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ऄपी नगरपालिका कार्ाािर् दाचचािाको अ.व.२०७४/०७५ को नीलत, कार्ाक्रम तथा बजटे बक्तव्र् 

    अदरणीर् प्रमचख ऄलतलथ ज्र्,ू लवलिष्ठ ऄलतलथ ज्र्ू, राजनैलतक दिका प्रमचख एव ंप्रलतलनलध ज्र्हूरु, सचरक्षा लनकार्का 

प्रमचख एव ंप्रलतलनलध ज्र्,ू लवलिन्न कार्ाािर्का कार्ाािर् प्रमचख ज्र्हूरु, एकीकृत र्ोजना तजचामा सलमलतका पदालधकारी ज्र्हूरु, 

पत्रकार बनृ्दहरु, नगरपालिकाका कमाचारी लमत्रहरु, समाजसेवी, बचलिजीबी,िगार्त समस्त नगरवासी दाजचिाइ लददी वलहनीहरु ।  

सवाप्रथम नेपािको सचन्दर सचदरू पलिमको.  प्रदिे नं. ७ को लहमािी लजल्िामा ऄवलस्थत दाचचािा लजल्िाको एक मात्र 

नगरपालिका ऄपी नगरपालिकाको चौथो नगरपररषद एव ं नीलत, बजटे तथा कार्ाक्रम सावाजलनलककरण समारोहमा अफ्नो 

व्र्स्त समर् ईपिव्ध गराइ नगरपररषदको सोिा र महत्व बढाइ लदनचहुने प्रमचख ऄलतलथ, लबलिष्ठ ऄलतलथ िगार्त सम्पणूा ऄलतलथ 

एव ंनगरवासीहरुिाइ ऄनगरपालिकाको तर्ा बाट स्वागत एव ंअिार व्र्क्त गना चाहान्छच  । 

र्हााँहरुको ईपलस्थलतमा र्स नगरपालिकाको अ.व.२०७४/०७५ को प्रस्तालवत नीलत कार्ाक्रम तथा बजटे प्रस्तचत गना 

पाईाँदा मिाइ ऄसाध्र्ै खचिी एव ंसन्तचष्टी महसचस िएको छ । र्स ऄवसरमा म राष्ट्रको सम्बिृी, लवकास, समानता, न्र्ार् र 

प्राजतन्त्रको िालग प्राणको अहुती लदने ज्ञात ऄज्ञात बीर िहीदहरु प्रलत िावपणूा श्रदाञ्जिी व्र्क्त गना चाहान्छच  । 

सालवकका ५ वटा गा.लव.स. हरुिाइ समार्ोजन गरर २०७१ सािमा नेपाि सरकारिे घोषणा गरेका नेपािका ७२ वटा 

संग ैर्ो नगरपालिका घोषणा गरे र्ता र्स नगरपालिकाको लवकास लनमााण,ईन्नती र प्रगतीको िालग र्ोगदान गनचा हुने सम्पणूा 

महानचिावहरुिाइ अिार,कदर एव ंईच्च सम्मान गना चाहान्छच  । र्स नगरपालिकािे हाि सम्म ३ वटा नगरपररषद ्सम्पन्न गरर 

चौथो नगरपररषद समारोहमा अमागी अ.व.२०७४/०७५ मा सम्पन्न गनचा पने नीलत, र्ोजना कार्ाक्रमहरुको सावालनलककरण गद ै

ती नीलत कार्ाक्रमहरुिाइ सम्पन्न गनाको िालग िाग्ने ऄनचमालनत बजटे समते प्रस्तचत गरेको छच  ।  

नपेाि सरकारको प्रचलित ऐन लनर्म, कार्ालबलध र लनदलेिकामा व्र्वस्था िए ऄनचरुप नगरपालिकािे पौष मसान्त लित्र 

सहिालगतात्मक र्ोजना तजचामाका चरणहरु ऄविम्बन गरर सोही मसान्त लित्र तािचक मन्त्रािर् संघीर् मालमिा तथा स्थानीर् 

लवकास मन्त्रािर्मा पठाईनच पने व्र्वस्थािाइ हु- बहु िागच गद ैर्स ऄलघ ३ वटा नगरपररषद, बालषाक पररषदहरु सम्पन्न गरर 

सकेको छ । गत बषा २०७२/०७३ को र्थाता अर् व्र्र् ऄनचमोदन चािच बषा २०७३/०७४ को संसोलधत बजटे कार्ाक्रम र 

