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शुक्लागण्डक� नगरपािलका
शुक्लागण्डक� नगरपािलकाको कायार्लय
नवौ ँ नगर सभामा प्रस्तुत आिथर्क बषर् आ.व २०७८/७९ को बजेट, नीित तथा कायर्क्रम
नगरसभाका सभाध्य�ज्य,ू
नगर सभाका सदस्यज्यहू �,
पत्रकार ज्यहू �,
कमर्चारीह�,
उपिस्थत नगरबासी महानभु ावह�,
िव�भर माहामारीको �पमा फै िलईरहेको कोरोना भाईरस (कोिभड–१९) को असर र यसबाट श्रिृ जत िवषम
प�रिस्थितका कारण यस नगरपािलका पिन आक्रान्त बनेको छ । कोिभड महामारीको कारण हाम्रो िवकास र समिृ द्धको
मागर्लाई प्रभािवत गरे को छ । कोिभड महामारीको रोकथाम, िनयन्त्रण र उपचारका लािग पािलकाको अयम प्रयासले गदार्
आ.व ०७७/७८ को िनती, कायर्क्रम र बजेट व्यवस्थापनले सोचे जस्तो प्रगती गनर् सके न ।तथापी नगरवािस नाग�रकह�,
िनवार्िचत जनप्रितिनिधह�, राजनैितक दल, सामािजक व्यि�त्वह�, र अन्य संघ संस्थाह�को साथ सहयोग र
सहभािगताबाट लि�त कायर्क्रमको ८०% भन्दा बढीको प्रगित हािसल गनर् स�म रहेको व्यहोरा यस ग�रमामय सभा
सम� जानकारी गराउन चाहान्छु ।
आ.व २०२६/२७ बाट स�
ु भएको दल
ु ेगौडा, खैरेनीटारको बजारीकरण एवं पथ्ृ वीराजमागर् र अन्य पहाडी ठाँउह�
थप्रेक, भिू जकोट दगाम गदु मर्ु , राजस्थल, राईपरु कोट, िफरिफरे , लामागाँउ जस्ता िवकट र भबू नोटले पछाडी परे का ठाँउ
गाँउ र बस्तीह�लाई समानपु ाितक िवकासमा लान िनकै चनु ौतीपणु र् छ तापिन यस नगरपिलकाको मख्ु य ध्यय ितनै पछाडी
परे का ठाँउह�लाई िश�ा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, िवद्यतु जस्ता आधारभतू पवू ार्धार िनमार्णमा लािग परे का छौ ँ र के ही
हद सम्म सफल पिन भएका छौ ँ ।
सामािजक र आिथर्क िहसाबले िबकासको प्रचरु सम्भावना बोके को यस नगरपिलकाको भौगोिलक बनावट बाधक रहेको
छ तापिन यही भ-ू बनोट िवकासका लािग पवू ार्धार पिन बन्न सक्छन् भन्ने अवधारणाका लािग अगाडी बढाउदै पहाडी
भभू ागलाई सके सम्म पैदल पदयात्रा पयर्टन, पयर्टक वास कायर्क्रम जस्ता कायर्क्रमह� अगाडी बढाईएको छ भने
पहाडीमल
ू बाट सतह खानेपानी योजना संचालनमा सहयोग पगु ेको छ । बढ्दै गएको शहरीकरण, बसाईसराई शहरी
सिु वधाह� िश�ा, स्वास्थ्य, सरु �ा, सरसफाई, खानेपानी जस्ता आधारभतू िवषयह�को पयार्�ता सरल सहज तथा
गणू स्तरीय �पमा उपलब्ध गराउन चनू ौतीपणू र् नै छ । त्यसैले यस बषर् यो नगरपािलकाको सम्पणू र् ध्यान कोिभडको रोकथाम
तथा िनयन्त्रण, व्यविस्थत र सख
ु पणू र् शहरी तथा ग्रािमण जीवनयापन, पयर्टन, पयार्वरण, कृिष उद्योग, व्यावसाियक कृषक
िनमार्णमा उत्पादनिशल कृिषभमू ी भएका बजार बािहरका गाँउ तह र वडाह�को िवकासमा हाम्रो ध्यान के िन्द्रत भएको छ ।
2

स्वास्थ्य र िश�ा मािनसको जीवन िजउन र साथर्क बनाउनका लािग न्यनू तम आवश्यकता ह�न् नगरिभत्र कोही पिन िनर�र
नह�न् र िश�ाको उज्यालो घामबाट कोही पिन बिन्चत नह�न् भन्ने उद्देश्यले यस बषर् िदगो िश�ा र पणू र् स्वास्थ्यका लािग
आवश्यक बजेट व्यवस्था ग�रने छ । सबै स्वास्थ्य के न्द्रह�, वडा स्वास्थ्य िक्लिनकह� एवं नगर र नगरका अस्पतालह�मा
पवू ार्धार तयार गरी आधारभतू सेवा सिु वधाह� ध्यान िदईने छ । बस्ती िवस्तार सँगै बढ्दै गएका आवश्यकताह� जस्तै
खानेपानी, सडक, पल
ु पल
ु ेसा, वन वातावरण सधु ार, िवद्यालय िश�ा आवश्यकता अनसु ार परु ा गदैर् लिगने छ । यसका
लािग स्थानीय श्रोत, साधन, प्रदेश एवं संिघय सरकारबाट प्रा� ह�ने अनदु ान र सहयोगलाई अिधकतम उपयोग गरी द्रुत
िवकासका लािग जनशि� िवकास,साझेदारी सहकायर्का माध्यमबाट िदगो िवकासका लािग िदघर्कािलन सोचका साथ
संचालन ग�रने छ ।
आदरणीय नगर सभा सदस्यज्युह�,
“कृिष पयर्टन र पुवार्धार, सम्वद्ध
ृ शुक्लागण्डक�को मूल आधार” भन्ने मल
ू िवषयलाई साकार पानर् गत
२०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८ का िनती कायर्क्रमह� बाट िसक्दै र त्यसमा भएका समस्या र चनु ौतीह�लाई
पन्छाउदै यस आिथर्क बषर् २०७८/७९ का लािग तपिशलका िवषयगत �ेत्रह�मा िनतीह� देहाय अनसु ार कायार्न्वयन
ग�रने छ ।
यस आ.व २०७८/७९ का लािग नगरपिलकाले संचालन गनेर् िवकास योजना िनमार्ण,संचालन,आवश्यक काननु को
िनमार्ण लगायत सम्पणू र् कायर्ह� संचालन गनर् सल्लाह सझु ाव र सहयोग पयु ार्उनहु �ने आदरणीय िवद्वान िमत्रह�, िवषयिव�,
सामािजक व्यि�त्वह�, राजनैितक दल र व्यि�ह�, नगरपिलका, कायपािलका प्रमख
ु ,सदस्यह�, प्रािविधक एवं
प्रशासिनक कमर्चारीह� सबैमा आभार व्य� गदर्छु ।
अब म आिथर्क बषर् २०७८/७९ का लािग संचालन ग�रने कायर्क्रमह� देहाय अनसु ार पेश गनेर् अनमु ित चाहान्छु ।

