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१. चौथो नगरसभामा प्रस्िुि आतथिक बषि ०७६/७७ को बातषिक नीति,कायिक्रम िथा बजेट बक्तव्य
यस चौथो नगरसभाका सभाध्यक्ष िथा नगरप्रमख
ु ज्यू ,
नगर कायिपातलकाका सदस्यज्यहू रू नगरसभा सदस्यज्यहू रू,

लर्गायत सबैमा म व्यविर्गत र नर्गर कायषपावलका पररिारको तर्ष बाट हावदषक स्िार्गत र्गदषिु । साथै देशमा सङ्घीय
लोकतावन्त्रक र्गणतन्त्र स्थापना र्गनष तथा जनतालाई सािषभौम अवधकार सम्पन्न बनाउने महान अवभयानमा सहादत प्राप्त
र्गनषु भएका सम्पणू ष ज्ञात ,अज्ञात शहीदहरू प्रवत हावदषक भािपणू ष श्रद्धाञ्जली अपषण र्गदषिु ।
नेपालको सवं िधानले सङ्घीय लोकतावन्त्रक र्गणतन्त्र नेपालको मल
ू सरं चना सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तह हुने र्गरी तीन
तहको हुने र राज्य शविको प्रयोर्ग वतनै तहले संविधान र कानुन बमोवजम हुने व्यिस्था र्गरे को ि । सङ्घ, प्रदेश तथा
स्थानीय तहले वित्तीय सङ्घीयता अनरुु प आवथषक अवधकार सम्बन्धी विर्यमा काननु वनमाषण र्गने, वनणषय र्गने, नीवत तथा
योजना बनाउने, िावर्षक बजेट तथा कायषक्रम बनाउने र कायाषन्ियन र्गने व्यिस्था र्गरे को ि ।
नेपाल सरकारको २०७३ र्ार्गनु २७ को वनणषयानसु ार पाख्रीबास नर्गरपावलका र साविक चङु िाङ र्गा.वि.स. समािेश र्गरी
पाख्रीबास नर्गरपावलका घोर्णा भई विकासपथमा लवम्करहेको यस पाख्रीबास नर्गरपावलकाका विविध समस्या, चनु ौवत
र अिसरहरू िन भन्ने कुरा हामीमा विवदतै ि । यसका िािजदु पवन यस नर्गरपावलका क्षेत्रको विकास कसरी र्गनष सवकन्ि
भन्ने तर्ष वनिाषवचत सभा प्रवतबद्धताका साथ लावर्ग पने विश्वास वलदै लामो समयको अन्तराल पवि भएको स्थानीय
तहको वनिाषचनबाट वनिाषवचत हामी जनप्रवतवनवधहरू जनताका आकाँक्षा, चाहना र भािनालाई सम्बोधन र्गने दृढ
संकल्पका साथ यस चौथो नर्गरसभामा आ.ि. ०७६/०७७ का लावर्ग िावर्षक नीवत तथा कायषक्रम र बजेट समेत यस
सम्मावनत सभा मार्ष त समग्र नर्गरपावलकाका नार्गररकहरू समक्ष राख्न पाउँदा म आर्ु र यस नर्गर सभालाई र्गौरिावन्ित
ठानेको िु । यस अिसरमा हाम्रो कदमलाई सहयोर्ग र्गनषहु ुने सम्पूणष नर्गरबासीहरू, वनिाषवचत पदावधकारीहरू, राजनैवतक
दलका पदावधकारीहरू, विवभन्न सरकारी तथा र्गैर सरकारी वनकायहरू, नार्गररक समाजका अवभयन्ताहरू, वशक्षक,
पत्रकार, सावहत्यकार बवु द्धवजिी र समाजसेिीहरू प्रवत आभार व्यि र्गदषिु ।

आदरर्ीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्यज्यूहरू,
हाम्रा चाहना र आिश्यकताहरू अवसवमत तर स्रोत र साधनहरू वसवमत िन । उपलव्ध वसवमत स्रोत र साधनबाट समग्र
नर्गरको सम्पणू ष नार्गररकहरूको चाहना र विकासलाई सम्बोधन र्गनष आर्ै मा चनु ौवतपणू ष ि । त्यसैले वसवमत स्रोत र
साधनलाई प्राथवमकताका साथ पररचालन र्गरी अवधकतम जनसहभावर्गता, सहकायष तथा साझेदारीमा विकासका
कायषक्रम सञ्चालन र्गनषपु ने हाम्रो आिश्यकता र िाध्यता हो । यस तर्ष सम्पणू ष सदस्यज्यहू रूको सहयोर्ग र सहकायषको
आशा वलएको िु ।

आदरर्ीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्यज्यूहरू,
अब म यस नर्गरपावलकाको नीवत तथा कायषक्रम, बजेट तथा योजना तजषमु ाको लावर्ग अबलम्बन र्गररएका पद्धवत तथा
वलइएका आधारहरूको बारे मा व्याख्या र्गनष चाहन्िु । जसमा,
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१. नेपालको संविधान, २०७२ ले पररलवक्षत र्गरे का वनदेशक वसद्धान्त तथा नीवतहरू र स्थानीय तहको अवधकार क्षेत्र
वभत्र पने भवन संविधानले पररभावर्त र्गरे का अवधकारका क्षेत्रहरू ।
२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र नेपाल सरकारबाट समय समयमा जारी भएका आदेश तथा वनदेशनहरू ।
३. वदर्गो विकासका लक्ष्य तथा पन्रौ रावष्ट्रय योजनाको आधार पत्र तथा सङ्घीय बजेटले वनधाषरण र्गरे का प्रमख
ु
क्षेत्रहरू ।
४. िडा स्तरीय योजना तजषमु ा भेला तथा िडा सवमवतको वसर्ाररस, विर्यर्गत सवमवत र योजना तजषमू ा तथा कायषक्रम
सवमवतबाट वसर्ाररस भइ आएका योजनाहरू ।
५. राजश्व परामशष सवमवत तथा स्रोत अनमु ान तथा बजेट वसमा वनधाषरण सवमवतका वनणषयहरू ।
६. बजेट तथा कायषक्रम तजषमू ा सवमवतका वनणषयहरू ।
७. विकासका समसामवयक मद्दु ाहरू जस्तै सामावजक सरु क्षा, वदर्गो विकास, जलिायु पररितषन, विपद व्यिस्थापन,
खाद्य तथा पोर्ण सरु क्षा, लैङ्वर्गक शसिीकरण तथा समािेशी विकास, िालमैत्री र िातािरण मैत्री स्थानीय
शासन, आधारभतू स्िास््य, पणू ष साक्षरता, खल
ु ा वदशामि
ु तथा पणू ष सरसर्ाई, उजाष सक
ं ट, पिू ाषधार विकास
लर्गायतका अन्तर सम्बन्धीत विर्यहरूलाई वलइएको ि ।

आदरर्ीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्यज्यूहरू,
श्रोत साधनको वसवमत उपलव्धताका कारण योजना तथा कायषक्रमहरूलाई प्राथवमकतापिू षक क्रमशः कायाषन्ियन र्गदै
लग्नपु ने िाध्यता भएकोले सो को लावर्ग सालबसाली रुपमा आयोजनालाई विभाजन र्गरी प्राथवमकताका क्षेत्रहरूको
पवहचान र्गनषपु ने आजको आिश्यकता हो । सोही वसद्धान्त अनरुु प हामीले योजना तथा कायषक्रमहरू िनौट र्गदाष देहायका
आधारहरू तय र्गरी सोही अनरुु प योजना तथा कायषक्रम िनौट र्गरे का िौ ।

