
१.  छैठ ौँ नगर सभामा प्रस्िुि आतथिक िषि २०७७/०७८ को बातषिक नीति, कायिक्रम िथा बजेट िक्तव्य 

पाख्रीबास नगरपातिकाको छैठ ौँ नगर सभाका सभाध्यक्ष िथा नगर प्रमुख ज्य,ू 

नगर कायिपातिकाका सदस्य ज्यूहरु, नगर सभा सदस्य ज्यहुरु, 

यस नगरपावलकाको छैठ ाँ नगर सभामा अगामी अ.ि.२०७७/०७८ को िावर्षक नीवत तथा कायषिम प्रस्तुत गनष पाईाँदा मलाइ 

ऄत्यन्त खसुी लागेको छ . यस ऄिसरमा यो गररमामय सभामा ईपवस्थत हुन ुभएका नगर सभाका सम्पणूष सदस्यहरु तथा ऄन्य

महानभुािहरु प्रवत हावदषक स्िागत तथा ऄवभिादन व्यि गनष चाहान्छु .

सिषप्रथम यस महत्िपणूष घडीमा दशेका विवभन्न सामावजक, अवथषक र राजनीवतक पररितषन तथा लोकतावन्त्रक गणतन्त्र

स्थापना गनष अफ्नो जीिन अहुवत वदने सम्पणूष ज्ञात ऄज्ञात सवहदहरु प्रवत भािपणूष श्रद्धाञ्जली ऄपषण गद ैसम्मान व्यि गनष 

चाहान्छु, नेपाली समाजको रुपान्तरणमा ईहााँहरुले पयुाषईन ुभएको महान योगदानको पनु:स्मरण गनष चाहान्छु .

सम्पणूष विश्व न ैकोवभड-१९ (कोरोना भाआरस) महामारीको चपेटामा परररहकेो चनु तीपणूष र ऄसहज ऄिस्थामा ठुलो सङ्कट 

पैदा भएको छ . यस महामारीबाट सङ्िवमत भ ैनपेालवभत्र तथा बावहर जीिन गमुाईन ुहुने नपेालीहरुको पररिारजन प्रवत गवहरो

समिेदना व्यि गदषछु . कोवभड-१९ ले मलुुकको ऄथष व्यिस्था मावथ गम्भीर ऄसर पयुाषएको सन्दभषमा यो नगरपावलका पवन

ऄछुतो रहन सकेको छैन . ईद्यम व्यिसाय प्राय बन्द छन.् ईत्पादन र वितरण प्रणाली गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको छ .

जोवखमपणूष पररवस्थवतमा ऄग्रपङ्वतमा रहरे सेिा गने स्िास्थकमी, सरुक्षाकमी लगायतका ऄन्य कमषचारीहरुको म ईच्च प्रशंसा

गदषछु । कोवभड १९ सङ्िमण रोकथाम र वनयन्त्रणका लावग नेपाल सरकार तथा यस पाख्रीबास नगरपावलकाले चालेका 

कदममा पणूष साथ वदइ सहयोग गनुष भएकोमा म सम्पणूष वददीबवहनी तथा दाजभुाआ प्रवत हावदषक अभार व्यि गदषछु ।

नेपालको संविधानले पररकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतावन्त्रक गणतन्त्र नपेालको मलू संरचना सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय तह गरर

तीन तहको हुन ेर राज्य शवि तथा साधन स्रोतको पवन तीन ैतहले प्रयोग गन ेव्यिस्था गरेको छ । सोही विर्यलाइ ह्रदयङ्गम 

गरी  सवन्नकटताको वसद्धान्त बमोवजम स्थावपत यस पाख्रीबास नगरपावलकाले पवन  स्थानीय स्तरबाट न ैस्िायत्त रुपमा शासन 

सञ्चालन, विकास व्यस्थापन तथा सेिा प्रिाहलाइ बढी व्यिवस्थत, प्रभािकारी, पररष्कृत एिम ् पररमावजषत गद ै सङ्घीय

शासन व्यिस्थालाइ थप सबलीकृत गनष टेिा पयुाषएको छ ।

प्रशावसनक तथा राजनीवतक विकेवन्िकरणको वसद्धान्तलाइ अत्मसात गद ैजनताका अधारभतू सेिा तथा सवुिधा जनताकै सबै 

भन्दा वनकटका वनकायबाट प्रिाह गन ेतथा कोवभड-१९ बाट वसवजषत विविध समस्याहरुलाइ सम्बोधन गन ेसिालमा अजको 

नगरसभामा हामी दीघषकालीन सोच र लक्ष्यका साथ अगामी अवथषक िर्ष २०७७/०७८ मा पाख्रीबास नगररपावलकाले 

वलनपुने नीवत तथा कायषिम तयार गरी स्िास््य क्षेत्रको सबलता, वशक्षामा विविधता तथा प्रविवधको प्रयोग गद,ै कृवर्को

अधवुनकीकरण तथा व्यिसावयक  गद ैनगरको समवृद्धको खाका कोन ेऄिसरमा हामीजटुी रहकेा छ ाँ .

आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्य ज्यूहरु,

ऄसीवमत अिश्यकता र वसवमत स्रोत र साधनहरु वबच सामन्जस्यता कायम गद ै नगरका सम्पणूष नागररकहरुको  चाहना र 

विकास सम्बोधन गनुष अफैमा चनु वतपणूष छ । त्यसैले ईपलब्ध वसवमत स्रोत साधनलाइ प्राथवमकताका साथ पररचालन गरर 

ऄवधकतम जनसहभावगता, सहकायष र साझदेारीमा सामावजक, अवथषक र पिूाषधार विकासका कायषिम सञ्चालन गनुषपन ेहाम्रो 

अिश्यकता र बाध्यता समेत रहकेो छ । यसतफष  सम्पणूष सदस्यज्यहूरुको सहयोग र सहकायषको अशा वलएको छु ।



आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्य ज्यूहरू,

ऄब म यस नगरपावलकाको नीवत तथा कायषिम, बजेट तथा योजना तजुषमाको लावग ऄबलम्बन गररएका पद्धवत तथा वलइएका 

अधारहरुको बारेमा व्याख्या गनष चाहान्छु । जसमा,

 नेपालको संविधान,२०७२ को प्रस्तािना, राज्यका वनदशेक वसद्धान्त तथा नीवतहरु र स्थानीय तहको ऄवधकार

क्षेत्रवभत्र पन ेभवन संविधानले पररभावर्त गरेका ऄवधकार क्षेत्रहरु ।

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, स्थानीय तहको िावर्षक योजना तथा बजेट तजुषमा वदग्दशषन, २०७४

गाईपावलका/नगरपावलकाको तत्कावलन अिश्यकता पवहचान तथा कोवभड-१९ संिेदनशील योजना तजुषमा ढााँचा ।

 पन्र  पञ्चिर्ीय योजनाको अधारपत्र तथा सङ्घीय सरकारको नीवत तथा कायषिम र बजेटले वनधाषरण गरेका प्रमखु

क्षेत्रहरु ।

 प्रदशे न.ं १ सरकारको अिवधक पञ्चिर्ीय योजना तथा प्रदशे सरकारले वलएका अवथषक एिं वित्तीय नीवतहरु ।

 स्थानीय अवथषक कायषप्रणाली ।

 िडा स्तरीय योजना तजुषमा भलेा तथा िडा सवमवतको वसफाररस, विर्यगत सवमवत र योजना बजेट तथा कायषिम

सवमवतबाट वसफाररस भआ अएका योजनाहरु ।

 राजस्ि परामशष सवमवत तथा स्रोत ऄनमुान तथा बजेट वसमा वनधाषरण सवमवतका वनणषयहरु ।

 िातािरण, विकास तथा शासन सम्बन्धी समसामवयक मावमलाहरु- संयिु राष्रसङ्घले तय गरेका वदगो विकास

सम्बन्धी लक्ष्यहरु, जलिाय ुपररितषन र विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी रावष्रय एिम ्ऄन्तराषवष्रय नीवत, कायषिम तथा

प्रवतबद्धताहरु, खाद्य तथा पोर्ण सरुक्षा, लैंवगक सशिीकरण तथा समािेशी विकास, बालमैत्री स्थानीय शासन,

िातािरण मतै्री शासन लगायत सम्बवन्धत ऄन्य विर्यहरु ।

 वनिाषचनका िममा जारी गररएका घोर्णापत्रहरु ।

 पाख्रीबास नगरपावलकाले अिश्यक ठानेका विर्यहरु ।

 विगतका अवथषक िर्षमा यस पाख्रीबास नगरपावलकाले तय गरेका नीवत, कायषिम तथा योजनाहरु ।

आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्य ज्युहरु, 

ऄब म पाख्रीबास नगरपावलकाले अ.ि. २०७७/०७८ को लावग ऄङ्वगकार गरेका नीवत तथा कायषिमहरु तथा यस 

नगरपावलकाको दीघषकालीन सोच,लक्ष्य ईद्दशे्य, र ऄपेवक्षत ईपलवब्धको बारेमा  यस सम्मावनत सभामा प्रस्तुत गनष चाहन्छु । 

दीघिकािीन सोच 

पाख्रीबासको दृवष्र, वशक्षा, स्िास््य, पयषटन र कृवर् भन्न ेमलू नारालाइ मतूष रुप वदन कृवर्, पयषटन, वशक्षा, स्िास््य र पिूाषधारको 

विकास गरी सनु्दर र समदृ्ध नगरपावलका वनमाषण गन ेदीघषकालीन सोच रहकेो छ । 

िक्ष्य 

अगामी ५ िर्ष वभत्र कृवर्को ईत्पादन र ईत्पादकत्िमा बढािा वदइ ऄगाषवनक खेती तथा ईत्पादनलाइ प्रोत्साहन गने, पयषटन र 

पिूाषधार विकासलाइ िातािरण मतै्री र वदगो बनाईद ैस्िास््य तथा वशक्षा पिूाषधारलाइ थप सबलीकृत बनाइ गणुस्तरीय स्िास््य 

सेिा र शैवक्षक सधुारका साथ समदृ्ध, सरुवक्षत नगर र सखुी एिम ्खसुी जनता बस्न ेनगरपावलका बनाईने ।



