आ.व.२०७८/७९ का लागि योजना, काययक्रमहरु तथा वजेट ववगनयोजन
बुढीनन्दा निरपागलका
कोल्टी, बाजुरा
बुढीनन्दा निरपागलका आगथयक बर्य २०७८/०७९ को बजेट नीगत तथा काययक्रम
यस ऐगतहागसक निरसभाका अध्यक्षज्यू,
निर काययपागलका सदस्यज्यूहरु,
निर सभाका सदस्यज्यूहरु,
गबर्यित शाखाका प्रमुख एवम् प्रगतगनगिज्युहरु,
तथा सम्पुर्य कमयचारीज्यूहरु,
सवयप्रथम म नेपाली जनतालाई अगिकार सम्पन्न िनय गबगभन्न समयमा सं चालन भएका आन्दोलनहरुमा
आफ्नो जीवन उत्र्िय िनुय हुने सम्पुर्य ज्ञात अज्ञात सवहदहरु प्रगत उच्च सम्मान िदै उहााँहरु प्रगत भाव पुर्य
श्रद्बाञ्जली अपयर् िदयछु।सवविानको ममय अनुरुप जनप्रगतगनिहरु लाई लोकतान्त्न्िक पद्बगत मार्यत सं घीय
शासनको प्रर्ालीलाई थप सं स्थाित िने न्त्जम्मेवारीका साथ सं न्त्घयता कायायन्वयनका लागि 2074 सालमा
सम्पन्न स्थानीय गनवायचनको गनवायन्त्चत सरकारको तर्य बाट पााँचौ बजेट , नीगत तथा काययक्रम प्रस्तुत िनय
पाउाँ दा िौरवान्त्न्वत महसुस िरे को छु ।ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा र्ैगलएको कोरोनाका भाइरसका
(Covid 19) कारर् सम्पुर्य ववश्व आक्रान्त भइरहे को यस ववर्म पररन्त्स्थगतमा यस निरपागलकाले समेत
आगथयक सं कटको सामना िनुप
य रे को छ।आिामी आगथयक बर्यको बजेट नयााँ पररन्त्स्थगतले गसजयना िरे को
च ुनौतीलाई सामना िदै र प्राप्त अवसरलाई उपयोि िने तर्य केन्त्न्ित हुनपु नेमा आवश्यक छ।
राज्यले ददएको अगिकारलाई हामीले आफ्नो काययक्षि
े मा मौगलक ढं िले सं स्थाित िनुछ
य
र हाम्रो
निरपागलकालाई आत्मगनभयरको ददशातर्य कुशलतापुवक
य र दुरदन्त्शत
य ाका साथ प्रक्षेपर् िनुय पदयछ। यस
निरपागलकालाई दे शकै नमुना निरपागलकाको रुपमा ववकगसत भएको हे न य निरपागलकावासी हरुको
चाहानालाई आफ्नो प्रगतवद्धताको रुपमा ग्रहर् िरे र पुरा िनय कवटवद्ध हुन आवश्यक छ।अझै हामीले
िनुप
य ने महत्वपुर्य काम बााँकी भएकाले जनताको वहतलाई सवोपरर रान्त्ख कायय िनय आवश्यक छ।यी सवै
आवश्यकताहरु लाई सामर्थयय र प्राथगमकतामा राखेर तदारुकताका साथ सम्पन्न िनुय पने अगभभारा
भएकाले हामीले यो ऐगतहासीक निरसभा मार्यत हाम्रा अल्पकागलन तथा दीघयकागलन लक्ष्यहरुलाई
सम्वोिन िने िरी तत्कागलन लक्ष्यहरु गनिायरर् िरे का छौं साथै अवहले सम्मको अध्ययन तथा
आवश्यकता का आिारमा प्राथगमकता गनिायरर् िररएको छ।निरपागलकाले बजेटमा समेट्न नसकेका
योजना तथा काययक्रमहरु नेपाल सरकार र प्रदे श सरकार तथा अन्य दातृगनकाय सं ि आवश्यक पहल िरर
माि िररनेछ।

यस बुढीनन्दा निरपागलकाले "ददिो ववकास सवहत खुसी र सुखी निरवासी समृद्ध निर” भन्ने दुरदृवि
सवहत जनता केन्त्न्ित सन्तुगलत तथा समावेशी ववकास सवहतको समाजवाद उन्मुख बुढीनन्दाको अगभयानलाई
मािय गनदे शन िने िरी गनददयष्ठ िरे का लक्ष्यहरु हााँगसल िने मुख्य उद्देश्यहरु सवहत निर पाश्र्वन्त्चिले समेत
दे खाएका आवश्यकताहरुका आिारमा वजेट ववगनयोजन भएको तथा आगथयक वर्यको उत्तराियको समय,
जसमा अत्यगिक योजना सं चालनका िगतवविीहरु सम्पन्न िररन्छन,उक्त समयमा दे न्त्खएको कोरोना भाइरस
नामक ववश्वव्यापी महामारीको सामनायस निरपालीकाले समेत िनुय परे काले जवटल पररन्त्स्थतीको वावजुद
सं चालन भएका िगतवविीहरुवाट प्राप्त प्रगतर्लहरुको गनम्न अनुसार सगमक्षा िररएको छ।
निरसभाका अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरु
अब म यस आ.व. २०7७/७८ मा हाल सम्म सं चागलत मुख्य योजनाहरु तथा वक्रयाकलाप, वजेट र
खचयको वववरर्, मुख्य उपलन्त्व्िहरु र गसकाईहरु प्रस्तुत िनय चाहन्छु ।

आ.व. २०७७/०७८ को जेष्ठ मसान्त सम्मको स्रोत अनुसार प्रस्ताववत र वास्तववक आयको
वववरर्
शीर्यक

प्रस्ताववत आय

सं घीय सरकार

वास्तववक आय

३४,५०,११,८१०

३२,९५,७१,८१०

प्रदे श सरकार

२,८७,५८,०००

२,८७,५८,०००

राजस्व बाडर्ाड

७,८१,१६,१७०

५,६७,५७,५३६.२०

अन्तररक श्रोत

२,०५,५२,५५३.९८

७,९८,३२१

अल्या/निद

१,९५,०२,५५३.९८

१९०५२५५३.९८

जम्मा ४७,२४,३८,५३३.९८

४३४९३८२२१.१८

आ.व.२०७७/०७८ को जेष्ठ मसान्त सम्मको खचयको वववरर्
शीर्यक

बावर्यक बजेट

चालुखचय

खचय

२७,८२,०८,५३३.९८ १७,८७,७९,१५१.२७

पूंजीित

१९,७०,७१,०००

खचय(%

६४.२६

५,३९,८०,६६५.१४

२७.३९

जम्मा ४७,५२,७९,५३३.९८ २३,२७,५९,८१६.४१

४८.९७

आ.व.२०७७/०७८ को जेष्ठ मसान्त सम्मको क्षेि/उप क्षेि प्रिगत
वववरर्
गस.नं.