आधारहरू:
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

आवथषक विकासका नयाँ ढोका खोल्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरू, जस्तैः कृ वर्, सडक, पयषटन प्रबधषन,पयषटकीय
मार्गष र खानेपानी आवद ।
वपिवडएका क्षेत्र, िर्गष र समदु ायलाई प्रत्यक्ष र्ाइदा पग्ु ने र नयाँ रोजर्गारीको श्रृजना हुन सक्ने योजना तथा
कायषक्रमहरू ।
स्िास््य र वशक्षाको उपलब्धता तथा र्गणु स्तरीयतामा अवभबृवद्ध हुने कायषक्रमहरू ।
मवहला तथा बालबावलकालाई प्रत्यक्ष र्ाइदा हुने कायषक्रमहरू ।
िातािरण संरक्षण तथा प्रिधषन हुने कायषक्रमहरू ।
विपदबाट कम क्षवत पग्ु ने र विपदको समयमा उद्दार र्गनष सघाउ पग्ु ने योजना तथा कायषक्रमहरू ।
विपन्न, दवलत, वपिडा िर्गष, जनजावत, वसमान्तकृ त समदु ायको रोजर्गारी तथा प्रवतवनवधत्िलाई टेिा पयु ाषउने
योजना तथा कायषक्रमहरू ।
अधरु ा र क्रमार्गत योजनाहरूलाई परु ा र्गने बजेट तथा कायषक्रमहरू ।

ækfv|Laf;sf] b[li6, ko{6g / s[lifÆ

jflif{s gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 jStJo

@)&^÷)&&

आदरर्ीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा सदस्यज्यूहरू,
यस नर्गरपावलकाको आ.ि. २०७६/०७७ को नीवत, कायषक्रम तथा बजेट प्रस्ततु र्गनष र्गइरहेको िु । नीवत, कायषक्रम तथा
बजेट प्रस्ततु र्गनषु पिू ष यस नर्गरपावलकाको दीघषकालीन सोंच (Vision), लक्ष्य (Goal), उद्देश्य (Objectives) र अपेवक्षत
उपलवब्धको बारे मा संवक्षप्त प्रस्तवु त र्गदषिु ।

दीघिकालीन सोच (Vision):
पाख्रीबासको दृवि, पयषटन र कृ वर् भन्ने मल
ु नारालाई स्थावपत र्गनष कृ वर्, पयषटन र पिू ाषधारको विकास र्गरी सन्ु दर र समृद्ध
नर्गरपावलका वनमाषण र्गने वदघषकालीन सोच रहेको ि ।

लक्ष्य (Goal):
आर्गामी ५ िर्ष वभत्र अर्गाषवनक कृ वर्, पयषटन र पिु ाषधारको विकासद्धारा समृद्ध नर्गर र सख
ु ी नर्गरबासीको विकास र्गने ।

उद्देश्य (Objectives):












कृ वर् व्यिसाय, पयषटन, साना उद्योर्ग तथा व्यापारलाई सहयोर्ग पग्ु ने र्गरी सडकहरू वनमाषण र्गने ।
अर्गाषवनक कृ वर् उत्पादन तथा पशपु ालनमा जोड वदई स्िरोजर्गारीका अिसर वसजषना र्गने ।
विवभन्न पयषटन क्षेत्रको विकास र्गरी रावष्ट्रय तथा अन्तरावष्ट्रय पयषटकको र्गन्तव्य क्षेत्र बनाउने ।
सबै िडाका प्रमख
ु बजार क्षेत्रसम्म अल िेदर रोडको पहुचँ प¥ु याउने ।
नर्गरपावलकामा रहेका स्िास््य के न्िहरूलाई स्तरोन्नवत र्गरी सवु िधा सम्पन्न अस्पतालको रुपमा विकास र्गने ।
नर्गर वभत्र सञ्चावलत विद्यालयहरूमा र्गणु स्तरीय वशक्षाको प्रत्याभतु ी र्गने ।
सिैलाई स्िच्ि वपउने पानी प¥ु याउने अबधारणा अनरुु प सबै स्थानमा खानेपानी उपलब्ध र्गराउने ।
पणू ष सरसर्ाईयि
ु नर्गर वनमाषण र्गने ।
बालमैत्री र िातािरणमैत्री नर्गर वनमाषण र्गने ।
बालश्रम, िालवििाह, िुिािुत तथा कुसस्ं कार मि
ु नर्गर घोर्ण र्गने ।
सश
ु ासन कायम र्गने ।

अपेतक्षि उपलतव्धिः






अर्गाषवनक उत्पादनमा िृवद्ध हुनेि ।
सामावजक सेिा र सरु क्षाको प्रत्याभवु त हुनेि ।
कृ वर् मार्ष त स्िरोजर्गारी र समृवद्धका अिसर वसजषना हुनेि ।
पयषटन उद्योर्गको विकास हुनेि ।
स्िच्ि र सर्ा शहर वनमाषण हुनेि ।
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र्गणु स्तरीय वशक्षा प्रदान हुनेि ।
स्िच्ि खानेपानीको पहुचँ सबैमा हुनेि ।
सश
ु ासन कायम हुनेि ।