  उद्देश्यहरु 

 स्िास््य क्षेत्रको भ वतक, प्राविवधक सधुार तथा मानिीय दक्षता ऄवभिवृद्ध गरर विवभन्न स्िास््य चनु तीसाँग जधु्न थप

सक्षम र सबल बन्ने ।

 कृवर् पेशालाइ व्यिसावयक बनाइ वनिाषहमखूीबाट वदगो जीिन वनिाषहको अधार बनाईने तथा कृवर्, पशपुालनलाइ

ऄन्तरअबद्ध गरी रोजगारी वसजषनाको प्रमखु क्षेत्रका रुपमा विकास गने ।

 वशक्षा तथा पयषटन क्षेत्रमा कोवभड-१९ ले पयुाषएको क्षवतलाइ पररपवूतष गनष िैकवल्पक ईपाय ऄपनाइ यी क्षेत्रलाइ

विस्तारै परुान ै वस्थतीमा फकाषईाँद ै विरे्श: बालबावलका लगायत ऄन्य विद्याथी िगषको संविधानद्धारा प्रत्याभतू

गररएको वशक्षाको हकलाइ सवुनवश्चत गने र पयषटन पिूाषधार विकासमा जोड वददै ाँ  पयाष-पयषटन तथा ग्रावमण पयषटन

माफष त अन्तररक पयषटनलाइ प्रिधषन गने ।

 सडक पिूाषधारलाइ ऄल िेदर रोडका रुपमा विकास गरी कृवर्, पयषटन, घरेल,ु साना तथा रुग्ण ईद्योग, व्यापारलाइ

प्रत्यक्ष सहयोग पगु्ने सडक सञ्जाल विकास र विस्तार गन े।

 सबैलाइ स्िच्छ वपईन ेपानी ईपलब्ध गराईन ेऄिधारणा ऄनरुुप सबै घरधरुीमा खानपेानी ईपलब्ध गराईने व्यिस्था

गने ।

 दवैनक जीिनयापनका िममा वनस्कने विवभन्न वकवसमका फोहोरमैलाको ईवचत व्यिस्थापन माफष त पणूष

सरसफाइयिु नगर वनमाषण गने ।

 सशुासनमैत्री, बालमतै्री र सबै प्रकारका विभेदरवहत समता र जनसहभावगतामा अधाररत समनु्नत नगर वनमाषण गने ।

 सािषजवनक सेिा प्रिाहलाइ नागररकमैत्री, नागररक केवन्ित, विद्यतुीय एिम ्सशुासनमा अधाररत पहुाँचयोग्य बनाईने 

र सेिा प्रदायकलाइ पारदशी, जिाफदहेी बनाईने ।

अपेतक्षि उपितब्ध 

 स्िास््य सेिामा सबैको पहुाँच स्थावपत हुनछे ।

 सामावजक न्यायमा अधाररत समािेशी, समनु्नत समाजको वनमाषण हुनेछ ।

 सािषजवनक सेिा प्रिाहका संयन्त्रहरु थप सबलीकृत हुनेछ र सेिाग्राहीहरुको सािषजवनक िस्त ुतथा सेिामा सहज

रुपमा पहुाँच स्थावपत हुनछे ।

 स्िास््य, वशक्षा, कृवर्, पयषटन, लगायतका क्षते्रमा सधुार हुनेछ ।

 कृवर् तथा पयषटनको व्यिसायीकरण माफष त जनताहरु स्िरोजगार हुनछेन ्।

 स्िच्छ, सफा तथा िातािरणमैत्री ग्रामीण तथा सहरी पिूाषधार वनमाषण हुनेछ ।

 खानपेानी, यातायात लगायतका ऄन्य अधारभतू भ वतक पिूाषधारमा विकास भइ सबै जनता सोबाट लाभावन्ित

हुनेछन ्।



आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्य ज्यूहरु, 

ऄब म यस नगरपावलकाले अगामी अ.ि. मा विवभन्न विर्यगत क्षते्रमा ऄिलम्बन गन ेनीवत तथा कायषिमहरु प्रस्ततु गदषछु । 

१) पूिािधार एिम ्शहरी तिकास सम्बन्धी नीति 

 पाख्रीबास नगरपावलकाले चाल ुअ.ि. मा एकीकृत नगर विकास योजना तयार गरेको र हाल नगर कायषपावलकाको

कायाषलयलाइ सो को प्रवतिेदन प्राप्त भएकाले ईि प्रवतिदेनका अधारमा अगामी अ.ि. मा विकासका कायषिमहरु

सञ्चालन गररनेछ साथै यस पाख्रीबास नगरपावलकाको पञ्चिर्ीय अिवधक योजना तयार गरी सोही बमोवजम नगर

विकास योजनाहरुको कायषलाइ वनदशे एिम ्सञ्चालन गररनछे ।

 नगर वभत्रका सडक पिूाषधार सम्बन्धी कायष व्यिवस्थत गनषका लावग नगर यातायात गरुुयोजना (MTMP) तयार

गररनेछ र सो  गरुुयोजनाको प्राथवमकताको अधारमा बजेट विवनयोजन गने नीवतलाइ अगामी अ.ि.मा पवन

वनरन्तरता वदआनेछ ।

 शहरी विकास तथा भिन वनमाषण र ऄन्य भ वतक संरचना वनमाषण गदाष स्थानीय म वलकता झवल्कने तथा वदगो

विकासमा अधाररत पिूाषधार  वनमाषणमा जोड वदआनछे ।

 वनजी तथा सामदुावयक क्षते्रको संलग्नता समते बढाआ खलेकुदको विकासका लावग भ वतक पिूाषधार वनमाषण, विकास

र विस्तार गररनछे ।

 नगरस्तरीय अयोजनाका रुपमा पाख्रीबास नगरपावलकाका िडा न.ं ४ को बजार  क्षते्रको सडक स्तरोन्नवत  तथा डे्रन

वनमाषणको कायषलाइ यसै अ.ि. मा सम्पन्न गररनछे ।

 पाख्रीबास नगरपावलकाका सब ै िडामा सञ्चालन हुन े िडास्तरीय सडक वनमाषण योजनालाइ थप वदगो,

िातािरणमैत्री तथा बाहै्र मवहना यातायातका साधन सञ्चालन हुने तफष  केवन्ित गररनछे । त्यस्तै िडास्तरीय

योजनाहरु छन ट गदाष म जदुा पिूाषधारलाइ स्तरोन्नवत गन ेतथा ममषत गरी सञ्चालन गन ेनीवत वलआनेछ ।

 भ वतक पिूाषधार वनमाषण गदाष स्थानीय साधन तथा स्रोतको प्रयोग तथा पररचालन माफष त रोजगारी वसजषनालाइ

प्राथवमकता वदआनछे र यसका लावग हभेी आक्यपु्टमने्टबाट सञ्चालन हुन े योजना भन्दा जनसहभावगता तथा मानि

जनशविको प्रयोगलाइ प्राथवमकता वदआनछे ।

 िन, िातािरण तथा प्राकृवतक साधन स्रोतको ऄत्यावधक दोहन हुन े अयोजनालाइ वनरुत्सावहत गररनछे । त्यस्तै

विकास वनमाषणका कायष गदाष िन जङ्गल तथा बोट विरुिामा पने हानी नोक्सानीलाइ कम गद ैिातािरण संरक्षणलाइ

प्रोत्साहन गनष एक रुख नि भए बराबर २५ विरुिा ऄवनिायष िकृ्षरोपण गनुषपने नीवत वलआनछे ।

 साना वसाँचाइ कायषिमका लावग  सङ्घ, प्रदशे र साझेदार वनकाय तथा संस्थासाँग सझेदारी गनष बजेट विवनयोजन गरी

प्राथवमकताका साथ छन ट गरी योजना सञ्चालन गररनछे ।

 चालु अ.ि.को उज्यािो पाख्रीबास ऄवभयानलाइ वनरन्तरता वददै ाँ  काठका विद्यतु पोललाइ िमश : विस्थावपत

गनष यस पाख्रीबास नगरपावलका र सम्बवन्धत वनकायको लागत साझदारीमा सो कायष ऄगावड बढाआनछे ।

 ईपभोिा सवमवतबाट हुने कायषलाइ थप पररष्कृत, व्यिवस्थत, पारदशी एिम ्सिलीकृत गनष ऄवभमखुीकरण कायषिम

सञ्चालनलाइ थप प्रभािकारी ढङ्गले सञ्चालन गररनछे र अयोजना सञ्चालन गन े ईपभोिा सवमवत/ वनमाषण

व्यिसायीको सम्पणूष वििरण खलु्न ेगरी अयोजना स्थल मै होवडङ बोडष राख्न ेनीवतलाइ ऄझ प्रभािकारी ढङ्गिाट

कायाषन्ियन गररन ेतथा ऄवनिायष बनाआनछे ।



 प्राथवमकताका अधारमा ऄधरुा तथा िमागत अयोजनाहरुलाइ पणूषता वदआनछे ।

 प्रस्तावित भिन वनमाषण ऐन,२०७७ लाइ यसै सभाद्वारा पाररत गरी यस नगरपावलका क्षेत्र वभत्र वनमाषण हुने भिन

सम्बन्धी भ वतक सरचना वनमाषण गदाष ऄवनिायष नक्सा पास गने प्रािधान ल्याइ घर तथा भिन वनमाषणलाइ व्यिवस्थत

गररनेछ ।

 यस ऄवघ वनमाषण भइसकेका भिन सम्बन्धी भ वतक संरचनाहरुको हकमा भिन वनमाषण ऐन, २०७७ बमोवजम

ऄवभलेखीकरण गन ेव्यिस्थालाइ ऄवनिायष गररनेछ ।

२) आतथिक तिकास सम्बन्धी नीति 

क) ईद्योग तथा पयषटन सम्बन्धी नीवत 

 लघ ुतथा घरेलु ईद्योगहरुको प्रिधषनका लावग MEDPA  जस्ता कायषिम सञ्चालन गनष साझेदारी गरी ईद्यमशीलता

