सभाध्यक्ष ज्यू,
ऄतततथज्यूहरु, नगर काययपातिकाका पदातधकारीज्यूहरु तथा सभाका सदस्यज्यूहरू,
यस बाह्रतिसे नगरपातिकाको पतहिो सम्मातनत नगरसभा समक्ष अर्थथक िर्य २०७४/७५ को बजेट, नीतत तथा काययक्रम
प्रस्तुतहुने यो तिशेर् समारोहमा ईपतस्थत प्रमुख ऄतततथज्यू,तिशेर् ऄतततथज्यू,िगायत सम्पूणय महानुभाबहरुप्रतत सबयप्रथम
नगरपातिकाको तर्य बाट हार्ददक स्िागत तथा कृ तज्ञता व्यक्त गदयछु ।
ऐततहातसकसंतिधान सभाबाट जारी नेपािको संतिधान २०७२ कायायन्ियनको महत्िपूणय चरणका रूपमा
सम्पन्नऐततहातसकस्थानीय तहको तनिायचनबाट स्थानीय सरकारको गठन भइ महत्िपूणय ऄतभभाराका हाम्रो कााँधमा अएको
छ । भरखरै ईत्साहपूणय रूपमा सम्पन्नहुाँदै गरे को ऐततहातसकस्थानीय तहको तनिायचनमा तितभन्न तह र तप्काबाटमहत्िपूणय
सहयोग गनुयहुनेसबैमा हार्ददक कृ तज्ञता व्यक्त गदयछु ।तनिायतचतस्थानीय सरकारको जनप्रतततनतध/प्रमुखको रूपमा स्थातपत
गराइ महत्िपूणय ऄतभभाराका प्रदान गनुय हुने सबै अदरणीय नगरिासीहरू समक्ष हार्ददक अभार व्यक्त गदयछु ।साथै तितभन्न
कािखण्डमा सम्पन्न ऐततहातसक जनअन्दोिनहरूका क्रममा साहादत प्राप्त गनुय हुने सम्पूणय ज्ञात ऄज्ञात शतहदहरू प्रतत
सम्मान एिं हार्ददक श्रध्दाञ्जिी प्रकट गदयछु ।
स्थानीय तहहरु जनताको भािना र अिश्यकता ऄनुरुप संचािन हुनुपदयछ भन्ने तथ्यिाइ तशरोपर गदैसरोकारिािाहरुसाँग
सहकायय र समन्िय गरीक्रक्रयातशि राजनैतनक दिहरुसंगको रचनात्मक सल्िाह सुझाििाइ समेत ध्यानमा राखी कायय
संचािन गने प्रयास गररने छ । नगरपातिकािे संचािन गने तबकास तनमायण, सामातजक तबकास र सेिा प्रिाहका सबै
काययक्रमहरु नगरबासीको अिश्यकता र चाहाना ऄनुरुप तनमायण र कायायन्ियन हुनुपदयछ । अन्तररक एिं बाह्य श्रोतहरूको
क्रमशः पतहचान गरर नगरबासीका अिश्यकताको ऄतधकतम पूर्थत गने क्रदशामा नगरपातिका सदैि तम्तयार रहने छ ।
नगरको समानुपाततक तिकासको गहन तजम्मेिारी पूरा गनय राजनैततक दिहरु तथा सम्पूणय नगरिासीहरुको सक्रक्रय