क्षेि/उपक्षेि

ववगनयोजन

खचय

खचय (%)

१

आगथयक ववकास

५,६१,०८,९६०

१,६२,४६,३९२.४७

२८.९६

१

कृवर्

१,३७,२८,९६०

५१,५७,२१५
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२

उद्योि

३६,००,०००

१४,५८,८७५

४०.५२

३

पययटन

६९,३०,०००

३९,५९,२२०

५७.१३

४

ववत्तीयक्षेि

२,४०,००,०००

२६,७८,२२८.०२

११.१६

५

जलश्रोत तथा गसं चाई

३५,००,०००

२०,६२,८६९.७२

५८.९४

६

पशुपन्छी ववकास

११,००,०००

९,२९,९८४.७३

८४.५४

७

भूगम व्यवस्था

३२,५०,०००

०

०

२

सामान्त्जक ववकास

२३,०४,३५,७५० १२,०४,०६,६३४.९०

५२.२५

१

न्त्शक्षा

१३,८९,४५,२००

७,८६,२९,९०४

५६.५९

२

स्वास्र्थय

५,७८,८०,३५०

३,३८,५६,१२५.५०

५८.४९

१,०३,३७,०००

४१,११,२९०

३९.७७

१,००,०००

०

०

५५,६२,२००

२५,४७,९०५

४५.८१

१,५०,०००

५०,०००

३३.३३

१,७४,६१,०००

१२,११,४१०.४०

६.९४

३
४

खानेपानीतथा
सरसर्ाई
भार्ा तथा सं स्कृगत
लैं गिक समानता तथा

५

सामान्त्जक
समावेशीकरर्

६
७

युवातथा खेलकुद
सामान्त्जक सुरक्षा तथा
सं रक्षर्

३

पूवायिार ववकास

७,३६,७१,०००

२,२२,०२,७०५.३९

३०.१४

१

यातयात पूवायिार

२,९२,५२,०००

१,०८,७१,१५०

३७.१५

३,७१,६९,०००

९०,१६,३५५.३९

२४.२६

६४,००,०००

१९,००,०००

२९.६९

८,५०,०००

४,१५,२००

४८.८५

१,६६,५०,०००

१,३१,९९,७१४.९९

७९.२८

१६,५०,०००

८,६९,०००

५२.६७

१,००,००,०००

१,००,००,०००

१००

२८,००,०००

२३,३०,७१४.९९

८३.२४

३,००,०००

०

०

२

भवन, आवास तथा
सहरी ववकास

३

उजाय

४

पुनगनमायर्

४
१
२
३
४

सुशासन तथा अन्तर
सम्बन्त्न्ित क्षेि
वातावरर् तथा
जलवायु
ववपद व्यवस्थापन
शान्त्न्त तथा
सुव्यवस्था
शासन प्रर्ाली

५
५
१

प्रशासकीय सुशासन
कायायलय सञ्चालन
तथा प्रशासगनक
कायायलय सञ्चालन
तथा प्रशासगनक

१९,००,०००

०

०

९,८४,१३,८२३.९८

६,०७,०४,३६८.६६

६१.६८

९,८४,१३,८२३.९८

६,०७,०४,३६८.६६

६१.६८

कोगभड जन्य महामारी लिायतका ववपदबाट गनम्नानुसार गसकाइहरु भएका छन:
१. समयमै योजना तथा काययक्रम सं चालन िनुय पने

२. ववपद प्रकोपलाई ध्यानमा रान्त्ख योजना तजुम
य ा िनुय पने

३. योजना गनमायर् तथा कायायन्वयनलाई सं स्थाित क्षमता ववकास िनुय पने
४. बजेट तयार िदाय यथाथयपरक बनाउनु पने

बुढीनन्दा निरपागलकामा कोगभड १९ दोस्रो चरर्ले सृजना िरे को पररवेशः
ु हरुको अथयतन्ि
कोगभड१९ दोस्रो चरर्ले ववश्वव्यापी महामारीको रुप गलएसं िै ववश्व तथा समग्र मुलक
ध्वस्त

भएको पररपेक्षमा हाम्रो निरपागलका पगन अछु त रहन सकेन, ववगभन्न पेशा व्यसायमा रोजिारीमा

सं लग्न भएका निरबासीको व्यवसाय तथा रोजिारी िुमक
े ो अवस्था छ।
यस प्रगतकुलतथा ववर्म पररन्त्स्थगतमा वैदेन्त्शक रोजिारीवाट र्केका तथा आन्तररक रुपमा रोजिारी
िुमाएका व्यन्त्क्तहरुलाई कृवर् आिुगनवककरर्, भौगतक पुवायिार गनमायर् तथा सामावेशी सामुदावयक
आयोजनामा सं लग्न िरर

युवाहरुको ज्ञान सीप दक्षतालाई उपयोि िनयसके बेरोजिारी समस्या िेरै

हदसम्म समािान हुने तथा कृवर्को ददिो तथा भरपदो माध्यामवाट हाम्रो जस्तो कृवर् पररवेश
निरपागलकामा समग्र ववकासमा यसले ठु लो सहयोि िने दे न्त्खन्छ।
ववश्वव्यापी महामारी (Covid 19) प्रकोप एवम् महामारीको अवस्था अत्यन्तै कष्ठपुर्य भएकाले यस बाट
अिामी आ.व. मा दे न्त्खने सम्भावनाहरुको ववश्लेर्र् दे हाय बमोन्त्जम िररएको छ।
महत्वपुर्य गसकाई तथा यो वर्यका लागि सं भावनाहरु :
❖ ववपत तथा प्रकोप एवं महामारीलाई समेत िान्न सक्ने िरर वगलयो स्वास्र्थय सं रचना तथा दक्ष एवं
तालीम प्राप्त स्वास्र्थय कमीहरु र और्िी तथा न्त्चवकत्सवकय सामग्रीहरुको पुर्य व्यवस्थापन िररनु
पने,
❖ मानव सं सािन ववकास र चेतनास्तरमा प्रवियन िररनु पने,

❖ खाद्यान्नमा निरपागलका आत्मगनभयर हुने न्त्स्थतीको सृजना तथा आयात कम र गनयायत वढी हुने
न्त्स्थगतको सृजना िररनु पने,
❖ निरपागलकामा रहे का सम्पुर्य तर्थयांकहरु तथा सुचनाहरुको अगिकतम उपयोि िरर ववष्लेर्र्
िररनुपने
❖ महामारीजन्य पररवेशमा आवश्यकता अनुसारका रोकथाम, प्रवद्धन, तथा प्रक्षेपर् जस्ता सुचनाहरुको
पुर्रु
य पमा व्यवस्थापन िररनु पने,
❖ ववकास गनमायर् तथा कृवर्जन्य सवै काययक्रमवाट रोजिार तथा स्वरोजिारी सृजना हुने न्त्स्थती
अवस्थाको प्रत्याभुती िररनुपने,
❖ कोगभड १९ ले गनम्त्याएको अवस्थावाट वचावटजन्य अवस्थाको गनिायरर् सवहतका सम्पुर्य
काययक्रम तथा सेवा सुवविाहरुमा गनन्त्ित मापदण्डको गनिायरर् िररनुपने,

निर सभाका अध्यक्ष तथा सदस्यज्यू हरु,
अब म आिागम आ. व. २०7८/७९ मा आगथयक वर्यका सम्भावनाहरु प्रस्तुत िनय चाहन्छु ।
❖ ववकास गनमायर्का काययहरुमा जनशन्त्क्तको प्रयायप्ता तथा जािरुकता
❖ स्थानीय सीप कला तथा प्रववगिका माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुिार
❖ कृवर् तथा पशुको आिुगनवकरर् तथा व्यवसावयवकरर्
❖ ववपद प्रगतकायय योजना गनमायर् तथा कायायन्वयन
❖ सीप मुलक तथा प्रववगिमैिी ववकास प्रगत अगभप्रेररत
❖ प्राकृगतक स्रोत सािन सम्पदा को बहुउपयोि
❖ व्यवस्थीत स्वास्र्थय सं रचना गनमायर् तथा व्यवस्थापन
उल्लेन्त्खत सम्भावनाहरुको प्रत्याभुगत बुढीनन्दा निरपागलकामा रहनेछ।

निर सभाध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यू हरु
अब म आ.व. २०७८/०७९को योजना खाका प्रस्तुत िनय चहााँन्छु ।
योजना खाका
बुढीनन्दा निरपालीकाको समग्र ववकासका पक्षहरुलाई समेट्ने िरी तल उल्लेखीत क्षेिका योजनाहरुलाई
नेपालको नीगतित व्यवस्था, सं घ तथा प्रादे न्त्शक योजनाहरुलाई समेत समेटने सन्दभयमा आिामी आ.व. मा
पगन यीनै क्षेिहरुलाई गनरन्तरता ददइनेछ तर लिानीको स्वरुप भने आवश्यकताको आिारमा अवश्य नै
र्रक पनेछ ।
१.आगथयक ववकास क्षेिका :यस क्षेि अन्तरित कृवर्, पशुपालन, गसचाई खाद्य तथा पोर्र्, वन तथा
वातावरर्, उद्योि वान्त्र्ज्य तथा आपूगतय जस्ता क्षेिहरु समेवटएका छन।