आिथर्क िबकास –कृिष तथा पशु िवकास :

१. शक्ु लागण्डक� नगरपािलका िभत्र सबै वडाह�मा उत्पादन भएका कृिष उपजह� सक
ं लन गरी बजार �ेत्र सम्म ल्याउन
कृिष एम्बल
ु ेन्सको प्रबन्ध ग�रने छ ।
२. उपय�
ु जिमनमा सघन वाली िवकास कायर्क्रम संचालन ग�रने छ ।
३. कृिषको व्यवसायीकरण गरी उत्पादनमा जोड िदईने छ ।
४. कृिष पयर्टन प्रवधर्नमा यस बषर् पिन िनरन्तरता िदईने छ ।
५. कृिष उत्पादन र सरं �णका लािग िबमाको व्यवस्था िदईने छ ।
६. माटो जाँच र कृिष पके ट �ेत्र उत्पादनलाई बढावा िदईने छ ।
७. िनमार्णािधन िचस्यानके न्द्र र कृिष थोक बजार उपज संकलन के न्द्र यसै बषर्बाट संचालनमा ल्याईने छ ।
८. कृिष र पशजु न्य उत्पादन र िवकासका लािग आवश्यक जनशि�को व्यवस्था ग�रने छ ।
९. प्रदेश सरकारद्वारा संचालन गनेर् गाई फमर् संचालनमा आवश्यक समन्वय ग�रने छ ।
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१०. व्यवसाियक कृषक अिभमिु खकरण तािलम सञ्चालन ग�रने छ ।
११. कृिष उत्पादनका लािग कृिष अनदु ान यथावत् संचालन ग�रने छ ।
१२. शक्ु लागण्डक� नगरपािलका पयर्टन �ेत्रलाई प्याके ज कायर्क्रम बनाई प्रचार प्रसार ग�रने छ ।
१३. कृिष सेवा �ेत्रमा रहेका भवनह�को ममर्त र सामाग्रीको ममर्त गरी प्रयोगमा ल्याईने छ ।
१४. पशधु न संर�णका लािग िबमा र स�वा रोग रोकथाम गनर् िन:शल्ु क औषिधको व्यवस्था ग�रने छ ।
१५. प्रत्येक घरमा किम्तमा २ बोट फलफुल अिभयान संचालन ग�रने छ ।
१६. बैदिे शक रोजगारबाट फिकर् एका यवु ाह�लाई "युवा लि�त कायर्क्रम" यस बषर् पिन िनरन्तरता िदईने छ ।
१७. बेरोजगार यवू ावगर्लाई आयमल
ू क तथा सवर्शल
ु भ कृिष तािलमको व्यवस्था ग�रने छ ।
१८. पयर्टन �ेत्रको िवकासका लािग प्रदेश सँग समन्वय गरी कायर् ग�रने छ ।
१९. नगरिभत्र रहेका सहकारी सस्ं थाह�को दतार्,निवकरण एवं िनयमन कायर्लाई थप प्रभावकारी बनाई,बै ँक िवि�य सस्ं था
द्वारा संचालन ग�रने सामािजक िवकास योजनालाई थप प्रभावकारी बनाईने छ ।
२०. नगरपािलका िभत्र पयर्टन सचू ना के न्द्र स्थापना गरी होमस्टेलाई थप प्रोत्साहन ग�रने छ ।
२१. गोकुल प्रित�ान, मदन आिश्रत प्रित�ान, शिहद कृष्ण पाकर् र अन्य पाकर् ह�को व्यवस्थापन गनर् प्रदेश र संिघय
सरकारसँग समन्वय ग�र व्यवस्थापन ग�रने छ ।
२२. उत्पादनमा आधा�रत कृिष अनदु ानको व्यवस्थालाई यस बषर् पिन िनरन्तरता िदईने छ ।

सामािजक िवकास:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

लि�त बगर्को बजेट उत्पादनमख
ु ी कायर्क्रम प�रचालनमा जोड िदइनेछ ।
दिलत वगर्िभत्र पिन िवपन्न वगर्लाई पिहचान गरी ितनीह�को िसप र कला अनसु ार संर�ण, प्रवधर्न गरी
उत्पादनमल
ू क काम गनर् आवश्यक प्रिविध(सामाग्री) उपलब्ध गराईने छ ।
ज्ये� नाग�रक सेवा के न्द्र-५ , मिु �नाथ च्यवनधाम-२ मा जे� नाग�रक िदवा सेवा संचालन गनर् सहयोग ग�रने छ ।
बालमैत्री नगर बनाउन आवश्यक पहल गदैर् लिगनेछ ।
बालबािलकालाई सनु िु �त भिवष्य िनमार्णका लािग बाल संर�ण, बाल बचाउ सिहत मनोरञ्जन स्थलको व्यवस्था
ग�रने छ । सबै बालबािलकालाई िवद्यालय पह�चँ मा लिगने छ ।
अपाङ्गता भएका नाग�रकको �मता अनसु ार जीवन विृ �का लािग अपाङ्गता भएका व्यि�को प�रवारलाई
�मता अनसु ार िसप र िवउपँजू ीको व्यवस्था ग�रने छ ।
जे� नागा�रक र अपाङ्गता प�रचयपत्र िवतरणलाई सरल बनाईने छ ।
टोल िवकास सस्ं थाह�लाई अझ सिक्रय पादैर् लिगने छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कायर्क्रमलाई िनितगत सधु ार गरी व्यविस्थत ग�रने छ ।
सामािजक सरु �ा र पिञ्जकरणलाई सहज गनर् वडा कायार्लयलाई तािलम िदईने छ ।
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•
•

लि�त वगर् पिहचान गठन र सञ्चालनका लागी कायर्िविध िनमार्ण र कायर्दल गठन गरी व्यविस्थत ग�रने छ ।
नगरिभत्र रहेका र बािहरबाट आई कायर्रत सरकारी, गैर सरकारी सस्ं थाह�लाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याईने छ।

ज्ये� नाग�रक, अपाङ्गता एवं एकल मिहला:
•
•
•
•
•
•
•

गत वषर्का असल अभ्यास भएका कायर्क्रमह�लाई िनरन्तरता िदईने छ ।
एकल मिहलाको आयआजर्नका लािग िसप िवकास तािलम िदई िवउ पँजू ीको व्यवस्था ग�रने छ ।
सामािजक तथा सावर्जिनक स्थलह� अपाङ्ग मैत्री बनाईने छ ।
सामािजक सरु �ा कायर्क्रमलाई सल
ु भ बनाईने छ ।
जे� नाग�रकलाई सेवा आश्रमको व्यवस्था ग�रने छ ।
अपाङ्गता भएका व्यि�लाई �मता अनसु ार िसप िसकाई आयआजर्नका लािग िवउपँजू ीको व्यवस्था ग�रने छ ।
अपाङ्गताको 'ग' र 'घ' काडर् प्रा� गरी कुनै पिन सरकारी वा गैरसरकारी लाभको पद निलएको अपाङ्गता
व्यि�ह�लाई सिु वधाको प्रबन्ध ग�रनेछ ।

