नगयसबाका सबाध्मऺ भहोदम
प्रभुख अतततथज्मू,
विशिष्ट अतततथज्मू,
अतततथज्मूहरु,
नगय सबाकासम्ऩूणण सदस्मज्मूहरु,
सम्ऩूणण कभणचायी िगण,
ऩत्रकाय तभत्रहरु,
सॊ घीम रोकताशरत्रक गणतरत्रात्भक िासन व्मिस्थाको भाध्मभफाट रोकतरत्रका आधायबूत भूल्म
भारमताको सम्भान, भानि अतधकायको सॊ यऺण य सुिासन कामभ गनणका रातग दे िरे तरएको सभृद्ध नेऩार ,
सुखी नेऩारीको यावष्डम आकाॊऺाराई आत्भसाथ गदै रे टाङ नगयऩतरकारे तरएको
आधाय, कृवि ऩमणटन सवहतको ऩूिाणधाय

"रे टाङ नगय सभृवद्धको

" बन्ने ददघणकारीन सोच ऩूया गनेतपण प्रततिद्ध यही आ

. ि.

२०७८/०७९ को नीतत तथा कामणक्रभ य फजेट मस सम्भातनत नगयसबाभा प्रस्तुत गनण ऩाउॉदा गौयरिाशरित
भहसुस गये को छु । मस भहत्िऩूणण घतडभा नेऩारको यावष्डमता , अखण्डता, स्िाधीनता य रोकतरत्र प्रातिको
अतबमानभा नेतत्ृ ि प्रदान गने हाम्रा िीय ऩूखाण

, अभय सवहद तथा अग्रजहरुप्रतत उच्च सम्भान व्मक्त गदै

साभाशजक आतथणक रुऩारतयणभा उहाॉहरुरे ऩुमाणयउनु बएको मोगदानको स्भयण गनण चाहारछु ।
कोतबड-१९ फाट जीिन गुभाउनुहन
ु े सम्ऩूणण व्मशक्तहरुप्रतत हाददणक श्रद्धाञ्जरी व्मक्त गदै िोक सरति
ऩरयमािायजनप्रतत हा ददणक सभिेदना व्मक्त गदणछु । कोतबड

१९ फाट सॊ क्रतभत बई उऩचाययत सम्ऩूणण

नागरयकहरुभा िीघ्र स्िास््मराबको काभना गदणछु ।
रे टाङ नगयऩातरकाको निौं िाविणक नीतत तथा कामणक्रभ य फजेट प्रस्तुत गरययहॉदा सॊ विधानरे तोकेको
दावमत्िहरु ऩूया गनण प्रततिद्ध यही कोयोनाफाट नगयफासीको जीिन यऺा गनण य अथणतरत्रराई गततिीर फनाउन
नगयऩातरका शजम्भेिाय बै रातगयहने प्रततिद्धता व्मक्त गनण चाहरछु । विगतका ििणहरुको अथक प्रमासफाट
हातसर बएको उऩरशधधको आधायभा नगयको विकास य सभृवद्धको मात्राराई तीव्रता ददने भागणभा कोयोना
भहाभायी च ुनौती फन्न ऩुगेको छ । मस वििभ ऩरयस्थततभा सफै याजनीततक दर , जनप्रतततनतध, सॊ घ सॊ स्था य
नगयफासीको सहमोग य ऐक्मिद्धतारे ितणभान च ुनौतीको साभाना गनण सवकरछ बन्ने नगयऩातरकारे दृढ विश्वास
तरएको छ ।
जनताको नशजक एिॊ घयदै रोको सयकायको रुऩभा स्थावऩत रे टाङ नगय सयकाय नग यिासीका आिश्मकता य
सभस्माको ऩवहचान तथा प्रातथतभवककयण गयी कामाणरिमनको चयणभा यहेको छ बने नगयिासीका अऩेऺाको
व्मिस्थाऩनका रातग ऩतन उशिकै सजग छ । सॊ घीम सयकाय , प्रदे ि सयकायफाट प्राि य नगयको आरतरयक
आमश्रोतको रमामऩूणण य वििेकसम्भत ढॊ गफाट ऩरयचारनका रातग

उऩमुक्त नीतत , मोजना य कामणक्रभ तम

गरयएको छ । रे टाङ नगयऩातरकाको विकासको असरतुरनराई शचदै नगयको सभग्र विकास व्मिस्थाऩन, सेिा
प्रिाह य सुिासनको प्रत्माबुततका रातग नगयऩातरका सदा प्रततिद्ध यहेको व्महोया अिगत गयाउन चाहारछु ।
ू गने गयी ऩरयितणन,
स्थानीम सयकाय गठन बएको चौथो ििणभा आईऩुगेको छ । मस अितधभा जनतारे अनुबत
रुऩारतयण य विकासका कामणहरु बईयहेका छन् । तत्कारीन अिस्थाफाट फहुआमतभक विकासका ऩथभा
रे टाङ नगयऩातरका अशघ फवढयहेको कुया
आिश्मकता य अऩेऺाको तुरनाभा

मस सम्भातनत सबाभा याख्न चाहरछु ।नगयफासीका असीतभत

नगयराई प्राि श्रोत आपैभा ऩमाणि छै न तथावऩ उऩरधध श्रोतको

फुवद्धभताऩूणण ऩरयचारन य कामाणरिमन हाम्रो साभूवहक दावमत्ि यहेको कुया स्भयण गयाउन चाहरछु ।
सॊ विधानभा उशल्रशखत याज्मका तनदे िक तसद्धारत तथा नीततहरु , ददगो विकासको रक्ष्म , याजनीततक दरका
च ुनािी घोिणाऩत्रहरु, सम्भाननीम प्रधानभरत्रीज्मूरे जेष्ठ १४ गते याष्डका नाभभा गनुब
ण एको सम्फोधन , जेठ
१५ भा भाननीम अथणभरत्रीज्मूरे प्रस्तुत गनुण बएको आतथणक ििण ०७८।०७९ को फजेट फक्तव्म, प्रदे ि नॊ. १
को नीतत तथा कामणक्रभ , प्रदे ि सयकायरे आतथणक ििण ०७८।०७९ का रतग प्रस्तुत गये को फजेट फक्तव्म ,
सॊ घीम सयकायको १५ औ ॊ मोजना, प्रदे ि सयकायको प्रथभ आितधक मोजना , रे टाङ नगयऩातरकाको भौतरक
वििेिता, गत ििणहरुभा हातसर गये को अनुबि , नगयफासीको विकास प्रततको आकाॊऺा , याजनीततक दर य
नागरयक सभा जफाट प्राि सुझािहरुराई भध्मनजय गयी प्रस्तुत नीतत तथा कामणक्रभ तजुभ
ण ा गरयएको छ ।
कोतबड १९ को सॊ रत्रासको फािजुद फजेट तजुभ
ण ा ददग्दिणनका चयणहरु अफरम्िन गदै मस सम्भातनत सबाभा
आ. ि. २०७८।०७९ को िाविणक नीतत तथा कामणक्रभ य फजेट ऩारयत गयी कामाणरिमनभा रै

जाने उच्च

आत्भविश्वास तरएको छु ।
सबाध्मऺ भहोदम
तीनै तहको सयकाय एिभ् सफै सयोकायिारासॉगको सहकामण य सभरिमभा कोतबड-१९ फाट दे शखएको सॊ क्रभण
तनमरत्रण, योकथाभ य उऩचाय गयी नागरयकहरुको जीिन सहज फनाउन य आतथणक वक्रमाकराऩहरुराई
गततिीर फनाउन रे टाङ नगयऩातरका प्रततिद्ध छ ।
कोतबड १९ भहाभायीको मस वििभ ऩरयशस्थततभा मस नगयऩातरका तबत्र अग्रऩॊशिभा यहेय सेिा प्रिाह गने
शचवकत्सक, नसण, स्िास््मकभॉ, सुयऺाकभॉ, याजनीततक दर , नागरयक सभाज , ऩत्रकाय, उद्योगी, व्माऩायी,
िैशऺक सॊ स्था , शिऺक, सयसपाइकभॉ, एम्फुरेरस चारक य भहाभायी योकथाभ, तनमरत्रणभा खवटने सम्ऩूणण
कभणचायी तथा जनप्रतततनतधको उच्च प्रिॊसा गदै अत्मािश्मक फस्तुको आऩुततणराई सहज फनाउन मोगदान
गनुह
ण न
ु े सम्ऩूणण व्मशक्त तथा सॊ घ सॊ स्थाराई धरमिाद ददन चाहरछु । कोतबड- १९ सॊ क्रभण योकथाभ य
तनमरत्रणका रातग स्थानीम सयकायरे चारे का कदभभा ऩूणण साथ ददई सहमोग गनुह
ण न
ु े सॊ घीम तथा प्रदे ि
साॊसद, ऩूि ण जनप्रतततनतधज्मूहरु, नागरयक सभाज, सॊ घ सॊ स्था , सम्ऩूणण नगयफासी, आभा, फुफा, दददीफवहनी तथा
दाजुबाइहरुप्रतत हाददणक आबाय व्मक्त गदणछु ।

सबाध्मऺ भहोदम,
अफ भ आतथणक ििण २०७७।०७८ भा घोवित िाविणक नीतत तथा कामणक्रभ य फजेटफाट प्राि उऩरशधधहरुको
फाये भा सॊ ऺेऩभा चचाण गनण चाहारछु ।
असाय ७ गते सम्भको ऺेत्रगत फजेटको सतभऺा

तस.नॊ

िजेटका ऺेत्र

वितनमोशजत यकभ

असाय ७ सम्भको खचण

२६ कयोड ४८ राख

११ कयोड ५० राख २३ हजाय ६

२८ कयोड १७ राख

१६ कयोड ५० राख ९४ हजाय ८

५ कयोड ५७ राख १८

३ कयोड ३६ राख २९ हजाय ७

सुिासन तथा अरतय

५ कयोड ७९ राख २९

२ कयोड ३२ राख २३ हजाय ५

कामाणरम सॊ चारन

११ कयोड ६५ राख

८ कयोड ५७ राख ४७ हजाय ८

७७ कयोड ६७ राख

४२ कयोड २७ राख १९ हजाय ५

१ ऩुिाणधाय विकास
२ साभाशजक विकास
३ आतथणक विकास

४ सम्िशरधत ऺेत्र

५ तथा प्रिासतनक खचण
कुर जम्भा

१६ हजाय २ सम ७८
५२ हजाय २ सम ४०
हजाय

हजाय

१७ हजाय ३ सम

३२ हजाय ८ सम १०

खचण

प्रततित

सम ५६

४३.४४

सम १०
सम ५८

सम ३२

सम ४१
सम ९८

५८.६
६०.३६

४०.०९

७३.५९
५४.४२

चारु आ.ि. को असाय ७ गतेसम्भ जम्भा ५४.४२ प्रततित खचण बएको दे शखरछ । कततऩम मोजना सम्ऩन्न
बैसकेको य कततऩम अशरतभ चयणभा ऩुगेकोरे असाय भसारत सम्भ बुक्तानी हुॉदा रक्ष्म प्राि हुने दे शखरछ ।
रे टाङ नगयऩातरकारे कोतबड -१९ भहाभायी, योकथाभ, तनमरत्रण उऩचाय तथा अरम व्मिस्थाऩकीम काभहरु
गनण उऩरधध साधन स्रोतहरुको अतधकतभ ऩरयचारन गरययहेको छ। मततफेरा नमाॉ बेरयमरट सवहतको कोतबड१९ भहाभायी, योकथाभ य तनमरत्रणका रातग ऩवहचान , ऩयीऺण य उऩचाय तथा अरम व्मिस्थाऩकीम काभका
रातग नगयऩातरकारे सॊ मरत्रहरु ऩ रयचारन गरययहेको छ । कोतबडका तफयाभीहरुको उऩचायका रातग रे टाङ
क्माम्ऩसभा ५ फेडको कोतबड अस्थामी अस्ऩतार य १० फेडको आइसोरे सन केरर सञ्चारन गरयएको छ ।
कोतबड भहाभायीफाट तसशजणत प्रततकुर ऩरयशस्थततका फाफजुद नगयका गौयफका मोजनाका रुऩभा यहेका बुिा
खोरा ऩक्की ऩुर , िडा नॊ. ४ भा आधुतनक कृवि हाट फजाय तनभाणण , आधायबूत स्िास््म केररको बिन तनभाणण
जस्ता कामणहरु तीब्रगततभा बइयहेको छ। वितबन्न िडाभा सडक कारोऩत्रे