२.सामान्त्जक ववकास क्षेिका :यस क्षेि अन्तरित जनसं ख्या व्यवस्थापन, न्त्शक्षा, स्वास्र्थय, खानेपानी र
सरसर्ाई, मवहला, बालवागलका, ज्येष्ठ नािरीक, युवा, खेलकुद, सामान्त्जक सुरक्षा, असाहय, अपाङ्गहरुको समग्र
ववकास सुगनन्त्ित िने योजनाहरु समेवटएका छन।
३.पूवायिार क्षेि :यस क्षेि अन्तरित तर्थयाङ्क प्रर्ाली, योजना तजुम
य ा, आयोजना बैक, सं स्थाित तथा
कायायन्वयन व्यवस्था, तहित सम्वन्ि तथा अन्तर सरकार समन्वय, जोन्त्खम व्यवस्थापन तथा अनुिमन
तथा मुल्यााँकन ववर्यसाँि सम्वन्त्न्ित योजनाहरु प्रस्तुत िररएका छन।
४.लोकतन्ि र सुशासनका क्षेिहरु : यस अन्तरित पागलका एकता, सुरक्षा, शान्त्न्त र सुव्यवस्था, नेतत्ृ व

गनमायर्, गनवायचन प्रर्ालीमा सुिार, मानवअगिकार, न्याय प्रर्ाली, स्थानीय तहको सन्तुगलत ववकास, शासकीय
सुिार, प्रशासकीय सुिार, ववन्त्त्तय सुिार, भ्रिचार गनवारर्, मानव वेचववखन तथा ओसार प्रसार अन्त जस्ता
ववर्यका योजनाहरु समेवटएका छन।
५.अन्तरसम्वन्त्न्ित क्षेि : यस क्षेि अन्तियत िररवी गनवारर्, श्रम तथा रोजिारी, मावन सं शािन ववकास,

अनुसन्िान तथा ववकास, उद्यमन्त्शलता ववकास, समानता, समावेशीकरर्, सामान्त्जक सुिार, सामान्त्जक
सं स्कृगतक वववविता, ववपद व्यवस्थापन, वातावरर्, जलवायु पररवतयन, सामुदावयक साझेदारी र िैरसरकारी
सं स्थाहरुसाँि सम्वन्त्न्ित ववर्यहरु समेवटएका छन ।
६.योजना तजुम
य ा, कायायन्वयन र अनुिमन तथा मुल्यााँकन : यस ववर्य अन्तरित तर्थयााँक प्रर्ाली, योजना

तजुम
य ा, आयोजना बैक, सं स्थाित तथा कायायन्वयन व्यवस्था, तहित सम्वन्ि तथा अन्तर सरकार समन्वय,
जोन्त्खम व्यवस्थापन तथा अनुिमन तथा मुल्यााँकन ववर्यसाँि सम्वन्त्न्ित योजनाहरु प्रस्तुत िररएका छन ।
७.महामारी गनयन्िर् तथा प्रकोप व्यवस्थापन : कोगडभ–१९ को सं क्रमर् गनयन्िर् काययक्रम, जनस्वास्र्थय

च ुनौती सम्बोिन काययक्रम, सुरन्त्क्षत न्त्शक्षा काययक्रम ।

निरपागलकाको ववकासका गसद्धान्तहरुः
बुढीनन्दा निरपागलकाले नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय सरकारका मािय गनदे शक गसद्दान्तहरुको
रुपमा अगिंकार िरी समृद्ध निरपागलकामा रुपान्तरर् िने लक्ष्य गनिायरर् िरे को पररवेशमा यस आ.व.मा
भोग्न परे को (Covid 19) ववश्वव्यापी महामारी र यसले सृजना िरे को अवस्थालाई समेत मुल्यांकन िदै
प्राथगमकतामा सामान्य हे रर्ेर िररएको छ।
१. िुर्स्तरीय र प्रावविीयुक्त आािारभुत स्वास्र्थय सेवा
२. उत्पादनमुन्त्ख भु उपयोि नीगत तथा कायायन्वयन
३. ददिो ववकास लक्ष्य हासील िने
४.समावेशी न्त्शक्षा नीगत(प्रवविी मैिी, िुर्स्तरीय एवं प्राववगिक तथा सीपमूलक न्त्शक्षा)
5. िररबी न्युगनकरर् तथा रोजिारी प्रवद्धयन
6. समय सापेक्ष सूचना प्रवविी मैिी
7. समाजवाद उन्मुख अथयतन्ि

8. समावेशी ववकास सवहतको समावेशी समाजको गनमायर्
9. शुसाशन र सामान्त्जक ववभेद अन्त्य िदै आत्म सम्मानको अगिकार सुगनित िने
10.पयायवरर्ीय पययटन
11. महामारी गनयन्िर् तथा प्रकोप व्यवस्थापन

बजेट, नीगत तथा काययक्रमको प्रमुख ववशेर्ता :
१. कोगभड १९ लिायत सबै प्रकारका महामारी र ववपदबाट निरबासीको जीवनको रक्षा िदै
आगथयक तथा सामान्त्जक ववकासलाई गनरन्तरता ददने काययलाई प्राथगमकता ददइएको छ।
२. स्वच्छ पानी वपउन पाउने नािररकहरुको मौगलक हकलाई मध्येनजर िरे र स्वस्थ तथा स्वच्छ
वपउने पानीलाई साम्पुर्य जनताहरुको पहुाँच सम्म पुयायउन ववशेर् पहल िररनेछ।
३. निरको सुन्दरतालाई अगभवृवद्ध िनय र स्थायीय आयश्रोत गनमायर्को लागि पययटन प्रवद्धनलाई
महत्व ददईनेछ।
४. सवै वडाहरुको समुन्त्चत ववकासको गनन्त्म्त समतामूलक रुपमा बजेट ववगनयोजन िररएको छ।
५. बुढीनन्दा निरपागलकालाई न्त्शक्षाको गनन्त्म्त नमुना निर वनाउन, न्त्शक्षा र स्वार्थयलाई िुर्स्तररय र
ु भ वनाउन, सं स्कृत जिेनाय िनय, कृवर्य व्यवसायीकरर् िनय, पशुको व्यवसायीकरर् िनय सो
सवयसल
क्षेिलाई प्राथगमकता ददई बजेट ववगनयोजन िररएको छ।

निरसभाका अध्यक्ष तथा सदस्यज्यू हरुः
अव म नीगत तथा काययक्रम गनमायर्का क्रममा प्रमुख रुपमा गलईएका आिारहरु प्रस्तुत िने अनुमगत
चाहन्छु ।
•

नेपालको सं वविान,२०७२ मा भएका व्यवस्थाहरु,

•

सं वविानको अनुसन्त्ु च ८ र ९ अनुसारका एकल अगिकार र साझा अगिकारका सून्त्चहरुमा भएका
व्यवस्था,

•

पन्िौ पञ्चववर्यय योजनाको आभारपि,

•

ददिो ववकासका लक्ष्यहरु,

•

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४,

•

केन्ि सरकारवाट प्राप्त नीगत, गनदे शन, पररपि र माियदशयनहरु

•

प्रदे श सरकारवाट प्राप्त नीगत, गनदे शन, पररपि र माियदशयनहरु

•

निर काययपागलकाले स्वीकृत िरे को निर काययपागलका काययसम्पादन गनयामावली तथा कायय
ववभाजन गनयामावली २०७४,

•

स्थानीय तहको योजना तथा वजेट तजुम
य ा ददग्दशयन २०७५,

•

निर काययपागलकाबाट िदठत ववगभन्न ववर्यित सगमगतबाट प्राप्त सुझावहरु तथा राजश्व परामशय
सगमगतबाट प्राप्त सुझावहरु

