हे टौंडा उऩभहानगयऩालरकाको प्रथभ नगयसबा सभऺ नगय उऩप्रभुख
श्री लभना कुभायी राभाद्वाया प्रस्तुत आ फ २०७४।०७५ को
वार्षिक फजेट, नीलत तथा कामिक्रभ

नगय सबाका अध्मऺज्मू
नगय सबा सदस्मज्मूहरू
हे टौंडा उऩभहानगयऩालरकाको प्रथभ नगय सबाफाट आगाभी आ फ २०७४।०७५ को लफलनमोजन

सम्फन्धी प्रस्तावराई कामािन्वमन गनि फनेको लफधेमक, २०७४ एवॊ तत् सम्फन्धी वार्षिक नीलत तथा कामिक्रभ य

आम ब्मम अनुभान प्रस्तुतीका रालग फसेको मस गरयभाभम सबाभा सफिप्रथभ नेऩार य नेऩारीहरूको स्वतन्रताका
रालग आफ्नो जीवन उत्सगि गने सम्ऩूणि ऻात अऻात सर्हदहरू प्रलत हार्दिक श्रद्धाञ्जरी अऩिण गदिछु ।स्थानीम
तहको लनभािण ऩश्चात् रगत्तै सम्ऩन्न बएको लनफािचनभा आफ्नो अभूल्म भत र्दई लफजम गयाउनु हुने सम्ऩूणि
भतदाताहरूप्रलत हार्दिक आबाय ब्मक्त गनिचाहन्छु ।

नेऩार याष्ट्र य नेऩारीहरूको उन्नलत, प्रगलत एवॊ सभृर्द्धका रालग आभ नेऩारी नागरयकहरूरे गये को ऩटक

ऩटकको सॊ घषि, त्माग य फलरदानको कायणफाट दे शभा बएका लफलबन्न याजनैलतक ऩरयफतिनहरू भध्मे ऩलछल्रो
उऩरब्धीको रूऩभा प्राप्त बएको सॊ घीम गणतन्र, नेऩारको सॊ र्वधान २०७२ य मसै अन्तगित लनभािण बएका

स्थानीम तहहरूको हारै सम्ऩन्न लनफािचनफाट हे टौंडा उऩभहानगयऩालरकाफासीहरूभा ऩलन अत्मन्तै उत्साह एवॊ
लफकास य स्थार्मत्वको चाहना प्रलतलफम्म्फत बएको छ ।चारु आ फ का रालग फजेट लफलनमोजन गदाि आभ

नगयफासीहरूको भाग य आफश्मकता ऩरयऩूणि गनि च ुनौलतऩूणि यहे ताऩलन मथासक्म उऩरब्ध श्रोत य साधनराई
सभाफेशी लफकासका आधायभा लफलनमोजन गने प्रमास गरयएको छ । साथै चारु आ
फ २०७४।०७५ को फजेट
लनभािण गने क्रभभा नेऩार सयकायको नीलत अनुरूऩ र्वषमगत कामािरमहरू

(जस्तै ् म्शऺा, स्वास््म, कृर्ष,

ऩशुसेवा, लसॊ चाई आर्द) को मस उऩभहानगयऩालरका ऺेरभा गने कामिक्रभहरूराई सभेत सभाफेश गयी सोही

अनुसाय फजेट लफलनमोजन सभेत गरयएको छ ।मसयी फजेट लफलनमोजन गदाि आफश्मकतानुसाय मस कामािरमफाट
सभेत फजेट थऩ गयी लफलनमोजन गरयएको छ ।मसअम्घ उऩभहानगयऩालरकारे तमाय गये को आफलधक मोजनारे

स्वीकाय गये को स्वच्छ, सृजनशीर, य सभृद्ध औद्योलगक नगय को दीघिकारीन रक्ष्म, सभग्र आलथिक लफकासका
रालग आत्भसात गरयएको औद्योलगक लफकास, म्शऺा तथा आफास जस्ता भुख्म ऺेरराई मथासॊ बव आधायको
रुऩभा लरई जन लनफािम्चत स्थानीम सयकायको है लसमतरे सभग्र नगयको लफकासका रालग सीलभत श्रोत य

साधनराई अलधकतभ ऩरयचारन एवॊ सदुऩमोग गने प्रमास गरयएको ब्महोया मस सम्भालनत सबा सभऺ प्रस्तुत
गनि चाहन्छु ।

नेऩार सयकायको लनणिमफाट मस हे टौडा नगयऩालरका उऩभहानगयऩालरका हुॉदै स्थानीम तह कामभ

हुॉदासम्भ जनसॊ ख्मा कयीव २ गुना बएको (हार १ राख ५३ हजाय),

वडासॊ ख्मा ११ फाट फढे य १९ वडा

कामभ बएको छ बने ऺेरपर कयीव ४४ फगि र्क भी फाट फृर्द्ध बई २६२ फगि र्क भी कामभ बएको अफस्था

छ । मो वास्तर्वकताराई च ुनौलतका रूऩभा बन्दा ऩलन अवसय य सॊ बावनाको रूऩभा लरनुऩने अफस्था लफद्यभान
छ । नगयको अलधकाॊश बाग ग्राभीण प्रकृलतको बएको कायण सानोलतनो रगानीरे ऩूवािधाय लफकासभा खासै

भहत्व नयाख्ने हुॉदा मथा सॊ बव ठू रा मोजनाहरूको छनौट तथा कामािन्वमनका रालग गृहकामि गनुऩ
ि ने दे म्खन्छ ।
सालफकको हे टौंडा नगयभा थऩ बएका ८ वटा वडाहरु सालफकका ११ वटा वडाहरूको तुरनाभा लफकासका
दृर्िकोणरे ऩछालड ऩये कोरे ती वडाहरूभा ऩूफािधाय लफकासका रालग ठू रो रगानीको आफश्मकता यहे को हुॉदा
सॊ बव बए सम्भ त्मस तपिको ऩूफािधाय रगानीभा जोड र्दने प्रमास गरयएको छ ।

1

हे टौडा उऩभहानगयऩालरकाको चारु आ.व.२०७४।०७५ का रालग नीलत एवॊ कामिक्रभ सर्हतको फजेट

तजुभ
ि ा गदाि

लफलनमोजन लफधेमक, २०७४ भा उल्रे म्खत फजेटको ऩरयलध लबर यही सार्वक

हे टौडा

उऩभहानगयऩालरकाको लभलत २०७३ ऩौष २८ भा सम्ऩन्न नगय ऩरयषदफाट स्वीकृत फजेटभा उल्रे म्खत मोजना
तथा कामिक्रभहरुको सभीऺा सर्हत हारको ऩरयवलतित वजेट प्रणारीभा सभमोजन गयी कामािन्वमन गने गयी
नीलतगत व्मवस्था गरयएको व्महोया मस गरयभाभम सबाभा याख्न चाहन्छु

।आन्तरयक तथा वारृम श्रोतको

ॉ ी य सीऩको
अलधकतभ ऩरयचारन गनिका रालग साफिजलनक लनजी साझेदायी अफधायणा अनुरूऩ लनजी ऺेरको ऩूज
उऩमोग गदै उद्यभशीरता लफकास, भर्हरा, वारवालरका, दलरत, आर्दवासी जनजालत, अऩाङ्गता बएका व्मम्क्त,
जेष्ठ नागरयक तथा र्ऩछलडएका वगि जस्ता रम्ऺत ऺेरको सभावेसी र्वकासभा जोड र्दने प्रमास गरयएको छ
।आमभूरक तथा सीऩभूरक कामिक्रभहरू सञ्चारनका भाध्मभफाट

योजगायी सृजना गदै क्रभश्

गयीवी

न्मुनीकयण गने य साभाम्जक ऩरयचारनका भाध्मभद्वाया जनसहबालगता अलबफृर्द्ध गयी नगय लफकासको भूर धायभा
सफै फगि य सभूहहरूराई ल्माउने प्रमास गरयएको छ ।

नगयसबा सदस्मज्मूहरु,

मस उऩभहानगयऩालरकाको र्वकासका च ुनौलत एवॊ सॊ बावनाहरूराई भध्मनजय गयी चारु आ.व.को फजेट तजुभ
ि ा
गदाि लरइएका उद्धेश्महरू दे हाम फभोम्जभ छन् ।

