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बार्षफक नीगत तथा कायफक्रम,२०७७ 
बरु्ढनन्दा नगरपागिकाको चौथो ऐगतहागसक नगरसभामा उपस्स्थत 

नगरपागिकाका उप प्रमखु ज्य,ु 
उपस्स्थत सम्परु्फ नगरसभाका सदस्य ज्यहुरु, 
 

१. बरु्ढनन्दा नगरपागिकाको यस गररमामय चौथो नगरसभामा नगरपागिकाको नगर प्रमखुको 
हैगसयतिे र्िकासको िागी मागफदर्फकको रुपमा रहने स्थागनय सरकारको आगथफक िषफ 
०७७/०७८ को िार्षफक गनगत तथा कायफक्रम प्रस्ततु गनफ पाउँदा गौरिास्न्ित भएको छु । 

 

२. सिफप्रथम मिुकुको रार्ियता, सािफभौमसत्ता, अखण्डता, रार्िय स्िागभमान, प्रजातन्र र रार्िय 
समदृ्वद्वका िागी र्िगतमा भएका ऐगतहागसक जनआन्दोिन, संघषफ र र्िगभन्न राजनैगतक 
आन्दोिनहरुमा जीिनको बगिदानी गनुफहनुे सम्परु्फ ज्ञात अज्ञात सर्हदहरु प्रगत उच्च सम्मान 
सर्हत हाद्वदफक श्रद्वासमुन अपफर् गदफछु । साथै राजनैगतक आन्दोिनका क्रममा बेपत्ता भएका 
नागररक र घाइते योद्वाहरु प्रगत उच्च सम्मान तथा सहानभुगुत प्रकट गदफछु । 

 

३. कोरोना भाइरस महामारीका कारर् मानि जागतमागथ र्ताब्दीकै सबैभन्दा ठुिो संकट पैदा 
भएको छ । र्िश्व स्तरमै यस महामारीका र्िरुद्व िड्न मौजदुा स्िास््य सेिा र सरु्िधाहरु 
तथा प्रर्िगधहरु पगन अपयाफप्त देस्खएका कारर् यसबाट हाम्रो देर् र हामी पगन अछुत छैनौ 
।यस महामारीबाट िाखौं मागनसको ज्यान गइसकेको छ भने िाखौं मागनस संक्रगमत छन 
।कोरोना भाइरसको महामारीबाट संक्रगमत भई नेपाि बार्हर तथा देर् गभरै जीिन 
गमुाउनहुनुे नेपािी तथा अन्य गमर रािका नागररकहरुका र्ोकाकुि पररिारजन प्रगत गर्हरो 
समिेदना व्यक्त गदफछु भने उपचाररत दाजभुाई, द्वदद्वद बर्हनी िगाएत सम्परु्फमा र्ीघ्र स्िास््य 
िाभको कामना व्यक्त गदफछु ।कोगभड- १९ का कारर्िे मिुकुको अथफव्यिस्थामागथ गम्भीर 
धक्का पयुाफएको छ, रार्िय तथा अन्तरार्िय आिागमन अिरुद्व छ, उद्योग व्यिसाय बन्द 
भएका कारर् उत्पादन र र्ितरर् प्रर्ािी गम्भीर रुपमा प्रभार्ित छ साथै िाखौंको रोजगारी 
गमेुको छ ।आज सारा र्िश्व यस साझा तर अदृश्य दशु्मनका र्िरुद्व कद्वठन यदु्व िगडरहेको 
छ। मानिजागतिे स्जत्नै पने यो यदु्व कर्हिे र कसरी समाप्त होिा भने्न भय, स्चन्ता तथा 
अन्यदि व्याप्त छ ।यगत बेिा र्िश्व समदुायका गबचमा एकता, ऐक्यिद्वता, सहकायफ, 
आत्मर्िश्वास तथा आर्ािादको ठुिो खाचो भएका बेिा हामी पगन यसबाट अछुत हनु 
सक्दैनौ ।यस महामारीबाट हनुे र्िर्िध क्षगतको पगुतफ आगामी द्वदनमा हनुसक्छ, समाज रे्रर 
समदृ्व बन्न सक्छ तर गमेुको अमलु्य मानि स्जिनको पनुः प्रागप्त र क्षगतको पगुतफ हनु सक्दैन। 
त्यसैिे यगतखेर हाम्रो नगरका मागनसको स्जिन रक्षा र मानिजागतको संरक्षर् स्थागनय 
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सरकारको सिोच्च कतफव्य भएको हुँदा हामी पगन सिफपस्क्षय तथा सिफदगिय सकारात्मक 
सहयोग, सल्िाह तथा सझुािको अपेक्षा गदफछौं ।नेपािमा कोरोना भाइरसको संक्रमर् प्रारम्भ 
भए िगतै्त संस्घय तथा प्रादेस्र्क सरकारिे कोगभड- १९ का र्िरुद्व अबिम्बन गरेका गनगत, 
रर्गनगत, कायफरै्िी अनसुार हामीिे पगन अपनाएका आफ्ना कायफरै्िीहरु तथा नगरिासीको 
एकता, धैयफता र सहयोगिे अर्हिेसम्म यस रोगको संक्रमर्बाट नगरगभर सबैको जीिन रक्षा 
गनफ सर्ि भएका छौं ।संक्रमर् थप रै्िन नद्वदन र महामारीका र्िरुद्वमा िड्न आगामी 
द्वदनमा अझ बढी सतकफ ता, सिन्िय र एकता आिश्यक भएकािे एकर्ढक्का भएर दृढताका 
साथ िाग्न म सबैमा हाद्वदफक आह्वान गदफछु । जोस्खमपरु्फ पररस्स्थगतमा अग्रपंस्ततमा रहेर सेिा 
गने राि सेिक कमफचारीहरु, स्चर्कत्सक िगाएतका स्िास््य कमीहरु, सरुक्षाकमीहरु, र्िगभन्न 
संचार जगतका संचार कमीहरु, यातायात व्यिसायीहरुको म उच्च प्ररं्सा गदफछु ।कोगभड- 
१९ को रोकथाम तथा गनयन्रर्का िागी नगरपागिकािे चािेका कदममा परु्फ साथ द्वदई 
सहयोग गनुफहनुे आम नगरिासी दाजभुाई तथा द्वदद्वदबर्हनीहरु र सम्परु्फ सरोकारिािाहरु प्रगत 
हाद्वदफक आभार प्रकट गदफछु ।महामरी रोकथाम, गनयन्रर् र उपचारको कायफमा योगदान 
पयुाफउनहुनुे संस्घय, प्रादेस्र्क र स्थागनय सरकारका जनप्रगतगनगधहरु, राजगनगतक दिहरु, गनस्ज 
तथा व्यािसार्यक क्षेर, संचार जगत र कोरोना रोकथाम, गनयन्रर् र उपचार 
कोषमा  रकम उपिब्ध गराउने सबैमा हाद्वदफक धन्यिाद द्वदन चाहान्छु । 

 

४. मिुकुमा भएको राजनैगतक पररितफन संस्थागत भइफ संर्िधान कायाफन्ियनको चरर्मै रहेकािे 
हाम्रो स्थागनय सरकारिाई र्िकास र समदृ्वद्वको यारामा अस्घ बढ्न सहजता हुँदै गएको छ । 
देर्को मानि र्िकास सचुकांक र र्िकासमा सबैभन्दा पगछ रहेको बाजरुा स्जल्िाको यस 
नगरपागिकाका आफ्नै चनुौगत र समस्याहरुका बाबजदु नगरपागिका गभरको प्रकृगत, संस्कृगत, 
नगरिासीको समदृ्वद्व, स्िागभमान र गौरिभन्दा ठुिो अरु केर्ह छैन । नगर सरकारिे आफ्नो 
सोच र कायफहरुिाई नगरको प्रकृगत, संस्कृगत र नागररकको संरक्षर् र  र्िकासमा केस्न्ित 
गरेको छ ।सरकारको दृर्िकोर् स्पि छ, गन्तब्य गनस्ित छ, िक्ष्यहरु गनधाफररत छन, गनगत 
तथा कायफक्रम जनमसु्ख छन भने कायाफन्िन पररर्ाममखुी छ । हामी नगर क्षेर गभरको 
कृर्ष, जिस्रोत, जगडबरु्ट िगाएतका प्राकृगतक स्रोतहरुमा रहेको सम्भािना र अिसरको 
उस्चत पर्हचान  र पररचािन  गदै र्िकास र पररितफनको िागी संकस्ल्पत छौं, काम गदैछौं, 
नगतजा ल्याउँदै छौं र अस्घ बढ्दै छौं । 
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नगरपागिकाका उप प्रमखु ज्य ु, 

उपस्स्थत सम्परु्फ नगरसभाका सदस्य ज्यहुरु, 

 

अब म आगथफक िषफ ०७६/०७७ मा घोर्षत गनगत तथा कायफक्रमहरुको उपिस्ब्धका बारेमा 
संक्षेपमा उल्िेख गनफ चाहान्छु । 

 

५. नेपािको संर्िधान कायाफन्ियनको छोटो अिगधमा भएपगन संस्घयताको महत्िपरु्फ आधारका 
रुपमा रहेको स्थागनय सरकारको आधारस्र्िा तयार भएको छ ।आफ्ना संिैधागनक 
अगधकारका क्षेरहरु कायाफन्ियनका िागी र्िगभन्न स्थागनय काननुहरुको गनमाफर्, िडा तह र 
नगरपागिकामा स्थागनय जनताहरुिाई प्रिाह गने सेिाहरुमा समस्या नआओस भन्नका िागी 
गनष्पक्ष र काननुी रुपमा करार मै भए पगन कमफचारीहरुको पदपगुतफ गरी सेिा प्रिाह भै रहेको 
छ । यसबाट एकागतर गनष्पक्ष, सरि र प्रभािकारी रुपमा सेिा प्रिाह भएको छ भने 
अकाफगतर स्थागनय स्तरमा रहेको जनर्स्क्तको उस्चत पररचािन भएको महसरु् गररएको छ । 

६. बरु्ढनन्दा नगरपागिकाका सम्परु्फ सामदुार्यक र्िद्याियहरुमा समस्याको जरोको रुपमा रहेको 
गनस्ज स्र्क्षकको समस्या समाधानका िागी आिश्यक काननुको गनमाफर् गरर सोर्ह काननुका 
आधारमा गनष्पक्ष र पारदस्र्फ रुपमा प्राथगमक तहमा ३५ जना, गनमार्ि तहमा ११  जना र 
मार्ि तहमा ३  जना गरर कुि ४९ जना नगर स्ियम ् सेिक स्र्क्षक प्रर्क्रया अनसुार भनाफ 
गररएको छ जसबाट नगरपागिकाको रै्स्क्षक गरु्स्तर सधुार गनफ सहज हनुे भने्न र्िश्वास 
गिएको छु । 