•

ववगभन्न राजगनतक दल सं घसस्था सामाजसेवव बुवद्धन्त्जवव तथा नािररक अिुवा वाट प्राप्त सुझावका
आिारमा प्रस्तुत गनगत तथा काययक्रम तयार पाररएको हो।

निरसभाका अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरुः
अब म आ. व. २०७८/०७९ मा तय िररएका प्राथगमकताहरु प्रस्तुत िनय अनुमगत चाहन्छु ।
प्राथगमकताका क्षेिहरुः
१. सडक पुवायिार गनमायर् तथा स्तरोन्नती
२. स्वास्र्थय पोर्र् तथा सरसर्ाई
३. कृवर्को आिुगनकरर् तथा व्यवसायीकरर्
४. सीपमुलक िुर्स्तरीय तथा प्राववगिक न्त्शक्षा
५. िरीबी न्युनीकरर् तथा रोजिारी प्रवद्धयन
६. वातावरर् तथा ववपद व्यवस्थापन
7. सुचना सं चार तथा प्रववगि
८. कला सं स्कृगत तथा पययटकीय िन्तब्यहरुको सरं क्षर् तथा सम्वियन
९. समावेशीकरर् तथा समावेशी ववकास
१०.सुसासन तथा सेवा प्रवाह
1१. कोराना भाइरस (Covid 19) महामारी तथा प्रकोप गनयन्िर्

निरसभाका अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरुः
अव म नीगत तथा काययक्रम गनमायर्का क्षेिित रुपमा सगमवटएका नीगतहरु प्रस्तुत िने अनुमगत चाहन्छु ।
१.आगथयक ववकास
क. कृवर् ववकास तथा पशु सेवा
१. बन्दाबन्दीको कारर्ले आय,आजयन,रोजिारीको क्षेिमा परे को असरलाई न्युनीकरर् िनय कृवर्
तथा पशुपालन क्षेिमा स्वरोजिारका काययक्रम सं चालन िनय प्रोत्साहन िररनेछ।
२. कृवर् पेशालाई सम्मागनत पेशाका रुपमा ववकास िनय "उत्कृि कृर्क सम्मान" काययक्रम
सं चालन िररनेछ।
३. करे साबारी खेतीलाई पवयद्बन िनय अगभमुखीकरर् तथा तागलम व्यवस्था िररनेछ।
४. सामुवहक तथा सहकारी कृवर् पेशा खेतीलाई प्रोत्साहन िने नीगत गलइनेछ।
५. कृर्कहरुको क्षमता अगभवृदद्ब प्राववगिक सेवा र जनचेतनामुलक काययक्रमको लागि आवश्यक
प्रबन्ि गमलाइनेछ।
६. व्यवसावयक

कृवर्दताय

प्रर्ाली

अवलम्बन

िदै

व्यवसावयक

कुखुरापालन,

मत्स्यपालन

माहुरीपालन, ब्राखापालन, वंिरु पालन, भेडापालन, च्याउाँ खेती, तरकारी खेती लिायत
दुग्िजन्य तथा मासु उत्पादनका लागि प्रोत्सावहत िररनेछ।(व्यवसावयक पशुपंक्षी प्रर्ालीको
ववकास)
७. खेती योग्य जगमनको िुर्स्तर कायम राख्न प्राङ्गाररक खेतीको ववकास तथा ववस्तारलाई
प्राथगमकता ददइनेछ।

८. कृवर् तथा पशुजन्य प्राकृगतक प्रकोप महामारी गनयन्िर्का लागि उच्च सतकयता अपनाईनेछ।
९. पशुनश्ल सुिार तथा व्यवस्थापनको लागि आिुगनक प्रववगिको उपयोि िररनेछ साथै स्थानीय
पशुपंक्षीमा कृगतम र प्राकृगतक िभायिान सेवा ववस्तार िररनेछ।
१०.

कृवर् पोकेट क्षेि ववस्तारका लागि एक वडा एक उत्पादन काययलाई प्राथगमकतामा रान्त्ख

काययक्रम सं चालन िररनेछ।
११.

पागलका स्तरमा कृवर् पशुपंक्षी सम्बन्िी तर्थयाकं सं कलन व्यवस्थापन र सुचना प्रर्ालीको

ववकास िररनेछ।
ख. सहकारी
१२.

सरकारको तीन खम्बे अथय नीगत अनुरुप सहकारी सं स्थाहरुलाई प्रवद्धयन िररनेछ।

१३.

निरपागलकामा सं चागलत सहकारी सं स्थाहरुले एवककरर् हुन चाहने सहकारी सं स्थाहरुलाई

आवश्यक सहजीकरर् िररनेछ।
१४.

सहकारी सं स्थाहरुलाई (COPOMIS) प्रववगिमा आवद्बता िररनेछ।

१५.

सहकारी सं स्थामा बचत रसीप अगभवृदद्ब िरर आय आजयन काययक्रमलाई प्रभावकारी

बनाइनेछ।
ि. उद्योि तथा वान्त्र्ज्य
१६.

घरे ल ु तथा साना उद्योिको ववकास र पवयद्बनका लागि दताय प्रवकया अवलम्बन िरीनेछ।

१७.

रोजिारीका क्षेि ववस्तार िनय सीप ववकास सम्बन्िी काययक्रमहरु सं चालन िररनेछ।

१८.

व्यवसावयक

र्मय,पसल

दताय,अनुगमगत

नगबकरर्

तथा

खारे जीको

सहज

व्यवस्था

गमलाईनेछ।
घ. पययटन क्षेि
१९.

निरपागलका गभि रहे का पययटकीय क्षेिहरुको उन्त्चत सं रक्षर् सम्वद्बय न तथा प्रचार प्रसार

िररनेछ।
२०.

यस निरपागलका क्षेिगभि रहे का ऐगतहााँगसक िााँगमयक प्राकृगतक तथा सांस्कृगतक महत्वका

सम्पदाहरुको स्तरोन्नगत तथा ममयत सं भार िने काययलाई गनरन्तरताददइनेछ।
२.सामान्त्जक ववकास
क. स्वास्र्थय पोर्र् तथा सरसर्ाई
२१.

कोगभड १९ लिायत सबै प्रकारका महामारीबाट जन-स्वास्र्थयलाई जोिाउन स्वास्र्थय

सम्बन्िी उच्च प्राथगमकताका साथ काययक्रम सं चालन िररनेछन्।
२२.

िुर्स्तरीय स्वस्र्थय सेवालाई सुगनन्त्ित िनय आवश्यक और्िी उपकरर् खररद भौगतक

सं रचना गनमायर् मानव सं सािनको ववकासका साथै घुम्ती स्वास्र्थय सेवा सं चालन िररनेछ।
२३.

स्वास्र्थय सेवा लाई थप प्रभावकारी बनाउन ववगभन्न सरकारी तथा िैरसरकारी सं घ

सं स्थाहरु सं ि आवश्यक सहकायय िररनेछ।
२४.

कोरोना लिायतका महामारीका आिारमा पागलकामा सं चालन िररने स्वास्र्थय लिायत

ववकासका

सम्पुर्य

िगतववगिहरुमा

रोकथाम, वचावटका

उपायहरुलाई

अगनवायय

रुपमा

अवलम्वन िररनेछ,यसका लागि प्रत्येक वक्रयाकलापहरुमा योजना तजुम
य ा दे न्त्ख कायायन्वयनका
हरे क पक्षहरुमा स्वास्र्थय ववशेर्ज्ञको अगनवायय सहभागिता सवहत सल्लाह अनुसार सं चालन
िररनेछ।
२५.

पागलका स्तरीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापन सुरक्षा सगमत िठन िररनेछ,साथै खाद्य सुरक्षा

सं रक्षर्का सम्बिमा आवश्यक काययववगि तथा मापदण्ड तयार िरर लािु िररनेछ।
२६.