 आधायबूत तथा अत्माधुलनक शहयी ऩूवािधाय लफकासका रालग आफलधक मोजना तजुभ
ि ा गयी सोही अनुसाय
सभृद्ध नगय लनभािणभा जोड र्दने ।

 लफलबन्न कायणफाट नगय लफकासको भूर प्रवाहफाट तुरनात्भक रुऩभा ऩछाडी ऩये का भर्हरा, दलरत,

आर्दवासी जनजालत, पयक ऺभता बएका व्मम्क्त, जेष्ठ नागरयक तथा र्ऩछलडएको ऺेरको र्वकासभा
जोड र्दई रै लगक सभता य सभावेशी र्वकासको अवधायणाराई आत्भसात गने ।

 व्मवसार्मक र्क्रमाकराऩहरूको भाध्मभफाट आलथिक उन्नलतका अवसयहरूको सृजना गदै योजगायी
अलबवृर्द्ध गयी गयीवी न्मुनीकयणभा जोड र्दने ।

 साभाम्जक ऩरयचारनका भाध्मभद्वाया जनसहबालगता अलबफृर्द्ध गने ।

 आन्तरयक आमका नमाॊ ऺेरहरूको ऩर्हचान एवॊ लफद्यभान श्रोतको प्रबावकायी ऩरयचारन गदै क्रभश्
आत्भलनबियता सर्हतको स्थानीम सयकाय लनभािण गने ।

उऩयोक्त उद्देश्म प्रालप्तका रालग उऩभहानगयऩालरकाफाट लनम्न फभोम्जभको प्राथलभकताको आधायभा र्वषमगत य
ऺेरगत नीलत तथा कामिक्रभहरू तजुभ
ि ा गरयएको छ ।

 आधायबूत तथा आधुलनक शहयी सेवाभा नगयफासीहरूको ऩहुॉचवृर्द्ध सर्हत स्वच्छ, सृजनशीर य सम्फृद्ध
औद्योलगक उऩभहानगय लनभािण गने ।

 नगयको र्दगो आलथिक र्वकासका रालग उद्योग ऺेरको प्रवद्धिन य लफकास गने ।

 याजश्वका थऩ ऺेरहरुको ऩर्हचान गदै सॊ करन तथा व्मवस्थाऩनभा लनजी ऺेरसॊ गको सहकामि, याजश्व

सम्फन्धी सूचना तथा त्माॊकको फैऻालनक अलबरे खीकयण य एर्ककृत नगय सूचना प्रणारीको लफकास
गयी उऩरब्ध श्रोतहरुको अलधकतभ प्रलतपर प्राप्त हुनेगयी ऩरयचारन गने ।

 भर्हरा, वारवालरका, अशक्त अऩाॊग, दलरत, आर्दवासी, जनजाती, भधेशी, भुम्स्रभ, र्ऩछलडएका वगि य
अलत गयीव तथा लसभान्तकृत सभुदामको उत्थानभा उऩरब्ध श्रोत साधनराई मथोम्चत प्रमोग गने,

 मस उऩभहानगयऩालरका ऺेर लबरका र्हॊ साभा ऩये का भर्हराहरूका रालग लनशुल्क कानूनी सहामता
उऩरब्ध गयाउने ।

 यार्ष्ट्रम तथा अन्तयार्ष्ट्रमस्तयका स्थानीम सयकाय, स्थानीम लनकामसॊ ग सम्फम्न्धत सॊ घसॊ स्थाहरुसॊ ग
बातृत्वऩूणि सम्फन्ध लफकास तथा लफस्ताय गने,

2

 म्शऺा, सॊ स्कृलत, बाषा, सार्हत्म, खेरकूदको मोजनाफद्ध लफकास गने एवॊ ऩमिटन ऺेरको र्वकासभा
र्वलबन्न सयोकायवारा लनकामहरु फीच सहकामि गने,

नेऩारको सॊ र्वधान

२०७२ अनुसाय

स्थानीम

तहको

सयकायको

गठन

बई

नगयसबाफाट

उऩभहानगयऩालरकाको रालग चारु आ.व.२०७४।०७५ को रालग तमाय ऩारयएको आम ब्ममको

मस

अनुभान

अनुसाय मस उऩभहानगयऩालरकाको सॊ म्चत कोषभा जम्भा हुने याजश्वराई दे शरे अवरम्फन गये को सहश्राव्दी

रक्ष्म तथा लफगतभा मस उऩभहानगयऩालरकारे अफरम्फन गये को नीलत सभेतको आधायभा लफलनमोजन लफधेमक,
२०७४ अनुसायको फजेट सर्हतको कामिक्रभ मस सम्भालनत सबा सभऺ प्रस्तुत गने अनुभलत चाहन्छु ।

क) शहयी ऩूवािधाय लफकास तथा बौलतक सॊ यचना लनभािण तपि्

1. स्वच्छ, सजनशीर य सम्फृद्ध औद्योलगक नगय लनभािणका रालग नेऩार सयकायफाट जायी बएको वृहत

शहयी लफकास मोजना लनभािण सम्फन्धी कामि र्ववयण अनुसाय र्वस्तारयत हे टौडा उऩभहानगयको
नक्साॊकन सर्हतको बू सूचना प्रणारीभा आधारयत बई वृहत शहयी लफकास मोजना तजुभ
ि ा गने काभ
सम्ऩन्न गरयनेछ ।

2. नगयऺेरको बूभीराई व्मवम्स्थत गनि य अलनमम्न्रत य अव्मवम्स्थत शहयीकयणराई लनरूत्सार्हत गनि मस
उऩभहानगयऩालरकारे लफगतभा तमाय गये को बूउऩमोग मोजना, नगय मातामात गुरुमोजना य मोजना तथा
बवन लनभािण भाऩदण्डराई सभमसाऩेऺ ऩरयभाजिन सर्हत अद्यावलधक गरयनेछ ।

3. व्मवम्स्थत य अत्माधुलनक सेवा सुर्वधा सर्हतको नमाॉ स्भािट शहय लनभािणका रालग लफस्तारयत ऺेरभा
सॊ बावनाको आधायभा एर्ककृत जग्गा लफकास कामिक्रभ कामािन्वमनभा ल्माइनेछ ।

4. नगय लफकास कोष रगामतका सॊ स्थाहरुसॊ गको सहकामिभा आगाभी ४ फषिका रालग वृहत चक्रऩथ,

हरयतभागि सर्हतको कयीडोय, र्ट.लस.एन.ऺेरको वृहत गुरुमोजना, नमाॉ वसऩाकि, टावय सर्हतको

व्मवसार्मक बवन, तयकायी तथा परपुर होरसेर फजाय, एर्ककृत अटो लबरे ज, प्रदे श स्तयीम
सम्भेरन बवन, प्रार्वलधक लफश्व लफद्यारम, स्व.पत्तेभान डॊ गोर स्भृलत मुवा स्वयोजगाय प्रलतष्ठान,
ऩशुवधशारा जस्ता आमोजनाहयको र्वस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन, ड्रईइ∙ग, लडजाइन, आर्दको रागत
अनुभान सर्हतको

लफस्तृत ऩरयमोजना प्रलतफेदन (DPR) तमाय गनिका रालग प्रलतष्भधाित्भक

अफरम्फन गरयनेछ ।

लफलध

5. तत्कालरन हे टौडा उऩभहानगयऩालरकाको नीलत अनुसाय सार्वकका वडाहरुराई जनसॊ ख्माको आधायभा
क, ख य ग वगिभा वलगिकयण गयी प्रलतवडा ३०, २५ य २० राखको फजेट लसभा लनधाियण गयी

वडास्तयीम आमोजना तथा कामिक्रभहरु छनौट गने गरयएकोभा चारु आ.व.२०७४।०७५ को रालग

लफलनमोजन गदाि बूगोर, जनसॊ ख्मा, गरयवीको अवस्था य ऩूफािधायको लफद्यभान अवस्था सभेतको आधायभा
क, ख, ग वगिभा वलगिकयण गयी वडा नॊ.१,१४,१५,१६,१७,१८,१९ गयी ७ वटा वडाहरुराई क वगि
अथाित उच्च प्राथलभकताभा याखी प्रलत वडा रु.१ कयोड, वडा नॊ.३,४,५,६,८,९,११,१२,१३ सर्हत ९
वटा वडाराई ख वगि अथाित भध्मभ प्राथलभकताभा याखी प्रलतवडा रु.८५ राख य वडा नॊ. २, ७ य

१० राई साभान्म प्राथलभकताभा याखी प्रलतवडा रु.७० राख गयी वडास्तयीम आमोजनाहरुका रालग रु
१६ कयोड ७५ राख फजेट लफलनमोजन प्रस्ताव गरयएको गरयएको छ ।

6. मसै गयी नगयस्तयीम ठू रा आमोजनाको हकभा १ दे म्ख ११ वडाभा ऩलन ५० राख सम्भका ३

आमोजनाका आमोजना य लफस्तारयत गा.र्व.स.ऺेरभा एक एक वटा ५० राख सम्भका ठू रा आमोजना
य साझा र्हतसॊ ग जोलडएका वर्ढभा ५० राख सम्भ रागतका थऩ तीन आमोजना कामािन्वमनभा राउने
गयी लफलनमोजन प्रस्ताव गये को छु ।
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7.