तथा स्िरोजगरीका ऄिसर वसजषना गरी गररिी न्यनूीकरणमा टेिा पयुाषआनेछ ।

 नगरपावलका क्षते्र वभत्र व्यिवस्थत रुपमा ईद्योग सञ्चालन गनष छुटै्ट औद्योवगक ग्राम स्थापना गनष विस्ततृ पररयोजना

प्रवतिेदनका अधारमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेटबाट वनमाषण कायष प्रारम्भ गरी छररएर रहकेा साना तथा मझ ला

ईद्योगलाइ एकीकृत गररनछे ।

 यिुा स्िरोजगार तथा राजस्िको दायरा बढाईन सीप विकास सम्बन्धी तावलम वदइ लघ ुतथा घरेल ुईद्योग अिश्यक

पने  सीप , पूाँजीको प्रबन्ध गरी विशेर् कायषिम सञ्चालन गररन ेछ ।

 कृवर्मा अधाररत ईद्योग व्यिसाय स्थापना र सञ्चालन प्रात्साहन गनष ईद्योग दताष, निीकरण गदाष लाग्ने शलु्क र

अयमा लाग्ने करमा छुट वदन ेनीवत ऄिलम्बन गररनछे ।

 वचया खेवत र यसको प्रशोधनलाइ प्रोत्साहन गनष बजारको पहुाँच स्थानसम्म यातायात सवुिधालाइ सहज बनाईन

सडक पिूाषधार विकासमा जोड वदआनेछ ।

 “एकपटक हैन, पाख्रीबास घुम ौँ पटकपटक” भन्न ेमलू नारा लाइ स्थावपत गने नीवतलाइ वनरन्तरता वदइ नगरमा

रहकेा धावमषक एिम ्पयषटकीय क्षते्रहरु जस्तै: राम्चेडाडा, वतनतलेढुङ्गा, थामडाडा, वडकुरे, गजथमु्बा डाडा, फािा

झरना, पञ्चकन्या दिेीथान, भलु्के वसमसार, आन्िणेी झरना, छायोवलंगगमु्बा, पाख्रीबास कृवर् फमष, ज टार िनभोज

स्थल, वतनदोभान े सामदुावयक िन, वशिालय मवन्दर, पाथीभरा मवन्दर, जालपादिेी लगायतका धावमषक तथा

पयषटकीय स्थलहरुको विकास, विस्तार, प्रचारप्रसार गरी अन्तररक एिम ् स्थानीय पयषटकका लावग अकर्षण

केन्िको रुपमा विकास गन े नीवत ऄबलम्बन गररन,े जसका लावग सािषजवनक नीवज साक्षेदारीको ऄिधारणालाइ

ऄंवगकार गररनेछ ।

 जलदिेी तथा संसारीमाइ वसमसार जस्ता पयषटकीय क्षते्रका भ वतक पिूाषधार विकासका लावग केन्ि तथा प्रदशेबाट

प्राप्त हुन ेबजेटमा यस पावलकाले पवन लागत साझेदारी गरी वनमाषण कायषलाइ वनरन्तरता वदआनछे ।

 यस पाख्रीबास नगरपावलकाको िडा न.ं ४ वस्थत वनमाषणावधन राम्चे भ्य ूटािरको कायष सम्पन्न गरी संचालनामा ल्याइ

पयषटन प्रिद्धषन तथा अन्तररक अय बढाईन ेमाध्यम बनाआनछे  ।

 पयषटनको मेरुदण्डको रुपमा रहकेो होटल व्यिसायलाइ प्रिद्धषन गद ै चङ्ुिाङ्, मगुा, पाख्रीबास, सान्ने, फलााँटे

लगायतका समदुायमा HomeStay सञ्चालन गनष ईत्प्रेररत गने नीवतलाइ थप सिलीकृत गररनछे छ ।



 "पयिटन सतकि ट" तयार गनषका लावग विस्ततृ पररयोजना प्रवतिेदन वनमाषण गररनेछ ।

 नगर क्षेत्रका पयषटकीय गन्तव्य पवहचान तथा विकास, विस्तार, संरक्षणका लावग नगर पयिटन गुरुयोजना माफष त

एवककृत गररनछे ।

ख) कृवर् तथा पशपुन्छी सम्बन्धी नीवत 

 पाख्रीबास नगरपावलकाका विवभन्न क्षेत्रको पवहचान गरी कफी पकेट क्षेत्र घोर्णा गररनेछ ।

 माटो परीक्षण सवहत जग्गाको िगीकरण गरी विवभन्न कृवर् पकेट क्षते्र घोर्णा गद ैकृवर् भवूम व्यिस्थापन गने नीवत

ऄिलम्बन गररनेछ ।

 कृवर् क्षेत्रमा अधवुनकीकरण गद ैयस पाख्रीबास नगरपावलकालाइ कृवर्मा अत्मवनभषर बनाईन कृर्कहरुलाइ समहूमा

तरकारी खतेी गन ैकायषलाइ प्रोत्साहन गनष कृवर् प्राविवधक माफष त प्राविवधक ज्ञान ईपलब्ध गराआनछे ।

 दगु्धजन्य ईत्पादनमा अत्मवनभषर बनाईन गाइ र भै ाँसीपालन गन े कृर्कलाइ सामवूहक रुपमा वनवश्चत सङ्ख्याको

वनधाषरण गरी नश्ल सधुार कायिक्रम ईन्नत जातका नश्ल भएका सााँढे तथा रााँगो ऄनदुानमा ईपलब्ध गराआनछे ।

 खेतीयेग्य ईिषर जवमनलाइ बााँझो नराख्न र खेतीबाली लगाइ व्यिसावयक रुपमा ऄन्न तथा तरकारी ईत्पादन गनष

कृर्कलाइ प्रोत्साहन गररनेछ । सो को लावग बजार व्यिस्थापनमा नगरपावलकाले भवूमका खेल्नछे र कृर्कको

बजारमा सोझै पहुाँच स्थावपत गरर वबच वलया प्रथालाइ ऄन्त्य गररनछे ।

 अगामी तीन िर्ष वभत्र नगरलाइ कृवर् ईपजमा अत्मवनभषर बनाईनको लावग योजनाबद्ध प्रयास थावलन े तथा

ऄल्पकावलन तथा दीघषकावलन नीवत वनमाषण गररनछे ।

 सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुन ेसशतष ऄनदुानको ईवचत सदपुयोग गनष यस पावलकाले पवन बजेट साझेदारी गरी त्यस्ता

योजना तथा कायषिम सञ्चालन गनेछ ।

 भकारो सधुार, साना वसाँचाइ कायषिमलाइ प्राथवमकता साथ सञ्चालन गररनछे ।

 ईन्नत जातका वबईको पवहचान, भण्डार तथा संरक्षणका लावग वबई बैंक स्थापनाको सम्भाब्यता ऄध्ययन अगामी

अ.ि. मा गररनछे ।

 कुवहने र नकुवहने फोहोर िगीकरण  गरी कुवहने फोहोरबाट प्रांगाररक मल ईत्पादन गने नीवत वलनकुा साथै बजार

क्षेत्रमा बसोबास गने जनताका लावग क सी तरकारी खतेी तथा विर्ादीरवहत खेतीलाइ प्रोत्साहन वदआनछे ।

 हरेक अवथषक िर्षमा चल्न ेरेवबज खोप कायषिमलाइ वनरन्तरता वदआनछे ।

 भमूीको ईत्पादन तथा ईत्पादकत्िलाइ बढाईन भवूमको चक्लाबन्दी गरी बााँझो जवमनलाइ पवन कृवर् कायषमा प्रयोग

गरी िैदवेशक रोजगारीबाट फकेका यिुायिुती तथा स्िदशेमा पवन रोजगारी गमुाएकालाइ यस नगरमा रहकेा त्यस्ता

जवमनको प्रयोगमाफष त व्यिसावयक खेती गरी अत्मवनभषर बन्न प्रेररत गररनेछ ।

 "कृवर् भवूममा पानी, वसंचाइमा लगानी, ऄगाषवनक कृवर् ईत्पादन माफष त जनताको अम्दानी" भन्ने मलू मन्त्रलाइ

ऄंवगकार गद ैयसलाइ मतूष रुप वदन विवभन्न कायषिम चालआनछे ।

 नगरपावलकामा फलफूल ईत्पादनलाइ प्राथवमकता वदाँद ैअत्मवनभषर बन्ने नीवत वलआनछे ।

 पशपुालक कृर्कलाइ ईन्नत जातको घााँस तथा डाले घााँसको वबई र वबरुिा वितरण कायषिम सञ्चालन गनष

नगरपावलकाबाट नसषरी स्थापना गररनेछ ।



 फलफूल तथा तरकारीका विरुिा वितरणको लावग नसषरी स्थापना गररनेछ ।

 कृर्कहरलाइ अिश्यक तावलम, गोष्ठी, कृवर् पाठशाला र ऄध्ययनको व्यिस्था वमलाआनेछ ।

 कम्तीमा दइु  िडा हनेे हरी  पशसेुिा केन्ि स्थापना गरी पश ुसेिाका जनशविलाइ पररचालन गररनेछ ।

ग) वित्तीय व्यिस्थापन तथा सहकारी सम्बन्धी 

 करका दरहरु ईपयिु विन्दमुा कायम गरी कराधारलाइ फरावकलो पाद ैअन्तररक श्रोतलाइ बढाईन ेनीवत ऄबलम्बन

गररनेछ । जसका लावग नगर वभत्र करका दायरामा नसमेवटएका क्षेत्रहरुलाइ दायरामा ल्याईन र कर प्रणालीलाइ चसु्त,

दरुुस्त, छररतो, व्यिवस्थत, स्िचावलत र िैज्ञावनक बनाईने नीवतलाइ वनरन्तरता वदआनछे ।

 व्यिसाय करको लगत व्यिवस्थत गरी वनवज क्षेत्रसाँगको सहकायषमा कर सङ्कलन गने तफष  कायष प्रारम्भ गररनेछ ।

 नगरपावलकाको बााँकी पेश्की, बेरुज ुफर्छ्यौट, ऄसलु ईपर गने कायषलाइ प्रभािकारी रुपमा ऄगावड बढाआनेछ तथा