सहभातगता र सहयोग तबना संभब छै न । नगरको ईन्नती र तबकासका िातग अम नगरबासी पररचातित र कृ यातशि रहनु
पदयछ ।
नगरपातिकािे नगरका गररब, तबपन्न, पछातड पाररएका अक्रदबासी/जनजाती, तबपन्न िगायत सेिा सुतबधाको
ितन्चततकरणमा परे का सबै बगयका जनताको अिश्यकता र भािनािाइ समेटेर योजना र काययक्रमको तजुयमा र संचािन
गनुयपदयछ र जनताको सहभातगता सुतनतित गनय सक्नुपदयछ । यस काययमा नगरमा क्रक्रयातशि तबतभन्न संघसंस्था, नागररक
समाज एिं पत्रकार जगतको समेत ठू िो भूतमका रहन्छ । यस नगरपातिकािे सम्पादन गने काययमा िहााँहरुबाट प्राप्त हुने
रचनात्मक सुझाब र सहयोगको हामी सदैि स्िागत गने छौं ।
ऄत्यन्तै छोटो समयमा अगामी अर्थथक िर्य २०७४/७५ को बजेट, नीतत तथा काययक्रम तजुयमा गनुयपने बाध्यताका बीचबडा
सतमतत मार्य त नगरबासीका अिश्यकताहरुिाइ सके सम्म समेट्ने प्रयत्न गररएको छ । नगरबासीहरुबाट व्यक्त अिश्यकता र
सुझाबहरुिाइ एक्रककृ त योजना तजुयमा सतमततमा छिर्ि गरर नगरसभामा प्रस्तुत गररएको छ ।बडा सतमततहरुबाट
प्रस्तातित गररएका योजना तथा काययक्रमहरुिाइ प्राथतमकीकरण गरी िडास्तरीय योजनाहरूमा समािेश गररएको छ ।
नगरपातिकाको तसतमत श्रोत र नेपाि सरकारबाट प्राप्त हुने सशतय तथा तनशतय ऄनुदानको सीमामा रहेर बजेट तथा काययक्रम
तजुयमागनुय पदाय नगरका कयौं अिश्यकताहरूिाइ एकसाथ सम्बोधन गनय ऄसतजिो भएको छ । क्रमशः नगरको क्षमतािाइ
तिस्तार गरी िाह्य श्रोतमा पहुाँच बढाईाँ दै बाह्य िगानीका क्षेत्रहरूमा तनरन्तर तिस्तारको प्रयास जारी रातखनेछ ।
नगरपातिकाको अय व्ययको ऄनुमान र के ही नीततगत तनणययहरु समेत समाबेश गरर नगरपातिकाको तसतमत श्रोतको
ईच्चतम पररचािन गरी सहभातगतामूिक ढंगिे बजेट, योजना र काययक्रम संचािन गने िक्ष्य रातखएको छ । नगरपातिकाको
अगामी अ.ब. २०७४/७५ को अयव्ययको संतक्षप्त ऄनुमान तनम्न बमोतजन रहेको छ ।
क) अय ऄनुमान
तस. नं.
१
२