अगामी अलथाक बषा २०७४/०७५ का िालग ऄनचमालनत बालषाक नीलत,र्ोजना,कार्ाक्रम र बजटे स्वीकृत गने प्रकृर्ामा छौ ।  

  अदरणीर् प्रमचख ऄलतलथ ज्र्ू, लवलिष्ठ ऄलतलथ ज्र्ू, ऄलतलथ ज्र्हूरु, 

 नगरपालिका स्थानीर् लनकार्को दोश्रो तहमा रहकेो लविसे गरर स्थानीर् सरकारका रुपमा पररकल्पना गररएको िहर 

ईन्मचख र जनताका अधारिचत पचवााधारहरु लिक्षा, स्वास््र्, लवधचत, सडक, सञ्चार अलदको पहुच िएका के्षत्रमा स्थापना गरर 

स्थानीर् जनता अरै्िे अफ्ना लवकास लनमााण ईन्नलत प्रगलत र सम्बिृी अरै्िे गने लहसाविे स्थापना गररएको ऄवस्था 

एकालतर हो िने ऄको लतर कररव १९ बषा ऄलध दलेख स्थानीर् लनकार्को लनवााचन निइ केवि केही लसलमत कमाचारीहरुबाट 

भ्र्ाइ, नभ्र्ाइ, सलक, नसलक, जनताका लवकास लनमााण िगार्तका सेवा सचलवधाका कामहरु गनचा पने पररलस्थलत छ । जनतािे 

छानेका जन प्रलतलनलधिे गनचा पने काम हाि जन प्रलतलनलधहरुको ऄनचपलस्थलतमा गनचा पछा  । ती काम कावााहीहरु जलत जन-

ईत्तरदार्ी हुनच पने हो त्र्लत हुन नसकी रहकेो लवषम र ऄसहज पररलस्थलत छ । ऄतः ऄब स्थानीर् लनकार्को लनवााचन ऄपररहार्ा 

र ऄलत अवश्र्क िइ सकेको व्र्होरा र्स ऄवसरमा सबै सामच राख्न चाहान्छच  ।  
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प्रमचख ऄलतलथ ज्र्,ू एव ंऄलतलथ ज्र्हूरु,  

र्समा प्रस्तचत नीलत, र्ोजना, कार्ाक्रम र बजटे सबै नगरवासीहरुको बलस्त स्तरको सामचलहक सहिालगतामा सो काममा 

खलटएका सामालजक पररचािकहरु, संघ सस्थाहरु, एकीकृत र्ोजना तजचामा सलमलतको परामिा तथा राजनैलतक दिहरुको सकृर् 

सहिालगता सलहत र्हााँ हरु सामच प्रस्तचत िएको छ । बलस्त स्तरबाट र्ोजना  माग हुदा कररब ठचिा साना र्ोजना कार्ाक्रमहरु 

४८५ वटा छनौट िइ अएको कच रा र्हााँहरु समक्ष राख्न चाहान्छच  । ती र्ोजना र कार्ाक्रमहरु सबैिाइ कार्ाान्वर्न गने हो िने 

लनक्कै धेरै बजटे अवश्र्कता पने हुदा बलस्त स्तरबाट पलहिो प्राथलमकतामा पारर समाविे िइ अएका र्ोजना र 

कार्ाक्रमहरुिाइ अ.व. २०७४/०७५ को र्ोजना र कार्ाक्रम बनाइ कार्ाान्वर्न गने दृढ ऄठोट रहकेो व्र्होरा व्र्क्त गना चाहान्छच  

।  

ऄपी नगरपालिका  दचमाग लहमािी लजल्िा दाचचािामा रहकेो एक मात्र नगरपालिका िएकोिे हाम्रा अवश्र्कताहरु धेरै 

बढी र ती अवश्र्कताहरु पररपचती गनाको िालग चालहने बजटे ऄपेक्षकृत लनकै कम रहकेो छ । घााँटी हरेर हाड लनल्नच िने झ ै

हामीिे पलन हाम्रो बजटे, केन्रबाट प्राप्त िसता र लनिता बजेट र अन्तररक अम्दानी हरेी र्ोजना र कार्ाक्रम संचािन गनचा पन े

हुन्छ । र्ो नगरपालिका िखारै नर्ााँ स्थापना िएको नगरपालिका िएकोिे हामीिे हाम्रा  लिक्षा, स्वास््र्, सरसर्ाइ,र्ातार्ात, 

