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पाख्रीबास नगरपािलकाको आठौ ँनगर सभाका सभाध्य� तथा नगर प्रमुख ज्यू, 
नगर कायर्पािलकाका सदस्य ज्यूह�,नगर सभा सदस्य ज्युह�, 
तथा उपिस्थत कमर्चारी वगर् र अन्य महानुभावह�, 
यस नगरपािलकाको आठौ ँनगर सभामा आगामी आ.व.२०७८/०७९ को वािषर्क नीित तथा कायर्क्रम प्रस्तुत गनर् पाउँदा 
मलाई अत्यन्त खसुी लागेको छ . यस अवसरमा यो ग�रमामय सभामा उपिस्थत ह�नु भएका नगर सभाका सम्पूणर् 
सदस्यह� तथा अन्य महानुभावह� प्रित हािदर्क स्वागत तथा अिभवादन व्य� गनर् चाहान्छु . 

सवर्प्रथम यस महत्वपणूर् घडीमा दशेका िविभन्न सामािजक, आिथर्क र राजनीितक प�रवतर्न तथा लोकतािन्त्रक गणतन्त्र 
स्थापना गनर् आफ्नो जीवन आह�ित िदने सम्पणूर् �ात अ�ात सिहदह� प्रित भावपणूर् श्रद्धाञ्जली अपर्ण गद� सम्मान व्य� 
गनर् चाहान्छु, नेपाली समाजको �पान्तरणमा उहाँह�ले पयुार्उनु भएको महान योगदानको पनु:स्मरण गनर् चाहान्छु . 

नेपालको संिवधानले प�रकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतािन्त्रक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय 
तह ग�र तीन तहको ह�ने र राज्य शि� तथा साधन स्रोतको पिन तीनै तहले प्रयोग गन� व्यवस्था गरेको छ । सोही 
िवषयलाई मध्यनजर गरी  सिन्नकटताको िसद्धान्त बमोिजम स्थािपत यस पाख्रीबास नगरपािलकाले पिन  स्थानीय 
स्तरबाट नै स्वाय� �पमा शासन सञ्चालन, िवकास व्यस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई बढी व्यविस्थत,प्रभावकारी, 
प�रष्कृत एवम ्प�रमािजर्त गद� सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई थप सबलीकृत गनर् टेवा पयुार्एको छ । 

प्रशािसनक तथा राजनीितक िवकेन्द्रीकरणको िसद्धान्तलाई आत्मसात गद� जनताका आधारभतू सेवा तथा सिुवधा 
जनताकै सबै भन्दा िनकटका िनकायबाट प्रवाह गन� तथा कोिभड-१९ बाट िसिजर्त िविवध समस्याह�लाई सम्बोधन गन� 
सवालमा आजको नगरसभामा हामी दीघर्कालीन सोच र ल�यका साथ आगामी आिथर्क वषर् २०७८/०७९ मा 
पाख्रीबास नग�रपािलकाले िलनुपन� नीित तथा कायर्क्रम तयार गरी स्वास्थ्य �ेत्रको सबलता, िश�ामा िविवधता तथा 
प्रिविधको प्रयोग गद�, कृिषको आधिुनक�करण तथा व्यवसायीकरण गद� नगरको समिृद्धको खाका कोन� अवसरमा हामी 
जटुी रहेका छौ ँ. 

आदरणीय सभाध्य� ज्यू तथा नगरसभा सदस्य ज्यूह�, 
असीिमत आवश्यकता र िसिमत स्रोत साधनह� िबच सामन्जस्यता कायम गद� नगरका सम्पणूर् नाग�रकह�को  चाहना र 
िवकास सम्बोधन गनुर् आफैमा चनुौितपणूर् छ । त्यसैले उपलब्ध िसिमत स्रोत साधनलाई प्राथिमकताका साथ प�रचालन 
गरी अिधकतम जनसहभािगता, सहकायर् र साझेदारीमा सामािजक, आिथर्क र पूवार्धार िवकासका कायर्क्रम सञ्चालन 
गनुर्पन� हाम्रो आवश्यकता र बाध्यता समेत रहेको छ । यसतफर्  सम्पणूर् सदस्यज्यूह�को सहयोग र सहकायर्को आशा 
िलएको छु । 
आदरणीय सभाध्य� ज्यू तथा नगरसभा सदस्य ज्यूह�, 
अब म यस नगरपािलकाको नीित तथा कायर्क्रम, बजेट तथा योजना तजुर्माको लािग अबलम्बन ग�रएका पद्धित तथा 
िलईएका आधारह�को बारेमा व्याख्या गनर् चाहान्छु । जसमा, 

• नेपालको संिवधान,२०७२ को प्रस्तावना,राज्यका िनद�शक िसद्धान्त तथा नीितह� र स्थानीय तहको अिधकार 
�ेत्रिभत्र पन� भिन संिवधानले प�रभािषत गरेका अिधकार �ेत्रह� । 

• अन्तर सरकारी िव� व्यवस्थापन ऐन, २०७४, पाख्रीबास नगरपािलका मध्यकािलन खचर् संरचना, २०७८ । 
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• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, स्थानीय तहको वािषर्क योजना तथा बजेट तजुर्मा िदग्दशर्न, २०७४ । 

• पन्ध्रौ पञ्चवष�य योजनाको आधारपत्र तथा सङ्घीय सरकारको नीित तथा कायर्क्रम र बजेटले िनधार्रण गरेका 
प्रमखु �ेत्रह� । 

• प्रदशे नं. १ सरकारको आविधक पञ्चवष�य योजना तथा प्रदशे सरकारले िलएका आिथर्क एवं िव�ीय नीितह� 
। 

• स्थानीय आिथर्क कायर्प्रणाली । 

• वडा स्तरीय योजना तजुर्मा भेला तथा वडा सिमितको िसफा�रस,िवषयगत सिमित र योजना बजेट तथा कायर्क्रम  
सिमितबाट िसफा�रस भइ आएका योजनाह� । 

• राजस्व परामशर् सिमित तथा स्रोत अनुमान तथा बजेट िसमा िनधार्रण सिमितका िनणर्यह� । 

• वातावरण, िवकास तथा शासन सम्बन्धी समसामियक मािमलाह�- संयु� राष्ट्रसङ्घले तय गरेका िदगो िवकास 
सम्बन्धी ल�यह�, जलवायु प�रवतर्न र िवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी रािष्ट्रय एवम ्अन्तरार्िष्ट्रय नीित, कायर्क्रम 
तथा प्रितबद्धताह�, खाद्य तथा पोषण सरु�ा, लैंिगक सश��करण तथा समावेशी िवकास, बालमैत्री स्थानीय 
शासन, वातावरण मैत्री शासन लगायत सम्बिन्धत अन्य िवषयह� । 

• िनवार्चनका क्रममा जारी ग�रएका घोषणापत्रह� । 

• पाख्रीबास नगरपािलकाले आवश्यक ठानेका िवषयह� । 

• िवगतका आिथर्क वषर्मा यस पाख्रीबास नगरपािलकाले तय गरेका नीित, कायर्क्रम तथा योजनाह� । 
 

आदरणीयसभाध्य� ज्यू तथा नगरसभा सदस्य ज्युह�, 
अब म पाख्रीबास नगरपािलकाले आ.व. २०७८/०७९ को लािग अवलम्बन गरेका नीित तथा कायर्क्रमह� तथा यस 
नगरपािलकाको दीघर्कालीन सोच,ल�य उद्देश्य, र अपेि�त उपलिब्धको बारेमा  यस सम्मािनत सभामा प्रस्तुत गनर् 
चाहन्छु । 

दीघर्कालीन सोच 
पाख्रीबासको �िष्ट्र, िश�ा, स्वास्थ्य, पयर्टन र कृिष भन्ने मलू नारालाई कायार्न्वयन गनर् कृिष, पयर्टन, िश�ा, स्वास्थ्य र 
पवूार्धारको िवकास गरी सनु्दर र समदृ्ध नगरपािलका िनमार्ण गन� दीघर्कािलन सोच रहेको छ । 

ल�य  
कृिषको उत्पादन र उत्पादकत्वमा बढावा िदई अगार्िनक खेती तथा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गन�, पयर्टन र पवूार्धार 
िवकासलाई वातावरणमैत्री र िदगो बनाउद ैस्वास्थ्य तथा िश�ा पवूार्धारलाई थप सबलीकृत बनाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य 
सेवा र शैि�क सधुारका साथ समदृ्ध, सरुि�त नगर र सखुी एवम ्खसुी जनता बस्ने नगरपािलका बनाउने । 

उदे्दश्यह� 

• स्वास्थ्य �ेत्रको भौितक, प्रािविधक सधुार तथा मानवीय द�ता अिभविृद्ध ग�र िविभन्न स्वास्थ्य चनुौतीसँग 
जधु्न थप स�म र सबल बन्ने । 
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• कृिष पेशालाई व्यवसाियक बनाई िनवार्हमखूीबाट िदगो जीवन िनवार्हको आधार बनाउने तथा कृिष, 
पशपुालनलाई अन्तरआबद्ध गरी रोजगारी िसजर्नाको प्रमखु �ेत्रका �पमा िवकास गन� । 

• िश�ा तथा पयर्टन �ेत्रमा कोिभड-१९ ले पयुार्एको �ितलाई प�रपिूतर् गनर् वैकिल्पक उपाय अपनाई सचूना 
प्रिविध माफर् त िवद्याथ� िसकाई िक्रयाकलाप सञ्चालनमा जोड िदँद ै यी �ेत्रलाई िवस्तारै परुानै िस्थतीमा 
फकार्उँद ै िवषेश: बालबािलका लगायत अन्य िवद्याथ� वगर्को संिवधानद्धारा प्रत्याभतू ग�रएको िश�ाको 
हकलाई सिुनि�त गन� र पयर्टन पवूार्धार िवकासमा जोड िददै ँ पयार्-पयर्टन तथा ग्रािमण पयर्टन माफर् त आन्त�रक 
पयर्टनलाई प्रवधर्न गन� । 

• सडक पवूार्धारलाई अल वेदर रोडका �पमा िवकास गरी कृिष, पयर्टन, घरेल,ुसाना तथा �ग्ण उद्योग, 
व्यापारलाई प्रत्य� सहयोग पगु्ने सडक सञ्जाल िवकास र िवस्तार गन� । 

• सबैलाई स्वच्छ िपउने पानी उपलब्ध गराउने अवधारणा अनु�प सबै घरधरुीमा खानेपानी उपलब्ध गराउने 
व्यवस्था गन� । 

• दिैनक जीवनयापनका क्रममा िनस्कने िविभन्न िकिसमका फोहोरमैलाको उिचत व्यवस्थापन माफर् त पणूर् 
सरसफाईयु� नगर िनमार्ण गन� । 