स्वास्र्थय ववमा काययक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लािु िररनेछ।

२७.

जन-स्वास्र्थय,आपतकालीन स्वास्र्थय, सने तथा नसने रोि एवं महामारीको गनयन्िर्

योजना तयार िरर आकन्त्स्मक स्वास्र्थय सेवा प्रवाह िररनेछ।
२८.

स्वास्र्थय चौकीबाट ववपद वा माहामारीको समयमा सं भव भएसम्म अगिकतम स्वास्र्थय

सुवविा उपलब्ि िराउन प्रबन्ि गमलाइनेछ।
२९.

ववश्व व्यापी माहामरीका रुपमा र्ैगलएको कोरोना (Covid 19) रोि गनयन्िर्को पवहलो

घेरामा खवटएर काम िरररहे का राष्ट्र सेवक कमयचारीहरुलाई

प्रोत्साहनको आवश्यक व्यवस्था

िररनेछ।
३०.

नेपाल सरकारको नीगत अनुरुप सं चालनमा रहे का स्वास्र्थय काययक्रमहरुलाई गनरन्तरता

ददइनेछ।
३१.

नेपाल सरकारको नीगत अनुरुप आम निरवासी नािररकलाई योि अभ्यास र शारीररक

व्यायाम सवहतको योि केन्ि स्थापन िनय पहल िररनेछ।
३२.

स्वास्र्थय सं स्थाहरुमा काययरत अनमीहरुलाइय SBA

तागलमको लागि आवश्यक पहल

िररनेछ ।
३३.

HIV सं क्रगमत व्यन्त्क्तहरुलाइय यातायात खचय स्वरुप सहयोि उपलब्ि िराइनेछ ।

३४.

िभयवती तथा सुत्केरी मवहलासाँि उप-प्रमुख सुत्केरी कोसेली काययक्रमलाइय गनरन्तरता

ददईनेछ।
३५.

ु भ रुपमा उपचार तथा और्गि उपलव्ि िराउनका लागि
आम नािररकलाइय सहज, सवयसल

प्राथगमक स्वास्र्थय केन्ि, कोल्टीमा आिामी आ.व २०७८।०७९ दे न्त्ख एम्वुलेन्स सेवा तथा
र्ामेगसको व्यवस्था िररनेछ ।
ख. न्त्शक्षा युवा तथा खेलकुद
३६.

कोगभड 19 का कारर् न्त्शक्षा क्षेिमा पनय िएको असरलाई न्युनीकरर् िनय शैन्त्क्षक

वक्रयाकलापहरुलाई सुरन्त्क्षत वहसाबले सुचारु राख्न आवश्यक व्यवस्था गमलाइनेछ।
३७.

ववद्यायाथी सं ख्या तथा ववद्यालयको नक्साङ्कनका आिारमा ववद्यालय समायोजन तथा

दरबन्दी गमलान कायय अिागड बढाइनेछ।
३८.

ववश्वव्यापी महामारी कोरोना (Covid 19) ले न्त्शक्षा क्षेिमा पारे को प्रभावलाई न्युनीकरर्

िनय मनोबैज्ञागनक परामशयका काययक्रम सं चालन िररनेछन।
३९.

ववद्यालयहरुलाई क्रमश: प्रववगिमैिी बनाउाँ दै लागिनेछ साथै ववद्यालयहरुमा सीप मुलक

तागलम सं चालनका लागि प्रोत्साहन िररनेछ।

४०.

शैन्त्क्षक क्षेिको िुर्स्तर वृदद्ब िनय न्त्शक्षा तथा बाल बागलका सं ि सम्बन्त्न्ित अन्तरायष्ट्रय

सन्िी सम्झौता

तथा काययक्रम (बालअगिकार महासन्िी,SDG,SSDP)तथा ददवा खाजा

लिायतका काययक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
४१.

सामुदावयक ववद्यालयहरुको शैन्त्क्षक पुवायिार गनमायर् ममयत सं भार काययलाई गनरन्तरता दददै

(जेष्ठ नािररक तथा अंपािता भएका व्यन्त्क्तका लागि) समावेशी सं रचना गनमायर् िदै लगिनेछ।
४२.

ववद्यालय उमेर समुहका सबै बालबागलकाहरुलाई ववद्यालयमा प्रवेश िराउनका लागि

आवश्यक काययक्रम सं चालन िररनेछन।
४३.
४४.

खेलकुद काययक्रम सं चालनको लागि आवश्यक सहयोि िररनेछ ।
युवाहरुलाई लािुपदाथय दुव्ययसनी वाट वचाउनत था उद्यमशीलता ववकास िनय युवा

लन्त्क्षत गबशेर् काययक्रम सं चालन िररनेछ।

ि. लै गिंक समानता र सामान्त्जक समावेसीकरर्
४५.

बन्दाबन्दीको प्रगतकुल असरमा परे का मवहला,अशक्त,अंपािता,असाहय,ववपन्न नािररकको

सरक्षंर्का लागि आवश्यक व्यवस्था गमलाइनेछ।
४६.

जेष्ठ नािररकलाई सम्मान िदै ज्ञान गसप र अनुभवलाई ग्रहर् िररनेछ।

४७.

जोन्त्खममा परे का मवहला तथा बालबागलकाहरुलाइय सहयोिको गनन्त्म्त राहत कोर् स्थापना

िररनेछ
४८.

एकल मवहला तथा उद्यमी मवहलाहरुलाइय गबउ पुन्त्ाँ ज कोर् (Seed Fund) स्थापना िरी

उद्यमी मवहलाहरुलाइय उद्यम शुरुवात िनय सामग्री तथा निद सहयोि िररनेछ ।
४९.

सामान्त्जक

कु-सं स्कार

ववकृगतका

र

रुपमा

रहे का

छाउपडी

प्रथा,

छु वाछु त,

बागलवबाह,लैवङ्गक वहं सा, मानव बेचववखन, िुमंपान मद्यपान र लािु पदाथय सेवन जस्ता
कुरीगतहरुलाइय न्युगनकरर् िनय आवश्यक पहल िररनेछ।
५०.

सक्षम छोरी छािवृती कोर् स्थापना िरी प्राववगिक न्त्शक्षा पढ्ने छािाहरुलाइय आगथयक

सहयोि उपलब्ि िराइनेछ ।
५१.

छाउिोठ भएका घर िनी, छाउिोठमा बस्ने मवहला तथा बस्न बाध्य िराउने जो

कोहीलाइय निरपागलकाबाट ददइने सेवा-सुवविाबाट बन्त्न्चत िराइनेछ ।
५२.

प्रत्येक वडामा कन्त्म्तमा एउटा

शतप्रगतशत मवहला सहभागिता भएको उपभोक्ता सगमगत

िठन िने नीगतलाइय गनरन्तरता ददइनेछ ।
५३.

सं वविान

प्रदत्व

मौगलक

हक

कायायन्वयन

िनय

वालवागलकाका

लागि

आवश्यक

काययक्रमहरु िररनेछन्।
घ. कला तथा साँस्कृगत प्रवद्धयन
५४.

कला,सााँस्कृगत पवयिन तथा ववकासका लागि गबशेर् काययक्रम सं चालन िररनेछ।

५५.

स्थानीय जािा तथा सााँस्कृगतक पवयका लागि प्रोत्साहन िने काययलाई गनरन्तरता ददइनेछ।

ङ. खानेपानी तथा सरसर्ाई
५६.

स्वच्छ खानेपानी स्वस्थ जीवनशैली भन्ने अगभयानलाई साथयक तुल्याउन सरसर्ाई

सम्बन्िी गबशेर् काययक्रमहरु अगभयानको रुपमा सं चालन िररनेछन्।
५७.

निरपागलकाका सबै वडाहरुमा स्वच्छ वपउने पानी उपलब्ि िराउन आवश्यक काययक्रम

सं चालन िररनेछन्।
५८.

