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मण्डनदेउपरु नगरपालिकाको नगर सभा 
११ औ ँअलिवेशन समक्ष पेस गररएको 

नीलि िथा कार्यक्रम 

(आलथयक वर्य २०७९/०८०) 
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मण्डनदेउपरु नगरपालिकाको प्रस्ििु 

आ.व. २०७९/०८० को नीलि िथा कार्यक्रम 
 

आदरणीर् नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरू, 

१. नेपािी जनिािे ववलभन्न कािखण्डमा गरेका ऐलिहालसक जनआन्दोिन, सशस्त्र सङ्घर्य, मिेस 
आन्दोिनिगार्िका सङ्घर्यहरूमा सङ्घीर् िोकिान्त्न्िक गणिन्िात्मक नेपािको स्थापनाथय 
गरेको त्र्ाग र बलिदानिाई स्मरण गदै सो क्रममा आफ्नो अमूल्र् जीवन उत्सगय गनुयहनुे 
सम्पूणय ज्ञाि अज्ञाि अमर शवहदहरूप्रलि सम्मान र हार्दयक श्रद्धाञ्जिी अपयण गदयछु। 

२.  स्थानीर् सरकार जनिाको सबैभन्दा नन्त्जक रहने सरकार हो।स्थानीर् िह िोकिन्िको 
आिारस्िम्भ हो। जनिािे देख्न र भेट्न सक्ने, जनिाको घर आगँनको अथायि ्जनिाको 
सहज पहुँच भएको सरकार स्थानीर् सरकार नै हो । स्थानीर् सरकारका सेवा प्रवाहहरू, 

सक्षमिा वा कमजोरी िथा र्सका प्रलिलनलिहरूको आचरण र व्र्वहारका आिारमा 
जनिािे सम्बन्त्न्िि राजनीलिक राजनीलिक दिबार आफ्नो िारणा बनाउँछन ्। र्सैिे 
स्थानीर् सरकार जनिाप्रलि न्त्जम्मेवार, ववकासप्रमेी, भ्रष्टाचारमकु्त, सीलमि सािनस्रोिको 
अलिकिम उपर्ोगमा दक्ष र लमिव्र्र्ी भर्ो भने मािै सङ्घीर् िोकिान्त्न्िक गणिन्ि 
सफि हनुेछ भने्न हाम्रो दृढ िारणा छ। िब माि  संवविानको प्रस्िावनामा लिन्त्खि 
समाजवादउन्मखु अथयिन्िको िक्ष्र् हालसि गनय सफि हनुेछ र नेपािी 
मौलिकिासवहिको समाजवाद स्थापना गनय सवकने छ ।  

३. ववगिमा कोरोना भाइरस र हािको ववश्व अथयराजनीलिक पररवेशको कारण प्रभाववि 
आलथयक वक्रर्ाकिापहरूको शङृखिामा सकारात्मक भन्दा पलन नकारात्मक प्रभाव पनय 
गएको छ।िथावप जनाको ववकास, समवृद्धका जनअपेक्षा र हाम्रा प्रलिबद्धिाहरूिाई 
आलथयक रूपान्िरणको माध्र्मबाट सफि बनाई नागररकको आिारभिू आवश्र्किा 
पररपूलिय गनुयको ववकल्प छैन । जनिाको जीवनमा प्रत्र्क्ष असर पाने भौलिक पूवायिार 
एवम ् सामान्त्जक क्षेिमा िगानी गरी नागररकको दैलनक जीवनर्ापनसँग सम्बन्त्न्िि 
ववकासात्मक र्ोजनाहरूमा िगानी गरी सामान्त्जक आलथयक रूपान्िरण गनयमा आगामी 
आलथयक वर्यको िगानी केन्रीि हनुेछ।  
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४. सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

समदृ्ध, सखुी र सबि नगरपालिका लनमायणको िालग आगामी आलथयक वर्य 207९/८० को नीलि 
िथा कार्यक्रम र बजेटिे लनम्न सोच, िक्ष्र् र उदे्दश्र् लिएको छ। 

सोच 

“देउपरु र मण्डनः कृवर् र पर्यटन ” मा आिाररि सबि, समनु्नि र समदृ्ध नगर । 

िक्ष्र् 

भौलिक,आलथयक, सामान्त्जक, सांस्कृलिक र मानवीर् पक्षहरूको र्दगो, गणुात्मक र 
समवष्टगि ववकास प्रवियनबाट समनु्नि, समदृ्ध नगरपालिका र सखुी नगरबासी ।  

उद्दशे्र् 

 र्दगो कृवर् उप्पादन प्रणािी, प्रवद्धयन  र सङकिन गरी गरी व्र्ापारको शङृ्खिामा 
आबद्धिा, कृवर्को ववन्त्शष् टीकरण,उपभोगमा वववविीकरण साथै खाद्य सरुक्षाको 
प्रत्र्ाभलूि गनुय, 

 र्दगो पूवायिारहरूको ववकास िथा मौजदुा पूवायिारहरूको संरक्षण, संवद्धयन र 
सदपुर्ोग एवम ्उत्थानशीि पूवायिारहरूको ववकास  गनुय, 

 व्र्ावसावर्क पशपुािनको ववकासका िालग पश ुस्वास््र्, पश ुलबमा र पश ुआहार 

व्र्वस्था गनुय, 
 उत्पादनमा ववन्त्शष्टीकरण र उपभोगमा वववविीकरणसवहिको कृवर् प्रणािी र 

औद्योवककीकरणमाफय ि कृवर् व्र्वसार्िाई मर्ायर्दि पेसाका रूपमा प्रबद्धयन गनुय, 
 आिारभिू स्वास््र् सेवा प्रवाहका िालग अस्पिाि एवम ् स्वास््र् सेवा केन्रहरूको 

ववस्िार र आवश्र्क पूवायिार ववकास गनुय, 
 उत्पादनमूिक साना र िघ ुउद्योगको ववस्िार गनुय, 
 शैन्त्क्षक उपिन्त्धि सिुार कार्यक्रममाफय ि सामदुावर्क ववद्यािर्बाट गणुस्िरीर् 

न्त्शक्षाको सलुनन्त्िििा गनुय, 
 सामान्त्जक सांस्कृलिक पवहचानमा आिाररि पर्यटन क्षेिको ववकासका िालग भावर्क 

सांस्कृलिक सङ्ग्रहािर् एवम ्जीववि सङ्ग्रहािर् स्थापना गनुय, 
 सहभालगिामूिक ववकास, जनउत्तरदार्ी शासकीर् व्र्वस्था, सशुासनको प्रत्र्ाभलूि 

िथा सहज रूपमा सावयजलनक सेवा प्रवाह गनुय, 
 सबि, लनष्पक्ष र जवाफदेही सावयजलनक सेवा र सरकारी खचयको कुशि, लमिव्र्र्ी र 

नलिजामखुी व्र्वस्थापन गनुय, 
 सामान्त्जक सरुक्षासवहिको सामान्त्जक-आलथयक समानिाको माध्र्मबाट गररबी लनवारण  

गरी न्र्ार्पूणय समाज लनमायण  गनुय, 
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 र्दगो ववकास, जैववक ववववििा िथा वािावरणीर् सन्ििुन र संरक्षण गनुय। 

 सामान्त्जक आलथयक रूपान्िरण िथा नागररकिाई मर्ायर्दि र पररष्कृि जीवनर्ापन 
ग्र्ारेन्टी गनुय । 

अब म चािू आ.व २०७८/०७९ सम्ममा नगरपालिकािे सम्पन्न गरेका कार्यक्रमहरूको 
सन्त्ङ्ग्क्षप्त उपिन्त्धिगि वववरण प्रस्ििु गनय गइरहेको छु। 

अ) पररमाणात्मक उपिन्त्धिहरू 

१. चािू आ.व. मा कृवर् क्षेि १६८ वटा प्िावष्टक टनिे, ५७० वटा माटो परीक्षण 
न्त्शववर, ३४४ घरिरुीका िालग कृवर् चनु वविरण, प्रथम पसु्िाको िानको लबउ 
१,१४९ जनािाई वविरण, बेमौसमी िरकारी खेिी सम्बन्िी १८९ घरिरुीिाई 
प्रदान गररर्ो । 

२. र्स नगरपालिकामा हािसम्म एक घर एक िारा कार्यक्रम अन्िरगि वडा नं. 
१ मा ५५१ वटा, वडा नं. 2 मा २८२ वटा, वडा नं. 3 मा ५८३ वटा, वडा 
नं. 4 मा ३१७ वटा, वडा नं. 5 मा 3६० वटा, वडा नं. 6 मा ६२१ वटा, 
वडा नं. 7 मा ४७७ वटा, वडा नं. 8 मा ४७५ वटा, वडा नं. 9 मा २७५ 
वटा , वडा नं. 10 मा 1,075 वटा, वडा नं. 11 मा 5५१ वटा, वडा नं. 
12 मा 5४३ वटा िारा र अन्र् संघ संस्था िथा सावयजलनक लनकार्सँगको 
साझेदारीमा लनमायण भएका गरी कररब ६,४०० वटा िारा जडान गररएको छ 
जसमध्रे् आ.व. 207८/7९ मा १,२५२ वटा िारा जडान गररएको छ।   

३.  ५०,६३० लमटर पाईप लबछ्याइएको, ३५ वटा इन्टेक, 7 वटा PVC पानी 
ट्याङ्की र १४ वटा RVT ट्याङ्की लनमायण गररएको, १२ वटा पम्प खररद 
गररएको, १० वटा इनार र कुवा लनमायण गररएको, पम्प हाउस ३ वटा िर्ार 
गररएको, भल्भ च्र्ाम्बर १६ वटा र 224 लमटर घेराबार पानीका महुान 
संरक्षण गनय गररएको छ। 

४. नगरपालिका अन्िरगि वहगवुापाटी देउपरु सडक र कुन्िा नर्ाँगाँउ नगरकोट 
सडक खण्ड गरी 4,100 लमटर सडक कािोपिे भइसकेको र ७,४५० लमटर 
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सडकको कािोपिे कार्य सम्पन्न हनुेछ।साथै नगर क्षेि लभि हािसम्म मापदण्ड 
बमोन्त्जम 1६०.05 वक.लम. सडक चौडा पाररएको छ। 

५. हाि सम्म 2,४८३ लम ररटेलनङ्ग वाि िर्ार पाररएको, ११,937 लम. पक्की 
नािी लनमायण गररएको, 6७ वक.लम कच्ची नािी लनमायण गररएको, १० वटा 
कल्भटय, ८ वटा कज वे लनमायण गररएको, वर्ायि पलछ 136 वक.लम. सडकको 
ममयि सम्भार िथा ५५ वक.लम रावेि र 3८ वक.लम नर्ाँ ट्रर्ाक सम्पन्न भएको 
छ।  

६.  र्स आ. व.मा नगरपालिकामा ७३० लमटर सडक आर लस लस ढिान, 297 
थान ह्यमु पाईप व्र्वस्थापन गरी सडकको स्िरोन्नलि गररएको र  १६०० थान 
ग्र्ावीन जािी प्रर्ोग भएको छ। 

७. चािू आ.व.मा लसँचाइ िफय  हािसम्म ५६९ लम. बाँि लनमायण, ७52.1९ घ.लम. 
आरलसलस ढिान, 1,३64 लम. आर.लस.लस. कुिो लनमायण, 300 लम. न्त्ज आई 
पाईप खररद र 6,३87 लम. एच. लड. वप. पाईप लबछ्याइएको छ।  