आदरर्ीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्यज्यहू रू,
अब म यस नर्गरपावलकाले आर्गामी वदनमा विवभन्न विर्यर्गत क्षेत्रको विकासमा अबलम्बन र्गने नीवतका बारे मा प्रस्ततु र्गदषिु ।
क) पूवािधार एवम् शहरी तवकास सकबन्धी नीतििः
१. पाख्रीबासको दृति पयिटन र कृतष भन्ने मल
ू नारालाई स्थावपत र्गराउनका लावर्ग नर्गरको एकीकृि नगर
तवकास गुरुयोजना)IUDP) तयार र्गररने ि र सो को आधारमा विस्तृत पररयोजना प्रवतिेदन बनाइ
विकासका कायषहरू आर्गामी आवथषक िर्षमा प्रारम्भ र्गररनेि ।
२. पिू ाषधार विकासका लावर्ग सािषजवनक-वनवज साझेदारी कायषक्रमलाई जोड वदइनेि ।
३. आर्गामी आवथषक िर्षमा सडक पिू ाषधार सम्बन्धी प्राप्त हुन सक्ने अन्य बजेट नगर यािायाि गुरुयोजना
) TMTM)मा भएको सडकको प्राथवमकताको आधारमा वबवनयोजन र्गररने ि ।
४. नर्गरस्तरीय आयोजनाको प्रमख
ु लक्ष्य नर्गरपावलकाका मख्ु य बजार क्षेत्र सम्म बाह्रै मवहना यातायात सञ्चालन
)All Weather Road) हुने र्गरी सडक वनमाषण तर्ष के वन्ित रहनेि ।
५. िातािरणमा पने प्रभािलाई कम र्गनष सडकको रयाक खोल्ने कामलाई वनरुत्सावहत र्गररने ि ।
६. "स्वच्छ पानीको मुहान, स्वस्थ जीवनको आधार" भन्ने नारा सवहत खानेपानी महु ानको संरक्षण र
सम्बद्धषन र्गनष भौवतक पिू ाषधार वनमाषण र्गदै सबैमा स्िच्ि खानेपानीको पहुचँ पयु ाषउने नीवत वलइनेि .
७. नार्गररकको सरु वक्षत आिासको लावर्ग भिन वनमाषण ऐन तयार र्गरर भिन वनमाषण इजाजत तथा प्रमाण पत्र
उपलब्ध र्गररनेि ।
८. नर्गर वभत्र वनमाषण हुने सािषजवनक तथा वनवज भिनहरू भक
ू म्प प्रवतरोधी वनमाषणको लावर्ग भिन वनमाषण
मापदण्ड २०७२ लाइ प्रभािकारी रुपमा कायाषन्ियन र्गररनेि ।
९. साना वसचं ाई कायषक्रम (PIS)सँर्ग सहकायष र्गरर कृ वर् उत्पादन बढाउन वसचं ाई सम्बन्धी पिू ाषधार वनमाषण र्गने
नीवत वलइनेि ।
१०. नर्गर मार्ष त उपभोिा सवमवतबाट सञ्चालन हुने योजनाहरूको कामको प्रकृ वतको आधारमा न्यनू तम
जनसहभावर्गता र सहलर्गानीको प्रवतशत वनधाषरण र्गरी लार्गू र्गररने ि ।
११. पिू ाषधार विकासमा पारदवशषता कायम र्गनष नर्गरपावलका क्षेत्रमा सञ्चालन हुने आयोजना र सो आयोजना
सञ्चालन र्गने उपभोिा सवमवत/वनमाषण व्यिसायीको सम्पणू ष वििरण खल्ु ने र्गरी आयोजनास्थल मै होवडंर्गबोडष
राख्ने नीवतलाई अझ प्रभािकारी ढर्गं िाट कायाषन्ियन र्गररने ि ।
१२. खेलकुद विकास र विस्तारका लावर्ग “खेल खेलौं, स्वस्थ रहौं” भन्ने नारा सवहत खेल मैदान, रंर्गशाला तथा
बाल उद्यान जस्ता संरचनाको स्थापना ,ममषत र वनमाषण कायषलाई वनरन्तरता वदइनेि ।
१३. उज्यालो पाख्रीबास अवभयान चलाई सडक बवत्तको व्यिस्था र्गररनेि । साथै काठका विद्युत पोललाई
क्रमशः विस्थावपत र्गदै जाने नीवत वलइनेि ।
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)ख)आतथिक तवकास सकबन्धी नीति
 उद्योग िथा पयिटन सकबन्धी नीति
१. “एक पटक हैन, पाख्रीबास घुमौ ौँ पटक पटक” भन्ने मल
ू नारालाई स्थावपत र्गने नीवतलाई
कायाषन्ियनमा ल्याईने । जसका लावर्ग नर्गरमा रहेका धामीक एिम पयषटवकय क्षेत्रहरू राम्चे डाFडा,
वतन तले ढुंर्गा, थाम डाFडा, वडकुरे , र्गजथम्ु बा डाFडा, र्ािा झरना, अधेरी झरना, पन्चकन्या
देिीथान, भल्ु के वसमसार, इन्िेणी झरना, ियोवलर्गं र्गम्ु बा, पाख्रीबास कृ वर् र्मष, जौटार िनभोज
स्थल, वतनदोभाने सामदु ावयक िन, वशिालय मवन्दर, पाथीभरा मवन्दर, जालपादेिी देिीथान
लर्गायतका धावमषक तथा पयषटकीय स्थलहरूको विकास, विस्तार, प्रचार प्रसार र्गरी आन्तlरक एिम्
बाह्य पयषटकको आकर्षण के न्िको रुपमा विकास र्गने नीवत अबलम्बन र्गररने । जसका लावर्ग
सािषजवनक नीवज साझेदारीको अिधारणालाई अवं र्गकार र्गररनेि ।
२. पयाषपयषटन (Eco Tourism) र कृ वर् पयषटन (Agro Tourism) लाई प्रबधषन र्गदै जाने नीवत
वलइनक
ु ा साथै पयषटन सचू ना के न्िको स्थापना र्गरी पयषटकलाई सचू ना प्रदान र्गने नीवत अबलम्बन
र्गररनेि ।
३. पयषटकको बसाई अिवध लम्ब्याउन पयषटकको सेिा सवु िधा, सरु क्षाको प्रत्याभवू त बढाउन
सहजीकरण र्गररनेि ।
४. यस नर्गरपावलका क्षेत्र वभत्रका पयषटकीय क्षेत्रहरूको पवहचानको लावर्ग “पयिटन सतकि ट” तयार
र्गररनेि ।
५. पयषटनको मेरुदण्डको रुपमा रहेको होटल व्यिसायलाई प्रिद्धषन र्गदै चङु माङ ,मर्गु ा ,पाख्रीबास ,सान्ने ,
र्लाँटे लर्गायतका समदु ायमा होमस्टे (Homestay) सञ्चालन र्गनष उत्प्रेररत र्गने नीवत वलइने ि ।
६. पयषटकीय र्गन्तव्यमा थप पिू ाषधार र पयषटकीय सेिा सवु िधाको विस्तार र्गररनेि । प्रमख
ु पयषटकीय
र्गन्तव्यहरूमा र्ूट रेल वनमाषणलाई जोड वदइनेि ।
७. नर्गर क्षेत्रको पयषटन र्गरुु योजना तयार र्गरी लर्गानीका लावर्ग सम्बद्ध क्षेत्रसँर्ग सहकायष र्गररनेि ।
८. राम्चे भ्यू टािर तथा जौटार पयषटन क्षेत्रमा प्रावचन कला झल्कने पाकष वनमाषण र्गरी आन्तररक
पयषटनलाई बढािा वदइनेि ।
९. वचया खेती र यसको प्रशोधनलाई प्रोत्साहन र्गनष बजारको पहुचँ स्थानसम्म यातायात सवु िधालाई
सहज बनाउन सडक पिू ाषधार विकासमा जोड वदइनेि ।
१०. ग्रामीण क्षेत्रमा लघु उद्योर्ग प्रिद्धषन र्गनष वसप विकासका लावर्ग तावलम, र्गोष्ठी सञ्चालन तथा
प्रविवधको विकासमा जोड वदइनेि ।
११. परम्परा देवख चवल आएको दवलत िर्गषको वसपलाई आधवु नकीकरण र्गरी साना /लघु उद्योर्ग सञ्चालन
र्गनष सम्बवन्धत िर्गष उत्सावहत भै आएमा विशेर् सहयोर्ग र्गने नीवत अिलम्बन र्गररनेि ।
१२. उद्योर्ग विकासका लावर्ग नर्गरवभत्र उत्पावदत िस्तु तथा सेिाको अवधकतम प्रयोर्ग र्गदै स्थानीय सािषजवनक
वनकायबाट विवभन्न समारोहमा उपहार प्रदान र्गदाष नर्गर वभत्र उत्पावदत िस्तु वदने नीवत वलइनेि ।
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 कृतष िथा पशुपन्छी सकबन्धी नीति
१. कृ वर् तथा पशपु ंिीजन्य उत्पादनमा व्यिसायीकरण, विविधीकरण, बजारीकरण र आधवु नकीकरण र्गदै
खाद्य सरु क्षाको वस्थवत मजबतु बनाइ थप रोजर्गारीका अिसरहरू वसजषना र्गररनेि ।
२. कृ वर् क्षेत्रलाई प्रवतस्पधी र उत्पादनमख
ु ी बनाउन वसंचाई, कृ वर् सडक, हाट बजार, थोक बजार, कृ वर्
उपज सङ्कलन के न्ि तथा प्रशोधन के न्ि जस्ता पिू ाषधारको वनमाषणमा जोड वदइनेि ।
३. एक िडा एक उत्पादन कायषलाई प्रोत्साहन र्गरी कृ वर् तथा पशपु न्िीजन्य उत्पादन र वितरणमा
र्गणु स्तरीयता कायम र्गनष वनयवमत रुपमा अनर्गु मन र्गने नीवत वलइनेि ।
४. र्ोहोरमैला व्यस्थापनलाई प्रभािकारी कायाषन्ियन र्गनष कुवहने र नकुवहने र्ोहोर िर्गीकरण र्गरी कुवहने
र्ोहोरबाट प्रांर्गाररक मल उत्पादन र्गने नीवत वलनक
ु ा साथै कौसी/करे साबारी तरकारी खेती तथा
विर्ादीरवहत खेतीमा प्रोत्साहन वदइनेि ।
५. सामवू हक खेती र सहकारी खेतीलाई बढािा वदइनेि । सािषजवनक बाँझो जवमनहरूमा
सामवु हक/सहकारी खेती र्गनष प्रोत्साहन र्गने नीवत वलइनेि ।
६. प्रत्येक िर्ष नर्गर क्षेत्रका कृ र्कलाई प्रबधषन हुने र्गरी कृ वर् महोत्सि आयोजना र्गररनेि ।
७. वकसानहरूको लावर्ग वबउ, वबजन, मलखाद एिम् अन्य कृ वर् सामाग्रीहरूको समय मै उपलब्ध हुने
िातािरण वमलाउदै पशु बीमा र बाली विविधीकरण कायषक्रम समेत सञ्चालन र्गनष आिश्यक पहल
कदमी चावलने ि ।
८. व्यिसावयक कृ वर् खेतीलाई प्रोत्साहन र्गनष हरे क िर्ष उत्कृ ि तीन कृ र्कहरूको पवहचान र्गरी सम्बवन्धत
पेशालाई प्रबद्धषन हुने कृ वर् औजार प्रदान र्गने नीवतलाई वनरन्तरता वदइनेि ।
९. कृ वर् कजाष सरल बनाई सहुवलयत ब्याजदरमा कृ वर् ऋणको व्यिस्था वमलाउन नर्गर क्षेत्र वभत्र रहेका
बैंक तथा वित्तीय सस्ं थाहरूसँर्ग आिश्यक पहल र समन्िय र्गररनेि । बैदवे शक रोजर्गारबाट र्वकष एका
यिु ायिु तीहरूलाई क्षमता र प्रमाणपत्रका आधारमा रोजर्गारमल
ू क कृ वर् खेतीका लावर्ग आिश्यकता
अनसु ार अनदु ानको व्यिस्था वमलाईने ि ।
१०. विर्ादीरवहत कृ वर् प्रणाली लार्गू र्गनष माटो परीक्षण मार्ष त सम्भाव्य स्थान पवहचान र्गरी नमनू ा
प्राङ्र्गररक (अर्गाषवनक) कृ वर् खेती र्गनष प्रोत्साहन र्गररने ि ।
११. सम्भाव्यता अध्ययन र्गरी वबउ बैंक (Seed Bank) स्थापना र्गने नीवत वलइनेि । साथै प्राकृ वतक
प्रकोपबाट हुने कृ वर् उपजको क्षवतको अधारमा राहत प्रदान र्गररनेि ।
१२. हरे क आवथषक िर्षमा चल्ने रे वबज खोप कायषक्रमलाई वनरन्तरता वदइनेि ।
१३. पशपु न्क्षी पालनलाई व्यिसावयक बनाउन नवतजामा आधाररत अनदु ानको ब्यिस्था र्गररनेि ।
१४. नर्गर क्षेत्रमा भएका खेतीयोग्य जवमनको उत्पादकत्िलाई बढोत्तरी र्गने नीवत अबलम्बन र्गररनेि ।
जसका लावर्ग भू उपयोर्ग नीवत बनाई कायाषन्ियनमा ल्याईने ि ।
१५. व्यिसावयक कृ वर् तथा पशपु ालनलाई प्रोत्साहन र्गनष आर्गामी आ.ि. मा पवन उत्कृ ि कृ र्क र
पशपु ालकलाई परु स्कृ त र्गने नीवतलाई वनरन्तरता वदइनेि ।
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 तवत्तीय िथा सहकारी सकबन्धी नीति
१. करका दरहरू उपयषि
ु विन्दमु ा कायम र्गरी करको दायरालाई र्रावकलो पादै आन्तररक श्रोतलाई
बढाउने नीवत अबलम्बन र्गररनेि । जसका लावर्ग नर्गरवभत्र करका दायरामा नसमेवटएका क्षेत्रहरूलाई
दायरामा ल्याउन र कर प्रणालीलाई चस्ु त, दरुु स्त, िररतो, व्यिवस्थत, स्िचावलत र िैज्ञावनक बनाउने
नीवत अबलम्बन र्गररनेि ।
२. वित्तीय संस्था तथा बैंकको शाखा वबस्तारलाई प्रोत्सावहत र्गनष यस नर्गरपावलकाको क्षेत्रवभत्र पौर्
सम्ममा कुनै बैंक तथा वित्तीय सस्ं थाले आफ्नो शाखा वबस्तार र्गरे मा दताष र्गदाष लाग्ने शल्ु कमा १०%
िुट वदइनेि ।
३. वकसान तथा लघु उद्यमीलाई सरल र सहज कृ वर् कजाष उपलब्ध र्गराउन बैंकहरूसँर्ग समन्िय र
सहजीकरण र्गररनेि ।
४. आन्तररक श्रोतको पररचालनबाट नर्गरको वित्तीय सबलीकरण र आवथषक स्थावयत्ि कायम र्गररनक
ु ा
साथै नर्गरको वित्तीय पक्षलाई समग्र आवथषक समृवद्धको मल
ू आधार बनाइनेि ।
५. सहकारी मार्ष त िररएर रहेको पँजू ीलाई र्गररबी वनिारणका क्षेत्रमा लर्गाउन प्रोत्साहन र्गररनेि भने बचत
तथा ऋणको कारोबार र्गने सहकारीलाई करको दायरा वभत्र ल्याइनेि ।

