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"हाभी सफैको यहय, सपा, सनु्दय, सयुक्षऺत य सऺभ वियाटनगय" 

वियाटनगय भहानगयऩालरकाको चौथो नगय सबाको सभदुघाटन सभायोहभा नगय प्रभखु 
द्धाया प्रस्ततु आलथिक िर्ि 

२०७६/०७७ को  
 

नीलत तथा कामिक्रभ / ah]^ 
 

प्रभखु अलतलथ प्रदेश प्रभखु भाननीम प्रा.डा. गोविन्दफहादयु तमु्िाहाङ्ग ज्मू 
विक्षशष्ट अलतलथ  
विशेर् अलतलथ 
प्रदेश सबाका भाननीम सदस्मज्मूहरु 
क्षजल्रा सभन्िम सलभलतका आदयणीम प्रभखु ज्मू 
आदयणीम नगय उऩप्रभखु ज्मू 
केन्र, क्षजल्रा, नगय स्तरयम याजलनलतक दरका आदयणीम प्रभखु तथा प्रलतलनलधज्मूहरु 
प्रभखु क्षजल्रा अलधकायी, प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत तथा क्षजल्रा क्षस्थत कामािरम प्रभखुज्मूहरु 
सयुऺा लनकामका प्रभखुज्मूहरु 
विलबन्न सॊघ सस्थाका प्रभखु तथा प्रलतलनलधज्मूहरु 
भहानगयका िडाध्मऺज्मूहरु एिभ नगय कामिऩालरका तथा नगयसबाका सदस्मज्मूहरु 
सन्चायकभॉ, फदु्दिक्षजिी, याष्डसेिक कभिचायी, क्षशऺक, स्िास््म स्िमॊसेविका रगामत उऩक्षस्थत सम्ऩूणि 
भहानबुािहरु 
आदयणीम नगयफासी फिुा आभा द्दददी फवहनी दाजबुाइहरु, 

 

 साििबौभ सॊविधान सबाफा ^ जायी नेऩारको सॊविधान रे सॊघीम रोकताक्षन्िक गणतन्िात्भक 
नेऩारभा सॊघ  प्रदेश य स्थानीम तह गयी तीन तहका सयकाय   यह न े य तीनै तहका 
सयकायहरुरे सॊविधान य सॊघीम काननु फभोक्षजभ याज्म शक्षिको प्रमोग गने व्मिस्था गयेको 
छ । मस अनसुाय आफ्नो अलधकाय ऺेि लबि ऩने आलथिक अलधकाय सम्िन्धी विर्मभा 
काननु तथा नीलत फनाउने, मोजना य कामिक्रभ तजुिभा गयी आिलधक फजेट लनभािण गने य 
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त्मसको कामािन्िमन गने गहन सॊिैधालनक क्षजम्भेिायी स्थानीम सयकायको रुऩभा स्थानीम 
तहहरुराई यहेको छ । 

 सक्षन्नकटता य सभऩूयणको लसद्धान्त अनसुाय नागरयकहरुका आधायबतु सेिा सवुिधाहरु 
नागरयकका नक्षजक यहेका अलधकाय सम्ऩन्न लनकामहरुफाट प्रिाह गदाि प्रबािकायी हनु्छ बने्न 
ध्मेम नै सॊघीम शासन प्रणारीको भरु भभि ऩलन हो। आफ्नो सयकाय, आफ्नो मोजना, - 
आफ्नो सहबालगता य आफ्नो विकास  बन्ने लसद्धान्तराई आत्भसाथ गदै स्थावऩत स्थानीम 
सयकायहरु आज तेस्रो िर्िभा प्रिेश गदै गदाि सयकाय य नागरयकहरु िीचको सम्िन्ध अझ 
फढी अन्तयकृमात्भक, यचनात्भक य उऩरव्धीऩूणि फन्दै गएको अनबुलूत गयेको छु। 

 स्थानीम तहहरुको सिरीकयण य प्रबािकारयता अलबिवृद्ध नै सॊघीम शासन प्रणारीको 
सपरता भाऩनको भखु्म सूचक य भानक ऩलन हो । विगत दईु िर्िको अिधी काननुी, 
नीलतगत तथा व्मिस्थाऩकीम प्रिन्धका दृवष्टरे केवह अन्मौर य चनुौलतऩूणि देक्षखएको 
बएताऩलन आज शासकीम अभ्मासफाट बएको लसकाई, नागरयकहरुको हाभी प्रलतको अऩूिि 
बयोसा, विश्वास य सहमोगफाट उत्प्ररेयत हुॉदै आत्भलनबिय, सऺभ, द्ददगो एिभ गलतशीर 
स्थानीम तह फनाउने आकाॊऺाका साथ आगाभी आ.ि. २०७६/0७७ को वियाटनगय 
भहानगयऩालरकाको नीलत, कामिक्रभ तथा फजेट तमायी गयी मस गरयभाभम चौथो 
नगयसबाभा प्रस्ततु गनि ऩाॉउदा भराई गौयि भहससु बएको छ। 

 सभािेशीता, सहअक्षस्तत्ि, सहकामि, सहबालगता य ऩवहचान सवहतको  अलधकाय सम्ऩन्न 
नागरयक हनुे सौबाग्म आज हाभीराई त्मसै प्राप्त बएको होईन, मसका रालग फलरदानीको 
गौयिभम राभो ईलतहास हाभी साभू यहेको छ । आज हाभीराई अलधकाय सम्ऩन्न नागरयक 
फनाउन त्माग तऩस्मा य फलरदानी गनुिहनुे सिै याजनैलतक, आलथिक, साभाक्षजक 
तथा  औद्योलगक य सिै ऺेिका क्राक्षन्तका भहान मोद्धाहरु प्रलत हाद्ददिक श्रद्धा य सम्भान 
व्मि गदिछु। 

प्रभखु अलतलथज्मू, 

अफ भ आगाभी आलथिक िर्ि २०७६/०७७ को सभग्र नीलत, कामिक्रभ य फजेट प्रस्ततु गने 
अनभुलत चाहन्छु ।  

 ऩवहरो, दोस्रो य तेस्रो  नगय सबाद्धाया नगय  एिभ सभग्र न गयफासीको सशुासन सवहतको 
आलथिक, साभाक्षजक, बौलतक रगामतका ऺेिको विकास य सभवृद्धको आकाॊऺा ऩरयऩूलतिराई 
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केन्र बागभा याखी भहानगयराई स्थामी याजधानी फनाउन चावहने सॊयचना  लनभािण य 
लनणिमका रालग प्रबािकायी बलूभका लनिािह गनि भागि लनदेशन बएको व्महोया स्भयण गनि 
चाहन्छु । 

१. सपा सनु्दय सयुक्षऺत य सऺभ वियाटनगयको द्ददघिकारीन सोचराई सपर फनाउॉदै प्रदेश याजधानी 
शहयको रुऩभा वियाटनगयराई देशकै नभूना य सभनु्नत शहयको रुऩभा स्थावऩत गने रक्ष्म 
लरइएको छ ।  

२. िैचारयक, याजनैलतक तथा औद्योलगक ऺेिको रालग ऐलतहालसक सभमदेक्षख  नै केन्रको रुऩभा 
यहेको वियाटनगय शहयको गरयभाराई अऺुण याख्दै धालभिक , साॊस्कृलतक , साभाक्षजक विविधता य 
एकताको आधायभा ऩलछल्रो सभम शैक्षऺक तथा स्िास््म उऩचायको रालग छुटै्ट ऩवहचान फनाएको 
मस प्राक्षऻक शहयराई ऩमिटकीम केन्रको रुऩभा सभेत विकास गने नीलत प्रस्ताि गरयएको छ ।  

३. प्रादेक्षशक याजधानी शहयको रुऩभा आ गाभी द्ददन भा ऩनिसक्ने  जनसॊख्माको  दफाफराई भध्मनजय 
गदै फसाई सयाईको दय , शहयी सवुिधाहरुको उऩरब्धता , ऩमािियणीम जोक्षखभ य शहयी 
सौन्दमिराई विश्लरे्ण गयी अि लनभािण हनुे बौलतक तथा अन्म ऩूिािधायराई न्मूनतभ ५० िर्िको 
भाग व्मिस्थाऩन हनुे दूय दृवष्ट य सोचका साथ ऺेिगत विकास लनतीहरु लनदेक्षश त हनुेछन।् 
मसका रालग नमाॉ वियाटनगय , सघन फस्ती विकास य गरुु मोजना लनभािण गयी  द्ददगो शहयी 
विकास नीलत अिरम्िन गरयनेछ ।  

४. वियाटनगयको भहत्िऩूणि आमोजनाको रुऩभा वियाटनगय रयङ्ग योड तथा लरङ्क योड लनभािण कामि 
अगाडी फढाइने छ । 

५. प्रादेक्षशक याजधानी शहयको रुऩभा आिश्मक न्मूनतभ सॊयचनाहरु लनभािण य सधुायराई 
प्रालथभकताभा याक्षखनेछ । मस अन्तगित सॊघीम तथा प्रादेक्षशक सयकायसॉगको सभन्िम  य 
साझेदायीभा वियाटनगय विभानस्थरराई ऺेिीम तथा अन्तयािवष्डम विभानस्थरको रुऩभा विकास 
गने, प्रादेक्षशक सबाहर , ऩाकि , व्मिसावमक ऺेिहरु , भनोयञ्जन स्थर , सडक सशुासन प्रिद्धिन तथा 
सौन्दमिकयण, ऩमिटकीम ऺेिहरु , प्रिेशद्वाय, िाताियणीम स्िच्छता य सहज आिागभनका  रालग 
मातामात सेिा सधुायका आमोजनाहरुराई क्रभागत सम्ऩन्न गने नीलत लरइने छ । 