यसका लावग सम्बवन्धत व्यवि, कमषचारी र जनप्रवतवनवधलाइ थप जिाफदहेी बनाआनछे ।

 सहकारी संस्थाको दताष ऄनमुवत तथा वनयमन कायषलाइ व्यिवस्थत गनष सहकारी ऐनलाइ समयानकुुल पररमाजषन

गररनेछ ।

 प्रचवलत काननु विपररत सञ्चालनमा रहकेा सहकारी संस्था खारेज गररनेछ ।

 नगरका सम्पणूष सहकारी संस्थाको त्याङ्क सङ्कलन गरी व्यिवस्थत ऄवभलेखीकरण गररनछे ।

 सहकारीको भ वतक तथा व्यिसावयक क्षमता ऄवभिवृद्ध गनषका लावग अिश्यक अवथषक तथा प्राविवधक सहायता

गररनेछ ।

 कृवर् सहकारी/मवहला समहूलाइ प्रोत्साहन गररनेछ ।

 वित्तीय संस्था तथा बैंकको शाखा वबस्तारलाइ प्रोत्सावहत गनष यस नगरपावलकाको क्षेत्रवभत्र प र् सम्ममा कुन ैबैंक

तथा वित्तीय संस्थाले अफ्नो शाखा वबस्तार गरेमा दताष गदाष लाग्ने शलु्कमा १०% छुट वदआने नीवतलाइ वनरन्तरता

वदआनेछ ।

 सहकारीको विकास एिम ्विस्तारलाइ प्रोत्साहनका लावग सहकारी संस्था दताष तथा निीकरणमा वनश्चत कर छुट गरी

स्थानीय, पुाँजी प्रविवध, ईद्यमवशलता प्रिधषनमाफष त रोजगाररको ऄिसर वसजषना गररनछे ।

घ) खवनज तथा खानी व्यिस्थापन सम्बन्धी नीवत 

 िातािरण प्रवतकुल ऄसर नपन ेगरर प्रचवलत काननू बमोवजम नगरपावलका वभत्र रहकेा खोलानालाबाट ढुङ्गा, वगट्टी,

िालुिा ईत्खनन गरर वबवि  वितरण गनष अिश्यक नीवतगत प्रबन्ध वमलाइ अन्तररक अयमा ऄवभिवृद्ध गररनेछ ।

ङ) रोजगार प्रिद्धषन तथा गररिी वनिारण सम्बन्धी नीवत 

 नगरपावलकामा बसोबास गने विपन्न तथा गरीब घर पररिारहरुको त्याङ्क सङ्कलन गरी ऄवभलेखीकरण गरी सो

त्याङ्का अधारमा जीिनस्तर ईकास्ने खालका लवक्षत िगषसाँग सम्बवन्धत योजना तथा कायषिम सञ्चालन

गररनेछ ।

 गररिी वनिारणका लावग सङ्घ तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुन ेऄनदुान तथा विवभन्न गरैसरकारी संस्थासाँग प्रत्यक्ष

साझेदारी माफष त गरीबी वनिारणमा टेिा पयुाषआनछे ।



 िैदवेशक रोजगारीबाट फकेका र नगरमा रहकेा बेरोजगारहरुको त्याङ्क सङ्कलन गरी नगरपावलका वभत्र ईपभोिा

तथा ठेक्का माफष त सञ्चालन हुन े योजना र कृवर् व्यिसाय प्रिद्धषनका माध्ममबाट प्रत्यक्ष रोजगारीका ऄिसरहरु

वसजषना गररनेछ ।

 सबै प्रकारका श्रमको सम्मान गने साँस्कृवतको विकास गन ेनीवत वलआनछे ।

३) सामातजक तिकास सम्बन्धी नीति 

 क) वशक्षा सम्बन्धी नीवत 

 कोवभड-१९ का कारण हाल विद्यालय बन्द रहकेाले बालबावलका तथा ऄन्य विद्याथीको संविधानतः प्रत्याभतू

वशक्षाको हकबाट कोवह पवन बवञ्चत नहुन ्भनी विद्यालय खोली सञ्चालन गने िातािरण वनमाषण गन ेर  विद्यालय

पणुष रुपमा नखलेु सम्म वसकाइका िैकवल्पक ईपायहरु ऄबलम्बन गन ेनीवत वलआनेछ ।

 कोवभड-१९ को संिमणबाट बालबावलका तथा विद्याथीलाइ बचाईन विद्यालयमा स्िास््य सतषकता तथा अिश्यक

ऄन्य स्िास््य सामाग्री सम्बवन्धत िडा कायाषलय माफष त विद्यालयलाइ ईपलब्ध गराआनेछ ।

 विद्यालयमा छात्राहरुको ईपवस्थवतलाइ बढाईन यस नगरपावलका वभत्रका ६ कक्षा मावथका प्रत्येक विद्यालयमा

स्यावनटरी प्याड ईपलब्ध गराईने तथा विद्यालयमा हुन सक्ने सानावतना चोट ईपचार गनष प्रत्येक विद्यालयलाइ

First Aid Kit ईपलब्ध गराईने नीवतलाइ वनरन्तरता वदआनछे ।

 सामदुावयक विद्यालय सधुार कायषिम ऄवभयानलाइ सञ्चालन गररनछे ।

 विद्याथी सङ्ख्या र भ गोवलक दरूीका अधारमा विद्यालय समायोजन तथा वशक्षक दरबन्दी वमलान गने नीवत

वलआनछे ।

 नगर वभत्रका विद्यालयका भ वतक संरचनाको ममषत संभारलाइ प्राथवमकता वदआनछे ।

 सामदुावयक विद्यालयको जग्गा जवमनको संरक्षण व्यिस्थापन र प्रयोगका सम्बन्धमा अिश्यक पने नीवत तथा काननु

वनमाषण गररनछे ।

 संस्थागत विद्यालयहरुको मापदण्ड तोकी वनयमन तथा व्यिस्थापन गररने छ ।

 विपन्न तथा जेहने्दार विद्याथीको पवहचान गरी ईच्च वशक्षा हावसल गनष अिश्यक सहयोग गररनेछ ।

 विद्यालय परीक्षा व्यिस्थालाइ पररमाजषन गरर गणुस्तरीय  वशक्षा प्रदान गनषका लावग नगरपावलकाबाट वलआाँद ैअएको

कक्षा ८ को परीक्षालाइ ऄझ व्यिवस्थत र ईद्दशे्यपरक बनाआनछे । साथै कक्षा ५ को समते परीक्षा नगरपावलकाबाट

सञ्चालन गररन ेव्यिस्थालाइ वनरन्तरता वदआनछे ।

 विद्यालय पढ्ने ईमरेका कुन ैपवन बालबावलकाहरु कुनै कारणले बावहर नरहने कुराको सवुनवश्चतता गररनछे ।

 िास्तविक र यथाथषपरक समािेशी विद्यालय सधुार योजना वनमाषण गरी नगरपावलकाका सबै विद्यालयमा लागू

गररनेछ ।

 शनू्य दरबन्दी भएका, विद्याथी सङ्ख्या बढी र वशक्षक सङ्ख्या कमी भएका विद्यालयहरुलाइ लवक्षत गरी वन.

मा.वि. र मा.वि. तहमा नगर स्ियंसेिक वशक्षक ऄनदुानको व्यिस्थाका लावग बजेट विवनयोजन गररनछे ।

 विद्यालय प्रवत सरोकारिालाहरुको ऄपनत्ि िवृद्ध गनष तथा विद्यालयका वियाकलापलाइ पारदवशषताका लावग प्रत्येक

च मावसकमा िडा कायाषलयको समन्ियमा भलेा तथा छलफललाइ प्रभािकारी ढङ्गले लाग ुगररनेछ ।



 अगामी अ.ि. मा वनमाषण हुने सबै वकवसमका विद्यालय भिनलाइ ऄपाङ्गता मतै्री, प्रविवध मैत्री तथा बाल मैत्री

बनाईने तफष  केवन्ित गररनछे ।

 विद्याथी भनाष ऄवभयानलाइ थप प्रभािकारी ढङ्गबाट सचालन गरी विद्याथीको कक्षा छाड्न ेदरलाइ न्यनुीकारण गने

तथा शवैक्षक गणुस्तर ऄवभिवृद्धका लावग अधारभतू तहबाट न ैसधुारका प्रयासहरुलाइ थप व्यिवस्थत गररनछे ।

 नगर वभत्रको सामदुावयक विद्यालयहरु मध्य ेएस. इ. इ परीक्षामा ईत्कृि नवतजा ल्याईन ेविद्यालयलाइ परुस्कार प्रदान

गने कायषिमलाइ वनरन्तरता वदआनछे ।

 नगरपावलकामा रहकेा मजदरु तथा विपन्न िगषहरुको पवहचान, त्याङ्क सङ्कलन गरर सो को ऄवभलेखीकरण

माफष त ईि िगषका छोरा छोरीहरुलाइ वशक्षाको हकको प्रत्याभतू गद ैविद्यालय वशक्षाबाट बवञ्चत हुन वदइनेछैन ।

 विद्यालय वशक्षण वसकाइको ऄनमुगनलाइ कडाइका साथ लाग ूगररनछे ।

 "पाख्रीबास नगरपातिकाको इच्छा, गुणस्िरीय र तसपमूिक तशक्षा" भन्ने नारा सवहत प्राविवधक,

व्यािसावयक र वसपमलुक वशक्षालाइ प्राथवमकता वदद ै प्राविवधक वशक्षण संस्थालाइ सहयोग गने नीवतलाइ

वनरनतरता वदआनेछ ।

 सामदुावयक विद्यालयमा ऄध्यापन गराईने सबै वशक्षकहरुका सबै सन्तवत सामदुावयक विद्यालयमै मात्र ऄध्ययन

गराएको प्रमावणत भएमा त्यस्तो विद्यालयलाइ िावर्षक रु पचास हजार प्रदान गररनछे भने सामदुावयक विद्यालयमा