, िडा नॊ . २,४,५,६ य ९ भा

आधायबूत स्िास््म केररको बिन तनभाणण , िडा नॊ . ४ य िडा नॊ . ९ भा िडा प्रिासकीम बिन तनभाणणको
कामण सुचारु छ । ऩमणटन विकास य सम्ऩदा सॊ यऺण गनण याजायानी तारको सौरदमणकयण आमोजना ठे क्का
सम्झौता बई सकेको छ बने

१० िैंमाको अस्ऩतार तनभाणणको ठे क्का राग्ने अशरतभ प्रवक्रमाभा यहेको छ।

वितबन्न साना ठू रा मोजनाहरु तनयरतय रुऩभा सञ्चारनभा यहेको कुया सम्भातनत सबा सभऺ याख्न चाहारछु ।
चारु आतथणक ििणको जेठ भसारत सम्भ जम्भा ५ वकरोतभटय कारोऩत्रे गने कामण सम्ऩन्न गरयएको छ बने ६
वकरोतभटय ८ सम ३६ तभटय सडक ग्राबेर गरयएको छ । ऩहाडी बूबागभा ऩने िडा नॊ . १,७ य ८ भा
जम्भा ३१ वकरोतभटय १४९ तभटय नमाॉ ट्र्माक खोतरएको छ । १९५५ तभटय ड्रेन तनभाणण, १३२.६ तभटय
इरटयरक गरयएको छ बने जम्भा ८ िटा कल्बटण तनभाणण सम्ऩन्न बएको छ ।
कृवि ऺेत्रको विकासको रातग कृविको आधुतनकीकयण , फजायीकयण तथा विितधकयण गनण िडा नॊ . १ भा
सुरतरा ऩकेट ऺेत्र , िडा नॊ. ८ भा तयकायी ऩकेट ऺेत्र य िडा नॊ . ३ भा भकैको विउ उत्ऩादन कामणक्रभ
सञ्चारनभा यहेको छ । कृिकहरुराई व्मिसावमक फनाउन ५० प्रततित अनुदानभा कृवि औजाय तथा धान
गोड्ने य काट्ने भेतसन वितयण , विउ विजन वितयण तथा कवप खेती , केया खेती य सुऩायी खेतीभा ऩूणण
अनुदान, परपूरको तफरुिा वितयण , अरै शच खेतीको रातग

७५ प्रततित अनुदानभा ऩाइऩ वितयण , टनेर

वितयण, कृिक सभूहराई जैविक भर , फेभौसभी तयकायी खेती सम्िरधी तातरभ , फारी उऩचाय शिविय जस्ता
कामणक्रभहरु सञ्चारनभा गरयएको छ । ऩिुऩारक कृिकराई व्मिसावमक फनाउन ऩिु स्िास््म , नश्ल सुधाय,
आहाया व्मिस्थाऩन, गोठको भभणत सुधाय , फाख्रा, फॊगयु वितयण, कुटी काट्ने भेतसन वितयण जस्ता कामणक्रभ
सञ्चारन गरयएको छ। भौसभजरम फाढी

, ऩवहयोफाट तसजणना हुने विऩद् व्मिस्थाऩनका रातग तटफरधन

रगामतका वक्रमाकराऩहरु तनयरतय रुऩभा सञ्चारनभा यहेको छ । फेयोजगाय व्मशक्तहरुराई योजगायी तसजणना
गनण प्रधानभरत्री स्ियोजगाय कामणक्रभ अरतगणत वितबन्न आमोजनाहरुको कामण बैयहेको छ। शिऺक दयफरदी
तभरान कामण सम्ऩन्न बएको छ। छात्रासॉग उऩभेमय, फारभैत्री नगय घोिणा कामणक्रभ तनयरतय चतरयहेको छ।
कोतबड १९ का कायण बौततक रुऩभा विद्याथॉहरुको ऩठन ऩाठन अफरुद्ध बए ताऩतन िैकशल्ऩक वितधहरुको
प्रमोग गयी िैशऺक सत्र

२०७७ को भूल्माङ्कन सवकएको कुया सम्भातनत सबा सभऺ जानकायी गयाउन

चाहारछु ।
सबाध्मऺ भहोदम
अि भ नगय विकास मोजनाको प्रभुख नीतत, भागणदिणन फजेट तथा कामणक्रभहरु प्रस्तुत गने अनुभतत चाहरछु ।
(क) आतथणक विकास सम्िरधी नीतत

१.

कोतबड-१९ फाट प्रबावित बई विदे िफाट स्िदे ि य सहयफाट गाउॉ पवकणएका मुिाराई रशऺत गयी
कृविभा तथा ऩिुऩारनभा आकविणत गनण स्थानीमस्तयभा नै योजगायी तसजणना गनणका रातग साझेदायीभा
आधारयत कृवि तथा ऩिुऩारन सम्ि रधी उत्ऩादनभूखी कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। मसका रातग
आिश्मक ऺभता विकास सम्िरधी तातरभ, प्रावितधक सीऩ य सहमोग उऩरधध गयाइनेछ ।

२.

जरिामु, ऩरयितणन य प्राकृततक प्रकोऩफाट कृवि ऺेत्रभा ऩने नकयात्भक असय रमूतनकयण गनण उऩरधध
प्रवितध तथा सेिा कृिकराई उऩरधध गयाइने नीतत तरइने छ ।

३.

फातरहरुभा राग्ने योग वकयाहरुिाट हुने ऺतत , प्राकृततक प्रकोऩिाट हुने ऺततिाऩत वकसानराई फारी
तफभाभा अनुदान ददइने नीतत तरइनेछ।

४.

कृविराई व्मिसावमकीकयण गनणको रातग उन्नत विउ विजनहरु कृिकहरु सॉगको साझेदायीभा वितयण
गरयनेछ।

५.

कृवि तथा ऩिुऩारनको व्मिसावमवककयण गनणको रातग सॊ घ य प्रदे ि सयकाय सॉग साझेदायी गनणको
रातग सभऩुयक कोिको व्मिस्था गरयनेछ।

६.

कृविराई आधुतनवककयण य व्मिसावमकयण , गनणको रातग भकैको फीउ उत्ऩादनको ऩकेट ऺेत्र
फनाउने कामणक्रभराई तनयरतयता ददइनेछ । साभुवहक खेतत प्रणारीराई प्रो त्साहन गयी अनुदान ददने
नीतत तरईनेछ।

७.

नगय ऺेत्र तबत्र यहेका फाॉझो जतभनभा अतनिामण रुऩभा खेती गनुऩ
ण ने नीतत तरइनेछ।

८.

तनजी स्िातभत्िभा यहेका जतभनको भाटो ऩयीऺण गयी उऩमुक्त विउ , भर रगामतका कृवि साभाग्री
तसपारयस गने व्मिस्था तभराईनेछ।

९.

सयकायी स्िातभत्िभा यहेका जतभन प्रमोगको गुरु मोजना (Master Plan) फनाई आतथणक वहसाफरे फढी
प्रततपरमुक्त कृवि तथा जतडिुटी उत्ऩादनभा जोड ददइनेछ।

१०.

साभुदावमक िन उऩबोक्ता सतभततहरुको ऺेत्रातधकाय तबत्रको जतभनभा िन जॊ गरराई असय नगने
खारका फेसाय, अदुिा जस्ता िातर रगाउन प्रोत्साहन गने नीतत तरइनेछ।

११.

सम्बाव्मताको अध्ममन गयी कृवि उऩज बण्डायण (िीत बण्डाय) स्थाऩना गरयनेछ।

१२.

एकीकृत कृवि खेती , साभूवहक तथा सहकायी खेती प्रणारी य ऩमाणऩमणटकीम तथा िाताियणभैत्री कृवि
प्रणारीराई प्रोत्सावहत गरयनेछ।

१३.

ऩहाडी तथा तबयारो धयातरको फाॉझो तथा सीभारत जतभनराई

सॊ यऺण तथा उत्ऩादकत्ि िृवद्धका

रातग फहुउऩमोगी, उच्च भूल्म य नगदे फारी सवहतको कृवि िन प्रणारीको प्रिद्धणन

१४.

गरयनेछ।

सहकायी भापणत कृिकहरुरे सेिाको भाग गने , उत्ऩादन ऺभता िृवद्ध गने य फजायीकयण गनण सक्ने
गयी सॊ स्थागत ऺभता अतबिृवद्ध गरयनेछ।

१५.

प्राङगारयक खेतीको प्रिद्धणनको रातग प्राङगारयक खेती गनेराई प्रोत्साहन

,

फामोग्मास तथा

अरमश्रोतहरुफाट उत्ऩादन बएका प्राङगारयक भरको प्रमोगराई सहकायी तथा तनजी ऺेत्रको
सहकामणभा विस्ताय गरयनेछ।

१६.

प्रत्मेक िडाभा सम्बाव्मताको आधायभा फारी , परपूर, ऩिुऩरछीको ऩकेट ऺेत्र को ऩवहचान गयी
कृिकराई आिश्मक ऩने उत्ऩादन साभाग्री य सेिा उऩरधध गयाउने व्मिस्था तभराईने छ।

१७.

फहुििॉम घासको तफउ उत्ऩादन गनण कृिकराई प्रोत्साहन गयी आत्भतनबणय फनाउॉदै रतगने नीततराई
तनयरतयता ददइनेछ ।

१८.

कृवि उत्ऩादनभा िृवद्ध गयी नगयऩातरकातबत्रका खाद्यन्न , भाछा, भासु, परपुर, तयकायी रगामतभा
आत्भतनबणय फनाई आमतराई प्रततस्थाऩन गदै तनमाणत प्रिद्धणन गने नीतत तरइनेछ।

१९.

कृिकहरुराई साभूवहक खेती प्रणारी तथा कौिी खेती प्रणारीप्रतत आकविणत गने नीततराई तनयरतयता
ददइनेछ ।

२०.

कृवि ऺेत्रिाट उत्ऩाददन िस्तुहरुको विक्री

वितयणको रातग िजाय सम्बाव्मता अध्ममन गने साथै

नगयऩातरका ऺेत्रतबत्रका िजाय ऺेत्रहरुराई व्मिशस्थत िनाइनेछ।

२१.

कृवि ऺेत्रभा प्रमोग हुने वििाददहरुिाट स्िास््मभा ऩने असयराई रमुतनकयण गनणको रातग

अगाणतनक

खेतत प्रणातरराई प्रोत्साहन गने नीतत तरईनेछ।

२२.

नविनतभ कृवि प्रवितधको प्रमोग तथा अनुसरधान गयी कृवि ऺेत्रको आधुतनकीकयण गनण कामणक्रभ
सञ्चारन गरयनेछ।

२३.

व्मिसावमक रुऩभा कृवि तथा ऩिुऩारन गने उत्कृष्ट

कृिक सभूह य

वकसानहरुराई सम्भान ग ने

नीततराई तनयरतयता ददइनेछ।

२४.

स्थानीम उत्ऩादनको प्रमोगराई अतधकतभ उऩमोग गने नीतत तरइनेछ।

२५.

यै थाने फारीहरुको सॊ यऺण तथा प्रिद्धणन कामणक्रभ सॊ चारन गरयनेछ।

२६.

ऩिुऩारनराई प्रोत्साहन गनणको रातग उन्नत जातका ऩिुहरुको नश्ल सुधाय गनणको रातग
वकसानहरुसॉगको साझेदायीभा कामणक्रभ सॊ चारन गरयनेछ।

२७.

ऩिु योग अनुसरधानका रातग ल्माि स्थाऩना गने नीतत तरइनेछ।

२८.

उद्यभिीरता विकास य ऺभता अतबिृवद्धका रातग मुिा रशऺत तातरभ

, अतबभुशखकयण कामणक्रभहरु

सञ्चारन गरयनेछ।

२९.

नगयऺेत्रतबत्रको जनसाॊशयमक राबराई ऩूणण रुऩभा उऩमोग गनण मुिाहरुराई सीऩभूरक तातरभ प्रदान
गयी योजगायी प्रिद्धणन गरयनेछ।

३०.

