रतुवामाई नगरपालिका
आ.व. २०७९/०८० को वालषिक नीलत तथा कार्िक्रम

नगरसभाका अध्यक्ष ज्य,ु सदस्य ज्यहु रु, कर्मचारी साथिहरु, पत्रकार थर्त्रहरु, तिा उपथस्ित
अन्य र्हानभु ावहरु,
रतवु ार्ाई नगरपाथिकाको आथिमक बर्म २०७९/८० को नीथत तिा कायमक्रर् यस गररर्ार्य दशौ नगर सभाको बैठकर्ा
प्रस्ततु गनम पाउँदा र्िाई अत्यन्त खश
ु ी िागेको छ | सम्बत् २०७९ साि बैशाख ३० गते सम्पन्न स्िानीय तहको
थनवामचनबाट हार्ीिाई र्तदान र्ार्म त थनवामथचत गनमहु ुने आदरणीय रतवु ार्ाई नगरबासी आर्ा, बुवा, दाजभु ाई,
थददीबथहनीहरुिगायत सबैर्ा हाथदमक आभार प्रकट गदमछु | यस अवसरर्ा र् नेपािको सङ्घीय िोकताथन्त्रक गणतन्त्रको
स्िापना र स्वशासनको िाथग नेपािी जनतािे गदै आएका जनआन्दोिनहरुर्ा सहादत प्राप्त गनमहु ुने सथहदहरुप्रथत भावपणू म
श्रद्धान्जिी अपमण गदमछु |
रतवु ार्ाई नगरको सवामङ्थगण थवकास र्ार्म त नगबासीको थहत र कल्याणका िाथग गररएको प्रथतवद्धता र वचनबद्धता प्रथत
हार्ी कथटबद्ध छौ । रतवु ार्ाई नगरपाथिकाको गररर्ा र ख्याथतिाई िप उचाइर्ा पयु ामउनु हुने थनवतमर्ान पदाथिकारी
ज्यहु रुको योगदान थवकास प्रथतको िगाब र र्ागमदशमनिाई िन्याबाद थदन चाहान्छौ । उहाँहरुको प्रयासर्ा थनरन्तरता थदन
नयाँ खडु ् थकिो िप्ने प्रण गदमछौ ।
सभाध्यक्ष र्होदय,
२०७९ बैशाख ३० र्ा भएको थनवामचनिाई सर्ि बनाउन सहयोग गनमु हुनँ े राजनैथतक पाटीहरु, नागररक सर्ाज,
सरु क्षा कर्ी, कर्मचारी तिा थर्थडयाकर्ी साथिहरुप्रथत सहयोग र सदभावका िाथग आभार व्यक्त गदै आगार्ी आथिमक
वर्मका िाथग तजर्मु ा गररने दीघमकाथिन उ्े्य एवर्् पररकल्पना अनरुु प ्ोत सािनहरुको सर्थु चत पररचािन गरर
नगरपाथिकाको आथिमक, सार्ाथजक थवकासिाई थतब्र गथतर्ा अगाडी बढाउन आन्तररक ्ोतको पररचािन गरर स्वस््य
नगरबासी, उत्पादनशीि रोजगारी, प्रथवथिर्ैत्री थशक्षा, सडकर्ा सहज पहुचँ जस्ता कायमक्रर्िाई अगाडी बढाउने िक्ष्य
राखीएको छ ।
प्रस्ततु नीथत तिा कायमक्रर् तयार गदाम नगरबासीहरुको सर्ृद्धी स्वास््य कृ थर् रोजगारी तिा आथिमक थवकासिाई के न्र
थवन्दर्ु ा राथखएको छ । यस सन्ु दर रतवु ार्ाई नगरपाथिकाको कृ थर् व्यवसाय, व्यापार, उद्योग तिा पयमटन नगरको
थवकासको आिारशीिा र्ाथनएको छ ।
आदरलिर् नगरसभा सदस्र्ज्र्ुहरु
अब र् यस सम्र्ानीत सभा सर्क्ष रतुवार्ाई नगरपाथिकाको आ.व. ०७९/०८० को बाथर्मक नीथत तिा कायमक्रर्
प्रस्ततु गनम चाहान्छु ।
(क)

भौलतक पूवािधार लनमािि तर्ि :

१. सडक लनमािि, ममित तथा व्र्वस्थापनः
१.
२.
३.
४.
५.
६.

अिरु ा योजनाहरुिाई सम्पन्न गनम गराउन प्रािथर्कता थदईनेछ ।
सञ्चािनर्ा रहेका सडकहरुिाई बाह्रैर्ास चल्न सक्ने गरर स्तरोन्नथत गररनेछ ।
एक वडा एक कािोपत्रे सडक थनर्ामण िाई थनरन्तरता थदईनेछ ।
नगरको चक्रपििाई स्तरउन्नती गनम कायमको थनर्ामणिाई थनरन्तरता थदईनेछ ।
वडा नं १,२,३ र ४ िाई भारतको थसर्ाना देथख हुिाकी सडक सम्र् कािोपत्रे सडकिे जोथडनेछ।
पि
ु , पि
ु ेसा, कल्भट, नािा थनर्ामण तिा संरक्षणकायम िाई सडक थनर्ामणको अथभन्न अंगको रुपर्ा सर्ाथहत गरी
सडक थनर्ामण गने गराउने थनती आव्यकता अनसु ार अबिम्बन गररनेछ ।
७. थनथर्मत सडकहरुको थनयथर्त र्र्मत संभार कायमिाई व्यवथस्ित गररने छ।
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८. हुिाथक राजर्ागमको थनर्ामण र थवस्तारर्ा सहयोग र सर्न्वय गदै रतवु ा खोिाको पि
ु बाट स्िायी रुपर्ा आवत जावत
िाई सहज बनाउन पहि गररनेछ ।
९. स्िानीय नगरवासीहरुिे सडकका िाथग उपिब्ि गराएको जग्गाको हाि सम्र् पथन सम्बन्िीत जग्गा िथनिेनै
भथू र्कर/र्ािपोत कर थतरीरहनु परे कोिे नगर यातायात गरुु योजना र नगरपाथिकाको थवकास थनर्ामण र्ापदण्ड (भवन
थनर्मण र्ापदण्ड) अनसु ार सडकहरूको क्षेत्राथिकार को रे खाङ्कन गरर सम्बथन्ित जग्गािथनिे सडक थनर्ामणका िाथग
उपिब्ि गराएको जग्गाको भथू र्कर/र्ािपोत िगाएत वेच थवखन गदाम िाग्ने कर दस्तरु घटाउँने हटाउँने आिार तयार
गने कायम सम्पन्न गररनेछ ।
२. भवन लनमािि तथा वस्ती लवकास तर्ि :
१. नगरपाथिकाको प्रर्ख
ु प्रशासकीय भवनको थनर्ामण रुत गथतर्ा गररनेछ ।
२. वडा कायामियहरुको थनर्ामणाथिन तिा भवन नभएका वडा कायामियहरुर्ा जग्गाको श्रेष्ता कायामियको नार्र्ा प्राप्त गरी
भवन थनर्ामण कायम रुत गथतर्ा गररनेछ ।