ऄध्यापनरत कुल वशक्षकको पचास प्रवतशत भन्दा बढी वशक्षकले अफ्ना सन्तवतलाइ वनजी विद्यालयमा ऄध्ययन

गराएको पाआएमा त्यस्ता प्रकारका विद्यालयलाइ नगरपावलकाबाट कुनै पवन प्रकारको ऄनदुान प्रदान नगने नीवत

वनरनतरता वदआनेछ।

 बाल विकास केन्िका सहयोगी कायषकताष र विद्यालयका सहयोगी कमषचारीलाइ वदइदं ैअएको प्रोत्साहन भत्तालाइ

अगामी अ.ि. मा समते वनरन्तरता वदआनछे ।

 अधारभतू तहमा स्थानीय/मातभृार्ाका पाठ्यिम विकास तथा कायाषन्ियनलाइ थप प्रभािकारी बनाआनेछ ।

 सबै विद्यालयहरुमा कक्षा सञ्चालन परीक्षा सञ्चालन विदाहरुमा एकरुपता ल्याईनको लावग िावर्षक शैवक्षक

क्यालेण्डर वनमाषण गररनेछ । साथै शैवक्षक सधुारको लावग सबै विद्यालयका प्र.ऄ. हरुको वनयवमत बैठकलाइ

वनरन्तरता वदाँद ैविद्यालय ऄनगुमन तथा सपुररिेक्षणमा जोड वदआनछे ।

 विद्याथीहरुमा रहकेो प्रवतभालाइ ईजागर गनष सहयोग परु् याईन े ईद्दशे्यले शैवक्षक मेला माफष त हााँवजरी जिाफ,

सांस्कृवतक कायषिम, पठन प्रवतयोवगता अवद सञ्चालन गररनछे ।

ख) स्िास््य सम्बन्धी नीवत 

 कोवभड-१९ का कारण वसवजषत स्िास््य चनु तीसाँग जधु्नका लावग अिश्यक स्िास््य सामाग्री(स्यावनटाआजर,

मास्क,VTM, अर.वड.वट. वकट, पी.पी.इ.) अवद खररद गरी नगरपावलकामा न ैकोरोना भाइरसको नमनूा सङ्कलन

गरी परीक्षणका लावग सम्बवन्धत स्थानमा पयुाषईने व्यिस्था वमलाईने तथा अर. वड. वट. परीक्षणको व्यिस्था

नगरपावलका वभत्र न ैगररनछे ।

 क्िारेन्टाइनको ईवचत व्यिस्थापन गरी संिवमतलाइ अआसोलेसनमा तथा शंकास्पद व्यविलाइ ऄवनिायष

क्िारेन्टाइनमा राख्ने व्यिस्था गररनछे ।



 गणुस्तरीय स्िस््य सेिाका लावग अधारभतू पक्ष जस्तै मातवृशश,ु पररिार स्िास््य, पोर्ण सम्बन्धी कायषिम तथा

सचेतना कायषिमलाइ प्राथवमकता वदआनेछ ।

 मवहला स्ियं सेविकालाइ प्रोत्साहन भत्ताको व्यिस्था गररनेछ ।

 वकशोर-वकशोरीहरुलाइ साथी वशक्षा, स्िास््य तथा नागररक वशक्षा,सञ्चालन गरी जनसङ्ख्या, प्रजनन स्िास््य

तथा य न सम्बन्धी विर्यहरुमा चतेना ऄवभिवृद्ध गरी सभ्य र सरुवक्षत व्यिहार प्रिधषनमा जोड वदआनेछ ।

 कणषधारसाँग िडाध्यक्ष कायषिम ऄन्तगषत गभष रह े दवेख प्रसवुत पिूष वनयवमत चार पटक गभषिती परीक्षण गराईने र

तावलम प्राप्त स्िास््य कायषकताषबाट प्रसवुत गराईने सतु्केरी मवहलाको घरमा प्रथा परम्परा ऄनसुार िडाध्यक्षको

नेततृ्िमा स्िास््यको कमषचारी िडासवचि सवहतको वटमले नबजात वशश ु स्याहार सामाग्री र सतु्केरी मवहलालाइ

पोर्णयिु खानेकुरा (२ सन्तान सम्मलाइ) ईपलब्ध गराईन ेनीवतलाइ वनरन्तरता वदआनछे ।

 जेष्ठ नागररकलाइ िदृ्ध-िदृ्धा भत्ता प्रदान गदाष वन: शलु्क स्िास््य जााँच गराआने छ ।

 पावख्रबास नगरपावलकालाइ वजरो होम डेवलभरी (Zero Home Delivery)नगर घोर्णालाइ प्राथवमकताका साथ

ऄवभयानका रुपमा सञ्चालन गनष कणषधारसाँग िडाध्यक्ष कायषिमसाँग Tie up गरर स्िस््य संस्थामा प्रसवुत गराईने

मवहलालाइ थप ग्राहयता वदआनछे ।

 ईच्च रिचाप, मधमुेह, क्यान्सर, दम, वमगौला, कलेजो र मवहलाहरुको पाठेघर सम्बन्धी रोगको रोकथाम, पवहचान,

परीक्षण र ईपचारका लावग नगरले सहयोग गनेछ । िडा स्तररय सेिा केन्िबाट ६० िर्ष मावथका नागररकको रिचाप

तथा मधमुहे वन:शलु्क परीक्षणका लावग व्यिस्था वमलाआनछे ।

 नगरबासीलाइ योगाभ्यास र शारीररक व्यायामसवहतको जीिन पद्धवत ऄपनाईन प्रेररत गररनछे । भ वतक पिूाषधार

वनमाषण गदाष व्ययामशाला र योगकेन्िको लावग पवन छुटै्ट कोठाको वनमाषणलाइ प्राथवमकता वदआनछे ।

 एम्बलेुन्स सेिा सञ्चालनका लावग सम्पणूष प्रकृया परूा गरी प्रयोगमा ल्याआनेछ ।

 सबै स्िास््य च कीमा विपद ्िा महामारीको समयमा सम्भि भएसम्म ऄवधकतम स्िास््य सवुिधा ईपलब्ध गराईने

प्रबन्ध वमलाआनेछ ।

 समय समयमा वन:शलु्क स्िास््य वशविर सञ्चालन गररनेछ ।

 ऄवत विपन्न िगषका व्यविहरुलाइ सरकारी ऄस्पतालमा वनःशलु्क ईपचारका लावग अिश्यक प्रबन्ध गररनेछ ।

 स्िास््य वबमा गनषका लावग लाग्ने बजेट वतनष नसक्न े ऄवत विपन्न, गररब, मजदरु िगष पवहचान गरी  वबमा गनष

प्रोत्साहन तथा अवथषक सहयोग गररनेछ ।

 एम्बलेुन्स सेिा सञ्चालनमा अएपवछ नगरक्षेत्रवभत्र ७० बर्ष मावथको जेष्ठ नागररक, सतु्केरी मवहला र ऄवत

विपन्नलाइ वनःशलु्क एम्बलेुन्सको व्यिस्था गररनछे ।

ग) मवहला, बालबावलका, जेष्ठ नागररक, ऄपाङ्गता तथा समाज कल्याण सम्बन्धी नीवत

 बालबावलकाको क्षमता ऄवभिवृद्ध तथा विवभन्न वकवसमका दवु्यषिहार, य न वहसंा विरुद्ध सचेतना कायषिम

सञ्चालन गररनछे ।

 बालक्लि गठन र सञ्चालनका लावग कायषविवध बनाइ िडा कायाषलय माफष त बालक्लब गठन र सञ्चालन गरी

अधारभतू क्षमता विकास गररनछे ।



 लैंवगक वहसंा न्यनूीकरणका वनवमत्त कायषिम सञ्चालन गररने छ भने सो कायषका लावग िडा कायाषलयहरुलाइ

पररचालन गररनछे । बाल वििाह, बहुवििाह, ऄनमले वििाह जस्ता कुरीवतहरुलाइ ऄन्त्य गन े तथा त्यस्ता

विकृवतको ऄन्त्यका लावग सचेतना, पीडकलाइ सामवूहक बवहष्कार र पीवडतलाइ काननूी संरक्षण तथा ह सला वदने

नीवत वलआनछे ।

 बैंकहरु माफष त सामावजक सरुक्षा भत्ता वितरण गन ेकायषको सरुुिात अगामी अ.ि. दवेख गररनेछ । ८० िर्ष ईमरे

नाघकेा जेष्ठ नागररकहरुलाइ घरघरमै जनप्रवतवनवधद्वारा बैंक माफष त भत्ता पयुाषईन ेव्यिस्था गररनेछ ।

 प्रदशे सरकार, करुणा फाईण्डेशन र नगरपावलका समतेको साझदेारीमा ऄपाङ्गता रोकथाम तथा पनुस्थाषपना

कायषिम सञ्चालन गररनेछ ।

 पररचयपत्र वितरण कायषिमलाइ घमु्ती वशविरका रुपमा सञ्चालन गररनेछ ।

 सामावजक रुपमा गठन भएका संस्थाको व्यविगत, सामवूहक एिम ्संस्थागत क्षमता ऄवभिवृद्धका लावग लवक्षत समहू

विकास तावलम सञ्चालन गररनेछ ।

 हरेक िर्ष ऄक्टोिर १ ताररख (जेष्ठ नागरीक वदिस) का वदन पाख्रीबास नगरपावलका क्षते्रमा रहकेा जेष्ठ नागररकलाइ

िडा माफष त सम्मानका कायषिम सञ्चालन गररनेछ ।

 जेष्ठ नागररक पररचयपत्र वितरणका गरी राज्यले ईपलब्ध गराएको सेिा सवुिधा प्रावप्तका लावग सहजीकरण गररनेछ ।

 यस नगर वभत्र वनमाषण हुने जनुसकैु प्रकृवतका सािषजवनक संरचना ऄपांगमैत्री बनाआनछे ।

 यस नगरवभत्र ऄपाङ्गत भएका नागररकहरुको लगत तयार गररनछे ।

 पणूष ऄपाङ्गत र ऄसि भएका नागररकहरुलाइ वनजले पाईने सामावजक सरुक्षा भत्ता जनप्रवतवनवधद्वारा बैंक माफष त