८. नगरपालिकाको ववलभन्न स्थानहरूमा जम्मा ६६ वटा सोिार बत्ती जडान 
गररएको छ। 

९. हािसम्म नगरपालिकािे अपाङ्गिा भएका  ९५ जनािाई रािो काडय, २०४ 
जनािाई लनिो काडय,  १२८ जनािाई पहेँिो काडय र  ७२ जनािाई सेिो काडय 
गरी जम्मा  ४९९ जनािाई पररचर् पि वविरण गररएको छ। 

१०.  र्स नगरपालिकाबाट हािसम्म  ५३६ जना मवहिा,  ५१३ जना परुुर् गरी 
जम्मा  १,०४९ जनािाई ज्रे्ष्ठ नागररक पररचर् पि वविरण गररएको छ।  

११.  र्स नगरपालिकामा ८९ वटा टोि ववकास संस्था िथा उपभोक्ता सलमलि दिाय, 
२६२ वटा व्र्वसार् पसि दिाय,  ८१ वटा सहकारी सूचीकृि, ३९ वटा संघ 
संस्था सूचीकृि र २१६ वटा कृवर् समूह, फमय, वन समूह घ वगय इजाजि पि 
२० वटा  दिाय भएका छन।् 
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आ) ववर्र् क्षिेगि उपिन्त्धिहरू 

क)पूवायिार  ववकास िफय  
५ बेडको मण्डनदेउपरु आिारभिू अस्पिाि भवन  लनमायण कार्य सम्पन्न भई २४ घण्टे 
आकन्त्स्मक सेवा समेि प्रवाह, नगरको ववशेर् स्थानहरूको पररचर्को िालग १२ 
स्थानमा प्रवेशद्वार लनमायण, नगरपालिकाको प्रशासकीर् भवन लनमायण कार्य सम्पन्न हनु 
िागेको छ । 

ख) आलथयक ववकासिफय  
 उद्योग रामको प्रारन्त्म्भक पूवायिार िर्ारी अन्िगयि जग्गा प्रालप्त, जग्गा सम्र्ाउने, घेराबार 

र पािे घर लनमायण कार्य गरी उद्योग मन्िािर्मा नमनुा उद्योग िालग माग, एकीकृि 
सम्पलि कर सङ्किन िथा व्र्वस्थापन प्रत्रे्क वडा कार्ायिर्बाटै सूचारु गनय सफ्टवेर्र 
खररद गररएको छ । 

ग) सामान्त्जक ववकासिफय  
 सामदुावर्क ववद्यािर्को लसकाइ उपन्त्धि अलभववृद्ध गरी गणुस्िरीर् न्त्शक्षाको सलुनन्त्िििा 

गनय ववद्यािर् प्रअ र न्त्शक्षकिाई कार्यसम्पादन करार गरी प्रोत्साहन र दण्डको व्र्वस्था 
,मािभृार्ा िथा स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमायण गरी कक्षा २ सम्म िामाङ र दनवुार भार्ा 
ववर्र् पठनपाठन प्रारम्भ,नगरपालिकाअन्िगयिका ववद्यािर्हरूमा इन्टरनेट जडान र 
मन्त्ल्टलमलडर्ा सामरीहरू वविरणको कार्य अन्त्घ बढाइएको छ। मण्डनदेरपरु आिारभिू 
अस्पिाि सञ्चािन गरी आकन्त्स्मक सेवािगार्िको अन्र् स्वास््र् सेवा प्रदान गररन 
थालिएको छ । 

घ) सशुासन र सेवा प्रवाहिफय  
नगरपालिकामा आफ्नो ब्रोडधर्ाण्ड सेवाको िालग पूवायिार लनमायण कार्य 

गररएको,नगरपालिकाको घटना दिायका िालग सबै वडाहरूमा दिाय न्त्शववर सञ्चािन गरी 
ि्र्ाङ अध्र्ावलिक गररएको, नगरपालिकािाई स्माटय पालिकाको थािनी गनय घरिरुी 
सवेक्षण र लडन्त्जटि नगर प्रोफाइि लनमायण कार्य अन्त्घ बढाइएको, ववलभन्न कम्प्र्टुर 
सफ्टवेर्रहरूको प्रर्ोग गरी नगरपालिकािे र्दने सेवाहरू लछटो, छररिो प्रदान गनुयका साथै 
लडन्त्जटि माध्र्मबाट घर नक्सा पास गने प्रबन्ि गररएको छ  वडावडामा न्त्शववर 
सञ्चािन गरी अपाङगिा परीक्षण िथा पररचर् पि वविरण कार्यिाई लनरन्िरिा र्दइएको 
छ।  
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आदरणीर् नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरू,  
 मण्डनदेउपरु नगरपालिकाको "देउपरु र मण्डन - कृवर्  र पर्यटन" को ममयिाई आत्मसाि गदै 
समनु्नि, समदृ्ध र  सबि नगरपालिका र सखुी नगरबासीको आकाङ्ग्क्षािाई मूिय रूप र्दन 
सहभालगिामूिकपद्बलिबाट िर्ार पाररएको आ.व. २07९/८० को नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्ििु 
गने अनमुलि चाहान्छु । 

क) पूवायिार ववकासिफय   

१. नगरपालिकालभि गररने पूवायिार ववकासको कामिाई व्र्वन्त्स्थि र दीघयकािीन रूपिे 
कार्ायन्र्वन गनय र्ोजना आर्ोग गठन गरी आवलिक र्ोजना गने र र्ोजना बैङक िर्ार 
गररनेछ ।  

२. नगरलभिका सडकहिाई व्र्वन्त्स्थि गनय सडक र्ािार्ाि गरुुर्ोजना बनाई िागू गररनेछ । 

३.  सहज र्ािार्ािका िालग नगरपालिका केन्रदेन्त्ख वडा केन्रसम्म सडक पूवायिार लनमायण 
िथा स्िरोन्नलि गररनेछ।र्स आलथय वर्यदेन्त्ख ववस्ििृ पररर्ोजना प्रलिवेदन (लडपीआर) र 
वावर्यक कार्यक्रममा परेकाबाहेक अन्र् नर्ाँ सडक ववस्िार गररने छैन । 

४.  सडक लनमायण, स्िरोन्नलि र ममयि गदाय हररि सडक (जनिाको सहभालगिामा लनमायण 
गररने) अविारणा िागू गररनेछ । 

५. सङ्घ र प्रदेशको साझेदारीमा नगरपालिकाका प्रत्रे्क वडामा कम्िीमा एउटा मखु्र् 
सडकिाई कािोपिे गने कामको थािनी गररनेछ । 

६.  नगरलभिका सबै सडकहरूिाई बाहै्र मवहना सञ्चािनर्ोग्र् बनाइनेछ  

७. नगरपालिकाद्वारा ममयिसम्भार कोर्को प्रर्ोग गरी वडाको लसफाररसको आिारमा 
िोवकएको बजेटको सीमामा वडान्त्स्थि सडक ममयि सम्भार गररनेछ।र्सका िालग 
नगरपालिकासँग उपिधि भएका एक्साभेटर िगार्िका सािनको प्रर्ोग गरी नगर 
क्षेिलभि लनमायण भएका सडकहरूिाई बरै्भरर सञ्चािनर्ोग्र् बनाई सहज र सरि पहुँच 
र आविजावि सलुनन्त्िि गनय कच्ची नािी लनमायण गने, रावेि गने, जािी भनेजस्िा 
संरचना िर्ार गने कार्य गररनेछ ।   

८. वडा नं. 7 न्त्स्थि मनमलि डाँडामा गि आ.व. २०७७/७८ मा ठेक्का सम्झौिा भई 
नगरपालिकाको प्रशासकीर् भवन लनमायण सम्पन्न गनय र प्रवेश मागय िथा खानेपानी 
र्ोजनाको कार्य सञ्चािनका िालग सो सम्बन्िी लनमायण कार्य सम्पन्न गररनेछ । 
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९.  नपाको वडा नं.  8, 9, १० र १२ का वडा कार्ायिर् भवन लनमायण कार्य 
गररनेछ।अन्र् वडाहरूको भवन ममयिसम्भार गरी स्िरोन्नलि गररनेछ । 

१०. भौलिक पूवायिार ममयिसम्भार सञ्चािन कार्यववलि लनमायण गरी गररनेछ । 
११. नगरलभिको सडकहरूिाई नामकरण गने प्रबन्ि गररनेछ । 
ख) आलथयक ववकासिफय  
अ) कृवर् िथा पशपुािन  
१.  कृवर् िथा पशपुािन क्षेििाई व्र्वन्त्स्थि गनय एकीकृि कृवर् ववकास र्ोजना िर्ार गरी 

कार्ायन्वर्न गररनेछ।  
२. वकसानिे उत्पादन गरेका कृवर्उपजको उन्त्चि मूल्र् प्राप्त गनयका िालग सङ्घ र प्रदेश 

सरकारसँगको साझेदारीमा नगरक्षेि लभि गोदामघर र शीि भण्डार (कोल्ड स्टोर) िथा 
कृवर् उपज सङकिन केन्र र लबक्री वविरणका िालग लबक्री केन्र वा हाटबजारको 
व्र्वस्था गररनेछ।र्सका िालग व्र्ावसावर्क कृवर् फमय, सहकारी र संघसंस्थाहरूसँग 
साझेदारी गररनेछ । 

३. कृवर् औजार, उपकरण, मि िथा जैववक ववर्ादी सम्बद्ध सङ्घसंस्थाको साझेदारीमा 
उपिधि गराइनेछ।कृवर् क्षेिका िालग अत्र्ावश्र्क मिखाद लनमायण, चनु िथा िरकारी, 
अन्नबािी िथा फिफूिको लबउ बेनायको नसयरी लनमायण गरी वविरणको व्र्वस्था गने 
नीलििाई लनरन्िरिा र्दइनेछ।पकेट क्षेिमा आिाररि स्थानीर् लबउ र बेनाय उत्पादन र 
वविरण पद्धलि अविम्बन गररनेछ ।   

४.  नगरपालिका क्षेिलभिका कृर्कहरूको पवहचान, वगीकरण, ि्र्ाङ्क व्र्वस्थापनका गनय 
नीलिगि व्र्वस्था गरी बजेट समेि व्र्वस्था गररनेछ। वकसान पररचर् पि वविरण गरी 
लबउ पुजँी घमु्िी कोर् सञ्चािनमाफय ि एक घर एक रोजगारीको प्रबन्ि गररनेछ । 

५. प्रदेश सरकारको सहर्ोगमा पश ु स्वास््र् न्त्क्िलनक स्थापना गररनेछ। 
नगरपालिकाअन्िगयिका सबै वडाहरूमा पश ु सेवा प्राववलिकमाफय ि ् सेवा उपिधि 
गराइनेछ।पश ु स्वास््र् जाँच घमु्िी न्त्शववर सञ्चािन गरी गोबर िथा रगि जाँच गने 
कार्यिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ।साथै आवश्र्क और्िी िथा सामरीहरूको उपिधििा 
सलुनन्त्िि गररनेछ। 



9 

 

६. बािी लबमा र पशपुन्छी लबमािाई वैज्ञालनक बनाउने र कृवर् उत्पादन िथा पशपुन्छी 
उत्पादनमा संिग्न वकसान िथा उद्यमीहरूिाई कृवर् लबमाका िालग आवश्र्क रकममा 
पचास प्रलिशि अनदुान उपिधि गराइनेछ । 

७.  उत्पादन र लबक्रीको पररमाण ववृद्धको आिारमा वकसानिाई प्रगलिशीि अनदुानको 
व्र्वस्था गररनेछ । 

८.  रैथाने बािीको संरक्षणको िालग लबउ बैंक स्थापना गररनेछ । नसयरी वा बेनाय बारीको 
व्र्वस्था गररनेछ । 