३. भवन थनर्ामणका िाथग दक्ष जनशक्ती उत्पादन गनम थनर्ामण र्जदरु हरुिाई ताथिर्को व्यवस्िा थर्िाइनेछ ।
४. घर नभएका दथित तिा थवपन्न पररवारहरुको िागी आवास कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ ।
५. र्ुस तिा खरको छाना थवस्िाथपत गरर जस्तापाताको छानो थनर्ामणका िाथग अनदु ान थदइनेछ ।
६. दैथवक थवपथिर्ा परर घरवार थवथहन पररवारहरुिाई घर थनर्ामणका िाथग अनदु ानको व्यवस्िा गररनेछ ।
३. लवद्युतीकरि तर्ि :
१. के न्रीत थवद्यतु ीय सेवा नपगु क
े ा टोि वस्तीहरुर्ा थवद्यतु सेवा पयु ामइनेछ ।
२. कृ थर् उत्पादनका िाथग आव्यक थसचं ाई सथु विा उपिब्ि गराउन थवद्यतु ीकरण गने अथभयानिाई थनरन्तरता थदइनेछ ।
३. राथत्रकािीन आवागर्निाई सहज बनाउन वथस्त थवकास भएका र्ि
ू सडकहरुर्ा र भारत संग थसर्ाना जोथडएका
वथस्तहरुर्ा सर्दु ायको साझेदारी र व्यवस्िापनर्ा सडकबथि जडान गनेकायम संचािन िाई थनरन्तरता थदइनेछ ।
४. वैकथल्पक उजाम प्रबर्द्मन के न्र र अन्य सम्बथन्ित थनकायहरु सगं सर्न्वय गरर वैकल्पीक उजाम उत्पादन र प्रबर्द्मन कायमिाई
प्रोत्साहान गररनेछ ।
५. थवद्यथु तकरणिाई व्यवथस्ित गनमका िाथग नगरपाथिका भरी ४ र्े ज िाईन थबस्तार गने कायम सरुु गररनेछ ।
६. नगरभररका थवपन्नताका कारणिे थवद्यतु को पहुचँ नपगु क
े ा नागररकहरुिाई थनशल्ु क थवद्यतु जडान गररनेछ ।
७. नगरभररका दाहसंस्कार स्िानहरुर्ा बैकथल्पक उजाम (सौयम बथि) जडान गररनेछ ।
८. रतवु ार्ाई नगरपाथिका अन्तगमत भएका कृ र्कहरुिाई थवद्यतु र्हशि
ु र्ा थर्नाहा गररनेछ ।
४. नलद लनर्न्त्रि तथा लसचाई पूवािधार तर्ि :
१. रतवु ा र बक्राहा नथद कटान थनयन्त्रणको िाथग संघ र प्रदेशर्ा पहि गररनेछ ।
२. नगरक्षेत्रका पानीको र्हु ानको रूपर्ा रहेका खोिा, खोल्साहरुिाई व्यवथस्ित गदै बर्ै भरर सच
ं ािन हुन सक्ने थसच
ं ाई
प्रणािीको थवकास र थवस्तार गने नीथत अबिम्बन गररनेछ ।
३. सतह थसंचाई प्रणािीको सथु विा उपिब्ि हुन नसक्ने कृ र्ी योग्य जथर्नर्ा थसंचाई सथु विा उपिब्ि गराउन भथू र्गत थसंचाई
प्रणािीको थवकास थवस्तार गनम "थसंचाई का िाथग थविथु तकरण अथभयान" िाई थनरन्तरता थदइनेछ ।
४. घनावस्ती तिा बजार एररयार्ा अथनवायम आव्यकताको आिारर्ा ड्रेन थनर्ामण गररनेछ ।
५. सडक थनर्ामण सँगसगै पानीको थनकासको िागी थडथपआर तयार गरी प्रािथर्कताको आिारर्ा ढि थनर्ामण गररनेछ ।
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५. पर्िटन पूवािधार तथा संस्कृलत समरक्षिः
१. रतवु ार्ाई नगरपाथिका थभत्रका भल्खवु ा जगं ि िगायतका पयमटकीय क्षेत्र तिा पाकम को थनर्ामण कायम सञ्चािन गररनेछ
।
२. सनु बथर्म र्हाराजस्िान जाने झि
ु क्षेत्रिाई पयमटकीय क्षेत्रको रुपर्ा थवकास गररनेछ ।
ु ङु ् गे पि
३. जननेता स्व. क. र्दन भण्डारीको घरिाई राजनैथतक तिा सार्ाथजक पररवतमनको पयमटकीय क्षेत्रको रुपर्ा थवकास
गररनेछ ।
४. सनु र्ाहारानी पोखरी, सोनार्ाई िान पोखरी, सनु वथर्म र्हाराजिान, ओर्कारे श्वर र्थन्दर, गोपेश्वर र्थन्दर, सत्संग र्थन्दर,
र्हाराजिान र्थन्दर रतवु ार्ाई ७ क्षेत्रिाई िाथर्मक पयमटकीय क्षेत्रको रुपर्ा थवकास गनम आव्यक बजेटको व्यवस्िा
गररनेछ ।
५. कट्नु थचल्ड्रेन पाकम अिरु ो योजनािाई पणु मता थदईनेछ ।
६. जनताबाँि कट्नु थसर्सार क्षेत्रिाई पयमटकीय क्षेत्रको रुपर्ा थवस्तार गररनेछ ।
ख. आलथिक लवकास तर्ि
१. कृलष क्षेर
१. सार्दु ाथयक र्ा.थव. र्ा SEE गरे का प्रत्येक वडाको ३ जनािाई JT र JTA अध्यनका िाथग छात्रवृथिको व्यवस्िा गररनेछ ।
२. व्यवसाथयक कृ र्कहरुको िगत सक
ं िन गरर नगरपाथिकाबाट थवतरण गररने कृ थर् सार्ाथि थवतरण तिा थकसान काडम
संचािनर्ा ल्याईनेछ ।
३. सार्थु हक खेथत गने कृ र्क तिा कृ थर् सर्हु र्ा आवद्ध कृ र्कहरु तिा साना व्यवसाथयक कृ र्कहरुको कृ थर् बािीको थनयथर्त
प्राथवथिकहरुबाट जाँच तिा थनररक्षण गने व्यवस्िा गररनेछ । सािै सार्थु हक खेथत गने कृ र्क सर्हु हरुिाई थनशल्ु क बािी
थबर्ा गररथदइनेछ ।
४. प्िान्ट थक्िथनक सञ्चािन गरी बािी थबरुवार्ा िाग्ने रोग थकराहरुको प्रकोप व्यवस्पन गनम सहयोग गररनेछ ।
५. रतवु ार्ाई नगरपाथिकाको कृ थर् क्षेत्रर्ा रहेको सम्भाव्यताको अध्ययन गररनेछ ।
६. कृ थर् तर्म का साना व्यवसाथयक कृ थर् उत्पादन के न्र (पके ट) थवकास कायमक्रर्िाई थनरन्तरता थदइनेछ ।
७. आ.व ०७८/०७९ र्ा स्िापना भएका बाख्राका साना व्यवसाथयक कृ थर् उत्पादन के न्र (पके ट) थवकास कायमक्रर्िाई