लबधचत, संचार, कृलष, वन, वातावरण िगार्तका लवषर्मा गना चाह ेजलत लबकास लनमााण सकेका छैनौ । त्र्समा पलन २०७० 

साि ऄसार २ गते महाकािी नदीमा अएको प्राकृलतक लवपलत्तिे र्ो नगरपालिका का लवलिन्न क्षेत्रिाइ क्षेत लवच्छेद वनाइ 

लददा सबै जसै के्षत्रमा पचनःलनमााण गनचा पने ऄवस्था छ । नगरपालिकाबाट जनताका ऄपेक्षाहरु लनकै धेरै िएता पनी हामी संग 

नगरपालिकाको अवालधक गचरु र्ोजना नहुनच, सडकगचरु र्ोजना बनाईने पर्ात्न गदाा पनी लवलिन्न कारणिे ऄसर्ि हुनच, 

नगरपालिकाको अफ्नो व्र्वलस्थत िवन र र्थेष्ट जन िक्ती नहुनच,  एकीकृत सम्पलत्त कर िागच गने िन्ने गत नगरपाररदक्ो लनणार् 

व्र्वलस्थत रुपमा कार्ाान्वर्न गना नसक्नच र न्र्नूतम ् रुपमा हुनच पने नगरपालिकाको अन्तररक अर् नहुनच अलद र्स्तै र्स 

नगरपालिकाका समस्र्ाहरु हुन ।  

जचन सचकै समस्र्ाको सामाधानको िालग नगरपालिकाको अन्तररक अर् बिृी गनचा लनतान्त अवश्र्क छ । हाि 

नगरवासीहरुिाइ न्र्चन  मात्रमा सेवा सचलवधा लदइ रहकेो िएता पलन िलवश्र्मा नगरपालिका स्तरका ईच्च सेवा सचलवधाहरु 

लदनको िालग अन्तररक अर्मा बिृी गरर अत्मलनिार हुन ऄलत अवश्र्क छ । नगरबासीहरुका अवश्र्कता पचलताको िालग 

एकीकृत सम्पलत्त कर िागच गना नगरवासीिाइ पररचालित गद ैिैजानच पने लवषर् लनतान्त अवश्र्क रहकेो व्र्होरा र्हााँ हरु सामच 

लवनम्रता पचवाक राख्न चाहान्छच  । हामीिे हाम्रो नगरको हरेक वडा केन्रिाइ र्ातार्ातिे जोड्नच पदाछ । कलम्तमा पलन नगरवासीिे 

लिक्षा, स्वास््र्, र्ातार्ात, लवधचत, संचार र सरसर्ाइ, खानेपानीका सचलवधाहरु पाईनच पदाछ िन्ने नगरपालिकाको मान्र्ता हो । 

र्सै गरर नगरपालिका प्रविे िार, नगरपालिका सिा हि, खेि मदैान, पाका , खचल्िा स्थि, लपकलनक स्पोटा, हााँट बजारका साथ ै

Land fill  site अजका अवश्र्कताहरु हुन । 

अदरणीर् महानचिावहरु, त्र्सैिे ऄब म हाम्रा मालथका अवश्र्कताहरुिाइ पररपचता गनाका िालग र्स नगरपालिकािे 

र्स अ.व. र अगामी अ.व.मा लिनच पने नीलतका सम्बन्धमा प्रकास पाना चाहान्छच  । र्ी नीलतहरुको बारेमा छिर्ि गरर रहदा 

नेपािको संलवधान, रालष्ट्रर् र्ोजना अर्ोगिे लनधाारण गरेका परर-सचचकहरु, स्थानीर् स्वार्तत्त िासन ऐन र लनर्माविी, 

स्थानीर् लनकार् श्रोत पररचािन एव ंव्र्वस्थापन कार्ालवलध, स्थानीर् लनकार् अलथाक प्रिासन लनर्माविी, नेपाि सरकार ऄथा 

मन्त्रािर्, तािचक मन्त्रािर् संघीर् मालमिा तथा स्थानीर् लवकास मन्त्रािर्बाट प्राप्त मागा दिान, नगरपालिकािे र्स ऄलघ 

िोगकेा ऄनचिवहरु, लवषर्गत कार्ाािर्, संघ संस्था, नागररक समाज र राजनैलतक दिका सचझावको अधारमा र्स 

नगरपालिकाको समग्र लवकासको िालग लिइने नीलतहरु ति प्रस्तचत गने ऄनचमलत माग्दछच  । 

 

 



