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पञ्चदेवल ववनायक नगरपाललकाको नगर सभाको आठौं अमिवेशनमा नगर प्रमुख श्री अम्बिका 
चलाउनेद्वारा प्रसु्ति आ.व. २०७९/८० को वावर्िक नीवि िथा काययक्रम 

नगर सभाबाट पाररि भएको ममवििः २०७९/०५/१६ 
 

यस पञ्चदेवल ववनायक नगरपाललकाका उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगर सभाका सदस्यहरु, 
पञ्चदेवल ववनायक नगरपाललकाको नगर सभाको आठौं अधिवेशनमा यहााँहरु सबैलार्इ हार्दि क स्वागत गदइछु । 
 

पञ्चदेवल ववनायक नगरपाललकाको दोस्रो कायइकाल आधथिक वर्इ २०७९/८० को नीवत तथा कायइक्रम 
यस गररमामय नगर सभाको बैठकमा प्रस्तुत गनइ पाउाँदा मैले अत्यन्तै गौरवान्वित महसुस गरेको छु । वव.स. 
२०७९ साल वशैाख ३० गत ेसम्पन्न भएको स्थानीय तहको वनवाइचनबाट जनप्रवतवनधिको रुपमा चुवनएर आगामी 
५ वर्इका लावग दोस्रो स्थानीय सरकारको नेतृत्व गने सुनौलो अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौं । सवइप्रथम, यस 
अवसरका लावग हामीलार्इ मतदान गरी वनवाइधचत गनुइहुने आदरणिय पञ्चदेवल ववनायक नगरवासी आमाबुवा, 
दाजुभार्इ, र्ददीबर्हनीहरु लगायत सबैमा हार्दि क आभार व्यक्त गदइछु । यसै अवसरमा देशको स्वतन्त्रता, 
नेपालको सावइभौधमकता, राधिय र्हत, भौगोललक अखण्डता, लोकतन्त्र र जनलजववकाका लावग भएका ववधभन्न 
ऐवतहालसक जन-आन्दोलनहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सगइ गनुइ हुने सम्पूिइ ज्ञात-अज्ञात शर्हदहरुप्रवत समते 
भावपूिइ श्रद्धाञ्जली अपइि गदइछु । साथ,ै ती ऐवतहालसक आन्दोलनहरुको नेतृत्व गने अग्रजहरुप्रवत पवन उच्च 
सम्मान व्यक्त गदइछु । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोलजम स्थानीय तहले असार १० गते नै नीवत तथा कायइक्रम र 
बजेट नगर सभामा पेश गरी असार मसान्तधभत्रै पाररत गनुइपने कानुनी व्यवस्था भएतापवन हाम्रो कायइकालको 
पर्हलो वर्इ ववववि कारिबस हामी केही थोरै समय र्िलो हुन पुगेका छौं । यसका लावग पञ्चदेवल ववनायक 
नगरवासी लगायत सम्बन्धित सबैसमक्ष हामी क्षमाप्राथी छौं ।  

संघीय लोकतान्वन्त्रक गितन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा र्दगो शान्वन्त, सुशासन, ववकास र 
समृधद्धको आकांक्षा पूरा गनइ नेपालको संवविान जारी भई संघीयता कायाइियनमा अगाडी बर्िरहेको र हामीले 
स्थानीय सरकारको दोस्रो कायइकालको नेतृत्व गरररहेका छौं । नेपालको संवविानले स्थानीय तहको लावग 
एकल अधिकारहरु र पन्ध्र प्रकारका साझा अधिकारका सूची वनिाइरि गरेको व्यहोरा यहााँहरु सबैलाई जानकारी 
गराउन चाहनु्छ । वनिाइररत सूचीको अधिनमा रही स्थानीय तहले आवश्यक कानुनहरुको वनमाइि गरी संघीय 
सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मागइवनदेशन बमोलजम ववद्यमान समस्या र चुनौतीहरुलाई पार लगाउाँदै 
स्थानीयस्तरमा ववकास र समृधद्धको महत्त्वपूिइ अधभयानमा हामी सबै जनप्रवतवनधिहरु एक आपसमा सहकायइ 
गदै अगाडी बढ्नुपने आवश्यकता देणखन्छ ।  

हाम्रो नगरपाललकाको शान्ती, सन्तुललत ववकास, सुिार र समृधद्धका लावग नेपालको संवविान, प्रदेश र 
स्थानीय कानुनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको प्रचलन गनइ तथा कानुनतः वनदेलशत काम, कतइव्य र दाधयत्व वनवाइह 
गनइ हामी प्रवतबद्ध छौं । आन्तररक सुशासन र सबल प्रशासनको ववकासबाट हामीले अख्तियार गरेको नीवत तथा 
कायइक्रमहरुको प्रभावकारी कायाइियन हुने भएकाले यो नीवत तथा कायइक्रम त्यसतर्इ  नै वनदेलशत रहेको छ। 
जनतासाँग प्रत्यक्ष सम्बि र सम्पकइ  रहने वडा कायाइलयहरुको क्षमता ववकास, श्रोत सािनमा वृधद्ध र प्रिालीको 
ववकास गने नीवत अवलम्बन गनइ प्रस्ताव गररएको छ। लशक्षा, स्वास्थ्य, कृवर्, पयइटन, रोजगारी, उद्यमलशलता, 
सामालजक ववकास, युवा तथा खेलकुद, भौवतक पूवाइिार ववकास, सावइजवनक यातायात, खानेपानी तथा 
सरसर्ाई, ववपद् व्यवस्थापन, न्याय वनरुपि, मानव अधिकार प्रवद्धइन जस्ता ववर्यगत के्षत्रहरुका लावग ववशेर् 
नीवत तथा कायइक्रम प्रस्ताव गरेको छु । चालु आधथि क वर्इको लावग प्रस्ताववत नीवत तथा कायइक्रमको प्रभावकारी 
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कायाइियन गनइ आम नगरवासी आमाबुवा, दाजुभाई तथा र्ददीबर्हनीहरु, क्रक्रयालशल राजनैवतक दलहरु र सबै 
पेशा, व्यवसायमा आबद्ध महानुभावहरुको सहयोग, समिय र सहकायइ रहने कुरामा म ववश्वस्त छु। 
 

अब म पञ्चदेवल ववनायक नगरपाललकाको आधथिक वर्इ २०७९/८० को नीवत तथा कायइक्रम यस नगर सभाको 
बैठकमा प्रस्तुत गने अनुमवत चाहनु्छ ।  
(क) सामालिक ववकासिर्य िः 

१. लशक्ािः- 
 लशक्षामा सबै नागररकहरुको पहुाँच सुवनश्चित गररनेछ । 
 गुिस्तरीय लशक्षाका लावग शैलक्षक के्षत्रमा गररदै आएका क्रक्रयाकलापहरुलाई थप व्यवख्तस्थत गरी 

सुिार गदै लवगनेछ र नगर स्वयंसेवक लशक्षकलाई समेत आवश्यकता अनुसार  व्यवस्थापन 
गररनेछ । 