थनरन्तरता थदइनेछ ।
८. र्कै बािीको साना व्यवसाथयक कृ थर् उत्पादन के न्र (पके ट) थवकास कायमक्रर्िाई थनरन्तरता थदइनेछ ।
९. र्कै उत्पादन प्रविमन कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ ।
१०. एक वडा एक कृ थर् प्राथवथिक कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ ।
११. प्राङगारीक खेथत प्रविमन गनमका िागी क्िष्टर रुपर्ा भकारोसिु ार कायमक्रर् अथभयानको रुपर्ा सञ्चािन गररनेछ ।
१२. आिथु नक कृ थर् प्रणािीिाई प्रोत्साहन गनम कृ थर् याथन्त्रकीकरण कायमक्रर्िाई थनरन्तरता थदइनेछ ।
१३. रतवु ार्ाई नगरपाथिका वडा नम्बर ४ र्ा थनर्ामणािीन कोल्ड स्टोरिाई सञ्चािनर्ा ल्याइनेछ ।
१४. रतवु ार्ाई नगरपाथिका वडा नम्बर ९ र्ा थनर्ामणािीन थबउथबजन भण्डार गृहिाई सञ्चािनर्ा ल्याई ्ोत के न्रको रुपर्ा
थवकास गरर िानको थबउर्ा नगरपाथिकािाई आत्र्थनभमर बनाइनेछ ।
१५. एक घर दुइ र्िर्ुिको लिरुवा कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ ।
१६. र्ाटोको ल्याब स्िापना गरर कृ र्कहरुको र्ाटो पररक्षण सहुथियतर्ा गने व्यवस्िा थर्िाइनेछ ।
१७. कृ र्क पाठशािा सञ्चािनर्ा ल्याइनेछ ।
१८. नथवनतर् प्रथवथिबाट कृ थर् व्यवसाय सञ्चािन गने व्यवसायीहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
१९. वर्मर्ा १ पटक कृ थर् उत्पादन तिा पशपु ंथक्ष प्रदशमनको िािनी गररनेछ ।
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२. पशुपलन्त्ि तथा मत्सस्र् लवकास क्षेर
१. व्यवसायीक पशपु ािक कृ र्कहरुको िाथग गोठसिु ार गररनेछ ।
२. पशपु ािकहरुको पशहु रुिाई कृ थतर् गभामिान थनशल्ु क गनम आव्यक बजेट थवथनयोजन गररएको छ ।
३. पशपु ंक्षीहरुर्ा आउने र्ाहार्ारी थनयन्त्रण गनम भ्याथक्सन थनशल्ु क िगाउने व्यवस्िा थर्िाईनेछ ।
४. व्यवसायीक पशपु ािन तर्म कृ र्कहरुिाई आकर्मण गनमका िागी उन्नत जातका बाख्रा तिा बंङगरु का पाठापाठी ५०%
अनदु ानर्ा उपिब्ि गराइनेछ ।
५. र्त्स्यपािक कृ र्कहरुका िाथग ७५% अनदु ानर्ा र्ाछाको भरु ा उपिब्ि गराइनेछ ।
६. पशपु क्ष
ं ी व्यवसायीहरुिाई आव्यक उपकरणहरु ५०% अनदु ानर्ा उपिब्ि गराइनेछ ।
७. पशु आहाराका िाथग उन्नत जातका घाँसको थबउ/बेनाम कृ र्कहरु िाइ उपिब्ि गराउने व्यवस्िा थर्िाइनेछ ।
८. बेबारीसे भथु सया कुकुर थनयन्त्रका िाथग बन्ध्याकरण थशथवर सञ्चािन गररनेछ ।
९. एक वडा एक दग्ु ि सक
ं िन/थचस्यान के न्र स्िापना गनम प्रोत्साहन उपिब्ि गराइनेछ ।
१० पशपु ािक कृ र्कहरुका िाथग पशु थवर्ा कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ ।
११ व्यवसायीक रुपर्ा र्त्स्य पािन गने कृ र्कहरुिाई सदृु थढकरण र व्यवथस्ित गनम र्त्स्यर्ि
ु क कायमक्रर्िाई थनरन्तरता
थदइनेछ ।
३. सहकारी र सहकारीकरिः
१.
२.
३.
४.

एक व्यथक्त एक सहकारीको कायमक्रर्िाई थनरन्तरता थदइनेछ ।
सहकारी क्षेत्रको थनरन्तर अनगु र्न तिा थनयर्न गने व्यवस्िा थर्िाइनेछ ।
उत्पादनर्ा आिाररत सहकारी संस्िािाई प्रोत्साहन गने व्यवस्िा थर्िाइनेछ ।
सहकारी सस्ं िा दताम अनर्ु थत खारे जी र थवघटन सहकारी बचत तिा ऋण पररचािन सम्बन्िी र्ापदण्ड थनर्ामण तिा
प्रभावकारी कायामन्वय तिा थनयर्न गररनेछ ।

४. साप्तालहक तथा दैलनक हाटिजार तथा व्र्वसार् संचािन
१. नगरपाथिकाका सहर उन्र्ख
ु क्षेत्रर्ा दैथनक उपभोग्य वस्तहु रुको खररद थवक्री गररने वजार र साप्ताथहक हाटबजारहरुिाई
क्रर्श: व्यवथस्ित र सरु थक्षत बनाउने नीथत रहनेछ ।
२. नगर थभत्रका हाट बजारहरु : शथनस्चरे बजार, घरुम चौक बजार, भरचौक बजार, थसँघाडी बजार, शाथन्तपरु बजार, थसजवु ा
वजार, झरु थकया वजार, हाटखोिा चौथकघाट बजार, दाम्राथभटा बजार, थपँडािी बजार, हनर्ु ान चौक बजार, डाँथगटोि
बजार, इटहरा बजार, सोर्बारे बजार, भौडाहा बजार, िेटी बजार, सनु वथर्म बजार, िक्ष्र्ी चौक थवथहवारे बजार, र्गं िबारे
सातार्ेडी बजार, थवश्वनाि कृ थर् वजार र गोथवन्दपरु वजारिाई क्रर्श व्यवथस्ित गररने छ ।
३. दाम्रथभट्टा बजारिाई नर्नु ा बजारको रुपर्ा थवकास गदै िथगनेछ ।
५. रोजगारी , उद्यम तथा उद्यमशीिताः
१. नगर क्षेत्र थभत्रका यवु ाहरुिाई स्िानीय स्तरर्ै रोजगारी थसजमना गनम उद्यर्शीिताको थवकास, स्वरोजगार र आय
आजमनर्ा के थन्रत उद्यर्शीि कायमक्रर् संचािन गररने छ ।