वनजहरुकै घरमा पयुाषआनछे ।

घ) संस्कृवत प्रिद्धषन, सामावजक एकता तथा समािेशीकरण सम्बन्धी नीवत

 मवहलाहरु द्धारा सञ्चावलत घरेल,ु ईद्योग, कृवर् फमष, पश ु फमष, व्यापार व्यापार तथा व्यािसायको दताष तथा

निीकरण र त्यस पश्चातका ऄन्य प्रकृयामा करमा विशेर् छुटको व्यिस्था गरी मवहलालाइ प्रोत्साहन गन े नीवत

वलआनछे ।

 बाल वबिाह, मानि वहसंा, बालश्रम लगायतका जघन्य ऄपराधको ऄन्त्य गरी यस पाख्रीबास नगरपावलकालाइ

बालमैत्री शासन भएको नगर घोर्णाको कायष अगामी अ.ि.मा सरुु गररनछे ।

 प्रधानमन्त्री रोजगार कायषिमलाइ थप व्यिवस्थत, मयाषवदत, वदगो तथा लवक्षत िगष केवन्ित बनाइन ेछ । त्यस कायषका

लावग िडाबाट नै चालु  अ.ि.मै योजना तथा कायषिम छन ट गररनछे र रोजगार सेिा केन्िलाइ ऄझ प्रभािकारी

ढङ्गले पररचावलत गररनछे ।

 भार्ा, कला, सावहत्य, सङ्गीत, विवभन्न साँस्कृवत, ऐवतहावसक धरोहर, परूातावत्िक स्थलको समयसापेक्ष संरक्षण

तथा सम्िधषन लावग नीवतगत तथा काननुी व्यिस्था र ऄन्य पहलकदमी तथा सचेतना कायषिम सञ्चालन गररनछे ।

 वहसंापीवडत मवहलाको पनुः ईत्थान तथा संरक्षण गररनछे । त्यसका लावग एक नगरस्तरीय मनोसामावजक परामशष

केन्ि स्थापनाको कायष थालनी गररनेछ र अिश्यक जनशविको व्यिस्था गररनेछ ।

 संविधानद्धारा प्रत्याभतू ३३ प्रवतशत मवहला सहभावगतालाइ जनुसकैु क्षेत्रमा ऄवनिायष गररनेछ ।



 शवहद, द्वन्द्व पीवडत, िेपत्ता पाररएकासाँग सम्बवन्धत पररिार तथा सो िममा घाइते भएका नागररकलाइ सहयोगको

व्यिस्था वमलाआनेछ ।

 दवलत तथा वसमान्तकृत समदुायको सशिीकरण र क्षमता विकासमा विशेर् जोड वदआनछे।

 यस नगरक्षते्र वभत्र छुिाछुत, जातीय भेदभाि लाइ ईन्मलून गन ेगरी विशेर् कायषिमहरु तय गरी लाग ूगररनेछ ।

 परम्परा दवेख चवल अएको दवलत िगषको वसपलाइ अधवुनकीकरण गरी सञ्चालन गनष विशेर् सहयोग गन ेनीवत

ऄिलम्बन गररनेछ ।

 अवदिासी जनजावतको परम्परा दवेख चवल अएको ज्ञान, वसप, प्रविवध, कला, संस्कृवतको  संरक्षण र सम्बद्धषन

गररनेछ ।

 अफ्नो मातभृार्ामा वशक्षा वदन चाहने समदुायलाइ नगरपावलकाले सहयोग गन ेनीवत ऄिलम्बन गररनछे ।

 ऄल्पसङ्ख्यक समदुायको हक वहतको संरक्षण, सम्बधषन गद ै सम्बवन्धत िगषको भार्ा, कला, सावहत्य, धमषलाइ

प्रिधषन गन ेनीवत ऄिलम्बन गररनछे ।

 मवहलासाँग ईपमेयर कायषिम सञ्चालन गररनछे जस ऄन्तगषत मवहलाको वसप तथा क्षमता विकासको लावग कायषिम

बनाइ कायाषन्ियन गररनछे ।

४) कमिचारी प्रशासन, जनशतक्त व्यिस्थापन, सशुासन  िथा ससं्थागि तिकास सम्बन्धी नीति 

 "मुस्कान सतहिको सेिा, जनिाको पेिा" भन्न े मलू नारालाइ नगरका १०  िटै िडा  कायाषलयहरुमा थप

प्रभािकारी बनाईाँद ै नगरपावलकाको सािषजवनक सेिा प्रभािहलाइ सेिाग्राही मैत्री बनाईाँद ै कमषचारीलाइ अफ्नो

वजम्मिारी प्रवत थप ईत्तरदायी, जिाफदहेी, पारदशी बनाईने नीवत वलआनेछ ।

 "जनिािे तिरेको कर,नगर तिकासको आधार" भन्ने नारालाइ स्थावपत गनष नगरबासी केवन्ित िस्तु तथा सेिा

प्रिाहमा ध्यान वदआनेछ ।

 प्रत्येक अ.ि.मा नगरपावलकाले कायष सम्पादनका अधारमा ईत्कृि कमषचारी छन ट गरी परुस्कृत गने नीवतलाइ

वनरन्तरता वदआनेछ ।

 पदावधकारी तथा कमषचारीहरुको अचार संवहतालाइ थप प्रभािकारी ढङ्गले कायाषन्ियन गररनछे तथा कमषचारी

व्यिस्थापन सम्बन्धी स्थानीय ऐन वनमाषण गरी कायषन्िनयनमा ल्याआनेछ । जनप्रवतवनवध र नगरपावलकामा कायषरत

कमषचारीहरुको सामवूहक दघुषटना िीमा गने व्यिस्था वमलाआनेछ ।

 नगरपावलकामा भएको खचषको वििरण नगरपावलकाको िभे साआटमा राख्न ेव्यिस्था गररनेछ ।

 नगरपावलकाको १० िटै िडाबाट ऄनलाआन प्रणालीबाट राजश्व प्रशासनलाइ सञ्चालन गररनेछ र जनताले अफुले

चाहकेो स्थानबाट राजस्ि बझुाईन ेऄिस्थाको वसजषना गररनछे ।

 E-Governance/Paperless Governance को ऄिधारणालाइ मतूष रुप वदन नगरपावलका सवहत सबै िडा

कायाषलयमा विद्यतुीय ईपकरणको प्रयोगलाइ ऄवनिायष गररन े तथा त्यसका लावग प्राविवधक तथा अवथषक प्रबन्ध

गररनेछ ।

 सबै िडा कायाषलयले गरेका कायषलाइ सािषजवनक गरी जनतासाम ूपयुाषईन िेभसाइटमा राख्न ेप्रबन्ध वमलाआनछे ।



 सािषजवनक खररद, वनमाषण व्यिसायको सञ्चालन, सािषजवनक सम्पवत्त संरक्षण र विवभन्न साधन तथा स्रोतको

ऄध्यािवधक वििरण सवहतको ऄध्यािवधक वििरण एिम ्ऄवभलेख राख्न ेव्यिस्था गररनेछ ।

 नगरपावलका तथा िडा कायाषलयमा गनुासो पवेटका र विद्यतुीय नागररक िडापत्रको व्यिस्था गररनेछ ।

 सािषजवनक परीक्षण, सामावजक पररक्षण र सािषजवनक सनुिुाइलाइ ऄवनबायष गररनेछ ।

 गनुासो सनु्ने ऄवधकारीको व्यिस्था गररनेछ । प्रत्येक मवहनाको ३ गते कमषचारी बैठकको अयोजना गररनछे  ।

 जनिासौँग नगर प्रमुख भन्न ेकायषिमद्वारा नगर प्रमखु मवहनामा कम्तीमा एक पटक एक िडामा जनतासाँग बसेर

जनताका अिश्यकता, समस्या तथा गनुासो सनुिुाइको व्यिस्था वमलाआनछे ।

५) तिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी नीति 

 विपद व्यिस्थापनलाइ प्रभािकारी बनाईन विपद ्व्यिस्थापन कोर्लाइ थप सदुृढ बनाआनछे ।

 विपदबाट हुने क्षवत न्यनुीकरण गनष पिूष तयारी योजना तजुषमा गरी अिश्यक कायषिमहरु वनमाषण गररनेछ । जसका

लावग नगरपावलकाका नगर प्रहरीलाइ तावलम प्रदान गने व्यिस्था गररनेछ ।

 नगरवभत्र विपद ्जोवखम न्यनुीकरणका पिूष सचुना प्रणालीको सम्भाव्यता ऄध्ययनको कायष थालनी गररनछे ।

 नगर वभत्रका विपद जोवखममा रहकेा क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा िस्ती पवहचान गरी त्यस्ता िस्तीलाइ सरुवक्षत स्थानमा

स्थानान्तरणको प्रविया थावलनेछ ।

 विपदक्ो समयमा अिश्यक पने सामाग्री खररद गरी ईपयोगमा ल्याआनछे ।

 वनमाषणावधन भिनलाइ विपद ्तथा भकुम्प प्रवतरोधी बनाईन अिश्यक काननूी, प्राविवधक तथा नीवतगत व्यिस्था

गररनेछ ।

६) िािािरण सरंक्षण िथा सरसफाई सम्बन्धी नीति 

 नगरपावलकाको बजार क्षेत्रमा ईत्पादन हुने कुवहने तथा नकुवहने फोहोरमलैाको व्यिस्थापनका लावग फोहोरमैलाको

िैकवल्पक प्रयोग तथा ल्यान्ड वफल्ड साआटको पवहचानका लावग सम्भाव्यता ऄध्ययनको कायष समपन्न भएकाले सो

को प्रवतिदेनका अधारमा (Recycle Center) को स्थापना गरी सञ्चालनको कायष अगामी अ.ि. मा सरुु

गररनेछ ।

 "प्रदूषण गनेिे शुल्क तिने" (Polluters Pays Principle) भन्न ेऄिधारणा ऄनरुुप फोहोरमलैा सङ्कलन

हुने िडाका नागररकलाइ जिाफदहेी बनाईन फोहोरमैला सङ्कलन िापत शलु्क लगाईने नीवतलाइ थप प्रभािकारी