3 
 

क) मचख्र् नीलत तथा कार्ाक्रमहरुः- 

 नगरपालिकािे र्स नगरका नगरबासीहरुको ईन्नती प्रगती र सवााङ््रलगण लवकासका िालग र्स ऄगाडीको नगर 

पररषदबाट पाररत गरेका नीलतहरु हु-बहु िागच गद ैिलगनेछ ।  

 जचन सचकै लवकासको िालग मचख्र् अधार मालनएकको सडक  र्स नगरपालिका का सब ैवडाहरुमा लबस्तार गना लवगतमा 

केही कारणवस स्वीकृत हुन नसकेको नगर के्षत्रको नगर गचरु र्ोजना मन्त्रािर्बाट स्वीकृत गराइ सोही अधारमा 

कार्ाान्वर्न गद ैिलगने छ ।  

  नगर के्षत्र लित्र सरसर्ाइ र खानेपानीको ऄवस्था सचदृढ बनाईन एक र्ोजना तर्ार गरी सावाजलनक, नीलज सहिालगता 

(PPP) Model मा संचािन गने नीलत लिआने छ । 

 नगर क्षेत्र िररको वास्तलवक सम्िावना, सवि पक्ष, लनवाि पक्ष, चचनौती र िलवश्र्मा र्ोजनाबि रुपमा नगरपालिका का 

हरेक लवकास लनमााणका कार्ाहरुिाइ लनरन्तर जनचाहाना र वास्तलवकतामा अधाररत िइ गनाको िालग अवलधक नगर 

लवकास गचरु र्ोजना लनमााण गरी िागच गररने छ । सोही गचरु र्ोजनाको अधारमा नगरको बलस्त लवकास संस्कृलत,सभ्र्ताका 

संरचना, प्राकृलतक मनोरम स्थि संरक्षण, ढि लनमााण, सरसर्ाइ, व्र्ापाररक केन्र,  बस पाका  िगार्तका पचवााधारहरु 

लनमााण गने नीलत लिआनेछ । 

 नगरपालिका के्षत्र लित्र प्राप्त हुने स्थानीर् श्रोतको ईलचत प्रर्ोग, लदगो र िरपदो तररकािे पररचािन गना सो को संरक्षण 

सदचपर्ोग एव ंव्र्वस्थापन गने नीलत लिआनेछ । 

 र्ो नगरपालिका सचन्दर सचदरू-पलिम क्षेत्रको मनोरम स्थि िएको हुदााँ हुद ैपनी िौगोलिक बनावटका दृलष्टिे ईच्च पहाडी 

िच-सखृिाको लबचमा ऄवलस्थत िएको हुाँदा र्स लित्र लनमााण हुने िवनहरु र लवकास लनमााणका संरचनाहरुिाइ प्राकृलतक 

प्रकोप लनर्न्त्रण गने गरर र िवन अचार संलहता पािना गने गरी लनमााण गररद ैिलगने छ । 

 नगरपालिका लित्र सच-िासनका मचख्र् अधारहरु जन सहिालगता, पारदलिाता, जवार्दलेर्ता िगार्तका सावाजलनक 

सचनचवाइ, सलमक्षा र सामालजक पररक्षण जस्ता लवषर्हरु िागच गद ैिलगनेछ । 

 नगरपालिकाबाट लदआने सेवा सचलवधा एव ंलवकास लनमााणका कार्ामा भ्रष्टाचार िचन्र् सहनलििताको नीलत िागच गनाको साथ ै

कार्ाािर्को काममा पलहिे अईने पलहिो सेवा ग्राहीिाइ पलहिो मालन सेवा सचलबधा लदइनेछ । 

ख) पचवाधार एव ंप्रवधानात्मक नीलतः- 

 नेपाि सरकारबाट र्स नगरपालिकामा समते संचािन िइ रहकेा ठचिा पचवााधार लवकास र्ोजनाहरुिाइ र्स 

नगरपालिकाबाट र्स पलछ संचािन र कार्ाान्वर्न गदाा हाि सम्म ठचिा पवूााधार लवकास र्ोजना नपचगकेा वडाहरुिाइ 

जस्तै वडा नं.७,९, १०, १५, १६ र १७ िाइ प्राथलमकतामा रालख कार्ाान्वर्न गररनेछ । र्स ऄगाडी ऄधचरा रहकेा ठचिा 

पचवााधार र्ोजनाहरुिाइ समेत प्राथलमकता लदद ैिलगने छ । (वडा नं. ८ झचस्कच  लसचाइ कच िो)  