मुख्य अय शीर्यक
अन्तररकराजश्व
राजश्व बााँडर्ााँड

रकम (रु. हजारमा)
3545
16700

३
4

मौज्दात तथा ऄन्य अय
cGo cfDbfgL -xfO{*«f] kfj/_
अन्तररक श्रोतको जम्मा

४
५
६
७
८

नेपािसरकारबाट प्राप्त हुने सशतय ऄनुदान
नेपािसरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक ऄनुदान
नेपािसरकारबाट प्राप्त हुने तनशतय तिशेर् ऄनुदान
नगदसहभातगता
श्रम तथािस्तुगत सहायता
cg'bfg >f]t
कू ि जम्मा

5000
9300
34545
170099
0
96795

266894
301439

यसैगरी अगामी अर्थथक िर्य २०७४/७५ को बजेटिाइ तनम्न बमोतजन चािु र पूाँजीगत खचयमा तितनयोतजत गररएको
गररएको छः
तस. नं.
१
२

मुख्य व्यय शीर्यक
चािु खचय
पूज
ं ीगत खचय
कू ि जम्मा

रकम (रु. हजारमा)
30125
271314
301439

शहरी सुतिधाको तिकास गदै नगरको अयश्रोतमा समेततिस्तार गनय संभाव्य अयोजनाहरु पतहचान गरी तनजी क्षेत्रसाँग
तनमायण—सञ्चािन—हस्तान्तरण (BOT) र साियजतनक तनजी साझेदारी ऄिधारणा ऄनुरुप बढी जनघनत्ि भएका शहरी
तथा व्यापाररक क्षेत्रहरुमा अिश्यक न्यूनतम शहरी सेिा सुतिधाहरु र पययटकीय पूिायधारहरुको तिकासमा िगानीका िातग
दाता तनकायहरुको खोजी तथा तनमायण, सञ्चािन र व्यिस्थापनमा तनजी क्षेत्रको िगानी प्रोत्सातहत गररने छ ।साथै ऄन्य देश
तभत्र रहेका भागीनी महागरपातिका ईपमहानगरपातिका र तबदेशी भागीनी नगरपािीका सग सम्बन्ध स्थापना गरी तिकास
तनमायणका कायय ऄगाडी बढाआने छ ।
नगर क्षेत्रमा काययरत सिै कातिगढहरुिाइ भूकम्प प्रततरोधात्मक भिन तनमायण सम्बन्धी तातिम प्रदान गने, तातिम प्राप्त
जनशतक्तबाट मात्र तनजी तथा साियजतनक भिनहरु तनमायण गराईने संयन्त्र स्थापना गने र सिै प्रकारका भिनहरुमा भिन
संतहताको ऄतनिायय पािनामा जोड क्रदइ सुरतक्षत एिं व्यितस्थत अिास नीतत ऄििम्बन गररने छ । नगरपातिका स्थापना
हुनु पूिय तनमायण भएका र हािसम्म नक्सा पासको प्रक्रक्रयामा नअएका भिन, घर तथा संरचनाहरुको िातग तनधायररत
नक्सापास दस्तुरमा २५ प्रततशत छु ट गरी नक्सापास प्रक्रक्रयामा सरिीकरणको सुतिधा प्रदान गररने छ । यसैगरी भूकम्पबाट
क्षततग्रस्त भिन, घर तथा संरचनाहरुको पुनः तनमायणमा तनधायररत नक्सापास दस्तुरमा संरचनाहरुको िगीकरणका अधारमा
ईतचत छु ट सुतिधा प्रदान गररने छ ।

नगरको िातािरणमा र जनस्िास्थ्यमा प्रततकु ि ऄसर पारी रहेका नगरक्षेत्रमा प्रिेश गने ढु िानीका भारी सिारी साधनहरुमा
ईतचत प्रदुर्ण शुल्क िगाइ सो बाट संकिन हुने रकम नगरको िातािरण सुधारमा िगानी गनयका िातग सम्बतन्धत पक्षसंग
छिर्ि गरी अिश्यक प्रक्रक्रया ऄििम्बन गररनेछ, यसका िातग सम्पूणय नगरिासीहरुको सहयोगको ऄपेक्षा समेत गररएको
छ।
बजेट नीतत तथा काययक्रम अर्ै मा समाधान होइन । यसको प्रभाबकारी कायायन्ियनिे मात्र हाम्रो ऄबस्था र समस्याहरुको
समाधान सघाई पुग्नछ
े । बजेट, नीतत तथा काययक्रमको सर्ि कायायनियनका िातग राजनैततक दि, नागररक समाज, पत्रकार
जगत िगायत अम नगरबासीको सक्रक्रय सहयोग र सहभातगताको जरूरत पदयछ । सबैको सहभातगता, सल्िाह र सुझाबिाइ

अर्नो ईजाय र शतक्तको रुपमा ग्रहण गरर नगरबासीिाइ तछटो छररतो ढंगिे सेिा प्रिाह गने र तबकास तनमायणका
काययक्रमहरुिाइ प्रभाबकारी ढंगिे संचािन गने प्रततबध्दता व्यक्त गदै नगरपातिकािे यो बजेटको सर्ि कायायन्ियनका िातग
अम नगरबासीको सक्रक्रय सहयोग प्राप्त हुने ऄपेक्षा गरे को छ ।
ऄन्त्यमा, नगरपातिकाको यससभािाइ प्राथतमकता क्रदएर समय ईपिव्ध गराइ क्रदनु भएकोमा अजका प्रमूख
ऄतततथज्यूप्रतत नगरपातिकाको तर्य बाट हार्ददक अभार व्यक्त गदयछु । साथै यस काययक्रमिाइ प्राथतमकता क्रदएर ईपतस्थत
भइक्रदनु भएकोमा ऄतततथज्यूहररू िगायत तबतभन्न संघ संस्थाका प्रमूख एिं प्रतततनतधज्यूहरु, पत्रकार तमत्रहरु, साथै यो बजेट
नीतत तथा काययक्रम तजुयम गनय तनरन्तर मेहनत गनुयहुने नगरपातिकाका सबै पदातधकारीहरू, एक्रककृ त योजना तजुयमा
सतमततका सदस्यज्यूहरु र नगरपातिकाका कमयचारीहरु सबैिाइ हार्ददक धन्यबाद क्रदन चाहान्छु ।
धन्यिाद ।

