
प्रस्तावना : बान ुनगयऩालरका, तनहुॉ २०७८/७९ को सेवा य कामयहरुको रागग सञ्चित 
कोषफाट केही यकभ खिय गन ेअगधकाय ददन य सो यकभ ववननमोजन गनय वाचछनीम 
बएकोरे,

स्थानीम याजऩत्र
बान ुनगयऩालरका द्वाया प्रकालित

खण्ड: ०४                 सॊख्मा: ५                                     

बाग-१
बान ुनगयऩालरका

नेऩारको सॊववधानको धाया २२९ को उऩ–धाया (२) फभोञ्जभ बान ुनगयऩालरका, तनहुॉको 
नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ ।

ववननमोजन P]g, २०७८
सबाफाट स्वीकृत लभनत : २०७८/०३/३१



३ . ववननयोजन : (१) मस ऐनद्धाया सञ्चित कोषफाट खिय गनय अगधकाय ददइएको यकभ आगथयक वषय २०७८/७९को 
ननलभत्त बान ुनगयऩालरका, तनहुॉको नगय कामयऩालरका, वडा सलभनत य ववषमगत िाखारे गन ेसेवा य कामयहरुको 
ननलभत्त ववननमोजन गरयनेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन कामयऩालरका, वडा सलभनत य ववषमगत िाखारे गन ेसेवा य 
कामयहरुको ननलभत्त ववननमोजन गयेको यकभभध्मे कुनैभा फित हुन ेय कुनैभा अऩुग हुन ेदेखखन आएभा नगय 
कामयऩालरकारे फित हुन ेिीषयकफाट नऩुग हुन ेिीषयकभा यकभ सानय सक्नेछ । मसयी यकभ सादाय एक िीषयकफाट 
सो िीषयकको जम्भा यकभको १० प्रनतितभा नफढ्न ेगयी कुनै एक वा एक बन्दा फढी िीषयकहरुफाट अको एक वा 
एक बन्दा फढी िीषयकहरुभा यकभ सानय तथा ननकासा य खिय जनाउन सककनेछ । ऩ ॉञ्जगत खिय य ववत्तीम 
व्मवस्थातपय  ववननमोञ्जत यकभ साॉवा बुक्तानी खिय य व्माज बुक्तानी खिय िीषयकभा फाहेक अन्म िार  खिय 
िीषयकतपय  सानय य बफत्तीम व्मवस्था अ न्तगयत साॉवा बुक्तानी खियतपय  बफननमोञ्जत यकभ ब्माज बुक्तानी खिय 
िीषयकभा फाहेक अन्मत्र सानय सककने छैन । तय िारु तथा ऩ ॉञ्जगत खिय य ववत्तीम व्मवस्थाको खिय व्महोनय एक 
स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ सानय सककनेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन एक िीषयकफाट सो िीषयकको जम्भा स्वीकृत यकभको १० 
प्रनतित बन्दा फढ्न ेगयी कुनै एक वा एक बन्दा फढीिीषयकहरुभा यकभ सानय ऩयेभा नगय सबाको स्वीकृनत लरन ु
ऩनेछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) मस ऐनको नाभ “बान ुनगयऩालरका, तनहुॉको ववननमोजन ऐन, ” यहेको छ ।

२. आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को ननममत्त सञ्चित कोर्बाट रकम खिि गन ेअर्िकार : (१)आगथयक वषय २०७८/७९को 
ननलभत्त नगय कामयऩालरका, वडा सलभनत, ववषमगत िाखारे गन ेसेवा य कामयहरुका ननलभत्त अनुस िी १ भा 
उञ्लरखखत िार  खिय, ऩ ॉञ्जगत खिय य बफवत्तम व्मवस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ ९६,५६,४३,६४३ (अऺेरुऩी 
रुऩैमाॉ छ्मान्नब्फ ेकयोड छऩन्न राख बत्रिालरस हजाय छ सम बत्रिालरस भात्र | ) भा नफढाई ननददयष्ट गरयए 
फभोञ्जभ सञ्चित कोषफाट खिय गनय सककनेछ ।
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सम्मानीत नगरसभाका सभाध्यक्ष ज्यू, 

नगरसभाका सदस्यज्यूहरु, 

सम्पूणण राष्ट्र सेवक कमणचारीहरु तथा उपस्स्थत सम्पूणण महानुभावहरु, 

 

भानु नगरपास्िकाको जनस्नवाणस्चत प्रस्तस्नस्धको रुपमा पााँचौ वषणको नीस्त तथा कायणक्रम र 

आर्थथक वषण २०७८/७९ को बजेट यस सम्मास्नत सभा समक्ष प्रस्तुत गनण पाउाँदा अत्यान्तै गौरव 

महससु गरेको छु । ससगो मानव जास्तिाइ चुनौती ददइरहकेो कोस्भड १९ को स्वरुद्ध िड्न 

संसार एक जुट भएको अवस्था छ भने भानु नगरपास्िकाि े पस्न स्वशषे सावधानीका उपाय 

अपनाउनद ै अएको छ,यसबाट ददवगंत हुने सम्पूणणमा समवेदना र प्रभास्वत हुनेहरुमा स्शघ्र 

स्वास््य िाभको कामना गदणछु । साथै सम्पुणण ्ात अ्ात सस्हदहरु प्रस्त हार्ददक श्रद्दाशुमन 

अपणण गनण चाहन्छु र आम नागररक प्रस्त हार्ददक सम्मान प्रकट गनण चाहन्छु । 

    "सास्हत्य पयणटन र कृस्ष क्षेत्र हाम्रो, पारौं समदृ्द र समुन्नत भानु राम्रो" भन्ने नारािाई 

आत्मसात गद ैआगामी आर्थथक बषण २०७८/७९ को बजेट तजुणमा गदाण मैिे 'समृद्द भानु सुस्ि 

भानु' को ददर्णकास्िन सोचिाई साकार पानण नेपािको संस्वधान, प्रचस्ित ऐन, कानुनहरु, बजेट 

तजुणमा ददग्दशणनमा उल्िसे्ित प्राथस्मकता, संस्र्य सरकार र प्रदशे सरकारि ेअविम्वन गरेका 

आवस्धक योजनाहरु, स्थास्नय सरकार सञ्चािन ऐन, ददगो स्वकासका िक्ष्यहरु, स्वस्भन्न 

सस्मस्तबाट ददएका सुझावहरु, राजनैस्तक दिका सुझाव, नागररक समाज, बुदद्दस्जवी वगण, स्नजी 

क्षेत्र िगायतबाट प्राप्त महत्वपुणण सुझावहरु, आवश्यकता र प्राथस्मकताको आधारमा समेट्न े