• सशुासनमैत्री, बालमैत्री र सबै प्रकारका िवभेदरिहत समता र जनसहभािगतामा आधा�रत समनु्नत नगर िनमार्ण 
गन� । 

• सावर्जिनक सेवा प्रवाहलाई नाग�रकमैत्री, नाग�रक केिन्द्रत, िवद्यतुीय एवम् सशुासनमा आधा�रत पह�ँचयोग्य 
बनाउने र सेवा प्रदायकलाई पारदश�, जवाफदहेी बनाउने । 

अपेि�त उपलिब्ध 

• स्वास्थ्य सेवामा सबकैो पह�ँच स्थािपत ह�नेछ । 
• सामािजक न्यायमा आधा�रत समावेशी, समनु्नत समाजको िनमार्ण ह�नेछ । 
• सावर्जिनक सेवा प्रवाहका संयन्त्रह� थप सवलीकृत ह�नेछ र सेवाग्राहीह�को सावर्जिनक वस्तु तथा सेवामा 

सहज �पमा पह�ँच स्थािपत ह�नेछ ।  
• स्वास्थ्य, िश�ा, कृिष, पयर्टन, लगायतका �ेत्रमा सधुार ह�नेछ ।  
• कृिष तथा पयर्टनको व्यवसायीकरण माफर् त जनताह� स्वरोजगार ह�नेछन् । 
• स्वच्छ, सफा तथा वातावरणमैत्री ग्रामीण तथा सहरी पूवार्धार िनमार्ण ह�नेछ । 
• खानेपानी, यातायात लगायतका अन्य आधारभतू भौितक पवूार्धारमा िवकास भई सबै जनता सोबाट 

लाभािन्वत ह�नेछन् । 

आदरणीय सभाध्य� ज्यू तथा नगरसभा सदस्य ज्यूह�, 
अब म यस नगरपािलकाले आगामी आ.व. २०७८/०७९  मा िविभन्न िवषयगत �ेत्रमा अवलम्बन गन� नीित तथा 
कायर्क्रमह� प्रस्तुत गदर्छु । 
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१) पूवार्धार एवम ्शहरी िवकास सम्बन्धी नीित 

• सरुि�त नाग�रक आवास कायर्क्रमका लािग बजटे िविनयोजन गरी फुसको छाना भएका ग�रब तथा िवपन्न 
वगर्का लािग जस्ता पाता उपलब्ध गराई नगरपािलकालाई फुसको छाना रिहत नगरपािलकाको �पमा िवकास 
ग�रनेछ । 

• यस पाख्रीबास नगर कायर्पािलकाको कायार्लय माफर् त पञ्चवष�य आविधक योजना तयार गरी सोही बमोिजम 
नगर िवकास योजनाह�को कायर्लाई िनद�श एवम् सञ्चालन ग�रनेछ ।  

• नगर िभत्रका सडक पूवार्धार सम्बन्धी कायर् व्यविस्थत गनर्का लािग नगर यातायात गु�योजना (MTMP) तयार 
ग�रनेछ र सो  गु�योजनाको प्राथिमकताको आधारमा बजेट िविनयोजन गन� नीितलाई आगामी आ.व.मा पिन 
िनरन्तरता िदइनेछ । 

• शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण र अन्य भौितक संरचना िनमार्ण गदार् स्थानीय मौिलकता झिल्कने तथा िदगो 
िवकासमा आधा�रत पूवार्धार  िनमार्णमा जोड िदइनेछ । 

• िनजी तथा सामदुाियक �ेत्रको संलग्नता समेत बढाइ खेलकुदको िवकासका लािग भौितक पवूार्धार िनमार्ण, 
िवकास र िवस्तार ग�रनेछ । 

• खानेपानीको पह�ँचबाट बिञ्चत परेका तथा आवश्यकताको आधारमा नगरबासीलाई खानेपानी पाईप िवतरण 
गरी स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता सिुनि�तता ग�रनेछ । 

• पाख्रीबास नगरपािलकाका सबै वडामा सञ्चालन ह�ने वडास्तरीय सडक िनमार्ण योजनालाई थप िदगो,  
वातावरणमैत्री तथा बाहै्र मिहना यातायातका साधन सञ्चालन ह�ने तफर्  केिन्द्रत ग�रनेछ । त्यस्तै वडास्तरीय 
योजनाह� छनौट गदार् मौजदुा पवूार्धारलाई स्तरोन्नित गन� तथा ममर्त गरी सञ्चालन गन� नीित िलइनेछ ।  

• भौितक पूवार्धार िनमार्ण गदार् स्थानीय साधन तथा स्रोतको प्रयोग तथा प�रचालन माफर् त रोजगारी िसजर्नालाई 
प्राथिमकता िदइनेछ र यसका लािग हेभी इक्युप्टमेन्टबाट सञ्चालन ह�ने योजना भन्दा जनसहभािगता तथा 
मानव जनशि�को प्रयोगलाई प्राथिमकता िदइनेछ । 

• आयोजना तथा कायर्क्रमको छनौट गदार् वातावरणमैत्री, िदगो िवकासको ल�यलाई आन्त�रक�करण तथा 
अन्तरआबद्धता जस्ता िवषयलाई केन्द्र िवन्दमुा रािखनेछ । 

• साना िसँचाई कायर्क्रमका लािग  सङ्घ, प्रदशे र साझेदार िनकाय तथा संस्थासँग साझेदारी गनर् बजेट िविनयोजन 
गरी प्राथिमकताका साथ छनौट गरी योजना सञ्चालन ग�रनेछ । 

• चाल ु आ.व.को उज्यालो पाख्रीबास अिभयानलाई िनरन्तरता िददै ँ  काठका िवद्यतु पोललाई क्रमश : 
िवस्थािपत गनर् यस पाख्रीबास नगरपािलकाले सम्बिन्धत िनकायसँग समन्वय र साझेदारी ग�रनेछ । 

• उपभो�ा सिमितबाट ह�ने कायर्लाई थप प�रष्कृत, व्यविस्थत, पारदश� एवम् सवलीकृत गनर् अिभमखुीकरण 
कायर्क्रम सञ्चालनका साथै योजना तथा कायर्क्रमको एिककृत अिभलेिखकरण पद्दितको िवकास गरी थप 
प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन ग�रनेछ र आयोजना सञ्चालन गन� उपभो�ा सिमित/ िनमार्ण व्यवसायीको 
सम्पणूर् िववरण खलु्ने गरी आयोजना स्थल मै होिडङ बोडर् राख्ने नीितलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गवाट 
कायार्न्वयन ग�रने तथा अिनवायर् बनाइनेछ । 

• प्राथिमकताका आधारमा अधरुा तथा क्रमागत आयोजनाह�लाई पणूर्ता िदइनेछ । 
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• गत आ.व.को नगरसभाद्वारा पा�रत ग�रएको भवन िनमार्ण ऐन,२०७७ बमोिजम यस नगरपािलका �ेत्र िभत्र 
िनमार्ण ह�ने भवन सम्बन्धी भौितक संरचना िनमार्ण गदार् अिनवायर् नक्सा पास गन� तथा अिभलेखीकरणलाई 
समेत अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट कायार्न्वयन गनर् िनि�त अविधका लािग कर छुटको व्यवस्था ग�रनेछ । 

२) आिथर्क िवकास सम्बन्धी नीित 

क) उद्योग तथा पयर्टन सम्बन्धी नीित 

• लघ ु तथा घरेल ु उद्योगह�को प्रवधर्नका लािग ग�रबी िनवारणका लािग लघ ु उद्यम कायर्क्रम सञ्चालन गनर् 
साझेदारीका लािग आवश्यक बजेट िविनयोजन गरी उद्यमशीलता तथा स्वरोजगरीका अवसर िसजर्ना गरी 
ग�रवी न्यूनीकरण सम्बन्धी रािष्ट्रय नीित तथा संयु� राष्ट्र संघको िदगो िवकास सम्बन्धी ल�य हािसल गनर्  
सहयोग ग�रनेछ । 

• िनमार्णिधन औद्योिगक ग्रामलाई िनरन्तरता िदईनेछ साना तथा मझौला उद्योगह�लाई उ� स्थानमा स्थानान्तरण 
गद� लिगनेछ । 

• युवा स्वरोजगार तथा राजस्वको दायरा बढाउन सीप िवकास सम्बन्धी तािलम िदई लघ ुतथा घरेलु उद्योगका 
लािग आवश्यक पन�  सीप , पूँजीको प्रबन्ध गरी िवशेष कायर्क्रम सञ्चालन ग�रने छ । 

• कृिषमा आधा�रत उद्योग व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन प्रात्साहन गनर् उद्योग दतार्, नवीकरण गदार् लाग्ने शलु्क र 
आयमा लाग्ने करमा छुट िदने नीित अवलम्बन ग�रनेछ । 

• िचया खेती र यसको प्रशोधनलाई प्रोत्साहन गनर् बजारको पह�ँच स्थानसम्म यातायात सुिवधालाई सहज बनाउन 
सडक पवूार्धार िवकासमा जोड िदइनेछ । 

• “एकपटक हैन, पाख्रीबास घुमौ ँ पटकपटक” भन्ने मलू नारालाई स्थािपत गन� नीितलाई िनरन्तरता िदई 

नगरमा रहेका धािमर्क एवम ्पयर्टक�य �ेत्रह� जस्तै: राम्चेडाडा, ितनतलेढुङ्गा, थामडाडा, िडकुरे, गजथमु्बा 
डाडा, फावा झरना, पञ्चकन्या दवेीथान, भलु्के िसमसार, इन्द्रणेी झरना, छायोिलंग गुम्बा, पाख्रीबास कृिष 
फमर्, जौटार वनभोज स्थल, ितनदोभाने सामदुाियक वन, िशवालय मिन्दर, पाथीभरा मिन्दर, जालपादवेी 
लगायतका धािमर्क तथा पयर्टक�य स्थलह�को िवकास, िवस्तार, प्रचार प्रसार गरी आन्त�रक एवम ्स्थानीय 
पयर्टकका लािग आकषर्ण केन्द्रको �पमा िवकास गन� नीित अबलम्बन ग�रने, जसका लािग सावर्जिनक नीिज 
साझेदारीको अवधारणालाई अंिगकार ग�रनेछ । 

• हाल ठेक्का प्रिक्रयाबाट िनमार्ण सेवा ख�रदको चरणमा रहेको पाख्रीबास नगरपािलको पयर्टन पवूार्धारलाई थप 
सबलीकृत गन� प्रमखु आयोजनाको �पमा रहेको जलदवेी िसमसार पाकर्  िनमार्ण तथा संर�णको कायर्लाई 
क्रमागत योजनाको �पमा बजेट िविनयोजन गरी तोिकएको समयमा सम्पन्न गरी पयर्टन प्रवधर्न, संस्कृितक 
जगेनार् तथा स्थानीय रोजगारी र आन्त�रक आयमा टेवा पयुार्उने नीित रहनेछ । साथै िनमार्ण कायर् सम्पन्न ह�न 
लागेको राम्चे िस्थत भ्यु टावरलाई थप व्यविस्थत बनाई सञ्चालनमा ल्याईनेछ । 

