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मण्डनदेउपरु नगरपालिकाको सातौं नगरसभामा प्रस्ततु आ.व. २०७७/०७८ 
को नीलत तथा  कार्यक्रम  र बजेट 

 
cfb/0fLo gu/ ;efsf ;b:oHo'x?, 

 

आदरणीर् नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

1 र्स नगरपालिकाको सातौँ नगरसभामा उपस्स्थत आदरणीर् नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु, राष्ट रसेवक 
कमयचारीज्रू्हरु, नगर सल्िाहकार ज्रू्, संचारकमी लमत्रहरु, सरुक्षाकमी साथीहरु र उपस्स्थत 
सम्पूणय महानभुावहरुमा नगरपालिका तथा मेरो व्र्स्िगत तर्य बाट हार्दयक स्वागत तथा 
अलभवादन व्र्ि गनय चाहान्छु। 

2 सवयप्रथम संघीर् िोकतास्न्त्रक गणतन्त्रात्मक नेपािको स्थापानाथय जनआन्दोिन, जनर्दु्ध, मधेश 
आन्दोिन िगार्तका संघर्यहरुमा आफ्नो जीवन उत्सगय गनुयहनुे सम्पूणय ज्ञात अज्ञात अमर 
शहहदहरुप्रलत सम्मान र हार्दयक श्रद्धान्जलि अपयण गदयछु। 

3 हवश् वभर रै्लिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लसस्जयत हवर्म पररस्स्थलतमा नेपाि 
सरकारद्वारा घोर्णा गररएको बन्दाबन्दी (िकडाउन) का कारण जनजीवनमा परेको प्रलतकूि 
असरका बाबजदु कोलभड-१९ (कोरोना भाइरस) लनर्न्त्रण र रोकथामका िालग नगरद्वारा 
चालिएका कदमहरुमा साथ र सहर्ोग परु् र्ाउनहुनुे सम्पूणय नगरबासीमा धन्र्वाद व्र्ि गदयछु। 
साथै कोरोना भाइरसका कारण स्वदेश तथा हवदेशमा जीवन गमुाउन ु हनुे नेपािी िगाएत 
हवश् वभरीका नागररकहरु प्रलत हार्दयक श्रद्धाञ्जिी व्र्ि गदै शोकाकुि पररवारजनमा समवेदना 
व्र्ि गदयछु ।  

4 कोरोना भाइरस प्रभाहवत सम्पूणय देश तथा हवदेशमा रही उपचाररत नेपािी र्ददी बहहलन तथा 
दाजभुाईहरुको स्शघ्र स्वास््र् िाभको कामना गदयछु ।कोलभड-१९ (कोरोना भाइरस) रोकथाम 
लनर्न्त्रण तथा उपचार कोर्मा स्जन्सी तथा नगद सहर्ोग गनुयहनुे सम्पूणय व्र्स्ि सरकारी गैर 
सरकारी संस्था एवम ्दाताहरु,  प्रदेश तथा संघीर् सरकारिाई हार्दयक धन्र्वाद र्दन चाहन्छु 
।  

5 हवश् वव्र्ापी महामारीको रुपमा रै्लिएको कोरोना भाइरस (कोलभड-19) िे उत्पन् न गरेको 
मानवीर्, आलथयक, समास्जक र स्वास््र् संकटको हवर्म ्पररस्स्थलत जन्र् चनुौती सामना गनयका 
िालग भहवष्टर्प्रलत आधारर्िु आशा जगाउने र नगरपालिकाको सवायहिण हवकासमार्य त समहृद्धको 
बाटोमा िैजाने हवश् वासका साथ र्ो नीलत तथा कार्यक्रम र बजेट तर्ार गरेको छु। कोलभड 
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१९ (कोरोना भाइरस) संक्रमण रोकथाम र लनर्न्त्रण गनय मण्डनदेउपरु नगरपालिका सदैव 
प्रलतवद्ध रहेको छ । 

6 कोरोना भाइरसिे आगामी र्दनमा नागररकको जीवन लनवायहमा समेत थप कर्िनाइ ल्र्ाउन 
सक्ने देस्िन्छ। र्स कर्िन पररस्स्थलतमा स्थानीर् सरकारिे तर् गने नीलतगत बाटो नगरवासीको 
स्वास््र्, उनीहरुको सरुरस्क्षत बासस्थान र उत्पादलनशि क्षेत्रमा केस्न्ित गररएको छ। आगामी 
आलथयक वर्यको अलधकांश िगानी र्सै तर्य  उन्मिु गनुयपने अवस्थामा र्स नगरपालिका रहेको 
छ ।  

7 र्ोजना छनौटका आधारहरुुः 
1 उत्थानशीि पूवायधारहरुको लनमायण र हवद्यमान पूवायधारहरुको संरक्षण र सबलिकरण । 

2 सिुभ तथा गणुस्तरीर् स्वास््र् सेवा तथा स्शक्षाको सलुनस्श् चतता । 

3 दीगो कृहर् प्रणािी प्रबद्धयन तथा कृहर्को उत्पादनमा हवस्शस्ष्ट टकरण र उपभोगमा हवहवलधकरण 
साथै  िाद्य सरुक्षाको प्रत्र्ाभलुत । 

4 जैहवक हवहवधता तथा सामास्जक सांस्कृलतक पहहचानमा आधाररत पर्यटनको हवकास । 

5 सबैका िालग स्वच्छ तथा सर्ा िानेपानी र सरसर्ाईको व्र्वस्थापन । 

6 गररबी लनवारण, आलथयक सामास्जक समानता सहहतको न्र्ार्पूणय समाज लनमायण, तीव्र दीगो 
र  रोजगारमूिक आलथयक वहृद्ध। 

7 वातावरण संरक्षण, हवपद् व्र्वस्थापन र दीगो हवकास । 

8 स्थानीर् तथा आन्तररक स्रोत, साधन र क्षमताको उपर्ोग मार्य त उत्पादन र 
उत्पादकत्व अलभवहृद्ध, िस्क्षत वगयको आलथयक हवकास, सशुासनको प्रत्र्ाभूलत तथा सहज र 
सिुभ सेवा प्रवाह  

9 प्राकृलतक स्रोतको संरक्षण, पररचािन तथा उत्थानशीिताको हवकास । 

10 नगरपालिका अन्तगयत संचािनमा रहेका िूिा आर्ोजनाहरु  तथा नगरवासीको अपेक्षा, 
सझुाव र माग । 

चनुौती तथा अवसर 

8 काभ्रपेिाञ्चोक स्जल्िको सबैभन्दा कान्छो नगरपालिकाको रुपमा रहेको र्स नगरपालिकाको 
अलधकांश भूभाग ग्रालमण क्षेत्र भएको हुुँदा कम िागतमा हवकास लनमायणको कार्य सञ्चािन गनुय, 
प्राकृलतक स्रोत साधनिाई बहपुस्क्षर् उपर्ोगमा ल्र्ाउन,ु िेती र्ोग्र् भूमीमा अलधकतम प्रलतर्ि 
र्दने कृहर् कार्य गनुय र उस्चत बजारीकरण तथा मूल्र् स्थाहपत गनुय साथै आइपनय सक्ने सम्भाव्र् 
हवपद् व्र्वस्थापन गनुय चनुौतीको रुपमा रहेको छ । नगर लभत्र सम्भावना रहेको हवत्तीर् 
स्रोतको पहहचान गरर महत्तम पररचािन मार्य त नागरवासीको अपेक्षाको उस्चत सम्बोधन गदै 
सशुासन, समतामूिक हवकास र गणुस्तरीर् सेवा प्रवाह गनय समर्मै र्ोजना तथा कार्यक्रम 
संचािन गरी कृहर्, पशपुािन, पर्यटन तथा प्राकृलतक स्रोत जस्ता र्हाुँको सबि पक्षहरुको सही 
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उपर्ोग गरी लतव्र हवकास मार्य त नगरवासीको अपेक्षा परुा गने अवसर रहेको छ । हाि 
हवश्वभर रै्लिएको कोरोना भाईरस का कारण समर्मै र्ोजना तथा हवकास कार्यक्रम संचािन 
र उल्िेस्ित िक्ष्र्हरु हालसि गनुय चनुौतीपूणय रहेपलन र्सिाई स्वास््र् क्षेत्रको पूवायधार हवकास 
तथा सूचना प्रहवलधको प्रर्ोग गरी हवपद्को अवस्थामा पलन सेवा प्रवाह गने अवसरको रुपमा 
समेत लिन सहकन्छ। 