२. प्रिानर्न्त्री रोजगार कायमक्रर् अन्तगमत सथु चकृ त भएका वेरोजगार व्यथक्तहरुिाई थसपर्ि
ु क ताथिर् थदई नगरको
थवकासर्ा प्रयोग गररने छ ।
३. सीपथवकास ताथिर् जस्ता कायमक्रर्हरुिाई प्रभावकारी तिा व्यवथस्ित तररकािे संचािन गनमका िाथग
नगरपाथिकार्ा थसप थवकास प्रथतष्ठान गठन गररनेछ ।
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४. गररवी थनवारणका िाथग िघु उद्यर् थवकास कायमक्रर्िाई नगरपाथिकाको सर्ेत साझेदारी गरर िप प्रभावकारी
ढंगबाट संचािन गररनेछ ।
५. नगर थभत्र रहेका िघु तिा घरे िु उद्योगहरुको त्यांक संकिन गरर स्िानीय उद्योगहरुको प्रविमन र थवकासर्ा जोड
थदइनेछ ।
६. स्िानीय उत्पादनर्ा आिाररत उद्योग स्िापना गरर स्िानीय उत्पादनिाई ब्रान्डीङ्ग गरर अन्यत्र थनयामत गने व्यवस्िा
थर्िाईने छ ।
७. थवदेशबाट र्थकम एका यवु ाहरुिाई थवशेर् आकर्मक योजना सथहत स्वदेशर्ानै िगानी गने बातावरण थसजमना गररनेछ ।
६. कर प्रशासन तर्ि ः
१. नगरपाथिकाबाट गत आ.बर्ा थनिामरण गररएका करका दरहरुिाई यस आ.ब र्ा पथन यिावत राथखएको छ,
नगरपाथिकाको कायामिय तिा अन्तरगतका वडा कायामयिहरुर्ा सफ्टवेयर र्द्ारा राजश्व सक
ं िन गने कायम सम्पन्न
भईसके को छ । यसै आथिमक वर्मबाट अनिाइन र्ाध्यर्बाट (Esewa,Khalti) जस्ता डीथजटि र्ोबाइि एथप्िके सनबाट नै
राजस्व थतनम थर्ल्ने व्यवस्िा थर्िाइनेछ ।
२. नगरपाथिकावाट प्रवाह गररने कल्याणकारी सेवा बाहेकका अरू सेवािाई शल्ु कर्ा आवद्ध गररनेछ ।
३. नगरवासी तिा व्यवसायीहरुिे नगरपाथिकािाई थतनमु बझु ाउनु पने कर - करदाताको करक्षर्ता र थछर्ेकी पाथिकाहरुको
व्यवस्िािाई अध्ययन गरी सहज र सरि बनाउने थनती अविम्बन गररनेछ।
४. नगर क्षेत्रका ऐिाथन पथतमजग्गार्ा बसोवास तिा उपभोग गने िाई बहाि थवटौरी करको दायरार्ा ल्याईनेछ।
५. करको दायरार्ा नआएका करदाताहरुिाई करको दायरार्ा ल्याउन घम्ु ती थशथवर संचािन गररने छ । सािै करको दायरार्ा
आउन नचाहाने करदातािाई नगरपाथिकाबाट प्रवाह गररने सेवा सथु विा रोक्ने व्यवस्िा थर्िाइनेछ ।
(ग).सामालजक लवकास तर्ि :
१.स्वास््र् सेवा तर्ि :
१. सम्वथन्ित थनकायबाट प्रर्ाथणत भई आएका दीघमरोगीहरुिाई अवस्िा हेरी उपचार खचम उपिब्ि गराईनेछ ।
२. हाि थवद्यर्ान थवश्वव्यापी कोथभड-१९ र्हार्ारी रोगबाट थसजमना हुने स्वास््य जोथखर् न्यनू ीकरण गदै आर् नगरवासीको
स्वास््य सरु क्षािम सघं ीय सरकार र प्रदेश सरकारसगं गणु स्तरीय स्वास््य सेवा, पवू ामिार थवकास,और्थि एवर्् उपकरण र
दक्ष स्वास््यकर्ीको सेवा थवस्तार गने िागत साझेदारी र सहकायमिाई उच्च प्रािथर्कता थदई कायम गररनेछ ।
३. रतवु ार्ाई नगरपाथिकार्ा रहेको नगर अस्पाताि झथु कम यािाई िप स्तरउन्नती गरर िप सेवाको थवस्तार गररनेछ ।
४. र्हार्ारी रोकिार् र थनयन्त्रणका िाथग पोर्ण आयवु दे होथर्योपैिी एवर्् प्राकृ थतक थचथकत्सा प्रथवथिको थवकास गररनेछ ।
५. नगरथभत्रका अथत थवपन्न दथित आथदवासी जनजाथत र्थु स्िर् तिा थवपन्न वगमका र्टु ु , र्ृगौिा तिा अन्य रोगहरुकािाथग
आथिमक साहायता प्रदान गने थनथतिाई थनरन्तरता थदइनेछ ।
६. अशक्त तिा वृद्धवृद्धाहरुको िागी घरघरर्ा आिारभतु स्वास््य पररक्षण तिा उपचार सेवा पयु ामउने कायम प्रभावकारी ढंगिे
अगाडी बढाइनेछ । सािै थनशल्ु क स्वास््य थशथवर सञ्चािन गररनेछ ।
७. गभमवती तिा सत्ु के री र्थहिाहरुको िागी थनशल्ु क रुपर्ा प्रदान गररदै आएको पोर्ण कायमक्रर्िाई थनरन्तरता थदइनेछ ।
८. क्षयरोग तिा कुष्टरोग न्यथु नकरणका िाथग स्वास््य शाखा आिारभतु स्वास््य के न्र र नगर अस्पताि झथु कम याको सर्न्वयर्ा
प्रथतकारात्र्क तिा उपचरात्र्क सेवा प्रदान गररनेछ ।
९. घरर्ा सत्ु के री गराउने कायमिाई शन्ु य बनाइनेछ र यस नगरक्षेत्रका गभमवती तिा सत्ु के री थवरार्ीहरुिाई अस्पताि सम्र्
पग्ु निाई थनशल्ु क एम्बुिेन्स सेवा उपिब्ि गराईनेछ ।
१०. गररव थवपन्न तिा असाहाय पररवारहरुका थबरार्ीका िाथग र्ोरङ थजल्िा भररका अस्पताि हरुर्ा थनशल्ु क एम्बि
ु ेन्स सेवा
सञ्चािन गररनेछ ।
११. दथित थवपन्न एवं थपछथडएका नागररकहरुिाई सञ्चािन गररदै आएको स्वास््य थवर्ा कायमक्रर्िाई थनरन्तरता थदईनेछ ।
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१२. सरु थक्षत खानेपानीका िाथग नगरभरीका गररव तिा थवपन्न बगमका जनतािाई वायोसेन्ट थर्ल्टर उपिब्ि गराईनेछ ।