• पयर्टनको मे�दण्डको �पमा रहेको होटल व्यवसायलाई प्रवद्धर्न गद� चुङ्वाङ्, मगुा, पाख्रीबास, सान्ने, फलाँटे 
लगायतका समदुायमा Home Stay सञ्चालन गनर् उत्पे्र�रत गन� नीितलाई कायार्न्वन ग�रनेछ । 

• "पयर्टन सिकर् ट" तयार गनर्का लािग िवस्ततृ प�रयोजना प्रितवेदन िनमार्ण ग�रनेछ । 
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• नगर �ेत्रका पयर्टक�य गन्तव्य पिहचान तथा िवकास, िवस्तार, संर�णका लािग नगर पयर्टन गु�योजना 
माफर् त एिककृत ग�रनेछ । 

ख) कृिष तथा पशुपन्छी िवकास सम्बन्धी नीित 

• पाख्रीबास नगरपािलकाका िविभन्न वडाह�मा कफ� खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनको कायर् भईरहेको ह�ँदा उ� 
अध्ययन प्रितवेदनका आधारमा कफ� पाकेट �ेत्र घोषणा गरी पाख्रीबास नगरपािलकाद्वारा स्थािपत कफ� 
नसर्रीबाट िव�वा  िवतरण गरी कफ� िवकास कायर्क्रम सञ्चालन ग�रनेछ । 

• माटो परी�ण सिहत जग्गाको वग�करण गरी िविभन्न कृिष पकेट �ेत्र घोषणा गद� कृिष भूिम व्यवस्थापन गन� 
नीित अवलम्बन ग�रनेछ ।  

• साना िसँचाई कायर्क्रम सञ्चालन गनर्का लािग प्राथिमकताका आधारमा छनौट भएका योजनाह�का लािग 
ित्रप�ीय लागत साझेदारी कायर्क्रमलाई सञ्चालन ग�रनेछ । 

• कृिष �ेत्रमा आधिुनक�करण गद� यस पाख्रीबास नगरपािलकालाई कृिषमा आत्मिनभर्र बनाउन कृषकह�लाई 
समहूमा तरकारी खेती गन� कायर्लाई प्रोत्साहन गनर् कृिष प्रािविधक माफर् त प्रािविधक �ान उपलब्ध गराइनेछ । 

• खेतीयोग्य उवर्र जिमनलाई बाँझो नराख्न र खेतीबाली लगाई व्यवसाियक �पमा अन्न तथा तरकारी उत्पादन गनर् 
कृषकलाई प्रोत्साहन ग�रनेछ । सो को लािग बजार व्यवस्थापनमा नगरपािलकाले भिूमका खेल्नेछ र कृषकको 
बजारमा सोझै पह�ँच स्थािपत गरी िबचौिलया प्रथालाई िन�त्सािहत ग�रनेछ । 

• आगामी तीन वषर् िभत्र नगरलाई कृिष उपजमा आत्मिनभर्र बनाउनको लािग योजनाबद्ध प्रयास थािलने तथा 
अल्पकािलन तथा दीघर्कािलन नीित िनमार्ण ग�रनेछ । 

• सङ्घीय सरकारबाट प्रा� ह�ने सशतर् अनुदानबाट सञ्चालन ह�ने प्रधानमन्त्री कृिष आधिुनक�करण प�रयोजना 
कायर्क्रमका लािग यस नगरपािलकाले पिन बजेट साझेदारी गरी त्यस्ता योजना तथा कायर्क्रम सञ्चालन गदार् 
प्राथिमकताको आधारमा कृषक तथा कृिष पाकेट �ेत्र छनौट ग�रनेछ । 

• भकारो सधुार, साना िसँचाई कायर्क्रमलाई प्राथिमकता साथ सञ्चालन ग�रनेछ । 

• कुिहने र नकुिहने फोहोर वग�करण  गरी कुिहने फोहोरबाट प्रांगा�रक मल उत्पादन गन� नीित िलनुका साथै बजार 
�ेत्रमा बसोबास गन� जनताका लािग कौसी तरकारी खेती तथा िवषादीरिहत खेतीलाई प्रोत्साहन िदइनेछ । 

• हरेक आिथर्क वषर्मा चल्ने रेिबज खोप कायर्क्रमलाई िनरन्तरता िदइनेछ । 

• "कृिष भिूममा पानी, िसंचाईमा लगानी, अगार्िनक कृिष उत्पादन माफर् त जनताको आम्दानी" भन्ने मूल मन्त्रलाई 
आत्मसात् गद� यसलाई कायार्न्वयन गनर् िविभन्न कायर्क्रम चालइनेछ । 

• नगरपािलकामा फलफूल उत्पादनलाई प्राथिमकता िददँ ैआत्मिनभर्र बन्ने नीित िलइनेछ । 

• पशपुालक कृषकलाई उन्नत जातको घाँस तथा डाले घाँसको िबउ र िब�वा िवतरण कायर्क्रम सञ्चालन गनर् 
नगरपािलकाबाट स्थापना ग�रएको नसर्रीलाई थप व्यविस्थत बनाउँद ै फलफूल तथा तरकारीका िव�वा 
िवतरणको लािग नसर्री स्थापना ग�रएको नसर्रीलाई समेत िनरन्तरता िदईनेछ ।  

• कृषकहरलाई आवश्यक तािलम, गो�ी, कृिष पाठशाला र अध्ययनको व्यवस्था िमलाइनेछ । 

• कम्तीमा दईु  वडा हेन� गरी  पशसुेवा केन्द्र स्थापनाका लािग पश ुसेवाका जनशि�लाई प�रचालन ग�रनेछ । 
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ग) िव�ीय व्यवस्थापन तथा सहकारी सम्बन्धी 

• करका दरह� उपयु� िवन्दमुा कायम गरी कराधारलाई फरािकलो पाद� आन्त�रक श्रोतलाई बढाउने नीित 
अबलम्बन ग�रनेछ । जसका लािग नगर िभत्र करका दायरामा नसमेिटएका �ेत्रह�लाई दायरामा ल्याउन र 
कर प्रणालीलाई चसु्त, द�ुस्त, छ�रतो, व्यविस्थत, स्वचािलत र वै�ािनक बनाउने नीितलाई िनरन्तरता 
िदइनेछ । 

• व्यवसाय करको लगत व्यविस्थत गरी िनिज �ेत्रसँगको सहकायर्मा कर सङ्कलन गन� तफर्  कायर् प्रारम्भ ग�रनेछ 
। 

• नगरपािलकाको बाँक� पेश्क�, बे�ज ुफछ्य�ट, असलु उपर गन� कायर्लाई प्रभावकारी �पमा अगािड बढाइनेछ 
तथा यसका लािग सम्बिन्धत व्यि�, कमर्चारी र जनप्रितिनिधलाई थप जवाफदहेी बनाइनेछ । 

• सहकारी संस्थाको दतार् अनुमित तथा िनयमन कायर्लाई व्यविस्थत गनर् सहकारी ऐनलाई समयानुकुल प�रमाजर्न 
ग�रनेछ । 

• प्रचिलत कानुन िवप�रत सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थालाई कानूनको दायरामा ल्याईनेछ । 

• नगरका सम्पणूर् सहकारी संस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी व्यविस्थत अिभलेखीकरण ग�रनेछ । 

• सहकारीको भौितक तथा व्यवसाियक �मता अिभविृद्ध गनर्का लािग आवश्यक आिथर्क तथा प्रािविधक 
सहायता ग�रनेछ । 

• कृिष सहकारी/मिहला समहूलाई थप प्रोत्साहन ग�रनेछ । 

• िव�ीय संस्था तथा बैंकको शाखा िबस्तारलाई प्रोत्सािहत गनर् यस नगरपािलकाको �ेत्रिभत्र पौष सम्ममा कुनै 
बैंक तथा िव�ीय संस्थाले आफ्नो शाखा िबस्तार गरेमा दतार् गदार् लाग्ने शलु्कमा १०% छुटिदइने नीितलाई 
िनरन्तरता िदइनेछ । 

• सहकारीको िवकास एवम् िवस्तारलाई प्रोत्साहनका लािग सहकारी संस्था दतार् तथा नवीकरणमा िनि�त कर 
छुट गरी स्थानीय पुँजी, प्रिविध, उद्यमिशलता प्रवधर्नमाफर् त रोजगा�रको अवसर िसजर्ना ग�रनेछ । 

घ) खिनज तथा खानी व्यवस्थापन सम्बन्धी नीित 

• वातावरण प्रितकुल असर नपन� ग�र प्रचिलत कानून बमोिजम नगरपािलका िभत्र रहेका खोलानालाबाट ढुङ्गा, 
िगट्टी, वालुवा उत्खनन गरी िबिक्र  िवतरण गनर् आवश्यक नीितगत प्रबन्ध िमलाई आन्त�रक आयमा अिभविृद्ध 
ग�रनेछ । 

ङ) रोजगार प्रवद्धर्न तथा ग�रवी िनवारण सम्बन्धी नीित  

• नगरपािलकामा बसोबास गन� िवपन्न तथा गरीब घरप�रवारह�को तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अिभलेखीकरण गरी 
सो तथ्याङ्का आधारमा जीवनस्तर उकास्ने खालका लि�त वगर्सँग सम्बिन्धत योजना तथा कायर्क्रम 
सञ्चालन ग�रनेछ । 

• ग�रवी िनवारणका लािग सङ्घ तथा प्रदशे सरकारबाट प्रा� ह�ने अनुदान तथा िविभन्न गैरसरकारी संस्थासँग 
प्रत्य� साझेदारी माफर् त गरीबी िनवारणमा टेवा पयुार्इनेछ । 
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• वैदिेशक रोजगारीबाट फक� का र नगरमा रहेका बरेोजगारह�को तथ्याङ्क सङ्कलन गरी नगरपािलका िभत्र 
उपभो�ा तथा ठेक्का माफर् त सञ्चालन ह�ने योजना र कृिष व्यवसाय प्रवद्धर्नका माध्ममबाट प्रत्य� रोजगारीका 
अवसरह� िसजर्ना ग�रनेछ । 

• सबै प्रकारका श्रमको सम्मान गन� सँस्कृितको िवकास गन� नीित िलइनेछ । 

• प्रधानमन्त्री रोजगार कायर्क्रमलाई बेरोजगार तथा ग�रब लि�त गरी थप प्रभावकारी �पमा कायार्न्वयनमा 
ल्याईनेछ । 