सर्ा र सुन्दर निरपागलका पवहचान कायम िनय र्ोहर व्यवस्थापन काययक्रम सं चालन

िररनेछ।
च. सामान्त्जक सुरक्षा तथा व्यन्त्क्तित घटनादताय सुदृवढकरर्
५९.

सामान्त्जक सुरक्षा भत्ता तथा घटना दताय सुदृवढकरर् काययक्रम प्रभावकारी रुपमा सं चालन

िररनेछ।
६०.

पुराना व्यन्त्क्तित घट्ना दताय वकताब गडन्त्जटलाइज िरर अब हुने सम्पुर्य घटना दताय पुर्य

रुपमा अनलाइन प्रर्ाली मार्यत िररनेछ साथै सहज पहुाँच पुयायउनसुचना, सं चार तथा पहुाँच
अगभयान सं चालन िररनेछ।
६१.

सामान्त्जक सुरक्षा भत्ता ववतरर् काययक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बैवकंि प्रर्ाली मार्यत

सहज हुने िरी ववतरर् िररनेछ।
छ. सरकारी तथा िैर सरकारी सं स्था
६२.

यस निरपागलका गभि सं चालनमा रहे का तथा सं चालन हुन चाहने अिय सरकारी िैर

सरकारी सं स्थाहरु का लागि एकद्बार प्रर्ाली अवलम्बन िररनेछ।
६३.

गनजी,िैर-सहकारी तथा सामान्त्जक सं घ सस्थाहरुलाई सहजीकरर्का लागि समन्वय डेस्क

सं चालनका साथै आवश्यक मापदण्ड गनिायरर् िरर काययक्रम सं चालन िररनेछन्।
३. पूवायिार ववकास
क. सडक/पुल/भवन/गसं चाइय
६४.

निरपागलका क्षेि गभिका सडकहरु कटान िरी र्रावकलो तथा व्यवन्त्स्थत सडकको

रुपमा ववस्तार िने काययलाई गनरन्तरता ददइनेछ।
६५.

निरपागलका गभि सबै वडालाई समेवटने िरर मुल सडक स्तरोन्नतीको काययलाई

प्रभावकारीताका साथ गतव्रता ददइनेछ ।
६६.

पागलका गभि गनमार्यगिन अवस्थामा रहे का सडक,पुललाई यथान्त्शघ्र सम्पन्न िनय सम्बन्त्न्ित

गनकायमा ववशेर् पहल िररनेछ।
६७.

बाजुरा सदरमुकाम मातयडी दे न्त्ख कोल्टी बजार हुाँदैं वपलुचौर सम्म मुल सडक गनमायर् िनय

सम्बन्त्न्ित गनकायहरुमा आवश्यक पहल िररनेछ ।
६८.

यस निरपागलकालाई व्यवन्त्स्थत निरको रुपमा ववकास िनय भवन आचार सं वहता तथा

वस्ती ववकास, शहरी योजना तथा भवन गनमायर् सम्बन्िी आिारभुत मापदण्ड २०७२,लाई
कडाईका साथ कायायन्वयन िररने छ।सोही बमोन्त्जम तोवकएको मापदण्ड पुरा भएमा माि

नक्शा पास िररने छ।वस्ती ववकास, शहरीयोजना तथा भवन गनमायर् सम्बन्िी आिारभुत
ु न्दा पवहले बगनसकेका घरहरुको
मापदण्ड,२०७२माव्यवस्था भए बमोन्त्जम निरपागलका हुनभ
हकमा अगभलेखीकरर्का लागि नक्शा पेशिनय लिाईनेछ।
६९.

निरपागलका क्षेि गभिको भौगतक पूवायिार ववकास सम्बन्त्न्ि

योजना सं कलन िरर योजना

बैङ्क तयार िरर प्राथगमकताका आिारमा सम्पन्न िदै लगिनेछ।
७०.

निरपागलका गभि आिुगनक गसचाई प्रववगि उपयोिमा ल्याउनका लागि आवश्यक पहल

िररने छ।
ख. उजाय
७१.

बैकन्त्ल्पक उजायको रुपमा रहे को सडक सौयय बत्ती जडान काययलाइय अिाडी बढाइनेछ।

७२.

सुिाररएको च ुलो तथा वैकल्पीक उजायका काययक्रमहरु सं चालन िररनेछन्।

४. भु-उपयोि, वातावरर् तथा ववपद व्यवस्थापन
क. भू-उपयोि
७३.

नेपालसरकारको नीगत अनुरुप "सम्पुर्य जग्िाको विींकरर् कृवर् योग्य जग्िाको सं रक्षर्"

अगभयान सं चालन िनय भू-उपयोि नक्सा तथा डाटावेस तयार िररनेछ।
७४.

भुगमवहन तथा सुकम्वासी हरुको समस्या समािानका लागि आवश्यक पहल िररनेछ।

ख. वन तथा वातावरर्
७५.

नेपाल सरकारको नीगत अनुरुप समवृदद्बको लागि वन काययक्रमलाई कायायन्वयन िनय पहल

िररनेछ।
७६.

निरपागलका

गभिका वन क्षेिमा हुने पशुपंक्षी तथा बन पैदावार चोरी न्त्शकारी गनयन्िर्

िने व्यवस्था गमलाईनेछ।
७७.

वृक्षारोपर् िरी GREEN CITY बनाउन आवश्यक पहल िररनेछ ।

७८.

वन सुरक्षािनय व्यापक वृक्षारोपर् र वन ववववगिकरर्को माध्यमवाट वातावरर् जोन्त्खम

न्यून िरर वनको बहुउपयोि िदै जैववक वववविताको सरं क्षर् िररनेछ।
ि. ववपद तथा प्रकोप व्यवस्थापन
७९.

स्थानीय प्रकोप ववपद व्यवस्थापन कोर्लाई गनरन्तरता ददइनेछ।

८०.

कोगभड 19 लिायत भगबष्यमा आउन सक्ने अन्य प्रकोप व्यवस्थापनका लागि

जनप्रगतगनगि तथा कमयचारीको क्षमता ववकास िररनेछ।
८१.

निरपागलकागभिका जोन्त्खम क्षेि पवहचान िररएका वडामा एक ववपद सुरन्त्क्षत स्थल

वकटान िरर पूवायिार ववकासका लागि पहल िररने छ।
८२.

निर प्रमुख सपोटय अन द स्पोटय काययक्रम सं चालन िररनेछ ।

५.िररबी न्युगनकरर् तथा रोजिारी प्रवद्धयन
८३.

कामको सम्मान,स्वरोजिार,उपयुक्त पाररश्रगमक र सामान्त्जक सं रक्षर् सवहतको श्रम

व्यवस्थापन,युवा उद्यमशीलता ववकास िदै लगिनेछ।

८४.

रोजिार सेवा केन्िमासुन्त्चकृत भएका बेरोजिार व्यन्त्क्तलाई न्यूनतम रोजिारीमा सं लग्न

िराउन श्रममुलक समुदावयक आयोजनामार्यत सामान्त्जक सं रक्षर्को व्यवस्था िदै क्षमता
ववकास काययक्रम सं चालन िररनेछन्।
८५.

सं घ तथा प्रदे शले ल्याएको रोजिारमुलक काययमाअपनत्व कायम िदै रोजिारीका क्षेि

ववस्तारिररनेछ।
८६.

युवा तथा शैन्त्क्षक बेरोजिारलाई प्रथगमक्तामा रान्त्ख स्वरोजिारमुलक काययमा सं लग्न

स्थानीय युवा उद्यमीहरुलाई प्रोत्सावहत िररनेछ ।
८७.

रोजिार सेवा केन्ि सं चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारीबनाइनेछ।

८८.

रोजिार सेवा केन्िमा सुन्त्चकृत बेरोजिारहरुलाई हरे क सं चागलत आयोजनामा२५ प्रगतशत

श्रगमकलाई पररचालन िने िरर आवश्यक व्यवस्था गमलाइनेछ।
८९.