स्थानीम कच्चा ऩदाथण , प्रवितध य सीऩको सॊ यऺण य प्रिद्धणन गनण रघु तथा घये र ु उद्योग , ऩयम्ऩयागत
सीऩभा आधारयत उद्योगहरुराई प्राथतभकता ददइ प्रवितधभा सहमोग गरयनेछ।

३१.

नगयऺेत्र तबत्र स्थाऩना बई ४० जनासम्भ स्थानीमराई योजगायी ददन सक्ने

उद्योगहरुराई दताणगदाण

राग्ने सिै िुल्क य ३ ििणसम्भ व्मिसाम कयभा छु ट ददईनेछ।

३२.

गरयिी तनिायण तथा योजगायी तसजणनाका रातग गयीफसॉग भेमय कामणक्रभराई तनयरतयता ददइनेछ।

३३.

भानिीम सीऩ य दऺताको उऩमोग गदै स्ियोजगारय तसजणना गनण साना तथा घये र ु उद्योग स्थाऩना गनण
प्रोत्सावहत गने नीतत तरईनेछ।

३४.

कृवि तथा ऩिु जरम िस्तुहरुको कच्चा ऩदाथणरा

ई प्रसोधन गयी

फजायीकयण गनण साना उद्योग

्
स्थाऩनाका रातग सहमोग ऩुयमाउने
नीतत तरइनेछ।

३५.

प्रत्मेक सहकायी सॊ स्थाहरुको तनमतभत य सघन अनुगभन गयी सॊ स्थागत सुिासन कामभ गरयनेछ।

३६.

सहकायीको भाध्मभफाट योजगायी तसजणना, गरयिी रमुतनकयण य साभुदावमक सिशक्तकयण गरयनेछ।

३७.

ऩायदशिणता, प्रबािकायीता य जोशखभ रमूतनकयण गदै सहकायीराई सभृवद्धको साधन फनाइनेछ।

३८.

सभूदाम य सदस्मप्रतत थऩ उियदामी य जिापदे ही फनाउन वितबन्न कामणक्रभ भापणत सहकायी
सॊ स्थाहरुको ऺभता अतबिृवद्ध गरयनेछ ।

३९.

सॊ यमात्भक उन्नती गये को सहकायीराई गुणात्भक उऩशस्थतततपण रै जान सॊ स्थाहरुको एकीकयण
कामणराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।

४०.

साभाशजक उियदावमत्ि सवहतको सहकायी य सदस्म केशररत सॊ स्था तनभाणणका रातग आिश्मक ऩहर
गरयनेछ ।

४१.

विद्युतीम िासन भापणत सुिासन का मभ गनण सम्ऩूणण सहकायीहरुराई तडजीटाइजेसन गनण प्रोत्साहन
गरयनेछ।

४२.

प्रत्मेक सहकायीरे व्मिस्थाऩन गनुऩ
ण ने साभाशजक दावमत्ि अरतगणतको यकभ ऩरयचारन गदाण
नगयऩातरकासॉगको सभरिमभा सञ्चारन गने व्मिस्थाराई कामाणरिमनभा ल्माइनेछ।

४३.

सहकायी सॊ स्था य िेमय सदस्मको ही तका रातग सभम सभमभा सहकायी सम्फरधी तनमाभक व्मिस्था
एिॊ अरम सूचनाहरु प्रकािन तथा प्रसायणभा जोड ददइनेछ।

४४.

फचत तथा ऋण सहकायी सॊ स्थाहरु

भापणत मुिा स्ियोजगाय कामणक्र भ सॊ चारन गनण प्रोत्साहन गने

नीतत तरईनेछ ।

४५.

सफै सहकायीहरुको विियण Software प्रणारी (COPOMIS) भा प्रविष्ट गनुऩ
ण ने व्मिस्था कामाणरिमन गनण
सहकायी सॊ घ सॊ स्थाहरुको ऺभता अतबिृवद्ध गने कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।

४६.

नगयऩातरका ऺेत्रतबत्र उत्कृष्ट कृवि सहकायी सॊ स्थाराई ऩुयस्कृत गने नीतत तरइनेछ।

४७.

नगयको ऩवहचान फोकेका ततनकुने ऩाकण , जोयकुऩ ऺेत्र , याजायानी तार , वकसे झयना , िायाजी भ शरदय,
कोररुङ झयना, आरुिोटे डाॉडा, िडा नॊ . ७ को थाभच ुरी डाॉडा, रे टाङ ९ धातभणक चौक जाॉते जस्ता
ऺेत्रहरुभा ऩमणटक आकविणत गनणको रातग ऩमणटन ऩुिाणधाय तनभाणणराई प्राथतभकता ददइनेछ।

४८.

याजायानी, आरुिोटे डाॉडा , साग्भा जस्ता ऺे त्रभा होभस्टे राई प्रिद्धणन , व्मिसामीकयण गयी स्थानीम
्
अथणतरत्रभा मोगदान ऩुयमाउने
नीतत तरइनेछ ।

४९.

ऩमणटन उद्योगभा रगानी गनण तनजी ऺेत्रराई प्रोत्सावहत गरयनेछ ।

५०.

रे टाङ नगयऩातरकाको स्थानीम बािा, सॊ स्कृतत, यीतत-रयिाजराई सभेत प्रिद्धणन हुने गयी पुड पेशस्टबर
जस्ता कामणक्रभराई अगातड फढाइने छ ।

५१.

व्मिसावमक ऩमणटन , िैशऺक ऩमणटन , खेरकुद ऩमणटन , धातभणक ऩमणटन य स्िास््म ऩमणटनराई
प्राथतभकताभा याखी ऩमणटनको विकास गरयनेछ । जसका रातग सािणजतनक

-तनजी- जनता साझेदायी

(Public-Private-People Partnaership) को नीतत अिरम्िन गरयनेछ ।

५२.

फारफातरकाको भनोयञ्जनका रातग प्रत्मेक िडाभा कशम्तभा

१ फारउद्यान क्रभि् तनभाणण गदै

रतगनेछ।

५३.

तसचाई सुविधा नऩुगेका स्थानहरुभा सम्बाव्मताका आधायभा बूतभगत जरश्रोत सभेत उऩमोग गदै
तसचाई सुविधा विस्ताय गने नीतत तरइनेछ ।

५४.

रोखया य रातभटायको िीचभा

बुतभगत तसॊ चाईको सम्बाव्मता अध्ममन गयी

खेततमोग्म जतभनहरुभा

्
तसॊ चाई सुविधा ऩुयमाई
उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि िृवद्ध गने नीतत तरईनेछ ।

५५.

रे टाङ नगयऺेत्र तबत्र यहेका ऩानीका भुहानहरुको सॊ यऺण गने नीतत तरईनेछ ।

५६.

जनताको भाग य आिश्मकताका आधायभा साना तसॊ चाई मोजनाह रु तनभाणण गरय कृविको उत्ऩादकत्ि
अतबिृवद्ध गरयनेछ । ऩैतन तथा नहयहरुको भुहानको सॊ यऺण तथा व्मिस्थाऩन गरयनेछ ।

५७.

रे टाङ नगयऩातरकाका ९ िटै िडाहरुभा यहेका सािणजतनक जग्गा ऩवहचान गयी

सॊ यऺण गने नीतत

तरईनेछ ।

५८.

बूतभहीन दतरत ,

बूतभहीन सुकुम्िासी तथा अव्मिशस्थत

फसोिासी को सभस्मा सभाधानको रातग

बइयहेको कामणराई तनयरतयता ददइनेछ ।

५९.

नगयऩातरका ऺेत्रतबत्र यहेका साभुदावमक िनहरुको सॊ यऺण सॊ ि द्धणन गदै िन ऩैदािायको उऩबोग गदाण
सिै उऩबोक्ताहरुरे वहस्सेदायी हुने व्मिस्था तभराईनेछ।

६०.

साभुदावमक िनहरुरे

िन ऩैदािायको तफक्री

िाऩत प्राि हुने यकभको

नगयऩातरकाको सॊ शचतकोिभा दाशखरा गनुऩ
ण ने य सो यकभ

१० (दि) प्रततित यकभ

फाट नगयऩातरकारे

िन, िाताियण

सॊ यऺणभा साभुदावमक िनहरु सॉगको साझेदायी तथा सहकामणभा विकास तनभाणणका कामण गने
तरईनेछ ।

६१.

नगयऩातरका ऺेत्रतबत्र सॊ चारनभा आएका हो

टर

,ऩिर तथा वितबन्न व्मिसाम गये का

व्मिसावमहरुराई नगयऩातरकाभा अतनिामण रुऩभा दताण गनुऩ
ण ने नीतत तरईनेछ ।

नीतत

६२.

नगयऺेत्रभा यहेको टु क्रे साभुदावमक िनभा यहेको ऐरा

नी जग्गाराई तडतबजन िन कामाणरमसॉग

सभरिम गयी ऩाकण, खेरभैदान य वितबन्न ऩूिाणधायका सॊ यचनाहरु तनभाणण गने व्मिस्था तभराईनेछ ।
ख) साभाशजक विकास नीतत

६३.

साभाशजक सुयऺा, सॊ यऺण, सिशक्तकयण एिॊ सभताभूरक रमाम भापणत साभाशजक रमाम प्रिद्धणन हुने
कामणक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ।

६४.

कोतबड १९ रगामत अरम योग तथा भहाभायी योकथाभ , तनमरत्रण य उऩचायको सुतनश्चतताको रातग
प्रततिद्ध यही नगयफासीको जीिन यऺा गनण सफै उऩामहरु अिरम्फन गरयनेछ ।

६५.

सभुदामस्तय सम्भ कोतबड

१९ को प्रबािकायी खोजऩड्तार , ऩयीऺण, ऩवहचान य उऩचायको रातग

प्रदे ि एिॊ सॊ घीम सयकाय सॊ ग प्रबािकायी सभरिम गरय तन्िुल्क उऩचायको प्रिरध तभराइनेछ।

६६.

भहाभायी योकथाभ तनमरत्र ण गनण दऺ जनिशक्तको व्मिस्था गनण ऺभता विकास कामणक्रभ सञ्चारन
गरयनेछ ।

६७.

कोतबड १९ को जोशखभ कभ गनण वितबन्न स्थानहरुभा खवटने जनप्रतततनतध, स्िास््मकभॉ, सुयऺाकभॉ,
कभणचायी,

सहमोगी य चारकहरुराई विभाका साथै जोशखभ

तथा प्रोत्साहन बिाको व्मिस्था गने

नीततराई तनयरतयता ददइनेछ ।

६८.

कोतबड १९ रगामत अरम विऩदको प्रबाि कभ गनण जनचेतना

, खोज तथा उद्घाय , ऩुनस्थाऩना य

ऩुनतण नभाणणभा सफै सहमोगी तनकामहरुरुको ऩवहचान य ऩरयचारन गने नीतत तरइने छ ।

६९.

भौतरक हकको रुऩभा यहेको गुणस्तयीम स्िस््म सेिा सफै नगयफासीको ऩहुॉचभा
आधायबुत स्िास््म सेिाराई थऩ प्रबािकायी फनाउन तन्िुल्क औिधी तफतयण

ऩुमाणउन ऩुग्ने गयी
, स्िास््म सॊ स्था य

जनिशक्तको ऺभता अतबिृवद्ध गनण आिश्मक व्मिस्था तभराईनेछ।

७०.

स्िास््म शिऺा, सूचना तथा सञ्चाय कामणक्रभराई उच्च प्राथतभकता दददै जनस्िास््म प्रिधणन गरयनेछ
।

७१.

सभग्र जनस्िास््म सेिा प्रफाहभा सुधाय गदै उऩकयण , औिधी तथा जनिशक्तको अबाि हुन ददइने छै न
।

७२.

प्राथतभक स्िास््म केरर राई नगय अस्ऩतारको रुऩभा सेिा सञ्चारन गनण

बौततक सॊ यचना तन भाणण

सम्ऩन्न गरयनेछ ।

७३.

गुणस्तयीम स्िास््म सेिा सुतनशश्चतताका रातग सऺभ , प्रबाकायी य जिापदे ही सभरिम , अनुगभन य
तनमभन सॊ मरत्रको विकास गरयनेछ ।

७४.

नागरयकको स्िस्थ जी िन प्रि द्धणन रातग वििेिऻ सवहतको स्िास््म शिविय , विऩन्न नागरयक स्िास््म
विभा य जवटर तथा दीघण योगी तथा तफऩन्न नागरयक उऩचाय खचण सहमोग कामणक्रभ राई तनयरतयता
ददइनेछ।

७५.

