सधुार/िि्यत समभार गरी पाँच ्ि्य लभत्र वय्सथीत ए्ि ्सलु्धा 
समपनन गनषे काय्यलाई अगा्डी बढाइनदेछ,

6= नगरको सौनदय्य बढाउन नगरका स्डकहरूिा हररयाली कायि गन्य स्डकिा बहु्िषे फल लदनदे प्जालतका लबरू्ाहरू 
रोलपनदे काय्यलाई क्रििः अगाल्ड बढाइनदेछ,

7= सललदेरी बजारक्देत्रलभत्र अवय्लसथत ढङ्गलदे घरटहराहरूको लनिा्यण काय्य बढ्द ैगएको र तयसलदे भल्ष्यिा दघू्यटना 
लनमतयाउन स्नदे जोलखि बढदेकालदे तयसता ठाउँलाई खलुा गन्य उक्त प्कृलतका घरजगगा िआुबजा लदइ अलधग्हण 
गनषे वय्सथालाई सिन्यातिक तररकालदे अगा्डी बढाइनदेछ,

8= फा्ल,ु सललदेरी, दोपु्य बजार बीचको अवय्लसथत टदेललफोन, इनटरनदेट र ल्द्तुको तार र पोलहरुलाई वय्लसथत 
गरी सहरको सौनदय्यता झलकाउन ल्िदेि काय्यक्रि संचालन गररनदेछ ।
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9= िहरी ईलाकाका ल्लभनन स्डक ्ा सा््यजलनक सथानिा वयापाररक प्योजनका सिाग्ीहरू र लनिा्यण सािग्ीहरु 
राखी आ्तजा्तिा सिसया आएको हुदँा सा््यजलनक ठाउँिा उक्त सािग्ीहरु राखन लनिदेध गररनदेछ,

10= बजारोनिखु सथानहरूिा एकीकृत बलसत ल्कास योजना तजु्यिाको लालग अधययन गररनदेछ ।

आदरणीय सभाधयक्जय,ू

३.६) पय्यटन

1= ल्श्वको स्वोचच लिखर सगरिाथाको लजलला रहदेको एक िात्र सोलदुधुकुण्ड नगरपाललकाको ््डा नं� १ िा 
अ्लसथत नमुबरु लहिालको आरोहणको लालग अनिुलत खोलन पहल गररनदेछ । साथै यस नगरपाललकालाई थप 
आकि्यक र पय्यटकीय नगरको रूपिा ल्कलसत गन्य आ्शयक पू् ा्यधार लनिा्यण गररनदेछ,

2= तललो सोलकुो दधुकुण्ड क्देत्र, लपकदे , पत्तालदे, चाँगदेसथान, रातनाङ्गदे, सहस्बदेनीको प््ध्यन गरी आकि्यक पय्यटकीय 
गनतवयको रूपिा ल्कलसत गरी आय आज्यनको स्ोत बढाई रोजगारी लसज्यनािा ल्िदेि पहल गररनदेछ,

3= पय्यटकीय गनतवयिा रहदेका धालि्यक तथा परुातालत््क िहत्् बोकदे का दज्यनौ ँगमुबा र िलनदरहरूको लनिा्यण तथा 
िि्यत काय्य अलघललो ५ ्ि्य काय्यकालिा गररएको छ भनदे बाँकी कािहरू क्रििः गररँद ैललगनदेछ साथै गमुबा, 
िलनदर र अनय ऐलतहालसक धरोहरको लनिा्यण, िि्यत तथा संरक्णलाई प्ाथलिक्ता लदइनदेछ । पू् ्यको िनकािना भनदेर 
लचलननदे ज्ालािाई िलनदरको बहृत्तर गरुूयोजना लनिा्यण गरी ल्लभनन पू् ा्यधार लनिा्यणको काय्य सिदेत सरुू्ात 
गररएकोछ । आगािी आ�्�हरुिा ज्ालािाई िलनदर लनिा्यणलदे पणू्यता पाउनदे गरी काया्यन्यन तय गररनदेछ,

4= नगरपाललकाको पहलिा पत्तालदे बजारिा लनिा्यण िरुू गररएको पय्यटन पाक्य लाई चाँ्ैड पणू्यता लदन थप पहलकदिी 
चाललनदेछ । साथै पत्तालदे बजार क्देत्रलाई थप सतरोननती गररदै ँललगनदेछ । पत्तालदे बजारलाई पय्यटन हबको रूपिा 
ल्सतार गररद ैललगनदेछ,

5= बौधि तथा लहनद ूधिा्य्लमबीहरूको आसथाको कदे नद्रको रूपिा रहदेको दधुकुण्ड पोखरी क्देत्रिा स्डकको सहज 
पहुचँ ल्सतार गरी धालि्यक पय्यटनको ल्कास गररनदेछ । धालि्यक िहत्् बोकदे को दधुकुण्ड पोखरी संरक्णको लालग 
छुटै् गरुू योजना लनिा्यण गरी उचच प्ाथलिकताका साथ लाग ूगररनदेछ,

6= गािा्यिा रहदेको प््यतीय प्लतष्ठानलाई प््यतारोहण, पय्यटन वय्सथापन, होटल वय्सथापनलगायत ल्ियको 
अधययन कदे नद्रको रूपिा ल्कास गरी ददेिको पय्यटनसँग समबलनधत िहत््पणू्य अधययन कदे नद्रको रूपिा सोलदुधुकुण्ड 
नगरपाललकािा रूपानतरन गन्य पहल गररनदेछ,

7= पय्यटन क्देत्रका ल्ज् तथा सरोकार्ालासँगको सिन्यिा हरदेक गाउँिा होि सटदेको वय्सथा र प््ध्यन गरी 
आयिलूक वय्सायको रूपिा ल्कास गददै ललगनदेछ,

8= िलैक्क पय्यटन, धालि्यक/सांसकृलतक पय्यटनको यथोलचत ल्कास गददै यस नगरपाललकालाई नदेपालको पू् वी तराई र 
भारतको गलि्य छुट्ी िनाउनदे कदे नद्रको रूपिा ल्कास गररनदेछ,

9= आनतररक तथा बाह्य पय्यकको धयान तानन सोलदुधुकुण्ड ् ्डा नमबर ३ िा रहदेको प्लसधि धालि्यक सथल लोलदङददेलख 
लपकदे  ्डाँ्डासमि कदे ्लकार चलाउन समभावयता अधययनको काय्य अगा्डी बढाइनदेछ,
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10= नगरपाललकाको उपयकु्त सथान छनौट गरी लनजी-सरकारी लागत साझदेदारीिा आधाररत रहदेर जीपलाईन लनिा्यणको 
समभावयता अधययनको काय्य थालनी गररनदेछ,

11= नगरपाललकालभत्र ल्श्वकै अगलो बधुििलूत्य लनिा्यणको समभावयता अधययनको काय्य अगा्डी बढाई ल्श्वभररका 
बौधिधिा्य्ललम्को धयान आकलि्यत गररनदेछ,

12= िाहसीक पय्यटनको लालग रक ्लाईलमबङ सदेणटर सथापनाको समभावयता अगा्डी बढाइनदेछ भनदे पत्तालदे, लपकदे , 
दधुकुण्ड, रातनाङ्गदे-फा्ललुाई अनतरा्यलष्ट्रय हाईअललटचय्ुड साईल्लङ ट्रदेल लनिा्यण गरी खलुला अनतरा्यलष्ट्रय 
प्लतयोलगता सिदेत संचालनिा ल्िदेि पहल गररनदेछ,

13= टाल्सनदकुो फुलदेलीिा रहदेको भिुदे संरक्ण गरी लकराँत संग्हालय लनिा्यणको लालग समभावयता अधययन गररनदेछ,

14= नदेपालको राजनीलतक ऐलतहालसक आनदोलनको क्रििा ्ीरगलत प्ाप्त गरदेका दज्यनौ ँ सलहदहरुको ऐलतहालसक 
आनदोलनको इलतहास बोकदे को सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका ््डा नं� ११ सथीत टुमिरु बोटदे पाक्य को लजणवोदार गररनदे 
काय्यलाई अगा्डी बढाइनदेछ,

15= कोलभ्ड १९ का कारण पय्यटन क्देत्रिा परदेको प्भा्बाट उक्त क्देत्रलाई राहत लदन तथा िालथ उकासनका लालग 
सरोकार्ालाहरूसँग छलफल गरी प्भा्ीत पय्यटन वय्सायलाई उजा्यलिल बनाउन सङ्घीय तथा प्ददेि सरकार 
र पय्यटन समबद्घ लनकाय तथा संसथाहरूसँगको सिन्यिा ल्लभनन काय्यक्रि सञचालनिा लयाइनदेछ,

16= यस अलघ गठन गररएको ल्ज्हरू सलमिललत पय्यटन प््धि्यन सलिलत (Tourism Promotion Committee) 
लाई लक्रयािील बनाई ल्लभनन काय्यक्रिहरू सञचालनिा लयाइनदेछ, यसका साथै दीघ्यकालीन पय्यटन रणनीलतक 
योजना (Long term Tourism strategic plan) लनिा्यण गरी लाग ूगररनदेछ ।

३.७) खानेपानी तथा सरसफाई

1= नगरक्देत्रलभत्रका पानीका िहुानहरूको पलहचान गरी वय्लसथत लपउनदे खानदेपानी संचालन गरी नगरबासीलाई 
अबको दईु ्ि्यलभत्र िधुि खानदेपानीको वय्सथा लिलाइनदेछ,

2= नगरक्देत्रिा िधुि लपउनदे पानीको िहुानहरूको संरक्ण गरी सथानीय जनतालाई आपतूवी गन्य बाँकी रहदेको पानी 
प्सोधन गरी ल्िाल लिलनरल ्ाटर ्लाणट सथापना गरी उचच लहिाली क्देत्रको पानी ददेि तथा ल्ददेििा ब्ालण्डङ 
गरी लनया्यतको वय्सथा लिलाइनदेछ जसको िद्तलदे रोजगारी लसज्यना हुनकुा साथै नगरपाललकाको आनतररक स्ोत 
पलन ्लृधि हुनदेछ । लनजी क्देत्रसँगको साझदेदारीिा लिलनरल ्ाटर ्लाणट सथापनाका लालग लगानीकता्यको खोजी 
गररनदेछ,

3= प्तयदेक ््डाहरूिा स्चछ ए्ि ्आधारभतू गणुसतरीय खानदेपानीका लालग “एक घर एक धारा” को नीलतलाई 
अ्लम्न गररनदेछ,

4= सथानीय सिदुायसँगको सहकाय्यिा नगरलभत्रका खानदेपानीका स्ोतहरूको अलभलदेखीकरण गरी खानदेपानी िहुान 
संरक्ण गन्य काय्यक्रि सञचालन गररनदेछ,

5= सदरिकुाि सललदेरी क्देत्रका जनतालाई िधुि लपउनदे पानी ल्तरण गनषे लक्यलदे लनिा्यण गरीएको टैबकु खानदेपानी 
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आयोजना िाफ्य त कदे ही िलहना लभतै्र सदरिकुाि क्देत्रका घरघरिा िधुि लपउनदे पानी ल्तरण गररनकुा साथै लजलला 
अदालत आसपासका क्देत्रिा ढल तथा खानदेपानीको वय्सथा लिलाइनदेछ,

6= फा्ल ु- सललदेरी -दोपु्यिा ्ाटर लट्रटिदेणट ्लाणट सलहतको ढल लनिा्यण काय्य िरुू गररएको छ भनदे बाँकी रहदेको 
ननुथला, जनुबदेिी, पत्तालदे बजारलगायतका िखुय िखुय सथानिा वय्लसथत ढलल्कास योजना ततकाल 
सञचालन गररनदेछ,

7= यस अलघ नै नगरपाललकालाई लससा ्ोतलिकु्त नगर बनाइ सलकएको छ भनदे उक्त काय्यलाई लनरनतरता लदद ै
आगािी आ�्�िा सफा र हराभरा नगर लनिा्यणको अलभयानलाई लनरनतरता लदइनदेछ,

8= स्चछ, सफा नगरपाललकाको पररकलपना अनरुुप फोहोरिलैाको लदगो वय्सथापनका लालग उपयकु्त ल्कलपको 
खोजी गररनदेछ,

9= ल्लभनन ््डाहरूको बजारक्देत्रिा ढल लनकासको काय्यलाई प्ाथलिकताका साथ वय्लसथत गररनदेछ,

10= बजार क्देत्रिा लनिा्यण भएका नीलज तथा वय्सालयक भ्नहरूको ढल लनकासीका लालग सैफटी ट्याङक वय्लसथत 
भए नभएको अनगुिन गन्य संयनत्र लनिा्यण गररनदेछ भनदे सदेफटी ट्याङक लनिा्यणलाई वय्सथीत ए्ि ्अलन्ाय्य 
गररनदेछ ।

३.८) फोिोरमैला र्ातार्रण व्यर्स्ापन

1= “स्चछ सफा हररयाली नगर” को अ्धारणा लाग ूगन्य फोहोरिलैालाई आधलुनक प्ल्लधबाट वय्सथापन गन्य 
एकीकृत स्ोत प्िोधन कदे नद्र (IRRC) सथापनाका लालग स्ोत पररचालन तथा सहकाय्यको काय्यलाई लनरनतरता 
लदइनदेछ,

2= िखुय बजार क्देत्र (Core Market Area) को सरसफाई ए्ि ्सनुदरता अलभ्लृधिका लालग नगरलभत्रका स्डक 
तथा बजारिा जल्डत तार तथा पोलहरूलाई वय्लसथत गन्य तार भलूिगत गनषे काय्यलाई लनरनतरता लदइनदेछ र टोल 
सधुार सलिलतहरूको गठन ए्ि ् पनुग्यठन गरी ती सलिलतहरूसँगको सहकाय्यिा टोललाई वय्लसथत गनषे गरी 
सरसफाईका काय्यक्रिहरूलाई लनरनतरता लदइनदेछ,

3= यस अलघ ख्डा गररएको फोहोरिलैा वय्सथापन कोिलाई लनरनतरता लदइ सञचालन गररनदेछ साथै फोहोरिलैा 
स्ोतिानै नयनूीकरण गनषे काय्य अगा्डी बढाइनदेछ,

4= िलहलाहरूको लालग पनुःप्योग गन्य सलकनदे कप्डाको सयालनटरी्या्ड र बचचाहरूको लालग कटन ्डायपरको 
प्योगलाई प्ोतसाहन गररनदे काय्यलाइ लनरनतरता लदइनदेछ भनदे सदेलनटरी ्या्ड तथा ्डाइपरको ल्तरणका लालग 
सदेलनटरी ्या्ड (ल्तरण तथा वय्सथापन) काय्यल्लध, २०७६ बिोलजि वय्सथा भएको सलिलत िाफ्य त ल्तरण 
गररनदे वय्सथा लिलाई ्ाता्रण संरक्णिा ल्िदेि पहल गररनदेछ,

5= नगर क्देत्रिा ्लालटिकजनय पदाथ्यको प्योगका लालग यस अलघ नै ्लज्यत गररएकोिा फाटफुट रूपिा ्लालटिकको 
झोला प्योग गररएको पाईएकोलदे यसता काय्यलाई पणू्य रूपिा प्लत्नध गददै कप्डाको झोला प्योगका लालग 
प्ोतसाहन गररनदेछ,
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6= वय्सालयक रूपिा सथापना गररएका पिपुंक्ी जनय खोरहरूबाट लनसकनदे फोहर िलैाबाट फैलन स्नदे दगु्यनधबाट 
नगरपाललकाको ्ाता्रण प्दिुणबाट बचन तयसता खोरहरू फा्ल,ु सललदेरी, दोपु्यबजार क्देत्रिा लनिदेध गररनदेछ भनदे 
अनय स्डक तथा बसतीहरूबाट कलमतिा ५०० लिटर टाढा राखनदे नीलत अ्लम्न गररनदेछ,

7= पात्तलदे, रलितदे, जोर बौधि, फा्ल,ु सललरी, नयाँ बजार, गौरी टाँप, ननुथलाको िलक्त ददेल् िलनदरलगायतको िखुय 
िखुय बजार क्देत्रका ठाउँठाउँिा साब्यजलनक िौचालय लनिा्यण गरी ्ाता्रण संरक्णिा ल्जो्ड पहल गररनदेछ,

8= बजार क्देत्रको सनुदरता बढाउन फा्लदुदेलख सललदेरी बजार क्देत्रिा रहदेका गयारदेजहरू फा्ल,ु सललदेरी र दोपु्यबजारभनदा 
बालहर संचालन गनषे वय्सथा लिलाइनदेछ,

9= फोहोरिलैा ए्ि ््ाता्रण संरक्णिा जनचदेतना िलूक काय्यक्रि संचालन गररनदेछ,

३.९) तर्पद् व्यर्स्ापन

हा्ा, पानी, िाटो, घाि र आकाि गरी पाँच ् टा तत्को असनतलुनलदे नै प्ाकृलतक ल्पलत्त लनमतयाउनदे गछ्य । ल्पलत्तलाई 
कसैलदे टान्य नसकदे  पलन यसको रोकथाि तथा संभा्ीत क्लतको नयनूीकरण ए्ि ्सतक्य ताका लालग तपलसल बिोलजिको नीलत 
अ्लमबन गररनदेछ:-

1= यस अलघ पाललकाका कुन-कुन सथानिा कदे -कसता प्ाकृलतक ल्पद ्आए भननदे कुराको यलकन अलभलदेख सङ्कलन 
गररनदेछ,

2= ठाउँअनसुारको संभा्ीत प्ाकृलतक ल्पदल्ाई िधयनजर गरी ल्पदग््सत ठाउँहरूिा जनतालदे लचननदे गरी ल्लभनन 
सङ्कदे त लचनहहरू ख्डा गररनदेछ,

3= ल्पद ्समबलनध पू् ्य सचूना लदनदे परुाना तथा नयाँ प्ल्लध (साईरन, लसलस ्यािदेरा आलद) को अलधकति प्योग गन्य 
प्यास गररनदेछ,

4= ल्पद ् पलछ जनजी्नलाई सािानय बनाउन ततकालीन, िधयकालीन र लदघ्यकालीन काय्यबारदे बालबालीका, 
िलहला, जयदेष्ठ नागररकलाई ताललि तथा अलभिखुीकरण काय्यक्रिहरू संचालन गररनदेछ,

5= ल्लभनन ल्पदह्रूको रोकथाि तथा लनयनत्रणका लालग प्ददेि, सङ्घीय सरकारका लनकाय तथा गैर-सरकारी संघ-
संसथासँग सिन्य गरी काय्यक्रिहरू सञचालन गररनदेछ,

6= ल्पद ्िा परदेका वयलक्त,परर्ारलाई राहत लदन सथापना भएको ल्पद ्जोलखि वय्सथापन कोिलाई ्लृधि गररद ै
ललगनदेछ, साथै ल्पद ्िा परदेका नगरबासीहरूलाई राहत लदन राहत सािग्ीहरूको भण्डारण गरी ततकालै उपलबध 
गराउनदे आ्शयक वय्सथा लिलाइनदेछ,

7= जोलखि यकु्त सथलहरूको पलहचान गरी ल्पदक्ा बदेला राहत र उद्ारका लालग खलुा क्देत्र (Open Space) 
सिदेतको पलहचान गरी जोलखि नयनूीकरणका काय्यहरू काया्यन्यन गररद ैललगनदेछ,

8= नगर प्हरीहरूलाई ल्पद ्वय्सथापन तथा उद्ार समबनधी ताललिको वय्सथा गनु्यका साथै नगरपाललका अनतग्यत 
रहदेको एमबलुदेनस, दिकललगायत अनय स्ारी साधनलाई प्भा्कारी ढङ्गबाट ल्पद ्वय्सथापन र उद्ारका 
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लालग पररचालन गररनदेछ,

9= नगर क्देत्रिा रहदेका ्यामपस तथा ल्द्ालयका यु् ा यु् लत तथा लकिोर लकिोरीहरूलाई ल्पद ्जोलखि नयनूीकरण 
समबनधी ताललि लदएर स्यंसदे्ी दसताको रूपिा तयार गररनदेछ,

10= नगर ल्पद ् वय्सथापन काय्य योजना तय गरी नदेपाली सदेना, नदेपाल प्हरी, सिस्त्र प्हरी, नगर प्हरी, नागररक 
सिाज, नदेपाल रदे्डक्रसलगायत अनय सदे्ा-संसथासँगको सिन्यातिक काय्यको जो्ड लदइनदेछ ।

३.१०) कृति तथा पशुपालन

1= नगरपाललका लभत्रका खदेलतयोगय जलिनको अ्सथाबारदे ल््रण तयार गरी कुन जलिनिा कसतो नगददेबाली लगाउन 
सलकनदे हो सो समबनधिा ्ैज्ालनक त्थय साथ लकसानलाई लसफाररस गररनदेछ,

2= नगददेबालीको ल्लिलटिकरण गरी प्तयदेक नगददेबाली सिहू गठन गरी उक्त बाली बारदे कृिकहरूलाई जानकारीिलूक 
ताललि लदइ तीन ्ि्यलभत्र िधयिसतरीय कृलि जनिलक्त तयार गररनदेछ,

3= सथानीय कृलि उतपादन ्लृधि/्ैज्ालनक कर प्णालीद्ारा कृलि उपज र पिजुनय आयातलाई क्रििः नयनूीकरण र 
सथानीय आतिालनभ्यर कृलितफ्य  पाललकालाई अग्सर गराइनदेछ,

4= नगरपाललकालभत्र कृलि उतपादन ्लृधि गन्य बाँझो जलिनको लगत तयार गरी लनजी क्देत्रलाई ललजिा लदएर खदेलत 
गन्यका लालग ल्िदेि कृलि अनदुान काय्यक्रि लयाइनदेछ,

5= नगरपाललकािा सयाउ, लकल्, ओखर, आललुगायतका क्देत्रिा अनदुान लदनका लालग एलियाली ल्कास बैङ्कसँग 
सिझदारी भइसकदे कालदे अबददेलख उक्त बालीहरूको खदेतीका लालग ५० प्लतित अनदुान उपलबध गराइनदे प्कृया 
अगाल्ड बढाइनदेछ,

6= कृिकहरूलाई कृलि अनदुानको सिलुचत प्बनध गददै बहुिलूय जल्डबलुट खदेलतलाई प्ोतसाहन गररनदेछ,

7= कृलि बालीिा लागनदे रोग लकराहरूको रोकथाि तथा लनदान र पिचुौपायाहरूिा लागनदे रोगहरूको उपचारका लालग 
टोलटोलिा कृलि जदेलटए र पि ुलचलकतसकको वय्सथा लिलाइनदेछ,

8= कृलििा वय्सालयक र आतिालनभ्यर बनाउन लकल्, ओखर, सयाउजसता बहु्िवीय नगददेबालीिा अनदुान लदइ खदेलत 
हुनदे सथानिा भण्डारणको लालग लचसयान कदे नद्र सथापना गरी बजारीकणको सहजीकरण सिदेत नगरपाललकालदे पहल 
गररनदेछ,

9= नगरक्देत्रिा कृलि पदेिािा उतकृटि काि गनषे कृिकहरूलाई ताललि र प्ोतसाहनको वय्सथा गररनदेछ । ् ि्यको अनतयिा 
हरदेक ््डाका २-२ जना गरी २२ जना उतकृटि कृिकहरूलाई नगर कृलि समिानलदे परुसकृत गररनदेछ,

10= कृलि उपजको ल्क्रीका लालग सललदेरीको नयाँ बजारलाई वय्लसथत कृलि बजार लनिा्यणको लालग यस अगाल्ड 
बनाइएको DPRअनसुार पू् ्य लनिा्यणको काि अगाल्ड बढाइनदेछ भनदे लतङ्ला कृलि हाट बजार लनिा्यणको काि पलन 
ततकाल अगा्डी बढाइनदेछ,

11= नगरपाललकाको पहलिा नगर क्देत्रिा ११ ्टा िाछा फाि्य संचालनिा रहदेका छन ्भनदे चौरी संरक्ण, बाख्ापालन 
र कुखरुा पालनिा नगरपाललकालदे अनदुान उपलबध गराईरहदेको छ । कदे रूङको लचलमदङ र चयाङसरिा Smart 
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Climate Village Agriculture Program लाग ूगररसकदे को छ यस समबनधी अनय क्देत्रिा पलन काय्य अगाल्ड 
बढाइनदेछ,

12= ् िषेनी हुनदे दै् ी प्कोपबाट लकसानका बाली तथा पिधुनहरू सिय सियिा नो्सान भइ आलथ्यक रूपिा 
कृिकहरूलदे ठूलो क्लत वयहोरी रहदेकोलदे ल्लभनन ्ीिा कमपनीहरूसँग सिन्य गरी कृलि बाली ्ीिा तथा पि ु
्ीिा गन्यका लालग आ्शयक प््नध लिलाइनदेछ,

13= कृलिको उतपादन तथा उतपादकत् ्लृधि गन्य, कृलि क्देत्रिा रोजगार बढाउन आ्शयक रकि ल्लनयोजन गरी 
पररचाललत गररनदेछ,

14= अगा्यलनक कृलि उतपादनको लालग कृिकहरूलाई प्ोतसालहत गररनदेछ,

15= पिपुालन तथा दगुध उतपादन वय्सायलाई प्ोतसाहन गन्य नगरपाललकाको ््डा नं� ११ लतङ्लािा दगुध सङ्कलन 
तथा लचसयान कदे नद्र (Milk Processing Centre) सथापनाको काय्य समपनन गनषे काय्यलाइ लनरनतरता लदइनदेछ,

16= नगरपाललका क्देत्र लभत्र लोप हुन लागदेका याक,नाक र चौरीहरूको संरक्ण गन्य वय्सालयहरूको लालग याक,नाक 
र चौरी संरक्ण र प््ध्यन गनषे काय्यक्रि लयाइनदेछ,

17= नगर क्देत्रलभत्र लोप हुन लागदेका सयाउ खदेती प््ध्यन गन्यका लालग सयाउ जोन संचालन गरी कृिकहरूलाई अनदुानको 
सलुनलचितता गररनदेछ, भनदे साना कृिक तथा कृिी फि्यहरूलाई ल्िदेि पकदे ट क्देत्र काय्यक्रि लयाइनदेछ,

18= ् ्डा नं� ८ र ९ िा सयाउ र ओखरको जोन बनाइनदेछ भनदे अनय क्देत्रिा समभावयताअनसुार सयाउ र ओखरको पकदे ट 
काय्यक्रि लयाइनदेछ । ््डा नं� ८,९,१० र ११ िा आल ुजोन काय्यक्रि लयाइनदेछ भनदे सोलदुधुकुण्ड नगरभरर लकल् 
जोनको ल्सतार गररनदेछ,

19= सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका ््डा नं� ११ िा तरकारी वलक, लचया र कलफ खदेलत ल्सतार गररनदेछ,

20= सोलदुधुकुण्ड नगरपाललकािा कृिकको िाग र आ्शयकताअनसुार कृिकहरूलाई ्लालटिक टनदेल ल्तरण 
गररनदेछ । साथै उननत जातको लबउ लबतरण गररनदेछ,

21= परमपरागत कृलिलाई यानत्रीकरण गरी वय्सालयक बनाउन ल्लभनन ््डाहरूिा लागत साँझदेदारीिा आधाररत हातदे 
ट्रया्टर, गहु ँकुट्नदे िदेलसन र िकै छो््डयानदे िदेलसन ल्तरण गनषे काय्यक्रि लयाइनदेछ,

22= नगर क्देत्रलभत्र ओखरको िाग बढी रहदेको हुदँा ओखर खदेती प््ध्यन गन्यका लालग ल्िदेि पकदे ट क्देत्र काय्यक्रि 
लयाइनदेछ,