बनाआनछे ।

 "फोहोरबाट मोहोर" भन्ने वसद्धान्त ऄनरुुप प्राङ्गाररक  मल तथा िायोग्यास ईत्पादनमा जोड वदन े नीवतलाइ

सफलीभतू पानष ईपरोि कायषलाइ प्रोत्साहन गनुषका साथै अवथषक तथा प्राविवधक सहयोग  गररनेछ ।

 घरेलु फोहोरमलैा व्यिस्थापनका लावग चतेनामलूक कायषहरु सञ्चालन गररनछे ।

 नगरवभत्र प्रिेश गन े िा नगरक्षेत्र भएर गड्ुन े हरेक चारपाङ्गे्र सिारीमा ऄवनिायष रुपमा डिविनको व्यिस्था गनष

लगाइने तथा सो को ऄनगुमनका लावग रावफक प्रहरीसाँग अिश्यक समन्िय गररनछे ।



 मध्य पहाडी लोकमागषमा गड्ुने जनुसकैु वकवसमका सिारी साधन यात्र ुतथा चालकहरुले कुनै पवन प्रकारको फोहोर

सडक वकनारामा फाल्न े कुरालाइ पणूषत वनरे्ध गररन ेछ । सडकको सरुु तथा ऄवन्तम विन्द ुएिम ्ऄन्य महत्िपणूष

स्थानहरुमा डिविनको व्यिस्था गररनेछ ।

 नीवज तथा सामदुावयक िनको प्रिद्धषन एिम ् वनयमनका लावग नीवत तथा काननुको तजुषमा गरर कायाषन्ियनमा

लवगनेछ ।

 प्लाविक मिु ऄवभयानलाइ प्रभािकारी ढङ्गले सञ्चालनमा ल्याईन नीवज, सामदुावयक तथा व्यविगत स्तरबाट

साझेदारी गरी प्लाविक मिु नगर घोर्णा गने कायषको लावग प्रभािकारी वनयमनका लावग काननु वनमाषण गररनछे र

काननु बमोवजम दण्ड र सजायको व्यिस्था गररनेछ ।

 फोहोरमैला सङ्कलन गरी पनुः प्रयोग, प्रशोधन, विसजषन र सोको सेिा शलु्क वनधाषरण र वनयमन कायषलाइ ऄवघ

बढाआनछे ।

 नगरक्षेत्रवभत्र रहकेो सबै प्रकारको कायाषलय, विद्यालय, क्याम्पस तथा शवैक्षक संस्थाहरुको ३०० वमटर िरपर

सवूतषजन्य तथा मवदराजन्य पदाथष बेचविखनलाइ रोक लगाइन ेतथा सोको प्रभािकारर ऄनगुमन गररनेछ ।

 अगामी अ.ि. मा टोल सधुार सवमवतलाइ वियावशल गरर विकास वनमाषण एिम ् सरसफाइ सम्बन्धी विवभन्न

कायषमा सविय गराआनेछ ।

 कृवर् बावलमा वकटनासक और्वधको प्रयोगलाइ वनयन्त्रण र व्यिस्थापन गद ै जैविक वकटनाशक प्रविवधको

विकासका लावग विशेर् पहल गररनेछ ।

६) न्याय सम्बन्धी नीति 

 गरीब तथा पछावड परेका, विपन्न र न्यायको पहुाँचबाट टाढा रहकेा व्यविहरुको लावग काननूी परामशषको व्यिस्था

गररनेछ ।

 न्यावयक सवमवतलाइ थप वियावशल  बनाइ  प्रभािकारी न्याय सम्पादनमा केवन्ित गररनेछ । यसका लावग

सदस्यहरुलाइ तावलम, गोष्ठी तथा क्षमता ऄवभिवृद्ध कायषिममा सहभागी गराआनछे ।

 सामदुावयक मेलवमलाप केन्िलाइ थप समलीकृत र व्यिवस्थत बनाआनछे ।

 सामदुावयक मेलवमलाप कताषलाइ प्रोत्साहनको व्यिस्था वमलाआनेछ ।

 न्यावयक सवमवतबाट भएका वनणषयहरुको प्रभािकारी कायाषन्ियनका लावग सम्बवन्धत काननुको कायाषन्ियनमा

तदारुकताका साथ ऄवघ बढ्न ेनीवत वलआनछे ।

७) सचूना प्रतितध िथा सञ्चार सम्बन्धी नीति 

 सचूनाको हकको प्रभािकारी कायाषन्िन तथा जनताको सचूना माग गनष पाईने ऄवधकारलाइ सम्मान गद ै काननुी

रुपमा गोप्य भवनएका बाहके सबै सचूना जनताको माग बमोवजम यथावशघ्र ईपलब्ध गराआनछे । प्रत्येक िडा तथा

नगरपावलकाको कायाषलयलाइ सचूनामतै्री बनाआनेछ ।

 सञ्चार पहुाँचबाट बावहर रहकेा क्षते्र पवहचान गरी सम्बवन्धत वनकायसाँग समन्िय गरर टेवलफोन टािरको स्थापना तथा

विस्तार गररनछे ।



 नगरपावलकाबाट प्रिाह गररन े हरेक सेिालाइ चसु्त, दरुुस्त, पारदशी तथा प्रविवधमैत्री बनाईन अधवुनक सचूना

प्रविवधको प्रयोगमा जोड वदआनेछ । यसका लावग विद्यतुीय बोडष खररद तथा व्यिस्थापन, अिश्यकता ऄनसुार नयााँ

प्रविवधमा अधाररत सफ्टिेयर खररद गररनछे ।

 अम सञ्चारका माध्यमलाइ वनष्पक्ष, जिाफदहेी, जनईत्तरदायी तथा व्यिसावयक बनाईन सञ्चार नीवत ल्याआनेछ ।

 सामावजक सञ्जाल र ऄनलाआन वमवडयालाइ अम जनताको वसजषनशीलता ऄवभिवृद्ध र विद्याथीहरुका लावग

वसकाआको माध्यमको रुपमा सदपुयोग गररनछे ।

 कोवभड-१९ का कारण वशक्षा प्रावप्तबाट बवन्चत अम विद्याथीका लावग प्रविवधमा अधाररत वसकाइको लावग

कायषिमको सरुुिात गररनछे ।

 यस नगरपावलकामा रहकेा पयषटकीय स्थलको प्रचार-प्रसार गनष तथा विकास वनमाषण कायषको वस्थवतबारे जानकारी

हावसल गनष ड्रोन तथा सोसाँग सम्बवन्धत अिश्यक ईपकरण खररद गरी प्रयोगमा ल्याआनछे ।

 सचूना प्रविवध सम्बन्धी ज्ञानमा ऄवभिवृद्ध तथा त्यसको दवैनक कायष सम्पादन र सेिा प्रिाहमा ईवचत ईपयोग गनष

कमषचारीलाइ तावलम, सेवमनार, गोवष्ठमा सहभागी गराआनछे ।

 कायाषलयमा पारदवशषता ऄवभिवृद्ध गनष तथा सरुक्षाका दृविले पवन अिश्यक वस.सी.वट.भी. जडानको व्यिस्था

वमलाआनछे ।

 कोवभड-१९ का कारण हाल बैठक तथा सेवमनारमा सामेल हुन तथा भलेा गनष स्िास््यका दृविले जोवखमपणूष

रहकेाले वभवडयो कन्रेवन्सङ  रुमको व्यिस्थापन गररनेछ ।

 सेिा प्रिाहलाइ प्रभािकारी तथा कायष सम्पादनमा चसु्तता ल्याईन सेमी कपfेरेट आन्टरनेट जडान तथा व्यिस्थापन

गररनेछ ।

८) तितिध नीतििः

 यसै सभा माफष त विवभन्न ऐन, कायषविवध तथा नीवतहरु पाररत गरी सो को कायाषन्ियनमा जोड वदआनछे ।

 नगर बासीहरुको शावन्त सरुक्षा एिम ्ऄमनचयन कायम गनष अिश्यक सरुक्षाकमीको पोि तथा क्याम्प स्थापनाका

लावग सम्बवन्धत वनकायमा पहल गररनछे ।

 नगर प्रहरीलाइ  दक्षता, क्षमता तथा साङ्गठवनक एकता ऄवभिवृद्ध गनष नगरपावलकाले न ैकाननु बनाइ नगर मातहत

नगर प्रहरीलाइ सञ्चालन गने नीवत वलआनेछ ।

 सङ्घीय सरकारले वलएको समदृ्ध नेपाल, सखुी नपेालीको नारालाइ सफलीभतू पानषको लावग यस नगरपावलकाको

कदम स्िरुप समृद्ध नगर, सखुी एिम ्खुसी नगरबासी को नारा सवहत सो कायषमा हातेमालो गन ेनीवत वलआनेछ ।

आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू िथा नगरसभा सदस्य ज्यूहरु,

ऄब म चालु अवथषक िर्ष २०७६/०७७ को अम्दानी र खचषको वििरण यस सम्मावनत सभा समक्ष पेश गने ऄनमुवत चाहन्छु । 

 चालु अ.ि.को कुल बजेट मध्ये हालसम्म चाल ुखचष तफष  १९ करोड ७२ लाख ३५ हजार खचष भएको सो कुल

बजेटको ७५.५१ प्रवतशत रहकेो म यस सम्मावनत सभालाइ जानकारी गराईछु ।



 त्यस्तै पूाँजीगत तफष  ४ करोड ७२ लाख ७३ हजार खचष भएको छ । सो कुल बजेटको २७.३५ प्रवतशत खचष हो र

हाल सम्मको योजनाको भ वतक प्रगवत ९० प्रवतशत रहकेोले चालु अ.ि.को ऄन्त्यसम्म वित्तीय प्रगवत पवन सोही

ऄनपुातमा हुने ऄनमुान गरेको छु ।

ऄब म प्रस्तावित अयव्ययको वििरण प्रस्तुत गन ेऄनमुवत चाहन्छु ।

अ.ब. ०७७।७८ का लावग कुल रु ४८ करोड ९६ लाख ०७ हजारको ऄनमुावनत अय र व्ययको वििरण पेश गरेको छु । जनु 