मिहला तथा बालबािलका
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

मिहला र वालवािलकाको िहतका लािग देहायका कायर्ह� ग�रने छ ।
मिहलाह�को िसप अनसु ारको काम र काम अनसु ारको उत्पादनमा प्रे�रत ग�रने छ ।
मिहलाह�लाई एकल वा सामिु हक उत्पादन प्रणालीमा लाग्न र एक समहू एक उत्पादनमा लाग्न प्रे�रत ग�रने छ ।
आवश्यकता अनसु ार ऋण वा अनदु ानको व्यवस्था ग�रने छ ।
तािलमका लािग तािलम नभई उत्पादनका लािग िसपलाई प्रोत्साहन ग�रने छ ।
िवद्यालय बािहर रहेका बालबािलकालाई िवद्यालयको पह�चँ मा लिगने छ ।
नवजात िशशु र आमालाई पोषणको व्यवस्था ग�रने छ ।
िवद्यालय छोड्नेको दर कायम गनेर्, िदवा खाजा, जाँच उपचारलाई थप व्यविस्थत ग�रने छ ।
उद्यमिशल मिहला एकल वा समहू मा परु स्कारको व्यवस्था ग�रने छ।
५ बषर् मिु नका बालबािलकाको सवार्ङ्िगण िवकासका लािग के न्द्र र प्रदेश सरकारको नीित अनसु ार बालबािलका
के न्द्र सचं ालन ग�रने छ ।
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िपछडी वगर्, दिलत, आिदवासी जनजाती:
• शक्ु लागण्डक� नगरपिलका बह�ल जाती, भाषा, धमर्, संस्कार र संस्कृित भएको नगर हो । सबै अल्पसंख्यक
जातीह� मिु स्लम, कुमाल, भजू ल
े को सांस्कृितक पिहचान र उन्नितका लािग कायर्क्रमह� संचालन ग�रने छ ।
• पेशा ; जाती वा वगर्को मात्र ह�दनै तथापी परम्परागत पेशा व्यवसायमा रहेका नाग�रकह�का लािग जस्तै आरन,
िसलाई मेिसन, माटोका भाडा बनाउने भट्टी वा काममा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराईने छ ।
• छुवाछुत एवम् जाती िवभेदलाई अन्त्य ग�रने छ र शन्ु य सहनिशलताको नीित िलईने छ ।
• मौिलक िसप तथा कलालाई आधिु नक�करण एवं वै�ािनक ढंगबाट संचालन गनेर् व्यवस्था ग�रने छ ।
• दिलतह�को वास्तिवक पिहचान गनेर् उद्देश्यले दिलतह�को आिथर्क, सामािजक, राजनैितक, शैि�क, रोजगार
सिहतको तथ्याङ्क पिु स्तका प्रकाशन ग�रनेछ ।
• िश�ाको �ेत्रमा उत्कृ� साथै आिथर्क अवस्था कमजोर भएका दिलत िवद्याथीर् पिहचान गरी छात्रविृ � र शैि�क
सामाग्री उपलब्ध गराइनेछ ।
• दिलत हक अिधकार र काननु सम्बिन्ध रे िडयो कायर्क्रम प्रशारण ग�रने छ।प्रत्येक बषर्को जेठ २१ गते रािष्ट्रय
स्तरको "जाितय िवभेद तथा छुवाछुत उन्मल
ु क िदवस" कायर्क्रमलाई नगरपािलका भर भव्यताका साथ मनाईने छ
।
• आत्मिनभर्र ह�ने िविभन्न िसपमल
ू क कायर्क्रम गनेर् साथै पेशा व्यवसायलाई थप व्यविस्थत गनर् िव�ीय सा�रता
कायर्क्रम सञ्चालन ग�रने छ ।

िश�ा:

िश�ा िवकासको मे�दण्ड हो । कुनै पिन ठाँउको िवकासको मापन त्यहाँको िश�ालाई जाँचरे ग�रन्छ । त्यस
�ेत्रका िवद्यालयह�को सख्ं या, िवद्याथीर्ह�को उपिस्थित,िश�ाको गणु स्तरले िनधार्रण गदर्छ । असल, गणु स्त�रय
सीप मल
ू क एवं भरपदोर् र उद्यमिशल नाग�रक उत्पादन गनर्ु िश�ा �ेत्रको प्रमख
ु काम हो । प्रत्येक व्यि�को िश�ा
आजर्न गनर् पाउने मौिलक हकलाई सरु ि�त गदैर् िश�ालाई लोकतािन्त्रक मल्ु य मान्यतामा आधा�रत समाजवाद
उन्मख
ु राष्ट्र िनमार्ण गनर् लगाउन र सबैको सहज र ममतामल
ु क पह�चँ र िनरन्तरता सिु नि�त गनर् िश�ालाई
िजवनोपयोगी , प्रितस्पधार् एवम् गणु स्त�रय बनाउन र अ�र िचन्नु मात्र िश�ा होइन ,िसप पिन िश�ा हो भन्ने
भनाईलाई साथर्क बनाउन देहायको िश�ा िनती अवलम्बन ग�रने छ ।

•
•
•

कोरोना भाइरसले िथचेको हाम्रो िश�ाको िसकाई प्रकृयालाई थप वैकिल्पक प्रिक्रया(िफ्र वाई फाई) �ेत्र तयार गरी
अध्यापनमा सहज ग�रने छ । जसबाट नेट सञ्चालनको पह�चँ नपगु ेको िवद्याथीर्लाई सहयोग पग्ु ने छ ।
सबै िवद्यालयमा कम्प्यटु र प्रणालीको िवस्तार ग�रने छ ।
एक िवद्यालय एक वालिवकास के न्द्रलाई मजबतु बनाई आवश्यक शैि�क सामाग्रीको व्यवस्था गदैर् लिगने छ।
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