६. भहानगयऺेिको सन्तलुरत य सभािेशी विकास अिधायणा अन्तगित  भेमय वि शेर् ऺेि ऩूिािधाय 
विकास कामिक्रभ भापि त ऩछाडी ऩयेका िडा तथा फस्तीहरुको शीघ्र य सघन स्तयोन्नतीको नीलत 
लरइने छ।   
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७. शहयी स्िच्छता य हरयमारी प्रिद्धिन गनि कोरयमा सयकायसॉग गरुुमोजना लनभािण गनि बएको 
सम्झौता सभमभा नै सम्ऩन्न गयी Waste to Energy आमोजना कामािन्िमन ३ िर्ि लबि सम्ऩन्न गने 
प्र िन्ध गरयने छ ।  

८. एक्षशमारी विकास फैंकको सहमोगभा सञ्चालरत ऺेिीम शहयी विकास ऩरयमोजना अन्तगित 
बइयहेको सडक तथा ढर लनभािणको कामि सभमभा  नै सम्ऩन्न गयी भखु्म शहयी तथा ग्रालभण 
ऺेिका फाॉकी यहेका अन्म सडक ऩूिािधायहरु लनभािणका रालग तेस्रो चयणको ऩरयमोजना विकास य 
कामािन्िमनको प्रकृमा अगाडी फढाईने छ । ढर लनभािणको कामि सम्ऩन्नसॉगै पोहोय भैरा 
प्रशोधन केन्रराई ऩूणि सञ्चारनभा ल्माइने छ ।  

९. भूर सडक तथा लबिी सडकहरुको लनभािण कामि बइयहेकोरे ट्रावपक व्मिस्थाऩनभा उत्ऩन्न 
असहजताराई अल्ऩकारीन कामि मोजना फनाई व्मिस्थाऩन गरयने छ ।  

१०. भहानगयको  आलथिक स्रोत  (आन्तरयक आम) क्रभश् अलबिवृद्ध गदै  आत्भ लनबिय हनुे  नीलत 
लरइने छ । मसका रालग याजस्िभा प्रत्मऺ मोगदान गने , व्मिसावमक बिन लनभािण तथा 
सम्ऩलतको उऩमोग, व्मिसावमक ऩाकि हरु, फस टलभिनरहरु लनभािण गदै जाने नीलत लरइने छ । 

११. फाढी डुिान य अन्म विऩदफाट वियाटनगयराई सयुक्षऺत गनि , नदी लनमन्िण िृऺ ायोऩण , 
अनालधकृत नद्ददजन्म ऩदाथिको उत्खननराई प्रबािकायी लनमन्िण गने नीलत लरइने छ ।  

१२. विद्यतुीम नगय ऩाश्विक्षचि  (Digital city Profile)को कामि चारू आ.ि.भा सम्ऩन्न गयी सेिा 
प्रिाहसॉग आफद्ध गरयनेछ। 

१३. भहानगयराई आलथिक दृवष्टकोणरे आत्भलनबिय नगयको रुऩभा विकास गनि "भेमयसॉग 
स्ियोजगाय, आत्भलनबिय घय-घय" अलबमान अन्तगित प्रत्मेक िडाभा लसभान्तकृत िगिको ऩवहचान 
गयी एवककृत रुऩभा सीऩ विकासका कामिक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ । 

 

क. साििजलनक सेिा प्रिाह, सॊस्थागत विकास तथा सशुासन नीलत: 
१. भहानगयऩालरकाको कामिसम्ऩादनराई लछटो छरयतो ऩायदशॉ , गणुस्तयीम य प्रविलधभैिी फनाई सेिा 

प्रिाहराई नागरयकभैिी फनाइने छ। सफै िडा कामािरमहरुको स्तयोन्नती गरयनेछ । मस आ. ि. 

भा ६ िटा िडा कामािरमहरुराई नभूना कामािरमको रुऩभा विकास गरयनेछ ।  

२. नागरयक अऩेऺा य कामििोझराई सम्िोधन गने गयी सॊगठन सॊयचनाको ऩनुयािरोकन , सॊस्थागत 
आन्तरयक सधुाय य आन्तरयक ऺभता अलबिवृद्ध गने नीलत लरइने छ ।  

३. सेिा प्रिाहका हयेक ऺेिभा प्रविलधको विकास तथा विस्ताय गयी विद्यतुीम सशुासन कामभ 
गरयनेछ।  
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४. भहानगयफाट सम्ऩादन गरयने सफै कामिहरु , मोजनाहरु तथा लनणिमहरुको ऩायदक्षशिता प्रिद्धिन गनि 
भहानगय सूचना केन्र स्थाऩना य सॊचारन गरयने छ ।  

५. नगयिासीहरुको गनुासो सनुिुाईराई व्मिक्षस्थत गनि तत्कार सेिा इकाई (immediate  Service 

Unit) गठन गयी ऩरयचारन गरयनेछ ।   

६. भ्रष्टाचायभा शून्म सहनक्षशरताको नीलत राई थऩ प्रबािकायी फनाउन आन्तरयक अनशुासन इकाई 
(Virtual Discipline Unit) गठन गयी सूचना सॊकरन य कायिाही प्रकृमा अगालड फढाइनेछ । 
भहानगय य िडाफाट सञ्चालरत आमोजना तथा लनणिमहरुको उऩमिुता य सशुासन ऩयीऺण गनि 
आिश्मकता अनसुाय अलधकाय प्राप्त लनकामराई अनयुोध गरयनेछ ।  

७. नलतजाभूखी साििजलनक सनुिुाई य साििजलनक ऩयीऺणराई लनयन्तयता द्दददै सफै आमोजनाहरुको ३ 
ऩटक न्मूनतभ य लनयन्तय अनगुभन गने व्मिस्था लभराइनेछ ।  

८. कभिचायीहरुको िकृ्षिविकास य ऺभता अलबिवृद्धका रालग तालरभ अलबभकु्षखकयण कामिक्रभहरु राई 
लनयन्तयता द्ददईने छ ।  

९. भहानगयिाट प्रदान गरयने सफै सेिाहरुको कामि प्रिाह नक्साङ्कन  (Process Mapping) गयी 
स्तयीकृत कामि सॊचारन ढाॉचा (Standard Operating Procedure) लनभािण गरयनेछ ।  

१०. यक्षजष्टडि सलबिस सेन्टयहरु भापि त सेिा कयाय गयी सेिा प्रिाहराई थऩ सहज फनाइने छ ।  
भहानगयरे प्रदान गने सेिाहरुराई क्रभश् िडातहफाटै प्रिाह गदै जाने नीलत लरइने छ । 

११. सॊस्थागत विकासका रालग लनजी ऺेि , गैय सयकायी सॊघ /सॊस्था, अध्ममन अनूसन्धानभा 
आधारयत क्षशऺण सॊस्था, फूवद्धजीवि रगामत सिै ऩऺ य तहभा यहेका विऻता य प्रविधीको सदूऩमोग 
गरयनेछ । 

ख). ऩूिािधाय विकास नीलत: 

१. भहानगयराई ऩिुािधायका वहसािरे प्रादेक्षशक याजधानीका रुऩभा विकास गनि आिलधक नगय 
विकास मोजना तमाय गरयनेछ । उि मोजनाका आधायभा यावष्डम, अन्तयावष्डम एिॊ दात ृलनकामको 
सहमोग ऩरयचारन गरयनेछ । 

२. सडक ऩूिािधायहरुको लनभािण तथा भभित सॊबायभा ठूरो धनयाशी खचि हनुे तय त्मसको सॊयऺण 
गयी द्ददगोऩना कामभ गनि नसक्दा विकासको रागत द्ददन प्रलतद्ददन फढ्दै जाने त्मराई ध्मानभा 
याखी लनलभित सॊयचनाहरुको सॊयऺण सम्िन्धी विशेर् कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । लबलि सडक 
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तथा नाराहरु लनभािण गदाि उऩबोिाहरुको रागत साझेदायीभा वप्रकास्ट तथा आयसीसी फक्स , 
स्ल्माफ, टामल्स य अन्म प्रविलधहरुको प्रमोगराई जोड द्ददइनेछ ।  

३. साििजलनक ऺेिभा यहेको ऩूॉजीराई सभेत लनजी साझेदायीको अिधायणा फभोक्षजभ विकासका रालग 
आकवर्ित गयी सौमि सडकिक्षि जडान, कृवर् तथा औद्योलगक प्रदशिनी स्थर लनभािण, आकाशे ऩरु 
लनभािणका साथै हरयमारी प्रिद्धिन कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

४. भहानगयको आलथिक विकासका रालग विशेर् आलथिक ऺेि, सूख्खा फन्दयगाह, ऺेिीम स्तयको हिाइ 
भैदान विस्ताय, रयङ्ग योड, फाईऩास सडक, व्मिसावमक बिन, टे्रड टािय, भ्मू टािय, यॊगशारा, कृवर् 
फजाय, नमाॉ फसऩाकि , सॊग्रहारम जस्ता ऺेिभा रगानी व्मिस्थाऩन गरयने छ । 

५. भहानगय बू-उऩमोग नीलत य मातामात  गरुु मोजना लनभािण कामि अगालड फढाइने छ ।  ट्रावपक 
व्मिस्थाऩनराई सधुाय गनि सम्िक्षन्धत सयोकायिारा लनकामहरुसॊग साथिक सहकामि गरयनेछ । 