प्रयास गरेको छु । 
 

 

 

सभाध्यक्षज्य,ू 

अब म गत आर्थथक वषण र चाि ु आर्थथक वषणको बजेट कायाणन्वायनको अवस्था स्वश्लेषण गने 

अनुमस्त चाहन्छु : 

 आर्थथक वषण ०७६/७७ मा प्रस्तास्वत कुि आय रु ८९,६०,८१,५५८ -रु उनाननब्बे 

करोड साठी िाि एकासी हजार पााँच सय अन्ठाउन्न_ भएकोमा उक्त आर्थथक वषणमा कुि 

? ७३,०१,५४,४५६-स्तरहत्तर करोड एक िाि चउन्न हजार चार सय छपन्न _आय 

भएको दसे्िन्छ । 



 
 

  व्यय तर्ण  वार्थषक बजेट कुि रु ८९,९२,८१,५५८-रु उनाननब्बे करोड बयाननब्बे िाि 

एकासी हजार पााँच सय अन्ठाउन्न_ भएकोमा उक्त आर्थथक वषणमा रु ५३,०४,३६,५७५ -

रु स्त्रपन्न करोड चार िाि छत्तीस हजार पााँच सय पचत्तर _अथाणत वार्थषक अनुमास्नत 

बजेटको अन्ठाउन्न दशमिब अन्ठानब्बे प्रस्तशत व्यय भएको दसे्िन्छ । 

 चािु आर्थथक वषणमा कोस्भड १९ को महामारीका कारणिे बजेट पररचािनमा असर 

परेको दसे्िन्छ । 

 चािु आर्थथक वषणको हािसम्मको प्रगस्त स्वश्लेषण गदाण,प्रस्तास्वत आय रु 

८६,४८,७२,८९०-रु छयासी करोड अड्चास्िस िाि बहत्तर हजार आठ सय नब्बे_ 

भएकोमा हािसम्म रु ८२,६४,३२,७४२ -रु बयासी करोड चौसठ्ठी िाि बत्तीस हजार 

सात सय बयास्िस _आय भएको दसे्िन्छ । 

 व्यय तर्ण  वार्थषक बजेट कुि ? ८६,४८,७२,८९० - रु छयासी करोड अड्चास्िस िाि 

बहत्तर हजार आठ सय नब्बे_ भएकोमा हािसम्म ? ५३,४२,९८,६१२ - रु स्त्रपन्न करोड 

बयास्िस िाि अन्ठाननब्बे हजार छ सय बाहण _ अथाणत वार्थषक अनुमास्नत बजेटको 

एकसठ्ठी दशमिब सतहत्तर प्रस्तशत व्यय भएको दसे्िन्छ । 
 

 

 

 

सभाध्यक्षज्य,ू 

अब म नगरपास्िकाको आगास्म आर्थथक बषण २०७८/७९ को बजेटका उद्देश्य र प्राथस्मकताहरु 

पेश गदणछु  : 

उद्देश्य : 

 कोस्भड-१९ को रोकथाम तथा स्नयन्त्रणका िास्ग प्रभावकारी भूस्मका स्नवाणह गने । 

 उपिब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरी गररस्व स्नवारण  र रोजगारी सृजनामा जोड 

ददद ैआर्थथक समृदद्द हााँस्सि गने । 

 नगरको स्वकासको िास्ग दीर्णकािीन नीस्त स्नधाणरण गरी स्वकासको कायणिाई अगाडी 

बढाउने । 

 स्वास््य,स्शक्षा,कृस्ष र रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा केस्न्ित भइ समग्र नगरको स्वकास गने । 

प्राथस्मकता : 

 कोस्भड-१९ को रोकथाम तथा स्नयन्त्रण । 

 कृस्ष उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृस्द्ध साथ ैबजार व्यवस्थापन । 

 कृस्ष उपजको स्वस्वस्धकरण ,मूल्य शृिंिा र व्यवसास्यदककरणमा जोड । 



 
 

 भानु नगर स्भत्रका स्वद्यािय उमरे समहूका सबै बािबास्िकािाई स्शक्षामा पहुाँचको 

सुस्नस्ितता गनण सबै स्वद्याियहरुमा बािमतै्री वातावरणको स्नमाणण । 

 भानुको ऐस्तहास्सक¸ सााँस्कृस्तक¸ भास्षक¸ धार्थमक एवं पयणटकीय पस्हचान ददिाउने गरी 

स्थानीय पाठ्यक्रमको स्नमाणण । 

 युवाहरुिाई सीप,  पुाँजी र प्रस्वस्ध हस्तान्तरण गरी युवा स्वरोजगार कायणक्रम सञ्चािन । 

 हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रस्वस्धको उच्चतम प्रयोगमा जोड ददने । 

 िानेपानी, ससचाई, सडक पुवाणधार, सामुदास्यक भवन स्नमाणण गदाण श्रममुिक काममा 

प्राथस्मकता ददने । 

 

 

सभाध्यक्षज्य ूतथा सभासदज्यूहरु, 

मास्थ प्रस्तुत गरीएका बजेटका उद्देश्य र प्राथस्मकताहरु तथा मुख्य स्वस्नयोजनका क्षेत्रहरुमा 

प्रस्तास्वत कायणक्रमहरुिाई बजेटको व्यवस्था गद ै आगामी आर्थथक वषणका िास्ग कुि 

रु७६,४५,०७,००० -छहत्तर करोड पैतास्िस िाि सात हजार _ को आय व्ययको स्ववरण पेश 

गरेको छु । 

जसमध्य ेसमास्नकरण अनुदान रु चौध करोड स्त्रयासी िाि , ससतण अनुदान चािु रु छस्त्तस 

करोड उनस्न्त्तस िाि, ससतण अनुदान पुस्जगत तर्ण  रु एक करोड सात िाि, संस्र्य राजश्व 

वााँडर्ााँड रु दश करोड अस्ड्तस िाि अठार हजार, प्रदशे राजश्व वााँडर्ााँड रु एक करोड एक 

िाि उनानअसी हजार,प्रदशे शशतण रु पचास िाि, प्रदशे समपुरक पचास िाि, प्रदशे 

समास्नकरण रु एक करोड अठहत्तर िाि दश हजार,   स्वशषे अनुदान दइु करोड आठ िाि, 

आन्तररक श्रोत रु दइु करोड, र गत आ व नगद मौज्दात रु छ करोड जम्मा 5xQ/ करोड 

पैतास्िस िाि सात हजार हुने अनुमान गरर सोस्ह बराबरका कायणक्रमहरु तयार पाररएको छ । 
 

व्यय तर्ण  क्रमागत योजनाहरुको दस्यत्व रु आठ करोड पचास िाि,rfn' िचण तर्ण  पन्र करोड 