)ग) सामातजक तवकास सकबन्धी नीति
 तशक्षा सकबन्धी नीति
१. विद्यालय भनाष दर िृवद्ध तथा कक्षा िाड्ने र दोहोयाषउने दर न्यनू र्गनष शैवक्षक सत्रको सरुु मा विद्याथी
भनाष अवभयानलाई प्रभािकारी बनाइनेि । साथै नर्गरवभत्र विद्यालय उमेरका बालबावलका विद्यालय
बावहर नरहेको सवु नवश्चत र्गररनेि ।
२. विद्यालयमा िात्राहरूको उपवस्थवतलाई बढाउन यस नर्गरपावलका वभत्रका ६ कक्षा मावथका प्रत्येक
विद्यालयमा स्यावनटरी प्याड उपलब्ध र्गराइनेि । साथै विद्यालयमा हुनसक्ने सानावतना चोट उपचार
र्गनष प्रत्येक विद्यालयलाई र्स्ट एड बक्स ( First Aid Box) उपलब्ध र्गराइनेि ।
३. नर्गर वभत्रको सामदु ावयक विद्यालयहरू मध्ये एस. ई. ई परीक्षामा उत्कृ ि नवतजा ल्याउने
विद्यालयलाई परु स्कार प्रदान र्गररनेि ।
४. संस्थार्गत विद्यालयको अनमु वत, वनयमन र अनर्गु मन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यिवस्थत
र्गररनेि ।
५. शैवक्षक कायषक्रमहरू, शैवक्षक परामशष के न्ि ,वनजीस्तरमा सचं ावलत ट्यसु न तथा कोवचङ कक्षा, भार्ा
तावलम तथा प्रवशक्षण के न्िहरूलाई व्यिवस्थत र वनयमन र्गररनेि ।
६. सामदु ावयक तथा संस्थार्गत विद्यालयहरूबीच अनभु ि आदान-प्रदान र अन्तरवक्रयाका माध्यमबाट
वशक्षण वसकाईको अनभु ि आदानप्रदान र्गने नीवत अिलम्बन र्गररने ि ।
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७. असतm, असहाय र र्गरीि पररिारका दघु षटनामा परी अवभभािक र्गमु ाएका, बेपत्ता तथा शवहद
पररिारका बालबावलकाहरूलाई विद्यालय पठाउनका लावर्ग पोशाक, खाजा र पाठ्य सामाग्रीको
व्यिस्था वमलाउने नीवत अिलम्िन र्गररनेि । िालिावलकालाई विद्यालय नपठाउने व्यविहरूलाई
िडा कायाषलयको वसर्ाररसको आधारमा नर्गरपावलकाले प्रदान र्गने सािषजवनक सेिा (जस्तै
सामावजक सरु क्षा भत्ता र सबै प्रकारका वसर्ाररसहरू) बाट बवन्चत र्गने नीवत कडाईका साथ
कायाषन्ियन र्गररनेि ।
८. नर्गरवभत्र रहेको सामदु ावयक र संस्थार्गत विद्यालयहरूको सहभावर्गतामा बावर्षक रुपमा हावजरी
जिार्, ििृ त्िकला, र्गायन प्रवतयोवर्गता लर्गायतका क्षमता विकास तथा प्रवतभा प्रष्ट्र्ुटन र्गने
कायषक्रम सञ्चालन र्गररनेि ।
९. दवलत िालिावलकालाई वदईने भत्ता वलन आउदा वनजका अविभािकहरूले विद्यालय जाने उमेर
भएका आफ्ना अवघल्ला सन्तानहरू पठनपाठन र्गरररहेको वसर्ाररस विद्यालयबाट ल्याउनु पनेि भने
विद्यालय जाने उमेर नभएका तर पिू ष प्राथवमक विद्यालयमा भनाष हुने योग्यता पर्गु ेका िालिावलकाहरू
पायक पने िालविकास के न्िमा भनाष भएको हुनु पनेि ।
१०. नर्गरको वशक्षाको र्गणु स्तर अवभिृवद्ध र्गदै वशक्षण वसकाईको प्रभािकारीता साथै साक्षर नर्गर
वनमाषणका लावर्ग नर्गर वशक्षा र्गरुु योजना तयार र्गरी कायाषन्ियनमा ल्याईनेि ।
११. बालमैत्री विद्यालय र बालमैत्री वशक्षण वसकाई पद्धवतको विकासको लावर्ग सम्बवन्धत
विद्यालयहरूलाई सहयोर्ग र्गने नीवत अिलम्बन र्गररने ि ।
१२. यिु ासँर्ग मेयर कायषक्रम अन्तर्गषत प्रत्येक िडाहरूको प्रवतवनवधत्ि हुने र्गरी नर्गरस्तरीय मेयर कप
र्ुटबल प्रवतयोवर्गताको आयोजना र्गररनेि ।
१३. "पाख्रीबास नगरपातलकाको इच्छा, प्रतवतधमा आधाररि गुर्स्िरीय तशक्षा" नारा सवहत
प्राविवधक, व्यिसावयक र वसपमल
ू क वशक्षालाई प्राथवमकता वददै सचू नामा आधाररत वसकाइ
वक्रयाकलापमा जोड वदने नीवत अिलम्बन र्गररनेि ।
१४. कक्षा ५ र ८ को परीक्षा प्रणालीमा सधु ार र्गने नीवत अिलम्बन र्गररनेि । साथै स्थानीय पाठ्यक्रम
विकास र कायाषन्ियनमा जोड वदइनेि ।
१५. सामदु ावयक विद्यालयमा अध्यापन र्गराउने सबै वशक्षकहरूका सबै सन्तती सामदु ावयक विद्यालयमै
मात्र अध्ययन र्गराएको प्रमावणत भएमा त्यस्तो विद्यालयलाई िावर्षक रु पचास हजार प्रदान र्गररनेि
भने सामदु ावयक विद्यालयमा अध्यापनरत कूल वशक्षकको पचास प्रवतशत भन्दा बढी वशक्षकले
आफ्ना सन्ततीलाई वनजी विद्यालयमा अध्ययन र्गराएको पाइएमा त्यस्ता प्रकारका विद्यालयलाई
नर्गरपावलकाबाट कुनै पवन प्रकारको अनदु ान प्रदान नर्गने नीवत लार्गू र्गररनेि ।