९. सङ्घ र प्रदेशको साझेदारीमा भलूम बैङकको स्थापना िथा िगि व्र्वस्थापन कार्यक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

१०.  माटो परीक्षण ल्र्ाब र कृवर् बािी रोग परीक्षण ल्र्ाब स्थापना गररनेछ।सबै वडाहरूमा 
कृवर् प्राववलिकमाफय ि सेवा उपिधि गराइनेछ । 

१२. सहकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा कृवर् उपज, बीउ, ववर्ादी दाना िथा रासार्लनक मिको 
सूपथ मूल्र् पसि खोल्ने व्र्वस्था गररेनेछ । 

१३. रासार्लनक मिको आपूलिय र वविरणिाई व्र्वन्त्स्थि गररनेछ । 

१४.  वकसानहरूको उत्पादनमा समथयन मूल्र् कार्म गरी सोभन्दा कम बजार मूल्र् भएमा 
नगरिे नै  कृवर् उपज खररद गररर्दने व्र्वस्था गररनेछ । 

१५. कृवर् क्षेिमा भौगोलिक अवस्था िथा जिस्रोिको उपिधििा अनसुार सिह लसंचाई, थोपा 
लसँचाई, लिफ्ट लसंचाई आर्द सवुविा उपिधि गराइनेछ ।  

१६. रासार्लनक मिप्रलिको परलनभयरिा घटाउँदै जैववक मि उत्पादनिफय  वकसानहरूिाई 
आकवर्यि गराउने, हालनकारक ववर्ादीको प्रर्ोगिाई लनर्िे गदै जैववक वकटनाशक 
और्लिको प्रर्ोगिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

१७. भौगोलिक ववशेर्िा र वडाको ववन्त्शष्टिाको आिारमा वडागि रूपमा कृवर् उत्पादनका 
पकेट क्षेिहरू लनिायरण गररनेछन ्। सो क्षेिमा आबद्ध कृर्कहरूको आर्आजयन ववृद्धका 
िालग पकेट क्षेिगि उत्पादनिाई प्रोत्साहन गररनेछ।  
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आ) उद्योगिफय   
१.  नगरमा लनमायणािीन औद्योलगक रामिाई नमूना औद्यालगक रामको रुपमा ववकास गने 

गरी िीन वर्यलभि लनमायण सम्पन्न गररनेछ।औद्योलगक रामलभि सञ्चािन हनुे घरेि ुिथा 
साना उद्योगहरूिाई प्रोत्साहन स्वरूप पवहिो वर्य शि प्रलिशि, दोस्रो वर्य पचास प्रलिशि 
र िेस्रो वर्यदेन्त्ख पाँचौ बर्यसम्म २५ प्रलिशि कर छुट र्दने नीलि अबिम्बन गररनेछ । 

२. स्नािक वा सोभन्दा मालथ उिीणय गरेका, व्र्ावसावर्क गरुुर्ोजना भएका र्वुाहरूिाई 
र्ोजना प्रस्िावनाका आिारमा सङ्घीर् एवम ् प्रदेश सरकार एवम ् ववत्तीर् संस्थाको 
सहकार्यमा सहलुिर्ि ऋणको व्र्वस्था गरी सहजीकरण गररनेछ । 

३.  साना िथा घरेि ु उद्योग सञ्चािन िथा उद्यमीहरूको क्षमिा अलभववृद्ध, ववत्तीर् 
व्र्वस्थापन, कच्चा पदाथयको व्र्वस्थापन र बजारीकरण, बजार सूचना केन्रको ववकास, 
प्रववलिको व्र्वस्था र िगानी अलभववृद्धका िालग संघीर् िथा प्रदेश सरकार, लनजीक्षेि, 

ववकास साझेदार संस्थाहरू, गैरसरकारी संस्था िथा सरोकारवािाहरुसँग सहकार्य गररनेछ 
।घरेि ुउद्योगिाई ठूिा खररदकिाय र सपुर माकेटसँग सम्बन्ि कार्म गनय सहजीकरण 
गररनेछ । 

४. नगरपालिका अन्िगयिका िघ,ु साना िथा मझौिा उद्योग/व्र्वसार्िाई प्रबद्धयन गनयका 
िालग उद्यमशीििासम्बन्िी अलभमखुीकरण, प्राववलिक लसप ववकास िालिम िथा मौजदुा 
उद्यमीहरूको स्िरोन्नलिका िालग िालिमका साथै नवीन प्रववलि हस्िान्िरण गररनेछ । 

५.  नगरपालिकामा श्रम बैङ्क स्थापना गरी श्रम माग गने संस्था, लनकार्िाई उपिधि 
गराउन नगरपालिकािे समन्वर् र सहकार्य गररनेछ। साथै टोिटोिमा उद्यम कार्यक्रम 
अगालड बढाई लबउ पूजँीको प्रबन्ि गररनेछ। लछमेकका स्थानीर् िहमा समेि उपिधि 
हनुे वा हनु सक्ने रोजगारीका सूचना सङ्किन गरी लडन्त्जटि माध्र्मबाट सावयजलनक गने, 
रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरुको सहर्ोगका िालग सूचना उपिधि गराउने, नगरक्षेिमा 
नै स्थानीर् माग अनसुारको सीपमूिक िालिम सञ्चािन हनु े व्र्वस्था 
लमिाइनेछ।र्वुाहरूिे औपचाररक वा अनौपचाररक माध्र्मबाट लसकेको सीपको परीक्षण 
गरी राविर् िथा अन्िरायविर् श्रम बजारमा उनीहरुको पेसाको पवहचान र समकक्षिा 
मान्र्िा प्राप्त हनुे व्र्वस्थाका िालग सङ्घीर् सरकारसँग समन्वर् गररनेछ ।  
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६. वैदेन्त्शक रोजगारमा संिग्न वा रोजगारबाट फकेका व्र्न्त्क्तहरूिाई उद्यम सञ्चािन गनय 
सहजीकरण गने, उद्योग व्र्वसार् सम्बन्िी बेसिाइन सवेक्षण गरी स्थानीर् बजार र 
नन्त्जकका अन्र् बजारको माग संकिन, रोजगारी र स्वरोजगारीको सम्भावना पवहचान 
गरी अनौपचाररक क्षेिमा कार्यरि मजदरुहरूिाई औपचाररक प्रणािीमा ल्र्ाउन ववशेर् 
कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

७. लनजी क्षेि, प्रदेश र सङ्घमा रहेका ववलभन्न लनकार्हरुसँग समन्वर् गरी र्वुाहरूिाई 
उनीहरुको चाहना, आवश्र्किा र राविर् िथा अन्िरायविर् बजारको वियमान र भववष्र्मा 
हनुसक्ने माग अनसुारका प्राववलिक िथा व्र्वसावर्क न्त्शक्षा, िालिम, सीप र सीपको 
वववविीकरण आर्दमा सररक हनुे व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

८. मवहिा िथा परुूर् श्रलमकिे समान ज्र्ािा पाउनेगरी न्रू्निम ज्र्ािा लनिायरण, आिारभिू 
श्रम अलिकार र श्रम मापदण्डको कार्ायन्वर्न, श्रलमक सङ्गठन, श्रलमक प्रलिलनलि िथा 
रोजगारदािा संस्था एवम ् प्रलिलनलि समेिको प्रलिलनलित्व हनुे गरी नगर प्रमखुको 
अध्र्क्षिामा श्रम सल्िाहकार पररर्द गठन गरी श्रलमकको अलभिेख राख्न पञ्जीकरण गने 
िथा र्ोगदानमा आिाररि सामान्त्जक सरुक्षा र्ोजनामा अनौपचाररक िथा स्वरोजगार 
श्रलमकिाई समेि जोड्ने प्रबन्ि गररनेछ  

९. सङ्घ, प्रदेश र नगरपालिका साथै काठमाडौँ ववश्वववद्यािर्को सहकार्यका दगु्ि उत्पादन 
केन्रको स्िरोन्नलि गरी दूग्िजन्र् उद्योग  सञ्चािन िथा बजारीकरण गररनेछ । 

१०. स्थानीर् िहका उत्पादनिाई सङ्घ, प्रदेश िथा लनजी  र सहकारी क्षेिसँगको साझेदारीमा 
रलेडङ, प्र्ाकेन्त्जङ र ब्रान्त्न्डङ गरी व्र्वसार्ीकरण िथा बजारीकारण गररनेछ । 

११. स्थानीर् िहमा दिाय िथा सूचीकृि भएका सहकारी सङ्घसंस्थाहरूिाई लनर्मन, अनगुमन 
र संवद्धयन गररनेछ। 

इ) पर्यटन 

१.  नगर क्षेिको पर्यटन ववकासका िालग पर्यटन ववकास गरुूर्ोजना लनमायण गरी 
कार्ायन्वर्न गररनेछ।  

२. मखु्र् पर्यटकीर् स्थिहरूमा मनोरञ्जनसवहिका सेवाहरू र्दन े इको पाकय , फन पाकय , 
पदमागय, न्त्जपल्र्ाण्ड, साइन्त्क्िङ रुट, भावर्क िथा सांस्कृलिक सङ्ग्रहािर्को ववकास 
आर्द गररनेछ ।  



12 

 

३. नगरकोट, ठुिीचौर, थामीडाँडा, बदु्धथमु्काजस्िा प्रमखु पर्यटकीर् गन्िव्र्हरूमा पर्यटन 
पूवायिारको ववकास गररनेछ । 

४.  कृवर् पर्यटन, गाउँ पर्यटन, भावर्क, सांस्कृलिक र िालमयक पर्यटन एवम ् होमस्टेको 
ववकास गररनेछ । 

५. सलुिकोट, ब्रम्हार्णी, देवीस्थान, नगरकोट, ठुिीचौर र चरुीथमु्कामा न्त्जपिाइन िगार्ि 
साहलसक खेि पर्यटन गन्िव्र्को रूपमा ववकास गररनेछ ।  

६. नगरलभि रहेका ववलभन्न जािजािी, भार्ाभार्ी िथा सांस्कृलिक समदुार्हरूको जािीर्, 

भावर्क िथा िालमयक-सांस्कृलिक सम्पदाहरू एवम पाटी-पौवा एवम ् पवहचान, संरक्षण 
िथा संवियन गररनेछ।   

७. नगरपालिकाको पर्यटकीर् सम्भव्र्िािाई उजागर गनय िथा पर्यटन प्रवियन गनय 
मखु्र्मखु्र् पर्यटकीर् स्थानहरूको ववद्यिुीर् एवम सञ्चार माध्र्मबाट प्रचारप्रसार 
गररनेछ।  

८. नगरकोटन्त्स्थि क्रमागि रूपमा लनमायण भइरहेको खोराङ्ग उन्काई पदमागयिाई सम्पन्न 
गररनेछ । साथै पर्यटन प्रवद्धयनको िालग नगर क्षेिलभि थप पर्यटकीर् पदमागयहरू लनमायण, 
वहमािर्न साइन्त्क्िङ्ग रुट, नगरकोट क्षेििाई Nagarkot: The King of Hills, बहृि इको 
पर्यटन पाकय  लनमायण  गररनछे।  

९.पर्यटक न्त्क्िलनक, पर्यटक एम्बिेुन्स, नगर घमु्िी स्वास््र् न्त्शववर साथै पर्यटनसम्बन्िी 
न्त्शक्षाको व्र्वस्था गररनेछ । 

ग) सामान्त्जक ववकासिफय   

अ) खानपेानी  
१.  एक घर एक िारा, पूणय सरसफाई हाम्रो अलभभारा” भन्ने नाराकासाथ खाानेपानी र 