६. रयङ्ग योड , कोशी याजभागि य िाईऩास सडक फाहेक अन्म सडकफाट ठुरा सिायी साधनभा 
भारसाभान ढूिानी गने कामिराई योकी सडकको दीगोऩनाभा फवृद्ध गरयने नीलतराई कडाइका साथ 
राग ुगरयनेछ । 

७. लसॊक्षघमा तथा केशलरमा खोरा भा तटिन्ध लनभािण य हरयमारी प्रिद्धिन कामि अगाडी फढाइनेछ । 
साथै उि नद्ददहरुको ३००/३०० भीटयको दामाॉ फामाॉफाट भाटो रगामतका कुनै ऩलन नदीजन्म 
ऩदाथि अनालधकृत रुऩभा उत्खनन गनि नद्ददने व्मिस्था कडाईका साथ रागू गरयनेछ ।  मसयी 
आफ्नो लनजी जलभनफाट सभेत भाटो तथा अन्म प्राकृलतक स्रोत साधन व्मिसावमक रुऩभा प्रमोग 
गदाि िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन गयी भहानगयफाट अलनिामि ऩूिि स्िीकृलत लरन ुऩनेछ । 

८. सनु्दय य सपा शहय फनाउन टेलरपोन , लफजूरी, केिर तथा ईन्टयनेटका तायहरुराई व्मिक्षस्थत 
गयीने छ। 

९. नगयको केन्रभा यहेको ए प्रटभा आधलुनक ऩाकि  लनभािण कामिराई लनयन्तयता द्ददईनेछ ।  लफ 
प्रट तथा ई प्रट , ऩयुानो फारुणमन्ि कामािरम यहेको स्थान , िडा नॊ १५  को हडतारी हाटभा 
यहेको स्थान , हाटखोरा रगामत  अन्म स्थानहरुको ऩवहचान गयी  व्मिसावमक बिनहरु लनभािण 
कामि मसै आ.ि. भा प्रायम्ब गरयने छ । 

१०. सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकायफाट सहमोग य नगय विकास कोर्फाट सहलुरमत ऋण प्राप्त गयी 
िीयेन्र सबागहृ ऩनुिलनभािणराई अगाडी फढाईने छ।  

११. बायत सयकाय य वियाटनगय भहानगयऩालरकाको सहकामिभा लनभािण बइयहेको आयोहण 
गरुुकुर क्षस्थत आधलुनक नाटक घय मसै आ.ि. भा सम्ऩन्न गयी सञ्चारनभा ल्माइने छ । 
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१२. लनभािणालधन तायणी प्रसाद को इयारा सञ्चायग्राभ वियाटनगय –४ राई सभमभा लनभािण सम्ऩन्न 
गयी स ञ्चारनभा ल्मा इनेछ। लनभािण  सम्ऩन्न  ऩश्चात  तायणी  प्रसाद  कोइयारा  सञ्चायग्राभभा 
भहानगयका सम्ऩणुि गलतविलध जनता सभऺ प्रिाह गनिका रालग भहानगय येलडमो /एप.एभ. 
सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।  

१३. भहानगयऩालरकाभा प्रिेश गने नहयको दूफैतपि  फाईऩास सडक लनभािण गयी कोशी याजभागिभा 
बएको ट्रावपक चाऩराई न्मूनीकयण गरयनेछ । 

१४. उऩमूि स्थानभा एक िडाभा एक ऩाकि  तथा वऩकलनक स्थर को विकास गयी सौन्दमिकयण 
गरयनेछ । 

१५. फाढी वऩलडत य सूकुम्िासीहरुको ऩवहचान गयी एवककृत फसोफासको प्रिन्ध लभराउन भहानगय 
आिास मोजना सॊचारनराई मस िर्ि ऩलन लनयन्तयता द्ददईने छ  । 

१६. प्रालनङ्ग ऩयलभट नलरईकन जग्गा तथा घय -घडेयी विकास गनि प्रलत फन्ध रगाइनेछ । जग्गा 
विकास गदाि भूख्म सडक कक्षम्तभा ८ भीटय , सहामक सडक कक्षम्तभा ७ लभटय य लबलि सडक 
कक्षम्तभा ६ लभटय, घडेयीको भखु कक्षम्तभा ८ भीटय, खूल्रा ऺेि एिॊ हरयमारी ऺ िे कक्षम्तभा १० 
प्रलतशत साििजलनक कामभ गयेको हनुऩुनेछ । मसयी विकास गरयएका जग्गाभा सडक , नारा, 
विदू्यत य खानेऩानी रगामतका बौलतक ऩिुािधायको विस्ताय बएको हु नऩुनेछ । मसयी विकास 
बएका घडेयीभा घयफनाउने घयधलनहरुराई भहानगयऩालरकाफाट नक्साऩास एिॊ घयजग्गा कयभा 
सहूलरमत द्ददइने कामिराई थऩ प्रबािकायी फनाइनेछ ।  

१७. यावष्डम बिन सॊवहता फभोक्षजभ बकुम्ऩ प्रलतयोधी बिन लनभािण गनि घयनक्सा ऩास सहज 
फनाउदै घय नक्सा इजाजत अनराईनफाट गने तथा ऩूयाना पाईरहरुराई अकािइब गयी 
लडक्षजटराइजेसन गरयनेछ । 

१८. नगय ऺेिका सिै सडकको नाभाकयण गयी  लनजी साििजलनक साझेदायी अन्तयगत Navigaton 

Board याक्षखनेछ । 

१९. ब ूफनौट य अिक्षस्थलतका आधायभा घय लनभािण गदाि न्मूनतभ क्षप्रन्थ रेबर जलभनफाट ३ 
वपट कामभ गरयनेछ । 

२०.  लनकासी नबएका गक्षल्र सडकको हकभा सडकको रम्िाई ८० भीटय बन्दा कभ यहेको 
स्थानभा सडक भाऩदण्ड कक्षम्तभा ४ भीटय कामभ गरयनेछ । 

२१. नगय ऺेिभा सडक भाऩदण्ड विऩरयत लनभािण बएका तथा साििजलनक ऐरानी ऩतॉ जग्गाहरु 
अलतक्रभण गयी फनाईएका सॊयचनाहरु अविरम्ि हटाइने छ । 
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२२. नगय लबि सॊचारन गरयने  खानेऩानी, विदू्यत तथा दूयसॊचाय सॊस्थानका विकास लनभािणका 
कामिक्रभहरुराई सम्िक्षन्धत लनकाम य भहानगय फीच सभन्िम कामभ गरय  सॊचारन गने नीलतराई 
कडाईका साथ राग ुगरयनेछ । 

२३. सहबालगतात्भक विकासको अिधायणा फभोक्षजभ नगयको दीगो विकासका रालग रागत 
सहबालगता य मोजना छनौट , लनभािण, अनगुभन, सॊचारन य भभित सॊबाय सभेतभा स्थानीम 
सयोकायिारा उऩबोिाहरुको साथिक सहबालगता जटुाउने कामिराई थऩ व्मिक्षस्थत गरयनेछ । 

२४. घयघयभा शूद्ध खानेऩानी ऩमुािथउन आगाभी ३ िर्िलबि नगयका ऩयुाना एिॊ जीणि खानेऩानीका 
ऩाईऩराइनहरु प्रलतस्थाऩन गनि आिश्मक ऩहर गरयनेछ । 

२५. नगयराई वहरोभूि फनाउन ३ िर्ि लबि नगयका सिै कच्ची सडकभा ग्राबेर गरयने छ । 

२६. भहानगय लबि आिश्मक ठाॉउहरु छनौट गयी भवहरा , फारफालरका तथा अऩाङ्गता भैिी 
साििजलनक शौचारमहरु लनभािण गने कामिराई विशेर् प्राथलभकता द्ददईनेछ ।  लनलभित सॊयचनाहरु 
तथा अि लनभािण हनुे सिै सॊयचनाहरुराई अऩाङ्गताभैिी हनुे लनक्षश्चत गयी भाि लनभािण सम्ऩन्न तथा 
ऩूिि स्िीकृलत द्ददईने छ । 

२७. भहानगय लबिका सफै सडकहरुराई प्राथलभकताका आधायभा क्रभश नारासवहत वऩच सडकभा 
स्तयोन्नती गरयनेछ । 

२८. वियाटनय भहानगयऩालरका िडा  नॊ. १८ भा यहेको ऐलतहालसक वियाट याजाको दयफाय 
ऺेिराई ऩमिटकीम ऺेिको रुऩभा विकास गनिका साथै िडा नॊ. १९ क्षस्थत िैजनाथऩयु खेर 
भैदानराई अन्तयािवष्डम स्तयको रुऩभा विकास गने नीलत तथा कामिक्रभराई लनयन्तयता द्ददइनेछ । 

२९. १५ राख सम्भका मोजना हरू उऩबोिा सलभलत गठन , सम्झौता प्रवक्रमा क्रभश् सम्फक्षन्धत 
िडाफाटै सम्ऩन्न गने व्मिस्था लभराईने छ। 

३०. उऩबोिा सलभलतफाट हनुे कामिराइ थऩ प्रबािकायी फनाउन देहाम अनसुाय गरयने छ । 

क. भाटोऩनेु कामि ३० प्रलतशत जनसहबालगता 
ख. ग्राबेर गने कामि २० प्रलतशत जनसहबालगता  

ग. इॉटा जोड्न े, आय लस.लस. गने कामि २० प्रलतशत जनसहबालगता 
घ. कारोऩिे गने कामि १५  प्रलतशत जनसहबालगता 
ङ. लभक्षश्रत कामिको हकभा रागत अङ्कको आधायभा औसत प्रलतशत कामभ गरयनेछ। 