३) सामािजक िवकास सम्बन्धी नीित 
      क) िश�ा सम्बन्धी नीित 

• कोिभड-१९ को संक्रमणलाई िनयन्त्रण गनर् िनषेधा�ा लगाईएको ह�ँदा हाल िवद्यालयह� बन्द रहेकोले 
बालबािलका तथा िवद्याथ�ह�को मौिलक हकको �पमा रहेको िश�ाको हकबाट बिञ्चत नह�न भनी िश�ण 
िसकाईका वैकिल्पक िविधह� प्रयोग गरी िसकाई कायर्क्रमलाई सञ्चालन ग�रनेछ ।  

• कोिभड-१९ को संक्रमणबाट बालबािलका तथा िवद्याथ�लाई बचाउन िवद्यालयमा स्वास्थ्य सतर्कता तथा 
आवश्यक अन्य स्वास्थ्य सामग्री िवद्यालयलाई उपलब्ध गराउने कायर्क्रमलाई िनरन्तरता िदईनेछ । 

• िवद्यालयमा छात्राह�को उपिस्थितलाई बढाउन यस नगरपािलकािभत्रका ६ क�ा मािथका प्रत्येक िवद्यालयमा 
स्यािनटरी प्याड उपलब्ध गराउने तथा िवद्यालयमा ह�नसक्ने सानाितना चोट उपचार गनर् प्रत्येक िवद्यालयलाई  
First aid kit  उपलब्ध गराउने कायर्क्रमलाई िनरन्तरता िदइनेछ । 

• सामदुाियक िवद्यालयमा शैि�क सधुार कायर्क्रममा कोिभड-१९ को कारण भएको शैि�क �ित न्यूिनकरण गनर् 
सचूना प्रिविधको प्रयोग गरी भचुर्अल िसकाई िवस्तार ग�रद ैलिगनेछ । 

• नगर िभत्रका िवद्यालयका भौितक संरचनाको ममर्त संभारलाई प्राथिमकता िदइनेछ । 

• िवद्यालयको भौितक संरचना सधुारका लािग संघीय सरकारबाट प्रा� ह�ने सशतर् अनुदानका �पमा प्रा� ह�ने 
अनुदानबाट आवश्यकता र प्राथिमकताका आधारमा िवद्यालयको भौितक संरचना सधुारको कायर्क्रम 
सञ्चालन ग�रनेछ । 

• सामदुाियक िवद्यालयको जग्गा जिमनको संर�ण व्यवस्थापन र प्रयोगका सम्बन्धमा आवश्यक पन� नीित तथा 
कानुन िनमार्ण ग�रनेछ । 

• संस्थागत िवद्यालयह�को मापदण्ड तोक� िनयमन तथा व्यवस्थापन ग�रने छ । 

• िवपन्न तथा जेहने्दार िवद्याथ�को पिहचान गरी उच्च िश�ा हािसल गनर् आवश्यक सहयोग ग�रनेछ । 

• िवद्यालय परी�ा व्यवस्थालाई प�रमाजर्न ग�र गुणस्तरीय  िश�ा प्रदान गनर्का लािग नगरपािलकाबाट िलइँदै 
आएको क�ा ८ को परी�ालाई अझ व्यविस्थत र उद्देश्यपरक बनाइनेछ । साथै क�ा ५ को समेत परी�ा 
नगरपािलकाबाट सञ्चालन ग�रने व्यवस्थालाई िनरन्तरता िदइनेछ । 

• वास्तिवक र यथाथर्परक समावेशी िवद्यालय सधुार योजना िनमार्ण गरी नगरपािलकाका सबै िवद्यालयमा लागू 
ग�रनेछ । 
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• शनू्य दरबन्दी भएका, िवद्याथ� सङ्ख्या बढी र िश�क सङ्ख्या कमी भएका िवद्यालयह�लाई लि�त गरी 
आ.िव., िन.मा.िव. र मा.िव. तहमा नगर स्वयंसेवक िश�क अनुदानको व्यवस्थाका लािग बजेट िविनयोजन 
ग�रनेछ । 

• िवद्यालयप्रित सरोकारवालाह�को अपनत्व विृद्ध गनर् तथा िवद्यालयका िक्रयाकलापलाई पारदिशर्ताका लािग 
प्रत्येक चौमािसकमा वडा कायार्लयको समन्वयमा भेला तथा छलफललाई प्रभावकारी ढङ्गले लागु ग�रनेछ । 

• आगामी आ.व. मा िनमार्ण ह�ने सबै िकिसमका िवद्यालय भवनलाई अपाङ्गतामैत्री, प्रिविध मैत्री तथा बाल मैत्री 
बनाउने तफर्  केिन्द्रत ग�रनेछ । 

• िवद्याथ� भनार् अिभयानलाई थप प्रभावकारी ढङ्गबाट सचालन गरी िवद्याथ�को क�ा छाड्ने दरलाई 
न्युनीकारण गन� तथा शैि�क गुणस्तर अिभविृद्धका लािग आधारभतू तहबाट नै सधुारका प्रयासह�लाई थप 
व्यविस्थत ग�रनेछ । 

• नगर िभत्रको सामदुाियक िवद्यालयह� मध्ये एस. ई. ई परी�ामा उत्कृ� नितजा ल्याउने िवद्यालयलाई परुस्कार 
प्रदान गन� कायर्क्रमलाई िनरन्तरता िदइनेछ ।  

•  नगरपािलकामा रहेका मजदरु तथा िवपन्न वगर्ह�को पिहचान,तथ्याङ्कसङ्कलन गरी सो को अिभलेखीकरण 
माफर् त उ� वगर्का छोराछोरीह�लाई िश�ाको हकको प्रत्याभतू गद� िवद्यालय िश�ाबाट बिञ्चत ह�न िदईनेछैन । 

• िवद्यालय िश�ण िसकाईको अनुमगनलाई थप व्यविस्थत गरी कायार्न्वयनमा ल्याईनेछ ।  
• "पाख्रीबास नगरपािलकाको इच्छा, गुणस्तरीय र िसपमूलक िश�ा" भन्ने नारा सिहत प्रािविधक, 

व्यावसाियक र िसपमलुक िश�ालाई प्राथिमकता िदद ै प्रािविधक िश�ण संस्थालाई सहयोग गन� नीितलाई 
िनरन्तरता िदइनेछ । 

• प्रािम्भक बाल िवकास केन्द्रका िश�क र िवद्यालयका कमर्चारीलाई �. १५ हजार न्यूनतम मािसक पा�रश्रिमक  
उपलब्ध गराईने नेपाल सरकारको आ.व. २०७८/०७९ को बजेट ब�व्य                                                                                                                                                                                        
बमोिजम न्युनतम पा�रश्रिमक भन्दा कम ह�न आउने रकम नगरपािलकाले व्यहोन� व्यवस्था िमलाईनेछ । 

• आधारभतू तहमा स्थानीय/मातभृाषाका पाठ्यक्रम िवकास तथा कायार्न्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउँद ै
लिगनेछ । 

• सबै िवद्यालयह�मा क�ा सञ्चालन परी�ा सञ्चालन िवदाह�मा एक�पता ल्याउनको लािग वािषर्क शैि�क 
क्यालेण्डर िनमार्ण ग�रनेछ । साथै शैि�क सधुारको लािग सबै िवद्यालयका प्र.अ. ह�को िनयिमत बैठकलाई 
िनरन्तरता िददँ ैिवद्यालय अनुगमन तथा सपु�रवे�णमा जोड िदइनेछ । 

• िवद्याथ�ह�मा रहेको प्रितभालाई उजागर गनर् सहयोग परु् याउने उद्देश्यले शैि�क मेला माफर् त हाँिजरी जवाफ, 
सांस्कृितक कायर्क्रम, पठन प्रितयोिगता आिद सञ्चालन ग�रनेछ । 

ख) स्वास्थ्य सम्बन्धी नीित 

• कोिभड-१९ का कारण िसिजर्त स्वास्थ्य चनुौतीसँग जधु्नका लािग आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री ख�रद गरी 
नगरपािलकामा नै कोरोना भाईरसको नमनूा सङ्कलन गरी परी�ण गन� कायर् चाल ुआ.व.मा समेत ग�ररहकेो 
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तथा आगामी आ.व.मा समेत आवश्यकताको आधारमा कोरोना संक्रमणको िनःशलु्क परी�ण गन� कायार्लाई 
िनरन्तरता िदईनेछ ।  

• कोरोना रोकथाम तथा िनयन्त्रण सम्बन्धी िवषय चाल ु आ.व.मा समेत प्रमखु चनुौतीका �पमा रहेको ह�ँदा 
स्वास्थ्य सचतेना, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउनुका साथै कोरोना रोकथाम तथा िनयन्त्रणका खोप लगाउने 
कायर्लाई अिभयानका �पमा सञ्चालन ग�रनेछ । 

• गुणस्तरीय स्वस्थ्य सेवाका लािग आधारभतू प� जस्तै मातिृशश,ु प�रवार स्वास्थ्य, पोषण सम्बन्धी कायर्क्रम 
तथा सचेतना कायर्क्रमलाई प्राथिमकता िदइनेछ । 

• मिहला स्वयं सेिवकालाई प्रोत्साहन भ�ाको व्यवस्था ग�रनेछ । 

• िकशोर-िकशोरीह�लाई साथी िश�ा, स्वास्थ्य तथा नाग�रक िश�ा,सञ्चालन गरी जनसङ्ख्या, प्रजनन 
स्वास्थ्य तथा यौन सम्बन्धी िवषयह�मा चेतना अिभविृद्ध गरी सभ्य र सरुि�त व्यवहार प्रवधर्नमा जोड िदइनेछ । 

• कणर्धारसँग वडाध्य� कायर्क्रम अन्तगर्त गभर् रहे दिेख प्रसिुत पवूर् िनयिमत चार पटक गभर्वती परी�ण गराउने र 
तािलम प्रा� स्वास्थ्य कायर्कतार्बाट प्रसिुत गराउने सतु्केरी मिहलाको घरमा प्रथा परम्परा अनुसार वडाध्य�को 
नेततृ्वमा स्वास्थ्यको कमर्चारी, वडासिचव सिहतको िटमले नबजात िशश ु स्याहार सामाग्री र सतु्केरी 
मिहलालाई पोषणयु� खानेकुरा (२ सन्तान सम्मलाई) उपलब्ध गराउने नीितलाई िनरन्तरता िदइनेछ ।  

• जे� नाग�रकलाई वदृ्ध-वदृ्धा भ�ा प्रदान गदार् िन: शुल्क स्वास्थ्य जाँच गराइने छ । 
• पािख्रबास नगरपािलकालाई िजरो होम डेिलभरी (Zero Home Delivery)नगर घोषणालाई प्राथिमकताका 