नगर तिकासका प्रमुख नीततहरू
अगामी अर्थथक िर्य २०७४/७५ मा यस नगरपातिकाबाट देहायका क्षेत्रगत नीतत तथा काययक्रमिाइ प्राथतमकतामा राखी
िार्थर्क बजेट तथा काययक्रम कायायन्ियन गररनेछ ।
(क) सडक, बाटो, कल्भटय, भौततक पूिायधार तथा शहरी सुतिधाको व्यिस्थापन
 अगामी अर्थथक िर्य तभत्र नगरपातिकाको नगर यातायात गुरुयोजना तनमायण गररने छ ।
 नेपाि सरकारबाट प्राप्त हुने ऄनुदानबाट ग्रातमण तथा कृ तर् सडकहरूको तनमायण र स्तरोन्नततमा प्राथतमकताका साथ
िगानी गररने छ । चक्रपथ तनमायणको संभाव्यता ऄध्ययन गरीतनमायणको िातग िगानी अकर्थर्त गररने छ ।

 नगर क्षेत्र तभत्र तनमायण भइ सञ्चािनमा रहेका कच्ची सडकहरूिाइ क्रमशः ग्राभेि र कािोपत्रे गरी स्तरोन्नतत गररने
छ ।नगर क्षेत्रका ग्राभेि, कच्ची माटे सडकहरुको अिश्यकताका अधारमा स्तरोन्नती गनय (ग्राभेि) नगरपातिका
अर्ै िे तनमायण मेतसनरी सामाग्रीहरुको प्रातप्त र व्यिस्थापन गने नीतत तिइने छ ।
 नगर क्षेत्रमा हािसम्म तनमायण भएका पुि तथा कल्भटय ममयत सम्भारको ऄभािका कारण तजणय िन्दै गैरहेको र
संचािनमा करठनाइ समेत हुन थािेकोमा त्यस्ता स्थानहरुको पतहचान गरी पुि तथा कल्भटय ममयत गनय प्राथतमकता
क्रदआनेछ ।
 नगरपातिकाको स्िातमत्िमा रहने कािोपत्रे सडक, पुि पुिेसा, किभटय तथा ढि (नािा) हरुको क्रदगोपना
ब्यिस्थापनका िातग साििसािी तनयतमत ममयत संभारको िातग श्रोतको ब्यिस्था गनय ममयत संभार कोर्को
स्थापना गरी कोर्मा जम्मा भएको रकमबाट काययक्रम तजुयमा गरी प्रभािकारी तररकािे पररचािन गररने छ ।
 शहरी सुतिधाको तिकास साँगै नगरको अन्तररक श्रोत बढाईन संभाव्य अयोजनाहरु पतहचान गरी तनजी क्षेत्रसाँग
तनमायण—सञ्चािन—हस्तान्तरण (BOT) र साियजतनक तनजी साझेदारी ऄिधारणािाइ ऄतघ िढाइनेछ ।बढी
जनघनत्ि भएको शहरी तथा व्यापाररक क्षेत्रहरुमा अिश्यक न्यूनतम शहरी सेिा सुतिधाहरुको तनमायण, सञ्चािन र
व्यिस्थापनमा तनजी क्षेत्रको िगानी प्रोत्सातहत गररने छ ।
 पययटकीय सम्भािना बोके का स्थानहरुमा अिश्यक पययटकीय पूिायधारहरुको तिकासमा िगानीका िातग दाता
तनकायहरुको खोजी गररने छ भने यस्ता क्षेत्रमा तनजी िगानीको िातग ईपयुक्त िातािरण तनमायण गरर साियजतनक
तनजी साझेदारी ऄबधारणािाइप्रोत्सातहत गररने छ ।