 

७. यस नगरपागिकाका १० िटै िडाहरुमा जनताको सरुस्क्षत  र भरपदो स्िास््य सेिा पाउने 
अगधकारको संरक्षर् गदैं आिश्यक जनर्स्क्त र आधारभतु औषगध तथा उपकरर् सर्हत 
सामदुार्यक स्िास््य इकाइ र आधारभतु स्िास््य केन्िको स्थापना गरर सेिा संचािन भै 
रहेको छ । साथै प्रत्येक िडामा एउटा स्िास््य चौकी संस्घय सरकारको कायफक्रम अन्तगफत 
नगरपागिकाका र्िगभन्न िडामा स्िास््य चौकीका भिन गनमाफर्को चरर्मा रहेका छन । 
जसबाट   भर्िष्यमा जनतािे आधारभतु स्िास््य सेिा घरदैिो मै पाउने आर्ा गरेको छु । 

 

८. आि ०७६/०७७ मा कृर्ष र्िकास कायफक्रम तर्फ  र्िगनयोस्जत बजेट र सो मार्फ त प्राप्त 
भएको उपिस्ब्ध तपस्र्ि बमोस्जम रहेको छ । 

 कृर्ष समहुमा आधाररत साना ५ िटा गसँचाई कुिो गनमाफर् सम्पन्न भए पिात १५० 
घरधरुी िाभास्न्ित भएका छन । 
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 पचास प्रगतर्त अनदुानमा र्हउँदे र्िरु्िका र्िरुिा स्याउ तथा ओखर र्ितरर् 
मार्फ त नगरपागिकाका १०० जना र उन्नत जातको मकै र्िउ र्ितरर् मार्फ त ५०० 
जना कृषकिाई िाभान्िगत भएका छन । 

 गसजन अनसुारका तरकारीका र्कटहरु र्ितरर् पिात कररब १५०० कृषक 
िाभान्िगत भएका छन । 

 स्याउका बगैचा व्यिस्थापन तथा काँटछाँट सामाग्री उपिब्ध गराए पिात कररब 
१०० जना कृषक िाभास्न्ित भएका छन । 

 च्याउको र्िउ र्ितरर् पिात कररब १०० जना कृषक िाभान्िगत भएका छन । 

 
९. आि ०७६/०७७ मा पर्सेुिा कायफक्रम तर्फ  र्िगनयोस्जत बजेट मार्फ त प्राप्त भएको 

उपिस्ब्ध तपस्र्ि बमोस्जम रहेको छ । 

 नगरपागिका गभरका कररब सात हजार पर्हुरुिाई प्राथगमक उपचार गने काम सम्पन्न 
गररएको छ । 

 नगर क्षेर गभरका कररब ६०० घरपाििुा कुकुरिाई रेर्िज र्िरुद्वको खोप, कररब ६ हजार 
गाईभैसी तथा भेडा बाख्राहरुिाई HSBQ खोप र कररब  ५ हजार जगत भेडा तथा 
बाख्राहरुिाई PPR खोप िगाउने काम पगन सम्पन्न भएको छ । 

 कररब २०० गोरु,  २० घोडा, २५ बंगरु र ३०० िटा बोकाहरुको पर् ुबध्याकरर् गने 
काम पगन सम्पन्न गररएको छ । 

 नगरपागिका अन्तगफत पर्सेुिा र्ाखामा कायफरत दईु जना कमफचारीहरुिाई कृगरम गभाफधान 
सम्बस्न्ध तागिम द्वदने काम पगन सम्पन्न गररएको छ । जसबाट नगर क्षेरका कृषकहरुिे 
िाभ गिने र्िश्वास गिएको छु । 

 

१०. हाम्रो अगिुायी र समन्ियमा यस नगरपागिका िडा नः१ कोस्ल्टदेस्ख पादकुासम्म 
सडकको ट्र्याक खोिे पिात रार्िय गौरिको आयोजनाको रुपमा रहेको कर्ाफिी 
कररडोरसम्म सडकको सहज पहुँच स्थार्पत हनुकुा साथै यस नगरपागिका िडा नः ६ को 
कोर्टिासम्म सडकको ट्रयाक खोिेपिात उक्त िडाको पगन मातफडी कोस्ल्ट सडकसम्मको 
सहज पहुँच स्थार्पत भै यातायात संचािन भै सकेको छ ।जसबाट नगरिासीिे राहतको 
महसरु् गरेका छन नै यस बाहेक गछमेकी स्थागनय तह  र स्जल्िाका जनताहरुिे पगन सहज 
रुपमा आितजाित गनफ पाएका छन । 

 

११. जनतािाई र्ान्ती सरुक्षाको प्रत्याभगुत गरी मानि अगधकारको संरक्षर् गनफ हाम्रो 
समन्ियमा यस नगरपागिकाको केन्िमा क िगफको ईिाका प्रहरी कायाफियको स्थापना भै 
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सकेको छ भने सो कायाफियको िागी आिश्यक पने जग्गा खररदको प्रर्क्रयामा नै रहेको  छ  
साथै नेपािी सेनाको स्थायी व्यारेक स्थापनाका िागी पगन नगर क्षेर गभर उपयकु्त स्थानको 
पगन खोस्ज भै रहेको छ । यस नगरपागिका िडा नः ९ को अंगाउपानीमा पगन अस्थायी 
प्रहरी पोस्टको स्थापना र सोको व्यिस्थापन गरर सेिा प्रिाहको काम पगन सचुारु भै सकेको 
छ ।साथै कुण्डा क्षेरको केन्िका रुपमा रहेको यस नगरपागिकाको केन्ि कोल्टी बजार 
क्षेरमा ईिाका प्रसार्न कायाफिय स्थापनाको प्रर्क्रया पगन अगाडी बर्ढ सकेको छ । 

 

१२. यस नगरपागिकाका र अन्तगफतका िडा कायाफियहरुका आफ्नै स्थायी संरचना नहुँदा 
खसु्म्चएर र साँधरुरएर सेिा प्रिाह गनुफ परेता पगन िडा नः२ स्स्थत कोस्ल्ट स्जउिामा 
नगरपागिकाको आफ्नै सरु्िधा सम्पन्न भिन गनमाफर्को काम सचुारु भै सकेको छ भन े
आगामी द्वदनहरुमा दर् िटै िडाका िडा कायाफियहरुका भिनको गनमाफर्को िागी जग्गा 
खररद गने प्रर्क्रया अगाडी बढाइनकुा साथै क्रमर् भिन गनमाफर्को काम पगन अगाडी 
बढाइनेछ । 

 

१३. आगथफक िषफ ०७६/०७७ को जेठ मसान्त गभर बरु्ढनन्दा नगरपागिकाको स्थागनय 
न्यार्यक सगमगतको कायाफियमा दताफ भएका कुि १८  िटा उजरुी गनिेदन मध्ये १६ उजरुी 
गनिेदन सामास्जक मेिगमिापको माध्यमबाट गनरुपर् गरीएको छ  भन े २ िटा उजरुी 
गनिेदनका पक्ष र र्िपक्षका व्यस्क्तहरुिाई मागथल्िो न्यार्यक गनकायमा  जानका िागी 
अनरुोध गररएको छ ।ितफमान समयमा र्िर्िध कारर्िे मर्हिा तथा र्कर्ोरी र्हंसा बर्ढरहेको 
अिस्थामा नगरपागिकाको समन्ियमा जन प्रकार् मार्िको खेि मैदानमा यस नगरपागिकाका 
कक्षा १० देस्ख १२ सम्म अध्ययनरत अगधकांर् छाराहरुका िागी सेल्र् गडरे्न्स कायफक्रम 
सम्पन्न भएको छ । जसबाट मर्हिा तथा र्कर्ोरी र्हंसामा गनयन्रर् हनुे आर्ा गरेका छु । 

 

१४. देर्कै महत्िपरु्फ कायफक्रमका रुपमा रहेको प्रधानमन्री रोजगार कायफक्रम अन्तगफत 
१० िटै िडाका १/१ योजनाहरुमा काम गरी नगर गभरका ४२ जना मर्हिा र १७० 
जना परुुष गरी जम्मा २१२ जनािे २२ द्वदने रोजगारी प्राप्त गरेका छन । यसबाट एकातर्फ  
नगरगभर भौगतक पिुाफधारको र्िकासमा सहयोग पगेुको छ भने अकाफगतर १३५ जनािे कररब 
एक मर्हनाको रोजगारीको अिसर पगन प्राप्त गरेका छन । 

१५. नगरपागिका गभर बाढी पर्हरो, हािाहरुी, आगिागी िगाएतका प्राकृगतक प्रकोपका 
कारर्िे मतृ्य ुभएका, अंगभंग भएका र भौगतक क्षगत भएका पररिारका सदस्य तथा गस्म्भर 
प्रकृगतका र्िमारी र द्वदघफ रोगीहरुिाई नगरकायफपागिकाबाट गनर्फय गरी केर्ह मारामा भए 
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पगन नगद राहत रकम उपिब्ध गराईएको छ ।जसबाट जनतािे थोरै मारामा भएपगन 
राहतको महर्सु गरेको आर्ा गरेका छौ । 

 

१६. कोरोना भाइरसको महामारीका र नेपाि सरकारिे धोषर्ा गरेको िकडाउनका 
कारर् यस नगरपागिकाका  स्जल्िा बार्हर रहेका र्िद्यागथफ, श्रगमक र र्िमारीहरुिाई क्रमर्ः 
रु. ३५००।०, रु. ४०००।० र रु. ५०००।० का दरिे तपस्र्ि बमोस्जमका पररिार 
संख्यािाई नगद राहत उपिब्ध गराईएको छ ।जसबाट स्जल्िा बार्हरका नगरिासीहरुिाई 
केर्ह मारा राहतको अनभुगुत भएको महसरु् गरेका छौ । 

तपस्र्ि 

क्र. 
सं. 