स्त्रपन्न िाि,स्वपद व्यवस्थापनमा दइु करोड पचास िाि, वडागत योजनाका िास्ग पााँच करोड 

स्बस िाि र नगरस्तरीय स्वकास योजना तथा कायणक्रम  तर्ण  चार करोड अठ्ठाइस िाि सात 

हजार स्वनीयोजनका िास्ग प्रस्ताव गररएको छ । 

 

राजश्व तथा कर सम्वन्धी प्रस्ताव आर्थथक स्वधेयक, २०७८  र स्वस्नयोजन स्वधेयक, २०७८ यस ै

साथ प्रस्तुत गरेको  छु । सम्वस्न्धत प्रस्तावहरु सम्वत्  २०७८ साि श्रावण १ गतेबाट िागु हुन े

व्यवस्था स्मिाईएको छ । 
 

 



 
 

 

 

 

 

अन्त्यमा, 

कोरोना महामारीको यस असहज पररस्स्थस्तमा जनप्रस्तस्नधी िगायत समाजका स्जम्मेवार 

व्यस्क्तत्वहरुिे आआफ्नो स्थानबाट जनतािाई स्वास््य प्रस्त सचेत गराउद ैर सामास्जक सद्भाव 

र एकतािाई अक्षुण राख्न सहयोग गनुणहुन अनुरोध गदणछु । साथ ैबार्थषक नीस्त तथा कायणक्रम र 

बजेट तजुणमा गनण तथा स्स्वकृत नीस्त तथा कायणक्रम कायाणन्वयन गनण आजको स्मस्त सम्म सहयोग 

पुयाणउनुहुन े सहकमी, जनप्रस्तस्नस्धहरु, राजनैस्तक दि, दिका नेता, कायणकताणहरु, स्वषयगत 

सस्मस्त, योजना तजुणमा सस्मस्त, राजश्व परामशण सस्मस्त, टोि स्वकास संस्था, उद्योग वास्णज्य 

संर्, जेष्ठ नागररक मञ्च, बाि सञ्जाि िगायत नगरमा दक्रयास्शि व्यवसास्यक तथा सामास्जक 

संर् संस्थाहरु, संचारकमी स्मत्रहरु, नगरपास्िकामा स्वस्भन्न शािामा कायणरत सम्पुणण कमणचारी 

स्मत्रहरु र सम्पणूण नगरवासीहरुिाई हार्ददक धन्यवाद ्ापन गदणछु । 
  



 
 

 
 

क्षते्रगत नीततहरु 

क) आर्थथक तिकास 

 कृति : "उत्पादनमा वदृ्धि , भानकुो समदृ्धि" 

१. तनिााहमुखी कृति प्रणालीलाई रुपान्तरण गरी व्यिसातयक र उत्पादकत्ि िृति  मार्ा त 

ददगो र सम्मानजनक कृति पेशालाई रोजगारी र आम्दानीको उपयुक्त क्षते्रको रुपमा 

तिकास गररनेछ । 

२. साना व्यिसातयक कृति उत्पादन केन्र (पकेट) तिकास कायाक्रम तनरन्तरता ददई तथा थप 

तरकारी पकेट केन्रहरुको पतहचान गरर उत्पादनमा प्रोत्साहन गररनेछ । 

३. कृिकहरुको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गना तथा उपभोक्ताहरुलाई  गुणस्तरीय कृति उपज 

उपलब्ध गराउन कृति बजार संचालनको प्रबन्ध तमलाईनेछ । 

४. कृति उत्पादन तथा उत्पादकत्ि िृतिका लातग आिश्यक पने कृति उत्पादनका सामग्री 

तथा सेिामा कृिकहरुको पहुँच बढाई सक्षम बनाउन पहल गररनेछ । 

५. खाद्य तथा पोिण सुरक्षाको प्रमुख आधारको रुपमा रहकेा तनकै कम खेतत गने रैथाने 

जातका बाली हरु जस्तै कोदो ,र्ापर ,तचनो ,कागुनो ,लटे्ट आदद स्थानीय बालीहरुको 

प्रबिान गनाका लातग जोड ददइनेछ । 

६. निीनतम प्रतितधको उतचत प्रयोग गरर तप्र-तसजन तथा प्रोटेक्टेड प्रतितधबाट तरकारी 

तथा र्लरु्ल               प्रबिान कायाक्रम संचान गररनेछ । 

७. कृिक पतहचान तथा तथ्याङ्क तयार गरर कृिक िगीकरणमा जोड ददई उत्कृष्ट कृिक 

पतहचान र सम्मानमा जोड ददइनेछ । 

८. कृति उपजको तितितधकरण ,मूल्य शृखंला र व्यिसातयदककरणमा जोड ददइनेछ । 

९. गररब ,दतलत , अपाङ्ग , मतहला कृिकलाई प्राथतमकता ददई अनुदानलाई नततजामुखी 

बनाईनेछ । 

१०. गत ििा संचातलत एक िडा एक नसारी कायाक्रमलाई थप प्रोत्साहन गरी सलुभ दर रेटमा 

गुणस्तरीय बेनाा उपलब्धतामा दकसानको पहुँच पयुााईनेछ ।  

११.  रासायतनक मल तथा तििादीको प्रयोग न्यूनीकरण गरर प्रांगाररक खतेत तर्ा  उन्मखु 

गराउन जोड ददइनेछ । 

१२. कृति उत्पादनको लागत घटाउन कृति यन्त्रीकरणमा सहयोग गररनेछ साथै परुाना 

उपकरण ममातको लातग कृति यन्त्र ममात केन्र स्थापना गररनेछ । 

 उद्योग  

१. भानु नगरपातलका तस्थत िडा नं ३ दोरदोरटारमा उद्योग ग्राम स्थापनाको कायालाई 

तनरन्तरता ददद ैतनमााण काया प्रारम्भ गररनेछ । 



 
 

 
 

२. साना तथा घरेल ुउद्यम तिकासका लातग उद्यमतशल तातलमको व्यिस्था गररनेछ । 

३. घरेल ुप्रतितधको प्रयोग गरर काष्ठ कला, मुर्थत कला, बाुँसका सामाग्री बनाउने, बुरटक तथा 

तसलाई कटाई लगायतमा तातलम तथा अतभमुतखकरण कायाक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