 नगरधभत्रका हरेक ववद्यालयहरुमा ववद्याथीहरुको अवतररक्त के्षत्रमा टेवा पुग्ने उद्देश्यले अवतररक्त 
क्रक्रयाकलापहरु सञ्चालन गररनेछन् । 

 जनप्रवतवनधि, अधभभावक, लशक्षक र ववद्याथी वबच शैलक्षक गुिस्तर अन्तरक्रक्रया कायइक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । 

 ववद्यालयमा ववद्याथीहरुलाई लसकाईमा सहज पगु्ने उद्देश्यले लशक्षक तथा बालववकास 
लशक्षकहरुलाई ताललमको व्यवस्था गररनेछ । 

 ववद्यालयका प्रिानाध्यापकहरुको प्रत्येक मर्हनाको १ पटक मालसक बैठक बसी ववद्यालयको 
शैलक्षक गुिस्तर सम्बिी समीक्षा गररनेछ । 

 मेयर कप, रािपवत रवनङ्ग लशल्ड खेलकूद प्रवतयोवगताका लावग बजेट वववनयोजन गररएको छ ।  
 क्रकशोर, क्रकशोरी स्वास्थ्यमैत्री बनाउन 'ववद्यालय स्टार् नसय काययक्रम' यसै वर्इबाट सञ्चालनमा 

ल्यार्नेछ । 
 कक्षा ४ र ५ को स्थावनय पाठ्यक्रम वनमाइि गररनेछ र कक्षा १, २ र ३ को पाठ्यक्रम छपाई कायइ 

अगाडी बिाईनेछ । 
 नगरपाललकाख्तस्थत माध्यधमक तहमा उतृ्कष्ट हुन े५ जना ववद्याथीलाई उच्च लशक्षा अध्ययनको लावग 

सहयोग गररनेछ । 
 ववद्यालय अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा जोड र्दर्नेछ र मूल्याङ्कन अनुगमनको आिारमा शैलक्षक 

गुिस्तर वृद्धी गने प्र.अ. र लशक्षक कमइचारीलाई प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था गररनेछ । 
 ववद्याथीको लसकाईमा सहज पुग्ने उद्देश्यले लशक्षकहरुलाई नयााँ पाठ्यक्रम प्रबोधिकरि ताललम, 

लेखा, सावइजवनक खररद र IEMIS सम्बन्धि ताललमको व्यवस्था गररनेछ । 
 ववद्याथीहरुको र्दवा खाजामा टेवा पुग्ने उद्दशे्यले भान्छाघर वनमाइि नभएका ववद्यालयमा आवश्यकता 

अनुसार नयााँ भान्छाघर वनमाइि र ममइत गररनेछ । 
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 बालववकास केन्द्रहरुको सुदृर्िकरि अधभयानको थालनी गदै प्रत्येक वडामा १ वटा नमूना 
बालववकास केन्द्र बनाईनेछ । 

 युवा सशक्तीकरि र युवा सचेतना कायइक्रम सञ्चालन गररनेछ । 
 नगरपाललका धभत्रका १२ वटा माध्यधमक ववद्यालयमा 'पढ्दै कमाउँदै काययक्रम' सञ्चालन गररनेछ 

। साथै माध्यधमक ववद्यालयहरुका सबै ववद्याथीहरुलाई अवनवायइ 'एक ववद्याथी, एक र्लरू्ल 
मबरुवा' रोप्न ेकायइक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 नगर लशक्षा सधमवतलाई थप प्रभावकारी बनाउाँदै लशक्षाको चौतर्ी ववकासका लावग आवश्यक 
कायइक्रम तय गररनेछ । 

 नगर लशक्षा योजना वनमाइि गररनेछ । 
 आवश्यक कायइववधि बनाई नगरस्तररय खेलकुद ववकास सधमवत गठन गररने छ । साथै सम्पूिइ 

ववद्यालयहरुमा आवश्यकताका आिारमा खेलकुद सामाग्री उपलब्ध गरार्नेछ ।  
 युवाहरुको अथइपूिइ सहभावगता हुने गरी युवा ललक्षत कायइक्रमहरु सञ्चालन गररनेछन् । 

२. स्वास्थ्यिः- 
 आिारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट न्युनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्डको आिारमा वनःशुल्क स्वास्थ्य 

सेवा प्रदान गररने छ । 
 मर्हला स्वास्थ्य स्वयंसेववकाहरुको प्रोत्साहन भत्तालार्इ वनरन्तरता र्दर्इने छ । 
 स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप व्यवख्तस्थत र प्रभावकारी बनाउन कमइचारीहरुलाई क्षमता ववकास 

ताललमको प्रबि गररनेछ । 
 आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्थालार्इ मध्यनजर गरी ग्राधमि अल्ट्रासाउण्ड कायइक्रमलार्इ थप 

प्रभावकारी बनाउन थप स्रोत सािनको व्यवस्था गरी पररचालन गररनेछ । 
 यस पञ्चदेवल ववनायक नगरपाललकामा सुनौला १००० र्दनका मर्हला र बालबाललकाको 

स्वास्थ्यलार्इ ध्यानमा राखी पोर्ि कायइक्रमलार्इ अझै प्रभावकारी बनार्इने छ । 

 नगरपाललका धभत्र रहेका स्वास्थ्य संस्था तथा बधथि ङ् सेन्टरहरुको गुिस्तर सुिार गनुइका साथ ै
नगरपाललकामा गुिस्तरीय और्धि भण्डारिको व्यवस्था गररने छ । 

 नगरपाललकाको सबै जनतालार्इ समेटे्न गरी ववधभन्न स्थानहरुमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर‚स्तन 
क्यान्सर‚आङ् खस्ने, आाँखा‚नाक‚कान‚घााँटी सम्बन्धि र ४० वर्इ माधथका नागररकहरुको 
रक्तचाप र वपसाब तथा रगतमा ग्लुकोजको मात्रा जााँच गनइ ववधभन्न स्वास्थ्य लशववरहरु सञ्चालन 
गरी उपचारको प्रवि धमलार्इने नीवत ललर्इने छ । 

 यसै वर्इ वडा नं. ९ को भाटगाउाँ, वडा नं. ८ को बोहरागाउाँ र वडा नं. ३ को आिारभुत स्वास्थ्य 
चौकीमा बधथि ङ्ग सेन्टर सेवा सञ्चालन गररनेछ । 

 नगरपाललका स्वास्थ्य सेवाको पहुाँचबाट बार्हर रहेका ववकट बस्तीहरु (बाने्न, कोशेडी र तुवइन जस्ता 
अन्य ठाउाँहरु) मा सामुदाधयक स्वास्थ्य र्काईको लावग पूवाइिार वनमाइि कायइको थालनी गररनेछ । 
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 गभइवती मर्हलाहरुलाई अत्यावश्यक प्रसुती सवेाका लावग ररर्र गनुइपरेमा लजल्लाधभत्र वनःशुल्क 
एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गररनेछ । साथै लजल्ला बार्हर ररर्र गनुइपने अवस्थामा रािपती मर्हला 
उत्थान कायइक्रममार्इ त हेललकप्टर सेवाका लागी पहल गररनेछ ।  