(ख) स्िच्छ र सर्ा खानेपानी
 नगरपातिकाको सबै क्षेत्रमा क्रमशः स्िच्छ सर्ा खानेपानी सुतबधा प्रदान गने िक्ष्य ऄनुरुप साना शहरी खानेपानी
अयोजनाको सुरूिात गनय अिश्यक तयारी ऄतघ बढाआने छ ।
 नगर क्षेत्रमा बसोिास गने अर्थथक तथा सामातजक रुपिे पछाडी परे का र पछाडी पाररएका िगयको स्पष्ट पतहचान
गरी ती िगयका पररिारिाइ सर्ा खानेपानी सुतिधाका प्रदान गनयका िातग खानेपानी स्थानीय मुहानहरूको
समुतचत व्यिस्थापन गने काययिाइ प्रभािकारी िनाइनेछ ।
(ग) घर नक्सा, भिन तनमायण तथा सुरतक्षत अिास
 नगरपातिकािाट नक्सा पास भइ तनमायण हुने सिै प्रकारका भिनहरुमा भिन संतहताको ऄतनिायय पािनामा जोड
क्रदइने छ, यसका िातग प्रातितधक सुपररिेक्षणको काययिाइ प्रभािकारी बनाइने छ ।
 नगर क्षेत्रमा काययरत कातिगढहरु मध्ये भूकम्प प्रततरोधात्मक भिन तनमायण सम्बन्धी तातिम तिन िााँकी रहेका
कातिगढहरुिाइ तनरन्तर तातिम प्रदान गरी तातिम प्राप्त जनशतक्तबाट मात्र तनजी तथा साियजतनक भिनहरु
तनमायण गराईने संयन्त्र स्थापना गने काययकोथािनी गररने छ ।
 नगरपातिका स्थापना हुनु पूिय तनमायण भएका र हािसम्म नक्सा पासको प्रक्रक्रयामा अईन बााँकी भिन, घर तथा
संरचनाहरुको िातग तोक्रकएको नक्सापास दस्तुरमा २५ प्रततशत छु टको व्यिस्था गररएको छ ।
 भूकम्पबाट क्षततग्रस्त भिन, घर तथा संरचनाहरुको पुनः तनमायणमा तनधायररत नक्सापास दस्तुरमा संरचनाहरुको
िगीकरणका अधारमा ईतचत 50% छु ट सुतिधा क्रदइने छ ।
 सामुदातयक भिन, साियजतनक भिन तथा साियजतनक ईपयोगको भौततक पूिायधार ऄपाङ्गता मैत्री हुने गरी तनमायण
गररने नीतत ऄबिम्बन गररने छ ।
(घ) कृ तर्, तसचाइ तथा पशु तिकास
 नगर क्षेत्रको मौर्मी तथा िेमौर्मी तरकारी खेतीको संभािना रहेको स्थानहरुमा तरकारी खेतीको तिकास गरी
गररिी न्यूनीकरण गने िक्ष्यऄनुरूप साना क्रकसानहरुको समुहिाइ नगरपातिका मार्य त साना तसचाइकाययक्रम
सञ्चािनगररनेछ ।
 नगर क्षेत्रका साना क्रकसानहरुिाइ व्यिसातयक खेती प्रणािी तर्य ईन्मुख गनय मुख्य कृ तर् क्षेत्र रहेका स्थानहरूमा
तरकारी खेतीसाँग सम्ितन्धत व्यिासातयक तातिम सञ्चािन, समूह मार्य त ऄनुदान तथा तबउपूंजीप्रिाहमा
प्राथतमकता क्रदइनेछ ।
(ङ) िातािरण तथा सरसर्ाइ ब्यिस्थापन
 नगरको सरसर्ाइ व्यिस्थापन कायय नीतज क्षेत्र र नगरपातिकाको संयूक्त साझेदारीमा संचािन गनय संभाव्यता
ऄध्ययन गरी ईपयुक्त साझेदारको छनौट गररने छ ।
 नगरकामुख्य सडकको क्रकनाराहरूमा िृक्षारोपण काययक्रमिाइ िढाइने छ ।
 खुल्िा क्रदशामुक्त क्षेत्र ऄतभयानिाइ तनरन्तर सञ्चािन गरर नगर क्षेत्रिाइ क्रमशः खुिा क्रदशा मुक्त क्षेत्र िनाइने छ ।
(च) सडक बत्ती तथा तिद्युत तिकास
 तिद्युत रोयल्टी बापत नगरपातिकािाइ प्राप्त हुने रकमबाट नगर क्षेत्रमा तिद्युत तिस्तारको काययक्रम सञ्चािन गररने
छ।
 नगर तभत्रका सबै िजार के न्रहरुमा क्रमशः सौयय प्रणािीमा अधाररत सडक ितत्त तिस्तार काययिाइ प्राथतमकतामा
राखी ऄतघ बढाइने छ । िजार क्षेत्रका सडकहरुमा रहेको सडक ितत्त तनयतमत ममयत सम्भार गररने छ ।
 नगर क्षेत्रमा तिद्युत तिस्तार गदाय तिद्युत प्रातधकरण र स्थानीय समुदायसाँग सहकायय गररने छ ।