४. स्थातनय कच्चा पदाथाको प्रयोग गरी अचार र सुकुटी उत्पादनका लातग आिश्यक व्यिस्था 

गररनेछ । 

५. मुल्य श्रीङ्खला मार्ा त बदढ भन्दा बदढ आम्दानी र कच्चा पदाथाको उपयोगबाट खरे 

गईरहकेो श्रमको दक्षतापणुा उपयोगमा जोड ददईनेछ । 

 जलश्रोत तथा ससचाई 

१. ससचाईका लातग कुलो र िाुँध तनमााणलाई प्राथतमकता ददईनेछ । आिश्यक ठाउमा पाईप 

तिस्तार गररनेछ । 

२. जलश्रोत नभएका स्थानमा आकाशे पानी सकंलनका लातग भौततक पुिााधारमा 

अनुदानको व्यिस्था गरी थोपा ससचाईको व्यिस्था तमलाईनेछ । 

३. जलश्रोतको सरंक्षण र ददगो प्रयोगका लातग श्रोत पतहचान सरंक्षण िकृ्षारोपण 

लगायतका काया गररनेछ । 

 पयाटन 

१. पातलका तभत्र रहकेा सम्भातित पयाटदकय गन्तब्यहरुको पतहचान गरी तथ्य र तथ्याङक 

संकलन गरर नगरपातलकाको श्रब्य दषृ्य सामाग्री तनमााण गररनेछ । 

२. तमलुाङ पयाटन क्षेत्र तिकास र थातनको थान मतन्दर तिकासका लातग थप पहल गररने छ । 

३. साहातसक, धार्थमक, एग्रो टुरीजम र सातहत्य टुररजमको समेत सम्भािना भएकाले सो का 

लातग पतन कायाक्रम ल्याईनेछ । 

४. "सभ्य समाजको गाुँउ - भान ुनगरको होमस्टे जाुँउ" भन्ने नारालाई साथाक तुल्याईनेछ । 

 पशपुन्छी तिकास 

१. पशुपालक दकसानका लातग उन्नत पशु तिउको व्यिस्था गररनेछ । रोग पतहचान, खोप 

कायाक्रमलाई तनरन्तरता ददईनेछ । 

२. पशुनस्ल सुधार, पश ु तिमामा अनुदान कायाक्रम दगु्ध उत्पादकका लातग प्रातितधक 

सहयोगको व्यिस्था गररनेछ । 

३. पशु उत्पादनलाई थप प्रोत्साहन गना तबमामा सलंग्न भैतसका पाडापाडी सरंक्षणका लातग 

पैलेटी भसैी सुत्केरी भत्तालाई तनरन्तरता ददइनेछ । 

 िन तथा भतुम व्यिस्था 

१. भूतमहीन सुकुम्बासी,भतूमहीन दतलत र अव्यितस्थत बसोबासीहरुको तििरण 

अध्याितधक गरी आिश्यक प्रकृया अगातड बढाइनेछ । 



 
 

 
 

२. िनलाई तजतिकोपाजान सुँग जोड्द ै समुदायसुँग समन्िय गरर िैज्ञातनक िन 

व्यिस्थापनमा जोड ददईनेछ । 

३. अिैध रुपमा हने चोरी तशकारी तनयन्त्रणका लातग उपयुक्त कानुनी तिकल्प तथा 

संरक्षणमुतख कायाक्रम सञ्चालनका लातग सम्ितन्धत तनकाय सरोकारिाला समुदाय सुँग 

सहकाया र समन्िय गररनेछ । 

 िातणज्य ,तितत्तय र सहकारी क्षते्र 

१. सहकारी संस्थाको तनयमन र तनरीक्षणलाई प्रथतमकता ददईनेछ । 

२. सहकारीलाई उद्यमतशल क्षेत्रमा लगातन गना प्रोत्साहनमुलक काममा लगाईनेछ । 

३. नगरपातलका क्षते्र तभत्र तितत्तय संस्थाहरुको पहुँच तिस्तारका लागी जोड ददइनेछ । 

ख) सामातजक तिकास 

 तशक्षा 

१. भानु नगरपातलकको पञ्चििीय नगर तशक्षा योजना तनमााण गरी शैतक्षक कायाक्रमलाई 

व्यितस्थत¸ प्रणालीगत र योजनिि रुपमा अतघ बढाइनेछ । 

२. तिद्यालय तहको आधारको रुपमा रहकेो बाल तिकास केन्रलाई स्रोतपूणा बालमतै्री र 

आकिाक बनाई बालबातलकाको आकिाण िृति गररनेछ ।  

३. भानु नगर तभत्रका तिद्यालय उमेर समूहका सबै बालबातलकालाई तशक्षामा पहुँचको 

सुतनतितता गना सबै तिद्यालयहरुमा बालमतै्री िातािरणको तनमााण गररनेछ । 

४. भानु नगर तभत्र रहकेा तशक्षक दरबन्दीको यथोतचत तितरण र व्यिस्थापन गनाका लातग 

दरबन्दी तमलान तथा व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी रुपमा कायाान्ियन गररनेछ । 

५. भानुको ऐततहातसक¸ साुँस्कृततक¸ भातिक¸ धार्थमक एिं पयाटकीय पतहचान ददलाउने गरी 

स्थानीय पाठ्यक्रमको तनमााण गरी कायाान्ियन गररनेछ ।  

६. सबै तिद्यालयहरुलाई आधुतनक सूचना प्रतितधको प्रयोगका लातग सक्षम बनाइनेछ र 

यसका लातग सबै तिद्यालयहरुमा इन्टरनेट तथा आिश्यक उपकरणको व्यिस्था गररनेछ 

। 

७. भानु ४ ठाुँटीकोचौरमा रहकेो "ठाुँरटकोचौर-कातलका बाल उधान"लाई पातलकाको नमुना 

िाल उधानको रुपमा तिकास गररनेछ । 

८. तिद्यालयको भौततक पिुााधार तनमााणमा तनरन्तरता ददद ै तिद्यालयमा अनुकूल शैतक्षक 

िातािरण तनमााण गररनेछ । 

९. प्रत्येक तिद्यालयको पञ्चििीय तिद्यालय सुधार योजना तनमााणका लातग 

सरोकारिालाको क्षमता तिकास गरी तिद्यालयको कुशल व्यिस्थापन तथा शैतक्षक 

सुशासन कायम गररनेछ । 



 
 

 
 