आधारभतू तहका सबै िवद्यालय बािहर रहेका वालवािलकालाई िवद्यालयमा पयु ार्ईने छ ।
क�ा १० सम्मका वालवािलकालाई (५ सम्म सबै) र आवश्यकता अनसु ारको िदवा खाजाको व्यवस्था ग�रने छ ।
िवद्यालय सधु ार योजनालाई िनरन्तरता िदईने छ ।
सामदु ाियक िवद्यालयलाई नमनू ा बनाईने छ र नमनू ा िवद्यालयबाट आदशर् िवद्यालय िनमार्ण कायर्लाई िनरन्तरता
िदईने छ ।
सबै तहका िवषय िश�कलाई तािलमको व्यवस्था ग�रने छ ।
प्रािविधक िवषय सचं ालन गरे का िवद्यालयह�लाई पवू ार्धार िवकास र सामाग्रीको व्यवस्थापनमा सहयोग ग�रने छ ।
सामदु ाियक िवद्यालयमा अध्यनरत छात्राह�का लािग स्वास्थ्य सरु �ा कायम गनर् सेिनटरी प्याड िवतरण िनरन्तर ग�रने
छ।
वालवािलकाको प्रितभा प्रस्फुटनका लािग िनबन्ध, िहज्जे, किवता एवं खेलकुद प्रितयोिगता गराईने छ । नगरका
उत्कृ� िवषयगत िवद्याथीर्लाई एस.ई.ई नितजाका आधारमा परु स्कृत ग�रने छ ।
दरबन्दी िमलान गरी सबै िवद्यालयमा पणू र् दरबन्दी र िवषय िश�कको व्यवस्था गदैर् लिगने छ ।
सस्ं थागत िवद्यालयको व्यवस्थापन, िनयमन र मल्ु याङ्कनका लािग सरोकारह�सँग समन्वय गरी कायर्िविध अन�ु प
ग�रने छ ।
सामदु ाियक िवद्यालयको भौितक पवू ार्धार िनमार्णमा सहयोग उपलब्ध गराईने छ ।
सस्ं थागत िवद्यालयको भौितक पवू ार्धार भए नभएको अनगु मन गरी आवश्यक सझु ाव िदईने छ ।
क्याम्पसह�ले हाल िदइरहेको िश�ाको स्तर िवकास गरी थप प्रािविधक क�ा संचालन गराइने छ । सो का लािग
आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउदै लिगने छ ।
प्रस्तािवत गण्डक� िव�िवद्यालय िनमार्ण र सचं ालन गनर् गण्डक� प्रदेश सरकारसँग समन्वय ग�रने छ ।
अपाङ्गता भएका वालवािलकाका लािग आवािसय िवद्यालय स्थापना ग�रने छ र न्यनु तम छात्रविृ �को व्यवस्था
ग�रने छ ।
के न्द्रसँगको समन्वयमा िवद्यालय सञ्चालन, सिमित गठन, पनु : गठन, िश�क दरबन्दी िमलान, िवद्यालय िदवा वा
आवािसय सचं ालन आिदमा नपगु भएमा काननू को तजमर्ु ा गरी थप व्यविस्थत ग�रने छ ।िवद्यालयको िश�क र
िवद्याथीर्को पोशाक यथावत रािखने छ ।
शैि�क संस्थाह�मा ई-लाईब्रेरी नभएका ठाँउमा क्रमश: व्यवस्था ग�रने छ ।
आिथर्क कारणले क�ा ११, १२ अध्ययन गनर् नपाएका न्यनु आय भएका एवं अपाङ्गता भएका िवद्याथीर्का लािग
छात्रविृ �को व्यवस्था ग�रने छ ।
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युवा तथा खेलकुद:
समद्ध
ृ राष्ट्र िनमार्णको आधार स्तम्भको यवु ाह�को नेतत्ृ व तथा �मता िवकास , अनश
ु ासन िनमार्णका लािग
यवु ामैत्री नीित िलईने छ । यवु ाह�लाई सामािजक दाियत्व र �मता िवकास एवं कतर्व्य प्रित िजम्मेवार बनाउन
देहायका कायर्क्रमह� संचालन ग�रने छ ।
•
•
•
•
•
•
•
•
•

नगरस्तरीय खेलकुद िवकास सिमित गठन, पनु : गठन गरी थप िजम्मेवार र स�म बनाईने छ ।
सबै वडामा साना खेलमैदान िनमार्ण ग�रने छ भने उपय�
ु ठाँउ छनौट गरी नगर स्तरीय फुटबल खेल मैदान समेतको
कभडर् हल िनमार्ण स�ु ग�रने छ ।
कुनै एक िवधामा नगर स्तरीय खेल (मेयर कप) संचालनलाई िनरन्तरता िदईने छ ।
नगर िभत्रका रािष्ट्रय एवं अन्तरािष्ट्रय खेलाडीह�लाई परु स्कृत ग�रने छ ।
प्रत्येक वडामा स्वयसं ेवक�य यवु ाक्लव गठन ग�रने छ र प्रत्येक क्लबले एक उद्यम एक अित�र� िक्रयाकलाप
संचालन गनर् अिभप्रे�रत ग�रने छ ।
सामािजक जागरण, �पान्तरण र समिृ द्धका लािग यवु ा प�रचालन ग�रने छ ।
सामदु ाियक िवद्यालयमा खेलकुद िश�कलाई थप आवश्यकता अनसु ार तािलम िदई द� खेलाडी उत्पादनमा सहयोग
पयु ार्ईने छ ।
नगर खेलकुद िवकास सिमित, खेलकुद क्लवह�, यवु ा संघह�, सेना प्रहरी समेतको खेल सहकायर् र साझेदारी ग�रने छ
।
खेल �ेत्रको िवकास र िवस्तारमा सहयोग पयु ार्उने खेलाडी, प्रिश�क, खेलसँग सम्बिन्धत व्यि�, व्यि�त्व तथा संघ
संस्थालाई प्रोत्सािहत ग�रने छ ।

स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य जीवन, सभ्य समाज कोरोना भाईरसले गत डेढ बषर् देिख आक्रान्त छ । शक्ु लागण्डक� नगरपिलकामा पिन यस
महामारीका कारण रोग िनयन्त्रण त भएको छै न, अझ यसको प्रभावले अन्य आय र पँिू जगत खचर्मा समेत प्रभाव पारे को
छ ।यस माहामारीलाई िनयन्त्रण गनर् अग्रपंि�मा खिटएका स्वास्थ्यकमीर्ह�, सरु �ा कमर्चारीह�, सवारी चालक सबैलाई
नगरपािलका हािदर्क धन्यवाद िदन्छ । कोिभड १९ जोिखम िनयन्त्रणका लागी प्रभािवत �ेत्रमा क्वारे िन्टन िनमार्ण,
कन्ट्र्याक ट्रेिसङ, आईसोलेसन सेन्टर स्थापना, जनशि�को व्यवस्थापन एवम् औषधी उपकरणको िनयिमत आपतू ीर् ग�रने
छ । कोिभड १९ संक्रिमत भई घरमा रहेका िबरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको िनरन्तर िनगरानी,परामशर् तथा उपचारको लािग
घम्ु ती सेवा, आपतकालीन सेवा, अिक्सजन सपोटर् लगायतका सेवा िन:शल्ु क उपलब्ध गराईने छ ।स्वास्थ्य जोिखम
न्यनु ीकरण गनर् नगरपािलका हर दम तयार रहेको छ । जनजीवन सहज सरल र स्वस्थ राख्न अन्य कायर्ह� देहाय अनसु ार
ह�नेछन् ।
8