आधायबुत स्िास््म सेिाभा सफै नागरयकको ऩहुॉच अतबिृवद्ध गनण एक िडा एक स्िास््म केररराई थऩ
गुणस्तयीम सेिा प्रदान गनण सॊ स्थागत रुऩभा सऺभ फनाइनेछ।

७६.

कुऩोिण रमूनीकयण गनण िृहत ऩोिण वििेि कामणक्रभ सञ्चारन गरयने छ ।

७७.

भातृ तथा नििीिु भृत्मुदय रमूनीकयण गनण अत्मािश्मक प्रजनन् स्िास््मभा ऩहुॉच तथा उऩमोगभा
िृवद्धका रातग थऩ कामणक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।

७८.

ऩूणण खोऩ सुतनशश्चतता य ददगोऩनाका रातग आिश्मक कामणक्रभहरु सञ्चारन गरयने छ ।

७९.

भवहरा स्िास््म स्िमॊ सेविकाहरुराई प्रोत्साहन य ऺभता अतबिृवद्ध गयी सभुदामस्तयभा प्रततकायात्भक य
प्रिद्धणनात्भक कामणभा ऩरयचारन गरयनेछ।

८०.

आङ खस्ने योग रागेको विऩन्न भवहराहरुराई उऩचायको रातग थऩ आतथणक सहामता गने नीतत
तरइनेछ ।

८१.

दतरत, आददिासी जनजातत , भवहरा, तफऩन्न, वऩछडा िगण , तसभारतकृत य अरम

सभुदामका ईच्छु क

मुिाहरुराई रोक सेिा आमोग , शिऺक सेिा आमोग रगामत प्रततमोतगतात्भक ऩयीऺा तमायी कऺा
सॊ चारन गयी सिशक्तकयण गने नीतत तरईनेछ ।

८२.

दे िको प्रतततनतधत्ि गयी यावष्डम/अरतयाणवष्डम खेरहरुभा सहबातगता जनाउने नगयिासी

खेराडीहरुराई

उशचत ऩुयस्काय सवहत सम्भान गने नीततराई आगाभी ििण सभेत तनयरतयता ददइनेछ ।

८३.

नगय स्तयीम मुिा तथा खेरकुद सतभतत भापणत मुिा तथा खेरकुद कामणक्रभ ऩवहचान एिॊ सॊ चारन
गरयनेछ ।

८४.

प्रत्मेक िडाभा कशम्तभा १ (एक) खेर भैदान तनभाणण तथा स्तयोन्नती गयी खेरकुदको विकास

गने

नीततराई तनयरतयता ददइनेछ ।

८५.

योजगाय सेिा केररभापणत फेयोजगाय अतबरे खीकयण य रमूनतभ योजगायको प्रिरध गनण कामणक्रभ
सञ्चारन गरयनेछ ।

८६.

फार विकास केररका सहमोगी कामणकताण तथा विद्यारम कभणचायीराई नेऩार सयकायको नीतत अनुसाय
थऩ यकभ ददने व्मिस्था तभराइनेछ ।

८७.

कोतबड १९ को भहाभायी भा विद्यारम स्तयभा तसकाइ तनयरतयता ददनका रातग उऩमुक्त फैकशल्ऩक
वितधको प्रमोग गनण प्रोत्साहान गरयने छ ।

८८.

िैकशल्ऩक तसकाईका रातग थऩ ऩाठ्यसाभाग्री तन्िुल्क वितयण गरयने नीतत तरइनेछ।

८९.

तसकाइभा ददगो, सभािेिी, सभताभूरक य गुणस्तयीम अिसयहरु तसजणना गनण य अिसयहरुको रमामोशचत
उऩमोगफाट आतथणक रुऩारतयणका रातग गुणस्तयीम भानि सॊ िाधनको विकास गनण विद्यारमहरुको
सुधाय गरयनेछ ।

९०.

िैशऺक सॊ स्थाहरुराई अरतरयक सऺभता, गुणस्तय एिॊ उच्च कामण सम्ऩादनका आधायभा प्रोत्साहन गने
नीतत तरइनेछ ।

९१.

विद्यारमभा कम््मुटय , खानेऩानी, िौचारम एिॊ तफजुरी फिीको ददगो व्मिस्थाऩन गयी अऩाङ्गताभैत्री

,

फारभैत्री एिॊ छात्राछात्रभैत्री विद्यारमको ददगोऩनका रातग कामणक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।

९२.

विद्यारमहरुको बौततक अिस्थाभा सुधाय ल्माउन विद्यारम बिन तनभाणण एिॊ भभणत सम्बाय गरयनेछ ।

९३.

िैशऺक सॊ स्थाहरुको सऺभता, ऩायदशिणता य जिापदे वहता अतबिृवद्धका कामणक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।

९४.

िैशऺक वक्रमाकराऩभा विविधता ल्माउन अततरयक्त वक्रमाकराऩ तथा खेरकुद प्रततमोतगता सञ्चारनको
व्मिस्था तभराइने छ ।

९५.

तन्िुल्क ऩाठ्यऩुस्तक, छात्रिृशि, ऩुस्तकारम, विऻान प्रमोगिारा तनभाणण रगामत िैशऺक अनुदानहरुको
प्रबािकायी उऩमोगको व्मिस्था गनण आिश्मक प्रिरध गरयनेछ।

९६.

विद्याथॉहरुको तसकाई उऩरधधीभा सुधाय ल्माउन विद्याथॉ सहामता कऺा (कोशचङ) सञ्चारनका रातग
आिश्मक व्मिस्था तभराइनेछ ।

९७.

विद्यारमको सुधाय सभुदाम

स्तयफाटै गनण सभुदाम , स्िमॊ सेिी सॊ स्था य गैय सयकायी सस्थाहरुको

ऩवहचान गयी ऩरयचारन गरयनेछ ।

९८.

ॉ ीको रुऩभा
मुिाहरुराई शिऺा , ऩयाभिण य खेरकुद गततवितधको भाध्मभफाट गुणस्तयीम भानि ऩूज
विकास गनण खेरकुद प्रततमोतगता सञ्चारन य अिसयको व्मिस्था तभराईनेछ ।

९९.

गरयफ तथा जेहे रदाय विद्याथॉहरु राई प्रावितधक तथा विऻान तफिम य उच्च शिऺा अध्ममनका रातग
छात्रिृशि ददने नीततराई तनयरतयता ददइनेछ।

१००. छात्रासॉग उऩप्रभुख कामणक्रभ राई तनयरतयता ददइनेछ।
१०१. विद्यारमहरुभा विद्याथॉ सॊ यमा य वििमगत रुऩभा शिऺक दयफरदी तभरान गयी शिऺकको व्मिस्थाऩन
गने नीततराई तनयरतयता ददइनेछ।

१०२. विद्यारमहरुभा विद्युती म हाशजयी रगामत इरटयनेट तथा इररानेट जडान गयी शिऺाभा प्रवितधको
उऩमोग गने नीतत राई तनयरतयता ददईनेछ ।

१०३. नगयऩातरका ऺेत्रभा छात्रा िास बिन तनभाणण गनण स्िीकृत तडऩीआय अनुसाय सॊ घ य प्रदे ि स यकाय
सभेतको सहमोगभा बिन तनभाणण गरयनेछ ।

१०४. नगयऩातरकाको उच्च शिऺा प्रदान गने रे टाङ क्माम्ऩसको विकासभा सहमोग गने नीतत तरइनेछ ।
१०५. सभािेिी विकासको रातग विगत आ.ि.हरुभा सॊ चारन बईयहेका कामणक्रभहरुराई तनयरतयता ददईनेछ
।

१०६. आगाभी ििणभा

विद्यािारयधी हाॉतसर गने , वििेिऻ डाक्टय , ईशरजतनमय, चाटणड एकाउण्टे रट

रगामतका वििेि ऺेत्रहरुभा विऻता हाॉतसर गने नगयफासी व्मशक्तत्िहरुराई सम्भान गने नीतत

(तसए)
राई

तनयरतयता ददइनेछ ।

१०७. रागुऩदाथण दुव्मणसनी रमून गनण सचेतना तथा तनमरत्रणका रातग विद्यारम तह भा कामणक्रभहरु सॊ चारन
गने नीतत तरईनेछ ।

१०८. टोर विकास सॊ स्थाहरु भापणत साभुदावमक विकास

, सयसपाई, साभुदावमक सुयऺा , साभुदावमक

सहबातगता य सिशक्तकयणका कामणक्रभहरुराई प्राथतभकता ददइ प्रबािकायी रुऩभा सॊ चारन गरयनेछ ।

१०९. नगयिासीहरुराई स्िच्छ खानेऩानीको दीगो व्मिस्थाऩन गनण नमाॉ

खानेऩानी आमोजनाहरुको

सम्बाव्मता अध्ममन य सॊ चारनभा आएका खानेऩानी आमोजनाहरुको भुहान सॊ यऺण
सॊ बाय गनण राबग्राही सभुदाम य नगयऩातरकाको सहबातगताभा कामणक्रभ

, तनमतभत भभणत

सॊ चारनको व्मिस्था

तभराईनेछ ।

११०. आधायबूत शिऺा, स्िास््म, बौततक ऩूिाणधाय य खानेऩानीको उशचत प्रिरध गयी सफै िडाभा सरतुतरत
विकासको नीतत तरइनेछ ।

१११. नगयऺेत्र तबत्रका ऩयम्ऩयागत

श्रभ, सीऩ, प्रवितध, बािा, करा, सावहत्म, आददिासी जनजातत , दतरत

रगामतका विशिष्ट सॊ स्कृततहरुको ऩवहचान, सॊ यऺण य सॊ िद्धणन गरयनेछ ।

११२. भौतरक हकको रुऩभा यहेको साभाशजक रमामको हक कामाणरिमनभा नगयको श्रोत

साधनराई

रमामोशचत वितयणको व्मिस्था गने नीतत तरईनेछ।

११३. नगयऺेत्र तबत्र यहेका िृद्धिृद्धा , अिक्त, अऩाॊगता य कडा योगहरुरे वऩतडत भातनसहरुराई साभाशजक
सुयऺा य सॊ यऺणको कामणक्रभ भापणत आिश्मक सहमोग गने नीतत तरइनेछ ।

११४. सभाजभा घटने सफै प्रकायका वहॊ सा , छु िाछु त विबेद , कुयीततहरुको उरभुरन गनणको रातग साभाशजक
सचेतनाभुरक कामणक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ ।

११५. गैयसयकायी सॊ स्था फाट सम्ऩादन हुने कामणक्रभहरु एकद्धाय प्रणारी भापणत सभािेिी विकासका रातग
नगयऩातरकाको आिश्मकताको ऺेत्र अनुसाय कामणक्रभ सॊ चारन तथा व्मिस्थाऩन गने नीतत तरइनेछ
।

११६. कोतबड १९ को आतथणक जोशखभ रमूनीकयण गनण अत्मािश्क िाहेकका तातरभ

, भ्रभण तथा

गोवष्ठहरुराई कभ गयी उत्ऩादनशिर ऺेत्रहरुभा भात्र रगानी गने नीतत तरइनेछ ।

११७. जातजाती, धभण य सभुदाम अनुसायका वििाह , व्रतिरध, भेरा, जात्रा, ऩिण, ऩयम्ऩयागत एिॊ साभाशजक
कामणहरु य सबा सभायोहभा स्िास््म सुयऺा सम्िरधी प्रोटोकरहरु राई व्मिहायको रुऩभा विकास गने
गयाउने नीतत तरइनेछ ।

११८. गरयिी तनिायण एिॊ सभािेिी विकास गनण विऩन्न ऩरयिायका रातग विऩन्न नगरयक ऩवहचान, सहामता य
सॊ यऺणको नीततराई तनयरतयता ददइनेछ ।

११९. विऩद् फाट प्रबावित व्मशक्त ऩरयिायको साभाशजक सुयऺा य सॊ यऺणको आिश्मक प्रिरध गरयने छ ।
१२०. फारवििाह भुक्त नगयऩातरका घोिणा य ददगोऩनाका रातग सभुदाम य विद्यारम स्तयभा थऩ
सचेतनाभुरक कामणक्रभहरु सॊ चारन गने नीततराई तनयरतयता ददइनेछ।