१०. आधारभूत तहका कक्षाहरुमा तनरन्तर तिद्याथी मूल्याङ्कन पितत अनुसार तिद्याथीको 

मूल्याङ्कन गनाका लातग  कक्षा तशक्षकहरुको क्षमता तिकास गरी मलू्याङ्कन 

प्रणालीलाई समयसापेक्ष र प्रभािकारी बनाइनेछ । 

११. तशक्षक र तिद्याथीहरुमा शैतक्षक सामग्री तनमााण गने सीपको तिकास गरी तसजानात्मक 

कामका लातग प्रोत्साहन गने प्रणालीको तिकास गररनेछ । 

१२.  नगरपातलका तभत्रका सबै तशक्षकहरुको िैयतक्तक तििरण तथा तिद्यालयसम्बन्धी अन्य 

अतभलखेलाई अद्याितधक गरी संस्थागत अतभलखेलाई व्यितस्थत बनाइनेछ ।  

१३.  आधारभूत तह दतेख माध्यतमक तह सम्मका बालबातलकाहरु बीच तितभन्न अततररक्त 

दक्रयाकलापहरुमा स्िस्थ प्रततस्पधाा गराई बालबातलकामा अन्तरतनतहत प्रततभा प्रस्रू्टन 

गरी प्रोत्साहन गने पररपाटीको तिकास गररनेछ ।  

१४.  आधारभूत तथा माध्यतमक तहका तिियगत तशक्षकहरुको ज्ञान¸ सीप र अनुभि 

आदानप्रदान गरी तशक्षकको पेशागत क्षमता तिकासका लातग अनुकुल िातािरणको 

तनमााण गररनेछ । 

१५.  तिद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा लेखा तशक्षकहरुलाई आधुतनक लखेा व्यिस्थापन 

सम्बन्धी क्षमता तिकासको तातलम ददई आर्थथक पारदर्थशता र शैतक्षक सुशासन कायम 

गने प्रयास गररनेछ । 

१६.  कक्षा ८¸ १० र १२ को अतन्तम परीक्षामा तिियगत उत्कृष्ट औसत तसकाइ उपलतब्ध 

हातसल गराउने  तिियगत तशक्षक तथा मधेािी तिद्याथीहरुलाई पुरस्कृत गरी 

तसजानात्मक कामका लातग थप प्रेरणा र हौसला प्रदान गररनेछ ।  

१७.  तिद्यालय अनुगमन प्रणालीको तिकास गरी सुधारका लातग पृष्ठपोिण ददनुका साथ ै

तशक्षकको पेशागत तिकासका लातग आिश्यक सहजीकरण गररनेछ ।  

१८.  तिद्यालयस्तरीय  एकीकृत शैतक्षक व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (IEMIS) सम्बन्धी 

तथ्याङ्कलाई अध्याितधक र चुस्त बनाउन सरोकारिालाहरुको क्षमता तिकास गररनेछ 

। 

१९. कोतभड १९ को संक्रमणका कारण तनयतमत रुपमा तिद्यालय सञ्चालन हन नसकेको 

अिस्थामा अनलाईन लगायतका सम्भि भए सम्मका बैकतल्पक तशक्षण तसकाइ पिततको 

अिलम्िन गरी तशक्षण तसकाइमा आधुतनक सुचना प्रतितधको प्रयोगलाई बढािा ददइनेछ 

। 

२०. तिद्यालय िातहर रहकेा तिद्यालय उमेर समहूका बालबातलकाको पतहचान गरर 

तिद्यालयमा भनाा रटकाउ र शैतक्षक  गुणस्तर कायम गराउन आधारभतू तहमा बाल 

तिकास केन्रदतेख कक्षा ५ सम्मका बालबातलकाहरुका लाति ददिा खाजा कायाक्रम 

प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ ।  



 
 

 
 

२१. नगरस्तरीय आधारभूत तह उत्तीणा परीक्षा कक्षा ८ लगायतका तिद्यालय स्तरीय 

पररक्षाहरुलाई अनुशातसत र मयााददत रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

२२. बाल अतधकारको सुतनतितता कायम गरी बालमैत्री स्थानीय शासन (CFLG) 

कायाक्रमलाई सबै िडाहरुमा प्रभािकारी रुपमा कायाान्ियन गररनेछ । 

 स्िास्थ्य 

१. कोतभड १९ जोतखम न्युतनकरणका लातग कोरोना जोतखम व्यिस्थापन कोिको व्यिस्था 

गरर मापदण्डका आधारमा खचा गने व्यिस्था तमलाईनेछ । 

२. १५ शैयाको पुरनतडही अस्पतालको सेिालाई प्रभािकारी बनाइनेछ । 

३. नगरपातलका तभत्रका दबुै अस्पतालहरुको तिस्तृत अध्ययन प्रततिेदन अनुसार भौततक 

पुिााधार तनमााण, स्िास्थ्य उपकरण र जनशतक्त व्यिस्थापनको काया प्रारम्भ गररनेछ । 

४. मतहलाहरुमा हने पाठेघर मखुको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको चेकजाुँचका लातग घुतम्त 

सेिा सञ्चालन गररने छ । 

५. कोतभड १९ का लातग स्थातनय तहमा खरटने जनशतक्तलाई स्िास्थ्य सुरक्षा सामाग्री र 

प्रोत्साहनका लातग बजेट व्यिस्था गररनेछ । 

६. औितधहरुको मौज्दात व्यिस्थापन स्िास्थ्यकर्थमको जानकारी र तिरातमहरुको अतभलखे 

प्रणातललाई थप व्यितस्थत गना अनलाईन प्रतितधलाई प्रयोगमा ल्याईनेछ । 

७. कोतभड १९ लगायत कारणबाट सृतजत मानतसक समस्या र मानतसक स्िास्थ्यका लातग 

मनोसामातजक परामशा,योगा तशक्षा कायाक्रमलाई तनरन्तरता ददईनेछ ।  

८. स्थातनय जतडबुरट पतहचान प्रशोधनका लातग एक जतडबुरट प्रशोधन केन्र सम्भाब्यता 

अध्ययन गररनेछ । जतडबुरटको कच्चा पदाथा उत्पादन मार्ा त तजतिकोपाजान सृजनाका 

लातग प्रातितधक पहुँच बढाईनेछ । 

९. प्रकोपको रुपमा रै्तलन सके्न रोग तनिारणका लातग गठन भएको याातपड रेस्पोन्स 

रटमलाई थप प्रभािकारी रुपमा पररचालन गररनछे । 

 खानपेानी तथा सरसर्ाई 

१. स्िच्छ र शुि खानेपानीमा नगरिासीको सरल र सहज पहुँच तिस्तारमा जोड ददइनेछ । 

२. "गणुस्तरीय र सरुतक्षत पानी हाम्रो तजन्दगानी" भन्ने नारालाई साथाक बनाउन 

जनसहभातगतामा आधारीत पररयोजना तनमााण गररनेछ । 

३. प्लातस्टक जन्य सामाग्रीको प्रयोग न्युतनकरणका लातग सतपङ ब्याग उत्पादन र 

तितरणमा समन्िय र आिश्यक सहयोग गररने छ । 

४. नगरपातलका तभत्रका मखु्य मुख्य क्षेत्रहरुमा सािाजतनक शौचालय तनमााण गररनेछ । 

५. कुतहने र्ोहोरमलैाबाट प्रांगाररक मल बनाउन जनचेतना र तातलमको व्यिस्था गररनेछ । 



 
 