9  सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र्ुः 

समदृ्ध, सिुी र सबि नगरपालिका स्थापनाको िालग आगामी आलथयक वर्य 2077/078 को 
नीलत तथा कार्यक्रम र बजेटिे लनम्न सोच िक्ष्र् र उदेश्र् लिएको छ । 

 

सोचुः 
'देउपरु र मण्डनुः कृहर् र पर्यटन' भने्न नारामा आधाररत सबि, सक्षम र समदृ्ध नगर प्रद्धत 
कार्यक्रम र सहकार्य 
 

िक्ष्र्ुः 
समदृ्ध र सिुी नगरपालिका स्थापनाका िालग भौलतक, आलथयक, सामास्जक, सांस्कृलतक र 
मानवीर् पक्षहरुको दीगो गणुात्मक र समहिगत हवकास । 

 

उदेश्र्ुः 
 दीगो भौलतक पूवायधार लनमायण तथा समावेशी, सरुस्क्षत र उत्थानशीि संरचना 
 जैहवक हवहवधता तथा वातावरणीर् सन्तिुन र संरक्षण 

 उपिब्ध स्रोत, साधन र क्षमताको र्दगो तथा समसु्चत प्रर्ोग र िाभको समतामूिक 
हवतरण 

 उत्पादनमा हवस्शिीकरण र उपभोगमा हवहवलधकरण सहहतको कृहर् प्रणािी र 
औद्योकीकरण मार्य त प्रबद्धयन  

 पर्ायपर्यटन र सामास्जक सांस्कृलतक पर्यटनको हवकास 

 व्र्ावसाहर्क कृहर्मा आधाररत उत्पादनमूिक साना तथा मझौिा उद्योगको हवस्तार 

 सबि, लनष्टपक्ष र जवार्देही सावयजलनक सेवा र सरकारी िचयको कुशि, लमतव्र्र्ी र 
नलतजामिुी व्र्वस्थापन 

 सामास्जक आलथयक रुपान्तरण तथा नागररकिाई मर्ायर्दत र पररष्टकृत जीवनर्ापनको 
अनभुूलत 

 सावयजलनक सेवामा सबैको समतामूिक पहुुँच तथा सेवा प्रवाहमा सदुृहिकरण 
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समनु्नत र समदृ्ध नगर स्थापना गनय नगरपालिकाको भौलतक, आलथयक, सामास्जक, मानवीर् तथा 
सांस्कृलतक हवकासका िालग समहिगत तथा क्षेत्रगत िक्ष्र्हरु तर् गरी उि िक्ष्र्हरु हालसि गनुय 
नगरको मखु्र् उदेश्र् हनुेछ  

 

र्स नगरपालिकािे मालथ उल्िेि भएबमोस्जमका उदे्दश्र्हरु हालसि गनय आलथयक वर्य २०७७/0७८ 
को बजेट हवलनर्ोजन गदाय सडक, स्वास््र्, िानेपानी, स्शक्षा, कृहर्, पर्यटन, वातावरण र िस्क्षत वगयिाई 
प्राथलमहककरण  गरी र्ोजना तजुयमा गररएको छ। र्ोजनाहरु संचािनका िालग जनमिुी नीलत तथा 
दीगो, वातावरण मैत्री र उत्पादनमिुी पररणाममिुी कार्ायन्वर्नमा हवशेर् ध्र्ान र्दइनेछ । 

   

cfb/0fLo gu/;efsf ;b:o Ho"x?, 

10 ca d rfn' cf=j @)&^ .)&& df gu/kflnsfn] ;DkGg u/]sf sfo{qmdx?sf] ;+lIfKt 

;ldIff k|:t't ug{ uO{/x]sf] 5' . 

11 s[lif ljsf;df !)( j6f xft] 6\ofS6/, @! j6f kfj/ y|];/ ljt/0f ul/Psf] 5 . #% 

j6f Knfl:6s 6g]n, !@% j6f yf]kf l;+rfO{ ;]6 ljt/0f ePsf], df6f] kl/If0f ;]jf z'? 

ePsf] 5 . ;fy} yk s[lif cf}hf/sf] v/Lb ul/ %) k|ltzt ;fem]bf/Ldf ljt/0f ul/Psf]5 

. 

12 o; gu/kflnsfdf xfn;Dd Ps 3/ Ps wf/f sfo{qmd cGt/ut j8f g++ ! df $*^ 

j6f, j8f g++ @ df @% j6f, j8f g++ # df ##! j6f, j8f g++ $ df @(@ j6f, j8f g++ % 

df #)) j6f, j8f g++ ^ df !^% j6f, j8f g++ & df #$% j6f, j8f g++ * df &% j6f, 

j8f g++ ( df (* j6f, j8f g++ !) df !)%( j6f, j8f g++ !! df %@# j6f, j8f g+ + 

!@ df $^! j6f wf/f u/L s'n $!^)  j6f wf/f h8fg ul/Psf],h;dWo] ^^) j6f 

wf/f o; cf=j=df h8fg ul/Psf] xf] .  

13 @&*^) ld6/ kfO{k la5\ofOPsf], !@ j6f OG6]s / ( j6f 6\ofÍL lgdf{0f ul/Psf], @ 

j6f l8k af]l/ª lgdf{0f , ̂  j6f kDk vl/b ul/Psf], ̂  j6f Ogf/ / s'jf lgdf{0f ul/Psf] 

/ %! yfg tf/jf/ tyf UofjLg el/ kfgLsf d'xfg ;+/If0f ul/Psf] 5 .  

14 ;8s lgdf{0f tk{m xfn;Dd dfkb08 adf]lhd ( ld sf] ;8s $( ls= ld=, * ld sf] 

;8s !) ls=ld, & ld= sf] ;8s %@=!# ls=ld, ^ ld=sf] ;8s !% ls=ld lgdf{0f ul/ 

s'n !@^=!# ls=ld ;8s rf}8f kfl/Psf] 5 . 

15 %!$ ld l/6]lgª jfn tof/ kfl/Psf], #))) ld kSsL gfnL lgdf{0f ul/Psf], %!=! 

ls=ld sRrL gfnL lgdf{0f ul/Psf], $ j6f sNe6{, @ j6f sh j] lgdf{0f ul/Psf], 

jiff{t kl5 *^ ls=ld ;8ssf] dd{t ;Def/ tyf !^=!% ls=ld u|fj]n / @@=* ls=ld 

gofF 6«ofs ;DkGg ePsf] 5 .  

16 ;fy} gu/kflnsfdf @$=% ld ;8s cf/l;l; 9nfg, !(& yfg x'o'd kfO{k 

Joj:yfkg ul/ ;8ssf] :t/f]GgtL ul/Psf], !@!=% dL=9'uf+sf] ;f]lnª u/]sf], @^@ 
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yfg UofjLg hfnL k|of]u ePsf] tyf lxu'jfkf6L u}x|Llj;f}gf ;8sdf ! ls= ld = 

gu/sf]6 gofFufFp If]qdf # ls= ld / s'Gtfa];L /ftf]k}/f] $ ls=ld= ;8s sfnf]kq] 

ug{sf nflu sfo{ z'? ul/Psf]] 5  . 

17 rfn' cf=j=df l;rfO{ tk{m xfn;Dd @^*=@ dL6/ afFw lgdf{0f, !@$=^ 3=ld=cf/l;l; 

9nfg, ^#^ ld cf/=l;=l;= s'nf] lgdf{0f, % j6f eNj aS; RofDa/ lgdf{0f, # j6f 

d]l;g vl/b, #)) ld= lhcfO{ kfO{k vl/b ,# j6f cf/l;l; 6of+sL lgdf{0f / !$($ 

ld=Pr=l8=lk= kfO{k la5\ofOPsf] 5 .  

18 xfn;Dd gu/kflnsfn]  ckfËtf ePsf &% hgfnfO{ /ftf] sf8{,  !^! gLnf] sf8{, 

(@ hgfnfO{ kx]+nf] sf8{ / %) hgfnfO{  ;]tf] sf8{ u/L hDdf #&* hgfnfO{ 

kl/rokq ljt/0f ul/Psf] 5 . 

19 o; gu/kflnsf af6 xfn;Dd #*) hgf dlxnf, $@@ hgf k'?if ul/ hDdf *)@ 

hgfnfO{ Ho]i7 gful/s kl/rokq ljt/0f ul/Psf] 5 . 