१२१. प्रत्मेक विद्यारमभा फारक्रफ, िडा य नगय स्तयीम फार सॊ जार गठन गयी फारभैत्री नगयऩातरका
घोिणा गने नीततराई तनयरतयता ददइनेछ।

१२२. जेष्ठ नागरयकहरुको अनुबि , ऻान य सीऩराई ऩुस्ता हस्तारतयण कामणक्रभ हरु य जेष्ठ नागरयक ददिा
बेरा केररहरु सॊ चारन गने नीतत तरइनेछ।

१२३. अऩाॊगता बएका व्मशक्तहरुको

ऩवहचान, सिशक्तकयण, सहबातगता, सहामता य सॊ यऺणको

व्मिस्था

तभराइनेछ ।

१२४. नगयऩातरकाराई अऩाॊगता एिॊ भवहरा भैत्री फनाउने नीतत तरईनेछ ।
१२५. विगत १२ ििणदेशख श्रीभान िेऩिा बएका भवहराहरुको जीिनमाऩनराई सहज

फनाउन आिश्मक

सहमोग य सॊ यऺण गरयनेछ ।

१२६. वहॊ सा वऩतडत तथा जोशखभभा यहेका भवहरा तथा फारफातरकाहरुका रातग ऩुनस्ण थाऩना केरर स्थाऩना
गने नीतत तरईनेछ ।

१२७. गबाणिस्था दे शख हुन सक्ने रै वङ्गक वहॊ साको अरत्म गनण छोयी फचाउ , ऩढाउॉ, सऺभ फनाउ कामणक्रभहरु
सञ्चारन गरयनेछ ।

१२८. भवहरा, फारफातरका, आददिासी जनजातत , दतरत वऩछतडएको िगण , अऩाङ्गता बएका व्मशक्त य विऩन्न
िगणको ऺभता विकास, सिशक्तकयण य भूरप्रिाहीकयणका कामणक्रभहरु सञ्चारन गने नीतत तरईनेछ ।

१२९. घये र ु वहॊ सा , रै वङ्गक वहॊ सा तथा साभाशजक अऩयाध रमूनीकयण गनण गैय सयकायी सॊ स्थाहरु

सभेतराई

ऩरयचारन गने नीतत तरइने छ ।

१३०. फारफातरका य वकिोयवकिो यी वहॊ सा तथा जोशखभ रमुतनकयणका रातग जी

िनोऩमोगी शिऺा एिॊ

सीऩभूरक कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।
(ग) बौततक ऩूिाणधाय सम्िरधी नीतत

१३१. नगयऩातरकाका गौयिका आमोजना (बुिा खोराभा ऩक्की ऩुर , खेरुिा खोराभा ऩक्की ऩुर , िडा नॊ . ४
कृवि हाटफजाय , प्राथतभक स्िास््म केरर बिन तनभाणण ) तथा फहुििॉम कामणक्रभ , आमोजनाहरुराई
फजेट सुतनशश्चत गयी अरम आमोजना तथा कामणक्रभभा फजेट वितनमोजन गने व्मिस्था तभराईनेछ ।

१३२. कोतबड- १९ भहाभायीका कायण योजगायी गुभाई आफ्नो गाउॉ पवकणएका जनिशक्तराई उद्यभिीरता
विकास य योजगायीका अिसय तसजणना गनण ऩूिाणधाय तनभाणण , उद्यभिीरता य योजगायीका कामणक्रभ

अगातड फढाइने छ । नगयऩातरका ऺेत्र तबत्र विकास तनभाणणका मोजनाहरु सञ्चारन गदाण सम्बि बए
सम्भ भेतसनहरुको प्रमोग कभ गदै श्रभप्रधान प्रवितधको प्रमोग गयी योजगायी तसजणना गने

नीतत

तरइनेछ ।

१३३. कोतबड १९ का कायण सभमभै सम्ऩन्न हुन नसकेका नगयऩातरकाको आफ्नै स्रोतफाट सञ्चारन हुने
मोजनाहरुको ६ भवहना म्माद थऩ गने व्मिस्था तभराईनेछ।

१३४. रेटाङ नगय ऺेत्रतबत्र आिश्मकता अनुसाय कारोऩत्रे सडक तनभाणण गदै जाने नीतत तरईनेछ।
१३५. नगय य िडाफाट आमोजना य कामणक्रभ तजुभ
ण ा गदाण फजेटका सफै ऺेत्रहरु सभेटी मोजनाहरु तजुभ
ण ा
गने नीतत अिरम्िन गरयनेछ ।

१३६. उऩबोक्ता सतभततद्वाया कामण गदाण १० राख सम्भका मोजनाभा कशम्तभा

२०% श्रभ िा रागत

सहबातगता फेहोने व्मिस्था तभराईनेछ। १० राख बरदा भातथका मोजनाभा अतनिामण रुऩभा कशम्तभा
२०% रागत सहबातगता जम्भा गनुऩ
ण ने व्मिस्था तभराईनेछ। कारोऩत्रे, ऩुर, बिन तनभाणण गने मोजना
अतनिामण टे ण्डय प्रवक्रमाफाट गरयनेछ। नगयऩातरकाको आफ्नै श्रोतफाट वितनमोशजत फजेटफाट कारोऩत्रे
गदाण मथासम्बि २० प्रततित रागत सहबातगता सवहत टे ण्डय प्रवक्रमाफाट सञ्चारन गरयनेछ।

१३७. नगयको विद्युतसेिा नऩुगेका ऺेत्रहरुभा उज्मारो रे टाङ अतबमान अरतगणत आगातभ

२ ििणतबत्र सिै

घयधुयीभा विद्युत विस्ताय गनणको रातग िजेट वितनमोजन गरयनेछ ।

१३८. खेरकुद विकासका रातग स्टे तडमभ तनभाणणको रातग सम्बाव्मता अध्ममन बईसकेकोरे सॊ घीम सयकाय,
प्रदे ि सयकायसॉगको सभरिमभा स्रोतको खोजी गयी तनभाणण गरयनेछ।

१३९. नगयऩातरकाका ९ िटै िडाहरुभा ठू रा ऩुिाणधाय अरतगणत कारोऩत्रे सडक तनभाणण अतबमानका रुऩभा
मोजना सॊ चारन गने नीतत तरईनेछ।

१४०. सभऩुयक कोिफाट सॊ चारन गरयने मोजनाहरुभा नगयऩातरका य उऩबोक्ता फीच

६०:४० को

अनुऩातभा श्रोत जुटाई सॊ चारनको व्मिस्था तभराइनेछ । अरम तनकामहरुसॉग साझेदायीभा मोजना
सॊ चारन गदाण प्रचतरत कानुन िभोशजभको सहबातगताभा सॊ चारन गरयनेछ।

१४१. नगयऺेत्रभा यहेका शचसाङ , तेतर,भोयङे , खेरुिा, बरुिा य भुचङुण े खोराहरुभा तटिरधनको

कामणराई

तनयरतयता ददइनेछ।

१४२. िडा नॊ. ४ य ९ भा तनभाणणाधीन िडा प्रिासकीम बिनको तनभाणण सभमभै सम्ऩन्न गयी बिन नबएका
िडाभा बिन तनभाणण का रातग जग्गा प्राति सम्फरधी कामण अशघ

फढाइ क्रभि तनभाणण गदै रतगनेछ

।

१४३. बौततक ऩूिाणधायको ददगोऩनाका रातग तायजारी , खानेऩानी ऩाइऩ , ह्यभ
ु ऩाइऩ , जस्ताऩाता, विद्युत ऩोर
खरयद गयी तफतबन्न िडाहरु
तरइनेछ।

को आिश्मकता तथा प्राथतभकता ऩवहचान गयी तफतयण गने नीतत

१४४. तेरी खोरा, बुिाखोरा तथा शचसाङ खोराफाट बूतभगत तसचाईका रातग सम्बाव्मता अध्ममन गरयनेछ।
१४५. ऩुिाणधायका मोजनाहरु सॊ चारन गदाण िाताियण विनास हुन नददई ऩुिाण

धायको ददगोऩना कामभ गयी

ऩमाणियणको सॊ यऺण गने नीतत तरईनेछ ।

१४६. नगय तथा िडा स्तयीम ठू रा ऩूिाणधायका मोजनाहरुभा केरर य प्रदे ि सयकायसॉग साझेदायीभा सभऩुयक
कोि याखी अनुदान भाग गयी मोजना कामाणरिमन गने नीतत तरईनेछ ।

१४७. तनभाणणाधीन स्िास््म सॊ स्थाहरुको बिन तन भाणण कामण सभमभै सम्ऩन्न गदै जीणण अिस्थाभा यहेका
स्िास््म सॊ स्थाहरुको ऩुन्तनभाणण गरयनेछ ।

१४८. ३ राख बरदा भातथका आ मोजनाहरुको सञ्चारन गदाण मोजना सूचना ऩाटी

अतनिामण याख्ने नीतत

तरईनेछ ।

१४९. िडादे शख िडासम्भ य िडादे शख नगयऩातरकाको केरर सम्भ जोड्ने यणनीततक सडक हरु ऩवहचान गयी
क्रभि् तनभाणण गदै रै जाने नीतत तरईनेछ ।

१५०. रेटाङ नगयऩातरकातबत्र रयङयोडको सम्बाव्मता अध्ममन गरयनेछ ।
१५१. तसचाईको ददगो विकासको रातग कुरो, ऩैनी, नहयको तनयरतय भभणत सुधाय तथा स्तयोन्नती गरयनेछ ।
१५२. रेटाङ नगय प्रिेि गने स्थानभा आधुतनक प्रिेिद्वाय तनभाणण गरयनेछ ।
१५३. सफै िडाहरुभा व्मिशस्थत हाटफजायका रातग सॊ यचना तनभाणण गरयनेछ ।
१५४. नगयऩातरकाको विकास आमोजनाहरुको बुक्तानी गदाण मोजना व्मिस्थाऩन खचण

(करटे रजेरसी) ३

प्रततित कामभ गरयनेछ।

१५५. मोजना कामाणरिमनको क्मारेण्डय िनाई सोवह आधायभा मोजना तथा कामणक्रभहरु

कामाणरिमन

गरयनेछ।
घय नक्सा ऩास सम्फशरधत नीतत्

१५६. नगय ऺेत्रभा घय नक्सा ऩास सम्फरधभा कामणवितध फनाई घयनक्सा ऩास प्रवक्रमा ऩूया गये का घय तथा
बिनराई तनभाणण इजाजत ददइ साथै भाऩदण्ड ऩू या गयी फनेका घयहरुराई घय तनभाणण सम्ऩन्नताको
प्रभाण ऩत्र ददइनेछ ।

१५७. भाऩदण्ड ऩूया बएका य तभतत २०७४/०६/२९ अगातड घय नक्िा ऩास नगयी फनेका घयहरुराई
बिन तथा घयनक्िा ऩास तनभाणण भाऩदण्ड फभोशजभ अतबरे खीकयणको प्रभाणऩत्र एकऩटकको रातग
ददइने नीतत अफरम्फन गरयनेछ।

१५८. प्रत्मेक िडाभा बिन तनभाणण गदाण तातरभ प्राि डकभॉफाट भात्र बिन तनभाणण कामण गने ऩद्धतीको
विकास गने नीतत अशयतमाय गरयनेछ ।

१५९. व्मशक्तगत तथा साभुदावमक बिन य अरम सािणजतनक स्थरहरु तनभाणण गदाण बुकशम्ऩम सुयऺामुक्त
सॊ यचना तनभाणण गयी सम्बावित जोशखभराई कभ गने नीतत तरईनेछ।

१६०. नगयऺेत्र तबत्र िन्ने बिन सॊ यचनाहरु बुकम्ऩ प्रततयोतध िनाउनको रातग िनेको

बिन भाऩदण्डहरु

अतनिामण ऩारना गयाईनेछ ।

१६१. नगयऩातरका ऺेत्र तबत्र बिन तनभाणण गदाण अतनिामण रुऩभा घय नक्सा ऩास गने नीतत तरईनेछ ।
१६२. सािणजतनक बिन तनभाणण गदाण अऩाङ्गताभैत्री हुनेगयी तनभाणण गरयनेछ ।
घ) िन, िाताियण तथा तफऩद् व्मिस्थाऩन सम्िरधी नीतत