          िडा न पररिार संख्या नगद रकम रु. मा 

१ १ १८६ ४५५०००।० 

२ २ ११३ २३२५००।० 

३ ३ १६१ ५४३०००।० 

४ ४ १४७ ३४९०००।० 

५ ५ २३२ ४४४५००।० 

६ ६ १६२ ३१५५००।० 

७ ७ ११३ २८६०००।० 

८ ८ ५५ १५९०००।० 

९ ९ ९९ ३१२५००।० 

१० १० ९२ २१५५००।० 

 जम्मा १३६० ३३१२५००।० 
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 नगरपागिका क्षेर गभरका गररब, असहाय तथा असंगद्वठत क्षेरमा कायफरत श्रगमकहरुिाई 
िकडाउनको अिगधमा केर्ह मारामा भएपगन राहतको महसरु् गराउनका िागी पर्हिो र दोस्रो 
चरर्मा ३० kg  चामि,  २ kg दाि, १ पोका तेि र १ केस्ज ननु तपस्र्ि बमोस्जमका िडाका 
पररिारहरुिाई खाद्यान्न सामाग्री राहतको रुपमा उपिब्ध गराएका छौं । 

 
          
 
 
 

तपस्र्ि 

 

क्र. 
सं. 

       िडा नः खाद्यान्न राहत पाउन े
पररिार संख्या 

कैर्र्यत 

१ १ २२९  

२ २ १३७  

३ ३ ३११  

४ ४ ९८  

५ ५ १७५  

६ ६ २०२  

७ ७ २०७  

८ ८ १३७  

९ ९ १२५  

१० १० १५८  

 िडा नः१ र २ का स्थागनय 
बजारमा कायफरत असंगद्वठत क्षेरका 
श्रगमकहरु 

३९  

  

       कुि जम्मा १८१८ पररिार  

 

 साथै कररि १४ सय बढी नगरपागिका भररका गभफिगत तथा सतु्केरी मर्हिाहरुिाई १ 
क्यारेट अण्डा, ५ केस्ज चामि, २ र्किो दाि, १ पोका ननु र १ पोका तरकारीको र्िउ 
पगन उपिब्ध गराएका छौ । 
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१7. र्िश्व महामारीको रुपमा रै्गिएको कोरोना भाइफरसका कारर् भारतबाट आएकाको 
व्यिस्थापन गनफका िागग तपस्र्ि बमोस्जमका कायफहरु गररएका छन । 

 नगरपागिकाको र्िगभन्न स्थान १५ िटा क्िारेन्टाइफन केन्ि स्थापना गररएको छ । 

 प्रत्येक क्िारेन्टाइफनमा २/२ जना स्ियम सेिक पररचािन गररएको र गनजहरुिाइफ 
प्रगतद्वदन रु ७५० का दरिे पाररश्रगमक उपिव्ध गराइफएको छ । 

 क्िारेन्टाइफनमा बसेकाको पररक्षर्का िागग ५०० RDT र्कट र ५०० VTM र्कट 
खररद गररएको छ । 

 नगरपागिकाको र्िगभन्न ३ स्थानमा हेल्थ डेक्स स्थापना गररएको छ । 

 हािसम्म क्िारेन्टाइफनमा ५९८ जना रहेका छन । 

 क्िारेन्टाइफनमा रहेका ३६६ जनाको PCR पररक्षर्का िागग कर्ाफिी स्िास््य र्िज्ञान 
प्रगतष्ठानमा, जमु्िामा पठाइफएको छ । 

 यस नगरपागिका िडा नं २ स्स्थत नपेािी सेनाको परुानो व्यारेकमा १० बेड 
क्षमतामा आइफसोिेसन तयारी अिस्थामा पाररएको छ भने थप ५० बेड क्षमता 
आइफिोसेन िाडफ गनमाफर्ागधन अिस्थामा रहेको छ । 

 

नगरपागिकाका उप प्रमखु ज्य,ु 

उपस्स्थत सम्परु्फ नगर सभाका सदस्य ज्यहुरु, 

 

अब, म यस बरु्ढनन्दा नगरपागिकाको आगथफक िषफ ०७७/०७८ को िार्षफक गनगत तथा कायफक्रम 
यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु गदफछु । 

 

18. आगथफक िषफ ०७७/०७८ का िागी तयार पाररएको यो गनगत तथा कायफक्रम  
नगरपागिका उप प्रमखु, िडा अध्यक्षहरु, कायफपागिकाका सदस्यहरु, िडा सदस्यहरु, 
नगरपागिकामा कायफरत कमफचारीहरु, स्थानीय रुपमा सर्क्रय सम्परु्फ राजनैगतक दिहरु, नागररक 
समाज, स्र्क्षा प्रमेी,  समाजसेिी, परकार जगत िगाएत सम्परु्फको सझुाििाई ध्यानमा राखी  
तजुफमा गररएको हो । 

19. उपिब्ध र्िस्त्तय स्रोतको र्ितरर् आिश्यकता, समािेस्र्ता, समन्यार्यकता एंि 
समानपुागतक ढंगिे गररनेछ । 

20. हाम्रा गनगतहरु प्रगगतर्ीि र निपररितफनिाई प्रोत्सार्हत गने र्कगसमका हनुेछन । 
र्िकास र सेिा प्रिाहिाई सहजीकरर् गने गरी अपरु्फ गनगत तथा काननुिाई परु्फता द्वदइनेछ 
।आिश्यकता अनसुार नयाँ नीगत र काननुको गनमाफर् गररनेछ ।संस्थागत संरचनािाई सक्षम 
बनाइनेछ । 
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 “द्वदगो र्िकास सर्हत स्िस्थ, खगुस र ससु्ख नगरिासीः समदृ्व नगर” भन्न े
नारािाई आत्मसात गदै अगागड बढ्ने गनगत गिइनछे । 

 

आगामी आगथफक िषफमा यस नगरपागिकामा क्षेरगत रुपमा अपनाइने िार्षफक नीगत तथा कायफक्रमिाई 
िाचन गनफ गई रहेको छु । 

 

नगरपागिकाका उप प्रमखुज्यू, 

उपस्स्थत सम्परु्फ नगर सभाका सदस्य ज्यहुरु, 

अब म र्िषयगत क्षरे सँग सम्बस्न्धत नीगत तथा कायफक्रमहरु प्रस्ततु गनफ चाहान्छु 

पूिाफधार र्िकासका नीगतहरुः 
 

1. सडक तथा यातायात 

१.१ सडकको रार्िय मापदण्डको आधारमा यस नगरपागिका गभरका िस्तीस्तरीय सडक, दइुफ िा 
दइुफ भन्दा बढी िडािाइफ जोड्ने सडक, यस नगरपागिकाको भौगतक पूिाफधार र्िकासमा महत्िपरु्फ 
भगुमका राख्न ेसडकिाइफ नगरपागिकाको आिश्यकता, औस्चत्यता र सहभागगतको आधारमा चौडाइफ 
तोर्कनेछ । 

1.2 नगरक्षेर गभरका र्िगभन्न नगरस्तरीय सडकहरुिाइफ संङ्घीयस्तर, प्रदेर्स्तर, स्जल्िास्तर तथा 
नगर स्तरीय बजेट तथा कायफक्रम मार्फ त क्रमसः गनमाफर् गदै जाने कायफिाइफ प्राथगमकताका साथ 
िाग ुगररनेछ । 

१.३ िागत एिं श्रम सहभागगता आधाररत िस्तीस्तरीय सडक र्िस्तारको योजना कायाफन्ियनमा 
ल्याइनेछ साथै यस नगरपागिका िडा ४ र ३िाइफ सडक संजािमा जोड्न बेिडाडा कापकोट कुरु 
सडक र नन्देश्वरी कोर्टिा िाटुबस्ती साउनेगाँउ सडक को कायफ यस आ.ि मा भइफरहेको र आ.ि 
२०७७।०७८ मा कुरु तथा कोल्टी बजार सडक गनमाफर् कायफ द्वदघफकागिन तथा गरु्स्तररयता िागग 
गनरन्तरता द्वदइफनेछ । 

१.४ गनमाफर् सम्पन्न भइफ हाि चाि ुहाितमा रहेको सडकको स्तरोन्नगत गनफ, सडकको ट्रयाक खोिी 
हाि संचािनमा नआएको सडकको स्थानीय आिश्यकता बमोस्जम संचािन गनफ ममफत/संभार 
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रकमको व्यिस्था गने र नयाँ गनमाफर् हनु े सडकको हकमा स्थानीय नगरिागसको सहमगत र 
सहकायफमा र्िर्ेष जोड द्वदइनेछ । 

1.५ कोल्टी, बढुीनन्दा, बगडमागिका पदमागफ सधुार गने कायफिाइफ गतव्रताका साथ अगाडी बढाइफने 
छ। 

२. खानेपानी तथा ढि गनकासः 
2.1 नगर क्षेरगभरका पानीका श्रोतहरु पर्हचान गरर संरक्षर् गररनेछ । एक घर एक धारा को 
नारािाई साकार गनफका िागग केस्न्ित भएर कायफ गररने छ ।कोल्टी बहृत खानेपानी योजनािाइफ यस 
आ.ि मा व्यिस्स्थत गने कायफ गररनेछ । 

२.२ यस नगरपागिका गभर स्िच्छ खानेपानीिाइफ सबै नगरिागसको न्यूनतम आिश्यकता बमोस्जम 
पयुाफउन हाि सञ्चािनमा भएका खानेपानीका श्रोतहरुको व्यिस्थापन, र्ितरर्, पाइफपिाइफनको ममफत 
सधुार र व्यिस्थापनको कायफिाइफ आगामी आ.ि मा पगन गनरन्तरता द्वदन आिश्यक बजेटको 
व्यिस्था गररएको छ । 

2.3 यस नगरपागिका गभर खानेपानी योजनाको सेिा र्िस्तार िगायत र्ितररत पानी र्पउन योग्य 
बनाउनका िाग ठोस कायफ अस्घ बढाउनकुा साथै उक्त कायफका िागग संघ संस्थाको सहयोग र्िस्तार 
गररनेछ । 

२.4 नगरपागिका क्षेरगभरका परम्परागत धारा, कुिा, पधेरो, महुान , खोिा िगायत खानेपानीका 
श्रोतहरुको संरक्षर्मा जोड द्वदइनेछ । 

2.5 ग्रागमर् पररबेर्बाट नगरपागिका उन्मखु हदैु गएको यस नगरपागिकाका र्िर्ेषगरी बजार र 
घनािस्ती भएका क्षेरमा ढि गनकासको कायफिाइफ समयमानै व्यिस्स्थत गनफ कायफ अगाडी बढाइफनेछ 
। 