साथ अिभयानका �पमा सञ्चालन गनर् कणर्धारसँग वडाध्य� कायर्क्रमसँग अन्तर आवदता गरी स्वस्थ्य 
संस्थामा प्रसिुत गराउने मिहलालाई थप प्रोत्सािहत ग�रनेछ । 

• उच्च र�चाप, मधमुेह, क्यान्सर, दम, िमग�ला, कलेजो र मिहलाह�को पाठेघर सम्बन्धी रोगको रोकथाम, 
पिहचान, परी�ण र उपचारका लािग नगरले सहयोग गन�छ । वडास्त�रय सवेा केन्द्रबाट ६० वषर्मािथका 
नाग�रकको र�चाप तथा मधमुेह िन:शलु्क परी�णका लािग व्यवस्था िमलाइनेछ । 

• नगरबासीलाई योगाभ्यास र शारी�रक व्यायामसिहतको जीवन पद्धित अपनाउन पे्र�रत ग�रनेछ । भौितक पूवार्धार 
िनमार्ण गदार् व्ययामशाला र योगकेन्द्रको लािग पिन छुटै्ट कोठाको िनमार्णलाई प्राथिमकता िदइनेछ । 

• नगरपािलकाबाट सञ्चािलत एम्बलेुन्स सेवालाई थप व्यविस्थत र प्रभावकारी बनाईनेछ । नगर�ेत्रिभत्र ७० बषर् 
मािथको जे� नाग�रक, सतु्केरी मिहला र अित िवपन्नलाई िनःशलु्क एम्बलेुन्सको व्यवस्था ग�रनेछ । 

• नगर �ेत्र िभत्रका  सबै स्वास्थ्य चौक�मा िवपद ्वा महामारीको समयमा सम्भव भएसम्म अिधकतम स्वास्थ्य 
सिुवधा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध िमलाइनेछ । 

• समय समयमा िन:शलु्क स्वास्थ्य िशिवर सञ्चालन ग�रनेछ । 

• अित िवपन्न वगर्का व्यि�ह�लाई सरकारी अस्पतालमा िनःशलु्क उपचारका लािग आवश्यक प्रबन्ध ग�रनेछ । 

• स्वास्थ्य िबमा गनर्का लािग लाग्ने बजेट ितनर् नसक्ने अित िवपन्न, ग�रब, मजदरु वगर् पिहचान गरी  िबमा गनर् 
प्रोत्साहन तथा आिथर्क सहयोग ग�रनेछ । 
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ग) मिहला, बालबािलका, जे� नाग�रक, अपाङ्गता तथा समाज कल्याण सम्बन्धी नीित 

• बालबािलकाको �मता अिभविृद्ध तथा िविभन्न िकिसमका दवु्यर्वहार,यौनिहंसा िव�द्ध सचेतना कायर्क्रम 
सञ्चालन ग�रनेछ । 

• बालक्लव गठन र सञ्चालनका लािग कायर्िविध बनाई वडा कायार्लय माफर् त बालक्लब गठन र सञ्चालन गरी 
आधारभतू �मता िवकास ग�रनेछ । 

• लैंिगक िहंसा न्यूनीकरणका िनिम� कायर्क्रम सञ्चालन ग�रने छ भने सो कायर्का लािग वडा कायार्लयह�लाई 
प�रचालन ग�रनेछ । बाल िववाह, बह�िववाह, अनमले िववाह जस्ता कुरीितह�लाई अन्त्य गन� तथा त्यस्ता 
िवकृितको अन्त्यका लािग सचेतना, पीडकलाई सामिूहक बिहष्कार र पीिडतलाई कानूनी संर�ण तथा हौसला 
िदने नीित िलइनेछ। 

• बैंकह� माफर् त सामािजक सरु�ा भ�ा िवतरण गन� कायर्को स�ुवात आगामी आ.व. दिेख ग�रनेछ । ८० वषर् उमेर 
नाघेका जे� नाग�रकह�लाई घरघरमै जनप्रितिनिधद्वारा बैंक माफर् त भ�ा पयुार्उने व्यवस्था ग�रनेछ । 

• प्रदशे सरकार, क�णा फाउण्डेशन र नगरपािलका समेतको साझेदारीमा सञ्चालन भईरहेको अपाङ्गता रोकथाम 
तथा पनुस्थार्पना कायर्क्रमलाई थप प्रभावकारीताका साथ िनरन्तरता िदईनेछ । 

• सामािजक �पमा गठन भएका संस्थाको व्यि�गत, सामिूहक एवम ्संस्थागत �मता अिभविृद्धका लािग लि�त 
समहू िवकास तािलम सञ्चालन ग�रनेछ । 

• हरेक वषर् अक्टोवर १ ता�रख (जे� नागरीक िदवस) का िदन पाख्रीबास नगरपािलका �ेत्रमा रहेका जे� 
नाग�रकलाई वडा माफर् त सम्मानका कायर्क्रम सञ्चालन ग�रनेछ । 

• जे� नाग�रक प�रचयपत्र िवतरण गरी राज्यले उपलब्ध गराएको सेवा सिुवधा प्राि�का लािग सहजीकरण ग�रनेछ 
। 

• यस नगर िभत्र िनमार्ण ह�ने जनुसकैु प्रकृितका सावर्जिनक संरचना अपांगमैत्री बनाइनेछ। 

• यस नगरिभत्र अपाङ्गत भएका नाग�रकह�को लगत तयार ग�रनेछ ।  

•  पणूर् अपाङ्गत र अस� भएका नाग�रकह�लाई िनजले पाउने सामािजक सरु�ा भ�ा जनप्रितिनिधद्वारा बैंक 
माफर् त िनजह�कै घरमा पयुार्इनेछ ।  

 
घ) संस्कृित प्रवद्धर्न, सामािजक एकता तथा समावेशीकरण सम्बन्धी नीित 

• मिहलाह�द्धारा सञ्चािलत घरेल,ु उद्योग, कृिष फमर्, पश ु फमर्, व्यापार व्यापार तथा व्यावसायको दतार् तथा 
नवीकरण र त्यस प�ातका अन्य प्रकृयामा करमा िवशेष छुटको व्यवस्था गरी मिहलालाई प्रोत्साहन गन� नीित 
िलइनेछ । 

• बालिबवाह, मानविहंसा, बालश्रम लगायतका जघन्य अपराधको अन्त्य गरी यस पाख्रीबास नगरपािलकालाई 
बालमैत्री शासन भएको नगर घोषणाको कायर् आगामी आ.व.मा सु� ग�रनेछ । 
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• प्रधानमन्त्री रोजगार कायर्क्रमलाई थप व्यविस्थत, मयार्िदत, िदगो तथा लि�त वगर् केिन्द्रत बनाइने छ । त्यस 
कायर्का लािग वडाबाट नै चाल ु आ.व.मै योजना तथा कायर्क्रम छनोट ग�रनेछ र रोजगार सेवा केन्द्रलाई अझ 
प्रभावकारी ढङ्गले प�रचािलत ग�रनेछ । 

• भाषा, कला, सािहत्य, सङ्गीत, िविभन्न सँस्कृित, ऐितहािसक धरोहर, परुाताित्वक स्थलको समयसापे� 
संर�ण तथा सम्वधर्न लािग नीितगत तथा कानुनी व्यवस्था र अन्य पहल कदमी तथा सचेतना कायर्क्रम 
सञ्चालन ग�रनेछ । 

• िहंसापीिडत मिहलाको पनुः उत्थान तथा संर�ण ग�रनेछ । त्यसका लािग एक नगरस्तरीय मनोसामािजक 
परामशर् केन्द्र स्थापनाको कायर् थालनी ग�रनेछ र आवश्यक जनशि�को व्यवस्था ग�रनेछ । 

• संिवधानद्धारा प्रत्याभतु ३३ प्रितशत मिहला सहभािगतालाई जनुसकैु �ेत्रमा अिनवायर् ग�रनेछ । 

• शिहद, द्वन्द्व पीिडत, वेप�ा पा�रएकासँग सम्बिन्धत प�रवार तथा सो क्रममा घाईते भएका नाग�रकलाई 
सहयोगको व्यवस्था िमलाइनेछ ।   

• दिलत तथा िसमान्तकृत समदुायको सश��करण र �मता िवकासमा िवशेष जोड िदइनेछ। 

•  यस नगर�ेत्र िभत्र छुवाछुत, जातीय भेदभाव लाई उन्मलून गन� गरी िवशेष कायर्क्रमह� तय गरी लागू ग�रनेछ । 

•  परम्परा देिख चिल आएको दिलत वगर्को िसपलाई आधिुनक�करण गरी सञ्चालन गनर् िवशेष सहयोग गन� 
नीित अवलम्बन ग�रनेछ ।  

•  आिदवासी जनजाितको परम्परा दिेख चिल आएको �ान, िसप, प्रिविध, कला, संस्कृितको  संर�ण र 
सम्बद्धर्न ग�रनेछ ।  

• आफ्नो मातभृाषामा िश�ा िदन चाहने समदुायलाई नगरपािलकाले सहयोग गन� नीित अवलम्बन ग�रनेछ ।  

• अल्पसङ्ख्यक समदुायको हक िहतको संर�ण, सम्बधर्न गद� सम्बिन्धत वगर्को भाषा, कला, सािहत्य, 
धमर्लाई प्रवधर्न गन� नीित अवलम्बन ग�रनेछ ।  

• मिहलासँग उपमेयर कायर्क्रम सञ्चालन ग�रनेछ जस अन्तगर्त मिहलाको िसप तथा �मता िवकासको लािग 
कायर्क्रम बनाई कायार्न्वयन ग�रनेछ । 

• पाख्रीबास नगरपािलका िभत्र बसोबास गन� लोपोन्मखु जातजाित  र लोपोन्मखु प्रकृितका भाषा, संस्कृितको 
संर�ण र जगेनार् गनर्का लािग पाख्रीबास नगरपािलकाले सम्बिन्धत िनकायमा पहल गन�छ । 

४) कमर्चारी प्रशासन, जनशि� व्यवस्थापन, सुशासन  तथा संस्थागत िवकास सम्बन्धी नीित 

• "मुस्कान सिहतको सेवा, जनताको पेवा" भन्ने मलू नारालाई नगरका १०  वटै वडा  कायार्लयह�मा थप 
प्रभावकारी बनाउँद ैनगरपािलकाको सावर्जिनक सेवा प्रभावहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउँद ैकमर्चारीलाई आफ्नो 
िजम्मवारी प्रित थप उ�रदायी, जवाफदहेी, पारदश� बनाउने नीित िनरन्तरता िदईनेछ । 