 र्स नगरपालिकामा संचािन िइ रहकेो सडक सौर्ा बत्ती कार्ाक्रमिाइ नगरपालिकाको ऄन्र्घना बस्ती िएको के्षत्रमा 

समते लबस्तार गद ैिलगने छ ।  

 नगरपालिका लित्र लवजचिी नगपचगकेा बस्तीहरुमा लबजचिी पचर् र्ाईनका िालग साना िघच-जिलवद्यचत अर्ोजनािाइ सहर्ोग 

पचर् र्ाइ त्र्स्ता बस्तीहरुमा लबजचिी पचर् र्ाईद ैिलगनेछ । 

 नगरको र्त्र तत्र छररएका खानेपानी पाइपहरु, खचिा र िररएको ढि व्र्वलस्थत गने कार्ा ऄगालड बढाइने छ । 

 सम्बलन्धत लनकार्हरु संग समन्वर् र सहकार्ा गरी घरको छतमा र्त्र तत्र रहकेा लवधचत तार र ऄव्र्वलस्थत पोिहरु 

व्र्वस्थापन गरी सो बाट हाि िइ रहकेो क्षलतिाइ हटाआने व्र्वस्था लमिाआनेछ । 

 नगर लित्र ईत्पादन हुने र्ोहोरको ईपर्चक्त र प्रिावकारी लवसजान गना नगरपालिकािे नगरवासीहरुको सहिालगतामा ईलचत 

Land fill site खोलज संचािनमा ल्र्ाइने छ । 

 नगरपालिकािे र्स ऄलघ संचािन गरेका लनरन्तर र ऄधचरा र्ोजनाहरुिाइ प्राथलमकता लदइ पचरा गररने छ  । 

 नगर क्षेत्रमा प्रबेििार, सिा हि, पाका , लपकलनक स्पोटा, बस पाका , व्र्वलस्थत मासच पसि, ईलचत स्थानमा वकृ्षा रोपण र 

हररर्ािी र्चक्त नगर लनमााण गने नीलत लिइनेछ । 
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ग) सामालजक लवकास, संरक्षण र पररचािन नीलतः- 

 वातावरण मतै्री, बािमतै्री, ऄपाङ्ग मैत्री र मलहिा मतै्री जस्ता स्थानीर् िासनका सवि पक्षहरु र्स नगरपालिका लित्र 

पलन संचािन गना लवलिन्न कार्ाक्रमहरु मार्ा त ऄगाडी बढाईद ैिलगने छ । 

 समाजमा लवद्यामान रहकेो छाईपडी पथाा, छच वाछच त अलद हटाईन चेतनामचिक कार्ाक्रमहरु संचािन गना प्रालथलमकता लदआन े

छ । 

 सम्बलन्धत संघ संस्था, कार्ाािर् संग समन्वर् गरर गिावती मलहिाका र बािबालिकाका िालग पोषण कार्ाक्रम र सचनौिा 

हजार लदनका कार्ाक्रमिाइ महत्व लदइ िागच गररनेछ । र्स वषा वडानं. ७ िाइ नमचना पोषण वडा घोषणा गना कार्ाक्रम 

संचािन गररनेछ । नगरपालिकामा पोषण व्र्वस्थापन गना नगर स्तररर् पोषण लनदिेक सलमलत गठन गररने छ । 

 स्थानीर् लनकार् श्रोत पररचािन तथा व्र्वस्थापन कार्ालवलध २०६९ पररमाजान सलहत २०७२ मा व्र्वस्था िएको िलक्षत 

बगाको िालग लवलनर्ोजन गररएको रकम सोही वगािाइ प्रत्र्क्ष र्ाइदा पचग्ने के्षत्रमा िगानी गरी पचणा रुपमा कार्ाान्वर्न गन े

नीलत लिआनेछ । 

 नगर के्षत्रमा ईत्कृष्ट काम गने ईपिोक्ता सलमलतिाइ हौसल्िा प्रदान गना एव ंऄब हुने नगरपालिकाका काम कारवाहीिाइ 

प्रश्रर् गना एव ं प्ररेणा प्रदान गना गत/लवगत अ.व.मा ईत्कृष्ट काम गने ईपिोक्ता सलमलतिाइ र्ोजना संचािनमा ईपिव्ध 