 नगरपाललकामा सञ्चाललत एम्बुलेन्स सेवालाई थप व्यवख्तस्थत तथा प्रभावकारी बनार्नेछ । । 

 नगरपाललकामा एम्बुलेन्सको थप व्यवस्थापनका लावग भारवतय राजदुतावासमा प्रस्तावना पेश गरी 
मागका लावग ववशेर् पहल गररनेछ । 

 रेवबज‚सपइदंश र्इन्फ्लुन्फ्जा‚बडइलुसम्बन्धि चेतनामुलक कायइक्रम सञ्चालन गरी उपचारको प्रवि 
धमलार्इने वनवत ललर्नेछ । 

 कोधभड-१९ ववरुद्धको खोपलार्इ प्रभावकारी बनार्इ कोधभड-१९ खोप युक्त नगरपाललका बनार्इने छ । 

 यस नगरपाललकामा खोप भण्डारिमा समस्या देणखएको हुाँदा सोको व्यवस्थापनका लावग ILR 
र्ड-क्रिजको व्यवस्थापन गररने छ । 

 आफ्नो कायइके्षत्रमा उतृ्कष्ट मर्हला स्वास्थ्य स्वयंसेववकालाई सम्मान गररनेछ । 

 ल्याब सेवालार्इ व्यवख्तस्थत तथा गुिस्तररय बनाउन नयााँ मार्क्रोस्कोपहरु खररद गरीनेछन् । साथै 
ल्याब सेवा सुचारु नभएका वडाहरुमा आवश्यक सामाग्री खररद सर्हत ल्याब सेवा सञ्चालन 
गरीनेछ । 

 आमा समूहको बैठकका लावग सञ्चाललत खाजा कायइक्रमलार्इ वनरन्तरता र्दर्एको छ । 

 र्दघइ रोगी, मेरुदण्ड, क्यान्सर, मृगौला, पाठेघर र मुटु सम्बिीका वबरामीहरुलाई आधथि क सहायता 
प्रदान गने कायइक्रमलाई वनरन्तरता र्दर्नेछ । 

 नेपाल सरकारको वनिइय बमोलजम नगरपाललकाको वडा नं. २ मा वनमाइिाधिन १० शैयाको 
अस्पतालको काम आवश्यक जग्गा खररद गरी द्रतु गवतमा अगाडी बिाउन पहल गररनेछ । 

 योग लशक्षालाई ववशेर् प्राथधमकता र्दर्नेछ र योग लशववरहरुको सञ्चालन गररनेछ । 

 ज्येष्ठ नागररक र सुनौला १००० र्दनका आमाहरुको पोर्ि सुिारका लावग आवश्यक आयुवेर्दक 
और्धिहरु ववतरि कायइलाई वनयधमत गरी वडा नं. ४, ५, ६, ७, ८ र ९ मा आयुवेर्दक लशववर 
सञ्चालन गररनेछ । 

 वाथका रोगीहरुलाई पूवइकमइमार्इ त सञ्चालनमा रहेको उपचार पद्धतीलाई वनयधमत सञ्चालन 
गररनेछ । 

बहुके्त्रीय पोर्ण योिनािः 
 आवश्यक कायइयोजना बनाई नगरपाललकालाई ५ वर्इधभत्र पोर्िमैत्री स्थानीय शासन भएको 

पाललकाको रुपमा ववकास गनइ ववशेर् जोड र्दर्नेछ ।  
 यसै वर्इ वडा नं. १, २, ३ र ४ मा बालमैत्री वडा बनाउनका लावग आवश्यक कायइक्रमहरु सञ्चालन 

गररनेछन् । 
 सुनौला हजार र्दनका आमा तथा बालबाललका र क्रकशोरीहरुको पोर्ि सुिारका लावग बहुक्षेत्रीय 

पोर्ि योजना कायइक्रमलाई वनरन्तरता र्दई थप व्यवख्तस्थत गरी सञ्चालन गररनेछ । 
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 सुते्करी आमाहरुको पोर्ि सुिारका लावग मर्हलासाँग उप-प्रमुख कायइक्रम मार्इ त सुते्करी भएको 
३५ र्दनधभत्र पोर्ि सामग्रीहरु ववतरि गने कायइलाई थप व्यवख्तस्थत गरी वनरन्तरता र्दर्नेछ । 

 'एक घर, एक करेसाबारी' को अधभयान मार्इ त हरेक सुनौला हजार र्दनका घरपररवारमा 
अवनवायइ करेसाबारी वनमाइि गने र वावर्िक रुपमा हरेक घरपररवारमा एक र्लरु्लको वबरुवा 
अवनवायइ रोप्ने कायइको थालनी गरी पोर्ि तथा खानपानमा सुिार गदै लवगनेछ । 

 पशुपंक्षीजन्य स्रोतको उपभोग बिाउनका लावग ववशेर् कायइक्रमहरु सञ्चालन गररनेछन् । 
 नगरपाललकामा शुद्ध खानेपानी र सरसर्ाईको अधभयानलाई ववशेर् महत्वकासाथ सञ्चालन गरी 

नागररकको स्वास्थ्य तथा पोर्ि अवस्थालाई सुिार गदै लवगनेछ । 
३. लैंमगक समानिा िथा सामालिक समावेशीकरण र लक्षक्ि काययक्रमहरुिः 
 मर्हलाहरुलाई आत्मवनभइर बनाउन, व्यवसाधयक र र्हिं सामुक्त बनाउन ववधभन्न सचेतनामुलक 

कायइक्रमहरु सञ्चालन गररनेछन् । 
 बहुवववाह, बालवववाह, घरेलु र्हिं सा, बलात्कार र यौन दुव्यइवहारबाट र्हिं सामा परेका मर्हलाहरुको 

कानुनी परामशइ, आधथिक सहायता, व्यवसाधयक ताललम र सुरलक्षत आवास गृहमा बसाउने कायइका 
लागी आवश्यक सहयोग गररनेछ । 

 बालवववाह, बहुवववाह, बालश्रम, मर्हला र्हिं सा र जावतय छुवाछुत जस्ता सामालजक ववकृतीहरु 
न्यूवनकरिका लावग सचेतनामूलक कायइक्रमहरु सञ्चालन गररनेछन् । 

 बालक्लब तथा बालसञ्जालको क्षमता ववकास गरी बालसहभावगताको सुवनश्चितता गररनेछ । 
 आमाबाबुववर्हन नगरवासी बालबाललकाको संरक्षिका लावग ववशेर् कायइक्रम सञ्चालन गररनेछ । 
 बालबाललका ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहमा बाल अधिकार सधमवत गठन गरी 

पररचालन गररनेछ । लैंवगक र्हिं सा वनवारि कोर् र बालकोर्को रकम वृधद्ध गरी पररचालन गररनेछ 
। 

 ज्येष्ठ नागररक धमलन केन्द्रमा र्दवा खाजाको व्यवस्था गररनेछ । 
 बाललका तथा क्रकशोरी सशवक्तकरिको लावग रेर्डयो बहस कायइक्रम, राधिय बाल र्दवस, 