3.स्र्क्षाः  
3.1 यस नगर क्षेरगभर रहेका सािफजगनक क्षेरका रै्स्क्षक संस्थाको रै्स्क्षक गरु्स्तर, र्िद्याथी 
संख्या र भौगतक पूिाफधार तथा आिश्यक जनर्स्क्तको आकँिन गरर नगरिागसको सहयोग र 
समन्ियबाट पूिाफधारको र्िकास गरी गरु्स्तरीय  स्र्क्षा प्रदान गने र्िर्ेष कायफक्रम र िजेटको 
व्यिस्था गररएको छ । 
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3.२ स्र्क्षािाइफ अगनिायफ गदै प्रार्िगधक, व्यिसार्यक, गसपमूिक, रोजगारमूिक एिं जनमखुी 
नगतजामसु्ख बनाउदै िैजाने नीगत अििम्बन गररनेछ साथै सामदुार्यक र्िद्याियको गरु्स्तर बदृ्वि गनफ 
नीस्ज र्िद्यािय सरह नगतजा प्राप्त हनुे गरर अगाडी बढाउन प्रोत्साहन गररनेछ । 

3.३ यस नगरपागिका क्षेरका नीस्ज एिं सरकारी रै्स्क्षक संस्थाहरुिाइफ आफ्नो कायफप्रगत स्जम्मेिार 
उत्तरदार्य र गरु्स्तर कायफक्रम गनफ गनयमन र अनगुमन कायफिाइफ प्रभािकारी रुपमा अगाडी 
बढाइफनेछ । 

3.४ रै्स्क्षक संघ संस्थाहरुिाइफ अनगुमन र गनरीक्षर् गरर रै्स्क्षक क्षेर गरु्स्तर, सदाचार, 
अनरु्ासन र सरु्ासनमा र्िर्ेष जोड द्वददै भौगतक पूिाफधार सधुार कायफिाई गनरन्तरता द्वददै  र्िपत 
जोस्खमबाट सरुस्क्षत, िैंगगक तथा अपांगमैरी बनाइने छ । 

3.५ यस नगरपागिकाको स्र्क्षाको गरु्स्तर बदृ्वि गनफ स्र्क्षािाई अनिाईन/दरु स्र्क्षा प्रर्ािी संग 
सग्िन गरर र्िद्यािय पूिाफधार र्िकास तथा थप जनर्स्क्तको िागग आिश्यक व्यिस्था गररएको छ 
। 

3.६ यस नगरपागिका गभर रहेका सम्परु्फ ५ बषफ मनुीका बाि बागिकाहरुिाइफ पूिफ प्राथगमक 
र्िद्यायिमा गइफ गसक्न र पढन पाउने नसैगगफक अगधकार को पूर् र्गुनस्ितता गररएको छ र यस 
नगर गभरका दगित मर्हिा, जनजागत , अपांग  र आगथफक रुपिे र्िपन्न िगफ भएका 
बाििागिकाहरुिाई र्क्षामा पहँच सगुनस्ित गनफ छारािगृत सर्हतका कायफक्रम सन्चािन गररनेछ । 

3.७ यस नगरपागिका गभर रहेको एक मार पसु्तकािय भिन नगरपागिकाको मातहतमा रहेको र 
उक्त पसु्तकाियिाइफ प्रभािकारी रुपमा संचािन गनफ आिश्यक बजेटको व्यिस्था गररनेछ । 

४. स्िास््य तथा र्ोहोरमैिा व्यिस्थापनः 
4.1 नगरिासीहरको सिाफगगंर् र्िकास एिं जनचेतनाको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको 
स्िास््यिाई र्िर्ेष प्राथगमकता द्वदइनेछ । 

4.2 कोगभड १९ महामाररको संक्रमर् बड्दै गएको सन्दभफमा आिश्यता अनसुार संक्रगमतहरुिाई 
प्राथगमक स्िास््य केन्िमा छुटै राख्न थप रै्याको व्यिस्था गररनेछ । बािबागिका र मर्हिा 
स्िास््यका क्षेरमा मर्हिा स्िास््य स्ियंसेर्िका, नगर क्षेरमा कायफरत स्िास््य संस्था र  
स्िास््यकमीहरुसंगको सहकायफमा र्िगभन्न पोषर् खोप, स्िास््य स्र्र्िर, स्िास््य स्र्क्षा िगायत 
गरु्स्तरीय स्िास््य सेिा र्िस्तार कायफक्रम संचािन गररनेछ ।  



 
12 

4.3 यस नगरपागिका गभरका सबै स्िास््य चौकीहरुको प्रभािकारी व्यिस्थापन गररनेछ साथै 
अत्यािश्यक औषगध उपकरर् आधगुनक सगुबधायकु्त प्रयोर्ािा र दक्ष मानब संर्ाधन व्यिस्थाका 
िागग आिश्यक बजेटको व्यिस्था गररनेछ । 

4.4 ग्रामीर् मर्हिाहरुको स्िास््य समस्या पर्हचान गरी रोग गनदन गनफका िागग मर्हिा र्िर्ेष 
स्िास््य स्र्र्िर संचािन गररनकुा साथै सनुौिा हजार द्वदनका आमाहरुिाई र्िर्ेष पोषर्मैरी 
कायफक्रम संचािन गररनेछ । । 

4.5 यस नगरपागिका अन्तगफत रहेका र्िगभन्न स्िास््य केन्िमा कायफरत रहेका मर्हिा स्िास््य 
स्ियंसेर्िकाहरु तथा कोगभड १९ को महामारर रोकथाम तथा गनयन्रर्मा सर्क्रय स्िस््य 
कगमफहरुिाई प्रोत्साहन भत्ताको िागग आिश्यक बजेटको व्यिस्थापन गररएको छ । 

4.6 र्ोहोरमैिा व्यिस्थापन कायफिाइफ प्रभािकरी रुपमा कायाफन्ियन गनफ र्ोहोरमैिा व्यिस्थापन 
कोष खडा गररनेछ । 

4.7 कोगभड १९को रोकथामका गनम्ती स्जल्िा प्रदेर् र संघीय सरकार संग समन्िय गरर नगरभर 
आिश्यकता अनसुार अिग्गै क्िाराईन्टाइन राख्न े व्यिस्था गररनेछ ।असरुस्क्षत माततृ्ि, उच्च मात ृ
बाि तथा स्र्र् ुमतृ्यूदर र र्िगभन्न रोगहरुको रोगथाम र उपचार गनफ सेिा र्िस्तारका िागग स्िास््य 
इकाइफ केन्ििाइफ व्यिस्स्थत तथा सि बगथफङ सेन्टरको व्यिस्था गनफ  नीगत अििम्बन गररने छ । 

4.8  महत्िपूर्फ स्थानको पर्हचान गरर सािफजगनक र्ौचाियको गनमाफर् तथा व्यिस्थाको कायफिाइफ 
अगाडी बढाइफनेछ । घर, आगँन, टोि, सडक, र्िद्यािय, सािफजगनक स्थि सर्ा राख्न अगभयान 
संचािन गररनेछ । 

4.9 सािफजगनक सामदुार्यक सहकारी तथा गनस्ज क्षेरको सहकायफ र समन्ियमा एर्ककृत  स्िास््य 
स्र्क्षा र स्िास््य सेिा उपिब्ध गराइनेछ । 

4.10 यस नगरपागिकाको र्ोहोर व्यिस्थापन गनफका िागग गनमाफर्ागधन Land Field Site गनमाफर् 
कायफिाइफ गनरन्तरता द्वदइफनछे । 

4.11 यस नगरपागिकाका सबै नगरिागसहरुिाइफ स्िास््यको पहचुमा ल्याउन स्िास््य संस्था 
िडाहरुमा रहेका स्िास््य इकाइफिाई थप व्यिस्स्थत गने कायफिाई अबिम्बन गररएको छ। 

४.१२ र्ाररररक तथा मानगसक रुपमा तनदरुुि तथा स्िस्थ कायम राख्न यस नगरपागिकामा रहेका 
न्यूनतम र्िधागथफ संख्या पगेुका र्िद्याियहरुमा योग स्र्क्षा संचािन गररने छ । 
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5. कृर्षः 
5.1 कृर्ष पेर्ा नगरिासीहरुको प्रमखु पेर्ा मध्ये एक हो भने्न कुरािाइफ मध्यनजर गरी 
स्जर्िकोपाजफनका िागग परम्परादेस्ख गररदै आएका रैथाने बािी जस्तै धान, गह ु, मकै, कोदो, र्ापर 
िगायतका खेती र पर्पुािनमा ठुिो संख्यामा नगरिासीहरु संिग्न रहेकोिे आधगुनक र र्िषाद्वदरर्हत 
व्यिसार्यक कृर्ष प्रिद्धनमा जोड द्वदइनेछ । 

5.2 गसँचाइफको र्िस्तार, कृर्ष उपजहरुको बजारमा पहुँच, उन्नत जातको र्िउ र्िजन, प्राङ्गाररक 
मिको प्रयोग िरृ्द्ध, माटो पररक्षर् र  कृर्ष र्िमा, खेगत योग्य जगमनमा व्यिसार्यक कृषकहरुको 
पहुँच र्िस्तार गनफ िािी र्िगभगधकरर् जस्ता कायफक्रम मार्फ त व्यिसार्यक कृर्ष प्रिद्धनमा जोड 
द्वदइनेछ । 

5.3 कृर्ष सेिा केन्ि, पर् ुसेिा केन्ि र कृर्ष उपज बजार र्िस्तारका िागग यस नगरपागिकागभर 
उपयकु्त स्थान छनौट गरर नगरपागिकािे आफ्नो श्रोतबाट समेत सेिा सरु्िधा र्िस्तार गने कायफ 
अगाडी बढाइफनेछ । 

5.4 र्िषाद्वदरर्हत व्यिसार्यक कृर्ष उपज उत्पादन गनफ कृषकिाइफ प्रोत्साहन गररनेछ । कृर्ष 
उपज केन्िहरु यस नगरपागिकाको आिश्यकता बमोस्जम थप गनफ प्रोत्साहन गररनेछ । कृर्ष उपज 
संकिन केन्ि गनमाफर् गररनेछ । 

5.5 पर् ु र्िमा कायफक्रमका सम्बन्धमा कृषक र सम्बस्न्धत गबमा सम्बन्धी गनकायसँग समन्िय 
गरी पर् ुर्िमा कायफक्रम संचािन गररनेछ । 

5.6 यस नगरपागिकाको पर्हचान रहेको जैतनु खेतीिाइफ आधगुनक बैज्ञागनक र व्यिसार्यक 
बनाइफनेछ । 