 १५ राख बन्दा भालथका िडा तथा नगयस्तरयम मोजनाहरू टेण्डय प्रवक्रमाफाट लनभािण गनि 
प्राथलभकता द्ददने नीलत लरईने छ ।  
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 मोजना कामािन्िमनको क्मारेण्डय  तमाय गयी सोही क्मारेण्डयको आधायभा मोजना तथा 
कामिक्रभहरू कामािन्िमन गरयनेछ। 

 मोजना अनगुभन  प्रवक्रमाभा उऩबोिा राबग्राही, टोरफासी य सञ्चायकभॉराई सभेत सहबागी 
गयाउन ेनीलत लरईने छ । 

३१. आिासीम ऺेिका लनजी आिासीम बिन भहानगयरे लनधािरयत गयेको ढाॉचा अनसुाय लनभािण गने 
बएभा िडा तहफाटै अक्षन्तभ चयण फाहेकका कामिहरूको क्रभश् अनभुलत द्ददने व्मिस्था लभरा ईन े
छ। 

३२. व्मिसावमक बिनहरू लनभािण गदाि नगयका लनलभित सॊयचनाभा ऩगु्नसक्ने ऺलत य भभित गदाि 
राग्ने रागत य  जथाबािी लनभािण साभग्री याख्दा हनुसक्ने अियोधराई लनमभन गनि न्मूनतभ  
रू.५/- प्रलत िगिवपटका दयरे हनुे यकभ ऩूिि स्िीकृलत द्ददने सभमभा नै धयौटी लरने व्मिस्था 
गरयनेछ।मो व्मिस्था  भूर सडकभा फने्न व्मिसावमक िा आिासीम बिनहरूको हकभा सभेत 
रागू गरयने छ। साििजलनक सॊयचनाभा ऺलत ऩमुािएभा धयौटीफाट नै कट्टा गने व्मिस्था गरयने छ 
य प्राविलधकको प्रलतिेदनका आधायभा धयौटी यकभ वपताि गरयने छ । 

३३. व्मिसावमक बिनहरु लनभािण गदाि  ऩावकि ङ्गको व्मिस्था नबई घयनक्सा स्िीकृत नगने  नीलत 
प्रबािकायीरुऩभा कामािन्िमन गरयनेछ। 

३४. सडकभा लनभािण साभग्री जथाबािी याख्न ेप्रिकृ्षिराई लनरुत्सावहत गनि जरयिाना गरयनेछ । 

३५. शहयका भखु्म भखु्म चौकको स्तयोन्नलत  गरयनेछ । सडक सशुासन कामिक्रभ अन्तगित 
आिश्मक सॊयचना लनभािण गयी सौन्दमिकयण गरयनेछ । 

३६. सडकभा राग्ने हाट फजायराई ऩामक ऩने स्थानभा जग्गा तथा ऩूिािधायको व्मिस्था गयी 
स्थानान्तयण गरयनेछ । 

३७. व्मिक्षस्थत आिासी ऺेि य शहयी ऩूिािधाय विकासकारालग ल्माण्ड ऩलुरङ्ग गयी जग्गा विकास 
कामिक्रभराई लनयन्तयता द्ददईनेछ । 

 

 

 

 

ग) आलथिक विकास तथा याजश्व ऩरयचारन नीलत ्

क. कृवर्, ऩशऩुॊऺी तथा सहकायी नीलत ्
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 भहानगयका विलबन्न ऺेिको बू -िनोट अिक्षस्थलत , कृवर् मोग्म जलभनको उऩरब्धता य सहयी 
विकासको अिस्था , कृवर्भा सॊरग्न जनसॊख्माको सहबालगताको आधायभा कृवर् तथा ऩशऩुॊऺी 
ऩारनको एकीकृत विकासका रालग सघन कृवर् प्रसाय ऺेि लनधाियण गरयनेछ । 

 कृवर् तथा ऩशऩुॊऺी ऩारनराई लनिािहभखुी बन्दा व्मिसावमक फनाउन आधलुनक प्रविलध य 
क्षशक्षऺत मिुाहरुराई उत्प्ररेयत गरयनेछ ।  

 तयकायी तथा परपूर खेतीभा यसामलनक भरको प्रमोगराई क्रभश् लनरुत्सावहत गदै 
अगािलनक उत्ऩादन य प्रमोगराई प्रिधिन गरयनेछ ।  

 कृवर्जन्म उऩजको व्मिसामभा विचौलरमाफाट हनुे भूल्म अऩचरनराई लनमभन गनि उत्ऩादन 
रागत य थोक तथा खरुा भूल्म विश्लरे्ण गयी कृर्कराई उऩमिु फजायभूल्म प्राप्त हनुे 
सलुनक्षश्चतता प्रदान गरयनेछ ।  

 कृवर् ऺेिभा आधलुनक प्रविलधको प्रमोगराई प्रोत्साहन गदै थऩ योजगायीका अिसयहरु लसजिना 
गरयनेछ ।  

 उत्ऩादन य फजायप्रणारीको अन्तय सम्िन्धराई सहकायीको भाध्मभफाट व्मिक्षस्थत गरयनेछ । 
सघन कृवर् ऺेिभा कृवर् सडक , विद्यतुीकयण , सॊकरन केन्र तथा अन्म ऩूिािधायहरु लनभािण 
गरयनेछ । 

 कृवर् तथा ऩशऩुॊऺी व्मिसामभा सॊरग्न व्मक्षिहरुको विियण अध्मािलधक गरयनेछ ।  

 भहानगयको स्िालभत्िभा यहेका कृवर्मोग्म जलभनको कृवर् कामिका रालग साििजलनक लनजी 
साझेदायीको भाध्मभफाट उऩमोग गने नीलत लरइने छ ।  

 कृवर् ऩशऩुॊऺी व्मिसामका रालग आिश्मक ऩने कच्चा ऩदाथि आऩूलतिकतािहरुको व्मिसाम 
लनमलभत अनगुभन गयी भूल्म तथा गणुस्तयको लनमभन गरयनेछ । 

 छाडा ऩशकुो लनमन्िण गनि काञ्जी हाउस , साभदुावमक कुकुय , सुॉगयु याख्न ेउऩमिु सॊयचना 
लनभािण गरयनेछ ।  

 खलु्रा ऺेिभा ऩश ुिधगने कामिराई लनमन्िण गयी व्मिक्षस्थत ऩश ुिधशाराको 
लनभािणकामिराई तीव्रता द्ददइनेछ ।  

 सहकारयताको भाध्मभफाट ऩुॉजी ऩरयचारन गयी योजगायी लसजिना गदै गरयिी न्मूलनकयण गने 
नीलतराई लनयन्तयता द्ददइने छ ।  

 सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको दताि , निीकयण य लनमभनराई प्रबािकायी फनाउन लनमलभत 
अनगुभन य सऩुयीिेऺण गरयनेछ ।  
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 सफै सहकायीहरुको विियण Software प्रणारीभा प्रविवष्ट गरयनेछ । सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको 
ऺभता अलबिवृद्ध गरयनेछ ।  

 सॊबाव्मता अध्ममन गयी सहकायीहरुको भजिय गनि प्रवक्रमा अगालड फढाइने छ । 

 कृवर्मोग्म जभीन एक िर्िबन्दा ज्मादा फाॉझो याख्न ेजग्गाधनीराई राग्ने बलूभकय (भारऩोत) 
भा थऩ प्रलतिर्ि २५% का दयरे अलतरयि जरयिाना गरयनेछ ।  

ख. उद्योग तथा ऩमिटन नीलत ्

 उद्योग व्मिसाम दताि , निीकयण , ठाउॉसायी , नाभसायी रगामतका प्रशासलनक प्रवक्रमाराई 
प्रविलधभैिी फनाई सयलरकृत गरयनेछ ।  

 सम्ऩूणि स्िदेशी कच्चा ऩदाथि प्रमोग गयी स्थाऩना हनुे रघ ुतथा भझौरा उद्योग सॊचारन हनुे 
स्थानसम्भका सडक ऩूिािधाय , विद्यतुीकयण लनभािणराई प्राथलभकताभा याक्षखनेछ  य मस्ता 
उद्योगहरुराई कय छूट द्ददने नीलत लरईने छ । 

 भहानगय ऺेिको उऩमिु साििजलनक , ऐरानी , ऩलति जग्गा ऩवहचान गयी "भहानगय उद्यभ 
ग्राभको" रुऩभा विकास गने नीलत लरइनेछ । 

 आन्तरयक योजगायी लसजिना ऺभताका आधायभा उद्योगहरूराई कय छुट सवुिधा द्ददइने छ ।  

 वियाटनगयका स्थानीम उत्ऩादनहरुको  भहानगयरे आफ्ना प्रकाशन तथा िेिसाईटहरु श्रव्म-
दृश्म साभग्री लनभािणको भाध्मभफाट लन्शलु्क ब्राक्षन्डङ्ग /प्रिद्धिन गनेछ ।  

 स्थानीम उत्ऩादनको प्रमोगराई अलधकतभ उऩमोग गने नीलत लरइने छ ।  

 उद्यभशीरता विकास य ऺभता अलबिवृद्धका रालग मिुा रक्षऺत तालरभ , अलबभकु्षखकयण 
कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ ।  

 भहानगयको सभग्र विकासभा उद्योग िाक्षणज्म ऺेिराई क्षजम्भेिाय साझेदायको रुऩभा सहकामि 
गदै जाने नीलत लरइने छ । 

 मस क्षजल्राभा जन्भथरो तथा कभिथरो यही देशको प्रधानभन्िी हनु ुबएका ऩूिि 
प्रधानभन्िीहरुको सम्भानभा प्रधानभन्िी स्भलृत ऩाकि  लनभािणको कामि मसै आ.ि.फाट अगाडी 
फढाईने छ ।    

