
आ.व. २०७४/०७५ को लागि निर गवकास योजना छनौट 

मािगदर्गन तथा अगिमखुीकरण कायगक्रम

मंगसर ३०, २०७३

धगुलखले निरपागलका कायागलय



१. योजनाको पषृ्ठिमूी:

•छनौट हुने योजनाको सामान्य पररचय सगहतको गववरण

•छनौट िनुग पने आधार

• वजेट गसगलङ्ि गित्र पने, नपने

• आ.व गितै्र सम्पन्न हुने , नहुने



३. योजना संचालन प्रकृया

• ठेकेदार

• उपिोक्ता सगमगत 

• गजल्ला तथा केगन्िय स्तरमा गसफाररस िरर पठाउने



गवषयित सगमगतहरु

१) पूर्वाधवर र संरचनव वर्कवस सविवि

वस.नं सम्वगन्धत गनकाय

१
गिगिजन खानेपानी तथा सरसफाई 

कायागलय

२ गज.गव.स

३
गिगिजन र्हरी गवकास तथा िवन 

गनमागण कायागलय

४ सिक गिगिजन कायागलय

२) कृवि उद्योग र्न िथव र्विवर्रण सविवि

वस.नं सम्वगन्धत गनकाय

१ गजल्ला कृगष गवकास कायागलय

२ गजल्ला पर् ुसेवा कायागलय

३ गजल्ला ि ूसंरक्षण कायागलय

४ गजल्ला घरेल ुकायागलय

५ गजल्ला वन कायागलय

६ गजल्ला सहकारी लघ ुउद्यमी समहू



गवषयित सगमगतहरु (क्रमर्.)

३) जनसंख्यव िथव सविववजक वर्कवस  सविवि

वस.नं सम्वगन्धत गनकाय

१ गजल्ला गर्क्षा कायागलय

२ गजल्ला स्वास््य कायगलय

३ मगहला तथा वालवागलका कायागलय

४ गजल्ला आयूगवेद कायागलय

५ गजल्ला वाल कल्याण

६ NGO's / INGO's

४. जलस्रोि िथव भूवि व्यर्स्थवपन सविवि

१ सम्वगन्धत गनकाय

२ गिगिजन गसंचाई कायागलय

३ गजल्ला उजाग तथा वातावरण कायागलय

४ नेपाल गवद्यतु प्रागधकरण



४. योजना वगिगकरण

 विा स्तरमा संचालन हुने

 निर स्तरमा संचालन हुने

 गजल्ला स्तरमा संचालन हुन

अन्य गनकायवाट संचालन हुने

 केगन्िय स्तरमा संचालन हुने



५. योजना छनौट िदाग ध्यान गदन ुपने कुराहरु

योजनाले समाबेर्ीकरणको मान्यतालाई आत्मासाथ िरेको हुन ुपने 

जलवाय ू पररवतगनले पाने असरलाई न्यगुनकरण िने गकगसमको हुनपुने

गदिो गवकास लक्ष

निरपागलकाको गवकास नीगत

योजना छनौट सम्वन्धी स्थानीय स्वायत्तः र्ासन ऐन,गनयम,गनदगेर्काहरु

दोहोरोपना हुन नगदने गकगसमको हुनपुने  

एक लाख िन्दा तलका योजना तथा कायगक्रमहरु छनौट िनग नहुने 

सामागजक गवकास अन्तिगत तागलमहरु छनौट िदाग गबित बषगहरुको तागलमको उपलगधध तथा प्रगतफललाई 

मध्यनिर िद ैछनौट िनुगपने



बजेट गसगलङ

: रु २२ लाख



लगक्षत कायगक्रम

िविलव लविि कवयाक्रि 

(१०%)

रु. २,२०,०००|-

बवलबववलकव लविि 

योजनव िथव कवयाक्रि (१५ 

%)-

रु. ३,३०,०००|-

उपेविि र्गा योजनव 

(१५%)-

रु. ३,३०,०००।-



लगक्षत कायगक्रम

बालबाललका(१५ %), 330

महिला (१० %), 220

उपेक्षित (१५ %), 330

लक्षित योजना बर्गीकरण (बजेट रु. िजारमा)

बालबाललका(१५ %) महिला (१० %) उपेक्षित (१५ %)



528

792

बााँकी रकम अथागत १३ लाख २० हजारलाई १००% मानी बााँकी 

रकम बिीकरण (रु.हजारमा)

प्रवर्द्गनात्मक योजना (४० %) पवूागधार गवकास (६० %)



प्रवर्द्गनात्मक कायगक्रम

(बवाँकी रकि अथवाि रु. १३,२०,०००|- लवई १००% िवनेर)

प्रर्र्द्ानवत्िक योजनव(४०%) रु. ५,२८,०००|-

१. सडक बत्ती व्यर्स्थवपन(५० %)- रु. 

२,६४,०००।-

२. फोिोरिैलव व्यर्स्थवपन  (२५% )- रु. 

१,३२,०००|-

३. ढल व्यर्स्थवपन  (२५ % )-रु. 