सरसफाइजस्िो जनिाको आिारभिू आवश्र्किा पूरा गररनेछ । हरेक घर पररवारमा 
स्वच्छ खानेपानी परु् र्ाइनछे  ।  

२. नगरलभिको जिस्रोिको नक्साङ्कन गने र दीघयकािीन जिस्रोिको व्र्स्थापन रणनीलि 
बनाइनेछ। स्रोिहरूको संरक्षणको िालग दीघयकािीन गरुुर्ोजना बनाई िागू गररनेछ । 

३.  मण्डनदेउपरु बहृि सखु्खा क्षेि खानेपानी िथा सरसफाइ आर्ोजना दईु वर्यलभि सम्पन्न 
गराइनेछ।िर उक्त पररर्ोजना सम्पन्न हनुअुन्त्घ अस्थार्ी रूपमा लिन्त्फ्टङ प्रणािीको 
माध्र्मबाट सञ्चालिि खानेपानी र्ोजना सञ्चािन गनयका िालग आलथयक प्रबन्ि गररनेछ।  
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४.  मण्डनदेउपरु नगरपालिकालभि खानेपानीसम्बन्िी काम गने उपभोक्ता सलमलि, टोि 
ववकास संस्था, गैससहरू, जिस्रोि सलमलिको छािा संस्था (सञ्जाि) गठन गरी खानेपानी 
आपूलिय व्र्वस्थापन लनर्लमि र दीघयकािीन बनाइनछे । 

५.  बहृि नगरकोट खानेपानी िथा सरसफाई आर्ोजना िीन वर्यलभि सम्पन्न गररनेछ । 

६.  नगरपालिकालभिका पोखरी, कुवा, इनार, महुान, ढुङ्गेिारा आर्दको संरक्षण वडागि 
रूपमा कम्िीमा टोि बस्िीमा संरक्षण अलभर्ानसवहि कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

७.  पानीको महुानको िालग जिािार व्र्वस्थापन र्ोजना िथा कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ।  
आ) आिारभिू स्वास््र् सेवािफय  
१.  नगरबासीको स्वास््र्सम्बन्िी वववरण वडामा रहेका स्वास््र् संस्थामाफय ि अध्र्ावलिक 

गरी उमेर र रोगको अवस्था अनरुूप सचेिना, परामशय र उपचारात्मक सेवा उपिधि 
गररनेछ । 

२. पचास वर्य उमेर पगेुका सबै नागररकको वर्यमा एक पटक उच्च रक्तचाप, मिमेुह, मटुु, 

मगृौिा, किेजो, श्वासप्रश्वास, मवहिाको पाठेघरको मखुको क्र्ान्सर न्त्स्क्रलनङिगार्िका 
नसने रोगहरूको लनशलु्क परीक्षणको व्र्वस्था गररनेछ । 

३.  सबै वडाहरूमा स्वास््र् चौकीको स्िरोन्नलि िथा सहरी स्वास््र् न्त्क्िलनक सञ्चािन 
गररनेछ।नगरलभिका स्वास््र् संस्थामा सतु्केरी गराउनेका िालग लनशलु्क एम्बिेन्स 
सेवा उपिधि गराइनेछ । 

४.  नगर अस्पिाििाई आिारभिूबाट क्रमशः ववस्िार गरी २५ बेडको अस्पिािमा 
ववकास गरी स्िरोन्नलि गररनेछ । 

५.  दलिि, िोपोन्मखु, सीमान्िकृि िथा ववपन्न वगयका सतु्केरीिाई अलिररक्त पोर्ण 
भत्ता(सतु्केरी कोसेिी) को व्र्वस्था गररनेछ । 

६.  नसने दीघय रोगहरू स्पाइनि कडय, मटुु, मगृौिा, क्र्ान्सर, श्वासप्रश्वाससम्बन्िी रोगहरूमा 
सङ्घीर् सरकारिे उपिधि गराउने आलथयक सहर्ोगमा पच्चीस प्रलिशि थप रकम 
उपिधि गराइनेछ । 

७. मवहिा स्वास््र् स्वर्म सेववकािाई प्रोत्साहन भत्ता उपिधि गराइनेछ।साथै सूचीकृि 
स्वास््र् संस्थामा प्रसलुि सेवा लिने दलिि, अपाङगिा भएका िथा सीमान्िकृि वगयका 
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मवहिाहरूिाई पोर्ण सवुविाका िालग नेपाि सरकारबाट प्राप्त गररने सवुविामा थप 
पचास प्रलिशि प्रोत्साहन भत्ता र्दइनेछ। 

८. पवहिो वर्य कार्यववलि बनाई पूणय अपाङग, र्दघयरोगी, ववपन्नभलूमहीन नागररकिाई एक 
पटकका िालग पचास प्रलिशि अनदुानमा स्वास््र् लबमा कार्यक्रम वडा स्वास््र् 
संस्थामाफय ि सञ्चािन गररनेछ । 

९. सङ्ग्क्रामक रोगहरूको रोकथाम, लनर्न्िण िथा उपचारका िालग घमु्िी स्वास््र् न्त्शववर 
गरी स्वास््र् परीक्षणको व्र्वस्था गररनेछ । 

१०.  प्रजनन स्वास््र् अन्िगयि नगरपालिकाका अस्पिाि, स्वास््र् चौकी, सहरी 
न्त्क्िलनकबाट लनर्लमि स्वास््र् परीक्षण, परामशय, खोप िथा र्एुसजी सेवािगार्ि 
सरुन्त्क्षि माितृ्व सेवा प्रदान गररनेछ । 

११. सबै नगरबासीिाई कोरोना भाइरसववरूद्धको खोप (आवश्र्किानसुार प्रथम, र्द्विीर् र 
बसु्टर डोज) अलनवार्य उपिधि गराइनेछ । 

१२. नेपाि सरकारबाट लनशलु्क वविरण गररने ९० प्रकारका और्लिको सहज उपिधििाको 
सलुनन्त्िििा गररनेछ। 

१३. नगरपालिकालभि कार्यरि गैरसरकारी र सामदुावर्क संस्थाहरूसँग समन्वर् गरी 
स्वास््र्सम्बन्िी  सचेिना, परीक्षण कार्य र उपचारात्मक न्त्शववरहरू सञ्चािन गररनेछ । 

इ) र्वुा िथा खेिकुद ववकासिफय  
१. बािबालिका िथा र्वुाहरूको शारीररक र मानलसक ववकासका िालग खेिकुदका 

गलिववलिहरू सञ्चािन गनय नगरमा नगरस्िरीर् खेिकुद प्रलिर्ोलगिाहरू सञ्चािन 
गररनेछन ्।  र्स नगरअन्िगयिका ववद्यािर् िथा क्िबहरू बीच खेिकुद प्रलिर्ोलगिा 
सञ्चािन गने, नगरबावहर हनुे खेिकुद प्रलिर्ोलगिामा नगरको प्रलिलनलित्व हनुे गरी 
प्रलिर्ोलगिाहरूमा सहभागी हनुे व्र्वस्था लमिाइने िथा क्िवहरूिाई खेिकुद सामरी 
उपिधि गराइने छ । 

२. नगरपालिकाबाट र्वुा सहभालगिा, पररचािन र ववकासको िालग गरुुर्ोजना बनाई िागू 
गनेछ । 

३.  नगरपालिकालभिका र्वुािाई आर्मूिक,व्र्ावसावर्क र  सीपमूिक िालिम प्रदान 
गररनेछ ।  
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४.  र्वुाहरूिाई िन्त्क्षि गरी सरकारी सेवा प्रवेशका िालग सेवा प्रवेश िर्ारी (िोक सेवा 
िर्ारी.......) कक्षाहरू सञ्चािन गररनेछ । 

५. सङ्घीर् िथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा नगरस्िरीर् खेि राम (कभडय हि) लनमायण 
गररनेछ।एक वडा एक खेि मैदान लनमायण गनय  जग्गा व्र्वस्थापनका िालग सम्बन्त्न्िि 
वडाध्र्क्षको सहजीकरणमा प्रत्रे्क वडामा खेि मैदान लनमायण गररनेछ । 

६.  र्वुा लसजयनशीििा, प्रलिभा र क्षमिा ववकासका िालग नगरस्िरीर् लसजयनात्मक क्षमिा 
ववकाससम्बन्िी प्रलिर्ोलगिाहरू आर्ोजना गररनेछन ्। 

७.  नगरपालिकाका खेिकुद ववकासका िालग मेर्र कप खेिकुद प्रलिर्ोलगिा सञ्चािन 
गररनेछ  

८.  नगरपालिकामा खेिकुद न्त्शक्षा र खेिकुद प्रन्त्शक्षणका कम्िीमा १ जना घमु्िी 
प्रन्त्शक्षकको व्र्वस्था गररनेछ । 

९.  नगरपालिका स्िरीर् र्वुा िथा खेिकुद पररर्द, मवहिा पररर्द िथा दलिि  उत्थान 
पररर्द, आर्दवासी जनजालि उत्थान पररर्द गठन गररनेछ ।  

ई) न्त्शक्षा ववकास 
१. सबै ववद्यािर्हरूमा न्त्शक्षकको सरूवा, समार्ोजन, दरबन्दी लमिान र थप दरबन्दी 

लसजयना गरी ववर्र्गि न्त्शक्षकको व्र्वस्था गररनेछ।  
२. ववशेर् थप सेवा, सवुविा र अलिकारसवहिको प्रिानाध्र्ापक पद लसजयना गरी प्रअको 

रोस्टर खडा गने र सािारणिर्ा प्रिानाध्र्ापकिाई ववद्यािर् ववकासको प्रस्िावना र 
वावर्यक प्रगलिको आिारमा ५ वर्यसम्म लनरन्िरिा रहने गरी न्त्जम्मेवारी प्रदान गररनेछ । 

३.   न्त्शक्षकको कार्यसम्पादनिाई वलृिववकास र सरुवा बढुवा प्रर्ोजनसँग आबद्ध गरी 
नलिजा (लसकाइ उपिन्त्धि, ववद्यािर् छोड्ने दर, रचनात्मकिा, लसजयनशीििा, सहकार्य, 
नेितृ्व,वावर्यक लसकाइ मेिा) आिाररि स्वचालिि प्रणािीमा िलगनेछ । 

४.  दीघयकािीन न्त्शक्षा ववकास गरुुर्ोजना लनमायण गरी सािारण र प्राववलिक न्त्शक्षामा नर्ा ँ
कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररनेछन ्। 

५.  ववश्वववद्यािर्हरूसँग समन्वर् र सहकार्य गरी नगरलभि कृवर्, संस्कृलि, किा, पर्यटन, 
प्राववलिक ववर्र्मा उच्च न्त्शक्षा अध्र्र्नको अवसर लसजयना  गररनेछ । 
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६.  अलभभावकववहीन बािबालिकाहरूको माध्र्लमक न्त्शक्षासम्मको  लनशलु्क अध्र्र्नको 
िालग आलथयक सवुविासवहिको अवसरको सलुनिि गररनेछ। । 

७.  ववद्यािर्हरूमा िैवङ्गक िथा अपाङगमैिी भौलिक संरचनाहरू लनमायण िथा आवश्र्किाको 
आिारमा छािाहरूका िालग सेनेटरी प्र्ाड र मवहनावारी बेडरेस्टको व्र्वस्था गररनेछ  
। 