 औद्योलगक प्रदशिनी स्थरको लनभािण कामिराई अगालड फढाइनेछ ।  

 भहानगय ऺेिभा नमाॉ ऩमिटन ऩूिािधायहरुको विकास गनि सम्बाव्मता अध्ममन गरयनेछ ।  
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 ग्राभीण ऺेि , नदी तटीम ऺेिराई ऩमिटन प्रिधिनका रालग उऩमोग गरयनेछ । होभ स्टे 
सञ्चारन गनि चाहेभा तालरभ तथा सडक , विद्यतु रगामतका ऩूिािधाय लनभािणभा सहमोग गने 
नीलत लरइने छ । 

 वियाटनगयराई शैक्षऺक तथा क्षचवकत्सा ऩमिटन केन्रको रुऩभा विकास गनि सयोकायिाराको 
साझेदायीभा प्रिधिनात्भक कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

ग. याजस्ि ऩरयचारन नीलत  ्

 आन्तरयक आम य याजस्ि न्मून हुॉदा विकास लनभािणका कामि य स्रोत ऩरयचारनभा ऩनि जाने 
नकयात्भक प्रबािराई भध्मनजय गदै आगाभी ३ िर्िको अिधीराई याजस्ि अलबिवृद्ध 
अलबमान िर्िको रुऩभा प्रस्ताि गयेको छु । कय अलबिवृद्धका रालग कय  सबेऺकहरु 
ऩरयचारन,कय क्षशविय तथा कय क्षक्रलनक सञ्चारन  य व्मिसावमक बिन तथा सॊयचनाहरु 
लनभािण गयी हारको याजस्ि ऩरयचारनको आकायराई दोव्िय फनाउने रक्ष्म लरई  
अलबमानात्भक कामिक्रभहरु सन्चारन गरयने छ । 

 कयका दयहरुराई सभमानकूुर य िैऻालनक फनाई कयको दामयाभा नसभेवटएका व्मिसाम य 
कायोिायहरुराई लनमभन गरयनेछ । 

 कय सॊकरन प्रणारी य याजस्ि प्रशासनसॉग सम्िक्षन्धत शाखाभा कामियत कभिचायीहरुको 
ऺभता िवृद्ध गरयने छ । 

 फैवङ्कङ्ग सॊस्थाहरुसॉग सभन्िम गयी घयफाटै व्मिसाम दताि निीकयण य कय लतनि सक्ने 
अनराईन ऩोटिरको विकास गरयने छ ।कय प्रणारीभा यहेका सभस्मा अध्ममन गयी सभग्र 
याजस्ि अलबिवृद्ध गनि कामिमोजना तमाय गरय कामािन्िमन गरयनेछ । 

 याजस्ि छरी तथा चहुािट लनमन्िणकारालग सूचना सॊकरनको प्रबािकायी सॊमन्ि स्थाऩना 
गयी ऩरयचारन गरयनेछ । 

  हाटफजायहरुको व्मिस्थाऩन सहज फनाउदै मस ऺेिको कय मोगदान सलुनक्षश्चत गरयने छ। 

 फैंक तथा वििीम रगामत अन्म सॊस्थाहरुको सॊस्थागत साभाक्षजक उियदावमत्िको उऩमोग 
गरयने छ।  

घ. िाताियण प्रिद्धिन, सयसपाई तथा विऩद व्मिस्थाऩन सम्फन्धी नीलत: 

 वियाटनगय भहानगय ऺेिभा आगाभी १० िर्ि  लबिभा हरयमारी तथा िन ऺेि थऩ १०% 
ऩमुाियइने छ । 
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 भहानगय हरयमारी प्रिद्धिन अलबमान  अन्तगित सडक वकनाया हरयमारी, विद्यारम हरयमारी, 
औद्योलगक करयडोय हरयमारी, नदी तटीम ऺेि हरयमारी कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

 भहानगय ऺेिभा लनभािण हनुे सडकहरूको मोजना/ऩरयमोजना स्िीकृलतको चयणभा नै अलनिामि 
िृऺ ायोऩणराई न्मूनतभ ऩूििशति कामभ गरयनेछ । ऩयुाना सडकहरूभा उऩमिु आकायका 
गभराभा िृऺ ायोऩण गरयनेछ । 

 िय, वऩऩर, सभी, चन्दन रगामतका रूख योऩी चौताया/विश्राभस्थर लनभािण गनेराई प्रोत्साहन 
स्िरुऩ आलथिक तथा प्राविलधक सहमोग उऩरब्ध गयाइने छ । 

 लसॊक्षघमा नदी शवुद्धकयण अलबमान अन्तगित साप्तावहक सपाई, पोहोय सङ्करन व्मिस्थाऩन, नदी 
कटान लनमन्िण य िृऺ ायोऩण कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

 भहानगय हरयमारी प्रिद्धिन अलबमानभा सहमोग ऩगु्ने गयी लनजी तथा साभदुावमक ऺेिरे नसियी 
सञ्चारन गनि चाहेभा जग्गा उऩरब्ध गयाइने छ । 

 बलूभगत जरस्रोत बण्डाय सॊयऺण तथा ऩनुिलसॊक्षचत (रयचाजि) गयी याख्न  घय बिन तथा अन्म 
सॊयचना लनभािण गदाि न्मूनतभ १० प्रलतशत बाग आय लस लस नगयी खु ल्रा याख्नऩुने नीलतराई 
कडाइका साथ मसै आ.ि. देक्षख कामािन्िमनभा ल्माइनेछ । 

 सफै आिासीम तथा व्मिसावमक घय, उद्योग, सॊघ-सॊस्था, कामािरमराई सपाई सदस्मता 
अलनिामि गरयनेछ । 

 नगय ऺेिलबि सयसपाईको कामिराई थऩ व्मिक्षस्थत य प्रबािकायी फनाउन सभूदामभा 
आधारयत पोहय सॊकरन तथा व्मिस्थाऩन गने कामिराई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

 टोर सॊगठन, सभूह, सहकायी तथा नगयको साझेदायीभा "५०/५० डस्टविन कामिक्रभ"  
(50/50 Dustbin )सञ्चारन गरयनेछ । 

 अस्ऩतारजन्म पोहयभैरा व्मिस्थाऩन गनि सम्फक्षन्धत ऺेिराई ऩूणि रुऩरे क्षजम्भेिाय 
फनाईनेछ। 

 सूतॉजन्म ऩदाथि, गटु्खा, खैनी रगामत सानो सानो प्रावष्टक प्मावकङफाट उत्सक्षजित 
प्रावष्टकजन्म पोहोय सपाई अलबमान य भानि स्िास््मभा चनुौलत फन्दै गएको हुॉदा मस्ता 
साभग्रीहरूको प्रमोगराई लनरुत्सावहत गने नीलत लरइने छ । नगय ऺेिराई प्रावष्टक 
झोराभूि फनाउने अलबमानराई लनयन्तयता द्ददइनेछ । 

 व्मिसावमक रुऩभा गरयने ऩशू तथा ऩॊछी ऩारनको हकभा नगयऩालरकाफाट अलनिामि अनभुलत 
लरनऩुने व्मिस्थाराई थऩ कडाईका साथ राग ुगरयनेछ । 
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 भखु्म शहय तथा आिासीम ऺेिभा हाडििेमय , ठूरा ठूरा गोदाभ घय , किाडी सॊकरन केन्र , 
फधशारा, भानि स्िास््मभा प्रत्मऺ असय ऩने यासामलनक ऩदाथि , दगुिन्ध तथा अत्मलधक 
पोहोय उत्सजिन गने व्मिसाम िा उद्योग , ध्िनी प्रदरु्ण गने कायखानाहरुको काननु तथा 
कामिवििलध लनभािण गयी लनमभन गरयने छ ।लनलभित य हार सन्चारनभा यहेका मस प्रकृलतका 
व्मिसामहरु तोवकएको ऺेिभा स्थानान्तयण गयेभा व्मिसाम कयभा छुट द्ददने नीलत लरईने 
छ। 

 भहानगय लबिका लनलभित सडकहरुभा साईकर रेन फनाउन सम्बाव्मता अध्ममन गरयने छ। 
 जथाबािी पोहोय गनेराई काननु अनसुाय तत्कार कायिाही य जरयिाना गने व्मिस्था 

लभराईने छ।  मसका रालग नगय सपाई यऺकहरु ऩरयचारन गरयने छ । मस कामिभा 
साभाक्षजक सन्जार य CCTV को प्रमोगराई प्रबािकायी फनाईने छ।  पोहोय गनेको सूचना 
प्रभाण सवहत द्ददने व्मक्षिराई जरयिाना फाऩतको २५ प्रलतशत यकभ प्रोत्साहन स्िरुऩ 
उऩरव्ध गयाईने छ ।  

 भानि स्िास््मभा गक्षम्बय असय गने गन्धे झाय  रगामत अन्म झायहरु  नष्ट गने अलबमान 
सन्चारन गरयने छ। 

 नगय तथा िडा स्तरयम विऩ द व्मिस्थाऩन सलभलतराई विऩ द व्मिस्थाऩन मोजना तजुिभा तथा 
ऩूिि तमायी य विऩदको सभमभा गनुिऩने काभका रालग सशि एिॊ सऺभ फनाउॉदै रलगनेछ । 
साथै भहानगयसॉग लसभाना जोलडएका स्थानीम तहहरूसॉग सभन्िम गयी अन्तय स्थानीम तह 
विऩद व्मिस्थाऩन सलभलत फनाउन आिश्मक ऩहर गरयनेछ । 