• संघीय सरकारबाट राष्ट्र सेवक कमर्चारीह�का लािग तलब बिृद्ध घोषण गरेकोमा यस नगरपािलका, शाखा तथा 
मातहत कायार्लयह�मा रहेका कमर्चारीह�को समेत संघीय सरकारबाट घोषणा गरे बमोिजम नै तलब भ�ामा 
विृद्ध ग�रनेछ । 
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• "जनताले ितरेको कर,नगर िवकासको आधार" भन्ने नारालाई स्थािपत गनर् नगरबासी केिन्द्रत वस्तु तथा 
सेवा प्रवाहमा ध्यान िदइनेछ । 

• पदािधकारी तथा कमर्चारीह�को आचार संिहतालाई थप प्रभावकारी ढङ्गले कायार्न्वयन ग�रनेछ तथा कमर्चारी 
व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय ऐन िनमार्ण गरी कायर्न्वनयनमा ल्याइनेछ । जनप्रितिनिध र नगरपािलकामा 
कायर्रत कमर्चारीह�को सामिूहक दघुर्टना वीमा गन� व्यवस्था िमलाइनेछ ।  

• नगरपािलकामा भएको खचर्को िववरण नगरपािलकाको वेभ साइटमा राख्ने व्यवस्था ग�रनेछ । 

• नगरपािलकाको १० वटै वडाबाट अनलाइन प्रणालीबाट राज� प्रशासनलाई सञ्चालन ग�रनेछ र जनताले 
आफुले चाहेको स्थानबाट राजस्व बझुाउने अवस्थाको िसजर्ना ग�रनेछ । 

• E-Governance/Paperless Governance को अवधारणालाई कायार्न्वयन गनर् नगरपािलका सिहत सबै 
वडा कायार्लयमा िवद्यतुीय उपकरणको प्रयोगलाई अिनवायर् ग�रने तथा त्यसका लािग प्रािविधक तथा आिथर्क 
प्रबन्ध ग�रनेछ । 

• सबै वडा कायार्लयले गरेका कायर्लाई सावर्जिनक गरी जनतासाम ूपयुार्उन वेभसाईटमा राख्ने प्रबन्ध िमलाइनेछ । 

• सावर्जिनक ख�रद, िनमार्ण व्यवसायको सञ्चालन, सावर्जिनक सम्पि� संर�ण र िविभन्न साधन तथा स्रोतको 
अध्याविधक िववरण सिहतको अध्याविधक िववरण एवम ्अिभलेख राख्ने व्यवस्था ग�रनेछ । 

• नगरपािलका तथा वडा कायार्लयमा गुनासो पेिटका र िवद्यतुीय नाग�रक वडापत्रको व्यवस्था ग�रनेछ ।  

• सावर्जिनक परी�ण, सामािजक परी�ण र सावर्जिनक सनुुवाईलाई अिनवायर् ग�रनेछ । 

•  गुनासो सनु्ने अिधकारीको व्यवस्था ग�रनेछ । प्रत्येक मिहना कमर्चारी बैठकको आयोजना ग�रनेछ  ।  

• जनतासगँ नगरप्रमुख भन्ने कायर्क्रमद्वारा नगर प्रमखु मिहनामा कम्तीमा एक पटक एक वडामा जनतासँग बसेर 
जनताका आवश्यकता, समस्या तथा गुनासो सनुुवाईको व्यवस्था िमलाइनेछ । 

५) िवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीित 

• िवपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन िवपद ्व्यवस्थापन कोषलाई थप सु�ढ बनाइनेछ । 

• िवपदबाट ह�ने �ित न्युनीकरण गनर् पवूर् तयारी योजना तजुर्मा गरी आवश्यक कायर्क्रमह� िनमार्ण ग�रनेछ । 
जसका लािग नगरपािलकाका नगरप्रहरीलाई तािलम प्रदान गन� व्यवस्था ग�रनेछ । 

• नगरिभत्र िवपद ्जोिखम न्युनीकरणका पवूर् सचुना प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययनको कायर् थालनी ग�रनेछ । 

• नगर िभत्रका िवपद जोिखममा रहेका �ेत्रको नक्साङ्कन तथा वस्ती पिहचान गरी त्यस्ता वस्तीलाई सरुि�त 
स्थानमा स्थानान्तरणको प्रिक्रया थािलनेछ । 

• िवपदक्ो समयमा आवश्यक पन� सामाग्री ख�रद गरी उपयोगमा ल्याइनेछ । 

• िनमार्णािधन भवनलाई िवपद ् तथा भकुम्प प्रितरोधी बनाउन आवश्यक कानूनी, प्रािविधक तथा नीितगत 
व्यवस्था ग�रनेछ । 
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• िवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनलाई यसै सभाबाट पा�रत गरी कानुनी मागर्दशर्नको आधारमा िवपद व्यवस्थापन 
सम्बन्धी कायर् थप प्रभावकारी बनाईनेछ । 

• नगरपािलकाको िवपद जोिखम न्युनीकरण नीित तथा िवपद ्जोिखम न्युनीकरण रणनीितक कायर्योजना रणनीित 
तयार गरी सोही अनुसार िवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर् ग�रनेछ । 

६) वातावरण संर�ण तथा सरसफाई सम्बन्धी नीित 

• नगरपािलकाको बजार �ेत्रमा उत्पादन ह�ने कुिहने तथा नकुिहने फोहोरमैलाको व्यवस्थापनका लािग 
फोहोरमैलाको वैकिल्पक प्रयोग तथा ल्यान्डिफल्ड साइटको पिहचानका लािग सम्भाव्यता अध्ययनको कायर् 

समपन्न भएकाले सो को प्रितवेदनका आधारमा (Recycle Center)को स्थापना गरी सञ्चालनको कायर् 
आगामी आ.व. मा स�ु ग�रनेछ । 

• नगरपािलकाको मखु्य बजार �ेत्रका टोल िवकास संस्थालाई फोहोरमैलाको स्रोत पथृक�करणको तािलम र 
फोहोर मैला व्यवस्थापनमा टोल संस्थाको अिभमूखीकरण कायर्क्रम सञ्चालन ग�रनेछ । 

• "प्रदूषण गन�ले शुल्क ितन�" (Polluters Pays Principle) भन्ने अवधारणा अनु�प फोहोरमलैा 
सङ्कलन ह�ने वडाका नाग�रकलाई जवाफदहेी बनाउन फोहोरमलैा सङ्कलन वापत शलु्क लगाउने नीितलाई 
थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

• "फोहोरबाट मोहोर" भन्ने िसद्धान्त अनु�प प्राङ्गा�रक  मल तथा वायोग्यास उत्पादनमा जोड िदने नीितलाई 
कायार्न्वयन गनर् उपरो� कायर्लाई प्रोत्साहन गनुर्का साथै आिथर्क तथा प्रािविधक सहयोग  ग�रनेछ । 

• नगरिभत्र प्रवेश गन� वा नगर�ेत्र भएर गुड्ने हरेक चारपाङ्गे्र सवारीमा अिनवायर् �पमा ड�िवनको व्यवस्था गनर् 
लगाईने तथा सो को अनुगमनका लािग ट्रािफक प्रहरीसँग आवश्यक समन्वय ग�रनेछ । 

• मध्य पहाडी लोकमागर्मा गुड्ने जनुसकैु िकिसमका सवारी साधन यात्र ुतथा चालकह�ले कुनै पिन प्रकारको 
फोहोर सडक िकनारामा फाल्ने कायर्लाई पणूर्त िनषेध ग�रने छ । सडकको स�ु तथा अिन्तम िवन्द ुएवम ्अन्य 
महत्वपणूर् स्थानह�मा ड�िवनको व्यवस्था गन� कायर्लाई प्रभावकारी कायार्न्वयन ग�रनेछ । 

• िनिज तथा सामदुाियक वनको प्रवद्धर्न एवम् िनयमनका लािग नीित तथा कानुनको तजुर्मा गरी कायार्न्वयनमा 
लिगनेछ । 

• प्लाि�क म�ु अिभयानलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालनमा ल्याउन िनिज, सामदुाियक तथा व्यि�गत 
स्तरबाट साझेदारी गरी प्लाि�कम�ु नगर घोषणा गन� कायर्को लािग प्रभावकारी िनयमनका लािग कानुन 
िनमार्ण ग�रनेछ र कानुन बमोिजम दण्ड र सजायको व्यवस्था ग�रनेछ । 

• फोहोरमैला सङ्कलन गरी पनुः प्रयोग, प्रशोधन, िवसजर्न र सोको सेवा शलु्क िनधार्रण र िनयमन कायर्लाई 
अिघ बढाइनेछ । 

• नगर�ेत्रिभत्र रहेको सबै प्रकारको कायार्लय, िवद्यालय, क्याम्पस तथा शैि�क संस्थाह�को ३०० िमटर वरपर 
सिूतर्जन्य तथा मिदराजन्य पदाथर् बेचिवखनलाई रोक लगाईने तथा सोको प्रभावका�र अनुगमन ग�रनेछ । 
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• आगामी आ.व. मा टोल सधुार सिमितलाई िक्रयािशल गरी िवकास िनमार्ण एवम् सरसफाई सम्बन्धी िविभन्न 
कायर्मा सिक्रय गराइनेछ । 

• कृिष बालीमा िकटनासक औषिधको प्रयोगलाई िनयन्त्रण र व्यवस्थापन गद� जैिवक िकटनाशक प्रिविधको 
िवकासका लािग िवशेष पहल ग�रनेछ । 

६) न्याय सम्बन्धी नीित 

• गरीब तथा पछािड परेका, िवपन्न र न्यायको पह�ँचबाट टाढा रहेका व्यि�ह�को लािग कानूनी परामशर्को 
व्यवस्था ग�रनेछ । 

• न्याियक सिमितलाई थप िक्रयािशल  बनाई  प्रभावकारी न्याय सम्पादनमा केिन्द्रत ग�रनेछ । यसका लािग 
सदस्यह�लाई तािलम, गो�ी तथा �मता अिभविृद्ध कायर्क्रममा सहभागी गराइनेछ । 

• सामदुाियक मेलिमलाप केन्द्रलाई थप समलीकृत र व्यविस्थत बनाइनेछ । 

• सामदुाियक मेलिमलापकतार्लाई प्रोत्साहनको व्यवस्था िमलाइनेछ । 

• न्याियक सिमितबाट भएका िनणर्यह�को प्रभावकारी कायार्न्वयनका लािग सम्बिन्धत कानुनको कायार्न्वयनमा 
तदा�कताका साथ अिघ बढ्ने नीित िलइनेछ । 

• न्याियक सिमितको इजलास व्यवस्थापनको कायर्लाई प्राथिमकता िदइनेछ र न्याियक कायर् सम्पादनलाई थप 
प्रभावकारी बनाईनेछ । 