८.  सामदुावर्क ववद्यािर्मा अध्र्र्न गरेका दलिि, वपछलडएको वगय, अलि ववपन्न र जेहेन्दार 
छािछािािाई अध्र्र्नपलछ नगरपालिकामा कम्िीमा ३ वर्यसम्म सम्बन्त्न्िि क्षेिमा 
अलनवार्य सेवा गने गरी कृवर्, स्वास््र् र इन्त्न्जलनर्ररङ्ग िथा उच्च न्त्शक्षामा भौचरमा 
आिाररि छािवनृ्त्त्त प्रदान गररनेछ ।  

९.  बाि कक्षादेन्त्ख आिारभिू िहका बािबालिकािाई ववद्यािर्मा र्दवा खाजाको व्र्वस्था 
गररनेछ । 

१०. अपाङगिा भएका बािबालिकािाई आवासीर् शैन्त्क्षक कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

११. आिारभिू िहका सबै कक्षाहरूमा स्थानीर् पाठ्यक्रम र मािभृार्ा न्त्शक्षा िागू गररनछे 
। 

१२. नगरस्िरीर् ववद्यािर् न्त्शक्षक िथा कमयचारी छनौट आर्ोग र लसकाइ उपिन्त्धि परीक्षण 
इकाइ स्थापना गररनेछ ।  

१३. दक्ष प्राववलिक जनशन्त्क्त उत्पादनका िालग नगरस्िरीर् प्राववलिक/बहपु्राववलिक 
न्त्शक्षािर्को स्थापना गररनेछ । डेडीथमु्का किेजमा उच्च न्त्शक्षा अध्र्र्नका िालग 
छािवनृ्त्त्तको व्र्वस्था गररनेछ । 

१४.  आफनो भगूोिलभिका नागररकिे नगरपालिकािाई ववज्ञिा आवश्र्क परेको ववर्र्मा 
ववद्यावाररलि गनय चाहेमा सम्बन्त्न्िि ववद्याथीिाई एक पटकका िालग एकमषु्ठ िीन िाख 
रुपैर्ाँ छािवनृ्त्त्त प्रदान गररनेछ ।  

१५. नगरपालिकाको सामदुावर्क ववद्यािर्हरूमा बािकक्षादेन्त्ख अङ्ग्रजेी र बहभुावर्क 
माध्र्मबाट न्त्शक्षा प्रदान गने नीलिअनरुूप अङ्ग्रजेी र बहभुावर्क पाठ्यपसु्िक उपिधि 
गराउने कार्यिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

१६.नगरपालिकालभिका ववद्यािर्हरूको कक्षा ३ र ५ को वावर्यक रूपमा उपिन्त्धि परीक्षण 
िथा ८ र १० को परीक्षामा एकरूपिा कार्म गनय उक्त कक्षाहरूको परीक्षा 
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नगरपालिकाबाट सञ्चािन गने व्र्वस्थािाई लनरन्िरिा र्दँदै बाँकी अन्र् कक्षाहरूको  
वावर्यक परीक्षा ववद्यािर्बाट नै सञ्चािन हनुेछन।्   

१७. सामदुावर्क ववद्यािर्को लसकाइ उपिन्त्धि अलभववृद्धका िालग ववद्यािर् न्त्शक्षक र 
प्रअिाई शैन्त्क्षक सिको सरुूवािमा सामूवहक रूपमा नगरपालिकाबाट कार्यसम्पादन 
करार (सिुारात्मक कक्षा) गराई कार्य उपिन्त्धिको आिारमा राम्रो नलिजाका िालग 
प्रोत्साहन भत्ता र अत्र्न्न न्रू्न नलिजा प्राप्त गने न्त्शक्षकका िालग सचेिना, नलसर्िसवहि  
ििब रोक्काजस्िा प्रवक्रर्ा अबिम्बन गररनेछ । 

१८. समाजमा रहेका अनभुवी व्र्न्त्क्त िथा जेष्ठ नागररकबाट अलिररक्त कक्षा (नैलिक न्त्शक्षा, 
जीवनोपर्ोगी न्त्शक्षा, स्थानीर् िथा रैथाने प्रववलि)  सञ्चािन गररनेछ। 

१९. सामदुावर्क ववद्यािर्हरूका न्त्शक्षकका िालग सेवा प्रवेश, सेवाकािीन र प ु निायजगी 
िालिम र्दने व्र्वस्था लमिाइने छ।साथै ववद्यािर्हरूमा अलिररक्त वक्रर्ाकिाप सञ्चािन 
अलनवार्य गररनेछ। 

२०. ववद्यािर्मा नर्ाँ जनशन्त्क्त लभत्र्र्ाउने उदे्दश्र्िे आगामी आलथयक वर्यमा पलन 20 वर्य 
स्थार्ी सेवा अवलि पूरा गरी 50 वर्य उमेर नाघेको र अलनवार्य अवकाश हनु ५ 
वर्यसम्म बाकँी रहेका न्त्शक्षकिे अवकाश लिन चाहेमा न्त्शक्षकिाई नगद र 
प्रशंसापिसवहि सम्मान गने कार्यिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ। 

२२. ववद्यािर्को पठनपाठनिाई सूचना-प्रववलिको माध्र्मबाट समर्सापेक्ष बनाउँदै 
जीवनोपर्ोगी लसप र रैथाने ज्ञान, लसपसम्बद्ध वक्रर्ाकिापहरूसमेि गरी सञ्चािन 
गररनेछ। 

२३. ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलि र अलभभावक संघहरूको सञ्जाि गठन गरी क्षमिा ववकास 
कार्यशािा आर्ोजना गररनेछ । 

२४. नलिजाका आिारमा उत्कृष्ट ववद्यािर्का ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलिका 
पदालिकारीहरूिाई वावर्यक रूपमा नगरपालिकाबाट सम्मान गररनेछ। 

२५. न्त्शक्षा क्षेिको ववकासका िालग िेस्रो पक्ष (थडय पाटी) मूल्र्ाङ्कनको अविारणा िागू 
गररनेछ।   
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घ) भार्ा, संस्कृलि र िलििकिा संरक्षण र ववकास 

१.  भार्ा, संस्कृलि र िलििकिा संरक्षण र ववकासका िालग आवश्र्क ऐन, काननुको 
व्र्वस्थासवहि आवश्र्क पूवायिार िर्ार गररनेछ । 

२. स्थानीर् जािा, मेिा, पवय संरक्षण र प्रवियनका िालग आलथयक अनदुानको व्र्वस्था 
गररनेछ । 

३.  िोपोन्मखु भार्ामा कक्षा सञ्चािन िथा बहभुावर्क माध्र्मबाट मािभृार्ा ववर्र् र 
स्थानीर् ववर्र्को पठनपाठनका िालग पाठ्यक्रम लनमायण, पाठ्यपसु्िक िेखन र न्त्शक्षक 
अलभमखुीकरण गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ। 

४. नगरकोटमा मण्डनदेउपरु प्रज्ञा प्रलिष्ठान भवन लनमायण गरी त्र्समा सांस्कृलिक 
सङ्ग्रहािर् एवम ् जीववि सङ्ग्रहािर् (सभा हि, अलिलथ सदन, स्थानीर् भान्सा घर, 
कोसेिी घर) स्थापना गरी अन्िरायविर् सांस्कृलिक पर्यटकीर् नगरका रूपमा ववकास 
गररनेछ । 

५.  नगरपालिकालभिको िालमयक िथा ऐलिहालसक सम्पदा, सावयजलनक सम्पन्त्त्त र सांस्कृलिक 
पक्षहरूको संरक्षण र सम्बद्धयन गररनेछ। 

ङ) र्दगो ववकास, वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापनिफय   
अ) फोहर व्र्वस्थापन 

१.  रीन मण्डनदेउपरु  िथा न्त्क्िन मण्डनदेउपरु अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

२.  खिुा प्िावष्टक मकु्त नगर घोर्णाका िालग िर्ारी गररनेछ । 

३.  कुिोमा सफा पानी, नदीमा सफा पानी अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

४.  गल्ने फोहोरबाट ग्र्ाँस उत्पादन गरी नन्त्जकको बस्िीमा लनःशलु्क वविरण गररनेछ । 

५. नगल्ने फोहोर घरघरबाटै खररद गने र उद्योगिाई लबक्रीको व्र्वस्था लमिाइनेछ 

आ) र्ोजना लनमायण र र्दगो ववकास 
१.  भौलिक पूवायिारको एकीकृि गरुुर्ोजना बनाइनेछ । सो र्ोजनाअनसुार मािै भौलिक 

ववकास लनमायण गने/गराउने कुरािाई कडाइका साथ िागू गररनेछ । 

२.  एकीकृि बस्िी ववकास र्ोजना िागू गररनेछ र एकीकृि सहरी ववकास र्ोजना 
कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

३.  कृवर्र्ोग्र् जलमनमा आवास लनमायण रोक िगाई गैरकृवर् क्षेिमा आवास लनमायण गनय 
प्रोत्साहन गररनेछ । 
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४.  स्थानीर् ववपद् िथा जिवार् ु उत्थानशीििासम्बन्िी सूचना िथा ि्र्ाङ्क सङ्किन गरी 
ववपदबाट जनिनको क्षलि न्रू्नीकरण गनय आवश्र्क पूवय िर्ारी गररनेछ । 

५.  ववपदबाट हनुे आलथयक िथा भौलिक क्षलििाई सम्बोिन गनय कृवर्, घरेि ु िथा साना 
उद्योगिाई सहलुिर्ि दरमा लबमा गने व्र्वस्था गररनेछ । 

६. नगरिाई पूणय सरसफाइर्कु्त बनाउन नमनुा स्वस्थ समदुार् कार्यक्रम सञ्चािन सूचकमा 
आिाररि भई गररनेछ । 

७.  ववपद् प्रकृलिको आिारमा सङ्कटासन्न घरिरुी एवम ् बस्िीहरू पवहचान गनयका हेजाडय 
म्र्ावपङ (सङकट नक्साङकन) गररनेछ।ववपद व्र्वस्थापनको िालग प्राववलिक दक्षिाको 
व्र्वस्थापन गररनेछ । 

८. नगरपालिकालभि उत्सजयन हनुे फोहोर व्र्वस्थापनका िालग वडागि कार्यक्रमहरू 
सञ्चािन गररनेछन ्र डन्त्म्पङ साइटको लनमायणको िालग प्रवक्रर्ा अगालड बढाइनेछ । 

९. नगरपालिकाको भौगोलिक अवन्त्स्थलिअनरुूपको ववपद्का प्रकृलिका आिारमा सङ्कटासन् न 
घरिरुी एवम ्क्षेिहरू पवहचान गरी नगरस्िरीर् हेजाडय म्र्ावपङ्ग गररनेछ। 

१०. वािावरणमैिी वडा घोर्णा गरी क्रमशः वािारणमैिी नगर घोर्णाको कार्यक्रम सञ्चािन 
गररनेछ।  

११. सबै आर्ोजनाहरूको प्रारन्त्म्भक वािारणीर् प्रभाव मूल्र्ाङकन (इआइए) र वािारणीर् 
प्रभाव मूल्र्ाङकन (आइइ) गरेपलछ माि पररर्ोजना सञ्चािन गररनेछ।  

१२. लछमेकी एकभन्दा बढी नगरपालिकाहरूको सहकार्य र साझेदारीमा दमकिको व्र्वस्था 
गररनेछ। 

१३. ववपद व्र्वस्थापन कोर्िाई लनरन्िरिा र्दई ववपद रोकथाम, प्रलिकार्य, पनुिायभ र 
पनुस्थापना कार्य गररनेछ ।  

च) सशुासन, सेवा प्रवाह/िन्त्क्षि वगय र क्षमिा ववकास 
अ) सेवा प्रवाह/िन्त्क्षि वगय 
१.  सामान्त्जक सरुक्षा भत्तािाई बैवकङ प्रणािीमा व्र्वन्त्स्थि गने पद्धलििाई लनरन्िरिा 