 उच्च विऩद जोक्षखभ सम्बाव्म ऺेिका फस्ती तथा सभदुामको ऩारयिारयक रगत अद्यािलधक 
गरयनेछ। 

ङ. उऩबोिा वहत सॊयऺण एिॊ फजाय अनगुभन सम्िक्षन्ध नीलत ्

 उऩबोिा वहत सॊयऺणका रालग फजाय अनगुभन लनदेक्षशका फभोक्षजभ लनमलभत फजाय अनगुभन 
गरयने कामिराई लनयन्तयता द्ददइनेछ ।  

 नगयिासीहरुराई ऩामक ऩने गयी दैलनक उऩबोगका गणुस्तरयम साभानहरु विक्री वितयण गनि 
सूऩथ भूल्मका ऩसर स्थाऩना गनि सम्िक्षन्धत लनकामहरुसॊग सभन्िम गरयनेछ । 
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 जनकल्माणकायी सूचना एिॊ उऩबोिा वहत सम्िन्धी सूचना प्रशारयत गने ÷गयाईनेछ य सोको 
रालग सञ्चायभाध्मभराई प्रोत्साहन स्िरुऩ अनदुान उऩरब्ध गयाइने कामिराई लनयन्तयता 
द्ददइनेछ । 

च. साभाक्षजक विकास सम्िक्षन्ध नीलत: 

अ. शैक्षऺक  नीलत २०७६।०७७ 

१. नगयभा क्षशऺाको मोजनाफद्ध विकास गनि  आिलधक नगय क्षशऺा मोजना फना ई 
कामािन्िमनभा ल्माइने छ ।  

२. क्षशऺा भानि विकासको भूर ऩूिािधाय य सूचक सभेत यहेकारे भहानगयको दीगो विकासका 
रालग गणुस्तरयम क्षशऺा  उऩरब्ध गयाइनेछ । अलनिामि आधायबतू क्षशऺाको नीलतराई 
कामािन्िमन गरयनेछ । 

३. फारविकास क्षशऺाराइ साभाक्षजकीकयणको ऩूिािधाय तथा विद्यारम क्षशऺाको तमायीका रुऩभा 
विकास गरयनेछ । 

४. विद्यारमको बौलतक , शैक्षऺक, व्मािस्थाऩकीम विकासका रालग न्मूनतभ भाऩदण्ड लनभािण गयी 
क्रभागत रुऩभा ३ िर्ि लबिभा सफै साभदुावमक विद्यारमहरूको स्तयोन्नलत गरयनेछ ।  

५. अॊग्रजेी भाध्मभफाट क्षशऺण लसकाइको व्मिस्थाऩन गनि विद्यारमहरुराई प्रोत्साहन गरयने छ । 

६. प्राथलभकतहको अन्त्मभा य आधायबतू तहको अन्त्मभा लसकाइको स्तय  भाऩनको रुऩ भा 
नगयस्तयीम  ऩरयऺा सञ्चारन गरयने छ । 

७. विद्यारमभा खेरकुद विकास य अलतरयि वक्रमाकराऩका भाध्मभफाट अनशुासनको विकास 
गदै विद्याथॉको फहआुमालभक प्रलतबाको विकास गरयनेछ ।  

८. स्थानीम ऩाठ्यक्रभ विकास गयी कामािन्िमनभा ल्माइने छ जसभा स्थानीम ऐलतहालसक  तथा 
सॊस्कृलतक ऩवहचान, धभि, करा, सॊस्कृत, बार्ा तथा बेर्बूर्ा, ऩमिटन, तथा िाताियण विकास 
य प्रकोऩ व्मिस्थाऩन नैलतक क्षशऺा ,व्मिहाय  ,कुशर अनशुासन  जस्ता विर्मभा जोड 
द्ददइनेछ ।  

९. धालभिक प्रकृतीका क्षशऺारमहरु गरुुकुर ,  भदयसा,  गमु्फा आद्ददराई शैक्षऺक भूरप्रिाहभा 
सभाहीकयण गनि बौलतक शैक्षऺक य व्मिस्थाऩनभा सधुाय , आिश्मक विकास य सॊयऺणभा 
जोड द्ददइनेछ ।  
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१०. नगयभा केवह नभूना विद्यारम य प्रत्मेक िडाभा एक एक नेततृ्ि विद्यारमको विकासभा 
जोड द्ददइने छ । 

११. क्षशऺकहरुको ऩेशागत विकास तथा दऺता विकासका रालग आिश्मक तालरभ ,  गोष्ठी, 
अलबभकु्षखकयण, अनसुन्धान, शैक्षऺक भ्रभण  आद्ददको प्रिन्ध गरयने छ । 

१२. आिलधक रुऩभा विद्यारमभा नै विद्याथॉको स्िास्थ ऩरयऺण गने प्रिन्ध लभराइ विद्याथॉको 
विद्यारमभा लनमलभतताभा सधुाय गरयने छ । 

१३. अलत विऩन्न विद्याथॉका रागी  कऺाभा लनमलभता गयाइ लसकाइ ऩूया गनि कऺा १ –५  
सम्भ वटवपन खाजाको प्रिन्ध गरयने छ । 

१४. भहानगरयम ऩसु्तकारम य अलबरेखारम स्थाऩना गरयने छ । 

१५. सेिा लनितृ य कामियत  विर्मगत विऻ क्षशऺकहरुको योष्टय तमाय गरय आिश्मकता अनसुाय 
विद्यारमहरुभा ऩरयचारन गरयने छ । 

१६. Meet Your Mayor (MYM), Know Your Government" भेमयसॉग बेट तथा स्थानीम 
शासन फाये जानकायी कामिक्रभ सॊचारन गयी विद्याथॉ य जनप्रलतलनलधिीच आिलधक रुऩभा 
अन्तयवक्रमा गरयनेछ । 

१७. आफ्नो आिास  ऩामक विद्यारमभा नै कऺा ५ सम्भ अध्ममन गनुिऩने व्मिस्थाराई 
प्रोत्साहन गरयनेछ । 

१८. सिै क्षशऺण सॊस्थाको नक्साॊकनका आधायभा विद्यारम खोल्ने , गाभ्ने, ठाउॉसायी गने तथा 
फन्द गने व्मिस्था गरयने छ।  

१९. क्षशऺकहरुको भलु्माॊकन प्रणारीराई सूचकभा आधारयत फनाइ याम्रो कामिगने दऺ 
क्षशऺकराई "भहानगय क्षशऺक " सम्भानको रुऩभा  ऩयुस्कृत गरयने छ । 

२०. सॊस्थागत विद्यारमहरुको िलगिकयण  गयी व्मिहारयक तथा िैऻानीक शलु्क प्रणारी राग ु
गरयने छ । 

२१. "भामा जन्भबलूभको, कतिव्म नेऩारीको" कामिक्रभ अन्तगित साविक लफयाटनगय जन्भस्थर 
बई हार देश विदेशभा यही विलबन्न ऩेशा व्मिसाम गरययहन ुबएका ईच्छुक भहानबुािहरु 
य भहानगयको साझेदायीभा न्मूनतभ ५ िटा आधायबतू विद्यारमहरुको सूचना प्रविलध , 

बौलतक ऩूिािधाय सधुायका कामिक्रभ सन्चारन गरयने छ ।  मसका रालग भहानगय य 
विलबन्न शहयहरुभा BIRATNAGAR DIASPORA Focal Desk/FOCAL PERSON/Ambassador of 

Biratnagar विकास गरयने छ । website तथा social network हरुका भाध्मभफाट 
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विश्वबयीका वियाटनगयफासीहरुराई  "ONE BIRATNAGARIAN" बने्न नायाका साथ एउटै 
सिुभा जोलडने छ । सहमोगदाताहरुको जीिनक्षचि (Biography)  सवहतको जानकायी 
प्रकाशन गयी सम्भान गरयने छ । 

२२. विद्यारमको EMIS अध्मािलधक गरय शैक्षऺक त्माॊक व्मिक्षस्थत गरयने छ । 

आ .  मिुा विकास नीलत 

१. नगय मिुा विकास सलभलत गठन गयी सयोकायिारहरुको सहबागीताभा भहानगय मिुा विकास 
नीलत लनभािण गयी कामािन्िमन गरयनछे । 

२. मिुा सूचना तथा योजगाय केन्रको व्मिस्था गरयने छ  । 

३. मिुाहरुका रालग प्रस्तािना छनौटका आधायभा नेततृ्ि विकास  ,ऩयाभशि तथा ऺभता अलबिवृद्ध 
रगामत भोवटबेशनर कामिक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ । 

४. दवु्मिसनफाट सचेत यहन मिुा तथा विद्याथॉहरुका रालग सचेतनाभूरक कामिक्रभ सॊचारन 
गरयनेछ । 

५. हयेक िडाभा एक एक मथु क्रफ गठन य नगयस्तयी म मिुा सॊजार गठन गयी  स्िमम्सेिक 
ऩरयचारन कामिक्रभ (मिुाहरुराई साभाक्षजक ऩरयितिन य सॉस्कृलतको सॊयऺणभा जोड्ने ) 
सञ्चारन गरयनेछ । 

६. मिुा उद्यभी विकास कामिक्रभ सॊचारन गरयने छ । 

इ. खेरकुद विकास नीलत  

 नगय खेरकुद विकास सलभलत गठन गयी सयोकायिारहरुको सहबागीताभा भहानगय खेरकुद 
नीलत लनभािण गरयनेछ । ५ िर्िको अिलधभा कामािन्िमन हनुे गयी खेर ऺेि विकास यणनीलत 
२०७६ तजुिभा गयी रागू गरयनेछ। 