२. लशक्षा तर्ि ः
१. र्ाध्यथर्क तह सम्र्को थशक्षा र थसकाईिाई सरोकारवािाहरुको सर्ेत सहभाथगतार्ा वैिाथनक र थवथि सम्र्त
संचािनका आिारहरु तयार गरी कायमन्वयनर्ा ल्याईनेछ ।
२. थवद्याियर्ा अिं ेजी र्ाध्यर्बाट थशक्षण थसकाइ थक्रयाकिाप सञ्चािन गनम प्रोत्साहन गने नीथतिाई थनरन्तरता थदइनेछ ।
३. सार्दु ाथयक थबद्याियर्ा पढेर उच्च अक
ं ल्याई स्वास््य ,इथन्जथनयररंग , पशु तिा कृ थर् अध्ययन गनम चाहाने थवपन्न
पररवारको थबद्यािीिाई छात्रवृथिका िाथग छात्रवृथि कायमक्रर् िाई थनरन्तरता थदइनेछ ।
४. बािबाथिकाहरुको थशक्षण थसकाइ थक्रयाकिापर्ा र््त गनमका थनथर्ि वैकथल्पक प्राणािीका र्ाध्यर्बाट प्रभावकारी
र व्यवथस्ितरुपर्ा थसकाइ सहथजकरण गने कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ ।
५. थवद्याथिमहरुको शाररररक र्ानसीक सार्ाथजक र सवं गे ात्र्क थवकासका िाथग खेिकुद र्ार्म त थवद्याथिमको प्रथतभा
पथहचान गनम अथतररक्त थक्रयाकिाप एवर् प्रथतयोथगतात्र्क कायमक्रर्हरुिाई सञ्चािन गररनेछ ।
६. हाि भई रहेका सार्दु ाथयक थवद्याियहरुिाई प्रथवथि र्ैत्री बनाउने, भौथतक पवू ामिार र्र्मत संभार, खेिर्ैदान, खानेपानी,
शौचािय थनर्ामण गदै व्यवथस्ित गने गराउने र थशक्षण थसकाईका र्ाध्यर् र्द्ारा अथवभावक तिा थवद्यािीहरुको थवश्वास
र भरोसाको के न्र बनाउने थक्रयाकिापहरु संचािन गररनेछ ।
७. सार्दु ाथयक थवद्याियर्ा पढ्ने दथित ,थसर्ान्तकृ त जाती, सन्िाि, र्थु स्िर् र थवपन्न नागररकका जेहन्े दार छोरा छोरीिाई
छात्रवृथि प्रदान गने कायमक्रर्िाई थनरन्तरता थदइनेछ सािै थवचर्ै थवद्यािय छाड्ने अवस्िाको अन्त्य गररनेछ ।
८. बािथवकास देथख कक्षा ६ सम्र्का थवद्यािीहरुिाई थदवा खाजा कायमक्रर्िाई थनरन्तरता थदइनेछ ।
९. सार्दु ाथयक थवद्याियर्ा अध्ययनरत थवद्यािीहरूर्ा हुने थवथभन्न थकथसर्का स्वास््य सर्स्याको न्यनू ीकरण गदै स्वास््य
थशक्षािाई सवि बनाउन थनयथर्त रुपर्ा थवद्याियर्ा स्वास््य पररक्षण गने व्यवस्िा थर्िाइनेछ ।
१०. छात्राहरुको कक्षार्ा उपथस्िथत दरिाई वृथद्ध गनम छात्राहरुिाई थनशल्ु क सेथनटरी प्याड थवतरण गने कायमक्रर्िाई
थनरन्तरता थदइनेछ ।
११. प्राथवथिक तिा व्यावसाथयक थशक्षाका र्ाध्यर् र्द्ारा तहगत थशक्षाबाट उत्पादन हुने जनशथक्त स्वरोजगार हुन सक्ने र
वजारको र्ाग अनसु ारको जशनथक्त तयार गनम प्राथवथिक थशक्षाियहरु : थवपी सेवा के न्र डाईथनया, र्दन भण्डारी स्र्ृथत
प्रथतष्ठान उिामवारी िगायत संग सहकायम गने कायमक्रर्िाई थनरन्तरता थदइनेछ ।
१२. नगर थशक्षा सथर्थतिाई शैथक्षक गणु स्तर थवकास गने प्रयोजनका िाथग प्रेररत गररनेछ र थवद्याियहरूको प्रभावकारी
ढंगिे थनयर्न अनुगर्न गररनेछ ।
१३. प्रिानाध्यापक, थशक्षक तिा थवद्यािय व्यवस्िापन सथर्थतको सहभाथगतार्ा राथष्िय स्तरर्ा उत्कृ ष्ट ठहररएका
थवद्याियहरुको अविोकन भ्रर्ण गरर असि अभ्यासिाई आफ्नो थवद्याियर्ा िागु गनम प्रोत्साहन गररनेछ ।
१४. सार्दु ाथयक थवद्याियहरु र्ध्ये बाट कक्षा -८ र कक्षा -१२ को अिं ेजी, थवज्ञान, गथणत र नेपािी थबर्यको और्त थशक्षण
थसकाई सबै भन्दा राम्रो नथतजा भएका थवद्याियहरू िाई परु स्कृ त गररनेछ ।
१५. दरबन्दी नभएका तिा न्यनु दरबन्दी भएका थवद्याियहरुको र्ाध्यथर्क तहको अिं ेजी, गणीत र थवज्ञान थवर्य थशक्षणका
थशक्षण सहयोग अनदु ान उपिब्ि गराइनेछ ।
१६. सवै सार्दु ाथयक थवद्याियहरुर्ा सञ्चारको पहुचँ बढाउनका िाथग इन्टरनेट र कम्प्यटु रको व्यवस्िा गररनेछ ।
१७. सवै सार्दु ाथयक तिा संस्िागत थवद्याियहरुर्ा इन्टरनेटको र्ाध्यर्बाट सचु ना प्रवाह गने प्रयोजनका िाथग थवथभन्न
सार्ाथजक सञ्जािर्ा जोड्न प्रोत्साहीत गररनेछ ।
१८. थवद्यर्ान शैथक्षक बेरोजगार घटाउन, उद्यर्शीिताको थवकास गनम र रोजगारीको थसजमना गनम नगर क्षेत्रका थवद्याियर्ा
प्राथवथिक तिा व्यवसाथयक थशक्षा सञ्चािनर्ा प्रोत्साहन गररनेछ ।
१९. नगरक्षेत्रथभत्र शैथक्षक सस्ं िा सञ्चािनको अनर्ु थत थदने प्रथक्रयािाई व्यवथस्ित र वैज्ञाथनक बनाइनेछ ।
२०. कक्षा कोठाको थशक्षण थसकाइिाई प्रभावकारी बनाउन थशक्षकहरूको क्षर्ता अथभवृथद्ध जस्ता कायमक्रर्हरू सञ्चािन
गररने छ ।
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२१. यस नगर क्षेत्रर्ा रहेको एक र्ात्र क्याम्पस सौठा बहुर्ख
ु ी क्याम्पस ब्यवथस्ित सञ्चािनका िाथग सहयोग िाइ