मस उऩभहानगयऩालरकारे नेऩार सयकाय य

एम्शमारी लफकास फैं कसॊ गको ऋण तथा अनुदान

सहमोगभा सॊ चारन गरयएको शहयी तथा वातावयणीम सुधाय ऩरयमोजना अन्तिगत
ि वृहत खानेऩानी तथा

भूख्म फजाय ऺेरभा लनलभित बूलभगत ढरको शुल्क सॊ करन गनि हे टौडा खानेऩानी व्मवस्थाऩन वोडिसॊग
खानेऩानी प्रणारी सॊ चारन तथा बूलभगत ढर सेवा शुल्क सभेत एकद्वाय प्रणारीफाट सॊ करन गने
8.

सम्फन्धभा सहकामिको थारनी गरयनेछ ।

नगयऩालरकारे अवरम्फन गदै आएको रागत सहबालगताको नीलतराई र्वस्तारयत हे टौडाको ऩरयप्रेऺभा

सभताभूरक लफकासका रालग शहयी ऺेर, अधिशहयी ऺेर, ग्रालभण प्रकृलतका ऺेर य र्वस्तारयत वडाको

वगि अनुसाय ऩूफािधाय लफकाससॊ ग सम्फम्न्धत ऺेरगत ऩरयमोजनाका रालग उऩबोक्तारे ब्महोनुि ऩने रागत
सहबालगताको यकभभा सकायात्भक र्वबेदको नीलत अफरम्फन गरयने छ ।

9. नगयऩालरकाको स्वालभत्व तथा बोगालधकायभा यहे को र्ट.सी.एन.ऺेरको कयीव १८ र्वगाह जग्गाभा

सयकायी य लनजी रगानी सभेत प्रवद्धिन हुने गयी केम्न्िम वस टलभिनर, व्माऩारयक बवन, अत्माधुलनक
सुर्वधासम्ऩन्न अस्ऩतार य टावय सर्हतको खुल्रा ऩाकि जस्ता दू यगाभी भहत्वका ठू रा शहयी ऩूवािधायहरु
सर्हतको एर्ककृत गूरुमोजना तजुभ
ि ा गने कामि चारु आ.व.लबर सम्ऩन्न गरयनेछ ।

10. नगय मातामात गुरुमोजना अनुसाय हे टौडा उऩभहानगयऩालरकाको ६३ र्क.लभ.राभो चक्रऩथको वाॊकी

ट्रमाक खोल्ने काभ सम्ऩन्न बइसकेको हुॊदा लफस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन सर्हत ऩरयमोजना लफकासका
रालग लडलबजन सडक कामािरमसॊ ग सभन्वम गयी शीघ्र काभ सम्ऩन्न गने तपिऩहर गरयनेछ ।

11. मस उऩभहानगयऩालरका ऺेरभा ठू रा कामिक्रभ तथा सभायोहहरु आमोजना स्थरको रुऩभा कामािन्वमनभा

आएको शर्हद वासुदेव सबागृहको अधृयो लनभािण कामि सम्ऩन्न गनि चारु आ.व.भा नै नगयऩालरकाको
सहरगानीभा सािवज
ि लनक लनजी साझेदायी अवधायणा अनुसाय लनजी ऺेरको साझेदायी वा अन्म वैकम्ल्ऩक
श्रोत ऩरयचारन गने तपि गृहकामि गयी सबागृहको अधुयो लनभािण कामिराई ऩूणत
ि ा र्दने तपि आफश्मक
ऩहर गरयनेछ ।

12. तयकयी तथा परपूरको सुरब व्मवस्थाऩनका रालग सयकायी तथा गैयसयकायी लनकामहरु एवॊ सम्फम्न्धत
ऺेरका व्मवसामीहरु सॊ गको सहकामिभा तयकायी तथा परपुरको थोक लफक्री केन्ि स्थाऩनाका रालग

नेऩार सयकाय कृर्ष लफकास कामािरम भापित अगालड वढाइएको आमोजना कामािन्वमनभा लफशेष ऩहर
गरयनेछ ।

13. सफैका रालग लफजुरी कामिक्रभ अन्तगित लफद्युत सेवा नऩुगेका ऺेरभा लफद्यू त सेवा ऩुमािउने य काठे
ऩोरहरू

हटाई कॊर्क्रट ऩोर प्रलतस्थाऩन गने ब्मफस्था राउनुका साथै लरड वा लस एप एर फत्ती जडान

गने कामिराई प्रोत्साहन र्दइनेछ । साथै, भुख्म शहयी ऺेरभा सौमि फत्ती जडान गने काभराई लनयन्तयता
र्दईनेछ ।

14. औद्योलगक ऺेरभा हुने गये को राभो रोडसेलडङको सभस्मा सभाधान गयाउन सम्फम्न्धत लनकामभा ऩहर
गरयनेछ ।

15. लसटी फस सञ्चारनको रालग सम्बाब्मता अध्ममन गयाई नीजी ऺेरको सहमोगभा सञ्चारन गने प्रमास
गरयनेछ

।

16. नगयभा अब्मफम्स्थत रूऩभा बैयहे को जग्गा प्रर्टङका सम्फन्धभा अध्ममन गयी प्रलतफेदन ऩेश गनि गर्ठत
सलभलतफाट प्रलतफेदन प्राप्त बएऩलछ आफश्मक प्रर्क्रमा अम्घ फढाइनेछ ।

17. नगयलबर यहेका साफिजलनक जग्गाहरूको अलबरे ख लरई त्मसको सॊ यऺण गने काभराई उच्च
प्राथलभकताभा याम्खनेछ ।

4

18. नाऩी कामािरमको सहकामिभा नगयलबर यहे का साफिजलनक बै नसकेका प्रस्तालफत फाटोहरूको
अलबरे ख लरई ती सफै फाटाहरू साफिजलनक गने कामि अम्घ फढाइनेछ ।

19. च ुये फाट फग्ने खहये लनमन्रणका रालग सम्फम्न्धत लनकामहरूभा ऩहर गरयनेछ ।
20. फढ्दो ट्रार्पक लनमन्रण गयी शहयको भुख्म बागफाट बायी सफायी सञ्चारन गदाि हुने सफायी

दुघट
ि ना सभेतराई न्मुनीकयण गने उद्देश्मरे फाईऩास योडको ऩूफािधाय तमाय गयी बायी सफायी
साधनहरू सञ्चारन गने ब्मफस्था लभराइने छ ।

21. बूकम्ऩ ऩीलडतहरूका रालग सालफकभा नक्साऩास दस्तुयभा र्दईएको ५० प्रलतशत छु टराई मथावत

गने गयी लनयन्तयता र्दईएको छ ।
ख. आलथिक तथा साभाम्जक लफकास तपि्

1. ऩरयवलतित सन्दिबभ
ि ा नगयको सभग्र आलथक लफकासभा कृर्ष, ऩशु, उद्योग वाम्णज्म, ऩमिटन, सहकायी य

लफत्तीम ऺेरको मोगदानराई व्मवम्स्थत गरयनेछ । सार्वकभा म्जल्रा कृर्ष कामािरम भापित सॊ चालरत
प्रधानभन्री कृर्ष आधुलनर्कयण आमोजना अन्तिगत
ि सार्वकभा ऩदभऩोखयी ऺेरभा कामभ यहे को भकै
ऩकेट ऺेरराई व्रकभा स्तयवृर्द्ध गरयनेछ बने ऩदभऩोखयी ऺेरको च्माउ ऩकेट ऺेर, हर्टमा य