"युवा रोजिारीका लागि रुपान्तरर् पहल आयोजना" तथा "कामका लागि पाररश्रगमक"

आिाररत सामुदावयक आयोजना सं चालनलाई थप प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयन िररनेछ।
९०.

प्रिामन्िी रोजिार काययक्रम "कामका लागि पाररश्रगमक,कामका लागि खाद्यन्न" जस्ता

सामुदावयक

आयोजनाहरुमा

सरोकारवालाहरु

सं ि

साझेदारीका

लागि

आवश्यक

पहल

िररनेछ।
६. सं स्थाित ववकास तथा सेवा प्रवाह
क. सुशासन सेवा प्रवाह तथा मानव सं सािन ववकास
९१.

नािररक वडापिलाई व्यवन्त्स्थत तुल्याई सेवा प्रवाह िररनेछ।

९२.

स्वास्र्थय सुरक्षा समेतलाई सम्बोिन हुने िरर निरपागलका बाट प्रदानहुने सम्पुर्य

प्रर्ालीमा सुिार ल्याइनेछ।
९३.

कमयचारीलाई काययसम्पादन मूल्याङ्कनको आिारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था िररनेछ।

९४.

सेवा प्रवाहमा ववन्त्शविकरर् िदै सेवा प्रवाहमा सं म्बन्त्न्ित कमयचारीलाई नै न्त्जम्मेवार

बनाईनेछ।
९५.

कमयचारीको पददय आचरर् र मयायदा कायम िनयका लागि कमयचारी आचार सं वहता लािु

िररनेछ।
ख. सूचना प्रववगि तथा अगभलेख व्यवस्थापन
९६.

कमयचारीहरुलाई सूचना प्रववगि तथा ई-िभरयनेन्स सम्बन्िी तागलमको व्यवस्था िररनेछ।

९७.

महामारी जन्य अवस्थालाई अन्तर सम्वन्त्न्ित ववर्यको रुपमा स्वीकार िदै सुचना तथा

सं चार क्षेिमा सोही अनुरुपका िगतववगिहरु सं चालन िररनेछन्।
९८.

निरपागलकाको िगतववगिहरु निरवासी समक्ष पुयायउन सूचना तथा प्रववगिको अगिकतम

प्रयोि िररनेछ।
९९.

निरपागलकाका सवै प्रिगत तथा अगभलेखहरु वविुतीय प्रर्ालीमा रान्त्खनेछ।

१००. घरिुरी सवेक्षर् मार्यत उपलव्ि तर्थयांकहरुलाई आिारमानी योजना तजुम
य ा लिायत
उपलव्िीहरुको ववश्लेर्र् िररनेछ र यो सुचना प्रर्ालीलाई प्रत्येक समयमा अध्यावगिक
िररनेछ।
१०१. दरभावपि र वोलपि आव्हानिदाय ववद्युतीय माध्यम प्रयोि िररनेछ।
ि. सुरक्षा व्यवस्थापन
१०२. नेपाल प्रहरी सं िको समन्व्य तथा सहकाययमा निरपागलका गभि सुरक्षाको प्रत्यभूगत
हुनेिरर आवश्यक काययक्रमहरु सं चालन िररनेछन।
घ. न्याय सं म्पादन
१०३. न्यावयक सगमगतको क्षमता अगभवृवद्धकालागि सं चागलत काययक्रमलाई गनरन्तरता ददई थप
प्रभावकारी वनाइनेछ।
१०४. न्यावयक सगमगतमा परे का उजूरीहरुलाई मेलगमलापकताय पररचालन िरर सामुदावयक रुपमा
नै गनरुपर् िने व्यवस्था गमलाइनेछ साथै मेलगमलापकतायलाई आवश्यक प्रोत्साहन िररनेछ।
१०५. मेलगमलाप कतायहरुको सुन्त्चदतायको व्यवस्था िरर वववादलाई गनश्पक्ष, शुद्बता र न्त्शघ्र कायय
सम्पादन िनय व्यवस्था गमलाइनेछ।
६. ववन्त्त्तय व्यवस्थापन र सुशासन
क. आन्तररक तथा अन्त्न्तम लेखा पररक्षर्र बेरुजु
१०६. पुरानो बेरुजु

रकमहरु गनयगमत िने काययमा ववर्य ववज्ञको समेत राय सल्लाह गलई

पुरानो बेरुजु तथा र्छयौट काययलाई गतब्रता ददइनेछ।
१०७. समायमा नै पेश्की तथा बेरुजु गनयगमत तथा र्छयौट िने काययलाई कडाईका साथ
कायायन्वयन िररनेछ।
ख. ले खाङ्कन तथा राजश्व पररचालन
१०८. व्यवन्त्स्थत लेखा प्रर्लीको प्रभावकारी कायायन्वयनका लागि कायायलयको सं स्थाित क्षमता
अगभवृदद्ब िररनेछ।
१०९. निरपागलका गभि सं चालनमा रहे का सवारी सािन तथा अन्य सािनहरुको दताय प्रवक्रया
अिागड बढाई राजस्व वृदद्ब िररनेछ।
११०. आन्तरीक आयमा वृवद्ध िनयको लागि व्यवसाय कर,प्राकृगतक स्रोत उपयोि कर
लिायतका अन्य कर असुगलमा ववशेर् जोड ददइनेछ ।
१११. राजश्व सं कलन तथा करदाताको अगभलेख ब्यवन्त्स्थत बनाईनेछ साथै उत्कृि करदाताको
सम्मान िररने नीगत गलदैं कर-नीगत वातावरर्को व्यवस्था गमलाइनेछ।
११२. निरपागलकाले लिाउदै आएको राजस्व दरमा समायानुकुल समायोवजन िररनेछ।
ि. ववन्त्त्तय सुशासन तथा जोन्त्खम न्यूनकरर्
११३. अनावश्यक खचय गनयन्िर्मा जोड ददईनेछ।
११४. खररद प्रकृयालाई प्रगतशप्रगि पारदशी र िुर्स्तररय बनाउदै लगिनेछ।
११५. आगथयक कायय प्रर्ाली लाई च ुस्त दुरुस्त बनाई ववन्त्त्तय सुशासन कायम िररनेछ।

११६. आगथयक वक्रयाकलापको मागसक, चौमागसक र वावर्यक वववरर्हरु सूचना पाटी तथा
बेवसाईटवाट सावयजगनक िररनेछ।
घ. सावयजगनक पररक्षर् र सामान्त्जक परीक्षर्
११७. स्थलित रुपमा सबै काययक्रम आयोजनाहरुको सावयजगनक लेखा पररक्षर् िरे र माि
आयोजना काययक्रमहरु र्रर्ारक िररनेछ ।
११८. ववर्य

ववज्ञहरुको समेत

सेवा गलइ

पागलकाले

आगथयक

वर्य भरी

िरे का सम्पुर्य

काययक्रमहरुको अको आगथयक वर्यको पवहलो चौमागसक गभि सामान्त्जक पररक्षर् िने पररपाटी
अवलम्बन िनेछ ।
ु ाई
ङ. सावयजगनसक सुनव
ु ाईको आयोजना िने र जनिुनासोको यथागसघ्र सं बोिन
११९. चौमागसक रुपमा साजयगनक सुनव
िररनेछ।
१२०. िुनासो अगभलेख उजूरी पेवटका सुझाव पेवटका लिायतको व्यवन्त्स्थत रुपमा कायायलयमा
व्यव्स्थापन िरर सोही अनुरुप कायय सं चालन िररनेछ।
१२१. सेवा प्रवाह र कायायलयको काम कारवाहीलाई निरवासीलाई गनयगमत रुपमा प्रववगिका
माध्मवाट सुसन्त्ु चत िररनेछ।
अध्यक्ष महोदय तथा सदस्य ज्यूहरु

अव म आ.व.०7६/7७ को यथाथय आय-व्यय वववरर्,चालु आगथयक वर्य०७७/०७८ को
सं शोगित आय-व्यय वववरर् रआिामी आगथयक वर्य ०७८/०७९को प्रस्ताववत आय-व्यय
वववरर् साराशंमा प्रस्तुत िनय चाहान्छु ।