र्दइनेछ। 

२.  प्रत्रे्क वडामा रहेका सामदुावर्क भवन, पाकय , डबिी, फल्चा, चौिारी, पाटी, पौवा, 
मठ, मन्त्न्दर, गमु्बाहरूको आवश्र्क ममयि सम्भार समेि गरी स्थानीर् समूहहरूको 
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बैठक िथा जेष्ठ नागररक लमिन केन्रको रूपमा प्रर्ोग गने र क्रमशः टोिसम्म 
ववस्िार गररनेछ । 

३.  सङ्घीर् िथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा िैंलगक वहंसा लनवारण कोर्को 
कार्ायन्वर्नका िालग नीलिगि िथा संरचनात्मक प्रबन्ि गररनेछ ।  

४.  बौवद्धक अपाङ्गिा भएका व्र्न्त्क्तहरूका स्र्ाहारससुार र संरक्षण गने पररवारको व्र्न्त्क्तिाई 
मालसक रूपमा भत्ता र्दने व्र्वस्था गररनेछ ।  

५.  नगरपालिकालभि लनमायण हनुे संरचनाहरू सावयजलनक सडक, स्वास््र् भवन, ववद्यािर्, 

कार्ायिर्हरू एवम ्सामदुावर्क भवन िथा शौचािर् आर्दिाई अपाङ्गमैिी बनाइनेछ । 

६.  नगरपालिकालभि ववपन्न घर पररवारको खरको छाना वा िरुीिाई ववस्थावपि गरी वटनको 
छानाको िालग आलथयक सहर्ोग गररनेछ । 

७.  सङ्घ र प्रदेशको सहकार्यमा भलूमहीन नागररकका िालग बसोबास गने घरपररवारिाई 
जग्गािनी पूजाय वविरण गरी घर लनमायणका कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ । 

८.  भकूम्पबाट प्रभाववि भई हािसम्म कुनै सरकारी अनदुान प्राप्त नगरेका, अन्र्ि किै घर 
नभएकाको हकमा िोवकएको मापदण्डबमोन्त्जम लनजी आवास लनमायण गनय 
नगरपालिकाबाट अनदुान उपिधि गराइनेछ ।  

९. िैवङ्गक समानिा िथा सामान्त्जक समावेशीकरण रणनीलि (स्टाटे्रजी) िजुयमा गरी 
कार्ायन्वर्न गररनेछ।िैवङ्गक वहंसा लनवारणसम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चािन र कोर्को 
व्र्वस्था गररनेछ।  

१०. बािबालिका संरक्षण, बािववकास र बाि सहभालगिामाफय ि बािबालिकाववरुद्ध हनुे सबै 
प्रकारका ववभेद, शोर्ण, दवु्र्यवहार र वहंसाको अन्त्र् गरी बािबालिकाको सवायङ्गीण 
ववकासका िालग बािमैिी स्थानीर् शासनका िालग काननुी प्रबन्ि गरी बािमैिी वडा 
घोर्णा गदै बािमैिी नगर घोर्णा गने दीघयकािीन नीलि अविम्बन गररनेछ  । 

११. बािश्रम, बािवहंसा, बािवववाह, सामान्त्जक कुरीलि र कुप्रथाको अन्त्र्का िालग समदुार् 
सचेिीकरण, परामशय र सिुार अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ। 

१२. नगरपालिकाअन्िगयिका मवहिा, बािबालिका, अपाङ्गिा भएका व्र्न्त्क्त, ज्रे्ष्ठ नागररक र 
र्ौलनक िथा िैंलगक अल्पसङ्ग्ख्र्कहरू ि्र्ाङ्क सङ्किन गरी अद्यावलिक गररनेछ । 

१३. अपाङ्ग् गिा भएका व्र्न्त्क्तहरूको सबै प्रकारका अलिकारको प्रत्र्ाभिू गदै समवष्टगि 
ववकासका िालग सहभालगिामूिक नीलि र अपाङ्ग् गमैिी भौलिक पूवायिार ववकासमा जोड 
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र्दइनेछ।अपाङ्गिा भएका व्र्न्त्क्तहरूको सामान्त्जक पनुःस्थापना कार्यक्रम सञ्चािन 
गररनेछ। 

१४. सामान्त्जक सरुक्षा व्र्वस्थापन िथा व्र्न्त्क्तगि घटना दिाय प्रणािीिाई प्रववलिमैिी र 
सरि बनाउनका िालग राविर् पररचर्पि िथा पञ्जीकरण ववभागको समन्वर्मा सञ्चालिि 
अनिाइन प्रणािीिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ।  

१५. हरेक वडाबाट जन्म,मतृ्र् ु र बसाइँसराइ दिाय िगार्िका पञ् जीकरणसम्बन्िी वववरण 
प्रत्रे्क मवहना नगरपालिकाको सामान्त्जक ववकास शाखामा पठाउनपुने व्र्वस्था र प्रत्रे्क 
वडािे सामान्त्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने व्र्न्त्क्तहरू र मतृ्र् ुभएमा व्र्न्त्क्तहरूको नामाविी 
सावयजलनक गनुयपने व्र्वस्थािाई लनरन्िरिा र्दइनेछ। 

आ)  सशुासनः क्षमिा ववकास र नवप्रवियन  
१. नगरस्िरीर् अध्र्र्न अनसुन्िान केन्र स्थापना गररनेछ । 

२. नगरपालिकालभिका जनप्रलिनलि, सरकारी कमयचारी, न्त्शक्षक, ववद्याथीिे अलनवार्य रूपमा 
नेपािमा बनेको कपडाको पोशाक िगाउनपुने व्र्वस्था गररनेछ । 

३.  नगरबाट हरेक वर्य जनिाको घरदैिोमा सेवा प्रवाहको सन्िवुष्ट मूल्र्ाङकन प्रर्ोजनका 
ररपोटय काडय वविरण गररनेछ।िी काडयहरूमा जनिािे स्थानीर् सरकारको कामको 
मूल्र्ाङ्कन गरी अङ्क र्दने व्र्वस्था गररनेछ । त्र्स्िा ररपोटय काडयहरू अध्र्र्न गरी सो 
ररपोटय सावयजलनक गररनकुा साथै जनिािे देखाएका गल्िी, कमजोरी सिुाने र गनुासो 
समािान गररनेछ। 

४.  सावयजलनक सनुवुाई, नागररक वडापि, सामान्त्जक परीक्षण र सावयजलनक परीक्षण कार्यिाई 
अलनवार्य गररनेछ। 

५.  नगरका सम्पूणय घरिरुीहरूिाई टोि ववकास संस्थामा आबद्ध गरी क्षमिा ववकास 
गररनेछ । 

६.  न्त्जवपएस ट्रर्ावकङसवहि नगरपालिकाका सवारी सािन र स्थानीर् पररवहन सेवा सञ्चािन 
गररनेछ । 

७.  नगरपालिकामा ब्रोन्डधर्ान्ड सेवा ववस्िार गररसवकएको हुँदा इन्टरनेट सेवाको पहुँच र 
प्रर्ोग ववस्िार गरी सूचना प्रववलिमाफय ि जनिासम्म सेवा प्रवाह गररनेछ । 
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८.  स्माटय नगरपालिकाको अविारणािाई मूिय रूप र्दन नगरपालिकाको ववद्यिुीर् प्रोफाइि 
वा लडन्त्जटि प्रोफाइि िर्ार गरी नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सेवािाई सोको 
माध्र्मबाट लछटो, छररिो र प्रभावकारी रूपमा जनिासम्म प्रवाह गररनेछ । 

९. नगरपालिकाका पदालिकारी र कमयचारीहरूको क्षमिा ववकासका िालग देशीर् र 
अन्िदेशीर् अध्र्र्न भ्रमण र सूचना-प्रववलिसम्बन्िी िालिमको व्र्वस्था गररनेछ। 

१०.  नगरपालिकाअन्िगयि प्राप्त हनुे गनुासोहरूको व्र्वस्थापनका िालग गनुासो व्र्वस्थापन हट 
िाइन वा कि सेन्टरको प्रबन्ि गररनेछ।नगरका वडाहरूमा सझुाव पेवटका राखी प्राप्त 
सझुावहरूिाई मालसक रूपमा सम्बोिन गररनेछ । 

११.  नगरपालिकालभि सञ्चािन हनुे र्ोजनाहरूमा दोहोरोपना आउन र्दइने छैन। र्ोजना 
सञ्चािन गदाय 4 प्रलिशि कन्टेन्जेन्सी र ५ प्रलिशि ममयिसम्भार कोर् कविको 
व्र्वस्थािाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

१२.  ववलभन्न गैरसरकारी संस्था, सहकारी, लनजी िथा अन्र् संघसंस्थाको वावर्यक कार्यक्रमहरू 
अलनवार्य रूपमा नगरपालिकाको वावर्यक नीलि िथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश 
गराउनपुने पनेछ ।  

१३.  मौजदुा ऐन काननुहरूिाई समर्सापेक्ष र आवश्र्किानसुार संशोिन र आवश्र्क थप 
ऐन काननुहरूको िजुयमा गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ। 

१४. नगरपालिकाको सङ्गठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षण (ओ एन्ड एम) गररनछे । 

छ) राजस्व पररचािनिफय  
१.  नगरपालिकाको वियमान राजस्व प्रणािीिाई व्र्ावहाररक र र्थाथयपरक बनाउन राजस्व 

सम्भाव्र् सवेक्षण िथा राजस्व सिुार कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना िर्ार गरी कार्ायन्वर्नमा 
ल्र्ाइनेछ । 

२. करको दर ववृद्ध गनुयभन्दा आवश्र्किाको आिारमा करका दार्रािाई फरावकिो 
बनाइनेछ ।  

३. करदािाको कर सचेिना अलभववृद्धमाफय ि ्कर सङ्किन बढाउन सचेिनामूिक कार्यक्रम 
सञ्चािन गररनेछ।कर प्रशासनिाई लमिव्र्र्ी र चसु्ि बनाइनेछ।एकीकृि सम्पन्त्त्त कर 
सङ्किन वडा कार्ायिर्बाट नै आरम्भ गररएकोमा नगरपालिकािे िगाउने सबै प्रकारका 
करहरू वडा िहबाट सङ्किन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

४. नगरपालिकालभि सञ्चािनमा रहेका उद्योग, व्र्वसार् र होटिहरूिाई अलनवार्य रूपमा 
दिाय/सूचीकृि गराई करको दार्रामा ल्र्ाउने कार्यिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ। 
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५.  कृवर् क्षेिको उत्थान र प्रवियनका िालग आगामी आ.व.देन्त्ख कृवर्सम्बन्िी फमय, उद्योग, 
व्र्वसावर्क संस्थाको दिाय वा नवीकरण शलु्कमा ५०% छुट र्दने व्र्वस्था गररनेछ ।  

६.  नगर क्षेिलभिका सावयजलनक स्थि, ऐिानी जग्गा वा बाटोको छेउमा संरचना बनाई 
व्र्वसार् गरररहेका व्र्वसार्ीिै र्सै आलथय वर्यदेन्त्ख बहाि ववटौरी शलु्क िगाइनेछ । 

७.  नगरपालिकामा प्रवेश गरी आवासीर् सेवा सवुविा उपभोग गरेका ववदेशी पर्यटकका 
िालग कुि भकु्तानीमा १% पर्यटक शलु्क लिई राजस्वमा अलभववृद्ध गररनेछ । 

८.  सेवाराहीिे ववद्यिुीर् माध्र्मबाट मािपोि कर, घर बहाि कर िथा सेवा शलु्क आर्द 
लिनय सवकने व्र्वस्था गररनेछ । 

९.   नगरपालिकािे घर नक्सा पासिाई अलनवार्य गनेछ। नगरपालिकाको नक्सा पास 
कार्यववलि िागू हनुभुन्दा पवहिे बनेका लनजी आवासहरूको अलभिेखीकरण गररनेछ। 

१०.  सावयजलनक जग्गाको िगि सङकिन िथा राजस्व ववृद्ध अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ।  

११.  सामदुावर्क ववद्यािर्मा अध्र्र्न गरी कक्षा १२ मा बी प्िस न्त्जवपए ल्र्ाएका 
ववद्याथीकिाई राजस्व सङ्किन कार्यमा इन्टनयलसप गने कार्यक्रम िागू गररनेछ।  

अन्िमा, 
नीलि िथा कार्यक्रम गदाय सहर्ोग गने सम्बन्त्न्िि मन्िािर्, ववभाग िथा अन्र् लनकार्हरू, प्रमखु 
प्रशासकीर् अलिकृि, काननुववज्ञहरू, नगर सल्िाहकार, सम्पूणय वडा अध्र्क्षज्रू्हरू, नगर कार्यपालिका 
सदस्र्, नगर सभाका सदस्र्हरू र नगरपालिकाका सम्पूणय कमयचारीहरूप्रलि आभार प्रकट गदै सफि 
कार्ायन्वर्नमा सबैको पूणय सहर्ोग प्राप्त हनुे आशा र ववश्वास व्र्क्त गदयछु। 

 

िन्र्वाद ! 