गराएको प्रिावकारी लमतव्र्र्ी एव ंपारदलिाताका अधारमा सम्मान गने नीलत लिइनेछ । 

घ)  कृलष, वन, वातावरण तर्ा ः- 

 नगरपालिका क्षेत्र लित्र थचप्रै कृलष पिचपािन र वन संरक्षण र सम्बधानका थचप्रै सम्िावना रहकेा छन ्ऄतः र्ी के्षत्रहरुिाइ 

नगरपालिका लित्र लवकलसत, व्र्वलस्थत र िरपदो वनाईन अवश्र्क र्ोजना र लक्रर्ाकिापमा नगरपालिकाको समेत 

सहिालगता जनाइ र्ी क्षेत्रहरुिाइ ऄगाडी बढाईने नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

 लजल्िा कृलष लवकास कार्ाािर्, लजल्िा पिच सेवा कार्ाािर्, लजल्िा वन कार्ाािर् संग समन्वर् गरी नगर के्षत्र लित्रका 

कृषकहरुिाइ कृलषा ईत्पादन बिृी गना लनम्न कार्ाक्रमहरु िागच गररने छन ्। 

१. लवषालद लनमचािन सप्ताह संचािन गने । 

२. प्राङ्गाररक मि र गोठे मि व्र्वस्थापन एव ंप्रर्ोगमा जन चेतना मचिक कार्ाक्रम संचािन गने । 

३. कृलष बजार तथा हााँट बजार संचािन गने । 

४. लब.स. २०७५-०८५ िाइ र्िर्च ि दसक मनाईन र्िर्च ि नसारी लनमााण गने । 

५. धान लदवि मनाईने । 

६. पक्की पोलि हाईस लनमााण गने ।  

७. नगर लित्र  बाङ्गाबगर, खिंगा बजार र गल्रै् के्षत्रमा व्र्वलस्थत मासच पसि संचािन गना िगाइने छ । 

८. लजल्िा वन कार्ाािर्को साझेदारीमा नगर के्षत्र लित्र बकृ्षा रोपण, हररर्ािी पाका  लनमााणका साथै बाढी पलहरो लनर्न्त्र 

गनचा पने स्थानहरुमा बााँस िगार्तका बोट लवरुवाहरु बकृ्षा रोपण गने नीलत लिइने छ । 

ङ) नगरपालिकाको अन्तररक र वाह्य नीलतः- 

 नगरपालिकाको िालग व्र्वलस्थत िवन लनमााण गना अवश्र्क पने जग्गादाताको सामचलहक खोलज गरी लनिचल्क जग्गा प्रदान 

गने जग्गादातािाइ ईलचत सम्मान र जग्गा संरक्षण लवकासका काममा सहिालग गराईने नीलत लिआने छ । 

 नगरपालिकामा रहकेो जनिलक्तको कलमिाइ पररपचती गना लवद्यमान पदपचती सलमलतिाइ ऄझ कृर्ालिि बनाइ ररक्त पदपचती 

गने कार्ा ऄलघ बढाआने छ । 

 कार्ाािर्को न्र्नू अन्तररक अर्िाइ बलृि गना कर बचझी मात्र लिने हािको प्रकृर्ािाइ पररवतान गरी कर बचझ्न जाने (घर 

दिैोमा कर) को सेवा लदने नीलत लिइनेछ । हाि कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाईन नसकेको एकीकृत सम्पलत्त कर िाइ िागच गना 

जनचेतना मचिक कार्ाक्रम ल्र्ाइ सो कर ऄन्र् कर पिती िन्दा बैज्ञालनक र लवश्वसलनर् िएको कच रा जानकारी लदद ै र्स 

नगरपालिकामा पलन िागच गद ैिलगनेछ । 

 अन्तररक अम्दानीका िालग करका दररेटहरु रहकेो लकताब ऄनचसचूी सलहत र्ोजना पचलस्तकामा प्रकािन गररनेछ । सो 

प्रकािनका िालग  नगरपालिका स्तररर् राजश्व परामिा सलमलतिे लदएका सचझावहरु सलहत करका दरहरु लनधाारण गरर 
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कार्ाान्वर्मा ल्र्ाइने छ साथै स्वीकृती दररेटहरु नगरपालिका Website: apimun.gov.np  र कर िाखामा सबैिे दखे्ने 

गरी रालखनेछ ।  

 राजश्व सचझाव सलमलति ेलदएको परामिा ऄनचसार नगरपालिकाको िहरी क्षेत्र लित्र नगरपालिका र्ोहोर मिैा संकिन हनु े

स्थान ऄन्तगातका व्र्वसालर्क घरधनी, नेपाि सरकारका कार्ाािर्, संघ संस्थाहरुबाट र्ोहोर मिैा व्र्वस्थापन िचल्क 