थनरन्तरता थदइनेछ ।
२२. नगरपाथिका थभत्र रहेका संस्िागत थवद्याियहरुको थनयथर्त अनगु र्न तिा थनयर्न गरर व्यवथस्ित गनम प्राथवथिक
सहयोग उपिब्ि गराइनेछ ।
२३. र्दरसा तिा गरुु कुि िगायतका िाथर्मक थवद्याियहरुिाई सर्य अनक
ु ु ि ब्यवस्िापन र सिु ार गदै िथगनेछ ।
२४. नगर क्षेत्रको सार्दु ाथयक थवद्याियहरुबाट १२ कक्षार्ा प्रिर् हुने छात्र र छात्रािाई परु स्कृ त गनम थनरन्तरता थदइनेछ ।
२५. थशक्षक, प्र.अ, स.का र िेखापािहरुिाई पेशागत क्षर्ता अथभवृद्धीका िाथग ताथिर्को व्यवस्िा गररनेछ ।
३. र्ुवा तथा खेिकुद तर्ि ः
१. र्ेयर कप खेिकुद प्रथतयोथगतािाई थनरन्तरता थदईने छ ।
२. थवदेशबाट र्कीएका यवु ाहरुिाई तिा बेरोजगार यवु ाहरुिाई सीपर्ि
ु क ताथिर् प्रदान गरी स्वारोजगार बनाउने
अथभयान प्रभावकारी ढंगिे सञ्चािन गने ।
३. खेिकुद क्यािण्डर थनर्ामण गरर नगर क्षेत्रर्ा थनयथर्त खेिकुद गथतथविी सञ्चािन गररनेछ ।
४. गथढर्हाराजिान रंगशािा थनर्ामण गनमका िाथग संथघय तिा प्रदेश सरकार सर्क्ष पहि गररनेछ ।
५. नर्नु ा थवद्यािय छनौट गरर के थह थवद्याियहरुर्ा खेिकुद प्रथशक्षक राथख खेिकुद सार्ािीहरु थनरन्तर उपिब्ि
गराईनेछ ।
६. 1 वडा १ खेिकुद र्ैदान थनर्ामण कायमिाई थनरन्तरता थदइनेछ ।
७. प्रत्येक वर्म नगर थभत्रको उत्कृ ष्ट क्िव घोर्णा गरी राथष्िय स्तरको प्रथतयोथगता सञ्चािन कायमको सरुु वात गररनेछ ।
४. मलहिा :
१. र्थहिाहरुिाई थसपर्ि
ु क ताथिर्हरु प्रदान गरर प्रथवथि हस्तान्तरण गने कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ ।
२. वडा स्तरीय र्थहिा सर्हु र्ार्म त र्थहिा िथक्षत कायमक्रर्हरु सञ्चािन गररनेछ ।
३. घरे िु थहसं ा थपथडत र्थहिाहरुिाई न्याथयक अथिकार थदिाउन अदाित सम्र् जान र अदािती प्रथक्रयार्ा सहयोग गनम
नीथत थिइनेछ ।
४. प्रत्येक वाडमर्ा र्ेिथर्िाप सथर्थत गठन गररनेछ ।
५. एकि र्थहिाहरुिाई कृ थर् पेशा सँग आिाररत थवउ थवजनहरु तिा पशपु ंथक्षहरु अनदु ानर्ा उपिब्ि गराई आत्र्थनभमर
बनाइनेछ ।
६. थहसं ा प्रभाथवत र्थहिाहरुिाई सरु थक्षत आवासको स्िापनाका सािै र्नोथवर्शम के न्रको स्िापना गररनेछ ।
७. थपछथडएका र्थहिाहरुिाई घरे िु थहसं ा िगायत काननू ी सचेतना सम्बन्िी कायमक्रर् सञ्चािन गरर घरे िु थहसं ािाई
थनराकरण गररनेछ ।
५. वािवालिका
१. वािवाथिकाको चौतर्ी थवकासका िाथग वाि प्रोर्ायि तयार गरी वाि क्िब, वाि संजाि थनर्ामण पररचािन
गररनेछ ।
२. बाि श्रर् र्क्त
ु नगर थनर्ामणका थक्रयाकिापहरु संचािन गररनेछ ।
३. बािबाथिका सगं र्ेयर कायमक्रर् र बाि प्रथतभा खोजी कायमक्रर् सच
ं ािन गररनेछ ।
४. बाियौन दव्ु यमवहार तिा बढ्दो िागु और्ि दव्ु यमसनी थनयन्त्रण सम्बन्िी चेतनार्ि
ु क कायमक्रर् सञ्चािन गररनेछ ।
५. प्रत्येक वडार्ा बाि उद्यान स्िापना गररनेछ ।
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६. जेष्ठ नागररक
१. जेष्ठ नागररकका थदनचयामहरुिाई सहज बनाउन वडा-वडार्ा जेष्ठ नागररक चौतारी थनर्ामण गरी अनभु व आदान प्रदान र
यस्ता अनभु विाई पस्ु ता हस्तान्तरण गनम गराउन प्रोत्साथहत गररने छ ।
२. योग,उपचार र सचेतनाका र्ाध्यर् र्द्ारा उर्ेर ढल्कदै गएपथछ आउने शररररक तिा र्ानथसक सर्स्यािाई न्यनू ीकरण गने
गराइनेछ ।
३. आफ्ना घरर्ा रहने जेष्ठ नागररकहरुको सवै भन्दा राम्रो हेरचाह गने पररवारका सदस्यिाई प्रोत्साथहत परु स्कृ त गने नीती
अविम्बन गररनेछ।
४. जेष्ठ नागररकहरुको नसने रोगको स्वास््य पररक्षण गने व्यवस्िा थर्िाईनेछ ।
५. ८० वर्म देथख र्ाथिका जेष्ठ नागररकहरुिाई पोर्ण भिा स्वरुप र्ाथसक रु १००० उपिब्ि गराईनेछ सािै वाथर्मक २
पटक घरर्ै गई स्वास््य पररक्षण गने कायम गररनेछ ।
७. अपाङ्ग
१. प्रदेश सरकार, नगरपाथिका र करुणा र्ाउन्डेसनको सहकायमर्ा अपांग न्यथू नकरण, थशक्षार्ा पहुच, थनरन्तर स्वास््य
उपचार बाट पनु मस्िापना, आय आजमन, क्षर्ता थवकास जस्ता कायमक्रर् सच
ं ािन गने गराइनेछ ।
२. अथत अपांगता भएका व्यथक्तहरुिाई घरर्ै गएर पररचय पत्र थवतरण गररने छ ।
८.आलदवासी जनजाती
१. आथदवासी/जनजातीका िर्म किा सस्ं कृ थत र सस्ं कारहरुिाई सरं रक्षण सवं द्धमन गनम प्रोत्साथहत गदै क्षर्ता थवकासका
कायमक्रर् संचािन गने नीती अविम्बन गररनेछ ।
२. आथदवासी जनजातीहरुको संस्कार संस्कृ थत संरक्षण गनम जातीय पजु ारी हरुिाई वाथर्मक नगद अनदु ान स्वरूप नगद रु. १०