20 xfn;Dd o; gu/kflnsfdf !! j6f 6f]n ljsf; ;+:yf tyf pkef]Stf ;ldlt btf{, 

!*) j6f Joj;fo k;n btf{, %@ j6f ;xsf/L ;"rLs[t, @$ j6f ;+3 ;+:yf 

;"rLs[t / ^( j6f s[lif ;d"x, Kfmd{, jg ;d"x btf{ ePsf 5g\ . 

cfb/0fLo gu/;efsf ;b:o Ho"x?, 

21 ca d xfn;Dd gu/kflnsfn] xfl;n u/]sf pNn]vgLo sfo{x?sf] ;+lIfKt ljj/0f k]z 

ug{ ul//x]sf] 5' . 

 v'Nnf lbzfd'Qm gu/kflnsf 3f]if0ff ul/Psf] 

 k"0f{ ;fIf/ gu/kflnsf 3f]if0ff ul/Psf] 

 gu/ ;efn] $% j6f P]g, lgodfjnL tyf sfo{ljlw lgdf{0f ul/ nfu' ul/Psf] .  

 lzIff If]qdf b/aGbL ldnfg tyf laBfno ;dfof]hg ul/Psf] . 

 Jf8fj8fdf lzla/ ;~rfng u/L ckf+utf kl/If0f tyf kl/ro kq ljt/0f ul/Psf] 

 Gfu/:t/Lo ;8sx? dfkb08sf cfwf/df l;df+sg ul/Psf] . 

 :j]lR5s cjsf; lng] lzIfsx?nfO{ ?=! nfv gub ;lxt ;Ddfg ul/Psf] . 

 b/aGbL sd ePsf ( cf]6f ljBfnonfO{ cg'bfg pknAw u/fOPsf] . 

 ECD sIffnfO{ Play Group ;lxt @ txsf] agfOPsf]  . 

 ljBfnox?df lj1fg k|of]uzfnf, k':tsfno, sDo'6/ Nofj, k|f]h]S6/, 3]/faf/ h:tf 

sfo{qmdx? ;~rfng ul/Psf] . 

 ECD b]lv sIff !) ;Ddsf ljBfyL{x?nfO{ z}lIfs ;q @)&^ df ljBfno kf]zfs  ljt/0f 

ul/Psf] . 

 नगरपालिका अन्तरगतका हवद्यािर्हरुमा इन्टरनेट जडान र मल्टीलमलडर्ा सामग्रीहरु 
हवतरणको कार्य अलध बिाइएको । 
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 सम्पलत कर संकिन तथा व्र्वस्थापन प्रत्र्ेक वडा कार्ायिर्बाटै सूचारु गनय सफ्टवेर्र 
िररद गरीएको। 

 हवलभन्न कम््र्टुर सफ्टवेर्रहरुको प्रर्ोग गरी नगरपालिकािे र्दने सेवाहरु लछटो छरीतो 
रुपमा संम्पादन गररएको। 

 नगरकार्यपालिकाको भवन, नगरकोट, कुन्तावेशी चोक, िाडिोिामा लडस्जटि नोटीस बोड 
(हवद्यतुीर् सूचना पाटी) र लस.लस.हट.लभ. जडान गररएको । 

 नगरपालिका तथा न.पा. अन्तगयतका वडा कार्ायिर्, स्वास््र् चौकी, हवद्यािर्हरुको सम्पूणय 
कार्यगत हववरणहरु न.पा को सभयरमा  एकीकृत गने व्र्वस्था लमिाइएको। 

 

cfb/0fLo gu/ ;efsf ;b:oHo"x?, 

  

22 cj d ut cfly{s jif{ @)&%÷)&^ / rfn'  @)&६÷)&& df ljlgof]lht ah]6 / k|utLsf] 

;+lIfKt ;ldIff ug{ rfxG5' . 

 

cf=j= @)&%÷)&^ sf] oyfy{ cfo tyf Joosf] ljj/0f 

23 @)&# kmfu'g @& df :yflkt o; gu/kflnsfsf] cfly{s jif{ @)&%÷)&^ df c=Nof 

dfkm{t ? ( s/f]8 ( nfv ** xhf/ &@(, cfGtl/s /fh:j af6 ? !# s/f]8 (# nfv 

#! xhf/ &# / ^ k};f, ;+3Lo ;/sf/ zzt{ cg'bfg !& s/f]8 ** nfv % xhf/, ;+3Lo 

;/sf/af6 k|fKt ljlQo ;dfgLs/0f cg'bfg ? !) s/f]8 #@ nfv, k|b]z zzt{ cg'bfg 

? # s/f]8 (* nfv () xhf/, k|b]z ;dflgs/0f cg'bfg ? &( nfv &@ xhf/, k|b]z 

;dk'/s cg'bfg ? (( nfv ($ xhf/, ;+3 /fh:j afF8kmfF8 ? % s/f]8 %# nfv && 

xhf/ &)# / ^# k};f, k|b]z /fh:j afF8kmfF8 ? ! s/f]8 ^! nfv @ xhf/ $#& / @^ 

k};f, dfnkf]n ? ! s/f]8 $) nfv & xhf/ @!( / k};f #) k};f, bxQ/ axQ/ af6 & 

s/f]8 & nfv @# xhf/ (!%, ko{6g ;]jf z'Ns ? ($ nfv * xhf/ @%), oftfoft 

If]qsf] cfo ? $ s/f]8 * nfv #) xhf/ ^*$ / @# k};f, ;8s af]8{af6 k|fKt ? @$ 

nfv !% xhf/ &&!, ;xsf/Laf6 ? @ nfv k|b]z ;/sf/af6 ! nfv ^@ xhf/, j}slNks 

phf{af6 ? !# nfv ^& xhf/ **), w/f}6Laf6 ? %* nfv *$ xhf/ (& / !% k};f, 

dd{t sf]if $* nfv # xhf/ $!), ljkb\ Joj:yfkg sf]if ? !) nfv, ljleGGf vftfdf 

ePsf] /sd ? @ nfv ^( xhf/ &!) / cGo ljljw cfo ? %* nfv *$ xhf/ (& / 

!% k};f u/L s'n &# s/f]8 &( nfv (% xhf/ @&! / $) k};f cfo /x]sf] / s'n vr{ 

%% s/f]8 ^! nfv @( xhf/ $() / $) k};f vr{ eO{ k|b]z / ;+3 ;/sf/sf] zzt{ 

cg'bfg lkmtf{ u/L /sd ? !^ s/f]8 ^@ nfv % xhf/ @%% jfFsL /x]sf] lyof] . 

  

 

 

 

rfn' cf=j= @)&^.)&& sf] ;+zf]lwt cg'dfg  
 

24 rfn' cf=j= @)&^÷)&& df cfo tk{m ut jif{sf] cNof ? !^ s/f]8 ^) nfv ^# xhf/ 

(%% cg'dfg ul/Psf]df !^ s/f]8 ^) nfv ^# xhf/ (%% g} cNof ePsf], cg'dflgt 
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cfGtl/s cfo ? !^ s/f]8 #( nfv & xhf/ ^$* ul/Psf]df ;+zf]lwt cg'dfg ? * 

s/f]8 () nfv, cg'dflgt ;+3Lo /fh:j afF8kmfF8 ? * s/f]8 @% nfv ul/Psf]df 

;+zf]lwt cg'dfg ? & s/f]8, cg'dflgt k|b]z /fh:j afF8kmfF8 ! s/f]8 &# nfv *( 

xhf/ ul/Psf]df ;+zf]lwt cg'dfg ? ! s/f]8, ;+3Lo zzt{ cg'dfg ? !& s/f]8 ^ nfv 

cg'dfg ul/Psf]df ;+zf]lwt cg'dfg @) s/f]8 $! nfv ( xhf/ ePsf], k|b]z zzt{ 

cg'bfg @ s/f]8 @@ nfv ** xhf/ cg'dfg ul/Psf]df ;+zf]lwt cg'dfg ? # s/f]8 #@ 

nfv ** xhf/ ePsf] / ;+3 tyf k|b]zsf] ljlQo ;dflgs/0f cg'bfg qmdzM !! s/f]8 

%( nfv / ! s/f]8 ! nfv %^ xhf/ cg'dfg ul/Psf]df oyfjt x'g] cg'dfg ul/Psf] 

5 . k|b]z tyf ;+3 ;/sf/af6 ;dk'/s tyf ljz]if cg'bfg ah]6 nufot cGt/;/sf/L 

clVtof/L ah]6 x:tfGt/0f eO{ s'n ;+zf]lwt ah]6 ? ** s/f]8 ^) nfv &# xhf/ !(& 

cg'dfg ul/Psf] 5 . o; cf=j= df sf]/f]gf /f]u ;+qmd0fsf sf/0f aGbfaGbL ;dofjwL 

k/]sfn] ljsf; lgdf{0fsf sfo{df s]lx cj/f]w ;[hgf x'Fbf cf=j= sf] cGTo ;DDfdf rfn' 

vr{ &% k|ltzt / k"FhLut ^) k|ltzt dfq x'g ;Sg] ul/Psf] 5 . 