१
२
३
४
५
६
७

खैरेनीटार हेल्थपो� र आयवु ेर्द स्वास्थ्य के न्द्र खैरेनीटारलाई थप व्यविस्थत ग�रने गरी रकम व्यवस्था ग�रने छ ।
मटु ु , मगृ ौला, क्यान्सर, मे�दण्डका िबरामीलाई गराउदै आएको आिथर्क सहयोग यस बषर् पिन िनरन्तर िदईने छ ।
स्वास्थ्य िवमा सेवालाई थप प्रभावकारी बनाईने छ ।
१२ वटै वडाका स्वास्थ्यके न्द्रमा इन्टरनेट सेवा उपचारमा व्यविस्थत ग�रने छ ।
नगर अस्पताल ढोर फूलवारी शिहद अस्पताललाई थप व्यविस्थत ग�रने छ ।
मिहलाह�को यौनजन्य रोग,पाठे घर खस्ने जस्ता िवमारीह�को उपचारका लािग थप िशिवर संचालन ग�रने छ ।
कोिभड १९ लगायत अग्रपंङ्तीमा काम गनेर् स्वास्थ्यकमीर्, गाँउघर िक्लिनक एवं प्रसिु त सेवामा खिटने
स्वास्थ्यकमीर्लाई सिु वधा प्रदान ग�रने छ ।
८ नगरका सबैखाले स्वास्थ्य संस्थाह�बाट प्रवाह ह�ने सेवालाई िछटो छ�रतो र गणु स्तरीय बनाईनेछ र मिहला
स्वास्थ्य स्वयंसेवीह�लाई अझ स�म र प्रोत्सािहत गराईनेछ ।
९ नगर िभत्रका सामदु ाियक सरकारी एवं िनजी, अस्पताल, स्वास्थ्य िक्लिनक, पोिलिक्लिनक, मेिडकल सेन्टर,
प्रयोगशाला, आयवु ेर्द औषधालय,उपचार के न्द्र, अिनवायर् �पमा दतार् गरी िस्वकृत मापदण्ड अनसु ार सचं ालन गनेर्
गराउने र अनगु मनलाई ितव्रता िदईनेछ ।
१० जे� नाग�रकह�को िनशल्ु क स्वास्थ्य जाँच एवं औषधी िवतरण कायर्लाई िनरन्तरता िदईनेछ ।
११ बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कायर्क्रम सचं ालन ग�रने छ र सबै बालबािलकालाई पणू र् खोप उपलब्ध गराईने छ ।
१२ नगर िभत्रका विथर्ङ सेन्टर, बालगहृ ह�लाई थप व्यविस्थत र साधन सम्पन्न गदैर् लिगनेछ ।
१३ सिं घय एवं प्रदेश स्तरबाट सचं ालन ग�रने स्वास्थ्यका सबै कामह�लाई सहयोग एवं अनगु मन, मल्ु याङ्कनलाई
ितव्रता िदईनेछ।
१४ वडा स्तरका स्वास्थ्य के न्द्रह�लाई थप द� र साधन सम्पन्न गराईनेछ ।
१५ हाल संिघय सरकारद्वारा संचािलत िजिप कोइराला स्वास प्रस्वास उपचार के न्द्रलाई थप उन्नत र परीस्कृत गनर्
माग ग�रने छ भने गण्डक� प्रदेश द्वारा गण्डक� िव�िवद्यालय िटिचङ हिस्पटल संचालन गनर् अनरु ोध ग�रनेछ ।
१६ आयवु ेर्द उपचार पद्धतीको क्रमश सबै वडामा िवस्तार ग�रने छ । बैकिल्पक आयवु ेर्द उपचार पद्धती, योगाभ्यास,
व्ययामशाला सिहतको सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग उपलब्ध गराईनेछ ।
१७ गत बषर्ह�मा संचािलत प्रभावकारी भएका सबै प्रकारका कायर्ह�लाई िनरन्तरता िदईनेछ ।
१८ स्वास्थ्य कायर्लय ममर्त, सधु ार एवं औषधी ख�रदलाई प्राथिमकता िदई व्यविस्थत ग�रने छ ।
१९ नगरपािलकाको प्रसिु त गहृ मा प्रसिु त ह�ने मिहलालाई िवशेष सिु वधा उपलब्ध गराईने छ ।
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पूवार्धार िबकास:
नगरपािलका िभत्रका स्थानीय आवश्यकता धेरै छन् । सिमित श्रोत र साधनले सम्पणू र् कामह� एकै साथ गनर्
सम्भव छै न । गत ४ बषर्को हाम्रो कायार्विधमा थप्रु ै कामह� सम्पन्न भएका छन् र अन्य धेरै कामह� िनरन्तर संचालनमा
रहेका छन् हालसम्म न्यनु तम साधन श्रोतलाई अिधकतम प्रयोग गरी जनताका आवश्यकता परु ा गनर् लागेकै छौ ँ । गत
वषर्ह�मा संचालनमा रहेका ठूला योजनाह�लाई प्राथिमकतामा रािख यस बषर् पिन िनरन्तरता िदईएको छ । यस बषर् प्रदेश
सरकार एवं के िन्द्रय सरकारको सशतर् एवं िनशतर् अनदु ान र नगरको आन्त�रक श्रोतलाई प�रचालन गरी वडागत तहबाट
आएका योजनाह�लाई प्राथिमकतामा राखी देहायका योजनाह� नगर स्तरबाट सचं ालन गनर् प्राथिमकता िदईने छ ।
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

दल
ु ेगौडा हकर् परु मागर्, लालध्वज मागर्, ितनखोले मोटरमागर्, एवं दल
ु ेगौडा ,लामागाँउ मागर् ADB ले िनमार्ण गनेर्
भन्ने आएकोले िछटो काम गनर् ताके ता ग�रने छ ।
गत आ.वका प्रमख
ु िनमार्ण कायर्ह� जस्तै: गवु ेखोला पल
ू िनमार्ण, cold store िनमार्ण, कृिष उपज संकलन के न्द्र
िनमार्ण जस्ता महत्वपणू र् संरचना िनमार्णलाई यस बषर् समेत िनरन्तरता िदईनेछ ।
साँखे राईपरु ह�दै स्याङ्गजा जोड्ने ढोरबाराही मागर् वडा नं ११ लाई कालोपत्रेको काम स�ु ग�रने छ ।
दल
ु चोक मालेबगर लोकादीटार साँखे मागर् िनमार्ण वडा नं ८, १० ।
ु ेगौडा पल
साँखे बडडाडा घरे डी मागर् वडा नं १०,१२।
काठे िपपल अचर्ले फे िद मागर् वडा नं १ र कास्क� जोड्ने ।
थम्ु क�, गदमर्ु , रजस्थल कोट पयर्टन िनमार्ण वडा नं ८,९,१०।
नगरमा पशवु दश
् ाला िड.िप.आर तयार गनेर् ।
औद्योिगक ग्रामका लािग श�ु वात गनेर् वडा नं ९।
मदन आिश्रत पाकर् प्रित�ान सभाहल िनमार्ण वडा नं २।
जनसेवा मागर् बाँक� काम क्रमागत योजना वडा नं ५ ।
कुम्ले नेराथमु मोटर मागर् स्तर उन्नित र कालोपत्रे वडा नं ७ ।
िविभन्न िवद्यालयमा आवश्यकता अनसु ार १२ कोठे भवन िनमार्ण ।
जग्गाको पिहचान गरी नगर स्तरीय बसपाकर् िनमार्ण स�ु ग�रने छ ।
िनमार्णाधीन फोहोर व्यवस्थापन के न्द्र यसै बषर्बाट संचालन को प्रकृया अिघ बढाईने छ ।