हजार उपिब्ि गररनेछ ।
३. जनजाथतहरुको वाहुल्य रहेको वडाको सार्दु ाथयक थवद्याियर्ा सम्बथन्ित जाथतको भार्ाबाट पठन पाठनर्ा सहजीकरण
गनम १ जना स्वयम्सेवक थशक्षक पररचािन गररनेछ । सािै र्ा.थव. के न्र न.ं २ र्हादेवार्ा ताजपरु रया भार्ार्ा पठनपाठन
गराईनेछ ।
४. आथदवासी जनजाथत िगायत सबै जाथत िर्म सम्प्रादयको र्ठ र्थन्दर र र्ृत्यु संस्कार गररने घाटहरुको व्यवस्िापन गररनेछ ।
९.दलित
१. थवपन्न दथित सर्दु ायका यवु ाहरुकोिागी थसपर्ि
ु क ताथिर् प्रदान गरर प्रथवथि हस्तान्तरण गने नीथत थिइनेछ ।
२. छुवाछुत र्क्त
ु नगर थनर्ामणका थक्रयाकिापहरु सञ्चािन गररनेछ ।
३. दथित पथहचानका िाथग नगर प्रोर्ाइि तयार गररनेछ ।
१०.मधेसी मुलस्िम तथा लपिडा वगि
१. सस्ं कृ थत, किा संरक्षण संवद्धमनका थक्रयाकिाप संचािन गदै आथिमक, सर्ाथजक तिा सचेतनाका कायमक्रर् हरुबाट सक्षर्,
सवि बनाउने नीथत अविम्बन गररनेछ ।
२. र्िेशी, र्थु स्िर् तिा थपछडा वगमका िाथग थसपर्ि
ु क ताथिर् प्रदान गररनेछ ।
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११.गररलि लनवारि :
१. यस नगर क्षेत्र थभत्र रहेका गररबहरुको पथहचान गरर गररब पररचय पत्र थवतरण गने कायम सञ्चािन गररनेछ ।
१२.भूलम व्र्वस्थापन
१. रतवु ार्ाई नगरपाथिका क्षेत्रर्ा रहेका भथू र्हीन दथित भथू र्हीन सक
ु ु म्बासी र अव्यवथस्ित बसोबासीहरुको िगत
संकिन कायम सम्पन्न भएको हुदँ ा भथू र् सम्वथन्ि सर्स्या सर्ािान आयोगको सहकायमर्ा भथू र्हीनहरुिाई जग्गा थवतरण
गररनेछ ।
घ. वन वातावरि सरं क्षि र लवपद् तथा र्ोहर व्र्वस्थापनः
१. नगर क्षेत्रर्ा उपिब्ि खािी जग्गार्ा बृक्षारोपण गरर वन क्षेत्रको थवकासिाई बढवा थदने नीथत थिईनेछ ।
२. नगरक्षेत्रर्ा रहेको एक र्ात्र भल्खवु ा सार्दु ायीक वन र वन क्षेत्र को संरक्षण तिा थवकास गररनेछ ।
३. थबपद पबू म तयारी, थबपदक
् ो सर्यर्ा राहत तिा पनु रस्िापना कायमर्ा सहयोग गनम स्िानीय थवपद जोथखर्
ब्यवस्िापन योजना बनाई कायामन्वयन गररने छ । थवपद व्यवस्िापन सथर्थतिाई सकृ य बनाईनेछ ।
४. आगिागीका घटनाहरु थनयन्त्रणका िाथग बारुण यन्त्र (दर्कि) सञ्चािनको व्यवस्िा थर्िाईनेछ ।
५. “र्ोहोर गनमु दण्डनीय अपराि हो” भन्ने कुरािाई सर्ाजर्ा स्िाथपत गरी आर्ुिे उत्पादन गरे को र्ोहोर आर्ैं िे
व्यवस्िापन गने पररपाटीको थवकास गररनेछ ।
६. नगरपाथिका थभत्रका सम्पणू म वडाहरुर्ा पणू म सरसर्ाई कायमक्रर्िाई पणू मता थदइने छ ।
७. नगरपाथिका थभत्र संचािन हुने खानेपानी, सरसर्ाई तिा स्वच्छता प्रवद्धमनका थक्रयाकिाप र कायमक्रर्हरुर्ा
दोहोरोपना हटाउनक
ु ा सािै प्रभावकाररता वृथद्ध गनमका िाथग खानेपानी, सरसर्ाई तिा स्वच्छता योजना
(WASH Plan) तयार गरी कायामन्वयनर्ा ल्याउने छ ।
८. पणू म सरसर्ाई प्रवद्धमनर्ा वडा, टोि थवकास संस्िाहरु र स्िानीय सर्दु ायको सहभाथगता वृथद्ध गरी पणू म
सरसर्ाईिाई जीवन सस्ं कारको रुपर्ा थवकास गनमका िाथग सरसर्ाई नर्नु ा टोि थनर्ामणर्ा जोड थदइनेछ ।
९. नगरपाथिका क्षेत्रर्ा रहेका सरकारी, सावमजथनक, ऐिानी, पथतम जग्गाहरुको अथभिेख राखी अथतक्रर्ण नहुने गरी
सरं क्षणको व्यवस्िा गररनेछ ।
ङ. सगं ठन व्र्वस्थापन, सेवा प्रवाह र सश
ु ासन:
१. कायमपाथिका र्ातहतका सथर्थतहरुिाई थक्रयाशीि बनाइनेछ । यसका िाथग थजम्र्ेवारर्ा रहनु भएका
जनप्रथतथनथिहरुको सथक्रयताको अपेक्षा गररएको छ ।
२. चौर्ाथसक सथर्क्षािाई संस्िागत तिा थनयथर्त गररने व्यवस्िा गररनेछ ।
३. संथविान प्रदि न्याथयक सथर्थतको व्यवथस्ित व्यवस्िापन गररनेछ, यसका िाथग आव्यक वजेट थवथनयोजन
गररने छ ।
४. सावमजथनक खचमको र्ापदण्ड तिा थर्तव्यीतािाई कायमन्वयन ल्याइनेछ ।
५. नेपािको संथविान तिा स्िानीय तह सरकार संचािन ऐन २०७४ िे थदएको अथिकार प्रयोग गरी संघीय तिा
प्रदेश काननु संग नवाथझने गरी आव्यक कायमथवथि र्ापदण्ड र थनदेथशकाहरुको र्ाध्यर् र्द्ारा बैिाथनक कायम
प्रणािीिाई संस्िागत गररनेछ ।
६. उपभोक्ताको थहत सरं क्षण गनम बजार अनगु र्न कायमिाई व्यथस्ित गररनेछ ।
७. सावमजथनक सचू नाको प्रवाह, साबमजथनक सनु वु ाई र साबमजथनक पररक्षण जस्ता कायमिाई प्रभावकारी रुपर्ा अथघ
बढाईनेछ ।
9

८. नगरपाथिकाको सबै क्षेत्रर्ा संचार सेवा सहज र भरपदो बनाउन नेपाि टेथिकर्, एनसेि जस्ता थनकायहरुर्ा
आव्यक पहि गरर नेटवकम व्यवस्िापन गररनेछ ।