23= नगर क्देत्रलाई ल्िादीिकु्त क्देत्र बनाउनका लालग बालीनालीिा कृिकहरूलदे प्योग गनषे रसायलनक िल, लकटनािक 
औिलधहरूको प्योगलाई लनरूतसालहत गररनदेछ भनदे जलै्क ल्िादी / ्ानसपलतक ल्िादी प्योगलाई प्ोतसाहन गररनदेछ,

24= नगर क्देत्रलभत्र कृिकहरूलाई सङ्गलठत गरी आय आज्यन िलूक कृलि काय्यक्रि संचालन गन्य कृलि सिहू/
सहकारीहरू गठन गरी सोही िाफ्य त अनदुान ल्तरणको वय्सथा लिलाइनदेछ,

25= ग्ालिण भदेगका ््डािा उतपादन हुनदे लकबीलगायतका फलफूल तथा तरकारीहरूको सरुलक्त भण्डारणिा सहयोग 
पऱुयाउन कृलि सिहू (कृलि ्लब) का सहकाय्यिा साना आकारका प्ाकृलतक िीतभण्डार (Cold Store) 
लनिा्यणको लालग प्ोतसाहन गररनदेछ,

26= पिजुनय उतपादन ्लृधिका लालग नश्ल सधुार गन्य कृलति गभा्यधान तथा उननत जातका भालदे पिहुरू लबतरण गरी 
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पि ुप्जनन ्गराउनदे वय्सथा लिलाइनदेछ,

27= पिपुालनिा लागनदे लागत कि गरी उतपादकत् ्लृधि गन्यको लालग चरन क्देत्र सधुार, लहउँददे घाँस (जै) को लबउ 
लबतरण तथा सथानीय सतरिा नै लबउ उतपादन गन्य पिपुालक कृिकहरूलाइ प्ोतसाहन गररनदेछ,

28= कृलि तथा पिपुालन वय्सायलाई प्लतसपधा्यतिक र उतपादनिलूक बनाउनको लालग ल्लभनन प्दि्यनी तथा 
प्लतयोलगताहरू संचालन गररनदेछ,

29= कृिकको क्िता अलभ्लृधिको लालग नगरसतर तथा प्ददेिसतरको ताललि कदे नद्रसँग सिन्य गरी ल्लभनन ताललि 
तथा गोष्ठीहरू संचालन गररनदेछ,

30= स्स्थय पि,ु स्स्थय पिजुनय पदाथ्य उतपादन र प्ाङ्गाररक िल लनिा्यणका लालग गोठ सधुार काय्यक्रिहरू संचालन 
गररनदेछ । पिरुोग लनयनत्रण गन्य आ्शयक औिधी नगरपाललकालदे उपलबध गराउनदेछ,

31= सथानीय कृलि उतपादनलाई बढा्ा लदन कृिकहरूलाई अनदुानको वय्सथा गन्य लजलला बालहरबाट आयात हुनदे 
तरकारी तथा फलफुलिा सथानीय कर लाग ूगररनदेछ साथै उठदेको उक्त करिा नगरपाललकालदे सत प्लतित थप गरी 
सथानीय कृिकहरुलाई ल्तरण गरी प्ोतसाहीत गनषे काय्यक्रि अगाल्ड बढाइनदेछ ।

३.११) ऊजवा तथा ससँचाइ

1= नगर क्देत्रिा लनिा्यण सरुू भएका ठूला जलल्द्तु आयोजनाको कािलाई लनधा्यररत सियि ैसमपनन गराउनका लालग 
उपयकु्त ्ाता्रण लसज्यना गरी चाँ्ैड ल्द्तु रोयलटी प्ाप्त गनषे अ्सथा लसज्यना गररनदेछ,

2= नगरपाललकाका अलधकांि क्देत्रिा रालष्ट्रय प्सारण लाईनको पहुचँ ल्सतार हाम्ो पलहलो काय्यकालिा भइसदेकोकोलदे 
यथािीघ्र हरदेक घरघरिा ग्ालिण ल्द्तुीकरण संजाल ल्सतार गरी २४ सै घणटा घरघरिा ल्जलुी बलनदे उजयालो 
नगर घोिणा गररनदेछ,

3= फदे रा, चारघरदे, थलुमलङ कुलनखोप र सालिदेिा नगरपाललकाको लगानीिा सललदेरी चयालसा जलल्द्तु आयोजनाको 
लबजलुी ल्सतार गररएको छ भनदे नदेपाल ल्द्तु प्ालधकरणको ग्ालिण ल्द्तुीकरण पररयोजना अनतग्यत कदे रूङ, 
गोरा, टाल्टङ र लतङ्लाका सबै सथानिा रालष्ट्रय प्सारण लाईन पलुगसदेको छ । बाँकी सथानिा छ िलहना लभत्र 
ल्द्तुको पहुचँ ल्सतार गररनदेछ । साथै सललदेरी चयालसा ल्द्तु कमपनी र नदेपाल ल्द्तु प्ालधकरणको िलुकिा 
एकरुपता कायि गन्य पहल गररनदेछ,

4= िखुय बयापाररक कदे नद्र सललदेरी-फा्ल ु र पत्तालदे क्देत्रका स्डकहरूिा रालखएको सौय्य ्लत्त र ल्द्तुीय स्डक 
बलत्तलाई थप ल्सतार गररनदेछ,

5= हाल लनिा्यणाधीन र लनिा्यण हुनदे जलल्द्तु आयोजनािा जनताको अपनत्को सलुनलचितता गन्य सबैलाई िदेयर 
उपलबध गराई जनतालाई जलल्द्तुको स्ालित् लदलाइनदेछ साथै सािालजक उत्तरदालयत्को काय्यलाई पारदिवी 
तररकालदे अगा्डी बढाइनदेछ । जलल्द्तु आयोजनाबाट अलतप्भा्ीत क्देत्रका नागररकलाई अलधकति िदेयर 
उपलबध गराउन पहल गरी आ्शयक्ताअनसुार सरुलक्त सथानानतरणको उलचत वय्सथा लिलाउन पहल गररनदेछ,

6= नगरपाललकाको आतिालनभ्यरताको लालग आनतररक स्ोत बढाउन लससाखोला क्देत्रिा ३�५ िदेगा्ाटको जलल्द्तु 
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आयोजना सरकारी-लनजी लागत साझदेदारीिा लनिा्यण गन्य अधययन गररनदेछ भनदे नगरपाललकाका नागररकलाई उक्त 
जलल्द्तु आयोजनाको सलित् लदलाई लदगो आनतररक स्ोतको वय्सथापन गररनदेछ,

7= नगरका नागररकको चलुहोिा धुँ् ा र गयाँसिकु्त गरी जनताको स्ास्थय र ्ाता्रणलाई अनकुुलन हुनदे गरी ११ 
नमबर ््डा लतङ्लािा जसतै अनय ््डािा पलन एक घर एक ल्द्तुीय चलुहो ल्तरणको वय्सथा लिलाइनदेछ,

8= सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका ््डा नं� २ जनु्देसीिा लनिा्यणाधीन २५० लकलो्ाट लघजुलल्द्तु यसै आ�्�िा 
समपनन गरी संचालनिा लयाइनदेछ । यसबाट सोही ््डाको जनु्देसी, टा्टोर, तमुबकु, साला्देिी र खामजदेनालजङ 
क्देत्रका बालसनदाहरूलदे लािो सियददेलख खद्े द ैआएको ल्द्तुको सिसया हल हुनदे अपदेक्ाका साथ उक्त काय्यलाई 
प्भा्कारी रुपिा अगा्डी बढाइनदेछ,

9= गररब तथा ल्पनन परर्ारलाई अ्सथा हदेरदेर छुटै् काय्यल्लध बनाइ लनलचित यलुनटसमि लनःिलुक बलत्त बालनदे 
वय्सथा गररनदेछ,

10= ५ ्ि्यलभत्र नगरक्देत्रका समपणू्य ठाउँिा ल्द्तु पऱुयाउनदे र ल्द्तुीय चलुो ल्तरण गरी प्योगिा लयाउन प्ोतसाहन 
गररनदेछ,

11= कृलि पकदे ट क्देत्रको जलिनिा लसंचाई सलु्धा ल्सतार गन्यका लालग ल्लभनन काय्यक्रिहरू सञचालन गररनदेछ । 
लसंचाइ प्णालीको छनौट गदा्य यथासमभ् स्ै ््डा सिदेलटनदे, बाली ल्ल्धीकरण, वय्सायीकरण र बढी आलथ्यक 
प्लतफल लदनदे खालका लसंचाइ प्णाली छनौट गररनदेछ ।

३.१२) राजश्व तथा कर प्रशासन

1= करदाता लिक्ा काय्यक्रिलाई प्भा्कारी बनाउनदे काय्यलाई लनरनतरता लददँ ैनगरक्देत्र लभत्रका सबै खालदे वय्सायलाई 
करको दायरािा लयाइनदेछ । करको दायरा बढाउन जनचदेतनािलूक र रणनैलतक काय्यक्रि तजु्यिा गररनदेछ,

2= नगरक्देत्र लभत्र सञचाललत जलल्द्तु आयोजना, खानी जनय तथा क्रसर उद्ोगहरू सञचालनको छुटै् िापदण्ड 
बनाई नगरपाललकाको लदगो आमदानीको श्ोतको रूपिा ल्कास गररनदेछ,

3= राजश्व सङ्कलन काय्यलाई प्ल्लध ितै्री ्नाइनदेछ,

4= सथानीय करको दायरा र दर लनधा्यरण गदा्य सरोकार्ाला लनकाय र वयलक्तको उलचत राय, परािि्य ललनकुा साथै कर 
प्भा्कारी उक्त पारदिवी, ल्श्वसनीय र प्ल्लधितै्री बनाइनदेछ ।

३.१३) नगर प्रिरी

1= िालनत, सवुय्सथा, ल्कास लनिा्यण, ल्पद ्िा राहत तथा उद्ार, सरसफाई, पय्यटन प््ध्यन तथा सदे्ा प््ाहलाई 
सहज बनाउन नगर प्हरीको प्भा्कारी पररचालन गरी काय्यसमपादनका आधारिा प्ोतसाहन ए्ि ्कार्ाही तथा 
करार संझौता आ्शयक्ता आधारिा न्ीकरण गररनदे नीलत अ्लम्न गररनदेछ,
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2= नगर प्हरीहरूलाई वयारदेक प्णालीिा राखी प्भा्कारी रूपिा पररचालन गररनदेछ,

3= नगर प्हरीको िनो्ल उचच राखन नगर प्हरी समबलनध नगर प्हरी संचालन समबनधी छुटै् काय्यल्लध तय गररनदेछ ।

३.१४) सचूना, सञ चार तथा प्रतर्सध

1= हाम्ो पलहलो काय्यकालि ैपू् ्य प्लतबधिता अनरुूप नगरक्देत्रिा ५ ्टाभनदा बढी टदेललकिको टा्रहरू लनिा्यण 
समपनन गरी नगरपाललकाका कुना कुनािा िोबाईल र टदेललफोन नदेट्क्य  सहज रूपिा पऱुयाईएकोछ । टदेललकिको 
सदे्ा प्भा्कारी बनाउन लनरनतरको पहल पलछ सदरिकुाि सललदेरीसमि अल्टकल फाईबर लबच्छयाउनदे काि 
समपनन भएको छ । टदेललकि नदेट्क्य  नपगुदेका कुलनखोप, लोलदङलगायतका सथानिा यथािीघ्र टा्र लनिा्यण गरी 
4G ईनटरनदेट सदे्ा सलहतको नदेट्क्य  ल्सतार गररनदे काय्यलाई पहल गररनदेछ,

2= हरदेक ््डा कदे नद्र र सा््यजलनक सथानहरूिा लरि ्ाईफाई जोन बनाउन पहल गररनदेछ,

3= नगरपाललकाबाट समपादन हुनदे काि ््डाबाटै हुनदे गरी अनलाईन प्णाललबाट सबै सदे्ा ््डाबाटै प्दान गररनदेछ,

4= नगरपाललका लभत्रका सबै ल्द्ालय, स्ास्थय चौकी र प्हरी यलुनटहरूिा दू्रत गलतको ब्ो्डबयाण्ड ईनटरनदेटको 
वय्सथा गररनदेछ,जसका लालग आ्शयक बजदेट छुट्याइनदेछ,

5= नगरपाललकालभत्र संचार िाधयिको प्भा्कारी र लदगो ल्कासका लालग एफ�एि� रदेल्डयो र पत्रपलत्रकाको ईजाजत 
जारी गनषे छुटै् वय्सथा गररनदेछ,

6= हाल सञचालनिा रहदेका सञचारिाधयिलाई आतिालनभ्यर र सिधृि बनाउन ल्िदेि ्याकदे ज सञचालन गररनदेछ,

7= नगरक्देत्रका सञचारकिवी र पत्रकारको वय्सालयक ल्कास र दक्ता अलभ्लृधिका लालग ल्िदेि ताललिहरू 
सञचालन गररनदेछ,

8= नगरक्देत्रलभत्र संचारको लदगो पहुचँ सथालपत गन्य नदेपाल टदेललकिसँगको सिन्यिा हरदेक ््डािा अल्टकल फाईबर 
ल्सतारको काय्यलाई अगा्डी बढाइनदेछ,

9= जनतालाई सचूनाको सहज पहुचँ पयुा्यउन सञचार िाधयि िाफ्य त ल्लभनन काय्यक्रिहरू सञचालन गररनदेछ,

10= लजललािा संचाललत संचारिाधयिहरूको लदगो संचालन गन्यका लालग नगरपाललकाका गलतल्लधलाई प््ध्यन गनषे 
संचारिाधयिहरूलाई लोककलयाणकारी ल्ज्ापन उपलबध गराइनदेछ,

11= नगरपाललका क्देत्रलभत्र ल्तरण गरीएको नदेपाल टदेललकिलगायत अनय इनटरनदेट सदे्ा प्दायकहरूलदे ल्सतार गरदेको 
तारहरूको कारणलदे नगरको सनुदरतािा नकरातिक प्भा् परदेको तथा अनय दघू्यटना सिदेत हुन स्नदे समभा्नालाई 
िधयनजर राखी उक्त तारहरूलाई भलूिगत गराउनका लालग समबलनधत लनकायहरूलाई आ्शयक वय्सथा गन्य 
लगाइनदेछ,

12= नगरपाललकाको सदे्ा सलु्धा, सिुासनका काय्य ए्ि ्ल्कास लनिा्यणका काय्यहरुलाई प्ल्लधितै्री बनाइनदेछ ।



28 सोलुदधुकुण्ड नगरपाललका

३.१५) र्न तथा र्ातार्रण

1= नगरपाललकाका सबै सािदुालयक ्निा बैज्ालनक ्न वय्सथापन योजना सञचालन गररनदेछ । परुाना तथा बलढ 
आय ुभएका रूखहरूको लललाि लबक्रीको सिलुचत वय्सथा गरी नाङ्गो ठाउँहरूिा बयापक िात्रािा बकृ्ारोपण 
गरी यस नगरलाई हराभरा नगरपाललकाको रूपिा पलहचान लदलाइनदेछ । जसलदे पया्यय पय्यटनको ल्कासिा ठोस 
योगदान पगुनदेछ,

2= प्ददेि तथा संलघय सरकारको सिन्यिा कबलुलयलत ्न ल्कास काय्यक्रि लाग ूगरी गरीलब हटाउन तथा आलथ्यक 
गलतल्लध बढाउन उपयोग गररनदेछ,

3= लोप हुन लागदेका बनयजनत ुतथा चराचरुूङ्लगको संरक्ण, जैल्क ल्ल्धता र पाररलसथलतक प्णाललको सनतलुनका 
लालग छुटै् ल्िदेि काय्यक्रि सञचालन गररनदेछ,

4= नगरपाललकाका कलमतिा दईु ्टा सथानिा ईको पाक्य , लचलड्देन पाक्य  र लपकलनक सथलको ल्कासको काय्य 
अगा्डी बढाइनदेछ,

5= ढुङ्गा, लगट्ी, बालु् ा सङ्कलन गदा्य ्ाता्रणिा प्लतकूल प्भा् पन्य नलदन प्ारलमभक ्ाता्रणीय परीक्ण 
(IEE) समपनन गरीएका खोलाहरूबाट िात्र खोलाजनय पदाथ्य सङ्कलन गन्य सहिलत लदनदे साथै प्लत्देदनिा 
लसफाररस भएका सझुा्हरू पालना भए नभएकाको प्भा्कारी अनगुिन गनषे काय्यलाई लनरनतरता लदइनदेछ,

6= नगरक्देत्रिा ल्कास लनिा्यणका लालग आ्शयक IEE/EIA काया्यन्यनका लालग ् ाता्रण संरक्ण लनयिा्लीलदे 
लदएको क्देत्रालधकारलभत्र रही आ्शयक काननु तथा काय्यल्लध लनिा्यण गरी काया्यन्यनिा लयाइनदेछ,

7= जल्ाय ुपरर्त्यन अनकूुलन काय्यक्रि तथा न्ीकरणीय ऊजा्यको उतपादन र प्योगलाई प्ोतसालहत गनषे खालका 
काय्यक्रिहरू लनजी तथा गैर-सरकारी क्देत्रको संलगलनतािा सञचालन गररनदेछ,

8= नगरपाललकालदे यस अलघ अगा्डी साररएको “Clean and Green Municipality” अलभयानलाई लनरनतरता 
लददँ ैफा्लदुदेलख सललदेरी - दोपु्यसमि ्कृ्ारोपन काय्यलाई प्ोतसाहन गरी, ्ाता्रण संरक्ण क्देत्रका सरकारी - लनजी 
साझदेदारी काय्यक्रििा जो्ड लदइनदेछ ।

9= नगरक्देत्र लभत्र ल्लभनन हाइड्ो ्डदेभलोपस्यहरुलदे नगरपाललकासँग सिन्य नगरर जथाभा्ी ढङ्गलदे नगरको सनुदरालाई 
कुरुप हुनदे गरी र नगरको ्सती र भगूोलहरुिा क्लत पगुनदे गरी आफनो ढङ्गलदे हाइड्ो लनिा्यण गनषे क्रि बढदेको हुदँा 
यसता हाइड्ोहरुको लनिा्यणिा रोक लगाउनदे साथै जथाभा्ी हाईटदेनसनको टा्र बनाउनदे र तार टागनदे कािलाई रोक 
लगाउन आ्शयक पहल कदलि ललइनदेछ ।

10= लजलला ्न काया्यलय र सािदुालयक ्नहरुलाई हाईड्ो ्डदेभलोपस्यहरुलदे प्भा्िा पारर सथानीय तहलाई कुनै 
जानकारी नै नलदई ्न क्देत्रहरु र खोला नाला प्योग गना्यलदे प्ाकृलतक जोलखि बढदेकोलदे उप्ानत सथानीय तहको 
सहिलतिा िात्रै यी क्देत्रिा काि गनषे वय्सथा लिलाइनदेछ ।
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३.१६) रोजगारी

1= ्ि्यिा कलमतिा ५०० जना यु् ाहरुलाई कुक, ्देटर,्लिबीङ, हाउस-्ाईररङ,बदेकरी,बाररष्ठा, टुररटि गाई्डलगायत 
कृलि र लनिा्यण क्देत्रिा वय्सालयक सीपिलूक ताललि िाफ्य त रोजगार ए्ि ्स्रोजगार लदलाई नगरपाललकािा 
रहदेको बदेरोजगारी सङ्खया नयलूनकरण गन्य वय्सालयक सीपिलूक ताललिको वय्सथापन गन्यका साथै तालीि 
प्दालयक संसथासँगको सहकाय्य र सिन्यिा सिदेत ल्िदेि जो्ड लदनदे नीलत अ्लमबन गररनदेछ,

2= नगरपाललका लभत्रका बदेरोजगारहरूको त्थयाङ्क सङ्कलन गनषे काय्यलाई लनरनतरता लदइनदेछ र नगरपाललका लभत्र 
संचाललत साना तथा ठूला पररयोजनाहरूिा तयसता रोजगारहरूलाई प्ाथलिकता लदनदे नीलत अ्लमबन गररनदेछ,

3= यस नगरपाललकालभत्रका स्रोजगार बनन चाहनदे यु् ा, वय्सायी तथा उद्िीहरूलाई सहुललयत दरिा कजा्य 
उपलबध गराउन रालष्ट्रय ्ालणजय ्ैक तथा नदेपाल बैकँ लललिटदे्डसँग समझौता भइ कजा्य उपलबध गराउनदे काय्यको 
सरुू्ात भइसकदे कोिा थप बैकँहरूसँग सिदेत समझौता गनषे काय्य अगा्डी बढाई यु् ा स्रोजगारको सलुनलचितता गरी 
ल्ददेि पलायनलाई लनरूतसालहत गररनदेछ,

4= नगरपाललका क्देत्रलभत्र अलधकति रोजगारी लसज्यना गन्यका लालग नगर क्देत्रलभत्र संचाललत ल्कास लनिा्यणका 
आयोजनाहरूिा सथानीयलाई प्ाथलिकताका साथ सहभागी गराइनदेछ भनदे अनय गौर्का आयोजनाहरूिा पलन 
सथानीयको रोजगारीको हक सलुनलचित गररनदेछ,

5= प्धानिनत्री रोजगार काय्यक्रि अनतग्यत बदेरोजगार वयलक्तहरूलाई लनधा्यररत िापदण्ड बिोलजि रोजगारी लदनदे 
काय्यलाई लनरनतरता लदइनदेछ । साथै नगरपाललका अनतग्यत सबै ््डािा बदेरोजगार वयलक्तको त्थयाङ्क सङ्कलन 
गरी बदेरोजगार वयलक्तको सचूीलाई रोजगार वय्सथापन सचूना प्णालीिा अद्ा्लधक गराइनदेछ ।

३.१७) सशुासन तथा सरे्ा प्रर्ाि

1= नगरपाललका तथा ््डा काया्यलयबाट प्दान हुनदे सद्े ाहरूलाई समभ् भएसमि घरघरि ैपऱुयाई ्डदेललभरी सरकारको 
अ्धारणा लाग ूगरी सथानीय सरकारबाट संचालन हुनदे सद्े ा सलु्धालाई नागररक ितै्री ए्ि ्सद्े ा ग्ाही प्दायक बनाइनदेछ,

2= भ्रटिाचारिकु्त प्िासन लनिा्यणका लालग ‘ई-गभरनदेनस’ पधिलत लाग ूगररनदेछ । जसका लालग नगरपाललकाको कािकारबाही, 
लनण्यय, ए्ि ्काया्यन्यन प्कृयाका साथिा आलथ्यक कुराहरूको पारदलि्यताका लालग छुटै् आधलुनक सफट द्ेर लनिा्यण गररनदेछ,

3= नगरपाललकािा भएको र िदेयर तथा उपिदेयरलदे समपादन गरदेको िालसक प्गलत ल््रण द्ेभसाईट र लिल्डया िाफ्य त 
सा ््यजलनक गररनदेछ,

4= लनयलित रूपिा सा ््यजलनक सनुु् ाई, सिालजक परीक्ण र सा ््यजलनक लदेखा परीक्ण र सलिक्ाजसता सिुासन यकु्त 
काय्यक्रिहरुलाई लनयलित रुपिा सचंालन गररनदे वय्सथा लिलाइनदेछ,

5= गनुासो सनुनदे तथा उजरुी ललनदे प्कृयालाई प्भा्कारी बनाइनदेछ भनदे नगरपाललकाको सिग् ल्कास लनिा्यण र सद्े ा 
प््ाहको अनगुिनलाई प्भा्कारी बनाउन नागररक सिाजका संसथाहरू िाफ्य त तदेस्ो पक् अनगुिन (Third Party 
Monitoring) गराउनदे काय्यको सभुारमभ गररनदेछ,

6= नगरपाललकाको सिग् कािकार्ाही र सद्े ा प््ाहको प्भा्कारीताका लालग नगरपाललकािा सञचाललत एफ�एि� 
सटदेिनहरूबाट साप्तालहक रूपिा हदेललो िदेयर रदेल्डयो काय्यक्रिलाई लनरनतरता लदइनदेछ,

7= वयलक्तगत घटना दता्य, प्िालणत र लसफाररसजसता काय्यहरु online िाफ्य त संचालन भइरहदेको हुदँा अनय ््डाहरुिा सिदेत 
online प्णाली िाफ्य त वयलक्तगत घटना दता्यको काय्यलाई प्भा्कारी ढङ्गलदे सरुू्ात गररनदेछ,
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8= नगरपाललकाको सद्े ालाई प्ल्लधितै्री बनाई लछटो, छररतो, आधलुनक, ्ैज्ानीक ए्ि ्जनितै्री बनाइनदेछ,

9= नगरपाललकािा आ्शयकताअनसुार कि्यचारी वय्सथापन गन्य तथा कि्यचारीहरूको िनो्ल उचच राखन, क्िता ल्कास 
गन्यका लालग सियानकुुल प्ोतसाहन तथा पनुर ्ताजकी ताललिहरूको वय्सथा गररनदेछ साथै सङ्गठन पनुर ्सरंचनाको 
काय्यलाई लनरनतरता लदइनदेछ,

10= नगरपाललकाबाट प््ाह हुनदे सद्े ालाई सरल र नागररकितै्री बनाउन छुटै् हदेलप्डदेसकको वय्सथापन गररनदेछ भनदे उक्त 
्डदेसकिा छुटै् काय्यल्लध बनाइ आ्शयक जनिलक्त वय्सथापन गररनदेछ । जहाँ सद्े ाग्ाहीसँग ैहरदेक फाँटिा ्डदेसकका 
कि्यचारी गएर सहलजकरण गरी दू्रत गलतिा काय्य समपादनको ्ाता्रण लसज्यना गररनदेछ,

11= पाललकाबाट प््ाह हुनदे अलधकति सद्े ाहरू ईनटरनदेट र आधलुनक प्ल्लधको प्योग गरी ््डाबाटै प्दान गररनदेछ,

12= नगर क्देत्रका यु् ाहरूिा सथानीय सरकार संचालनको अभयासको जानकारी लददँ ैनदेततृ् क्िता अलभ्लृधि गन्यका लालग 
यु् ा सथानीय तह अभयास संचालन काय्यक्रि लाग ूगररनदेछ । जसका लालग यही आ�्� ददेलख आ्शयक बजदेट ल्लनयोजन 
गददै ललगनदेछ,

13= नगरपाललका ए्ि ्अनतग्यत काया्यलय र स्ास्थय संसथािा काय्यरत कि्यचारीहरुको काय्य दक्ता, काय्य क्िता र अनसुािन 
ए्ि ्जनितै्री वय्हारको आधारिा सथायी कि्यचारीहरुको काय्य समपादन िलूयाङ्कन गरी समिानीत र प्ोतसालहत गररनदेछ 
भनदे करार सद्े ािा काय्यरत कि्यचारीहरुको सद्े ा अ्लधको लनरनतरतािा ल्िदेि धयान लदनदे गरी कि्यचारी वय्सथापनको 
नीलत अ्लमबन गररनदेछ,

14= कि्यचारीहरुको क्िता ल्कास गन्य ल्लभनन ताललि, गोष्ठी, सदेलिनार ए्ि ्अनतरलक्रया काय्यक्रििा ल्िदेि जो्ड लदनदे नीलत 
अ्लमबन गररनदेछ ।