िगाइ र्ोहोर लबसाजन गने नीलत लिआने छ ।  

   ऄपी नगरपालिकािाइ पनी लवकालसत नगरपालिकाको श्रेणीमा पचर् र्ाईन लछमकेी नगरपालिका र लमत्र नगरपालिका संग 

सम्बन्ध, समन्वर् गरी मलैत्रपचणा िटेघााँट मार्ा त ऄनचिव साटासाटका साथै लवकास लनमााणका काममा सदिाव कार्म गन े

नीलत लिआनेछ । 

च) लवलवधः- 

 नगरपालिकािाइ खचल्िा लदसा मचक्न बनाईन सम्बलन्धत संघ संस्थाहरुको सहर्ोग लिइ खचिा लदसा मचक्त के्षत्र घोषणा गना 

बााँकी वडाहरु खचिा लदसा मचक्त गद ैिलगने छन ्। सावाजलनक िौचािर् अवश्र्क िएको ठाईाँमा क्रमिः लनमााण र संचािन 

गद ैिलगने छ । ODF  घोषणा गदाा लवद्यािर्मा संचािनमा नअएका िौचािर्हरु प्रर्ोगमा ल्र्ाईन प्रर्त्न गररनेछ । हाि 

महाकािी नदी जस्तो पलवत्र नदीमा लसद ैढि लमसाईने गरेका ९३ वटा नगरवासी दाजच िाइ लददी बलहनीहरुिाइ ODF गना 

सहर्ोग पचर् र्ाईनका िालग नगरपालिकाबाट अव्हान गने । र्ही माग मलहना लित्र नगरपालिका ODF गरर सक्नच पने 

िएकोिे २५ अजको २५ लदन लित्र अ-अफ्नो सेप्टी टंकी वनाइ नदीमा ढि नलमसाईन समते र्स ऄवसरमा हालदाक 

ऄनचरोध गना चाहान्छच  । 

 लविसे गरी प्राइमरी कक्षामा पढ्ने बािबालिकाहरुका िालग  हाििाइ केही नमचनाका रुपमा ECD कक्षा संचािन गररने छन ्

। 

 स्वास््र् सेलवकाहरुिे पचर् र्ाएको र्ोगदानको कदर गद ै लनजहरुिाइ ऄझ स्वास््र् सेवामा ईत्प्रेररत गना प्रोत्साहन स्वरुप 

सहर्ोग गररनेछ ।  

 सहरी स्वास््र् इकाइ केन्रिाइ व्र्वलस्थत गना र मलहिा मतै्री र पचणा खोप नगरपालिका घोषणा गना अवश्र्क कदम चालिने 

छ । 

अदरणीर् महानचिावहरु,  

  ऄब म गत अलथाक बषा २०७२/०७३ को अर् व्र्र् प्रकास पाना चाहान्छच  । अलथाक बषा २०७२/०७३ मा र्स 

नगरपालिकामा कच ि अर् रु.६,१७,७९,२९०।२८ र कच ि व्र्र् रु.५,७१,१४,८५०।३० िएको छ जसमा केन्रबाट प्राप्त चािच 

र पूाँजीगत, अन्तररक चािच र पूाँजीगतको साथै सामालजक सचरक्षा ित्ता रकम समते समाविे छ । र्स नगरपालिकािे 

अ.व.२०७२/०७३ मा संचािन गरेका र्ोजना र कार्ाक्रमहरुको प्रगलत लववरण पाना छच टै्ट समाबेि गरेको छच  । 

  चािच अलथाक वषा २०७३/०७४ को िालग गत पररषद बाट जम्मा रु.६,६१,४०,०००।- ऄनचमान गररएको लथर्ो ईक्त 

बजटे  संघीर् मालमिा तथा स्थानीर् लवकास मन्त्रािर्को प्राप्त ऄलख्तर्ारी एव ंऄन्र् दात ृलनकार्को ऄलख्तर्ारी ऄनचसार र 

चािच अ.व.२०७३/०७४ को मलंसर मसान्त सम्मको प्राप्त अन्तररक अर्को समेत लवशे्लषण गरी चािच अलथाक बषा 

२०७३/०७४ को िालग संिोलधत बजटे तर्ार गरर पेि गरेको छच  । जस ऄनचसार अन्तररक तर्ा  रु. ५२,५९,१७१।३४ बाह्य 