 स्वास््य िथा सरसफाई सकबन्धी नीतििः
१. नर्गरपावलका क्षेत्रको र्ोहोरलाई व्यबवस्थत बनाउन सािषजवनक नीवज साझेदारी (SSS) मा र्ोहोरमैला
व्यिस्थापन र्गने कायषको थालनी र्गररनेि । नर्गरपावलका क्षेत्रमा दैवनक रुपमा उत्सजषन हुने र्ोहोरबाट
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उजाष उत्पादन र्गने कायषका लावर्ग बैकवल्पक उजाष प्रबधषन के न्िसँर्ग समन्िय र्गरी सम्भाव्यता अध्ययन
र्गने र नीवज लर्गानीकताषहरूलाई प्राथवमकता वदई उजाष उत्पादन र्गने नीवत अबलम्बन र्गररनेि ।
२. "प्रदूषर् गनेले शुल्क तिने" (Polluters Pays Principle) भन्ने अिधारणा अनरुु प र्ोहोरमैला
सङ्कलन हुने िडाका नार्गररकलाई जिार्देही बनाउन र्ोहोरमैला सङ्कलन िापत शुल्क
लर्गाइनेि ।
३. "फोहोरबाट मोहर" भन्ने वसद्वान्त अनरुु प प्राङ्र्गाररक मल तथा िायोग्यास उत्पादनमा जोड
वदइनेि ।
४. पाख्रीबास बजार क्षेत्रमा घम्ु ती शौचालय सञ्चालन र्गररनेि ।
५. पाख्रीबास स्िास््य चौकीलाई सेिा विस्तार र्गरी १५ शैयाको अस्पतालको रुपमा विकास र्गररनेि ।
६. नर्गरबासीहरूको स्िास््य िीमा अवनिायष र प्रभािकारी रुपमा लार्गू र्गने नीवत अबलम्बन र्गररनेि ।
जसका लावर्ग प्रथम चरणमा र्गरीब घर पररिार पवहचान र्गरी सरोकारिालासँर्गको िलर्ल,
अन्तरवक्रया मार्ष त आर्गामी आ.ि .बाट नै नमनू ाको रुपमा स्िास््य िीमाको कायष आरम्भ र्गररनेि ।
७. आर्गामी आ.ि .वभत्र यो नर्गरलाई पणू ष खोप सवु नवश्चत नर्गर बनाउने साथै बालमैत्री, िातािरणमैत्री,
लैङ्वर्गकमैत्री, अपाङ्र्गमैत्री नर्गर वनमाषण र्गनष पहल र्गररनेि ।
८. जनस्िास््य प्रबद्धषन शाखाको वसर्ाररसमा सम्भाव्य स्िास््य प्रकोपको क्षेत्र र रोर्ग पवहचान र्गरी
न्यनू ीकरणका लावर्ग और्वध एिम् जनशवि व्यिस्थापन र्गररनेि ।
९. र्गाउँघर वक्लवनक सञ्चालन र व्यिस्थापन र्गने कायषमा नर्गरले सहयोर्ग र्गने नीवत अबलम्बन
र्गररनेि ।
१०. कर्िधारसौँग वडाध्यक्ष कायषक्रम अन्तर्गषत र्गभष रहे देवख प्रसुती पिू ष वनयवमत चार पटक र्गभषिती
परीक्षण र्गराउने र तावलम प्राप्त स्िास््य कायषकताषबाट प्रसतु ी र्गराउने सत्ु के री मवहलाको घरमा प्रथा
परम्परा अनसु ार सत्ु के री समयमै िडाध्यक्षको नेतत्ृ िमा स्िास््य संस्थाको कमषचारी, िडा सवचि
सवहतको वटमले नबजात वशशु स्याहार सामाग्री ,सुत्के री मवहलालाई पोर्णयि
ु खानेकुरा , स्िास््य
पररक्षण जाँच र्गनषक
ु ा साथै निजात वशशक
ु ो जन्मदताष समेत उपलब्ध र्गराइनेि ।
११. जेष्ठ नार्गररकलाई िृद्धिृद्धा भत्ता प्रदान र्गदाष वन :शल्ु क स्िास््य जाँच र्गराइने ि ।
१२. पाख्रीबास नर्गरपावलकालाई वजरो होम डेवलभरी नर्गर (Zero Home Delivery City) घोर्णा र्गने
नीवत वलइनेि ।
१३. "गररवसौँग नगरपातलका" कायषक्रम अन्तर्गषत घातक रोर्ग लार्गेका र्गररि पररिारका व्यविलाई
सहयोर्ग र्गररनेि ।
१४. "स्वस्थ नगरबासी, स्वस्थ नगर" कायषक्रम अन्तर्गषत योर्ग वशविर सञ्चालन र्गररनेि ।