15= सङ्घीय सरकार र प्ददेि सरकार अनतग्यत रहदेका लनकायहरुलदे सथानीय सरकारसँग सिन्य नगरर आफनो योजनाहरु 
अगा्डी बढाउनदे, नगरक्देत्र लभत्र कदे  कलत काि कसरी र कुन लनकायलदे गरदेको हो तयसको जानकारी, ल््रण र अनगुिनको 
अभा्िा तयसता कािहरु कि्यचारी र लनिा्यण वय्सायीको लिलदेितोिा नयनु गणुसतरीय काि हुनदे र तयसको लदगोपन सिदेत 
नहुनदे हुदँा सघं र प्ददेि अनतग्यतका कािहरु सथानीय सरकारसँग प्भा्कारी सिन्यिा िातै्र अगा्डी बढाउनदे वय्सथा 
लिलाइनदेछ ।

३.१८) गरै-सरकारी संघ-संस्ा

1= “ल्कासका लालग हातदेिालो अलभयान“ सञचालन गन्य लिक्ा, स्ास्थय, पय्यटन, फोहोरिलैा वय्सथापनलगायतका 
सािालजक क्देत्रहरूिा गैर-सरकारी संसथाहरूसँग लागत साँझदेदारीिा आधाररत काय्यक्रिहरू सञचालनिा लयाइनदेछ,

2= नगरक्देत्रलभत्र काय्यक्देत्र बनाई काि गरररहदेका र काि गन्य चाहनदे गैरसरकारी संघ संसथाहरुलाई नगरपाललकािा 
सलूचकृत गरी नगरपाललकासँगको सिन्यिा िात्र काि गनषे वय्सथा लिलाइनदेछ ।

३.१९) भूतम सधुार

1= नगरपाललका क्देत्रिा सा््यजलनक जगगाको यलकन गरी ्हृत भ-ूउपयोग योजना (Land Use Plan) तयार गररनदेछ 
र आ्ादी जगगालाई बाँझो राखनदे प््लृत्त अनतयका लालग उतपादनलाई प्ोतसाहन गररनदेछ,
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३.२०) उद्ोग

1= स्-उतपादनिा आधाररत उद्ोगलाई प्ोतसाहन गन्य आनतररक लगानीकता्य र बाह्य लगानीकता्यको लगानी लभलत्रनदे 
्ाता्रण तयार गररनदेछ भनदे यसता उद्ोगहरूको सथापना र सञचालनका लालग प्ोतसाहन गरी सहजीकरण गन्यका 
लालग कर छुटलगायतका सलु्धाहरू प्दान गररनदेछ,

2= साना तथा िझौला उद्ोग जसतैः लचया खदेती, लक्ी प्िोधन, आल ुलच्स/रिदे नचरिाइ, गरुाँस जसु, लिनरल ्ाटर, 
ितशय भरूा/िाछापालन आलदको प्ोतसाहनका लालग आ्शयक अनदुान उपलवध गराइनदेछ,

3= उद्ोग वय्सायको प््धि्यन र सरुक्ा लनकायको सिन्यिा पणू्य सरुक्ाको प्तयाभलूतको ्ाता्रण बनाउँद ै
नगरपाललकालाई उद्ोग ितै्री नगरपाललका (Industry Friendly Municipality) को रूपिा ल्कलसत गररनदे 
नीलत कायि ैरालखनदेछ,

4= नगरक्देत्रलभत्र संचाललत उद्ोगधनधा, हाईड्ो तथा लनिा्यण समबनधी आयोजनाहरूिा काि गनषे श्लिकहरूको 
सरुक्ाको ल्ियलाई प्ाथलिकता लदन तथा सरुक्ासँग समबलनधत उपकरण, िारीररक सरुक्ािा उपयोग हुनदे हदेलिदेट, 
गमबटु, Hanging ्डोरी लागयतका ्सतधुन अलन्ाय्य रूपिा उपलबध गराउन समबलनधत लनकायलाई लनदषेिन 
लदइ काया्यन्यनिा लयाइनदेछ,

5= नगरपाललका क्देत्रलभत्र रहदेका परमपरागत सीपहरू भाँ्डाकु्डा, लसलाइ, छालाजतुालगायतका सीपहरूलाइ 
वय्सायीकरण गन्य प्तयदेक ््डाहरूिा रकि उपलबध गराइनदेछ साथै याक लचज उद्ोग, गलैचा उद्ोगको 
पनुःसथापना तथा सञचालनको लालग पहल गररनदेछ,

6= नगरपाललका क्देत्रलभत्र सञचाललत क्रसर उद्ोगहरूलाई ्ाता्रणितै्री ए्ि ्जोलखिरलहत लकलसिलदे सञचालन 
गनषे गरी दता्य प्लक्रयािा सहजीकरण गररनदेछ,

7= ल्लभनन गैह्रसरकारी लनकायसँगको सिन्य र सहकाय्यिा नयाँ उद्िी ल्कास गररनदेछ ।

३.२१) खेलकूद

1= खदेल िदैान नभएका ््डाहरुिा खदेलकूद िदैान लनिा्यण र सतरोननलत काय्यलाई लनरनतरता लदइनदेछ,

2= रालष्ट्रय तथा अनतरा्यलष्ट्रय लकलसिका साहलसक खदेलकुद प्लतयोलगताहरू आयोजना गररनदेछ,

3= नगर ए्ि ्लजलला लभत्रका खदेला्डीहरुलाई ससुङ्गलठत गरी लजलला ए्ि ्राष्ट्रसतरीय प्लतष्प्धातिक खदेल खदेलनदे 
्ाता्रणलाई प्ोतसाहीत गररनदेछ ।

2= भलूिलहन नागररकहरुको पलहचान गरी सकुुम्ासी सिसया सिाधानको लालग रालष्ट्रय भलूि आयोग सोलखुमुबसुँग 
समन्य गनषे काय्य योजना तय गररनदेछ ।
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३.२२) तर्त्त तथा सिकारी

1= बैङ्क तथा ल्लत्तय संसथाको पहुचँ नपगुदेका बाँकी ््डाहरूिा यस आलथ्यक ्ि्यलभत्रै तयसता संसथाको पहुचँ 
पऱुयाइनदेछ । ््डा नं� १ र १० िा िाखा रलहत बैङ्क सथापना गन्य पहल गररनदेछ,

2= कलमतिा “एक ््डा एक सहकारी” को अलभयान प््धि्यन गरी सहकारी िाफ्य त उतपादन भएका ्सत ुतथा सदे्ालाई 
प्ोतसाहन गररनदेछ,

3= सहकारीहरूसँगको सहकाय्यिा आलथ्यक सािालजक ल्कासका लक्रयाकलापहरू सञचालनिा लयाइनदेछ साथै 
सहकारी ्डदेसक सथापना गरी अनगुिन तथा लनयिन गररनदेछ,

4= सहकारीहरूको लदेखा प्णाली वय्सथीत गन्यका लालग आ्शयक ताललिको वय्सथा गररनदेछ,

5= रालष्ट्रय ्ालणजय बैङ्कलगायत ल्लभनन बैङ्कहरुसँग कृिक ए्ि ्उद्िीहरुलाई सहुललयत ऋण उपलबध गराई 
कृलि उतपादन बढाई स्रोजगार बनाउन भएको समझौता थप प्भा्कारी ढङ्गबाट लाग ूगनषे वय्सथा लिलाइनदेछ,

6= नगरक्देत्र लभत्र रहदेका सहकारीको लनयिन र अनगुिनलाई प्भा्कारी बनाइनदेछ ।

३.२३) यातायात

1= सदरिकुाि सललदेरी लसथत रहदेको ्सपाक्य लाई सतरोननती गरी सलु्धासमपनन बनाइनदेछ,

2= स्ारी साधनको चाप भएको सथानहरूिा स्ारी साधन पालक्य ङको लालग पालक्य ङ सथलहरूको खोजी गररनदेछ,

3= नगरपाललकालभत्र ल्द्तुीय नगर बस संचालन गररनदेछ भनदे बस सदे्ा सञचालनिा लयाउन चाहनदे वय्सायीहरूलाई 
नगरपाललकाबाट सहुललयत प्दान गररनदेछ,

4= सा््यजलनक यातायातिा ल्द्ाथवी तथा जयदेष्ठ नागररक सहुललयत काय्यक्रि लाग ूगरी यात्रािा छुट उपलबध गराउन 
पहल गररनदेछ,

5= नगरबासीलाई सा््यजलनक स्ारी सलु्धाको लालग नगरका स्ै ््डािा सा््यजलनक स्ारी ल्सतार गनषे काय्य 
अगा्डी ्ढाइनदेछ ।

6= स्डक सरूक्ा ए्ि ्ट्रालफक वय्सथापनिा ल्िदेि काय्यक्रि संचालन गररनदेछ ।

३.२४) योजना, अनगुमन तथा मूल्ाङ्कन

1= नगरलभत्र रहदेका सङ्घीय तथा प्ददेि सरकारका लनकाय, नगरपाललका तथा गैर-सरकारी संसथा, लनजी क्देत्र, 
सािदुालयक संसथाबाट सञचालन हुनदे काय्यक्रि तथा आयोजना साझदेदारीिा गन्य समबलनधत लनकायहरूसँग 
सहकाय्य गररनदेछ,

2= आयोजना सञचालन गनषे लनकायलदे समपनन भइसकदे का आयोजनाहरूको लनयलित रदेखददेख र िि्यत समभार काय्यका 
लालग उपभोक्ता सलिलतलाईनै लजमिद्े ारी बनाउनदे नीलत अलखतयार गररनदेछ,
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3= अनगुिन समबनधी उपभोक्ता सलिलतहरूको गनुासोलाई नयनूीकरण गन्य ए्ि ्अनगुिनलाई अझ बढी प्भा्कारी 
बनाउन नगरपाललकाबाट प्कालित अनगुिन ताललका बिोलजि नगर क्देत्रलभत्र गररनदे समपणू्य अनगुिन काय्यिा 
अनगुिन सलिलतलाई प्भा्कारी रुपिा अगा्डी बढाइनदेछ । साथैअनगुिन प्लत्देदन पदेि भएपलछ उक्त प्लत्देदन 
िाथी छलफल गरी आ्शयक का्ा्यही अगाल्ड बढाइनदे वय्सथालाई लनरनतरता लदइनदेछ,

4= योजना अनगुिन र िलूयाङ्कनको काय्यलाई पारदिवी ए्ि ्नलतजािखुी बनाइनदेछ ।

३.२५) साझेदारी

1= नगरपाललकाको दीघ्यकालीन आयस्ोत लनिा्यण हुनदे तथा राम्ो प्लतफल प्ाप्त हुनदे आयोजनाहरू, नगर ल्कास कोि 
तथा आलथ्यक साझदेदारी गनषे सरकारी र लनजी बैकहरू, अनय संघ-संसथाहरूसंग ऋण तथा अनदुान साझदेदारीिा 
सञचालनिा लयाइनदेछ,

2= सीिाना जोल्डएका पाललकाहरूसँग सिन्य गरी बहुपाललका ल्कास साझदेदारी (Multiple Palika 
Development Collaboration) काय्यक्रिलाई अगाल्ड बढाइनदेछ,

3= सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका लभत्र लनिा्यण तथा िि्यत हुनदे स्डक, खानदेपानी, ढल तथा अनय पू् ा्यधारका लालग यस 
नगरपाललका र इचछुक उपभोक्ता /अनय लनकायसँग ५०/५० प्लतित लागत साझदेदारीलाई प्ाथलिकता लदइनदेछ,

4= नगरपाललका क्देत्रलभत्र संचाललत जलल्द्तु आयोजना, ्ैकँ तथा ल्लत्तय क्देत्र र नाफा िलूक उद्ोग तथा 
कमपलनहरूलदे अलन्ाय्य रूपिा खच्य गनु्यपनषे सािालजक उत्तरदालयत् अनतग्यतको बजदेटलाई जनपक्ीय काििा खच्य 
गन्यका लालग नगरपाललकाको लसफाररसिा सथानीय साझदेदारीता ए्ि ्पारदलि्यतािा योजना काया्यन्यन गन्य जो्ड 
लदइनदेछ ।

३.२६) धम्य संसृ्तत

1= ल्लभनन िठ िलनदर गमुबा तथा धालि्यकसथलहरूको भौलतक पू् ा्यधार िि्यत, समभार ए्ि ्आ्शयक लजणवोद्ार गरी 
धालि्यक सलहष्णतुा कायि गररनदेछ । यसका लालग आ्शयकता पलहचान गरी बजदेट उपलबध गराउनदे नीलत लाग ू
गररनदेछ,

2= ज्ालािाई िलनदरलाई थप वय्लसथत र सौनदयवीकरण गरी धालि्यक पय्यटनलाई बढ््ा लदइनदेछ,

3= नगर क्देत्रलभत्र रहदेको समपणू्य धि्य संसकृलत र संसकारको जगदेना्य गन्य ल्िदेि नीलत अ्लमबन गररनदेछ,

4= धालि्यक क्देत्र दधुकुण्ड जानदे पद िाग्य र ् ्डा नं� ११ लसथत हुगँो लसंहकाली िलनदरिा खानदेपानी ए्ि ्ल्जलुी बत्तीको 
वय्सथापन गरी लतथा्यलहुरूको सहजताको लालग आ्शयक वय्सथा गररनदेछ ।
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३.२७) लक्क्त र्ग्य

1= सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका अनतग्यत सथापना भएको िलहला उद्िलिलता सहजीकरण कदे नद्रलाई थप प्भा्कारी 
ढङ्गबाट संचालनिा लयाइनदेछ,

2= सोलदुधुकुण्ड नगरपाललकाको लैङ्लगक सिानता नीलत लनिा्यण गरी लाग ूगररनदेछ,

3= ल्पनन तथा लपछल्डएका ्ग्यका िलहलाहरूलाई ललक्त गरी क्िता अलभ्लृधि तथा सिक्तीकरण काय्यक्रिहरू 
सञचालन गररनदेछ,

4= लैङ्लगक लहसंािा परदेका िलहलाहरूका लालग सञचालनिा रहदेको िलहला सरुक्ा्ास भ्न (Safe Home) को 
सलु्धा ्लृधि गन्य िलहला अलधकारका क्देत्रिा काि गनषे सबै लनकाय तथा संघसंसथासँग सहकाय्य गररनदेछ,

5= गरर्, ल्पनन, असहाय र जोलखििा परदेका बालबालीकाहरूको उद्ार, संरक्ण र पनूःसथापनाका लालग साझदेदारीिा 
बाल संरक्ण कदे नद्र लनिा्यणको काय्य समपनन गरी सञचालनिा लयाइनदेछ,

6= नगरक्देत्रका सा््यजलनक जगगािा सा््यजलनक लनजी साझदेदारी अनतग्यत बाल बगैचँा र बालउद्ानहरूको लनिा्यण 
गररनदेछ,

7= नगरक्देत्रलभत्र लनिा्यण गररनदे सरकारी, गैर-सरकारी लनकाय तथा संघ-संसथाका भ्न अपाङ्गितै्री बनाउन अलन्ाय्य 
गररनदेछ,

8= नगरक्देत्रका “क” ्ग्यको अपाङ्गता भएका वयलक्तको स्ास्थय ्ीिा नगरपाललकालदे गनषे र स्ास्थय उपचारिा 
ल्िदेि छुटको वय्सथा लिलाइनदेछ,

9= अपाङ्गता भएका नागररकहरूको जी्नयापनको सहजताको लालग अपाङ्गताको प्कृलतअनसुार सीपिलूक र 
वय्सालयक तालीि प्दान गरी रोजगारीका अ्सरहरूिा पहुचँ ल्सतार तथा आतिलनभ्यर बनाउनदे काय्यक्रिहरूलाई 
प्ाथलिकता लदइनदेछ,

10= जनजालतहरूको भािा, लललप र संसकृलतको जगषेना गददै आलद्ासी जनजालत हकलहत संरक्ण र प््धि्यनिा जो्ड 
लदइनदेछ,

11= नगरपाललका लभत्र हुनदे ल्लभनन अ्सरहरूिा सिा्देिी आरक्णलाई आतिासात गरी लाग ूगररनदेछ,

12= अलपसंखयक, दललत तथा ल्पनन ्ग्यलाई प्तयक् लाभ हुनदे तथा सीपिलूक काय्यक्रि संचालन गररनदेछ,

13= जयदेष्ठ नागररकको अनभु् र सीपलाई सािालजक तथा आलथ्यक ल्कासको काय्यिा उपयोग गन्य जयदेष्ठ नागररक 
अक्य कोिलाई लनरनतरता लददँ ैसािालजक सरुक्ा र लनःिलुक औिधी ल्तरणको काय्यलाई लनरनतरता लदइनदेछ,

14= ६८ ्ि्य उिदेर नाघदेका जदेष्ठनागररकलाई स्ास्थय लबिा िलूक नगरपाललकालदे नै वयहोनषेछ । साथै सिाजिा ल्लिष्ठ 
योगदान पयुा्यउनदे जदेष्ठ नागररकहरूलाई समिान गररनदेछ,

15= सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका ््डा नं� ५ सथीत दललत छात्रा्ासलाई िि्यत समभार ए्ि ्सलु्धा समपनन बनाई 
प्भा्कारी रुपिा संचालनिा लयाइनदेछ,
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आदरणीय सभाधयक्जय,ू

अब ि योजना छनौटका आधारहरू लनमनअनसुार रहदेको कुरा प्सततु गन्य चाहनछु ।

४) योजना छनौटका आधारि�

यो पञच्िवीय नीलत तथा काय्यक्रि (२०७९-२०८४) लनिा्यण गदा्य नदेपालको संल्धान, सथानीय सरकार सञचालन ऐन 
२०७४, (संिोधन सलहत), अनतर सरकारी ल्त्त वय्सथापन ऐन २०७४, नगरपाललकाका योजना तजु्यिा समबनधी िाग्यदि्यन 
(पररिाज्यन सलहत) २०७४, लदगो ल्कासको रणनीलत, १५ औ ँपञच्िवीय योजना र यस नगरपाललकाका बजदेटका क्देत्र तथा 
सीिालदे लनलद्यटि गरदेका योजना तजु्यिा प्कृयालाई आधार िालनएको छ । सङ्घीय सरकार र प्ददेि सरकारद्ारा प्सततु नीलत 
काय्यक्रि तथा बजदेट र जनप्लतलनलधहरूको छलफल तथा ल्लभनन चरणिा पदेि गरदेका लन्देदनहरू साथै नगरसभा सदसयहरूलदे 
सथानीयहरूसँग सङ्कलन गररएका िागहरूलाई सिदेत सिा्देि गरी योजना छनौट गररएको छ ।

16= लहसंा तथा दवुय्य्हारिा परदेका ्ग्यलाई संरक्ण, उपचार र िनोपरािि्य तथा काननुी सहायता उपलबध गराइनदेछ,

योजना लल� र्डा र नगर स्रीय

सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका
नगर काय्यपाललकाको काया्यलय, सोलखुमुबु

काया्यलयको को्ड : ८०१०९४०१३००
Budget appropriation in accordance with program / project

 आ.व. : २०७९/८०

लस.नं.
काय्यक्रम / आयोजना /
लक्रयाकलापको नाम

उप षेित्र स्ो्
जममा वजेट
लवनीयोजन

८०१०९४०११०१ सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका

१ पाररश्लिक कि्यचारी
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

४,३०,४२,२४६�३९

२ पोिाक
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

१२,९०,०००

३ सथानीय भत्ता
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

२५,०९,३२०

चिालु
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४ िहगंी भत्ता
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

२०,६४,०००

५ लफल्ड भत्ता
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

५,००,०००

६ रािन भत्ता
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

५,४०,०००

७ पदालधकारीअनय सलुबधा
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

९५,००,०००

८ कि्यचारी कलयाण कोि
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

१०,००,०००

९ काया्यलयको ल्जलुी िहिलु
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

५,००,०००

१०
पानी तथा लबजलुी स्डक बत्ती िहिलु 
भकु्तानी

काया्यलय 
सञचालन तथा 

प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

१८,००,०००

११ संचार िहसलु
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

४,००,०००

१२
संचार िहसलु नमु्रु नदेटको ल्गत 
आ�्को भकु्तानी

काया्यलय 
सञचालन तथा 

प्िासलनक
आनतररक श्ोत - नगद १३,००,०००

१३ इनधन (काया्यलय प्योजन)
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

१,००,००,०००

१४ लबिा तथा न्ीकरण खच्य
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

१७,००,०००

१५
परा्डो गा्डी टायर खरीद नदेिनल टायर 
भकु्तानी ्ाँकी

काया्यलय 
सञचालन तथा 

प्िासलनक
आनतररक श्ोत - नगद १,०४,५२५

१६
प्ा्डो गा्डी िि्यतको लनचिल अटो 
्क्य सप र ल्नायक अटो ्क्य सप 
भकु्तानी बाँकी

काया्यलय 
सञचालन तथा 

प्िासलनक
आनतररक श्ोत - नगद ५,२४,८८५
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१७
िदेलिनरी तथा औजार िि्यत समभार 
तथा सञचालन खच्य

काया्यलय 
सञचालन तथा 

प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

६०,००,०००

१८
अनय काया्यलयको समपलत्तहरूको 
संचालन तथा समभार खच्य

काया्यलय 
सञचालन तथा 

प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

२०,००,०००

१९ िसलनद तथा काया्यलय सािाग्ी
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

३०,००,०००

२० पसुतक तथा सािग्ी खच्य
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

३,००,०००

२१ इनधन - अनय प्योजन
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

३,००,०००

२२
पत्रपलत्रका, छपाई तथा सचूना प्कािन 
खच्य

काया्यलय 
सञचालन तथा 

प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

९,००,०००

२३ सदे्ा र परािि्य खच्य
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

५,००,०००

२४
करार सदे्ा िलुक सचुना प्ल्लध 
अलधकृत /कृिी /पि ुप्ाल्लधक नपगु 
तल्

काया्यलय 
सञचालन तथा 

प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

१४,९१,०००

२५
फोहोर िलैा वय्सथापनिा संलगन 
कि्यचारी पाररश्िीक

काया्यलय 
सञचालन तथा 

प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

८,००,०००

२६ बाल कक्ा लिक्कको थप तल्
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

३२,५०,०००

२७
््डा नं� ६ को कम्यटुर अपरदेटरको 
२०७९ असारको छुट पाररश्िीक

काया्यलय 
सञचालन तथा 

प्िासलनक
आनतररक श्ोत - नगद २०,८३३

२८
्ाङछु िदेिोरीयल असपताल टाल्टङ 
जनिक्ती तल् भत्ता तथा ल्ल्ध खच्य

िालनत तथा 
सवुय्सथा

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

३०,००,०००

२९
सहरी स्ास्थय कदे नद्र जैद,ु सािदुालयक 
स्ास्थय ईकाइ घनुसा र नालजङ गाँउ घर 
ल्ललनक संचालन

स्ास्थय
राजस् बाँ्डफाँ्ड - 

सङ्घीय सरकार - नगद
१९,००,०००
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३० अनय सदे्ा िलुक
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

५०,०००

३१

४० ्ि्य िालथको सबै नगर बालसहरुलाई 
उचच रक्तचाप, िटुु रोग, िधिुदेह, 
िगृौला रोग, श्ासप्स्ास रोग, रगत 
पररक्ण तथा पाठदेघरको ्यानसर 
लसक्रलनङ काय्यक्रि

स्ास्थय आनतररक श्ोत - नगद १०,००,०००

३२
IEMIS अधया्लधक अलभिलुख 
काय्यक्रि

लिक्ा
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
५०,०००

३३
कक्ा (१-३) िा लिक्ण गनषे 
ल्द्ालयका लिक्कहरुको लालग 
एलककृत लसकाइ सहलजकरण ताललि

लिक्ा आनतररक श्ोत - नगद ५,००,०००

३४ घाँस ल्उ लबतरण पिपुनछी ल्कास आनतररक श्ोत - नगद ३,००,०००

३५ प्�अ� बैठक गोसठी लिक्ा आनतररक श्ोत - नगद २,००,०००

३६

पोिण खोप र सरुक्ीत िाततृ् सम्नधी 
काय्यिा नगपाललका लभत्रका उतकृटि 
काय्य गनषे साल्क ९ ्टा गाल्सहरु्ाट 
१ /१ जनाका दरलदे ९ जना स्ास्थय 
स्य सदेल्काहरुलाइ प्ोतसहान स्रुप 
परुुसकृत गन्य

स्ास्थय आनतररक श्ोत - नगद १,००,०००

३७
फलन्यचर साउण्ड लससटि िदेनदोपाकदे  
दललत

भािा तथा 
संसकृलत

राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 
सरकार - नगद

२,००,०००

३८
लामसोती खानदेपानी िि्यत तथा भा्डा 
्त्यन तथा फलन्यचर खरीद

३,००,०००

३९
लतनासा भजुदेल गठुीलाई भाँ्डाकु्डा र 
फलन्यचर खरीद

भािा तथा 
संसकृलत

आनतररक श्ोत - नगद २,००,०००

४०
ल्द्ाथवी लसकाई िलूयङ्कन अलभलदेख 
फारि पलुसतका कक्ा (१-३) समिको 
ल्द्ालथ्यका लालग पसुतक खरीद

लिक्ा आनतररक श्ोत - नगद २,२०,०००

४१
ल्पद ्जोलखि नयनूीकरण समबनधी 
ताललि

िासन प्णाली आनतररक श्ोत - नगद २,००,०००

४२ ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य अलतलथ सतकार
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

४,००,०००

४३ िलैक्क पात्रो लनिा्यण लिक्ा
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
१,००,०००
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४४ सचूना प्ल्लध
प्िासकीय 
सिुासन

राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 
सरकार - नगद

३,५५,५६६

४५ सचूना प्ल्लध
प्िासकीय 
सिुासन

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

११,४४,४३३�६१

४६ सचुना संचार सहयोग काय्यक्रि
सािालजक सरुक्ा 

तथा संरक्ण
राजस् बाँ्डफाँ्ड - 

सङ्घीय सरकार - नगद
२५,००,०००

४७ सथानीय पाठ्यक्रिको पसुतक छपाई लिक्ा आनतररक श्ोत - नगद २,००,०००

४८ सिता सकुल लिक्ा आनतररक श्ोत - नगद ४,००,०००

४९

सरुलक्त िाततृ् तथा न्जात लिि ु
स्ास्थय प््ध्यनका लालग अनिी धिारा 
सतुकदे री िलहलाको घरैिा स्ास्थय 
पररक्ण तथा जनप्लतलनलध बाट 
कोिदेली सलहत भदेट

स्ास्थय आनतररक श्ोत - नगद ५,००,०००

५० सिुासन प््धि्यन काय्यक्रि
सािालजक सरुक्ा 

तथा संरक्ण
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
१५,००,०००

५१
साझदेदारीिा स्ास्थय लिल्र काय्यक्रि 
संचालन

स्ास्थय आनतररक श्ोत - नगद ४,००,०००

५२
सािदुालयक घर पालु् ा कुकुरहरुको 
बनधयाकरण तथा रदेल्ज ल्रुधि खोप 
लिल्

पिपुनछी ल्कास आनतररक श्ोत - नगद ५,००,०००

५३
लस�लस�्यािदेरा (जोर बौधि, सललरी 
बसपाक्य , एपवोट)

िालनत तथा 
सवुय्सथा

आनतररक श्ोत - नगद १०,००,०००

५४ अनगुिन, िलूयाङ्कन खच्य
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

६,००,०००

५५ भ्रिण खच्य
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

१९,००,०००

५६
कि्यचारी तथा पदालधकारी अधययन 
अ्लोकन अनय भ्रिण खच्य

काया्यलय 
सञचालन तथा 

प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

६,००,०००

५७ सरु्ा भ्रिण खच्य
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

२,००,०००

५८ ल्ल्ध खच्य
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

१५,००,०००
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५९ सभा सञचालन खच्य
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