हाल सम्म पवू ार्धार िवकास अन्तगर्त यस नगरपिलकामा मोटर बाटो ट्र्याक खोल्ने काम २५.२ िक.िम., सडक
आर.िस.िस गनेर् काम १.८ िक.िम. , सडक ग्राभेल गनेर् काम २५ िक.मी, कालोपत्रे गनेर् काम ८.४२ िक.मी ,सडक ममर्त
२१० िक.मी.
सडक पल
ू , कलभटर्- १२ वटा
सडक नाला िनमार्ण -२२ िक.मी.
वडा भवन- ९ वटा
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आधारभतु स्वास्थ्य चौक�- ६ वटा िनमार्ण सम्पन्न भईसके का छन् । यस बषर्का योजनाह�मा ०७८ जेठ मसान्त सम्ममा
५०५ योजना सम्झौता भएका छन् । जस मध्ये १९४ सम्पन्न छन् र ३११ िनमार्ण सम्पन्नको क्रममा छन् ।

खानेपानी:
 नगरपिलका िभत्रका बाँक� सबै ठाँउह�मा १ घर १ धारा अिभयान सम्पन्न ग�रने छ र स्वस्थ नभएका पानीका
मल
ू ह�लाई आवश्यकता अनसु ार शिु द्धकरण गदैर् लिगने छ ।
 हाल संचालनमा रहेका खानेपानी योजनाह�लाई सम्पन्न गराईने छ ।

िवपद्, वन तथा वातावरण:

नगरमा एक िवपद् कोष रहने छ। यस कोषमा सालाना रकम थिपँदै जाने छ । कोरोना संक्रमण िनयन्त्रण, संक्रिमत
व्यवस्थापन उपचार, अन्य महामारी, बाढी पिहरो, भक
ु म्प आगलािग, वातावरणीय प्रभाव आिदले ह�न सक्ने �ती न्यनू
गनर् यो कोषको प्रयोग ह�नेछ । स्थानीय क्लबह�, रे डक्रस, सेना, प्रहरी, सामािजक सघं सस्ं थाह�, बजार सिमित, उद्योग
वािणज्य संघ संस्थाको सहकायर्मा यो योजना संचालन ग�रने छ । नगरपािलकाको िवपद् व्यवस्थापनका लािग िवपद्
पवू र्तयारी तथा प्रितकायर् योजना २०७८ पा�रत गरी प्रभावकारी �पमा िवपदक
् ो सामना ग�रनेछ । त्यसका लािग देहायका
नीितह� अवलम्बन ग�रने छ ।
१.िवपद् व्यवस्थापन न्यनू ीकरण र प्राथिमक उपचार तािलम सचं ालन ग�रने छ ।
२ नगर िभत्रका सरकारी, सामदु ाियक, िनजी वन, कबिु लयती बनह�को स�ु ढीकरणमा ध्यान िदईने छ ।
३ खोला, नदीको तटबन्ध, वनरे खा, अग्नीरे खा िनमार्णमा सहयोग पयु ार्ईने छ ।
४. वन्यजन्तु संर�ण र ितनीह�बाट ह�न सक्ने �ित कम गनर् दातृ िनकाय खोजी गरी तटबन्धलाई अगाडी बढाईने छ ।
५. भ-ू �य रोक्न सेती नदी, क्याङ्गदी खोला, कुम्लेखोला, बराह खोला सरु ौदी खोला तटबन्धलाई अगाडी बढाईने छ।
६. नगर िभत्रका शौचालयह�लाई थप व्यविस्थत ग�रने छ ।
७. नगर िभत्र नरहेका आँखते ाल, िलजी तालको व्यवस्थापन स�ु ग�रने छ ।
८. कृिष तफर् डालेघाँस र वनतफर् को िविभन्न व�ृ ारोपणका लािग वन कृिष व�ृ ारोपण नसर्री संचालन ग�रने छ ।
९. पयर्टन, वन, पाकर् , िपकिनक �ेत्र, जिडबटु ी व�ृ ारोपण, प्रशोधन आिदलाई प्राथिमकता िदईने छ ।
१०. सावर्जिनक चौतारा र पोखरीह�को संर�णमा ध्यान िदइने छ ।
११. मठ,मिन्दर गम्ु बा, मिस्जतको िवकासमा सहयोग पयु ार्उने छ ।
१२. शिहद कृष्ण, मदन आिश्रत, हरे चौर, थपर्टु ार, पाकर् , िनमार्ण सधु ारमा सहयोग पयु ार्ईने छ ।
१३. छाडा पशु चौपाया संर�ण के न्द्रलाई दाना, पराल ख�रद र पानीको व्यवस्था ग�रने छ ।
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लेखा सिमित:
नगरपािलका िभत्र ग�रने सबै िवि�य �ेत्र अन्तगर्तका कामह�लाई समय सापे� प्रिविधम�
ू बनाई राज� र व्ययलाई
द�ु स्त र पारदशीर् राख्न देहायका कायर्िनितह� अवलम्बन ग�रनेछ ।
१. आ.व. २०७३/७४ देिख हालसम्म अिन्तम लेखाप�र�ण भई औँल्याईएका बे�जहु �लाई बे�जु फछौर्ट सिमित
माफर् त फछौर्ट ग�रने छ । बे�जु आउन निदन पवू र् सजगता अपनाईने छ ।
२. पेश्क� कायर्लाई िन�त्सािहत गदैर् लिगने छ ।
३. अनदु ान िवतरण कायर्लाई उत्पादनमा आधा�रत बनाईने छ ।
४. सावर्जिनक ख�रद प्रिक्रयालाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याईने छ र स�मताका लािग तािलमको व्यवस्था ग�रने छ ।
५. योजना िनमार्णमा स्प� कायर्क्रम, योजना र बजेट बाँडफाँडलाई स्प� गराइने छ ।
६. नगरपािलका मातहत रहेका सामदु ाियक िवद्यालयह�, शाखा कायार्लयह� लगायतको आन्त�रक लेखाप�र�ण,
ख�रद ऐनलाई प्राथिमकता िदईने छ ।
सश
ु ासन तथा संस्थागत सेवाप्रवाह
 नगरपािलकाको आ.व २०७८/०७९ को िनती कायर्क्रम बजेट तथा योजना का सम्बन्धमा संस्थागत गितिविध,

प्रशासिनक चस्ु तताको समय समयमा िनरन्तर अनगु मन ग�रनेछ ,
 संघीय, प्रादेिशक काननु , स्थानीय राजपत्रमा प्रकािशत काननु को अिधनमा रही पािलकाका सम्पण
ू र् गितिविध
संचालन ग�रनेछ,
 नगरपािलकाबाट प्रकािशत कुल ४३ वटा काननु को सश
ं ोधनसिहत एकम�ु प्रकाशन गरी काननु को सबैमा सरल र
सहज पह�च कायम ग�रनेछ ।
 िवि�य पारदिशर्ता कायम गनर् त्रैमािसक �पमा कायार्लय संचालनको यथाथर् अवस्था सावर्जिनक ग�रनेछ,
 यस आिथर्क बषर्मा प्रस्ततु िनती तथा कायर्क्रमको कायार्न्वयनबाट हािसल ह�ने उपलिब्धलाई नितजा सच
ू कका
आधारमा प्रितवेदन तथा सावर्जिनक सनु वु ाई र सिम�ा संचालन ग�रनेछ ,
 संस्थागत शस
ु ासन कायम गनर् सदाचा�रता ,पारदिशर्ता, काननु को शासन,िवद्यिु तय सेवा प्रवाहमा जोड िदईनेछ ,
 कमर्चारीको मनोवल अिभबिृ द्ध गदैर् कायर्सम्पादन स्तरलाई चस्ु त,द�ु स्त कायम राख्न कायर्सम्पादनमा आधारीत
परु स्कार प्रणाली अवलम्बन गनेर्,सघं ीय सरकारको बजेटमा घोषणा भएबमोिजम पयर्टन काज सबै राष्ट्रसेवकलाई
उपलब्ध गराईनेछ,
 नगरपािलका िभत्रको सावर्जिनक ख�रद प्रणालीलाई एकद्वार प्रणाली माफर् त संचालन ग�रनेछ ,
12