5.7 कृर्षिाइफ गनिाफहमसु्ख नबनाइफ व्यिसार्यक प्रोत्सार्हत गररनेछ ।तिुनात्मक िाभका क्षेरहरुको  
 पर्हचान गरी ओखर,स्याउ, गसस्नो तथा आल्िे जने्न उत्पादनमा जोड द्वदइनेछ । 

5.8  कृर्षउपज बस्तिुाइफ बजारीकरर् गदाफ कृर्ष मेिा प्रदर्फनी गररनेछ । 

5.9  ठाँउ र मौसम अनसुारको र्िगभन्न कृर्षबागिको पकेट क्षेर घोषर्ा गररनेछ । 

5.10  उन्नत जातको पर्पुािनमा जोड द्वदइ आिश्यक बजेटको व्यिस्था गररनेछ । 
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5.11  बाझो जमीनिाई खेती योग्य जगमनमा रुपान्तरर्का िागग कृषकहरुिाइफ प्रोत्साहन गररनेछ 
। 

5.12  जैर्िक र्िषादी उत्पादनका िागग स्थानीयिाइफ प्रोत्साहन गररनेछ । 

6.पयफटनः 
6.1 बढुीनन्दा ताि र्िकासको माध्यामबाट ग्रागमर् पयफटनिाइफ प्रिद्धफन गदै अगाडी बढ्ने नीगत 
बढाइनेछ साथै जेष्ठ नागररक पाकफ  बािबागिका पाकफ  गनमाफर्मा जोड द्वदइनेछ । 

6.2 सरकारी नीस्ज तथा दात ृगनकायहरुसँगको सहयोग र सहकायफमा यस नगरपागिका गभर होम-
स्टे सर्हतको धागमफक र पयफटनको नीगत र कायफक्रम अगाडी बढाइफनेछ । 

6.3 नगरपागिका क्षेर गभरका ऐगतहागसक तथा परुातास्त्िक क्षेरहरुको र्िर्ेष संरक्षर् गदै धागमफक 
पयफटन प्रिद्धन गने कायफिाइफ अगाडी बढाइफनकुा साथै नगर क्षेर गभरका धागमफक, परुातास्त्िक 
महत्िका परुाना मठ मस्न्दरको संरक्षर्, ममफत, संभार र स्जर्ोद्धार िगायत भौगतक पूिाफधारहरुको 
र्िकासको कायफक्रमिाइफ गनरन्तर अगाडी बढाइफनेछ । 

6.4 यस नगरगभर रहेका ऐगतहागसक तथा धागमफक ( पादकुा, गसमचौर, बढुीनन्दा ताि, कैिार् 
गरु्ा, पोरखे, छागतकोट, सागरकोट, बगडमागिका) स्थिहरुिाइफ पयफटकीय क्षरेका रुपमा र्िस्तार गने 
नीगत अििम्बन गररनेछ । 

6.5 हिाइफ यातायातिाइफ व्यिस्स्थत गरी कोल्टी र्िमानस्थिबाट प्रदेर् सदरमकुाम धनगढी 
सम्मको यातायातका िागग आिश्यक पहि गररनेछ । 

6.6 कोल्टी-बढुीनन्दा-बडीमागिका पद मागफको DPR भइफ र हाि कायफ संचािन भैराखेको र उक्त 
कायफिाइफ यस आ.ि मागनरन्तरता द्वदइनेछ । 

7. िातािरर् तथा र्िपद व्यिस्थापनः 
7.1 र्ोहोरमैिा व्यिस्थापन यस नगरपागिकाको प्रमखु िातािरर्ीय समस्याको रुपमा रहेको छ 
। र्ोहोरमैिाको उत्पादनमा कमी, प्रर्ोधन र पनुः प्रयोग िगायतका कायफहरुिाइफ टोि र िडादेस्ख 
नै प्रोत्सार्हत गरी बैज्ञागनक र व्यिस्स्थत र्ोहोरमैिा संकिन र व्यिस्थापनको कायफिाइफ अगाडी 
बढाइफनेछ । यस कायफमा टोि र्िकास सगमगत, मर्हिा समहु िगायत सामास्जक संघ-संस्थाको 
सहभागगता र सकृयतािाइफ प्रोत्सार्हत गररनेछ, साथै र्ोहोरमैिा व्यिस्थापनको िागग नगरस्तरीय 
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योजना तय गरी उपयकु्त स्थानमा र्ोहोर संकिन केन्् र ल्याण्ड र्र्ल्ड साइटको गनमाफर् थप 
व्यिस्थान गरर प्रयेग गररनेछ । 

7.2 पयाफिरर्ीय सन्तिुन एिं यस नगरपागिकािाइफ स्िच्छ सर्ा र हराभरा कायम राख्न 
िकृ्षारोपर् तथा बािउद्यान गनमाफर् जस्ता िातािरर् मैरी कायफिाइफ अगाडी बढाइफनेछ।यस क्रममा 
र्िषादीको प्रयोग र िनर्डानी जस्ता कायफिाइफ गनरुत्सार्हत गनफ र्िर्ेष ध्यान द्वदइनेछ ।साथै ५ र्र्ट 
भन्दा सानो र्िरुिा रोप्ने कायफिाइफ गनरुत्सार्हत गररनेछ । 

7.3 बायो ग्याँस, सधुाररएको चिुो िगायतका बैकस्ल्पक, नर्िकरर्ीय , सौयफ उजाफको प्रिद्धनमा 
जोड द्वदइनेछ । 

7.4 भकुम्प, बाढी, पर्हरो तथा आगिागी जस्ता र्िपद्हरु न्यूगनकरर् तथा गतनबाट हनु सक्ने 
जनधनको क्षगतबाट बचाउन नागररक सचेतनाका कायफक्रम आयोजना गररनकुा साथै नगरस्तरीय 
र्िपद व्यिस्थापन सगमगत गठन गरर पूिफ तयाररकािागग गरुु योजना बनाईने छ । 

7.5 दगित, जनजागत तथा र्िपन्न समदुायहरुको िस्तीहरुमा िैकस्ल्पक उजाफ कायफक्रमिाइफ 
प्रभािकारी रुपमा बढाइफनेछ । सो कायफक्रमको िागग आिश्यक बजेटको व्यिस्था गररनेछ । 

7.6 र्िकास पूिाफधार सञ्जािन गदाफ र्िपद व्यिस्थापनको पक्षिाइफ प्रारस्म्भक चरर्बाटै प्राथगमकता 
द्वदइफ कायफक्रम सञ्चािन गररनेछ । यसको िागग यस क्षेरमा स्थानीय र्िपद व्यिस्थापन सगमगत र 
गैर सरकारी संस्थाहरुिाइफ पररचागित गररनेछ । 

8. बस्ती र्िकास तथा भिन गनमाफर्ः 
8.1 नेपाि सरकार मन्री पररषदको गमगत 2072।04।29 को गनर्फय अनसुार बस्ती र्िकास 
र्हरी योजना तथा भिन गनमाफर् सम्बन्धी आधारभतु मागफ दर्फन,2072 संर्ोगधत २०७३ समेतिाइफ 
मध्यनजर रास्ख यस नगरपागिकामा पगन बस्ती र्िकास तथा भिन गनमाफर् कायफ अगाडी बढाइफनेछ । 

8.2 नगरपागिका क्षेरगभर गनमाफर् हनुे भिनहरुको नक्सा बनाउँदा िा गडजाइफन गदाफ सम्बस्न्ध 
प्रार्िगधकिे नगरपागिकामा सूस्चकृत हनुपुने छ । 

8.3 बस्ती र्िकास तथा भिन गनमाफर्को कायफिाइफ नगरपागिकाको मापदण्ड अनसुार अगाडी 
बढाइफनेछ । 
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८.4 नगरपागिका प्रर्ासगनक भिनको र िडा कायाफिय भिन गनमाफर् कायफका िागग आिश्यक 
बजेटको व्यिस्था गररएको छ । 

9.िस्क्षत बगफ कायफक्रमः 
9.1 बाि स्र्क्षा, स्िास््य, बाि सहभागगता, बाि संरक्षर्, बाि अगधकार िगायत बािबागिका 
िस्क्षत र्िगभन्न रै्स्क्षक संघ संस्था, सामदुर्यक संघ संस्था तथा गैर सरकारी संघ संस्थाको सहकायफ र 
समन्ियमा जोड द्वदइनेछ । 

9.2 मर्हिाहरुको हक अगधकार र नेततृ्ि र्िकासका िागग तागिम, गसपमिुक प्रस्र्क्षर्, अध्ययन, 
अन्तर्क्रफ या गोष्ठी िगायत कायफक्रम संचािन गररनेछ साथै यस समाजमा रहेको छाउपगड कुपथाफिाइफ 
अन्त्य गनफका िागग पहि गररनेछ।यस्ता कायफक्रम संचािनका िागग मर्हिा समहु तथा मर्हिासँग 
सम्बस्न्धत संघ संस्थाहरुको सहकायफ र साझेदारीमा गनरन्तरता द्वदइफनेछ । 

9.3 आद्वदिासी, जनजाती, दगित पछाडी परेका िगफ तथा समदुायको हक र अगधकारको िागग 
त्यस्ता िगफ र समदुायको समािेर्ीकरर्का िागग िस्क्षत िगफको सर्क्रय सहभागगतामा र्िगभन्न 
कायफक्रम संचािनमा ल्याइनेछ । नगरपागिकाको गगतर्िगधमा यस्ता िगफ र समदुायको मूि 
प्रिाहीकरर्को नीगत अििम्बन गररनेछ । 

9.4 नगरपागिका गभर छुिाछुतमकु्त समाज गनमाफर्का िागग र्िर्ेष जनचेतनामूिक प्रिद्धफनात्मक 
कायफक्रम अगाडी बढाइफनेछ । 

9.5  मर्हिा र्िकास कायफक्रमिाइफ मर्हिाको आगथफक, सामास्जक, राजनैगतक पक्षको र्िकासमा 
टेिा पयुाफउने गरर संचािन गररनेछ ।साथै तागिमिाइफ व्यिसार्यकता तर्फ  उन्मखु गरी रोजगारी 
सजृना गने गरी संचािन गररनेछ । 

9.6  घरघरमा आधाररत रोजगारी सजृना गररने खािका तागिमिाइफ आिश्यकता/औस्चत्यताका 
आधारमा अगाडी बढाइफनेछ । 