 

------------------------ 

टोकबहादरु वाईबा 
नगर प्रमखु 

मण्डनदेउपरु नगरपालिका, 
काभ्रपेिाञ्चोक 
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आदयणीम सबाका अध्मऺ ज्मू तथा नगयसबाका सदस्मज्मूहरु,  

अफ भ गत आर्थि क वषि 207७/07८ य चार ु 207८/7९ भा ववर्नमोजजत फजेट य प्रगतीको सॊजऺप्त सर्भऺा गनि 
चाहन्छु।  

आ.व. 207७/07८ को मथाथि आम तथा व्ममको वववयण  
1 मस नगयऩार्रकाको गत आर्थिक वषि 207७/07८ भा अ.ल्मा. भापि त रु. १८ कयोड ४० राख ७ हजाय 

६०१ रुऩैंमाॉ ७० ऩैसा, आन्तरयक याजस्व फाट रु . ७ कयोड ८४ राख ९५ हजाय ६७० रुऩैंमाॉ ७४ ऩैसा, 
सॊघीम सयकाय सशति अनदुान फाट २६ कयोड ३६ राख ९१ हजाय ८० रुऩैंमाॉ, सॊघीम सयकायफाट प्राप्त 
ववजिम सभानीकयण अनदुान रु 1१ कयोड ४८ राख,  ववशेष अनदुान रु १ कयोड, सभऩयुक अनदुान रु २ 
कयोड २४ राख २ हजाय ५००, प्रदेश शशित अनदुान रु . ९ कयोड ७६ राख, प्रदेश सभार्नकयण अनदुान 
रु. १ कयोड १ राख ३८ हजाय, ववषेश अनदुान ३५ राख, सभऩयुक अनदुान रु २ कयोड 99 राख ८२ 
हजाय, याजस्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त भूल्म अर्बफवृि  कय रु ६ कयोड ५५ राख ३८ हजाय ६१८ रुऩैंमाॉ ८६ 
ऩैसा, याजस्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हनुे सवायी साधन क य रु. २ कयोड २७ राख ७५ हजाय ३६ रुऩैंमाॉ ५७ 
ऩैसा तथा घय जग्गा यजजषे्ट्रसन फाट  रु ३ कयोड ४ राख २० हजाय ४५१ रुऩैंमाॉ ५१ ऩैसा गयी कुर ९२ 
कयोड ५८ राख १७ हजाय ९५९ रुऩैंमाॉ ३८ ऩैसा  भात्र आम यहेको य कुर खचि ६६ कयोड ९१ राख 
७ हजाय ६४० रुऩैंमाॉ ८८ ऩैसा यहेको र्थमो। 

 

चार ुआ.व. 207८/7९ को सॊशोर्धत अनभुान 

 

2 चार ुआ .व. २०७८/ ७९ भा आम तपि  गत वषिको अ .ल्मा. रु २८ कयोड अनभुान गरयएकोभा रु १९ 
कयोड ६५ राख ६७ हजाय ७११ अ.ल्मा. बएको छ । आन्तरयक आम रु २९ कयोड ८० राख ६४ 
हजाय ५६५ अनभुान गरयएकोभा रु ९ कयोड ९२ राख हनुे सॊशोर्धत अनभुान गरयएको छ । अनभुार्नत 
सॊजघम याजश्व फाॉडपाॉड रु ७ कयोड ८५ राख ११ हजाय तथा प्रदेश याजश्व फाॉडपाॉड १ कयोड ९५ राख 
१९ हजाय १४२ मथावत हनुे अनभुान गरयएको छ । त्मसै गरय सॊजघम सयकाय फाट प्राप्त हनुे बर्नएको 
अनभुार्नत सभार्नकयण अनदुान ११ कयोड ७८ राख, सशति अनदुान रु २४ कयोड ६५ राख, सभऩयुक 
अनदुान रु ४ कयोड १५ राख, ववशेष अनदुान रु २ कयोड ४१ राख तथा प्रदेश सयकाय फाट प्राप्त हनुे 
बर्नएको अनभुार्नत सभार्नकयण अनदुान रु ९५ राख ५७ हजाय, सशति अनदुान रु २ कयोड ६१ राख 
३३ हजाय, सभऩयुक अनदुान रु २ कयोड ९९ राख ७२ हजाय य ववशेष अनदुान रु २ कयोड ४१ राख 
मथावत अनभुान गरयएको छ । मसयी चार ुआ .व. का रार्ग रु १ अफि १८ कयोड ७८ राख ५६ हजाय 
७०७ आम अनभुान ऩेश गरयएकोभा रु  ८१ कयोड ३० राख ५४ हजाय ७११ भात्र आम हनुे सॊशोर्धत 
अनभुान गरयएको छ । हार सम्भको खचिको जस्थती अध्ममन गदाि मस आ .व. को अन्त्म सम्भभा चार ुतपि  
७५ प्रर्तशत य ऩुॉजजगत तपि  ६० प्रर्तशत खचि हनु सक्ने अनभुान गरयएको छ । 



2 

 

आदयणीम सबाका अध्मऺ ज्मू तथा नगयसबाका सदस्मज्मूहरु, 

3 अफ भ नगयऩार्रकाको सोच , रक्ष्म, उद्देश्म, नीर्त तथा कामिक्रभ कामािन्व मनका रार्ग आर्थिक वषि 207९/८० 
को आम, व्मम, फजेट ववर्नमोजन य स्रोतको व्मवस्थाको मोजना प्रस्ततु गदिछु। 

4 आर्थिक वषि 2079/80 को नीर्त तथा कामिक्रभ य फजेट कामािन्वमन गनि रु . 88  कयोड 93 राख 72 
हजाय 235 ववर्नमोजन गयेको य साभाजजक सयुऺा बिा रु १३ कयोड सवहत रु १ अफि १ कयोड ९3 राख 
७२ हजाय २३५ यकभ ववर्नमोजन गयेको छु। साभाजजक सयुऺा फाहेक कुर ववर्नमोजजत फजेट भध्मे चारू तपि  
रु. 48 कयोड 66 राख 64 हजाय 487 (54.72 प्रर्तशत) य ऩूॉजीगत तपि  रु. 40 कयोड 27 राख 7 
हजाय 748 (45.28 प्रर्तशत) यहेको छ। 

5 आगाभी आर्थिक वषिका रार्ग अनभुान गरयएको खचि व्महोने स्रोत भध्मे  सॊघीम सभानीकयण अनदुानफाट रु. 12 
कयोड ४५ राख, प्रदेश सभानीकयण अनदुानफाट रु . १ कयोड १५ राख 48 हजाय, सॊघीम सशित अनदुानफाट 
रु. २५ कयोड २६ राख, प्रदेश सशति अनदुानफाट रु . २ कयोड १९ राख ३४ हजाय, सॊघीम सभऩूयक 
अनदुानफाट रु . १ कयोड ८० राख, प्रदेश सभऩूयकफाट 2 कयोड ७८ राख ९९ हजाय, आन्तरयक याजश्व 
अनभुान रु. १३ कयोड १2 राख 50 हजाय, जजल्रा याजश्व फाॉडपाॉड अन्तयगत घय जग्गा यजजषे्ट्रशन शलु्क रु . 
५ कयोड, सॊघीम ववबाज्म कोषफाट याजश्व फाॉडपाॉड अन्तयगत प्राप्त हनुे रु. ९ कयोड ५१ राख ७ हजाय, प्रदेश 
याजश्व फाॉडपाॉड हनुे सवायी सा धन कय फाऩतको रु  २ कयोड २६ राख ३० हजाय तथा आर्थिक वषि 
207८/7९ फाट हनु जाने नगद भौज्दात रु 13 कयोड 45 राख ४ हजाय 235 यहेको छ। 

6 आ.व. 2079/80 को रार्ग अनभुार्नत आम्दानी , चारू तथा ऩूॉजीगत खचिफाट ववर्नमोजजत खचि, कामिक्रभ तथा 
मोजनाहरुराई अनसूुचीभा याखी सोवह फभोजजभ जस्वकृत गनि प्रस्ताव गयेको छु। 

आदयणीम नगय सबाका  अध्मऺ तथा नगय सबा सदस्मज्मूहरु,  

7 नगयऩार्रका अन्तयगत प्रत्मेक वडाहरुभा ऩूवािधाय ववकास , सशुासन तथा सेवा प्रवाह कामिक्रभका रार्ग  रु 4 
कयोड 80 राख ववर्नमोजन गयेको छु। जसभध्मे र्सॊचाई तपि  ७२ राख य खानेऩानी तपि  ७२ राख यकभको 
मोजना अर्नवामि हनु ेगरय यकभ ववर्नमोजन गयेको छु । 

8 नगय ऺेत्र र्बत्र नगय स्तयीम साविजर्नक मातामात सॊचारनभा यहेका सडकहरुको स्तयोन्नतीका रार्ग रु . ५० 
राख रुऩैमाॉ यकभ ववर्नमोजन गयेको छु। 

9 नगय ऺेत्रर्बत्रका ववर्बन्न मोजना भभित तथा र्नभािणका रार्ग रु 50 राख ववर्नमोजन गयेको छु । 

10 नगयकोटभा ऩमिटन ववकासका रार्ग साझेदायीभा कामिक्रभ सॊचारन गनि रु ५० राख यकभ ववर्नमोजन गयेको 
छु। 

11 ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषको र्नयन्तयताको रार्ग थऩ यकभ रु ५० राख रुऩैँमा व्मवस्था गयेको छु। 

12 सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम तहको तथा अन्म सॊघ सॊस्थाको साझेदायीभा दगु्ध उत्ऩादन तथा प्रशोधन उद्योग 
स्थाऩना का रार्ग ५० राख यकभ ववर्नमोजन गयेको छु । 

13 स्भाटि ऩार्रका फनाउन आवश्मक फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 
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14 नगय स्तयीम झोरङु्गे ऩरु र्नभािणको र्नयन्तयताको रार्ग रु २० राख यकभ ववर्नमोजन गयेको छु 