हनािभाडीभा यहे को धानको वीउ उत्ऩादन ऩकेटऺेरराई मस फषिऩलन लनयन्तयता र्दई वसाभाडी ऺेरभा
थऩ एक च्माउ ऩकेट ऺेर य अन्म उऩमुक्त ऺेरभा तयकायी, भाछा वा परपूरको थऩ दुइ ऩकेट

ऺेर लफस्ताय गरयनेछ । मस वाहे क आरु वारी लफकास, साना लसचाई, भर वीउ ढु वानी, साना कृर्ष
उद्यभ जस्ता कामिक्रभहरुभा सभेत आवश्मक फजेट लफलनमोजन गरयएको छ ।

2. कृर्ष लफकास कामािरमको सहमोग य सभन्वमभा र्कसानहरूराई कृर्ष उऩज फेच लफखन गनिका रालग
सॊ बव बए सम्भ प्रत्मेक वडाभा कृर्ष हाट फजायको ब्मफस्था गरयने छ ।साथै, र्कसानहरूकै
सॉरग्नताभा एक वडा एक कृर्ष सहकायी ऩसर सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।

3. मसै गयी सार्वकभा म्जल्रा ऩशु सेवा कामािरमफाट प्रदान गरयने ऩशु लफकास, घास वीउ उत्ऩादन तथा

ऩशु स्वास््मसॊ ग सम्फम्न्धत सेवाका रालग रु.१ कयोड लफलनमोजन प्रस्ताव गये को छु । मसै गयी घये र ु
तथा साना उद्योग भापि प्रदान गरयने सेवा, सहकायी कामािरम भापित प्रदान गरयने सेवाराई चारु
आ.व.भा उऩभहानगयऩालरका भापित लनयन्तयता र्दने गयी फजेट र्वलनमोजन गरयएको छ ।

4. साभुदार्मक य लनजी लफद्यारमको शैम्ऺक गुणस्तय वीच दे म्खएको असभानताराई कभ गयी नगयको

शैम्ऺक गुणस्तय सुधाय गनि घोर्षत नीलत अनुसाय चारु आ.व.२०७४।०७५ का रालग नेऩार

सयकायफाट प्राप्त म्शऺा ऺेर अन्तिगत
ि शसित अनुदान य मस उऩभहानगयऩालरकाफाट लफलनमोम्जत
फजेटराई साभुदार्मक लफद्यारम म्शऺाको गुणस्तय सुधायका रालग एकद्धाय प्रणारी अन्तिगत
ि खचि

गरयनेछ ।मसका रालग म्शऺार्वद, वुर्द्धजीर्व तथा मस ऺेरका सयकायी तथा अन्म सयोकायवारा
लनकामहरु सॊ गको सभन्वम, सहकामिभा लफद्यारमहरुको आवश्मकता य औम्चत्मताको आधायभा सुयऺा
ऩखािर, खानेऩानी जस्ता आधायबूत बौलतक सुर्वधा लफकास तथा म्शऺक कभिचायीहरुको ऺभता
लफकाससॊ ग सम्फम्न्धत ऺेरभा सहमोग गने नीलतराई प्राथलभकताभा याखी कामिक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।
नगयका र्वद्यारमहरूभा बएका शौचारमहरूराई फारभैरी तथा भर्हराभैरी फनाउन ऩहर गरयने छ

।नगयका लफकट स्थानभा यहे का साभुदार्मक र्वद्यारमहरूको बौलतक ऩूवािधाय सुधायराई रम्ऺत गयी
रगानी गने य शैम्ऺक गुणस्तय सुधायका रालग आफश्मक नीलत फनाई रागू गरयनेछ ।भा र्व तथा

प्रस टु तहका र्वद्यारमहरूभा प्रालफलधक म्शऺा अध्माऩनका रालग लफशेष जोड र्दइनेछ ।
मसका रालग
चारु आ.व.भा चारु तथा ऩूम्जगत गयी कयीव २७ कयोड फजेट लफलनमोजन गरयएको छ ।
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5.

नगय ऺेरको खेरकूद र्वकासका रालग आवश्मक ऩूफािधाय र्वकास अन्तिगत कबिडहर लनभािण कामि

सुरु गरयनेछ बने खेरकुद र्वकाससॊ ग सयोकायवारा लनकामहरुसॊ गको सहकामिभा अन्तय वडास्तयीम

नगयकऩ पुटवर तथा अन्म खेरकुद कामिक्रभहरुराई लनयन्तयता र्दइनेछ ।साथै स्थानीम तहभा
सॊ चारन गरयने लफलबन्न खेरकुद गलतर्वलधहरुको रालग वडातहफाट सहमोग उऩरव्ध गयाउने नीलत

लरइनेछ ।मसका रालग खेरकुद ऺेरको रालग कयीव १ कयोड १७ राख फजेट लफलनमोजन गरयएको
छ ।

6. आन्तरयक तथा वाह्य ऩमिटन प्रविद्धिन तथा लफकासका रालग मस नगयभा यहे को सम फषिऩयु ानो दम्ऺण

एम्शमाको ऩर्हरो ऐलतहालसक च ुये सुरुॊग सॊ यऺण सर्हत यार्ष्ट्रम सम्ऩदा घोर्षत गयाउने कामिभा सम्फम्न्धत
ु ऩमािऩमिटकीम ऩाकि,
लनकाम भापित ऩहर गरयनेछ बने गुम्वा डाॊडा अन्तयार्ष्ट्रम भूलति ऩाकि , जुयेथभ

शर्हद स्भायक, कुस्भाण्ड सयोवय लरवेणी धाभ , भनकाभना, वनस्खण्डी, बुटनदे वी जस्ता धालभिक
भठभम्न्दय, गुम्वा, भम्स्जद, चचिहरुको सॊ यऺण, साना ऩूवािधाय सुधाय एवॊ प्रचाय प्रसायका रालग
कामिक्रभहरु तजुभ
ि ा गयी कामािन्वमनभा ल्माइनेछ । नगयलबरका सफै वडाहरूभा एक वडा एक

ऩमिटक ऩाकिको अफधायणाराई लनयन्तयता र्दइनेछ ।मी सफै काभका रालग रू ८३ राख ५५
हजाय फजेट लफलनमोजन गरयएको छ ।

7. वडा नॊ ५ को दम्ऺणकारी भम्न्दय दे म्ख भनकाभना भम्न्दयसम्भ केफरकाय सञ्चारनका गनिका रालग
आफश्मक गृहकामि गरयनेछ ।

8. सार्वकको जलडवुर्ट फनस्ऩलत उद्यान्नराई डा. टोलन हे गन अन्तयार्ष्ट्रम जैर्वक र्वर्वधता ऩाकि घोषणा गने
9.

तपि सम्फम्न्धत लनकाम भापित ऩहर गरयनेछ ।

सभुदाम ऩरयचारन तथा लफकासका रालग उऩभहानगयऩालरका ऺेरलबर गर्ठत टोर लफकास सॊ स्था,

आभा सभुह, भर्हरा स्वमॊ सेर्वका, वार सॊ यऺण सलभलत, वार क्रव, र्कसोयी सभुह, जेष्ठ नागरयक

सॊ जार जस्ता सॊ जारहरु लफस्तारयत ऺेरभा लफस्ताय गयी त्मस्ता सॊ जारहरुराई सयसपाई, हरयमारी
प्रवद्धिन, सानालतना लफकास आमोजना कामािन्वमन, नगय प्रोपाइर तमायी तथा कय याजश्वसॊ ग
सम्फम्न्धत सूचना तथा त्माॊक सॊ करन जस्ता ऺेरभा लफस्ताय गरय थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ ।

10. नेऩार सयकायको सार्वक रै लगक सभानता य साभाम्जक सभावेशीकयण नीलत अनुसाय भर्हरा,

वारवालरका य आर्दवासी, जनजाती, दलरत, उम्त्ऩलडत, उऩेम्ऺत, भधेशी, भुम्स्रभ जस्ता रम्ऺत
ऺेरसॊ ग सम्फम्न्धत आलथिक साभाम्जक य शीऩ लफकास सर्हत लतलनहरुको सॊ स्थागत लफकासभा सभेत
सार्वक फभोम्जभ नै कामिक्रभ य सोही फभोम्जभ फजेट र्वलनमोजन गरयएको छ । मसका रालग मस
ऺेरभा कयीव १ कयोड ५० राखको हायाहायीभा फजेट लफलनमोजन गरयएको छ ।