तर्ा  रु.११,९१,८०,०००।– गरी जम्मा  रु.१२,४४,३९,१७१।३४ संिोलधत ऄनचमान बजेट तर्ार गरी पेि गरेको छच  ।  ईक्त 

संिोलधत अर् बजटे ऄनचसार चािच तर्ा  रु. ४,३५,६३,१७१।३४ र पचाँजीगत तर्ा  रु. ८,०९,२०,०००।– बजटे खचा ऄनचमान 

गरेको छच  ।  चािच अ.व.मा संचािन हुने र्ोजना र कार्ाक्रमहरुको लवरण छच टै्ट समाविे छ । 
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अदरणीर् प्रमचख ऄलतलथ ज्र्,ू ऄलतलथ ज्र्हूरु र महानचिावहरु, 

ऄब म अगामी अलथाक बषा २०७४/०७५ का िालग श्रोतको अर् व्र्र्, संघीर् मालमिा तथा स्थानीर् लवकास मन्त्रािर्बाट 

प्राप्त बजटे लसलिङ एव ंमागा दिान र लवलिन्न लनकार् एव ंदात ृलनकार्बाट प्राप्त हुने बजटे ऄनचमान र नगरपालिकाको अन्तररक 

अर् बिृीबाट प्राप्त हुने अर् िाइ ऄनचमान गरी अगामी अ.व.२०७४/०७५ का िालग कच ि बजटे रु.१५,०२,३७,०००।–  

अर् व्र्र्को  ऄनचमान गरर प्रस्तालबत गना चाहान्छच  । जस मध्र्े चािच खचा रु.४,९४,९०,०००।  र पचाँजीगत खचा 

रु.१०,०७,४७,०००।-  को ऄनचमालनत अर् व्र्र् समावेि गरेको छच  ।  अ.व. ०७४/०७५ मा संचािन हुने र्ोजना र 

कार्ाक्रमहरुको लववरण छच टै्ट पानामा समावेि गरेको छच  ।  

र्स नगरपालिकाको अ.व. २०७२/०७३ को िेखा पररक्षण प्रलतवदेन प्रस्तचत कताा िेखा पररक्षक श्री लवष्ट्णच दत्त जोिीिे पिे 

गरेको िे.प.प्रलतवदेन छच टै्ट समाविे गरेको छच  । सो िेखा पररक्षण प्रलतवदेन ऄनचसार केही पेश्की वरेुजच बाहके ऄन्र् बेरुजच नरहकेो 

व्र्होरा समते जानकारी गराईन चाहान्छच  ।   

ऄन्तमा, नगरपालिकाको र्ो गररमामर् पररषद सम्मन्न गनाको िालग समर् प्रदान गनचा हुने प्रमचख  ऄलतलथ ज्र् ू,लवलिष्ठ ऄलतलथ 

ज्र्,ू सलहत ऄलतलथ ज्र्हूरु र नगरवासी दाजचिाइ लददी बलहनीहरुमा हालदाक कृतज्ञता ज्ञापन गना चाहान्छच  । पररषदको िालग नीलत 

र्ोजना, कार्ाक्रम र बजटे लनमााण कार्ामा सहर्ोग पचर् र्ाईनच हुने सम्पणूा कमाचारी लमत्रहरु, सबादिीर् प्रलतलनलध ज्र्चहरु, लवषर्गत 

कार्ाािर्का प्रमचख पदालधकारी ज्र्हूरु, एकीकृत र्ोजना तजचामा सलमलत, संघ, संस्था, राजश्व परामिा सलमलत, बलस्त स्तर 

नगरबासी दाजच िाइ लददी बलहनीहरु, वडा नागररक मञ्च, नागररक सचेतना केन्र, सामालजक पररचािकहरु, ऄन्र् सबै 

सरोकारवािा वचलिजीबी, सामाजसेबी, प्रलत नगरपालिकाको तर्ा बाट अिार र धन्र्बाद व्र्क्त गना चाहान्छच  नगरपालिकािे र्हााँ 

हरुको सकरात्मक साथ सहर्ोग एव ंमागा दिानको सधै ऄपेक्षा गरेको गरेको छ । मालथ ईल्िेलखत नीलत र्ोजना कार्ाक्रम र बजटे 

कार्ाान्वर्नमा पलन र्हााँहरु सबैको साथ सहर्ोग र मागा दिानको खााँचो रहने कच रा राख्द ैलवदा हुन्छू धन्र्वाद ।    

 

ऄम्मर राज खत्री 

कार्ाकारी ऄलधकृत 