६,००,०००

६०
काया्यलयलदे भाा्डािा ललएकादे घरको 
घरभा्डा

काया्यलय 
सञचालन तथा 

प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

१७,००,०००

६१ अनय भा्डा
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

१५,००,०००

८०१०९४०१२०१ सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका व्डा नं. १

६१
टाल्सनद ुिा�ल्� अलतररक्त काय्यक्रि 
संचालन

काया्यलय 
सञचालन तथा 

प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 
सरकार - नगद

२,५०,०००

६२
ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य छुलयाि ुआिा 
सिहू

काया्यलय 
सञचालन तथा 

प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 
सरकार - नगद

२,५०,०००

६३ ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� १
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

आनतररक श्ोत - नगद ३,००,०००

६४ ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� १
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

२,००,०००

८०१०९४०१२०२ सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका व्डा नं. २

६५
कृिी ल्कास सम्नधी काय्यक्रि ल्ल्ध 
काय्यक्रि ््डा नं� २

कृलि
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
५०,०००

६६ ््डा काया्यलय वय्सथापन
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 
सरकार - नगद

१,५०,०००

६७ ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� २
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

आनतररक श्ोत - नगद ३,००,०००

६८ ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� २
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

२,००,०००

६९
लिक्ा सम्नधी ल्ल्ध काय्यक्रि ््डा 
नं� २

लिक्ा
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
२,००,०००
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७०
स्ास्थय सम्नधी ल्ल्ध काय्यक्रि 
््डा नं� २

स्ास्थय
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
१,००,०००

८०१०९४०१२०३ सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका व्डा नं. ३

७१
पोिण कोण्यरको लनिा्यण र स्ासथ 
चौकीको भौलतक िि्यत

स्ास्थय
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
२,५०,०००

७२
वय्सालयक खदेलत (लबउ लबजन) प््ध्यन 
तथा अलभिलुखकरण र लचया खदेलत 
अधययन काय्यक्रि

कृलि
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
२,५०,०००

७३ ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� ३
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

२,००,०००

७४ ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� ३
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

आनतररक श्ोत - नगद ३,००,०००

८०१०९४०१२०४ सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका व्डा नं. ४

७५
खोलाघारी तािाङ सदे्ा सिाज भ्निा 
्ाइरीङ

भ्न, आ्ास 
तथा सहरी 
ल्कास

राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 
सरकार - नगद

१,७०,०००

७६
तललो ल्�क� गठुी टोलकका लालग 
भौलतक सधुार

भािा तथा 
संसकृलत

राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 
सरकार - नगद

२,००,०००

७७ ल्पद ्वय्सथापन स्ास्थय
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
१,३०,०००

७८ ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� ४
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

२,००,०००

७९ ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� ४
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

आनतररक श्ोत - नगद ३,००,०००

८०१०९४०१२०५ सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका व्डा नं. ५

८० सािालजक पररचालन ््डा नं� ५
सािालजक सरुक्ा 

तथा संरक्ण
राजस् बाँ्डफाँ्ड - 

सङ्घीय सरकार - नगद
२,२०,०००

८१
क्देत्री ्ाहुन एकता सिाज ्सनतबजार 
भा्डा ्त्यन खरीद

भािा तथा 
संसकृलत

राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 
सरकार - नगद

१,४०,०००

८२
काया्यलय वय्सथापन िहरी स्ास्थय 
कदे नद्र जैदु

सािालजक सरुक्ा 
तथा संरक्ण

राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 
सरकार - नगद

१,००,०००
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८३
जनसधुार सािदुालयक संसथा भा्डा 
्त्यन खरीद

भािा तथा 
संसकृलत

राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 
सरकार - नगद

१,४०,०००

८४ ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� ५
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

२,००,०००

८५ ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� ५
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 
सरकार - नगद

३,००,०००

८०१०९४०१२०६ सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका व्डा नं. ६

८६ खदेलकुद सािाग्ी ल्तरण ््डा नं� ६
यु् ा तथा 
खदेलकुद

राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 
सरकार - नगद

१,००,०००

८७
दोपु्य आ�ल्�छुलयाि ुर जनसधुार 
आ�ल्�खोररया सटदेिनरी

लिक्ा
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
६०,०००

८८
लपकदे  हररयाली सािदुालयक संसथालाई 
भा्डाकु्डा र कुसवी खरीद ््डा नं� ६

भािा तथा 
संसकृलत

राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 
सरकार - नगद

१,००,०००

८९ िलहला सिहूहरुलाई कृलि ताललि कृलि
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
१,३०,०००

९० ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� ६
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

आनतररक श्ोत - नगद ३,००,०००

९१ ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� ६
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

२,००,०००

९२
सरुलक्त िाततृ्, पोिण तथा गाउँघर 
ल्ललनक संचालन ््डा नं� ६

स्ास्थय
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
२,००,०००

८०१०९४०१२०७ सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका व्डा नं. ७

९३
िलहला स्ािसदेल्का को लालग 
स्ास्थय लबिा

स्ास्थय
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
२५,०००

९४
््डा सतरीय भलल्ल रलनङ लिल्ड 
आयोजना

यु् ा तथा 
खदेलकुद

राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 
सरकार - नगद

४,००,०००

९५ ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� ७
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

२,००,०००

९६ ल्ल्ध खच्य ््डा नं� ७
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

आनतररक श्ोत - नगद ३,००,०००
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९७
सरुलक्त िाततृ् प््द््रधन तथा सतुकदे री 
भदेटघाट काय्यक्रि

स्ास्थय
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
२,००,०००

८०१०९४०१२०८ सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका व्डा नं. ८

९८ एमबलुदेनस संचालन तथा वय्सथापन स्ास्थय
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
३,००,०००

९९ ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� ८
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

आनतररक श्ोत - नगद ३,००,०००

१०० ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� ८
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

२,००,०००

१०१ स्ास्थय चौकी वय्सथापन स्ास्थय
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
२,००,०००

८०१०९४०१२०९ सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका व्डा नं. ९

१०२
गोरा खानी स्स्थय चौकी इनटनरनदेट 
खरीद

स्ास्थय
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
३५,०००

१०३
गोराखानी स्ास्थया चौकीिा पोिण 
तथा आिा सरुक्ा काय्यक्रि

स्ास्थय
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
१,३०,०००

१०४ ््डा सतरीय भललबल प्लतयोलगता
यु् ा तथा 
खदेलकुद

राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 
सरकार - नगद

१,२०,०००

१०५ ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� ९
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

२,००,०००

१०६ ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� ९
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

आनतररक श्ोत - नगद ३,००,०००

१०७
सोललदधुकुण्ड नगरपाललका ््डा नं�९ 
को १० टोलिा नागररक ््डापत्र

ल्त्तीय सिुासन
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
१,००,०००

८०१०९४०१२१० सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका व्डा नं.१०

१०८
कृलि ल्िदेिज् लनिनत्रणा िाटो पररक्ण 
तथा ््डा लभत्रका ल्ल्ध ल्धािा 
उतकृटिहरुलाई परुुसकार रकि ल्तरण

कृलि
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
१,७५,०००

१०९ पय्यटक प््धि्यन पय्यटन
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
२,००,०००
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११० िात ृसरुक्ा तथा पोिण काय्यक्रि स्ास्थय
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
१,२५,०००

१११ ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� १०
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

२,००,०००

११२ ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� १०
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

आनतररक श्ोत - नगद ३,००,०००

८०१०९४०१२११ साेलु दुधकुण्ड नगरपाललका व्डा न  ११

११३ पोिण काय्यक्रि स्ास्थय
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
५०,०००

११४ ल्लभनन पू् ्यधार िि्यत तथा अनय काय्य यातयात पू् ा्यधार
राजस् बाँ्डफाँ्ड - प्ददेि 

सरकार - नगद
४,००,०००

११५ ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� ११
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

आनतररक श्ोत - नगद ३,००,०००

११६ ल्ल्ध काय्यक्रि खच्य ््डा नं� ११
काया्यलय 

सञचालन तथा 
प्िासलनक

राजस् बाँ्डफाँ्ड - 
सङ्घीय सरकार - नगद

२,००,०००

११७
लसहकाली िाल्, लसहकाली आ� ल्�, 
बरबोट आ ल् लसद् आल्, लभिसदेनथान 
िा लब लाई कमयटुर ताललि (१ िलहनदे)

लिक्ा
राजस् बाँ्डफाँ्ड - 

सङ्घीय सरकार - नगद
१,००,०००

८०१०९४०१५११ सङ्घीय सरकारबाट हस्ान्रर् काय्यक्रम (शस ््य अनुदान)

११८

आधारभतू तहका स्ीकृत दर्नदीका 
लिक्क, राहत अनदुान लिक्कका 
लालग तलब भत्ता अनदुान (ल्िदेि 
लिक्ा पररिद अनतरगतका लिक्क/
कि्यचारीहरु सिदेत)

लिक्ा
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
१३,८७,००,०००

११९ एक पाललका एक भदेटदेररनरी ्डा्टर कृलि
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
४,८०,०००

१२०
एि� आइ्य� एस� अपरदेटर र लफल्ड 
सहायक पाररश्लिक, चा्डप््य खत्य तथा 
पोिाक खच्य

लैंलगक सिानता 
तथा सािालजक 
सिा्देिीकरण

आई ल्ड ए - सोधभना्य 
हुनदे ऋण (्ैददेलिक)

६,३०,०००

१२१
कृलि तथा पि ुसदे्ाका एक गाँउ एक 
प्ाल्लधकहरुको तल् भत्ता

कृलि
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
११,००,०००



45 दशौँ नगरसभामा प्रस्तुत नीतत तथा कार्यक्रम

१२२
प्ारलमभक बाल ल्कास 
सहजकता्यहरुको पाररश्लिक तथा 
ल्द्ालय कि्यचारी वयबसथापन अनदुान

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य अनदुान 
(्ैददेलिक)

१७,१९,०००

१२३
प्ारलमभक बाल ल्कास 
सहजकता्यहरुको पाररश्लिक तथा 
ल्द्ालय कि्यचारी वयबसथापन अनदुान

लिक्ा
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
९८,३३,०००

१२४
प्ारलमभक बाल ल्कास 
सहजकता्यहरुको पाररश्लिक तथा 
ल्द्ालय कि्यचारी वयबसथापन अनदुान

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य हुनदे ऋण 
(्ैददेलिक)

३५,५६,०००

१२५ प्ाल्लधक सहायकको तल्
श्ि तथा 
रोजगारी

आई ल्ड ए - सोधभना्य 
हुनदे ऋण (्ैददेलिक)

३,९३,०००

१२६
िाधयलिक तह कक्ा (९-१०) िा 
अङ्ग्देजी, गलणत र ल्ज्ान ल्ियिा 
लिक्ण सहयोग अनदुान

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य अनदुान 
(्ैददेलिक)

१,०५,०००

१२७

िाधयलिक तहका स्ीकृत दर्नदीका 
लिक्क, राहत अनदुान लिक्क लालग 
तलब भत्ता अनदुान (ल्िदेि लिक्ा 
पररिद अनतरगतका लिक्क/कि्यचारी, 
प्ाल्लधक धारका प्लिक्क सिदेत)

लिक्ा
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
३,१३,००,०००

१२८ रोजगार संयोजकको तल्
श्ि तथा 
रोजगारी

नदेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

४,९४,०००

१२९ रोजगार सहायकको तलब
श्ि तथा 
रोजगारी

आई ल्ड ए - सोधभना्य 
हुनदे ऋण (्ैददेलिक)

३,९३,०००

१३०

सथानीय तहका स्ास्थय चौकी, प्ा�
स्ा�कदे � र असपतालहरुिा काय्यरत 
कि्यचारीहरुको तल्, िहगी भत्ता, 
सथानीय भत्ता, पोिाकलगायत 
प्िासलनक खच्य सिदेत

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
२,९८,००,०००

१३१ कृलि सनातक करार कृलि
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
४,८०,०००

१३२ प्ाल्लधक सहायकको पोसाक
श्ि तथा 
रोजगारी

आई ल्ड ए - सोधभना्य 
हुनदे ऋण (्ैददेलिक)

१०,०००

१३३

रालष्ट्रय िलहला स्ास्थय स्यंसदेल्का 
काय्यक्रि (पोिाक प्ोतसाहन, यातायात 
खच्य, ्ालि्यक सलिक्ा गोष्ठी र लद्स 
िनाउनदे खच्य सिदेत)

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
२०,००,०००
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१३४ रोजगार संयोजकको पोसाक
श्ि तथा 
रोजगारी

नदेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१०,०००

१३५ रोजगार सहायकको पोिाक भत्ता
श्ि तथा 
रोजगारी

आई ल्ड ए - सोधभना्य 
हुनदे ऋण (्ैददेलिक)

१०,०००

१३६ प्ाल्लधक सहायकको सथानीय भत्ता
श्ि तथा 
रोजगारी

आई ल्ड ए - सोधभना्य 
हुनदे ऋण (्ैददेलिक)

१,१६,०००

१३७ रोजगार संयोजकको सथानीय भत्ता
श्ि तथा 
रोजगारी

नदेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१,७८,०००

१३८ रोजगार सहायको सथानीय भत्ता
श्ि तथा 
रोजगारी

आई ल्ड ए - सोधभना्य 
हुनदे ऋण (्ैददेलिक)

१,१६,०००

१३९
एि� आइ्य� एस� अपरदेटर र लफल्ड 
सहायको लालग सञचार खच्य

लैंलगक सिानता 
तथा सािालजक 
सिा्देिीकरण

आई ल्ड ए - सोधभना्य 
हुनदे ऋण (्ैददेलिक)

७,०००

१४०
सञचार सािाग्ी प्सारण तथा छपाइ्य 
(सञचार र पँहुच अलभयान सञचालान)

लैंलगक सिानता 
तथा सािालजक 
सिा्देिीकरण

आई ल्ड ए - सोधभना्य 
हुनदे ऋण (्ैददेलिक)

१,५०,०००

१४१
िदेलिनरी आजार तथा फलन्यचर िि्यत 
समभार (सदे्ा कदे नद्र सञचालानाथ्य)

लैंलगक सिानता 
तथा सािालजक 
सिा्देिीकरण

आई ल्ड ए - सोधभना्य 
हुनदे ऋण (्ैददेलिक)

८४,०००

१४२
िसलनद सािान खरीद (सदे्ा कदे नद्र 
सञचालानाथ्य)

लैंलगक सिानता 
तथा सािालजक 
सिा्देिीकरण

आई ल्ड ए - सोधभना्य 
हुनदे ऋण (्ैददेलिक)

१,८०,०००

१४३ रोजगार सदे्ा कदे नद्रको सँचालन खच्य
श्ि तथा 
रोजगारी

आई ल्ड ए - सोधभना्य 
हुनदे ऋण (्ैददेलिक)

२,६५,०००

१४४
CBIMNCI काय्यक्रि (काय्यक्रि 
सलिक्ा, सथलगत अनलुिक्ण, सिता 
तथा पहुच काय्यक्रि)

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
५,००,०००

१४५

अनय ल्ल्ध खच्य - आयोजना, 
सािालजक सरुक्ा तथा घटना 
दता्य समबनधी ल्लभनन बैंठकको 
लचयापानलगायतको खच्य

लैंलगक सिानता 
तथा सािालजक 
सिा्देिीकरण

आई ल्ड ए - सोधभना्य 
हुनदे ऋण (्ैददेलिक)

५९,०००

१४६
आ�्� 2078/79 िा सथापना भएको 
सयाउ/ओखर बाली पकदे ट ल्कास 
काय्यक्रिको लनरन ्तरता

कृलि
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
६,००,०००

१४७
आ�्� 207९/८० िा नयाँ आलबुाली 
पकदे ट ल्कास काय्यक्रि सञ ्चालन

कृलि
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
१२,००,०००
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१४८

आकलसिक अ्सथािा औसलध ए्ि ्
लयाब सािाग्ी ढु्ानी, रदेकल्ड्यङ तथा 
ररपोलट्यङका लालग फि्य फरिदेट छपाइ, 
ई-लट�लब रलजसटरअधया्लधक, ल्श्व 
क्यरोग लद्स समबनधी काय्यक्रि, 
सथलगत अनलुिक्ण तथा सपुरर्देक्ण, 
क्यरोगका काय्यक्रिको अध्य बालि्यक 
सलिक्ा तथा कोहट्य ल्ि्

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
१,५३,०००

१४९
आखँा, नाक, कान, घांटी तथा िखु 
स्ास्थय सम्लनध अलभिखुीकरण

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
१,००,०००

१५०
आधारभतू तथा आकलसिक स्ास्थय 
सदे्ाको लालग औिलध खरीद

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
१४,६०,०००

१५१
आधारितु तह कक्ा (६-८) िा 
अङ्ग्देजी,गलणत र ल्ज्ान ल्ियिा 
लिक्ण सहयोग अनदुान

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य अनदुान 
(्ैददेलिक)

३,३५,०००

१५२
आधारितु तह कक्ा (६-८) िा 
अङ्ग्देजी,गलणत र ल्ज्ान ल्ियिा 
लिक्ण सहयोग अनदुान

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य हुनदे ऋण 
(्ैददेलिक)

६,८२,०००

१५३
आधारितु तह कक्ा (६-८) िा 
अङ्ग्देजी,गलणत र ल्ज्ान ल्ियिा 
लिक्ण सहयोग अनदुान

लिक्ा
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
१८,८२,०००

१५४ इलप्डदेलियोलोलजकल ररपोलट्यङ्ग कृलि
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
२०,०००

१५५

औलो तथा कालाजार िाहािारी हुनदे 
क्देत्रको छनौट गरी लबिालद छक्य नदे 
(रदेसपोनसीभ सप्देइङ सिदेत), लकटजनय 
रोग लनयनत्रण काय्यक्रिको अनगुिन 
ए्ि ्िलूयाङ्कन तथा लकटजनय 
रोग लनयनत्रणका लालग बहुलनकाय 
अनतरलक्रया गनषे

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
३०,०००

१५६ कृलत्रि गभा्यधान लिसन काय्यक्रि कृलि
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
२,००,०००

१५७
कमयलुनलट ्डट्स काय्यक्रि काय्यक्रि 
संचालन, र स्ास्थयकलि्यहरू लाइ 
क्यरोग िो्ुडलर ताललि

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
२६,०००
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१५८

क्यरोगका जोलखि सिहू तथा स्ासथ 
सदे्ाको पहुच कि भएका सिदुायिा 
सकृय क्यरोग खोजप्डताल काय्यक्रि। 
घरपरर्ारका सदसयहरूको समपक्य  
पररक्ण, ए्ि ्पाँच ्ि्य िलुनका 
बालबालीिा क्यरोग रोकथाि समबनधी 
टी�लप�टी� काय्यक्रि

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
१,२१,०००

१५९
कृलि, पिपुनछी तथा ितसय त्थयाकं 
अधया्लधक काय्यक्रि

कृलि
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
१,००,०००

१६० लकसान सचूीकरण काय्यक्रि कृलि
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
३,००,०००

१६१

कोलभ्ड १९लगायत ल्लभनन 
िहािारीजनय रोगहरुको रोकथाि, 
लनयनत्रण तथा लनगरानीका लालग 
सरोकार्ाला सँगको अनतरलक्रया तथा 
RRT, स्ास्थयकिवी पररचालन

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
५०,०००

१६२

कोलभ्ड १९ ल्रुधि खोप अलभयान तथा 
बसुटर खोप सिदेत संचालन बय्सथापन 
खच्य (पाललकासतररय योजना र 
पाललका तथा स्ास्थय ससथा सतररय 
सपुरर्देक्ण)

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
३,०९,०००

१६३

कोलभ्ड-१९ बाट पगुदेको िलैक्क 
क्लतको पररपरुण तथा अनय ल्पदको 
सियिा लसकाइ लनरनतरताका लालग 
काय्यक्रि

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य हुनदे ऋण 
(्ैददेलिक)

१,१८,०००

१६४

कोलभ्ड-१९ बाट पगुदेको िलैक्क 
क्लतको पररपरुण तथा अनय ल्पदको 
सियिा लसकाइ लनरनतरताका लालग 
काय्यक्रि

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य अनदुान 
(्ैददेलिक)

५८,०००

१६५

कोलभ्ड-१९ बाट पगुदेको िलैक्क 
क्लतको पररपरुण तथा अनय ल्पदको 
सियिा लसकाइ लनरनतरताका लालग 
काय्यक्रि

लिक्ा
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
३,२४,०००

१६६ खायन आल ुउतपादन काय्यक्रि कृलि
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
१५,२०,०००
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१६७

गररबी लन्ारणका लालग लघ ुउद्ि 
ल्कास काय्यक्रि संचालन लनदषेलिका, 
२०७७ बिोलजि उद्िीको सतरोननती 
(आ्शयकता पलहचानका आधारिा 
पनुता्यजगी र ए्डभानस सीप ल्कास 
ताललि काय्यक्रि)

उद्ोग
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
४,८०,०००

१६८

गररबी लन्ारणका लालग लघ ुउद्ि 
ल्कास काय्यक्रि संचालन लनदषेलिका, 
२०७७ बिोलजि लघ ुउद्ि ल्कास 
िो्डदेलिा नयाँ लघ ुउद्िी लसज्यना गनषे

उद्ोग
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
२३,८०,०००

१६९
तोलकएका ल्द्ाथवीको लद्ा खाजाका 
लालग ल्द्ालयलाई अनदुान

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य अनदुान 
(्ैददेलिक)

१०,५७,०००

१७०
तोलकएका ल्द्ाथवीको लद्ा खाजाका 
लालग ल्द्ालयलाई अनदुान

लिक्ा
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
५९,३६,०००

१७१
तोलकएका ल्द्ाथवीको लद्ा खाजाका 
लालग ल्द्ालयलाई अनदुान

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य हुनदे ऋण 
(्ैददेलिक)

२१,५२,०००

१७२
द सिल ्ल्ड, (अनाथ बालबालीका 
तथा िलहला समबनधी)

लैंलगक सिानता 
तथा सािालजक 
सिा्देिीकरण

नदेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१०,००,०००

१७३

लनयलित खोप सदुृढीकरण, पणू्य खोप 
सलुनचितता र दीगोपनाको लालग 
सकु्ियोजना अद्ा्लधक २ लदन र 
सरसफाई प्बद््रधन ्याकदे ज पनु्यताजगी 
ताललि १ लदन गरी ३ लदन ए्ि ्
पणू्यखोप न�पा�, गा�पा� सलुनलचितताको 
लालग सथालनय तह, ््डा, खोप सिन्य 
सलिती तथा न्लन्ालच्यत जनप्लतलन

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
२,७८,०००

१७४ प्जनन ्रुगणता स्ास्थय सदे्ा स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
८०,०००

१७५

प्लत ल्द्ाथवी लागतका आधारिा 
लसकाइ सािग्ी तथा ल्डलजटल 
लसकाइ सिाग्ी वय्सथाका लालग 
ल्द्ालयलाइ अनदुान

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य हुनदे ऋण 
(्ैददेलिक)

७,२९,०००

१७६

प्लत ल्द्ाथवी लागतका आधारिा 
लसकाइ सािग्ी तथा ल्डलजटल 
लसकाइ सिाग्ी वय्सथाका लालग 
ल्द्ालयलाइ अनदुान

लिक्ा
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
२०,११,०००
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१७७

प्लत ल्द्ाथवी लागतका आधारिा 
लसकाइ सािग्ी तथा ल्डलजटल 
लसकाइ सिाग्ी वय्सथाका लालग 
ल्द्ालयलाइ अनदुान

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य अनदुान 
(्ैददेलिक)

३,५८,०००

१७८
परर्ार लनयोजन लकिोर लकिोरी तथा 
प्जनन ्स्ास्थय काय्यक्रि

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
३,२०,०००

१७९
पि ुसदे्ा ल्भाग र प्ाददेलिक लनकायिा 
पिपुनछी त्थयाङ्क तथा पि ुसदे्ाका 
काय्यक्रिको प्गलत ररपोलट्यङ

कृलि
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
२०,०००

१८०

पिपुंक्ी आदीबाट हुनदे ईनफुएनजा, 
ब्ड्य फल,ु AMR, लसलटिसकवोलसस, 
ट्सो्लाजिोलसस आलद ल्लभनन 
सरु्ारोग समबलनध रोकथाि तथा 
लनयनत्रणका लालग सचदेतना काय्यक्रि

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
२०,०००

१८१
पिपुनछी रोगको अन्देिण, निनुा 
सङ्कलन तथा प्देिण

कृलि
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
१०,०००

१८२

पाललका सतरिा स्ास्थय संसथाहरुको 
िालसक बैठक, स्ास्थय काय्यक्रिहरुको 
्डाटा भदेररलफकदे िन ए्ि ्गणुसतर सधुार 
साथै अध्यबालि्यक ए्ि ्बालि्यक सलिक्ा

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
२,१५,०००

१८३

पाललकाहरुिा स्ीकृत 
लनदषेलिकाअनसुार गलठत rapid 
response team तथा risk 
communication and 
community engagement team 
लाई अलभिलुखकरण, िहािारी/
जनस्ास्थयिा असर पनषे घटनाहरुको 
बयबसथापनका लालग कलमतिा ्ि्यिा 
दईु पटक समबनधीत सरोकार्ालाहरु 
सिदेतको सहभालग

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
१,००,०००

१८४
पोपण ल्िदेि (स्ास्थय) क्देत्रका 
काय्यक्रि सञचालन

प्िासकीय 
सिुासन

नदेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१,५०,०००

१८५ पोिण काय्यक्रि स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
४,०३,०००

१८६

पोिण सं्देदनिील (खानदेपानी तथा 
सरसफाइ, कृलि, पिसुदे्ा, िलहला 
तथा बालबालीका, लिक्ा र िासकीय 
प््नध) क्देत्रका काय्यक्रिहरू सञचानल)

प्िासकीय 
सिुासन

नदेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१,५०,०००
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१८७ ितसय लिसन काय्यक्रि कृलि
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
१९,७०,०००

१८८

िात ृतथा न्लिि ुकाय्यक्रि अनतग्यत 
आिा सरुक्ा, गभ््य ती, रक्तसंचार, 
उतप्देरणा सदे्ा, नयानो झोला र लनःिलुक 
गभ्यपतन काय्यक्रि

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
१०,८०,०००

१८९ िात ृतथा न्लिि ुकाय्यक्रि संनचालन स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
२०,३०,०००

१९०
िाधयलिक तह कक्ा (९-१०) िा 
अङ्ग्देजी,गलणत र ल्ज्ान ल्ियिा 
लिक्ण सहयोग अनदुान

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य हुनदे ऋण 
(्ैददेलिक)

२,१५,०००

१९१
िाधयलिक तह कक्ा (९-१०) िा 
अङ्ग्देजी,गलणत र ल्ज्ान ल्ियिा 
लिक्ण सहयोग अनदुान

लिक्ा
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
५,९२,०००

१९२
िास ुजाँच ऐन काया्यन्न सहलजकरण 
काय्यक्रि

कृलि
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
१०,००,०००

१९३ रैथानदे बाली प््धि्यन काय्यक्रि कृलि
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
१०,००,०००

१९४
राष्ट्रपलत रलनङ लसल्ड प्लतयोलगता 
(सथानीय तहसतरीय)

यु् ा तथा 
खदेलकुद

नदेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

१,००,०००

१९५ रोजगारी लसज्यना (आई�ल्ड�ए�)
श्ि तथा 
रोजगारी

आई ल्ड ए - सोधभना्य 
हुनदे ऋण (्ैददेलिक)