 नगरपािलकाको सेवाप्रवाहलाई जनमख
ु ी, जवाफदेही, पारदशीर्, समावेशी तथा जनसहभािगतामल
ू क बनाईनेछ,
 असल शासनका आधारभतू मान्यतालाई आत्मसात् गरी सवर्साधारणले पाउनु पनेर् सेवा िछटो, छ�रतो तथा कम

खिचर्लो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सजृ ना ग�रनेछ,
 सश
ु ासन पाउने नाग�रकको अिधकारलाई व्यवहारमा उतारी कायार्न्वयनमा ल्याउन, र नगरकायर्पािलका
कायार्लय,वडा कायार्लय,मातहतका अन्य शाखा कायार्लयलाई सेवाप्रदायक सयं न्त्र तथा सहजकतार्को �पमा
�पान्तरण गरी नाग�रकलाई सश
ु ासनको प्रत्याभिू त गराईनेछ, ।
 िवि�य शस
ु ासन कायम राखी नगरपािलकाको बे�जल
ु ाई न्यनु ीकरण तथा िनयन्त्रण गनर् कमर्चारी तथा
जनप्रितिनिधह�मा िवि�य शसु ासन सम्बन्धी अन्तरिक्रया तथा प्रिश�ण कायर्क्रम आयोजना ग�रनेछ,
 नगरपािलकािभत्रको िसिसिटभी ममर्तसंभार तथा व्यवस्थापनका लािग उद्योग वािणज्य संघसँग साझेदारी गरी
अिघ बढाईनेछ ।
 राज� संकलन, परामशर् सेवालाई थप स�म गराईने छ । राज�का �ेत्र िवस्तार ग�रने छ ।
 नयाँ घर र घर कायमका लािग आवश्यक कायर्िविध िनमार्ण ग�रने छ ।
 िनमार्ण व्यवसायीह�लाई नगरमा सच
ु ीकृत ग�रने छ ।
 नगरपािलकाका प्रािविधक एवं प्रशासिनक कमर्चारीको �मता िवकासका लािग तािलमको व्यवस्था गराइने छ ।
 घर नक्सा पास, दतार्, सिु चकृत गनेर् प्रिक्रयालाई िविध बनाई िनयिमत ग�रने छ ।
 घर नक्सा तथा घर कायमलाई अनलाईन प्रणालीमा दतार् गराई थप व्यविस्थत र सरु ि�त ग�रने छ ।

न्याियक सिमित :
१. न्यायमा पह�चँ पयु ार्उने राज्यको चौथो अगं को �पमा कायर्रत पत्रकार एवं सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन ग�रनेछ ।
२. शक्ु लागण्डक� नगरपािलका िभत्रका वडाका स्थानीय सामािजक कायर्कतार्ह�लाई मेलिमलाप सम्बिन्ध न्यनु तम ४८
घन्टे आधारभतू तािलम प्रदान ग�रनेछ ।तािलम प्रा� सामािजक कायर्कतार्लाई �मता अिवभिृ द्ध कायर्क्रम सञ्चालन
ग�रनेछ ।
३. स्थानीय िमिडयासँग हातेमालो गनर्का लािग न्याियक आवाज कायर्क्रम सञ्चालन ग�रनेछ ।
४. िववाद भई मेलिमलाप गराउन किठन अवस्थालाई सहजीकरण गनर् काननु ी परामशर्का लािग काननु ी व्यवसायीलाई
न्याियक सचेतना कायर्क्रम सञ्चालन ग�रनेछ ।
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प्रदेश स्तर :

देहायका योजनाह�लाई सघं र प्रदेश द्वारा संचालन गनर् माग ग�रने छ ।

१. दल
ु ेगौ ँडा लामागाँउ ह�दै पतु लीबजार पग्ु ने, वडा नं. १२ र स्याङ्गजा ।
२. लालध्वज मोटरमागर् वडा नं. १
३. दल
ु ेगौडा जसपरु मोटरमागर् वडा नं. १२
४. ितनखोले देवी मोटर मागर् वडा नं. ६
५. वडा नं. १० कायार्लय देिख िमनामखनी ह�दै ँ मलािगरी जाने सडक खण्ड ।
६. कोल्ड स्टोर िनमार्ण वडा नं. ८
७. कृिष संकलन के न्द्र वडा नं. ५ ।
८. फोहोर मैला संकनलन के न्द्र वडा नं ५ ।
९. नगर खेलकुद मैदान वडा नं. ८ ।
१० ठाँटीभञ्ज्याङ्ग गलाफू िससाघाट मागर् वडा नं. १ श.ु न.पा, कास्क� र व्यास न.पा. ।
११. ज्वालादेवी मिन्दर कम्पाउण्ड वडा नं. २ ।
१२. श्रीराम मोटर मागर् वडा नं. ३ ।
१३. नागढुङ्गा शवदहन िनमार्ण वडा नं. ५ ।
१४. जनसेवा मोटर मागर् वडा नं. ६ र ३ ।
१५. भगृ ु ित्रवेणीधाम शवदहन वडा नं. ७ ।
१६. सेतीपल
ु मालेबगर ह�दै लोकादीटार मोटरमागर् वडा नं. ८ र १० ।
१७. रजस्थल कोट पयर्टन सग्रं ाहलय िनमार्ण वडा नं. १० ।
१८. साँखे राइपरु कोल्मा सडक स्तर उन्नती र कालोपत्रे वडा नं. ११ र स्याङ्गजा ।
१९.दल
ु ेगौडा, प्यरु ीदोभान मोटरमागर् रातमाटा फे दी प्यरु ीदोभान खण्ड वडा नं. १२ ।

पुलह�:
१.जनसेवा मोटर मागर् स्याङ्देखोला वडा नं. ३, ५ र ६ ।
२. जाम्दीकोला मोटरे बल पल
ु ितनखोले मागर् वडा नं. ६ ।
३. वडा नं १० लोकादीटार घमु ाउनी देिख िभमाद नगरपािलका वडा नं. ८ जोड्ने पक्क� पल
ू ।

संघ स्तरीय योजनाह�:

१. संचालनमा रहेका सेतीनदी पल
ु ह� िनमार्ण सम्पन्न गनेर् ।
२. साँखे सालडाँडा ह�दै स्याङ्गजा पाल्पा जोड्ने मोटर मागर् ।
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३. नगर स्तरमा एिककृत खानेपानी योजना िवस्तार र शिु द्धकरण वडा नं. २, ३, ४, ५, ८ र ९ ।