9.7  िस्क्षत बगफको कायफक्रम िस्क्षत िगफकै अगिुाइफमा संचािन गररनेछ । सोको अनगुमन र 
गनयमन िस्क्षत कायफक्रम सँग सम्बस्न्धत र्िषयगत कायाफियबाट हनुे व्यिस्था िाग ुहनुेछ । 

९.8 प्रत्यक िडामा एउटा उपभोक्ता सगमगतमा र्त प्रगतर्त मर्हिा मार समािेर् गररएको उपभोक्ता 
सगमती गठन गरी कायाफन्िन गररनेछ । 
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९.९ गररि सँग र्िर्ेश्वर कायफक्रमिाइफ गनरन्तरता द्वदइफनेछ । 

 

10. यिुा तथा खेिकुदः 
10.1  “स्िस्थ यिुा नगरको खम्बा” भन्ने नारा सर्हत स्िस्थ, सक्षम र अनरु्ागसत नागररक तयार 
गनफ खेिकुद तथा खेिाडीमा योजनाबद्व िगानी गररनेछ । 

10.2  यिुा खेिकुद रािका िागग महत्िपूर्फ र्िधा र अपररहायफ जनर्स्क्त हनु भने्न त्यिाइफ मध्य 
नजर गदै नगरस्तरीय, अन्तर नगरस्तरीय खेिकुद कायफक्रम तथा िडा र नगर स्तरीय खेिकुद 
मैदान समेतको पूिाफधार तयार गदै अगाडी बढ्ने नीगत नगरपागिकािे गिनेछ । 

10.3  राज्य गनमाफर्को महत्िपूर्फ स्जम्मेिारी बहन गनफ सक्ने यिुा िगफको स्र्क्षा र स्िास््यसँग 
सम्बस्न्धत कायफक्रमहरु साथै खेिकुद र राजगारी सजृनामा सहयोग गररने कायफक्रम यिुा मार्फ त 
संचािन गनुफका साथै यिुा नेततृ्ि र्िकास र र्िकास गनमाफर्का कायफमा यिुाहरुको सर्क्रय 
सहभागगिाइफ र्िर्ेष प्राथगमकता द्वदइफनेछ । 

10.4  नगरक्षेर गभरका स्थानीय यिुाहरुको आिश्यकताका आधारमा साना तथा ठुिा खेिमैदान 
गनमाफर् तथा संरक्षर्का िागग र्िर्ेष महत्िकासाथ अगाडी बढाइफनेछ । 

10.5  यिुा तथा खेिकुदका कायफक्रममा क्िि र सामदुार्यक संघ-संस्थािाइफ  कोगभड १९ जस्ता 
महामारी जन्य र्िषद रोकथाम तथा न्यूगनकरर्का िागग यिुाहरुिाई सर्क्रय र स्जम्मेिार बनाइफ 
नगरको समग्र र्िकासमा यिुाहरुको श्रम, गसप, योग्यता, क्षमता र्िध्योतािाइफ सम्मान गने कायफक्रम 
तय गररनेछ । 

10.6 यिुा तथा खेिकुद र्िकासका िागग मेयर कप रु्टिि िगायत अन्य खेिकुद प्रगतयोगगता 
संचािनका िागग आिश्यक बजेटको व्यिस्था गरर गनरन्तरता द्वदईनेछ । 

11.सािफजगनक सम्पस्त्त संरक्षर्ः 
11.1  नगरपागिका क्षेर गभरका सािफजगनक पगतफ जग्गा, पाटी पौिा, धारा कुिा, सडक, मस्न्दर, 

सामदुार्यक भिन, सामदुार्यक र्िद्यायय, किेज िगायतका सािफजगनक सम्पस्त्तको िागत राख्न े र 
नक्साङ्कन गने र गतनीहरुको संरक्षर्का िागग र्िगभन्न कायफक्रमहरु संचािनमा ल्याइनेछ । 
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सािफजगनक सम्पस्त्त अगतक्रमर् गने र हानी नोक्सानी पयुाफउने व्यस्क्त िा संघ संस्थािाइफ काननुी 
कािाफहीको दायरामा ल्याइनेछ । 

11.2  सािफजगनक पगतफ जग्गा संरक्षर्को क्षेरमा नगरस्तरीय र्स्क्त सम्पन्न आगधकारीक सगमगतको 
गठन गरी सगमगतको कायफमा सर्क्रयता बढाइफनेछ साथै नगर क्षेरगभर रहेका सािफजगनक पगतफ 
जग्गाहरुको िागत राखी भ-ूउपयोग नक्साङ्कन तथा गसमाङ्कनमा जोड द्वदइनेछ । 

 

१२. प्रर्ासगनक व्यिस्थापन तथा सरु्ासनः 
 

१२.१ जनतािाई सेिा प्रिाह गदाफ जनप्रगतगनगध तथा कमफचारी सबैिे मसु्कान सर्हतको सेिा प्रिाह 
गनुफ पने गनगतिाई अगनिायफ गररनेछ । 

१२.२ आन्तररक प्रर्ासन चसु्त र दरुुस्त कायम गनफ सके मार नगरिागसिाई गछटो,छररतो,सरि र 
प्रभािकारी ढंगिे सेिा सरु्िधा उपिब्ध गराउन सर्कन्छ भने्न र्िश्वासका साथ नगरपागिकामा 
व्यिस्स्थत र प्रर्ागिगत प्रर्ासगनक संरचनाको गनमाफर् गरर तदनरुुप कमफचारीहरुको व्यिस्था गरर 
प्रभािकारर कायफ र्िभाजनिाई सगुनस्ित गररनेछ ।साथै योग्यता,क्षमता र उत्कृिताका आधारमा 
बढुिा प्रर्ािीिाई व्यिस्स्थत गररनेछ । 

१२.३ अनभुिी,क्षमतािान र स्ियंमा उत्प्ररेरत कमफचारी गबना नगरिागसिे चाहेजस्तो प्रभािकारी र 
अनभुगुतजन्य सेिा प्रिाह गनफ समस्या पने भएकोिे प्रर्ासगनक संयन्रिाई आधगुनक प्रर्िगधयकु्त 
बनाइदै समयानकुुि तागिम र प्रस्र्क्षर्मा जोड द्वदइनेछ ।साथै अनरु्ागसत भई काम गने 
कमफचारीिाई प्रोत्साहन तथा गल्ती अनरु्ासनर्हन काम गने कमफचारीिाई गनरुत्सार्हत/दस्ण्डत गररन े
गनगत अििम्बन गररएको छ । 

१२.४ नगरपागिकाबाट सम्पाद्वदत आगथफक,प्रर्ासगनक र योजनागत र्िकास गनमाफर् र िस्क्षत 
कायफक्रमहरुिाई पारदर्ी,स्जम्मिार र उत्तरदायी बनाइनेछ । 

१२.५ र्िकेन्िीकरर् र स्िायत्तताको ममफ र गसद्धान्त अनरुुप नगरिागसिे सम्भि भएसम्म सेिा 
सरु्िधा घर दैिो र टोि टोिमा प्राप्त गनफ सक्ने व्यव्स्थाका िागग स्थानीय गनकाय पनु संरचना 
आयोगको गनर्फयसमेतिाई संबोधन गरी िडास्तरबाट सम्पादन हनुे कायफिाई गनरन्तरता द्वदइनेछ । 

१२.६ नगरपागिकागभर  संचािन गररन े र्िकास एिं प्रर्ासगनक कायफमा सदाचार र सरु्ासनिाई 
जोड द्वददै िडा सस्चिहरुिाई आ-आफ्नो कतफव्य प्रगत स्जम्मेिार र उत्तरदायी बनाइनेछ साथै 
िडाध्यक्ष एिं िडा सगमगतसँगको समन्िय र सहकायफमा जोड द्वदइनेछ ।उपभोक्ता सगमगतिाई चसु्त 
दरुुस्त र पारदस्र्फता तिरिे संचािन गररने छ भने एक आगथफक िषफमा कुनै पगन व्यस्क्त एउटा मार 
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उपभोक्ता सगमगतको पदागधकारी बन्न पाउने व्यिस्था कायफन्ियन गररनकुा साथै सरकारी तथा 
गैरसरकारी संस्थाका कमफचारीहरुिाई उपभोक्ता सगमगतमा बस्न परु् रुपमा प्रगतबन्ध गररएको छ । 

१२.७ यस नगरपागिकाको आन्तररक स्रोत कमजोर भएको र अन्य स्रोतको राजश्व बाँडर्ाँडबाट 
प्राप्त अनमुागनत बजेट ननाघ्ने अिस्था भएकोिे यस नगरपागिकाका करार कमफचारीहरुिाइफ 
कायाफियको सम्झौता परमा तोके बमोस्जमको सेिा सरु्िधा उपिव्ध गराउने साथै यस 
नगरपागिकाका कायफरत करार इफस्न्जगनयर र सूचना प्रर्िगध अगधकृतिाइफ स्थानीय भत्ता व्यिस्थािाई 
गनरन्तरता द्वदइनेछ । नगरपागिका तथा नगरपागिका अन्तगफतका र्ाखा कायाफियहरुमा कायफरत 
करार कमफचारीहरुिाइफ आ.ि २०७७।०७८ मा करार सेिा गनरन्तरता द्वदइफनेछ । 
१२.8 यस नगरपागिकामा कायफरत  करार सेिाका कमफचारीिाई िषफमा एक पटक पोर्ाक भत्ता 
तथा मर्हनामा १ द्वदन घर गबदा द्वदइनेछ । 

१२.9 स्जन्सी गनररक्षर् , गमनाहा ,िगतकट्टा टुटरु्ट , गििाम,ममफत संभार गनुफ परेमा सो को 
अगधकार नगरपागिकाको कायफपागिकािाई प्रत्यायोजन गररएको छ । 

१२.१0 यस नगरपागिका गभरका गबषयगत कायफियहरुिाई गनस्ित मापदण्ड एिं कायफदेर् बनाई 
आ-आफ्नो क्षेरमा स्जम्मेिार जिार्देर्ह र अनरु्ागसत तलु्याईने छु । 

 
 

१३. आगथफक प्रर्ासन एिं सरु्ासनः 
 
१३.१ आन्तररका आय िदृ्धीका िागग प्रचगित ऐन,काननुको अगधनमा रही करको दायरािाई 
र्रार्किो बनाउँदै िगगने व्यिस्थािाई समय सापेक्ष हनुे गरी िाग ुगने गनगत अििम्िन गररनेछ । 

१३.२ राजश्व चहुािटमा गनयन्रर् गरर िेखा व्यिस्थापन तथा नगरपागिकाको सम्पूर्फ आगथफक 
कायफहरु एर्ककृत कम्प्यूटराईज प्रर्ागिबाट अगाडी िढाईनेछ । 