 मतहला , बालबातलका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग िथा समाजकल्यार् सकबन्धी नीतििः
१. बालबचाउ, बालसंरक्षण, बालविकास र बालबावलकाका लावर्ग र्गररने वनणषय प्रवक्रयामा अथषपणू ष
सहभार्गीता र्गराउनका लावर्ग नर्गरले विशेर् पहल र्गनेि ।
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बालक्लि र्गठन र सञ्चालनका लावर्ग कायषविवध बनाई िडा कायाषलय मार्ष त बालक्लि र्गठन र
सञ्चालन र्गररनेि ।
एस.ई.ई पररक्षामा सबै भन्दा बढी अंक प्राप्त र्गने सामदु ावयक विद्यालयबाट !÷! जना िात्र िात्रालाई
सम्मान तथा परु स्कृ त र्गररनेि ।
लैङ्वर्गक वहसं ा न्यनू ीकरणका वनवमत्त कायषक्रम सञ्चालन र्गररनेि भने सो कायषका लावर्ग िडा
कायाषलयहरूलाई पररचालन र्गररनेि । बाल वििाह, बहुवििाह, अनमेल वििाह जस्ता कुरीवतहरूलाई
अन्त्य र्गनषका लावर्ग पहल र्गररने ि ।
"पाख्रीबासका मतहला तवकासमा पतहला" भन्ने मल
ू नारा स्थावपत र्गराउदै मवहला
सशिीकरणलाई जोड वदन आर्गामी आ.ि.मा प्रत्येक िडामा सञ्चालन हुने सवमवतहरू मध्ये कवम्तमा
एक िडा उपभोिा सवमवत मवहलाको मात्र हुने व्यिस्था र्गररनेि ।
मवहला शसिीकरणका लावर्ग मवहला सीप विकास कायषक्रम सञ्चालन र्गररनेि ।
मवहला स्िास््य स्ियंसेविकाको क्षमता विकास र प्रोत्साहनका लावर्ग विशेर् व्यिस्था र्गररनेि ।
विद्यालयमा भनाष भएका वकशोरीहरूको ड्रप आउट दरलाई न्यनू ीकरण र्गनष िडा मार्ष त चेतना तथा
सशिीकरण कायषक्रम सञ्चालन र्गररनेि ।
बैंकहरू मार्ष त सामावजक सरु क्षा भत्ता वितरण र्गनष प्रयत्न र्गररनेि भने ९० िर्ष उमेर नाघेका जेष्ठ
नार्गररकहरूलाई घरघरमै जनप्रवतवनवधद्वारा बैंक मार्ष त भत्ता पयु ाषउने व्यिस्था र्गररनेि ।
जेष्ठ नार्गररक पररचयपत्र वितरण र्गरी राज्यले उपलब्ध र्गराएको सेिा सवु िधा प्रावप्तका लावर्ग सहजीकरण
र्गररनेि ।
यस नर्गरपावलकाको िडा कायाषलयको वसर्ाररसमा जेष्ठ नार्गररकलाई स्याहार ससु ार र्गने एक िडाबाट
कवम्तमा एक जना सन्ततीलाई श्रिण कुमार पुरस्कारद्वारा नर्गरपावलकाले सम्मान र्गनेि ।
हरे क िर्ष अक्टोिर १ ताररख (जेष्ठ नार्गररक वदिस) का वदन पाख्रीबास नर्गरपावलका क्षेत्रमा रहेका सबै
भन्दा जेष्ठ मवहला र परुु र्लाई नर्गरमाता र नर्गरवपताको उपमाद्वारा सम्मान र्गररनेि ।
यस नर्गर वभत्र वनमाषण हुने जनु सुकै प्रकृ वतका सािषजवनक संरचना अपाङ्र्गमैत्री बनाईनेि ।
यस नर्गरवभत्र अपाङ्र्गता भएका नार्गररकहरूको लर्गत तयार र्गररनेि ।
पणू ष अपाङ्र्गता र असि भएका नार्गररकहरूलाई वनजले पाउने सामावजक सरु क्षा भत्ता
जनप्रवतवनवधद्वारा बैंक मार्ष त वनजहरूकै घरमा पयु ाषईनेि ।
अपाङ्र्गता सम्बन्धी जनु सक
ु ै वसर्ाररस वन:शल्ु क रुपमा प्रदान र्गररनेि ।
नर्गरपावलकाबाट प्रिाह हुने सेिामा अपाङ्र्गता तथा जेष्ठ नार्गररकहरूलाई पवहलो प्राथवमकता
वदईनेि ।
दवलत तथा वसमान्तकृ त समदु ायको शसिीकरण र क्षमता विकासमा विशेर् जोड वदइनेि ।
यस नर्गरक्षेत्र वभत्र िुिािुत, जातीय भेदभाि लाई उन्मूलन र्गने र्गरी विशेर् कायषक्रमहरू तय र्गरी लार्गू र्गररनेि ।
परम्परा देवख चवल आएको दवलत िर्गषको सीपलाई आधवु नकीकरण र्गरी सञ्चालन र्गनष सम्बवन्धत िर्गष
उत्सावहत भै आएमा विशेर् सहयोर्ग र्गने नीवत अिलम्बन र्गररनेि ।
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२१. आवदिासी जनजावतको परम्परा देवख चवल आएको ज्ञान, सीप, कला, संस्कृ वतको संरक्षण र
सम्बधषन र्गररनेि ।
२२. आफ्नो मातृभार्ामा वशक्षा वदन चाहने समदु ायलाई नर्गरपावलकाबाट सहयोर्ग र्गने नीवत अिलम्बन
र्गररनेि ।
२३. अल्पसङ्ख्यक समदू ायको हक वहतको संरक्षण, सम्बधषन र्गदै सम्बवन्धत िर्गषको भार्ा, कला, सावहत्य,
धमषलाई प्रिद्धषन र्गने नीवत अिलम्बन र्गररनेि ।
२४. यौवनक तथा लैङ्वर्गक रुपमा अल्पसङ्ख्यक समदु ायको हक वहतको संरक्षणको लावर्ग विशेर् व्यिस्था
र्गररनेि ।
२५. विपन्न खस आयष समदु ायलाई मल
ू प्रिाहमा ल्याउनको वनवमत्त विशेर् व्यिस्था र्गररनेि ।
२६. "सभ्यिा हाम्रो पररचय, सस्ं कृति हाम्रो पतहचान समृद्ध समिामूलक वािावरर् मैत्री नगर
तनमािर् हाम्रो अतभयान" भन्ने नारालाई स्थावपत र्गरी सबै भार्ा धमष संस्कृ वतको संरक्षण सम्बधषन र
विकास र्गदै लैजाने नीवत अबलम्बन र्गररनेि । जसका लावर्ग नर्गरपावलका क्षेत्र वभत्र सबै जातजावत,
धमष संकृवत र भार्ाभार्ीको पवहचान र संस्कृ वतको संरक्षण, सम्बधषन र प्रिधषन र्गनष प्रदेश तथा सङ्घीय
सरकारसँर्ग सहकायष र्गररनेि ।
२७. मवहलासँर्ग उपमेयर कायषक्रम सञ्चालन र्गररनेि जस अन्तर्गषत मवहलाको सीप तथा क्षमता विकासको
लावर्ग कायषक्रम बनाई कायाषन्ियन र्गररनेि ।

घ) कमिचारी प्रशासन िथा जनशतक्त व्यवस्थापन सकबन्धी नीतििः
१. "मुस्कान सतहिको सेवा, जनिाको पेवा" भन्ने मल
ू नारालाई नर्गरका १० िटै िडा कायाषलयहरूमा

२.