 
 

६. श्रोत व्यिस्थापन केन्रको भौततक पुिााधार तनमााण गरर सञ्चालनमा ल्याईनेछ । 

र्ोहरमलैा बाट बायोग्यास उत्पादन र तितरणका लातग सम्भाब्यता अध्ययन र प्रयोग 

सम्िन्धमा तछमेदक स्थातनय तहहरु सुँग समेत समन्िय गररनेछ । 

७. सहरोन्मखु स्थान पतहचान गरर र्ोहरमलैा संकलनका लातग तनतज संस्थालाई 

तजम्मेिारी तोकी गुणस्तरीय सेिाका लातग कायासम्पादन करार गररनेछ । 

 भािा तथा ससं्कृतत 

१. धमा संस्कृतत र संस्कारलाई प्रिधान गद ैपरम्परागत चौतारो, मठ मतन्दर, दिेालय, गुठी, 

घाट लगायतका स्थान पतहचान गरी िस्तुतस्थतत,अितस्थतत आददका बारेमा तथ्यांक 

संकलन गररनेछ । 

२. भानु स्मृतत पाका , ने मुतन पाका , सतहद पाका  र कुसनु्ड ेपाका लाई आकिाणको केन्रका रुपमा 

तिकास गना गुरु योजना अनुरुप भौततक पुिााधार तनमााणको कामलाई तनरन्तरता 

ददइनेछ । 

३. सरल सम्मानजनक र सामातजक खचा तमतब्यतयतामा जोड ददद ै जनजातत कायाक्रम 

सञ्चालन गररनेछ । 

 यिुा तथा खलेकुद 

१. सबै तिद्यालयमा न्युनतम् आधारभूत खलेमैदानको व्यिस्थापन गद ै आधारभूत र 

माध्यतमक तहका  तशक्षकलाई खलेकुद सम्बन्धी तातलम ददई तितभन्न तिधाका खले 

सञ्चालन गना सक्षम बनाइनेछ  । 

२.  आधारभूत र माध्यतमक तिद्यालयहरुमा खलेको अनुकुल िातािरण तनमााण गना 

आिश्यक खले सामग्रीको व्यिस्थापन गररनेछ । 

३.  राष्ट्रपतत रतनङ् तशल्ड प्रततयोतगता सबै प्रकारका खेल तिधा समटेेर सहभातगतामूलक 

रुपमा व्यितस्थत ढंगले सञ्चालन गररनेछ  र उत्कृष्ट खलेाडीलाई परुस्कृत गरी प्रोत्सातहत 

गररनेछ । 

४.  नगर तभत्रका युिाक्लबहरु लगायत अन्य युिाहरुलाई खले प्रतत आकिाण गद ैशारीररक 

तन्दरुुतस्त र मानतसक स्रू्र्थतका लातग मेयरकप लगायत तितभन्न खलेकुद कायाक्रम 

सञ्चालन गररनेछ ।  

५.  १६-२४  ििा उमेर समहूका युिाहरु बीच प्रततस्पधाात्मक रुपमा युिा प्रततभा पतहचान 

तथा प्रोत्साहन कायाक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

६.  युिाहरुमा व्यिसातयक सीप तिकास गराई उद्यम व्यिसाय पतहचान¸ सञ्चालन¸ तिस्तार 

र प्रििान गना सक्षम बनाउने उद्दशे्यल ेव्यिसातयक योजना (Business Plan) बनाउन सक्षम 

जनशतक्त तयार गने अतभयान सञ्चालन गररनेछ । 



 
 

 
 

७.  तिद्यालय तहदतेख नै युिाहरुलाई श्रम प्रतत सम्मान गने बानीको तिकास गना र 

उद्यमशील र आत्मतनभारताको अतभयानलाई अतघ बढाउन तिद्यालय स्तरमा 

उद्यमतशलता कायाक्रमको शुरुिात गररनेछ । 

८. १६- २४ उमेर समूहका युिाहरुलाई िडाक्लबमा आिि गरी तिपद व्यिस्थापन 

लगायत स्ियमसेिकीय काम र सामातजक अतभयानमा सहभागी गराउने साथै नमूना 

युिा संसदको अभ्यासबाट युिाको नेतृत्ि क्षमता तिकास गराइनेछ । 

९. युिाहरुलाई सीप पुुँजी र प्रतितध हस्तान्तरण गरी युिा स्िरोजगार कायाक्रम सञ्चालन 

गररनेछ । 

१०.  सीप तसकेर रोजगारीमा जान चाहने २०-३५ बिा उमेर समुहको युिा िगालाई पतछ 

दर्ताा गने गरर युिा रोजगार कोिको व्यिस्था गरी कायाान्ियनमा ल्याईनेछ  । 

 लैंतगक समानता तथा सामातजक समाितेशकरण 

१. लैतङ्गक सहसामा परेकालाई सामातजक संरक्षण ददईनेछ । सहसाबाट प्रतातणत तिपन्न 

िगाका व्यतक्तलाई तजतिकोपाजान र सामातजक सरंक्षणको व्यिस्था गररनेछ । 

२. तिद्यालय स्िास्थ्य संस्था सरुक्षा तनकायको समन्ियमा िालिातलका र तततनहरुका 

अतिभािकलाई चेतनामुलक तशक्षा प्रदान गररनेछ । 

३. लैंतगक सहसा,मतहला सहसा, घरेल ु सहसा तिरुि तितभन्न सचेतनामुलक कायाक्रमहरु 

संचालन गररनेछ । 

४. मतहला ददिस लैंतगक सहसा तिरुद्दको ददिसलाई तिशेि कायाक्रमको रुपमा मनाउन 

आर्थथक सहयोगको ब्यािस्था गररनेछ । 

५. िडाहरुमा स्थापना भएका सामातजक मलेतमलाप केन्र मार्ा त थप कानुनी साक्षरता र 

सचेतनाका कायाक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

६. दतलत िगाको उत्थानका लातग समानता र समािेतशतालाई प्रिदान गद ैतनणाय प्रदक्रयामा 

समान पहच र संस्थागत तिकासमा जोड ददईनेछ । 

७. लतक्षत िगाका कायाक्रमहरु संचालनमा तिशेि जोड ददइनेछ । 

 सामातजक सरुक्षा तथा सरंक्षण 

१. ८४ बिा मातथका जेष्ठ नागररकलाई घरम ैगई स्िास्थ्य जाुँच र कोसलेीको कायाक्रमलाई 

तनरन्तरता ददइनेछ । 

२. मुटु रोतग, मृगौला रे्ल, क्यान्सर लगायत ददघा रोतगहरुका लातग आर्थथक सहायतालाई 

तनरन्तरता ददईनेछ । 

३. सामातजक सुरक्षा भत्तालाई सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउन बैंकहरुसुँग समन्िय 