15 सेवक नेऩार फार ववद्यारम ऩहचुॉसडक र्नभािणका रार्ग रु १० राख यकभ ववर्नमोजन गयेको छु । 

16 ववऩद् व्मवस्थाऩन गनि आवश्मक तायजारी खरयदका रार्ग रु २० राख ववर्नमोजन गयेको छु । 

17 खकि  ऩाकि  जान ेफाटो र्नभािणका रार्ग रु ५ राख ववर्नमोजन गयेको छु । 

18 नगय स्तयीम खानेऩानी भभित सॊबायका रार्ग रु ५ राख ववर्नमोजन गयेको छु । 

19 ऩाटीऩौवा, भठ भजन्दय सडक भभितका रार्ग रु ६० राख यकभ ववर्नमोजन गयेको छु । 

20 ववर्बन्न मोजनाहरुको सॊचारन गनुि ऩवुि गरयने र्ड. वऩ. आय. का रार्ग रु 30 राख यकभ ववर्नमोजन गयेको छु 
। 

21 ववउ फैंकको स्थाऩना तथा सॊचारनका रार्ग रु १० राख  ववर्नमोजन गयेको छु । 

22 श्रभ फैक स्थाऩना तथा सॊचारनका रार्ग रु १० राख फजेट व्मवस्था गयेको छु । 

23 कृवष र्सत बण्डाय तथा गोदाभ घय, फजाय व्मवस्थाऩन तथा फजायीकयणका रार्ग प्रदेश सयकाय िाया र्नभािण गनि 
रार्गएको उद्योगग्राभको प्राववर्धक सहामताका रार्ग रु २ राख यकभ ववर्नमोजन गयेको छु । 

24 नगयऩार्रकाको आर्थिक ववकासको प्रभखु आधायको रुऩभा यहेको कृवष ऺेत्रभा उन्नत वीउको उऩमोग , कृवष 
औजाय ववतयण, फारी ववभा तथा कृवष ववकास कामिक्रभका रार्ग 71 राख ५० हजाय रुऩैँमा ववर्नमोजन गयेको 
छु। 

25 ऩशसेुवा तपि  ऩश ुआहाय , कृर्त्रभ गबािधान, उत्ऩादनका आधायभा अनदुान कामिक्रभ , ऩश ुववभा अनदुान य ऩकेट 
ऺेत्र ववकास कामिक्रभका रार्ग ९८ राख ४० हजाय यकभ ववर्नमोजन गयेको छु। 

26 नगय ऺेत्र र्बत्र यहेका फे योजगाय मूवाहरुका रार्ग नगयऩार्रका अन्तयगत यहेको योजगाय सेवा केन्र भापि त 
न्मूनतभ 100 ददनको योजगायी ददने कामिकम्र सॊचारनका रार्ग ७१ राख रुऩैँमा ववर्नमोजन गयेको छु। 

27 फारफार्रकाको सवािवङ्गण ववकासका रार्ग आवश्मक जशऺाको शैजऺक गणुस्तय फवृि , ववद्यारम सॊचारन य 
व्मवस्थाऩन, फैकजल्ऩक जशऺण कामिक्रभ तथा स्थानीम ऩाठ्यक्रभ र्नभािण य  भातबृाषाभा ऩठनऩाठनका साथै 
ववद्यारमको बौर्तक ववकास  य नभूना ववद्यारम ववकास गनिका रार्ग सॊघीम सशति अनदुानफाट प्राप्त  यकभभा 
नगयऩार्रकाको तपि फाट रु ६ कयोड ३2 राख ६६ हजाय ८१८ रुऩैँमा थऩ ववर्नमोजन गयेको छु। 

28 स्वास्म६् सेवाभा नागरयकको ऩहचु वदृि, स्वास्र  ववभा, औषर्ध तथा उऩकयण खरयद, अस्ऩतार सॊचारनका रार्ग 
रु १ कयोड २७ राख  यकभ ववर्नमोजन गयेको छु । 

29 नागरयक आयोग्म केन्र्कको रार्ग औषर्ध खरयद तथा कामािरम व्मवस्थाऩनका रार्ग रु 5 राख ववर्नमोजन गयेको 
छु। 

30 १५ शैंमाको आधायबतु अस्ऩतार र्नभािण कामि अगाडी फढाउनका रार्ग जग्गा प्राप्तीको कामि सम्ऩन्न गनि रु 60 
राख यकभ व्मवस्था गयेको छु । 

31 वास भास्टय प्रान र्नभािणका रार्ग रु 12 राख ववर्नमोजन गयेको छु । 

32 आवर्धक मोजना र्नभािणका रार्ग रु १५ राख ववर्नमोजन गयेको छु । 

33 जोर्गटाय ऩाकि  भभित तथा शौचारम र्नभािणका रार्ग रु ५ राख ववर्नमोजन गयेको छु । 
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34 सचुना प्रववर्धको ववकास तथा ववस्ताय, प्रववर्धभैत्री सेवा प्रवाह तथा ववद्यरु्तम शासनको कामािन्वमनको रार्ग रु 
40 राख फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 

35 ह्याजाडि म्मावऩङ य जराधाय व्मवस्थाऩन मोजना र्नभािणका रार्ग रु २० राख ववर्नमोजन गयेको छु । 

36 नगयऩार्रकाभा सहज तथा सविसरुब साविजर्नक सेवा प्रवाह , कामािरम सॊचारन , सॊस्थागत ऺभता ववकास , 
कामियत कभिचायीहरुको तरफ बिा रगामतका कामिक्रभहरुका रार्ग २० कयोड 72 राख 40 हजाय 4 सम 
१७ रुऩैँमा ववर्नमोजन गयेको छु। नगयऩार्रका अन्तयगत कामियत कभिचायीहरुको तरफ १५ प्रर्तशतका दयरे 
वृवि गयेको छु।नवौ नगयसबाफाट ऩारयत आन्तरयक दयफन्दी मथावत गरयएको छ । 

37 ऩणुि अशक्त अऩाङ्गता बएका व्मजक्त, दीघियोगी, बरु्भवहन ववऩन्न नागरयकहरुराई एकऩटकका रार्ग ५० प्रर्तशतको 
रागत सहबागीताभा स्वास््म ववभा गरयने गरय फजेटको व्मवस्था गयेको छु । 

38 सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायसॉगको सहकामिभा फाॉझो जर्भनभा व्मवसामीक कृवष तथा ऩशऩुारन कामिक्रभ 
सॊचारन गने य वनको सॊयऺण गयी वन ऩैदावय उऩज य वन ऩमिटन प्रफििन गयी वृहिय योजगायी सजृनाका रार्ग 
नवप्रवतिनकायी कामिक्रभका रार्ग फजेट व्मवस्था गयेको छु । 

39 ढाॉडखोरा इन्रावती नदी र्नमन्त्रणका रार्ग रु. ३० राख य चाखोरा आॉसीखोरा नदी र्नमन्त्रणका रार्ग रु 20 
राख यकभ ववर्नमोजन गयेको छु। 

40 नगयऩार्रकाको प्रशासकीम बवन र्नभािण सम्ऩन्न गनिका रार्ग थऩ रु ३ कयोड ९० राख यकभ ववर्नमोजन 
गयेको छु । 

41 रजऺत वगि तपि  रु 60 राख ववर्नमोजन गयेको छु जसभध्मे 

1 नभनुा मवुा सॊसद कामिक्रभ सॊचारनका रार्ग रु ५ राख यकभ ववर्नमोजन गयेको छु । 

2 अऩाङ्गता बएका व्मजक्तको ऺभता ववकासका रार्ग रु ५ राख फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 

3 फारभैत्री वडा घोषणाका रार्ग रु ५ राख यकभ ववर्नमोजन गयेको छु । 

4 वातावयणभैत्री वडा घोषणाका रार्ग रु ५ राख यकभ ववर्नमोजन गयेको छु । 

5 दनवुाय सभदुामको ऺभता ववकासका रार्ग रु 5 राख ववर्नमोजन गयेको छु । 

6 भाझी सभदुामको ऺभता ववकासका रार्ग रु 5 राख ववर्नमोजन गयेको छु । 

7 आददवासी जनजार्त सभदुामको ऺभता ववकासका रार्ग रु ५ राख ववर्नमोजन गयेको छु । 

8 दर्रत सभदुाम उत्थान कामिक्रभका रार्ग रु ५ राख ववर्नमोजन गयेको छु । 

9 भवहरा, एकर भवहराहरुको ऺभता ववकासका रार्ग रु १० राख यकभ ववर्नमोजन गयेको छु । 

10 भेमय कऩ खेरकुद कामिक्रभ सॊचारनका रार्ग रु 5 राख ववर्नमोजन गयेको छु । 

11 फारफार्रकाको सवािवङ्गण ववकासका रार्ग रु ५ राख यकभ ववर्नमोजन गयेको छु । 

42 नगयस्तयीम न्मावमक सर्भर्त सॊचारनका रार्ग रु. 20 राख  यकभ ववर्नमोजन गयेको छु । 

43 सभऩूयक कोषभा रु ४ कयोड 58 राख 99 हजाय यकभ ववर्नमोजन गयेको छु। 

आदयणीम नगय सबाका अध्मऺ तथा नगय सबाका सदस्मज्मूहरु,  
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44 नगयऩार्रकाको आ .व. 2079/80 को अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई कामािन्वमन गनिको र्नर्भि स्थानीम कय , 
शलु्क, दस्तयु य भहशरु सॊकरन गने , छुट ददने तथा आम सॊकरनको प्रशासनीक व्मवस्था गनि नेऩारको 
सॊववधानको धाया 228 को उऩधाया (2) फभोजजभ भण्डनदेउऩयु नगयऩार्रकाको नगय सबा सभऺ आर्थिक 
ऐनको भस्मौदा य सो को अनसूुचीहरु जस्वकृर्तका रार्ग ऩेश गयेको छु। 

45 भण्डनदेउऩयु नगयऩार्रकाको आर्थिक वषि 207८/7९ को सेवा य कामिहरुको रार्ग सॊचीत कोषफाट केही 
यकभ खचि गने अर्धकाय ददन य सो यकभ ववर्नमोजन गनि नेऩारको सॊववधानको धाया 229 को उऩ-धाया (2) 
फभोजजभ भण्डनदेउऩयु नगयऩार्र काको नगय सबा सभऺ ववर्नमोजन ऐनको भस्मौदा य सो को अनसूुची 
जस्वकृर्तका रार्ग ऩेश गयेको छु।  

46 आर्थिक वषि 207८/7९ को नीर्त तथा कामिक्रभ य फजेटको अर्बन्न अॊगको रुऩभा यहेको आम व्मम , याजस्व 
तथा अनदुान प्रार्प्तको अनभुान , कामिऺ ेत्रगत व्मम अनभुान , फावषिक ववकास कामिक्रभ, सशति अनदुानको कामिक्रभ , 

वावषिक कामिक्रभ कामािन्वमन गनि व्मवस्था गयेको छु।  
47 मो नीर्त तथा कामिक्रभ य फजेट तजुिभा गदाि सहमोग गने सम्फजन्धत भन्त्रारम , ववबाग तथा अन्म र्नकामहरु , 

प्रभखु प्रशासकीम अर्धकृत ,, सम्ऩूणि वडा अध्मऺज्मूहरु, नगय कामिऩार्रका सदस्म , नगय सबाका सदस्महरु य 
नगयऩार्रकाका सम्ऩूणि कभिचायीहरु प्रर्त आबाय प्रकट गदै सपर कामािन्वमनभा सफैको ऩूणि सहमोग प्राप्त हनुे 
ववश्वास व्मक्त गदिछु। 
 

 