७) सूचना प्रिविध तथा सञ्चार सम्बन्धी नीित 

• सचूनाको हकको प्रभावकारी कायार्न्वयन तथा जनताको सचूना माग गनर् पाउने अिधकारलाई सम्मान गद� 
कानुनी �पमा गोप्य भिनएका बाहेक सबै सचूना जनताको माग बमोिजम यथािशघ्र उपलब्ध गराइनेछ । प्रत्येक 
वडा तथा नगरपािलकाको कायार्लयलाई सचूनामैत्री बनाइनेछ । 

• सञ्चार पह�ँचबाट बािहर रहेका �ेत्र पिहचान गरी सम्बिन्धत िनकायसँग समन्वय गरी टेिलफोन टावरको स्थापना 
तथा िवस्तार ग�रनेछ । 

• नगरपािलकाबाट प्रवाह ग�रने हरेक सेवालाई चसु्त, द�ुस्त, पारदश� तथा प्रिविधमैत्री बनाउन आधिुनक सचूना 
प्रिविधको प्रयोगमा जोड िदइनेछ । यसका लािग िवद्यतुीय बोडर् ख�रद तथा व्यवस्थापन, आवश्यकता अनुसार 
नयाँ प्रिविधमा आधा�रत सफ्टवेयर ख�रद ग�रनेछ । 

• आम सञ्चारका माध्यमलाई िनष्प�, जवाफदहेी, जनउ�रदायी तथा व्यवसाियक बनाउन सञ्चार नीित 
ल्याइनेछ । 

• सामािजक सञ्जाल र अनलाइन िमिडयालाई आम जनताको िसजर्नशीलता अिभविृद्ध र िवद्याथ�ह�का लािग 
िसकाइको माध्यमको �पमा सदपुयोग ग�रनेछ । 
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• ड्रोन तथा सोसँग सम्बिन्धत आवश्यक उपकरण ख�रदको कायर् चालु आ.व.मा नै सम्पन्न भएको ह�ँदा उ� 
उपकरणको प्रयोगबाट नगरपािलकाले सम्पादन गरेका िवकास िनमार्ण सम्बन्धी कायर्, नगरपािलकाको 
सामािजक,संस्कृितक पिहचान झल्काउने सम्पणूर् �ेत्र सिमटी डकुमेन्ट्री िनमार्ण ग�रनेछ । 

• सचूना प्रिविध सम्बन्धी �ानमा अिभविृद्ध तथा त्यसको दिैनक कायर् सम्पादन र सेवा प्रवाहमा उिचत उपयोग 
गनर् कमर्चारीलाई तािलम, सेिमनार, गोि�मा सहभागी गराइनेछ । 

• कायार्लयमा पारदिशर्ता अिभविृद्ध गनर् तथा सरु�ाका �ि�ले पिन आवश्यक िस.सी.िट.भी. जडानको व्यवस्था 
िमलाइनेछ । 

• सेवा प्रवाहमा प्रिविधमा आधा�रत टोकन प्रणालीको प्रयोग गरी सवेाप्रवाहलाई थप स�ुढ र व्यविस्थत बनाईनेछ 
।  

• सचूना प्रिविधको िवकास तथा िवस्तार माफर् त संस्थागत �मता िवकास गन� नीितलाई िवगतका वषर्मा समेत 
प्राथिमकतामा राखेको ह�ँदा आगामी आ.व.मा समेत सचूना प्रिविधको प्रयोग माफर् त कायर्सम्पादन तथा सेवा 
प्रवाह र अिभलेखीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ । 

८) िविवध नीितः 

• यसै सभा माफर् त िविभन्न ऐन, कायर्िविध तथा नीितह� पा�रत गरी सो को कायार्न्वयनमा जोड िदइनेछ । 

• नगरबासीह�को शािन्त सरु�ा एवम ् अमनचयन कायम गनर् आवश्यक सरु�ाकम�को पो� तथा क्याम्प 
स्थापनाका लािग सम्बिन्धत िनकायमा पहल ग�रनेछ । 

• नगर प्रहरीलाई  द�ता, तथा साङ्गठिनक एकता अिभविृद्ध गनर् �मता िवकास कायर्क्रम सञ्चालन गनुर्का साथै 
नगर प्रहरीलाई थप प्रोत्साहन गनर् रासन भ�ामा १५% प्रितशत विृद्ध ग�रनेछ । 

• नगरस्तरीय खेलकुद कायर्क्रमका �पमा मेयर कप फुटबल िवगतका वषर्मा जस्तै सञ्चालन ग�रनेछ । 

• यस पाख्रीबास नगरपािलकामा िनवार्िचत जनप्रितिनिधको आगमन प�ात तथा सो भन्दा अगावै सम्पादन  
भएका कायर्ह� समेटेर नगर पा�र्िचत्र िनमार्ण ग�रनेछ । 

• पाख्रीबास नगरपािलकाको प्रथम आविधक योजना तजुर्मा गरी सोही योजनाको ल�य, प्राथिमकता तथा  
रणनीितका आधारमा योजना तथा कायर्क्रमको छनोट, बजेट िविनयोजन तथा कायार्न्वयन गन� नीित िलईनेछ । 

• सङ्घीय सरकारले िलएको समदृ्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई सफलीभतू पानर्को लािग यस 
नगरपािलकाको कदम स्व�प समदृ्ध नगर, सुखी एवम ्खुसी नगरबासी को नारा सिहत सो कायर्मा हातेमालो 
गन� नीित िलइनेछ र सोही अनुसारको कायर्क्रम तजुर्मा ग�रनेछ । 
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आदरणीय सभाध्य� ज्यू तथा नगरसभा सदस्यज्यूह�, 
अब म चालु आिथर्क वषर् २०७७/०७८ को हाल सम्मको खचर्को यथाथर् िववरण यस सम्मािनत सभा सम� पेश गन� अनुमित 
चाहन्छु । 

 चाल ु आ.व.को कुल बजेट मध्ये हालसम्म चालु खचर् तफर्  २१ करोड ४६ लाख ४९ हजार खचर् भएको सो कुल 
बजेटको ६८ प्रितशत रहेको म यस सम्मािनत सभालाई जानकारी गराउछु । 

 त्यस्तै पूँजीगत तफर्  ७  करोड ५० लाख ६४  हजार खचर् भएको छ । सो कुल बजेटको ५३ प्रितशत खचर् हो र  हाल 
सम्मको योजनाको भौितक प्रगित ९० प्रितशत रहेकोले चालु आ.व.को अन्त्यसम्म िव�ीय प्रगित पिन सोही 
अनुपातमा ह�ने अनुमान गरेको छु । 

अब म प्रस्तािवत आय व्ययको िववरण प्रस्तुत गन� अनुमित चाहन्छु । 
आ.ब. २०७८/०७९ का लािग कुल � ५० करोड ५० लाख २० हजारको अनुमािनत आय र व्ययको िववरण पेश गरेको छु । 
जनु यस प्रकार छ : 
आय तफर्  

१. सङ्घीय सरकारबाट िवि�य समानीकरण अनुदान अन्तगर्त �. ९ करोड ९० लाख र सङ्घीय सरकारको सशतर् 
अनुदात तफर्  �. १८ करोड ५१ लाख प्रा� भएको  व्यहोरा यस सम्मािनत सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु । 

२. प्रदशे समपरुक अनुदान तफर्  �. १ करोड प्रा� भएको व्यहोरा सम्मािनत सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु । 
३. सङ्घीय तथा प्रदशे सरकारबाट प्रा� सशतर् अनुदानबाट सञ्चालन ह�ने योजना तथा कायर्क्रमह� र त्यसको लािग 

आवश्यक लागत समते एक�न गरी आएको प�रपे्र�यमा उ� योजना तथा कायर्क्रमह�  स्वत स्वीकृत भएको व्यहोरा 
िनवेदन गदर्छु । 

४. प्रदशे सरकारबाट िवि�य समानीकरण तफर्  � ५५ लाख ८१ हजार र प्रदशे सरकार माफर् त प्रा� सवारी साधन करको 
बाँडफाँड तफर्  �.  ८० लाख प्रा� ह�ने अनुमान गरेको छु । 

५. आन्त�रक श्रोत तफर्  � १ करोड आम्दानी ह�ने र रिजष्टे्रशन बाँडफाँड तफर्  ३४ लाख ११ हजार प्रा� ह�ने अनुमान गरेको 
छु । 

६. सङ्घीय राज� बाँडफाँडबाट �. ७ करोड १८ लाख प्रा� भएको व्यहोरा यस सम्मािनत सभालाई जानकारी गराउन 
चाहन्छु । 

७.  सडक बोडर् नेपालबाट �. ५० लाख प्रा� ह�ने अनुमान गरेको छु । 
८. अपाङ्गता रोकथाम तथा पनुर्स्थापना (क�णा फाउन्डेसन) कायर्क्रम अन्तगर्त � २१ लाख प्रा� ह�ने अनुमान गरेको 

छु । 
९. गत वषर् प्रा� रकमको आधारमा यो वषर् पिन सामािजक सरु�ा तथा संर�ण कायर्क्रम तफर्  �. ६ करोड प्रा� ह�ने 

अनुमान गरेको छु । 
१०.   हाल सम्मको िव�ीय र भौितक प्रगितका आधारमा चालु आ.व.बाट मौज्दात रही स्थानीय सिञ्चत कोषमा �. २ 

करोड ५१ लाख १९ हजार प्रा� ह�ने अनुमान गरेको छु । 
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व्यय तफर्  
१. कुल बजेट � ५० करोड ५० लाख २० हजार �पैयाँ मध्ये प्रशासिनक खचर् तफर्  � ९ करोड ७४ लाख   िविनयोजन 

गरेको छु । जनु कुल बजेटको ४३ प्रितशत ह�न आउने व्यहोरा यस सम्मािनत सभालाई जानकारी गराउँदछु ।  
२. सङ्घीय सशतर् अनुदान तफर्  �.१८ करोड िविनयोजन गरेको छु । यस बजेटको बाँडफाँड संघीय सरकारले िनधार्रण 

गरे बमोिजम ह�ने र खचर् तोिकएकोको कायर्िविध तथा शतर् बमोिजम ह�ने  िवषय सम्मािनत सभालाई अवगत गराउन 
चाहन्छु । 

३. क्रमागत योजनाको �पमा रहेको जलदवेी िसमसार संर�ण तथा पाकर्  िनमार्ण कायर्लाई सञ्चालन गनर् �. ४५ लाख 
र सम्पणूर् वडालाई एकम�ु पूँजीगत तथा चाल ु खचर्का लािग �. ३ करोड ५५ लाख �पैयाँ नघट्ने गरी बजेट 
िविनयोजन गरेको छु  / यसको िवस्ततृ िववरण िविनयोजन िवधेयक,२०७८ को अनुसचुीमा उल्लेख छ । 

४. सामािजक सरु�ा तथा संर�ण कायर्क्रम तफर्  �. ६ करोड �पैयाँ बजेट िविनयोजन गरेको व्यहोरा यस सम्मािनत 
सभालाई जानकारी गराउदछु । 