३०,९७,०००

१९६ रोजगारी लसज्यना (नदेपाल सरकार)
श्ि तथा 
रोजगारी

नदेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

५२,१८,०००

१९७
ल्द्ालय सञचालन तथा वय्सथापन 
अनदुान

लिक्ा
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
२५,२०,०००

१९८
ल्द्ालय सञचालन तथा वय्सथापन 
अनदुान

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य हुनदे ऋण 
(्ैददेलिक)

९,१३,०००

१९९
ल्द्ालय सञचालन तथा वय्सथापन 
अनदुान

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य अनदुान 
(्ैददेलिक)

४,४९,०००
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२००

ल्द्ालय स्ास्थय लिक्ा/आिा 
सिहू तथा िलहला स्ास्थय स्यं 
सदेल्काहरुका लालग सािालजक बय्हार 
परर्त्यन काय्यक्रि

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
७५,०००

२०१
ल्द्ालयिा िलैक्क गणुसतर 
सदुृढीकरण ए्ि ्काय्यसमपादनिा 
आधाररत प्ोतसाहन अनदुान

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य हुनदे ऋण 
(्ैददेलिक)

१६,३५,०००

२०२
ल्द्ालयिा िलैक्क गणुसतर 
सदुृढीकरण ए्ि ्काय्यसमपादनिा 
आधाररत प्ोतसाहन अनदुान

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य अनदुान 
(्ैददेलिक)

८,०३,०००

२०३
ल्द्ालयिा िलैक्क गणुसतर 
सदुृढीकरण ए्ि ्काय्यसमपादनिा 
आधाररत प्ोतसाहन अनदुान

लिक्ा
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
४५,१२,०००

२०४
ल्भागलदे उपलवध गराउनदे ल्लध/
पद्लतअनसुार ््डा सतरबाट घटना दता्य 
सप्ताह अलभयान सञचालन

लैंलगक सिानता 
तथा सािालजक 
सिा्देिीकरण

आई ल्ड ए - सोधभना्य 
हुनदे ऋण (्ैददेलिक)

७०,०००

२०५

ल्लभनन सरु्ारोग, नसनषे रोग, 
जनुोलटक, िानलसक स्ास्थय समबलनध 
अनतरलक्रया काय्यक्रि तथा लद्सहरु 
(Hypertension, Diabetes, 
COPD, Cancer Days, आतिहतया 
रोकथाि लद्स, िानलसक स्ास्थय 
लद्स, अलजाईिर लद्स, रदेलबज 
लद्स, ल्श्व औलो लद्स) िनाउनदे

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
१,००,०००

२०६

िलैक्क पहुचँ सलुनलचितता, 
अनौपचाररक तथा ्ैकललपक लिक्ा 
काय्यक्रि (परमपरागत ल्द्ालय, 
्ैकललपक ल्द्ालय, साक्रता र 
लनरनतर लिक्ाका काय्यक्रि सिदेत)

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य अनदुान 
(्ैददेलिक)

४,३७,०००



53 दशौँ नगरसभामा प्रस्तुत नीतत तथा कार्यक्रम

२०७

िलैक्क पहुचँ सलुनलचितता, 
अनौपचाररक तथा ्ैकललपक लिक्ा 
काय्यक्रि (परमपरागत ल्द्ालय, 
्ैकललपक ल्द्ालय, साक्रता र 
लनरनतर लिक्ाका काय्यक्रि सिदेत)

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य हुनदे ऋण 
(्ैददेलिक)

८,८९,०००

२०८

िलैक्क पहुचँ सलुनलचितता, 
अनौपचाररक तथा ्ैकललपक लिक्ा 
काय्यक्रि (परमपरागत ल्द्ालय, 
्ैकललपक ल्द्ालय, साक्रता र 
लनरनतर लिक्ाका काय्यक्रि सिदेत)

लिक्ा
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
२४,५४,०००

२०९

समभावय उतपादनको उतपादकत् र 
बजार प्लतसपधा्य ्लृधि गन्यका लालग 
कलमतिा ५ जनाको सिहूिा प्लबलध 
हसतानतरण

उद्ोग
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
१,४०,०००

२१०
सलुत्यजनय पदाथ्य सदे्नको नयलूनकरण 
समबनधी सचदेतना काय्यक्रि

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
२५,०००

२११

स्ास्थय चौकी (आधारभतु स्ास्थय 
सदे्ा कदे नद्र) को नयनुति सदे्ा िापदण्ड 
काय्यक्रि (अलभिखुीकरण, सलिक्ा, 
फलो अप, अनगुिन तथा सदुृलधकरण 
सिदेत)

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
१,४०,०००

२१२
स्ास्थय सचूना साथै आइ एि य ू
सदुृढीकरण काय्यक्रि

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
६५,०००

२१३
ससथागत क्िता ल्कास,परीक्ा 
सञचालन ए्ि ्ल्द्ाथवी िलूयाङ्कन

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य अनदुान 
(्ैददेलिक)

१,०८,०००

२१४
ससथागत क्िता ल्कास,परीक्ा 
सञचालन ए्ि ्ल्द्ाथवी िलूयाङ्कन

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य हुनदे ऋण 
(्ैददेलिक)

२,२०,०००

२१५
ससथागत क्िता ल्कास,परीक्ा 
सञचालन ए्ि ्ल्द्ाथवी िलूयाङ्कन

लिक्ा
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
६,०९,०००

२१६
सािदुालयक ल्द्ालयका छात्राहरुलाई 
लनःिलुक सयालनटरी ्या्ड बय्सथापन

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य हुनदे ऋण 
(्ैददेलिक)

३,३७,०००
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२१७
सािदुालयक ल्द्ालयका छात्राहरुलाई 
लनःिलुक सयालनटरी ्या्ड बय्सथापन

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य अनदुान 
(्ैददेलिक)

१,६६,०००

२१८
सािदुालयक ल्द्ालयका छात्राहरुलाई 
लनःिलुक सयालनटरी ्या्ड बय्सथापन

लिक्ा
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
९,३०,०००

२१९
सा््यजलनक ल्द्ालयका ल्द्ाथवीहरुका 
लालग लनःिलुक पाठ्यपसुतक अनदुान

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य हुनदे ऋण 
(्ैददेलिक)

८,४४,०००

२२०
सा््यजलनक ल्द्ालयका ल्द्ाथवीहरुका 
लालग लनःिलुक पाठ्यपसुतक अनदुान

लिक्ा
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
२३,२८,०००

२२१
सा््यजलनक ल्द्ालयका ल्द्ाथवीहरुका 
लालग लनःिलुक पाठ्यपसुतक अनदुान

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य अनदुान 
(्ैददेलिक)

४,१५,०००

२२२
सा््यजलनक ल्द्ालयिा अधययनरत 
ल्द्ाथवीहरुका लालग छात्रबलृत्त 
(आ्ासीय तथा गैरआ्ासीय)

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य अनदुान 
(्ैददेलिक)

१,९०,०००

२२३
सा््यजलनक ल्द्ालयिा अधययनरत 
ल्द्ाथवीहरुका लालग छात्रबलृत्त 
(आ्ासीय तथा गैरआ्ासीय)

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� - 

सोधभना्य हुनदे ऋण 
(्ैददेलिक)

४,१०,०००

२२४
सा््यजलनक ल्द्ालयिा अधययनरत 
ल्द्ाथवीहरुका लालग छात्रबलृत्त 
(आ्ासीय तथा गैरआ्ासीय)

लिक्ा
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
१०,६९,०००

२२५
लहसंा लपल्डत िलहला तथा लकिोरी 
अलपकालीन सदे्ा कदे नद्र, सञचालन 
अनदुान

लैंलगक सिानता 
तथा सािालजक 
सिा्देिीकरण

नदेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

५,००,०००

२२६
एि� आइ्य� एस� अपरदेटर र लफल्ड 
सहायक ददेलनक भ्रिण भत्ता/यातायात 
खच्य/ईनधन

लैंलगक सिानता 
तथा सािालजक 
सिा्देिीकरण

आई ल्ड ए - सोधभना्य 
हुनदे ऋण (्ैददेलिक)

१,२०,०००

२२७
कोलभ्ड १९ को भयाल्सनको 
ल्डलजटाइजदेिन तथा ्य ूआर को्ड 
प्िालणकरण

स्ास्थय
नदेपाल सरकार - नगद 

अनदुान
१,२०,०००

८०१०९४०१५१२ सङ्घीय सरकारबाट हस्ान्रर् काय्यक्रम (लवषेश अनुदान)

२२८
फोहोर िलैा वय्सथापन (स्ारी साधन 
खरीद तथा आ्शयक पू् ा्यधार लनिा्यण)

भ्न, आ्ास 
तथा सहरी 
ल्कास

नदेपाल सरकार - नगद 
अनदुान

९०,००,०००
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सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका
नगर काय्यपाललकाको काया्यलय, सोलखुमुबु

काया्यलयको को्ड : ८०१०९४०१३००
Budget appropriation in accordance with program / project

पूजीग्

 आ.व. : २०७९/८०

लस.नं.
काय्यक्रम / आयोजना /
लक्रयाकलापको नाम

उप षेित्र स्ो्
जममा 

लवनीयोजन

८०१०९४०११०१ सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका

१
अनाथ तथा असहाय बालबालीका सरक्ण 
कदे नद्र

भ्न, आ्ास तथा 
सहरी ल्कास

राजस् 
बाँ्डफाँ्ड 
- सङ्घीय 

सरकार - नगद

२०,००,०००

२ आङपाङ दललतको लनिा्यणाधीन भ्न
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

४,००,०००

३ खोररया सािदुालयक लकचदेन भ्न लनिा्यणक
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१५,००,०००

४ गठुी भ्न िि्यत
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

५ गमुबा ्डाइलनङ लकचदेन (टल्सनद)ु
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३०,००,०००

६ गमु्ा लनिा्यण खामजदे
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१०,००,०००

७ गमु्ा लनिा्यण िोपङु
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१५,००,०००

८ गािा्य िा�ल्� पसुतकालय
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२१,००,०००

९ घनुसा चच्य पू् ्यधार लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

कुल जममा ४३,१४,०६,८०९
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१० ङगयरु उगषेन छोललङ गमुबा
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२०,००,०००

११ छदे्ार दललत भ्न
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१२ ्डाँफदे  यथु ्लब भ्न लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१३ तािाङ गमुबा फलािखानी
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२०,००,०००

१४ लतंगला दगुध प्िोधन कदे नद्र भ्न सिपरुक
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
आनतररक श्ोत 

- नगद
६,००,०००

१५ थदेल्चन सालमलङ होसटल लकचदेन
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१०,००,०००

१६ थलुङु राई सदे्ा सिाज भ्न लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१०,००,०००

१७ दललत छात्राबास पनुलनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१८ दललत सािदुालयक भ्न लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१९ ननुथला िाल् छात्र्ासा लकचन घर लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१०,००,०००

२० नदेिार िदेपा्य गठुी घर लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१०,००,०००

२१ लपकदे  सदे्ा कदे नद्र सािदुालयक भ्न
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

४०,००,०००

२२ फदे रा सािदुालयक भ्न
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१५,००,०००

२३
फललदे सािदुालयक भ्न लनिा्यण तथा जगगा 
खरीद

भ्न, आ्ास तथा 
सहरी ल्कास

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१५,००,०००

२४
बोलदो लपकदे  तािाङ सदे्ा सिाज भ्नको बाँकी 
काि

भ्न, आ्ास तथा 
सहरी ल्कास

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

२५ लभत्ताखक्य  सािदुालयक भ्न ्डाइलनङ
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१०,००,०००

२६ िगर गठुी भ्न
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००
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२७
िाठुङ सािदुालयक भ्नको ग्ाउन र गयालबन 
्ाल

भ्न, आ्ास तथा 
सहरी ल्कास

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१०,००,०००

२८ लिरलिरदे यथु ्लब भ्न लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१५,००,०००

२९
लािा काकवी सिाज सदे्ा संसथा लकचदेन टहरा 
तथा खानदेपानी लनिा्यण

भ्न, आ्ास तथा 
सहरी ल्कास

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

६,००,०००

३० १ नं� ््डा काया्यलय भ्न लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास

राजस् 
बाँ्डफाँ्ड 
- सङ्घीय 

सरकार - नगद

३०,००,०००

३१ ४ नं� ््डा काया्यलय भ्न लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास

राजस् 
बाँ्डफाँ्ड 
- सङ्घीय 

सरकार - नगद

३०,००,०००

३२ ््डा काया्यलय भ्न सिपरुक ््डा नं� ११
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
आनतररक श्ोत 

- नगद
२०,००,०००

३३ ््डा काया्यलय भ्न सिपरुक ््डा नं� ९
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
आनतररक श्ोत 

- नगद
२०,००,०००

३४
७ नं� ््डा काया्यलयको भ्नको लालग जगगा 
खरीद

भ्न, आ्ास तथा 
सहरी ल्कास

आनतररक श्ोत 
- नगद

१५,००,०००

३५ ८ नं� ््डा काया्यलय भ्न लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
आनतररक श्ोत 

- नगद
३०,००,०००

३६ १० नं� ््डा काया्यलय भ्न लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास

राजस् 
बाँ्डफाँ्ड 
- सङ्घीय 

सरकार - नगद

३०,००,०००

३७
््डा नं� ६ को ््डा काया्यलय भ्न लनिा्यण 
सिपरुक

भ्न, आ्ास तथा 
सहरी ल्कास

आनतररक श्ोत 
- नगद

१८,००,०००

३८ ्सुतीङ गमु्ा
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

३९ िदेपा्य लकदकु भ्न लनिा्यण लभत्ताखक्य
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

४० सनुि गठुी एकता सिाज भ्न लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१०,००,०००

४१ सललदेरी चच्य भ्न लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१०,००,०००
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४२ साङ्ग छोललङ गमु्ा लकचदेन छदे्ार
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१०,००,०००

४३ सािदुालयक भ्न ला्चा
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१५,००,०००

४४ साकवी सािदुालयक भ्न िौचालय
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,५०,०००

४५
लसंहकाली दललत यु् ा ्लबको भ्न 
लफलनलसङ र सौचालय लनिा्यण

भ्न, आ्ास तथा 
सहरी ल्कास

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

७,५०,०००

४६
्ोङछु िदेपा्य िदेिोररयल असपताल टा्टीङिा 
ए्सरदे िदेलिन खरीद

स्ास्थय
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१५,००,०००

४७ कदे रुङ बागि स्डक सतरोननती यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००

४८
कदे रुङ हदेलथ पोसट ददेलख लससाखोला स्डक 
ग्ाभदेल

यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००

४९ कोलल्यङ फलाि खानी- भसिदे स्डक सतरोननती यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००

५० गनजदे ्डा्डा रामपा ्ो्सा स्डक सतरोननती यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००

५१ गपु्ती लचलमदङ लप्ङलदङ स्डक ट्रयाक ओपन यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
८,००,०००

५२ गािा्य स्ास्थय चौकी जानदे बाटो यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००

५३ गोराखानी गमु्ाटोलिा नयाँ ट्रयाक ओपन यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००

५४ घयाङखोला िाखा स्डक सतरउननलत यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
५,००,०००

५५
चट्याङघाट - िदेराङलदङ- लभत्ताखक्य  स्डक 
सतरोननती

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१५,००,०००

५६
चयाङ््ा लससाखोला स्डक ट्रयाक तथा 
सतरउनती

यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००

५७ चयालसा जानदे स्डक कज्दे लनिा्यण यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
७,५०,०००

५८ चार घरदे स्डक सतर उननती यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
५,००,०००

५९ छाँगा गोरदेटो बाटो सतरउननलत यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००
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६० जैद ुटोल सधुार स्डक यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
५,००,०००

६१
जनतर धाप टाल्टङ ््डा काया्यलय स्डक 
सतरोननती

यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००

६२ जोर बौधि स्डक सतरोननती यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००

६३ ्डाँ्डाखक्य  - घनुसा- लभत्ताखक्य  स्डक सतरोननती यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००

६४
तमु्कु टा्टोर लािजरुा स्डक सतरोननती 
सिपरुक

यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
९,००,०००

६५ तोम्चदे - बदेनी स्डक ट्रयाक ओपन यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
५,००,०००

६६ थलुमलङ स्डक ट्रयाक ओपन यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
५,००,०००

६७
थालतङ तललो खोला ददेलख िालथललो चयालसा 
जानदे बाटो

यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
३,००,०००

६८ दोपु्य बजार ददेलख थालतङ जानदे बाटो यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
५,००,०००

६९ धलुलखदेल असपताल लसलगलुढ स्डक सतरोननती यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००

७०
लन्ा्यचन काया्यलय हुदँ ैज�जा�िाल् जानदे स्डक 
ट्रयाक तथा सतरोननती

यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
७,००,०००

७१ पत्तालदे गौरीटाप जानदे बाटो सतरोननती यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
५,००,०००

७२ फतानजदे लससाखोला ट्रयाक ओपन र सतरोननती यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१५,००,०००

७३ फदे दीखोलािा कलभट्य तथा गया्ीन ्ाल लनिा्यण यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१५,००,०००

७४ बारानदे स्डक सतरोननती यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
७,००,०००

७५ बालाथान िलनदर जानदे बाटो यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
४,००,०००

७६ िदेनदोपाकदे  सदेकार लसंङ स्डक सतरोननती यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२५,००,०००

७७ िाठुङ - चारघरदे स्डक ट्रयाक ओपन यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
५,००,०००

७८ घट्दे खोला - घनुसा स्डक सतरोननती यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००
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७९ ररङि ु-टा्सीनध ुस्डक सतरउननलत यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१५,००,०००

८०
लमुसा सोलनासा स्डक ट्याक ओपन र ्ल् 
ग्ाउन्ड

यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१५,००,०००

८१ लोलदङ स्डक सतरउननलत यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
५,००,०००

८२ लोलदङ -सैबकु- स्डक सतरउननलत यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
५,००,०००

८३
््डा काया्यलय - लमुसा- जकुदे  लदलिल स्डक 
सतरोननती

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१५,००,०००

८४ ््डा काया्यलय हुदँ ै्ुडलमुसदे स्डक सतरोननती यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००

८५
््डा न ६ को ््डा काया्यलय हुदँ ैगािा्य जानदे 
स्डक िि्यत

यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
३,००,०००

८६ ्र्डाँ्डा स्डक सतरोननती यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००

८७
्देली्डा्डा -सालिदे स्डक ट्रयाक ओपन तथा 
सतरोननती

यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००

८८ लि् िलनदर थो्लदेनी स्डक सतरोननती यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००

८९ स्डक ट्रयाक ओपन कुलनखोप यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
५,००,०००

९०
स्डक ट्रयाक ओपन खामजदे–फुरतयाङ–सलङु–
ररङिु

यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००

९१
स्डक ट्रयाक ओपन इलदङिा– उ्पा– 
सलुमजङिा

यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००

९२ स्डक िि्यत तथा सतरोननती ््डा नं� १० यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
९,००,०००

९३ स्डक सोललङ छुना्पु यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१२,००,०००

९४
सललदेरी क्रसर छदेउददेखी - सोलखुोला -साँघटुार - 
रोसी स्डक सतरोननती

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१५,००,०००

९५ साँङ ्डाँ्डा स्डक सतरोननती यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००

९६ सालिदे तोलजङ स्डक सतरोननती यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१५,००,०००

९७ साला्देिी ्देली व्रीज यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१६,२५,०००
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९८ लससाखोला ्देली व्रीज यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
४०,००,०००

९९
सोल ुखोला पलु बाट लभत्ताखक्य  स्डक 
सतरोननती

यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१०,००,०००

१०० सोलखुोला ्देली व्रीज यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
३०,००,०००

१०१ होलस्यङगा गोरदेटो बाटो सतरउननलत यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१०,००,०००

१०२ तािाखानी ल्द्तु उजा्य
आनतररक श्ोत 

- नगद
७,००,०००

१०३ फा्ल ुदललत टोलिा स्डक बलत्त उजा्य
आनतररक श्ोत 

- नगद
५,००,०००

१०४ स्डक बत्ती खोररया उजा्य
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१०५ स्डक बत्ती बदेली ्डाँ्डा उजा्य
आनतररक श्ोत 

- नगद
७,००,०००

१०६ आङपाङ घलदे ्डाँ्डा खानदेपानी
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१०७ जयाङलदङ खानदेपानी
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१०८ खानदेपानी ्खतदे टोल
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१०९ खानदेपानी सदेतोिानदे
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

११० खानदेपानी साल्क ््डा नं� ४
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१११ चयाङसार खानदेपानी
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

११२
जनतरघापिा २५००० ललटरको ररजभ्य ट्याङ्की 
लनिा्यण

खानदेपानी तथा 
सरसफाई

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

११३ थालतङ िदेपा्य टोल खानदे पानी
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

११४ दललत बलसतिा खानदेपानी
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

११५ नयाँ बजार भदेटनरी/ कृिी खानदेपानी तार घदेरा्ार
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

११६ फा्ल ुएयरपोट्य टोल ्लसत खानदेपानी
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००
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११७ यािा्यङलदङ लसथत दललत टोलिा खानदेपानी
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

११८ रामपा दललत खानदेपानी
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

११९ लदु ुखानदेपानी
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१२० सकुषे टोलिा खानदेपानी
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१२१ सललरी वयारदेक टोलिा खानदेपानी
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१२२ सामटो दललत बलसतिा खानदेपानी
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१२३ सालाबदेिी दललत बलसतिा खानदेपानी
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१२४
आ्ा्डाँ्डाददेलख नयाँबजार क्देत्रलभत्रको स्डक र 
ढल िि्यत

खानदेपानी तथा 
सरसफाई

राजस् 
बाँ्डफाँ्ड 
- सङ्घीय 

सरकार - नगद

२०,००,०००

१२५ सा््यजालनक िौचालय लनिा्यण
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
आनतररक श्ोत 

- नगद
२०,००,०००

१२६

“जदेष्ठ नागाररक स्ास्थय” काय्यक्रि अनतग्यत 
६५ ्ि्य िालथको जदेष्ठ नागाररक र क ्ग्यको 
अपाङगको घरघरैिा स्ास्थयकिवी धिारा 
स्ास्थय पररक्ण तथा उपचार काय्यक्रि

स्ास्थय
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

११,००,०००

१२७ अपाङ्गा तफ्य
लैंलगक सिानता 
तथा सािालजक 
सिा्देिीकरण

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१५,००,०००

१२८
उननत जातको तरकारी लबउ लबजन तथा औिधी 
खरीद

कृलि
प्ददेि नमबर १ 
- नगद अनदुान

१०,००,०००

१२९ एकल िलहलाहरूलाई सीपिलूक काय्यक्रि
लैंलगक सिानता 
तथा सािालजक 
सिा्देिीकरण

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१३० औिधी खरीद पिपुनछी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१३१ कनसोलर िदेलसन खरीद कृलि
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१५,००,०००

१३२ कृलि बाली लबिा कृलि
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१५,००,०००
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१३३ खदेल िदैान ि्ुडदे यु् ा तथा खदेलकुद
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

७,५०,०००

१३४ खदेल िदैान लनिा्यण यु् ा तथा खदेलकुद
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१५,००,०००

१३५ खदेलकुद आयोजना काय्यक्रि यु् ा तथा खदेलकुद
आनतररक श्ोत 

- नगद
२५,००,०००

१३६
खलुाल काकवी कुलपजुा तथा बंि्ाली उतथान 
संघ

भािा तथा संसकृलत
प्ददेि नमबर १ 
- नगद अनदुान

१०,००,०००

१३७ खोररया आधार भतु स्ास्थय कदे नद्र स्ास्थय
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१३८ गठुी फलन्यचर भािा तथा संसकृलत
आनतररक श्ोत 

- नगद
२,००,०००

१३९ गािा्य िा�ल्� फलन्यचर लनिा्यण लिक्ा
प्ददेि नमबर १ 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१४० चमपा दद्े ी िलनदर भािा तथा संसकृलत
प्ददेि नमबर १ 
- नगद अनदुान

४,००,०००

१४१ जल दद्े ी िलनदर थातदेङ भािा तथा संसकृलत
प्ददेि नमबर १ 
- नगद अनदुान

२,००,०००

१४२
जदेष्ठ नागारीक तफ्य  (८५ ्ि्य भनदा िालथका जदेष्ठ 
नागारीकलाई समिान भत्ता)

लैंलगक सिानता 
तथा सािालजक 
सिा्देिीकरण

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२१,५०,०००

१४३ लजलला प्हरी काया्यलय घदेराबार
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,५०,०००

१४४ ल्ड�लप�आर� लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२०,००,०००

१४५ ल्ड�लप�आर� लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
आनतररक श्ोत 

- नगद
३०,००,०००

१४६
लतंगला दगुध प्िोधन कदे नद्र ल्डपीआर भकु्तानी 
बाँकी

भ्न, आ्ास तथा 
सहरी ल्कास

आनतररक श्ोत 
- नगद

४,९७,०००

१४७ थ्देसर िदेलसन खरीद कृलि
प्ददेि नमबर १ 
- नगद अनदुान

५,१५,०००
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१४८ थ्देसर िदेसीन खरीद कृलि
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

९,८५,०००

१४९ दललत/ जनजालत तफ्य
लैंलगक सिानता 
तथा सािालजक 
सिा्देिीकरण

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२५,००,०००

१५० दाजभुाई लभिसदेन थान िलनदर भािा तथा संसकृलत
प्ददेि नमबर १ 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१५१ धपु ्लत्त बालनदे घर (दधुकुण्ड पोखरी) भािा तथा संसकृलत
प्ददेि नमबर १ 
- नगद अनदुान

२०,००,०००

१५२

नगरपाललकाका स्ास्थय संसथािा उपचार 
संभ् नभएर काठिा्डौ ँलैजानपुनषे अ्सथाका 
इिरजदेनसी लबरािी ततकाल उद्ार गनु्यपनषे र 
एमबलुदेनसबाट समभ् नहुनदे तथा आलथ्यक 
अ्सथा किजोर भएका ल्रािीहरुलाई हदेलल 
एमबलुदेनस

स्ास्थय

राजस् 
बाँ्डफाँ्ड - 

प्ददेि सरकार 
- नगद

५,००,०००

१५३

नगरपाललकाका स्ास्थय संसथािा उपचार 
संभ् नभएर काठिा्डौ ँलैजानपुनषे अ्सथाका 
इिरजदेनसी लबरािी ततकाल उद्ार गनु्यपनषे र 
एमबलुदेनसबाट समभ् नहुनदे तथा आलथ्यक 
अ्सथा किजोर भएका ल्रािीहरुलाई हदेलल 
एमबलुदेनस

स्ास्थय

राजस् 
बाँ्डफाँ्ड 
- सङ्घीय 

सरकार - नगद

२५,००,०००

१५४ नयाँ बलसत खोलसा िि्यत (छुना्प ुजानदे बाटो) यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१५५ पत्तालदे पय्यटन पाक्य  साझदेदारी पय्यटन
आनतररक श्ोत 

- नगद
२५,००,०००

१५६
परमपरागत सीपहरू भएका िलहलाहरूको 
त्थयाङ्क सङ्कलन गन्य ताललि

लैंलगक सिानता 
तथा सािालजक 
सिा्देिीकरण

आनतररक श्ोत 
- नगद

२,००,०००

१५७ पय्यटन प््धि्यन काय्यक्रि पय्यटन
आनतररक श्ोत 

- नगद
१९,५०,०००

१५८ ्ललसटक टनदेल खरीद कृलि
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१५,००,०००

१५९ पि ु(चौरी) ्ीिा साझदेदारी पिपुनछी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००
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१६० फुलदेली स्ास्थय कदे नद्र िौचालय स्ास्थय
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१०,००,०००