(छ) शैतक्षक तथा खेिकु द तिकास

 रातिय साक्षरता ऄतभयानिाइ ईपितब्धमुिक बनाईन तशक्षा क्षेत्रमा क्रक्रयातशि गै.स.स. हरुसाँग सहकायय र समन्िय
गदै ऄनुगमन, मुल्याङ्कन पद्धततिाइ व्यितस्थत र सुदढृ तुल्याआनेछ ।
 सामुदातयक तिद्याियहरूको संचािन र व्यिस्थापन सुधार गदै ितगने छ । तशक्षकहरूको दरिन्दी व्यिस्थापनिाइ
चुस्त बनाईन पहि गररनेछ ।
 सामातजक समस्याको रुपमा देखा परे को िागु पदाथय दुव्ययसनमा सुधार गनय सचेतना काययक्रमिाइ सामुदातयक
तिद्याियहरु सम्म तिस्तार गररनेछ ।
 नगरमा खेिकु द तिकास कोर् खडा गरर खेिकु द तिकासमा जोड क्रदआनेछ । अगामी अर्थथक िर्यबाट नगरपातिकाको
खेिकु द क्यािेन्डर बनाइ क्यािेन्डर ऄनुसार तोक्रकएको खेि, खेिकु द तिकास सतमततबाट मात्र संचािन गने
व्यिस्था गररनेछ ।
 नगरपातिकामा स्थातपत संघसंस्था तथा क्ििहरुबाट खेिकु द तिकास सतमततको संयोजनमामार्य त प्रत्येक िर्य
नगरस्तरीय तितभन्न प्रततयोतगतात्मक खेिकु द काययक्रम सञ्चािन गनय प्रोत्सातहत गररनेछ ।
(ज) सामुदातयक जनस्िास्थ्य सेिा
 प्राथतमक स्िास्थ्य के न्र र ईपस्िास्थ्य के न्रबाट प्रिाह हुने स्िास्थ्य सेिािाइ प्रभािकारी, सरि तथा सहज गनयका
िातग ब्यिस्थापनमा अिश्यक सुधार गररने छ ।
 तितभन्न स्थानमा शहरी स्िास्थ्य तक्ितनक र मातृतशशु स्याहार के न्रहरूको ब्यिस्थापनमा गररने छ ।
(झ) श्रोत पररचािन, राजश्व र कर प्रशासन नीतत
 नगरपातिकाको अन्तररक श्रोतको क्रदगो व्यिस्थापनका िातग राजश्व र सेिा शुल्कका दरहरूमा क्रमशः सुधार र
दायरा र्राक्रकिो बनाईाँ दै ितगने छ ।
 व्यिसाय कर, िहािकर जस्ता कर ततने व्यतक्तगत करदाताको िगतिाइ सफ्टियरमा एक्रककृ त िगत तयार गरी
एकै पटक कर ऄसुिी गने व्यिस्थाको िातग कायय प्रारम्भ गररने छ ।
 मािपोत र भूतमकरको तिकल्पमा िैज्ञातनक प्रणािीको एक्रककृ त सम्पतीकर सुरूिातका िातग अिश्यक तयारी
गररने छ ।
 नगरपातिकाको श्रोतको ईच्चतम पररचािनका िातग साझेदारी ऄिधारणामा अन्तररक श्रोत तिस्तारका
ईपायहरुको खोजी गरी कायायन्ियन गररनेछ ।
 नगरपातिकािाइ बुझाईने िार्थर्क व्यिसायकर, िहािकर जस्ता करहरु चािु अर्थथक िर्यको ऄसोज मतहना तभत्रै
बुझाएमा ब्यिस्था गररने छ ।
 ऄसहाय, ऄपाङ्गता, अर्थथक सहायता, तनःशुल्क और्धी ईपचार तथा छात्रिृतत जस्ता तसर्ाररसमा तसर्ाररस
शुल्क नतिने नीतत तिआने छ ।
 नगर क्षेत्र तभत्र तिज्ञापनका िातग रातखएका र रातखने होतडङबोडय, साइनबोडय अक्रद तिज्ञापनका साधनहरुिाइ
नगरको सौन्दययतामा ऄसर नपने गरर ईतचत व्यिस्थापन गरर करको दायरामा ल्याईने र प्रत्येक िर्य ऄध्याितधक
गदै िैजाने नीतत तिइने छ ।
 नगरपातिका क्षेत्र तभत्र हररयािी प्रिधनयका िागी फ्िोरीकल्चर, नसयरी व्यिसाय सञ्चािन गनेव्यिसायीिाइ ३ िर्य
सम्म व्यिसाय दताय शुल्क मात्र तिने, व्यिसाय कर नतिने नीतत तिआनेछ ।
 कर, शुल्क, दस्तुरका तशर्यकहरुमा नयााँ कर, शुल्क, दस्तुर िगाईनु परे मा अगामी नगरसभाबाट
ऄनुमोदन हुने
गरी नगरपातिकािेराजश्व परामशय सतमततको परामशयमा दर तय गरी िगाईन सक्रकने छ ।
 िांकी िक्यौता ऄसुिी काययिाइ प्राथतमकता क्रदइ सके सम्म िक्यौता रतहत िनाईन कर दातािाइ प्रत्येक िर्य
तनयतमत रुपमा कर बुझाईन प्रेररत गराईने, प्रोत्सातहत गने र यथोतचत सम्मान गने नीतत ऄििम्बन गररने छ ।
 व्यिसाय करिाइ व्यितस्थत गनय र तनजी क्षेत्रको सहभातगतािाइ प्रभािकारी गराईन नयााँ व्यिसाय दताय हुन
अईाँ दा ईधोग िातणज्य संघको तसर्ाररस र नयााँ होटि व्यिसाय दताय हुन अईदा होटि व्यिसायी संघको
तसर्ाररस ऄनुसार श्रेणी कायम गरी दताय गररनेछ ।