५. यस पाख्रीबास नगरपािलका र अन्य िनकाय(सङ्घ, प्रदशे तथा अन्य िविभन्न सङ्घ संस्था) सँग प्रत्य� साझेदारीमा 
सञ्चालन ह�ने िविभन्न योजना तथा कायर्क्रमह�का लािग समपरूक कोष शीषर्कमा अनुमािनत १ करोड ६२ लाख 
�पैयाँ बजेट िविनयोजन गरेको छु ।   

६. पाख्रीबास नगरपािलका िभत्र फुसको छाना रिहत आवासको प्रबन्ध गनर् सरुि�त नाग�रक आवास कायर्क्रम अन्तगर्त 
�. १ करोड २५ लाख रकम िविनयोजन गरेको व्यहोरा यस सभाका सदस्यह�लाई जानकारी गराउन चाहन्छु । 

७. प्रदशे सरकारसँग माग ग�रए बमोिजमका २ महत्वपणूर् योजनाह� क्रमशः वडा नं. ०४ िस्थत राम्चे डाँडामा ग्रीन पाकर्  
िनमार्ण र वडा नं. ०५ िस्थत िडकुरे गुम्बा �ेत्रको िवकास कायर्का लािग �. ५०/५० लाख गरी जम्मा �. १ करोड 
रकम समपरुक अनुदानका �पमा प्रा� भएको र उल्लेिखत योजनाह�मा नगरपािलकाको समेत साझेदारी ह�ने व्यहोरा 
जानकारी गराउन चाहन्छु । 

८. कृिष क्याम्पस व्यवस्थापनका लािग �. ३० लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु । 
९. यस नगरपािलका अन्तगर्त रहेका िवषयगत िशषर्कह�मा स्वास्थ्यको लािग �. ५० लाख,िश�ाको लािग �. १ करोड 

३० लाख, सचूना प्रिविधको लािग �. १० लाख, मिहला बालबािलका तथा समाज कल्याणको लािग �. १५ लाख, 
कृिष तथा पशकुो लािग लािग �. ५० लाख र उद्योग पयर्टनको लािग �. १० लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु र 
शाखागत कायर्क्रमको िवस्ततृ िववरण िविनयोजन िवधेयक,२०७८ को अनुसचुीमा उल्लेख छ । 

१०. यस नगरपािलकाले जनप्रितिनिध प्रा� गरे प�ात स�ुवात गरेको वडाध्य�सँग कणर्धार कायर्क्रमलाई िनरन्तरता िददै ँ
आगामी आ.व.का लािग पिन  �. १० लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

११.  प्रदशे सरकारको सामािजक िवकास मन्त्रालय, पाख्रीबास नगरपािलका र क�णा फाउण्डेसन नेपालको साझेदारीमा 
सञ्चािलत अपाङ्गता रोकथाम तथा पनु: स्थापना कायर्क्रमका लािग �. ६३ लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

१२.  संघीय सरकार र पाख्रीबास नगरपािलकाको सह-लगानीमा सञ्चािलत लघु उद्यम िवकास कायर्क्रम (मड्ेपा) 
सञ्चालनका लािग यस नगरपािलकाबाट �. १० लाख साझेदारीको रकम िविनयोजन गरेको छु । 

१३.  स्वच्छ, सफा र सनु्दर नगर बनाउने अिभयान अन्तगर्त फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई िनरन्तरता िददै ँआगामी आ.व.का 
लािग � ७ लाख रकम िविनयोजन गरेको व्यहोरा यस सम्मािनत सभालाई जानकारी गराउँदछु । 
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१४. िविभन्न समयमा आईपन� िवपद सम्बन्धी घटनाको पीिडतलाई राहत तथा सहयोग गनर् तथा िवपद ्व्यवस्थापन कोषमा 
रकम जम्मा गनर् �. १० लाख िविनयोजन गरेको छु । 

१५.  समय समयमा ह�ने कालोबजारी, एकािधकार, कृितम अभाव िसजर्नाको कायर्लाई िन�त्सािहत गद� नाग�रकलाई 
गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने हेतुले बजर अनुमगन कायर्क्रम शीषर्कमा �. ३ लाख रकम िविनयोजन 
गरेको छु । 

१६.  उपभो�ा सिमितलाई जाग�क र सचेत गराउँद ैयोजना तथा कायर्क्रम सञ्चालनमा थप व्यविस्थत र प्रभावकारी 
बनाउन लािग �. ३ लाख र सावर्जिनक सनुुवाई तथा समािजक परी�णका लािग �. ३ लाख बजेट िविनयोजन गरेको 
छु । 

१७. खेलकुदको िवकास तथा िवस्तार कायर्लाई उच्च प्राथिमकता िददै ँ  आगामी वषर् मेयर कप तथा अन्य खेलकुद 
गितिविध सञ्चालन गनर्का लािग �. ५० लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

१८.  स्थानीय तहबाट ह�ने न्याय सम्पादनलाई प�रमाणमुखी तथा व्यविस्थत गनर्का लािग न्याियक सिमित तथा इजलास 
व्यवस्थापनका लािग �. ५ लाख रकम िविनयोजन गरेको व्यहोरा यस सम्मािनत सभा सम� िनवेदन गदर्छु ।  

१९. नगरपािलकाको दिैनक कायर् सम्पादन तथा सेवा प्रवाहलाई मागर्िनद�श गनर् आवश्यक कानूनी संरचना िनमार्णका 
लािग �. २ लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

२०. नगर यातायत गु�योजना, सम्भाव्यता अध्ययन, िड.िप.आर. िनमार्ण, आ.ई.ई. तथा कानुनी लगायतका आवश्यक 
परामशर् सेवाका लािग �. ४० लाख रकम िविनयोजन गरेको छु । 

२१. यस नगरपािलकाका नाग�रकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने अिभयान अन्तगर्त  खानेपानी पाईप ख�रदका 
लािग �. ४० लाख बजेट िविनयोजन गरेको व्यहोरा सम्मािनत सभालाई जानकारी गराउदछु । 

२२. कृिष कमर्लाई आधिुनक�करण तथा व्यवसायीकरण गद� आम नाग�रकलाई कृिष कायर्मा उत्पे्र�रत गराउनका लािग 
व्यवसाियक किफ खेतीमा आबद्ध तथा प्रोत्सािहत गनर् कफ� िवकास कायर्क्रम अन्तगर्त �. २० लाख बजेट 
िविनयोजन गरेको छु र प्रदशे सशतर् अनुदान अन्तगर्त कफ�का लािग हाईटेक नसर्री तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गनर् 
� १ करोड रकम प्रा� भएको व्यहोरा यस सम्मािनत सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु । 

२३. प्रदशे सशतर् अनुदान अन्तगर्त साना िसँचाई कायर्क्रमका लािग चाल ुआ.व.मा सञ्चािलत योजना तथा आगामी 
आ.व.मा क्रमागत �पमा सञ्चालन ह�ने योजना समेत गरी एकम�ु  �. ८७ लाख ६२ हजार रकम प्रा� भएको व्यहोरा 
जानकारी गराउँदछु ।  

२४.  सडक बोडर्बाट प्रा� ह�ने अनुमािनत �. ५० लाख बजेट र उ� योजनालाई साझेदारी �पमा सञ्चालन गनर्  यस 
नगरपािलकाबाट आवश्यक रकम िविनयोजन ग�रएको छ । 

२५.  चाल ु आ.व.मा सम्पन्न भएको नगरस्तरीय आयोजना नगरपािलकाको प्रशासक�य भवन र राम्चे भ्यू टावरलाई 
व्यविस्थत गरी सञ्चालनमा ल्याउनका िनिम� � २० लाख रकम िविनयोजन गरेको छु । 

२६.  हालसम्म नगरपािलकाबाट सम्पादन भएका सम्पणूर् कायर्ह�को वस्तुगत तथा प�रमाणात्मक खाका तयार गन� हेतुले 
नगर पा�र्िचत्र िनमार्ण र आविधक योजना िनमार्णका लािग एकम�ु �. २० लाख रकम िविनयोजन गरेको व्यहोरा 
यस सभा सम� जानकारी गराउन चाहन्छु । 

२७.  उज्यालो पाख्रीबास बनाउने अिभयानलाई िनरन्तरता िददै ँपाख्रीबास बजार र वरपरका �ेत्रमा सडक ब�ी िवस्तार 
गनर्का लािग � ३ लाख रकम िविनयोजन गरेको छु । 
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२८.  र अन्त्यमा पाख्रीबास नगरपािलकाका िविभन्न वडामा सञ्चालन ह�ने प्रधानमन्त्री रोजगार कायर्क्रमका लािग 
कामदारको सरु�ा तथा सहजताका लािग आवश्यक सामग्री ख�रद गनर् � ५ लाख वजेट िविनयोजन गरेको व्यहोरा 
सबै सदस्य सम� िनवेदन गदर्छु । 
 

आदरणीय नगरप्रमुख तथा नगरसभा सदस्यज्यूह�, 
    अन्त्यमा, योजना तथा कायर्क्रम तजुर्माका साथै त्यसको सफल कायार्न्वयन गनुर् पदर्छ । योजनाको कायार्न्वयन गदार् 
त्यसको गुणस्तर कायम गन� तथा समयमा नै सम्पन्न गनुर् चनुौितको िवषय रहेको छ । यस तफर्  आगामी िदनह�मा नगरसभा 
सदस्यज्युह�बाट सहयोगको अपे�ा ग�रएको छ । िवकासका कायर्क्रम के कित सम्पन्न भयो भन्दा पिन त्यसबाट 
नाग�रकको िजवनमा हामीले के कित प�रवतर्न ल्यायौ त्यो नै महत्वपणूर् िवषय हो । यस तफर्  पिन सबै सदस्यज्यूह�ले 
मनन गनुर् ह�नेछ र भावी िदनमा सम्बदृ्ध र स-ुसंस्कृत नगर बनाउन सबै राजनैितक दल, नाग�रक समाज, िनिज �ेत्र, 
पेशागत संस्थाका महानुभावह�, िश�क, पत्रकार लगायत सबै नगरबासीमा हािदर्क अिपल गदर्छु । 
त्यस्तै, 
१५ बषर् पिछ स्थानीय तहले आफ्नो िवकास िनमार्णका योजना आफै बनाई, आफ्नो स्थानको िवकास आफैले गन� 
श�ुवात भएको छ । यस िविश� अवसरमा नगरसभाका सदस्यज्यूह� तपाईह� माफर् त म र पाख्रीबास नगरपािलका 
प�रवारको तफर् बाट हािदर्क धन्यवाद व्य� गनर् चाहन्छु  ।     

         
         जय पाख्रीबास 
         धन्यवाद ! 
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