१६३. कोयोना तथा अरम भहाभायीरे तसजणना गये को विऩद् फाट हुने ऺतत रमूतनकयण गनण याहत य उद्धाय का
रातग नगयको स्थानीम तह

प्रकोऩ व्मिस्थाऩन कोि राई तनयरतयता ददइनेछ।

प्रत्मेक िडाभा

आिश्मकता अनुसाय विऩद् व्मिस्थाऩन िीिणकभा फजेट वितनमोजन गरयनेछ ।

१६४. विऩद् सचेतना, सीऩ तथा ऺभता विकास य नभूना अभ्मास कामणराई सहबातगताभूरक फनाई सचेतना
य सुयऺाराई सॊ स्कायका रुऩभा विकास गरयनेछ। विऩद् प्रबावित व्मशक्तहरुको तत्कार खोज तथा
उद्धाय कामण सम्िशरधत तनकामसॉगको सभरिमभा गरयनेछ ।

१६५. सॊ घीम सयकाय य प्रदे िसयकायसॉगको सहकामणभा विऩद् प्रबावितहरुको रातग ऩुनतनणभाणण तथा
ऩुनस्थाणऩना गरयनेछ ।

१६६. विऩद्फाट प्रबावित बई घयफायतफहीनहरुराई तत्कार व्मिस्थाऩन गनणका रातग साभुदावमक
बिनहरुको तनभाणण गदै

रतगनेछ।आिश्मकता ऩदाण सािणजतनक बिनहरुभा याख्ने व्मिस्था

तभराइनेछ।

१६७. विश्व भहाभायीको रुऩभा पैतरएको कोतबड १९ तथा अरम भहाभायी योकथाभ तथा तनमरत्रणको रातग
आिश्मक ऩने साभाग्री व्मिस्थाऩन गने नीततराई तनयरतयता ददईनेछ।

१६८. फन सॊ यऺण तथा दद गो विकासका रातग साभुदावमक िन उऩबोक्ता सभूह य िडा कामाणरम

को

सभरिम य सहकामण भा िन सॊ यऺण , व्मिस्थाऩन तथा दद गो विकास भापणत गरयफी रमूनीकयण गने
नीतत तरइनेछ ।

१६९. जरिामू ऩरयितणनिाट ऩये को य ऩनण सक्ने असयहरुको साभना गनण सक्ने ऺभता अतबिृवद्ध गने य
रमुतनकयण सम्िरधी जनचेतनाभुरक तथा अरम कामणक्रभहरु सॊ चारन गने नीतत तरईनेछ।

१७०. स्थानीम श्रोत नददजरम ऩदाथणको उत्खनन , सॊ यऺण य दीगो उऩ मोगका रातग आइइ (IEE) गने
व्मिस्था तभराई सो प्रततिेदन फभोशजभ कामण गने नीततराई तनयरतयता ददनइनेछ ।

१७१. बौततक ऩूिाणधाय विकास गदाण िहुप्रकोऩ प्रततयोतध सॊ यचना तनभाणण गयी रेटाङ नगयऩातरकाराई सुयशऺत
नगयको रुऩभा विकास गने नीतत तरईनेछ ।

१७२. ऩिुफधिाराको स्थाऩना, गुणस्तयीम भासु ऩसरको रातग भाऩदण्ड फनाई अतनिामण ऩारना गनण रगाई
त्मस्ता व्मिसाम नगयभा दताण गयाउने नीतत तरइनेछ ।

१७३. Post ODF कामणक्रभको प्रबािकायी कामाणरिमन गरयनेछ ।
१७४. पोहोय व्मिस्थाऩनका रातग श्रोतभानै कभ गनण Reduce, Re-use, Recycle को नीतत तरइनेछ। ऺेत्र
सभेट्ने गयी Land field Site को रातग जग्गा ऩवहचान गयी आगातभ ििणहरुभा क्रभि् तनभाणण गरयनेछ
।

१७५. Green and Clean City विकासका रातग सडक तनभाणण बएका नगयका भुयम सडकको दुफै तपण
फहुउऩमोगी विरुिा रगाउने नीतत अिरम्फन गरयनेछ ।

१७६. टोर विकास सॊ स्था भापणत विऩद्

जोशखभ रमूतनकयणको रातग ऩू

िण तमायी रगा

मतका

वक्रमाकराऩहरुको व्मिशस्थत कामणमोजना फनाई िाताियण भैत्र स्थानीम िासन अिरम्िन गरयनेछ।

१७७. नगयको सौरदमण अतबिृवद्ध तथा एकरुऩता कामभ गनण सिै नगयिासीहरुरे

कशम्तभा एक घय एक

परपूरको विरुिा यो्ने नीतत तरईनेछ ।

१७८. स्िच्छ उजाण जरविद्युत , ऩुन्नविकयणीम तथा फैकशल्ऩक उजाणको प्रमोग फढाउने तथा उजाण दऺता
अतबिृद्धी एिॊ हरयत प्रवितधको प्रमोगराई प्रोत्सा

हन गदै हरयतगृह ग्माॉसको उत्सजणन रमून गनण

जनचेतना अतबिृद्धी सवहतका कामणक्रभहरु सॊ चारन गने नीतत तरईनेछ ।

१७९. आगरागीफाट ऺतत हुन नददन िारुणमरत्रको उशचत व्मिस्थाऩन गरयनेछ।
१८०. उद्धाय तथा याहत साभाग्रीको बण्डायण य ऩरयचारन िडा कामाणरमिाट हुने व्मिस्था तभराईनेछ ।
१८१. तनजी तथा सयकायी स्िास््म सॊ स्थाफाट तनस्कने पोहय (Medical Waste) राई व्मिस्थाऩन गने नीतत
तरइनेछ ।

१८२. स्थानीम विऩद् ऩूित
ण मायी तथा प्रततकामण मोजना तमाय गयी कामाणरिमन गरयनेछ ।
१८३. याष्डऩतत च ुये सॊ यऺण कामणक्रभसॉग सभरिम गयी च ुये सॊ यऺण कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।
१८४. बूऺम हुने च ुये ऺेत्रका साभुदावमक िनहरुराई बूऺम योकथाभ तथा तनमरत्रण गनण भद्दत ऩुग्ने
तफरुिाहरु रगाउन उत्प्रेरयत गरयनेछ ।

१८५. च ुये ऺेत्रका खोराहरुभा िामोइशरजतनमरयङ सवहतको तटफरधन गने नीतत तरइनेछ।
१८६. च ुये सॊ यऺणभा उत्कृष्ठ कामण गने साभुदावमक िनराई ऩुयस्कृत गने नीतत तरइने छ ।
१८७. ऩयम्ऩया दे शख बोगचास गदै आएका धातभणक िनहरुको सॊ यऺण गदै िन तथा िाताियणराई दुयगाभी
असय नऩने गयी भठ , भशरदय, चै त्म, गुम्फा, चचण, भशस्जद आदद तनभाणण गनण सभरिमकायी बूतभका
तनिाणह गरयनेछ।
(ङ) सुिासन तथा सॊ स्थागत विकास नीतत

१८८. स्थानीम सेिाराई सऺभ , सुदृढ, व्मिसावमक, सेिाभूरक य उियदामी फनाउन स्थानीम सेिा सञ्चारन
तथा व्मिस्थाऩन नीतत य ऐन जायी गयी कामाणरिमनभा ल्माइनेछ।

१८९. नगयऩातरकाको कामण प्रकृतत , कामण फोझ य औशचत्मताको आधायभा आिश्मक ऩने जनिशक्तका रातग
"सॊ गठन तथा व्मिस्थाऩ सिे ऺण" सम्ऩन्न गयी तनमतभत जनिशक्त ऩदऩुततणको व्मिस्था तभराइनेछ।

१९०. सेिाप्रिाहभा कभणचायीहरुको उत्प्रेयणा य भनोिरराई उच्च याख्न आिश्मक प्रोत्साहन सुविधाको
व्मिस्था तभराइनेछ ।

१९१. सेिाप्रबाहभा प्रबािकायीता ल्माउन तथा कभणचायीहरुको ऺभता अतबिृवद्ध कामणक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।
१९२. सॊ िैधातनक प्रािधानअनुसाय स्थानीम तहका एकर अतधकाय य साझा अतधकाय सूचीभा यहेका
वििमहरुसॉग सम्िशरधत फाॉकी यहेका आिश्मक कानूनहरु क्रभि् तनभाणण गरयनेछ । हारसम्भ तजुभ
ण ा
बएका कानूनहरुको कामाणरिम प्रबािकारयताको अध्ममन गरयनेछ ।

१९३. नगयऩातरकाको कामण सम्ऩादनराई तछटो , छरयतो, ऩायदिॉ, गुणस्तयीम य प्रवितधभैत्री फनाउदै सेिा
ु ब फनाइनेछ ।
प्रिाहराई सिणसर

१९४. सुिासनका रातग जनतासॉग भेमय कामणक्रभराई थऩ प्रबािकायी फनाइनेछ ।
१९५. नगयको िेबसाइट तथा विद्युतीम ए्सहरुको प्रमोग भापणत आितधक सूचना प्रकािन

य गुनासो

व्मिस्थाऩन गयी सुिासन प्रिद्धणन गने कामणक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।

१९६. नगयऩातरकाको सेिा प्रिाह गने सफै इकाइहरु िीच इरटयनेट य इररानेटको भाध्मभ फाट आिद्ध गयी
सॊ स्थागत ऺभता िृवद्ध एिॊ अनुगभनराई प्रबािकायी फनाइनेछ ।

१९७. सेिा प्रिाहराई च ुस्त य प्रबािका यी फनाउन कामाणरमरे सूचना प्रवितधको अतधकतभ प्रमोग गयी
विद्युतीम िासनको ऩूिाणधाय तमाय गने नीततराई तनयरतयता ददइनेछ।

१९८. नगय ऺेत्र तबत्र सञ्चारन हुने ५ राख सम्भका मोजनाहरु िडास्तयीम अनुगभन तथा सुऩयीऺण सतभतत
य ५ राख बरदा भातथका मोजनाहरु नगयस्तयीम अनुगभन तथा सुऩयीिेऺण सतभतत भापणत अनुगभन
गरयने नीततराई तनयरतयता ददइनेछ ।

१९९. नगयको आितधक विकास मोजनाराई अशरतभ रुऩ ददई कामाणरिमनभा ल्माइनेछ।
२००. आरतरयक रेखा ऩयीऺणराई प्रबािकायी फनाई फेरुजु हुन नददने नीतत तरइने छ।
्
२०१. अशरतभ रेखा ऩयीऺणफाट औल्माइएका फेरुजु पयछ्यौट
गनण कामणमोजना सवहत पय ् छ्यौट गने नीतत
तरइनेछ ।

२०२. नगयऩातरकारे सञ्चारन गये को गततवितधको ऩायदिॉता एिॊ जिापदे हीताका रातग नततजाभुखी सािणतनक
ु ाई य सािणजतनक ऩयीऺणराई तनयरतयता ददइनेछ ।
सुनि

२०३. जनप्रतततनतधहरुको रातग ऺभता विकास कामणक्रभ सञ्चारनराई तनयरतयता ददइनेछ।
२०४. उत्कृष्ट कामणसम्ऩादन गने कभणचायीराई सम्भान गने व्मिस्था तभराइनेछ ।

२०५. नगयका भुयम चोकहरुभा याशखएको सीसी क्माभेयाको उऩमोग , नागरयक सभाज य वितबन्न सयकायी
तनकामहरुको सभरिमभा नागरयक एिॊ व्म िसावमक सुयऺाको प्रत्माबुतत सवहतको िारत , सुयशऺत य
सभृद्ध रे टाङ नगयको स्थाऩना गने कामणक्रभहरु सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।

२०६. कोतबड १९ सॊ िेदनिीर मोजना तथा कामणक्रभहरु प्राथतभकता साथ कामणरिमन गरयनेछ ।
२०७. विकासराई दद गो फनाउन अनुगभन भूल्माङ्कनफाट उत्कृष्ट काभ गने उऩबोक्ता सतभतत ऩवहचान य
सम्भान गने नीतत तरईनेछ ।