९. नगरपाथिकाको तिा वडा कायामियहरुको आव्यक सचू नाहरु वेभसाईट, र्े सबक
ु पेज र्ार्म त जनता सर्क्ष
सावमजथनक गररनेछ । सािै सबै वडा कायामियहरुको पथन थबथभन्न सार्ाथजक सजं ािहरुर्ा आईडीतिा पेज
बनाई आव्यक सचू ना सम्प्रेर्ण गररनेछ ।
१०. नगरपाथिकाको सचू ना प्रवाहिाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्िानीय छापा तिा थवद्यथु तय सञ्चार र्ाध्यर्हरु सँग
सर्न्वय र सहकायम गररनेछ ।
११. दाम्रथभट्टा, सौठा, चौथकघाट थपँडािी, हनर्ु ानचौक, हथटयाँडाँडा िगायत आव्यक क्षेत्रहरुर्ा फ्री वाईर्ाई सेवा
क्रर्श थवस्तार गराईनेछ ।
१२. नगरपाथिकाको कायामियर्ा थडथजटि नागररक वडापत्रको व्यवस्िा गररनेछ ।
र्ोजना िनौट तथा िजेट लवलनर्ोजन:
योजना छनौट गदाम स्िानीय तहको योजना छनौट सम्वथन्ि र्ागमदशमन २०७४ को आिारर्ा गररनेछ । वजेट थबथनयोजन गदाम
क्रर्ागत र अिरु ा योजनािाई प्रािथर्कता थदई बजेट थवथनयोजन गररनेछ । नगरस्तरीय योजनाहरुर्ा नगरका र्हत्वका, कम्तीर्ा
दईु वटा वडािाई र्ाइदा पग्ु ने जोथडने
खािका योजनार्ा सर्ावेश गरर बजेट थवथनयोजन गररनेछ । ठूिा र र्हत्वपणू म नगरयोजनाहरु सघं ीय,प्रदेश सरकारका शसतम
अनदु ान र सहयोगर्ा संचािन गने नीथत थिइनेछ । नगरपाथिकाबाट वडािाई उपिब्ि गराइएको बजेट थसथिङ तिा र्ागम
दशमनका आिारर्ा वडाहरूिे योजनाको छनौट र बजेट थवथनयोजन गरर पठाएका योजनाहरू िाई वडा स्तरीय योजनार्ा
सर्ावेश गररनेछ । यसरी वडाको थसथिगं थनिामरण गदाम भएसम्र् गत वर्मकोर्ा नघट्ने गरर थवथनयोजन गररनेछ । बजेट
थवथनयोथजत हुन नसके का योजनाहरु योजना वैकर्ा सर्ावेश गरी बजेटको खोजी गने, जटु ाउने नीथत अविम्बन गररनेछ ।
सभाध्र्क्ष महोदर्,
अब र् आ.व. ०७९\०८० को िाथग प्राप्त हुन सक्ने अनर्ु ाथनत बजेट प्रस्ततु गनम चाहन्छु ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अन्तर सरकारी थविीय हस्तान्तरण अन्तरगतको थविीय सर्ानीकरण अनदु ान रु. १७ करोड ६१
िाख राजश्व बाडर्ाडबाट रु. १२ करोड ८५ िाख १३ हजार , घर जग्गा रथजस्िेसन करको बाडर्ाडबाट प्राप्त हुने रु. २ करोड
७० िाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्तहुने थविीयसर्ानीकरण अनुदान रु. ९७ िाख ९५ हजार, सवारी सािनको कर बाडर्ाडबाट रु.
७० िाख २६ हजार ९१०, नगरपाथिकाको आन्तररक आम्दाथन रु. २ करोड अनर्ु ाथनत अ.ल्या रु. ५० िाख गरर जम्र्ा रु.
३७ करोड ३४ िाख ३४ हजार ९१० रुपैया रहेको छ ।
त्यसैगरर संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट थसथिङ शसतम अनदु ान अन्तगमत रु. ३० करोड ७४ िाख ८५ हजार) प्रदेश
सरकार सर्परु क अनदु ान रु. १ करोड संथघय सरकारबाट प्राप्त थवशेर् अनदु ान र सर्परु क अनदु ान गरर रु. ४ करोड गरर कुि
अन्तर सरकारी थबि हस्तान्तरण सर्ेत जम्र्ा रु. ७३ करोड २४ िाख ८१ हजार ९१० रुपैया आगार्ी आ.व. ०७९/०८० को
िागी अनर्ु ाथनत बजेट प्रस्ततु गरे को छु ।
आ.व.०७९\८० को नगर थवकास योजना तजर्मु ाको प्रथक्रयार्ा सथक्रय सहभाथगता जनाउनु हुने सम्पणू म नगरसभाका सदस्यज्यहू रु,
अर्ल्ु य सल्िाह, सझु ाव थदई आफ्नो सथक्रय सहभाथगता जनाउनु हुने राजस्व परार्शम सथर्थतका पदाथिकारीहरु, थवर्यगत
सथर्थतका पदाथिकारीहरु र नगर कायमपाथिकाको कायामियका कर्मचारीहरु िगायत सम्पणू म र्हानभु ावहरुिाई हृदय देथखनै
िन्यवाद थदन चाहान्छु ।
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अन्तर्ा, यस नगरपाथिकािे अथघ सारे को प्रस्ततु नीथत तिा कायमक्रर् कायामन्वयनर्ा सहयोग गनम नेपाि सरकार, १ न.ं
प्रदेश सरकार, र्ाननीय सांसदज्यहू रू थवकास साझेदारहरू, थनजी क्षेत्र, अन्तरामथष्िय दातृ सर्दु ाय, नगरपाथिकाका जनप्रथतथनथि एवं
कर्मचारीहरू राजनैथतक दिका पदाथिकारी, र्तदाता र सम्पणू म वथु द्धजीवी एवं प्रवद्ध
ु वगमर्ा हाथदमक अथपि गदमछौ ँ ।
आगार्ी थदनका िाथग र्ाथि उल्िेथखत कायमथदशाहरुिाई नीथतगत रुपर्ा स्वीकार गरी हाम्रा प्रयास र प्रयत्नहरु िाई
के न्रीत गनम सके र्ा यस नगरिाई सर्ृद्ध नगर र सख
ु ी नगरवासी बनाउने अथभयानर्ा अगाडी बढाउने आिार बन्नेछ भन्ने थवश्वासका
साि यस नगरसभाबाट पाररत हुने थवश्वासका साि प्रस्ताव गदमछु ।
२०७९ आषाढ २९

प्रस्तुतकताा:

दशौ नगरसभा

दमयन्ता दे वी च ुडाल
नगर उप-प्रमुख
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