 नगरपातिका क्षेत्र तभत्र नगरपातिकािे तोके को कर, दस्तुर तथा शुल्क िुझाईने करदाताहरु मध्ये तनधायररत समय
तभत्र सिैभन्दा िढी कर िुझाईने करदातािाइ पुरस्कृ त गररनेछ ।
 नगरको िातािरणमा र जनस्िास्थ्यमा प्रततकु ि ऄसर पारीरहेका नगरक्षेत्रमा प्रिेश गने ढु िानीका भारी सिारी
साधनहरुमा प्रदुर्ण शुल्क िगाइ सो बाट संकिन हुने रकम नगरको िातािरण सुधारमा िगानी गनयका िातग
सम्बतन्धत पक्षसंग छिर्ि गरी अिश्यक प्रक्रक्रया ऄििम्बन गररने छ ।
(ञ) ितक्षत क्षेत्र काययक्रम
 गररिी तनिारण ऄन्तरगत नगरपातिकाबाट संचािन हुने क्षेत्रगत काययक्रमहरु (मतहिा, दतित, अक्रदिासी,
जनजाती, बाििातिका तथा ऄसक्त ऄपाङ्ग) प्रभािकारी र सामतयक तररकािे संचािन गदै ितगने छ ।
 नगरमा ितक्षत क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने काययक्रम संचािन तथा तनमायण गदाय सम्ितन्धत सरोकारिािाहरूसंग
ईतचत समन्िय गररने छ ।
 जाततय छु िाछु त तथा िैंतगक तिभेदकारी ब्यिहारिाइ समुदाय पररचािन मार्य त तनरुत्साहन गदै ितगने छ ।
 ितक्षत िगय र समुदायका िातग तनधायररत काययक्रमिाइ िढी प्रततर्िदायी, सीप र प्रतितध हस्तान्तरण हुने र
सीमान्तकृ त िगयसम्म िाभ पुग्ने ढंगबाट कायायन्िय गररनेछ ।
(ट) नगरपातिकाको संस्थागत क्षमता तिकास
 नगरिाइ अिश्यक दमकि, डोजर, एक्साभेटर, रोिर, रटपर जस्ता ईपकरणहरू तितभन्न तिकास साझेदार दातृ
तनकायहरूबाट िस्तुगत ऄनुदान सहायताका माध्यमबाट प्राप्त गने प्रयास गररने छ ।
 नगरपातिकाको नगर पाश्र्ि तचत्र तथा गररिी नक्शाङ्कन प्रततिेदन तयार गररने छ ।
 नगरपातिकाको व्यितस्थत तिकासका िातग अितधक नगर तिकास योजनातजूयमा गररनेछ ।
 नगरपातिकाको क्षमता तिकास योजना तयार गरी योजनािे तनर्ददष्ट गरे का काययक्रमहरु सञ्चािन गनय अिश्यक
व्यिस्था गररने छ ।
 नगरपातिकामा नगर सूचना के न्रको स्थापना गरर नगरपातिकाबाट सम्प्रेर्ण हुने सूचनाहरु सूचना के न्र मार्य त
संप्रेर्ण गररने व्यिस्था गररनेछ ।
(ठ)