ित आ.व.०७६/०७७ यथाथय आय ३९ करोड १६ लाख ८९ हजार ,आ.व.०७७/०७८

को शंसोगित आय ४७ करोड २४ लाख ३८ हजार र आिामी आ.व.०७८/०७९ को
प्रस्ताववत आय ४४ करोड ८३ लाख ४३ हजार र ित आ.व..०७६/०७७ को यथाथय व्यय
३६ करोड २४ लाख ७२ हजार ,आ.व..०७७/०७८ को सं शोगित व्यय ४२ करोड

२४

लाख ३८ हजार ५ सय र आिामी आ.व..०७८/०७९ को प्रस्ताववत व्यय. ४४ करोड

८३ लाख ४३ हजार. पेश िरे को छु ।जस अनुसार २०७८/०७९ मा निरपागलका
आन्तररक श्रोत तर्य रु. २५ लाख.,ववत्तीय समागनकरर् सं घ बाट रु११ करोड १७ लाख.
ववत्तीय समागनकरर् प्रदे शबाट रु ८१ लाख १५ हजार., राजस्व

बांडर्ांड सं घबाट रु.७

करोड ७३ लाख ८८ हजार, राजस्व बांडर्ांड प्रदे श बाट रु.५४ लाख ९७ हजार. समपुरक
अनुदान सं घ ८९ लाख प्रदे शबाट रु ६१ लाख ४३ हजार,सशतय अनुदान १८ करोड १३
लाख ,ववशेर् अनुदान सं घ ८३ लाख, ववशेर् अनुदान प्रदे शसरकार

३५ लाख र ितको

मौजदात ३ करोड ५० लाख िरी जम्मा रु. ४४ करोड ८३ लाख ४३ हजार आय अनुमान
िररएको छ।साथै यस निरपागलकामा िैरसकारी सं स्थाहरुको आिामी आ.व.०७८/०७९

को लागि २ करोड २५ लाख ८९ हजार ४ सयको काययक्रम िने िरर आय अनुमान
िररएको छ।

निरपागलकाको कुल वजेट ४४ करोड ८३ लाख ४३ हजार मध्ये चालु खचयमा रु २९
करोड ३२ लाख ९५ हजार र पुन्त्ाँ जित खचयमा रु १५ करोड ५० लाख ४८ हजार
ववगनयोन्त्जत िररएको छ । जस अनुसार आगथयक ववकासमा रु ३ करोड ५१ लाख ९०
हजार ,सामान्त्जक ववकासमा रु १९ करोड २७ लाख ७० हजार,

भौगतक पुवायिारमा रु

१० करोड १५ लाख ५३ हजार, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्त्न्ित क्षेिमा रु ८९ लाख १०
हजार र कायायलय सञ्चालन तथा प्रशासगनक खचयमा रु १० करोड ९९ लाख २० हजार
माि

ववगनयोजन िररएको छ। आगथयक ववकास अन्तरित कृर्ीमा रु ७८ लाख ४० हजार,

उद्योिमा रु ३५ लाख, पययटन सहकारी जलस्रोत गसं चाइमा रु २ करोड ११ लाख,
सामान्त्जक ववकास अन्तियत न्त्शक्षा युवा खेलकुदमा रु १० करोड ९१ लाख ६० हजार,
स्वास्र्थयमा रु ३ करोड ६९ लाख ५० हजार, खानेपानी तथा सरसर्ाइमा रु १ करोड ४६
लाख , सामान्त्जक सुरक्षा तथा सुरक्षर्मा रु ३ करोड २० लाख,

पुवायिार ववकास अन्तियत

यातायात पुवायिारमा रु ३ करोड ४२ लाख ४३ हजार, भवन आवास तथा सहरी ववकासमा
६ करोड ३ लाख, उजाय पुनगय नमायर्मा रु ६३ लाख ६० हजार र सुशासन तथा
अन्तरसम्बन्त्न्ित क्षेि अन्तियत प्रशासकीय सुशासन ववन्त्त्तय सुशासन शान्त्न्त सुव्यवस्था तर्थयांक
प्रर्ाली र ववपदमा रु ८९ लाख १० हजार बााँडर्ााँड िररएको छ ।
यस िररमामय पााँचौ निरसभाबाट भएका महत्वपूर्य गनर्ययहरु,निरसभाबाट स्वीकृत बुढीनन्दा
निरपागलकाको आगथयक ऐन २०७८, ववगनयोजन ऐन २०७८, आिामी आगथयक वर्य
२०७८/०७९ को योजना तथा वावर्यक बजेटको ववस्तृत वववरर् वावर्यक निर ववकास
योजना पुन्त्स्तकामा प्रकान्त्शत िररनेछ। निरपागलकाबाट तयार िररएको निरपागलका स्तरीय
र वडा स्तरीय योजना तथा काययक्रम यसै वजेट नीगत तथा काययक्रमका साथ पेश िरे को
छु ।

अध्यक्ष महोदय तथा सदस्यज्यूहरु
हाम्रो जस्तो प्रजातान्त्न्िक दे शहरुमा स्थागनय तहहरुलाई लोकतन्िको आिार स्तम्भको रुपमा
गलइन्छ।अवहले

स्थागनय

तहहरु

अगिकार

सम्पन्न

भएका

छन्

र

हामी

बुढीनन्दा

निरपागलकाको ववन्त्शिताका आिारमा कायययोजना तजुम
य ा िरर कायायन्वयन िनय स्वतन्ि
छौं।यस्तो पररन्त्स्थगतमा हामीहरु हाम्रा नािररक तथा भववष्यका सन्ततीहरुलाई लोकतान्िीक
पद्बगत, ववकास बुढीनन्दा निरवासीको सवोपरर वहतका गनन्त्म्त न्त्जम्मेवार हुन ु अगनवायय छ।
अन्तमा

बुढीनन्दा

निरपागलकाको

समग्र

ववकासका

लागि

सहयोि

पुर्याउने

नेपाल

सरकार,सुदरु पन्त्िम प्रदे श सरकार, ववर्यित कायायलयहरु, दातृ गनकायहरु, रावष्ट्रय तथा
िैरसरकारी सं स्थाहरु, नीन्त्ज क्षेि तथा नािररक समाज प्रगत हाददयक आभार प्रकट िदयछु।
यो बजेट नीगत तथा काययक्रम गनमायर् िनय आफ्नो अमुल्य सल्लाह, सुझाव प्रदान िनुह
य न
ु े
निरपागलका निर प्रमुख,ववर्यित सगमगतका सं योजक तथा सदस्य ज्यूहरु, वडा अध्यक्ष

ज्यूहरु, काययपागलका सदस्य ज्यू हरु, वडा सदस्य ज्यूहरु, यस निरपागलका क्षेिका लब्ि
प्रगतष्ठीत व्यन्त्क्तत्वहरु,निर स्तरीय राजनैगतक दलका प्रमुखज्यूहरु निरपागलकाका प्रमुख
प्रशासकीय अगिकृत सवहत राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु र
िनय चाहन्छु साथै आिामी

सम्पुर्य निरवासीहरु प्रगत आभार व्यक्त

ददनहरुमा बुढीनन्दा निरपागलकाको सवायवङ्गर् ववकासका लागि

यहााँहरुको सहयोि र सवक्रय सहभागिता प्राप्त भइरहने अपेक्षा िरे कोछु ।
अन्तमा यस पााँचौ निरसभाका अध्यक्षज्यू, वडा अध्यक्षज्यू, काययपागलका सदस्यज्यू ,वडा
सदस्यज्यू, कमयचारी विय ,समाजसेवी, नािररक समाज, पिकार, प्रवुद्य विय प्रगत िन्यवाद दददैं
आफ्नो वजेट, नीगत तथा काययक्रम यवह अन्त्य भएको जानकरी िराउं दैं ववदा हुन्छु ।

िन्यवाद।