 

cfb/0fLo gu/ ;efsf ;b:oHo"x?, 

 

 मण्डनदेउपरु  नगरपालिकाको "देउपरु र मण्डन - कृहर्  र पर्यटन" भन्न ेनारािाई आत्मसात गदै सिुी 
 र समदृ्ध नगरपालिकाको लनमायण गनय सहभालगतामिुक र्ोजना तजुयमा पद्बलतबाट तर्ार पाररएको आ.व. 
 २07७/07८ को नीलत तथा कार्यक्रम र वजेट प्रस्ततु गने अनमुलत चाहान्छु । 

25 स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074, र्स नगरका ऐन, लनर्माविी, लनदेस्शका तथा कार्यहवलध र 
प्रदेश तथा संघीर् अथय मन्त्रािर्बाट प्रा् त वजेट लसलिङको अलधनमा रहह र्स न.पा. को आ.व. 
२07७/07८ वाहर्यक र्ोजना नगरिे लिएको मिु नीलत र हवकासका मखु्र् क्षते्रहरुिाई प्राथालमकता 
 र्दुँदै वडा बस्स्तबाट आम नागररकको सहक्रर् सहभालगता गराउुँदै वडा भेिाको प्रस्ताविाई वडा 
सलमलतको बैिक रास्ि नगरपालिकामा लसर्ाररस भै-आए पश् चात हवर्र्गत सलमलतमा छिर्ि गराई 
बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलतिे तर् गरे बमोस्जम प्राथलमहककरण गरी र्ोजनाहरु प्रस्ततु गररएको 
छ । 

पूवायधार हवकास तर्य  
26 सडक पूवायधारको सबलिकरणका िालग र्स नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका सडकहरुिाई नगरपालिकाको 

मापदण्ड बमोस्जम ८ मीटर तथा ९ मीटर चौडा पादै िलगनेछ।  

27 नगर क्षेत्र लभत्र लनमायण भएका सडकहरुिाई बरै्भरर संचािनर्ोग्र् बनाई सहज र सरि पहुुँच र 
आवतजावत सलुनस्ित गनय ग्रावेि गने, पक्की नालि लनमायण गने, ररटेलनि वाि जस्ता संरचना तर्ार गने 
र आवश्र्क स्थानमा ििान समेत गने कार्यिाई लनरन्तरता र्दइनेछ।साथै प्राथलमकतामा आधारमा 
कािोपते्र गने प्रकृर्ा समेत अस्घ बिाइनेछ। 
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28 र्स नगरपालिकाको प्रशासकीर् भवन लनमायणका िालग वडा नं. 7 स्स्थत मनमलत डाुँडा क्षते्रिाई तोकी 
जग्गा िररद प्रकृर्ा समेत सम्पन्न भई सकेको र सो स्थानमा भवन लनमायणका िालग स्वीकृत पररर्ोजना 
प्रलतवेदन समेत तर्ार भएकोिे प्रशासकीर् भवन लनमायण, प्रवेश मागय तथा िानेपानीको िालग बजेट 
हवलनर्ोजन गरी कार्य प्रारम्भ गररनेछ। सो कार्यको पुुँजी व्र्वस्थापनका िालग संघीर् सरकारसुँग अनदुान 
सहार्ता र नपगु रकम नगर हवकास कोर्सुँग ऋण सहार्ता माग गररनेछ। साथै सोहह स्थानमा थप 
जग्गा प्रालिको प्रकृर्ा समेत अस्घ बिाइनेछ।थप जग्गा प्रालिको िालग समेत बजेट हवलनर्ोजन गरेको छु 
। 

29 वडा कार्ायिर् भवन नभएका वडा हरुमा वडा कार्ायिर् भवन लनमायण प्रहक्रर्ा अस्घ बिाइनेछ . 
 

30 नगरपालिकाका गौरवका तथा िूिा आर्ोजनाहरु नगरपालिका, प्रदेश र संघीर् सरकारसुँगको साझेदारीमा 
िूिा पूवायधारका र्ोजनाहरुिाई अस्घ बिाइने नीलत लिइनेछ । 

31 र्स आ.व. 2077/078 मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनतगयत र्स नगरपालिका अनतगयत 
सूचीकृत भएका बेरोजगार जनशस्ि पररचािन गरी हवकास लनमायणको र्ोजनाहरु अस्घ बिाइन ेनीलत 
लिइनेछ । 

आलथयक हवकास तर्य  
 

32 कृहर् क्षेत्रमा नहवनतम प्रहवलधको प्रर्ोगका साथै कृहर् क्षते्रमा आधलुनहककरण, व्र्वसार्ीकरण र 
हवहवलधकरण मार्य त प्रलतस्पधायत्मक बनाई मर्ायर्दत पेशाको रुपमा स्थाहपत गराउन े नीलत अविम्वन 
गररनेछ। कृहर्िाई उत्पादनस्शि बनाउुँदै िालगनेछ र औद्योगीकरण मार्य त रोजगारीको लसजयना गरी 
आर् आजयनको हवश्वालसिो माध्र्मको रुपमा हवकास गररनेछ ।  

33 कृहर्मा आबद्ध कृर्कहरुको आर् आजयन वहृद्धका िालग उत्पादन क्षते्रका आधारमा बेमौर्मी तरकारी 
िेतीिाई प्रोत्साहन गररनेछ। सो का िालग आवश्र्क लसंचाई पूवायधारको हवकास तथा हवस्तार गररनेछ 
। 

34 कृहर् क्षेत्रका िालग अत्र्ावश्र्क मििाद, हवर्ाधी, चनु तथा तरकारी, अन्नबािी तथा र्िरू्िको हवउ 
वेनाय, कृहर् चनु इत्र्ादी को व्र्वस्था गने नीलतिाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

35 कृहर् पेशामा िागेका कृर्कहरुिाई प्राहवलधक तथा हवर्र्गत सल्िाह र सझुावहरु िेत बारी मै उपिब्ध 
गराउन कृहर् क्र्ाम्पसहरुको साझेदारीमा हवद्याथी प्रर्ोगात्मक कार्यक्रम पररचािन गरर कृहर् सेवा प्रदान 
गने नीलत लिईनेछ ।  

 

36 कृहर् उपजहरुको उत्पादन पिात संकिन तथा बजाररकरण कार्यका िालग नगरपालिकामा कृहर् उपज 
संकिन तथा बजार केन्ि र कोल्ड स्टोर को लनमायण गररनेछ। साथै कोदो र मकैको लबउ बैंक, 
बािीहरुमा िाग्ने रोगहरुको पररक्षणका िालग रोग परीक्षण ल्र्ाव (Plant Clinic) को व्र्वस्था लमिाइनेछ 
।  

37 कृहर्मा आइपने जोस्िम न्रू्लनकरण गरी कृर्किाई राहत प्रदान गनय र कृहर् बािीमा पनय सक्ने सम्भाव्र् 
क्षलतको न्रू्लनकरणका िालग कृहर् वािी बीमाको कार्यक्रम आगालम आलथयक बर्यबाट अस्घ बिाइनेछ । 
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38 कृहर् पेशािाई परम्परागत र जीवन लनवायहमूिी बाट व्र्वसाहर्कण तर्य  उन्मिु गनय नगरपालिका क्षते्र 
लभत्र ५०:५० प्रलतशत िागत साझेदारीमा कृहर् प्रबद्धयनका नवप्रवतयनकारी कार्यक्रम संचािन गने नीलत 
लिइनेछ । 

39 नगरलभत्र पशपुािनिाई व्र्वसार्ीकरण गरी मास ुतथा दगु्ध उत्पादनमा बहृद्ध गनय तथा हवलभन्न 
रोगहरुबाट हनुसक्ने सम्भाव्र् पशधुन क्षती न्रू्लनकरणका िालग पश ुबीमा कार्यक्रमिाई 
लनरन्तरता र्दइनेछ । 

40 नगरपालिका अन्तगयतका सबै वडाहरुमा पश ु सेवा प्राहवलधक मार्य त सेवा उपिब्ध 
गराइनेछ।पश ुस्वास््र् जाुँच घसु्म्त स्शहवर सञ्चािन गरर गोबर तथा रगत जाुँच गने कार्यिाई 
लनरन्तरता र्दइनेछ।साथै आवश्र्क और्धी तथा सामग्रीहरुको उपिब्धता सलुनस्ित गररनेछ ।  
 

41 कृलतम गभायधानको िालग लबज सेक्स सेिेक्ट लसमन तथा नाइरोजनको आपूतीको सलुनस्ितता 
गरी नश्ल सधुार, बोका हवतरण कार्यक्रम र महामारी लबरुद्ध िोप कार्यक्रम संचािनिाई 
लनरन्तरता र्दनइनेछ । 