३.
४.
५.

थप प्रभािकारी बनाउँदै नर्गरपावलकाको सािषजवनक सेिा प्रिाहलाई सेिाग्राहीमैत्री बनाउदै लवर्गनेि ।
जसका लावर्ग नर्गरपावलकामा कायषरत जनशविको क्षमता विकास तावलम, अनभु ि आदान प्रदानका
लावर्ग अिलोकन भ्रमण र्गराउने व्यिस्था वमलाइनेि ।
कमषचारीलाई समय सापेक्ष प्रविवधमैत्री बनाउनका लावर्ग क्षमता विकास तावलम प्रदान र्गने नीवत
अबलम्बन र्गररनेि । प्रचवलत काननु बमोवजम कायष सम्पादनमा आधाररत कमषचारी बढुिा प्रवक्रयालाई
कमषचारी प्रशासनको मल
ू नीवत बनाईनेि ।
पदावधकारी तथा कमषचारीहरूको आचार संवहता तयार र्गरी कायाषन्ियनमा ल्याईनेि । जनप्रवतवनवध र
नर्गरपावलकामा कायषरत कमषचारीहरूको सामूवहक दघु षटना िीमा र्गने व्यिस्था वमलाईनेि ।
प्रत्येक आ.ि.मा नर्गरपावलकाले कायष सम्पादनका आधारमा उत्कृ ि कमषचारी िनौट र्गरी परु स्कृ त र्गने
नीवतलाई वनरन्तरता वदइनेि ।
नर्गरका हरे क र्गवतविवधहरूलाई सािषजवनक र्गरी जनमख
ु ी, पारदशी, सेिाग्राहीमैत्री बनाउदै जनताको मन,
मटु ु र मवस्तष्ट्कमा बस्न सक्ने स्थानीय सरकार बनाउने नीवत कायाषन्ियमा ल्याइनेि । प्रविवधमैत्री नर्गर
वनमाषण र्गने अवभयान सञ्चालन र्गनषका लावर्ग नमनु ाको रुपमा चालू आ.ि.मा नर्गरपावलकामा वडवजटल
सचू ना पाटी वनमाषण र सञ्चालन र्गररनेि ।
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६. यस स्थानीय तहमा कायषरत सहयोर्गी कायषकताषहरू तथा विद्यालयका कमषचारीलाई प्रोत्साहन स्िरूप
पोशाक भत्ता उपलब्ध र्गराइनेि ।
७. राष्ट्रसेिक कमषचारीको मनोबल उच्च राखी कायष सम्पादनको स्तर िृवद्ध र्गनष र जनसेिा प्रवत समवपषत
बनाउन सङ्घीय बजेटमा व्यिस्था भए बमोवजम नै यस स्थानीय तहमा कायषरत राजपत्रांवकत तहको
कमषचारीहरूका लावर्ग शरुु तलबमानमा १८ प्रवतशत र राजपत्र अनवं कत तहका कमषचारीहरूका लावर्ग शरुु
तलबमानमा २० प्रवतशत तलब िृवद्ध र्गररनेि ।

ङ) तवपद् व्यवस्थापन सकबन्धी नीतििः
१. विपद् पिू ष तयारी योजना वनमाषण र्गररनेि । जसका लावर्ग नर्गरपावलकाका नर्गर प्रहरीलाई तावलम प्रदान र्गने
व्यिस्था र्गररनेि ।
२. आर्गलार्गी र डढेलो वनयन्त्रणका लावर्ग स्थानीय समदु ाय र सामदु ावयक िन व्यिस्थापन सवमवतलाई चेतना
अवभिृवद्ध र्गराईनेि ।
३. यस नर्गरक्षेत्रमा वनमाषण हुने जनु सक
ु ै प्रकारका सािषजवनक एिम् नीवज संरचना भक
ू म्प प्रवतरोवध हुने र्गरी
मात्र बनाईने/बनाउन अनमु वत वदईनेि ।

च) वािावरर् सकबन्धी नीतििः
१.
२.
३.
४.

यस नर्गरलाई िातािरणमैत्री नर्गर वनमाषणका लावर्ग वक्रयाकलापहरू सञ्चालन र्गररनेि ।
पानीका महु ान, स्रोतलाई सङ्कलन र्गररनेि ।
जलिायु अनक
ु ु लन खेती प्रणालीको विकासका लावर्ग प्राविवधक सहयोर्ग र सहजीकरण र्गररनेि ।
वनमाषण सामग्री जस्तै वर्गरि, बालिु ा, रड आवद सािषजवनक आिार्गमन हुने सडकमा नराख्ने प्रबन्ध र्गने
नीवत अवं र्गकार र्गररनेि ।
५. कृ वर् बालीमा कीटनार्क और्धीको प्रयोर्गलाई वनयन्त्रण र व्यिस्थापन र्गदै जैविक कीटनार्क प्रविवधको
विकासका लावर्ग विशेर् पहल र्गररनेि ।
६. वनवज िन लर्गाउनका वनवमत्त प्रोत्साहन र्गररनेि ।
७. प्राङ्र्गाररक कृ वर् प्रणालीलाई प्रिधषन र्गने नीवत अिलम्बन र्गररनेि ।

छ) सुशासन र पारदतशििा सकबन्धी नीतििः
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

नर्गरका प्रत्येक र्गवतवबवधहरूलाई िेभसाइट मार्ष त साबषजवनक र्गररनेि।
प्रत्येक मवहनाको आम्दानी खचष िेभसाइट मार्ष त साबषजवनक र्गररनेि ।
प्रत्येक चौमावसकमा आम्दानी खचषलाई सािषजवनक र्गररनेि ।
सचू नाको हक सम्बन्धी ऐन कायाषन्ियन र्गररनेि ।
नर्गरपावलका तथा िडा कायाषलयमा र्गनु ासो पेवटका र नार्गररक बडापत्रको व्यिस्था अवनिायष र्गररनेि ।
सािषजवनक परीक्षण, सामावजक परीक्षण र सािषजवनक सनु िु ाईलाई अवनिायष र्गररनेि ।
र्गनु ासो सन्ु ने अवधकारीको व्यिस्था र्गररनेि । प्रत्येक मवहनाको # र्गते कमषचारी बैठकको आयोजना
र्गररनेि ।
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८. कायाषलयमा रहेको ई-हावजरीलाइष थप व्यिवस्थत बनाइनेि ।
९. नर्गरबासीका र्गनु ासाहरू नर्गरप्रमख
ु सँर्गै भन्ने वसद्धान्तलाई अबलम्बन र्गररनेि । जसका लावर्ग हरे क
मवहनाको १ वदन प्रत्येक िडालाई समय र वमवत वनधाषरण र्गरी नर्गर प्रमख
ु िडा कायाषलयमा र्गएर बस्ने र
जनताका समस्या र र्गनु ासाहरू सुन्ने नीवतलाई कायाषन्ियनमा ल्याइनेि ।
१०. नर्गरपावलका तथा यस अन्तर्गषतका सािषजवनक वनकायमा ई-हावजरीको व्यिस्था र्गदै यसको प्रभािकारी
कायषन्ियन र्गने नीवत वलइनेि ।