11. नगयभा फेयोजगाय यहे का कभ म्शम्ऺत ब्मम्क्तहरूराई रम्ऺत गयी

हे बी इक्मुऩभेण्ट सञ्चारन,औद्योलगक

लफद्युत जडान, ड्राइलबङ जस्ता शीऩभूरक तालरभ सञ्चारनका रालग सम्फम्न्धत तालरभ केन्िहरू सॉग
सहकामि गरयनेछ ।

12. हे टौडा उऩभहानगयऩालरकाराई भानवताको शहयको अवधायणा अनुसाय सडक भानव यर्हत नगय
लनभािणका रालग मस ऺेरभा र्क्रमाशीर सॊ स्थाहरुसॊ गको सहकामिराई थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ ।

मसका रालग मस ऺेरभा र्क्रमाशीर सॊ स्थाहरुको सॊ स्थागत ऺभता लफकास तथा अन्म बौलतक ऩूफािधाय
लफकासका रालग आवश्मक श्रोत जुटाउन ऩहर गरयनेछ ।

13. लफलबन्न कायणफस सडकभा अभानवीम जीवन गुजानि फाध्म बएका फृद्धफृद्धा तथा फारफालरकाहरूका

ु े
रालग सेफायत सॊ स्थहरूको दीगो लफकासका रालग सफै नागरयकहरूको सहमोग जुट्न सकोस बन्ने हे तर
एक भानवीम कोषको स्थाऩना गरयनेछ ।
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14. फारभैरी स्थानीम शासन यार्ष्ट्रम यणनीलत २०६८ य कामािन्वमन यणनीलत २०६८ एवॊ कामिर्वलधरे
लनर्दिि गये अनुरुऩ चारु आ.व.दे म्ख नै स्थानीम सयोकायवाराहरुसॊ ग सभन्वम य सहकामि गदै वारभैरी

स्थानीम शासनका सूचकहरुभा आधारयत रगानी मोजना लनभािण गयी सोही अनुरुऩ वारवालरकाका
ऺेरभा रगानी वढाउदै वारभैरी नगय लनभािणका रालग वारभैरी स्थानीम शासन ऩद्धलतको अवरम्वन
गरयनेछ ।

15. नगयभा यहे का फार लफकास कऺादे म्ख कऺा ५ सम्भ अध्ममन गने साभुदार्मक र्वद्यारमहरूका

र्वद्याथॉहरूको ऩोषणको अफस्था ऩर्हचान गनिका रालग सम्फम्न्धत लनकाम सॉग सहकामि गरयनेछ ।

16. लनजी र्वद्यारमहरूका म्शऺक तथा कभिचायीहरूको भालसक ऩारयश्रलभक नेऩार सयकायरे तोकेको
भाऩदण्ड अनुसाय हुन ऩहर गरयनेछ ।

17. टोर लफकास सॊ स्थाराई स्थानीम लनकामको तल्रो तहको सॊ यचनाको रुऩभा लफकास गने नेऩार

सयकायको नीलत अनुरुऩ टोर लफकास सॊ स्था गठन, सॊ स्थागत लफकास य ऩरयचारनराई थऩ व्मवम्स्थत
य प्रबावकायी फनाइनेछ ।

18. उऩभहानगयका केही वडाहरूभा जेष्ठ नागरयक लफश्राभस्थर / ऩाकि लनभािणका रालग आफश्मक ऩहर
गरयनेछ ।

19. एक वडा एक खेरभै दान, एक फारउद्यान तथा एक म्जभ क्रव

कामिक्रभ अन्तगित प्रत्मेक

वडाभा एक खेर भैदान, एक फार उद्यान तथा एक म्जभ क्रफ लनभािण गनिका रालग प्रायम्म्बक
काभहरूको थारनी गरयने छ ।

20. प्रसव वेदनारे ऩीलडत बएका भर्हराहरूका रालग सयकायी अस्ऩतार वा स्वास््म केन्िसम्भ जाॉदा

राग्ने एकतपी मातामात खचि (एम्फुरेन्स बाडा) सयकायी अस्ऩतार वा स्वास््म केन्ि सॉग सभन्वम
गयी

उऩभहानगयऩालरकारे ब्महोयीनो होभ डे लरबयी कामिक्रभराई प्रोत्साहन गरयने छ ।

21. भुख्म फजाय ऺेरबन्दा फार्हय यहे का वडाहरूभा शहयी स्वास््म सेवा लफस्ताय गने नीलत लरइने छ ।
22. फृद्धाश्रभभा यहे का फृद्धफृद्धाहरूको लनमलभत स्वास््म ऩयीऺणका रालग सम्फम्न्धत लनकामको सहमोग
लरन वा उऩभहानगयऩालरकाकै तपिफाट आफश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउन सर्कनेछ ।

ॉ ा अस्ऩतार सॉग
23. नगयका जेष्ठ नागरयकहरूको भोलत लफन्दु ऩयीऺण गनिका रालग हे टैंडा साभुदार्मक आख
आफश्मक सहकामि गरयनेछ ।

24. साभाम्जक सुयऺा बत्ता लफतयणका रालग स्थानीम फैं कहरू सॉगको सहमोगभा वडा कामािरमभा नै
लफतयणको ब्मफस्था लभराईने छ ।

25. नगयफासीहरू सफैका रालग ऩुस्तकारमको ऩहुॉच अलबफृर्द्ध गने उद्धेश्मका साथ हार बैयहे का
ऩुस्तकारमहरूको बौलतक सुलफधाभा सुधाय गयी काभको थारनी गरयनेछ ।

26. नागरयकता नबएका कायण साभाम्जक सुयऺा बत्ता प्राप्त गनि नसकेका फृद्धाश्रभभा फसेका जेष्ठ
नागरयकहरूको अलबरे ख लरई साभाम्जक सुयऺा बत्ता र्दराउन आफश्मक ऩहर गरयनेछ ।

घ. वातावयण, स्वास््म य सयसपाई तपि्

1. हाम्रो हे टौडा सपा हे टौडा प्रविद्धन कामिक्रभ अन्तिगत
ि सून्म पोहय अवस्था लनभािणका रालग श्रोतरे

भ्माएसम्भ अन्म ऺेरभा सभेत लफस्ताय गयी पोहयको भारा घटाउने, जैर्वक तथा अजैर्वक पोहयजन्म
ऩदाथिको ऩुन प्रमोग य ऩुन् प्रशोधन लफलध प्रवद्धिन कामिक्रभराई लनयन्तता र्दइनेछ ।

2. जैर्वक पोहयफाट ग्मास उत्ऩादन हुन सक्ने सॊ बावनाराई भध्मनजय गयी वैकम्ल्ऩक उजाि प्रविद्धन
केन्िसॊ गको सहकामिभा बइयहे को सॊ बाव्मता अध्ममन सम्ऩन्न गयी सॊ बाव्मताको आधायभा ग्मास
उत्ऩादनका रालग सािवज
ि लनक लनजी साझेदायीको अफधायणाभा लनजी रगानीराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।
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3. सबा सभायोह, गोष्ठी, व्माऩाय व्मवसाम सॉग सम्फम्न्धत कामिक्रभहरूभा प्रार्िक

व्मानयको प्रमोग

अत्मलधक हुन थारे को य मसको वातावयण भैरी व्मवस्थाऩन हुन नसकेको अवस्थाभा वातावयणभा ऩनि

सक्ने नकायात्भक प्रबाव सभेतराई ध्मानभा याखी प्रमोगर्वर्हन लफद्युतीम तथा अन्म सभाग्रीजन्म
पोहयराई वैऻालनक लफलधफाट व्मवस्थाऩनको प्रायम्म्बक प्रमासको रुऩभा एर्ककृत

पोहय व्मवस्थाऩन

केन्ि ऩरयसयभा Refused Material Exihibition Cernter RMEC स्थाऩना गने कामि सम्ऩन्न गयी
काजगजन्म पोहयको ऩुन प्रमोग गने गयी कामिक्रभ सॊ चारनभा ल्माइनेछ ।