िविवध:
१.नगर िभत्रका सक
ु ु म्वासी एवं अव्यविस्थत बसोबािसह�लाई हाल कायर्रत भिू म आयोगसँगको सहयोगमा जग्गाधनी
बनाउन यसै बषर्बाट श�ु ग�रने छ ।
२.बजार �ेत्रमा ह�ने सडक तथा खल्ु ला फुटकर व्यापारलाई बजार �ेत्र िनधार्रण गरी अन्य ठाँउमा खल
ु ा िवक्र� िवतरणमा
िन�त्सािहत ग�रने छ ।
३.उद्योग प्रित�ानह�लाई दतार्, निवकरण, स्थानान्तर गनेर् कायर्मा सह�िलयत उपलब्ध गराईने छ ।
४.सबै खाले व्यापार व्यवसायलाई अिनवायर् �पमा नगरमा सिु चकृत ह�न सिु वधापवू र्क अिनवायर् ग�रने छ ।
५. नगरपािलकाको प्राकृितक स्रोतको उपयोगका सम्बन्धमा एक कायर्दल िनमार्ण गरी पािलकाको आम्दानी विृ द्ध गनर्क
ु ा
साथै पािलका स्तरीय योजनामा उ� प्राकृितक स्रोतको उपयोग गनेर् प्रबन्ध िमलाईने छ ।
६. नगरमा लैंिगक िहसं ा कोषलाई िनरन्तरता िददै काननु ी पह�चँ बाट पिछ परे का िसमान्तकृत, दिलत, मिहला, कमजोर
आिथर्क अवस्था भएका व्यि�लाई िनशल्ू क काननु ी सेवा उपलब्ध गराईने छ ।

आदरणीय नगर सभा सदस्य ज्युह�,
िसिमत श्रोत साधनले अिसिमत माग र बढ्दो आकं�ा एकै पटक सम्बोधन गनर् नसिकने यथाथर्तामा नगरपािलका
लाई नेपाल सरकार, दातृ िनकाय, िबिभन्न सघं सस्ं थाबाट प्रा� ह�ने शसतर् तथा िनशतर् अनदु ान, ऋण तथा अन्त�रक आय
एवं लागत सहभािगताको दायरा समेत मल्ु यांकन गरी बजेट तजमर्ु ा गरीएको छ ।
अब म आिथर्क वषर् २०७८/७९ का लािग बािषर्क नगर िबकास तजमर्ु ा गनेर् क्रममा अिख्तयार गरीएका उद्धेश्य
तथा नीितको आधारमा तयार गरीएका योजना तथा कायर्क्रमह�को प्रस्तािबत कायर्क्रमको अनमु ािनत आय र व्ययको
िववरण प्रस्ततु गनर् चाहन्छु ।
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आिथर्क बषर् २०७८/७९ को आय अनुमान
िस.नं.
१

२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

१७

िशषर्क
समानीकरण अनदु ान(सघं )
राज� वाडफाड(संघ)
शशतर् अनदु ान(सघं )
समानीकरण अनदु ान(प्रदेश)
राज� वाँडफाँड(प्रदेश)
प्रदेश समपरु क अनदु ान
आन्त�रक आम्दानी
िजससबाट प्रा� रकम
सामािजक सरु �ा भ�ा
ग�रबसँग िव�े�र
क्रमागत अ.ल्या.
अ.ल्या.
सडकवोडर्
घरजग्गा रिज�ेशन शल्ु क
प्राकृितक स्रोत रोयल्टी
वन
जनसहभािगता ५०-५० (पक्क� नाला तथा िपच)
जनसहभािगता ७०-३०(पक्क� नाला तथा िपच)
जनसहभािगता ८०-२०(अन्य)
कूल आम्दानी
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आिथर्क बषर् २०७८/७९ को व्यय अनुमान
िस.नं.
१
१.१
१.२
१.३
१.४
१.५
२
३
४
५
६
७

८

िशषर्क
िवषयगत बजेट िसिलङ
पवू ार्धार िवकास
आिथर्क िवकास
वातावरण तथा िवपद्
सामिजक िवकास
शसु ासन तथा सस्ं थागत िवकास
चालु पजु ीगत
प्रदेश समपरू क
वडागत िसलीङ
क्रमागत अ.ल्या
ग�रबसँग िव�े�र
शशतर् अनदु ान
सडकबोडर्
जनसहभािगता
िवपद् कोष
सामािजक सरु �ा
कूल खचर्
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कै िफयत

आदरणीय नगर सभा सदस्य ज्युह�,
नेपालको सिं वधान, २०७२ घोषणा भैसके पिछ गठन भएको यस शक्ु लागण्डक� नगरपािलका १२ वटा वडामा
िवभािजत छ । नगरपािलका िनमार्ण को पिहलो चनु ाववाट गिठत यस नगर कायर्पािलकाले आफ्ना कायार्विधको ४ वषर्
परू ा गरी सके को छ ।
िविभन्न राजनैितक श्रङृ खला पार गरी भखर्र संवैधािनक �पमा खल्ु ला राजनैितक माफर् त समाजवादउन्मख
ु
अथर्राजिनितको बाटो तय गरे को वतर्मान राजिनितमा हामी िनिज, साझेदारी एवं सशतर्, िनशतर् कायर्क्रम माफर् त जनताको
आिथर्क उन्नित सामािजक िवकासमा हामी पिन हातेमालो गदैर् अगािड बढी रहेका छौ ँ । िसिमत श्रोत साधन र अिसिमत
आवश्यकता र चाहानालाई समायोजन गरी प्राथिमकताका आधारमा आफ्ना िसिमत श्रोत र साधनलाई अिधकतम प्रयोग
गरी भखर्र िवकासको प्रारिम्भक चरणबाट मािथ उठ्दै छौ ँ ।
आदरणीय नगर सभा सदस्य ज्युह�,
अन्तमा मािथ उल्लेख ग�रएका िवषयह� मात्र पयार्� छै नन् र नह�न सक्दछ । तथापी हाम्रा आिथर्क प�रसचू क आवश्यकता
एवं �मतालाई समेत ख्याल गनर् कोिशश ग�रएको छ । यस नीित र कायर्क्रम यहाँह�को सझु ाव सल्लाहले पणू तर् ा िदने नै
छ । आगामी वषर्को बजेट व्यवस्थामा ियनै िवषयह� आधार ह�नेछन् । यो नीित र कायर्क्रम िनमार्ण गनर् सहयोग गनेर् ह�ने
नगर प्रमख
ु , कायार्पािलका साथीह�,राष्ट्र सेवक कमर्चारी ,िवषय िव�ह�, �ेत्रगत र समहु गत सझु ाव दाताह� एवं
राजनैितक दल र व्यि�त्वह� प्रित हािदर्क आभार साथै यसको सफलताका लािग शभु कामना व्य� गदैर् कोिभड १९ को
माहामारीबाट मत्ृ यवु रण गनर्हु �ने नगरवासीह�प्रित हािदर्क श्रद्धाञ्जली अपर्ण गदर्छु साथै सम्पणू र् शिहद प्रित श्रद्धाञ्जली ।

धन्यवाद !!!

सिवता रसाईली
उप प्रमख
ु
शक्ु लागण्डक� नगरपािलका
२०७८ असार १० गते, िबिहबार
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