२०८. रमामभा सफैको जीत स्थावऩत गनण

“फेरैभा गयौं तभराऩ , नगयौ तफराऩ” बन्ने नायाराई साकाय ऩानण

सम्ऩूणण भेरतभराऩकताणहरुको बूतभका प्रबािकायी फनाइनेछ।

२०९. रमावमक सतभततको सॊ स्थागत ऺभता विकास गदै

बयोसाको केररका रुऩभा स्थावऩत गने नीततराई

तनयरतयता ददइनेछ ।

२१०. सफै ऺेत्रको सरतुतरत विकास भापणत ददगो विकासको अिधायणाराई स्थावऩत गने नीतत तरइनेछ ।
२११. कामाणरमको ऺभता विकास सवहत सािणजतनक खरयद प्रवक्रमाराई थऩ व्मिशस्थत य ऩायदिॉ फनाउन
ठू रा खरयद तथा तनभाणण कामणभा ई-तफतडङ प्रणारीको अिरम्िनराई तनयरतयता ददइनेछ ।

२१२. उऩबोक्ता हक वहत य अतधकाय सॊ यऺणका रातग स्िच्छ प्रततस्ऩधाण य औितध तथा खाद्य फस्तुको
आधायबूत गुणस्तय कामभ गनण फजाय अनुगभनराई थऩ प्रबािकायी फनाइनेछ।

२१३. गैय सयकायी सॊ स्थाहरुको जिापदे वहता स्थावऩ त गनण एकद्वाय प्रणरीराई थऩ प्रबाकायी फनाउने
उऩामहरुको अिरम्िन गरयनेछ ।

२१४. फैंक, वििीम सॊ स्था

तथा अरम सॊ स्थाहरुरे व्मिसावमक साभाशजक उियदावमत्ि िहन अरतगणतका

कामण गने िाताियण तमाय गरयनेछ ।
याजस्ि ऩरयचारन नीतत

२१५. कय प्रिासनराई च ुस्त दुरुस्त फनाई क्रभि् अनराइन बुक्तानी प्रणारीको प्रमोग गने नीतत तरइनेछ
।

२१६. कयको दयराई सभमानुकुर य फस्तुगत फनाई कयको दामया पयावकरो फनाइने नीतत तरइनेछ ।
२१७. आरतरयक आमभा फृवद्ध गयी नगयऩातरकाराई आत्भतनबणय फनाउदै रतगनेछ ।
२१८. सभमभा कय ततनण सफै कयदाताराई उत्प्रेरयत गने कामणक्रभहरु सञ्चारन एिॊ खचणभा ऩायदिॉता ल्माउने
नीतत तरइनेछ ।

२१९. नगयऺेत्र तबत्र घय िहार फाट प्राि हुने आम्दानी गने घयधनीफाट सॊ घीम सयकायको नीतत फभोशजभ
१०% िहार कय उठाइनेछ ।

२२०. िहार तफटौयी कयको तरने नीतत फनाइनेछ ।

२२१. कोतबड १९ को कायण उद्योगी तथा व्मिसामीहरूराई ऩनण गएको ऺततको याहत स्िरुऩ रे टाङ
नगयऩातरका ऺेत्र तबत्रका उद्योगी तथा व्मिसामीहरुराई आ.ि. ०७८।०७९ को व्मिसाम नविकयण
िुल्कभा ५० प्रततित छु ट ददइनेछ।

सबाध्मऺ भहोदम,
अफ भ आतथणक ििण

२०७८।०७९ का फजेटका उद्देश्महरु तथा भूयम भूयम प्राथतभकताहरु प्रस्तुत गनण

चाहारछु ।
उद्देश्महरु
१.

कोतबड भहाभायी रगामतका योग य विऩद्फाट नागरयकको जीिन यऺा गने,

२.

रे टाङ नगयको सभृवद्धको रातग आतथणक गततवितध एिभ् विकास तनभाणणका कामणराई तीव्रता ददने,

३.

आतथणक, प्राकृततक तथा भानिी म श्रोत साधनको अतधकतभ उऩमोग ग यी उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि
अतबिृवद्ध गदै गरयफी रमुतनकयण गने,

४.

भानिीम ऻान , सीऩ तथा प्रावितधक दऺताको अतबिृवद्ध गनण

ऺभता विकास कामणक्रभ सॊ चारन गदै

स्ियोजगाय तसजणना गने,
५.

नगयफाट प्रदान हुने सेिाहरु तछटो ,छरयतो, तभिव्ममी य ऩायदिॉ

रुऩभा प्रिाह गदै सुिासन प्रिद्धन

गने।
फजेटका भुयम भुयम प्राथतभकताहरु
१.

कोतबड १९ योकथाभ, तनमरत्रण गनण जनिशक्त य सॊ यचनाको उशचत व्मिस्थाऩन।

२.

गुणस्तयीम आधायबूत स्िास््म सेिा तथा खानेऩानीको प्रिरध ।

३.

साभाशजक, आतथणक, ऩूिाणधाय विकास तथा तनभाणणाधीन आमोजनाहरुको तनभाणण कामण सम्ऩन्न।

४.

कृविको आधुतनकीकयण, कृवि उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्िभा अतबिृवद्ध , िीत बण्डायको स्थाऩना , कृवि
उऩजको फजायीकयण, कृवि ऺेत्रभा मुिाहरुको ऩरयचारन।

५.

“गुणस्तयीम शिऺा आजको आिश्मकता” नाया कामाणरिमन गने िैशऺक गततवितधहरु।

६.

आरतरयक स्रोतको अतबिृवद्ध गदै स्रोतको ददगो व्मिस्थाऩन।

७.

प्राकृततक प्रकोऩको जोशखभ रमुतनकयण य िाताियण सॊ यऺण ।

८.

उत्ऩादन अतबिृवद्ध हुने तथा स्ियोजगायी तसजणना हुने मोजनाहरु सञ्चारन।

९.

सफै नागरयकभा विद्युत सेिाको ऩहुॉच।

१०.

नदी तनमरत्रणका रातग तटफरधन तथा ददगो तसॊ चाई ।

११.

रशऺत िगण, ऺेत्र, सभुदामको ऺभता अतबिृवद्ध तथा गरयिी रमूतनकयण गने कामणक्रभहरु ।

१२.

साभाशजक सुयऺा य सॊ यऺण ।

१३.

िासकीम ऺभताको अतबिृवद्ध य सुिासन ।

सबाध्मऺ भहोदम,
अफ भ वितनमोजन विद्यमेकभा सभािेि बएका ऺेत्रगत मोजना तथा कामणक्रभहरु कामाणरिमन गनणका रातग
फजेट वितनमोजन य श्रोत व्मिस्थाऩनको अनुभानको सॊ शऺि विियण प्रस्तुत गने अनुभतत चाहरछु ।
रे टाङ नगयऩातरकाको आगातभ आतथणक ििण २०७८।०७९ को रातग कुर फजेट ९० कयोड ८६ राख २७
हजाय रुऩैमा वितनमोजन गये को छु । कुर वितनमोजन भध्मे चारु तपण

४२ कयोड १५ राख ५७ हजाय,

ॉ ीगत तपण ४८ कयोड ७० राख ७० हजाय वितनमोजन गये को छु । कुर फजेटको चारु तपण
ऩुज

४६.४

प्रततित य ऩूशॉ जगत तपण ५३.६ प्रततित यहेको छ । गत आ .ि. २०७७।०७८ को फजेट ७७ कयोड ६७
राख ३२ हजाय ८ सम १८ बरदा आ.ि. २०७८।०७९ को रातग वितनमोशजत फजेट १३ कयोड १८ राख
९४ हजाय १ सम ८२ अथाणत १६.९८ प्रततितरे फढे को कुया अिगत गयाउन चाहारछु ।
सबाध्मऺ भहोदम,

अफ भ आगातभ ििणको रातग प्रस्तावित खचण व्महोने अनुभातनत स्रोत उल्रे ख गनण

चाहरछु ।

सॊ घीम सकयकायफाट प्राि सभातनकयण अनुदान रु १२ कयोड ५० राख, याजश्व फाॉडपाॉडफाट ९ कयोड ८५
राख ६३ हजाय ४ सम ८० रुऩैमा य सितण अनुदान (शिऺा, स्िास््म, कृवि, ऩिु, तथा भवहरा फारफातरका)
तपणको २० कयोड ९३ राख, सॊ घीम सयकाय सभऩुयक अनुदान, १ कयोड १५ राख, सॊ घीम सयकाय वििेि
अनुदान १ कयोड ९९ राख, सॊ घीम सयकाय अरम अनुदान

५० राख सभेत सभािेि गये को छु । त्मस्तै

प्रदे ि सयकायफाट प्राि हुने सभऩुयक अनुदान रु १ कयोड, सभातनकयण अनुदान ७२ राख ११ हजाय सितण
अनुदान १ कयोड ५० हजाय, शजल्रा सभरिम सतभततफाट प्राि हुने ससतण अनुदान
आरतरयक याजश्वफाट प्राि हुने

५८ राख ४३ हजाय,

१९ कयोड ७१ राख २ हजाय ५ सम २०, गत ििणको अनुभातनत नगद

भौजाद २० कयोड, नगद सहबातगता १ कयोड ५० राख सभे त सभािेि गये को छु । आगातभ आतथणक
ििणको कुर फजेटको २१.६९ प्रततित आरतरयक आम यहने अनुभान गरयएको छ।
सबाध्मऺ भहोदम,

अफ भ आ.फ. २०७८।०७९ को ऺेत्रगत िजेटको सॊ शऺि विियण प्रस्तुत गनण चाहरछु ।
तस.नॊ.

फजेटका ऺेत्र

कुर फजेट

फजेट प्रततित

१ ऩुिाणधाय विकास

४५ कयोड ७० राख ७० हजाय

५०.३०

२ साभाशजक विकास

२८ कयोड ४३ राख १२ हजाय

३१.२९

३ आतथणक विकास

२ कयोड ८६ राख ५० हजाय

४ सुिासन तथा अरतयसम्िशरधत ऺेत्र

२ कयोड ८९ राख ९५ हजाय

३.१५
३.१९

५ कामाणरम सॊ चारन तथा प्रिासतनक खचण
कुर जम्भा

१० कयोड ९६ राख

१२.०६

९० कयोड ८६ राख २७ हजाय

सबाध्मऺ भहोदम,
अफ भ फजेटभा सभािेि बएका केही प्रभुख ऺेत्रगत वक्रमाकरऩाको सॊ शऺि विियण प्रस्तुत गनण चाहरछु ।
१.

कोतबड भहाभायीको योकथाभ , तनमरत्रण य उऩचायको बयऩदो व्मिस्था गयी सफै नगयफासीको जीिय
यऺा गनण नगयऩातरका प्रततिद्ध छ ।कोतबड १९ को योकथाभ, तनमरत्रण, उऩचाय य खोऩको सुतनशश्चता
तथा अरम स्िास््म सम्िरधी सेिा प्रदान गनण २ कयोड ७ राख फजेट वितनमोजन गये को छु ।

२.

कृविराई आधुतनकीकयण , व्मिसामीकयण तथा फजायीकयण गनण कृवि कामणक्रभका रातग

१ कयोड

फजेट वितनमोजन गये को छु ।
३.

जीिनोऩमोगी तथा सीऩमुक्त शिऺा प्रदान गनण विद्यारम शिऺाको स्तयोन्नती गने

, विद्याथॉ शिऺक

अनुऩात, बौततक ऩूिाणधायको विस्ताय , भभणत, सम्बाय, फार विकास केरर शिऺक य
कभणचायीको थऩ तरि प्रिरध गनण रगामत शिऺा सम्िरधी अरम वक्रमाकराऩ सञ्चारन गनण

विद्यारम
१ कयोड

५३ राख फजेट वितनमोजन गये को छु ।
४.

ॉ यु ऩकेट कामणक्रभ , ऩिु स्िास््म
ऩिुऩारन व्मिसामराई व्मिसावमक फनाउन नश्ल सुधाय , फाख्रा, फग
रगामतका वक्रमाकराऩ सञ्चारन गनण ६० राख फजेट वितनमोजन गये को छु ।

५.

आतथणक विकासका रातग सहकायी , ऩमणटन,

वििीम ऺेत्र रगामतका मोजनाभा आिश्मक फजेट

वितनमोजन गये को छु ।
६.