4. Poluters Should Pay

अवधायणा अनुसाय य नगयऩालरकारे गये को याजश्व ऺेर सुधाय सम्फन्धी

अध्ममन प्रलतवेदनरे लसपारयस गरयएका केही प्रदुषणमुक्त उत्ऩादनभा ऩरयऺणको रुऩभा वातावयण प्रदू षण

शुल्क रगाई वातावयण सॊ यऺण कोषराई सशक्त फनाइनेछ । मस कोषभा जम्भा हुने यकभ कामिर्वलध

फनाई वातावयण सॊ यऺण तथा प्रबार्वत ऺेरको जनस्वास््म, कृर्ष उत्ऩादन रगामतका गलतवलधहरुभा
ऩरयचारन गरयनेछ ।

5. हरयमारी प्रफद्धिनका रालग सडक आमोजना सॊ चारन गदाि वृऺायोऩणराई आमोजनाको अलबन्न अॊगको

रुऩभा एकीकृत गयी कामािन्वमन गने कामिराई लनयन्तयता र्दइनेछ । साथै लनभािण बइसकेका सडकहरु
तथा नदी र्कनायहरूभा सभेत वृऺायोऩण गने कामिराई लनयन्तयता र्दइनेछ ।

6. ऩोलरलथन झोरा तथा प्रार्िक कऩको प्रमोगराई क्रभश् लनरूत्साहन गदै हे टौंडाराई प्रार्िकभुक्त नगय
फनाइने छ ।

7. मस नगयराई खुल्रा र्दशा भुक्त ऺेर घोषणा गरयएकोभा सन २०१७ लबरभा ऩूणि सयसपाइमुक्त नगय
लनभािणका रालग लफकास साझेदायहरुसॊ गको सहकामिभा तजुभ
ि ा
कामािन्वमनभा ल्माई ऩूणि सयसपाईमुक्त नगय लनभािण गरयनेछ।

बएको ऩूणि सयसपाई मोजना

8. लफलबन्न सयोकायवारा लनकामहरुसॊ ग आवश्मक सभन्वम सहकामि गयी चारु आ.व.को अन्तसम्भभा
उऩभहानगयऩालरका ऺेरराई ऩूणि खोऩमुक्त नगय घोषणा गरयनेछ ।

9. हे टौडा उऩभहानगयऩालरकाराई ये र्वजजन्म जोम्खभ भुक्त नगय फनाउन ऩशु कामािरमसॊ गका सहकामिभा
साभुदार्मक कुकुय वन्ध्माकयण अलबमान सॊ चारन गरयनेछ बने घयऩारुवा कुकुयको यम्जष्ट्रे शन, लनमलभत
खोऩको अनुगभन य कुकुयजन्म र्दसा जोम्खभ न्मुलनकयणका रालग लफशेष अलबमान सॊ चारन गरयनेछ ।

10. उऩभहानगयको सौन्दमिता एवॊ सफायी आफागभनभा प्रलतकूर प्रबाव ऩारययहे का लफलबन्न प्रकायका सफायी
साधनहरूको ऩार्किङ ब्मफस्थाऩनका रालग र्वशेष ऩहर गरयनेछ ।

11. एक घय तीन लफरूवा हरयमारी

कामिक्रभ अन्तगित हरयमारी नगय लनभािण गनिका रालग

नगयफासीहरूरे आफ्नो घय लनभािण गदाि कम्म्तभा ३ वटा परपूरका र्वरूवा योऩी हुकािउनु ऩने छ
।घय लनभािण सम्ऩन्न प्रभाणऩर जायी गदाि मसको अनुगभन गरयने छ ।

12. गुणस्तयमुक्त खानेऩानीको ब्मफस्थाऩनका रालग खानेऩानी तथा सयसपाई लडलबजन कामाि रम,

हे टौंडा खानेऩानी ब्मफस्थाऩन फोडि सॉग सहकामि गरयनेछ ।भर्हराहरूको ऩाठे घय सम्फन्धी तथा स्तन
क्मान्सय सम्फन्धी योगको ऩयीऺणका रालग स्वास््म सम्फन्धी सॉस्थाहरू सॉग सहकामि गरयने छ ।

13. हे टौंडा अस्ऩतारराई सुलफधा सम्ऩन्न फनाउन ऩहर गरयने छ ।साथै, मसको रालग रू १० राख फजेट
लफलनमोजन गरयएको छ ।

14. गत साता आएको बीषण फाढीको कायणफाट ऩीलडत बएका ऩरयफायहरूको रालग याहत

उऩरब्ध गयइनेछ । साथै , ऩीलडत ऩरयफायहरूराई स्थानान्तयण गनिका रालग तत्कारै
आफश्मक ब्मफस्था गरयनेछ ।
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15. उऩबोग्म फस्तु उऩरब्ध गयाई उऩोक्ता र्हत सॊ यऺण गनि ऺेरीम खाद्य ऩयीऺण प्रमोगशारा

सॉग आफश्मक सभन्वम गयी उऩभहानगयऩालरकाभा खाद्य ऩयीऺण प्रमोगशाराको स्थाऩना
गरयने छ ।

ङ. सुशासन तथा सॊ स्थागत सुधाय तपि्
1. ऩरयवलतित सन्दिबभ
ि ा स्थानीम तह सॊ चारन सम्फन्धी कानून सॊ सदभा लफचायालधन यहे को य सॊ र्वधानत्

स्थानीम तहको सयकायको म्जम्भेवायी सम्ऩादन गनि आवश्मक सॊ स्थागत सॊ यचना, जनशम्क्त व्मवस्थाऩन
जस्ता लफषमहरू एकीन बैनसकेको वतिभान

अवस्थाभा तदथि व्मवस्थाऩन अन्तिगत
ि आवश्मकताको

आधायभा नगय कामिऩालरका, वडा कामािरम रगामत लफषमगत शाखा भहाशाखाको तहगत म्जम्भेवायी
वाॊडपाॊडको व्मवस्थाराई लनयन्तयता र्दइनेछ ।

2. लनवािचन ऩलछको ऩरयवलतित सन्दिबभ
ि ा आगाभी ५

फषिलबर सवै

वडाभा सुर्वधा सम्ऩन्न वडा

कामािरमहरुको व्मवस्थाऩन गने सन्दिबभ
ि ा मसै आ फ भा कम्म्तभा २ वटा नमा वडा कामािरम बवन
लनभािण गने य ऩुयाना वडा कामािरम बवनहरुको भभित गरयनेछ ।

3. स्थानीमतहका र्ववादहरु स्थानीम तहभा नै सभाधानका रालग वैकम्ल्ऩक व्मवस्थाऩनको रुऩभा
सॊ चारनभा आएको भेरलभराऩ ऩद्धलतराई उऩभहानगयऩालरकाको न्मार्मक सलभलतफाट सम्ऩादन हुने
काभभा आफद्ध गयी थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ।

4. नगयऩालरका अन्तिगत
ि यहे को भानव सॊ साधन लफकास कोष, लफऩद व्मवस्थाऩन कोष, गरयवी न्मुलनकयण
तथा साभाम्जक ऩरयचारन कोष, अनाथ अऩाॊग, असहाम लफशेष कोष, वातावयण सॊ यऺण र्वशेष कोष
रगामतका कोषहरुराई कामिर्वलध फनाई ऩरयचारन गरयनेछ ।

5. सुशासन तथा ऩायदम्शिताका रालग उऩभहानगयऩालरकाफाट सम्ऩादन बएका काभहरूको सम्फन्धभा
साफिजलनक रूऩभा जानकायी गयाउन सयोकायवाराहरू सॉग चौभालसक रूऩभा सभीऺात्भक छरपर
गरयने

य नगय गलतलफलधहरू प्रकाशन गनिका रालग स्थानीम सञ्चाय भाध्मभहरू सॉग आफश्मक सहकामि

सभेत गरयनेछ ।साथै, लफकास ऩरकारयता ऩुयस्काय जस्ता कामिक्रभहरुराई लनयन्तयता र्दइनेछ ।

6. उऩभहानगयऩालरकाफाट सॊ चारन गरयने आमोजना तथा कामिक्रभहरुको प्रबावकायीता तथा गुणस्तय
कामभ गनि आमोजना अनुगभन तथा सुऩरयवेऺण सलभलतराई सयोकायवाराहरु सभेतको सहबालगता यहने
गयी प्रबावकायी रूऩभा ऩरयचारन गरयनेछ ।