१६१ बालबालीका तफ्य
लैंलगक सिानता 
तथा सािालजक 
सिा्देिीकरण

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१५,००,०००

१६२ बालीका बचत खाता
लैंलगक सिानता 
तथा सािालजक 
सिा्देिीकरण

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१६३ बोयर जातको बोका खरीद तथा ल्तरण पिपुनछी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

११,००,०००

१६४ भदेट्नरी औजार खरीद पिपुनछी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,००,०००

१६५ भपैरी आउनदे योजनाहरु यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१०,००,०००

१६६ िहदेनद्र जयोती आ�ल्� घदेराबार तथा िि्यत
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,५०,०००

१६७ िलहला तफ्य
लैंलगक सिानता 
तथा सािालजक 
सिा्देिीकरण

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३०,००,०००

१६८
िाहािारी बया्सथापन र जदेष्ठ नागाररकका लालग 
लनःिलुक रुपिा नपाइनदे औिधी खरीद

स्ास्थय
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१५,००,०००

१६९ ररङि ुसकुल पछा्डी पलहरो रोकथाि यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,५०,०००

१७० बधुि पाक्य  लनिा्यण समपनन पय्यटन
आनतररक श्ोत 

- नगद
२५,००,०००

१७१ ल्पद ्वय्सथापन कोि यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

७,००,०००

१७२ िदेपा्य गमुबा घदेराबार भािा तथा संसकृलत
प्ददेि नमबर १ 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१७३ लि् िलनदर रङरोगन ्देली्डाँ्डा भािा तथा संसकृलत
प्ददेि नमबर १ 
- नगद अनदुान

३,५०,०००

१७४ लि् िलनदर वय्सथापन भािा तथा संसकृलत
आनतररक श्ोत 

- नगद
२,००,०००

१७५ संघ संसथा सहयोग काय्यक्रि िासन प्णाली
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१२,१५,०००

१७६ संघ संसथा सहयोग काय्यक्रि िासन प्णाली
आनतररक श्ोत 

- नगद
७,८५,०००
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१७७ समुनीिा चोक स्डक बत्ती िि्यत उजा्य
आनतररक श्ोत 

- नगद
१,००,०००

१७८ सिपरुक कोि यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१९,००,०००

१७९ सिपरुक कोि यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
२०,००,०००

१८०
सललरी ५ रोिीको िदेपा्य र ्सनदेत टोलिा भाँ्डा 
बत्यन

भािा तथा संसकृलत
आनतररक श्ोत 

- नगद
५,००,०००

१८१ स्ास्थय उपचार कोि स्ास्थय
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

७,००,०००

१८२ सारदे लि् िलनदर लनिा्यण भािा तथा संसकृलत
प्ददेि नमबर १ 
- नगद अनदुान

५,००,०००

१८३ सोलखुमुब ुबहुिखुी ्यामपस पू् ्यधार लनिा्यण लिक्ा
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,००,०००

१८४
साल्क ५ थलथलदे टोलिा दललत यु् ाहरुलाई 
सािाग्ी

भािा तथा संसकृलत
आनतररक श्ोत 

- नगद
२,००,०००

१८५ साल्क ््डा नं� ४ को लि् िलनदर भािा तथा संसकृलत
प्ददेि नमबर १ 
- नगद अनदुान

३,००,०००

१८६ लसंहकाली िलनदर हुगँु भािा तथा संसकृलत
प्ददेि नमबर १ 
- नगद अनदुान

३,००,०००

१८७ सोलखुमु् ुबहुिखुी ्यामपस पू् ्यधार लिक्ा

राजस् 
बाँ्डफाँ्ड 
- सङ्घीय 

सरकार - नगद

५०,००,०००

१८८ लहिपाइप खरीद यातयात पू् ा्यधार

राजस् 
बाँ्डफाँ्ड - 

प्ददेि सरकार 
- नगद

२,०५,४३४

१८९ लहिपाइप खरीद यातयात पू् ा्यधार
आनतररक श्ोत 

- नगद
१२,९४,५६६

८०१०९४०१२०१ सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका व्डा नं. १

१८८ ओलि सा�संसथा िौचालय लनिा्यण कोठा िि्यत
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,५०,०००

१८९ दललत लकचन घर लनिा्यण ङदेलङु
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,५०,०००
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१९०  ल्डक सनैुलो नया बसती भ्न िि्यत
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,७०,०००

१९१ टाल्सनद ुगमुबा ट्रयाक ओपन यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,५०,०००

१९२ ररङि-ुगयासा स्डक सतरगननती यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,५०,०००

१९३ लोकसरको घर नलजकको उकालो रो्ड सोललङ यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

१९४ कृलि ल्कास समबनधी काय्यक्रि कृलि
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

१९५ खदेलकुद र ल्ल्ध काय्यक्रि यु् ा तथा खदेलकुद
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,५०,०००

१९६ ्डदेकु आ�ल्�कक्ाकोठा िि्यत लिक्ा
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

१९७ पदुु्य सिाजसदे्ा संसथा
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

१९८ रदे्डक्रस सोसाइटी टा्सीनध ुकाय्यक्रि
सािालजक सरुक्ा 

तथा संरक्ण
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

८०,०००

१९९ ल्पद ्वय्सथापन कोि
सािालजक सरुक्ा 

तथा संरक्ण
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२०० सरस्ती आ�ल्�घदेराबार समपदा पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,००,०००

२०१ स्ास्थय चौकी ननुथला पू् ्यधार लनिा्यण स्ास्थय
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,००,०००

२०२ हद्े ा आय्यघाट (तटुी) भ्न
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

४,००,०००

८०१०९४०१२०२ सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका व्डा नं. २

२०३ ््डा काया्यलय भ्न िि्यत
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

४,००,०००

२०४ साल्क ््डा नं� ६ नालजङ भ्न लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

४,५०,०००

२०५ साल्क ््डा नं� ८ र ९ फदे रा भ्न लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

७,००,०००

२०६ सिपरुक कोि यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००
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२०७
साल्क ््डा नं� ३ सदेलो र टा्टोर ल्चको भालदे 
लभरिा जयाल्न ्ाल

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

७,००,०००

२०८ साल्क ््डा नं� ४ जनु्देिी खानदेपानी
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,५०,०००

२०९ कृिी ल्कास सम्नधी काय्यक्रि कृलि
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,५०,०००

२१०
ल्पद ्वय्सथापन काय्यक्रि (साल्क ््डा नं� २ 
अनतग्यत)

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

२११
साल्क ््डा नं� १ चार घरदे थलुमलङ िलनदर 
वय्सथापन

भािा तथा संसकृलत
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,५०,०००

८०१०९४०१२०३ सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका व्डा नं. ३

२१२ दललत सािदुालयक भ्न िि्यत
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

४,००,०००

२१३
तदेलनजङ नोकषे  आ�लबको िौचालय लनिा्यण र 
घदेराबार

भ्न, आ्ास तथा 
सहरी ल्कास

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

४,००,०००

२१४ काठदे साँघ ु(लपकदे  खोप र र थाप्दे) यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,२०,०००

२१५ काठदे साँघ ु(लपकदे  िा�लब र दोजङु खोला लबच) यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

२१६
ज्ालािाई िलनदर ददेलख दोबाटो लसिसमि र 
लसि ददेखी लिलनको धारा समि स्डक िि्यत

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

२१७ ््डा लभत्रका स्डक िि्यत तथा सरसफाइृ यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

४,५०,०००

२१८
लोलदङ सजृनलिल यु् ा ्लबको िौचालय 
लनिा्यण र खानदेपानी

खानदेपानी तथा 
सरसफाई

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,३०,०००

२१९ लपकदे  िा�लब को तारघदेरा लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,५०,०००

२२०
लिरलिरदे एकता यु् ा ्लबको फलन्यर 
बयाबसथापन

भ्न, आ्ास तथा 
सहरी ल्कास

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

४,००,०००

२२१ ल्पद ्वय्सथापन यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,५०,०००

२२२ ््डा काया्यलय िि्यत र खानदेपानी
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००
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८०१०९४०१२०४ सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका व्डा नं. ४

२२३
नदेपाल ह्योलिो ्लदेह (झाँक्री संसकृलत सिदुाय) 
गमुबा लनिा्यण

भ्न, आ्ास तथा 
सहरी ल्कास

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२२४ ्यामजदे सकुल भ्न िि्यत
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,००,०००

२२५ गररखासा स्डक सोललङ यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,५०,०००

२२६ रोल्दङ गोरदेटो बाटो लनिा्यण यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,००,०००

२२७ लरुा सालमलङ गमुबा लसढी लनिा्यण यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,५०,०००

२२८ स्डक सोललङ (जमबकु) यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,५०,०००

२२९
लच्ाङ खानदेपानी ट्याङकी लनिा्यण तथा पाइप 
खरीद

खानदेपानी तथा 
सरसफाई

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२३० पलु बगर खानदेपानी ट्याङ्की लनिा्यण
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२३१
सकुषे  तललो टोललाई खानदेपानी ट्याङकी 
लनिा्यण तथा पाइप खरीद

खानदेपानी तथा 
सरसफाई

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२३२ लछना्प ुगठुीका लालग भौलतक सधुार भािा तथा संसकृलत
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,५०,०००

२३३
फा्ल ुटोल सधुार सलिलत (बजार एररयाको 
लालग फलािदे ्डलसबन खरीद)

खानदेपानी तथा 
सरसफाई

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२३४ सिपरुक कोि यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

२३५ दधुकुण्ड लहिालयन आ�ल्�िि्यत तथा ्ाइररङ
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,००,०००

८०१०९४०१२०५ सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका व्डा नं. ५

२३६
आरु्ोट, भालखुोप रोिी सािदुालयक संसथा 
भ्न लनिा्यण

भ्न, आ्ास तथा 
सहरी ल्कास

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

४,००,०००

२३७
इसाइ िण्डली भ्न लनिा्यण सललदेरी आ्ा 
्डाँ्डा

भ्न, आ्ास तथा 
सहरी ल्कास

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,५०,०००

२३८ कुनीखोप तािाङ गमु्ा
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,५०,०००
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२३९
सोलखुोला-रोिी-जैद-ुकुनीखोप स्डक 
सतरोननती

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

७,००,०००

२४० सोलखुोला-सकुषे  स्डक सतरोननती यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,५०,०००

२४१
सललदेरी बजार स्डक बत्ती तथा लससी ्यािदेरा 
ज्डान

उजा्य
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

४,००,०००

२४२ सदेगा्य खोप खानदेपानी िि्यत
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

२४३ सललदेर आ्ा्डाँ्डा, गैरी गाउँ खानदेपानी िि्यत
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,५०,०००

२४४
सललदेरी ्सपाक्य  सा््यजालनक िौचालय 
वय्सथापन

खानदेपानी तथा 
सरसफाई

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

२४५ खप्त्डी बसनदेत थापटोल िलनदर िि्यत भािा तथा संसकृलत
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,५०,०००

२४६ खदेलिदैान तथा खदेलकुद काय्यक्रि सललदेरी
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२४७ ल्पत वय्सथापन तथा आकसिीक काय्य यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२४८
साङ्डाँ्डा तरकारी कृिक सिहू बागि तरकारी 
खदेती ्लालसटक टनदेल खरीद

कृलि
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,५०,०००

८०१०९४०१२०६ सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका व्डा नं. ६

२४९ िदेपा्य गठुी छुलयाििुा २ कोठदे  चपवी लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,५०,०००

२५० थातदेङ्ग गठुीको भ्निा लसललङ्ग
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

२५१
ईश्वरी दद्े ी ज्ालािाई िलनदरिा बाटो तथा काठदे  
साँघ ुलनिा्यण

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५०,०००

२५२
गपु्तकाली िलनदर जानदे बाटो टहरा र योङ्ग सटार 
्लब िालथ काठदे  साँघ ुलनिा्यण

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२५३
छुलयाि ुसकुलको खोलािा र तािाङ टोलको 
खोलािा गयाल्ङ भनषे

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

२५४ थातदेङ्गबाट चयालसा जानदे स्डक सतरोननती यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,५०,०००

२५५
सकुषे  ददेलख चयालसा जानदे बाटो ट्रयाक ओपन र 
्ागि ददेलख लछतोक आउनदे बाटो सतरोननती

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,५०,०००
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२५६
चकिकदे  ्डाँ्डा ददेलख ददेल्थान समि ल्द्तु 
ल्सतार

उजा्य
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,५०,०००

२५७ ््डाका ल्लभनन स्डक बत्ती िि्यत उजा्य
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,५०,०००

२५८
कैलदेश्वरी सदेती दद्े ी िलनदरिा बाटो तथा 
खानदेपानी लनिा्यण

खानदेपानी तथा 
सरसफाई

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

२५९ टपटुार खानदेपानी िि्यत
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,००,०००

२६० दोपु्य तललो टोलिा खानदेपानी
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

२६१ नयाँ बजार खानदेपानी ट्याङकी घदेराबार
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

२६२
जनसधुार आधारभतू ल्द्ालयको पलचििी 
भदेगको बाटोिा लसढी लनिा्यण गनु्यपनषे

लिक्ा
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

२६३
दोपु्य आ�ल्� ल्द्ालयिा छुलयाििुा फलन्यचर र 
बाटो

लिक्ा
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

२६४ भपैरी आउनदे ल्पदहरु यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

७०,०००

२६५ स्लण्यि आ�ल्�ल्द्ालयिा घदेराबार लिक्ा
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,४०,०००

२६६
तािाङ्ग गठुीिा सोललङ्ग छा्नदे, गोटी 
लबचछाउनदे र २ कोठदे  चपवी लनिा्यण

भ्न, आ्ास तथा 
सहरी ल्कास

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,५०,०००

२६७ फुलछोक छोललङ्ग गमुबा िि्यत र चपवी लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,५०,०००

८०१०९४०१२०७ सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका व्डा नं. ७

२६८ काललका दद्े ी िलनदर जानदे बाटो यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

२६९
बारानदे हुद ैसोलखुोला आय्यघाट जानदे बाटो 
िि्यत

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,००,०००

२७० लसररसदेघाट पलु िि्यत सोलखुोुला, लसररसदेघाट यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

२७१
गोरदेटो ्ाटो तथा खानदेपानी िि्यत िदेपा्यटोल, 
नाजीङ

खानदेपानी तथा 
सरसफाई

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,५०,०००

२७२ कृिक प्ोतसाहन/कृलि िदेला पद्यि्यनी कृलि
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,५०,०००

२७३ गदेट लनिा्यण गािा्य िाल् लिक्ा
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००
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२७४
ग्डयौला खदेती तथा कमपोटि िल उतपादन 
तालीि

कृलि
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,५०,०००

२७५ गािा्य स्ास्थय चौकी िि्यत तथा सािाग्ी खरीद स्ास्थय
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,००,०००

२७६ चयालसा लटल्टदेन खदेल िदैान चयालस यु् ा तथा खदेलकुद
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२७७ फलन्यचर लनिा्यण सदेकारलसं आल्, सदेकारलसं लिक्ा
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२७८ फलफूल ल्रु्ा ल्तरण खोलाखक्य –लभत्ताखक्य कृलि
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,५०,०००

२७९
भईू ढलान तथा चपवी लनिा्यण गािा्य ल्द्तु 
उपभोक्ता संसथा, लभत्ताखक्य

भ्न, आ्ास तथा 
सहरी ल्कास

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२८० ितू्र सङ्कलन कदे नद्र सथापना गािा्य िाल्, गािा्य कृलि
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,००,०००

२८१ ल्पत तथा आकलसिक काय्य यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

७५,०००

२८२ सिपरुक कोि यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,००,०००

२८३ स्ास्थय लिल्र सञचालन स्ास्थय

राजस् 
बाँ्डफाँ्ड - 

प्ददेि सरकार 
- नगद

२,००,०००

८०१०९४०१२०८ सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका व्डा नं. ८

२८४ न् प्काि यु् ा ्लब िौचालय लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२८५ कलभट लनिा्यण घनुसा घयाङ खोला यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२८६ पत्तालदे सात खोला बाटो लनिा्यण यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२८७ स्डक ट्रयाक ओपन सदेगानदे िदेपा्य टोल यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२८८ स्डक ट्रयाक ओपन साल्क ््डा नं� ९ यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२८९ स्डक सतरोननती कदे रुङ बागि यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००
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२९० खानदेपानी लनिा्यण (कदे रुङ १, चयाङसार टोल)
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,००,०००

२९१
खानदेपानी ल्सतार (तािाङ टोल, िगर टोल, 
बसनदेत टोल)

खानदेपानी तथा 
सरसफाई

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२९२ खदेलकुद काय्यक्रि यु् ा तथा खदेलकुद
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,५०,०००

२९३ न् लिललजलुी कृलि सहकारी संसथा फलन्यचर
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,५०,०००

२९४ ्िषे भदेल लनयनत्रण आङपाङ ७ यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२९५ ्िषे भदेल लनयनत्रण लचलमदङ यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२९६ सिपरुक कोि यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

८०१०९४०१२०९ सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका व्डा नं. ९

२९७ खालमदङ सालिदालयक भ्नको लसललङ
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,३०,०००

२९८ ्डां्डाखक्य  गफुा्डाँ्डािा िसानघाट भ्न लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

२९९
गोरा लजरोपोइनटन ददेलख लगरा गमुबासमि 
जानदेबटो स्डक सतरोननती

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

४,००,०००

३००
चट्याङददेलख ््डा काया्यलयसमि हुदँ ै्डाँ्डाखक्य  
समि ठाँउठाँउको खालदोखलुदी स्डकिा ग्ाबदेल 
गनषे

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,५०,०००

३०१
छदे्ार टोललभत्रको गोरदेटोबाटोलाई गयाल्ङ तथा 
जाली लगाउनदे

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

३०२ जैदङु कोटदेबारिा िाखा स्डक सतरोननती यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

३०३ लदमसदेस टोलिा ह्यिुपाईप यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

३०४ दोबाटो ला्चा स्डक सतरोननती यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

३०५
धारापानी चौताराददेलख गमुबासमि ढुङ्गाको 
लसंल्ड

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

३०६ फें दी फतनजदे जो््डनदे काठदे  पलु लनिा्यण यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,७५,०००
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३०७
जनचदेतना आधारभतू ल्द्ालयिा फलन्यचर 
लनिा्यण

लिक्ा
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

३०८
पिपुंक्ी तथा कृलिलाई आ्शयक औिधी, 
ल्िादी तथा उपकरण खरीद

पिपुनछी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,६०,०००

३०९ ल्पद ्वय्सथापन यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,००,०००

३१० गयिुवी छोललङ गमुबा पदेलटङ धारापालन
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,००,०००

३११
गोराखानी आधारभतु ल्द्ालयिा छाना िि्यत र 
कोठा ढलान

भ्न, आ्ास तथा 
सहरी ल्कास

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

८०१०९४०१२१० सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका व्डा नं. १०

३१२
फतानजदे अनरुाग िण्डली लनिा्यण तथा खामदीङ 
गमुबा जानदे बाटो सोललङ

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

६,००,०००

३१३
लमुसा खोला काँठदे  साँग ुलनिा्यण तथा ््डा 
काया्यलय ददेलख घट्देखोला समि स्डक सतरोननती

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,५०,०००

३१४
सनुाखरी सािदुालयक संसथाको उकालो स्डक 
सोललङ तथा सगरिाथा यु् ा कल्को बाटो घदेरा

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

७,००,०००

३१५
लससाखोला आ�ल्�िा भ्न िरित तथा 
ओङछु ल्श्वदध्यन आ�ल्�िा खानदेपालन लनिाांण

खानदेपानी तथा 
सरसफाई

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५,००,०००

३१६ झाप्दे गमुबािा लकचन लनिा्यण भािा तथा संसकृलत
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

३१७ लढकुरदे आ�ल्�घदेराबार लिक्ा
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

४,५०,०००

३१८
जकुदे  तथा लदलिल सािदुालयक भ्नको लभत्री 
िि्यत र िौचालय लनिा्यण

भ्न, आ्ास तथा 
सहरी ल्कास

नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

६,००,०००

८०१०९४०१२११ सोलु दुधकुण्ड नगरपाललका व्डा न  ११

३१९ लसहकाली िाल् लतङला (१-५) फलन्यचर लनिा्यण लिक्ा
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

३२० कृलि स्डक- ठकुिाला सदेतीदद्े ी िलनदर समि यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

३२१ गौरीटाप धाि लसल्ड लनिा्यण यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,५०,०००

३२२ घट्देखोला– पातलदेफदे द- भष्िदे टोल स्डक यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,५०,०००



75 दशौँ नगरसभामा प्रस्तुत नीतत तथा कार्यक्रम

३२३ चागदेटार- पाताल-बदेलल्डा्डाँ स्डक यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

३२४ लतङनासा दालपोखदे-थो्लदेनी-आय्यघाट स्डक यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

३२५ रलितदे कृलि बजार-घयसदे-हुग ुस्डक यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

३२६ रलितदे-चारघरदे–घनुसा–बलुसतङ ट्रयाक ओपन यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

३२७
्देलल ्डा्डाँ ि्ुडदे–िदेपा्य ि्ुडदे - ्नभा्डदे स्डक 
टलन्यङ िि्यत

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,००,०००

३२८ हुग-ुतइुनदे आय्यघाट ट्रयाक ओपन यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,००,०००

३२९ लतङला ्देिी तललो आलदे कुलो िि्यत
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

३३० ्देली ्डा्डाँ सा््यजालनक िौचालय िि्यत
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

३३१
गपु्तदेश्वर िहादद्े  िलनदर घदेरा्ार र िौचालय 
लनिा्यण

भािा तथा संसकृलत
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

२,५०,०००

३३२ घनुसा नागदेश्वर लि्िलनदर प्तीक्ालय लनिा्यण भािा तथा संसकृलत
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

३,००,०००

३३३
तागालदङ ओ्डारदेखोला वय्सथापन गन्य गयाल्न 
जालल

यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

३३४ पदेकनासा सदेतीदद्े ी अखखौलदे िलनदर लनिा्यण भािा तथा संसकृलत
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,५०,०००

३३५ लभिसदेन थान िाल् िौचालय िि्यत लिक्ा
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,५०,०००

३३६ रामपा ्र लपपल संरक्ण भािा तथा संसकृलत
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,९०,०००

३३७ रामपा सदेतीददेल् िलनदर लनिा्यण भािा तथा संसकृलत
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

३३८ ल्पत ्वय्सथापन काय्यक्रि यातयात पू् ा्यधार
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,६०,०००

३३९ स्ास्थय चौकी लतङलाको लग्ल सलहतको िि्यत स्ास्थय
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

१,००,०००

३४० गाउँ घर ल्ललनकको भ्न िि्यत
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

५०,०००



76 सोलुदधुकुण्ड नगरपाललका

८०१०९४०१५११ सङ्घीय सरकारबाट हस्ान्रर् काय्यक्रम (शस ््य अनुदान)

३४१

कदे नद्रबाट छनौट भएका निनुा ल्द्ालय, ल्िदेि 
ल्द्ालयको क्रिागत भ्न लनिा्यण तथा 
कक्ा ११ सतरोननलत भएका प्ाल्लधक धार 
ल्द्ालयको लयाब वय्सथापन अनदुान

लिक्ा
नदेपाल सरकार 
- नगद अनदुान

६५,००,०००

३४२

कदे नद्रबाट छनौट भएका निनुा ल्द्ालय, ल्िदेि 
ल्द्ालयको क्रिागत भ्न लनिा्यण तथा 
कक्ा ११ सतरोननलत भएका प्ाल्लधक धार 
ल्द्ालयको लयाब वय्सथापन अनदुान

लिक्ा

एस�इ�एस�
पी� - सोधभना्य 

अनदुान 
(्ैददेलिक)

१२,००,०००

३४३

कदे नद्रबाट छनौट भएका निनुा ल्द्ालय,ल्िदेि 
ल्द्ालयको क्रिागत भ्न लनिा्यण तथा 
कक्ा ११ सतरोननलत भएका प्ाल्लधक धार 
ल्द्ालयको लयाब वय्सथापन अनदुान

लिक्ा
एस�इ�एस�पी� 
- सोधभना्य हुनदे 
ऋण (्ैददेलिक)

२४,००,०००

३४४
Inj� Oxytocin भण्डारणका लागी ILR 
Refrigerator खरीद

स्ास्थय
आनतररक ऋण 

- नगद ऋण
४,००,०००

३४५
रोजगार सदे्ा कदे नद्रको सदुृलढकरण (कम्यटूर, 
फलन्यचर लफ्चस्य, ्यािरा, अनय ल्द्तुीय 
उपकरण)

श्ि तथा रोजगारी
आई ल्ड ए - 
सोधभना्य हुनदे 

ऋण (्ैददेलिक)
३,००,०००

३४६

साउनदेखोला, पाङकिा्य, ्डासा खोला, चांगदेटार 
लससा खोला, तललो पाङकिा्य चतु् पा खोला, 
तललो जोगरा लभत्तदेखोला, ललुमदङ् खोला, 
लच्ाङ खोला,

प्िासकीय 
सिुासन

आनतररक ऋण 
- नगद ऋण

१९,००,०००

३४७
न्ीकरणीय ऊजा्य प््लध ज्डान (्ायोगयाँस/
ल्द्तुीय चलुो/सधुाररएको चलुो/सौय्य ऊजा्य)

उजा्य
आनतररक ऋण 

- नगद ऋण
१०,००,०००

३४८ लतङगला खा�पा�आ�, सोलदुधुकुण्ड ११
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
आनतररक ऋण 

- नगद ऋण
२०,००,०००

३४९ थपु्तदेन खा�पा�आ�, सोलदुधुकुण्ड २
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
आनतररक ऋण 

- नगद ऋण
२०,००,०००

३५० दधुकुण्ड खा�पा�आ�
खानदेपानी तथा 

सरसफाई
आनतररक ऋण 

- नगद ऋण
१५,००,०००

३५१
फा्ल-ु सललदेरर-दोफु्य  खानदेपानी आयोजना, 
सोलदुधुकुण्ड न�पा� (सोलखुमुब)ु

खानदेपानी तथा 
सरसफाई

आनतररक ऋण 
- नगद ऋण

४०,००,०००

३५२
लकरात संग्ाहलय लनिा्यण सोल ुदधुकुण्ड न पा ५ 
सोलखुमुबु

पय्यटन
आनतररक ऋण 

- नगद ऋण
१०,००,०००
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३५३

सरुलक्त नागररक आ्ास काय्यक्रि :-प्ददेि नं� 
१ को सोलखुमुब ुलजलला क्देत्र नं� १ अनतग्यत 
सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका- १३० ्टा 
(क्रिागत)

भ्न, आ्ास तथा 
सहरी ल्कास

आनतररक ऋण 
- नगद ऋण

५,००,०००

८०१०९४०१५१३ सङ्घीय सरकारबाट हस्ान्रर् काय्यक्रम (समपुरक अनुदान)

३५४ टा्टोर लािाजरुा स्डक यातयात पू् ा्यधार
आनतररक ऋण 

- नगद ऋण
८०,००,०००

८०१०९४०१५२१ प्रदेश सरकारबाट हस्ान्रर् काय्यक्रम (शस ््य अनुदान)

३५५ नयाँ बजार हाटबजार लनिा्यण
भ्न, आ्ास तथा 

सहरी ल्कास
प्ददेि नमबर १ 
- नगद अनदुान

६०,००,०००

३५६
श्ी ्धृिाश्ि सदे्ा सदन सोल ुद�ुनपा ४ िा जदेष्ठ 
नागरीक भ्न लनिा्यण

सािालजक सरुक्ा 
तथा संरक्ण

प्ददेि नमबर १ 
- नगद अनदुान

२०,००,०००

३५७ खलुा वयायििाला लनिा्यण यु् ा तथा खदेलकुद
प्ददेि नमबर १ 
- नगद अनदुान

८,००,०००

३५८
ज्ालािाइ्य िलनदरिा धि्यिाला, चौतारा, गजरुा, 
सा््यजालनक िौचालय तथा ल्श्ाि सथल 
लनिा्यण