सभािेिी विकास , साभाशजक रमाम य सभानता कामभ गनण आददफासी जनजातत , दतरत, वऩछडा िगण ,
भवहरा, फारफातरका, जेष्ठ नागरयक , अऩङ्गता बएका व्मशक्तहरु रशऺत कामणक्रभका रातग आिश्मक
फजेट वितनमोजन गये को छु ।

७.

नगयऩातरकाको केररफाट िडा नॊ . ७ सॉग सडक सञ्जार जोड्न बुिा खोरा ऩदक्कऩुरको रातग क्रभागत
रुऩभा मस ििण ३ कयोड फजेट वितनमोजन गये को छु । उक्त आमोजनाभा प्रदे ि सयकायफाट सभऩुयक
अनुदानभा ५० राख फजेट प्राि बएको छ जसभा ३ कयोड ५० राखको स्रोत सुतनशश्चत बएको छ
। मस आ.ि. भा ऩुर तनभाणण कामण सम्ऩन्न गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।

८.

िडा नॊ . ४ भा कृवि फजाय तनभाणणका रातग क्रभागत रुऩभा मस ििण
वितनमोजन गये को छु । सॊ घीम सयकायफाट सभऩु

१ कयोड ३१ राख फजेट

यक अनुदानस्िरुऩ १ कयोड १५ राख फजेट

वितनमोजन बएको छ । उक्त आमोजनाभा २ कयोड ४६ राखको स्रोत सुतनशश्चत बै मस आतथणक ििण
तबत्र तनभाणण सम्ऩन्न गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।

९.

रे टाङ नगयऩातरकाराई ऩूि ण ऩशश्चभ रोकभागणसॉग जोड्ने रे टाङ- कानेऩोखयी सडक कारोऩत्रे गने कामण
कोतबड १९ का कायण सभमभै सम्ऩन्न गनण नसवकएकोरे चारु आ .ि. भा दावमत्ि तसजणना बएकोरे
१ कयोड २० राख फजेट वितनमोजन गये को छु ।

१०.

नगयऩातरका केरर फाट िडा

५,८ य ९ सॉग सडक सञ्चार जोड्न खेरुिा खोराभा ऩक्की ऩुर

तनभाणणका रातग १ कयोड ५० राख फजेट वितनमोजन गये को छु ।मस आमोजनाभा प्रदे ि सभऩुयक
अनुदानभा ५० राख फजेट वितनमोजन बै जम्भा २ कयोडको स्रोत सुतनशश्चत बएको छ ।
११.

उऩबोक्तासॉगको साझेदायीभा कारोऩत्रे सडक तनभाणणका रातग

१ कयोड ५० राख फजेट वितनमोजन

गये को छु ।
१२.

नगयऩातरकाको प्रिासकीम बिन , भॊ गरफाये हाटफजाय तनभाणण िडा नॊ . ८ शििारम भशरदय अतततथ
बिन तनभाणण िडा नॊ . ४, कोल्ड स्टोये ज बिन तनभाणण , सऩणदॊि बिन तनभाणण , प्राथतभक स्िास््म केरर
बिन तनभाणण , िडा नॊ . ७ िायॊ गी अधुयो स्िास््म चौकी बिन तनभाणण तथा सुधाय

, साभुदावमक बिन

तनभाणण िडा नॊ. ९ रगामत बिन तनभाणणका रातग ६ कयोड ५२ राख फजेट सुतनशश्चत गये को छु ।
१३.

याजायानी तार सौरदमणकयणको रातग क्रभागत रुऩभा मस ििण ७० राख फजेट वितनमोजन गये को छु ।

१४.

िडा नॊ. ६ भा ऩने घुशम्त दे शख रातभटायसम्भ सडक कारोऩत्रे गनण ६० राख फजेट वितनमोजन गये को
छु ।

१५.

गॊगेचोक फाइऩास सडक कारोऩत्रे कामणका रातग ६० राख फजेट वितनमोजन गये को छु ।

१६.

शचसाङ झोरुङ्गे ऩुर छे उभा बूतभगत तसचाईंका रातग आय .सी.सी. ड्याभ तनभाणण गनण ५० राख फजेट
वितनमोजन गये को छु ।

१७.

याजायानी जाने फाटो छे उ दे शख रोखया तसयानसम्भ सडक कारोऩत्रे िडा नॊ . १ का रातग ४० राख
फजेट वितनमोजन गये को छु ।

१८.

रे टाङ नगयऩातरकाका क्रभागत मोजनाका रुऩभा यहेका िडा प्रिासकीम बिन तनभाणण िडा नॊ . ४ य
९, आधायबूत स्िास््म केरर बिन तनभाणण िडा नॊ . २,४,५,६ य ९, ऩरयितणन भागण कारोऩत्रे , िडा नॊ.
४ भा धमाडतभरटन कबडण हर तनभाणण , घुशम्त सडक कारोऩत्रे िडा नॊ . ६, वकततणभान सडक कारोऩत्रे
िडा नॊ. ३,

का.रे.फु.दु.तर. सडक कारोऩत्रे, विये रर भागण कारोऩत्रे िडा नॊ. ६, डीऩीएभ भागण कारोऩत्रे

िडा नॊ . ९, वऩएचसी दे शख आधायबूत स्कूरसम्भ सडक कारोऩत्रे िडा नॊ

. ३, तरवटर ्रािय /

तसजणनिीर भागण कारोऩत्रे िडा नॊ . ५, भाङवहभ भागण कारोऩत्रे िडा नॊ . ९, जम नेऩार भागण कारोऩत्रे
सडक तनभाणण िडा नॊ. ८ का रातग आिश्मक फजेट वितनमोजन गये को छु ।
१९.

ुण े
वियन दे शख तत्रिुरी चोकसम्भको फाटो कारोऩत्रे िडा नॊ . ३, रे टाङ फसऩाकण तनभाणण िडा नॊ. ४, भुचङ
खोराभा ऩुर तनभाणण िडा नॊ. १, ततनकुने ऩाकण तनभाणण िडा नॊ . ४, स्भृतत भागण सडक तनभाणण िडा नॊ .
९, िायॊ तगदे शख वपकौंतर चोकसम्भको फाटो भोड सुधाय तथा स्तयोन्नती

िडा नॊ . ७, पेदी कुइकुण्डा

सडक स्तयोन्नती िडा नॊ . १, सडक ट्र्माक नऩुगेका ऺेत्रभा

नमाॉ ट्र्माक तनभाणण रगामतका ऩूिाणधाय

विकासका रातग आिश्मक फजेट वितनमोजन गये को छु ।
२०.

विऩन्न नागरयक स्िास््म उऩचाय सहमोग, गरयिसॉग भेमय कामणक्रभ, छात्रासॉग उऩभेमय कामणक्रभ, मुिा
रशऺत कामणक्रभ ,

खानेऩानी मोजना भभणत सम्बाय , तसॊ चाई ऩैनीहरुको भुहान सॊ यऺण , ल्माण्डवपल्ड

साइट व्मिस्थाऩन, सॊ स्कृतत प्रिद्धणन कामणक्रभ, धातभणक ऩूिाणधाय तनभाणण , खेर भैदान तनभाणण , खेरकुद
प्रततमोतगता सञ्चारन, रगामतका िीिणकहरुभा आिश्मक फजेट वितनमोजन गये को छु ।
२१.

नदद तनमरत्रण , तायजारी खरयद , ह्यभ
ु ऩाइऩ खरयद , जस्ताऩाता खरयद , सुिासन प्रिद्धणन , गरयिी
रमूतनकयण, पोहोयभैरा तथा ढरव्मिस्थाऩन , विद्युत विस्ताय कामणक्रभका रातग आिश्मक फजेट
वितनमोजन गये को छु ।

२२.

आरतरयक ऩमणटन विकासराई प्रिद्धणन गनण तथा कभणचायीहरुभा उत्प्रेयणा ल्माउनका रातग सॊ घीम
सयकायको आ .ि. ०७८।०७९ को फजेटभा घोवित नीतत तथा कामणक्रभ अनुसाय मस नगयऩातरका
अरतयगतका कभणचायीहरुराई यकभ सवहत ऩमणटन काज उऩरधध गयाइनेछ ।

२३.

१ नॊ. प्रदे िको आतथणक ििण

२०७८।०७९ को फजेट फक्तव्मभा उल्रे ख बए फभोशजभ रे टाङ

नगयऩातरका अरतगणतका कभणचायीहरुको भनोिर , उत्प्रेयणा अतबिृवद्ध गनण प्रोत्साहन स्िरुऩ सम्ित्
२०७८ श्रािण १ गतेदेशख रागू हुने गयी प्रत्मेक कभणचायीहरुराई कामाणरमभा उऩशस्थत बइ काभ
गये को ददनको रु १०० का दयरे खाजा खचण प्रदान गने व्मिस्था तभराएको छु ।
सबाध्मऺ भहोदम,
२४.

आतथणक ििण ०७८/०७९ को नगय स्त यीम तथा िडास्तयीम फजेट तथा कामणक्रभहरु अनुसूचीभा
सॊ रग्न गये को छु ।

२५.

रे टाङ नगयऩातरकाको वितनमोजन विधमेक , २०७८, आतथणक विधमेक, २०७८, सॊ स्था दताण विधमेक ,
२०७८, िन विधेमक, २०७८ य रमावमक सतभतत (कामणवितध सम्िरधी ऐन) २०७४ (सॊ िोधन सवहत)
राई सॊ िोधन गनण फनेको वि धमेक, २०७८, रमावमक सतभततको आ .ि.२०७७।०७८ को िाविणक

२६.

प्रततिेदन सम्भातनत सबा सभऺ छरपर गयी ऩारयत गनणका रातग ऩेि गये को छु ।

विगत चाय ििणको अितधभा खडा गरयएको आतथणक तथा साभाशजक विकासको जगभा टे केय आगाभी
आतथणक ििणको फजेटरे

"रे टाङ नगय विकासको आधाय

, कृवि ऩमणटन सवहतको ऩूिाणधाय

दीघणकारीन सोच हातसर गनण नमाॉ उत्साहका साथ थऩ मोगदान ऩुय ्

" बन्ने

माउने अऩेऺा गये को छु ।

कोयनाको सॊ क्रभणरे तसजणना गये को मस सॊ कटको घतडभा सम्ऩूणण नागरयक एकजुट बई सुखद बविष्म
तनभाणणका रातग उत्साहका साथ अशघ फढ्न मस फजेटरे प्रे

रयत गने विश्वास तरएको छु । सफै

याजनीततक दर, जनप्रतततनतध, कभणचायी, सॊ घ सॊ स्था, तनजी ऺेत्र तथा नागरयक सभाजराई मो उद्देश्म
२७.

प्राति तपण सहकामणको रातग आह्वान गदणछु ।

प्रस्तुत फजेट तजुभ
ण ाभा भागणदिणन गनुह
ण न
ु े नगयप्रभुख

, िडाध्मऺज्मूहरु, कामणऩातरका सदस्मज्मूहरु,

वििमगत सतभतका सदस्मज्मूहरु, नगयसबाका सदस्मज्मूहरुप्रतत हाददणक आबाय व्मक्त गदणछु । फजेट

तजुभ
ण ाका क्रभभा भहत्िऩूणण सुझाि प्रदान गनुह
ण न
ु े याजनीततक दर

, वितबन्न सॊ घ सॊ स्था , तनजी ऺेत्र ,

सहकायी ऺेत्र य नागरयक सभाजका व्मशक्तहरु , सञ्चाय जगतराई हाददणक धरमिाद ददन चाहरछु ।
फजेट तनभाणणभा सॊ स्थागत सॊ झनाका रुऩभा सूचना उऩरधध गयाएय सहमोग गनुह
ण न
ु े कभणचायी िगणभा

वििेि धरमिाद ददन चाहरछु । फजेट कामाणरिमनभा सफैको ऩूणण सहमोग यहने अऩेऺा सभेत गये को
२८.

छु ।

अरत्मभा, नगयतबत्र य दे ि वि

दे िभा यहनुबएका सफै नगयफासी

आभा फुफा , दददी फवहनी तथा

दाजुबाइराई कोतबड-१९ को जोशखभफाट सुयशऺत यहदै सभृद्ध य रमामऩूणण नगय तनभाणणभा यचनात्भक
मोगदान गनण आह्वान गनण चाहरछु ।

धरमिाद !

कृष्ण कुभायी तनयौरा
नगय उऩप्रभुख

रे टाङ नगयऩातरका