पर्यटन 

42 नगर लभत्र रहेका हवलभन्न जातजाती, भार्ाभार्ी तथा धमय संस्कृतको समदुार्हरुको जातीर्, भाहर्क तथा 
धालमयक सांस्कृलतक सम्पदाहरुको पहहचान गरी प्रवद्धयन गने नीलत अंलगकार गररनेछ । 

43 नगरपालिकाको पर्यटकीर् संम्भाव्र्तािाई उजागर गनय तथा पर्यटन प्रबद्धयन गनय नगर स्तरीर् पर्यटन 
गरुु र्ोजना तर्ार गरी प्रचार प्रसार गररनेछ । 

44 आन्तररक पर्यटन प्रवद्धयनका िालग नगर लभत्रका नगरकोट, िुिीचौर, थामीडाुँडा, बदु्धपाकय  िगार्तका 
प्रमिु पर्यटकीर् गन्तब्र्हरुको पूवायधार हवकास गने नीलत लिईएको छ । 

45 पर्यटन प्रवद्धयनको िालग नगर क्षेत्र लभत्र थप पर्यटकीर् पदमागय लनमायण गररनेछ । िुिोचौर तथा 
थामीडाुँडामा भ्रू् टावर लनमायणको हवस्ततृ पररर्ोजना प्रलतवेदन कार्य सरुु भएकोमा आ.व. 2077/078  

मा लनमायण कार्य अस्घ बिाईनेछ,। 

 

 

 

 

सामास्जक हवकास तर्य   

िानपेानी 
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46 र्स नगरपालिकािाई एक घर एक धारार्िु बनाउने नीलत बमोस्जम हािसम्म 4160 घरधरुीमा एक 
घर एक धारा लनमायण सम्पन्न भएकोमा आगामी आलथयक वर्यमा कररव 3000 घरधरुीिाई एक घर 
एक धारार्िु बनाइनेछ । 

स्वास््र् 

47 स्वस्थ नगर, स्वस्थ नगरबासी,  स्वस्थ जीवन र स्वस्थ समाजका िालग स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ 
उपभोगमा जोड र्दइनेछ। स्वास््र् संस्थाहरूको पूवायधार र जनशस्ि हवकासमा जोड र्दई 
गणुस्तरीर् स्वास््र् सेवा सलुनस्ित गररनेछ। आधारभूत र आकस्स्मक स्वास््र् सेवाहरूमा सबैको 
पहुुँच सलुनस्ित गदै िलगनेछ। 

48 र्स नगरपालिकािे नगर लभत्रका मटुु रोग, क्र्ान्सर तथा मगृौिा रोग सम्बन्धी शल्र्हक्रर्ा 
गनुयपने हवरामीहरुिाई शल्र्हक्रर्ा गने समर्मा एक पटकको िालग प्रदान गदै आएको आलथयक 
सहर्ोग कार्यक्रमिाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

49 र्स नगरपालिकािे संचािन गदै आएको िोप तथा गभय जाुँच सेवािाई सरुस्क्षत र व्र्वस्स्थत 
गनय प्रत्र्ेक वडामा स्वास््र् सेवा केन्ि तथा िोप केन्ि लनमायण कार्य शरुु भैसकेको हुुँदा 
आवश्र्क बजेट हवलनर्ोजन गरी लनमायण कार्य सम्पन्न गररने छ ।  

50 गणुस्तररर् स्वास््र् सेवा प्रदान गनयका िालग नगरपालिका अन्तगयतका स्वास््र् संस्थाको भौलतक 
सधुार तथा थप हनुे संस्थाहरुको भौलतक पूवायधारहरुको िालग आवश्र्क बजेट व्र्वस्था गररएको 
छ । 

51 महहिा स्वास््र् स्वरं् सेहवकािाई सम्मान स्वरुप प्रदान गररदै आएको प्रोत्साहन भत्ता 
कार्यक्रमिाई लनरन्तरता र्दईनेछ । सूचीकृत स्वास््र् संस्थामा प्रसलुत सेवा लिने दलित तथा 
सीमान्तकृत महहिाहरुिाई थप प्रोत्साहन भत्ता र्दने व्र्वस्थािाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

52 कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पनय सक्ने सम्भाहवत मानवीर् क्षतीिाई मध्र्नजर गदै सत्तरी वर्य 
मालथका ज्र्ेष्ठ नागररक र अपािगता भएका व्र्स्िहरुको कोरोना बीमा गररने व्र्वस्था गररन े
छ ।  

53 लनशलु्क हवतरण गररने और्लध अभाव हनु नर्दन पर्ायि बजेटको व्र्वस्था लमिाईने छ । 

54 नगर अस्पताि लनमायणको काम र्सै वर्य शरुु भएकोमा आ.व. 20७७/0७८ मा लनमायण 
सम्पन्न गने िक्ष्र् लिइएको छ । 

55  नगरपालिका लभत्र काम गने गैर सरकारी सस्थाहरुसुँग समन्वर् गरी स्वास््र् सम्वन्धी 
कार्यक्रमहरु संचािन गररने छ । 
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56  आ.व. 2077/078 मा थप संचािन हनुे स्वास््र् संस्थाहरुमा आवश्र्क पने ल्र्ाव 
टेक्नीलसर्न, अक्जिुरी हेल्थ वकय र, अलसस्टेन्ट नसय लमडवाइहर्, कार्ायिर् सहर्ोगी िागार्तका 
जनशस्िको व्र्वस्थापन गररने छ । 

िेिकुद 

57 र्स नगरपालिकाको वडा नं. ७ स्स्थत महादेवस्थानको गेरुवा, नौलबसेमा नगरस्तरीर् िेि ग्राम लनमायणको 
िालग हवस्ततृ पररर्ोजना प्रलतवेदन तर्ार गररएकोमा िेि मैदान लनमायणका िालग प्रदेश सरकारसुँगको 
साझेदारीमा आ.व. 2077/078 मा लनमायण कार्य अगाडी बिाइनेछ छ ।  

58 र्स नगर अन्तगयतका हवद्यािर् तथा क्िबहरु बीच िेिकुद प्रलतर्ोलगता संचािन गने,  नगर बाहहर 
हनुे िेिकुद प्रलतर्ोलगतामा नगरको प्रलतलनलधत्व हनुे गरी प्रलतर्ोगरीहरु सहभागी हनुे व्र्वस्था लमिाइन े
तथा क्िवहरुिाई िेिकुद सामग्री उपिब्ध गराइने छ । 

59 स्वस्थ जीवनका िालग िेिकुद भन्न ेनारा सहहत हवद्यािर् स्तरमा िेिकुद प्रवद्धयनका िालग मेर्र कप 
िेिकुद प्रलतर्ोलगता संचािन गररनेछ । 

lzIff  

60 पररष्टकृत एवं मर्ायर्दत जीवन र सम्मालनत रोजगारी तथा उद्यम हवकासको महत्वपूणय माध्र्मका रुपमा 
रहेको स्शक्षा क्षेत्रिाई वैज्ञालनक, प्राहवलधक, व्र्वसाहर्क, सीपमूिक तथा रोजगारमूिक बनाउन 
गणुस्तरीर् स्शक्षामा जोड र्दइ प्रहवलधर्िु लसकाइ प्रकृर्ा िाग ुगदै िलगनेछ ।  

61 हवद्यािर् समार्ोजन तथा एकीकरणको कार्य िाई लनरन्तरता र्दइनेछ। 

62 कोरोना भाईरसको कारण स्शक्षा क्षेत्रमा परेको असर न्रू्लनकरणका िालग बैकस्ल्पक स्शक्षाका 
कार्यक्रमहरु संचािन गने नीलत लिईनेछ। 

63 hxfF ljBfyL{ ToxfF lzIfs eGg] sfo{qmdsf ;fy lzIfs Joj:yfkg tyf b/jGbL ldnfg sfo{nfO{ 

lg/Gt/tf lbOg]5 .  