ज) तवतवध नीतििः
१. नर्गर क्षेत्रमा वक्रयावशल र्गैरसरकारी संस्थाहरूले नर्गर क्षेत्रमा कायषक्रम तथा पररयोजनाहरू सञ्चालन र्गदाष
नेपाल सरकारको घोवर्त नीवत बमोवजम नर्गरपावलकाबाट स्िीकृ वत प्राप्त र्गरे पश्चात मात्र कायषक्रम तथा
पररयोजना सञ्चालन र्गनष वदने नीवतलाई कडाईका साथ कायाषन्ियमा ल्याइनेि । उल्लेवखत संस्थाहरूले
सञ्चालन र्गने समान प्रकृ वतका कायषक्रम र पररयोजनालाई नर्गरपावलकाको स्िीकृ वत वलई संयि
ु रुपमा
सञ्चालन र्गराउने नीवत अबलम्बन र्गररने ि ।
२. सञ्चारको सवु िधालाई बढािा र्गनष सािषजवनक मोबाइल चाजषरको व्यिस्था र्गने नीवत वलइने ि ।

आदरर्ीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्यज्यूहरू,
अब प्रस्तावित आय व्ययको वििरण बारे मा प्रस्ततु र्गदषिु ।
आ.ि. ०७६।७७ का लावर्ग कूल रु ३५ करोड ८६ लाख ९८ हजारको अनमु ावनत आय र व्ययको वििरण पेश र्गरे को िु
जनु यस प्रकार ि ।

आय िफि
१. नेपाल सरकारिाट वित्तीय समानीकरण अन्तर्गषत ९ करोड ५० लाख तथा नेपाल सरकारको सशतष अनदु ान १४
करोड ४१ लाख अनदु ान प्राप्त भएको व्यहोरा यस सम्मावनत सभालाई जानकारी र्गराउन चाहन्िु ।
२. सशतष अनदु ान स्िरुप प्राप्त १४ करोड ४१ लाख र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनमु ावनत सशतष अनदु ान १
करोड बाट सञ्चालन र्गररने कायषक्रमहरू तथा त्यसको लावर्ग लाग्ने लार्गत समेत एवकन र्गरी विविध
कायषक्रमहरू वनक्षेवपत भै आएको सन्दभषमा उि कायषक्रमहरू स्ित स्िीकृ त रहेको व्यहोरा वनिेदन र्गदषिु ।
३. आन्तररक श्रोत तर्ष रु ८० लाख आम्दानी हुने अनमु ान र्गरे को िु भने प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण
तर्ष रु ६९ लाख ७४ हजार प्राप्त हुने अनमु ान र्गरे को िु ।
४. सङ्घीय राजश्व बाँडर्ाँडबाट रु ७ करोड १८ लाख प्राप्त हुने अनमु ान र्गरे को िु भने प्रदेश राजश्व बाँडर्ाँड
अनदु ान मार्ष त ४३ लाख २४ हजार प्राप्त हुने अनमु ान र्गरे को िु ।

व्यय िफि
१. रु ३५ करोड ८६ लाख ९८ हजार मध्ये चालु खचष तर्ष रु ५ करोड, सङ्घीय सशतष अनदु ान खचष तर्ष १४
करोड ४१ लाख, विर्यर्गत कायषक्रम तर्ष रु ८० लाख र प्रत्येक िडालाई ३० लाखमा नघट्ने र्गरी पँजु ीर्गत
तर्ष को बजेट विवनयोजन र्गरे को िु भने सामावजक सरु क्षा तर्ष रु ४ करोड ५० लाख विवनयोजन र्गरे को िु ।
उपरोि लर्गायतका खचषहरूको विस्तृत वििरण अनसु चु ीहरूमा पेश र्गरे को िु ।
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२. नर्गरपावलकाका दईु प्रमख
ु र्गौरिका क्रमार्गत योजनाहरू भ्यू टािर र नर्गरपावलका भिन वनमाषणका लावर्ग रु ३
करोड ३० लाख वबवनयोजन र्गरे को िु ।
३. नर्गरस्तरीय योजना सञ्चालन र्गनष रू. १ करोड ६५ लाख वबवनयोजन र्गरे को िु । यस सम्बवन्ध खचषहरूको
विस्तृत वििरण अनसु चु ीहरूमा पेश र्गरे को िु ।
४. नर्गरको एकीकृि नगर तवकास गुरुयोजना (IUDS) तथा तवस्िृि पररयोजना प्रतिबेदन )DMR) तयार
र्गनष रू. १ करोड विवनयोजन र्गरे को िु ।
५. सङ्घ तथा प्रदेशबाट नर्गरपावलकालाई प्राप्त हुने विविध विकास तथा अन्य अनदु ानको कायषन्ियनको लावर्ग
आिश्यक पने म्यावचंर्ग र्ण्डका लावर्ग रू. २ करोड विवनयोजन र्गरे को िु ।
६. यस नर्गरपावलकाको पाख्रीबास बजार क्षेत्रमा अिवस्थत बसपाकष मा सािषजवनक शौचालयको अभािले र्गदाष
यात्रहु रूमा पनष र्गएको कवठनाईलाई मध्यनजर र्गदै आर्गामी आ. ि. बाट सञ्चालन र्गने र्गरर घम्ु ती शौचालयको
व्यिस्था र्गनष रू. १० लाख विवनयोजन र्गरे को िु ।

आदरर्ीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्यज्यूहरू,
योजना तथा कायषक्रम तजषमु ाका साथै त्यसको सर्ल कायाषन्ियन र्गनषु पदषि । योजनाको कायाषन्ियन र्गदाष त्यसको
र्गणु स्तर कायम र्गने तथा समयमा नै सम्पन्न र्गनषु चनु ौवतको विर्य रहेको ि । यस तर्ष आर्गामी वदनहरूमा नर्गरसभा
सदस्यज्यहु रूबाट सहयोर्गको अपेक्षा र्गररएको ि । विकासका कायषक्रम के कवत सम्पन्न भयो भन्दा पवन त्यसबाट
नार्गररकको वजिनमा हामीले के कवत पररितषन ल्यायौ त्यो नै महत्िपणू ष विर्य हो । यस तर्ष पवन सबै सदस्यज्यहू रूले
मनन र्गनषु हुनेि र भािी वदनमा समृद्ध र सु–संस्कृ त नर्गर बनाउन सबै राजनैवतक दल, नार्गररक समाज, वनवज क्षेत्र,
पेशार्गत संस्थाका महानभु ािहरू, वशक्षक, पत्रकार लर्गायत सबै नर्गरबासीमा हावदषक अवपल र्गदषिु ।
अन्तमा, यस नीवत तथा कायषक्रम ,बजेट तथा योजना वनमाषणमा महत्िपणू ष मार्गषदशषन, सल्लाह तथा सझु ाि प्रदान
र्गरी सहयोर्ग र्गनषु हुने नर्गरसभा सदस्यज्यहू रू, राजनैवतक दलका पदावधकारीहरू, कमषचारी साथीहरू, सञ्चारकमी
साथीहरू, विवभन्न पेशा, क्षेत्र र समदु ायको प्रवतवनवधत्ि र्गनषु हुने मवहला तथा सज्जन बृन्दलाई विशेर् धन्यिाद वदन
चाहन्िु । साथै आर्गामी वदनमा यस नर्गरपावलकाको नीवत तथा कायषक्रम ,बजेट तथा योजना कायषन्ियनमा यहाँहरूको
सहयोर्गको अपेक्षा र्गरे को िु ।
जय पाख्रीबास
धन्यिाद
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