सुशासन तथा पारदर्थशता
 नगरपातिकािे सम्पादन गने हरे क कामकारिाहीमा पारदर्थशता ऄििम्िन गरी नगरिासीको सुसूतचत हुने
ऄतधकारको सम्मान गदै प्रत्येक मतहनाको अयव्ययको स्पष्ट तििरण साियजतनक गररनेछ ।
 नगरपातिकाबाट प्रिाह हुने सेिा प्रिाह, सम्पन्न योजना तथा काययक्रमका सम्िन्धमा नगरपातिकामा साियजतनक
सुनुिाइ तथा सामातजक परीक्षण काययक्रम अयोजना गररनेछ ।
 सूचना व्यिस्थापन र पारदर्थशताका िातग नगरपातिकाकोिेभ साआट मार्य त नगरपातिकाका अधारभूत सूचनाहरु
साियजतनक गररनेछ ।

(ड)

तिपत् व्यिस्थापन तथा भु–संरक्षण
 प्रकोपबाट नगरिासीको सुरक्षाको िातग समयमा प्रकोप सुचना प्रिाह तथा प्रकोप क्षेत्रमा समयमै ईद्धार तथा राहत
काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । साथै सचेतनामुिक काययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । नगरको तिपद पुिय तयारी तथा
प्रततकायय योजना तयारी तथा कायायन्ियको िातग नगरपातिका र साझेदार तनकाय संगको सहकाययमा यसैिर्यबाट
सुरु गररनेछ ।
 तिपद व्यिस्थापन नगर सतमततिाइ अिश्यक तातिमको व्यिस्थापन सतहत क्रक्रयातशि बनाआनेछ ।
 भुकम्प पतछको पुनः तनमायणको िातग तनतजघर तनमायणमा सहजीकरणका िातग ऄनुतशक्षण काययक्रम संचािन
गररनेछ ।
 डु बान, कटान तथा भु–क्षय तनयन्त्रण तथा िस्ती बचाई गनय तजल्िा तथा के न्रमा पहि गररनेछ ।

 २०७२ को तिनासकारी भूकम्पपतछको पुनःतनमायणिाइ सघाईनिडास्तरीय सामुदातयक पुनःतनमायणसतमतत गठन
गरी पुनःतनमायणकाययिाइ थप ततब्रता क्रदआनेछ ।
(ढ)

व्यापार र पययटन
 नगरको मुख्य व्यापाररक के न्र एिं जन गणतन्त्र चीनको स्िशातसत क्षेत्र ततब्बतको सीमामा रहेको बजारक्षेत्र, सडक
र िस्तीको तछटो भन्दा तछटो पुनःस्थापना र नाका सञ्चािनको प्रयत्न गररनेछ ।
 “बाह्रतिसेको अधार व्यापार पययटन र पुिायधार” भन्ने मुि नारािाइ साथयकता क्रदन पययटन क्षेत्रको तिकासको िातग
पययटन गुरुयोजनाको तनमायण गरर सोतह ऄनुसार कायय ऄतघ बढाआनेछ ।
 नगरका ईपयुक्त स्थानहरूमा साियजतनक पाकय , िाि ईद्यान, भ्यू टािर जस्ता पययटकीय पूिायधारहरूको तिकास
साियजतनक-तनजी साझेदारी मोडेिमा गररने छ ।

(ण)

जनसहभातगता
 सिै योजना तथा काययक्रमहरुमा नागररकहरूको ऄपनत्ि बढाईन सरोकारिािा र िाभग्राहीको ईच्चतम िागत
सहभातगता र जनसहभातगता प्रिध्दयन गने कायय गररनेछ ।
धन्यिाद ।