7. यार्ष्ट्रम तथा अन्तयार्ष्ट्रमस्तयका स्थानीम सयकाय, स्थानीम लनकामसॊ ग सम्फम्न्धत सॊ घसॊ स्थाहरुसॊ ग भैरी

सम्फन्ध लफस्ताय गने य सम्फन्ध स्थार्ऩत बइसकेको रलरतऩुय भहानगयऩालरका सॊ गको सहकामि
लफस्तायका रालग कामिक्रभहरु तजुभ
ि ा गयी कामािन्वमन गरयनेछ ।

8. वडाभा आईऩने लफलबन्न र्कलसभका बैऩयी काभहरू सभमभै सम्ऩन्न गनि सहज फनाउने उद्देश्मरे वडा
अध्मऺज्मूको लनणिमानुसाय खचि गने गयीवडा लफकास कोष खडा गरयने छ ।

नगयसबा सदस्मज्मूहरु,
अव भ मस सम्भालनत सबा सभऺ सार्वक हे टौडा उऩभहानगयऩालरकाको २२ औ नगयऩरयषदफाट चारु

आ.व.का रालग म्स्वकृत आम तथा व्मम अनुभानराई नमा सॊ र्वधान अन्तिगत
ि कामभ बएको मस हे टौडा
उऩभहानगयऩालरकाको २०७४ फैशाख ३१ गते सम्ऩन्न लनवािचनफाट गठन बएको नगय सबाको गत असाय २९

गते सम्ऩन्न प्रथभ वैठकफाट चारु आ.व.२०७४।०७५ का रालग म्स्वकृत सॊ सोलधत आलथिक लफधमक अनुसाय
मस उऩभहानगयऩालरकाको आन्तरयक आम, नेऩार सयकायफाट लफत्तीम सभालनकयण एवॊ सिशति अनुदान म्शषिभा

प्राप्त हुने अनुदान रगामत अन्म लनकामहरु भापि मस उऩभहानगयऩालरकाको सॊ म्चत कोषभा जम्भा हुने अनुभान
गरयएको रु.१ अवि २२ कयोड ९० राख य आ.व.२०७३।०७४ को अन्तसम्भभा म्जम्भेवायी सर्हत नगद
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भौज्दात सये य आएको रु.७ कयोड ३१ राख ४३ हजाय सभेत कूर रु १ अवि ३० कयोड २१ राख ७८
हजाय को लफलनमोजन प्रस्तुत गने अनुभलत चाहन्छु ।

सार्वक हे टौडा उऩभहानगयऩालरकाको गत २२ औ ॊ नगयऩरयषदफाट चारु आ.व.का रालग म्स्वकृत

रु.६४ कयोड १९ राख ६९ हजाय को व्मम अनुभान भध्मे चारु प्रशासलनक खचि तपि म्स्वकृत रु.१० कयोड
३२ राख यहे कोभा ऩरयवलतित सन्दिबभ
ि ा जन प्रलतलनलधहरुको सेवा सुर्वधा सभेत सभावेस गयी सॊ सोलधत कूर व्मम

अनुभानको ९.९८ प्रलतशत अथाित रु.१२ कयोड ९९ राख ७२ हजाय को सॊ सोलधत लफलनमोजन प्रस्ताव गये को
छु । ऩरयवलतित सन्दिबभ
ि ा चारु खचि शीषिक अन्तिगत
ि कामािरमको प्रशासलनक खचि, सॊ चारन तथा उऩबोग खचि,

प्रशासलनक ऩयाभशि सेवा खचि, अनुगभन भूल्माॊकन खचि, आन्तरयक ऋणको व्माज बुक्तानी, साभाम्जक सुयऺा

खचि, स्थानीम शासन तथा साभुदार्मक लफकास कामिक्रभ खचि, सािवज
ि लनक लनजी साझेदायी कामिक्रभ अन्तिगत
ि
व्मवस्थाऩन खचि शीषिकहरु सभावेश हुने बएकोरे कूर लफलनमोजनको कयीव २५.36 प्रलतशत अथाित रु.३3

कयोड 2 राख 72 हजायको ऩरयभाम्जित चारु खचि प्रस्ताव गये को छु । मसै गयी ऩूजीगत खचि तपिऋणको
सावा खचि सर्हत कूर लफलनमोजनको कयीव ७४.63 प्रलतशत अथाित रु ९७ कयोड 19 राख ६ हजाय
लफलनमोजन प्रस्ताव गये को छु ।

मसै गयी ऩूम्ॉ जगत तपि लफलनमोजन

प्रस्ताव गदाि सार्वक हे टौंडा उऩभहानगयऩालरकाको २२ औ ॊ

नगयऩरयषदफाट मस आ.व.का रालग म्स्वकृत गये को यणनीलतक, नगयस्तयीम ठू रा ऩूफािधाय य नगयस्तयीम ऺेरगत

आमोजना तथा कामिक्रभहरु, प्रविद्धनात्भक ऺेरका आमोजना तथा कामिक्रभहरु, रम्ऺत ऺेरसॊ ग सम्फम्न्धत

आलथिक, साभाम्जक, शीऩ लफकास तथा सॊ स्थागत ऺेरका रालग म्स्वकृत आमोजना तथा कामिक्रभ य वडाबेराफाट
म्स्वकृत वडास्तयीम साधायण य रम्ऺत ऺेरसॊ ग सम्फम्न्धत बौलतक ऩूवािधाय लनभािणसॊ ग सम्फम्न्धत आमोजना तथा
कामिक्रभहरुराई वडा नॊ.४ य १८ को हकभा साभान्म ऩरयभाजिन सर्हत मथावत रुऩभा लफलनमोजन गरयएको छ

।मसै गयी ऩरयवलतित सन्दिबभ
ि ा हार कामभ बएका वडाहरुराई बूगोर, जनसॊ ख्मा, गरयवीको अवस्था य ऩूफािधाय

सॊ यचनाको वतिभान अवस्था सभेतको आधायभा क, ख,ग वगिभा लफबाजन गयी थऩ लफलनमोजन सर्हत वडास्तयीम
आमोजना तथा कामिक्रभहरुका रालग भार रु.१६ कयोड ६३ राख लफलनमोजन प्रस्ताव गये को छु । अरु

आमोजना तथा कामिक्रभहरुको हकभा मथावत सूम्चकृत गयी ऺेरगत य लफषमगत रुऩभा लफलनमोजन प्रस्ताव
गरयएको छ । ऺेरगत रुऩभा आलथिक लफकास ऺेर अन्तिगत
ि कृर्ष, ऩशु, उद्योग वाम्णज्म, ऩमिटन, सहकायी य

लफत्तीम ऺेर सभेतका रालग कूर ऩूॊम्जगत लफलनमोजनको ३.४१ प्रलतशत रु.३ कयोड, ३३ राख ९१ हजाय ९

सम लफलनमोजन गरयएको छ । मस शीषिक अन्तिगत
ि कृर्ष लफकास तपिरु. १ कयोड २ राख, ऩशु ऩॊ ऺी लफकास
तपिरु. १ कयोड १४ राख, ऩमिटन ऺेर लफकास तपि ८३ राख ५५ हजाय, सहकायी ऺेर तपिरु.७ राख य
लफत्तीम व्मवस्थाऩन तपिरु.२५ राख लफलनमोजन गरयएको छ ।

साभाम्जक लफकास ऺेर अन्तिगत
ि म्शऺा, स्वास््म, खानेऩानी, सयसपाई, सस्कृलत प्रफधिन, खेरकुद तथा

भनोयन्जन य रै∙र्क सभानता य साभाम्जक सभावेसीकयण गयी कूर ऩूॊम्जगत लफलनमोजनको ४०.७९ प्रलतशत
रु.३९ कयोड ८९ राख ४ हजाय ५ सम लफलनमोजन गरयएको छ । मस म्शषि अन्तिगत
ि म्शऺा लफकास तपिरु.