64 सामदुाहर्क हवद्यािर्का बािकक्षा (१ र २) मा अध्र्र्न गने हवद्याथीहरुिाई र्दवा िाजाको 
व्र्वस्थािाई लनरन्तरता गररनेछ । 

65 नगरपालिकाको सामदुाहर्क हवद्यािर्हरुमा बािकक्षा देिी अंग्रजेी माध्र्ममा अध्र्ापन गराउन ेनीलत 
अनरुुप  अंग्रजेी पाठ्यपसु्तक उपिब्ध गराउने कार्यिाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

66 नगरपालिका लभत्रका हवद्यािर्हरुको कक्षा ३, ५, ८ र १० को परीक्षामा एकरुपता कार्म गनय उि 
कक्षाहरुको परीक्षा नगरपालिकाबाट संचािन गने व्र्वस्थािाई लनरन्तरता र्दुँदै कक्षा ४, ६, ७ र ९ 
को वाहर्यक परीक्षा पलन नगरपालिकाबाट संचािन गररनेछ । साथै नगरपालिका लभत्रका हवद्यािर्हरुको 
संचािनमा एकरुपता ल्र्ाउन शैस्क्षक क्र्ािेण्डर प्रकाशन गने व्र्वस्थािाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

67 नगरपालिकाबाट संगीत तथा किा (Music and Art) प्रस्शक्षक, र कम््र्टुर प्रस्शक्षकको लनर्सु्ि गरर 
सामदुाहर्क हवद्यािर्हरुमा हिामा पािो पािो गरी हवलभन्न हवद्यािर्मा गई स्शक्षक तथा हवद्यालथयहरुिाई 
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तालिम र्दने व्र्वस्था लमिाइने छ । साथै हवद्यािर्हरुमा अलतररि हक्रर्ाकिाप संचािनमा जोड 
र्दइनेछ । 

68 नगरपालिकालभत्रको सामदुाहर्क हवद्यािर्मा अध्र्र्न गने उत्कृि हवद्याथी छनौट गरी नगरस्तरीर् 
छात्रवलृत प्रदान गररनेछ । 

69 नगरपालिका क्षेत्र लभत्रको कस्म्तमा एउटा सामदुाहर्क हवद्यािर्िाई अपाङ् ग मैत्री तथा नमूना हवद्यािर्को 
रुपमा आगामी आ.व. 2077/078 लभतै्र हवकास गररनेछ । 

70 हवद्यािर्मा नर्ाुँ जनशस्ि लभत्र्र्ाउन ेउद्देश्र्िे आगामी आलथयक वर्यमा पलन 20 वर्य स्थार्ी सेवा अवलध 
परुा गरी 50 वर्य उमेर ननाघेको र अलनवार्य अवकाश हनु १ वर्य वाुँकी रहको स्शक्षकिे अवकाश 
लिन चाहेमा स्शक्षकिाई रु १ िाि नगद र प्रशंसापत्र सहहत सम्मान गररनेछ । 

71 हवद्यािर्मा कार्यरत हवद्यािर् सहर्ोगी, बािहवकास केन्िका सहर्ोगी कार्यकताय र हवद्यािर् 
कमयचारीहरुको समर् सापेक्ष न्रू्नतम पाररश्रलमत पगु्न ेगरी वहृद्ध गररनेछ । 

72 सामदुाहर्क हवद्यािर्मा तहगत प्रधानाध्र्ापक लनर्सु्ि गरी नगरपालिकासुँग सेवा करारको आधारमा 
प्रधानाध्र्ापक भत्तामा पलन वहृद्ध गररनेछ । 

73 सामदुाहर्क हवद्यािर्का प्रत्रे्क स्शक्षकको हातमा स्शक्षक डार्री र हवद्याथीको हातमा गहृकार्य डार्रीको 
व्र्वस्था गररनेछ । 

74 सामदुाहर्क हवद्यािर् मा.हव. र लन.मा.हव. मा स्शक्षा लनर्माविीिे तोके बमोस्जम न्रू्नतम स्शक्षक 
दरबन्दीको व्र्वस्थापन गररनेछ । 

75 हवद्याथी संख्र्ा कम भएका र नस्जकका हवद्यािर्िाई समार्ोजन तथा एकीकरण गरी िूिा हवद्यािर् 
(Big School) संचािनमा ल्र्ाइनेछ ।  

76 हवद्यािर्मा आवश्र्क पने भवन, कक्षाकोिा, िानेपानी, शौचािर्, घेराबार, बगैंचा लनमायण, हवज्ञान 
प्रर्ोगशािा, पसु्तकािर् र कम््रू्टर ल्र्ाबको क्रमश: लनमायण गररनेछ । 

77 आधारभतू तहमा स्थानीर् पाठ्यक्रम िागू गरी मात ृभार्ाको माध्र्मबाट आ.व. 2077/078 देस्ि 
पिनपािन शरुु गररनेछ । 

78 हवद्यािर्को पिनपाििाई वैकस्ल्पक पद्धती र हवलधका साथै अनिाइन माध्र्मबाट संचािन गनय सबै 
सामदुाहर्क हवद्यािर्मा इन्टरनेटको व्र्वस्था गररनेछ । 

79 हवद्यािर्को पिनपािनिाई सूचारु गनय कोरोना महामारी लनरन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम संचािन गररनेछ 
। 

80 उत्कृि हवद्यािर् तथा स्शक्षकिाई सम्मानको व्र्वस्थािाई लनरन्तरता र्दइनछे । 

81 नगरपालिकाको वडा नं ९ स्स्थत श्री डेडीथमु्का माध्र्लमक हवद्यािर्मा कृहर् तथा प्राहवलधक स्शक्षािर् 
स्थापना गरी पिन पािन शरुु गररनेछ।  

82 र्स नगरपालिका लभत्र उच्च स्शक्षा अध्र्र्न गनय चाहने महहिाहरुको िालग छोरी बहुारी स्शक्षा 
कार्यक्रम मार्य त छात्रवसृ्त्त प्रदान गररनेछ। 

jftfj/0f Joj:yfkg tkm{  
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83 gu/kflnsfsf ljleGg j8fx?df /x]sf k|d'v s[lif afnL x'g] cFflzvf]nf, s'GtfkmfF6, 

9fO6f/kmfF6, rfvf]nfkmfF6, 9fO{6f/, l;kf3f6, hf]uL6f/, Hjfg]6f/, xNb]6f/, sfdL6f/, cfFk3f/L, 

/fof]jf/L, /fDr]j]zL, u}x|Lv]t, 8'F8], af]S;], dfemL6f/, dh'jf led6f/, ;fG8L, 7'N8L, h}l;yf]s 

nufot tLg afnL nfUg] kmfF6df O{+6f pBf]u :yfkgf ug{ glbg] gLltnfO{ lg/Gt/tf lbOg]5 

. 

84 kmf]x/ Joj:yfkgsf] nfuL s'lxg] kmf]x/ pT;h{g :yndf g} Joj:yfkg ug{ hgr]tdf clea'l4 

ug]{ / gs'lxg] kmf]x/ Joj:yfkg ug{ Nof08kmLN8 ;fO6 lgdf{0fsf nflu k|f/lDes jftfj/0fLo 

cWoog / lj:t[t kl/of]hgf k|ltj]bg lgdf{0fsf k|lqmof cl3 al9;s]sf]n] Nof08lkmn ;fO{6sf] 

ef}lts k"jf{wf/ lgdf{0fsf nflu cfjZos ah]6sf] Joj:yf ul/g]5 . 

85 नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्मा वातावरण तथा हवपद् व्र्वस्थापन शािाको स्थापना गरी वातावरण 
सम्बस्न्ध कार्यहरुको संर्ोजन गररनेछ। 

86 नगरपालिकाका िालग आगजनी सुँग सम्बस्न्धत हवपद् न्रू्लनकरणका िालग र्स नगरपालिकािाई 
आवश्र्क दमकि संघीर् सरकार सुँग माग गने प्रहक्रर्ा अस्घ बिाइनेछ। 

87 र्ोहोरमैिा उत्पादन देिी व्र्वस्थापन स्थि सम्म सरुस्क्षत िुवानी का िालग क्िोज्ड रीपर र 
क्िोज्ड ट्याक्टर िररद गनयका िालग बजेट स्रोत व्र्वस्थापन गदै िलगनेछ। 

88 नगरपालिकाको भौगोलिक अवस्स्थलत अनरुुपको हवपद्का प्रकृलतका आधारमा नगरस्तरीर् हेजाडय 
म्र्ाहपि गररनेछ। 

राजस्व पररचािन तर्य  

89 आवश्र्कताको आधारमा करका दार्रािाई र्राहकिो बनाइ करका दरिाई समार्ानकुुि बनाइनेछ 
। करदाताको कर सचेतना अलभबहृद्ध मापयmत कर संकिन बिाउन सचेतनामूिक कार्यक्रम संचािन 
गररनेछ । कर प्रशासनिाई लमतव्र्र्ी र चसु्त बनाइनेछ । नगरपालिकािे िगाउने करहरु वडा 
तहबाट संकिन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

90 नगरपालिका लभत्र संचािनमा रहेका उद्योग, व्र्वसार् र होटिहरुिाई अलनवार्य रुपमा 
दताय/सूचीकृत गराई करको दार्रामा ल्र्ाउन ेकार्य लनरन्तरत रुपमा गररनेछ । 