अन्तराधिय बाल र्दवस र बाललका र्दवसमा बालबाललका सम्बिी ववववि कायइक्रमहरु सञ्चालन 
गररनेछन् । 

 बालमैत्री स्थानीय तह र बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोर्िा गनइ आवश्यक कायइक्रम सञ्चालन 
गररनेछ । 

 अपाङ्गता भएका व्यवक्त तथा अधभभावक दुबैका लावग लसप ववकास ताललम र स्याहार सम्बिी 
ताललम सञ्चालन गररनेछन् साथै अपाङ्ग व्यवक्तहरुका लावग आवश्यक सहायता सामाग्रीहरु 
वनःशुल्क ववतरि गररनेछन् । 

 अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुलाई र्डलजटल प्रववधिमार्इ त अपाङ्गता पररचय पत्र ववतरि गररनछे । 
 एच.आर्इ.भी. वपर्डत ART सेवा ललने वबरामीहरुलाई यातायात खचइ उपलब्ध गरार्नेछ । 
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 सामालजक सुरक्षा भत्ता नपाउने 'ग' र 'घ' वगइका अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुलाई वावर्िक रु.६०००/- 
का दरले प्रदान गररदै आएको उपचार खचइलाई वनरन्तरता र्दर्नेछ ।  

 एकल मर्हलाका लावग आयआजइन र लसपमुलक कायइक्रमको व्यवस्था गररनेछ । 
 दललत समूदायको परपरागत लसपको संरक्षि र सम्वद्धइन गनइ आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररएको 

छ । 
 दललत वगइका लावग व्यवसाधयक लसपमुलक ताललम सञ्चालन गरी परम्परागत लसपलाई 

व्यवसायमा पररित गराउन प्रोत्साहन स्वरुप बजेटको वववनयोजन गररएको छ । 
४. खानेपानी िथा सरसर्ाईिः 
 नगरपाललकामा खानेपानीको समस्या भएका ववनायक बजार, कुईका, काललकास्थान र लयााँटी 

जस्ता ठाउाँहरुमा हेख्तिटास संस्थासाँगको साझेदारीमा केही योजना यसै वर्इ सम्पन्न गने र बााँकी 
योजनाहरु क्रमागत रुपमा बजेट वववनयोजन गरी सम्पन्न गररनेछन् ।  

 नगरपाललकाको केन्द्रमा रहेको ववनायक बजारको सरसर्ाईका लावग सर्ाई कमइचारी (स्वस्वपर) 
हरुको व्यवस्था गरी सर्ा बिार बनाउन पहल गररनेछ । 

 'सर्ा घर, स्वस्थ नागररक', को अविारिाअनुरुप सरसर्ाईयुक्त नगरपाललका बनाउन रिनीवत 
तय गररनेछ। 

५. िाममिक िथा साँसृ्कविकिः 
 सााँचुल्ला मन्दन्दर वनमाइि कायइ पूिइरुपमा सम्पन्न गररनेछ । 
 नगरपाललकाको पर्हचानको रुपमा रहेको ववनायक बजारको पञ्चदेवल के्षत्रको संरक्षिका लावग 

आवश्यक पूवाइिार वनमाइि गरी शान्ती पाकइ समेतको रुपमा ववकलसत गररनेछ । 
 परम्परागत पञे्चबाजा, मारुनी, भूवो, होरीजस्ता पवइहरु र अन्य स्थानीय मेला, मौललक कला, 

संसृ्कतीको संरक्षि, सम्वद्धइन तथा प्रवद्धइन गनइका लावग आवश्यक बजेट वववनयोजन गररएको छ । 
 नगरपाललकाका िाधमिक, सांसृ्कवतक तथा अन्य पयइटक्रकय सम्पदाहरुको सरंक्षि, सम्वद्धइन तथा 

प्रवद्धइन गने नीवत समेत अवलम्बन गररनेछ । 
(ख) आमथिक ववकासिर्य िः 

१. कृवर्/भुममसुिार िथा पशुपालन, सहकारी, वनलि क्ेत्र िथा गरीमब वनवारणिः 
 कृवर् र पशु कायइक्रम अन्तगइत अनुदान र्दने गरेका कायइक्रमहरुको वनरन्तरता र्ददै थप 

व्यवख्तस्थतरुपमा सञ्चालन गनइको लावग आवश्यक कायइववधि बनाएर अगार्ड बिार्नेछ । 
 सबै वडाहरुमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी आाँप, कागती, अनार, ओखर, रटमुर लगायतका 

र्लरु्लका वबरुवाहरु मागका आिारमा व्यवसाधयक खेती गने क्रकसानहरुलाई ७०% अनुदानमा 
उपलब्ध गरार्नेछ । 

 नगरका ववपन्न र बेरोजगार युवाहरुलाई ववधभन्न वनकायको साझेदारीमा सञ्चालन गररन े
व्यवसाधयक ताललमहरुलाई वनरन्तरता र्दर्ने साथै ताललम प्राप्त युवा र मर्हलाहरुको लावग थप 
स्तरोन्नवतका कायइक्रमहरु सञ्चालन गररनेछन् । 
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 सुते्करी आमासँग उप-प्रमुख काययक्रम अन्तगइत सबै गभइवती मर्हला तथा सतेु्करी आमाहरुको 
अवनवायइ करेसाबारी बनाउने नीवत अन्तगइत सबै आमाहरुलाई तरकारीको वबउ वनःशुल्क ववतरि 
गररनेछ । 

 कृवर्जन्य उत्पादन बिाउन र कृवर्लाई व्यवसाधयक बनाउन यो वर्इ नगरपाललकाका सबै वडाहरुमा 
माटो परीक्षि लशववर सञ्चालन गररनेछ । 

 "कृवर्मा उद्यमशीलिा, आिको आवश्यकिा", भने्न नाराका साथ कृवर्को आिुवनकीकरि तथा 
औद्योवगकीकरिका लावग कृर्क तथा उद्यमीहरुको क्षमता अधभवृधद्ध गररनेछ । 

 कृवर् तथा पशुपालन व्यवसायको जोणखम न्यूनीकरिका लावग बाली तथा पशु वबमा कायइक्रमहरु 
सञ्चालन गररनेछन् । उन्नत कृवर् बाली सम्बिी जानकारी, नयााँ प्रववधि प्रयोग, कृर्क अध्ययन 
तथा अनुभव भ्रमि जस्ता लसजइनात्मक कामहरु सञ्चालन गररनेछन् ।  

 तरकारी र र्लरु्लको थोकबजार सञ्चालन गनइ ववनायक बजारमा एक "िरकारी िथा र्लरु्ल 
संकलन केन्द्र" सञ्चालन गररनेछ । 

 नगरपाललकाको वडा न.३ ववनायकमा 'मसला ववकास काययक्रम' अन्तगइत मनेगााँउ र मुसेगडामा 
बेसारखेती र अदुवा खेतीको लावग प्रोत्साहन गररनेछ । 

 व्यवसाधयक तरकारी उत्पादनका लावग नगरपाललका के्षत्रका सम्भाववत ववधभन्न ठाउाँहरुलाई तरकारी 
पकेट के्षत्रको  रुपमा ववकास गररनेछ । 