२७ कयोड ७७ राख, स्वास््म तपिरु. ६ कयोड १४ राख, खानेऩानी तपिरु २ कयोड २९ राख, ऩूणि

सयसपाई तपिरु.१४ राख, सॊ स्कृलत प्रफद्धिन तपिरु.५६ राख ८१ हजाय, खेरकुद तथा भनोयन्जन तपिकबिड
हर लनभािण सभेत गयी रु.१ कयोड ४० राख य रैं लगक सभानता य साभाम्जक सभावेशकयण तपिरु.१ कयोड
५६ राख लफलनमोजन गरयएको छ ।

ऩूफािधाय लफकास ऺेर अन्तिगत
ि स्थानीम सडक, ऩुर, लसचाई, बवन तथा शहयी लफकास, सडकफत्ती तथा

उजाि ऺेरभा गयी कूर ऩूॊम्जगत लफलनमोजनको २६.११ प्रलतशत रु.२५ कयोड ५३ राख २१ हजाय ७ सम

लफलनमोजन गरयएको छ । मस म्शषि अन्तिगत
ि सडक तथा ऩुर ऩुरेसा तपिरु. २३ कयोड ५२ राख, लसॊ चाइ
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तपिरु. ५० राख ९५ हजाय, बवन तथा शहयी लफकास तपिरु ४७ राख ४२ हजाय, सडक वत्ती तथा उजाि
लफकास तपिरु.१ कयोड २ राख लफलनमोजन गरयएको छ । मसै गयी वातावयण तथा र्वऩद व्मवस्थाऩन ऺेर

अन्तिगत
ि वन तथा बू सॊ यऺण, वातावयण सॊ यऺण, जरवामु ऩरयवतिन, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन, र्वऩद व्मवस्थाऩन
य वारुणमन्र सॊ चारन तथा व्मवस्थाऩन तपिगयी कूर ऩूॊम्जगत लफलनमोजनको ५.५५ प्रलतशत अथाित रु.५ कयोड
४२ राख ७२ हजाय लफलनमोजन गरयएको छ । मस म्शषि अन्तिगत
ि वन तथा बू सॊ यऺण तपिरु.९५ राख ९३

हजाय, वातावयण सॊ यऺण य जरवामु ऩरयवतिन तपि११ राख ४० हजाय, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन तपि २ कयोड
१४ राख, र्वऩद व्मवस्थाऩन तपिरु.९७ राख य वारुणमन्र सॊ चारन तथा व्मवस्थाऩन तपिरु.५६ राख

लफलनमोजन गरयएको छ । मसै गयी सॊ स्थागत लफकास, सेवा प्रवाह य शुसासन ऺेर अन्तिगत
ि कूर ऩूॊम्जगत
लफलनमोजनको १.६४ प्रलतशत अथाित रु.१ कयोड ६० राख ५७ हजाय लफलनमोजन गरयएको छ । मस अन्तिगत
ि

साभान्म सेवाका रालग रु.१२ राख ५० हजाय, सूचना प्रर्वलध लफकास तपिरु.१२ राख, ऩॊ म्जकयण व्मवस्थाऩन
तपिरु.३ राख, स्थानीम त्माॊक सॊ करन य अलबरे ख व्मवस्थाऩनका रालग रु.१२ राख, य अन्मर वलगिकृत
नबएको ऺेरका रालग रु.९३ राख ७२ हजाय लफलनमोजन गरयएको छ ।

आगाभी ५ फषिलबर सवै वडाभा सुर्वधा सम्ऩन्न वडा कामािरम बवन लनभािण तथा भभितका रालग मस

फषिरु.१ कयोड, कामािरम तथा सपाई सवायी साधन तथा रोडय खयीद तपि२ कयोड, आगाभी ५ फषिबर

सचारन गरयने यणनीलतक तथा र्दघिकालरन प्रबाव र्दने खारका आमोजनाहरुको र्वस्तृत सम्बाव्मता अध्ममन
सर्हत ऩरयमोजना लफकास (Project Bank) का रालग नेऩार सयकाय, लफलबन्न दातृ लनकाम सभेतफाट रु.1
कयोड, गत आ.व.भा सॊ चालरत क्रभागत आमोजना तथा कामिक्रभहरुको दार्मत्व बुक्तानीका रालग रु.८ कयोड,

नेऩार सयकायका अन्म लनकामहरुफाट कामािन्वमनभा आउन सक्ने आमोजना तथा कामिक्रभहरुका रालग
सभऩूयक कोष तपि१ कयोड, सडकवोडि नेऩारफाट शहयी सडक भभित शीषिकभा प्राप्त हुने अनुदान तथा अन्म

भभित सम्बाय कामिका रालग भभित सम्बाय कोष तपि रु. ३ कयोड ३० राख, आकम्स्भक तथा बैऩयी आउने

खचिका रालग रु.५७ राख, आमोजना सॊ चारन तथा व्मवस्थाऩनका रालग रु.४७ राख, नगयस्तयीम लफऩद
व्मवस्थाऩन केष तपि रु.५० राख लफलनमोजन प्रस्ताव गये को छु ।

मस फषि वडास्तयीम आमोजना तथा कामिक्रभहरु, लफषमगत कामािरम तथा शाखाहरु भापित सॊ चारन

गरयने कामिक्रभहरुका अलतरयक्त नगयस्तयीम ठू रा लफकास ऩूफािधाय कामिक्रभ अन्तिगत
ि वासुदेव सबागृह,

कबिडहर, वडा नॊ.२ रोकर्प्रम चोक दे म्ख भानसचोक सम्भको सडक य भानसचोक दे म्ख भनकाभना चोक सम्भ
पुटऩाथ ऩेटी य हरयमारी सर्हत सडक स्तयोन्नती, वडा नॊ १० को वाइऩास सडक हुदै आखा अस्ऩतार जाने
म्शखयभागिको स्तयोन्नलत, वडा नॊ ४ को ऩारयजात ऩथ, बृकुटी ऩथ खोऩेगल्री सडक स्तयोन्नलत, ऩारयजातऩथ वैङ्क

अप काठभाण्डौ जोड्ने सडक स्तयोन्नलत, वडा नॊ.६ दे म्ख वडा नॊ.८ जोड्ने चरऩथभा नारा सर्हत अन्म शाखा
सडक स्तयोन्नलत, ऩदभऩोखयीको वन सलभलत बवन नम्जकफाट वनस्ऩलत सडक स्तयोन्नती, वडा नॊ.१४ य १५
केही सडकहरू य पायराइन सडकको स्तयोन्नलत, वडा नॊ. १६ य १७ को ऩुयानो पायराईन सडक स्तयोन्नलत,
वडा नॊ.१८ का केही सडकहरूको स्तयोन्नलत य वडा नॊ ३ को

जम्वु चौताया दे म्ख वैयाटाय जाने सडक

स्तयोन्नलत जस्ता आमोजनाहरु कामािन्वमन गरयनेछ । मसै गयी नगयस्तयीम ठू रा आमोजना तथा कामिक्रभहरुभा
वडा नॊ.४ कभिचायी सॊ चम कोष ऩछाडी बैयवयोड य वासुदेव सबागृहसडक जोड्ने सडक कारोऩरे, वडा नॊ.५

र्ऩप्रे चोक, सचेतटोर लसतानगय हुदै भक्रान्च ुरी सडक स्तयोन्नलत, हर्टमा य हनािभाडी ऺेर, च ुरयमा य ऩदभऩोखयी
य वसाभाडी ऺेरका रालग १।१ वटा ठू रा आमोजना कामािन्वमन गरयनेछ । सार्वकका १ दे म्ख ११ सम्भका

रालग वडाबेराफाट लसपारयस बएका आमोजनाहरुराई ठू रा आमोजना अन्तिगत
ि कामािन्वमनका रालग प्रस्ताव

गरयएको छ । मसै गयी सडक भभित सम्बाय अन्तिगत
ि नगयऺेरका लफलबन्न सडक खण्डको भभित सुधायका
कामिक्रभहरु सॊ चारनभा ल्माउने प्रस्ताव गरयएको छ ।
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मस गरयभाभम नगयसबाका अध्मऺज्मू,
अन्त्मभा, प्रस्तुत फजेट, नीलत तथा कामिक्रभरे मस नगयको सभग्र र्वकासभा सकायात्भक प्रबाव ऩाने

र्वश्वास लरॊ दै चारु आ फ २०७४।०७५ का रालग नीलत तथा कामिक्रभ य आमब्ममको अनुभान (लफलनमोजन
लफधेमक, २०७४ ) मस गरयभाभम सबाभा आफश्मक छरपर तथा स्वीकृलतका रालग ऩेश गये को छु ।
धन्मफाद ।

लभलत् २०७४ बाि ६ गते
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