91 कोरोना भाइरस संक्रमण लनर्न्त्रण तथा रोकथामका िालग घोर्णा गररएको बन्दाबन्दीको 
अवलधिाई मध्र्नजर गदै चाि ु आ.व. २०७६/0७७ को चैत्र देस्ि असार मसान्तसम्म 
(अस्न्तम चौमासीक) व्र्वसार् कर छुट र्दइनेछ।पसिे, उद्योगी व्र्वसार्ीहरुिाई केहह राहत 
हनुे अपेक्षा गदयछु। 

 

 

 

cfb/0fLo gu/ ;efsf ;b:oHo"x?, 
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92 िैंलगक समानता र महहिा सशस्िकरणको िालग िैंलगक हवभेदको अन्त्र् गरी समान हक 
स्थापना गने र िैंलगक क्षमता, श्रम, सीप र शृ्रजनािाई हवकासमा मूिप्रवाहहकरण गरी सामास्जक 
समानता सलुनस्ित गने नीलत अविम्बन गररनेछ ।  

93 बािबालिका संरक्षण, बािहवकास र बाि सहभालगता मार्य त बािबालिका हवरुद्ध हनुे सबै 
प्रकारका हवभेद शोर्ण दवु्र्यवहार र हहंसाको अन्त्र् गरी बािबालिकाको सवायङ् ण हवकासका 
िालग बाि मैत्री पररमाणात्मक िक्ष्र्को नीलत लिइनेछ । 

94 जेष्ठ नागररकको जीवन सहज, सरुस्क्षत र संरस्क्षत बनाइ सामास्जक संरक्षण र सरुक्षाको 
प्रत्र्ाभूती गनय सामास्जक न्र्ार्को नीलत अबिम्बन गररनेछ ।  

95 अपाङ् गता भएका व्र्स्िहरुको सबै िािे अलधकारको प्रत्र्ाभूत गदै समहिगत हवकासका िालग 
सहभालगतामूिक नीलत र अपाङ् ग मैत्री भौलतक पूवायधार हवकासमा जोड र्दइनेछ। नगरस्तरीर् 
अपािता पनुुःस्थापना तथा स्वरोजगार केन्ि स्थापना गररनेछ। 

96 सामास्जक सरुक्षा व्र्वस्थापन तथा व्र्स्िगत घटना दताय प्रणािीिाई प्रहवलधमैत्री र सरि 
बनाउनका िालग राहिर् पररचर्पत्र तथा पस्ञ्जकरण हवभागको समन्वर्मा संचालित अनिाइन 
प्रणािीिाई लनरन्तरता र्दनइनेछ । सामास्जक सरुक्षा भत्ता बैंहकि प्रणािी मार्य त हवतरण गने 
नीलतिाई अलनवार्य गररनेछ ।  

97 x/]s j8faf6 d[To'btf{ nufotsf k~hLs/0f ljj/0f k|To]s dlxgf gu/kflnsfsf] ;fdflhs 

ljsfz zfvfdf k7fpg'kg]{ Joj:yf ul/g]5 . k|To]s j8fdf ;fdflhs ;'/Iff eQf k|fKt ug]{ 

JolQmx? / d[To' ePsf JolQmx?sf] gfdfjln ;fj{hlgs ug'{ kg]{ Joj:yf ul/g]5 .+ 

98 नगरपालिका लभत्रको धालमयक तथा ऐलतहालसक सम्पदा, सावयजलनक सम्पस्त्त र सांस्कृलतक 
पक्षहरुको संरक्षण र सम्बद्धयन गररनेछ । 

99 नगरपालिकाद्धारा संचािन गररएका कार्यक्रम तथा र्ोजनाको संचािनमा पारदस्शयता कार्म गनय 
वडा तथा नगर तहमा सावयजलनक सनुवुाइ, िचय सावयजनीकरण तथा  सामास्जक परीक्षण कार्यिाई 
लनरन्तरता र्दइनेछ । 

100 प्रत्र्ेक वडामा टोि हवकास संस्थाहरुको गिन गरी टोि हवकास संस्था मार्य त हवकास लनमायण 
का कार्यहरु संचािन गने लनलत लिइनेछ। 

101 gu/kflnsf leq ;+rfng x'g] of]hgfx?df bf]xf]/f]kgf cfpg lbOg] 5}g . of]hgf ;+rfng 

ubf{ $ k|ltzt sG6]Gh]G;L / % k|ltzt dd{t ;Def/ sf]if sl§sf] Joj:yf ul/g]5 . 

102 gu/, j8f tyf :jf:Yo ;+:yfsf pTs[i6 sd{rf/L, lzIfs, ljwfno Joj:yfkg ;ldlt tyf 

/fd|f] sfd ug{] pkef]Stf ;ldltnfO{ ;Ddfg ug{] sfo{nfO{ lg/Gt/tf lbOg]5 .  

103 o; gu/kflnsf leq sfo{/t tyf sfo{qmd ;~rfngsf] nflu :jLs[tL dfu ug{ cfpg] 

ljleGg u}/ ;/sf/L ;+:yf, ;xsf/L, lghL tyf cGo ;+3;+:yfsf] sfo{qmdnfO{ lgwf{l/t 

dfkb08sf] cfwf/df :jLs[tL k|bfg u/L sfo{qmd ;~rfng ug{ lbg] tyf To:tf ;+3 ;:yf;+u 

ljsf;sf sfddf ;xsfo{ ug]{] gLlt lnOg]5 . o:tf ;+3 ;+:yfx?n] o; gu/kflnsf leq 
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;+rfng ug]{ aflif{s sfo{qmdx? clgjfo{ ?kdf o; gu/kflnsfsf] jflif{s gLlt tyf sfo{qmd 

/ ah]6df ;dfj]z u/fpg' kg]{ gLlt lnOg]5 . 

104 नगर हवकास कोर्सुँग भौलतकपूवायधार लनमायण को िालग श्रण लिइ स्रोत व्र्वस्थापन गने लनलत 
लिईनेछ। 

105 मसु्कान सहहतको सेवा भने्न भाविाई आत्मसात गरी नपा तथा अन्तरगतका कार्ायिर्हरु मार्य त 
सावयजलनक सेवा प्रवाह गररनेछ। 

106 नगरपालिका अन्तरगतका कमयचारीहरुका िालग सूचना प्रहवलध क्षमता अलभवहृद्ध कार्यक्रम 
संचािन व्र्वस्था गररनेछ। 

आदरणीर् नगर सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

107 ca d, gu/kflnsfsf] ;f]+r, nIo, p2]Zo, gLlt tyf sfo{qmd sfof{Gjgsf nflu cfly{s jif{ 

@)&&÷)&* sf] cfo, Joo, ah]6 ljlgof]hg / >f]tsf] Aoj:yfsf] of]hgf k|:t't ub{5' . 

108 cfly{s jif{ @)&&÷)&* sf] gLlt tyf sfo{qmd / ah]6 sfof{Gjog ug{ ? (@ s/f]8 @% 

nfv &( xhf/ &%! ljlgof]hg u/]sf] 5' . s"n ljlgof]lht ah]6 dWo] rfn" tkm{ ? $& 

s/f]8 ** nfv !* xhf/ *(! - %!=( k|ltzt_ / k"FhLut tkm{ ? $$ s/f]8 #& nfv ^) 

xhf/ *^) -$*=! k|ltzt_ /x]sf] 5 .  

109 cfufdL cfly{s jif{sf nflu cg'dfg ul/Psf] vr{ Joxf]g]{ >f]t dWo] ;+3Lo ;dfgLs/0f 

cg'bfgaf6 ? !! s/f]8 $* nfv, k|b]z ;dfgLs/0f cg'bfgaf6 ? ! s/f]8 ! nfv #* 

xhf/, ;+3Lo ;zt{ cg'bfgaf6 ? @@ s/f]8 () nfv, k|b]z ;zt{ cg'bfgaf6 ? ( s/f]8 

^& xhf/, cfGtl/s /fh:j cg'dfg ? !! s/f]8 #) nfv @ xhf/ &(!, lhNnf /fh:j 

afF8kmfF8 cGtu{t 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns ?= ! s/f]8, ;+3Lo ljefHo sf]ifaf6 /fh:j 

afF8kmfF8 cGtu{t k|fKt x'g] ? & s/f]8 &( nfv ^! xhf/ (^), gu/ ljsf; sf]ifaf6 C0f 

;xfotf ?= # s/f]8 %) nfv tyf ut cfly{s jif{sf] gub df}Hbft ? !* s/f]8 /x]sf] 5 

.  