यस प्रकार छः

आय िफि

१. सङ्घीय सरकारबाट विवत्तय समानीकरण ऄनदुान ऄन्तगषत रु. ९ करोड ४३ लाख, सङ्घीय सरकारको सशतष 

ऄनदुात तफष  रु.१८ करोड र सङ्घीय विरे्श ऄनदुान तफष  रु. ३० लाख प्राप्त भएको व्यहोरा यस सम्मावनत सभालाइ 

जानकारी गराईन चाहन्छु ।

२. प्रदशे विशेर् ऄनदुान तफष  रु २१ लाख ६१ हजार ५ सय २९ र प्रदशे समपरुक ऄनदुान तफष  रु. १ करोड प्राप्त भएको 

व्यहोरा जानकारी गराईन चाहन्छु ।

३. सङ्घीय तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त सशतष ऄनदुानबाट सञ्चालन हुन ेयोजना तथा कायषिमहरु र त्यसको लावग 

अिश्यक लागत समेत एकीन गरी अएको पररप्रेक्ष्यमा ईि योजना तथा कायषिमहरु  स्ित स्िीकृत भएको व्यहोरा 

वनिेदन गदषछु ।

४. प्रदशे सरकार बाट विवत्तय समानीकरण तफष  रु ६९ लाख ४३ हजार र प्रदशे सरकार माफष त प्राप्त सिारी साधन करको 

बााँडफााँड तफष  रु.  ३४ लाख ५९ हजार प्राप्त हुने ऄनमुान गरेको छु ।

५. अन्तररक श्रोत तफष  रु ८० लाख अम्दानी हुने र रवजष्रेशन बााँडफााँड तफष  १५ लाख प्राप्त हुने ऄनमुान गरेको छु।

६. सङ्घीय राजश्व बााँडफााँड बाट रु ७ करोड १४ लाख ९४ हजार ६ सय ५०प्राप्त हुने ऄनमुान गरेको छु ।

७. सडक बोडषबाट २० लाख प्राप्त हुने ऄनमुान गरेको छु ।

८. ऄपाङ्गता रोकथाम तथा पनुषस्थापना (करुणा फाईन्डेसन) कायषिम ऄन्तगषत रु २१ लाख ६१ हजार ५ सय २९ प्राप्त 

हुने ऄनमुान गरेको छु ।

९.  सामावजक सरुक्षा तफष  ६ करोड ५० लाख प्राप्त हुन ेऄनमुान गरेको छु ।

१०.  ऄ. ल्या. तफष  रु. ४ करोड २० लाख ४१ हजार ७३ रुपैयााँ प्राप्त हुने ऄनमुान गरेको छु ।

व्यय िफि

१. कुल बजेट रु. ४९ करोड २० लाख ६१ हजार ७३ रुपैयााँ मध्य ेप्रशासवनक खचष तफष  रु ८ करोड ९२ लाख ४० 

हजार  विवनयोजन गरेको छु ।

२. सङ्घीय सशतष ऄनदुान तफष  रु. १८ करोड विवनयोजन गरेको छु ।

३. िमागत योजना सञ्चालन तथा त्यस्ता योजनालाइ सम्पन्न गनष रु १ करोड ६० लाख र प्रत्येक िडालाइ पूाँजीगत 

तथा चाल ुखचषका लावग रु. ४ करोड ४४ लाख ८१ हजार ५ सय नघट्ने गरी बजेट विवनयोजन गरेको छु ।

४. सामावजक सरुक्षा तफष  रु. ६ करोड ५० लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु ।

५. यस पाख्रीबास नगरपावलका र ऄन्य वनकाय (सङ्घ, प्रदशे तथा ऄन्य विवभन्न सङ्घ संस्था) साँग प्रत्यक्ष साझेदारीमा 

सञ्चालन हुन ेविवभन्न योजना तथा कायषिमहरुका लावग म्यावचङ फण्ड शीर्षकमा ऄनमुावनत ९५ लाख ५२ हजार 

७ साय ५६ रुपैयााँ बजेट विवनयोजन गरेको छु ।  

६. साना वसाँचाइ कायषिम सञ्चालन गनषका लावग ४७ लाख १६ हजार ७३ रुपैयााँ बजेट विवनयोजन गरेको छु ।



७. नगर ग रिको योजनाका रुपमा रहकेो पाख्रीबास बजारको सडक स्तरोन्नवतका लावग रु ८० लाख बजेट विवनयोजन 

गरेको छु ।

८. जलदिेी वसमसार पाकष  वनमाषण तथा संरक्षण िडा नं. ७ र ८ तथा पाख्रीबास पञ्चकन्या रवमते ओख्रे धलुपजूा सडक 

िडा नं. २ वनमाषणको लावग िमश : रु. ८५ लाख ७१ हजार र ५७ लाख १४ हजार बजेट विवनयोजन गरेको छु ।

९. कृवर् क्याम्पस व्यिस्थापनका लावग रु. ४० लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु ।

१०. यस नगरपावलका ऄन्तगषत रहकेा विर्यगत वशर्षकहरुमा स्िास््यको लावग रु. ६० लाख, वशक्षाको लावग रु. ५५ 

लाख, सचूना प्रविवधको लावग रु. १५ लाख, मवहला बालबावलका तथा समाज कल्याणको लावग रु. ५ लाख, कृवर् 

तथा पशकुो लावग लावग रु. ५० लाख र ईद्योग पयषटनको लावग रु. ३ लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु ।

११. लवक्षत र दवलत िगष कायषिमका लावग रु. ३ लाख र िडाध्यक्षसाँग कणषधार कायषिमका लावग रु. १० लाख बजेट 

विवनयोजन गरेको छु ।

१२.  ऄपाङ्गता रोकथाम तथा पनु: स्थापना कायषिम (करुणा फाईण्डेसन) का लावग रु. ६४ लाख ८४ हजार ५ सय ८७ 

रुपैयााँ बजेट विवनयोजन गरेको छु ।

१३. लघ ुईद्यम विकास कायषिम (मेडपा) सञ्चालनका लावग रु. २० लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु ।

१४. फोहोरमैला व्यिस्थापनका लावग रु. ६ लाख र विपद ्व्यिस्थापनका लावग रु. ५ लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु ।

१५. व्यिसाय दताष वशविर तथा सचेतना कायषिमका लावग रु. १ लाख, ईपभोिा सवमवत ऄवभमवुखकरण कायषिमका 

लावग रु. ३ लाख र सािषजवनक सनुिुाइका लावग रु. २ लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु ।

१६. खेलकुद (मेयर कप तथा ऄन्य) क्षते्रका लावग रु. १५ लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु ।

१७. न्यावयक सवमवत व्यिस्थापन र काननूी संरचना वनमाषणका लावग िमशः रु. ५ लाख र रु. ३ लाख बजेट विवनयोजन 

गरेको छु ।

१८. नगर यातायत गरुुयोजना, सम्भाव्यता ऄध्ययन, वड.वप.अर. वनमाषण, अ.इ.इ. का लावग रु. ४० लाख र खानपेानी 

पाइप खररदका लावग रु. ५ लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु ।

१९.  चाल ुतथा पूाँजीगत तफष  िमश : रु. १०/ रु. १० लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु ।

२०. पाख्रीबास स्िास््य च की प्रसतुी केन्ि भिन वनमाषणका लावग सङ्घीय विशेर् ऄनदुानका रुपमा प्राप्त रु ३० लाख 

बजेट विवनयोजन गरेको छु ।

२१. कवफ विकास कायषिमका लावग रु. १० लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु ।

२२.  पषु्पलाल स्मतृी प्रवतष्ठानको भिन वनमाषणको लावग रु. २५ लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु ।

२३. सडक बोडषबाट प्राप्त रु. २० लाख बजेट िडा न.ं १ मा सडक स्तरोन्नवत तथा ममषत गनष  र ईद्योग, िावणज्य तथा

अपवूतष मन्त्रालय ऄन्तगषत औद्योवगक पिूाषधार िातािरण महाशाखा बाट प्राप्त हुने रु. ९२ लाख िडा नं. ७ मा 

औद्योवगक ग्राम वनमाषणको कायष प्रारम्भका लावग विवनयोजन गरेको छु ।



अदरणीय नगर प्रमखु तथा नगरसभा सदस्य ज्यहूरु,

    ऄन्त्यमा, योजना तथा कायषिम तजुषमा का साथै त्यसको सफल कायाषन्ियन गनुष पदषछ । योजनाको कायाषन्ियन गदाष त्यसको 

गणुस्तर कायम गने तथा समयमा न ैसम्पन्न गनुष चनु वतको विर्य रहकेो छ । यस तफष  अगामी वदनहरुमा नगरसभा सदस्यज्यहुरु

बाट सहयोगको ऄपके्षा गररएको छ । विकासका कायषिम के कवत सम्पन्न भयो भन्दा पवन त्यसबाट नागररकको वजिनमा 

हामीले के कवत पररितषन ल्याय  त्यो न ैमहत्िपणूष विर्य हो । यस तफष  पवन सबै सदस्यज्यहूरुले मनन गनुष हुनछे र भािी वदनमा 

सम्बदृ्ध र स-ुसंस्कृत नगर बनाईन सबै राजनैवतक दल, नागररक समाज, वनवज क्षेत्र, पेशागत संस्थाका महानभुािहरु, वशक्षक,

पत्रकार लगायत सबै नगरबासीमा हावदषक ऄवपल गदषछु ।

त्यस्तै,

१५ बर्ष पवछ स्थानीय तहले अफ्नो विकास वनमाषणका योजना अफै बनाइ, अफ्नो स्थानको विकास अफैले गने शरुुिात

भएको छ । यस विवशि ऄिसरमा नगरसभाका सदस्यज्यहूरु तपाइहरु माफष त म र पाख्रीबास नगरपावलका पररिारको तफष बाट 

हावदषक धन्यिाद व्यि गनष चाहन्छु  ।   

जय पाख्रीबास

धन्यिाद !