समपदा पू् ा्यधार
प्ददेि नमबर १ 
- नगद अनदुान

४०,००,०००

३५९
बालल््ाह अनतयका लालग लकिोरी 
सिक्तीकरण काय्यक्रि

लैंलगक सिानता 
तथा सािालजक 
सिा्देिीकरण

प्ददेि नमबर १ 
- नगद अनदुान

७३,०००

३६० योङसटार वयाटलिनटन क्ट्यहल यु् ा तथा खदेलकुद
प्ददेि नमबर १ 
- नगद अनदुान

२०,००,०००

३६१
लै गीक लहसंा लन्ारणका लालग सथानीय तहिा 
संरक्ाण कोि संचालन अनदुान

लैंलगक सिानता 
तथा सािालजक 
सिा्देिीकरण

प्ददेि नमबर १ 
- नगद अनदुान

५०,०००

कुल जममा ३०,०५,९५,०००
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तर्ननयोजन ऐन

सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका, सोलखुमुब ुको आलथ्यक ्ि्य २०७९/८० को सदे्ा र काय्यहरुको लालग सथानीय सलञचत 
कोिबाट कदे ही रकि खच्य गनषे र ल्लनयोजन गनषे समबनधिा वय्सथा गन्य बनदेको ऐन

सभाबाट स्ीकृत लिलत : २०७९/०३/१०

प्सता्ना : सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका, सोलखुमुबकुो आलथ्यक ्ि्य २०७९/८० को सदे्ा र काय्यहरुको लालग सलञचत 
कोिबाट कदे ही रकि खच्य गनषे अलधकार लदन र सो रकि ल्लनयोजन गन्य ्ाञछनीय भएकोलदे,

नदेपालको संल्धानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बिोलजि सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका, सोलखुमुबकुो नगर सभालदे 
यो ऐन बनाएको छ ।

1= १� सङ्लक्प्त नाि र प्ारमभ : (१) यस ऐनको नाि “सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका, सोलखुमुबकुो ल्लनयोजन ऐन, 
२०७९” रहदेको छ ।

2= (२) यो ऐन तरुुनत प्ारमभ हुनदेछ ।

२. आल ््यक वष्य २०७९/८० को लनलमत्त सल्चि् कोषबाट रकम खचि्य गनने अलधकार :

1= आलथ्यक ्ि्य २०७९/८० को लनलित्त नगर काय्यपाललका, ््डा सलिलत, ल्ियगत िाखालदे गनषे सद्े ा र काय्यहरुका 
लनलित्त अनसुचूी १ िा उललललखत चाल ू खच्य रकि रु�४३,१४,०६,८०९।- (अक्देरुपी लत्रचालीस करो्ड 
चौध लाख छ हजार आठ सय नौ िात्र) र पूलँजगत खच्य रकि रु� ३०,०५,९५,०००।- (अक्देरुपी तीस करो्ड 
पाँच लाख पनचनव द्े हजार) सिदेत गरी जमिा रकि रु� ७३,२०,०१,८०९।- (अक्देरुपी लत्रहत्तर करो्ड ्ीस 
लाख एक हजार आठ सय नौ िात्र) िा नबढाई लनलद्यटि गररए बिोलजि सलञचत कोिबाट खच्य गन्य सलकनदेछ। 
 ३ � ल्लनयोजन : (१) यस ऐनधिारा सलञचत कोिबाट खच्य गन्य अलधकार लदइएको रकि आलथ्यक ्ि्य २०७९/८० 
को लनलित्त सोलदुधुकुण्ड नगरपाललका, सोलखुमुबकुो नगर काय्यपाललका, ््डा सलिलत र ल्ियगत िाखालदे गनषे सद्े ा 
र काय्यहरुको लनलित्त ल्लनयोजन गररनदेछ ।

2= उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लदेलखएको भए तापलन काय्यपाललका, ््डा सलिलत र ल्ियगत िाखालदे गनषे सद्े ा 
र काय्यहरुको लनलित्त ल्लनयोजन गरदेको रकििधयदे कुनैिा बचत हुनदे र कुनैिा अपगु हुनदे ददेलखन आएिा नगर 
काय्यपाललकालदे बचत हुनदे िीि्यकबाट नपगु हुनदे िीि्यकिा रकि सान्य स्नदेछ । यसरी रकि सादा्य एक िीि्यकबाट 
सो िीि्यकको जमिा रकिको १० प्लतितिा नबढ्नदे गरी कुनै एक ्ा एक भनदा बढी िीि्यकहरुबाट अकवो एक ्ा 
एक भनदा बढी िीि्यकहरुिा रकि सान्य तथा लनकासा र खच्य जनाउन सलकनदेछ । पूलँजगत खच्य र ल्त्तीय वय्सथातफ्य  
ल्लनयोलजत रकि साँ्ा भकु्तानी खच्य र वयाज भकु्तानी खच्य िीि्यकिा बाहदेक अनय चाल ूखच्य िीि्यकतफ्य  सान्य र 
लबत्तीय वय्सथा अ नतग्यत साँ्ा भकु्तानी खच्यतफ्य  लबलनयोलजत रकि बयाज भकु्तानी खच्य िीि्यकिा बाहदेक अनयत्र 
सान्य सलकनदेछैन । तर चाल ुतथा पूलँजगत खच्य र ल्त्तीय वय्सथाको खच्य वयहोन्य एक स्ोतबाट अकवो स्ोतिा रकि 
सान्य सलकनदेछ ।

3= उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा लदेलखएको भए तापलन एक िीि्यकबाट सो िीि्यकको जमिा स्ीकृत रकिको १० 
प्लतित भनदा बढ्नदे गरी कुनै एक ्ा एक भनदा बढीिीि्यकहरुिा रकि सान्य परदेिा नगर सभाको स्ीकृलत ललनपुनषेछ ।
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अनसुचुी १

राजसव ््ा अनुदान प्रालतिको अनुमान
आ.व. : २०७९/८०

क्र.स शीष्यक आ.व. २०७९/८० को अनुमान
सङ्घीय सरकारवाट प्राति हुने

१  सिालनकरण अनदुान १४,६४,००,०००

२  राजश्व ्ाँ्डफाँट ११,३५,०१,०००

३  िसत्य अनदुान चालु २९,००,००,०००

४  िसत्य अनदुान पुँजीगत २,४७,००,०००

५  ल्िदेि अनदुान पुँजीगत ९०,००,०००

६  सिपरुक कोि ८०,००,०००
क - जममा सङ्घीय सरकारवाट प्राति हुने ५९,१६,०१,०००

प्रदेश सरकार सरकारवाट प्राति हुने

१  सिालनकरण अनदुान ८०,६५,०००

२  िसत्य अनदुान चालु १,२३,०००

३  िसत्य अनदुान पुँजीगत ४८,००,०००

४  सिपरुक अनदुान पूँजीगत १,००,००,०००

५  स्ारी कर राजश्व ्ाँ्डफाँट ८८,४१,०००
 ख-जममा प्रदेश सरकारवाट प्राति हुने ३,१८,२९,०००

आन्ररक श्ो्बाट प्राति हुने

१  भलुिकर/िालपोत १६,५०,०००

२ घर जगगा रलजष्ट्रदेिन १,००,००,०००

३ घर्हाल कर ४,००,०००

४  ्हाल ल्टौरी कर ३,५०,०००

५  कृलितथा पिजुनय ्सतकुो वया्सालयक कारो्ारिा लागनदे कर ३,००,०००

६  सरकारी समपत्तीको ्हालबाट प्ाप्त आय ९६,९४,५८७�२४

७  ल्द्तु सदे्ा िलुक ५,००,०००

८  अनय सदे्ा िलुक तथा लबक्री ३,००,०००

९  नयालयक दसतरू ५०,०००

१०  परीक्ा िलुक ३०,०००

११  न्सापास दसतरु १५,००,०००

१२  लसफाररि दसतरु १०,५०,०००

१३ वयलक्तगत घटना दता्य दसतरु २,००,०००

१५  वया्साय रलजष्ट्रदेिन दसतरु ५,००,०००
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१६  रदेल्डयो/ एफ�एि�सञचालन दसतरु १,००,०००

१७  ्न क्देत्रको आय १५,००,०००

१८  नयालयक दण्ड, जरर्ाना र जफत ५,०००

१९ फोहोर िलैा सङ्कलन िलुक २,००,०००

२० अनय क्देत्रको आय ५२,००,०००

२१ क्ा्डी जनय ्सत ुसङ्कलन िलुक १,००,०००

२२ स्डक ्ो्ड्य ५००००००
ग- जममा आन्रीक स्ो् ्र्य को आमदानी ३८६२९५८७.२४

राजसव बाँ्डराँ्डबाट प्राति रकम

१ बाँ्डफाँ्ड भइ प्ाप्त ्न रोयलटी १५,००,०००

२ बाँ्डफाँ्ड भइ प्ाप्त ल्द्तु समबनधी रोयलटी ९०,००,०००

३ बाँ्डफाँ्ड भइ प्ाप्त प््यतारोहण ्ापतको रोयलटी १,००,००,०००
घ- जममा राजश्व वाँ्डराँट ्र्य को आमदानी २,०५,००,०००

१  ङ-अगामी आ.वमा बचि् हुने ४९४४२२२१.७६
कुल जममा आमदानी क+ख+ग+घ+ङ ७३,२०,०१,८०९.००

आ.व ०७९/८० को सोलुदुधकुण्ड नगरपाललकाको चिालु ्र्य को वजेट

क्र.सं शीष्यक लवनीयोलज् वजेट

सङ्घीय िसत्य अनदुान तफ्य

क लिक्ा तफ्य २२,३९,००,०००

ख स्ास्थय तफ्य  ३,९९,००,०००

 ग कृिी तफ्य  ६३,००,०००

 घ पि ुतफ्य  ३७,००,०००

 ङ रोजगार तफ्य  १,०३,००,०००

च लघ ुउद्ि तफ्य  ३०,००,०००

छ रालष्ट्रय पररचयपत्र तथा पंजीकरण काय्यक्रि  १३,००,०००

ज खदेलकुद तफ्य  १,००,०००

झ िलहला तथा बालबालीका तफ्य १५,००,०००

१�सघीय िसत्य चाल ुतफ्य को जमिा  २९,००,००,०००

२  �सङ्घीय राजश्व तफ्य  कि्यचारी तल् तथा प्िासलनक खच्य र ््डा तफ्य को चाल ु्जदेट ११,३५,०१,०००

३� प्ददेि राजश्व तफ्य ७९,३५,५६६�००

४� ल्िदेि अनदुान ९००००००�००

५�आनतरीक स्ोत १०९७०२४३�००

कुल जममा चिालु्र्य ४३,१४,०६,८०९.००
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आ.व ०७९/८० को सोलुदुधकुण्ड नगरपाललकाको पूजीग् ्र्य को वजेट

क्र.सं शीष्यक लवनीयोलज् वजेट

१ सङ्घीय सरकार िसत्य २,४७,००,०००

२ सङ्घीय सिपरुक अनदुान ८०,००,०००

३ प्ददेि सिपरुक १,००,०००,००

४ प्ददेि िसत्य ४९२३०००�००

५ ््डा तफ्य को पूँजीगत योजना ४,४०,००,०००

६ नगरसतरीय योजना तफ्य २०,८९,७२,०००

पूजँीग् ्र्य को जममा रकम रु. ३०,०५,९५,०००

चिालु र पूजँीग् ्र्य को कुल जममा रकम रु. ७३,२०,०१,८०९.००

अथ्यसम्बन्ी प्रस्ार्लाई कायवान्वयन गन्य बनेको ऐन

प्रस्ावना : सोलदुधुकुण्ड नगरपाललकाको आलथ्यक ्ि्य २०७९/०८० को अथ्य समबनधी प्सता्लाई काय्यन्यन 
गन्यका लालग कर तथा राजश्व सङ्कलन र राजस् प्िासन समबनधी काननूी वय्सथा गन्य ् ाञछनीय भएकोलदे दिौं नगर सभालदे 
यो ऐन बनाएको छ ।

१. सङ्लषिति नाम र प्रारम्भ :

1= यस ऐनको नाि आलथ्यक ऐन ,२०७९ रहदेको छ ।

2=  यो ऐन, २०७९ साल श्ा्ण १ गतदेददेलख प्ारमभ हुनदेछ ।

२. मालपोल ््ा ्ूभलमकर :

1= नगरक्देत्र लभत्र रहदेको भलूिको उपयोग ्ापतको िलुक लगाई िालपोत तथा भलूिकर असलू गररनदेछ । सो को दररदेट 
अनसुचूी १ िा उललदेख गररएको छ ।

2=  उपदफा (१) बिोलजिको िलुक सम्लनधत ््डा काया्यलय िाफ्य त सङ्कलन गररनदेछ ।

३. मनोर्जन कर :

1= नगरक्देत्र लभत्रका हाट बजार, िदेला, चललचत्र घर, सांसकृलतक प्द्यिन हल, कनस्यटिा ददेखाइनदे िनोरञजनजनय 
लक्रयाकलापहरुिा अनसुचूी २ ्िोलजकको दर लगाई िनोरञजन कर असलू गररनदेछ ।

2= उपदफा (१) ् िोलजि िनोरञजन कर एकिटुि तोलकएकोिा सोही बिोलजि र अनयिा िनोरञजन सथलको प््देिका 
लालग खरीद गररनदे लटकटको िलूयअनसुार लागनदेछ ।

3=  यस बिोलजिको करको सङ्कलन नगर काय्यपाललकाको काया्यलय िाफ्य त गररनदेछ ।
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४. लवज्ापन कर :

1= नगरपाललका लभत्र ल्ज्ापन तथा प्चार सािग्ी राखदे ्ापत अनसुचूी ३ बिोलजिको ल्ज्ापन कर लगाई असलू 
गररनदेछ ।

2= उपदफा (१) ्िोलजिको रकि नगर काय्यपाललकाको काया्यलय िाफ्य त सङ्कलन गररनदेछ ।

५. बालहरबाट आया् हुने ्रकारी कर :

1= बालहरबाट आउनदे तरकारी र फलफुल ्ापत लागनदे कर अनसुचुी ४ िा वय्सथा गररएको छ।

2= उपदफा (१) बिोलजिको रकि समबलनधत ््डा काया्यलय िाफ्य त सङ्कलन गररनदेछ ।

६. ढंुगा, लगटी बालुवा कर :

1= प्ददेि काननूिा वय्सथा भएअनसुार नगरक्देत्र लभत्रबाट सङ्कलन गरी ल्क्री गररनदे ढंुगा, लगटी बालु् ा ्ापत रकि 
अनसुचूी ५ बिोलजि कर लगाई असलू गररनदेछ ।

७. घर वहाल कर :

1= नगरक्देत्रलभत्र भा्डािा लगाईएका घरको बहाल बालि्यक १२ प्लतितका दरलदे अनसुचुी २० बिोलजि घर बहाल 
कर समबलनधत घरधनीबाट असलु गररनदेछ ।

2= उपदफा १ बिोलजिको रकि ््डा काया्यलय िाफ्य त सङ्कलन गररनदेछ ।

८. वयवसाय द्ा्य ््ा नवीकरण शुलक :

1= नगर क्देत्र लभत्र सञचालन हुनदे वय्सायहरूका लालग वय्साय दता्य िलुक तथा दता्य भएका वय्सायहरुको 
न्ीकरण ्ापतको वय्साय दता्य तथा न्ीकरण िलुक अनसुचूी ६ ्िोलजि असलू गररनदेछ।

2= उपदफा १ ् िोलजिको कर रकि सम्लनधत ् ्डा काया्यलय तथा नगर काय्यपाललकाको काया्यलय िाफ्य त सङ्कलन 
गररनदेछ ।

९. पय्यटन उद्ोग शुलक :

1= नगरपाललकालदे आफनो क्देत्रलभत्रका पय्यटकीय सथल, पय्यटन वय्साय र पय्यटकीय लक्रयाकलापिा अनसुचूी ७ 
्िोलजि पय्यटन िलूक लगाई असलू गररनदेछ ।

2= उपदफा १ बिोलजिको पय्यटन िलुक नगर काय्यपाललकाको काया्यलय िाफ्य त असलू गररनदेछ ।

१०. लसराररस / प्रमालण् शुलक :

1= नगरपाललका ्ा ््डाहरुबाट हुनदे लसफाररसहरुलाई अनसुचूी ८ बिोलजिका िलुक कायि गरी लसफाररस िलूक 
असलू गररनदेछ ।

2= उपदफा १ बिोलजिको कर समबलनधत ््डा काया्यलय तथा नगर काय्यपाललकाको काया्यलय िाफ्य त सङ्कलन 
गररनदेछ ।
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११. सेवा सचंिार उद्ोग शुलक :

1= नगरपाललका क्देत्रिा संचालन भएका र हुनदे संचार सम्नधी उद्ोगहरुलाई अनसुचूी ९ बिोलजिको कर लगाई 
असलू गररनदेछ ।

2= उपदफा १ बिोलजिको रकि सम्लनधत ््डा काया्यलय तथा नगर काय्यपाललकाको काया्यलय िाफ्य त सङ्कलन 
गररनदेछ ।

१२. सवास्थय सेवा शुलक :

1= नगरपाललका क्देत्रिा संचालन भएका र हुनदे स्ास्थय सदे्ासम्नधी संसथालाई अनसुचूी १० बिोलजिको कर लगाई 
असलू गररनदेछ ।

2= उपदफा १ बिोलजिको रकि नगर काय्यपाललकाको काया्यलय िाफ्य त सङ्कलन गररनदेछ ।

१३. काष्ठ उद्ोग काठ लचिरान ््ा लनकासीका लालग लसराररस शुलक :

1= नगरपाललका क्देत्रिा संचालन हुनदे काठ लचरानी तथा ्नपैदा्ारिा आधाररत उद्ोग्ा वय्सायीक संसथा तथा 
सिहूलाई अनसुचूी ११ बिोलजि कर लगाई असलू गररनदेछ । घरायसी तथा वय्ासायीक प्योजनको लालग काठ 
लचरान तथा लनकालसको लालग लसफाररस गरदे  ् ापत अनसुचुी ११ िा उललदेख भए बिोलजिको कर असलु गररनदेछ ।

2= उपदफा १ बिोलजिको रकि सम्लनधत ््डा काया्यलय तथा नगर काय्यपाललकाको काया्यलय िाफ्य त सङ्कलन 
गररनदेछ ।

१४. इनधन आयल सटोस्य द्ा्य ््ा नलवकरण शुलक : 

1= नगरपाललका क्देत्रिा संचालन हुनदे इनधन आयल सटोर दता्य तथा न्ीकरण ् ापत अनसुचूी १२ बिोलजि कर लगाई 
असलूी गररनदेछ ।

2= उपदफा १ ्िोलजिको रकि नगर काय्यपाललकाको काया्यलय िाफ्य त सङ्कलन गररनदेछ ।

१५. सामुदालयक ््ा वयवसायीक जललवदु्् शुलक :

1= नगरपाललका क्देत्रिा संचालन हुनदे सािदुालयक तथा वय्सालयक जलल्द्तुका लालग अनसुचूी १३ ्िोलजिको 
कर लगाई असलू गररनदेछ।

2= उपदफा १ बिोलजिको कर रकि नगर काय्यपाललकाको काया्यलय िाफ्य त सङ्कलन गररनदेछ ।

१६. सामदालयक एर.एम ््ा रेल्डयो सटेशन करः

1= नगरक्देत्रिा संचालन हुनदे सािदुालयक एफ�एि तथा रदेल्डयो सटदेिन दता्य अलभलदेलखकरण तथा ्ालि्यक न्ीकरण 
्ापत रकि र अनलाईनका िाधयािबाट प्कालसत हुनदे अनलाईन पलत्रकाको दता्य, नल्करण अनसुचूी १४ को 
बिोलजि कर लगाई असलु गररनदेछ ।

2=  उपदफा १ बिोलजिको िलूक नगर काय्यपाललकाको काया्यलय िाफ्य त सङ्कलन गररनदेछ ।

१७. लवत्तीय ससं्ाहरुको शुलक :
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1=  नगरक्देत्रिा संचालन हुनदे ल्त्तीय संसथाहरुको दता्य तथा न्ीकरण गरदे ्ापत ्ालि्यक िलुक अनसुचुी १५ बिोलजि 
असलू गररनदेछ ।

2= उपदफा १ बिोलजिको रकि नगर काय्यपाललकाको काया्यलय िाफ्य त सङ्कलन गररनदेछ ।

१८. गैरसरकारी ससं्ा द्ा्य नलवकरण ््ा काय्यक्रम सवीकृल् शुलक :

1= नगर क्देत्रिा संचालन हुनदे र भरैहदेको गैरसरकारी संसथा दता्य, न्ीकरण तथा उक्त संसथाहरूको काय्यक्रि स्ीकृलत 
िलुक अनसुचूी १६ बिोलजि सङ्कलन गररनदेछ ।

2=  उपदफा १ बिोलजिको रकि नगर काय्यपाललकाको काया्यलय िाफ्य त सङ्कलन गररनदेछ ।

१९. घर नकसा पास, नामसारी ््ा अल्भलेखीकरण शुलक :

1= घर न्सा पास, नािसारी तथा अलभलदेखीकरण ्ापतको अनसुचूी १७ िा उललदेलखत िलुक कर लगाई असलु 
गररनदेछ ।

2= उपदफा १ बिोलजिको रकि नगर काय्यपाललकाको काया्यलय िाफ्य त सङ्कलन गररनदेछ ।

२०. काया्यलयको औजार ््ा सवारी साधान बहाल शुलक :

1= यस नगरपाललकाको औजार सािाग्ी तथास्ारी साधन भा्डािा लगाए ्ापतको रकि अनसुचूी १८ ्िोलजि 
कर लगाई असलू गररनदेछ ।

2= उपदफा १ ्िोलजिको रकि नगर काय्यपाललकाको काया्यलय िाफ्य त सङ्कलन गररनदेछ ।

२१. सेवा वयवसाय सचंिालन द्ा्य शुलक :

1= नगरपाललका क्देत्रिा संचालन हुनदे भािा लिक्ण कक्ा, ट्यसून कक्ा, कम्यटुर कक्ा, ्ैददेलिक रोजगार सदे्ा, घर 
जगगा खरीद ल्क्री तथा भ-ुसदे्ाका लालग अनसुचूी १९ बिोलजिको कर लगाई असलु गररनदेछ ।

2=  उपदफा १ बिोलजिको रकि ््डा काया्यलय तथा नगर काय्यपाललकाको काया्यलय िाफ्य त असलू गररनदेछ ।

२२. अनय/लवलवध लवषयका कर ््ा शुलक :

1= अनय ल्ियका कर अनसुचूी २० िा उललदेलखत ्ापतको रकि कर लगाई असलु गररनदेछ ।

2= उपदफा १ बिोलजिको रकि नगर काय्यपाललकाको काया्यलय िाफ्य त सङ्कलन गररनदेछ ।

२३. करका दर बढाउन वा छुट लदन सकनेः

1= प्चललत काननुिा जनुसकैु कुरा लदेलखएको भएतापलन नगर काय्यपाललकालदे आ्शयकताअनसुार र औलचतयताको 
आधारिा यो ऐन र अनय प्चललत काननू ्िोलजि लगाईएका दसतरु करका दर घटाउन, बढाउन ्ा तयसतो दसतरु, 
िलुक र कर आलंिक ्ा पणु्यरुपिा छूट लदनस्नदेछ ।

2= उपदफा १ ्िोलजि लदईएको पणू्य ्ा आलंिक कर छुट सलु्धाको कसैलदे दरुुपयोग गरदेिा ्ा कुनै खास प्योजनको 
लालग छूट सलु्धािा प्ाप्त गरदेको िाल्सत ुअनय प्योजनिा प्योग गरदेिा तयसरी छूट लदइएको दसतरु, िलुक र कर 
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रकि असलु उपर गरी सो ्रा्र जरर्ाना गररनदेछ ।

२४. दण्ड जररवानाः

यस ऐनिा उललदेलखत कर रकि एक आलथ्यक ्ि्यिा नबझुाएिा थप १० प्लतित जरर्ाना गरी सङ्कलन गररनदेछ साथै 
यस ऐनको उललंघन ्ापत हुनदे दण्ड र जरर्ानाको वय्सथा प्चाललत ऐन लनयि एं्  प्ददेि तथा सङ्घीय काननु ्िोलजि 
हुनदेछ ।

२५� यस ऐनिा अनयत्र जनुसकैु कुरा लदेलखएको भएतापलन अनतर सरकारी ल्त्त वय्सथापन ऐन २०७४, सथानीय 
सरकार सञचालन ऐन, २०७४ बिोलजि संघ तथा प्ददेि सरकारको आलथ्यक ऐन एं्  प्चाललत ऐन लनयि बिोलजि तोलकनदे 
कर, दसतरू र िलुकका ल्ियिा सोही बिोलजि कर, दसतरू र िलुक कायि गरी असलू उपर गररनदेछ ।

२६. खारेजी र बचिाउः

यस अलघ प्चललत काननु बिोलजि भए गदेरदेका काि का्ा्यही यसै ऐन बिोलजि भएको िालननदेछ  ।
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अनसूचूी  - २
मनोर्जन कर

१ मनोर्जन कर कर कैलरय्
क. सटेज काय्यक्रम ््ा एकसपा काय्यक्रम (एक पटकमा)

अ� सथानीय संसथाहरुका लालग रु�१,०००।-

आ� गैरसरकारी संसथाहरुका लालग रु�२,०००।-

इ� वय्सालयक संसथाहरुका लालग रु�५,०००।-

अनसुचूी -३
लवज्ापन कर

१
लवज्ापन होल्ड्यङवो्ड्य राखन 

अनुमल् वाप्का शुलक प्रल् गोटा
कर कैलरय्

क� िलदरा तथा सलूत्यजनय बाहदेकका ल्ज्ापनिा रु�५,०००।-

ख� ल्डलरिा आधाररत वय्सालयक वयानरिा (वय्सायीक प्सार) रु�१०,०००।-

घ� पोलवयानर प्लतगोटा (एक हप्ता र िलहनाका लालग) रु�५०।- र रू�२५०।-

आरथथिक र्ि्य २०७९/०८० को प्रस्ातर्त कर, दस्ुर तथा जररर्ानािरु

अनसुचूी- १
मालपो् ््ा ्ूभलमकर

लस.नं. लववरण कर

१ िालपोत तथा भलूिकर समबनधी

क� नगरपाललकालदे िालपोत तथा भलूिकर ्ापत ्ालि्यक रुपिा एकिषु्ठ रुपिा ललइनदे नयनूति कर (एक 
रोपनी क्देत्रफलसमि नयनूति िालननदे)

रु�५०।-

ख� नयनूति लससा भनदा बढी रहदेिा एक रोपनी भनदा बढी २० रोपनीसमि प्लत रोपनी थप रु�५।-

ग� २१ रोपनी भनदा िालथ प्लत रोपनी थप रु�१०।-

घ� िालपोत काया्यलयका लालग गररनदे जनुसकैु लसफाररस पत्रका लसफाररस दसतरु (नािसारी, चार 
लकलला आदी)     