१,३२,०००|-



प्रवर्द्गनात्मक योजना(४०%) रु. ५,२८,०००|-

२६४

१३२ १३२

०

१००

२००

३००

१. सिक बत्ती व्यवस्थापन(५० 

%) 

२. फोहोरमैला व्यवस्थापन  

(२५% )

३. ढल व्यवस्थापन  (२५ % )

ब
जे

ट
 रु

 ह
ज

ार
म

ा

के्षत्रहरु

प्रवर्द्गनात्मक योजना विीकरण



पवूागधार गवकास तथा सिक बोिग

पूर्वाधवर वर्कवस (६० % ) रु. ७,९२,०००|-

१. ठुलो पूर्वाधवर (५ लवख भन्दव िववथ)

२.सवनो पूर्वाधवर (५ लवख भऩ्दव 

िलको)

सडक बोडाको योजनव

५ लवख भन्दव िववथ



योजना नीगत

(१) योजनव िजुािव प्रवथविकिवकव सन्दभािवाः

• उत्पादनमलूक तथा गछटो प्रगतफल प्राप्त िनग सगकने

• निर जनताको जीवनस्तर,आम्दानी र रोजिार वढाउने तथा प्रत्यक्ष लाि हुने र िरीवी गनवारणमा 

सहयोि पयुागउने

• अत्यावश्यक प्रकृगतका,वातावरणीय संरक्षण तथा जलवाय ुपररवतगन अनकुुलनमा सघाउ हुने 

आयोजनाहरु

• कम लाित तथा वढी जनसहिागितामा संचालन हुने

• मगहलामैत्री योजना तथा कायगक्रममा सघाउ पगु्ने 



योजना नीगत (क्रमर्.)

• वालमैत्री योजना तथा कायगक्रममा सघाउ पगु्ने 

• खलु्ला गदसा मकु्त के्षत्र घोषणा कायगक्रममा सघाउ पगु्ने

• वातावरणमैत्री योजना तथा कायगक्रममा सघाउ पगु्ने 

• अपांि तथा जेष्ठ नािररकमैत्री योजना तथा कायगक्रममा सघाउ पगु्ने 

• लैंगिक उत्तरदायी योजना तथा कायगक्रममा सघाउ पगु्ने

• स्थानीय साधन,स्रोत तथा सीपवाट संचालन हुने 

• मगहला एवं गपछगिएका विग तथा वालवागलकालाई प्रत्यक्ष लाि हुने ।



योजना नीगत (क्रमर्.)

• विा नािररक मञ्च, नािररक सचेतना केन्ि तथा टोल सधुार सगमगतवाट पगहचान िररएको

• निरपागलकाको दीघगकालीन सोच “सिृर्द् धुवलखेलकव लववग पयाटकीय वर्कवस. वििव 

स्र्वस््य व्यवपवर र आर्वस” मा आधारीत योजना तजुगमा िनुग पने ।

• सामागजक पररचालनको माध्यमवाट पगहचान िररएका

• उक्त कायगक्रम छनौट िदाग १३ वटै वािगहरुलाई समेट्ने िरी समानपुागतक रुपमा योजना तथा वजेट 

गवगनयोजन िररने छ 



भू –उपयोग वनविलवई प्रवथविकिव वदनुपने

१ .धयापाररक क्षेत्र २. कृगष क्षेत्र ३. आवास क्षेत्र

४.औधोगिक क्षेत्र ५. गर्क्षा क्षेत्र ६.स्वास््य क्षेत्र

७.खलु्ला क्षेत्र ८. पयगटन क्षेत्र ९. सास्कृगतक सम्पदा के्षत्र

१०.मनोरंजन क्षेत्र



योजना नीगत(क्रमर्.)

(२) गदघगकागलन असर पने प्रकृगतका योजनाको सन्दिगमा

•आगथगक,सामागजक,वातावरण एवं िौिोगलक गहसावले गठक छ छैन पणूग रुपमा 

सम्िाव्यता अध्ययन िएको हुन ुपने ।

• गवर्ेष िरेर ठूला प्रकृगतका योजनाहरुवाट निरपागलका एवं निरवासीहरुलाई गदघगकागलन 

असर पनग सक्ने िएको हुदा यस्ता योजनाहरुको प्रस्ताव िदाग सवगपक्षीय सहमतीले िने

• वतगमान सीमा, िगवष्यमा गवस्तार हुन सक्ने के्षत्र समेतको गवचार िनुग पने 



योजना नीगत(क्रमर्.)

(३) निरपागलकाले ित गवित गलएको ऋण र सााँवा ितु्तानी िनुग पने गस्थगतलाई गवचार 

िरी ऋण गलएर संचालन िनुग पने प्रकृगतका योजनाहरुको गवषयमा गवर्ेष ध्यान गदएर मात्र

अिािी वढ्ने । समपरुक कोष (म्यागचङ्ि फण्ि)को अिावको कारणले योजना छनौट िदाग 

जनसहिागिता वापत लाित रकम व्यहोने खालको हुनपुने ।

(४) निरपागलकाको गसगमत स्रोत साधानलाई गवचार िरी ठूला योजनाहरु गनजी के्षत्र 

माफग त संचालन िराउन गनजी के्षत्रलाई एः अवधारण अनरुुप सावगजगनक, गनजी साझेदारी 

अनरुुप वातावरण गमलाउने ।



योजना नीगत(क्रमर्.)

(५) विािेला िनुग अगघ विाको गक्रयागर्ल राजनैगतक दलका प्रगतगनगध, विा नािररक मञ्च, 

नािररक सचेतना केन्ि र टोल सधुार सगमगतको पदागधकारीहरुको सहिागितामा छलफल िने र 

विािेलामा जानकारी िराई योजना छनौट िने ।

(६) वजेट सम्वन्धमा चाल ुआ.व मा पगुजित गर्षगकमा प्राप्त अगततयारी अनसुारको रकमलाई 

आधार मानेर आिामी आ.व ०७४/०७५ मा विा िेलावाट गसफाररस िई प्राथगमकताको आधारमा 

निरपागलकाको योजना तजुगमा सगमगतवाट योजना वजेट गवगनयोगजत िररनेछ ।



धन्यवाद!!!

प्रश्नहरु !!!!