 स्ऩोट्सि क्मारेण्डय तमाय गयी विलबन्न खेरकुद कामिक्रभहरू आमोजना गरयनेछ । 

 विलबन्न खेर विकासका रालग आिश्मक सॊख्माभा खेर  प्रक्षशऺक विकास गयी विलबन्न 
इबेण्टका छोटो अिधीका तालरभ सॊचारन गरयनेछ । खेर विद्यारम स्थाऩना गनि सम्बाव्मता 
अध्ममन गरयनेछ । 

 "भेमय कऩ वक्रकेट प्रलतमोलगता" सॊचारन गरयनेछ । 

 भेमय कऩ भीनी ओरम्ऩीक खेरकुद कामिक्रभ  सॊचारन गरयनेछ । 

 उऩभेमय कऩ भवहरा कयाते प्रलतमोलगता सञ्चारन गरयनेछ । 
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 िडास्तरयम िडाध्मऺ कऩ खेरकुद प्रलतमोलगता सञ्चारन गरयनेछ । 

 भोयङ क्षजल्राभा आमोजना हनुे पुटफर टुनािभेन्ट (वियाट गोल्डकऩ)  सॊचारन गनि आिश्मक 
सहमोग गरयने छ । 

ई. रैवङ्गक सभानता य साभाक्षजक सभािेशीकयण सम्िक्षन्ध नीलत 

 भहानगयको सम्ऩणुि विकास प्रवक्रमाराई साभाक्षजक  तथा रैंङ्गीक सभािेशीकयण नीलत अनसुाय 
सञ्चारन गरयनेछ । 

 भवहरा, फारफालरका, दलरत, आद्ददिासी जनजालत , भधेशी, भकु्षस्रभ, उत्ऩीलडत, विऩन्न िगि, अऩाङ्ग 
तथा वऩछलडएका ऺेिको सभग्र विकासराई प्राथलभकताभा याक्षखनेछ । 

 भवहरा, फारफालरका, आद्ददफासी जनजालत, भानि अलधकायरगामतका ऺेिभा नेऩाररे अनभुोदन 
गयेका सॊमिु याष्डसॊघ तथा अन्तयािवष्डम घोर्णाका प्रािधानहरु प्रबािकायी रुऩभा कामािन्िमन 
गनि अलबप्ररेयत गरयनेछ । 

 फारभैिी स्थानीम शासन स्थाऩनाका रालग घोवर्त फारनगयराई थऩ दीगो य प्रबािकायी 
फनाउदै रलगनेछ । 

 दाईजो प्रथा , फार लफफाह , भवहरा वहॊसा य छूिाछूत प्रथाराई लनरुत्सावहत गनि 
सयोकायफाराहरुको सभन्िमभा प्रबािकायी कामिक्रभहरु सॊचारन गदै रलगनेछ । 

 भहानगयलबि फसोफास गने भवहराहरुको ऺभता अलबफवृद्ध तथा सीऩभूरक योजगायउन्भूख 
कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ।  

 "छोयी फचाऊॉ , छोयी ऩढाऊॉ " उऩप्रभूख प्रोत्साहन कामिक्रभ अन्तगित दोस्रो सन्तान ऩलन छोयी 
जन्भाउने आभाराई प्रोत्साहन स्िरुऩ बिा उऩरव्ध गयाउने कामिराई लनयन्तयता द्ददईनेछ । 

 "उऩभेमयसॉग वकशोयी" कामिक्रभ अन्तगित वकशोयीहरूराई आत्भयऺा तालरभ प्रदान गरयनेछ।  
 जेष्ठ नागरयक , एकर भवहरा , अऩाङ्गता बएकाहरुरे ऩाउॉदै आएको साभाक्षजक सूयऺा बिा 

वितयण प्रकृमाराई सहज÷सयर ऩारयनेछ । 

 एकर भवहरा, विधिा तथा अऩाङ्गता बएका (यातो य नीरो काडि) व्मक्षिहरूराई आिासीम 
घयनक्सा ऩास दस्तयुभा १०% छुट द्ददइनेछ । 

 ८४ िर्ि भालथका जेष्ठ नागरयकहरुराई सम्भान स्िरुऩ भहानगयऩालरकाको आन्तरयक 
श्रोतफाट प्रोत्साहनबिा स्िरुऩ भालसक यकभ उऩरव्ध गयाइने कामिराई लनयन्तयता द्ददईने । 
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 आद्ददिासी, जनजाती, भधेसी, थारु, भकु्षस्रभ, दलरत, अल्ऩसॊख्मक फगिहरुको ऺभता फवृद्ध एिॊ 
उलनहरुको बार्ा, धभि लरऩी, करा एिॊ सॊस्कृलत सॊयऺण तथा सम्िधिनभा विशेर् जोड द्ददईनेछ  

 वहॊसा वऩलडत भवहरा तथा ऩूरुर् , असहाम, लसभान्तकृत िगि , विऩन्न िगि , अऩाङ्गता बएका 
व्मक्षिहरुराई लन्शूल्क काननुी सेिा प्रदान गने कामिराई लनयन्तयता द्ददईनेछ । 

 भहानगयऩालरकारे भद्ददयाजन्म ऩसर, व्मिसावमक ईजाजत तथा विक्री वितयण द्ददने सम्िन्धभा 
लनदेक्षशका तमाय गयी सोको आधायभा लनमभन गरयनेछ । 

 नगय ऺेिलबि बएका धालभिक आस्थाका सॊयचनाहरुराई सॊयऺण सम्िधिन गने कामिराई 
लनयन्तयता द्ददईनेछ । 

 भहानगयको सवक्रमताभा यावष्डम सावहत्म सम्भेरन आमोजना गरयने य सफै याष्ड बार्ाभा उत्कृष्ट 
करा÷सावहत्म सजिक १÷१ जनाराई “वियाट सावहत्म सम्भान” प्रदान गरयनेछ । 

 २००७ सारका प्रजातन्ि सेनानीहरुराई सम्भान गने कामिराई लनयन्तयता द्ददईनेछ ।  
 भहानगयभा स्थामी फसोफास गयी २५ िर्िबन्दा फवढ सभमदेक्षख करा, सावहत्म, सङ्गीत ऺेिभा 

लनयन्तय मोगदान गयी कृलत/यचना/लसजिनाका भाध्मभफाट वियाटनगयको गयीभा य प्रलतष्ठाराई 
फढाउन मोगदान गने रब्ध प्रलतवष्ठत व्मक्षिहरूराई वियाटनगय गयीभा िकृ्षि (विद्वत िकृ्षि) 
स्िरुऩ भालसक रू.२,५००।० का दयरे आिश्मक कामिविलध फनाई सम्भान स्िरुऩ उऩरब्ध 
गयाइनेछ । 

 वियाटनगय ऺेिभा यहेका सफै जातजालत, धभि, सम्प्रदामको आस्थाको केन्रहरू भठ-भक्षन्दय, 
भक्षस्जद, गमु्फा, चचि, आद्ददको धालभिक तथा साॊस्कृलतक ििृक्षचि फनाइनेछ । 

 भकु्षस्रभ सभदुामको हज मािाभा सहमोग गरयनेछ । 

 अऩाङ्गता बएका व्मक्षिहरूका रालग सहमोगी साभग्रीको व्मिस्था गरयनेछ। 

 "उऩभेमय गवृहणी स्ियोजगाय कामिक्रभ" अन्तगित झोरा, खाद्यान्न बण्डाय, तयकायी खेती 
सञ्चारन गनि सहकायीभापि त अनदुान य उत्ऩाद्ददत िस्त ुतथा सेिाको फजारयकयण गनि सहमोग 
गरयनेछ । 

 असर नागरयक अलबमान   (Good Citizen Initiatives) अन्तगित विलबन्न ऺेिका 
व्मक्षित्िहरूराई सम्भान गरयनेछ । 

 भानि सॊशाधन विकास केन्र  स्थाऩना गयी लसऩ विकास तथा ऺभता अलबिवृद्ध सम्िन्धी 
तालरभहरु एकद्धाय प्रणारी भापि त सन्चारन गरयने छ । 
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 दक्षऺणी ऺेिराई रक्षऺत गयी ऩामक ऩने स्थानभा व्मिसावमक सीऩ विकास तथा तालरभ केन्र 
स्थाऩना कामि मसै आ.ि.भा अगाडी फढाइने छ।  

 विऩन्न य अलत विऩन्न ऩरयिायको त्माङ्क अद्यािलधक गरयनेछ। 

 Autism, Paralysis, भक्षस्तष्क ऩऺघात जस्ता शायीरयक, भानलसक अिस्था बएका व्मक्षिहरूको 
हेयचाह गनि स्थावऩत सॊस्थाहरूराई सञ्चारन सहमोग गरयनेछ । 

 साििजलनक मातामात सञ्चारनभा काभ गने चारक तथा भजदयुहरूका सन्तलतराई विद्यारम 
स्तयको क्षशऺाभा सहमोग गरयनेछ । 

उ. स्िास््म तथा जनसॊख्मा सम्फन्धी नीलत 

 गूणस्तयीम स्िास््म सेिा सफै नगयिासीहरुराई सहजरुऩभा ऩगु्ने गयी आधायबतु स्िास््म 
सेिा (भातकृ्षशश,ु ऩरयिाय स्िास््म, फार स्िास््म, ऩोर्ण, फवहयॊग सेिा, स्िास््म क्षशऺा आद्दद) 
लन्शूल्क रुऩभा उऩरब्ध गयाईने नीलतराई लनयन्तयता द्ददईनेछ । 