रु�५००।-

ङ� बैकँ प्योजनाथ्य िालपोत समबनधी लसफाररस रु�५००।-

च� जगगा ्ललटङ्ग लसफाररस प्लत ्ग्य लफत  (वय्ासलयक प्योजनका लालग) रु�१०।-
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ङ�
कुनै खास िहोतसब, जात्रा प्लतयोलगता र वय्सालयक होल्ड्यङ ्ो्ड्य 
(नगरपाललकालदे तोकदे को सथानिा) प्लत ्य ूलफट

रु�१०।-

अनसूचूी - ४
बालहरबाट आया् हुने ्रकारी र रलरुल कर

१ बालहरबाट आया् हुने ्रकारी र रलरुल कर कर कैलरय्

क� बालहरबाट आयात हुनदे तरकारी र फलफुलिा लागनदे कर प्लत कदे  जी रु�२।५०

अनसूचूी - ५
ढुङ्गा, लगटी बालुवा कर

१ ढुङ्गा, लगटी बालुवा कर कर कैलरय्

क� ढुङ्गा लगटी तथा बालु् ा (प्लत घन लफट) प्ददेि सरकारको दरअनसुार

ख� स्ोतबाट सङ्कलन गरदेकोिा प्ददेि सरकारको दरअनसुार

ग� लनकासी गरदेिा (सङ्कलन थप हुनदे) प्ददेि सरकारको दरअनसुार

अनसूचूी  ६
वयवसाय द्ा्य ््ा नलवकरण शुलक

१ वयवसाय नलवकरण वालष्यक शुलक द्ा्य नलवकरण कैलरय्

क� ज्देलरी पसल रु�१,५००।- रु�१,०००।-

ख� इलदे्ट्रोलन्स तथा इलदेल्ट्रकल पसल रु�२,०००।- रू�१,०००।-

ग� िलदरा तथा सलूत्यजनय पदाथ्य सलहतका पसल रु�५,०००।- रू�२,०००।-

घ� लकराना पसल तथाअनय पसल रु�१,५००।- रु�५००।-

ङ� स्ारी साधन ल्क्रदे ता पसल र सोरुि रु�१०,०००।- रु�५,०००।-

च� हा्ड्य्देयर तथा लनिा्यण सािाग्ी स्लायस्य रु�१०,०००।- रु�५,०००।-

छ�
अनय ल्ल्ध प्कारका पसलहरु तथा वय्सायहरु  (जसतै:- 
िि्यतकदे नद्रहरु, पलु हाउस, लजि हाउस, िास ुपसललगायत कुनै 
पलन लिि्यकिा नपरदेका वय्सायहरु)

रु�५,०००।- रु�३,०००।-

ज� फलन्यचर लनिा्यणगरी ल्क्री गनषे वय्सायहरु रु�५,०००।- रु�३,०००।-

झ� लग्लउद्ोग रु�१०,०००।- रु�५,०००।-

ञ� कुटानी, लपसानी लिल रु�१,०००।- रु�२५०।-



88 सोलुदधुकुण्ड नगरपाललका

ट�
ऊजा्य िलूक उद्ोग (्ाय गयाँस तथा अनय स्ोतहरुबाट ऊजा्य पैदा 
गन्य उद्ोग वय्साय)

रु�२,५००।- रु�२,५००।-

ठ� िोटरसाईकलजसता दईु पाङ्ग्दे स्ारी साधन िि्यत गनषे ्क्य सप रु�१५,०००।- रु�१०, ०००।-

्ड�
चारपाङ्ग्दे तथा हदेलभ इ्यपुिदेनट र ट्रया्टरजसता स्ारी साधन 
साधनहरु िि्यत गनषे ्क्य सप रु�१५,०००।- रु�१०,०००।-

ढ� सदे्ा प्दायक वय्सायहरु संचालनका लालग रु�५,०००।- रु�३,०००।-

ण� िालथ उललदेलखत भए बाहदेकका वय्सायका लालग रु�३,०००।- रु�२,०००।-

अनसुचूी  - ७
पय्यटन उद्ोग शुलक

१ पय्यटन उद्ोग वालष्यक शुलक द्ा्य नलवकरण कैलरय्

क� होटल, रदेटिटूरदेणट, लज, होिसटदे रु�२,०००।- रु�२,०००।-

ख� लचया पसल तथा बदेकरी पसल रु�१,५००।- रु�५००।-

ग� लजप, ्स काउनटर (बालि्यक लनकरण िलुक)
कुनै एउटा िात्र काउनटर भएिा रु� ५,०००।- र  दईु 
्ा सो भनदा बढी भएिा रू� १०,०००।- ललइनदेछ।

घ� ट्राभलएजदेनसी रू� ३,५००।- रु�२,०००।-

ङ� तारदेहोटल, ररसोट आदी रु�१५,०००।- रु�१०,०००।-

अनसुचूी - ८
लसराररस  /  प्रमालण् शुलक

१ लसराररस ््ा राराम दस्ुर शुलक कैलरय्

क� पदेनसन लसफाररस रु� २००।-

ख� नदेपाली नयाँ नगररकता तथा प्लतलललप फाराि सलहत लसफाररस रु� १००।-

ग� अङ्गीकृत नयाँ तथा  प्लतलललप नागररकता फाराि सलहत लसफाररस रु�१,०००।-

घ� नागररकताका लालग नयाँ तथा प्लतलललप फाराि ्ापत रु�५०।-

ङ�
सलज्यलिन िचुलुका गनु्यपनषे लसफाररस  (िालपोत, नागररकताजसता 
काय्यहरुका लालग)

रु� १,०००।-

च� बलत्त्ा पानाको लसफाररस रु� ५००।-

छ� नाता प्िालणत लसफाररसः

ज� अ� नदेपाली रअङ्ग्देजीिा रु� ५००।-

आ� नदेपाली िात्र रु� २००।-

झ� घरबाटो प्िालणत्ा फुकु्ा लसफाररस  (प्लत लकत्ता) रु� ५००।-
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ञ�
असथायी ठदेगाना प्िालणत, ल््ाह, नाता, जनि, अल््ालहता तथा 
जनुसकैु प्िालणत

रु� ५००।-

ट� छुट जगगा दता्य लसफाररस रु� १,०००।-

ठ�
पलञजकरण (जनि,  ितृय,ु ्साईसराई, ल््ाह र समबनधल्चछदेद) 
अनलाईनका लनयिअनसुार र प्लतलललप

रु� २००।-  र  रु� ५००।-

्ड� समबनध ल्चछदेद लसफाररस (नयालयक सलिलतिाफ्य त) रु� १०,०००।-

ढ�
घर न्सा पास अनिुलतका लालग लन्देदन र मयाद थप िागका फाराि 
दसतरु

रु� ३,०००।-

ण� यसै लिि्यक सँग समबलनधत अनय लसफाररस रु� ५००।-

त� नागररकता सज्यलिन िचुलुका गनु्यपनषे लसफाररस रु� ५००।-

अनसुचूी  - ९
सेवा सचंिार उद्ोग शुलक

१ सेवा ््ा सचंिार उद्ोग शुलक द्ा्यशुलक
नलवकरण 

शुलक
कैलरय्

क� छापाखाना, परािि्य सदे्ा, फोटोग्ाफी प्कृतीका पसलहरू रु�१०,०००।- रु�५,०००।-

ख� लनजी क्देत्रका िो्ाइल सदे्ा प्दायक रु�५,०००।- रु�३,०००।-

ग� ईिदेल तथा इनटरनदेट सदे्ा प्दायक संसथा रु�१०,०००।- रु�५,०००।-

अनसुचूी  -   १०
सवास्थय सेवा शुलक

१ सवास्थय सेवा द्ा्य नलवकरण

क� संसथा दता्य िलूक (लनजी स्ास्थय संसथा) रु�१०,०००।- रु�३,०००।-

अनसुचूी  -  ११
काष्ठ उद्ोग, काठ लचिरान ््ा लनकासाका लालग लसराररस शुलक

१ (क  काठलचिरानी लमल द्ा्य शुलक नलवकरण शुलक

अ� दता्य िलुक रु�५०,०००।-

आ� ्ालि्यक नल्करण िलुक रु�३०,०००।-
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इ� कृलि, पि,ु ्नयजनत ुतथा ्न पैदा्रिा आधाररत उद्ोग 
वय्सायीक संसथा तथा सिहू दता्य

रु�३,०००।- रु�१०००।-

उ� साना लसचाई आयोजना लन्देदन दसतरु रु�१००।-

(ख)  काठ लचिरान ््ा लनकासीका लालग लसराररस

अ� घरायसी प्योजनका लालग सलला जालत प्लत रुख रु�१५०।-

आ� अनय जालतका प्लत रुख रू�१००।-

इ� वय्सायीक प्योजनका लालग प्लत्य ूलफट  रू� १०।-

अनसुचूी  - १२
इनधन आयल सटोस्य ््ा द्ा्य नलवकरण शुलक

१ इनधन आयल सटोस्य दता्य नलबकरण कैलफयत

क� दता्य तथा अलभलदेलखकरण रु�२०,०००।- रु�१५,०००।-

अनसुचूी - १३
सामुदालयक ््ा वयवसालयक जललवदु्् शुलक

१ लववरण शुलक कैलरय्
(क)  सामुदालयक जललवदु्् वालष्यक शूलकः

अ� १०० लकलो्ाट समि रु�१००।- प्लत लकलो्ाट

आ� १०० लकलो्ाट ददेखी १ िदेगा्ाट समि रु�१००।– प्लत लकलो्ाट
(ख) वयवसालयक जललवदु्् उतपादन वालष्यक शुलकः

अ� १०० लकलो्ाटसमि रु�२५०।-    प्लत लकलो्ाट

आ� १०० लकलो्ाटददेखी १ िदेगा्ाटसमि रु� २५०।-   प्ालत लकलोट

इ� १ िदेगा्ाटददेखी २५ िदेगा्ाटसमि रु�५०,०००।- प्लत िदेगा्ाट

ई� २६ िदेगा्ाटददेखी १०० िदेगा्ाटसमि रु�२,५०,०००।- प्लत िदेगा्ाट

अनसुचूी - १४
सामुदालयक एर.एम. ््ा रेल्डयो सटेशन कर

१ सामूदालयक एर .एम.््ा रेल्डयो सटेशन द्ा्य शुलक नलवकरण शुलक

क�
सािदूालयक एफ �एि�तथारदेल्डयो सटदेिन दता्य ्ा अलभलदेलखकरण 
िलूक

रु�१०,०००।- रु�५,०००।-

ख� अनलाईन िदेल्डया रु�५,०००।- रु�२५००।-
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अनसुचूी– १५
लवत्तीय ससं्ाहरुका शुलक

१ लबत्तीय ससं्ाहरु वालष्यक शुलक द्ा्य शुलक नलवकरण

क�
रालष्ट्रय ्ालणजय बैङ्कहरूका िाखा काया्यलयहरू, क ्ग्यका ्ालणजय 
बैङ्कहरूका िाखा काया्यलयहरू र लबिा कमपनीहरूका ्ालि्यक िलूक

रु�१५,०००।- रु�१०,०००।-

ख� ल्कास बैङ्क,सहकारी संसथा,ल्त्तीय संसथा र लधतोपत्र कारोबार गनषे संसथा रु�१०,०००।- रु�५०००।-

ग� रदेलिट्यानस समबनधी सदे्ा सञचालन गन तथा िदु्रा सटही काउणटर रु�१०,०००।- रु�५०००।-

घ� कृलि सहकारी संसथा, लकसान सहकारी संसथा रु�२,०००।- रु�१०००।-

अनसुचूी - १६
गैर सरकारी ससं्ा सलूचिकृ् द्ा्य, नलवकरण ््ा काय्यक्रम सवीकृल् शुलक

१ द्ा्य नलवकरण

क� संसथा सलूचकृत रु�१,०००।- रु� ५००।-

ख�
सोलखुमुब ुलजलला भनदा बालहर दता्य भइ यस नगरपाललकालाई काय्यक्देत्र बनाएर 
काय्य गनषे संसथाहरु

रु�१०,०००।- रु�५०००।-

ग� सोलखुमुब ुलजलला लभत्र दता्य भइ नगरपाललकालाई काय्यक्देत्र बनाएका संसथाहरू रु�१,०००।- रु�५००।-

घ� कायक्र्य ि स्ीकृती दसतरु रु�५,०००।- रु�२५००।-

ङ�
१� लचलकतसक, कल्राज, ईलनजलनयर, काननू वय्सायी आदीजसता सदे्ा प्दान 
गनषेहरूका लालग ्ालि्यक सदे्ा िलूक

रु�१०,०००।-  रु�५०००।-

२� लदेखापरीक्ण, दनतलचलकतसक, अनसुनधानकता्य, पिलुचलकतसक रु�५०००।-  रु�२५००।-

अनसुचूी - १७
घर नकसा पास, नाम सारी ््ा अल्भलेलखकरण वाप्को शुलक

१ १७.१   ्भवनका लकलसम प्रयोजन (प्रल् वग्य लरटको लागने दस्ुर)

आवालसय औधोलगकर वयापाररक सरकारी ससं्ाग् कैलरय्

क ्ग्य रू�१०।- रू�१३।- ० रू�१३।-

ख ्ग्य रू�५।- रू�८।- ० रू�८।-

ग ्ग्य रू�४।- रू�७।- ० रू�७।-
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घ ्ग्य रू�२।- रू�५।- ० रू�६।-

१७. २   ्भवनको नाम सारी गन्यका लालग

क ्ग्य रू�४।- रू�७।- ० रू�७।-

ख ्ग्य रू�३।- रू�५।- ० रू�५।-

ग ्ग्य रू�२।- रू�५।- ० रू�५।-

घ ्ग्य रू�१।- रू�२।- ० रू�२।-

१७.३     ्भवनको मापदण्डअनुसार नकसा पास न्भएका घरहरुका अल्भलेलखकरणकाय्य गन्यका लालग

क ्ग्य रू�३।- रू�५।- ० रू�३।-

ख ्ग्य रू�२।- रू�४।- ० रू�२।-

ग ्ग्य रू�१।- रू�३।- ० रू�१।-

घ ्ग्य रू�०।५ रू�२।- ० रू�०।५

१�  कमपाउण्ड ्ाल लनिा्यण काय्य गदा्य प्लत ्ग्य लफट रु�०।५०

२� भ्न लनिा्यण गन्य मयाद सिाप्त भइ मयाद थप गनु्य परदेिा न्सा पासका लालग बझुाएका दसतरुको १० प्लतित जरर्ाना लागनदे ।

३�  न्सा पास िसोधन गराए ्ापत हुनदेदसतरु - न्सा पास दसतरुको २५ प्लतिन हुनदेछ ।

४� यस नगरपाललकािा वय्साय दता्य नगराएका प्ाल्लधक परािि्य सदे्ा फि्य िाफ्य त घर न्सा बनाई पदेि गदा्य प्लत ्ग्य 
लफट रु�०।५०थप दसतरु लागनदेछ ।

नोटः-
“क”्ग्यका घर–RCC ढलान
“ख”्ग्यका घर–RCC लपललर,जसताका छाना र लसिदेनटका जो्डाइ ।
“ग”्ग्यका घर– िाटोका गारा तथा जो्डाइ भएका रजसताका छाना
“घ”्ग्यका घर– काठ ढंुगा िाटा सलहतकाजसतालदे बारदेका तथा जटु तथाकाठका छाना ।
न्सा पास भइ भ्न लनिा्यण भसैकदे का भ्न िलहलाहरूका नाििा नािसारीगदा्य २५प्लतित रकि छुट लदइनदेछ ।

अनसुचूी - १८
काया्यलयका औजार ््ा सवारी साधन वाहल शूलक

१ काया्यलयका इकयुपमेनट ््ा सवारी साधन ्भा्डामा लदएमा शुलक कैलरय्

क� ए्साभदेटर २२० लस�लस� बकदे ट/ब्देकरभएको (प्लत घणटा) रु�७,०००।-

ख� ब्देकर िात्र (प्लतघणटा) रु�२,०००।-
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ग� वयाकुलो्डर (प्लतघणटा) रु�३,०००।-

घ� ्डबल टदेण्डि रोलर (प्लतघणटा) रु�३,५००।-

ङ� टायर भएका रोलर (प्लतघणटा) रु�४,०००।-

च� हदेभी लट्रपर (प्लतलदन) रु� १०,०००।-

छ� साना लट्रपर (प्लतलदन) रु�८,०००।-

अनसुचूी  - १९
सेवा वयवसाय सचंिालन द्ा्य शुलकः

१ सेवा वयवसाय सचंिालन द्ा्य शुलकः द्ा्य नलबकरण कैलरय्

क�
भािालिक्ण, ट्यसून कक्ा, कम्यटुर कक्ाजसता ताललि 
कक्ाजसता ताललि कक्ासंचालनगनषे वय्साय

रु�५,०००।- रु�३,०००।-

ख� ्ैददेलिक रोजगा रसदे्ा रु�५,०००।- रु�३,०००।-

ग� घर जगगा खरीद / ल्क्री (भ�ू सदे्ा) रु�१५,०००।- रु�१०,०००।-

अनसुलूच-२०
अनय लवषयमा कर ््ा शूलक

१ क  उद्ोग स्ापनका लालग लसराररस शुलक कै.

अ� १ लाखददेलख ३ लाखसमि रु�१००।-

आ� ३लाख ददेलख ५ लाखसमि रु�५००।-

इ� ५ लाखददेलख १० लाखसमि रु�१,०००।-

ई� १० लाख ददेलख २५ लाखसमि रु�१,५००।-

उ� २५लाख ददेलख ५० लाखसमि रु�३,०००।-

ऊ� ५०लाख ददेलख १ करो्डसमि रु�५,०००।-

ए� १ करो्ड भनदा िालथ रु�७,५००।-

ख  लनजी ल्द्ालय अपग्दे्ड तथा दता्य लसफाररस

अ� आ�ल्�तहसमिकालालग रु�५,०००।-

आ� िा�ल्�तहसमिकालालग रु�१०,०००।-

इ� कजदेजर ्यामपस तहसमिका लालग रु�१५,०००।-

२ माल्का बुदँामा क्ै नसमेलटएका अनय जुनसकैु लसराररस वाप् रु�५००।-

लधतो तथा संमपलत्त िलूयांङ्कन गरदे ्ापत िलूयाङ्लकत रकिको ०�१५ पैिा

लदेनददेन प्िालणत  (ऋण ललनदेलदे) ०�२ पैिा

नयालयक सलिलत उजरुी दता्य (घरदेल ुलहसंा ्ाहदेक) रु�२००।-



94 सोलुदधुकुण्ड नगरपाललका

३
जगगा लसमा लववादमा अलमन खटाई सीमाङ्कन गनु्य पदा्य 
लनवेदकले एक पटकका लालग लननु्यपनने शुलक

रु�१,०००।-

४
वयवसाय द्ा्य शुलक र नलवकरण शुलक  (सबै उद्ोगहरुका लालग 
्ोलकएकोमा बाहेक)

रु�१,०००।-

रु�५००।-

५ “घ” वग्यका इजाज् पत्र

क� “घ” ्ग्यका इजाजत पत्र दता्य रु�५,०००।-

ख� “घ” ्ग्यका इजाजत पत्र न्ीकरण रु�२,०००।-

ग� “घ” ्ग्यका इजाजत पत्र प्लतलललप रु�१,०००।-

घ� सलूचिकृ्

क� लनिा्यण वय्सायी सलूचकृत रु�५,०००।-

ख� िसलनध आपलुत्य छपाई गनषे फि्य रु�५००।-

ग� परािि्यदाता रु�२,०००।-

घ� ल्ज्ापन ऐजदेनसी रु�५,०००।-

ङ� अनय संसथा सलूचकृत रु�१,०००।-

६ ्ालि्यक िलूक

क� प्ाइभदेट असपताल रु�५,०००।-

ख� स्ास्थय ल्ललनक तथा लयाब सदे्ा रु�५,०००।-

ग� औिलध पसल तथा िदेल्डकल सदे्ा रु�५,०००।-

६ लनजी ््ा ्भा्डाका सवारी पटके कर प्ददेि सरकारका दरअनसुार

क� बस, ट्रक, लहरी ’’  ’’

ख� ट्या्टर ’’  ’’

ग� कार, लजप, भयान, लपकअप आदी हुला स्ारी साधन ’’  ’’

घ� ह्ाई कमपनीका लालग ्ालि्यक िलूक ’’  ’’

७

क� नगरपाललकाका स्ालित्िा रहदेका जगगािा बनदेका घर ्ा टहरािा 
घरधनीआफै बसदेिा प्लत ्ग्यलफट ्ालि्यक ्हाल लबटौरी कर (कसैलाई 
भा्डािा लदएिा घर जगगा ्हाल कर ्ापतका कर ललइनदे)

रु�१२।-

ख� वयलक्तको स्ालित्िा  रहदेको घर जगगा बहालिा लददंा घर ्हाल 
समझौताको आधारिा

 घर भा्डा संझौता रकिको 
१२%

८ टदेण्डर फाराि ल्क्री (ल्ज्ापन र सचूनाअनसुार) सचूनाअनसुार

९
पररक्ा दसतरु श्देणी ल्लहन र अनय पदका लागी

श्देलणल्लहन रु�५००।-

अनय पदका लालग रु�१०००।-

१० लदेखा पररक्क लन्देदन दसतरु रु�१,०००।-

११ घर न्िापास, घर/टहरा अलभलदेलखकरण लकताब रु�१,०००।-

१२ नगरपाललकाको राजपत्र लकताब लबक्री रु�५००।-
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१३
अनयकरहरुः-प्चललत काननू बिोलजि हुनदे तथा काय्यपाललकालदे 
आ्शयकताअनसुार करका िीि्यकिा थपघट गरी सभाबाट अनिुोदन 
गराउन स्नदेछ ।

१४ खानी उतखनन् प्ददेि सरकारको दररदेटअनसुार

१५ रोहोर सङ्कलन

क� वयलक्तगत घरलाई रु�१००।-

ख� होटल, पसल र लनजी संघ, संसथा तथा सरकारी काया्यलयहरुलाई रु�२००।-

१६ कृलष उतपादन, जल्डबुट्ी र अनय सेवामा देहायबमोलजम लनकासी कर ््ा शूलक

क� लचराइतो प्लत कदे �जी� रु�२।-

ख� लोक्तार अघषेली प्लत कदे �जी� रु�२।-

ग� नदेपाली कागज प्लत कोरी रु�५।-

घ� सगुनध्ाल प्लत कदे जी रु�१।-

ङ� सतु् ालतन तलदेबाँको रु�२।-

च� लौठसलला प्लत कदे �जी� रु�१।-

छ� सनुपाती प्लत कदे �जी� रु�१।-

ज� बैरंुगपाती प्लत कदे �जी� रु�१।-

झ� कुकवी प्लत कदे �जी� रु�१।-

ञ� िलजटो प्लत कदे �जी रु�१।-

ट� पदिचाल, चलुठी प्लत कदे �जी� रु�१।-

ठ� बोझा प्लत कदे �जी� रु�१।-

्ड� बनलसनु प्लत कदे �जी� रु�२।-

ढ� जटािसी प्लत कदे �जी� रु�३।-

ण� ल्ि प्लत कदे �जी� रु�२।-

त� ल्ििा प्लत कदे �जी� रु�५।-
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थ� इनद्रदेणीका बीउ प्लत कदे �जी� रु�१।-

द� पाँचऔलदे प्लत कदे �जी� रु�५।-

ध� लसलालजत प्लत कदे �जी� रु�२।-

न� भयाउ प्लत कदे �जी� रु�२।-

प� लनि्यसी प्लत कदे �जी� रु�२०।-

फ� चयाउ प्लत कदे �जी� रु�१।-

ब� झयाउ प्लत कदे �जी� रु�१।-

भ�
साना लजउँदा पि ु लनकासी (बाछा, पा्डा-पा्डी, खसी, बोका, भदे्डा 
चयाङ्ग्ा आदी)

रु�१००।-

ि�
ठूला लजउँदा पि ुलनकासी (नाक, चौरी, याक, जो्पदे, राँगा, भैसँी, गाई, 
गोरुआदी)

रु�५००।-

य� हा्डखोर प्लत  बोरा ३० कदे �जी� रु�१०।-

र� छा्डा पि ुचौपाया जरर्ाना  (प्लत गोटा) रु�१००।-

१७ कवा्डी

क� पत्रजुनय क्ा्डी   (प्लत कदे �जी) रु�१०।-

ख� पत्रजुनय क्ा्डी  लनकासी (प्लत कदे �जी) रु�२�५०



सोलुदधुकु� न.पा. नगर कायर्पा�लका सद�ह�

छोङवा शेपा्य
््डा अधयक् ््डा नं� १

ङवाङ लठले शेपा्य
््डा अधयक् ््डा नं� २

लहाकपा गेलु शेपा्य
््डा अधयक् ््डा नं� ३

युवास ्ामाङ
््डा अधयक् ््डा नं� ४

रुवा्य गयालजेन शेपा्य
््डा अधयक् ््डा नं� ६

सोनाम गयालजेन शेपा्य
््डा अधयक् ््डा नं� ७

पासाङ कटुवाल
््डा अधयक् ््डा नं�  ८

धन राज ्ामाङ
््डा अधयक् ््डा नं� ९

लमङमार ्ामाङ
््डा अधयक् ््डा नं� ५

टङ्क बहादुर काक�
््डा अधयक् ््डा नं� ११

कुलध्वज घ्� मगर
न�पा� का� सदसय

पेलु लामा
न�पा� का� सदसय

होम बहादुर मगर
््डा अधयक् ््डा नं� १०

नीरकुमार नेपाली
न�पा� का� सदसय

मीना खत्री बसने्
न�पा� का� सदसय

शान्ी लवश्वकमा्य
न�पा� का� सदसय

आङ काजी शेपा्य
न�पा� का� सदसय

अ्जु शे्ष्ठ
न�पा� का� सदसय

नामगेल जाङबु शेपा्य
नगर प्िखु

गानधीमाया ्ामाङ
नगर उप-प्िखु
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ल्द्तुीय चलुो लबतरण गररद ै।

98 सोलुदधुकु� नगरपा�लका
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नगर काय्यपाललका बैठक ।

100 सोलुदधुकु� नगरपा�लका



नगर काय्यपाललकाकादे बैठक सञचालन हुदँ ै।
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102 सोलुदधुकु� नगरपा�लका
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104 सोलुदधुकु� नगरपा�लका
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सादेलखुमुबकुादे ल्लभनन सथानीय तहका लन्ा्यलचत प्िखुरू सपथ ललद ै।

106 सोलुदधुकु� नगरपा�लका
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नगरप्िखुबाट सपथ ललद ैउपप्िखु ।

108 सोलुदधुकु� नगरपा�लका



सोलदुधुकुण्ड न�पा�िा लन्ा्यलचत ््डा अधयक् र ््डा सदसयहरू नगर प्िखुबाट सपथ ग्हण गददै ।

109 दशौँ नगरसभामा ��ुत नी�त तथा कायर्�म आ.व. २०७९-२०८४
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नगर काय्यपाललका गठनपचिात ्सपथ ललद ैनगर काय्यपाललका सदसयहरू ।
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114 सोलुदधुकु� नगरपा�लका



नगर सभािा नीलत तथा काय्यक्रि र बजदेट पदेि गददै उप-प्िखु ।

115 दशौँ नगरसभामा ��ुत नी�त तथा कायर्�म आ.व. २०७९-२०८४



नीलत तथा काय्यक्रि अधययन गददै नगरसभा सदसयहरू ।
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नगरसभा समपननपचिात ्।
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प्ददेि नं� १ बाट अाउनभुएका प्ददेि िाननीयहरूलाइ्य स्ागत गररद ै।
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