गररनेछ । 



 
 

 
 

४. अपाङ्गता भएका ब्यतक्तहरुलाई उतनहरुको रुतच र चाहना अनुसारको सीप र क्षमाता 

तिकास गरर प्रतितध उपलब्ध गराईनेछ । 

ग) पिुााधार तिकास 

 यातायात पिुााधार 

१. हाम्रो सडक हाम्रो सहभातगता स्तररय सडक हाम्रो प्रततिद्दता अनुरुप नगर क्षेत्र तभत्रका 

जनसहभातगतामा जोड ददद ै कच्ची सडकलाई कल्भटा, ह्युम पाईप सतहत ग्राभेल र 

कालोपत्रेमा स्तरोन्नती गररनेछ । 

२. नगरस्तररय गौरिका योजनाहरु पतहचान गरर बहबर्थिय प्रणातलमार्ा त तनमााण 

कायालाई तनरन्तरता ददईनेछ । 

३. नगरले पतहचान गरेका अतत आिश्यक योजनाहरुलाई प्राथतमकताको आधारमा सञ्चालन 

गररनेछ । 

४. यस नगरपातलका अन्तगात सडक पुिााधार तनमााणका लातग सडक बर्थगकरण अन्तगात 

धुले सडक, ग्रािेल सडक र कालोपत्रे सडक गररनेछ । सडक बर्थगकरणका आधारमा 

स्तरोन्नततमा जोड ददईनेछ । 

५. सडक तनमााण गदाा अतनिाया कतम्तमा ६०% श्रममुलक काम र बदढमा चातलस प्रततशत 

डोजरको प्रयोग गरर श्रममुलक कायालाई प्राथतमकता ददईनेछ । 

६. पुिााधार तिकास कायाक्रममा अतधक मानतिय श्रमलाई समािेश गराई रोजगारी श्रृजना 

गररनेछ । 

 सञ्चार तथा सचूना प्रतितध 

१. नगरपातलकाको छुटै्ट ईन्रानेट व्यिस्था गरर नगरपातलका तभत्र सिासुलभ सञ्चार 

प्रणातलको व्यिस्था गररनेछ । 

२. नगरपातलकाबाट सम्पादन हने कामहरुमा सूचना प्रतितधको प्रयोग गरी थप सरल र 

व्यितस्थत बनाइनेछ । 

३. सूचना तथा समाचारहरु प्रिाह गनाका लागी नगरपातलका क्षेत्र तभत्र तडतजटल तडस्प्ल े

बोडाको व्यिस्था गररनेछ । 

४. हाल सम्म संचालनमा रहकेा स्टिेयरहरुलाई स्तर िृति गरी थप व्यितस्थत गरीनेछ । 

५. पातलकाको तथ्याङक एदककृत र प्रतितध मैत्री बनाउन तडतजटल प्रोर्ाईल तयारको 

कामलाई तनरन्तरता ददई  कायाान्ियनमा ल्याईनेछ । 

६. तडतजटल नागररक बडापत्र संचालन गररनेछ । 

 सम्पदा पिुााधार 



 
 

 
 

१. मैबलकोट,नाबरंुग कातलका,गदढमाई, तमलुाङकोट, थातनकोथान, भानु जन्मस्थल 

लगायतका अन्य प्रातचन तथा धार्थमक सम्पदाको संरक्षण सम्िधान र प्रचार प्रसारमा जोड 

ददईनेछ । 

घ) सशुासन तथा अन्तरसम्ितन्धत क्षते्र 

 अनगुमन तथा मलु्याङ्कन 

१. िडा र नगरस्तररय अनुगमन सतमतत मार्ा त तीन चरणको अनुगमन प्रणातललाई तयार 

गरर लागु गररनेछ ।  पाुँचलाख िा सो भन्दा बदढको अनुगमन पातलका स्तरको अनुगमन 

सतमततबाट र पाुँचलाख भन्दा कम बजेट भएको योजनाको हकमा सम्ितन्धत िडास्तरीय 

अनुगमन सतमततबाट हनछे । 

२. अनुगमन प्रणातललाई प्रभािकारी बनाउन तनमााण हनुपिा तनमााणस्थलको तनररक्षण 

तनमााणातधन अिस्था र तनमााण पिातको अनुगमन गने व्यिस्था तमलाइनेछ । 

३. लेखा सतमततलाई प्रभािकारी बनाउन योजना अनुगमन कायातातलका बनाई नमुना 

योजना अनुगमन र पृष्ठपोिणको व्यिस्था तमलाईनेछ । 

 तिपद ्व्यिस्थापन 

१. बाढी, पतहरो, भकु्षय, भकुम्प र अन्य माहामाररको उपयुक्त व्यिस्थापन मार्ा त आर्थथक, 

सामातजक र िातािरणीय प्रभाि र जनधनको क्षतत कम गना एदककृत तिपद ्व्यिस्थापन 

नीतत तयार गरी कायाान्ियनमा ल्याईनेछ । 

२. GPS मार्ा त तिपद ्हनसके्न क्षते्र तनधाारण गना आिश्यक व्यिस्था गररनेछ । 

३. कोतभड १९ लगायतका तिपद्का कारण जोतखममा परेका पररिार पतहचान गरर 

न्युनतम आयमलुक तजतिकोपाजानका लातग प्रधानमतन्त्र रोजगार कायाक्रममा आिि 

गररनेछ । 

४. जोतखम संिेदनतशल भ-ूउपयोग तितध अिलम्िन गद ै जोतखमको आधारमा जतमनको 

िर्थगकरण र उपयोग गना अतभप्रेररत गररनेछ । 

 श्रम तथा रोजगारी 

१. तिपन्न श्रतमकलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन श्रममुलक प्रतितधको प्रयोग हने आयोजना 