 कृवर् उत्पादनको प्रवद्धइन र बजारीकरिका लावग नगरस्तररय कृवर् मेला प्रदशयनी को आयोजना 
गररनेछ । 

 कृवर् उपजलाई बिावा र्दन कृवर् पकेटमा आबद्ध भई उतृ्कष्ट कृवर् उत्पादन गने कृर्कलाई सम्मान 
गरीनेछ । 

 कृर्क/कृवर् समुहको मागको आिारमा साना लसाँचाई, प्लान्विक पोखरी, थोपा लसाँचाई वनमाइि 
गररनेछ र कृवर् यान्त्रीकरिका लावग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

 रैथाने बाली प्रवद्धइनका लावग जनचेतनामुलक कायइक्रम गरी कृर्कहरुलाई सुसुधचत गरीनेछ । 
 सेवा प्रवाहमा सुिार ल्याउन तथा कृर्कलाई पहुाँचमा ल्याउनका लावग पञ्चदेवल ववनायक 

नगरपाललकाका सबै वडाहरुमा कृर्क समुह गठन गरी पररचालन गररनेछन् । 
 क्रकसान सूचीकरि कायइक्रमलाई वनरन्तरता र्दई कृवर् तथ्याङ्क अद्यावधिक गररनेछ । 
 पशुपालन गने कृर्कहरुको व्यावसाधयक उत्पादकत्व बिाउन पशुसेवा धचक्रकत्सकको व्यवस्था 

गररनेछ । 
 बाख्रापालन व्यवसायको उत्पादकत्व बिाउन तथा नश्ल सुिारका लावग यसै वर्इदेणख बाख्रामा 

कृक्रत्रम गभाइिान कायइक्रम सुरु गररनेछ । 
 बाख्रापालनको राम्रो सम्भावना रहेको यस नगरपाललका के्षत्रधभत्रका व्यवसाधयक बाख्रापालक 

क्रकसानहरुलाई अनुदान उपलब्ध गरार्नेछ । साथै कृवर् कजाइ ललएका क्रकसानहरुको ब्याज 
महसुल अनुदान कायइक्रमका लावग समिय गररनेछ । 

 मध्यपहाडी राजमागइसाँग जोर्डएका वडा नं. १, २ र ३ मा डेरी व्यवसायको राम्रो सम्भावना भएकाले 
दुग्ध प्रवद्धइनका लावग भैंलसपालन सम्बिी कायइक्रमहरु सञ्चालन गररनेछन् । 
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 सेवाको पहुाँचबाट टािा रहेका वडाहरुमा वनःशुल्क पशु स्वास्थ्य लशववर कायइक्रमलार्इ वनरन्तरता 
र्दर्नेछ । 

 प्रिानमन्त्री रोजगार कायइक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्य ववकास वनमाइि योजनासाँग समते 
ववकास साझेदारी गरी र्दगो ववकास र र्दगो रोजगारी लसजइना गने नीवत अवलम्बन गररनेछ । 

 प्रिानमन्त्री रोजगार कायइक्रममार्इ त युवाहरुलाई न्यूनतम १०० र्दनको थप रोजगारी प्रदान गररनेछ 
। 

 युवाहरुलाई स्वरोजगारमा संलग्न गराउन मागमा आिाररत व्यवसाधयक तथा लसपमूलक ताललमहरु 
सञ्चालन गररनेछन् । यस प्रकारका ताललमहरुको सञ्चालनका लावग संघ तथा प्रदेश सरकारसाँग 
साझेदारी समते गररनेछ । 

 युवा तथा शैलक्षक बेरोजगारलाई प्राथधमकतामा राखी स्वरोजगारमूलक कायइमा संलग्न गराउन युवा 
उद्यमीहरुलाई प्रोत्सार्हत गररनेछ । 

 वैदेलशक रोजगारीबाट र्क्रकि एका र रोजगारी गुमाएका युवाहरुको उद्यमशीलता ववकास गनइ वबउ 
पूाँजी उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

 रोजगार सेवा केन्द्रमार्इ त रोजगार परामशइ सेवा, रोजगार वववनमय सेवा, वैदेलशक रोजगारीसम्ब्निी 
सूचना प्रवाह तथा सहायता कायइक्रमहरु सञ्चालन गररनेछन् । 

 नगरपाललकामा सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रिाली (COPO-MIS) लागु गरी सहकारी 
के्षत्रका तथ्याङ्क तथा सूचनाहरुको व्यवस्था गररनेछ । ववधिपूवइक सञ्चालनमा नरहेका तथा 
सहकारी मूल्य मान्यता अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सहकारी संस्थाको वनरन्तर सञ्चालन वा 
खारेजीको प्रक्रक्रया अवलम्बन गररनेछ । 

 सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा सञ्चालनलाई मध्यनजर गरी आवश्यकताको 
आिारमा दुई वा दुईभन्दा बिी एउटै उद्देश्य भएका सहकारी संस्थाहरुलाई एक्रककृत गनइ कायइववधि 
बनाई लागु गररनेछ । 

 पञ्चदेवल ववनायक नगरपाललकाको ववनायक बजारमा रहेको बजार ववकास सधमवतको क्षमता 
ववकास गरी नगरस्तररय उद्योग वाणिज्य साँघ गठन गररनेछ । 

 नगरपाललका के्षत्रमा सञ्चालन हुने गरी स्थापना हुने साना तथा घरेलु उद्योगका व्यवसायीहरुलाई 
प्रोत्साहनका कायइक्रमहरु सञ्चालन गररनेछन् । 

 नगरपाललकामा काम गने ववधभन्न गैर-सरकारी साँघ-संस्था तथा साझेदार वनकायहरुलाई 
समुदायको आवश्यकतामा आिाररत कायइक्रम सञ्चालन गनइ वनवतगत व्यवस्था गरी एकद्वार 
प्रिाली मार्इ त काम गने वातावरि सृजना गररनेछ ।  

 वनयमानुसार सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुको प्रवद्धइनका लावग ववधभन्न क्षमता ववकास 
कायइक्रमहरुको सञ्चालन गने र सहकारीहरुलाई ववकास वनमाइिका कायइमा साझेदारी गरी काम 
गने व्यवस्था धमलार्नेछ । 

 सहकारी संस्था मार्इ त ववधभन्न वववत्तय वनकायको लगानी नगर के्षत्रमा धभत्र्याई स्वरोजगार सृजना 
गररनेछ । 
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 नापी र मालपोत कायाइलय स्थापनाका लावग सम्बन्धित वनकायमा पहल गररनेछ । 
 नगरपाललकामा मालपोत र नापीसम्बिी कामहरु अववलम्ब सञ्चालन गनइ १ जना अधमन 

कमइचारीको व्यवस्था गरी कामको थालनी गररनेछ । 
 लालपूजाइववर्हन नागररकहरुलाई लालपूजाइ ववतरिका लावग सम्बन्धित वनकायसाँग आवश्यक 