१३.३ आन्तररक आय मजिदु नबनाए सम्म स्थानीय तहहरु समदृ्ध र समनु्नत बनाउन नसर्कन े
भएकोिे राजश्व संभाव्यता अध्ययन कायफिाई २०७७।०७८ मा समेत गनरन्तरता द्वदई करयोग्य 
क्षेरिाई राजश्व संभाव्यताको दायरामा ल्याइनेछ । 

१३.४ आन्तररक िेखा पररक्षर् चौमागसक रुपमा गराइनेछ , आम्दानी र र्िकास खचफको र्ििरर् 
मागसक रुपमा सािफजगनक गरर Web-Site मा रास्खने कायफिाई अगागड बढाइनेछ । 

१३.५ सरु्ासन र सूचनाको हकिाई प्रत्याभतू गदै नगरपागिका मार्फ त संचािन गररने हरेक 
आयोजना र कायफक्रमको र्ििरर् िगायतका कायफ र्ििरर् खलु्ने गरर सूचना बोडफ हरेक 
योजनास्थिमा रास्खनेछ । 
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१३.६ हरेक उपभोक्ता सगमगत तथा कायफक्रम सम्पन्न गने संध-संस्थािे सामास्जक िेखा पररक्षर् गनुफ 
पने प्रािधानिाई प्रभािकारी रुपमा कायाफन्ियनमा ल्याईनेछ । 

१३.7 र्िकास गनमाफर् कायफको पारदस्र्फता,प्रभािकारी र द्वदगोपनाको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
कायफिाई प्रभािकारी रुपमा अगाडी िढाइनेछ । 

१३.8 सरु्ासन कायम गने पररगधगभर रहेका  र्िगभन्न र्िषयगत सगमगतिाई सर्क्रय , गनयगमत र 
चिायमान बनाउदै सगमगतको प्रगतिेदन तथा सझुािका आधारमा अगाडी बढ्ने गनगत नगरपागिकािे 
अििम्बन गनेछ । 

१३.9 नगरपागिकािे २०७६ साि श्रािर् १ गतेदेखी आफ्नो नगरक्षेरमा िगाउने र्िगभन्न सेिा 
र्लु्कका दररेटका सम्बन्धमा अनसूुस्चमा व्यिस्था भए अनसुार िाग ुहनुे गनर्फय गररएको छ ।उक्त 
दररेट अनसूुची  २ मा प्रस्ताि गररएको छ । 

१३.१0 नागररक िडापर,उजरुी पेर्टका खचफको सािफजगनर्ककरर्,सािफजगनक सनुिुाई,सािफजगनक 
पररक्षर् िगायत कमफचारीको क्षमता र्िकास गरी सरु्ासनको अिधारर्ािाई अगाडी बढाईनेछ । 

१३.१1 यस नगरपागिका कायाफियमा हाि सम्म बेरुजकुो अध्यािगधक िगत तयार भई नसकेको 
अिस्था रहेकोमा चाि ुआ.ि गभर एर्ककृत बेरुजकुो र्ििरर् तयार गने र सोको अर्िु र्छौट गने 
कायफिाई चाि ुआ.ि देखी असिु उपर गनफ पररपर गरर कडाइका साथ असिु उपर गने कायफिाइफ 
अगाडी बढाइफनेछ। 

१३.१2 सािफजगनक र्ित्त जोस्खम न्यूगनकरर्का िागग पेश्की बेरुज ुर्नु्य झाने नीगतिाई गनरन्तरता 
द्वदइनेछ । 

 
 
 

१४.योजना संचािन सम्बन्धी: 
१४.१ आयोजनाको द्वदगोपना,प्रभािकाररता,गमतव्यर्यता र कायफकुर्िता कायम गनफ सहभागगतामूिक 
र समािेर्ी योजना छनौट तथा कायाफन्ियन प्रर्ागििाई यस आ.ि मा समेत गनरन्तरता द्वदइनेछ । 

१४.2 र्िकास गनमाफर्का कायफहरु संचािन गदाफ क्रमागत: योजनाहरुिाई औस्चत्यताको आधारमा 
गनरन्तरता द्वदइनेछ । नगरमा रहेका सडकको दायाँ िायाँ उपयकु्तताको आधारमा िकृ्षारोपर् गरी 
क्रमर्: यस नगरिाई हररत नगरको रुपमा अगाडी बढाइनेछ । 

१४.3 सडक गनमाफर् तथा ममफत संभार कायफमा नगरपागिका र सम्बस्न्धत गनकायसंगको योजनामा 
दोहोरोपना आउन नद्वदन चाि ुआ.ि मा आिश्यक व्यिस्था गमिाइनेछ । 

१४.४ केस्न्िय स्तर, नगरपागिकासमेतको एकै स्थानमा परेका योजनागत कायफक्रम संचािन गदाफ 
चेनेज छुट्याई छुट्टाछुटै्ट काम तोर्क काममा दोहोरोपना नपने गरी कायफ अगाडी बढाउने गनर्फय 
गररएको छ । 
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१४.५ उपभोक्ता सगमगतिे योजना संचािन गदाफ िागत ईर्िमेट तयार गदाफ नगरपागिकािे द्वदन े
रकममा २० प्रगतर्त रकम िा जनसहभागगता थप गरी ि.ई तयार गने र मूल्याङ्कन गने र सोको 
र्ििरर् आय व्ययमा रास्खनेछ । 

१४.६ कुनै योजना संर्ोधन,पररमाजफन,गनुफ पने भएमा साथै उपभोक्ता सगमगतद्वारा संचािन गनुफ पने 
योजनाहरु उपभोक्ता सगमगतिे समयमा नै संचािन नगरेमा िा हनु नसकेमा उक्त कायफक्रम िा 
योजनािाई नगरपागिका बोडफिे प्रगतष्पधाफत्मक र्िगधिाट संचािन गने गनगत अििम्बन गनेछ । 

१४.७ नगरपागिकाको तर्फ  बाट अन्य कुनै सरकारी गैरसरकारी एिं साझेदारी गनकायसंग सम्झौता 
गरी कायफक्रमहरु कायाफन्ियन गनुफ पने भएमा उक्त सम्झौता गनफ नगरपागिकाका नगर प्रमखुिाई 
अगधकार प्रत्यायोजन गररएको छ, साथै सरकारी गैरसरकारी कुनै योजना तथा कायफक्रम प्राप्त हनुे 
भएमा त्यस्ता योजना तथा कायफक्रम सम्झौता गनफ र कायफक्रम स्िीकृत गने अगधकार 
नगरकायफपागिकािाई प्रत्यायोजन गररएको छ ।यस नगरपागिकामा संचागित नगरसभाका सम्पर्फ 
योजनाहरुको सम्झौता मंगसर मसान्न गभर गनुफपने नीगत अििम्बन गररनेछ । 

१४.८ नगरपागिकाबाट संचागित हनुे योजनाहरुबाट कस्न्टजेस्न्स ५ प्रगतर्त र  ममफत सम्भार कोषमा 
३ प्रगतर्त कायम गने कायफिाइफ गनरन्तरता द्वदइफनेछ । 

१४.९ नगरपागिकामा प्रत्येक िडा बाट िडागत रुपमा गसर्ाररस भई आएका योजनाहरुमा अन्य 
गनकायबाट समेत सञ्चािन हनुे गरी योजना स्िीकृत भई आएमा तथा नगरपागिकाको गनयगमत 
नगरसभा र र्िषरे् नगरसभा बाट समेत र्िगनयोस्जत भई एउटै प्रकृगतको योजनामा दोहोरोपना पनफ 
गएमा नगरकायफपागिकाको गनर्फय अनरु्ार कायाफन्ियन गने गनर्फय गररएको  छ । 

१४.१० आगथफक िषफको चैर मसान्तसम्म छुर्ट्टएका योजनाको उपभोक्ता सगमगतिे सम्झौता नगरेमा 
त्यस्ता योजनाहरुको िगगफकरर् गरी नगरपागिकाबाटै आिश्यक व्यिस्था गरी काम िाई अगाडी 
िढाईनेछ । 

१४.११ आ.ि ०७७।०७८ मा सञ्चािन हनु े कुनै पनी योजनाहरु सम्झौता गबना कायाफन्ियन 
गररनेछैन साथै प्रस्ततु आ.ि को पर्हिो चौमागसक गभर िडागत योजनाहरुको सम्झौता गरी 
उपभोक्ता सगमगतका र्िषरे् पदागधकारीहरुिाई योजना तजुफमा सम्बस्न्ध तागिमको व्यिस्था गररनेछ । 

१४.१२ आ.ि ०७७।०७८ मा सञ्चागित योजनािाई िडास्तररय र नगरस्तरीय अनगुमन सगमगतको 
माध्यमबाट प्रभािकारी, गनयगमत गररनेछ । 

14.1३ आ.ि ०७७।०७८ मा संचािन हनुे ३० िाख भन्दा मागथका योजनाहरु E-Bidding मार्फ त 
गररनेछ। 

१५ र्िर्िधः 
१५.१ नगरपागिकािे साझेदारी र सहकायफ गदाफ संस्था दताफ नर्िकरर् र िेखा पररक्षर् गरेका 
संस्थाहरु संग मार सहकायफ गने व्यिस्था िाग ुगररनेछ । 
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१५.२ आकस्स्मक र र्िर्ेष अिश्था गसजफना भई कुनै गनर्फय गनुफ परेमा बजेट तथा गनगतगत 
प्रस्थािमा पररमाजफन िा संर्ोधन गनुफ पने भएमा कायफपागिकािाई अगधकार प्रत्यायोजन गने गनर्फय 
गररएकोछ । 

१५.३ नगरपागिकामा हनुे र्िगभन्न िैठक सगमगतका िैठकहरु तथा अन्य िैठकहरु िस्दा सहभागग 
सदस्यहरुिाई गनयमानसुार भत्ताको व्यिस्था गररनेछ । 

१५.४ चाि ुआ.ि को ०७७ साि असार १० गते सम्म भएको आम्दानी खचफ कायफपागिका बाट 
भएका िैठकका गनर्फयहरु र्टप्पर्ीका आधारमा नगरप्रमखु बाट भएका गनर्फय एिं गसर्ाररसहरुिाई 
अनमुोदन गने गनर्फय भएको छ । 