छनोटमा प्राथतमकता ददईनेछ । 

२. कोतभड १९ को संक्रमण जोतखम रहुँदा सम्म असक्त,असहाय एि ंआर्थथक रुपल े तिपन्न, 

गभािती मतहला, जेष्ठ नागररक एिं अपाङ्गता भएका ब्यतक्तहरुलाई राहतका कायाक्रम 

सञ्चालन गना बजेटको व्यिस्था गररनेछ । 

३. नगरपातलकाका तिकास तनमााणमा श्रममुलक कामलाई प्रोत्साहन ददईनेछ । 



 
 

 
 

४. सडक तनमााणमा मेतशनको प्रयोग कम र श्रम मलुक काम बदढ गराई रोजगाररका अिसर 

र पहुँच सृजना गररनेछ । 

५. श्रतमकको क्षमता अतभितृिका लातग तातलमको व्यिस्था गरर प्रतितध समेत हस्तान्तरण 

गने व्यिस्था गररनेछ । 

६. भुतमतहन दकसान लाई नगरपातलकाले तलजमा जग्गा तलई त्यस्ता ब्यतक्तलाई 

प्राथतमकतामा रातख तनशुल्क तितरणको व्यिस्था तमलाईनेछ । 

७. तिज्ञहरुको उपयोग गरी रोजगारीका क्षते्र पतहचालन र लगातनका लातग आधार तयार 

गररनेछ । 

८. न्यून आयस्तर भएका जनताको तजिनस्तर उकास्न तन:शुल्क उद्यमतशल ऋण र प्रातितधक 

टेिा प्रदान गररनेछ । 

९. प्रधानमन्त्री रोजगार कायाक्रमलाई आयमलुक क्षते्रमा प्रयोग गररनेछ । 

१०. आर्थथक अभाि भएका कुनैपतन मतहलाल े तसप तसकेर मागमा आधारीत मतहला 

उद्यमतशलता तातलमलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

११.  िैदतेशक रोजगारीमा गएका नागररकहरुको तििरण व्यिस्थापनका लागी िैदतेशक 

रोजगारी सम्बतन्ध प्रोर्ाइल(माइगे्रसन प्रोर्ाइल) तयार गररनेछ । 

१२. सुरतक्षत आप्रिासन कायाक्रम अन्तरगत मनोसामातजक परामशादाता मार्ा त परामशा 

सेिालाई तनरन्तरता ददइनेछ । 

ङ)  कायाालय सञ्चालन तथा प्रशासतनक क्षते्र 

 कमाचारी प्रशासन 

१. यस नगरपातलका र िडा कायाालयमा जनशतक्त पररचालनमा सन्तुलन कायम गररनेछ । 

२. सेिा प्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउन कमाचारी तातलम,दशे दशान र अन्य पातलका तबच 

समन्ियको व्यिस्था तमलाईनेछ । 

३. गुनासो व्यिस्थापन पेरटका र गुनासो सुनुिाईलाई प्रभािकारी बनाईनेछ । 

४. नागररक िडापत्र पररमार्थजत गरर पातलका र िडा कायाालयहरुमा तितरण गररनेछ । 

५. काममा आधारीत प्रोत्साहन प्रणालीलाई कायान्ियन गना आिश्यक कायातितध बनाई लागु 

गररनेछ । 

६. काया सम्पादन करारलाई तनरन्तरता ददईने छ । 

७. भ्रष्टाचार तनयन्त्रण र सुशासन प्रिदानका लातग तनयतमत रुपमा नीततगत सुधार 

सािाजतनक सुनुिाई, खचा सािाजतनदककरणलाई तनरन्तरता ददईनेछ । 

 राजश्व र गहै्रकर राजश्व प्रशासन 



 
 

 
 

१. राजश्व संकलनका लागी नगरपातलका तथा िडा कायाालयहरुमा प्रयोग भइरहेको 

अनलाइन तसस्टमलाई थप व्यितस्थत गरी तनरन्तरता ददइनेछ । 

२. तनयतमत राजश्व दातखला र प्रततिेदन प्रणातल लागु गररनेछ ।  

३. कर सम्भाब्यता अध्ययन गरर करका थप क्षेत्र पतहचान गरर कायान्ियनमा ल्याईनेछ । 

४. राजश्व शाखालाई जनशतक्त र भौततक पुिााधारयकु्त बनाई चुस्त र दरुुस्त कामका लातग 

िडा र नगरपातलकाका कमाचारीहरुलाई राजश्व सम्ितन्ध तातलमको व्यिस्था गररनेछ । 

५. नगरपातलका र िडा कायाालयहरुमा तनयतमत आन्तररक लेखा पररक्षण गरर कर चुहािट 

तनयन्त्रणमा जोड ददईनेछ । 

६. कुनैपतन घरभाडामा तलएको ब्यिसातयल ेभाडा सम्झौता नगरीकन व्यिसाय सञ्चालन 

गरेमा तत्कालै घरधनी र व्यिसायी दबुलैाई कारिातह गररनेछ । 

७. पयाािरण र िातािरतणय सन्तुलन कायम गद ै िातािरतणय प्रभाि मलु्याङ्कनका 

आधारमा ठेक्का प्रणाली मार्ा त घाटबाट राजश्व संकलन गररनेछ । 

च) कोतभड-१९ रोकथाम तथा तनयन्त्रण :  

१. कोतभड-१९ महामारीको संक्रमणलाई समुदाय स्तरमा थप तिस्तार हन नददन जनचेतना 

बढाउने,पररक्षणको दायरा बढाउने र नागररकहरुमा उत्पन्न त्रासलाई न्यूनीकरण गना 

आिश्यक परामशा उपलब्ध गराइनेछ । 

२. कोतभड-१९ साथै अन्य संक्रामक रोग रै्तलन नददनका लागी उपलब्ध स्रोत,साधनको 

प्रयोग गरी गुणस्तरीय स्िास्थ्य सेिा प्रदान गने  तथा पयााप्त तचदकत्सक तथा 

स्िास्थ्यकर्थमको व्यिस्था गररनेछ । 

३. कोतभड-१९ को संक्रमण र जोतखम कम गनाका लागी सम्पूणा उमेर समूहका 

नागररकहरुलाई खोपको व्यिस्था गररददन सम्बतन्धत तनकायहरुमा आिश्यक पहल 

गररनेछ । 

४. कोतभड-१९ को महामारीका कारण दतैनक जीतिकोपाजान गना करठनाई भएका लतक्षत 

समुह पतहचान गरी उपयुक्त राहतको व्यिस्था गररनेछ  । 
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