पहल गररनेछ । 
 बााँझो जधमन उपयोगका लावग ववशेर् नीवत ललई बााँझो तथा पवति  जधमन नगरपाललकाको 

स्वाधमत्वमा ल्याई आवश्यक पूवाइिार वनमाइि गने एवं व्यवसाधयक खेती प्रिाली अवलम्बन गने 
नीवत ललर्नेछ । 
 

२. लघु उद्यम ववकास काययक्रमिः 
 उद्यम ववकासका लावग सामालजक पररचालन, उद्यमलशलता ववकास ताललम, लसप ववकास ताललम, 

वववत्तय सेवामा पहुाँच, प्रववधिमा पहुाँच, बजारीकरि र व्यवसाधयक परामशइ सेवा समेतको एक्रककृत 
सेवा प्रदान गरी लघुउद्यमको सृजना र स्तरोन्नती गररनेछ । 

 नयााँ लघुउद्यमीहरुको सृजना तथा लघुउद्यमको स्तरोन्नतीका लावग आवश्यक advance एवं अन्य 
उपयोगी लसप ववकास ताललमहरुको सञ्चालन गररनेछ । 

 लघुउद्यमीबाट उत्पार्दत वस्तु वा सेवाको र्दगो बजारीकरिका लावग लघुउद्यमी समूह, सहकारी र 
खररद गने संस्था, समुदाय वा व्यवक्तसाँग सम्पकइ  र समिय गररनेछ । 

 नगरपाललकामा लघुउद्यम ववकास ताललम ललर्सकेका लघुउद्यमीहरुलाई स्तरोन्नवत तालीम र थप 
मर्हलाहरुलाई नयााँ उद्यमी लसजइना गनइ आवश्यक व्यवसाधयक ताललम प्रदान गररनेछ । 

(ग) पूवायिार ववकासिर्य िः- 
१. सडक, लसँचाई, ववद्युि िथा वैकल्पिक उिायिः 
 नगरपाललकाको प्रशासवनक भवन र सबै वडाका प्रशासवनक भवनहरुलाई यसै वर्इ सम्पन्न गरी 

सञ्चालनमा ल्यार्नेछन् ।  
 ववद्युतको केन्द्रीय प्रशारि लार्नलाई ग्रामीि ववद्युतीकरि कायइक्रमसाँग साझेदारी र समिय गरी 

सबै वडाहरुमा ववस्तार गररनेछ । 
 'िनिासँग मेयर, उज्यालोमा सेयर', कायइक्रम अन्तगइत राधिय ववद्युत ववस्तार गररने वडाहरुमा 

२०० ववपन्न गरीब घरिुरीलाई वनःशुल्क ववद्युत धमटर जडान गररने र ववद्युत लार्न ववस्तार नभएका 
ववपन्न र गरीब पररवारलाई अनुदानमा सोलारको ववतरि कायइक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 सावइजवनक स्थल, वडा कायाइलय र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सोलार बत्तो जडान कायइ सम्पन्न गररनेछ 
। 

 वडा कायाइलयसम्मका ग्रामीि सडकहरुको स्तरोन्नवत गरी बाहै मर्हना सञ्चालनमा ल्यार्नेछन् । 
 भू-उपयोग गुरुयोजना वनमाइि गरी प्राकृवतक स्रोतको र्दगो उपयोग गने नीवत अवलम्बन गररनेछ । 
 वडा नं. ८ बारलाको घोडीवास र वडा नं. ९ को भानाकोटमा झोलुङे्ग पुल वनमाइि गररनेछन् । 
 ववद्यालय भवनहरुलाई बहुववर्ि य कायइक्रम अन्तगइत पक्की भवन वनमाइि गने कायइको थालनी 

गररनेछ । 
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 खरमुक्त छाना भएको नगरपाललका बनाउन यस वर्इ थप १४० घरका लावग रटनको छाना वनमाइि 
गने काम सम्पन्न गररनेछ । 

(घ) वन, वािावरण िथा ववपद व्यवस्थापनिर्य िः- 
 नगरपाललकाको र्ोहोरमैला व्यवस्थापनका लावग डन्वम्पङ्ग सार्टको स्थल तय भर्सकेको र यसै 

वर्इ र्ोहोरमैला व्यवस्थापनको लावग संरचना वनमाइि र र्ोहोर व्यवस्थापनको कायइ सञ्चालन 
गररनेछ । 

 नगरके्षत्र धभत्र रहेका खुला तथा नाङ्गा के्षत्रहरुमा वृक्षारोपि गने कायइक्रमको थालनी गररनेछ । 
 सामुदाधयक तथा कबुललयत वन संरक्षि सम्बद्धइन गने नीवत अवलम्बन गररनेछ । 
 बािी, पर्हरो जोणखमयुक्त ठाउाँहरुको पर्हचान गरी तटबिन वनमाइि गने कायइहरु गररनेछन् । 
 ववपद् जोणखम न्यूनीकरिका लावग आवश्यक नीवतहरु तजुइमा गररनेछन् । 
 चट्याङको समस्या भएका नगरपाललकाका ववधभन्न के्षत्रमा ववशेर्ज्ञ टोलीद्वारा अध्ययन गराई 

चट्याङ जोणखम न्यूनीकरि कायइको थालनी गररनेछ । 
 ववपद् तथा जोणखममा परेका गाउाँबस्तीहरु सुरलक्षत स्थानमा स्थानान्तरि गनइ सम्बन्धित 

वनकायसाँग समिय र सहकायइ गरी समस्याको समािान गररनेछ । 
 नगरपाललका के्षत्रमा अवैि मर्दरा वनयन्त्रिका लावग कामहरु गररनेछन् । 

(ङ) संस्थागि ववकास िथा सेवा प्रवाहिर्य िः 
१. क्मिा ववकास िथा सावयिवनक सेवा प्रवाहिः- 

 नगरपाललकाको समग्र योजनाबद्ध ववकासको लावग मध्यकाललन खचइ संरचना सर्हतको 
आवधिक योजना वनमाइि गरर यसैका आिारमा ववर्यगत रिनीवतक योजना तथा वावर्िक योजना 
तयार गने पद्धतीको ववकास गररनेछ । 

 कमइचारी प्रशासनलाई जवार्देही, उत्तरदायी, प्रवतस्पिी र उत्प्रेररत गनइ कमइचारीको मनोबल उच्च 
बनाउन नगरपाललकाको काम कारवाही प्रक्रक्रयालाई चुस्त, दुरुस्त, मयाइर्दत र समयमै सम्पादन 
योग्य बनाउन कमइचारीको कामको तथ्यपरक मूल्याङ्कन गरी उतृ्कष्टताका आिारमा 
नगरपाललकाको तर्इ बाट प्रोत्साहन स्वरुप पुरसृ्कत तथा सम्मान  उपलब्ध गराउने नीवत ललईनेछ । 

 नगरपाललकाका जनप्रवतवनधि तथा कमइचारीहरुको क्षमता ववकास गनइ ववधभन्न कायइक्रमहरु 
सञ्चालन गररने छन् । 