१५.५ आ.ि ०७७।०७८ देखी ससु्चकृत हनु चाहने व्यस्क्त,र्मफ,कम्पगन,संघ संस्थािे ससु्चकृतका 
िागग आिश्यक कागजात सर्हत िषफ भररनै ससु्चकृत हनुद्वदने गनर्फय गररएको छ । 
१५.6 र्िगभन्न गनकायबाट अनमुगत गिई/नगिई यस नगरपागिक क्षेरगभर स्थापना भई संचािनमा 
रहेका उद्योग,व्यिसाय,किकारखाना,रेिुरेन्ट,होटि,गडपाटफमेन्ट स्टोर,पसि र प्रगतष्ठानहरुको व्यिस्स्थत 
िगत संकिन गरी दताफ प्रर्क्रयामा ल्याई सेिा र्लु्क र करको दायरामा ल्याउने कायफिाई 
अगभयानको रुपमा संचािन गररनेछ । 

१५.7 यस नगरपागिका कायाफियको पदपगुतफ सम्बस्न्ध कायफ गनफका िागग पदपूगतफ सगमगतको गठन 
गने अस्ख्तयारी नगर कायफपागिकािाई द्वदने गनर्फय प्रस्ताि गदफछु । 

१५.8 ममफत सम्भार कोष मार्फ त सामान्य र आकस्स्मक कायफमा गनयमानसुार खचफ गने अगधकार 
नगर कायफपागिकािाई प्रत्यायोजन गरर नगर सभा मार्फ त अनमुोदन गने व्यिस्था गररएको छ । 
र्िर्ेष अिस्थामा जनताको माग र आिश्यकतािाइफ मध्यनजर गदै िडा कायाफियको गसर्ाररस र 
िगत स्टमेट रास्ख तत्काि ममफत तथा गनमाफर् गनुफपने आिश्यकता अनसुारका योजनािाइफ 
स्िीकृगतका िागग नगर कायफपागिकाबाट गनर्फय गरर कायाफन्ियन गररनेछ। 

१५.9 आ.ि २०७६।०७७ मा नगर सभाबाट स्िीकृत योजनाहरुको र्िर्िध कारर्िे कायफ सम्पन्न 
नभइफ भकु्तानी हन ुबाँकी रहेका योजनाहरुिाइफ यस सभाबाट स्िीकृत गरर आ.ि २०७७।०७८ मा 
सोही बजेट अनसुार गनरन्तरता द्वदइफनेछ । 

१५.१0 नगरपागिका गभर आिि हनुे गैर सरकारी संध संस्थाहरुिाई बार्षफक कायफ योजना बार्षफक 
बजेट र उपिब्धताको पररर्ाम समेतको िेखाजोखा गरर कायफदेर् द्वदने कायफिाई प्रभािकारर रुपमा 
अगाडी बढाइने छ साथै यस आ.ि. ०७७।०७८  को नीगत तथा कायफक्रममा समाबेर् गररएको छ 
। 

१५.१1 नपेाि सरकारिे गम्भीर प्रकृगतका रोग भगन पररभार्षत गरेका मटुु रोग, क्यान्सर रोग, 
अल्जाइमर रोग, पार्कफ न्सस रोग, हेड इन्जरुी, स्पाइनि इन्जरुी, गसकिसेि एगनगमया र मगृौिा 
रोगबाट ग्रस्त नगरपागिका गभरका नागररकहरुिाइफ प्रमास्र्त कागजातका आधारमा अगधकतम रु 
३००००(गतस हजार) उपचार बापत आगथफक सहायता प्रदान गररनेछ । 
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१६ सूचनाः 
१६.१ सूचना सञ्चार र प्रर्िगधमा सबै नगरबागसको पहचु पयुाफउन प्रभािकारी दरुसञ्चार सेिाको 
र्िस्तार गदै सिै िडा कायाफिय, सामदुर्यक र्िद्यािय,प्रर्ासगनक भिन,स्िास््य केन्िमा उच्च गगतको 
ईन्टरनेट र टेगिर्ोन सेिा र्िस्तार गररनेछ । 

१६.२ नगरका सेिा र सूचनाहरु अनिाईन मार्फ त प्रिार्हत गरी सेिा र सूचनामा सबैको पहचु 
पयुाफउन नगरपागिका र यसका िडाहरुबाट उपिव्ध हनुे सेिाहरुिाई र्िधतुीय प्रर्ािीका माध्यमबाट 
उपिब्ध गराउने व्यिस्था गमिाइनेछ । 

१६.३ सबै प्रकारका सञ्चारगहृहरुको संस्थागत र्िकास तथा भौगतक पिुाफधारका िागग आिश्यक 
सहयोगको व्यिस्था गमिाईनेछ । 

 

१७ बन पैदािारः 
 

१७.१ यस नगरपागिकामा प्राकृगतक सम्पदा जस्तै यहाँका र्िर्ाि पाटनहरु र्हमािी र पहाडी 
जडीबटुीका खानी हनु ।यहाँ पर्हिे देस्खनै देर् र्िदेर्मा महंगो भाउमा र्िक्ने जडीबटुीहरुको 
पर्हचान तथा संरक्षर् हनु नसकेको अिस्थामा छ र सो को संरक्षर् र प्रिधफनका िागग आिश्यक 
पहि गररनेछ । 

१७.२ नगरगभरका र्िगभन्न क्षेरमा िकृ्षारोपर् गरर हररत नगर बनाइनकुा साथै बन कायफ योजना 
तयार पाररनेछ । 

१७.३ यस  नगरपिीका गभर रहेका सामदुायीक िन सगमगतहरु िाइ िन सरक्षर् तथा प्रबद्धनका 
िागी अबश्यक कायफरम सच्चािन गररने छ । 
 

उपस्स्थत सभासदस्यज्यू हरु, 

मैिे आगामी आगथफक बषफको नगरपागिकाको प्रस्तार्ित स्िीकृत नीगत तथा कायफक्रमहरुको बारेमा 
संक्षेपमा सगमक्षात्मक र्ििरर् प्रस्ततु गरे ।यस सम्िस्न्ध र्िस्ततृ गनगत तथा कायफक्रम र बजेटको 
र्ििरर् िार्षफक नगर र्िकास योजना पसु्स्तकामा प्रकास्र्त गररन े व्यहोरा यस सम्मागनत सभािाई 
जानकारी गराउँदछु ।िडा तथा िस्तीस्तरीय भेिामा अगधकांर् जनताको सहभागगतामा छनौट र 
प्राथगमर्ककरर् भएका योजनाहरु समािेर् गनफ नसर्कएको व्यहोरा र्िनम्रतापूिफक अनरुोध गदफछु । 
त्यसरी प्राथगमकतामा नपरेका योजनाहरुिाई योजना बैंकमा समािेर् गरी अन्य दात ृ गनकायहरुसँग 
समन्िय गदै श्रोतको व्यिस्था गमिाई संचािन गनफ प्राथगमकतामा रास्खने तथा आगामी आ.ि हरुमा 
क्रमर् कायाफन्ियन गदै िगगने व्यहोरा समेत अनरुोध गदफछु । 
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आगामी आगथफक िषफ २०७७।०७८ का िागग नगरपागिकाको कुि बजेटमा नेपाि सरकारबाट 
र्िस्त्तय समागनकरर् र सर्फत अनदुान,प्रदेर् सरकारको र्िस्त्तय समागनकरर्, राजश्व िाडर्ाड 
नगरपागिकाको आफ्नो आन्तररक आय समेत समािेर् गरेको छु । नगरपागिकाको आन्तररक 
आम्दानीका िागग नगरपागिकाको तेस्रा नगरसभािे आ.ि ०७६।०७७ मा गनधाफरर् गरेको 
कर,दस्तरु,सेिा र्लु्कका दररेटहरुमा केही र्रार्किो गरी आगामी आगथफक िषफको िागग बजेट 
प्रस्ततु गरेको छु ।उक्त दररेट र करको दायराको क्षेरहरु आगामी आगथफक िषफ २०७७ साि 
श्रािर् १ गते देस्ख िाग ुहनुे कुरा जनसमक्ष अनरुोध गनफ चाहान्छु । 

 

अन्त्यमा , 

यस चौथो नगरसभाका उपस्स्थत नगर कायफपागिका सदस्य एिं नगरसभाका सदस्यज्यू, संचारकमी र 
कमफचारी साथीहरु िगायत सिैमा आभार व्यक्त गदफछु ।नगरपागिकाको आगथफक िषफ 
२०७७।०७८ को बजेट तथा योजना तजुफमा सगमगत र र्िगभन्न र्िषयगत सगमगतका संयोजक तथा 
सदस्यज्यूहरु, सिै प्रगत धन्यिाद व्यक्त गदफछु ।साथै यस कायफिाई सर्ि र प्रभािकारी रुपमा 
कायाफन्ियन गनफका िागग सम्बद्ध सिै पक्षबाट सदाझै गनरन्तर सल्िाह,सहयोग पयुाफउन ुहनु ेर्िषयगत 
कायाफिय,गैर सरकारी क्षेर,सञ्चारकमी एिं नगरपागिकाको कायाफियमा कायफरत सम्पूर्फ 
कमफचारीहरु,िडा सस्चि र सामास्जक पररचािक सबैिाई र्िर्ेष धन्यिाद द्वदन चाहन्छु 
।नगरपागिकाका र्िगभन्न कायफक्रमिाई संचार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरी जनतामा स-ुसूस्चत 
गराउन सधै प्रयत्नस्र्ि संचार माध्यम रेगडयो िढुीनन्दा िगायत अन्य परपगरकाहरु िाई पगन 
धन्यिाद द्वदन चाहन्छु । गररमामय यस सभामा उपस्स्थत सिै र्िस्र्ि महानभुािहरुिाई हाद्वदफक 
धन्यिाद ज्ञापन गदै नीगत तथा कायफक्रम प्रस्ततु गदाफ भएका कगम कमजोरी प्रगत सधुार गने 
प्रगतिद्धता व्यक्त गदै '' द्वदगो र्िकास सर्हत स्िस्थ, खगुस र ससु्ख नगरिागस,सम्ििृ नगर " को अनभुतूी 
सिै क्षेरबाट हनुे आर्ाका साथ िढुीनन्दा नगरपागिकाको चौथो नगर सभाको गनगत तथा कायफक्रम 
प्रस्तगुत यही अन्त्य गदफछु । 

 

धन्यिाद, 

२०७७।०३।१२  

 

पदम कुमार गगरी  

नगर प्रमखु 

िढुीनन्दा नगरपागिकाको कायाफिय 

कोस्ल्ट,बाजरुा । 
 