110 cf=j= @)&&÷)&* sf] nflu cg'dflgt cfDbfgL, rfn" tyf k"FhLut vr{af6 ljlgof]lht 

vr{, sfo{qmd tyf of]hgfx?nfO{ cg';"rLdf /fvL ;f]xL adf]lhd :jLs[t ug{ k|:tfj u/]sf] 

5' .                                                   

 cfb/0fLo gu/ ;efsf ;b:oHo"x?,  

111 नगरपालिकाको मखु्र् प्रशासकीर् भवन लनमायण को िालग रु २ करोड हवलनर्ोजन गरेको छु। 
नगरपालिका लनमायण स्थिमा थप जग्गा प्रालिको िालग रु ६० िाि हवलनर्ोजन गरेको छु। 
त्र्सैगरी नगरपालिका भवन लनमायण स्थि सम्म पहुुँच मागय स्तरोन्नतीका िालग रु ५० िाि र 
िानेपानी व्र्वस्थापनका िालग रु ४० िाि बजेट हवलनर्ोजन गरेको छु। 

112 नगरपालिकाको बोक्से क्षेत्रमा ल्र्ाण्ड हर्ल्ड साईट लनमायणका िालग रु ५० िाि हवलनर्ोजन 
गरेको छु । 
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113 नगरपालिका लभत्र िानेपानीको सलुनस्ितता गनयका िालग एक घर एक धारा कार्यक्रमका िालग 
रु १ करोड रकम हवलनर्ोजन गरेको छु । 

114 नगरपालिकामा कृहर् बजार तथा कृहर् उपज संकिन केन्ि, स्शत भण्डार गहृ लनमायणका िालग 
रु ५० िाि रकम हवलनर्ोजन गरेको छु । 

115 नगरपालिकाको वडा नं. 7 स्स्थत कुन्तावेशी चोक पाकय  लनमायणका िालग रु ५० िाि रकम 
हवलनर्ोजन गरेको छु। 

116 सत्तरी बर्य मालथका नगरबासीहरुिाई कोरोना स्जवन हवमा गनय सहर्ोग गने गरी रु 12 िाि 
रकम हवलनर्ोजन गरेको छु । 

117 संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारसुँगको सहकार्यमा भूलम बैङ्क तथा श्रम बैङ्क स्थापना गरी बाुँझो 
जलमनमा व्र्ावसार्ीक कृहर् तथा पशपुािन कार्यक्रम संचािन गने र वनको संरक्षण गरी वन 
पैदावर उपज र वन पर्यटन प्रबद्धयन गरी वहृत्तर रोजगारी सजृनाका िालग रु ५० िाि 
हवलनर्ोजन गरेको छु । 

118 पूवायधार हवकास अन्तरगत सडक सञ्जाि स्तरोन्नलतका िालग रु २ करोड हवलनर्ोजन गरेको छु 
। 

119 एक थान रोिर तथा एक थान हरपर िररदका िालग रु १ करोड २० िाि रकम हवलनर्ोजन 
गरेको छु । 

120 अपाि पनुस्थायपना तथा स्वरोजगार केन्ि स्थापनाका िालग रु ५० िाि रकम हवलनर्ोजन 
गरेको छु । 

121 र्स नगरपालिकाको डेडीथमु्का मा हव मा कृहर् प्राहवलधक स्शक्षािर् संचािनको िालग िालग रु. 
५० िाि रकम हवलनर्ोजन गरेको छु । 

122 वैकस्ल्पक स्शक्षा कार्यक्रम, स्शक्षा हवकास, हवद्यािर् स्शक्षक तथा कमयचारी व्र्वस्थापनका िालग 
रु. ३ करोड ८० िाि रकम हवलनर्ोजन गरेको छु । 

123 स्वास््र् क्षेत्रको हवकासको िालग नगर अस्पताि लनमायण तथा संचािन र ल्र्ाब संचािन 
समेतको िालग रु. १ करोड रकम हवलनर्ोजन गरेको छु । 

124 सडक िगत कट्टाको िालग रु. २० िाि रकम हवलनर्ोजन गरेको छु । 

125 सडक हकनारमा रहेका हवद्यतु तथा टेलिर्ोनका पोि स्थानान्तरणका िालग रु २० िाि 
हवलनर्ोजन गरेको छु । 

126 कृहर् हवकास तथा कृहर् हवकास साझेदारी कार्यक्रमका िालग रु. १ करोड रकम हवलनर्ोजन 
गरेको छु । 

127 कोरोना भाइरस लनर्न्त्रण तथा व्र्वस्थापनका िालग रु. ८८ िाि रकम हवलनर्ोजन गरेको छु 
। 
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128 र्स नगरपालिकाको लडस्जटि नगर प्रोर्ाईि लनमायण का िालग रु.२० िाि रकम हवलनर्ोजन 
गरेको छु।कोलभड १९ बाट थिा परेको पर्यटन व्र्वसार्िाई पनुजायगतृ र्दगो बनाउन पर्यटन 
गरुुर्ोजना लनमायण गनय रु २० िाि हवलनर्ोजन गरेको छु। 

129 नगर न्र्ार्ीक सलमलत संचािनका िालग िालग रु. 20 िाि रकम हवलनर्ोजन गरेको छु । 

130 महहिा, बािबालिका, अपाि, दलित, ज्र्ेष्ठ नागररक, अल्पसंख्र्क नागररक िगार्तका िस्क्षत 
वगयको कार्यक्रम संचािनका िालग रु. ५० िाि हवलनर्ोजन गरेको छु । 

131 हवद्यमान हवपद् व्र्वस्थापन कोर्मा रु. 30 िाि रकम थप गने प्रस्ताव गरेको छु। 

132 चाि ुतथा प्रशासनीक िचय, राजश्व वाुँडर्ाुँड दाहर्त्व मा अस्घल्िो आ. व. को दाहर्त्व रु 1४ 
करोड, कर दाहर्त्व रु 4 करोड र समपूरक कोर्मा रु ४ करोड रकम हवलनर्ोजन गरेको छु 
। 

cfb/0fLo gu/;efsf ;b:oHo'x?, 

133 gu/kflnsfsf] cfly{s aif{ @)&&÷)&* sf] cy{ ;DalGw k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{sf] 

lgldQ :yflgo s/, z'Ns, b:t'/ / dxz'n ;+sng ug]{, 5'6 lbg] tyf cfo ;+sngsf] 

k|zf;lgs Aoa:yf ug{ g]kfnsf] ;ljwfgsf] wf/f @@* sf] pkwf/f -@_ adf]lhd d08gb]pk'/ 

gu/kflnsfsf] gu/ ;ef ;dIf cfly{s P]gsf] d:of}bf / ;f] sf] cg';"rLx? :jLs[tLsf nflu 

k]z u/]sf] 5' .  

134 d08gb]pk'/ gu/kflnsfsf] cfly{s aif{ @)&&÷)&* sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu ;l~rt 

sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sd ljlgof]hg ug{ g]kfnsf] ;+ljwfgsf] 

wf/f @@( sf] pk–wf/f -@_ adf]lhd d08gb]pk'/ gu/kflnsfsf] gu/ ;ef ;dIf ljlgof]hg 

P]gsf] d:of}bf / ;f] sf] cg';"rL :jLs[ltsf nflu k]z u/]sf] 5' . 

135 cfly{s jif{ @)&&÷)&* sf] gLlt, ah]6 tyf sfo{qmdsf] cleGg c+usf] ?kdf /x]sf] cfo 

Aoo, /fh:j tyf cg'bfg k|flKtsf] cg'dfg, sfo{If]qut Aoo cg'dfg, jflif{s ljsf; 

sfo{qmd, ;zt{ cg'bfgsf] sfo{qmd, jflif{s sfo{qmd sfof{Gjog of]hgfnfO{ cg';"rLdf /fvL 

k]z u/]sf] 5' .  

136 of] gLlt tyf sfo{qmd / ah]6 th'{df ubf{ ;xof]u  ug]{ ;DalGwt dGqfno, ljefu tyf 

cGo lgsfox?, k|d'v k|zf;sLo clws[t, gu/ ;Nnfxsf/, ;Dk"0f{ j8f cWoIfHo"x?, gu/ 

sfo{kflnsfsf ;b:o, gu/ ;efsf ;b:ox? / gu/kflnsfsf ;Dk"0f{ sd{rf/Lx? k|lt cfef/ 

k|s6 ub}{ ;kmn sfof{Gjogdf ;a}sf] k"0f{ ;xof]u k|fKt x'g] ljZjf; JoQm ub{5' . 

  

        wGojfb . 

6f]s axfb'/ tfdfª -jfO{jf_ 

gu/ k|d"v 