 सूक्षचकृत गणुस्तयीम लनशूल्क और्धी , उऩकयण य स्िास््म साभाग्रीको लनयन्तय आऩलुति य 
उऩमोगराई सूलनक्षश्चत गरयनेछ । 

 स्िास््म ऺेिको व्मिक्षस्थत तथा गूणस्तयीम विकासका रालग साििजलनक तथा लनजी ऺेिको 
तथा अन्म सॊघ सॊस्थाहरुसॊगको सहकामिराई थऩ प्रिद्धिन गरयनेछ । 

 हयेक िडाहरुभा शहयी स्िास््म सेिाराई थऩ सदुृवढकयण तथा विस्ताय गदै सोको रालग 
साधन श्रोत य दऺ जनशक्षिको व्मिस्थाऩन गदै रलगनेछ । 

 भहानगयऩालरका अन्तगित कामियत भ वहरा स्िास््म स्िमॊसेविकाहरूको उत्प्रयेणा  अलबिवृद्ध 
गरयनेछ ।  

 हार िडा नॊ . १५ क्षस्थत यहेको यानी प्राथलभक स्िास््म केन्र य िडा नॊ. १९ भा यहेको 
स्िास््म केन्रराई १५ शैय्माको अस्ऩताराई Safe birthing centre को रुपमा सॊचारनभा 
ल्माईनेछ । 

 लन्शूल्क भोलतमा लफन्दू (cataract) योगको उऩचाय ब्मिस्था गयी भोलतमा लफन्दूराई 
न्मूलनकयण गने कामिराई व्मिक्षस्थत गरयनेछ । 

 सयकायरे तोके फभोक्षजभ  नीक्षज अस्ऩतारहरुरे गरयि तथा विऩन्न व्मक्षिहरुको उऩचायका 
रालग काननुफभोक्षजभ तोवकएको  लन :शूल्क और्धी उऩचायको व्मिस्थाराई कडाइका साथ 
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ऩारना गयाइनेछ । अस्ऩतारफाट द्ददने लन:शूल्क सेिाहरूको विियण अलनिामि याख्न ेव्मिस्था 
लभराइनेछ। 

 "स्िस्थ भास,ु स्िस्थ जीिन" अन्तगित स्िस््म भास ुउऩरव्ध हनुे सलुनक्षश्चतता गरयनेछ । 

 लनजी तथा साभदुावमक स्िास््म केन्र, अस्ऩतारहरू तथा लनजी क्षक्रलनकहरूसॉगको सहकामिभा 
जेष्ठ नागरयक स्िास््म ऩयीऺण कामिक्रभ  तथा रक्षऺत सभदुामभा स्िास््म क्षशविय सञ्चारन 
गरयनेछ ।  

 नगयऺेिका विऩन्न िगिको स्िास््म उऩचाय सहमोगका रालग "भहानगय विऩन्न स्िास््म 
उऩचाय सहमोग कोर्" स्थाऩना गयी आिश्मक कामिविलध फनाई सञ्चारन गरयनेछ । 

 सयकायी तथा लनजी अस्ऩतार तथा क्षक्रलनकहरूरे प्रदान गने आधायबतू सेिाहरूको शूल्क 
लनमभन गरयनेछ । 

ऊ. सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ÷सॊस्था सम्िन्धी नीलत 

 नगय ऺेिलबि भहानगयऩालरकारे नगयिालसहरुको फहृिय वहतका रालग नीलत कामिक्रभ तमाय 
गयी फजेट विलनमोजन गयी कामिक्रभ सॊचारन गने हुॉदा अन्म सॊस्थारे सभेत त्मसै विर्मभा 
कामिक्रभ गदाि श्रोतको दरुुऩमोग य दोहोयोऩन हनुसक्ने बएकोरे कुनै  ऩलन सॊस्थारे कामिक्रभ 
सॊचारन गनुिऩूिि भहानगयऩालरकासॊग अलनिामि स्िीकृती लरनऩुने व्मिस्थाराई प्रबािकायी 
रुऩभा रागू गरयनेछ ।  

 भहानगय स्तरयम गैयसयकायी सॊस्थाहरुको प्रोपाईर तमाय गयी कामिविलधको आधायभा 
सभन्िम तथा सहकामि गरयनेछ ।  

 नगयऩालरका ऺेिलबि गठन बएका टोर विकास सॊस्था ÷िडा नागरयक भञ्च रगामत लफलबन्न 
सॊघ÷सॊस्थाहरुराई  साभाक्षजक , आलथिक एिॊ बौलतक विकासको ऺेिभा कामि गने 
नगयऩालरकाको सहमोगी सॊस्थाको रुऩभा सशक्षिकयण गने कामिराई लनयन्तयता द्ददईनेछ । 

 

 

 

 

 

आदयणीम दाजबुाई तथा द्दददीफवहनीहरू, 
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अि भ आगाभी आ.ि.२०७६/०७७ को रालग प्रस्तावित आम तथा व्ममको सॊक्षऺप्त विियण 
प्रस्ततु गनि अनभुलत चाहन्छु । 
नगयिासीहरुको विकास प्रलतको चाहना , दात ृलनकामहरुरे गयेको रगानीभा भहानगयऩालरकारे 
याख्न ुऩने म्माक्षचङ्ग पण्डको यकभराई व्मिस्थाऩन गनि आलथिक कद्दठनाईका फाफजु द आन्तरयक 
कयभा कुनै फवृद्ध नगयी कयको दामयाराई भाि पयावकरो ऩारयएको छ। 

नीलत तथा कामिक्रभहरुराई विर्मगत य ऺेिगत अिधायणा अनरुुऩ अक्षघ फढाउन गरयएको प्रमास 
फभोक्षजभ नगयको सभानऩुालतक विकास अलबमानराई भूतिरुऩ द्ददन विर्मगत सलभलत रगामत 
सयोकायिाराहरु सिैको सझुाि य सल्राह सभेतराई आधाय भानी आगाभी आ.ि. २०७६/०७७ 
का रालग भहानगयऩालरका तपि  रु.३ अयफ २९ कयोड ४९ राख १२ हजाय ५०० य भझौरा 
शहय एवककृत शहयी िाताियणीम सधुाय ऩरयमोजना  / ऺेिीम शहयी विकास ऩरयमोजना (STIUEIP 
/RUDP) तपि  रु.१ अिि ८२ कयोड ८१ राख ७८ हजाय गयी जम्भा रु.  ५ अयि १२ कयोड 
३० राख ९० हजाय ५०० को अनभुालनत आम व्ममको िजेट प्रस्ताि गयेको छु ।   

उल्रेक्षखत अनभुालनत यकभ भध्मे भहानगयऩालरकाको आन्तरयक श्रोतफाट रु.५९ कयोड ९८ 
राख १५ हजाय, याजश्व फाॉडपाॉटफाट रु.७२ कयोड ५९ राख ४३ हजाय ५००, सॊघीम य प्रदेश 
सयकाय वििीम सभालनकयण अनदुान रु.४७ कयोड ८४ राख ७० हजाय , सॊघीम सयकाय श्सति 
अनदुान विर्मगत कामािरम तपि  रु.५८ कयोड ८९ राख , नेऩार सयकाय सभऩूयक य विर्शे 
अनदुान रु.१२ कयोड ५० राख , सॊघीम सयकाय श्सति अनदुान रु.३९ कयोड ५० राख , 

फैदेक्षशक य अन्म सॊघ सॊस्था अनदुान रु.२ कयोड ३२ राख ४० हजाय , जनसहबागीतािाट रु.४ 
कयोड ३५ राख ४४ हजाय , नगय विकास कोर् ऋण सहमोग रु.११ कयोड ५० राख , साथै 
आन्तरयक आम फवृद्धफाट रु.२० कयोड सभेत जम्भा रु.३ अयि २९ कयोड ४९ राख १२ 
हजाय ५ सम आम आजिन हनुे गरय अनभुान गरयएको छ ।  

आ.ि. २०७६।०७७ भा विलनमोक्षजत कुर खचि रु.५ अयि १२ कयोड ३० राख ९० हजाय 
५ सम भध्मे नगयऩालरका तपि को प्रशासलनक खचिका रालग रु.६४ कयोड ९२ राख ७ हजाय 
विलनमोजन गरयएको छ । जनु यकभ कूर अनभुानको १९.७० प्रलतशत हनु आउछ , बौलतक 
ऩूिािधाय लनभािणका रागी (ऩरयमोजना फाहेक) रु.२ अिि ५ कयोड ३९ राख (६२.३४ प्रलतशत) , 

िाताियण तथा सयसपाई, विऩद व्मिस्थाऩन, सचुना तथा प्रविलध व्मिस्थाऩन, सहकायी व्मिस्थाऩन, 

ऩश ुस्िास््म व्मिस्थाऩन तथा कृवर् तथा ऩशऩुन्छी कामिक्रभका रालग रु.११ कयोड ८३ राख 
३८ हजाय (३.५९ प्रलतशत) , क्षशऺा, मिुा तथा खेरकुद , स्िास््म कामिक्रभका रागी रु. रु.१२ 
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कयोड ९५ राख ८७ हजाय ५ सम (३.९३ प्रलतशत) ,  य साभाक्षजक विकास , भवहरा तथा 
फारफालरका कामिक्रभका रालग रु.३४ कयोड ३८ राख ८० हजाय (१०.४४ प्रलतशत) 
विलनमोजन गरयएको छ ।   

 

अन्त्मभा, 
प्रभखु अलतलथ, विक्षशष्ट अलतलथ, अलतलथज्मूहरू रगामत उऩक्षस्थत सम्ऩणुि आदयणीम भहानबुािहरूभा 
हाद्ददिक आबाय व्मि गदिछु । 

जम नेऩार 