 नगरपाललकाबाट प्रवाह गररने सेवाहरुलाई चुस्त दुरुस्त र जनमुखी बनाउन र्इमान्दार कमइचारी, 
स्वच्छ प्रशासन र नागररक मैत्री सेवा प्रवाह भने्न नारालाई व्यवहाररक रुपमा लागु गदै 
कमइचारीलाई कामप्रवत अधभप्रेररत गराई मनोबल उच्च राख्न  ववशेर् प्रोत्साहनका कायइक्रमहरु 
सञ्चालन गररनेछन् । 

 कायाइलयका कामकाज पारदशी र जवार्देही बनाउन अवनवायइ सावइजवनक सुनुवाई गने व्यवस्था 
गररनेछ । 
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 नगरपाललकाबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी बनाउन गरठत ववर्यगत सधमवतहरुलाई कायइववधि 
बनाई क्रक्रयालशल बनार्नेछ । 

 नगरपाललकाको लावग आवश्यक पने ववधभन्न नीवत तथा ऐन कानुनहरु, कायइववधि र वनदेलशकाहरु 
वनमाइि गररनेछन् । 

 वडा कायाइलयबाट उपलब्ध हुने सेवा सुवविालाई ववद्युतीय प्रिालीबाट सेवा प्रवाह गररने व्यवस्था 
गररनेछ । 

 वडा कायाइलयसम्म भरपदो र्न्टरनेट सेवा ववस्तार गरी घटना दताइ, सामालजक सुरक्षा वववरि दताइ, 
नववकरि लगायतका कायइहरुलाई वडास्तरबाटै प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गररने छ । 

 कमइचारीको क्षमता ववकासका लावग आवश्यक ववधभन्न ताललम तथा अधभमुणखकरि कायइक्रमहरु 
सञ्चालन गररनेछन् । कमइचारी तथा जनप्रवतवनधिलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन उत्प्रेिात्मक तथा 
सकारात्मक सोचसम्बिी कायइक्रमहरु सञ्चालनमा ल्यार्नेछन् । 

 गुनासो व्यवस्थापनका लावग गुनासो सुनवुाई कायइलाई व्यवख्तस्थत र प्रभावकारी बनाउन Hello 
Mayor  कायइक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 भष्टाचार ववरुद्ध शुन्य सहनलशलता नीवतको अवलम्बन गररनेछ । 
 भष्टाचार र अवनयधमत कायइलाई कडाईका साथ वनयन्त्रि गदै पारदलशि ता र जवार्देही प्रिालीलाई 

सुदृि गररनेछ । 
 न्याधयक सधमवतका कामकारवाहीलाई प्रभावकारी र ववश्वसवनय बनाउन सबै वडाहरुमा 

मेलधमलापकताइ ताललम सञ्चालन गरी मेलधमलाप केन्द्र स्थापनाका लावग बजेट वववनयोजन 
गररएको छ । 

 न्याधयक सधमवतको काम, कतइव्य र अधिकारका बारेमा जानकारी गराउन तथा समतामूलक र 
र्हिं सामुक्त समाज वनमाइिका लावग समुदायस्तरमा अधभमुणखकरि कायइक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 न्याधयक सधमवतका पदाधिकारीको क्षमता ववकासका लावग अन्य स्थानीय तहका असल न्याधयक 
अभ्यासहरुको भ्रमि अवलोकन कायइक्रमको आयोजना गररनेछ । 

 नगरपाललकाबाट वनयधमवत प्रदान गररने सेवालाई सहज बनाउन ९ वटै वडामा एक्रककृत घुन्वि सेवा 
सञ्चालन गररनेछ । 

 सबै वडाहरुमा टोल ववकास संस्थाहरुको गठन गरी कायइववधि बनाई पररचालन गररनेछ । 
 कायाइलयबाट सम्पादन गररने कायइ धमतव्ययी, प्रभावकारी, वनयधमतता र दक्षतापूिइ िंगबाट 

सम्पादन गनइ वववत्तय प्रवतबेदन प्रिालीलाई ववश्वसवनय बनाउन तथा प्रचललत कानुन बमोलजम 
कायइ सम्पादन गनइ कामको प्रकृवत अनुसारको आन्तररक वनयन्त्रि प्रिाली तयार गरी कायाइियन 
गररनेछ । 

 आधथिक कारोबार सम्बिी जोणखमको न्यूवनकरि गनइ प्रचललत कानुन तथा अन्तराधिय असल 
अभ्यास बमोलजम अनुगमनको व्यवस्था गनइ आन्तररक वनयन्त्रि अनुगमन सधमवत गठन गरी 
पररचालन गररनेछ । 
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 सावइजवनक सेवालाई पारदशी, उत्तरदायी र जवार्देही बनाउन सावइजवनक परीक्षि, सामालजक 
परीक्षि तथा सावइजवनक सुनुवाई जस्ता कायइक्रमहरु सञ्चालन गररनेछन् । 

२. सूचना िथा सञ्चार प्रववमििः- 
   कायाइलयका सम्पूिइ कामहरु ववद्युवतय प्रिालीमार्इ त सम्पादन गररने गरी प्रववधिमैत्री पाललका 

बनाउने नीवत अवल्ट्म्बन गररनेछ । 
 सबै वडा कायाइलयहरु, स्वास्थ्य चौकीहरु तथा आिारभुत स्वास्थ्य केन्द्रमा अवनवायइ रुपमा 

टेललर्ोन सेवा र द्रतु गतीको र्न्टरनेट सेवा सञ्चालन गररनेछ । 
 नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरिसाँग सहकायइ गरी नगरपाललका अन्तगइतका सबै आिारभुत तथा 

माध्यधमक ववद्यालयहरुमा र्न्टरनेट सेवा सञ्चालन गररनेछ । 
 कायइ सम्पादनमा सूचना तथा सञ्चार प्रववधिको उच्चतम प्रयोगका लावग कमइचारी तथा 

पदाधिकारीहरुको क्षमता अधभवृधद्धका ताललमहरुको आयोजना गररनेछ । 
 नगरपाललकाको एक्रककृत वस्तुख्तस्थवत वववरि (ILG-Profile) वनमाइि गररनेछ र 

Smartpalika Profile लाई पवन सञ्चालनमा ल्यार्नेछ ।  
 नगरपाललकाको मोबार्ल नेटवकइ , 4G नेटवकइ  र टेललर्ोन सेवाको ववस्तार तथा दुर सञ्चार 

सेवालाई प्रभावकारी र र्दगोरुपमा सञ्चालन गनइ नेपाल टेललकमसाँग पटक-पटक अनुरोि गदाइ 
पवन समस्याको र्दगो समािान हुन नसकेकोले नेपाल टेललकमको कायइ व्यवहार प्रवत गस्वम्भर 
आपत्ती जनाउाँदै समस्या समािानका लावग ववशेर् पहल गररनेछ । 

 नगरपाललकासम्म NTFiber सेवा जडानका लावग नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरिसाँग अनुरोि गरी 
सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पहल गररनेछ । 

 नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरिसाँग समिय गरी नगरपाललका के्षत्रमा नयााँ GSM Tower 
स्थापनाको कायइलाई अगाडी बिार्नेछ र वडा नं. ९ कालेकााँडाको भाटगाउाँख्तस्थत वनधमित टेललकम 
टावरलाई यथालशघ्र सञ्चालन गनइ सम्बन्धित वनकायसाँग अनुरोि गररनेछ । 

 नगरपाललकामा बालबाललका तथा युवाहरुका लावग Digital literacy र Cyber crimes 
सम्बन्धि सचतेनामूलक कायइक्रमहरु सञ्चालन गररनेछन् । 

 नगरपाललकामा सबै नागररकहरुको सूचना पाउने हकलाई प्रभावकारी रुपमा कायाइियन गररनेछ 
।  

 यस नगरपाललका भररका सम्पूिइ गवतववधिहरु, योजना तथा कायइक्रमहरु, ऐन, वनयम तथा 
कानुनहरु, स्थानीय राजपत्र तथा अन्य अधभलेखहरु समयमै उपलब्ध गराउन सूचना तथा 
अधभलेख केन्द्रलाई थप व्यवख्तस्थत र प्रभावकारी बनाउने नीवत ललर्नेछ । 

 नगरपाललकाको आवधिक योजना, राजश्व सुिार योजना, मध्यमकाललन खचइ संरचना र क्षमता 
ववकास योजना वनमाइि गरी कायाइियन गररनेछन् । 
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३. रािश्व सुिारिः 
 राजश्व परामशइ सधमवतको कामकारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउाँदै राजश्व सम्बिी आवश्यक 

नीवत वनयमहरु वनमाइि गरी कायाइियन गररनेछन् । 
 रावश्व संकलन कायइलाई थप व्यवख्तस्थत गदै करका दायरा तथा दरहरुलार्इ समेत र्राक्रकलो गदै 

लवगनेछ । 
 बिी राजश्व संकलन गने उतृ्कष्ट वडा तथा कमइचारी र उतृ्कष्ट करदातालार्इ समेत सम्मान तथा 

पुरस्कारको व्यवस्था गररनेछ । 
 किाइली नदी क्रकनारमा रहेको बालुवा, वगट्टी तथा सावइजवनक के्षत्रमा रहेको िुङ्गा उत्खननका लावग 

समयमै ठेक्का आह्वान गरी आन्तररक स्रोत पररचालन मार्इ त आन्तररक राजश्व वृद्धी गने नीवत 
अवलम्बन गररनेछ । 

 नगरपाललकामा सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकारका व्यवसायहरुको आबद्धता र दताइको प्रक्रक्रयालाई 
अवनवायइ गरी त्रैमालसक रुपमा अनुगमन गने नीवत अवलम्बन गररनेछ । 
 

उल्लेणखत नीवत तथा कायइक्रमको कायाइियन गनइका लावग संघीय सरकार र प्रदेश 
सरकारबाट प्राप्त हुने ववत्तीय हस्तान्तरि, सशतइ अनुदानको प्राप्त लसललङ तथा नगरको आन्तररक 
स्रोतको वनम्नानुसार आय-व्यय अनुमान प्रस्ताव गरेको छु । 

आ.व. २०७९/८० को आय व्यय वववरण 

आम्दानीिर्य  खचयिर्य  

क्र.सं. आयका लशर्यकहरु बिटे रु. खचयका लशर्यकहरु बिटे रु. 

१ संघीय सरकार - वववत्तय 
समावनकरि १०४३००००० प्रशासवनक चालु/पुाँलजगत 

खचइ ९०८३०००० 

२ संघीय सरकार - सशतइ अनुदान 
चाल ु २३४७००००० संघीय सरकार - सशतइ 

अनदुान चाल ु २३४७००००० 

३ संघीय सरकार - सशतइ अनुदान 
पुाँलजगत १८६००००० संघीय सरकार - सशतइ 

अनदुान पुाँलजगत १८६००००० 

४ संघीय सरकार - समपुरक 
अनदुान  ५०००००० संघीय सरकार - समपुरक 

अनदुान १००००००० 

५ संघीय सरकार - ववशेर् अनदुान  ८०००००० संघीय सरकार - ववशेर् 
अनदुान ८०००००० 

६ संघीय सरकार - राजश्व बााँडर्ााँड  १०५६१९००० पुाँलजगत खचइ - नगर 
कायइपाललकातर्इ  ८७८८४००० 
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७ प्रदेश सरकार - वववत्तय 
समावनकरि ७१८५००० पुाँलजगत खचइ - वडातर्इ  ३६०५०००० 

८ प्रदेश सरकार - राजश्व बााँडर्ााँड  ५२५५००० ववर्यगत शाखा कायइक्रम खचइ ५९२७०००० 

९ 
नगरपाललकाको आ.व. 
२०७९/८० को आन्तररक आय 
(अनुमावनत) 

८५६७००० अन्य पुाँलजगत वनमाइि              
(कायइक्रम साझेदारी) १८४२०५९ 

१० गत वर्इको बैंक मौज्दात ८२५९६२२३.४९ भुक्तानी र्दन बााँकी ३२६४६१६४ 

११ सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षि १३१३७०००० सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षि १३१३७०००० 

१२ गरीबसाँग ववशे्वश्वर कायइक्रम ४६५००० गरीबसाँग ववशे्वश्वर कायइक्रम ४६५००० 

१३ गैर सरकारी साँस्था ४६४४०००० गैर सरकारी साँस्था ४६४४०००० 

िम्मा रु. ७५८०९७२२३.४९ िम्मा रु. ७५८०९७२२३.४९ 

 
 

 
अन्तमा, यस नगरपाललकाको ववकास र समृधद्धका लावग अख्तियार गरेको आ.व. २०७९/८० को प्रस्तुत 

नीवत तथा कायइक्रम कायाइियनमा सम्वद्ध सबै नगरवासी आमाबुबा, दाजुभार्इ तथा र्ददीबर्हनीहरुको साथ 
सहयोग, सुझाव, सल्लाह र सहभावगताको हार्दि क अपेक्षा राख्दै आ.व. २०७९/८० को यो नीवत तथा कायइक्रम 
स्वीकृवतका लावग यस सम्मावनत नगर सभामा पेश गदइछु । साथै, हामी सबै नववनवाइधचत जनप्रवतवनधिहरुल े
आगामी ५ वर्इको कायइकाललाई अधिकतम सदुपयोग गदै सााँस्वच्चकै जनताको सेवक बनेर पररिाममुखी काम 
गनइ, सबै नगरवासीका साझा समस्याहरुप्रवत गस्वम्भर हुन र नगरको समग्र स्वास्थ्य, लशक्षा, खानेपानी, कृवर्, 
पयइटन, सडक, ववद्युत, रोजगार, उद्योग लगायत अन्य पूवाइिार के्षत्रको ववकासका वनधमत्त आ-आफ्नो के्षत्रबाट 
महत्वपूिइ भुधमका खेलै्द ऐवतहालसक सर्लताकासाथ सम्पन्न गनइको लावग सक्रक्रयताकासाथ अग्रसर हुनुहुनछे 
भने्न आशासर्हत पूिइ ववश्वास ललएको छु । िन्यवाद ।। 


